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Abstract 

Unlike Qurʼᾱn, Ḥadῑth Literature involves weak narrations 

along with authentically attributed narrations. Scholars of 

Ḥadῑth Sciences have developed complex system of methods 

to distinguish sound traditions from the weak traditions. One 

of the Sciences involved in this complex system is science of 

“ʽilal”, which is said to be most complex, advanced and final 

stages of all the Ḥadῑth Sciences. In this Science, each 

apparently authentic Ḥadῑth is examined with respect to its 

other chains. One of the important scholars of this field was 

Imᾱm Dᾱraqutnῑ, whose Book of Al-῾ilal is one of the most 

outstanding works throughout the ages. 

The current research study is about defective traditions or 

defective chains transmitted by Ḥammᾱd ibn Zaid. He has 

transmitted a diverse collection of Ḥadῑth as well as he was 

one of the best transmitters in memory. Therefore, separating 

defective traditions and chains from among the authentic 

ones shall be very useful in the study of Science of ῾ilal. 
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 النيب املختار أما بعد!احلمد هلل العزيز الغفار والصالة والسالم على 
إّن علم احلديث الشريف تشتمل على عدة أنواع وأقسام ومن أدقها وأجلها "علم العلل"كما يستنتج من 
َعلَّل وهو من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها، وال يقوم به إالّ 

ُ
أقوال العلماء ومن ذلك قول احلافظ: "امل

"ثالُث كتٍب من :احلميدي  ، وقال 1، ومعرفًة تامًة مبراتب الرواة" ...من رزقه اهلل فَ ْهماً ثاقباً، وحفظاً واسعاً 
 2علوم احلديث جيُب االهتماُم هبا منها: كتاُب العلل، وأحسُن ما وضع فيه كتاب الّدارُقطيّن"، ....

واشتغل الباحثون يف الدراسات العليا يف تسجيِل  ،وحبمد اهلل جند طلبة احلديث معنيا هبذا الفن
من ذلك مثاًل: "مرويات الزهري املعلة يف كتاب العلل للدارقطين"، و  ،وعات يف هذا العلم الدقيقاملوض

                                                 
 امعة كوهات.ج ،حماضر يف العلوم اإلسالمية 
 .اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد ،حماضر يف العلوم اإلسالمية **
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"مرويات اإلمامني قتادة بن دعام ة وحي ىي ب ن أب ي كثري املعلة يف كتاب العلل للدارقطين"، و "مرويات أيب 
راسات العليا وفيها مواد ضخم  إسحاق السبيعي املعلة يف كتاب العلل للدارقطين"، وهذه املوضوعات للد

كثري يناسب مبرحلة ملاجتسري والدكتوراه غري أن هناك بعض املرويات القليلة يف نفس الكتاب ال يناسبها 
البحث يف الدراسات العليا بسبب كوهنا قليلة املواد، فاخرتت منها مرويات محاد بن زيد املعلة باالختالف 

 روياته املعلة، وأسأل اهلل السداد والتوفيق. عليه وهي معدودة، فالبحث يتكون من م
 الرواية األوىل:

 عن ربيعة، عامربن بن اهلل وعبد حنيف، بن سهل أمامةبن أيب حديث عن وسئل-285 .1

 ثالث"، ... احلديث. بإحدى إال مسلم امرئ دم الحيل: ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عثمان،
 :الدراسة

 :ريقنيجند االختالف بني أصحاب محاد يف هذه الرواية على ط
حممد بن عيسى الطباع أبو جعفر من طريق محاد عن حيىي بن سعيد ومجع بني أيب  الوجه األول: يرويه

 .3ملسو هيلع هللا ىلصأمامة وعبد اهلل بن عامر مرفوعاً عن النيب 
رواه أكثر من عشرة رواة من طريق محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد وذكر أبا أمامة بن سهل  :الوجه الثاين

َعْبدة  بن وأمحد وأبوالن  ْعمان . وهم: ُسَليمان بن حرب وَعفَّان4ملسو هيلع هللا ىلصفوعًا عن النيب دون ذكر عبد اهلل مر 
اهلل وسليمان بن داود أبو الربيع، وحممد بن عبيد بن حساب وحبان بن هالل وأبو داؤد الطيالسي  وُعبَ ْيد

 أمامة أيب عن،نالقطا فرواية هؤالء عن ابن زيد عن 5وحممد بن عبد امللك القرشي، والرواة كلهم ثقات،

وحده صحيح، غري ابن الطباع وهو حممد بن عيسى ابن الطباع ثقة فقيه كان من أعلم الناس حبديث 
ولكنه  فهذا الوحيد الذي قد مجع بني أيب أمامة وعبد اهلل بن عامر فقد وهم فيه وإن كان ثقة، 6هشيم،

 روايتيه، وإليه أشار ابن أيب حامت خولف، وخالفه العشرة من املوثوقني وال يتابعه أحد على اجلمع بني
 عن رواه سلمة بن محاد فإن موقوف، هو مرفوع غري عامر بن عبداهلل حديث،الطباع ابن "غلط :وقال
، ومل أجد وقف حيىي بن سعيد األنصاري 7موقوفاً" عثمان، عن سهل، بن أمامة أيب عن سعيد، بن حيىي

 مرفوع، ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ،ة بن سهل بن حنيف عن عثمانوحديث أيب أمام ، 8إال يف كتاب العلل للرتمذي
ووجدنا  9وإمنا روى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد األنصاري مرفوعا محاد بن سلمة، :قال أبو عيسى

محاد بن زيد أيضًا رفعه )كما ذكرنا(. وأما اآلخرون غري محادين فرووا عن حيىي بن سعيد موقوفا، فيحىي 
، وتابعه محاد بن 10الليث بن سعد قال: حدثنا حيىي بن سعيد موقوفاً  بن سعيد القطان أوقفه بطريق

والليث بن سعد وهم  ، ومحاد بن سلمة حيىي بن سعيد القطان، :والليث بن سعد كما مّر وهم سلمة
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فهؤالء الثالثة من الثقات املتقنني أوقفوا الرواية ولكن يف جانب آخر رفعه محاد بن زيد  11كلهم ثقات،
 بن سلمة كما ذكرنا يف التخريج، فهما ثقتان ومحاد بن سلمة رفعه مرة وأوقفه مرة. وتابعه محاد 

فالصحيح أن احلديث مرفوعا وموقوفا من طريق أيب أمامة بن سهل بن حنيف وموقوفا فقط من طريق 
 أبو حامت، وطريق أيب أمامة أصح ألننا جند له الطرق الصحيحة من ربيعة كما قال بن عامر بن اهلل عبد

مرفوعا. وكذلك الشواهد الصحيحة اليت ذكرناها، فاإلمام الدارقطين  ملسو هيلع هللا ىلصغري وجه عن عثمان، عن النيب 
"بنّي أن حممد بن عيسى قد مجع يف روايته عن محاد بني أيب أمامة وعبد اهلل بن عامر، ووِهَم، مع أن 

اية محاد بن سلمة عن الرتمذي مل يذكره"، بل توسع يف رواية أيب أمامة بن سهل عن عثمان، فذكر رو 
حيىي مثل رواية محاد بن زيد، وكذلك رواية غري احلمادين عن حيىي موقوفا، فاإلمام الدارقطين أشار إىل 

 هوحديث ربيعة عامربن بن عبداهلل التفريق بني رواية ابن عامر وأيب أمامة موقوفاً ومرفوعاً، وقال: "حديث

هذااحلديث".  يف أمامة أيب وبني بينه، اجلمع يف عيسى بن حممد َوِهم عثمان، على موقوف آخر
فاحلديث صحيح وقفا ورفعا، ولكن الرفع أصح من الوقف ألن املرفوع مروي من الكثريين وفيهم ثقات 

 رضي اهلل عنهم.  13وعائشة 12أعالم مث للرواية شواهد صحيحة مرفوعة من رواية ابن مسعود
 الرواية الثانية:

 القرآن. ثلث تعدل أحد اهلل هو قل :ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عبداهلل، عن زر، حديث عن "وسئل -718 .2
ووقفه غريمها، عن  عاصم، رفعه عنه عمرو بن عون، وهاشم بن حممد. عن زيد، بن محاد فقال: يرويه

 ورواه أيضا عكرمة بن إبراهيم، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، مرفوعا". محاد.
 الدراسة: 

 باالختالف عليه على عدة طرق:أصحاب محاد بن زيد يروون الرواية 
ومجع بني عبد اهلل وهاشم الربعي يف  الوجه األول: يرويه عون بن عمارة من طريق محاد عن عاصم عن زر

وهاشم الربعي فتفرده غري مقبول عند العقيلي وأشار إىل  15، أما عون بن عمارة فضعيف،14هذا الطريق
 16ومهه ابن حبان.

أصحابه ومها موسى بن إمساعيل، وعلي بن عثمان موقوفًا على ابن مسعود يرويه اثنان من  الوجه الثاين:
أما علي بن عثمان فلم أجد ترمجته، وأشار الدارقطين إىل  18. ووثق العلماء موسى بن إمساعيل17بوحده

الوجه الثالث من غري رواية محاد بن زيد يرويه عكرمة بن إبراهيم، من طريق عاصم، عن زر، عن ابن 
 20. وعكرمة ضعيف عند العلماء.19اً مسعودمرفوع

فالطريق املوقوف أصح والرفع مرجوح ألن عون بن عمارة وهاشم الربعي مها ضعيفان. وطريق عكرمة أيضاً 
مرجوح ألنه ضعيف، والذين أوقفوه هم من الثقات املتفنني. فالسند صحيح وقفاً كما قال الدارقطين رمحه 
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 24وأيب هريرة 23وأنس 22وابن عباس 21وقوفاً من حديث ابن عمراهلل تعاىل، وقد ورد احلديث مرفوًعا وم
 رضي اهلل عنهم. وهذه الطرق كلها ضعيفة فاحلديث ضعيف بالطرق كلها، واهلل أعلم.

 الرواية الثالثة:

 مثل القوي املؤمن مثل: ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن هريرة، أيب عن رافع، أيب حديث عن "وسئل -1643 .3
 لزرع".ا كخامة  الضعيف املؤمن ومثل النخلة،

 الدراسة:
 توجد االختالف على محاد بن زيد يف هذه الرواية على طريقني:

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن هريرة، أيب عن رافع، أيب عن علي من طريق محاد عن أيوب بن سليمانه الوجه األول: يروي
 ،26. فصاحبه سليمان بن أيوب يف هذه الرواية من الصدوقيني25مرفوعاً 

، وأما سليمان بن أيوب 28وهو ثقة إمام حافظ 27حرب، عن محاد موقوفا الوجه الثاين: يرويه سليمان بن
فهو يرويه عن محاد مرفوعاً، فرواية ابن حرب أوىل وأرجح من سليمان بن أيوب ألنه أوثق منه، فاملوقوف 

 صحيح، وصوب الدارقطين هذا الطريق، واهلل أعلم.
 الرواية الرابعة

 أيعجز :ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن هريرة، أيب عن ،إمساعيل بن إبراهيم حديث عن "وسئل -1651 .4
 .السبحة" يف يعين مشاله أوعن ميينه، أوعن أويتأخر، يتقدم، أن أحدكم

 الدراسة:
 وصلنا بعد ختريج هذه الرواية بأن أصحاب محاد اختلفوا فيما بينهم يف هذا احلديث على عدة أوجه:

يوب السختياين، عن حيىي بن عبيد يرويه سليمان بن حرب، عن محاد بن زيد من طريق أ الوجه األول:
 . 30، وُسَليمان الذي يروي هذه الرواية هو موثق عند العلماء29ملسو هيلع هللا ىلصمرفوعاًعن النيب 

يرويه مسدد وأبو الربيع عن محادبن زيد، من طريق ليث بن أيب سليم، عن احلجاج بن عبيد  :الوجه الثاين
 32، وكالمها ثقتان،31بداًل عن حييي

د بن عبيد عن محاد بن زيد، عن ليث من طريق احلكم بن عتيبة بداًل حييي عن يرويه حمم الوجه الثالث:
 ، 34.وحممد بن عبيد وثقه العلماء33ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يرويه حييي احلماين عن محاد بن زيد، وحفص بن غياث من طريق ليث، عن إمساعيل بن  الوجه الرابع:
واحلماين هو حافظ ولكنهم قد اهتموه .ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم، عن احلجاج بن عبيد، عن أيب هريرة مرفوعاً عن النيب 

 .35بسرقة احلديث
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، مل أجد من ملسو هيلع هللا ىلصالوجه اخلامس: محاد بن زيد، من طريق ليث، وهو عن حجاج بن عبيد مرفوعاً عن النيب 
 روى عن محاد بن زيد هذا الطريق.

ألول مروي من بعد الدراسة جند أن الوجوه الثالثة األوىل كلها سواسية يف القوة والتوثيق، ولكن الوجه ا
الراوي وهو من أثبت الناس يف محاد بن زيد وهو سليمان بن حرب ولكن من جانب آخر جند أن الوجه 

ال يوجد  الثاين مروي من الثقات وهم أكثر عدداً، فكالمها صحيحان، مث بعد هذا جند أن الوجه األول
و عن حيىي بن عبيد عن إبراهيم بن فيه الليث بن أيب سليم بل محاد بن زيد يرويه عن أيوب السختياين وه

إمساعيل، غري أنين مل أجد يف شيوخ السختياين وتالميذ إبراهيم رجاًل امسه حيىي بن عبيد بل هو احلجاج 
بن عبيد كما يف الروايات األخرى اآلتية من طريق الليث بن أيب سليم. فسليمان بن حرب ثقة كما ذكرنا 

 .36وأيوب ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء

أما الوجه الثاين فريويه اثنان كما ذكرنا وكالمها ثقتان ولكن الطريق جمهول بسبب الضعفاء واجملاهيل وهم 
فهذا الطريق ضعيف بسبب اجملاهيل يف  37الليث بن أيب سليم وحجاج بن عبيد وإبراهيم بن إمساعيل،

 السند.
 د يف هذا الطريق أيضًا جماهيل،. ولكننا جن38والوجه الثالث يرويه حممد بن عبيد بن حساب وهو ثقة

حجاج بن عبيد وإبراهيم بن إمساعيل، ويف هذا الطريق يوجد احلكم بن عتيبة وهو غري معروف ال يوجد 
 يف شيوخ الليث وال يف تالميذ إبراهيم، فالطريق ضعيف.

رقة ولكنهم قد اهتموه بس والوجه الرابع يرويه حيىي بن عبد احلميد احلماين وهو وإن كان حافظا
. فيحىي وإن كان حافظًا ولكن الليث اختلط عليه يف الطريق فريويه عن إمساعيل بن إبراهيم 39احلديث

عن احلجاج بن عبيد، رغم أن احلجاج هو من تالميذ إبراهيم مث اختلط عليه يف اسم إبراهيم، فانقلب 
 مساعيل.اسم إبراهيم بن إمساعيل عنده، ويف الروايات األخرى يذكره عن إبراهيم بن إ

والوجه اخلامس مل أجد من روى الطريق عن محاد بن زيد، وهو مروي بنفس الرواة الذين ذكرناهم يف 
 السابق، وفيهم الليث بن أيب سليم.

وقال احلافظ: "االختالف يف حديثه على ليث بن أيب سليم عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن 
واهلل -الشك واخلبط فيه من ليث بن أيب سليم"  إمساعيل، ويف بعض طرقه إمساعيل بن إبراهيم على

"ليث بن أيب سليم ضعيف احلفظ وقد اختلف عليه يف هذا احلديث اختالفا   :وقال أيضاً  40أعلم.
فنجد يف السند اضطراباً فمرة يذكر فيه احلجاج بن عبيد ومرة مل يذكره، وأحيانا يقدمه وأحيانا  41كثريا"،

واالضطراب فيه  42ليس صحيحًا كما حكم عليه اإلمام البخاري يؤخره، فال يصح احلديث، فاحلديث
من ليث بن أبيب سليم، كما أشار إليه اإلمام الدارقطين، أما الذين يروون عن محاد بن زيد فهم كلهم 
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ثقات أعالم، فالرواة ضعفاء جماهيل حديثهم ليس صحيحاً، ولكن للحديث شواهد أخرى صحيحة 
، والشاهد الثاين من حديث عمر بن عطاء بن أىب اخلوار، أن نافع بن 43لغريهمبعناه يرتقي هبا إىل احلسن 

... وللحديث شاهد ثالث بإسناد صحيح، من حديث عبد اهلل بن رباح 44جبري أرسله إىل السائب
،والرواة كلهم ثقات والشواهد صحيحة ويرتقي هبا احلديث 45ملسو هيلع هللا ىلصاألثصاري، عن رجل من أصحاب النيب 

 هلل أعلم.وا 46إىل درجة احلسن،
 الرواية اخلامسة

، قال: إذا أقيمت ملسو هيلع هللا ىلص"وسئل عن حديث عطاء بن يسار، عن أيب هريرة، عن النيب  -2139 .5
 الصالة فال صالة إال املكتوبة".

 الدراسة:
 :أصحاب ابن زيد خيتلفون عليه يف هذه الرواية رفعاً ووقفاً 

ن سلمة، من طريق أيوب، عن عمرو بن الوجه األول: يرويه إبراهيم السامي، عن احلمادين، ابن زيد واب
 .47دينار، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة

 . 48يرويه أبو عمر الضرير من طريق كال احلمادين موقوفاً  الوجه الثاين:

 49إبراهيم بن احلجاج وتابعه وزكريا بن عدي. :الوجه األول يرويه اثنان ومها
 50زكريا بن عدي ويزيد بن هارون ومحيد بن مسعدة.والوجه الثاين يرويه أربعة وهم: أبو عمر الضريرو 

 فالذين يروون موقوفاً وجدناهم أكثر توثيقا من الذين يروون بالوقف، فنرجح رواية محاد بن زيد بالوقف بوجوٍه:
 الرواية املوقوفة مروية من الثقات.  .1

عة جند الراوي زكريا بن عدي يف الرواية املوقوفة جند سندا واحدا من مجيع الرواة بيدما يف الرواية املرفو  .2
يذكر علي بن احلكم يف شيوخ محاد، والذي تابعه هو يذكر أيوبا يف شيوخه، رغم أن نفس الراوي 
زكريا بن عدي ملا يروي موقوفا فيذكر أيوب السختياين على اجلادة، والطرق األخرى اليت ذكرناها عن 

 ه موقوف أصح، واهلل أعلم. عمرو بن دينار ال يوجد فيها علي بن احلكم، فالصحيح أن

لو ندرس السند فنجد أن إبراهيم بن احلجاج رفعه وزكريا بن عدي تابعه يف الرفع ولكن يف رواية  .3
البيهقي ذكر موقوفا على أيب هريرة، مث إن إبراهيم بن احلجاج وكان يهم، فجمع بني احلمادين وذكر 

 مرفوعاً.
 الدارقطين من احلكم عليه".، وسكت اإلمام 51قال أبو زرعة: "املوقوف أصح" .4

  واهلل أعلم. 53طرقه كلها، ، وصحح الشيخ األرنؤوط52أما احلديث فهو صحيح وله متابعات وشواهد صحيحة
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 الرواية السادسة
 يف معقود اخليل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال هريرة، أيب عن نافع، حديث عن وسئل -"2190 .6

 .اخلري" نواصيها
 الدراسة:

 هذه الرواية رفعاً ووقفا:جند االختالف على محاد يف 
 .54الوجه األول: يرويه حممد العطار، عن محاد بن زيد، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً 

 .55عن محاد موقوفاً  :الوجه الثاين
ولكن تابعه عن محاد بن زيد "مسدد"،  56أما الوجه األول فالراوي حممد بن جامع العطار فهو ضعيف،

فالسند صحيح مرفوعاً غري أن اإلمام الدارقطين رجح الوقف. وللحديث شواهد مرفوعة وهو ثقة كما مّر، 
وغريهم  60وابن عمر 59وعروة البارقي 58وجرير 57فاحلديث صحيح، فللرواية شواهد من حديث أنس

 تقويها، واهلل أعلم.
 الرواية السابعة

 صيد فقال: هومن اجلراد، عن سئل أنه هريرة، أيب عن رافع، أيب حديث عن "وسئل -2222 .7
 .البحر"

 الدراسة:
 أصحاب محاد اختلفوا يف هذه الرواية رفعاً ووقفاً:

الوجه األول: يرويه حممد بن عيسى عن محاد من طريق ميمون بن جابان، عن أيب رافع، عن أيب هريرة، 
 . 61مرفوعاً 

رافع، عن كعب  عن أيب ،يرويه موسى بن إمساعيل عن محاد من طريق ميمون بن جابان الوجه الثاين:
 موقوفاً.

أما رواية غري حممد بن عيسى موقوفًا على أيب هريرة فلم أجدها يف الكتب احلديثية اليت لدي، غري أنين 
 .62وجدت الرواية املوقوفة على كعب من طريق محاد

وحممد بن عيسى ابن الطباع ثقة فقيه كان من أعلم الناس حبديث هشيم كما مرت ترمجته، وأيضاً موسى 
 ن إمساعيل فهو ثقة ثبت، كما ذكرنا حاله.ب

أخرج كليت الروايتني أبو داؤد: وأبو داود قد جعل الرفع ومها، مث ساقه عن موسى بن إمساعيل، من طريق 
 محاد بن سلمة عن كعب األحبار من قوله: فكأنه يرى أن الصواب فيه أنه من قول كعب.
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ى بن الطباع، وكالمها ثقتان حافظان، فالتبوذكي رواه وخمالفة موسى بن إمساعيل التبوذكي حملمد بن عيس
فالوقف إىل كعب .  ملسو هيلع هللا ىلص -عن محاد، فجعله من كالم كعب، وابن الطباع رواه عنه فجعله من كالم النيب 

 صحيح كما أشار إليه أبوداؤد بعد سرد الرواية بنفسه، بأن ابن الطباع وهم يف رفعه.
قال أبو الفتح األزدي: "ال حيتج به"، وقال احلافظ:  ،بانأما السند فهو ضعيف ألن فيه ميمون بن جا

فالسند فيه راٍو مقبول ومل يوجد من يتابعه يف الرواية فالسند ضعيف بل بالغ ابن َحزم  63"هو مقبول"،
فموضوٌع بال شك"، ألنه يف  - ملسو هيلع هللا ىلص -واشتد وقال عن هذا احلديث:"وأما اخلرب يف ذلك عن رسول اهلل 

، وال يوجد 64م، وهو هالك ومرتوك، ويف األخرى ميمون بن جابان وهو جمهول"أحد طريقيه أبا املهز 
 واهلل أعلم. 65للرواية شاهد يقويها وضعفه األئمة.

 الرواية الثامنة
 قال: ال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عمر، ابن عن دينار، وبن عمر عن روي حديث عن "وسئل -2823 .8

 .فيه" له يبارك مل شيئا، هبا منا يستخرج من فإنه املسألة، يف تلحفوا
 الدراسة:

 اختلف على محاد بن زيد يف هذا احلديث على ثالثة أوجه:
 .66عمر مرسالً  ابن دينار،عن بن زيد من طريق عمرو بن محاد عن الوجه األول: يرويه أبوعباد

 .67مرفوعاً  عمرو من طريق محاد والقواريري عن املقدمي، الوجه الثاين: يرويه
 .68محاد، عن ربيعالوجه الثالث: يرويه أبوال

يرويان الرواية  70ويف الوجه الثاين جند راويان ومها ثقتان 69فالوجه األول يرويه الراوي مرساًل وهو صدوق
مرفوعًا ولكنهما يشريان إىل أن بني محاد وابن عمرو راٍو آخر ومحاد بن زيد يروي عنه عن عمرو بن 

سند بني محاد و عمرو بن دينار، فنرجح الرواية بإدخال بعض الرواة يف ال 71دينار، وتابعهما أبو الربيع
بالوجه الثالث ألن الراوي عن محاد بن زيد ثقة وتابعه ثقتان املقدمي والقواريري، فالرفع أصح ولكن بني 

 محاد وعمرو بن دينار انقطاع، واهلل أعلم. 
 ، فيقويه واهلل أعلم.72وللحديث شاهد من حديث معاوية

 الرواية التاسعة
خياركم ألينكم مناكب  ملسو هيلع هللا ىلصئل عن حديث جماهد، عن ابن عمر: قال رسول اهلل "وس -3113 .9

 يف الصالة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إىل فرجة يف صف، فسدها".
 الدراسة:

 توجد االختالف على محاد يف هذه الرواية على طرق ذكر الدارقطين منها طريقني ووقفت على ثالثة منها:
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 .73يرويه ليث الصفار عن محاد من طريق ليث، عن جماهد، عن ابن عمر الوجه األول:
الوجه الثاين: يرويه القواريري عن محاد من طريق ليث، عن نافع بداًل عن جماهد عن ابن عمر، وهو أشبه 

 .74بالصواب
يري عن فالوجه األول يرويه ليث بن محاد من طريق جماهد، عن ابن عمر، بينما الوجه الثاين يرويه القوار 

محاد بن زيد وأدخل بني ليث وابن عمر "نافعا" بداًل عن جماهد، فبعد الدراسة وجدنا أن ليث بن محاد 
ويف جانب آخر الذي يرويه عن طريق  75الذي يرويه من طريق جماهد هو ضعيف عند الدارقطين، الصفار

 نافع هو القواريري وهو ثقة ثبت، وقد تقدمت ترمجته. 
فهو تابع 77وحممد بن الفضل، ثقة ثبت تغري يف آخر عمره، 76فريويه حممد بن الفضل :أما الوجه الثالث

  ،فيه القواريري وهو أيضاً ثقة
 فالصحيح أنه من طريق محاد بن زيد عن ليث بن أيب سليم عن نافع عن ابن عمر لوجوٍه:

 هذه الرواية عن طريق نافع يرويها ثقة وهو القواريري. .1

 د يرويه حممد بن الفضل وهو يتابع القواريري فيقويه.وله متابعة عن محاد بن زي .2

وللرواية طريق آخر عن ابن عمر من طريق أيوب السختياين وهو يذكر الرواية عن نافع عن ابن  .3
  عمر فيقويها.

  ولكن السند ضعيف ألن فيه الراوي ليث بن أيب سليم وهو مرتوك عند العلماء بسبب اختالطه الشديد،
وشاهد آخر من حديث فاطمة بنت  78للحديث شواهد من حديث ابن عباس كما ذُكر حاله ولكن

، فريتقي 80مرسالً ... ملسو هيلع هللا ىلص، وشاهد ثالث رواه زيد بن أسلم عن النيب 79مرفوعًا به ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 واهلل أعلم. 81بالشواهد إىل الصحة كما صححه الشيخ األلباين رمحه اهلل،

 الرواية العاشرة
 وبني العبد بني: ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن جابر، عن نار،دي بن عمرو حديث عن "وسئل -3253 .10

 ."الصالة الكفرترك
 الدراسة:

 جند االختالف على محاد بني أصحابه يف هذه الرواية على عدة طرق:
 .82الوجه األول: يرويه أبو الربيع الزهراين، عن محاد بن زيد من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، مرفوعاً 

 .83عن محاد، قال: حدثين عمرو، عن جابر، موقوفا يرويه القواريري، الوجه الثاين:
 .84يرويه أمحد املوصلي عن محاد، عن عمرو، أو بلغين عنه، عن جابر، ورفعه الوجه الثالث:

 .85الوجه الرابع: وقال ابن حساب، عن محاد مسعت عمرا، أو حدثت عنه، عن جابر، موقوفا
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عت من عمرو، أو حدثين أخي سعيد عنه، وقال إسحاق بن أيب إسرائيل عن محاد: مس الوجه اخلامس:
 .86عن جابر، موقوفا

الوجه األول يرويه أبو الربيع الزهراين وهو ثقة مل يتكلم فيه أحد حبجة كما مّر حاله، فريويه مرفوعاً، وتابعه 
ولكن شك يف أن محاد بن زيد روى بواسطة أم  87أمحد بن إبراهيم بالوجه الثالث يف الرفع، وهو صدوق،

 لواسطة.بدون ا
أما الوجه الثاين فريويه القواريري موقوفاً وهو ثقة ثبت وقد تقدمت ترمجته، ورواه بالشك بالواسطة وبدون  

الواسطة، وتابعه يف الوقف والشك ابن حساب وهوأيضًا ثقة، كما مّر وأيضًا إسحاق وهو 
ة الصدوق، فالرفع يف فالذين يروون السند رفعًا أو وقفًا كلهم ثقات وعلى األقل يف الدرج88صدوق،

السند من الثقة كزيادة الثقة وهي مقبولة، وقال الدارقطين بأن رفعه صحيح، وهو حمفوظ عن أيب الزبري، 
 عن جابر، مرفوعا.

واحلديث 89"حيتمل أن يكون حدث محاد مرة كذا، ومرة كذا"، :وإليه أشار أبو زرعة ملا سئل عنه فقال
من طريق أيب سفيان وأيب الزبري، كالمها عن  ،90مرو بن دينارقد صح عن جابر مرفوعا من غري طريق ع

ومحاد بن زيد معروف عنه وقفه للمرفوعات إذا  جابر مرفوعا، وصرح فيه أبو سفيان وأبو الزبري بالسماع.
شك فيها، ألنه مل يكن صاحب كتاب. مث أن أبا الربيع الزهراين يرويه مرفوعاً بال شك فريَجح. فاحلديث 

  ابعات والشواهد، أما الشواهد فمنها:صحيح باملت
فاحلديث صحيح وصححه الشيخ  92وحديث أنس بن مالك 91حديث عبد اهلل بن بريدة عن أبيه
 واهلل أعلم. 93األرنوؤط واأللباين رمحهما اهلل تعاىل،

 الرواية الحادية عشر
 باهلل اليشرك مات من :ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن جابر، عن دينار، بن عمرو حديث عن "وسئل -3254 .11
 .النار" دخل شيئا باهلل يشرك مات ومن اجلنة، دخل شيئا

 الدراسة:
 اختلفوا على محاد يف هذا احلديث على طريقني:

 .مرفوعاً  جابر، عن عمرو، من طريق زيد، بن محاد الوجه األول: يرويه املقدمي،عن
 عنه،عن حدثتأو  عمرا، قال: مسعت محاد، عن وأبوالربيع، حرب، بن الوجه الثاين: يرويه سليمان

 .94جابر،موقوفا
فاملقدمي يرويه مرفوعاً، وهو ثقة وقد تقدمت حاله، أما الوجه الثاين فريويه أبو الربيع وهو ثقة وتابعه 

فالذين يروون موقوفًا هم أكثر ثقة من الذي يروي رفعاً، ولكن  سليمان بن حرب، وهو ثقة إمام حافظ،
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 عن الزبري، وأيب دينار، عمروبن عن ويرويها أبوالعطوف،بالشك بالواسطة بني محاد وعمرو بن دينار، 
 وبكراملزين، وأبوالزبري، أبوسفيان، ولكن رفعه 95جابر مرفوعاً، وأبو العطوف وهو وإن كان ضعيفا،

 جابر. عن واحلسن، وعطاء،
 فالرفع صحيح بوجوٍه:

 املقدمي يرويه عن محاد وهو ثقة. .1

 وبكر ،وهو صدوق مدلس هو صدوق، وأبوالزبري،و  رفعه عن جابر مخسة رواة وهم: أبوسفيان، .2
 96وهو ثقة فاضل، واحلسن، وهو ثقة فقيه فاضل، وهو ثقة ثبت جليل، وعطاء، املزين،

  فالذين يروون مرفوعاً من غري طريق عمرو بن دينار وهم ثقات، كما ذكرنا فالرفع صحيح، واهلل أعلم.
االتصال من طريق أيب الربيع وسليمان بن فاحلديث صحيح وإن كان يف طريق محاد بن زيد شك يف 

حرب، ولكن له طرق آخرى من غري طريق محاد بن زيد مرفوعة صحيحة بدون الشك يف االتصال كما 
، وصححه الشيخ األرنؤوط واأللباين 97ذكرنا، وله شواهد صحيحة من حديث عبد اهلل بن مسعود

 واهلل أعلم.  98رمحهما اهلل،

 الرواية الثانية عشر
 يدعو: يامقلب أن يكثر ملسو هيلع هللا ىلص النيب كان  عائشة، عن احلسن، حديث عن "وسئل -3667 .12

 ." .... القلوب
 الدراسة:

 جند االختالف على محاد بن زيد يف هذه الرواية على وحهني ووقفت على ثالثة أخرى:
 عن زياد، بن ومعلى وهشام، أيوب، من طريق زيد، بن محاد عن عباد، بن الوجه األول: يرويه شهاب

 .99عائشة عن سن،احل
 .100احلسن عن ومعلى، وهشام، يونس، من طريق محاد، عن وأبوالربيع، الوجه الثاين: يرويه مسدد،

 . 101من طريق حممد بن عبيد بن حساب :الوجه الثالث

 .102الوجه الرابع: من طريق يونس
 .103من طريق سليمان عن محاد :الوجه اخلامس

 فريويه مرفوعاً عن عائشة. 104الوجه األول يرويه شهاب بن عباد وهو ثقة،
 والوجه الثاين يرويه أبو الربيع وتابعه مسدد، ومها ثقتان.

 فهما يرويان مرفوعاً ولكن اإلمام الدار قطين قد أشار بأهنما يرويان مرسالً، ولكن ما وجدنا من يرويه مرسالً، 
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وحممد بن عبيد وهم ثقات والوجه الثالث والرابع واخلامس أيضًا مروي من الثقات وهم: يونس وسليمان 
أعالم، فالرواية مرفوعة صحيحة ومل أقف على اإلرسال يف الكتب احلديثية من طريق محاد بن زيد وال من 

 طرق أخرى.
الصحيح أن السند مرفوع ولكن فيه االنقطاع ألن احلسن البصري مل يسمع من عائشة رضي اهلل عنها. 

 واهلل أعلم.105د اهلل بن عمرو بن العاص،وهذا حديث صحيح لغريه وله شاهد من حديث عب

 الرواية الثالثة عشر
 األذنان ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يزيد، بنت أمساء عن حوشب، بن شهر حديث عن "وسئل -4053 .13
 .الرأس" من

 الدراسة:
 أصحاب ابن زيد اختلفوا عليه يف هذه الرواية على طريقني: 

 أمساء عن شهر، عن تغلب، بن أبان طريقمن  زيد بن محاد عن حرب، بن الوجه األول: يرويه سليمان
 .106يزيد بنت

 .107الوجه الثاين: محاد بن زيد، عن أيب ربيعة، عن شهر عن أيب أمامة
 فسليمان بن حرب يرويه عن أمساء بنت يزيد ويدخل بني محاد وشهر أبان بن تغلب. وهو ثقة إمام حافظ، 

بن حرب يف املخرج فريوون عن أيب أمامة أما الذين يروون عن أيب أمامة فهم سبعة وخالفوا سليمان 
 وقتيبة، ومسدد، وسليمان وحيىي، ويونس، عفان، :وذكروا سنان بن ربيعة بداًل من أبان بن تغلب، وهم

 ، وقد مرت أحواهلم كلهم، 108وحممد بن زياد وهؤالء كلهم ثقات غري ابن زياد وهو صدوق خيطئ
 فنرجح روايتهم عن أيب أمامة بأسباب: 

خيالفون سليمان بن حرب يف املخرج هم ثقات وكثريون غري أن سليمان بن حرب انفرد بروايته  إن الذين
 عن أمساء ينت يزيد.

 إن سليمان بن حرب مرة يرويه عن أيب أمامة فتابعهم فهو الصحيح ولعله وهم عن أمساء بنت يزيد.
أبو هريرة وعبد اهلل بن عمر، وأبو فقوله: "األذنان من الرأس": روي مرفوعاً عن فريق من الصحابة، منهم: 

موسى األشعري، وعبد اهلل بن زيد، وأنس بن مالك، وعائشة، وعبد اهلل بن عباس، وغريهم، وهذه 
األحاديث ال يصح منها شيٌء مرفوعاً، فأسانيدها ال خيلو واحد منها من مقال، فهي إما ضعيفة بضعف 

لكالم يف تبيني ضعفها وتعليلها مبا ال مزيد عليه بعض رواهتا، أو معلولة بانقطاع وغريه، وقد بسط ا
 واهلل أعلم.109الدارقطين يف سننه، لكن قد ثبت موقوفاً عن غري واحد من الصحابة،



ورلٹنی  131 ء2017ویپ اٹج ا

 الرواية الرابعة عشر
 ميوت مسلم من ما ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عائشة، عن يزيد، بن اهلل عبد حديث عن "وسئل -3723 .14

 فيه"...... شفعوا إال فيشفعون مئة يكونوا أن يبلغون الناس من أمة عليه فيصلي

 الدراسة:
 جند االختالف على محاد يف هذه الرواية على طريقني: 

 بن هلل عبدا عن قالبة، أيب عن أيوب، سعيد عن بن ومسدد، وقتيبة حرب، بن الوجه األول: سليمان
 .110موقوفاً  عائشة عن يزيد،

 .هبذا اإلسناد مرفوعاً  محاد، عن الوجه الثاين: غريهم،
فالذين يروون موقوفًا هم: سليمان، ومسدد، وقتيبة، فكلهم ثقات كما ذكرنا حاهلم، وما وجدنا من 
يروون مرفوعًا عن محاد بن زيد غري أن الروايات األخرى من غري طريق محاد بن زيد كلها مرفوعة مروية 

ن زيد، وهو حافظ إال ، رفعها احلماين عن محاد ب111من الثقات كما سبق. ووجدنا رواية مالك بن هبرية
يزيد بن هارون، عارم أبو النعمان، حممد بن عبيد،  وتابعوه احلماين،112أهنم اهتموه بسرقة احلديث،

إسحاق بن إبراهيم املروزي وليث بن محاد الصفار وسعيد بن عمرو األشعثي وحممد بن بكري، وحممد بن 
 ، 113أيب بكر املقدمي

 فضعفه ال يعترب. 114ري ليث بن محاد الصفارفكلهم ثقات وقد ذكرت أحواهلم سابقاً غ
 فالرفع صحيح من طريق محاد بن زيد ولكن يف حديث ابن هبرية ال من حديث عائشة رضي اهلل عنهم أمجعني.

وابن عباس رضي اهلل عنهم، حديث ميمونة: وحديث ابن  115للحديث شواهد من حديث ميمونة
 أعلم. ، واهلل117والعلماء صححوا احلديث بطرق كثرية 116عباس

 الرواية الخامسة عشر
، قال: ال ميوت ملسلم ثالثة إال  ملسو هيلع هللا ىلص"وسئل عن حديث زر، عن ابن مسعود، عن النيب  -703 .15

 كانوا له حجابا من النار".

 الدِّرَاَسة
 أصحاب ابن زيد اختلفوا عليه رفعاً ووقفاً:

أمحد بن إبراهيم يرويه 118ملسو هيلع هللا ىلصالوجه األول: محاد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل، عن النيب 
 119وهو صدوق.

يرويه ثالثة وهم: إسحاق بن أيب 120الوجه الثاين: محاد بن زيد، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهلل
 121إسرائيل وأبو الربيع، والقواريري وكلهم ثقات،
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 بعد الدراسة وجدنا أن الطريق الثاين أصح ألمٍر:
 وثقًة. إن الوجه الثاين املوقوف مروي من الثقات وهم أكثر عدداً  .1

ومن  122فالصحيح أن السند عن محاد بن زيد بالوجه الثاين أصح، وللحديث شواهد من رواية أيب هريرة
 فاحلديث صحيح بالشواهد، واهلل أعلم. 124ومن رواية أيب ذر 123رواية أنس

 الرواية السادسة عشر
 حترمي يف ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن طالب، أيب بن علي عن احلنفية، بن حممد حديث عن "وسئل -458 .16

 األهلية". احلمر حلوم وحترمي املتعة، نكاح
 الدِّرَاَسة

 توجد االختالف على محاد يف سند هذه الرواية على ثالثة طرق:
، يرويه 125علي عن أبيه، عن وحده، عبداهلل عن الزهري، عن معمر ومالك، الوجه األول: محاد. عن

خداش وهو خالد بن خداش أبو اهليثم  الن  ْعمان، ثقة ثبت تغري يف آخر عمره. وخالد بن أبو عارم هو
 .126املهليب موالهم البصري صدوق خيطىء

، يرويه حممد بن أيب بكر 127مرسال علي عن عبداهلل، عن الزهري، عن معمر، عن الوجه الثاين: محاد،
 .128وهو حممد بن أيب بكر املقدمي ثقة املقدمي

 أبيه، عن وحده، اهلل عبد عن الزهري، عن مالك، عن سعيد، بن حيىي عن زيد، بن الوجه الثالث: محاد
، يرويه خالد بن خداش وهو خالد بن خداش أبو اهليثم املهليب موالهم البصري صدوق 129علي عن

 .130خيطىء
 بعد الداسة جند أن الوجه األول أصح ألنه مروي من الرواة وهم أكثر ثقة وعدداً.

 اهلل رضي بكر أيب بنت اءأمس رواية من وشاهد 131فاحلديث صحيح وله شواهد من حديث جابر
 فمخرج يف الصحيحني، واهلل أعلم. 132عنهما

 الرواية السابعة عشر
لدغتين : ملسو هيلع هللا ىلص"وسئل عن حديث أيب صاحل، عن أيب هريرة: أن رجال قال للنيب  -1965 .17

 عقرب، فقال: أما إنك لو قلت حني أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التامات" ... احلديث.
 الدِّرَاَسة

 د بن زيد على وجهني:اختلفوا على محا
 .134، ولوين ثقة133الوجه األول: يرويه لوين عن محاد بن زيدعن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة
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،يرويه اثنان ومها ثقتان املقدمي 135الوجه الثاين: محاد بن زيد، عن سهيل، عن أبيه أن رجال من أسلم
 وأبو الربيع وقد ذكرت أحواهلم.

أصح ألنه مروي من الثقات وهم أكثر عددًا وثقًة من الوجه األول.  بعد الدراسة جند أن الوجه الثاين
 شرط على صحيح وأيضًا رجح اإلمام الدارقطين الوجه الثاين، فالسند صحيح بالوجه الثاين، وإسناده

 مسلم، واهلل أعلم.
 الخاتمة:

ا البحث، وبعد هذه احلمد هلل الذي أنعم علينا بتوفيق كتابة هذا البحث وأمت علينا السهولة باكمال هذ
 اجلولة القصرية وصلت إىل النتائج التالية:

إن العلل وأنواعه من أصعب العلم يف علوم احلديث، حيتاج ممارسة تامة واالطالع الكامل على  .1
األسانيد واملتون، وهبا يستطيع الباحث أن يستخرج األوهام أو خطإ الراوي أو العلة األخرى يف السند 

 احلديث.أو املنت تقدح صحة 

إن اإلمام الدارقطين له باع طويل يف ذكر تعليل األحاديث وخاصة االختالف على الراوي الذي يدور  .2
 عليه السند يف احلديث، فله منهج خاص يف ذكر العلة هبذا األسلوب.

إن اإلمام الدارقطين يذكر املنت يف صورة املسألة ويبدأ ب  "سئل" مث يذكر املنت باالختصار، مث يأيت  .3
طرق خمتلفة كاملة للحديث ويعني لكل طريق مدار احلديث مث يذكر االختالف الكامل على ذلك ب

املدار من أصحابه وتالميذه وبعد االنتهاء من هذا االختالف ينتقل إىل طريق آخر ويعني املدار مث 
 يذكر االختالف وهلم جراً يذكر مجيع الطريق.

انيد كلها ألحاديث معلة عنده، ومن يريد أن يطلع على قلما يرتك الطريق للحديث وإال قد مجع األس .4
 احلديث املعل فلرياجع كتابه.

 يف معظم األحيان يرجح الطريق من هذه الطرق كلها ويشري إىل األصح منها. .5

أحاديث محاد بن زيد باالختالف عليه يف كتابه "العلل الواردة يف  17إن اإلمام الدارقطين قد ذكر  .6
سب اطالعي وعلمي، وهناك أئمة آخرون قد ذكر اإلمام الدارقطين االختالف األحاديث النبوية" ح

عليهم يف كتابه، ومروياهتم حتتاج الدراسة كبحث مستقل، فهذا البحث كمبدأ للبحوث العلمية 
 وصلى اهلل على النيب املصطفى. األخرى يف كتابه، واهلل أعلم.

 الهوامش والمصادر
                                                 

نزه  ة النظ  ر يف توض  يح فب  ة الفك  ر يف مص  طلح أه  ل  ،أمح  د ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن أمح  د، ب  ن حج  ر العس  قالينا 1
 .43ص ،مطبعة سفري بالرياض ه 1422، 1، ط:د اهلل بن ضيف اهلل الرحيليعبحتقيق  :األثر
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 .521-124: 19، القاهرة ،دار احلديثء، 2006: 1. طسري أعالم النبالء. حممد بن أمحد ،الذهيب 2
 .حممد بن عيسى الطباع من طريق 3468الكربى  ويف ،7/91 النََّساِئي أخرجه 3
 وال   دارِِمي( 509) 1/70 ويف( 468) 1/65 ويف( 437) 1/61 هم يف مس   ند أمح   ديروي   ه أكث   ر م   ن عش   رة رواة ورواي   ت 4

ِم ذي 2533 ماج ة واب ن 4502وأبوداود 2297 واحل اكم يف املس تدرك  (148 /10ش رح الس نة )والبغ وي يف  2158 والرتر
ش رح طح اوي يف وال (213)ص: واب ن اجل ارود يف املنتق ى  (132 /1)وابن أيب عاصم يف اآلح اد واملث اين  (390 /4)

م  ن طري ق ُس  َليمان  (35 /2) همس ند، والب  زار يف (71 /1) همس نديف  الطيالس  يوأب و داؤد  (56 /5مش كل اآلث  ار )
وحمم  د ب  ن عبي  د ب  ن  س  ليمان ب  ن داود أب  و الربي  عوُعبَ ْي  داهلل و  َعْب  دة، ب  ن وأمح  د وأبوالن  ْعم  ان، وَعفَّ  ان، ب  ن ح  رب،

 .حممد بن عبد امللك القرشيو  سيالطيالوأبو داؤد  حبان بن هالل، و حساب
ص: ويف  82ص:  ويف 502ص:  ويف 393ص:  ويف 250تقري  ب الته   ذيب ص:  :انظ  ر أح   واهلم عل  ى الرتتي   ب يف 5

 .1234 /5تاريخ اإلسالم ويف  250ص: ويف  149ص: ويف  495ص: ويف  251ص: ويف  373
 .501تقريب التهذيب ص:  6
فري   ق م   ن الب   احثني حتقي   ق  ،العل   ل الب   ن أيب ح   امت ،ب   ن حمم   د ب   ن إدري   سحمم   د عب   د ال   رمحن  وأب    ،اب   ن أيب ح   امت 7

ه     مط   ابع  1427، 1، ط: بإش   راف وعناي   ة د/ س   عد ب   ن عب   د اهلل احلمي   د و د/ خال   د ب   ن عب   د ال   رمحن اجلريس   ي
 .184 /4 - احلميضي

أب و  ،الس امرائي : ص بحيحتقي ق ،علل الرتمذي الكبري ،حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى ،الرتمذي أبو عيسى 8
 .595بريوت –مكتبة النهضة العربية  ،عامل الكتب، 1409 ،1، ط:حممود خليل الصعيدي ،املعاطي النوري

وحمم د  2، 1أمحد حمم د ش اكر ج   حتقيق وتعليق:، سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة ،الرتمذي أبو عيسى 9
 4/461  ه1395، 2ط:  5، 4ألزهر الشريف ج  وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف ا3فؤاد عبد الباقي ج  

 .57 /5شرح مشكل اآلثار وكما رواه اإلمام الطحاوي يف  461 /4سنن الرتمذي  10
 .464ص: ويف  178ص: ويف  ،591تقريب التهذيب ص: أحواهلم يف:  :انظر 11
 .(4408ابن حبان )و  ،(1402والرتمذي ) ،(4352وأبو داود ) ،(25( )1676مسلم )و  ،(6878أخرجه البخاري ) 12
 عنها. 8/23ويف  7/101( والنسائي 4353أخرجه أبو داود ) 13
 (140 /10)، والط رباين يف الكب ري ع ون ب ن عم ارة، رفع ه( م ن طري ق 102 /7الكام ل )أخرجه ابن عدي يف كتابه  14

 .هاشم بن حممد الربعيمن طريق 
 .434تقريب التهذيب ص:  15
، 1:عب  د املعط  ي أم  ني قلعج  ي، ط :حتقي  ق ،الض  عفاء الكب  ري ،ب  ن موس  ىحمم  د ب  ن عم  رو العقيل  ي، جعف  ر  وأب   16

حي  در ، دائ  رة املع  ارف العثماني  ة .الثق  ات، اب  ن حب  ان، حمم  د. 344 /4 ب  ريوت، –دار املكتب  ة العلمي  ة  .م1984
 .243 /9 ه 1393 :1ط ،الدكن ،آباد

موقوف  اً.  ي  ل، وعل  ي ب  ن عثم  انموس  ى ب  ن إمساعم  ن طري  ق  (114فض  ائل الق  رآن )ص: يف اب  ن الض  ريس أخرج  ه  17
عم ل الي وم والليل ة ويف  موقوف اً، قتيب ة ب ن س عيد ق ال ح دثنا محّ ادمن طري ق  (251 /9الكربى ) هسننوالنسائي يف 

 به.قتيبة بن سعيد من طريق  (422)ص: 
 .549تقريب التهذيب ص:  18
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 .(225 /1املعجم األوسط )أخرجه الطرباين يف  19
 ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،بن عدي اجلرجاين، اأمحد وأبوأبوداؤد والعقيلي، انظر:  ضعفه ابن معني والنسائي 20

دار .م1997 :1علي حممد معوض، وشارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو س نة، ط-حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود
، ثمان بن قَامْي ازحممد بن أمحد بن ع، الذهيب. 3/334. الضعفاء الكبري 487 /6لبنان -بريوت -الكتب العلمية 

 .460 /5لسان امليزان . 89 /3ميزان االعتدال يف نقد الرجال 
 .(120فضائل القرآن )ص: يف ابن الضريس أخرجه  21
( . 2638/  7واب  ن ع  دي يف الكام  ل ) (.298رق  م  126( واب  ن الض  ريس )ص206 - 205/  8أخرج  ه الرتم  ذي ) 22

 (.2284رقم  453 - 452/  5يهقي يف الشعب )ومن طريقه الب (.566/  1واحلاكم يف املستدرك )
( . والبيهق ي يف ش عب اإلمي ان 243/  1والعقيل ي يف الض عفاء ) (.3057رق م  204 - 203/  8أخرج ه الرتم ذي ) 23

 (.2886رقم  455 - 454/  5)
 (195/2)وأبو أمية الطرسوسي يف مسند أيب هريرة . (686رقم  185أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة )ص 24
 /2مس   ند الش   هاب )يف القض   اعي و س   ليمان ب   ن أي   وب، ( م   ن طري   ق 79)ص: يف األمث   ال لرامهرم   زي أخرج   ه ا 25

 مرفوعاً. (384أمثال احلديث )ص: من طريقه وأبو الشيخ يف  (279
 .(250تقريب التهذيب )ص:  26
 مل أجد من أخرج هذا الطريق غري الدراقطين. 27
 .(250تقريب التهذيب )ص:  28
 به. سليمان بن حرب ( من طريق235 /1أخبار أصبهان ) رجه أبو نعيم يفأخ 29
 .(250تقريب التهذيب )ص:  30
الك ربى ب ه، والبيهق ي يف س ننه  (340 /1)والبخاري يف تارخيه الكبري ليث، من طريقال (264 /1) أخرجه أبو داؤد 31

 من طريقه مرفوعاً. (271 /2)
 .251ص: ، وفي528 تقريب التهذيب ص:انظر على الرتتيب:  32
 مل أجد من أخرج هذه الطرق الثالثة كلها غري الدارقطين. 33
 .(495تقريب التهذيب )ص:  34
 .(593تقريب التهذيب )ص:  35
 .(117تقريب التهذيب )ص:  36
ب  ن ال  راوي الث  اين يق  ال: و  .464تقري  ب الته  ذيب ص:  ،ص  دوق اخ  تلط ج  دا ومل يتمي  ز حديث  ه ف  رتكاللي  ث وه  و  37

إمساعي  ل ب ن إب  راهيم احلج  ازي جمه  ول  الثال  ث، ويق  ال:و . 153تقري  ب الته ذيب ص: ،  يس  ار جمه  ولأيب عب د اهلل
 .88تقريب التهذيب ص: ، احلال

 .(495تقريب التهذيب )ص:  38
 .(593تقريب التهذيب )ص: 39 
 .107 /1مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند ه ، 1326: 1العسقالين، أمحد بن علي. هتذيب التهذيب. ط 40
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، ط: : س عيد عب د ال رمحن موس ى القزق يحتقي ق تغليق التعليق عل ى ص حيح البخ اريالعسقالين، أمحد بن علي،  41
 .337 /2األردن –عمان  ،بريوت -دار عمار  ،املكتب اإلسالمي ه ،1405 1

 .340 /1الدكن ،دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد. ط: التاريخ الكبري. حممد بن إمساعيل البخاري، 42
 ، ففيه انقطاع.املغرية بن شعبةعن  عن عطاء اخلراساين 1428( وابن ماجة616أخرجه أبو داود ) 43
 1705ويف ) 1705واب    ن خزمي    ة 1129( وأب    و داود1998( ويف )1997) 3/17( ومس    لم16991) 4/95خرج    ه أمح    د أ 44

 .(1868( ويف )1867و
 .(23509) 5/368أخرجه أمحد  45
، ش  عبة ثق  ة ح  افظ م  تقن. و 472تقري  ب الته  ذيب ص:  ،حيح الكت  اب إال أن في  ه غفل  ةحمم  د ب  ن جعف  ر ثق  ة ص   46

عب   د اهلل ب   ن رباح،ثق   ةتقريب . و 97تقري   ب الته   ذيب ص: ، األزرق ب   ن ق   يس ثق   ة. و 266تقري   ب الته   ذيب ص: 
 .302التهذيب ص: 

عس   اكر يف "ت   اريخ واب   ن  ،ال   روض البس   ام(/417ومت   ام يف "فوائ   ده" ) ،(2/262أخرج   ه اب   ن ع   دي يف"الكام   ل" ) 47
 .( من طريق إبراهيم بن احلجاج السامي38/323( و )26/392دمشق" )

والبيهق   ي يف س   ننه  ،(316 /10ش   رح مش   كل اآلث   ار )ويف  ،(372 /1ش   رح مع   اين اآلث   ار )أخرج   ه الطح   اوي يف  48
 ( موقوفاً.679 /2الكربى )

 .216تقريب التهذيب ص: ، ثقة جليلكريا وهو ، وأما ز 88تقريب التهذيب ص: ، ثقة يهم قليالأما إبراهيم وكان  49
. 216تقري   ب الته   ذيب ص: ، ثق   ة جلي   ل. والث   اين فه   و 173تقري   ب الته   ذيب ص: ، ص   دوق ع   املأم   ا ال   راوي األول فه   و  50

 .182تقريب التهذيب ص:  ،صدوق. والرابع فهو 606تقريب التهذيب ص: ، ثقة متقن عابدوالثالث فهو 
 .188 /2 علل احلديث البن أيب حامت 51
(، وح ديث عب د اهلل ب ن س رجس 711ومس لم ) ،(663ح ديث عب د اهلل ب ن حبين ة )أخرجه البخ اري يف ص حيحه  52

 .(712عند مسلم )
ع ادل  -ش عيب األرن ؤوط حتقي ق  ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،أمحد بن حممد بن حنبلالشيباين، عبد اهلل  وأب 53

 112 /14 - مؤسس ة الرس الة ،ه   1421 ،1ط:  ،احملس ن الرتك يإش راف: د عب د اهلل ب ن عب د  - مرش د، وآخ رون
 .509 /16و 409 /16و 539 /15و

 /1ش رح مش كل اآلث ار )والطح اوي يف حمم د ب ن ج امع العط ار،  ( م ن طري ق52 /5يعل ى املوص لي ) وأب أخرجه  54
 ( هبذا اإلسناد.274 /3شرح معاين اآلثار )ويف  مسدد ( من طريق207

 ومل أقف على من رواه عن محاد بن زيد موقوفاً.مل أجد من أخرجه  55
العل  ل  ،احلس  ن عل  ي ب  ن عم  ر ب  ن أمح  د وأب  ، ال  دارقطين ،523 /7الكام  ل يف ض  عفاء الرج  ال ض  عفه اب  ن ع  دي  56

 –م. دار طيب   ة  1985: 1 ط ،حتقي   ق وخت   ريج: حمف   وظ ال   رمحن زي   ن اهلل الس   لفي ،ال   واردة يف األحادي   ث النبوي   ة
 .154 /11الرياض

دار  ه   1419 2ص  حيح البخ  اري ط: ،البخ  اري، أب  و عب  د اهلل حمم  د ب  ن إمساعي  ل و 12149 3/114أمح  د  أخرج  ه 57
والقش  ريي، مس  لم ب  ن احلج  اج، ص  حيح مس  لم حتقي  ق: حمم  د  2851 ،4/34الري  اض  –الس  الم للنش  ر و التوزي  ع 

 .4888 8/33ويف  4887 6/32ه  1375، 1فؤاد عبد الباقي، ط: 
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 .4881 6/32ويف  4880 6/31و"مسلم"  19410 4/361أخرجه أمحد  رواية جرير بن عبد اهلل 58
 . 4885 6/32و"مسلم"  3643 4/252و"البخاري"  19570 4/375و"أمحد" 841أخرجه احلميدي  59
 .96 1871ومسلم  ،3644البخاري و  232 /8وأيضاً أمحد يف ، 3/43وأبو نعيم يف "احللية"117 /9أخرجه أمحد  60
 .(338 /5السنن الكربى )والبيهقي يف  ،(756 /2الطب النبوي )وأبو نعيم يف  (171 /2) هسنن يفداود  وأب أخرجه 61
 موقوفاً. (171 /2داود ) وأبأخرجه  62
 .556تقريب التهذيب ص: ، 233 /4ميزان االعتدال  63
 .231 /7تبريو  –دار الفكر ، احمللى باآلثار ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسيابن حزم،  64

 -املكت ب اإلس المي ه  ، 1405، 2، ط:رواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإ ،حممد ناصر الدين ،األلباين65 
 .158 /15مسند أمحد  .423 /13مسند أمحد . 161 /2األم  -ضعيف أيب داود . و 219 /4بريوت 

 رواية أيب عباد حيىي بن عباد مل أجدها يف الكتب احلديثية. 66
 .(478 /9املوصلي )جه أبو يعلى أخر  67
 ورواية أيب الربيع مل أجدها يف املصادر املتوفرة لدّي. 68
 .592تقريب التهذيب ص:  69
. فريوي ه مرفوع اً، وتابع ه املق دمي وه و ثق ة 373تقري ب الته ذيب ص: الوجه الثاين يرويه القواريري هو ثق ة ثب ت،  70

 .470تقريب التهذيب ص: 
 .251يب ص: تقريب التهذوهو ثقة  71
 (71 /2املس  تدرك )وأيض  اً احل  اكم يف  (77 /3الس  نن الك  ربى )مرفوع  اً، والنس  ائي يف  (329 /4)أخرج  ه البيهق  ي  72

 .(718 /2مسلم )و ، 4/98وأمحد  (183 /8حبان )وصححه، ووافقه الذهيب. وابن 
املعج    م ذا اإلس    ناد. ويف هب     5240(254 /5)مرفوع    اً. ويف  5217(246 /5املعج    م األوس    ط )أخرج    ه الط    رباين يف  73

 .13494(405 /12الكبري )
 ورواية القواريري اليت فيها خمالفة ليث بن محاد مل أجدها يف الكتب احلديثية. 74
 .535 /2املغين يف الضعفاء  75
 . 5922(218 /12)ه مسندأخرجه البزار يف  76
 .502تقريب التهذيب ص:  77
 (.126/1753 /3وابن حبان) ،(29/1566 /3ابن خزمية )و ( 3/101)البيهقي و  (180 /1) يف سننه داودأخرجه أبو  78
 .( 12/50أخرجه اخلطيب يف "تارخيه " ) 79
 .(122وطأ عبد اهلل بن وهب )ص: أخرجه أبو حممد عبد اهلل يف امل 80
 .76 /6سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  81
ويف "معج   م ش   يوخه"  ،(1783وأب   و يعل   ى يف مس   نده ) ،(892رق   م 2/876أخرجه   ا امل   روزي يف "تعظ   يم ق   در الص   الة" ) 82

 .(181 /1)والقضاعي يف مسند الشهاب  ،(374رقم 1/231والطرباين يف "املعجم الصغري" ) ،(179)
 مل أجدها يف الكتب احلديثية. 83
 مل أجدها يف الكتب احلديثية. 84
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 مل أجدها يف الكتب احلديثية. 85
 ثية.مل أجدها يف الكتب احلدي86 
 .77تقريب التهذيب ص: ،والثاين: و 251تقريب التهذيب ص:  :األول 87
 .100تقريب التهذيب ص:  88

 .178 /2علل احلديث البن أيب حامت 89 
 .(82أخرجه مسلم )90
، ويف 1/231و"النس ائي"  2621والرتم ذي  1079( وابن ماج ة 23395) 5/355( ويف 23325) 5/346أخرجه أمحد  91

 .326"الكربى" 
 .(1080خرجه ابن ماجة )أ 92
ص  حيح و  108 /2ص حيح وض عيف س نن النس ائي وأيض اً  115 /38و 365 /23 ، و228 /23مس ند أمح د انظ ر:  93

 .2صحيح وضعيف سنن أيب داود ص: و  119 /6وضعيف سنن الرتمذي 
ت من الروايات مل أجد الروايات عن محاد بن زيد ال رفعاً وال وقفاً يف الكتب احلديثية بني لدي، ولكن استفد 94

 يف كتاب الدارقطين بأن من ومن يرويها عن محاد بن زيد. 
دي وان الض عفاء و  390 /1مي زان االعت دال ، و 563 /4ت اريخ اإلس الم ، و 406 /2الكام ل يف ض عفاء الرج ال انظر:  95

 .61ص: 
. ويف 392ص: . ويف 127ص: . ويف 506ص: . ويف 283تقري     ب الته     ذيب ص: انظ    ر ح     اهلم عل     ى الرتتي    ب:  96

 .160ص: 
" وأخرج  ه الطيالس  ي 73، واب  ن من  ده "443و 425و 1/382، 1/374وأخرج  ه أمح  د  (1/485)أخرج  ه اب  ن حب  ان  97

 .92"، ومسلم"256"
سلس   لة و  196 /31 و382 /23 و381 /23 و375 /23 ، و372 /22 و269 /7 و134 /7 و 128 /6مس   ند أمح   د  98

 .1527 /7األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 
 مل أجدها. 99

 اهلل عب د إمساعي ل وأبو (348النعوت األمساء والصفات )ص: ويف  (156 /7السنن الكربى )أخرجه النسائي يف  100
 .(75)ص:  "األربعون يف دالئل التوحيداألنصاري يف " حممد بن

 .(730 /2الشريعة )أخرجه اآلجري يف  101
 .(151 /41أمحد )أخرجه  102
 .(285 /3بانة الكربى )اإلأخرجه ابن بطة يف  103

 .269تقريب التهذيب ص: 104 
 وصححه األرنؤوط. ،6569 مسند أمحد 105
 رواية أمساء بنت يزيد مل أجد من أخرجها. 106
 444و"اب ن ماج ة"  134( و"أب و داود"22666) 5/268( ويف 22638) 5/264( ويف 22576) 5/258أمح د أخرجه  107

عف ان، م ن ط رق  (33 /1شرح معاين اآلثار )والطحاوي يف  (121 /8)والطرباين يف املعجم الكبري  37والرتمذي"
 



ورلٹنی  139 ء2017ویپ اٹج ا

                                                                                                                            

ويونس، وحيىي، وسليمان، ومس دد، وقتيب ة، وحمم د ب ن زي اد ع ن مح اد ب ن زي د، ع ن س نان ب ن ربيع ة أيب ربيع ة، 
، واب   ن ع   دي يف الكام   ل 6/118الط   ربي يف تفس   ريه أخرج   ه و  مرفوع   اً. ع   ن أيب أمام   ة ع   ن ش   هر ب   ن حوش   ب،

، 67و 67-1/66، والبيهق      ي 146-1/145، واخلط      ايب يف غري      ب احل      ديث 104و 1/103طين ، وال      دارق3/1277
 من طرق عن محاد بن زيد، هبذا اإلسناد. 149-12/148واملزي يف هتذيب الكمال 

 .478تقريب التهذيب ص: 108 
 .92-1/91، و"التلخيص احلبري" 20-1/18، و"نصب الراية" 105-1/97انظر "سنن الدارقطين"  109
 أقف على من أخرجه موقوفاً من طريق محاد بن زيد وال مرفوعاً حلديث عائشة رضي اهلل عنها.مل  110
 (541 /1) (تاريخ ابن أيب خيثمة) 111

 .593تقريب التهذيب ص: 112 
يزي    د ب    ن ه    ارون، والط    رباين يف م    ن طري    ق  (281 /27)وأمح    د ، 7/303أخرج    ه البخ    اري يف "الت    اريخ الكب    ري" 113 

اب ن عس اكر و ( م ن طري ق حمم د ب ن عبي د، 3166، وأب و داود )أب و النعم ان ن طري ق ع ارم( م 665) /19"الكب ري" 
حمم د ب ن عبي د ب ن و إسحاق بن إبراهيم املروزي ولي ث ب ن مح اد الص فار من طريق  (509 /56تاريخ دمشق )يف 

م معج   يف اب   ن ق   انع و م   ن طري   ق إس   حاق ب   ن إب   راهيم امل   روزي،  27/166حس   اب وامل   زي يف "هت   ذيب الكم   ال" 
م  ن طري  ق  (2467 /5معرف  ة الص  حابة )يف نع  يم  وب  وأ س  عيد ب  ن عم  رو األش  عثي،م  ن طري  ق  (43 /3الص  حابة )

، حمم د ب ن عبي دأب و النعم ان،  عارم، يزيد بن هارون تسعتهم )احلماين، حممد بن أيب بكر املقدميو حممد بن بكري، 
حمم د ب ن أيب بك ر و حمم د ب ن بك ري، و  ألش عثيس عيد ب ن عم رو او إسحاق بن إب راهيم امل روزي ولي ث ب ن مح اد الص فار 

 عن محاد بن زيد، هبذا اإلسناد.( املقدمي
 .535 /2املغين يف الضعفاء 114 
 4/76والنسائي  334و 6/331ويف  6/331أخرجه أمحد 115 
 .(9249والبيهقي يف "الشعب" ) ،(948أخرجه مسلم ) 116
 .155 /40و 199 /41 و 104 /43 و 418 /44 و 41 /40 و 393 /44مسند أمحد  :انظر حتقيق الشيخ األرنؤوط 117
 .(139 /10املعجم الكبري )أخرجه الطرباين يف  118
 .77تقريب التهذيب ص:  119
 مل أجد من أخرجه.120 
 .373تقريب التهذيب ص: ، 251تقريب التهذيب ص: ، 100تقريب التهذيب ص: انظر أحواهلم على الرتتيب:  121
 بسند صحيح. (364 /16مسند أمحد ) 122

 .(1381( و )1248وأخرجه البخاري يف "الصحيح" )بسند صحيح،  (14 /20مسند أمحد )123 
 .(287 /35مسند أمحد ) 124
 .(477 /9) هتارخيأخرجه اخلطيب يف  125
 .(187تقريب التهذيب )ص: . (502تقريب التهذيب )ص:  126
 .(189 /2أمحد )أخرجه  127
 .(470تقريب التهذيب )ص:  128
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 .(477 /9) هتارخيأخرجه اخلطيب يف  129
 .(187تقريب التهذيب )ص: 130 
( 331/  1) والرتم    ذي( 199/  2)والنس    ائي ( 3788) وأب    وداود( 66/  6) ومس    لم( 16/  4) البخ    اري أخرج    ه 131

 .(87/  2) والدارمي
 .(353 ،346 ،345/  6) أمحد أخرجه 132
عم ل واب ن الس ين يف  (20 /1شرح مش كل اآلث ار )والطحاوي يف  (219 /9السنن الكربى )أخرجه النسائي يف  133

 .(654اليوم والليلة )ص: 
 .(481 تقريب التهذيب )ص: 134
 مل أجد من أخرجها.135


