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 تطبيقاته من ونماذج غريب غريب الحديث مصطلح بيان عنبغية الباحث 
 الحديثية 

 محمد عوض عويد الهطالنى

ح  متخصص  مدرب  ،    -قسم  والتدريب  التطبيقى  للتعليم  العامة  البيئية 
 المعهد الصناعى ،  الكويت، الكويت . 

        El-htlany@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 الملخص: 
المقبولة التي وصفها بقوله )غريب غريب(   ى أن األحاديث توصل البحث إل

يقصد بها الغرابة النسبية في أكثر من موضع في السند وأحيانًا غرابة نسبية  
في إحدى الموضوعات وغرابة مطلقة في الموضع األول من السند. فجاءت 

غريب(   )غريب  مصطلح  وتحديد  فهم  على  الضوء  لتلقي  الدراسة  عند  هذه 
ب  هذا المصطلح  داللة  الحديث.   يان  علل  بعلم  ارتباطه  ومدى  المصطلح 

اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة كان األول في األحاديث المقبولة  
وأما  غريب(  مصطلح)غريب  خزيمة  ابن  الحافظ  اإلمام   عليه  أطلق  التي 

مصطل  خزيمة  ابن  عليها  أطلق  التي  المردودة  األحاديث  الثاني  ح  البحث 
غريب( الن  )غريب  بعض  تحديد  فكان  على  بنيت  التي  والتطبيقات  ماذج 

 مصطلح غريب غريب ثم جاءت الخاتمة فيها أهم نتائج البحث.

 : تكرار، مصطلح، تطبيقات، غريب ، نسبية، مطلقة .  الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The research concluded that the accepted hadiths he 

described as "strange strangers" meant relative 

strangeness in more than one place in sindh and 

sometimes relative strangeness in one of the subjects and 

absolute strangeness in the first place of the bond.This 

study came to shed light on the understanding and 

definition of the term "strange stranger" in the term to 

indicate the significance of the term and its relevance to 

the science of modern ills.The research included an 

introduction, two researchers and a conclusion that was 

the first in the accepted hadiths that Imam Al-Hafiz Ibn 

Khazema called the term "strange stranger", and the 

second research, which ibn Khazma called the term 

"strange stranger", was some models and applications that 

were built on identifying a strange term and then the 

conclusion came in the most important results of the 

research. 

Keywords: Repetition, term, applications, strange, 

relative, absolute. 
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 :املقدمة 

الحمددددد ع العادددديم اليددددشن، الددددذ  ال ييددددغله شددددشن عددددن شددددشن، والصدددد ة 
 والسددد م علدددى سددديدنا محمدددد البيدددير الندددذير، والسدددراج المنيدددر، صددداحب المقدددام

 المحمود ، والحوض المورود وعلى آله وصحابته والتابعين.
ن الددددين اإلسددد مي هدددو القدددرآن الكدددريم والسدددنة النبويدددة المطهدددرة إوحيدددث 

ول األعاددم، مبينددا للندداز مددا نددزل إلدديهم مددن ر هددم، كددان التددي أوضددحها الرسدد
لحديثدده صددلوات ال وسدد مه عليدده المقددام الرزيددع، والمنزلددة  السددامية فددي  لددو  

شدددتى أ طدددارهم وأمصدددارهم، يحصدددون عليددده تعليماتددده وحركاتددده  يسدددلمين فدددالم
نددده برسدددالته ختمدددت الرسددداالت، فهدددو خددداتم وسدددتناته وتقريراتددده، ومدددا ذا  إال أل

األنبياء، كما أن دينه نسخ كل دين  بله، فهو دين اإلنسدانية حقدًا، مدن تمسد  
 به نجى ، ومن حاد عنه ضل وغوى.

ليهددددا ينها وضددددبطها ونيددددرها والدددددعوة إلقددددد وفددددق ال لحفددددظ السددددنة وتدددددو 
والعمدددل بهدددا، والدددزود عنهدددا، رجددداال أفدددذاذًا  بدددا رة، كدددان لعملهدددم أطيدددب األثدددر 

 مية فدي كدل العصدور واأل طدار، و دد كدان مدن وأحسنه لدى المجتمعات اإلس
الحفدداا الدددنجم ال مددع الميددهود لدده بطددول البدددا   مددنهمهددءالء النوابددف الفحددول: 

السنة النبوية، اإلمدام الجليدل الحدافظ أبدا بتدر محمدد   وسعة االط   في خدمة
. كدددان مدددن األئمدددة المبدددر ين فدددي علدددم (1)زيمدددة إمدددام األئمدددةبدددن إسدددحا  بدددن ح

نددده تلميدددذه ابدددن حبدددان:  مدددا رأيدددت علدددى أديدددم األرض مدددن كدددان الحدددديث  دددال ع
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يحسن صناعة السنن، ويحفظ ألفاا الصحاح و يادتها، حتى كشن السنن كلها 
 .(1)محمد بن إسحا  بن خزيمة فقط  نصب عينيه إال

خيدر دليدل  وكتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبدي
يقدول الحدافظ ابدن عدد :  وصدحيح ابدن على ذل ، فقد جمع زيه علمدًا غزيدرًا، 

خزيمددة يتتددب بمدداء الددذهب ، فمندده أصددح مددا صددنر فددي الصددحيح المجددرد بعددد 
العلددددوم مددددن  اعتدددده فددددي مختلددددروظهددددرت زيدددده بر  (2)اليدددديخين البخددددار  ومسددددلم 

الحدددديث والفقددده واللغدددة وغيرهدددا وحصدددل لددده مدددن التوفيدددق اإللهدددي فدددي دراسددداته 
شدديء لددم ينلدده إال القليددل مددن الرجددال  -والحديثددة منهددا بنددو  خددا   –العلميددة 
 األفذاذ.

وممددددا لفددددت انتبددددداهي فددددي أثنددددداء مجددددال   ددددراءة صدددددحيح ابددددن خزيمدددددة: 
األحاديدددث.  سدددناده لدددبعض فدددي سددديا  إ (غريدددب غريدددب )اسدددتخدامه لمصدددطلح 

ومصطلح غريب معروف في علم مصطلح الحدديث. ولكدن تكدرار اللفدظ بهدذه 
تدون لده داللدة عندد هدذا اإلمدام، ولدم أجدد زديمن حقدق الكتدا  الصورة البد أن ي
، وياهدر مدن خ لده سدبب (فكاندت الغرابدة فدي طبقدات السدند )من تعدرض لده،  

 يث النبوية.إط   ابن خزيمة هذا المصطلح على هذه األحاد 

 أوالً : بواعث البحث:
تتمثددددددل بواعددددددث هددددددذا البحددددددث فددددددي اإلجابددددددة علددددددى كثيددددددر مددددددن األسدددددد لة 

بتدددددر محمدددددد بدددددن إسدددددحا  بدددددن خزيمدددددة  والمتعلقدددددة بددددده، منهدددددا ، أن اإلمدددددام ابددددد
فدددددي وصدددددله لدددددبعض األحاديدددددث فلمددددداذا  )غريدددددب غريدددددب(اسدددددتخدم مصدددددطلح 

 

 (.1/14اإلحسان في تقريب ابن حبان )  1))
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كددددددرر هددددددذا المصددددددطلح أو الوصددددددرا ومدددددداذا يقصددددددد بددددددها ولددددددم اختددددددار هددددددذه 
المصددددددطلح أثددددددر فدددددددي اإلشددددددارة إلدددددددى األحاديددددددث لوصددددددفها بدددددددها وهددددددل لهدددددددذا 

 إع ل الحديثا

 ثانيُا : أهداف البحث:
عنددددد  )غريددددب غريددددب(الوصددددول إلددددى فهددددم وتحديددددد معنددددى مصددددطلح   -1

بتددددر محمددددد بددددن إسددددحا  بددددن خزيمددددة رحمدددده ال التعددددرف علددددى  يأبدددد
سدددددددددبب اختيدددددددددار ابدددددددددن خزيمدددددددددة لهدددددددددذه األحاديدددددددددث ووصدددددددددفها بهدددددددددذا 

بعلدددددم علدددددل لدددددة هدددددذا المصددددطلح ومددددددى ارتباطددددده المصددددطلح بيدددددان دال
 الحديث.

إبددددددددرا  شخصددددددددية بددددددددن خزيمددددددددة رحمدددددددده ال ومتانتدددددددده العلميددددددددة بددددددددين  -2
 المحدثين.

جمدددددع اوثدددددار واألحاديدددددث التدددددي أثدددددرت عدددددن ابدددددن خزيمدددددة رحمددددده ال   -3
 ثم دراستها دراسة موضو ية.

)غريدددددددب بددددددن خزيمدددددددة ومو فدددددده مددددددن المصددددددطلح االكيددددددر عددددددن آراء  -4
 .آراء المحدثين ومنزلتها من بينالتي أثرت عنه  غريب(

الو ددددددددوف علدددددددددى آرائددددددددده التدددددددددي تفدددددددددرد بهدددددددددا وخدددددددددالر فيهدددددددددا جمهدددددددددور  -5
 المحدثين.

 ثالثًا : أهمية البحث:
البحدددددث جديدددددد ونشمدددددل أن يضدددددية إضدددددافة جديددددددة للمتتبدددددة العلميدددددة   -1

والبدددداحثين خاصددددة إن شدددداء ال كمددددا أن الحاجددددة لمثددددل هددددذه الدراسددددة 
 ت في الجامعات. ائمة ال سيما وأن بعض القضايا سجل
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ح اليدددددددرعي، وضدددددددبط المعددددددداني الخاصدددددددة بددددددده إن وضدددددددوح المصدددددددطل -2
والددددالالت التدددي يتضدددمنها مدددن أهدددم القضدددايا التدددي تنبددده إليهدددا الكثيدددر 
مددددددن البدددددداحثين فددددددي شددددددتى الدراسددددددات ومددددددا يتفددددددر  عندددددده مددددددن دالالت 
حتددددى تصددددل رسددددالة البحددددث إلددددى القددددار  كاملددددة مددددن غيددددر نقدددد  أو 

 غموض 

 : رابعًا : الدراسات السابقة
 ي المتواصددددددل فدددددي المراجددددددع مدددددن خددددد ل إط عددددددي القاصدددددر و حثددددد

والمصددددددادر والبحددددددوا تشكدددددددت ابتددددددداًء علددددددى عدددددددم وجددددددود دراسددددددة 
بتدددددددر  يعلميدددددددة أكاديميدددددددة اهتمدددددددت بدراسدددددددة اسدددددددتخدام اإلمدددددددام أبددددددد

مدددددن  )غريدددددب غريدددددب(محمدددددد بدددددن إسدددددحا  بدددددن خزيمدددددة مصدددددطلح 
 خ ل كتابه )صحيح ابن خزيمة(

 افة جديددددددة أتدددددت بهدددددا وهدددددذا وتاهدددددر أهميدددددة الموضدددددو  كونددددده إضددددد
بددددددن خزيمددددددة رحمدددددده ال ومتانتدددددده اتددددددي تبددددددر  آراء هددددددذه الدراسددددددة ال

إضددددددافة جديدددددددة  -أيضددددددا –العلميددددددة فددددددي بحددددددث مسددددددتقل ، ويعددددددد 
 –للمتتبددددددة الددددددذ  لددددددم يعددددددط حقدددددده مددددددن الدراسددددددة كسددددددائر العلمدددددداء 

 . -رحمهم ال 

 خامسًا : حدود الدراسة
ورة ث النبدددددو  هدددددي مصدددددادر هدددددذه الدراسدددددة بصدددددكتدددددب مصدددددطلح الحددددددي

ردوا هددددذا الموضددددو  بصددددورة مسددددتقلة فددددمنهم عامددددة وكذا كددددان المحدددددثون لددددم يفدددد
أفددددددردوا مصددددددطلح غريددددددب أبوابددددددًا تدددددددل علددددددى معنددددددى واضددددددح وهددددددذه األبددددددوا  

 في كتب علم الحديث. مبتوتة
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 سادسًا : املنهج العلمي يف هذا البحث:
 وذكدددددر نددددد  الحدددددديث بمسدددددناده ومتنددددده الدددددذ  نددددد  زيددددده اإلمدددددام أبددددد  -1

مدددددده ال علددددددى مصددددددطلح حا  بددددددن خزيمددددددة رحبتددددددر محمددددددد بددددددن اسدددددد
 .)غريب غريب(

تخدددددددريج االحاديدددددددث تخريجدددددددًا علميدددددددًا د يقدددددددًا واتبعدددددددت فدددددددي التخدددددددريج  -2
 المنهجية اوتية:

التامددددددة زيمددددددا دون  تخددددددريج طددددددر  الحددددددديث بحسددددددب  المتابعددددددات  -أ
 ذل  الستخراج التفرد في كل سند .

الرجددددو  إلدددددى كددددل مدددددا تيسددددر لدددددي مددددن كتدددددب السددددنة إال أندددددي لدددددم  -  
ميعددددددا لكثرتهددددددا إال أن هنددددددا  وجدددددده يزيددددددل التفددددددرد، أمددددددا أ يدددددددها ج

ألوجددددددددددده فدددددددددددشكتفي بتتدددددددددددب السدددددددددددنة الميدددددددددددهورة ، إذا تكدددددددددددررت ا
 والمطبوعة.

 دددددم عنددددد تسدددداوى المصددددادر فددددي درجددددة المتابعددددة فددددمني أ دددددم األ -ج
 وفاة .

اعتمدددددت ذكددددر ر ددددم الحددددديث واسددددم الكتددددا  والبددددا  فددددي الكتددددب  -د 
 لحديث فقط.المبو ة ، وأما المسانيد والمعاجم فشذكر ر م ا

  فدددشتبع زيددده تخدددريج كدددل وجددده علدددى حددددة عدددان كدددان الحدددديث م   -ه
بددددين هددددذه األوجدددده بمددددا تبددددين لددددي مددددن  حوذكددددر طر دددده. ثددددم أرجدددد

األئمددددددة فددددددي   ددددددرائن محققددددددة بتددددددل وجدددددده، مددددددع االسددددددتعانة بتدددددد م
 ذل .

استقصدددددداء التفدددددددرد فددددددي طبقدددددددات السدددددددند ، وتحديددددددد إن كدددددددان التفدددددددرد  -3
 نسبيًا أو مطلقًا.
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 والحتم عليه. دراسة إسناد كل حديث  -4

الرجددددو  إلددددى كتددددب العلددددل والسددددءاالت والتخددددريج ، للناددددر فددددي أ ددددوال  -5
العلمدددددددداء  فددددددددي حتمهددددددددم علددددددددى الحددددددددديث وآرائهددددددددم فددددددددي التفددددددددرد أو 

 المتابعة.

يث ، لنفددددي التفددددرد المطلددددق عندددده، وكثبددددات البحددددث عددددن شددددواهد الحددددد  -6
 أصل الحديث 

تحديدددددددد الموضدددددددوعات التدددددددي و دددددددع فيهدددددددا التفدددددددرد، و يدددددددان إن كاندددددددت  -7
ابدددددددة مطلقدددددددة فدددددددي مسدددددددتوى الصدددددددحابي فدددددددي روايدددددددة هدددددددذا هندددددددا  غر 

 الحديث.

 سابعًا :  الوصف العام خلطة البحث:
و دددددددد  سدددددددمت البحدددددددث إلدددددددى مقدمدددددددة وتمهيدددددددد خصددددددد  للتنبيددددددده علدددددددى 

وأهدافددددده والدراسدددددات السدددددابقة والمدددددنهج المتبدددددع زيددددده ووضدددددوح أهميدددددة البحدددددث 
المصدددددطلح ومبحثدددددين وخاتمدددددة لحقدددددت الجميدددددع وأهدددددم النتدددددائج التدددددي توصدددددلت 

 ا ومصادر ومراجع.إليه
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 املبحث األول 

)غريدددددب : حددددددثنا عمدددددران بدددددن موسدددددى القدددددزا  بخبدددددر (1) الحدددددديث ا و 
ز وهددددددو ابددددددن .  ددددددال: حدددددددثنا عبددددددد العزيدددددد.  ددددددال: حدددددددثنا عبدددددددالوارا غريددددددب(

ث ثدددددًا،  بدددددن مالددددد   دددددال:  لدددددم يخدددددرج إليندددددا رسدددددول ال صدددددهيب عدددددن أنددددد  
فش يمددددت الصدددد ة فددددذهب أبددددو بتددددر يصددددلى بالندددداز، فرفددددع النبددددي الحجددددا . 
فمدددا رأيندددا منادددرًا اعجدددب إليندددا منددده حيدددث وضدددح لندددا وجددده رسدددول ال، فشومدددش 

 ال الحجددددا ، فلددددم يوصددددل تقدددددم. وأرخددددى نبددددي رسددددول ال إلددددى أبددددي بتددددر أن
 إليه حتى مات .

: 
ومسددددلم  عددددن عمددددران  بددددن موسددددى (2) موضددددعينأخرجدددده البخددددار  فددددي 

مددددددن ،(5)،وابددددددن ماجدددددده فددددددي سددددددننه(4)،والنسددددددائي فددددددي الكبددددددرى (3)فددددددي صددددددحيحه
 

 (.3/20)1488كتا  اإلمامة، با  الرخصة للمريض في تر  شهود الجماعة ج 1))
 (1/127( ، )681كتددددا  الصدددد ة، بددددا  أهددددل العلددددم والمفصددددل أحددددق باإلمامددددة )ج  2))

 .(.1/151( )754)ح
(. 1/215(، )419كتدددا  الصددد ة، بدددا  اسدددتخ ف اإلمدددام إذا عدددرض لددده عدددذر، )ح 3))

 (.1/311(، )419)ح/
 (.6/391(  ، )707كتا  الصرة، ذكر  وله حين شخ  بصره )ح 4))
 (.1/517(. )1614جاء في ذكر مرض رسول ال )حكتا  الجنائز، با  ما  5))
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وأخرجدددده الحميددددد  ،(1)طريددددق عبددددد العزيددددز بدددده وأخرجدددده أحمددددد فددددي موضددددعين
 عددددن عبدددددد الدددددوارا، (2)وأبددددو عوانددددده فددددي مسدددددتخرجه ،(1138)ح فددددي مسدددددنده

وابددددددن ،(4)، وابددددددن حبددددددان فددددددي صددددددحيحه(3)و يعلددددددى فددددددي مسددددددندهجدددددده أبددددددوأخر 
 من طريق الزهر  عن أن  به.  (5)خزيمة في صحيحه

 الحديث صحيح.: 

 عبد الوارا عن عبد العزيز.  -1

 تفرد أن  برواية هذا الحديث، فهو غريب مطلق. -2
طددددددداهر ،  دددددددال: حددددددددثنا أبدددددددو  ندددددددا أبدددددددو: أخبر (6)

بتدددددددر،  دددددددال: حددددددددثنا سدددددددعد بدددددددن عبدددددددد ال بدددددددن عبدددددددد الحتددددددديم بدددددددن أعدددددددين، 
، ثندددددددددا أبدددددددددي، ثندددددددددا الليدددددددددث بدددددددددن سدددددددددعد ، عدددددددددن )غريدددددددددب غريدددددددددب(بخبدددددددددر 

الحدددددددددارا بدددددددددن يعقدددددددددو ، عدددددددددن  بدددددددددي  بدددددددددن رافدددددددددع ال يسدددددددددي، عدددددددددن عبدددددددددد 
الددددددددددرحمن بددددددددددن جبيددددددددددر ، عددددددددددن عبدددددددددددال بددددددددددن عمددددددددددرو أن عبددددددددددد ال بددددددددددن 

ئم علدددددددى بابددددددده ييدددددددير بيدددددددده ، وهدددددددو  ددددددداجبدددددددل،  عمدددددددرو ، مدددددددر بمعددددددداذ بدددددددن
لددددددددده عبددددددددددال: مدددددددددا شدددددددددشن  يدددددددددا أبدددددددددا عبدددددددددد  كشنددددددددده يحددددددددددا نفسددددددددده، فقدددددددددال

 

 (.30/269( )393( )ح30/425( )13204)ح 1))
 (.1/429(، )1652با  إباحة تر  اإلتمام باإلمام في الص ة  اعدًا )ح 2))
 (.7/25( )3924)ح 3))
 (.5/417( ، )3065كتا  الص ة، با  ذكر العذر األول وهو )ح 4))
( 1650أبدددددوا  العددددددد الدددددذ  يجدددددو  زيددددده تدددددر  إتيدددددان الجماعدددددة )جكتدددددا  الصددددد ة،  5))

(3/147.) 
 (.2/25( )1495ال الغاد  إلى المسجد والرائح إليه )ح  كتا  اإلمامة، با  ضمان 6))
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الددددددددددددددرحمن، تحدددددددددددددددا نفسدددددددددددددد ا  ددددددددددددددال: ومددددددددددددددالي   أيريددددددددددددددد عدددددددددددددددو ال أن 
 دددددددددال: تكابدددددددددد دهدددددددددر   يلهيندددددددددي عدددددددددن كددددددددد م سدددددددددمعته مدددددددددن رسدددددددددول ال 

اون فدددددددددددي بيتددددددددددد  أال تخدددددددددددرج إلدددددددددددى المجلددددددددددد  فتحددددددددددددا. فشندددددددددددا سدددددددددددمعت 
ي سددددددددبيل ال كددددددددان ضددددددددامنًا علددددددددى جاهددددددددد فدددددددد:  مددددددددن يقددددددددول رسددددددددول ال 

ال. ومددددددددددن عدددددددددداد مريضددددددددددًا كددددددددددان ضددددددددددامنًا علددددددددددى ال، ومددددددددددن غدددددددددددا إلددددددددددى 
المسددددددددددجد أو راح كدددددددددددان ضدددددددددددامنًا علدددددددددددى ال، ومدددددددددددن دخدددددددددددل علدددددددددددى إمدددددددددددام 
يعدددددددددوده كدددددددددان ضدددددددددامنا علدددددددددى ال، ومدددددددددن جلددددددددد  فدددددددددي بيتددددددددده ولدددددددددم يغتدددددددددب 
أحدددددددددددًا بسددددددددددوء كددددددددددان ضددددددددددامنًا علددددددددددى ال، فيريددددددددددد عدددددددددددو ال أن يخرجنددددددددددي 

 جل .لى المبيتي إمن 

. كلهددددددددددددم مددددددددددددن طددددددددددددر  عددددددددددددن (1)البيهقددددددددددددي فددددددددددددي الكبددددددددددددرى   أخرجدددددددددددده
، مدددددددن طريدددددددق ابدددددددن خزيمددددددددة،  (2)ابدددددددن حبدددددددان فدددددددي صدددددددحيحهالليدددددددث بددددددده، 

( مدددددددددددن طريدددددددددددق علدددددددددددي بدددددددددددن 22093وأخرجددددددددددده أحمدددددددددددد فدددددددددددي مسدددددددددددنده )ح
, والحددددددددددداكم (4)وسدددددددددددط، واأل(3)وأخرجددددددددددده الطبراندددددددددددي فدددددددددددي الكبيدددددددددددرر ددددددددددداح ، 

 

 (.9/280( )18539با  فضل من مات في سبيل ال)ح 1))
(، 372)ح  با  ذكر الخصال التي إذا استعملها المرء كان ضامنًا فيها علدى ال   2))

(2/94.) 
 (.20/37( )54)ح 3))
 (.8/288( )8659)ح 4))
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، (2)ي كيددددددددر األسددددددددتاروالبددددددددزار فددددددددي مسددددددددنده كمددددددددا فدددددددد ,(1)فددددددددي المسددددددددتدر 
 من طريق عبدال بن يزيد كليهما عن عبدال بن عمرو به.

الحديث حسن : 

إسددددناده متصددددل ورجددددال إسددددناده ثقددددات عدددددا  ددددي  بددددن رافددددع،  ددددال عندددده 
، ولددددددم تثبددددددت صددددددحبته، وهددددددو فددددددي طبقددددددة التددددددابعين، (3)ضدددددد يةابددددددن حجددددددر 

متابعددددات  اصددددرة كمددددا جمددددع مددددن الددددرواة، ولحديثدددده هددددذا كمددددا أندددده روى عندددده 
 لتخريج.تبين من ا

 .(4)ولجزء من الحديث شاهد من حديث أبي أمامة

 

 

اعة و دال : هدذا حدديث رواتده مصدريون ثقدات ولدم يخرجداه كتا  اإلمامة وص ة الجم  1))
 ( و ال الذهبي رواته ثقات.1/231( 767)ح

 (.1/217()435با  في عمار المساجد )ح 2))
( وابدن أبدي حداتم فدي 7/149ذكره البخار  في التاريخ ) ( ،456تقريب التهذيب )   3))

 دال ابدن حجدر فدي التهدذيب  (  ولم يذكرا زيده جرحدًا وال تعددي .7/96الجرح والتعديل )
(  ال الحسن بن ثو ان دخلت على  ي  بن رافع وكان من أهل العلم والستر 8/391)

 علماء.( أحد ال2/1162فذكر خيرًا، و ال الذهبي في تاريخ اإلس م 
( عددن أبددي أمامددة  ددال :  ددال رسددول 7365أخرجدده الطبرانددي فددي  المعجددم الكبيددر )ح 4))

: من خرج في سبيل  واحدة منهم كان ضامنًا على ال   : ث ا من كانت زيه  ال
ال كان ضامنا على ال إن توفاه أدخله الجنة، وكن رده إلى أهله فمدا ندال مدن أجدر أو 
غنيمة، ورجل كان في المسجد فهو ضامن على ال إن توفاه ال أدخله الجندة وكن رده 

ه بسدد م فهددو ضددامن علددى ال إلددى أهلدده فمددا نددال مددن أجددر أو غنيمددة، ورجددل دخددل بيتدد
. 
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. مدددددن حدددددديث (1)ولب يدددددة الحدددددديث شددددداهد آخدددددر حسدددددن عندددددد ابدددددن حبدددددان
يقدددول:  خمددد  مدددن عملهدددن فدددي  أبدددي سدددعيد الخددددر  أنددده سدددمع رسدددول ال

يددددوم كتبدددده ال مددددن اهددددل الجنددددة، مدددددن عدددداد مريضددددًا ، وشددددهد جنددددا ة، وصدددددام 
وراح يددددددوم الجمعددددددة، وأعتددددددق ر بددددددة، ولددددددي  فددددددي الحددددددديث شددددددذوذ وال  يومددددددًا،

 علة.

 الليث بن سعد عن الحارا بن يعقو . -1

 الحارا بن يعقو  عن  ي  بن رافع. -2

 رافع عن عبد الرحمن بن جبير. ي  بن  -3

: حددددثنا إبدددرا يم بدددن محمدددد الحلبدددي البصدددر  (2)
، حددددددثنا يحيدددددى بدددددن الحدددددارا اليددددديرا   وكدددددان ثقدددددة، غريدددددب()غريدددددب بخبدددددر 

حددددددددثنا  هيددددددر بدددددددن محمدددددددد  : ددددددال -يثندددددددى عليددددددده -وكددددددان عبددددددددال بددددددن داود 
التميمددددددي، عددددددن أبددددددي حددددددا م، عددددددن سددددددهل بددددددن سددددددعد السدددددداعد   ددددددال:  ددددددال 

: ليبيدددددر الميددددداالون فدددددي الاددددد م إلدددددى المسددددداجد بدددددالنور التدددددام  رسدددددول ال 
 يوم ال يامة .

  مددددددن طريددددددق إبددددددرا يم بددددددن محمددددددد،  (3)ماجددددددة فددددددي سددددددننه بددددددنا أخرجدددددده
 

 

صددحيح ابددن حبددان، بددا  صدد ة الجمعددة، ذكددر البيددان بددشن أفضددل األيددام يددوم الجمعددة  1))
 (.7/6( )2771)ح

 (.3/27( )1498كتا  الص ة، با  فضل الميي إلى الص ة في الا م  )ح 2))
 (.1/256( )780كتا  الص ة ، با  الميي إلى الص ة )ح 3))
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طريددددددق ابددددددن خزيمددددددة وأخرجدددددده ابددددددن ، مددددددن (1)والبيهقددددددي فددددددي السددددددنن الكبددددددرى 
،والطبراندددددي فدددددي المعجدددددم (3)،الحددددداكم فدددددي المسدددددتدر (2)خزيمدددددة فدددددي صدددددحيحه

  . من طريق أبي غسان بن أبي حا م به.(4)الكبير

بدددددددن محمدددددددد  تصدددددددل إال أن زيددددددده إبدددددددرا يمالحدددددددديث حسدددددددن، فاإلسدددددددناد م
ارا كليهمددددا صدددددو ، وأمددددا  هيددددر بددددن محمددددد فهددددو صدددددو  حددددويحيددددى بددددن ال

يخطددددال، إالأن لدددده متابعددددًا، وهددددو أبددددو غسددددان محمددددد بددددن مطددددرف وهددددو ثقددددة، 
 ولي  في الحديث شذوذ وال علة.

 إبرا يم بن محمد تفرد بالرواية عن يحيى بن الحارا. -1

 وأبي غسان.يى بن الحارا تفرد بالرواية عن  هير حي -2

 أبو حا م تفرد بالرواية عن سهل بن سعد. -3

وللحددددددديث شددددددواهد يرويهددددددا غيددددددر سددددددهل مددددددن الصددددددحابة، كددددددشن  بددددددن 
 .(5)مال ، كما في سنن ابن ماجة

 

( 4975مسددددجد للصدددد ة)حة، بددددا  مددددا جدددداء فددددي فضددددل الميددددي إلددددى الكتددددا  الصدددد  1))
(3/89.) 

كتدددددددددا  الصددددددددد ة، بدددددددددا   فضدددددددددل الميدددددددددي إلدددددددددى الصددددددددد ة فدددددددددي الاددددددددد م بالليدددددددددل  2))
 (.3/27()1499)ح/

 (.1/331()768كتا  اإلمامة وص ة الجماعة )ح 3))
 (.6/147()5800)ح 4))
 (1/257()781كتا  الص ة، با  الميي إلى الص ة )ح 5))
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، )غريدب غريدب(: حدثنا ه ل بن بير البصر  بخبر (1)الحديث الرابع
د د الجامع،  ال : حدثنا عوف، عن محمحدثنا عثمان بن الهيثم، مءذن مسج

: أن أحفددددظ  كدددداة  بددددن سدددديرين، عددددن أبددددي هريددددرة  ددددال: أخبرنددددي رسددددول ال 
رمضان، فشتاني آت في جوف الليدل، فجعدل يحثدو مدن الطعدام فشخذتده، فقلدت 

فقدال ، فقدال: دعندي فدمني محتداج، فخليدت سدبيله،  ألرفعند  إلدى رسدول ال 
ما فعدل أسدير  الليلدة، أو  دال ة:  يا أبا هريرة بعد ما صلى الغدا   رسول ال  

البارحة   لت يا رسول ال، شدتا حاجدة فخريتده و عدم أنده ال يعدود، فقدال:  أمدا 
  إندده كددذب ، وسدديعود   ددال: فرصدددته، وعلمددت أندده سدديعود: لقددول رسددول ال 

، فيدتا رفعند  إلدى رسدول ال ال: فجاء. فجعل يحثو من الطعدام، فقلدت: أل
:  ما فعل أسير  الليلدة  صبحت، فقال لي رسول الفخليت عنه، فشحاجة،  

أو البارحة   لت: يا رسول ال، شتى حاجة فخليته، و عم أنه ال يعدود، فقدال: 
  أما إنه  د كذب  وسيعود  ، فرصددته، وعلمدت أنده سديعود: لقدول رسدول ال

فقدال:  ال فجاء. فجعل يحثو من الطعام, فشخذته فقلت ألرفعند  إلدى رسدول
عددد  ال بهدددن،  دددال: وكدددان أحدددر  شدددال علدددى دعندددي حتدددى أعلمددد  كلمدددات ينف

لهههُِ ِل َّ َ ههِْ ال  ِهه    } ذا أويددت إلدى فراشد  فددا رآ آيدة الكرسددي دال: إالخيدر،  اللَّهُ    ِل

[ فمنه لن يزال معد  مدن ال حدافظ، وال يقر د  اليديطان، 255]البقرة:  {  ال قهي ْم 
يدددا أبدددا  :  مدددا فعدددل أسدددير له، فقدددال لددده رسدددول الحتدددى تصدددبح فخليدددت سدددبي

هريرةا فشخبره، فقال: صد   وكنه لكاذ ، تدرى من تخاطب مندذ ثد ا ليدال. 
 ذا  الييطان .

 

 (.2424،4/152تشخير اإلمام  سم صد ة الفطر )حكتا  الزكاة، با  الرخصة في  1))
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، ومدن طريقده البغدو  فدي (1)بصديغة الجدزمأخرجه البخار  في صحيحه  
نن عدددددن عثمدددددان بدددددن الهيدددددثم بددددده، وأخرجددددده النسدددددائي فدددددي السددددد (2)شدددددرح السدددددنة

. وفدددي (4)، عدددن إبدددرا يم بدددن يعقدددو ، والبيهقدددي فدددي الددددعوات الكبيدددر(3)الكبدددرى 
. من طريق السر  بدن خزيمدة ، كليهمدا)إبرا يم والسدر ( عدن (5)شعب اإليمان

مدن طريدق أبدي المتوكدل  (6)عثمان بن الهيثم بده، وأخرجده النسدائي فدي الكبدرى 
 أبي هريرة به. عن

إال أن  (7)يددددددثم تكلددددددم زيددددددهكددددددان عثمددددددان بددددددن الهالحددددددديث صددددددحيح وكن 
 لحديثة متابعات  اصرة تقوى روايته.

 تفرد عثمان بن الهيثم عن عوف. -1

 تفرد عوف بن بندويه عن محمد بن سيرين. -2
 

( 2311كتدددا  الزكددداة . بدددا  إذا وكدددل رجدددً  فتدددر  الوكيدددل شدددي ًا فشجدددا ه الدددوك ء )ح 1))
(3/101) 

 (4/460( )1196كتا  فضائل القرآن، با  فضل آية الكرسي)ح/ 2))
 (.9/351()1729كتا  الزينة. با  ذكر ما يتب العفريت)ح 3))
 (.1/521()406با  الدعاء والذكر عند النوم )ح  4))
 (.4/53)2170با  ذكر سورة البقرة )ح 5))
 (.9/351( )10728كتا  فضائل القرآن، با  آية الكرسي )ح 6))
( صدددو  بدددكخره كدددان يدددتلقن. و دددال ابدددن 6/172 ددال أبدددو حددداتم فدددي الجدددرح والتعدددديل ) 7))

تغير فصار يدتلقن، و دد أورد لده البخدار  هدذا الحدديث ( ثقة  1/387حجر في التقريب)
معلقًا بصيغة  دال.  دال ابدن حجدر الاداهر أنده لدم يسدمعه منده، و دد اسدتعمل المصدنر 

 (.1/17البار  ) هذه الصيغة زيما لم يسمعه من ميايخه، فتح
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)غريددب : حدددثنا الحسددن بددن  زعددة بددن عبيددد بخبددر (1)الحددديث الخددام 
ن عبدددال ثنددا حميددد الطويددل، عددن بتددر بدد. حدددثنا سددفينان بددن حبيددب ، غريددب(

: اسدددتمتعوا مدددن هدددذا  المزندددي، عدددن عبددددال بدددن عمدددر  دددال:  دددال رسدددول ال
البيت، فمنه  د هدم مرتين، ويرفع في الثالدث   دال أبدو بتدر :   ولده  يرفدع فدي 
الثالددث  ، يريددد بعددد الثالثددة، إذ رفددع مددا  ددد هدددم محددال  ألن البيددت إذا هدددم ال 

 بيت إذا لم يتن هنا  بناء .يقع عليه اسم 

 زعدة بده، وأخدرج ابدن  عن الحسن بدن (2)أخرجه البزار في البحر الزخار
، وأبددددو اليدددديخ فددددي (4)، والطبرانددددي فددددي المعجددددم الكبيددددر(3)حبددددان فددددي صددددحيحه

مدن طدر  عدن الحسدن بده، وأخرجده الحداكم فدي   (5)طبقات المحدثين بشصدبهان

 

علدى اليدرا الدذ   كتا  المناس  المختصر مدن المختصدر مدن المسدند عدن النبدي   1))
أول كتددا  الطهددارة، بددا  األمددر بتعجيددل الحددج خددوف  وتدده برفددع الك بددة، إذ  ذكرنددا فددي

 (.4/219)2508أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين ح النبي
به إال الحسن عن سفيان، و د روى عن  ال البزار: هذا الحديث لم نسمع أحد يحدا  2))

( 6157)ح –لدم أجدد هدذا الطريدق  –حماد عن حميد عدن بتدر عدن ابدن عمدر مو وفدا 
( ، و د تابع الحسن عن 1/206(  ال الزيلعي في تخريج أحاديث الكياف)12/308)

 زعة على رفعده عمدرو بدن عدون كمدا عندد الحداكم فدي المسدتدر  . و دال:  دول الحداكم 
ا اليدديخين ولددم يخرجددا لسددفيان بددن حبيددب شددي ًا إال أندده مددن الثقددات صددحيح علددى شددر 

 في الحسن بن  زعة .الميهورين ، ولم أر أحدا تكلم زيه وال 
( 6753كتا  الحج، با  ذكر األخبار عدن وصدر العددد الدذ  تخدر  الك بدة بده )ح  3))

(12/281.) 
 (.3/275()14033)ح 4))
 (.3/557( )944)ح 5))
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بده، و دال : وف عدن سدفيان بدن حبيدب ،  من طريق عمرو بن عد(1)المستدر 
 صحيح على شرا الييخين ولم يخرجاه.

عددن يزيددد بددن  (2)ولدده طريددق مو ددوف أخرجدده ابددن أبددي شدديبه فددي مصددنفه
هددارون عددن حميددد، عددن بتددر بددن عبدددال المزنددي، عددن عبدددال بددن عمددر بددن 

 مو وفًا.

 وهذا المو وف له حتم المرفو  : ألنه لي  مما يقال بالرأى، بل هو من
 الغيب الذ  ال يعلمه إال ال.

اإلسناد صحيح لغيره: ألن الحسن بن  زعدة صددو . وتابعده عمدرو بدن 
عون عند الحاكم وهو ثقة، فيرتقى اإلسناد الصحيح لغيره، وهو متصل ولي  

 زيه شذوذ وال علة. وأما الحديث : فقد صح من رواية عمرو بن عوف.

 مرفوعًا.سفيان تفرد عن حميد برواية الحديث  -1

 حميد تفرد عن بتر المزني. -2

 بتر المزني تفرد عن عبدال بن عمرو. -3

ولددددم يددددروه مددددن الصددددحابة إال عبددددد ال بددددن عمددددر فهددددو غريددددب مطلددددق، 
كمدددددا أن زيددددده غرابدددددة فدددددي معنددددداه، حيدددددث لدددددم يدددددرد هدددددذا المعندددددى فدددددي أحاديدددددث 

 هذا الحديث في البا . أخرى، ولم يذكر ابن خزيمة إال

 

 (.1/608()1610المناس  ، الحج في كل سنة أو مرة واحدة )حكتا   1))
 (.3/270()14108با  من كره هدمه )ح 2))
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)غريدددب محمدددد بدددن العددد ء بدددن كريدددب بخبدددر  : ثندددا(1)الحدددديث السدددا  
، ثنددا عبددد الددرحيم بددن سددليمان، عددن عبيددد ال، عددن أبددي الز يددر ، عددن غريددب(

 الجمرة بمثل حصا الخذف. جابر  ال: رمى رسول ال

ي سدددائي فددد، والن(3)، والترمدددذ  فدددي جامعددده(2)أخرجددده مسدددلم فدددي صدددحيحه
، مددن طددر  عددن ابددن جددريج (5)والبيهقددي فددي السددنن الكبدرى ، (4)السدنن الصددغرى 
من طريق  (8)، وابن ماجه(7)، والنسائي في السنن الصغرى (6)وأخرجه الترمذ 

عن أبي الز ير به، كما أخرجده   –ابن جريج وسفيان    –سفيان الثور  كليهما  
د بن علي بن حسين من طريق جعفر بن محم (9)النسائي في السنن الصغرى 

 أبيه عن جابر.عن 

 

 (.3/470، 302875س  . با   در الحصى الذ  يرمى به الجدار )حكتا  المنا 1))
كتدددددددا  الحدددددددج ، بدددددددا  اسدددددددتحبا  كدددددددون حصدددددددى الجمدددددددار بقددددددددر حصدددددددى الخدددددددذف  2))

 (.2/944()1299)ح
مدددددا جددددداء أن الجمدددددار التدددددي يرمدددددى بهدددددا مثدددددل حصدددددى الخدددددذف كتدددددا  الحدددددج ، بدددددا   3))

 (.3/233()897)ح
 (.5/274()3041الع بة )ح كتا  الحج . با  المتان الذ  ترمى منه جمرة 4))
 (.5/207()9539كتا  الحج، با  أخذ الحصى لرمي جمرة الع بة )ح 5))
 (.3/225()886با  ما جاء في اإلفاضة )ح كتا  الحج ، 6))
 (.5/258()3021كتا  المناس ، با  األمر بالستينة في اإلفاضة من عرفة )ح 7))
 (.2/1006)30239كتا  الحج ، با  الو وف و جمع)ح 8))
 (.5/274()2076كتا  المناس   با  عدد الحصى التي يرمى بها الجمار)ح 9))
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وللحديث شواهد يرويها غير جابر، كالفضل بن  باز كما في صحيح 
 .(1)مسلم

.اإلسناد  : صحيح

  مددددل ، و دددد اإلسدددناد متصدددل ورجالددده ثقدددات مدددا عددددا أبدددا ابز يدددر صددددو 
عددنعن عددن جددابر فددي هددذه الروايددة، إال أندده صددرح بالسددما  فددي روايددة مسددلم، 

البيهقي في السنن الكبدرى مدن طريدق ابدن جدريج ، أخبرندي أبدو الز يدر، سدمع و 
 ولي  زيه شذوذ وال علة. جابرًا به، 

 محمد بن الع ء عن عبد الرحيم بن سليمان. -1

 الرحيم بن سليمان عن عبيد ال بن عمرعبد  -2

نا أبدو بتدر  دال حددثنا :  أخبرنا أبو طداهر ،  دال حددث(2)الحديث السابع
 ال: حدثنا أسد بن موسى،  )غريب غريب(ن يعقو  الرخامي بخبر الفضل ب

نددا حمدداد بددن سددلمة ، عددن أيددو ، عددن سددعيد بددن جبيددر ، عددن ابددن  بدداز أن 
َِهُ   { ، و}( تهنزليهُ  1امل )}كان:  يقرأ فدي صد ة الصدبح يدوم الجمعدة  النبي

 {أهتهى عِلهى اإللنسِانل 

 

 

  إدامة التلبية للحاج حتى يير  فدي رمدي جمدرة الع بدة كتا  المناس  ، با  استحبا  1))
 (.2/931()1282)ح

 (.1/269، 10533كتا  الص ة. با  القراءة في الفجر يوم الجمعة )ح 2))
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، وابددددددن (3)،والنسددددددائي فددددددي الصددددددغرى (2)، والترمددددددذ (1)أبددددددو داود أخرجدددددده 
 (6)،والبيهقددي فددي معرفددة السددنن واوثددار(5)، والبيهقددي فددي السددنن الكبددرى (4)ماجدده

من طريق متحول ، ث ثدتهم )مخدول، وأبدو إسدحا ، ومتحدول( عدن مسدلم بدن 
مدن  (8)وابدن حبدان،(7)البطين عن سعيد بن جبير به، وأخرجه أحمد في مسدنده

مددن طريددق  تددادة عددن عددزرة  (9)وأبددو يعلددى فددي مسددندهطريددق مخددول بددن راشددد، 
عددن مسددلمة بددن كهيددل عددن  (10)عددن سددعيد، وأخرجدده البددزار فددي البحددر الزخددار

وأخرجدده عبددد مددن طريددق أبددي إسددحا ،  (11)سددعيد، وأخرجدده البددزار فددي مسددنده

 

 (.1/282()1074يقرأ في ص ة الصبح )ح كتا  الص ة، با  ما 1))
بدددددددا  مدددددددا جددددددداء زيمدددددددا يقدددددددرأ فدددددددي صددددددد ة الصدددددددبح يدددددددوم الجمعدددددددة  كتدددددددا  الصددددددد ة ، 2))

 (.2/398()520)ح
 (.2/159()959كتا  الص ة، با  القراءة في الصبح يوم الجمعة )ح 3))
 (.1/269()821كتا  الص ة، با  القراءة في ص ة الفجر )ح 4))
 (.3/283( )572ا  القراءة في ص ة الجمعة )حب كتا  الص ة . 5))
 (.4/256()6443كتا  الص ة . با  القراءة في الجمعة ) 6))
 (.3/450()1993(. )ح5/212( )3096)ح 7))
(. كتددا  الصدد ة. بددا  5/129( )1821ذكددر خبددر ثددان يصددرح بصددحة مددا ذكرندداه ) 8))

 (.5/128()1820ن )تيذكر ما يستحب لإلمام أن يقتصر على  راءة سورتين معلوم
 (.4/408()2530)ح 9))
(  دددال البدددزار : وهدددذا الحدددديث رواه ابدددن  بددداز وال نعلدددم روى 7/337() )5152)ح 10))

عددن ابددن  بدداز اال مددن طددريقين أحدددهما رواه مسددلم مددن البطددين عددن سددعيد عددن ابددن 
 (.11/228()4997 باز و تادة عن عزرة )ح

((11 (4800( )11/90.) 
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عدن  ، من طريق طاوز(2)، والطبراني في المعجم الكبير(1)الر ا  في مصنفه
ابن  باز به، وللحديث شواهد يرويها غير ابن  باز ، كدشبي هريدرة أخرجده 

 .(3)ابن ماجه

: الحديث صحيح ورجاله ثقات.

 أسد بن موسى عن حماد. -أ
 حماد عن أيو . -  

م ينقلده الحديث، ولالغرابة إلى تفرد حماد عن أيو  برواية هذا لم أتبين  
 حماد إال أسد بن موسى. عن

:  نددا أبددو يحيددى محمددد بددن عبددد الددرحيم البددزا  بخبددر (4)الحددديث الثددامن
، أنددا يحيددى بددن إسددحا  السددليحيني، ثنددا حمدداد بددن سددلمة، عددن )غريددب غريددب(

 ال ألبي بتر:  متدى  ثابت، عن عبدال بن ر اح، عن أبي  تادة، أن النبي
بتدر:  أخدذت بدالحزم، أو بالوثيقدة   : فقدال ألبديثم أوتر  دالتوترا   ال: أنام،  

 و ال لعمر  أخذت بالقوة .

  ال أبو بتر هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل، لي  زيه أبو  تادة.
 

 

 (.3/181()5240القراءة في يوم الجمعة )الص ة. با  كتا   1))
 (.12/58()12462(. )ح11/134()10900)ح 2))
 (.1/269( )823كتا  الص ة. با  القراءة في ص ة الصبح )ح 3))
كتدا  الصدد ة، بدا  ذكددر الخبدر المفسددر للفاتددين الجملتدين اللتددين ذكرهمدا فددي البددابين  4))

 (.2/268، 1084المتقدمين )ح
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مددن طريددق محمددد بددن أبددي خلددر، والحدداكم  (1)أخرجدده أبددو داود فددي سددننه
حا  عددن طريددق بيددر بددن موسددى، كليهمددا عددن يحيددى بددن إسدد (2)فددي المسددتدر 

 .(3)يهقي في السنن الكبرى السليحيني به ومن طريق الحاكم أخرجه الب
ولددم أجدددد الطريددق المرسدددل الدددذ  أشددار لددده ابدددن خزيمددة، ال فدددي مصدددادر 

 طلعت عليه وال أعلم.السنة وال في كتب العلل والسءاالت زيما ا

: الحدديث صدحيح، إسدناده متصدل، ورجالده ثقدات، 
 ذ و ال علة.ولي  زيه شذو 

 دددال الحددداكم فدددي المسدددتدر  : حدددديث صدددحيح علدددى شدددرا مسدددلم، ولدددم 
 .(4)يخرجاه

و ال ابدن الملقدن فدي البددر المنيدر: رواه ابدو داود بمسدناد صدحيح، و دال 
 .(5)ان رجاله كلهم ثقات طابن الق

إلدددى نهايدددة  يبددددأ التفدددرد فدددي اإلسدددناد مدددن يحيدددى بدددن إسدددحا  السدددليحيني
 اإلسندددددددداد .

 يحيى بن إسحا  السليحيني عن حماد. -1

 

 (.1/455()1434، با  في الوتر  بل النوم )ح كتا  الص ة 1))
 (.1/442() )1120كتا  الوتر )ح 2))
 (.3/51() )4839كتا  الص ة با  االختيار في و ت الوتر )ح 3))
((4 (1/301) 
((5 (4/319) 
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 حماد بن سلمة عن ثابت. -2

 ثابت بن عبدال بن ر اح. -3

 عبد ال بن ر اح عن أبي  تادة. -4
وللحددديث شددواهد يرويهددا غيددر أبددي  تددادة، مددن حددديث جددابر بددن عبدددال 

ار بقولدده:   ولعددل ابددن خزيمددة أشدد(1)وغيددره، أخرجدده ابددن أبددي شدديبة فددي مصددنفه
 إلى تعدد الحلقات التي و ع فيها التفرد . )غريب غريب(

: أخبرندددا أبدددو طددداهر،  دددال : حددددثنا أبدددو بتدددر،  دددال: (2)الحدددديث التا دددع
، ثنددا  بيصددة ، ثنددا )غريددب غريددب(حدددثنا محمددد بددن العدد ء بددن كريددب بخبددر 

ور ددداء بدددن عمدددر، عدددن منصدددور، عدددن سدددالم بدددن أبدددي الجعدددد، عدددن جدددابر بدددن 
، فددخلنا عليده، فوجددناه جالسدا فدي   رجدل رسدول ال  (3): وث دت عبدال،  دال  

ة  دال فصدلى جالسدا، فقمندا خلفده فصدلينا، فلمدا  ضدى حجرة لده بدين يديده غرفد
الص ة  ال:  إذا صليت جالسا فصلوا جلوسًا، وكذا صليت  ائما صدلوا  يامدًا، 

 وال تقوموا كما تقوم فارز لجباريها وملوكها.

، عددن أبدددي جعفددر المددددائني عددن ور ددداء بددده، (4)فددي مسدددنده أحمدددد  أخرجدده
، وابدددن خزيمدددة فدددي (6)، وابدددن ماجددده فدددي سدددننه(5)وأخرجددده مسدددلم فدددي صدددحيحه

 

 (.3/80( )6708با  من  ال يصلي الرجل آخر ص ته بالليل وتر)ح 1))
 (.3/19، 1487منزله جماعة )حص ة المريض في كتا  الص ة، با   2))
 (.5/150وث ت أى أصابها وهن دون الخلع والكسر النهاية في غريب الحديث ) 3))
 (.23/403()15251)ح 4))
 (.1/308( )413كتا  الص ة, با  ائتمام المشموم باإلمام )ح 5))
 (.1/392()1240كتا  الص ة، با  ما جاء في إنما جعل اإلمام ليءتم به )ح 6))



 

 

912 

، كلهددم عددن (3)، والبيهقددي فددي الكبددرى (2)، وابددن حبددان فددي صددحيحه(1)صددحيحه
، (5)، وأبددو يعلددى فددي مسددنده(4)أبددي الز يددر وأخرجدده ابددن أبددي شدديبة فددي مصددنفه

، وابدددددن حبدددددان فدددددي (7)، وابدددددن خزيمدددددة فدددددي صدددددحيحه(6)ي سدددددننهوأبدددددو داود فددددد
،كلهدم عدن أبدي (10)،والبيهقدي فدي الكبدرى (9)طني في سدننه، والدار  (8)صحيحه

 سفيان، كليهما أبو الز ير وأبو سفيان عن جابر به.

: الحديث صحيح.

 محمد بن الع ء عن  بيصة. -1

 ور.عن منصور اء  -2

 منصور عن سالم بن أبي الجعد. -3

:  أخبرندددا أبدددو طددداهر،  دددال: حددددثنا أبدددو بتدددر،  دددال (11)الحدددديث العا دددر
، أخبرندددا ابدددن وهدددب، )غريدددب غريدددب(حددددثنا يدددون  بدددن عبدددد األعلدددى، بخبدددر 

 

 (.5/476() 475با  ذكر الخبر المدحض في تشويل المتشول لخبر حميد )ح 1))
 (.5/493()2123با  ذكر الخبر المفسر للفاة الجملة التي تقدم ذكرنا لها)ح 2))
 (.2/370( )3415كتا  الص ة: با  اإلشارة زيما ينويه في ص ته )ح 3))
 (.2/115()5673يصلي جالسًا )حكتا  الص ة، با  في اإلمام  4))
 (.3/411()1896)ح 5))
 (.1/164()602كتا  الص ة با  اإلمام يصلي من  عود )ح 6))
 (.3/115()1615كتا  الص ة. با  النهي عن ص ة المشموم  ائما )ح 7))
 (.5/476()2112)ح 8))
 (.2/297()1363كتا  الص ة. با  فضل ص ة القائم )ح 9))
 (.3/112()5074المشموم جالسا )حالص ة. با  ما روى في ص ة كتا   10))
 (.2/204، 1012كتا  الص ة، با  الص ة في النعلين )ح 11))



 

 

913 

صلى على  أخبرني يون ، عن ابن شها   ال: لم أ ل أسمع أن رسول ال
يصددلي علددى  :  كددان رسددول ال . و ددال : عددن أندد  بددن مالدد   ددال(1)خمددرة

 الخمرة ويسجد عليها  .

موصدواًل عدن  (2)ورد هذا الحديث كما ذكر اإلمام الدار  طني فدي العلدل
أندددد  مددددن طريددددق المفضددددل بددددن فضددددالهب وابددددن وهددددب، فددددرواه ابددددن وهددددب فددددي 

عن يدون  عدن ابدن شدها  لدم أ ل اسدمع أن رسدول ال صدلى علدى   (3)موط ه
   ال:  كدان رسدول ال يصدلي علدى الخمدرة ويسدجد عليهدا  وهدو خمرة عن أن

  .حديث البا
عدن يدون  عدن ابدن  (4)وأما رواية المفضل فرواها ابن الدد ا  فدي فوائدده

 ( و دال ابدن شدها  عدن379شها  أن رسول ال كدان يصدلي علدى الخمدرة)ح
 أن  أن رسول ال كان يصلي على الخمرة.

طريدددق  الروايدددة عدددن الزهدددر  مرسدددلة مدددنوأشدددار الددددار  طندددي إلدددى ورود 
شددبيب بددن سددعيد عددن يددون  عدددن الزهددر  إال أنددي لددم أجدددها، ووجدددت روايدددة 

عدن معمدر سدشلت  (5)أخرى مرسلة عن الزهدر  عندد عبدد الدر ا  فدي المصدنر

 

الخمدددرة : مقددددار مدددا يضدددع الرجدددل عليددده وجهددده فدددي سدددجوده مدددن حصدددير أو نسددديجة   1))
 (.2/771خو  ونحوه من النبات. النهاية في غريب الحديث )

((2 (12/191.) 
 (1/128()432)ح 3))
 .(1/186()378)ح 4))
 (.1/294( )1538با  الص ة على الخمرة )ح 5))
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بددشز بددذا ، كددان رسددول ال يصددلى الزهددر  عددن السددجود علددى الطنفسددة  ددال ال
 ايته من طريق أن  عن أم سليم.على الخمرة، والميهور في هذا الحديث رو 

، والبيهقدي فدي السدنن (2). والطبراني في المعجدم الكبيدر  (1)فشخرجه أحمد 
مددن طددر  عددن وهيددب عددن أيددو  عددن أبددي   بددة عددن أندد  عددن أم  (3)الكبددرى 

عددن عبددد الوهددا  عددن أيددو  عددن  (4)رسددليم، فددرواه ابددن أبددي شدديبة فددي المصددن
 أن  بن سيرين عن أن  عن أم سليم.

: اختلددددر زيدددده علددددى يددددون ، فددددرواه (5)فددددتح البددددار   رجددددب فددددي  ددددال ابددددن
كان يصلي  المفضل بن فضالة عن يون  عن الزهر  عن أن  أن النبي 

على الخمرة يسجد لها. ورواه شبيب بن سعيد عن يون  عدن الزهدر  مرسدً ، 
ورواه ابن منده عن يون  عدن الزهدر   دال لدم أ ل أسدمع أن رسدول ال صدلى 

ن أنددد   دددال: كدددان رسدددول ال يصدددلي علدددى الخمدددرة ويسدددجد علدددى الخمدددرة. وعددد
بدي علدى الخمدرة مدن عليها فرواه بالوجهين جميعًا، ثم  ال: و د روى صد ة الن

روايددات عدددة مددن الصددحابة مددن طددر  كثيددرة ولددم يخددرج فددي الصددحيحين سددوى 
حددديث ميمونددة، ولددم يخددرج فددي ب يددة الكتددب السددتة سددوى حددديث ابددن  بدداز . 

 تخلو من مقال. أسانيدها كلها الخرجه  الترمذ ب و أ

.اإلسناد  : صحيح

 

 (.45/83()27117)ح 1))
 (.25/122()296)ح 2))
 (.2/590()4196با  الص ة على الخمرة )ح 3))
 (.1/350()4033حفي الص ة على الحصر)  4))
((5 (3/22.) 
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إال أنددده اختلدددر زيددده علدددى يدددون  كمدددا أشدددار الددددار  الدددرواة كلهدددم ثقدددات ،
 طني وابن رجدب، إال أن روايدة ابدن منددة متابعدة لروايدة ابدن وهدب الموصدولة 
التدددي فيهدددا ذكدددر الدددوجهين، كمدددا بدددين ابدددن رجدددب، فكددد  الدددوجهين صدددحيح عدددن 

 زهر  وال أعلم. ال

 يون  بن عبد األعلى عن ابن وهب.  -1

 .(1)ن  عن الزهر  يو  -2

  

 

 (.2/226و د أشار الدار  طني كما في أطراف الغرائب لل يسراني إلى هذا التفرد ) 1))
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 املبحث الثاني 

: حدثنا أبو عمرو مسلم بدن عمدرو بدن مسدلم بدن وهدب (1)الحديث ا و 
 ال حدثني عبدال بن نافع، عن كثير  )غريب غريب(بر  األسلمي المديني بخ

عدددن هدددذه  بدددن عبدددد ال المزندددي، عدددن أبيددده عدددن جدددده  دددال: سددد ل رسدددول ال 
لَّى 14قههه أ أهل لهههَِ  ِهزأ تهزِ َّههى ) }اويدة :  َِ هِ فههُل له ههِ [ فقددال 15]األعلدى: {( وِذه ههه ِ امههأ

 أنزلت في  كاة الفطر.

. عددن علددي بددن سددهل، والبيهقددي فددي السددنن (2)ي مسددندهأخرجدده البددزار فدد
من طريق محمد بن إسحا  المسيبي كليهما عن محمد عدن عبددال   (3)الكبرى 

 بن نافع به.

 :

الحددديث ضددد ية جدددا. زيددده: كثيددر بدددن عبددد ال المزندددي مددتهم بالكدددذ ، 
 ترو  الحديث.م

 

 (.401420/150على مءدى  كاة الفكر )ح كتا  الزكاة, با  ذكر ثناء ال  1))
(  ال البزار: هذا الحديث ال نعلم أحد رواه بهذا اللفظ عن النبدي 8/312( )2383)ح  2))

ه عن عمرو إال أبوه عبدال، وال حدثه عن عبدال إال إال عمرو بن عوف وال نعلم حدث
 كثير بن عبد ال .

 (4/268(  )7668كتا  الزكاة . جما  أبوا   كاة الفكر)ح 3))
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ن جدريج يددل علدى عمدوم و د أخدرج عبدد الدرا   فدي مصدنفه أثدرًا عدن ابد
زكداة الفطدر.  دال عبدد الدر ا : عدن ابدن جدريج:  لدت اوية وعددم تخصيصدها ب

. فهدو غريدب (1)الصدد ة كلهداللفطدرا  دال: فدي    {قه أ أهل لهَِ  ِزأ تهزِ َّهى}  لعطداء:
بهدددذا اللفدددظ الدددذ  سدددا ه كثيدددر المزندددي، و دددد ورد فدددي مصدددنر ابدددن أبدددي شددديبة 

إذا أتدى أحددكم السدائل وهدو يريدد  ال :( أثر عن أبي الحدو  أنده  د9825)ح
الصددد ة، أو  دددال يريدددد أن يصدددلي، فدددمن اسدددتطا  أن يتصدددد  فليفعدددل فدددمن ال 

اويددة، فددمن اسددتطا  أن يقدددم بددين يدددى   {قههه أ أهل لهههَِ  ِههزأ تهزِ َّههى:}تعددالى يقددول
 .(2)ص ته صد ة فليفعل

 كثير.بن نافع عن  تفرد به عبدال  -1

 تفرد به كثير عن أبيه عن جده, -2

: أخبرنا أبو طاهر،  ال : حدثنا أبو بتر،  ال: حددثنا (3)الحديث الثاني
 دال: حددثنا معتمدر، عدن   -)غريدب غريدب(بخبر    -علي بن الحسين الدرهمي

سددفيان الثددور ، عددن محددار  بددن دثددار، عددن ابددن بريدددة، عددن أبيدده  ال: كددان 
  فمنددده شدددغل، فجمدددع بدددين  يدددوم فددتح متدددةش لكدددل صددد ة إاليتوضددد رسددول ال 

 الاهر والعصر بوضوء واحد.

 

 (.3/221، 5796كتا  الزكاة، با  هل يءديها أهل البادية )ح 1))
 (.2/353كتا  الزكاة، با  ما جاء في الحث على الصد  وأمرها )  2))
إنمدا أوجدب الوضدوء علدى بعدض القدائمين  كتا  الوضوء، با  ذكر الدليل أن ال   3))

 (.1/130)14، ح12ة جللص 
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: أخبرنا أبو طاهر ،  ال حدثنا أبو بتر،  ال: حدثنا أبو  الحديث الثالث
عمار، ثنا وكيع بن الجراح. عن سفيان، عن محدار  بدن دثدار، عدن سدليمان 

 ا كدان يدوم فدتحكدان يتوضدش لكدل صد ة، فلمد  بن بريدة، عن أبيه،  أن النبدي
 وات كلها بوضوء واحد.متة صلى الصل

 ال أبو بتر:  لم يسند هذا الخبر عدن الثدور  أحدد نعلمده غيدر المعتمدر 
ووكيدددع ، ورواه أصدددحا  الثدددور  وغيرهمدددا، عدددن سدددفيان، عدددن محدددار ، عدددن 

، فدددمن كدددان المعتمدددر، ووكيدددع مدددع ج لتهمدددا  سدددليمان بدددن بريددددة، عدددن النبدددي
  ب غريب(ري)غله فهو خبر حفاا هذا اإلسناد واتصا

، علدددى (1)هددذا الحددديث روى عددن سددفيان الثددور  عددن محددار  بددن دثددار
 وجهين موصول ومرسل.

 الوجه الموصول من رواية :  -1
 .(2)معتمر بن سليمان -أ

 .(3)وكيع بن الجراح -  

 

ورد الحديث من طر  أخرى عن سفيان عن غير محار ، فرواه ابن خزيمة في نف    1))
والترمدددذ  كتدددا  الصددد ة، بدددا  مددا جددداء أنددده يصدددلي الصدددلوات بوضدددوء ( 12البددا  )ح

( ، ك هما من طريق عبد الرحمن بن مهد  عن سفيان عن علقمة 1/89)16واحد ح
مرفوعا. وعن سفيان عن عمرو بن عامر عن أند  بده  عن سليمان بن بريدة عن أبيه
سدددفيان  ( وال يسدددتغر  تعددددد طدددر  هدددذا الحدددديث عدددن60مرفوعدددا. فدددي نفددد  البدددا  )ح

 الثور . فهو إمام حافظ متثر، يتعدد شيوخه.
 (,1/529ثقة التقريب ) 2))
 (.1/581ثقة حافظ ) 3))
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 .(1)معاوية بن هيام -ج

 .(2)عبد الر ا  بن همام الصنعاني -د 

  ليمان عن  فيان:المعتمر بن  ( أ)

. وكسدددناده (4)، والرويددداني فدددي مسدددنده(3)زخدددارفدددي البحدددر ال أخرجددده البدددزار
 صحيح.

 وكيع عن  فيان: (ب)
. ومددددن طريقدددده ابددددن ماجدددده فددددي (5)أخرجدددده ابددددن أبددددي شدددديبة فددددي مصددددنفه

، (8)، وأخرجده الطبدر  فدي جدامع البيدان(7)،  وابدن حبدان فدي صدحيحه(6)السدنن
 وكسناد وكيع صحيح.

 معاوية بن هشام: (ج)
(، وكسددناده ضدد ية، زيدده 11333)حأخرجدده الطبددر  فددي جددامع البيددان 

، بعد أن ذكدر لده بعدض األوهدام فدي الحدديث : لده (9)معاوية ،  ال: ابن عد 
 

 (.1/538صدو  له أوهام) 1))
 (.1/354ره في آخر عمره )ثقة حافظ تغيير بعد ذها  بص 2))
 (.10/265()4365)ح 3))
 (.1/96()68)ح 4))
 (.1/34با  من كان يصلي الص ة بوضوء واحد) ( كتا  الص ة :298)ح 5))
 (.1/34()510كتا  الص ة با  الوضوء لكل ص ة)ح/ 6))
كتددا  الصدد ة ، بددا  ذكددر الو ددت الددذ  صددلى زيدده النبددي الصددلوات الخمدد  بوضددوء  7))

 (.4/607()1707واحد )ح
 (.10/17( )1131)ح 8))
 (.8/147الكامل في الضعفاء ) 9))
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غيددر مددا ذكددرت حددديث صددالح عددن الثددور  ،و ددد أغددر  عددن الثددور  بششددياء، 
شديبة رجدل صدد  وأرجو أنده ال بدشز بده، وفدي التهدذيب  دال: عثمدان بدن أبدي 

 .(1)أحمد كثير الخطش ولي  بحجة، و ال الساجي صدو  يهم، و ال
ن خزيمددة علددى طريددق معتمددر ووكيددع بددولعددل هددذا السددبب فددي ا تصددار ا

 دون طريق معاوية .
 عبد الرزاق: ( )

 .(2)أخرجه عبد الر ا  في مصنفه
عن عبد الرحمن بن   (3)أخرجه الطبر  في جامع البيان الوجه المرسل :

عددددن سددددفيان عددددن محددددار  بددددن دثددددار عددددن سددددليمان بددددن بريددددده عددددن  (4)مهددددد 
 .النبي

عدن  (6)طريقدًا آخدر عدن أبدي ن ديم (5)وذكر  له ابن أبدي حداتم فدي العلدل
 سفيان مرسً  .

 

 (.10/218تهذيب التهذيب البن حجر) 1))
 (.1/54()157با  هل يتوضش لكل ص ة أم ال )ح 2))
 (.10/8()1332)ح 3))
( وعدن صدالح ابدن اإلمدام 2/88إمام حافظ متقن، مقدم في الثور  ، الثقات  للعجلدي)  4))

ا فقددال: عبددد  ت ألبددي أيمددا أثبددت عنددد  عبددد الددرحمن بددن مهددد  أو وكيددعأحمددد  ددال  لدد
ل سقطًا مدن وكيدع فدي سدفيان ،  دد خالفده وكيدع فدي سدتين حدديثا مدن حدديث الرحمن أ 

 (.1/253سفيان، وكان عبد الرحمن يجال بها على ألفاظها، الجرح والتعديل )
 (.1/624العلل والسءاالت البن أبي حاتم ) 5))
ن دكددين ثقددة ثبددت مقدددم فددي سددفيان مددن أصددحابه، وعددن صددالح ابددن اإلمددام الفضددل بددي 6))

شل أباه أبو ن يم أثبت أم وكيعا فقال أبو ن يم أ ل خطش. ولما س ل عن بن أحمد أنه س
المديني عن أوثق أصدحا  الثدور   دال كدان يحفدظ حدديث الثدور  حفادًا جيددًا ، وكدان 

 (.7/62ال يلقن، الجرح والتعديل ) يشتي بحديث الثور  عن لفظ واحد ال يغيره، وكان
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صحيح اإلسناد : 

بعددد دراسددة كدد  الددوجهين تبددين بددشن الوجدده الثدداني المرسددل هددو األرجددح  
وذل  ألنه مدن روايدات الثقدات عدن سدفيان المقددمين زيده، وهدم : عبدد الدرحمن 

 وأبو ن يم، وكذل  لترجيح العلماء له .بن مهد ، 
 دددال ابدددن أبدددي حددداتم: وسددد ل أبدددو  رعدددة عدددن حدددديث رواه أبدددو ن ددديم عدددن 

بن بريده عن النبي أنه صلى خم  صدلوات  سفيان عن محار  عن سليمان
بوضددوء واحددد، ورواه وكيددع عددن سددفيان عددن محددار  عددن ابددن  بريددد عددن أبيدده 

 عن النبي فقال: حديث أبي ن يم أصح.

: كان أبو  رعة ييير إلى أن رواية سفيان هدذا   (1)د الهاد بن عب ال ا
أصددح  الحددديث عددن محددار  مرسددً  أصددح مددن روايتدده متصددً ، ال أن إرسدداله

 مطلقًا، وال أعلم.

بعد ذكره لطدر  الحدديث وكشدارته لطريدق ابدن مهدد    –  (2)و ال الترمذ 
بددن مهددد   وهددذا أصددح مددن حددديث وكيددع.  ددال: رواه عبددد الددرحمن –المرسددل 

 .ن بريده عن النبيوغيره عن سفيان عن محار  عن سليمان ب
. لمدا ذكددر طددر  الحدديث  ددال: وغيددرهم (3)وكدذل  الدددار  طندي فددي العلددل

يرويه عن الثور  عن محار  عن ابن بريدة مرسً ، وهو الصوا ، والحديث 

 

 (.1/217حمد بن أحمد عبدالهاد  )تعليقه على العلل البن أبي حاتم م  1))
جدددامع الترمدددذ  كتدددا  الصددد ة. بدددا  مدددا جددداء أنددده يصدددلي الصدددلوات بوضدددوء واحدددد  2))

(1/89.) 
 (.12/427علل الدار  طني ) 3))
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غير هذا الوجه من طريق علقمدة بدن مرثدد  عدن   صحيح من حديث بريدة من
 .(1)ان بن بريدة عن أبيهسليم

 سليمان بن بريدة عن أبيه. -1

 سفيان الثور  عن محار . -2

ولعدددل الغرابدددة الزائددددة التدددي أشدددار لهدددا ابدددن خزيمدددة هدددي روايدددة الحدددديث 
 وترجيحه عند العلماءموصواًل، مع اشتهار الوجه المرسل 

 دال: حددثنا  ال: حدثنا أبدو بتدر، :  أخبرنا أبو طاهر،  (2)الحديث الرابع
، حدثنا إبرا يم بن حمزة، نا عبد العزيز )غريب غريب(محمد بن يحيى بخبر 

يعني ابن محمد، عدن عبيدد ال، عدن ثابدت البنداني، عدن أند  بدن مالد   دال: 
فددي مسددجد  بدداء  ددال: وكددان كلمددا افتددتح سددورة  نصددار يددءمهمكددان رجددل مددن األ

حتدى يفدر   {ق ُ  َ ِْ اللَّهُ  أهَِه    }يقرأ به افتتح بددددددددديقرأ لهم بها في الص ة مما 
منها، ثدم يقدرأ بسدورة أخدرى معهدا، وكدان يصدنع ذلد  فدي كدل ركعدة فلمدا أتداهم 

سدورة فدي أخبروه بالخبر، فقال:  يداف ن، مدا يحملد  علدى لدزوم هدذه ال  النبي
 : حبها أدخل  الجنة  كل ركعةا   ال: إني أحبها . فقال النبي

 

 

صدددددلوات كلهددددا بوضدددددوء أخرجدددده مسددددلم فدددددي صددددحيحه كتددددا  الطهدددددارة، بددددا  جددددوا  ال 1))
( بلفددظ: ان النبددي صددلى الصددلوات يددوم الفددتح بوضددوء واحددد ومسددح علددى 277واحددد)ح

خفيددده، فقدددال لددده عمدددر: لقدددد صدددنعت اليدددوم شدددي ًا لدددم تكدددن تصدددنعه،  دددال عمددددًا صدددنعته 
 ياعمر .

 (.581(/10537لسورة الواحدة )حكتا  الص ة، با  إباحة ترداد المصلى  راءة ا  2))
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ومددددن طريقدددده أخرجدددده الترمددددذ  فددددي  (1)بصدددديغة الجددددزمأخرجدددده البخددددار  
، مددن (3)، عددن إسددماعيل  بددن أبددي أويدد ، وابددن حبددان فددي صددحيحه(2)جامعدده

طريدددق مصدددعب بدددن عبدددد ال كليهمدددا )إسدددماعيل ومصدددعب( عدددن عبدددد العزيدددز 
، (5)جهندة فدي مسدتخر اأبدو عو   (4)الدراود  به، وأخرجه البزار في البحر الزخدار

، والضدددياء المقدسدددي فدددي األحاديدددث النبويدددة (6)والبيهقدددي فدددي السدددنن الصدددغرى 
ال بدن عمدر، وأخرجده ،كلهم من طريق سليمان بن ب ل عدن عبيدد (7)المختارة

، وابدن (10)، والبزار في البحدر الزخدار(9)، والدارمي في سننه(8)أحمد في مسنده
األعرابددددي فددددي  عددددن مبددددار  بددددن فضدددداله... وأخرجدددده (11)حبددددان فددددي صددددحيحه

 

 (1548، با  الجمع بين السورتين.)حكتا  الص ة  1))
(، و دال هدذا حدديث 5/169()2901كتا  فضائل القدرآن ، بدا  سدورة اإلخد   )ح  2))

 حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد ال بن عمر عن ثابت البناني.
رء سددددورة اإلخدددد   تدخلدددده الجندددده كتددددا  الر ددددائق، بددددا  ذكددددر البيددددان بددددشن حددددب المدددد 3))

( كتددددا  1548جدددده البخددددار  تعليقددددا عددددن عبددددد ال بددددن عمددددر )( وأخر 3/73()794)ح
 الص ة با  الجمع بين السورتين وهنا وصله الترمذ  عنه.

 (.13/58() 6999)ح 4))
 (.3/490( )2951)ح 5))
 (.6/129()988كتا  الص ة، با  تخصي  سورة اإلخ   بالذكر )ح 6))
 (.5/129()1751)ح 7))
 (.19/421()1243)ح 8))
ُ َأَحد  }فضائل القرآن، با  فضل كتا   9))  (.3425)ح {ُقْل ُهَو َّللاه
 (.13/291()6870)ح 10))
كتددا  الر ددائق، بددا  ذكددر بيددان أن العددر  فددي لغتهددا تنسددب الفعددل إلددى الفعددل نفسدده  11))

 (.3/72( )792)ح
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ي  كليهمددا )مبددار  وشددري ( عددن ثابددت بدده، وأخرجدده البددزار ر عددن شدد (1)معجمدده
 رين عن أن .من طريق محمد بن سي (2)في البحر الزخار

 :

يرويددده عبيدددد ال بدددن عمدددر، ومبدددار  بدددن  (3) دددال الددددار  طندددي فدددي العلدددل
مة فددرواه عددن فضددالة عددن ثابددت عددن أندد  عددن النبددي وخالفهمددا حمدداد بددن سددل

 وحماد أشبه بالصوا . (4)ثابت عن حبيب عن سبيعة مرس ً 

،كمددا أندده  ددد تابعدده مبددار  بددن (5)فشمددا عبيددد ال بددن عمددر فهددو ثقددة ثبددت 
لعزيددددز بددددن اعندددده عبددددد ، إال أن الددددذ  يرويدددده (6)فضددددالة وهددددو صدددددو  يدددددل 

الددددراورد  وهدددو ضددد ية فدددي روايتددده عدددن عبيدددد ال بدددن عمدددر، و دددال النسدددائي 
 .(8)،و د تابعه سليمان بن ب ل وهو ثقة(7)عن عبيد ال بن عمر منكرحديثه 

وهدذه  (9)وأما حمداد بدن سدلمة: فهدو ثقدة عابدد مدن أثبدت النداز فدي ثابدت 
 رينددة تددرجح الوجدده الددذ  رواه. كمددا أن ثابددت عددن أندد  فددي الوجدده الددذ  روى 

خدرى عن عبيد ال بن عمر جادة مسلوكة، وحماد خالر الجادة، فهدذه  ريندة أ

 

 (.2/581()1143)ح 1))
 (.13/234()6731)ح 2))
 (.12/37( )2381)ح 3))
 أى من كتب السنة التي اطلعت عليها .لم أجد هذا الطريق في  4))
 (.1/273التقريب ) 5))
((6 (1/519.) 
((7 (1/250.) 
 (.1/358التقريب ) 8))
((9 (1/178.) 
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تددرجح الوجدده الددذ  رواه حمدداد . فعلددى هددذا فطريددق حمدداد المحفددوا كمددا ذكددر 
لددراور  عدن عبيدد ال اإلمام الدار طني، ويعتبر الوجه الذ  رواه عبد العزيز ا

 بن عمر م َعً .

 محمد بن يحيى عن إبرا يم بن حمزة . -أ

ة فددي هددا إلددى اإلعدد ل  نتيجددة للمخالفددولعددل لفاددة غريددب الثانيددة ييددير ب
 هذا اإلسناد للوجه الذ  ذكره الدار  طني.

:  أخبرنددا أبددو طدداهر ،  ددال حدددثنا أبددو بتددر،  ددال: (1)الحددديث الخددام 
إن كددان حفددظ اتصددال  )غريددب غريددب(حدددثنا محمددد بددن حسددان األ ر  بخبددر 

اإلسدناد، حدددثنا ابددن مهددد ، عددن سددفيان، عدن عاصددم، عددن أبددي عثمددان، عددن 
 : ال تسبقني بكمين . ب ل أنه  ال النبي 

ديث مدددن  دددال أبدددو بتدددر: هتدددذا أملدددى عليندددا محمدددد بدددن حسدددان هدددذا الحددد
أصددله... الثددور ، عددن عاصددم فقددال: عددن بدد ل، والددرواة إنمددا يقولددون فددي هددذا 

 . اإلسناد عن أبي عثمان، أن ب اًل  ال للنبي 

 اله.اختلر في هذا الحديث على وصله وكرس

أخرجده  -وهو الذ  ذكره ابدن خزيمدة فدي صدحيحه  -  الوجه الموصو :
عدن محمدد بدن حسدان بده، وأخرجده أبدو داود فدي   (2)الخطيب في تداريخ بغدداد 

 

 (.1/610،  10573كتا  الص ة، با  الجهر بشمين عند انقضاء الص ة)ح 1))
 (.2/274()749)ج 2))
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مددن طريددق علددي بددن  ددادم  (2)مددن طريددق وكيددع، والياشددي فددي مسددنده (1)سددننه
 مدن طريدق (3)عن سفيان به، والبزار في البحر الزخار -وكيع وعلي  –كليهما  

مدددن طريدددق القاسدددم بدددن معدددن والحددداكم فدددي  (4)فدددي األوسدددط  المغيدددرة، والطبراندددي
عدن  بداد بدن  بداد،  (6). عن ش بة ، والبيهقي في السدنن الكبدرى (5)المستدر 

 كلهم )المغيرة والقاسم، وش بة، و باد( عن عاصم به.

 الوجه المر ل:
ان مددن طريددق عبددد الددر ا  عددن سددفي (7)أخرجدده البيهقددي فددي السددنن الكبددرى 

 به.

 من طريق ابن المبار . (8)وأخرجه الطحاو  في ميتل اوثار

 

 .(1/246()937كتا  الص ة با  التشمين وراء اإلمام )ح 1))
( 9769 ال تسدبقني بددكمين  )ح فدي إسدناد الياشدي، عدن بدد ل  دال:  دال رسدول ال  2))

(2/370.) 
و ال هدذا الحدديث رواه غيدر واحدد ولدم يسدنده، ورواه غيدر واحدد وأسدنده، وال نعلدم روى   3))

 (4/210()1375لحديث)حأبو عثمان عن ب ل غير هذا ا
 (.7/191()7243)ح 4))
(، فدي المسددتدر  عدن بدد ل أن رسددول 1/340()797التددشمين )حكتدا  الصدد ة، بدا   5))

  ال:  ال تسبقينى بكمين . ال 
( 2298كتدددا  الصددد ة بدددا  مدددن  عدددم أنددده يتبدددر  بدددل فدددرا  المدددءذن مدددن اإل امدددة )ح 6))

 فقال:  ال تسبقني بكمين . ( وزيه عن ب ل أنه سشل النبي2/53)
يع، عن سفيان فقال عدن بد ل أنده  دال (  ال ورواه وك2/81()2349)حبا  التشمين   7))

 يارسول ال، ورواية عبد الر ا  أصح.
 (.5626)ح 8))
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ابدددن  –كليهمدددا  –مدددن طريدددق عبدالواحدددد  (1)والبيهقدددي فدددي السدددنن الكبدددرى 
 عن عاصم به. –المبار  وعبد الواحد  

رواه محمدد : سشلت أبي عدن حدديث (2)الوجه المرسل:  ال ابن أبي حاتم
ل عددن بدداد بددن  بدداد المهلبددي والصددباح بددن سددهبددن أبددي بتددر المقدددمي عددن  

عاصم األحول عن أبي عثمان عن ب ل أنه سشل النبي،  ال أبي: هدذا خطدش 
 ، رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن ب اًل  ال للنبي مرسً .

وهددذا أيضددا أشددار إليدده ابددن خزيمددة فددي صددحيحه عندددما  ددال فددي شدديخه 
 سدند، و دال البيهقدي بعدد ذكدره لروايدةمحمد بن حسان )إن كان حفظ اتصال ال

عبددد الددر ا  المرسددلة ورواه وكيددع عددن سددفيان، فقددال: عددن بدد ل، وروايددة عبددد 
 الر ا  أصح.

ولددددم يددددره، وكددددان ثقددددة، سددددمع مددددن  وأبددددو عثمددددان المهددددد  أدر  النبددددي
 .(3)ب ل

 محمد بن حسان عن ابن مهد ,  -1

 .عاصم عن أبي عثمان -2

 

( و ددال: كددذا رواه عبددد 2/36( )2299بددا  مددن  عددم أندده يتبددر  بددل فددرا  المددءذن )ح 1))
وروى بمسناد ض ية عن عاصم، عن أبي عثمان الواحد بن  ياد عن عاصم مرسً ،  
بيددال , إنمددا روايددة الجماعددة الثقددات، عددن عاصددم  عددن سددليمان  ددال:  ددال بدد ل: ولددي 

 دون ذكر سليمان.
 (.2/206( )314علل ابن أبي حاتم)ح 2))
 (.6/532تاريخ اإلس م للذهبي ) 3))
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 أبو عثمان عن ب ل. -3
فحصدددول التفدددرد مدددن محمدددد بدددن حسدددان فدددي وصدددل الحدددديث عدددن عبدددد 
الددرحمن بددن مهددد  فددي هددذه الطبقددة المتددشخرة هددو الددذ  أشددار لدده ابددن خزيمددة 
بالغرابددة، كمدددا أن المدددتن زيددده نكدددارة تسدددتغر  حيدددث أن الوجددده الدددذ  ذكدددره ابدددن 

معنددى، سددت يم ال، وال ي خزيمددة يبددين أن الكدد م كددان موجهددا مددن بدد ل للنبددي 
مددام هددو الددذ  إلة للنبددي، فكيددة يقددول لدده بدد ل ال تسددبقني بالتددشمين  وافاإلمامدد

 يءمن أواًل .

، و هددددددا و ددددددد وردت روايددددددات أخددددددرى فيهددددددا نسددددددبة الكدددددد م إلددددددى النبددددددي
يسددددددت يم المعنددددددى، كمددددددا سددددددبق تخريجهددددددا عنددددددد الياشددددددي والحدددددداكم، وكمددددددا أن 

اإلمددددددام فددددددشمنوا  وضددددددع ابددددددن خزيمددددددة هددددددذا الحددددددديث بعددددددد أحاديددددددث  إذا أمددددددن 
 على هذا المعنى يدل 

بعددددددددد أن ذكددددددددر كدددددددد   -ذكددددددددر البيهقددددددددي فددددددددي معرفددددددددة السددددددددنن واوثددددددددار
 دددددال:  –لددددده  الدددددوجهين عدددددن بددددد ل، و شنددددده مدددددن  ولددددده أو مدددددن  دددددول النبدددددي 

فددددمن كدددددان محفوظدددددًا، فيرجدددددع الحدددددديث إلددددى معندددددى ممدددددا رويندددددا فدددددي الحدددددديث 
ا  وال أعلددددم : إذا أمددددن اإلمددددام فددددشمنو  الثابددددت عددددن أبددددي هريددددرة عددددن النبددددي

 .(1)هسبحان
بعدددددد إشدددددارته لروايدددددة شددددد بة عدددددن عاصدددددم  –وفدددددي السدددددنن الكبدددددرى لددددده 

 دددددددددال  (2) دددددددددال :  ال تسدددددددددبقني بدددددددددكمين  : أن رسدددددددددول ال  -عدددددددددن بددددددددد ل 

 

 (.2/331معرفة السنن واوثار ) 1))
 سبق تخريجها عند الحاكم. 2))
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البيهقددددددي: فرجددددددع الحددددددديث إلددددددى أن بددددددد اًل كشندددددده كددددددان يددددددءمن  بددددددل تدددددددشمين 
 .(1)د فقال : ال تسبقني بكمين  وال أعلم النبي

ل تفسددددير الروايددددة علددددى و داود فحددددا ي شددددرح سددددنن أبدددديوأمددددا العينددددي فدددد
الوجدددددددده األول: أن بدددددددد اًل  ددددددددال:  ال تسددددددددبقني بددددددددكمين   ددددددددال: أولددددددددوه علددددددددى 

 وجهين:

األول: أن بدددد اًل كددددان يقددددرأ الفاتحددددة فددددي السددددتتة األولددددى مددددن سدددددتوت 
اإلمدددام، فر مدددا يبقدددى عليددده شدددال منهدددا ورسدددول ال عليددده السددد م  دددد فدددر  مدددن 

قددددددر مدددددا يدددددتم  دددددراءة ب يدددددة السدددددورة، ل فدددددي التدددددشمين ب راءتهدددددا، فاسدددددتمهله بددددد 
 حتى ينال بركة على بركة موافقته في التشمين له.

الثدددداني: أن بدددد اًل كددددان ي دددديم فددددي الموضددددع الددددذ  يددددءذن زيدددده مددددن وراء 
الصددددفوف، فددددمذا  ددددال:  ددددد  امددددت الصدددد ة كبددددر النبددددي عليدددده السدددد م، فر مددددا 

القدددددددددراءة سدددددددددبقه بدددددددددبعض مدددددددددا يقدددددددددراله فاسدددددددددتمهله بددددددددد ل  ددددددددددر مدددددددددا يلحدددددددددق 
لددددددي  مددددددن اليددددددر  أن يقددددددرأ المددددددشموم أثندددددداء  ددددددراءة اإلمددددددام بددددددل  .(2)ينوالتددددددشم

الفددددرض أن يسددددتمع المددددشموم وكذا كانددددت القددددراءة فددددرض عنددددد بعددددض الفقهدددداء 
 فهو يقرأ في الستتات.

، )غريددددب غريددددب(: ثنددددا أحمددددد بددددن منيددددع، بخبددددر (3)الحددددديث السددددا  
ن عمددددر، أن النبددددي ثنددددا ابددددن أبددددي  ائدددددة، ثنددددا عبيددددد ال، عددددن نددددافع، عددددن ابدددد

 . ال:  بادروا الصبح بالوتر  

 

((1 (2/36.) 
((2 (4/200.) 
 (.2/270، 1087فجر بالوتر)حكتا  الص ة، با  األمر بمبادرة طلو  ال 3))
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هدددددذا الحدددددديث مدددددداره علدددددى ابدددددن أبدددددي  ائددددددة واختلدددددر زيددددده عنددددده علدددددى 
 وجهين:

:  ابدددن أبدددي  ائددددة عدددن عبيدددد ال، عدددن ندددافع، عدددن ابدددن عمدددر، الوجددده ا و 
. وأبدددددو داود فدددددي (1)ي مسدددددندهوهدددددو حدددددديث البدددددا  أخرجددددده أحمدددددد فددددد

 . (4). وابن حبان في صحيحه(3)ه. والترمذ  في جامع(2)سننه

حدددددول، عدددددن عبددددددال بدددددن : ابدددددن أبدددددي  ائددددددة عدددددن عاصدددددم األالوجددددده الثددددداني
 شقيق، عن ابن عمر.

. وابددددن خزيمدددددة (6). ومسدددددلم فددددي صددددحيحه(5)أخرجدددده أحمددددد فددددي مسددددنده
 (. 1088في صحيحه )ح

 :

 : فرجاله ثقات و ال الترمذ  : حديث حسن صحيح.الوجه ا و 

: فدددتكلم عليددده العلمددداء بمدددا يفيدددد انقطاعددده،  دددال أبدددو حددداتم الوجددده الثدددانيا أمددد
:  ددددال األثددددرم  لددددت ألبددددي عبدددددال عاصددددم عددددن عبدددددال (7)فددددي المراسدددديل

 

 (.9/18( )4952)ح 1))
 (.1436كتا  الص ة ، با  في و ت الوتر )ح 2))
 (.2/231()487با  ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر )ح كتا  الص ة ، 3))
 ( و ال: تفرد به ابن أبي  ائدة.6/198( )2445كتا  الص ة ، با  الوتر )ح 4))
 (.9/18()4954)ح 5))
 (.1/517()750  الص ة ، با  ص ة الليل مثنى مثنى )حكتا 6))
 (.2/255( )1/153، 561وانار التهذيب )ح 7))
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بددددن شددددقيق عددددن ابددددن عمددددر  بددددادروا الصددددبح بددددالوتر  فقددددال : عاصددددم لددددم 
يددددرو عددددن عبددددد ال بددددن شددددقيق شددددي ًا،  ددددال ابددددن رجددددب خددددرج مسددددلم مددددن 

أن رجددددددد  سدددددددشل  (1)قيق عدددددددن ابدددددددن عمدددددددرطدددددددر  عدددددددن عبددددددددال بدددددددن شددددددد
الصددددبح  كيددددة صدددد ة الليددددلا  ددددال:  مثندددى مثنددددى، فددددمذا خيدددديت  النبدددي

 فصل ركعة، واجعل آخر ص ت  وترًا .

وخرجددده مدددن طريدددق ابدددن أبدددي  ائددددة عدددن عاصدددم األحدددول عدددن عبددددال 
: بدددددادروا الصدددددبح بدددددالوتر . وهدددددذا  بدددددن سدددددعيد عدددددن ابدددددن عمدددددر عدددددن النبدددددي

ديث الدددددذ   بلددددده، وأخرجددددده اإلمدددددام أحمدددددد وأبدددددو لعلددددده رواه بدددددالمعنى مدددددن الحددددد
ن حدددددديث ابدددددن أبدددددي  ائددددددة عدددددن عبيدددددد ال بدددددن عمدددددر عدددددن داود والترمدددددذ  مددددد

 نافع عن ابن أبي  ائدة تفرد بها الحديث باإلسنادين.

ذا مدددن وذكدددر األثدددرم أنددده ذكدددر ألبدددي عبدددد ال حدددديث ابدددن أبدددي  ائددددة هددد
عبددد ال بددن شددقيق  الددوجهين، فقددال: فددي اإلسددناد األول عاصددم ، لددم يددرو عددن

 ما أدرى.شي ًا، ولم يروه إال ابن أبي  ائدة، و 
فددددذكر لدددده اإلسددددناد الثدددداني، فقددددال أحمددددد هددددذا أراه اختصددددر مددددن حددددديث 
 صددددددد ة الليدددددددل مثندددددددى مثندددددددى، فدددددددمذا حفدددددددت الصدددددددبح فدددددددشوتر بواحدددددددده  وهدددددددو 

 هذين أحد غيرها  ال: ال.بمعناه:  ال: فقلت له: روى 

 

 يع الزهراني عن حماد  عن أيو  و ديل عن عبدال بن شقيق بده، وعدن عن أبي الر     1))
أبددي كامددل عددن حمدداد عددن أيددو  و ددديل وعمددران بددن حدددير، وعددن محمددد بددن عبيددد عددن 

بين الخريت عن ابدن شدقيق بده، كتدا  الصد ة، بدا  صد ة الليدل حماد وأيو  والز ير  
 (.1/517) 749ح
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ال بددن شددقيق ختصددر حددديث عبددد والادداهر أندده ا –ابددن رجددب  - لددت  
عدددن ابددددن عمدددر أيضددددا كمددددا اختصدددر حددددديث عبيددددد ال عدددن نددددافع عندددده، وال 

 .(1)أعلم
فيرجدددددع وصدددددر ابدددددن خزيمدددددة للحدددددديث بالغرابدددددة لتفدددددرد ابدددددن أبدددددي  ائددددددة 

ل بهدددذا اللفددددظ، بروايدددة هدددذا الحددددديث عدددن عبيدددد ال ابددددن عمدددر وعاصدددم الحددددو 
حددددديث : صدددد ة الليددددل  ومدددا أشددددار إليدددده اإلمددددام أحمددددد مددددن أندددده مختصددددر مددددن

 من هاتين الجهتين . )غريب غريب(مثنى مثنى  فهو 

 ائدة عن عبيد ال.  ابن أبي 

:  حددددددثنا الر يدددددع بدددددن سدددددليمان المدددددراد  ، ونصدددددر (2)الحدددددديث السدددددابع
 ددداال: ثندددا أسدددد بدددن موسدددى ، ثندددا الليدددث  )غريدددب غريدددب(بدددن مدددر و  بخبدددر 

يددددددى بددددددن سددددددعيد عددددددن أبيدددددده، عددددددن جددددددده  ددددددي  بددددددن بددددددن سددددددعد، حدددددددثنى يح
الصدددددبح، ولدددددم يتدددددن ركدددددع ركعتدددددي  . أنددددده صدددددلى مدددددع رسدددددول ال(3)عمدددددرو

  ددددام فركددددع ركعتددددي الفجددددر، ورسددددول ال  الفجددددر، فلمددددا سددددلم رسددددول ال 
 ينار ‘إليه، فلم ينكر ذل  عليه.

 

 (.9/149، 749، با  ص ة الليل، )حابن رجب ، فتح البار  ، كتا  الص ة 1))
كتددددا  الصدددد ة، بددددا  الرخصددددة فددددي أن يصددددلي ركعتددددي الفجددددر بعددددد صدددد ة الصددددبح  2))

 (.116،2/294)ح
 ددي  بددن فهددد األنصددار  مختلددر فددي اسددم ( : 8/203 ددال ابددن حجددر فددي اإلصددابة) 3))

أبيده،  يدل:  دي  بددن عمدرو، و يدل  دي  بددن سدهل، و يدل ابدن فهددد، وهدو جدد يحيدى بددن 
 سعيد األنصار .
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ثنددددا أبددددو الحسددددن عمددددر بددددن حفدددد  اليدددديباني، ثنددددا سددددفيان، عددددن سددددعد 
إبددددرا يم، عددددن  ددددي  جددددد سددددعد، أندددده صددددلى مددددع  بددددن سددددعيد، عددددن محمددددد بددددن

: ماهاتدددددددان  عتدددددددين. فقدددددددال النبددددددديالصدددددددبح، ثدددددددم  دددددددام يصدددددددلي رك النبدددددددي
الركعتددددددانا  فقددددددال: يارسددددددول ال ركعتددددددا الفجددددددر لددددددم أكددددددن صددددددليتهما . فهمددددددا 

 . هاتان.  ال: فستت عنه النبي

، والددددار  طندددي فدددي (1)الطريدددق األول: أخرجددده ابدددن حبدددان فدددي صدددحيحه
والحداكم فدي ، (3)من طريق ابدن خزيمدة، والطحداوى فدي ميدتل اوثدار  (2)السنن

 من طريق الر يع بن سليمان به. (4)المستدر 
. ومددددددددن طريقدددددددده (5)الطريددددددددق الثدددددددداني: أخرجدددددددده اليددددددددافعي فددددددددي مسددددددددنده

. وابددددددن (7). والحميددددددد  فددددددي مسددددددنده(6)البيهقددددددي فددددددي معرفددددددة السددددددنن واوثددددددار
. والترمددددددددذ  فددددددددي (9). وأبددددددددو داود فددددددددي سددددددددننه(8)أبددددددددي شدددددددديبة فددددددددي مصددددددددنفه

 

( 2471با  ذكر اإلباحة لمن أدر  ركعتي الفجر أن يصدليها عقدب صد ة الغدداة )ح  1))
(6/222.) 

 (.2/222()1439كتا  الص ة، با   ضاء الص ة بعد و تها )ح 2))
 (.10/324()24137)ح 3))
 (.1/409()1017)ح 4))
 (.1/57()161)ح 5))
 (. 3/424()5174النهي ببعض الصلوات )حبا  ما يستدل به على اختصا  هذا   6))
 (.2/117()892)ح 7))
 (.7/310()36371مسشلة في  ضاء ركعتي سنة الفجر )ح 8))
 (.2/22()1267كتا  الص ة، با  من فاتته متى يقضيها )ح 9))
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 مد بن إبرا يم عن  ي  بن فهد به.. كلهم من طر  عن مح(1)جامعه

 :

، (2)أمدددا اإلسدددناد األول: ففيددده سدددعيد بدددن  دددي ،  دددال ابدددن حجدددر: مقبدددول
 .(3)وكذل  نصر بن مر و  صدو  

، كمدا أن (4)أما اإلسناد الثاني: ففيه سعد بن سعيد صدو ، سدال الحفدظ
 ي  بمتصل.اإلسناد ل

حدددديث محمدددد بدددن إبدددرا يم ال نعدددرف مثدددل هدددذا إال مدددن   دددال الترمدددذ  :
حديث سعد بن سعيد، وكنما يروى هذا الحديث مرسً ، وكسناده لي  بمتصل، 
ومحمد بن إبدرا يم لدم يسدمع مدن  دي ، وروى بعضدهم هدذا الحدديث عدن سدعد 

 .(5)، وهذا أصح بن سعيد عن محمد بن إبرا يم أن النبي
بددددان فددددي الثقددددات و ددددال: كددددان  ية، ذكددددره ابددددن حسددددعيد ضدددد وسددددعد بددددن

ولدددم يفحدددط فدددي خط ددده، ولدددذل  سدددلكناه مسدددل  العددددول،  دددال ابدددن  (6)يخطدددال
لددو اتصددل فمختلددر زيدده ال يقددال  -أى سددعد  -: والحددديث مددن أجلدده(7)القطددان

زيدده: صددحيح بددل حسددن، إال أن أبددا داود فددي السددنن  ددال بعددد ذكددره للحدددديث: 
 

بددددددا  مددددددا جدددددداء زدددددديمن تفوتدددددده الركعتددددددان  بددددددل الفكددددددر يصددددددليها بعددددددد صدددددد ة الفجددددددر  1))
 (.2/284()422)ح

((2 (1/547.) 
 (.8/472الجرح والتعديل ) 3))
 (11/231التقريب ) 4))
((5 (2/284.) 
 (.6/379الثقات ) 6))
 (.3/34بيان الوهم واإليهام ) 7))
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 أن جدهم صلى مع النبدي سعيد هذا الحديث مرس ً روى عبد ر ه ويحيى ابنا  
 .(1)بهذه القصة

ولعل هذا اإلرسال هدو الدذ  جعدل ابدن خزيمدة يصدر الحدديث المتصدل 
 ددال : فشمددا  (2)بالغرابددة: يقصددد اإلعدد ن. كمددا أن الطحدداوى فددي ميددتل اوثددار

حديث سعد بن سعيد وكن كان لي  عند الناز كواحد مدن أخويده يحيدى وعبدد 
يتكلمون في حديثه، ال يعرف له لقداء ألحدد مدن أصدحا  رسدول ال. ر ه وهم  

يث المنقطعدة التدي ال يحتداج أهدل اإلسدناد بهدا ، فدخل هذا الحديث في األحاد 
علددى أسددد بددن موسددى مددنهم و ددال هددذا الحددديث ممددا ينكددره أهددل العلددم بالحددديث 

و وفدا إبرا يم بن أبي داود فسمعته يقول: رأيت هذا الحديث في أصل الكتب م
على يحيى بن سعيد وهدو مدن المتفدردين بروايدة هدذا الحدديث عدن الليدث،  دال 

. يغدددر ، وزيددده نصدددب ، وروايددة عبدددد ر ددده المرسدددلة (3)صدددو  عندده ابدددن حجدددر 
( ، وأحمدددددددددددد فدددددددددددي 4016.)ح(4)أخرجهدددددددددددا عبدددددددددددد الدددددددددددر ا  فدددددددددددي المصدددددددددددنر

(، وأمددددا روايددددة يحيددددى بددددن سددددعيد المرسددددلة فلددددم أجدددددها . 23761)ح(5)المسددددند 
 ألول معلول، والثاني مرسل ض ية.فاإلسناد ا

و ددددول الترمددددذ : أندددده ال يعددددرف إال مددددن حددددديث سددددعد بددددن سددددعيد يعنددددى 
أندددده تفددددرد بدددده، وأمددددا مددددا ورد فددددي اإلسددددناد األول مددددن روايددددة سددددعيد بددددن  ددددي  

 

((1 (2/22.) 
 (.10/326،  4137ميتل اوثار )ح 2))
 (1/104التقريب )  3))
كتدددددددددددا  الصددددددددددد ة، بدددددددددددا  هدددددددددددل يصدددددددددددلي ركعتدددددددددددي الفجدددددددددددر إذا أ يمدددددددددددت الصددددددددددد ة  4))

(2/422()2/442.) 
((5 (39/174.) 
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فددددرد بدددده أسددددد ابددددن موسددددى ، وهددددو ممددددن ال يقبددددل الحددددديث عددددن جددددده  ددددي  فت
 هة وصله.تفرده، ولذل  أشار ابن خزيمة إلى غرابة الحديث من ج

 :اإل نا  ا و  -أ

 نصر بن مر و  عن أسد بن موسى. -1

 أسد بن موسى عن الليث. -2

 الليث عن يحيى بن سعيد. -3

 يحيى بن سعيد عن أبيه. -4

 :الثانياإل نا   -  

 عمر بن حف  عن سفيان. -1

 سفيان عن محمد بن إبرا يم -2

)غريدددددب ر :  ثندددددا علدددددي بدددددن حجدددددر السدددددعد  بخبددددد(1)الحدددددديث الثدددددامن
 دددددال: ثندددددا محمدددددد بدددددن عمدددددار يعندددددي األنصدددددار ، عدددددن شدددددري  بدددددن  غريدددددب(

حددددين أ يمددددت  عبدددددال وهددددو ابددددن أبددددي نمددددر، عددددن أندددد   ددددال: خددددرج النبددددي
الصدددددد ة فددددددرأى ناسددددددا يصددددددلون ركعتددددددين بالعجلددددددة، فقددددددال:  أصدددددد تان معددددددًا  

 فنهى أن يصلى في المسجد إذا أ يمت الص ة .

، حددددددثني إبدددددرا يم بدددددن ثندددددا محمدددددد بدددددن عقيدددددل: ندددددا حفددددد  بدددددن عبددددددال
، عددددن أندددد  بمثلددددده إلددددى  ولدددده:  أصدددد تان معددددًا  ، لدددددم طهمددددان، عددددن شددددري 

 يزد على هذا.

 

، 1126كتدددا  الصددد ة، بدددا  النهدددي عدددن أن يصدددلى ركعتدددي الفجدددر بعدددد اإل امدددة )ح 1))
2/303.) 
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روى هدددددددددذا الخبدددددددددر مالددددددددد  بدددددددددن أنددددددددد .   دددددددددال محمدددددددددد بدددددددددن إسدددددددددحا 
وكسدددماعيل بدددن جعفدددر، عدددن شدددري  بدددن أبدددي نمدددر، عدددن أبدددي سدددلمة مرسددد ، 
وروى إبدددرا يم بددددن طهمددددان، عددددن شددددري  كدددد  الخبددددرين عددددن أندددد  وعددددن أبددددي 

 جميعًا. سلمة
حددددثنا بهمدددا محمدددد بدددن عقيدددل: ثندددا حفددد  بدددن عبددددال، ندددا إبدددرا يم بدددن 

باإلسدددنادين جميعدددا منفدددردين، خبدددر أنددد  منفدددردًا، وخبدددر أبدددي سدددلمة  طهمدددان
 منفردًا.

هدددذا الحددددديث مددددداره علدددى شددددري  بددددن عبددددد ال، و دددد اختلددددر زيدددده عندددده 
 على وجهين:

ه ابدددددددن خزيمدددددددة : وهدددددددو الدددددددذ  أشدددددددار إليدددددددالموصدددددددو  الوجددددددده ا و :
 ة )شري  عن أن (.بالغراب

 (1)طريددددق ابددددن خزيمددددة أخرجدددده المقدسددددي فددددي األحاديددددث المختددددارة مددددن
. وأبدددددو ن ددددديم فدددددي طبقدددددات المحددددددثين (2)والبدددددزار ، كمدددددا فدددددي كيدددددر األسدددددتار

. مدددددددن طريدددددددق محمدددددددد بددددددددن عمدددددددار، وأخرجددددددده المقدسدددددددي فددددددددي (3)بشصدددددددبهان
 .( ، من طريق إبرا يم بن طهمان عن شري 2183المختارة )ح

 

( 2182ح دددال الضدددياء المقدسدددي بعدددد تخريجددده للحدددديث رجالددده موثقدددون لكنددده معلدددول) 1))
(6/177.) 

د و ددددال هددددذا الحددددديث ال نعلمدددده يددددروى عددددن أندددد  إال مددددن هددددذا الوجدددده و هددددذا اإلسددددنا 2))
 (.12/328( )6194)ح

((3 (3/394.) 
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 : شري  عن أبي سلمة.الوجه الثاني: المر ل

عددددددن  (2)وعبددددددد الددددددر ا  فددددددي المصددددددنر، (1)أخرجدددددده مالدددددد  فددددددي الموطددددددش
 أبي بتر بن أبي سبرة عن شري  به .

 :

هدددددو الوجددددده الثددددداني المرسدددددل: وذلددددد  ألن زيددددده  ريندددددة  االوجددددده المحفدددددو 
يرويدددده  الوجدددده، أن (3)األحفددددظ واألكثددددر، حيددددث ذكددددر الدددددار  طنددددي فددددي العلددددل

محمددددد بددددن عمددددار وكبددددرا يم بددددن طهمددددان عددددن شددددري  وخددددالفهم مالدددد  والثددددور  
وكسددددددماعيل بددددددن جعفددددددر والدددددددراورد  فددددددرووه عددددددن شددددددري  عددددددن أبددددددي سددددددلمة 

 مرسً :  ال: وهو أصح من حديث أن .

( إلدددددددى تدددددددرجيح الوجددددددده 369كمدددددددا أشدددددددار أبدددددددو حددددددداتم فدددددددي العلدددددددل )ح
 .(4)المرسل بقوله: وهذا أشبه واضح

روايدددددة إبدددددرا يم بدددددن طهمدددددان للطدددددريقين معدددددًا خزيمدددددة ر ابدددددن ولكدددددن ذكددددد
عدددددن شدددددري  بروايدددددة أنددددد  وأبدددددي سدددددلمة زيددددده إشدددددارة إلدددددى أن كددددد  الدددددوجهين 

 محفوا عن شري ، والخطش زيه من شري ، وال أعلم.

 شري  عن أبي سلمة. -1

 

 (.1/56( )96با  الميي إلى الص ة )ح 1))
 (.2/240()4004با  هل يصلى ركعتي الفجر إذا أ يمت الص ة )ح 2))
((3 (2468()12/95.) 
((4 (3/277.) 
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)غريددددب ولعددددل التفددددرد الثدددداني الددددذ  أشددددار إليدددده ابددددن خزيمددددة بقولدددده:  -2
فددددي روايددددة شددددري  لهددددذا الحددددديث هددددو مخالفددددة هددددذا الوجدددده  ب(غريدددد

للوجدددده المرسددددل وكع لدددده بدددده  ألن الميددددهور فددددي الحددددديث اإلرسددددال 
 ولي  الوصل.

و ددددددد أشددددددار كددددددذل  إلددددددى غرابددددددة الزيددددددادة التددددددي وردت فددددددي حددددددديث  -3
عددددن إبدددرا يم بدددن طهمددددان  محمدددد بدددن عمدددار عددددن شدددري  وتفدددرد بهدددا

المسدددددجد إذا  فددددي  ولددددده فدددددي آخدددددر الحددددديث:  فنهدددددي أن يصدددددلى فدددددي
 أ يمت الص ة 

:  أخبرنددا أبددو طدداهر،  ددال: حدددثنا أبددو بتددر ،  ددال: (1)الحددديث التا ددع
حدثنا يوسر بن موسى، نا عائذ بن حبيب، ثندا حميدد الطويدل، عدن أند  بدن 

سدجد، فداحمر وجهده، فجاءتده نخامة فدي  بلدة الم مال   ال: رأى رسول ال 
: مددا  . فقددال رسددول ال(2)امددرأة مددن األنصددار فحتتهددا، فجعلددت متانهددا خلو ددا

 أحسن هذا .

  .)غريب غريب( ال أبو بتر:  هذا حديث 
 

 

 (.2/447،  1296تا  الص ة، با  تطيب المساجد )حك 1))
الخلو : طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنوا  الطيدب وتغلدب عليده   2))

 (.2/71الحمرة والصفرة ، النهاية )
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مددددددار هدددددذا الحدددددديث علدددددى حميدددددد الطويدددددل، و دددددد اختلدددددر ت ميدددددذه فدددددي 
 روايتين:رواية ألفاا هذا الحديث عنه على 

: يرويهدددا عائدددذ بدددن حبيدددب عدددن حميدددد، وهدددي روايدددة يدددة ا ولدددىالروا -1
 البا .

مدن طدر  عدن  (2). والنسائي فدي الكبدرى (1)أخرجه ابن ماجة في سننه
 عائذ به.

  أن : يرويهدا جمدع مدن الت ميدذ عدن حميدد بده بلفدظ :الرواية الثانية -2
النبدددي حتهدددا بيدددده ثدددم لطخهدددا بدددالزعفران دعابددده،  دددال: فلدددذل  صدددنع 

مدددن طريدددق  (3)المسددداجد  أخرجددده الحميددددى فدددي مسدددندهالزعفدددران فدددي 
 (6). والبخددار  (5)عددن محمددد بددن المثنددى، والدددارمي (4)سددفيان، وأحمددد 

من طريق إسدماعيل بدن جعفدر، وابدن أبدي شديبة   (7)ومن طريق  هير
 

 (.1/251()762كتا  المساجد، با  كرا ية النخامة في المسجد )ح 1))
 (.1/399)(809كتا  الص ة، با  تحليق المسجد ) 2))
 (.2/317( )1253)ح 3))
 (.20/282()2959)ح 4))
 (.2/876()1436كتا  الص ة، با  كرا ية البزا  في المسجد )ح 5))
( ولفادده : أن النبددي رأى نخامددة 7/91()417كتددا  الصدد ة، بددا  إذا بدددره البددزا  )ح 6))

، و دال:  إن في القبلة فحتها بيده، ور  من كرا ية، أو رئى كراهيتده لدذل  وشددته عليده
يندداجي ر دده، أو ر دده بيندده و ددين  بلتدده، فدد  يبددز ن فددي أحدددكم إذا  ددام فددي صدد ته  فمنمددا 

( كتددا  الصدد ة ، بددا  حدد  المخدداا 405 بلتدده، ولكددن عددن يسدداره أو تحددت  دميدده )ح
 (.1/90بالحصى)

 (.1/90()405كتا  الص ة . با  ح  المخاا بالحجر )ح 7))
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مدن طريدق  (2)واية حف ، والبيهقي في الكبرى من ر   (1)في المصنر
 عبد ال ابن بتر.

 :

ية بهدددددددذا اللفدددددددظ حيدددددددث أن عائدددددددذ بدددددددن حبيدددددددب صددددددددو  رمدددددددى ضددددددد 
و  يدددددة رجالددددده ثقدددددات، ولكنددددده تفدددددرد بروايدددددة الحدددددديث عدددددن حميدددددد  (3)بالتيددددديع

 بهذا اللفظ، كما ياهر من ب ية الطر .

. عائددددددددذ بددددددددن حبيددددددددب بيددددددددا  (4) ددددددددال البخددددددددار  فددددددددي التدددددددداريخ الكبيددددددددر
الهدددددروى، وذكدددددر لددددده حدددددديث البدددددا ، ثدددددم  دددددال : ورواه إسدددددماعيل بدددددن جعفدددددر 

ذا عدددددن حميدددددد ولدددددم يقدددددوال الخلدددددو ، و ددددداال: حتددددده النبدددددي بيدددددده، وهددددد وحفددددد  
 )غريددددددب غريددددددب(أصددددددح، ولددددددذل  أشددددددار ابددددددن خزيمددددددة إلددددددى الحددددددديث بقولدددددده 

لوجدددددود التفددددددرد النسددددددبي مددددددن عائددددددذ عددددددن حميددددددد بروايددددددة هددددددذا الحددددددديث بهددددددذا 
 اللفظ.

 

 

 (.2/142( )7451يبز  تجاه القبله )ح كتا  الص ة، با  من كره أن 1))
 (.2/414( )2594من بز  وهو يصلي )ح با  2))
( ،  ال ابن معين : ثقة، وذكر ابن عد  في الكامل أن له أحاديث 1/289التقريب ) 3))

( ،  دال اإلمدام أحمدد 7/62عن هيام بن عروة أنكرت عليده، و دا ي أحاديثده مسدت يمة)
(   ددال 14/97و  فددي الحددديث، تهددذيب الكمددال )لددي  بدده بددشز و ددال أبددو  رعددة: صددد

ذهبي في السير: شيعي جلدد، وذكدر  دول ابدن عدد  زيده أن لده أحاديدث أنكدرت عليده ال
 (.2/363على العموم )

((4  (7/60.) 
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 تفرد عائذ عن حميد برواية الحديث بهذا اللفظ.  -1

 رد حميد عن أن .تف  -2

أبوطدددداهر،  ددددال حدددددثنا أبددددو بتددددر،  ددددال: :  أخبرنددددا (1)الحددددديث العا ددددر
حددددددثنا محمدددددد بدددددن عمدددددرو بدددددن تمدددددام المصدددددر  ، ثندددددا ن ددددديم بدددددن حمددددداد، ثندددددا 
الفضددددددل بددددددن موسددددددى، عددددددن ابددددددن جددددددريج، عددددددن عطدددددداء، عددددددن عبدددددددال بددددددن 

يددددوم عيددددد صددددلى، و ددددال:   ددددد  ضددددينا  السددددائب.  ددددال: حضددددرت رسددددول ال
 ء جل  للخطبة، ومن شاء أن يذهب ذهب .الص ة، فمن شا

، ال نعلدددددم أحددددددًا رواه  )غريدددددب غريدددددب(و بتدددددر : هدددددذا حدددددديث  دددددال أبددددد
عنددددد أبددددي  –أيضددددًا  -غيددددر الفضددددل بددددن موسددددى السدددديناني، كددددان هددددذا الخبددددر

عمددددار، عددددن الفضددددل بددددن موسددددى، لددددم يحدددددثنا بدددده بنيسددددابور، حدددددا بدددده أهددددل 
 بغداد على ما خبرني بعض العرا يين .

عددن محمددد بددن الصددباح، وابددن ماجدده فددي  (2)أخرجدده أبددو داود فددي سددننه
، عدددددن هديدددددة ابدددددن عبدددددد الوهدددددا  وعمدددددرو بدددددن رافدددددع، والنسدددددائي فدددددي (3)سدددددننه

عددن يوسددر بددن  (5)عددن محمددد بددن أيددو ، والحدداكم فددي المسددتدر  (4)الصددغرى 

 

 (.2/569) 1462كتا  الص ة، با  الرخصة في تر  انتاار الر ية للخطبة ح 1))
 (.1/300()1155كتا  الص ة، با  الجلوز للخطبة )ح 2))
 (.1/410()1290في انتاار الخطبة في الص ة )حكتا  الص ة، با  ما جاء  3))
 (.3/181()1578كتا  الص ة، با  التخير بين الجلوز في الخطبة )ح 4))
 (.1/434( )1093كتا  ص ة العيدين )ح 5))
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مددن طريدق سدعيد بددن حمداد كلهددم عدن الفضددل  (1) يسدى، والبيهقدي فددي الكبدرى 
 بن موسى به.

.:  ض ية

 .  ال أبو داود : وهذا مرسل عن عطاء عن النبي 
و ددددددال البيهقددددددي : عددددددن يحيددددددى بددددددن معددددددين  ددددددال عبدددددددال بددددددن السددددددائب 

صدددلى لهدددم العيدددد، هدددذا خطدددش إنمدددا هدددو عدددن عطددداء  الدددذ  يدددروى أن النبدددي
فقددددط، وكنمددددا يغلددددط زيدددده الفضددددل بددددن موسددددى السدددديناني يقددددول: عددددن عبددددد ال 

 بن السائب.

م ذكددددددددر البيهقددددددددي اإلسددددددددناد المرسددددددددل، فسددددددددا ه بسددددددددنده مددددددددن طريددددددددق ثدددددددد
  بيصددددة، عددددن سددددفيان، عددددن ابددددن جددددريج عددددن عطدددداء  ددددال: صددددلى النبددددي

ذهب، ومددددن شدددداء أن يقعددددد بالندددداز العيددددد ثددددم  ددددال:  مددددن شدددداء أن يددددذهب فليدددد
 دددددال أبدددددو  رعدددددة : الصدددددحيح مدددددا حددددددثنا بددددده إبدددددرا يم بدددددن موسدددددى  (2)فليقعدددددد 

 .(3)النبي.........مرسلعن هيام عن ابن جريج عن عطاء أن 

، ال )غريددددددب غريددددددب(وهددددددذا مددددددا أشددددددار إليدددددده ابددددددن خزيمددددددة فددددددي  ولدددددده: 
د الطريدددددق جدددددنعلدددددم أحددددددًا رواه إال الفضدددددل ابدددددن موسدددددى، أى موصدددددواًل، ولدددددم أ

المرسددددددل الددددددذ  ذكددددددره البيهقددددددي إال عنددددددده ، وهددددددو الوجدددددده المحفددددددوا بتددددددرجيح 
ن العلمدددداء ، كمددددا أن سددددفيان أحفددددظ مددددن الفضددددل بددددن موسددددى، حيددددث  ددددال ابدددد

 حجر في ابن موسى: ثقة ر ما أغر ، ويبدو أن هذه من غرائبه.

 

 (.3/422( )6223كتا  الص ة ، با  االستما  للخطبتين في العيد )ح 1))
 (.3/423،  6224)ح 2))
 (.2/460ي حاتم )علل الحديث البن أب 3))
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الفضددددددددل بددددددددن موسددددددددى عددددددددن ابددددددددن جددددددددريج )تفددددددددرد الفضددددددددل بنموسددددددددى 
 بوصله( وهو منكر.

 ابن جريج عن عطاء.

:  أخبرنددددددا أبوطدددددداهر،  ددددددال حدددددددثنا أبددددددو (1)الحددددددديث الحددددددا   عشددددددر
 ، ندددددا)غريدددددب غريدددددب(بدددددر بتدددددر،  دددددال حددددددثنا علدددددي بدددددن حجدددددر السدددددعد  بخ

علدددي بددددن مسددددهر عددددن األعمدددط، عددددن أبددددي صددددالح، عدددن أبددددي هريددددرة، وأبددددي 
 {ِلنَّ ق هههههه أْنِ ال  هَأهههههه ل  هههههههانِ  ِ ههههههأ  ْ ا   }فددددددي  ولدددددده  سددددددعيد، عددددددن النبددددددي 

 [  ال:  تيهده م ئكة الليل وم ئكة النهار تجتمع فيها .78]اإلسراء

يدددددق ابدددددن خزيمدددددة، وأخرجددددده مدددددن طر  (2)أخرجددددده الحددددداكم فدددددي المسدددددتدر 
مدددددددددن طريدددددددددق أبدددددددددي عواندددددددددة،  (3)( مدددددددددن طريدددددددددق جريدددددددددر321المصدددددددددنر )ح

عددددن عبيددددد بددددن  (5)، والترمددددذ  فددددي جامعدددده(4)وأخرجدددده ابددددن ماجدددده فددددي سددددننه
أسددددباا عددددن أبيدددده، كلهددددم )جريددددر ، أبددددو عوانددددة، أسددددباا( عددددن األعمددددط عددددن 

 أبي صالح، عن أبي هريرة به.

 

 (.3/9،  1474كتا  الص ة: با  ذكر اجتما  م ئكة الليل وم ئكة النهار )ح  1))
 (.1/330( )763كتا  اإلمامة وص ة الجماعة )ح 2))
كتدددا  الصددد ة، بدددا  ذكدددر اجتمدددا  م ئكدددة الليدددل والنهدددار فدددي صددد ة الفجدددر وصددد ة  3))

 (.1/420()322)ح العصر
 (.1/220() 67و ت ص ة الفجر )حكتا  الص ة، با   4))
 (.5/302()3135كتا  تفسير القرآن، با  ومن سورة بنى إسرائيل )ح 5))
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 و ال الترمذ : حديث حسن صحيح.
من طريق سدعيد بدن  (2)، ومسلم في صحيحه(1)في مسنده  خرجه أحمد وأ

عددن أبددي سددلمة، وأخرجدده البخددار  فددي  (3)المسدديب، وأخرجدده أحمددد فددي مسددنده
، عن سدعيد وأبدي سدلمة كليهمدا عدن أبدي هريدرة بده، وروى الحدديث (4)صحيحه

 وغيره. (5)من غير طريق أبي هريرة من الصحابة كابن مسعود 

رواية أبي سعيد:: ض ية من 

إسدددددددناد الحدددددددديث زيددددددده علدددددددى بدددددددن مسدددددددعود.  دددددددال أبدددددددو  رعدددددددة : ثقدددددددة 
 .(6)صدو  

، إال أن اإلمدددددام أحمدددددد أشدددددار إلدددددى عددددددم  بدددددول (7)و دددددال الدددددذهبي: ثقدددددة
تفددددرده، فلمددددا سدددد ل عندددده  ددددال: ال أدر  كيددددة أ ددددول، كددددان  ددددد ذهددددب بصددددره 

، ونقدددل ابدددن رجدددب فدددي شدددرح العلدددل عدددن اإلمدددام (8)فكدددان يحددددثهم مدددن حفاددده
أندددده أنكددددر حددددديثًا رواه علددددى بددددن مسددددهر فقددددال: إن علددددي  ابددددن مسددددهر  أحمددددد 

كانددددت كتبدددده  ددددد ذهبددددت فكتددددب بعددددد، فددددمن كددددان روى هددددذا غيددددره، وكال فلددددي  

 

 (.12/109()7685)ح 1))
 (.1/450()246كتا  الص ة، با  فضل ص ة الفجر في جماعة )ح 2))
 (.13/53()7612)ح 3))
 (.1/131)( 4717ص ة الفجر في جماعة )ح كتا  الص ة، با  فضل 4))
 (.16/126،  1023أخرجه أحمد في مسنده )ح 5))
 (.6/204الجرح والتعديل ) 6))
 (.2/47الكاشر )  7))
 (.7/384تهذيب التهذيب ) 8))
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، وذكدددددره ابدددددن رجدددددب ممدددددن يلتحدددددق بدددددالمختلطين ممدددددن أضدددددر (1)بيدددددال يعتمدددددد 
، و ددددد تفددددرد علددددى (2)يددددد فددددي آخددددر عمددددره، و ددددال: وعلددددي بددددن مسددددهر لدددده مفار 

عمددددط بددددذكر أبدددددي سددددعيد فدددددي سددددند هدددددذا بددددن مسددددهر مدددددن بددددين أصدددددحا  األ
كمددددا  )غريددددب غريددددب(الحددددديث، وأشددددار ابددددن خزيمددددة إلددددى هددددذا التفددددرد بقولدددده: 

أن الترمددددددذ  أشددددددار إلددددددى حددددددديث أسددددددباا بقولدددددده: حسددددددن صددددددحيح، وسددددددتت 
عددددن حددددديث علددددي فلددددم ي عددددرف هددددذا الحددددديث عددددن أبددددي سددددعيد وهددددو ميددددهور 

وايددددة عمددددط فقددددد صددددرح بالسددددما  فددددي ر ريددددرة، وأمددددا عنعنددددة األبروايددددة أبددددي ه
 ،(3)البخار  

 علي بن حجر عن علي بن مسهر.  -1

 األعمط عن أبي سعيد وأبي هريرة. -2

: أخبرندددددددددا أبوطددددددددداهر،  دددددددددال: حددددددددددثنا (4)الحدددددددددديث الثددددددددداني عشدددددددددر
)غريدددددددددب أبدددددددددو بتدددددددددر،  دددددددددال: حددددددددددثنا علدددددددددي بدددددددددن سدددددددددهل الرملدددددددددي بخبدددددددددر 

 ، نددددددا  يددددددد بددددددن أبددددددي الزر ددددددداء، عددددددن سددددددفيان، عددددددن عبددددددد الدددددددرحمنغريددددددب(
ابدددددددن عددددددداب ، عدددددددن ابدددددددن أبدددددددي ليلدددددددى، عدددددددن ابدددددددن أم متتدددددددوم  دددددددال:  لدددددددت: 
يددددددددددا رسددددددددددول ال، إن المدينددددددددددة كثيددددددددددرة الهددددددددددوام والسددددددددددبا  ،  ددددددددددال:  تسددددددددددمع 

ة، حددددددددي علدددددددى الفدددددددد حا   لدددددددت : نعددددددددم،  دددددددال: فحددددددددي حدددددددي علددددددددى الصددددددد 
 ه  .

 

((1 (1/110.) 
((2 (2/755.) 
 (.8/13،  647كتا  الص ة، با  فضل ص ة الجماعة )ح 3))
 (.3/12، 1478عة )حمر العميان بيهود الص ة الجماكتا  الص ة، با  أ 4))
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مددددن طريددددق ابددددن خزيمددددة، وأبددددو داود  (1)أخرجدددده الحدددداكم فددددي مسددددتدركه
يددددددق هددددددارون بددددددن  يددددددد عددددددن  يددددددد بدددددده، والنسددددددائي فددددددي مددددددن طر  (2)فددددددي سددددددننه
، مددددددن طريددددددق  اسددددددم بددددددن يزيددددددد عددددددن سددددددفيان بدددددده، وأحمددددددد فددددددي (3)الصددددددغرى 

، (6)، وأبدددددددددو داود فدددددددددي سدددددددددننه(5)صدددددددددحيحه، وابدددددددددن خزيمدددددددددة فدددددددددي (4)مسدددددددددنده
، كلهددددددم عددددددن أبدددددي ر يددددددن وأخرجددددده ، أحمددددددد فددددددي (7)والحددددداكم فددددددي المسدددددتدر 

ن عبدددددد ال بدددددن عددددد (10)، والحددددداكم فدددددي المسدددددتدر (9)، وابدددددن خزيمدددددة(8)مسدددددنده
 شداد كليهما )أبي ر ين وعبدال ابن شداد( عن ابن أم متتوم.

: اإلسناد ض ية منقطع:

 

هدذا حدديث صدحيح ولدم يخرجداه،  إال أنه لم يذكر ابن أبي ليلى وفدي اإلسدناد، و دال :  1))
وكن كدددددددان ابدددددددن  بددددددداز سدددددددمع مدددددددن ابدددددددن أم متتدددددددوم/، ولددددددده شددددددداهد بمسدددددددناد صدددددددحيح 

 (.1/374()901)ح
 (.1/151()553كتا  الص ة، با  التيديد في تر ....)ح 2))
 (.2/109( )851كتا  الص ة، با  المحافاة على الصلوات )ح 3))
((4 (15490( )24/243.) 
 (.3/15()1480  أمر العميان بيهود ص ة الجماعة )حكتا  الص ة ، با 5))
 (1/151()5520كتا  الص ة، با  التيديد في تر  الص ة)ح 6))
 (.1/375()902كتا  اإلمامة وص ة الجماعة ، حديث ابن مهد  )ح 7))
 (.24/224( )15491)ح 8))
 (.3/14()1479با  أمر العميان بيهود ص ة الجماعة )ح كتا  الص ة ، 9))
 (.1/374()902كتا  اإلمامة وص ة الجماعة ، حديث ابن مهد  )ح 10))
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، أندده اختلددر فددي هددذا الحددديث علددى (1)ذكددر النسددائي فددي تحفددة األشددراف
ابن أبي ليلى فرواه بعضهم عنه مرس ، ولم أجد هذا اإلسدناد، إال أن اإلسدناد 

ث لدم يسدمع ابدن أبدي ليلدى مدن ابدن أم متتدوم، كمدا ند  علدى انقطا  حيدزيه  
، و ددد تو ددع ابددن أبددي ليلددى، تابعدده أبددو (2)ذلدد  أبددو  رعددة فددي تحفددة التحصدديل

ر ين، وعبد ال بن شداد، فشما إسناد عبدال : فصحيح، وهو ثقة، وأمدا إسدناد 
حدددديث أبدددي ر يدددن : فمنقطدددع ، حيدددث لدددم يسدددمع مدددن أبدددن أم متتدددوم، زيصدددح ال

 ة عبدال بن شداد، وكسناد ابن أبي ليلى حسن لغيره.برواي

  ال : أتدى النبدي (3)كما أن له شاهدًا من حديث أبي هريرة عند مسلم
رجل أعمى فقدال: يارسدول ال، إنده لدي  لدي  ائدد يقدودني إلدى المسدجد، فسدشل 

أن يددرخ  لدده زيصددلى فددي بيتدده، فددرخ  لدده، فلمددا ولددى دعدداه  رسددول ال 
 النداء بالص ةا فقال: نعم.  ال: فشجب . ال: هل تسمعفق

 سفيان عن عبد الرحمن.  -1

 عبد الرحمن بن عاب  عن ابن أبي ليلى. -2

 )غريددب غريددب(: ثنددا محمددد بددن يحيددى بحددديث (4)الحددديث الثالددث عشددر
حدثني إسحا  ابن إبرا يم  ال:  رأت على أبي  رة موسى بن طار  عن ابدن 

 

((1 (10787( )8/170.) 
عددن  ددال :  ددال ابددن القطددان وسددنه ال يقضددى لدده بالسددما  مندده، فمندده ولددد لسددت يقددين  2))

 (.1/206خ فة عمر )
 (.1/452( )653ان المسجد على من يسمع النداء)حكتا  الص ة، با  يجب إتي 3))
كتددا  المناسدد   ، بددا  ذكددر تعلدديم اإلمددام فددي خطبتدده يددوم النفددر األول كيددة ينفددرون  4))

 (3/538، 2974)ح
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حدددثني عبدددال بددن عثمددان بددن خثدديم، عددن أبددي الز يددر، عددن جددابر، أن  جددريج،
حدين رجدع مدن عمدرة الجعراندة بعدث أبدا بتدر علدى الحدج، فش بلندا  رسول ال 

اسدددتوى ليتبدددر سدددمع ، بالصدددبح، فلمدددا (2)،، ثدددو  (1)معددده حتدددى إذا كندددا بدددالعرج
لمدا ، خلر ظهره، فو ر عن التكبيدر، فدذكر الحدديث بطولده، و دال: ف(3)الرغوة

كان يوم النفر األول  ام أبو بتر فخطب الناز فحدثهم كية ينفرون، وكيدة 
يرمددون ، فعلمهددم مناسددتهم ، فلمددا فددر   ددام علددى فقددرأ بددراءة علددى الندداز حتددى 

 ختمها.

، عدددن (5)، والنسدددائي فدددي السدددنن الصدددغرى (4)أخرجددده الددددارمي فدددي سدددننه
عن طريق علدي بدن  (6)صحيحه إسحا  بن إبرا يم به، وأخرجه ابن حبان في

من طريق أبي حمة، ك هما عدن  (7) ياد اللحجي، والبيهقي في السنن الكبرى 
 أبي  رة به.

 

العدددددرج: بسدددددتون الدددددراء موضدددددع بدددددين متدددددة والمديندددددة، جدددددامع األصدددددول البدددددن األثيدددددر  1))
(2/157.) 

ص ة الفجر، أن يقول الص ة خير مدن  ثو : ناد  بشعلى صوته، ومنه التثويب في  2))
 (.1/227النوم ، ذات المرجع )

 (.2/240الرغوة المرة الواحدة من الرغاء والرغاء صوت النا ة ، نف  المرجع) 3))
 (.2/1218()1956كتا  الحج، با  في خطبة الموسم )ح 4))
 (.5/247()2993ا  الخطبة  بل يوم التروية )حب كتا  الحج ، 5))
كتدددا  الحدددج بدددا  ذكدددر وصدددر  دددراءة علدددي رضدددى ال عنددده سدددورة بدددراءة علدددى النددداز  6))

 (.15/19()6645)ح
كتدددددددا  الحدددددددج، بدددددددا  الخطدددددددب التدددددددي يسدددددددتحب لإلمدددددددام أن يدددددددشتي بهدددددددا فدددددددي الحدددددددج  7))

 (.5/180()94037)ح
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لي  بالقو  في   ال اإلمام النسائي في تعليقه على الحديث : ابن خثيم
الحديث، وكنما أخرجدت هدذا ، لد   يجعدل )ابدن جدريج عدن أبدي الز يدر( ، ومدا 

بددن إبددرا يم، ويحيددى بددن سددعيد القطددان لددم يتددر  حددديث  كتبندداه إال عددن إسددحا 
ابددن خثدديم، وال عبددد الددرحمن، إال أن علددى بددن المددديني  ددال: ابددن خثدديم منكددر 

و دال البيهقدي فدي السدنن بعدد الحديث، وكان علي ابن المديني خلق للحدديث، 
روايته للحديث كذل  رواه إسدحا  بدن إبدرا يم، عدن أبدي  درة موسدى بدن طدار  

 تذا ابن خثيم.تفرد به ه

اإلسناد.ض ية : 

زيه ابن خثيم، مختلر زيه، نقل ابن عد  في الكامل  ولين البن معين 
ال بددن خثدديم أحاديثدده ليسددت األول فددي تضدد يفه،  ددال:  ددال ابددن معددين : عبددد 

بالقوية، والقول اوخر  ال ابن معين: عبد ال بدن خثديم ثقدة حجدة، كمدا أشدار 
حيدى بدن سدعيد القطدان وابدن مهدد  كاندا يحددثان عنده ممدا زيده إشدارة إلى أن ي

، و دد روى لده مسدلم وأصدحا  السدنن، ونقدل المدز  توثيدق (1)إلى تقويدة حديثده
فقال:  ال النسائي: ثقدة، وفدي موضدع آخدر: لدي    ابن معين، بل والنسائي له

ال ، فدد  ينددزل حديثدده عددن درجددة الصدددو ، إال أن فددي الحددديث إشددتا(2)بددالقوى 
 آخددددددر، وهدددددددو : عنعندددددددة أبددددددي الز يدددددددر عدددددددن جددددددابر، وهدددددددو صددددددددو  ميدددددددهور 

 

 

 (.5/167الكامل في الضعفاء البن عد  )  1)
 (.15/281ب الكمال في أسماء الرجال للمز  )ذيته 2))
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 . و  ، ف  تقبل عنعنته ، و هذا يتون اإلسناد (1)بالتدلي 

أشددار البيهقددي إلددى نددو  مددن التفددرد النسددبي كمددا أشددرنا سددابقًا، وهددو: أن 
ثدديم، فلددم يروهددا أحددد روايددة إسددحا  ابددن إبددرا يم عددن أبددي  ددرة تفددرد بهددا ابددن خ

غيره، والصحيح: أن كل من روى الحديث عن أبي  رة لم يروه إال من طريدق 
 ن جابر.ابن جريج عن ابن خثيم عن أبي الز ير ع

أما أبو  رة فرواه عنه اثنان سوى إسحا ، وهمدا علدي بدن  يداد عندد ابدن 
 حبان، وأبو حمة عند البيهقي، ثم يبدأ التفرد إلى نهاية اإلسناد:

 فرد به أبو  رة عن ابن جريج.ت -1

 تفرد به ابن جريج عن أبن خثيم. -2

 تفرد به ابن خثيم عن أبي الز ير -3

 تفرد به أبو الز ير عن جابر. -4

 
  

 

( وفدي صدحيح مسدلم عددة أحاديدث ممدا لدم 4/39 ال الذهبي في ترجمته في الميزان )  1))
يوضح فيها أبو الز ير السما  من جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففدي القلدب 

سدلمًا م ( ميدهور بالتددلي ، كدان1/110منها شال،  ال الع ئي فدي جدامع التحصديل )
رحمدده ال اطلددع علددى أنهددا ممددا رواه الليددث عندده، وكن لددم يروهددا مددن طريقدده، وال أعلددم، 

  لت: وهذا ما يءكد عدم  بول العلماء لعنعنته.



 

 

952 

الحمد ع الدذ  مدنع علدى بمتمدام هدذا البحدث فقدد كدان زيده مدن الصدعو ة 
الدذ  والميقة الييء الكثير ، حيث إن مسشلة التفدرد مدن مباحدث علدم العلدل، 

يحتددداج الباحدددث زيددده إلدددى الخدددوض فدددي أعمدددا  الحدددديث والنادددر فدددي غدددوامض 
لعلمداء حدول طر ه وأسانيده، و عدد دراسدة هدذه األحاديدث تيقندت صدحة مقولدة ا

غزير علم اإلمام ابن خزيمة وتمتنه من هذا العلم، حيث إن هذه اإلشارة منده 
رتده وخبرتده باستخدامه لهذا المصطلح في وصفه لهذه األحاديدث يددل علدى  د 

الواسعة واط عه اليامل علدى طدر  األحاديدث ومتونهدا ومعرفدة واسدعة بحدال 
 الراو  والمروى.

تبدين أن  - د كانت ث ثة وعيرين حديثاو   –و عد دراسة هذه األحاديث  
عيرة منها صحيحة وحسنة، وأما األحاديث الث ثة عيرة البا ية فهي ض يفة 

 معلولة.

 ليها يف هذا البحث:إ تلومن أهم النتائج التي توص 
 )غريدددب غريدددب(أن األحاديدددث التدددي وصدددفها ابدددن خزيمدددة بمصدددطلح  -1

رابددددة تتفددددق كلهددددا فددددي الغرابددددة النسددددبية، فهددددي كلهددددا تندددددرج تحددددت  الغ
، ولعددددل هددددذاما ينصددددرف إليدددده الوصددددر األول للحددددديث بشندددده المطلقددددة
 غريب.

األحاديدددث المقبولدددة التدددي وصدددفها بهدددذا الوصدددر: إمدددا أن ينضدددم لهدددا  -2
مطلقددة فددي اصددل السدند، كمددا فددي الحددديث األول والخددام ، أو  غرابدة

النسدبي فددي أكثدر مددن كلمدة مددن كلمدات السددند،  أنده يتكددرر فيهدا التفددرد 
 ومن هذه األحاديث: ما هو مخرج في صحيحي البخار  ومسلم.
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ينضدم إلدى مدا  )غريدب غريدب(األحاديث المردودة التي وصفها بقولده  -3
صدل الحدديث أو رفعده أو نكدارة فدي فيها من غرابة نسبية غرابة فدي و 

فددي وصددر هددذه سددنده أو متندده: ممددا يوضددح أن كلمددة غريددب الثانيددة 
 األحاديث المردودة تيير إلى إع ل هذا الوجه .

أغفل بعض المحققين هذا الوصر لهذه األحاديث في حتمهم عليها،  -4
 وصححوا منها ما هو معلول.

لددى مجددرد التفددرد ، بددل الغرابددة فددي األحاديددث المددردودة ال ييددير فيهددا إ -5
االخدددت ف علدددى أكثدددر مدددن وجددده، والوجددده الدددذ  يصدددفه ابدددن خزيمدددة 

 الغرابة هو وجه المعل.ب

 يجب االهتمام بالمصطلحات التي يطلقها المتقدمون على األحاديث.

 و عد:
أني  د بذل  كل مدا فدي وسدعي حتدى يتدون   -وأشهد ال سبحانه وتعالى

ا بلغددت فددي تحريددره وتهذيبدده ف بددد مددن هددذا البحددث طيبددًا وفددي يقينددي أنددي مهمدد
ع وحدده، الدذ  أسدشله سدبحانه أن وجود هفوات ومكخدذ تثيدر االنتقداد، والكمدال 

يدددنعم عليندددا وأن يفقهندددا فدددي دينددده، إنددده نعدددم المدددولى ونعدددم النصدددير و اإلجابدددة 
 جدير.

وآخدددر دعواندددا أن الحمدددد ع ر  العدددالمين ، ومدددا تدددوزيقي إال بدددا  عليددده 
 أنيب.توكلت وكليه 
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  األحاديددددث المختددددارة أو المسددددتخرجة مددددن األحاديددددث المختددددارة ممددددا لددددم
يخرجددده البخدددار  ومسدددلم فدددي صدددحيحيهما، ضدددياء الددددين أبدددو عبدددد ال 
محمد بن عبد الواحد المقدسي. تحقيق د. عبد الملد  بدن د ديط، دار 

 م.2000 –ه 1420، 3خضر، بيروت، لبنان، ا

 ان أبددو حدداتم قريددب صددحيح ابددن حبددان، محمددد بددن حبدداإلحسددان فددي ت
الددارمي البسدتي، ترتيدب األميددر عد ء الددين علددي بدن بلبدان الفارسددي: 

-ه 1408، 1تحقيددق شددعيب األرندداالوا مءسسددة الرسددالة، بيددروت ا
 م.1988

  أطراف الغرائب واألفراد من حديث رسول ال لإلمام الددار  طندي، أبدو
تحقيدق محمدود نصدار، دار الكتدب الفضل محمد بن طاهر المقدسدي،  

 م.1998 -ه1419، 1علمية، بيروت . اال

  بيددان الددوهم واإليهددام فددي كتددا  األحتددام ، علددي بددن محمددد أبددو الحسددن
، 1ابن القطان، تحقيق د. الحسين آيدت سدعيد، دار طيبدة، الريداض،ا

 م.1997 –ه 1418

 تداريخ اإلسد م ووزيددات الميداهير واإلعد م، شددم  الددين أبدو عبددد ال 
عبددد السدد م التدددمر ، دار الكتددا  محمددد بددن أحمددد الضددهبي ، عمددر 

 م.1993-ه 1412، 2العر ي، بيروت ، ا

  تددداريخ بغداتدددد وذيولددده، أبدددو بتدددر أحمدددد بدددن علدددي بدددن ثابدددت الخطيدددب
البغداد . تار الكتب العلمية، بيروت، تحقيدق مصدطفى عبدد القدادر ، 

 ه.1417، 1ا
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 الدين يوسر بن عبد الدرحمن   تحغة األشراف بمعرفة األطراف، جمال
، 2 ، تحقيدددق عبدددد الصدددمد شدددرف الددددين، المتتدددب اإلسددد مي، االمدددز 

 م.1983-ه 1403

  تحفدددة التحصددديل فدددي ذكدددر رواة المراسددديل، أحمدددد بدددن عبدددد الدددرحيم بدددن
الحسددين أبددو  رعددة ابددن العرافددي، تحقيددق عبددد ال نددوارة، متتبددة الرشددد، 

 الرياض.

 ي تفسددددير الكيدددداف للزمخيددددر ، تخددددريج األحاديددددث واوثددددار الوا عددددة فدددد
الدين أبو محمد عبد ال بن يوسر اليلعي، تحقيدق عبدد ال بدن جمال  

 ه.1401عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمة، الرياض، ا

  تعرية أهل التقدي  بمراتب الموصدوفين بالتددلي ، أبدو الفضدل أحمدد
بددن علددي بددن حجددر العسددق ني، تحقيددق، د. عاصددم العز ددوني، متتبددة 

 م.1983-ه1402نار، عمان ، ا الم

 يقة على العلل بن أبي حاتم، شم  الدين أحمدد بدن أحمدد بدن عبدد تعل
الهدداد ، تحقيددق سددامي جدداد ال، تقددديم اليدديخ عبددد ال السددعد، أضددواء 

 م.2003-ه1423، 1السلر، الرياض، ا

  ،تقريددب التهددذيب ، أبددو الفضددل أحمددد بددن علددي بددن محمددد العسددق ني
 م.1986-ه1406،  1، دار الرشيد ، سوريا، ا تحقيق محمد عوامة

  ،تهددذيب التهددذيب، أبددو الفضددل أحمدددد بددن علددي بددن محمددد العسدددق ني
 ه.1326، 1مطبعة دائرة المعارف، الهند ، ا

  ، تهدددذيب الكمدددال فدددي أسدددماء الرجدددال، يوسدددر بدددن عبدددد الدددرحمن المدددز
-ه1،1400تحقيددددددق بيددددددار عددددددواد ، مءسسددددددة الرسددددددالة، بيددددددروت، ا

 م.1980
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 ن أبدو السدعادات محمدد صول في أحاديدث الرسدول، مجدد الدديجامع األ
بددن عبدددد الكدددريم الجدددزرء ابدددن األثيددر، تحقيدددق عبدددد القدددادر األرنددداالوا ، 

 .1متتبة الحلواني، ا

  جددامع البيددان فددي تشويددل آى القددرآن، محمددد بددن جريددر الطبددر ، تحقيددق
 م.2000-ه1420، 1أحمد شاكر، مءسسة الرسالة ، ا

 الع ئي،   المراسيل، ص ح الدين أبو سعيد   جامع التحصيل في أحتام
-ه1407، 2تحقيددددددق حمددددددد  السددددددلفي، عددددددالم الكتددددددب، بيددددددروت، ا

 م.1986

  ،الجامع المسند الصدحيح المختصدر مدن أمدور رسدول ال وسدنن آيامده
محمد بن إسماعيل البخار ، تحقيدق محمدد  هيدر، دار طدو  النجداة ، 

 ه.1422، 1ا

 رحمن بددن محمددد بددن إدريدد  ابددن الجددرح والتعددديل ، أبددو محمددد عبددد الدد
حدداتم، طبعددة حلددب دائددرة المعددارف العثمانيددة، حيدددر آبدداد، الهنددد، أبددي 

 م.1952-ه1271، 1ودار إحياء التراا العر ي بيروت . ا

  الددددعوات الكبيدددر، أحمدددد بدددن الحسدددين بدددن علدددي البيهقدددي، تحقيدددق بددددر
 م.1،2009البدر، غراز للنير والتو يع، ا

  يندددي، أبدددو عبددددال محمدددد بدددن يزيدددد القزو سدددنن ابدددن ماجددده، ابدددن ماجددده
تحقيق محمد فءاد عبد البا ي، دار إحياء الكتب العر ية، زيض البابي 

 الحلبي.

  سددنن أبددي داود، أبددي داود سددليمان بددن األشددعث، تحقيددق محمددد محيددي
 الدين، المتتبة العصرية، بيروت.
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  سدددنن الترمدددذ ، محمدددد بدددن  يسدددى بدددن سدددورة الترمدددذ ، تحقيدددق أحمدددد
-ه 1395، 2مصدددددر، اتتبدددددة مصدددددطفى البدددددابي الحلبدددددي شددددداكر، م

 م.1975

  سدددنن الددددار  طندددي، أبدددو الحسدددن علدددي بدددن عمدددر الددددار  طندددي، حققددده
 -ه1424، 1شددددددددعيب األرندددددددداالوا، مءسدددددددد  الرسددددددددالة، بيددددددددروت، ا

 م.2004

  السنن الكبرى، أحمد بن الحسين أبو بتر البيهقدي، تحقيدق محمدد عبدد
 م.2002  -ه1424،  3ا القادر عطا ، دار الكتب العلمية، بيروت،

 سدددنة، أبدددو محمدددد الحسدددين بددن مسدددعود البغدددو ، تحقيدددق شدددعيب شددرح ال
 م1983 -ه1402، 2األرناالوا، المتتب اإلس مي، دميق،ا

  ،شرح سنن أبي داود ، أبو محمد محمدود بدن أحمدد بددر الددين العيندي
تحقيق أبو المنذر خالد بن إبرا يم المصر ، متتبدة الرشدد ، الريداض. 

 م.1999-ه1420، 1ا

  ، يدددن الددددين عبدددد الدددرحمن بدددن أحمدددد بدددن رجدددب ، شدددرح علدددل الترمدددذ 
، 1تحقيددددددق همددددددام عبددددددد الددددددرحمن، متتبددددددة المنددددددار الزر دددددداء األردن، ا

 م.1987-ه 1407

  طبقددات المحدددثين بشصددبهان والددواردين عليهددا، أبددو محمددد عبددد ال بددن
محمد أبو الييخ األصبهاني، تحقيق عبد الغفدور عبدد الحدق، مءسسدة 

 م.1992-ه 1412، 2سالة، بيروت، االر 

  العلددل الددواردة فددي األحاديددث النبويددة، أبددو الحسددن علددى بددن عمددر الدددار
 ه.1،1427 طني، محمد بن صالح الدباسي ابن الجو  ، الدمام، ا
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   العلددل البددن أبددي حدداتم، أبددو محمددد عبددد الددرحمن بددن محمددد بددن إدريدد
الحميدددد ،  الدددرا  ، تحقيدددق سدددعد الحميدددد وفريدددق مدددن البددداحثين مطدددابع

 م.2006-ه 1427، 1ا

  عمل اليوم والليلدة، أبدو عبدد الدرحمن أحمدد بدن شدقيق النسدائي، تحقيدق
 ه.1406، 2فارو  حمادة، مءسسة الرسالة، بيروت, ا

  فدددددتح البدددددار  شدددددرح صدددددحيح البخدددددار ، أحمدددددد بدددددن علدددددي بدددددن حجدددددر
ه. صدددححه محدددب الددددين 1379العسدددق ني، دار المعرفدددة، بيدددروت، 

 الخطيب.

   الدددين عبددد الددرحمن بددن أحمددد شددرح صددحيح البخددار ،  يددن فدتح البددار
، 1بن رجب تحقيق محمود ش بان، متتبة الغر اء، المدينة النبويدة، ا

 م.1996-ه1417

  . فوائددد ابددن أخددي ميمددي الددد ا  محمددد بددن عبددد ال بددن الوصددن الددد ا
، 1تحقيدددددددق نبيدددددددل سدددددددعد الددددددددين، دار أضدددددددواء السدددددددلر الريددددددداض، ا

 م.2005-ه1426

 كتددب السددتة، شددم  الدددين أبددو عرفددة مددن لدده واليددة فددي الالكاشددر فددي م
عبدددد ال محمدددد بدددن أحمدددد الدددذهبي، تحقيدددق محمدددد عوامدددة، دار القبلدددة 

-هدددددد1413، 1للثقافدددددة اإلسددددد مية، مءسسدددددة علدددددوم القدددددرآن، جددددددة، ا
 م.1992

  الكامددل فددي ضددعفاء الرجددال، أبددو أحمددد بددن عددد  الجرجدداني، تحقيددق
-ه1418، 1يدددة، بيدددروت، اعدددادل عبدددد الموجدددود، دار الكتدددب العلم

 م.1997

  ،الكتدددا  المصدددنر فدددي األحاديدددث واوثدددار، أبدددو بتدددر بدددن أبدددي شددديبة
 ه.1409، 1تحقيق كمال الحوت متتبة الرشد، الرياض، ا
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  المجتبى من السنن، السنن الصغرى للنسدائي، أبدو عبدد الدرحمن أحمدد
بددن شددعيب النسددائي، تحقيددق عبددد الفتدداح أبددو غدددة، متتبددة المطبوعددات 

 م.1986-ه1406، 2 مية، حلب، ااإلس

 مختصر المختصر من السند الصحيح عن النبي  أبدو بتدر محمدد ،
بن إسحا  بن خزيمة، تحقيق د. ماهر الفحل، أشراف الفريدق العلمدي 
الميرو  موسوعة جامع السدنة ، دار اليمدان للنيدر والتو يدع الريداض، 

 م.2009 -ه1430، 1ا

  بدددن إسدددحا ، تحقيدددق أيمدددةمسدددتخرج أبدددي عواندددة، أبدددو عواندددة يعقدددو   
 م.1998-ه1419، 1عارف ، دار المعرفة ، بيروت، ا

  المسددتدر  علددى الصددحيحين، أبددو عبددد ال الحدداكم محمددد بددن عبددد ال
المعدددددروف بدددددابن البيدددددع، تحقيدددددق مصدددددطفى عبدددددد القدددددادر، دار الكتدددددب 

 م.1990-ه 1411، 1العلمية، بيروت، ا

 لمثندى، تحقيدق حسدين مسند أبي يعلدى، أبدو يعلدى أحمدد بدن علدي بدن ا
 م.1984-هد 1404، 1أسد، دار المشمون للتراا ، دميق، ا سليم

  مسددند اإلمدددام أحمددد بدددن حنبددل، أبدددو عبددد ال أحمدددد بددن حنبدددل، تحقيدددق
، 1شددعيب األرندداالوا، إشددراف د. عبددد ال التركددي مءسسددة الرسددالة، ا

 م.2001-ه1421

  إدريدددد ، مسددددند اإلمددددام اليددددافعي، اليددددافعي أبددددو عبددددد ال محمددددد بددددن
-ه 1370سددر علددي، دار الكتددب العلميددة، بيددروت،مراجعددة السدديد يو 

 م.1951

  مسدددند البدددزار، أبدددو بتدددر أحمدددد بدددن عمدددرو بدددن عبدددد الخدددالق بدددن خددد د
العتكي المعروف بالبار تحقيق عادل بدن سدعد، متتبدة العلدوم والحتدم، 

 م.2009، 1المدينة المنورة، ا
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 ،تحقيدق حسدن سدليم أسدد،   مسند الحميد ، أبو بتر عبد ال بن الز ير
 م.1996، 1ار السقا، دميق اد 

  مسددند الدددارمي المعددروف بسددنن الدددارمي، أبددو محمددد عبدددال بددن عبددد
الددددرحمن الدددددارمي، تحقيددددق حسددددين سددددليم احسددددد، دار المغنددددي للنيددددر 

 م.2000-ه1412، 1والتو يع ، ا

  ، مسند الروياني ، أبو بتر محمد هارون الروياني، تحقيق أيمن علي
 ه.1،1416القاهرة، اة  رطبة، مءسس

  ،المسددند الصددحيح المختصددر بنقددل العدددل عددن العدددل علددى رسددول ال
مسلم بن الحجاج القيير ، تحقيق محمد فدءاد عبدد البدا ي، دار إحيداء 

 التراا العر ي، بيروت.

  المسند للياشي،أبو سعيد الهيثم بن كليب الياشي، تحقيق د. محفدوا
، 1م، المدينددددددة المنددددددورة. الددددددوم والحتددددددالددددددرحمن  يددددددن ال، متتبددددددة الع

 ه.1410

  المصددنر، أبددو بتددر عبددد الددر ا  بددن همددام الصددنعاني ، تحقيددق حبيددب
 ه.1402، 2الرحمن األعامي، المعلمي، الهند، ا

  معجددم ابددن األعرابددي، أبددو سددعيد بددن األعرابددي أحمددد بددن محمددد تحقيددق
، 1عبددددددددد المحسددددددددن الحسدددددددديني، دار ابددددددددن الجددددددددزر  ، السددددددددعودية، ا

 م.1997-ه1418

 معجددم الوسددط، سددليمان بددن أحمددد بددن أيددو  الطبرانددي، تحقيددق طددار  ال
 عوض ال، دار الحرمين القاهرة.

  المعجم الكبير للطبراني، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق فريق مدن
 الباحثين بعناية د.سعد بن حميد ، د. خالد الجرسي.
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 ء وذكدددر معرفدددة الثقدددات مدددن رجدددال أهدددل العلدددم والحدددديث ومدددن الضدددعفا
اهبهم واخبارهم، أبو الحسدن محمدد بدن عبدد ال بدن صدالح العجلدي، مذ 

، 1تحقيددددق: عبددددد العلدددديم البسددددتوى ، متتبددددة الدددددار، المدينددددة المنددددورة ا
 م.1985-ه1405

  ،معرفددة السددنن واوثددار، أحمددد بددن الحسددين بددن علددي أبددو بتددر البيهقددي
ة، دار تحقيق عبد المعطي أمين القلعجدي، جامعدة الدراسدات اإلسد مي

 م.1991-ه1،1412يبة دميق، بيروت، ا ت

  موطددش عبددد ال بددن وهددب، عبددد ال بددن وهددب المصددر ، تحقيددق هيددام
 م.1999-ه 1420إسماعيل دار ابن الجو  ، 

  موطدددش مالددد  بروايدددة محمدددد بدددن الحسدددن، مالددد  بدددن أنددد ، تحقيدددق عبدددد
 .2الوها  عبد اللطية، المتتبة العلمية، ا

 الدددين محمددد بددن أحمددد بددن رجددال ، شددمميددزان االعتدددال فددي نقددد ال  
عثمدددان الدددذهبي، تحقيدددق علدددى البجددداو ، دار المعرفدددة بيدددروت، لبندددان، 

 م.1963-ه1382، 1ا

  النهاية في غريب الحديث واألثر، مجد الدين أبو السعادات محمد بدن
محمدددد ابدددن األثيدددر، تحقيدددق طددداهر أحمدددد، محمدددود الطنددداحي، المتتبدددة 

 م.1979-هد 1399العلمية، بيروت، 
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