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ABSTRACT 

 

The scholars of wound and modification have enjoined research and 

investigation, accuracy, education, and division of good faith, and once we adhere to 

it,. And this approach was a product of the great efforts of the Companions until its 

foundations were established, and its foundations were established. The Imams of 

Hadith had great merit in establishing the foundations of this approach. 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) was appointed by the 

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to rule, to be happy and to be 

free from men as soon as possible, so they understood the strength of the weak and 

the righteous than others. It is correct for them to have the right to be alert to the ills 

of the hadith and to refute it. 

Imam Muhammad ibn Yusuf al-Furaibi narrated from the narrators of the hadeeth 

of the hadiths of the hadiths of Shaykh al-Sham, an updated Qaisariyah. Bukhari 

narrated it in many places of the mosque. His hadith was mentioned in al-Saheeh and 

narrated by Muslim in his Sahih, and the companions of the four Sunnahs, and others. 

Al-Hafiz and Abu Hatem, Abu Zara'at al-Razi, are among the great imams who 

left a legacy of much, especially the science of ills, until he became mayor for those 

who came after them, well for their comments and opinions. 
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 ملخص ال

إن عةلماء اجلرح والتعديل أوجبوا البحث والتحرِّي، والدق  والرتوِّي، وعدم التسرُّع يف قبول احلكم عةلى احلديث فةلم 
يدخروا جهدًا يف سبيل احملافظ  السن  النبوي ، وإبقائها سةليم  من حتريف الغالني، وتأويل اجلاهةلني، وانتحال املبطةلني، 

وفريداً كان هو املعيار الذي توزن به األخبار، وكان هذا املنهج نتاجاً جلهود عظيم  فوضعوا لذلك منهجاً عةلمياً متميزاً 
بذهلا أئم  احلديث وحّفاظه من لدن الصحاب  إىل أن استقرت قواعده، ورست أركانه، وكان لألئم  احلديث الفضل 

 العظيم يف تشييد دعائم هذا املنهج. 
ذادوا عن هذا الدين وحفظوا سن  رسول اهلل )صةلى اهلل عةليه وسةلم( وذلك وقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل رجاال أفذاذا 

يف، والصاحل وتثبيتا، فبينوا القوي من الضع ،وصالحا ،وحياة ،ووفاة ،ومولدا ،حوال الرجال تارخياأسناد ومعرف  بفضل اإل
تنبيه عةلى  فكان هلم الفضل يف المور فكانوا حقا حراسا هلذا الدين القوميمن غريه، ونقبوا عن عةلل الرجال، وخفايا األ

 عةلل احلديث وتفنيدها. 
من رواة احلديث الثقات احلافظ العباد شيخ الشام حمدث قيساري   : اإلمام حممد بن يوسف الفريايب راو  د  وقد ع  

حاب صأيحه، و وروى له مسةلم يف صح .وقد وقع حديثه عاليا يف الصحيح ،روى له البخاري يف مواضع كثرية من اجلامع
 ربع ، وغريهم.السنن األ
بو حامت، وأبو زرع  الرازي من أكابر األئم  الذين تركوا إرثاً كبرياً وال سيما عةلم العةلل، حىت أوكذلك يعد احلافظ و  
 عمدة ملن جاء بعدهم، فضالً عن تعقيباهتم وآرائهم. واصار 
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 المقدمة
تد ومن من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فهو املهإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باهلل 

يضةلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وصفيه من خةلقه وخةليةله 
لنار إال شر يقربنا من ابةلغ الرسال  وأدى األمان  ونصح األم ، فما ترك من خري يقربنا من اجلن  إال وأمرنا به، وما من 

 وهنانا عنه. أما بعد
من املتفق عةليه بني املسةلمني أن السن  هي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي، وهلذه املنزل  

خلصوص، االعظيم  اليت تتبوؤها السن  كانت وال تزال حمل عناي  كبرية من عةلماء املسةلمني عمومًا واحملدثني عةلى وجه 
فإهنم مل يدخروا جهداً يف سبيل احملافظ  عةليها، وإبقائها سةليم  من حتريف الغالني، وتأويل اجلاهةلني، وانتحال املبطةلني، 
فوضعوا لذلك منهجاً عةلمياً متميزاً وفريداً كان هو املعيار الذي توزن به األخبار، وكان هذا املنهج نتاجاً جلهود عظيم  

ّفاظه من لدن الصحاب  إىل أن استقرت قواعده، ورست أركانه، وكان لألئم  احلديث الفضل بذهلا أئم  احلديث وح
 .العظيم يف تشييد دعائم هذا املنهج

وذلك  (مصةلى اهلل عةليه وسةل)وقد هيأ اهلل سبحانه وتعاىل رجاال أفذاذا ذادوا عن هذا الدين وحفظوا سن  رسول اهلل 
والصاحل  ،لضعيففبينوا القوي من ا .وتثبيتا ،وصالحا ،وحياة ،ووفاة ،ومولدا ،رخياحوال الرجال تاأسناد ومعرف  بفضل اإل
التنبيه عةلى  فكان هلم الفضل يف .فكانوا حقا حراسا هلذا الدين القومي .موروخفايا األ ،ونقبوا عن عةلل الرجال ،من غريه

وقد  ،يف كتاب العةلل البن أيب حامت  عةلحد رواة احلديث املختار مرويات ألأن أعةلل احلديث وتفنيدها. لذلك رأيت 
 وقع اختياري عةلى مرويات حممد بن يوسف الفريايب مجعا ودراس . 
 وقد تضمن هذا البحث بعد هذه املقدم  عةلى مبحثني وخامت .

 ، وفيه مطالب.ول: حممد بن يوسف الفريايب وسريته العةلمي املبحث األ
 .، وفيه مطالبالفريايب املعةل املبحث الثاين: مرويات حممد بن يوسف 

 ليه من نتائج إأهم ما توصةلت  اخلامت :
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 النسب  مدين  يفالفريايب: بكسر الفاء وسكون الراء بعدها حتتاني  وبعد االلف موحدة، منسوب إىل فرياب أو فارياب أو فربباب بباء قبل الراء وقد تثبت  - 1

ملةلك بن مروان، مث أعيد م يف عهد عبد ا713- هـ95 فتحها قتيب  بن مسةلم حنو عام أو أترار، تقع اآلن يف كازاخستان، وتسمى أطراربيالد الرتك، وهي 
مال الدين عبداهلل جل:النسب  إىل املواضع والبةلدانينظر:  .أسد يف خالف  املعتصم باهلل عةلى يد القائد نوح بن م840-هـ225 عهد السامانيني عام فتحها يف

  231حلسني مؤنس:  .أطةلس تاريخ اإلسالمو  ،124: الطيب بن عبداهلل بن أمحد باخمرم 

 مبالفتح مث السكون وسني مهمةل  وبعد األلف راء مث ياء مشددة بةلد عةلى ساحل حبر الشام تعد يف أعمال فةلسطني بينها وبني طربي  ثالث  أيا قيساري : - 2
: جم البةلدانمع :وكانت قدميا من أعيان أمهات املدن واسع  الرقع  طيب  البقع  كثرية اخلري واألهل وأما اآلن فةليست كذلك وهي بالقرى أشبه منها باملدن

 421/  4 احلموي اهلل عبد بن ياقوتل

تقريب التهذيب:  ،2/232: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف، 1/39: لةلعجةلي الثقات معرف  ،1/264الكبري: لةلبخاري  التاريخ 3
 .457/  5 يف شرح أسامي رجال معاين اآلثار: لةلعيين األخيار مغاين، 472/ 9، هتذيب التهذيب: البن حجر 515/ 1البن حجر 

 .2/232 : لةلذهيبالست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،27/52هتذيب الكمال: لةلمزي  ،7/489: البن سعد الكربى الطبقات - 4

 
 المبحث االول: محمد بن يوسف الفريابي وسيرته العلمية 

 سمه ونسبه وكنيته االمطلب االول: 
إال  من أرض فةلسطني الشام،2قيساري  نزيل موالهم، أبو عبد اهلل الضيب، ،1حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريايب

 3.أنه رحل إىل الكوف  وعاش هناك فرتة
 شيوخه وتالمذته : المطلب الثاني

 واًل: شيوخهأ
روى عن أبان بن عبد اهلل البجةلي، وإبراهيم بن أيب عبةل ، وإســـــــــــرائيل بن يونس بن أيب إســـــــــــحا ، وثعةلب  بن ســـــــــــهيل، 
واجلراح بن مةليح الرؤاســـي، وجرير بن حازم، واحلارث بن ســـةليمان، وزائدة بن قدام ، والســـري بن ن ، وســـفيان الثوري 

بن عبد اهلل  بشر بن صيفي، وصبيح بن حمرز املقرائي، وصدق وسفيان بن عيين ، وسةلم  بن  مسع منه بالكوف  وصحبه،
الســــــــــــــمني، وعبــد احلميــد بن نرام، وعبــد الرمحن بن ثــابــت بن ثوبــان، وعبــد الرمحن بن عمرو األوزاعي، وعمر بن ذر 
،  اهلمداين، وعمر بن راشــــد اليمامي، وعيســــى بن عبد الرمحن البجةلي، وغالب بن عبيد اهلل اجلزري، وفضــــيل بن مرزو 

وفطر بن خةليف ، وقيس بن الربيع، ومالك بن مغول، وحمرز مد، وأيب مطيع معاوي  بن ن  األطرابةلسي، ونافع بن عمر 
 4اجلمحي، وورقاء بن عمر اليشكري، ون  بن أيوب البجةلي، ويونس بن أيب إسحا ، وأيب بكر بن عياش.

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 79 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 .1/278البن البيع  :منهما واحد كل  انفرد وما ومسةلم البخاري أخرجهم من تسمي  - 5

  27/52هتذيب الكمال: لةلمزي  - 6

 
  ثانياً: تالمذته:
، وإبراهيم بن حممد بن يوســــف بن ســــريب الفريايب، وإبراهيم بن معاوي  بن 5اجلامعيف مواضــــع كثرية من روى له البخاري 

ذكوان بن أيب ســـفيان القيســـراين، وإبراهيم بن الوليد بن ســـةلم  الطرباين، وأبو األزهر أمحد بن األزهر النيســـابوري، وأمحد 
 وأمحد بن أيب احلواري، وأمحد بن صــــــــــاحل التميمي، وأمحد بن عبد اهلل قال أمحد:كتبت أنا عن الفريايب مبك ،بن حنبل ا

بن صـــــــــــــــاحل العجةلي، وأمحد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن الربقي، وأمحد بن عبد الواحد بن عبود، وأبو بكر أمحد بن 
حا  ســـعةلي بن يوســـف اخلزاز الدمشـــقي، وأمحد بن يوســـف الســـةلمي النيســـابوري، وإســـحا  بن منصـــور الكوســـج، وإ

يقال إنه الكوســـج، وأبو ســـةليم إمساعيل بن حصـــن اجلبيةلي، وإمساعيل بن عمر، ومحيد بن زوويه، وأبو عاصـــم خشـــي  
ابن أصـــــرم مد، وســـــعيد بن أســـــد بن موســـــى املصـــــري، وســـــةلم  بن شـــــبيب النيســـــابوري، وظةليم بن حطي  اجلهضـــــمي 

دارمي، وعبد اهلل الل، وعبد اهلل بن عبد الرمحن الالدبوســي، وعباب بن عبد اهلل الرتقفي، وعباب بن الوليد بن صــبح اخل
بن حممد بن ســعيد بن أيب مرمي، وابنه عبد اهلل بن حممد بن يوســف الفريايب، وعبد اهلل بن حممد اخلشــاب، وعبد الرمحن 

بو بشر أبن إبراهيم دحيم، وعبد العزيز بن عمران بن مقالص املصري، وأبو األصبع عبد العزيز بن يعقوب القيسراين، و 
مروان الرقي، وعبد الوارث بن احلســــــن بن عمرو بن الرتمجان القرشــــــي البيســــــاين، وعبد الوهاب ابن ودة  عبد املةلك بن

احلوطي، وعبيد اهلل بن فضـــــــــــــــال  بن إبراهيم النســـــــــــــــائي، وعبيد بن آدم بن أيب إياب العســــــــــــــقالين، وعمر بن اخلطاب 
يســــــى بن حممد بن النحاب الرمةلي، والقاســــــم بن عثمان اجلوعي، الســــــجســــــتاين، وعمرو بن ثور اجلذامي، وأبو عمري ع

وحممد بن إبراهيم بن كثري الصوري، وحممد بن خةلف العسقالين، وحممد بن سهل بن عسكر البخاري، وحممد بن عبد 
حممد و  اهلل بن عبد الرحيم بن الربقي، وأبو بكر حممد بن عبد املةلك بن زوويه، وأبو بكر حممد بن أيب عتاب األعني،

بن عوف الطائي، وحممد بن مســـــكني اليمامي، وحممد بن مســـــةلم بن وراة الرازي، وحممد بن ن  الذهةلي النيســـــابوري، 
وحممود بن خـــالـــد الســــــــــــــةلمي، ومكتوم بن العبـــاب املروزي، ومؤمـــل بن إهـــاب، واهليثم بن مروان بن اهليثم بن عمران 

 6.بن سعيد بن كثري بن دينار القرشي، وأبو زياد القطان العنسي، والوليد بن عتب  الدمشقي، ون  بن عثمان
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 . 1/145فيمن تكةلم فيه اإلمام أمحد مبدح او ذم: البن املربّد احلنبةلي  الدم حبر - 7

 .29/ 1: لةلسيوطي طبقات احلفاظ - 8

 20/ 1 بن حنبل يف جرح الرواة وتعديةلهم: لإلمام أمحد بن حنبل سؤاالت أيب داود ألمحد - 9

 
 روايته للحديث وأقوال العلماء فيه ووفاته. المطلب الثالث:

  اواًل: روايته للحديث
نه، وعن األوزاعي، أكثر عبالكوف  وصـحبه و  من سـفيان الثوريمسع  حمدث قيسـاري  هو الثق  احلافظ العابد شـيخ الشـام

صــــــحاب أروى له مســــــةلم و وكذلك، وقد وقع حديثه عاليا يف الصــــــحيح،  مواضــــــع كثرية من اجلامع يفروى له البخاري 
  7.ليه، فبةلغه موتهإوقد ارحتل قال أمحد:كتبت أنا عن الفريايب مبك ، السنن. 

 8وقد قدم عةلى قبيص  يف الثوري لفضةله ونسكه.
ن ذكر من يـ َقّدم يف ســــــفيان، فقال: ال أ قدم بعد بو داود: أنا احلســــــني، نا ســــــةليمان، قال: مسعت أمحد يقول: وكاأقال 

 9هؤالء، األشجعي وأصحابه عةلى الفريايب؛ يعد األشجعي وأصحابه بعد الفريايب يف الطبق  اليت تةليهم.
 ثانياَ: أقوال العلماء فيه:

اب قبيصــ  قال:  كتقال أبو عمري بن النحاب الرمةلي: ســألت ن  بن معني قةلت: أيهما أحب إليك كتاب الفريايب، أو  
 كتاب الفريايب.

وقال أبو بكر بن أيب خيثم : مسعت ن  بن معني، وســــــــئل عن أصــــــــحاب الثوري: أيهم أثبت فقال: هم  ســــــــ  ن  
بيصـــــــــــ  بن عقب ، وق القطان، ووكيع وبن املبارك، وبن مهدي، وأبو نعيم الفضـــــــــــل بن دكني، وأما الفريايب، وأبو حذيف ،

وأبو أمحد الزبريي، وعبد الرزا ، وطبقتهم فهم كةلهم يف سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم وعبيد اهلل، وأبو عاصم، 
 ثقات كةلهم دون أولئك يف الضب  واملعرف . 

وقال أبو بشـــر الدواليب، عن البخاري: حدثنا حممد بن يوســـف، وكان من أفضـــل أهل زمانه، عن ســـفيان حبديث ذكره 
 وقال النسائي: ثق 
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 .2/749ملن خريب خل البخاري يف اجلامع الصحيح: لةلباجي  والتجريح التعديل، 8/119: البن أيب حامت والتعديل اجلرح - 10

 .10/114: لةلذهيبالنبالء أعالم سري - 11

 .2/257 - 1/39معرف  الثقات من رجال اهل العةلم واحلديث من الضعفاء وذكر مذاهبهم واخبارهم: لةلعجةلي  - 12

 .6/374: لةلذهيب الرجال نقد يف االعتدال ميزان .6/231 إلبن عدي: الرجال ضعفاء يف الكامل - 13

 10/114: لةلذهيب النبالء أعالم سري ،53/  27: لةلمزي هتذيب الكمال، 1/264: لةلبخاري الكبري التاريخ - 14

 
ن ميان ب بن أيب حامت: ســــــألت أبا زرع ، عن الفريايب، ون  بن ميان فقال: الفريايب أحب إي من ن  وقال عبد الرمحن

 10وقال: سألت أيب عن الفريايب فقال: صدو  ثق .
وقال أبو عبد الرمحن الســةلمي: وســألته يعين الدارقطين إذا اجتمع قبيصــ  والفريايب يف الثوري من يقدم منهما قال: يقدم 

 الفريايب لفضةله، ونسكه. 
 11وقال حممد بن عبد املةلك بن زوويه: ما رأيت أورع من الفريايب.
ئ  حديث البغداديني: أخطأ حممد بن يوسف يف  سني وموقال العجةلي: الفريايب، ثق  كانت سنته كوفي ، وقال بعض 

 12 من حديث سفيان. وقد روى عنه العجةلي يف عدة مواضع يف كتابه.
وقال أبو أمحد بن عدي: له عن الثوري أفرادات، وله حديث كثري عن الثوري وقد تقدم الفريايب يف ســـفيان الثوري عةلى 

 يب: أعةلم بالثوري منهم.مجاع  مثل عبد الرزا  ونظرائه وقالوا الفريا
كعبــــد  الثوري، الثوري، ويقــــدم عةلى مجــــاعــــ  يف إفرادات، ولــــه حــــديــــث كبري عن الثوري : لــــه عن عــــدي ابن وقــــال
  13منهم. بالثوري الفريايب أعةلم ونظرائه، وقالوا: الرزا 
 .وفاته ثالثاً:

 ليه حممد بن يوسف.إقال البخاري: استقبةلنا أمحد بن حنبل وهو يريد محص وحنن خارجون من محص فنعي 
 14مولده سن  عشرين ومائ . وكان مات يف شهر ربيع األول سن  اثنيت عشرة ومائتني،: وابن يونس البخاري وقال 

 مرويات محمد بن يوسف الفريابي المعلة. المبحث الثاني:
 الطهارة. علل أخبار رويت في المطلب االول:

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13357
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
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 . 5/390: البن األثري الصحاب  معرف  يف الغاب  أسد هو: مالك بن أيب عامر األصبحي. - 15

و موضع بقرب املسجد اختذه لةلقعود فيه لقضاء حوائج الناب والوضوء وحن وقيل: دريب، :وقيل ،بفتح امليم والقاف دكاكني عند دار عثمان :باملقاعد - 16
 .18/  2 بن احلجايب: لةلسيوطي مسةلم صحيح الديبايب عةلى، 114 / 3لةلنووي  :بن احلجايب مسةلم صحيحشرح املنهايب  ذلك:

 اً مث توضأ ثالث؟ (صةلى اهلل عةليه وسةلم)أال أريكم وضوء رسول اهلل  :أن عثمان توضأ باملقاعد فقال ،عن أىب أنس النضر،عن أىب ، عن سفيان وكيع، - 17
مصنف ابن ينظر  (صةلى اهلل عةليه و سةلم)وعنده رجال من أصحاب رسول اهلل  قال: ،عن أيب أنس قال أبو النضر: سفيان، :وزاد قتيب  يف روايته قال .ثالثاً 

(  صحيح مسةلم: ملسةلم بن احلجايب. كتاب الطهارة / باب فضل 381مسند اإلمام أمحد: مسند عثمان بن عفان. رقم ) ( 62رقم )17/  1  أيب شيب
(،  657رقم )  203/  1 : أليب عوان أيب عوان  ، مسند1/82( البحر الزخار املعروف مبسند البزار: لةلبزار 337، رقم ) 2/181الوضوء والصالة عقبه 

 .( 375رقم )  1/78(، السنن الكربى: لةلبيهقي  11رقم )  1/86الدار قطين: لةلدار قطين سنن 
 .1/610حامت  البن أيب احلديث: عةلل - 18

 (498(، )497، رقم )2/  2 مسند عثمان بن عفان: لإلمام أمحد: مسند اإلمام أمحد: - 19
 .1/85سنن الدار قطين: لةلدار قطين  20
 (. 377، رقم )79/ 1 يهقيلةلب :سنن الكربىال - 21

 
 الحديث االول: 

ئل ابو زرع ، عن حديث رواه الفريايب، عن سفيان، عن سامل أيب النضر، عن ب سر بن سعيد، أن اقال  بن أيب حامت: س 
صــةلى اهلل عةليه ): هكذا رأيتم رســول اهلل (صــةلى اهلل عةليه وســةلم)عثمان توضــأ ثالثا ثالثا، مث قال ألصــحاب رســول اهلل 

 يتوضأ ؟ قالوا: نعم. (وسةلم
، فقال: أال أريكم وضــوء رســول 16: أن عثمان توضــأ باملقاعد15أيب النضــر، عن أيب أنس ورواه وكيع، عن ســفيان، عن

 ؟. 17؟ قال: مث توضأ ثالثا ثالثا (صةلى اهلل عةليه وسةلم)اهلل 
 قال أبو زرع : وهم فيه الفريايب، والصواب ما قال وكيع.

س، وأبو أنس، عن عثمان، وســـــــــألت أيب عن هذا احلديث ؟ فقال: حديث وكيع أصـــــــــح، وأبو أنس: جد مالك بن أن
 18متصل، وب سر بن سعيد، عن عثمان مرسل.

 تخريج الحديث:
 .21، البيهقي20، الدارقطين19رواه: اإلمام أمحد 

 دراس  رجال السند:
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 .1/515، تقريب التهذيب: البن حجر 24/433، هتذيب الكمال: لةلمزي 1/262التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 22

 .1/244: البن حجر تقريب التهذيب، 11/154: لةلمزي الكمال هتذيب ،4/92التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 23

 .226/ 1: البن حجر: تقريب التهذيب - 24

 .2/423 حامت: البن أيب والتعديل اجلرح - 25
 .443/ 1: لةلهيثمي زوائد املسند غاي  املقصد يف ينظر - 26
مث توضأ ثالثا  (مصةلى اهلل عةليه وسةل)أال أريكم وضوء رسول اهلل  أن عثمان توضأ باملقاعد فقال: عن أىب أنس: عن أىب النضر، ،عن سفيان وكيع،)عن  - 27

 (.567رقم )  2/181الطهارة / باب فضل الوضوء والصالة عقبه.( ينظر صحيح مسةلم: كتاب ثالثا.

 
 22الفريايب: حممد بن يوسف بن واقد بن عثمان، الضيب، موالهم، الفريايب، ثق  فاضل. -1
عبد اهلل، الكويف، ثق  حافظ، فقيه، عابد، إمام حج  من رؤوب ســــــــــــفيان بن ســــــــــــعيد بن مســــــــــــرو ، الثوري، أبو  -2

 23الطبق ، السابع ، وكان رمبا دلس، مات سن  إحدى وستني ومائ ، وله أربع وستون.
ســامل بن أيب أمي ، أبو النضــر، موىل عمر بن عبيد اهلل، التيمي، املدين، ثق  ثبت، وكان يرســل، من اخلامســ ، مات  -3

 24ائ .سن  تسع وعشرين وم
ثمان، وأيب روى عن، ع بسر بن سعيد، املدين، العابد، موىل بن احلضرمي، ثق  جةليل، من الثاني ، مات سن  مائ . -5

هريرة، وأيب ســـعيد، وســـعد بن أيب وقاص، وابن عمر، وأيب جهيم ابن احلارث بن الصـــم ، وزيد بن ثابت وزيد بن خالد 
وأبو  بو النضر، وبكري بن االشج، وحممد بن ابراهيم، ويعقوب بن االشج،وعنه سامل أ اجلهين، وزينب الثقفي ، وغريهم،

، وقال ابن ي من عطاء بن يســارإحب أســةلم  بن عبد الرمحن، ويزيد بن خصــيف ، وغريهم. قال ن  بن ســعيد: بســر 
 25عن مثةله. يسألبو حامت: هو تابعي ال أمعني: ثق ، وقال العجةلى: تابعي مدين: ثق ، وقال النسائي: ثق ، وقال 

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، صحايب. -5
 درجة الحديث:

 سناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا. واهلل اعةلم.إ
 . 27الصحيح حديث عثمان يف :26قال احلافظ عةلي بن أيب بكر بن سةليمان اهليثمي

 أوجه االختالف: 
 ختةلفا فيه عةلى الفريايب.ابو حامت يف هذا احلديث وجهني أذكرا أبو زرع ، و 

 قال أبو زرع : وهم فيه الفريايب، والصواب ما قال وكيع.
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 أنه إال، ثبت ثق (  203 )ت التابعني أتباع صغار من احلبال الكويف الزبريى أمحد أبو، موالهم األسدى درهم بن عمر بن الزبري بن اهلل عبد بن حممد - 28
 .1/617 . تقريب التهذيب: البن حجرالثورى حديث يف خيطىء قد

 .1/324: لةلدار قطين الدارقطىن سنن - 29

 .1/313بن أيب أسام : لةلهيثمي  احلارث مسند زوائد عن الباحث بغي  - 30

 .1/324 : لةلدار قطينالدارقطىن سنن - 31
 .281/ 2: لإلمام أمحد بن حنبل العةلل ومعرف  الرجال - 32

 .193/ 1لعبد اهلادي بن يوسف الدمشقي :البن أيب حامت تعةليق  عةلى العةلل ،17/ 3لةلدارقطين  :الواردة يف األحاديث النبوي  العةلل - 33

 
 وقال ابو حامت: حديث وكيع، أصح، وب سر بن سعيد، عن عثمان مرسل.

 الذين خالفوا الفريابي:
 .روى احلديث موصوال: وكيع، عن سفيان، عن أىب النضر، عن أىب أنس، عن عثمان

 ابن أيب شيب ، اإلمام أمحد، اإلمام مسةلم، البزار، أبو عوان ، الدار قطين، البيهقي.  
وقد ســـئل الدار قطين: عن حديث بســـر بن ســـعيد، عن عثمان يف الوضـــوء ثالثا ثالثا، وروى ذلك عن النيب صـــةلى اهلل 

 عةليه وسةلم. فقال: رواه أبو النضر سامل، واختةلف عنه.
 عنه أيضــــــــــــــا، ورواه أبو نعيم، وأبو حذيف ، وعبد اهلل بن الوليد، ويزيد بن أيب حكيم، وعبيد فرواه الثوري عنه، واختةلف

 اهلل االشجعي، وغريهم، عن الثوري، عن أيب النضر، عن بسر بن سعيد، عن عثمان،
يب أنس: ، روياه عن الثوري، عن أيب النضـــــــــــــر، عن أ28وقال الدار قطين: وخالفهم وكيع بن اجلراح، وأبو أمحد الزبريي  

 29وهو مالك بن أيب عامر جد مالك بن أنس عن عثمان.
 31ومل يأت حبج . 30يضا: رواه: يزيد بن أيب حبيب، عن أيب النضر مرسال عن عثمان.أوقال 

 الذين وافقوا الفريابي:
ال ققال اإلمام أمحد: حدثنا وكيع قال: حدثنا ســــــــــفيان، عن أيب النضــــــــــر، عن أيب أنس، أن عثمان توضــــــــــأ ثالثا ثالثا 

 32مام أمحد: إمنا هو عن بسر بن سعيد.اإل
 33الصحيح قول من قال: عن بسر بن سعيد واهلل أعةلم. وقال الدار قطين:
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: اهلادي بن حامت البن أيب العةلل عةلى تعةليق ، 280االلزامات والتتبع: لةلدار قطين:  ،17/  3لةلدارقطين  الواردة يف األحاديث النبوي : العةلل ينظر - 34

 .194-192/ 1يوسف الدمشقي 

ييز احلسني بن حممد بن أمحد أبو عةلي الغساين اجلياين القرطيب احلافظ امام احملدثني يف عصره، ألف كتاب )تقييد املهمل ومت: هو أبو عةلى الغساين اجلياين - 35
 .110/  1الصحيح  ملن خريب له البخاري يف اجلامع التعديل والتجريح (. 498 ت) ( املشكل( ضب  فيه كل لفظ يقع فيه الةلبس من رجال الصحيحني

 .259الواردة يف األحاديث النبوي : لةلدار قطين:  العةلل، 114 / 3لةلنووي  :بن احلجايب مسةلم صحيحشرح ينظر: املنهايب  - 36

 
ني بن : ويف قول أيب زرع : وهم فيه الفريايب، نظر فقد تابعه احلســــوقال احلافظ حممد بن أمحد بن عبد اهلادي املقدســــي

العدين، وغريهم، وروايتهم أشــــــــــــــبه بالصــــــــــــــواب من رواي  وكيع، وهذا الذي حفص، وأبو حذيف ، وعبد اهلل بن الوليد 
 34قطين خمالف ملا صححه، أبو زرع ، وأبو حامت وقوله يف هذا أوىل واهلل أعةلم. صححه الدار

 ا مث قال ألصحابتوضأ ثالثا ثالث (رضي اهلل تعاىل عنه)وقال النووي: وقد جاء يف رواي  رواها البيهقي وغريه أن عثمان 
)  :قوله ،أعةلم فعل هذا قالوا نعم واهلل (صةلى اهلل عةليه و سةلم): هل رأيتم رسول اهلل (صةلى اهلل عةليه وسةلم)رسول اهلل 

 ســـــناد من مجةل  ما اســـــتدركه الدارقطينحدثنا وكيع عن ســـــفيان عن أيب النضـــــر عن أيب أنس أن عثمان توضـــــأ ( هذا اإل
منا إســـناد هذا احلديث يف قوله عن أيب أنس و إمذكور أن وكيع بن اجلراح وهم يف  35وغريه قال أبو عةلى الغســـاين اجلياين

ذا قال قال: وهك ،يرويه أبو النضــــــــــــــر عن بســــــــــــــر بن ســــــــــــــعيد عن عثمان بن عفان روينا هذا عن أمحد بن حنبل وغريه
وعبد اهلل بن  ،اهللالدارقطين هذا مما وهم فيه وكيع عةلى الثوري وخالفه أصــــــــحاب الثوري احلفاظ منهم األشــــــــجعي عبد 

 عن أيب النضــــر، عن الثوري، وغريهم رووه،...، وأبو حذيف  ومعاوي  بن هشــــام، والفريايب، ويزيد بن أيب حكيم، الوليد،
 36عن عثمان وهو الصواب هذا آخر كالم أيب عةلي. عن بسر بن سعيد،

 الخالصة: 
 ورد احلديث من طريقني عن عثمان رضي اهلل عنه:

 . (رضي اهلل عنه)االول: رواه الفريايب، عن سفيان، عن سامل أيب النضر، عن ب سر بن سعيد، عن عثمان 
وكيع،  . وهذا مما وهم فيه(رضـــــــــي اهلل عنه)عن أىب النضـــــــــر، عن أىب أنس، عن عثمان  الثاين: عن وكيع، عن ســـــــــفيان،

 وحديث بسر بن سعيد، عن عثمان هو الصواب. واهلل أعةلم.
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 . 171/ 1البن أيب حامت  :عةلل احلديث - 37

 
 علل أخبار رويت في الصالة الثاني: المطلب

 الحديث الثاني:
ســـــــــــــــألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن األوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب  قال ابن أيب حامت:
 ، قال: الوتر حق فمن شاء أوتر بثالث ومن شاء أوتر خبمس.(صةلى اهلل عةليه وسةلم)أيوب، عن النيب 

... مرسال، (صةلى اهلل عةليه وسةلم)ورواه عمر بن عبد الواحد، عن األوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن النيب 
 ومل يذكر أبا أيوب.

 قةلت أليب: أيهما أصح، مرسل أو متصل ؟ قال: ال هذا وال هذا، هو من كالم أيب أيوب.
صــــــــةلى )ن أبيه، عن األوزاعي، فقال: عن أيب أيوب، عن النيب وقال أبو حممد: وقد أخربنا العباب بن الوليد بن يزيد، ع

 .(اهلل عةليه وسةلم
وروى بكر بن وائل، والزبيدي، وحممد بن أيب حفص، وســــــــــــــفيان بن حســــــــــــــني، ووهيب، عن معمر، فقالوا كةلهم: عن 

 .(صةلى اهلل عةليه وسةلم)الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، عن النيب 
 37 ، ومعمر من رواي  عبد الرزا ، وشعيب بن أيب محزة.وأما من وقفه فابن عيين
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 (24261، رقم )38/524مسند أمحد: لإلمام أمحد: مسند أيب ايوب:  - 38

 (.1634، رقم ) 5/23كتاب الصالة / باب كم الوتر، سنن الدارمي: لةلدارمي.   - 39

 (. 1180، رقم )35/ 4بثالث و س وسبع وتسع، الوتر  : البن ماجه. كتاب اقام  الصالة والسن  فيها / باب ما جاء يفسنن ابن ماجه - 40

 (. 1422رقم )  ،:451/ 1 ،أليب داود. كتاب الصالة / باب كم يوتر سنن أيب داود: - 41

(، والسنن الكربى: 1962رقم ) 3/238النسائي: لةلنسائي. كتاب قيام الةليل وتطوع النهار/ ذكر االختالف عةلى الزهري يف حديث أيب أيوب، سنن  - 42
 (. 441، رقم ) 1/441لةلنسائي 

  151/  8 يف السنن واإلمجاع واالختالف: البن املنذر النيسابوري األوس  - 43

 (.2410، رقم )170/ 6البن حبان  صحيح ابن حبان: - 44

 (.1662، قم ) 351 -4/348سنن الدار قطين: لةلدار قطين  - 45

 .201/  4لةلطرباين: املعجم الكبري: - 46

 (. 1131(، )  1130( )  1129(، )  1128، رقم ) 1/444املستدرك عةلى الصحيحني: لةلحاكم.  - 47

 (.1468، رقم ) 4/234لسنن واالثار: لةلبيهقي، ، معرف  ا786( 251/  1لةلبيهقي ) :السنن الصغرى - 48

  .347/ 1: البن حجر تقريب التهذيب ،5/266،اجلرح والتعديل: البن أيب حامت 3/82تاريخ الثقات: لةلعجةلي  - 49

 .506/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 2/154: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف .2/253تاريخ الثقات: لةلعجةلي  - 50

 
، ابن حبان 43، ابن املنذر42، النســـــــــــــــائي41، ابو داود40، ابن ماجه39، الدارمي38أمحد رواه مرفوعا:تخريج الحديث:

 .48، البيهقي47، احلاكم46، الطرباين45، الدار قطين44
 دراسة رجال السند:

 الفريايب: ثق  فاضل. تقدم. -1
األوزاعي: عبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو، األوزاعي، أبو عمرو، الفقيه ثق  جةليل، مات ســــــن  ســــــبع و ســــــني  -2

 49ومائ .
الزهري: حممد بن مســـــةلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شـــــهاب بن عبد اهلل بن احلارث بن زهرة بن كالب القرشـــــي  -3

 قانه وهو من رؤوب الطبق  الرابع  مات ســــــــــــــن   س وعشــــــــــــــرينالزهري أبو بكر الفقيه احلافظ متفق عةلى جاللته وإت
 50ومائ .
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تقريب ، 2/25: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،6/338، اجلرح والتعديل: البن أيب حامت 6/461التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 51

 .392/ 1: البن حجر التهذيب

 .2/234: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  ،2/161: البن األثري الصحاب  معرف  يف الغاب  أسد - 52

 .1/174 لةلرافعي :الكبري الشرح كتاب  ختريج يف املنري البدر خالص  - 53

 (. 48رقم )  1/62 واخلمس والثالث الواحدة بني وترلا ختيري بابصالة الوتر: لةلمروزي:  - 54

 .1/171 : لةلنسائي،الكربى السنن - 55

 (.  7، رقم ) 2/23: لةلدار قطين. الدارقطين سنن - 56

 (. 1133، رقم ) 1/445املستدرك عةلى الصحيحني: لةلحاكم  - 57

 (.  4553، رقم )3/23السنن الكربى: لةلبيهقي  - 58

 
 51عطاء بن يزيد، الةليثي املدين نزيل الشام ثق ، مات سن   س أو سبع ومائ  وقد جاز الثمانني. -4
ى اهلل عةليه صــــةل)أبو أيوب: خالد بن زيد بن كةليب األنصــــاري أبو أيوب من كبار الصــــحاب  شــــهد بدرا ونزل النيب  -5

 52حني قدم املدين  عةليه مات غازيا الروم سن   سني وقيل بعدها. (وسةلم
 درجة الحديث:

 سناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا واهلل أعةلم.إ 
قال ابن املةلقن: رواه ابو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدار قطين، وابن حبان، واحلاكم، وقال احلاكم: صحيح عةلى 

 53شرط الشيخني.
 أوجه االختالف:

  قوله: هو من كالم أيب أيوب، وكذلك هو مرسل.أختةلف ابو حامت يف هذا احلديث عةلى الفريايب 
 الذين خالفوا الفريايب:

 .58، والبيهقي57، واحلاكم56، والدار قطين55، والنسائي54ورد احلديث موقوفا: املروزيأ
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 .1/171 : لةلنسائيالكربى السنن - 59

 .174/ 1: البن حجر تقريب التهذيبينظر  .فقيه ،صدو  ،شامي ،الرمحن عبد أبو ،غيالن بن حفص هو: معيد أبو - 60
 .171/ 1لةلنسائي الكربى: السنن  - 61

 . 98/  6لةلدارقطين  الواردة يف األحاديث النبوي : العةلل - 62

 .297/ 4، البدر املنري يف ختريج أحاديث الواقع  يف الشرح الكبري: البن املةلقن (1134، رقم )1/445: لةلحاكم الصحيحني عةلى املستدرك - 63

 (.4557رقم )  24/ 3السنن الكربى: لةلبيهقي:  - 64

 
"من شاء أوتر  بن يزيد، عن أيب أيوب قال: قال النسائي بعد أن ذكر حديث سفيان، عن الزهري، عن عطاء

 .59" فذكره موقوفا، مث قال: املوقوف أوىل بالصواب، واهلل أعةلم .....بسبع
 60.61وقال: وقفه أبو معيد

: " الوتر حق (صةلى اهلل عةليه وسةلم)، عن حديث عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، قال رسول اهلل الدارقطينوقد سئل 
قال: يرويه ف يوتر خبمس فةليفعل، ومن أحب أن يوتر بثالث، أو بواحدة فةليفعل". عةلى كل مسةلم، فمن أحب أن
سني، وزاعي، والزبيدي، حممد بن أيب حفص ، وسفيان بن حفرواه بكر بن وائل، واأل الزهري، واختةلف عنه يف رفعه،

  .(وسةلم صةلى اهلل عةليه)وحممد بن إسحا ، عن الزهري، مرفوعا إىل النيب 
 .سوار، عن الزهري فشك يف رفعهورواه أشعث بن 

 واختةلف عن يونس فرواه حرمةل ، عن بن وهب، عن يونس مرفوعا. 
 وخالفه بن أخي بن وهب، عن عمه عن، يونس فوقفه. 

 وتابعه عثمان بن عمر، عن يونس، واختةلف عن معمر فرفعه عدي بن الفضل عن معمر.
 زا  عنه.عةلى، وعبد الر ووقفه محاد بن يزيد وابن عةلي ، وعبد األ 
واختةلف عن بن عيين  فرفعه حممد بن حسان االزر  عنه، ووقفه احلميدي، وقتيب ، وسعيد بن منصور. والذين وقفوه  

  62عن معمر أثبت ممن رفعه.
 يعةلل ومثل هذا ال :لست أشك أن الشيخني تركا احلديث إال لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه قال :وقال احلاكم
 63هذا احلديث.

 64البيهقي، بعد إخرايب املوقوف : وكذلك رواه مجاع  عن الزهري موقوفا عةلى أيب أيوب.وقال 
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 .1/10، خمتصر اخلالفيات 3/24الكربى: لةلبيهقي  السنن - 65

 .2/29التةلخيص احلبري يف ختريج أحاديث: الرافعي الكبري  - 66

 .24/ 3السنن الكربى: لةلبيهقي  - 67

 . 349/ 5 : البن القطان الفاسيبيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام - 68

 
ذا احلديث قال حممد بن ن  الذهةلي: ه .(صةلى اهلل عةليه وسةلم)وقال: هذا احلديث خمتةلف يف رفعه إىل رسول اهلل 

ع وانه ليتخاجل شبه ان يكون غري مرفو برواي  يونس والزبيدي، وابن عيين ، وشعيب، وابن اسحق، وعبد الرزا ، عن معمر ا
 65.يف النفس من رواي  الباقني مع رواي  وهيب عن معمر قال: وألجل اختالفه تركه الشيخان

  66والدارقطين يف "العةلل" والبيهقي وغري واحد وقفه وهو الصواب. والذهةلي، وقال ابن حجر: وصحح أبو حامت، 
 الذين وافقوه:

تفق هؤالء عةلى رفع هذا احلديث، عن الزهري، وتابعهم عةلى ذلك معمر بن اقال البيهقي بعد أن سا  طر  احلديث: 
 67راشد من رواي  وهيب عنه.

لوتر حق، قال: " ا (صةلى اهلل عةليه وسةلم)) وذكر من طريق النسائي، عن أيب أيوب، أن رسول اهلل وقال ابن القطان: 
 فمن شاء أوتر خبمس، ومن شاء أوتر بثالث، ومن شاء أوتر بواحدة ". 

مث قال: وقد رواه موقوفا عةلى أيب أيوب، وهو أوىل بالصواب. وهذا أيضا هو كما ذكر، خمتةلف فيه، رفعه قوم عن  
ينبغي أن يكون آخرون، وكةلهم ثق ، فالزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب، عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، ووقفه 

القول فيه قول من رفعه ؛ ألنه حفظ ما مل نفظ واقفه. فحديث النسائي املذكور، وهو من روايته عن العباب بن الوليد 
بن يزيد، أخربين أيب، حدثنا األوزاعي، حدثين الزهري، فذكره مرفوعا كما تقدم. وهكذا رواه حممد بن يوسف الفريايب، 

دويد بن نافع، وزاد: " من شاء أوتر بسبع "، ذكره  -زاعي، ورواه هكذا مرفوعا عن الزهري كما رواه األوزاعي عن األو 
 بكر بن وائل، ذكره أبو داود وممن رفعه أيضا عن -كما روياه   -النسائي أيضا. وكذلك رواه أيضا مرفوعا عن الزهري 

ن أن الذين وقفوه عن الزهري، هم: مالك، ومعمر، وابن الزهري كذلك الزبيدي، وسفيان بن حسني وزعم ابن السك
 68وحممد بن حسان األزر ( عيين ،
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 .178/ 2حامت  البن أيب عةلل احلديث: - 69

 .17/354: لةلطربي القرآن تأويل يف البيان جامع - 70

 (.13556رقم ) 2/302: البن أيب حامت تفسري ابن أىب حامت - 71

 (.68، رقم ) 1/106: لةلمحامةلي البيع ن  ابن رواي  - احملامةلي أماي - 72

 (.3371رقم )  392/ 2املستدرك عةلى الصحيحني:  - 73

 (. 4471) رقملةلبيهقي  شعب االميان: - 74

 .62/273 : البن عساكردمشق تاريخ - 75

 
 الخالصة: 

ان  وهذا هو الظاهر من قول األئم املوقوف أوىل بالصواب. ن احلديث ورد موقوفا، ومرفوعا، أمن خالل الدراس  تبني 
 واهلل أعةلم. رفع . وىل منأن احلديث موقوف أبو حامت حيث أليه إالقول هو ما ذهب 

 علل أخبار رويت في الدعاء.  المطلب الثالث:
 الحديث الثالث:

قال ابن أيب حامت: وســـألت أيب، عن حديث، رواه الفريايب، عن ســـفيان، عن أيب حصـــني، عن عبد اهلل بن ســـنان، عن 
بدا محد اهلل فســـمى ع قال: ))كان نوح إذا اشـــرتى ثوبا أو أكل طعاما ســـعد بن مســـعود الثقفي عن ســـةلمان الفارســـي.

 شكورا ((.
 69 قال أيب: إمنا هو: عن سعد بن مسعود قوله.

 تخريج الحديث:
مجيعهم، عن ســــــــــــــةلمان،  ،75، ابن عســـــــــــــــاكر74، البيهقي73احلاكم، 72، احملامةلي71، ابن أيب حامت70أخرجه: ابن جرير

 موقوفا. 
 دراسة رجال السند:

 _ الفريايب: ثق  فاضل. تقدم.1
 أبو عبد اهلل الكويف، ثق  حافظ، فقيه عابد، إمام حج . تقدم. مسرو ، الثوري،سفيان بن سعيد بن  -2
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: تقريب التهذيب، 2/8: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،3/170ملن خريب له البخاري يف اجلامع الصحيح  والتجريح التعديل - 76

 .384/ 1البن حجر 

 .307/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 5/11 البن حبان :الثقات ،5/111: لةلبخاري الكبري التاريخ - 77

 .3/83البن حجر  : الصحاب متييز يف اإلصاب  -78

 .2/634 : البن عبد الرباألصحاب معرف  يف االستيعاب - 79

 
عثمان بن عاصــم بن حصــني، األســدي، الكويف، أبو حصــني، ثق  ثبت ســين، ورمبا دلس، مات ســن   بو حصــني:أ -3

 76سبع وعشرين ومائ .
حايب، نزل صــــ اهلل بن عمرو بن هالل، عبد اهلل بن ســــنان بن نبيشــــ  بن ســــةلم ، املزين، والد عةلقم ، وقيل هو عبد -4

 77البصرة.
 78سعد بن مسعود، الثقفي، عم املختار بن أيب عبيد، ذكره البخاري يف الصحاب . -5
ري، كان اصةله ، ويعرف بسةلمان اخل(صةلى اهلل عةليه وسةلم)سةلمان الفارسي، أبو عبد اهلل، يقال إنه موىل رسول اهلل  -5

 79سن  أربع وثالثني، يقال بةلغ ثالمثائ  سن . من فارب، أول مشاهده اخلند ، مات
 درج  احلديث: اسناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا واهلل أعةلم.

 قال احلاكم: هذا حديث صحيح عةلى شرط الشيخني ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب.
 أوجه االختالف:

 ختةلف فيه عةلى الفريايب. اذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا 
 قوله: إمنا هو عن سعد بن مسعود الثقفي رضي اهلل عنه
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 .4/50التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 80

  .17/354: لةلطربي القرآن تأويل يف البيان جامع - 81

 (13559رقم ) 2/302 : البن أيب حامتتفسري ابن أىب حامت - 82

 .( 925، 397، رقم ) 1/182الدعاء: لةلطرباين  - 83

 .62/273: البن عساكر دمشق تاريخ - 84

/ 1: لةلمحامةلي البيع ن  ابن رواي  - احملامةلي أماي(،  5420رقم ) 6/32: لةلطرباين الكبري املعجم(، 14 ):رقم .1/10 الشكر: البن أيب الدنيا - 85
 .62/273: البن عساكر دمشق تاريخ، 106

روح  ،(13556: البن أيب حامت رقم )تفسري ابن أىب حامت ،2/392: لةلحاكم املستدرك عةلى الصحيحني، وينظر 8/396 : البن حجرالباري فتح - 86
  2965/ 1: ألمحد مصطفى املراغي تفسري املراغي ،15/ 15 يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: لآللوسي املعاين

 .237-5/236لةلسيوطي  :يف التفسري باملأثور املنثور الدر - 87

 
 الذين خالفوا الفريابي:

، مجعيهم رووا احلديث موقوفا عن ســــــــــــعد بن 84ابن عســــــــــــاكر، 83، والطرباين82ابن أيب حامت ،81ابن جرير ،80البخاري
 مسعود الثقفي رضي اهلل عنه.

 ســــنان، عن ســــعد بن مســــعود الثقفي قال: " كان نوححديث أيب نعيم، نا ســــفيان، عن أيب حصــــني، عن عبد اهلل بن 
 85عةليه السالم، إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما محد اهلل فسمي عبدا شكورا ".

 الذين وافقوه:  
 مجيعهم، عن سةلمان، موقوفا.  احملامةلي، احلاكم، البيهقي، ابن عساكر، ،ابن جرير، ابن أيب حامت

 قال ابن حجر:
والبيهقي يف شـــعب اإلميان، كةلهم من حديث ســـفيان، عن ســـةليمان التيمي، عن أيب عثمان أخريب ابن جرير، واحلاكم، 

وقد صــحح ابن حبان حديث ســةلمان الفارســي )) كان نوح إذا طعم أو لبس محد  :النهدي، عن ســةلمان موقوفا. وقال
  86اهلل فسمي عبدا شكورا ((.

البيهقي املنذر، وابن أيب حامت، وابن مردويه، واحلاكم، و  رده الســــــيوطي: ونســــــبه إىل الفريايب، وابن جرير، وابنأو وكذلك 
 87يف شعب اإلميان.
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 (.13556: البن أيب حامت رقم )تفسري ابن أىب حامت - 88

 .219/  2عةلل احلديث البن أيب حامت  - 89

 
أو طعم  "كان نوح عةليه الســـالم إذا لبس ثوبا، ، قال:(رضـــي اهلل عنه)ورده ابن ايب حامت يف تفســـريه: عن ســـةلمان أوقد 

 .د بن مسعود الثقفيباه فقال: موقوف عةلى سعيأوهو من سأل  .88طعاما، قال: احلمد هلل، فسمي عبدا شكورا"
 الخالصة:

 هي الراجح . (رضي اهلل عنه)الظاهر من أقوال العةلماء أن رواي  الفريايب عن سةلمان الفارسي 
 واهلل اعةلم  (رضي اهلل عنهما)فمعظم من روى احلديث موقوفا عةلى سعد بن مسعود، رواه ايضا عن سةلمان 

 علل وأخبار رويت في العرض والحساب. المطلب الرابع:
 الحديث الرابع:

بن أيب حـامت: مسعـت أيب، وذكر حـديثـا: رواه الفريـايب، عن الثوري، عن حممـد بن املنكـدر، عن جـابر، قـال: قـال اقـال 
 رجل: يا رسول اهلل، أينام أهل اجلن ، قال: النوم أخو املوت، وأهل اجلن  ال ميوتون.

 89، ليس فيه جابر.(صةلى اهلل عةليه وسةلم)قال أيب: الصحيح ابن املنكدر، عن النيب 
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 (. 8816(، )  919. رقم ) 1/282املعجم األوس : لةلطرباين  - 90

 . 5/363الكامل يف ضعفاء الرجال: البن عدي  - 91

 .193/ 4زوائد البزار: لةلهيثمي كشف االستار عن   - 92

 (.4745.رقم ) 4/183شعب االميان: لةلبيهقي  - 93

 (. 279رقم ) 1/179 املبارك بنال والرقائق الزهد - 94

  (.6907 ) رقم، 4/309الفردوب مبأثور اخلطاب: لةلديةلمي  - 95

 (. 14. رقم ) 1/33: البن مجيع الصيداوي الشيوخ معجم - 96

 . 2/ 2: البن القيم اجلوزي الفوائد - 97

 (. 377. رقم ) 1/376: لتمام بن حممد البجةلي متام فوائد - 98

 (. 206. رقم )1/262: أليب نعيم االصبهاين اجلن  صف  - 99

 (1006. رقم )4/404: لةلعقيةلي الكبري الضعفاء - 100

 508/  1 : البن حجرتقريب التهذيب، 2/224: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،8/35: لةلبخاري الكبري التاريخ - 101

 1/434: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  - 102

 
 تخريج الحديث:

، 97النجريمي ،96ابن مجيع الصـيداوي، 95، الديةلمي94، ابن املبارك 93، البيهقي92، البزار91ابن عدي، 90الطرباين رواه:
 .(رضي اهلل عنه)عن جابر  مجيعهم عن حممد بن املنكدر،.100العقيةلي ،99ابو نعيم األصبهاين ،98متام الرازي

 السند:دراسة رجال  
 رواه الفريايب، ثق  فاضل. تقدم. -1
 الثوري: سفيان الثوري،، ثق  حافظ، فقيه، عابد، إمام حج  أبو حصني. تقدم. -2
 .101حممد بن املنكدر بن عبد اهلل بن اهلدير بالتصغري التيمي املدين ثق ، مات سن  ثالثني أو بعدها  -3
راء، األنصـــاري، مث الســـةلمي، صـــحايب بن صـــحايب غزا تســـع عشـــرة جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام، مبهمةل ، و  -4

 102غزوة ومات باملدين  بعد السبعني وهو بن أربع وتسعني.
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 .395حادي األرواح اىل بالد االفراح: حملمد بن أيب بكر الزرعي:  - 103

 .7/241تفسري القرآن العظيم: البن كثري  - 104

 .7/421الدر املنثور يف التفسري باملأثور: لةلسيوطي  - 105

 .2/329كشف اخلفاء ومزيل اإللباب عما اشتهر من األحاديث عةلى السن  الناب: لةلعجةلوين   - 106

 .10/768جممع الزوائد ومنبع الفوائد: لةلهيثمي  - 107

 .3215 رقم (337/  13لةلدار قطين  :الواردة يف األحاديث النبوي العةلل  -108

 
 درجة الحديث:

 عةلم.أسناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا واهلل إ
اهليثمي: ورجال وقال  ،106، واهليثمي، والعجةلوين105، والســـــــــــــيوطي104،وابن كثري103ابن القيموقد صـــــــــــــحح احلديث: 
 107.البزار رجال الصحيح

 أوجه االختالف:
 ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب. 

 ، ليس فيه جابر.(صةلى اهلل عةليه وسةلم)قوله: الصحيح ابن املنكدر، عن النيب 
 الذين خالفوا الفريابي: 

أهل اجلن   : أنه ســـئل: أينام(صـــةلى اهلل عةليه وســـةلم)ســـئل الدارقطين عن حديث حممد بن املنكدر، عن جابر، عن النيب 
 ؟ فقال: ال، النوم أخو املوت، واجلن  ال موت فيها.

 فقال: يرويه الثوري، واختةلف عنه ؛
 فرواه عبد اهلل بن حممد بن املغرية، عن الثوري، عن ابن املنكدر، عن جابر.

 وكذلك قيل عن األشجعي.
ورواه ن  القطان، وابن مهدي، وأبو مهدي، وأبو شــــــــــــهاب احلناط، وأبو عامر العقدي، عن الثوري، عن ابن املنكدر 

 108مرسال. وهو الصواب.
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  827/  5 - 524/ 2طان الفاسي البن الق بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام - 109

 .425.رقم 1/453البعث والنشور: لةلبيهقي  - 110

 . 279الزهد: لعبد اهلل ابن املبارك  - 111

 .221الضعفاء الكبري: لةلعقيةلي  - 112

 .221املصدر نفسه: - 113

، أبو نعيم يف " احلةلي  221/ 2الكامل عدي يف( و ابن  221( و العقيةلي يف " الضعفاء " ) ص  1/  79/  4الفوائد " )  "أخرجه متام الرازي يف - 114
 .5/2545 احلفاظ ذخرية. وقال حممد بن طاهر املقدسي: هو ضعيف. ينظر 84/  3،والضياء املقدسي يف " صف  اجلن  " 90/  7" 

 
 ورد ابن القطان احلديث:أوقد  
عن جابر بن عبد اهلل، قيل: يا رســــــــــــــول اهلل، أينام أهل اجلن  ؟ قال: ال، النوم أخو املوت، واجلن  ال موت فيها. كذا  

 ،وقال: وهو إمنا ذكره الدارقطين غري موصل كذلك، إمنا سئل عنه فقال: يرويه الثوري، فاختةلف عنه ذكره وسكت عنه،
ري، عن ابن املنكدر، عن جابر، وكذلك قيل عن األشــــــــــــــجعي. ورواه ن  فرواه عبد اهلل بن حممد بن املغرية، عن الثو 

  109القطان، وابن مهدي، وأبو شهاب احلناط وأبو عامر العقدي، عن الثوري، عن ابن املنكدر مرسال، وهو الصواب.
 عن حممد بن املنكدر: ما الذين اوردوا احلديث مرسالأ
عن  اهلل بن حممد بن احلسن حممد بن ن ، ثنا حممد بن يوسف الفريايب،حدثنا أبو احلسن، أنبأ عبد  البيهقي: وال:أ

 110سفيان، عن حممد بن املنكدر
 111.حممد بن املنكدر  الثاين: عبد اهلل بن املبارك، أنبأنا سفيان، عن

 . 112الثوري عن حممد بن املنكدر العقيةلي: قطب  بن العالء، و عبيد اهلل بن موسى قاال: حدثنا سفيان الثالث:
  113.عن سفيان، عن حممد بن املنكدررواه األشجعي و خمةلد بن يزيد  الرابع و اخلامس: وكذلك العقيةلي قال:

 الذين وافقوا الفريابي:
 :روي احلديث موصوال عن جابر بعدة طر 

 . الفريايب، عن سفيان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر االول:
 . 114عن حممد بن املنكدر، عن جابر  حدثنا سفيان،الثاين: عبد اهلل بن حممد بن املغرية، 
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مل يرو هذا  ل أبو الشيخمن طريق النضر بن هشام قال حدثنا احلسني بن حفص به. و قا 192و 157أخرجه أبو الشيخ يف " تاريخ أصبهان:  - 115

 وهذا إسناد صحيح، رجاله كةلهم ثقات عةلى شرط مسةلم. .احلديث عن احلسني بن حفص غري النضر

 .2/  2ينظر الفوائد: البن اجلوزي . من طريق عبد اهلل بن هاشم، حدثنا معاذ بن معاذ أخرجه أبو عثمان النجريمي، - 116

 . 2/  2 املصدر نفسه - 117

  359/ 1البن أيب حامت  عةلل احلديث: - 118

 
 .115الثالث: احلسني بن حفص قال: حدثنا سفيان، عن حممد بن املنكدر عن جابر

 116عن جابر. الرابع: معاذ بن معاذ العنربي، عن سفيان، عن حممد بن املنكدر،
 . 117 عن جابر عن حممد بن املنكدر،عن سفيان،  اخلامس: عبد اهلل بن حيان،

 الخالصة:
ما الروي  أ اورد الفريايب الرواي  املوصــول  عند البزار وغريه، والرواي  املرســةل  عند البيهقي وســند املوصــول  أقوى من املرســةل . 

اهلل و  فالصـــــواب القول بصـــــحتهما وال منافاة بينهما وذلك لكثرة الطر  الصـــــحيح  اليت وردتا فيها.املوصـــــول ، واملرســـــةل  
 أعةلم. 
 الخامس:ب لالمط

  علل وأخبار رويت في الجنائز
 الحديث الخامس:

قال ابن أيب حامت: ســــألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن عمر بن راشــــد. عن ن  بن أيب كثري، عن عكرم ، عن 
 : إن يف أميت أربعا من اجلاهةلي  ليســـــــــوا بتاركيهم: الفخر يف(صـــــــــةلى اهلل عةليه وســـــــــةلم)ابن عباب، قال: قال رســـــــــول اهلل 

األحســــاب، والطعن يف األنســــاب، واالســــتســــقاء بالنجوم، والنياح  عةلى امليت قال: النائح  إذا مل تتب قبل أن متوت، 
 فإهنا تبعث يوم القيام ، عةليها سرابيل من قطران، مث يغةلى عةليها بدرع من هلب النار.
 118قال أيب: هذا حديث منكر يعين نذا اإلسناد، وعمر بن راشد ضعيف احلديث.
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 (1582رقم ) 1/405سنن ابن ماجه: البن ماجه: كتاب اجلنائز / باب يف النهي عن النياح   - 119

  16/  5: البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال - 120

: البن عدي التهذيب تقريب، 5/15: البن عدي الرجال ضعفاء يف الكامل، 2/83: البن حبان اجملروحني ،6/155التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 121
1/412. 

تقريب ، 2/373: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف ،2/357 : لةلعجةليالثقات معرف ، 8/301: لةلبخاري الكبري التاريخ - 122
 .596/ 1: البن حجر التهذيب

/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 2/144: لةلعجةلي الثقات معرف  ،3/1150ملن أخريب له البخاري يف اجلامع الصحيح: لةلباجي  والتجريح التعديل - 123
397  

 
 تخريج الحديث: 

  120، ابن عدي119رواه ابن ماجه
 دراسة رجال السند:

 رواه الفريايب، ثق  فاضل. تقدم. -1
 وخاصً  عن ن  بن أيب كثري.اليمامي، ضعيف  عمر بن راشد، أبو حفص، -2

أحاديث بقال أمحد: ال يســـاوي حديثه شـــيئا، وقال أيضـــا: حديثه ضـــعيف ليس مبســـتقيم، حد ث عن ن  بن أيب كثري 
مناكري، وقال البخاري: يضــــطرب يف حديثه عن ن ، وقال ابن حبان: كان من يروي األشــــياء املوضــــوعات عن ثقات 
 -أئم ، ال نل ذكره يف الكتب إاّل عةلى ســــــــــــــبيل القدح فيه، وال كتاب  حديثه إاّل عةلى جه  التعجب، وقال ابن عدي

وغريه: ولعمر بن راشــــــد غري ما ذكرت من احلديث وعام  حديثه  بعدما ســــــا  عددا من منكراته، عن ن  بن أيب كثري
وخاصــــ  عن ن  بن أيب كثري ال يوافقه الثقات عةليه، وينفرد عن ن  بأحاديث عداد، وهو إىل الضــــعف أقرب منه إىل 

 121الصد .
ثنتني وثالثني ا ن  بن أيب كثري، الطائي، موالهم، أبو نصــــــر، اليمامي، ثق  ثبت لكنه يدلس ويرســــــل، مات ســــــن  -3

 122ومائ .
عكرم ، أبو عبد اهلل، موىل ابن عباب، أصـــــــــــــةله بربري، ثق  ثبت عامل بالتفســـــــــــــري مل يثبت تكذيبه عن بن عمر وال  -4

 123تثبت عنه بدع ، مات سن  أربع ومائ .
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 .1/309 : البن حجرالتهذيب تقريب، 4/153: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  - 124

أخربنا حبان  -فظ له والةل -حدثنا أبو بكر بن أىب شيب  حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد ح وحدثىن إسحا  بن منصور  أصل احلديث يف الصحيح: - 125
أمىت من أمر  بع يفأر » قال  (صةلى اهلل عةليه وسةلم)بن هالل حدثنا أبان حدثنا ن  أن زيدا حدثه أن أبا سالم حدثه أن أبا مالك األشعرى حدثه أن النىب 

وم القيام  وعةليها النائح  إذا مل تتب قبل موهتا تقام ي»وقال «. األنساب واالستسقاء بالنجوم والنياح   األحساب والطعن يف يفال يرتكوهنن الفخر  اجلاهةلي 
 (  2203) رقم )  3/45ينظر صحيح مسةلم: كتاب اجلنائز / باب التشديد يف النياح   «.سربال من قطران ودرع من جرب 

 .108/  3 : لإلمام أمحد بن حنبلرف  الرجالالعةلل ومع - 126

 .6/154التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 127

 .7/393: البن حجر التهذيب هتذيب، 2/83البن حبان  اجملروحني: - 128

 .7/25: لةلدار قطين النبوي  األحاديث يف الواردة العةلل - 129

 
لد قبل و  (صـــــةلى اهلل عةليه وســـــةلم)عبد اهلل بن عباب بن عبد املطةلب بن هاشـــــم بن عبد مناف بن عم رســـــول اهلل  -5

 لسع  عةلمه بالفهم يف القرآن فكان يسمى البحر واحلرب (صةلى اهلل عةليه وسةلم)اهلجرة بثالث سنني ودعا له رسول اهلل 
 124مات سن  مثان وستني بالطائف وهو أحد املكثرين من الصحاب  وأحد العبادل  من فقهاء الصحاب .

 درجة الحديث: 
 125واهلل أعةلم. سناد احلديث ضعيف بسبب عمر بن راشد.إ

 أوجه االختالف:
 الذين خالفوا الفريايب: ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب.

 فقال: هذا حديث منكر يعين نذا اإلسناد، وعمر بن راشد ضعيف احلديث.
حديثا  ري ليس حديثهوقال اإلمام أمحد: عمر بن راشـــــــــد، حديثه ضـــــــــعيف حدث، عن ن  بن أيب كثري أحاديث مناك

، وقال ابن حبان 127، وقال البخاري: عمر بن راشد حديثه، عن ن  بن أيب كثري، مضطرب ليس بالقائم126مستقيما
كان ممن يروى االشـــياء املوضـــوعات عن ثقات أئم ، ال نل ذكره يف الكتب إال عةلى ســـبيل القدح فيه، وال كتاب  عنه:  

 .129لدارقطين: مرتوك.، وقال ا128حديثه إال عةلى جه  التعجب.
 الذين وافقوا الفريابي: 

 مل أجد من يوافق الفريايب بصح  احلديث.
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ومائ . تقريب  وستني  س سن  مات السابع  من ،بأخرة وتغري بالقدر ورمي ،خيطىء صدو  الزاهد، العنسي ،ثوبان بن ثابت بن الرمحن عبد: هو - 130

 . 1/337التهذيب: البن حجر 

 .279-11/272لةلمزي  :الكمال هتذيب. توثيقه عةلى متفق ،املدين الّتمار األَفْـَزر األعريب ،حازم أبو دينار، بن سةلم : هو - 131

 .46/  7الواردة يف األحاديث النبوي : لةلدار قطين  العةلل ،385/  1البن أيب حامت  عةلل احلديث: - 132

 
 

 احلديث ضعيف كما قال ابو حامت: بسبب عمر بن راشد. واهلل أعةلم. الخالصة:
 المطلب السادس 

 علل أخبار رويت في البيوع
 احلديث السادب:

، عمن 131، قال: حدثين أبو حازم املديين130الفريايب، عن ابن ثوبانقال ابن أيب حامت: ســــــألت أيب عن حديث ؛ رواه 
يام  : من أنظر معســرا، أو وضــع له أظةله اهلل يوم الق(صــةلى اهلل عةليه وســةلم)مسع كعب بن عمرو، يقول: قال رســول اهلل 

 يف ظةله.
ادة بن الوليد أو عبقال أيب: كعب بن عمرو هو: أبو اليســــــر، ومن مسع كعب بن عمرو نتمل حنظةل  بن قيس الزرقي، 

 132ابن عبادة بن الصامت.
 تخريج الحديث: 

منــا روي احلــديــث من طريقني عن كعــب بن إمل أقف عةلى هــذا احلــديــث من هــذا الطريق بعــدم ذكر الراوي اجملهول، و 
 عمرو 
 
 
  
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 102 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           
 (. 7704. رقم ) 19/180باب حديث جابر الطويل، وقص  أيب اليسر/ كتاب الزهد والرقا صحيح مسةلم:   - 133

 (.1917 ) رقم 3/054: اليب بكر الشيباين اآلحاد واملثاين - 134

 (.1523) رقم 8/309لةلطحاوي  مشكل اآلثار: - 135

-11/423/ باب الديون.كتاب البيوع، ذكر إظالل اهلل جل وعال يف القيام  يف ظةله من انظر معسرا أو وضع له  حبان: البن حبان:صحيح ابن  - 136
 .(5044)رقم  ،424

 (.380-379 )رقم691-168/ 19: لةلطرباينالكىب املعجم - 137

 (. 2224، رقم )33/ 2: لةلحاكم: كتاب البيوع الصحيحني عةلى املستدرك - 138

 (. 461رقم )  ،283-1/282 : لةلقضاعيالشهاب مسند - 139

 (  11294) ، رقم 5/357. املوسر عن والتجوز املعسر إنظار يف جاء ما باب البيوع، كتابلةلبيهقي:   الكربى السنن - 140

 .1/53ومعرف  أحوال صاحب الشريع : لةلبيهقي  دالئل النبوة - 141

 
ـــان135، الطحـــاوي134، ابن أيب عـــاصــــــــــــــم133الطريق االول: رواه: مســــــــــــــةلم  ، 138، احلـــاكم137، الطرباين136، ابن حب

مجيعهم من طريق يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصــــــــامت،  .141_140، البيهقي139القضــــــــاعي
 عن كعب بن عمرو، مرفوعا.
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 (.15520، رقم )24/279مسند أمحد: لإلمام أمحد  -142

 .(2419 )رقم ،808/ 2 باب إنظار املعسر /كتاب الصدقات  سنن ابن ماجه: البن ماجه: - 143

 .1/22: البن أيب الدنيا احلوائج قضاء - 144

 (.1914، رقم )2/405: أليب بكر الشيباين واملثاين اآلحاد - 145

 (.1524، رقم )3/406مسند الشاشي: أليب سعيد الشاشي  - 146

 (.1464، رقم )5/408البن قانع  معجم الصحاب : - 147

 (.376) رقم، 167/ 19لةلطرباين  املعجم الكبري: - 148

 (.10917، رقم )6/27 كتاب البيوع، باب من عجل له أدىن من حقهلةلبيهقي:   :الكربى سنن - 149

 
، ابن 146، الشـــــــــــاشـــــــــــي145، ابن أيب عاصـــــــــــم144، ابن أيب الدنيا143، ابن ماجه142الطريق الثاين: رواه: أمحد بن حنبل

من طريق عبـــد الرمحن بن معـــاويـــ ، عن حنظةلـــ  بن قيس، عن كعـــب بن . مجيعهم 149، البيهقي148، الطرباين147قـــانع
 عمرو، مرفوعا.

 أوجه االختالف على الفريابي: 
ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب قوله: من مسع كعب بن عمرو، نتمل حنظةل  بن  

 قيس الزرقي، أو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت.
د يتبني هنــا من كالم أيب حــامت ان املبهم الــذي ذكره الفريــايب يف ســــــــــــــنــده نتمــل أن يكون حنظةلــ  بن قيس الزرقي، وقــ

ونتمل أن يكون عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصــامت، فكال ا قد روى احلديث عن كعب بن عمرو أيب اليســر، ومل 
 وقد وافقه معظم رواة احلديث.  ا احلديث.أجد ما يدل عةلى أّن أحد ا شيخ أيب حازم املديين يف هذ

 الذين وافقوا الفريابي:
 جد من وافق الفريايب يف هذه الرواي  من هذا الطريق.أمل 

 ان القول ما ذهب اليه أبو حامت أن احلديث روي من طريقني عن كعب بن عمرو  الخالصة:
لوليد بن . ومما تقدم يتبني أّن طريق عبادة ابن احنظةل  بن قيس الزرقي، وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصــــــــــــامت وهو:

 هلل أعةلموا عبادة بن الصامت أقوى من طريق حنظةل  بن قيس الزرقي، وذلك لورود رواي  عبادة يف صحيح مسةلم.
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 - :البن أيب حامت  عةلل احلديث /38. 

 .(46) رقم /79 : البن أيب شيب أيب شيب  نمسند اب - 151

 .24البن أيب حامت:  املراسيل: - 152

 .( 288، رقم )2/ 8 : البن حجرالثماني  املسانيد بزوائد العالي  املطالب - 153

 .587/ 1ب: البن حجر تقريب التهذي، 7/593 البن حبان :الثقات،8/259: لةلبخاري الكبري التاريخ - 154

 .1/155: البن عبد الرب األصحاب معرف  يف االستيعاب - 155

 
 علل أخبار رويت في البيوع

 الحديث السابع:
وســـــألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن عمر بن راشـــــد، عن ن  بن إســـــحا  بن عبد اهلل بن  قال ابن أيب حامت:

 مه.، قال: الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أ(صةلى اهلل عةليه وسةلم)أيب طةلح ، عن الرباء، عن النيب 
 150الرباء.قال أيب: هو مرسل، مل يدرك ن  بن إسحا  الرباء، وال أدرك والده 

 تخريج الحديث:
 .153، ابن حجر152، ابن أيب حامت151رواه: ابن أيب شيب 

 دراسة رجال السند:
 تقدم. الفريايب، ثق  فاضل. -1
 وخاصً  عن ن  بن أيب كثري. تقدمضعيف، عمر بن راشد،  -2
 154عازب.ن  بن إسحا  بن عبد اهلل بن أيب طةلح  األنصاري املدين ثق ، وقد أرسل عن الرباء بن  -2
الرباء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشــــــــــــــم بن جمدع  بن حارث  بن احلارث بن اخلزريب األنصـــــــــــــــاري احلارثي  -3

صـــحايب بن صـــحايب نزل الكوف  اســـتصـــغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة مات ســـن  اثنتني اخلزرجي يكىن ابا عمارة، 
 .155وسبعني

 :درجة الحديث 
 راشد. واهلل أعةلم.سناد احلديث ضعيف بسبب عمر بن إ
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 .(747رقم 74-8/73)لةلطرباين  املعجم األوس : - 156

 ( 15345، رقم ) 8/314مصنف عبد الرزا : لعبد الرزا  الصنعاين: كتاب البيوع / باب ما جاء يف الربا  - 157

8 -  2/ 4ومنبع الفوائد: لةلهيثمي جممع الزوائد.

9 - :البن أيب حامت  عةلل احلديث /38. 

6 -  رق ،74-8/73: لةلطرباين املعجم األوس( 7م47 ).

6 - 2/2: حملمد بن طاهر املقدسي أطراف الغرائب واألفراد. 

62 - جامعالتحصيليفأحكاماملراسيل: :اليب سعيد العالئي 3. 

 
 بن نه يضطرب يف هذا حلديث. فقد رواه مرة عن ن أسناد احلديث ضعيف بسبب عمر بن راشد كما إقال اهليثمي: 

إســـحا  بن عبداهلل بن أيب طةلح  عن الرباء بن عازب، مرفوعا كما تقدم، ويرويه عن ن  بن أيب كثري عن إســـحا  بن 
عن ن  بن أيب كثري عن رجــل من  ه. ويرويــ156عــازب، مرفوعــا كمــا رواه الطرباين عبــداهلل بن أيب طةلحــ ، عن الرباء بن

 157نصار مرفوعا كما رواه عبد الرزا  الصنعاين.األ
 158رواه الطرباين يف األوس  وفيه عمر بن راشد، وثق  العجةلي، وضعفه مجهور األئم .

 أوجه االختالف:
رباء، عةلى الفريايب. قوله: هو مرسل مل يدرك ن  بن إسحا  ال ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه 

 159وال أدرك والده الرباء.
 الذين خالفوا الفريابي: 

ن عمر بن راشـــــــــــد، وال رواه عن عمر بن راشـــــــــــد إاّل معاوي  بقال الطرباين: مل يرو هذا احَلِديث عن ن  بن أيب كثري األ
 160االسناد.هشام، وال يروى عن الرباء إالّ نذا 

 .161وقال الدارقطنيي: غريب، من حديث ن  عنه، عمر بن راشد، عن ن  بن أيب كثري
 أدناها بابا وسبعون اثنان الربا حديث " عازب بن الرباء عن طةلح  أيب بن اهلل عبد بن إسحا  بن ن  قال العالئي:و 

 162عازب. بن الرباء إسحا  وال ن ، يدرك مل مرسل هو حامت: أبو قال أمه" الرجل مثل إتيان
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 .8/259: لةلبخاري الكبري التاريخ - 163

 .2/677شرح عةلل الرتمذي: البن رجب احلنبةلي  - 164

 .388/ 1البن أيب حامت  عةلل احلديث: - 165

 
 الذين وافقوا الفريابي:

 جد من وافق الفريايب يف رواي  هذا احلديث متصال عن ن  بن إسحا  عن الرباء مرفوعا.أمل  
 الخالصة:

أعل أبو حامت هذا احلديث باالنقطاع بني ن  بن إســـــــــــحا  بن عبد اهلل بن أيب طةلح  والرباء بن عازب، وبنّي أّن ن  
وقد تبني ان هذا اإلســــناد ضــــعيف بســــبب عمر بن  إســــحا  مل يدرك الرباء، وكذلك والده إســــحا  مل يدرك الرباء.بَن 

. ويف 163كما قال البخاري: يضـــــــطرب يف حديثه عن ن   راشـــــــد، متفق عةلى ضـــــــعفه وقد اضـــــــطرب يف هذا احلديث،
 ء بن عازب.السند أيضاً انقطاٌع بني ن  بن إسحا  بن عبد اهلل بن أيب طةلح  والربا

وقد عّد ابن رجب أصـــــــــحاب ن  بعد ذكر أقوال النقاد يف احلديث وذكر املقدمني من اصـــــــــحاب ن  وهم: هشـــــــــام 
الدســــتوائي، وأبان العطار، واألوزاعي، و ام بن ن ، وحجايب الصــــواف، وحســــني املعةلم، وشــــيبان النحوي، وحرب بن 

ق قال: فأين هؤالء عن هذا احلديث املرفوع حىت يتفرد به راو متفشــــداد، ومعاوي  بن ســــالم، وعةلي بن املبارك وغريهم و 
 164عةلى ضعفه.

 علل أخبار رويت في البيوع 
 الحديث الثامن:

قال أبن أيب حامت: وسـألت أبا زرع ، عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن الثوري، عن داود بن قيس، عن سـعيد بن يسـار، 
 ، قال: " من اشرتى مصراة فهو باخليار" احلديث.(مصةلى اهلل عةليه وسةل)عن أيب هريرة، عن النيب 

 قال أبو زرع : هذا وهم، إمنا هو موسى بن يسار.
 165قيل أليب زرع : الوهم ممن هو ؟ قال: إما من الفريايب، وإما من الثوري.
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 بن داود ثنا ،سفيان ناث ،الفريايب ثنا ،الغزي العباب أبو حدثنا. فقال: د هل هو: موسى، أو سعيدكذا وقع يف رواي  أيب عوان : عن ابن يسار ومل ندّ   - 166
 وإن أمسكها شاء إن رينالنظ خبري نا فهو ذلك بعد اشرتاها فمن الغنم تصروا ال ))وسةلم(:  عةليه اهلل صةلى) النيب عن ،هريرة أيب عن ،يسار ابن عن ،قيس
 (4953) رقم 3/276اليب عوان   :أيب عوان  مسندينظر  .(( متر من وصاع ردها شاء

 .199/ 1: البن حجر تقريب التهذيب، 3/422: البن أيب حامت والتعديل اجلرح، 3/240التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 167

/ 1: البن حجر قريب التهذيب، ت4/72: البن أيب حامت والتعديل اجلرح، 1/407: لةلعجةلي الثقات معرف  ،3/520التاريخ الكبري: لةلبخاري  - 168
243. 

 .425/  7البن حجر  اإلصاب  يف متييز الصحاب : - 169

 
 يج الحديث:ر تخ
 166رواه: ابو عوان . 

 دراسة رجال السند:
 تقدم. الفريايب، ثق  فاضل. -1
 تقدم  سفيان بن سعيد بن مسرو ، الثوري، ثق  حافظ، فقيه، عابد. الثوري: -2
 167داود بن قيس الفراء الدباغ، أبو سةليمان، القرشي، موالهم، املدين، ثق . -3
 168سعيد بن يسار أبو احلباب، املدين، وقيل سعيد بن مرجان  وال يصح، ثق  متقن، مات سن  سبع عشرة ومائ . -4
حايب اجلةليل، حافظ الصـــحاب  اختةلف يف امسه واســـم أبيه، مات ســـن  ســـبع و ســـني وقيل أبو هريرة الدوســـي، الصـــ -5

 .169سن  مثان 
 درجة الحديث:

 .هلل أعةلم وا قال أبو زرع : هذا وهم، إمنا هو موسى بن يسار، عن أيب هريرة، وليس سعيد بن يسار، عن أيب هريرة.
 أوجه االختالف:

ختةلف فيه عةلى الفريايب وهو: موسى بن يسار، عن أيب هريرة وليس سعيد ابو زرع  يف هذا احلديث وجها واحدا أذكر 
 بن يسار، عن أيب هريرة. 
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 .3/284 عةلى صحيح البخاري: البن حجر التعةليق تغةليق، 14/361صحيح البخاري: لةلبخاري  - 170

 .18/203: البن عبد الرب واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - 171

 .2/463لإلمام أمحد: مسند أيب هريرة  مسند اإلمام أمحد: -172

 .4/361والبقر والغنم، اإلبل، نفِّل ال أن لةلبائع النهي باب البيوع، كتاب  صحيح البخاري: لةلبخاري: - 173

 (.1525) رقم3/1158.املصراة بيع حكم باب البيوع، كتاب  صحيح مسةلم: ملسةلم: - 174

 .7/253 املصراة عن النهي البيوع، كتاب  سنن النسائي: لةلنسائي: - 175

 .4/18: لةلطحاوي املصراة بيع باب البيوع، كتاب  : لةلطحاوي:اآلثار معاين شرح - 176

 .5/318 مصراة اشرتى فيمن احلكم باب ،البيوع كتاب  : لةلبيهقيالكربى السنن - 177

 .18/213: البن عبد الرب واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد - 178

 .3/249عةلى صحيح البخاري: البن حجر  التعةليق تغةليق - 179

 
 الذين خالفوا الفريابي: 

صـــةلى اهلل )قال البخاري: ويذكر عن أيب صـــاحل، وجماهد، والوليد بن رباح، وموســـى بن يســـار، عن أيب هريرة، عن النيب 
  170صاعا من متر. (عةليه وسةلم

عند أهل العةلم باحلديث صـــــحيح من جه  النقل رواه مجاع  عن أيب هريرة منهم: موســـــى  الرب: واحلديثوقال ابن عبد 
 171بن يسار، وأبو صاحل السمان، و ام بن منبه، وحممد بن سريين، وحممد بن زياد، بأسانيد صحاح ثابت .

، ابن عبد 177، البيهقي176، الطحاوي175، النســــــائي174، مســــــةلم173البخاري، 172وكذلك روى احلديث: اإلمام أمحد
 . مجيعهم عن موسى بن يسار، عن أيب هريرة.179، ابن حجر178الرب

 الذين وافقوا الفريابي: 
 جد من وافق الفريايب يف رواي  احلديث عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة، مرفوعا.أمل  
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عبد الرمحن بن عبد (.املسعودي: هو:  9164، رقم )9/237(،املعجم الكبري: لةلطرباين  368، رقم )1/48اليب داود الطيالسي  الطيالسي مسند - 180

  344/ 1: البن حجر تقريب التهذيب .ملسعودي صدو  اختةل  قبل موتهاهلل بن عتب  بن عبد اهلل بن مسعود الكويف ا

(، املستدرك عةلى الصحيحني: لةلحاكم 5207، )1/307: لعةلي بن جعد اجلعد ابن مسند ،(6865)رقم  4/194السنن الكربى: لةلنسائي  - 181
قال احلاكم: (.  5555، رقم )8/101شعب االميان: لةلبيهقي  (،368 ) رقم، 48 /1اليب داود الطيالسي  :مسند الطيالسي (،7425 رقم، 4/218

 هذا حديث صحيح عةلى شرط مسةلم، ومل خيرجاه.

 .: هو اجلراح بن مةليح الرؤاسيوكيع وأبو(.  5955، رقم )5/103(، شعب االميان: لةلبيهقي 2073، )1/307 : لعةلي بن جعداجلعد ابن مسند - 182

 .2/254 حامت البن أيب: احلديث عةلل - 183

 
 الخالصة  

وهو الصــــــــواب، وذلك لكثرة من رواه عن داود بن قيس، عن  يســــــــار، عن أيب هريرة، رجح أبو زرع : رواي  موســــــــى بن
موســى بن يســار، ومنهم كبار األئم  الثقات، ومل أزم أبو زرع  حينما ســؤل ممن الوهم فقال: إّما من الفريايب، وإما من 

 د ا.الثوري، فكال ا نتمل أن يكون هو الواهم، وال يوجد ما يدل عةلى نسب  الوهم ألح
 المطلب السابع 

 علل أخبار رويت في األداب والطب
 الحديث التاسع:
وســألت أيب عن حديث ؛ رواه الفريايب، عن الثوري، عن قيس بن مســةلم، عن طار ، عن عبد اهلل،  قال أبن أيب حامت:

 ، قال:" ما أنزل اهلل من داء إال أنزل له دواء".(صةلى اهلل عةليه وسةلم)عن النيب 
وأما الثوري، فإنه ال يســـــــنده إال  182، وأبو وكيع181، والربيع بن الركني180إمنا أســـــــند هذا احلديث املســـــــعوديقال أيب: 

 183الفريايب، وال أظن الثوري مسعه من قيس أراه مدلسا.
 تخريج الحديث:

 روي احلديث عن الثوري من ثالث  طر  
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 .(6863، رقم )4/193السنن الكربى: لةلنسائي  - 184

 (.1299، رقم ) 4/345: لةلبزار البزار ندسمب املعرف الزخار البحر - 185

 (.4207، )1/307: لعةلي بن جعد اجلعد ابن مسند - 186

 (. 1398، رقم )1/340: لةلهيثمي حبان ابن زوائد إىل الظمآن موارد - 187

 (.17144، رقم )9/260الصنعاين: باب البان البقر : لعبد الرزا  الرزا  عبد مصنف - 188

 .24/422: البن عساكر دمشق تاريخ - 189

 (. 9163، رقم )9/237املعجم الكبري: لةلطرباين  - 190

 (. 6664، رقم )4/326: لةلطحاوي اآلثار معاين شرح - 191

 (. 6075، رقم )13/439صحيح ابن حبان: البن حبان: كتاب الطب  - 192

 ديث. " وذكر احلما أنزل اهلل داء  "بن كثري قال اورفعه  ،وقفه الفرييايب ( قال ابن اجلعد: 2074، رقم )1/307: لعةلي بن جعد اجلعد ابن مسند - 193

 .( 17144، رقم )9/260 : لعبد الرزا  الصنعاينالرزا  عبد مصنف - 194

 (. 7567). (6864) رقم 370 -4/194السنن الكربى: لةلنسائي  - 195

 
عود. مســةلم، عن طار  بن شــهاب، عن عبد اهلل بن مســ رواه الفريايب عن، الثوري، عن قيس بن ول: املرفوع:الطريق األ

ــــــــي ــــــــنســــــــــــــــــــــائ ــــــــزار184رواه: ال ــــــــب ــــــــن اجلــــــــعــــــــد، 185،ال ــــــــي ب ــــــــمــــــــي186 عــــــــةل ــــــــث ــــــــرزا 187، اهلــــــــي ــــــــد ال ــــــــن 188.عــــــــب ،اب
 .192،ابن حبان 191،الطحاوي190،الطرباين189عساكر

، عن ســـفيان، عن قيس بن مســـةلم، عن طار  بن شـــهاب، 194، وعبد الرزا 193الفريايب الطريق الثاين: املوقوف: رواه:
 مسعود.عن ابن 

 عن يزيد بن أيب خالد، عن قيس بن مســـــــــــــةلم، عنالطريق الثالث: املرســـــــــــــل: رواه عبد الرمحن بن املهدي، عن الثوري، 
 .195. رواه النسائيطار  ابن شهاب

 دراسة رجال السند االول:
 تقدم. الفريايب، ثق  فاضل. -1
 الثوري: سفيان بن سعيد بن مسرو ، الثوري، ثق  حافظ، فقيه، عابد. -2
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 .458/ 1 : البن حجرتقريب التهذيب، 2/141: لةلذهيب الست  الكتب يف رواي  له من معرف  يف الكاشف، 7/154: لةلبخاري الكبري التاريخ - 196

: البن حجر التهذيب تقريب، 2/644 ملن أخريب له البخاري يف اجلامع الصحيح: لةلباجي والتجريح التعديل ،4/352: لةلبخاري الكبري التاريخ - 197
1/281. 

 .4/768: البن حجر الصحاب  متييز يف اإلصاب  - 198

 .2/254 حامت البن أيب :احلديث عةلل - 199

 .6/28العةلل الواردة يف االحاديث النبوي : لةلدار قطين  - 200

 
 196مات سن  عشرين ومائ . قيس بن مسةلم اجلدي، أبو عمرو الكويف ثق  رمي باإلرجاء، -3
طار  بن شــــهاب بن عبد لس البجةلي األمحســــي أبو عبد اهلل الكويف رأى النيب صــــةلى اهلل عةليه وســــةلم ومل يســــمع  -4

  197أو ثالث ومثانني.أخريب له البخاري يف االميان وغري موضع، عن قيس بن مسةلم وخمار ، مات سن  اثنتني 
عبـد اهلل بن مســــــــــــــعود بن غـافـل بن حبيـب اهلـذي أبو عبـد الرمحن من الســـــــــــــــابقني األولني ومن كبـار العةلمـاء من  -5

 .198الصحاب ، مات سن  اثنتني وثالثني أو يف اليت بعدها باملدين  
 اسناد احلديث رجاله كةلهم ثقات فيكون صحيحا. واهلل أعةلم. درجة الحديث:

 االختالف:أوجه 
ذكر أبو حامت يف هذا احلديث وجها واحدا أختةلف فيه عةلى الفريايب قوله: إمنا أســــــند هذا احلديث املســــــعودي، والربيع  

   199وأما الثوري، فإنه ال يسنده إال الفريايب، وال أظن الثوري مسعه من قيس أراه مدلسا. ،بن الركني، وأبو وكيع
 الذين خالفوا الفريابي

 : ابو حامت، والنسائي.خالف الفريايب
وقال الدارقطين: قيل: إن الثوري مل يســــــــــــمعه من قيس، وإمنا أخذه عن يزيد أيب خالد، عن قيس، وهو عنده مرســــــــــــل، 

 . 200وقال عبد الرمحن بن مهدي: عن سفيان عن رجل، عن قيس
 الذين وافقوا الفريابي: 
عبد الرزا ، ابن عســـــــــــــــاكر، الطرباين، الطحاوي، ابن حبان. مجيعهم رووا  ،، اهليثميعةلي بن اجلعدالنســـــــــــــــائي، البزار، 

 احلديث: عن الفريايب عن، الثوري، عن قيس بن مسةلم عن طار ، عن ابن مسعود. مرفوعا.
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 املصدر نفسه. - 201

 .7/65: البن حجر النكت الظراف عةلى االطراف - 202

 (. 6865)، رقم 4/194السنن الكربى: لةلنسائي  - 203
 .1/206: البن حجر التهذيب تقريب - 204
 . 242/ 8تاريخ دمشق: البن عساكر  - 205

 .6/28العةلل الواردة يف االحاديث النبوي : لةلدار قطين  - 206

 
 . 201ورفعه صحيح. قال الدارقطين: قال: الفريايب عن، الثوري، عن قيس بن مسةلم

 202فقال: عن قيس بن مسةلم، عن طار ، عن ابن مسعود.وقال ابن حجر: رواه الفريايب، عن سفيان، 
  الخالصة:

م، عن عن قيس بن مســــــــــــــةل ورد احلديث من ثالث  طر  روى الفريايب احلديث املرفوع، وكذلك املوقوف عن ســــــــــــــفيان،
 طار ، عن ابن مسعود.

ن طار  ســــةلم، عوقد روى عبد الرمحن بن مهدي احلديث املرســــل: عن ســــفيان، عن يزيد بن أيب خالد، عن قيس بن م
 ابن شهاب.

فاحلديث الذي رواه الفريايب عن ســفيان، عن قيس بن مســةلم، عن طار  بن شــهاب، عن عبد اهلل بن مســعود مرفوعا. 
سند صحيح رجاله كةلهم ثقات رجال الشيخني، وقد خالفه عبد الرمحن بن مهدي، فرواه عن سفيان إال أنه أرسةله فةلم 

 يذكر فيه ابن مسعود.
مثل رواي  الفريايب، إال أنه أوقفه عةلى ابن مســــــعود. وابن لوط  203يق الربيع بن لوط عن قيس بن مســــــةلممث روي من طر 

لكن الصــــــــحيح رواي  الفريايب ألنه ثق ، ومعه زيادة فهي مقبول  وقد تابعه املســــــــعودي عن قيس بن مســــــــةلم كما  204ثق 
  205تقدم آنفا، ولذلك قال احلافظ ابن عساكر: وهو حمفوظ.

 . 206: قال: الفريايب عن الثوري، عن قيس بن مسةلم، رفعه صحيحقال الدارقطين
صــــــــةلى اهلل )فالراجح هو ما ذهب اليه الفريايب فان الثوري مسع من قيس بن مســــــــةلم، عن طار ، عن عبد اهلل عن النيب 

 . واهلل اعةلم.(عةليه وسةلم
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 الخاتمة

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم عةلى سيدنا حممد وعةلى آله وأصحابه أمجعني. 
 ما بعد: أ

ملعةل  يف كتاب العةلل ا حممد بن يوسف الفريايبفقد من اهلل سبحانه وتعاىل عةلّي فتمت الكتاب  يف االحاديث اليت اوردها 
 :ىل النتائج اآلتي إوقد خةلصت  البن أيب حامت.

عنه وعن  حمدث قيساري  مسع من سفيان الثوري بالكوف  وصحبه وأكثر الفريايب: هو الثق  احلافظ العابد شيخ الشام -1
 األوزاعي.

صحاب أروى له البخاري يف مواضع كثرية من اجلامع وقد وقع حديثه عاليا يف الصحيح، وكذلك روى له مسةلم، و  -2
 ربع ، وغريهم.السنن األ

فوا فيها بو حامت يف ثنايا هذا البحث تسع  أحاديث خالأاألحاديث اليت س ئل عةليها احلافظ أبو زرع ، و بةلغت عدد  -3
 الفريايب.

من خالل الدراس  بةلغت عدد األحاديث اليت ر جح فيها قول أيب حامت وأيب زرع   س  أحاديث خالفوا فيها الفريايب  -4
ث واحد ترجح حاديث، وحديأث اليت ر جح فيها قول الفريايب ثالث  حاديليه، وبةلغت عدد األإفكان الصواب ما ذهبا 

 فيه قول الفريايب وأيب حامت، كما هو مبسوط يف ثنايا هذا البحث.
بو حامت أبو زرع  الرازي من أكرب األئم  الذين تركوا إرثاً كبرياً وال سيما عةلم العةلل، حىت صار عمدة أيعد احلافظ و  -5

 ن تعقيباهتم وآرائهم.ملن جاء بعدهم، فضالً ع
هذا اجملال فهم  ستعان  بفهمهم يفضرورة الرجوع إىل أحكام األئم  املتقدمني عةلى الروايات تصحيحاً وتضعيفاً واال -6

 ىل أعةلم.اواهلل تع0من سربوا الروايات وعرفوا أحوال الرواة
 العاملني.واحلمد هلل رب  وصةّلى اهلل عةلى سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه وسةّلم،

 المصادر والمراجع
اآلحاد واملثاين: أمحد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباين، حتقيق: د. باسم فيصل أمحد اجلوابرة،  -1

 م.1991 –هـ  1411، سن  النشر 1الرياض، ط –الناشر: دار الراي  
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احملقق: حممد عةلي البجاوي، الناشر: يوسف عبد اهلل حممد عبد الرب أبو عمر،  ستيعاب يف معرف  األصحاب:اال -2

 .1992 –هـ  1412، سن  النشر 1دار اجليل، ط 
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سن  النشر:  1شر: دار الكتب العةلمي ، طعادل أمحد عبد املوجود النا -املعروف بابن االثري، احملقق: عةلي حممد معوض 
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 م.1998
 .م1987، 1طأطةلس تاريخ اإلسالم: املؤلف: حسني مؤنس الناشر: الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة،  -6
 –بريوت  الناشر: دار الكتب العةلمي ، احملقق: مقبل بن هادي، املؤلف: أبو احلسن الدارقطين،االلزامات والتتبع:  -7

 م. 1985 - هـ 1405، 2لبنان،ط
د. إبراهيم  احلسني بن إمساعيل الضيب احملامةلي أبو عبد اهلل، حتقيق رواي  ابن ن  البيع: املؤلف: -أماي احملامةلي  -8

 .1412، سن  النشر 1، الناشر املكتب  اإلسالمي  , دار ابن القيم، ط القيسي
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َرد احلنبةلي، حتقيق الدكتورة روحي  عبد الرمحن السويفي الناشر: دار الكتب العةلمي ، بريوت  الصاحلي، مجال الدين بن املِبـْ
 م.1992 -هـ  1413، 1لبنان، ط –
املعروف مبسند البزار: املؤلف: أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي  البحر الزخار -11

ب  العةلوم صربي عبد اخلالق الشافعي، الناشر: مكت -عادل بن سعد  -املعروف بالبزار، احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل 
 .1واحلكم، ط
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بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام: لةلحافظ ابن القطان الفاسي أبو احلسن عةلي بن حممد بن عبد املةلك،  -15
 م.1997 -هـ 1418، سن  النشر 1سني آيت سعيد، الناشر دار طيب ، طحتقيق د. احل

رواي  الدوري. املؤلف: ن  بن معني أبو زكريا، حتقيق: د. أمحد حممد نور سيف، الناشر: مركز  -تاريخ ابن معني  -16
 م. 1979 -هـ  1399، 1مك  املكرم ، ط -البحث العةلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي 

سروي حسن، حتقيق سيد ك أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن مهران املهراين األصبهاين، أصبهان: املؤلف:تاريخ  -17
 م.1990-هـ 1410الناشر: دار الكتب العةلمي ، سن  النشر 

، 1تاريخ الثقات: املؤلف: أمحد بن عبد اهلل بن صاحل العجةلي، حتقيق عبد املعطي قةلعجي، الناشر دار الباز، ط -18
 م. 1985 -هـ  1405شر سن  الن
تاريخ دمشق: املؤلف: أبو القاسم عةلي بن احلسن بن هب  اهلل املعروف بابن عساكر، احملقق: عمرو بن غرام   - 19

 م. 1995 -هـ  1415العمروي، الناشر: دار الفكر لةلطباع  والنشر والتوزيع سن  النشر: 
إبراهيم اجلعفي البخاري، احملقق: هاشم الندوي وآخرون، الناشر: حممد بن إمساعيل بن  املؤلف: الكبري:التاريخ  -20

 .دائرة املعارف العثماني 
املؤلف: أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل  :أخرجهم البخاري ومسةلم وما انفرد كل واحد منهما من تسمي  -21

لناشر: مؤسس  ا احملقق: كمال يوسف احلوت،بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم النيسابوري املعروف بابن البيع 
 م.1987 -هـ  1407، 1بريوت،ط -الكتب الثقافي  , دار اجلنان 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 2, 2019 

 
 116 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
ن الوليد سةليمان بن خةلف بن سعد ب ملن خريب له البخاري يف اجلامع الصحيح: املؤلف: أبو التعديل والتجريح -22
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تفسري القرآن العظيم: املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي: احملقق: سامي بن حممد  -26
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