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 ومروياته يف علم احلديث 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

مْن  َيْدُعونَ احلمُد هلل الذي جعل يف كلِّ زماِن فرتٍة مَن الرُّسِل، بقايا مْن أهِل العلِم؛ 
رون بنور اهلل  ْوتى، ويُبصِّ

َ
ضلَّ إىل اهلُدى، وَيْصِبُوَن منهم على األذى، ُُيْيوَن بكتاب اهلل امل

أهَل العمى، فكْم من قتيٍل إلبليَس قد أْحيَ ْوُه، وكم من ضاٍل تائٍه قد هدوه، فما أحسن 
اهلل حتريف الغالني، وانتحال  النَّاس عليهم، ينفون عن كتاب أثَ َرُهم على النَّاس، وأقبح أثرَ 

 .  (1)املبطلني، وتأويل اجلاهلني

وصلِّ اللهم وسلِّم على املبعوث رمحة للعاملني سيِّدنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا أيب 
، وعلى آله وأصحابه، وعلى كلِّ من اهتدى هبديه واتبع -مى اهلل عليه وسلَّ صلَّ -القاسم حممد

ثني، وأهل العلم من الصاحلني أمجعني.سنته إىل يوم الدين، ال س  يَّما الفقهاء واحملدِّ

 أمَّا بعُد: 

فإنَّ اهلل قد اختار أناسًا خلدمة دينه على مدى العصور، يرفعون شعائره، ويسعون يف 
سبيله أشدَّ السعي وأحسنه، وكان من هؤالء الرِّجال حفص بن سليمان األسدي، الراوي عن 

اهلل عليه بأْن ُيمل عن عاصم قراءته، َوُرزَِقت قراءته احلّظ األكِب عاصم قراءته، حيث منَّ 
لدى النَّاس، ال سيما يف زماننا هذا، فنرى أكثر املسلمني يقرؤون اليوم بقراءته، وهذا إْن دلَّ 
ل على إخالص هذا الرجل، واهلل تعاىل أعلم، ولسان احلال يقول: إنَّه ال  ا يدُّ على شيء فإَّنَّ

يف زماننا هذا إال وحلفص بن سليمان منٌَّة عليه؛ ألنَّ أكثر  -عموماً -مؤمن يوجد إنسان 
من أويت  النَّاس يقرؤون اليوم بروايته اليت رواها عن عاصم، وهذا توفيق من اهلل ال يؤتاه إال

 حظاً عظيماً.

                                                                        

 .65( الرد على اجلهمية والزنادقة؛ ألمحد بن حنبل:1)
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وإذا كان احلال على ما وصفُت، واألمر على ما بيَّنُت، فإنَّ حفصًا مع ما له من 
ه ثني الشُّ -رة الواسعة يف علم القراءات، وأنَّ له اليوم يف زماننا احلظ األكِب فيها، جند احملدِّ

قد ضعَّفوه يف  روايته للحديث، بل قال بعضهم: إنَّه مرتوُك الرواية، بل غاىل ابن  -عموماً 
به، ونعوذ باهلل من اجملازفة  -وهو نُفُسُه متكلٌَّم فيه -خراش  !!.(1)يف حفص فراح يكذَّ

ثون  نصوصاً ، وأثخنوا فيه القول إال أنَّ هناك -عموماً -ومع أنَّ حفصًا قد ضعَّفه احملدِّ
ل على ثقة حفص وقبول روايته يف احلديث من احملدثني أنفسهم ال غريهم،   عزيزةً  جاءت تدُّ

كقول وكيع بن اجلراح، وأمحد بن حنبل يف روايتني جاءت عنه، وكذا كالم احلاكم يومئ 
 .(2)الطحاوي أيضاً  بذلك، وصنيع

 -وبعُض أقواهلِِم-ملَّا رأيُت العلماء قد اختلف صنيُعُهم:(3)أسباب اختيار الموضوع
 يف توثيق وتضعيف حفٍص، أحببت أْن أمجَع أحاديث حفص بن سليمان من كتب السنة

ه على كتب وأقوال دراسة نقدية؛ راجعًا يف ذلك كلَّ  ، وأدرسها(4)وإفرادها يف حبٍث مستقلٍ  

                                                                        

 سوف يأيت مناقشة ذلك، وبيان عورة هذا القول املخدوش يف مبحث أقوال اجملرحني. (1)
 سوف يأيت بيان ذلك مفصالً يف مبحث أقوال املعدلني. (2)
 9حممد خري رمضان يوسف يف كتابه دوافع البحث والتأليف عند املسلمني: الشيخومن لطيف القول ما قاله  (3)

))وقد صار سبب اختيار املوضوع أمرًا مطلوبًا يف البحوث والرسائل اجلامعيَّة، فيذكر الباحث السبب والدافع الختيار 
هذا لطيٌف، واأللطف فيه أنَّه قال: ))جوارح  موضوعه، ولو نطقت جوارُح بعضهم لقالت غري ذلك((. وقوله

 بعضهم((، ومل يشمل بقوله الكل، فنسأل اهلل أْن نكون صادقني يف أقوالنا وأقالمنا.
 ومن النصوص الذي متيل النفُس إىل كتابتها يف هذا املوضع، أنَّ أهل العلم ذكروا  أنَّ أسباب التأليف سبعٌة:  (4)

 ثالثاً: وإمَّا شيٌء خمطَّأ فيصححه. ثانياً: وإمَّا شيٌء ناقص فيتممه. ىل استخراجه فيستخرجه.أواًل: إمَّا شيٌء مل يسبق إ
خامساً: وإما شيٌء طويل فيختصره، دون أن ُيذف منه شيئًا خيل حذفه إياه  رابعاً: وإما شيٌء مستغلق فيشرحه.

 فريتبه.سابعاً: وإمَّا شيٌء منثور  سادساً: وإما شيٌء متفرق فيجمعه. بغرضه.
.فيمكن أنَّ يكون 7وزاد بعضهم: وإمَّا شيٌء مبهٌم فيعينه. وهو جييء يف الفقرة الرابعة. ينظر : دوافع البحث والتأليف:

حبثي من منطلق الفقرة األوىل والثانية والسادسة، وأسأل اهلل اإلخالص يف القول والعمل، والتوفيق والسداد يف كل 
 عمل.
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؛ إذ عليهم املعوَّل، وله مجلة من األحاديث غري قليلة، وأسباب  -أعين حفصاً  -أهل الفنِّ
 يت بيانه.مهية املوضوع ألطف وأمجل كما سيأأخرى أرى أنَّ ذكرها يف أ

 :وللموضوع أمهيٌة كبريٌة جداً، ال ختفى على اجلميع؛ إذ أن  أهمية الموضوع
 املوضوع ينماز مبا يلي:

ذلك  بيان وسيأيت-نه، ال سيَّما بني العلماء اختُِلف فيه كما سبق بياإنَّ حفصًا -
 ، ال سيَّما املعاصرين، فالدراسة سوف ترجح القول احلق.مفصالً 

إنَّ املوضوع سوف يشتمل على الدراسة النظرية اليت حتمل يف ثناياها سرية حفص  -
يقية اليت تشمل على دراسة ومن بيان أقوال النقاد جرحًا وتعدياًل إىل غري ذلك، والتطب

لة.  أحاديثه دراسة نقدية مفصَّ
إنَّه يتعلق برجٍل إمام يف القراءات، وله مجلٌة من األحاديث ليست بالقليلة، وليست  -

 مشهورة لدى أغلب الناس، فبياهنا وإفرادها يف موضع واحٍد له فائدته.
وبيان العلة وسببها، سوف حتتوي الرسالة على ذكر علل األحاديث املتكلم عليها،  -

 ثني.و فنٌّ له منزلة كِبى لدى احملدِّ وه
، وهذا أمٌر يف غاية (1)إنَّ الرسالة سوف حتمل يف طياهتا الدفاع عن عدالة حفص -

األمهية؛ إذ إّن حفصاً َتكلََّم فيه ابُن خراٍش، ورماه بالكذب ووضع احلديث، وبيان جمازفة ابن 
 خراش فيه.

سليمان ودراستها دراسة نقدية، وبيان نسبة اخلطأ الذي  إفراد أحاديث حفص بن -
أخطأ فيه، وبيان الصواب يف روايته اليت وافق فيها اجلماعة؛ إذ كما هو معلوٌم أنَّ الراوي وإْن  

                                                                        

قد يظنُّ البعض أنَّ هذا املوضوع ليس فيه أمهية كبرية، وأنَّ عدالة حفص ال حاجة يف التكلم عليها؛ وذلك أنَّه  (1)
-امسهوالبحث لزنديق بال شك، ومل يكتب عليه  -عدٌل باالتفاق، ولكن عندما يرى أنَّ هناك من راح يكتب حبثاً 

حفص عن عاصم(، عليه أْن ال يشكك يف أمهية هذا املوضوع فضيحة سند القرآن برواية يف)األنرتنت( حتت عنواٍن: )
 القيم يف بابه، واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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كان ضعيفًا فإنَّ ذلك ال يعين أنَّ رواياته كلها تكون خاطئة، وكما ال يعين أنَّ الثقة رواياته  
 ثقة قد خيطئ. إىل غري ذلك من األمور.كلها صحيحة، إذ إنَّ ال

 إنَّ حبثي هذا ليست هو اللَّبنة األوىل يف هذا  :(1)الدراسات السابقة للموضوع
؛ إذ توجد مقاالت وأحباث يف هذا -كما هو حال أغلب املواضيع يف زماننا هذا-املوضوع

)حفص بن من قدوري احلمد، وهو حتت عنوان: لألستاذ الدكتور غا املوضوع، منها: حبث
، وهو حبث نظري عرض فيه (2)(ي قراءة عاصم بني اجلرح والتعديلسليمان األسدي راو 

ل أهل اجلرح والتعديل، وبنيَّ  فيه فضيلته مسألة مهمة تقلل من ضعف االدكتور على أقو 
ثني، حيث -كما ظنَّ -حفص كثريًا  ، إذ قد دخل الوهم على غري واحٍد من كبار احملدِّ

ث هبا، فبنّي  تكلَّموا يف حفصٍ  من أجل أنَّه كان يستعري الكتب ويستنسخها وال يرجعها وُيدِّ
الدكتور غامن أنَّ املقصود هبذا القول هو حفص بن سليمان املنقري، وليس األسدي الراوي 

 عن عاصم.  

يف حبٍث  -سعوديباحث وداعية -وقد تُ ُعّقَب الدكتور غامن من الدكتور ُيىي الشهري
فيها مع  خيتلف هل التفسري، وبني وجهة نظره يف البحث، واألحكام اليتنشره على ملتقى أ

 .(3)الدكتور غامن

                                                                        

من حسن العرض وكبري الفائدة، أْن يذكر الباحث الدراسات السابقة للموضوع، ومن مجيل ما قرأت يف ذلك ما  (1)
أَنَّ بعَض النَّاس يفتخُر ويقوُل كتبُت هذا وما واعلم : )1/46ه فيالِبهان537نقله الزركشي عن مشس الدين اخلويي

، وال طالعُت شيًئا من الكتِب ويظنُّ أَنَُّه َفْخٌر، وال يْعَلُم أَنَّ ذلك غايُة النَّقص؛ فِإنَّه ال يعلم مزيََّة ما قاله على ما قيل
ئًفا من اللَّه، مستعيًنا به، معتمًدا عليه، فما  مزيََّة ما قيل على ما قالُه، فبماذا يفَتخُر؟! ومع هذا ما كتبُت شيًئا ِإالَّ خا

 كان حسًنا فِمَن اللَّه وفضله، بوسيلة ُمطالعة كالم عباد اللَّه الصَّاحلني، وما كان ضعيًفا فمن النفس األمارة بالسوء(.
 ومن هنا اقتبست عنوان رساليت هذه؛ سرياً وراء خطى علمائنا األفاضل. (2)
وما زال العلماء قدميًا وحديثاً، يردُّ :)12/655وطن إال أنَّ أقول ما قاله الذهيب يف السرييسعين يف هذا امل ( وال3)

هلل حسن بعضهم على بعٍض يف البحث، ويف التواليف، ومبثل ذلك يتفقَّه العامل، وتتِبهن له املشكالت...،نسأل ا
 . اخلامتة، وإخالص العمل(
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نَ َيا على االستقراء دراسة مرويات حفٍص ى ، وعل(1)إال أنَّ كال البحثني مل يُ ب ْ
، حىت متىن األستاذ الدكتور غامن هذه األمنية من أْن يقوم باحٌث جبمع أحاديث (2)وسِبها

دراسة استقرائية، حيث قال يف حبثه : )...لعل مما يُ َعزُِّز هذه النتيجة أن حفص ودراستها 
يف  تُ ْعَقَد دراسة ملرويات حفص بن سليمان القارئ من األحاديث، ومروياِت َمن يشاركه

ن من ، وتُ َواَزَن مبرويات غريهم من احملدثني...، وأرجو أن أمتكَّ االسم، ويُْدَرَس حال رجاهلا
هو أكثر معرفة ميّن بعلم  نممَّ  ،ه الدراسة يف املستقبل، أو يقوم هبا غرييالقيام مبثل هذ

 .(3)(احلديث

                                                                        

اء: معرفة الراوي كونه مكثرًا من الرواية أو مقاًل أو متوسطاً، ومعرفة  أي: استقراء مرويات حفص؛ وفائدة االستقر  (1)
كونه ضابطًا ملروياته أو غري ضابط هلا، واملوازنة بني النتائج اليت توفرت من االستقراء، ودراسة هذه النتائج، وقياس 

ثون، ومن أكثر بعضها على بعض، للوصول إىل احلكم الصحيح، وهذا املنهج من أهم أسس النقد اليت اعت مدها احملدِّ
الوسائل اليت عوَّلوا عليها يف حكمهم على الرواة ومروياهتم. ينظر يف ذلك كتاب: التفرُّد؛ للدكتور عبد اجلواد محام: 

43. 
ثني بتنوع أغراضه، وميكن أمجال ذلك فيما يلي:  (2)  تتعدد صور السِب عند احملدِّ

 هلذا النوع صورتان: النوع األول: السِب ملعرفة ضبط الراوي، و 
 . -وهو صنيعي يف هذا البحث-الصورة األوىل: سِب مرويات الرَّاوي، ومعارضتها مبرويات الثقات

 الصورة الثانية: سِب مرويات الراوي، ومعارضتها بنفسها من الراوي ذاته يف أزمان خمتلفة.
 النوع الثاين: السِب ملعرفة حال املروي، وهلذا النوع صورتان أيضاً: 

 الصورة األوىل: سِب مرويات الراوي، ومعارضتها مبرويات الثقات؛ ملعرفة استقامة حديثه.
الصورة الثانية: سِب املتابعات والشواهد، ومعارضتها مبرويات الثقات. ينظر تفصيل ذلك يف كتاب: السِب عند احملدثني؛ 

 .122-111للدكتور عبد الكرمي حممد جواد: 
 .155: أحباث يف علوم القرآن (3)

م يف  مالحظة: وملَّا كان مطلب الدكتور غامن أْن تعقد دراسة استقرائيَّة ملرويات حفص بن سليمان األسدي كما تقدَّ
األعلى، وافقه الدكتور ُيىي الشهري وأيَّده على ذلك، وزعم أنَّه سيقوم هبذا األمر، ولكن مرَّت أكثر من مخس سنوات 

راسة  اليت وعدنا هبا، واليت تسعد من يهمه موضوع حفص، ولعلَّ الدكتور ُيىي قد نسي على زعمه، ومل يعمل تلك الدِّ
أو ُشِغَل مبا يراه أعظم من ذلك، فكٌل أعلم حباله من غريه، وأهل مكة أدرى بشعاهبا، لذا طلب الدكتور غامن أْن أقوم 

 والسداد.هبذه الدراسة، تاركاً نيَّة ُيىي الشهري، داعياً له ولكل املسلمني بالتوفيق 
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أقوم بدراسة هذه األحاديث  هذا، وبعد أْن التقيت بالدكتور غامن عرض عليَّ أنْ 
، مثل -هاتفياً -دراسة نقدية، ففكرت يف املوضوع، واستشرت أهل االختصاص الدقيق 

ار عواد معروف، وهو عامٌل له خِبٌة كبريٌة يف الرجال وأحواهلم، ال سيما  األستاذ الدكتور بشَّ
منا قسم جمموعة من كتب الرجال، وغريهم من أهل االختصاص يف قس أنَّه حقق وصنَّف

علوم القرآن، فأيدوا الفكرة، وشجعوا عليها، فجزاهم اهلل كل خرٍي، فكان هذا البحث مثرة 
 من مثراهتم.

 :على فصلني اثنني، وكان رمسها على ما  -الرسالة-وقد قسمت حبثي خطة البحث
 يلي:

 الفصل األول: سرية حفص بن سليمان، وفيه مثانية مباحث:

 يمان األسدي الذاتية، وفيه مطلبان:املبحث األول/سرية حفص بن سل
 املطلب األول: امسه ونسبه وكنيته ومولده.

 املطلب الثاين: مسكنه وأسرته وأوالده ووفاته.

 املبحث الثاين/شيوخ حفص بن سليمان الذين روى عنهم احلديث أو القراءة.
 املبحث الثالث/تالمذة حفص بن سليمان أو من روى عنه احلديث أو القراءة.

 املبحث الرابع/أقوال اجملرِّحني حلفص بن سليمان األسدي  يف روايته للحديث.
لني  عدِّ

ُ
حلفص بن سليمان  -من أهل اجلرح والتعديل-املبحث اخلامس/ أقوال امل

 األسدي.
ضعيف النِّْسيبِّ لبعض الرواة، وثناء العلماء على رواية حفص يف املبحث السادس/ التَّ 

 القرآن.
 قراءة عاصم ودور حفص بن سليمان يف نشرها. املبحث السابع/
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 املبحث الثامن/ تعريف النقد وشروط الناقد، وفيه مطلبان:
 املطلب األول: تعريف النقد.

 شروط الناقد. :املطلب الثاين

 الفصل الثاين، وهو قسم دراسة األحاديث، وكان فيه مثانية مباحث:

 إىل حفص بن سليمان.األحاديث اليت مل يصح إسنادها  املبحث األول:
 إىل حفص بن سليمان. ااملبحث الثاين: األحاديث اليت مل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده

 اإلسناد. حيثاملبحث الثالث: األحاديث اليت أخطأ فيها حفص بن سليمان من 
 املنت. حيثاملبحث الرابع: األحاديث اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان من 

اإلسناد  ن حيثملستنكرة على حفص بن سليمان ماملبحث اخلامس: األحاديث ا
 واملنت مجيعاً.

ادس: األحاديث اليت توبع حفص بن سليمان على روايتها، فهي من  املبحث السَّ
 صحيح حديثه.

ابع: األحاديث اليت أُْنكرت على حفص بن سليمان خطًأ؛ إْذ هي ليست  ْبحث السَّ
َ

امل
 من روايته.

 على الصحابة. سليمان املوقوفةاملبحث الثامن: مرويات حفص بن 
، ث عملت كانت اخلامتة وأبرز النتائج، ثَّ ذكرت بعدها ثبت املصادر واملراجع  ثَّ 

، ثَّ فهرست ملألحاديث، وفهرست للرجال املرتجم هلفهرست لآليات، وفهرست 
 .متقدماً ذلك كلِّه للموضوعات

 يف حبثي هذا على ما يلي:وميكن بيان املنهج املتبع  :المنهج المتبع في البحث 
منهج االستقراء، جبمع أحاديث حفص بن سليمان على  اعتمدت يف حبثي هذا -

كتب الاألسدي من مظاهّنا من كتب السنة مجيعها، وخترجيها، معتمدًا على احلاسوب وعلى 
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املفهرسة، ومل أخبل بالرجوع إىل املخطوط أو املطبوع إذا علمت أنَّ فيه حديث حلفص بن 
، ثَّ بينت احلكم على األحاديث صحة وضعفاً، والتكلم عليها وعلى شواهدها سليمان

 ومتابعاهتا ما أمكن إىل ذلك سبيالً.
اليت جاءت حتمل اجتهاد  حلفص بن سليمان نقلت أقوال اجملرحني واملعدلني -

 أصحاهبا بشكل يكاد أْن يكون كلياً.
ة فائدة يف ذلك يقتضيها مل أترجم للصحابة وال للرواة الثقات إال إذا كانت مث -

 أو ترجيح. ،أو تصحيح ،من تضعيف ،احلكم
إذا صحَّ اإلسناد إىل حفص بن سليمان من طريق أو أكثر فإينِّ مل أترجم ملن روى  -

 احلديث عن حفص؛ هرباً من تثقيل البحث بكثرة الرتاجم.
ث املختلف فيها تصحيحاً توسعت يف دراسة بعض األحاديث، ال سيما األحادي -

 وذلك كي تكون الدراسة مرجحة. لياًل؛وتع
أشكلت ما ُيشكل من الكلمات اليت تشكل قدر االستطاعة، وكما بيَّنت غريب  -

 احلديث بشكل موجز وخمتصر.
اليت كنُت أقيَّدها يف ضوء كتابيت  طرَّزت الرسالة ببعض النكات والفوائد احلديثية، -

 هلذه الرسالة أو غريها، من باب الفائدة.
ديث رقمني اثنني، الرقم الرمزي اهلندي إشارة إىل رقم احلديث يف عملت لألحا -

ا الرقم املرسوم باألحرف إشارة إىل رقم احلديث يف املبحث.  الرسالة، أمَّ
تدلُّ على جوهر احلديث ومعناه، ومل  ؛بوَّبت لألحاديث تبويبات واضحة املعىن -

م األحاديث وأوزعها حسب موضوعها الفقهي؛ وذلك أنَّ  مقصد الدراسة معرفة أقسِّ
الصحيح من الضعيف من أحاديث حفص، كي جيزم مبرتبته، وليس املقصد هو االستفادة 

 أو حنو ذلك. ،ً أو عقديَّا ،من مروياته فقهيَّاً 
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ا املتابعات  - خرَّجت حديث حفص بن سليمان من مظانه أين ما وجد، أمَّ
عة فإنَّ كانت يف الصحيحني فأكتفي والشواهد اليت أسوقها له سواء من باب املخالفة أو املتاب

بذلك، وإن كانت يف أحدمها زدَّت التخريج إىل الكتب التسعة، أو أروح ذاهبًا إىل خارج 
 الكتب التسعة إن مل يكن احلديث فيها.

حكمت على مجيع األحاديث املذكورة يف الرسالة ما أمكن إىل ذلك سبياًل،  -
 أو مستفيداً من صنيعهم. ،مستعيناً حبكم العلماء

وأبو  ،ومسلم ،كتب التسعة: البخاريالرتبُت مصادر ختريج احلديث على ترتيب  -
، فإن كان خارج الكتب والدرامي ،وأمحد ،ومالك ،وابن ماجه ،والنسائي ،والرتمذي ،داود

 التسعة رتبُت التخريج على حسب الوفاة؛ وذلك لعدم وجود جادَّة مسلوكة يف الرتتيب، وهذا
م ذكره قد طلبه مين املشرف وارتضاه واستحسنه  .الذي تقدَّ

مت لفصل الدراسة لكل مبحث مبقدمات كاملدخل إىل هذا املبحث أو ذاك. -  قدَّ
 عرَّفت ببعض املصطلحات احلديثية من باب التعريف والبيان.  -

 إذا كان الراوي من الثقات أو من الضعفاء املرتجم هلم يف هذا البحث فإينِّ اكتفيت
ا إن كان الراوي فيه مقاٌل أو خمتلٌف  برتمجتهم من تقريب التهذيب إذا كانت ترمجته فيه، أمَّ
فيه فإينِّ رمبا توسعت يف بيان أقوال اجملرحني واملعدلني فيه؛ للحصول على احلكم الذي 

 .؛ إذا األمر دينتطمئن النفس إليه

يف ثبت املصادر  مل أذكر بطاقة الكتاب كاملة يف)اهلامش(، واكتفيت بذكرها -
 واملراجع؛ هرباً من التكرار ومن تثقيل احلواشي)اهلامش(.

جعلت األحاديث النبوية وآثار الصحابة بني قوسني مميَّزة باخلط األسود الغامق،  -
الغامق  وكما كان رسم اآليات موافقًا خلط املصحف)مصحف املدينة( ومميزة باخلط األسود
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 يكاد جعلته بني قوسني اثنني، إىل غري ذلك من األمور اليت أيضاً، وكل كالٍم أخذته بالنص
 عليها يف كتاباهتم. نييع األكادميفق صنيأْن يتَّ 

 :ا يف الرسالة، كتب هتمدعتاومن أبرز املصادر اليت  ذكر المصادر األولية للبحث
املتقدمني، ككتب متون احلديث عموماً، ك الصحيحني، ومسند أمحد، وجامع الرتمذي، 

اجلرح والتعديل ، ك  تواريخ  ، وككتبوغريها من كتب املتون جم الطِباين، وسنن البيهقيومعا
، والكامل؛ للعقيلي ، والضعفاء؛له أيضاً  ، والعلل؛البن أيب حامتوالتعديل؛  البخاري، واجلرح

البن عدي، وغريها من كتب املتقدمني على اختالف مادهتا العلمية، مع االستفادة  من  
َدثني اليت ميكن الرجوع عليها اليت صنفت يف علل احلديث، وكالبحوث الصغرية كتب امل ُح

ي احلمد، وبيان ذلك كلَّه ر اليت كتبت يف منزلة حفص، كبحث األستاذ الدكتور غامن قدو 
 مفصالً يف ثبت املصادر واملراجع.

يُت مع هذا البحث األيام الطوال،  وبعد ذلك وبعد محد اهلل وشكره أقول: قد قضَّ
وسهرُت معه الليايل الظلماء، حبرِّها وبردها، وسرُت معه منذ أْن كان فكرة يف عقلي، إىل أْن  

م إىل املناقشة، سرُت  كان ورقة صغرية يف مسوّدايت ودفاتري، إىل أْن صار رسالة كاملة تُقدَّ
جهٍد  معه سري احملبِّ مع حبيبه، سري الوالد مع ابنه، مل أخبل عليه بشراء مصدٍر ُيتاجه، أو

أبذله، أو إدمان نظٍر يقتضيه، أو استشارة هاتفية، حمليَّة أو دولية،  حىتَّ خرج على ما هو 
عليه، على شكل ارتضته نفسي، واطمئن إليه قليب وفكري، وقبل ذلك ارتضاه مشريف 
الفاضل الذي كان معي يف كلِّ كلمة أكتبها، وكان جيري قلمه هنا وهناك، مصححًا ما يراه 

، متمماً ما يراه نقصاً، مؤيَّداً ما يراه حقاً، فجزاه اهلل عينِّ خري اجلزاء، وأمتع بعلمه غري صواب
 وحلمه.
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إال أنَّ حبثي هذا مع ما بذلُت له وبذل له مشريف من خدمة، هو كغريه من أعماٍل، 
ست ول ،(1)يعرتيه النقص وعدم الكمال؛ إْذ ال عصمة إال ملن عصمه اهلل من النبيِّني واملرسلني

والكمال، فعلماء الشأن داخلون حتت  -وإن كنت مصوِّبًا سهامي جتاهه-أدعي االستيعاب
، فما أقول أنا على وقيت -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قائمة كٌل يأخذ منه ويردُّ عليه إال النَّيبَّ 

د وسعه العزيز، وبضاعيت املزجاة ... وال حولة وال قوة إال باهلل، ولكن كما قيل: إذا بذل العب
يف ذلك، فالرَّبُّ أكرم من عبده؛ فال بدَّ أْن يفتَح عليه من علومه أموراً ال تدخل حتت كسبه، 
فإنَّه إن مل ييسره اهلل، فال سبيل إىل حصوله، وإن مل يعن عليه، فال طريق إىل نيل العبد 

على هذا، واهلل أ مأموله. أسأل اهلل التوفيق يل وجلميع املسلمني يف حياهتم كلِّها، اللهم آمني.
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً. ،علم، وصلى اهلل  على سيدنا حممدوأ

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

وهذه بضاعته تعرض عليك، وموليته هتدى إليك، فإن : )( ومن مجيل ما قاله ابن القيم مقدمًا لكتابه روضة احملبِّني1)
صادفت كفؤاً كرمياً هلا، لن تعدم منه إمساكاً مبعروف أو تسرُياً بإحسان، وإن صادفت غريه فاهلل تعاىل املستعان، وعليه 

ون قوله كله سديداً؟! وعمله كله صواباً؟! وهل ذلك إال املعصوم الذي ال ينطق عن التكالن...، ومن ذا الذي يك
اهلوى؟! ونطقه وحي يوحى؟! فما صح عنه فهو نقٌل مصدٌق عن قائٍل معصوٍم، وما جاء عن غريه فثبوت األمرين فيه 

 لوماً(.معدوم، فإْن صحَّ النقل مل يكن القائل معصوماً، وإْن مل يصح مل يكن وصوله إليه مع
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 الفصل األول

 مع بيان بعض الضوابط ،سيرة حفص وأقوال العلماء فيه -نظريالقسم ال
 -الحديث ورواتهللمتصدر لنقد 

 وفيه ثمانية مباحث:

 الذاتية.المبحث األول: سيرة حفص بن سليمان األسدي 
 المبحث الثاني: شيوخ حفص بن سليمان الذين روى عنهم الحديث أو القراءة.
 المبحث الثالث: تالمذة حفص بن سليمان أو من روى عنه الحديث أو القراءة.

المبحث الرابع: أقوال المجرِّحين لحفص بن سليمان األسدي  في روايته 
 للحديث.

لين لحفص بن سليمان األسدي في روايته  المبحث الخامس: أقوال الُمعدِّ
 للحديث.

المبحث السادس: التضعيف النِّْسِبيِّ لبعض الرواة، وثناء العلماء على رواية 
 حفص في القرآن.

 المبحث السابع: قراءة عاصم ودور حفص بن سليمان في نشرها.
 من: تعريف النقد وشروط الناقد.االمبحث الث
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 المبحث األول

 (2)الذاتية (1)سليمان األسديسيرة حفص بن 

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول

 اسمه ونسبه وكنيته ومولده

 (4)األَسديُّ (3)هو حفص بن سليمان بن ال مغرية اسمه ونسبه وكنيته:

 ..........................................................................(6)الكويفُّ  
                                                                        

(، 2757ترمجة)2/353(، واألوسط؛ له،2611ترمجة)2/265ينظر مصادر ترمجته: التأريخ الكبري؛ للبخاري،( 1)
(، والضعفاء؛ 2154(، والكىن؛ ملسلم، ترمجة)259(، وتأريخ ابن معني، ترمجة)74والضعفاء؛ له، ترمجة)

(، واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت، 134)(, والضعفاء واملرتوكون؛ للنسائي، ترمجة336ترمجة) 1/275للعقيلي،
(، واجملروحني؛ البن 2591ترمجة) 2/315(، والعلل ومعرفة الرجال؛ لعبد اهلل بن أمحد، 744ترمجة)3/173

والضعفاء واملرتوكون؛ (، 656)3/251(،  والكامل يف الضعفاء؛ البن عدي، ترمجة241ترمجة)1/266حبان،
، وتأريخ (131ترمجة)2/17أوهام اجلمع والتفريق؛ للخطيب البغدادي، وموضح(، 151ترمجة)2/149للدارقطين،

(، وهتذيب الكمال؛ 412ترمجة) 3/1115، ومعجم األدباء؛ لياقوت احلموي، (4256ترمجة) 9/54بغداد؛ له، 
(، 61ترمجة) 11/16، وتأريخ اإلسالم له،1/213(، والعِب يف خِب من غِب؛ للذهيب، 1395ترمجة ) 7/15للمزي، 

(، وغاية النهاية يف طبقات القراء؛ البن 2121)1/661(، وميزان االعتدال؛ له،16رفة القراء الكبار؛ له، ترمجة)ومع
(, ومعاين األخيار؛ 1456ترمجة)172(, وتقريب التهذيب؛ البن حجر،1161ترمجة)1/264اجلزري،

 .2/367(، وشذرات الذهب؛ البن العماد،475ترمجة)1/224للعيين،
 ة العلمية فسوف يتمُّ رمسها على مباحث؛ وذلك لسعتها كما سيأيت ذلك مفصالً.أمَّا السري ( 2)
 7/15(، وهتذيب الكمال؛ للمزي، 4256ترمجة) 9/54ينظر: تأريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي، (3)

 (.  1395ترمجة)
املهملة، هذه النسبة اىل األسدي، بفتح األلف والسني املهملة، وبعدها الدال : )1/214قال السمعاين فياألنساب (4)

 .1/62، وينظر: اللباب يف هتذيب األنساب،ة من القبائل...(أسد، وهو اسم عدَّ 
))الُكويف، بضم الكاف ويف آخرها الفاء، هذه النسبة إىل بلدة بالعراق، وهي من أمَّهات بالد املسلمني، بُنيت يف  (6)

ثني قدميًا وحديثاً، وفيهم شهرٌة، استغنينا  ، خرج منها مجاعةٌ -رضى اهلل عنه-زمان عمر بن اخلطاب  من العلماء واحملدِّ
 . 3/111، وينظر: اللباب؛ البن األثري،11/172عن ذكرهم؛ لشهرهتم((، األنساب؛ للسمعاين،
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 ،(4)، ويقال له: الغاضريُّ (3)، وهو ابن أيب داود(2)، البزَّاز(1)أبو عمر املقرئ
 .(6)ويعرف حِبَُفْيص

جاء يف بعض كتب أهل العلم أنَّ مولد حفص بن سليمان األسدي كان سنة مولده: 
 .يف مدينة الكوفة -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-من هجرة  النَّيبِّ حممد (5)ه(95تسعني)

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

قرِئ: هذه النسبة إىل قراءة القرآن وإقرائه...((، األنساب( 1)
ُ

، وينظر: لب األلباب؛ البن 12/455))امل
 .3/247األثري

: ))البَ زّاز: بفتح الباء املنقوطة بواحدة والزايني املعجمتني بينهما ألف، هذه 2/199( قال السمعاينُّ فياألنساب2)
رين((، وينظر: لب األلباب؛ البن  مني واملتأخِّ اللفظة تقال ملن يبيع البز، وهو الثياب، واشتهر مجاعة هبا من املتقدِّ

 . 1/145األثري،
 (. 744ترمجة)3/173ل؛ البن أيب حامت، ( ينظر: اجلرح والتعدي3)
: ))قلت: فاتُه الغاضري، 2/372( هذه النسبة ممَّا استدركها ابن األثري على السمعاين حيث قال يف لب األلباب4)

بفتح الغني وبالضاد املعجمة، هذه النِّسبة ِإىل غاضرة بن مالك بن ثعلبة ابن دودان بن َأسد بن ُخَزمْيَة ينسب ِإليه  
 ..((.كثري.

 (. 656)3/251ينظر: الكامل يف الضعفاء؛ البن عدي، ترمجة( 6)
، وغاية النهاية؛ البن اجلزري، 1/217(، ومعرفة القراء؛ له،61ترمجة)11/17ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب، (5)

1/264 . 
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 لمطلب الثانيا

 وأوالده ووفاتهمسكنه وأسرته 

هو كويفُّ األصل إال أنَّه  غادَر الكوفة إىل بغداد، وكان يسكُن يف حملة  مسكنه:
 .(1)ُسَويْ َقَة َنْصر

مل تذكر املصادر اليت ترمجت حلفص بن سليمان شيئًا عن أسرته وال ُأسرته وأوالده: 
م ذكروا أنَّ  حفصًا هو ابن امرأة عاصم عن أوالده، فال يدرى هل لديه أوالٌد أْم ال، إال أهنَّ

، وكان يسكن مع عاصم بن أيب (2)ابن أيب النجود، حيث نشأ حفص بن سليمان يتيماً 
 .(4)، ومل يزد أحٌد على ذلك(3)النجود يف داره

: وال بدَّ للشمس أْن تغيب, وال بدَّ للعافية أْن تفارق األبدان، وهكذا هو حال وفاته
فلم يدْع لذي لبٍّ هبا فرحاً، ولكن املؤمن يرجو رمحة اهلل احلياة الدنيا؛ فقد فضحها املوُت، 

ورضوانه وجنته، فتهون عليه الدنيا وزينتها، ويسهل عليه املوت، فما غائٌب ينتظره املؤمن خرياً 

                                                                        

اجلزرية؛ لألستاذ ، وشرح املقدمة 5/115(، وتأريخ بغداد؛ للخطيب،241ترمجة)1/226اجملروحني؛ البن حبان،( 1)
 .116الدكتور غامن احلمد:

نصر بن مالك اخلزاعي، بشرقي بغداد، أقطعه إيَّاها املهدي، وهو والد أمحد بن  وسويقة نصر: هي بلدة تنسب إىل 
 .3/211نصر الزاهد املطلوب يف القرآن أيّام الواثق. ينظر: معجم البلدان،

 .213سوف تأيت ترمجته ص: (2)
 (.1395ترمجة ) 7/11(، وهتذيب الكمال؛ للمزي، 61ترمجة)9/54بغداد؛ للخطيب،ينظر: تأريخ ( 3)
عزائي على ذلك كلِّه أنَّنا قد ُحرمنا كثريًا من سري سلفنا الصاحل، فلم تصل إلينا سريهم مستوفاة كاملة، وهذا  (4)

يمان وحدها تدل على حفص بن سليمان خري شاهد على ما أقول، إال أنَّ لسان احلال يقول: قراءة حفص بن سل
عظم هذا الرجل، وعلى عظم تلك األسرة املباركة اليت أجنبت هكذا علمًا حنريراً، حيث رزقت روايته احلظ األكِب لدى 
النَّاس، ال سيما يف عصرنا هذا، فجزى اهلل أبًا أجنبه، وأمًَّا محلته، وأسرة أظهرته، وشيوخًا علَّموه، وتالميذًا احتضنوه 

وا حول  ه، فجزاهم اهلل عنَّا خري اجلزاء. والتمُّ
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، (1)ه(195له من املوت، تويف حفص بن سليمان يف سنة مثانني ومئة، وقيل: تسعني ومئة)
-115ه(، وقيل: بني الثمانني والتسعني)115انني ومئة)وعلى القول الصحيح: أنَّه تويف مث

195)(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، وينظر ذكر اخلالف يف وفاته:  مجلة املصادر املذكورة يف سريته 61ترمجة)11/11( تأريخ اإلسالم؛ للذهيب،1)
 الذاتية.

 .1/266(غاية النهاية؛ البن اجلزري،2)
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 المبحث الثاني

 (1)شيوخ حفص بن سليمان الذين روى عنهم الحديث أو القراءة

ملَّا كان حفص بن سليمان من األئمة األعالم الذين طوَّفوا ورحلوا يف البلدان؛ طلباً 
ث عنهم، سواء يف  للعلم وأهله، كان لذلك أثٌر كبرٌي يف أْن جيمع له شيوخ كثريون، حدَّ

القراءة واحلديث، وهؤالء مجلة شيوخه ذكرهتم على حروف املعجم على حسب ما اشتهروا 
 :(2)بأمسائهم وكناهم

أبان بن أيب عيَّاش: وهو ابن أيب عياش فريوز البصري، أبو إمساعيل العبدي، تويف  .1
 .(3)ه145حوايل 

ِبْيعِ .2  .(4)ه129تويف  ي: وهو عمرو بن عبد اهلل بن عبيد،أبو إسحاق السَّ
وهو سليمان بن أيب سليمان فريوز، الكويف، تويف حوايل  أبو إسحاق الشيباين:.3

 .(6)ه145

                                                                        

تقراء أحاديث حفص اليت قمت وهذا سيكون بناًء على ما ذكره أهل العلم يف كتبهم، وبناًء على ما جاء يف اس (1)
م قد روى عنهم حفص، فقد يكون اإلسناد غري  بدراستها يف هذه الرسالة، ولكن ال جيزم جبميع هؤالء الشيوخ أهنَّ
صحيح إىل حفص، أو ممَّا ال يتحقق معرفة صحة إسناده، ثَّ أينَّ ال أدَّعي أينَّ قد استوعبت مجيع شيوخ حفص، مع 

به االستيعاب؛ وذلك أنَّ اإلنسان قد يعرتيه اخلطأ والوهم، كما هي عادة من مل يكن  القول بأنَّ صنيعي قصدت
 ال قلياًل.معصوماً، هذا وإْن كان قد فاتين شيئاً فلم يفنت إ

 ( ممَّا استفدتُه يف جمالسة أهل العلم، أنَّ تراجم الرجال تقسم على ثالثة أقسام: 2)
 القسم األول: تراجم تعريفية، كقولنا: هو فالٌن بن فالٍن. 

 القسم الثاين: تراجم منقبيَّة، كقولنا: كان فالٌن صوَّاَم النَّهار قوَّام الليل. 
القسم الثالث: تراجم نقدية، كقولنا: فالٌن ثقٌة، أو ضعيٌف.  فإذا تبنيَّ هذا واتضح، فسوف تكون تراجم شيوخ 

مان من القسم األول، أعين: تراجم تعريفية خمتصرة؛ وذلك أنَّ املقام مقام تعريف وتعيني، وليس وتالمذة حفص بن سلي
 مقام ذكر فضل أو نقد. 

 .157(ينظر: ص:3)
 (.6556ترمجة)423( ينظر: تقريب التهذيب،4)
 (.2651ترمجة)262( ينظر: تقريب التهذيب،6)
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أبو َحصني: وهو عثمان بن عاصم بن حصني األسدي الكويف، تويف حوايل .4
 .(1)ه 127

امي: وهو حمرز بن عبد اهلل اجلزري الشامي، .5 موىل هشام بن عبد أبو رجاء الشَّ
 .(2)امللك

إمساعيل بن أُميَّة: وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص .6
 .(3)ه144األموي، تويف حوايل 

ّدي، أبو حممد الكويف، .7 إمساعيل بن عبد الرمحن الّسدي: وهو ابن أيب كرمية السُّ
 .( 4)ه127تويف 

عتبة احلمصي، تويف حوايل إمساعيل بن عيَّاش: وهو ابن سليم العنسي، أبو .8
 .(6)ه112

ختياين، أبو بكر البصري، تويف .9 ختياين: وهو ابن أيب متيمة كيسان السَّ أيُّوب السَّ
131(5). 

 .(7)ه127ثابت البناين: وهو ابن أسلم البُناين، أبو حممد البصري، تويف .11
محاد بن أيب سليمان: وهو ابن أيب سليمان مسلم األشعري موالهم، أبو .11

 .(1)ه125إمساعيل الكويف، تويف حوايل 
 

                                                                        

 (.4414ترمجة)314( ينظر: املصدر نفسه،1)
 (، مل أجد من ذكر سنة وفاته.5652ترمجة)621ملصدر نفسه،( ينظر: ا2)
 (.426ترمجة)155( ينظر: املصدر نفسه،3)
 (.453ترمجة)151( ينظر: املصدر نفسه،4)
 (.473ترمجة)159ينظر: املصدر نفسه، (6)
 (.556ترمجة)117ينظر: املصدر نفسه،(5)
 (.115ترمجة)132( ينظر: املصدر نفسه،7)
 (.1655ترمجة)171ينظر: تقريب التهذيب،  (1)
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 .(1)محيد اخلصاف.12
تويف  زيد بن أسلم: وهو العدوي موىل عمر، أبو عبد اهلل وأبو أسامة املدين،.13

 .(2)ه135
سامل األفطس: وهو ابن عجالن األفطس األموي موالهم، أبو حممد احلراين، .14

 .(3)ه132تويف 
 .(4)سعيد بن املرزبان.15
 .(6)مساك بن حرب.16
األحول: وهو ابن سليمان األحول، أبو عبد الرمحن البصري، تويف حوايل عاصم .17

 .(5)ه145
 .(7)عاصم بن أيب النجود.18
تويف سنة  عاصم بن كليب: وهو ابن شهاب بن اجملنون اجلرمي الكويف،.19

137(1). 
 .(9)عبد األعلى التيمي.21
 .(15)ه135عبد العزيز بن رفيع: وهو األسدي أبو عبد اهلل املكي، تويف حوايل .21

 
                                                                        

 (.1395ترمجة)7/11مل أستطع معرفته، وقد ذكره املزي يف مجلة من روى عنهم حفص. ينظر: هتذيب الكمال،(1)
 (.2117ترمجة)222ينظر: تقريب التهذيب،( 2)
 (.2113ترمجة)227ينظر: املصدر نفسه،( 3)
 .75سوف تأيت ترمجته ص: (4)
 .165ه ص: سوف تأيت ترمجت (6)
 (.3555ترمجة)216ينظر: تقريب التهذيب، (5)
 .212سوف تأيت ترمجته ص: (7)
 (.3576ترمجة)215ينظر: تقريب التهذيب، (1)
 . 342سوف تأيت ترمجته ص: (9)
 (.4596)367( ينظر: تقريب التهذيب، ترمجة15)
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 .(1)عبد اهلل بن يزيد النخعي: وهو الكويف.22
عبد امللك بن عمري: وهو ابن سويد اللخمي، حليف بين عدي الكويف، .23

 .(2)ه135تويف
ائب: وهو أبو حممد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكويف.24  .(3)عطاء بن السَّ
 .(4)علقمة بن مرثد.25
 .(6)ه163الكويف، تويف حوايل عمر بن ذر: وهو ابن عبد اهلل بن زرارة اهلَْمداين .26
عمرو بن مرة: وهو ابن عبد اهلل بن طارق اجَلَملي املرادي، أبو عبد اهلل الكويف .27

 .(5)ه111األعمى، تويف 
غيالن: وهو ابن جامع بن أشعث احملاريب، أبو عبد اهلل الكويف، قاضيها، تويف .28

 .(7)ه132
 .(1)ه125قيس بن مسلم: وهو اجَلديل، أبو عمرو الكويف، تويف.29
 .(9)كثري بن زاذان.31
 .(15)كثري بن شنظري.31
 .(11)الكميت بن زيد األسدي.32

                                                                        

 (، مل أجد من ذكر سنة وفاته.3715ترمجة)329ينظر: املصدر نفسه، (1)
 (.4299)354ينظر: املصدر نفسه،( 2)
 (.4692)391( ينظر: املصدر نفسه،3)
 . 137سوف تأيت ترمجته ص:  (4)
 (.4193ترمجة)412ينظر: تقريب التهذيب، (6)
 (.6112ترمجة)425ينظر: املصدر نفسه، (5)
 (.6351ترمجة)443ينظر: املصدر نفسه،( 7)
 (.6351ترمجة)443ينظر: املصدر نفسه،( 1)
 .291تأيت ترمجته ص: سوف  (9)
 .91سوف تأيت ترمجته ص: (15)
 .11سوف تأيت ترمجته ص: (11)
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 .(1)ليث بن أيب سليم.33
طلحة بن ُيىي: وهو ابن طلحة بن عبيد اهلل التيمي، املدين نزيل الكوفة، تويف .34

 .(2)ه141
 .(3)جمالد بن سعيد.35
 .(4)ه115حُمَاِرب بن دثار: وهو السدوسي الكويف القاضي، تويف .36
 .(6)ُسوقة: وهو الَغنوي، أبو بكر الكويف العابدحممد بن .37
 .(5)حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى.38
 .(7)حممد بن عكرمة: وهو ابن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي.39
بو سلمة الكويف، تويف حوايل ِمْسعر بن كدام: وهو ابن ظهري اهلاليل، أ .41

 .(1)ه166
 .(9)منصور بن حيان: وهو ابن حصني األسدي.41
 .(15)موسى الصغري: وهو ابن مسلم الكويف، أبو عيسى الطحان.42
 .(11)اهليثم بن حبيب الصراف: وهو الصرييف الكويف.43

 
                                                                        

 .16سوف تأيت ترمجته ص:  (1)
 (.3535ترمجة) 213ينظر: تقريب التهذيب،( 2)
 .125سوف تأيت ترمجته ص: (3)
 (.5492ترمجة) 621( ينظر: تقريب التهذيب،4)
 ذكر سنة وفاته. (، مل أجد من6942ترمجة) 412( ينظر: املصدر نفسه،6)
 .153سوف تأيت ترمجته ص: (5)
 (، مل أجد من ذكر سنة وفاته.5141ترمجة) 497( ينظر: تقريب التهذيب،7)
 (.5556ترمجة) 621( ينظر: املصدر نفسه، 1)
 (، مل أجد من ذكر سنة وفاته.5197ترمجة) 645( ينظر: تقريب التهذيب،9)
 أجد من ذكر سنة وفاته.(، مل 7513ترمجة)664( ينظر: املصدر نفسه،15)
 (، مل أجد من ذكر سنة وفاته.7355ترمجة) 677( ينظر: املصدر نفسه،11)
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 .(1)اهليثم بن عقاب.44
 .(2)يزيد بن أيب زياد.45
 .(3)يزيد بن عبد الرمحن: هو ابن األسود األودي، أبو داود.46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 .هسوف تأيت ترمجت (1)
 .سوف تأيت ترمجته (2)
 (، مل أجد من ذكر سنة وفاته.7745ترمجة) 553( ينظر: تقريب التهذيب،3)
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 المبحث الثالث

 من روى عنه الحديث أو القراءةتالمذة حفص بن سليمان أو 

قد روى عن حفص بن سليمان أناٌس كثريون، وقد حاولت جاهدًا يف استقصائهم، 
ومل أخبل على من يطَّلع على هذه الرسالة بإمهال راٍو ما قد روى عن حفص بن سليمان؛ 

ع وذلك من باب متام الفائدة وكماهلا، ال سيما وأنَّ هذه الرسالة حتمل يف ثناياها مجي
أحاديث حفص بن سليمان، وقد ذكرهتم على حسب ما اشتهر من أمسائهم وكناهم على 

 حروف املعجم، وهم كالتايل:

أبو إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم: وهو الرتمجاين بن بسام البغدادي، تويف .1
 .(1)ه235

أبو بكر بن أيب الدنيا: وهو عبد اهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان القرشي موالهم، .2
 .(2)ه211بغدادي، صاحب تصانيف، تويفال

 .(3)أبو بالل األشعري.3
 .(4)ه234أبو الربيع الزهراين: وهو سليمان بن داود العتكي البصري، تويف .4
 .(6)أبو شعيب صاحل بن حممد القواس.5
 .(5)ه235أبو عمر حفص: وهو ابن عبد اهلل احللواين الضرير، تويف.6
 

                                                                        

 (.412ترمجة)156( ينظر: تقريب التهذيب،1)
 (.3691ترمجة)321نفسه،( ينظر: املصدر 2)
 .( سوف تأيت ترمجته3)
 (.344ترمجة)645( ينظر: تقريب التهذيب،4)
 .ترمجته( سوف تأيت 6)
 (.1423ترمجة)173( ينظر: تقريب التهذيب،5)
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 .(1)األبرش بغدادي مشهور باإلقراء واملعرفةأبو عمر هبرية بن حممد: وهو التمار .7
أبو منصور عصام بن الوضاح: وهو السرخسي البصري، روى عن حفص عن .8

 .(2)عاصم احلروف
أمحد بن جبري األنطاكي: وهو ابن حممد بن جعفر، أبو جعفر، وقيل أبو بكر .9

 .(3)الكويف
 .(4)ه246 أمحد بن عبدة: وهو ابن موسى الضيب، أبو عبد اهلل البصري، تويف.11
أمحد بن الفرج: وهو ابن سليمان الكندي، أبو عتبة احلمصي، املعروف .11

 .(6)ه217باحلجازي املؤذن جبامع محص، تويف
أبو احلسن، نشأ ببغداد، تويف  آدم بن إياس: وهو ابن عبد الرمحن العسقالين،.12

 .(5)ه221
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 المبحث الرابع

 سليمان األسدي  في روايته للحديثأقوال المجرِّحين لحفص بن 

جيد  -جرحاً وتعديالً -إىل أقوال علماء احلديث يف حفص بن سليمان األسدي الناظر
أنَّ عبارهتم تكاد أْن تتفق على تضعيف حفص وتركه يف احلديث، بل أنَّ هناك من بالغ وراح 

ب حفص بن سليمان، وهذا القول األخري ال شكَّ يف خطئه وغلوِّه و  جمانبته للصواب، ُيكذِّ
اباً، وسوف يأيت حترير ذلك وتبينه، لذا سوف أنقل أقوال  فما كان حفص بن سليمان كذَّ

 اجملرِّحني، مع مناقشة بعض األقوال عقيب ذكرها يف احلاشية، ال سيما من اهتمه بالكذب.

   قال شعبة بن احلجاج: ))أخذ مينِّ حفص بن سليمان كتابًا فلم يرده، وكان يأخذ
 .(1)لنَّاس فينسخها((كتب ا

                                                                        

(، ثَّ استفاض نقل ذلك عن شعبة ابن احلجاج يف كتب 4267)3/77العلل ومعرفة الرجال؛ لعبد اهلل بن أمحد، ( 1)
 الرجال.

قلت: كذا جاء عن شعبة قوله هذا يف حفص بن سليمان األسدي أيب عمر البزاز، بأنَّه كان يأخذ كتب الناس 
وينسخها، وأنَّه أخذ من شعبة نفسه كتابًا فلم يرجعه إليه، إال أنَّنا قد وجدنا أنَّ قول شعبة بن احلجاج كان يف حفص 
بن سليمان املنقري وليس األسدي، كما جاء يف أقدم املصادر اليت نقلت قول شعبة، وهو الطبقات؛ البن سعد، حيث 

ويكىن أبا احلسن، وكان أعلمهم بقول احلسن، قال ُيىي بن  ))حفص بن سليمان موىل لبين منقر،7/265جاء فيه
، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها، ومات قبل  سعيد: قال شعبة: أخذ مينِّ حفص بن سليمان كتاباً، فلم يرده عليَّ

اء الطاعون بقليل، وكان الطاعون سنة إحدى وثالثني ومائة((، إال أنَّ أمحد والبخاري والعقيلي وابن عدي ومن ج
بعدهم جعل قول شعبة يف حفص بن سليمان األسدي وليس املنقري، وكأنَّه الصواب، فيكون ابن سعد قد َوِهَم يف 

 نقله وإْن كان أسبقهم قوالً وتدويناً لقول شعبة، وذلك من أوجه:
نَّ حفص بن أواًل: أنَّ أئمة احلديث قد اتفقت عبارهتم على جعل قول شعبة يف حفص بن سليمان األسدي. ثانياً: إ

، فلو صحَّ أنَّ شعبة قال مقولته فيه -(1455ترمجة )172التقريب-سليمان املنقري ثقة يف احلديث بال خالف بينهم
لكان ضعيفاً، ومبا أنَّ حفص بن سليمان األسدي هو الضعيف فيحمل قول شعبة فيه، اضف إىل ذلك بأنَّ األئمة 

 د.                                   جعلوا قول شعبة يف حفص األسدي خالفاً البن سع
ثالثاً: إنَّ ابن سعد له أوهاٌم وأخطاٌء ليست بالقليلة، فهو ليس من الذين يعتمد عليهم مطلقًا يف النقل، بل يف اجلرح 

كاتب والتعديل أيضاً، وقد نبَّه بعُض العلماء على ذلك، فقال املعلِّم اليماين: ))ابن سعد هو حممد بن سعد بن منيع،  
 =الواقدي، روى اخلطيب يف ترمجته أنَّ مصعبًا الزبريي قال البن معني: حدثنا ابن سعد الكاتب بكذا وكذا، فقال ابن
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 ))(1)قال عبد الرمحن بن مهدي: ))واهلل، ما حتلُّ الرواية عنه. 
 ))(2)قال علي بن املديين: ))ضعيُف احلديِث، وتركته على عمٍد. 
  يعين أبا -قال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: ))مسعت أيب يقول: حفص بن سليمان

 .(3)مرتوك احلديث(( -عمر القارئ
 
 

                                                                                                                                                                                                             

معني: كذب!. واعتذر اخلطيب عن هذه الكلمة وقال: حممد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدلُّ على صدقه. وقال =
ركه أصحاب الكتب الستة إدراكًا واضحاً، وهو مقيٌم يف بغداد ه، فقد أد235أبو حامت: يصدق. ووفاة ابن سعد 

حيث كانوا يرتددون، وهو مكثٌر من احلديث والشيوخ، وعنده فوائٌد كثرية، ومع ذلك مل خيرجوا عنه شيئاً إال أنَّ أبا داود 
بن وقاص له صحبة. وهذه روى عن أمحد بن عبيد... عن ابن سعد عن أيب الوليد الطَّيالسيِّ أنَّه قال: يقولون قبيصة 

أي يف عدم رواية -احلكاية ليست حبديث وال أثر، وال ترفع حكمًا وال تضعه،... فأمَّا ابُن سعد، فال مظنَّة للعذر
م رغبوا عنه، ومع ذلك فليس ابن سعد يف معرفة احلديث ونقده ومعرفة درجات -أصحاب الكتب الستة عنه إال أهنَّ

ا يتابع شيخه الواقدي، والواقدي تالٌف، ويف رجاله يف حد أْن يقبل منه تلي ني من ثبَّته غريه؛ على أنَّه يف أكثر كالمه إَّنَّ
يف ترمجة عبد الرمحن بن شريح: شذَّ ابن سعد؛ فقال: منكر احلديث، ومل يلتفت أحٌد إىل ابن سعد يف  -مقدمة الفتح–

ترمجة حمارب بن دثار، قال ابن سعد: ال ُيتجون به،  هذا؛ فإنَّ مادَّته من الواقدي، والواقدي ليس مبعتمد. وفيها يف
منا أنَّ  قلت: بل احتج به األئمة كلهم...ولكن ابن سعد يقلِّد الواقدي. وفيها يف ترمجة نافع بن عمر اجلمحي: قد قدَّ

هلا؛ تضعيف ابن سعد فيه نظر؛ العتماده على الواقدي((. الشيخ عبد الرمحن املعلمي وجهوده يف خدمة السنة ورجا
. ومبا تقدم يتبنيَّ أنَّ صنيع ابن سعد يف جعل قول شعبة يف حفص بن سليمان املنقري مظنَّة 232ملنصور عبد العزيز:

م ذكره، واهلل أعلم .  للخطأ، بدليل ما تقدَّ
رابعاً: ومحل قول شعبة على حفص األسدي أوىل من احلمل على املنقري؛ وذلك أنَّ حفصاً األسدي قد اهتمه بعضهم 
بالكذب كما سيأيت، وجعل قول شعبة فيه يبعد مظنَّة االهتام، فيكون سبب النكارة يف حديث حفص حاصلة جرَّاء 
ث هبا غري معتمدة، بل قد تكون فيها أحاديث خمتلقة  هتاون حفص يف الرواية، وأنَّ الكتب اليت كان يستنسخها وُيدِّ

 موضوعٌة كان سببها اهتام حفص بالكذب. واهلل أعلم.
 .2/364هتذيب التهذيب؛ البن حجر، (1)
 (.1395ترمجة)7/14هتذيب الكمال؛ للمزي، (2)
 (.2591)2/315العلل ومعرفة الرجال؛ لعبد اهلل، (3)

قلت: ُيكم على الراوي بالرتك إذا كان متهمًا بالكذب، أو كثر غلطه، ومن خيطئ يف حديث جيمع عليه فال يتهم 
ملعروفني ما ال يعرفه املعروفون، وُيكم عليه بالرتك إذا ذهب اجلميع إىل تركه. نفسه ويقيم على غلطه، ورجل روى عن ا

 (.3، مع تعليق العالمة عبد الفتاح أيب غدة، حاشية)139ينظر يف ذلك: الرفع والتكميل؛ للكنوي
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 ))ه ،(1) قال ابن خراش: ))كذاٌب مرتوٌك يضع احلديث  وعلى إثر ذلك عدَّ
 .(2)العجمي يف  مجلة من اهتم بوضع احلديث 

                                                                        

 (.1395ترمجة)7/14هتذيب الكمال؛ للمزي (1)
، وابن خراش هو نفسه متكلم فيه كما سيأيت،  قلت: هذا القول من ابن خراش غري مقبوٍل، وليس بعدل وال م رضيٍّ

بًا جلداً، ال ميرُّ به ذكر 213فابن خراش ه من الذين أغرقوا يف ثلب خصومهم حتاماًل وتعنتاً، فقد كان رافضيًَّا متعصِّ
ه متورٌط يف أحد من أهل السنة إال أطلق لسانه طعناً وحتاماًل عليه، وقد شهد على نفسه، وشهد عليه غريه بذلك، بأنَّ 

ا تورط...، وقد صنَّف هذا اهلالك التالف كتابًا يف الطعن يف أيب بكر وعمر  -رضي اهلل عنهما-الغلو يف التَّشيُّع أميَّ
فكفى به إمثًا وخذالنًا وخيبة وخسرانًا أْن جيمع مصنفًا يف الطعن يف -(6333ترمجة)15/215ينظر: تأريخ بغداد

ان هذا حاله مع الشيخني فال غرابة يف قوله يف حفص بن سليمان، فهذا مما ، فإذا ك-رضي اهلل عنهما-الشيخني
يوجب التوقف يف قبول نقد ابن خراش يف خمالفيه من أهل السنة حىت تتبني نزاهته بأْن يتابعه غريه من أهل االستقراء 

خمذوٌل، كان علمه وبااًل عليه،  : ))هذا ُمَعث َّرٌ -13/615سري أعالم النبالء-والسِب والِباءة، قال الذهيب عن ابن خراش
كما يف تذكرة -وسعيه ضالاًل، نعوذ باهلل من الشقاء((، وكان رفضه موجبًا لسقوط عدالته عند الذهيب حيث قال

حال فما عذرك عند اهلل؟! -إْن صدقتَ -: ))فأمَّا أنت أيُّها احلافظ البارع، الذي َشرِْبَت بْولك-2/516احلفاظ يف الرتِّ
مما سببه التحامل للخالف -مور، فأنَت زنديٌق، فال رضي اهلل عنك((، وقد أهدر نقد ابِن خراش للرواةمع خِبتك باأل

، وقد 1/175غري الذهيب من النقاد. ينظر: مصطلحات اجلرح والتعديل املتعارضة؛ للدكتور مجال أسطريي، -يف املعتقد
ش يف خصومه من أهل السنة واجلماعة، فتنظر يف حملِّها يف أمثلة كثرية تدل على جمازفة ابن خرا -وفقه اهلل-ذكر الدكتور

 الكتاب املتقدم الذكر. 
مالحظة: وقد أطلت النفس بعض الشيء يف ردِّ قول ابن خراش؛ وذلك أنَّ قوله هذا يسقط عدالة حفص بن سليمان 

يف جعل حفص بن سليمان يف  مجلة وتفصياًل، خبالف قول غريه من النقاد املضعِّفني حلفص بن سليمان، فإنَّ أقواهلم
مرتبة الضعف أو الرتك محلها العلماء على روايته للحديث ال على عمومها، أمَّا قول ابن خراش فهو وصف حلفص بن 
سليمان يسلب عدالته يف العلوم كلِّها، وال ميكن تأويله بأنَّ مقصده كذا وكذا، أو أنَّه قصد الكذب الذي هو التحديث 

جيب لزامًا أْن يهمل قول ابن خراش هذا، ويفند تفنيداً، ويرتك وال يذكر إال من باب أنَّه جازف خبالف الواقع، لذا 
وخالف؛ وذلك كي ال يستغله ضعفاء الناس ممَّن أُشربت قلوهبم النِّفاق، وعقوهلم األهواء يف الطعن يف القرآن الكرمي، 

فهاء الذي ال همَّ  هلم إال ابعاد النَّاس عن كالم رب األرباب، ولكن هيهات فيكون قول ابن خراش مدخاًل هلؤالء السُّ
هيهات، فالقرآن غري متوقف على رواية حفص بن سليمان، وال يعلمون أنَّ املتكفل حبفظ القرآن هو اهلل، هذا أوالً، 

إن شاء  ثانياً: إنَّ حفصًا إمام يف القرآن بال منازعة وال شك وال ريب يف ذلك، وسيأيت بيان ذلك يف مبحث مستقل
 اهلل.

 (.265عمن رمي بوضع احلديث؛ له، ترمجة)ينظر: الكشف احلثيث  (2)
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 ))وقال مرَّة: ))كان حفص بن سليمان، وأَبُو بكر (1)قال ابن معني: ))ليس بثقٍة ،
بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أيب بكر، وكان أبو 

 .(2)صدوقاً، وكان حفص كّذاَباً((
                                                                        

 (.61ترمجة)11/15تأريخ اإلسالم، (1)
 (.656ترمجة)3/251الكامل؛ البن عدي، (2)

ٌ ظاهٌر ملن تأمل كالمه وأنصف، فابن معني تكلَّم عن  التعليق: الصحيح أنَّ قول ابن معني ُُيمل على اخلطأ، وهذا بنيِّ
حاهلما يف القراءة ويف احلديث، أواًل: أثبت له مع أيب بكر بن عياش كثرُي علٍم بقراءة عاصم فقال ))من أعلم الناس(( 
وهذه صيغة تفضيل، ثانياً: أثبت له أفضلية على أيب بكر بن عياش يف القراءة فقال:)) أقرأ من أيب بكر((، وهذه صيغة 

اباً((، وقال عن أيب بكر بن تفضيل كسابقتها، ثَّ فرق ابن معني بين هما يف احلديث، فقال عن حفص: ))وكان كذَّ
عياش: ))وكان صدوقاً((، ومن آتاه اهلل فهمًا بكالم األئمة، ال يظن أنَّ قوله: ))كذاباً(( مبعىن االفرتاء والوضع على 

بًا يف احلديث، وإمامًا صادقًا يف ، إْذ كيف جنمع بني النقيضني معاً، جنعله كذا -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-رسول اهلل 
ال رادع  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-القراءة، هذا حمال؛ ألنَّ العقل السليم يقول بأنَّ من استحل الكذب على رسول اهلل 

، قد يورد علينا اخلصم أنَّ تكذيب ابن معني له يف احلديث دليل على  -تبارك وتعاىل-يردعه عن الكذب على اهلل 
به يف احلديث فقط، كذبه باجلم لة فيسري كذبه إىل القرآن، واجلواب سهل فنقول: لكم ذلك لو أنَّ ابن معني كذَّ

مه يف  قه وقدَّ به يف احلديث هو ذاته من صدَّ عندها يكون َكِذبَه يف القرآن من باب أوىل، لكن هذا مل يقع، فإنَّ من كذَّ
قه يف آٍن معاً، وهذا  القراءة، فهذا يعين أحد أمرين ال ثالث هلما، إمَّا أنَّ  به ويصدَّ ابن معني ال يعي ما يقول، فيكذَّ

نة كابن معني، والثاين أنَّ نصحح قوله وندفع التَّعارض بني املعنيني، عندها  ختريف أْن يقال مع إمام من أئمة أهل السُّ
اإلمام...  . انتهى ملخصًا من سنجد أنَّ املقصود بتكذيبه ختطئته، وهذا هو املعىن الالئق الذي تصح نسبته إىل هذا 

حبث نشر على األنرتنت يف)ملتقى أهل احلديث(، وهو ُيمل عنوانًا الرد على من اهتم حفص بن سليمان بن املغرية 
، ومما يضاف على ما حترر ذكره تأكيدًا له وتأييداً، أنَّ العرب تطلق 12األَسدي الكويِف؛ أليب بكر بن عبد الوهاب: 

اب( قد الكذب وتريد به ا خلطأ، كما هو لسان أهل احلجاز، ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أنَّ لفظة )كذَّ
د ذلك، وال تبني أنَّ خطأه  تَ َعنِّتني يف اجلرح، على من يهم وخيطئ يف حديث، وإن مل يتبني له أنَّه تعمَّ

ُ
يطلقها كثري من امل

ف ذلك، وهذا يدل على أنَّ هذا اللفظ من مجلة األلفاظ أكثر من صوابه وال مثله، ومن طالع كتب اجلرح والتعديل عر 
ر سببها، وهلذا أطلقه كثري من الثقات على مجاعة من الرفعاء من أهل الصدق واألمانة، فليحذر  املطلقة، اليت مل يفسَّ

أي -لوهمالباحث من أْن يغرت بذلك يف حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب يف احلقيقة اللغوية يطلق على ا
والعمد معاً، وُيتاج إىل التفسري، إال أْن يدل على التَّعمد قرينة صحيحة. انتهى ملخصًا من حاشية الرفع  -الغلط

(، وينظر تفصيل ذلك هنالك مع تعليق احملقق عبد الفتاح أيب غدة. وينظر يف ذلك: 1)151والتكميل؛ للتهانوي
 ، فقد أسهب ودلل على ذلك بالتفصيل.1/377ال أسطريمصطلحات اجلرح والتعديل املتعارضة؛ للدكتور مج

ً يف احلكم على  ثني اجتهادية، وقد خيطؤون أحيانا من أْن يقال: أنَّ أحكام احملدِّ م بيانه، وحترر فهمه، ال بدَّ وبعد ما تقدَّ
ب أحد الرواة ملا مسع منه حديثاً باطاًل، ثَّ نراه بعد ذلك  يرجع عن تكذيبه: ))...ملَّا الرواة، وهذا ابن معني نفسه، يكذِّ

ْيَسابُورِّي حبديثه َعْن َعْبد الرزاق يِف الفضائل، أُخِبَ َُيْىَي ْبن معني بذلك، فبينا هو عنده يِف مج ث أَبُو األزهر الن َّ  =اعةحدَّ



 

 

35 

 ))(2)، وقال مرَّة: ))تركوه(((1)قال البخاري: ))سكتوا عنُه. 
 (3)جاج: ))مرتوُك احلديث((قال مسلم بن احل. 
))(4)قال أبو زرعة: ))ضعيُف احلديث. 
  ُكتب حديثه، وهو ضعيُف احلديث، ال يصدُق، مرتوُك قال أبو حامت: ))ال ي

 .(6)احلديث((
  ِّ(5)مذي: ))ُيضعَُّف يف احلديث((قال الرت. 
 ))ًا ، وقال مرَّة أخرى: ))وحفص لنيِّ احلديث، (7)قال البزَّار: ))لنيِّ احلديث جدَّ

 .(1)ث بأحاديث مناكرٍي((حدَّ 
 ))(9)وجعله العقيلي يف كتابه))الضعفاء. 

                                                                                                                                                                                                             

ث َعْن عبد الرزاق هبذ= اب النَّيسابورّي الَِّذي حدَّ ا احلديث؟!! فقام أهل احلديث، إذ قال ُيىي ابن معني: من هذا الكذَّ
اب، وتعجب من سالمته، وقال: الذنب  أَبُو األزهر، فقال: هو ذا أنا، فتبسم َُيْىَي ْبن معني، َوقَاَل أمَّا إنَّك لست بكذَّ

(، وينظر يف بيان هذا اخلِب ونقده للشيخ عبد الرمحن حسن 1915ترمجة)6/55لغريكِفي هذا احلديث((، تأريخ بغداد
، فقد أجاد يف بيان علَّه هذا 116منتخب املنثور من احلكايات والسؤاالت؛ حملمد بن طاهر: قائد يف حتقيقه لكتاب

 احلديث.
 (.2611ترمجة)2/265التأريخ األوسط، (1)

قلت: لفظة)سكتوا عنه( هي من ألفاظ اإلمام البخاري اخلاصة به، كان يطلقها يف بعض الرواة جرحاً، قال الذهيب يف 
م ما تعرَّضوا له جبرٍح وال تعديٍل، وعلمنا مقصده هبا : ))أما قوُل 13املوقظة البخاري: سكتوا عنه، فظاهرها أهنَّ

معلقًا على قول البخاري )سكتوا عنه(: ))  2/125باالستقراء، أهنا مبعىن: تركوه((، وقال السخاوي يف فتح املغيث
ابن كثري: إهنما أدىن املنازل عنده وأردؤها، قلت: وكثريا ما يعِبِّ البخاري هباتني األخريتني فيمن تركوا حديثه، بل قال 

به فالن، ورماه فالٌن بالكذب((. ا يقول: كذَّ  ألنَّه لورعه قل أْن يقول: كذاٌب أو وضاٌع. نعم، رمبَّ
 (.73(، وكذا يف الضعفاء؛ له، ترمجة)2757ترمجة)2/353التأريخ الكبري (2)
 (.174الكىن واألمساء؛ له، ترمجة) (3)
 (.744ترمجة)3/174والتعديل؛ لعبد الرمحن،  اجلرح (4)
 (.744ترمجة)3/174اجلرح والتعديل؛ البنه عبد الرمحن،  (6)
 (.2956عقيب)6/21اجلامع، (5)
 (.5745)13/245مسند البزار، (7)
 (.5141)16/226مسند البزار، (1)
 (.336ترمجة)1/275(9)
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 ))(1)قال اجلوزجاين: ))قد فرغ منه منذ دهر. 
 ))وقال مرَّة: ))ليس بثقة، وال يكتب (2)قال النسائي: ))مرتوك احلديث ،

 .(3)حديثه((
 ))(4)وقال الدواليب: ))مرتوٌك. 
  َّث عن مساك، وعلقمة بن مرثد، وقيس بن قال زكريا بن ُيىي الس اجي: ))ُيدِّ

 .(6)مسلم، وعاصم أحاديث بواطيل((
 ))(5)قال ابن حبان: ))كان يقلِّب األسانيد، ويرفع املراسيل. 
 ن روى عنهم غري حمفوظٍة(( (7)قال ابن عدي: ))عامَّة  .(1)حديثه َعمَّ
 ))(15)، وجعله يف كتابه ))الضعفاء واملرتوكون(((9)وقال الدارقطين: ))ضعيف. 
 

                                                                        

 (.174أحوال الرجال، ترمجة) (1)
منه منذ دهر( من العبارات النَّادرة، ويقصد هبا أنَّ الراوي مرتوك احلديث، وقد استعملها  قلت: هذه اللفظة )قد فرغ

قد استخدمها من قبله  -على حسب اطالعي وحبثي حول ذلك-اجلوزجاين يف حفص بن سليمان خاصة، ومل أر أحداً 
حلديثية؛ للسيد عبد املاجد وال بعده، فهي من األلفاظ اليت انفرد هبا اجلوزجاين. وينظر: معجم املصطلحات ا

 .667الغوري:
 (.933ترمجة)1/221(، وكذا فعل ابن اجلوزي يف الضعفاء واملرتوكون 134الضعفاء واملرتوكون، ترمجة) (2)
 (.1395ترمجة)7/14هتذيب الكمال، (3)
 .2/751الكىن واألمساء؛ له،  (4)
 (.1395ترمجة)7/14هتذيب الكمال، (6)
 (.241ترمجة)1/266اجملروحني، (5)
(: ))واعلم أنَّ ابن عديٍّ يستعمل عبارة )عامة( 1حاشية)1/617قال عبد اهلل اجلديع يف حترير علوم احلديث (7)

مبعىن)أكثر( أو )الغالب(، دلَّ على ذلك االستقراء، ورمبا صرَّح يف بعض املواضع مبا يدلُّ على ذلك أيضاً، وذلك كقوله 
ث عنه غري وكيع الثقات من  يف ترمجة)اجلراح بن مليح الرؤاسي( والد وكيع: عامة ما يرويه عنه ابنه وكيع، وقد حدَّ

 ...((.-2/414الكامل-الناس.
 .(656ترمجة)3/275الكامل، (1)
 (.1562)2/225موسوعة أقوال الدارقطين، (9)
 (.151ترمجة)2/149 (15)
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))(1)وقال احلاكم أَبو َأمحد: ))ذاهُب احلديث. 
 (3): ))ضعيٌف((-بل مرات-، ومرَّة(2): ))مرتوٌك((-تارة-وقال البيهقي. 
  ا احلديث، فإنَّه مل يكن من أهله، وال ممَّن يعتمد عليه وقال ابن عبد اهلادي: )) وأمَّ
 .(4)يف نقله((
 ))(6)قال الذهيب: ))واهياً يف احلديث. 
 ))(5)وقال اهليثمي: ))مرتوٌك. 
 ))(7)وقال ابن حجر: ))مرتوُك احلديث. 

العلم يف حفص بن سليمان اليت نصت على  بيان أهم وأبرز وأشهر أقوال أهل هذا
 جرحه وعدم قبول روايته يف احلديث، ذكرهتا من مصادرها األصلية حسب االستطاعة.

وسوف أنقل بعد ذلك النصوص اليت جاءت عن أهل العلم اليت تصرح بتوثيق حفص 
سليمان أو تقويته، مع حتريٍر ونقٍد وبياٍن لبعض ما وقع فيه اشكاٌل يف مبحث مستقل، بن 

 واهلل وحده املوفق.

 

 

 

                                                                        

 (.1395ترمجة)7/14هتذيب الكمال، (1)
 (.3159عقيب)3/279الصغري،السنن  (2)
 (.3312عقيب)2/344السنن الكِبى، (3)
 .53الصارم املنكي: (4)
 (.61ترمجة)11/15تأريخ اإلسالم، (6)
 (.16344عقيب)9/247جممع الزوائد، (5)
 (.1456ترمجة)172تقريب التهذيب، (7)



 

 

39 

 المبحث الخامس

لينأقوال ال  في روايته للحديث لحفص بن سليمان األسدي ُمعدِّ

قد جاءت أقواٌل ألهل اجلرح والتعديل تُقوِّي حفص بن سليمان وتوثِّقه يف روايته 
 وسوف أعرضها مع التعليق عليها يف احلاشية، ومع مناقشة ما ميكن مناقشته.للحديث، 

  ً(1)قال وكيع بن اجلرَّاح: كاَن ثقة. 
 (3)وقال مرَّة: صاحلٌ ، (2): ما كان به بأسٌ قال أمحد بن حنبل. 

                                                                        

، واملزي يف هتذيب 651نقل توثيق وكيع حلفص بن سليمان: السخاوي يف مجال القراء وكمال اإلقراء، (1)
ترمجة  1/669، ويف ميزان االعتدال له، 1/179(، والذهيب يف املغين يف الضعفاء،1395ترمجة)7/15الكمال،

واملناويُّ يف فيض  (،7195عقيب )6/25، واهليثمي يف جممع الزوائد، 5/249(، وابن امللقن يف البدر املنري،2122)
 (.476ترمجة )1/224غاين األخيار يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار،والعيين يف م (،1153عقيب )2/256القدير،

 قلت: هذا القول من وكيع بن اجلراح كأنَّه غري ثابٍت؛ وذلك من أوجه:
 األول: أنَّه خمالٌف ملا عليه األئمة يف جتريح حفص بن سليمان.

ذكره يف كتابه، بل ومل أجد أنَّ أحدًا من املتأخرين الثاين: أنَّ قول وكيع هذا مل أجد أنَّ أحدًا من األئمة املتقدمني قد 
ذكره بإسناده، فأين كتب املتقدمني عن قول وكيع هذا الذي فيه توثيق حفص، وليس من عادة احملدثني أْن يذكروا اجلرح 

م عابوا على ابن اجلوزي صنيعه هذا، حيث كان ينقل اجلرح ويسكت عن التع ديل، ويسكتوا عن التعديل، بل حىت أهنَّ
والذي متيل إليه النفس وترتضيه هو أنَّ قول وكيع غري ثابت يف حفص بن سليمان، وإْن ثبت فيحمل على املنقري 

 الثقة، وليس على األسدي، موافقة ألقوال األئمة من أهل اجلرح والتعديل، واهلل أعلم.
 (،  ث نقله من جاء بعده.4256)ترمجة9/54(أقدم من ذكر قول أمحَد يف تقوية حفٍص اخلطيُب يف تأريخ بغداد2)
(، واملغين يف 1395ترمجة ) 7/13(، وينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي، 4256ترمجة)9/54تأريخ بغداد،ينظر:  (3)

(، 495عقيب)1/22(،وجممع الزوائد؛ للهيثمي،2121ترمجة) 661/ 1، وميزان االعتدال له،79الضعفاء؛ للذهيب:
(، وفيض القدير؛ 211د مبدح أو ذم؛ البن عبد اهلادي، ترمجة)وحبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمح

(، وموسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث 1153عقيب)2/256للُمناوي،
 (.677ترمجة)1/277وعلله،

ٌ ظاهرٌ  ملن تأمله،  هذه العبارات املنسوبة إىل اإلمام أمحد هي مظنَّة للوهم واخلطأ، بل إنَّ منها ما هو خطٌأ حمض بنيِّ
وقبل بيان هذا اخلطأ ال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ اخلطيب البغدادي هو أول من نقل هذا االختالف عن اإلمام أمحد، 
وإال فالكتب املتقدمة تشري إىل أنَّ أمحد يضعف حفص بن سليمان، بل قال عنه أنَّه مرتوك احلديث من غري وقوع 

م ذكره يف مجلة أقوال اجملرِّحني من أهل العلم حلفص بن االختالف يف النقل عنه، وقول أمحد يف  جتريح حفص تقدَّ
 =سليمان، ولعلي أرجع إىل بيان اخلطأ الذي وقع فيه اخلطيب ومن جاء بعده مقلداً، فقول اخلطيب ونَ ْقِله أنَّ أمحد قال
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عُت إىل الكتب اليت محلت يف عن حفص بن سليمان األسدي أنَّه صاحل، هذا القول هو وهٌم؛ وذلك أينَّ عندما رج=
ثناياها قول أمحد وجدُت أنَّ أمحد قال قوله هذا يف حفص بن سليمان املنقري، حيث جاء يف العلل ومعرفة الرجال؛ 

(: ))سألته عن حفص بن سليمان املنقري؟ فقال: هو صاحلٌ((، ويف ذلك داللة واضحة 917)1/425البنه عبد اهلل
وله)صاحل( يف األسدي، وملَّا كان هذا الوهم واقعًا يف لفظة)صاحل( فال يُستبعد أنَّ تدل على وهم اخلطيب يف جعل ق

قوله)ما كان به بأس( كانت يف املنقري، ثَّ نقلت ورويت يف ترمجة حفص األسدي على اخلطأ، وهذا األمُر غري 
يث، كما نقل ذلك عنه األئمة يف  مستبعٌد، فيكون قول اإلمام أمحد يف حفص بن سليمان واحداً، وهو أنَّه مرتوك احلد

كتبهم من قبل اخلطيب، ولو كان مثة اختالف يف قول أمحد يف حفص األسدي لذكره األئمة قبل اخلطيب، لذا جند أن 
(: 2196عقيب)2/141اهليثمي يقول يف جممع الزوائد بعد أن نقل االختالف عن أمحد يف توثيقه حلفص األسدي

 توثيقه، والصحيح أنَّه ضعَّفه، واهلل أعلم((.))واختلفت الرواية عن أمحد يف 
ل ذلك يف حبثه املنشور على )األنرتنت( يف )ملتقى أهل التفسري(، وهو حبث  ثَّ أين وجدت أنَّ ُيىي الشهري قد فصَّ

ذه تعقب به الدكتور غامن قدوري احلمد، وينماز حبثه باألصالة، مع األدب العايل يف الطرح، ومن مجلة ما سطَّره يف ه
الفقرة أنَّه قال بعد أْن فصَّل يف عدم اثبات صحة األقوال اليت فيها تعديل حلفص بن سليمان من اإلمام أمحد، مرجحاً 

 :-أي أنَّ حفصاً مرتوك احلديث-ما نقل عنه أنَّ حفصاً مرتوٌك: ))وهي اليت يصار إليها ألمور أربعة
من النقاد، فال يستقيم تشهري روايات التعديل والتنويه هبا على ما  أواًل: إنَّ هذا اجلرح هو الذي يتفق مع ما قرره غريه

فيها من ظنون واحتمال أْن تكون يف غريه، وترك قوله: )مرتوك احلديث(الثابتة، وليس هناك احتمال أن تكون قيلت يف 
 غريه؛ ألنَّ من يشتبه معه وهو حفص املنقري قد جزمنا بتوثيقه عند النقاد كافة.

ا ممَّا كتب به ابنه عبداهلل )ثانياً: إهنَّ  ه ( بعد وفاة أبيه 295ا من آخر ما استقر عليه اإلمام يف شأن هذا الرجل؛ ألهنَّ
ه (. فينسخ قوله املتأخر كل أقواله املتقدمة.. على ما هو مقرر يف علم 327ه ( بسنني طويلة إىل ابن أيب حامت )241)

تعديل الوارد عن أمحد بلفظ: )هو صاحل(، و)ما كان به بأس( فهي من أدىن التاريخ... .    ثالثاً: لو سلَّمنا بصحة ال
 مراتب التعديل، وليس فيها ما يدل على صحة حديثه وخلوه من النكارة، اليت تركه من أجلها احملدثون.

 ورمبا يكون قاهلا أمحد فيه قبل استبانة حاله، فلما استبان له حاله أطلق القول برتكه.
يؤكد أنَّه عند أمحد يف عداد املرتوكني أنَّه مل خيرج له يف )املسند( ولو حديثًا واحًدا .. مع أنَّه قد خرج جلماعة رابعاً: ممَّا 

 من الضعفاء((، ينظر متام تعليق الدكتور يف موضعه، فقد أجاد وأفاد.
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... ثنا حفص بن سليمان لو رأيته لقرَّت عينك به علماً ، قال سعد العويف:))حدَّ
 .(1)َوفهماً((

حفص بن سليمان أو  وثيقهذه أبرز األقوال اليت كانت حتمل عبارات تدل على ت
 تقويته، مع حترير وبيان هلا يف احلاشية.

وبقيت أموٌر غري صرُية تدل على أنَّ أصحاهبا قد ذهبوا إىل تقوية حفص بن 
 سليمان، سوف أعرضها مع التعليق عليها يف احلاشية.

  حيث روى شرح مشكل اآلثاراألمر األول: هو صنيع الطحاوي يف كتابه ،
، وهذا األمر يدلُّ على أنَّه يرتضيه؛ وذلك أنَّ إخراج روايته يف  (2)مرةٍ  حلفص بن سليمان غري

-كتابه يدل على ذلك، حيث قال يف مقدمة كتابه: ))وإين نظرت يف اآلثار املروية عنه 

                                                                        

 (.1395ترمجة)7/12(، وهتذيب الكمال،4256ترمجة)9/54تأريخ بغداد، (1)
ل ليس يف داللة على توثيق حفص بن سليمان، فال شكَّ أنَّ حفصاً كان من العلماء الفهماء، إال أنَّ التعليق: هذا القو 

روايته للحديث ليست جبيدة، وعلى فرض محل قول سعد بن عطية للتوثيق فال يقبل منه قوله هذا؛ وذلك أنَّ سعد بن 
رسالة حتت عنوان من تكلم يف الرجال وهو متكلٌم  قال الباحث: ليت أحد الباحثني يؤلف لنا-عطية العويف متكلٌم فيه

(: ))سعد بن حممد بن احلسن 4595ترمجة)15/113، فال يقبل منه ما خيالف غريه، قال اخلطيب يف تأريخ بغداد-فيه
ثَ َنا أبو بكر األثرم، قال: قلت أليب عبد اهلل: َأْخبَ َرين اليوم إنسان بشيء         بن عطية بن سعد العويف... قال: َحدَّ

عجب، زعم أنَّ فالناً أمر بالكتاب عن سعد ابن العويف، وقال: هو أوثق الناس يف احلديث، فاستعظم ذاك أبو عبد اهلل 
جداً، وقال: ال إله إال اهلل، سبحان اهلل، ذاك جهمي امتحن أول شيء قبل أن خيوفوا، وقبل أن يكون ترهيب، 

كن هذا أيضًا مل يكن ممن يستأهل أن يكتب عنه وال كان موضعًا لذاك((، فأجاهبم، ... ث قال أبو عبد اهلل: لو مل ي
(. فإذا تبني هذا فال عِبة بقول سعد 931)2/23وينظر: موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله

إلمام أمحد. وينظر: تعقُّب ُيىي العويف حىت ولو محلنا قوله أنَّه قاله توثيقًا حلفص؛ وذلك أنَّه خمدوش العدالة كما بنيَّ ا
 الشهري على حبث الدكتور غامن يف)ملتقى أهل التفسري(.

وقد متَّ ختريج األحاديث اليت ذكرها الطحاوي، مع نقدها وبيان درجتها يف مبحث الدراسة، واحلمد هلل ربِّ  (2)
 العاملني.
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, (1)ثبت فيها واألمانة عليهااألسانيد املقبولة اليت نقلها ذوو التَّ ب -صلَّى اهلل عليه وسلَّم
 .(2)ا يسقط معرفتها...((وحسن األداء هلا, فوجدت فيها أشياء ممَّ 

  األمر الثاين: هو صنيع احلاكم، حيث روى حلفص بن سليمان يف كتابه
صحيُح اإلسناد، ، ثَّ راح يقول عقيب احلديث: ))هذا حديٌث المستدرك على الصحيحين

 .(3)ومل خيرجاه((

                                                                        

 وهذا هو موطن الشاهد. (1)
 املقدمة.1/5شرح مشكل اآلثار (2)

عند خترجيه 19كذا طبع اسم الكتاب، وقد تعقب ذلك العوين هذا االسم يف كتابه املنهج املقرتح لفهم املصطلح:  قلت:
واستخراج ما فيها من  -صلى اهلل عليه وسلم-ألحدى الروايات: ))والطحاوي يف بيان مشكل أحاديث رسول اهلل 

  1/156انظر َّناذج املخطوطات يف مقدمة حتقيقه )األحكام ونفي التضاد عنها، املطبوع باسم: شرح مشكل اآلثار! 
 ( ((.312  16/311(   )255( ، وفهرسة أيب بكر اإلشبيلي )119

قلت: صنيع الطحاوي هذا ال يدلُّ جزماً على أنَّه يذهب إىل تقوية حفص بن سليمان صراحة، إال أنَّ روايته حلفص بن 
نفسه به، ومن ينظر يف كتاب الطحاوي جيد أنَّه قد خالف  سليمان يف كتابه هذا يكون قد خالف شرطه الذي ألزم

شرطه كثرياً وليس يف حفص فقط، وهذا ممَّا ينتقد به الطحاوي، وعلى فرض أنَّ الطحاوي يذهب إىل تقوية حفص بن 
حفٍص، سليمان يكون هذا اجتهاداً منه، وغري موفق فيه؛ وذلك أنَّه خالف ما يكاد أْن جيمع عليه احملدثون يف تضعيف 

ثَّ أنَّ الطحاوي على قوة علمه إال أنَّه ليس من الذين عرفوا باجلرح والتعديل، وبنقد الرواة، وكما قيل فلكل مقام مقال، 
ولكل فنٍّ رجال، لذا فقول الطحاوي هذا ال يقوِّي حفص بن سليمان كما هو املنهج املتبع يف اجلرح والتعديل، واهلل 

 أعلم.
 (، وقد ُخرِّج احلديث مع نقده يف فصل الدراسة، واحلمد هلل رب العاملني.1141ب)عقي1/515( املستدرك،3)

قلت: ال شكَّ أنَّ هذا القول من احلاكم تساهل منه، أو وقع منه على سبيل اخلطأ؛ وإال كيف يكون صحيح اإلسناد 
ومها أصح كتابني بعد القرآن وفيه حفص بن سليمان، ثَّ يلزمها بقوله: ))ومل خيرجاه((! كيف خيرجاه يف صحيحيهما 

أنَّه مرتوك احلديث؟! لذا نبَّه العلماء على أخطاء احلاكم يف كتابه  -الكرمي، وفيه حفص بن سليمان، وهو عندمها اتفاقاً 
: ))...شيء كثري 17/176املستدرك، ولعلي أنقل قول الذهيب فيه؛ وذلك أنَّه خلَّصه، قال الذهيب يف سري أعالم النبالء

هما، وشيء كثري على شرط أحدمها، ولعل جمموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإنَّ يف كثري من ذلك على شرط
أحاديث يف الظاهر على شرط أحدمها أو كليهما، ويف الباطن هلا علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صاحل 

أحاديث حنو املائة يشهد القلب وحسن وجيد، وذلك حنو ربعه، وباقي الكتاب مناكري وعجائب، ويف غضون ذلك 
ببطالهنا، كنت قد أفردت منها جزءاً، وحديث الطري بالنسبة إليها مساء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، 

-ويعوز عماًل وحتريراً((، وينظر تتمة أقوال الذهيب على املستدرك يف املصنفات اليت تكلم عليها اإلمام احلافظ الذهيب
 .2/522؛ أليب هاشم إبراهيم بن منصور اهلامشي-نقداً أو ثناءً 
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لني حلفص بن سليمان، واملناقشة والتعليق على ما  وبعد عرض أقول اجملرِّحني واملعدِّ
يكادون أْن يتفقوا على  ينبغي أْن يعلَّق عليه، تبنيَّ أنَّ نقاد احلديث من أهل اجلرح والتعديل

وقد دارت أقواهلم يف حفص ، (1)بن سليمان إْن مل يكونوا قد اتفقوا على ذلكضعف حفص 
ك، لذا أينَّ سوف اعتمد اختيار لفظة)ضعيف جداً( وأجعلها  بن سليمان بني الضَّعف والرتَّ

( تقريب التهذيبمرتبة أولية قبل دراسة أحاديثه، كما هو اختيار احلافظ ابن حجر يف كتابه)
سناد احلديث يكون احلكم على إمبحث أقوال اجملرِّحني، لذا س الذي سبق عرض قوله يف

 هكذا: إسناده ضعيٌف جداً؛ من أجل حفص بن سليمان.  
 مل أجد أحداً من وأنَّ ضعفه هذا ليس مما جيِب برواية غريه من الضعفاء، ال سيما وأينِّ 

 .(2)ا يعتِب بروايته يف الشواهد واملتابعاتأهل احلديث قد ذهب إىل أنَّ حفص بن سليمان ممَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

: ))وقْد اتَّفق أَهُل العلم 27/217-كما يف جمموع الفتاوى-بن تيمية قالشيخ اإلسالم اوقد وجدت أنَّ  (1)
 باحلديث على الطَّعن يف حديث حفٍص هذا دون قراَءته((.

حفص بن سليمان -عقيب أحد األحاديث  عقيب نقل قول البزار 1/344إال ما جاء عن ابن كثري يف تفسريه  (2)
: ))وقد روي عنه، واحتمل حديثه((. وهذه األخرية هي من قول ابن كثري، خالفًا ملا ظنَّه حمققو تفسري -لني احلديث

ابن كثري، حيث جعلوا الكالم متصاًل بعضه ببعض، ظانني أنَّ الكالم برمته للبزار، وهذا الصنيع حمُض خطأ. ومل أستطع 
(، فتبنيَّ يل يف ضوء ذلك كالم البزار من قول 117عقيب)1/151ك إال بالرجوع إىل كشف األستار؛ للهيثميمتيز ذل

 ابن كثري.
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 المبحث السادس

 التضعيف النِّْسِبيِّ لبعض الرواة وثناء العلماء على رواية حفص في القرآن

فه ذلك ملَّا كان حفص بن سليمان ضعَّ من الضروري واملهم أْن يُذكر هذا املبحث؛ و 
م قد أثنوا على روايته للقرآن ثناًء ال ينازعه فيه غريه،  أهُل احلديث يف روايته للحديث، جند أهنَّ

أْن أنظِّر هلذا املبحث من أقوال أهل العلم جتاه من ُتكلِّم فيه يف فنٍّ وأثين عليه يف آخر  فرأيتُ 
وحنو ذلك، قبل بيان ذكر رواية حفص عن عاصم يف قراءة القرآن، كمقدمة متهيدية لذكر 

حفص بن سليمان ضعيفاً قراءة حفص عن عاصم؛ وذلك كي ال يستغرب أحٌد كيف يكون 
وحجًة يف القراءة، وكي ال جنعل ألصحاب األهواء حجة أو َمظنَّة لضعف مامًا يف احلديث إ

 القرآن الكرمي. من أجل حفص بن سليمان يف احلديث مدخاًل يدخلوا به يف التشكيك يف
 يكون احلديث على التَّضعيف النِّسيب لبعض الرواة عموماً.ذلك س

 سيب ينقسم على أقسام:هناك من الرواة من ضعِّفوا تضعيفاً نسبياً، والتضعيف الن

الثقات  بعض األوقات دون بعض، وهؤالء همُّ عِّف حديثه يف القسم األول: من ضُ 
من أهل احلديث، الذين خلطوا يف آخر عمرهم، وهؤالء متفاوتون يف ختليطهم، فمنهم من 

 .(1)خلط ختليطاً فاحشاً، ومنهم من خلط ختليطاً يسرياً 

ث من كتا ث من حفظه وهم، ومن القسم الثاين: من إذا حدَّ به ضبط، ومن حدَّ
ثون من حفظهم  هؤالء قوٌم ثقات هلم كتاب صحيح، ويف حفظهم بعض الشيء، فكانوا ُيدِّ

 .(2)أحياناً فيغلطون، وُيدثون أحياناً من كتاهبم فيضبطون

                                                                        

 ، وقد أطال النفس يف ذكر أمثلة ذلك .411ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب (1)
 ، وقد ذكر أمثلة ذلك .445ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب:  (2)
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عِّف حديثه يف بعض األماكن دون بعض، وهؤالء على ثالثة القسم الثالث: من ضُ 
 أضرب:

ث يف مكان مل تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث يف مكان  الضرب األول: من حدَّ
آخر من كتبه فضبط، أو من مسع يف مكان من شيخ فلم يضبط عنه، ومسع منه يف موضع 

 .(1)آخر فضبط

ث عن  ث عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدَّ الضرب الثاين: من حدَّ
 .(2)غريهم فلم ُيفظ

ث عنه  ث عنه الضرب الثالث: من حدَّ أهل مصر أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدَّ
 .(3)غريهم فلم يقيموا حديثه

قوٌم ثقاٌت يف أنفسهم، لكن حديثهم عن بعض الشيوخ فيه ضعٌف،  القسم الرابع:
 .(4)خبالف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤالء مجاعٌة كثريون

نوع يقع القسم اخلامس: من ضعِّف حديثه يف بعض املوضوعات دون بعض، وهذا ال
يف الرواة الذين ختصصوا وأفرغوا عنايتهم لنوع معنيَّ من أبواب احلديث، أو العلوم األخرى، 
ثَّ تعرضوا لغري ما ختصصوا به، وذلك كمن خيتص بالقراءة دون السنن، كما هو احلال مع 

وغريها من  (6)حفص، أو من ختصص يف السرية أو التأريخ، أو من ختصص يف الفقه

                                                                        

 ، وقد ذكر أمثلة ذلك .465املصدر نفسه: ينظر:  (1)
 ، وقد ذكر أمثلة ذلك .466ينظر: املصدر نفسه:  (2)
 ، وقد ذكر أمثلة ذلك .461ينظر: املصدر نفسه:  (3)
 ، وقد ذكر أمثلة ذلك .451ينظر: املصدر نفسه:  (4)
ء املعتنون بالرأي حىت يغلب عليهم : ))قاعدة الفقها652حىتَّ قعَّد ابُن رجب يف شرح علل الرتمذي قاعدة بقوله (6)

االشتغال به، ال يكادون ُيفظون احلديث كما ينبغي، وال يقيمون أسانيده، وال متونه، وخيطئون يف حفظ األسانيد  
 كثرياً، ويروون املتون باملعىن، وخيالفون احلفاظ يف ألفاظه. ورمبا يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء املتداولة بينهم...((.
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عِّف من أجلها يف روايته لغري ثَّ تكلَّم يف غري اختصاصه فجاء بأوهام وأغالط ضُ  ،(1)العلوم
، ممَّا جعل الذهيب يقول: ))وما زال يف كل وقٍت يكون العامل إمامًا يف فنٍّ (2)اختصاصه

 .(3) مقصراً يف فنوٍن، وكذلك كان...حفص بن سليمان ثبتاً يف القراءة، واهياً يف احلديث((

أيضاً: ))فكم من إماٍم يف فنٍّ مقصٍر عن غريه، كسيبويه مثاًل، إمام يف النحو ويقول 
ْعر  وال يدري ما احلديث، ووكيع إمام يف احلديث وال يعرف العربية، وكأيب نوَّاس رأس يف الشِّ

وعبد الرمحن بن مهدي إمام يف احلديث ال يدري ما الطب قط، وكمحمد  عري من غريه،
قه وال يدري ما القراءات، وكحفص إمام يف القراءة تالٌف يف بن احلسن رأس يف الف

 .(4)احلديث((

ارقطينُّ: ضعيٌف،  وقال أيضًا عندما نقل قول الدارقطين على أحد القراء: ))وقول الدَّ
ا يف القراءات، فثبٌت ِإماٌم.  يريد يف ضبط اآلثار، أَمَّ

، وحفٍص، وكذلك مجاعٌة من الُقرَّاِء أَثبات يف القراءة دون احلد يث، كنافٍع، والكسائيِّ
م هنضوا بَأعباء احلروف وحرَُّروها، ومل يصنعوا ذلك يف احلديث، كما َأنَّ طائفًة من  فِإهنَّ

                                                                        

 .152ينظر: املدخل إىل دراسة علم اجلرح والتعديل؛ لعبد املاجد الغوري: (1)
: ))اخلطأ يف اخلِب يقع من الراوي إمَّا عمداً أو سهواً؛ 11/45ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى شيخ اإلسالم قال (2)

د الكذب، واحلفظ والتَّيقُّظ لنأ من من السهو. والسهو له أسباب: أحدها: وهلذا اشرتط يف الراوي العدالة لنأمن من تَ َعمُّ
 االشتغال عن هذا الشأن بغريه فال ينضبط له ككثري من أهل الزهد والعبادة. وثانيها: اخللو عن معرفة هذا الشأن...((.

وهذان الشرطان مها سببا ضعف حفٍص يف روايته للحديث؛ فاالشتغال بقراءة القرآن، وعدم معرفة حفص بضوابط 
 جعاله يضعَّف يف احلديث.  رواية احلديث

 .6/255سري أعالم النبالء،  (3)
: ))... 1/445قال عبد اهلل يوسف اجلديع يف كتابه حترير علوم احلديث  (.961ترمجة)3/167تذكرة احلفاظ،  (4)

أْن يكون متقنًا يف النقل لغري احلديث، دون ذلك يف احلديث، ويف هذا أنَّ الناقل يكون قد انصرف مهُّه إىل االعتناء 
م احلديث وليس من فنِّه = =فأتى مبا ال ُُيمد، فحيث متيَّز لنا أمره وعرفنا الفصل فيما روى، فنقتصر  بفنٍّ فأتقنه، وتقحَّ

ة دون سائر ما روى من العلم، وهذا مثل)حفص بن سليمان القارئ(، فقد بلغ به سوء  على جرحه يف احلديث خاصَّ
ة يف القراءة، بل عليه املعوَّل يف قراءة عاصم، واليت يقرأ  حفظه ونكارة حديثه إىل أْن كان مرتوكاً يف احلديث، لكنَّه ُحجَّ

 اليوم أكثر أهل اإلسالم((. هبا
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، ومل يعنِت مبا عداه،  اظ أَتقنوا احلديث، ومل ُُيكموا القراءَة، وكذا شأُن كلِّ من برز يف فنٍّ احلُفَّ
 .(1)َواهللُ أَعلم((

ما وصفت، واألمر على ما قد بينت، فسوف أنقل أقوااًل  وإذا كان احلال على
للعلماء يف الثَّناء على حفص بن سليمان يف روايته عن عاصم يف القرآن على سبيل البيان ال 

 االستقصاء.

 ))وقال مرَّة: ))كان (2)قال ابن معنٍي: ))هو أصح قراءة من أيب بكر بن عياش ،
ن أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من حفص بن سليمان، وأَبُو بكر بن عياش م

 .(3) أيب بكر((
  ُّمون يعد ونه يف احلفظ فوق َأيب بكر بن قال اخلطيب البغدادي: ))وكان املتقدِّ

 .(4) عيَّاٍش، ويصفونه بضبط احلرف الَّذي قرأ به على عاصم((
  منظومتهقال الشاطيب يف : 

ُهْم َثالَثٌة ... أََذاُع      وا فَ    َقْد َض     اَعْت َشذاً َوقَ َرنْ ُفاَل َوبِاْلُكوَفِة اْلَغرَّاِء  - 34  ِمن ْ
ا أَبُو َبْكٍر َوَعاِصٌم امْسُُه... َفُش         ْعب          َُة رَاِوي      ِه امل     ُبَ رُِّز أَْفَض     اَل  - 36  َفَأمَّ
اَل َوَذاَك اْبُن َعيَّاٍش أَبُو َبْكٍر الرَِّضا - 35  .(6)... َوَحْفٌص َوبِْاإلتْ َقاِن كاَن ُمفضَّ
 ))(5)قال ابن عبد اهلادي: ))كان مشهوراً مبعرفة القراءة ونقلها. 
 
 

                                                                        

 .11/643( سري أعالم النبالء1)
 (.656ترمجة)3/251الكامل؛ البن عدي (2)
 (.656ترمجة)3/251املصدر نفسه، (3)
 (.4265ترمجة)9/54تأريخ بغداد، (4)
 .3منت الشاطبية:  (6)
 .53الصارم املنكي:  (5)
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 ))وقال (2)، وقال مرَّة: ))وكان حجًة يف القراءة(((1)قال الذهيب: ))قارئ الكوفة ،
ا يف القراءة (3)مرَّة: ))ثبٌت يف القراءة(( ، وقال مرَّة: (4)فثقٌة ثبٌت ضابٌط هلا((، وقال مرَّة: ))أمَّ

))وأقرأ الناس مدة، وكان ثبتًا يف القراءة، واهيًا يف احلديث؛ ألنَّه كان ال يتقن احلديث ويتقن 
 .(6)القرآن وجيوده، وإال فهو يف نفسه صادق((

 ))(5)وقال الصفدي: ))وكان حجًة يف القراءة. 
 (7)((قال ابن حجر: ))...مع إمامته يف القراءة. 
 ))ناوي: ))ثبٌت يف القراءة

ُ
 .(1)قال امل

وبعد عرض األقوال وبيان أنَّ حفصًا حجٌة يف القراءة، ضابٌط هلا، خبالف حاله يف 
 احلديث، رأى بعضهم أنَّ مدخل الضعف على حفص بن سليمان كان نتيجة هتاونه بروايته

م ذكره للحديث ً على قول شعبة بن احلجاج الذي تقدَّ عند ذكر أقوال اجملرِّحني بأنَّ ، معتمدا
اخل  حفصًا كان يأخذ كتب الناس ويرويها من غري مساع، قال الذهيب: ))إَّنا دخل عليه الدَّ

، وهذا السبب من مجلة األسباب اليت قد يكون حفص بن (9)لتهاونه به(( ؛يف احلديث
من أجله عِّف حفص بن سليمان عِّف من أجلها، وأرى أنَّ أعظم سبب ضُ سليمان قد ضُ 

 .(15)هو تفرغه للقرآن واهتمامه به، حىت أثر ذلك على روايته للحديث

                                                                        

 .1/213العِب يف غِب من غِب، (1)
 (.61ترمجة)11/15اإلسالم،تأريخ  (2)
 (.1145ترمجة)1/341الكاشف، (3)
 (.16معرفة القراء الكبار، ترمجة) (4)
 (.2121ترمجة)1/661ميزان االعتدال، (6)
 .13/52الوايف بالوفيات، (5)
 (.1456ترمجة)172تقريب التهذيب، (7)
 (.6256عقيب)4/275فيض القدير، (1)
 (.61ترمجة)11/17تأريخ اإلسالم، (9)
، وهو أنَّ -وقد دار فيه حوار بيين وبني أحد األساتيذ األفاضل-مالحظٌة: وقْد ُيْشِكُل على البعض هذا السؤال (15)

 =القرآن الكرمي ال جتوز روايته باملعىن، وال بإبدال حرف مكان حرف، بل وال حركة مكان أخرى، فإذا كان حفص بن
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 المبحث السابع

 (1)قراءة عاصم ودور حفص بن سليمان في نشرها

، وكانوا قد مصَّروا البصرة (2)اختطَّ املسلمون الكوفة سنة سبع عشرة، بعد فتح العراق
بن اخلطاب ا، ونزهلا املسلمون وفيهم أعداد من الصحابة، وبعث اخلليفة عمر (3)قبل ذلك

 .   (4)إىل الكوفة معلِّماً  -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل بن مسعود 

                                                                                                                                                                                                             

، -أعين القرآن-أشدُّ من رواية احلديث؛ لعدم جواز روايته باملعىنسليمان بلغ درجة االتقان يف القرآن، ورواية القرآن 
فكيف مل يستطع حفص بأْن يضبط رواية احلديث ولو باملعىن، ورواية احلديث جائزة بشروطها املعلومة يف كتب 

 ؟مصطلح احلديث
اً، واألخطاء يف املنت أقل واجلواب على ذلك: أنَّ أخطاء الرواة تكون يف اإلسناد وتكون يف املنت وتكون فيهما مجيع

منها يف األسانيد؛ وذلك أنَّ األسانيد متشعبة وكثرية ومتداخلة، ومل يسلم كبار النقاد من الوقوع يف بعض األخطاء من 
قبل اإلسناد، لذا سوف جيد الناظر يف هذا البحث أنَّ مجلة كبرية من األخطاء اليت ُضعِّف حفص بن سليمان من 

إلسناد، هذا أوالً، أمَّا ثانياً: أنَّ النكارة اليت جاءت إىل حفص بن سليمان لروايته كتبًا من غري أجلها كانت من قبل ا
مساع، وليس بناًء على قوَّة حافظته، وال شكَّ أنَّ هذا الصنيع فيه جمازفة، فالسماع من صاحب الكتاب هو كاخلتم يف 

ًا على أصحابه، لذا جند أنَّ بعضهم راح يرمي حفص بن يومنا هذا، فالكتاب أو الظرف غري املختوم قد يكون مكذوب
ث بأحاديث ال صحة يف إثباهتا إىل أصحاهبا، فكان وراء هذا الصنيع نكارة يف حديث  سليمان بالكذب ملَّا وجده ُيدِّ

ثون من أجل ذلك، وحقَّ هلم واهلل ذلك؛ فإنَّ صنيعه هذا خمال ف ملا عليه حفص بن سليمان غري قليلة، لذا ضعَّفه احملدِّ
(: ))كان يقلِّب األسانيد، ويرفع 241ترمجة)1/266أصول الرواية الصحيحة، ممَّا جعل ابن حبَّان يقول فياجملروحني

املراسيل؛ وكان يأخذ كتب الناس فينسخها، ويرويها من غري مساٍع((، وصنيع حفص هذا هو تساهل وهتاون يف الرواية، 
اخل يف احلديث؛ لتهاونه به((، 61ترمجة)11/17المممَّا جعل الذهيب يقول يف تأريخ اإلس ( : ))إَّنا دخل عليه الدَّ

ويرجع ذلك كلَّه أنَّ حفصًا مل يكن من أهل احلديث، حىتَّ أنَّه ُعِرَف حبفص القارئ، وكفاه يف ذلك منقبة، وجزاه اهلل 
 عنَّا كل خري.

غامن قدوري احلمد يف كتابه شرح املقدمة  ( اعتمدت يف كتابة هذا املبحث على ما سطَّره أستاذنا الدكتور1)
 .111-111اجلزرية:

 .2/471ينظر: تأريخ األمم وامللوك؛ للطِبي،(2)
 .2/431ينظر: املصدر نفسه(3)
 .3/992ينظر: االستيعاب؛ البن عبد الِب،(4)
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حيث  -رضي اهلل عنه-وجاء يف بعض الروايات أنَّ أمري املؤمنني عثمان بن عفان
النَّاس القراءة فيه، وكان أبو  بعث املصاحف إىل األمصار أرسل مع كل مصحف رجاًل يعلِّم

، واستقر أبو عبد (1)لمي هو الذي أرسله عثمان مع مصحف أهل الكوفةعبد الرمحن السُّ 
الرمحن يف الكوفة يعلم القرآن يف مسجدها اجلامع حىتَّ توفاه اهلل تعاىل، ثَّ انتشرت يف الكوفة 

دينة، أو قراءة زيد بن ثابت؛ ألنَّه لمي، اليت تعرف بقراءة أهل املقراءة أيب عبد الرمحن السُّ 
 الذي كتبها يف املصاحف.

ا مات أبو عبد الرمحن السُّ  لمي خلفه يف موضعه أبو بكر عاصم بن أيب النجود، فلمَّ
ن اشتهروا بالعلم والفضل، وقد انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أيب بكر وكان عاصم ممَّ 

فصاحة واإلتقان، والتحرير والتجويد، وكان من أحسن عبد الرمحن السلمي، حيث مجع بني ال
 .(2)النَّاس صوتاً بالقرآن

وكان عاصم يقرئ القرآن يف مسجد الكوفة اجلامع، فقرأ عليه أناس خيرجون عن العدِّ 
 واحلصر، وكان أشهر تالمذة عاصم اثنني مها: 

 .أبو بكر شعبة بن عياش

 .وحفص بن سليمان األسدي

عن طريقهما كتب القراءات قراءة عاصم، وملَّا كان حبثي عن حفص ومها اللذان تنقل 
 بن سليمان فسوف أبسط القول فيه بعض الشيء.

كان حفص ربيب عاصم ابن زوجته، وقد نشأ يف الكوفة يف بيت عاصم، وقد أتيح 
 .حلفص أْن يصحب شيخه عاصماً سنوات طويلة، ويأخذ عنه القراءة

                                                                        

 .43، ودليل احلريان؛ للمارغيين:252-251ينظر: مجيلة أرباب املراصد؛ للجعِبي: (1)
 .1/347اية النهاية؛ البن اجلزري،ينظر: غ (2)
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ومل يلبث حفص أْن غادر الكوفة بعد وفاة عاصم بن أيب النجود، غادرها متوجهاً  
إىل بغداد، ثَّ رحل للحجِّ وجاور مكة فأقرأ القرآن هبا، وظل حفص بن سليمان متنقاًل يعلِّم 

 قراءة شيخه عاصم، حىت توفاه اهلل.  

مل اجتمعت وحظيت قراءة عاصم باالهتمام منذ وقت مبكر، ويبدو أنَّ عدة عوا
 :وأدت إىل انتشار رواية حفص عن عاصم، منها

 تعلق بعاصم، من فصاحة وعلو سنده.ما ي

 .يعلِّم قراءة شيخه ؛وتنقله بني البلدان ،ما يتعلق بتلميذه حفص من نشاطه :ومنها
ما يتعلق باطراد أصول قراءته يف اإلمالة واهلمز واإلدغام والرتقيق والتفخيم، ممَّا يسهل  :ومنها

ارس تعلمها وضبطها  .على الدَّ

وال يعين ذلك أنَّ رواية شعبة عن عاصم أو القراءات األخرى هي أقل فصاحة من 
ا ضعيفة اإلسناد، فجميع القراءات العشر متواترة لدى مجهور رواية حفص عن عاصم، او أهنَّ 

نة، وبأيها قرأ القارئ فإنه قد قرأ القرآن ونال األج ر والثواب، إن شاء العلماء، وكلها من السُّ
 .(1)اهلل تعاىل

 ويف اخلتام هذا بيان إسناد رواية حفص يف القرآن، وهو: 

رضي اهلل -لمي، عن علي بن أيب طالبحفص، عن عاصم، عن عبد الرمحن السُّ 
-، عن ربِّ العزة -عليه السالم-، عن جِبيل -صلى اهلل عليه وسلَّم-، عن النَّيبِّ -عنه

 .(2)-سبحانه وتعاىل

 
                                                                        

 .111ينظر: شرح املقدمة اجلزرية؛ لألستاذ الدكتور غامن: (1)
 .1/264ينظر: غاية النهاية؛ البن اجلزري، (2)
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 المبحث الثامن

 تعريف النقد وشروط الناقد

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول

 تعريف النقد

هو إبراز الشيء وبروزه، ويستخدم النقد يف نقد الدراهم بتميزها وإخراج  النقد لغة:
 .(1)الزيف منها، ويستخدم أيضاً يف معىن العيب، وناقده ناَقَشُه يف اأْلَمر

ثون النقد  ث الناقد يقوم واستعمال احملدِّ جاٍر على املعاين الثالثة املذكورة، فإنَّ احملدِّ
بعملية دقيقة إلبراز فساد أو عيب دقيق ال يراه الكل بالعيان، بل قد يعجز عن التعبري عنه 

ا االعتماد يف ذلك على املوهبة وكثرة املمارسة وامللكة املكتسبة بكثرة بعبارات كاشفة، وإَّنَّ 
ث السماع وطول جمالسة أ هل العلم باحلديث ومذاكرهتم وسؤاهلم، وقوة الفهم. وينقد احملدِّ

 .(2)الراوي أو املروي أو مها معاً بعبارات فنيَّة، هي يف ظاهرها تعييب للراوي أو املروي

 

 

 

                                                                        

مادة )نقد(، ولسان 317ماة)نقد(، وخمتار الصحاح؛ للرازي:6/457ينظر: معجم مقاييس اللغة؛ البن فارس (1)
 ، مادة)نقد(.3/426العرب،

 .1/17ينظر: مصطلحات اجلرح والتعديل املتعارضة؛ للدكتور مجال أسطريي، (2)
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مل أجد من عرَّف النقد تعريفًا اصطالحيًَّا من األئمة املتقدمني أو   النقد اصطالحاً:
أنَّ النقد ليس علٌم قائم بذاته، بل هو يف كل علم على حسبه،  املتأخرين؛ ولعل سبب ذلك

، ومثة (1)ففي كتب األدب عندهم النقد باصطالح خيصهم، وعند األصوليني كذلك وهكذا
، فعرفه بعضهم بأنَّه)) متييز األحاديث الصحيحة من الضعيفة،  ْحَدِثنْيَ

ُ
تعاريف لبعض امل

 .(2)واحلكم على الرواة توثيقاً وجترُياً((

فه آخرون بأنَّه: ))متييز الصحيح من السقيم بعد مجع طرق احلديث وإمعان النظر وعرَّ 
. وهذان التعريفان وإن كانا قاصرين غري مستوعبني ملعىن النقد بكليَّته (3)فيها((

ما قد استوعبا موضوع حبثي، فشطر التعريف األول هو موضوع (4)االصطالحية ، إال أهنَّ
هو مكمٌل ومتمٌم له؛ وذلك ال ميكن احلكم على احلديث من غري معرفة  حبثي، وشطره الثاين

ا غري استيعابه فهو خصص النقد باحلكم على احلديث  رواة احلديث جرحًا وتعدياًل. أمَّ
، فالقواعد واآلراء كله  والرجال، واحلكم على احلديث والرجال هو من النقد وليس هو النقد

خولفت بقواعد وضوابط أرجح منها، هذا على سبيل املثال؛ احلديثية هي حباجة إىل نقد إذا 
، ن رمسهممَّ  جيدةٌ  هو حماولةٌ  -األول والثاين-لبيان أنَّ التعريف غري جامٍع، وإْن كان التعريف

 .واهلل أعلم

 

                                                                        

 .9ينظر: خطورة نقد احلديث؛ ألمحد بن عمر بازمول: (1)
ثني (2)  .6؛ للدكتور حممد مصطفى األعظمي:ينظر: منهج النقد عند احملدِّ
كتاب خطورة نقد احلديث؛   , نقاًل من617معجم مصطلحات احلديث؛ للدكتور حممد ضياء الرمحن األعظمي: (3)

 .15ألمحد بن عمر بازمول: 
ومن نافلة القول الذي يقال يف هذا املوضع: ))أنَّ املهم من دراسة املصطلحات احلديثية ليس ضبط االصطالح  (4)

ا الذي يهم: هو الوصول إىل حقيقة هذه املفاهيم عند أئمة احلديث، وأعال مه وتنميقه وحتسينه حبيث جيمع ومينع، إَّنَّ
النقاد، أصحاب الشأن وفرسانه، إْذ الغاية من هذه الدراسة فهم كالمهم، والتوصل إىل منهجهم يف احلكم على 

 .246احلديث والروايات تصحيحاً أو تعلياًل((، التفرد؛ للدكتور عبد اجلواد محام:
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 المطلب الثاني

 (1)شروط الناقد

ى  ملهمة النقد يف ضوء التتبع ألقوال املتقدمني واملتأخرين يتأكد يف حقِّ من يتصدَّ
ل عليه األدعياء أصحاب األغراض  شروط هامٌة؛ وذلك محاية هلذا العلم من أْن يتطفَّ

 الذين نالت منهم احلميَّة مبلغها، وجتارت هبم األهواء. ،الشخصية

، وبعضها  وبتأمل تلك الشروط اليت تلزم الناقد ميكن أْن يقال أنَّ بعضها علميٌّ
، وبعضها موهيبٌّ، فمىت ظهر من نقد الناقد زيٌغ عن أحدمها ردَّ نقده الذي اختل فيه  أخالقيٌّ

. وهذه نصٌّوٌص (2)العيب يف النقد ألهل الصنعة انَ شرط من شروط النقد، فإذا اختل شرط بَ 
من كالم أهل العلم حتمل يف ثناياها شروط الناقد، اخرتهتا من بني عشرات األقوال، قال 

ا هي ألهل  ِديث َوَمْعرَِفة َأسَبابه من الصَِّحيح والسقيم،نَّ صناَعة احلَ إمسلم بن احلجاج: )) إَّنَّ
م احلفاظ لروايات النَّاس، العارفون هبَا دون غريهم، ْذ األصل الَّذي إ احلديث َخاصَّة؛ ألهنَّ

صلى اهلل عليه -، من لدن النَّيب اىل عصرٍ  يعتمدون ألدياهنم الّسَنن واآْلثَار املنقولة من عصرٍ 
عصرنا هذا، فال سبيل ملن نابذهم من النَّاس وخالفُهم يف املذهب اىل معرَفة اىل  -وسلم

من نقل األخبار ومحال  ،احلديث ومعرفة الرِّجال من ُعَلماء األمصار فيما مضى من األعصار
 ْجرِيح،اآْلثَار، َوأهل احَلِديث هم الَّذين يعرفوهنم ومييزوهنم َحىتَّ ينزلوهم َمَنازهلم يف الت َّْعديل والتَّ 

                                                                        

ثَّ راح خياطبين قائاًل بصوت عاٍل،  وعند مجعي للمادة العلمية هلذا املبحث، أخذين احلياء أخذاً، ثَّ هزين هزاً، (1)
إيَّاي معاتباً: يا هذا، ملَّا كانت هذه شروط النَّاقد املتأهل لنقد احلديث، فَِلَم أقحمت نفسك يف زمرهتم وليس لك ما 

حيبِّ  ؟ فأجاب عقلي وقليب بأنَّ -صلى اهلل عليه وسلَّم-هلم؟ فَ ُرْحَت ختتار دراسة نقدية، مثرهتا متعلقة حبديث رسول اهلل
وحديثه كانا دافعي، ثَّ من باب النصح لألمة، ثَّ ملكانة حفص بن سليمان يف قليب،  -صلَّى اهلل عليه وسلم-لرسول اهلل

أمَّا البضاعة واآلراء فليس يل فيها إال اجلمع والرتتيب، ثَّ االعتماد على أولئك الرِّجال الذين توفَّرت فيهم هاتيك 
لمائنا يقول: هذه بضاعتنا ُردَّت إلينا، ولسان حالنا يقول: جزاكم اهلل عنَّا خري اجلزاء يا الشروط، ولسان حال كتب ع

ادة الفضالء، ومجعنا بكم يف جنات نعيم، اللهم آمني.  أيها السَّ
 .1/19ينظر: مصطلحات اجلرج والتعديل املتعارضة؛ للدكتور مجال أسطريي، (2)
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يُرِيد الت ََّعلُّم والتنبه  َّنا اقتصصنا هذا الكالم؛ لكي نثبته من َجِهَل مْذهب أهل احلِديث ممَّنوإ
على تثبيت الرَِّجال وتضعيفهم، فَيعرف َما الشواهد ِعْندهم والدالئل الَّيِت هبَا ثبتوا النَّاِقل 

ُهم ، ويقول ابن (1)يف تفسري ذلك يكثر(( والكالم ،لْلَخَِب من نَقله َأو سقطوا من أسقطوا ِمن ْ
صلى اهلل عليه -لكفايات، علم أحاديث رسول اهلل األثري: ))إال أنَّ من أصول فروض ا

، اليت هي ثاين أدلة األحكام، ومعرفتها أمٌر - عنهمرضي اهلل-، وآثار أصحابه -وسلم
ب الشرع ونواهيه، وأزال نفسه مبتابعة أوامر  شريٌف، وشأٌن جليٌل، ال ُييط به إال من هذَّ

الزيغ عن قلبه ولسانه، وله أصول وأحكام وقواعد، وأوضاع، واصطالحات ذكرها العلماء، 
ثون، والفقهاء، ُيتاج طالبه إىل معرفتها، والوقوف عليها بعد تقدمي معرفة اللغة  وشرحها احملدِّ

لسان العرب، وتلك لورود الشريعة املطهرة ب ؛واإلعراب، اللَّذين مها أصٌل ملعرفة احلديث
 األشياء:

 كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنساهبم، وأعمارهم، ووقت وفاهتم.

 والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم اليت جيوز معها قبول روايتهم.

ا تواضع والعلم مبستند الرواة، وكيفية أخذهم احلديث، وتقسيم طرقه...وغري ذلك ممَّ 
فمن أتقنها، أتى دار هذا العلم من باهبا، وأحاط  .عليه أئمة احلديث، وهو بينهم متعارف

هبا من مجيع جهاهتا، وبقدر ما يفوته منها تنزل عن الغاية درجته، وتنحط عن النهاية 
 .(2)رتبته...((

ث أْن يتورَّع يف ما يؤديه، وأْن  وقد أحسن الذهيب بقوله حينما قال: ))َفَحٌق على احملدِّ
نوه على إيضاح مروياته، وال سبيل إىل أْن يصري العارف الذي يسأل أهل املعرفة والورع؛ ليعي

نقله األخبار وجيرِّحهم ِجْهبذا إال بإدمان الطلب، والفحص عن هذا الشأن، وكثرة  ييزكِّ 
                                                                        

 .219( التمييز: 1)
 املقدمة . 31-1/37األصول،( جامع 2)
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دد إىل جمالس ين املتني واإلنصاف، والرتَّ قوى والدِّ يقظ والفهم، مع التَّ هر والتَّ املذاكرة، والسَّ 
 واإلتقان، وإال تفعل:حري العلماء، والتَّ 

 فدْع عنك الكتابَة لْسَت منها ولو َسوَّدَت َوْجَهك بالِمَدادِ 

، فإْن آنست يا هذا من (1)}فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{قال اهلل تعاىل: 
، وإْن غلب عليك اهلوى والعصبية لرأىٍ   نفسك فهمًا وصدقًا ودينًا وورعًا وإال فال تتعنَّ

 ال تتعب، وإْن عرفت إنَّك خُمِْلٌط خُمَبٌِّط مهمٌل حلدود اهلل فأرحنا منك؛ فبعد فباهلل وملذهبٍ 
، وال ُييق املكر السيء إال بأهله، فقد نصحتك؛ فعلم البهرج، وينكب الزغلُ  قليل ينكشفُ 

احلديث صلٌف، فأين علم احلديث؟ وأين أهله؟ كدت أْن ال أراهم إال يف كتاب أو حتت 
 .(2)تراب((

ر لنقد احلديث، جعلنا اهلل من إىل  غري ذلك من األقوال اليت تبنيِّ شروط الناقد املتصدِّ
ام سنة نبيِّه  .-صلى اهلل عليه وسلم-خدَّ

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 .43( سورة النحل، من اآلية: 1)
 .1/15( تذكرة احلفاظ،2)



 

 

67 

 الفصل الثاني

 -دراسة األحاديث-قسم الدراسة 

 وفيه ثمانية مباحث:

 .المبحث األول: األحاديث التي لم يصح إسنادها إلى حفص بن سليمان 
  إلى حفص بن  االثاني: األحاديث التي لم يتبيَّن معرفة صحة إسنادهالمبحث
 سليمان.
  حيثالمبحث الثالث: األحاديث التي أخطأ فيها حفص بن سليمان من 
 اإلسناد.
  المتن. حيثالمبحث الرابع: األحاديث التي أخطأ بها حفص بن سليمان من 
 حيثمن  المبحث الخامس: األحاديث المستنكرة على حفص بن سليمان 

 اإلسناد والمتن جميعاً.
  المبحث السَّادس: األحاديث التي توبع حفص بن سليمان على روايتها، فهي

 من صحيح حديثه.
  الَمْبحث السَّابع: األحاديث التي أُْنكرت على حفص بن سليمان خطأً؛ إْذ

 هي ليست من روايته.
 ةالمبحث الثامن: مرويات حفص بن سليمان الموقوفة على الصحاب. 
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 لمبحث األولا

 األحاديث التي لم يصح إسنادها إلى حفص بن سليمان

يف بادئ ذي بدء ال بدَّ من تنظري هلذا املبحث بورقات تبنيَّ مضمونه قبل الشروع يف 
نقد األحاديث ودراستها، كما هي اجلادة املسلوكة يف البحوث األكادميية. فقد تكلمت يف 

يصح إسنادها إىل حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة  هذا املبحث عن األحاديث اليت مل
الرواة الذين دونه، أو لضعفهم، أو ألسباب أخرى تقتضي عدم صحة اإلسناد إىل هذا 
ل  الراوي أو ذاك، فإذا تبنيَّ أنَّ اإلسناد مل يصح إىل حفص بن سليمان فال ميكننا أْن حنمِّ

من دونه من الضعفاء، إال إذا توبع  حفصًا نكارة احلديث، بل األوىل أْن حتمل النكارة على
ذلك الضعيف على حديثه عن حفص متابعة تدل على أنَّ احلديث حديث حفص وليس 

ن حديث من دونه، فحينئٍذ جنزم بأنَّ الوهم من حفص بن سليمان، أْو جند أحد العلماء ممَّ 
ا غري ذل ،عرف بنقد احلديث ك فال ينص تنصيصًا يصحبه حجة أنَّ اخلطأ من حفص، أمَّ

ل حفص خطأ غريه من الضعفاء، بل األوىل أْن ُيمل اخلطأ على من دونه من  ينبغي أْن ُيمَّ
الضعفاء واجملاهيل، ال سيما وأنَّ هذا البحث يقوم على معرفة من املخطئ، وليس على معرفة 
وجود اخلطأ فحسب، فاإلسناد الذي مل يصح إىل الراوي، سواٌء كان هذا الراوي ضعيفًا أو 

ل خطأ غريه، وإَّنا وجود هذا الراوي الضعيف يف اإلسناد كاٍف يف ضعف ثقة ، ال ُيمَّ
احلديث، مع القول بأنَّه قد يكون هذا الضعيف ليس له ناقة وال مجل يف هذا احلديث، وإَّنا 
ذكره الضعفاء خطأ يف هذا احلديث، وقد جاءت نصوٌص عن أهل العلم تدل على أمهية 

واة، ال سيما إذا كان احلديث منكراً؛ حىت يعرف من املخطئ، بيان صحة اإلسناد إىل الر 
ال على ما وصفت، واألمر على ما قد احلفينزل كل راٍو منزلته من جرح وتعديل، وملَّا كان 

بينت، فقد أفردت األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن سليمان يف هذا املبحث، 
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ك احلديث، ايث تبويبًا يدل على مضمون ذورتبتها على حروف املعجم، وبوَّبت لكل حد
 فيه فوائٌد، منها: -أعين معرفة األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص-وهذا األمرُ 

نَّ هذا األمر يقلل من شدة ضعف حفٍص، ال سيما إذا كان احلديث منكراً، أواًل: إ
على فيكون احلمل فيه على من دون حفص، وليس على حفص نفسه، فال ُياسب حفص 

 إسناد مل يصح إليه.

ا من رواية  ثانياً: معرفة القْدر الصحيح من األحاديث اليت ميكن لنا أْن جنزم بأهنَّ
 حفص، وليست هي من ختليط الضعفاء وأضراهبم.

ثالثاً: بيان أنَّ ليس كل ما ينسب إىل الرواة من احلديث هو صحيٌح عنهم، بل أنَّ  
ا كان ذلك، فيفرَّق بني اإلعالل بالضعيف، وبني كثرياً من األسانيد مل تصح إىل قائلي ها، فلمَّ

حبفٍص بن سليمان؛ لضعفه، إال أنَّا قد وجدنا أنَّ حفصاً  العلة نفسها، فكم من حديث أعلَّ 
 متابٌع عليه متابعات تدل على أنَّه قد حفظ احلديث، وأنَّ الوهم ممَّن هو فوقه.

ية معرفة صحة األسانيد من ضعفها هل العلم تدل على أمهألهذا، وقد جاءت أقوال 
، قال الذهيب معلقًا على أحد الرواة عندما -رضي اهلل عنهم-إىل قائليها حىتَّ دون الصحابة

أنكرت عليه أحاديث: ))...الشأن يف ثبوت السند إليه، وإال  فالرجل قد ُكذب عليه ووضع 
اليت تدل على  هذا األمر، ، إىل غري ذلك من النصوص املستفيضة (1)عليه نسخة سائرة...((

، ومن مجلة ما لى أمهية صحة الرواية إىل الراويوقد أطال الشيخ طارق بن عوض اهلل التنبيه ع
نقف عنده طوياًل؛ ألن الراوي إذا مل يكن صح عنه  قال: ))...وهذا أمر بدهي، ال ينبغي أنْ 

املتابعة فرع من الرواية،  نَّ ه روى الرواية أصالً، فكيف يصح أن يقال: إنه تابع وتوبع؛ فإأنَّ 
 فإذا مل تكن الرواية ثابتة، فكيف تثبت املتابعة؟! .

                                                                        

 (.6961ترمجة)3/161ميزان االعتدال، (1)
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يف مبحث املرسل، ومن  -عليهم رمحة اهلل تعاىل-وهذا؛ كمثل ما ذكره أهل العلم 
اشرتط صحة اإلسناد إىل كل من الراويني؛ ألنَّه إذا مل تكن الرواية قد صحت إىل كل من 

قد أرسال هذا احلديث أصالً،  -أو من مل تصح روايته عنه -مااملرِسلني، فلم يصح أهنَّ 
 ا هو مبا صح أنَّه مرسٌل، وليس مبا زعم زاعم خطأً أنَّه مرسٌل، بل ينبغي أيضاً؛ أنْ واالعتبار إَّنَّ 

ن ُيتج به أم ال؛ ...وكذلك؛ رواة الكتب، فقد يُعرف حال صاحب الكتاب، وهل هو ممَّ 
عن مؤلفه، إال أنَّ بعض رواة الكتاب عنه رمبا خيطئ يف بعض  يكون الكتاب معروفًا مشهوراً 

ف، مبا ال يكون معروفًا عن ف فيه أو ُيرِّ أحاديث الكتاب، فيزيد فيه أو ينقص، أو يصحِّ 
 .(1)صاحب الكتاب من رواية غري هذا الراوي عنه((

اكمه فمن هذا املنطلق أقول: أنَّ ما مل يصح إسناده إىل حفص ال ميكن لنا أْن حن
على أنَّه علة احلديث، وأنَّه هو املخطئ فيه، وإن كان وجود حفص بن سليمان يف اإلسناد 
علة يف حد ذاته، ولكن ال بدَّ أْن يفرَّق بني تضعيف احلديث من أجل فالٍن، وبني أنَّ فالناً 

يكون احلمل على من  ،وهو العلة نفسها، فإذا مل يصح اإلسناد إىل حفص ،هو املخطئ
 واملقرر يف أصول علم الرواية، ن الضعفاء واجملاهيل، كما هو املعتمد يف هذا البحث،دونه م

 واهلل أعلم . 

 

 

 

 

 
                                                                        

 .151اإلرشادات:  (1)



 

 

51 

 الحديث األول.1
 ما جاء فيمن تستجاب دعوتهم

: -صلَّى اهلل عليه-، قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عن واثلة بن األسقع
الَعاِدُل، َوالرَُّجُل َيْدُعو ألِخْيِه ِبَظْهِر الغَْيِب، َوَدْعَوُة  َدْعَوتُهم ُمْسَتَجابَة : اإلِمامُ  َأْربَ َعة  ))

 ((.الَمْظلوم، َورَُجل  َيْدُعو ِلَواِلَدْيهِ 

 تخريج الحديث:

، من طريق (2)، من حديث صاحل بن حممد الرتمذي، وأبو نعيم(1)أخرجه الدارقطينُّ 
خملد بن جعفر، عن أيب حنيفة حممد بن حنيفة الواسطي، عن أمحد بن فرج، كالمها صاحل 

بن مسلم، عن طارق ابن حممد الرتمذي، وأمحد بن فرج، عن حفص بن سليمان، عن قيس 
 به. -رضي اهلل عنه-بن شهاب، عن واثلة بن األسقع

 المناقشة:

أنَّ إسناد الدارقطين ضعيٌف جداً؛ إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك 
 .(3)صاحلُ بن حممد الرتمذي، وهو مرتوك احلديث هو وذلك أنَّ راويه عن حفص بن سليمان

 

 
                                                                        

 (.4421)4/339( كما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر املقدسي،1)
 (.5415)6/2715يف معرفة الصحابة، (2)
د 493) 1/375ضعَّفه مجٌع من األئمة، وأثخنوا القول فيه، قال ابن حبان يف اجملروحني (3) (: ))َصاحل بن حُمَمَّ

ً َداِعَية ِإىَل البدع، يَِبيع  د بن مروان الّسدّي صاحب كتاب الكْليّب، كان رجل سوء مرجئًا جهميا مذي يروي عن حممَّ الرتِّ
َحىتَّ ولَّوه َقَضاء الرتمذ، َفَكاَن َسْيفاً َعَلى أهل احلَِْديث،...اَل حتل ِكَتابَة َحِديثه َواَل  اخلمر، ويبيح شربه!! َوَقْد رشى هَلُْم،

َا َوقع رَِوايَته ِعْنَد أهل الرَّْأي، َوَلِكينِّ ذكرته ليعرف فتجتنب رِ  َوايَته...((، وقال الرَِّوايَة َعنُه مل يْكتب َأْصَحاب احلَِْديث َوِإَّنَّ
 (.751ترمجة) 175/ 3(: ))متهٌم ساقٌط...((، وينظر: لسان امليزان، 3126ترمجة)2/355زان االعتدالالذهيب يف مي
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ان املقرئ، َعن قيس بن ُمسلم بِه أَبُو عمر َحْفص بن ُسَليم (1)قال الدارقطين: ))تفرَّد
د الرتمذي َعنُه((  .(2)َعنُه، َوتفرَّد بِِه َصاحل بن حُمَمَّ

ا إسناد أيب نعيم فال يصحُّ إىل حفص أيضاً، وذلك أنَّ أبا نعيم رواه عن خملد بن  وأمَّ
جعفر، عن أيب حنيفة حممد بن حنيفة الواسطي، عن أمحد بن فرج، عن حفص بن سليمان 

، (4)؛ ولضعف حممد بن حنيفة الواسطي(3)به. وهو إسناٌد ضعيٌف؛ لضعف خملد بن جعفر
، ال سيما وأنَّ الدارقطين نص على أنَّ صاحل بن حممد الرتمذي تفرَّد فهذا إسناد ال قيمة له

 .به

؛ وذلك أنَّه مل يرد (6)وعلى ضعف إسناده إىل حفص من كال الوجهني فمتنه منكرٌ 
صلى -، والذي صحَّ عنه -((أربعة))-هبذا اللفظ -صلَّى اهلل عليه وسلم-حديث عن النَّيبِّ 

رضي اهلل -((، كما جاء عن أيب هريرةثالثةاملستجابات بلفظ))يف الدعوات  -اهلل عليه وسلم
َثاَلُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب َلُهنَّ، اَل َشكَّ : )) -صلَّى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبِّ -عنه

                                                                        

عرَّف بعضهم التفرُّد بأنَّه: ))ما يأيت من طريق راٍو واحٍد، دون أْن يشاركه غريه من الرواة، سواء كان بأصل احلديث  (1)
بدون زيادة، يف املنت أو السند، ثقة ضابطاً كان الراوي أو دون ذلك((  أو جبزء منه، مع املخالفة أو دوهنا، بزيادة فيه أو 

 .95كتاب التفرد؛ للدكتور عبد اجلواد محام:
 (.4421عقيب)4/339( أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر املقدسي2)
ماع، إال أنَّه مل (: ))خملد بن جعفر الباقر...ثقٌة صحيُح الس1315ترمجة)4/12قال الذهيب يف ميزان االعتدال (3)

يكن يعرف شيئًا من احلديث، وقال أبو نعيم: بلغنا أنَّه خلط بعد خروجنا من بغداد...ث إنَّ ابنه محله يف آخر عمره 
على ادِّعاء أشياء منها، املغازي عن املروزي، واملبتدأ عن ابن علوية القطان، وتاريخ الطِبي الكبري، فشرهت نفسه، 

ث هبا فاهنتك، مات سنة تسع وستني وثالمثائة، وقد قارب التسعني((، وينظر: وقبل منه، واشرتى هذه  الكتب، وحدَّ
 (.177ترمجة) 264/ 15(، وسري أعالم النبالء، 7157ترمجة)16/235تأريخ بغداد؛ للخطيب،

حممد بن حنيفة بن حممد بن ماهان، أبو حنيفة القصيب (: ))736)3/116( قال اخلطيب يف تأريخ بغداد4)
(، 7435ترمجة)3/632اسطي،...وذكره الدارقطين، فقال: ليس بالقوي((. وينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب،الو 

 (.3549ترمجة)2/675وموسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله،
 .72املنكر: هو ما خالف الضعيف فيه الثقات. ينظر: نزهة النظر؛ البن حجر: (6)
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يف  على اختالف(1)((ِفيِهنَّ: َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم، َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوُة اْلَواِلِد ِلَوَلِدهِ 
 .األلفاظ

حفص بن سليمان من كال نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل إ خالصة القول:
نَّه حديث منكر اإلسناد واملنت، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون إسناده الوجهني، وإ

ضعيفاً جداً؛ من أجل حفص؛ ولتفرده، إال أنَّ اإلسناد مل يصح إليه، فيكون احلمل فيه على 
ممْن دونه من الض  ، واهلل أعلم .بيانه وحتريره عفاء ال على حفص بن سليمان كما تقدَّ

 

 

 

 

 
                                                                        

(، 1635)2/19(، وأبو داود، كتاب الدعاء، باب الدعاء بظهر الغيب،7615)12/479أخرجه: أمحد  (1)
وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعوة  (،1956)4/314والرتمذي، كتاب الدعاء، باب ما جاء يف دعوة الوالدين، 

نه الرتمذي، 3152)2/1275الوالد ودعوة املظلوم،  وصححه ابن خزمية يف ( واللفظ له، وحسَّ
 (.174)2/161(، وكذا ابن حبان 1951)3/199صحيحه

مالحظة: يف ضبط اسم)ابن ماجْه( خالٌف: قال املعلِّمي اليماين: ))األمساء األعجمية اليت آخرها)هاء(، املعروف يف 
اَسْه، الفارسية إسكان هذه اهلاء، وقد صرَّح أهل العلم بأنَّ أربعة أمساء يبقى آخرها)هاء( وقفاً ووصاًل، وهي: )َماَجْه، دَ 

ة َمْنَدْه، ِسْيَدْه( وكأنَّ وجه هذا أنَّ اهلاء يف أواخر األمساء األعجمية تعتِب حرفاً أصلياً، ويف العربية أمساء آخرها)هاء( أصلي
َزٍه، وَمْهَمٍه( فلماذا ترتك تلك اهلاء عند التعريب على أصلها؟ والتحريك الذي يعرض هلا يف  بعد فتحٍة، مثل)ِمْدرٍَه، وَمن ْ

ربية ليس هو التحريك الذي هلا يف العجمية، بقي أنَّ هناك أمساء كثرية من هذا القبيل، يعاملها املتأخرون معاملة ما الع
 آخره هاء التأنيث، فهل لذلك مستند؟((.

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: ))وهو هبذا يتعقَّب الشيخ أمحد شاكر، وحممد حميي الدين عبد احلميد، ومن تبعهما 
إثبات)ابن ماجه( و)ابن داسه( بالتاء املنقوطة يف آخره ال باهلاء، وهو تعقب وجيه((. االنتقاء يف فضائل األئمة يف 

 (.5هامش)1/65)اهلامش( نقالً عن اجلامع يف العلل57الثالثة الفقهاء:
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 الحديث الثاني.2
 ما جاء في تحسين القراءة عند قراءة القرآن

قال:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-أنَّ رسول اهلل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عبَّاسٍ 
 ((.أْعرِبُوا الُقْرآَن، َوزَي ِّنُ ْوُه بَِأْصَواِتُكم))

 تخريج الحديث:

ريازي ، من حديث احلاكم أيب عبد اهلل احلافظ، عن أيب بكر (1)أخرجه أبو بكر الشِّ
بن أيب دارم، عن ُيىي بن إمساعيل اجلريري، عن جعفر بن علي اجلريري، عن حفص بن 

، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن -وهو أبو سعيد البقَّال-سليمان، عن سعيد بن املرزبان
 به . -هلل عنهمارضي ا-عبَّاس

 المناقشة:

، (2)إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف ُيىي بن إمساعيل اجلريري
 .(3)وجلهالة جعفر بن علي اجلريري

وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص فيكون إسناده ضعيفًا جداً؛ وذلك أنَّه قد 
 اجتمعت فيه عدة علل أخرى:

                                                                        

، جمموع ألمحد بن علي الشريازي -خمطوٌط مل يطبع-( سبعة جمالس من أمايل أيب بكر بن خلف الشريازي؛ 1)
/أ(.  وقد أعانين يف حتصيل هذا املخطوط العزيز، أخي الشيخ الفاضل أمحد مؤيَّد 1( من جماميع الظاهرية: )153رقم)

 العاين، فجزاه اهلل عينِّ كل خري.
بِِه((،  ُيىي بن ِإمساعيل، أَبو زكريَّا اجلريري، كويِفٌّ اَل ُْيَتج(: ))245( قال الدارقطين كما يف سؤاالت احلاكم؛ له)2)

(: ))ُيىي بن 7654ترمجة)617(، وقال ابن حجر يف التقريب11562ترمجة)7/699وذكره ابن حبان يف الثقات،
ُ احلديث، من السادسة س((.  إمساعيل بن جرير البجلي الكويف، لنيِّ

(مل أقف على ترمجته، وقد ذكره املزي يف تالميذ سيف بن عمرية النخعي. ينظر: هتذيب 3)
 (.2577ترمجة)12/321الكمال،
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 .(1)املرزباناألوىل: ضعف حفص وشيخه سعيد بن 

؛ وذلك أنَّ الضحاك بن مزاحم كثري اإلرسال، وأنَّه مل (2)نَّ إسناده منقطعوالثانية: إ
 . (3)رضي اهلل عنهما-يسمع من ابن عباس

، قال احلاكم: ))مل نكتبه من حديث أيب سعيد (4)فردٌ  نَّ اإلسناد غريبٌ الثالثة: إ
 .(6)البقال إال هبذا اإلسناد((

املرفوعة -على بعض الصحابة، وكلُّها ، وأخرى موقوفةٌ وللحديث شواهٌد مرفوعةٌ      
ا دارت بني املتهمني والضعفاء أو اإلرسال، ومل أستطرد (5)ال تصحُّ  -واملوقوفة ؛ وذلك أهنَّ

بذكرها؛ وذلك أنَّ اإلسناد ال يصح إىل حفص بن سليمان، فاقتصرت على ما اقتصرت 
ر، ويف استقصائها نصب ليس وراءه إرب، ثَّ أنَّ ذكرها يطيل البحث  عليه؛ طلبًا لالختصا

 كثرياً.

نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وأنَّ احلمل إ خالصة القول:
يكون فيه على من دونه من الضعفاء، وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص يكون إسناده 

                                                                        

هو))سعيد بن املرزبان العبسي، موالهم أبو سعد البقال الكويف األعور، ضعيٌف مدلٌِّس، مات بعد األربعني من ( 1)
 (.2319ترمجة)241اخلامسة بخ ت ق((، التقريب،

نقطُع، وكذا  (2)
ُ

قط باثنني غري متواليني يف موضعني مثاًل، فهو امل ِإْن سقط واحٌد فقط، قال ابن حجر: ))فِإْن كاَن السَّ
 .14أَو َأكثُر من اثنني، لكنَّه بشرط عدم التَّوايل((، نزهة النظر؛ البن حجر:

هو))الضحاك بن مزاحم اهلاليل، أبو القاسم، أو أبو حممد اخلراساين، صدوٌق كثرٌي اإلرسال، من اخلامسة، مات  (3)
: املراسيل؛ البن -رضي اهلل عنهما-عه من ابن عباس(، وينظر يف عدم مسا2971ترمجة)215((، التقريب،4بعد املائة 

 .1/166(، وحتفة التحصيل؛ أليب زرعة العراقي،331أيب حامت)
َند. ينظر: نزهة النظر؛ البن  (4) الغريُب: هو ما يتفرَّد بروايته شْخٌص واحٌد يف َأيِّ موضٍع وقع التَّفرُّد به من السَّ

 .65حجر:
 (، عقيب حديث الباب ./أ1سبعة جمالس من أماليه، ) (6)
(، وعلل 1(، مع تعليق الدكتور سعد احلميد حاشية)29)1/145ينظر: التفسري من سنن سعيد بن منصور، (5)

 (.11566) 7/153(، وجممع الزوائد؛ للهيثمي،2566)15/356الدارقطين،
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ثَّ إلرساله، إال أنَّه مل يصح إىل حفص بن ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص ومن أجل شيخه، 
م  ، واهلل أعلم.بيانه سليمان، فيكون احلمل على من دونه من الضعفاء كما تقدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 الحديث الثالث.3
 بالمؤمن بالبالء فيما جاء في دفع اهللُ 

ِإنَّ : ))-وسلَّمصلَّى اهللُ عليه -قَاَل: قَاَل َرسول اللَّه  -رضي اهلل عنهما-عن ابن ُعَمرَ 
 ((، ُثَّ قَ رََأ اْبُن ُعَمَر:اللََّه لََيْدَفُع بِالُمْؤِمِن الصَّاِلِح َعْن ِماَئِة َأْهِل بَ ْيٍت ِمْن ِجيَرانِِه اْلَباَلءَ 

 .(1){ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض }

 تخريج الحديث :

، مجيعهم من حديث (6)وابن عدي،  (4)، والطِباين(3)، والعقيلي(2)أخرجه الطِبي
أمحد بن حممد بن املغرية، عن ُيىي بن سعيد العطَّار، عن حفص بن سليمان، عن حممد بن 

 به. -رضي اهلل عنهما-سوقه، عن وبرة بن عبد الرمحن، عن ابن عمر

 :المناقشة

، وقد (5)ارإسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف ُيىي بن سعيد العطَّ 
ث هبا، فقال  ثني، وجعلوا هذا احلديث من مجلة منكراته اليت حدَّ أعلَّه به غري واحد من احملدِّ
الطِباين عقيبه حاكيًا تفرُّد ُيىي وغريه به: ))مل يرو هذا احلديث عن حممد بن سوقة إال 

                                                                        

 .261( سورة البقرة، من اآلية: 1)
 (، واللفظ له.6763)6/374يف تفسريه، ( 2)
 .4/453الضعفاء، يف ( 3)
 (.4515)4/239(13945)13/216يف املعجم الكبري، ( 4)
 .3/274يف الكامل،( 6)
امي، ضعيٌف من التاسعة أيضاً، مات قبل الذي قبله 5) ( هو))ُيىي بن سعيد العطار مبهملة وآخره راء األنصاري الشَّ

الرتك، ينظر: هتذيب الكمال؛ (، بل قد يكون يف مرتبة 7661ترمجة)691مبدة، متييز((،تقريب التهذيب،
(: ))كان ممَّن يَ ْرِوي املوضوعات َعن 1215ترمجة)3/123(، حىت قال ابن حبانفياجملروحني5136)31/345للمزي،

ناعة(( . اأْلَثْ َبات، واملعضالت َعن الثِّقات، اَل جَيوز ااِلْحتَجاج بِِه، وال الرَِّواية عنه ِإالَّ على سبيل االعتبار ألهل الصِّ
حظٌة: يعرَّف االعتبار بأنَّه: ))عملية سِب الروايات واملرويات واالستقراء والتنقيب عن املتابعات والشواهد؛ ليعرف مال

 .63هل وقع التفرُّد يف الرواية أو ال((، كتاب التفرد؛ لعبد اجلواد محام: 
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مي ،وقال اهليث(1)حفص بن سليمان، وال عن حفص إال ُيىي، تفرَّد به أبو محيد احلمصي((
الكبري، واألوسط، وفيه ُيىي بن سعيد العطار،  معلِّقًا على إسناد الطِباينِّ: ))رواه الطِباين يف

وقال: ))ال يتابع  ،وساقه ابن عديٍّ يف مجلة منكرات ُيىي بن سعيد العطار،(2)وهو ضعيٌف((
وقد ذكر  ،(4)،وكذا ضعَّف احلديث بيحىي ابُن كثريٍ (3)على حديثه, وليس مبشهوٍر بالنَّقل((

ابن عدي تفرُّد حفص بن سليمان به، حيث قال : ))وهذا احلديُث ال يرويه عن ابن سوقة 
، وهذا صحيح لو كان ثابتاً عن حفص، ولكن مل يصح اإلسناد (6)غري حفص بن سليمان((

م ذكرهم قد أعلَّوا احلديث بيحىي بن سعيد،  إىل حفص بن سليمان، ال سيَّما وأنَّ ما تقدَّ
حلديث يف ترمجته يف ذكر منكراته، ومن هنا يتبنيَّ للناظر أنَّ األلباين قد خالف اجلمع وساقوا ا

أوىل من إعالله  -كما فعل ابن عدي-حيث قال: ))إعالل احلديث حبفص بن سليمان 
 .(5)بالعطار؛ لشدة ضعفه كما عرفَت، وألنَّه فوقه يف الطبقة((

 : ة أوجهٍ من ثالث ذا القول فيه نظرٌ هالذي يظهر أنَّ و 

نَّ اجلمع من احملدثني قد أعلُّوا احلديث بيحىي بن سعيد العطار، وذكر ابن أحدها: إ
 عدي احلديث حلفص يف ترمجته ال يقطع بأنَّ العلة منه. 

ألنَّه أعلى طبقة من ُيىي غري صحيح؛ إْذ مل يصح  ؛نَّ اإلعالل حبفصثانيها: إ
 ة احلديث!.اإلسناد إليه، فكيف جيعل هو علَّ 

                                                                        

 (.4515)4/239( املعجم األوسط، 1)
 (.13633)1/154( جممع الزوائد،2)
 . 4/453، الضعفاء (3)
، 1/529( حيث قال يف تفسريه4) : ))وهذا ِإْسناٌد ضعيٌف؛ فَِإنَّ ُيىي بن سعيٍد هذا، هو أَبو زكريَّا العطَّار احِلْمِصيُّ

ا((، هذا، واحلديث قد ضعَّفه أيضًا السيوطي يف))الدر املنثور، ،والشوكاين فيفتح 1/425وهو ضعيٌف جدًّ
 .1/357القدير،

 . 3/274الكامل،  (6)
 ( .116)2/222( السلسلة الضعيفة، 5)
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؛ سندًا ومتناً  فيهنَّ احلديث حديث ُيىي بن سعيد العطَّار، وأنَّه قد اضطرب ثالثها: إ
أمحد أيب محيد احلمصي، قال: حدثنا ُيىي بن سعيد، ودليل ذلك ما أخرجه الطِبي عن 

رضي -، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهلل(1)قال: حدثنا عثمان بن عبد الرمحن
إّن اهلَل لُيصلح بصالح : )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قال: قال رسول اهلل  -اهلل عنهما

الرجل المسلم ولَده وولد ولِده، وأهَل ُدَويْ َرته وُدوْيراٍت حوله، وال يزالون في حفظ اهلل 
، وجاء مبنٍت خبالف سابقه، -رضي اهلل عنه-رفجعله هنا من مسند جاب ،(2)((ما دام فيهم

وهذا يدل على ضعفه، وعلى أنَّ البلية منه يف هذا احلديث، وأنَّه من ضمن منكراته اليت 
واحلمد هلل ، أنكرت عليه، ورواية الطِبي هذه تثبت جزمًا أنَّ حفصًا بريٌء من هذا احلديث

 على توفيقه.

ألحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل نَّ هذا احلديث من ضمن اإ خالصة القول:
حفص بن سليمان، وأنَّ العلة ممَّن هو دونه، وهو ُيىي بن سعيد العطار، وأنَّ نكارة احلديث 

 -صلى اهلل عليه وسلم-تكمن فوق ضعف إسناده نكارة متنه، إْذ مل يرد هكذا خِب عن النَّيبِّ 
 بإسناد تقوم به حجة، واهلل أعلم .

 

 

 

 
                                                                        

( قد أطال الشيخ أمحُد شاكر النفَس يف هذا الراوي، هل هو عثمان بن عبد الرمحن، أم أنَّه عنبسة بن عبد الرمحن، 1)
(: ))وأيًا ما كان الراوي هنا عثمان أو عنبسة 1حاشية)6/376ولكن حترَّف إىل عثمان بن عبد الرمحن، ث قال :

إلسناد منهار، ال تقول له قائمة((؛ وذلك ألنَّ كالمها مرتوك احلديث. هذا وقد ضعَّف احلديث ابن  فاحلديث واهي ا
 من أجل ُيىي بن سعيد العطَّار .1/529كثري يف تفسريه، 

 (.6764)6/376( تفسري الطِبي، 2)
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 الحديث الرابع.4
 جاء في خيار المجلس ما

يَّاٍم، َأنَّ رَُجاًل اْشتَ َرى بَِعيًرا َواْشتَ َرَط الِخَياَر َأْربَ َعَة أَ ، -رضي اهلل عنه-عن أََنسٍ 
 .((إنََّما الِخَياُر َثاَلثَُة أَيَّامٍ ))البيَع، َوقَاَل:  -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-فَأَْبَطَل النَِّبيُّ 

 تخريج الحديث:

، عن حممد بن عبد الرحيم بن ، من طريق حممد بن يوسف احلذايف(1)ذكره ابن حزمٍ 
 به. -رضي اهلل عنه-شروس، عن حفص بن سليمان، عن أبان، عن أنس

 المناقشة:

 إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك من وجهني:

، وبينهما أربعة رواة ر إسناده إىل حممد بن يوسف احلذايفنَّ ابن حزم مل يذكاألول: إ
 تقريباً، وذلك بالنظر إىل األحاديث اليت يسندها إليه ابن حزم يف كتبه.

، والعلة األكِب هي الرواة (2) مل أجد من وثَّقهحممد بن يوسف احلذايف نَّ والثاين: إ
أسقطهم ابن حزم، فال يدرى هل هم ثقاٌت أم ال، فعلى هذا يكون  ندونه الذي نالذي

اإلسناد ضعيفًا إىل حفص، وحذف ابن حزم لإلسناد قد يكون من قبيل االختصار، فمجرد 
وجود حفص يف اإلسناد يكفي أْن يعلَّ اإلسناد به، وهو ال يبحث عن املخطئ كما هو 

ل، وهو ما صنعه يف هذا املوضع حيث أعلَّ إَّنا يكتفي مبجرد اإلعالو احلال يف هذا البحث، 
 احلديث حبفص وأباٍن كما سوف يأيت.

                                                                        

 .7/252يف احمللَّى،( 1)
م ذكروا نسبه، وأنَّه يروي عن عبد الرزاق، أمَّا (2) مرتبته النقدية فلم أجد من ذكرها. ينظر: اإلكمال؛ البن  إال إهنَّ

 ، باب احلذايف.4/91، باب اجلذامي واحلذاقي، واألنساب؛ للسمعاين، 2/274ماكوال، 
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َع احلذاقوقد جاء احلديث من طريق آخر، عن  ي، عن عبد الرزاق: أخِبنا َرُجٌل مسَِ
لَّى اللَّه ص-َة أَيَّاٍم؟ فقال رسول اللَّه أَبَانًا يَ ُقوُل: َعْن احَلَسِن اْشتَ َرى َرُجٌل َوَجَعَل اخْلَِياَر أَْربَ عَ 

. وإسناده ضعيٌف جداً؛ جلهالة (1)((البيُع َمْرُدود ، َوِإنََّما الِخَياُر َثاَلثَُة أَيَّامٍ : ))-عليه وسلَّم
ة ضعف أبان ث عن أبان، ولشدَّ وإلرساله أيضاً، لذا قال ابن حزم ، (2)هذا الرجل الذي حدَّ

: فهما من طريق أبان بن يزيد -ملرسل الروايتني: ))وأمَّا حديثا: احلذايف املسند، وا اتنيعن ه
وهو هالٌك  -واملسند من طريق حفص بن سليمان الكويف  -وهو هالك مطرح  -الرقاشي 

ا املرسل فعن رجل مل يسم(( -أيضا مرتوٌك  ، وقال الزيلعي معقبًا على طريق عبد (3)وأمَّ
بأبان بن أيب عياش، وقال: الرزاق: ))ذكره عبد احلق يف أحكامه من جهة عبد الرزاق، وأعلَّه 

، وقال ابن امللقن: ))... من (4)إنَّه ال ُيتج حبديثه، مع أنَّه كان رجاًل صاحلاً، انتهى((
ُروك-اأْلََحاِديث الواهية َما َرَواُه عبد الرَّزَّاق من َحِديث أبان بن أيب َعيَّاش َت ْ

َعن  -امل
 .(6)أنس((

اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن  نَّ هذا احلديث من األحاديثإ خالصة القول:
سليمان، فيلحق باألحاديث اليت أنكرت على حفص، إال أنَّ إسنادها مل يصح إليه، وعلى 
ة  فرض صحة اإلسناد إليه، فيكون إسناده ضعيفًا جداً؛ وذلك من أجل حفص، ولشدَّ

إنَّ ضعف شيخه أبان، وتضعيف عبد احلق وابن امللقن احلديث من أجل أبان هذا، ثَّ 
ضعيفتني جداً؛ وذلك أنَّ مدارها على أبان،  قد جاء مسندًا ومرساًل، وكال روايتنياحلديث 

                                                                        

، 5/649، وابن امللقن يف البدر املنري،4/1، وقد عزاه الزيلعي يف نصب الراية، 7/252ذكره ابن حزم يف احمللَّى، ( 1)
 اق، إال أينِّ مل أجده يف املصنف، فاهلل أعلم.إىل مصنف عبد الرز 

 .157( سبقت ترمجته ص:2)
 .7/253احمللَّى، ( 3)
 .4/1( نصب الراية، 4)
 .5/645( البدر املنري، 6)
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ن هو دونه، فاحلديث منكر ال يصح، وهذا كلُّه يومئ إىل أنَّ العلة من   الذي تقدم فضاًل عمَّ
 أباٍن نفسه، وأنَّ احلديث حديثه، واهلل أعلم .
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 الحديث الخامس.5
 في فضل المتحابين في اهللما جاء 

قال: قال رسول  -صلى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبَّ -رضي اهلل عنه-عن أيب الدرداء
إنَّ الُمَتَحابِْيَن ِفي اهلِل، ِفي ِظلِّ اهلِل، يَ ْوَم اَل ِظَل إال ِظله، : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-اهلل 

َوال يَ ْفَزُعون إذا أرَاَد اهلُل بَِأْهِل األرِض َعَذابَاً، ذََكَرهم َعَلى َمَناِبر ِمْن نُور، يَ ْفَزُع النَّاس 
ُهم؛ بَِفْضِل َمْنزِلَتَ ُهم ِمْنهُ   ((.َفَصَرَف الَعَذاَب َعن ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث أيب العالء صاعد بن أيب الفضل بن أيب عثمان (1)أخرجه ابن عساكر
عن أيب الفضل حممد  بن أمحد السقطي املقرئ،الشعييب، عن أيب حممد عبد اهلل ابن أيب بكر 

بن أمحد بن يعقوب البغدادي، عن أمحد بن موسى موىل بين هاشم، عن عبيد بن آدم بن 
أيب إياس، عن أبيه، عن حفص بن سليمان، عن الشيباين، عن ميمون بن مهران، عن أم 

 به . -رضي اهلل عنه-الدرداء ،عن أيب الدرداء

 المناقشة:

 يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ عبد اهلل بن أيب بكر بنإسناده مل 

 .(3)، وأمحد بن موسى جمهوُل احلال أيضاً (2)أمحد السقطي املقرئ جمهولٌ 

                                                                        

 (.271ترمجة)5/39 ( يف تأريخ دمشق،1)
 مل أجد له ترمجة بعد طول حبٍث .2))
ث عن عبيد ابن آدم العسقالين، مل يرتجم له إال ابن عساكر، حيث قال: ))أمحد بن 3)) موسى اهلامشي موالهم، حدَّ

 ، وقد ساق حديث حفص يف ترمجته هذه.271ترمجة5/39روى عنه أبو بكر اجلرجرائي املفيد((، تأريخ دمشق، 
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وقد جاء احلديث من رواية ُيىي بن زيد، عن حكيم بن كيسان، عن أم الدرداء، عن 
نَّ ُيىي بن زيد ضعيف . وهذه املتابعة ضعيفة؛ وذلك أ(1)به -رضي اهلل عنه-أيب الدرداء

؛ لذا قال اهليثمي: ))رواه الطِباين يف (3)، وحكيم بن كيسان جمهوٌل ال يعرف(2)احلديث
 .(4)األوسط، وفيه من مل أعرفهم((

، فقد -مرضي اهلل عنه-صحَّ أصل احلديث من رواية غري واحٍد من الصحابةوقد 
: ِإنَّ اهلَل -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-َرُسوُل اهلِل قال: قَاَل -رضي اهلل عنه-جاء من رواية أيب هريرة

أَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن ِبَجاَلِلي، اْليَ ْوَم ُأِظلُُّهْم ِفي ِظلِّي يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ يَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة:))
 .(6)((ِظلِّي

                                                                        

(، وقال عقيبه: ))مل يرو هذا احلديث عن حكيم إال ُيىي، وال عن 1321)2/16أخرجه: الطِباين يف األوسط،  (1)
 علي...((. ُيىي إال

هو))ُيىي بن أيب أنيسة بنون ومهملة، مصغر، أبو زيد اجلزري، ضعيٌف من السادسة، مات سنة ست وأربعني  (2)
 (.7651ترمجة)611ت((، التقريب، 

ة طبعات للمعجم األوسط؛ خشية أنَّ يكون االسم حمرَّف،  (3) حاولت جاهداً يف الوصول إىل معرفته من مراجعة عدَّ
 متفقة، فلم يتسنَّ يل معرفة هذا الراوي، ويل سلف يف ذلك اهليثمي كما نقلت قوله يف املنت. فإذا بالطبعات

 (.11551)15/277جممع الزوائد:(4)
(، وأمحد 2556)2/131(، ومالك1355)2/695(، واللفظ له، والرتمذي2655)4/1911أخرجه: مسلم (6)

 (.2535)3/1515(، والدارمي7231) 12/159
به: ))ويف الباب عن أيب اليسر، وأيب قتادة، وحذيفة، وابن مسعود، وعبادة، وجابر. حديث أيب هريرة وقال الرتمذي عقي

 حديث حسٌن صحيٌح غريٌب من هذا الوجه((. 
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة معلقًا على قول الرتمذي:))ويف الباب((: ))وهذا موضوع هاٌم جداً؛ ألنَّه يُتم حتقيق 

الباب، ويُ عِّرف بغوامض وعوارض ما فيها...، ولذا اهتم به العلماء قدميًا فألَّفوا فيه، كاحلافظ ابن سيِّد املسألة اليت يف 
الناس، واحلافظ العراقي، واحلافظ ابن حجر، وألَّف فيه من املعاصرين بعض أحبابنا الفضالء من علماء باكستان، وهو 

مة اجلليل الشيخ حممد يوسف البنوري  الشيخ الدكتور حممد حبيب خمتار، أحد جنباء تالميذ رمحه اهلل -شيخنا العالَّ
ا يقوله الرتمذي: ويف الباب، بسط القول فيه جداً، -تعاىل ، ألَّف فيه كتابا نفيسًا للغاية، أمساه: كشف النقاب عمَّ

 53ر:وأوسع وأجاد، وطبع منه مخسة جملدات ضخام...((، تصحيح الكتب وصنع الفهارس املعجمة؛ ألمحد شاك
 (.53حاشية)
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الوهم  نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وأنَّ إ خالصة القول:
ر  يف نكارة إسناده ُيمل على من دون حفص من اجملاهيل، ال سيَّما وأنَّ ابن عساكر متأخِّ

، وعلى فرض صحته إىل حفص (1)الوفاة، ومل يشاركه أحٌد يف ذكر هذا اإلسناد إىل حفص
يكون اإلسناد ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّه مل يصح إليه، فيكون هذا 

 ن األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن سليمان، واهلل أعلم .احلديث م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

( لذا جند الذهيب يتعقبه قائاًل: ))قلت: وهو مع جاللته وحفظه يروي األحاديث الواهية واملوضوعة وال يبينها، وكذا  1)
كان عامَّة احلفاظ الذين بعد القرون األوىل، إال من شاء ربك، فليسألنَّهم اهلل تعاىل عن ذلك، وأي فائدٍة مبعرفة الرجال 

 .45/12واجلرح والتعديل إال كشف احلديث املكذوب وهتكه((، تأريخ اإلسالم، ومصنفات التاريخ
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 الحديث السادس.6
 -صلى اهلل عليه وسلم-في فضل مناكحة معلِّم كتاب اهلل وسنة رسوله

ٌة ِمْن قُ َرْيٍش، َفَأْرَسْلُت ُأْخيِت مَحَْنَة ِإىَل  َعْن َزيْ َنَب بِْنِت َجْحٍش، قالْت: َخطََبيِن ِعدَّ
: -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َأْسَتِشريُُه، فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اهلِل  -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َرُسوِل اهلِل 

؟(( قَاَلْت: َوَمْن ُهَو يَا َرُسوَل اهلِل؟ قَاَل: أَْيَن ِهَي ِممَّْن يُ َعلُِّمَها ِكَتاَب رَب َِّها َوُسنََّة نَِبي َِّها))
(( قَاَل: فَ َغِضَبْت مَحَْنُة َغَضًبا َشِديًدا، َوقَاَلْت: يَا َرُسوَل اهلِل، أَتُ َزوُِّج بِْنَت زَْيُد ْبُن َحارِثَةَ ))

ِتَك َمْواَلَك؟ قَاَلْت: َجاَءْتيِن َفَأْعَلَمْتيِن فَ َغِضْبُت َأَشدَّ ِمْن َغَضِبَها، َوقُ ْلُت َأَشدَّ ِمْن قَ ْوهِلَا،  َعمَّ
ْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللُ َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخيَ َرُة ِمْن َوَما َكاَن ِلمُ } َفأَنْ َزَل اهللُ 

، َوقُ ْلُت: ِإينِّ اْستَ ْغِفُر اهلَل -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَلْت: َفَأْرَسْلُت ِإىَل َرُسوِل اهلِل (1){َأْمرِِهمْ 
َعْل َما رَأَْيَت، فَ َزوَّْجيِن زَْيًدا، وَُكْنُت أَْرِثي َعَلْيِه، َفَشَكاين ِإىَل َرُسوِل اهلِل َوأُِطيُع اهلَل َوَرُسوَلُه، ا -ف ْ

، ُثَّ ُعْدُت َفَأَخْذتُُه -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، فَ َعاتَ َبيِن َرُسوُل اهلِل -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وِل اهلِل بِِلَساين، َفَشَكاين ِإىَل َرسُ 

(( فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اهلِل، أَنَا أُطَلُِّقَها، قَاَلْت: أْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اهللَ : ))-َوَسلَّمَ 
يت ملَْ َأعْ  ا انْ َقَضْت ِعدَّ َقْد َدَخَل َعِليَّ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َلْم ِإالَّ َرُسوَل اهلِل َفطَلََّقيِن، فَ َلمَّ

َماِء، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل ِباَل ِخْطَبةٍ  ْعِر، فَ ُقْلُت: ِإنَُّه أََمٌر ِمَن السَّ َواَل  بِبَ ْييِت َوأَنَا َمْكُشوَفُة الشَّ
 ((.ِجْبرِيُل الشَّاِهدُ اهللُ اْلُمَزوُِّج، وَ ِإْشَهاٍد؟ فَ َقاَل: ))

 

 

 

                                                                        

 .35( سورة األحزاب، من اآلية: 1)
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 تخريج الحديث: 

، مجيعهم (6)، وابن عساكر(4)، والبيهقي(3)وأبو نعيم ،(2)، والدارقطين(1)أخرجه الطِباين
من حديث احلسني بن أيب السري العسقالين، عن احلسن بن حممد بن أعني احلراين، عن 

-زينب، عن زينبحفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد األسدي، عن مذكور موىل 
 به . -رضي اهلل عنها

مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان،  وهو إسناٌد ضعيٌف جداً،  المناقشة:
ا كميت بن زيد(7()5)أيب السري العسقالين مرتوُك احلديث فاحلسني بن  -شيخ حفص-،أمَّ

                                                                        

 .واللفظ له (،159)24/39 ( يف الكبري،1)
 (.3795)4/451( يف السنن،2)

أنَّ الدارقطينَّ صنَّف كتابه هذا كي يذكر فيها األحاديث املستغربة يف الفقه،  وهي  مالحظة حول سنن الدارقطين:
فيكثر فيه رواية األحاديث الضعيفة واملنكرة، بل واملوضوعة، ويبنيِّ علة احلديث وسبب ضعفه وإنكاره يف بعض 

للكشف عن الغرائب وما يشبهها من املواضع، فاملقارنة بني كتابه هذا السنن وبني كتب السنن األخرى، أنَّه بىن كتابه؛ 
م بنوها؛ إليراد ما ثبت وصحَّ يف الباب؛ لالحتجاج به  األحاديث اليت ال ُيتجُّ هبا، أمَّا أصحاب السنن األخرى فإهنَّ

 (.6حاشية)17والعمل مبقتضاه. ينظر تفصيل كالم العلماء: كتاب التفرد؛ للدكتور عبد اجلواد محام:
 .2/61( يف حلية األولياء، 3)
 (.13712)7/221( يف الكِبى، 4)
 .(4479)19/367( يف تأريخ دمشق، 6)
رّي العسقاليّن...قال أخوه: ال تكتبوا  (5) هو))احلسني ْبن املتوّكل بن عبد الرمحن بن حّسان، أبو عبد اهلل ْبن أيب السَّ

رِّي خ ي كّذاب، وقال أبو داود: ضعيف،... عن أخي؛ فإنّه كّذاب، وقال أبو َعُروبة احلرّايّن: احلسني ْبن أيب السَّ ال أمِّ
(،وينظر: هتذيب الكمال؛ 112ترمجة)17/142مات سنة أربعني ومائتني((، تأريخ اإلسالم؛ للذهيب،

 (.1331ترمجة)5/459للمزي،
، قال ابن أيب حامت يف اجلرح -إن شاء اهلل-ففيه مقاٌل ال يضره -الراوي عن حفص-أمَّا احلسن بن حممد بن أعني (7)

احلسن بن حممد بن أعني احلراين، روى عن زهري بن معاوية، ومعقل وفليح، روى عنه (: ))165ترمجة)3/36والتعديل
سلمة بن شبيب، مسعت أيب يقول ذلك، ويقول: أدركته ومل أكتب عنه((، وذكره ابن حبان يف 

ذهيب (، وقد وثقه ال1251ترمجة)5/357(، وينظر: هتذيب الكمال،12156ترمجة)1/171الثقات
(: ))...صدوٌق من التاسعة مات 1215ترمجة)153(، وقال ابن حجر يف التقريب1551ترمجة)1/329فيالكاشف،

= (: ))بل ثقة، فقد وثقه النسائي 1279)1/279سنة عشرة ومائتني خ م س((، وقال صاحبا حترير أحكام التقريب:
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-لزينب، ومذكور موىل زينب مل أجد له ترمجة إال أنَّه موىل (1)فهو ليس من أهل احلديث
 . (2)-رضي اهلل عنها

هذا، وقال البيهقي عقيب احلديث معلِّقاً بقوله: ))وهذا وِإْن كاَن ِإْسنادُه ال َتقوم مبثله 
ٌة، فمْشُهوٌر َأنَّ زينب بنَت جحٍش، وهي من بين َأسد بن خزمية ها أُميمة بنت (3)ُحجَّ ، وأُمُّ

ُة َرُسول اهلِل  كانت عند زيد بن حارثة   - عليه وسلَّمصلَّى اهللُ -عبد املطَّلب بن هاشٍم عمَّ
َك،  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-حىتَّ طَلَّقها، ُثَّ تزوَّج رُسوُل اهلِل  هبا، وكذا يف احلديث: ابْ َنُة َعمِّ

تَك(( واب ابْ َنُة عمَّ ، وكذا ضعَّف اهليثمي احلديث حيث قال: ))رواه الطَِّباينُّ، وفيه (4)والصَّ
((حفص بُن سليمان، وه ٌ ، واإلعالل حبسني بن أيب السري أوىل؛ (6)و مرْتوٌك، وفيه تْوثِيٌق َلنيِّ

وذلك أنَّ اإلسناد مل يصح إىل حفص بن سليمان، إال أنَّ مقصد اهليثمي هو جمرَّد اإلعالل، 
 وليس مقصده من هو حممل اخلطأ، فال يعاب عليه يف صنيعه.

اليت مل يصح إسنادها إىل  نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديثإ خالصة القول:
بن سليمان، واحلمل فيه على من دون حفص، وهو احلسني بن أيب السري احفص 

العسقالين، وعلى فرض صحته إىل حفص، فيكون اإلسناُد ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص 
 ن هو فوقه كما تبنيَّ ذلك، واهلل أعلم.بن سليمان، فضالً عمَّ 

                                                                                                                                                                                                             

وأخرج له الشيخان يف صحيحيهما، وال نعلم (... وروى عنه مجع من الثقات، 4717(،و)3255يف سننه الكِبى، )=
 فيه جرحاً سوى قول أيب حامت...، وهذا عندنا ليس جبرح((.

(: ))الكميت بن زيد األسدي الكويف، شاعر زمانه؛ يقال إن 211ترمجة)1/133قال الذهيب يف تأريخ اإلسالم (1)
إَّنا ذكروا شعره، وهذا يدل على أنَّه ليس  شعره أكثر من مخسة آالف بيت((، وهو شيعٌي، مل يذكر جبرح وال تعديل،

 ( .177ترمجة)6/311من أهل احلديث. ينظر ترمجته فيسري أعالم النبالء، 
 (.7175ترمجة)36/116ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي،  (2)
(، واإلصابة؛ البن حجر، 5966ترمجة)7/125ينظر يف ترمجتها: أسد الغابة؛ البن األثري،  (3)

 (.11227ترمجة)1/163
 .65/223(، وقد نقل قوَل البيهقي هذا ابُن عساكر يف تأريخ دمشق،13712)7/221السنن الكِبى،  (4)
 (.16344)9/247جممع الزوائد، (6)
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 الحديث السابع.7
 أبواب السماءما جاء في فتح 

: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قال: قال رسول اللَّه  -رضي اللَّه عنهما-عن ابن عمر 
تُ ْفَتُح أَبْ َواُب السََّماِء ِلَخمٍس: لقَراَءِة الُقرآِن، ولِِلَقاِء الزَّْحِف، ولِنُ ُزوِل الَقْطِر، وِلدْعَوِة 

 ((.المْظُلوِم، َوِلْْلََذانِ 
 تخريج الحديث:

، عن (2)،من حديث سعيد بن سيَّار الواسطي، عن عمرو بن عون(1)لطِباينأخرجه ا
 به. -رضي اهلل عنه-حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن سامل، عن أبيه

 المناقشة :
هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ فشيخ الطِباين سعيد بن سيار 

األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن  ، فيكون هذا احلديث من ضمن(3)ال يُعرف
وقد قال الطِباين عقيب احلديث: ))مل يرو هذه األحاديث عن عبد العزيز بن  سليمان.

 .(4)د به: عمرو بن عون((رفيع، إال حفص بن سليمان، تفرَّ 

                                                                        

(. وقد حترَّف 471)1/215املعجم الصغري له،  (، ويف3521)4/54املعجم األوسطله، (، ويف495الدعاء،) يف (1)
 ف.ملعجم الصغري إىل : عمرو بن عو  فيا

( مالحظة: عند رسم)عمرو(: تزداد)الواو( طرفًا يف كلمة عمرو مرفوعة أو جمرورة؛ للتفرقة بينها وبني كلمة ُعَمر مثل:  2)
كان عمرو بن العاص من دهاة العرب، ومعاوية مدين لعمرو بن العاص يف جناح خطته، أما عمرو املنصوبة فال تشتبه 

 .13ينظر: اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية؛ لعبد العليم إبراهيم: بكلمة عمر املنصوبة، ولذا ال تزاد فيها.
(. ومل أجد من 255ترمجة)21/13ليس له ترمجة إال قوهلم أنَّه من شيوخ الطِباين. ينظر : تأريخ اإلسالم؛ للذهيب، (3)

ث عنه غري الطِباين، وقد روى له الطِباين يف حديثاً،  12واملعجم الكبري قرابة واملعجم األوسط،  املعجم الصغري، حدَّ
ث عنهم سعيد بن سيار أربعة، وهم: عمرو بن عون، وأبو بكر بن  -كما يف كتب الطِباين-وعدد الشيوخ الذين حدَّ

شيبة، يف كتب  أيب شيبة، وزكريا بن ُيىي، وإمساعيل بن إبراهيم، وملا طالعت ترمجة عمرو بن عون وأيب بكر بن أيب
ث عنهم، فيدل على أنَّه ليس باملشهور وإْن روى عنه الطِباين، فهو شيخ الرجال مل أجد من ذك ر سعيداً هذا فيمن حدَّ

 مستور، ال يقبل تفرده مطلقاً . 
 (.471)1/215املعجم الصغري، (، وكذا قال حنو هذا القول يف3521) 4/54(املعجم األوسط، 4)
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به عنه  دوقال الدارقطين: ))َغرِيب من حديثه عن أَبِيه، تفرَّد بِِه عبد الَعزِيز عنُه، َوتفرَّ 
، وكذا ضعَّف بعضهم احلديث (1)أَبُو عمر َحْفص بن سليمان املقرِئ، َوعنُه َعْمرو بن عون((

م(2)من أجل حفص  . (3)، إال أنَّ حفصاً بريٌء منه؛ إْذ مل يصح إسناده إليه كما تقدَّ
، من حديث الوليد بن مسلم، عن عفري بن معدان، عن سامل (4)وللحديث شاهدٌ 

ُث عن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-يب أمامةبن عامر، عن أا صلَّى اهلل عليه -مسعُه ُُيَدِّ
تُ ْفَتُح أَبْ َواُب السََّماِء، َوُيْسَتَجاُب الدَُّعاُء ِفي َأْربَ َعِة مواطَن: ِعنَد الِتَقاِء قال: ))  -وسلَّم

.وإسناده (6)((الَكْعَبةِ  ُرؤيَةِ الصُُّفوِف، َوِعنَد نُ ُزوِل الَغْيِث، َوِعنَد ِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َوِعنَد 

                                                                        

 (. 2977)3/371(أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر، 1)
 (.3331)3/261ينظر: فيض القدير؛ للُمناوي، (2)
املتأخرون يعّلون احلديث غالبًا بأضعف راو يف اإلسناد، مع عدم مراعاة هل هذا اإلسناد صحَّ إليه أم  مالحظة: (3)

ال سيما إْن كان احلديث منكر املنت وليس له أصٌل، فال جيمعون الطرق من أجل معرفة من الذي أخطأ؛ وذلك أنَّ  ال؟
احلديث باطٌل فليس مثة كبري فائدة ملعرفة املخطئ، فيكفي يف إعالله فالٌن، ال سيما وأنَّ احلكم على الرجال أصبح 

مون فيعتنون بذلك جيداً، فأحيانًا يرتكون الراوي الضعيف وخيطؤون الثقة  غالبه التقليد والتسليم لألوائل، أمَّا املتقدِّ
ة صحيحاً، وليس كل ما روى الضعيف خطأ، ومعرفة أخطاء الرواة مهمة إْذ ليس كل ما روى الثق حسب القرائن،

لديهم ومعلومة، أمَّا أمهيتها من أجل احلكم على الرواة فهم الذين حكموا عليهم من خالل مروياهتم، أمَّا معرفتهم إياها 
فالنًا ضعَّف احلديث  فلشدة حفظهم ومعرفتهم بآالف األسانيد. فإذا تبنيَّ هذا فليس مثة معارضة إْن وجدنا أنَّ 

الضعيف من أجل فالٍن الضعيف، وعند اجلمع تبنيَّ أنَّ الوهم من غري فالٍن، فذاك أراد إعالل احلديث، وهذا أراد 
 معرفة من الذي أخطأ يف احلديث .

اهد: هو احلديث الذي يوافق حديثًا آخر يف اللفظ أو املعىن من رواية صحايب آخر، وقد تطلق  (4) املتابعة على الشَّ
الشاهد وبالعكس، واألمر يف ذلك سهل؛ ألنَّ املقصود التقوية، وهي حاصلة بكل منهما. ينظر: نزهة النظر؛ البن 

 ، مع تعليق احملقق.72حجر:
السنن الكِبى،  (، والبيهقي يف7719)1/171(، و7713)1/159أخرجه : الطِباين يف املعجم الكبري،  (6)

 (.7239)6/115له،  (له، ويف معرفة السنن واآلثار559) 2/237،(، ويف الدعوات5455)3/652
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، (1)ضعيٌف جداً؛ وذلك أنَّ عفري بن معدان مرتوُك احلديث، وروايته عن سامل أنكرها األئمة
 .(2)والوليد بن مسلم مدلٌس تدليس تسوية

تُ ْفَتُح أَبْ َواُب )) :(3)من حديث الليث، عن عبد الرمحن بن سابطٍ  وقد جاء احلديث
بِالصَّاَلِة، َوالدَُّعاِء، َوِقَراَءِة  لِنُ ُزوِل اْلَغْيِث، َوَلْقِي الزَّْحِف، َوالنَِّداءِ السََّماِء ِلَخْمٍس: 

 .(6)مرتوك احلديث ، وهذا خِب ضعيف جداً؛ وذلك أنَّ الليث بن سليم(4)((اْلُقْرآنِ 
نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وهو خٌِب إ خالصة القول:

ومل يصح من وجه من الوجوه، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون  ومتناً،منكر سندًا 
احلديث ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص، إال أنَّه مل يصح إليه، فيكون احلمل فيه على من 

 دونه من الضعفاء، واهلل أعلم .
 

                                                                        

ام، َماَت سنة بضع َوسبعني َوِمائَة، مرتوك احلديث. ينظر : 1) (عفري بن معدان اليحصيب، كنيته أَبُو َعائِد، من أهل الشَّ
ذيب الكمال؛ (،وهت1644ترمجة)7/97البن عدٍي، والكامل؛ (،196ترمجة)7/35اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت،

 (.3956ترمجة)25/157للمزي،
الوليد بن مسلم القرشي موالهم، أبو العباس الدمشقي، ثقٌة لكنه كثري التدليس والتسوية، من الثامنة مات ( هو))2)

 (.7465ترمجة)614البن حجر: ((،تقريب التهذيب؛4آخر سنة أربع أو أول سنة مخس وتسعني 
ن يروي املدلس حديثًا عن ضعيف بني ثقتني، لقي أحدمها اآلخر، فيسقط مالحظة: تدليس التسوية: هو ))وهو أ

الضعيف، وجيعل بني الثقتني عبارة مومهة، فيستوي اإلسناد كله ثقات حبسب الظاهر ملن مل خيِب هذا الشأن، وقد مساه 
 .312دين عرت:القدماء جتويداً؛ ألنَّه ذكر من فيه من األجود وحذف غريهم((، منهج النقد؛ للدكتور نور ال

وإْن مل يصح اإلسناد إىل ابن سابط، أرى من متام الفائدة أْن أترجم له، فهو ))عبد الرمحن بن سابط، ويقال: ابن  (3)
عبد اهلل ابن سابط، وهو الصحيح، ويقال ابن عبد اهلل ابن عبد الرمحن اجلمحي املكي، ثقٌة كثرُي اإلرساِل، من الثالثة 

(، وينظر : هتذيب الكمال؛ 3157ترمجة)345البن حجر: ((،تقريب التهذيب؛4مات سنة مثاين عشرة م 
 (.  3122ترمجة)17/123للمزي:

فضائل  (،وابن الضريس يف23الدعاء) والضيب يف (،115الصالة) أخرجه: أبو نعيم الفضل بن دكني يف (4)
، أمَّا هذا -هلل عليه وسلمصلى ا-( . وهذا ال يعدُّ حديثًا مرسالً؛ إْذ املرسل ما أضافه التابعي إىل رسول اهلل75القرآن)

، وملا كان هذا القول ال يقال باالجتهاد، وهو من قول تابعيٍّ فيكون صورته -صلى اهلل عليه وسلم-فلم يضفه إىل النَّيبِّ 
 صورة املرسل .

(هو))الليث بن أيب سليم بن زنيم، بالزاي والنون مصغر، واسم أبيه أمين، وقيل أنس، وقيل غري ذلك، صدوٌق 6)
((تقريب 4لط جدًا ومل يتميز حديثه فرتك، من السادسة، مات سنة مثان وأربعني خت م اخت

 (.6516ترمجة)454التهذيب،
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 الحديث الثامن.8
 ما جاء أنَّ المسح على الخفين ليس بمنسوخ

صلَّى اهلل -رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه قَاَل: )) -اهلل عنه رضي-َعْن جرير بن عبد اهلل البجلي
تَ َوضََّأ َوَمَسَح َعَلى ُخفَّْيِه، اَل يَ ْنزُِعُهَما، َوُيَصلِّي ِفيِهَما، ِقيَل لَُه: بَ ْعَد نُ ُزوِل  -عليه وسلَّم

 ((.اْلَماِئَدِة؟ قَاَل: نَ َعمْ 

 تخريج الحديث:

ار الواسطي، عن عمرو بن عون، عن ، من حديث سعيد بن سيَّ (1)أخرجه الطِباين
 .به -رضي اهلل عنه-جرير، عن أبيه قيس بن مسلم، عن إبراهيم بن عن حفص بن سليمان،

 المناقشة:

إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة شيخ الطِباين سعيد بن 
العزيز بن رفيع، إال ، إال أنَّ الطِباين قال عقيبه: ))مل يرو هذه األحاديث عن عبد (2)سيار

 ، ثَّ إنَّ إسناده معلوٌل بأربعة علل أخرى: (3)حفص بن سليمان، تفرَّد به عمرو بن عون((

ة ضعف حفص بن سليمان.   األوىل: شدَّ

نَّ هذا اإلسناد غريٌب؛ فلم يروه عن عمرو بن عون إال سعيد بن سيار، وال الثانية: إ
 عن حفص إال عمرو بن عون، وال عن قيس بن مسلم إال حفص بن سليمان. 

 . (4)الثالثة: إنَّ إبراهيم بن جرير مل يسمع من أبيه

                                                                        

 (.2394)2/334، ويف الكبري له(،3517)4/54( يف األوسط،1)
 .سبقت ترمجته  (2)
 .3521عقيب)4/54املعجم األوسط، (3)
 .14ل؛ أليب زرعة العراقي:(، وحتفة التحصي25ينظر: املراسيل؛ البن أيب حامت) (4)
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وذلك (( ليس من قول جرير كما سوف يأيت؛  بعد نزول المائدةنَّ قوله: ))الرابعة: إ
ْيِه، فقيل:  أنَّ اأَلعمش رواه عن ِإبراهيم، عن مهَّاٍم، قال: بال جريٌر، ُثَّ توضََّأ، ومسح على ُخفَّ

بَاَل، ثُمَّ تَ َوضََّأ َوَمَسَح  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، رَأَْيُت َرُسوَل اهلِل تَ ْفَعُل هذا؟ فقال: نعم
كان يُعجبهم هذا احلديث؛ أَلنَّ ِإسالم جريٍر، كان   . قَاَل اأْلَعمش: قال ِإبراهيم:َعَلى ُخفَّْيهِ 

 .(1)بعد نزول املائدة

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن إ خالصة القول:
سناده إىل حفص يكون احلديث سليمان؛ وذلك لضعف شيخ الطِباين، وعلى فرض صحة إ

ا، إال أنَّه مل يصح إىل حفص، فيكون احلمل حبفص وغريه من العلل اليت سبق ذكره معلوالً 
 على من دونه، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، ومسلم، كتاب الطهارة، باب املسح 317)1/17أخرجه: البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة يف اخلفاف (1)
 (.272)1/227على اخلفني
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 الحديث التاسع.9
 في إقامة الحدود على أهل الكتاب

رََجَم يَ ُهوِديًّا )) -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-, َأنَّ النَّيبَّ  -رضي اهلل عنهما-عن اْبن ُعمر
 .َويَ ُهوِديًَّة((

 تخريج الحديث:

، من حديث حممد بن سعيد العويف، (2)، ومن طريقه متام(1)خيثمة بن سليمانأخرجه 
-عن أبيه، عن حفص بن سليمان، عن ليث بن أيب سليم، عن عطية العويف، عن ابن عمر

 به . -رضي اهلل عنهما

 المناقشة :

عفاء، فمحمد بن  إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان، وهو إسناٌد مسلسل بالضُّ
 أيضاً. ، ومن أجل حفص(4)، وكذلك أبوه سعد(3)فيه ضعفٌ سعد العويف 

، وعطية العويف فيه ضعٌف (6)بن أيب سليم مرتوك احلديث الليثُ  حفصٍ  وشيخُ 
ة ضعفه، فيهمل وال يعتدُّ وال يستشهد به، (5)أيضاً  ، فإسناد احلديث ال ُيتجُّ به؛ لشدَّ

                                                                        

 .196( يف حديثه من حديث خيثمة بن سليمان: 1)
 (.336)1/147( فيالفوائد،2)
(:))حممد بن سعد بن حممد بن احلسن ابن عطية بن سعد بن 155ترمجة)3/251بغدادتأريخ  قال اخلطيب يف (3)

جنادة أبو جعفر العويف...وكان ليِّنًا يف احلديث، وذكر احلاكم أبو عبد اهلل بن البيع أنَّه مسع الدارقطين ذكره، فقال: ال 
 (.7613ترمجة)3/655يزان االعتدال؛بأس به، تويف سلخ ربيع اآلخر سنة ست وسبعني، يعين: ومائتني((، وينظر: م

(،وموسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث 4595ترمجة)15/113ينظر: تأريخ بغداد،  (4)
 (.931)2/23وعلله،

مت ترمجته ص:  (6)  . 15تقدَّ
نون  (: ))عطية بن سعد بن ُجَنادة، بضم اجليم بعدها4515ترمجة)393تقريب التهذيب، قال ابن حجر يف (5)

خفيفة، العويف اجلديل، بفتح اجليم واملهملة، الكويفُّ أبو احلسن، صدوٌق خيطئ كثرياً، وكان شيعيًا مدلساً، من الثالثة، 
 ( فقد أجادا يف التحرير.4515ترمجة)3/25مات سنة إحدى عشرة بخ د ت ق((، وينظر: حترير أحكام التقريب،
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بن سعد يف روايته عن أبيه، فوجوده كعدمه؛ لتسلسله بالضعفاء، ومل أجد من تابع حممد 
وكذا والده سعد عن حفص، وحفص عن الليث، والليث عن عطية، فهو إسناد غريب من 

 .(1)هذا الوجه

ل على أنَّه إسناد وليد اخلطأ، واهلل أعلم.   وتفرد الضعفاء برواية اإلسناد قرينة تدُّ

-(2)ن عمرهذا، وإنَّ أصل احلديث صحيٌح، وقد صحَّ أيضًا من مسند عبد اهلل ب
 .-رضي اهلل عنهم-(3)أيضاً، كما جاء عن غريه من الصحابة -رضي اهلل عنهما

نَّ هذا احلديث من ضمن األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص بن سليمان، وأنَّه لو صحَّ إليه لكان ضعيفًا جدًا أيضاً؛ وذلك من أجل حفص ومن 

رضي اهلل -توبع عطية العويف على إسناد احلديث إىل ابن عمرفوقه الليث وعطية العويف، وقد 
-متابعات صحيحة، إال أنَّ هذه املتابعات ال تقوِّي إسناد احلديث، وذلك أنَّ اإلسناد -عنه

ة ضعفه وتسلسله بالضعفاء، وقد صحَّ أصل  -أعين إىل عطية غريب من هذا الوجه، مع شدَّ
، فاحلديث صحيٌح وإْن  -رضي اهلل عنهم-حابةاحلديث أيضًا من مسند غري واحٍد من الص

م، واهلل أعلم .  كان ضعيفاً باإلسناد املناقش املتقدِّ

 

                                                                        

ً ما جنده يعقب على قويل )غريب من هذا الوجه( هذا االصطالح  (1) من ألفاظ أيب عيسى الرتمذي فيجامعه، فكثريا
احلديث بنحو هذه العبارات، فالغرابة تطلق أحياناً ويعىن هبا تضعيف احلديث إذا أفردت، وأحياناً يراد هبا الغرابة النسبية 

م، وتارة يقصد به مطلق التفرد ، سواء كان اإلسناد صحيحًا أو من رواية فالٍن عن فالٍن، كما هو حال إسنادنا املتقدِّ
 وجد ذلك. -خصوصاً -علياًل، ومن تأمل كالم املتقدمني عموماً، وجامع الرتمذي

(، ومسلم، كتاب 1329)2/11البخاري، كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنائز باملصلى واملسجد أخرجه: (2)
 (. 1599)3/1325احلدود، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزنا

- الباب جابر بن مسرة، وابن عمر، والِباء، وجابر، وابن أيب أو،ى، وعبد اهلل بن احلارث بن جزء، وابن عباس(يف3)
(، ليس 1437)3/157. ينظر: جامع الرتمذي، أبواب احلدود، باب ما جاء يف رجم أهل الكتاب-رضي اهلل عنهم

 ى هذا احلال؛ وذلك أنَّ اإلسناد مل يصح إىل حفٍص.يف التوسع يف التخريج يف هذا املوضع كبري فائدة، لذا اقتصرت عل
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 الحديث العاشر.11
 على ولده إبراهيم -صلى اهلل عليه وسلم-ما جاء في صالة رسول اهلل 

-صّلى اهلل عليه وسلَّم-، أنَّ رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عن أيب َسِعيٍد اخلدريِّ 
 .إبْ َراِهيَم، وََكب ََّر َعَلْيِه َأْربَ َعاً(( َعَلى اْبِنهِ ))َصلَّى 

 تخريج الحديث:

بن ا، من حديث عبد امللك بن مسلمة: حدثنا حفص (1)أخرجه أبو القاسم املصري
 به . -رضي اهلل عنه-سليمان، عن كثري بن شنظري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدريِّ 

 المناقشة:

بن سليمان؛ وذلك أنَّ عبد امللك بن مسلمة ضعيٌف إْن إسناده مل يصح إىل حفص 
، وقْد تفرَّد باحلديث عن حفص بن سليمان، فاإلسناد ضعيٌف كما (2)مل يكن مرتوك احلديث

 سبق ومل يصح إىل حفص.

وقد جاء حديث أيب سعيد اخلدري من وجه آخر، حيث رواه عبد الرمحن بن مالك 
 .(3)به -رضي اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري بن املغول، عن اجلريري، عن أيب نضرة،

 

                                                                        

 .71:يف فتوح مصر واملغرب( 1)
ه، ضعَّفه مجاعٌة من أهل العلم، قال ابن أيب حامت كما يف اجلرح 224عبد امللك بن مسلمة املصري، تويف (2)

وي، حدثين (: ))سألت أيب عنه فقال: كتبت عنه، وهو مضطرب احلديث، ليس بق1736ترمجة)6/371والتعديل
حبديث موضوع،...سألت أبا زرعة  -عليه السالم-عن جِبئيل  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وسلم-حبديث يف الكرم َعِن النَّيبِّ 

(: ))شيخ 733ترمجة)2/134عنه فقال: ليس بالقوي، منكر احلديث، هو مصري((، وقال ابن حبان يف اجملروحني
ة الَّيت ال ختفى على من عىن بعلم الّسنن((، وينظر: ميزان االعتدال؛ يروي َعن أهل املدينة املناكري الكثري 

 (.256ترمجة)4/51(، ولسان امليزان؛ البن حجر،6261ترمجة)2/554للذهيب،
 (.116)1/315أخرجه: البزار كما يف كشف األستار؛ للهيثمي، 3))
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 .(1)وإسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك أنَّ عبد الرمحن بن مالك هذا مرتوُك احلديث 

رضي اهلل -وله طريٌق أخر من حديث عطاء البصري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد
 . (2)كبيراتكبَّر على ابنه إبراهيم أربع ت  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-أنَّ النَّبيَّ  -عنه

 .(3)وإسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك أنَّ عطاء بن عجالن مرتوُك احلديث

صلَّى  -صلَّى اهلل عليه وسلم-وقد جاءت  شواهٌد أخرى عن الصحابة تفيد أنَّ النَّيبَّ 
ا ال تسلم من الضعف، كما وجاءت مراسيل عن بعض التابعني  على ابنه إبراهيم، إال أهنَّ

؛ وذلك أنَّ (5)، فاهلل أعلم، ومل أقم بدراستها(6)أخرى ضدَّ ذلك،وأحاديث (4)تفيد ذلك

                                                                        

اب، وقال مرَّة: يضع هو))عبد الرمحن بن مالك بن مغول، قال أمحد والدارقطين: مرتوك، وقا (1) ل أبو داود: كذَّ
احلديث، وقال النسائي وغريه: ليس بثقة، قال ابن عدي: عبد الرمحن مع ضعفه يكتب حديثه((، ميزان االعتدال؛ 

(، وينظر: جممع 1575ترمجة)3/422(، وينظر: لسان امليزان؛ البن حجر،4949ترمجة)2/614للذهيب،
 (.4111)3/36الزوائد،

 (.4435)4/355اين يف األوسط، أخرجه: الطِب  (2)
س وغريمها ( 3) هو))عطاء بن عجالن احلنفي، أبو حممد البصري العطَّار، مرتوٌك، بل أطلق عليه ابن معني والفالَّ

 (.4694ترمجة)391الكذب، من اخلامسة ت((، التقريب،
تشدُّ املوصول قبله،  (: ))فهذه اآلثار، وإن كانت مراسيل، فهي5791عقيب)4/14قال البيهقي يف الكِبى (4)

على ابنه إبراهيم، وذلك أوىل من رواية من  -صلىَّ اهلل عليه وسلَّم-وبعضها يشدُّ بعضاً، وقد أثبتوا صالة رسول اهلل 
 روى أنه مل يصل عليه((.

 ، فقد أجاد وأفاد يف التخريج.2/215ينظر تفصيل ذلك يف : نصب الراية؛ للزيلعي( 6)
كتابتها يف هذه الرسالة، وذلك أينَّ درستها دراسة كاملة، وتبني يل ضعفها من كل األوجه، واحلق أينَّ مل أقم ب (5)

التصحيح عن طريق ضم بعضها إىل بعض،  ويكاد أْن يكون هناك اتفاق على عدم ثبوت حديث مبفرده إال ما يكون
ا تطيل الرسالة.  ثَّ رأيت أْن حذفها أخلص وأخلص من وجهني، األول: أهنَّ

الثاين: أنَّ اإلسناد مل يصح إىل حفص، فيكون احلديث كأنَّه ليس من روايته، فالتوسع يف إيراد الشواهد يصبح ليس من 
 شرط البحث، واهلل أعلم.

جبمع هذه األحاديث، ودراستها دراسة نقدية، مع تنظري للمسألة فقهياً لكان  -كبحث خترُّج-ولو قام باحث بدراستها
 أعلميف حبثه نفع، واهلل 
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، وكما -اهلل عنه رضي-اإلسناد مل يصح إىل حفص بن سليمان يف حديث أيب سعيد اخلدري
 بعض الشيء. أنَّ حبثها يطول

نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وأنَّ احلمل إ خالصة القول :
يكون فيه على الراوي عنه، وعلى فرض صحته إىل حفص بن سليمان، فإنَّه يكون ضعيفاً 

صلَّى اهلل -جداً؛ لضعف حفص بن سليمان، وأنَّ حديث أيب سعيد اخلدريِّ يف صالة النيب 
من مجيع طرقه، فقد دارت أسانيده بني الضعفاء على ولده إبراهيم ال يثبت  -عليه وسلَّم

واملرتوكني، وقد جاءت شواهد أخرى ال تسلم من الضعف، ومنهم من قوَّاها بانضمام 
 املراسيل إليها، واهلل أعلم . 
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 الحديث الحادي عشر.11
 ف آدم عليه السالمافي طو 

طَاَف : ))-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، قال: قال رسول اللَّه -رضي اهلل عنه-عن بُ َرْيَدةَ 
ًعا ِحيَن نَ َزلَ   (( .آَدُم بِاْلبَ ْيِت َسب ْ

 خريج الحديث :ت

، عن ُعثمان بن اليمان، عن (2)، من حديث َأمحد بن َنْصٍر العرينِّ (1)أخرجه األزرقي
 -اهلل عنه رضي-حفص بن ُسليمان، عن علقمة بن َمْرَثٍد، عن سليمان بن بُ َرْيَدَة، عن أَبيه

 به.

 المناقشة :

راوي  (3)مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف عثمان بن اليمان
 احلديث عن حفٍص، فيكون احلمل عليه يف هذا احلديث ال على حفٍص، واهلل أعلم .

 

 

 
                                                                        

 .2/349(يف أخبار مكة 1)
(كذا يف املطبوع، وهو حتريٌف، والصواب )القرشي(، وقد وقفت مع ترمجته طوياًل حىت تبني يل الصواب؛ وذلك عن 2)

 (.117ترمجة)1/491طريق مراجعة الشيوخ والتالميذ . ينظر : هتذيب الكمال؛ للمزي: 
: ))شيخ يف حديثه مناكري((،وقال 2/627و زرعة يف الضعفاءقال أبوهو مقٌل من احلديث جداً، وعلى قلة حديثه (3)

موسوعة أقوال اإلمام أمحد بن حنبل يف رجال احلديث  اإلمام أمحد : ))كان يرى رأي السوء(( أي: خلق القرآن.
(: ))رمبا أخطأ((، وقال ابن 14375ترمجة)1/465(،وذكره ابن حبان يف الثقات،وقال1767ترمجة)2/437وعلله

حممد اللؤلؤي  ( : ))عثمان بن اليمان احلداين بضم املهملة وتشديد الدال أبو4635ترمجة)317تقريبحجر يف ال
 .2/441اهلروي نزيل مكة مقبول من كبار العاشرة س((.ومل يوثقه أحٌد، وينظر : حترير تقريب التهذيب
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جاء عن غري واحٍد من الصحابة موقوفاً، منهم :ابن  -عليه السالم-وطواف آدم 
 .(3)، كما وجاء من أقوال بعض التابعني(2)هريرةوأيب (1)عباس

والصواب يف هذا احلديث أنَّه من أحاديث أهل الكتاب، ومما يدل على ذلك ما 
))يَا َكْعُب، َأْخِبين عن  (4)أخرجه األزرقي بإسناده عن عمر بن اخلطاب أنَّه قَاَل لكعبٍ 

ماء يَاُقوَتًة جُمَوََّفًة مع آدم  اَلم-البيت احلرام، قال كعٌب: أَْنزلُه اللَُّه تعاىل ِمَن السَّ -عليه السَّ
اَلمُ -...فكان آدُم  َيطوف حوَلُه، كما يُطاف حول العرش، َوُيصلِّي عنده كما  -عليه السَّ

هلذه الرواية متابعة أخرى بإسناده عن ابن َأيب عيَّاٍش، ، ثَّ ساق (6)ُيصلَّى عند العرش...((
رضي اللَُّه -، َأنَّ ُعمر بن اخلطَّاب -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قال: ))بَ َلَغَنا عن َأصحاب النَّيبِّ 

َق ِمْثَل احلَِْديِث اأْلَوَِّل((-عنه احلديث  . ويف ذلك داللة على أنَّ أصل(5)، سَأل كعًبا، ُثَّ َنسَّ
صلى اهلل -هو من أخبار أهل الكتاب، وأنَّ الوهم دخل على رواته فجعلوه من حديث النَّيبِّ 

 .(7)-عليه وسلم

                                                                        

 . 1/43( كما يف أخبار مكة؛لألزرقي:1)
 .1/341و ،1/44( ينظر: املصدر نفسه2)
،وتأريخ دمشق؛ البن 6/1656،والعظمة؛ أليب الشيخ األصبهاين:1/341،و1/44أخبار مكة: ينظر: (3)

 .7/421عساكر
(هو كعب بن ماتع احلمريي أبو إسحاق املعروف بكعب األحبار ،أدرك اجلاهلية، وأسلم يف أيام أيب بكر، وقيل: يف 4)

إىل الشام فسكن محص حىت تويف هبا سنة ثنتني وثالثني  أيام عمر، كان على دين اليهود فأسلم، وقدم املدينة ث خرج
يف خالفة عثمان ،وكان كعب من أصدق احملدثني الذين ُيدثون عن أهل الكتاب ، ينظر: هتذيب الكمال؛ 

 451: له (،و تقريب التهذيب796ترمجة)1/431: البن حجر (،وهتذيب التهذيب؛4915ترمجة)24/119للمزي:
(6541.) 
 .1/45أخبار مكة: (6)
 .1/45املصدر نفسه (5)
صلَّى اهلل عليه -وممَّا يدلُّ على أن بعض الرواة الضعفاء كانوا ينسبون أحاديث أهل الكتاب إىل النَّيبِّ  مالحظٌة: (7)

ظوا من احَلِديث، فَواللَّه لقد َرأَيْتَنا جنالس -رمحه اهلل-ما ذكره مسلم  -وسلَّم أَبَا  عن بسر بن سعيد: ))اتَّقوا اهلل وحتفَّ
ث َعن َرُسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ُهَريْ رَة ثنا َعن َكْعب، ثَّ يقوم فأمسع بعض من  -صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم-فَيحدِّ ، وُيدِّ

 =عن كعب، َوَحِديث كعب َعن َرُسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-كان معنا جيعل حديث رسول اهلل 
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نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وأنَّ احلمل إ خالصة القول:
أنكرت فيه على من دونه من الرواة الضعفاء، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت 

على حفص إال إنَّ مظنَّة اخلطأ ليست عليه، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون احلديث 
 ضعيفاً جداً؛ من أجل حفص، وأنَّ الراجح يف احلديث أنَّه من علم أهل الكتاب، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

ر اهلل لسنة نبيه15م مسلم :)صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم((التمييز؛ لإلما- = حفاظاً  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-( .وقد سخَّ
 عارفني، وصيارفة ناقدين، مييَّزون مقبوهلا من مردودها، فكانوا حصناً حصيناً هلذا الدين، واحلمد هلل ربِّ العاملني.
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 الحديث الثاني عشر.12
 في النَّهي عن سباب الديك

 -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -رضي اهلل عنه-عن زيِد بن خالٍد اجلَُْهيِنِّ 
يَك، فَِإنَُّه يُ َؤذُِّن ِبَوْقتٍ قال: ))   ((. اَل َتُسبُّوا الدِّ

 تخريج الحديث:

، من حديث سعيد بن سيَّار، عن حفص (2)،واللفظ له، والدارقطين(1)أخرجه الطِباينُّ 
سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن زيد بن خالد بن 

 به . -رضي اهلل عنه-اجلهين

 المناقشة :

، (3)مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ فشيخ الطِباين سعيد بن سيار ال يُعرف 
سليمان، بن افهذا احلديث يكون من ضمن األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص 

وقد قال الطِباين: ))مل يرو هذه األحاديث عن عبد العزيز بن رفيع، إال حفص بن سليمان، 
،وقال الدارقطين أيضًا : ))تفرد ِبِه َعْمرو بن عون َعن َحْفص بن (4)تفرد به عمرو بن عون((

إسناده إىل عمرو بن ، ومل يذكر الدارقطين (6)ُسَلْيَمان املقريء، َعن عبد الَعزِيز بن رفيع َعنُه((
عون، فتبقى مظنة اخلطأ الزمة لسعيد بن سيَّار؛ إذ مل جند من تابعه على روايته عن حفص، 

ا  عمرو بن عون فال يضره تفرده؛ إْذ هو ثقة ، فيبقى أنَّ اإلسناد مل يصح إىل حفص بن (5)أمَّ

                                                                        

 (.352)4/54له،  ويف األوسط (،6211)6/245املعجم الكبري يف (1)
 (.2593)3/79 البن طاهر املقدسي الغرائب واألفراد؛أطراف  كما يف(2)
 .تقدمت ترمجته  (3)
 (. 3521)4/54املعجم األوسط (4)
 (.2593)3/79أطراف الغرائب واألفراد (6)
مت ترمجته 5)  .( تقدَّ
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 يتابع على حديثه سليمان، وأنَّ الوهم من سعيد بن سيار، إْذ هو أقرب رجل يف اإلسناد، ومل
 عن حفص.

والصواب يف هذا احلديث، أنَّه من حديث صاحل بن كيسان، ومداره عليه، كما رواه 
صلى اهلل -، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-، عن عبيد اهلل بن عتبة، عن زيد بن خالد(1)مجٌع عنه

يَك، فَِإنَُّه َيْدُعو ِإَلى الصَّ  قال: ))-عليه وسلم .وليس لعبد العزيز بن (2)((اَلةِ اَل َتُسبُّوا الدِّ
م خترجيه . ه يف مجلة الغرائب واألفراد، كما تقدَّ  رفيع ذكٌر فيه، لذا جند أنَّ الدارقطين عدَّ

نَّ هذا احلديث، من ضمن األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص بن سليمان، وأنَّ احلمل على من دون حفص، وهو سعيد بن سيار الواسطي، وهذا 
ا كان  على سبيل الظن، وليس على سبيل القطع واجلزم؛ وذلك لعدم وجود املتابع هلما، فلمَّ

ضمن األحاديث اليت مل يصح  سعيد بن سيار ضعيف احلديث كان هذا اإلسناد من
إسنادها إىل حفص، واهلل أعلم، وعلى تقدير صحته إىل حفص يكون احلديث ضعيفًا جداً؛ 
لضعف حفص بن سليمان، وأنَّه قد خالف اجلماعة يف إسناده يف جعله احلديث عن عبد 

                                                                        

التخريج سليمان بن بالل, وأبو النظر, وعبد العزيز بن أيب سلمة, ومعمر, وسفيان, وغريهم، ينظر يف ذلك منهم: (1)
 اآليت .

(، 6151)4/327أخرجه: مجع من األئمة، منهم: أبو داود، أبواب النوم، باب ما جاء يف الديك والبهائم  (2)
الكِبى، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا مسع صياح  (، والنسائي يف21579)35/13وأمحد

 وأبو حامت الرازي يف (،6731)13/31وإسناده صحيٌح، وقد صححه ابن حبان (،15176)9/346الديكة
 ( وغريهم.2669)5/319العلل

( : ))وباجلملة فكل 79املنار املنيف)ابن القيم قد أبعد القول حينما قال في العالمة ومن هنا يتبني للناظر، أنَّ قلت: 
ْعُتْم ِصَياَح الديكة فسألوا اهلل من فض أخرجه: -له فإهنا رأت ملكًا ((أحاديث الديك َكِذٌب ِإال َحِديثًا َواِحًدا ))ِإَذا مسَِ

(: ))ومن ذلك أحاديث فضائل الديك 293وقال أيضاً : ) (((،2729)4/2592(، ومسلم3353)4/121البخاري
كلها كذب إال حديثاً واحداً ))إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهلل من فضله(( وقد تقدم ذلك((، بل خالف ابن القيم 

صلى اهلل عليه -: ))فصل يف ألفاظ كان 2/421ي عن سب الديك فيزاد املعادنفسه بنفسه، فقد صحح حديث النه
أنَّه قال: ))ال تسبوا  -صلى اهلل عليه وسلم-يكره أن تقال...ومنها: النهي عن سب الديك، صح عنه  -وسلم

ذا احلديث يف وقد أحسن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، حينما استدرك على ابن القيم ه الديك؛ فإنَّه يوقظ للصالة((.
 (.1حاشية)65املنار املنيف: تعليقه على
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أنَّ  العزيز بن رفيع، وأنَّ الصواب فيه عن صاحل بن كيسان، وأنَّه هو مدار احلديث، إال
 اإلسناد مل يصح إليه كما سبق، واهلل أعلم .
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 الحديث الثالث عشر.13
 ما جاء في عالمات الساعة

اَل تَ ُقْوُم صلَّى اهلل عليه وسلَّم: ))-قال: قال رسوُل اهلِل  -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة
(( قيل: يا أبا هريرة، َوتْكثَ َر الَفَواِحُش َوالَهْرجُ السَّاعُة َحتَّى يُ ْرَفَع الِعْلُم، َوَيْظَهَر الَجْهُل، 

 وما اهلرج؟ قال: الَقْتل.

 تخريج الحديث:

،  من طريق حممد بن منصور بن أيب اجلهم: حدثنا النضر بن (1)أخرجه الدارقطين
إمساعيل: حدثنا أيب: حدثنا أبو بالل األشعري: حدثنا حفص بن سليمان، عن كثري بن 

 به . -رضي اهلل عنه-سعيد بن أيب سعيد املقِبي، عن أيب هريرةِشْنِظري، عن 

 المناقشة:

فيه ضعٌف، وأبو بالل  (2)مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ فالنضر بن إمساعيل
جداً؛ لتفرُّد حفص  ،وعلى تقدير صحته إىل حفص فيكون إسناده ضعيفاً (3)األشعري ضعيفٌ 

. واحلديث ضعيف فرٌد (4)يسري، وهو كثري بن ِشْنِظري به، فضاًل على أنَّ شيخ حفص فيه لنيٌ 
                                                                        

(، وكما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن 21)2/364الثالث والثمانون من الفوائد واألفراد  يف (1)
 (.6127)6/196طاهر

املغرية الكويف ( لذا خلص ابن حجر أقوال أهل العلم فيه بقوله :))النضر باملعجمة بن إمساعيل بن حازم البجلي أبو 2)
، من صغار الثامنة مات سنة اثنتني ومثانني ت س((،التقريب (،وينظر : هتذيب 7135ترمجة)651القاص، ليس بالقويِّ

 (.9567ترمجة)4/266(،وميزان االعتدال؛ للذهيب5415ترمجة)29/372الكمال؛ للمزي
ث بن عبد اهلل بن أيب بردة بن أيب موسى هو))أبو بالل األشعري الكويف،...يقال امسه مرداس بن حممد بن احلار  (3)

الدارقطين، يقال: تو،ى سنة اثنتني وعشرين  عبد اهلل بن قيس األشعري، وقيل امسه حممد، وقيل عبد اهلل، ضعفه
ترمجة 2/742موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين وينظر: (،15545ترمجة)4/657ومائتني((،ميزان االعتدال

(4525.) 
، صدوٌق خيطئ، من السادسة خ م كثري بن هو)) (4) شنظري، بكسر املعجمتني، وسكون النون، املازين أبو قرة البصريُّ

 (.6514ترمجة)3/193(، وينظر: حترير تقريب التهذيب6514ترمجة)469د ت ق((،التقريب
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غريٌب ال يصحُّ من هذا الوجه، قال الدارقطين ))هذا حديٌث غريٌب من حديث كثري بن 
، وهذا ال يعين أنَّ حفصاً (1)شنظري، عن املقِبي، تفرَّد به حفص بن سليمان املقرئ عنه((

ديث، ثَّ إنَّ حفصًا مل يصح احلديث إليه، هو علَّة احلديث، ولكن وجوده ممَّا يعلُّ به احل
 فيحمل اخلطأ على من دونه من الضعفاء الذين سبق ذكرهم، واهلل أعلم .

أيب هريرة من رواية غري واحٍد من األئمة،  من حديث احلديث هذا، وقد صح أصل
(( ، ِقيَل يَا َوَيْكثُ ُر الَهْرجُ يُ ْقَبُض الِعْلُم، َوَيْظَهُر الَجْهُل َوالِفَتُن، بألفاظ متعددة، منها ))

 .(2)((َهَكَذا بَِيِدِه َفَحرَّفَ َها، َكأَنَُّه يُرِيُد الَقْتلَ َرُسوَل اللَِّه، َوَما اهلَرُْج؟ فَ َقاَل: ))

-وصحة أصل احلديث ال تقوي حديث حفص السابق، وذلك أنَّ حديث حفص
أجل ذلك ساقه الدارقطين يف  إسناده منكٌر غريب، من -سواء صحَّ إسناده إليه أو مل يصح

 .(3)مجلة الغرائب إعالالً له، وإعالل احلديث بالغرابة أمٌر اعتىن به املتقدمون من أهل احلديث

نَّ إسناد هذا احلديث فرٌد غريٌب مل يصح إىل حفص بن سليمان، إ خالصة القول:
من أجل وأنَّ العلة ممن هو دونه، وعلى فرض صحته إىل حفص، فيكون ضعيفًا جداً؛ 

 حفص، إال أنَّ احلديث مل يصح إليه كما سبق بيانه.

هذا، وأنَّ أصل احلديث خمرٌَّج يف الصحيحني وغريمها، إال أنَّه ال يقوي حديث 
حفص؛ وذلك أنَّ حديث حفص استنكر واستغرب من قبل إسناده، ال من قبل متنه، واهلل 

 أعلم .

                                                                        

 (.21)2/364يف الثالث والثمانون من الفوائد واألفراد (1)
(،ومسلم، كتاب العلم، باب 16)1/21أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (أخرجه: البخاري، كتاب العلم، باب من 2)

(. كما  وقد جاء أصل احلديث يف الصحيحني 167)4/2567رفع العلم وقبضه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان
ا ال تقوي رواية حديث حفص، وذ-رضي اهلل عنه-عن غري أيب هريرة لك أن إسناد ، مل أذكرها طلباً لالختصار، ثَّ أهنَّ

 حفص أُنكر من قبل إسناده.
 .54، ونزهة النظر؛ البن حجر155ينظر يف الغرابة: اختصار علوم احلديث؛ البن كثري (3)
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 الحديث الرابع عشر.14
  إله إال اهللما جاء في تلقين الميِّت: ال

: -صلَّى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمرَ 
ِمْن َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم اَل إَلَه إالَّ اللَُّه، فَِإنَُّه لَْيَس ُمْسِلم  يَ ُقوُلَها ِعْنَد اْلَمْوِت إالَّ أَْنَجاُه اللَُّه ))

 ((.النَّار

 تخريج الحديث:

، من حديث عثمان ابن جعفر بن أمحد (1)عمر بن شاهنيأخرجه أبو حفص 
السبيعي،: ثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة،: ثنا علي بن عياش: ثنا حفص بن سليمان: 

 به . -رضي اهلل عنهما-حدثين عاصم وعطاء بن السائب، عن زاذان، عن ابن عمر

 المناقشة:

شيخ ابن شاهني، وهو إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة حال 
، وهذا املنت  منكٌر هبذا اإلسناد؛ فلم جيعله أحٌد من حفاظ احلديث (2)عثمان بن جعفر

 ، ويف ذلك داللة على ضعف اإلسناد ونكارته.-رضي اهلل عنهما-ورواته عن ابن عمر

 

                                                                        

. وكتاب اجلنائز هذا من 5/36، وشرح سنن أيب داود؛ للعيين2/264كما فينصب الراية؛ للزيلعي  ( يف كتاب اجلنائز،1)
 الكتب املفقودة اليت مل تصل إلينا.

(، ومل يذكره جبرح وال تعديل، حيث قال: ))ُعْثَمان ْبن 5531ترمجة)13/112ترجم له اخلطيب يف تأريخ بغداد (2)
د ْبن ِإمْسَاِعيل ْبن ُموَسى، أبو َعْمرو السبيعي الكويف كان يسكن حملة املراوزة ناحية باب حرب، وحدث  جعفر ْبن حُمَمَّ

لعالء الرقي، وعثمان ْبن خرزاذ األنطاكي، روى عنه علي ْبن ُعَمر السكري، َعن َأيب قرصافة العسقالين، وهالل ْبن ا
وابن شاهني، وابن الثالج...((، ومما يالحظ أنَّ يف نصب الراية، وشرح سنن أيب داود؛ للعيين أنَّه:))عثمان بن جعفر 

 يب.بن أمحد...(( خبالف ما يف تأريخ بغداد، فاهلل أعلم، ومل أجد من ترجم له غري اخلط
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، منها : حديث أيب َسِعيٍد (1)وقد ورد أصل احلديث من رواية غري واحٍد من الصحابة
، يَ ُقوُل: قال َرُسوُل اهلِل اخلُْ  . (2)((َلقُِّنوا َمْوتَاُكْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ْدرِيَّ

َمْن َكاَن آِخُر  : ))-صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-قَاَل: قال النَّيبُّ  -رضي اهلل عنه-وحديث معاذ
 .(3)((اْلَجنَّةُ  َكاَلِمِه اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َوَجَبْت َلهُ 

نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص بن سليمان، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون احلديث ضعيفًا جداً؛ من أجل 
حفص ولتفرده هبذا اإلسناد كلِّه، إال أنَّ اإلسناد ضعيف إىل حفص، فيعل بالذي دون 

، إال -رضي اهلل عنه-لحديث أصل مبعناه من غري حديث ابن عمرحفص، مع القول بأنَّ ل
م مل  أنَّه ال يقوي هذا اإلسناد؛ وذلك لعدم املتابعة، وتفرُّد الضعفاء باإلسناد قرينة على أهنَّ

 ُيفظوه، واهلل أعلم.
                                                                        

، والبدر املنري؛ البن امللقن 2/263(، ونصب الراية؛ للزيلعي 975عقيب)3/297ينظر يف ذلك: جامع الرتمذي (1)
 .2/425، والتلخيص احلبري؛ البن حجر 2/322، وجممع الزوائد؛ للهيثمي 6/115

(واللفظ له، وأبو داود، كتاب 915)2/531أخرجه: مسلم، كتاب الكسوف، باب تلقني املوتى ال إله إال اهلل (2)
(،والرتمذي، أبواب اجلنائز، باب ما جاء يف تلقني املريض عند املوت، والدعاء 3117)3/195اجلنائز، باب يف التلقني

(، وابن ماجه، كتاب اجلنائز، باب 1125)4/6مليِّت، (،والنسائي، كتاب اجلنائز،  باب تلقني ا975)3/297له عنده
 (.15993)17/19(، وأمحد1446)1/454ما جاء يف تلقني امليِّت ال إله إال اهلل

(، احلديث 22534) 35/353(، وأمحد3115)3/195أبو داود، كتاب اجلنائز، باب يف التلقني أخرجه: (3)
ذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه((، وهو حديث ( حيث قال: ))ه1299)1/653صححه احلاكم يف املستدرك

 .6/119صحيٌح. ينظر: البدر املنري؛ البن امللقن
ص 75من اللطائف  اليت ذكرها أهل العلم يف قصص تلقني امليِّت ما ذكره احلاكم يف معرفة علوم احلديث قلت:

، ورَّاَق َأيب اويِّ د بَن عليٍّ السَّ  زرعة يقول: حضرُت أَبا ُزرعة مباَشْهرَاِن، وكان يف بإسناده: ))مسعُت أَبا جعفٍر حممَّ
د بن مسلم بن َواَرَة، واملنذر بن شاذان، ومجاعٌة من العلماء، فذكروا قول النَّيبِّ  ْوِق، وعنده أَبو حامٍت، وحممَّ صلَّى -السَّ

ُنوا َمْوتَاُكْم اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه(( , فاْستْحيُ  اهلل وا من َأيب زرعة، وقالوا: تعالوا نذكر احلديث، فقال أَبو عبد عليه وسلَّم: ))َلقِّ
اُك ْبُن خَمَْلٍد، أَبُو َعاصم، قال: ثنا عبد احلميد بن جعفٍر , عن صاحٍل، ومل جُيَاوز، َوا ثنا الضَّحَّ ْلَباُقوَن اللَّه بن َوارََة: حدَّ

ْوِق: قال: ثنا أَبُو عاصٍم، قال: ثنا عبد احلميد بن جعفٍر ,عن صاحل بن  ثنا بُ ْنداٌر، َسَكُتوا، فقال أَبو زرعة، َوُهَو يِف السَّ
، عْن معاذ بِْنجبٍل، قال: قال رسول اللَّه  صلَّى اهلُل عليه وسلَّم: ))َمْن َكاَن آِخُر  -َأيب عريٍب ,عن كثري بن ُمرََّة احَلْضَرِميِّ

 َت َرمِحَُه اللَُّه((.َكاَلِمِه اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َدَخَل اجْلَنََّة((،َوَما
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 الحديث الخامس عشر.15
 ما جاء في فضل الموت في سبيل اهلل

اِعِديِّ  صلَّى اهلُل عليه -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه -اهلل عنه رضي-عن سْهِل بِن َسْعٍد السَّ
َما رَاَح ُمْسِلم  ِفي َسِبيِل اللَِّه، ُمَجاِهًدا َأْو َحاجًّا، ُمِهالًّ َأْو ُمَلب ًِّيا، ِإالَّ َغَرَبِت وَسلَّم: ))

َها  ((.الشَّْمُس ِبُذنُوِبِه، َوَخَرَج ِمن ْ

 تخريج الحديث:

، كالمها من حديث أمحد بن الفرج اجلوري، (2)طيب البغدادي، واخل(1)أخرجه الطِباين
عن حفص بن سليمان، عن اهليثم بن حبيب، عن حممد بن املنكدر، عن سهل بن سعد 

 به . -رضي اهلل عنه-الساعدي

 المناقشة:

، (3)إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف أمحد بن الفرج اجلشمي
)مل يرو هذين احلديثني عن اهليثم بن حبيب إال حفص بن أىب وقد قال الطِباين عقيبه: )

، وقال اهليثمي معلقًا على إسناد الطِباين: ))رواه الطِباين (4)داود، تفرد به أمحد بن الفرج((
                                                                        

 (.5156)1/193 يف األوسط (1)
 (.2671)5/75 يف تأريخ بغداد (2)
(: ))َأمْحَد ْبن الفرج ْبن َعْبد اللَّه ْبن عبيد أَبُو َعِليٍّ 2431ترمجة)6/151( قال اخلطيب البغدادي يف تأريخ بغداد3)

سني بن َأمحد ْبن َعْبد اللَّه ْبن بكري احلَاِفُظ: َأمْحَد بن الفرج اجلشمي اْلُمْقرِئ... َأْخِبين اأَلْزهرّي، قال: قال لنا احل
(، وينظر: سري أعالم 231ترمجة)25/271، وضعَّفه الذهيب يف تأريخ اإلسالماجلشمي ضعيٌف((

 (.755ترمجة)1/244(،ولسان امليزان616ترمجة)1/121(، وميزان االعتدال23ترمجة)13/45النبالء
يف تأريخ بغداد:  قال السمعاين: ))...وحدثنا عنه ُيىي بن علي اخلطيب، مسع منه مالحظة: من منهج اخلطيب 

كلما ذكرت يف التاريخ رجاًل اختلفت  باألنبار، قرأت خبط أيب، مسعت أبا حممد بن اآلبنوسي، مسعت اخلطيب يقول:
سري أعالم النبالء؛ فيه أقاويل الناس يف اجلرح والتعديل، فالتعويل على ما أخرت وختمت به الرتمجة((، 

 .11/271للذهيب
 (.5156)1/193املعجم األوسط (4)
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، ولعلَّه خفي علي أمحد بن الفرج، فإنَّ ترمجته عزيزة، (1)األوسط، وفيه من مل أعرفه(( يف
يعلَّه حبفص كما هي عادته عندما يكون يف اإلسناد حفص، وليست باملشهورة، وكذا مل 

 .(2)واحلديث قد ضعَّفه املنذري

نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك إ خالصة القول:
لضعف الراوي عنه، وهو أمحد بن الفرج، فيكون هذا احلديث من ضمن األحاديث اليت مل 

ض صحته إىل حفص فإنَّه يكون ضعيفاً جداً؛ وذلك من يصحَّ إسنادها إىل حفص، وعلى فر 
أجل حفص، إال إنَّ إسناده مل يصح إليه، فيكون احلمل فيه على أمحد بن الفرج الراوي عن 

 حفص، وصنيع الطِباين يومئ إىل ذلك، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 (.6275)3/259( جممع الزوائد1)
 (.1751)2/115( ينظر: الرتغيب والرتهيب2)
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 الحديث السادس عشر.16
 ما جاء في جواز المسح على الخفين

َمَسَح ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-: َأنَّ رسول اللَّه -رضي اهلل عنه-ُشْعَبةَ عن املغريِة بِن 
 (( .َعَلى اْلُخفَّْينِ 

 تخريج الحديث:

، من حديث سعيد بن سيار الواسطي، عن عمرو بن عون، عن (1)أخرجه الطِباين
 رضي اهلل-حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب سلمة، عن املغرية بن شعبة

 به . -عنه

 المناقشة:

مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ شيخ الطِباين سعيد بن سيار 
، ومل يتابعه أحٌد على روايته هذه عن عمرو بن عون، عن حفص، فيكون (2)جمهوٌل ال يعرف

يرو  هذا اإلسناد فيه غرابة نسبية وإْن صح املنت من غري هذا الطريق، لذا قال الطِباين : ))مل
 .(3)هذه األحاديث عن عبد العزيز بن رفيع إال حفص بن سليمان، تفرَّد به عمرو بن عون((

من  -رضي اهلل عنه-عن املغرية الصحيحينوقد جاء حديث املسح على اخلفني يف 
غرية اطريق سعد بن ِإبْ رَاِهيَم، أَنَّنافع بن ُجبري بن ُمطعٍم، َأْخِبُه أَنَُّه مسع ُعْرَوَة 

ُ
بن ُشْعبة، بن امل

ِغريَِة بن ُشْعَبَة، 
ُ

ُث عن امل ِفي َسَفٍر، َوأَنَُّه -اهلل عليه وسلَّم صلَّى-أَنَُّه كان مع رسول اللَّه ُُيدِّ

                                                                        

 (.3519)4/54يف األوسط (1)
مت ترمجته  (2)  .تقدَّ
شيوخه، ويعلُّ احلديث (. وممَّا يالحظ على الطِباين أنَّه يسكت على ضعف 3521عقيب)4/54املعجم األوسط (3)

 مبن فوقهم، ويكاد أن يكون صنيعه هذا جادة مسلوكة عنده.
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َذَهَب ِلَحاَجٍة َلُه، َوَأنَّ ُمِغيَرَة َجَعَل َيُصبُّ الَماَء َعَلْيِه َوُهَو يَ تَ َوضَّأُ، فَ َغَسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه، 
 .(1)ِبَرْأِسِه، َوَمَسَح َعَلى الُخفَّْينِ َوَمَسَح 

املتابعات القاصرة ال تقوِّي حديث سعيد بن سيار، عن عمرو بن عون،  إال أنَّ هذه
عن حفص؛ وذلك أنَّ اإلسناد املناقش أعلَّ بالغرابة كما سبق قول الطِباين فيه، أي أنَّه خطأٌ 

 ال يتقوى، واهلل أعلم .

نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف شيخ الطِباين، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون 
احلديث ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص، إال أنَّه مل يصح إسناده إليه كما سبق بيانه، مع 

إسناد حفص غريب من هذا  القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح من غري هذا اإلسناد، إال أنَّ 
ه يف مجلة األسانيد الغريبة نسبياً، واهلل أعلم.    الوجه ال يتقوى بغريه؛ لعدِّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، 112)1/47أخرجه: البخاري، كتاب الطهارة، باب الرجل يوضئ صاحبه (1)
 (.274)1/221باب املسح على اخلفني
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 الحديث السابع عشر.17
 (1)ما جاء في جواز الغيبة على من خلع جلباب الحياء

 -عليه وسلَّم صلَّى اهللُ -َعْن أَنس بِن مالٍك، قال: ذكر َرُجٌل لَِرُجٍل ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه 
َمْن أَْلَقى ِجْلَباَب اْلَحَياِء َصلَّى اهلل عليه وسلَّم: ))-فَ َقاَل َرُجٌل: أَنَ ْغَتابُُه؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 ((.َفاَل ِغيَبَة َلهُ 

 تخريج الحديث:

، من طريق عبد الواحد بن علي، عن احلسني بن حممد البزاز، عن (2)أخرجه اخلالل
عن بقية بن الوليد، عن حفص بن سليمان، عن أبان بن أيب عيَّاش، جحدر بن احلارث، 

 به . -رضي اهلل عنه-عن أنس

 

 

 
                                                                        

 (.11اجملالس العشرة ) يف (1)
ام الفائدة أْن أذكر األمور اليت تباح فيها الغيبة بشكل خمتصٍر، قال النووي يف رياض أرى أنَّ من مت ( مالحظة:2)

 (: ))اعلم أنَّ الغيبة تُباُح لغرٍض صحيٍح َشرعيٍّ ال مُيكن الوصول إِليه ِإالَّ هبا, وهو ستَُّة أسباٍب:1631الصاحلني قبيل)
ُل: التَّظَّلم, فيُجوز للمْظلوِم أْن يتظلَّم إِ  ْلطَان والَقاِضي،... .اأَلوَّ  ىل السُّ

 الثَّاين: االْستعانة على تغيري املنكر،... .
 الثَّاِلُث: االستْفَتاُء, فيُقوُل لِلمفيت: ظََلَميِن َأيب, ... .

رِّ َوَنِصيَحتُ ُهْم, وَذِلَك ِمْن ُوُجوٍه: ْجُروحنَي ِمَن ال الرَّابُع: حتذير املسلمني ِمَن الشَّ
َ

َها: َجرُْح امل ُهوِد...ومنها: ِمن ْ رُّواِة والشُّ
َشاَوَرُة يف ُمصاَهرَِة إْنساٍن, أو ُمشاركِتِه،... .

ُ
 امل

َجاِهِر ِبُشْرِب اخلَْمِر... .
ُ

 اخلاِمُس: أْن َيُكوَن جُمَاِهراً ِبِفْسِقِه أَْو ِبْدَعِتِه كامل
اِدُس: التعرِيُف, فإذا َكاَن اإلْنساُن َمْعُروفًا بَِلَقٍب,   , واألْعمى, واألْحَوِل, وَغرْيِِهْم جاز السَّ كاألْعَمِش, واألعرَِج, واأَلَصمِّ

 تعريفهم بذلك, وُيرم إطالقه على جهة التنقص, ولو أمكن تعريفهم بَِغرِي َذِلَك َكاَن أْوىَل.
 .فهذه ستَُّة أسباٍب ذكرها العلماء وأكثرها جممٌع عليه, ودالئلها من األحاِديث الصَّحيحة مشهورٌة((
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 المناقشة:

إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان، وهو إسناد ضعيف جداً؛ وذلك من أجل 
 .(1)جحدر بن احلارث، فإنَّه كان يسرق احلديث

ا أبان بن أيب عيَّاش .وقد جاء احلديث من طرق (2)فمرتوٌك احلديث -حفص شيخ-أمَّ
، وهو طريق ضعيف جداً؛ وذلك من (3)أخرى، فرواه الربيع بن بدر عن أبان بن أيب عيَّاش به

 .(4)أجل الربيع بن بدر

 

 

 

 

                                                                        

(: ))عبد الرمحن بن احلارث الكفرتوثي، يُلقب جحدر، يسرق 1163ترمجة)6/615قال ابن عدي فيالكامل (1)
احلديث... وجلحدر غري ما ذكرت من احلديث مما سرقه من قوم ثقات، وادعاه عن شيوخهم غري شيء، وهو بني 

 (،447ترمجة)1/115االعتدال؛ له،(،وميزان 257ترمجة)11/325وينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب الضعف جداً((،
 (.562ترمجة)1/215ولسان امليزان؛ البن حجر

معلقًا على سرقة احلديث: ))سرقة احلديث أهون من وضعه واختالقه. وسرقُة 17/145قال الذهيب يف تأريخ اإلسالم 
ِعي أنَّه مسعه أيًضا من شيخ ذ ث، وليس ذاك بسرقة احلديث أن يكون حمِّدث ينفرُد حبديث، فيجيء الّسارق ويدَّ اك احملدِّ

ا أحنُس بكثري منسرقة الرواية، وهي دون وضع احلديث يف اإلث لقوله: ))إنَّ َكِذبًا عليَّ ليس   األجزاء والُكُتب، فإهنَّ
 َكَكِذٍب على غريي(( ((.

د األربعني هو))أبان بن أيب عياش، فريوز البصري، أبو إمساعيل العبدي، مرتوٌك، من اخلامسة، مات يف حدو  (2)
 (.142ترمجة)17د((،التقريب

تأريخ  (،وابن عساكر يف2125ترمجة)6/215،واخلطيب البغدادي فيتأرخيبغداد2/56أخرجه: ابن عدي فيالكامل (3)
 (.13967ترمجة)71/144دمشق

 هو))الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي، أبو العالء البصري، يلقب عليلة، مبهملة مضمومة (4)
 (.1113ترمجة)255والمني، مرتوٌك من الثامنة، مات سنة مثان وسبعني ت ق((،التقريب
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. (1)به-رضي اهلل عنه-ورواه روَّاد بن اجلراح، عن أيب سعد الساعدي، عن أنس
 .(3)سعد الساعدي جمهولٌ ، وأبو (2)وإسناده ضعيٌف جداً؛ فرُّواد مرتوك احلديث

غري واحد من األئمة، فقال مؤمل: ))فلما اختلط رواد رفع  -أي احلديث-وقد ضعفه
، وقال (6)، وقال البيهقي: ))وهذا أيضًا ليس بالقوي(( (4)هذا احلديث ودلسوا عليه((

ُر اخلطيب البغدادي: ))َهَذا حديٌث غريٌب ِمْن َحِديِث أَنس ْبِن َماِلٍك، اَل أَعلم رو  اه عنه َغي ْ
، وملَْ َنْكتُْبُه ِإاّل ِمْن َحِديِث َأيب ِعَصام َروَّاِد ْبِن اجلَْرَّاِح الَعْسقاليَن عن َأيب  اِعِديِّ َأيب َسْعد السَّ

(5)َسْعد((
. 

وللحديث شاهٌد من حديث إبراهيم بن سالم املكّي، عن ابن أيب فديك، عن جعفر 
د بن علّي بن احلسني بن علّي،  لَّى اهلُل َعَلْيِه صَ -عن أبيه عن جّده قَاَل: قَاَل النَّيبُّ بن حممَّ

،وإسناده ضعيف جدًا من أجل إبراهيم بن سالم (7)((لَْيَس لِْلَفاِسِق ِغيَبة  : ))-َوَسلَّمَ 
 .(1)املكي

                                                                        

مسند  والقضاعي يف (،152مكارم األخالق) ، وابن أيب الدنيا يف99أخرجه: مؤمل فيحديثه (1)
 (. 25916)15/364(،والبيهقي فيالكِبى425)1/253الشهاب

هو ))روَّاد، بتشديد الواو، بن اجلراح أبو عصام العسقالين، أصله من خراسان، صدوٌق اختلط بأخرٍة فرتك، ويف  (2)
 (. 1961ترمجة)211حديثه عن الثوري ضعٌف شديٌد، من التاسعة ق((،التقريب

 (: ))أبو سعد الساعدي، جمهوٌل، من اخلامسة ق((.1119ترمجة)1/543قال ابن حجر فيالتقريب (3)
 .99(حديث مؤمل4)
 (.921(، وينظر: املقاصد احلسنة؛ للسخاوي)25916عقيب)15/364الكِبى يف (6)
 الفوائد املنتخبة الصحاح والغرائب . وهو (152)2/164يف خترجيه ألحاديثاملهروانيات (5)
 .2/275أخرجه: أبو نعيم يف تأريخ أصبهان  (7)
،وينظر: موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث 6/364تأريخ بغداد( ضعَّفه الدارقطين كما في1)

(: ))ُرمبَا روى َماال اصل َلُه((، وينظر: لسان 91ترمجة) املغين يف الضعفاء (،وقال الذهيب يف57ترمجة)1/31وعلله
 (.155ترمجة)1/154امليزان
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ه -وله شاهٌد آخر من حديث اجلارود بن يزيد، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّ
: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قال: قال رسول اهلل-وهو معاوية بن حيدة رضي اهلل عنه

إن مل ، وإسناده ضعيف جدًا (1)((أََترُِعوَن َعْن ِذْكِر اْلَفاِجِر؟، اذُْكُروُه ِبَما ِفيِه يَ ْعرِفُُه النَّاسُ 
اب أو متهم بالكذب ، وقد أعله به مجع من (2)يكن موضوعاً؛ وذلك أنَّ اجلارود بن يزيد كذَّ

ثني، قال العقيلي: ))ليس له من حديث هبز أصل، وال من حديث غريه وال يتابع  احملدِّ
ن روى َعْنُه من الثقات، (3)عليه(( ، وقال ابن عدي: ))واجلارود ْبن يزيد منكر احلديث َعمَّ

(( ُهَو حديث َكاَن أترعون((، وحديث ))أترعون َعن ذكر الفاجر...شتهر حبديث ))وا
يعرف باجلارود َعن هبز بن حكيم، وقد سرقه ِمْنُه غريه من الضعفاء...وهذه األحاديث الَّيِت 
ذكرهتا مع غريها ممَّا مل أذكرها َعن اجلارود عن كل من روى اجلارود من ثقات النَّاس ومن 

،قال (4)البلية فيها من اجلارود ال ممَّن يروي َعْنُه، فاجلارود بني األمر يف الضعف((ضعفائهم، ف
البيهقي: ))فهذا حديث يعدُّ يف إفراد اجلارود بن يزيد، عن هبز، وقد روي عن غريه وليس 

 .(6)بشيء((

                                                                        

( ، والعقيلي يف الّضعفاء 221ه،)تل الّصم ويف (،14أخرجه: ابن أيب الّدنيا يف: الغيبة والّنميمة) (1)
(واللفظ له، وابن عدي 1515)19/411الكبري  ( ، والطِباين يف1/225(،وابن حبّان يف: اجملروحني 72)1/252

 (، ويف25914)15/364(،والبيهقي يف: الكِبى 1116)2/252، والقضاعي يف: مسند الشهاب 2/173فيالكامل
 (.9225(،و)9219)12/154شعب اإلميانله،

(: ))اجلارود بن يزيد، أبو على العامري النيسابوري، وقيل كنيته 1421ترمجة)1/314قال الذهيب فيميزان االعتدال (2)
به أبو أسامة، وضعفه علي، وقال ُيىي: ليس  أبو الضحاك، عن هبز بن حكيم حبديث))أترعون عن ذكر الفاجر((، كذَّ

قطين: مرتوك، وقال أبو حامت: كذاب، قال احلاكم: مسعت حممد بشيء، وقال أبو داود: غري ثقة، وقال النسائي والدار 
يعقوب احلافظ غري مرة يقول: كان أبو بكر اجلارودي إذا مر بقِب جده يقول: يا أبت، لو مل حتدث حبديث هبز بن  بن

 (.371ترمجة)2/95حكيم لزرتك، قال السراج: مات سنة ثالثني ومائتني((، وينظر: لسان امليزان
 . 1/252الضعفاء (3)
 .2/433الكامل (4)
 (.9219)12/154شعب اإلميان (6)
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واحلديث قد سرقه بعض الضعفاء من بعض فرووه بأسانيد وألفاظ اخرى كما نبه على 
ثني ذلك كبار  ،مل أذكرها؛ طلباً لالختصار.(1)احملدِّ

نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وأنَّ اآلفة إ خالصة القول:
ممن هو دونه، وعلى تقدير صحته إىل حفص فيكون إسناده ضعيًفا جداً؛ من أجل حفص، 

ا ضعيفة  اإلسناد جداً، وقد حكم وممن هو فوقه أبان بن أيب عيَّاش، وللحديث شواهٌد إال إهنَّ
على احلديث بالضعف مجٌع من األئمة كما سبق بيانه، فاحلديث مبجموع طرقه وشواهده ال 
يصح؛ وذلك أنَّ أسانيده دارت بني املتهمني وأضراهبم ممن ال تتقوى روايتهم بضم بعضها 

 إىل بعض، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

( ،وتعليقات 1375ترمجة)5/315(،والكامل؛ البن عدي196ترمجة)1/225(ينظر: اجملروحني؛ البن حبان1)
 (.44الدارقطين على اجملروحني)



 

 

151 

 الحديث الثامن عشر.18
 وغيره أقرأ منهفي النهي عن إمامة القوم 

: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-اللَّه، قال: قال رسوُل -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر
 ((.ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  (1)َمْن َأمَّ قَ ْوًما َوِفيِهْم َمْن ُهَو َأقْ َرأُ ِلِكَتاِب اللَِّه ِمْنُه، َلْم يَ َزْل ِفي َسَفالٍ 

 تخريج الحديث:

، من حديث احلسني بن علي بن يزيد الصدائي، (3)وابن عدي، (2)أخرجه الطِباين
، عن حفص بن سليمان، عن اهليثم بن عقاب، عن -وهو علي بن يزيد الصدائي-عن أبيه

 به. -رضي اهلل عنهما-حمارب بن دثار، عن ابن عمر

 المناقشة: 

، (4)إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف علي بن يزيد الصَُّدائي
اضطرب يف حديثه هذا؛ وذلك أنَّه رواه هنا عن حفص بن سليمان، عن اهليثم بن  وقد

عقاب، كما يف رواية ابنه احلسني عنه املتقدمة يف التخريج، ورواه عنه سليمان بن توبة 

                                                                        

 5/11ث قال فيفيض القديرالتخريج، إال أنَّ املناوي ضبطها خبالف ذلك، حي كذا َضْبُطها يف مجيع مصادر   (1)
 (: ))بكسر الثاء املثلثة، وفتح الفاء، أي: هبوط((.1629)
 (، واللفظ له.4612)6/21األوسط يف (2)
 .3/271، و3/275 الكامل يف (3)
ثني، منهم: العقيلي فيالضعفاء (4) (حيث قال: ))جمهول بالنقل, حديثه غري 1953ترمجة)4/366ضعَّفه مجٌع من احملدِّ

(: ))ليس بقوي، منكر احلديث عن 1143)5/259 يعرف إال به((، وقال أبو حامت كما يف اجلرح والتعديلحمفوظ, وال
 2/467 املغين يف الضعفاء والذهيب يف (،1356ترمجة)5/352الثقات((، وكذا ضعفه ابن عدي فيالكامل

ما كان به أمحد بقوله : ))وانفرد اإلمام  (،4163ترمجة)21/176(، وينظر : هتذيب الكمال؛ للمزي4351ترمجة)
ابن حبان جادته يف توثيق الضعفاء  (، وسلك6339مسألة)3/351الرجال؛ البنه عبد اهلل بْأٌس((العلل ومعرفة

ضعيف كما هو مذهب اجلمع الغفري فيه،  (، خالصة القول فيه أنَّه14439ترمجة) 1/452واجملاهيل، فذكره يف الثقات
ح ذلك ابن حجر يف  (.4115ترمجة)454التهذيب تقريب وكما رجَّ
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، فأسقط حفص بن سليمان، وهذا (2)عنه، عن اهليثم بن عقاب بدون واسطة (1)النهرواين
وتبعه على ذلك -األلباين العالمة يث، ومن هنا يتبني للناظر وهميدل على أنَّه مل ُيفظ احلد

يف تعقبهم للطِباين بأنَّ سليمان بن توبة رواه عن علي بن يزيد  -أبو إسحاق احلويينالشيخ 
؛ وذلك أنَّ رواية سليمان ليس فيها ذكر حفص بن سليمان، إَّنا هي عن (3)بسنده سواء

 ناد سواء.علي، عن اهليثم مباشرة، فليس مثة إس

هذا، وقد قال الطِباين عقيب احلديث : ))ال يروى هذا احلديث عن ابن عمر إال 
ال يضرُّه؛  (6)-إْن صحَّ تفرده-،وتفرُّد احلسني به (4)هبذا اإلسناد، تفرد به احلسني بن علي((

 .(5)فهو صدوق حسن احلديث

احلديث منكره ، وساق له هذا (7)واحلديث ضعفه العقيلي من أجل اهليثم بن عقاب
ناوي(15)، وابن حجر(9)، وتبعه على ذلك اهليثمي(1)عليه

ُ
، إال أنَّ اإلسناد مل يصح (11)، وامل

م، واهلل أعلم .  إليه كما تقدَّ

                                                                        

هو))سليمان بن توبة النهرواين، ويقال: سلمان، صدوٌق من احلادية عشرة، مات سنة اثنتني وستني ق((،تقريب  (1)
 (. 2645ترمجة)265التهذيب

 . 4/366( أخرج روايته: العقيلي فيالضعفاء2)
 (.92)1/136حويين؛ لل(،وتنبيه اهلاجد1416)3/559( ينظر: السلسلة الضعيفة؛ لأللباين3)
 (. 4612)6/21املعجم األوسط(4)
م ذكر رواية سليمان بن توبة اليت عند العقيلي يف الضعفاء (6)  . 4/366والصواب انَّه مل يصح تفرده؛ وقد تقدَّ
هو))احلسني بن علي بن يزيد بن سليم الُصَدائي، بضم املهملة، وختفيف الدال، صدوق من احلادية عشرة مات  (5)

 (. 1335ترمجة)157سنة ست أو مثان وأربعني ت س((،تقريب التهذيب
 ( .741ترمجة)5/211( جمهوٌل ال يعرف، ينظر :لسان امليزان7)
 (.1953ترمجة)4/366الضعفاء؛ للعقيلي (1)
 (. 2323)2/54مع الزوائدجم (9)
 (.741ترمجة)5/211لسان امليزان (15)
 (. 1629)5/11فيض القدير (11)
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ا ابن عدي فقد ضعَّف احلديث من أجل حفص، وساقه ضمن منكراته ، وقد (1)أمَّ
فإنَّ احلديث مل يصح  خالف يف ذلك من تقدم يف جعله احلديث من منكرات اهليثم، وأيضاً 

م سابقاً، وعلى تقدير صحته إىل حفص فإنَّ احلديث يعلُّ من أجل  إىل حفص كما تقدَّ
 حفص، ومن أجل اهليثم بن عقاب.

وممَّا يعل به احلديث، هو نكارة متنه؛ وذلك أنَّ اإلنسان قد يؤمُّ غريه ويف القوم من 
د وقع يف شٍر عظيم، وهو قاصد القربة هو أقرأ منه وهو ال يدي، فعلى هذا احلديث يكون ق

 يف إمامته للقوم.

َأقْ َرُؤُهْم  يَ ُؤمُُّهمْ وأنَّ الثابت يف السنة على صاحبها أفضل الصالة والسالم: )) ،هذا
 .(2)((ِلِكَتاِب اللَّهِ 

 

نَّ هذا احلديث من تلكم االحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص بن سليمان، وأنَّ احلمل يف هذا احلديث يكون على علي بن يزيد الصدائي كما 
م، مع احتمال اْن يكون اخلطأ الزم هليثم بن عقاب كما يدل على ذلك صنيع احملدثني  تقدَّ

 .ومتناً من مجيع طرقه، واهلل أعلميصح سنداً يف جعلهم احلديث يف منكراته، وأنَّ احلديث ال 

 

 

 

                                                                        

 (. 656ترمجة)3/275الكامل يف الضعفاء( 1)
(، ووصله مسلم فيصحيحه، كتاب املساجد 592قبيل حديث)1/145بوَّب به البخاري تعليقًا بصيغة اجلزم  (2)

 .-رضي اهلل عنه-(من حديث أيب مسعود األنصاري573)1/456ومواضع الصالة، باب من أحق باألمانة
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 الحديث التاسع عشر.19
 -صلى اهلل عليه وسلم-ما جاء في وعيد من كذب على النَّبيِّ 

َع َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-عن عبد اهلل بن عمرو  -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-أَنَُّه مسَِ
 ((.فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّار َمْن قَاَل َعَليَّ َما َلْم َأُقلْ يَ ُقوُل: ))

 تخريج الحديث:

، من حديث أمحد بن عبد اهلل البزاز التسرتي، عن سهل بن محاد، (1)أخرجه الطِباين
عن حفص بن سليمان، عن غيالن، عن احلجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

 به. -رضي اهلل عنه-عن جده

 المناقشة:

إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة حال شيخ الطِباين أمحد بن مل يصح 
. وممَّا يضعف به هذا اإلسناد أيضًا حفص بن سليمان، وكذلك (2)عبد اهلل البزاز التسرتي

حجاج بن أرطاة، إال أنَّ اإلسناد مل يصح إليهما، فيكون احلمل على أمحَد شيخ الطِباين  
 لبحث.كما هو املنهج املتبع يف هذا ا

 ، وقد أخرجه(3)وممَّا ال خيفى أنَّ أصل هذا احلديث متفٌق على صحته وتواتره

                                                                        

 (.53) ( يف جزء طرق حديث من كذب علي متعمداً 1)
 مل أقف له على ترمجة بعد طول حبث وتفتيٍش. (2)
العدد اجلم، وهو يف الصحيحني مروي عن مجاعة منهم، وذكر  -رضي اهلل عنهم  -))...فإنه نقله من الصحابة  (3)

حنو من أربعني رجال من  -صلى اهلل عليه وسلم  -أبو بكر البزار احلافظ اجلليل يف مسنده أنه رواه عن رسول اهلل 
اثنان وستون نفسًا من الصحابة، وفيهم العشرة  -وسلم صلى اهلل عليه  -الصحابة، وذكر بعض احلفاظ أنه رواه عنه 

املشهود هلم باجلنة، قال: وليس يف الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غريه، وال يعرف حديث يروى عن أكثر من 
= إال هذا احلديث الواحد، قلت: وبلغ هبم بعض  -صلى اهلل عليه وسلم  -ستني نفسًا من الصحابة عن رسول اهلل 
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، إال أين مل أجده صحيحًا ثابتًا بسلسلة عمرو بن شعيب، عن (1)األئمة يف كتبهم
ه  ؛ وذلك أنَّه جاء من طرق ثالثة هبا:-رضي اهلل عنه-أبيه، عن جدِّ

 ا: ما تقدم خترجيه ونقده.أحده 

 . (3)، والعرزمي هذا مرتوك احلديث(2)من طريق حممد بن عبيد اهلل العرزمي بها: هثاني 

 .(6)، وابن هليعة ضعيفٌ (4)ا: من طريق ابن هليعة بهثالثه

نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص يكون إسناد حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة شيخ الطِباين، وعلى فرض صحته إىل 

احلديث ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص، وكذلك لضعف حجاج بن أرطاة، إال أنَّه مل يصح 
اإلسناد إليهما، فيكون هذا احلديث من األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص، مع 

 القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح متوتٌر من غري هذا الطريق، واهلل أعلم.

 

 
                                                                                                                                                                                                             

أهل احلديث أكثر من هذا العدد، ويف بعض ذلك عدد التواتر، ث مل يزل عدد رواته يف ازدياد، وهلم جراً على التوايل =
 .4/15، وينظر: فتح املغيث؛ للسخاوي259واالستمرار، واهلل أعلم((، معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح

م مجعوا طرقه يف مصنفات، كما هو احلال مع (1)  في))طرق حديث من كذب علي متعمداً((.الطِباني حىتَّ أهنَّ
 (. 134(، واخلطيب يف تقييد العلم )52أخرجه: احلاكم يف املدخل إىل الصحيح ) (2)
هو))حممد بن عبيد اهلل بن أيب سليمان الَعْرَزمي، بفتح املهملة والزاي بينهما راء ساكنة، الفزاري، أبو عبد الرمحن  (3)

 (.5151ترمجة)494ادسة مات سنة بضع ومخسني ت ق((، التقريبالكويف، مرتوٌك، من الس
 (.52طرق حديث من كذب علي متعمداً)الطِباين يف أخرجه:  (4)
هو ))عبد اهلل بن هليعة، بفتح الالم وكسر اهلاء، بن عقبة احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري، القاضي، صدوق من  (6)

عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون،  السابعة، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب
 (. 3653ترمجة)319ق((،تقريب التهذيب:مات سنة أربع وسبعني وقد ناف على الثمانني م د ت 
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 الحديث العشرون.21
 جاء في فضل ال إله إال اهللما 

َمْن : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قال: قال َرُسوُل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-عن َأيب ُهَريْ َرةَ 
 ((.قَاَل: اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه نَ َفَعْتُه يَ ْوًما ِمْن َدْهرِِه َوَلْو بَ ْعَدَما ُيِصيُبُه اْلَعَذابُ 

 تخريج الحديث:

، من حديث احلسني بن حممد بن حامت، (2)، ومن طريقه اخلطيب(1)أخرجه الطِباين
عن احلسني بن علي بن يزيد الصدائي، عن أبيه، عن حفص الغاضري، عن موسى الصغري، 

به. وأخرجه الشجريي كما  -رضي اهلل عنه-عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، عن أيب هريرة
بد الرحيم، عن ابن حيان، عن حممد بن ، من حديث أيب طاهر بن ع(3)ترتيب األمالييف 

ر، عن أبيه، عن حفص الغاضري به.  هارون يعين ابن اجملدَّ

 المناقشة:

إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ إسناد الطِباين ضعيٌف؛ لضعف 
 .(4)علي بن يزيد الصدائي

 

 

                                                                        

 (.393)1/241(، ويف الصغري له، 3415)4/12( يف األوسط1)
 .2/111( يف موضح أوهام اجلمع والتفريق 2)
(3)1/37(116.) 
مت ترمجته . (4)  تقدَّ
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ا إسناد الشجريي فهو ضعيف أيضاً؛ وذلك جلهالة والد حممد بن  روأمَّ ، (1)هارون اجملدِّ
وقد أشار الطِباين إىل أنَّ احلديث مل يروه عن حفص غري احلسني بن علي بن يزيد، عن 
أبيه، حيث قال: ))ال يروى عن عبيد اهلل بن عبد اهلل إال من هذا الوجه، ومل يروه عن موسى 

 إال ،وقال أيضاً: ))مل يروه عن موسى الصغري(2)إال حفص، تفرَّد به احلسني بن علي((
، وحسني بن علي، (3)حفص الغاضري، تفرَّد به احلسني بن علي الصدائي، عن أبيه((

ا احلمل يكون فيه على أبيه، ويف ذلك  (4)صدوق حسن احلديث ال يضرُّه هكذا تفرُّد، وإَّنَّ
داللة على أنَّ إسناد الشجريي غري صحيح إىل حفص، بداللة جزم الطِباين بتفرد حسني، 

م نقده، واهلل أعلم .عن أبيه، عن حف  ص، إضافة إىل ما تقدَّ

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت أنكرت على حفص بن إ خالصة القول:
سليمان، إال أنَّ إسنادها مل يصح إليه، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت ضعِّف 

إىل  حفص بن سليمان من أجلها مع عدم صحة اإلسناد إليه، وعلى فرض صحة اإلسناد
حفص، فيكون احلديث ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص، إال أنَّ اإلسناد بعد الدراية به ونقده 
تبنيَّ أنَّه جاء عن حفص من طريقني اثنني ال ثالث هلما، ومن كال الطريقني مل يصح إليه، 

 واهلل أعلم.

 

 

                                                                        

م1) مل يذكروا أباه يف مجلة  (مل أعثر له على ترمجة على الرغم من أنَّ ابنه معروٌف موثٌَّق، ينظر: تأريخ بغداد، حىتَّ أهنَّ
من روى عنهم حممد بن هارون، ومل يذكروا هارون هذا يف مجلة شيوخ حفص، فتبنيَّ أنَّ هذا الرجل جمهوٌل ال يعرف، 

 واهلل أعلم .
 (.3415)4/12األوسط  (2)
 (.393)1/241املعجم الصغري(3)
مت ترمجته (4)  .تقدَّ
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 الحديث الحادي والعشرون.21
 ما جاء في فضل مدينة أنطاكية

ارِيِّ عْن مَتِيٍم  ، قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، َما رَأَْيُت لِلرُّوِم َمِديَنًة ِمْثَل -رضي اهلل عنه-الدَّ
َها، فَ َقاَل النَّيبُّ (1)َمِديَنٍة يُ َقاُل هَلَا: أَْنطَاِكيَّةَ  -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-، َوَما رَأَْيُت َأْكثَ َر َمطَرًا ِمن ْ

َها الت َّْورَاُة، َوَعَصا ُموَسى، َوَرْضَراُض األَْلَواِح، َوَماِئَدُة ُسَلْيَماَن ْبِن نَ َعْم، َوَذِلَك َأنَّ ِفي: ))
َرَغْت  َها ِمْن َوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه ِإال َأف ْ َداُوَد ِفي َغاٍر ِمْن ِغيَرانَِها، َما ِمْن َسَحابٍَة ُتْشِرُف َعَلي ْ

َوال َتْذَهُب األَيَّاُم َوال اللََّياِلي َحتَّى َيْسُكنُ َها رَُجل  ِمْن َما ِفيَها ِمَن اْلبَ رََكِة ِفي َذِلَك اْلَواِدي، 
نْ َيا  َرِتي اْسُمُه اْسِمي، َواْسُم أَبِيِه اْسُم أَِبي ُيْشِبُه َخْلُقُه َخْلِقي َوُخُلُقُه ُخُلِقي، َيْمُْل الدُّ ِعت ْ

 ((.ِقْسطًا َوَعْدال َكَما ُمِلَئْت ظُْلًما َوَجْورًا

 ث:تخريج الحدي

، من حديث أمحد بن سلم احلليب، عن (3)، ومن طريقه ابن اجلوزي(2)أخرجه اخلطيب
، عن جمالد بن سعيد، عن -وهو حفص بن سليمان-عبد اهلل بن السري، عن أيب عمر البزاز

 به. -رضي اهلل عنه-الشعيب، عن متيم الداري

 

 

 

 
                                                                        

مدينة عرفت باجلمال والتأريخ العريق، وهي تقع يف بالد الشام، ينظر يف أخبارها: معجم البلدان؛ لياقوت  (1)
 .1/257احلموي

 (.6564)11/144يف تأريخ بغداد (2)
 .2/67يف املوضوعات( 3)
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 المناقشة:

  نَّ ثَّ إ ، (1)أمحد بن سلممل يصحُّ إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف 
 .(2)عبد اهلل بن السري خمتلف فيه، وهو صاحب مناكري

، وقد أعلَّه ابن حبان (3)وقد وقع عند ابن حبان بدل أيب عمر البزاز أبو عمران اجلوين
بعبد اهلل بن السري حيث قال: ))عبد اهلل بن السري املدائين، شيخ يروي عن أيب عمران 
اجلوين العجائب، اليت ال يشك من هذا الشأن صناعته أهنا موضوعة، ال ُيل ذكره يف الكتب 

                                                                        

أيب حامت يف اجلرح  جمهول احلال، مل أجد من وثقه وال من جرَّحه، إال أنَّ بعضهم ترجم له ترمجة تعريفة، قال ابن (1)
، املعروف بالسقاء، روى عن معن بن عيسى، وسفيان بن 55ترمجة)2/64والتعديل (: ))أمحد بن سلم املقرئ، شاميٌّ

عيينة، وشبابه، روى عنه صاحل بن بشر بن سلمة، وأبو عامر اإلمام احلمصي((. وذكره ابن حبان يف الثقات 
 (.1652ترمجة)1/351األلقاب؛ البن حجر(، وينظر: نزهة األلباب يف 12153ترمجة)1/42

مما يالحظ حول كتاب الثقات؛ البن حبان: قد صرَّح غري واحد من أهل العلم بتدين رتبة توثيق ابن حبان، حىت  قلت:
: ))وقد ذكر ابن حبان يف هذا الكتاب خلقاً كثرياً من هذا النمط، وطريقته 154قال ابن عبد اهلادي يف الصارم املنكي

يذكر من مل يعرفه جبرح، وإن كان جمهواًل مل يعرف حاله، وينبغي أن ينبه هلذا ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل فيه أنه 
القول يف توثيق  2/559مبجرد ذكره يف هذا الكتاب من أدىن درجات التوثيق((، وقد فصَّل املعلمي اليماين يف التنكيل 

 ات:ابن حبان فقال: ))والتحقيق أنَّ توثيقه على درج
 األوىل: أن يصرح به كأن يقول: كان متقناً، أو: مستقيم احلديث، أو: حنو ذلك.

 الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخِبهم.
 الثالثة: أن يكون من املعروفني بكثرة احلديث حبيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثرية.

 قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. الرابعة: أن يظهر من سياق كالمه أنَّه
 اخلامسة: ما دون ذلك.

فاألوىل ال تقل عن توثيق غريه من األئمة بل لعلها أثبت من توثيق كثري منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، 
 والرابعة صاحلة، واخلامسة ال يؤمن فيها اخللل، واهلل أعلم((.

(، ومل يقوه 656ترمجة)2/33حبان هذا احلديث يف منكراته كما يف اجملروحني ( ضعفه مجٌع من األئمة، وساق له ابن2)
قال احلافظ ابن (، حيث قال: ))ال بأس به((، 1519ترمجة)6/364من املتقدمني إال ابن عدي كما يف الكامل 

 من التاسعكري كثرية يتفرد هبا حجر:))عبد اهلل بن السري األنطاكي، أصله من املدائن، زاهٌد صدوٌق، روى منا 
( احلافظ ابن 3345ترمجة ) 2/213( وقد تعقبا صاحبا حترير تقريب التهذيب 3345ترمجة)356ق((،التقريب 

 حجر، فضعفا عبد اهلل بن السري.
 (.656ترمجة)2/34اجملروحني(3)
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الد بن سعيد إال على سبيل اإلنباه عن أمره ملن ال يعرفه، روى عن أيب عمران اجلوين عن جم
ح أنَّ أبا عمران اجلوين حتريف عن أيب (1)عن الشعيب عن متيم الداري...(( ، ومنهم من رجَّ

عمر البزاز، قال الدارقطين: ))نَ ْعِرف هذا احلديث من روايَة عبد اللَّه بن الّسري، عن أيب 
، وقال (2)اِصم((عمر القارئ، َوُيشبه َأن يكون َحْفص ْبن ُسَلْيَمان َصاحب الِقرَاَءة، َعن عَ 

الذهيب: ))...عن أيب عمران اجلوين، وعنه خلف بن متيم، قلت: هذا اجلوين ما أعتقد أنَّه 
ألنَّ التابعي مل يدركه ابن السري،  ، بل واحٌد جمهوٌل؛(3)عبد امللك بن حبيب التابعي املشهور

ل شيخنا أبو وألنَّ اجملهول قد روى كما ترى عن جمالد، وهو أصغر من عبد امللك... قا
 فاهلل أعلم. (4)احلجاج: صوابه أبو عمر البزار، وهو حفص بن سليمان القارئ((

وسواء كان حفص بن سليمان أو أبو عمران اجلوين اجملهول على قول الذهيب املتقدم، 
فإنَّ اإلسناد إليهما غري صحيح، ويكون احلمل فيه على من دوهنم، ال سيما إذا علمنا أنَّ 

تسمية من روى عنه عبد اهلل بن السري قدمٌي منذ ابن حبان، وصنيع ابن حبان االختالف يف 
ث هبا عبد اهلل بن السري عن أيب عمران اجلوين ال  يف جعل احلديث من املنكرات  اليت حدَّ

 ميكن إمهاله بل يستلزم الوقوف عنده .

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يصحُّ إسنادها إىل حفص بن إ خالصة القول:
سليمان، فيكون احلمل فيه على من دونه أوىل من احلمل عليه، وعلى فرض صحة احلديث 
إىل حفص ، يكون إسناده ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص، فضاًل على أنَّ شيخ حفص بن 

                                                                        

 (.656ترمجة)2/34اجملروحني  (1)
 (.114( تعليقات الدارقطين على اجملروحني البن حبان)2)
امللك بن حبيب األزدي، أو الكندي البصري أبو عمران اجلوين مشهور بكنيته، ثقٌة من كبار الرابعة هو))عبد  (3)

 (.4172ترمجة)352مات سنة مثان وعشرين وقيل بعدها ع((، تقريب
 (.4347ترمجة)2/427ميزان االعتدال (4)
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على فرض جعل احلديث من ، وهذا (1)سليمان ضعيف احلديث، وهو جمالد بن سعيد
 .م يف اخلالف احلاصل، واهلل أعلمحديث حفص ال من  حديث أيب عمران اجلوين  كما تقدَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

م، أبو عمرو الكويف، ليس بالقوي، هو))جمالد بضم أوله وختفيف اجليم بن سعيد بن عمري اهلمداين، بسكون املي (1)
 (.5471ترمجة)625((، التقريب4وقد تغري يف آخر عمره، من صغار السادسة مات سنة أربع وأربعني م 
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 الحديث الثاني والعشرون.22
 ما جاء في معنى سبحان اهلل

عليه َصلَّى اهلُل -قال: َسأَْلُت رسوَل اللَّه  -َرضي اللَُّه عنه-عن طَلحة بن ُعبَ ْيِد اللَِّه، 
 ((.ُهَو تَ ْنزِيُه اللَِّه َعْن ُكلِّ ُسوءٍ َعْن تَ ْفِسرِي ُسْبَحاَن اللَِّه فَ َقاَل: )) -وسلَّم

 تخريج الحديث:

، (6)، والبيهقي(4)واحلاكم واللفظ له (3)، والطِباين(2)، والشاشي(1)أخرجه الطِبي
ُيىي بن  مجيعهم من حديث عبد الرمحن بن محَّاد، عن حفص بن سليمان، عن طلحة بن

 به. -رضي اهلل عنه-طلحة، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد اهلل

 المناقشة:

إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ عبد الرمحن ال تقل رتبته عن  منزلة 
؛ إال أنَّ احلاكم قد صحح احلديث حيث قال: ))هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل (5)الرتك

؛ إْذ كيف يكون صحيح -رمحه اهلل-جرى به على تساهله، وهذا القول منه (7)خيرجاه((

                                                                        

 (.15224)2/121 ( يف تفسريه1)
 (.15)2/71( يف مسنده2)
 (.1761) ( يف الدعاء3)
 (.1141)1/515 ( يف املستدرك4)
 (.69)1/156( يف األمساء والصفات6)
ترمجة: ))عبد الرمحن بن محاد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد 6/225قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (5)

اهلل...قال سألت أبا زرعة عنه فقال: أسأل اهلل السالمة، وحرَّك رأسه....سألت أيب عن عبد الرمحن بن محاد الطلحي 
(: ))يروي عن طلحة بن ُيىي بنسخة موضوعة، 551ترمجة)2/55فقال: منكر احلديث((، وقال ابن حبان يف اجملروحني

روى عنه بن عائشة، فلست أدري أوضعها أو أقلبت عليه، وأميا كان من ذلك فهو ساقط االحتجاج به، ملا أتى مما ال 
 (.1522ترمجة) 3/412أصل له يف الروايات على األحوال كلها((، وينظر: لسان امليزان؛ البن حجر     

 (.1141عقيب)1/515ستدركامل(7)
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اإلسناد وفيه عبد الرمحن بن محاد إضافة إىل  حفص بن سليمان القارئ؟!. لذا قال اهليثمي: 
 .(1)))رواه البزار، وفيه عبد الرمحن بن محاد الطلحي، وهو ضعيف بسبب هذا وغريه((

، عن ُيىي ابن طلحة، عن وقد روي احلديث عن عبد الرمحن هذا عن طلحة بن ُيىي
.  فُأسقط من اإلسناد حفص بن سليمان، وهو (2)به -رضي اهلل عنه-طلحة بن عبيد اهلل 

الراجح فيما يظهر، فليس حلفص يف هذا احلديث ناقة وال مجل، لذا قال البزار: ))وهذا 
وقال ، (3)احلديث ال نعلمه يروى عن طلحة، متصاًل إال من هذا الوجه هبذا اإلسناد((

اخلطيب البغدادي بعد أْن ساق كال اإلسنادين: ))وعند عبيد اهلل بن حممد بن حفص، عن 
ة أحاديث هبذا اإلسناد ومل يذكر فيها حفصاً، واهلل أعلم ((  .(4)عبد الرمحن بن محاد، عدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 (.15115)15/96جممع الزوائد(1)
 .1/26(، واخلطيب يف الكفاية551ترمجة)2/55(، وابن حبان يف اجملروحني965)3/154أخرجه: البزار(2)
 (.965عقيب)3/154(3)
 .1/26الكفاية( 4)
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وقد توبع عبد الرمحن بن محاد على حديثه هذا، فرواه سليمان بن أيوب، عن      
ه، عن موسى بن طلحة، عن طلحة بن عبيد اهللأبيه،  .وهذه (1)به -رضي اهلل عنه-عن جدِّ

 املتابعة ضعيفة ومنكرة من وجهني اثنني:

 . (3)، وأباه جمهول(2)األول: أنَّ سليمان بن أيوب فيه ضعفٌ 

والثاين: أنَّ هذا اإلسناد على ضعفه  خمالٌف ملا رواه الثوري، عن عثمان بن عبد اهلل 
ح الدارقطين إرساله عند ذكره االختالف (4)، عن موسى بن طلحة مرسالً بن موهب ، وقد رجَّ

، فيكون احلديث ضعيفًا من مجيع طرقه، وأنَّ الراجح فيه أنَّه مرسٌل كما (6)يف وصله وإرساله
 قال الدارقطين، واهلل أعلم .

والصواب نَّ هذا احلديث مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، إ خالصة القول:
عدم ذكر حفص فيه كما بنيَّ ذلك اخلطيب، وأنَّ احلمل فيه يكون على من رواه عن 
حفص، وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص فيكون إسناده ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص 

صلَّى اهلل عليه -بن سليمان، إال أنَّ اإلسناد مل يصح إليه، واحلديث ال يصح عن النَّيبِّ 
 مجيع طرقه، وأنَّ الراجح فيه اإلرسال، واهلل أعلم .مرفوعاً من  -وسلَّم

                                                                        

 (.1762(، والطِباين يف الدعاء)17671)16/32أخرجه: الطِبي يف تفسريه  (1)
خيطئ، من التاسعة مات بعد املائتني،  هو))سليمان بن أيوب بن سليمان بن موسى بن طلحة التيمي، صدوقٌ ( 2)

(، وقال ابن عديٍّ عن سلسلة سليمان بن أيوب، عن أبيه، عن جده: ))ولسليمان 2635ترمجة)265متييز((، التقريب
ه النسخة مجاعة، وعامة هذه األحاديث أفراد بن أيوب غري هذا ما ذكرت هبذا اإلسناد عشرين حديثًا آخر، وروى هذ

 16/179(، وينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب761ترمجة)4/214هلذا اإلسناد، ال يتابع سليمان عليها أحد((، الكامل
 (.151ترمجة)

 مل أجد من ترجم له إال ابن أيب حامت، ومل يذكره جبرح وال تعديل، حيث قال: ))أيوب بن سليمان بن عيسى بن (3)
موسى بن طلحة بن عبيد اهلل، روى عن أبيه سليمان، وعن إسحاق بن ُيىي بن طلحة، روى عنه ابنه سليمان((، 

 (.117ترمجة)2/241اجلرح والتعديل
 (.61)1/154(،والبيهقي يف الدعاء 17651)16/31أخرجه: الطِبي يف تفسريه  (4)
 (.614)4/251ينظر: العلل؛ للدارقطين (6)
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 الحديث الثالث والعشرون.23
 ما جاء في أمارات الساعة

صلَّى اهلل عليه -قال: بينا أنا قاعٌد عند رسول اهلل-رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة
إْذ أقبل أعرايبٌّ، فقال: يا رسول اهلل، أ خِبين عن الساعة، مىت هي؟ وذكر حديثاً -وسلم

َوُيْستَ ْعَمُل أَُمَراء  ظََلَمة  َفَجَرة ، بِالطَّالِق َوالِعَتاِق، فَ ُتطَلَُّق طوياًل فيه أشراط الساعة، وفيه: ))
ُهْم َأْواَلَداً   ((.ِنَساُؤُهم، َويُ ْعَتُق َأرِقَّاُؤُهم، ثُمَّ َيطَُئونَ ُهنَّ بَ ْعَد َذِلَك، فَ َيِلْدَن ِمن ْ

 تخريج الحديث: 

، من حديث إسحاق، عن إبراهيم، عن علي بن يزيد، عن (1)أخرجه ابن قدامة
 به. -رضي اهلل عنه-حفص بن سليمان، عن أيب هريرة

 المناقشة:

؛ ولضعف (2)إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة حال إسحاق
، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون إسناده ضعيفًا جداً؛ وذلك من أجل (3)علي بن يزيد

ن، ثَّ النقطاعه؛ وذلك أنَّ بني حفص وأيب هريرة ما ال يقل عن ثالثة حفص بن سليما

                                                                        

،خمطوط نشر يف برنامج جوامع الكلم حتت عنوان اجلزء احلادي عشر من ي عشر من املنتخبيف اجلزء احلاد (1)
، املكتبة الظاهرية، اسم الناسخ: يوسف بن 22ه ، عدد األوراق525املنتخب؛ لعبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة

 (.23أمحد بن حممد الطحان: )
(، ومل يذكره جبرح وال تعديل حيث قال: ))إسحاق بن داود 3365ترمجة)7/451ترجم له اخلطيب يف تأريخ بغداد (2)

بن عيسى أبو يعقوب الشعراين املروزي سكن بغداد، وحدث هبا عن علي بن احلسن بن شقيق املروزي، وخالد بن عبد 
و خملد... قرأت يف كتاب ابن خملد خبطه: سنة إحدى وستني ومائتني فيها مات أب السالم املصري، روى عنه حممد بن

 يعقوب الشعراين إسحاق بن داود بن عيسى املروزي((.
 أمَّا شيخه إبراهيم فلم أستطع متيزه.

مت ترمجته ص: (3)  . 115تقدَّ
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رجال، فيكف يف ذلك برد هذا اإلسناد هبذه العلل، وعلى ضعف إسناده، فإنَّ متنه منكٌر مل 
 جييء يف حديث صحيح، بل وال يف ضعيف.

-هريرة يف حديث أيب  -صلى اهلل عليه وسلَّم-وقد صحَّ حديث سؤال األعرايب للنَّيبِّ 
َنَما النَّيبُّ  -رضي اهلل عنه ُث الَقْوَم، َجاَءُه أَْعرَايبٌّ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بَ ي ْ يف جَمِْلٍس ُُيَدِّ

عَ  ُث، فَ َقاَل بَ ْعُض الَقْوِم: مسَِ اَعُة؟ َفَمَضى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُُيَدِّ  فَ َقاَل: َمىَت السَّ
أَْيَن ُأرَاُه َما قَاَل َفَكرَِه َما قَاَل. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َبْل ملَْ َيْسَمْع، َحىتَّ ِإَذا َقَضى َحِديثَُه قَاَل: ))

فَِإَذا ُضي َِّعِت األََمانَُة فَانْ َتِظِر ((؟ قَاَل: َها أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه، قَاَل: ))السَّاِئُل َعِن السَّاَعةِ 
ِإَذا ُوسَِّد اأَلْمُر ِإَلى َغْيِر َأْهِلِه فَانْ َتِظِر قَاَل: َكْيَف ِإَضاَعتُ َها؟ قَاَل: )) (( ،السَّاَعةَ 
 .(1)((السَّاَعةَ 

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن إ خالصة القول:
سليمان؛ وذلك لضعف من رواه عنه، وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص يكون احلديث 
ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص، ثَّ النقطاعه، ثَّ لنكارة متنه، إال أنَّ إسناده مل يصح إليه، 

 فاحلمل على من دونه أوىل، واهلل أعلم .

 

 

 

 

                                                                        

(أخرجه: البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علماً، وهو مشتغل يف حديثه، فأمتَّ احلديث ثَّ أجاب 1)
 (. 1729)14/343أمحدو (،69)1/21السائل

 احلديث ممَّا انفرد البخاري بروايته عن أصحاب الكتب الستة، ومل يروه من التسعة إال هو وأمحد.مالحظة: هذا 
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 الحديث الرابع والعشرون.24
 في الحث على طيب المطعم وسقي الجار

، أَنَُّه -عليه وسلَّمصلَّى اهلل -، َعِن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-(1)عن صحاِر بِن َعبَّاسٍ 
 ((.يَا ُصَحاُر ْبَن َعبَّاٍس َأِطْب َشَراَبَك، َواْسِق َجاِركَ قال: ))

 تخريج الحديث :

: ثنا ( 3)، من  حديث َأمحد بن رِْشِديَن: ثنا(2)أخرجه الطِباين حاِمُد ْبُن َُيىي الَبلِخيُّ
، عن  رضي اهلل -ُصَحاِر بِن َعبَّاسٍ حفُص بن سَليمان، عن ِمْسَعٍر، عن ُمْصَعِب بن املثىنَّ

 به. -عنه

 المناقشة:

 (4)إسناد احلديث مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف أمحد بن رشدين
راوي احلديث عن الراوي عن حفص بن سليمان، إال أنَّ اهليثمي ترك أمحد بن رشدين هذا، 

                                                                        

، ويقال عابس، له صحبة. ينظر: اإلصابة؛ البن -أي عيَّاش-صحار بن العباس، ويقال بتحتانية وشني معجمة (1)
 (.4551ترمجة)3/329حجر

 (.7455)1/74 املعجم الكبري يف (2)
التحديث هذه:)أخِبنا وأنبأنا وحدثنا( كثرياً ما ختتصر يف كتب أهل احلديث, واختصارها يكون على صيغ  :قلت (3)

الشكل اآليت:)أخِبنا( اختصارها:)أنا(, و)حدثنا( اختصارها: )ثنا (،و) نا (, وهناك اختصار هلا وهو : )قثنا( أي: 
 . 191للعوين:  ة الذهيبشرح موقظ قال حدثنا . وأمَّا )أنبأنا( فليس هلا اختصار . ينظر:

هو أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر املصري، ضعيف احلديث، مكثر من الرواية، ومل  (4)
(، 67ترمجة )22/53يصح عنه الكذب،  مات يف يوم عاشوراء سنة اثنتني وتسعني . ينظر: تأريخ اإلسالم؛ للذهيب

 (.154ترمجة)1/267ولسان امليزان؛ البن حجر
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ىن، حيث قال: فذهب فأعلَّ احلديث مبن هو فوق حفص بن سليمان، وهو مصعب بن املث
له الذهيب  .(2)(((1)))رواه الطِباين، وفيه مصعب بن املثىن، جهَّ

، من حديث عبد الرمحن بن عبد اهلل (4)، وأبو نعيم األصبهاين(3)وقد أخرجه ابن قانع
املسعودي، عن قدامة بن مصعب، عن صحار بن عباس به. وهو ضعيف أيضاً؛ وذلك 

 .(5)بن صعب؛ وجلهالة قدامة (6)الختالط املسعودي

نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص، ولو صحَّ إليه لكان ضعيفاً جداً؛ من أجل حفص، ومبن هو فوقه مصعب بن املثىن، 

ا ضعيف أيضاً كما سبق، واهلل أعلم.         وقد جاءت متابعة حلديث حفص إال أهنَّ

 

 

                                                                        

(، وينظر : اجلرح 5231ترمجة)2/551(،واملغين يف الضعفاءله،1659ترمجة)4/122(كما فيميزان االعتدال1)
(،إال أين وجدت أنَّ 171ترمجة)5/46البن حجر (،ولسان امليزان؛1419ترمجة)1/357والتعديل؛ البن أيب حامت

 ، واهلل أعلم.3/162فيانسفيان الثوري قال عنه: ))ال بأس به((املعرفة والتأريخ؛ ليعقوب بن س
 (.1157)6/57 ( جممع الزوائد2)
 .2/9معجم الصحابة كما يف  (3)
 (.157)1/272الطب النبوي (كما يف4)
هو ))عبد الرمحن بن عبد اهلل بن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود الكويف املسعودي، صدوق اختلط قبل موته،  (6)

((تقريب 4السابعة مات سنة ستني وقيل سنة مخس وستني خت  وضابطه أن من مسع منه ببغداد فبعد االختالط من
 (.3919ترمجة)344التهذيب

حاولت جاهدًا أن أتوصل إىل معرفته، من مراجعة الشيوخ والتالميذ يف كتب الرجال، لكن اجلهد ذهب من غري  (5)
ف أو حرِّف ممَّا أدَّى إىل جهالته، وقد يكون هو نفسه مصعب بن امل ثىن، كما يف إسناد حفص، جدوى، ولعله صحِّ

 وأنَّه حرَّف إىل قدامة بن مصعب، هذا احتمال، ولكن هذا االحتمال فيه بعٌد إذا علمنا أنَّ هذا االسم كذا جاء يف
بسبب التخليطات  معجم الصحابة؛ البن قانع، والطب النبوي؛ أليب نعيم، والذي يظهر أنَّه جمهوٌل، وأنَّ ذكره جاء

ث هبا املسعو   دي بعد اختالطه، فيكون هذا الراوي علة ثانية هلذا اإلسناد، واهلل أعلم .اليت حدَّ



 

 

125 

 الثاني المبحث

 األحاديث التي لم يتبيَّن معرفة صحة إسناده إلى حفص بن سليمان

تكلَّمُت يف هذا املبحث عن األحاديث اليت مل يتبنيَّ يل معرفة صحة إسنادها إىل 
حفص بن سليمان؛ وذلك لعدم معرفة الرواة الذين ُدونه؛ حلذفهم وعدم ذكرهم؛ وذلك أنَّ 

ثني قد يذكرون بعض املتابعات من غري  أْن يسوقوا اإلسناد مجيعه، فأحيانًا يذكرون أنَّ احملدِّ
ث وبيان الراوي املشار إىل  هذا احلديث أو ذاك قد رواه فالٌن عن فالٍن، وبني هذا احملدِّ

ة رواٍة، ويكثر هذا ، كما (1)يف كتب العلل-أعين حذف اإلسناد إىل بعض الرواة-حديثه عدَّ
 درجتها صحة وضعفاً.سوف يأيت بيانه يف نقد هذه األحاديث وبيان 

هذا، ويرجع عدم معرفة صحة اإلسناد إىل حفص بن سليمان يف هذا املبحث خاصًة 
 إىل سببني رئيسني اثنني:

ا  األوَّل: أنَّ كتب علل احلديث كثريًا ما جندها ال تذكر اإلسناد إىل بعض الرواة، وإَّنَّ
ديث؛ وذلك أنَّ األسانيد  الذي جتتمع عليه طرق احل (2)يكتفي أصحاهبا بذكر مدار اإلسناد

كانت معروفة مشهورة لديهم، فيحذفوهنا من باب االختصار وحنو ذلك، ال سيما إذا حتقق 

                                                                        

( ال سيَّما كتاب العلل؛ للدارقطين، فهو يشري كثريًا إىل ذكر االختالف على مدار اإلسناد، من غري أنَّ يذكر 1)
ٌن مرساًل، ورواه عن فالٌن موصوالً، األسانيد إىل الرواة، فيقول مثاًل: هذا احلديث رواه فالٌن واختلف عنه، فرواه عنه فال

 ويف ثنايا هذا البحث عموماً، ويف هذا املبحث خصوصاً غري مثاٍل على ذلك.
ثون  لفظة)مدار اإلسناد( على الراوي الذي جتتمع عليه أسانيد احلديث، فيتفرَّد برواية احلديث أحد  (2) يستخدم احملدِّ

ون املدار كليَّاً، وقد يكون نسبيَّاً، فالكلي: هو الراوي الذي جتتمع عليه أسانيد الرواة ث يرويه عنه اثنان أو أكثر، وقد يك
احلديث كلُّها ثَّ تتفرع عنه، والنسيب: هو الذي جتتمع عليه أسانيد بعض احلديث عن أحد الرواة، ومن يشتغل بعلم 

 أعلم. ومثة كتاب ألف يف هذا املوضوع، التخريج ونقد األسانيد يلزمه معرفة مدار احلديث، وصحة األسانيد إليه، واهلل
معرفة مدار اإلسناد وبيان مكانته يف علم علل احلديث؛==للدكتور حممد جمري اخلطيب احلسيين، وقد  وهو حتت عنوان:

م له جمموعة من العلماء األفاضل: أ.د. نور الدين عرت، والعالمة الشيخ حممد عوَّمة، وأ.د. حممد عجاج اخلطيب،  قدَّ
 بديع السيد اللحام. وهو كتاٌب قيٌِّم يف بابه. وأ.د.
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ث مل ُيضره ذاك اإلسناد حة اإلسناد إىل هذا الراوي أو ذاكلديهم ص ، ورمبا أنَّ ذاك احملدَّ
 مجيعه، فيقوم بذكره من املوضع الذي ُيفظه .

تب احلديث قد فقدت ومل تصل إلينا، وذهاهبا فيه ذهاب آالف ثانياً: أنَّ كثريًا من ك
 ، ويف قسم الدراسة غري مثاٍل يدل على ذلك.(1)األسانيد

م قد َرَوْوُه يصح إليهم، سواء ذُِكر  إال أنَّ ليس كل ما ينسب إىل رواة احلديث أهنَّ
ثني ينصون على أنَّ  فالنًا قد روى هذا  اإلسناد أو حذف؛ وذلك أنَّا جند أحيانًا أنَّ احملدِّ

احلديث، وبعد التتبع جند أنَّ احلديث غري ثابٍت عنه، فهم يقصدون أحيانًا جمرَّد الذكر ال 
صحة اإلسناد إليه، فكيف حبديث ينسب إىل فالٍن ومل يذكر اإلسناد إليه؟!، فهذا األمر 

 يتبنيَّ ومل يرتجح هل صحَّ إليه اإلسناد أم ال؟ فإن مل ،يستلزم الوقوف عنده، وأْن يبحث جيداً 
بأنَّ هذا احلديث ثابٌت إىل هذا الراوي فيبقى األمر على ما هو عليه من عدم اجلزم بأنَّ هذا 

 احلديث من منكرات فالٍن، مع القول بأنَّ وجود فالٍن يف اإلسناد كاف يف إعالل احلديث.

ا إذا وجدنا أنَّ أحد العلماء قد نص على أنَّ رجال اإلسناد كلهم  ثقاٌت إال أمَّ
، فيكون األوىل األخذ بقول هذا الناقد، واالعتماد عليه، وعدم إمهاله، فإنَّه ما قال (2)فالناً 

 .(3)ذلك إال عن علم وفهم وحتقيق

                                                                        

( ينظر يف ذلك على سبيل املثال: كتب الرتاث بني احلوادث واالنبعاث؛ تأليف الدكتور حكمت بشري، دار ابن 1)
، ومن يقرأ عن احلوادث اليت أصابت الكتاب العريب عامة، والكتاب اإلسالمي خاصة ُيزن 1424اجلوزي، ط. األوىل

داً على فقدان ثروة علمية هائلة سهر عليها أصحاهبا األيام الطول، لياًل وهناراً حىتَّ يورِّثوها لنا، ثَّ جاءت يد حزناً شدي
 املكر واحلقد لتحرق وتغرق وخترب حضارة أىب اهلل إال أْن ينصرها!.

 ذلك الناقد.( حىت ولو أنَّ اإلسناد مل يصل إلينا كاماًل، كفقد أسانيد الكتاب اليت اعتمد عليها 2)
(على أنَّ هذا احلديث يبقى يف مجلة األحاديث اليت مل يتبنيَّ صحة إسنادها إىل حفص بن سليمان من ناحية تقسيم 3)

البحث، وقول الناقد الذي نص على إعالل احلديث حبفص وجعله من منكراته يكون يف فقرة املناقشة، ويكون قوله من 
ح جعل احلديث  حديث حفص. مجلة القرائن اليت ترجِّ
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وعدم معرفة اجلزم بصحة احلديث إىل حفص حلذف إسناده ال يُعجب منه؛ وذلك أنَّ 
ثني قد يتوقَّفون يف احلكم على أحاديث مسندة، وال جيزمون  الباحث جيد أنَّ احملدِّ

جيد األمثلة على ذلك، فنجده كثريًا ما يقول:  صحيح ابن خزيمة، ومن يطالع (1)بصحتها
 .(2)إْن صحَّ اخلِب

وإذا كان احلال على ما وصفت واألمر على ما قد بينت، فإين قد أفردت األحاديث 
م ذكرها من حذف  اليت مل يتبنيَّ يل صحة إسنادها إىل حفص بن سليمان لألسباب اليت تقدَّ

                                                                        

، وذلك أنَّ بعض احملققني  (1) أما ما نشاهده اليوم من العجلة اليت أوقعت الكثري يف تصحيح الكثري مما ال يصحُّ
َحقق مع احلكم عليها، فكل حديث مير يف كتابه ُيكم عليه مبا 

ُ
اشرتطوا على أنفسهم ختريج مجيع أحاديث الكتاب امل

نَّا له الرتيُّث وأمامه آالف األحاديث، فقادته عجلته إىل الوقوع يف أوهام كثرية، يظهر له على عجالة من غري تريُّث، وأ
وخمالفات عديدة، فتحقيقهم مل يعد حتقيقاً، وحكمهم مل يعد حمكماً، وهذه األوهام ليست متعلقة بإثبات قول شاعٍر 

ذلك جمازفة وأي جمازفة فاألمر دين واهلل  أو فيلسوٍف أو غريهم، وإَّنا متعلقة بالسنة النبوية، وباألحكام الشرعية، ويف
من غري حكم لكان خرياً له وأقوم وأورع ، وأخلص  -صحة وضعفاً -املستعان! فلو ترك احملقق احلديث الذي يشك فيه 

والسائل هو الرتمذي -لنفسه من احملاسبة عند ربه. وقد جاء يف علل الرتمذي التوقف يف احلكم على بعض األحاديث، 
، فنجد البخاري أحيانًا ال ُيكم على احلديث ويرتكه من غري ترجيح ، ومن تلكم األحاديث -و البخاريواجمليب ه

: لعلَّ قتادة مسع منهما  ( يف علل الكبري؛ للرتمذي ))...قلت حملمد أي الروايات عندك أصح؟ قال3حديث رقم)
ثلة اليت ال ختفى على الباحث يف علم ، عن زيد بن أرقم . ومل يقض يف هذا بشيء((. وغري ذلك من األممجيعاً 

 احلديث. ينظر: تتمة مقال الباحث على الشبكة العنكبوتية موقع)ملتقى أهل احلديث(.
: ))صحيح ابن خزمية أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان؛ لشدة حتريه، 1/116تدريب الراوي ( قال السيوطي يف2)

، فيقول: إن صح اخلِب، أو إن ثبت كذا وحنو ذلك((، وينظر: حىت أنَّه يتوقف يف التصحيح ألدىن كالم يف اإلسناد
 .261منهج النقد؛ للدكتور نور الدين عرت

ما  -عنده-مالحظة: قد استفدنا من دروس مشاخينا األفاضل أنَّ األحاديث احملكوم بصحتها يف صحيح ابن خزمية 
 خلت شروطاً أربعة: 

 األول: أنَّ ال يضعف احلديث.
 توقف فيه، كأْن يقوٍل: إْن صحَّ اخلِب.الثاين: أْن ال ي

 الثالث: أْن ال يقدم املنت على اإلسناد. 
 الرابع: أْن ال يورد احلديث معلقاً.

وحته وهذه الشروط األربعة فيها أمثلة كثرية، وقد أخذ شيخنا عالء كامل العاين على عاتقه بإفرادها ودراستها يف إطر 
 .للدكتوراه



 

 

129 

اإلسناد إىل حفص، إال أينَّ قد أذكر بعض القرائن من أقوال أهل العلم اليت قد تفيد بأنَّ هذا 
حديث حفص، وسوف يأيت يف ثنايا هذا املبحث ما يدلُّ على ذلك، وهذا   -هكأنَّ -احلديث

كّله على سبيل الظن ال اجلزم؛ إذ أنَّ اجلزم ُيتاج إىل أدلٍَّة واضحٍة تدلُّ على أنَّ احلديث 
 حديث حفص بن سليمان، سواء توبع حفص على حديثه أو خولف.
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 الحديث األول.25
 الخلقما جاء في فضل حسن 

قال:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو
 .(1)...((أحاسنكم أخالقاً ))

 تخريج الحديث:

، من طريق حفص بن سليمان، عن عاصم، عن أيب وائل، عن (2)أخرجه الدارقطين
 به . -رضي اهلل عنهما-مسروق بن األجدع، عن عبد اهلل بن عمرو

 اقشة:المن

مل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان من عدمها؛ وذلك لعدم معرفة 
حال رواته عنه؛ وذلك أنَّ كتاب الدارقطين مفقوٌد، وقد جاء نص احلديث كما فقرة التخريج 
حمذوف اإلسناد إىل حفٍص، وقد أعلَّه الدارقطين بالغرابة، حيث قال: ))َغرِيٌب من َحِديث 

 .(3)أيب َواِئل َعنُه؛ تفرد ِبِه َحْفص بن ُسَلْيَمان املقرىء(( َعاِصم، َعن

 

 

 

 
                                                                        

صل؛ وذلك أنَّ كتاب الدارقطنياألفراد مفقود، ومل يبق منه إال قلياًل، واإلحاالت تكون على كذا هو خمتصٌر يف األ  (1)
ً لألحاديث، ولعلَّ اهلل يظهر الكتاب األصلي يف قابل األيام، وليس  أطرافه؛ البن طاهر املقدسي، حيث عمل له أطرافا

 .ذلك على اهلل بعزيز. وسوف يأيت نص احلديث كامالً من غري طريق حفص
 (. 1957)2/456كما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر  (2)
 (.1957)2/456(أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر3)
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؛ لعدم معرفة الرواة الذين دونه (1)وال نستطيع أْن جنزم بأنَّ اإلسناد صحيح إىل حفصٍ 
 كما سبق. 

وكالم الدارقطين وإْن كان فيه تنصيص على تفرُّد حفص باحلديث إال أنَّه ال يقطع بأنَّ 
إىل حفص، وعلى فرض صحته إىل حفص، فإنَّ إعالله بتفرُّد حفص  مقصده صحة إسناده

إعالل عليٌل؛ وذلك أنَّ حفصًا مل ينفرد به؛ بل تابعه عليه صدقة الزماين، عن عاصم، عن 
 ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَليَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا، َوِإنَّ أيب وائل، عن عبد اهلل يرفُعُه قَاَل: ))

ُقوَن اْلُمتَ َفْيِهُقونَ  . وإسناده ضعيٌف؛ لضعف صدقة (2)((أَبْ َغَضُكْم ِإَليَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة اْلُمَتَشدِّ
، وقد أسقط من اإلسناد من بني أيب وائل وعبد اهلل مسروقاً، وهذا وهٌم منه، إال أنَّ (3)الزماين

مع وجود راٍو مثله أو أقوى منه،  حاله أخف ضعفًا من حفص، فال يعدُّ أنَّ حفصًا متفرٌد به
ما ال ُيتمل تفردمها  مع القول بأنَّ رواية صدقة ال تقوَّي رواية حفص بن سليمان؛ وذلك ألهنَّ

 يف هكذا إسناٍد، مع إعالل الدارقطين إلسناد حفص بالغرابة.

هذا، وقْد صحَّ أصل احلديث من غري طريق عاصم، حيث رواه اأَلعمش، قال: 
ثيِن شقيقٌ  ثُ َنا، ِإْذ قَال: ملْ حدَّ ، عن مْسُروٍق، قال: كنَّا جُلوًسا مع عبد اللَّه بن عمرٍو، ُيدِّ

                                                                        

ً على تفرُّد هذا الراوي  قلت: (1) ومن يَدمن النظر يف التخريج ودراسة األسانيد، يتبنيَّ له أنَّ العلماء قد ينصُّون أحيانا
ا يقصدون علَّة التفرد والغرابة، حىتَّ ولو كان اإلسناد إىل ذاك املتفّرد غري  أْو ذاك، وال يعنون بذلك أنَّ الضعف منه، إَّنَّ

العلل يظهر له صحة ما نضَّرت  وسط؛ للطِباين، وغريه من هذه الكتب اليت اعتنت هبذهصحيٍح، ومن يطالع املعجم األ
 له .

(، 15424)15/195(، والطِباين يف الكبري 1959)2/455أخرجه: البزار كما يف كشف األستار؛ للهيثمي (2)
 واللفظ له.

ه مسلم، والتبوذكي((، ميزان االعتدال؛ هو))صدقة بن هرمز الزماين، عن عاصم بن هبدلة، ضعَّفه ابن معني، وعن (3)
 (. 741ترمجة)3/117(، وينظر: لسان امليزان؛ البن حجر3111ترمجة)2/313للذهيب
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ًشا، َوِإنَّهُ  -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َيُكْن َرُسوُل اللَِّه  ِإنَّ َكاَن يَ ُقوُل: )) فَاِحًشا َواَل ُمتَ َفحِّ
 .(1)((ِخَيارَُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخاَلقًا

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يتبني لنا صحة إسنادها إىل إ خالصة القول:
حفص بن سليمان؛ وذلك لعدم معرفة الرواة الذين دونه، وعلى فرض صحته إىل حفص، 
فإنَّ إعالله بتفرُّد حفص به عن عاصم ال يستقيم؛ وذلك أنَّ حفصًا متابع عليه كما سبق 

صحيٍح بكلتا املتابعتني، وإْن صحَّ احلديث إىل بيانه، مع القول بأنَّ اإلسناد منكٌر غري 
ليه فيكون من األحاديث حفص يكون هذا احلديث من منكرات حفص، وإْن مل يصح إ

ت على حفص ومل يصح اإلسناد إليه، ويكفي يف ضعف اإلسناد وجود حفٍص اليت أنكر 
من  الصحيحينيف  نفسه مع عدم اجلزم بأنَّ الوهم منه،  مع القول بأنَّ أصل احلديث  خمرَّجٌ 

غري طريق عاصم.  فيلحق هذا احلديث باألحاديث اليت مل يتبنيَّ صحة إسنادها إىل حفص 
 بن سليمان، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

( واللفظ له، 5536)1/13أخرجه: البخاري، كتاب األدب، باب حسن اخللق والسخاء، وما يكره منالبخل (1)
 (. 2321)4/1115 -صلى اهلل عليه وسلم-ومسلم، كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه 
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 الحديث الثاني.26
 ما جاء في إطالة الركعة األخيرة من صالة الوتر

ِإَذا َأْوتَ َر  -وسلَّمصلَّى اللَّه عليه -))َكاَن َرُسوُل اللَِّه :-رضي اهلل عنه-َعْن ُعَمرَ 
 ((.َأطَاَل الرَّْكَعَة اآْلِخَرةَ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن عبد (1)أخرجه الدارقطين
 .(2)به -الرمحن بن أبزى، عن ابن عباس، عن عمر رضي اهلل عنهم

 المناقشة:

وقد تابع  اإلسناد إليه مل يعرف.مل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إىل حفص؛ وذلك أنَّ 
حفصًا سفياُن الثوري على حديثه هذا متابعة تامة، إال أنَّ اإلسناد ال يصح إىل سفيان فال 
قيمة له يف التقوية، كما أشار إىل ذلك الدارقطين، حيث قال: ))... يرويه علقمة بن مرثد، 

محن بن أبزى، قال خالد واختلف عنه، فروي عن الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الر 
. وقد (4)، وكذلك رواه حفص بن سليمان، عن علقمة(((3)بن عبد الرمحن عنه، وهو ضعيف

سلمُة بن صاحل، فرواه  عن علقمة، فقال:   -إليه اإلسنادعلى فرض صحة -خالف حفصاً 
بدل عبد الرمحن بن أبزى الصحايب، عن ابن عباس،  (6)عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى

                                                                        

 (.132)2/19العلل ( يف1)
وهذا إسناد يعزُّ جداً، وهو من اللطائف لو كان صحيحاً؛ وذلك أنَّه من رواية صحايب، عن صحايب، عن  (2)

إال أنَّه إسناٌد ضعيٌف كما  -رضي اهلل عنهم امجعني-صحايب، فعبد الرمحن بن أبزى صحايب، وكذلك ابن عباس، وعمر
 سوف يأيت.

هو))خالد بن عبد الرمحن بن خالد بن سلمة املخزومي املكي، مرتوٌك، وهم من جعله األول، من التاسعة مات  (3)
 (. 1562ترمجة)377سنة اثنيت عشرة متييز((، التقريب 

 (. 132)2/19العلل(4)
 (.2345ترمجة)231هو))سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي، موالهم الكويف، ثقة من الثالثة ع((، التقريب  (6)
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به. قال الدارقطين: ))وهو أشبه بالصواب، وإن كان سلمة  -رضي اهلل عنهم-عمرعن 
 .(2)(((1)ضعيفاً 

وسواء كان سعيد بن عبد الرمحن، أو عبد الرمحن الصحايب فإنَّ اإلسناد ضعيف من  
كال الوجهني إىل علقمة بن مرثد، وال ميكن حتميل علقمة بن مرثد هذا اخلطأ وجعله أنَّه هو 

 اب؛ وذلك من وجهني:سبب االضطر 

، وأنَّ من روى عنه هذا احلديث بني الرتك (3)نَّ علقمة بن مرثد ثقةإاألول: 
 والضعف، فاحلمل عليهم أوىل. 

 الثاين: كالم الدارقطين واضح يف جعل اخلطأ ممن روى عن علقمة . 

يتقوى به، أو متابعات حتكم إلحدى الكفتني، وترجيح  ومل أجد هلذا احلديث شاهداً 
الدارقطين لرواية سلمة بن صاحل ال يقصد هبا تصحيح احلديث، وإَّنا يقصد هبا أنَّه األمثل مع 

 القول بضعفه، لذا عِبَّ عنها بأشبه بالصواب.

نَّ احلديث إن ثبت إسناده إىل حفص بن سليمان فإنَّه يعدُّ من إ خالصة القول:
منكراته اليت أخطأ فيها، وأنَّ املتابعة اليت توبع عليها ضعيفة، وأنَّ هناك رواية ختالف روايته 

حها على رواية حفص، فيلحق هذا -ومع القول بضعفها فإنَّ هناك ناقدٌ  وهو الدارقطين رجَّ
اليت ضعِّف حفص من أجلها، وإْن مل يصح إسنادها إىل حفص  احلديث باألحاديث املنكرة

فيكون احلمل فيه على من دونه، فيكون هذا احلديث من االحاديث اليت أنكرت على 
                                                                        

هو))سلمة بن صاحل االمحر، واسطى، عن ابن املنكدر، وغريه، يكىن أبا إسحاق، كان قاضى واسط، روى عباس،  (1)
(، وينظر: لسان 3454ترمجة)2/191عن ُيىي: ليس بثقة...وقال النسائي: ضعيٌف...((، ميزان االعتدال؛ للذهيب

 (.255ترمجة) 3/59امليزان؛ البن حجر
 (. 132)2/19العلل (2)
هو))علقمة بن مرثد، بفتح امليم وسكون الراء بعدها مثلثة، احلضرمي، أبو احلارث الكويف، ثقة من السادسة ع((،  (3)

 (.4512ترمجة)397التقريب
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حفص مع عدم صحة إسناده إليه، إال أنَّ صنيع الدارقطين يومئ إىل أنَّ النكارة من حفص، 
 واهلل أعلم.
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 الحديث الثالث.27
 في فضل الدَّال على الخير ما جاء

))اْذَهْب يَا أَنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-عن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه-عِن بريدة
 ((.ُفالُن، فَِإنَّ الدَّالَّ َعَلى الَخْيِر َكَفاِعِلهِ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن (1)ذكره ابن عديٍّ 
 به . -رضي اهلل عنه-سليمان بن بريدة، عن أبيه

 المناقشة:

مل يتبنيَّ معرفة صحة إسنادها إىل حفص من عدمها؛ وذلك لعدم معرفة الرواة الذين 
دونه؛ وذلك أنَّ ابن عدي ساقه على سبيل املتابعة من غري ذكر إسناده إىل حفص، ومل أجد 

، عن علقمة (2)ث بالنعمان بن ثابتمن أخرجه مسندًا عن حفص، وإَّنا يعرف هذا احلدي
 . (3)به -رضي اهلل عنه-بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه

قال ابن عدي: ))َوَهَذا َحِديٌث ال جيوِّد إسناده غري أيب حنيفة، عن َعْلَقَمة ْبن مرثد، 
م ، (4)وتابعه حفص ْبن ُسَلْيَمان، روى عن َعْلَقَمة أحاديث مناكري ال يرويها غريه(( فكما تقدَّ

أنَّ الرواة عن حفص بن سليمان ال يعرفون هل هم ثقات أم ال؟ فهم يف حكم اجملاهيل وفق 

                                                                        

 .(1964ترمجة)1/246( يف الكامل1)
هو))النعمان بن ثابت الكويف، أبو حنيفة اإلمام، يقال: أصلهم من فارس، ويقال: موىل بين تيم، فقيٌه مشهوٌر،  (2)

 (.7163ترمجة)653من السادسة مات سنة مخسني ومائة على الصحيح، وله سبعون سنة ت س((، التقريب
 شرح مشكل(،والطحاوي يف 23527)31/132، وأمحد1/165(أخرجه: أبو حنيفة يف مسنده3)

 (.1646)4/254اآلثار
 (.1964ترمجة)1/246الكامل  (4)
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ضوابط دراسة األسانيد، والذي متيل إليه النفس أنَّ هذا اإلسناد مل يصح إىل حفص بن 
 .(1)سليمان؛ وذلك أنَّ الدارقطين قال: ))تفرد بِِه أَبُو حنيَفة َعن َعْلَقَمة َعنُه((

وقد جاء احلديث من طريق سليمان الشاذكوين، عن ُيىي بن ميان، عن سفيان 
. وهذه متابعة ال قيمة هلا؛ وذلك أنَّ سليمان الشاذكوين (2)الثوري، عن علقمة بن مرثد به

 .(3)مرتوك احلديث متهمٌ 

ْيَباينِّ، َعْن َأيب َمْسُعوٍد  -اأْلَْنَصارِيِّ وقد صحَّ أصل احلديث من رواية َأيب َعْمرٍو الشَّ
يب  (4)، فَ َقاَل: ِإينِّ أُْبدِعَ -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِّ -رضي اهلل عنه

(( ، فَ َقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل، أَنَا أَُدلُُّه َعَلى َمن َُيِْمُلُه، فَ َقاَل َما ِعْنِديفامِحليِن، فَ َقاَل: ))
 .(6)((َمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر فَ َلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلهِ : ))-َصلَّى اهللُ عليه وسلَّم-هلِل َرُسوُل ا

نَّ هذا احلديث مل يتبني معرفة صحة إسناده إىل حفص بن إ خالصة القول:
سليمان؛ وذلك أنَّ الرواة عنه غري معروفني، ومل أجد من أخرجه عن حفص مسنداً، ال سيما 

طين نص على أنَّ أبا حنيفة تفرَّد به، وعلى فرض صحته إىل حفص بن سليمان، وأنَّ الدارق
                                                                        

 (. 1659)2/325كما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر  (1)
 (.1613)2/222(، ومتام يف فوائده 754ترمجة)4/356أخرجه: ابن عدي يف الكامل (2)
اذُكوين البصري، تويف سنة 3) ،كان حافظًا للحديث، ناقدًا لرجاله، وقد  234( هو سليمان بن داود أَبو أَيُّوب الشَّ

به أمحد بن حنبل، وابن معني، وترك حديثه أبو حامت الرازي، وضعفه مجع من احملدثني، واعتذر بعض األئمة عنه  كذَّ
ذهبت فكان ُيدث من حفظه، مما أدى إىل تركه. وعلى كل حال فهو وقالوا: معاذ اهلل أن يتهم، إَّنا كانت كتبه قد 

 4/114والتعديل؛ البن أيب حامت:(،واجلرح 2196ترمجة)2/354مرتوك الرواية. ينظر: التأريخ األوسط؛ للبخاري:
 (. 291ترمجة)3/14(،ولسان امليزان؛ البن حجر:756ترمجة)4/299(،والكامل؛ البن عدي:491ترمجة)

)قوله )أُْبدَِع يب( هو بضمِّ اهلمزة ويف بعض النُّسِخ )بُدَِّع يب( حبذف اهلمزة وبتشديد 13/31ي يف املنهاج قال النوو  (4)
ل هو الصَّواُب، ومعروٌف يف اللُّغة، وكذا رواه أَبُو داود وآخرون  ال ونقله القاضي عن مجهور رواة مسِلٍم، قال واألوَّ الدَّ

 وهي مرُكويب((. باأْلَلف، ومعناه هلكْت دابَّيِت، 
أخرجه: مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهلل مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري  (6)

(، 6129) 4/333واللفظ له، وأبو داود، كتاب األدب، باب يف الدال على اخلري(133()1193)3/1655
 (.17154)21/313أمحد ،و (1571)6/41علهوالرتمذي، أبواب العلم، باب ما جاء الدال على اخلري كفا
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يكون ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص ، إال أنَّ النفس متيل إىل عدم صحة هذا اإلسناد إىل 
 ، واهلل أعلم .(1)حفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

وقد يقول قائٌل أنَّ هكذا قوٌل فيه جمازفة، واجلواب ليس مثة جمازفة أبداً، فتحديد من املخطئ ال يقوي  (مالحظة:1)
احلديث وال يقوي الرواية، وإَّنا معرفة من املخطئ فيه فائدة من يكون عليه احلمل يف نكارة هذا احلديث فحسب، ويف  

 مرين، يضعَّف احلديث مبجرد وجود الراوي الضعيف يف اإلسناد.كال األ
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 الحديث الرابع.28
 ما جاء في فضل من تعلَّم القرآن

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم : ))-صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-، َعِن النَّيبِّ -عنهرضي اهلل -َعْن ُعْثَمانَ  َخي ْ
 ((.اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن عاصم بن هبدلة، عن أيب (1)أخرجه الدارقطين
لمي، عن عثمان  به . -رضي اهلل عنه-عبد الرمحن السُّ

 المناقشة:

معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان من عدمها؛ وذلك لعدم ذكر من مل يتبنيَّ 
، وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص يكون هذا احلديث من صحيح (2)رواه عن حفص

 حديثه؛ وذلك أنَّه توبع على حديثه هذا متابعات تامة وُأخر قاصرة.

ا التامة: فقد تابعه خالد بن عمرو: عن شريك، عن عاصم به  . (3)فأمَّ

قال الدارقطين: ))واختلف عن عاصم بن أيب النجود، فرواه حفص بن سليمان، عن 
 .          (4)((-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-عاصم، عن أيب عبد الرمحن، عن عثمان، عن النَّيبِّ 

ا النازلة: فقد تابع حفٌص على روايته هذه مجاعٌة يف جعل احلديث من مسند  وأمَّ
، قال الدارقطين:))وكذلك رواه سعد بن عبيدة، وعلقمة بن مرثد، -رضي اهلل عنه-عثمان

                                                                        

 .(926)6/333(، و213)3/61العلل يف( 1)
( وذلك أنَّ الدارقطين مل سيق احلديث بإسناده إىل حفص بن سليمان، ومل أجد من أخرج رواية حفص غري 2)

م ذكرمها يف التخريج .  الدارقطين يف هذين املوضعني كما تقدَّ
 (. 926)6/333(،و213)3/61ينظر: العلل؛ للدارقطين (3)
 .3/69العلل (4)
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واحلسن بن عبيد اهلل، وعطاء بن السائب، وسلمة بن كهيل، عن أيب عبد الرمحن السلمي، 
 .(1)عن عثمان وهو الصواب((

، فرواه عن عاصم، عن أيب عبد الرمحن، عن عبد اهلل بن وخالفهم شريك يف رواية عنه
. وهذه خمالفة ال يعتدُّ هبا؛ وذلك أنَّ  شريك بن عبد اهلل  -رضي اهلل عنه-مسعود

 ، وقد نص الدارقطين أنَّ رواية حفص واجلماعة هي الصواب كما سبق.(2)ضعيفٌ 

ن حديث علقمة بن َمْرَثٍد، عن َأيب عبد م صحيح البخاريوقد جاء احلديث يف 
ان ، عن ُعْثمان بن عفَّ لميِّ  . (3)به -رضي اهلل عنه-الرَّمحن السُّ

من  -على فرض صحة إسناده إىل حفص-نَّ هذا احلديث إ خالصة القول:
ث هبا حفص وتوبع عليها متابعات صحيحة، فيكون هذا احلديث من  األحاديث اليت حدَّ

حفظها حفص بن سليمان، فهو من صحيح حديثه، إال أنَّ اإلسناد مل  تلكم األحاديث اليت
 يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إليه، فاهلل أعلم.

 

 

 

 
                                                                        

 (.926)6/333العلل  (1)
 . 312سوف تأيت ترمجته ص:(2)
 (.6521(، و)6527)5/192خريكم من تعلم القرآن وعلمه صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب( 3)

(، والرتمذي، أبواب فضائل القرآن، باب 1462)2/75وأخرجه: أبو داود، كتاب الصالة، باب يف ثواب قراءة القرآن
(، والنسائي يف الكِبى، كتابة القرآن، فضل من تعلم 2957) 6/173ما جاء يف تعليم القرآن 

(، وأمحد 211)1/75(، وابن ماجه، املقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه7912)7/255القرآن
 (.3311)4/2152خياركم من تعلم القرآن وعلمه (، والدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب456)1/455
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 الحديث الخامس.29
 في صالة الوتر -صلى اهلل عليه وسلم-ما جاء في قراءة النَّبيِّ 

َلًة؛ لِ -رضي اهلل عنه-عن عبد اللَّه بن مسعود ي لَي ْ -َتِبيَت ِعْنَد النَّيبِّ ، قَاَل: أُْرِسَلْت أُمِّ
َفَصلَّى  -صلَّى اهلل عليه وسلم-، فَ تَ ْنظَُر َكْيَف يُوتُِر، فَ َباَتْت ِعْنَد النَّيبِّ -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم

بسبح اْسَم رَبَِّك }ب   :  َما َشاَء اللَُّه َأْن ُيَصلِّي، َحتَّى ِإَذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ
،ُثَّ قَ َعَد، ُثَّ قَاَم، ومََلْ (2){قل يا أيها اْلَكاِفُرونَ } يف الرَّْكَعِة اأُلوىَل، َوقَ رََأ يف الثانية:(1){اأَلْعَلى

الم، ث قرأ:  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد  اللَُّه الصََّمُد َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد، َوَلْم َيُكْن }يَ ْفِصْل بينهما بالسَّ
 َحىتَّ ِإَذا فَ رََغ َكب ََّر ُثَّ قَ َنَت، َفَدَعا مما َشاَء اللَُّه َأْن َيْدُعَو ُثَّ َكب ََّر َورََكَع. ،(3){َلُه ُكُفواً َأَحد  

 تخريج الحديث:

، معلقًا من حديث حفص بن سلمان، عن أبان بن َأيب (4)أخرجه ابن عبد الِب
، عن علقمة، عن عبد اللَّه  به. -عنه رضي اهلل-َعيَّاٍش، عن ِإبراهيم النَّخعيِّ

 المناقشة:

مل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان من عدمها؛ وذلك أنَّ ابن عبد 
الِب مل يذكره عن حفص مسنداً، وعدم معرفة من رواه عن حفص حتول بني معرفة صحة 
إسناده إليه، وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص يكون إسناده ضعيفًا جداً؛ من أجل 

إال أنَّ حفصًا قد توبع على حديثه متابعة صحيحة اإلسناد  (6)أبان حفص، وكذلك لضعف

                                                                        

 . 1( سورة األعلى، اآلية: 1)
 .1( سورة الكافرون، اآلية: 2)
 . 1،4( سورة اإلخالص، من اآلية: 3)
 .(4111ترمجة)4/1954االستيعاب يف( 4)
مت  (6)  ترمجته.تقدَّ
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، حيث تابعه سفيان الثوري، عن -إن صحَّ إليه-ممَّا يدل على أنَّه قد حفظ احلديث عن أبان
 .(1) أبان بن أيب عياش به

ويف ذلك داللة على أنَّ احلديث حديث أبان بن أيب عياش، وممَّا يزيد األمر بيانًا أنَّ 
فصًا قد حفظ احلديث، وأنَّ احلديث حديث أبان ما أبانه األثرم حيث قال: ))وقد روى ح

-صلى اهلل عليه وسلَّم-أبان بن أيب عياش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهلل: أنَّ النَّيبِّ 
ومما  ((. وهذا أضعف ما روي يف هذا الباب؛ ألنَّ أباناً مرتوٌك.قنت في الوتر قبل الركوع))

وهن هذا احلديث أنَّ هشامًا رواه عن محاد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهلل يبني 
 وروي عن ابن مسعود من وجوه موقوفاً. موقوفاً.

ومما يزيده وهناً أنَّ أباناً بصري، فلم يشاركه أحد من الكوفيني فيما روى عن إبراهيم، 
عقيلي: ))أبان بن أيب عياش ... ، وقال ال(2)ولعله مل يرو عن إبراهيم غري هذا فتفرد به((

حدثنا أمحد بن صدقة، قال: حدثنا حممد بن حرب الواسطي، قال: مسعت يزيد بن هارون 
يقول: قال شعبة: ردائي ومحاري يف املساكني صدقة إن مل يكن أبان بن أيب عياش يكذب 

عين يف هذا احلديث، قال: قلت له: فلم مسعت منه؟ قال: ومن يصِب على ذا احلديث، ي
 .(3)حديث أبان , عن إبراهيم عن علقمة , عن عبد اهلل يف القنوت...((

ويف ذلك داللة واضحة على أنَّ احلديث حديث أبان بن أيب عياش، وهو حديث 
 منكٌر أنكره العلماء، حىت نص شعبة على كذب أبان يف هذا احلديث، نسأل اهلل السالمة.

                                                                        

(،والعقيلي يف 4992)3/25(،وعبد الرزاق يف املصنف3913)2/97أخرج روايته: ابن أيب شيبة يف املصنف  (1)
 3/615 الكِبى ، والبيهقي يف7/111يم يف احللية (،وأبو نع1553)2/365والدارقطين يف السنن ،1/31الضعفاء

(4156.) 
 .155( ناسخ احلديث ومنسوخه؛ لألثرم ص: 2)
 (.22ترمجة)1/31(الضعفاء3)
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حة إسناده إىل حفص؛ وذلك لعدم نَّ هذا احلديث مل يتبني صإ خالصة القول:
معرفة من رواه عنه؛ وذلك أنَّ ابن عبد الِب ذكره عن حفص معلقاً، وعلى فرض صحة 
ث هبا حفص بن سليمان  إسناده إىل حفص يكون هذا احلديث من األحاديث اليت حدَّ
وتوبع عليها متابعات صحيحة تامة عن أبان، فيكون من صحيح حديثه، وإْن مل يصح فال 

 ر على حفص هذا احلديث، واهلل أعلم.ينك
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 الحديث السادس.31
رضي اهلل -وأبي بكر وعمر -صلى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في قراءات النَّبيِّ 

 -عنهم
صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وأبا بكٍر، َوعمر كانوا -َأنَّ النَِّبيَّ  َعْن رجل له صحبٍة،

 .(1)}ملك يوم الدين{يقرؤون: 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن حممد بن عكرمة، عن رجل (2)أخرجه الدارقطين
 له صحبة به.

 المناقشة:

مل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ الدارقطينَّ مل يذكر 
، ومل أجد من عنه (3)إسناده إىل حفٍص، وإَّنا ذكره يف بيان اختالف الرواة هلذا احلديث معلقاً 

أخرجه مسنداً عن حفٍص، فإْن صحَّ اإلسناد إىل حفص يكون هذا احلديث من منكراته اليت 
مل يتابع عليها، وإن مل يصح كان من تلكم األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص، 

: ))وسئل عن حديث العللوقد حكى الدارقطين االختالف يف هذا احلديث حيث جاء يف 
}ملك ، وأبا بكٍر، وعمر كانوا يقرؤون: -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-أََنٍس َأنَّ النَّيبَّ  الزهري، َعنْ 

  ؟(4)يوم الدين{
                                                                        

 .4سورة الفاحتة، اآلية: (1)
 (.2615)13/155يف العلل (2)
، 24( احلديث املعلق: هو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. ينظر: معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح3)

 . 91ونزهة النظر؛ البن حجر
قرأ باأللف: }َماِلِك{ عاصم والكسائي وخلف ويعقوب، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز  (4)

= وابن مسعود، وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن ابن عوف، وعلقمة، وأيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، -خبالف عنهما -
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، عن أنس. وتابعه عبَّاد بن   فقال: يرويه أَيُّوب بن ُسويٍد، عْن يونس، عن الزُّهريِّ
فرواه  َعْنُه؛ورواه سليمان بن أَْرقم، واختلف  كثري، فرواه عن عقيل، عن الزهري، عن أنس.

، َعْن أنس. ورواه أبو بكر بن عياش، عن  يزيد بن هارون، عن سليمان بن أَْرَقَم، عن الزُّْهرِيِّ
سيَِّب، َوالِباء.

ُ
، عن سعيد بن امل وقيل: عْن َأيب بكر بن َعيَّاٍش،  سليمان، فقال: َعِن الزُّْهرِيِّ

وقال عبد الرزاق: عن الزهري،  عن سليمان التيمي، عن الزهري، وإَّنا هو سليمان بن أرقم،
ورواه حفص بن  وخالفه ُيىي بن ميان، فرواه عن الزهري مرسالً. عن ابن املسيب مرسالً.

صلَّى اللَّه عليه -سليمان، عن حممد بن عكرمة، عن الزهري، عن رجل له ُصْحَبًة، َعِن النَّيبِّ 
اهلل بن طلحة، َعِن الزُّْهرِيِّ .ورواه أبو مطرف، وطلحة بن عبيد اهلل، وقيل: عبيد -وسلَّم

 صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. واملرسل أصح.-ُمْرَساًل، َعِن النَّيبِّ 

، َعْن أَبِيِه. ، َعْن َساملٍِ َوَرَواُه حبر السقاء،  ورواه هشيم، فقال: أخِبين خمِب، َعِن الزُّْهرِيِّ
، َعنْ  ، َعِن الزُّْهرِيِّ  َأيب َسَلَمَة، َعْن َأيب هريرة. وعبد اْلَعزِيِز ْبُن احلَُْصنْيِ

 .(1)واملرسل أصح؛ هو احملفوظ((

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يتبني معرفة صحة إسنادها إ خالصة القول:
إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لعدم معرفة حال من رواه عنه، وعلى فرض صحة إسناد 

                                                                                                                                                                                                             

على وزن )َفِعل( : ابن كثري، ونافع، وابن عامر، ومحزة،  وقتادة، واألعمش، واحلسن، والزهري، وغريهم، وقرأ }َمِلِك{ =
وأبو عمرو، وزيد، وأبو الدرداء، وابن عمر، واملسور، وابن عباس، وجماهد، وُيىي بن وثاب، ومروان بن احلكم، 

  واألعرج، وأبو جعفر، وشيبة، وابن جريج، واجلحدري، وابن جندب، وابن حميصن، وهو اختيار أيب عبيد، وهي قراءة
، وتعليق حمققي العلل؛ البن أيب 9-1/1كثري من الصحابة والتابعني. ينظر : معجم القراءات؛ لعبد اللطيف اخلطيب

 (. 1(حاشية)1716)4/551حامت
 6/36باب يف فاحتة الكتاب (، وينظر: جامع الرتمذي، أبواب القراءات، 2615)12/157العلل؛ للدارقطين( 1)
 3/354(، و1211)2/224(،وأطراف الغرائب؛ البن طاهر116)4/555، والعلل؛ البن أيب حامت(2927)
(، فقد أطال 1( حاشية)159)2/616(، وينظر: تعليق الدكتور سعد احلميد على سنن سعيد بن منصور 2924)

 النفس يف احلديث يف مثانية صفحات. 
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احلديث إىل حفص يكون إسناده ضعيفًا جداً؛  لتفرده بإسناده، وخمالفته لغريه من الرواة كما 
 أشار إىل ذلك الدارقطين، واهلل أعلم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

147 

 الحديث السَّابع.31
 ما جاء في نكاح األيِّم

د -رضي اهلل عنهما-عن ابن عبَّاسٍ  قال:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، عِن النَّيبِّ حممَّ
 ...(( احَلِديث. َأَحقُّ بِنَ ْفِسَها (1)األيِّمُ ))

 تخريج الحديث:

، من حديث حسني بن حممد، عن حفص بن سليمان، عن زيد (2)أخرجه الدارقطين
 به. -رضي اهلل عنهما-بن أسلم، عن عبد الرمحن بن وعلة، عن ابن عباس

 المناقشة:

من عدمها؛ وذلك أنَّ الرواة عنه  مل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان
؛ البن طاهر، وهو إسناد األطراف؛ وذلك حلذفهم يف (3)غري معروفني إال حسني بن حممد

منكٌر غريب؛ مل يروه عن عبد الرمحن إال زيد بن أسلم، وال عن زيد إال حفٌص، وال عن 
ن َعنُه، َومن حفص إال حسني بن حممد، قال الدارقطين: ))َغرِيب من َحِديث عبد الرَّمحَْ 

َحِديث زيد بن أسلم َعنُه، تفرد ِبِه َحْفص بن ُسَلْيَمان أَبُو عمر اْلمقري َصاحب َعاِصم ومل 
د(( ، وفقد معرفة اإلسناد إىل حسني بن حممد يقتضي التوقف (4)يروه َعنُه غري ُحَسنْي بن حُمَمَّ

 صحيح، وقد مرَّ يف هذا يف اجلزم بأنَّ النكارة من حفص، فقد يكون اإلسناد إىل حفص غري

                                                                        

 عنها. ويريد باألمي يف هذا احلديث األمي يف األصل اليت ال زوج هلا، بكرًا كانت أو ثيباً، مطلقة كانت أو متو،ى (1)
 .1/49مادة )أمي(،وغريب احلديث؛ البن اجلوزي 1/16الثيب خاصة. ينظر: النهاية يف غريب احلديث؛ البن األثري

 (.2436)3/275كما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر (2)
ت من ضمن  (3) الرواة الذين يروون عن حفص ))احلسن بن حممد بن مل أستطع متيزه، ولعلَّه حتريف؛ وذلك أينَّ وجدَّ

أعني احلراين، أبو علي، وقد ينسب إىل جده، صدوٌق من التاسعة، مات سنة عشرة ومائتني خ م س((، 
 (.1251ترمجة)5/35(، وينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي1215ترمجة)153التقريب

 (.2436عقيب)3/275أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر (4)
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البحث نظائر ذلك بكثرة، فأحيانًا يستغربون احلديث من الراوي الثقة، على الرغم من أنَّ 
 اإلسناد إليه غري صحيٍح، ويف الراوي الضعيف نظائر ذلك أكثر.

على اختالف يف ألفاظ  -رضي اهلل عنهما-وقد صحَّ أصل احلديث عن ابن عبَّاس
، خُيِْبُ عن ابِن عبَّاسٍ  احلديث عن نَاِفَع ْبنَ  صلَّى اهللُ -، َأنَّ النَّيبَّ -رضي اهلل عنهما-ُجبَ رْيٍ

الث َّيُِّب َأَحقُّ بِنَ ْفِسَها ِمْن َولِي َِّها، َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر، َوِإْذنُ َها قَال: )) -عليه وسلَّم
 .(1)((ُسُكوتُ َها

إسناده إىل حفص؛ وذلك لعدم نَّ هذا احلديث مل يتبنيَّ لنا صحة إ خالصة القول:
معرفة من رواه عنه، إال واحداً، وعلى فرض صحته إىل حفص يكون اإلسناد ضعيفًا منكراً؛ 

 من أجل حفص، ولتفرده بإسناده إىل عبد الرمحن بن وعلة، مع عدم املتابع، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، 1421)2/1527أخرجه: مسلم، كتاب احلج، باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت(1)
(، والرتمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء يف 2591)2/223واللفظ له، وأبو داود، كتاب النكاح، باب يف الثيِّب

ب البكر يف (، والنسائي، كتاب النكاح، استئمار األ1151)2/457استئمار البكر والثيب
(، والدارمي، كتاب النكاح، باب يف استئمار البكر 1111)3/377(،وأمحد3254)5/14نفسه

 (. 2234)3/1391والثيب
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 الحديث الثامن.32
 إلبلل -صلى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في بيع النَّبيِّ 

ِبل بِالَبِقيعِ ، قال:))-رضي اهلل عنهما-عْن عبد اهلل بن عمر  ....((كنت أبيع اإْلِ

 تخريج الحديث:

، من حديث يزيد بن هارون، عن حفص بن سليمان، عن مساك، (1)أخرجه الدارقطين
 به. -رضي اهلل عنهما-عمر-عن سعيد بن جبري، عن ابن

 المناقشة:

إىل حفص بن سليمان من عدمها؛ وذلك لعدم معرفة  مل يتبنيَّ يل معرفة صحة إسناده
الرواة الذين دون يزيد بن هارون؛ لفقد كتاب الدارقطين، وقْد أعلَّه الدارقطين بالتفرُّد حيث 
ْقرِئ َصاحب َعاِصم، َعن مساك بن 

ُ
قال: ))َغرِيب من َحِديث أيب عمر َحْفص بن ُسَلْيَمان امل

، وتفرُّد يزيد بن هارون عن حفص ال يضرُّه؛ وذلك (2)َعنُه((َحْرب، تفرد بِِه يزِيد بن َهاُرون 
، ولو صحَّ اإلسناد إىل حفص لكان حفٌص متابع على حديثه  (3)أنَّ يزيد بن هارون ثقٌة متقن

كما سوف يأيت، إال أنَّ كالم الدارقطين ُيمل على أنَّ هذا اإلسناد ال يصحُّ إىل حفص بن 
يثبت أنَّه رواه عن حفٍص، وهو إسناد خطأٌ، على هذا  سليمان، وكأنَّ يزيد بن هارون مل

ُيمل كالم الدارقطين، ولو كان اإلسناد موجودًا لتبنيَّ حقيقة ذلك، ال سيما وأنَّ رواية 
 حفص مل خيرجها أحٌد غري الدارقطين, واهلل أعلم .

                                                                        

 (2956)3/369كما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر  (1)
 (.2956)3/369( أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر 2)
موالهم أبو خالد الواسطي، ثقٌة متقٌن عابٌد، من التاسعة مات سنة ست هو))يزيد بن هارون بن زاذان السلمي،  (3)

 (.7719ترمجة)555ومائتني وقد قارب التسعني ع((، التقريب
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وعلى فرض صحة اإلسناد إىل حفص بن سليمان، فإنَّه قد توبع عليه، فرواه مجاعٌة 
ِبَل  -رضي اهلل عنهما-ن مساك، عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر ع قال: ُكْنُت أَبِيُع اإْلِ

نَاِنرَي، َفأَتَ ْيُت النَّ  رَاِهِم َوآُخُذ الدَّ رَاِهَم، َوأَبِيُع بِالدَّ نَاِنرِي َوآُخُذ الدَّ َصلَّى اهللُ -يبَّ بِاْلَبِقيِع َفأَبِيُع بِالدَّ
ِإَذا َأَخْذَت رِيُد َأْن َيْدُخَل ُحْجَرَتُه، فََأَخْذُت بِثَ ْوبِِه َفَسأَْلُتُه؟ فَ َقاَل: ))َوُهَو يُ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َنُه بَ ْيع   َنَك َوبَ ي ْ ُهَما بِاآْلَخِر َفاَل يُ َفارِقَ نََّك، َوبَ ي ْ  .(1)((َواِحًدا ِمن ْ

ح كبار األئمة وقفه .بروايته مرفوعاً  (2)وإسناده ضعيٌف؛ لتفّرد مساك ، فقال (3)وقد رجَّ
الرتمذي: ))هذا حديث ال نعرفه مرفوعًا إال من حديث مساك بن حرب، عن سعيد ابن 

. وروى داود بن أيب هند هذا احلديث، عن سعيد بن -رضي اهلل عنهما-جبري، عن ابن عمر
 .موقوفاً(( -رضي اهلل عنهما-جبري، عن ابن عمر

فرواه مساك بن حرب، عن  وقال الدارقطين: ))اختلف يف رفعه على سعيد بن جبري؛
سعيد بن جبري، مرفوعاً...وخالفه داود بن أيب هند، فرواه عن سعيد بن جبري، عن ابن عمر، 
موقوفاً، وكذلك رواه سعيد بن املسيب، ونافع، عن ابن عمر، موقوفاً، ومل يرفعه غري مساك، 

                                                                        

(،والرتمذي، أبواب البيوع، 3364)3/265أبو داود، كتاب البيوع، باب يف اقتضاء الذهب من الورق أخرجه: (1)
(، 4612) 7/211، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب (، والنسائي1242)2/636باب ما جاء يف الصرف

(، 2252)2/755(،وابن ماجْه، كتاب التجارات، باب اقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب5135)5/61
(، 2523) 3/1511(، والدارمي، كتاب البيوع، باب الرخصة يف اقتضاء الورق من الذهب6669)9/393وأمحد 

 (.1216)2/65(، واحلاكم يف املستدرك4925) 11/217حه وصححه ابن حبان يف صحي
هو))مِسَاك بكسر أوله، وختفيف امليم، بن حرب بن أوس بن خالد، الذهلي البكري الكويف، أبو املغرية، صدوٌق،  (2)

وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغري بأخرة، فكان رمبا تلقن، من الرابعة مات سنة ثالث وعشرين خت م 
 (.2524ترمجة)266التقريب ((،4

أخرج الرواية املوقوفة: النسائي، كتاب البيوع، باب أخذ الورق من الذهب، والذهب من الورق، وذكر اختالف  (3)
(،وأبو يعلى يف 21251)4/376(، وابن أيب شيبة يف املصنف4616)7/212ألفاظ الناقلني خلِب ابن عمر فيه

 (.6564)15/24مسنده
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اه شعبة بأسانيد له ، وقال البيهقي: ))وهذا ممَّا يتفرد به مساك، ورو (1)ومساك سيء احلفظ((
 .(2)موقوفاً عليه(( -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر

نَّ هذا احلديث مل يتبني يل معرفة صحة إسناده إىل حفص بن إ خالصة القول:
سليمان؛ لعدم معرفة الرواة عن يزيد بن هارون عنه، وعلى فرض صحته إىل حفص بن 

احلديث من أجل حفص، وأنَّ  سليمان، فإنَّ حفصًا قد توبع عليه، فال مدخل إلعالل
واحلمل فيه  -رضي اهلل عنهما-احلديث ال يصحُّ مرفوعاً، إَّنا هو موقوٌف من قول ابن عمر
 على مساك كما نص كبار األئمة كما سبق بيانه، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، وتعليق حمققي مسند أمحد 1254)3/59(، وينظر: التلخيص احلبري؛ البن حجر3572)13/114العلل(1)
 (.1(حاشية)4113)1/419

 (.1923عقيب)2/269(السنن الصغري2)
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 الحديث التاسع.33
 ما جاء في ستر اهلل وعفوه على عباده في الدنيا واآلخرة

َمْن َأَصاَب قال: )) -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-، عِن النَّيبِّ -اهلل عنهرضي -عْن عليٍّ 
َذنْ ًبا فَ ُعوِقَب ِبِه فَاللَُّه َأْعَدُل ِمْن َأْن يُ ثَ نِّي ُعُقوبَ َتُه َعَلى َعْبِدِه، َوَمْن َأْذَنَب َذنْ ًبا َفَستَ َرُه 

 ((.َقْد َعَفا اللَُّه، فَاللَُّه َأْكَرُم ِمْن َأْن يَ ُعوَد َعَلى َشْيءٍ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن أيب إسحاق، عن أيب (1)أخرجه الدارقطين
 به. -رضي اهلل عنه-جحيفة، عن علي

 المناقشة:

، وعلى فرض (2)مل يتبنيَّ يل معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان من عدمها
صحة إسناده إىل حفص يكون حفص قد توبع على روايته متابعات تامة كما جاء يف 

صلَّى اهلل عليه -؛ للدارقطين: ))وسئل عن حديث أيب جحيفة، عن علي، عن النَّيبِّ العلل
، (3)...فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه، فرواه يونس بن أيب إسحاق-وسلَّم

رة، واحلكم بن عبد اهلل النصري، وحفص بن سليمان، وأبو محزة الثمايل ثابت واخلليل بن م

                                                                        

 (. 315)3/121يف العلل( 1)
 هذا املوطن وذلك أينِّ مل أجد من أخرجه عنه مسنداً، ومل أجد من أخرج رواية حفص غري الدارقطين يف العلل يف (2)

الختصار كما تقدم مثل هذا من حمذوف اإلسناد إىل حفص، كعادته يف ذكر االختالف على مدار اإلسناد؛ طلبًا ل
 .قبل

(،وابن ماجه، كتاب 2525) 4/312الرتمذي، أبواب اإلميان، باب ما جاء ال يزين الزاين وهو مؤمن ( أخرج روايته:3)
مجيعهم من حديث (، 412)2/126(، والبزار776)2/156، وأمحد (2554) 151/ 2احلدود، باب احلد كفارة

حجاج بن حممد عن يونس به، وقال الرتمذي عقيبه: ))حسن غريب((، وصححه احلاكم، وضياء املقدسي يف املختارة 
 (. ومل أجد من أخرج رواية اآلخرين. 14125)11/565(، وينظر: إحتاف املهرة؛ البن حجر775) 374/ 2
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، وقد أشار الدارقطين إىل أنَّ (1)بن أيب صفية، عن أيب إسحاق، عن أيب جحيفة، عن علي((
قد اختلف عليهما، وأنَّ احلمل على من روى عنهما، ال عليهما  (2)حفصًا وأبا محزة الثمايل

ما ضعيفان، ح يث قال: )) واختلف عن حفص بن سليمان، وأيب محزة، فقيل: عن مع أهنَّ
حفص، عن أيب إسحاق، عن عون بن أيب جحيفة، عن أبيه، عن علي، وهذا القول وهم 

 .(3)والصحيح عن أيب إسحاق، عن أيب جحيفة...(( من قائله.

من حديث  الصحيحينوحلديث علي الذي رواه حفص وغريُُه هذا شاهٌد مبعناه يف 
اِمِت، قال: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلِل  ُعبادة يف جَمِْلٍس، فَ َقاَل:  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-بِن الصَّ

 تُ َباِيُعوِني َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا بِاهلِل َشْيًئا، َواَل تَ ْزنُوا، َواَل َتْسرُِقوا، َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَِّتي))
الَّ بِاْلَحقِّ، َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم فََأْجُرُه َعَلى اهلِل، َوَمْن َأَصاَب َشْيًئا ِمْن َذِلَك فَ ُعوِقَب َحرََّم اهللُ إِ 

 ِبِه فَ ُهَو َكفَّارَة  َلُه، َوَمْن َأَصاَب َشْيًئا ِمْن َذِلَك َفَستَ َرُه اهلُل َعَلْيِه، فََأْمُرُه ِإَلى اهلِل، ِإْن َشاءَ 
بَهُ َعَفا َعْنُه، َوِإْن شَ   .(4)((اَء َعذَّ

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يتبنيَّ يل معرفة صحة إسنادها إ خالصة القول:
إىل حفص، إال أنَّ صنيع الدارقطين يدل على صحة اإلسناد إىل حفص بن سليمان، وعلى 
فرض ذلك يكون حفص بن سليمان متابعًا على روايته متابعة تامة صحيحة، فيكون هذا 

ث هبا حفص وقد حفظها، وأنَّ االختالف الذي أشار احلدي ث من تلكم األحاديث اليت حدَّ

                                                                        

 (.315)3/121العلل  (1)
، من 2) ( هو))ثابت بن أيب صفية الُثمايل، بضم املثلثة، أبو محزة، واسم أبيه دينار، وقيل سعيد، كويفٌّ ضعيفٌّ رافضيٌّ

 (. 6564اخلامسة مات يف خالفة أيب جعفر ت عس ق(( ، التقريب)
  (.315)3/121( العلل3)
مبكة، وبيعة  -صلى اهلل عليه وسلم-أخرجه : البخاري، كتاب املناقب، باب وفود األنصار إىل النيب  (4)

(، 1759)3/1333(، ومسلم، كتاب احلج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غري أمرهن3192)6/66العقبة
 واللفظ له.
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إليه الدارقطين هو وهم من قائله، وليس من حفص بن سليمان وثابت بن أيب صفية، كما 
 بنيَّ ذلك الدارقطين نفسه، واهلل أعلم .
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 الحديث العاشر.34
 -صلى اهلل عليه وسلَّم-النَّبيِّ ما جاء في فضل الصالة على 

َمْن قال:  )) -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم  -، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-عن َأيب ُموسى
 ((.َصلَّى َعَليَّ َصاَلًة َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا

 تخريج الحديث:

 .(1)أخرجه الطِباين

 المناقشة:

صحة إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لعدم معرفة من رواه  يل معرفةمل يتبنيَّ 
عنه، وقد أعلَّه اهليثمي حبفص خاصة، حيث قال: ))رواه الطِباين، وفيه حفص بن سليمان 

، فإن ثبت قول اهليثمي (2)القارئ، وثقه وكيع وغريه، وضعفه اجلمهور، وبقية رجاله ثقات((
سليمان؛ وذلك أنَّه مل يتابعه أحٌد على  هذا، فيكون هذا احلديث من منكرات حفص بن

 .-رضي اهلل عنه-حديثه هذا، عن أيب موسى

أحاديث كثرية، تنظر يف  -صلى اهلل عليه وسلم-وقد صح فضل الصالة على النَّيبِّ 
 .(3)مضاهنا

                                                                        

كتب الطِباين، ال سيما موارد اهليثمي يف جممع مل أجده يف  (. و 17352) 15/153( كما يف جممع الزوائد؛ للهيثمي1)
؛ فإنَّه مل يطبع كاماًل، وهذا -أو ساقط من األوسط، أو الصغري-الزوائد، الكبري، واألوسط، والصغري، ولعلَّه يف الكبري

ه، فاهلل على سبيل الظن؛ وذلك أنَّ املعجم الكبري من موارد ابن كثري يف جامع املسانيد والسنن، ومل أجده خمرجًا في
 إال يف هذا املوضع، واهلل أعلم . -رضي اهلل عنه-أعلم،  ثَّ أين مل أجده من حديث أيب موسى

 (.17352)15/153( جممع الزوائد2)
ينظر: فضل الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم؛ للقاضي أيب إسحاق إمساعيل اجلهضمي، وكتاب الصالة  3))

 أليب بكر بن أيب عاصم. ؛-صلى اهلل عليه وسلم-على النيب 
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نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يتبني لنا صحة إسنادها إىل إ خالصة القول:
فرض صحة اإلسناد إىل حفص يكون هذا احلديث من  حفص بن سليمان، وعلى

األحاديث املنكرة اليت تفرَّد بإسنادها حفص بن سليمان، وكالم اهليثمي يدلُّ على أنَّ العلة 
 من حفص بن سليمان، مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح، واهلل أعلم.
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 الحديث الحادي عشر.35
 مطعمه ومشربهما جاء في قول اإلنسان عند 

يقول:  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-عن أم حممد األنصارية، قالت: مسعت رسول اهلل 
َمْن قَاَل ِعْنَد َمْطَعِمِه َوَمْشَرِبِه: ِبْسِم اهلِل َخْير األْسَماِء، ِبْسِم اهلِل َرّب األْرِض َوالسََّماِء، ))

 ((.لم َيُضرُُّه َما َأَكَل أْو َشِربَ  -ِبْسِم اهلِل الذَّي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشيء  

 تخريج الحديث:

، من طريق حفص بن سليمان، عن عمر بن ذر، عن (1)أخرجه أبو موسى األصبهاين
 عبيد اهلل بن أيب احلبحاب، عن أمِّ حممد األنصارية به .

 المناقشة:

معرفة مل يتبنيَّ يل معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان من عدمها؛ وذلك لعدم 
من رواه عن حفص، وذلك أينَّ مل اجده مسندًا يف كتاب آخر، وكتاب أيب موسى مفقوٌد، 
وقد ضعَّف احلافظ ابن حجر احلديث من أجل حفص، حيث قال: ))أخرجه أبو موسى، 
من طريق حفص بن أيب داود، وهو حفص بن سليمان القارئ، أحد الضعفاء يف 

ث أيضاً، أنَّ عبيد اهلل ابن حباب مل يذكر فيه جرح وال ، وممَّا يضعَّف به احلدي(2)احلديث((
 .(3)تعديل، وال يعرف بطلبه للحديث

                                                                        

 (.12249)1/472واإلصابة؛ البن حجر (،7616)5/392أسد الغابة؛ البن األثري (كما يف1)
:وكتاب أيب موسى هذا مفقوٌد، وهو من موارد ابن األثري يف كتابه أسد الغابة وأبو موسى هذا هو حممد بن عمر قلت: 

ووفاته بأصبهان، وإليها ينتسب، رحل إىل بغداد ومهذان، ولد بن أمحد األصبهاين املديين، من حفاظ احلديث، مولده 
، وقد ألف ذياًل كبريًا على كتاب ابن منده مشتماًل على أمساء الكثريين من الصحابة. 611ومات سنة  651سنة 

 (.511ترمجة)4/215، وينظر: وفيات األعيان؛ البن خلكان1/5ينظر: مقدمة حتقيق أسد الغابة
 (.12249)1/472حجر( اإلصابة؛ البن 2)
 .4/92(، واألعالم؛ للزركلي4432ترمجة)37/416ينظر ترمجته يف تأريخ دمشق؛ البن عساكر (3)
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َما ِمْن َعْبٍد يَ ُقوُل ِفي َصَباِح ُكلِّ قال: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-والذي صحَّ أنَّ النَّيبَّ 
َلٍة: ِبْسِم اللَِّه الَِّذي اَل َيُضرُّ  َمَع اْسِمِه َشْيء  ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي يَ ْوٍم َأْو َمَساِء ُكلِّ لَي ْ

 .(1)((السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ِإالَّ َلْم َيُضرَُّه َشْيء  

ا التسمية عند الطعام فكما جاء عن ُعَمَر ْبَن َأيب َسَلَمَة، يَ ُقوُل: ُكْنُت ُغاَلًما يف  أمَّ
، وََكاَنْت يَِدي َتِطيُش يف الصَّْحَفِة، فَ َقاَل يل َرُسوُل -َعَلْيِه َوَسلَّمَ صلَّى اهلُل -َحْجِر َرُسوِل اللَِّه 

 .(2)((يَا ُغاَلُم، َسمِّ اللََّه، وَُكْل بَِيِميِنَك، وَُكْل ِممَّا يَِليكَ : ))-َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه 

 يل معرفة صحة إسنادها نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت مل يتبنيَّ إ خالصة القول:
إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لعدم معرفة الرواة الذين دونه، وعلى فرض صحة إسناده إىل 
حفص يكون إسناد احلديث ضعيفًا جداً؛ من أجل حفص بن سليمان، ال سيما وأنَّ ابن 

 حجر قد أعلَّ احلديث حبفص، واهلل أعلم. 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، والرتمذي، أبواب الدعوات، باب ما 6511)4/323أبو داود، كتاب األدب، باب ما يقول إذا أصبح أخرجه: (1)
اب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح (، وابن ماجه، كت3311)6/335جاء يف الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى

(، وقال الرتمذي عقيبه: ))َهَذا َحِديٌث َحَسٌن 555)1/235(،445)1/491(، وأمحد3159)2/1273وإذا أمسى
 . -رضي اهلل عنه-(، مجيعهم من حديث عثمان162)3/132َصِحيٌح َغرِيٌب((، وصححه ابن حبان

(، 6375)7/51التسمية على الطعام واألكل باليمني: البخاري، كتاب األطعمة، باب أخرجه (2)
 ( واللفظ له.2522)3/1699(،ومسلم، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما6371و)
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 المبحث الثالث

 فيها حفص بن سليمان من قبل اإلسناداألحاديث التي أخطأ 

ث هبا حفص بن  منكرةمُت يف هذا املبحث عن األحاديث تكلَّ  اإلسناد اليت حدَّ
دت الطُّرق أو كان الطَّريق إليه واحداً  ، (1)سليمان ممَّا صحَّ أو َحُسَن ِإْسَناُدُه إليه، سواٌء تعدَّ

أي -ن روى عنهم حفص، سواء كانوافيكون اإلعالل حبفص ال بغريه ممَّن روى عنه، وال ممَّ 
ثقات أو ضعفاء، فيضعَّف احلديث حبفص ال بشيوخه إال إذا دلَّ الدليل  -شيوخ حفص

؛ وذلك بناًء على أنَّ اإلسناد مل يصح إليهم؛ لضعف (2)على أنَّ حفصًا قد حفظ احلديث
 حفص نفسه.

أيضاً، بل وأكثر األخطاء وكما أنَّ النَّكارة  تقع يف منت احلديث فهي تقع يف اإلسناد 
تقع يف األسانيد؛ وذلك لكثرهتا وتشعبها، أمَّا املنت فهو أسهل يف احلفظ من اإلسناد، وملَّا  

كان هذا األمر أفردت األحاديث اليت تنكر على حفص من قبل اإلسناد، مع أنَّ منت 
ليه، وانفراد احلديث صحيٌح من غري طريق حفص، إال أنَّ حفصًا قد أتى بإسناد مل يتابع ع

حفص بإسناد هو مظنة للخطأ، بل ُيكم خبطئه إذا مل يتابع على إسناده؛ وذلك أنَّ 
أال ىن ال يُقبل يف املنت ال ينبغي على))الباحث أْن يعامل اإلسناد معاملة املنت، وأنَّ كل مع

يروي متناً  يُقبل مثله يف اإلسناد، فاإلسناد مثل املنت هو من مجلة ما رواه الراوي، فالراوي ال
فحسب، بل يروي إسنادًا ومتناً؛ فهو خيِب بأن شيخه حدثه هبذا احلديث، وأن شيخ شيخه 

 نت هو الذي حتمله هبذا اإلسناد.حدث شيخه به، وهكذا إىل آخر اإلسناد، وأن هذا امل

                                                                        

دت الطرق مع  (1) وملَّا كانت الرغبة والدراسة األكادميية متيل إىل االختصار، قمت حبذف اإلسناد إىل حفص إذا تعدَّ
إذا كان اإلسناد إىل حفص واحداً ذكرته بكلِّيته، وعدم الرتمجة ملن هو دون حفص إشارة من الباحث  صحتها إليه، أمَّا

ال تنزل رتبتهم عن درجة احلديث احلسن، ومل أترجم هلم من باب االختصار  -أي حفصاً -إىل أنَّ الرواة الذين دونه
.  ليس إالَّ

 وهذا له مبحث خاص يف هذه الرسالة. (2)
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ا  ث باحلديث على وجهه إسنادًا ومتناً، أمَّ وال يوصف الراوي بأنَّه أصاب إال إذا حدَّ
أخطأ يف اإلسناد أو يف املنت، أو يف بعض اإلسناد أو يف بعض املنت، فال يستحق هذا إذا 

 الوصف، اللهم فيما أصاب فيه من بعض الرواية مما مل خُيطىء فيه منها.

ر، م فيه أو أخَّ أو أبدل فيه كلمة  فإن كان خطؤه يف املنت، بأْن زاد فيه أو نقص، أو قدَّ
فيه أو حرف، أو أدرج فيه ما ليس منه، أو رواه باملعىن  بكلمة، أو مجلة جبملة، أو صحف

فقلب معناه َحكمنا حينئٍذ بأن هذا املنت خطأ، أو وقع فيه بعض اخلطأ، وإن مل خيطئ 
 اإلسناد، بل أتى به على اجلادة واالستقامة. الراوي يف

، وكذلك؛ إن كان خطؤه يف اإلسناد، كأن يكون زاد فيه أو نقص، أو قدم فيه أو أخر
أبو أبدل فيه راويًا براِو، أو دخل عليه إسناد يف إسناد، أو صحف فيه أو حرف، أو أدرج 
فيه ما ليس منه حكمنا  حينئِذ بأن هذا اإلسناد خطأ، أو وقع فيه بعض اخلطأ، وإن أتى 

 باملنت على االستقامة.

ىت جييء وإذا كان املنت الذي تفرد بروايته بإسناد ما رجل ضعيف، ال يُبل من مثله ح
ألن الضعيف ال يقبل ما يتفرد  له متابع عليه أو شاهد مبعناه، يُ ْثِبت للفظه أو ملعناه أصالً؛

 به.

فكذلك؛ اإلسناد الذي يتفرد بروايته رجل ضعيف، ال يقبل من مثله حىت جييء له ما 
يثبت له أصاًل من رواية غريه؛ فإن اخلطأ يف اإلسناد، ليس بدون اخلطأ يف املنت، فمن 
خُيطيء، خُيطيء يف اإلسناد واملنت مجيعاً، بل إنَّ اخلطأ يف األسانيد أكثر وقوعاً منه يف املتون؛ 
ألن األسانيد متشعبة ومتداخلة ومتشاهبة، خبالف املتون، ولذا؛ جتد كثريًا من الرواة ُيسنون 

، وهذا (1)حفظ املتون دون األسانيد، ويكون خطؤهم يف األسانيد أكثر منه يف املتون...((

                                                                        

 .67-65ت؛ للشيخ طارق بن عوض اهلل:اإلرشادا (1)
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، فتفرد الثقة بإسناد (1)تأصيل مهٌم قد يغفل عنه البعض ممن يشتغل بنقد األحاديث ودراستها
 حديث أحياناً يكون علًة، فكيف بتفرُّد الضعيف؟.

وقد يقول قائٌل: مَل ال جيعل اإلسناد الصحيح شاهدًا إلسناد حفص املنكر عليه؟ 
يف مجلة أخطائه، واخلطأ ال يتقوى بغريه؛  واجلواب على ذلك أنَّ تفرُّد حفص باحلديث يعدُّ 

ألنَّه خطأٌ، وصنيع األئمة جرى على هذا الصنيع وإْن كان قد غفل عنه بعض النَّاس ممن أولع 
 كالم األئمة املتقدمني جيد ، ومن ينظر يف(2)بتقوية األحاديث باملتابعات وإْن كانت خاطئةً 

 صنيعهم دليالً للتأصيل السابق الذكر.ل
((، هذا احلديث متفٌق إنََّما األْعَماُل بِالن ِّيَّاِت...وباملثال يتضح املقال: حديث : ))

من حديث علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن اخلطاب، وال يصحُّ إال من هذا (3)عليه
ا قام أحد الرواة فجعله من حديث أيب سعيد اخلدري أنكره  -رضي اهلل عنه-الطريق، فلمَّ

هلذا، وليس مثة نكارة يف منت  اً عليه بالبطالن، ومل جيعلوا هذا شاهد األئمة، وحكموا
احلديث، وإَّنا اخلالف يف راويه من الصحابة، قال عبد الرمحن بن أيب حامت: ))وُسِئَل  َأيب 
عن حديٍث رواُه نُوُح بن حبيٍب، عن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن َأيب َروَّاد، عن مالك بن 

، عن النَّيبِّ أََنٍس، عن زيد ب صلى اهلل -ن أسلم، عن عطاِء بن يساٍر، عن َأيب َسِعيٍد اخلدريِّ
...((؟قال َأيب: هذا حديٌث باطٌل ليس له أصٌل؛  ِإنََّما اأَلْعَماُل بِالن ِّيَّاتِ : )) -عليه وسلم

                                                                        

 لذا جاء كتاب اإلرشادات نصيحة ملن يغفل عن هذا األمر. (1)
 ( ))فثبوت املتابعة؛ يشرتط له أمور:2)

 األول: صحة اإلسناد إىل املتاِبع واملتابَع.
ون منكرة ال أصل الثاين: أن تكون الرواية حمفوظة إليهما، وليس ذلك من خطأ بعض الرواة عنهما، أو أحدمها؛ فتك

 هلا.
الثالث: أن يكون كل من املتاِبع واملتابَع قد مسع هذا احلديث من الشيخ الذي اتفقا على روايته عنه...فهذه؛ هي 
شروط إثبات املتابعة، بصرف النظر عن كون هذه املتابعة مما ترقى إىل التقوية، فيعتد هبا يف دفع اخلطأ عن املتابَع، أو 

 .54ال((. اإلرشادات:
 (.1957)3/1616( كتاب بدء الوحي، املقدمة،ومسلم1)1/5( البخاري3)
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، عن َعْلَقمَة  ْيِميِّ د بن إبراهيم الت َّ ا هو: مالٌك، عن ُيىي بن سعيٍد، عن حممَّ ابن وقَّاص، ِإَّنَّ
 .(1)((-صلى اهلل عليه وسلم-عن ُعَمَر، عن النَّيبِّ 

والكالم يف هذا املوضوع يطول جداً، أكتفي مبا نقلت، ففيه داللة واضحة ملا نضَّرت، 
البحث ما يدل على ذلك، وكيف أنَّ الرواة الضعفاء خيطؤون يف  هذا وسوف جيُد الناظر يف

 .(2)األسانيد وينفردون هبا

األحاديث اليت أنكرت على حفص من قبل اإلسناد فيه بيان أنَّ حفصًا مل وإفراد 
د اخلطأ؛ وذلك أنَّ املتهمني والكذابني مههم صناعة واختالق متون األحاديث؛  يكن يتعمَّ
ا حفص فدخل الوهم خطأ ال تعمداً؛ وذلك أنَّه وافق الرواة يف  ملوافقه هواهم ورغباهتم، أمَّ

حاديث وإن كان خالفهم يف األسانيد، ويف ذلك داللة على أنَّ مل هذا املبحث يف متون األ
م ذلك يف ترمجته، واهلل أعلم. د اخلطأ، وهذا هو احلق الذي ال نزاع فيه كما تقدَّ  يتعمَّ

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

( ،واحللية؛ 213)2/193(،و2259)11/263(، وينظر: العلل؛ للدارقطين،354)2/254( العلل؛ البن أيب حامت،1)
 .21/275،والتمهيد؛ البن عبد الِب، 5/342أليب نعيم، 

(: ))سفيان بن وكيع...وقد ساق 3334ترمجة)2/173ميزان االعتدالومن أمثلة نكارة اإلسناد ما قاله الذهيب يف  (2)
 مخسة أحاديث منكرة السند ال املنت((، وغري ذلك من األمثلة . -أي ابن عدي-له أبو أمحد
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 الحديث األول.36
 في التَّشهد -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في جلوس النَّبيِّ 

))َكاَن ِإَذا َجَلَس ِفي -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-النَِّبيَّ  َأنَّ  -رضي اهلل عنه-َعْن ُعَمرَ 
 . الصَّاَلِة َيَضُع ِمْرفَ َقُه ِفي َأْصِل َفِخِذِه, َويَ ْعِقُد ُعْقَدًة بَِيِدِه, َوُيِشيُر بُِأْصُبِعِه((

 تخريج الحديث:

د بن عْثمان بن كرامة، ثنا عبيد اللَّه، (1)أخرجه احملاملي أَنْ َبَأ حفص ، من حديث حممَّ
رضي -بن سليمان، عن علقمة بن مرثٍد، عن عبد الرَّمحن بن أَبْ َزى، عن ابن َعبَّاٍس، عن ُعَمرَ 

 به . -اهلل عنهم

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد انفرد هبذا اإلسناد ومل 
 يتابعه أحد عليه.  

عْن راشد َأيب سعٍد، عن سعيد بن عبد الرَّمحن  ، فرواه(2)وقد خالفه منصور بن املعتمر
ِإَذا َجَلَس ِفي  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-: ))كان رسول اهلِل بن أَبْ َزى، عن أَبيه، قال

. (3)((الصَّاَلِة َفَدَعا، َوَضَع  َيَدُه اْلُيْمَنى َعَلى َفِخِذِه، ثُمَّ َكاَن ُيِشيُر بُِأْصُبِعِه ِإَذا َدَعا
 .(4)ضعٌف؛ وذلك أنَّ راشد أبا سعد مل يوثقه أحدٌ وإسناده فيه 

                                                                        

 (.226أماليه) يف (1)
ثبٌت، وكان ال  بن املعتمر بن عبد اهلل السلمي، أبو عتَّاب، مبثناة ثقيلة، ثَّ موحدة، الكويفُّ، ثقةٌ  هو))منصور (2)

 (.5951ترمجة)647يدلِّس، من طبقة األعمش، مات سنة اثنتني وثالثني ومائة ع((، التقريب 
 (.16375)24/14أخرجه: أمحد (3)
(، ومل يذكره جبرح وال تعديل، وكذا تبعه ابن أيب حامت يف 1515ترمجة)3/295ترجم له البخاري يف التأريخ الكبري (4)

عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، روى عنه  (، وقال: ))راشد أبو سعد، روى2199ة)ترمج3/415اجلرح والتعديل
 =( كما هي عادته يف7127ترمجة)5/353منصور بن املعتمر، مسعت أىب يقول ذلك((، وذكره ابن حبان يف الثقات



 

 

154 

، -رضي اهلل عنهم-هذا، وقد صحَّ أصل احلديث من رواية غري واحد من الصحابة
، قال: -رضي اهلل عنه-ومن تلكم الروايات ما جاء عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري، عن أَبيه

قَ َعَد ِفي الصَّاَلِة، َجَعَل َقَدَمُه اْلُيْسَرى بَ ْيَن ِإَذا  -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-َكاَن َرُسوُل اهلِل ))
َفِخِذِه َوَساِقِه، َوفَ َرَش َقَدَمُه اْلُيْمَنى، َوَوَضَع َيَدُه اْلُيْسَرى َعَلى رُْكَبِتِه اْلُيْسَرى، َوَوَضَع َيَدُه 

 .(1)((ِعهِ اْلُيْمَنى، َوَأَشاَر بِِإْصبُ  اْلُيْمَنى َعَلى َفِخِذهِ 

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت انفرد حفص بإسنادها ومل يتابع إ القول:خالصة 
عليها، فيكون من ضمن األحاديث اليت أنكرت على حفص بن سليمان من قبل اإلسناد، 

ها إال أنَّ النكارة واملخالفة حملُّ ، الصحيحمع القول بأنَّ أصل احلديث صحيح خمرَّج يف 
 اإلسناد، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

ْنُصور َواأْلَْعَمش((. وينظر: توثيق اجملاهيل، وقال: ))راشد بن سعد، أَبُو سعد يروي عن عبيد بن ُعَمرْي، روى َعنُه مَ =
 (.2(حاشية)16351)24/12تعليق حمققي مسند أمحد

مسلٌم، كتاب الصالة ومواضع الصالة، باب صفة اجللوس يف الصالة، وكيفية وضع اليدين على  أخرجه:(1)
والنسائي،  (، 911)1/269(، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الصالة، باب من أحق باإلمامة679)1/451الفخذين

(. هذا وقد أشار 15599)25/26(،  وأمحد1276)3/39كتاب السهو، موضع البصر عند اإلشارة وحتريك السبابة
 (.294)1/312إليه الرتمذي بقوله: ويف الباب، أبواب الصالة، باب ما جاء يف اإلشارة، عقيب
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 الحديث الثاني.37
 ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

أَنَُّه َجَمَع بَ ْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة، َفطَاَف َلُهَما َطَواًفا ,)) -رضي اهلل عنه-عن عليٍّ 
 -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-َواِحًدا َوَسَعى َلُهَما َسْعيَ ْيِن, ثُمَّ قَاَل: َهَكَذا رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه 

 ((.لَ فَ عَ 

 تخريج الحديث:

، من حديث عبد اهلل بن حممد بن (2)، ومن طريقه ابن اجلوزي(1)أخرجه الدارقطين
, عن احلكم, فص بن أيب داود, عن ابن أيب ليلىعبد العزيز، عن أيب الربيع الزهراين, عن ح

 به. -رضي اهلل عنه-عن علي عن عبد الرمحن بن أيب ليلى,

 المناقشة:

وذلك من أجل حفص بن سليمان، ثَّ لضعف ابن أيب  إسناده ضعيٌف جداً؛
، وقد أعلَّه الدارقطين بكليهما حيث قال: ))حفص بن أيب داود ضعيف, وابن أيب (3)ليلى

، إال أنَّ احلمل يكون فيه على حفص كما هو املنهج (4)ليلى ردئ احلفظ، كثري الوهم((
يتابعه أحٌد عن حممد يف روايته هلذا  املطرَّد يف هذا البحث؛ وذلك أنَّه األقرب سنداً، ومل

 احلديث، فيكون احلمل عليه، واهلل أعلم.

                                                                        

 (.2521)3/356( فيالسنن1)
 (.1319)2/49التحقيق يف مسائل اخلالف ( يف2)
هو))حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف القاضي، أبو عبد الرمحن، صدوٌق سيٌء احلفظ جداً، من  (3)

 (.5511ترمجة ) 493((، التقريب4السابعة مات سنة مثان وأربعني 
 (.2521عقيب)3/356السنن(4)
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وقد خولف حفص يف روايته عن ابن أيب ليلى، مبا يدلُّ على أنَّ حفصًا مل ُيفظ 
رضي اهلل -، عن ابن أيب ليلى، عن عطية، عن أيب سعيد(1)احلديث؛ فرواه حممد بن مروان

َجَمَع بَ ْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة، َفطَاَف َلُهَما بِاْلبَ ْيِت ))-عليه وسلَّم اهللصلَّى -َأنَّ النَّيبَّ  -عنه
. وهذا الرواية املخالفة لرواية حفص (2)((َطَوافًا َواِحًدا , َوبِالصََّفا َواْلَمْرَوِة َطَوافًا َواِحًدا

عطية ضعيف األصل أيضاً؛ وذلك لضعف ابن أيب ليلى كما سبق بيانه، وكذلك لضعف 
 .(3)العويف

، -(4)وغريه-َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِّبِ  من طريق -رضي اهلل عنه-ديث عليٍّ وقد صحَّ ح
ُهَما ِبُعْسَفانَ قَاَل:  َعِة (6)اْجَتَمَع َعِليٌّ، َوُعْثَماُن َرِضَي اهلُل َعن ْ َهى َعِن اْلُمت ْ ، َفَكاَن ُعْثَماُن يَ ن ْ

َهى -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ُترِيُد ِإَلى َأْمٍر فَ َعَلُه َرُسوُل اهلِل َأِو اْلُعْمَرِة، فَ َقاَل َعِليٌّ: َما  ، تَ ن ْ
َعْنُه؟ فَ َقاَل ُعْثَماُن: َدْعَنا ِمْنَك، فَ َقاَل: ِإنِّي اَل َأْسَتِطيُع َأْن َأَدَعَك، فَ َلمَّا َأْن رََأى َعِليٌّ 

 .(5)َذِلَك، َأَهلَّ ِبِهَما َجِميًعا

                                                                        

، صدوٌق له أوهاٌم، من الثامنة خد هو))حممد بن مروان بن قدامة العقيلي، أبو بكر البصري، ويقال: العجلي (1)
 (.5212ترمجة)655ق((، التقريب

 (.2511)3/352السنن؛ للدارقطين (2)
(: ))عطية بن سعد بن ُجَنادة، بضم اجليم بعدها نون 4515ترمجة)393تقريب التهذيب قال ابن حجر يف (3)

خيطئ كثرياً، وكان شيعيًا مدلساً، من الثالثة،  خفيفة، العويف اجلديل، بفتح اجليم واملهملة، الكويفُّ أبو احلسن، صدوقٌ 
 ( فقد أجادا يف التحرير.4515ترمجة)3/25مات سنة إحدى عشرة بخ د ت ق((، وينظر: حترير أحكام التقريب

ينظر: صحيح البخاري، كتاب احلج، باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه  (4)
 (.1223)2/195وصحيح مسلم، كتاب احلج، باب جواز التمتع(، 1653)2/142هدي

: ))ُعْسَفاُن: بضم أوله، وسكون ثانيه ث فاء، وآخره نون،... مسيت عسفان 4/121(جاء يف معجم البلدان6)
 لتعسف السيل فيها كما مسيت األبواء لتبّوء السيل هبا، قال أبو منصور:

وقال غريه: عسفان بني املسجدين وهي من مكة على مرحلتني،  كة،عسفان منهلة من مناهل الطريق بني اجلحفة وم
 وقيل: عسفان قرية جامعة هبا منِب وخنيل ومزارع على ستة وثالثني ميالً من مكة وهي حد هتامة،...((.

أخرجه: البخاري، كتاب احلج، باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه (5)
 (.1223)2/197(، ومسلم، كتاب احلج، باب جواز التمتع1659)2/143هدي
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 .(1)رضي اهلل وعنهم-واية غري واحد من الصحابةوقد جاء أصل احلديث من ر 

إال أنَّ هذا الشواهد ال تقوي رواية حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ رواية حفص منكرة 
وهو ممن هو أحسن منه -من قبل اإلسناد، فلم يتابع على إسناده، بل هناك من خالفه 

ابن أيب ليلى من كما سبق ذكره، حيث جعل حديث   يف روايته عن ابن أيب ليلى -حاالً 
، وهذا يدل على أنَّ حفصًا  مل ُيفظ اإلسناد وإن  -رضي اهلل عنه-مسند أيب سعيد اخلدري

 كان قد حفظ منت احلديث.

ث هبا حفص بن سليمان، إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حدَّ
بأنَّ املنت صحيٌح؛ وضعِّف من أجلها، وأن نكارة حديثه هذا جاءت قبل اإلسناد، مع القول 

فيكون هذا  -رضي اهلل عنهم-قد جاء معناه يف غري رواية عن الصحابة، ومنهم عليٌّ نفسه
 احلديث من تلكم األحاديث اليت أخطأ هبا حفص من قبل اإلسناد، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

، وتنقيح التحقيق؛ البن عبد 2/129ينظر تتمة الشواهد يف: التحقيق يف مسائل اخلالف؛ البن اجلوزي (1)
 .3/99، ونصب الراية؛ للزيلعي3/446اهلادي
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 الحديث الثالث.38
 ما جاء في أصناف أهل الجنَّة

أْهُل الَجنَِّة قال: ))-صلى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-عن بريدة
َفاً  ُهم َثَمانُ ْوَن ِصن ْ  ((.ِعْشُرْوَن َوِمَئُة ِصْنٍف، أُمَِّتي ِمن ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث عمران بن بكار، عن علي بن عيَّاش، عن (1)أخرجه ابن أيب ثابت
 -اهلل عنه رضي-حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه

 به.

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ حفصًا قد توبع 
ا التامة:   على حديثه هذا متابعات تامة، وأخرى قاصرة، فأمَّ

-، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه(2)فقد تابعه سفيان الثوري
 به. -رضي اهلل عنه

 

 

 

 
                                                                        

 (.37األول من حديثه) يف (1)
(، 4219)2/1434-صلى اهلل عليه وسلم-أمة حممد أخرج روايته: ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة ( 2)

 (،2177)3/1173والدارمي، كتاب الرقاق، باب يف صفوف أهل اجلنة
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ا  ، عن سليمان بن (2)، وأبو سعد البقال(1)القاصرة: فقد تابعه حمارب بن دثاروأمَّ
 به. -رضي اهلل عنه-بريدة، عن أبيه

ويف ذلك داللة على أنَّ حفصًا قد حفظ احلديث بدليل من تابعه، إال أنَّ      
رضي اهلل -حفصًا قد اضطرب يف حديثه هذا، فمرة رواه كما رواه اجلماعة من حديث بريدة

كما سبق، ومرة زاد يف إسناده، فرواه عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن   -عنه
. فزاد يف إسناده)أبو موسى(، ومل يتابع على (3)به -هلل عنهرضي ا-أبيه، عن أيب موسى

ا رواه -رضي اهلل عنه-روايته هذه عن علقمة يف جعل احلديث من حديث أيب موسى ، وإَّنَّ
سويد بن عبد العزيز، عن زهري بن حممد، عن عبد اهلل بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى 

 .(6)ال ُيتُج به؛ وذلك أنَّ سويداً ضعيف جداً  . وهذا إسناد ضعيفٌ (4)به -رضي اهلل عنه-

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت اضطرب هبا حفص بن سليمان، إخالصة القول: 
فمرَّة وافق اجلماعة يف روايته، ومرة خالفهم، ممَّا يدل على أنَّه مل ُيفظ احلديث جيداً، فيكون 

سليمان من قبل اإلسناد، مع  هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت أخطأ هبا حفص بن
 القول بأنَّ أصل احلديث صححه غري واحٍد من أهل العلم، واهلل أعلم .

 

                                                                        

(، 2645)4/254أخرج روايته: الرتمذي، أبواب صفة اجلنة، باب ما جاء يف صف أهل اجلنة (1)
(، واحلاكم يف 7469)15/491(، ، وحسنه الرتمذي عقيب احلديث، وصححه ابن حبان22945)31/23وأمحد

 (.273)1/166املستدرك
مت ترمجته .1554)2/151أخرج روايته: الطِباين يف األوسط (2)  (، إال أنَّ سعداً ضعيٌف. تقدَّ
 (.31األول من حديثه) أخرجه: ابن أيب ثابت يف (3)
أيب بردة إال زهري (، وقال عقيبه: ))مل يرو هذا احلديث عن عبد اهلل بن 1351)2/77أخرجه: الطِباين يف األوسط (4)

 تفرد به سويد((.
، وقيل: غري ذلك، ضعيٌف  (6) هو))سويد بن عبد العزيز بن َّنري السلمي، موالهم الدمشقي، وقيل: أصله محصيٌّ

 (.2592ترمجة )255ت ق((، التقريب  194جداً، من كبار التاسعة مات سنة 
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 الحديث الرابع.39
 ما جاء في سجود المريض

َرُجاًل  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-، قال: عاَد َرُسوُل اهلِل -رضي اهلل عنهما-عن ابِن ُعَمرَ 
َهَتُه َعَلى الُعوِد،  ِمْن َأْصَحاِبِه َمرِيًضا، َوأَنَا َمَعُه َفَدَخَل َعَلْيِه، َوُهَو ُيَصلِّي َعَلى ُعوٍد، فَ َوَضَع َجب ْ

َدْعَها : )) -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َخَذ ِوَساَدًة، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل َفَأْوَمَأ إِلَْيِه َفطَرََح اْلُعوَد َوأَ 
َعْنَك ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتْسُجَد َعَلى اأْلَْرِض، َوِإالَّ فََأْوِمْئ ِإيَماًء، َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض 

 ((.ِمْن رُُكوِعكِ 

 تخريج الحديث:

 بن أمحد بن حنبل: حدثين شباب العصفري: ، من حديث عبد اهلل(1)أخرجه الطِباين
ثنا سهل أبو عتاب: ثنا حفص بن سليمان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن 

 به. -رضي اهلل عنهما-ابن عمر

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به اهليثمي حيث 
وهو مرتوك، واختلفت  (2)وفيه حفص بن سليمان املنقريقال: ))رواه الطِباين يف الكبري، 

                                                                        

 (.13512)12/259املعجم الكبري يف (1)
ا أْن يكون املقريء، وإمَّا القارئ، فحرِّف إىل املنقري، وإال فاملنقري ثقة، وال يقصده (كذا جاء، والصواب أمَّ 2)

اهليثمي، بدليل أنَّه ساق االختالف يف توثيقه وتضعيفه، ثَّ أنَّ احلديث حديث حفص القارئ، بدليل الرواة عنه والذين 
إال بالرواية عن احلسن البصري، وهذا اخلطأ املوجود روى عنهم، أمَّا حفص بن سليمان املنقري فهو ال يكاد أْن يعرف 

م أنَّه 323)1/545جممع الزوائد جعل األلباين يبين قوله على االحتمالني يف السلسلة الضعيفة يف (، والصواب ما تقدَّ
 حفص صاحبنا .
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الرواية عن أمحد يف توثيقه، والصحيح أنَّه ضعَّفه واهلل أعلم، وقد ذكره ابن حبان يف 
 .(1)الثقات((

موقوفاً، وال  -رضي اهلل عنهما-والصواب يف هذا احلديث أنَّه من حديث ابن عمر
 يصح رفعه من وجهني:

م.األول : أنَّه مل يصح   مرفوعاً كما تقدَّ

َعاَد  -رضي اهلل عنهما-الثاين: أنَّ البيهقي أخرجه بأسانيد صحيحة، أنَّ اْبَن عمر
اَلُة، فَ َرآُه ُيَصلِّي َعَلى َشْيٍء، فَ َقاَل َلُه: ِإِن اْسَتطَْعَت َأْن َتَضَع َوْجَهَك  َصْفَواَن، َفَحَضَرِت الصَّ

َعْل، َوِإالَّ َفأَ  .ث قال البيهقي : ))كذلَك رواُه مجاَعٌة عْن نافٍع، عن (2)ْوِم ِإميَاءً َعَلى اأْلَْرِض فَاف ْ
، َعْن نَاِفٍع، مْرُفوًعا، وليَس (3)ابن عمر، َمْوُقوفًا، ورواُه عبد اللَّه بن عامٍر اأْلَسَلِميُّ 

، وقال يف موضع آخر: ))وكذلك رواه مجاعة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً، (4)ِبَشْيٍء((
بد اهلل بن عامر األسلمي، عن نافع مرفوعاً، وليس بشيء، وقد روي من وجه آخر، ورواه ع

 .(6)عن ابن عمر موقوفاً((

احلنفي، عن سفيان الثوري، عن أيب الزبري، عن  (5)وله شاهد من حديث أيب بكر
َيْسُجُد َعَلى  َعاَد َمرِيًضا فَ َرآهُ  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َأنَّ َرُسوَل اهلِل  -رضي اهلل عنه-جابر

, َفَأَخَذ ُعوًدا ُيَصلِّي َعَلْيِه, فَ َرَمى بِِه  -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-ِوَساَدٍة , فَ َرَمى هِبَا َرُسوُل اهلِل 

                                                                        

 (.331)1/666( وينظر: التلخيص احلبري2196)2/141جممع الزوائد (1)
 (4362(، و)4361(، و)4365)3/223معرفة السنن واآلثار (2)
هو ))عبد اهلل بن عامر األسلمي، أبو عامر املدين، ضعيٌف، من السابعة، مات سنة مخسني أو إحدى ومخسني  (3)

 (، وروايته مل أجدها ، وهي معلولة خمالفة لرواية اجلماعة كما نصَّ البيهقي.3455ترمجة)359ق((،التقريب
 . 3/224معرفة السنن واآلثار (4)
 (.3571)2/336السنن الكِبى (6)
 . 172حترَّف يف حلية األولياء؛ أليب نعيم إىل : ))أبو علي احلنفي((، وهو خطأ، وأبو بكر سوف تأيت ترمجته ص: (5)



 

 

172 

ِإَذا َصلَّْيَت فَِإْن َأطَْقَت َأْن ُتَصلَِّي َعَلى اأْلَْرِض , َوِإالَّ فََأْوِم ِإيَماًء, َواْجَعْل َوقَاَل: ))
 .(1)((َأْخَفَض ِمْن رُُكوِعكَ  ُسُجوَدكَ 

ثني، فقال البزار: ))ال نعلُم َأحًدا رواُه عن الث َّْورِيِّ ِإال  وقد أعلَّه به غري واحد من احملدِّ
)) (((2)احْلََنِفيُّ ، وقال البيهقي: ))هذا احلديُث يُعدُّ يف (3)، وقال أبو نعيم: ))تفرَّد به احلنفيُّ

 ، ((أَْفراد َأيب بكٍر احلنفيِّ اب بن عطاٍء، َعِن الث َّْورِيِّ ، وأبو بكر احلنفي (4)وقْد تابعُه عبد الوهَّ
، وحقَّ للثقة أْن يتفرد إذا عرف بكثرة الطلب (6)ال يضره مطلق التفرُّد؛ وذلك أنَّه ثقة

هاً والرتحال، ولكن مقصد البزار وأيب نعيم والبيهقي ما بيَّنه أبو حامت الرازي من قبلهم منبِّ 
عن  ،بكٍر احلنفيُّ : ))وُسِئَل َأيب عن حديٍث رواه أبو ة احلديث، قال ابن أيب حامتعلَّ  على

، عن َأيب الزُّبري، عن جابر: أنَّ النيبَّ دَخَل على مريٍض وُهَو يصلِّي على ِوساَدة ... ؟  الث َّْورِيِّ
َا ُهَو: َعْن جابٍر قولَُه، إنَّ  َفِقيَل لَُه: فإنَّ أبا أسامَة ، ...ه دَخَل َعَلى َمريضٍ قال: هذا خطأٌ؛ ِإَّنَّ

فهذا بيان .(5)قد روى َعِن الث َّْوري َهَذا احلديَث مرفوًعا؟ فَ َقاَل: ليَس بشيٍء، ُهَو موقوٌف((
أيب بكر احلنفي، أي أنَّ احلديث ال يصح مرفوعاً، إَّنا هو موقوف من  إعالل احلديث بتفردِّ 

 تابعتني تامتني:.  وقد توبع احلنفي م-رضي اهلل عنه-قول جابر

م من أنَّ أبا أسامَة قد روى َعِن الث َّْوري َهَذا   العللاألوىل : ما جاء يف  كما تقدَّ
أنَّ هذا  -يعين-احلديَث مرفوًعا، وبنيَّ أبو حامت أنَّ هذه املتابعة ليست بشيء، وقوله هذا

                                                                        

وأبو  ( ،357)2/196العلل  (، وابن أيب حامت يف651)1/276أخرجه: البزار كما فيكشف األستار؛ للهيثمي (1)
 (.695)1/221له،؛ ريالصغ ويف (،3559)2/434السنن الكِبى والبيهقي يف ،7/92احللية نعيم يف

 (.651)1/276كشف األستار؛ للهيثمي (كما يف2)
 (.651)1/276كشف األستار؛ للهيثمي (كما يف3)
 .3/224معرفة السنن واآلثار (4)
، ثقة،  (6) من التاسعة، مات سنة أربع ومائتني هو))عبد الكبري بن عبد اجمليد بن عبيد اهلل البصري، أبو بكر احلنفيُّ

 (.4147ترمجة)355التقريب ع((،
 (.357)2/196علل احلديث؛ البن أيب حامت (5)
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ت لضمت روايته إىل رواية أيب بكر احلنفي  املتابعة ال تصح إىل محاد بن أسامة، ولو صحَّ
، ولكن مل تصح إليه، فال (1)فكانت مرجحة هلا، وذلك أنَّ أبا أسامة ثقة يف احلديث

 يستدرك هبا لتقوية رواية أيب بكر احلنفي، ال سيما وأنَّ رواية أبا أسامة مل جند من أخرجها.

املتابعة الثانية: أخرجها البيهقي عن أيب سهل املروزي، عن أيب بكر بن خنب، عن 
، وعبد الوهاب بن عطاء صدوق حسن (2)بن أيب طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء به ُيىي

 املتابعة معلولة من وجهني، بل من ثالثة أوجه:  ن هذه، إال أ(3)احلديث

 .(4)نَّ شيخ البيهقي أبا سهل املروزي جمهولٌ األول : إ

 

 

 
                                                                        

( : ))محاد بن أسامة القرشي، موالهم الكويف، أبو أسامة 1417ترمجة)177قال احلافظ ابن حجر يف التقريب (1)
كتب غريه، من كبار التاسعة مات سنة إحدى ومائتني   مشهور بكنيته، ثقٌة ثبٌت، رمبا دلَّس، وكان بأخرة ُيدث من

 وهو ابن مثانني ع((.
 (.3575)2/434السنن الكِبى؛ للبيهقي (2)
(: ))عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف، أبو نصر العجلي، 4252ترمجة)351قال احلافظ ابن حجر فيالتقريب (3)

ديثًا يف فضل العباس، يقال: دلَّسه عن ثور، من موالهم البصري، نزيل بغداد، صدوٌق رمبا أخطأ، أنكروا عليه ح
(: 4252)2/391حترير أحكام التقريب قال صاحبا ((،4التاسعة، مات سنة أربع، ويقال: سنة ست ومائتني عخ م 

))قوله : رمبا اخطأ، انكروا عليه حديثًا يف العباس، يقال: دلَّسه عن ثور، لو مل يذكره لكان أحسن؛ فالرجل صدوٌق 
ديث، كما تدل عليه أقوال أئمة اجلرح والتعديل، واخلطأ يف حديث، او حديثني مما يقع للثقات ولكل أحد، احل حسن

وهو عندنا من الثقات يف سعيد بن أيب عروبة، ذكر ذلك غري واحد، بل قال ابن سعد: لزم سعيد بن أيب عروبة، 
 حبديث سعيد بن أيب عروبة((.وعرف بصحبته، وكتب كتبه، وقال امحد بن حنبل: كان من أعلم الناس 

ً به يف غري موضع يف سنن البيهقي،  (4) أبو سهل املروزي، هو حممد بن نصرويه بن أمحد الكشميهين، كما جاء معرفا
أنَّ البيهقي عرفه بامسه وكنيته لعدم شهرته، فهو جمهوٌل، ال تقوم به  -واهلل اعلم-ومل اجد له ترمجة، ومن أجل ذلك 

(؛ وصيغة التمريض يستفاد 691)1/221السنن الصغرى كما يف-التمريضأنَّ البيهقي ذكرها مرة بصيغة  حجة. حىت
 منها توهني هذه املتابعة، واهلل أعلم .
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 .(1)نَّ ُيىي بن أيب طالب خمتلف فيه جرحاً وتعديالً الثاين: إ

وهم من هم يف -نَّ أقوال األئمة، أبو حامت، والبزار، وأبو نعيم، والبيهقيالثالث: إ
دليٌل على  وهذا ذكروا أنَّ احلديث حديث أيب بكر احلنفي، ومل يروه غريه، -احلديث ونقده

 أنَّ هذه املتابعات غري صحيحة، وهي مل ختف علينا فال يعقل أهنا ختفى عليهم، ال سيما
 أسامة ال شيء، فيبقى تفرُّد أيب بكر به، وأنَّه مدار احلديث.  قال عن رواية أيبوأنَّ أبا حامت

رضي -نَّ حفص بن سليمان وهم يف جعل احلديث عن ابن عمر إ خالصة القول:
، وأنَّه مل يتابع على رفعه، وأنَّ احلديث -صلى اهلل عليه وسلَّم-مرفوعًا إىل النَّيبَّ  -اهلل عنهما

ح البيهقي ذلك   -رضي اهلل عنهما-ابن عمررواه مجاعٌة عن  من قوله، وهو الصواب كما رجَّ
م، فيكون هذا احلديث من األحاديث اليت أخطأ فيها حفٌص من قبل اإلسناد؛  كما تقدَّ

 حيث جعل احلديث مرفوعاً، والصواب أنَّه موقوٌف.

ا الشاهد  الصواب  ال يصح مرفوعًا ايضاً، وأنَّ  -رضي اهلل عنه- -حديث جابر-أمَّ
 فيه الوقف، كما رجح ذلك كبار أئمة النقد، واهلل أعلم .

 

 

 

 

                                                                        

(: ))ُيىي بن أيب طالب، جعفر بن الزبرقان، حمدث مشهور، 9647ترمجة)4/315قال الذهيب فيميزان االعتدال (1)
عىن يف كالمه، ومل يعن يف احلديث، فاهلل أعلم،  -وسى بن هارون: أشهد أنه يكذب وثقه الدارقطين، وغريه. وقال م

سنة مخس وسبعني ومائتني عن  حديث ُيىي بن أيب طالب، قلت: تويفوقال أبو عبيد اآلجري: خط أبو داود على 
 (.921ترمجة)5/252مخس وتسعني سنة((. وينظر : لسان امليزان؛ البن حجر
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 الحديث الخامس.41
 -عليه السَّالم-ما جاء في أخوة بني آدم 

، قال: خَرْجَنا َمَع َواِئِل ْبِن ُحْجٍر احلَْْضَرِميِّ نُرِيُد َرُسوَل اللَِّه  عن ِبشر بِن حنظَلَة اجلُعفيِّ
َفَمَرْرنَا ِبَعُدوٍّ ِلَواِئٍل َوأَْهِل بَ ْيِتِه َفَكانُوا َيْطلُُبونَ ُهْم فَ َقاَل: أَِفيُكْم َواِئٌل؟  -َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -

قُ ْلَنا: اَل، فَ َقاَل: فَِإنَّ َهَذا َواِئٌل فَ ُقْلُت يف نَ ْفِسي َهَذا َرُجٌل ِمْن ُمُلوِك اْلَيَمِن قَاُلوا: اْحِلُفوا 
ا َقِدْمَنا َعَلى  -َعزَّ َوَجلَّ - َفَحَلُفوا بِاللَّهِ  وا َعْنُه، فَ َلمَّ ي، َفَكفُّ َفَحَلْفُت أَنَا أَنَُّه َأِخي اْبُن َأيب َوأُمِّ

َصَدْقَت ُهَو َأُخوَك اْبُن أَبِيَك َوأُمَِّك َأْخبَ َرنَاُه فَ َقاَل: )) -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اللَِّه 
 ((.ِهَما السَّاَلُم َلَك َأْجر  بَِيِميِنَك َهِذِه َعِظيَمة  آَدَم َوَحوَّاَء َعَليْ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن سويد (1)أخرجه ابن قانع
 بن غفلة أو غريه، عن بشر بن حنظلة اجلعفي به.

 المناقشة:

جعله  إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك لضعف حفص بن سليمان، وقد وهم به حيث
كما رواه عنه مجاعة؛ حيث رواه   (2)عن بشر بن حنظلة، فخالف فيه إسرائيل بن يونس

ته، عن سويد بن حنظلة قَاَل: َخَرْجَنا نُرِيُد  إسرائيل عن إبراهيم بن عبد األعلى، عن جدَّ
َذُه َعُدوٌّ َلُه، فَ َتَحرََّج النَّاُس َأْن ، َوَمَعَنا َواِئُل ْبُن ُحْجٍر، َفَأخَ -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اللَِّه 

َنا َرُسوَل اللَِّه  ، َفذََكْرُت -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َُيِْلُفوا، َوَحَلْفُت: أَنَُّه َأِخي، َفَخلَّى َعْنُه، َفأَتَ ي ْ

                                                                        

 .1/11يف معجم الصحابة (1)
( هو))إسرائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين، أبو يوسف الكويف، ثقة ُتكلم فيه بال حجة، من 2)

 (.451ترمجة)154السابعة مات سنة ستني وقيل بعدها ع(( التقريب
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، أمَّا (1)((ِلُم َأُخو اْلُمْسِلمِ أَْنَت ُكْنَت أَبَ رَُّهْم َوَأْصَدقَ ُهْم، َصَدْقَت اْلُمسْ َذِلَك َلُه، فَ َقاَل: ))
بشر بن حنظلة فهو تصحيٌف من حفص، وال يعرف أنَّ هناك صحايبٌّ هبذا االسم إال عن 

ث تبعه من جاء بعده مشرياً يف ذكره على ( 2)طريق حفص يف هذه الرواية، لذا ذكره ابن قانع
فته إسرائيل، لذا فالصواب ال اتباع ابن قانع، والرواية ضعيفٌة مردودٌة؛ لضعف حفٍص، وملخال

بناًء على رواية حفص -رضي اهلل عنهم-ينبغي ذكر بشر بن حنظلة هذا يف أسامي الصحابة
الضعيفة املخالفة املنكرة، ال سيما وأنَّ بشر بن حنظلة ال يعرف إال عن طريق هذه الرواية، 

حلديث لسويد ْبن لذا قال ابن األثري معقبًا على نسبة احلديث لبشر بن حنظلة: ))هذا ا
، وقال ابن كثري: ))رواه ابن قانٍع بإسناده، ومنهم من يرويه عن ُسويد بن (3) حنظلة...((

، وقال ابن حجر: ))بشر بن حنظلة اجلعفي، كأنه أخو سويد بن حنظلة إن (4)حنظلة((
م ذكره.(6) صّح اإلسناد...((  ، واإلسناد مل يصح كما تقدَّ

احلديث من األحاديث اليت أخطأ فيها حفص بن سليمان، نَّ هذا إ خالصة القول:
ث هبا  وخالف فيها غريه من قبل اإلسناد، فيلحق هذا احلديث باألحاديث املنكرة اليت حدَّ

 حفص بن سليمان وضعِّف من أجلها، مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح، واهلل أعلم .

 

                                                                        

(، وابن ماجه، كتاب 3265)3/223أخرجه: أبو داود، كتاب اإلميان والنذور، باب املعاريض يف اليمني (1)
شرح  (، وصححه الطحاوي يف15725)27/214(، وأمحد2119) 1/516الكفارات، باب من ورى يف ميينه

(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 7121) 333/ 4(، واحلاكم يف املستدرك 1174)6/135مشكل اآلثار 
3/397(3627.) 

(، واإلصابة؛ البن 423)ترمجة 1/313، وأسد الغابة؛ البن األثري1/15معجم الصحابة؛ البن قانع( 2)
 (.569ترمجة)1/421حجر

 (.423ترمجة)1/313أسد الغابة  (3)
 (.143ترمجة)1/625جامع املسانيد والسنن (4)
 .(569ترمجة)1/421اإلصابة (6)
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 الحديث السادس.41
 ما جاء في تغيير الشيب

صلَّى اللَُّه عليه -، قاَل: ِجيَء بَِأيب ُقَحاَفَة ِإىَل َرُسوِل اللَّهِ -رضي اهلل عنه-جاِبرٍ عن 
َغي ُِّروُه، : ))-َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه (1)، وََكَأنَّ رَْأَسُه َوحِلَْيَتُه ثَ َغاَمةٌ -وسلَّم

 ((.َوَجنُِّبوُه السََّوادَ 

 تخريج الحديث:

، من طريق (4)، واخلطيب البغدادي(3)، وابن مجيع الصيداوي(2)أخرجه حممد بن خملد
حممد بن خملد، عن حديث حفص بن سليمان، عن سليمان الشيباين، عن أيب سفيان، عن 

 به . -رضي اهلل عنه-جابر

 المناقشة: 

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد خالف به اجلماعة     
 روايته عن سليمان الشيباين، عن أيب سفيان، عن جابر؛ وذلك أنَّ مدار حديث جابر يف

 ، (5)، وعزرة بن ثابت(6)على أيب الزبري، فقد رواه ابن جريج

                                                                        

هو نبت أبيض الزهر والثمر، يشبه به الشيب، وقيل هي شجرة تبيض كأهنا الثلج. ينظر: غريب احلديث؛ البن  (1)
 ، مادة )ثغم(.1/214والنهاية؛ البن األثري، 1/123اجلوزي

 (.234منتقى حديثه) يف (2)
 (.464)1/234يف معجم الشيوخ(3)
 (.177) 315/ 1اجلامع ألخالق الراوي يف (4)
(،والنسائي،  2152)3/1553أخرج روايته: مسلٌم، كتاب اللباس والزينة، باب يف صبغ الشعر وتغيري الشيب  (6)

(، وابن ماجْه، كتاب اللباس، باب اخلضاب 6575)1/325اخلضاب بالسواد كتاب الزينة، النهي عن 
 (.3524)2/1197بالسواد

 (.6242)1/116أخرج روايته: النسائي، كتاب الزينة، باب األمر باخلضاب  (5)
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-وغريهم، عن أيب الزبري، عن جابر (2)، والليث بن أيب سليم(1)وأبو خيثمة زهري بن حرب
 به .  -رضي اهلل عنه

، وقد يكون أبو سفيان طلحة -رضي اهلل عنه-الزبري عن جابرفاحلديث حديث أيب 
بن نافع مسعه عن أيب الزبري، فدّلسه فأسقط أبا الزبري، إال أنَّ هذا االحتمال يبعد مع ضعف 
حفص وعدم صحة اإلسناد، فلو صحَّ اإلسناد إىل أيب سفيان لكان هذا االحتمال يؤخذ 

أعين أبا -بن نافع يروي عن أيب الزبري، وهو مدلسٌ  بنظر االعتبار؛ وذلك أنَّ أبا سفيان طلحة
فيكون أسقط أبا الزبري من اإلسناد، ولكن مل يصح اإلسناد إليه، فيكون احلمل  (3)-سفيان

 فيه على حفص؛ ملخالفة اجلماعة، إضافة إىل ضعفه وعدم وجود املتابع له .

فص فيه نَّ إسناد احلديث ضعيٌف؛ لضعف حفص، وملخالفة حإ خالصة القول:
رواية اجلماعة، وأنَّ أصل احلديث صحيٌح خمرَّج يف صحيح مسلم وغريه كما سبق، فيكون 

حفص بن سليمان من قبل اإلسناد، ومن  اهذا احلديث من ضمن األحاديث اليت أخطأ فيه
 . (4)ضمن منكراته اليت ضعِّف ألجلها، واهلل اعلم

                                                                        

(، 2152)3/1553أخرج روايته: مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب يف صبغ الشعر وتغيري الشيب (1)
 (،14452)22/294وأمحد

 294/ 22(، وأمحد3524)2/1197أخرج روايته: ابن ماجه،  كتاب اللباس، باب اخلضاب بالسواد (2)
(14452.) 
(هو))طلحة بن نافع الواسطي، أبو سفيان اإلسكاف، نزل مكة صدوق من الرابعة ع((، 3)

العجمي يف التبيني ألمساء (، وابن 31(، وقد ذكره أبو زرعة العراقي يف املدلسني ترمجة)3536ترمجة)213التقريب
 (.76(، وابن حجر يف تعريف اهل التقديس ترمجة)35املدلسني)

ومما يقال يف هذا املوضع، أنَّ بعضهم عدَّ لفظة))وجنبوه السواد(( شاذة يف احلديث، بناء على أنَّ زهرياً  قلت:( 4)
َواَد((؟ قَاَل: اَل. فعّدوا هذه اللفظة شاذة أَقَاَل: ))َجنُِّبوُه  -(14541)23/11كما يف مسند أمحد-سأل أبا الزبري السَّ

م، وهيبة الصحيح جعلتين ال أحبث هذا ا يف احلديث، وهي لفظة خمرجة يف صحيح ملوضوع، وقد جاء مسلم كما تقدَّ
ا ال تسلم من مقاٍل، وكما جاء قصة أيب قحافة هذه عن  النهي عن الصبغ بالسواد بأحاديث خارج الصحيح، إال أهنَّ

الصحابة وفيها))وجنبوه السواد((، إال أنَّ أسانيدها فيها ضعٌف، فاهلل أعلم ، ومل استقص مجيع الشواهد  واحد منغري 
 =ألمرين، األول: أنَّ أصل احلديث صحيٌح أخرجه مسلم فال داعي ألن أطيل النفس فيه، والثاين أنَّ حديث حفص
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 الحديث السابع.42
 في صالة الفجر من يوم الجمعة -اهلل عليه وسلمصلى -ما جاء في قراءة النَّبيِّ 

َكاَن يَ ْقَرُأ ِفي   -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه عن عليِّ بن َأيب طَالٍب: 
ْجَدةِ َصاَلِة الَفْجِر يَ ْوَم الجُمَعِة ِفي الرَّْكَعِة اأْلُوَلى ب       ، َوِفي الرَّْكَعِة الثَّانَِيِة (1) امل تَ ْنزِيُل السَّ

ْنَسانِ }  .(2) {َهْل أََتى َعَلى اإْلِ

 تخريج الحديث:

،من طريق الطِباين، مجيعهم من حديث (6)واخلطيب ،(4)، وأبو نعيم(3)أخرجه الطِباين
حفص بن سليمان، عن منصور بن حيان، عن أيب هياج األسدي، عن علي بن ربيعة 

، عن علي   به . -اهلل عنهرضي -الَواِليبِّ

 المناقشة :

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، لذا ضعفه اهليثمي به، 
واألوسط، وفيه حفص بن سليمان الغاضري، وهو  حيث قال : ))رواه الطِباين يف الصغري

 .(5)مرتوٌك؛ مل يوثقه غري أمحد بن حنبل يف رواية، وضعفه يف روايتني وضعَّفه خلق((

                                                                                                                                                                                                             

منت احلديث صحيح أخرجه مسلم وغريه، وقد حبث هذا  ضعِّف من قبل إسناده وليس من قبل متنه، فاكتفيت بانَّ =
 أعين))وجنبوه السواد(( يف ملتقى أهل احلديث على الشبكة العنكبوتية.-األمر

 .2-1(سورة السجدة، من اآلية:1)
 .1( سورة اإلنسان، من اآلية:2)
 ( له.257)1/175الصغري (،واللفظ له، ويف2979)3/222( يف األوسط3)
 .1/346هانتأريخ أصب ( يف4)
 (.3273)7/213تأريخ بغداد ( يف6)
 (.3523)2/159( جممع الزوائد5)
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ا  قول الطِباين عقيبه: ))ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد، تفرَّد به أمَّ
د بن (1)حممد(( ،وقوله : ))اَل يُروى هذا احلديث عن عليٍّ ِإالَّ هِبذا اإِلسناِد؛ تفرَّد به حُمَمَّ
اٍر(( ميكن . ولكن (3).فال يفهم منه أنَّ حممد بن بكار هو علُة احلديث؛ وذلك أنَّه ثقة(2)بكَّ

ه قوله إىل أنَّ حممد بن بكار انفرد به مع ثقته، وأنَّ العلة ممَّن هو فوقه، وهو حفص  أْن يوجَّ
 .(4)بن سليمان، وال يصح عن حفص إال من طريق حممد بن بكار

وعلى كل حال فال يسلَّم للطِباين بأنَّ احلديث ال يروى عن علي إال هبذا اإلسناد، 
من حديث حممد بن سنجر، عن إبراهيم بن  (5)وأبو نعيم األصبهاين (6)فقد أخرج العقيلي

وهذا  به. -رضي اهلل عنه-زكريا، عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن احلارث األعور، عن علي
 ، (1)، وكذا لضعف إبراهيم بن زكريا(7)إسناده ضعيف؛ لضعف احلارث األعور

 

                                                                        

 (.2979)3/222( األوسط1)
 (.257)1/175( الصغري2)
هو))حممد بن بكار بن الريان اهلامشي، موالهم أبو عبد اهلل البغدادي الرصايف، ثقة من العاشرة، مات سنة مثان  (3)

 (. 6761ترمجة)475وثالثني، وله ثالث وتسعون م د((،تقريب التهذيب
حفص، كما  وذلك أين قد وجدت أنَّ حممد بن بكار قد توبع على روايته عن -إن شاء اهلل-وهذا التوجيه وجيه  (4)

ا من رواية سليمان بن داود الشاذكوين 1/346عند أيب نعيم يف تأريخ أصبهان ا متابعة تالفٌة ال تصح؛ وذلك أهنَّ ، إال أهنَّ
 .211املرتوك الرواية، وسوف تأيت ترمجته ص:

 (.44ترمجة)1/64الضعفاء ( يف6)
 .7/113( يف حلية األولياء5)
اهلْمداين، بسكون امليم احلُويت، بضم املهملة وباملثناة فوق، الكويف، أبو زهري ( هو ))احلارث بن عبد اهلل األعور 7)

به الشعيب يف رأيه، ورمي بالرفض، ويف حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثني، مات يف  صاحب علي، كذَّ
 (. 1529ترمجة)145((،تقريب التهذيب4خالفة ابن الزبري وهو من الثانية 

( حيث قال : ))إبراهيم بن زكريا الضرير بصري، صاحب مناكري 44ترمجة)1/64ه العقيلي فيالضعفاء( وقد ترجم ل1)
وأغاليط((، وقد ساق له مناكرياً، من مجلتها هذا احلديث، وكذا فعل احلافظ ابن حجر فيلسان 

 (.145ترمجة)1/69امليزان



 

 

111 

 .(2)وابن حجر (1)وقد ضعَّف احلديث اهليثميُّ 

ا ال تقوِّي (4)وغريمها بلَّفظ نفسه (3)الصحيحينوللحديث شواهٌد ثابتة يف  ، إال أهنَّ
حديث حفص؛ وذلك أنَّه مل يرد من طريق صحيح أو حسن أو مما جيِب بغريه يف جعل 

، فهذه هي علة احلديث، أنَّه ال يصح من مسند -رضي اهلل عنه-احلديث من مسند علي
 .(6)ابع الرواة الضعفاء على املسانيد كما يتابعوا على األلفاظعلي، إذ حنن حنتاج إىل أن يت

نَّ حفصًا قد وهم يف هذا احلديث، إْذ جعله من مسند علي بن أيب إ خالصة القول:
، -رضي اهلل عنه-طالب ، ومل يتابع على ذلك متابعة صحيحة، وأنَّ أصل احلديث قد صحَّ

علة احلديث، فيكون هذا احلديث ، وهذه هي -رضي اهلل عنه-ولكن من غري مسند علي
 اليت وهم فيها حفص بن سليمان من قبل اإلسناد، واهلل أعلم. من األحاديث

 

 

 

 

 
                                                                        

 (.3523)2/159( فيمجمع الزوائد1)
 . 2/379( كما فيفتح الباري2)
(،وصحيح 161) 1/353ينظر : صحيح البخاري، كتاب األذان، باب من صلى بالناس، فذكر حاجة فتخطاهم( 3)

رضي اهلل -( من حديث أيب هريرة 115)2/699مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب ما يقرأ يف يوم اجلمعة 
 .-عنه

إلبراهيم بن علي بن عبيد العبيد، فقد أشبع احلديث عن ( ينظر : أحاديث القراءة يف صالة الفجر مجعًا ودراسة؛ 4)
 أحاديث القراءة يف صالة الفجر، فقد أشبع األحاديث خترجياً ونقداً، وبنيَّ الصحيح من العليل.

 .65( وللشيخ طارق بن عوض اهلل تعليق نفيس يف هذا املوضوع ينظر: كتاهباإلرشادات6)
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 الحديث الثامن.43
 ما جاء في أنَّ كل معروف صدقة

ُكلُّ َمْعُروٍف قال: )) -, عن النَّيبِّ صلَّى اهلُل عليه وسلَّم -رضي اهلل عنها-عن عائشة
 (( .َصَدَقة  

 الحديث :تخريج 

، من حديث ُيىي بن أيب طالب، عن عمرو بن عون، (1)أخرجه خيثمة بن سليمان
رضي اهلل -عن حفص بن سليمان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عائشة

 به . -عنها

 المناقشة : 

إسناده ضعيٌف جداً؛ من أجل حفص بن سليمان، وقد توبع حفص على حديثه هذا 
، إحدامها تالفة ال -رضي اهلل عنها-متابعتني قاصرتني يف جعل احلديث من مسند عائشة

 تصح، واألخرى فيها ضعف حمتمل لو مل تكن وليدة اخلطأ.  

ا اليت فيها ضعٌف: فقد أخرجها الطِباين من حديث  موسى ب ن مُجُْهوٍر، عن أمَّ
، عن أَبيه،  ، عن ِإمْسَاِعيَل بن ِإبراهيم الرَّبَِعيِّ ْوفَِليِّ دحيٌم، عن َُيْىَي بُن يزيد بن عبد امللك الن َّ

من أَْنَظَر قال: )) -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-، َأنَّ رسول اللَِّه -رضي اهلل عنها-عن عائشة
 .(2)((لِقَياَمِة، وَُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقة  معسًرا َأظَلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه يوَم ا

                                                                        

 .(464حديثه) يف (1)
(، وقال عقيبه: ))ال يروى هذا احلديث عن عائشة إال هبذا اإلسناد، تفرد به 1241)1/164املعجم األوسط: (2)

اإلسناد غري صحيح، وإْن قصد أنَّه ال  فإنَّ  دحيم ((. كذا قال، فإن قصد صحة هذا اإلسناد فقوله ال يوافق عليه؛
 تابعات أمامنا؟! يروى بإسناد ضعيف إال هذا فقوله كسابقه ال يوافق عليه، وكيف يوافق وهذه امل
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مل أجد من وثقه، فيدل على أنَّه مل يكن ممن عرفوا بطلب  (1)فموسى بن مجهور
بن يزيد ال ا؛ وذلك أنَّ ُيىي (2)واحلمل عليه يف هذه الرواية، ال على ُيىي بن يزيد  احلديث،

، وهذا احلديث ليس من (3)الرازييروي إال عن أبيه مطلقاً، كما نص على ذلك أبو زرعة 
ب خطًأ، ولوال ذلك لكانت هذه املتابعة نافعة  روايته عن أبيه، فدلَّ على أنَّ اإلسناد ركِّ

 حلديث حفص .

أما املتابعة الثانية: فقد أخرج معمر األصبهاينُّ بإسناده إىل موسى بن نصر، عن   
رضي اهلل -د بن عمري عن عائشة نصر بن باب، عن احلجاج بن أرطأة، عن عبد اهلل بن عبي

أول من يدخل الجنة أهل :))-صلى اهلل عليه وسلم-قالت: قال رسول اهلل  -عنها

                                                                        

هو موسى بن مجهور بن زريق البغدادي، أخرج حديثه الطِباين، ومل أجد من تكلَّم عنه جرحًا أو تعدياًل، ومل  (1)
 65/ 16يذكروا له سنة وفاته، ومن باب أوىل مل يذكروا سنة والدته .ينظر : تأريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي :

 (.461ترمجة ) 133/ 5(،ولسان امليزان؛ البن حجر :643ترمجة)21/311(،وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب5972ترمجة)
(  ُيىي بن يزيد بن عبد امللك النوفلي، من عبَّاد أهل املدينة، روى عن أبيه روى عنه عبد الرمحن بن ابراهيم دحيم، 2)

على  -بن حنبل وعبد الرمحن بن عبد امللك بن شيبة وحممد بن رافع. ضعفه غري واحد من األئمة، منهم: أمحد
، والبزار ، وقال : ))لني احلديث وقد روى عنه مجاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه على -اختالف يف النقل عنه

 لينه((، وابن عدي، وغريهم.
وقال أبو حامت: ))منكر احلديث ال أدرى منه أو من ابيه، ال ترى يف حديثه حديثًا مستقيماً((، وقد محَّل أبو زرعة 

حلديث على أبيه حيث قال: ))ال بأس به، اَّنا الشأن يف ابيه، بلغين عن أمحد بن حنبل أنه قال: ُيىي بن يزيد نكارة ا
ال بأس به، ومل يكن عنده اال حديث أبيه، ولو كان عنده غري حديث ابيه لتبنيَّ أمره((، ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن 

( ، وميزان 2147ترمجة )9/114لكامل يف الضعفاء :،وا12/366(،ومسند البزار:727ترمجة)9/191أيب حامت
 ( .9561ترمجة)4/414االعتدال؛ للذهيب:

وأبو زرعة -فإذا كان احلال يف ُيىي على ما وصفت يتبني أنَّ العهدة يف نكارة حديثه على أبيه كما بنيَّ أبو زرعة الرازي
، وأنَّ ابن عدي وغريه ضعفوه من أجل النكارة الظاهرة يف حديثه، ولكن العهدة على أبيه كما سبق -هو أبو زرعة

تابعة، واهلل أعلم، ولكن هذا احلديث ليس من ضمنها كما بينت يف أعلى قوله، فهو ممن ُيتمل حديثه التحسني عند امل
 الورقة.  

حيث قال: ))ومل يكن عنده إال حديث أبيه، ولو كان عنده غري حديث أبيه لتبني أمره((،اجلرح والتعديل؛ البن  (3)
فتأكد لدي قول أيب زرعة إال يف  (. وقد قمت باستقراء مروياته يف كتب السنة املتوفرة لديَّ 727ترمجة)9/191أيب حامت

 حديثني، لكنهما غري صحيحني إىل ُيىي، فرجع القول إىل قول أيب زرعة. 
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، وهذه املتابعة تالفة غري صحيحة؛ وذلك أنَّ نصر بن (1)((المعروف، وكل معروٍف صدقة  
 ، ناهيك عن بقية تراجم اإلسناد.(2)باب متهم بالكذب

، وقد أخرج -رضي اهلل عنهم-عدٍد من الصحابة هذا، وقد صحَّ أصل احلديث عن
، البخاري من حديث حممد بن املنكدر، عن جابر بن صحيحيهما الشيخان احلديث يف

كل معروف قال: )) -صلى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنهما-عبد اهلل، 
اهلل عليه  صلى-، ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النَّيبِّ (3)((صدقة

 .(4)((كل معروف صدقةقال: )) -وسلم

، وهو -رضي اهلل عنها-نَّ هذا احلديث ال يصحُّ من مسند عائشة إ :خالصة القول
ا املتابعات اليت  من األحاديث املنكرة اليت أخطأ فيها حفص بن سليمان من قبل اإلسناد، أمَّ

م، مع القول بأنَّ أصل   احلديث صحيح، واهلل أعلم.توبع عليها ال تصحُّ كما تقدَّ

 

 

 

 

 

                                                                        

 (. 365)1/234موجبات اجلنة: (1)
(،وميزان 1971ترمجة)1/213(،والكامل يف الضعفاء: 2367ترمجة)1/155( ينظر: التأريخ الكبري؛ للبخاري: 2)

 . (9526ترمجة)4/265االعتدال؛ للذهيب:
 (. 5521)1/11صحيح البخاري، كتاب األدب، باب كل معروف صدقة (3)
 (. 1556)2/597(صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف 4)
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 الحديث التاسع.44
 ما جاء فيما يقال عند سمع النداء

 -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-، َأنَّ َرُسوَل اهلِل -رضي اهلل عنه-عْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعودٍ 
فَ ُيَكب ُِّر ثُمَّ َيْشَهُد َأْن اَل ِإلََه َما ِمْن ُمْسِلٍم يَ ُقوُل ِإَذا َسِمَع النَِّداَء فَ ُيَكب ُِّر اْلُمَناِدي قَاَل: ))

 ِإالَّ اهللُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اهلِل , فَ َيْشَهُد َعَلى َذِلَك ثُمَّ يَ ُقوُل: اللُهمَّ َأْعِط ُمَحمًَّدا اْلَوِسيَلةَ 
رَّبِيَن َدارَُه ِإالَّ َوَجَبْت َلُه , َواْجَعْل ِفي ِعلِّيِّيَن َدرََجَتُه َوِفي اْلُمْصطَِفيَن َمَحبََّتُه , َوِفي اْلُمقَ 

 ((.يَ ْوَم الِقَياَمةِ  -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-َشَفاَعُة النَِّبيِّ 

 تخريج الحديث:

، قال: ثنا ُيىي بن ُيىي (1)أخرجه الطحاوي َقطيُّ د بن النُّعمان السَّ ، من حديث حممَّ
، قال: ثنا أَبُو ُعمر البزَّاز ، عن قيس بن مسِلٍم، عن -بن سليمان وهو حفص-النَّيسابوريُّ

 به . -رضي اهلل عنه-طارق بن شهاٍب، عن عبد اهلل بن مسعودٍ 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد توبع عليه حفص 
متابعة تامة، حيث رواه عمر بن حفص، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن 

ا ضعيفة اإلسناد جداً، خالفًا ملا ظنَّه اهليثمي(2)به -عنهرضي اهلل -ابن مسعود ؛ (3). إال أهنَّ

                                                                        

 .(194)1/146يف شرح معاين اآلثار (1)
 (.99(، وابن السين فيعمل اليوم والليلة )433(، ويف الدعاء له)9795)15/14أخرجه: الطِباين يف الكبري (2)
 العالمة لذا تعقبه اين يف الكبري، ورجاله موثقون((!(: ))رواه الطِب 1112)1/333حيث قال يف جممع الزوائد (3)

( يف إسناده: ورجاله موثقون، فهذا من تساهله فال 1/333( بقوله : ))وقول اهليثمي )243)1/255األلباين يف اإلرواء
 يلتفت إليه((. 
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هذا  -رضي اهلل عنه-، وحديث ابن مسعود(1)وذلك أنَّ عمر بن حفص شديد الضعف
 .(2)ضعَّفه ابن رجب احلنبلي

رضي اهلل عنه، فقد  جاء -هذا، وقد صحَّ أصل احلديث من غري حديث ابن مسعود
قَاَل:  -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-: َأنَّ رُسوَل اللَّه -رضي اهلل عنهما-اللَّهعن جابر بن عبد 

ْعَوِة التَّامَِّة، َوالصَّالَِة الَقاِئَمِة آِت )) َمْن قَاَل ِحيَن َيْسَمُع النَِّداَء: اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ
ْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه، َحلَّْت َلُه َشَفاَعِتي يَ ْوَم ُمَحمًَّدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َوابْ َعْثُه َمَقاًما مَ 

 .(3)((الِقَياَمةِ 

ث هبا حفص بن سليمان ومل إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من املنكرات اليت حدَّ
-يتابع عليها متابعة صحيحة، إال أنَّ أصل احلديث قد صحَّ من غري حديث ابن مسعود

م، ف  -رضي اهلل عنه يلحق هذا احلديث باألحاديث املنكرة اليت اخطأ هبا حفص بن كما تقدَّ
 سليمان من قبل اإلسناد، واهلل أعلم .

 

 
                                                                        

هو))عمر بن حفص، أبو حفص العبدي...قال أمحد: تركنا حديثه وخرقناه، وقال على: ليس بثقة، وقال  (1)
(، وينظر: لسان 5576ترمجة) 3/119((، ميزان االعتدال ...النسائي: مرتوك، وقال الدارقطين: ضعيف

(، والذي يغلب على الظنَّ 243)1/255(، وكذا جزم بأنَّه عمر بن حفص األلباين يف اإلرواء132ترمجة)4/291امليزان
أنَّ الذي يف هذا اإلسناد هو حفص بن سليمان، ولكن انقلب من )أبو عمر حفص( إىل )عمر أبو حفص(؛ بدليل 

ميكن اجلزم به، وعلى كال احلالني، فاحلديث قرينة الشيوخ والتالميذ، وبدليل اللفظ نفسه، وهذا على سبيل الظن، وال 
 ضعيف. 

 (.514عقيب)6/251كما يف فتح الباري له،  (2)
[ 79(أخرجه:البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب قوله:}عسى أْن يبعثك ربك مقامًا حمموداً{ ]اإلسراء: 3)

(، والرتمذي، أبواب 629)1/145(، وأبو داود، كتاب الصالة، باب ما جاء يف الدعاء عند األذان 4719)5/15
(، 515)2/25(، والنسائي، كتاب األذان، الدعاء عند األذان211)1/413الصالة، باب ما يقول إذا أذن املؤذن

 (. 14519)22/451(، وأمحد 722)1/239وابن ماجه، كتاب األذان والسنة فيه،باب ما يقال إذا أذن املؤذن
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 الحديث العاشر.45
 ما جاء في السَّدل وعطفه على المصلي

َفةَ  ِبَرُجٍل  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-َمرَّ النَِّبيُّ قَاَل: ))-رضي اهلل عنه-َعْن أيب ُجَحي ْ
 ((.ثَ ْوبَُه فَ َعطََفُه َعَلْيهِ  (1)ُيَصلِّي َقْد َسَدلَ 

 تخريج الحديث:

، مجيعهم (6)، والرشيد العطار(4)، والبيهقي(3)، وابن عدي(2)أخرجه الطِباين
رضي -بأسانيدهم عن حفص بن سليمان، عن اهليثم بن حبيب، عن عون بن أيب جحيفة

 به. -اهلل عنه

 المناقشة:

مان، وقد أعلَّه به غري واحد من إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سلي
ثني، فقال البيهقي عقيبه: ))إال أنَّ حفصًا ضعيف يف احلديث(( : (5)احملدِّ ، وقال ابن عديٍّ
، وقد أعلَّ اهليثمي (7)))وهذا احلديث أيضًا ال يرويه عن اهليثم بن حبيب غري حفص هذا((

 .(1)والبزار، وهو ضعيف((حديث أيب جحيفة بقوله: ))رواه الطِباين يف الثالثة، 

                                                                        

يدخل يديه من داخل، فريكع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله قال ابن األثري: ))هو أن يلتحف بثوبه و  (1)
فنهوا عنه. وهذا مطرد يف القميص وغريه من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط اإلزار على رأسه ويرسل طرفيه عن ميينه 

 مادة)سدل(.2/366ومشاله من غري أن جيعلهما على كتفيه((، النهاية
 (.213)22/111( يف الكبري2)
 .3/275الكامل يف( 3)
 (.3312)2/344( يف الكِبى4)
 .51نزهة الناظر: ( يف6)
 (.3312)2/344السنن الكِبى (5)
 .3/275الكامل  (7)
 (.2214)2/65جممع الزوائد  (1)
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إىل متابعة تامة حلفص بن سليمان، -متوقفًا يف صحة احلديث-وقد أشار البيهقي 
حيث قال: ))وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان، عن اهليثم، فإن كان حمفوظًا فهو 

لعدم  ، إال أنَّ الرواة عنه غري معروفني؛(2)وإبراهيم ثقةٌ ، (1)أحسن من رواية حفص القارئ((
ذكر البيهقي من رواه عن إبراهيم، ومل أجد من أخرجه عنه مسنداً، فتكون هذا املتابعة 
معلولة، واهلل أعلم. وكالم البيهقي يوحي إىل ضعف هذا اإلسناد مع القول بأنَّه أحسن حاالً 

 من إسناد حفص.

ة وقد روي حديث حفص من غري الطريق السابق املخرَّج، حيث رواه  حممد بن حنيف
الواسطي، عن أمحد بن الفرج اجلشمي املقرئ اجلوري، عن حفص ابن أيب داود، عن اهليثم 

. فجعل علي (3)به -رضي اهلل عنه-بن حبيب الصرييف، عن علي بن األقمر، عن أيب جحيفة
ل تبعة  (4)بن األقمر بدل عون بن أيب جحيفة، إال أنَّ حممد بن حنيفة الواسطي ضعيفٌ  ُُيَمَّ

 ف ال حفص؛ وذلك أنَّه خالف اجلماعة يف روايتهم عن حفص.هذا االختال

 

 

 

 

                                                                        

 (، ومل أجده مسنداً عن إبراهيم بن طهمان.3312)2/344السنن الكِبى( 1)
نيسابور، ث مكة، ثقٌة يغرُب، وتكلم فيه لإلرجاء، ويقال  هو))إبراهيم بن طهمان اخلراساين، أبو سعيد، سكن (2)

 (.119ترمجة)95رجع عنه، من السابعة مات سنة مثان وستني ع((، التقريب
 (.157)2/115(، ويف الصغريله،5154)5/193أخرجه: الطِباينُّ يف األوسط(3)
ماهان أبو حنيفة القصيب الواسطي، (: ))حممد بن حنيفة بن حممد بن 736)3/116( قال اخلطيب يف تأريخ بغداد4)

(،وموسوعة 7453)3/632االعتدال؛ للذهيب سكن بغداد...وذكره الدارقطين، فقال: ليس بالقوي((، وينظر: ميزان
 (، ومل يزد أحد يف ترمجته على اخلطيب البغدادي.3549)2/675أقوال أيب احلسن الدارقطين يف رجال احلديث وعلله
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هذا، وتوبع حفص على حديثه هذا متابعات قاصرة، فرواه أبو مالك النَّخعي، عن 
.وهذه متابعة ضعيفة جداً؛ وذلك  (1)به -رضي اهلل عنه-علي بن األقمر، عن أيب جحيفة 

 .(2)أنَّ أبا مالك النَّخعي مرتوك احلديث

النَّعمان بن ثابت واضطرب به، فرواه مرة: عن علي بن األقمر، عن أيب  وقد رواه
 .(3)جحيفة مسنداً، ومرة مرسالً 

-نَ َهى َرُسوُل اللَِّه -رضي اهلل عنه-وللحديث حفص شاهٌد من حديث أيب هريرة
اَلةِ  -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّم ْدِل، يَ ْعيِن يف الصَّ  .(4)َعِن السَّ

ث هبا حفص بن سليمان إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حدَّ
وأنكرها عليه أهل العلم باحلديث كما سبق بيانه، فيكون هذا احلديث من تلكم االحاديث 

                                                                        

(، والعقيلي يف 4216)15/141(، والبزار2443ترمجة)1/611التأريخ الكبريأخرجه: البخاري يف  (1)
 (.979ترمجة)3/23الضعفاء

هو))أبو مالك النخعي الواسطي، امسه عبد امللك، وقيل عبادة بن احلسني، وقيل ابن أيب احلسني، ويقال له ابن  (2)
 (. 1317ترمجة)575ذر، مرتوٌك من السابعة ق((، التقريب

االختالف يف امسه جاء بسبب ضعفه؛ وذلك أنَّ بعض الرواة يدلسون اسم الضعيف بقصد إهبامه على السامع، ولعلَّ 
ولكن هيهات، فهذا األمر وما يشبهه ال خيفى على جهابذة احلديث ونقاده، فكانوا ال يغفلون عن هكذا أمور، وكأنَّ 

 صناً حصيناً للدين كلِّه.، فكانوا ح-صلَّى اهلل عليه وسلم-اهلل خلقهم حلفظ سنة نبيه
 (.147)1/371(، واآلثار؛ حملمد بن احلسن147ينظر: مسند أيب حنيفة) (3)
(، والرتمذي، أبواب الصالة، 543)1/174أبو داود، كتاب الصالة، باب ما جاء يف السدل يف الصالة  أخرجه: (4)

إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما يكره (،وابن ماجْه، كتاب 371)2/217باب ما جاء يف كراهية السدل يف الصالة 
(، والدارمي، كتاب الصالة، باب النهي عن السدل يف 1495)14/193(،= =وأمحد955)1/335يف الصالة 

(، وابن حبان يف 911)2/55( ، و772) 1/379(، وصححه ابن خزمية يف صحيحه1419)2/151الصالة 
(، إال أنَّ الرتمذي أشار إىل 931)1/314تدرك(، واحلاكم يف املس2363) 5/117(، و2219)5/57صحيحه

حديث عطاء، عن أيب هريرة مرفوعًا إال من  إعالل احلديث باإلرسال، حيث قال: ))حديث أيب هريرة ال نعرفه من
(، ث ذهب إىل تقوية احلديث 3359)2/343حديث عسل بن سفيان((، وكذا أشار البيهقي إىل إرساله يف الكِبى

 .2/96. وينظر: نصب الراية؛ للزيلعيباحلديث الذي عقيبه
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اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان وضعِّف من أجلها من قبل اإلسناد، وإال فاملنت صححه 
 بعض احلفاظ من غري رواية حفص، واهلل أعلم .
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 لحديث الحادي عشرا.46
 ما جاء في االستشارة وآمانتها

-َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم- ، قال: قال رسول اهلل-َرِضَي اهلُل عنه-عن الن ُّْعَماِن بِن َبِشريٍ 
 ((.الُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمن  )):

 تخريج الحديث:

 وابن أيب الشيخ، (3)، وأبو حفص البصري(2)، والطِباين(1)أخرجه الطحاوي

، مجيعهم (7)، وابن بشران(5)، وأبو الفتح بن أيب الفوارس(6)، واملخلِّص(4)األصبهاين
-عن حفص بن سليمان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النعمان بن بشري

 به . -رضي اهلل عنه

 المناقشة:

باحلديث عن إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد انفرد 
قيس بن مسلم به، ومل أجد من جعله من مسند النعمان بن بشري غري حفص، لذا قال 

 .(1)اهليثمي: ))رواه الطِباين، وفيه حفص بن سليمان األسدي، وهو مرتوٌك((

                                                                        

 (، واللفظ له.4296)11/79شرح مشكل اآلثار ( يف1)
وهذا احلديث من املستدرك على املعجم (، 15413)1/295( يف الكبري، كما يف جامع املسانيد والسنن؛ البن كثري2)

ىل أنَّ الطِباين قد أخرجه، واحلمد هلل على الكبري؛ وذلك أنَّه مل يطبع كاماًل، ووقويف عليه كان عن طريق إشارة اهليثمي إ
 توفيقه.

 (.153الفوائد املنتقاة ) يف (3)
 (.35أمثال احلديث) ( يف4)
 (.2553)3/92( يف املخلصيات6)
 (.131الفوائد املنتقاة) ( يف5)
 (.151أماليه) ( يف7)
 (.13156)1/97جممع الزوائد (1)
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: ل ذكرها حىت قال بعضهم عن احلديثيطو  (1)وقد جاء حلديث حفص شواهد كثرية
بعٌد، فأغلب شواهده ضعيفة، وقد صحَّ منها حديث أيب ، وهذا فيه (2)))وهذا متواتٌر((

اْلُمْسَتَشاُر : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قال رسول اللَّه-رضي اهلل عنه-سلمة عن أيب هريرة
 .(3)((ُمْؤَتَمن  

ا شاهد أيب مسعود الذي رواه شريك بن عبد اهلل، عن األعمش،  -رضي اهلل عنه-أمَّ
 -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-أنَّ النيبَّ -رضي اهلل عنه-ن مسعودعن أيب عمرو الشيباين، عن اب

ْحدثني(4)((اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمن  قال: ))
ُ

بتصحيح  (6)، فهو غري صحيٍح، وقد تعجل كثري من امل
أعين -هذا احلديث أو حتسينه، وجعل الشواهد األخرى تشهد له، وذلك أنَّ هذا احلديث

أيب حامت: ))وسألُت َأيب عْن حديٍث رواُه اأَلسود بُن  وهم؛ قال ابن -حديث أيب مسعود
ْيباين، عْن َأيب َمْسُعود، َعِن النيبِّ  عامٍر، عن صلَّى -شريك، عن األعَمش، عْن َأيب عمرو الشَّ

ا أَراد: ))الُمْسَتَشاُر ُمْؤَتَمن  قال: )) -اهلل عليه وسلَّم  الدَّالُّ على((؟ قال َأيب: هذا خطأٌ؛ ِإَّنَّ
 

                                                                        

(، وجممع 2123عقيب)4/423ينظر: جامع الرتمذي، أبواب األدب باب أن املستشار مؤمتن (1)
 (.13164)1/95الزوائد

 (.9255عقيب)5/251فيض القدير؛ للمناوي(2)
(، والرتمذي، ، أبواب الزهد، باب ما جاء يف 6121)4/333أبو داود، كتاب األدب، باب يف املشورة  أخرجه: (3)

(، وابن ماجه، كتاب األدب، باب 2122)4/422و،(2359)4/152-صلى اهلل عليه وسلم-معيشة أصحاب النَّيبِّ 
(، وقال الرتمذي 3351)13/415(، و1311)1/19(، وينظر: العلل؛ للدارقطين 3746)2/1233املستشار مؤمتن 

(: ))هذا حديث حسٌن((، 2122(: ))هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب((، وقال عقيب)2359عقيب) عقيبه
 (.7171)4/146حه احلاكم فياملستدركوصح

(، 22355)37/43(، وأمحد3745)2/1233ابن ماجه، كتاب األدب، باب املستشار مؤمتن أخرجه: (4)
 (.2493)3/1691والدارمي، كتاب السري، باب املستشار مؤمتن 

 (.1541)4/193(، وكاأللباين يف الصحيحة 3(حاشية)22355)37/43كمحققي مسند أمحد(6)
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، وهذا إعالل عزيز (2)(((1)قَاَل: ْمِن َشريك ((.قلُت: اخلطُأ ممَّن ُهَو؟الَخْيِر َكَفاِعِلهِ  
 من أيب حامت، يرحل من أجله.

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت وهم فيها حفص من قبل إ خالصة القول:
فيعدُّ هذا  اإلسناد، وأنَّه مل يتابع على حديثه أي متابعة، سواء كانت صحيحة أو عليلة،

احلديث يف مجلة منكراته اليت ضعِّف من أجلها من قبل اإلسناد، مع القول بأنَّ منت احلديث 
 ، واهلل أعلم .-رضي اهلل عنه-صحيح من غري حديث النعمان بن بشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 .312تأيت ترمجته ص:سوف (1)
 (.2319)5/56( العلل؛ البن أيب حامت2)
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 الحديث الثاني عشر.47
 ما جاء في مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر

اْلَمْسُح : ))-صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-قال: قال رسول اللَّه  ،-رضي اهلل عنه-عن عليٍّ 
َلة    ((.َعَلى اْلُخفَّْيِن لِْلُمَساِفِر َثاَلثَُة أَيَّاٍم َولََيالِيِهنَّ، َولِْلُمِقيِم يَ ْوم  َولَي ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث أيب احلسن أمحد بن سليمان بن أيوب بن حذمل القاضي، (1)أخرجه متام
أيب القاسم يزيد بن حممد بن عبد الصمد، عن يسرة بن صفوان اللخمي، عن أيب عمر عن 

 به . -رضي اهلل عنه-البزار حفص بن سليمان، عن أيب حصني، عن أيب ظبيان، عن علي

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد توبع حفص على 
لد بن عبد الرمحن، عن مسعر، عن أيب احلصني، عن حديثه هذا متابعة تامة، حيث رواه خا

. وهذه متابعة ال قيمة هلا؛ وذلك أنَّ خالد بن (2)به -رضي اهلل عنه-أيب ظبيان، عن عليٍّ 
، لذا قال الطِباين: ))مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال خالد (3)عبد الرمحن مرتوك احلديث

 حلصني، عن أيب ظبيان غريبٌة.أيب ا، فبقيت رواية حفص عن (4)بن عبد الرمحن((

وقد صحَّ احلديث من رواية احْلكم بن ُعتَ ْيَبَة، عن القاسم بن خمَْيِمَرَة، عن ُشَرْيِح بن 
، فقالت: عليك  -رضي اهلل عنها-هانٍئ، قال: أَتيُت عائشة نْيِ َأْسَأهُلَا عن املسح على اخلُفَّ

 َفَسأَْلَناُه فَ َقاَل: -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-َمَع رُسوِل اهلِل بابن َأيب طالٍب، فسْلُه فَِإنَُّه َكاَن ُيَساِفُر 

                                                                        

 (.17)1/45( يف فوائده1)
 (.6327)6/214أخرجه: الطِباين يف األوسط (2)
 (. 1562ترمجة )119تقريب التهذيب:( هو))خالد بن عبد الرمحن ابن خالد ابن سلمة املخزومي املكي مرتوك...((3)
 (.6327عقيب)6/214( األوسط4)
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َلًة  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-َجَعَل َرُسوُل اهلِل  َثاَلثََة أَيَّاٍم َولََيالِيَ ُهنَّ لِْلُمَساِفِر، َويَ ْوًما َولَي ْ
فصًا جعل لفظ . ويف هذه الرواية إعالل لرواية حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ ح(1)لِْلُمِقيمِ 

  -رضي اهلل عنه-، والصواب أنَّه من قول عليٍّ -صلَّى اهلل عليه وسلم-احلديث من قول النَّيبِّ 
كما يف هذا الرواية وإن كان احلديث يعدُّ يف مجلة األحاديث املرفوعة حكماً، املوقوفة لفظاً، 

، فتبنيَّ أنَّ رواية (2)وقد كان شعبة بن احلجاج يرى هذا احلديث مرفوعًا إال إنَّه كان يهابه
حفص خمالفة لرواية اجلماعة يف جعل احلديث موقوفًا لفظاً، وأنَّ شعبة بن احلجاج نفسه 

 هاب أن جيعله مرفوعاً لفظاً، فدلَّ على أنَّ رواية حفص منكرة.

ث هبا حفص إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من األحاديث املنكرة اإلسناد اليت حدَّ
املتابعة اليت توبع عليها ضعيفة جداً، ثَّ أنَّ حفصًا قد وهم يف احلديث؛  ابن سليمان، وأنَّ 

حيث جعله مرفوعًا من حيث اللفظ، والصواب أنَّ احلديث موقوٌف لفظًا مرفوٌع حكماً، 
 فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت أخطأ هبا حفص من قبل اإلسناد، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

                                                                        

( واللفظ له،والنسائي، كتاب 275)1/232ه:مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املسح على اخلفني(أخرج1)
(، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء 121)1/14الطهارة، باب التوقيت يف املسح على اخلفني للمقيم 

والدارمي، كتاب الطهارة، باب  (،741)2/144(،  وأمحد662)1/313يف التوقيت يف املسح للمقيم واملسافر 
 (.741)1/665التوقيت يف املسح 

 (.1119)2/343ينظر: مسند أمحد (2)
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 الحديث الثالث عشر.48
 ما جاء في وضع اليمين على الشمال

: -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-، قَال: قَال رسول اللَّه -رضي اهلل عنه-عن أََنس بِن ماِلكِ 
 ((.ِمْن َأخالِق الُمْرَسِليَن َوْضُع الَيِميَن َعَلى الشَِّمالِ ))

 تخريج الحديث:

رضي -أنس، من حديث حفص ابن سليمان، عن أيوب، عن (1)أخرجه ابن عدي
 به . -اهلل عنه

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف؛ وذلك لضعف حفص بن سليمان، وهو حديث منكٌر تفرَّد به عن 
أيوب، وقد أعلَّه به ابن عديٍّ حيث قال: ))وهذه األحاديث يرويها حفص بن سليمان، 

ن روى عنهم غري حمفوظة(( وحلفص غري ما ذكرت من ة حديثه عمَّ  .(2)احلديث، وعامَّ

من طريق آخر مبعناه، فرواه حممد بن  -رضي اهلل عنه-جاء احلديث عن أنسوقد 
د السكري، عن عبد احلكم، عن أنس رضي اهلل -أمحد بن عبيد، عن أبيه، عن بشر بن حممَّ

َلى ِمْن َأْخالِق النُّبُ وَِّة: تَ ْعِجيُل اإِلْفطَاِر، َوتَْأِخيُر السُُّحوِر َوَوْضُع اْلَيِميِن األَْيِدي عَ )) -عنه
 . (3)((األَْيِدي ِفي الصَّالةِ 

                                                                        

 (.276ترمجة)3/276يف الكامل(1)
 (.276ترمجة)3/276( الكامل2)
 (.24: اجلوهري جملسان من أمايل اجلوهري)أخرجه (3)
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، ولضعف عبد (1)وإسناده ضعيٌف؛ فأمحد والد حممد بن أمحد بن عبيد مل يوثق
 .(2)احلكم

من  -رضي اهلل عنه-وقد جاء لفظ حديث حفص بن سليمان عن أيب الدرداء
 . -صلَّى اهلل عليه وسلم-، وال يصحُّ مرفوعاً عن النَّيبِّ (4)، وهو الصواب(3)قوله

نَّ هذا احلديث من منكرات حفص بن سليمان اليت أنكرها عليه إ خالصة القول:
ا ال  األئمة، وضعَّفوه من أجلها، وقد توبع حفص على حديثه متابعة قاصرة باملعىن، إال أهنَّ

، وإَّنا هو من قول غريه، -صلَّى اهلل عليه-تصح، وأنَّ احلديث ال يصحُّ مرفوعًا عن النَّيبِّ 
 احلديث من األحاديث اليت أخطأ هبا حفص من قبل اإلسناد، واهلل أعلم .فيكون هذا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 (.2111)5/316ينظر ترمجته يف: تأريخ بغداد؛ للخطيب (1)
(، وقال عبد الرمحن بن أيب حامت كما 1921ترمجة)5/129مجع من األئمة، فقال البخاري يف التأريخ الكبري ضعَّفه (2)

 (: ))ومسعت أيب يقول هو منكر احلديث ضعيف احلديث، قلت يكتب حديثه؟119ترمجة)5/36يف اجلرح والتعديل
 (.1419ترمجة)7/21البن عدي(، والكامل؛ 765ترمجة)2/143قال زحفاً((، وينظر: اجملروحني؛ البن حبان

 (.3935)1/342أخرجه: ابن أيب شيبة (3)
 (.2511)2/156وينظر: جممع الزوائد؛ للهيثمي (4)
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 الحديث الرابع عشر.49
 ما جاء في فضل القراءة بخاتمة سورة البقرة

 -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-, َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-عن َأيب مسعوٍد البدرِيِّ 
َلةِ َمْن قَ َرَأ ِبَخاِتَمِة قَاَل: )) َلٍة َأْجَرْت َعْنُه ِقَياَم تِْلَك اللَّي ْ  ((.ُسورَِة اْلبَ َقَرِة َحتَّى َيْخِتَمَها ِفي لَي ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن (2)، وأبو العدل قاسم بن قطلوبغا(1)أخرجه الدارقطين
سليمان، عن عاصم بن أيب النجود، عن ُيىي بن ثابت، عن علقمة بن قيس، عن أيب 

 به. -رضي اهلل عنه-البدري-مسعود 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد انفرد بروايته عن 
عاصم، عن ُيىي به، لذا أنكره الدارقطين عليه حيث قال:))تفرد ِبِه َعاِصم بن أيب النُجود، 

.   وقد رواه (3)ُسَلْيَمان(( َعن ُيىي بن ثابت َعنُه، َوتفرد ِبِه َعنُه أَبُو عمر البزاز َحْفص بن
: العللحفص عن عاصم بغري هذا اإلسناد، وقد أشار إىل ذلك الدارقطين كما جاء يف 

ارقطيِنُّ، عن حديث علقمة  يُخ أَبو احلسن عليُّ بن عمر بن أمحد بن مهدي الدَّ ))َوُسِئَل الشَّ
َمْن قَ َرَأ اآْليَ تَ ْيِن ِمْن : ))-ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعلَ -بن قيٍس، عن َأيب مسعوٍد، قال رسول اللَِّه 

َلٍة َكَفَتاهُ   ((.آِخِر ُسورَِة اْلبَ َقَرِة ِفي لَي ْ

فرواه الوليد بن عباد، عن عاصم، عن زر  رواه عاصم بن أيب النجود، واختلف عنه؛
بن حبيش، عن علقمة، عن أيب مسعود.  وقيل: عن الوليد بن عباد، عن أبان بن أيب 

                                                                        

 (.4192)6/125أطراف الغرائب واألفراد؛ للمقدسي  كما يف( 1)
 (.265مسند عقبة بن عامر) ( يف2)
 (.4192عقيب)6/125أطراف الغرائب واألفراد؛ للمقدسي (3)
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ن رافع، عن علقمة، عن وخالفه شريك، فرواه عن عاصم، عن املسيب ب عن عاصم.عياش، 
 .-رضي اهلل عنه-أيب مسعود

وخالفهما محاد بن سلمة، وحفص بن سليمان، فروياه عن عاصم، عن علقمة، عن 
وروى هذا احلديث األعمش، عن إبراهيم  أيب مسعود، مل يذكرا بينهما أحدا، ووقفاه.

 محن بن يزيد، عن علقمة، عن أيب مسعود.النخعي، عن عبد الر 

قال ذلك أبو محزة، وأبو عوانة، وزياد البكائي، وهشيم، وقطبة ويف آخره، قال عبد 
ورواه الثوري، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبد  الرمحن: فلقيت أبا مسعود، فحدثين به.

ورواه  يد، وأبو معاوية.وتابعه عبيدة بن مح الرمحن بن يزيد، عن أيب مسعود، مل يذكر علقمة.
ورواه  ابن َّنري، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن، وعلقمة، عن أيب مسعود.

وقال ابن عيينة: عن  منصور بن املعتمر، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن، عن أيب مسعود.
منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن علقمة، قال: ث لقيت علقمة، فحدثين 

 .(1)به((

فتبني أنَّ حفصاً قد رواه مرة مرفوعاً إال أنَّه خولف يف إسناده ومل يتابع عليه، ومرَّة رواه 
إال أنَّه صاحب أوهام جتنب  (2)موقوفًا إال أنَّه متابع عليه من قبل محاد، ومحاد وإن كان ثقة

حديثه البخاري، وال أدري هل اخلطأ من حفص ومحاد، أم من عاصم بن أيب النجود، فهو 
 ؟.(3)صاحب أخطاء أيضاً 

 

                                                                        

 (.1549)5/171للدارقطينالعلل؛  (1)
هو))محاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقٌه عابٌد، أثبت الناس يف ثابت، وتغريَّ حفظه بأخرة، من كبار ( 2)

 (.1499ترمجة)171التقريب  ((،4الثامنة، مات سنة سبع وستني خت م
مت ترمجته ( 3)  .تقدَّ
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وقد صحَّ احلديث من رواية  عبد الرَّمحن بن يزيد، عن علقمة بن قيٍس، عن َأيب هذا، 
، قال: قال رُسوُل اهلل  َمْن قَ َرَأ َهاتَ ْيِن اآْليَ تَ ْيِن : ))-اهلُل عليه وسلَّمصلَّى -مسعوٍد اأْلَْنصاريِّ

َلٍة َكَفَتاهُ  (( . قال عبد الرَّمحن: فَ َلِقيُت أَبَا َمْسُعوٍد َوُهَو َيطُوُف ِمْن آِخِر ُسورَِة اْلبَ َقَرِة ِفي لَي ْ
َثيِن بِِه َعِن النَّيبِّ   .(1)-َوَسلَّمَ  َصلَّى اهللُ َعَلْيهِ -بِاْلبَ ْيِت َفَسأَْلُتُه، َفَحدَّ

نَّ هذا احلديث من األحاديث املنكرة اليت أخطأ هبا حفص بن إ خالصة القول:
سليمان من قبل اإلسناد وضعِّف من أجلها، مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيح خمرج يف 

، فيكون هذا احلديث من تلكم املنكرات اليت خالف فيها حفص من قبل الصحيحين
 اإلسناد، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

اب شهود املالئكة بدراً، ومسلم، كتاب صالة املسافرين (، كتاب املغازي، ب4551)6/14أخرجه: البخاري (1)
 (.151)1/666وقصرها، باب فضل الفاحتة، وخواتيم سورة البقرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر البقرة 
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 الحديث الخامس عشر.51
 ما جاء في فضل حسن السريرة

اَن على ِمْنَِبِ رسول اللَِّه  ، قال: مسعُت ُعثماَن بَن عفَّ َلِميُّ -َعن َأيب َعبد الرَّمْحَِن السُّ
َمن  يُقول: )) -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-يقوُل: مَسعُت رسوَل اللَّه  -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم

 ((.َصاِلَحة  َأْو َسيَِّئة ، َأْظَهَر اللَُّه َعَلْيِه منها رداًء يُ ْعَرُف ِبهِ  َلُه َسرِيَرة  َكاَنْت 

 تخريج الحديث:

 ،(4)نعيم وأبو ،(3)والدارقطين ،(2)، وأبو الفضل الزهري(1)أخرجه ابن عدي
، مجيعهم من حديث حفص بن سليمان، عن (7)، واخلطيب(5)والبيهقي ،(6)والقضاعي

 به . -رضي اهلل عنه-بن مرثد، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عثمانعلقمة 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به ابن عدي إْذ 
يف ترمجته : ))وهذان احلديثان عن علقمة بن  -مع حديث آخر-أساق احلديث أن قال بعد

 .(1)مرثد ال يرويهما عنه غري حفص بن سليمان((

 

                                                                        

 ،واللفظ له.3/271الكامل يف (1)
 (.154حديثه) يف (2)
 (.925)6/333العلل يف (3)
 .13/216احللية يف (4)
 (.615)1/355الشهابمسند  يف (6)
 (.5643)9/259ب اإلميانعش يف (5)
 (.614)3/637موهم اجلمع والتفريق يف (7)
 .3/272(الكامل1)
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رضي اهلل -وقد اختلف على حفص يف حديثه يف جعل احلديث من مسند عثمان
 ، ثالثتهم(3)، وسليمان بن النعمان(2)، وصاحل بن مالك(1)، فقد رواه حممد بن بكار-عنه

 -ضي اهلل عنه-عن حفص، عن علقمة بن مرثد، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عثمان
 مرفوعاً به .

، فرواه عن حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن (4)وخالفهم هانئ بن ُيىي
 .-رضي اهلل عنه-أيب عبد الرمحن، عن عبد اهلل بن مسعود

إىل حفص، بل هو من هانئ بن وقد عدَّ الدارقطين أنَّ هذا االختالف ال يرجع  
ُيىي، حيث قال: ))حدث به هانئ بن ُيىي، عن حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، 
عن أيب عبد الرمحن، عن عبد اهلل، وهو وهم، وغريه يرويه، عن حفص بن سليمان هبذا 

 .(6)، وهو الصحيح((-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-اإلسناد، ويسنده عن عثمان، عن النَّيبِّ 

بن أَرقم، قال: مَسعُت احلَسِن،  سليمانُ  -باملعىن-هذا، وقد تابع حفصًا على حديثه 
ْعُت  رَائِِر، ِإينِّ مسَِ يقول: رَأَْيُت عثماَن خَيُْطُب، يَ ُقوُل: يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا اللََّه يف َهِذِه السَّ

لَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َما َعِمَل َأَحد  َعَماًل َقطُّ وا، يقول: ))-َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َرُسوَل اللَِّه 

                                                                        

 (.615)1/355مسند الشهاب والقضاعي يف ،13/216احللية أبو نعيم يف أخرج روايته: (1)
 (.615)1/355مسند الشهاب ، والقضاعي يف3/271الكامل ابن عدي يفأخرج روايته: (2)
 (.5643)9/259شعب اإلميان (أخرج روايته: البيهقي يف3)
(، وهانئ هو ))هانئ بن ُيىي السلمي كنيته أبو مسعود قال 925)6/333كما ذكر ذلك الدارقطين ذلك فيالعلل  (4)

(، لكن فات ابن حجر قول 556ترمجة)5/117خيطئ((لسان امليزان -(15249ترمجة)9/247-ابن حبان يف الثقات
(: ))وهو ثقة صدوق((، وكونه ثقة ال يعين أنَّه ال خيطأ، وكالم 433ترمجة)9/153اجلرح والتعديل؛ البنه  أيب حامت يف

الدارقطين يقضي بأنَّ اخلطأ منه؛ وذلك أنَّه خالف اجلماعة، وقول ابن حبان))خيطئ(( فيه داللة على أمرين، األول: أنَّ 
 وسعة اطالعه ومعرفته بالرواة . هلانئ أخطاء جيب احلذر منها، الثاين: دقة ابن حبان

،  -رضي اهلل عنه-وقوله: ))وهو الصحيح((، أي أنَّ حفصًا قد رواه من مسند عثمان(. 925)6/333العلل (6)
احلديث، إَّنا عىن بقوله هذا أنَّ االختالف ليس  تصحيح ، وال يقصد به-رضي اهلل عنه-ابن مسعود-وليس من مسند

 ضعيفاً؛ لضعف حفص. من حفص، وإنَّ كان أصل احلديث
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ر  َوِإنَّ َشرًّا َفَشرٌّ... ًرا َفَخي ْ . وهذه املتابعة ال (1)((ِسرًّا ِإالَّ أَْلَبُسُه اللَُّه ِرَداَءُه َعاَلنَِيًة ِإْن َخي ْ
هذا  .والصواب يف(2)تصح؛ وذلك أنَّ سليمان بن أرقم ضعيف احلديث إن مل يكن مرتوكاً 

، وال يصحُّ مرفوعاً، قال البيهقي (3)من قوله -رضي اهلل عنه-احلديث أنَّه موقوٌف على عثمان
بعد أن أخرج الرواية املوقوفة: ))هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان، وقد رفعه بعض 

 ، ث أخرج رواية حفص بن سليمان .(4)الضعفاء((

ليت أخطأ هبا حفص بن سليمان، نَّ هذا احلديث من األحاديث ا: إخالصة القول
وأنَّه من ضمن املنكرات اليت أنكرها األئمة عليه، وأنَّ الصواب يف احلديث أنَّه من قول 
عثمان موقوفاً عليه، وال يصح رفعه، فيدخل يف مجلة األحاديث اليت أخطأ حفص به من قبل 

 اإلسناد، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 .6/1461أخرجه: ابن أيب حامت فيتفسريه (1)
(: ))سليمان بن أرقم البصري، أبو معاذ، ضعيٌف من السابعة د ت 2632ترمجة)249التقريب قال ابن حجر يف (2)

هتذيب  وينظر أقوال األئمة املتقدمني فيه يف (: ))مرتوك((،2551ترمجة)1/465س((،وقال الذهيب فيالكاشف
 (.2491ترمجة)11/361الكمال؛ للمزي

فضائل  (،وأمحد يف36425)7/212،وابن أيب شيبة يف املصنف2/17(أخرجه موقوفاً: ابن املبارك فيالزهد3)
 ( .5642)9/251والبيهقي يف شعب اإلميان (،155(و)99الزهد) (،وأبو داود يف777)1/479الصحابة

 (.5642)9/251شعب اإلميان (4)
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 الحديث السادس عشر.51
 صلى الصبح وبقى يذكر اهلل حتى تطلع الشمسما جاء في فضل من 

عْن رجٍل من بين َدارٍِم قال: تزوََّج احلسُن بُن عليٍّ اْمَرأًَة منَّا، فسكن فينا، فصنع رجٌل 
من احليِّ طعاًما فدعا احليَّ ودعا احلسن، قال: فلْم َأَر َأنَّ احلسن َأجابُه. قال: فرأَْيُت احلسن 

ا بطََّأ به عن  ُيشرُي ِإىل موىًل لُه، قال: ا قام احلسُن فَاْنَصَرَف ِجْئُت أَلْسَأَل مْواَلُه عمَّ فلمَّ
ا كان يشري إليه، قال: فلقيُت احلسنَ  عوة، وعمَّ فسلَّمُت عليه، فردَّ عليَّ وحيَّاين وقال: ما  الدَّ

 جاء بك يا فالن، ألك حاجة؟ 

ا بطأ عوة، وعما ُكنُت  قلت: يا ابن رسول اللَّه جئُت أِلَْسَأَل مواَلَك عمَّ بك عن الدَّ
 ُتشرُي إِليه.

ا الَّذي كنُت  ُثَك ذاك، أمَّا الذي بطأين عنها فكنُت صائًما، وأَمَّ قال احلسُن أَنا ُأحدِّ
ث احلسن قال: قال رسول اللَّه  مُس أَْم اَل، ُثَّ حدَّ  -ُأشرُي إِليه فُكنُت َأسَأُل َأطلعِت الشَّ

َحتَّى َتْطُلَع  -َعزَّ َوَجلَّ  -َمْن َصلَّى الصُّْبَح ثُمَّ َجَلَس َيْذُكُر اللَّهَ ): )-صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم 
ًرا  ((.ِمَن النَّارِ  -َأْو ِحَجابًا -الشَّْمُس َكاَن َلُه ِست ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن حممد بن جحادة، عن احلكم (1)أخرجه مسدد
 به .بن عتيبة، عن رجل من بين دارم 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ثَّ جلهالة الرجل املبهم، 
ة وُأخر قاصرة،                                                   فإنَّه ال يعرف، وقد توبع حفص على حديثه هذا متابعة تامَّ

                                                                        

 (.643)4/266املطالب العالية؛ البن حجر (، وكما يف1391)2/226خلرية املهرة؛ للبوصريي احتاف ا ( كما يف1)
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ا التامَّة : فقد رواه احلسن بن أيب جعفر، عن حم مد بن جحادة، عن احلكم بن عتيبة، عن أمَّ
بدون ذكر الرجل املبهم. إال أنَّ هذه املتابعة تالفة اإلسناد  (1)به-رضي اهلل عنه-احلسن

، لذا قال اهليثمي: ))رواه (2)ضعيفة جداً؛ وذلك أنَّ احلسن بن أيب جعفر ضعيف احلديث
، وهو ضعيف من قبل الطِباين يف الصغري واألوسط، وفيه احلسن بن أيب جعفر اجلفري

 .(3)حفظه، وهو يف نفسه صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح((

ا املتابعات القاصرة، فاألوىل: من طريق سعد احلذاء، عن عمري بن املأموم، قال:  أمَّ
أتيت املدينة أزور ابنة عم يل حتت احلسن بن علي، فشهدت معه صالة الصبح يف مسجد 

جداً؛ وذلك أنَّ سعد  ة.وهذه املتابعة ضعيف(4)مل...احلديثالرسول وأصبح ابن الزبري قد أو 
، وقد أعلَّها البزار بقوله: ))وهذا (5)، وعمري بن مأمون ضعيٌف؛ جلهالته(6)احلذاء مرتوك

إال من هذا الوجه، وسعد احلذاء  -صلى اهلل عليه وسلم-الكالم ال حنفظه عن رسول اهلل 

                                                                        

(. وينظر: كالم الطِباين عقيب 1131)2/254(، ويف الصغري له،9413)9/112أخرجه: الطِباين يف األوسط (1)
 احلديث يف كال الكتابني.

اجليم وسكون الفاء، البصري، ضعيُف احلديِث مع هو))احلسن بن أيب جعفر عجالن وقيل: عمرو اجلُفري، بضم  (2)
 (.1222ترمجة) 169عبادته وفضله، من السابعة مات سنة سبع وستني ت ((، التقريب

 (.15941)15/155جممع الزوائد (3)
 (.2597)4/314(، والبيهقي يف شعب اإلميان1336)4/176أخرجه: البزار (4)
العالء الكويف، مرتوٌك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضياً، من هو))سعد بن طريف اإلسكايف احلنظلي، أبو  (6)

 (.2241ترمجة)231السادسة ت ق((، التقريب
هو))عمري بن مأموم، ويقال: آخره نون، بن زرارة التميمي الكويف، مقبوٌل، من الرابعة ت((،  (5)

(: ))بل ضعيٌف، فقد روى 6117ترمجة) 125/ 3(، وقال صاحبا حترير تقريب التهذيب6117ترمجة)431التقريب
عنه اثنان، أحدمها ضعيٌف، وقال الدارقطين: ال شيء، وذكره ابن حبان يف الثقات، وما له يف الكتب الستة سوى 

 ( وضعَّفه((، وهو الصواب، ال سيما أنَّ كالمهما يوافق كالم البزار.151حديث واحد أخرجه الرتمذي)
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. وقال اهليثمي: ))رواه (1)نعلم روى عنه إال سعد((هو سعد بن طريف، وعمري بن املأموم ال 
 .(2)البزار، وفيه سعيد بن طريف احلداء، وهو مرتوٌك((

ان، عن العالء، وَأيب اجلهم، قاال: كاَن واملتابعة الثانية:  من طريق عبيدة بن حسَّ
ْبِح يف اْلَمْسِجِد، َفأَتَ  اُه َرُجٌل َفَدَعاُه َوُجَلَساَءُه ِإىَل طََعاٍم احَلَسُن ْبُن َعِليٍّ َجاِلًسا بَ ْعَد َصاَلِة الصُّ

. وهذه املتابعة ضعيفة جداً؛ وذلك أنَّ عبيدة بن حسان مرتوك (3)َفَأْضَرَب َعْنُه... احلديث
 .(4)احلديث

 -رضي اهلل عنه-وقد صحَّ  يف اجللوس بعد صالة الفجر من حديث  َجابِِر ْبِن مَسَُرةَ 
ْمُس   - عليه وسلَّمصلَّى اهلل-َأنَّ النَّيبَّ  ُه َحىتَّ َتْطُلَع الشَّ َكاَن ِإَذا َصلَّى الَفْجَر َجَلَس يف ُمَصالَّ

 .(6)َحَسًنا

نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث املنكرة اإلسناد اليت رواها إ خالصة القول:
حفص بن سليمان، ومل يتابع عليها متابعة صحيحة، واحلمل يف نكارة هذا اإلسناد على 

 مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح من غري القصة، واهلل أعلم. حفص

                                                                        

 .(1336عقيب)4/176( مسند البزار1)
 (.15949)15/155جممع الزوائد (2)
 (.3571)6/435( أخرجه: البيهقي يف شعب اإلميان3)
(: ))عبيدة بن حسان السنجاري،... سألت أيب عنه، 476ترمجة)5/92( قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل4)

املوضوعات عن الثقات  (: ))كان ممن يروي 126ترمجة )2/119فقال: منكر احلديث((، وقال ابن حبان يف اجملروحني
كتبنا من حديثه نسخة عن هؤالء شبيها مبائة حديث كلها موضوعة فلست أدري أهو كان املتعمد هلا أو أدخلت عليه 
فحدث هبا وأميا كان من هذين فقد بطل االحتجاج به يف احلالني((، وقال الدارقطين: ))جزري مرتوك((، موسوعة 

 (.2326ة)ترمج2/439أقوال أيب احلسن الدارقطين
أخرجه: مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح، وفضل (6)

(، والرتمذي، أبواب السفر،  باب ذكر ما يستحب من اجللوس يف املسجد بعد صالة الصبح 575)1/454املساجد
مصاله بعد التسليم  (، والنسائي، كتاب السهو،  باب قعود اإلمام يف616)1/725حىت تطلع الشمس 

 .(25146)34/432(، وأمحد1367)3/15
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 الحديث السابع عشر.52
 ما جاء في أوالد المسلمين

َما أنَّه قال: ))-صلَّى اهلل عليه وسلم-، عن رسول اهلل-رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة
نَ ُهَما َوبَ ْيَن النَّارِ ِمْن ُمْسِلِمْيَن َيُمْوُت َلُهَما َثاَلثَة  ِمَن الَوَلِد ِإاّل َكاَن َلهُ   ((.َما َحاِئطَاً بَ ي ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث عمران بن بكار، عن علي بن عيَّاش، عن (1)أخرجه ابن أيب ثابت
 به. -رضي اهلل عنه-حفص بن سليمان، عن عاصم، عن أيب رزين، عن أيب هريرة

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ومل يتابع على حديثه هذا 
ال ُيتمل تفرَّده هبكذا حديث عنهما،  -أعين حفصاً -عن عاصم، وال عن أيب رزين، وهو

ويف ذلك داللة على أنَّه مل ُيفظ إسناد احلديث فراح يرويه عن عاصم عن أيب رزين متومهاً، 
 واهلل أعلم . 

، منها ما رواه مالك، عن -رضي اهلل عنه-تابعات قاصرة عن أيب هريرةوقد جاءت م
صلَّى اهلل عليه -َعِن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة

، إال (2)((اَل َيُموُت ِلُمْسِلٍم َثالَثَة  ِمَن الَوَلِد، فَ َيِلَج النَّاَر، ِإالَّ َتِحلََّة الَقَسمِ قَاَل: )) -وسلَّم
حفظ حديثه؛ وذلك أنَّ أنَّ هذا املتابعة القاصرة وغريها ال ميكن أْن تدل على أنَّ حفصًا قد 

ب خطًأ، واخلطأ ال يتقوى بغريه؛ وذلك لعدم وجود من تابع  إسناد حفصٍ  قد يكون ركِّ

                                                                        

 (.42األول من حديثه) ( يف1)
(، ومسلم، كتاب الِب 1261)2/73أخرجه: البخاري، كتاب اجلنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب(2)

 (.2532)4/2521والصلة واآلداب، باب فضل من ميوت له ولد فيحتسبه
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حفص على حديثه هذا عن عاصم، بل وال عن شيخ شيخه وهو أبو رزين، فيبقى إسناد 
 مظنة لإلعالل.حفص 

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان من إ خالصة القول:
قبل اإلسناد، ومل يتابع على روايته هلذا احلديث إال ما كان من املتابعات القاصرة اليت ال ميكن 
ا تقوي حديث حفص كما سبق بيانه، فيكون هذا احلديث من تلكم  أْن جيزم هبا بأهنَّ

اديث اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان، مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح، واهلل األح
 أعلم .
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 الحديث الثامن عشر.53
 ما جاء في النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الَحيَ َواِن ))نَ َهى َعْن بَ ْيِع -َصلَّى اهلُل عليِه وسلَّم-عن َجاِبِر بِن مَسَُرَة، َأنَّ النَّيبَّ 
 ((.بِالَحيَ َواِن َنِسيَئةً 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن (2)، ومن طريقه اخلطيب البغدادي(1)أخرجه عبد اهلل بن أمحد
، عن مساك، عن جابر بن مسرة رضي -وهو حفص بن سليمان-سليمان، أيب عمر القارئ

 به. -اهلل عنه

 

                                                                        

 (.25942) 34/471( يف زوائده على مسند أبيه 1)
عن عبد اهلل بن أمحد وزياداته على مسند أبيه: ))وكان صينًا دينًا صادقاً،  13/624قال الذهيب يف سري أعالم النبالء

صاحب حديث واتباع، وبصر بالرجال، مل يدخل يف غري احلديث، وله زيادات كثرية يف مسند والده، واضحة عن 
 عوايل شيوخه((.

زيادات:))إنَّ زيادات بعض الرواة على املؤلفني لبعض الكتب طريقة معروفة معلومة لرواة كتب السنة، أمَّا فائدة معرفة ال
ه( على كتاب الزهد عن ابن املبارك، وله عليه 245ومن ذلك: زيادات احلسني بن احلسن بن حرب املروزي )ت 

الزهد؛ البن املبارك زيادات كثرية،  ه( له على كتاب221زيادات كثرية، يرويها بإسناده، وكذلك نعيم بن محاد)ت
ه( له 346ه( على صحيح مسلم، وكذلك أبو احلسني علي بن إبراهيم )ت351وإبراهيم بن حممد بن سفيان)ت

زيادات على سنن ابن ماجه، وعبد اهلل بن اإلمام أمحد قد فعل هذا، فله زيادات كثرية يف معظم كتب أبيه، مثل 
 والزهد، واألشربة.املسند، وفضائل الصحابة، 

ومن فوائد معرفة الزيادات: عدم جعل الشيخ تلميذاً، والتلميذ شيخاً...ومن فوائد معرفة الزيادات هو كون تلك 
الزيادات ليست على شرط صاحب الكتاب األصلي من حيث الرجال، ومن حيث قوة األسانيد، وهذه الفائدة تكمن 

تلك الزيادات يف األعم األغلب تكون آخر األحاديث أو األبواب،  يف الكتب اليت أشرتط فيها الصحة، ويظهر أنَّ 
ولرمبا كان يف الغالب على شكل حواٍش، ثَّ أدرجت فيما بعد...(( اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر 

 (.1حاشية)2/11ياسني
 (.4256ترمجة)9/54تأريخ بغداد ( يف2)
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 المناقشة:

بن سليمان، وقد  قال اهليثمي: ))رواه  إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص
عبد اهلل بن أمحد، وفيه أبو عمر املقرئ، فإن كان هو الدوري، فقد وثق واحلديث صحيح، 

، والصواب أنَّه حفص بن سليمان؛ (1)وإن كان غريه فلم أعرفه، وإسناد الطِباين ضعيف((
ساق احلديث يف ترمجة حفص  وذلك بالنظر إىل الشيوخ والتالميذ، ثَّ أنَّ اخلطيب البغدادي

م يف التخريج.  بن سليمان كما تقدَّ

ا رواية الطِباين اليت أشار إليها اهليثمي مضعفًا إيَّاها، فهي متابعة تامة حلفص، فقد  أمَّ
د بن الفضل بِن عطيَّة، عن مساٍك، عن جابر بِن مسرة . (2)أخرجها الطِباين من طريق حممَّ

، فهذه املتابعة ال تنفع حديث (3)عطية متهم بالكذب وإسنادها ضعيف جداً، فمحمد بن
ة ضعفها.  حفص؛ إْذ ال قيمة هلا؛ لشدَّ

وللحديث شواهٌد أخرى، إال أنَّ حديث حفص أنكر من قبل إسناده، وليس من قبل 
متنه، فكثرة الشواهد ال تقوي نكارة إسناد حفص؛ إْذ أنَّ حديث جابر بن مسرة هذا يعدُّ 

ه غري موجود؛ لتفرُّد حفص ومرتوك متهم به، وهذا يدلُّ على أهّنما مل ُيفظا وليد اخلطأ، وكأنَّ 
 احلديث.

 ، ومساع احلسن من(4)ومن أحسن تلك الشواهد حااًل، حديث، احلسن عن مسرة

                                                                        

 (.5659)4/156جممع الزوائد (1)
 (.1565ترمجة)7/355(، والكامل؛ البن عدي2567)2/262املعجم الكبري( 2)
بوه، من الثامنة، مات  (3) هو))حممد بن الفضل بن عطية بن عمر العبدي العبسي، موالهم الكويف، نزيل خبارى كذَّ

 (.5226ترمجة)652سنة مثانني ومائة ت ق((، التقريب
(، والرتمذي، أبواب البيوع، باب 3365)3/265ئةأخرجه: أبو داود، كتاب البيوع، باب يف احليوان باحليوان نسي (4)

(، والنسائي، كتاب البيوع، بيع احليوان باحليوان 1237)2/629ما جاء يف كراهية بيع احليوان باحليوان نسيئة
(، 2275)2/753(، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب احليوان باحليوان نسيئة 4525) 7/292نسيئة
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رضي اهلل -، والشاهد اآلخر من حديث عكرمة عن ابن عباس(1)مسرة خمتلف فيه
ح كبار احلفاظ إرساله(2)-عنه  .(3) ، وقد رجَّ

نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت مل يتابع حفص بن إ خالصة القول:
ث  سليمان  عليه متابعة صحيحة، وأنَّ إسناده منكٌر؛ لتفرده به، فيلحق باألحاديث اليت حدَّ
هبا حفص بن سليمان وضّعف من أجلها من قبل اإلسناد، وقد جاء منت احلديث عن طريق 

 بوهتا خالف بني العلماء، واهلل أعلم .غري واحد من الصحابة، ويف ث

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

(، وقال 2555)3/1559كتاب البيوع،  باب يف النهي عن بيع احليوان باحليوان  (، والدرامي،25143)33/235أمحد
الرتمذي عقيبه: ))حديث مسرة حديث حسن صحيح، ومساع احلسن من مسرة صحيح، هكذا قال علي بن املديين، 

 وغريه...((.
انيها: أنه مل يسمع منه مساع احلسن من مسرة خمتلف فيه، على ثالثة مذاهب، أحدها : أنه مسع منه مطلقاً، وث (1)

 . 1/19أنه مسع منه حديث العقيقة فقط، ينظر تفصيل ذلك يف نصب الراية؛ للزيلعي شيئاً، وثالثها:
(، ويف الكبري 6531) 111/ 6(، والطِباين يف األوسط 6521) 11/451أخرجه: ابن حبان يف صحيحه2) )

 (.15633)6/472والبيهقي يف الكِبى(، 3561) 4/31(، والدارقطين يف السنن119959)11/364له،
(، 1149)3/536(، وأبو حامت كما يف العلل؛ البنه319منهم: البخاري، كما يف العلل الكبري؛ للرتمذي) (3)

(، 2227، عقيب)4/419(، وينظر: فتح الباري؛ البن حجر15634(، و)15633)6/472والبيهقي يف الكِبى
ح الشافعي بعدم ثبوت خِب يف ذلك،  ( 2221قبيل) 3/13، وصنيع البخاري يف صحيحه7/369ينظر: األموقد رجَّ

يدل على أنَّه يقول باجلواز، إال أنَّه يذهب إىل عدم صحة حديث يف ذلك؛ حيث مل يورد حديثًا مسندًا مرفوعًا يف 
 ذلك، واهلل أعلم.
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 الحديث التاسع عشر.54
 -رضي اهلل عنهما-ما جاء في مناقب أبي بكر وعمر 

عُت عليًّا َنا أَنَا جالٌس، عند النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-عن زِرِّ بن ُحبَ ْيٍش قال: مسَِ ، قال: بَ ي ْ
يا عليُّ، ، فقال: ))-رضي اهلل عنهما-وعمرُ ِإَذا أَْقبل أَبُو بكٍر  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-

هَذاِن َسيَِّدا ُكُهوِل َأهِل الجنَِّة مَن اأَلوَّليَن َواآلِخرِيَن َما َخاَل النَِّبيِّيَن َواْلُمْرَسِليَن، اَل 
ْثُت هِبََذاُتْخِبْرُهَما يَا َعِليُّ   احلِديِث. (( فما َأْخبَ ْرتُ ُهَما حىتَّ ماتا، وَلْو كانا َحي َّنْيِ ما َحدَّ

 تخريج الحديث:

، (4)واملخلِّص ،(3)وأبو الفضل البغدادي ،(2)وابن عدي ،(1)أخرجه أبو بكر الشافعي
، مجيعهم من حديث حفص بن سليمان، عن عاصم بن أيب النجود، عن زر (6)والدارقطين

 به . -رضي اهلل عنه-بن حبيش، عن علي

 المناقشة:

حفص بن سليمان، وقد اختلف فيه على  أجل إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من
حفص، فرواه علي بن يزيد الصدائي، وعبد الصمد، وعلي بن عياض وعمرو بن عون، 

به. وخالفهم  -رضي اهلل عنه-وغريهم عن حفص، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن علي
اذَُكوينُّ، فرواه عن حفٍص، عن عاصٍم، عن َأيب عبد الرَّمحن السُّ  ، عن عليٍّ ُسَلْيمان الشَّ -َلِميِّ

به. والصواب رواية اجلماعة عن حفص؛ وأنَّ الوهم من سليمان  -رضي اهلل عنه

                                                                        

 (.3(،و)5الغيالنيات) يف (1)
 .13/271الكامل يف (2)
 (.466حديث الزهري) يف (3)
 (.2554)3/55املخلِّصيات يف (4)
 (.352)3/252يف العلل (6)
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اذَُكوينِّ  ؛ وذلك أنَّه مرتوك، وقد خالف من هو أحسن منه حاالً، وأكثر منه عدداً، كما (1)الشَّ
ح رواية اجلماعة الدارقطينُّ بأنَّ املشهور حديثه  .(2)عن زرٍ  -أعين حفصاً  -ورجَّ

هذا، وقد توبع حفص على حديثه متابعتني تامتني، وأخرى قاصرٌة، أمَّا املتابعتان 
ل بن فضالة، عن  التامتان، فأخرج أبو بكر الشافعي من حديث سليمان بن داود، عن املفضِّ

اذَُكوينُّ -.وقد وهم فيه سليمان بن داود(3)أبيه، عن عاصم، عن زٍر، عن علي به  -وهو الشَّ
مت ت ل بن -(4)رمجته، إْذ أنَّ الصواب من حديث املفضل بن فضالةالذي تقدَّ وهو ليس املفضِّ

،واملفضل بن فضالة صاحبنا ليس بالقوي إال أنَّه يصلح (6)فضالة الذي يروي عن أبيه

                                                                        

اذُكوين البصري، تويف سنة  (1) ،كان حافظًا للحديث، ناقدًا لرجاله، وقد  234هو سليمان بن داود أَبو أَيُّوب الشَّ
به أمحد بن حنبل، وابن معني، وترك حديثه أبو حامت الرازي، وضعفه مجع من احملدثني، واعتذر بعض األئمة عنه  كذَّ

. وعلى كل حال فهو وقالوا: معاذ اهلل أن يتهم، إَّنا كانت كتبه قد ذهبت فكان ُيدث من حفظه. مما أدى إىل تركه
 (،واجلرح والتعديل؛ البن أيب2196ترمجة)2/354. ينظر : التأريخ األوسط؛ للبخاري:مرتوك الرواية

 ترمجة3/14حجر: ولسان امليزان؛ البن (،756ترمجة)4/299والكامل؛ البن عدي: (،491ترمجة)4/114حامت:
(291 .) 
 (.352،مسألة)3/252علل الدارقطين: ينظر: (2)
 (. 4الغيالنيات: ) (3)
ث به روح بن مسافر، ومفضل بن 352مسألة)3/252العلل: كما ذكر ذلك الدارقطين يف  (4) (، حيث قال : ))حدَّ

عن عاصم، عن زر((، وهذا بيان شاف كاف يف متييز فضالة املصري أبو مالك أخو مبارك بن فضالة بن أيب أمية، 
 مفضل بن فضالة، إال إنَّ الدارقطين مل يذكر إسناده إىل املفضل بن فضالة، ومل أجد من أخرجه بعد طول حبث .

 ومل أترجم هلم؛ رغبًة لالختصار.، 3/1965ينظر: املتفق واملفرتق؛ للخطيب البغدادي: (6)
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، فعلى هذا فهذه متابعة جيدة اإلسناد لرواية حفص إن صحَّ اإلسناد إىل (1)للمتابعات
 .(2)مل يصحمفضل بن فضالة، ولكنَّ اإلسناد 

واملتابعة األخرى أخرجها أبو بكر الشافعي بإسناده إىل روح بن مسافٍر، عن عاصٍم، 
، وإْن صحَّ فروح بن (4).إال أنَّ إسنادها مل يصح إىل روح(3)عن زر بن حبيٍش، عن علٍي به

 فيكفي يف رد هذه املتابعة.(6)مسافر مرتوك احلديث

ا املتابعة القاصرة، فقد روى عثمان بن مطر الشيباين، عن أيب جناب الكليب، عن  أمَّ
 .(5)زر بن حبيٍش، عن علي به

وهذه املتابعة ال تصلح أْن تكون متابعة لالعتبار؛ فعثمان بن مطر ال ُيتج به 
 .(7)مطلقاً 

                                                                        

مل أجد من نصَّ على ذكر وفاته، قال عنه أبو حامت  ي، وليس املصري، أبو مالك،هو املفضل بن فضالة البصر  (1)
وقال الرتمذي:  وقال عنه النسائي : ))ليس بالقوي((، وقال ابن معني: ))ليس هو بذاك((، الرازي: ))يكتب حديثه((،

والضعفاء واملرتوكون؛ للنسائي:  (،1455ترمجة)1/317ينظر: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت:  ،))املصري أوثق منه((
(. فقول ابن معني، والنسائي، والرتمذي، يدل على أنَّ فضالة 1732)4/159وميزان االعتدال؛ للذهيب:  (،653)

ليس ممن يقبل تفرده، وليس هو بذاك احلافظ، ولكن حديثه يصلح لالعتبار، كما دلَّ مضمون كالم أيب حامت الرازي 
 ي يف الشواهد واملتابعات، واهلل أعلم .بقوله: ))يكتب حديثه((، أ

وذلك أنَّ الدارقطين ذكر سابقاً، أنَّ روحًا ومفضِّاًل حدثا به عن عاصم، ومل يذكر إسناده إليهما، والذي وقفت  (2)
م أعاله، ومل يصح إىل روح ، ولو صحَّ إىل روح فليس فيه   عليه من األسانيد أنَّه مل يصح اإلسناد إىل فضالة كما تقدَّ

 كبري فائدة؛ وذلك أنَّ روحاً مرتوك احلديث، وسوف تأيت ترمجته .
 .35/177تأريخ دمشق:  وأخرجها من طريقه ابن عساكر يف (،6ر الشافعي: )الغيالنيات؛ أليب بك (3)
ا لو صحت إىل روح فهي ال تنفع، فرو 4) ح (تبنيَّ ذلك بعد البحث ونقد الرجال، ومل أذكر ضعف رجاهلا تفصياًل؛ ألهنَّ

 مرتوك، وهو وحده يكفي يف ردِّ هذه املتابعة .
 ،(1566ترمجة )3/315بري؛ للبخاري: ( روح بن مسافر أبو بشر البصري، مرتوٌك احلديث. ينظر : التأريخ الك6)

 (.551ترمجة)4/41(،والكامل؛ البن عدي: 2245ترمجة)3/495واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت: 
 ، ومل أجد من أخرجها . 3/165،و3/143:ذكرها الدارقطين فيالعلل (5)
يباين، أَبو الفضل، من أهل البصرة، ضعَّفه األئمة ضعَّفه، منهم: ابن معني، وأمحد ، والبخاري، 7) (ُعثمان بن مطر الشَّ

=  وأبو داود، وغريهم، وقال ابن حبان : ))كان ممّن يروي املوضوعات عن األَثبات ال ُيل ااِلحتجاج به((. ينظر:
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، فقد -رضي اهلل عنهم-هذا، وأصل احلديث قْد ورد عن غري واحد من الصحابة
، (4)، وأيب جحيفة(3)، وأيب هريرة(2)، وأنسٍ -من غري طريق زر بن حبيش-(1)روي عن علي

 . -رضي اهلل عنهم أمجعني-، (7)وغريهم (5)،وجابر(6)وابن عباسٍ 

فأصل احلديث صحيٌح، وإن مل يصح  من طريق حفص، عن عاصم، عن زر بن 
 . -رضي اهلل عنه-حبيش، عن علي 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 واجملروحني؛ (،926ترمجة )5/159(،واجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت:2325ترمجة)5/263التأريخ الكبري؛ للبخاري:=
 (.3153ترمجة)19/494: -وذلك أنَّه من رجال ابن ماجه-وهتذيب الكمال؛ للمزي (،557)2/99حبان: البن

(، 3556)6/511 -رضي اهلل عنه-يق أخرجه: أخرجه الرتمذي، أبواب املناقب، باب مناقب أيب بكر الصد (1)
(، 4431) 4/369(، والطِباين فياألوسط96)1/35 -رضي اهلل عنه-وابن ماجه، املقدمة، فضل أيب بكر الصديق 

 (.131)3/57والبزار
(، والطِباين يف املعجم 3554) 6/515أخرجه: الرتمذي، أبواب تفسري القرآن، باب ومن سورة اإلخالص( 2)

(، وقال الرتمذي عقيبه: ))هذا حديث حسن 2255)5/244، والضياء املقدسي يف املختارة(5173)7/51األوسط 
 غريب من هذا الوجه(( .

 (.255) 1/111أخرجه: عبد اهلل بن أمحد يف فضائل الصحابة (3)
(، وصححه ابن 155)1/31 -رضي اهلل عنه-( أخرجه: ابن ماجه، املقدمة، فضل أيب بكر الصديق 4)

 (.5954)16/335حبان
 . 217 -14/215أخرجه: اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد (6)
 (.495)2/132(، والبزار 4431)4/369( أخرجه: الطِباين يف األوسط5)
م 2/495وينظر يف تفصيل طرق احلديث يف كتاب االنتصار؛ للباقالين:  (7) ، إْذ عدَّ احلديث من قبيل املتواتر، وتقدَّ

كما وصححه شعيب األرناؤوط يف تعليقه على مسند   -رضي اهلل عنه-تصحيح ابن حبان له من حديث أيب جحيفة
 ( فاحلديث صحيٌح.3552)6/44جامع الرتمذي: والدكتور بشار يف تعليقه على (،552)2/45أمحد:
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أنَّ حفصًا مل يتابع نَّ اإلسناد صحَّ إىل حفص من عدة طرق، إال إ خالصة القول:
متابعة صحيحة تقوِّي حديثه هذا عن عاصم. وعلى تقدير أنَّ حفصاً قد حفظ هذا احلديث 

، إال أنَّ حفصًا مل (1)عن عاصم، فإنَّ عاصمًا يضعَّف يف روايته عن زر بن حبيش حتديداً 
اليت  يتابع على حديثه متابعة صحيحة، فيكون هذا احلديث من األحاديث املنكرة اإلسناد

ث هبا حفص بن سليمان، مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح، واهلل أعلم.  حدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

عاصم بن أيب النجود، هو عاصم بن هبدلة، إمام يف القراءة، إال إنَّه يف احلديث خمتلٌف فيه، فمنهم من يوثقه  (1)
ومنهم من يلينه، وحديثه يف الصحيحني مقرون بغريه، وال ينزل حديثه عن رتبة احلديث احلسن، إال أنَّ روايته عن زر بن 

،وتقريب التهذيب؛ البن حجر: 2/711فيها ضعف. ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب: حبيش وأيب وائل
 (. 321ترمجة)425-425(،وكشف اإليهام؛ للدكتور ماهر ياسني: 3564ترمجة)1/216
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 الحديث العشرون.55
 فضل المؤذن في ما جاء

 : -َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-، قَال: قَال َرُسوُل اللَِّه -رضي اهلل عنه-َعن أََنس

 ((.َوَيْشَهُد َلُه كل َرْطٍب َويَاِبٍس َسِمَعهُ يَ ْغِفُر اللَُّه لِْلُمَؤذِِّن َمدَّ َصْوتِِه ))

 تخريج الحديث:

: حدثنا أبو (2)، من حديث علي بن أمحد بن بسطام البصري(1)أخرجه ابن عديٍّ 
 -رضي اهلل عنه-لبناين، عن أنسالربيع الزهراين: حدثنا حفص بن أيب داود: حدثنا ثابت ا

 .به

 المناقشة:

سليمان، وقد توبع عليه حفص متابعة  إسناده ضعيف؛ وذلك لضعف حفص بن
-قَال: قال َرُسول اهلِل  -رضي اهلل عنه-تامة، فرواه أبو حفص العبدي، عن ثابت، عن أََنس

                                                                        

 (.656ترمجة)3/274يف الكامل( 1)
: عّمه إبراهيم بن ِبْسطام، وعبد اللَّه ترجم له الذهيب بقوله:))علّي بن أمحد بن ِبْسطام، أبو احلسن الزَّعفرايّن، َعنْ  (2)

(، ومل أجد فيه جرحاً 472ترمجة)23/273بن معاوية اجُلَمِحّي، وخلق، وعنه: الطََِّبايّن، وابن ِحبّان((، تأريخ اإلسالم
 -حفظه اهلل-وال تعدياًل بعد طول حبث يف بادئ األمر، لذلك اتصلت باألستاذ الدكتور احملقق بشار عواد معروف

يًا حول منزلة هذا الراوي؛ وذلك أنَّه ذو خِبة يف الرجال كما هو معلوم، فأجاب بقوله: ))أنَّ هذا الراوي ال هاتف
تقل==منزلته عن درجة احلسن؛ وذلك أنَّ ابن حبَّان قد روى له يف صحيحه، وهو من شيوخ الطِباين، فهو مبنزلة حسن 

ناد من األسانيد املقبولة اليت َحُسَن إسنادها إىل حفص بن احلديث((. انتهى كالمه. لذلك اعتِبت أنَّ هذا اإلس
سليمان، فيكون اإلعالل حبفص ال به، ثَّ تأكد يل قول الدكتور؛ وذلك أنَّ ابن ناصر الدين قد وثَّق علي بن أمحد بن 

 .1/164، وتبعه ابن حجر يف تبصري املنتبه بتحرير املشتبه1/657بسطام يف توضيح املشتبه
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َأَذانِِه، َوِإنَُّه لَيُ ْغَفُر  ِمنْ  يُد الرَّْحَمِن َعَلى رَْأِس اْلُمَؤذِِّن َحتَّى يَ ْفُرغَ : ))-صلَّى اللَّه عليه وسلَّم
 . (1)((ه أين بلغَلُه َمدَّ صوت

روايته رواية حفص بن سليمان، ، ال تقوي (2)وأبو حفص العبدي هذا مرتوك احلديث
ا مل توجد. فهذه  املتابعة كأهنَّ

 وللحديث ستة شواهد:

: -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه -رضي اهلل عنه-األول: عن أيب هريرة
قُُه ُكلُّ َرْطٍب، َويَاِبٍس َسِمَعُه، َوالشَّاِهُد َعَلْيِه ِإنَّ اْلُمَؤذَِّن )) يُ ْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِِه، َوُيَصدِّ

، َوِعْشُروَن َحَسَنةً   .(3)((َخْمس 

 .(6)، إال أنَّ أبا زرعة والدارقطين رجحا إرساله(4)وصححه ابن خزمية وابن حبان

 

 

 

 
                                                                        

(، وابن عدي 17فوائده) (،وحممد بن خملد يف965)2/327اجملالسة وجواهر العلم أبو بكر الدينوري يف :أخرجه  (1)
(، واخلطيب البغدادي يف تأريخ 539ترمجة) 2/16(، وابن حبان يف اجملروحني1225ترمجة)5/155يف الكامل

 (.6164)13/22بغداد
مت ترمجته  (2)  .تقدَّ
(، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع 616) 1/142أخرجه: أبو دود، كتاب الصالة، باب رفع الصوت باألذان (3)

(، وابن ماجه، كتاب األذان والسنة فيه، باب فضل 1521)2/239النهار، باب ما يفعل إذا قام من الليل من السواك
 له. (، واللفظ7515)13/61(، وأمحد724)1/245األذان، وثواب املؤذنني

 (.1555)4/661(، وصحيح ابن حبان395)1/254صحيح ابن خزمية (4)
 (.1644)1/235(، والعلل؛ للدارقطين666)2/616ينظر: العلل؛ البن أيب حامت (6)
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: -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-قَاَل َرُسوُل اهلِل قَاَل: -رضي اهلل عنهما-الثاين: عن ابن عمر
، وصححه (1)((َمدَّ َصْوتِِه، َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َويَاِبٍس َسِمَع َصْوَتهُ  يَ ْغِفُر اهلُل لِْلُمَؤذِّنِ ))

 .(2)الدارقطين

صلَّى اهلل عليه -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل -َرِضَي اهلُل َعْنهُ -َعْن َأيب أَُماَمَة  الثالث:
وضعَّفه (3)((اْلُمَؤذُِّن يُ ْغَفُر َلُه َمَدى َصْوتِِه، َوَأْجُرُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َصلَّى َمَعهُ : ))-وسلَّم

 .(4)اهليثمي

، -عليه وسلَّم صلَّى اهلل-َأنَّ َنيبَّ اهلِل  -رضي اهلل عنه-الرابع: عن الِباء بن عازب
َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصَّفِّ اْلُمَقدَِّم، َواْلُمَؤذُِّن يُ ْغَفُر َلُه َمدَّ َصْوتِِه، ِإنَّ اهلَل قال: ))

قُُه َمْن َسِمَعُه ِمْن َرْطٍب َويَاِبٍس، َوَلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َصلَّى مَ  وصححه ابن ، (6)َعُه((َوُيَصدِّ
 .(5)السكن

 

 

 

                                                                        

(، والطِباين يف 366) 1/115(، واللفظ له، والبزار كما يف كشف األستار،5255)15/335أخرجه: أمحد (1)
 (.1146)1/431يف الكِبى(، والبيهقي 3459)12/391الصغري

(: ))ورجاله رجال 1121) 1/325(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد بعد أنَّ ذكر خترجيه3116)13/219العلل( 2)
 الصحيح((.

 (.7942)1/241أخرجه: الطِباين يف الكبري (3)
 الزبري وهو ضعيف((. (، حيث قال: ))رواه الطِباين يف الكبري، وفيه جعفر بن1129)1/325كما يف جممع الزوائد(4)
(، ويف الكِبى له، كتاب قيام الليل وتطوع 545)2/13أخرجه: النسائي، كتاب األذان، رفع الصوت باألذان( 6)

(، واللفظ له، والطِباين يف األوسط 11655) 35/455(، وأمحد 1522)2/139النهار، رفع الصوت باألذان
1/135(1191.) 

 (.22)3/316نينظر: البدر املنري؛ البن امللق (5)
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اْلُمَؤذُِّن يُ ْغَفُر َلُه َمَدى َرفَ َعُه قَاَل: ))-اهلل عنهرضي -اخلامس: عن أيب سعيد اخلدريِّ 
ح إرساله(1)((َصْوتِِه، َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َويَاِبسٍ   .(2)، وإسناده ثقات، إال أنَّ الدارقطين رجَّ

يُ ْغَفُر : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-عْن جابر بن عبد اللَّه, قال: قال النَّيبُّ  السادس:
ُمَؤذِِّن َمدَّ َصْوتِِه , َوَيْشَهُد َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُكلُّ َمْن َسِمَع َصْوَتُه ِمْن َشَجٍر, َأْو َحَجٍر, َأْو لِلْ 

َمَدٍر, َأْو َبَشٍر, َأْو َرْطٍب, َأْو يَاِبٍس, َوُيْكَتُب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َصلَّى بَِأَذانِِه, َوَساَق َحِديثًا 
. وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك أنَّه من رواية نفيع بن أيب داود، وهو متهٌم (3) ((َطوِياًل 

 .(4)بالكذب

، من حديث عبد الرَّمحن بن َأيب صحيح البخاريوقد صحَّ معىن احلديث يف 
بُّ ال ، قال لُه: ِإينِّ أَرَاَك حتُِ ، عن أَبيه، أَنَّه َأخِبُه َأنَّ أَبا سعيٍد اخلُدرِيَّ َغَنَم صعصعة األَْنصارِيِّ

اَلِة فَاْرَفْع َصْوَتَك بِالنَِّداِء، فَِإنَّ  الَ ُه: ))َوالَباِديََة، فَِإَذا ُكْنَت يف َغَنِمَك، َأْو بَاِديَِتَك، َفَأذَّْنَت بِالصَّ
اَل أَبُو (( ، قَ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت الُمَؤذِِّن، ِجنٌّ َوالَ ِإْنس  َوالَ َشْيء ، ِإالَّ َشِهَد َلُه يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اللَِّه   .(6)-َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسِعيٍد: مسَِ

 -رضي اهلل عنهم-نَّ احلديث قد صحَّ إسناده عن بعض الصحابةإ خالصة القول:
مرفوعاً، فدل على أنَّ حديث حفص له أصٌل صحيح، ولكن تبقى رواية حفص عن ثابت 
البناين، عن أنس رضي اهلل عنه منكرة؛ وذلك لعدم وجود املتابعة الصحيحة، فإسناُد حفص 

                                                                        

ثني 921)2/492أخرجه: ابن األعرايب يف معجمه(1) (، واخلطيب يف 77) 1/74(، والعسكري يف تصحيفات احملدِّ
 (.4512)13/626تأريخ بغداد

 (.7424)6/77(، كما يف أطراف الغرائب؛ البن طاهر2275)11/256كما يف العلل له،  (2)
 .1/351أخرجه: اخلطيب يف الكفاية (3)
 . 245ترمجته ص:  سوف تأيت(4)
والنسائي، كتاب األذان،  ( واللفظ له،559) 1/126باب رفع الصوت بالنداء ( أخرجه: البخاري، كتاب األذان،6)

باب فضل األذان، وثواب  (،وابن ماجه، كتاب األذان والسنة فيه،544)2/12رفع الصوت باألذان
 (.6)1/59ان، باب أجر املؤذن(، ومالك، كتاب األذ11531)17/77(، وأمحد723)1/239املؤذنني
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بت البناين، فأين تالميذ ثابت عن هكذا معلوٌل بالغرابة، فمثل حفص ال ُيتمل تفرده عن ثا
حديث؟! فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت أخطأ هبا حفص من جهة اإلسناد، 

 وأنَّه يعدُّ يف مجلة منكراته اليت أنكرت عليه، واهلل أعلم .
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 المبحث الرابع

 األحاديث التي أخطأ بها حفص بن سليمان من قبل المتن
تكلَّمُت يف هذا املبحث عن األحاديث اليت حفظها حفص بن سليمان من قبل 
ت حديثًا واحدًا يصلح أْن جُيعل يف هذا  اإلسناد إال أنَّه أخطأ هبا من قبل املنت، وقد وجدَّ
املبحث، واخلطأ الذي وقع به حفص يف منت احلديث؛ وذلك أنَّه اختصر احلديث اختصاراً 

املبحث ُيوي يف ثناياه حديثًا واحداً، وهو حديث أعلَّ باالختصار، أودُّ خماًل، وملَّا كان هذا 
 أْن أتكلم عن اختصار احلديث بشكل موجز.

يعدُّ اختصار احلديث سببًا من األسباب املؤدية إىل وقوع الغلط يف أحاديث الثقات 
ث مبا ر  سخ يف ذهنه، فضاًل عن الضعفاء؛ وذلك إذا كان الراوي قليل املطالعة لكتبه، وُيدِّ

وخباصة إذا مل يكن ضليعاً باللغة، عاملاً باأللفاظ وما ُييل معناها، وكلما كثرت طرق احلديث  
ويرجع اإلعالل باختصار احلديث إىل قلة ضبط الراوي حلديثه،  (1)كثرت ألفاظه واختلفت،

نبئ إىل سواء كان قليل الضبط يف مروياته كلِّها أو حديث من األحاديث، فيقع األمر الذي ي
ا يسلم ذلك فيما مل تتصرف الرواة  أنَّ الراوي قد وهم يف منت احلديث، قال ابن حجر: ))وإَّنَّ
يف ألفاظه، والطريق إىل معرفة ذلك أْن تقل خمارج احلديث وتتفق ألفاظه وإال فإنَّ خمارج 

ة باملعىن، احلديث إذا كثرت قل أْن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على االقتصار على الرواي
م كانوا ال يكتبون،  حبسب ما يظهر ألحدهم أنَّه واف به، واحلامل ألكثرهم على ذلك أهنَّ
ث باملعىن؛  ويطول الزمان، فيتعلق املعىن بالذهن، فريتسم فيه وال يستحضر اللفظ، فيحدِّ

 .(2)ملصلحة التبليغ، ث يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه مل يوف باملعىن((

                                                                        

 .1/155ينظر: اجلامع يف العلل؛ للدكتور ماهر ياسني (1)
 (.7274عقيب)13/261فتح الباري، (2)
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حه أهل التحقيقهذا، وقد  ، (1)أجاز العلماء اختصار احلديث على القول الذي رجَّ
وذلك إذا مل خيل باملعىن، فإذا أخل باملعىن فاختصاره مردود، ويكون متنه معلوٌل باالختصار، 
قال ابن رجب: ))قَاَل أبو بكر اخلالل: إَّنا أنكر أمحد مثل هذا االختصار الذي خيل 

، فيجوز اختصار احلديث واالقتصار على بعضه، إذا  (2)ديث((باملعىن، ال أصل اختصار احل
ا نقله غري متعلق به، حبيث ال خيتل البيان،  كان فاعله عاملًا عارفاً، وكان ما تركه متميزًا عمَّ

 .(3)وال ختتلف الداللة فيما نقله برتك ما تركه

م  هنا يُعلم أن  تبنيَّ أنَّ اختصار احلديث جائٌز بشروطه املتقدمة، ومنوفيما تقدَّ
قد أخلَّ باملعىن كما سوف  -الذي هو مائدة هذا البحث-احلديث الذي اختصره حفص 

 يأيت يف مضان هذا البحث، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

، وكما يدل عليه صنيع اإلمام البخاري يف 3/512، والنكت؛ للزركشي،324معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح: (1)
 صحيحه، واألمثلة أكثر من أْن حتصى. 

 .2/156لباري،فتح ا (2)
 .3/7، واجلامع يف العلل،324ينظر: معرفة أنواع علم احلديث:  (3)
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 (1)الحديث األول.56
 ما جاء في إنكار المنكر

اَلَة َمَع َمْرَواَن ْبِن احلََْكِم يف يَ ْوِم  ِعيٍد، عن طارق بن شهاٍب، قَاَل: َشِهْدُت الصَّ
، ُثَّ قَاَم خَيُْطُب َعَلْيِه، فَ َناَداُه َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-َفَأْخرََج ِمْنبَ َر َرُسوِل اللَِّه 

َبَل َعَلْيِه َمْرَواُن، َفأَْنَصَت َواْشرََأبَّ  النَّاُس إِلَْيِه، فَ َقاَل: َخاَلْفَت ُسنََّة  (2)يَا َمْرَواُن، يَا َمْرَواُن، َفأَق ْ
َا -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-َرُسوِل اللَِّه  ْمَت اخْلُْطَبَة َوِإَّنَّ ، َأْخَرْجَت ِمْنبَ َرُه وملَْ َيُك خُيْرَُج، َوَقدَّ

اَلِة، فَ َقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َقَضى، َوالَِّذي نَ ْفِسي ْعُت  اخْلُْطَبُة بَ ْعَد الصَّ بَِيِدِه َهَذا َما َعَلْيِه، مسَِ
(( ، فَ ُقْلُت: َمْن َمْن رََأى ُمْنَكًرا فَ ْليُ ْنِكْرُه ِبَقْلِبهِ يَ ُقوُل: )) -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-َرُسوَل اللَِّه 

 .-رضي اهلل عنه-َهَذا اْلُمَتَكلُِّم؟ فَ َقاُلوا: َهَذا أَبُو َسِعيٍد اخْلُْدرِيُّ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حممد بن بكار، عن حفص بن سليمان، عن (3)رجه ابن أيب الدنياأخ
 قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب به.

 المناقشة:

إسناده ضعيف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ حفصًا قد توبع 
، عن (4)على حديثه هذا، فقد تابعه مجٌع، منهم شعبة بن احلجاج، وسفيان الثوري ِكاَلمُهَا

اَلِة  قيِس بن مسِلٍم، عن طارق بن شهاٍب، قَاَل: َأوَُّل َمْن َبَدَأ بِاخْلُْطَبِة يَ ْوَم اْلِعيِد قَ ْبَل الصَّ

                                                                        

هو األول واألخري، وذلك أنَّ احلديث يَِتْيٌم مل أجد حديثًا آخر قد  -ال يف الرسالة-( وهذا التعداد يف هذا املبحث1)
 حفظه حفٌص من قبل اإلسناد وأنُكر عليه من قبل متنه، واهلل أعلم.

القاموس احمليط؛ للفريوز آبادي 1/164اْشرََأبَّ إليه: َمدَّ ُعنُ َقُه لِيَ ْنظَُر، أو اْرتَ َفَع. ينظر: الصحاح؛ للجوهري( 2)
 ، مادة)شرب(.1/155

 (. 13( يف كتابه األمر باملعروف والنهي عن املنكر)3)
 (.49)1/59(أخرج روايتهما: مسلم4)
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اَلُة قَ ْبَل اخْلُْطَبِة، فَ َقاَل: َقْد تُرَِك َما ُهَناِلَك، فَ َقاَل أَبُو  َمْرَواُن. فَ َقاَم إِلَْيِه َرُجٌل، فَ َقاَل: الصَّ
ْعُت َرُسوَل اهلِل -عنه رضي اهلل-َسِعيدٍ  ا َهَذا فَ َقْد َقَضى َما َعَلْيِه مسَِ صلَّى اهلل عليه -: أَمَّ
َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَ ْليُ َغي ِّْرُه بَِيِدِه، فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن َلْم يَ ُقوُل: )) -وسلَّم

 .(1)((يَمانِ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإْلِ 

إال أنَّ حديث حفص هذا معلول باختصار املنت، فمن ينظر إىل كال اللفظني جيد مثة 
فرق كبري بينهما، فحديث حفص اقتصر يف لفظه على اإلنكار بالقلب، من غري التدرّج يف 
ذلك، من اليد، إىل اللسان، إىل القلب، واالقتصار على اإلنكار بالقلب يف حديث حفص 

، فالرجل الذي أنكر على مروان أنكر باللسان، فيكون مثة -أعين أول احلديث-أوَّلهخيالف 
باحلديث، إال أنَّ اخلطأ ُيمل على حفص؛  -رضي اهلل عنه-تناقض يف استشهاد أيب سعيد

 وذلك لضعفه وتفرده هبذا املنت املختصر عن قيس بن مسلم .

ظها حفص بن سليمان من نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حفإ خالصة القول:
قبل اإلسناد، إال أنَّ املنت منكٌر؛ وذلك الختصاره املخل باملعىن، فيكون هذا احلديث من 

 األحاديث اليت أخطأ فيها حفص بن سليمان من قبل املنت، واهلل أعلم .

 

 

 

                                                                        

( واللفظ له، وأبو داود،  49)1/59ون النهي عن املنكر من اإلميان،أخرجه: مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان ك (1)
(، والرتمذي، أبواب الفنت، باب ما جاء يف تغيري املنكر باليد أو 1145)1/295كتاب الصالة، باب اخلطبة يوم العيد

(، 6551)1/111(، والنسائي، كتاب اإلميان وشرائعه، باب تفاضل أهل اإلميان2172)4/459باللسان أو بالقلب
 17/239(، وأمحد 1276)1/455وابن ماجْه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء يف صالة العيدين

(11165.) 
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 المبحث الخامس

 األحاديث المستنكرة على حفص بن سليمان من قبل اإلسناد والمتن جميعاً 

على حفص بن سليمان من  (1)تكلمُت يف هذا املبحث عن األحاديث اليت أنكرت
ا اليت مل يصح إسنادها إىل حفص (2)قبل اإلسناد واملنت مجيعاً  ، ممَّا صحَّ إسناُدها إليه، أمَّ

م الكالم عليها يف غري هذا املبحث.  فتقدَّ

ومتنًا باعتبار إسناد  وقد جاء بناُء املنهج يف هذا املبحث من احلكم بالنكارة سنداً 
احلديث ومتنه بغريه من األحاديث والشواهد واملتابعات، فاحلديث الذي مل أجده صحَّ من 
وجه من الوجوه، أو بطريق من الطرق، أو بشاهد من الشواهد، جعلته منكراً سنداً ومتناً وإْن 

ا نكارة اإلسناد لتفرُّد الضعفا ا نكارة متنه، تعددت الطرق والشواهد واملتابعات، أمَّ ء به، وأمَّ
فلعدم جميئه من طريق صحيح، أو ملخالفة لفظه لفظ ما صحَّ من احلديث كما سوف جيد 

 القارئ يف ثنايا هذا املبحث أمثلة على ذلك. 

وسوف جيد القارئ يف هذا املبحث أنَّ هناك أحاديثًا هي من رواية حفص ابن 
ثني، سوا ٌء كانوا من املتأخرين أو العصريني األفاضل، سليمان وأضرابه قد صححها بعض احملدِّ

ا ال تصحُّ أبداً؛ وذلك أنَّ مدارها على  وبعد البحث والتفتيش والتمحيص والتدقيق تبنيَّ أهنَّ
 هؤالء قرينة على ضعفها.

 

                                                                        

ً من احلفاظ أنكرها عليه، وبناء ذلك حسب القواعد والضوابط يف نقد  (1) ا تستنكر عليه وإن مل أجد أنَّ أحدا أو أهنَّ
متيل إىل االختصار مل أسق األسانيد إىل حفص بن سليمان، على الرغم من أينَّ  األحاديث ودراستها، وملَّا كانت الرغبة

 قمت بدراستها دراسة كاملة.
أو ما له حكم املرفوع، أمَّا املوقوفات على  -صلى اهلل عليه وسلم-مقتصرًا على احلديث املرفوع إىل النَّيبِّ  (2)

 سيأيت إن شاء اهلل.فلها مبحث خاٌص هبا، وهو ما  -رضي اهلل عنهم-الصحابة
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ي للحكم على احلديث  أهليته العلمية زيادة  على  -فال بدَّ للباحث املتصدِّ
، وأْن ال يغرت بظواهر (1)نقد األحاديث صحًة وضعفاً  أْن يكون له حرٌص يف -والدينية

األسانيد وبكثرة الطرق، بل عليه أْن مييِّز ويدقِّق، وأْن ال يأيت بأحكام ختالف أحكام األوائل 
يف حكمهم على احلديث؛ مغرتًا بكثرة الطرق والشواهد، بل عليه أْن ينظر يف كل الروايات 

ة احلديث،)) فإن املتابعات والشواهد، تعرتيها ما يعرتي وُيكم عليها قبل أْن يذهب إىل تقوي
أي رواية من العلل الظاهرة واخلفية، ما قد يُفضي إىل اطراحها وعدم االعتداد هبا من باب 

 االعتبار، وإن كانت قبل ظهور هذه العلل فيها صاحلة لالعتبار.

أنَّه غري صاحل كما أن احلديث املتصل برجال ثقات، إذا ظهر فيه علة خفية، تبني 
 لالحتجاج به، وإن كان قبل ظهور هذه العلة صاحلاً لالحتجاج.

فمن اخلطأ اجلسيم، واخلطر العظيم، االكتفاء بظواهر األسانيد، لتقوية بعضها ببعض، 
 من غري اْلِتَفات إىل العلل اليت تعرتيها، فُتسِقطها عن حد االعتبار.

ن العلماء العارفني، وال من شيمة النقاد فإن االغرتار بظواهر األسانيد، ليس من شأ
أغواره، وصفة العاجزين عن مسايرة  احملققني، بل هو مسة املقصرين يف تعلم العلم ومعرفة

 .(2)أهله، وجماراة أربابه((

 

 

 
                                                                        

:ليحرص الباحث أشدَّ احلرص من أْن يدخل  -ال أذكر من قاله إال أنَّ قوله معلق يف ذاكريت-حىت قال بعضهم (1)
إىل السنة ما ليس منها، أو أْن خيرج من السنة ما هو منها؛ وذلك بتضعيف صحيح، أو تصحيح ضعيف. وعزائي على 

 ل شيء، حىت يف احلكم على احلديث!ذلك كلِّه أنَّنا يف زمن السرعة يف ك
 .33اإلرشادات؛ لطارق بن عوض اهلل: (2)
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وملَّا وقع التساهل عند بعض أهل العلم من املشتغلني باحلديث جند أنَّ هناك من 
املعلمي اليماين:  العالمة احلكم على احلديث، فقالالعلماء من نبه على التساهل يف 

 .(1)))حتسني املتأخرين فيه نظر((

أمحد شاكر: ))أما إذا كان ضعف احلديث لفسق الراوي، أو اهتامه  العالمة ويقول
بالكذب، ث جاء من طرق أخرى من هذا النوع؛ فإنه ال يرقى إىل احلسن، بل يزداد ضعفاً 

 تهمني بالكذب أو اجملروحني يف عدالتهم حبديث ال يرويه غريهمإىل ضعف؛ إذ أن تفرد امل
ح عند الباحث احملقق التهمة، يؤيد ضعف روايتهم يعين  -؛ وبذلك يتبني خطأ املؤلف(2)يرجِّ

هنا، وخطؤه يف كثري من كتبه يف احلكم على أحاديث ضعاف بالرتقي إىل  -السيوطي
 .(3)احلسن، مع هذه العلة القوية((

: ))البدَّ ملن يريد أن يُقوي احلديث بكثرة طرقه أن يقف على عالمة األلباينويقول ال 
رجال كل طريق منها، حىت يتبني له مبلغ الضعف فيها، ومن املؤسف أن القليل جدًا من 
العلماء من يفعل ذلك، والسيما املتأخرين منهم؛ فإهنم يذهبون إىل تقوية احلديث جملرد 

، دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهية ضعفها!! واألمثلة على نقلهم عن غريهم أن له طرقاً 
 ، إىل غري ذلك من األقوال اليت تعىن هبذا املوضوع.(4)ذلك كثرية((

                                                                        

 .29األنوار الكاشفة: (1)
: ))الثقة احلافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه 3/145قال الذهيب يف امليزان (2)

إال أن يتبني غلطه وومهه يف الشيء، فيعرف ذلك، فانظر أول بعلم االثر، وضبطه دون أقرانه ألشياء ما عرفوها، اللهم 
شيء إىل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا 

هذا مقرر  احلديث ال يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند اآلخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن
 على ما ينبغي يف علم احلديث، وإنَّ تفرد الثقة املتقن يعد صحيحاً غريباً.

يعد منكراً، وإن إكثار الراوي من األحاديث اليت ال يوافق عليها لفظًا أو إسنادًا يصريه  وإن تفرد الصدوق ومن دونه
 مرتوك احلديث((.

 .15شرح ألفيَّة احلديث:  (3)
 <31، وينظر: اإلرشادات:31سنة((:تعليق على فقه ال))متام املنة يف ال (4)
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هذا، وإفراد األحاديث اليت أنكرت على حفص من قبل االسناد واملنت فيه فوائد كما 
 يف إفراد غريها، ومن تلكم الفوائد:

من األحاديث اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان من قبل  أواًل: معرفة القدر الصحيح
ل ويبنيِّ احُلْكم احَلَكم يف  اإلسناد واملنت، ويف ذلك بيان لألحاديث اليت أنكرت عليه، ممَّا يؤصِّ

 درجة حفص بن سليمان جرحاً وتعديالً.

ثانياً: معرفة سبب خطأ حفص يف األحاديث املنكرة سندًا ومتناً، ومن أين مدخل 
 عليه، كما سوف جيد الناظر ذلك يف األغلب األعم من األحاديث. الوهم

 إىل غري ذلك من الفوائد اليت يرجع سبب تقسيم األحاديث على ما قسمت عليه.

ثَّ أينِّ ال أدعي العصمة يف قويل وعملي هذا يف احلكم على األحاديث، ال سيما 
كم عليها، فالكل جمتهٌد يف األحاديث اليت وجدت أنَّ أحدًا أخطأ يف اجتهاده يف احل

أحكامه، سائٌر يف منهجه وطريقته، وما يل من قويل إال اجلمع والرتتيب، واهلل وحده املوفق 
 واهلادي إىل سواء السبيل.
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 الحديث األول.57
 ما جاء في النَّهي عن الحجامة؛ كراهية الضَّعف

صلَّى اهلُل عليه -َرُسوُل اللَِّه ))اْحَتَجَم قَاَل:  -رضي اهلل عنهما-َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 
َوُهَو َصاِئم  ُمْحرِم ، فَ ُغِشي َعَلْيِه، فَ نَ َهى النَّاَس يَ ْوَمِئٍذ َأْن َيْحَتِجَم الصَّاِئُم َكَراِهَيَة  -وسلَّم

 ((.الضَّْعِف َعَلْيهِ 

 تخريج الحديث:

عبد ، من حديث حفص بن سليمان، عن حممد بن (2)، والطِباين(1)أخرجه أبو يعلى
 به. -رضي اهلل عنهما-الرمحن بن أيب ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس

 المناقشة:

، (3)إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ولضعف ابن أيب ليلى
إال أنَّ احلمل فيه يكون على حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّه راويه عن ابن أيب ليلى، فهو 

تابعة صحيحة تقوي ص على روايته عن ابن أيب ليلى محفاألقرب لإلعالل؛ إْذ مل يتابع 
 روايته، وكما أنَّ املنهج املطرَّد يف هذا البحث هو اعتبار صحة اإلسناد إىل قائله. 

وقد توبع حفص على حديثه عن ابن أيب ليلى متابعة تامة، حيث رواه أبو حليمة 
حممد بن إبراهيم بن حممد الصائغ، عن حممد بن أمحد بن نصر الرتمذي، عن كثري بن ُيىي، 

                                                                        

 (.2449)4/336مسنده ( يف1)
 (.11325)11/141( يف الكبري2)
مت ترمجته (3)  .تقدَّ
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. وهذه املتابعة ضعيفٌة ال يعتدُّ هبا؛ وذلك جلهالة حال (1)عن أيب يوسف، عن ابن أيب ليلى به
 .(2)أيب حليمة

فَ نَ َهى النَّاَس لى ضعف إسناد احلديث فإنَّ متنه منكٌر نسبيَّاً؛ وذلك أنَّ زيادة))وع
رضي اهلل -، مل ترد عن ابن عباس(3)((يَ ْوَمِئٍذ َأْن َيْحَتِجَم الصَّاِئُم َكَراِهَيَة الضَّْعِف َعَلْيهِ 

ُهَما-، والذي صحَّ عن اْبَن َعبَّاٍس (4)عنهما -اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه : ))يَ ُقولُ  -َرِضَي اللَُّه َعن ْ
 .(6)((َوُهَو ُمْحرِم   -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ث هبا حفص بن سليمان، ومل إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من املنكرات اليت حدَّ
رضي اهلل -يتابع عليها متابعة صحيحة يعتدُّ هبا، وقد صحَّ أصل احلديث عن ابن عباس 

م، فيكون هذا احلديث من األحاديث املنكرة  يف احلجا -عنهما مة بغري هذا اللفظ كما تقدَّ
ث هبا حفص بن سليمان، مع القول بأنَّ أصل احلديث صحيٌح، واهلل  اإلسناد واملنت اليت حدَّ

 أعلم .

 

 

 
                                                                        

 (.415أخرجه: ابن شاهني يف ناسخ احلديث ومنسوخه) (1)
قال ( ومل يذكره جبرح وال تعديل، 341ترمجة)2/357جمهوُل احلال، مل أجد له ترمجة إال يف تأريخ بغداد؛ البغدادي (2)

ث عن سعدان بن نصر، وحممد بن أمحد بن نصر  اخلطيب: ))حممد بن إبراهيم بن حممد بن أيب حليمة الصائغ، حدَّ
 اللحياين((. الرتمذي، روى عنه: ابن شاهني أيضاً، وعبد الواحد بن علي

 وقد نبَّه أبو يعلى عقيب احلديث على هذه الزيادة بقوله: ))قلت: أخرجته ألصل النهي((. (3)
رضي -مرفوعاً، والصواب أنَّه موقوف على أيب هريرة -رضي اهلل عنه-وإَّنا جاءت مبعناها عن عطاء، عن أيب هريرة (4)

ح ذلك أبو حامت الرازي يف العلل؛   (.1261)11/156(، والدارقطين العلل731)3/116البنهاهلل عنه، كما رجَّ
(، ومسلم، كتاب احلج، باب جواز احلجامة 1136)3/16أخرجه: البخاري، كتاب احلج، باب احلجامة للمحرم (6)

 (.1252)3/1256للمحرم
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 الحديث الثاني.58
 ما جاء في مثوبة القاضي في عند القضاء

 -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-كنُت عند النَّيبِّ قال:   -رضي اهلل عنه-عن ُعْقَبَة بِن عامرٍ 
نَ ُهَمااَءُه خْصَماِن، فَ َقاَل يل: ))يوماً، فج ي يَا َرُسوَل اهلِل، اْقِض بَ ي ْ ((، فقلُت: بَِأيب أَْنَت َوأُمِّ

نَ ُهَماأَْنَت َأْوىَل ِبَذِلَك! قَاَل: ))  اَل: )) ((، قُ ْلُت : َعَلى ماَذا يَا َرُسوَل اهلِل؟ قَ اْقِض بَ ي ْ
 (( .اْجَتِهْد؛ فَِإْن َأَصْبَت فَ َلَك َعْشُر َحَسَناٍت، َوِإْن َأْخطَْأَت فلك حسنة  

 تخريج الحديث:

،من طريق ابن عدي، (4)،وابن عساكر(3)،واجلصاص(2)، والطِباين(1)أخرجه ابن عدي
-عامرمجيعهم عن حفص بن سليمان، عن كثري بن شنظري، عن أيب العالية، عن عقبة بن 

 به . -رضي اهلل عنه

 المناقشة :

اد   إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به مجٌع من نقَّ
: ))وهذان -بعد أن ساق حلفص حديثني أحدمها هذا احلديث-احلديث، فقال ابن عديٍّ 

أعلَّه به ،وكذا (6)احلديثان عن كثري بن شنظري، ال يرويهما غري حفص بن سليمان((
،وقال اهليثمي: ))رواه الطِباين يف الصغري واألوسط، وفيه حفص بن سليمان (5)الطِباين

                                                                        

 ، واللفظ له.3/273الكامل يف (1)
 .( 7111)1/31(،و1613)2/152له ، األوسط (، ويف131)1/97(يف الصغري2)
 .3/115أحكام القرآن يف (3)
 ( .1155)45/497تأريخ دمشق يف (4)
 . 3/272الكامل؛ البن عدي (6)
 (.7111)1/31(،و1613)2/152(، و131)1/97يف األوسط عقيب (5)
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م قبل هذا أنَّ أمحد رواه بإسناٍد رجاله رجال الصحيح(( ، (1)األسدي، وهو مرتوٌك، وقد تقدَّ
 .(2)واحلديث ضعفه ابن حجر

بن فضالة، عن  هذا، وقد توبع حفٌص على حديثه متابعة قاصرة، حيث رواه فرج
، إال أنَّ إسنادها ضعيٌف؛ وذلك (3)-رضي اهلل عنه-ربيعة بن يزيد، عن عقبة بن عامٍر به

 ، وقد اضطرب به كما سوف يأيت.(4)لضعف فرج بن فضالة

، إْذ رواه -رضي اهلل عنهما-وحلديث حفص شاهٌد من حديث عبد اهلل بن عمرو
رضي اهلل -ه، عن عبد اهلل بن عمرو، فرج بن فضالة، عن حممد بن عبد األعلى، عن أبي

َخْصَماِن خَيَْتِصَماِن، فقال لعمرٍو:  -َصلَّى اهلُل عليه وسلَّم-قال: جاء َرُسوَل اهلِل  -عنهما
نَ ُهَما يَا َعْمُرو)) ((، َوِإْن َكانَ (( ، فقال: أَْنَت َأْوىَل ِبَذِلَك ِمينِّ يَا َرُسوَل اهلِل، قَاَل: ))اْقِض بَ ي ْ

                                                                        

 (، وسوف يأيت حديث األمام أمحد.7554)4/194( جممع الزوائد1)
قول اهليثمي))رجاله رجال الصحيح(( ال يستفاد منه تصحيح احلديث، وإن كان يستأنس بقوله هذا؛ وذلك أنَّ  قلت:

الشيخني قد أخرجا لبعض من ُتكلم فيهم، أخرجا هلم من صحيح حديثهم يف املتابعات والشواهد، فال بدَّ من التفرقة 
الذين رووا هلم يف املتابعات والشواهد، أو يف شيوخ معينني،  بني الرواة الذين روى هلم البخاري ومسلم يف األصول وبني

فهذا األمر ال بدَّ من معرفته، فليس كل من روى هلم البخاري ومسلم يف صحيحيهما يعدُّ حديثهم صحيٌح خارج 
على  الصحيح، ومن درر القول، وحسن البيان، ما أصَّله ابن عبد اهلادي حيث قال: ))...وقد ذكر بعض األئمة أنَّه

شرط مسلم، ويف ذلك نظٌر؛ فإن ابن قسيط، وإن كان مسلم قد روى يف صحيحه من رواية أيب صخر عنه، لكنه مل 
خيرج من روايته عن ايب هريرة شيئاً، فلو كان قد أخرج يف األصول حديثًا من رواية أيب صخر، عن ابن قسيط عن أيب 

 هريرة أمكن أن يقال يف هذا احلديث: أنَّه على شرطه.
وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحيب الصحيح  وأعلم أنَّ كثرياً ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معنيَّ 

ا به إال يف شيخ معني ال يف غريه فال يكون على شرطهما، وهذا كما خيرج البخاري ومسلم حديث خالد بن  مل ُيتجَّ
ا، وال خيرجان حديثه عن عبد اهلل بن املثىن، وإن كان خملد القطواين عن سليمان بن بالل، وعلي بن مسهر وغريمه

 .196البخاري قد روى لعبد اهلل بن املثىن من غري رواية خالد عنه...((، الصارم املنكي:
 .13/319ينظر: فتح الباري (2)
 (.4469) 6/352(،والدارقطين فيالسنن271)1/25(،والروياين فيمسنده17126)29/361أخرجه: أمحد (3)
هو))فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي، أبو فضالة الشامي، ضعيٌف من الثامنة، مات سنة سبع وسبعني د ت  (4)

 (. 6313ترمجة)444ق((،تقريب التهذيب:
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نَ ُهَما َفَما يل؟ قَاَل: ))قَاَل:  نَ ُهَما فََأَصْبَت الَقَضاَء، فَ َلَك فِإذا َقَضْيُت بَ ي ْ ِإْن أَْنَت َقَضْيَت بَ ي ْ
 .(1)((َعْشُر َحَسَناٍت، َوِإْن أَْنَت اْجتَ َهْدَت َوَأْخطَْأَت، فَ َلَك َحَسَنة  

 وهذا اإلسناد معلوٌل بعدة علل:

 األوىل: ضعف فرج بن فضالة.

 .(2)الة حممد بن عبد األعلى وأبيهالثانية: جه

الثالثة: وهو أيضًا معلوٌل باالضطراب؛ وذلك أنَّ فرج بن فضالة اضطرب فيه اضطراباً 
، ومرة من مسند عمرو بن (3)شديداً، حيث جعله مرة من مسند عبد اهلل بن عمرو

م أنَّه جعله من مسند عقبة بن عامر، وهذا يدل على أنَّه (4)العاص  مل ُيفظه.، وقد تقدَّ

سناِد  إال أنَّ احلاكم قد صحح احلديث، حيث قال عقيبه: ))هذا حديٌث صحيُح اإْلِ
َياَقِة((  .(6)ومل خُيَرَِّجاُه هبذه السِّ

:))فرج بن فضالة بقوله وهذا تساهٌل من أيب عبد اهلل احلاكم، لذا تعقبه الذهيب
 .(7)فتح الباري، وكذا ضعف احلديث ابن حجر يف (5)ضعَّفوه((

                                                                        

 (.17124)29/367أخرجه: أمحد (1)
 (.33والنافلة؛ أليب إسحاق احلويين ) (،7552)4/196ينظر: جممع الزوائد؛ للهيثمي (2)
 (.7554)4/99(، واحلاكم يف املستدرك4467)6/351السنن رقطين يف(كما عند الدا3)
 (.17124)29/367(كما عند أمحد4)
(.وقوله : ))ومل خيرجاه هبذا السياقة(( قول صحيٌح، وإعراض الشيخني عن لفظه قرينة 7554)4/99( املستدرك6)

مل  -رمحه اهلل-ة احلديث، إال إنَّ احلاكم تقودنا إىل علة يف املنت، وهو احلق، فاملنت معلوٌل كما سوف يأيت يف خالص
 يفطن يف سبب إعراضهما عن هذا املنت، فراح يستدرك عليهما ما ال يستدرك، ويلزمهما ما ال يلزمهما.

 (.7554)4/99التلخيص حباشيةاملستدرك (5)
(7) 13/395 . 
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وقد توبع فرج بن فضالة على حديثه، حيث تابعه ابن هليعة، عن سلمة بن أكسوم، 
 .(1)به-رضي اهلل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو، عن عمرو بن العاص 

، (3)،وسلمة بن أكسوم(2)وهو إسناد ضعيٌف ومضطرب؛ لضعف ابن هليعة
عنه من مسند عمرو بن والضطرابه أيضاً؛ وذلك أنَّه قد اختلف عليه يف إسناده، فمرة روي 

 .(4)العاص، ومرة جعله من مسند أيب هريرة، وابن هليعة هو سبب االختالف

م يتبنيَّ ضعف إسناد حديث حفص ومجيع متابعاته وشواهده، وهو حديٌث  وفيما تقدَّ
، من حديث الصحيحين، إْذ جاء يف الصحيحينمنكر املنت ايضاً؛ وذلك أنَّه خمالف ملا يف 

ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم يَ ُقوُل: )) -صلى اهلُل عليه وسلَّم-أَنَُّه مسع َرُسوَل اللَِّه  عمرو بن العاص:
، فهذا هو (6)((فَاْجتَ َهَد ثُمَّ َأَصاَب فَ َلُه َأْجَراِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَ َهَد ثُمَّ َأْخطََأ فَ َلُه َأْجر  

 . (5)اللفظ الصحيح، فإذا أصاب له أجران، وليس عشر حسنات
                                                                        

 4/1995 رفة الصحابةمع (،وأبو نعيم يف1911)9/16(،والطِباين فياألوسط5766)11/357أمحد  أخرجه:(1)
(6551.) 
هو))عبد اهلل بن هليعة، بفتح الالم وكسر اهلاء، بن عقبة احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري، القاضي، صدوق من  (2)

السابعة، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون، 
 (. 3653ترمجة)319((،تقريب التهذيب:مات سنة أربع وسبعني وقد ناف على الثمانني م د ت ق

(: ))...سلمة بن أكسوم، ومل أجد من ترمجه 751)4/196جممع الزوائد ( وذلك جلهالته، قال اهليثمي يف3)
له احلسيين فياإلكمال  (.323)1/172بعلم((،وجهَّ

 (.134النافلة يف األحاديث الضعيفة والباطلة؛ أليب إسحاق احلويين) (4)
(،وصحيح مسلم،  كتاب احلدود، باب 7362)9/151كتاب التمين، باب ما جيوز من اللو  صحيح البخاري، (6)

رضي اهلل -(، وأشار الشيخان إىل حديث أيب هريرة1715)3/1342بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ
 .-رضي اهلل عنه-باللفظ نفسه عقيب حديث عمرو بن العاص  -عنه

(إْذ قال:))هذا حديٌث صحيُح 7554)4/99املستدرك  يف -رمحه اهلل-أيب عبد اهلل احلاكمومن هنا يتبنيَّ لنا خطأ  (5)
سناِد، ومل خيرجاه هبذا السياقة((، فلم يفطن يف سبب إعراضهما عن هذا املنت، وتركهما هذه السياقة، وهو النكارة  اإْلِ

يلزمهما ما ال يلزمهما، لذا جيب النظر يف اليت فيه، فضاًل عن ضعف اإلسناد، فراح يستدرك عليهما ما ال يستدرك، و 
مما للحديث أصل يف الصحيحني، ودراستهما دراسة نقدية، حىت ال  زيادات األلفاظ اليت تقع خارج الصحيحني،

 يستدرك عليهما مثل هذه االستدراكات.
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نَّ هذا احلديث من ضمن األحاديث اليت أخطأ فيها حفص بن إ الصة القول:خ
م،  سليمان، وأنًّه قد توبع عليه متابعات إال أهنا ال تصح، وله شواهٌد معلولة أيضًا  كما تقدَّ
وأنَّ متنه منكٌر؛ خمالٌف ملا يف الصحيحني، وهذه علٌة هلا أمهيتها، ملن يعتين بنقد متون 

 هذا احلديث من منكرات حفص بن سليمان سنداً ومتناً، واهلل أعلم .احلديث، فيكون 
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 الحديث الثالث.59
 ما جاء في عقوبة من صلى بغير طهور، ومن مرَّ على مظلوم فلم ينصره

أُِمَر أَنَُّه قَاَل: ))  -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-، َعِن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-عن ابِن مْسعودٍ 
ِبَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهلِل َأْن ُيْضَرَب ِفي قَ ْبرِِه ِماَئَة َجْلَدٍة، فَ َلْم يَ َزْل َيْسَأُل َوَيْدُعو َحتَّى َصاَرْت 

ُرُه َعَلْيِه نَارًا، فَ َلمَّا اْرتَ َفَع َعْنُه قَاَل: َعاَل  َم َجْلَدًة َواِحَدًة، َفُجِلَد َجْلَدًة َواِحَدًة، فَاْمَتَْلَ قَ ب ْ
 ((.ُموِني؟، قَاُلوا: ِإنََّك َصلَّْيَت َصاَلًة ِبَغْيِر طُُهوٍر , َوَمَرْرَت َعَلى َمْظُلوٍم فَ َلْم تَ ْنُصْرهُ َجَلْدتُ 

 تخريج الحديث:

، من حديث عمرو بن عون الواسطي، عن (2)، وابن مسعون(1)أخرجه الطحاوي
 به. -عنه رضي اهلل-، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد اهلل بن مسعود(3)حفص بن سليمان

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، فقد تفرَّد بروايته عن 
 عاصم، ومل يتابع على روايته هلذا احلديث متابعة صحيحة كما سوف يأيت.

واحلديث قد صححه األلباين، حيث قال: ))قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله كلُّهم 
وأشار  (4)التوبيخثقات...واحلديث أورده املنذري...برواية أيب الشيخ ابن حيان يف  كتاب 

                                                                        

 (.3116)1/212شرح مشكل اآلثار يف (1)
 ((.312)1/211أماليه يف (2)
 وقع عند الطحاوي : )جعفر بن سليمان(، وسوف يأيت التعليق على ذلك .  (3)
األلباين أنَّ  الشيخ بعد البحث والطلب، مل أمتكن من احلصول على هذا الكتاب، وعلى كل حال، فقد ذكر (4)

 احلديث ليس موجوداً يف اجلزء املطبوع منه.
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ند اجليد. وليس احلديث يف اجلزء املطبوع من  (1)إىل تضعيفه ، ففاته هذا املصدر العزيز بالسَّ
 .(2)((التوبيخكتاب 

كذا قال، والصواب أنَّ احلديث ضعيٌف، وليس كما قال، وأنَّ مدخل الوهم على 
أو اخلطأ؛ وذلك أنَّ حفص بن سليمان جاء عند الطحاوي))جعفر  (3)األلباين جرَّاء التحريف

 ، وهو خطأٌ من عدة أوجه:(4)بن سليمان((

 الصواب .على  أمالي ابن سمعوننَّ احلديث حديث حفص، كما جاء يف أواًل: إ

ثانياً: احلديث حديث حفص بداللة الشيوخ والتالميذ، ال سيما وأنَّ شيخ حفص فيه 
 عاصم بن أيب النجود، والراوي عنه عمرو بن عون.

ثالثاً: تضعيف املنذري للحديث من رواية أيب الشيخ قرينة قاطعة تدُل على أنَّ 
 احلديث حديث حفص القارئ.

                                                                        

يف مقدمته: ))وإذا كان يف اإلسناد من قيل فيه كذاٌب (، وقال 3315)3/132وذلك أنَّه أورده بصيغة التمريض (1)
أو وضَّاٌع أو متهٌم أو جممٌع على تركِه أو ضعفِه، أو ذاهُب احلديِث أو هالٌك، أو ساقٌط، أو ليس بشيٍء، أو ضعيٌف 

رته بلفظ: روي، و  ال أذكر ذلك جداً، أو ضعيٌف فقط، أو مل أر فيه توثيقاً، حبيث ال يتطرق إليه احتمال التحسني، صدَّ
 الراوي، وال ما قيل فيه البتة، فيكون لإلسناد الضعيف داللتان: تصديره بلفظة روي، وإمهال الكالم عليه يف آخره((.

 (.2774)5/545السلسلة الصحيحة (2)
منهم من يغاير بني التصحيف والتحريف، فيعرف التصحيف بأنَّه: تغيري يف نقط احلروف أو حركاهتا مع  قلت: (3)

بقاء صورة اخلط. أمَّا التحريف: هو العدول بالشيء عن وجهته، وحرَّف الكالم حتريفًا عدل به عن جهته، وقد يكون 
د يكون جبعله على غري املراد منه؛ فالتحريف أعم من بالزيادة فيه، أو النقص منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وق

: ))ِإْن كانت املخالفُة بتغيري حرٍف أَو 95، قال ابن حجر يف نزهة النظر4/651التصحيف. ينظر: اجلامع يف العلل
ُف، ْقِط فاملَصحَّ ياِق، فِإن كان ذلك بالنِّسبة ِإىل الن َّ كِل؛ وِإن كان بال حروٍف مع بقاء صورة اخلطِّ يف السِّ نِّسبِة إىل الشَّ

ٌة((. َحرَُّف، ومعرفُة هذا النَّوِع ُمهمَّ
ُ

 فامل
هو))جعفر بن سليمان الضبعي...، أبو سليمان البصري، صدوٌق زاهٌد، لكنه كان يتشيَّع، من الثامنة، مات سنة  (4)

 (.942)145((،التقريب4مثان وسبعني بخ م 
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متابعة نازلة، حيث رواه ُيىي بن هاشم، عن األعمش، وقد توبع حفص على روايته 
أََتى رَُجل  ِفي قَ ْبرِِه قَال: )) -َصلَّى اللَُّه عَليه وسلَّم-عن أيب وائٍل، عن عبد اهلل َعِن النَّيبِّ 

ُهوٍر َوَمَرْرَت َفِقيَل ِإنَّا َجاِلُدوَك َثالَث َجْلَداٍت قَاَل َوِلَم قَاَل ألَنََّك َصلَّْيَت الصَّالَة ِبَغْيِر طَ 
، وهي متابعة ال تصح، فإسنادها موضوٌع؛ وذلك أنَّ ُيىي بن (1)((ِبَمْظُلوٍم فَ َلْم تَ ْنُصْرهُ 

اٌب يسرق احلديث  . (2)هاشم كذَّ

نَّ احلديث ضعيٌف؛ لتفرد حفص به، وليس مثة متابعة تقوي حديثه، إ خالصة القول:
صحيحة، فيكون من ضمن منكراته اليت  وأنَّه من األحاديث اليت مل يتابع عليها متابعة

 ه ومهاً، واهلل أعلم .اأنكرت عليه سنداً ومتناً، وأنَّ من قوَّى احلديث إَّنا قوَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 .9/122الكامل (أخرجها: ابن عدي يف1)
(: ))ُيىي بن هاشم السمسار الغساين، يكىن أبا زكريا كان 2163ترمجة)9/122الكامل قال عنه ابن عدي يف (2)

(، ولسان امليزان؛ البن 9543)4/412ببغداد ويضع احلديث ويسرقه((، وينظر: ميزان االعتدال؛ للذهيب
 (.916)5/279حجر
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 الحديث الرَّابع.61
 ما جاء في ردَّة المرأة

اللَّه صلَّى -))َأنَّ اْمَرَأًة اْرَتدَّْت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه -رضي اهلل عنه-عن َأيب ُهَريَرةَ 
 .فَ َلْم يَ ْقتُ ْلَها(( -عليه وسلَّم

 تخريج الحديث:

، من حديث علي بن العبَّاس، عن عمر بن حممد بن احلسن، (1)أخرجه ابن عديٍّ     
، عن أيب (2)عن أبيه، عن حفص بن سليمان، عن موسى بن أيب كثري، عن سعيد بن املسيَّب

 به. -رضي اهلل عنه-هريرة

 المناقشة:

ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به غري واحٍد إسناده     
ثني، فقد ساقه ابن عدي يف ترمجة حفص وقال : ))وهذا ال يرويه عن موسى بن أيب   من احملدِّ

، ثَّ ساقه يف ترمجة موسى بن أيب كثري معاًل إياه حبفص بن سليمان (3)كثري غرُي حفٍص((
منكٌر هبذا اإلسناد، ال يرويه عن موسى بن أيب كثري غري  أيضاً، حيث قال: ))وهذا حديث

)) ٌ  . (4)حفص هذا، وحفص لنيِّ

                                                                        

 (،1127كثري)  ترمجة موسى بن أيب1/52(،و656ترمجة حفص)3/274الكامل يف( 1)
سيب، بفتح الياء: مجاعة، قال قرقور: املسيَّب 2)

ُ
(املسّيب والد سعيد يف ضبطه باحلركات خالٌف، قال ابن حجر: ))امل

بن رافع بفتح الياء بال خالف، وأما املسيب بن حزن، والد سعيد بن املسيب، فقال عن علي بن املديين: أهل العراق 
 .4/1217تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ا، وكان سعيد بن املسّيب يكره الفتح((،يفتحوهنا، وأهل املدينة يكسروهن

 (.656ترمجة)3/274الكامل (3)
 (.1127ترمجة)1/52الكامل ( 4)
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أنَّ امرأًة ارتدت فلم وقد أشار البيهقي إليه حبثًا بقوله: ))روي فيه مرفوعا: ))  
 .(1)(( ورواية حفص بن سليمان، وهو مرتوٌك((يقتلها

حديث َعْبُد الصََّمِد ْبُن  من-رضي اهلل عنهما-وله شاهد من حديث ابن عبَّاس  
اُن, عن ُشْعَبُة, َعْن َعاِصٍم, َعْن َأيب َرزِيٍن, َعِن  , عن َعفَّ , عن عبد اللَّه بن عيسى اجلزريُّ َعِليٍّ

اَل تُ ْقَتُل : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-, قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه -رضي اهلل عنهما-اْبِن َعبَّاسٍ 
 (( . َتدَّتْ اْلَمْرَأُة ِإَذا ارْ 

ابٌ  , َيَضُع احلَِْديَث  (2)وهذا إسناٌد موضوع؛ وذلك أنَّ َعْبُد اللَِّه ْبُن ِعيَسى َهَذا َكذَّ
اَن َوَغرْيِِه , َوَهَذا اَل َيِصحُّ َعِن النَّيبِّ   .(3), َواَل َرَواُه ُشْعَبةُ  -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-َعَلى َعفَّ

ه فإنَّ متنه منكٌر خمالٌف لعموم األحاديث وعلى ضعف إسناد احلديث وشاهد  
تُ ُلوهُ أنَّه قال: )) -صلَّى اهلل عليه وسلم-الصحيحة، فقد جاء عنه  ،(4)((َمْن َبدََّل ِديَنُه فَاق ْ

 

 

 

 

                                                                        

 (.3159)3/279( السنن الصغري1)
 (.1333ترمجة)3/323حجر(، ولسان امليزان؛ البن 4491ترمجة)2/475ينظر: ترمجته يف ميزان االعتدال؛ للذهيب(2)
 .3/121(؛ للدارقطين، وينظر: املوضوعات؛ البن اجلوزي3212)4/127ينظر: السنن( 3)
(، وأبو داود، كتاب احلدود، 3517)4/51أخرجه: البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب ال يُعذب بعذاب اهلل(4)

(، والنسائي، 1461)4/69جاء يف املرتد (، والرتمذي، أبواب احلدود، باب ما4361)4/125باب احلكم فيمن ارتد
(، وابن ماجْه، كتاب احلدود، باب املرتد عن 4569)7/154كتاب حترمي الدم، احلكم يف املرتد

 ، وللحديث قصٌة.-رضي اهلل عنهما-(، من حديث ابن عبَّاس 1171)3/354(، وأمحد 2636)2/141دينه
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اَل َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، َيْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه : ))-صلَّى اهلل عليه وسلم-وملا جاء عنه 
َوأَنِّي َرُسوُل اللَِّه، ِإالَّ بِِإْحَدى َثاَلٍث: الن َّْفُس بِالن َّْفِس، َوالث َّيُِّب الزَّاِني، َوالَماِرُق ِإالَّ اللَُّه 

يِن التَّاِرُك لِْلَجَماَعةِ   .(2)، إىل غري ذلك من األحاديث(1)((ِمَن الدِّ

ث هبا حفص بن  خالصة القول: أنَّ هذا احلديث من األحاديث املنكرة اليت حدَّ
ليمان، وأنكرها عليه األئمة، وأنَّه حديث منكر من قبل اإلسناد واملنت، لشدة ضعف س

 إسناده، وملخالفة متنه لألحاديث الصحيحة، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

(، ومسلم، كتاب 5171)9/6ىل: }أن النفس بالنفس{أخرجه: البخاري، كتاب الديات، باب قول اهلل تعا (1)
رضي -(، من حديث عبد اهلل بن مسعود1575)3/1352القسامة واحملاربني والقصاص، باب ما يباح به دم املسلم 

 . -اهلل عنه
، وجممع 3/467(، ونصب الراية؛ للزيلعي3159)3/279السنن الصغري؛ للبيهقي ينظر:( 2)

 (.1745)4/135، والتلخيص احلبري له،.12/251للهيثمي، وفتح الباري؛ البن حجر(؛ 15613)5/253الزوائد



 

 

243 

 الحديث الخامس.61
 ما جاء في قسمة الغنائم يوم بدر

َأْعَطى يَ ْوَم  -وسلَّمَأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلَّى اهلل عليه -رضي اهلل عنهما-عن ابن عبَّاسٍ 
 .َبْدٍر الَفَرَس َسْهَمْيِن َوالرَُّجَل َسْهًما

 تخريج الحديث:

وهو حفص بن -، من حديث أيب الربيع، عن ابن أيب داود(1)أخرجه أبو يعلى
، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن احلكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن -سليمان

 به. -رضي اهلل عنهما-عباسٍ 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك لضعف حفص بن سليمان، ث لضعف ابن أيب     
، وقد أعلَّ اهليثمي احلديث مبحمد بن (3)، لذا قال البوصريي: ))هذا ِإسناٌد ضعيٌف(((2)ليلى

بن أيب ليلى، وهو سيئ احلفظ، ويتقوى  أيب ليلى، حيث قال: ))رواه أبو يعلى، وفيه حممد
د كما نص اهليثمي، إال أنَّ احلمل يكون (6)(((4)باملتابعات ، فاحلديث ضعيٌف من أجل حممَّ

فيه على حفص؛ وذلك أنَّ حفصًا مل يتابع على روايته يف هذا احلديث، وحممد ابن أيب ليلى 
حاله أحسن من حفص بشهادة اهليثمي نفسه، وترك اإلعالل حبفص عند اهليثمي يف هذا 

، أحدمها: أنَّ اهليثمي منهجه التَّكلم على احلديث ونقده مع احلديث مرجعه إىل أمرين اثنني

                                                                        

 (.2461)4/337مسنده ( يف1)
هو))حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف القاضي، أبو عبد الرمحن، صدوٌق سيٌء احلفظ جداً، من  (2)

 (.5511ترمجة ) 493((، التقريب4السابعة مات سنة مثان وأربعني 
 (.4341)6/114( إحتاف اخلرية املهرة3)
 (أي: ابن أيب ليلى، وليس حديثه هذا.4)
 (.9755)6/342(جممع الزوائد6)
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عدم اشرتاط من الذي أخطأ يف احلديث، فاإلسناد فيه حفص وحممد ابن أيب ليلى بأيهما 
 أعلَّ احلديث حتقق املقصود.

ثانيهما: أنَّ اهليثمي قد خفي عليه حفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ حفصًا جاء يف 
 ، فلم يعرفه، فأعل احلديث بشيخ ابن أيب داود، وهو ابن أيب ليلى.(1)(اإلسناد)ابن أيب داود

وقد توبع حفص على حديثه هذا متابعات قاصرٌة، وهي غري صحيحة أيضاً، ثَّ على 
 كانت يوم حنني، وليس يوم بدر، منها:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ضعفها فأنَّ قسمة النَّيبِّ 

-عن احلكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس : ما رواه احلسن بن عمارة،األوىل
. وهذه متابعة ضعيفة جداً؛ وذلك أنَّ احلسني بن عمارة مرتوك (2)به -رضي اهلل عنهما

 .(3)احلديث

 

 

 

 
                                                                        

وقد أشكل عليَّ هذا يف بدء األمر هل هو حفص أم غريه؟ ومل أستطع متيزه من غري مسند أيب يعلى بعد طول  (1)
جعت إىل مسند أيب يعلى نفسه، تبنيَّ يل أنَّه حفص بن سليمان حبث؛ وذلك أنَّ أبا يعلى تفرَّد هبذا اإلسناد، وملا ر 

(: ))حدثنا أبو الربيع، حدثنا حفص 2449)4/336صاحبنا؛ بداللة اإلسناد الذي قبله حبديثني اثنني، حيث جاء فيه
قَاَل:  -رضي اهلل عنهما-اسٍ بن أيب داود، عن حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليلى، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َربَاٍح، َعِن اْبِن َعبَّ 

َوُهَو َصائٌِم حُمْرٌِم فَ ُغِشي َعَلْيِه، فَ نَ َهى النَّاَس يَ ْوَمِئٍذ أَْن َُيَْتِجَم الصَّائُِم َكرَاِهَيَة  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه 
ْعِف َعَلْيِه((، فهذا اإلسناد فيه داللة على أنَّ حفصًا  هو نفسه يف إسنادنا املْشكل، واهلل أعلم .هذا، وأنَّ احلديث الضَّ

م نقده يف هذا البحث، واهلل املوفق.  املستفيد منه يف إيضاح املشكل من اإلسناد تقدَّ
 (.42أخرجه: أبو يوسف يف اخلراج) (2)
عة مات سنة ثالث هو))احلسن بن عمارة البجلي، موالهم أبو حممد الكويف، قاضي بغداد، مرتوٌك، من الساب (3)

 (.1254ترمجة)152ومخسني ت ق((، التقريب
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 -رضي اهلل عنهما-ه كثري املخزومي، عن عطاء، عن ابن عباسارو  الثانية: ما
 .(2).وإسنادها ضعيف؛ وذلك جلهالة كثري(1)به

 -رضي اهلل عنهما-ما رواه احلجاج بن أرطاة، عن أيب صاحٍل، عن ابن عباسالثالثة: 
 .(4). وإسنادها ضعيٌف أيضاً؛ وذلك لضعف احلجاج(3)به

 .(6)غريٌب ال يثبت -رضي اهلل عنهما-هذا، واحلديث من مجيع طرقه عن ابن عباس 

نافع، اْبِن  وقد جاء ألصل حديث حفص غري شاهٍد، منها ما رواه عبيد اهلل بن عمر، عن
َخْيبَ َر  يَ ْومَ  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-َقَسَم َرُسوُل اللَِّه ، قال: -رضي اللَّه عنهما-عمر 

لِْلَفَرِس َسْهَمْيِن، َولِلرَّاِجِل َسْهًما. قَاَل: َفسََّرُه نَاِفع  فَ َقاَل: ِإَذا َكاَن َمَع الرَُّجِل فَ َرس  فَ َلُه 
 .(5)َلْم َيُكْن َلُه فَ َرس  فَ َلُه َسْهم  َثاَلثَُة َأْسُهٍم، فَِإْن 

إال أنَّ هذا احلديث الصحيح ال يقوي رواية حفص؛ وذلك أنَّ حفصًا مل يتابع على 
م  حديثه متابعة صحيحة، وهذا يدل على أنَّ حديث ابن عباس ال أصل له، وكما تقدَّ

 استغراب الزيلعي له.

                                                                        

(، 11454)11/192(، والطِباين يف الكبري 932يف ترمجة كثري)7/216أخرجه: البخاري يف التأريخ الكبري (1)
 (.2172) 5/35(، والبيهقي يف الكِبى 4174) 6/112والدارقطين يف السنن

( ، ومل يذكره جبرح وال تعديل، حيث قال: ))كثري موىل َبيِن 932ترمجة)7/216الكبري(ذكره البخاري يف التأريخ 2)
(، فدل 195ترمجة)7/155خمزوم َرَوى عنه إبراهيم بن سعد...((، ومل يزد على ذلك ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل

 على أنَّ كثرياً جمهول احلال، مل يرو عنه غري إبراهيم بن سعد .
 (.33175)5/411أيب شيبة يف املصنف أخرجه: ابن( 3)
هو))حجاج بن أرطاة، بفتح اهلمزة، بن ثور بن هبرية النخعي أبو أرطاة الكويف القاضي، أحد الفقهاء، صدوق   (4)

 ( .1119ترمجة)162(( التقريب4كثري اخلطأ والتدليس، من السابعة مات سنة مخس وأربعني بخ م 
 .3/415ينظر: نصب الراية (6)
(، ومسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب كيفية 4221)6/135أخرجه: البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة خيِب (5)

 (.1752)3/1313قسمة الغنيمة بني احلاضرين
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 رواها حفص بن سليمان، ومل نَّ هذا احلديث من األحاديث اليتإ خالصة القول:
يتابع عليها متابعة صحيحة اإلسناد، وكذا مل يتابع على متنه يف جعل القسمة يود بدٍر، مع 

رضي اهلل -أنَّ أصل احلديث صحيح من غري حديث حفص، ومن غري حديث ابن عباس
، فيكون هذا احلديث من األحاديث املنكرة اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان من -عنهما

 قبل اإلسناد واملنت، واهلل أعلم .
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 الحديث السَّادس.62
 ما جاء في رعاية اهلل الخاصة لبعض عباده

َصلَّى اهلُل عليه -قال رسول اهلِل  -رضي اهلل عنه-عن عبد اهلل بن مسعود          
ِبِهْم َعِن اْلَقْتِل، ُيِطيُل َأْعَمارَُهْم ِفي ُحْسِن اْلَعَمِل،  (1)ِإنَّ لِلَِّه ِعَباًدا َيِضنُّ : ))-وسلَّم

َوُيْحِسُن َأْرزَاقَ ُهْم، َوُيْحِييِهْم ِفي َعاِفَيٍة، َويَ ْقِبُض َأْرَواَحُهْم ِفي َعاِفَيٍة َعَلى اْلُفُرِش، 
 ((.فَ يُ ْعِطيِهْم َمَناِزَل الشَُّهَداءِ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، (4)، وأبو نعيم(3)والدارقطين، (2)أخرجه الطِباين  
 به . -رضي اهلل عنه-عن عبد امللك ابن عمري، عن عبد الرمحن بن مسعود، عن أبيه

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ومل يتابع على إسناده،    
ن حممد الواسطي الورَّاق، ومل أعرفه، وقال احلديث اهليثمي: ))رواه الطِباين، وفيه جعفر ب

وفيما قاله نظٌر؛ وذلك أنَّ فيه حفص بن سليمان صاحبنا، وهو  ،(6)وبقية رجاله ثقات((
ا جعفر بن حممد الورق فمعروفٌ  ، وإن (5)ضعيٌف، وطاملا ضعَّف أحاديث حفص حبفص، أمَّ

                                                                        

مادة)ضنن(: ))الضنائن: اخلصائص، واحدهم: ضنينة، فعيلة مبعىن مفعولة، من 3/154قال ابن األثري يف النهاية (1)
. ملكانه منك وموقعه عندك. يقال فالن ضين من بني إخواين، وضنيت: أي أختص به وأضن الضن، وهو ما ختتصه ..

 ، مادة)ضنن(.115مبودته((، وينظر: خمتار الصحاح 
 (، واللفظ له.15371)15/175املعجم الكبري ( يف2)
 (.3576)4/15أطراف الغرائب؛ البن طاهر ( كما يف3)
 (.115)1/234الطب النبوي ( يف4)
 (.17762)15/254الزوائدجممع  (6)
هو))جعفر بن حممد الواسطي الوراق، املفلوج، نزيل بغداد، صدوٌق، من احلادية عشرة، مات سنة مخس وستني  (5)

 (. 966ترمجة)141متييز((،التقريب
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د بن  مَحَّاد، َعن حفص بن سليمان، َعن مل يعرفه الطِباين، وقال الدارقطين: ))تفرد ِبِه حُمَمَّ
 .(1)عبد امللك بن ُعَمرْي َعنُه((

وقد جاء احلديث من رواية حسني اجلعفي، عن فضيل بن عياض، عن العالء بن 
ِإنَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِعَباًدا َيِضنُّ ِبِهْم : )) (2)املسيب، عن فضيل بن عمرو، عن ثابت البناين

نْ َيا َعِن  اْلَقْتِل َواأْلَْمَراِض، يُِطيُل َأْعَمارَُهْم، َوُيْحِسُن َأْرزَاقَ ُهْم، َويُِميتُ ُهْم َعَلى ِفي الدُّ
صحيح  همن قوله، وهو الصواب؛ وذلك أنَّ إسناد(3)((فُ ُرِشِهْم، َوَيْطبَ ُعُهْم ِبطََباِئِع الشَُّهَداءِ 

 إىل ثابت البناين، وأنَّ رفعه خطأ .

ث هبا حفص نَّ هذا إ خالصة القول: احلديث من تلكم األحاديث املنكرة اليت حدَّ
بن سليمان القارئ، وأنَّه مل يتابع على حديثه مرفوعاً، والصواب أنَّ احلديث من قول ثابت 

، فيكون هذا احلديث من األحاديث -صلَّى اهلل عليه وسلم-البناين، وال يصح رفعه إىل النَّيبِّ 
 قبل اإلسناد واملنت، واهلل اعلم .اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان من 

 

 

 

 

 

                                                                        

 (.3576)4/15أطراف الغرائب؛ البن طاهر (1)
ه حفاظ متقنون، زهاد عابدون، معروفون بالديانة ممَّا ينماز به هذا اإلسناد أنَّه يف أعلى درجات الصحة، فروات (2)

 والورع .
 (.1355)2/592(، وابن األعرايب فيمعجمه6األولياء) (أخرجه: ابن أيب الدنيا يف3)
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 الحديث السَّابع.63
 ما جاء في معيَّة اهلل للقاضي مع لم يحف عمداً 

 -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-، عِن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-عن َعْبِد اهلِل بن مسعود          
 ((.َعْمًدا (1) َمَع الَقاِضي، َما َلْم َيِحفْ  -َعزَّ َوَجلَّ -ِإنَّ اهللَ قال: ))

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، (3)، والطِباين(2)أخرجه أبو بكر حممد بن خلف 
 به . -رضي اهلل عنه-عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد اهلل بن مسعود

 المناقشة:

 إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد ضعَّف اهليثمي احلديث     
 .(4)من أجله

 وقد جاء للحديث شواهٌد مخسة:

قَاَل:  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-األول: من حديث نفيع، عن زيد بن أَْرقم، عن النَّيبِّ 
ُدُه لِْلَخْيِر َما َلْم يُرِْد  -َعزَّ َوَجلَّ -ِإنَّ اهلَل )) َمَع اْلَقاِضي َما َلْم َيِحْف َعْمًدا، ُيَسدِّ

                                                                        

ُف: من احليف، وهو اجلور والظلم1) . ينظر: النهاية؛ البن -نسأل اهلل أْن جينبنا اجلور والظلم-( ُيَِ
 ، مادة )حيف(.15الصحاحمادة)حيف(، وخمتار 1/459األثري

 .1/35أخبار القضاة يف (2)
 (، واللفظ له.9792)15/16املعجم الكبري يف (3)
 (.1153)2/256(، وينظر: فيض القدير؛ للمناوي5993)4/194ينظر: جممع الزوائد (4)
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ُرهُ  ده ضعيف جدًا إن مل يكن موضوعاً، فنفيع مرتوك احلديث، بل هناك من  . وإسنا(1)((َغي ْ
به  ال يعتدُّ هبا. ، فروايته هذه(2)كذَّ

صلَّى اهلل -، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-، عن معقل املزين-أيضاً -الثاين: ما رواه نفيع 
نفيع، حىت .وإسناده ضعيف جداً إن مل يكن موضوعًا كما سبق القول يف (3)به -عليه وسلم

قال اهليثمي: ))رواه أمحد، والطِباين يف الكبري، واألوسط، وفيه أبو داود األعمى، وهو  
 .(4)كذاٌب!((

الثالث: ما رواه ابن هليعة، عن عبيد اهلل بن أيب جعفر، عن عمرو بن األسود، عن أيب 
َيُد اهلِل َمَع اْلَقاِضي : )) -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-قال: قال رُسوُل اهلِل -رضي اهلل عنه-أيُّوب

.وإسناده ضعيٌف؛ من أجل عبد اهلل بن (6)((ِحيَن يَ ْقِضي، َوَيُد اهلِل َمَع اْلَقاِسِم ِحيَن يَ ْقِسمُ 
 ، ومل يتابع على روايته هذه.(5)هليعة

، (7)إال إنَّ اهليثمي قال: ))رواه أمحد، وفيه ابن هليعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف((
فكيف يكون حديثه حسٌن وفيه ضعٌف، هذا من اجلمع بني الضدين، ال سيما أنَّ ابن هليعة 

                                                                        

 (.6577)6/191املعجم الكبري (أخرجه: الطِباين يف1)
)نفيع بن احلارث، أبو داود األعمى، مشهور بكنيته، كويٌف، ويقال ( : )7111ترمجة)656قال احلافظ يف التقريب (2)

به ابُن معنٍي، من اخلامسة ت ق((.  له: نافع، مرتوُك، وقد كذَّ
األوسط  (،ويف645(،و)639)25/235املعجم الكبري (،والطِباين يف25354)33/425(أخرجه: أمحد3)

 (.5475)3/551(،واحلاكم فياملستدرك5651) 5/315له،
 (.5992)4/193مع الزوائدجم (4)
 (.23659)31/494أخرجه: أمحد (6)
هو))عبد اهلل بن هليعة، بفتح الالم وكسر اهلاء، ابن عقبة احلضرمي، أبو عبد الرمحن املصري القاضي، صدوٌق من  (5)

السابعة، خلط بعد احرتاق كتبه، ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريمها، وله يف مسلم بعض شيء مقرون، 
 (.3653ترمجة)319ق((،التقريب مات سنة أربع وسبعني، وقد ناف على الثمانني م د ت

 (.5995)4/193جممع الزوائد(7)
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، فالصواب أنَّ (1)مل يتابع على حديثه هذا، حىت قال البيهقي: ))تفرَّد به اْبُن هَلِيعة...((
 .(2)إسناده ضعيف؛ لضعف ابن هليعة، ومل يتابع على حديثه هذا

الرابع: ما رواه عمرو بن عاصم، عن عمران القطان، عن أيب إسحاق الشيباين، عن 
)) ِإنَّ : -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-قَاَل: قال رسوُل اهلل  -رضي اهلل عنه-عبد اهلل بن أيب أو،ى

. احلديث صححه (3)((انُ اللََّه َمَع الَقاِضي َما َلْم َيُجْر، فَِإَذا َجاَر َتَخلَّى َعْنُه َوَلزَِمُه الشَّْيطَ 
. وقد ضعفه الرتمذي حيث قال: ))هذا حديٌث غريٌب، ال نَ ْعرِفُُه ِإالَّ (6)،واحلاكم(4)ابن حبان

، وهو األظهر؛ لضعف عمران القطان على القول (5)من حديث ِعْمران القطَّان((
حسني، عن ،وأنَّه قد أختلف عليه، فرواه حممد بن بالل، عن عمران القطان، عن (7)الصحيح

                                                                        

 (.753)2/137(األمساء والصفات1)
(: ))إسناده ضعيف؛ تفرد به 1(حاشية)5992)31/494لذا قال شعيب األرناؤوط يف تعليقه على مسند أمحد (2)

ء احلفظ((.   عبد اهلل بن هليعة، وهو سيِّ
 (.1335)3/11اب ما جاء يف اإلمام العادل(أخرجه : الرتمذي، أبواب األحكام، ب3)
 (.6552) 11/41صحيحه يف (4)
( حيث قال: ))أبو العوام هذا: عمران بن داور القطان واإلسناد صحيح ومل 7525)4/156املستدرك يف (6)

 املطبوع هبامش املستدرك. خيرجاه(( وكذا صححه الذهيب يف التلخيص
 (، وقد تعقبه الدكتور ماهر ياسني يف كتابه1335عقيب)3/11 ط. د. بشار عواد معروف جامع الرتمذي (5)

: ))وقد حذف الدكتور بشار يف طبعته 657كشف اإليهام، بأنَّ الذي يف الرتمذي))حسن غريب...(( حيث قال
، وما ادَّعاه الدكتور ماهر غري صحيح، فالدكتور بشار ضبط قول (لفظة: ))حسن((...((!3/11لرتمذي)جلامع ا

ى اصوٍل خطية متقنة، ث قابل ذلك على حتفة األشراف، كما جاء ذلك يف ثنايا مقدمته،  فخرج النص كما الرتمذي عل
 ، وقد جاء قول الرتمذي كما أثبته الدكتور بشار عند املقدسي يف-حسب االستطاعة-أراده مصنفه

 .13/25ر فيفتح الباريوعند احلافظ ابن حج ،5/469هتذيب الكمال (، وكذا عند املزي يف117)13/114املختارة
( : ))عمران بن داور بفتح الواو بعدها راء أبو العوام القطان، 6164ترمجة)429قال احلافظ ابن حجر فيالتقريب 7))

((، وتعقبه صاحبا حترير 4الستني والسبعني خت  البصري، صدوٌق يهٌم، ورمي برأي اخلوارج، من السابعة مات بني
( بقوهلما: ))بل ضعيف يعتِب به يف املتابعات والشواهد، فقد ضعفه أبو داود، 6164ترمجة)3/112تقريب التهذيب

والنسائي، والعقيلي، وابن معني يف رواية الدوري، وابن حمرز، وقال يف رواية عبد اهلل بن أمحد عنه: صاحل احلديث، وقال 
محد: أرجو أن يكون صاحل احلديث، وقال البخاري : صدوق يهم، وقال الدارقطين: كان كثري املخالفة والوهم، وقال أ

 ،ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان يف الثقات ((.  -يعين يف املتابعات والشواهد -ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه
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، فزاد حممد بن بالل حسيناً بني عمران القطان وبني أيب إسحاق، (1)أيب إسحاق الشيباين به
 وحسني هذا ، وقع اخلالف يف معرفته على ثالثة أقوال: 

أنَّه حسني بن عبد اهلل، قال البزار: ))وهذا احلديث ال  مسند البزار األول: جاء يف
فأدخل حممد بن بالل، بني عمار، وبني الشيباين حسني نعلم رواه عن الشيباين إال عمران، 

، وحسني بن عبد اهلل مل أستطع (2)بن عبد اهلل، وال نعلم من حسني بن عبد اهلل هذا((
م.  معرفته، ويل يف ذلك سلٌف البزار كما تقدَّ

 .(4)، وحسني املعلم ثقة(3)الثاين: جاء يف مصادر أخرى أنَّه حسني املعلم

 ، وعلى هذا(5)،وهو الصواب(6)أنَّه حسني بن عمران ن ابن ماجهسنوقع يف الثالث:

 

 

 
                                                                        

 (.2312)2/776أخرجه: ابن ماجه، كتاب األحكام، باب التغليظ يف احليف والرشوة (1)
 (.25151)15/161السنن الكِبى؛ للبيهقي (، وكذا يف3337)1/272(مسند البزار2)
، والسنن الكِبى؛ 7/351(، والكامل؛ البن عدي2356)4/331اآلحاد واملثاين؛ البن أيب عاصم كما يف(3)

 .(25151)15/161للبيهقي
هو))احلسني بن ذكوان املعلم املكتب، العوذي، بفتح املهملة وسكون الواو بعدها معجمة، البصري، ثقٌة رمبا  (4)

 (.1325ترمجة)155التقريب وهم، من السادسة مات سنة مخس وأربعني ع((،
 (، 2321)2/776سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه (6)
وذلك من عدة أوجه: إنَّ ابن ماجه صرح به، وأنَّ البخاري أورد له احلديث يف ترمجته على الشك، كما سوف  (5)

(: ))...وسئل عن حسني بن عمران، فقال، من 3555)14/311يأيت يف احلاشية اآلتية، وقال الدارقطين فيالعلل
وسويد بن عبد العزيز الدمشقي، وروى عمران القطان  واسط، وقع إىل خراسان، حدث عنه أبو محزة السكري، وشعبة،

عنه حديثًا واحداً، وأهل خراسان يقولون: محيد، وشعبة يقول: حسني((،وقال ابن حبان 
ْيَباينّ((،وذكره املزي من الرواة عن أيب إسحاق يف كتابه، بل ساق 7392ترمجة)5/257فيالثقات (: ))يروي َعن الشَّ

 احلديث يف ترمجته .
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 .(1)يكون إسناده معلوٌل به أيضاً، وذلك أنَّ حسني بن عمران ضعيُف احلديث 

ورواية عمرو بن  (2)أعين رواية حممد بن بالل-وال ميكننا الرتجيح بني الروايتني، 
يكون الوهم من عمران القطان، ال ؛ وذلك لعدم وجود مرجح بينهما، بل رمبا -(3)عاصم

ما أحسن منه حااًل، فيكون احلمل عليه، وأنَّه رواه مرًة عن حسني، عن أيب  سيما أهنَّ
إسحاق، ومرة عن أيب إسحاق من غري واسطة، وهذا قد يكون على سبيل التدليس، وليس 

م، وال على سبيل الوهم، واهلل أعلم، وعلى كل حال، فعمران القطان متكلٌم فيه كما  تقدَّ
 ُيتمل تفرده، فيكون احلديث ضعيفاً، واهلل أعلم .

داود ْبن الزبرقان، َعن نصر ْبن أيب نصر، وقد جاء احلديث من طريق آخر، فقد رواه  
َصلَّى اللَُّه -، أنَّ َنيبَّ اهلل -رضي اهلل عنه-َعن فراس، َعن الشعيب، َعْن َعْبِد اهلِل ْبن أيب أو،ى

. (4)((إنَّ اهلل مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله اهلل ِإَلى نفسه)) قال: -عليه وسلَّم

                                                                        

(: ))حسني ْبن عمران اجلهين، َعْن عمران ْبن ُمْسِلم َعْن 2175ترمجة)2/317التأريخ الكبري قال عنه البخاري يف (1)
د ْبن عقبة، قَاَل: ثنا روح ْبن عطاء، قَاَل: ثنا حسني ْبن عمران.  -يِف النذر  -خيثمة: كنت عند اْبن َعبَّاس  قاله حُمَمَّ

لشيباين ، فال أدري هو هذا أم ال، وال يتابع يف حديثه وقال أَبُو ضمرة: قال وروى عمران القطان َعْن حسني َعِن ا
ثَنا حسني ْبن عمران َعِن الزُّْهرِّي مناكري((،وينظر: الضعفاء؛ للعقيلي (،والكامل؛ البن 351ترمجة)1/264حدَّ

رمجة ت257 /5تالثقا يف وذكره ابن حبان (،1325ترمجة)5/467(،وهتذيب الكمال؛ للمزي416ترمجة)3/224عدي
(: ))احلسني بن عمران اجلهين صدوق يهم من السابعة ق((، 1331ترمجة)157وقال احلافظ يف: التقريب (،7392)

( متعقبني احلافظ ابن حجر: ))بل ضعيٌف، ضعفه البخاري، 1331ترمجة)1/291حترير أحكام التقريب وقال صاحبا
 بان...((.ومل يوثقه سوى ابن ح-ومها ما مها يف النقد-وابن عدي

 ترمجة475التقريب (هو))حممد بن بالل، أبو عبد اهلل البصري التمار، صدوٌق يغرب، من التاسعة بخ د ق((،2)
(6755.) 
(هو))عمرو بن عاصم بن عبيد اهلل الكاليب القيسي، أبو عثمان البصري، صدوٌق يف حفظه شيء، من صغار 3)

 (.6566ترمجة)423التاسعة مات سنة ثالث عشرة ع((،التقريب
 .1/36أخبار القضاة أخرجه: أبو بكر حممد بن خلف يف(4)
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وإسناده ضعيف جدًا إن مل يكن موضوعاً؛ فداود بن الزبرقان مرتوُك احلديث، ومنهم من  
به  .(1)كذَّ

نَّ حفص بن سليمان مل يتابع على حديثه هذا عن قيس بن مسلم، إ خالصة القول:
املنكرات اليت مل يتابع عليها، وقد جاءت شواهد حلديث فيكون حديثه ضعيف، وهو من 

ا معلولة، حيث دارت  ما بني الرتك والضعف، وال تقوي حديث حفص، إذ  حفص، إال أهنَّ
ا جميء املنت من عدة صحابة  حنن حباجة إىل أن يتابع على إسناده  حىت الصحايب، أمَّ

الرواة مل ُيفظوا احلديث، فقاموا يروونه بأسانيد تالفة وضعيفة، يف ذلك قرينة على أنَّ هؤالء 
مرة من مسند فالن، ومرة من مسند فالن الصحايب، كما مرَّ يف حديث أيب داود األعمى 
املرتوك، فمرة جعله من مسند زيد بن أرقم، ومرًة من مسند معقل املزين، فاحلديث مبجموع 

نكرات اليت تنكر على شواهده ال يرتقي إىل احلسن، فيبقى ضعيفاً، فيكون من مجلة امل
 حفص من قبل اإلسناد واملنت، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

(: ))داود بن الزبرقان الرقاشي البصري، نزيل بغداد، مرتوٌك، 1716ترمجة)191قال احلافظ ابن حجر يف التقريب (1)
، من الثامنة مات بعد الثمانني ت ق((.  به األزديُّ  وكذَّ
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 الحديث الثامن.64
 ما جاء في الحثِّ على الحياء

 -صلَّى اللَّه عليه-،أنَّه قال: قال رسول اهلل -َرِضي اللَّه عنهما-َعِن ابن عبَّاٍس، 
َهاُكْم َعِن الت ََّعرِّي وسلَّم:)) فَاْسَتْحُيوا ِمْن َمالِئَكِة اللَِّه الَِّذيَن َمَعُكُم الِكَراِم ِإنَّ اللََّه يَ ن ْ

الَكاتِِبيَن الَِّذيَن ال يُ َفارُِقوَنُكْم إالَّ ِعْنَد ِإْحَدى َثالِث َحاالٍت: الَغاِئِط َوالجَنابَِة َوالُغْسِل، 
 ((.َحاِئٍط، َأْو بَِبِعيرِهِ  (1)ذمةفَِإَذا اغَتَسَل َأَحدُُكْم بِالَعَراِء فَ ْلَيْسَتِتُر بِثَ ْوِبِه، َأْو بخ

 تخريج الحديث :

راج ،(2)أخرجه البزار ،كالمها من حديث حممد بن عثمان، عن عبيد اهلل بن (3)والسَّ
رضي اهلل -موسى، عن حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن جماهد، عن ابن عبَّاس

 به. -صلى اهلل عليه وسلم-، عن النَّيبِّ -عنهما

 : المناقشة

إسناده  ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد ضعَّفه البزار من أجل 
حفص بن سليمان، فقال عقيب احلديث : )) ال نَعلمه يُروى عن ابن عبَّاٍس ِإال ِمن هذا 

)) ٌ  .(4)الوْجِه، وحفٌص لنيِّ

                                                                        

الفائق يف غريب احلديث؛ البن : خذمة حائط: أي قطعة حائط، جدار يسترت به. ينظر (1)
 مادة)خذم(.2/254اجلوزي

 (.4799)1/19( يف مسنده2)
راج  ( يف حديثه3)  (.131)2/252حديث السَّ
 (.317)1/155(، وينظر: كشف األستار؛ للهيثمي:4799)1/19( مسند البزار:4)

ف حفص بن سليمان إىل جعفر بن سليمان لدى اهليثمي يف جممع الزوائد فراح يتعقب البزاَر  بقوله : ))  وقد تصحَّ
. رواه البزَّار وقال: اَل يروى عن ابن عبَّاٍس ِإالَّ من هذا الوْجه، وجْعفرُ  ٌ قلُت: جْعفر بُن ُسَلْيَماَن من  بُن ُسَلْيَماَن َلنيِّ

 (.1464)1/259َلم((،جممع الزوائدرَِجاِل الصَّحيح، وَكذلك بقيَُّة رجاله. واللَّه أَعْ 
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ح وله شاهد من حديث أيب هريرة إال أنَّه ال يصح موصواًل، والصواب إرساله كما  رجَّ
ذلك الدارقطين بعد أْن بنيَّ االختالف يف وصله وإرساله، فقال :))يَرِويِه علقمُة بُن َمْرَثٍد، 
، َعن مْسَعٍر، عن علقمة بن مرثد، عن جماهد، عن َأيب  واختلف عنه: َفريوى عن زياٍد الُبَكاِئيِّ

 .-َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اللَّهُ -هريرة، وقال: ِإن َشاء اللَّه رفعه ِإىَل النَّيبِّ 

، عن علقمة بِن َمْرَثٍد، عن جُماهٍد، عن ابن َعبَّاِس، َواَل يصحُّ واِحٌد  وروى عن الثَّوريِّ
ُهَما.  ِمن ْ

 والصَّحيُح عن علقمة بن َمْرَثٍد، عن جماهد .

حدثناه احملاملي، حدثنا حممد بن إبراهيم بن عبد احلميد، حدثنا َأمحد بُن عبدة، عن 
اِئيِّ بذلَك، وفيه ِإْن َشاَء اللَُّه((زِياٍد ال  .(1)َبكَّ

يف وصله، فقد رواه ابن  (3)وهم يف وصله للحديث؛ إْذ خالف وكيعاً  (2)فزياد البكائي
ثنا سفياُن  ثنا وكيٌع، حدَّ ، حدَّ د الطَّنافسيُّ ثنا عليُّ بُن حممَّ ثنا َأيب، حدَّ أيب حامت، فقال : ))حدَّ

صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -ْرَثٍد َعْن جُماهٍد قال: قال رُسوُل اللَّه ومْسعٌر، َعن علَقَمَة بن مَ 
 احلديث .(4)...((

                                                                        

 (. 1639)1/232؛ للدارقطين: العلل (1)
ائي، بفتح املوحدة، وتشديد الكاف، أبو حممد الكويف، صدوٌق  (2) هو))زياد بن عبد اهلل بن الطفيل العامري الَبكَّ

به، وله  يف البخاري موضٌع واحٌد متابعة ثبٌت يف املغازي، ويف حديثه عن غري ابن إسحاق لني، ومل يثبت أنَّ وكيعًا كذَّ
 (.2516ترمجة)225من الثامنة مات سنة ثالث ومثانني خ م ت ق((، تقريب التهذيب 

هو)) وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، بضم الراء ومهزة ث مهملة، أبو سفيان الكويف، ثقٌة حافٌظ عابٌد، من كبار  (3)
وتسعني ومائة، وله سبعون سنة ع((، تقريب التاسعة، مات يف آخر سنة ست أو أول سنة سبع 

 ( . 7414ترمجة)611التهذيب
 (.19177)15/3451( تفسري ابن أيب حامت4)
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فهذه الرواية الثانية عن سفيان ال تصح أيضًا كما ذكر الدارقطين، والصحيح عن 
سفيان ومسعر، عن علقمة، عن جماهد مرساًل كما روى ذلك ابن أيب حامت، وإسناد ابن أيب 

م. حامت ثقات إال انَّ   ه مرسٌل كما تقدَّ

وله شاهٌد أخر، من حديث أيب سهل أمحد بن حممد بن زياد، قال :ثنا َأمحد بن عليٍّ 
د بن عمرو، عن  األَبَّاُر: ثنا سليماُن بن النُّعمان: ثنا احلسن بن َأيب جعفٍر: ثنا لَْيٌث، عن حممَّ

أََلْم أَنَهُكم عن : ))-عليه وسلَّم صلَّى اللَّهُ -أَبيه، عن زيد بن ثابٍت، قال: قال رسول اللَّه 
التَّعرِّي، أََلْم أَنَهُكم َعن التَّعرِّي؛ ِإنَّ معكم من اَل يُ َفارُِقُكم ِفي َنوٍم وال يَ َقظٍَة، ِإالَّ ِحيَن 

 .(1)((يَأِتي َأَحدُُكم َأهله، َأو ِحيَن يَأِتَي َخاَلُه، َأاَل فَاسَتحُيوُهم، َأاَل فََأْكرُِموُهم

 .(2)-وهو ابن أيب سليم-ضعيٌف؛ لضعف الليثوهو حديث 

صلى اهلل عليه -وله شاهد أخر عند الرتمذي، من حديث ابن عمر، أنَّ رسول اهلل 
ِإيَّاُكْم َوالت ََّعرَِّي فَِإنَّ َمَعُكْم َمْن اَل يُ َفارُِقُكْم ِإالَّ ِعْنَد الَغاِئِط َوِحيَن يُ ْفِضي قال: )) -وسلم

وفيه الليث بن أيب سليم ، وهو مرتوك كما . (3)((َأْهِلِه، فَاْسَتْحُيوُهْم َوَأْكرُِموُهمْ الرَُّجُل ِإَلى 
م عند ابن بشران  م ، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث زيد بن ثابت كما تقدَّ تقدَّ

 كما عند الرتمذي   -رضي اهلل عنهما-ومن طريقه البيهقي، ومرة جعله من حديث ابن عمر
 

                                                                        

(، ومن طريقه البيهقيُّ يف شعب 714)1/315( أخرجه: ابن بشران يف أماليه أمايل ابن بشران: 1)
 (. .7346)15/171اإلميان

 ( تقدمت ترمجته.2)
 ( .2155)4/459دب، باب ما جاء يف االستتار عند اجلماع( جامع الرتمذي، أبواب اال3)
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         (2)، لذا قال الرتمذي عقيب احلديث : ))هذا حديث غريب(1)روايةيف هذه ال 
 .(3)ال نعرفه إال من هذا الوجه...((

وله شاهٌد أخر من حديث زهري بن معاوية، عن عبد امللك بن َأيب ُسَليمان 
رََأى رُجاًل يغتسل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، عن عطاٍء، عن يعلى، َأنَّ رسول اللَّه (4)الَعْرَزِميِّ 

                                                                        

وأنَّ أمارة املختلط يقلَّب األسانيد، ويبدل الصحايب بدل -لذا من مل يتدبر ترك حديث الليث واختالطه قلت: (1)
جيعل حديث زيد بن ثابت  -الصحايب، ويرسل املتصل، ويصل املرسل، ويقف املرفوع، ويرفع املوقوف، إىل غري ذلك

 شاهداً حلديث ابن عمر!! وقد يؤدي إىل حتسينه للحديث هبذا الشاهد الذي هو وليد اختالط الليث بن أيب سليم .
(، وقد جاء 1311)6/659( كذا يف مجيع النسخ املطبوعة املتوفرة لديَّ من جامع الرتمذي، وكذا يف حتفة األشراف2)

(: )) حسٌن 652)3/125(،وفيض القدير؛ للمناوي 1279) 3/657يف بيان الوهم واإليهام؛ البن القطان 
غريب((. ثَّ علَّق ابن القطان بقوله : ))ومل يبني مل اَل َيصح،...لَْيث ُهَو اْبن أيب سليم، َوُهَو دائمًا ُيضعِّفُه، وُيضعَّف 

 بِِه((.
األحاديث خمتلفة من نسخة إىل أخرى، : وال بدَّ من القول أنَّ نسخ جامع الرتمذي خمتلفة، وأحكام الرتمذي على قلت

ومن ينظر يف حتفة األشراف جيد أنَّ األمر كان موجودًا قبل املزي بكثري، لذا ال بدَّ من الرتجيح عند اختالف نسخ 
 الرتمذي، وقرائن الرتجيح يف هذه املسألة هي :

 أوالً : مراجعة ما توفر من نسخ خمطوطة، وأخرى مطبوعة، وبيان االختالف .
 نياً: اعتماد أحسنها واضبطها، كالنسخ املقروءة على علماء كبار .ثا

 ثالثاً: مراجعة حتفة األشراف؛ للمزي؛ فهو قد اعتمد على نسخ جياد .                                        
نا هذا، ونسخة فيها رابعاً: مراعاة االختالف مع حال احلديث، فلو وجدنا أنَّ هناك نسخة فيها احلكم بالغرابة، كحديث

حسن غريب، فريجح حكم الرتمذي الذي أفرده بالغرابة؛ وذلك حىت يتمشى حال الغرابة مع حال احلديث، إذ 
 الرتمذي من كبار العلماء نقداً للحديث .

 خامسًا : الرتجيح عن طريق قرينة الكثرة والغلبة للنسخ اخلطية مع مراعاة الِقَدم، ومع نقوالت العلماء عن جامع
 الرتمذي نفسه.

 (.2155)4/459(جامع الرتمذي، أبواب األدب، باب ما جاء يف االستتار عند اجلماع 3)
عبد امللك بن أيب سليمان، وامسه ميسرة العرزمي، أبو حممد، وقيل: أبو سليمان، وقيل: أبو عبد اهلل الكويف، ( هو 4)

سفيان  ه ،  ثقٌة، وثَّقه كبار األئمة، منهم:146ة نزل جبانة عرزم بالكوفة فنسب إليها، وقيل غري ذلك، تويف سن
الثوري، وابن املبارك، وأمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو زرعة، وابن عمار، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وابن سعد، 
والنسائي، والرتمذي، وابن حبان، والدارقطين، واخلطيب البغدادي، وغريهم. وقد أبعد احلافظ ابن حجر 

( بقوله : ))صدوق له أوهام((، وإَّنا تكلَّم فيه شعبة ألجل حديث واحٍد، وبني الرتمذي 4114ترمجة)353فيالتقريب
خمالفة شعبة لألئمة يف توثيقه، وكذا اخلطيب البغدادي أبان أنَّ شعبة أساء يف هذا. ينظر : هتذيب الكمال؛ 

ار، وحترير تقريب3632ترمجة)11/222للمزي:  ( .4112ترمجة)2/314التهذيب: (، مع تعليق الدكتور بشَّ
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يٌّ    ِ َحي -َعزَّ َوَجلَّ -َه     ِإنَّ اللَّ : ))قال بالِبَاِز ِباَل ِإزَاٍر، فصعد املِنِب، فحمد اللَّه وأَثْ ىَن عليه، ثَّ 
َر، فَ      َياَء َوال    ، ُيِحبُّ اْلحَ (1)ِستِّير    .(2)((م فَلَيسَتِتر      ُ دُك    َل َأحَ       َ ِإَذا اْغَتس      سَّت ْ

عن عبد امللك بن أيب ُسَلْيَماَن، عن عطاٍء، عن صفوان  وقد رواه أبو بكر بن عياش،
عزَّ -اللََّه ِإنَّ َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم: ))-بن يعلى بن أَُميََّة، عن أَبيه قال: قال َرُسول اللَّه 

، فَِإَذا َأرَاَد َأَحدُُكم َأْن يَ ْغَتِسَل َفلَيتَ َواَرى ِبَشْيءٍ  -وَجلَّ   .(3)((َحِييٌّ ِستِّير 

فزاد بني عطاء ويعلى صفوان ، ومل يسق أبو داود لفظه، وإَّنا اكتفى باإلسناد، وقال 
أشار البيهقي إىل أي: لفظاً. وهو حديث زهري بن معاوية . وكذا (4)عقيبه : ))واألول أمت((

 االختالف من غري ترجيح إال إنَّه ساق كال املتنني.

 ، فإذا بان هذا واتضح، (6)والصواب رواية زهري بن معاوية حيث تابعه أسباط بن حممد
 

                                                                        

لفظة )الستري( فيه ضبطان، )َسِتري( ؛ مبعىن: ساتر، كرحيم مبعىن راحم؛ ذكر هذا الضبَط: ابُن األثري يف  قلت:( 1)
، والشوكاين يف نيل 1/255، والسيوطي يف شرح النسائي16/351، والعيين يف عمدة القاري2/341النهاية 

 ، وغريهم.1/311األوطار
َناويُّ فيفيض القدير

ُ
يق، وقد ذكر هذا الضبَط: امل ، ونقله عنه العظيم آبادي 2/221والثاين: ِستِّري، مبعىن: ساتر، كِصدِّ

تِّري( ؛ لكثرة من نصَّ عليه من العلماء، 11/34يف عون املعبود ِتري( أوىل وأصحُّ من الثاين )السِّ .والضبط األول )السَّ
اء اهلل تعاىل؛ كالرحيم، والعليم، والقدير، وغريها... قد استفدُت هذا التعليق من كالم ولكثرة ورود هذا الوزن يف أمس

 (.6( حاشية )24) 1/429الدكتور سعد احلميد يف تعليقه على العلل؛ البن أيب حامت 
(، 455)1/255(،والكِبى؛ للنسائي،4512)4/45باب النهي عن التعري ( سنن أيب داود، كتاب احلمام،2)

 (.674)1/234؛ للبيهقي: واآلداب
 (.674)1/234(، والبيهقي يف اآلداب357)1/255(،والنسائي يف الكِبى:4513)4/45(كما عند أيب داود 3)
(4)4/45(4513.) 
ح ذلك أبو زرعة الرازي، كما يف العلل؛ البن أيب حامت، حيث قال ابن أيب حامت  (6) (: 2659)5/254كما رجَّ

َرواه األسود بن عامٍر عن َأيب َبكر بن عيَّاش، عن عبد امللك ْبِن َأيب ُسَليمان...قال أَبُو  ))وُسِئَل أَبُو زرعة عن حديثٍ 
زرعة: مَل َيْصَنع فيه أَبو بكر بن عيَّاش شيًئا، وكان أَبو بكٍر يف حفظه شيٌء؛ واحلديُث حديُث الَِّذي رواه ُزَهرٌي وأسباط 

 (( . -صلى اهلل عليه وسلم-بن أَُميَّة، عن النَّيبِّ  بن حممد ، عن عبد امللك، َعن عطاء، عن يَ ْعلى
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ح ذلك  فيكون احلديث ضعيفاً النقطاعه؛ وذلك أنَّ عطاًء مل يسمع من يعلى كما رجَّ
 .(1)غري واحد من العلماء

ال يثبت عن  -الذي هو من رواية ابن عباس-نَّ حديث حفصإ: خالصة القول
متصاًل برواية الثقات، والصواب فيه أنَّه مرسٌل من حديث  -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ 

علقمة بن مرثد عن جماهد، وأنَّ حفصًا قد وهم يف حديثه، وأنَّ شاهد أيب هريرة ال يصح، 
ذلك الدارقطين، وحديث زيد بن ثابت ضعيف جداً؛  وأنَّ مرجعه إىل مرسل جماهد، كما بني

وذلك لضعف الليث بن أيب سليم، وأنَّ حديث ابن عمر هو وليد اخلطأ، اضطرب فيه 
الليث، فتارة جعله من حديث زيد بن ثابت، وتارة من حديث ابن عمر، فمرجع احلديث 

ا تقدم، فهذا إىل حديث واحد من رواية الليث، وحديث عبد امللك العرزمي منقطٌع كم
ث هبا حفص  احلديث ال يصح جبميع شواهده، فيكون هذا احلديث من املنكرات اليت حدَّ

 .واهلل أعلم -صلى اهلل عليه وسلم-سنداً ومتناً، إذ مل يثبت متنه عن النَّيبِّ 

 

 

 

 

 

                                                                        

 : ))قال أيب وعطاء ُيدث عن صفوان بن يعلي((،3/129قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد يف العلل ومعرفة الرجال (1)
ث عطاء عن يعلى -(: ))ويعلى بن أمية3933ترمجة)25/72وقال املزي يف هتذيب الكمال )د ت س( إن   -أي حدَّ

قد قيل: : ))...و 1/334وقال ابن رجب فيفتح الباري فوظاً، والصحيح أنَّ بينهما صفوان بن يعلى بن أمية((،كان حم
ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أمحد وأبو زرعة((، وينظر: حتفة األشراف؛  إن يف إسناده انقطاعاً،

 (. 11145)1/359له،



 

 

251 

 الحديث التَّاسع.65
 لْلقرب ثم األقرب -صلى اهلل عليه وسلم-ما جاء في شفاعة النَّبيِّ 

: -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، قال: قال رسول اهلِل -رضي اهلل عنهما-ُعَمرَ عن ابِن 
َرُب ِمْن قُ َرْيٍش، ثُمَّ اأْلَْنصَ )) َرُب فَاأْلَق ْ اُر، َأوَُّل َمْن َأْشَفُع َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْهُل بَ ْيِتي، ثُمَّ اأْلَق ْ

مَّ َساِئِر اْلَعَرِب، ثُمَّ اأْلََعاِجِم، َوَأوَُّل َمْن َأْشَفُع َلُه ثُمَّ َمْن آَمَن ِبي، َوات َّبَ َعِني ِمَن اْلَيَمِن، ثُ 
 ((.ُأوُلو اْلَفْضلِ 

 تخريج الحديث:

، وأبو الفتح بن أيب (4)، والدارقطين(3)، واملخلِّص(2)، وابن عدي(1)أخرجه الطِباين   
م من حديث ، مجيعه(7)، من طريق الدارقطين، وكذا ابن اجلوزي(5)، واخلطيب(6)الفوارس

 .به -رضي اهلل عنهما-، عن ابن عمرحفص بن سليمان، عن الليث، عن جماهد

 المناقشة:

إسناده ضعيف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به غري واحٍد     
من األئمة، بل وحكموا عليه بالوضع؛ وذلك لشدة ضعف إسناده؛  لتفرد حفص به، 

، ولنكارة متنه، فقال ابن عدي: ))وهذان احلديثان -(1)ولضعف شيخه الليث بن أيب سليم

                                                                        

 .(، واللفظ له13665)12/421يف الكبري (1)
 .3/273الكامل يف (2)
 (.1572)2/12املخلصيات يف (3)
 (.3127)3/421أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر (كما يف4)
 الفوائد املنتقاة. يف (6)
 .2/11موضح أوهام اجلمع والتفريق يف (5)
 .3/265املوضوعات يف (7)
 .تقدمت ترمجته (1)
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، وقال الدارقطين: ))َغرِيب من َحِديث لَْيث َعن (1)عن الليث ال يرويهما عنه غري حفص((
جُمَاِهد تفرد ِبِه حفص بن َأيب َداُود َعنُه َوُهَو َحْفص ْبن ُسَلْيَمان ْبن املغرية أَبُو عمر املقرِئ 

، وقال (3)، وحكم عليه ابن اجلوزي بالوضع(2)صاحب عاصم بن َأيب النُجود يف الِقرَاَءة((
هِبََذا  (4)))أما لَْيث فغاية يف الضعف ِعْندهم، ِإالَّ َأن اْلُمتَّهم عقيب كالم الدارقطين :

 .(6)َحْفص...((

ث هبا حفص بن سليمان إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من املنكرات اليت حدَّ
وضعِّف من أجلها، ولتفرده مبنت هذا احلديث وإسناده، فقد حكم األئمة على روايته هذه 

على الرغم من أنَّ شيخه الليث بن أيب سليم يقرب من حفص يف  بالوضع، إياه متهمني،
م أعلوه حبفص؛ وذلك ألنَّه األقرب من رجال اإلسناد، وباعتبار أنَّ  ة الضعف، إال إهنَّ شدَّ

، فيكون هذا احلديث من أخطاء حفص ومروياته (5)احلديث مل يصح إسناده إىل الليث
 املنكرة سنداً ومتناً، واهلل أعلم .

 

 

                                                                        

 .3/273( الكامل1)
(، وقد نقلت هذا النص من موضح أوهام اجلمع 3127)3/421طاهر؛ البن أطراف الغرائب واألفراد(2)

؛ للخطيب؛ وذلك أنَّ كالم الدارقطين جاء على التمام، إْذ ليس فيه اختصار كما هي العادة يف أطراف 2/11والتفريق
 الغرائب.

يه الشريعة املرفوعة ، وابن عراق الكناين يف تنز 2/374( وكذا السيوطي يف الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة3)
 (.4)2/377عن األخبار الشنيعة املوضوعة

اباً، ولكن أفرغ نفسه للقرآن، فراح يدخله الوهم يف والنكارة يف روايته احلديث، وقد تقّدم 4) (واهلل ما كان حفصًا كذَّ
 ذلك مفصاًل.

 .3/265( املوضوعات6)
من على كذا جاء بناء هذه الرسالة على هذه الطريقة، فاحلديث الذي مل يصح إسناده إىل حفص، محَّلت تبعته  و(5)

 دونه من الضعفاء واملرتوكني، واملوضع أعاله سلفي يف هذه الطريقة .
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 الحديث العاشر.66
 -رضي اهلل عنه-لعثمان -صلى اهلل عليه وسلم-ما جاء في رقية النَّبيِّ 

ان            -قال: مرْضُت وكان رسوُل اللَِّه  -رضي اللَّه عنه-عن ُعثمان بن عفَّ
الرَِّحيِم، ُأِعيُذَك ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن يَ ُعوُدين فَ َعوََّذين يَ ْوًما فقال: )) -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم

((، بِاللَِّه اأَلَحِد الصََّمِد، الَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد  ِمْن َشرِّ َما َتِجدُ 
ا اْستَ َقلَّ َرُسوُل اللَِّه  َما يَا ُعْثَماُن، تَ َعوَّْذ ِبَها فَ قائًما قال: )) -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-فَ َلمَّ

 .((تَ َعوَّْذُتْم ِبِمْثِلَها
 

 تخريج الحديث:
، من (6)، وابن السين(4)،وابن عدي(3)،والطِباين(2)، والعقيلي(1)أخرجه أبو يعلى     

، مجيعهم من حديث حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، (5)طريق أيب يعلى، والبيهقي
لمي، عن عثمان  به . -رضي اهلل عنه-عن أيب عبد الرمحن السُّ

 
 :المناقشة

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ احلديث           
نه احلافظ العراقي  ، والصواب ضعف احلديث كما سوف يأيت.(1)، وقوَّاه العيين(7)حسَّ

 
 

                                                                        

 (، واللفظ له.1691)4/352املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي؛ للهيثمي (كما يف1)
 .2/1الضعفاء يف (2)
 (.1122يف الدعاء ) (3)
 .3/271الكامل يف (4)
 (.663عمل اليوم والليلة) يف (6)
 (.693)2/235الدعوات يف (5)
 ، مطبوع هبامش إحياء علوم الدين.1/272ينظر: ختريج أحاديث اإلحياء؛ للعراقي:  (7)
 .1/9(ينظر: عمدة القاري؛ للعيين:1)
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 ألمرين اثنني:  -واهلل أعلم-للحديث وحتسينه  (1)ويظهر سبب تقويتهم
للهيثمي إىل جعفر بن  ؛المقصد العلي سليمان حترَّف يفاألول: أنَّ حفص بن 

 .(2)سليمان
ثانياً: أنَّ حفصاً قد توبع متابعة قاصرة، فقد رواه خالد بن عبد الرمحن املخزومي، عن 

 .(3)سفيان الثوري، عن عاصم بن أيب النجود، عن أيب عبد الرمحن السلمي به
، وقد انكر احلديث (4)فهو مرتوك احلديثإال إنَّ خالد بن عبد الرمحن ال ُيتجُّ به؛ 

، عن عاصم بن َأيب النَُّجوِد، عن َأيب عبد  عليه العقيلي حيث قال : ))وروى عن الثَّوريِّ
ان قال: دخل عليَّ رسول اللَّه  ، عن عثمان بن عفَّ َلميِّ  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-الرَّمْحن السُّ

 ((.اأْلََحِد الصََّمدِ ُأِعيُذَك بِاللَِّه وأَنا مريٌض فقال: ))
ا هذا من حديث حفص بن  وذكر احلديث، وليس هِلَذا من حِديث الثَّوريِّ َأْصٌل، ِإَّنَّ

 .(6)... وله غري حديٍث منكٍر عن الثِّقات((ُسَلْيماَن،
فعلى هذا يتبنيَّ أنَّ احلديث حديث حفص، وليس للثوري فيه ذكٌر يعتمد، وقد أُنكر 

 عن الثوري.على خالد روايته احلديث 

                                                                        

ثون والناقدون عن لفظ الصحة إىل ألفاظ أخرى، كقوهلم: حسٌن، أو جيٌد، أو قوٌي، أو  قلت: (1) قد يعدل احملدِّ
صاحلٌ، أو ثابٌت، أو مقبوٌل، أو معروٌف، أو جموٌد، وال يعدل عن لفٍظ إىل آخر إال لنكتٍة. ينظر: قواعد التحديث؛ 

 .111للشيخ حممد مجال الدين القامسي: 
(: ))رواه أبو يعلى يف الكبري، عن شيخه موسى بن 1441)6/115جممع الزوائد اهليثمي يفلذا قال احلافظ  (2)

 حيان، ومل أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح((.
جزمًا على أنَّ حفص حترَّف لدى اهليثمي حىت يف كتابه هذا، وإال فاهليثمي ال يسكت على ضعف حفص  وهذا يدل

فته ملوسى، فهذا ال يضر، فموسى متابٌع ثالث متابعات، فقد تابعه هانئ بن ُيىي،  بعد رجوعي إليه دائماً، أما عدم معر 
ان بن نصر، كما وإبراهيم بن أسباط بن السكن، كما عند ابن عدي يف الكامل، وسعد الضعفاء، كما عند العقيلي يف

اف اخلرية املهرة؛ احت الدعوات. ينظر التخريج أعاله . وقد جاء االسم على الصواب كما يف عند البيهقي يف
 (، إْذ إنَّ من شرطه مسند أيب يعلى.3946)4/455للكناين

 (. 1121الدعاء) ،والطِباين يف2/1(،والعقيلي فيالضعفاء194املرض والكفارات) أخرجه : ابن أيب الدنيا يف (3)
ترمجة 119يب :، تقريب التهذ( هو))خالد ابن عبد الرمحن ابن خالد ابن سلمة املخزومي املكي مرتوك...((4)
(1562 .) 
 . 2/1الضعفاء؛ للعقيلي:(6)
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، فكيف خيفى على (1)وإنكار احلديث من طريق خالد عن سفيان مل خيف عليَّ      
 ؟!مثل احلافظ العراقي والعيين، ومها من مها

فتبنيَّ أنَّ حتسينهم للحديث؛ جاء وراء حتريف حفص بن سليمان إىل جعفر بن 
، فكان هذا مدخل الوهم يف (2)سليمان؛ فجعفر بن سليمان صدوق حسن احلديث

 حتسينهم للحديث. 
نَّ هذا احلديث ضعيٌف ال يثبت من وجه من الوجوه، وهو من مجلة إخالصة القول :

، فيكون هذا احلديث من تلكم (3)األحاديث اليت انفرد هبا حفص وضعِّف من أجلها
دخل من قوى األحاديث اليت أخطأ هبا حفص بن سليمان سندًا ومتناً، وأنَّ الوهم قد 

نه؛ وذلك أنَّ الصواب فيه أنَّه حديث منكٌر سنداً ومتناً، واهلل أعلم.  احلديث أو حسَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 على قلة يف البضاعة.(1)
هو))جعفر بن سليمان الضَُّبعي، بضم املعجمة، وفتح املوحدة، أبو سليمان البصري، صدوٌق زاهٌد، لكنه كان  (2)

 (.942ترمجة)145((، تقريب التهذيب:4يتشيَّع، من الثامنة، مات سنة مثان وسبعني بخ م 
 -بعد أن ساق حلفص حديثني منكرين، احدمها حديث رقية عثمان، وهو حديثنا هذا-قال ابن عدي يف الكامل (3)

 : ))...وهذان احلديثان عن علقمَة بن مْرثٍد ال يرويهما عنه غري حفص بن سليمان((.3/272
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 الحديث الحادي عشر.67
 ما جاء في فريضة تعلُّم العلم

: -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-قال: قال رسول اللَّه  -رضي اهلل عنه-عن أَنس بن مالكٍ 
َفرِيَضة  َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َوَواِضُع اْلِعْلِم ِعْنَد َغْيِر َأْهِلِه َكُمَقلِِّد اْلَخَنازِيِر طََلُب اْلِعْلِم ))

 ((.اْلَجْوَهَر َواللُّْؤُلَؤ َوالذََّهبَ 

 تخريج الحديث:

، وابن (6)،وابن عدي(4)، والطِباين(3)، وأبو يعلى(2)، والبزار(1)أخرجه ابن ماجه  
، مجيعهم من حديث حفص بن (9)، واملزي(1)، وابن عساكر(7)الِب، وابن عبد (5)املقرئ

 به . -سليمان، عن كثري بن شنظري، عن حممد بن سريين، عن أنس رضي اهلل عنه

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به غري واحد من 
ثني، فقال البزار: ))وهذا احلديث إَّنا  رواه عن كثري، حفص بن سليمان، وحفص لنيِّ احملدِّ

، وقال الطِباين: ))مل يروه عن حممد إال كثري، وال عن كثري إال حفص بن (15)احلديث جداً((

                                                                        

 (، واللفظ له.224)1/11( يف سننه، املقدمة، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم1)
 (.5745)13/245(يف مسنده2)
 ( 2137)6/223(يف مسنده 3)
 (.9)1/7( يف األوسط4)
 (.656ترمجة)3/273(فيالكامل6)
 (.2األربعني) يف (5)
 (.27)1/36جامع بيان العلم وفضله يف (7)
 (.6511)43/41تأريخ دمشق (يف1)
 (.4946)24/127هتذيب الكمال (يف9)
 (.5745عقيب)13/245(مسند البزار15)
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، وقال ابن عدي: ))وهذان احلديثان عن كثري بن شنظري ال يرويهما غري حفص (1)سليمان((
ف؛ لضعف َحْفص بن ُسَلْيَمان وقال البوصريي: ))َهَذا ِإْسَناد َضِعي (2)بن سليمان((

 .(3)البَ زَّار((

، يطول ذكرها، وعلى (4)متابعات كثرية -رضي اهلل عنه-هذا، وقد جاء حلديث أنس
م: ))فقد روي عن أنس زيادة كثرهتا فهي ال تسلم من الضعف، لذا قال البزار  إىل قوله املتقدِّ

وقال ابن عبد الِب: ))هذا ، (6)من غري وجه، وكل ما يروى فيها عن أنس، فغري صحيح((
من وجوه كثرية , كلها  -صلى اهلل عليه وسلَّم-حديث يروى عن أنس بن مالك , عن النَّيبِّ 

 .(5)معلولة, ال حجة يف شيء منها عند أهل العلم باحلديث من جهة اإلسناد((

مل أفصل القول فيها؛ وذلك ألنَّ ذكرها يطول جداً، وأنَّ  (7)وللحديث شواهٌد كثرية
العلماء املتقدمني متفقون على أنَّ احلديث جبميع شواهده وطرقه ال يثبت، ومل أجد من 
صحح احلديث منهم، فقال إسحاق بن راهويه: ))طلب العلم واجٌب، ومل يصح فيه اخلِب، 
إال أنَّ معناه أن يلزمه طلب علم ما ُيتاج إليه من وضوئه وصالته وزكاته إن كان له مال 

 ، قال: وما وجب عليه من ذلك مل يستأذن أبويه يف اخلروج إليه، وما كانوكذلك احلج وغريه
 

                                                                        

 (.9عقيب)1/7األوسط (1)
 (.656ترمجة حفص)3/273الكامل (2)
 .1/35مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه (3)
، وما بعدها، والعلل املتناهية؛ البن 1/23( ينظر يف تفصيل طرق حديث أنس: جامع بيان العلم وفضلة4)

 .-رضي اهلل عنه-، وقد وقف على أربعة عشر طريق حلديث أنس1/67اجلوزي
 (.5745عقيب)13/245البزارمسند  (6)
 .1/23( جامع بيان العلم وفضلة5)
 (.472)1/119(، وجممع الزوائد؛ للهيثمي 65)1/64ينظر: العلل املتناهية؛ البن اجلوزي (7)
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، وقال أمحد بن حنبل: ))هذا  (1)منه فضيلة مل خيرج إىل طلبه حىت يستأذن أبويه((
، وقال العقيلي: ))والرواية يف (2)كذب....ال يثبت عندنا فيه شيء...فانكره إنكاراً شديداً((

وقال البيهقي: ))هذا حديث متنه مشهور, وأسانيده ضعيفة, ال ، (3)هذا الباب فيها لنٌي((
 .(4)أعرف له إسناداً يثبت مبثله احلديث، واهلل أعلم((

وقد ذهب مجع من املتأخرين إىل تضعيف احلديث جبميع شواهده، فقال ابن اجلوزي 
، وكذا (6)((بعد أن أفاض يف ذكر طرق احلديث وشواهده: ))هذه اأَلحاِديُث ُكلُّها ال يَ ْثُبتُ 

 وغريهم. (1)، والفريوز آبادي(7)، والنووي(5)ذهب ابن الصالح

ٍن  (11)، والسيوطي(15)، والسخاوي(9)وذهب بعض املتأخرين، كاملزي     بني حمسِّ
 ، ومن سار على(12)للحديث ومصحح له، وتبعهم على ذلك بعض املعاصرين، كاأللباين

 

                                                                        

(، وقال ابن عبد الِب معلقاً على قوله: ))يريد إسحاق، واهلل أعلم، أن احلديث 31)1/62جامع بيان العلم وفضله (1)
العلم يف أسانيده مقال ألهل العلم بالنقل ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا قد اختلفوا فيه يف وجوب طلب 

اختالفًا متقاربًا على ما نذكره ها هنا إن شاء اهلل((، ثَّ ذكر بعد ذلك أقواًل عن مالك بن أنس تدل على أنَّه يضعف 
 احلديث .

 (.51)1/135املنتخب من علل اخلالل(2)
 (.469ترمجة)2/61(الضعفاء3)
 (.1643)3/193(، وينظر: شعب اإلميان326)1/241(املدخل إىل السنن الكِبى4)
 .1/52العلل املتناهية (6)
ت على كتابه.56معرفة انواع علوم احلديث: ( 5)  ، وكذا تبعه أغلب من اختصر أو شرح أو نظم أو نكَّ
 (.6254)4/257ينظر: فيض القدير؛ للمناوي (7)
 (.1كما يف رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه حديث صحيح من األبواب له،)  (1)
 .1/152(ينظر: تدريب الراوي؛ للسيوطي9)
 (.555(ينظر: املقاصد احلسنة:)15)
 (.213الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة:)(ينظر: 11)
 (.3913)2/727(ينظر: صحيح اجلامع الصغري12)
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 .(1)بالشواهد واملتابعاتية األحاديث منهجه يف التوسع يف تقو 

يف تضعيف احلديث هي الراجحة؛  (2)أنَّ أقوال املتقدمني -واهلل أعلم-والذي يظهر
 وذلك من أوجه:

نَّ املتقدمني أعلم وأحفظ من املتأخرين رواية ودراية باحلديث وعلله ورجاله األول: إ
 وأسانيده.

 وليس مثة اختالف بينهم.نَّ أقوال املتقدمني متفقة على تضعيف احلديث، الثاين: إ

نَّ املتأخرين يغلب عليهم التساهل يف تقوية األحاديث بالشواهد الثالث: إ
 .(3)واملتابعات

                                                                        

(: ))حديث 16)1/59كتاب جامع بيان العلم وفضله حيث قال عن احلديث كأيب األشبال الزهريي حمقق    (1)
 خلط الصغري!(ورقة من ا25وشواهده ب ) حسنن بشواهده((، ثَّ علق على احلديث وطرقه

: ))وجزمُت بأنَّ املتأخرين على إياس من أن يلحقوا -3/941كما يف تذكرة احلفاظ-حىتَّ قال الذهيب معرتفاً (2)
فظ واملعرفة((، وينظر يف معرفة تبان منهج املتقدمني واملتأخرين كتاب التفرُّد؛ للدكتور عبد اهلل جواد املتقدمني يف احل

 ، فقد حرر يف بيان هذه املسألة أميا حترير، ومن أبرز  مالمح منهج املتقدمني: 73-66محام:
أمران: األمر األول: قرهبم الزمين من أواًل: النظر الدقيق والتفتيش العميق يف أحوال الرواة، وقد ساعدهم على ذلك 

 الرواة.
 األمر الثاين: احلفظ الوافر والفهم العميق واإلحاطة الشاملة اليت فاقت كل وصٍف.

ثانياً: املقارنة وإنعام النظر ودقة مالحظة األسانيد لتحديث موضع العلة القادحة ومتييز صحيح الروايات من سقيمها، 
 وتبني صدق الراوي من كذبه.

م مل ينأسروا لألحكام النظرية يف النقد احلديثي كما وقع لكثري من  ثالثاً: من أهم ما كان مييِّز منهج املتقدمني: أهنَّ
املتأخرين فيما بعد، بل كانوا يتعاملون مع كل رواية ومع كل راٍو على أنَّه حالٌة مستقلٌَّة. ينظر: التفرُّد؛ للدكتور عبد اهلل 

 .59جواد محام: 
، وجند اليوم يف عصرنا هذا : ))وحتسني املتأخرين فيه نظر((29 قال املعلِّمي اليماين يف كتابه األنوار الكاشفةحىتَّ (3)

ألفت كثرٌي من الكتب يف التفرقة بني منهج املتقدمني واملتأخرين يف النقد واإلعالل، وكيف أنَّ املتأخرين قد أبعدوا يف 
بعضهم يستدرك ما ال يستدرك على املتقدمني من أهل العلم، بل راح بعضهم أحكامهم عن أحكام املتقدمني، فراح 

املقام  ينازع املتقدمني يف أحاديث اتفقوا عليها بالبطالن، ال سيما بعض العصريني، حىت تطاولوا يف العبارة، ولو أنَّ 
 املتقدمني يف كل شيٍء.ُيتمل البسط لبسطت القول... وكل سائٌر على اجتهاده، إال أنَّ املتأخرين عالة على 
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يرتكه اصحاب الكتب  -وهو أصل من األصول لو صحَّ -نَّ هكذا حديثالرابع: إ
الستة خال ابن ماجه فيه داللة على أنَّ احلديث غري صحيح، فكيف وقد انظم إىل ذلك 

 إعالل النقاد األوائل له .

نَّ منت احلديث وأسانيده دارت بني الضعفاء واملرتوكني، ومل يصح من طريق اخلامس: إ
واحد، فهذه قرينة من أكِب القرائن على أنَّ كثرة طرقه وشواهده وليدة السرقة واخلطأ، وإال 

 ؟!(1)فإين احلفاظ الثقات عن مثل هكذا متون

نكرات اليت أنكرت على حفص بن سليمان امل من ديثنَّ هذا احلإ خالصة القول:
من جهة اإلسناد واملنت، وأنَّ حديث حفص ال يثبت من مجيع وجوهه، وكذا من مجيع 
شواهده كما نص احلفاظ، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت ضعِّف حفص بن 

 سليمان من أجلها سنداً ومتناً، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

: ))أنَّ بعض األخبار يزيده تعدد الطرق وهناً، كأن يكون اخلِب يف 266قال املعلمي اليماين يف األنوار الكاشفة (1)
اب أو متهم ممن يتعصب له أو مغفل أو جمهول((.  فضل رجل ويف كل طريق من طرقه كذَّ
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 عشر الحديث الثاني.68
 ألهل القرآن -صلى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في حبِّ النَّبيِّ 

: سمع عليُّ بُن أَبي طالٍب، َضجًَّة في عن عاصم بِن ُكَلْيٍب، عن أَبِيه قال          
ِإَلى المْسِجِد، يَ ْقَرُءوَن الُقْرآَن ويُ ْقرُِئوَن، فقال: طُوَبى ِلَهُؤاَلِء، َهُؤاَلِء َكانُوا َأَحبَّ النَّاِس 

 .-صلَّى اهلل عَليه وسلَّم-َرُسوِل اللَِّه 

 تخريج الحديث:

، كالمها من حديث حفص بن سليمان، عن (2)، والطِباين(1)أخرجه أمحد بن منيع
 به . -رضي اهلل عنه-عاصم بن كليب، عن أبيه، عن علي بن أيب طالب

 المناقشة:

أعلَّه به الطِباين حيث إسناده ضعيف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد 
قال: ))مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن كليب إال حفص الغاضري، تفرد به علي بن 

،إال أنَّ قوله بتفرُّد علي بن يزيد به عن حفص بن سليمان فيه نظر، فقد تابعه (3)يزيد((
م يف فقرة ختريج احلديث.  حسني بن حممد كما عند أمحد بن منيع كما تقدَّ

يث ضعفه اهليثمي من أجل حفص بن سليمان، حيث قال: ))رواه واحلد     
األوسط، والبزار بنحوه، ويف إسناد الطِباين حفص بن سليمان الغاضري، وهو  الطِباين يف

 .(4)مرتوٌك، ووثقه أمحد يف رواية، وضعفه يف غريها...((

                                                                        

املطالب العالية؛ البن  (، وكما يف6956) 337/ 5إحتاف اخلرية املهرة؛ للبوصريي ( كما يف1)
 (.3411)14/372حجر

 (، واللفظ له.7351)7/214األوسط ( يف2)
 (.7351)7/214املعجم األوسط (3)
 (.11576)7/155جممع الزوائد (4)
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وقد توبع حفص على روايته للحديث متابعة تامة، فقد أخرجه البزار من طريق أمحد 
بن إسحاق األهوازي، قال: نا احلسني بن احلسن، قال: نا أبو يعقوب الثقفي، عن عاصم ا

َكاَن َعِليُّ ِفي المْسِجِد َأْحِسُبُه قَاَل: َمْسِجِد اْلُكوَفِة َفَسِمَع بن كليب، عن أبيه، قال: 
ُلوَن اْلُقْرآَن، فَ َقاَل: َأَما َضجَّ  ًة َشِديَدًة َفَسَأَل َما َهُؤاَلِء؟ فَ َقاُلوا: قَ ْوم  يَ ْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن َأْو يَ ت ْ

. وقال البزار عقيبه: (1)صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-أَن َُّهْم َكانُوا َأَحبُّ النَّاِس ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 
علي، إال من هذا الوجه، وال نعلم رواه عن عاصم بن  ))وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن 

كليب، إال أبو يعقوب الثقفي، وأبو يعقوب هذا رجل مشهور روى عنه عبيد اهلل بن موسى، 
 .(2)وحسني بن احلسن وغريمها((

مت رواية حفص له مع ذكر قول  وقوله بتفرُّد أيب يعقوب به فيه نظٌر أيضاً،  فقْد تقدَّ
فص أيضاً، وعلى كل حال، فإسناد البزار ضعيٌف؛ وذلك لضعف أيب الطِباين بتفرُّد ح

 .(3)يعقوب الثقفي

وقول البزار بشهرة أيب يعقوب مع ذكره أنَّه روى عنه فالٌن وفالٌن، ال يستفاد منه 
توثقه وتقوية حاله، وإَّنا ُيمل هذا القول على أنَّه أراد أْن يذهب عنه اجلهالة، وزوال اجلهالة 

عنه الضعف، فهو ضعيف احلديث، ضعَّفه مجع من األئمة، وقد أعلَّ اهليثمي عنه مل ترفع 
 .(4)إسناد البزار بيعقوب هذا

                                                                        

 (.174)3/96مسند البزار (1)
 (.2324)3/94(، وينظر: كشف االستار؛ للهيثمي174)3/96مسند البزار (2)
(: ))إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الثقفي الكويف، روى عن 159ترمجة)1/663الكامل يفقال ابن عدي  (3)

وتقريب  (،335ترمجة)2/376الثقات مبا اَل يُ َتابَُع َعليه...َوَأحاديثُُه غري حمفوظة((، وينظر: هتذيب الكمال
 (.335ترمجة)99التهذيب

 (.11576)7/155ينظر: جممع الزوائد(4)
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نَّ احلديث ضعيٌف من أجل حفص بن سليمان، وأنَّ املتابعة اليت إ خالصة القول:
ث هبا حفص وانتقد  توبع عليها عليلة ال تنفع، وأنَّ هذا احلديث من تلكم املنكرات اليت حدَّ

 .عليها، فيلحق هذا احلديث بتفردات حفص املنكرة سنداً ومتناً، واهلل أعلم
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 الحديث الثالث عشر.69
 ما جاء في صنائع المعروف

: صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ل اهلل قال: قال رسو  -رضي اهلل عنه-عن َأيب أَُماَمةَ           
، َوِصَلُة الرَِّحِم َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َتِقي َمَصارَِع )) السُّوِء، َوَصَدَقُة السِّرِّ ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ

 ((.َتزِيُد ِفي اْلُعُمرِ 

 تخريج الحديث:

،من حديث حفص بن سليمان، عن يزيد بن (2)، واجلصاص(1)أخرجه الطِباين   
 به . -رضي اهلل عنه-عبد الرَّمحن، عن أَبِيِه، َعْن َأيب أُمامة

 المناقشة :

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ومل أجد من تابع      
نا احلديث، حيث قال املنذري :  حفص على حديثه هذا، إال أنَّ املنذري واهليثمي قد حسَّ

،وقال اهليثمي: ))رواه الطِباين يف الكبري، وإسناده (3)))رواه الطَِّبايّن يف الكبري بِِإسناد حسن((
، ومن ينظر يف كال العبارتني يظهر له أنَّ اهليثمي قلَّد املنذري يف قوله،  وقوهلما (4)حسن((

خمالف للصواب؛ فكيف يكون إسناد احلديث حسن وفيه حفص بن سليمان وليس مثة 
متابعة، وكيف ُيسن احلديث هنا وطاملا ضعَّف اهليثمي أحاديث حفص يف كتابه، والذي 

                                                                        

 (، واللفظ له.1514)1/251املعجم الكبري يف (1)
 .3/257أحكام القرآن يف (2)
 (. 1317)2/16الرتغيب والرتهيب (3)
 (.4537)3/116جممع الزوائد (4)
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، أو ظنا أنَّه آخر، أو تساهل منهما، وعلى كل حال (1)يهمايظهر أنَّ حفصًا ُحرِّف يف أصل
م.  فاحلديث ضعيف من أجل حفص كما تقدَّ

 :(2)وللحديث شواهٌد عشرة، وهي كما يلي

: ما رواه عمرو بن أيب سلمة، عن صدقة بن عبد اهلل، عن األصبغ، عن هبز بن األول
ه، عن النَّيبِّ  ِإنَّ َصَدَقَة السِّرِّ قال: )) -وسلمصلى اهلل عليه -حكيم، عن أبيه، عن جدِّ

، َوِإنَّ َصَناِئَع اْلَمْعُروِف َتِقي َمَصارَِع السَّْوِء، َوِإنَّ ِصَلَة الرَِّحِم َتزِيُد ِفي  ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ
َة ِإالَّ بِاللَّهِ  ز  ِمْن ُكُنوِز اْلُعُمِر، َوَتِقي اْلَفْقَر. َوَأْكِثُروا ِمْن قَ ْوِل: اَل َحْوَل َواَل َوقُ وَّ ، فَِإن ََّها َكن ْ

.وإسناده ضعيٌف؛ وذلك (3)((اْلَجنَِّة، َوِإنَّ ِفيَها ِشَفاًء ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َداًء، َأْدنَاَها اْلَهمُّ 
 .(4)لضعف صدقة بن عبد اهلل

-الثاين:  من حديث عبيد اهلل بن الوليد الوصايف، عن حممد بن علي، عن أم سلمة
. قال الطِباين عقيبه: ))ال يروى هذا احلديث عن أم سلمة إال هبذا (6)به -نهارضي اهلل ع

                                                                        

فص بن سليمان ( من ح11552)1/653جامع املسانيد والسنن؛ البن كثري كما ُحرِّف حفص يف املطبوع من  (1)
 إىل معن بن سليمان!

وقد توسعت يف التفصيل فيها بعض الشيء، وفعلت ذلك عن عمٍد؛ وذلك أنَّ احلديث غري ثابت جبميع  (2)
ْحَدِثنَي مال إىل تواتر احلديث، فلعلَّ الناظر يف 

ُ
شواهده، وأنَّ أسانيده دارت بني الضعفاء واملرتوكني، إال أنَّ بعض امل

حْ 
ُ

م قد تساهلوا يف نقدي هلذا احلديث يقف على ضعف منهج بعض هؤالء امل َدِثنْي يف النقد واإلعالل، وكيف أهنَّ
احلكم على احلديث، ثَّ أينَّ واهلل ما قصدت التشهري وال اجلرح هبذا الكالم، ولكن حمبَّة احلديث وأهله والغرية على 

ني ملرضاته مجيعاً، دعاين إىل كتابة هذه الُكليمات. سدد اهلل أقالم الباحث -أفضل الصالة والسالم-السنة وعلى قائلها 
 ورزقين وإياهم حسن النية وحسن املنهج.

(واللفظ له، وقال عقيبه: ))مل يرو هذا احلديث عن هبز إال األصبغ، 943)1/219األوسط أخرجه: الطِباين يف (3)
املنتقى من  واملقدسي يف (،152)1/94مسند الشهاب وال عن األصبغ إال صدقة، تفرد به عمرو((، والقضاعي يف

 (.15)1/53موعاتهمس
هو))صدقة بن عبد اهلل السمني، أبو معاوية أو أبو حممد الدمشقي، ضعيٌف من السابعة، مات سنة ست وستني  (4)

 (.2913ترمجة)276تقريب التهذيب ت س ق((،
 (.5515)5/153األوسط (أخرجه: الطِباين يف6)
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، وهو ضعيف أيضاً؛ لضعف عبيد اهلل بن (1)اإلسناد، تفرد به عبيد اهلل بن الوليد الوصايف((
 .(4)وغريه (3)، وضعَّف احلديث اهليثمي(2)الوليد الوصايف

واصل الضيب، عن أيب جعفر الثالث: من حديث أصرم بن حوشب، عن إسحاق بن 
-رضي اهلل عنه-حممد بن علي بن احلسني، قال: قلنا لعبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب 

مرتوكا احلديث، حىت قال  (7)وأصرم (5). وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك أنَّ إسحاق(6)...به
 .(1)الذهيب: ))أظنه موضوعاً((

به،  -رضي اهلل عنه-اخلدريالرابع: من حديث أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد 
. وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك من أجل أيب هارون (9)-صلى اهلل عليه وسلم-عن النَّيبِّ 

 .(15)العبدي، فهو ال تقل مرتبته عن الرتك

                                                                        

 (.5515)5/153املعجم األوسط (1)
هو))عبيد اهلل بن الوليد الوصايف، بفتح الواو وتشديد املهملة، أبو إمساعيل الكويف العجلي، ضعيف من السادسة  (2)

 (. 4365ترمجة)376تقريب التهذيب بخ ت ق((،
(، حني قال: ))رواه الطِباين يف األوسط، وفيه عبيد اهلل بن الوليد الوصايف، وهو 4535)3/116(جممع الزوائد3)

 ضعيٌف((.
 (.511)425وينظر: املقاصد احلسنة؛ للسخاوي (4)
 املستدرك (، واحلاكم يف1533)2/256(،ويف الصغريله،7751)7/372أخرجه: الطِباين يف املعجم األوسط(6)

3/567(5411.) 
))إسحاق بن واصل، من اهللكى...، وذكر إسحاق هذا أبو جعفر الطوسي يف رجال الشيعة((،لسان  (هو5)

 (.1175ترمجة)1/371امليزان
 (.1424)1/451))أصرم بن حوشب أبو هشام قاضى مهدان، هالٌك...((،لسان امليزان هو (7)
 (.5411)3/567التلخيص حباشية املستدرك (1)
 (.1951) 4/636، نقالً عن السلسة الصحيحة؛ لأللباين2-179/1أخرجه: العسكري يف كتاب السرائر (9)
به، شيعي من  (15) هو))عمارة بن جوين، جبيم مصغر، أبو هارون العبدي، مشهور بكنيته، مرتوٌك، ومنهم من كذَّ

 (. 4145ترمجة)451الرابعة مات سنة أربع وثالثني عخ ت ق((،التقريب
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اخلامس: من حديث أمحد بن حممد بن عيسى بن داود بن عيسى بن علي بن عبد 
ى، قال: حدثين جدي داود بن اهلل بن عباس بن عبد املطلب، عن أبيه حممد بن عيس

رضي اهلل -عيسى، عن أبيه عيسى بن علي، عن علي بن عبد اهلل بن عباس، عن ابن عباس
إنَّ صدقة السر تطفئ...وإنَّ :  ))-صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -عنهما

. (1)((قول ال إله إال اهلل تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابًا من البالء، أدناها الهم
 وإسناده منكٌر من ثالثة أوجه: 

ا: أنَّه يشعر برتكيبه وصنعه واختالقه؛ وذلك أنَّه من رواية االبن، عن األب، حىت أوهل
 يصل إىل ابن عباس، وهذا هو احلديث الوحيد الذي وقفت عليه هبذا الطول وهبذا احلال. 

داود بن عيسى مل يذكر فيه ، واجلدَّ (2): أنَّ امحد وأباه حممد بن عيسى جمهوالنهاثاني
 . (3)جرح وال تعديل

ف احلديث، فأين أصحاب السنن د ابن عساكر بروايته دليل على ضع: تفرُّ هاثالث
 واملسانيد عن هكذا إسناد ؟!.

-السادس: من حديث النضر بن محيد، عن سعد، عن الشعيب عن عمر بن اخلطاب
تقي مصارع السوء وصلة الرحم تزيد وصنائع المعروف ، مرفوعاً، وزاد: ))-رضي اهلل عنه

في العمر وتوسع في الرزق وأكثروا من ذكر ال حول وال قوة إال باهلل فإنها كنز من كنوز 

                                                                        

 (.2566ترمجة)17/172تأريخ دمشق أخرجه: ابن عساكر يف (1)
 عن أبيه، فهما جمهوالن وال يعرفان بروايتهما للحديث، واهلل أعلم.  مل أقف على ترمجة هلما، إال ما ذكر أنه يروي (2)
 (، وقد ساق احلديث يف ترمجته.2566ترمجة)17/172تأريخ دمشق؛ البن عساكر (3)
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. وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك (1)((الجنة، وفيه شفاء من تسعة وتسعين جزءًا أدناه الهم
 .(2)أنَّ النضر مرتوك احلديث

: ثنا أيب، ثنا عاصم بن حممد، عن عاصم السابع: من حديث أمحد بن نصر بن محاد
صلة ابن هبدلة، عن أيب وائل، عن ابن مسعود، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))

الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع 
 . وإسناده ال تقوم به حجة؛ وذلك أنَّه معلوٌل بثالث علل:(3)((السوء

 .(4)ن أمحد بن نصر مل يوثق: إاألوىل

 .(6)والثانية : ضعف أبيه نصر بن محاد

 .(5)نَّ رواية عاصم عن أيب وائل مضطربةوالثالثة: إ

الثامن: من حديث أيب علي إمساعيل بن ُيىي بن عمرو العسكري العدل، عن 
أنس إسحاق بن حممد بن إسحاق العمي، عن أيب، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن 

رَْأُس اْلَعْقِل : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه-بن مالك

                                                                        

 (.1951) 636/ 4لأللباينالسلسة الصحيحة؛  ، نقاًل عن9/2أخرجه: أبو بكر الذكواين يف اثنا عشر جملسا (1)
هو))النضر بن محيد، أبو اجلارود عن أيب إسحاق قال أبو حامت: مرتوك احلديث، وقال البخاري: منكر  (2)

 (.655ترمجة)5/155احلديث...((لسان امليزان
 (.315)1/116الرتغيب يف فضائل األعمال أخرجه: ابن شاهني يف (3)
(، وينظر: لسان 543ترمجة)1/151تدالهو))أمحد بن نصر بن محاد، أتى خبِب منكر جداً...((، ميزان االع (4)

 (. 965ترمجة)1/317امليزان
هو))نصر بن محاد بن عجالن البجلي، أبو احلارث الوراق البصري، ضعيٌف، أفرط األزدي فزعم أنَّه يضع!! من (6)

(، ومل ينفرد األزدي بقوله هذا، ينظر: هتذيب 7159ترمجة)655صغار التاسعة ق((،التقريب
 (. 5395ترمجة)29/376الكمال

(، وكشف 3564ترمجة)1/216ذيب؛ البن حجر: ،وتقريب الته2/711ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب:(5)
 (. 321ترمجة)425-425اإليهام؛ للدكتور ماهر الفحل: 
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نْ َيا َلُهْم َدرََجة  ِفي اْلَجنَِّة،  يَماِن بِاهلِل الت ََّودُُّد ِإَلى النَّاِس، َوَأْهُل الت ََّودُِّد ِفي الدُّ َوَمْن  بَ ْعَد اإْلِ
ة  فَ ُهَو ِفي اْلَجنَِّة، َوِنْصُف اْلِعْلِم ُحْسُن اْلَمْسأََلِة، َوااِلْقِتَصاُد ِفي َكاَنْت َلُه ِفي اْلَجنَِّة َدرَجَ 

اْلَمِعيَشِة ِنْصُف اْلَعْيِش، َتْكِفي ِنْصُف الن ََّفَقِة، َورَْكَعَتاِن ِمْن رَُجٍل َورٍَع َأْفَضُل ِمْن أَْلِف رَْكَعٍة 
َقطُّ َحتَّى يَِتمَّ َعْقُلُه، َوالدَُّعاُء يَ ُردُّ اأْلَْمَر، َوَصَدَقُة السِّرِّ ِمْن ُمَخلٍِّط، َوَما َتمَّ ِديُن اْلُمْسِلِم 

، َوَصَدَقُة اْلَعاَلنَِيِة َتِقي ِميَتَة السُّوِء، َوَصَناِئُع اْلَمْعُروِف ِإَلى النَّاِس َتِقي  ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ
نْ َيا ُهْم َأْهُل َصاِحبَ َها َمَصارَِع السُّوِء: اآْلفَاِت واْلُمْهلِ  َكاِت، َوَأْهُل اْلَمْعُروِف ِفي الدُّ

َقِطُع ِفيَما بَ ْيَن اهلِل َوبَ ْيَن  َقِطُع ِفيَما بَ ْيَن النَّاِس، َواَل يَ ن ْ اْلَمْعُروِف ِفي اآْلِخَرِة، َواْلَمْعُروُف يَ ن ْ
تَ َعَلهُ   .(1)((َمِن اف ْ

، وإسحاق (2)وإسناده ضعيٌف، ومتنه منكٌر؛ وذلك لضعف إمساعيل بن ُيىي
، ومتنه منكٌر؛ يدل على اختالقه ووضعه، فقد جاء متنه من مزج أحاديث عدة يف (3)العمي

 بعضها.

وله طريق أخر من حديث عبد اهلل بن عيسى اخلزاز، عن يونس بن عبيد، عن 
: ))ِإنَّ الصََّدَقَة -صلى اهلل عليه وسلم-احلسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل 

وِء((لَُتْطفِ   نَّ إ األوىل: . وإسناده معلوٌل أيضًا بعلتني:(4)ُئ َغَضَب الرَّبِّ َوَتْدَفُع ِميَتَة السُّ
 .(6)عبد اهلل بن عيسى اخلزاز ضعيفٌ 

                                                                        

(، وقال عقيبه: ))هذا إسناد ضعيٌف، واحلمل فيه على 7754)15/456أخرجه: البيهقي فيشعب اإلميان 1))
 العسكري والعمي((.

 (. 1246ترمجة) 1/395حبديث...((،لسان امليزان هو))إمساعيل بن حبر العسكري اهتمه البيهقي يف شعب اإلميان (2)
 (. 1155)1/374هو))إسحاق بن حممد العمي اهتمه البيهقي يف شعب اإلميان ((،لسان امليزان (3)
(، وقال عقيبه: ))هذا حديث حسن 554)2/44أخرجه: الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف فضل الصدقة (4)

 غريب من هذا الوجه((.
د اهلل بن عيسى بن خالد اخلزاز، مبعجمات، أبو خلف، وقد ينسب إىل جده، ضعيٌف، من التاسعة ر هو))عب (6)

 (.3624ترمجة)317س((،التقريب
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 .(1)الثانية: وهناك من أعلَّ احلديث أيضاً بعنعنة احلسن البصري

، عن  ، عن يزيد الرَّقاشيِّ أَنس بن مالٍك، عن وله طريق آخر من حديث صاحل املرِّيِّ
 .(2)به -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-النَّيبِّ 

 .(4)، ويزيد بن الرقاشي(3)وإسناده ضعيٌف؛ وذلك لضعف صاحل املري 

التاسع: من حديث عبد اهلل بن ميمون القداح: ثنا إمساعيل بن رافع، عن املقِبي، 
، وإسناده (6)به -يه وسلمقال: قال رسول اهلل صلى اهلل عل -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة 

 .(7)، وإمساعيل بن رافع ضعيفٌ (5)ضعيف جداً؛ وذلك أنَّ عبد اهلل بن ميمون مرتوك احلديث

العاشر: جاء يف نسخة أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، عن أبيه 
ه نُبْيِط ْبِن ُشَرْيٍط عن  َثيِن َأيب ِإبراهيم بن نبيٍط، عن جدِّ إسحاق بن إبراهيم بن نبيط، َحدَّ

                                                                        

ار عواد معروف وكذا أعله من أجل عبد اهلل بن عيسى اخلزاز، حيث قال  (1) أعله بعنعنة احلسن البصري الدكتور بشَّ
))بل هو ضعيف؛ لضعف عبد اهلل بن عيسى اخلزاز، وتدليس احلسن (: 3حاشية)2/44يف حتقيقه جلامع الرتمذي

 البصري((. 
 (، وضعَّف إسناده جداً حمقق الكتاب. 4154)7/139أخرجه: أبو يعلى يف مسنده (2)
صاحل بن بشري بن وادع املري، بضم امليم، وتشديد الراء، أبو بشر البصري، القاص الزاهد، ضعيف من (هو))3)

 (.2146ترمجة)271اثنتني وسبعني وقيل بعدها ت((،التقريب، السابعة، مات سنة
يزيد بن أبان الرقاشي، بتخفيف القاف، ث معجمة، أبو عمرو البصري، القاص، بتشديد املهملة، زاهٌد (هو))4)

 (.7513ترمجة)699ضعيٌف، من اخلامسة مات قبل العشرين بخ ت ق((،التقريب
 (.1553)2/315الرتغيب والرتهيب نة يف(أخرجه: أبو القاسم امللقب بقوام الس6)
(هو))عبد اهلل بن ميمون بن داود القداح املخزومي املكي، منكر احلديث، مرتوٌك، من الثامنة ت((،تقريب 5)

 (.3563ترمجة)325التهذيب
السابعة هو))إمساعيل بن رافع بن عومير األنصاري املدين، القاص، نزيل البصرة، يكىن أبا رافع، ضعيُف احلفظ، من (7)

 (. 442ترمجة)157مات يف حدود اخلمسني بخ ت ق((،التقريب
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وهي نسخة مكذوبة موضوعة، املتهم هبا أمحد بن . (1)به -صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ 
 ، ال ُيل االستشهاد هبا.(2)إبراهيم

م يظهر أنَّ احلديث ضعيٌف، وأنَّ شواهد احلديث كلُّها ال تسلم من الضعف،  وممَّا تقدَّ
األلباين إىل تقويتها ببعضها ببعض، حيث قال  العالمة بل أغلبها يف مرتبة الرتك، وقد ذهب

ريب، بل يلحق  بعد أن ذكره: ))ومجلة القول أن احلديث مبجموع طرقه وشواهده صحيح بال
أنَّ هذا احلديث  وهذا توسع وتساهٌل، والصحيح ،(3)باملتواتر عند بعض احملدثني املتأخرين ((

 ال يثبت؛ وذلك ألمرين: 

 . (4)نَّ أسانيده وشواهده ال تصح على كثرهتااألول: إ

نَّ تفرد الضعفاء واملرتوكني يف هكذا حديث أمارة على ضعفه وعدم صحته، الثاين: إ
 دم جميئه من طريق تقوم به حجة؟!كيف يلحق باملتواتر مع عث  

                                                                        

 (.25)1/212نسخة نبيط بن شريط األشجعي( 1)
(: ))َأمْحَد بن ِإْسَحاق بن إِبْ رَاِهيم بن نُ بَ ْيط األشجعي، صاحب 1ترمجة)21/61تأريخ اإلسالم قال الذهيب يف (2)

النسخة املشهورة املوضوعة، روى عن: أبيه، وزعم أَنَُّه ُولد سنة سبعني ومائة، وعنه: َأمْحَد بن حممد البريويت، وأمحد بن 
َوُهَو كويف قدم مصر،  تُ ُويفِّ مبصر سنة سبع ومثانني.أبو َسِعيد بن يونس:  اْلَقاِسم بن الزيات، والطَّبَ رَايّن، وغريهم، قَالَ 

(:))َساِقط ُذو أوابد((، وينظر: لسان 243ترمجة)1/34املغين يف الضعفاء وكان يكون باجليزة((، وقال عنه يف
 (.424ترمجة)1/135امليزان

 (.1951)4/639(السلسلة الصحيحة3)
: ))جيب على الباحث -مبحث التنقية قبل التقوية -121اهلل يف كتابه اإلرشاداتقال الشيخ طارق بن عوض  (4)

قبل االعتبار بالرواية، وضمها إىل غريها إلحداث التقوية واالعتضاد، جيب عليه أن يُويف الرواية حقها من النقد اخلاص؛ 
 إىل اطراح روايته وعدم االعتبار هبا.وذلك بالنظر يف رواهتا، وهل فيهم من هو متهم بالكذب أو غري ذلك مما يُفضي 

ل، يُنظر يف مدى حفظه لإلسناد، وهل أخطأ فيه خطأ فاحشاً، يقدح يف  وأيضًا إذا كان الراوي غري متهم، وال مغفَّ
االعتبار به، كأن يكون   مثاًل   دخل عليه حديث يف حديث، أو إسناد يف إسناد، فيظهر بذلك أن روايته تلك منكرة 

 د الذي جاء به...((.هبذا اإلسنا
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ضعيف جداً؛ لتفرُّد حفص به، -رضي اهلل عنه-نَّ حديث أيب أمامةإ خالصة القول:
هد عدة، دارت بني مرتبة الرتك والضعف، ومبجموع طرقها ال ميكن اومل يتابع عليه، وله شو 

ا مل  ن فضاًل عن تصحيحها؛ وذلك أهنَّ ترد بإسناد تقوم به حجة، فمدارها على أنَّ حُتَسَّ
املرتوكني والضعفاء كما سبق، فيلحق هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت أنكرت على 

 حفص بن سليمان سنداً ومتناً، واهلل أعلم .
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 الحديث الرابع عشر.71
 ما جاء في عتق األخ أخاه بعد أْن يملكه

 -َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-قال: كاَن لَِرُسوِل اللَِّه ، -رضي اهلل عنهما-عن ابِن عبَّاسٍ 
: -صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-مْوىًل يُ َقال َلُه: َصاِلٌح، َولَُه َأخٌّ مَمُْلوٌك، فَاْشتَ رَاُه، فَ َقاَل رسول اللَّه 

 ((.َقْد ُعِتَق ِحيَن ملكته))

 تخريج الحديث:

، مجيعهم من حديث (3)، والبيهقي(2)، وذكره ابن حزم(1)أخرجه ابن عدي      
 -رضي اهلل عنهما-حفص بن سليمان، عن حممد بن أيب ليلى، عن عطاء، عن ابن عبَّاس

 به.

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد تفرَّد به عن حممد ابن 
يرويها حفص بن أيب ليلى، وقد أعلَّ احلديث به ابن عدي حيث قال: ))وهذه األحاديث 

ن روى عنهم غري  سليمان، وحلفص غري ما ذكرت من ة حديثه عمَّ احلديث، وعامَّ
، وابن أيب (6)، وقال ابن حزم: ))وهذا أثر فاسد؛ ألنَّ حفص بن سليمان ساقطٌ (4)حمفوظة((

ليلى سيء احلفظ((، وقال البيهقي : ))وهذا إسناد ضعيف, وحفص هو ابن سليمان القارئ 
، وقال يف موضع آخر عقيب (5)، وأمحد بن حنبل , وُيىي بن معني وغريهم((, ضعفه شعبة

                                                                        

 (.656ترمجة)3/276الكامل ( يف1)
 .1/111احمللى ( يف2)
 (.25419)14/457معرفة السنن واآلثارله، (، ويف21421عقيب)15/495الكِبى ( يف3)
 (.276ترمجة)3/276الكامل  (4)
 ( أي ساقط االحتجاج به.6)
 (.21421عقيب)15/495السنن الكِبى (5)
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، فهذه أقوال العلماء يف جعل (1)احلديث: ))وحفٌص ضعيٌف عْند أَْهل الِعلِم بِاحلديث((
 .(2)حفص هو علَّة هذا احلديث، فضالً على أنَّ حممد بن أيب ليلى ضعيفٌ 

قاصرة، فقد رواه العرزمي، عن أيب وقد توبع حفص بن سليمان على حديث متابعة  
قال: جاء رُجٌل يُ َقاُل َلُه َصاِلٌح -رضي اهلل عنهما-النضر، عن أيب صاحل، عن ابن عبَّاس

ِإنَّ اللََّه َأْعتَ َقُه ِحيَن بَِأِخيِه , فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإينِّ أُرِيُد َأْن أُْعِتَق َأِخي َهَذا , فَ َقاَل: ))
ة ضعف  . وإسناد(3)((َمَلْكَتهُ  هذه املتابعة ضعيف جدًا إن مل يكن موضوعاً؛ وذلك لشدَّ

، لذا قال الدارقطين عقيب احلديث: ))العرزمي تركه ابن املبارك, (6)، وأيب النضر(4)العرزمي
وُيىي القطان, وابن مهدي, وأبو النضر هو حممد بن السائب الكليب املرتوك , أيضا هو 

 .(5)أيب صاحل كذب(( القائل: كل ما حدثت عن

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت أنكرت على حفص بن سليمان إ خالصة القول:
ا شديدة الضعف، ال تساوي  وضعِّف من أجلها، وقد توبع متابعة قاصرة على روايته، إال أهنَّ

ث هبا هشيئاً، ووجودها وعدم ا سواء، فيلحق هذا احلديث باألحاديث املنكرة اليت حدَّ
 حفصومل يتابع عليها متابعة صحيحة،  وأنكرت عليه من قبل اإلسناد واملنت، واهلل أعلم.

 
                                                                        

 (.25419)14/457واآلثار( معرفة السنن 1)
هو))حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى األنصاري الكويف القاضي، أبو عبد الرمحن، صدوٌق سيٌء احلفظ جداً، من  (2)

 (.5511ترمجة ) 493((، التقريب4السابعة مات سنة مثان وأربعني 
من -(، والبيهقي 3134)3/1651(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة 4272)6/221أخرجه: الدارقطين يف السنن (3)

 (.25411)14/457(، ويف معرفة السنن واآلثار له،21421) 15/495يف الكِبى -طريق الدارقطين
(هو))حممد بن عبيد اهلل بن أيب سليمان الَعْرَزمي، بفتح املهملة والزاي بينهما راء ساكنة، الفزاري، أبو عبد الرمحن 4)

 (.5151ترمجة)494بضع ومخسني ت ق((، التقريب الكويف، مرتوٌك، من السادسة مات سنة
( هو))حممد بن السائب بن بشر الكليب، أبو النضر الكويف، النسابة املفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من 6)

 (.6951ترمجة) 479السادسة مات سنة ست وأربعني ت فق((، التقريب
 (.4272)6/221( السنن5)
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 الحديث الخامس عشر.71
 ما جاء في فضل صالة الفجر

ال : ))-صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-، قال: قال رسول اهلل -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة
 ((.ِبَصاَلِة الَفْجرِ َما أْسَفُروا  تَ َزاُل أمَّتي َعلى الِفْطرِةِ 

 تخريج الحديث :

، مجيعهم من حديث عمرو بن عون، عن (3)،والدارقطين(2)،والطِباين(1)أخرجه البزار
، -رضي اهلل عنه-حفص بن سليمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة

 به. -صلى اهلل عليه وسلم -عن النَّيبِّ 

 :المناقشة

جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه نقاد احلديث، إسناده ضعيٌف 
إالَّ من  -صلَّى اللَُّه َعَليه َوَسلَّم-حيث قال البزار عقيبه : ))وهذا الكالم ال يُروى عن النَّيبِّ 

هذا الوْجه هِبذا اإِلسناد، وال نعلم روى عبد العزيز، عن أيب سلمة غري هذا احلديث، وحفص 
ُ احلديث، ث بأحاديث مناكري، ولكن مبا مل حنفظ هذا احلديث إالَّ من حديثه ذكرناه  لنيِّ حدَّ

، وكذا أشار الطِباين إىل تفرُّد حفص بروايته للحديث بعد أْن ساق له (4)عنه وبي َّنَّا علته((
بضعة أحاديث، حيث قال : ))مل يْرِو هذه اأَلحاديَث عن عبد العزيز بن رُفَ ْيٍع، ِإالَّ حفُص 

                                                                        

 (.1541)16/226( يف مسنده1)
 (.3511)4/54األوسط ( يف2)
 (.6655)6/316( كما يف أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر املقدسي3)
 (.1541)16/226(مسند البزار: 4)
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،وقال الدارقطين : ))تفرد بِِه عمرو بن عون عن (1)َلْيمان، تفرَّد به: َعْمُرو ْبُن َعْوٍن((بُن سُ 
 .(3)بن سليمان املقرئ، َعن عبد العزيز(( (2)جعفر

وتفرُّد عمرو بن عون الذي يشري إليه الدارقطين ومن قبله الطِباين ال يعين أنَّ الوهم 
ا البلية ممَّن فوقه، وهو حفص بن  (4)منه؛ وذلك أنَّ عمرو بن عون ثقةٌ  ال يضرُّه هذا التفرد، إَّنَّ

 سليمان.

هذا، وقد توبع حفص متابعة قاصرة، كما عند اخلطيب وغريه، من حديث مقاتل     
بن سليمان، عن سعيد بن صاحل، عن سعيد بن املسيَّب، عن َأيب هريرة، قال: قال َرُسوُل 

ال تَ َزاُل أُمَِّتي ِبَخْيٍر َما َأْسَفُروا َصالَة اْلُصْبِح، َوَصالَة )) :-َصلَّى اللَّه عليه وسلَّم-اللَّه 
.وهي متابعة ال تزيد رواية حفص إال ضعفاً؛ وذلك أن  (6)((اْلَمغِرِب قَبَل اْشِتَباِك النُُّجومِ 

واملتهمني والكذابني مع تعدد  ؛ وذلك أنَّ رواية الضعفاء(5)مقاتل بن سليمان شديد الضعف
؛ (7)برواية أمثاهلم ال يزيد احلديث الضعيف إال ضعفًا على ضعف، ونكارة على نكارةالطرق 

، فحفص من أهل العدالة (1)حاديث؟!))فاملنكر أبداً منكر((ل هذه األإْذ أين الثقات عن مث

                                                                        

 ( .3511)4/54( املعجم األوسط :1)
 وهو حتريف، والصواب حفص بن سليمان صاحبنا، بدليل تتمة الكالم. كذا يف املطبوع!  (2)
 ( .6655)6/316البن طاهر املقدسيأطراف الغرائب واألفراد؛  (3)
))عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزاز البصري، ثقٌة ثبٌت من العاشرة، مات سنة مخس وعشرين هو 4))

 (.6511ترمجة)426ع((، تقريب التهذيب
ن: ،وأحاديث الشيوخ الثقات؛ للقاضي املارستا1/157تلخيص املتشابه يف الرسم؛ للخطيب البغدادي: (6)

2/613(75.) 
هو))مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي اخلراساين، أبو احلسن البلخي، نزيل مرو، ويقال له: ابن دوال دوز،   (5)

 (.5151ترمجة)646كذبوه وهجروه، ورمى بالتجسيم، من السابعة مات سنة مخسني ومائة ل(( تقريب التهذيب
 .1/259شهبة: (ينظر: الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث؛ أليب 7)
 .1/316(وهو قول لإلمام أمحد بن حنبل، كما يف شرح علل الرتمذي؛ البن رجب: 1)
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ال ينفع  إال أنَّه ضعيٌف، ورواية مقاتل ال تنفعه؛ إذ إنَّ مقاتل بن سليمان تالف احلديث،
 روايته، وال حفص ينفعه يف روايته .حفصاً يف 

، وهو -صلى اهلل عليه وسلم-نَّ هذا احلديث ال يصح عن النَّيبِّ إ خالصة القول:
من ضمن األحاديث املنكرة اليت أنكرت على حفص بن سليمان سندًا ومتناً، وأنَّ املتابعة 

 اليت توبع عليها حفص بن سليمان ضعيفة ال تصح، واهلل أعلم .   
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 الحديث السَّادس عشر.72
 ما جاء في وضع اليمين على الشمال

: -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-، قَال: قَال رسول اللَّه -رضي اهلل عنه-عن أََنس بِن ماِلكِ 
 ((.ِمْن َأخالِق الُمْرَسِليَن َوْضُع الَيِميَن َعَلى الشَِّمالِ ))

 تخريج الحديث:

حديث حفص ابن سليمان، عن أيوب، عن  ، من(1)أخرجه ابن عدي          
 به . -رضي اهلل عنه-أنس

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وهو حديث منكٌر      
بن اتفرَّد به عن أيوب، وقد أعلَّه به ابن عديٍّ حيث قال: ))وهذه األحاديث يرويها حفص 

ن روى عنهم غري احلديث،  سليمان، وحلفص غري ما ذكرت من ة حديثه عمَّ وعامَّ
 .(2)حمفوظة((

من طريق آخر مبعناه، فرواه حممد بن  -رضي اهلل عنه-وقد جاء حديث أنس     
د السكري، عن عبد احلكم، عن أنس رضي اهلل -أمحد ابن عبيد، عن أبيه، عن بشر بن حممَّ

ِة: تَ ْعِجيُل اإِلْفطَاِر، وَ :)) -عنه تَْأِخيُر السُُّحوِر، َوَوْضُع اْلَيِميِن األَْيِدي ِمْن َأْخالِق النُّبُ وَّ
. وإسناده ضعيٌف؛ فأمحد والد حممد بن أمحد بن عبيد مل (3)((َعَلى األَْيِدي ِفي الصَّالةِ 

 .(1)، ولضعف عبد احلكم(4)يوثق

                                                                        

 (.276ترمجة)3/276الكامل ( يف1)
 (.276ترمجة)3/276( الكامل2)
 (.24أخرجه : اجلوهري جملسان من أمايل اجلوهري ) (3)
 (.2111)5/316ينظر ترمجته يف: تأريخ بغداد؛ للخطيب (4)
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، وهو (2)وقد جاء لفظ حديث حفص بن سليمان عن أيب الدرداء من قوله
 . -صلَّى اهلل عليه وسلم-عن النَّيبِّ  ، وال يصحُّ مرفوعاً (3)الصواب

نَّ هذا احلديث من منكرات حفص بن سليمان اليت أنكرها عليه إ خالصة القول:
ا ال  األئمة، وضعَّفوه من أجلها، وقد توبع حفص على حديثه متابعة قاصرة باملعىن، إال أهنَّ

، وإَّنا هو من قول غريه، -عليهصلَّى اهلل -تصح، وأنَّ احلديث ال يصحُّ مرفوعًا عن النَّيبِّ 
فيكون هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت أنكرت على حفٍص من قبل اإلسناد واملنت، 

 واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

(، وقال عبد الرمحن بن أيب حامت كما 1921ترمجة)5/129مجع من األئمة، منهم البخاري يف التأريخ الكبري(ضعَّفه 1)
(: ))ومسعت أيب يقول هو منكر احلديث ضعيف احلديث، قلت يكتب حديثه؟قال 119ترمجة)5/36يف اجلرح والتعديل

 (.1419ترمجة)7/21بن عدي(، والكامل؛ ال765ترمجة)2/143زحفاً((، وينظر: اجملروحني؛ البن حبان
 (.3935)1/342(أخرجه: ابن أيب شيبة يف املصنف 2)
 (.2511)2/156وينظر: جممع الزوائد؛ للهيثمي (3)



 

 

295 

 الحديث السَّابع عشر.73
 -صلى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في فضل زيارة قبر النَّبيِّ 

: -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهلِل قال: قَاَل َرُسوُل  -رضي اهلُل عنهما-عن ابِن ُعَمَر 
 ((.َمْن َحجَّ فَ َزاَر قَ ْبِري بَ ْعَد َوفَاِتي، َكاَن َكَمْن زَارَِني ِفي َحَياِتي))

 تخريج الحديث:

، (6)، وابن عدي(4)، والطِباين(3)، واجلندي(2)، وأبو يعلى(1)أخرجه الفاكهي
عن حفص بن سليمان، عن الليث بن أيب  ، مجيعهم بأسانيدهم(7)، والبيهقي(5)والدارقطين

 به. -رضي اهلل عنهما-سليم، عن جماهد، عن ابن عمر

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف؛ وذلك لضعف حفص بن سليمان، ث لضعف شيخه الليث ابن أيب 
، إال أنَّ األئمة اتفقت عبارهتم على أنَّ احلمل يف هذا احلديث على حفص بن (1)سليم

هذا احلديث عليه أشدَّ اإلنكار، حىتَّ بالغ بعضهم وراح يتهم سليمان، وقد أنكروا 
ب  حفص بن سليمان من أجل هذا احلديث. (9)ويكذِّ

                                                                        

 (، واللفظ له.949أخبار مكة ) ( يف1)
 (.1323)7/161مسنده، كما يف املطالب العالية؛ البن حجر ( يف2)
 (.62فضائل املدينة ) ( يف3)
 (.13497)12/455(، ويف الكبري له،3375)3/361األوسط ( يف4)
 .3/272الكامل ( يف6)
 (.2593) 3/333( يف السنن5)
 (.3161) 5/41له،  شعب اإلميان ويف، (15274) 6/453الكِبى ( يف7)
مت ترمجته (1)  .تقدَّ
م يف هذا مبحث أقوال من جرَّح حفص بن سليمان رّد اهتام حفص بالكذب، وأنَّ  (9) ه بريٌء من ذلك، وقد تقدَّ

 واحلمد هلل ربِّ العاملني .
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: (1)قال الطِباينُّ: ))مل يرو هذا احلديث عن ليث إال حفص((      ، وقال ابن عديٍّ
))تفرَّد به ، وقال البيهقي: (2)))وهذان احلديثان عن الليث ال يرويهما عنه غري حفص((

، وقال اهليثمي: ))رواه الطِباين يف الكبري، واألوسط وفيه حفص (3)حفص، وهو ضعيٌف((
، وقال ابن عبد اهلادي: (4)بن أيب داود القارئ؛ وثقه أمحد، وضعفه مجاعة من األئمة((

))وأعلم أنَّ هذا احلديث ال جيوز االحتجاج به، وال يصلح االعتماد على مثله، فإنَّه حديث 
األئمة، بل  منكر املنت، ساقط اإلسناد، مل يصححه أحد من احلفاظ وال احتج به أحد من

وضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنَّه من األحاديث املوضوعة واألخبار املكذوبة... فهو 
منكر جدًا ورواية حفص بن أيب داود وهو حفص ابن سليمان أبو عمر األسدي الكويف 

، وهو صاحب عاصم بن أيب النجود يف القراءة، وابن امرأته، وكان البزاز القارئ الغاضري
مشهورًا مبعرفة القراءة ونقلها، وأما احلديث فإنه مل يكن من أهله، وال ممَّن يُعتمد عليه يف 

 .(6)نقله، وهلذا جرَّحه األئمة وضعفوه وتركوه، واهتمه بعُضُهم...((

ا املتابعات: وقد جاء حلديث حفص هذا متابعات وشواهد،       أمَّ

فقد رواه أمحد بن رشدين، عن علي بن احلسن بن هارون األنصاري عن الليث ابن 
ابنة الليث بن أيب سليم، عن عائشة ابنة يونس امرأة ليث بن أيب سليم، عن جماهد، عن ابن 

 .  (5)به -رضي اهلل عنهما-عمر

                                                                        

 (.3375عقيب)3/361املعجم األوسط(1)
 .3/272الكامل (2)
 (.3161)5/41(، وينظر: شعب اإلميان له،15276عقيب)6/453السنن الكِبى( 3)
 (.6143)4/2جممع الزوائد (4)
توسع يف نقد احلديث سندًا ومتنًا من مجيع ، وينظر: تتمة كالم ابن عبد اهلادي، فإنَّه قد 53-52الصارم املنكي(6)

 الوجوه .
 (.13495)12/455(، ويف الكبري له،217)1/94أخرجه: الطِباين يف األوسط (5)
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، فضالً (1)هم بالكذبوهذه متابعة ضعيفة جداً؛ وذلك أنَّ أمحد ابن رشدين مت    
 .(3)، وكذا زوجة الليث(2)على أن الليث ابن ابنة الليث جمهول ال يعرف

وله متابعة أخرى من طريق موسى بن هالل، عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع،       
 َمْن زَارَ : ))-وسلَّم َصلَّى اهلل عليه-َرُسوُل اللَِّه -قَاَل: قَاَل  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر

 .(6).  وإسناده ضعيٌف؛ وذلك لضعف موسى بن هالل(4)((قَ ْبِري َوَجَبْت َلُه َشَفاَعِتي

ا شواهد احلديث: فقد جاء من حديث عمر بن اخلطاب، وحاطب بن أيب      وأمَّ
 . -رضي اهلل عنهم أمجعني-بلتعة، وابن عباس

ا حديث عمر من آل  فجاء من طريق سوار بن ميمون، عن رجل -رضي اهلل عنه-أمَّ
ْعُت َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-اخلطاب، عن عمر  يَ ُقوُل:  -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: مسَِ

َماَت ِفي َأَحِد  َأْو َشِهيًدا، َوَمنْ -َمْن زَارَِني ُكْنُت َلُه َشِفيًعا -َأْو قَالَ -َمْن زَاَر قَ ْبِري))

                                                                        

بوه وأنكرت عليه  (1) هو))أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر املصري، قال ابن عدي: كذَّ
(، 163ترمجة)2/76وينظر ترمجته يف: اجلرح والتعديل؛ البن أيب حامت(، 154ترمجة)1/267أشياء...((، لسان امليزان

 (.67ترمجة)22/36(، وتأريخ اإلسالم؛ للذهيب42ترمجة )1/325والكامل؛ البن عدي
 (مل أجد له ترمجة .2)
( كما هي عادته يف توثيق اجملاهيل، وقال: ))عائشة بنت يونس 14141ترمجة)1/621( ذكرها ابن حبان يف الثقات3)

 بن عبيد امرأة ليث بن أيب سليم تروى عن زوجها...((.
 (.2596)3/334أخرجه: الدارقطين يف السنن (4)
(: 1744ترمجة)4/175قال العقيلي يف الضعفاء(، و 734ترمجة)1/155قال عنه ابو حامت جمهوٌل. اجلرح والتعديل(6)

وال يتابع عليه...((، وينظر: ميزان  ))موسى بن هالل سكن الكوفة , عن عبيد اهلل بن عمر، وال يصح حديثه ,
 (، وقد أنكر عليه جل من ترجم له هذا احلديث.457ترمجة)5/134(، ولسان امليزان1937ترمجة ) 4/225االعتدال
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، وهذا شاهٌد ضعيٌف؛ جلهالة سوار بن (1)((اآْلِمِنيَن يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ اْلَحَرَمْيِن بَ َعَثُه اللَُّه ِفي 
 ، ثَّ أنَّ شيخه مبهم ال يعرٌف.(2)ميمون

 

 

ا حديث حاطب بن أيب بلتعة    ، فريويه هارون بن أيب قزعة، -رضي اهلل عنه-وأمَّ
صلَّى اللَّه -قال: قال النَّيبُّ -رضي اهلل عنه-عن  موىل حاطب بن أيب بلتعة، عن حاطب

َمْن زَارَِني بَ ْعَد َمْوِتي؛ َفَكأَنََّما زَارَِني ِفي َحَياِتي، َوَمْن َماَت ِفي َأَحِد عليه وسلَّم: ))
. وهذا حديث ضعيٌف أيضاً؛ وذلك جلهالة (3)((اْلَحَرَمْيِن بُِعَث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اآْلِمِنينَ 

 حاطب؛ فإنَّه اسم مبهم ال يعرف.، وجلهالة موىل (4)هارون بن أيب قزعة

 

 

 

 

 
                                                                        

(، 15273)6/453، والبيهقي يف الكِبى      4/351(، والعقيلي يف الضعفاء56)1/55أخرجه: الطيالسي (1)
 (.3167)5/41ويف شعب اإلميان

مل أجد له ترمجة، وكأنَّه قلب على ابن حبان فقال: ))ميمون بن سوار العبدي، من أهل البصرة يروى عن هراوى (2)
 (.16131ترمجة) 9/173أيب قزعة روى عنه وكيع بن اجلراح((، الثقات

(واللفظ له، والدارقطين يف 135)1/44اجملالسة وجواهر العلم أبو بكر الدينوري يف ( أخرجه:3)
 (.3166)5/45(، والبيهقي يف شعب اإلميان2594)3/333السنن

، قال البخاري: ال يتابع -صلى اهلل عليه وسلم-هو))هارون بن قزعة املدين، عن رجل يف زيارة قِب النَّيبِّ  (4)
 (.531ترمجة)5/115(، وينظر: لسان امليزان؛ البن حجر9151ترمجة)4/215عليه...((، ميزان االعتدال؛ للذهيب
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ا حديث ابن عباس      ، فريويه فضالة بن سعيد، عن حممد -رضي اهلل عنهما-وأمَّ
قَاَل َرُسوُل  -رضي اهلل عنهما-بن ُيىي املأريب، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس

اِتي َكاَن َكَمْن زَارَِني ِفي َحَياِتي، َوَمْن َمْن زَارَِني ِفي َممَ : ))-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه 
. وهذا (1)((َشِفيًعا:-َأْو قَالَ  -زَارَِني َحتَّى يَ ْنَتِهَي ِإَلى قَ ْبِري ُكْنُت َلُه َشِهيًدا يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

 .(2)احلديث ضعيف أيضاً؛ وذلك لضعف فضالة بن سعيد

صلَّى اهلل عليه -اهده ال يثبت عن النَّيبِّ قه وشو نيَّ أنَّ هذا احلديث من مجيع طر فتب     
،))وهذا (3)، وأنَّ الرواية يف هذا الباب ال تصح، قال العقيلي: ))والرواية يف هذا لينة((-وسلَّم

بل األحاديث املذكورة يف هذا...كلها  -صلى اهلل عليه وسلم-اللفظ مل ينقل عن النَّيبِّ 
اوين املسلمني اليت يعتمد عليها، وال أحاديث ضعيفة، بل موضوعة ليس يف شيء من دو 

نقلها إمام من أئمة املسلمني، ال األئمة األربعة، وال حنوهم، ولكن روى بعضها البزار 
والدارقطين، وحنوها بإسناد ضعيف؛ ألنَّ من عادة الدارقطين وأمثاله أن يذكروا هذا يف السنن 

 .(4)انه وتعاىل أعلم((ليعرف، وهو وغريه يبينون ضعف الضعيف من ذلك، واهلل سبح

 

 

 
                                                                        

(، وقال عقيبه: ))وهذا يروى بغري هذا اإلسناد، من طريق أيضاً 1613ترمجة)3/467لعقيلي يف الضعفاءأخرجه: ا (1)
 فيه لني((.

(: ))فضالة بن سعيد بن زميل املأريب عن حممد بن ُيىي املأريب، 1613ترمجة)3/467قال العقيلي يف الضعفاء (2)
ث منكره عليه. وقال عنه الذهيب يف املغين يف الضعفاء وحديثه غري حمفوظ، وال يعرف إال به...(( ثَّ ساق احلدي

(، ولسان امليزان؛ البن 5759ترمجة)3/341(: ))واٍه((، وينظر: ميزان االعتدال؛ له،4957ترمجة)
 (.1335ترمجة)4/436حجر

 (.1973عقيب ترمجة)4/351الضعفاء(3)
 .95(الصارم املنكي:4)
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 -من قبل اإلسناد واملنت-نَّ هذا احلديث من األحاديث املنكرة إ خالصة القول:
ث هبا حفص بن سليمان، وأنكرها عليه األئمة أشد اإلنكار، حىت بالغ بعضهم  اليت حدَّ
ب حفصًا من أجل هذا احلديث، وأنَّ حديث حفٍص هذا ال يثبت من مجيع طرقه  فكذَّ

 كما نصَّ األئمة، واهلل أعلم .  وشواهده
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 الحديث الثامن عشر.74
 ما جاء في تعظيم الخلُق لمن عظَّم اهلل

ثنا مشيختُنا، َأنَّ رسول اللَّه   -صلَّى اهللُ عليه وسلَّم-عن ِإمساعيل بن عيَّاٍش، قال: حدَّ
ُكلَّ َشْيٍء، َوَمْن َلْم َيَخِف اللََّه َأَخاَفُه اللَُّه   َمْن َخاَف اللََّه َجلَّ ثَ َناُؤُه َأَخاَف اللَُّه ِمْنهُ قال: ))

 (( .ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ 

 تخريج الحديث:

،من طريق أيب بكر بن أيب الدنيا، عن حفص بن سليمان، عن (1)أخرجه الدواليب
 إمساعيل بن عيَّاش، عن مشيختنا به .

 المناقشة :

اً؛ وذلك من أجل حفص بن سليم ان، ثَّ جلهالة مشيخة أيب بكر إسناده ضعيٌف جدَّ
، وال يُدرى هل مسعوا احلديث (2)ابن عيَّاش، وهم جزماً ليسوا بصحابة؛ فهم يف منزلة التابعني
 . (3)بأنفسهم أم بالواسطة، وهل الواسطة ثقات أم ال؟ وهلمَّ جراً 

ٌد،       ثنا حممَّ وقد جاء حديث حفص بإسناد موضوع، فقد قال العقيلي: ))َحدَّ
، عن ُيىي بن َأيب كثرٍي، عن َأيب  ثنا ابن املبارك، عن اأَلوزاعيِّ ثنا عمٌرو قال: حدَّ قَاَل: حدَّ

الَعْبُد َأَخاَف ِإَذا َخاَف اللََّه َصلَّى اهلل عليه وسلَّم: )) -سلمة، عن َأيب هريرة قال: قال النَّيبُّ 

                                                                        

 (.1339)2/772( يف الكىن واألمساء1)
أنَّ إمساعيل بن عياش من الطبقة الثامنة الذين هم يف املنزلة الوسطى من أتباع التابعني. ينظر : تقريب وذلك  (2)

 (.473ترمجة)159التهذيب؛ البن حجر: 
: ))اعلم أَنَّه ممَّا يْسَأل عنه ِإعراب هذه اللَّْفظة ومعناها، وقلَّ من يعرض هلا،... 1/392قال الزركشي يف النكت(3)

ِبل والغنم ترعى يِف  وا على هيئتكم، اَل جتهدوا أَنفسُكم، أخذًا مناملعىن ِسريُ  وق، َوُهَو أَن ترْتك اإْلِ اجلَّر يف السُّ
 .1/653؛ البن حجرالنكت وينظر:الّسري...((، 
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،إال أنَّ فيه  عمرو بن (1)((ِمْنُه ُكلَّ َشْيٍء، فَِإَذا َلْم َيَخِف الَعْبُد اللََّه َأَخاَفُه اللَُّه ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ 
 .(2)زياٍد الثَّوباينُّ، وهو كذابٌ 

وله شاهٌد أخر من حديث سليمان بن عمرو، عن إبراهيم بن أيب عبلة، عن واثلة بن 
َمْن َخاَف اللََّه َأَخاَف اللَُّه ِمْنُه ُكلَّ قَاَل: )) -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نَّ النَّيبَّ األسقع، أَ 

اٌب (3)((َشْيٍء، َوَمْن َلْم َيَخِف اللََّه َأَخاَفُه اللَُّه ِمْن ُكلِّ َشْيءٍ  ، وسليمان بن عمرو كذَّ
 . (4)هالكٌ 

، وال يصحُّ مرفوعاً، وقد (6)قول بعض السلف والصواب يف هذا احلديث أنَّه من     
،وهذا (5)أبعد السخاوي حيث قال عن تعدد طرق هذا احلديث : ))وبعضها يقوي بعضاً((

م كاف يف ردِّ قول السخاوي، وقد أنكر رفعه غري واحٍد من العلماء  .(7)تساهل منه، ومبا تقدَّ

وهو من املنكرات اليت نَّ هذا احلديث منكٌر ال يصح مرفوعاً، إ خالصة القول:
ث هبا حفص بن سليمان، وأنكرت عليه من قبل اإلسناد واملنت، وأنَّ الشواهد اليت  حدَّ
جاءت لروايته دارت بني املتهمني والكذابني، وأنَّ الصواب يف احلديث أنَّه من قول بعض 

 السلف، واهلل أعلم .

                                                                        

، بلفظ : ))من هاب اهلل أهاب اهلل ِمْنُه كل 4/15. وقد رواه احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول3/274الضعفاء (1)
  ْيء، َومن َخاَف اهلل َأَخاف اهلل ِمْنُه كل َشْيء، َومن أحبه حببه اهلل ِإىَل عباده َوأْثىن َعَلْيِه...((.من غري ذكر إسناد له .شَ 

 (.1551ترمجة)4/354،ولسان امليزان؛ البن حجر3/274ينظر: الضعفاء؛ للعقيلي: (2)
لفي:  ن املشيخة البغدادية؛(،والثالث والثالثون م429)1/256(مسند الشهاب؛ للقضاعي: 3) البن طاهر السِّ

13(1.) 
 (. 525ترمجة)2/134(،والضعفاء؛ للعقيلي: 2565ترمجة)2/191التأريخ األوسط؛ للبخاري ينظر: (4)
 2/354وقد ورد من قول الفضيل بن عياض، وعمر بن عبد العزيز . ينظر: شعب اإلميان؛ للبيهقي (6)
 (.944)2/356(،و943)
 (.1119ي: )احلسنة؛ للسخاو املقاصد  (5)
، وفيض القدير؛ 1/697(،وختريج أحاديث اإلحياء؛ للعراقي 1375)2/334ينظر: العلل املتناهية؛ البن اجلوزي: (7)

 (.659)1/332للُمناوي
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 الحديث التَّاسع عشر.75
 ما جاء في فضل قارئ القرآن وحافظه

َمْن قَ َرأَ ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-عن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه-عن عليٍّ بن أيب طالب
 اْلُقْرآَن َوَحِفظَُه، َأْدَخَلُه اللَُّه اْلَجنََّة، َوَشفََّعُه ِفي َعَشَرٍة ِمْن َأْهِل بَ ْيِتِه، ُكلُُّهْم َقِد اْستْوَجبَ 

 (( .النَّارَ 

 تخريج الحديث :

،وابن (6)،والطِباين(4)،واآلجري(3)،وعبد اهلل بن أمحد(2)، وابن ماجه(1)أخرجه الرتمذي
 ،(11)،وابن عساكر(15)الشجريي، و (9)،والبيهقي(1)،وأبو نُعيم(7)،وابن شاهني(5)عدي

عن كثري ابن زاذان، عن  من طريق حفص بن سليمان،مجيعهم  ،(13)،واملزي(12)والبكري
صلَّى اهلل عليه -، عن النَّيبِّ  -اهلل عنهرضي -عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أيب طالب

 . -وسلَّم

 
                                                                        

 (.2956)6/21يف جامعه، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء يف فضل قارئ القرآن (1)
 (، واللفظ له.1512)1/71تعلم القرآن وعلمه باب فضل من  ( يف سننه، املقدمة، 2)
 (.1271)2/245(، و1251)2/415يف زوائده على مسند أبيه  (3)
 (.115)3/1245الشريعة  يف (4)
 (.6135) 6/217يف األوسط  (6)
 .3/259يف الكامل  (5)
 (.119)55يف الرتغيب  (7)
 .1/33يف تأريخ أصبهان  (1)
 (.2435)4/221(1795و)(، 1796) 3/341شعب اإلميان يف (9)
 (.435) 112/ 1يف ترتيب األمايل (15)
 (.1512ترمجة)11/92يف تأريخ دمشق (11)
 (.4يف األربعني) (12)
 (.15145)7/395(.  وينظر: حتفة األشراف؛ للمزي 4931ترمجة)24/111يف هتذيب الكمال (13)
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 المناقشة:

اً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد تفرَّد به عن كثري بن  إسناده ضعيٌف جدَّ
مذي (2)، عن عاصم بن َضمرة(1)زاذان ثني، فقد قال الرتِّ ، وقد أعلَّه به غري واحد من احملدِّ

إال من هذا الوجه، وليس له إسناٌد صحيٌح، وحفص  عقيبه: ))هذا حديث غريٌب، ال نعرفه
َهِقيُّ عقيبه بعد أن نقل (3)بن سليمان، أبو عمر بزَّاٌز كويفٌّ، ُيضَّعُف يف احلديث(( ،وقال البَ ي ْ

مذي : ))وقد روينا يف آخر الفضائل من حديث حممد بن بكار بن الريان، عن  قول الرتِّ
 .(4)احلديث عند أهل العلم به((حفص، فحفص ينفرد به، وكان ضعيفاً يف 

نه ، حيث قال :))وهذا حديث حسٌن، أخرجه أبو  إال أينَّ وجدت أنَّ البكري حسَّ
. وال أدري كيف ومَل حسنه؟! فهو (6)عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه احلافظ يف سننه...((

 حديث ضعيٌف ال يرتقي ال رتبة احلسن؛ وذلك لضعف حفص بن سليمان، ولضعف كثري
، وليس مثة متابعة حلديثهما هذا، فاحلديث معلول بالتفرَّد ، تفرد حفص به، وهو (5)بن زاذان

 ضعيٌف ، وتفرد كثري وهو ضعيٌف أيضاً.

                                                                        

 .سوف تأيت ترمجته (1)
((،تقريب 4هو)) عاصم بن ضمرة السلويل، الكويف، صدوق من الثالثة مات دون املائة، سنة أربع وسبعني  (2)

 ( ، وسقت هذه الرتمجة من باب التعريف، وسيأيت التفصيل فيه.3553ترمجة)216التهذيب؛ البن حجر
 ( .2956)6/21( جامع الرتمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء يف فضل قارئ القرآن3)
 ( .1796)3/341شعب اإلميان(4)
 ( . 4)75األربعني:(6)
( هو كثري بن زاذان النخعي الكويف، قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحىي بن معني: كثري ابن زاذان من هو؟ 5)

ث قال: ال أعرفه. وقال عبد الرمحن  بن أيب حامت: سألت أيب، وأبا زرعة عنه، فقاال: شيخ جمهول، ال نعلم أح دًا حدَّ
املغرية عن عنبسة عنه. ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي  عنه إال ما روى حممد بن محيد عن هارون بن

( ، وقد ساق املزي هذا احلديث يف ترمجته، وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب 4939ترمجة)24/159
 ( كثري بن زاذان النخعي الكويف جمهول من السابعة ت ق((.6559ترمجة)469
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وأيضًا ال ُيستبعد أن يكون الوهم من عاصم بن ضمرة ، فهو خمتلٌف فيه ، وإن كان 
ثني، إال أنَّ له مناكري، ال سيم ث إال عن علي بن وثَّقه غري واحٍد من احملدِّ ا وأنَّه كان ال ُيدِّ

 . -رضي اهلل عنه-(1)أيب طالب

، فحفص ال خيفى حاله، ثَّ إ :القولخالصة  نَّ هذا احلديث ضعيٌف منكر ال يصحُّ
، إال أنَّ األئمة  -جرحًا وتعديالً -جلهالة كثري بن زاذان، واخلالف يف عاصم بن ضمرة 

                                                                        

قال اإلمام ُيىي بن معني: ))عاِصم بن َضمَرة ثِقة شيعيٌّ روى عنُه أَبو ِإسَحاق((، ))من كالم أيب زكريا ُيىي بن  (1)
: ))ِإينِّ ألستحيي من اهلل أْن أروي عن -أعين عاصماً -(، وكان يقول 169ترمجة) 56معني يف الرجال، رواية طهمان((

ثين 1/211قال اإلمام البخاري يف التأريخ األوسط :(،و 1315)ترمجة5/315غري علي((!!. الكامل ؛ البن عديٍّ  ))حدَّ
ثنا أَبُو بكر، عن أيب ِإْسحاق، قال جاورنا عاصم بن ضمرة ثالِثني  ثين ُيىي بن آدم، قال حدَّ ِإْسحاق بن نصر، قال حدَّ

ً قّط ِإالَّ عن علّي  ثنا حديثا (،هذا، وقد 3562ترمجة)5/412كبري((، وينظر : التأريخ ال-َرِضي اهلل َعنهُ -سنة، فما حدَّ
ُلويل، من أهل الُكوفَة 717ترمجة)2/126أثخن القول فيه ابن حبان يف اجملروحني، إْذ قال  ( : ))عاصم بن ضمرة السَّ

، روى عنُه احلكم بن عتيبة، وأَبُو ِإسحاق السبيِعي، كان َرِديء احلفظ، فَاحش اخلطأ؛ يرفع عن علّي  يْروي عن عليٍّ
ا َفُحَش َذلك يِف رِوايَته اْستحق التّ ْرك...((،وقال ابن عديِّ يف الكامل: ))وعاصم ْبن ضمرة مل اذكر لَهُ قَ ْوله كثري  اً؛ فلمَّ

حديثاً؛ لكثرة ما يروي َعن علي ممَّا تفرَّد به، وممَّا ال يتابعه الثَّقات عليه،==والذي يرويه َعن عاصم قوٌم ثقاٌت، البلية 
 (.1764ترمجة)2/59ي عنه((،وينظر: الضعفاء واملرتوكون؛ البن اجلوزيمن عاصٍم، ليس ممَّن يرو 

م، منهم: علي بن املديين، والعجلي، وابن سعد، وقال  ومن باب األمانة واإلنصاف أنَّ عاصماً وثَّقه غري واحٍد كما تقدَّ
ن حد يثه ابن حجر. ينظر: النسائي: ال بأس به، كما وارتضاه اإلمام أمحد وغريه، وقال الذهيب: هو وسط، وحسَّ

(،وميزان 2655ترمجة)1/619(،والكاشف؛ للذهيب3512ترمجة)13/495هتذيب الكمال؛ للمزي
(، وتقريب التهذيب 77ترمجة)6/46(،وهتذيب التهذيب؛ البن حجر4562ترمجة)2/362االعتداهلل،

 (.3553ترمجة)216له،
أنَّ باحثًا يعمد على مجع أحاديث عاصم بن  وإذا كان احلال على ما وصفت، واألمر على ما بينت، فمن اجليد لو

وُيكم على كل حديث مبا يليق به، صحًة  ضمرة ، ويقوم باستقرائها وبيان ما توبع عليه وما خولف فيه، وما تفرد به،
وحسنًا وضعفاً، ث يستخلص القول يف عاصم، هل الراجح قول من وثَّقه أم من ضعَّفه ، ولوال ضيق الوقت لقمت 

 !!.-رضي اهلل عنه-سيما وأنَّ أحاديثه ليست كثرية ، فهو مل يرو إال عن عليبذلك، ال 
هذا، وقد استطردت يف ترمجة عاصم؛ ألنه خمتلف فيه، خبالف كثري بن زاذان فلم خيتلف فيه أحد، واحلكم على الرواة 
أصعب وأشدُّ من احلكم على األحاديث؛ وذلك أن من حكم على راٍو واحٍد فقد حكم على كل مروياته، ال سيما 

، ومن ضعَّف راٍو فقد ردَّ -صلى اهلل عليه وسلم احلديث-ثبت للنَّيبِّ اليت تفرَّد هبا ومل جند له متابع، فمن وثَّق راٍو فقد أ
صلى اهلل عليه وسلم، لذلك الكالم على الرواة باب خطري جداً، ُيتاج إىل ورع تام، ومعرفة تامة -احلديث عن النَّيبِّ 

 بالراوي ومروياته إىل غري ذلك . 
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ث هبا  مل و أنكروه على حفص بن سليمان، فيكون هذا احلديث من منكرات حفص اليت حدَّ
 يتابع عليها من قبل اإلسناد واملنت، فيكون من مجلة منكراته، واهلل أعلم.
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 الحديث العشرون.76
 أْن يرمي الرجال مرماة ال يراها -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في نهيِّ النَّبيِّ 

صلَّى اللَُّه عليه -نهى رُسوُل اللَِّه عن َشْيٍخ من أَهِل املديَنِة، قَاَل: ))          
 .َأْن يَ ْرِمَي الرَُّجُل ِبَمْرَماٍة ِإالَّ َمْرَماًة يَ َراَها(( -وسلَّم

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن غياث، عن حفص بن سليمان، عن (1)أخرجه مسدد       
 نة به .شيخ من أهل املدي

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وشيخ حفص فيه جمهوٌل 
ال  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-ال يعرف أيضاً، فيضعَّف احلديث من أْجله أيضاً، وبينه وبني النَّيبِّ 

إضافًة إىل جهالة هذا الراوي وضعف  (2)يقل عن اثنني، فعلى هذا يكون إسناده معضلٌ 
حفص بن سليمان أيضاً، وقد تكون آفة اإلسناد من هذا الراوي الذي روى عنه حفص، 
وقد تكون فيمن سقط من اإلسناد، إال أنَّ احلمل فيه يكون على حفص بن سليمان، إْذ هو 

ث ضعيٌف، إال أنَّ أقرب ما يعلُّ به، ال سيما وأنَّ حفصًا مل يتابع على حديثه هذا، فاحلدي
حتديد املخطئ فيه ال يكون إال على سبيل الظن؛ وذلك لعدم وجود املتابع واملخالف يف 

 إسناد احلديث.

                                                                        

(، واملطالب العالية؛ البن 4155)6/339يإحتاف اخلرية املهرة؛ للبوصري  مسنده كما يف يف (1)
 (.2555)9/394حجر

: ))وهو لقب لنوع خاص من املنقطع، فكل معضل منقطع، وليس  69( قال ابن الصالح يف معرفة علوم احلديث2)
كل منقطع معضاًل، وقوم يسمونه مرساًل كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعداً((، وينظر: 

 . 1/95حجر النكت؛ البن
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نَّ هذا احلديث ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إ خالصة القول:
حفص بن  اوجلهالة شيخه، ثَّ إلعضاله، وهو يعد من تلكم األحاديث اليت انفرد هب

 سليمان، ومن املنكرات اليت أنكرت عليه من قبل اإلسناد واملنت، وأنَّه مل يتابع، واهلل أعلم .
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 الحديث الحادي والعشرون.77
 -رضي اهلل عنه-ما جاء في بيعة أبي بكر

لِبَ ْيِعِه أَِبي  -رضي اهلل عنه-عن َسِعيِد بن الُمَسيِِّب، قال َخَرَج َعِليُّ ْبُن أَِبي طَاِلبٍ 
-رضي اهلل عنه-، َفَسِمَع َمَقاَلَة اْلُمَضادِّ! فَ َقاَل َعِليُّ بن أبي طالب-رضي اهلل عنه-َبْكرٍ 

.قَاَل َسِعيُد -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-للَِّه : يا أيها النَّاُس، ِإنَُّكْم تُ َؤخُِّروَن َمْن َقدََّم َرُسوَل ا
ُهمْ ا  .ْبُن اْلُمَسيِِّب:  َفَجاَء َعِليٌّ ِبَكِلَمٍة َلْم يَْأِت ِبَها َأَحد  ِمن ْ

 تخريج الحديث:

د بن عبد اللَّه بن -وهو الدارقطين-، من حديث عليّ (1)أخرجه العشاري ، عن حممَّ
د بن  اٍر،ِإْبراهيم، عن َأمحد ْبُن حممَّ د بن بكَّ عن حفص بن ُسَلْيَمان، َعْن  اجلعد، عن حممَّ

َسيِِّب به.
ُ

 ِإمساعيل بن أُميَّة، عن سعيد بن امل

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ومل أجد من تابعه على 
ا معىن احلديث فهو ثابت عند أهل السنة ال ينكره إال جاهٌل أو  جاحٌد حديثه هذا، وأمَّ

 .(2)معاندٌ 

ث هبا حفص بن إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من األحاديث املنكرة اليت حدَّ
سليمان، ومل يتابع على روايتها سندًا ومتناً، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت 

                                                                        

 (.11فضائل أيب بكر الصديق) يف (1)
( واليت بعده، وصحيح 3562)6/3ينظر يف بيان ذلك: فضائل أيب بكر الصديق يف صحيح البخاري (2)

(، وينظر: الكتاب نفسه فضائل أيب بكر الصديق؛ للعشاري، ففيه أحاديث صحيحة تدل 2311)4/1164مسلم
ظر احملب، وصاعقة حمرقة للمعاند املبغض، واهلل املوفق، واهلادي إىل سواء على معىن احلديث، وهي روضة ونزهة للنا

 السبيل.
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وغريها من  الصحيحينلقول بأنَّ معىن احلديث ثابت يف ضعِّف حفص من أجلها، مع ا
 الكتب املسندة، فمعناه صحيٌح، وإن كان مل يتابع على متنه وإسناده، واهلل أعلم . 
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 المبحث السَّادس

 روايتها، فهي من صحيح حديثه فياألحاديث التي توبع حفص بن سليمان 

بدليل مجعُت يف هذا املبحِث األحاديَث اليت تبنيَّ أنَّ حفص بن سليماٍن قد حفظها؛ 
املتابعات اليت توبع عليها القاصرة والتَّامة، إضافة إىل ما يشهد له من أحاديث أخرى، 
وسوف جيد القارئ ذلك جليًا ومفصاًل يف ثنايا هذا املبحث عند الكالم على تلك 

 األحاديث حديثاً حديثاً.

، حفص بن سليمان يف مبحٍث مستقٍل فيه فوائدٌ  وإفراد األحاديث اليت توبع فيها
 منها:  

األوىل: بيان عدد األحاديث اليت حفظها حفص بن سليمان ومقارنتها باألحاديث 
اليت خولف فيها، ممَّا يساعد ويؤكد يف احلكم الفصل يف تقعيد مرتبة حفص بن سليمان عند 

 تقعيداً استقرائياً. -إْن شاء اهلل-كتابة خامتة البحث

فيه سهولة الرجوع إىل  -حفص أعين األحاديث اليت حفظها-الثانية: إفرادها
األحاديث اليت يودُّ بعضهم أْن يقف عليها يف مكان واحٍد، وهذا من باب التسهيل 

 للناظرين، ومن باب كمال الرتتيب.

الثالثة: بيان أنَّ ليس كل ما يرويه الضعيف خطأً، بل أنَّ الضعيف قد يصيب يف 
ل قد خيطئ يف روايته، مع القول بأنَّ احلكم روايته، كما أنَّ الثقة ليس كل ما يرويه صواباً، ب

جاء مبناه على الغالب، ومجع هذا املبحث وإفراده يف موطن مسقل يف تطبيق وبيان ألمثلة 
 الفقرة األوىل، وهي ليس كل ما يرويه الضعيف خطأ .

وهذا املبحث الذي فيه بيان صحة ما رواه بعض الروايات اليت رواها الضعيف ليس 
ل على ذلك، وهو تصحيح بدعًا من الق ول، فكتب العلل فيها كثرٌي من األقوال اليت تدُّ
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قد سلكا هذا  اً نَّ البخاريَّ ومسلمضعفاء عند وجود ما يشهد هلم، بل إروايات بعض ال
هلم من  (1)عندما انتقيا بعض األحاديث ممن ُتكلِّم يف حفظهم، انتقيا صحيحيهماالصنيع يف 

م قد حفظوا تلك األحاديث، قال ابن  صحيح حديثهم على حسب قرائن دلت على أهنَّ
ا جبميع رواته على صورة  حجر: ))...واحرتزت بقويل: أن يكون ساملاً من العلل مبا إذا احتجَّ
االجتماع إال أنَّ فيهم من وصف بالتدليس أو اختلط يف آخر عمره، فإنَّا نعلم يف اجلملة أنَّ 

شيخني مل خيرجا من رواية املدلسني بالعنعنة إال ما حتققا أنَّه مسموع هلم من جهة أخرى، ال
ن مسع منهم بعد االختالط إال ما حتققا أنَّه من  وكذا مل خيرِّجا من حديث املختلطني عمَّ

                                                                        

: ))قد خيرَّج يف الصحيح لبعض من تكلم فيه، إمَّا متابعة واستشهاداً 651قال ابن رجب يف شرح علل الرتمذي (1)
مل يكن وقع لصاحب  وذلك معلوم، وقد خيرَّج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن

الصحيح ذلك احلديث إال من طريقه، إمَّا مطلقاً أو بعلو، فإذا كان احلديث معروفاً عن األعمش صحيحاً عنه، ومل يقع 
 لصاحب الصحيح عنه بعلو، إال من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه((.

شيخني أو أحدمها إذا تطرَّق إليه اخللل من أحد األوجه مالحظٌة: )) ال يصُح احلكم على إسناٍد ما بأنَّه على شرط ال
 اآلتية:

 أواًل: أْن ال يوجد يف اإلسناد راٍو أو أكثر مل خيرِّج له الشيخان.
ثانياً: أْن يوجد يف اإلسناد راٍو قد أخرج له البخاري، عن راٍو أخرج له مسلٌم، أو بالعكس، فال يصح أْن يقال عن هذا 

 طهما... .اإلسناد إنَّه على شر 
لكن مل خيرِّجا  -أيضاً -ثالثاً: أْن يوجد يف اإلسناد راٍو أخرج له البخاري ومسلم، وشيخه يف هذا اإلسناد قد أخرجا له

 هلما جمتمعني، بل أخرجا هلذا منفرداً عن اآلخر... .
ً بغريه،  أو يف املتابعات والشواهد ال يف رابعاً: أْن يوجد يف اإلسناد راٍو أو أكثر قد أخرج له الشيخان أو أحدمها مقرونا

ما مل يعتمدا عليه، وحينئٍذ، فال يكون اإلسناد الذي فيه هذا الراوي على شرطهما، وال على شرط  األصول، أي أهنَّ
 وهذا الضرب من الرواة كثريون يف الصحيحني. -إذا كان احلديث أصالً يف بابه-واحٍد منهما

متكلٌم فيه، لكن الشيخني انتقيا  من حديثه ما علمنا أنَّه ضبطه وأتقنه، دون ما خامساً: أْن يوجد يف اإلسناد راٍو 
أخطأ فيه، أو وهم فيه؛ كانتقاء مسلم حلديث العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، وعدم إخراج مجيع ما روَي بتلك 

 السلسلة، وعليه: فال يصح طرد الشرطيَّة فيما كان هذا سبيله.
أي: أنَّه ال يوجد فيه أيُّ وجٍه من أوجه -أْن يكون اإلسناد ظاهرًا على شرط الشيخني -جهوهو أدق األو -سادساً: 

لكن يتبني بعد التفتيش، ومجع الطرق أنَّ له علًَّة أوجبت للشيخني أو أحدمها ترك إخراجه،  -اخللل اخلمسة اليت سبقت
عى أنَّه على شرطهما، أو على شرط وا -واحلال هذه-فال يصح  حٍد منهما((، منهج احلافظ العالئي يف احلديث أْن يدَّ

.وهذا التفصيل أصيٌل يف بابه، وهو من نفائس القواعد اليت يعضُّ 552-551وعلومه؛ للدكتور عمر عبد اهلل املقبل: 
 عليها بالنواجذ.
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صحيح حديثهم قبل االختالط، فإذا كان كذلك مل جيز احلكم للحديث الذي فيه مدلٌس 
شيٌخ مسع ممَّن اختلط بعد اختالطه، بأنَّه على شرطهما، وإن كاناقد أخرجا قد عنعنه، أو 

ذلك اإلسناد بعينه...أن يكون إسناد احلديث قد أخرجا جلميع رواته ال على سبيل 
االحتجاج بل يف الشواهد واملتابعات والتعاليق أو مقروناً بغريه، ويلحق بذلك ما إذا أخرجا 

 -َأحياناً -،))وألنَّ البخاري ومسلمًا خيرجان (1)و ما خالف فيه...((لرجل وجتنبا ما تفرَّد به أ
عن راٍو فيه لني، واحلديث ثابت عندمها عن غريه ممن هو أوثق منه، كما قال اإلمام مسلم 
عندما انتَقَد عليه أبو زرعة روايته حلديث أسباط بن نصر، وَقَطن بن ُنسري، وأمحد بن عيسى 

أوىل منهم قال: إَّنا قلت: صحيح، وإَّنا أَدخلت من حديث أسباط، املصري وتَ رَْكه أناسًا 
وقطن، وأمحد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إال أنَّه رمبا وقع إيلَّ عنهم بارتفاع، ويكون 
عندي من روايِة من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك وَأْصل احلديث معروف من 

 .(2)رواية الثقات((

واتضح، فإنَّ أحاديث هذا املبحث هي من األحاديث اليت قد حفظها  فإذا تبنيَّ هذا
يت رواها، واحلمد هلل على تيسريه لحفص بن سليمان، وهي من جياد أحاديثه احملفوظة ا

 وعونه، واهلل تعاىل أعلى وأعلم.

 

 

 

 

                                                                        

 .1/315النكت على كتاب ابن الصالح؛ البن حجر، (1)
 .33هيب:( مقدمة حمقق كتاب من تكلم فيه وهو موثق؛ للذ(2
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 الحديث األول.78
 ما جاء في أسرى بدر

ا  -رضي اهلل عنه-عْن عبد اهلل بن مسعود -َكاَن يَ ْوُم َبْدٍر َسََب َرُسوُل اهلِل قَاَل: َلمَّ
(( ، َأِشيُروا َعَليَّ ِفيِهمْ َسْبِعنَي َرُجاًل، َفَجَمَع َأْصَحابَُه فَ َقاَل هَلُْم: )) -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وسلَّمَ 

 فَ َتَكلََّم َعْبُد اهلِل ْبُن َحَبٍش.

 تخريج الحديث:

القطراين، عن أيب الربيع الزهراين، عن ، من طريق أمحد بن عمرو (1)أخرجه الطِباين
حفص بن سليمان، عن عمرو بن مرة، عن أيب عبيدة بن عبد اهلل، عن أبيه عبد اهلل بن 

 به . -رضي اهلل عنه-مسعود

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ حفصًا قد توبع 
عه األعمش عن عمرو بن مرة، عن أيب عبيدة، عن على حديثه متابعة تامة اإلسناد، فقد تاب

َما تَ ُقوُلوَن ِفي : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-أبيه، قال: ملَّا كان يْوُم بْدٍر، قال: قال رسول اللَّه 
ِن ؟((، قال: فقال أَبو بكر: يَا َرُسوَل اللَِّه، قَ ْوُمَك َوَأْهُلَك، اْسَتْبِقِهْم، َواْسَتأْ َهُؤاَلِء اأْلَْسَرى

بُوَك، قَ رِّب ْ  ُهْم هِبِْم؛ َلَعلَّ اللََّه َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم، قَاَل: َوقَاَل ُعَمُر: يَا َرُسوَل اللَِّه، َأْخَرُجوَك وََكذَّ
َطِب، فَاْضِرْب أَْعَناقَ ُهْم، قَاَل: َوقَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة: يَا َرُسوَل اللَِّه، اْنظُْر َواِديًا َكِثرَي احلَْ 

 َفَأْدِخْلُهْم ِفيِه، ُثَّ َأْضرِْم َعَلْيِهْم نَارًا، قَاَل: فَ َقاَل اْلَعبَّاُس: َقطَْعَت َرمِحََك، قَاَل: َفَدَخَل َرُسولُ 
َبْكٍر،  ، وملَْ يَ ُردَّ َعَلْيِهْم َشْيًئا، قَاَل: فَ َقاَل نَاٌس: يَْأُخُذ ِبَقْوِل َأيب -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه 

ْيِهْم َوقَاَل نَاٌس: يَْأُخُذ ِبَقْوِل ُعَمَر، َوقَاَل نَاٌس: يَْأُخُذ ِبَقْوِل َعْبِد اللَِّه ْبِن َرَواَحَة، قَاَل: َفَخرََج َعلَ 

                                                                        

 (.15255)15/143املعجم الكبري يف (1)
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َتُكوَن  ِإنَّ اللََّه لَُيِليُن قُ ُلوَب رَِجاٍل ِفيِه، َحتَّى، فَ َقاَل: ))-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اللَِّه 
أَْلَيَن ِمَن اللََّبِن، َوِإنَّ اللََّه لََيُشدُّ قُ ُلوَب رَِجاٍل ِفيِه، َحتَّى َتُكوَن َأَشدَّ ِمَن اْلِحَجارَِة، َوِإنَّ 

َعَصاِني َفَمْن تَِبَعِني فَِإنَُّه ِمنِّي َوَمْن }َمثَ َلَك يَا أَبَا َبْكٍر َكَمَثِل ِإبْ َراِهيَم َعَلْيِه السَّاَلُم، قَالَ 
بْ ُهْم فَِإن َُّهْم ِعَباُدكَ }، َوَمثَ َلَك يَا أَبَا َبْكٍر َكَمَثِل ِعيَسى قَالَ (1){فَِإنََّك َغُفور  رَِحيم    {ِإْن تُ َعذِّ

َربِّ ال َتَذْر َعَلى األْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن  }، َوِإنَّ َمثَ َلَك يَا ُعَمُر َكَمَثِل نُوٍح قَاَل:(2)
رَب ََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى  }َوِإنَّ ِمثْ َلَك يَا ُعَمُر َكَمَثِل ُموَسى، قَاَل:، (3){َديَّارًا

ُهْم َأَحد  ِإالَّ (4){قُ ُلوِبِهْم َفال يُ ْؤِمُنوا َحتَّى يَ َرُوا اْلَعَذاَب األلِيمَ  َفِلَتنَّ ِمن ْ ، أَنْ ُتْم َعاَلة ، َفاَل يَ ن ْ
((، قَاَل َعْبُد اللَِّه: فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإالَّ ُسَهْيُل ْبُن بَ ْيَضاَء، فَِإينِّ َقْد ِة ُعُنقٍ ِبِفَداٍء، َأْو َضْربَ 

ْساَلَم، قَاَل: َفَسَكَت، قَاَل: َفَما رَأَيْ ُتيِن يف يَ ْوٍم، َأْخَوَف َأْن تَ َقَع َعَليَّ ِحَجاَرةٌ  ْعُتُه َيْذُكُر اإْلِ  مسَِ
َماِء  (( قَاَل: َفأَنْ َزَل اللَُّه َعزَّ اْبُن بَ ْيَضاءَ  (6)ِإالَّ ُسَهْيلُ يف َذِلَك اْليَ ْوِم َحىتَّ قَاَل: ))ِمَن السَّ

 . احلديث.(5){ي األرضِ فِ  نَ خِ ثْ ى ي ُ تَّ رى حَ أسْ  هُ لَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ي  بِ نَ لِ  انَ ا كَ مَ }َوَجلَّ 

                                                                        

 .35( سورة إبراهيم، من اآلية: 1)
 .111( سورة املائدة، اآلية: 2)
 .25( سورة نوح، من اآلية: 3)
 .11( سورة يونس، من اآلية: 4)
(: ))والذي روى هذه القصة يف سهيل بن بيضاء قد أخطأ، 6457ترمجة)4/213( قال ابن سعٍد يف الطبقات6)

سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد اهلل بن مسعود ومل يستخف بإسالمه، وهاجر إىل املدينة، وشهد بدرا مع رسول اهلل 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم مسلماً ال شك فيه، فغلط من روى ذلك احلديث ما بينه وبني أخيه، ألن سهياًل أشهر من أخيه 

بعد ذلك، وشهد مع النيب َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم بعض املشاهد، وبقي بعد  سهل، والقصة يف سهل، وأقام سهل باملدينة
(، فقد أجادوا وافادوا يف التخريج 2حاشية)5/145. وينظر: تعليق حمققي مسند أمحدالنيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم((

 والتعليق حنوياً وحديثياً، فجزاهم اهلل خرياً.
 .57آلية: ( سورة األنفال، ا5)
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 إسناده ثقات إال أنَّه منقطٌع؛ وذلك أنَّ أبا عبيدة بن  
، فيكون اإلسناد ضعيفًا من هذا الوجه؛ النقطاعه،  (1)اهلل بن مسعود مل يسمع من أبيه عبد

، وقال (2)قال الرتمذي عقيبه: ))وهذا حديث حسٌن، وأبو عبيدة مل يسمع من أبيه((
، وقال أبو نعيم األصبهاين: ))هذا (3)احلاكم: ))هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه((

،إال أنَّ تفرُّد عمرو بن (4)َأيب عبيدة مْل يَ ْروِِه عنه ِإالَّ عمرو بُن ُمرََّة(( حديٌث غريٌب من حديث
، إال أنَّ علته هي االنقطاع ليس إال، وعلى كل (6)مرة به عن األعمش ال يضره، فهو ثقةٌ 

حال، فاحلديث حسٌن كما نصَّ الرتمذي، وذلك أنَّه جاء معناه عن غري واحد من 
، وعلته ليست بالشديدة؛ وذلك أنَّ انقطاعه جاء بعدم مساع (5)مرضي اهلل عنه-الصحابة

الولد من أبيه، مع تقدمها يف الطبقة، ولعلَّه مسعه من أهل بيته، أو من غريهم إال أنَّه يعرف 
 ، واهلل أعلم.-رضي اهلل عنه-أنَّ احلديث حديث أبيه

ا  ، من حديث عمر بن اخلطاب وفصحيح مسلموله شاهٌد مبعناه يف      يه: ))َلمَّ
ِإىَل اْلُمْشرِِكنَي َوُهْم أَْلٌف... فَ َقتَ ُلوا  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َكاَن يَ ْوُم َبْدٍر، َنظََر َرُسوُل اهلِل 

                                                                        

(: ))أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود، مشهور بكنيته، واألشهر أنَّه 1231ترمجة)565قال ابن حجر يف التقريب (1)
ال اسم له غريها، ويقال امسه عامر، كويفٌّ ثقٌة، من كبار الثالثة، والراجح أنَّه ال يصح مساعه من أبيه، مات قبل املائة 

 .1/165(، وحتفة التحصيل؛ اليب زرعة العراقي475املراسيل؛ البن أيب حامت ترمجة)بعد سنة مثانني ع((، وينظر: 
(، 3514)6/156(، وكذا قال عقيب1714)3/335جامع الرتمذي، أبواب اجلهاد، باب ما جاء يف املشورة  (2)

ار عواد معروف معلقاً على قول الرتمذي األول حاشية) نه ملا للقصة من شواهد، (: ))إَّنا حسَّ 2وقال احملقق الدكتور بشَّ
 وإال فإسناد احلديث منقطع((.

 (.4354)3/24( املستدرك3)
 .4/257( حلية األولياء4)
( هو))عمرو بن مرة بن عبد اهلل بن طارق اجَلَملي، بفتح اجليم وامليم، املرادي، أبو عبد اهلل الكويف األعمى، ثقٌة 6)

ات سنة مثاين عشرة ومائة، وقيل قبلها ع((، التقريب عابٌد كان ال يدلس، ورمي باإلرجاء، من اخلامسة م
 (.6112)425ترمجة

(، ومل أفصل القول فيها طلباً 1714عقيب)3/335( ينظر: جامع الرتمذي، أبواب اجلهاد، باب ما جاء يف املشورة5)
 صححه.لالختصار، واعتمدت على حتسني الرتمذي مع موافقة الدكتور بشار له، إضافة إىل أنَّ احلاكم قد 
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ا َأَسُروا اأْلَُساَرى، قَاَل َرُسوُل اهلِل  ِه َصلَّى اهلُل َعَليْ -يَ ْوَمِئٍذ َسْبِعنَي، َوَأَسُروا َسْبِعنَي،... فَ َلمَّ
؟(( فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: يَا َنيبَّ اهلِل، ُهْم َما تَ َرْوَن ِفي َهُؤاَلِء اأْلَُساَرىأِلَيب َبْكٍر، َوُعَمَر: )) -َوَسلَّمَ 

اِر، فَ َعَسى اهللُ  ُهْم ِفْديًَة فَ َتُكوُن لََنا قُ وًَّة َعَلى اْلُكفَّ َأْن  بَ ُنو اْلَعمِّ َواْلَعِشريَِة، أََرى َأْن تَْأُخَذ ِمن ْ
ْساَلِم، فَ َقاَل َرُسوُل اهلِل   َما تَ َرى يَا اْبَن اْلَخطَّاِب؟((: ))-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يَ ْهِديَ ُهْم ِلإْلِ

نَّا فَ َنْضِرَب  قُ ْلُت: اَل َواهلِل يَا َرُسوَل اهلِل، َما أََرى الَِّذي رََأى أَبُو َبْكٍر، َوَلِكينِّ أََرى َأْن مُتَكِّ
ينِّ ِمْن ُفاَلٍن َنِسيًبا لُِعَمَر، َفَأْضِرَب أَْعَنا َن َعِليًّا ِمْن َعِقيٍل فَ َيْضِرَب ُعنُ َقُه، َومُتَكِّ قَ ُهْم، فَ ُتَمكِّ

ُة اْلُكْفِر َوَصَناِديُدَها، فَ َهِوَي َرُسوُل اهلِل  َما قَاَل  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُعنُ َقُه، فَِإنَّ َهُؤاَلِء أَِئمَّ
 احلديث. (1)و َبْكٍر، وملَْ يَ ْهَو َما قُ ْلُت...((أَبُ 

من طريق آخر، فقد رواه  -أي حديث عبد اهلل بن مسعود-وقد جاء احلديث    
 -رضي اهلل عنه-موسى بن مطري، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد اهلل بن مسعود

اب أنَّ احلديث هذا، والصو ( 3). وإسناده ضعيف جداً؛ وذلك من أجل موسى بن مطري(2)به
 حديث عمرو بن مرة كما نص أبو نعيم سابقاً.

هذا، وأنَّ حفصًا جاء عند الطِباين يف موطن املتابعة الراجحة على األخرى      
املرجوحة، وذلك أنَّ بعضهم جعل يف احلديث بدل عبد اهلل بن حبش     عبد اهلل بن 

ح الطِباين يف القصة ذكر عبد اهلل بن ح بش، كما هي رواية حفص وغريه، حيث رواحة، فرجَّ

                                                                        

 (.1763) 3/1313( صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري،  باب استحقاق القاتل سلب القتيل 1)
 (.1276)15/143( أخرجه: الطِباين يف الكبري2)
(: ))موسى بن مطري...واٍه، كذبه ُيىي بن معني، وقال أبو حامت، 1921ترمجة)4/322( قال الذهيب يف امليزان3)

قال الدارقطين: ضعيف، وقال ابن حبان: صاحب عجائب ومناكري، ال يشك سامعها أهنا والنسائي، ومجاعة: مرتوك، و 
 موضوعة...((.
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َواُب َعْبُد اهلِل ْبُن  قال: ))...جعل مْوِضَع عبد اهلِل بِن رواحة عبَد اهلِل ْبَن َحَبٍش، َوالصَّ
 ، ثَّ ساق رواية حفص مرجحاً هبا .(1)َحَبٍش((

ال ينزل عن درجة احلسن -أعين حديث حفص-نَّ هذا احلديث إ خالصة القول:
حفصًا قد توبع يف روايته للحديث متابعة تامة، فيكون احلديث من  مبجموع طرقه، وأنَّ 

 ضمن االحاديث اليت حفظها حفص بن سليمان، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 (.15269)15/143(الكبري1)
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 الحديث الثاني.79
 ما جاء في ذكر أهل الدرجات في الجنة

-عليه وسلَّمصلَّى اهلُل -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-عن َأيب سعيٍد اخلدري
ُهْم َكَما تَ َرْوَن اْلَكوَْكَب الدُّرِّيَّ ِفي: ))  (1)ِإنَّ َأْهَل الدَّرََجاِت اْلُعَلى لَيَ َراُهْم َمْن َأْسَفَل ِمن ْ

ُهْم َوأَنْ َعَما  ((.(2)أُُفِق السََّماِء، فَِإنَّ أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َلِمن ْ

 تخريج الحديث:

، (5)، وأبو الشيخ األصبهاين(6)، وأبو بكر اإلمساعيلي(4)، وابن عديٍّ (3)أخرجه الطِباينُّ 
مجيعهم من حديث أيب الربيع الزهراين، عن حفص بن سليمان، عن اهليثم بن حبيب 

 به . -رضي اهلل عنه-الصرَّاف، عن عطية العويف، عن أيب سعيد اخلدري

 المناقشة:

العويف إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ولضعف عطية 
، وقد أنكر احلديث على حفص بن سليمان الطِباينُّ حيث قال: ))مل يرو هذا (7)وتدليسه

احلديث عن اهليثم بن حبيب الصرييف إال حفص بن أيب داود، تفرد به أبو الربيع 

                                                                        

 ، مادة)درر(.2/113))أي: الشديد اإلنارة، كأنَّه نسب إىل الدر؛ تشبيها بصفائه...((، النهاية؛ البن األثري  (1)
ذلك، ويقال: قد َأْحَسنت ِإيَلّ وأنعمت: َأي زِْدت على ااِلحسان، وَكذلك قوهلم: ( قوله: ))وأنعما(( يَ ْعيِن زادا على 2)

َواء فأنعمت دقة: َأي بالغت يف دقة وزدت. ينظر: غريب احلديث؛ للقاسم بن سالم مادة)نعم(، 1/141دققت الدَّ
 .2/21والفائق يف غريب احلديث؛ للزخمشري

 (له.363)1/225وفيالصغري(، واللفظ له، 3427)3/375األوسط ( يف3)
 .3/275الكامل ( يف4)
 .2/552معجم شيوخه ( يف6)
 (.57جزء من أحاديثه) ( يف5)
مت ترمجته  (7)  .تقدَّ
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: ))وهذا احلديث عن اهليثم الصراف ال يرويه غري حفص بن (1)الزهراين(( ، وقال ابن عديٍّ
، إال (2)كذا يسميه أبو الربيع الزهراين يضعفه، وهو حفص ابن سليمان((  أيب داود األسدي

أنَّ إنكارهم احلديث بتفرد حفص به عن اهليثم ال يوجب اإلنكار؛ وذلك أنَّ اهليثم شيٌخ 
، فال غرابة يف أْن ينفرد عنه هبذا احلديث، ثَّ أنَّ اهليثم ليس هو مدار اإلسناد، بل (3)حلفص

  روايته عن عطية العويف.قد تابعه مجاعٌة يف

وحفص بن سليمان قد توبع متابعات قاصرة، فقد رواه مجاعٌة، عن عطية العويف،     
، وهذا مما يدل على أنَّ حفصًا قد حفظ (4)به -رضي اهلل عنه-عن أيب سعيد اخلدري

شيخه، احلديث، وإْن مل جند من تابعه عن شيخه اهليثم، إال إنَّه توبع يف حديثه على شيخ 
ى باملتابعة القاصرة.  وهي ما تسمَّ

، بلفظ مقارب عن أيب سعيد الصحيحينهذا، وقد صحَّ أصل احلديث يف     
ِإنَّ َأْهَل الَجنَِّة يَ تَ َراَءْوَن ، قَاَل: ))-َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعِن النَّيبِّ  -رضي اهلل عنه-اخلدري

َما يَ تَ َراَءْوَن الَكوَْكَب الدُّرِّيَّ الَغاِبَر ِفي األُُفِق، ِمَن الَمْشِرِق َأِو َأْهَل الُغَرِف ِمْن فَ ْوِقِهْم، كَ 
نَ ُهمْ  رُُهْم، الَمْغِرِب، لِتَ َفاُضِل َما بَ ي ْ ُلُغَها َغي ْ (( قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، تِْلَك َمَنازُِل األَْنِبَياِء اَل يَ ب ْ

 .(6)((ِه، رَِجال  آَمُنوا بِاللَِّه َوَصدَُّقوا الُمْرَسِلينَ بَ َلى َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيدِ قَاَل: ))

                                                                        

 (.3427عقيب)3/375( األوسط1)
 .3/275الكامل (2)
 (.5542ترمجة)35/359ينظر: هتذيب الكمال؛ للمزي (3)
(، ومالك بن 31926) 341/ 5ينظر على سبيل املثال يف الرواة عن عطية: األعمش كما عند ابن أيب شيبة (4)

(، وأبان بن تغلب عند أيب 2511)1/295(، وفضيل بن مرزوق يف مسند اجلعد 772)2/25مغول عند احلميدي
 (، وغريهم كثري .131)1/149(، وعمرو بن قيس عند عبد اهلل ابن أمحد يف فضائل الصحابة3917)4/34داود

(، واللفظ له، 3265)4/119أخرجه: البخاري، كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة (6)
ومسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها،  باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب يف السماء 

4/2177(2131.) 
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، عن -رضي اهلل عنه-من حديث سهل بن سعد الصحيحينوقد جاء أيضًا يف      
ِإنَّ َأْهَل الَجنَِّة لََيتَ َراَءْوَن الُغَرَف ِفي الَجنَِّة، َكَما تَ تَ َراَءْوَن ))-صلى اهلل عليه وسلم-النَّيبِّ 

 .(1)((ِفي السََّماءِ الَكوَْكَب 

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حفظها حفص بن سليمان، وأنَّه إ خالصة القول:
قد توبع على حديثه متابعات قاصرٌة، وال غرابة يف أْن ينفرد الراوي عن شيخه حبديث يرويه 
ث هبا حفص بن سليمان وحفظها،  عنه، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت حدَّ

ال أنَّ إسناده يكون فيه علة أخرى، وهي ضعف عطية العويف، وهذه العلة غري مؤثرة؛ وذلك إ
وغريمها، كما  الصحيحينأنَّ عطية العويف قد توبع على حديثه متابعات صحيحة خمرجة يف 

م، واهلل أعلم .  تقدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

(، واللفظ له، ومسلم،  كتاب اجلنة 5666)1/114ق، باب صفة اجلنة والنار أخرجه: البخاري، كتاب الرقا (1)
 (.3135)4/2177وصفة نعيمها وأهلها،  باب ترائي أهل اجلنة أهل الغرف، كما يرى الكوكب يف السماء 



 

 

317 

 الحديث الثالث.81
 ما جاء في النَّهي عن النفخ في الطعام والشراب

كاَن اَل   -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َأنَّ النَِّبيَّ ، -رضي اهلل عنهما-عن ابن عبَّاسٍ    
ُفُخ ِفي الطََّعاِم َواَل ِفي الشََّراِب   .يَ ن ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن مساك، عن (2)وابن عدي ،(1)أخرجه الطِباين
 ، به.-رضي اهلل عنهما-ابن عباس

 المناقشة :

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقد أعلَّه به غري واحد من 
ثني، فقال الطِباين عقيبه: ))مل يرو هذا احلديث عن مساك إال حفص بن سليمان(( ، (3)احملدِّ

إال أنَّه قد وهم يف حكمه على حفص بالتفرُّد عن مساك؛ وذلك أنَّ حفصاً قد تابعه حممد بن 

                                                                        

 (.6131)6/225املعجم األوسط يف (1)
 .3/276الكامل يف (2)
 (.6131)6/225املعجم األوسط (3)
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، واحلديث قد ضعَّفه (2)نَّ هذا املتابعة  معلولة؛ وذلك لضعف حممد بن جابر، إال أ(1)جابر
 ؛ من أجل حفص .(4)، واهليثمي(3)ابن عدي

، إال أنَّ حفصاً (6)وممَّا يعل به احلديث أيضاً، أنَّ رواية عكرمة عن ابن عباس مضطربة
، (7)، وابن عيينة(5)قد توبع على حديثه متابعة قاصرة، فقد رواه مجاعٌة، منهم: احلميدي

بلفظ :  -رضي اهلل عنهما-،عن عبد الكرمي بن مالك، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس(1)وشريك
نَاِء َأْو يُ تَ نَ فََّس ِفيهِ  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-َأنَّ َرُسول اللَّه )) َفَخ ِفي اإْلِ  ((.نَ َهى َأْن يُ ن ْ

 

 

 
                                                                        

 (.11719)11/295املعجم الكبري : الطِباين يف أخرج روايته (1)
هو))حممد بن جابر بن سيار بن طارق احلنفي اليمامي، أبو عبد اهلل، أصله من الكوفة، صدوٌق، ذهبت كتبه  (2)

فساء حفظه وخلط كثريًا وعمي، فصار يلقَّن، ورجحه أبو حامت على ابن هليعة من السابعة مات بعد السبعني د ت 
 (.611ترمجة)24/654هتذيب الكمال (،فهو ضعيف احلديث، ينظر:6777ترمجة)471لتهذيبتقريب ا ق((،

فإْن قيل : كيف تستدرك على الطِباين هذا املتابعة، وهي ضعيفة كما ذكرت؟!! وجياب على ذلك بأنَّ حفصًا أيضاً 
ص بن سليمان ثقة، ضعيف احلديث، بل قد يكون حال حممد بن جابر أقوى من حفص بن سليمان، أمَّا لو كان حف

 لكان هذا االستدراك فيه نظر؛ وذلك باْن ُيمل كالم الطِباين بأنَّ احلديث مل يرو بإسناد صحيح إال من طريق حفص.
 .3/276الكامل (3)
 (. 7195)6/25جممع الزوائد(4)
 .2/795ينظر: شرح علل الرتمذي؛ البن رجب احلنبلي (6)
 (.636)1/467مسند احلميدي (5)
(، والرتمذي، 3721)3/331وايته: أبو داود، كتاب األشربة، باب يف النفخ يف الشراب والتنفس فيه أخرج ر  (7)

(، وابن ماجه، باب النفخ يف 1111)3/351أبواب األشربة، باب ما جاء يف كراهية النفخ يف الشراب 
)هذا حديث (، وقال الرتمذي عقيبه: )2452)4/95(،وأبو يعلى1955)3/395(،وأمحد3429)2/1134الشراب

 حسن صحيح((.
العلل  وذكرها ابن أيب حامت  يف (،3435)2/1134(،و3211)2/1594أخرج روايته: ابن ماجه (1)

 (.1(حاشية)1612)4/415(، وينظر: تعليق حمققي العلل؛ البن أيب حامت1612)4/415
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ُفُخ ِفي -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-لْم َيُكْن َرُسوُل اللَِّه : (1)ولفظ رواية شريك ، يَ ن ْ
نَاءِ   .طََعاٍم، َواَل َشَراٍب، َواَل يَ تَ نَ فَُّس ِفي اإْلِ

-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنهما-ورواه خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس
نَاءِ نَ َهى َأْن َيْشَرَب الرَُّجُل ِمْن ِفي السَِّقاِء َوأَ  -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم  .(2)ْن يَ تَ نَ فََّس ِفي اإْلِ

قال: قال رسول  -رضي اهلل عنه-، من حديث أيب قتادةالصحيحينوله شاهٌد يف 
 .(3)...((ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم َفالَ يَ تَ نَ فَّْس ِفي اإِلنَاءِ : ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-اللَِّه 

م يتنب أنَّ احلديث جاء عن عكرمة، عن ابن  -رضي اهلل عنهما-عبَّاس  وممَّا تقدَّ
-بألفاظ خمتلفة، وأنَّ مدار احلديث على عكرمة، وجاء عنه بطرق صحيحة، والذي يظهر

مع القول بثقته وضبطه،  -أنَّ هذا االختالف يف ألفاظ احلديث هو من عكرمة  -واهلل أعلم
واحٌد، فدلَّ وذلك أنَّه رواه ثقات عنه بألفاظ خمتلفة، وأنَّ احلديث هو  -(4)كما هو الراجح

ث به باملعىن، فكان  ث به بألفاظ خمتلفة، وأنَّه حدَّ على أنَّ عكرمة مل ُيفظه جيداً، وأنَّه حدَّ
 هذا االختالف يف ألفاظ احلديث، واهلل أعلم .

                                                                        

صدوق خيطىء كثرياً، تغري هو))شريك بن عبد اهلل النخعي الكويف القاضي بواسط، ث الكوفة، أبو عبد اهلل، 1) )
حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة، وكان عاداًل فاضاًل عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة مات سنة سبع أو مثان 

(، وقد تابعه إسرائيل على قريب من لفظه، حيث رواه عن عبد 2717ترمجة)255وسبعني خت م((،تقريب التهذيب
رَاِب. -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-عبَّاٍس، قال: نَ َهى َرُسوُل اهلِل الكرمي، عن عكرمة، َعِن اْبِن  ْفِخ يِف الطََّعاِم َوالشَّ  َعِن الن َّ

 (.2117)6/27مسند أمحد
(، واحلاكم يف 11971)11/349(،والطِباين فيالكبري6315)2/135أخرج روايته: ابن حبان يف صحيحه (2)

 ع، عن خالد احلذاء، عن عكرمة به.(، من حديث اليزيد بن زري7255)4/164املستدرك
(،وصحيح مسلم، كتاب 163)1/42صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب النهي عن االستنجاء باليمني (3)

 (.257)1/226الطهارة، باب النهي عن االستنجاء باليمني 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر، هو))عكرمة أبو عبد اهلل، موىل ابن عباس، أصله بربري، ثقٌة ثبٌت، عامل بالتفسري، مل  (4)

 (.4573ترمجة)397وال تثبت عنه بدعة، من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع((،تقريب التهذيب
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ا ضعيفة، إ خالصة القول: نَّ حفصًا قد توبع على حديثه، منها متابعة تامة إال أهنَّ
فيكون  حلديثة، وتدل على أنَّه قد حفظ احلديث، ومتابعات أخرى قاصرة صحيحة تشهد

هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت توبع عليها حفص بن سليمان مبا يدل على أنَّه من 
 تلكم األحاديث اليت حفظها، واهلل أعلم .
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 الحديث الرابع.81
 ما جاء في معادن الناس، وأنَّ خيارهم في الجاهلية خيارهم في اإلسالم

َتجُد النَّاُس قال: ))-صلى اهلل عليه وسلَّم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة
ْساَلمِ   .(1)((َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن الذََّهِب، ِخَيارُُهْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِفي اإْلِ

 تخريج الحديث:

عيَّاش، عن ، من حديث عمران ابن بكار، عن علي بن (2)أخرجه ابن أيب ثابت
 به. -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة حفص بن سليمان، عن عاصم، عن أيب صاحل،

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ حفصًا قد توبع 
على حديثه هذا متابعة تامة صحيحة اإلسناد، مبا يدل على أنَّه قد حفظ هذا احلديث، 

 -رضي اهلل عنه-، عن عاصم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة(3)امةحيث رواه زائدة بن قد
 .(4)به

هذا، وقد صحَّ احلديث أيضاً من رواية جرير، عن، عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب     
َتِجُدوَن النَّاَس ، قَاَل: ))-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-عن رسول اللَّه  -رضي اهلل عنه-هريرة

                                                                        

(: ))ومعناه: أنَّ أصحاب املروءات ومكارم 2379عقيب)16/136قال النووي يف املنهاج شرح صحيح مسلم (1)
(، 3493عقيب)5/629خيار الناس((، وينظر: فتح الباري؛ البن حجراألخالق يف اجلاهلية اذا اسلموا وفقهوا فهم 

 فقد سطَّر كالماً قيماً يف شرحه للحديث.
(.  خمطوط نشر يف برنامج جوامع الكلم، حتت عنوان: األول من حديث ابن أيب ثابت، 45األول من حديثه ) يف (2)

 ، وهو حمفوظ يف املكتبة الظاهرية.13، عدد األوراق331تويف
هو))زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكويف، ثقٌة ثبٌت، صاحب سنٍة، من السابعة مات سنة ستني وقيل  (3)

 (.1912ترمجة)213بعدها ع((، التقريب
 (.3362)1/425أخرجه: الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار (4)
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َر النَّاِس ِفي  َمَعاِدَن، ِخَيارُُهْم ِفي الَجاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِفي اإِلْساَلِم، ِإَذا َفِقُهوا، َوَتِجُدوَن َخي ْ
َوَتِجُدوَن َشرَّ النَّاِس َذا الَوْجَهْيِن، الَِّذي يَْأِتي َهُؤاَلِء ِبَوْجٍه،  َهَذا الشَّْأِن َأَشدَُّهْم َلُه َكَراِهَيًة،

 .(1)((َويَْأِتي َهُؤاَلِء ِبَوْجهٍ 

ث هبا حفص بن إ الصة القول:خ نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت حدَّ
سليمان وتوبع على روايتها متابعة صحيحة اإلسناد مبا يدل على أنَّه قد حفظ هذا احلديث، 

، فيكون هذا احلديث من األحاديث اليت الصحيحينوكما أنَّ أصل هذا احلديث خمرَّج يف 
ث هبا حفص بن سليمان وحف  ظها، واهلل أعلم.حدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

اكم من ذكر أخرجه: البخاري، كتاب الرقاق، باب قول اهلل تعاىل: }يا أيها الناس إنا خلقن(1)
 (.2625)4/1961باب خيار الناس (، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة،3493)4/171وأنثى{
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 الحديث الخامس.82
للحم من بطن الشاة ولم يعد -صلى اهلل عليه وسلَّم-ما جاء في أكل النَّبيِّ 

 الوضوء

صلَّى -َشَوْيُت لِلنَِّبيِّ ، قَاَل: -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َعْن َأيب رَاِفٍع َمْوىَل َرُسوِل اهلِل 
َها، َفَصلَّى َوَلْم يَ تَ َوضَّأْ َبْطَن َشاٍة،  -اهلل عليه وسلَّم  .فََأَكَل ِمن ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان، عن مساك بن (2)، والدارقطين(1)أخرجه الطِباين
 به . -رضي اهلل عنه-حرب، عن شرحبيل بن سعد، عن أيب رافع

 المناقشة:

، (3)إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ث لضعف شيخه مساك
، واحلمل فيه يكون على حفص ابن سليمان؛ (4)وكذا لضعف شيخ مساك وهو شرحبيل

وذلك أنَّه أقرهبم إسناداً، وأضعفهم حااًل، إال أنَّ حفصًا قد توبع على روايته هلذا احلديث 
متابعات قاصرة، فقد رواه حممد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم، عن زيد بن أيب أنيسة، عن 

 .(5). وكذا إسنادها ضعيٌف؛ لضعف شرحبيل(6)ٍد، عن أيب رافع بهشرحبيل بن سع

                                                                        

 (.914)1/329الكبري يف (1)
 (.4554)6/61أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر كما يف( 2)
مت ترمجته ص: (3)  .165تقدَّ
بأخرة، من الثالثة، مات سنة ثالث هو))شرحبيل بن سعد، أبو سعد املدين، موىل األنصار، صدوق اختلط  (4)

 (.2754ترمجة)256وعشرين، وقد قارب املائة بخ د ق((، التقريب
 (.1149)3/427أخرجه: ابن حبان يف صحيحه (6)
مت ترمجته ص: (5)  . 316تقدَّ
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ومثة متابعات أخرى قاصرة صحيحة، منها من طريق عبد اهلل بن عبيد اهلل ابن أيب    
 .(1)رافع، عن أيب الغطفان، عن أيب رافع به

فتبنيَّ أنَّ أصل احلديث صحيٌح من حديث أيب رافع، ولكن يبقى أمٌر هو حمل     
البحث، وهو أنَّ هل هذه املتابعات القاصرة تدل على أنَّ حفصًا قد حفظ احلديث؟ فهذه 
مسألة مهمة يف نقد حديث حفص هذا؛ وذلك أنَّ الدارقطينَّ، قد أشار إىل تفرُّد حفص 

)تفرد بِه حفص بن سليمان أَبُو عمر الُكويف، َعن مساك، َعن باحلديث عن مساك، فقال: )
، فقول هذا اإلمام أْن قصد به نكارة احلديث من طريق حفص عن مساك به، (2)ُشرْحِبيل((

، بأن -ال سيما وأنَّ الدارقطين هو الدارقطين يف علم العلل-فاألوىل األخذ به، وعدم إمهاله، 
-احلديث، فجعله من حديث مساك.  والذي يظهر يكون حفص بن سليمان مل ُيفظ هذا

أنَّ الدارقطينَّ أشار بقوله هذا إىل جمرَّد التفرد من غري قصد اإلعالل؛ وهذا هو  -واهلل أعلم
ع حفظه إياه، األصح يف محل كالم الدارقطين، بأنَّ حفصاً انفرد بروايته للحديث عن مساك م

 :وهذا احلمل يرجع ألسبابٍ 

قد توبع على احلديث متابعات قاصرة، وكالم الدارقطين ال ميكن  نَّ حفصاً األول: إ
 اجلزم بأنَّ مقصده هو اإلعالل.

نَّ حفصاً قد حفظ احلديث عن مساك، بدليل أنَّه متابع عليه متابعات قاصرة، الثاين: إ
ا وجدناه قد  ولو كان خمطئاً يف اإلسناد لكان خطؤه يف شيخ الشيخ أرجح منه يف شيخه، فلمَّ

                                                                        

 (.23166)39/271(، وأمحد 367)1/274أخرجه: مسلٌم، كتاب احليض،  باب نسخ الوضوء مما مست النار (1)
(، بقوله: ))هذا 7152) 126/ 4يف استدراكه هلذا احلديث يف املستدرك -ووهم أيضاً -: قد  أصاب احلاكم مالحظةٌ 

حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني ومل خيرجاه((، أمَّا إصابته؛ وذلك حبكمه بصحة احلديث، وأمَّا ومهه وذلك 
 ج يف صحيح مسلم فكيف يصح قوله: ))ومل خيرجاه((؟!.أنَّ استدراكه  هلذا احلديث ليس جبيد؛ وذلك أنَّ احلديث خمرَّ 

 (.4554)6/61أطراف الغرائب واألفراد؛ البن طاهر(2)
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، فمن باب أوىل يكون قد حفظ احلديث عن -وهو شرحبيل-فق غريه يف شيخ مساكوا
 شيخه.

 نَّ مساكاً ليس ممن ال ُيتمل أْن ينفرد عنه حفٌص هبكذا حديث، واهلل أعلم. الثالث: إ

وقد جاء حلديث حفص هذا شواهٌد صحيحٌة، منها: حديث َعْمرِو ْبِن أَُميََّة،      
ِمْن َكِتِف َشاٍة، َفُدِعَي ِإَلى  (1)َيْحتَ زُّ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اللَِّه أَنَُّه رََأى َرُسوَل ))

رضي اهلل -.وحديث عبد اللَّه بن عبَّاسٍ (2)((الصَّاَلِة، فَأَْلَقى السِّكِّيَن، َفَصلَّى َوَلْم يَ تَ َوضَّأْ 
َأَكَل َكِتَف َشاٍة، ثُمَّ َصلَّى َوَلْم  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )) -عنهما
 .(3)((يَ تَ َوضَّأْ 

ث هبا حفص بن سليمان، إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حدَّ
وأنَّه قد توبع عليه متابعات قاصرة صحيحة، فيكون حديثه هذا من تلكم األحاديث اليت 

ا من صحيح حديثه، واهلل أعلم .  حفظها حفص، وأهنَّ

 

 

 

 

 
                                                                        

 مادة)حزز(.1/377أي: يقطع. ينظر: النهاية؛ البن األثري (1)
(، واللفظ له، ومسلم، كتاب احليض، باب 351)1/62أخرجه: البخاري، كتاب احليض، باب غسل دم احمليض ( 2)

 (.366)1/274ء مما مست النارنسخ الوضو 
(، واللفظ له، ومسلم، كتاب احليض، باب 257)1/62أخرجه: البخاري، كتاب احليض، باب غسل دم احمليض (3)

 (.364)1/273نسخ الوضوء مما مست النار 
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 الحديث السَّادس.83
 ما جاء في رفع األيدي في أول تكبيرة في الصالة وعدم رفعها ثانية

 -صلَّى اللَّه عليه وسلَّم-َكاَن َرُسوُل اللَِّه : ))-رضي اهلل عنه-َعِن البَ رَاِء ْبِن َعاِزبٍ 
 ((.يَ ْرَفُع َيَدْيِه ِفي َأوَِّل َتْكِبيَرٍة ِفي الصَّاَلِة ثُمَّ اَل يَ ُعودُ 

 تخريج الحديث:

، من حديث إبراهيم بن عبد اهلل، عن صاحل بن (1)أخرجه أبو الفضل الزهري     
،عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن -وهو حفص بن سليمان-مالك، عن أيب عمر البزاز

 به. -رضي اهلل عنه-بن أيب ليلى، عن الِباء

 المناقشة:

سليمان، إال أنَّ حفصًا قد توبع إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن 
على حديثه هذا متابعات تامة مبا يدل على أنَّه قد حفظ احلديث وإن كان احلديث ضعيفاً  

، (4)، وهشيم(3)، وحممد بن أيب ليلى(2)كما سوف يأيت؛ وذلك حيث رواه مجٌع منهم: شريك
عن عبد الرمحن بن أيب ، عن يزيد بن أيب زياد، (5)، وإمساعيل بن زكريا(6)وسفيان بن الثوري

 ((.ثم ال يعودبه. وفيه)) -رضي اهلل عنه-ليلى، عن الِباء

                                                                        

 (.156حديثه) يف1) )
 (.749)1/255أخرج روايته: أبو داود، كتاب الصالة،  باب من مل يذكر الرفع عند الركوع  2))
 أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين اآلثار.3) )
 (.1591)3/242أخرج روايته: أبو يعلى يف مسنده4) )
 (.1345)1/224أخرج روايته: الطحاوي يف شرح معاين الآلثار6))
 ( من طريق الدارقطين.426)1/333زي يف التحقيق يف مسائل اخلالفأخرج روايته: ابن اجلو 5))
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، وغريهم عنه به. وليس (2)، وسفيان، وهشيم، وخالد، وابن إدريس(1)ورواه شعبة
((، وهذا االختالف مرجعه إىل يزيد بن أيب زياد نفسه، وذلك أنَّه على ثم ال يعودفيه))

وممَّا يدل على ذلك قول الشافعي، حيث قال : ))قال سفيان: ث  ؛(3)ضعفه فإنَّه تغريَّ بأخرة
نوه، ثم ال يعودقدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته ُيدث هبا وزاد فيه: )) ((، فظننت أهنم لقَّ

وذهب سفيان إىل أن يغلِّط يزيد يف هذا احلديث ويقول: كأنَّه لقن هذا احلرف اآلخر فتلقنه، 
، وقال أبو داود: ))قال سفيان: قال لََنا (4)فظ كذلك((ومل يكن سفيان يرى يزيد باحل

ثهم سابقاً باحلديث من غري قوله))(6)(( ((ثُمَّ اَل يَ ُعودُ بالُكوفة بعُد )) ثمَّ ال ، أي أنَّه كان ُيدِّ
((، وهذا يدل على أنَّ االختالف يف الروايات مرجعه إىل مدار احلديث نفسه، وهو يعود

 مثة علة من الرواة عنه.يزيد بن أيب زياد، وليس 

وهذا احلديث على ضعف إسناده، فهو خمالف لألحاديث الصحيحة اليت تثبت      
 .(5)كان يرفع يديه يف غري مرة يف الصالة  -صلى اهلل عليه وسلم-أنَّ النَّيبَّ 

ث هبا حفص بن سليمان إ خالصة القول: نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حدَّ
املتابعات اليت توبع عليها، مع القول بأنَّ احلديث ضعيف؛ وذلك لضعف وحفظها، بدليل 

 مداره، وملخالفته لألحاديث الصحيحة، واهلل أعلم .

 

                                                                        

 (.453أخرج روايته: احملاملي يف أماليه)1))
 (.725عقيب)1/255ينظر: السنن؛ أليب داود،  كتاب الصالة،  باب من مل يذكر الرفع عند الركوع 2))
وصار يتلقن، وكان شيعياً، من اخلامسة، مات هو))يزيد بن أيب زياد اهلامشي، موالهم الكويف، ضعيٌف، كِب فتغري، 3))

 (.7717)551((، التقريب4سنة ست وثالثني خت م 
 .1/175مسند الشافعي(4)
 (.765عقيب )1/255السنن؛ أليب داود، كتاب الصالة،  باب من مل يذكر الرفع عند الركوع 6))
ينظر تفصيل ذلك يف كتاب رفع اليدين؛ للبخاري، حيث أطال النفس يف إثبات ذلك، واستشهد بأحاديث  (5)

 صحيحة حىت بلغت مبلغ التواتر.
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 الحديث السَّابع.84
 ما جاء في فضل طلب العلم

، فَ َقاَل: َما َغدَ  اٍل اْلُمرَاِديِّ ا ِبَك َعْن زِرِّ ْبِن ُحبَ ْيٍش قَاَل: َغَدْوُت َعَلى َصْفَواَن ْبِن َعسَّ
عْ  َينَّ َذِلَك؛ فَِإينِّ مسَِ ؟ قُ ْلُت: أَْلَتِمُس اْلِعْلَم. فَ َقاَل: اْغُد َعاِلًما َأْو ُمتَ َعلًِّما، َواَل تُ ُعدَّ ُت يَا زِرُّ

ْت َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يَ ْلَتِمُس ِعْلًما، ِإالَّ َوَضعَ يَ ُقوُل: )) -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اللَِّه 
، َلُه اْلَماَلِئَكُة َأْجِنَحتَ َها ِمْن ِرَضاَها ِبَما يَ ْفَعلُ  نْيِ (( ، قَاَل: َفَسأَْلُتُه َعِن اْلَمْسِح َعَلى اخْلُفَّ

-َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوقُ ْلُت: ِإينِّ َأِجُد يف نَ ْفِسي ِمْن َذِلَك. فَ َقاَل: ُكنَّا ِإَذا َسافَ ْرنَا َمَع النَّيبِّ 
نَ ْوٍم، أُِمْرنَا َأْن اَل َنْخَلَع ِخَفافَ َنا َثاَلَث لََياٍل وأَيَّاَمُهنَّ، ِإالَّ ِمْن َجَنابٍَة، َلِكْن ِمْن َغاِئٍط َوبَ ْوٍل وَ 

َلة    ((.َولِْلُمِقيِم يَ ْوم  َولَي ْ

 تخريج الحديث:

، من حديث أمحد بن عبد الوهاب، عن علي بن عياش احلمصي، (1)أخرجه الطِباين
 حفص بن سليمان، عن عاصم بن هبدلة، عن زر بن حبيش به .عن 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، لذا قال اهليثمي: ))رواه 
، إال إنَّ (2)الطِباين يف األوسط، وفيه حفص بن سليمان، وثقه أمحد، وضعفه مجاعة كثريون((

ة، فقد رواه مجٌع عن عاصم به، منهم: محاد بن حفصاً قد توبع على حديثه هذا متابعات تام

                                                                        

(، وقال عقيبه: ))مل يروه عن حفص بن سليمان إال علي بن عياش((، وهذا القول من هذا 19)1/15األوسط ( يف1)
، وإَّنا قصد به اإلشارة إىل غرابة هذا اإلسناد، الغرابة النسبية، وهو أنَّ علي اإلمام مل يقصد به إعالل احلديث بالتفرد

بن عياش انفرد باحلديث عن حفص بن سليمان، وليس مثة إعالل هنا؛ وذلك أنَّ عليا ثقة يف احلديث، وحفص ليس 
 عنهم. من املكثرين املشهورين بروايتهم للحديث كالزهري وغريه، ممن ال ُيتمل تفرد بعض الرواة

 (.495)1/122جممع الزوائد (2)
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وغريهم به . واحلديث صححه (2)وسفيان بن عيينة(1)سلمة، ومحاد بن زيد، ومهام، وشعبة،
نه املقدسي(6)، واحلاكم(4)، وابن حبان(3)ابن خزمية  .(5)، وحسَّ

وقد جاء هلذا احلديِث شواهد، مل أذكرها عن عمٍد؛ وذلك أنَّ الشواهد ُيتاج     
م ذكرهم تركت  إليها لتقوية احلديث وحنو ذلك، وملَّا كان احلديث صحيحًا صححه من تقدَّ

 شواهده؛ رغبة يف االختصار.

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت رواها حفص بن سليمان، وتوبع إ خالصة القول:
ليها متابعات تامة صحيحة اإلسناد، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث اليت حفظها ع

 حفص بن سليمان، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

                                                                        

( يف موطن واحٍد، وينظر يف ختريج 1251)2/414أخرج رواية هؤالء األئمة األربعة: أبو داود الطيالسي يف مسنده (1)
 133/  36(، ومسند أمحد225)1/12سنن ابن ماجه، املقدمة باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم احلديث:

 (.359)1/375الدارمي، كتاب العلم،  باب يف فضل العلم والعامل(، وسنن 21555)
أخرج روايته: الرتمذي، أبواب الدعوات، باب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهلل بعباده  (2)

 (، وقال: ))حسنن صحيح((.3636)6/435
 (.17)1/13يف صحيحه(3)
 (.4429)15/274يف صحيحه(4)
 (.3664)2/465يف املستدرك (6)
 (.23)1/32يف املختارة (5)
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 الحديث الثامن.85
 ما جاء في ذكر الخل

يقول:  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-قال: مسعت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن جابر
 (( .الَخلُ  (1)نِْعَم اإلَدامُ ))

 الحديث:تخريج 

، عن حفص بن (3)، من حديث سليمان بن النعمان الشيباين(2)أخرجه الطِباين    
 به . -رضي اهلل عنه-سليمان، عن حمارب بن دثار، عن جابر

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، وقال الطِباين عقيبه : ))مل 
 .(4)يرو هذا احلديث عن حمارب إال حفص((

 

                                                                        

هو اْسم لكل َما يؤتدم به ويصطبغ، وحقيقته ما يُ ْؤدم بِِه الطََّعام، َأي: ُيصلح. ينظر: الفائق يف غريب ( اإلدام: 1)
 مادة)أدم(.1/31مادة)اهلمزة مع الدال(، والنهاية؛ البن األثري1/35احلديث؛ البن األثري

 (.521)1/196طاألوس يف (2)
(، وقد ذكره ابن 115ترمجة)1/5سليمان بن النعمان الشيباين، بصريٌّ، جعله أبو زراعة الرازي يف كتاب الضعفاء (3)

اجلرح والتعديل؛  (، وقال عنه أبو حامت الرازي من قبلهما كما يف13424ترمجة)1/275حبان يف الثقات
ل على التوثيق، وال يدل على التجريح، وإَّنا يعىن به أنَّه ليس (:))شيٌخ((، وهذا اللفظ ال يد534ترمجة)4/147البنه

من أهل العلم، وإَّنا هو صاحب رواية، وهي أقرب إىل التجريح منها إىل التوثيق. ينظر: الرفع والتكميل يف اجلرح 
ل للشيخ عبد الفتاح أيب غدة هامش)149والتعديل؛ للكنوي: ملا كان (،من الصفحة نفسها. و 6،مع التعليق املفصَّ

سليمان بن النعمان هذا حاله، وأنَّه وإن كان أقرب إىل الضعف، إال أنَّ حديثه هذا يقبل منه؛ وذلك أنَّ املنت ساملٌ من 
النكارة مع وجود املتابعات النازلة، لذا احتسبت أنَّ هذا اإلسناد يف هذا املوضع من ضمن األسانيد املقبولة إسناداً من 

 اهلل أعلم.حيث الرواية إىل حفص، و 
 (.521)1/196املعجم األوسط (4)
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تبني أنَّ حفصًا قد  -بعد البحث والتتبع-، والصواب -رمحه اهلل-كذا قال الطِباين 
 .(1)توبع متابعات تامة، وآخر قاصرة

، وأبو طالب (3)، وقيس بن الربيع(2)أما املتابعات التامة، فقد رواها سفيان الثوري
 به . -رضي اهلل عنه-، مجيعهم من حديث حمارب بن دثار، عن جابر(4)القاص

رضي -وأما املتابعات النازلة، فقد تابعه طلحة بن نافع، أبو سفيان، فرواه عن جابر
 .(6)به -اهلل عنه

ايفُّ، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عمري عن  ورواه أيضاً، عبيد اهلل بُن الوليد الَوصَّ
 بداهلل   عك أنَّ      عٌف؛ وذل     يه ض      ، إال إنَّ إسنادها ف(5)به-رضي اهلل عنه-جابر

م من املتابعات.(7)ابن الوليد ضعيٌف يف احلديث  ، ولكن يشهد لروايته ما تقدَّ

 

 

                                                                        

: ))قُ ْلُت: رضى اهلل عنك!  1/17تَ ْنِبيُه اهلَاِجْد حيث قال أبو إسحاق احلويينُّ يف كتابه الشيخُ  وقد تعقب الطِباينَّ 1) )
 فلم يتفرد به حفص، بل تابعه مجاعة...((.

(، والرتمذي، أبواب األطعمة، باب ما 3125) 3/369أخرجه حديثه: أبو داود، كتاب األطعمة، باب يف اخلل  (2)
 (.1139)1/342جاء يف اخلل

 (.3317)2/1152باب اإلتدام باخلل أخرج حديثه: ابن ماجه، كتاب األطعمة، (3)
 (. 2251)4/143(،و1911)3/459أخرج حديثه : أبو يعلى يف مسنده (4)
(، وأبو داود، كتاب األطعمة،  2562)3/1522أخرج روايته: مسلم، كتاب األشربة، باب فضيلة اخلل والتأدم به 6))

( 1455)23/114(،و14251)153(، و14226)22/132(، وأمحد3121)3/355باب يف اخلل
 (.16191)375(،و16116)355و
 (.14916)23/236أخرج روايته: اإلمام أمحد يف مسنده (5)
، ضعيٌف، من  (7) هو))عبيد اهلل بن الوليد الَوصَّايفُّ، بفتح الواو وتشديد املهملة، أبو إمساعيل الكويفُّ العجليُّ

 (.4365ترمجة)376التهذيب:السادسة، بخ ت ق((،تقريب 
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فتبنيَّ مما سبق، أنَّ حفصًا قد توبع على حديثه متابعات صحيحة، تامة وآخر نازلة، 
 رضي اهلل عنهما.- (2)، وأم هانئ(1)هذا وللحديث شواهد، فقد جاء من حديث عائشة

نَّ هذا احلديث من ضمن األحاديث اليت حفظها حفص، فقد إ :خالصة القول
وغريه ، كما سبق خترجيه،  صحيح مسلمتوبع على روايتها، ومن تلكم املتابعات ما جاء يف 

ث هبا حفص بن سليمان وحفظها، واهلل  فتبنيَّ أنَّ هذا احلديث من األحاديث اليت حدَّ
 .املوفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 (.2561)3/1521أخرجه: مسلم، كتاب األشربة، باب فضيلة اخلل والتأدم به  (1)
(،ويف 659(،ويف العلل الكبري له،)1141)3/422مة، باب ما جاء يف اخلل(أخرجه: الرتمذي، أبواب األطع2)

(، وقال الرتمذي عقيبه يف اجلامع: ))هذا حديث حسٌن غريٌب من هذا الوجه، ال نعرفه من حديث 173له،) الشمائل
ً عن هذا احلديث؟ قال: ال أعرف للشعيب مساعاً من أم هان ئ، فقلت: أبو أم هانئ إال من هذا الوجه...وسألت حممدا

 محزة كيف هو عندك؟ فقال: أمحد بن حنبل تكلم فيه، وهو عندي مقارب احلديث((.
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 الَمْبحث السَّابع

 التي أُْنكرت على حفص بن سليمان خطًأ؛ إْذ هي ليست من روايتهاألحاديث 

أحاديث نسبت إىل حفص بن سليمان خطأً؛ وأنَّ  نتكلَّمت يف هذا املبحث ع
ا من رواية غريه، وليس حلفص بن سليمان فيها ذكٌر، وقد وهم فيها بعض  الصواب فيها أهنَّ

ألحاديث حبفص بن سليمان، وبعد ، إْذ راحوا يعلُّون هذه ا(1)احلفاظ من أهل احلديث
ا هي من حديث غريه،  ا ليست من حديث حفص، وإَّنَّ الدراسة والنقد والبيان هلا تبنيَّ أهنَّ

 ويرجع سبب الوهم يف نسبتها إليه إىل أموٍر، منها:

األول: عدم ذكر نسب حفص يف بعض املصادر، ممَّا جعل بعضهم ينسب حفص 
 أنَّه غري حفص هذا، فدخل الوهم من هذا الداخل.إىل حفص بن سليمان، ولكن الصواب 

الثاين: أنَّ بعضهم دخله الوهم جرَّاء عدم تسمية هذا الراوي أو ذاك وإَّنا جاءت 
الكنية املشرتك هبا بني غري راٍو، فظنَّ بعضهم أنَّه حفص بن سليمان، والصواب غري حفص  

ن األمور اليت قد وهم من وهم كما سوف جيد القارئ يف ثنايا هذا املبحث، إىل غري ذلك م
 إىل حفص ما ال يُنسب إليه. بفيها، فراح ينس

ا فائدُة ذكر مثل هذا األحاديث يف هذا البحث        ا ليست -وأمَّ مع الرغم من أهنَّ
؛ وذلك كي نبعد عن حفص أحاديث منكرة ال ناقة له فيها وال -من شرط هذا البحث

، ويف ذلك تقليل من األحاديث املنكرة اليت نسبت مجل، اهتمه به بعض احلفاظ ومهًا منهم
 إىل حفص بن سليمان، مما يقل من ضعفه.

                                                                        

(وممَّا يقال يف هذا املوضع: على الباحث املنصف، الذي يبغي وصول احلق يف قلمه أْن ال يتسرَّع أبداً ويقلِّد غريه يف  1)
ليه أْن يدقق وُيقق ويتأكد، وأْن ال يسلِّم التسليم كل شيء جيده، وإن كان غريه من األفاضل وأهاًل للتقليد، بل ع

املطلق إال هلل ولرسوله، فاإلنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، فإنَّه قوله وقلمه معرَّض للخطأ والوهم، فإنَّ العصمة قد 
 .-صلى اهلل عليه وسلَّم-ماتت مبوت النَّيبِّ 
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ت ثالثة أحاديث نسبت إىل حفص بن سليمان خطأ، وقد يوجد أكثر من  وقد وجدَّ
ذلك، إال أينِّ مل أقف عليها، وقد حبثت طوياًل فلم أجد غري هذه الثالثة، وال أدعي العصمة 

 ، فهذا جهد املقل، واهلل وحده هو املوفق.أو الكمال أو التمام
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 الحديث األول.86
 ما جاء في خير لهو المرأة والمؤمن

اَل قال: )) -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، عن النَّيبِّ -رضي اهلل عنهما-عن ابن عباسٍ       
َلهو اْلُمؤمن السِّباحة، ، َوقَاَل: خير (1)تعلُموا ِنَساِئُكم الِكَتابَة، َواَل تسكنوهنَّ العاللي

 ((.(2)َوخير َلهو اْلَمْرَأة الَمْغَزل

 تخريج الحديث:

، من حديث جعفر بن سهل، عن جعفر بن نصر، عن (3)أخرجه ابن عدي      
 به. -رضي اهلل عنهما-حفص، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عباس

 المناقشة:

ال يصحُّ نسبة احلديث إىل حفص بن سليمان، وإَّنا الصواب فيه أنَّ احلديث من 
البن عدي)حفص( غري منسوٍب، وهو  ؛يف الكاملوقع رواية حفص بن غياث، ولكن ملَّا 

، جند أنَّ الذهيب َوِهَم حني نسبه إىل (4)حفص بن غياث، كما جاء يف مصادر التخريج
اطئ هو من الذهيبِّ نَ ْفِسِه؛ وذلك أنَّا إذا رجعنا إىل حفص بن سليمان، وهذا التعريف اخل

؛ البن اجلوزي، وجدنا أنَّ حفصًا جاء على الصواب، الموضوعاتأصل كتاب الذهيب وهو 

                                                                        

ا: علوي، على غري قياس، وأدناها من املدينة على أربعة أميال، ))وهي أماكن بأعلى أراضي املدينة، والنسبة إليه (1)
 ، مادة)عال(.3/296وأبعدها من جهة جند مثانية..((، النهاية؛ البن األثري

مادة)غزل(، 3/365))بالكسر اآللة، وبالفتح، موضع الغزل، وبالضم، ما جيعل فيه الغزل...((، النهاية؛ البن األثري2))
 مادة)غزل(.1/225للرازي وينظر: خمتار الصحاح؛

 (.345)2/396الكامل يف (3)
، والآلىلء املصنوعة 2/251(، واملوضوعات؛ البن اجلوزي114)3/1356القيسراين  ( كما يف ذخرية احلفاظ؛ البن4)

(، ولسان امليزان؛ البن 1641ترمجة)1/419، وميزان االعتدال؛ للذهيب2/143يف األحاديث املوضوعة؛ للسيوطي
 (،وهو حديٌث موضوٌع.651ترمجة)2/131حجر
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وهو حفص بن غياث، ويف ذلك داللة على أنَّ الذهيبَّ اجتهد يف نسبة حفص يف كتابه 
موفَّق، فنسب حديثًا منكرًا إىل حفص ، إال أنَّ اجتهاده هذا غري (1)تلخيص الموضوعات

 بن سليمان، والصواب عدم ذكر حفص بن سليمان يف إسناد احلديث.

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت ُنِسَبت إىل حفص بن سليمان إ خالصة القول:
خطًأ، كما سبق بيانه، فال يعدُّ هذا احلديث املوضوع من منكرات حفص أو من أحاديثه 

 من الرواة، واهلل أعلم . هليه، بل احلمل فيها على غري اليت تستنكر ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

(1)1/232(619.) 
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 الحديث الثاني.87
 ما جاء في غرق فرعون في البحر

))قَال ، قَال: -صلَّى اللَّه عليِه وسلَّم-َأّن َرُسوَل اللَِّه  -رضي اهلل عنه-َعن َأيب ُهَريْ َرةَ 
آُخُذ ِمْن َحاِل اْلَبْحِر فََأُدسُُّه ِفي ِفْرَعوَن َمَخاَفَة َأْن ِلي ِجْبرِيُل: يَا ُمَحمد، َلْو رَأَيْ َتِني َوأَنَا 

 ((.يَ ُقوَل رَبِّي فَ ُتْدرُِكُه رحمة اهلل

 تخريج الحديث:

، من حديث حممد بن احلسن بن حممد بن زياد البصري، عن (1)أخرجه ابن عدي
أيب حازم،  علي بن عمر، عن حكام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد، عن كثري بن زاذان، عن

 به. -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة

 

 المناقشة:

هذا احلديث ال تصح نسبته إىل حفص بن سليمان، وإَّنا وهم فيه ابن القيسراين 
حيث قال: ))رواه حفص بن سليمان الغاضري املدين، عن كثري بن زاذان، عن أيب حازم، 

ذخيرة د رجوعنا إىل أصل ، وعن(2)، وحفص مرتوك احلديث((-رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة
ا الكاملوهو  الحفاظ ؛ البن عدي، جند أنَّ هذا احلديث ليس من أحاديث حفص، وإَّنَّ

ساق هذا اإلسناد ابن عدي لبيان أنَّ كثري بن زاذان روى عنه غري حفص؛ وذلك بعد أْن 
د روى عنه ساق حلفص حديثًا منكرًا عن كثري بن زاذان، فأراد أْن يبنيِّ أنَّ كثري بن زاذان ق

ث عن كثري بن زاذان غري حفص بن سليمان، حدثنا  غري حفص، حيث قال: ))وقد حدَّ
                                                                        

 (.656)3/259( يف الكامل1)
 (.3735)3/1556(ذخرية احلفاظ2)
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حممد بن احلسن بن حممد بن زياد البصري، حدثنا علي بن عمر، حدثنا حكام بن سلم عن 
صلَّى اهلل -عنبسة بن سعيد، عن كثري بن زاذان، عن أيب حازم، عن أيب هريرة أنَّ رسول اهلل 

ُه يف -عليه وسلَّم ، قال: قَال يل ِجِْبِيل: يَا حُمَمد، َلْو رَأَيْ َتيِن َوأَنَا آُخُذ ِمْن َحاِل اْلَبْحِر َفَأُدسُّ
ذخيرة ، ويف ذلك داللة على وهم صاحب (1)ِفْرَعوَن؛ خَمَاَفَة َأْن يَ ُقوَل َريبِّ فَ ُتْدرُِكُه رمحة اهلل((

، الذي هو مبثابة إفراد أحاديث الكامل، مع بيان العلل اليت ذكرها ابن عدي، الحفاظ
مرجعه أنَّ ابن عدي ساق اإلسناد من باب  ذخيرة الحفاظومدخل الوهم على صاحب 

التعريف بأنَّ كثري يروي عنه غري واحٍد، وساق هذا اإلسناد ومتنه يف ترمجة حفٍص، فظنَّ أنَّ 
م داللة على بيان هذا احلديث من أحاديث حفص ، فقال عنه قوله السابق، وفيما تقدَّ

 خطئه، واهلل أعلم.

نَّ هذا احلديث من األحاديث اليت نسبت إىل حفص بن سليمان إ خالصة القول:
خطًأ، وأنَّ الصواب فيه أنَّه ليس من حديث حفص، وأنَّ احلمل يكون فيه على غري حفص، 

 واهلل أعلم.

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 (.656ترمجة)3/259( الكامل؛ البن عدي1)
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 الحديث الثالث.88
 جاء في دعاء السُّوقما 

َصلَّى اهلُل عليه -، قال: َكاَن رسول اللَّه -رضي اهلل عنه-عن ابن بُ َرْيَدَة، عْن أَبيه
وَق قَاَل: )) -وسلَّم َر َما ِإَذا َدَخَل السُّ َر َهِذِه السُّوِق َوَخي ْ ِبْسِم اللَِّه، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخي ْ

رَِّها َوَشرِّ َما ِفيَها، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأِصيَب ِفيَها َيِمينًا ِفيَها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن شَ 
 ((.فَاِجَرًة، َأْو َصْفَقًة َخاِسَرةً 

 تخريج الحديث:

 ،(5)والبيهقي ،(6)،ومتام(4)واحلاكم ،(3)السينِّ  ،وابن(2)، والطِباين(1)أخرجه الروياين
مجيعهم من طريق حممد بن أبان، عن علقمة بن مرثد،  ،(7)وإمساعيل أبو القاسم قوام السنة

 به . -رضي اهلل عنه-عن ابن بريدة، عن أبيه

 

 

 

 

                                                                        

 (.45)2/79مسنده ( يف1)
 (.796أيضاً،)له  الدعاء (، ويف6619) 371(، و6634)6/364له،  األوسط (، ويف1167)2/21الكبري ( يف2)
 (.111عمل اليوم والليلة) ( يف3)
 (.1977)1/723املستدرك ( يف4)
 (.1546)2/29الفوائد ( يف6)
 (.352)451(، و 351(، و )355) 1/455الدعوات الكبري ( يف5)
 (.1271)2/121الرتغيب والرتهيب ( يف7)
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 المناقشة:

د بن أبان  ا هو من رواية حممَّ ال يصح نسبة هذا احلديث إىل حفص بن سليمان، وإَّنَّ
هذا احلديث عن  ، وأنَّه قد تفرَّد به، وقد أُعلَّ احلديث به، قال الطِباين: ))مل يرو(1)اجلعفي

، وقال أيضاً: ))مل يرو هذا احلديث عن علقمة بن (2)علقمة بن مرثد إال حممد بن أبان((
، وقال اهليثمي: ))رواه (3)مرثد إال حممد بن أبان، وال يروى عن بريدة إال هبذا اإلسناد((

 .(4)الطِباين يف األوسط، وفيه حممد بن أبان اجلعفي، وهو ضعيٌف((

يس من شرط هذا البحث، وذلك أنَّه ليس من رواية حفص ابن وهذا احلديث ل
سليمان، ولكن الذي دعاين إىل أْن أذكره خترجيًا ونقداً، أنَّ احلديث جاء عند الروياين 

ثنا جاٌر لنا يكىنَّ أبا  المستدركواحلاكم يف  عن شعيب بن حرب، قال: حدَّ
حيث قال عن احلديث: ))فيه أَبُو  ، ممَّا أدخل الشك لدى احلافظ العراقي(6)عمر...احلديث

، وهذا فيه (5)عمر َجار لشعيب بن َحْرب َوَلَعلَّه َحْفص بن ُسَلْيَمان اأْلَسدي خُمَْتلف ِفيِه((
د أَبُو ُعَمر، قال  بعٌد، بدليل أنَّ البخاري ذكر احلديث يف ترمجة حممد أيب عمر، وقال: ))حُمَمَّ

َع علقمة  صلَّى -ْبن مرثد َعِن اْبن بريدة َعْن أَبِيه: َكاَن النَّيبّ شعيب بن حرب هو جار لنا، مسَِ

                                                                        

بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد (هو حممد بن أبان، بن صاحل بن عمري بن عبيد موىل عبد اهلل بن خالد 1)
.متفق على ضعفه، وقد ضعفه األئمة، منهم: البخاري، وابن معني، وأبو داود، 176مشس. ويكىن أبا عمر، تويف سنة 

(،واجلرح 65ترمجة )1/34التأريخ الكبري؛ للبخاري وأبو حامت، والنسائي، وابن حبان، وابن عدي، وغريهم، ينظر:
(، والكامل؛ البن 941ترمجة)2/255(،واجملروحني؛ البن حبان1119ترمجة)7/199 حامتوالتعديل؛ البن أيب

 ( .1531ترمجة)7/295عدي
 (.6634)6/364املعجم األوسط (2)
 (.6619)6/371(املعجم األوسط3)
(، وينظر: فيض القدير؛ للُمناوي 17511)15/129(،و5336(،و)5334)4/71(جممع الزوائد4)

6/129(5573.) 
م . ( يراجع6)  التخريج املتقدِّ
 (. 15(ختريج أحاديث اإلحياء)5)
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د: هذا ال يتابع بسم اللَّهِإَذا دخل السوق قَاَل: ))  -اللَّه عليه وسلَّم ((، قَاَل حُمَمَّ
، إذًا هو ليس حبفص بن (2)له حديث واحٌد، وهو منكٌر...((وقال الذهيبُّ: )) ،(1)عليه((

د أبا عمر هذا الذي ذكر البخاري احلديث سليمان كما ظن العراقي،  والذي يبدو أنَّ حممَّ
 يف ترمجته هو نفسه حممد بن أبان، ولكن خفي على البخاري معرفته؛ ودليل ذلك من أوجه:

أواًل: أنَّ حممد بن أبان كنيته أبو عمر، وهذا اجملهول امسه حممد وكنيته أبو عمر  
 كذلك.

م يف موضعني اثنني أنَّ احلديث ال يعرف إال من ثانياً: أنَّه قد نص الطِباين كما  تقدَّ
 طريق حممد بن أبان.

ثالثاً: بعد التتبع مل أجد من تابع حممد بن أبان على حديثه، بل حىتَّ أنَّ البخاري قد 
نص على أنَّ هذا الراوي حممد أبا عمر ال يتابع على حديثه، ولو مل يكن هو نفسه حممد بن 

البخاري بأنَّ حممد بن أبان قد تابعه، فهذا التفريق من البخاري غري أبان النتقض قول 
 موفق.

نَّ هذا احلديث ال تصح نسبته إىل حفص بن سليمان، وأنَّ مدراه إ خالصة القول:
على حممد بن أبان اجلعفي، وأنَّه ليس حلفص بن سليمان ناقة وال مجل فيه كما ظن احلافظ 

يث حفص بن سليمان، فهذا من ضمن األحاديث اليت العراقي، حيث ظن أنَّ احلديث حد
 ال يصح نسبتها إىل حفص، واهلل أعلم .

 

                                                                        

 (.647ترمجة)1/179( التأريخ الكبري1)
( وقد حترَّف حممد أبو عمر فيه إىل: )حممد بن عمر(، وقد وقفت على أمثال 1555ترمجة)3/551(ميزان االعتدال2)

يكتسبون منها، فلم يرعوا حرمة لكتب أهل هذه التحريفات الشيء الكثري، فأصبح التحقيق لدى كثري من الناس جتارة 
 العلم، واهلل حسبنا ونعم الوكيل.
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 المبحث الثامن

 مرويات حفص بن سليمان الموقوفة على الصحابة

-تكلَّمُت يف هذا املبحث على مرويات حفص بن سليمان املوقوفة على الصحابة
لذلك أفردهتا يف هذا املبحث من باب مجعها ، ومروياتُه املوقوفة غري كثريٍة، -رضي اهلل عنهم

-يف مكاٍن واحٍد، وقد قمت مبناقشتها سرياً على املنهج املتبع يف األحاديث املرفوعة إىل النَّيبِّ 
، ومل أقسمها كتقسيم األحاديث املرفوعة باعتبار ما صحَّ إسنادها إىل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم
ا (1)حفص وما مل يصح قليلة ال حتتمل القسمة، وإفرادها يف مبحٍث واحٍد  ...؛ وذلك أهنَّ

 كاٍف وواٍف وشاٍف ملن يريد أْن يقف عليها.

وقد جيد القارئ يف هذا املبحث عدم التوسع يف الشواهد واملتابعات عند ذكر بعض 
األحاديث املوقوفة، ال سيما إذا كان احلديث غري متعلق باألحكام الشريعة؛ وذلك أنَّ أمهيته 

أحاديث األحكام، هذا أواًل، وأنَّ شرط املوقوف يف التثبت يقل عن شرط املرفوع تقل عن 
، وأنَّ موعظة الصحايب إْن مل تصح إليه (2)كما هو معلومٌ   -صلى اهلل عليه وسلَّم-إىل النَّيبِّ 

 مل أجد يل سلٌف قد عمد إىل ذكر الشواهد من باب تقويتها إىل قائلها.

ل الشروع يف نقد األحاديث املوقوفة من الكالم على تعريف وال بدَّ يف بادئ األمر وقب
 احلديث املوقوف:

                                                                        

وبفضل اهلل وتيسريه كان الكالم عليها نقدًا كاألحاديث املرفوعة، من بيان ما صحَّ إسنادها إىل حفص وما مل  (1)
 رتبة على أحرف املعجم.يصح، وباعتبار نكارة املنت من عدمها، إال أنَّ الكالم جاء عليها حديثاً عقيب حديث، م

))ال يُفرِّقون يف حتقيق أهلية الراوي بني من يروي احلديث  -يف األصل من حيث اجلملة-أهل الشأن من احملدثني (2)
، ومن يروي اآلثار عن الصَّحابة والتَّابعني، لكن ليس هذا على معىن املساواة يف َقْدر -صّلى اهلل عليه وسلَّم-عن النَّيبِّ 

م إذا كانوا يُ َفرِّقون فيما يرويه الرَّاوي عن النَّيبِّ التَّشديد  يف األحكام وما   -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-بني الصورتني، فإهنَّ
وما يروى عن غريه أوىل باالعتبار((، حترير -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-يرويه يف الرَّقائق، فتفريقهم بني ما يروى عن النَّيبِّ 

 .1/477علوم احلديث؛ للجديع،
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من  -رضي اهلل عنهم-فاحلديث املوقوف اصطالحاً: وهو ))ما يروى عن الصحابة 
صلى اهلل عليه  -أو أفعاهلم وحنوها، فيوقف عليهم، وال يتجاوز به إىل رسول اهلل  (1)أقواهلم

 .(2)((-وسلم 

إنَّ منه ما يتصل اإلسناد فيه إىل الصحايب، فيكون من املوقوف املوصول، ومنه ما  ثَّ 
ال يتصل إسناده، فيكون من املوقوف غري املوصول، على حسب ما عرف مثله يف املرفوع إىل 

من ختصيصه بالصحايب فذلك إذا ذكر  ، وما ذكر-صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
أي -مل مقيدًا يف غري الصحايب، فيقال: حديث كذا، وقفه فالنٌ املوقوف مطلقاً، وقد يستع

 .(3)، فال يستخدم لفظ املوقوف يف غري الصحايب إال مقيداً -غري الصحايب

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        

قد اعرتض الزركشي على هذا التعريف اعرتاضاً موفَّقاً حيث قال: ))هذا التَّعريف غري صاحل؛ ِإْذ ليس كل ما يروى  (1)
حايّب من قوله موقوفاً؛ فقد تظهر قريَنة تَ ْقَتِضي َرفعه؛ لَكونه ممَّا اَل جَمال لالجتهاد فيه؛ وأَنَّه مل يقلُه ِإالَّ   عن الصَّ

 .1/14، وينظر: النكت؛ البن الصالح1/412لنكت،توقيفاً...((، ا
 لذا، أين ذكرت األحاديث املوقفة لفظاً املرفوعة حكماً يف مجلة األحاديث املرفوعة.

 .45معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح: (2)
 .33، والتقريب والتيسري؛ للنووي:45( ينظر: معرفة علوم احلديث؛ البن الصالح:3)
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 الحديث األول.89
 -رضي اهلل عنه-ما جاء في قراءة عبد الرحمن السلمي على علي  

 .-رضي اهلل عنه-َعِلي  أنَّه قرأ القرآن على عن أيب عبد الرمحن السلمي، 

 تخريج الحديث:

، من حديث حفص بن سليمان عن عاصم، عن أيب عبد الرمحن (1)أخرجه الدارقطين
 السلمي به.

 المناقشة:

 همل يتبنيَّ معرفة صحة إسناده إىل حفص بن سليمان من عدمها؛ وذلك أينَّ مل أجد
، وعلى فرض صحة إسناده إىل حفص يكون إسناده ضعيفًا جداً؛ من أجل (2)مسندًا عنه

ح رواية حفص ومن تابعه على  حفص، إال أنَّ حفصًا قد توبع عليه، حىت أنَّ الدارقطين رجَّ
: ))وسئل عن العللرواية غريه عندما ساق االختالف يف هذا احلديث، حيث جاء يف 

صلَّى اللَّه عليه -عنه، أَنَُّه قرَأ الُقْرآَن َعَلى النَّيبِّ  رضي اهلل-حديث أيب عبد الرمحن، عن عليٍّ 
 .(3)-وسلَّم

فَ َقاَل: يرويه أَبو بكر بُن عيَّاٍش، عن عاصم، واْختُِلَف عنه، فرواُه َأمْحد بن يعقوب 
، عن ُيىي بن آدم، عن َأيب بكر بن عيَّاٍش، عن عاصٍم، عْن َأيب عبد الرَّمحن، أَنَُّه  مذيُّ قرأَ الرتِّ

 .-صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-على عليٍّ وعثمان، َوأَن َُّهَما قَ َرَءا على رُسول اللَّه 

                                                                        

 (.495)4/55العلل( يف 1)
وذلك أينِّ مل أجد من أخرجه عنه مسنداً، ومل أجد من أخرج هذه الرواية غري الدارقطين يف العلل يف هذا املوطن ( 2)

 حمذوف اإلسناد إىل حفص، كعادته يف ذكر االختالف على مدار اإلسناد؛ طلباً لالختصار .
 ، وسوف يأيت كالُم الدارقطين جبعلها مرجوحة.-عليه وسلَّمصلَّى اهلل -هذه الرواية املرفوعة إىل النَّيبِّ  (3)
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ُعْثَماَن، ومل يَ ْرفَ ُعوُه ِإىل  وخالفه عدٌد كبرٌي ممَّْن َرَواُه عن ُيىي بن آدم، فلْم يْذُكُروا ِفيه
 .-صلَّى اللَُّه عليه وسلَّم-النَّيبِّ 

، عْن َأيب بكر بن َعيَّاٍش، عن عاصٍم، عن (1)عفيُّ أَبُو َسعيدٍ َورواُه ُيىي بن سلْيمان اجلُ 
 أيب َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َعِليٍّ وحَدُه َوَرفَ َعُه.

.  والصَِّحيُح أنَّه موقوٌف على َعِليٍّ

 َكَذِلَك رواُه َأصحاُب َأيب بكٍر عنه.

 ْيًضا.ورواُه ِإْسَحاُق بن رَاَهَوْيِه عْن ُيىي ْبِن آَدَم ورفعُه أَ 

وكذلك رواه حفُص بُن ُسَليماَن، َوَأْصَحاُب َعاِصٍم، َعْن َعاِصٍم، وملَْ يَ ْرفَ ُعوُه وملَْ جُيَاِوُزوا 
 ِبِه عِليًّا، َوُهَو احملُفوُظ.

ْرِمِذيِّ  وسأَلته عنْ  فَ َقاَل اَل أَعرفه ِإالَّ يف هذا وُيْشِبُه َأن يكون  (2)َأمْحََد ْبِن يَ ْعُقوَب الت ِّ
 .(3)ضعيفاً((

مل يتبنيَّ لنا معرفة صحة -نَّ هذا احلديث من تلكم األحاديث اليتإ خالصة القول:
، وعلى فرض صحة إسناد احلديث إىل حفص يكون هذا احلديث من -إسنادها إىل حفص

ح رو  صحيح حديثه؛ وذلك أنَّه توبع على روايته هلذا ية ااحلديث، حىت أنَّ الدارقطينَّ رجَّ
، وأنَّ من رواه مرفوعاً أو -رضي اهلل عنه-حفص واجلماعة يف جعل احلديث موقوفاً على علي

                                                                        

خيطئ، من العاشرة، مات  ( هو))ُيىي بن سليمان بن ُيىي بن سعيد اجلعفي، أبو سعيد الكويف، نزيل مصر، صدوقٌ 1)
 (، وروايته هذه ضعيفة؛ ملخالفته اجلماعة يف حديثه.7654ترمجة)691سنة سبع أو مثان وثالثني خ ت((، التقريب

مل يزد أحٌد على قول الدارقطين هذا يف تضعيف أمحد بن يعقوب الرتمذي هذا، ينظر: املغين يف الضعفاء؛ للذهيب  (2)
 (.996ترمجة)1/327(، وميزان االعتدال492ترمجة)

 (.495)4/55(العلل3)
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فقد وهم يف قوله، فيكون هذا احلديث من األحاديث اليت  -رضي اهلل عنه-بذكر عثمان
 اهلل أعلم .حفظها حفص بن سليمان بدليل املتابعات وترجيح الدارقطين، و 
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 الحديث الثاني.91
 (1) }تَ َعاَلْوا قَاتُِلوا ِفي َسِبيِل اهلِل َأِو اْدفَ ُعوا{ما جاء في تفسير قوله 

ي َسِبيِل }تَ َعاَلْوا قَاتُِلوا فِ  :-عزَّ وجلَّ -، يف قوله -رضي اهلل عنهما-عن ابِن عبَّاسٍ 
 بِأَنْ ُفِسُكْم َوِإْن َلْم تُ َقاتُِلوا.،قال: َتْكثُ ُروا (2)اهلِل َأِو اْدفَ ُعوا{

 تخريج الحديث:

ثنا أَبو الرَّبيع (3)أخرجه ابن املنذر د بِن ُيىي، قال: حدَّ ، من حديث ُيىي بن حممَّ
ثنا حفص بن َأيب داود، عن كثري بن ِشْنِظرٍي، عن جماهٍد، عن ابِن عبَّاسٍ  -الزَّهراينُّ، قال: حدَّ

 .-رضي اهلل عنهما

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ومل يتابعه أحٌد عليه به عن 
، فهذا ممَّا ال يقبل تفرده، فهو إسناد ضعيٌف معلول بالغرابة -رضي اهلل عنهما-ابن عبَّاس

رضي اهلل -وبضعف حفص بن سليمان، مع القول بأنَّ التفسري املنقول عن ابن عباس 
-، إال أنَّ اإلسناد إىل ابن عباس(4)فق لكتب التفسري املعتمدةتفسري صحيٌح؛ موا -عنهما

                                                                        

 . 157( سورة آل عمران، من اآلية: 1)
 . 157( سورة آل عمران، من اآلية: 2)
 .2/412تفسريه ( يف3)
بذلك عبَد اهلل بن أيّب ابن سلول املنافق وأصحابَه، الذين رجعوا عن رسول اهلل  -تعاىل ذكره-قال الطِبي: ))يعين  (4)

إىل املشركني بأحد لقتاهلم، فقال  -صلى اهلل عليه وسلم-وعن أصحابه، حني سار َنيِبُّ اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-
وا املشركني معنا، أو ادفعوا بتكثريكم سوادنا! فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم، هلم املسلمون: تعالوا قاتل

ال نرى أنَّه يكون بينكم وبني القوم قتاٌل! فأبدْوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه...((،  ولكنا معكم عليهم، ولكن
 . 4/256؛ للقرطيب، وينظر: اجلامع ألحكام القرآن7/371جامع البيان؛ للطِبي
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ب هذا اإلسناد خطأ، فهو مظغري ثابت، فقد يكو  -رضي اهلل عنه ذلك؛ لضعفه، لنة ن رُكِّ
 اهلل أعلم.فص بن سليمان به، مع عدم املتابع، و ولتفرُّد ح

ا حفص بن نَّ هذا احلديث من األحاديث املوقوفة اليت تفرَّد هبإخالصة القول: 
سليمان ومل يتابع عليها أي متابعة، فيكون من مجلة منكراته اليت انفرد هبا من قبل اإلسناد 

جاء موافقاً  -رضي اهلل عنه-واملنت، مع القول بأنَّ منت احلديث هذا املوقوف على ابن عباس
 لتفسري أئمة التفسري كما سبق بيانه، واهلل أعلم .
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 الحديث الثالث.91
 ما جاء في قراءة الحسن والحسين على أبي عبد الرحمن السلمي

، قال: لميِّ رضوان اهلل -قرأ عليَّ الحسُن والحسينُ  عن أيب عبد الرمحن السُّ
ذلك وكان يقضي  -رضي اهلل عنه-فسمع عليٌّ (1){َوَأْرُجِلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَ ْينِ }، -عليهما

 .{َوَأْرُجَلُكمْ }بين الناس فقال:

 

 الحديث:تخريج 

، من حديث احلسني بن علي الصدائي، عن أبيه، عن حفص بن (2)أخرجه الطِبي   
 سليمان الغاضري، عن عامر بن كليب، عن أيب عبد الرمحن السلمي به.

 المناقشة:

، ومل (3)مل يصح إسناده إىل حفص بن سليمان؛ وذلك لضعف علي بن يزيد الصدائي
 احلديث.أجد من تابعه على روايته هلذا 

، إال أنَّ هذا احلديث وقصته ال يثبتان من هذا (4)ثَّ ال شكَّ أنَّ كال القراءتني متواترتني
 الوجه كما سبق بيانه.

                                                                        

 .5( سورة املائدة، من اآلية: 1)
 (.11461)15/66تفسريه ( يف2)
مت ترمجته3)  .(تقدَّ
م وخفضها من قَ ْوله }وأرجلكم{، فَ َقرََأ اْبن كثري ومحزة وأَبو عمرو  (4) قال ابن جماهد: ))َواْختلُفوا يف نصب الالَّ

أَبُو بكر َعن َعاِصم }وأرجلكم{  أرجلكم{ نصباً،  وروى}وأرجلكم{ خفضاً، وقرَأ نافع واْبن عامر والكسائي }و 
، وينظر: البدور الزاهرة؛ لعبد الفتاح 243خفضاً، وروى َحْفص َعن َعاِصم }وأرجلكم{ نصباً((؛ السبعة يف القراءات:

 .19القاضي:
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نَّ هذا اخلِب ال يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، وذلك لضعف إ خالصة القول:
جل حفص الرواة عن حفص، وعلى فرض صحته إليه يكون إسناده ضعيفًا جداً؛ ولك من أ

 بن سليمان، مع القول بأنَّ أصل اخلِب صحيٌح متواتٌر، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

361 

 الحديث الرابع.92
رضي اهلل -لمن قدمه على الشيخين -رضي اهلل عنه-ما جاء في تغليظ علي  

 -عنهما

أَِبي َلْو أُتِيُت ِبَرُجٍل يُ َفضِّلُِني َعَلى قال:  -رضي اهلل عنه-عن عليِّ بن َأيب طالبٍ 
 .(1)َلَعاقَ ْبُتُه ِمْثَل َحدِّ الزَّاِني -رضي اهلل عنهما-َبْكٍر َوُعَمرَ 

 تخريج الحديث:

، من حديث علي، قال: حدثنا علي بن عبد اهلل بن الفضل (2)أخرجه العشاري
مبصر: حدثنا أبو معشر الدارمي: حدثنا أبو الربيع: حدثنا حفص بن أيب داود، عن اهليثم بن 

 به. -رضي اهلل عنه-ة العويف، عن عليحبيب، عن عطي

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، ثَّ لضعف عطية العويف، 
إال أنَّ احلمل يكون على حفٍص؛ لعدم املتابع له على إسناده هذا، فيكون اإلسناد مل يصح 

 إىل عطية، فيكون اإلنكار وتضعيف اإلسناد مضنته حفص بن سليمان.

أنَّ رجاًل أتاه  نفسه من وجه آخر، -رضي اهلل عنه-وقد جاء معىن احلديث عن عليٍّ 
قال: أما  قال: ال،؟-صلَّى اهلل عليه وسلَّم-فقال: هل رأيت النَّبيَّ  فقال: أنت خري النَّاس،

قال: أما إنَّك  قال: ال، قال: فما رأيت عمر؟ قال: ال،؟-رضي اهلل عنه-رأيت أبا بكر
لقتلتك، ولو قلَت رأيُت أبا بكر  -صلَّى اهلُل عليه وسلَّم-لو قلَت إنَّك رأيَت النَّبيَّ 

                                                                        

 .أي: مئة جلدة (1)
 (.35162) 13/25ندي (، وينظر: كنز العمال؛ للمتقي اهل45فضائل أيب بكر الصديق) ( يف كتابه2)
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ضعف هبلول بن  ؛ لشدة(2)وإسناده ضعيف جداً . (1)لجلدتك -رضي اهلل عنهما-وعمر
 .(3)عبيد

 .ومما تقدم يتبنيَّ أنَّ هذا احلديث املوقوف غري ثابت املعىن من كال الطريقني

نَّ هذا احلديث املوقوف من األحاديث اليت انفرد بروايتها حفص بن إ خالصة القول:
سليمان ومل يتابع عليها متابعة صحيحة، وأنَّ ما توبع عليه إَّنا توبع مبعناه وهي رواية غري 
ة ضعفها، فيكون هذا احلديث املوقوف غري ثابت  صحيحة أيضًا كما تقدم بيان شدَّ

رعي، فيكون من مجلة منكرات حفص اإلسناد، ومل يأت  ما يشهد له يف بيان هذا احلكم الشَّ
 اليت تنكر عليه من قبل اإلسناد واملنت، واهلل أعلم .

 

 

 

                                                                        

 (.35163)13/25(، وينظر: كنز العمال، للمتقي اهلندي42( أخرجه: العشاري يف فضائل أيب بكر الصديق)1)
قد يستغرب من يستغرب على مثل هذه الروايات غري ثابتة اإلسناد، ملَ وضعها املؤلف هنا يف هذا الكتاب، وهي  (2)

ا ال  روايات تالفة؟ وجياب على هذا السؤال، بأنَّ  مثل الكتب املخصوصة برواية فضائل إمام معنيَّ من أئمة املسلمني، أهنَّ
تشرتط صحة الروايات، وإَّنا تكتفي باجلمع من غري التحقيق وبيان ضعف هاتيك الروايات، وملَّا كان هؤالء املؤلفون 

فال يوجد عيب يف صنيعهم  من أصحاب الكتب يذكرون اإلسناد إىل قائله فقد برئت عهدهتم، فمن أسند فقد أحال،
هذا، وإَّنا العيب فيمن ال يفهم طريقتهم، فقد كان العلماء يعتنون جبمع الصحيح؛ للعمل به، وجبمع الضعيف؛ لبيان 
ضعفه وهتكه؛ ث خلشية أْن ال يطلع من جاء بعدهم على أسباب تركهم لبعض األسانيد، فدونوها لنا من باب نقلهم 

 األمانة جبملتها... . 
(: ))هبلول بن 1757ترمجة) 2/429ضعفه وأثخن القول فيه مجٌع من األئمة، قال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل (3)

عبيد الكويف ...،سألت أيب عن هبلول بن عبيد فقال: هو ضعيف احلديث ذاهب، سئل أبو زرعة عن هبلول بن عبيد 
مل يقرأه علينا ((، وينظر: اجملروحني؛ البن حبان فقال: ليس بشيء، منكر احلديث حسبك به ضعفاً، وترك حديثه و 

 (.1329ترمجة) 1/366(، وميزان االعتدال؛ للذهيب297) 2/249(، والكامل يف الضعفاء167ترمجة) 1/252
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 الحديث الخامس.93
 ما جاء في بيان الَقْدر الذي بين السماء واألرض وغيرها

َواأَلْرِض َمِسيَرُة َما بَ ْيَن السََّماِء قال:)) -رضي اللَّه عنه-عن عبد اللَّه بن مْسُعوٍد 
َخْمِس مئِة َعاٍم، َوَما بَ ْيَن ُكلِّ َسَماَءْيِن َمِسيَرُة َخْمِس ِمَئِة َعاٍم، َوُبْصُر ُكلِّ َسَماٍء َخْمِس 
ِمَئِة َعاٍم، َوَما بَ ْيَن السََّماِء السَّاِبَعِة َوبَ ْيَن اْلَعْرِش َخْمُس ِمَئِة َعاٍم، َوَما بَ ْيَن اْلَعْرِش َوبَ ْيَن 

ْلَماِء َخْمُس ِمَئِة َعاٍم، َواْلَعْرُش َواْلُكْرِسيُّ فَ ْوَق اْلَماِء، َواللَُّه تَ َعاَلى فَ ْوَق اْلَعْرِش َوِبُكلِّ ا
َمَكاٍن، َوال َيْخَفى َعَلْيِه َشْيء  ِمْن َأْعَماِلُكْم، َوال يَ ْعُزُب َعَلْيِه ِمثْ َقاُل ذرة ِفي السََّماَوات 

 ((.ْصَغُر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَ رُ َوال ِفي اأَلْرِض َوال أَ 

 تخريج الحديث:

ثنا (1)أخرجه اخلطيب : حدَّ ، من حديث  القاضي َأيب عمر القاسم بن جعفٍر اهلامشيِّ
اٍر:  عليُّ بن ِإسحاق ُد بن بكَّ ثنا حممَّ : حدَّ ثنا احلَسُن بن املثَ ىنَّ بن معاٍذ العنَِبِيُّ : حدَّ املادرَاِئيُّ
ثَنا أَبو عمر  ثنا عاِصُم بن َأيب النَُّجوِد، عن َأيب وائٍل، عن حدَّ حفص بن سليمان البزَّاُز: حدَّ

 .-َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -عبد اللَّه بن مسعوٍد 

 المناقشة:

إسناده ضعيٌف جداً؛ وذلك من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ حفصًا قد توبع 
ة اإلسناد مبا يدل على أنَّه قد حفظ احلديث عن عاصم؛ فقد تابعه  على حديثه متابعات تامَّ

، كالمها عن عاصم بن أيب النجود به. وهذه املتابعات تدل (3)، ومحاد بن سلمة(2)املسعوديُّ 
                                                                        

 (.131)2/17موضح أوهام اجلمع والتفريق ( يف1)
مت ترمجته، وقد أخرج روايته هذه: ابن خزمية يف التوحيد (2) ، والعكِبي 2/656شيخ يف العظمة، وأبو ال2/116تقدَّ

 (.121)3/17يف اإلبانة
مت ترمجته، وقد أخرج روايته هذه: ابن خزمية يف التوحيد (3)  (.1915)9/252، والطِباين يف الكبري1/242تقدَّ
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على أنَّ حفصًا قد حفظ احلديث عن شيخه عاصم بن أيب النجود، ولكن يبقى هذا 
عاصم عن  احلديث املوقوف ضعيفاً وإن مل يكن يضعف حبفص بن سليمان؛ وذلك أنَّ رواية

 .(1)زر مضطربة ضعيفة عند أهل احلديث خاصة

 وقد جاء هذا احلديث املوقوف باملعىن عن كعب األحبار قوله، كما رواه  ُعمر     
ِإنَّ اللََّه تَ َعاَلى َجَعَل َما بَ ْيَن السََّماِء َواأْلَْرِض موىل ُغْفَرَة، َأنَّ َكْعًبا، ذََكَر ُعُلوَّ اجْلَبَّاِر فَ َقاَل: 

ِسيَرَة َخْمِسِماَئِة َسَنٍة، وََكثََّف السََّماَء ِمْثَل َذِلَك، َوَما بَ ْيَن ُكلِّ َسَمائَ ْيِن ِمْثُل َذِلَك، مَ 
نْ يَا  وََكث ََّفَها ِمْثَل َذِلَك، ثُمَّ َخَلَق َسْبَع َأَرِضيَن، َفَجَعَل َما بَ ْيَن ُكلِّ َأَرِضيَن َما بَ ْيَن َسَماِء الدُّ

َف ُكلَّ َأْرٍض ِمْثَل َذِلَك، وََكاَن اْلَعْرُش َعَلى اْلَماِء، فَ َرَفَع اْلَماَء َحتَّى َجَعَل َواأْلَْرِض، وََكثَّ 
َعَلْيِه اْلَعْرَش، ثُمَّ َذَهَب بِاْلَماِء َحتَّى َجَعَلُه َتْحَت اأْلَْرِض السَّاِبَعِة، َفَما بَ ْيَن َأْعَلى اْلَماِء 

. (3). وإسناده ضعيف؛ وذلك لضعف عمر موىل غفرة(2)ِلهِ الَِّذي َعَلى السََّماِء ِإَلى َأْسفَ 
املتقدم؛  -رضي اهلل عنه-من حديث ابن مسعود (4)وعلى ضعف إسناده فهو أشبه بالصواب

رضي اهلل -وذلك بأْن جيعل هذا احلديث من علم أهل الكتاب موقوفًا على كعب األحبار
 -رضي اهلل عنه-، ال سيما وأنَّ هذا احلديث ليس مما يقال باالجتهاد، وابن مسعود-عنه

ث عن أهل الكتاب، واهلل أعلم.  ليس ممن عرف بأنَّه ُيدِّ

                                                                        

م بيان هذه املسألة . (1)  تقدَّ
 (.2551)2/492أخرجه: ابن أيب حامت يف تفسريه (2)
، موىل ُغْفرة، بضم املعجمة، وسكون الفاء، ضعيٌف، وكان كثرَي اإلرساِل، من هو))عمر بن عبد اهلل املدين (3)

 (.4934ترمجة ) 414اخلامسة، مات سنة مخس أو ست وأربعني د ت((، التقريب؛ البن حجر 
ثون كثريًا عند بياهنم لعلل بعض األحاديث، ال سيما يف بيان االختالف (4)  عبارة )أشبه بالصواب( يستخدمها احملدِّ

يف إرسال احلديث ووصله، ووقفه ورفعه، وقوهلم هذا يأيت نتيجة قصور قرائن الرتجيح لديهم عند االختالف يف 
احلديث، أو لعدم وجود املرجحات احلاكمة إلحدى الروايتني على األخرى، كحديثنا هذا، فكال الروايتني فيهما 

يث موقوفًا على كعب األحبار...ومن ينظر يف العلل؛ ضعف، وليس مثة ما يرجح به إال ما تقدم ذكره بأْن جيعل احلد
للدارقطين جيد أنَّ الدارقطين يستخدم هذا اللفظة بكثرة، أعين قوله)أشبه بالصواب(، وقد بينت هذا األمر لبيان سلفي 

 يف صنيعي هذا، واحلمد هلل رب العاملني .
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رضي اهلل -نَّ هذا احلديث من األحاديث املوقوفة على ابن مسعودإة القول: خالص
ممَّا قد حفظها حفص بن سليمان، فيكون هذا احلديث من مجلة األحاديث اليت  -عنه

ث هبا حفص بن سليمان وحفظها، مع القول بأنَّ أصل احلديث يضعَّف بغريه كما سبق  حدَّ
 .، واهلل أعلمكعب األحبار، فيكون من علم أهل الكتاب  بيانه، وأنَّه يشبه أْن يكون من قول
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 الحديث السَّادس.94
 ما جاء في عظم أجر من قرأ حرفاً من القرآن

َعزَّ -َمْن قَ َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه قَاَل: )) -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -عبد اهلل بن مسعود
 ((.َوتَ َعاَلى َزْوَجتَ ْيِن ِمَن اْلُحوِر اْلِعينِ َزوََّجُه اللَُّه تَ َباَرَك  -َوجلَّ 

 تخريج الحديث:

، من حديث حممد بن عبد الرزاق: أخِبين جدي: أخِبنا إسحاق (1)أخرجه ابن منده
بن إبراهيم: حدثنا أمحد بن منيع: حدثنا حسني بن حممد: حدثنا أبو عمر حفص القارئ: 

 به. -رضي اهلل عنه-عن أبيه، عن ابن مسعودعن عبد األعلى التيمي: عن إبراهيم التيمي، 

 المناقشة:

اً؛ من أجل حفص بن سليمان، إال أنَّ حفصًا متابٌع على حديثه  إسناده ضعيٌف جدَّ
هذا متابعة تامة اإلسناد؛ كما أشار ابن منده إىل ذلك بقوله عقيب حديث حفص : ))رواه 

نَّ ، ثَّ إ(3)ب القاص منكُر احلديث، وأبو طال(2)أبو طالب القاص، عن عبد االعلى التيمي((
ابن منده مل يسق اإلسناد إىل أيب طالب القاص، فال جيزم بصحة اإلسناد  إليه، فضاًل على 

                                                                        

 (.21)-عز وجل-كالم اهللالرد على من يقول امل حرف لينفي األلف واالم وامليم عن   ( يف1)
 (.21الرد على من يقول امل عقيب)أخرجه: ابن مندْه في (2)
( التأريخ 3141ترمجة )1/312ضعفه غري واحٍد من األئمة، ومل يوثقه غري أيب حامت الرازي، فقال البخاري يف (3)

))سألته عنه فقال: حمله (: 129ترمجة)9/199الكبري: ))منكر احلديث((، وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل
الصدق مل يرو شيئا منكراً، وهو ثقة يف احلديث، أدخله البخاري يف كتاب الضعفاء فسمعت أيب يقول: ُيول من 

 3/117(: ))وكان خيطئ((، وقال يف اجملروحني11725ترمجة)7/514هناك((، وقال ابن حبان يف الثقات
خيثمة األنصاري أبو طالب القاص من أهل الكوفة يروي  (: ))ُيىي بن يعقوب بن مدرك بن سعد بن1255ترمجة)

عن الثقات األشياء املقلوبات على قلة روايته حىت رمبا  عن حمارب بن دينار والكوفيني روى عنه ُيىي بن واضح يروي
سبق إىل قلب من يسمعها أنه كان املعتمد لذلك ال جيوز االحتجاج به...((، وينظر: الكامل؛ البن 

 (.992ترمجة)5/213(، ولسان امليزان2134ة)ترمج9/19عدي
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اإلسناد ال تقوي رواية حفص  ةأنَّ أبا طالب ضعيف كما سبق، فتكون هذه املتابعة ضعيف
ا مقوية لرواية حفص بن سليمان شيئاً، ثَّ على فرض أنَّ هذه الرواية صحيحة اإلسنا د وأهنَّ

فيبقى احلديث ضعيفاً من هذا الوجه؛ وذلك أنَّ مدراه على عبد األعلى التيمي، وهو جمهوٌل 
 .(1)احلال

وقد توبع حفص على حديثه هذا متابعة قاصرة من حيث اإلسناد، إال أنَّ متنها      
سى، عن حممد بن  خمالٌف حلديث حفص، ويعلُّ حديَث حفص هبا، حيث رواه أيوب بن مو 

صلَّى اللَّه -يُقوُل: قَال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-كعب القرظي، عن عبد اهلل بن مسعود
َمْن قَ َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اهلِل فَ َلُه بِِه َحَسَنة ، َوالَحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِلَها، الَ : ))-عليه وسلَّم

، َوَلِكْن أَِلف  َحرْ  وصححه الرتمذي مع  (2)((ف  َواَلم  َحْرف  َوِميم  َحْرف  َأُقوُل اْلم َحْرف 
ْحَدِثنْي وقفه بعض ، ورجح(3)اإلشارة إىل االختالف يف وقفه ورفعه

ُ
.  وله شاهٌد من (4)امل

رضي -حديث موسى بن عبيدة، عن حممد بن كعب القرظي، عن عوف بن مالك األشجعي
َمْن قَ َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اللَِّه َكَتَب اهلُل عليه َوسلَّم: ))صلَّى -قال: قال َرُسوُل اللَِّه  -اهلل عنه

                                                                        

(: 146ترمجة)5/21(، وقال ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل1747ترمجة)5/72(ذكره البخاري يف التأريخ الكبري1)
))عبد االعلى التيمي، روى عن ابراهيم التيمي قوله، روى عنه أبو طالب ُيىي بن يعقوب القاص، ومسعر، والعالء بن 

(، وقال أمحد بن حنبل: 15579ترمجة)5/456، مسعت أيب يقول ذلك((، وذكره ابن حبان يف الثقاتسامل العبدي
 (.679))ال أعرفه((؛ حبر الدم؛ البن عبد اهلادي)

 (.2915)6/26(أخرجه: الرتمذي، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من األجر2)
حلديث من غري هذا الوجه عن ابن مسعود، رواه أبو األحوص، عن ابن مسعود، رفعه ( حيث قال: ))ويروى هذا ا3)

بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود، هذا حديٌث حسٌن صحيٌح غريٌب من هذا الوجه...((، والراجح فيه أنَّ حديث 
ن عبد اهلل بن رضي اهلل عنه، وأنَّ إسناده منقطع، فمحمد بن كعب القرظي مل يسمع م-موقوف على ابن مسعود

، ينظر تفصيل ذلك يف تعليق الدكتور سعد احلميد على التفسري من سنن سعيد بن -رضي اهلل عنه-مسعود
 (.1( حاشية)4) 1/17منصور

ينظر حبث هذا احلديث يف )ملتقى أهل احلديث(، على الشبة العنكبوتية، حيث رجحوا أنَّ احلديث موقوٌف، وكما (4)
 ينظر التعليق السابق.
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، (2). وإسناده ضعيٌف؛ وذلك أن موسى بن عبيدة ضعيف احلديث(1)((اللَُّه َلُه َحَسَنًة...
م يف جعله احلديث من مسند عوف بن مالك األشجعي رضي اهلل -وقد خالف فيه من تقدَّ

 .-عنه

ث حفص املوقوف ال يصح إسناده؛ من أجل حفص، ثَّ نَّ حديإخالصة القول: 
لضعف عبد االعلى التيمي، إال أنَّ احلمل يكون فيه على حفص ابن سليمان؛ وذلك لعدم 
املتابعة الصحيحة له، وأنَّ متنه وإسناده خمالف ملا صححه الرتمذي؛ حيث أنَّ الرتمذي 

لقول بأن الراجح هو أنَّ احلديث صحح الرواية املرفوعة على اختالف يف لفظ احلديث، مع ا
، إال أنَّ حديث حفص يعلُّ من قبل متنه أيضاً، -رضي اهلل عنه-موقوٌف على ابن مسعود

إضافة إىل عدم املتابعة الصحيحة من قبل اإلسناد، فيكون هذا احلديث من األحاديث 
 املوقوفة اليت تنكر على حفص من قبل اإلسناد واملنت، واهلل أعلم .

 

 

 

 

 

 
                                                                        

 (، والطِباين يف األوسط2751)7/192(، والبزار29933)5/111أخرجه: ابن أيب شيبة يف املصنف(1)
 (.1135) 3/375(، والبيهقي يف شعب اإلميان 141)11/75(، والكبري314)1/151

الربذي  هو))موسى بن عبيدة، بضم أوله، بن نشيط، بفتح النون وكسر املعجمة بعدها حتتانية ساكنة ث مهملة، (2)
فتح الراء واملوحدة ث معجمة، أبو عبد العزيز املدين، ضعيٌف وال سيما يف عبد اهلل بن دينار، وكان عابدًا من صغار ب

 (.5919ترمجة)662السادسة، مات سنة ثالث ومخسني ت ق((، التقريب
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 الحديث السَّابع.95
 ما جاء في هول الموت

نْ َيا َواآلِخَرِة قال: )) -رضي اهلل عنه-عن شداد بن أوس الَمْوُت أْقَطُع َهْول  ِفي الدُّ
َعَلى الُمؤِمِن، َوالَمْوُت أَشدُّ ِمْن َنْشٍر بِالَمَناِشْيٍر، َوقَ ْرٍض بِالَمَقارِْيٍض، َوَغلٍي ِفي الُقُدْوِر، 

نْ َيا بِأَلِم الَمْوِت َما انْ تَ َفُعوا ِبَعْيٍش َوال لذُّوا بِنَ ْومٍ َوَلو أنَّ   ((. الَميِِّت ُنِشَر فَأْخبَ َر أْهَل الدُّ

 تخريج الحديث:

، من حديث أيب بكر حممد بن شجاع: أنبأ أبو عمرو بن (1)أخرجه ابن عساكرٍ 
أبو بكر بن أيب الدنيا: منده: أنبأ احلسن بن حممد بن أمحد: أنبأ أبو احلسن اللبناين: ثنا 

: ثنا داود بن مهران: ثنا حفص بن سليمان املقرئ، عن -(2)هو ابن احلسني-حدثين حممد 
 به. -رضي اهلل عنه-أيب رجاء الشامي، عن شداد بن أوس

 

 

 
                                                                        

 (2751ترمجة)22/415تأريخ دمشق ( يف1)
نسب غري شيخه عند حتديثه  جيوز للراوي أن يزيد يف(قوله: )هو ابن احلسني( يقودنا إىل سؤال، وهو: هل 2)

؟ واجلواب: ال جيوز للراوي أن يزيد يف نسب غري شيخه إال بشرط: وهو أن يبني ذلك لكي ال يكون كاذباً للحديث
وليس من كالم شيوخه ، لذلك وجب -واهلل أعلم-على شيخه، فقول هو )هو ابن احلسني( هذا من قول ابن عساكر

وإال==يكون قول شيخه ما مل يقل ، أما إن روى هذا التفسري عن شيخه فيقول : عن حممد  -هو -ب      عليه أن يأيت
. أما إذا كان شيخه فيحق له أن ينسبه وما إىل غري ذلك ، فيحق له أن يقول : حدثنا فالٌن اإلمام العلم  -بن احلسني

واجلواب : هو لإليضاح ولزوال اللبس ، كأن يكون ال إخل... . وقد يسأل سائل ما فائدة قوله: هو فالن ابن فالن ؟
، 1/31يعرف إال بكنيته أو تشابه االسم وتقارب الطبقة وما إىل غري ذلك. واهلل وأعلم، ينظر: شرح النووي على مسلم

قى املقدمة، وينظر: مقال أسئلة وأجوبة يف علم احلديث؛ للباحث، وهو مقال منشور على الشبكة العنكبوتية، يف )ملت
 أهل احلديث( وغريه.
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 المناقشة:

إسناده مل يصح إىل حفص بن سليمان؛ وذلك جلهالة حال احلسني بن حممد بن 
 تابعه على حديثه هذا، فيكون من مروياته اليت انفرد هبا.، ومل أجد من (1)أمحد

أنَّ هذا احلديث املوقوف ال يصح إسناده إىل حفص بن سليمان، خالصة القول: 
وعلى فرض صحة إسناد إىل حفص يكون احلديث ضعيفاً جداً؛ وذلك من أجل حفص، إال 

فة اليت مل يصح إسنادها إىل أنَّه مل يصح إليه، فيكون هذا احلديث من تلكم األحاديث املوقو 
 ، واهلل أعلم . (2)حفص

 

 

 

 

 

 

                                                                        

د بن َأمحد بن يوسف بن 1) د احلسن بن حممَّ (فهو جمهول احلال، مل يذكر جبرح وال تعديل، قال ابن نقطة: ))أَبو حممَّ
د بن إِبراهيم  د بن عمر بن أبان اللبناين، َوأيب علي َأمحد بن حممَّ ث عن أيب احلسن َأمحد بن حممَّ يوه، أصبهاينٌّ، حدَّ

اب بن أيب عبد اهلل بن َمْنَده، وأَبو الفتح طاهر بن علينب ممويةالصحاف، حدَّ   -كذا-ث عنه أَبو عمرو عبد الوهَّ
 (.315ترمجة)1/217وغريمها من أهل َأصبهان((

ة املوت، وليس فيه حكم شرعيٌّ يتعلق بالعبادات أو غريها 2) ( ومنت هذا احلديث املوقوف هو موعظة وحتذيٌر من شدَّ
ذا خِب ممَّا يتساهل فيه من باب الرواية والدراية، وال يتشدد فيه، وال يستنكر على راويه وال جيعل من من األحكام، فهك

منكراته، إال أنَّ األمانة والبحث األكادميي اقتضيا إىل بيان أنَّ اإلسناد إىل قائله ال يصح، مع القول بأنَّ هكذا مرويات 
 ، واهلل أعلم .تروى من باب االستئناس وال يتشدد يف روايتها
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 الخاتمة وأبرُز النَّتائج

بعد أْن طفُت مع حفص ورحالته، وشيوخه وتالمذته، وأسرته وأحاديثه، ومالمح     
حول ثناء العلماء على حفص وقراءته، ومع كالم العلماء احملدثني يف مرتبته جرحاً وتعديالً يف 

أبرز النتائج اليت توصلُت إليها، واآلراء اليت وقفت عليها، واألحكام  مقيَّداً كتُب أحاديثه،  
اليت ُيتكم هبا، وأْن أجعلها يف هذه الورقات، وكما هي اجلادَّة املسلوكة عند كتابة البحوث 

 األكادمييَّة، وميكن إمجال ذلك على ما يل:

 حول حفص بن  ةً سرية مستوفا نَّ كتب الرجال والتواريخ، مل حتمل يف ثناياهاأوالً: إ
 سليمان األسدي، فقد حرمتنا من ذكر أسرته وأوالده ومن كثري رحالته.

 ( شيخاً، بني 45ثانياً: كان حلفص بن سليمان شيوٌخ كثريون، قد وقفت له على )
من أخذ عنهم احلديث أو القراءة، ويكاد أْن يكون ثلثهم مل تذكرهم كتب الرتاجم، وإَّنا  

ث كان ذلك نتيج ة استقراء مروياته اليت قمت هبا، فهي من مثرات هذا البحث، وكما حدَّ
عن حفص عدٌد غري قليل، بل عدٌد كبري، حيث بلغ عدد اآلخذين عن حفص من القرَّاء 

ثني الذين وقفُت عليهم )  ( راوياً، ومعظمهم مل تذكره كتب من ترمجت له.75واحملدِّ
  ثني على تضعيف حفص وعدم االحتجاج به، إْن ثالثاً: تكاد أْن تتفق عبارات احملدِّ

ا قوٌل يعين به قائله اخلطأ وليس الكذب  به فهي: إمَّ ا أقوال من كذَّ مل تكن قد اتفقت، أمَّ
به قد جازف وأخطأ يف قوله. ا أنَّ يكون من كذَّ  االصطالحي، وإمَّ

  ا إنَّ عبارات وصنيع من وثَّق حفص ا مرجوحًة، وإمَّ ا أهنَّ بن سليمان يف احلديث إمَّ
ا عرضة للشك والريب. ا أهنَّ ا نسبت ألصحاهبا خطأ، وإمَّ  أهنَّ

  رابعاً: إنَّ عدالة حفص بن سليمان متفٌق عليها، وكذلك صحة قراءته، فهي
ا يصرف إىل روايته  صحيحة متواترة باالتفاق، وأنَّ ما نسب إىل حفص من ضعف إَّنَّ

 ث.للحدي
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  خامساً: تضعيف الراوي يف بعض املوضوعات ال يعين أنَّ الضعف جيري إىل علومه
د ذلك  وموضوعاته األخرى اليت رويت وأخذت عنه، فحفص ضعيٌف باحلديث كما قد تأكَّ

 تأكيداً، وأشدُّ تأكيداً منه أنَّه ثقٌة ثبٌت إماٌم يف القراءة.
 شر قراءة عاصم، حىتَّ إنَّ النَّاسسادساً: كان حلفص بن سليمان الدور الكبري لن-

 ال يقرؤون القرآن اليوم إال بروايته اليت رواها عن شيخه عاصم. -يف األعم األغلب
  ر سابعاً: كان لنقد األحاديث األمهيَّة الكِبى يف علوم احلديث، وال بدَّ للمتصدِّ

 وقوَّة يف الفهم.لنقد األحاديث من شروط تتوفر به، من متانة يف الدين، وسعة من العلم، 
  ِّيكون  -صلى اهلل عليه وسلَّم-ثامناً: كما أنَّ ليس كل ما ينسب إىل النَّيب

صحيحاً، فكذلك ليس كل ما ينسب إىل الرواة من أسانيد تكون صحيحًة إليهم، فال بدَّ 
 للباحث من معرفة صحة األسانيد إىل قائلها، وأْن يدخلها حتت حمكمة امليزان النقدي.

 :ً( 3( حديثاً، منها)96بلغ عدد أحاديث حفص بن سليمان يف رساليت) تاسعا
مل  -أعين أحاديث حفص-أحاديث نسبت إىل حفص خطأ، وهذا العدُد من األحاديث

الباحثني وطالب احلديث، حىتَّ أنَّ  يكن معلومًا ومتوقعًا لكثري من العلماء، فضاًل عن
ليس حلفص بن سليمان إال ثالثة  كان يقول يل:  -وهو ممن يشتغل بعلم احلديث-أحدهم

 ه يف الكتابة يف هذا املوضوع!!.ري أحاديث؛ وذلك عندما كنت استش
 (24عاشراً: بلغ عدد األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص بن سليمان إىل )

( حديثاً، وعدد األحاديث اليت أخطأ 11حديثاً، وعدد ما مل يتبنيِّ معرفة صحة إسناده إىل)
( حديثاً، وعدد األحاديث اليت أخطأ هبا حفص من قبل 25قبل اإلسناد إىل ) هبا حفص من

( 21( حديثاً، واألحاديث اليت أخطأ هبا حفص من قبل اإلسناد واملنت إىل)1املنت إىل )
ا األحاديث اليت حفظها حفص بن سليمان فقد بلغ عدد األحاديث إىل ) ( 1حديثاً، أمَّ

ا األحاديث اليت  ا األحاديث 3نسبت إىل حفص خطأ فكانت)أحاديٍث، وأمَّ ( أحاديٍث، وأمَّ
( حديثًا مل يتبنيَّ معرفة صحة 1( أحاديٍث، منها)7املوقوفة اليت رواها حفص فكانت)
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( حديثًا مل يصح 1( أحاديث تنكر على حفص من قبل اإلسناد واملنت، و)3إسناده، و)
 .( حديثاً قد حفظه ورواه على الصواب1إسناده إىل حفص، و)

م بيانه، فلو أمهلنا األحاديث اليت مل يصح إسنادها إىل حفص ، (1)وبناًء على ما تقدَّ
، إضافة إىل ما أنكر عليه (2)وكذا األحاديث اليت مل تظهر للباحث معرفة صحة إسنادها

أعين اليت مل تصح ومل تظهر -خطأ؛ وذلك أنَّ احلديث ليس من روايته، وعدد هذه األحاديث
( حديثاً، 66( حديثًا بني موقوف ومرفوع، فيبقى لنا من أحاديثه)45) -أواليت أنكرت خط

( 9( حديثًا بني املوقوف واملرفوع، تبنيَّ من خالل الدراسة أنَّه قد حفظ منها)66وهذه )
( حديثاً، ويف ذلك داللة على ضعف حفص يف 45أحاديٍث فقط، وأخطأ يف البقية، وهي)

ثه مطلقاً، وأنَّ مروياته املنكرة والضعيفة تزيد على روايته للحديث، وعلى عدم قبول حدي
مروياته الصحيحة، وأنَّ قول صيارفة احلديث ما جاء إال عن سِب مروياته، فما جازف ابُن 

ة ن روى عنهم غري حمفوظٍة(( عديٍّ حني قال: ))عامَّ ، فعدد األحاديث اليت (3)حديثه عمَّ
ذا تبنيَّ هذا واتضح، فيكون حفص بن تنكر عليه قرابة مخسة أضعاف ما أصاب به، فإ

ة ضعفه، فهو مبنزلة من كان حديثه ضعيٌف  سليمان ال يصلح لالحتجاج وال لالعتبار؛ لشدَّ
ا من كان يظنُّ أنَّ احملدثني قد أبعدوا النجعة يف حكمهم بتضعيف حفص بن  جداً، أمَّ

: ))ومن نظر بنظر ه1354يف روايته للحديث، فلسان احلال يقول ما قاله اللكنوي سليمان
اإلنصاف، وغاص يف حبار الفقه واألصول متجنبًا االعتساف، يعلم علمًا يقينياً، أنَّ أكثر 
ثني فيها أقوى من مذاهب  املسائل الفرعية واألصلية، اليت اختلف العلماء فيها، فمذهب احملدِّ

ثني فيه قر  يباً من اإلنصاف، فلله غريهم، وإينِّ كلما أسري يف ُشَعب االختالف، أجد قول احملدِّ

                                                                        

 ( وذلك أنَّ اإلسناد إليه غري صحيح، فال تلزم النكارة حفصاً.1)
وهذه األحاديث جلُّها غرائب ومناكري، وال ميكن اجلزم بصحة إسنادها إىل حفص، وإمهاهلا وعدم إدخاهلا يف  (2)

نسبتها إىل حفص من حيث  خالصة نتيجة احلكم فيه فائدٌة حلفص؛ وذلك أنَّ جلَّها أحاديث ضعيفة، فتوقَّفُت يف
 صحة اإلسناد إليه.

 .(656ترمجة)3/275الكامل،(3)
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صلَّى اللَّه عليه وسلَّم -، كيف ال؟! وهم ورثة النَّيبِّ -كذا األصل-َدرُّهم، وعليه شكرهم 
 .(1)حقاً؟!، ونواب شرعه صدقاً؟! حشرنا اهلل يف زمرهتم، وأماتنا على حبهم وسريهتم((

 بن  حادي عشر: هذه الدراسة النقدية الشاملة اليت عملت نقدًا ملرويات حفص
ثون يف تضعيف حفص بن سليمان وعدم االحتجاج به. د ما قاله احملدِّ  سليمان جاءت تؤكِّ

  :ثاين عشر: يرجع سبب تضعيف حفص يف احلديث إىل أمرين 
األول: هو أنَّه تفرَّغ لإلقراء، ممَّا جعل ذلك يؤثر على روايته للحديث، حىتَّ أنَّه عرف 

 حبفص القارئ.
يف روايته للحديث وشروط الرواية، ممَّا جعل النكارة تلزم حديثه، والثاين: أنَّه تساهل 

م بيان ذلك يف مبحث التضعيف النسيب.  وقد تقدَّ
ر يل   -جلَّ وعال-ويف ختام حبثي وقبل أن أضع قلمي، أكرر محدي لريب  على أن يسَّ

.  كتابة هذا املوضوع القيِّم، وأشكره على نعمه املتواترة عليَّ

أهاًل للكتابة يف هذا املوضوع، فال يعين أنَّ املوضوع ليس أهالً  أقول: إن مل أكن
 للكتابة، بل هو موضوع يف غاية األمهية، كما سبق بيانه غري مرَّة يف غري موضع.

وأخريًا أدعو مجيع من يعمل بالتخريج ودراسة األسانيد، أْن ال ينقل قول ابن       
آملين صنيع غري واحٍد من احملققني  وقد-خراش يف تكذيب حفص على سبيل االحتجاج،

ه ما الكذب الذي  -عندما فعلوا ذلك! وكذا إذا نقل قول ابن معني، فعليه أْن يبنيِّ ويوجِّ
عناه ابن معني؛ وذلك أنَّنا يف زمن قد كثر فيه من َوَلَغ قَ َلُمُه يف التشكيك بكتاب ربِّ 

ثني يف تضع يف حفص بن سليمان يف روايته األرباب، فاستغل هؤالء احلمقى أقوال احملدِّ
ابٌ للحديث، فراحوا يضلُّون الناس مب ، كيف تعتمدون عليه يف كرهم وكيدهم، بأنَّ حفصاً كذَّ

نقل املصحف؟!.  ومع القول بأنَّ هذا القول أضعف من الضعيف، وأوهن من بيت 
                                                                        

، -صلَّى اهلل عليه وسلَّم-، نقاًل من كتاب صفة صالة النَّيبِّ 165( إمام الكالم فيما يتعلق بالقراءة خلف اإلمام:1)
 (.1حاشية)1/21



 

 

356 

يتعاملوا مع  العنكبوت، وهيهات هيهات هلم أنَّ يبلغوا ما يريدون، إال أينَّ أنصح إخويت بأنْ 
 ترمجة حفص بالعدل، بأْن يذكروا اتقانه يف القراءة مع اإلشارة إىل ضعفه يف احلديث.

هذا، وما كان صوابًا فمن اهلل وحده، ثَّ بفضل املشرف وتسديده، وما كان فيه من 
وآخر دعوانا  خطأ أو سهٍو أو نسيان، فمين ومن الشيطان، واهلل ورسوله وأهل العلم منه براء،

، شفيعنا وقائدنا وقرة عيوننا حممدن احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل على سيدنا وحبيبنا و أ
 وعلى آله وصحبه وسلم .
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ه ، حتقيق: د. عبد العلي عبد احلميد ، الدار السلفية، بومباي، 359اين، املتو،ى: األصبه
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ه ، 254أليب عبد اهلل حممد بن إدريس بن شافع القرشي املكي، املتو،ى:  األم؛.29
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أليب بكر عبد اهلل بن حممد البغدادي  ف والنهي عن المنكر؛األمر بالمعرو .31
ه ، حتقيق: صالح بن عايض، مكتبة 211األموي القرشي املعروف بابن أيب الدنيا، املتو،ى: 

 م.1997ه ، 1411الغرباء األثرية، السعودية، ط. األوىل، 
بعد  لعبد العليم إبراهيم، املتو،ى: اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية؛.31

 ه ،، مكتبة غريب، مصر.1396
حملمد بن الطيب، القاضي أيب بكر الباقالين املالكي، املتو،ى:  االنتصار للقرآن؛.32

ان، دار ابن حزم، بريوت، ط. 453 ه ، حتقيق: د. حممد عصام القضاة، دار الفتح، َعمَّ
 .2م، عدد األجزاء: 2551ه ،  1422األوىل 
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رضي -الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة.33
ه ، دار الكتب العلمية، 453؛ أليب عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب، املتو،ى: -اهلل عنهم

 بريوت.
ه ، 652لعبد الكرمي بن حممد السمعاين املروزي، أيب سعد، املتو،ى:  األنساب؛.34

رة املعارف العثمانية، حيدر حتقيق: عبد الرمحن بن ُيىي املعلمي اليماين وغريه، جملس دائ
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 . 9األجزاء: 
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رة  البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة.41  -من طريقي الشاطبية والدُّ
قراءاُت الشاذُة وتوجيهها من لغة العرب؛ لعبد الفتاح بن عبد الغين القاضي, املتو،ى: ال

 .1ه , دار الكتاب العريب، بريوت, لبنان, عدد األجزاء: 1453
لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي،  البرهان في علوم القرآن؛.41

احلضارة، الرياض، ط. الثانية،  م، حتقيق: د. زكي حممد أبو سريع، دار794ه، 746املتو،ى
 .4م، عدد األجزاء: 2559ه، 1435

لعلي بن حممد احلمريي الفاسي، أيب  بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام؛.42
ه , حتقيق : د. احلسني آيت سعيد,  دار طيبة, الرياض, 521احلسن ابن القطان, املتو،ى : 

 . 5م,عدد األجزاء : 1997ه , 1411ط .األوىل، 
, رواية الدوري؛ أليب زكريا ُيىي بن معني بن عون بن زياد، اريخ ابن معينت.43

ه , حتقيق: د. أمحد حممد نور, إحياء الرتاث اإلسالمي,  مكة 233البغدادي, املتو،ى: 
 . 4, عدد األجزاء: 1979, 1399املكرمة, ط: األوىل، 

بن مهران وهو أخبار أصبهان؛ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل  تاريخ أصبهان,.44
ه , حتقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, ط. 435األصبهاين, املتو،ى: 

 .2م,عدد األجزاء: 1995ه , 1415األوىل، 
؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم.45

سالم التدمري, دار ه , حتقيق: عمر عبد ال741بن عثمان بن قَامْياز الذهيب, املتو،ى: 
 . 62م,عدد األجزاء: 1993ه ,  1413الكتاب العريب، بريوت, ط. الثانية، 

وهو تأريخ الطِبي؛ حملمد بن جرير بن غالب، أيب جعفر تاريخ الرسل والملوك،.46
 .11ه , عدد األجزاء: 1317ه , دار الرتاث,  بريوت, ط. الثانية, 315الطِبي, املتو،ى: 
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د بن إمساعيل بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل, املتو،ى: حملم التاريخ األوسط؛.47
ه , حتقيق: حممود إبراهيم زايد, دار الوعي , مكتبة دار الرتاث, حلب, القاهرة, ط. 265

 . 1977, 1397األوىل، 
أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي, املتو،ى:  تاريخ بغداد؛.48

د معروف, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط. األوىل، ه , حتقيق: الدكتور بشار عوا453
 .15م, عدد األجزاء: 2552ه , 1422

أليب القاسم علي بن احلسن املعروف بابن عساكر, املتو،ى:  تاريخ دمشق؛.49
 . 15م, عدد األجزاء: 1996ه , حتقيق: عمرو بن غرامة, دار الفكر, 671

بخاري، أيب عبد اهلل, املتو،ى: حملمد بن إمساعيل بن املغرية ال التاريخ الكبير؛.51
 . 1ه , دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد, عدد األجزاء: 265

أليب الفضل أمحد بن حجر العسقالين, املتو،ى:  بصير المنتبه بتحرير المشتبه؛.51
ه , حتقيق: حممد النجار وعلي حممد البجاوي, املكتبة العلمية، بريوت, لبنان, عدد 162

 . 4األجزاء: 
لِبهان الدين احلليب أيب الوفا إبراهيم بنسبط ابن  لتبيين ألسماء المدلسين؛ا.52

ه , حتقيق: ُيىي شفيق حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, ط. 141العجمي, املتو،ى: 
 م .1915ه ,  1455االوىل 

للدكتور بشار عواد معروف, والشيخ شعيب تحرير تقريب التهذيب؛ .53
 .4م,عدد األجزاء :1997ه, 1417األوىل,  األرنؤوط, مؤسسة الرسالة, ط.

للعبد بن يوسف اجلديع، مؤسسة الريان، بريوت لبنان،  تحرير علوم الحديث؛.54
 .2م، عدد األجزاء: 2557ه، 1421ط. الثالثة
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، دراسة تأصيلية التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو ردِّه.55
ه، 1429لنوادر، دمشق سوريا، ط. األوىل تطبيقية؛ للدكتور عبد اجلواد محام، دار ا

 م.2551
؛ جلمال الدين أيب احلجاج يوسف بن عبد تحفة األشراف بمعرفة األطراف.56

ه , حتقيق: عبد الصمد شرف الدين, ط. املكتب اإلسالمي، 742الرمحن املزي, املتو،ى: 
 م .1913ه ، 1453والدار القّيمة, ط. الثانية: 

؛ ألمحد بن عبد الرحيم الرازي ث لمراسيلتحفة التحصيل في ذكر رواة ا.57
 ه , حتقيق: عبد اهلل نوارة, مكتبة الرشد, الرياض.125املصري, املتو،ى: 

جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن علي  التحقيق في أحاديث الخالف؛.58
ه , حتقيق : مسعد عبد احلميد السعدين, دار الكتب العلمية, 697اجلوزي, املتو،ى : 

 . 2, عدد األجزاء : 1416بريوت, ط. األوىل ، 
، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار؛ المغني عن حمل األسفار في األسفار.59

ه , دار ابن حزم، 155لرحيم بن احلسني العراقي, املتو،ى: أليب الفضل زين الدين عبد ا
 م . 2556 -ه   1425بريوت,  لبنان, ط. األوىل، 

؛ لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي.61
 . 2ه , حتقيق: نظر الفاريايب, دار طيبة, عدد األجزاء: 911الدين السيوطي, املتو،ى: 

لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب,  تذكرة الحفاظ؛.61
م, عدد 1991ه ,  1419ه , دار الكتب العلمية بريوت, لبنان, ط. األوىل، 741املتو،ى: 

 .4األجزاء: 
ليحيىاملرشد باهلل بن احلسني الشجري  ترتيب األماليالخميسية للشجري؛.62

ه , 515يي الدين حممد العبشمي, املتو،ى: ه , رتبها: القاضي حم 499اجلرجاين, املتو،ى 



 

 

374 

ه ,  1422حتقيق: حممد حسن إمساعيل, دار الكتب العلمية، بريوت,  لبنان, ط. األوىل، 
 . 2م, عدد األجزاء: 2551

, أليب حفص عمر بن أمحد الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك.63
مد حسن حممد, دار الكتب ه , حتقيق: حم316البغدادي املعروف ب  ابن شاهني, املتو،ى: 

 م .2554ه ,  1424العلمية، بريوت, لبنان, ط. األوىل، 
إلمساعيل بن حممد بن الفضل األصبهاين، أيب القاسم،  الترغيب والترهيب؛.64

ه , حتقيق: أمين بن صاحل, دار احلديث, القاهرة, ط. 636امللقب بقوام السنة, املتو،ى: 
 . 3: م, عدد األجزاء1993ه ,  1414األوىل 

؛ لعبد العظيم بن عبد القوي، زكي الترغيب والترهيب من الحديث الشريف.65
ه ، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، 565الدين املنذري، املتو،ى: 

 .4ه، عدد األجزاء: 1417ط. األوىل، 
تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب وسبق .66

ث الشيخ أمحد شاكر، تويف فرنج في ذلك؛ المسلمين اإل ه، 1377بقلم العالمة احملدِّ
ه، 1421اعتىن به: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، ط. الثالثة 

 .م2557
أليب أمحد احلسن بن عبد اهلل العسكري، املتو،ى:  تصحيفات المحدثين؛.67

،عدد 1452احلديثة، القاهرة، ط. األوىل، ه ، حتقيق: حممود أمحد مرية، املطبعة العربية 312
 .2األجزاء: 

؛ أليب الفضل أمحد بن تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.68
ه ، حتقيق: د. عاصم بن عبداهلل، مكتبة املنار، 162علي بن حجر العسقالين، املتو،ى: 

 .1913، 1453عمان، ط. األوىل، 
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؛ أليب احلسن علي بن عمر بن حبانتعليقات الدارقطني على المجروحين ال.69
ه ، حتقيق: خليل بن حممد العريب، دار الكتاب اإلسالمي، 316البغدادي الدارقطين، املتو،ى: 

 م.1994ه ، 1414القاهرة، ط. األوىل، 
أليب حممد عبد الرمحن، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت،  تفسير القرآن العظيم؛.71

الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، السعودية، ط.  ه ، حتقيق: أسعد حممد327املتو،ى: 
 ه .1419الثالثة

ه ، 319أليب بكر حممد بن املنذر النيسابوري، املتو،ى:  تفسير ابن المنذر؛.71
 م.2552ه ،  1423حتقيق: سعد بن حممد السعد، دار املآثر، املدينة النبوية، ط. األوىل 

مر بن كثري القرشي، املتو،ى: أليب الفداء إمساعيل بن ع تفسير القرآن العظيم؛.72
م، عدد 1999ه ، 1425ه ، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط. الثانية 774

 .1األجزاء: 
؛ أليب عثمان سعيد بن منصور اجلوزجاين التفسير من سنن سعيد بن منصور.73

وىل، ه ، دراسة وحتقيق: د. سعد بن عبد اهلل آل محيد، دار الصميعي، ط. األ227املتو،ى: 
 م.1997ه ،  1417

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املتو،ى:  تقريب التهذيب؛.74
 م.1915ه ، حتقيق: حممد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط. األوىل، 162

؛ أليب زكريا التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث.75
قيق: حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب، ه ، حت575ُيىي بن شرف النووي، املتو،ى: 

 م.1916ه ،  1456بريوت، ط. األوىل، 
ه ، 453أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، املتو،ى:  تقييد العلم؛.76

 إحياء السنة النبوية، بريوت.
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؛ أليب الفضل أمحد بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.77
ه . 1419ه، دار الكتب العلمية، ط. األوىل 162، املتو،ى: علي بن حجر العسقالين

 .4م، عدد األجزاء:1919
؛ أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب تلخيص المتشابه في الرسم.78

ه ، حتقيق: ُسكينة الشهايب، طالس للدراسات ، دمشق، ط. 453البغدادي، املتو،ى: 
 م.1916األوىل، 

أليب عبد الرمحن حممد ناصر الدين، ،  السنة؛ تمام المنة في التعليق على فقه.79
 ه ، دار الراية، ط. اخلامسة.1425األلباين، املتو،ى: 

ه ، 251ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املتو،ى: التمييز؛.81
 ه.1415حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي، مكتبة الكوثر، السعودية، ط. الثالثة، 

؛ أليب إسحاق احلويين إَلى َما َوَقَع ِمَن النََّظِر فى ُكُتِب اأَلَماِجدِ  تَ ْنِبيُه الَهاِجدْ .81
 .5األثري، حجازي حممد شريف، احملجة، عدد األجزاء: 

لنور الدين، علي بن  تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة؛.82
للطيف, وعبد اهلل ه ، حتقيق: عبد الوهاب عبد ا953حممد ابن عراق الكناين، املتو،ى: 

 .2ه ، عدد األجزاء: 1399الغماري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 
لشمس الدين حممد بن عبد اهلادي  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق؛.83

ه ، حتقيق : سامي بن جاد اهلل، وعبد العزيزاخلباين، أضواء السلف، 744احلنبلي، املتو،ى : 
 .6م، عدد األجزاء: 2557ه ، 1421الرياض، ط. األوىل ، 

؛ لعبد الرمحن بن ُيىي املعلمي التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل.84
ه ، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، وآخرون، املكتب اإلسالمي، 1315اليماين، املتو،ى: 

 .2م، عدد األجزاء: 1915ه  ،  1455ط. الثانية، 
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محد بن علي بن حجر العسقالين، املتو،ى: أليب الفضل أ تهذيب التهذيب؛.85
 .12ه ، عدد األجزاء: 1325ه ، مطبعة دائرة املعارف ، اهلند، ط. األوىل، 162

؛ ليوسف بن عبد الرمحن، أيب احلجاج، تهذيب الكمال في أسماء الرجال.86
ه ، حتقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة 742مجال الدين ابن الزكي املزي، املتو،ى: 

 .36م، عدد األجزاء: 1915ه، 1455ة، بريوت، ط. األوىل، الرسال
أيب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل؛.87

ه ، حتقيق: عبد العزيز الشهوان، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، 311النيسابوري، املتو،ى: 
 .2م، عدد األجزاء: 1994ه ، 1414ط. اخلامسة، 

؛ حملمد بن المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمتوضيح .88
ه ، حتقيق: حممد العرقسوسي، 142عبد اهلل أيب بكر الشهري بابن ناصر الدين، املتو،ى: 

 .15م، عدد األجزاء: 1993مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. األوىل، 
لَ  الثالث والثالثون من المشيخة البغدادية؛.89 في أمحد بن إبراهيم أليب طاهر السِّ

ه ، خمطوط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع 675ِسَلَفه األصبهاين، املتو،ى: 
 م.2554الشبكة اإلسالمية، ط. األوىل، 

أليب احلسن علي بن عمر البغدادي  الثالث والثمانون من الفوائد األفراد؛.91
لسميع، دار الكتب العلمية، بريوت، ه ، حتقيق: خالف عبد ا316الدارقطين، املتو،ى: 

 .2م، عدد األجزاء: 2552ه ، 1423لبنان، ط. األوىل، 
ه ، طبع 364حملمد بن حبان، أيب حامت، الدارمي، الُبسيت، املتو،ى:  الثقات؛.91

بإعانة: وزارة املعارف اهلندية، حتت مراقبة: د. حممد عبد املعيد خان، دائرة املعارف العثمانية 
 .9م، عدد األجزاء: 1973،  ه1393 ، ط. األوىل،
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أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس, الرازي ابن أيب  الجرح والتعديل؛.92
ه ، طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، اهلند، دار إحياء الرتاث العريب، 327حامت، املتو،ى: 

 م.1962ه،  1271بريوت، ط. األوىل، 
ن قدامة؛ خمطوط نشر يف برنامج الب الجزء الحادي عشر من المنتخب؛.93

 جوامع الكلم.
؛ لعلي بن حممد الشافعي، أيب احلسن، علم الدين جمال القراء وكمال اإلقراء.94

ه ، حتقيق: د. مروان العطيَّة، ود. حمسن خرابة، دار املأمون للرتاث، 543السخاوي، املتو،ى: 
 م.1997ه ، 1411دمشق، بريوت، ط. األوىل 

إلبراهيم بن عمر اجلعِبي، حتقيق: الدكتور حممد  ؛جميلة أرباب المراصد.95
خضري مضحي الزوبعي، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية، بغداد 

م. نقاًل من مصادر واملراجع اليت اعتمد عليها الدكتور غامن يف شرحه 2554ه1426
 للمقدمة اجلزرية.

املبارك بن حممد بن حممد أليب السعادات  جامع األصول في أحاديث الرسول؛.96
ه ، حتقيق : عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، 555الشيباين اجلزري ابن األثري، املتو،ى : 

 مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، ط. األوىل. متعدد السنوات.
حملمد بن جرير بن كثري، أيب جعفر الطِبي،  جامع البيان في تأويل القرآن؛.97

ه ، 1425، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط. األوىل، ه 315املتو،ى: 
 .24م، عدد األجزاء: 2555

أليب عمر يوسف بن عبد اهلل القرطيب، املتو،ى:  جامع بيان العلم وفضله؛.98
ه ، 1414ه ، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. األوىل، 453

 .2م، عدد األجزاء: 1994
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حملمد بن عيسى بن َسْورة، الرتمذي، أيب عيسى، املتو،ى:  امع الكبير؛الج.99
م، عدد 1991ه ، حتقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 279

 .5األجزاء: 
صلى اهلل عليه -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل .111

هلل البخاري، حتقيق: حممد زهري الناصر، حملمد بن إمساعيل أيب عبدا وسننه وأيامه؛ -وسلم
 .9ه ، عدد األجزاء: 1422دار طوق النجاة، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط. األوىل، 

؛ للدكتور ماهر ياسني فحل، دار ابن اجلوزي، الجامع في العلل والفوائد.111
 .6م، عدد األجزاء :2515بريوت لبنان ط. األوىل، 

أليب عبد اهلل حممد بن أمحد مشس الدين القرطيب،  الجامع ألحكام القرآن،.112
ه ، حتقيق : أمحد الِبدوين، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط. 571املتو،ى : 
 .25م، عدد األجزاء :1954ه ، 1314الثانية ، 

أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت  الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع؛.113
ه ، حتقيق: د. حممود الطحان، مكتبة املعارف، الرياض، 453املتو،ى:  اخلطيب البغدادي،

 .2عدد األجزاء: 
أليب الفداء إمساعيل بن عمر  جامع المسانيد والسَُّنن الهادي ألقوم َسَنن؛.114

ه ، حتقيق: د. عبد امللك بن عبد اهلل ، دار خضر، بريوت، لبنان، 774بن كثري، املتو،ى: 
 .15م، عدد األجزاء: 1991ه ، 1419ط. الثانية، 

؛ لعبيد اهلل بن عبد الرمحن، الزهري، القرشي، أيب حديث أبي الفضل الزهري.115
ه ، حتقيق: د. حسن بن حممد البلوط، أضواء السلف، ط. 311الفضل البغدادي، املتو،ى: 

 م.1991ه ، 1411األوىل، 
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أليب احلسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة  حديث خيثمة بن سليمان؛.116
ه ، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريب، 343لسي، املتو،ى: األطراب

 م.1915ه ، 1455لبنان، ط. األوىل،
رَّاج، حديث السراج.117 ؛ أليب العباس حممد بن إسحاق النيسابوري املعروف بالسَّ

ه ، حتقيق: أيب عبد اهلل حسني بن عكاشة،  633ه ، ختريج: زاهر بن طاهر 313املتو،ى: 
 .4م، عدد األجزاء: 2554ه ، 1426فاروق احلديثة، ط. األوىل ال

ه ، حتقيق: 264ملؤمل بن إهاب بن عبد العزيزالرملي، املتو،ى:  حديث مؤمل؛.118
 ه.1413عماد بن فرة، دار البخاري، بريدة، ط. األوىل، 

؛ للقاسم بن فريه بن خلف، حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع.119
ه ، حتقيق: حممد متيم الزعيب، مكتبة دار اهلدى، ط. 695طيب، املتو،ى: أيب حممد الشا

 م.2556ه ،  1425الرابعة، 
أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين،  حلية األولياء وطبقات األصفياء؛.111

 .15م، عدد األجزاء: 1974ه ، 1394ه ، دار السعادة، مصر، 435املتو،ى: 
ه، املكتبة 112اهيم األنصارياملتو،ى : أليب يوسف يعقوب بن إبر  الخراج؛.111

 األزهرية، حتقيق: طه عبد الرؤوف، وسعد حسن حممد، طبعة جديدة.
لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  الدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة؛.112

ه ، حتقيق: د. حممد بن لطفي الصباغ، جامعة امللك سعود، 911الدين السيوطي، املتو،ى: 
 الرياض.

لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي، املتو،ى:  المنثور؛الدر .113
 .1ه ، دار الفكر، بريوت، عدد األجزاء: 911
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أليب عبد الرمحن حممد بن فضيل الضيب موالهم الكويف، املتو،ى:  الدعاء؛.114
ه ، 1419ه ، حتقيق: د. عبد العزيز البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 196

 م.1999
ه ، 355لسليمان بن أمحد بن أيوب، أيب القاسم الطِباين، املتو،ى:  دعاء؛ال.115

 .1413حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 
؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، املتو،ى: الدعوات الكبير.116

 .2م، عدد األجزاء: 2559وىل، ه ، حتقيق: بدر بن عبد اهلل، غراس، الكويت، ط. األ461
أليب إسحاق إبراهيم بن أمحد التونسي  دليل الحيران على مورد الظمآن؛.117

 ه ، دار احلديث، القاهرة.1349املالكي، املتو،ى: 
حملمد خري رمضان يوسف، دار دوافع البحث والتأليف عند المسلمين؛ .118

 م.2556ه، 1425ابن حزم، بريوت لبنان، ط. األوىل 
للفضل حممد بن طاهر املقدسي حفاظ من الكامل البن عدي؛ذخيرة ال.119

ه ، حتقيق: د. عبد الرمحن الفريوائي، دار 657الشيباين، املعروف بابن القيسراين، املتو،ى: 
 .6م، عدد األجزاء: 1995ه ،1415السلف، الرياض، ط. األوىل، 

عروف بابن ؛ أليب بكر عبد اهلل بن حممد األموي القرشي املذم الغيبة والنميمة.121
ه، حتقيق: بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق،ط. األوىل، 211أيب الدنيا، املتو،ى: 

 م.1992ه، 1413
الرد على اجلهمية والزنادقة؛ أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل .121

ه، حتقيق: صِبي بن سالمة شاهني، دار الثبات، ط. 241بن أسد الشيباين، املتو،ى: 
 وىل.األ
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-الرد على من يقول الم حرف لينفي األلف واالم والميم عن كالم اهلل .122
ه ، 475لعبد الرمحن بن حممد بن إسحاق، ابن منده، أيب القاسم املتو،ى:  ؛-عز وجل

 ه.1459حتقيق: عبد اهلل بن يوسف اجلديع، دار العاصمة، الرياض، ط. األوىل، 
، خمطوط؛ جملد من األبوابرسالة في بيان ما لم يثبت فيه حديث صحيح .123

 ه ، أعده للشاملة: أمحد اخلضري.117الدين أيب طاهر حممد الفريوزآبادى، املتو،ى: 
حملمد بن إمساعيل بن املغرية البخاري، أيب عبد اهلل،  رفع اليدين في الصالة؛.124

ه ، 1454ه ، حتقيق: أمحد الشريف، دار األرقم، الكويت، ط. األوىل، 265املتو،ى: 
 م.1913

حملمد عبد احلي األنصاري اللكنوي،  الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛.125
ه ، حتقيق: عبد الفتاح أيب غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، 1354أيب احلسنات، املتو،ى: 

 ه .1457حلب، ط. الثالثة، 
روضة احملبني ونزهة املشتاقني؛ حملمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس .126

ه، 1453ه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط.  761اجلوزية، املتو،ى: الدين ابن قيم 
 م.1913

ه ، حتقيق: 575أليب زكريا ُيىي بن شرف النووي، املتو،ى:  رياض الصالحين؛.127
 م.1991ه ، 1419شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط. الثالثة، 

 بكر مشس الدين ابن قيم حملمد بن أيب زاد المعاد في هدي خير العباد؛.128
ه ، مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط. 761اجلوزية، املتو،ى: 

 .6م، عدد األجزاء: 1994ه ، 1416السابعة والعشرون, 
ِجْستاين، املتو،ى:  الزهد؛.129 ه ، 276أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ

د، غنيم بن عباس بن غنيم، دار املشكاة، حلوان، ط. حتقيق: ياسر بن ابراهيم بن حمم
 م.1993ه ، 1414األوىل، 
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أليب عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن واضح احلنظلي،  الزهد والرقائق؛.131
 ه ، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت.111املتو،ى: 

لحديث في المتن السبر عند المحدثين وأثره في معرفة أنواع علوم ا.131
للدكتور عبد الكرمي حممد جراد، دار واإلسناد وفي الحكم على الرواة وعلى المرويات؛ 

 م.2511ه،1432البيان، دمشق سوريا، ط. األوىل، 
ه ، 324ألمحد بن موسى، أيب بكر البغدادي، املتو،ى:  السبعة في القراءات؛.132

 ه.1455حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط. الثانية،
 سبعة مجالس؛ للشيرازي..133
أليب عبد الرمحن  سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها؛.134

ه ، مكتبة املعارف، الرياض، ط. األوىل، عدد األجزاء: 1425ناصر الدين، األلباين، املتو،ى: 
5. 

أليب عبد  سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة؛.135
ه ، دار املعارف، الرياض، السعودية، ط. 1425لدين، األلباين، املتو،ى: الرمحن ناصر ا

 .14م، عدد األجزاء: 1992ه، 1412األوىل، 
ه ، 273أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، املتو،ى:  سنن ابن ماجه؛.136

 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، حتقيق : فيصل عيسى احلليب، عدد
 .2األجزاء: 

ِجْستاين، املتو،ى:  سنن أبي داود؛.137 أليب داود سليمان بن األشعث األزدي السِّ
 .4عدد األجزاء: ، بريوت، ه ، حتقيق: حممد حميي الدين ، املكتبة العصرية276

أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين، املتو،ى:  سنن الدارقطني؛.138
ون، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط. األوىل، ه ، حتقيق: شعيب األرناؤوط وآخر 316

 .6م، عدد األجزاء: 2554ه ، 1424
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ه ، 266؛ أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، املتو،ى: سنن الدارمي.139
م، عدد 2555ه ،1412حتقيق: حسني سليم أسد، دار املغين، السعودية، ط. األوىل، 

 .4األجزاء: 
أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي، املتو،ى:  السنن الصغرى؛.141

ه ، حتقيق: عبد الفتاح أيب غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط. الثانية، 353
 .1م، عدد األجزاء: 1915ه، 1455

؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، املتو،ى: السنن الصغير.141
ه ، 1415الدراسات اإلسالمية، ط. األوىل،  ه ، حتقيق: عبد املعطي أمني، جامعة461

 .4م، عدد األجزاء: 1919
ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، املتو،ى:  السنن الكبرى؛.142

ه ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنات، ط. الثالثة، 461
 م.2553ه ، 1424

ه ، 353بن شعيب، النسائي، املتو،ى:  أليب عبد الرمحن أمحد السنن الكبرى؛.143
م، عدد 2551ه ، 1421حتقيق: حسن عبد املنعم، مؤسسة الرسالة، بريوت, ط. األوىل، 

 .15األجزاء:
؛ أليب احلسن علي بن عمر سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني.144

، الرياض، ه، حتقيق: د. موفق بن عبد اهلل، مكتبة املعارف316البغدادي الدارقطين، املتو،ى: 
 م.1914، 1454ط. األوىل، 

؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، املتو،ى سير أعالم النبالء.145
ه، حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الرسالة، ط. 741: 

 .26م، عدد األجزاء: 1916ه، 1456الثالثة ، 
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احلي بن أمحد ابن العماد لعبد  شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛.146
ه، حتقيق: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر 1519احلنبلي، أيب الفالح، املتو،ى: 

م، عدد األجزاء: 1915ه ،  1455األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ط. األوىل، 
11. 

 ه،911لعبد الرمحن، جالل الدين السيوطي، املتو،ى:  شرح ألفية الحديث؛.147
 .1شرح: أمحد حممد شاكر، املكتبة العلمية، عدد األجزاء: 

؛ أليب حممد حممود بن أمحد بدر الدين العيين، املتو،ى: شرح سنن أبي داود.148
ه، حتقيق: خالد بن إبراهيم املصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 166

 .7م، عدد األجزاء: 1999ه،1425
رمحن بن رجب بن احلسن، البغدادي، ؛ لزين الدين عبد الشرح علل الترمذي.149

ه، حتقيق: د. مهام عبد الرحيم سعيد، مكتبة املنار، الزرقاء، 796ث احلنبلي، املتو،ى: 
 م.1917ه،1457األردن، ط. األوىل، 

أليب جعفر أمحد بن حممد األزدي املعروف بالطحاوي،  شرح مشكل اآلثار؛.151
ه ، 1416لرسالة، ط. األوىل، ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة ا321املتو،ى: 

 .15م، عدد األجزاء: 1494
؛ تأليف األستاذ الدكتور غامن قدوري احلمد، ط. شرح المقدمة الجزرية.151

 م، مركز الدراسات مبعهد اإلمام الشاطيب، جدة.2551ه، 1429األوىل
أليب جعفر أمحد بن حممد األزدي املعروف بالطحاوي،  شرح معاني اآلثار؛.152

حتقيق: حممد زهري النجار، وحممد سيد جاد احلق، عامل الكتب، ط.  ه،321املتو،ى: 
 .6م، عدد األجزاء: 1994ه، 1414األوىل، 

للشيخ حامت بن عارف العوين، دار ابن اجلوزي، ط.  شرح موقظة الذهبي؛.153
 ه، اململكة العربية.1421الثانية 
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ه، 911؛ لعبد الرمحن، جالل الدين السيوطي، املتو،ى: شرح سنن النسائي.154
 .1م، عدد األجزاء: 1915ه، 1455املطبوعات اإلسالمية، حلب، ط. الثانية، 

، املتو،ى:  الشريعة؛.155 ه، حتقيق: د. 355أليب بكر حممد بن احلسني اآلُجرِّيُّ
م، 1999ه، 1425عبد اهلل بن عمر بن سليمان, دار الوطن، الرياض، السعودية، الثانية، 

 .6عدد األجزاء: 
بن احلسني بن علي, أيب بكر البيهقي، املتو،ى:  ؛ ألمحدشعب اإليمان.156

ه، حتقيق: د. عبد العلي عبد احلميد، أشراف: خمتارالندوي، صاحب الدار السلفية 461
 .14م، عدد األجزاء: 2553ه ، 1423ببومباي، اهلند، مكتبة الرشد، ط. األوىل، 

 حملمد بن عيسى بن َسْورة ، الرتمذي، أيب عيسى، الشمائل المحمدية؛.157
 ه.1422ه ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط. األوىل، 279املتو،ى: 

؛ ملنصور بن عبد الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها.158
 م.1991ه، 1411العزيز السماري، دار ابن عفان، السعودية، ط. األوىل

دي ؛ لشمس الدين حممد بن عبد اهلاالّصارم المنكي في الرد على السبكي.159
ه، حتقيق: عقيل بن حممد بن زيد ، مؤسسة الريان، بريوت، لبنان، 744احلنبلي، املتو،ى: 

 م.2553ه، 1424ط. األوىل، 
؛ حملمد بن حبان بن أمحد، أيب حامت، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان.161

ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. 364الدارمي، الُبسيت، املتو،ى: 
 .11م، عدد األجزاء: 1993ه، 1414لثانية، ا

؛ أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري، صحيح ابن خزيمة.161
ه، حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، عدد 311املتو،ى: 

 .4األجزاء: 
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؛ أليب نصر إمساعيل اجلوهري الفارايب، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.162
ه، حتقيق: أمحد عبد الغفور ، دار العلم للماليني، بريوت، ط. الرابعة 393،ى: املتو 

 .5م، عدد األجزاء: 1917ه، 1457
أليب عبد الرمحن ناصر الدين،األلباين،  صحيح الجامع الصغير وزياداته؛.163

 .2ه، املكتب اإلسالمي، عدد األجزاء: 1425املتو،ى: 
164. 
ه، 219أليب نعيم الفضل بن عمرو، املعروف بابن دَُكنْي، املتو،ى:  الصالة؛.165

ه، 1417حتقيق: صالح بن عايض، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة، السعودية، ط. األوىل، 
 م.1995

؛ أليب بكر عبد اهلل بن حممد القرشي املعروف بابن الصمت وآداب اللسان.166
سحاق احلويين، دار الكتاب العريب، بريوت، ط. ه، حتقيق: أيب إ211أيب الدنيا، املتو،ى: 

 ه.1415األوىل، 
؛ حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري، أيب عبد اهلل، املتو،ى: الضعفاء.167

 م.2556ه، 1425ه، حتقيق: أمحد بن أيب العينني، مكتبة ابن عباس، ط. األوىل 265
أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، النسائي، املتو،ى:  الضعفاء والمتروكون؛.168

 ه.1395ه، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ط. األوىل، 353
ه، 322؛ أليب جعفر حممد بن عمرو العقيلي، املتو،ى: الضعفاء الكبير.169

دد م، ع1914ه، 1454حتقيق: عبد املعطي أمني، دار املكتبة العلمية بريوت، ط. األوىل، 
 .4األجزاء: 

أليب احلسن علي بن عمر البغدادي الدارقطين، املتو،ى:  الضعفاء والمتروكون؛.171
 ه، حتقيق: د. عبد الرحيم حممد،جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .316
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أليب زرعة الرازي، رسالة علمية لسعدي بن مهدي  الضعفاء؛.171
 .3زاء: م، عدد األج1912ه، 1452اهلامشي،السعودية، ط. 

، القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم؛ أليب عبد الطبقات الكبرى.172
ه، حتقيق: زياد حممد منصور، 235اهلل حممد بن سعد بن منيع, املعروف بابن سعد، املتو،ى: 

 ه.1451مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط. الثانية، 
ه، 435األصبهاين، املتو،ى: ؛ أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل الطب النبوي.173

 .2م، عدد األجزاء: 2555حتقيق: مصطفى خضرالرتكي، دار ابن حزم، ط. األوىل، 
؛ لسليمان بن أمحد، أيب القاسم طرق حديث من كذب علي متعمداً .174

ه، حتقيق: علي حسن علي, وهشام السقا، املكتب اإلسالمي, دار 355الطِباين، املتو،ى: 
 ه. 1415األوىل، عمار، عمان، األردن، ط. 

؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، العبر في خبر من غبر.175
ه، حتقيق: حممد السعيد بن بسيوين، دار الكتب العلمية، بريوت، عدد 741املتو،ى: 

 .4األجزاء: 
أليب حممد عبد اهلل بن حممد, املعروف بأيب الشيخ األصبهاين،  العظمة؛.176

: رضاء اهلل املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط. األوىل، ه، حتقيق359املتو،ى: 
 .6ه، عدد األجزاء: 1451

؛ حملمد بن عيسى بن َسْورة، الرتمذي، أيب عيسى، علل الترمذي الكبير.177
ه، رتبه على كتب اجلامع: أيب طالب القاضي، حتقيق: صبحي السامرائي, 279املتو،ى: 

 ه.1459ربية، بريوت، ط. األوىل، وآخرون، عامل الكتب, مكتبة النهضة الع
؛ أليب احلسن علي بن عمر البغدادي العلل الواردة في األحاديث النبوية.178

، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل السلفي، دار 11  1ه، اجمللدات من 316الدارقطين، املتو،ى: 
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مد ، علق عليه: حم16     12م، واجمللدات من 1916ه، 1456طيبة، الرياض، ط. األوىل 
 ه.1427بن صاحل الدباسي، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط. األوىل، 

أليب حممد عبد الرمحن بن حممد، الرازي ابن أيب حامت،  العلل البن أبي حاتم؛.179
ه، حتقيق: د. سعد بن احلميد، ود. خالد اجلريسي، مطابع احلميضي، ط. 327املتو،ى: 
 .7م، عدد األجزاء: 2555ه، 1427األوىل، 

أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املتو،ى:  معرفة الرجال؛العلل و .181
م، 2551، ه1422ه، حتقيق: وصي اهلل بن حممد، دار اخلاين , الرياض، الثانية، 241

 .3عدد األجزاء: 
؛ جلمال الدين أيب الفرج عبد الرمحن العلل المتناهية في األحاديث الواهية.181

احلق األثري، إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، ه، حتقيق: إرشاد 697اجلوزي، املتو،ى: 
 .2م، عدد األجزاء: 1911ه، 1451باكستان، ط. الثانية، 

أليب حممد حممود بن أمحد بدر الدين  عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛.182
 .26ه، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، عدد األجزاء: 166العيين، املتو،ى: 
 النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد؛عمل اليوم والليلة سلوك .183

، املتو،ى:  ينِّ ، املعروف بابن السُّ يْ نَ َوريُّ ه، حتقيق: كوثر 354ألمحد بن حممد بن إسحاق، الدِّ
 الِبين، دار القبلة، جدة، بريوت .

حملمد أشرف بن أمري، أيب عبد الرمحن، عون المعبود شرح سنن أبي داود؛.184
ه، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. الثانية، 1329تو،ى: شرف احلق، العظيم آبادي، امل

 .14ه، عدد األجزاء: 1416
لشمس الدين ابن اجلزري، حممد بن يوسف،  غاية النهاية في طبقات القراء؛.185

 .3ه ، عدد األجزاء: 1361ه، مكتبة ابن تيمية، ط. األوىل، 133املتو،ى: 
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ه، 697وزي، املتو،ى: أليب الفرج عبد الرمحن بن حممد اجل غريب الحديث؛.186
ه، 1456حتقيق: د. عبد املعطي أمني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 

 .2م، عدد األجزاء: 1916
ه، 224أليب ُعبيد القاسم بن سالّم اهلروي، املتو،ى:  غريب الحديث؛.187

الدكن، ط.  حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد،
 .4م، عدد األجزاء:1954ه، 1314األوىل، 

؛ أليب القاسم حممود بن عمرو، الزخمشري، الفائق في غريب الحديث واألثر.188
ه، حتقيق: علي حممد البجاوي، وحممد أيب الفضل، دار املعرفة، لبنان، ط. 631املتو،ى: 

 .4الثانية، عدد األجزاء: 
دين عبد الرمحن بن أمحد بن ؛ لزين الفتح الباري شرح صحيح البخاري.189

ه، حتقيق: جمموعة من الباحثني، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة 796رجب، احلنبلي، املتو،ى: 
 م.1995ه ،1417النبوية، ط. األوىل، 

ألمحد  بن علي بن حجر أيب الفضل  فتح الباري شرح صحيح البخاري؛.191
ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1379العسقالين الشافعي، دار املعرفة، بريوت، ط. االوىل، 

 .7حممد فؤاد عبد الباقي، عدد األجزاء: 
ه، دار ابن كثري، 1265؛ حملمد بن علي الشوكاين، املتو،ى: فتح القدير.191

 ه.1414دمشق، بريوت، ط. األوىل، 
لعبد الرمحن بن عبد اهلل، أيب القاسم املصري، املتو،ى:  مصر والمغرب؛فتوح .192

 ه.1416ه، مكتبة الثقافة الدينية، 267
؛ لشمس الدين أيب اخلري حممد فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي.193

ه، حتقيق: علي حسني، مكتبة السنة، مصر، ط. 952بن عبد الرمحنالسخاوي، املتو،ى: 
 .4م، عدد األجزاء:2553ه، 1424األوىل، 
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؛ حملمد بن علي، ابن العشاري  -رضي اهلل عنه-فضائل أبي بكر الصديق.194
ه، حتقيق: عمرو عبداملنعم، دار الصحابة بطنطا، ط. األوىل، 461احلنبلي، املتو،ى: 

 م.1993ه، 1413
ه، 241أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل بن هالل، املتو،ى:  فضائل الصحابة؛.195

م، 1913ه، 1453اهلل حممد، مؤسسة الرسالة ، بريوت، ط. األوىل، حتقيق: د. وصي 
 .2عدد األجزاء: 
؛ للقاضي أيب إسحاق -صلى اهلل عليه وسلم-فضل الصالة على النَّبيِّ .196

ه، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، 212إمساعيل بن إسحاق األزدي اجلهضمي، املتو،ى: 
 ه.1397املكتب اإلسالمي، بريوت، ط. الثالثة، 

؛أليب عبد اهلل فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة.197
ه، حتقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دمشق، 294حممد بن أيوب بن ُيىي البجلي، املتو،ى: 

 م.1917، ه1451سورية، ط. األوىل، 
أليب سعيد املفضل بن حممد بن عامر بن شراحيل الشعيب فضائل المدينة؛.198

ه، حتقيق: حممد مطيع, وغزوة بدير، دار الفكر، دمشق، ط. األوىل، 351، املتو،ى: املقرئ
 ه.1457

؛أليب بكر حممد بن خري اإلشبيلي، املتو،ى: فهرست ابن خير اإلشبيلي.199
ه، حتقيق: حممد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 676

 م.1991ه، 1419
ام بن حممد بن عبد اهلل البجلي الرازي، املتو،ى: أليب القاسم مت الفوائد؛.211

ه، 1412ه، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 414
 .2عدد األجزاء: 
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أليب القاسم يوسف بن حممد املهرواين،  الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب؛.211
بن علّي اخلطيب البغدادّي، املتو،ى : ه، ختريج : أيب بكر أمحد 451اهلمذاين، املتو،ى : 

ه، دراسة وحتقيق : د. سعود بن عيد، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،ط. األوىل ، 453
 .3م، عدد اجمللدات : 2552ه، 1422

، املتو،ى:  الفوائد المنتقاة؛.212 ِد البَ ْغَداِديُّ ُد بُن َأمْحََد بِن حُمَمَّ البن أبيالَفْتِح حُمَمَّ
طوط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، ط. ه، خم412

 م.2554األوىل، 
 أليب حفص البصري. الفوائد المنتقاة؛.213
لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف  فيض القدير شرح الجامع الصغير؛.214

ه، عدد 1365، ه، املكتبة التجارية، مصر، ط. األوىل1531بن املناوي القاهري، املتو،ى: 
 .5األجزاء: 

ه، 117جملد الدين أبو طاهر حممد الفريوزآبادى، املتو،ى:  القاموس المحيط؛.215
حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، بريوت، 

 م.2556ه، 1425لبنان، ط. الثامنة، 
مجال الدين ؛ للشيخ حممد قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث.216

ه، حتقيق حممد هبجة البيطار، و حممد رشيد رضا، دار النفائس، 1332القامسي، املتو،ى
 م.2555ه، 1427بريوت لبنان، ط. الرابعة، 

لشمس الدين أيب عبد  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛.217
لقبلة للثقافة ه، حتقيق: حممد عوامة، دار ا741اهلل حممد بن أمحد الذهيب، املتو،ى: 

 م.1992ه،   1413اإلسالمية، مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط. األوىل، 
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ه، 356أليب أمحد بن عدي اجلرجاين، املتو،ى:  الكامل في ضعفاء الرجال؛.218
حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وآخرون، الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 

 م.1997ه، 1411
؛ أليب بكروهو أمحد بن -صلى اهلل عليه وسلم-كتاب الصالة على النبي.219

ه، حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي، دار املأمون للرتاث، 217عمرو الشيباين، املتو،ى: 
 م.1996ه، 1416دمشق، ط. األوىل 

؛ للدكتور حكمت بشري، دار ابن كتب التراث بيم الحوادث واالنبعاث.211
 \ه.1424اجلوزي، بريوت لبنان، ط. األوىل 

؛ للدكتور ماهر ياسني اإليهام لما تضمنه تحرير التقريب من األوهامكشف .211
 .1429فحل، دار امليمان، الدمام، ط. األوىل 

لِبهان الدين احلليب أيب الوفا  الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث؛.212
ه، حتقيق: صبحي السامرائي، عامل 141إبراهيم بن حممد سبط ابن العجمي، املتو،ى: 

 م.1917ه، 1457الكتب, مكتبة النهضة العربية، بريوت، ط. األوىل، 
أليب بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي، املتو،ى:  الكفاية في علم الرواية؛.213

 بداهلل السورقي , وإبراهيم محدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة.ه، حتقيق: أيب ع453
لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي،  كشف األستار عن زوائد البزار؛.214

ه، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، األوىل، 157املتو،ى: 
 .4م، عدد األجزاء: 1979ه، 1399

ه، حتقيق: عبد 251ملسلم بن احلجاج القشريي، املتو،ى:  الكنى واألسماء؛.215
الرحيم القشقري، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط. األوىل، 

 .2م، عدد األجزاء: 1914ه، 1454
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ه، 315أليب ِبْشر حممد بن أمحد الدواليب الرازي، املتو،ى:  الكنى واألسماء؛.216
م، 2555ه،1421ريايب، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، ط. األوىل، حتقيق: نظر حممد الفا

 .3عدد األجزاء: 
؛ لعالء الدين علي بن حسام الدين كنز العمال في سنن األقوال واألفعال.217

ه، حتقيق: بكري حياين، صفوة السقا، 976املدين فاملكي الشهري باملتقي اهلندي، املتو،ى: 
 م.1911 ه،1451مؤسسة الرسالة، ط. اخلامسة، 

؛ لعبد الرمحن، جالل الدين الآللىء المصنوعة في األحاديث الموضوعة.218
ه، حتقيق: صالح بن حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. 911السيوطي، املتو،ى: 

 .2م، عدد األجزاء: 1995ه، 1417األوىل، 
؛ أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد اجلزري، اللباب في تهذيب األنساب.219

 ه، دار صادر، بريوت.535ن ابن األثري، املتو،ى: عز الدي
ه، 711حملمد بن مكرم األنصاري الرويفعي اإلفريقي، املتو،ى:  لسان العرب؛.221

 .16ه، عدد األجزاء: 1414دار صادر،  بريوت، ط. الثالثة، 
أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين، املتو،ى:  لسان الميزان؛.221

م، عدد األجزاء: 1971ه، 1395رف النظامية، اهلند، الثانية، ه، حتقيق: دائرة املع162
7. 

ه، 453؛ أليب بكر أمحد بن اخلطيب البغدادي، املتو،ى: المتفق والمفترق.222
م، عدد 1997ه، 1417حتقيق: حممد صادق آيدن، دار القادري، دمشق، ط. األوىل، 

 .3األجزاء: 
ل، ؛ أليب حممد احلسن بن حممد المجالس العشرة األمالي.223 البغدادي اخَلالَّ

ه، حتقيق: جمدي فتحي السيد، دار الصحابة للرتاث، طنطا، ط. األوىل، 439املتو،ى: 
 م.1995ه، 1411
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؛ أليب بكر أمحد بن مروان الدينوري، املتو،ى : المجالسة وجواهر العلم.224
ه، عدد األجزاء : 1419ه، حتقيق: مشهور بن حسن، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، 333

15. 
؛ حملمد بن، التميمي، أيب لمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينا.225

ه، حتقيق: حممود إبراهيم، دار الوعي، حلب، ط. األوىل، 364حامت الُبسيت، املتو،ى: 
 .3ه، عدد األجزاء: 1395

؛ للحسن بن علي اجلوهري، مجلسان من أمالي أبي محمد الجوهري.226
ج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، ه، خمطوط ُنشر يف برنام464املتو،ى: 

 م، الكتاب خمطوط.2554ط. األوىل، 
أليب احلسن نور الدين علي اهليثمي، املتو،ى:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛.227

ه، 1414ه، حتقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، ط. األوىل، 157
 .15م، عدد األجزاء: 1994

أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، املتو،ى:  وع الفتاوى؛مجم.228
ه، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد ، جممع امللك فهد، املدينة النبوية، السعودية، ط. 721

 م.1996ه، 1415األوىل، 
؛ أليب حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري، المحلى باآلثار.229

 .12فكر، بريوت، ط. بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد األجزاء: ه، دار ال465املتو،ى: 
لزين الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي، املتو،ى:  مختار الصحاح؛.231

ه، 1425ه، حتقيق: يوسف الشيخ، الدار النموذجية، بريوت، صيدا، ط. اخلامسة، 555
 م.1999
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املَخلِّص، املتو،ى:  حملمد بن عبد الرمحن بن العباس البغدادي المخلصيات؛.231
ه، حتقيق: نبيل سعد الدين ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر، ط. 393

 م.2551ه، 1429األوىل، 
ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي،  المدخل إلى السنن الكبرى؛.232

إلسالمي، ه، حتقيق: د. حممد ضياء الرمحن األعظمي، دار اخللفاء للكتاب ا461املتو،ى: 
 الكويت.

أليب عبد اهلل احلاكم, املعروف بابن البيع، املتو،ى:  المدخل إلى الصحيح؛.233
 ه.1454ه، حتقيق: د. ربيع هادي املدخلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. : األوىل، 456

؛ للسيد عبد املاجد الغوري، دار ابن  المدخل إلى علم الجرح والتعديل.234
 ه.1426 كثري، دمشق سوريا، ط. األوىل،

ه، 125ألمحد بن عبد الرحيم بن احلسني أيب زرعة، املتو،ى:  المدلسين؛.235
 م.1996ه، 1416حتقيق: د. رفعت فوزي، ود. نافذ حسني، دار الوفاء، ط. األوىل 

ه، 327أليب حممد عبد الرمحن بن حممد، ابن أيب حامت، املتو،ى:  المراسيل؛.236
 ه.1397بريوت، ط. األوىل، حتقيق: شكر اهلل نعمة اهلل، مؤسسة الرسالة، 

أليب عبد اهلل احلاكم, املعروف بابن البيع،  المستدرك على الصحيحين؛.237
ه، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. األوىل، 456املتو،ى: 
 .4م، عدد األجزاء: 1995ه، 1411

ه، 165املتو،ى: ؛ أليب حنيفة النعمان، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي.238
 حتقيق: عبد الرمحن حسن، اآلداب، مصر.

؛ أليب داود سليمان بن داود الطيالسي، املتو،ى: مسند أبي داود الطيالسي.239
ه، 1419ه، حتقيق: د. حممد بن عبد احملسن، دار هجر، مصر، ط. األوىل، 254

 .4م، عدد األجزاء: 1999
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ه، 357املتو،ى:  ؛ أليب يعلى أمحد بن علي، املوصلي،مسند أبي يعلى.241
م، 1914ه، 1454حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط. األوىل، 

 .13عدد األجزاء: 
؛ لعبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل، املتو،ى: مسند اإلمام أحمد بن حنبل.241

ه، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وآخرون، إشراف: د. عبد اهلل بن عبد احملسن، مؤسسة 241
 م.2551ه،   1421ة، األوىل، الرسال

املنشور باسم البحر الزخار؛ أليب بكر أمحد بن عمرواملعروف  مسند البزار.242
ه، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وآخرون، مكتبة العلوم واحلكم، 292بالبزار، املتو،ى: 

 .11م، عدد األجزاء: 2559املدينة املنورة، ط. األوىل، 
أليب بكر عبد اهلل بن الزبري احلميدي املكي، املتو،ى:  مسند الحميدي؛.243

م، عدد 1995ه، حتقيق: حسن سليم أسّد، دار السقا، دمشق، سوريا، ط. األوىل، 219
 .2األجزاء: 

ه، حتقيق: أمين علي، 357؛ أليب بكر حممد الرُّوياين، املتو،ى: مسند الروياني.244
 .2األجزاء: ه، عدد 1415مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط. األوىل، 

ه، 336؛ أليب سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، املتو،ى: المسند للشاشي.245
حتقيق: د. حمفوظ الرمحن زين اهلل، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط. األوىل، 

 .2ه، عدد األجزاء: 1415
ه، 464أليب عبد اهلل حممد بن سالمة القضاعي، املتو،ى:  مسند الشهاب؛.246

م، عدد 1915ه، 1457السلفي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. الثانية،  حتقيق: محدي
 .2األجزاء: 

، ترتيب سنجر؛ أليب عبد اهلل حممد بن إدريس بن شافع مسند الشافعي.247
ه، 746ه، رتبه: سنجر بن عبد اهلل، أبو سعيد، املتو،ى: 254القرشي املكي، املتو،ى: 
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م، عدد األجزاء: 2554ه، 1426وىل، حتقيق: ماهر ياسني فحل، غراس، الكويت، ط. األ
4. 

صلى -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل .248
ه، حتقيق: حممد فؤاد عبد 251ملسلم بن احلجاج القشريي, املتو،ى:  ؛-اهلل عليه وسلم

 .6الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، عدد األجزاء: 
دين أبو العدل قاسم السودوين، املتو،ى: ؛ لزين المسند عقبة بن عامر.249

 ه.179
لسليمان بن أمحد بن أيوب، أيب القاسم الطِباين، املتو،ى:  المعجم األوسط؛.251

ه، حتقيق: طارق بن عوض اهلل, وعبد احملسن بن إبراهيم، دار احلرمني، القاهرة، عدد 355
 .15األجزاء: 

ه، 452ملتو،ى: أليب احلسني حممد بن أمحد الغساين، ا معجم الشيوخ؛.251
حتقيق: د. عمر تدمري، مؤسسة الرسالة, دار اإلميان، بريوت, طرابلس، ط. األوىل، 

 ه.1456
؛ أليب بكر أمحد بن إبراهيم المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر اإلسماعيلي.252

ه، حتقيق: د. زياد حممد منصور، مكتبة العلوم واحلكم، 371اإلمساعيلي اجلرجاين، املتو،ى: 
 .3ه، عدد األجزاء: 1415نورة، ط. األوىل، املدينة امل

للسيد عبد املاجد الغوري، دار ابن كثري، معجم المصطلحات الحديثية؛ .253
 م.2557ه، 1421دمشق، بريوت، ط. األوىل 

أليب العباس شهاب الدين أمحد بن  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛.254
مد املنتقى الكشناوي، دار العربية، ه، حتقيق: حم145أيب بكر البوصريي الشافعي، املتو،ى: 

 .4ه، عدد األجزاء: 1453بريوت، ط. الثانية، 
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؛ للدكتور مجال أسطريي، أضواء مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة.255
 م.2556ه، 1426السلف، الرياض، السعودية، ط. األوىل

ه، 211أليب بكر عبد الرزاق بن مهام احلمريي الصنعاين، املتو،ى:  المصنف؛.256
ه، عدد 1453قيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط. الثانية، حت

 .11األجزاء: 
؛ أليب هاشم إبراهيم المصنفات التي تكلم عليها اإلمام الذهبي نقدًا وثناءً .257

 م.2553ه، 1424بن منصور، مكتبة املتنيب، السعودية، ط. األوىل، 
ه، 236أيب شيبة، املتو،ى:  أليب بكر بن المصنف في األحاديث واآلثار؛.258

ه، عدد األجزاء: 1459حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 
7. 

أليب الفضل أمحد بن علي بن  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛.259
ه، حتقيق: د. سعد بن ناصر الشثري، دار العاصمة، دار 162حجر العسقالين، املتو،ى: 

 .19ه، عدد األجزاء: 1419السعودية، ط. األوىل،  الغيث،
ه، 345أليب سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد، املتو،ى:  معجم ابن األعرابي؛.261

ه، 1411حتقيق: عبد احملسن بن إبراهيم، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط. األوىل، 
 .3م، عدد األجزاء: 1997

وهو إرشاد األريب إىل معرفة األديب؛ لشهاب الدين أيب عبد  معجم األدباء،.261
ه، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 525اهلل ياقوت احلموي، املتو،ى: 

 .7م، عدد األجزاء: 1993ه، 1414ط. األوىل، 
ه، حتقيق: 361أليب احلسني عبد الباقيالبغدادي، املتو،ى:  معجم الصحابة؛.262

 .3ه، عدد األجزاء: 1411، مكتبة الغرباء، املدينة املنورة، ط. األوىل، صالح بن سامل
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ه، 355؛ لسليمان بن أمحد، أيب القاسم الطِباين، املتو،ى: المعجم الصغير.263
حتقيق: حممد شكور حممود، املكتب اإلسالمي, دار عمار، بريوت, عمان، ط. األوىل، 

 .2م، عدد األجزاء: 1916ه، 1456
 معجم القراءات..264
ه، حتقيق: عبد السالم 396؛ ألمحد بن فارس، املتو،ى: معجم مقاييس اللغة.265

 .5م، عدد األجزاء: 1979ه، 1399حممد، دار الفكر، ط. األوىل، 
ه، 355لسليمان بن أمحد، أيب القاسم الطِباين، املتو،ى:  المعجم الكبير؛.266

الثانية، عدد  حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط.
 .26األجزاء:

لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، املعروف بابن  معرفة أنواع علوم الحديث؛.267
ه، حتقيق: نور الدين عرت، دار الفكر، سوريا، دار الفكر املعاصر، 543الصالح، املتو،ى: 

 م.1915ه، 1455بريوت، ط. األوىل، 
ه، 277يوسف، املتو،ى: ليعقوب بن سفيان الفسوي، أيب  المعرفة والتاريخ؛.268

م، عدد 1911ه، 1451حتقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. الثانية، 
 .3األجزاء: 

؛ ألمحد بن احلسني بن علي، أيب بكر البيهقي، املتو،ى: معرفة السنن واآلثار.269
 ه، حتقيق: عبد املعطي أمني, جامعة الدراسات اإلسالمية، دار قتيبة، دمشق، ط.461

 .16م، عدد األجزاء: 1991ه، 1412األوىل، 
ه، 435أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، املتو،ى:  معرفة الصحابة؛.271

م، عدد 1991 -ه1419حتقيق: عادل بن يوسف، دار الوطن، الرياض، ط. األوىل 
 .7األجزاء: عدد األجزاء: 
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 بن حممد بن أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل معرفة علوم الحديث؛.271
ه، 456الطهماين النيسابوري املعروف بابن البيع، املتو،ى:  محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب

 م.1977ه، 1397حتقيق: السيد معظم حسني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. الثانية، 
؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار.272

ه، دار الكتب العلمية، ط. األوىل 741عثمان بن قَامْياز الذهيب، املتو،ى:  حممد بن أمحد بن
 م.1997ه، 1417

؛ أليب حممد حممود بن مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار.273
ه، 166أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيين، املتو،ى: 

اعيل، دار الكتب العلمية، بريوت،  لبنان، ط. األوىل، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمس
 .3م، عدد األجزاء: 2555ه، 1427

لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان  المغني في الضعفاء؛.274
 ه، حتقيق: د. نور الدين عرت.741الذهيب، املتو،ى: 

 المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة؛.275
ه، حتقيق: 952لشمس الدين أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي، املتو،ى: 

 م.1916ه،  1456حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب، بريوت، ط. األوىل، 
؛ أليب احلسن نور الدين علي المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي.276

سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، ه، حتقيق: 157بن أيب بكر اهليثمي، املتو،ى: 
 .4بريوت، لبنان، عدد األجزاء: 

أليب بكر عبد اهلل البغدادي األموي القرشي املعروف بابن  مكارم األخالق؛.277
 ه، حتقيق: جمدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة.211أيب الدنيا، املتو،ى: 
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بكر مشس الدين ابن ؛ حملمد بن أيب المنار المنيف في الصحيح والضعيف.278
ه، حتقيق: عبد الفتاح أيب غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، 761قيم اجلوزية، املتو،ى: 

 م.1975ه، 1395حلب، ط. األوىل، 
؛ أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد المنتخب من علل الخالل.279

عوض اهلل، دار  ه، حتقيق: طارق بن525املقدسي، الشهري بابن قدامة املقدسي، املتو،ى: 
 الراية.

؛ لإلمام احلافظ أيب الفضل حممد منتخب المنثور من الحكايات والسؤاالت.281
ه، حتقيق: عبد الرمحن حسن قائد، دار الصميعي، 657بن طاهر بن علي املقدسي، تويف

 م.2559ه، 1435الرياض السعودية، ط. األوىل 
حممد بن عبد الواحد ؛ لضياء الدين أيب عبد اهلل المنتقى من مسموعات مرو.281

 ه، أعده للشاملة: أمحد اخلضري، الكتاب خمطوط.543املقدسي، املتو،ى: 
أليب عبد اهلل حممد بن خملد   منتقى حديث أبي عبد اهلل محمد بن مخلد؛.282

ه، خمطوط ُنشر يف برنامج جوامع الكلم اجملاين التابع ملوقع 331الدوري البغدادي، املتو،ى: 
 ه.2554األوىل،  الشبكة اإلسالمية، ط.

لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب،  من تكلم فيه وهو موثق؛.283
ه، حتقيق: حممد شكور بن حممود، مكتبة املنار، الزرقاء، ط. األوىل، 741املتو،ى: 

 م.1915ه، 1455
حلامت بن عارف بن ناصر الشريف العوين،  المنهج المقترح لفهم المصطلح؛.284

 م.1995ه، 1415ض، ط. األوىل، دار اهلجرة، الريا
؛ أيب زكريا حميي الدين ُيىي بن المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.285

ه، 1392ه، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط. الثانية، 575شرف النووي، املتو،ى: 
 .9عدد األجزاء: 



 

 

453 

لنور الدين حممد عرت احلليب، دار الفكر  منهج النقد في علوم الحديث؛.286
 م.1997ه، 1411ورية، ط. الثالثة دمشق، س

؛ حملمد مصطفى االعظمي، مكتبة الكوثر، منهج النقد عند المحدثين.287
 م.1995ه، 1415السعودية، ط. الثالثة، 

منهج الحافظ أبي عبد اهلل بن منده في الحديث وعلومه، دراسة موازنة؛ .288
رياض، ط. األوىل، للدكتور عمر بن عبد اهلل بن حممد املقبل، دار املنهاج، السعودية ال

 ه.1431
ملعمر بن عبد الواحد بن رجاء، أيب أمحد القرشي األصبهاين،  موجبات الجنة؛.289

ه، حتقيق: ناصر بن أمحد الدمياطي، مكتبة عباد الرمحن، ط. األوىل 654املتو،ى: 
 م.2552ه، 1423

؛ تأليف: موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله.291
ؤلفني: الدكتور حممد مهدي املسلمي، وأشرف منصور عبد الرمحن، وآخرون، جمموعة من امل

 م، عامل، بريوت، لبنان.2551ط. األوىل، 
وعلله؛ مجع  موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث.291

ه،  1417وترتيب: السيد أبو املعاطي النوري،وآخرون، عامل الكتب، ط. األوىل، 
 .4م، عدد األجزاء: 1997

؛ أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب موضح أوهام الجمع والتفريق.292
ه، حتقيق: د. عبد املعطي أمني، دار املعرفة، بريوت، ط. األوىل، 453البغدادي، املتو،ى: 

 .2ه، عدد األجزاء: 1457
ه، 697جلمال الدين عبد الرمحن بن علي اجلوزي، املتو،ى:  الموضوعات؛.293

: 2، 1مد عثمان، املكتبة السلفية باملدينة املنورة، ط. األوىل، ج  حتقيق: عبد الرمحن حم
 م.1951ه،  1311: 3م، ج  1955ه، 1315
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ه، حتقيق: 179ملالك بن أنس بن مالك املدين، املتو،ى:  موطأ اإلمام مالك؛.294
ه، 1455حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط. األوىل، 

 م.1916
؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن الموقظة في علم مصطلح الحديث.295

ه، حتقيق: عبد الفتاح أيب ُغّدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية 741أمحد الذهيب، املتو،ى: 
 .1ه، عدد األجزاء: 1412حبلب، ط. الثانية، 

؛ لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن قَامْياز ميزان االعتدال في نقد الرجال.296
ه، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط. 741الذهيب، املتو،ى: 

 .4م، عدد األجزاء: 1953ه، 1312األوىل، 
، املتو،ى: ناسخ الحديث ومنسوخه.297 ِد األَثْ َرم الطَّاِئيُّ ؛ أليب َبْكٍر َأمْحَُد بُن حُمَمَّ

 م.1999ه، 1425ه، حتقيق: عبد اهلل بن محد املنصور، ط.  األوىل 273
أليب حفص عمر بن أمحد بن عثمان البغدادي  ناسخ الحديث ومنسوخه؛.298

ه، حتقيق: مسري بن أمني الزهريي، مكتبة املنار، الزرقاء، 316املعروف ب  ابن شاهني، املتو،ى: 
 م.1911ه، 1451ط. األوىل، 

؛ أليب إسحاق احلويين األثري النافلة في األحاديث الضعيفة والباطلة.299
 م.1911ه، 1451مد شريف، دار الصحابة للرتاث، ط. األوىل، حجازي حم

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  نزهة األلباب في األلقاب؛.311
ه، 1459ه، حتقيق: عبد العزيزالسديري، مكتبة الرشد، الرياض، ط. األوىل، 162املتو،ى: 

 .2م، عدد األجزاء: 1919
القاسم البغوي من الحفاظ  نزهة الناظر في ذكر من حدث عن أبي.311

ليحىي بن علي بن عبد اهلل، أيب احلسني،املعروف بالرشيد العطار، املتو،ى:  واألكابر؛
 م.2552ه، 1423ه، حتقيق: مشعل بن باين اجلِبين، دار ابن حزم، ط. األوىل 552
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؛ أليب الفضل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر.312
ه، حتقيق: نور الدين عرت، مطبعة الصباح، 162ر العسقالين، املتو،ى: أمحد بن علي بن حج

 م.2555ه، 1421دمشق، ط. الثالثة، 
؛ أَلمْحَُد بُن الَقاِسِم بِن َكِثرْيِ بِن صدَقَة نسخة نبيط بن شريط األشجعي.313

 م.2552ه، حتقيق: خالف حممود، دار الكتب العلمية، ط. األوىل، 365املصري، املتو،ى: 
؛ جلمال الدين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف راية ألحاديث الهدايةنصب ال.314

ه، حممد عوامة، مؤسسة الريان، بريوت، لبنان، دار القبلة، 752بن حممد الزيلعي، املتو،ى: 
 .4م، عدد األجزاء: 1997ه، 1411جدة، السعودية، ط. األوىل، 

بن عبد اهلل ؛ أليب عبد اهلل بدر الدين حممد النكت على كتاب ابن الصالح.315
ه، حتقيق: د. زين العابدين بن حممد، أضواء السلف، الرياض، ط. 794الزركشي، املتو،ى: 

 .3م، عدد األجزاء: 1991ه، 1419األوىل، 
؛ أليب الفضل أمحد بن علي بن أمحد بن النكت على كتاب ابن الصالح.316

البحث العلمي ه، حتقيق: ربيع بن هادي املدخلي، عمادة 162حجر العسقالين، املتو،ى: 
ه، 1454، ط. األوىل، 2باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، السعودية، عدد اجمللدات: 

 م.1914
؛ جملد الدين املبارك بن حممد بن حممد النهاية في غريب الحديث واألثر.317

م، 1979ه، 1399ه، املكتبة العلمية، بريوت، 555الشيباين اجلزري ابن األثري، املتو،ى: 
 .6طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد الطناحي، عدد األجزاء:حتقيق: 

؛ حملمد بن علي، -صلى اهلل عليه وسلم-نوادر األصول في أحاديث الرسول.318
ه، حتقيق: عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، 325أيب عبد اهلل، احلكيم الرتمذي، املتو،ى: حنو 

 .4بريوت، عدد األجزاء: 



 

 

455 

ه، حتقيق: 1265مد الشوكاين، املتو،ى: حملمد بن علي بن حم نيل األوطار؛.319
 .1م، عدد األجزاء: 1993ه، 1413عصام الدين، دار احلديث، مصر، ط. األوىل، 

ه، حتقيق: 754؛ لصالح الدين خليل بن أيبك، املتو،ى: الوافي بالوفيات.311
ه 1425أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت، ط. األوىل،

 .29جزاء: م، عدد األ2555،
؛ حملمد بن حممد بن سويلم أيب ُشهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث.311

 ه، دار الفكر العريب .1453املتو،ى: 
؛ أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.312

ت، ه، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريو 511بن إبراهيم الِبمكي اإلربلي، املتو،ى: 
 .7ط. متعدد السنوات، عدد األجزاء: 
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 فهرست الموضوعات

 الصفحة الموضوع
 11-1 المقدمة

 11 الفصل األول
 11-11 سيرة حفص بن سليمان األسدي الذاتية المبحث األول:
شيوخ حفص بن سليمان الذين روى عنهم  المبحث الثاني:

 الحديث أو القراءة
11-11 

تالمذة حفص بن سليمان أو من روى عنه : المبحث الثالث
 الحديث أو القراءة

11-11 

أقوال المجرِّحين لحفص بن سليمان األسدي  في : المبحث الرابع
 روايته للحديث

11-13 

أقوال الُمعدِّلين لحفص بن سليمان األسدي في : المبحث الخامس
 روايته للحديث

13-31 

التضعيف النِّْسِبيِّ لبعض الرواة وثناء العلماء : المبحث السادس
 على رواية حفص في القرآن

33-33 

 11-33 قراءة عاصم ودور حفص بن سليمان في نشرها: المبحث السابع
 11-11 تعريف النقد وشروط الناقد :المبحث الثامن

 11 -دراسة األحاديث-قسم الدراسة  :الفصل الثاني
األحاديث التي لم يصح إسنادها إلى حفص بن : المبحث األول

 سليمان
13-111. 

 
 

 ااألحاديث التي لم يتبيَّن معرفة صحة إسناده: المبحث الثاني
 إلى حفص بن سليمان

111-113 

حفص بن سليمان من  بهااألحاديث التي أخطأ : المبحث الثالث
 اإلسناد حيث

113-111 
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األحاديث التي أخطأ بها حفص بن سليمان من : المبحث الرابع
 المتن حيث

111-111 
 

األحاديث المستنكرة على حفص بن سليمان : المبحث الخامس
 اإلسناد والمتن جميعا   حيث من

111-101 

األحاديث التي توبع حفص بن سليمان على : المبحث السَّادس
 روايتها، فهي من صحيح حديثه

101-111 

األحاديث التي أُْنكرت على حفص بن سليمان : السَّابعالَمْبحث 
 خطأ ؛ إْذ هي ليست من روايته

111-131 

مرويات حفص بن سليمان الموقوفة على : المبحث الثامن
 الصحابة

113-133. 

 111-111 الخاتمة وأبرُز النَّتائج
 301-133 ثبت المصادر والمراجع
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