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 �سم اهللا الرمحن الرحيم

 �ارضات علم العلل

 طالب السنة اثلاثلة ك و س

 :املحارضة األو�

 : أسباب وقوع العلة يف احلديثتابع

 :لق�ـ اتلّ  7

 لق� لغةاتلّ 
ّ

َء لَقنَاً: ون لكمٌة صحيحة تدلُّ ىلع أْخِذ علٍم وَ�ْهِمهم والقاف وانلّ : الال . ولَِقن اليشَّ

مته. وُغالٌم لِقٌن: رس�ع الَفْهم واللَّقانة. نْتُه تلقيناً: فهَّ  أخذه وفهمه. ولقَّ

اوي ىلع شيخ ما ليس من حديثه، موهما أن يقرأ الرّ : ث� هولق� بمعناه يف عرف املحدّ واتلّ 

 .أو ينكره عليه ثه بهأو �دّ  ه عليهفيقرّ ه من حديثه، يخ أنّ الّش 

ا �سبب �سيانه واشتباه األمر عليه، أو كونه إمّ هو من حدييث فهذا ي�ون ه وقال ا إذا أقرّ أمّ ف

 ،هاون، أو شديد الغفلة، أو كث� الوهم واتلّ ًال، أو كونه قليل الفطنة مفرطاً يف إحسان الظنّ مغفَّ 

ن وسوء احلفظ ملرو�ّ  عديم املباالة واحلرص، أو جامعاً ب� حسن الظنّ  اته، أو �سبب ميله إىل بامللقِّ

 الكذب.

قّ عديل: (وهو اذلي يقال عنه يف عرف علماء اجلرح واتلّ 
َ
ّقن فيَتل

َ
يقبل اكن ) أو (ناكن يُل

 ) أو ما أشبه ذلك من العبارات.لق�اتلّ 

ما ب بذلك، إنّ ة فقد ال يلقّ ن مرّ قّ ا إن لُ أمّ ، لق�ه من اعدته قبول اتلّ فإذا وُصف بذلك علم أنّ 

، فهو ديلل ىلع ضبطه و�تقانه.قِ و�ذا لم يُ ، بتعليل احلديث ذاتهيُ�تىف   رَّ

خرجت « :قالمادي أمحد بن منصور الرّ  عن )41/315اخلطيب يف (تار�خ بغداد) (روى : مثاهل

ا عدنا إىل الكوفة قال �� بن اق، خادماً هلما، فلمّ مع أمحد بن حنبل و�� بن مع� إىل عبد الرزّ 
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جل ثقة، فقال �� ل: أر�د أخترب أبا نعيم! فقال هل أمحد بن حنبل: ال تر�د، الرّ مع� ألمحد بن حنب

 يل! فأخذ ورقة فكتب فيها ثالث� حديثاً من حديث أيب نعيم، وجعل ىلع رأس لّك  بن مع�: ال بدّ 

فخرج فجلس ىلع  ،عليه ابلاب واا إىل أيب نعيم فدقّ وجاء عرشة منها حديثاً ليس من حديثه، ثمّ 

وأخذ أمحد بن حنبل فأجلسه عن يمينه، وأخذ �� بن مع� فأجلسه عن  ،ن ط� حذاء بابهداكّ 

بق فقرأ عليه عرشة أحاديث وأبو نعيم ن؛ فأخرج �� بن مع� الّط جلست أسفل ادلاكّ  �ساره، ثمّ 

 قرأ احلادي عرش، فقال هل أبو نعيم: ليس من حدييث، فارضب عليه. ساكت، ثمّ 

ا�، فقال أبو نعيم: ليس من حدييث ا� وأبو نعيم ساكت، فقرأ احلديث اثلّ العرش اثلّ  أقر ثمّ 

 فارضْب عليه.

أقبل ىلع �� بن   أبو نعيم وانقلبْت عيناه، ثمّ الث فتغّ� ، وقرأ احلديث اثلّ ةاثلقرأ العرش اثلّ  ثمّ 

 -ير�د�  -هذا  افأورع من أن يعمل مثل هذا، وأمّ  -وذراع أمحد يف يده  -ا هذا مع� فقال هل: أمّ 

أخرج رجله فرفس �� بن مع�  من أن يفعل مثل هذا، ول�ن هذا ِمن فِعلك يا فاعل، ثمّ  فأقّل 

ه ثبت؟! نّ إل لك جل وأقُ ن، وقام فدخل داره! فقال أمحد يلح�: ألم أمنْعك من الرّ فر� به من ادلاكّ 

 ».َستُه يل أحبُّ إيلَّ من سفري!فْ قال: واهللا لَرَ 

ن هو أن اتلّ « ):438يف (اتلنكيل) (ص -رمحه اهللا– �املعلّ  الّشيخ وقال لق� القادح يف امللقِّ

 للّش ، فإن اكن إّ يف الكذب وال يب�ِّ  يخَ يوقع الّش 
ً
 ذلك يف املجلس لم يخ و�ّ� نما فعل ذلك امتحانا

 .»ه �سقطلق� و�رث منه ذلك فإنّ يخ فإن قبل اتلّ ا الّش ه، وأمّ يرضّ 

 فإنّ  ،قة ولم يفطن ذللكة إن وقع ذلك يف حديث اثلّ من أسباب العلّ لق� ي�ون سببا واتلّ 

 كث�ة: هذاك، وأمثلة لذبعلُّ حديثه يُ 

 لف عن يلث.وُسئِل أبُو ُزرعة عن حِديٍث: رواهُ يلث بن سعد فاختُ «قال ابن أيب حاتم: 

بِد اهللاِ بِن أيِب نَِهيك، فروى أبُو الويِلِد (الطياليس)، عن يلٍث، عن َعبِد اهللاِ بِن أيِب ُمليكة، عن عَ 

 .حعن سعِد بِن أيِب وّقاٍص، عن انّليِبِّ 

ورواُه �� بُن بُ�ٍ�، عن يلٍث، عن َعبِد اِهللا بِن ُعبيِد اِهللا بِن أيِب ُمليكة، عن ُعبيِد اِهللا بن 
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 .#يتغّن بِالُقرآنِ ليس ِمّنا من لم $ه قال: أنّ  حأيِب نَِهيٍك، عن سِعيِد بِن أيِب سِعيٍد، عِن انّليِبِّ 

ن بِالِعراِق عن سعدٍ $قال أبُو ُزرعة:  قِّ
ُ
يِث، يِف أصلِِه: سِعيُد بُن أيِب سِعيٍد، ولِ�ن ل

ّ
». يِف كِتاِب الل

 .)2/489علل احلديث (

 يقال هل عبيد اهللا. نهيكوعبد اهللا بن أيب  أبو الويلد هو هشام بن الويلد الطياليس.

 سعيد بن وقتيبة الطياليس الويلد أيب طر�ق من) 1469" (مسنده" يف داود أبو رواه احلديث

 عن هملكّ  رض،انلّ  وأيب حجاج عن) 1512رقم 1/175" (املسند" يف أمحد ورواه خادل، بن و�ز�د

يِب  بِْن  اهللا عبد عن مليكة، أيب بن اهللا عبد عن يث،اللّ 
َ
: خادل ابن يز�د قال. به َسْعدِ  َ�نْ  نهيك، أ

يِب  ابِْن  َعِن 
َ
يِب  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ : كتايب يف هو: قتيبة وقال سعيد، أيب بن سعيد َعِن  ُملَيَْكَة، أ

َ
 .َسِعيدٍ  أ

 من) 1304( اآلثار مشلك رشح يف حاويوالّط  ،) 210 ص( القرآن فضائل يف عبيد أبو ورواه

يِب  بْن اهللا عبيد عن مليكة، أيب ابِْن  َعِن  اللَّيِْث، َعِن  َصاِلٍح، بن اهللا عبد طر�ق
َ
 َسِعيدِ  َ�نْ  نَِهيٍك، أ

 .به سعيد أيب بن

 أيب ابن سعد عن: - احلديث هذا يف يع� - بالعراق يثاللّ  نلا قال: صالح بن اهللا عبد قال

 .وقاص

 وقاص؛ أيب ابن سعد ذكر يف يثاللّ  ىلع واختُِلف«) : 649رقم 4/389( العلل يف ارقط�ادلّ  قال

  عن الغر�اء فأّما
ّ
واب ىلع عنه فرووه يثالل يِب  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ : وقالوا فرووه مرص أهل اوأمّ . الصَّ

َ
 أ

 �َُسمِّ  ولم رجل؛ عن يث،اللّ  عن: قتيبة وقال. سعد أو سعيد، عن: قال من ومنهم. سعد اكن َسِعيٍد؛

 . »غ�ه وال سعًدا

 دينار بن عمرو رواه ما: حيحوالّص «: قوهل ابلخاري عن) 651( الكب� العلل يف الرتمذي ونقل

يِب  ابِْن  َعِن  ُجَر�ٍْج، وابن
َ
يِب  بِْن  اهللا عبيد عن ُملَيَْكَة، أ

َ
 انليب عن وقاص، أيب ابن َسْعدِ  َ�نْ  نهيك، أ

ْيَس $: ح
َ
مْ  َمنْ  ِمنَّا ل

َ
يِب  ابِْن  َعِن  هذا يروي سعد بن يثاللّ  و�ن: �مد قال. #بالقرآن َ�َتَغنَّ  ل

َ
 أ

يِب  بِْن  َسِعيدِ  َ�نْ : و�قول نهيك أيب بن اهللا عبيد َعِن  ُملَيَْكَة،
َ
 بِْن  َسْعدِ  َ�نْ : فقال رجع ثمّ  َسِعيٍد، أ

يِب 
َ
 . »صالح بن اهللا عبد قال هكذا َوقَّاٍص، أ
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واب«) : 9/407( العلل يف ادلارقط� وقال يِب  ابْنِ  َعنِ  ُجَرْ�ٍج، وابن دينار بن عمرو قول والصَّ
َ
 أ

َة،
َ
ْيك

َ
 .اه.  »سعد عن نهيك، أيب ابن عن ُمل

 . »سعد حديث حيحوالّص «) : 3/305( األرشاف حتفة يف املزي وقال

 بالقرآن، غّ� اتلّ  يف ح انليب عن روى سعيد أيب بن سعيد«) : 5/29( اإلصابة يف حجر ابن وقال

واب عنه، نهيك أيب بن اهللا عبيد رواية من  استدر�ه هكذا سعد، عن نهيك، أيب ابن عن: والصَّ

 »مرسلة طر�ق من وايةالرّ  هذه جاءت ماإنّ  صحبة، سعيد أيب بن لسعيد وليس اتلجر�د، يف اذلهيب

. 

 مثال آخر:

، «قال ابن أيب حاتم:  ِيِّ
، َ�ْن �رِْشِ بِْن الرسَّ َعَدِ�ُّ

ْ
يِب ُ�َمَر ال

َ
ُد ْ�ُن أ يِب َ�ْن َحِديٍث، َرَواهُ ُ�َمَّ

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
وََسأ

�ٍَس، َعِن انلَّيِبِّ 
َ
نَُّه اَكَن يَْدُعو: حَ�ْن مَحَّاِد بِْن َسلََمَة، َ�ْن ثَابٍِت، َ�ْن أ

َ
 َما $: أ

َّ
ُهمَّ ال َسْهَل إِال

َّ
الل

َت َسْهال
ْ
نَْت إِْن ِشْئَت َجَعلَت احَلْزَن َسْهال َجَعل

َ
 ؟#وَأ

نَّ انلَّيِبَّ 
َ
، َ�ْن مَحَّاٍد، َ�ْن ثَابٍِت، أ َقْعنَيِبُّ

ْ
َ�نَاهُ ال ، َحدَّ

ٌ
يِب: َهَذا َخَطأ

َ
�َسحقَاَل أ

َ
، ا، ُمرَْسل، َولَْم يَْذُكْر أ

ن القعنيبّ  و�لغ� أنّ  َواِحد لَقَّ
ْ
�ٍَس، َجْعَفر بْن َ�بْد ال

َ
خرِب بذلك فداع عليه. ثمّ : َ�ْن أ

ُ
 أ

دُ  َرَواهُ  حديٍث  َ�نْ  أباه حاتم أيب بن الرمحن عبد وسأل يِب  ْ�نُ  ُ�َمَّ
َ
 ْ�نُ  �رِْش  َ�نْ  الَعَدِ�، ُ�َمرَ  أ

، ِيِّ
�ٍَس، َ�نْ  ثَابٍِت، َ�نْ  َسلَمة، بِْن  مَحَّاد َ�نْ  الرسَّ

َ
نَّهُ  ح انلَّيبّ  عن أ

َ
ُهمَّ «: يَْدُعو اَكنَ  أ

َّ
  َسْهَل  الَ  الل

َّ
 إِال

َت  َما
ْ
نَْت  َسْهالً، َجَعل

َ
َت  ِشْئَت  إِنْ  وَأ

ْ
َْزنَ  َجَعل  ؟ »َسْهالً  احلْ

ِيِّ  بن �رِْشَ  أنَّ  وذَكرَ  إرساهل، حاتم أبو فصوَّب
ْيَتهُ «: قال ثمّ  َ�بٌْت، الرسَّ

َ
ل
َ
  ف

َّ
ْدِخَل  ي�ونَ  أال

ُ
 ىلَعَ  أ

يِب  ابْن
َ
 .)5/400علل احلديث ( .»عمر أ

الربذيع أليب زرعة وذاكره بأحاديث رواها جعفر بن عبد الواحد فأن�رها وجاء يف سؤاالت 

ه و�سبُ  ،كينة والوقارملا اكن عليه من السّ  ؛مهلقد كنت أرى هذا جعفرا وأشت� أن أ�لّ «قال:  ثمّ 

قد خرج إىل مثل هذا  ،يرجع إىل حفظ وفقه ،اسة من ودل العبّ فرجل تصلح هل اخلال ،يف العنقاء
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 الح أدر�ته.لّص ايخ ما أخوف� أن ت�ون دعوة الشّ  :قال يل ثمّ  ؛رت والعافية�سأل اهللا السّ 

  .ه داع عليه فقال: ا� افضحهقلُت: أي شيخ؟ قال: القعنيب بلغ� أنّ 
ّ

 ال أحسب ما بُ� به إال

ه أدخل عليه حديثا أحسبه عن ثابت جعله عن يخ قلُت: كيف داع عليه قال: بلغ� أنّ بدعوة الشّ 

 .)574/ 2سؤالت الربذيع (». همه فداع عليهيخ إىل أصله فلم �ده فاتّ ا فارقه رجع الشّ أ�س فلمّ 

 :ةـ سلوك اجلادّ  8

ة معظم الّط  ُرَق وال بدّ وقيل � الّط  ،طهوقيل وسْ  ،ر�قواجلادَّ عظم اذلي �مع الطُّ
َ
من  ر�ق األ

رض املستو�ة اليت ليس فيها رمل وال اختالف َجَدٌد وهذا الّط  ،املرور عليه
َ
َجّد و�قال لأل

َ
ر�ق أ

ي ؛ر�ق�الّط 
َ
ْوطؤُ  :أ

َ
شدُّ  ،هماأ

َ
ة الّط  ،هما استواءوأ بو حنيفة ،ر�ق مسلكه وما وضح منهوجادَّ

َ
 :وقال أ

ة  .ر�ق إِىل املاءالّط  :اجلادَّ

 .ر�ق املعروفةة هو لزوم الّط وسلوك اجلادّ 

اوي ر�ق املشهورة قد تقع ىلع لسان الرّ ، وذلك أنَّ الّط اخلطأقات يف ب وقوع اثلّ اسبأمن وهو  

 من غ� قصد، وذلك لكرثة ما يروي من األحاديث بذاك اإلسناد.

وأغلب ما ي�ون اخلطأ باحلمل ىلع املألوف... وهكذا اخلطأ يف األسانيد، «قال املعّل� ايلما�: 

شام بن عروة اغلب روايته عن أبيه عن جّده عن اع�شة، وقد أغلب ما يقع �سلوك اجلاّدة، فه

يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عم� (أي عن اع�شة)، فقد �سمع رجل من هشام خربا 

بالّسند اثّلا� ثّم يميض ىلع الّسامع زمان فيشتبه عليه، فيتوّهم أنّه سمع ذاك اخلرب من هشام 

ألوف، وذللك جتد أئّمة احلديث إذا وجدوا راو�� اختلفا؛ بأن بالّسند األّول ىلع ما هو الغالب امل

رو�َا عن هشام خربا واحدا جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد، وجعله اآلخر عن 

ئوا اثّلا�، هذا مثال، ومن راجع كتب  هشام عن عروة عن اع�شة، فالغالب أن يُقّدموا األّول و�طِّ

 .)116ـ  115بلوغ األما� من الكم املعل� ايلما� (ص . »ىصعلل احلديث وجد من هذا ما ال ُ� 

ومراده من قوهل وجد من هذا ما ال ُ�ىص أي أمثلة لسلوك اجلاّدة، و�ن لم ينّص املعلّل ىلع 

 ذلك، ل�ن يُفهم من مناهجهم وطر�قة تعليلهم.
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الُمبارِك، عِن ابِن جابٍِر، عن �رُِس بِن وسألُت أيِب َعن حِديٍث رواُه ابُن «قال ابن أيب حاتم:  :مثاهل

وا إىِل الُقُبوِر $قال:  حعِن انّليِبِّ  ت ُعبيِد اِهللا، عن أيِب إِدِر�س، عن واثِلة، عن أيِب مرثدٍ 
ُّ
ال تُصل

 ؟#وال جتلُِسوا عليها

 ، ب� �رُِس بِن قال أيِب: يرون أنَّ ابن الُمبارِك وِهم يِف هذا احلِديِث، أدخل أبا إِدِر�س اخلوالِ�ّ

 ُعبيِد اِهللا، و�� واثِلة.

، والويِلُد بُن ُمسِلٍم، عِن ابِن جابٍِر، عن �رُِس بِن ُعبيِد  ورواُه ِعيىس بُن يُو�ُس، وصدقُة بُن خادِلٍ

، عِن انّليِبِّ  ُث، عن أيِب مرثٍد الغنوِيِّ  .حاِهللا، قال: سِمعُت واثِلة ُ�دِّ

ُث �رٌُس، عن أيِب إِدِر�س، فغلط ابُن الُمبارِك فظّن قال أيِب: �رٌُس قد سِمع ِمن  واثِلة، و�ِثً�ا ما ُ�دِّ

عن أيِب ِإدِر�س، عن واثِلة، وقد سِمع هذا احلِديث �رٌُس ِمن واثِلة نفِسِه، ألّن أهل  ىأنَّ هذا ِمّما رو

 .)2/56علل احلديث ( ».الّشاِم أعرُف حِبِديِثِهم

 :مثال آخر

وسألُت أيِب َعن حِديٍث، رواُه ُ�ّمُد بُن ُسليمان األصبها�، عن سهيل بن «قال ابن أيب حاتم: 

 $ :حأيِب صاِلٍح، عن أ�ِيِه، عن أيِب ُهر�رة، عِن انّليِبِّ 
ّ
يلة اثنيت عرشة أنُّه اكن يُص� يِف ايلوم والل

 .#ر�عة

، رواُه سهيل، عن أيِب إِسحاق، عِن املسيّ 
ٌ
َعمِرو بِن أوس، ب بن رافع، عن فقال أيِب: هذا خطأ

مِّ حِبيبة، عِن انّليِبِّ 
ُ
 .حعن عنبسة، عن أ

، عن أيِب وقال أيِب: كنُت معجبًا بِهذا احلِديِث، و�نُت أرى أنُّه غر�ب، حىّت رأيُت سهيال

مِّ حِبيبة، عِن انّليِبِّ إِسحاق، عِن املسيّ 
ُ
، فعلمت أن حب، عن َعمِرو بِن أوس، عن عنبسة، عن أ

 .)2/165علل احلديث (». ر�قذاك لزم الّط 

وهذا أخطأ فيه ابن األصبها� حيث قال: عن سهيل عن أبيه عن أيب هر�رة «وقال ابن عدي: 

 .)6/229الاكمل (». ر�ق أسهل عليهو�ن هذا الّط 
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 :واية باملع�ـ الرّ  9

 قة، و� أيضا من أسباب وقوع العلل يف حديث اثلّ 
ّ
و قد ، ة هنا تقع يف املنت ال يف اإلسنادوالعل

، حيب ه أصاب املع� اذلي عناه انلّ نّ أ قة و�ظنّ م اثلّ هِ و اختصارها، فيَ أا بتغي� األلفاظ يقع ذلك إمّ 

الة و خالف املعروف املعلوم من أحاديثه عليه الّص أقات ه إذا خالف اثلّ حديثَ  ادُ قّ انلّ  عّل يف

 والسالم.

اكن « عن اع�شة، قالت: ما أخرجه ابلخاري من طر�ق هشام بن عروة عن أبيه، :مثال ذلك

 ».يص� وأنا راقدة معرتضة ىلع فراشه حيب انلّ 

ي: اد بن الرّس اج احلافظ: ثنا هنّ رواه أبو العباس الرّسّ : «)3/29( قال ابن رجب يف فتح ابلاري

  حاكن رسول اهللا $ثنا أبو معاو�ة، عن هشام، عن أبيه، عن اع�شة، قالت: 
ّ
يل ىلع يص� من الل

 .#بينه و�� القبلة اينام عليه وأنالفراش اذلي 

اظ من أصحاب عروة فاق احلفّ التّ  ؛املع� اذلي فهمه من احلديثبواة وهذا من تغي� بعض الرّ 

ما هو متقن فظ، وليس أبو معاو�ة باحلافظ املتقن حلديث هشام بن عروة، إنّ ىلع غ� هذا اللّ 

 ».حلديث األعمش

 :مثال آخر

 ة عن عبد العز�ز بن صهيب عن أ�س بن مالك:هيم بن عليّ روى شعبة عن إسماعيل بن إبرا

 .»عفرن� عن الزّت  حأنَّ انليب «

نم� وأيب كر�ب  ه� بن حرب وابِن اقد وظَ وأخرجه مسلم عن أيب ب�ر بن أيب شيبة وعمرو انلّ 

 ».جلأن يزتعفر الرّ  حن� رسول اهللا « ة بلفظ:هم عن إسماعيل بن عليّ لكِّ 

بن اجلعد، عن شعبة عن إسماعيل. قال  مران، عن يلعّ طر�ق ابن أيب عِ حاوي من وأخرجه الّط 

 ،ثتهثنا به عنه فقال: ليس هكذا حدّ شعبة حدّ  ثته أنّ ابن اجلعد: فلقيت إسماعيل فسأتله عنه وحدّ 

 جل.ن� أن يزتعفر الرّ  حانليب  ثته أنّ ما حدّ و�نّ 



8 
 

جال دون ما دخل يف نهيه الرّ جل: فإنّ يزتعفر الرّ  ا قوهل أنأمّ  ،وهما �تلفان«قال ابن أيب عمران: 

 .#ساءجال والنّ عفر فأدخل فيه الرّ ساء، وأما قوهل: ن� عن الزّت النّ 

ه لفظ نّ عفر ألو�ن شعبة حفظ عن إسماعيل فأن�ر إسماعيل لفظ الزّت «اَمُهرمزي: وقال الرّ 

 ،يفطن ملا فطن هل إسماعيل جال، وأحسب شعبة قصد املع� ولمعنه الرّ  ما املن�ّ و�نّ  ،العموم

 ).389املحدث الفاصل (ص  ».!وشعبة شعبة

وهناك أسباب أخرى لوقوع الّراوي يف اخلطأ والوهم، وما ذكرنا من األسباب يبّ� نلا حرص 

العلماء رمحهم اهللا ىلع معرفة أخطاء الّرواة، وأنَّ اخلطأ ال �سلم منه أحد تلعّدد أسبابه، والّصواب 

 ىلع أيدي انّلقاد بتوفيق اهللا هلم. البّد من ظهوره

 :املحارضة اثّلانية

ة كما ذكرها احلا�م يف معرفة علوم احلديث. 
ّ
 أجناس العل

ذكر اإلمام أبو عبد اهللا احلا�م يف كتابه معرفة علوم احلديث علم العلل، وقسم العلة 

ليستدل بها ىلع إىل عرشة أجناس، و�م�ن تقسيمها إىل أ�رث من ذلك، ل�ن ذكر هذه األمثلة 

 غ�ها ما لم يذكره.

 فاجلنس األول من أجناس علل احلديث:«قال: 

قال ثنا حجاج بن  ما حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال ثنا �مد بن إسحاق الصغا� :مثاهل

�مد قال: قال ابن جر�ج عن موىس بن عقبة عن سهيل بن أيب صالح عن أبيه عن أيب هر�رة ريض 

سبحانك ا�  :ن جلس �لسا كرث يف لغطه فقال قبل أن يقوممَ «قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عنه عن انليب 

 .»وحبمدك ال � إال أنت أستغفرك وأتوب إيلك إال غفر هل ما اكن يف �لسه ذلك

 .ة فاحشةحيح وهل علّ ه من رشط الّص أنّ  له لم �شّك ن تأمَّ هذا حديث مَ $قال أبو عبد اهللا: 

ار يقول سمعت اق قال سمعت أبا أمحد بن محدون القصَّ حدث� أبو نرص أمحد بن �مد الورّ  

ل ع� حىت أقبِّ ل ب� عينيه وقال: دَ مسلم بن احلجاج وجاء إىل �مد بن إسماعيل ابلخاري فقبَّ 
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ثك �مد بن سالم قال حدَّ  :د املحدث� وطبيب احلديث يف عللهجليك يا أستاذ األستاذين وسيِّ رِ 

ثنا �� بن يز�د احلرا� قال أخربنا ابن جر�ج عن موىس بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب 

ليح وال يف كفارة املجلس فما علته؟ قال �مد بن إسماعيل: هذا حديث مَ ملسو هيلع هللا ىلص هر�رة عن انليب 

، قال: ثنا به موىس بن إسماعيلحدَّ  :علم يف ادلنيا يف هذا ابلاب غ� هذا احلديث إال أنه معلولأ

ثنا وهيب، قال ثنا سهيل، عن عون بن عبد اهللا قوهل.  حدَّ

 .»هيلذكر ملوىس بن عقبة سمااع من سُ ه ال يُ فإنّ  ،هذا أو�قال �مد بن إسماعيل: 
 ).113معرفة علوم احلديث (ص 

ة وفيه من حّ د ظاهره الّص نّ أن ي�ون الّس  :األول اذلي ذكره احلا�م يف أجناس العللفاجلنس 

 حلديثه، ف�وي عنه ما يقع فيه من الوهم. ن روى عنه وال مارسةٍ ماع ممّ ال يعرف ب�رثة الّس 

 

) واحلا�م يف "مستدر�ه" 594) برقم: (354/  2أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" (ختر�ه:  تفصيل ذلك:

) 415/  4) وأبو داود يف "سننه" (10157) برقم: (153/  9) والنسايئ يف "الكربى" (1975) برقم: (536/  1(

) ، 8940) برقم: (1852/  2) وأمحد يف "مسنده" (3433) برقم: (431/  5والرتمذي يف "جامعه" ( (بدون ترقيم)

 4) والطحاوي يف "رشح معا� اآلثار" (9096) برقم: (56/  16ه" () والزبار يف "مسند10559) برقم: (2153/  2(

 )6584) برقم: (346/  6) ، (77) برقم: (31/  1) والطربا� يف "األوسط" (6956) برقم: (289 /

 تعليله:ة يف دراسة احلديث و�يان طرق األئمّ 

 ـ الكم ابلخاري: 1

 جاء ىلع أوجه:

ه معلول. نقله غ� هذا احلديث إال أنّ  هذا ابلابنيا يف أ ـ هذا حديث مليح وال أعلم يف ادلّ 

 احلا�م وغ�ه.

ب ـ هذا حديث مليح، وال أعلم بهذا اإلسناد يف ادلنيا غ� هذا إال أنه معلول. تار�خ دمشق 
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)52/69.( 

نيا حديثا غ� هذا؟ فقال ادلنيا أحسن من هذا؟ تعرف بهذا اإلسناد يف ادلّ يف $�ـ قال مسلم: 

 . اإلرشاد وانلكت.#ه معلولد بن إسماعيل: ال إال أنّ �مّ 

 ة غ� هذا وهو معلول.ابلخاري رمحه اهللا أراد ال أعرف هذا احلديث بإسناد ظاهره الصحّ  فلعّل 

 ) فأن�رها غ� واحد.يف ابلابا لكمة (أمّ 

 :الرتمذي ـ قول 2

 .»حديث حسن صحيح غر�ب ال نعرفه من حديث سهيل إال من هذا الوجه«

 ه روي احلديث من وجوه عن سهيل:ب بأنّ فهو متعقّ 

هم د بن أيب محيد، لكّ اش، و�مّ من رواية اعصم بن عمر، وسليمان بن بالل، و�سماعيل بن عيّ 

 عن سهيل به.

رق الّط  ة، ألنّ ق قو�ّ � الوجه من طر�فهؤالء أر�عة رووه عن سهيل من غ«قال ابن حجر: 

 ».املذكورة ال �لو واحد منها من مقال

 ـ الكم أيب حاتم: 3

مُ «
َ
عل

َ
ْم  ال أ

َ
 َما يَْروِ�ِه اْ�ُن ُجَرْ�ٍج، َ�ْن ُموىَس بِْن ُ�ْقَبَة، َول

َّ
َحد إِال

َ
َِديَث َ�ْن ُسَهْيٍل أ َرَوى َهَذا احلْ

يِب َ�َْ� 
َ
َخَذهُ َ�ْن إِبَْراِهيَم بِْن أ

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
ْخىَش أ

َ
أ
َ
، ف َرَبَ ِر اْ�ُن ُجَرْ�ٍج �ِيِه اخلْ

ُ
ْصَحاُب  ؛يَْذك

َ
ْم يَْروِهِ أ

َ
 ل

ْ
إِذ

َِديث عن انلَّيِبِّ سُ  ُم روي َهَذا احلْ
َ
ْعل

َ
يِب ُهَرْ�َرةَ. حَهْيٍل، ال أ

َ
ٍء ِمْن ُطُرِق أ  يِف يَشْ

يِب ُهَرْ�َرةَ، عَ 
َ
�ِيِه، َ�ْن أ

َ
ِ� ُسَهْيٌل، َ�ْن أ

َ
ث َِديَث ـ َ�َقاَل: َحدَّ ِن َوَرَواه إِْسَماِ�يُل ْ�ُن َ�يَّاٍش ـ َهَذا احلْ

ُر �ِيِه حانلَّيِبِّ 
ُ
.، يَْذك َرَبَ  اخلْ

يِب: فما أدري ما َهَذا
َ
اَل أ

َ
ما روى عنه أحاديث نفُس إِْسَماِ�يل ليس براو�ٍة َ�ْن ُسَهْيل، إنّ  !ق

 �س�ة.
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د:  بُو ُ�َمَّ
َ
اَل أ

َ
يِب هالل،  ىَروفق

َ
يِب َ�ْمرو، َ�ْن َسِعيد بْن أ

َ
َارِث، َ�ْن َ�ْبد الرَّمْحَن بْن أ

ْ
َ�ْمرو بْن احل

َمْقرُبِّي، َ�نْ 
ْ
يِب ُهَرْ�َرةَ، َعِن انلَّيِبِّ  َعِن ال

َ
 .حأ

َمْقرُبِّي، 
ْ
يِب هالل بنفسه، َ�ْن َسِعيد ال

َ
ِ� َسِعيد بْن أ

َ
ث اَل: َحدَّ

َ
َارِث، ق

ْ
وروى أيضا َ�ْمرو بْن احل

 َ�ْن َ�ْبد اهللا بْن َ�ْمرو، موقوف.

ا أصحّ 
ً
َِديث َ�ْن َ�ْبد اهللا بْن َ�ْمرو موقوف ُت: َوَهَذا احلْ

ْ
ل
ُ
 .ق

يِب هر�رة، َعِن انلَّيِبِّ 
َ
يِب: ال أعلم رواية أ

َ
اَل أ

َ
د: وهلذا ق بُو ُ�َمَّ

َ
اَل أ

َ
ح رواية َ�ْبد ه لم يصحّ ، ألنّ حق

يِب هالل
َ
يِب َ�ْمرو، َ�ْن َسِعيد بْن أ

َ
 ).5/408علل احلديث ( ».الرَّمْحَن بْن أ

 «قال ابن حجر: 
ّ
حيحة، رق الّص نيف الّط يف و�قصدون به هم قد يُطلقون انلّ ك ىلع أنّ وهذا يدل

 ).2/723انلكت (». عيفةرق الّض فال ينبيغ أن يورد ىلع إطالقهم مع ذلك: الّط 

 ة احلديث:* الكم األئمة يف علّ 

 ـ ابلخاري: 1

 ه موىس بن إسماعيل عن وهيب، ثنا سهيل، عن عون بن عبد اهللا قوهل.بقال: حدثنا 

 ».ملوىس بن عقبة سمااع من سهيله ال يُذكر هذا أو�، فإنّ «قال �مد بن إسماعيل: 

 :االختالف ب� موىس بن عقبة ووهيب

 وهيب هو ابن خادل ابلرصي وهو ثقة، يروي عن سهيل بن أيب صالح.

 يروي عن سهيل وال يعرف بالرّ ه ال وموىس بن عقبة ثقة أيضا لكنّ 
ّ

 هذا واية عنه، وليس هل إال

 احلديث عنه.

، واية عن سهيلموىس ال يعرف بالرّ  وىس بن عقبة ألنّ ح ابلخاري رواية وهيب ىلع رواية مورجّ 

ه طلب العلم خاصة كر عنه أنّ  و�نا قر�ن�، وموىس بن عقبة ذُ فقد ي�ون أخذ منه بعد أن تغّ� 

 ه.ه سمع منه بعد تغّ� املغازي يف كربه، فلعلّ 
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 أبو حاتم وأبو زرعة:ـ  2

يِب «
َ
سألت أيب وأبا ُزْرَعَة، َ�ْن َحِديٍث َرَواهُ اْ�ُن ُجَرْ�ٍج، َ�ْن ُموىَس بِْن ُ�ْقَبَة، َ�ْن ُسَهْيِل بِْن أ

يِب ُهَرْ�َرةَ، َعِن انلَّيِبِّ 
َ
�ِيِه، َ�ْن أ

َ
اَل ملسو هيلع هللا ىلصَصالٍِح، َ�ْن أ

َ
َغُطُه، ُ�مَّ ق

َ
رُثَ �ِيِه ل

َ
َس يِف َ�ْلٍِس ك

َ
اَل: َمْن َجل

َ
، ق

نْ 
َ
ْبَل أ

َ
ُهمَّ َوحِبَْمِدَك  �

َّ
َِديُث ... َ�ُقوَم: ُسْبَحانََك الل  ؟احلْ

. َصحُّ
َ
وف، َوَهَذا أ

ُ
، َرَواُه ُوَهْيٌب، َ�ْن ُسَهْيٍل، َ�ْن َعْوِن بِْن َ�ْبِد اهللاِ، مْوق

ٌ
 َ�َقاال: َهَذا َخَطأ

ْن ُهَو؟ َوَهُم ِممَّ
ْ
يِب: ال

َ
ُت أل

ْ
ل
ُ
 ق

َوَهُم مِ 
ْ
ْن يَُ�وَن ال

َ
اَل: َ�َْتَمُل أ

َ
ْن يَُ�وَن ق

َ
ْخىَش أ

َ
ْن يَُ�وَن ِمْن ُسَهْيٍل، َوأ

َ
َ�َْتَمُل أ ِن ابِْن ُجَرْ�ٍج، َو

َخَذهُ ِمْن َ�ْعِض 
َ
ْم �َْسَمْعُه ِمْن ُموىَس، أ

َ
َِديَث َ�ْن ُموىَس بِْن ُ�ْقَبَة، َول َس َهَذا احلْ

َّ
اْ�ُن ُجَرْ�ٍج َدل

 ).5/407علل احلديث ( ».الّضَعَفاءِ 

و حاتم وأبو زرعة، بمثل إعالل اإلمام ابلخاري رمحة اهللا عليه، وزاد أبو ه ذكر أباحلديث أعلّ 

 حاتم فب�َّ وجه اإلعالل من وجه�، ل�ن لم �زم بأي وجه منهما:

 : تدليس ابن جر�ج، وهو عبد امللك بن عبد العز�ز بن جر�ج.األول

 : خطأ ووهم سهيل بن أيب صالح.اثلا�

) 8/204ارقط� يف العلل (اإلمام أمحد أيضا، كما نقل عنه ادلّ ة األو� فأشار إيلها ا العلّ أمّ 

ث به ابن جر�ج عن موىس بن عقبة وفيه وهم، «ه عليها فقال: وأقرّ  وقال أمحد بن حنبل: حدَّ

سه عن موىس بن عقبة أخذه من والّص 
َّ
حيح قول وهيب، وقال: وأخىش أن ي�ون ابن جر�ج دل

 .»دعفاء عنه، والقول كما قال أمحبعض الّض 

 ة يم�ن نفيها من خالل أمر�ن:ظر إىل طرق احلديث �د أنَّ هذه العلّ ل�ن بانلّ 

 عدم جزم اإلمام أمحد وأبو حاتم بها. األول

يف املسند واجلامع للرتمذي – ماع: وجود روايات وطرق فيها ترص�ح ابن جر�ج بالسّ اثّلا�
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ة عن حجاج رق املرو�ّ ، كبعض الّط -النسايئ يف الكربى والطحاوي يف اآلثار والطربا� يف األوسط

 د األعور، وطر�ق سعيد بن سالم، وعبد اهللا بن سعيد بن عبد امللك.بن �مّ 

واية وهم، ل�ن لم �زم أحد منهم بوجه ة ىلع أنَّ هذه الرّ فق هؤالء األئمّ فاتّ «قال ابن حجر: 

 الوهم فيه، بل اتّ 
ّ
حاتم جتو�ز أن ي�ون الوهم سه، وزاد أبو فقوا ىلع جتو�ز أن ي�ون ابن جر�ج دل

ة عن ابن جر�ج قد ا اخلشية األو� فأمنَّاها لوجودنا هذا احلديث من طرق عدّ فيه من ُسهيل، فأمّ 

 .»ماع من موىسح فيها بالّس رصّ 

فزال ما خشيناه من تدليس «ماع، وقال: رص�ح بالسّ رق اليت فيها اتلّ ذكر احلافظ بعض الّط  ثمّ 

 .»تظافرة عنه بترص�ه بالّسماع من موىسابن جر�ج بهذه الّروايات امل

ق إىل تدليس ابن جر�ج، وقد وقعت هل ظر إىل تعليل ابلخاري للحديث �ده لم يتطرّ و�انلّ 

 ماع.ح فيها ابن جر�ج بالسّ واية اليت رصّ الرّ 

 :الوجه اثلا� من العلة

سهيل بن أيب  ، كما أشار إىل ذلك ابلخاري وأبو حاتم، وذلك أنّ ن ي�ون اخلطأ من سهيلأ

ة كأيب حاتم وابن مع� وغ�هما، م فيه بعض األئمّ ة فنيس بعض حديثه، وت�لّ صالح أصابته علّ 

 .»صدوق تغ� حفظه بأخرة«حيح، وقال ابن حجر: ولم �رج هل ابلخاري يف الّص 

ى هذا احلديث إىل وهيب بن خادل ىلع وجهه، ورواه ملوىس بن عقبة ة منه، حيث أدّ فتكون العلّ 

روايته عن  ة، حيث إنّ ا هل، فرواه هل ىلع الوجه املرجوح سالاك به اجلادّ ي�ن اعملا حبديثه مّ�  ولم

 أبيه عن أيب هر�رة سهلة ىلع لسانه.

فإذا اختلف عليه ثقتان يف إسناد واحد أحدهما أعرف حبديثه ـ وهو وهيب «قال ابن حجر: 

برتجيح رواية وهيب، الحتمال أن ي�ون عند  ـ من اآلخر ـ وهو موىس بن عقبة ـ قوي الظنّ 

ة فقال: عن أبيه، عن أيب هر�رة حتديثه ملوىس بن عقبة لم �ستحرضه كما ينبيغ وسلك فيه اجلادّ 

، كما � العادة يف أ�رث أحاديثه، وهلذا قال ابلخاري يف تعليله: ال نعلم ملوىس سمااع من ت

ه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو ه إذا اكن غ� معروف باألخذ عنسهيل. يع� أنّ 
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 ).2/725انلكت (». حت روايته ىلع تلك املنفردةأعرف حبديثه وأ�رث هل مالزمة رجّ 

 

 اجلنس اثلا� من علل احلديث: قال احلا�م:

وري قال ثنا قبيصة بن عقبة د ادلّ اس بن �مّ حدثنا أبو العباس �مد بن يعقوب حدثنا العبّ 

يت أرحم أمّ $: حعن سفيان عن خادل احلذاء أو اعصم عن أيب قالبة عن أ�س قال: قال رسول اهللا 

أبو ب�ر وأشدهم يف دين اهللا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أيب بن كعب وأعلمهم باحلالل 

 .#و عبيدةواحلرام معاذ بن جبل و�ن للك أمة أمينا و�ن أم� هذه األمة أب

  ،قال أبو عبد اهللا: وهذا من نوع آخر علته 
ُ
ما روى إنّ  ،خرج يف الصحيحفلو صح بإسناده أل

للك أمة  إنَّ «: وأسند ووصل ،مرسال» أرحم أميت« قال: حرسول اهللا  أنَّ  :خادل احلذاء عن أيب قالبة

 ،احلذاء و اعصم مجيعا اظ عن خادلهكذا رواه ابلرص�ون احلفّ  ،»ةأمينا وأبو عبيدة أم� هذه األمّ 

 
ُ
معرفة علوم احلديث . »ج املتصل بذكر أيب عبيدة يف الصحيح�رِّ ل من احلديث وخُ سقط املرسَ وأ

 ).114(ص 

 تفصيل الالكم ىلع احلديث: 

) ومسلم يف 7255) برقم: (88/  9) ، (4382) برقم: (172/  5) ، (3744) برقم: (25/  5أخرجه ابلخاري يف "صحيحه" (: ختر�ه

) برقم: 85/  16) ، (7131) برقم: (74/  16) ، (7001) برقم: (462/  15) وابن حبان يف "صحيحه" (2419برقم: ( )129/  7"صحيحه" (

) ، 2241) برقم: (226/  6) ، (2240) برقم: (225/  6) والضياء املقديس يف "األحاديث املختارة" (7252) برقم: (238/  16) ، (7137(

) 8057) برقم: (335/  4) ، (5835) برقم: (422/  3) واحلا�م يف "مستدر�ه" (2568) برقم: (134/  7) ، (2242) برقم: (227/  6(

) 127/  6) والرتمذي يف "جامعه" (8229) برقم: (363/  7) ، (8185) برقم: (345/  7) ، (8143) برقم: (330/  7والنسايئ يف "الكربى" (

) وسعيد بن منصور يف 155) برقم: (108/  1() ، 154) برقم: (107/  1) وابن ماجه يف "سننه" (3791) برقم: (127/  6) ، (3790برقم: (

) برقم: 210/  6) ، (12315) برقم: (210/  6) ، (12314) برقم: (210/  6) وابليهيق يف "سننه الكب�" (4) برقم: (44/  6"سننه" (

) 2740/  5) ، (13102) برقم: (2727/  5( ) ،12552) برقم: (2603/  5) وأمحد يف "مسنده" (13226) برقم: (371/  6) ، (12316(

/  3) ، (2150) برقم: (522/  3) والطياليس يف "مسنده" (14206) برقم: (2963/  6) ، (37681) برقم: (2874/  6) ، (13166برقم: (

) والزبار يف 3574) برقم: (270/  6) ، (2815) برقم: (197/  5) ، (2808) برقم: (190/  5) وأبو يع� يف "مسنده" (2210) برقم: (567

) 225/  11) وعبد الرزاق يف "مصنفه" (6787) برقم: (259/  13) ، (6786() برقم: 259/  13) ، (6779) برقم: (256/  13"مسنده" (
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) 32961) برقم: (229/  17) ، (32691) برقم: (77/  17) ، (32594) برقم: (29/  17) وابن أيب شيبة يف "مصنفه" (20387برقم: (

 )810) برقم: (280/  2) ، (809) برقم: (279/  2) ، (808) برقم: (279/  2والطحاوي يف "رشح مشلك اآلثار" (

 :الّطر�ق اذلي أورده احلا�م أبو عبد اهللاـ  1

أورد احلا�م هذا املثال من طر�ق قبيصة بن عقبة، عن سفيان وهو اثلّوري، عن خادل احلذاء 

 أو اعصم عن أيب قالبة، عن أ�س.

قع يف طبعة معرفة علوم احلديث (أو) وذكر املحقق أن يف �سخت� من الكتاب: بالواو، كذا و

 وهذا هو الصحيح.

)، والطحاوي يف 1/489وورد احلديث بهذا اإلسناد يف مصادر عّدة اكملعرفة يلعقوب الفسوي (

 .) وغ�هم بالواو وهو املوافق للنسخت�1/228)، وأبو نعيم يف احللية (809رشح املشلك (

وهذا السند بز�ادة اعصم يف اإلسناد ضعيف، ألن قبيصة بن عقبة ثقة لكّنه ضعيف يف اثلوري 

 خاّصة، كما قال غ� واحد.

و�ذلك روى هذا احلديث قبيصة بن عقبة عن سفيان اثّلوري «وقال اخلطيب ابلغدادي: 

وري عن خادل وحده وخالفه و�يع بن اجلّراح وعبيد اهللا األشجيع وقطبة بن العالء فرووه عن اثلّ 

 ).645الفصل للوصل (ص  »عن أيب قالبة عن أ�س

 هذا احلديث مّما اختلف فيه الّرواة ىلع خادل احلذاء، فُروي عنه ىلع ثالثة أوجه:

 : موصوال، عن أيب قالبة عن أ�س.الوجه األول

 : بإرسال أ�رث احلديث، ووصل مجلة منه.الوجه اثلا�

 احلديث.: بوصل مجلة من الوجه اثلالث

 :أما الوجه األول فرواه عنه أر�عة من الرواة اثلقات، وهم

 ـ عبد الوهاب بن عبد املجيد اثلقيف ابلرصي. 1
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 ـ سفيان بن سعيد اثلوري الكو�. 2

 ـ وهيب بن خادل ابلرصي. 3

 ـ عمر بن حبيب القايض ابلرصي (ضعيف و�ذبه بعضهم). 4

 فتبىق روايات األئّمة اثلالثة.

 : فرواه عنه ثالثة رواة أيضا وهم:الوجه اثلا�

 ـ إسماعيل بن علية ابلرصي. 1

فرواه عن خادل احلذاء ففّرق ب� املسند واملرسل حيث قال يف روايته: نا خادل احلذاء عن أيب 

أرحم أميت أبو ب�ر، وأشدهم يف دينه عمر، وأصدقهم حياء عثمان، $: حقالبة قال: قال رسول اهللا 

، قال: فقال أ�س: وقال رسول اهللا رام معاذ بن جبل، وأفرضهم ز�د بن ثابتوأعلمهم باحلالل واحل

 .»للك أّمة أم�، وأم� هذه األّمة أبو عبيدة بن اجلّراح$: ح

 .»إيله املنت� يف اتلّثّبت بابلرصة«قال أمحد عن إسماعيل: 

 إسماعيل بن علّية «وقال أبو داود: 
ّ

 قد أخطأ إال
ّ

 .»و�رش بن املفّضلما أحد من املحّدث� إال

 أّمة أمينا.
ّ

 الوجه اثلالث: االقتصار ىلع املوصول فقط وهو قوهل: إّن للك

 ـ شعبة بن احلجاج ابلرصي. 1

 ـ �رش بن املفضل أبو إسماعيل ابلرصي. 2

 بن أيب عدي ابلرصي. مـ �مد بن إبراهي 3

 .»ابلرصةإيله املنت� يف اتلثبت ب«قال أمحد عن إسماعيل وعن �رش بن املفضل: 

 إسماعيل بن علّية و�رش بن املفّضل«وقال أبو داود: 
ّ

 قد أخطأ إال
ّ

 .»ما أحد من املحّدث� إال

 ذللك رجّ 
ّ

 ح العلماء الوجه اثل
ّ

ا أن يقترص ىلع و�مّ  ،فصيلا أن يروى باتلّ ل، إمّ الث ىلع األوّ ا� واثل
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 .املوصول املسند

  فلو صحّ  ،تهوهذا من نوع آخر علّ قال احلا�م: 
ُ
ما روى خادل إنّ  ،حيحخرج يف الّص بإسناده أل

  إنَّ «: وأسند ووصل ،مرسال» يتأرحم أمّ « قال: حرسول اهللا  أنَّ  :اء عن أيب قالبةاحلذّ 
ّ

ة أمينا أمّ  للك

 ،اء و اعصم مجيعااظ عن خادل احلذّ ون احلفّ هكذا رواه ابلرص�ّ  ،»ةوأبو عبيدة أم� هذه األمّ 

 
ُ
 .»حيح�صل بذكر أيب عبيدة يف الّص ج املتّ رِّ ل من احلديث وخُ سقط املرسَ وأ

 أوجه اتّلعليل يف الكم احلا�م.

  فلو صحّ  ـ 1
ُ
 .حيحخرج يف الّص بإسناده أل

 
ُ
 .حيح�صل بذكر أيب عبيدة يف الّص ج املتّ رِّ ل من احلديث وخُ سقط املرسَ وأ

 .اء و اعصم مجيعااظ عن خادل احلذّ ون احلفّ هكذا رواه ابلرص�ّ  ـ 2

 يف احلديث: ةالكم األئمّ 

ورواه �رش بن املفّضل و�سماعيل بن علّية و�ّمد بن أيب «: قال ابليهيق عقب إيراده للحديث
  حعدي عن خادل احلّذاء عن أيب قالبة عن انليب 

َ
 قوهل

َّ
هم وصلوه يف  يف أيب عبيدة فإنّ مرسالً إال

 ».واهللا أعلم .أثباتواة ثقات و�ُّ هؤالء الرّ  حفجعلوه عن أ�س بن مالك عن انليبِّ  ،آخره
لم ي�ن أبو قالبة �سند مجيع املنت، «: )2/677وقال اخلطيب ابلغدادي يف الفصل للوصل (

روى ذلك عن  ح يبه اكن �سنده عن أ�س عن انلّ ما اكن يرسله غ� ذكر أيب عبيدة وحده فإنّ و�نّ 
ال، وم�َّ امل سند من املرسل بعد أن ساقه خادل احلّذاء عن أيب قالبة: إسماعيل بن علّية مبيِّنا مفصِّ

 .»سياقة واحدة
 « ):7/117وقال ابن حجر يف الفتح (

ّ
واب يف أّوهل الّص إّن  :احلّفاظ قالوا  أنّ و�سناده صحيح إال

 .»ابلخاري، واهللا أعلم اإلرسال واملوصول منه ما اقترص عليه

 :املحارضة اثلاثلة

 احلديثتابع أجناس العلة كما ذكرها احلا�م يف معرفة علوم 
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 :اجلنس اثلالث من علل احلديثقال احلا�م:  

حدثنا أبو عباس �مد بن يعقوب قال ثنا �مد بن إسحاق الصنعا� قال ثنا بن أيب مر�م قال 

حدثنا �مد بن جعفر بن أيب كث� عن موىس بن عقبة عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه أن 

 ».إّ� ألستغفر اهللا وأتوب إيله يف ايلوم مائة مّرة«قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 علم أنّهم من رشط الّصحيح واملدنّيون  
ّ

قال أبو عبد اهللا: وهذا إسناد ال يَنظر فيه حدييثٌّ إال

 إذا رووا عن الكوفي� زلقوا.

�يع قال ثنا حّدثنا أبو جعفر بن صالح بن هانئ قال ثنا �� بن �ّمد بن �� قال ثنا أبو الرّ  

مّحاد بن ز�د عن ثابت ابلنا� قال: سمعت أبا بردة �دث عن األغّر املز� و�نت هل صحبة قال: 

 ».غان ىلع قليب فأستغفر اهللا يف ايلوم مائة مّرةإنّه يلُ «: >قال رسول اهللا 

 وظ.      أبو عبد اهللا: رواه مسلم بن احلّجاج يف الّصحيح عن أيب الّر�يع وهو الّصحيح املحف قال

معرفة ». شعبة وغ�هما عن عمرو بن مّرة عن أيب بردة هكذاالكوفّيون أيضا: مسعر و ورواه

 ).114علوم احلديث (ص 

 الالكم حول احلديث: تفصيل

احلديث يرو�ه موىس بن عقبة وهو مدّ�، عن أيب إسحاق الّسبييع، وهو كوّ� عن أيب بردة  هذا

 شعري.بن أيب موىس، عن أبيه أيب موىس األ

 :مجاعة من الّرواة اثّلقات وهم وخالفه

بن ز�د، ومّحاد بن سلمة، وهشام بن حّسان، وجعفر بن سليمان الّضبيع، فرووه عن ثابت  مّحاد

 ابلنا�، عن أيب بردة، عن األغّر.

 شعبة، ومسعر عن عمرو بن مّرة، عن أيب بردة، عن األغّر. ورواه

رَب أحاديث الكوفّي�، منهم أبو إسحاق أن ي�ون اخلطأ من موىس بن عقبة، فلم َ�  فيحتمل
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ورواية الغر�اء عن راو �الفهم يف الّرواية أهل ب�ه ديلل الّسبييع، واعّمة روايته عن أهل املدينة، 

 .رواية الشيخ من غ�همبىلع خطأ الّراوي، فأهل ابل� أدرى 

و�أنّه إسحاق الّسبييع، خالفه ثابت ابلنا� وعمرو بن مّرة،  أن ي�ون اخلطأ من أيب وُ�تمل

 .تبع اجلاّدة يف أحاديث أيب بردة بن أيب موىس عن أبيه

) 3120)، والزبار يف املسند (38/365متابع ملوىس بن عقبة، أخرجه أمحد يف املسند ( ووُجد

بن يو�س بن أيب إسحاق  وغ�هما من طر�ق أيب أمحد الّز��ي �ّمد بن عبد اهللا، عن إرسائيل

 الّسبييع، عن أيب بردة، عن أيب موىس.

ف الّرواة ىلع إرسائيل، فرواه عبيد اهللا بن موىس العبيس، و�ّمد بن يوسف لَ اختَ  ل�ن

الفر�ايب، الكهما عن إرسائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب بردة وأيب ب�ر بن أيب موىس، عن انّليب 

 مرسال. >

 كر فيها األغّر ىلع غ�ها.العقي� وادّلارقط� واملّزي واذّلهيب الّرواية اليت ذُ  ورّجح

». وهذا أو� >وقال ثابت وعمرو بن مّرة عن أيب بردة عن األغّر املز� عن انّليب «العقي�:  قال

 ).4/1325الضعفاء (

 ).7:217العلل (». وهو أشبهما بالّصواب قول من قال: عن األغرّ «ادّلارقط�:  وقال

 .اجلنس اذلي ذكره احلا�م هو من باب رواية احلديث عن صحايب وهو عن صحايب آخر فهذا

 :اجلنس الرابع من علل احلديثاحلا�م:  قال

بن عيىس القايض قال ثنا  أبو عبد اهللا �مد بن عبد اهللا الّصفار قال ثنا أمحد بن �مد أخربنا

يقرأ يف  >أبو حذيفة قال: ثنا زه� بن �ّمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه: أنّه سمع انّليب 

 املغرب بالّطور. 

ج العسكري وغ�ه من املشايخ هذا احلديث يف الوُحدان وهو معلول   قال أبو عبد اهللا: قد خرَّ

 من ثالثة أوجه:
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 سليمان. : أّن عثمان هو بن أيبأحدهما

 : أّن عثمان إنّما رواه عن نافع بن جب� بن مطعم عن أبيه.واآلخر

 ولم يره. >، وأبو سليمان لم �سمع من انّليب >قوهل: سمع انّليب  واثلّالث

 ).115املعرفة (ص » خرّجُت شواهَده يف اتّللخيص وقد

 .الالكم ىلع احلديث تفصيل

 احلديث. ـ كذا ورد احلديث واإلسناد يف معرفة علوم 1

 بن �ّمد ال يروي عن عثمان بن أيب سليمان. وزه�

 .أّن احلديث عن زه� عن عبد اهللا بن أيب ب�ر بن حزم عن عثمان والّصواب

ـ لعّل مراد احلا�م بالوجه األّول أّن احلديث مرويٌّ عن عثمان بن أيب سليمان ال عن  2

 عثمان بن سليمان.

موىس بن مسعود عن زه� عن عبد اهللا بن أيب ب�ر ورد من طر�ق آخر عن أيب حذيفة  ل�ن

) وابلغوي يف معجم الّصحابة كما 1/109عن عثمان بن أيب سليمان، أخرجه ادلواليب يف الك� (

 يف اإلصابة البن حجر.

 األّول من العلّة هو يف إسناد احلا�م اذلي ذكره. فالوجه

) من طر�ق أيب 2/138ربا� يف الكب� (: الّرواية اليت ذكرها احلا�م أخرجها الّط اثلا� الوجه

اعمر العقدي عن أيب عمرو الّسدويس وهو سعيد بن سلمة بن أيب احلسام، عن عبد اهللا بن أيب 

 ب�ر به.

 فيه نعمان بن أيب سليمان (بدل عثمان)، وهو تصحيف. ووقع

 أخرجه من هذا الّطر�ق ابن الّس�ن كما ذكر احلافظ يف اإلصابة. و�ذا
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 وليس هل صحبة. قال ابن حجر: اثلّالث نتيجة ما قبله. >: لم �سمع من انّليب الثاثلّ  الوجه

 .الوهم أّدى بابلغوي أن يذكره يف الّصحابة وهذا

 ادّلارقط� احلديث ورّجح رواية سعيد بن سلمة. وذكر

يف الّرواية مّتجه إىل أيب حذيفة موىس بن مسعود ابلرصي، ال إىل زه� فرواية أهل  واخلطأ

 ابلرصة عن زه� صحيحة.

 :: اجلنس اخلامس من علل احلديثقال احلا�م 

 :جلنس اخلامس من علل احلديثقال احلا�م: ا 

أخرب� يو�س بن د بن يعقوب قال ثنا حبر بن نرص قال أنا ابن وهب قال اس �مّ حدثنا أبو العبّ 

ذات ملسو هيلع هللا ىلص هم اكنوا مع رسول اهللا أنّ  :بن احلس� عن رجال من األنصار يز�د عن ابن شهاب عن يلعّ 

 فذكر احلديث بطوهل ...يللة فر� بنجم فاستنار
ما هو عن ابن  به و�نّ ه قرّص يو�س ىلع حفظه وجاللة �لّ  ة هذا احلديث أنّ قال احلا�م: علّ  

 ألنصار.ث� رجال من ااس قال حدّ عبّ 

وايات وشعيب بن أيب محزة وصالح بن كيسان �و�س من سائر الرّ وهكذا رواه ابن عيينة و

 حيح.ج يف الّص هري، وهو �رّ األوزايع وغ�هم عن الزّ و

 :تفصيل الالكم ىلع احلديث

بينما هم جلوس «: حيب يقصد احلا�م حديث رجال أو رجل من األنصار من أصحاب انلّ 

ْنُتمْ  َماَذا$: ح اهللاِ  رَُسوُل  لَُهمْ  َ�َقاَل  ، ر� بنجم فاستنار حيللة مع رسول اهللا 
ُ
ونَ  ك

ُ
 يِف  َ�ُقول

َاِهلِيَِّة،
ْ

ُ  اهللا:  قَالُوا #َهَذا؟ بِِمْثلِ  ُرِ�َ  إَِذا اجل
ُ

ْعلَُم، َورَُسوهل
َ
 َوَماَت  َعِظيٌم، رَُجٌل  اللَّيْلَةَ  ُودِلَ  َ�ُقوُل  ُكنَّا أ

إِ�ََّها$ :ح اهللاِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  َعِظيٌم، رَُجٌل 
َ
َحدٍ  لَِمْوِت  بَِها يُْرَ�  الَ  ف

َ
ِ�نْ  حِلََياتِِه، َوالَ  أ

َ
 َ�َباَركَ  َر�َُّنا َول

 
َ

ىَض  إَِذا اْسُمُه، َوَ�َعاىل
َ
ْمًرا ق

َ
ةُ  َسبَّحَ  أ

َ
َعْرِش، مَحَل

ْ
ْهُل  َسبَّحَ  ُ�مَّ  ال

َ
َماءِ  أ ِينَ  السَّ

َّ
وَ�ُهْم، اذل

ُ
غَ  َحىتَّ  يَل

ُ
 َ�ْبل

ْهَل  التَّْسبِيحُ 
َ
َماءِ  َهِذهِ  أ ْ�َيا، السَّ اَل  ُ�مَّ  ادلُّ

َ
ِينَ : ق

َّ
ونَ  اذل

ُ
ةَ  يَل

َ
َعْرِش  مَحَل

ْ
ةِ  ال

َ
َعْرِش  حِلََمل

ْ
اَل  َماَذا: ال

َ
 َر�ُُّ�ْم؟ ق
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وَ�ُهمْ  اَل  َماَذا َ�ُيْخرِبُ
َ
اَل : ق

َ
يَْسَتْخرِبُ  ق

َ
ْهلِ  َ�ْعُض  ف

َ
َماَواِت  أ غَ  َحىتَّ  َ�ْعًضا، السَّ

ُ
َرَبُ  َ�ْبل َماءَ  َهِذهِ  اخلْ  السَّ

ْ�َيا، ِنُّ  َ�َتْخَطُف  ادلُّ
ْ

ْمعَ  اجل ونَ  السَّ
ُ
  َ�َيْقِذف

َ
ْويِلَائِِهْم، إىِل

َ
، َ�ُهوَ  وَْجِههِ  ىلَعَ  بِهِ  َجاُؤوا َ�َما بِِه، َو�ُْرَمْونَ  أ  َحقٌّ

ِكنَُّهمْ 
َ
ونَ  َول

ُ
 .#َو�َِز�ُدونَ  �ِيهِ  َ�ْقرِف

هذا احلديث أخرجه احلا�م من طر�ق حبر بن نرص، عن عبد اهللا بن وهب، عن يو�س وهو 

 بن احلس� عن رجال من األنصار. هري، عن يلعّ ابن يز�د األي�، عن الزّ 

واة عن يو�س بن يز�د خالف الرّ  ولم أقف ىلع من أخرجه بهذا اإلسناد وال من أشار إىل أنّ 

 هري فيه.الزّ 

 هري، منها:واة عن الزّ �س بن يز�د يوافق فيها مجاعة الرّ بل وردت طرق عن يو

 ) عن حبر بن نرص.16/518يف املستخرج كما يف إحتاف املهرة (ما أخرجه أبو عوانة 

 حيح عن حرملة وأيب طاهر.ومسلم يف الّص 

هم ) عن أمحد بن عبد الرمحن بن وهب، لكّ 16/517حيح كما يف اإلحتاف (وابن خز�مة يف الّص 

اس، عن رجل بن احلس�، عن ابن عبّ  هري، عن يلعّ اهللا بن وهب، عن يو�س، عن الزّ عن عبد 

 من األنصار به.

ا أن ت�ون وقعت هل واية اليت ذكرها عن يو�س، و�مّ م يف هذه الرّ هِ ا أن ي�ون احلا�م وَ فإمّ 

ا أشار ند، كماس يف السّ ة من غ� ذكر ابن عبّ اس ومرّ ة بذكر ابن عبّ يو�س يرو�ه مرّ  كذلك، وأنّ 

ه أي أنّ  »واياتوهكذا رواه ابن عيينة و يو�س من سائر الرّ «احلا�م نفسه إىل ذلك حيث قال: 

 ة أخرى كرواية اجلماعة.ة كذلك، ورواه مرّ رواه مرّ 

و�أنَّ احلا�م أراد من هذا اجلنس بيان أنَّ الراوي قد يروي احلديث بإسنادين فيقرّص يف 

اآلخر موافقا غ�ه من اثّلقات، فُتعّل الّرواية املخالفة وترّجح أحدهما و�رو�ه ىلع الّصواب يف 

 .روايته املوافقة لغ�ه

 جيح:قرائن الرّت 
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 واة يف وجه ووافقهم يف وجه.ـ أنَّ يو�س بن يز�د رواه ىلع وجه�، فخالف الرّ  1

 ـ كرثة املخالف� يلو�س ىلع ثقته و�تقانه. 2

  صحيحه.اجح يف ـ إخراج مسلم للوجه الرّ  3

 :ادس من علل احلديثجلنس الّس اقال احلا�م: 

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن �مد بن �� قال ثنا أبو العباس اثلقيف قال ثنا حاتم بن الليث 

اجلوهري قال ثنا حامد بن أيب محزة السكري قال ثنا يلع بن احلس� بن واقد قال حدث� أيب عن 

ك أفصحنا قلت: يا رسول اهللا ما ل قال: تعبد اهللا بن بر�دة عن أبيه عن عمر بن اخلطاب 

الم اكنت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جربائيل عليه الّس $؟ قال: ولم خترج من ب� أظهرنا

  .»ظنيهافحفّ  إيلّ 

 .ة عجيبةقال أبو عبد اهللا: هلذا احلديث علّ 

 رمحه اهللا من أصل كتابه قال أنا حامد بن يلع بن يّب ث� أبو عبد اهللا �مد بن العباس الّض حدّ 

 من أصل كتابه قال ثنا يلع بن خرشم قال ثنا يلع بن احلس� بن واقد قد بلغ� أنّ  زر�ن الفاشا�

يا رسول اهللا إنك أفصحنا ولم خترج من ب� أظهرنا فقال هل رسول «قال:  تعمر بن اخلطاب 

 ).116املعرفة (ص . »: إن لغة إسماعيل اكنت درست فأتا� بها جربائيل فحفظنيهاحاهللا 

 :احلديثتفصيل الالكم ىلع 

) ومن طر�قه ابن عساكر يف تار�خ 94ل أخرجه الغطر�يف يف جزئه (ص احلديث باإلسناد األوّ 

 يث به.محد بن �مد بن أيب شيبة، عن حاتم بن اللّ أ) عن 4/3دمشق (

 اد بن أيب محزة اليشكري.وقال فيه: محّ 

 محزة �مد بن ميمون كذا قال: مّحاد، و�نّما هو حامد بن أيب محزة، واسم أيب«قال ابن عساكر: 

 .»املروزي
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 د بن إسحاق عن حاتم به.) من طر�ق �مّ 4/4أخرجه ابن عساكر ( ثمّ 

 بن خرشم فرواه عن يلع بن احلس� بلغ� عن عمر. و� السند حامد بن أيب محزة خالفه يلعّ 

 ).4/4أخرجه أيضا ابن عساكر (

 بن احلس� بن واقد صدوق يهم. ويلعّ 

 بن احلس� و�� عمر. احلديث منقطع ب� يلعّ  واب أنّ فالّص 

 :املحارضة الّرابعة 

 أجناس العلةتابع:  

 :اجلنس السابع من علل احلديث 

يخ أبو ب�ر أمحد بن إسحاق الفقيه قال أخربنا أبو ب�ر يعقوب بن حدثنا الشّ قال احلا�م: 

اثلوري قال ثنا أبو داود سليمان بن �مد املباريك قال ثنا أبو شهاب عن سفيان  يوسف املطوِّيع

يب قال: قال انلّ  تراِفصة عن �� بن أيب كث� عن أيب سلمة عن أيب هر�رة اج بن فُ عن احلجّ 

 . #املؤمن ِغرٌّ كر�م والفاجر ِخبٌّ ئليم$: ح

�س عن اثلّ  �� بناهللا: وهكذا رواه عيىس بن يو�س وقال أبو عبد   فنظرت فإذا وري، الرضُّ

 
ّ
 :ةهل عل

أخربنا أبو العباس �مد بن أمحد املحبو� بمرو قال ثنا أمحد بن سيَّار قال حدثنا �مد بن 

راه رافِ كث� قال ثنا سفيان اثلوري عن احلجاج بن الفُ 
ُ
صة عن رجل عن أيب سلمة قال سفيان: أ

 .)117املعرفة (ص ». : املؤمن غر كر�م والفاجر خب ئليمحذكر أبا هر�رة قال: قال رسول اهللا 

 :تفصيل الالكم ىلع احلديث

صة عن �� بن أيب كث� عن أيب سلمة بن اج بن فرافوري عن احلجّ هذا احلديث يرو�ه اثلّ 

 عبد الرمحن بن عوف، عن أيب هر�رة.
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يو�س و�� بن اط وعيىس بن واة، كأيب شهاب احلنّ وري مجاعة من الرّ وقد رواه عن اثلّ 

 بن قادم وقبيصة بن عقبة. �س ويلعّ الرّض 

 اج عن رجل عن أيب سلمة عن أيب هر�رة.وري عن احلجّ د بن كث� عن اثلّ ورواه �مّ 

 ��ي عند أيب داود وأمحد وغ�هما.وتابعه ىلع هذا الوجه أبو أمحد الزّ 

أيب كث� أو غ�ه عن اج عن �� بن وري عن احلجّ ووردت رواية عن قبيصة بن عقبة عن اثلّ 

 أيب سلمة.

 فهذه ثالثة أوجه رو�ت عن احلجاج.

عفاء، وهو �رش بن رافع عند ابلخاري يف األدب املفرد ل أحد الّض وتابعه ىلع الوجه األوّ 

 ن وغ�هم.مذي وأيب داود يف السّ والرّت 

ة ومرّ  ،كث�ة يذكر  �� بن أيب فمرّ  ؛احلجاج بن فرافصة اضطرب يف إسناده و�رى احلا�م أنّ 

 
ّ
 .ة يف اإلسنادعن رجل، فجعل ذلك عل

وري، تب�َّ أنَّ اوي من طر�ق قبيصة عن اثلّ يف الرّ  ّك وهو الشّ  ؛الثو�ذا ضممنا إيله الوجه اثلّ 

 ه عن رجل.ة أنّ ه �� بن أيب كث� ومرّ ة ىلع أنّ وري مرّ ورواه للثّ  ،اج اضطرباحلجّ 

 :�د أنَّ العلماء اختلفوا يف درجته و�ذا نظرنا إىل ترمجة حجاج بن الفرافصة

، وقال أبو زرعة قاتيف اثلّ  انابن حبّ ذكره و ،قه ابن شاه�فابن مع� يقول: ال بأس به، ووثّ  

 د، وقال ابن حجر: صدوق اعبد يهم.، وقال أبو حاتم: شيخ صالح متعبّ ازي ليس بالقوّي الرّ 

 تب الستّ ا عن روايته عن �� بن أيب كث� فليس هل يف الكوأمّ 
ّ

 هذا احلديث الواحد عند ة إال

 أيب داود واضطرب يف روايته.

واية عن ��، وهذا احلديث لم يروه أحد من أصحاب �� بن أيب كث� كهشام فال يعرف بالرّ 

 ام وشيبان وغ�هم.ستوايئ واألوزايع وهمّ ادلّ 
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 :لواية املتابعة للوجه األوّ الرّ 

 متابعة �سن بها احلديث. ل، هل تعدّ بالوجه األوّ ظر يف رواية �رش بن رافع يبىق انلّ 

فقوا ىلع تضعيفه، وقال غ� واحد هل أحاديث مناك�، ظر إىل ترمجته �د أنَّ العلماء اتّ فبانلّ 

 ة روايته عن �� بن أيب كث�.خاّص 

 كنيته أبو األسباط، اكن مفيت جرا��رش بن رافع انلّ : «)1/213( ان يف املجروح�قال ابن حبّ 

اق عن �� بن أىب كث� وابن عجالن، روى عنه صفوان بن عيىس وعبد الرزّ  ي�ران، يرو أهلِ 

أشياء موضوعة يعرفها من لم ي�ن احلديث و ،عن �� بن أىب كث� يات فيما يروامّ يأيت بالّط 

هر�رة عن  سلمة عن أيب كث� عن أيب �� بن أيبعن د هلا،... روى ه اكن املتعمّ صناعته، كأنّ 

 ».ئليم بٌّ ر خِ جكر�م، والفا أنه قال: املؤمن غرّ ملسو هيلع هللا ىلص انليب 

حدثنا عبد  ،سباطجرا� أبو األ�رش بن رافع احلار� انلّ $: )1/159( وقال العقي� يف الضعفاء

ث ضعيف احلديث حدّ  ءجرا� ليس �يشاهللا بن أمحد قال سألت أىب عن �رش بن رافع فقال هو انلّ 

 ».وان بن عيىساق وصفعنه عبد الرزّ 

 قال: أورد بإسناده ثالثة أحاديث يرو�ها عن �� بن أيب كث� منها حديث ابلاب ثمّ  ثمّ 

» 
ّ
ِ و�   بنَ  ع عليها �رشَ ها ال يتاب

ّ
 ».عف من هو قر�ب منه يف الّض رافع إال

اج، ولم ير أنَّ يخ األبلا� رمحه اهللا إىل حتس� طر�ق �رش بن رافع بطر�ق احلجّ وذهب الشّ 

وايات عن سفيان، كما يف ه ورد �سميته يف بعض الرّ ة تقدح ألنّ االختالف يف �سمية �� بعلّ 

 ).935حيحة (الّص 

اج، وليس براو�ة عن ��، ورواية �رش بن رافع واذلي يظهر أنَّ احلديث اضطرب فيه احلجّ 

 .ال يم�ن أن ت�ون متابعة هلا حلال �رش بن رافع

): 8/47ارقط� يف العلل (عفاء، فقد ذكره ادلّ واة الّض احلديث اضطرب فيه الرّ  د هذا أنّ و�ؤ�ّ 

يِب ُهَر�رةَ، َعِن انلَّيِبِّ «
َ
َمَة، َعن أ

َ
يِب َسل

َ
ِر�ٌم، والفاِجُر ملسو هيلع هللا ىلص: ُسئَِل َعن َحِديٍث يُرَوى َعن أ

َ
الُمؤِمُن ِغرٌّ ك
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ِيٌم.
َ

 ِخٌب ئل

ثٍِ�، واختُ 
َ
يِب ك

َ
قاَل: يَروِ�ِه َ�َ� بُن أ

َ
  لَِف َعنُه،ف

ُ
َرواهُ احَلّجاُج بُن ف

َ
رافَِصَة، و�رُِش بُن رافٍِع، َعن ف

يِب ُهَر�رةَ.
َ
َمَة، َعن أ

َ
يِب َسل

َ
ثٍِ�، َعن أ

َ
يِب ك

َ
 َ�َ� بِن أ

َمَة ُمرَسالً 
َ
يِب َسل

َ
ثٍِ�، َعن أ

َ
يِب ك

َ
ساَمُة بُن َز�ٍد، َعن رَُجٍل ِمن بَلحارٍِث، َعن َ�َ� بِن أ

ُ
 ».َوَرواهُ أ

اوي احلديث عن شيخ، وتأيت رواية أخرى عنه ال فاجلنس اذلي أراده احلا�م: أن يروي الرّ 

م اذلي يقع فيه هَ واية لالضطراب والوَ بذلك الرّ  عّل يخ بل �عله عن مبهم، فتُ يذكر فيها اسم الّش 

 .اويالرّ 

 :جلنس اثلامن من علل احلديثاقال احلا�م: 

حدثنا �مد بن إسحاق الصااغ� قال ثنا روح بن عبادة حدثنا أبو العباس �مد بن يعقوب قال 

اكن إذا  :ملسو هيلع هللا ىلصانليب  أنّ  :قال حدثنا هشام بن أيب عبد اهللا عن �� بن أيب كث� عن أ�س بن مالك

أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عند�م الصائمون وأ�ل طعام�م األبرار ونزلت علي�م 

 .السكينة

قال أبو عبد اهللا: قد ثبت عندنا من غ� وجه رواية �� بن أيب كث� عن أ�س بن مالك إال  

 .ةأنه لم �سمع منه هذا احلديث وهل علّ 

د احلسن بن حليم املروز�ان بمرو قاال اري وأبو �مّ يَّ اس قاسم بن القاسم السّ أخربنا أبو العبّ 

نا عبد اهللا بن املبارك قال أخربنا هشام عن �� بن ه قال أخربنا عبدان قال أخربحدثنا أبو املوجِّ 

اكن إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عند�م  :ملسو هيلع هللا ىلصيب انلّ  أنّ  ثت عن أ�سدِّ حُ أيب كث� قال: 

 ).117املعرفة (ص . » الصائمون وأ�ل طعام�م األبرار وصلت علي�م املالئ�ة

 :تفصيل الالكم ىلع احلديث

 ستوايئ عن �� بن أيب كث� ىلع وجه�:عبد اهللا ادلّ  هذا احلديث يرو�ه هشام بن أيب

 : عن ��، عن أ�س.الوجه األول



28 
 

ح بن عبادة و�ز�د بن هارون وو�يع و�سحاق بن وْ واة عنه، منهم: رَ هكذا رواه مجع من الرّ 

 �و�س بن ب��، وخادل بن احلارث.ويوسف األزرق 

ثت عن أ�س.الوجه اثلا�  : عن �� قال: حدِّ

 رواه عن هشام: عبد اهللا بن املبارك املروزي، وعنه عبدان وسو�د بن نرص.كذلك 

قال أبو عبد اهللا: قد ثبت عندنا من غ� وجه رواية �� بن أيب كث� عن أ�س «قال احلا�م: 

اس يف هشاما من أوثق انلّ  ستوايئ، و� ثابتة عن �� ألنّ أي من حديث هشام ادلّ . »بن مالك

 �� بن أيب كث�.

إيلك يف حديث �� بن أيب كث�؟  ما أحّب قلت أليب عبد اهللا يع� أمحد: أيّ «قال ابن هانئ: 

 .»ن روى عن �� بن أيب كث�... ممّ  إيلّ  قال: هشام أحّب 

 بن املدي� و�� بن مع� وغ�هم. مه يلعّ و�ذا قدّ 

 «قال احلا�م:  ثمّ 
ّ
 .»ةإال أنه لم �سمع منه هذا احلديث وهل عل

ماع، و� �� بن أيب كث� لم �سمع هذا احلديث من أ�س، وهل علة بيَّنت عدم السّ  أي أنّ 

ثت عن أ�س.  رواية ابن املبارك عن هشام عن �� قال: ُحدِّ

 ذللك: ماع، و�دّل ة و� عدم السّ نت وجه العلّ واية � اليت بيّ فهذه الرّ 

 اد نفوا سماع �� بن أيب كث� من أ�س.قّ ـ أنَّ انلّ  1

 يف املسجد احلرام رؤ�ة ولم روى عن أ�س مرسال وقد رأى أ�سا يصّ� «ازي: أبو حاتم الرّ  قال

 .»�سمع منه

السن الكربى . »�� بن أيب كث� لم �سمعه من أ�س«سايئ بعد ختر�ه للحديث: وقال النّ 

)6875.( 

ما سمعه عن رجل من أهل ابلرصة يقال هل عمرو بن ز�يب، و�قال: إنّ «و�ذا قال ابليهيق وزاد: 
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 .»ابن ُزنَيب

مرسالته شبه «دليس واإلرسال، وقال �� بن سعيد: ن �� بن أيب كث� معروف باتلّ أـ  2

 ».�حالرّ 

 ة واالتّ حّ أن تأيت رواية ظاهرها الّص : فهذا اجلنس اذلي ذكره احلا�م
ّ
تها برواية صال، وتظهر عل

 .ث عنهن حدّ اوي فيها بيان عدم سماعه احلديث ممّ عن الرّ أخرى 

 :اسع من علل احلديثجلنس اتلّ اقال احلا�م: 

أخربنا أبو جعفر �مد بن �مد بن عبد اهللا ابلغدادي قال ثنا �� بن عثمان بن صالح 

السه� قال ثنا سعيد بن كث� بن عف� قال: حدث� املنذر بن عبد اهللا احلزا� عن عبد العز�ز 

اكن إذا افتتح الصالة قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  أنّ بن أيب سلمة عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر: 

 .. وذكر احلديث بطوهل حانك ا� تبارك اسمك وتعاىل جدك.سب

 قال أبو عبد اهللا:  
ّ
ة فيههلذا احلديث عل  .ة صحيحة و املنذر بن عبد اهللا أخذ طر�ق املجرَّ

حدثنا أبو جعفر �مد بن عبيد اهللا العلوي انلقيب بالكوفة قال حدثنا احلس� بن احل�م  

احِلرَبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال ثنا عبد العز�ز بن أيب سلمة قال ثنا عبد اهللا 

يب بن الفضل عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن يلع بن أيب طالب ريض اهللا عنه عن انل

ج يف صحيح ملسلمالة... فذكر احلديث بغ� هذا اللّ أنَّه اكن إذا افتتح الّص ملسو هيلع هللا ىلص:  ». فظ، وهذا �رَّ

 ).118املعرفة (ص 

 تفصيل الالكم عن احلديث:

احلديث يرو�ه املنذر بن عبد اهللا احلزا�، عن عبد العز�ز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون، 

 عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر.

واة، رووه عن املاجشون، عن عبد اهللا بن الفضل، عن األعرج، عن عبيد وخالفه مجاعة من الرّ 

 .اهللا بن أيب رافع، عن يلعّ 
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 كذلك رواه مالك بن إسماعيل عند احلا�م، وأمحد بن خادل الوهيب عند ابن خز�مة.

 قر�ب: مقبول.ان وقال يف اتلّ قه ابن حبّ واملنذر بن عبد اهللا احلزا� وثّ 

 بإسناد فكيف مع املخالفة. هدل تفرّ قبَ فمثله ال يُ 

 والّس 
ّ
 .ة كما قال احلا�مة وسلوك طر�ق املجرّ باع اجلادّ ة اتّ بب يف وقوعه يف العل

املاجشون عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر طر�ق سهلة �سبق إيلها لسان من ال  وذلك أنّ 

 رج عن عبيد اهللا بن أيب رافع، عن يلعّ ا املاجشون عن عبد اهللا بن الفضل عن األع�فظ، وأمّ 

 .ه غر�ب، ال يقوهل إال حافظ متقنفإنّ 

ا رواية مسلم اليت أشار إيلها احلا�م فمسلم خرجه من طرق عن عبد العز�ز بن عبد اهللا أمّ 

ه يعقوب بن أيب سلمة املاجشون عن األعرج، عن عبيد اهللا بن بن أيب سلمة املاجشون عن عمّ 

 .أيب رافع، عن يلعّ 

 .ومن طر�ق يوسف بن يعقوب املاجشون عن أبيه، عن األعرج به

 .فلعبد العز�ز فيه شيخان وقد جاء مجعهما يف بعض الطرق

 :اجلنس العارش من علل احلديث قال احلا�م:

د بن يز�د بن سنان بن احلسن املقرئ قال حدثنا أبو فروة يز�د بن �مّ  أخربنا أمحد بن يلعّ 

من ضحك قال: ملسو هيلع هللا ىلص يب قال ثنا أيب عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن انلّ  هاوّي الرُّ 

 .يف صالته يعيد الصالة وال يعيد الوضوء

 ة صحيحة.قال أبو عبد اهللا احلا�م: هلذا احلديث علّ  

بييع بالكوفة قال ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبيس بن عبد الرمحن السّ  أخربنا أبو احلس� يلعّ 

يعيد الة قال: جل يضحك يف الّص ثنا و�يع عن األعمش عن أيب سفيان قال سئل جابر عن الرّ  قال

 .الصالة وال يعيد الوضوء
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 :تفصيل الالكم ىلع احلديث

 احلديث أورده احلا�م بإسناده.

 والالكم عليه من وجه�:

حلديث من هذا جت اوايات اليت خرّ واية اليت ذكرها احلا�م فيها تغاير ب� الرّ ـ أنَّ الرّ  1

 ر�ق.الّط 

 ) من طر�ق إبراهيم بن هانئ.647قط� (رافأخرجه ادلّ 

من طر�ق حسنون بن �مد الكهما عن أيب  ) 219يوخ (يف معجم الشّ  يداوّي يع الّص وابن مُج 

فروة يز�د بن �مد بن سنان، قال: حدث� أيب، عن أبيه، عن سليمان بن مهران، عن أيب سفيان، 

 ».الةالة فليعد الوضوء ويلعد الّص من ضحك من�م يف الّص ملسو هيلع هللا ىلص: «عن جابر، قال: قال رسول اهللا 

 وء.الة فقط دون الوضأما رواية احلا�م ففيها إاعدة الّص 

 ).1/538هم بالكذب كما يف اللسان (اوي عن أيب فروة وهو متّ و� إسنادها شيخ احلا�م الرّ 

 الة.واية من حيث املنت األمر بإاعدة الوضوء والّص فالصواب يف هذه الرّ 

واب فيها الوقف ومن رفع فقد ة كما ذكر احلا�م، والّص علّ ا من حيث اإلسناد ف� مُ ـ أمّ  2

 وهم.

 قات عن األعمش منهم:واة اثلّ سنان يف إسناده، خالفه الرّ وخولف يز�د بن 

 وري وأبو معاو�ة وغ�هم.و�يع كما ذكر احلا�م واثلّ 

وقد  ،وابنه ضعيف أيضا ،هاويو��� بأيب فروة الرُّ  ،يز�د بن سنان ضعيف«ارقط�: قال ادلّ 

حيح والّص  ،يف لفظهواآلخر ملسو هيلع هللا ىلص اه إىل انليب أحدهما يف رفعه إيّ  :وهم يف هذا احلديث يف موضع�

، من ضحك يف الصالة أاعد الصالة ولم يعد الوضوء :عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر من قوهل

�ر وري وأبو معاو�ة الرّض قات منهم سفيان اثلّ فعاء اثلّ و�ذلك رواه عن األعمش مجاعة من الرّ 
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لك رواه شعبة وابن جر�ج و�ذ ،� وغ�همقدّ المُ  ر�يب وعمر بن يلعّ وو�يع وعبد اهللا بن داود اخلُ 

 ».ن أيب خادل عن أيب سفيان عن جابرعن يز�د ب

 قال أبو عبد اهللا:

فقد ذكرنا علل احلديث ىلع عرشة أجناس و�قيت أجناس لم نذكرها و�نما جعلتها مثاال 

ألحاديث كث�ة معلولة يلهتدي إيلها املتبحر يف هذا العلم فإن معرفة علل احلديث من أجل 

 .هذه العلوم

 


