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لأحمدالمسندعنالذبفي

الرحيمالرحمناللهبسم

والدراساتالبحوثمركزمقدمة

!

محمد،المرسلينإمامعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد،أما،الميامينالغروصحابته،الطاهرينالطيبينواله

نافعةعلميةمشاريعتبنيهاعبر،فاضلةعادةعلىالمبرةجرتفقد

الآلسير:الأولىبسلسلتهاابتداء،متتاليةسلاسلعلىمقسمة،متنوعة

،الإسلامأعلامسلسلة:المباركةالسلسلةبهذهانتهاءوليس،والأصحاب

الكريم.القارئيديبينالذيالكتابهذاهيأعمالهاباكورةكانتوالتي

توسعتبل،النافعةالعلميةالكتبطباعةفيالمبرةعملينحصرولم

يحرص،دوليةعلميةمؤتمراتإقامةإلىطموحاتهاوسمتجهودها

الفنونمختلففيالأكابرالعلماءمنكوكبةجمععلىلهاالمنظمون

،الأول"الأولون"السابقونبعنوانمؤتمرينالمبرةعقدتفقد،الشرعية

الإماممحورهوكان،الأول"الإسلامأعلام"ملتقىعقدتثم،والثاني

بنأحمدالإمامعنالثانيالملتقىالعامهذاتعقدثم،-إددهالبخاري

-إلله.حنبل

جادين،باحثينجهودعلىيقومبالمبرةوالدراساتلبحوثاومركز

تأليفأو،للمخطوطتحقيقبينما،العلميةومشاربهمجهودهمتتنوع

النشر.قبلأبحاثمراجعةأو،علميةمادةجمعأو،مستقل



المسددالقول

بالتزامنالسلسلةهذهبانشاءحسنةسنةيسن،الكتابهذايقدمإذوالمركز

الكتبفتطبع،منهالمرجوةلفائدتهوتتميما،الإسلامأعلامملتقىمع

جميعا.اللهرحمهمالإسلامبأعلامالمتعلقة

العلماءمنثلاثةسجالعلىالمسدد""القولالمباركالكتابهذاقاموقد

الذيحجر،ابنالحافظثم،والعراقي،الجوزيابن:الحفاظهمالكبار،

المسندهذابجلالةيليقدفاعاأحمدالإماممسندعنودافعالجهد،هذاتمم

بعضعنالوضعتهمةدفعأساسعلىيقومالكتابهذافملخص،ومصنفه

أحمد.الإماممسندأحاديث

إخراجإلىالقيمالكتابهذابطباعةقيامهاعندالمبرةتتطلع:الختاموفي

جمعتالتي،الكتبأعظممنكتابعنالدفاعتتناول،نافعةعلميةمادة

يغفروأن،بهالنفعيتممأنوجلعزاللهمنوترجوء!وو،نبيناحديث

عليه.والقادرذلكوليإنه،نشرهإلىسعىومنومحققهوقارئهلمؤلفه

الخضرسالممحمد

والأصحابالالبمبرةوالدراساتالبحوثمركزرئيس



لأحمدالمسندعنالذبفي

مةمن

!

ليسالذي،الأحمىبالعزالمختص،الأسمىباسمهالمتفردللهالحمد

لاتقدساالباطنوهما،تخيلاولالاالظاهر،مرمىوراءهولامنتهىدونه

وبعثعما،نعماأوليائهعلىوأسبغوعلما،رحمةشيءوسكلعدما،

وأرجحهم،ومنمىمحتداوأزكاهموعجما،عرباأنفسهممنرسولافيهم

بهموأشدهموعزما،يقيناوأقواهموفهماعلماوأوفرهموحلما،عقلا

حكمةوآلاهووصما،عيباوحاشاهوجسما،روحاوزكاهورحما،رأفة

وعزرهبهفآمنصما،واذاناغلفاوقلوباعميا،أعينابهوفتحوحكما،

عنوصدفبهوكذبقسما،السعادةمغنمفيلهاللهجعلمنونصره

فيفهوأعمىهذهفيكانومنحتما،الشقاءعليهاللهكتبمناياته

وصحبهالهوعلى،وتنمىتنموصلاةعليهاللهصلى،أعمىالآخرة

تسليما)1(.وسلم

بعد:أما

النبويةالسنةبعلمالاشتغالمنبهشرفناماعلىبالحمدللهفنلهج

الشريف،بالعلمالاشتغالالأوقاتإليهتصرفماخيرمنفإنه،الشريفة

أحوالفييبحثالذيالسنةعلملاسيما،الآخرةفيذخرهيرجىالذي

ء!.النبي

حقوقبتعريف"الشفالكتابهذإ،دلهاليحصبيعياضالقاضيمقدمة)1(

.t"،المصطفى



المسددالقول

أثنىكماهو،عليهثناءنحصيلا-وتعالىتبارك-عليهبالثناءونثني

أئمةعليهاتوفرالتي،الشريفةالعلمكتبلخدمةوفقناأن،نفسهعلى

مقدمهم:وفيرأسهموعلىوالعلماء،المحدثينساداتمنالهدى

-إ،دله.حنبلابنأحمدالإمام

الآلمبرةتنظمهالذي،الثانيالإسلامأعلامملتقىانعقادبمناسبةفإنه

ابنأحمد)الإماموموضوعه-،اللهحفظها-الكويتبدولةوالأصحاب

طيبةزمرةتجتمعحيث،العظيمةالفرصةهذهاهتبلنافقد،-إ،دده(حنبل

كتابطبعلنعيدخصوصا،الحديثوأهلعموما،العلمأهلمنجليلة

"القولكتابهوأحمد،الإماممسندحول-وجازتهعلى-جليل

-إ،دله.العسقلانيحجرابنللحافظالمسدد"

فيتنتظمحيث،وواضعيه،موضوعهمنجلالتهالكتابهذاويستمد

وعلمائها،الأمةأعلامجهودمنمباركةسلسلةاللطيفالكتابهذاسلك

صاحبالجوزيابنبالإماممروراالمسند،صاحبأحمدالإماممنبدءا

اللهرحمهمحجر،ابنالإمامثم،العراقيالإمامثم،التعقباتأصل

بعلومهم.ونفعنا،جميعا

منذالعلمطلبةأيديفيليسالوجود،عزيزالكتابهذاأنوجدناولما

فرصةومع،بهالانتفاعتتموعنايةخدمةمزيدإلىيحتاجمماأنهكما،مدة

وتحقيقهنشرهإعادةالمناسبمنأنهرأينا،المباركالملتقىهذاانعقاد

الطيبة.المناسبةهذهفيالأجلاءالعلماءعلىلنعرضه

له،لهشريكلاوحدهاللهفمن،وصوابخيرمنالعملهذافيكانفما

الحسن.الثناءوله،الفضلوله،النعمة



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

إنه،والعافيةالعفواللهونسأل،وأهلهبهأحقفنحن،زللمنفيهكانوما

الرحيم.البرهو

بدولةوالأصحابالآللمبرةالشكرتقديمإلاالمقامهذافييسعناولا

.المباركللملتقىوإهدائه،العملهذاطباعةتبنيهمعلىالكويت

الإسلامية،والمكتباتالمخطوطاتلإدارةالشكرتقديمعلينايتوجبكما

iما-،اللهحفظها-الكويتبدولة،الإسلاميةوالشئونالأوقافبوزارة

لذلكالمطلوبةالخطيةبالنسخوإمدادنا،الطيبالتعاونمنمنهموجدناه

.وأوفاهوأتمهالجزاءخيراللهفجزاهم،الكتاب

القصدوراءمنوالله

المحققان



!

ومسنده)1(أحمدبالإماميتعلقما

المسددالقول

عبدالإمامإلىرحلتهمنعودتهبعدمسندهتأليفأحمدالإمامبدأ

الصحابة،مسانيدعلىورتبه)2(،ابنهاللهعبدذلكقالكما،الرزاق

ستةأنهاإلىلهاعدهفياشيالواديفذهب،مسانيدهعددفيواختلف

كالتالي:قسمهامسنداعشرة

،العشرةوهم،البيتأهلمسند:الثاني،وبنيهالعباسمسند:الأول

الخامس:،هريرةأبيمسند:الرابع،وحدهعباسابنمسند:الثالث

عبدبنلجابر:السابععمر،ابنمسند:السادسمسعود،ابنمسند

سعيدوأبي،العاصبنلعمرو:التاسع،مالكبنلأنس:الثامن،الله

الثاني،والمكيينللمدنيين:عشرالحادي،لعائشة:العاشرمعا،الخدري

للكوفيين،:عشرالرابع،للبصريين:عشرالثالث،للشاميين:عشر

النساء.مسند:عشرالسادسللأنصار،:عشرالخامس

صالحبندخيلد.بحثمنوهوامشهابتمامهامختصرةالمقدمةهذه)1(

الله،عبدابنهبروايةأحمدالإماممسندعلىالقطيعيزيادات:بعنوان،اللحيدان

مستوعبة،مادةالفاضلالدكتورفيهقذم،نافعقيمبحثوهووتخريجا،دراسة

وانحصر،الفنهذافيالمتخصصينقبلمنوالإذاعةوالاهتمامالاعتناءتستحق

تناسبالتياليسيرةوالزيادةوالتأخيرالتقديممننوععلىالاختصاربعددورنا

الجزاء.خيرصاحبهاللهفجزى،الأصلقيمةمنتنقصولاالمقام

)25(.المدينيموسىلأبيالمسند،خصائص)2(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

موطنفيوعدهاعشر،سبعةإلى-إ،ددهحجرابنالحافظعدهابينما

هذه:-إ،دلهقولهفهوالأولالموطنأماعشر،ثمانيةإلىفأوصلهااخر

معه،وماالعشرةمسند:المسند:أصلعليهااشتملالتيالمسانيدأسماء

،عباسبناللهعبد:ومسند،وبنيهالعباس:وفيه،البيتأهلومسند:

عمر،بناللهعبدومسند:،هريرةأبيومسند:مسعود،ابنومسند:

ومسند:،والمدنيينالمكيين:ومسند،الأنصار:ومسند،جابر:ومسند

عائشة،:ومسند،الشاميين:ومسند،البصريين:ومسند،الكوفيين

عشرثمانيةإلىأسلفناكماأوصلهاالثانيالموطنوفي.النساءومسند:

بعض.إليبعضهاأضيفربما:وقالمسندا،

يظهرلكن،الكتابفيالرئيسةالمسانيدعددفيالاختلافيوجهوبهذا

وبنيه،العباسبمسندبدأاشيفالواديالمسانيد،هذهترتيبفيالاختلاف

العشرةذكريزدلمبينما،المطبوعيوافقوهو،بالعشرةبدأحجروابن

أهل)مسند:الثانيفيقولهإلااشيالواديوصففيبالجنةالمبشرين

كماهناأضافهمفلعله،البيتأهلغيروالعشرة(،العشرةوهم،البيت

حجر.ابنأشار

التكراروجوديفسرماوهذا،تنقيحهإتمامقبلأحمدالإماموتوفي

بينفيه"خلط:عساكرابنقالفقد،الرئيسةمسانيدهفيوالتداخل

الرجالأحاديثبعضهفيامتزجقدبل...،والمدنيينالشاميينأحاديث

بعينهالمرويالمعادالحديثتكرارفيهوكثر...،النسواناديثبأح

اللهعبدأبيجهةمنوقعاللهشاءإنذلكأظنولستوالإسنادبالمتن

يخفى،لامثلهعلىهذاومثل،أوفىالعلمهذافيمحلهفإن،-إ،دده



المسددالقول

قبل"مات:الجوزيابنوقال")1(،وترتيبه...تهذيبهقبلتوفينراهوقد

-.)2(

.ولهديبه"تنميحه

بمسنديختصإنماالترتيبعدمأنإلىذهبحجرابنالحافظلكن

المعجمكتابهفيقالحيثأحمد،الإماممسندبجميعلا،المقلين

منهفوقع،اللهعبدولدهفرتبها،المقلينمسانيديرتب"لم:المفهرس

ذلك")3(.ونحوالشاميفيالمدنيجعلمنكبيرإغفال

صحابيكلمروياتبجمعتعنىالمسانيدعلىالتصنيفطريقةكانتولما

العلماءأخر،يصحلموماحديثهمنصحمابينالتفريقدون،حدةعلى

ألفتالتيالحديثيةبالكتبالاحتجاجبعدماإلىفيهابماالاحتجاجمرتبة

قالحيث،الصلاحابنالحافظ:هذاأشهرمنأشهرومن،الأبوابعلى

فييخرجواأنفيها:عادتهمفهذهمنها:بعضاسمىأنبعدمقدمتهفي

محتجاحديثايكونبأنمتقيدينغيرحديثهمنرووهماصحابيكلمسند

الكتبمرتبةعن-مؤلفيهالجلالةجلتوإن-مرتبتهاتأخرتفلهذا.به

اص)4(0أعلمواللهالأبوابعلىالمصنفةالكتبمنبهاالتحقوماالخمسة

-إ،للة.كلامه

ذكرهقدكانوإنأحمد،مسنديعمأنينبغيلاالصلاحابنذكرهوما

علىمسندهفييحرصلمأحمدالإماملأن،المذكورةالمسانيدضمن

.(rr)الصحابةأسماءترتيب()1

()y03()الأحمدالمصعد.

47(.آ،1Y9)المفهرسالمعجم)3(

)38(.الحديثعلوم)4(



لأحمدالمسندعنالذبفي
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منينتقيكانوإنماالمسند،فيلهمخرجصحابيكلرواهماكلجمع

بههوصرجماوهذا،غيرهمنصحةوأعلىأجوديراهماأحاديثه

عليهماأملىحينماحنبلأخيهوابناللهعبدلابنهقالحيث،-إ،دله

سبعمائةمنأكثرمنوانتقيتهجمعتهقدالكتابهذا"إنكاملا:المسند

ء!وواللهرسولحديثمنفيهالمسلموناختلففماألفا،وخمسين

")1(.بحجةفليسوإلا،فيهكانفإن،إليهفارجعوا

أبويقولالمسند،أحاديثمعتعاملهمطريقةفيالعلماءمشىهذاوعلى

الحديث،لأصحابوثيقومرجع،كبيرأصلالكتاب"هذا:المدينيموسى

وعندومعتمدا،إمامافجعله،وافرةومسموعاتكثير،حديثمنأنتقي

الحديثأكثرعلىمحتو"فإنه:الذهبيويقولومستندا")2(،ملجأالتنازع

خبرافيهتجدأنوقل...فيهوهوإلاحديثيثبتأنوقل،النبوي

أنقىمسندهأنمنصفيشك"لا:حجرابنالحافظويقولساقطا")3(،

.(")انتخبهأنهعلىيدلوهذا)4(،غيرهمنرجالاوأتقنأحاديث

تكونلاالحجةكونمنالسابقةعبارتهختامفيأحمدالإمامذكرهماأما

نأمنهامرادهأنالعلماءبينفقدء!ووالنبيأحاديثمنكتابهفيبماإلا

هذاوفي،الإمامالمسندهذافيموجودةالصحيحةالأحاديثأصول

.2(1)نفسهالمصدر(1)

نفسه.المصدر2()

.3(4)الأحمدالمصعد)3(

المسانيد.فيحجرابنكلاملأنالمسانيد؟منيعني)4(

)1/447(.الصلاحابنكتابعلىالنكت)5(



المسددالقول

حديثمنمافإنه،صحيحوهوالأحاديثأصول"يريد:الجزريابنيقول

المسند")1(.هذافيأصلولهإلاغالبا

:فقال،التمامعلىلاالأغلبيةعلىأحمدالإمامكلامالذهبيحملوقبله

والسننالصحيحينفيفويةأحاديثفلناوإلاالأمر،غالبعلىالقول"هذا

المسند")2(.فيهيماوالأجزاء

تركهعلىالناسأجمعماتركأنهمسندهفيأحمدالإماممنهاجمنوكان

ذلكعلىنصكما،ذلكفيلهموافقداودأبيوصنيع،الأحاديثمن

ابنالإسلامشيخعننقلفد-الزركشيأي-وهو)3(،-إ،ددهالزركشي

أبيشرطعلىأكثرهفوجدأحمدمسنداعتبر"أنه:لهقوله-إ،دلهتيمية

.داود")4(

لم،حياتهمراحلمنمامرحلةفيكانتيميةابنالإسلامشيخقولولعل

علىأحمدالإمامشرطترجيحإلىفيهيذهباخرقولالهفإن،عليهيستقر

جماعةأحاديثعنمسندهأحمد"نزه:-إ،ددهالقائلفهوداود،أبيشرط

اللهعبدبنكثيرمشيخة:مثل،والترمذيداودكأبيالسننأهلعنهميروي

فييرويداودأبوكانوإن،جدهعن،أبيهعن،المزنيعوفبنعمروابن

.(")سننهفيداودأبيشرطمنأجودمسندهفيأحمدفشرطمنها،سننه

نفسه.المصدر(1)

.3(1)الأحمدالمصعد2()

نفسه.المصدر)3(

)1/356(.للزركشيالصلاحابنكتابعلىالنكت)4(

(o)59(.والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة(
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الإمامشرطبينالتوافقهوالأغلبأنعلىهذاالثانيكلامهيحملأو

بعضفي-إ،دلهأحمدالإماموعلاداود،وأبيالترمذيوشرطأحمد

أعلم.واللهمنهما،كللهروىمنلبعضيروفلمالأحيان

يدفعلا،مسندهفيأحمدالإمامأخرجهماجودةتقريرفيسبقماوكل

هذاإلىذهبكما،الموضوعاتوبعضبل،فيهالضعيفةالأحاديثوجود

مكانةمنينقصلاوهذاهذا،كتابناموضوعوهو،العلمأهلبعضالثاني

المتقدمةالإمامصاحبهمكانةيزحزحلاأولىبابومن،العظيمالمسندهذا

أحمدالإمامقصدماالمنتقدةالأحاديثهذهبعضمنفإن،الشأنهذافي

:قالحيثاللهعبدابنهذلكعلىنصعللها،لبيانمسندهفيإخراجها

العللكتابفيوسائرهاعللها،ذكربعضهامعلولةأحاديثفيه"أخرح

")1(.الصحيحفييخرجلئلا

الحديثضمنمنتصنفوالتيالمعلولةللأحاديثبالنسبةهذا

،الموضوعاتبعضعلىيحتويكونهمنزعملمابالنسبةأما،الضعيف

قالفقد،-إ،ددهكثيرابنومنهم،الفنهذاعلماءبعضبهذاصرحفقد

بلضعيفةأحاديث"فيه:الصلاحابنمقدمةفيهاختصرالذيكتابهفي

")2(.عسقلانوشهداءمرو،فضائلكأحاديث،موضوعة

بينالذيكتابهالحافظعليهابنىالتيالمشهورةقولتهالعراقيقالوبعده

أحاديثفيهبل،محققفهوفيهالضعيفوجود"أما:قولهوهيأيدينا،

)014(.خيرلابنالفهرسة)1(

)1/117(.الحديثعلوماختصار)2(
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أحاديثنفسهأحمدالإمامضعفوقدجزء،فيجمعتهاوقدموضوعة

.)1(
.!يه"

مكانةمنهماوالأعلى،زمانالهماالسابقوهوتيميةابنالإسلامشيخوأما

كل"ليس:قالوإنماالمسند،فيالموضوعبوجوديصرحفلم،العلمفي

هيمسندهأحاديثبل،صحيحإنهيقول،مسندهفي...أحمدرواهحديث

وقد،كذبهيظهرولمبالنقلالناسعندمعروفهوعمنالناسرواهاالتي

وجمهورهاغالبهالكن،باطلبلضعيفأنهعلىتدلعلةبعضهافييكون

داود")2(.أبيسننأحاديثمنأجودوهيبها،يحتججيدةأحاديث

فيالكذبيتعمدعمنيخرجلمأحمدالإمامأنإلىيذهب-إ،ددهوهو

وهذا،لهتقصدغيرمنحديثفيالكذبيقععمنيخرجقدوإنما،حديثه

يغلطقد"من:-إ،ددهقالفقد،مسندهفيالباطلةالأحاديثبعضيوقعما

ومسندالسننفيعنهمالروايةتوجد...الكذبيتعمدولاالحديثفي

فييرولمأحمدفإن،الكذبيتعمدمنبخلاف،ونحوهأحمدالإمام

هؤلاء".منأحدعنمسنده

نفىومنادعىمنبينقامالذيللخلافالمواطنبعضفيعرضوقد

الهمدانيالعلاءأبوالحافظ"تنازع:قائلاالمسندفيالموضوعاتوجود

فأنكر،موضوعحديثالمسندفيهل:الجوزيابنالفرجأبووالشيخ

أبوذلكوأثبت،موضوعحديثالمسندفييكونأنالعلاءأبوالحافظ

فإنالقولينبينمنافاةولا،باطلةأنهاعلمقدأحاديثفيهأنوبينالفرج

.(24)والإيضاحالتقييد(1)

.6(41/)السنةمنها!2()
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...باطلأنهعلىدليلقامالذيهوالفرجأبياصطلاحفيالموضوع

وأماالعلماء،باتفاقباطلأنهالموضوعاتفيذكرهماعلىوالغالب

المصنوعالمختلق:بالموضوعيريدونفإنماوأمثالهالعلاءأبوالحافظ

")1(.الكذبصاحبهتعمدالذي

قائلا:المسندأحاديثمنزلةفيقضاءهحجرابنالحافظقضىولهذا

،للمتابعاتيوردهاإنمامنهاوالضعافجياد،غالبهاأحاديثهأن"الحق

يضربصارثمأخرجهاوالأفراد،والغرائبالضعافمنالقليلوفيه

")2(.بقيةبعدهمنهاوبقىفشيئا،شيئاعليها

غيرمنتركماترتيبعلىأحمدالإمامبناللهعبددوريقتصرولمهذا،

الحافظوصفهاأحاديثبزيادةأيضاقاموإنما،الإمامالمسندمنترتيب

له،وموافقتهاالمسندلمادةمناسبتهااللهعبدرأى)3(،بالكثيرةالذهبي

تمبل،واحدةصورةفيالزياداتهذهتحصرولمبإضافتها،فقام

يلي:ماإلىتقسيمها

المسندإلىبنقلهااللهعبدقامالمسند،غيرفيأحمدللاماممرويات-أ

جدا.قليلالنوعوهذاإليها،التنبيهمع

بالمستخرج.أشبهوالدهرواهالأحاديثطرق-ب

)49(.والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة)1(

)1/024(.المنفعةتعجيل(2)

تصنيففيبجمعهاقاموقد524(،/)13النبلاءأعلامسير:المحققانقال)3(

البشائر.دارمطبوعاتمنوهو،صبريعامر/الفاضلالدكتورمستقل
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.والدهحديثهروىالذيالصحابيغيرروايةمنأحاديث-ص

واحد.والصحابيالألفاظبعضفيهاوزادوالدهفيهاشاركأحاديثد-

شيوخه.عناللهعبدرواهاتامةأحاديث-ص

أبيه،مسندفيزياداتهاللهعبدعليهاأقامالتيالتقسيماتأهموهذه

أمثلتهادونعناوينهاذكر-علىالكريمالقارئعلىاقتصرنا-اختصارا

المقدمة.هذهمنهاختصرتالذيالأصلفيالموجودة

عليه،والزياداتبالمسندالمتعلقةالأمورأهممنيعدأمرانذكرأنوبقي

بعضبزيادةأيضاقامقدالمسندراويالقطيعيكونمنذكرماوهوألا

مطلقا،زياداتهأثبتقدالعلماءبعضأننرىولأهميته،عليهالأحاديث

جدا،قليلةلكنهازياداتلهأثبتقدوبعضهممطلقا،نفاهاقدوبعضهم

ووصفهازياداتهأثبتفممن،الواحدةالكفأصابععددتتجاوزلا

لشيخكلامعلىهذاكلامهوبنى،اللكنويالحيعبدالعلامةبالكثرة

بزياداتالمتعلقالإسلامشيخكلامأنالصوابلكن،تيميةابنالإسلام

كتابعلىالقطيعيزادهمامرادهوإنمابالمسند،لهعلاقةلاالقطيعي

اللهعبدابنهزادثم)1(:-إ،ددهقالفقدأحمد،للامامالصحابةفضائل

زياداتوفي،زياداتالقطيعيبكرأبووزاد،زياداتأحمدمسندعلى

.اص)2(0موضوعةكثيرةأحاديثالقطيعي

عبد:الدكتورمحققهووافقه)89(،اللكنويالحيلعبدالفاضلةالأجوبة:انظر)1(

.غدةأبوالفتاح

منهاجفيقالهما،الإسلامشيخمرادبيانفيهذامنوأوضح:المحققانقال(2)

-سواءشيوخهمنسمعهمافيرويالفضائلكتبوأما:فيهجاءحيثأيضاالسنة
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المتأخرينومننظر،محلالإسلاملشيخاللكنوينسبهماأننعلموبهذا

قالحيث،الساعاتيأحمدالشيخ،المسندعلىزياداتللقطيعيأثبتواالذين

":الشيبانيحنبلبنأحمدالإماممسندترتيبفيالرباني"الفتحكتابهفي

بكرأبوالحافظرواهوقسم....أقسامستةإلىتنقسمالمسندأحاديث

")1(.الجميعأقلوهو-،تعالىالله-رحمهموأبيهاللهعبدغيرعن،القطيعي

بعضأننجدأنناإلا،الساعاتيعبركماالزياداتهذهقلةومع

هؤلاءمقدمةوفيالمسند،علىللقطيعيزيادةأينفىقدالمعاصرين

)2(:والترهيبالترغيبصحيحعلىمقدمتهفيقالفقد،الألبانيالعلامة

)1(

(2)

ثم،عندهثبتماإلاذلكفييرويلاأنيقصدلمفإنهضعيفاأوصحيحاكان-

القطيعيزياداتوفي،زياداتالقطيعىبكرأبووزاد،زياداتأحمدابنزاد

رواهاوأنهأحمدروايةمنتلكأنالجاهلفظن،موضوعةكذبكثيرةزيادات

متأخروكلهمالقطيعيشيوخالمذكورينالشيوخفإن،قبيحخطأوهذاالمسندفي

المنهاج:انظر.عنهأحمديرويممنلاأحمدعنيروىممنوهمأحمدعن

/7(.)79

أحدها:،وجوهمنوالجواب:المخالفعلىردهمعرضفياخرموطنفيوقال

أولا:فيقال،أحمدرواه:قولهوأما،بذلكلهوهيهات،النقلبتصحيحالمطالبة

أحاديثفيهروى،الصحابةفضائلفيمشهوركتابوله،المشهورالمسندلهأحمد

المسندفيتروىأنتصلحلالكونها،الضعفمنفيهالماالمسندفييرويهالا

اللهعبدابنهفيهزادالكتابهذاإنثم،الإرسالبغيرضعافاأومراسيللكونها

وفيها،زياداتشيوخهعنزاداللهعبدابنهعنرواهالذيالقطيعىإنثم،زيادات

.993()7/المنهاج:انظر.المعرفةأهلباتفاقموضوعةأحاديث

21(.)1/الربانيالفتح

151(.)1/والترهيبالترغيبصحيح
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اشتهر".لماخلافاالمسندفيزياداتله"ليس

قامالقطيعي-قدفهو-أي،وتأملنظرمحلأيضاهذاالمطلقنفيهأنإلا

ولهذا،حالهابيانيأتي،فقطأحاديثأربعةمنهاميز،يسيرةأحاديثبزيادة

أضبطمنالقطيعيلزياداتوصفهفيحجرابنالحافظعبارةكانت

القطيعيبكرأبيزياداتمنيسيرشيء"فيه:قالحيث،العبارات

")1(.اللهعبدعنالراوي

"إطراف:كتابهمنمواضععدةفيمواضعهاببيانحجرابنالحافظوقام

المهرة"إتحاف:وكتابه")2(،الحنبليالمسندبأطرافالمعتليالمسند

")3(.العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائد

فهي:المذكورةالأربعةالأحاديثوأما

الحراني،أحمدبنالحسنبناللهعبد:شعيبأبو"حدثنا:القطيعيقال

الشامي،عبلةأبيبنإبراهيمعن،مروانبنكثيرثنا،النفيليجعفرأبوثنا

يكنفدم-المدينةيعني-ء!وواللهرسولعدينادخل:قال!عنيماأنسعن

".والكتمبالحناءيغلفهاوكانبكر،أبيغيرأشمطأصحابهفي

القطيعي)4(.زياداتمنأنهحجرابنوذكر

.9Y1()المفهرسالمعجم)1(

155(.027/)1/:منها)2(

)1/393/928(.:منها)3(

928(،)1/393/المهرةوإتحاف(،275155//1)الفعتليالفسندإطراف(4)

سنةبمصرالميمنيةالأولىالطبعةعنالمصور-المطبوعفيعنهوبحثت

-و"إتحاف،المسند""إطرافمحققأيضايجدهولم،أجدهفلماهـ-،313
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وقال"ضعيف")1(،:معينابنفيهقال،مروانبنكثيرالحديثهذاوفي

وقال")2(،بالمنكراتيحدثببغدادكانكذاببشيء،ليس"شامي:أيضا

كذابا".وكان"رأيته:أيضا

القطيعي:قالفقدالثانيالحديثوأما

بنإبراهيمثنا،عثمةبنخالدبنمحمدثنا،يونسبنمحمدحدثنا

،البصرةأهلمنرجلعنمحمد،عنعامر،بناللهعبدعنسعد،

البرمن"ليس:قالء!وواللهرسولأن!عنيماالأسلميبرزةأبيعن

السفر".فيالصيام

القطيعي)3(.زياداتمنأنهحجرابنوذكر

الإسناد،هذافيالقطيعيشيخ،الكديميوهو،يونسبنمحمدوفيه

،(داود)وأبو)4(،هارونبنمحمدكذبه،الحديثيضعكذابوهو

منها:،الخطيةالنسخمنعددفي-مظانه-فيبهأظفرلمكما"،المهرة-

الكتبدارونسخة،)111(برقمببغدادالقادريةالمكتبةمنمصورةنسخة

برقمالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةونسخة،A()11برقمالمصرية

ف(.)4246

5114(.،)7994الدوريتاريخ)1(

.(fA\\/2)بغدادتاريخ(2)

المسندمنالمطبوعفيعنهوبحثنا7781(،74/)آ/الفعتليالفسندإطراف)3(

".المعتليالفسند"إطرافمحققبهيظفرلموكذا،بهنظفرفلم

)آ/5922(.عديلابنالكامل)4(

)1856(.الاجريسؤالات)5(
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وابنالمطرز)2(،زكريابنالقاسموالحافظأحمد)1(،الإمامبناللهوعبد

عدي)4(.وابن)3(،حبان

أعدم.والله،فيهمتكدمواحدغيرأيضاوفيه

القطيعي:قالفقد،الثالثالحديثوأما

شعبة،حدثنا،القعنبيحدثنا،الحباببنالفضل"حدثنا:القطيعيقال

مما"إنما:قالء!ووالنبيعنمسعود،أبيعن،ربعيعنمنصور،حدثنا

.(شئت")مافاصنعتستحلمإذا:الأولىالنبوةكلاممنالناسأدرك

القطيعي)6(.زوائدمنأنهحجرابنوذكر

أعلم.والله،بالثقاتمسلسلإسناده،صحيحالحديثوهذا

الرابع:الحديثوأما

عميرةبنشيخبنصالحبنموسىبنبشر"حدثنا:القطيعيقال

عامرعن،زائدةأبيبنزكرياثنا،دكينبنالفضلثنا،الأسدي

اللهرسولدهديالقلائدفتدت:عائشةقالت:قال،مسروقعن،الشعبي

."محرموهوء!وو

)404(.السهميسؤالاتفيكما)1(

V(.)48للدارقطنيوالمتروكينالضعفاء)2(

.3(213/)المجروحين)3(

)آ/5922(.عديلابنالكامل)4(

20227(.)5/273/المسند)5(

2(.آ)11/8المهرةوإتحاف)7/78/8823(،الفعتليالفسندإطراف)آ(
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القطيعي)1(.زياداتمنأنهحجرابنوذكر

القطيعيمنأنهالظاهر،فيهوقعوهماأنإلابالثقاتمسلسلوإسناده

بدونرووهالذينالثقاتخالفحيث،محرموهو:قولهوهوألا،نفسه

دينار)2(،الألفجزءفيالصوابعلىرواهقدنفسههوبل،الزيادةهذا

اللهرسوللهديفتلت:قالتعائشةعن:فيهولفظه،نفسهوبالإسناد

)3(.أعدموالله".يحرمأنقبلالقلائدء!وو

حم-حم-حم-

فيبهأظفرفلمعنهوبحثت12111(،)9/922/المعتليالفسندإطراف)1(

2-،آصفي-المذكورةالخطيةالنسخمنوعدد،الإماممسندمنالمطبوع

الفعتلي".المسند"إطراف:محققبهيظفرلموكذا

(2).)99/915(

المسندطبعاتفيتوجدلاالأربعةالأحاديثهذهكانتولما:المحققانقال)3(

وإتحافالمسندإطرافكتابيمحققوإطلاعاطلاعنابحسب،أيدينابينالتي

الحالدامما:نقولالمختصر-البحثلهذاالأصلصاحبوكذا،المهرة

شيءوجودثبتهل،القطيعيبزياداتيتعلقفيمامحتملاالأمرفيبقى،كذلك

هذهفيالبحثيثريأنأرادلمنمفتوحاالبابويبقىلا؟أمالمسندفيمنها

الرسالةطبعةفيالثالثالحديثوجودإدىالتنبيهمع،أعلموالله،المسأدة

وانظر-،القطيعيأي-مالكابنقال:بالقولسبقلكنه2234(ه)برقم

Y)رقمحديثعلىشعيبالشيختعليقكذلك )9M9بهذهيتعلقماذكرفقد

.الزيادات



!

خدمةفيوجهودهحجرابنبالحافظيتعلقما
خصوصأوالمسندعمومأالسنةدواوين

المسددالقول

علىأعمالهوتنوعت،الحديثكتببأماتحجرابنالحافظاهتمامكثر

وهو-أيء!وو،النبيعنروىماأصححوتالتيفهيكلها،أصولها

نظرهتوجهمنبدلافكان،الشأنهذافيالمبرز-المقدمالحافظ

المطبوعسواءمصنفاتهمنوجدماعلىسريعةوبنظرةإليها،واهتمامه

نجد،لهترجممنكلامفيالمذكورالمفقودحتىأوالمخطوطأومنها

النظيرمنقطعاهتماماأولىقدفهو،الكتبهذهعلىجليلةأعمالالهأن

شرحدينبهقضىالذيالباريفتحكتابهمنأجلولا،البخاريبصحيح

منيداهخطتهماعدا)2(،الفتحبعدهجرةولا)1(،الأمةعنالبخاري

علىديناكانالبخاريشرحأنذكرواوقد191()المستطرفةالرسالةفيجاء)1(

.اص.والعينيحجرابنفأداهالأمة

يتعلقمماجيداشيئاصقرسيدالعلامةذكر،الباريفتحعلىمقدمتهوفي

وركز،العينيوالبدرحجرابنوالحافظالخطابيشرح:الثلاثةالبخاريبشروح

واحدكلمقدمةذكرأنبعدقال،الأخيرينالشرحينبينمقارنةعقدعلى

الرجلين:بينالفرقهوالعينيومقدمةحجرابنمقدمةبينوالفرق:منهما

فوقلهاورفعبهاوتسامللذاتوإنكار،وتكبروتواضع،وإسهابإيجاز

العلامةمقدمات:انظر.لاذعانقداالعينيالبدرعملنقدفيشرعثم..قدرها

27(.)صآالحازميموسىبنأحمد:جمع،صقرالسيد

-الباريعونلكتابهمقدمتهفيخانحسنصديقالعلامةيقولهذاوفي)2(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

ومختصره،التعليقكتغليقالعظيمالكتابهذاعلىنفيسةأخرىكتب

دوناهتماماأولىوكذا،النافعةالكتبمنوغيره)1(،بالتشويقالمسمى

الأربعينفأفرد،مسلمصحيحأعني،الكتبأصحبثانيالأولالاهتمام

نكتوكذا)2(،البخاريعلىمسلموأفراد،البخاريعلىلمسلمالعالية

كتابين:أصحعلىولهأكملها)3(،وما،مسلمعلىالنوويشرحعلى

وله،والطرقبالأسانيدالأبوابعلىجمعه،الصحيحينبينالجمعكتاب

علىالصحيحينوأطراف)4(،الصحيحينبينالجمعتلخيصأيضا

عجيب:بقولهمنهاالأخيرالسخاويوصفالمسانيد،معالأبواب

2(

3(

4(

أبوالمحجةإلىالناسهاديالحجةالإمامالحافظأغنىوقد04(:)1/-

العسقلاني،المصريالكنانيحجربنعليبنأحمدالدينشهابالفضل

لمبماوأتى،الثقيلالدينهذاقضاءعنالمسلمينعصابة،روحهاللهقدس

السلسبيل،بماءالغليلوسقىالعليلفشفى،المتقينالأئمةمنأحدبهيأت

بنمحمدشيخناالربانيالعلامةالمطلقالمجتهدللقاضيقيلحينثمومن

تؤلفولا،المطهرةالسنةفيكثيراتؤلف:اليمانيالشوكانيمحمدبنعلي

الفتح.بعدهجرةلا:بقولهأجاب،البخاريلصحيحشرحا

برعمنجوابهذاكانوإذاقائلا:بكلامهحسنصديقالعلامةمضىثم

علىالاستعداد؟!نزر،الباعقاصربمثليفكيف،الاجتهادرتبةوبلغالأمجاد،

،الباريفتحعلىعيالاصارللبخاريالصحيحالجامعلشرحتصدىمنكلأن

ظلاله.وتفيا،خلالهوتبوأ،ذروتهوافترع،صهوتهواقتعد

./111(2)والدررالجواهر

.668(2/)السابقالمصدر

.677()6/السابقالمصدر

.66(20/)السابقالمصدر



المسددالقول

فيهيقولماتخريجفيالعجاب:عليهفلهالترمذيجامعوأما)1(،الوضع

شرحهفيصنعوكذا)2(،يكملهولمفيهشرع.البابوفي:الترمذي

فيلجاءكملولو،يكلمهولمعنهفترثم،بشرحهفشرع،الترمذيعلى

بأصلالاهتماميغفللموكذاكبار)3(،أسفارستةأوسفراعشرخمسة

واثنينمئةفبلغت،الثنائياتمنهفانتقى،مالكموطأوهوالكتبهذه

.(بعض)علىالموطآتبعضزياداتولهحديثا)4(،وعشرين

بكتابنااللصيقالمتعلقوهوأحمد،الإمامكتبعلىلعملهبالنسبةأما

إلىمضافاوإمامستقلا،إماأحمدالإمامبكتباهتمامهكانفقدهذا،

العظيممشروعهضمنالمسندبأحاديثاهتمأنهنجدالثانيفمن،غيره

مالك،موطأ:العشرةالمسانيدأطراففيهجمعالذيالمهرةإتحاف

ابنومنتقى،الدارميوسننأحمد،الإمامومسند،الشافعيومسند

معانيوشرح،عوانةأبيومستخرج،خزيمةابنوصحيحالجارود،

ومستدرك،الدارقطنيوسنن،حبانابنوصحيح،للطحاويالآثار

ابنصحيحتتمةمنفاتلماجبراالدارقطنيسننزادوإنما،الحاكم

كما،يتمهولمالكتبهذهبرجاليتعلقمستقلتأليففيوشرع،خزيمة

منأيدينابينالموجودوالمطبوعله)6(،السخاويتلميذهترجمةفيجاء

672(.)2/السابقالمصدر()1

.666()2/السابقالمصدر)2(

موضعين.فيبخطهقرأتهحسبما:السخاويقال676()2/السابقالمصدر)3(

(11A)2/السابقالمصدر()4

.(211A/)السابقالمصدر(5)

.(21Ar/)والدررالجواهر()1



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

:كتاب-،الأربعةالمسانيدرجالمنغيرهأحمد-معمسندرجالعلىعمله

منهدفهبيانفيقولهالنافعةالطويلةمقدمتهمنننتقيالذي،المنفعةتعجيل

المنفعةتعجيل:وسميته،الأربعةرجالعلىاقتصرتفلذلكهذا)1(:كتابه

مالكعنالغرائبكتابفيماأتتبعأنيوعزمي،الأربعةالأئمةرجالبزوائد

شيئاالموطأفيليسمماالأحاديثمنفيهفإن،الدارقطنيجمعهالذي

للبيهقيوالآثارالسننمعرفةفيماأتتبعثم،كذلكالرواةومنكثيرا،

المسند،فيليسمماالشافعيرواياتفيذكرهموقعالذينالرجالمن

ليسمماالرجالمنفيهمامنهفألتقطلأحمدالزهدكتابفيماأتتبعثم

المسند،كبرمعالمسندثلثقدرفييكونكبيركتابفإنهالمسند،في

ماأتتبعثمكثيز،شيءالمسندفيليسمماوالآثارالأحاديثمنوفيه

منسائللسؤالبالتصنيفأفردتهفإنيالحسنبنلمحمدالآثاركتابفي

واستوعبتوتتبعتهفأجبتهإفرادهفيسألني،الحنفيةالعلمأهلحذاق

.اص.فيهالتيالأسماء

بينالإفراد-جمعهوجهعلىأحمد-لابالإمامالمتعلقةأعمالهمنوكذلك

)2(.مالكعنالشافعيعنأحمدأحاديث:كتابهفيالكبارالثلاثةالأئمة

فيصنعهالذيكتابهبالمسند،المتعلقةكتبهأهمفمنالإفرادوجهعلىأما

)1/243(.المنفعةتعجيل)1(

هذابينالفرقتحقيقفيالمحققهامش:وانظرآ(،)2/73والدررالجواهر)2(

.بالأطرافالمزيلحقتجريد:الأخرالحافظوكتابالكتاب

معرضفي35()1/المغيثفتح:السلسلةهذهأحاديثعلىللوقوف:وانظر

الأسانيد.أصحبأنهقيللماوالشارحالناظمذكر



المسددالقول

وميزالمعجمعلىالصحابةأسماءفيهرتبالذيوهوالمسند،أطرافذكر

الجليلالكتابهذاطبعوقدوهكذا،،عنهمالرواةبترتيبمنهمالمكثرين

الحافظيقتصرولم،الحنبليالمسندبأطرافالمعتليالمسندإطراف:بعنوان

ببيانالحديثعلىيعلقماكثيراكانبل،فقطالحديثأطرافذكرعلىفيه

فيماوكذا،ومتابعاتشواهدمنيقويهمالبعضوذكره،عللمنفيهجاءما

الأسانيد،فيالأسماءمنأبهمماأو،الرواةوأوهامأغلاطبعضببيانيتعلق

هذافيحجرابنالحافظمكانةتظهرالتي)1(العظيمةالفوائدمنذلكوغير

حاجةالكتابهذاسدوقدهذا،كتابهمنالاستفادةوتعمم،الشريفالعلم

منالمرادإلىالوصولطريقلهموسهل،الشريفالعلمبهذاالمشتغلين

بعدهمومنالحافظزمانفيالعلماءتواردولهذا،الإمامالمسندأحاديث

المحدثقالحتى،منهانتفاعهمومدىفضلهوبيان،عليهالثناءعلى

الكتابهذامنالأولالجزءاخرفيالحنفيالتركمانيحمادالدينحميد

المسندبأطرافالمعتليإطرافكتابمنالأولالجزءنجز:العظيم

شهابعصرهفريدالناقد،الحافظالعلامةالإمامشيخناتأليف،الحنبلي

أبيالديننورالبليغالعالمالإمامشيخناابنأحمدالفضلأبيالدين

هذاشملليجمع،عمرهفياللهبارك،الشافعيالعسقلانيعليالحسن

الغايةالبدايةمناللهبحمدبلغفقد،مماتهبعدوليحييه،شتاتهبعدالعلم

التصنيفهذاعلىوقففلو،ايةالسنةعلمفياللهوجعله،والنهاية

صاحب،عليهالحفاظالأئمةمنأحدعولولاإليهيسبقلمالذي

تحصيلهفيلقطع،القطيعيأو،وشكرهلحمدهأحمدالإمامالمسند

عملتفاصيلذكرففيها)1/39(،المسندأطرافكتابتحقيقمقدمةانظر)1(

هذا.كتابهفيالحافظ



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

لراغ،الحصينابنالقاسمأبوأو،وسطرهإليهلذهبالمذهبابنأو،عمره

قدامة،ابنالموفقأو،وبجلمؤلفهلعظم،حنبلراويهأو،ونظرهغيرهعن

بين"ميزانه"وحررإليهلرحلالذهبيالحافظأو،أقدامهوقبلإليهلسعى

ابنأو،نظامهإنسانوأعجبه،كلامهعذبلاستحلى،المزيأو،يديه

فالله،الأعلامالملوكمنأنهوعلم،الأعلاملواءالإماملهذالرفع،رافع

يبديهبماالعلمأهلوليمتع،دروسهبعدالفنهذامنعفاماليجدديبقيه

ويشهد،الأماندارومنهبفضلهاللهشاءإنويحله،ودروسهفوائدهمن

)1(.أمينامين،تعالىاللهشاءإن،الميزانلسانوعملهعلمهبماله

إلىالثانيةالحافظرحلةفيأخرىكتبمعغرققدالكتابهذاوكان

عنفيحكيهذاالغرقحادثعنيحدث-إ،دلهالحافظوكان،اليمن

منويتعجب،كتبهيستعرضفصارمرةعليهدخلأنهويسميهرفقتهبعض

فللهإصابتهمنكانغرقهاأنوالطاهر:يقولثم،بخطهفيهاماكثرة

حال)2(.كلعلىالمحمودوهوالأمر،

منالمقلينمنالمنتقىأحمد:الإماممسندعلىالأعمالمنأيضاوله

المسند)4(،فيالوحدانمنحديثاأربعونفيهوجزءأحمد)3(،مسند

.(المسند)رجالجمعمنبأوهامالأجودوالتعريف

والدررالجواهركتابهفيالسخاويالحافظبنقلهقاموقد،بتمامهكلامهانتهى)1(

.)1/278-927(

151(.)1/والدررالجواهركتابهفيالسخاويعنهذلكذكر)2(

.668()2/السابقالمصدر)3(

.\(r\)صالمفهرسالمعجم:انظر(4)

.684()2/والدررالجواهر()5



المسددالقول

عنبالذبحجرابنالحافظفيهقاموالذيأيدينا،بينالذيالكتابوأما

الأحاديثبعضيحويكونهمنلهنسبماوردأحمدالإماممسند

مقدمتهفيمعناسيأتيبما،لهتأليفهمناسبة-إ،ددهبينفقد،الموضوعة

كتابهعلىمقدمتهفيعنهللحديثعرضقدأيضاوهوهذا،لكتابه

وكذا،الصحةفيهقومادعىأحمدومسندقال)1(:حيث،المنفعةتعجيل

والحقتصنيفا،ذلكفيالمدينيموسىأبوالحافظوصنف،شيوخهفي

وفيه،للمتابعاتيوردهاإنمامنهاوالضعافجياد،غالبهاأحاديثهأن

شيئاعليهايضربصارثمأخرجهاالأفراد،الغرائبالضعافمنالقليل

،موضوعاتأحاديثفيهأنقومادعىوقد،بقيةبعدهمنهاوبقىفشيئا،

فيالجوزيابنكلاممنالفضلأبوالحفاظإمامشيخناوتتبع

بالوضع،عليهاوحكمالمسند،منأخرجهاأحاديثتسعةالموضوعات

فيالجوزيابنكلاممنبعدهتتبعتثم،عليهالجزءذلكقرأتوكنت

ابنكلامتعقبتثم،العشريننحوفكملتبهيلتحقماالموضوعات

يتأتىلاوأنهجياد،غالبهاأنذلكمنفظهرحديثاحديثافيهاالجوزي

موضوعا،منهاواحدبكونالحكمولابلمنها،شيءفيبالوضعالقطع

المسددالقولوسميته،ذلكدفعفيالقوىالاحتمالمعالنادرالفردإلا

أحمد.اص.مسندعنالذبفي

ومعأحمد،مسندعنالذبفيالمسددبالقولهناالحافظسماهوقد

أسمائهضمنمنأنوالدررالجواهركتابهفيالسخاويذكرفقدذلك

الأرمد)2(.عينتنويروكذاالمسدد،القصد:أيضا

24(.)1/024-االمنفعةتعجيل)1(

.t-()2/63والدررالجواهر)2(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

أحمد:لمسندحجرابنالحافظأسانيد

السنة،خدمةفيوجهودهبالحافظالمتعلقةالمقدمةهذهفينلحقأنرأينا

بطولها،المسانيدهذهلسياقأهدافنامنوكان،الإمامالمسندإلىأسانيده

مجالستدوينفيحجرابنالحافظدقةمدىعلىالكريمالقارئإيقاف

الجليل،العالمهذامكانةلعلوترسيخاوانتهائها،ابتدائهاوذكرسماعه

:فنقول،العظيمالكتابهذاسماععلىحرصهوبيان

)1(:المفهرسالمعجمكتابهفي-إ،ددهالحافظقال

حنبلبنأحمدمسند

القطيعيبكرأبيزياداتمنيسيروشيء،اللهعبدولدهزياداتمنوفيه

الله:عبدعنالراوي

عدةعلىيشتملوهو،مجلساوخمسينثلاثةفياخرهإلىأولهمنقرأته

ابنومسند،البيتأهلومسند،معهوماالعشرةمسند:وهيمسانيد

ومعه،العاصبنعمروبناللهعبدومسندعمر،ابنومسندمسعود،

ومسند،عباسبناللهعبدومسند،وبنيهالعباسومسند،رمثةأبيمسند

ومسندجابر،ومسندسعيد،أبيومسند،أنسومسند،هريرةأبي

ومسند،البصريينومسند،الكوفيينومسند،والمدنيين،المكيين

.النساءومسند،عائشةومسند،الأنصارومسند،الشاميين

عبدولدهفرتبهاالمقلينمسانيديرتبلمتعالىاللهرحمهأحمدوكان

.()912المفهرسالمعجم)1(



المسددالقول!

وقد،ذلكونحوالشاميفيالمدنيجعلمنكبير،إغفالمنهفوقع،الله

أهلمنورتبه،عليهأقفولمالأبوابعلىالأصبهانيينالحفاظبعضرتبه

فيعدموأظنهأيضا،الأبوابعلىزريقبنالدينناصرالحافظ:عصرنا

بلغني،فيماأيضاعنهتأخرمنبعضورتبه،بدمشقالعظمىالكائنة

بنبكرأبوالحافظ:المقلينأسماءفيالمعجمحروفعلىورتبه

الحافظشيخنا:الستةالكتبعلىفيهالزائدةالأحاديثورتب،المحب

مجلدين.فيكلهالمسندأطرافوعملتالهيثميالحسنأبو

بناللهعبدالمعاليأبيالكبيرالمسندالشيخعلىلجميعهقراءتيوكانت

،السعوديالأزهريالقاهرةنزيلالأصلالهنديالمباركبنعليبنعمر

بنعمربنمحمدبنأحمدالعباسأبيعلىسماعهبحق،جدهبرواية

بعدهاالنونوسكونوالفاءالمهملةبفتح-بحفنجلةالمعروفالفرجأبي

أنس،ومسند،معهوماالعشرةلمسندسوى،حقيقة-لامثمجيم

ابنمسندفيقولهمنوسوىمسعود،ابنمسندمنالأولوالنصف

اخرإلىكلبا(اتخذ)من:حديثفذكر،اللهعبدبنيحيىحدثنا:عمر

منسمعمابمقدارالفائتالقدروهذاعمر،ابنومسندالعاشرالجزء

على،عليهقرىعلماالحليسماعبحقالمذكور،الجزءإلىالكتابأول

الحرانينصربنعليبنالمنعمعبدبناللطيفعبدالفرجأبيالنجيب

:قال،النجيبابنفإجازةسعيدأبيمسندسوى،القاهرةنزيلالأصل

الحراني،المجدأبيبنأحمدبناللهعبدمحمدأبو:بجميعهأنبأنا

عنمدلهأبيحديثإلىهريرةأبيمسندأولمنوهووببعضه

المعطوش،بنالمباركطاهرأبودعوتهتردلاالعادلالإمام،هريرةأبي

الحصين،بنالواحدعبدبنمحمدبناللههبةالقاسمأبوأنبأناقالا:



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

أحمدبكرأبوأنبأنا،الواعظالمذهبالتميميعليبنالحسنعليأبوأنبأنا

بنأحمدبناللهعبدعلىفاته،القطيعيمالكبنحمدانبنجعفربن

فيه.بينكماوغيرهأبيحدثني،حنبلابنمحمد

حنبلبنأحمدبناللهعبدعلىفاتهالقطيعيأننقطةبنبكرأبووذكر

منوهي،بالإجازةعنهفرواهامسعود،بناللهعبدمسندمنأوراقخمس

أوله.

ومسند،مالكبنعوفمسندالقطيعيعلىفاتهالمذهببنعليأباوأن

أعدم.والله،الشاميينمسندمنوكلاهماعبيد،بنفضالة

أبي:علىالبيتأهلولمسند،معهوماالعشرةلمسندشيخناوبسماع

بنمحمدبنوإبراهيم،الإسعرديعبيدالدينتقيالحافظبنأحمدنعيم

التزمنتي.الصمدعبد

عبدبنأحمدالعباسأبووأنبأنا:قال،بسندهالنجيبأنبأنا:الأولقال

طاهروأبو،الجوزيبنالفرجأبوالحافظأنبأنا،مكاتبةإجازةنعمةبنالدائم

أنبأنا:قالوا،المندائيبختياربنأحمدبنمحمدالفتحوأبو،المعطوشبن

به.،الحصينابن

المزةخطيبابنيحيىبنيوسفبنالرحيمعبدعلىالتزمنتيوبسماع

أبيبنغازيعلى،المقرراخرإلىعليعنخيرعبدحديثومن،لجميعه

المكبر،الرصافياللهعبدبنحنبلعليأبوأنبأنا:قالا،الحلاويالفضل

.بسنده،الحصينابنأنبأنا

اللهعبدبنغلبكعلىخاصةالبيتأهللمسندأيضاشيخناوبسماع
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الدينوبدر،الزبيريطيبنبكرأبيبنأحمدالعباسوأبي،الخزنداري

عبدبنمحمدبنمحمدالدينوعز،الفارقيخالدبنأحمدبنمحمد

الدينوبهاء،الدمياطينجمبنغاليبنومحمد،الرصاصبنالحق

الفتحأبيبنمحمدالدينوقتحالضرير،حمويهبنمحمدبنمحمد

القلانسي.بنمحمدبنمحمد

أبيمنبإجازته،الحرانيالمنعمعبدبنالعزيزعبدالعزمنغلبكبسماع

.بسندهالمجد،أبيبنمحمد

ابنمنفبإجازتهما،والقلانسي،حمويهابنسوى،الباقينوبسماع

.بسنده،المزةخطيب

.بسنده،الحلاويغازيمن،والتزمنتي،أيضاالفارقيوبسماع

.بسنده،النجيبعن،غاليابنوباجازة

أبيبنأحمدالعباسأبيالشيخينعلىملفقاأنسلمسندشيخناوبسماع

غلبكعلىوكاملا،الخشنيحسينبنعمربنتوزهرة،طيبنبكر

عنحميد،حديثإلىأنسمسندأولمنطيابنبسماع،الخزنداري

حميدحديثومنواحد،بغسلنسائهعلىطافء!ووالنبيأن:أنس

أنس.مسنداخرإلى،سليمأمبيتيأتيكانء!ووالنبيأن:أنسعن

طاف:حديثتليأحاديثأربعةسوى،أنسمسندلبقيةزهرةوبسماع

نسائه.على

سماعا،يكنلمإن،منهغلبكوبإجازة،الحرانيالنجيبعلى:كلاهما

.بسنده
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منبإجازته،الخزنداريغلبكعلىسعيدأبيلمسندشيخناوبسماع

النجيب.

بسندهما.العزمنلبعضهوبسماعه

،المزةخطيبابنعلىبحضوره،القلانسيمنلهشيخناوبسماع

.بسنده،منه!اجازف

وإبراهيم،الإسعرديبننعيمأبيعلىمسعود،ابنلمسندشيخناوبسماع

وذلك،أرباعهثلاثةاخرإلىأولهمننعيمأبيبسماع،التزمنتيمحمدبن

لجميعهوبإجازته،منهلسائرهوإجازته،النجيبعلى،ثمانيةمنأجزاءستة

،المزةخطيبابنمنلهالتزمنتيوبسماعبسندهما،،الدائمعبدابنمن

بسندهما.،وغازي

بنأحمدعلىمنهالعاشرالجزءإلىعمرابنمسندأولمنشيخناوبسماع

روايةمناليدينرفعفيعمرابنحديثمنسوىالقدرلهذاوبسماعه،طي

على،العاشراخرإلى،عفانحدثنا:الإسنادوأول،عنه،نافععن،أيوب

منأيضاالتزمنتيوسماع،المزةخطيبابنمنبسماعهما،التزمنتيإبراهيم

بسندهما.،غازي

اخرإلىهريرةأبيمسندمنعشرالحاديالجزءأولمنشيخناوبسماع

.بسنده،النجيبمنبإجازته،غلبكمنعشرالخامسالجزء

ومثلكممثلي:هريرةأبيعن،الأصمبنيزيدحديثمنشيخناوبسماع

إلى،التاسوالعشرينالجزءفيوذلكنارا،استوقدرجلكمثلالأمةأيتها

.بسنده،النجيبمنبسماعه،طيبنأحمدعلىهريرةأبيمسنداخر
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التزمنتي،علىالأنصارمسندمنالأواخرالأجزاءللخمسةشيخناوبسماع

.بسنده،المزةخطيبابنأنبأنا

مسنداخرإلىالكوفيينمسندمنعشرالحاديأولمنشيخناوبسماع

قولهومنعشر،للحاديبسماعه،الخزنداريبنغلبكعلىالكوفيين

حاتم:بنعديحديثفذكرزكريا،بنيحيىحدثنا:عشرالثالثفي

النجيب،على،منهعشرالسادساخرإلىالماء،فيرميتكوفعتإذا

.بسنده،الحرفيمنالعزوإجازة،النجيببسماعمنهما،وإجازتهوالعز،

غلبك،علىالبصريينومسندالأواخر،الأجزاءللخمسةشيخناوبسماع

النجيب.منسماعايكنلمإنبإجازته

:فالجابرعنالمنكدر،ابنعن،جريجابنحديثمنشيخناوبسماع

الزبير،أبيعن،لهيعةابنحديثإلى،الحديثخبزء!وواللهلرسولقرب

علىجابر،مسندفيذلككل،الحديثواديا،الناسسلكلو:جابرعن

الفارقي.خالدبنأحمدبنمحمدالدينبدر

بنمحمدبناللهعبدعنمحمد،بنزهيرحديثمنشيخناوبسماع

سماعا.يكنلمإن،النجيبمنبإجازتهما،اخرهإلىجابر،عن،عقيل

بنبكرأبيبنعليالحسنأبيالحافظعلىأيضاجابرمسندوفرأت

بنإسماعيلبنمحمداللهعبدأبيعلىبسماعه،الهيثميسليمان

عليالحسنأبيوعلى،بدمشقالخبازابنالدمشقيالأنصاريإبراهيم

أبوأنبأنا:الأولفال،بالقاهرةالعرضيصالحبنمحمدبنأحمدبن

بنتزينبعلىقرئ:الثانيوقال،علانبنمحمدبنالمسلممحمد
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سماعا،يكنلمإن،البخاريبنعليالفخروأجازنا،أسمعوأنا،مكي

حافظالإمامشيخناعلىوسمعت،وقرأت،بسندهحنبلأنبأنا:قالوا

أحمد،مسندمنمفرقةأحاديثعدةالحسينبنالفضلأبيالعصر

بسندهما.،والعرضيالخباز،ابن:المذكورينالشيخينعلىبقراءته

الفضلأبي:الحافظينعلىأحمدمسندمنالمزيمنتقىمنجزءاوقرأت

الشيخينعلىللمسندبسماعهما،الهيثميالحسنوأبي،الحسينبن

بسندهما.،فيهالمذكورين

بسماعه،المسندزوائدأولمنالربعقدرالهيثميالحسنأبيعلىوقرأت

بسندهما.،والعرضي،الخبازابن:المذكورينالشيخينعلىالمسندلجميع

القاسمأبيتخريجأحمد:مسندمنمنتقاةحديثمائةفيهجزءاوقرأت

الشيخعلىعساكر،بنالقاسمأبيالحافظابنالقاسممحمدأبيبنعلي

منصوربنأحمدعلىلهابسماعه،بذكرهالمبتدأالأزهريالمعاليأبي

المذكور،المخرج،القاسمأبيبنتفاطمةعلىلهابسماعه،الجوهري

.بسندهحنبلعلىلهابسماعه

بناللهعبدعن:النسائيسننفياللذانالحديثانومعهاأيضا،وقرأتها

بنالرحمنعبدابنمحمدبنمحمدالدينتقيالإمامعلى،حنبلبنأحمد

.بسنده،العرضيالحسنأبيعلىالمسند،لجميعبسماعه،البغويحيدرة

أبيالشيخعلى،المقدسيالدينضياءللحافظالمسندمنالمنتقىوقرأت

المذكور.الأزهريالمعالي

علىالمسند،منتخريجيالوحدانمنحديثاأربعونفيهجزءاوقرأت
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محمدبنأحمدالعباسأبيعلىبسماعه،الدهقليحيدربنالرحمنعبد

بسندهما.الفخر،منوإجازته،مكيبنتزينبعلىبسماعه،الجوخي

،المباركبنأحمدبنالرحمنعبدالفرجأبيعلىمنهالكثيروقرأت

أحمدعلىبسماعه،النابلسياللهرزقبنعليالحسنأبيعلىبسماعه

.بسنده،الدائمعبدبن

المقدسي،الحسنبنأحمدالعباسأبيعلىأيضامنهالكثيروقرأت

.بسنده،النجيبعلىبسماعه،أيوببنعليبنأحمدعلىبسماعه

حم-حم-حم-
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الحافظهومسندهفيأحمدالإماموواهماكلصحةادعىمنأوللعل

حفظاالدنياأئمةمنبل،الحنابلةأئمةمن956(،)تالهمدانيالعلاءأبو

أهلترجمةفيسريعةنظرةإمامتهعلىللوقوفويكفيوعلما،وفقها

له)2(.العلم

ولهذاقائلا)3(:،دده-إتيميةابنالإسلامشيخ:المسندمنهذاموقفهذكر

فيهل:الجوزيابنالفرجأبووالشيخالهمدانيالعلاءأبوالحافظتنازع

المسندفييكونأنالعلاءأبوالحافظفأنكر؟،موضوعحديثالمسند

أنهاعلمقدأحاديثفيهأنوبينالفرجأبوذلكوأثبت،موضوعحديث

باطلة.

فيمعنامرماعلىقوليهما،توجيهفيتيميةابنالإسلامشيخشرعثم

الأولى.المقدمة

هذهفيالنزاعطرفيأحدكلامنذكرأنالمقامهذافيبناويحسن

بعضوقوعفيالهمذانيوالحافظالجوزيابنبينالخلافأضلفيهونعرض)1(

بحثفيحجروابنالعراقيالحافظينودورالمسند،فيالموضوعةالأحاديث

المسألة.هذه

04(.)21/النبلاءأعلامسير:انظر(2)

)2/173(.والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة)3(
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الخاطرصيدكتابهفيفصلاعقدفقد،الجوزيابنالحافظوهوألا،المسألة

:)1(هوعنوانالهوضع

بعضسألنيقدكان:فيهقال،وغيرهالصحيحفيهأحمدالإماممسند

نعم،:فقلت؟،بصحيحليسماأحمدمسندفيهل:الحديثأصحاب

أنهمعلىأمرهمفحملت!المذهبإلىينسبونجماعةعلىذلكفعظم

جماعةفيهافكتب،فتاوىكتبواقدبهموإذا،ذلكفكروأهملت،عوام

،القولهذا-يعظمونالهمدانيالعلاءأبو-منهم،خراسانأهلمن

نفسي:فيوقلتمتعجبا،دهشافبقيت!قالهمنقولويقبحون،ويردونه

سمعواأنهمإلاذاكوماأيضا!عامةالعلمإلىالمنتسبونصارواعجبا!

قلتهماقالمنأنوظنوا،وسقيمهصحيحهعنيبحثواولم،الحديث

روىأحمدالإمامفإن!كذلكوليسأحمد،أخرجهفيماللطعنتعرض

به،يقبلولم،روىمماكثيراردقدهوثموالرديء،والجيدالمشهور

؟!مجهول:بالنبيذالوضوءحديثفيالقائلهوأليس،لهمذهبايجعلهولم

أحاديثL)،الخلالبكرأبوصنفهالذي"العلل"كتابفينظرومن

أحمد.فيهاطعنوقد"المسند"،فيكلها،كثيرة

مسألةفيالفراءالحسينبنمحمديعلىأبيالقاضيخطمنونقلت

الصحيحيقصدولماشتهر،ما"مسنده"فيأحمدروىإنما:قالالنبيذ،

فيتقولما:لأبيقلت:قالاللهعبدأنذلكعلىويدل،السقيمولا

أبيبنالعزيزعبديرويهالذي:قال؟حذيفةعنحراشبنربعيحديث

.)312(الخاطرصيد(1)
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"المسند"؟فيذكرتهفقد:قلت.بخلافهالأحاديث:قال،نعم:قلترواد؟

لم،عنديصحماأقصدأنأردتفلو،المشهور"المسند"فيقصدت:قال

تعرفبنيياولكنكاليسير،الشيءبعدالشيءإلا"المسند"بهذاأورد

فييكنلمإذاالحديثمنضعفماأخالفلست،الحديثفيطريقتي

يدفعه.شيءالباب

جعلهفمنالمسند،فيطريقهكيفنفسهعنأخبروقد:القاضيقال

بطوله.الجوزيابنكلاماص.مقصدهوترك،خالفهفقد،للصحةأصلا

فهوأحمدمسندفيماكلبأنالقولمنالجوزيابناستهجنهوما

قول-القوللهذاانتصرفقد،بهوقالتبناهمنوجدقد،صحيح

موسىأبوالحافظ-:المسندفيماكلصحةفيالعلاءأبي

ألفهالذيكتابهفيوذلك،الهمدانيالعلاءأبيتلميذ58(أ)تالمديني

عمنإلايخرجولمفيه)1(:قالحيث،الإمامالمسندهذاخصائصلبيان

ومنأيضا)2(:وقال،أمانتهفيطعنمندونوديانتهصدقهعندهثبت

إسنادافيهاحتاطقدمسنده-إ،دلهأحمدالإمامأودعهماأنعلىالدليل

.اص.ذلكذكرثم،عندهصحماإلافيهيوردولمومتنا،

عليهيعترضمنأيضالقيفقد،بهويقوليتبناهمنالقولهذالقيوكما

هذافيالموضوعةالأحاديثوجودإثباتفيويسعىوتفصيلا،جملة

الحنابلةأئمةأحدالأولالفريقفيفنرى،قليلةكانتولوالمسند،

،القولبهذاقالقد،الحربيالمغيثعبدالحافطوهوزماناالمتوسطي

)14(.المسندخصائص)1(

)16(.السابقالمصدر)2(
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عنهذلكذكرأحمد،الإماملمسندالانتصارسماهالذيكتابهبتأليفوقام

الإماملمسندالانتصار:المغيثعبدوصنف)1(:فقالرجبابنالحافظ

فيصنفوقد.صحيحةكلهاالمسندأحاديثأن:فيهذكرأظنهأحمد،

الشيخوخالفهم،الهمدانيالعلاءأبوأفتىوبذلك،موسىأبوقبلهذلك

.اص.الجوزيابنالفرجأبو

-العلاءأبيقبلهومن-المدينيموسىأبيالحافظقولعلىبنيوقد

الأبوابعلىألفتالتيالكتبعنالمسندمنزلةأخرمنكلعلىالاعتراض

المسانيدجامعيبكونذلكعللالذيالصلاحابنصنعكما،الأربعكالسنن

بينبالتفريقالاهتمامدونبالصحابييتعلقماكلجمععلىيحرصونإنما

محتجاذلكعليهينكرمغلطايالحافظجعلمما،وضعيفهحديثهصحيح

الحافظدفعماهوالاعتراضوهذا)2(،السابقةموسىأبيالحافظبمقولة

ببيان-مغلطايالحافظإلانراهوما-المعترضمناقشةإلىالعراقي

بالنسبةالمصنفعلىاعترضقائلا)3(:،فيهالموضوعالحديثوجود

لاأنمسندهفيشرطحنبلبنأحمدبأنالأسانيدهذهبعضصحةإلى

قالأنإلى،المدينيموسىأبوقاله،عندهصحيحاحديثاإلايخرج

كتابه،فيالصحةاشترطأحمدأننسلملاأنا:والجواب:العراقي

:فقالحديثعنسئلأنهإليهبسندهالمدينيموسىأبورواهوالذي

نأفيصريحاليسوهذا،بحجةفليسوإلاالمسندفيكانفإن،انظروه

352(.)2/الحنابلةطبقاتذيل)1(

155(.)2/الصلاحابنإصلاح)2(

328(.)1/والإيضاحالتقييد)3(



لأحمدالمسندعنالذبفي
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ثمأنعلى،بحجةليسكتابهقيليسماأن:قيهبل،حجةقيهماجميع

حديث:منهاأحمدمسندقيوليستالصحيحقيمخرجةصحيحةأحاديث

أحاديثفيهبل،محققفهوفيهالضعيفوجودوأما،زرعأمقصةفيعائشة

أحاديثنفسهأحمدالإمامضعفوقدجزء،فيجمعتهاوقد،موضوعة

حكمالتيالأحاديثهذهبعضذكرقيالعراقيالحاقظشرعثم،قيه

الكريم،القارئيديبينالذيهذاكتابناقصةهيوهذهبوضعها،

الحافظجعل،بالوضعالأحاديثهذهعلىحكمهالعراقيالحافظفإطلاق

عنها.الوضعتهمةوذب،عليهللرديتصدرحجرابن

لها،وانتقاؤهألفاظهودقة،الكتابهذافيالحافظبراعةظهرتوقد

يخفى،لاتكلفنوعمعأحمدمسندعنالتهمةهذهذبعلىوحرصه

المسندهذالمكانةتعظيمهبسببإلا-إ،ددهمنهالحرصهذانرىوما

هذاقيهذامثلعنالتفتيشدعوا:يقولحالهلسانوكأن،الإمام

وإذا،نظائرهبينمنالأسمىالمنزلالمسندهذابلغققد،العظيمالكتاب

الخبث.يحمللمالقلتينالماءتجاوز

بأسانرىقلا)1(،مذهبأحمدأحمدمذهب:قديماقيلماشاكلةوعلى

منلأحدينبغيلابلمسند،أحمدأحمدمسندبأنالقولفيغضاضةولا

حيثمنالمراتبأعلىالمسندهذاتبوءقيينازعأنالفنبهذاالمشتغلين

والدراية.بالروايةالمتعلقةالحديثيةالصناعة

حيثمنالبخاريصحيحيضاهيأحمدمسندأنأحدادعىقماذا،ومع

السمعاني،ابنعنهأسندها،الأنصاريإسماعيلأبيالإسلامشيخمقولةوهي)1(

)1/118(.الحنابلةطبقاتذيلفيرجبابنالحافظعنهذلكوذكر



المسددالقول

تصنيفهلكن،اللهبإذنأرادهلوأحمدالإمامليعجزهذاكانوما،الصحة

لموما،بعدهكتابهصنفالذيالبخاريلتصنيفمخالفاكانالمسندلهذا

دائرةمنيخرجلمالأحاديثهذهمنبالوضعالحكمعليهيثبت

نفيفيفريقكلبينمحتملةالمسألةوتبقىمعنا،سيأتيكما،الضعيف

كانوإن،الإمامالمسندهذافيالموضوعاتبعضوجودإثباتأو

شيختوجيهمنمعنامرماماعلى،فيهذلكمنشيءوجودالأقرب

علىنترحمأنإلاهذامقامنافييسعناولا،لذلكتيميةابنالإسلام

رحمته.مستقرفيمعهميجمعناأنوجلعزاللهداعينجميعا،أئمتنا

لهكانالذيوهو،الجوزيابنالحافظصنيعمنشيءإلىنشيرأنبقي

كتابيهفيالأحاديثهذهنثرحيث،الموضوعهذاإثارةفيجليئواضحدور

.الكتابأثناءفيمعناسيأتيماعلى،المتناهيةوالعللالموضوعات

بعضعلىبالوضعالحكمفيتوسعهالجوزيابنالحافظعلىأنكروقد

إلىالصلاحابنالعلامةوأشار،ذلكعنالبعدكلبعدهامع،الأحاديث

فيجمعالذيأكثرولقد)1(:مقدمتهفيبقولهالمرضيالتوسغيرهذا

دليللامماكثيرافيهافأودع،مجلديننحوفي،الموضوعاتالعصرهذا

الضعيفة.الأحاديثمظلقفييذكرأنحقهوإنما،وضعهعلى

فذهب،التوسعهذافيالجوزيابنوقوعأسبابالعلماءذكروقد

فقد،يحتمللاماللحديثالراويتحميلمنأوتيإنماأنهإلىالعلائي

هذاالصلاحابنقولألفيتهفيالعراقيالحافظنظموقد)402(،المقدمة)1(

بقوله:

الفرجأباعنىالضعفلمطلقخرجإذفيهالجامعوأكثر



لأحمدالمسندعنالذبفي
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الجوزيابنفيأتي،الضعفدرجةعنينزلهلاللراويالعلماءتصنيفيكون

العلائيبهوجهماهذا،بالوضعحديثهعلىويحكم،الحديثتبعةفيحمله

فيالتوسعمنالآفةالجوزيابنعلىدخلتقائلا:الجوزيابنصنيع

)1(."راويهبضعفذلكغالبفيمستندهلأنبالوضعالحكم

علىالحكمفيالخطأكثرةفيهيحللطويلاعاماكلاماللعلائيإنبل

،الجوزيابنومنهم،المتأخرينقبلمنخاصةبالوضعالأحاديثبعض

قالققدبموضوعنا،المباشرةلصلتهبتمامهنذكرهأنبنايحسن

عسرالمتأخرينمنموضوعابكونهالحديثعلىالحكم)2(:-إ،دده

ليسوأنه،التفتيشوكثرةالطرقجمعبعدإلايتأتىلاذلكلأنجدا،

متهمهومنرواتهاقييكونثمالواحد،الطريقهذهسوىالمتنلهذا

المتبحرللحافظيقتضي،كثيرةقرائنمنذلكإلىينضمماإلىبالكذب

الفرجأبيالإمامعلىالعلماءانتقدولهذا،كذبالحديثهذابأنالجزم

منكثيرعلىبذلكبالحكموتوسعه،الموضوعاتكتابهفيالجوزيابن

ويمكنيحتملضعفقيهماقيهابل،المثابةبهذهليستالأحاديث

قدأو،حسنحديثهوماوقيها،والترهيبالترغيبقيبهالتمسك

لهماوفيها،التسبيحصلاةحديثفيسيأتيكما،الأئمةبحضصححه

اللهشاءإنسيأتيكماعليها،يطلعلمالحديثبها)3(يقوىأخرىطريق

وغيرها،الوجوههذهمنعليهالآقةقدخلت،الأحاديثبعضقيتعالى

)2/848(.النكتفيحجرابنالحافظعنهنقله)1(

)25-26(.المصابيحأحاديثمنعليهاعترضلماالصحيحالنقد)2(

.العبارةبهتستقيمالذيأثبتناهماولعل.بهايقوىأخرىطريقين:المطبوعفيجاء)3(



المسددالقول

الوضع،منبهحكمفيمافيقلدهالحديثعلمفيلهيدلامنبعدهويجئ

الحديث،علمفيالتبحراللهمنحهمالذينالمتقدمينالأئمةبخلافوهذا

مهديبنالرحمنوعبدالقطانسعيدبنويحيىكشعبة،حفظهوالتوسفي

بنويحيى،المدينيبنوعليحنبلبنأحمدمثلأصحابهمثم،ونحوهم

ومسلمالبخاريمثلأصحابهمثممنهموطائفةراهويهبنوإسحاق،معين

لمممنوالبيهقيالدارقطنيزمنإلىوكذلك،والنسائيوالترمذيداودوأبي

كلامفيوجدفمتى،عديهماللهرحمةمقاربولابلدهممساوبعدهميجئ

مناللهأعطاهملمامعتمداكانبشيءحديثعلىالحكمالمتقدمينمنأحد

إلىعدلعنهمالنقلاختلفوإنالغزير،والاطلاع،العظيمالحفظ

منفكثيروإلا،المحتملةالأحاديثفييجئإناالتعذروهذا،الترجيح

ممنبذلكعليهاالحكمويسهلبوضعهاالقلبيشهدجداالأحاديث

،الجوزيلابنالموضوعاتكتابحالوهو،الفنلهذاممارستهكثرت

.اص.أعلموالله

عليهعلقثم،الزركشيالعلامة:هذاالعلائيالحافظكلاممنجزءانقل

لابأنهأحاديثعلىالمتقدمينمنجمغحكمفقدنظر،قالهوفيماقائلا)1(:

نأفينبغي،عليمعلمذيكلوفوق،ذلكبخلافالأمروجدثملهاأصل

يوجدلمفإن،الشأنبهذاعنايةلهمنويراجعذلكعنيبحثإنه:يقال

حيمئذ.اص.اعتمدذلكيخالفماعندهم

فيالسببمعتبرانفسها،المسألةلهذهعرضقدالزركشيالعلامةوكان

)2/267(.للزركشيالصلاحابنعلىالنكت)1(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

بالوضععرفمنديث-'أردعلىقامإنماالحديثمنكثيربوضعالحكم

استنادابالوضعالحديثعلىالحكممنهمكثرقد)1(:فقالوتفصيلا،جملة

الراويهذايرويهماجميععلىفيحكمون،بالوضععرفراويهأنإلى

،الموضوعاتكتابفيالجوزيابناستعملهاالطريقةوهذه،بالوضع

جميعيكونأنبالوضعمعروفاكونهمنيلزملالأنه،صحيحةغيروهي

لضعفه،يرويهبمايحتجلاأنههذافيالصوابلكنموضوعا،يرويهما

.اص.محالةلاموضوعأنهلاموضوعا،يكونأنويجوز

للحافظمقتضبةعبارةبنقلاكتفىفقد-إ،ددهحجرابنالحافظأما

علىبناءعليهدخلإنماالجوزيابنالتوسعندأنفيهاقضى،العلائي

الحكمفيالأئمةمنغيرهعلىيعتمدوقدقال)2(:ثم،الراويضعف

كلامهمويكونبها،الساقطينالرواةبعضبتفردالأحاديثبعضعلى

قدالمتنويكون،الوجهذلكمنهوإنماتفردهأنقيدعلىمحمولا

التصنيف،حالةيستحضرهلمأو،عليههويطلعلماخروجهمنروي

الحديثكتابهفيفذكروغيرها،الجهةهذهمنالدخيلعليهفدخل

منوقليل،والترهيبالترغيبفييحتملالذيوالضعيفالمنكر

الكرسيأيةقراءةوكحديثالتسبيحصلاةكحديث،الحسانالأحاديث

فيوليس،حبانابنوصححهالنسائيرواهصحيحفإنه،الصلاةدبر

منوأماجدا،قليلةأحاديثسوىالضربهذامنالجوزيابنكتاب

وقدموضوعالكتابأكثرنعم،الأحاديثمنكثيرففيهالضعفمطلق

)2/265(.الصلاحابنعلىالنكت)1(

.A(A4)2/حجرابنللحافظالصلاحابنعلىالنكت)2(
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وأالصحيحةالأحاديثمنفيهفمما.مقاصدهإلىأشيرتصنيفالذلكأفردت

)1(.وحديثتقدمكماالكرسيايةوقراءةالتسبيحصلاةحديثالحسنة

الواهيةالأحاديثفي(المتناهية)العللأسماهاخركتابالجوزيولابن

الموضوعاتكتابهفيأوردكما،الموضوعةالأحاديثمنكثيرافيهأورد

كلفيكتبمافدرالنوعينكلمنوفاته،الواهيةالأحاديثمنكثيرا

..اصالموفقواللهكثيراأومنها

حم-حم-حم-

الأصل.فيبياض)1(
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الكتابفيالعملىومنهجالخطيةالنسخوصف

الخطية:النسخوصف.

المخطوطاتلإدارةشكرناعلىالتأكيدإلاالمقامهذافييسعنالا

منهملمسناحيث،اللهحفظهاالكويتبدولةالإسلاميةوالمكتبات

العمل،هذاإخراجفيمساعدتناعلىالشديدوالحرص،الكاملالتعاون

العمل،هذافيعليهااعتمدناالتيالخطيةالنسخبجميعبإمدادناوقاموا

.وأوفاهوأتمهالجزاءخيرثانياوعناأولاالعلمعناللهفجزاهم

نسخ:ثلاثعلىالرسالةتحقيقفياعتمدنا

الظاهرية:المكتبة:الأولى-

أحمد.للامامالمسندعنالذبفيالمسددالقول:المخطوطعنوان

،الإسلامشيخالدهر،أهلأستاذالعصر،حافظشيخناصنعة:المؤلف

وإمام،القضاةقاضي،علياءهاللهأطال،الأعلامالأئمةعلم،لواءهالحامل

سيدحديثعنبالذب،المسلمينشريعةوحامي،المناظرينسيف،الهداة

بنمحمدبنمحمدبنعليبنأحمدالدينشهابالفضلأبي،المرسلين

المصريالأصلالعسقلانيالكنانيأحمدبنحجربنأحمدبنعلي

بركاته.منعليناوأعاد،حياتهبطولالمسلميناللهأمتع،الشافعي

قاضيشيخناومولاناسيدناقال،الرحيمالرحمناللهبسم:أوله

....،القضاة
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المصنف.حياةفيلكنه،يعرفلم:النسختاريخ

أبيبنعليبنالرباطحسنبنعمربنإبراهيمالحسنأبو:الئاسحاسم

الشافعي.البقاعيبكر

ورقة.23:الأوراقعدد

.سطرا91:الأسطردعد

2)974:العموميالرقم /.)r

/)34396:الكويتبدولةالإسلاميةوالمكتباتالمخطوطاتبإدارةالرقم

.م(2

أقدملأنهانظرا)الأصل(،بلهاورمزناأصلا،النسخةهذهاعتمدناوقد

طرتهاعلى-فيهاتكررإذ،المصنفحياةفيكتبتأنهاالظاهرإذ،النسخ

نسخمنأنهاكما،العمربطولحجرابنللحافظالدعاء-واخرهاأولهاوفي

مماوهذا،معروفمفسرمؤرخمحدثعالموهو،البقاعيالعلامةتلميذه

الحافظبخطالأول،تملكاتثلاثةعليهاأنكما،النسخةهذهجلالةيزيد

الخيضريبنمحمدالعلامةبخطوالثانيص(،909)تالهاديعبدبنيوسف

النسخةهذهيزيدمما،الحنبليصالحبنإبراهيمبخطوالثالثص(،498)ت

نفاسة.

:يعرفلم:الثانية-

أحمد.مسندعنالذبفيالمسددالقولفيهجزء:المخطوطعنوان

الحفاظشيخالرحلةالعلامةالحافظالإمامالشيختأليف:المؤلف

العسقلانيحجربنمحمدبنعليبنأحمدالفضلأبيوالمحدثين
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المسلمين،وجميع،وكرمهبمنه،والرضوانبالرحمةاللهتغمده،الشافعي

امين.

....،تعالىباللهإلاتوفيقيوما،الرحيمالرحمناللهبسم:أوله

الخطلنوعنظراتقديرا،العاشرالقرنفيلكنه،يعرفلم:النسختاريخ

وهيئته.

.يعرفلم:الناسخاسم

ورقة.33:الأوراقعدد

.سطرا51:الأسطرعدد

)23314/ب(.:العموميالرقم

53)9:الكويتبدولةالإسلاميةوالمكتباتالمخطوطاتبإدارةالرقم(م 3/ o

لقدمهانظرا)أ(،بلهاورمزنا،المقابلةفيالنسخةهذهاعتمدناوقد

تقريبا.مشكولالأولنصفهاأنكماخطها،ووضوح،النسبي

:بالرياضالعامةالعزيزعبدالملكمكتبة:الثالثة-

أحمد.للامامالمسندعنالذبفيالمسددالقول:المخطوطعنوان

حجربابنالمعروفمحمدبنعليبنأحمدالشهيرللحافظ:المؤلف

به.المولىنفعنا،الشافعيالمصريالعسقلانيالكناني

قاضيوشيخناومولاناسيدناقال،الرحيمالرحمناللهبسم:أوله

....،القضاة
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منلأقليكونلعله،حديثبقلم،حديثلكنه،يعرفلم:النسختاريخ

سنة.ماءلة

.يعرفلم:الناسخاسم

ورقة.12:الأوراقعدد

.سطرا02-71من:الأسطرعدد

)9334(.:العموميالرقم

)86788:الكويتبدولةالإسلاميةوالمكتباتالمخطوطاتبإدارةالرقمم(

نظرا،كاملةعليهانقابلولمللتأكد،الكلماتبعضفيإليهارجعنا

)ب(.بلهاورمزنا،البقاعينسخةعنمنقولةأنهاالظاهرلكنلتأخرها،

:بالرياضالعامةالعزيزعبدالملكمكتبة:الرابعة-

أحمد.للامامالمسندعنالذبفيالمسددالقول:المخطوطعنوان

حجربابنالمعروفمحمدبنعليبنأحمدالشهيرللحافظ:المؤلف

به.المولىنفعنا،الشافعيالمصريالعسقلانيالكناني

قاضيشيخناومولاناسيدناقال،الرحيمالرحمناللهبسم:أوله

....،القضاة

القرنإلىيرجعلعلهالورقونوعخطهلكن،يعرفلم:النسختاريخ

عشر.الثاني

.يعرفلم:الناسخاسم
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ورقة.41:وراقلأاعدد

.سطرا11:لأسطراعدد

)0346(.:العموميالرقم

)86888:الكويتبدولةالإسلاميةوالمكتباتالمخطوطاتبإدارةالرقمم(

المقابلة.فيعليهانعتمدولم،كاملةغيرمخرومةالنسخةوهذه

علىالذيالعنوانأثبتناوقد،العنوانفييسيراخلافاهناكأن-*ويجدر

.العنوانعنالسخاويكلامإلىالمقدماتفيأشرناوقد،البقاعينسخة

:الكتابفيالعملمنهج-

للتحقيق.أصلاوجعلناها)الأصل(النسخةنسخناأ-

فيبينهماالفروقوأثبتنا)أ(،بالنسخه)الأصل(النسخهقابلنا2-

إلىورجعنا،والتحريفوالتصحيفالخظأعلىالتنبيهمع،الحاشية

إليها.احتيحالتيالمواطنبعضفي)ب(النسخه

كاملا.شكلاالمحققالنصشكلنا3-

مبينين،الأصليةمصادرهاإلىالمصنفيذكرهاالتيالنقولعزونا4-

وجد.إنالاختلاف

بعضعلىصلاحابنعلىنكتهفيحجرابنالحافظتعليقاتأدرجنا5-

علىوفرقناهاالمسند،فيموضوعةأنهاالعراقيذكرالتيالأحاديث

المسدد.القولمنمواضعها



المسددالقول

علىتخريجهافيوافتصرنا،المصنفذكرهاالتيالأحاديثخرجنا6-

للحاجة.إلا،المصنفمنهايخرجهاالتيالمصادر

الملاحظاتبعضعلىللتنبيهالكتابعلىحواشبعضعلقنا7-

عليها.التنبيهإلىالحاجةتمسالتيالعلميةوالنكت

منلترجمتهمالقارئيحتاجالذينوالأعلامالرواةبعضترجمنا8-

مصادرأهمعلىوأحلنا،مختصرةترجمةالكتابفيذكرهمالوارد

ترجمتهم.

وغريب،فيهمالمتكلموالرواة،للأحاديثمتنوعةفهارسوضعنا9-

التفصيلية.والموضوعات،الحديثيةوالفوائدالحديث

التحقيق.فيالمستخدمةللمراجعثبتاوضعناأ-.

بالإماميتعلقفيماالأولىثلاثا،مقدماتالكتابيديبينوضعناأ-أ

خدمةفيوجهودهحجرابنبالحافظتتعلقوالثانية،ومسندهأحمد

تأليفبسببيتعلقفيماوالثالثةخصوصا،والمسندعموماالسنةدواوين

الحافظينزمنإلىوصولاالجوزيابنزمنمنالخلافوابتداءالكتاب

الحاجةلعدمالأعلاملهؤلاءتقليديةترجمةنضعولمحجر،وابنالعراقي

لذلك.

السابقة:الكتابطبعات-

سابقة:طبعاتثلاثللكتاب

المدراسي.لمحمدالمسددالقولذيلومعها،القديمةالهنديةالطبعةأ-

ذيلومعها!،0014ثانيربيع،القاهرة،تيميةابنمكتبةطبعة2-
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.أفنديالمدراسيمحمدالمحدثللعلامةالمسددالقول

بتحقيق:،بيروت،دمشق،والتوزيموالنشرللطبعاليمامةمكتبةطبعة3-

.م8591ص،5014أ،،ط،الدرويشمحمداللهعبد

الدرويش،محمداللهعبدحققهاالتيالطبعةوأفضلهاالطبعاتهذهوأتقن

عاماوعشرونسبعةالتحقيقهذاعلىمضىوقد،اليمامةدارطبعتهاوالتي

كثيراإنحتى-،لناطهرمابحسب-تكادأوبالكليةمفقودةوهيتقريبا،

الكتبمنكثيرظهورعنفضلابها،يسمعوالمالمتخصصينالعلمطلبةمن

.للكتابتحقيقهتتمأنشأنهامنكانالطويلةالمدةتلكفيوالطبعات

نأ،الكتابطبعاتتحتيندرجماضمنمنأنهإلىنشيرأن-*وبقي

كتابين:فيفرقتمادته

مادتهأدرجحيث-إ،ددهالساعاتيأحمدللشيخالربانيالفتح:الأول-

كتابه.منمواضعهافي

لإطرافتحقيقهعندالناصر،زهيرالفاضلالمحققصنعهما:والثاني-

حجر.ابنللحافظالمعتليالمسند

المسندعلىعملهفيشاكرأحمدالعلامةنواهقدكانماإلىالتنبهمع-

/1(1،)Aفهذان:للمدراسيوذيلهالمسددالقولذكرأنبعدقالحيث"

أنبهأنعلى،اللهشاءإناخرهفيبالمسندألحقهماأنرأيتالكتابان

أحاديثأرقامإلىأشيرثمالمسند،فيرقمهعلىفيهماحديثكلعند

فاتتهما.الكتابفيشرطهماعلىأخر

موضعهفيمنهماكلكلامفأنقل،الكتابفيأفرقهماأنأريدأولاوكنت



المسددالقول

الذيالمختصرالقوليطيلذلكأنرأيتثم،بهالخاصالحديثعند

تكلففيهاتولمعومحاولةأكثرهوأن،حديثكلعلىبهالتعليققصدت

حديثكلعندبالإشارةفاكتفيت،تحسينهأوضعيفحديثلتصحيح

بإثباتالأمانةأحفظثم،شأنهفيحقاأراهماوبتحقيق،فيهقيلماإلى

".الكتاباخرفيبنصهماالكتابين

فيالمسند،اخرفيالكتابين،الزينأحمد/محمدالفاضلألحقوقد

055(،)02/-الحديثدارطبعة-شاكرأحمدالعلامةلعملتكميله

المسددالقولفيحجرابنقالهماهنا"نورد:الفقهيةالفهارسبعدفقال

شاكرأحمدقطعهالذيبالوعدوفاءأحمد،الإماممسندعنالذبفي

".المستعانوالله،تدخلدونبنصهنسوقهوسوف،المقدمةفينفسهعلى



!!
المخطوطصوومننماذج

!ط
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حح/ث

لىفىشقها
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ائصهم!وائقؤ!

!ذضص!الصهفن!عنىالز-فح

اللهرحمةالعسقلانئيحجربنعيئيبنأحمدالفضلأبيللحافظ

ص852ت

عليهوعلقحققة

بسيونيعليعمروالشنطيزهيرمحمدأسامة
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الرحيمالرحمناللهبسم

!

العلماءملك،الإسلامشيخ،القضاةقاضيشيخناومولانا،سيدناقال

بلاالحديثأصحابخاتمةالدهر،أهلوأستاذالعصر،حافظ،الأعلام

الفضلأبوالدينشهاب:مدافعةبغيرإملائهلواءبحملالمنفرد،منازعة

الكنانيحجربنأحمدبنعليبنمحمدبنمحمدبنعليبنأحمد

بحياته:اللهأمتع،الشافعيالمصريالعسقلاني

نتقادولا،لأحكامهالانتقاضعديهيتوجهفلا،الحكيمدلهالحمد

منأخفولاالوجودمنالذرمثقالعليهيخفىفلاالعليم،لأقواله

قضىلمارادلا،جلالهكنهالعارفالعالميدركفلاالعظيم،مثقاله

وأستعينه،برهجزيلعلىأحمده،وأبرمأمضىلمامعقبولا،وأحكم

إلهلاأنوأشهد،شكرهإلهاممنهالذيإحسانهعلىوأشكره،وأستهديه

وأشهد،الاكرمالكريمالأعلىالعليالملكلهشريكلاوحدهاللهإلا

اللهصلى،الأقومالأقوىالسبيلإلىالداعيورسولهعبدهمحمداأن

بعد،أما،وكرموشرفوسلموصحبهالهوعلىعليه

الأحاديثعلىالكلاممنحضرنيماالأوراقهذهفيأذكرأنرأيتفقد

للامامالشهيرالمسندفيوهي،موضوعةأنهاالحديثأهلبعضزعمالتي

القديمفي،الحديثأهلإمامحنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبيالكبير

بدينتخللامنيعصبية،لخباياهالمثير،خفاياهعلىوالمطلع،والحديث

ذفيهيبل،الجاهديةحميةمناللهبحمدتعدلادلسنةوحمية،مروءةولا



المسددالقول!

إمامهموجعله،والتكريمبالقبولالأمةتلقتهالذي،العظيمالمصنفهذاعن

)1(.عليهالاختلافعندويعول،إليهيرجعحجة

زينعصرهحافظالعلامةالإمامشيخناخرجهجزءاذلكفيقرأتوقد

،والرضوانبالرحمةاللهتغمدهالعراقئيالحسينبنالرحيمعبدالدين

فيهي،أحاديثتسعةعلىمشتملوهو،عليهقرأتهثمعنهكتبته

وصالح،اللهعبد:وابناهأناأحمد)جمعنا:إسحاقبنحنبلقالهماإلىيشير)1(

فيهاختلففماألفا،وخمسينألفسبعمائةمنأكثرمنانتقيته:وقال

فليسوإلاوجدتموهفإن،إليهفارجعوا!ضاللهرسولحديثمنالمسلمون

)03(.الصحابةأسماءترتيبفيعساكرابنرواه(،بحجة

فيليستقليلةأحاديث)الصحيحين(في:"قلت:الذهبيذلكعلىوعلق

)المسند(.

منيلزمماثمفيها،اختلفواماالمسلمينفإن،قولهعلىتردلا:يقالقدلكن

الضعيفةالأحاديثمنجملةففيه،حجةيكونأنفيهوجدماأن:القولهذا

موضوعة،شبهمعدودةأحاديثوفيهبها،الاحتجاجيجبولانقلها،يسوغمما

i(.32)11/النبلاءأعلامسيربحر"،فيقطرةولكنها

فيحنبلذكرهاقدالحكاية"هذهآ(:)9الفروسيةكتابفيالقيمابنوقال

المسندفيرواةماكلأنعلىتدللالكنشذ،بلاصحيحةوهي،تاريخه

المسندفيأصللةئوجدلاحديثكليكونأنبينفالفرق،عندهصحيحففو

الأولعلىيدلوكلامه،حجةففوفيهحديثكليفولأنوبين،بحجةفليس

الصحيحينفيوقالأحمدمنهذاالحفاظبعضاستشكلوقد،الثانيعلىلا

خلاوإنبعينهاالألفاظتلكبأنهذاعنوأجيبالمسند،فيليستأحاديث

لاصحيحمتنيكونأنوأماوشواهد،ونظائرأضولفيهفلهاعنهاالمسند

".ألبتةئوجديكادفلانظيرولاأصلالمسندفيلةليسفيهمطعن



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

ذلكعلىحاشيةعلقتهكنتشرطهعلىاخر4شيوفاته)1(،سبعةالتحقيق

هنا.جمعهالآنفرأيتالجزء،

وأالردونوجه،الأجوبة21/أ(حديثفينخوضأنقبلرأيتوقد

فيكتبهمانصعلىالولاء،علىالشيخأوردهماسياقأذكرأن،نتعقبه

علىالمذكورةالأحاديثعنالذبوجهأذكرثمالمذكور،الجزء()2(أ

2(

العراقيعنناقلا045-452(،)1/الصلاحابنعلىالنكتفيالحافظقال

ومعلقا،بالوضععليهاالمحكومالمسندأحاديثفيالجزءهذالوضعإشارته

عليه:

فيجمعتهاوقد،موضوعةأحاديثالمسند()أيفيه"بل-:العراقي-"قوله

جزء".

العلاءأباالحافظينأنالقصةهذهأصلأنتيميةبنالدينتقيالشيخذكر:أقول

لا؟.أمموضوعةأحاديثالمسندفيهلسئلاالجوزيابنالفرجوأباالهمذاني

الإنكار.أشدالعلاءأبوذلكفأنكر

له.ظهرمابحسبذلكمنفيهماوبينالفرجأبوذلكوأثبت

وصنفالهمذانيالعلاءأبيلشيخهفانتصرالمدينيموسىأبوانتدبثم:قلت

شيخنا.إليهأشارالذيالجزء

الشيخساقهاالتيالستةوهيأحاديثتسعةعلىمشتملفهوالمذكورالجزءوأما

ابنحديثوالتاسع،اللهعبدزياداتمنالمساقانوالحديثانالمسند،منهنا

سنة.أربعينعمرفيمن!ىشكلنهأنسحديثمثل-عنهماتعالىاللهرضي-عمر

كلهاإنهاثم،وتأملنظرمحلموضوعةبكونهاالتسعةالأحاديثعلىوالحكم

ذلك.مثلفيالتساهلالمحدثينعادةومن،والترهيبالترغيبأوالفضائلفي

".بالوضعجميعهاعلىالحكميتأتىلاالجملةوفي

)أ(.منزيادةالمعقوفتينبينما



المسددالقول!
)1(.تكلفولاتعسفغيرمنالحديثأهلطريقة

ظاهربمنزله،عليهبقراءتي،الحسينبنالفضلأبوالعلامةشيخناأخبرني

لله،الحمد،الرحيمالرحمناللهبسم،عنكاللهرضى:لهقلت،القاهرة

شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،اصطفىالذينعبادهعلىوسلائم

المرتضىعبدهمحمداأنوأشهدغرفا،الجنانمنقائلهاتبوئشهادة،له

تعظيماوزادهموصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،المصطفىورسوله

وبعد،،وشرفا

بنأحمداللهعبدأبيالإماممذهبمقلديمنأصحابنابعضسأدنيفقد

بيسير،بعدهاأو،وسبعمائةخمسينسنةفي-عنهاللهرضى-حنبلبنمحمد

فيهاقيلالتيالأحاديثمنحنبلبنأحمدالإماممسندفيوقعمالهأفردأن

ذواتأحاديثالنوعهذامنالمسندفيالذيأنلهفذكرت،موضوعةإنها

سنةفي"ائمسند"قرأتفلماجمعها،لييتفقولم،بالكثيرةليستعدد

أحمدبنعليالحسنأبيالدينعلاءالمسندالشيخعلىوسبعمائةستين

منعليناقدم)2(،الدمشقيالأصلالعرضيصالحبنمحمدابن

"تكليف".:الأصلوفي)أ(،فيكذا)1(

الحسنأبوالدمشقيالعرضينديبنصالحبنمحمدبنأحمدبنعليهو)2(

بدمشق.وستمائةوسبعينسبعسنةولد:الاسكندريةنزيلالسفارالتاجر

داود.أبيوسنن،الترمذيجامع:البخاريبنأحمدبنعليالفخرعلىسمع

شوالفيوتوفي،حنبلبنأحمدالإماممسندالحرانيمكيبنتزينبوعلى

ير،كثيرةسنينبالاسكندريةإقامتهبعدبالاسكندريةوسبعمائةوستينأربعسنة

أيضاوانظر،03()2/الكامنةالدررفيالمصنفوترجمه018(،)2/التقييد

265(.)2/رافعابنوفيات



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

في"هل:كلائمالسماعأثناءفيوقع،عليه"المسند"لسماعالإسكندرية

أحاديثفيهإن:فقلتصحيخ؟"،كلهأو،ضعيفةأحاديث"المسند"

نأذلكبعدفبلغني،موضوعةيسيرةأحاديثفيهوإن،كثيرةضعيفة

نأمنشديداإنكاراهذاأنكرأحمدالإماممذهبإلىينتميمنبعض

ابنالدينتقئيالشيخعنونقلهذا،قائلوعابموضوعا،شيئافيه

روايةمنلاالقطيعئيزياداتمنهوهذامنفيهوقعالذيأنتيمية

عنه)1(.اللهعبدابنهروايةمنولاأحمد،الإمام

المواضعكلإذ؟ناقلهمنخطأالإسلامشيخعنالنقلهذاأنالظاهر:نقول)1(

فضائلعلىالقطيعيزياداتعنالكلامعلىهيإنماهذاعنالكلامفيهاالتي

المسند.لالأحمد،الصحابة

الكتابهذافيإن"ثم)5/23(:النبويةالسنةمنهاجفيالإسلامشيخقال

وهذهشيوخهعنالقطيعيروايةمنوزياداتاللهعبدابنهرواياتمنزيادات

كذب".غالبهاالقطيعيزادهاالتيالزيادات

كانسواءشيوخهمنسمعهمافيرويالفضائلكتبأما"و)7/79(:وقال

زادثم،عندهثبتماإلاذلكفييرويلاأنيقصدلمفإنهضعيفا؟أوصحيحا

زياداتالقطيعيزياداتوفي،زياداتالقطيعىبكرأبووزاد،زياداتأحمدابن

فيرواهاوأنهأحمد،روايةمنتلكأنالجاهلفظن،موضوعةكذبكثيرة

متأخروكلهم،القطيعيشيوخالمذكورينالشيوخفإنقبيحخطأوهذاالمسند،

عنه".احمديرويممنلاأحمدعنيرويممنوهمأحمد،عن

كذبمنهاوكثير،زياداتشيوخهعنيرويالقطيعي"فهذاV(:)89/وقال

سائرفضائلمنفيهماينظرواولم،الكتابهذالهموقعقدوهؤلاء،موضوع

نأظنواحديثازادوكلما،عليفضائلمنفيهماعلىاقتصروابل،الصحابة

شيوخوأن،وطبقاتهمالرجاليعرفونلافإنهم،حنبلبنأحمدهوذلكالقائل

-سمعواماجهلهملفرطإنهمثمشيئا،عنهمأحمديرويأنيمتنعالقطيعي



المسددالقول

فيوقعماالأوراقهذهفيجمعتأنعلىالقائلهذاقولفحرضني

فيهقالمما،اللهعبدابنهروايةومنأحمد،الإمامروايةمن"المسند"

موضوغ.21/ب(إنهالشأنهذاأئمةبعض

فأبينه،ذلكعلىوضعهاادعىمنيوافقلممماالأحاديثهذهوبعض

وقد،الحقإظهارفيإلاغرضقاللهبحمدلنافليس،الإنصافسلوكمع

يكتمه.ولايبينهأن-قلوإن-علماعلممنعلىتعالىاللهأوجب

بقراءتيالدلاصي)1(الربيعأبيبنأحمدبنمحمدالفتحأبوحدثناكما

)1(

المسند؟فىيروىإنماوأنهcolروأحمدأنطنوافلماالمسند،إلاكتابا-

علىيزيدوالمإنهذاالمسند،فيأحمدرواه:القطيعيرواهلمايقولونصاروا

صاحبيعزوولهذا،مأمونغيرعندهمالكذبفإن،يروهلمماالقطيعي

هذافيلاأحمديروهالمأحمدإلىيعزوهاأحاديثالعمدةوصاحب،الطرائف

أحد".سمعهاولاهذا،فيولا

لا،قطأحمدرواهولاأحمد،مسندفيالحديثهذا"ليس:(YVA)7/وقال

أحمد؟مسندمنالرافضيهذافقول،ابنهولا،الفضائلفيولاالمسند،في

الكذبمنفيهاالتىالقطيعيزياداتمنهووإنماالمسند،علىوافتراءكذب

".موضوعكذبأنهعلىالعلمأهلاتفقماالموضوع

المسندلهأحمد:أولا:فيقالأحمد؟رواهقوله"أما993(:)7/وقال

يرويهالاأحاديثفيهروى،الصحابةفضائلفيمشهوركتابولهالمشهور،

لكونهاالمسند؟فيتروىأنتصلحلالكونها؟الضعفمنفيهالماالمسندفي

،زياداتاللهعبدابنهفيهزادالكتابهذاإنثم،الإرسالبغيرضعافاأومراسيل

وفيها،زياداتشيوخهعنزاداللهعبدابنهعنرواهالذيالقطيعىإنثم

".المعرفةأهلباتفاقموضوعةأحاديث

-هذه،المهملةالصاداخرهاوفيألفاللاموبعدهاالمهملةالدالبكسر



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

بنالرحمنعبدأنا)1(،القرشيالحقعبدبنمحمدأنابمصر،عليه

قالا:الغضائري)3(،داودبنالصمدوعبد)2(،الصفراويالمجيدعبد

2(

3(

أنسابفيكمامصر،صعيدسوادمنقريةوهي،دلاصإلىالنسبة-

.5(91)2/السمعاني

بنأحمدبنمحمد:فقال4(،آ)5/الكامنةالدررفيالحافظلهوترجم

وسبعين،بضعسنةولد،الدينصدر،المصريالدلاصيسليمانالربيعأبي

ابناللهعبدبنومحمد،الخالقعبدبنومحمد،المزةخطيبابنمنوسمع

واخرونالفضلأبوشيخنامنهسمع،وحدث،وغيرهم،الصرفنديالزهرأبي

)756(.سنةالأولربيعشهرفيمات

ابنبكرأبو،الدينرشيدالرئيس،صالحبنمكيئبنالحقعبدبنفحمدهو

باقا،وابن،والصفراويعماد،ابنعنروى:المصرقي،القرشيالرصاص

ابن:عنحذث،والرخالةالمصريونعنةكتب،عاشوراءليلةومات،وجماعة

تاريخانظرآهـ،98سنةتوفي،وستمائةوسبعينأربعسنةفيوأجازباقا

1fY)5الإسلام /)l.

كما،المفتيالمقرئالمالكيالاسكندراني،القاسمأبوالدينجمالالإمامهو

الإقراءرئاسةإليهانتهت،الأئمةمنوكان:أيضاوقال،الذهبيبذلكوصفه

وعدالةديانةصاحبوكان:بقولهلهترجمتهالذهبيختمثم،ببلدهوالفتوى

طاهرأبيمنسمعممنوهو)14/213(الإسلامتاريخ:انظر.وجلالة

جانبإلىانظر.ببلدهالعلمرياسةإليهانتهت:الجزريابنفيهوقال،السلفي

314(.)3/والأعلام4(،آ)5المحاضرةحسن:الإسلامتاريخ

اخرهاوفيباثنتينتحتهامنالمنقوطةوالياءالمعجمتينوالضادالغينبفتح

الأنسابفيكما.الطعامفيهيؤكلإناءوهي،الغضارةإلىالنسبةهذه،الراء

51(.)01/للسمعاني

المصريالأنصاريسيفبنمحمدبنداودبنالصمدعبدهووالمترجم

خمسولهمئةوستوعشرينتسعسنةشعبانفيبمصرتوفي،المقرئ

الغضاري.ونسبها(،.آ)آ/المشتبهتوضيحفيكما.سنةوسبعون



!
)1(الحافظمحمدبنأحمدأخبرنا

المسددالقول

بنمحمدأنا،)2(الفضلبنالقاسمأنا،

)1(

(2)

وقد،إمامتهعلىمجمعفهو،التعريفعنغني،السلفيطاهرأبوالحافظهو

تهمةعنهليذبالميزانفيالذهبيالحافظ،لهالمترجمينضمنمنلهترجم

بشاردةظفرتحتىلهتعرضأحداأنعلمتما:ذإ،ددهفقال،بهتعلقلم

بنأحمدبنمحمدترجمةفيالزبيربنجعفرأبوالتعجبعلىأوردهاباردة

عن،الترمذيجامعأسندأنهفيهافذكرالضعفاء،أحدالأندرشياليتيم

ذلكبأناستدركالسلفيإنثم،نيالابنعنالحداد،الفتحأبيعن،السلفي

السلفيفيالباذشابنعلىجعفرأبوتكلمهناومن:قال،عليهونبهبالإجازة

ابنعلىالناستغذىبل،الباذشابنجلالةعلىلهأحديلتفتلمكلاما

انظر:.الرواةوحجةالإسلامشيخفالسلفي:-للذهبيقلت-والكلام.الباذش

(.1/55l)الميزان

الثقفيئاللهعبدأبومحمود،بنأحمدبنأحمدبنالفضلبنالقاسمهو

وثلاثوتسعينسبعسنةؤلدوفسنذها،وكبيرهاإصبهانرئيس:الأصبهاني

الغفير.الجموأسمعوسمع،مائة

ونعمةثروةعصرهأهلأيسروكان.وشهامةوكفاءةرأيذاكان:ال!معانيئقال

والمقيمينالطارئينإلىالإحساندائم،الصدقةكثيرمنفقاوكان.ونقداوبضاعة

فيوضرف.عليهمالإنفاقكثير،خصوصاالعلويةوإلى،عموماالحديثوأهل

مذةفيخمردينارألفمائةفدفع،وصودرالبلد،رياسةعنيعني،عمرهاخر

نأإلىانكسارانفسهمنأظهرولا،عقاراولاضياعاأدائهافييبعلم،يسيرة

الكثير،منهشمعحتىوعفر.الذنيارجالمنرجلاوكان.ذلكعهدةمنخرج

صحيحوكان.الأمصارمنالطلبةإليهورحلت،الأقطارفيالزوايةعنهوانتشرت

إصبهان.أهلمنجماعةسمعتماعلىالتشيعإلىيميلكانأئهغير،ال!ماع

سماعا،وأكثرمنهالحديثفيأوثقوقتهفييحدثلم:مندهبنيحيىوقال

تاريخ،948سنةتوفي،قيلفيما-الرفضإلىيميلكانأئهإلا،إسناداوأعلى

.(018)5/الأعلام:وانظر،آ(آ-01/3233)الإسلام



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

سهلبنبكرثنا)2(،الرازيالحسنبنأحمدأخبرنا)1(،نظيفبنالفضل

ابنعن،الزهريعنمسور،بنزيدثنامحمد،بنموسىثنا)3(،الدمياطي

مصرديارفسندالفزاء:المصرقياللهعبدأبو،نظيفبنالفضلبنمحمدهو)1(

2(

3(

زمانه.في

نصربنمحمدبنوالعباس،السندقيبنمحمدبنأحمدالفوارسأباسمع

بنمحمدبنوأحمد،الزازيعتبةبنإسحاقبنالحسنبنوأحمد،الزافقيئ

هؤلاء.أكثرعنبالروايةالدنيافيوتفرد،المكيئالموتأبي

وأبو،الشخاميئوجيهشيخكاكومتويهبنمحمدبنأحمدجعفرأبوعنهوى

وطائفة،،بهمحتجاالبيهقيئبكروأبو،الثقفيئاللهعبدوأبو،الخلعيئالحسن

.(rvr/1)المحاضرةحسنوانظر512(،)9/الإسلامتاريخص،431توفي

:المصريثمالرازيعتبةبنإسحاقبنالحسنبنأحمدالعباسأبوهو

.الصادقالمحدث

،عثمانبنويحيى،القطانالفرجبنوروح،الرعينيداودبنمقدام:سمع

وطبقتهم.،العلافأيوببنويحيى

،المنهالبنوشعيب،النحاسبنمحمدوأبو،الغنيعبد:عنهحدث

.واخرون،نظيفبناللهعبدوأبو

بمصروفاتهوكانت،ومائتينثمانينسنةوسمع،ومائتينوستينثمانسنةمولده

1/13(،)آالأعلامسير،مائةوثلاثوخمسينسبعسنةالاخرةجمادىفي

913(.)2/والعبر112(،)4/ماكولالابنالإكمال:وانظر

الفحدث،،الإمامنافعبنإسماعيلابن:مولافمالهاشميسهلبنبكزهو

الفقرئ.،المفسر،الدمياطي،مولافئمالهاشميئفحمدأئو

وشليمان،الليثكاتبصالحبناللهوعبد،التنيسييوسفبناللهعبد:عن

علىالقرانوقرأحماد،بنونعيم،يحيىبنوشعيب،البيروتيكريمةأبيابن

.ورشأصحاب



المسددالقول

علماعالمااللهآدى"ما:ء!وواللهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،المسيب

")1(.يكتمهلاأن:الميثاقعليهأخذإلا

متهئم)3(.البلقاوي)2(،هومحمد:بنموسى

كتابفيرويناهمسعود)4(ابنحديثمن،صالحبإسنادشاهذلهلكن

الحافظ.نعيملأبي(")الشريفالجاهلعلىالعفيفالعالم"فضل

أنكرأنهموضوعةيسيرةأحاديث"المسند"فيإنلقويىالمنكروليعلم

وجهين:منعليواجباقولاعلي

الأندلسي.يحمىبنوزكرياشنبوذ،ابن:عليهقرأ-

الزازقي،عتبةبنوأحمد،الأصمالعباسوأبو،الطحاويجعفرأئو:وعنة

وطائفة.،الطبرانيئالقاسموأئو،الواعظمحمدبنوعلي

ضعيف.:النسائيقال

يعني-وثمانينتسعسنة،الأؤلربيعفيبدمياطتوفي:يونسابنوقال

/1)0دمشقتاريخ:وانظر،(425)13/الأعلامسير،أصخوهذا-ومائتين

)1/387(.المحاضرةوحسن344(،)2/الميزانولسان937(،

)1/79(.المتناهيةالعللفيالجوزيابنأخرجه)1(

البلقاءالىالنسبةهذه،والقافاللاموسكون،واحدةبنقطةالمنقوطةالباءبفتح)2(

315(.)2/الأنسابفيالسمعانيقالكما،الشامبناحيةالشراةمدينةوهي

التلفى"."أحد:Y()8/16الميزانلسانفيالمصنفقال)3(

النسائي:وقال،حاتموأبو،زرعةأبو"كذبه:921()4/الاعتدالميزانوفي

".متروك:وغيرهالدارقطنيوقال،بثقةليس

.(AA/1)المتناهيةالعللفيأخرجه)4(

وحاجي)1/178(،الكبيرالمعجمفيالتحبيرفيالسمعانيسعدأبولهأثبته)5(

مطبوعا.وليس)2/9127(،الظنونكشففيخليفة



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

عنه.سئلتأنى:أحدهما

بيانمعإلاالموضوعالحديثروايةيجوزلا:قالواالعلماءأن:والثالي

موضوغ.أنه

حم-حم-حم-



!

المسندا)1(الىالمصنفأسند

المسددالقول

أحمد،الإمامبأسانيدإيرادهابصددنحنالتيالأحاديثالآنفلنذكر

أحمد:الإمامإلىسنديذكرمقدما،العلةموضعليظهر

حنبل،بنمحمدبنأحمد()2(اللهعبدأبيأالإماممسندبجميعأخبرني

الشاممسند-()3(أتعالىاللهرحمهما-اللهعبدابنهزياداتمنفيهمامع

)4(،الأنصاريسالمبنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمداللهعبدأبو

بنالمسلمالغنائمأبوأنا،الأولىالرحلةفيبدمشقبمنزلهعليهبقراءتي

)1(

(2)

)?(

(4)

.للسياقمزيدالمعقوفتينبينما

)أ(.منزيادةالمعقوفتينبينما

)أ(.منزيادةالمعقوفتينبينما

ابراهيمبناسماعيلبنمحمدهو12(:ا-.)5/91الكامنةالدررفيترجمه

الخباز.بابنالمعروفالدمشقيالأنصاريبركاتبنسالمابن

ومن،فسلمصحيحعنةعندهالأربليالقاسمومن،بكمالهالمسندوعنده:قال

الكندقي،أصحابمنجموجمعالصيرفيوابن،الصائونيوابنالخير،أبيابن

لةوخرجوغيرهماوالنووقيالكرمانيعمرلةأجازطبرزد،وابن،وحنبل

رافع،وابن،والسبكي،والذهبي،والمزي،فوعليهوسمع،مشيخةالبرزالي

كان:-العراقيأي-وقال،والعراقي،والحسيني،جماعةوابن،والعلائي

صذوقاوكان،الفتصلبالسماعفسلمبروايةوتفرد،زمانهفيالافاقفسند

)1/89(.التقييدذيلوانطر،وأهلهللحديثمحبامأفونا



لأحمدالمسندعنالذبفي
ده

ص5صص)51و
.--ء----ء--ء----.)2(الفرجبناللهعبدبنحنبلأنا(،علانبنمحمد

بنفحمدبنالمسفمهو404(،)15/الإسلامتاريخفيالذهبيترجمه)1(

بنصقربنحصنبنئحمدبنأحمدبنالمسلمبنخلفبنمكيئبنالفسلم

أبو،الدينشمسالفسند،،الجليلالقاضي،علانبنعليئبنالواحدعبد

الكاتب.،الذمشقيئ،القيسيئعلانابنالغنائم

منبغداد""تاريخوسمع،وبدمشقببعلبذورواه،حنبلمن"الفسند"سمع

،داود"أبيو"سنن،"الأربعةو"القطيعيات،""الغيلانياتوسمع،الكندياليمنأبي

وجماعة،أحمدللإمام"و"الأشربة،المباركلابن"و"الزهد،"الترمذيو"جامع

ابنالقاسمأبيمن"فسلم"صحيحوسمع،طبرزدبنحفصأبيمنأجزاء

هـ.آ08سنةتوفي.والعطار،مندويهابنمن"البخارقي"صحيحوسمع،الحرستانيئ

الواسطياللهعبدوأئو،عليئأئو،سعادةبنالفرجبناللهعبدبنحنباصهو)2(

المكبر.النساجالرصافيئالبغدادقيالأصل

ابنالقاسمأبيمنيسيراشيئاوسمع،الخصينابنالقاسمأبيعن"الفسند"راوي

ودمشق.،والموصل،ببغدادوحدث،الفؤملبنمنصوربنوأحمد،السمرقندي

نحوها.أوسنةتسعينعاش.الأملاكعلىوئنادي،المهدقيبجامعئكبروكان

الأنماطيابنالطاهرأبوحدثنا:قال،ئقطةابنحدثنا:الحاجبابنقال

إلىأبيمضى،ؤلدتلما:قال،اللهعبدبنحنباصحدثني:قال،بدمشق

سمه:قالأسصميه؟فماولذليؤلدقد:لةوقال،الجيليالقادرعبدالشيخ

فلما،أمرةكمافسماني:قال.حنبلبنأحمد"ئسند"سمعةكبروإذا،حنبل

الشيخ.مشورةبركةمنهذاوكان"الفسند"،سمعنيكبرت

والموصلبإربل"المسند"روى،جدافقيراحنبلوكان:شامةأئوالإمامقال

،الألوانتلكيطعمهالمعظمالملككان،بالتخمالأمراضكثيروكان.ودمشق

فيها.ئسر!وهو

)21الأعلامسير:وانظر،(1r/)39-29الإسلامتاريخهـ،آ.4سنةتوفي

"آ/9792".الطلبوبغية،"1f(ا



المسددالقول

أنا)2(،الحصينبنالواحدعبدبنمحمدبناللههبةأنا)1(،الرصافي

بنجعفربنأحمدأنا)4(،التميميالمذهببنعليابن31/أ()3(الحسن

2(

3(

C

بعدوالفاءالمهملةوالصادالمهملةالراء"بضم135(:)آ/السمعانيقال

عبدبنهشامينزلهاكان،بالشامبلدةوهيالرصافةإلىالنسبةهذه،الألف

".هشامرصافة:فيقالإليهالبلدفنسبالملك

الخصين،بنالعباسبنأحمدبنالواحدعبدبنفحمدبناللههبةهو

.العراقمسند،الكاتب،البغدادقيثئم،الهمذانيئالشيبانيئالقاسمأبو

والإمام،المدينيئموسىأبووالحافظ،الهمذانيئالعلاءأبوالحافظ:عنهحدث

الذامغانيئ،ابنأحمدبنعليالحسنأبوالفضاةوقاضي،الفنىبنالفتحأبو

وغيرهم.،عصرونأبيبنسعدأبوالشاموقاضي

مناخروهو،واليشكريات،الشافعيئبكرأبيوأحاديثأحمدبفسندحدث

الكتب.بهذهحدث

يومالظهربعدتوفي،منهبوصيةناصرابنعليهوصفىهـ،525سنةتوفى

044(،)11/الإسلامتاريخ،دفنحتىيعني،الجمعةيومإلىوتركالأربعاء،

1222"."2/عساكرابنمعجم:وانظر

الحاشيةفيالهنديةفيوأشار"الحسين"،:تيميةابنمكتبةوطبعة،الهنديةفي

قالثم،قوسينبين)الحسين(أثبتها:الدرويشطبعةوفي"الحسن"،:أنهإلى

"الحسن".المخطوطةفي:حاشيتهفي

يشرولم،المذهبابنترجمةفيكما،الصحيحهوالمخطوطةفيوماقلنا:

الهندية.حاشيةفيالتصحيحإلىالدرويش

،العراقفسنذ،العالئم،الإمائمآ(:04)17/النبلاءأعلامسيرفيترجمه

فحمدبنعليبنالحسنعليئأئو

الفذهب.ابنالواعأ،،البغدادي،التميميوهببنأحمدبنعليابن

مائة.وثلاثوخمسينخمسسنةفي:مولذة

ذلك.وغير،(الصحابةو)فضائل،و)الزهد(،)الفسند(:القطيعيبكرأبيمنسمع



لأحمدالمسندعنالذبفي

أبي:حدثنيأحمد،بناللهعبدثنا،القطيعيحمدان

:الأولالحديث

!

،عياشابنثنا،المغيرةأبوحدثنا:قالأحمدالإمامإلىالإسناد:بهذا

بنعمرعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،وغيره،الأوزاعيحدثني

الوليد،فسموه،غلائمء!ووالنبيزوجسلمةأملأخيولد:قال،الخطاب

رجلالأمةهذهفيليكونن،فراعنتكمبأسماء"سميتموه:ء!ووالنبيفقال

هذاانتهى")2(،لقومهفرعونمنالأمةهذهعلىأشرهوالوليد،)1(اسمه

يث.الحد

ترجمة:فيالضعفاء")3(،"تاريخفيالبستئيحبانبنحاتم؟لوأورده

ء!وواللهرسولقالما،باطلخبزهذا:وقال"،عياشبن"إسماعيل

منهوولا،الزهريولاسعيذ،بهحدثولاعمر،رواهولاهذا،

حفظه،تغيركبرلماعياشبنوإسماعيلالإسناد،بهذاالأوزاعيحديث

يعلم.لاوهوحديثهفيالخطأفكثر

:وقال")4(،"الموضوعاتكتابهمنموضعينفيالجوزيابنأوردهوقد

انتهى..مختلطوهورواهأوكبر،لماعياشابنعلىأدخلقدهذالعل

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)3(

(4)

له"."يقال)أ(:وفي،الأصلفيكذا

.(901)رقمأحمدمسند

135(.)1/حبانلابنالمجروحين

4(.آ2/"1/158(،الجوزيلابنالموضوعات



المسددالقول

الثاني:الحديث

عنفطز،ثنا،حجافيثنا،أبيحدثنيأحمد،بناللهعبدإلى:وبه

إلىخرجنا:قال،الكنديالرقيمبناللهعبدعن،شريكبناللهعبد

ء!وواللهرسولأمر:فقالبها،مالكبنسعدفلقيناالجملزمنالمدينة

عليئ)1(.بابوتركالمسجد،فيالشارعةالأبواببسد

المختار،أصحابمنكان"،شريكبنالله"عبد:علتهالحديثوهذا

كذاث.إنهالجوزجانئي)2(:وقال،تابإنهقيلولكن

أيضا.الئسافي)3(جهله"،الرقيمبناللهو"عبد

إنه:وقال")4("الموضوعاتفيأيضاالحديثهذاالجوزيابنأوردوقد

المتفقالحديثبهقابلوا،الرافضةوضعمنإنه(:قال)ثم،يصحلاباطل

الصحيحين.فيوهوبكر،أبيبابغيرالأبوابسدفيصحتهعلى

فإنوإلا،الصحيحالحديثهذابمخالفتهوضعهعلىاستدلفإن:قلت

)7(،معين31/ب(ابنوثقهوكذا)6(،شريكبناللهعبدوثقأحمدالإمام

أعلم.والله

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)6(

)7(

.(1151)رقمأحمدمسند

)52(.للجوزجانيالرجالأحوال

آ(.2)للنسائيعليخصائص

)1/363(.الموضوعات

366(.)1/الموضوعات

الجوزيلابنوالمتروكونوالضعفاء81(،)5/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح

بأسا".بهأعلم"ما)131(:شاهينلابنالثقاتأسماءتاريخوفي)2/127(،

81(./5)حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

الثالث:الحديث

بنهشامعن،وكيغنا)1(،أبيحدثنيأحمد،بناللهعبدإلى:وبه

"سدوا:قالء!وو،النبيعنعمر،ابنعنأسيد،بنعمرعنسعد،

عيئي")2(.بابإلاالمسجدفيالتيالأبواب

الحديثبمخالفةوأعله"الموضوعات")3(،فيالجوزيابنأورده

:قالأنه)4(معينبنيحيىعنونقلسعد"،بن"هشاموب،الصحيح

الحديث.بمحكمهوليس:قالأنه(أحمد)وعنبشيء،ليس

الرافضة.وضعمنوهو،يصحلاباطلهذا)6(:الجوزيابنقال

حم-حم-حم-

)أ(:"ثنا".(في)1

.(7974رقم)لمسندا(2)

.3(1/46)لموضوعاتا)3(

r(،/)174والمتروكونالضعفاءفيأيضاذلكوذكر?(rii/?)الموضوعات(4)

معينبنيحيىسمعت:"عباسA(:/)904عديلابنالكاملفيوأصله

عنه"،يحدثلاالقطانسعيدبنيحيىكانبشيء،ليسسعدبنهشام:يقول

591)الدوريعباسبروايةيحيىتاريخفيالذيلكن /:)rضعف"،"فيه

لابنالكبيرالتاريخوفي،"القويبذاكهو"ليس)07(:محرزابنروايةوفي

بمتروكليس،صالحهو:مرة"وقال335(:)2/الثالثالسفر،خيثمةأبي

."الحديث

آ(،ا)9/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحفيوأصله3(،آآ)1/الموضوعات)5(

041(.)8/عديلابنوالكامل

.366(/1)الموضوعات)6(



المسددالقول

الراخ!:الحديث

أبيعن،بشرأبونا)3(،زيدبنأصبغنا)2(،يزيدنا)1(،أحمدإلى:وبه

:قال،ء!ووالنبيعن،عمرابنعن،الحضرميمرةبنكثيرعن،الزاهرية

منه،اللهوبرئ،وجلعزاللهمنبرئفقد؟ليلةأربعينطعامااحتكر"من

.")4(وتعالىتباركاللهذمةمنهمبرئتفقد؟جائعامرؤفيهمأصبحعرصةوأيما

بن"أصبغترجمةفي(،"الكامل")فيعدفيابنرواهالحديثوهذا

.بمحفوظليسإنه:وقالزيد"،

لا:وقالأحمد،ظريقمن"الموضوعات")6(،قىالجوزيابنورواه

()7(.أذلكيصح

انفرد.إذابخبرهالاحتجاجيجوزلاأصبغ)8(:حبانابنوقال:قال

بدربنعمرحفصأبوموضوعاتهفيالحديثهذاأوردوكذلك

.الموصيئي)9(

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)1(

)7(

)8(

(9)

)أ(:"حدثنا".في

)أ(:"ثنا".في

)أ(:"ثنا".في

.(0884رقم)لمسندا

501(.)2/الرجالضعفاءفيالكامل

.2(43-2242/)الموضوعات

)أ(.منزيادةالمعقوفتينبينما

.(1/174)المجروحين

فيكلامهويأتي)951(،الموصليبدربنلعمروالكتابالحفظعنالمغني

الحافظ.ردعلىالتعليق



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

)2(،معينوابنأحمد)1(،فإننظز،موضوعاكونهوفي:قلت

أصبغ.وثقوا،والنسائئي)3(

من،الحديثهذا")4(الصحيحينعلى"المستدركفيالحاكمأوردوقد

أطبغ.طريق

حم-حم-حم-

لابنوالتعديلالجرحوفي،"الثقاتمن"كان)032(:داودأبيسؤالات)1(

عنه".هارونبنيزيدروايةأحسنما،بأسبه"ليس032(:)2/حاتمأبي

وبروايةآ(،)آالدارميوبرواية01(،)5محرزابنبروايةمعينابنتاريخ)2(

.(4014/)ريالدو

027(،)1/الاعتدالوميزان،بأس"به"ليس203(:)3/الكمالتهذيب)3(

3(.آا)1/التهذيبوتهذيبا(،آآ)9/والوافي

(f)المستدرك(Y1-to).



المسددالقول

الخامس:الحديث

عن،ذرةأبيبنيوسفحدثنيعياضب!،بنأنسنا)1(أحمد،إلى:وبه

اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،الضمريأميةبنعمروبنجعفر

أنواعاعنهاللهصرفإلا؟سنةأربعينالإسلامفييعمرمعمرمن"ما:ء!رو

عليهاللهلئن؟سنةخمسينبلغفإذا.والبرص،والجذام،الجنون:البلاءمن

بلغ"ذا)3(.يحببماإليهالإنابةاللهرزقه؟الستينبلغفإذا)2(.الحساب

اللهقبل؟الثمانينبلغفإذا.السماءأهلوأحبه،اللهأحبه؟سبعين

منتقدممالهاللهغفر؟تسعينبلغفإذا.سيئاتهعنوتجاوز،حسناته

")4(.بيتهلأهلوشفع،أرضهفياللهأسيروسميتأخر،وماذنبه

أنس.على41/أ(موقوفاأيضاأحمدورواه

بنمحمدنا)7(،الفرجنا)6(النضر،أبو(نا):قالأحمد،إلى:وبه

بنأنسعن(،عمرو)بنجعفرعن،اللهعبدبنمحمدعنعامر،

منأنواعمناللهأمنه؟سنةأربعينالمسلمالرجلبلغ"إذا:قال،مالك

)1(

(2)

)?(

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

)أ(:"حدثنا".في

."وإذا":أ()في

."وإذا":أ()في

.(97321)رقمالمسند

."حدثنا:لقا":أ()في

."ثنا":أ()في

."ثنا":أ()في

الصحيحهووالمثبتمقلوبا،جعفر،بنعمروو)ب(:و)أ(،،الأصلفي

الهندية.فيهووكذاالمسند،فيلماالموافق



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

وجلعزاللهلئن؟الخمسينبلغ!إذا.والجذاموالبرصالجنونمن،البلاء

بلغفإذا.السماءأهلوأحبه،اللهأحبه؟السبعينبلغطذا.حسابهعليه

غفر؟التسعينبلغفإذا.سئئاتهعنهومحا،حسناتهمنهاللهتقبل؟الثمانين

وشفع،الأرضفياللهأسيروسميتأخر،وماذنبهمنتقدممالهالله

يهله")1(.في

ذرة".أبيبن"يوسف:المرفوعالحديثوعلة

يروي:وقال.الضعفاء")2("تاريخفيحبانابنأوردهترجمتهوفي

بهالاحتجاجيحللاء!وو،اللىرسولكلاممنلهاأصللاالتيالمناكير

الحديث.فذكر:أنسعنعمرو،بنجعفرعنروى،بحال

الطريقينمن،الحديثهذا")3("الموضوعاتفيالجوزيابنوأورد

ء!وو.النبيعنيصحلاالحديثهذا:وقال،والموقوفالمرفوع

فيالأئمةأقوالوحكى،فضالةبنبالفرجالموقوفالحديثوأعل

)4(.صه
تضعيمه.

ويروي،الأخباريقلب(:)حبانابنفقالعامر"،بن"محمدوأما:قال

أحاديثهم.منليسماالثقاتعن

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

.(6265رقم)لمسندا

.(131)3/المجروحين

.(081-1/971)لموضوعاتا

.(1/181)لموضوعاتا

.3(240/)المجروحين



المسددالقول

الناستركأحمد)1(:قال،العرزميفهو"،اللهعبيدبن"محمدوأما

حديثه.

إسنادهوقلبهكذا،بهفحدث"،فضالةبن"الفرجفيهخلطوقد:قلت

أيضا)2(.أحمدرواهأيضا،مرفوعاعمرابنحديثمنفجعله،أخرىمرة

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)1/313(.اللهعبدبروايةالحديثومعرفةالعلل

.(5627)رقمالمسند



لأحمدالمسندعنالذبفي

:السادسالحديث

!

اللهعبدبنمحمدحدثني،الفرجنا)2(،هاشئمنا)1(أحمد،إلى:وبه

بناللهعبدعن،عثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدعن،العرزمي

علىالموقوفالحديثمثلفذكرء!وو:النبىعن،الخطاببنعمر

أنس)3(.

أنسحديثبعدأوردهوإنما،لفظهيسقولمأحمد،الإمامأوردههكذا

ابنحديث""الموضوعاتفيالجوزيابنيذكرولم،مثلهوقال،الموقوف

قطعا.موضوغهذافإن،يذكرهأنينبغيوكانهذا،عمر

أخبرنيوقد41/ب(،الواقعمخالفة:الحديثوضععلىبهيستدلومما

الأربعين.عنفضلا،الستينبعدجذائملهحصلرجلارأىأنهبهأثقمن

،بالديباجالمدقبهوكانإن"عثمانبنعمروبناللهعبدبنو"محمد

وإن.حديثهعلىيتابعيكادلا(:)البخاريوقالعمر)4(،ابنيدركلمفهو

مجهوذ.فهو،غيرهكان

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

)أ(:"ثنا".في

)أ(:"ثنا".في

.(7265رقم)لمسندا

22(.5)آ/السير:راجعص،145سنةتوفي

(81)2/الأوسطاكرفي



المسددالقول

السابم:الحديث

،عمارةنا)3(،حسانبنالصمدعبدنا)2(أحمد،الإمام()1(أإلى:وبه

فيصوتاسمعتبيتهافيعائشةبينما:قال،أنسعن،ثابتعن

قدمت،عوفبنالرحمنلعبدعيز:فقالواهذا؟"،"ما:فقالت،المدينة

بعير،سبعمائةوكانت:قالشيء،كلأمن()4(تحمل،الشاممن

ء!وواللهرسولسمعت:عائشةفقالت،الصوتمنالمدينةفارتجت

ذلكفبلغحبوا"،الجنةيدخلعوفبنالرحمنعبدرأيت"قد:يقول

اللهسبيلفيفجعلهاقائما"،لأدخلنهااستطعت"إن:فقال،الرحمنعبد

.(وأحمالها)بأقتابهاوجلعز

قال:وقال"الموضوعات")6(،فيالجوزيابنأوردهالحديثوهذا

منكز.أكذفي()7(الحديثهذاأحمد:

مناكير)9(.أحاديثيرويوعمارة()8(:أقال

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)1(

)7(

)8(

(9)

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

"حدثنا".)أ(:في

"ثنا".)أ(:في

)أ(.منزيادةالمعقوفتينبينما

.2(4842)رقمالمسند

.(13)2/الموضوعات

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

c)آ/والتعديلالجرح (riiشيخ203(:)1/اللهعبدبروايةالعللوفي"

بأس".بهما،ثقة



لأحمدالمسندعنالذبفي

)1(:الرازيحاتميبووقال

.i(/rii)والتعديلالجرح)1(

به.يحتجلازاذان"بن"عمارة

حمم-حمم-حمم-

!



المسددالقول

الثامن:الحديث

بنعمرعن،عياشبنإسماعيلنا)1(،اليمانأبوثناأحمد،إلى:وبه

ء!وو:اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،عقالأبيعنمحمد،

حسابلاألفاسبعونالقيامةيوممنهايبعث،العروسينأحد"عسقلان

وبها،وجلعزاللهإلىوفوداشهداءألفاخمسونمنهايبعث،عليهم

يقولوندما،أوداجهمتثج،أيديهمفيمقطعةرؤوسهمالشهداء،صفوف

أتيعاد!تخلفلاإنكائقنمةيؤمتخرنأولارسلثعكوعدتناماوءاننا)رئنا

)2(،الفيضةبنهراغسلوهم،عباديصدق:فيقول،491،:عمرانا!أ

شاءوا")3(.حيثالجنةفيفيسرحونبيضا،نقاءمنهفيخرجون

هذا:وقال"الموضوعات")4(،فيالجوزيابنأوردهالحديثوهذا

"أبيعلىتدورطرقهوجميعء!وو،اللهرسولعنيصحلاحديث

:()حبانابنقاليسار"،بنزيد51/أ(بن"هلال:واسمه"،عقال

يجوزلا،قطأنسقبهاحدثماموضوعةأشياءأنسعنيروي

انتهى..بحالبهالاحتجاج

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

)أ(:"ثنا".في

فيوقال"البيضة"،:شعيبالشيخبتحقيقالمسندوفيو)أ(،،الأصلفيكذا

الفيضة.:و)س()م(في:الحاشية

.(13356)رقمالمسند

.5(4-52)2/الموضوعات

.87()3/المجروحين



لأحمدالمسندعنالذبفي

"الكامل")1(فيعدفيابنأوردهعقالأبيترجمةوفي

.محفوظغير:وقال،عنه

باطل.")2(:"الميزانفيالذهبئيوقال

حم-حم-حم-

)1(

(2)

24)4الكامل /A).

314(.)4/الاعتدالميزان

!

جماعةروايةمن



المسددالقول

التاسع:الحديث

اللهعبدبنأوسنا،مروأهلمن،يحيىبنالحسنثناأحمد،إلى:وبه

،جدهعن،أبيهعن،بريدةبناللهعبدبنسهلأخيأخبرني،بريدةابن

بعثفيفكونوا،كثيرةبعوثبعدي"ستكون:يقولء!رواللهرسولسمعت

ولا،بالبركةلهاودعا،القرنينذوبناها،مرومدينةانزلواثم،خراسان

ءو)1(و
4")2(.سوأهلهايضر

"سهل:وقال"الضعفاء")3(،فيحبانابنحاتمأبوأوردهالحديثوهذا

نأيجبلا،دهأصللاماأبيهعنيروي،الحديثمنكر"،اللهعبدابن

انتهى..بحديثهيشتغل

العبارةوهذهنظز.فيه)4(:البخاريقالجدا،ضعي!"أوسق"،وأخوه

متروذ.هومنفيالبخارييقولها

أعلم.والله.متروذالدارقطنئي)6(:وقال،بثقةليس(:النسافي)وقال

شيخنا.كلامانتهى

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)?(

(4)

)0(

)6(

)أ(.فياضطرابالكلمةهذهفي

.Y(1803)رقمالمسند

.348(/1)المجروحين

)2/17(الكبيرالتاريخ

2(.0)للنسائيوالمتروكونالضفاء

)925(.للدارقطنيوالمتروكونالضعفاء



لأحمدالمسندعنالذبفي

()1(الحافظأجوبةأ

!

الأجوبة:فيالشروعحينوهذا

تقدمالذيهريرةأبيبحديثاحتجاجهشيخناعلىفيهايتعقبشيءوأول

اتهموهالحفاظأنأي،متهئمبأنهواعترافه"،البلقاوي"موسىروايةمنذكره

بحديثه.يحتجأنيصلحفلا،كذلككانوإذا،بالكذب

منوفيه،هريرةأبيعن،اخروجهمنالحديثهذا)2(نعيمأبوأوردوقد

لمماسماعيدعيوكان"،القاضيعبدةبن"محمدروايةمنوهو،يعرفلا

.(مشهوز)وهو،يسمع

ء!وو،النبيعنأيضاهريرةأبيحديثمنداودأبوأوردهبمااحتجولو

.للسياقمزيدالمعقوفتينبينما)1(

المنتقاةالفوائدفيعبدةابنروايةمنالحديثوهذا،الحليةفيعليهنقفلم)2(

سئلمن:بلفظ،هريرةأبيحديثمنا(،ا)آللحربيالعواليالشيوخعن

نار.منبلجامالقيامةيومجيئ؟فكتمهعلمعن

لمقومعنالناسكتبمنيحدث"كان56(:4)7/الكاملفيعديابنقال)3(

وحدث،يلحقهملمقوماادعىهذاعبدة"وابن(:آه5)7/وقال"،يرهم

أصحابمنالمتقدمونالحفاظالأجلاءإلاالأحاديثبتلكيحدثلمبأحاديث

ولديقولكانأنهوذاك،عظيمكذبعيسىبنبكرعنكتبتوقبله،الحديث

والضعف،عنه؟!يكتبفكيف،ومئتينأربعسنةماتوبكرعشرةثمانيسنة

/)34الميزان:وراجعبين"،حديثهعلى r.)آ



المسددالقول

أولى،لكان،نار")1(منبلجاماللهألجمه؟فكتمهعلماسئل"من:قال

علىوهو،للحجةصالخلكنهالصحةنهايةقييكنلموإنوالحديث

البلقاوي.حديثمنأولىحالكل

حم-حم-حم-

.3(56)8داودأبو(1)



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

أوردها،التيالتسعةالأحاديثعنالجوابفيالآننشرع51/ب(ثم

:الإجمالطريقمنأولاعنهاونجيبعليها،واقتصر

فيالأحكامأحاديثمن4شيفيهاليسذكرهاالتيالأحاديثفإن)1(

وقد،سائغبحالهاالبيانتركمعإيرادهافيفالتساهل،والحرامالحلال

الحلالفيروينا"إذا:قالواأنهمالأئمةمنوغيرهأحمدالإمامعنثبت

تساهلنا")2(.ونحوها،الفضائلفيرويناوإذاشددنا،،والحرام

)1(

(2)

)أ(:"بأن".في

محمدبنعباسعن)7/391(،والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنرواه

فيأما:فقال،إسحاقبنمحمدوذكر:حنبلبنأحمدسمعت:قالالدوري

ومدهذا،مثلالىفيحتاجوالحرامالحلالفيوأما،فيكتب؟وأشباههالمغازي

أصابعه.وضميده

)1/المستدركفيوالحاكم19(،)2/الراويلأخلاقالجامعفيالخطيبرواه

الذيباللفظ،مهديابنعن34(،)1/الدلائلفيالبيهقيطريقهومنآ(،آآ

المصنف.ذكره

سمعتقال،الجراحبنروادعن)133-134(:الكفايةفيالخطيبوروى

الرؤساءمنإلاوالحرامالحلالفيالعلمهذاتأخذوالا:يقولالثوريسفيان

منذلكسوىبمابأسفلاوالنقصانالزيادةيعرفونالذينبالعلمالمشهورين

ضعيف.بإسناده،المشايخ

الفاصلالمحدثفيوالرامهرمزي19(،)2/الجامعفيالخطيبنحوهأخرجو

وهذهالرغائبهذهخذوا:يقولالثوريسفيانسمعت:قالروادعن4(:.)آ

الزيادةيعرفعمنإلاتأخذوهفلاوالحرامالحلالفأما،المشيخةمنالفضائل

النقص.منفيه

قالهما"وأما)1/927(:الحثيثالباعثفيشاكرمحمدأحمدالعلامةقال

روينا-"إذا:المباركبمناللهوعبد،مهديبنالرحمنوعبد،حنبلبنأحمد



المسددالقول

وفيه،التسميةأدبفييدخل:منهافالأول،الأحاديثهذهحالوهكذا

والثاني،النبوةدلائلفيأوردهولهذا،الآتيةالأموربعضعنأخباز

والصلةوالبرالكرمعلىالحثفي:والراج،الفضائلفي:كالثالث

،الإسلامفيالعمرطولفضلفي:كالسادسوالخامسالجار،ورعاية

فضائلفي:كالتالمعوالثامن،نسبيئأمزوهو،التأويليحتمل:والساج

والجهاد.الرباطعلىالحثوفيهما،البلدانبعض

فإنماتساهلنا"،ونحوهاالفضائلفيرويناوإذاشددناوالحرامالحلالفي-

بالحديثالأخذفيهوإنماالتساهلأن-أعذمواللهأرجحفيما-بهيريدون

بينالتفرقةفيالاصطلاحفإن،الصحةدرجةإلىيصللمالذيالحسن

المتقدمينأكثركانبلواضحا،مستقراعصرهمفييكنلموالحسنالصحيح

فقط.الضعفأوبالصحةإلاالحديثيصفلا

52(:1/)(وزيادتهالصغيرالجامع)صحيحمقدمةفيالألبانيالعلامةوقال

إياهاروايتهمعلىالمذكورتساهلهميحملأنوهو:ذلكفياخروجهوعندي

ضعفمعرفةيمكنبهاالتيالأسانيدهذه-عادتهمهيكما-بأسانيدهامقرونة

بدونيرووهاأنوأما،بالضعفالتصريحعنمغنياالسندذكرفيكون،أحاديثها

جمهورهم،صنيعهوكما،ضعفهابيانودون،الخلفطريقةهيكما،أسانيدها

أعلم.تعالىوالله،ذلكيفعلواأنمنوجلعزللهوأتقىأجلفهم

إذا:حنبلبنأحمد"قولآ(:5)18/المجموعفيالإسلامشيخقالوقبلهما

فىتساهلناوالترهيبالترغيبجاءوإذاالأسانيدفىشددناوالحرامالحلالجاء

فضائلفىالضعيفبالحديثالعملمنالعلماءعليهماوكذلكالأسانيد،

فإن،بهيحتجلاالذىبالحديثالاستحبابإثباتمعناهليس؟الأعمال

أنهاللهعنأخبرومن،شرعىبدليلإلايثبتفلا،شرعىحكمالاستحباب

بهيأذنلمماالدينمنشرعفقد؟شرعىدليلغيرمنالأعمالمنعملايحب

الاستحبابفىالعلماءيختلفولهذا،التحريمأوالإيجابأثبتلوكما،الله

".المشروعالدينأصلهوبلغيرهفىيختلفونكما



لأحمدالمسندعنالذبفي
ده

التفصيل:حيثمنوأما

منها:)1(الأولفالحديث

ابنقول:عليهفنقولبالوليد،التسميةشأنفيالمسيببنسعيدحديث

)1/455-945(:النكتفيالحافظقال

"...الوليدلهيقالرجلالأمةهذهفي"ليكونن:!ىشكلنهعمرحديثومنها

الحديث.

الأوزاعي،ثنا،عياشبنإسماعيلثنا،المغيرةأبوحدثنا:قالأحمدرواه

:قال!ىشكلنهالخطاببنعمرعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،وغيره

ليكوننفراعنتكم؟بأسماء"سميتموه:!ضالنبيزوجر!جمنهاسلمةأملأخيولد

".لقومهفرعونمنالأمةهذهعلىشرلهوالوليدلهيقالرجلالأمةهذهفي

عنحديثهفيتكلمواإنما؟صدوق،عياشبنوإسماعيل،ثقاتإسنادهورجال

ما،باطلخبر"هذا:حبانابنبقولإلاالجوزيابنيعلهولم،الشاميينغير

هوولابهحدثالزهريولاسعيدولا!ىشكلنهعمرولاهذا!ضاللهرسولقال

فلما،حداثتهفيالمتقنينالحفاظمنإسماعيلوكان:قالالأوزاعيحديثمن

علىبهحفظوما،جهتهعلىبهحدثصباهفيحفظهفما،حفظهتغيركبر

فيه".خلطالغرباءحديثمنالكبر

منهوبلالغرباء،حديثمنإسماعيلحفظهمماالحديثهذاوليس:قلت

الشاميينعنإسماعيلحديثإن:الأئمةمنجمعقالوقد،الشاميينعنحديثه

أحاديث.عدةذلكمنوغيرهالترمذيوصحح،قوي

بهذا.ينفردلمأنهعلى

العباسبنخالدبنمحمدعنتاريخهفيسفيانبنيعقوبرواهفقد

لمأنهإلافذكره،الأوزاعيعمروأبوثنا.مسلمبنالوليدثنا:قال،السكسكي

بنالوليدأنهيرونفكانوا:الأوزاعيقالوزاد.إسنادهفيعمريذكر

عليه-خرجواحينبهالناسلفتنةيزيدبنالوليدأنهرأيناثم،الملكعبد
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لها.يشهدبدليلأتىولاعليها،برهانلادعوى،باطلإنه:حبان

ولاسعيذ،ولاعمر،ولا،يقلهلمعليهاللهصلىاللهرسولإن:وقوله

فهي،سنبينهماعلى،تائماستقراءغيرعنصدرتنفيشهادة،الزهري

.مروه

.والهرجالأمةعلىالفتنفانفتحت،فةاتلوه-

عنالدلائلفيالبيهةيأخرجهبكر،بنبشرإرسالهعلىالوليدوتابع:قلت

التنوخي،عثمانبنسعيدعن-الأصموهو-العباسأبيعنوغيرهالحاكم

((اسمه"كيروا:المتنفيوزاد،فذكره،الزهريحدثنيقال،بكربنبشرعن

الله.عبدفسموه

"هذا:البيهةيقالأمها.منر!جمنهاسلمةأملأخيولدأنه-أيضا-وزاد

إرساله.لولاالصحيحشرطعلىهوبل،قالكماوهوحسن"مرسل

عنالرزاقعبدأماليمنالثانيالجزءفيبسندهالزهريعنمعمرأرسلهوكذا

معمر.

ماشهابابنولاقطبهحدثماالمسيبابن"إن:حبانابنقولأنبهذافبان

مجازفة.منيخلولا"الأوزاعيولا-أيضا-بهحدث

يخشىمافأمن،الزهريمنلهالأوزاعيبسماعبكربنبشرروايةصرحتوقد

التسوية.تدليسفيهدلسمسلمبنالوليدأنمن

البابوفي.مثلهالزهريعنالزبيديرواهفةد،بهينفردلمالأوزاعيأنعلى

رصرجمما.سلمةأمعن

عن،سلمةأمبنتزينبعنعطاء،بنعمروبنمحمدعن،إسحاقابنرواه

اسمهالمغيرةالمنغلاموعندي!النبيعليدخل:قالتر!جمنهاأمها

الوليداتخذتم"قد:صقال."الوليد":قلتهذا؟""من:صفةالالوليد،

الوليد".لهيةالفرعونالأمةهذهفيسيكونفإنه،اسمهغيروا،حنانا

منةطعا.نحوهفذكر،سلمةبنحمادعن،الجمحيسلامبنمحمدورواه
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!

روايةفإن،كلهمقبولغير"،عياشبنإسماعيل()1("أفيوكلامه

فيضعفوهوإنمامنها،وهذا،قويةالجمهورعندالشاميينعنإسماعيل

.الشامأهلغيرعنروايته

بنوعيني،)3(حنبلبنوأحمد)2(،معينبنيحيىذلكعلىنص

)1(

(2)

)?(

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

وما،الشامأهلأصحابهعنروىفيماثقة"كان:(18آ)7/بغدادتاريخفي

عنروىفيما،ثقةعياشبنو"إسماعيلفيها"،فخلطغيرهمعنروى

"،عنهمحفظهفيفخلطضاعكتابهفإن،الحجازأهلعنروايتهوأما،الشاميين

شيء".ففيهغيرهمعنروىماوأما،الشامأهلفيثقةعياشبنو"إسماعيل

Y"1)4الدوريبروايةيحيىتاريخوفي /:)fالشامأهلإلىأحبإسماعيل"كان

الوليد".بنبقيةمن

يكرهونوالعراقيون،ثقةعياشبن"إسماعيل18(:آ)7/بغدادتاريخوفي

".حديثه

عن"سألته)401(:وغيرهالمروذيروايةلأحمدالرجالومعرفةالعللفي

حالاأحسنفيهمفو:وقال،الشاميينعنروايتهفحسن؟عياشبنإسماعيل

/Al)بغدادتاريخفيوهو"،وغيرهمالمدنيينعنروىمما V.)ا

:فقال،عياشبنإسماعيلعنأحمد"وسألت)264(:داودأبيسؤالاتوفي

غيرهمحديثفأما،نعم:قال؟،الشاميين:قلت؟،مشايخهمعنحدثما

18(.آ)7/بغدادتاريخفيوهومناكير"،عنده

بنالرحمنعبد"قال291(:)2/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحوفي

.عياشبنإسماعيلعنحنبلبنأحمدسألت:يقولأبيسمعت:حاتمأبي

أهلعنوروايتهالشيءبعض،الحجازوأهلالعراقأهلعنروايتهفي:فقال

".وأصحأثبتكأنه،الشام

أحد-ليس:حنبلبنأحمد"وقال18(:آ)7/بشارتبغدادتاريخوفي
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إبراهيمبنالرحمنوعبد،)2(الفلاسعلئيبنوعمرو،المدينئي)1(

)6(،شيبهبنويعموب،()سفيانبنويعموب،)4(والبخاري(،دحيئم)

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)1(

".مسلمبنوالوليد،عياشبنإسماعيلمنالشاميينلحديثأروى-

حنبلبنأحمدسمعت:يحيىأبيبنأحمد"قال472(:)1/الكاملوفي

عنروىوما،صحيحفهوالشامينعنروىما،عياشبنإسماعيل:يقول

".يغلط،ضعفففيه،العراقوأهل،المدينةأهل

،عياشبناسماعيل"عنا(:آ)1المدينيلابنشيبةأبيابنسؤالاتفي

أهلغيرعنروىمافأما،الشامأهلأصحابهعنروىفيمايوثقكان:فقال

ضعف".ففيهالشام

أهلعنحدثإذاعياشبنوإسماعيل:"قال18(:آ)7/بغدادتاريخفي

بنويحيى،عروةبنهشاممثلالمدينةأهلعنحدثوإذا،فصحيحبلاده

بشيء".فليسصالحأبيبنوسهيلسعيد،

دحيم:عن،الدارميسعيدبنعثمان"قال17(:آ/r)الكمالتهذيبفي

".المدنيينعنوخلط،غايةالشاميينفيعياشبنإسماعيل

أصح".فهوالشاميينعنروى"ما037(:)1/للبخاريالكبيرالتاريخفي

إسماعيلبنمحمدسألت:يقولبحير،بن"عمر1(:)7/بغدادتاريخوفي

فصحيح،بلدهأهلعنحدثإذا:فقال،عياشبنإسماعيلعن،البخاري

نظر".ففيهبلدهأهلغيرعنحدثوإذا

عندالشامعلئم:يفوئونأصحابناأسمغ"كنت)2/423(:والتاريخالمعرفةفي

عدذثفت"وإسماعيل424(:)2/وقال"،فسلمبنوالوليدعياشبنإسماعيل

عنئغرلثقائوا:تكلفواماوأكثز،دافغيدفغةولا،الشامبحديثالناسأعلئم

والمكيين".المدنيينثقات

معين-بنيحيىعندثقةعياشبن"إسماعيل18(:/آV)بغدادتاريخفي
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والنسافي)2(،الجوزجانني)1(إسحاقوأبو

.()واخرون،(عدفي)4

.مطت)6(بعضهموثقهوتر

!

بنأحمدوأبو،والدولابني)3(،

)1(

(2)

)3(

(4)

)6(

وأهل،العراقأهلعنروايتهوفي،خاصةالشاميينعنروىفيماوأصحابنا-

بناحيته".عالماوكانكثير،اضطرابالمدينة

منهأحمدالشاميينمنالثقاتحديثفي"هو)792(:الرجالأحوالفيقال

".غيرهمحديثفي

وفيالخطأ"،كثيرضعيفعياشبن"إسماعيل)4/235(:السننفيقال

وفي"،ضعيفعياشبن"إسماعيلا(:آ)للنسائيوالمتروكونالضعفاء

".الشامأهلحديثفيصالح:النسائي"قال325(:)1/التهذيبتهذيب

إسماعيل:يقولحمادابن"سمعت474(:/1)الرجالضعفاءفيالكاملفي

أصح".فهوالشاميينعنروىماعياشابن

رواةإذاالأحاديثهذه"وسوى947(:)1/الرجالضعفاءفيالكاملفيقال

العراقحديثفيويغلطيخلطوإنما،ةستقيئمففوالشامأهلعنعياشابن

.والحجاز

نأإماغلطمنيخلوفلاالحجازيينعنروى"إذا:يسيربتصرفو)1/

إذاالشاميينعنوحديثهيرفعهموقوفاأويوصلهمرسلاأوبرأسهحديثايكون

فيبهويحتجحديثهيكتبممنالجملةفيوهومستقيمفهوثقةعنهروى

".خاصةالشاميينحديث

غيرعنروايته"وضعف325(:)1/التهذيبتهذيبفيالمصنفقال

والساجي".،والبرقي،الحاكمأحمدوأبو،النسائي:أيضاالشاميين

وبرواية"ثقة"،:41(1)4/الدوريبروايةتاريخهفي:يحيىعنيروى

حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحوفيبأس"،بهيكونألا"أرجو(:CA)الدارمي

"ثقة".18(:/آV)بغدادتاريخوفيبأس"،بهليس"قال291(:)2/

عن-191(:)2/حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحفي:هارونبنويزيد
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الشاميينعنحديثهأنعلىللجماعةموافقحبانابنأنوالعجب

فيالمتقنينالحفاظمنإسماعيلكان:فيهعبارتهوهذه،مستقيئم

وحداثته،صباهفيحفظهفما،حفظهتغيركبر،61/أ(فلما،حديثهم

فيه،خلطالغرباء،حديثمنالكبرعلىحفظهوما،وجههعلىبهأتى

.)1(انتهى.بالمتنالمتنوألزقالإسناد،فيالإسنادوأدخل

حديثهمنالمتقدمحديثهوليسالغرباء،بحديثكلامهقيدتراهكمافهذا

الأوزاعي.وهو،شاميئعنروايتهمنهوإنما)2(الغرباء،عن

فيهالمتقدمينكلاماستوعبتفقد،واختلطحفظهتغيرأنهإلىإشارتهوأما

إلىنسبهأنهمنهمأحدعنأجدولم،")3(التهذيب"تهذيبكتابيفي

الشاميين،غيرعنحديثهفيالحفظسوءإلىنسبوهوإنما،الاختلاط

فيفيخطئ،حفظهعلىاتكلالعراقأوالحجازإلىرحلإذاكانكأنه

أحاديثهم.

)1(

(2)

)?(

رأيتما:يقولهارونبنيزيدسمعت:قال:الدمشقيأحمدبن"سليمان-

".عياشبنإسماعيلمنأحفظعراقياولاشاميا

سمعت:يقولخارجةبن"الهيثم)1/477(:الرجالضعفاءفيالكاملوفي

سفيانماأدريماعياشبنإسماعيلمنأحفظرأيتمايفوذ:هازونبنيزيد

."؟الثورقي

يكنلمزرعةأئو"قال)1/477(:الرجالضعفاءفيالكاملفي:زرعةوأبي

".عياشبنإسماعيلمثلالعزيزعبدبنوسعيدالأوزاعيئبعدبالشام

.\(1/52)المجروحين

."وإنما":)أ(في

32)1/التهذيبتهذيب r).
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وإسماعيل،عياشبنإسماعيلفيناسقتكلم:)1(سفيانبنيعقوبقال

ثقاتعنيغربقالوا:ماوأكثر،الشامبحديثالناسأعلمعدذ،ثقة

انتهى..والمكيينالمدنيين

ينفردفلم،شاميئعنالمتقدموحديثه،الوصفبهذاإسماعيلكونومع

على،خاصةفيهعمربذكرانفردوإنما،الجوزيابنو،حبانابنقالكمابه

ذلك:علىيتفقوالمعنهالرواةأن

"دلائلفينعيموأبو،"مسنده")2(فيأسامةأبيبنالحارثرواهفقد

(نا)،إسماعيلأبيبنإسماعيلحدثنا()4(:أقال:طريقهمن")3(النبوة

سعيدعن،الزهريعنعمرو،بنالرحمنعبدعن،عياشبنإسماعيل

عمر.فيهوليس.الحديثفذكر،سلمةأملأخيولد:قال،المسيبابن

الوليد:أيضاالأوزاعيعنرواهفقد،الأوزاعيعنإسماعيلتابعمنفأما

كاتبزيادبنوالهقل،التنيسيبكربنوبشر،الدمشقيمسلمابن

كماعمر،فيهيذكروافلم،أرسلوهلكنهمكثير،بنومحمد،الأوزاعي

.الحارثعندوقع

:قال،"تاريخه")6(فيسفيانبنيعقوبفأخرجهاالوليد،روايةأما

)1(

(2)

)?(

(4)

)0(

)6(

424(.)2/والتاريخالمعرفة

)408(.الباحثبغية

نعيم.لأبيالنبوةدلائلفينجدهلم

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

"ثنا".)أ(:في

934(.)3/والتاريخالمعرفة
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أبوr(نا)،مسلمبنالوليدنا)1(،السكسكيالعباسبنخالدبنمحمدحدثنا

أنهيرونفكانوا:الأوزاعىقال:اخرهفيوزاد،فذكره،الأوزاعيعمرو

الناسلفتنةيزيد"بن"الوليدأنهرأيناثم"،الملكعبدبن61/ب("الوليد

فيهموكثر،الأمةعلىالفتن)3(فانفتحت،فقتلوهعليهخرجواحتىبه

انتهى..الهرج

بنالمؤملبنمحمدأخبرني:قال،")4("المستدركفيالحاكموأخرجه

نا)7(حماد،بننعيمنا)6(،المسيببنمحمدبنالفضل(kنا،الحسن

المسيب،بنسعيدعن،الزهريعن،الأوزاعيعن،مسلمبنالوليد

فذكرالوليد،فسموه،غلائمسلمةأملأخيولد:قال،هريرةأبيعن

فيليكونن،فراعنتكمبأسامي"سميتموه:فقالء!رو،اللهلرسولذلك

علىفرعونمنالأمةهذهعلىشرهوالوليد،لهيقالرجلالأمةهذه

فهووإلاهو،فهويزيد"،بن"الوليداستخلفإن:الزهريقال"،قومه

صحيخ.:الحاكمقال"،الملكعبدبن"الوليد

)1(

(2)

)?(

(4)

)1(

)7(

)أ(:"ثنا".في

)أ(:"ثنا".في

."وانفتحت":أ()في

94)4المستدرك / f).

فيوالبيهقي،طريقهمنالحاكمرواهوقد)327(،الفتنفيحمادبننعيموكذا

به.،الأوزاعيعن،مسلمبنالوليدطريقمن505(،)آ/النبوةدلائل

"ثنا".)أ(:في

"ثنا".)أ(:في

"ثنا".)أ(:في
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عن")1(النبوة))دلائلفيالبيهقئيفأخرجهابكر،بنبشرروايةوأما

بكربنبشرعن،التنوخيعثمانبنسعيدعن،الأصمعن،الحاكم

"غيروا:المتنفيوزاد،فذكره،الزهريحدثني،الأوزاعيحدثني

أمها.منسلمةلأمأخإنهأيضافيهوزاد"،اللهعبدفسموه،اسمه

فيالذهبئيإليهمافأشارزياد،بنوالهقلكثير،بنمحمدروايةوأما

")2()3(.الإسلام"تاريخفييزيد"بن"الوليدترجمة

2(

3(

505(.)6/للبيهقيالنبوةدلائل(

)8/288(.الإسلامتاريخ(

.r(1/99)بكربنبشرروايةوذكر

الخطية:النسخفيوليس،الهنديةفي(

طريقمنأخرجفماعساكر"،ابن"تاريخفيالوليدترجمةفيوجدتفما)ثم

عنزياد،ببئالهقلثنا،فوسىبنالحكئمثنا"الزهريات":فيالزهري

غلائمسلمةأملأخيؤلد:قال،المسيببنسعيدعن،الزهريعن،الأوزاعي

الحديث.الوليد،فسموة

أئملالؤلد:قال،الزهريعن،الأوزاعيعن،كثيربنفحمذوحدثنا:قال

فراعنتكم،بأسماءالوليد"تسمون:!ضالنبيفقالالوليد،فسموةولذسلمة

"(.اللهعبدفسموة

بنبشرطريقومنكثير،بنمحمدطريقمن:دمشقتاريخفيذكرهما:قلنا

روايةمنوكلهاآ/323(.)3:السكسكيزيادبنهقلطريقومنبكر،

التالي.فيسيأتيكما،الذهليعنالشرقيابنالحافظ

يحيىبنمحمدالحجةالحافظروايةمن،الزهريحديثهي"الزهريات":

،النيسابوريمحمدبنأحمدالحافظعنهويرويه،البخاريقرين،الذهلي

.عصرهواحد،الشرقيبنحامدأبو



المسددالقول

،الزبيديالوليدبنمحمد:الزهريعنلهروايةعلىالأوزاعيوتابع

بنومعمرأصا،شاميئلأبملهعياشبنإسماعيلأبهمهالذدأنهويحنمل

.البصريراشد

يحضرنيولمالأجزاء،بعضفيبهافظفرت،الزبيديروايةأما

.مخرجها)2(اسم(?الآن()أ

،")3(الرزاقعبد"أمالىمنالثانيالجزءفيفرويناهامعمر،روايةوأما

يذكرولم،فذكره،المسيببنسعيدعن،الزهريعنمعمز،أنا:قال

عمر.

حسن.مرسلهذا:تخريجهبعدالبيهقئي)4(قال

)1(

(2)

)3(

(4)

منهوالموجود،إليهبالإسنادالكتبفيمنثورةرواياتومنهمفقود،وأصله-

طبعتهويسمعها،يمليهاوكانالذهليانتقاهاجزءا،وثلاثينثلاثةوهو،المنتقى

سعيدبنسليمان:تحقيق،المكرمةبمكةالقرىأمجامعة،العاليالتعليموزارة

.ص0142،م9991،العسيريمريزنابن

الأجزاءمجامعمنالثانيةالمجموعةفي،الدينسعدنبيل:حققهاوأيضا

الإسلامية.البشائردارطبعته،الحديثية

بها.نظفرفلم،المطبوعةالقطعةفيالاثارهذهعنوبحثنا

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

يستدركولم01(،)1المصنوعةاللآلىءفيالحافظكلامالسيوطينقلوقد

الجزء.ذلكاسمعليه

لمعمرالجامعفيوهو)172(،الرزاقلعبدالصحابةاثارفيالأمالي

.)86191(

505(.)6/النبوةدلائل
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منلهبسماعهالمسيببنسعيدصرحلوالصحيحشرطعلىهو:قلت

منها.وسمعأدركهافقد،سلمةأم

71/أ(:اخروجهمنروايتهامنالحديثلناووقع

مأبنتزينبعنعطاء،بنعمروبنمحمدعن،إسحاقابنرواه

لامنغلائموعنديء!وو،النبيعليدخل:قالتأمها،عن،سلمة

"قد:قالالوليد،:قلتهدا؟"،"من:فقالالوليد،اسمهالمغيرة

فرعونالأمةهذهفيسيكونفإنهاسمهغيرواحنانا)1(،الوليداتخذتم

الوليد".لهيقال

له.")2(الحديث"غريبفيالحربئيإبراهيمأخرجه،حسنإسنادوهذا

فذكره،سلمةبنحمادعنالجمحئي)3(،سلامبنمحمدورواه

M(.4مغضلا

)1(

(2)

)?(

(4)

دخل"أنةالحديذ"ومنة452(:)1/والأثرالحديثغريبفيالنهايةفيقال

غيرواحنانا!الوليداتخذتم:فقالالوليذ،ئسمىغلاموعندهاسلمةأمعلى

وتحبونه".الاسمهذاعلىتتعطفونأياسمة"

غريبمنالمطبوعفينجدهولم)4/223(،الإصابةفيأيضاإليهنسبه

للحربي.الحديث

مفقود.،الحديثغريبله

أخبرنا:فقال324()13/دمشقتاريخفيعساكرابن:طريقهمنأخرجه

أخبرنا:قالواالبنا،ابنا،اللهعبدوأبو،غالبوأبوالفراء،بنالحسينأبو

،سليمانبنأحمدحدثنا،المخلصطاهرأبوأخبرنا،المسلمةبنجعفرأبو

وابن،سلمةبنحمادحدثني،سلامبنمحمدحدثنيبكار،بنالزبيرحدثنا

سلمة-أمعلى!ضالنبيدخلقالا:بينهما،اختلافوفيهجميعا،جعدبة



المسددالقول

بنالعزيزعبدطريقمنالكبير")2(المعجم()1("أفيالطبرانئيوروى

بنالوليدبنالوليدموتقصةالمخزوميأيوببنإسماعيلعن،عمران

:تقولوهي،سلمةأمعلىدخلء!ووالنبيوأن،المغيرة

المغيرةبنالوليدأباالوليدبنالوليدابك

حنانا".الوليدتتخذونكدتم"إن:فقال

القصة.لأصلاخرشاهذفهذا

ولا،قالهماء!وواللهرسولبأنحبانابنشهادةبطلانيعلمهذاوبدون

الأوزاعي.ولا،الزهريولا،بهحدثالمسيببنسعيد

يدفعما،بهحدثهالزهريبأنالأوزاعيعنبكربنبشرتصريحوفي

التسوية.تدليسمسلمبنالوليدبتدليسيعللهمنتعليل

لمفيهعمرذكرأن:العلةمنعياشبنإسماعيلطريقفيظهرماوغاية

عنوالزبيديمعمرلإطباق،سلمةأمروايةمنأنهوالظاهر،عليهيتابع

هذا:فقال،مهاجراقدمالوليدأخي:قالت،هذا؟من:فقال،رجلوعندها-

تريدونإنكم:فقال،وأعادتفأعادالوليدهذااللهرسوليا:فقالت،المهاجر

وفي:قال،الوليدهليقال،فرعونأمتيفييكونإنه،حناناالوليدتتخذواأن

منأرادماسلمةأموعرفت،الإيمانويظهرالكفريسر:سلمةبنحمادحديث

.هناكتنظرتتمةوللخبر.المهاجرهواللهرسوليا:فقالت،اسمهتحويل

)أ(.مزيدالمعقوفتينبينما)1(

041(.)رقم152()22/الكبيرالمعجم(2)

بنالعزيزعبذوفيه،الطبراني"رواة:r(29)9/الزوائدمجمعفيالهيثميقال

.متزوذ"وفو،عمران
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عمرذكرعدمعلى:الأوزاعيعنمسلمبنوالوليدبكربنوبشر،الزهري

فشاذة.،فيههريرةأبيبذكرالوليدعنلهحمادبننعيمروايةوأما

قبيل،أبيعن،لهيعةابنطريقمنالطبرافي)1(روىما:شواهدهومن

عليناخرج:قال،جبلبنمعاذعن،العاصبنعمروبناللهعبدعن

شرائعهادمفرعوناسم"الوليد:قال،فيهحديثافذكرء!رو،اللهرسول

".بيته71/ب(أهلمنرجلبدمهيوءالإسلام

)2(.أعلموالله

حم-حم-حم-

)1(

(2)

28(.آا،)آهالكبيرالمعجم

وفو،عمروبنفجاشغوفيه،الطبراني"رواة(:091)9/المجمعفيقال

."كذاث

قالهمماكثير"وفي202(:)1/المسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدالعلامةقال

".ومحاولةتكلفالحافظ



!-
)1(:والثالث،الثانيلحديث

المسددالقول

(:اللهعوضطارق:ت-445)1/أو462-.47()1/النكتفيالحافظقال

منالمسندفيوهو!ىشكلنهعليبابإلاالأبوابسدفيل!ع!اعمرابنحديث

عنأسيد،بنعمروعنسعد،بنهشامعن،وكيععنأحمد،الإمامرواية

خير!ضالله"رسول:!ضاللهرسولزمنفينقولكنا:قالل!ع!اعمرابن

خصالثلاثط!شكلنهطالبأبيابنأوتيولقدر!عها،عمرثمبكرأبوثمالناس

!ضاللهرسولزوجه:النعمحمرمنإليأحبمنهنواحدةلييكونلأن

خيبر".يومالرايةوأعطاهالمسجد،فيبابهإلاالأبوابوسد،لهتijj،ابنته

مسلم،لهوأخرج،حفظهقبلمنضعفقدسعدبنهشامأنإلاثقاتورواته

روايةمنأنهتبينوقدالشواهدمنلهمامعلاسيماالحسنرتبةفيفحديثه

ابنه.روايةمنلاأحمد

بسندالخصائصفيالنسائيأورده،أيضال!عهاعمرابنحديثمنشاهدوله

ل!عها:عمربناللهلعبدقلت:قال،عراربنالعلاءعن،إسحاقأبيعنصحيج

وانظرأحدا،عنهتسألفلا!ىشكلنهعلي"أما:فقالل!عهاوعثمانعليعنأخبرني

".بابهوأقرالمسجدفيأبوابناسدفإنه،!ضاللهرسولمنمنزدتهإدى

معين.ابنوثقهوالعلاء

عن،أنيسةأبيبنزيدعنعمرو،بناللهعبيدطريقمنعاصمأبيابنورواه

.فذكرهل!عهاعمرابنسألتإسحاقأبي

ابنه،روايةمنلاأيضاأحمدروايةمنفهوذلكفيمالكبنسعدحديثوأما

.-أيضا-حسنوإسناده

عنعريةدعوةذلكفيفكلامه،الرافضةوضعمنأنهماالجوزيابنادعاءوأما

.البرهان

فيهوأحضج،ضوشكلهسعدحديثط!شكلنهعليخصائصفيالنسائيأخرجوقد

صحيح.بإسنادط!شكلنهأرقمبنزيدحديثأيضا
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المسجدأبوابوسد:قالل!ع!اعباسابنحديثمنأيضاوأخرج:قلت-

،غيرهطريقلهليسطريقهوهوجنباالمسجدفيدخل:قال!ىشكلنهعليبابغير

الحديثين.هذينأيضامسندهفيأحمدأخرجوقدطويلحديثفي

أخرجهأنبعدل!ع!اعباسابنحديثفيقاللكنه،الترمذيأخرجهماوكذا

عن،بلجأبيعن،شعبةعنالمختار،بنإبراهيمعنحميد،بنمحمدعن

الوجه.هذامنإلاشعبةعننعرفهلاغريب:عنهميمونابنعمرو

طريقمنروياهوالطبراني،الحاكمبأنالمختارةفيالضياءالحافظوتعقبه

هيأحمدورواية،الترمذيطريقمن،أصحوهي،شعبةعنبكير،بنمسكين

بلج.أبيعنعوانةأبيطريقمن

انتهى..نظرفيهالبخاريوقال،حاتموأبومعينبنيحيىوثقهبلجوأبو

الرابعالمجلسفي...أيضارويناهالحاكمروايةمنإليهأشارالذيوالحديث

الأصبعأبوثناقال،البختريبنعمروبنمحمدجعفرأبيأماليمن

به.شعبةثنابكير،بنمسكينثنا،النفيليجعفرأبوثنا،القرقساني

نألأحديحل"لا:لعليقالصضالنبيأن!ىشكلنهسعيدأبيحديثلهويشهد

.الترمذيرواه".وغيركغيريجنباالمسجدهذايطرق

استطراقإلىيحتاجفكان،صضالنبيبيوتمعكان!ىشكلنهعليبيتأنذلك

إبراهيمثنا:القرانأحكامفيالقاضيإسماعيلأخرجهماذلكوشاهد.المسجد

لم!النبيأنالمطلبعنزيد،بنكثيرعن،حمزةبنسفيانثنا،حمزةبن

أبيبنعليإلاجنبوهوفيهيجلسولابالمسجديمرأنلأحدأذنيكن

.قويمرسلوهذا.المسجدفيكانبيتهلأن؟!ىشكلنهطالب

يعارضالمتنهذاكونودعوى،استثنائهفيالسببهوفهذا،ذلكتقرروإذا

بكر"أبيخوخةإلاسدتإلاخوخةالمسجدفييبقين"لاسعيد:أبيحديث

ممنوعة.؟الصحيحينفيالمخرج
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ومنسعد)1(،روايةمنذكره:علئي"بابإلاالأبواب"سدوا:حديث

.عمر)2(ابنرواية

إلاعليهايستدللمدعوى،موضوغوإنه،باطلإنه3()الجوزيابنقول

الأحاديثردعلىإقدائموهذا،الصحيحينفيالذيالحديثبمخالفة

عندإلابالوضعالحكمعلىالإقدامينبغيولا،التوهمبمجردالصحيحة

بعديمكنلاأنالحالفيالجمعتعذرمنيلزمولا،الجمعإمكانعدم

لاأنهذامثلفيالورعوطريق،عليئمعلمذيكلفوقإذ،ذلك

لممالغيرهيطهرأنإلىفيهيتوقفبل،بالبطلانالحديثعلىيحكم

له.يظهر

كل،متعددةطرقلهمشهوزحديثهو،البابهذامنالحديثوهذا

يقطعمماومجموعها،الحسنرتبةعنتقصرلاانفرادهاعلىمنهاطريق

الحديث.أهلمنكثير)4(طريقةعلىبصحته

سببه،بيناوقد،بالأبوابيتعلقفيماأحدهمالأن؟ممكنالجمعأنوبيانه-

تعارضفلا،المحضالاختصاصإلالهسببولا،بالخوخيتعلقفيماوالاخر

وضع.ولا

الصحيحينأحاديثمنكثيرفيلادعيالأحاديثلردالبابهذاالناسفتحولو

.والمؤمنونذلكتعالىاللهيأبىولكن،البطلان

(.1151)رقمأحمدمسند()1

.(7947)رقمالمسند)2(

.366(/1)الموضوعات)3(

الأصلفيوما،مستقيمةليستوالعبارة"،الحديثأهلمنكبر"من)أ(:في)4(

صحيح.
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معارضة،بينهماليس،مسلمفغير،الصحيحينفيلمامعارضاكونهوأما

إلاالمسجدفيبابكل"سدوا:حديثأن"مسنده")1(فيالبزارذكروقد

باب"إلا:يروونالمدينةوأهل،الكوفةأهلرواياتمنجاء،علئي"باب

المعنى،هذابهافالمراد،الكوفةأهلرواياتثبتتفإن:قالبكر"،أبى

أهلرواياتأنعلى:قالبعد،سأذكرهالذيسعيدأبيحديثفذكر

انتهى..حسانبأسانيد،وجوهمنجاءتالكوفة

فيالذيوبينبينهالجمعكيفيةأبينثم،طرقهبقيةأذكرأناوها

الصحيحين:

بنزيدمسندفي،أيضا"مسنده")2(فيأحمدالإمامرواهما:طرقهفمن

بنزيدعن،ميمونعنعو!)3(،ثناجعفر،بنمحمدحدثنا:قال،أرقم

فيشارعةأبواثء!وواللهرسولأصحابمنلنفركان:قال،أرقم

:قالعلئي"،بابإلاالأبوابهذه"سدوا:يومافقال:قالالمسجد،

وأثنىاللهفحمدء!وواللهرسولفقام:قالناسق)4(،ذلكفيفتكلم

غير،81/أ(الأبوابهذهبسدأمرتفإنيبعد؟"أما:قالثم،عليه

ولكن،فتحتهولاشيئاسددتماوالله!إني،قائلكمفيهفقال،عيئيباب

".فاتبعتهبشنيءأمرت

)1(

(2)

)3(

(4)

أعلم.والله،المطبوعفينجدهلم

.(28791)رقمالمسند

تحريف.وهر،""عروة:)أ(في

.""أناس:)أ(في
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عنبندار،بشار،بنمحمدعن")1(:الكبرى"السننفيالئساليرواه

الإسناد.بهذاغندز،وهوجعفر،بنمحمد

القطيعي،جعفربنأحمدبكرأبيعن:")2("المستدركفيالحاكمورواه

الإسناد.صحيح:وقال.أبيهعن،حنبلبنأحمدبناللهعبدعن

ليسمماالمختارة"الأحاديثفيالمقدسئيالدينضياءالحافظوأخرجه

أيضا."المسند":طريقمن")3(الصحيحينفي

وأعله،النسافيطريقمن"الموضوعات")4(فيالجوزيابنوأورده

وتكلم(،واحد)غيروثقهوميمونظاهرا،خطأذلكفيفأخطأ،بميمون

عنبهتفردهذا،غيرحديثاالترمذيلهصححوقد،حفظهفيبعضهم

(.COأرقمبنزيد

83(.آ)9للنسائيالكبرىالسنن)1(

.(521)3/المستدرك2()

أرقم.بنزيدمسندمنهالمطبوعفيوليسللضياء،المختارةفينجدهلم)3(

(f)365(/1)الموضوعات.

ذكرهحيثحبانابنمنكانماإلاالنقاد،منأحدمنلهتوثيقعلىنقفلم)5(

فيه،القطانرأيسوءذكرمنالمقاميخللمذلكومع)5/418(ثقاتهفي

أعلم.والله،وثقهأحداالتهذيبفيدهترجمتهفيحجرابنالحافظيذكرودم

بنمحمدحدثنا)7802(:أولهمافيقال،متتاليينحديثينالترمذيلهأخرج)آ(

عن،اللهعبدأبيعن،قتادةعن،أبيحدثني،هشامبنمعاذحدثنابشار،

:قال،الجنبذاتمنوالورسالزيتينعتكان!ضالنبيأن:أرقمبنزيد

يشتكيه.الذيالجانبمنويلدهيلدهقتادة

اسمه-اللهعبدوأبو،صحيحغريبحسنحديثهذا:الترمذيقالثم
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ابنلأنأغفلهاوكأنه،شرطهعلىوهي)1(،الطريقهذهشيخنايذكرولم

"المسند".طريقمنيوردهالمالجوزي

بنمحمدعن")2(:الكبرى"السننفيالئسافيرواهما:أيضاطرقهومن

بكير.بننرعن،رت

مسكين.عن:اخروجهمنالأخبار")3("معانيفيالكلاباديوأخرجه

المختار.بنإبراهيمعنحميد،بنمحمد:عن)4(الترمذيورواه

،عباسابنعن،ميمونبنعمروعن،بلجأبيعن،شعبةعن:كلاهما

عليئ.بابإلا،فسدتالمسجدبأبوابء!وواللهرسولأمر:قال

)1(

(2)

)3(

(4)

.بصريشيخهو،ميمون-

،البصريالعذريمحمدبنرجاءحدثنا9V(:)02الثانيالحديثفيوقال

حدثناالحذاء،خالدعن،شعبةحدثنا،رزينأبيابنمحمدبنعمروحدثنا

نأ!ضاللهرسولأمرنا:قالأرقمبنزيدسمعتقال،اللهعبدأبوميمون

والزيت.البحريبالقسطالجنبذاتمننتداوى

زيدعنميمونحديثمنإلانعرفهلاصحيحغريبحسنحديثهذا:قالثم

الحديث.هذاواحدغيرميمونعنروىوقد،أرقمابن

لابأنهالترمذيصزححيثحجر،ابنالحافظبكلامالمرادهوالثانيوهذا

أعلم.والله،معناهماتقاربمع،ميمونطريقمنإلايعرف

.""الطريقة:)أ(في

.(Arvr)للنسائيالكبرىالسنن

(.AV)للكلاباذيالفوائدبحر

.(rvr)2الترمذيسنن
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،الوضاحعوانةأبي:طريقمنأيضاوالنسافي)2(أحمد)1(،الإماموروى

أثناءفيعباسابنقال:قال،ميمونبنعمروعن،يحيىبلجأبيعن

وهوالمسجديدخلفكان،عليئبابغيرالمسجدأبوابوسد:حديث

.غيرهطريقلهليسطريقهوهو،جنمث

عن،عقيلبنحاتم:عنالأخبار")3("معانيفيالكلاباديوأخرجه

إسماعيل.بنيحى

فينعيمأبي:طريقمن"الموضوعات")4(فيالجوزيابنوأخرجه

شعيب.أبونا)6(،الحسنبنأحمدبنمحمدحدثنا:قال(،"الحلية")

به.،عوانةأبونا)7(الحميد،عبدبنيحىعن81/ب(:كلاهما

به.ينفردلميحىلأن،يصبفلم،الحميدعبدبنوبيحى،بلجبأبيوأعله

.بمعناهأخرىطريقمنوقاصأبيبنسعدحديثالنسالي)8(وأخرج

طريق:منسعيد"بن"عليترجمةفي"الأوسط")9(فيالطبرافيورواه

)1(

(2)

)?(

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

(9)

.3(160رقم)لمسندا

8548(.)8355،للنسائيالكبرىالسنن

.A(آ0للكلاباذيالفوائدبحر

.36(4/)1الموضوعات

)0526(.الأولياءحلية

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

.(Arv)1للنسائيالكبرىالسنن

)0393(.للطبرانيالأوسطالمعجم
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ء!وواللهرسولأمر:قال،أبيهعنسعد،بنمصعبعن،عتيبةبنالحكم

إلاكلهاأبوابناسددت!اللهرسوليا:فقالوا،عليئبابإلا،الأبواببسد

عنيروهلمسدها".اللهولكن،أبوابكمسددتأتا"ما:فقال،عليئباب

شريح.بنميسرةبنمعاويةإلاالحكم

.الكنديشريحالقاضيحفيدوهو:قلت

فيهيذكرولم،عتيبةبنالحكمسمع"تاريخه")1(:فيالبخاريقال

جرحا.

"الثقات")2(.فيحبانابنوذكره

نا)4(،الأصبهانينائلةبنإبراهيمحدثنا"الكبير")3(:فيالطبرانئيوقال

جابرعن،حرببنسماكعن،ناصخ(نا)،البجليعمروبنإسماعيل

عليئ،بابغيركلهاالأبواببسدء!وواللهرسولأمر:قال،سمرةابن

"ما:قال،وأخرجوحديأدخلماقدر!اللهرسوليا:العباسفقال

جنمث.وهومروربما،عليئبابغيركلهافسدهاذلك"،منبشنيءأمرت

طريق:منأورده،صحيحاخربسندعمرابنحديث(COالئساليوروى

عمر:بناللهدعبدقدت:قالعرار،بنالعلاءعن،السبيعيإسحاقأبي

)1(

(2)

)?(

(4)

)0(

)6(

v()336/الكبيرالتاريخ

iI(.4)7/حبانلابنالثقات

)3102(.للطبرانيالكبيرالمعجم

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

r(.84)5للنسائيالكبرىالسنن
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إلىوانظرأحدا،عنهتسألفلاعليئأما:فقال،وعثمانعليئعنأخبرني

بابه.وأقرالمسجدفيأبوابناسدفإنهء!وو،اللهرسولمنمنزله

،()معينبنيحىوثقه،ثقةوهوالعلاء،إلا،الصحيحرجالورجاله

بمهملات.أبوه(وعراز)(،)وعيره

سلمةبناللهعبد:طريقمنالأخبار")4("معانيفيالكلاباديوأخرجه

عنعمر،بناللهعبدبنسالمعن،الزهريعن-،الضعفاءأحد-الأفطس

.خر،أبيه

جنبه،إلىعليئبيتإلىوأشارء!وو"،اللهرسولبيت"هذا:وفيه

الحديث.

الحديثأن19/أ(علىتدلالثقاترواياتمن(المتظافرة)الطرقفهذه

)آ/935(،حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح)1(

تهذيبفيذلكنفسهالحافظيذكرولم،وثقهممنغيرهعلىنقفلم)2(

التهذيب.

ومهملتين.بالكسرعرار،)3/389(:المشتبهبتحريرالمنتبهتبصيرفيالمصنفقال)3(

.)84(للكلاباذيالفوائدبحر()4

القوئم،"تظافر)12/478-947(:العروستاجفيالزبيديالمرتضىقال)5(

الصاغانيئ.قالهواحد،بمعنىوتظاهزوا

نصه:ماالفيلاليالعزيزعبدبنأحمدمشايخنالشيخالأدموسإضاءةوفي:قلت

تأليففيرأيتلاكئي:قال،لحنبالظاءالتظافرأنالعضدشرحفيالسعذنبهوقد

انتهى.،وبالطاءبالضادئقاذمماالتضافرأنبالوجهينجاءفيمامالكلابنلطيف

والضاد،الظاءبينالفرقفيالاعتضادكتابهاللطيفالتأليفبذالكيعني:قلت

.فيهما"مذكورالقوذوهاذا،الارتضاءفسماة،حيانأبوواختصره
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للمتنمعارضاالمتنكونوأما،المحدثنظرغايةوهذه،قويةدلالةصحيخ

ولا،كذلكفليس،الخدريسعيدأبيحديثمنالصحيحينفيالثابت

لأن)1(،الخوخسدحديثغيرالأبوابسدحديثبلبينهما،معارضة

ء!وو.النبيلبيوتمجاوراالمسجدداخلكانطالبأبيبنعليبيت

له:")2(القران"أحكامكتابفيالمالكئيإسحاقبنإسماعيلالقاضيقال

عنزيد،بنكثيرعن،حمزةبنسفياننا)3(،حمزةبنإبراهيمحدثنا

لأحدأذنيكنلمء!ووالنبيأن-:حنطبابناللهعبدابنهو-المطلب

طالب،أبيبنعليإلاجنمثوهو،فيهيجلسولاالمسجد،فييمرأن

المسجد.فيكانبيتهلأن

قوفي.مرسلوهذا

النبيأنالخدريسعيدأبيحديثمنالترمدي)4(:أخرجه:مالهيشهد

((،وغيركغيريجنباالمسجدهذايطرقأنلأحديحل"لا:لعليئقالء!وو

أبيبنسالمعن،فضيلبنمحمدعنالمنذر،بنعلي:عنأخرجه

عنه.،عطيةعن،حفصة

فهذا،منهالمروريمكنلاماالخوخةأنندعي"ولم:الأصلهامشعلى)1(

".وكتب،البقاعيalقاغيرها،أومفتوحةخوخةذلكبعدبقييكونأنيمتنع

كذا.

.)138(الجهضميإسحاقبنلإسماعيلالقرانأحكام)2(

"حدثنا".)أ(:في)3(

هذافيئجنبأنلأحديحللاعلي"يا:فيهواللفظ)3727(،الترمذيسنن)4(

معنىماضرد:بنلضرارفلتالفنذر:بنعلي".قالوغيركغيريالمسجد

".وغيركغيريخئبايستطرفةلأحديحل"لا:قال؟الحديثهذا
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لا:قال؟معناهماصرد:بنلضرارقلت:المنذربنعليوقال:قال

.وغيركغيريجنبايستطرقهأنلأحديحل

.الأبواببسديتعلقمافهذا

الدخوليستقربونالمسجدفيكانتطاقاثبهفالمراد،الخوخسدوأما

ذلكوفي،بكرأبيخوخةإلا،بسدهاموتهمرضفيء!ووالنبيفأمر،منها

.غيرهدونكثيراالمسجدإلىيحتاجلأصنهبكر،أبياستخلافإلىإشارة

الأحاديثعلىالوضعيدعىفكيف،تعارضلاأنالجمعبهذاوظهر

الأحاديثلردالبابهذافتحولو،؟إالتوهمهذابمجردالصحيحة

ذلكاللهيأبىولكن،البطلانالصحيحةالأحاديثمنكثيرفيلادعي

.والمؤمنون

تنبيه:

أبيابنفيهوقيلالراء،بضمهوسعدحديثفي"الرقيمبنالله"عبد

أعنه()1(.بالروايةشريكبناللهعبدتفرد،الرقيم

ثفتوهو،السينوكسرالألفبفتحعمرابنحديثفيأسيد"بنو"عمر

العين.بفتحعمزو،فيهوقيل19/ب(،الصحيحينرجالمن

وحديثه،حفظهفيتكلمواصدوق،مسلمرجالمنسعد"بنو"هشام

بالشواهد.يقوى

ابنعنأحمد")2(،"مسندفيوسياقه،الحديثمتنالشيخاختصروقد

)1(

(2)

)ب(.ولا،الأصلفيوليست)أ(،منمزيدة

.(7947)رقمأحمدمسند
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،الناسخيرء!وواللهرسول:ء!وواللهرسولزمنفينقولكنا:قالعمر،

تكونلأن،خصالثلاثطالبأبيابنأعطيولقدعمر،ثمبكر،أبوثم

ابنته،ء!وواللهرسولزوجه:النعمحمرمنإليأحبمنهنواحدةيى

خيبر.يومالرايةوأعطاهالمسجد،فيبابهإلاالأبوابوسد،لهوولدت

)1(.انتهى

لا:قال،الكلاباذيبكرلأبيالأخبار")2("معانيكتابفيوجدتثم

جملةمنكانبكرأبيبابلأنبكر،أبيوقصةعليئقصةبينتعارض

المسجد،منخارجةالبيوتوأبواب،خوخاتالمسجدإلىتطلعأبواب

وتركتالمسجد،إلىمنهامطلغيبقفلمالخوخكلبسدء!ووالنبيفأمر

منهيخرجالمسجدداخلفكان،عليئبابوأما،فقطبكرأبيخوخة

هذا:عديئبيتإدىأشارحينسأدهدلذيعمرابنقالكما،فيهويدخل

انتهى.المسجد.فيء!ووالنبيبيتوكانء!وو،النبيبيتجنبإلىبيته

الثلثأوائلفيوهوالآثار")3("مشكلفيالطحاويبينهماجمعوبنحوه

.(منه)4()الثالث

حم-حم-حم-

)ب(.فيموجوداليسبرمتهالتنبيههذا)1(

.وتصرفباختصار(،01)آللكلاباذيالفوائدبحر)2(

)9/918(.للطحاويالاثارمشكلشرح)3(

)7/15(.الفتحفيهوالجمعمنالحافظذكرهما)4(

التنبيه.قبل)ب(في)5(



!-
الراخ!)1(:الحديث

المسددالقول

452-454(:)1/النكتفيالحافظقال)1(

الحديث....الطعاماحتكارفيل!ع!اعمرابنحديث

قالكماوهو،صححهالحاكموأننظرابوضعهالحكمفيأنشيخناذكرفقد

شيخنا.

ثنازيد،بنأصبغثنا،هارونبنيزيدحدثنا:قالأحمدالإمامرواهفقد

النبيعن،ل!ع!اعمرابنعن،مرةبنكثيرعن،الزاهريةأبيعنبشر،أبو

".تعالىاللهمنبرئفقدليلةأربعينطعامااحتكر"من:قال!ض

به.يزيد،عن،حرببنزهيرخيثمةأبيعنمسندهفييعلىأبورواهوهكذا

فيليسمماالمختارةالأحاديثفيالضياءالحافظأخرجهطريقهماومن

الصحيحين.

بنوعمرو،أصبغعن،الحصينبنعمروطريقمنأخرجهفإنهالحاكموأما

ولم،هارونبنيزيدهوفيهعليهفالمعتمد،المتهمينالمتروكينأحدحصين

هذاأحاديثثلاثةلهعديابنساقوقدزيد،بنبأصبغإلاالجوزيابنيعله

.هارونبنيزيدغيرعنهيرولموإنه،محفوظةغيرإنها:وقال.منها

معين،بنيحيىووثقه،أنفسعشرةعنهروىفإنهذلكفيعديابنوهموقد

وغيرهما.،داودوأبو

عنه"يزيدروايةأحسن"ماوزادأحمدقالوكذابأس".به"ليس:النسائيوقال

".عنديثقةوهوفيه"تكلموا:الدارقطنيوقال

-.تقدمبمامحجوجوهوسعد،لابنسوىكلامافيهللمتقدمينأرلم:قلت

.-أعلموالله

صحته.علىتدلشواهدوللمتن

مخالفاظاهرهوكون،المتنلفظإلىنظرابالوضععليهحكمإنما:قيلفإن

للقواعد.
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الجار)1(.وأذيةالاحتكارمنالترهيبفيعمرابنحديث

لمفإنه،بذلكاعتدادلا:قلتالموصيئي)2(،بدربنعمرأورده:قوله

قبلهمنيزدولم،فلخصه،الجوزيابنكتابأخذوإنماالنقاد)3(،منيكن

شيئا.

فإنهدرذ،فيهعليه:قلت")4(،"المستدركفيالحاكمأخرجه:قوله

وإسناد.أصبغعنمتروذ،وهو،الحصينبنعمرو:روايةمنأخرجه

أصبغ.عن،الثقة،هارونبنيزيد:روايةمنفإنه،منهخيزأحمد

بنيزيدعن،خيثمةأبي:عن()"مسنده"فييعليأبوأخرجهوكذا

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

جملةمنأنهعنهفالجواب،التنزلوعلى،المحدثوظيفةهذهليست:قلنا-

كانوإنالبراءةولفظ،والتغليظالشديدالزجرمعنىفيسيقتالتيالأحاديث

أبيحديثمنمسلمصحيحففي.أخرأحاديثبمثلهصحتفقدمستشكلا

سلقممنبريء"أنا:قال!ضاللهرسولإن:قال!ىشكلنهالأشعريموسى

جوابنا.فهوعنهأجيبفمهما".وخرقوحلق

.(0488)رقمالمسند

)951(.الموصليبدربنلعمروالكتابالحفظعنالمغني

الفحدثسعيد،بنبدربنعمر)13/718(:الإسلامتاريخفيالذهبيقال

يسمغيزلولم،ومجاميغتصاني!لة.الحنفيئالموصليئالكردقيحفصأبو

.ماتأنإلى

الفقية،الففيذ،الفحدث،الإمائم)22/287(:النبلاءأعلامسيرفيوقال

سنة.وستيننيفاعاش،الفنهذافيوعمل،ففيدةتوالي!ولة:وقال

42(.)5/والأعلام)1/217(،التراجمتاج:وانظرص،آ22سنةتوفى

.2(61)5المستدرك

574(.1)يعلىأبيمسند



!
.رونها

المسددالقول

فقد،كذلكوليس،عنهبالروايةتفرديزيدأنفزعمعدفي)1(،ابنووهم

.عشرةمننحؤعنهروى

وأماسعد)2(،بنلمحمدإلاكلاما،فيهالمتقدمينمنلأحدأرولم

داود)3(،أبو:شيخناذكرهمنغيرمنهم،فوثقوهالجمهور،

.(وغيرهما)،(والدارقطنني)4

صحته:علىتدلشواهد1/أ(1.للمتنإنثم

اللهرسولقال،هريرةأبيحديث:الاحتكارمنالترهيبفي:منها

خاطغ،فهو؟المسلمينعلىبهايغل!أنيريدحكرةاحتكر"من:ء!رو

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

501)الكامل /،)Yهازون".بنيزيدغيرهذاأصبغعنروىأعلئم"لا:قال

312(.)7/الكبرىالطبقات

أباسألت:الاجري"قال)2/924(:الكمالتهذيبإكمالفيمغلطايقال

فيوليس3(،آا)1/التهذيبتهذيبفينفسهوانظرهثقة"،:فقالعنه؟داود

أعلم.واللهداود،لأبيالاجريسؤالاتمنالمطبوع

زيدبنأصبغ:يقولالدارفطنيئ"سمعت3(:)آرقملهالبرقانيسؤالاتفي

فيه".يملموقديزيد،بنثورعنيروي،عنديثقة،واسطي،الوراق

كتابفيذكرهلماخلفونابن"قال)2/924(:الإكمالفيمغلطايقال

فيحديثهالحاكموخرج،المحدثينمنالثالثةالطبقةفيعنديهو"الثقات":

."""مستدركه

)2/924(:الإكمالفيمغلطايوقال)97(،رقمالثقاتفيشاهينابنوذكره

الضعفاء".جملةفيذكرهأعادثم،الثقاتجملةفيشاهينابن"ذكره

ضعفائه.فينجدهلمقلنا:
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)2(.الحاكمرواه."وتعالىأتبارك()1(اللهذمةمنهبرئتوقد

يددخل"من:ء!وواللهرسولقال:قال،يساربنمعقلحديث:ومنها

فييقذفهأناللهعلىحقاكان؟عليهمليغل!المسلمينأسعارمنشنيء

.(والطبرانني))4(،والحاكم،أيضاأحمد)3(رواه."أسفلهرأسه،جهنم

ضربه؟طعامهمالمسلمينعلىاحتكر"من:مرفوعاعمرحديث:ومنها

")6(.والإفلاسبالجذامالله

".ملعونوالمحتكر،مرزوق"الجالب:ء!وواللهرسولقال:قالوعنه

)8(.الحاكمو،أيضا)7(ماجهابنرواه

إلايحتكر"لا:قالء!وو،النبيعن،اللهعبدبنمعمرحديثومنها:

مسلئم)9(.رواه.خاطغ"

)1(

(2)

)3(

(4)

)0(

)6(

)7(

)8(

(9)

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

"يتغالى".:فيهواللفظ2(،اآ)آالمستدرك

2(.30اr)أحمد

)2168(.المستدرك

)2168(.المستدرك

Ji)الكبيرالمعجموفي8(،آ)51الأوسطالمعجمفي 08 ، iVi

)17(.حميدبنوعبد13(،)آوأحمد)55(،والطيالسي)2155(،ماجهابن

)2153(.ماجهابن

)2164(.المستدرك

8016(.)مسلم



المسددالقول

بالاحتكار.يتعلقماهذا

أيضا:شواهدفله،جائغبجوارهمباتمنبوعيديتعلقماوأما

أنس،حديثمن،حسنبإسنادوالبزار)2(،،الطبرانئي)1(روىما:منها

إلىجائعوجارهشبعانا،باتمنبيامن"ما:ء!رواللهرسولقال:قال

".يعلموهو،جنبه

يبيتالذيالمؤمن"ليس:مرفوعاعائشةحديثمن)3(الحاكموروى

".جنبهإلىجائعوجاره،شبعان

حديثمن،)6(يعليوأبو،(والطبرانني)،")4("تاريخهفيالبخاري

وجاره؟يشبعالذيالمؤمن"ليس:ء!رواللهرسولقال:قال،عباسابن

".بجنبهجائع

الموجبالوعيدمنالمتنظاهرفيلمابالوضععليهحكمإنما:قيلفإن

ذلك.بفعليكفرلاوهو،ذلكفعلممنللبراءة

والتنفير،الزجرمعرضفيالواردةالأحاديثمنهذاإن:فالجواب

مراد.غيرظاهرها

)1(

(2)

)?(

(4)

)0(

)6(

l(.75)الكبيرالمعجم

)9742(.البزارمسند

)2166(.المستدرك

Y(.11)المفردالأدبوفي،591()5/الكبيرالتاريخ

.oYvi)1الكبيرالمعجم

.99tr()يعلىأبيمسند
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نفيوعلى،البراءةعلىتشتملالصحاحفيأحاديثعدةوردتوقد

أموراارتكبمنحقفيالشديدالوعيدمنذلكغيروعلى،الإيمان

.الإسلامعنيخرجمافيهاليس

حلق،ممنالبراءةفي"الصحيح")1(فيالأشعريموسىأبيكحديث

وسلق.

غيرإلى")2(.مؤمنوهويزنيحينالزانييزني"لا:هريرةأبيوحديث

1/ب(.10ذلك

الخبر.هذاعنالجوابهوكانعنها،الجوابمنحصلفمهما

الموفق.والله،والتدبرالتأملقبلبالوضعالحكمعلىالإقداميجوزولا

تنبيه:

)3(.الشيخينرجالمنوحشيةأبيبنجعفرهوبشر:أبو

رجالمن،كريبابن،المهملةالحاءبضمحديز،اسمه:الزاهريةوأبو

)4(.مسلم

)501(.مسلمصحيح)1(

.(95)ومسلم،(5742)ريلبخاا(2)

بنسعيدفيالناسأثبتمن"ثقة)913(:التقريبفيالمصنفقال)3(

الكمالتهذيب:راجعمجاهد"،وفيسالمبنحبيبفيشعبةوضعفهجبير،

594(.)4/الاعتدالوميزانا(،اآ)5/

الكمالتهذيب:راجع"صدوق"،:)154(التقريبفيالمصنفقال)4(

/5(.)194



المسددالقول

صغارمنمنهماكلالأن،الأقرانروايةبابمنعنهبشرأبيورواية

التابعين.

)1(.الأربعةرجالمن،باتفاقثةتتابعيئمرة"بنو"كثير

أعلم.والله،التابعينمنثلاثةالإسنادففي

حم-حم-حم-

فيعدهمنووهمالثانيةمن"ثقة)046(:التقريبفيالمصنفقال)1(

.()24/158الكمالتهذيب:وراجع"،الصحابة



لأحمدالمسندعنالذب

)1(:والسادسالخامسلحديث

!

195/12f)النكتفيالحافظقال)1( -)f:

اللهصرفإلاسنةأربعينالإسلامفييعمرمعمرمن"ما:!ىشكلنهأنسحديث

الحديث."00.والجذامالجنون:البلاءمنأنواعاعنه

جعفرعن،ذرةأبيبنيوسفثنا:قال،عياضبنأنسثناأحمد:الإمامقال

من"ما!:اللهرسولقال:قال!ىشكلنهمالكبنأنسعن،أميةبنعمروابن

البلاء:منأنواعثلاثةعناللهصرفإلاسنةأربعينالإسلامفييعمرمعمر

"...الحسابعليهاللهلينالخمسينبلغفإذا،والبرصوالجذامالجنون

الحديث.

به.،عياضبنأنسضمرةأبيحديثمنوغيره،يعلىأبوورواه

بنمحمدعن،فضالةبنفرجعن،النضرأبيعن-أيضا-أحمدورواه

موقوفا.!ىشكلنهأنسعنجعفر،بنعمروعن،اللهعبدبنمحمدعنعامر،

.ذرةأبيبنبيوسفمعروفوهو

بنيحيىضعفهويوسف،النوفليالزبيرأبيبنالحارث-أيضا-عنهورواه

به.ينفردولم،معين

أميةبنعمروبنجعفرعن،عثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمدرواهفقد

.الضمري

.المقريابنروايةيعلىأبيمسندفيرويناهكما

عنالمواليأبيبنالرحمنعبدطريقمن-أيضا-مردويهابنتفسيروفي

بنعمروبناللهعبدبنمحمدعنالزمعيعبيدةأبيبنموسىبنمحمد

به.عثمان

فضالة،بنفرجمنوهمجعفربنعمروعنالموقوفةأحمدروايةفيوقعوما

عمرو.بنجعفرهووإنمااسمهانقلب

-راشد،بنالواحدعبدطريقمنرويناهفقدعمرو،بنجعفربهينفردولم



المسددالقول

روايةومنأنس)1(،روايةمن"،الإسلامفييعمرمعمرمن"ما:حديث

.عمر)2(ابن

الفرجتخليطمنيلزملا:قلت،فضالةبنالفرجفيهخلطوقد)3(:قوله

يتعذر،وغيره،أنسعنطرقالهفإنموضوعا،المتنيكونأنإسنادهفي

موضوغ.بأنهالمتنعلىمجموعهامعالحكم

بنالرحمنعبدبناللهعبدطوالةأبي:طريقمنروينافقد

بنالواحدوعبد(،)المدنيأسلمبنوزيد)4(،الأنصاريمعمر

أنس،بناللهوعبيد،حزمبنمعمربنالرحمنعبدبناللهعبدطوالةوأبي-

،عفانبنعثمانعنالبابوفي،!ىشكلنهأنسعنكلهموغيرهمأسلمبنوزيد

!هريرةوأبي،الصديقبكرأبيبناللهوعبد

عنلهالزهدكتابفيالبيهقيأوردهاوقد،أسلمبنزيدطريقإسناداوأجودها

عن،رمحبنمحمدبناللهعبدعن،سهلبنبكرعن،الأصمعن،الحاكم

به.،عنه،ميسرةبنحفصعن،وهببناللهعبد

وقواهالنسائيضعفهفقد،سهلبنبكرإلاأمرهفيينظرمنإسنادهفيوليس

.ميسرةبنحفصعناخروجهمنرويناهوقد.بالكذبأحديتهمهولم.غيره

أسانيدهجمعتوقدمردود،بالوضعالحديثهذاعلىفالحكمالجملةوفي

منتأخروماتقدمماغفرانفيوردفيماجمعتهالذيالجزءفيوعدلهابطرقها

وكرمه.بمنهكلهاذنوبنااللهغفر-الذنوب

.(91327)رقمالمسند(1)

.(5627)رقمالمسند)2(

الرسالة.أولكلامهفيتقدمكماالعراقيالحافظيعني)3(

525(.)4/للواحديالمجيدالقرانتفسيرفيالوسيط)4(

فيالبيهقي:طريقهومن)301(،)خ(الأصمالعباسأبيحديثمنالثاني)5(

.آ()45الكبيرالزهد
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أنس.عن:كدهم)3(:عاصمبنوالصباحأنس)2(،بناللهوعبيدراشد)1(،

بكرأبيبناللهوعبد)4(،عفانبنعثمانحديثمن:أيضاورويناه

ء!وو.النبيعن(،)وغيرهم)6(هريرةوأبي(،)الصديق

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)6(

)7(

012(.)4/بغدادتاريخ

عليه.نقفلم

غريبفيرواهقتيبةابنأنالمكفرةالخصالفيالمذكورةرسالتهفيذكر

الأصفهانيين،فوائدفيالشيخلأبيأيضاوعزاه،فيهعليهنقفولم،الحديث

132(.)1/المصنوعةاللآليفيالسيوطيوذكره

أخبارفينعيمأبو:وعنه،(u)9الشيخلأبيبأصبهانالمحدثينطبقات

.(1/604)أصبهان

أنس،عن،الديباجعثمانبنعمروبناللهعبدبنمحمد:طريقومنقلنا:

.(42)94يعلىوأبو،()4955أحمد:أخرجه:به

or)1البزار:أخرجه:به،أنسعن،الزهري:طريقومن i.

آ(،4)آللبيهقيالكبيروالزهد375(،)1/الترمذيللحكيمالأصولنوادر

فيكماالكبيرالمسندفييعلىوأبو2(،آ)72للشجريالخميسيةوالأمالي

.()1766العليالمقصد

ومعجم15(،)4/للبغويالصحابةومعجم14"،آ"4/8للعقيليالضعفاء

والمستدرك)02111(،للطبرانيالكبيروالمعجم9(،آ)8قانعلابنالصحابة

/478(،)rكشففيكماوالبزار)4204(،نعيملأبيالصحابةومعرفة

.)9358(الأستار

وقال،(52آ/1)الغابةوأسد،375(/1)الترمذيللحكيمالأصولنوادر

موسىأبوأخرجهحديث"في:(201)2/الصحابةتمييزفيالإصابةفيالمصنف

.(42آ)95رقم،العمالكنزفيالهنديالمتقيوأورده،"اليقظانطريقمن

2(.آآ)8للشجريالخميسيةالأمالي:الحسينحديثمن
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المكفرةالخصال"معرقةسميتهالذيالجزءقيطرقهاستوعبتوقد

."والمؤخرةالمقدمةللذنوب

عن،الحاكمعن،له))الزهد")1(فيالبيهقئيأخرجهما:طرقهأقوىومن

بناللهعبدعن،رمحبنمحمدبناللهعبدعن،سهلبنبكرعن،الأصم

هذافذكر،أنسعن،أسلمبنزيدعن،ميسرةبنحفصعن،وهب

الحديث.

الصحيح.رجالمنقصاعداوهبابنمنورواته

عنهم.يسأللا؟الأصمو،الحاكمو،والبيهقئي

(.rالئسافي)وضعفه)2(،جماعةقواه،سهلبنوبكر،ثقة،رمحوابن

بنسعيدعنحديثهأجلمنبعضهمضعفه)4(:قاسمبنمسلمةوقال

)5(.)خ(البحيريعثمانأبيفوائدمنالسابع:عباسابنحديثومن-

022(،4/)الميزانلسانفيحديثهمنذكره:أوسبنشدادحديثومن

فينجدهاولمالضعفاء،فيحبانابنإلىالمذكورةالخصالرسالةفيوعزاه

المجروحين.

.آ(4)5للبيهقيالكبيرالزهد:(1)

وهو،عنهالناسحمل:وقال34(،آ)1/الاعتدالميزانالذهبيترجمه)2(

.الحالمقارب

فالله،جماعةقراه:الحافظقرلعنفضلا،أمرهمشىغيرهعلىنقفولم

أعلم.

المغنيفيالذهبيذلكوذكر038(،)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه)3(

.34(1/5)والميزان،(1/131)

.(52)2/الميزانلسان)4(
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حد،بنمسدمةعن،كعببنمجمععن،رببنيحيىعنكثير،

فيه.غلطأنهيعنيالحجال")2(،يلزمنالنساء)1(؟"أعروا:قال،رفعه

سهل.بنبكربهينفردفلمهذا،ومع111/أ(:قلت

بنالقاسمأبيالحافظأماليمنالتالمعوالسبعين"المجلسفيرويناهفقد

حدثناقال:المقرئبنبكرلأبي"الفوائد")4(طريقمنأخرجهعساكر")3(،

وهو،الصنعانيعن،الحرانيمالكبنمخلدعن،والحراني،عروبةأبو

.فذكره،ميسرةبننر

أبوحدثنا(")6(:الإخشيد)الفضلبنإسماعيل"فوائدفيرويناهوهكذا

به.،المقرئبنبكرأبوحدثنا،الرحيمعبدبنطاهر

.الخروجمنيمتنعنعرايا؟اتركوهنأي:الأصلهامشعلىالبقاعيقال)1(

والكبير)7303(،للطبرانيوالأوسط4oYrr)الأعرابيابنمعجم)2(

معرفةفيالطبرانيعننعيموأبو)51(،للصيداويالشيوخومعجما(،آ.)3

للخطيبالرسممتشابهوتلخيصآ(،)98الشهابومسندآ(،ا)10الصحابة

271(،)405/14(،"01/بغدادتاريخوفي472(،)1/نعيمأبيطريقمن

ذلك.وغير،(3/111)والطيوريات،آ(51/81

.مفقود)3(

.المقرئابنشيوخمعجمفينجدهولممفقود،)4(

بنأحمدبنالفضلبن"إسماعيل)11/793(:الإسلامتاريخفيالذهبيقال)5(

سنةتوفى،بال!زاجالمعروفالأصبهانيئالتاجرالإخشيد،بنعليبنمحمد

.9I1()عساكرابنومعجم:وانظرص،524

مفقود.)6(



المسددالقول

عروبة.لأبيشيخ)1(أعلىمن،عروبةأبيشيخ"مالكبنو"مخلد

الإسنادوباقي.جرحافيهلأحدأعلمولا)2(،الرازيزرعةأبووثقهوقد

.أثباث

منعلىالردفيكافيالكان،الطريقهذهسوىالحديثلهذايكنلمفلو

:أخرىأسانيدلهيكونأنعنفضلا،بوضعهحكم

بنعبادعن"مسنده")3(:فيمئيعبنأحمدجعفرأبوأخرجهمامنها:

.نحوه،أنسعنراشد،بنالواحدعبدعن،المهلبيعباد

جرحا.فيهأرلمالواحد،وعبد

،()معينبنويحيى)4(،حنبلبنأحمدوثقه،الثقاتمنوعباد،

.ء--ء--ء-ء--ء----ء--ء----ء--ء----ء--ء----.،)7(واخرون،والعجيئي)6(

)أ(.منوالمثبت"أغلى"،:إلىالأصلفيتصحفت)1(

.A(r/94)حاتمأبيلابنوالتعديلالجرح)2(

فيالبوصيريوذكره،به،منيعبنأحمدطريقمن012(،)4/بغدادتاريخ)3(

حجر.ابنزوائدفينجدهولم)1907(،المهرةالخيرةإتحاف

)آ/83(.حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحبأس"،به"ليس:قال)4(

العوامبنعباديفوليحيى"سمعت)4/802(:الدوريبروايةيحيىتاريخفي)5(

فيووثقه"،حديثاوأكثرهماأوثقهماعبادبنوعبادثقةجميعاعبادبنوعباد

01(.04محرزوابن،0)46الدارميرواية

المهلبي!وليس،الخواصلكنه)247(،للعجليالثقات)آ(

(v)أبيسألت:قال،الرحمن"عبد)6/83(حاتمأبيلابنوالتعديلالجرحفي

يحتج:لهقيل،بهبأسلاصدوق:فقال،المهلبيعبادبنعبادعنذإ،دده

لا".قال؟بحديثه



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

."الثقات")1(فيحبانابنوذكره

ابنعنفنقل،الحديثهذاعلىالكلامفي)2(الجوزيابنوخبط

فكان،التقشفعليهغلبإنههذا:عبادبنعبادفيقالأنه)3(حبان

قالهإنماالكلاموهذا.التركفاستحقبالمنكر،فيأتي،بالتوهميحدث

عتبة.أبايكنى،الخواصالفارسيعبادبنعبادفيجبانابن

ابنكلامنقلماالخواصأنهعلىيطلعلملوالجوزيابنإنيقالولا

بنعبادنا)4(:منيعبنأحمدطريقمنالحديثهوسياقهفيلأن،فيهجبا!

يكونأنفانتفى"،منيعبنأحمد"مسندفيهووهكذا،المهلبيعباد

الفارسي.بخلاف،الصحيحرجالمنثقهبالمهلبيإذ،الفارسي

وكيف،عجيمث،ظنيئبأمرذلكعلىاستدلثمقطعا،موضوغإنه:قوله

)1(

(2)

)?(

(4)

1(.)184لهالاجريسؤالاتفيداودأبووه-

شيبة،بن"يعقوب:عنتوثيقه013(،)14/الكمالتهذيبفيالمزيوحكى

".خراشوابن،والنسائي

لاثنتيالأحديومببغدادمات:الطبريجريربنفحمد"وقال:13(1/)14وفيه

كانأنةغير،ثقةوكان.ومئةوثمانينإحدىسنةرجبمنبقيتليلةعشرة

.أحيانا"يغلط

غلط"،وربما،ثقة"كان)7/327(:الكبرىالطبقاتفيسعدابنعنهوقال

".الحديثفيبالقوييكن"لم092(:/7)موضعوفي

.(161)7/الثقات

.(1/181)الموضوعات

.(017)2/المجروحين

."حدثنا":)أ(في



المسددالقول

رأىأنهبهيوثقرجلإخباروهو،ظنيئمستندهأمرعلىبالحكمالقطعيتأتى

حصلذلكيكونأنيجوزأفما)1(،الستينبعدذلكله1/ب(11حصلمن

ومع،؟الستينبعدظهرأنإلىقليلافيهدبثميشعرلاوهوالأربعينقبلله

بالوضع؟القطعيتأتىكيفالاحتمالهذا

تقديرعلىهذا،من4شيعليهيردلامخرجاعنديللحديثأنعلى

دونالناسببعضمخصوصقفهوعاما،لفظهكانوإنأنهوذلك،الصحة

قطعامخصوصقوهو،كلهمالناسيتناولعمومهلأن،بعض

ولا،سيئاتهمعنيتجاوزولا،اللهيحميهملاالكفارلأن،بالمسلمين

أمرعلىمحموذالعاملفظهأنتعينوإذا،يشفعهمولا،ذنوبهميغفر

دونالمسلمينببعضخاصاأيضا)2(ذلكيكونأنفيجوز،خاصق

فلا،والصلاحالخيرأهلعلىويحمل،الفاسقبغيرمثلافيخص،بعض

الخبر،فيذكربماعليهتعالىاللهيمنأنالصفةبهذهكانلمنمانع

.المستعانوالله،البيانفعليه،ذلكخلافادعىومن

ماعباسابنإلى،صحيحبإسناد")3(،مردويهابن"تفسيرفيوجدتثم

)1(

(2)

)3(

)أ(:"أفلا".في

)أ(.فيليست

حدثنا:تفسيرهفيمردويهابنأخرجه"ما:(01ا)صالمذكورةرسالتهفيقال

بنقيسثنا،ادمثنا،الوهابعبدبنمحمدثنا،-حكيمابنهو-عمروأبو

عباسابنعن،رزينأبيعنالنجود،أبيبنعاصمعن،وشيبان،الربيع

أشفلؤدنه)ثرخلقأعدلفييعني:قال!،تقويمأخسن)فى:قولهفيل!ع!ا

غترأتجرفلهضألفخلختوعلوأءامنوأالذين)إلاالعمرأرذلإلىيعميشفلين!،

-وكان،العمرأرذلالمؤمنبلغ"فإذا:يقول،منقوصغير:يعنيممنو2!،



لأحمدالمسندعنالذبفي
ده

فيجمعتهالذيالجزءأواخرفيذكرتهوقد،ذكرتهالذيالتأويلعلىيدل

.المكفرةالخصال

حم-حم-حم-

فييعملكانمامثلالأجرمنلهاللهكتبصالحا؟عملاشبابهفييعمل-

التيالخطاياعليهتكتبولم،كبرهفييعملكانمايضرهولم،وشبابهصحته

العمر".أرذليبلغمابعديعمل

فيوالطبري)01/3448(،العظيمالقرانتفسيرفيحاتمأبيابنأخرجه

512(.)24/التفسير

سعيد"وأخرج(:هآه/A)بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدرفيالسيوطيوقال

وابنحاتمأبيوابنالفنذروابنحميدبنوعبدجريروابنمنضورابن

.فذكره،"مردويه



المسددالقول

السابم:الحديث

بهينفردلم،عوفبنالرحمنعبدقصةفيعائشةعن،أنسحديث

المذكور.الراويعمارة

بلفظ:،البنانيثابتعن،تميمبنأغلب:طريقمنالبزار)1(رواهفقد

نفسوالذي،عوفبنالرحمنعبد:أمتيأغنياءمنالجنةيدخلمن"أول

حبوا".إلايدخلهالنبيدهمحمد

اتهمهمنأرلملكن)2(،الضعففيزاذانبنبعمارةشبيةوأغلب:قلت

.بالكذب

قالأحمد،روايةمنسياقاأتم))مسنده")3(فيحميدبنعبدرواهوقد

.7(00)3البزارمسند)1(

ابنوقال،(0V)2/الكبيرالتاريخفيكما،الحديثمنكر:البخاريفيهقال(2)

فيالنسائيوضعفه)3513(،عنهالدوريروايةفيكمابشيء،ليس:معين

المجروحينكتابهفيحبانابنفيهوقالآ(،ا)رقموالمتروكينالضعفاءكتابه

خرجحتىحديثهممنليسماالثقاتعنيروي،الحديثمنكر)1/902(:

وابن)1/117(العقيليمنكلوذكره،خطئهلكثرةبهالاحتجاجحدعن

الأحاديثوهذه:لهترجمتهختامفيعديابنفيهوقالالضعفاء،فيالجوزي

منجملةمنأنهإلامحفوظةغيرعامتهاسواهالهأحاديثمعأمليتهاالتي

هذهمنأنكريرويهفيمالهأجدولم،ذكرتهماغيرأحاديثولهحديثهيكتب

122(.)2/الكامل:انظر.أمليتهاالتيالأحاديث

فيالجوزيابنذلكذكركمافعمر،اسمهوأما،لهالشهرةاسمهووأغلب

1(.1آ)برقمالنقابكشف

تاريخه-فيعساكرابنطريقهمنوأخرجه)1/704(،حميدبنعبدمسند)3(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

زاذان،بنعمارةنا)1(،إسحاقبنيحىحدثنا:))مسنده"فيحميدبنعبد

بينهء!ووالنبياخىهاجرلماعوفبنالرحمنعبدأن:أنسعن،ثابتعن

:فقال،شئتأيهمافاختر،حائطينيىإن:لهفقال،عفانبنعثمانوبين

فدله:قال،السوقعلىدلني،أسلمتلهذاما،مالكفيلكاللهبارك

فجمع،والإهابأوالأقطة)3(()4(121/أ()2(السمنةفييشتريفكان

"،بشاةولوأولم،لكالله"بارك:لهفقالء!وو،النبيفأتى،فتزوج

وتحملالبر،تحمل،راحلةسبعمائةلهقدمتحتىمالهفكثر:قال

فقالت،رجةالمدينةلأهلسمعالمدينة(خطت)فلما،والطعامالدقيق

الحديث.فذكر؟،الرجةهذهما:عائشة

الصحيحين:فيوالذي،لعثمانالرحمنعبدإخاء:أيضاالنكارةمنوفيه

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

ذلكلعبدالرحمنقالالذيأنوالمحفوظ،قالكذا:قالثم254()35/-

الربيع.بنسعد

"حدثنا".)أ(:في

الصحيح،وهو)السمينة(،حميد:بنعبدمسندفيوالذي،الأصلفيكذا

وسامن،،سمين:منهفالوصف،السمنمنوصف)السمنة(:علىنقفولم

)7/273(،العين:راجع،تأنيثبتاءعليهنقفلمالسمناسمفيوكذا

.2(1آ)35/والتاج،2(91/)13واللسان،(17/)13والتهذيب

)9/918(:اللغةتهذيبفيقال)الأقيطة(،حميد:بنعبدمسندفيالذي

491(،)5/العين:وانظر،الكرشيليمماالقبةدونهنة:الأقطة:الليثقال

(.\35/\)9والتا!،2(58)7/واللسان

التعقيبة.فيمذكورةكانتوإن،الأصلمنساقطةوهيو)ب(،)أ(،من

"دخلت".)أ(:في



المسددالقول

)1(.الصوابوهو،الربيعبنسعدأنه

أحمدالإمامشهادةيكفينافإنه،عليهالكلامالتولمعفيعدمأراهوالذي

كذث.بأنه

نأأحمدالإمامأمرالتيالأحاديثمنهو:نقولأنمجاملةوأولى

منبعضيكونأنوإماسهوا،تركالضربيكونأنفإماعليها،يضرب

أعلم.والله،بالضربوأخل،الحديثكتباللهعبدعنكتبه

"مسندفيوهوالإسناد،قويشاهداللحديثذلكبعدرأيتثم

خليئبنخالدنا)3(،الدمشقيزرعةأبوحدثناللطبرانئي)2(:"الشاميين

بنجعفرعنالمنذر،بنأرطأةعن،مليحبنالجراح4(نا)،الحمصي

،الخطاببنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدعن،الأنصاريثابت

اللهرسولمنأيامهامنيوئمكان:قالتعمر،بنتحفصةعمتهعن

منفهب(فاهتببته)،أوقظهأنفهبت،نومتهفطالتبيتها،فيفنامء!وو،

:فقال،أوقظكأنهبتكإني!اللهرسوليا:فقلت،عيناهمحمرة،نومه

سبيلفيالمجاهدينصعاليكيعني،أحدهمرأيتأنيأعجبني"إني

)1(

(2)

)?(

(4)

عن،ثابت:طريقمنحميدبنعبدعندووقع)14/448(:الفتحفيوقال

فقال،عفانبنوعثمانعوفبنالرحمنعبدبيناخى!ضالنبيأن:أنس

بنعمارةراويهمنوهموهو،الحديث،حائطينليإن:الرحمنلعبدعثمان

.اص.زاذان

.(04آ/1)الشاميينمسند

."حدثنا":)أ(في

."حدثنا":)أ(في

.""فأهببته:)أ(في



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

لم،دونكم:ويقول،بسيفهإليهمفيرمي،الجنةبحجبةأحدهمليمرأنه،الله

النساء،دخولاالناسأبطأورأيت،الجنةيدخلثم،عليهأحاسبماأعظ

."الفياملهاستبطأتحتىعوفبنالرحمنعبدقاموما،الأموال(1أوذووا()

أبيه،عن،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمروايةمن:اخرشاهذوله

ء!.النبيعن

نا)3(،شبويهبنأحمدبناللهعبدحدثنا"مسنده")2(:فيالبزارقال

أبيه،عن،مالكأبيبنيزيدبنخالد)4(نا،الرحمنعبدبنسليمان

121/عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمعن،رباجأبيبنعطاءعن

الأغنياء،منإنك!الرحمنعبد"يا:ء!ووالنبيقال:قال،أبيهعن،ب(

((،قدميكيطلق()6(أتعالىاللهفأقرضزحفا،إلاالجنة()تدخلولا

إليهفبعث،الرحمنعبدوخرج؟،أقرضلالذيما:الرحمنعبدفقال

وليطعم،الضيففليضفالرحمنعبد"مرفقالء!وو،اللهرسول

فيه".هومماكثيرعنيجزيهذلكفإن؟السائلوليعظ،المسكين

ضع!.السندهذاوفي

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

)6(

وهو(،الأموال)وذا:الشاميينمسندوفي)ذوي(،:والقياس،النسخفيكذا

المقيس.

إبراهيمعن،رباحأبيبنعطاءروىنعلمولا:قالثم01()50البزارمسند

الحديث.هذاإلاأبيهعن،الرحمنعبدابن

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

)أ(.فيالعطفواودون

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما
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أوفى،أبيبناللهعبدحديثمنوالطبرانئي)2(:،أيضاالبزار)1(وأخرج

بنالرحمنعبدعلىأقبلأنه:وفيه،الصحابةمناقبفيهطويلحديثفي

تكونأنخشيتحتى،أصحابىبينمنعنابكبطأ"لقد:فقال،عوف

رسوليا:فقلتبك؟،بطأما:فقلتشديدا،عرقاوعرقت،هلكت

أينمن،ماليعنأسألمحاسبا،موقوفازلتما،ماليكثرةمن!الله

الله!رسوليا:وقال،الرحمنعبدفبكى؟"،أنفقتهوفيما)3(؟اكتسبته

عدىأنهاأشهدكفإنيمصر،تجارةمنالليدةجاءتنيراحدةمائةهذه

.اليومذلكعنييخففاللهلعل،وأيتامهمالمدينةفقراء

ضعي!)4(.وهوسيف"،بن"عمار:سندهوفي

)1(

(2)

)3(

(4)

بنوعمار:البزاربعدهقال،طويلحديثمنجزءوهو)3343(البزارمسند

وسائر،صالحمواتيةأبيوابن،ثقةالمحاربيالرحمنوعبد،صالحسيف

بناللهعبدعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا،لثقتهمعنهيسأللاالإسناد

.اص.الإسنادبهذاالوجههذامنإلاأوفىأبي

921)الأستاركشففيالهيثميتعقبهوقد /)rفييتساهلالبزار:بقوله

.اص.ضعيفالحديثوهذا،التوثيق

الطبراني.عندنجدهلم

فيالذيوالرسم،الاستفهامعلىالألفوحذف؟(،أنفقته)فيم:البزارفي

الإخبار.علىويكونيصحالأصل

العجلي،إلامطلقايوثقهولم،حديثهبنكارةوالحكم،تضعيفهعلىالنقادأكثر

وثقهوكذا،سنةصاحبوكانمتعبدثبتثقةا(:.آ)2/ثقاتهفيقالحيث

وانظر:71()5/عديابنكاملفيكما،ثقةصدوق:فيهقالحيثمعينابن

ليس:فيهقالحيثاخر،قولفيهمعينبنوليحي515(،)3/الدوريتاريخ

الله-عبدخيراعليهوأثنى)آ/393(،والتعديلالجرحفيكمابشيءحديثه



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

عنالصحابةمنجماعةحديثمنورد"ترغيبه")1(:فيالمنذريقال

يسلمولا،مالهلكثرةحبواالجنةيدخلالرحمنعبدأنء!وو،النبي

الحسن.درجةبانفرادهمنهاشيءيبلغولا،مقالمنأجودها

الكوفيميمونبنالهذيلحدثناأيضا)2(:"مسنده"فيأحمدالإماموقال

مطرحعنجعفر،أبيمدينةيعني،المدينةمجلسفييجلسكان،الجعفي

أبيعن،القاسمعنيزيد،بنعديعنزحر،بناللهعبيدعنيزيد،ابن

بين)3(خشفةفيهافسمعتالجنة"دخلت:ء!وواللهرسولقال:قال،أمامة

)1(

(2)

)3(

حاتم،أبيلابن()آ/272393()1/والتعديلالجرحفيكما،المباركابن-

صالحاشيخاكان:حاتمأبوفيهقال،منهالثانيالعزوفينفسهالمصدروفي

وذكره،ضعيف:زرعةأبوفيهوقال،الحديثمنكرالحديثضعيفوكان

منكر07(:)5/الكاملفيعديابنوقالi(،32)3/ضعفائهفيالعقيلي

فيحبانابنفيهوقال،حديثهفيبينالضعف71(:)5/أيضاوقال،الحديث

ربماحتىالمشاهيرعنالمناكيريروىممنكان12(:)2/آالمجروحينكتابه

منأتىلما،بهالاحتجاجفبطللها،المتعمدكانأنهالقلبإلىسبق

ذكرناهوفيما،هذامنأكثرجرحهفيوالكلام.اهـ.الثقاتعنالمعضلات

أعلم.والله،حالهبيانفييكفيما

بالصفةمالهكانولقد:السابقكلامهبعدقالثمآ(آ)4/والترهيبالترغيب

درجاتهتنقصفأنى،الصالحللرجلالصالحالمالنعم:!ضاللهرسولذكرالتي

حقفيهذايردلمفإنه،الأمةهذهأغنياءمنغيرهدونبهيقصرأو،الاخرةفي

أعلم.والله،الإطلاقعلىأغنياءهمالأمةهذهفقراءسبقصحإنما،غيره

أحمد)مسند

.الصوتالخشفة:الكسائي"قال145(:)1/الحديثغريبفيعبيدأبوقال

يخش!خشف:منةئقال:الكسائيوقال.بالشديدليسأحسبة:عبيدأئوقال

".حركةأوصوتالةسمعتإذا-خشفا



المسددالقول

فقراءالجنةأهلأكثرفإذا،فمضيتبلاذ:قالهذه؟،ما:فقلت،يدي

الأغنياءمنأقلأحدافيهاأرولم،المسلمينوذراري،المهاجرين

ويمحصون،يحاسبونبالبابهناهافهمالأغنياءأما:!بقيلوالنساء،

فلما،خرجناثم:قال،والحريرالذهب:الأحمرانفألهاهمالنساءوأما

فيأمتيووضعتفيها،فوضعت1/أ(]'بكفةأتيتالبابعندكنت

بنالرحمنعبد"فاستبطأت:وفيه،الحديثفذكربها"،فرجحت،كفة

بعثكوالذي:فقال،!الرحمنعبد:فقلت،الإياسبعدجاءثم،عوف

ذاك؟،وما:قلت،إليكأنظرلاأنيظننتحتىإليكخلصتمابالحق

فأمحص".احتبستماليكثرةمن:قال

محمد،بنالعزيزعبدنا)2(،قتيبةحدثنا"تاريخه")1(:فيالسراجوقال

بنالرحمنعبدبنمحمدبنالواحدعبدعنعمرو،أبيبنعمروعن

أحدافيهايرفلم،الجنةأدخلأنهرأىء!ووالنبيأن،أبيهعن،عوف

بنالرحمنعبدإلاالأغنياءمنأحدافيهايجدولم،المؤمنينفقراءإلا

مأفأرسلتحبوا"،دخلهاحيندخلهاالرحمنعبد"رأيت:وقال،عوف

سبيلفيفهيأنتظرها،عيرايىإن:فقال،تبشرهالرحمنعبدإلىسلمة

حبو.غيرأدخلهاأنلأرجووإنيورقيقهابأحمالها()3(أتعالىالله

ثقاث.رجاله

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)?(

2(.آ)35/7تاريخهفيعساكرابن:السراجطريقمنأخرجه

"حدثنا".)أ(:في

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

)1(:الثامنالحديث

والتحريض،الأعمالفضائلفيهو"عسقلان"،فضلفيأنسحديث

العقل،ولا،الشرعيحيلهمافيهوليس،اللهسبيلفيالرباطعلى

يتجه.لا)2(،عقالأبيروايةمنكونهبمجردبالبطلانعليهفالحكم

472-473(:)1/النكتفيالحافظقال)1(

وليس،المرابطةفيترغيبعلىمشتملعسقلانفضل"في!ىشكلنهأنسحديث

العقل.ولاالشرعيحيلهماقبلهالذيفيولافيه

عوفبنالرحمنعبدقصةفيعائشةحديثسوىكلهالجزءمنبقيوما

أبانفقدكذبابكونهأحمدشهادةالمؤنةكفانالكن،ممكنعنهوالجواب،!ىشكلنه

لأن؟عليهبالضربأمرمماولعله،علتهبيانمعإيرادهفيعليهحرجفلا،علته

منعليهابالضربيأمرالنكارةشديدةتكونالتيالأحاديثفيعادتههذه

.وغيرهالمسند

للهوالكمالوالنسيانالسهومحلالإنسانلأن؟وذهلعنهغفلممايكونأو

تعالى.

جاءماإلااطلاعنا،بحسبأحديوثقهلم،البصرييساربنزيدبنهلالهو)2(

،معروفهوكماتوثيقائعدلاوهذا(،)5/آ.هثقاتهفيلهحبانابنذكرمن

يرويممنكان:فقال34()2/آالمجروحينكتابهفيجرحهقدنفسههوبل

عنهالثقاتروايةمنها،قطأنسبهاحدثماموضوعةأشياءمالكبنأنسعن

علىإلاحديثهذكرولا،بحالبهالاحتجاجيجوزلا،جميعاالضعفاءورواية

منكر74(:)9/والتعديلالجرحفيكماحاتمأبوفيهوقالالاعتبار،جهة

بثقة،ليس:وزادآ(،7.)ضعفائهفيكما،فيهالنسائيقالوكذا،الحديث

ممنداودأبياستغرابأيضاالتهذيبوفي07(11/)التهذيبتهذيبفيكما

!عقالأبيعنيكتبأحذ:قالحيث،حديثهيكتب



المسددالقول

دونالفضائلأحاديثروايةفيالتسامحفيمعروفةأحمدالإماموطريقة

.الكلامأولفيتقدمكما،الأحكامأحاديث

أبيطريقمنأصلحإسنادهعمر،ابنحديثمنشاهذلهوجدوقد

بن"بشيرسوىفيهوليسأيضا)1(،الجوزيابنأوردهوقد،عقال

.ضعي!)2(وهو،"ميمون

عن)3(:يعلىأبوأورده،بحينةبناللهعبدحديثمناخرشاهذوله

بنعليعنالمسور،أخيهعنخالد،بن)4(عطافعنبكار،بنمحمد

أهلعلىالله"صلى:قالء!ووالنبيأن،أبيهعن،بحينةبناللهعبد

مقبرة"هي:فقال،فسألته،أزواجهبعضفسألوا،"المقبرةتلك

الحديث.،"عسقلان

.(2/25)تعاضولموا(1)

فيوقال255()2/الأوسطالتاريخفيكما،بالوضعيتهم:البخاريفيهقال(2)

ضعيف:حاتمأبوفيهوقال255(،)2/.الحديثمنكر)23(:ضعفائه

زرعة:أبووقال،الضعفعلىحديثهيكتبمناكيرروايتهوعامةالحديث

والتعديلالجرحفيقوليهماانظر.حديثهقراءةمنيمنعولم،الحديثضعيف

حبانابنوقال،الحديثمتروك)23(:ضعفائهفيالنسائيوقال)2/937(،

إذابهالاحتجاجحدعنخرجحتىكثيرايخطىء)1/288(:المجروحينفي

غيريرويهماوعامة)2/91(:بقولهلهترجمتهعديابنوختمانفرد،

لاعنهميرويهاأحاديثوغيرهموعطاءوعكرمةمجاهدعنروى،محفوظ

وغيرهم.والنسائيوالبخاريأحمدذكرهكماضعيفوهو،عليهأحديتابعه

2(.ا)2/آيعلىأبيمسند)3(

والمثبت،تحريفوكلاهماوخالد"،"عطاء)أ(:وفي"عطاء"،:الأصلفي)4(

التخريج.مصدرمن



لأحمدالمسندعنالذبفي
هش

عائشة.الزوجةسمى،الوجههذامن"تفسيره"فيمردويهابنوأورده

فيالدولابئيبشرأبوقال"،"الكنىفيالدولابئيأوردهاخر،شاهذوله

بنادمنا)2(،الخلالالوليدبنالعباس131/ب(حدثنا:"الكنى")1(

سنانأبونا)4(،الأنصاريمسعربنالهذيلاللهعبدأبونا)3(،إياسأبي

قال:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،سنانبنسعد

ويشفعشهيد،أدفسبعونعسقلانفيبالمقبرة"يبعث:ء!وواللهرسول

.(جدا)منكزحديثهذا:بشرأبوقال.ومضر"ربيعةبعددمنهمرجلكل

حدثنا"السنن)6(")7(:فيمنصوربنسعيدقال:مرسلشاهذوله

ء!وواللهرسولأنبلغني:الخراسانيعطاءعن،عياشبنإسماعيل

:فقال،ذلكعنفسئل"،مراتثلاث،المقبرةأهلالله"رحم:قال

يوماأربعينعامكلبهايرابط4عطافكان"،بعسقلانتكونمقبرة"تلك

.ماتحتى

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)1(

)7(

842(.)2/والأسماءالكنى

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

.اص.أعدموالله،الكذابينحديثيشبهوهو:وزاد

للغلط.بيانكأنهاعلامةوعليه"المسند"،:الأصلوفي)أ(،فيكذا

)2415(.منصوربنسعيدسنن



المسددالقول

)1(:التاسعالحديث

قدكاناوإن،وسهلاأوسافإن،حسنوهو،مروفضلفي،بريدةحديث

به.ينفردافلم،فيهما)2(يملم

":النبوة"دلائلمنوالعشرينالثامنالفصلفيلعيمأبوالحافظذكرفقد

)3(.أبيهعن،بريدةبناللهعبدعنأيضا:رواهمصذبنحسامأن

)1(

(2)

)3(

مرو:فضلفيالحصيببنبريدة471(:حديث)1/النكتفيالحافظقال

بسببه،فيهالناسوتكلم،بريدةبناللهعبدبنسهلحفيدهبهتفردحديثوهو

فيطلبالأحكامأحاديثمنليسإنهثم.بالوضعالحكمصحةفيهيتبينولا

عنه.التنقيبفيالمبالغة

وقالنظر،فيه)2/17(:الكبيرالتاريخفيالبخاريفيهقالفقدأوسأما

فيالدارقطنيعذهوكذا95(،)رقمضعفائهفيكما،بثقةليس:النسائي

في:قالحيثعديابنفيهالعبارةخففوقد،متروكا12(:ا)برقمضعفائه

)2/701(.الكامل:انظرمناكير،أحاديثهبعض

أبيه،عنيروي:38(آ)1/المجروحينفيحبانابنفيهقالفقدسهلأخوهوأما

لا،لهأصللاماأبيهعنيروي،الحديثمنكر،عبداللهبنأوسأخوهعنهروى

اللهعبدأبوفيهقالوقد،البابلحديثروايتهذكرثم،بحديثهيشتغلأنيجوز

آ(.25)1/المنفعةتعجيلفيكما،موضوعةأحاديثأبيهعنروى:الحاكم

هذاأخرجوإنما،والعشرينالثامنالفصلفيهذانعيمأبيكلامنجدلم

يذكرولم(آه)4المذكوركتابهمنوالعشرينالسادسالفصلفيالحديث

أعلم.فالله،وسهلأوسمنلكلمصكبنحساممتابعة

()1151الكبيرمعجمهفيلهمامصكبنحساممتابعةالطبرانيأخرجوقد

مروبمدينةعليكثم،خراسانببعثفعليك،بعوثستكونبريدة"يا:ولفظه

بناها".القرنينذالأنسوءأهلهايصيبلافإنه



لأحمدالمسندعنالذبفي
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حسنضعفهمعإنهعدفيابنقالفقدمقاذ،أيضافيهكانوإنوحسائم

الاعتبار)1()2(،بهذاحسنفالحديث،ترىكمابهينفردولم،الحديث

ينفرد.لمإذاولاسيما

حم-حم-حم-

والأوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمدرواه1(:1/)0المجمعفيالهيثميوقال-

حسامالكبيرإسنادوفي،اللهعبدبنأوسوالأوسطأحمدإسنادوفي،بنحوه

ضعفهما.اص.علىمجمعوهمامصكابن

الله،عبدبنأوسطريقمنالحديثروايةهوالمعجمفيوجدناهوالذي:قلنا

بهتفردالإسنادبهذاإلابريدةعنالحديثهذايروىلا:بقولهالطبرانيوعقب

)8215(.الأوسطالمعجم:انظر.اللهعبدبنأوس

منكر.حديثهذاأحمد:الإمامقال)68(الخلالعللمنالمنتخبوفي)1(

)أ(.فيليسبعذالجملة(2)



!

المصنف،زادهاالتيالأحاديثعنالجوابأ

فيوهي،بالوضعالجوزيابنعليهاوحكم

العراقنيا)1(الحافظيذكرهاولم،المسند

المسددالقول

مع-الأحاديثهذهغالبأنليوتبين،الغايةهذهإلىالكلامانتهىولما

كتابفيعثرت؟،بذلكالقطعفكيف،بالوضععليهاالحكميتجهلا-قلتها

مماأيضابالوضععليهحكمماعلىالجوزيابنالفرجلأبي"الموضوعات"

سهاوكأنهشيخنا،شرطعلىوهو"مسنده"،فيأيضاأحمدالإمامرواه

وهيفيها،بينتهاقدمتها،التيالأحاديثلبعضطرقذلكفمن،عنه

كلامه.فيللناظريلوحكماالعد،فيشيخناشرطعلى

حم-حم-حم-

.للسياقمزيدالمعقوفتينبينما)1(
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!

:يذكرهلممماالأول/1(141الحديث

ذلك.وغيرالقبر،عذابفيحذيفةحديث

نا)2(جابر،بنمحمدناداود،بنموسىحدثناأحمد)1(:الإمامقال

اللهرسولمعكنا:قال،حذيفةعن،البختريأبيعن،مرةبنعمرو

النظريرددفجعل،شفتهعلىقعدالقبرإلىانتهينافلما،جنازةفيء!وو

علىويملأ،حمائلهفيهاتزولضغطةفيهالمؤمن"يضغظ:قالثم،فيه

الفظ:اللهعبادبشرأخبركم"ألا:ء!رواللهرسولقالثمنارا"،الكافر

وذالمستضعفالضعيف:اللهعبادبخيرأخبركمألاالمستكبر،

لاصبره".اللهعلىأقسملوالطمرين)3(،

قالجابر"،بن"محمد،يصحلاحديثهذا)4(:الجوزيابنقال

منه.شزهومنإلاعنهيحدثلاأحمد:وقالبشيء،ليس:يحى

.()حذيفةيدركلمفيروز،بنسعيد:اسمهالبختريوأبو:قلت

شواهد:لهفإن،موضوغالمتنأنعلىيدللاهذامجردولكن

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

.)23457(أحمدمسند

"حدثنا".)أ(:في

الثولث:بالكسر)والطمز،")12/433(:العروستاجفيالزبيديقال

كذا(،الصوفغيرمنالبايى)الكساءفو)أو(المشفور،فوهاذا(،الخلق

232(،)13/والتهذيب424(،)7/العينوانظرالأعرابيئ"،ابنبهخصه

.(4205/)واللسان

.271(/3)الموضوعات

وابنوعليعمرعنالإرسالكثير)183(:التحصيلجامعفيالعلائيقال

وعيرهم!وحديفةمسعود
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الحاليتسعلا،كثيرةأحاديثفيفشاهدها،الأولىالقصةأما

لاستيعابها.

وهب،بنحارثةحديثمن،الصحيحينفيفشاهدها،الثانيةالقصةوأما

عتل)1(كل:الناربأهلأخبركم"ألا:يقولء!وواللهرسولسمعت:قال

.مستكبر"جواظ)2(

الغليظوالجواظ:قال.الجواظ"الجنةيدخل"لا:داود)3(أبيروايةوفي

الفظ.

حسن،دسناب!،()للطبرانئي"وسطلأاو"،(4)للحاكم"المستدرك"وفي

أخبركم"ألا:قالء!وواللهرسولأن،جعشمبنمالكبنسراقةعن

جواظفكلالنارأهل"أما:قال،بلى:قلتالنار؟"،وأهلالجنةبأهل

".المغلوبونفالضعفاءالجنةأهلوأمامستكبر،

)11/423(،اللسانوانظر،"الجافي"الغليظا(:آا)2/اللغةتهذيبفيقال)1(

.(92542/)والتا!

غيروقيل،الخلقسيءالأكولوقيل،الفاجر""الجواط:318()2/العينفيقال)2(

.(0/2412)والتاج،(4/241)واللسان،(11/131)التهذيب:وانظر،ذلك

048(.)1داودأبيسنن)3(

.v(17)3/المستدرك(4)

بهذاإلاسراقةعنيروىلا:الحديثعقبوقال)3/283(الأوسطالمعجم)5(

.اص.موسىبهتفردالإسناد

8)الكبيرالمعجمفيأيضاوأخرجه:قلنا iطريقمنأحمدعندوهو(،آه

.ذكرهثم...سراقةعنبلغني:قالأبيهعن،عليابنوهوالمذكور،موسى

.()17585أحمدمسند:انظر



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

:يذكرهلممماالثانيالحديث

الباهلي،سويدبنقزعةأنا،هارونبنيزيدحدثناأحمد)1(:الإمامقال

بنشدادعن،الصنعاني141/ب(الأشعثأبيعنمخلد،بنعاصمعن

؟الاخرةالعشاءبعدشعربيتقرض"من:ء!رواللهرسولقال:قال،أوس

".الليلةتلكصلاةلهتقبللم

هذا:2("وقال"المسند"،بإسناد""الموضوعاتفيالجوزيابنأورده

لاالعقييئي)3(:قال،المجهولينعدادفي،وعاصئم،موضوغحديث

عليه.يتابعولا،بعاصمإلايعرف

ابنوقال،الحديثمضطرب)4(:حنبلبنأحمدقالسويد،بنوقزعة

سقطروايتهفيذلككثرفلما،الوهمفاحشالخطأ،كثيركان(:)حبان

انتهى..بهالاحتجاج

نأإلا،بالوضعالحديثهذاعلىيقضيماهذامنشيءفيليس:قلت

مباخ،الشعرقرضللأن،المباجفعلأجلمنالقبولعدماستنكريكون

إ.صلاةتجلهتقبللابأنفاعلهيعاقبفكيف

)17134(.أحمدمسند)1(

261(.)1/الموضوعات)2(

ابنعنحجرابنالحافظنقلوفيr(،)933/للعقيليالضعفاء:انظر)3(

يضر.لا،وتأخيرتقديمالجوزي

انظر:.المتروكشبههو:أخرىمرةعنهوقال913()7/والتعديلالجرح)4(

.(rvv)8/التهذيبتهذيب

)2/147(.المجروحينكتاب)5(



المسددالقول

منهوماعاصمالأن،وقزعةبعاصمتعليلهمنأليقلكانبهذا،عللفلو

"الثقات")1(.فيحبانابنذكرهبل،قالكماالمجهولين

تابعهفقد،كذلكفليس،الأشعثأبيعنهذابروايةتفردكونهوأما

فيرويناه،الأشعثأبيعن،حبيببنالقدوسعبد:عليه

الجعد،بنعليحدثناقال)2(:،البغويالقاسمأبيعن"الجعديات"،

.القدوسعبدثنا

لمالعقييئيفكأن)3(،المباركابنكذبهجدا،ضعي!القدوسعبدولكن

بمتابعته.يعتد

عنأيضاروىمحمد،أبايكنى،بصرفيباهليئفهوسويد،بنقزعةوأما

كلامفيهواختلف)4(،الأئمةمنجماعةعنهوحدث،التابعينمنجماعة

عثمانوقالضعي!،(:عنه)الدوريعباسقفقال،معينبنيحيى

ثقة.عنه)6(:الدارمئي

)1(

(2)

)?(

(4)

)1(

.(582)7/الثقات

.(i/194)الجعدابنمسند

القدوسلعبدإلاكذاببقولهيفصحالمباركابنرأيتما:الرزاقعبدقال

أيضا:وكذبه442(،3/)آدمشقتاريخ:انظر.كذابلهيقولسمعتهفإني

معالمباركابنأخبارمنشيئاوانظر،نفسهالمصدرفيكماعياشبنإسماعيل

.12(آ)11/بغدادتاريخفيالقدوسعبد

495(.)23/الكمالتهذيبفيترجمته:انظر

)3484(.الدوريتاريخ

207(.)برقمالدارميتاريخ



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

به.يحتجولاحديثهيكتب،بالمتينوليس،الصدقمحله:()1حاتمأبووقال

به.بأسلاأنهوأرجو،مستقيمهبأحاديثلهعدفي)2(:ابنوقال

العلم.أهلعنهحدثوقد،بالقوييكنلمالبزار)3(:وقال

ضع!.وفيه،بهبأسلاالعجيئي)4(:وقال

الحسن،مرتبةفيحديثهأنفيهالأئمةهؤلاء151/أ(كلاممنفالحاصل

أعلم.والله

ابنوذكره،الأشعثأبيعنأخرىطريقمنالحديثهذاوجدتوقد

بنموسىرواه:حديثعنأبيسألت(:)فقال"العلل"،فيحاتمأبي

الأشعثأبيعن،سليمانبنالوليدعن،مسلمبنالوليدعن،أيوب

شعربيتقرض"من:قال،يرفعهعمرو،بناللهعبدعن،الصنعاني

الناسخطأ،هذا:فقال"،يصبححتىصلاةلهتقبللمالعشاء؟بعد

فقط-عمروبناللهعبدعنيقولون،يرفعونهلاالحديثهذايروون

)6(.موسىمن:قالممن؟،الغلط:لهفقلت-موقوفايعني

الصدقمحله،القوىبذاكليس:كلامهوتمام9113()7/والتعديلالجرح)1(

به.يحتجولاحديثهيكتببالمتينوليس

.5(0)6/الكامل)2(

بهليس،البصرةأهلمنرجلوقزعة:البابلحديثإخراجهبعدالبزارقال)3(

عنهوحدث،حديثهواحتملوا،العلمأهلعنهوحدث،بالقوىيكنلم،بأس

204(.)8/الزخارالبحر:انظر.وغيرههارونبنيزيدالحديثبهذا

.2(17)2/الثقات()4

.2285()برقمالعلل()5

مررعا.بهذاجاءأينمرأدريلا:حاتمأبيكلاموتمام)آ(



المسددالقول

الثالث:الحديث

اللهعبدنا)3(سعيد،بنأفلحنا)2(عامر،أبوحدثناأحمد)1(:الإمامفال

مدةبكطالت"إن:ء!وواللهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت،رافعابن

في،لعنتهفيويروحون،وجلعزاللهسخظفييغدونقوماترىأنأوشك

البقر".أذنابمثلأيديهم

ابنعنونقل"المسند"،بإسناد"الموضوعات")4(فيالجوزيابنذكره

الثقاتعنيرويكانوأفلح،باطلالخبرهذاإن(:فال)أنهحبان

انتهى..الموضوعات

عامرأبيعن:مشايخهمنجماعةعنمسلئمأخرجهالحديثوهذا

كتابفيأففولم،سيأتيكمااخروجهمنوأخرجهبهذا،)6(،العقدي

أحدفيوهوبالوضععليهحكمشيءعلىالجوزيلابن"الموضوعات"

منه.شديدةلغفلةوإنها،الحديثهذاغيرالصحيحين

وثقهمشهوز،ثقةفباء،أهلمنمدنيئبالقبائي)7(،يعرفالمذكوروأفلح

827(.)آأحمدمسند)1(

"حدثنا".)أ(:في(2)

"حدثنا".)أ(:في)3(

101(.)3/الموضوعات)4(

الثقاتعنيروي021(:)1/المجروحينفيحبانابنكلامنص5()

عنهالروايةولابهالاحتجاجيحللا،الملزوقاتالأثباتوعن،الموضوعات

.البابحديثذكرثم.بحال

)7375(.مسلمصحيح)آ(

134(.)7/ماكولاابنإكمال:انظرقباء،إلىنسبة)7(



لأحمدالمسندعنالذبفي
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وقال،بهبأسلا:والنسافيأيضا)1(،معينابنوقالسعد،وابن،معينابن

وقد"صحيحه")3(،فيمسلئملهوأخرج،الحديثصالحشيخ)2(:حاتمأبو

وطبقته.)4(،المباركبناللهعبدعنهروى

ابنعنهيرولم:قال151/ب(العقييئيأنإلاكلامافيهللمتقدمينأرولم

.بجرحهذاوليس:قلت،مهدفي

أخطأوقد(،"الثقات")منالرابعةالطبقةفيفذكرهحبانابنغفلوقد

شديدا.خطأالوضعهذافيحبانلابنتقليدهفيالجوزيابن

هذاقال)6(:بأنوعقبه،الحديثبهذافضعفه،أفلحفيحبانابنوغلط

بلفظ:هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيل:عنوالمحفوظ،باطلاللفظبهذا

ونسا4البقر،أذنابسياكامثلبأيديهمرجاذأرهما،لمأمتيمن"اثنان

."عارياتكاسيات

أفلححديث:)7(فقالهذا،حبانابنكلام"الميزان"فيالذهبئيوتعقب

324(.)2/والتعديلالجرح)1(

.r(2/24)والتعديلالجرح)2(

-vrvo)برقمي،طريقينمنالحديثهذالهأخرج)3( vrvf)حديثالهوأخرج

.61(1)5برقماخر

924(.)برقممسندهفيعنهروايتهانظر)4(

.(134)8/الثقات)5(

211(.)1/المجروحينفيكلامهانظر)آ(

(V)الثقةقصبربماحبانابن274(:)1/الاعتدالميزانفيالذهبيكلامنص

حديث-فساقمستندهبينإنهثم،رأسهمريخرجمايدرىلانهكأحتى



المسددالقول!

الثقةجرحربماحبانوابن،شاهدةسهيلورواية،غريمثصحيخحديث

انتهى..رأسهمنيخرجمايدريلاكأنهحتى

"المستدرك")1(،فيالحاكمأيضا،أفلحطريقمنصححهوقد:قلت

.هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيل:طريقمنرصححه

هريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعنجريز،ثنا،خيثمةأبوأحدثنا:قال

لمالنارأهلمن"صنفانء!رو.اللهرسولقال:قالعنه()2(،اللهرضي

ونسا4،الناسبهايضربون،البقرسياكاكأذنابمعهمقوئم:أرهما

البختكأسنمةرؤوسهن،مائلاتمميلات،عارياتكاسيات

منليوجدريحها"ن،ريحهايجدنولا،الجنةيدخلنلا3(،المائلةلأأ

.وكذا"كذامسيرة

،سفيانبنالحسن:طريقمن،")4(النبوة))دلائلفيالبيهقئيوأخرجه

هريرةأبىعن،رافعبناللهعبدعنسعيد،بنأفلححدثنا،يونسبنعيسى-

فيويروحون،اللهسخطفييغدونقومافسترىمدةبكطالتإن:مرفوعا-

باطل.اللفظبهذاوهذا:قالثم،البقرأذنابمثلسياطايحملون،لعنته

من"اثنان:مرفوعا-هريرةأبىعن،أبيهعن،صالحأبىابنسهيلرواهوقد

".عارياتكاسياتونساء،البقرأذنابمثلسياطبأيديهمرجال:أرهمالمأمتى

.اص.لمعناهشاهدوهذا،غريبصحيحأفلححديثبل:قلت

.(4482/)المستدرك(1)

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما)2(

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما)3(

اللهعبدبنمحمدعنالصحيحفيمسلمرواه:ونصه532()آ/النبوةدلائل)4(

نمير.ابن
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بنأفلحنا)1(،الحباببنزيدحدثناقالنمير،بناللهعبدبنمحمدعن

.فذكره،سعيد

أذنابمثلأيديهمفيقوماترىأنمدةبكطالتإن"يوشك:ولفظه

".سخطهفيويروحون،اللهغضبفييغدونالبقر،

.قالكماوهونمير،بناللهعبدبنمحمدعنمسلئمرواه:البيهقئيقال

منالثانيالقسممنوالمائةالتاسعالنوعفيجبانابنوقال

جريز،أنا،راهويهبنإسحاقأنا،شيرويهبناللهعبدأنا"صحيحه")2(:

161/أ(.فذكره،سهيلعن

عن،القاضياللهعبدبنشريكعن)3(:وجهينمنأيضاأحمدوأخرجه

.نحوه،سهيل

"صحيحمنحديثا""الموضوعاتفيلذكرهالجوزيابنأساءفلقد

عجائبه.منوهذا"،مسلم

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)?(

)أ(:"حدثنا".في

05(.0)16/حبانابنصحيح

-)08أحمدمسند Allo9(.آ



المسددالقول

الراخ!:الحديث

بنيمولىهو-سعيدأبوحدثناأيضا()2(:أأحمد)1(الإمامقال

نأذكرأمامةأباأنسياز،ثنابجير،بناللهعبدنا-،)3(هاشم

ناسقالأمةهذهفيالزماناخرفي"يكون:قالء!رواللهرسول

فيويروحون،اللهسخظفييغدونالبقر،أذنابكأنهاسياكا)4(معهم

".غضبه

ونقل(،أيضا)"المسند"طريقمن""الموضوعاتفيالجوزيابنأورده

كأنهاالتيالعجائبيرويبجير،بناللهعبد)6(:قالأنهحبانابنعن

انتهى..بهيحتجلا،معمولة

فيالجوزيابنغلطوقد،المتقدمهريرةأبيلحديثشاهذوهذا:قلت

الموحدةبضم-المذكوربجيربناللهعبدفإنبجير،بناللهبعبدتضعيفه

ويقال،قيسيئ،بصرفي،حمرانأبايكنى-التصغيربصيغة،جيئمبعدها

قيسيئ.أنهالطبرانئيروايةفيوقعوقد،تميميئ

)02215(.أحمدمسند)1(

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما(2)

(OWللتوضيح.الحافظكلاممنالمعترضتينبينما

أسياط.:المطبوعفيأحمدعند)4(

(.101)3/الموضوعات(5)

منالجوزيلابنوقعماإلىالحافظوسينبه444()1/المجروحين:انظر()1

.حبانابنجرحهالذيالراويتعيينفيوهم
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)4(.حاتموأبوداود)3(،وأبو)2(،معينوابنأحمد)1(،وثقه

،(عنه)روىالطيالسئيالوليدأباأنداود،أبيعن،الاجريوروى

.)6(ووثقه

الجوزيابننقلهماحبانابنقالوإنما،")7("الثقاتفيحبانابنوذكره

وأبوه،وائلأبايكنىالذي،الصنعانيالقاصبحيرابناللهعبد:فيعنه

المهملة.الحاءوكسرالموحدةبفتح

حديثالراويهوليسولكن)8(،حبانابنغيروثقهقدالمذكورأنعلى

المذكورالحديثوصاحب،اليمنأهلعنيروي،صنعانيئلأصنه،أمامةأبي

أهلها.عنهفروىالبصرةنزلشاميئشيخهوسياز،البصريينعنيروي

ومن"المسند"،طريقمنأمامةأبيحديثالمقدسئيالضياءأخرجوقد

."المختارة"الأحاديثفي161/ب(الطبرانئيطريق

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

)1(

)7(

)8(

15(.)5/والتعديلالجرح

.091r()الدوريتاريخ

)603(.الاجريسؤالات

15(.)5/والتعديلالجرح

عنه"،روىالطيالسيداودأباأنالاجري"وروى:الأصلوفي)أ(،فيكذا

الصحيح.هووالمثبت

)603(.الاجريسؤالات

.27()7/الثقات

مايتقنكان:فيهقالالقاضيهشاماأن)1/3(الدارقطنيمؤتلففيجاء

سمع.
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الكبير""المعجمفيرويناهفقدالمذكور،بجيربناللهعبدبهينفردودم

حيوةأنا،حمزةبنيحىبنمحمدبنأحمدحدثناقال)1(:،أيضاللطبرافي

أبيعن،مسلمبنشرحبيلعن،عياشبنإسماعيلنا)2(،شريحابن

شركا،الزماناخرفي"يكون:يقولء!وواللهرسولسمعت:قال،أمامة

."منهمتكونأنفإياك،اللهسخظفيويروحون،اللهغضبفييغدون

)3(،قويةالشاميينعنعياشبنإسماعيلروايةلأن،صحيحإسنادوهذا

شاميئ)4(.وشرحبيل

:العاصبنعمروبناللهعبدحديثمناخرشاهذوده

عن،شيباننا)6(،موسىابنهو،اللهعبيدحدثنا(:)شيبةأبيابنقال

7(.آ11)الكبيرالمعجم)1(

"حدثنا".)أ(:في(2)

روىمافأماالشامأهلأصحابهعنروىفيمايوثقكان:المدينيبنعليقال)3(

233(،)رقمشيبةأبيابنسؤالات:انظر.ضعفففيهالشامأهلغيرعن

أصح،فهوالشاميينعنروىما3(:آ)1/9الكبيرتاريخهفيالبخاريوقال

تاريخ:انظر.فصحيحبلادهاهرعنحدثإذا:الفلاسعليبنعمرووقال

انظر:.غايةالشاميينفيعياشبنإسماعيل:دحيموقال)آ/277(،بغداد

.t-v1()3/الكمالتهذيب

)12/الكمالتهذيبفيكما،الشاميينثقاتمنهوأحمد:الإمامقال)4(

ابنروىما:أحمدالإمامقول92(ابرقم)داودأبيسؤالاتفيوجاء431(،

مسلم.بنشرحبيلمنأوثقشيخعنإسماعيلوهو،عياش

.(rvv)42شيبةأبيابنمصنف)5(

"حدثنا".)أ(:في)6(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

لنجدإنا:قالعمرو،بناللهعبدعنالجعد،أبيبنسالمعن،الأعمش

معهم،الزماناخرفييكونونقوئم:النارفيصنفين:المنزلاللهكتابفي

يدخلونولا،جرمغيرعلىالناسبهايضربونالبقر،أذنابكأنهاسياط

يدخلنلا،مميلاثمائلاث،عارياثكاسياثونساءخبيثا،إلابطونهم

ريحها.يجدنولاالجنة

حم-حم-حم-



المسددالقول

الخامس:الحرت

بنبكرأبوحدثناالمسند")1(:"زوائدفيحنبلبنأحمدبناللهعبدقال

بنالنعمانعن،إسحاقبنالرحمنعبدعن،معاويةأبونا)2(،شيبةأبي

مالسوقا،الجنةفي"إنء!رو:اللهرسولقال:قال،عليئعنسعد،

الرجلاشتهىإذا،والرجالالنساءمنالصورإلا4،شراولابيعفيها

لم،أصواتهنيرفعن،العينللحورلمجمعافيهاإرفيها،دخلصورة

فلاالراضياتونحننبيد،فلاالخالداتنحن:يقلنمثلها،الخلائقير

له".وكنالناكانلمنطوبىنبأس)3(،فلاالناعماتونحن،نسخظ

أيضا،"المسند"طريقمن"الموضوعات"فيالجوزيابنأورده

إسحاقبنالرحمنعبد:بهوالمتهم،يصحلاحديثهذا)4(:وقال

منكربشيء،ليس(:أحمد)قال،الواسطيشيبةأبووهو171/أ(،

انتهى.متروذ،:يحى)6(وقال،الحديث

غريمث.:وقالالترمدي)7(،،طريقهمنأخرجهقد:قلت

)1343(.أحمدمسند)1(

"حدثنا".)أ(:في(2)

المسند.فيلماموافقالأصلفيوما،اليبسمنكأنه،"نيبس")أ(:في)3(

.2(56)3/الموضوعات(4)

2(."11)5/والتعديلالجرح)5(

وكذابشيء،ليس)0703(فيوقال،ضعيف)9155(الدوريتاريخفيقال)1(

انظر:.متروك:أقوالهمنشيءفيوليس)302(،لهالجنيدسؤالاتفي

أعلم.والله181()3/معينبنيحمىأقوالموسوعة

(V)آ(.8آ)4/الترمذيسنن



لأحمدالمسندعنالذبفي
دآ

)2(.حفظهقبلمنفيهتكلمإنهقولهمع)1(،غيرهلهوحسن

هذا.غيرحديثاطريقهمنالحاكموصحح

القلبفي:قاللكن،اخر"صحيحه"منالصيامفيخزيمةابنلهوأخرج

انتهى.3(0شيءلأالرحمنعبدمن

فيرأيتهفيما،""الأوسطفيالطبرافيأخرجه:جابرحديثمنشاهذوله

الجنةفي"إن:ولفظه-اللهرحمه-للمنذري")4(والترهيب"الترغيبكتاب

7101-)741بأرقاملهأخرجفقد،سننهفيأحاديثعدةالترمذيلهأخرج)1(

بأنه:منهاحديثكلعلىوحكم35(آ3-3545-34آ5202-2-

غريب.حسن

علىوحكم9358(-2آه4-2527-2432-)8491بأرقاملهوأخرج

غريب.:بأنهمنهاحديثكل

()201برقموأخرجبشيء،حديثهعلىيحكمولم)9092(برقملهوأخرج

السابق.الراويعنفميزه،القرشيهو:وقالإسحاقبنالرحمنعبدعن

لاغريبحديثهذاا(:int)برقمجاءالذيالحديثعلىتعليقهفيوذلك)2(

الحديثأهلبعضتكلموقد،إسحاقبنالرحمنعبدحديثمنإلانعرفه

بنالرحمنوعبد،كوفيوهو،حفظهقبلمنهذاإسحاقبنالرحمنعبدفي

واحد.عصرفيكاناوكلاهماهذا،منأثبتوهو،مدنيالقرشيإسحاق

)2527(.برقمجاءالذيالحديثعلىتعليقهفييسيرباختصارذلكوكزر

منالجنةفيوعلاجلاللهأعدماذكر:باب(:0rآ)3/صحيحهفيقال)3(

الرحمنعبدمنالقلبفيفإنالخبر،صحإن،التطوعصياملمداومالغرف

بعبادالملقبإسحاقبنالرحمنبعبدهووليس،الكوفيشيبةأبيإسحاقابن

مدنيالحديثصالحهووغيرهما،والزهريالمقبريسعيدعنروىالذي

.البصرةإلىانتقلثمواسطسكن

255(.)3/والترهيبالترغيب)4(



المسددالقول!

منصورةأحبفمن،الصورإلافيهاليس،يشترىولافيهايباعمالسوقا،

.فيها"دخلامريةيورجل

محمدترجمة:فيعليهوقفتثم"الأوسط")1(،فيإسنادهعلىأقفلم

وهو)4(،الجعفييزيدبنجابر:إسنادهوفيمطين)3(،الله()2(،أعبدبن

ضعيف.

معشر"يا:فقال،مجتمعونونحنء!وو،اللهرسولعليناخرج:ولفظه

أحبفمن،الصورإلايشترىولافيهايباعمالسوقا،الجنةفيإنالمسلمين

فيها".دخلامرأةأورجلمنصورة

.(الطبرانئي)عن"،الجنة))صفةفينعيمأبووأخرجه

أبه()6(:المرادأنيىيظهروالذينفيها"،دخل)):قولهمنهوالمستغرب

و)7(،حقيقةفيهادحرأنهلا،الصورةبتلكشبيهةفتصيرتتغيرصورتهأن

)1(

(2)

)3(

(4)

)آ/18(.الأوسطالمعجم

)ب(.ولا،الأصلفيوليست)أ(،منمزيدة

تحريف."مطن"،)أ(:في

عنه،رووابل،اخرونيتركهفلمذلكومع،الحديثأئمةمنواحدغيركذبه

)2/التهذيبتهذيب4(،آه)4/الكمالتهذيب:فيفيهقيلوماترجمتهانظر

.)46

بنأحمدبنإبراهيمعنبل،الطبرانيعنليسلكنA()44برقمالجنةصفة)5(

به.الحضرمياللهعبدبنمحمدعنحصينأبي

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما)آ(

"أو".)أ(:في)7(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

.والبزةوالهيئةالشكل:بالصورةالمراد

"صحيحفيالصورلذكرتعرضغيرمنالجنةفيالسوقذكروأصل

حديثمن)3(،ماجهوابن)2(،الترمذيوفي،أنسحديثمن")1(،مسلم

أعلم.والله،هريرة

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)?(

)7324(.مسلمصحيح

(.5IA)4/الترمذيسنن

(.0145)2/ماجهابنسنن



المسددالقول

:السادسالجش

ابنيعني،سلائمنا)2(:قال،موسىبنحسنحدثناأحمد)1(:الإمامقال

عبدا"إن:قالء!وو،النبيعن،مالكبنأنسعن،ظلالأبيعن،مسكين

وجل-عزاللهفيقول،منانياحنانيا:سنةألفب(171/ليناديجهنمفي

النارأهلفيجد،جبريلفينطلق،هذابعبديفائتنياذهب:-لجبرئيليعني

مكانفيفإنهبهفائتنياذهب:فيقول،فيخبرهربهإلىفيرجع،يبكونمنكبين

وجدتكيف!عبدييا:لهفيقول،ربهعلىيقفهثم،بهفيجيء،وكذاكذا

ردوا:فيقول،منقلبوشر،مكانشر!ربيا:فيقولومنقلبك؟،مكانك

فيها،تردنيأنمنهاأخرجتنيإذأرجوكنتما!ربيا:فيقول،عبدي

."عبديدعوا:فيقول

أيضا،"المسند"طريقمن"الموضوعات"فيالجوزيابنأورده

ليس،ظلالأبو)4(:معينابنقال،بصحيحليسحديثهذا)3(:وقال

منليسماأنسعنيرويمغفلا،كان(:)حبانابنوقالبشيء،

.بحالبهالاحتجاجيجوزلا،حديثه

)13411(.أحمدمسند)1(

"حدثنا".)أ(:في(2)

)3/267(.الموضوعات)3(

بشيء،ليسالقسمليظلالأبو:معينبنيحيىقال01(0)4/الدوريتاريخ)4(

ضعيف.وهوالقسمليهلالظلالأبو:قال)4/243(وفي

له.الحديثهذابذكرترجمتهختموقد345(،)2/المجروحينكتاب)5(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

هدوعلق)1(،حديثهبعضدهوحسن،الترمديدهأخرجقد:قدت

منالتوحيدكتابفيخزيمةابنالحديثهذاوأخرجحديثا)2(،البخاري

فيشرطهعلىليسأنهعلىتدللهبطريقةساقهأنهإلا"صحيحه")3(،

ثم.غريبحسنحديثهذا:بقولهالحديثعلىوعفق58()آبرقملهأخرج)1(

الحديث،مقاربهو:فقال؟،ظلالأبيعنإسماعيلبنمحمدوسألت:قال

.هلالواسمه:محمدقال

الوجه،هذامنغريبحسنحديثهذا:وقال024()0برقمأيضالهوأخرج

.هلالاسمهظلالوأبو

حدثنا:قالحيث(آه)53برقمبصرهذهبمنفضلباب-المرضىكتاب)2(

مودىعمروعنالهاد،ابنحدثنيقال،الليثحدثنا،يوسفبناللهعبد

:قالالله"إن:يقول!ضالنبيسمعتقال!ىشكلنهمالكبنأنسعن،المظلب

عينيه.يريد"،الجنةمنهماعوضتهفصبربحبيبتيهعبديابتليتإذا

عن،أنسعن،هلالبنظلالوأبو،جابربنأشعثتابعه:البخاريقالثم

.!النبي

التعليقتغليقفيوكذا،هلالبنظلالأبو:البخاريصحيحفيجاءكذاقلنا:

(3 lo)ومنبل،والترمذيمعينبنيحيىكلاممن،هلالأنهمعنامزبينماآ

نبهقدحجرابنالحافظوجدناثم،الترمذيعنهنقلهفيما،نفسهالبخاريكلام

هلالهوظلالأبو:قالحيث)244(،الباريفتحعلىمقدمتهفيذلكعلى

نقص.وفيههلالبنظلالأبوذرأبيروايةفيووقعأنسعنهلالأبيابن

والتخفيف،المعجمةالمشالةالظاءبكسرظلالأبو:تنبيه)01/117(:فيوقال

ظلالأبوإما:صوابه،هلالبنظلالأبو:الأصلفيوقعوالذي،هلالاسمه

ذإ،لله.كلامه.اص.أبيبزيادةهلالأبيبنظلالأبووإما،بنبحذفهلال

الحديثأنأشعرماوهوالسند،علىللمتنمقدما)2/947(،التوحيدكتاب(3)

إتحافكتابهفيهذاخزيمةابنصنيععلىالحافظنبهوقد،شرظهعلىليس

-:نفسهالحديثلهذاخزيمةابنإخراجذكرأنبعدفقال3(آ5)2/المهرة



المسددالقول!

موضوعا.هوليسالجملةوفي،الصحة

سلام:عن،اخروجهمن،له"والصفات"الأسماءفيالبيهقئيوأخرجه

)1(.مسكينابن

مقارث)2(.إنه:البخاريفيهقالقد،ظلالوأبو

اللهعبدحدثنا:له"الإفكحديث"طريقأواخرفيالاجريبكرأبووقال

بنمالك(نا)،معاويةبنمرواننا)4(،أيوببنزيادنا)3(الحميد،عبدابن

فقال،عامألفبعدالنارمنرجليخرج:قال،الحسنعن،الحسنأبي

انتهى..الرجلذلككنتليتني:الحسن

)1(

(2)

)3(

(4)

)5(

أسندهولو،الصحةفيشرظهعلىيكونلاالخبرعلقإذاخزيمةابنوقاعدة-

.اص.أعلموالله.يعلقهأنبعد

فيقالحينماآ()2/37التوحيدكتابهفيخزيمةابنصنيعمنهذايفهموقد

نأ،اللهعبدبنجابرعن،الحسنعن،حسانبنهشاموروى:اخرحديث

دعوتياستخبأتوإني،أمتهفيبهادعا،دعوةنبي"لكل:قال،!ضالنبي

".القيامةيوملأمتيشفاعة

.هشامعن،الأعلىعبدثنا:قالالسلميمنصوربنبشربنإسماعيلحدثناه

عن،هشامروىالخبر،هذافيقلتإنما:بقولهذلكبعدخزيمةابنعفقثم

.اص.جابرمنسمعالحسنيكونأنينكركانعلمائنابعضأن؟الحسن

.2(0آ/1)والصفاتالأسماء

عنه.الترمذينقلمنوهو،قريبةسابقةحاشيةفيهذاقولهذكرمعنامر

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في



لأحمدالمسندعنالذبفي
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أنس.حديثلبعضشاهذفهذا

:قال،الأعرابئيابنعن،الهرويعبيدلأبي")1("الغريبينكتابوفي

أعلم.والله")2(،الرحيماللهصفاتمن"الحنان

حم-حم-حم-

)1(

(2)

503(.)2/والحديثالقرانفيالغريبين

)1/802(.والصفاتالأسماءفيالبيهقيكلامنصهذا



المسددالقول

السابم:الحديث

إبراهيمحدثنا:له)1(المسند""زياداتفيحنبلبنأحمدبناللهعبدقال

بناللهعبد(r)نا،السريبن181/أ(القاهرعبدنا)2(،الناجيالحجاجابن

بنالعباسأبيهعن،حدثهأباهأن،السلميمروانبنعباسبنكنانة

اللهوأن،لأمتهبالمغفرةعرفةعشيةربهدعاء!وواللهرسولأن،مرداس

فإنهبعضا،بعضهمظلمإلا،لأمتهبالمغفرةأجابه()4(وتعالىأسبحانه

إنك!رب"أي:فقالالدعاء،فأعاد:قال،الظالممنللمظلوميأخذ

:قال"،الظالملهذاوتغفر،مظلمتهمنخيراالمظلومتثيبأنعلىقادز

عزفأجابهالدعاء،أعادبالمزدلفةأصبحفلماشيئا،العشيةتلكيجبهفلم

فقال،تبسمأوء!وو،اللهرسولفضحك:قال،فعلتقدإني:وجل

فمافيها،تضحككنتماساعةفيضحكتلقدواللهوعمر:بكرأبو

حينإبليسالخبيثأن"ضحكت:فقالسنك؟،اللهأضحكأضحكك

يحثيأهوى؟دعائيواستجاب،لأمتيغفر(وجل()أعزاللهأنعلم

من،الخبيثمنفضحكتوالثبور،بالويلويدعو،رأسهعلىالتراب

."جزعه

)1(

(2)

)?(

(4)

)5(

علىالحافظتنبيهوسيأتي،لكنانةابنحدثني:وفيها(آ)702أحمدمسند

.الرواياتفىمبهما.-j«كثرة

"حدثنا".)أ(:في

"حدثنا".)أ(:في

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما



لأحمدالمسندعنالذبفي
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ونقل،أيضا"المسند")1(طريقمن""الموضوعاتفيالجوزيابنأورده

منهالتخليطأدريولاجدا،الحديثمنكر،كنانةقال)2(:أنهحبانابنعن

أبيه.منأو

"السنن"،فيداودأبوأخرجهقدهذا،مرداسبنالعباسوحديث:قلت

قال)3(:،سنكاللهأضحكقول:بابفيمنه،الأدبكتابأواخرفي

عيسىلحديثوأناالوليد،أبيمنوسمعته،إبراهيمبنعيسىحدثنا

كنانةابن(نا)،السلمييعني،السريبنالقاهر)4(عبدثناقالا:،أحفظ

اللهرسولضحك:قال،جدهعن،أبيهعن،مرداسبنعباسابن

انتهى.الحديثوساق،سنكاللهأضحك:وعمربكرأبوفقالء!وو،

.عندهصالخفهو،عليهوسكت،غيرهالبابفييذكرولمداود،أبيكلام

محمدبنأيوبحدثنا(:COقال،الحجكتابفيماجهابنوأخرجه

الحجاجبنإبراهيمفيهالتقى،اخرإسنادامعهوقرن214()2/الموضوعات)1(

ومن،السريبنالقاهرعبدعنكلاهمايروي،الصالحيمحمدبنأيوبمع

سيأتي.كماماجهابنأخرجهالطريقهذه

ابنه،عنهروى،أبيهعنيروي:كلامهونصا(آ./2)المجروحينكتاب(2)

أيهماومنابنهمنأو،منهحديثهفيالتخليطأدريفلاجدا،الحديثمنكر

المشاهير.عنالمناكيرمنأتىمالعظيمروىبماالاحتجاجساقطفهو،كان

)5234(.داودأبيسنن)3(

.الصوابوهو)أ(،منوالمثبت"،الوهاب"عبد:الأصلفي)4(

"حدثنا".)أ(:في)5(

co)1303(.ماجهابنسنن(



المسددالقول

بنكنانةبناللهعبدنا)2(،السلميالسريبنالقاهرعبدنا)1(،الهاشمي

إبراهيمسياقنحو،أبيهعن،أخبرهأباهأن،السلميمرداسبنعباس

انتهى."0جزعهمنرأيتما"فأضحكني:اخرهفيوقال،الحجاجابن

إبراهيم،بنوعيسىالوليد،أبي:طريقمنالطبرافيأيضاوأخرجه

)3(.بتمامهجميعا،

.به)4(محمد،بنأيوب:طريقمنأيضاوأخرجه

الجوزيابنيصبفلم،بكنانةحبانلابنتبعالهالجوزيابنإعلالوأما

فيه،كلامهتناقضحبانابنفإن،ذلكفيحبانلابنتقليدهفي1/ب(81

في"الثقات"كتابفيوذكره،الجوزيابنعنهنقلهما"الضعفاء"فيفقال

.()التابعين

رؤية.لهإنيقال"تاريخه":فيمندهابنوقال

)أ(:"حدثنا".)1(في

)أ(:"حدثنا".في(2)

ولم،الطيالسيالوليدأبيطريقمن)27(،الحجةذيعشرفضلفيالطبراني)3(

المختارةفيطريقهمنالضياءساقهوقد،إبراهيمبنعيسىطريقعلىنقف

/893(.)A

آ(.)44للخرائطيالأخلاقمساوئفيعليهاووقفنا

محمد.بنأيوبطريقمن)28(،الحجةذيعشرفضلفيالطبراني)4(

السلميمرداسبنالعباسبنكنانة:قالحيث)5/933(الثقاتكتابهفي)5(

ابنه.عنهروى،أبيهعنيرو
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روايةفيسميوقدمبهما)1(،الرواياتفييقعماأكثركنانةبناللهوعبد

وغيرها)1(.)2(،ماجهابن

لم:وقالالمذكور،الحديثذكرالبخاريأنإلاكلاما،فيهأرولم

)4(5

انتهى.0يصح

)1(

(2)

)?(

(4)

/r)يعلىأبيعندوكذا،معنامزتاوقدداود،وأبيأحمدروايتيفيكما

فيسفيانبنويعقوب-،74()آ/الكاملفيعديابنطريقهومن-940

المختارةفيالضياء:طريقهومنوالطبراني(،03o)1/والتاريخالمعرفة

البيهقي:الإبهامعلىرواهوكذا1181(،)4/ضعفائهفيوالعقيلي)373(،

)324(الإيمانشعبفيتمامابسندهوساقها(اA)5/الكبرىالسننفي

فيلهالبرعبدابنروايةفيأيضامبهماجاءوكذا1(،)89الأوقاتوفضائل

)54(.الدعاءفيوالمحامليا-123(22)1/التمهيد

/rvr)المختارةالأحاديثفيالمقدسيالضياءقال )r:عنماجهابنورواه

كنانة.ابناسمروايتهفيبينوقدالصالحيمحمدبنأيوب

وكذا372(،)3/المختارةفيالضياءوعنه،الطبرانيرواياتإحدىفيكما

منجاءتإنماوتسميته74(،)آ/الكاملفيعديابنرواياتإحدىفي

الصالحي.محمدبنأيوبطريق

الهيثمأبومرداسبنعباس:يليماهو2()7/الكبيرالتاريخفيجاءما

بنالقاهرعبدثنا،الملكعبدبنهشامقال،صحبةله:الحجازيالسلمي

عباسجدهعن،أبيهعن،مرداسبنعباسبنلكنانةابنحدثنيقال،السري

.اص.والرحمةبالمغفرةلأمتهعرفةعشيةدعا!ضالنبيأنمرداسبن

عنهروى،أبيهعن،مرداسبنعباسبنكنانة:البخاريقال(Yri)7/وفي

اهـ..ابنه

ترجمةفيالعقيليقول(السرساويا-آ5)5/ضعفائهفيالعقيليعندجاءلكن

-مرداسبنعباسبنكنانة:قالالبخاريسمعت:قالادمحدثني:كنانة
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موضوعا.يكونأنيصحلمالحديثكونمنيلزمولا

في"التفسير"،فيجريربنجعفرأبوأخرجه،قوياشاهدالهوجدتوقد

ابنعن،نافععنرواد،أبيبنالعزيزعبد:طريقمن،البقرةسورة

بنالعباسحديثمنالمقصود،المعنىفيهحديثافساق(،عمر)

)1(

.اص.يصجولم:البخاريقال،ابنهعنهروى،أبيهعن-

التاريخفيهذاالبخاريحكميجدلمأنهعلىالضعفاءكتابمحققنبهوقد

أعلم.والله،الكبير

،الأنصاريحاتمبنمسلمحدثني)4/391(:تفسيرهفيذإ،ددهالطبريقال

عنرواد،أبيبنالعزيزعبدحدثناقالا،الحنفيبكيربنبشارحدثنا:قال

"أيها:فقال،عرفةعشية!ضاللهرسولخطبنا:قالعمر،ابنعن،نافع

محسنكموأعطى،محسنكمفقبلهذا،مقامكمفيعليكمتطولاللهإنالناس

اسمعلىأفيضوا،بينكمفيماالتبعاتإلا،لمحسنكممسيئكمووهب،سألما

فيعليكمتطولقداللهإن،الناس"أيها:قالجمعغداةكانفلما".الله

بينكموالتبعات،لمحسنكممسيئكمووهب،محسنكممنفقبلهذا،مقامكم

أفضت،اللهرسوليا:أصحابهفقال".اللهاسمعلىأفيضواعندهمنعوضها

!ض:اللهرسولقالمسرورا!فرحااليومبناوأفضتحزينا،كئيبابالأمسبنا

فلما،عليئفأبىالتبعاتسألته،بهلييخدلمشيئابالأمسربيسألت"إني

ضمنتالتبعات:ويقولالسلاميقرئكربكإن:قالجبريلأتانياليومكان

".عنديمنعوضها

بينالتيالتبعاتاللهغفرانأنالخبرانهذانبينفقد:ذإ،ددهالطبريقالثم

:ثناؤهجلقالالذيالوقتفيوذلك،جمعغداةهوإنما،بينهمفيماخلقه

لهاغفورفإنه،لذنوبكم!،اللهواستغؤوأافاسأفاضحيثمنأفيضحوأ)ثو

.اص.بكمرحيم،عليكممنهتفضلاحينئذ،

-أخرجوقد،الحديثهذاقبل،مرداسبنعباسخبرأخرجقدوكان:قلنا
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أبيقولفيهوليس،الموقفشهدلمنالذنوبجميعغفران:وهو،مرداس

هذا.غيرمكانفيعليهالكلامأوسعتوقدوعمر،بكر

بكيربنببشاروأعلهاأيضا)1(،المذكورةالطريقالجوزيابنوأورد

مجهوذ.إنه:فقالالعزيز،عبدعنراويهاالحنفي

كلاما.فيهللمتقدمينأجدولم:قلت

العزيز،عبدعنفرواه،الغساني()2(هارونأبنالرحيمعبد:تابعهوقد

"مسنده")3(.فيسفيانبنالحسنعندوهو.نحوه

.بالكذبيتهملمكنانةبناللهعبدلأن،قوفيهذا،علىوالحديث

شرطعلىفهوشاذا،رواهماوليساخر،وجهمنحديثهرويوقد

)1(

(2)

)?(

بكير،بنبشارطريقمن)8/991(الحليةفينعيمأبو:أيضاالحديثهذا-

أبيطريقومن،بهرواد،أبيبنالعزيزعبدعن،كليهماهارونبنالرحيموعبد

التالي.الهامشفيمعناسيأتيكما،الموضوعاتفيالجوزيابنأخرجه:نعيم

نعيمأبيطريقيمن)2/213(الموضوعاتفيالجوزيابنأخرجه

الحديثأما:فائلاعليهحكمثمأخر،أحاديثعدةسردثم،المذكورين

عليه.يتابعولمروادأبىبنالعزيزعبدبهفتفردالأول

به.الاحتجاجفبطلوالحسبانالتوهمعلىيحدثكان:حبانابنفال

.يكذبالحديثمتروك:الدارقطنيقال.هارونبنعبدالرحيم:اثنانعنهرواهوقد

.اص.مجهولوهوبكير،بنبشاروالثانى

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

الصوابهو)أ(منوالمثبت"،هانئبنالرحيم"عبد:الدرويشطبعةفيووفع

.الرجالمصادرفيكما

التخريج.مصادرمنأيدينابينفيماالمتابعةهذاعلىنقفولممفقود،مسنده
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.c)1الترمذيعندالحسن

مماالمختارة"الأحاديثفيالمقدسئيالدينضياءالحافظأخرجهوقد

الموفق.والله")2(،الصحيحينفيليس

المعنىوفيهاخر،بلفظاخر،مخرجمن،أخرىطريقالهوجدتثم

الموقف.شهدلمنالمغفرةعموم:وهوالمقصود،

فيالطبرانئيطريقهومن"مصنفه")3(،فيالرزاقعبد:أخرجه

سمععمنمعمر،عن،عنه،الدبريإسحاقعنأخرجه(،4)"معجمه"

اللهرسولقال:قال،عبادةعنعمرو،بنخلاس(نا):يقول،قتادة

هذافيعليكمتطولقدوجلعزاللهإن!الناس"أيها:عرفةيومء!رو

لمحسنكم،مسيئكمووهب،بينكمفيماالتبعاتإلا،لكمفغفر،اليوم

:قال،بجمعكانفلما"،اللهباسمفادفعوا،سألمامحسنكموأعطى

ينزل،طالحيكمفيصالحيكموشفع،لصالحيكمغفرقدالله"إن

كاتبكلعلىفتقع،الأرضفيالمغفرة)6(يفرقثم،فيعمهمالمغفرة

ذكرناوما785(:)5/سننهاخرالملحقالصغيرالعللفيالترمذيقالحيث)1(

حديثكلعندنا،إسنادهحسنبهأردنافإنماحسن""حديث:الكتابهذافي

ويروىشاذا،الحديثيكونولا،بالكذبيتهممنإسنادهفييكونلايروى

حسن.حديثعندنافهو؟ذاكنحووجهغيرمن

قريبا.تخريجهمعنامز(2)

o(./)17عبدالرزاقمصنف)3(

منه.المطبوعفينجدهلم)4(

"حدثنا".)أ(:في)5(

"تفرق".)أ(:في)6(
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يصنعماينظرونعرفاتجبلعلىوجنوده!إبليس،ويدهلسانهحفظممن

كيف)2(:يقول،بالويلوجنودههودعاالمغفرةنزل)1(فإذا،بهمالله

c/191I]فتعمهم)3(المغفرةجاءتثمالدهر،منحقباأستفزهم

إلا،معروفونأثباثثقاثرجالهوالثبور"،بالويليدعونوهمفيتفرقون

هذا)4(،غيرقتادةمنسمعقدومعمز،وقتادةمعمربينالذيالواسطة

2(

3(

4(

".)أ(:"نزلت(في

كنت.:المصنففي(

"فتنعمهم".)أ(:في(

فيجاءفقد،عمرهمنعشرةالرابعةفيوهوقتادةمنسمعأنهمعمرعنروي(

سمعت:قالمعمرعنكثير،بنمحمدعن(rVA)7/الكبيرالبخاريتاريخ

وكأنهإلاالسنينتلكفيسمعتهشيءفما،سنةعشرةأربعابنوأناقتادةمن

.صدريفيمكتوب

ليعقوبوالتاريخالمعرفةفيجاءفقد،قتادةعنمعمرروايةفيتكلمفقدذلكومع

معمرعنوسألته،يقولمالكسمعت:قالأنهالرزاقعبدعن281()2/سفيانابن

.قتادةعنروايتهلولا:قالماذا؟لولا:قلت:قال.لولاإنه:فقال

قتادةلحديثالحفظسيئومعمر221(:)12/عللهفيالدارقطنيوقال

والأعمش.

مبكرةسنفيمعمرسماعلأثرالراويكثيربنمحمدضعفإلىالتنبيهمعهذا،

اللهعبدفيهقالفقدمعمر،عنروايتهفيخاصةالحفاظضعفهفقد،قتادةمن

سمع:وقال،Lجدفضعفهالمصيصيكثيربنمحمدأبيذكرأحمد:الإمامابن

جدا،معمرعنحديثهوضعففرواهافأخذهااليمنإلىبعثثممعمر،من

ومعرفةالعلل:انظر.منكرةأشياءيروى:قالأو،الحديثمنكرهو:وقال

القرانأحكامفيالواردةوالاثارالأحاديث:أيضاوانظر2(،5/\3)الرجال

.البهلالفريحبنلصالح،ودراسةتخريجاالهراسيللكيا
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إلىالطريقهذهانضمتإذالكن،بواسطةإلايسمعلمأنههنابينولكن

أصلا.مرداسبنعباسلحديثأنعرفعمر،ابنحديث

فيمندهابنأخرجها،أخرىطريقاالحديثلأصلوجدتثم

صالح،بناللهعبدبنصالحعن،فديكأبيابنطريقمن"الصحابة":

:قالزيد،جدهعن،أبيهعنزيد،بناللهعبدبنالرحمنعبدعن

عليكمتطولقداللهإن!الناس"أيها:فقال،عرفةعشيةء!ووالنبيوقف

،سألمامحسنكموأعطى،لمحسنكممسيئكمفوهبهذا،يومكمفي

".منكمكانمالكموغفر

اختلفتإذاالطرقكثرةأنإلا،حالهيعرفلامنالحديثهذارواةوفي

أعدم.واللهقوة)1(،المتنتزيدالمخارج

بعضهايقويوكثرتهاالطرقتعددفإن:تيميةابنالإسلامشيخقولونحوه)1(

2(.)18/آالفتاوىمجموع:بها.انظرالعلميحصلقدحتىبعضا،

فيفقال،الحديثبهايتقوىالتيالطرقحالالصلاحابنالعلامةفضلوقد

ذلكبل،وجوهمنبمجيئهيزولالحديثفيضعفكلليس)02(:مقدمته

معراويهحفظضعفمنناشئاضعفهيكونبأنذلكيزيلهضعففمنه:يتفاوت

أنهعرفنااخروجهمنجاءقدرواهمارأينافإذا.والديانةالصدقأهلمنكونه

الإرسالحيثمنضعفهكانإذاوكذلك.لهضبطهفيهيختلولمحفظهقدمما

يزولقليلضعففيهإذحافظإماميرسلهالذيالمرسلفيكماذلكبنحوزال

وتقاعدالضعفلقوةذلكبنحويزوللاضعفذلكومناخر،وجهمنبروايته

الراويكونمنينشأالذيكالضعفوذلك.ومقاومتهجبرهعنالجابرهذا

1e1.شاذاالحديثكونأوبالكذبمتهما

منوكم:()184السبكيعلىالردفيالمنكيالصارمفيالهاديعبدابنوقال

أهلعندموضوعوهو،المعترضذكرهاالتيالطرقهذهأضعافطرقلهحديث

.اص.وصحتهاثبوتهاعلىالاعتمادوإنما،وتعددهاالطرقبكثرةيعتبرفلاالشأنهذا
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الثامن:الحديث

!

أبنزهيرنا)2(بكير،أبيبنيحيىحدثناأحمد)1(:الإمامقال

سمعأنهعمر،ابنعن،نافععنجبير،بنموسىنا)4(حرب()3(،

الملائكة:قالت؟الأرضإلىأهبظلماادم"إن:يقولء!وواللهرسول

نسبحونحنالدماء،ويسفكفيها،يفسدمنفيهاأتجعل!ربأي

نحنربنافالوا:،تعلمونلاماأعلمإني:فاللك؟،ونقدسبحمدك

الملائكة،منملكينهلموا:لملائكتهاللهفال،ادمبنيمنلكأطوع

إلىفاهبطا:فال،وماروتهاروتربنا:فالوا،يعملانكيففننظر

فسألاهافجاءاهاالبشر،أحسنمنامرأةالزهرةلهمافتمثلت.الأرض

لافالا:،الإشراكمنالكلمةبهذهتكلماحتىواللهلا:فقالتنفسها،

ومعهاإليهما،رجعتثمعنهما،فذهبتأبدا،باللهنشركلا،!والله

الصبئي،هذاتقتلاحتى،!واللهلا:فقالتنفسها،فسألاها،تحملهصبيئ

بقاخإليهمارجعتثمعنهما،فذهبتأبدا،نقتلهلا،!واللهلافقالا:

هذاتشرباحتى،!واللهلا:فقالتنفسها،فسألاها،تحملهخمرمن

فالت؟أفافافلما،الصبئيوفتلا،عليهاووفعا،فسكرا،فشربا،الخمر

سكرتما.حينفعلتماهإلاعلئيأبيتماهشنيءمنتركتماماوالله:المرأة

.الدنيا"عذابفاختارا،والاخرةالدنياعذابب(9/1]بينذلكعندفخيرا

)1(

(2)

)3(

(4)

آ(.)178أحمدمسند

"حدثنا".)أ(:في

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما

"حدثنا".)أ(:في
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صالح،بنمعاويةعن،فضالةبنالفرج:طريقمنالجوزيابنأورده

ابنوقاليحى)2(،ضعفه،فضالةبنوالفرج،يصحلا:)1(وقال،نافععن

الصحيحة.بالأسانيدالواهيةالمتونويلزقالأسانيد،يقلب)13:حبان

تفاوث.زهير،وسياقصالحبنمعاويةسياقوبين:قلت

فيحبانبنحاتمأبوأيضا،محمدبنزهيرطريقمنأخرجهوقد

عليهالواقفيكادمفرد،جزءفيجمعتهاكثيرةطرقوله"صحيحه")4(،

مخارجوقوةفيها،الواردةالطرقلكثرة،القصةهذهبوقوعيقطعأن

أعلم.والله،أكثرها

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)?(

(4)

.(1/681)تعاضولموا

روايةفيهوإنمالهوتضعيفه،بأسبهليسآ(:9)آالدارميتاريخفيوقال

بعضذكرأيضاوفيه،23/158()الكمالتهذيب:انظر،عنهخيثمةأبيابن

بقيود.أومطلقاإما،وثقهمنأقوال

602(.)2/المجروحينكتاب

امرأة:هذهالزهرة:قائلاالحديثعلىعفقثمآ(،)14/3حبانابنصحيح

الخنس.منهيالتيالسماءفيهيالتيالزهرةأنهالاالزمانذلكفيكانت



لأحمدالمسندعنالذبفي

التاسع:الحديث

!

حدثنا:قالا،الملكعبدبنوأحمد،حسينحدثناأحمد)1(:الإمامقال

ابنعنجبير،بنسعيدعن،الكريمعبدعنعمرو،ابنيعني،(2)اللهعبيد

بهذايخضبونالزماناخرفيقوئم"يكون:ء!رواللهرسولقال:قال،عباس

".الجنةرائحةيريحونلاالحمامكحواصلالسواد

عن،البغويالقاسمأبي:طريقمن""الموضوعاتفيالجوزيابنأورده

به.عمرو،بناللهعبدعن،الحارثبنهاشم

عبد:بهوالمتهمء!وو،اللهرسولعنيصحلاحديثهذا)3(:وقال

)4(.جماعةعنتجريحهنقلثم،البصريأميةأبو،المخارقأبيبنالكريم

،الجزريالكريمعبد:روايةمنالحديثفإن،ذلكفيوأخطأ:قلت

"الصحيح".فيلهالمخرج،الثقة

وابن،والنسافيداود،أبو:الوجههذامنالمذكورالحديثأخرجوقد

وغيرهم."صحيحه"،فيحبان

عن،اللهعبيدنا)6(،توبةأبوحدثنا(:)الترجلكتابفيداودأبوقال

)0247(.أحمدمسند)1(

الصحيح.هووالمثبت"،الله"عبد:الأصلوفي)أ(،فيكذا)2(

.(55)3/الموضوعات)3(

تبديل؟علامةالكلمتينوعلى"،تجريحهجماعةعننقل"ثم:الأصلفي)4(

والتأخير.للتقديم

.الجزريبكونهالتصريحوفيه'Y(\fY)داودأبيسنن)5(

"حدثنا".)أ(:في)6(



المسددالقول

اللهرسولقال:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن)1(،الكريمعبد

يريحونلا،الحمامكحواصلبالسوادالزماناخرفييخضبون"قوئم:ء!وو

".الجنةرائحة

صحيحهمافيوالحاكم،حبانوابن،()3الزينةفيالنسافيأخرجهأو()2(

)4(.الوجههذامن

هو،جعفربناللهعبدنا)6(زهيز،حدثنا(:"مسنده")فييعلىأبووقال

به.عمرو،بناللهعبدنا)7(،الرقي

ليسمماالمختارة"الأحاديثفيالمقدسئيالدينضياءالحافظوأخرجه

)8(.الوجههذامن"،الصحيحينفي

حم-حم-حم-

السابق.الهامشفيمعنامزكماللجزريمنسوباجاء)1(

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما(2)

349(.)آالكبرىالنسائيسنن.5(،)57الصغرىالنسائيسنن)3(

عندهما.عليهنقفلم)4(

2(.)3.آيعلىأبيمسند)5(

"حدثنا".)أ(:في)6(

"حدثنا".)أ(:في)7(

)244(.برقمالضياءعندوهو،يعلىأبيطريقمنأي)8(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

العاشر:الحديث

بنسالمعنمنصور،عن،همائمنا)2(يزيد،حدثناأحمد)1(:الإمامقال

ء!وو،النبيعنعمرو،بناللهعبد1.2/أ(عن،جابانعنالجعد،أبي

خمر".مدمنولا،منانالجنةيدخل"لا:قال

عن،سالمعنمنصور،عن،شعبةعن،وحجاجغندر،عنأيضارواه

به،3(.،جابانعن،شريطبننبيط

،(جرير):طريقومن)4(،كذلكشعبةطريقمن،النسافيورواه

.همامكراويةمنصور،عن:كلاهما(،COوالثوري

شريط.بننبيطعلىشعبةتابعأحدانعلملا:وقال

مجاهد)7(.على"العلل"كتابفيفيهالاختلافالدارقطنئيوذكر

آ(.)537أحمدمسند)1(

"حدثنا".)أ(:في(2)

آ(.)882أحمدمسند)3(

.(OIVY)الصغرىالسننفيالنسائي)4(

.(4Ail)الكبرىالسننفيالنسائي)5(

)5948(.الكبرىالسننفيالنسائي()1

عن،الجرميزيدأبيحديثعنوسئل:وفيه3(آ)7/الدارفطنيعلل:انظر)7(

؟منانولاخمر،مدمنولا،عاقالجنةيدخللا:فال،!ضالنبي

يكنى،التيميديناربنمسكينفرواه،عنهواختلفمجاهد،يرويه:فقال

!ض.النبيعن،الجرميزيدأباسمعت:فالمجاهد،عن،كوفي،هريرةأبا

بنيزيدوفالعمرو،بناللهعبدعنمجاهد،عنفرواه،الكريمعبدوخالفه

.اص.الخدريسعيدأبيعنمجاهد،عنزياد،أبي



المسددالقول

بناللهعبدمنسماعادجاباننعرفلا"التاريخ")1(:فيالبخاريوقال

انتهى..جابانمنلسالمولاعمرو،

تارة،الثوريسفيان:طريقمن،""الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده

عنمجاهد،عن،الكريمعبد:عنروايتهمنوتارةالنسافي)2(،كراوية

عمرو)3(.بناللهعبد

عن-،الأبارحفصأبي-الرحمنعبدبنعمر:روايةمنأيضاوأخرجه

)4(.جابانعن،مرةبناللهعبدعنمنصور،

ماذلكمنشيءفيوليس،الاضطرابمنالدارقطنئيإليهأشاربماوأعله

أعلم.والله،بالوضعالحكميقتضي

حم-حم-حم-

)1(

(2)

)3(

(4)

نبيط.منولا:وزاد)2/257(،الكبيرالتاريخ

قال:قالعمروبنالملكعبدعنفيهجاءلكن011()3/الموضوعات

أحمد.لفظمنأطولبلفظفذكره،!ضاللهرسول

10)1الموضوعات /r).

(.901)3/الموضوعات



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

عشر:الحاديالحديث

عنعمر،بنصالحنا)2(،مهدفيبنإبراهيمحدثناأحمد)1(:الإمامقال

قال:قالالبراء،عن،ليلىأبىبنالرحمنعبدعنزياد،أبيبنيزيد

هي،طابةهي،اللهفليستغفر؟يثربالمدينةسمى"من:ء!وواللهرسول

".طابة

إبراهيمبنأحمد:طريقمن"الموضوعات"،فيالجوزيابنأخرجه

به)3(.عمر،بنصالحعن،الموصلي

منبعضهمضعفهوإنيزيد،فإن،يصبولمزياد،أبيبنبيزيدوأعله

منشيءمنيلزمفلا)4(،عمرهاخرفيفيتلقنيلقنكانوبكونه،حفظهقبل

)1(

(2)

)3(

(4)

)90185(.أحمدمسند

"حدثنا".)أ(:في

يصحلاحديثهذا:الحديثإعلالفيكلامهونص022()2/الموضوعات

يزيد.عنصالحبهتفرد

موضوعة،أحاديثهكل:الرازيحاتمأبووقالبيزيد،ارم:المباركابنقال

.اص.الحديثمتروك:النسائيوقال

قولكانوإنمالهما،نسبتهتصحلاوالنسائيحاتمأبيمنلكلنسبهوما:قلنا

هذاترجمةمصادرفيهوكما،الدمشقيزيادأبيبنيزيدحقفيمنهماكل

ذلكومع،الجوزيابنلكلاماستروحوإنماهذا،علىالحافظينبهولم،الثاني

الحديث.هذاعنالوضعتهمةذب

أحمدعنجاءما،فيهقيلماوأخف،نقدهعلىوأكثرهمكثير،فيهالنقادكلام

منهوقريب،بهتكلممنقوليعجبنيلا،ثقة:يقولإذ،المصريصالحابن

أنه-إلا،نفسهفيثقة:قالفقد،اختلاطهنفيهعدممع،لهسعدابنتوثيق



المسددالقول

موضوعا.بهيحدثماكليكونأن،ذلك

عنعمر،بنصالحبهتفرد:وقال"الأفراد"،فيالدارقطئئيأوردهوقد

الإسناد.بهذايعنييزيد)1(،

وضعفزياد،أبيبنيزيد:ترجمةفي"،"الكاملفيعدفيابنوأخرجه

M(.2يزيد

يوسفأبي:طريقمن"تفسيره"،فيمردويهبنبكرأبورواهوقد

البراء،بدلعباسابنعن:فقالزياد،أبيبنيزيدعن،القاضي

؟يثربقالومن،المدينةيعني،طيبةفإنها؟يثربتدعوها"لا:ولفظه

(()3(.طيبةهي،طيبةهي،مراتثلاثاللهفليستغفر

ومسلئم)6(،(،)والبخاريمالذ)4(،أخرجهما:2/ب(10وشاهده

صنعوكذا034(،)آ/طبقاته:انظر،بالعجائبفجاء،عمرهاخرفياختلط-

يتلقن،بأخرةوكان،الحديثجائز:فقال3(آ4)2/الثقاتمعرفةفيالعجلي

كثيرا،يخطىء،ضعيف:فيهقالفقد،الدارقطني،التلقينقبولإلىنسبهوممن

ماوأشد(،آها)رقمالبرقانيسؤالات:انظر،اختلطقدوكان،لقنإذايلقن

فيعديابنرخحفيهالنقادعبارةولخفة،بهارم:المباركابنقولفيهجاء

حديثه.يكتبضعفهمعأنه27()7/آالكامل

392(.)2/والأفرادالغرائبأطراف:انظر()1

.276()7/الكامل)2(

.(rrv)2/أصبهانتاريخفينعيمأبو:القاضييوسفأبيطريقمنوأخرجه)3(

.(571\)مالكموطأ(4)

)1871(.البخاريصحيح)5(

34(.91)مسلمصحيح)آ(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

"أمرت:ء!وواللهرسولقال:قال،هريرةأبيحديثمنوالئسافي)1(،

الحديث."،المدينةوهي،يثربيقولون،القرىتكلبقرية

حم-حم-حم-

42(.آ)1الكبرىالنسائيسنن()1



المسددالقول

عشر:الثانيالحديث

أعن،حازمبنجريرنامحمد،بنحسينحدثناأحمد)1(:الإمامقال

الملائكة،غسيل،حنظدةبناللهعبدعن،مديكةأبيابنعن()2(،أيوب

منأشد،يعلموهو،الرجليكلهربا"درهم:ء!رواللهرسولقال:قال

".رنيةوثلاثينستة

،(أخرى()4()أطريقومن"المسند")3(،طريقمنالجوزيابنأورده

أبوقال،المروزيهو:فقالمحمد،بنبحسين"المسند"طريقوأعل

(.COمنهأسمعولم،رأيته:حاتم

الوهم:لهفقيلخطأ،فقال:حسينيرويهحديثعنحاتمأبووسئل

)7(.حسينمنيكونأنينبغي:قالممن؟،

)57921(.أحمدمسند)1(

المسند.منمزيدالمعقوفتينبينما)2(

.2(46)2/الموضوعات)3(

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما)4(

.2(46)2/الموضوعات()5

منه.حاتمأبيلموقفالحافظتوضيحمنسيأتيماانظر)6(

(V)عنزرعةأبووسئل،أبيوسألت95-.آ(:)4/العللفيحاتمأبيابنقال

عن،عكرمةعن،أيوبعن،حازمبنجريرعن،المروذيحسينرواهحديث

بينهما؟!ضالنبيففرق،كارهةوهيابنتهزوجرجلاأن:عباسابن

النبيأن:عكرمةعن،أيوبعن:الثقاترواهكماهوإنما؟خطأهذا:أبيقال

الصحيح.وهو؟تزوجرجلاأن:زيدابنوحماد،عليةابن:منهم؟مرسل!ض

هو؟ممنالوهم:قلت



لأحمدالمسندعنالذبفي
ده

باختيارمنهالسماعحاتمأبويتركولم)1(،الشيخانبهاحتجحسين:قلت

،شيبانتفسيرمنفراغهبعدمراتأتيته:قالأنهعنهابنهنقلفقد،حاتمأبي

منهأسمعولم،تكريز)2(إ:فقال،المجلسبعضعلييعيدانوسألته

.r(شيئا)

ووثقهعنه)4(،اكتبوا:حنبلبنأحمديىقال:صالحبنمعاويةوقال

مسعودبنومحمد،قانعوابنوالنسافي)7(،سعد)6(،وابن(،العجلني)

)1(

(2)

)?(

(4)

)6(

)7(

اص.جريرعنيروهلمفإنه؟يكونأنينبغيحسينمن:فال-

/)51تاريخهفيالخطيبسبقماذكروفد Aسليمانرواهفد:فائلاواستدرك(آ

وزالت،عهدتهفبرئتحسينرواهكماأيضا،حازمبنجريرعن،حربابن

سافه.ثم،تبعته

)2/247(.الموضوعات

471(.)آ/الكمالتهذيب:انظر،الستةسائرلهوروى

هذاأنوالظاهر"تقرير"،)ب(:وفيسرير"،"يا)أ(:وفي،الأصلفيكذا

واضح.فهذابكر"،"بكر:والتعديلالجرحمطبوعةفيوالذي،تحريفكله

t4)والتعديلالجرح / r،)بينحاتمأبيتفريقإلىحجرابنالحافظنبهوفد

كلامهوذكر،بهرامبنمحمدبنالحسينوبينيالمرمحمدبنالحسين

وسبقه315(،)2/التهذيبتهذيب:انظر.ذلكفيوهمهمبينا،ذلكفي

انظر:.واحدارجلااعتبرهماحاتمأبيغيرأنإلىالإشارةإلىمغلطاي

ا(.آ7)صالتهذيبإكمالمنالسافطةالتراجم

نأيسألهإليهمعيوجاء:صالحبنمعاويةكلاموتتمةآ(51)8/بغدادتاريخ

يحدثني.

.()1/303العجليثقات

)7/338(.الكبرىالطبقات

آ(.51)8/بغدادتاريخ:انظر.بأسبهليس:النسائيفيهفال



المسددالقول

.(1)واخرون،العجمئي

علىيحكمحتىحديثهجميعفيسرىحديثفيوهممنكلكانلوثم

منهيلزمهلم،كذلكذلككانولوثم.أحذيسلملم،بالوهمكلهاأحاديثه

.توجبلينفردلمكونهمعسيماولابالوضعحديثهعلىالحكم

شواهد:للحديثووجدت

اللهعبدعن،الحارثبنهاشمعن،البغويعن:الدارقطنئيأوردهفقد

به)2(.،مليكةأبيابنعن،سليمأبيبنليثعن،الرقيعمروابن

قوفي.متافيفهو)3(،حفظهقبلمنضعففإنماضعيفا،كانوإن،وليث

بنعلي:طريقمنعدفي)4(:ابنأخرجه:عباسابنحديثوشاهده

.نحوه،عباسابنعنمجاهد،عن،ليثأخبرني،شقيقبنالحسن

.()حديثأثناءفي،عباسابنعن:اخروجهمنالطبرافيوأخرجه

1(.آا-8آ)7الكمالتهذيبإكمالمنالساقطةالتراجم:سبقلماانظر)1(

5(..)رقمالدارقطنيسنن)2(

فحققهونقولات)24/927(الكمالتهذيبفيفيهقيلوماترجمتهانظر)3(

ترجمته.فيزادهاالتيالنافعة

فيماعباسابنعنمجاهدطريقعلىنقفولم،عديابنعندعليهنقفلم4()

التخريج.مصادرمنأيدينابين

محمدثنا،حنبلابنحدثنا:ونصه112(ا)آبرقمالكبيرفيالطبرانيأخرجه)5(

حمزةوهو،الجزريمحمدأبيعن،شهابأبوثنا،الواسطيأبانابن

"من:!ضاللهرسولقال:قالعباسابنعندينار،بنعمروعن،النصيبي

ومن-،رسودهوذمةاللهذمةمنبرئفقدحقا؟بباطلهديدحصلبباطلأعان



لأحمدالمسندعنالذبفي
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بناللهعبدعن،الخراسانيعطاء:طريقمن،أيضاالطبرافي)1(وأخرجه

سلام.

قوفي.شاهذوهو)2(،سلامابنمنيسمع211/أ(لم4وعطا

.(كعب)3كلاممنهذايعرفإنما:الجوزيابنقال

عن،سفيان(نا)،وكيغحدثنا:قالأيضا،أحمد)4(طريقمنساقهثم

أنه،كعبعن،حنظلةابنعن،مليكةأبيابنعن،رفيعبنالعزيزعبد

ربا)6(.مندرهمااكلأنمنإليأحبأزنيلأن:قال

يومالخزيمنلهيدخرمامع،اللهأذله،ليذلهاللهسلطانإلىمشى-

شيئاالمسلمينأمرمنتولىومن،نبيهوسنةاللهكتاباللهسلطان،القيامة

بكتابمنهوأعلم،بذلكأولىهومنفيهمأنيعلموهورجلاعليهمفاستعمل

حوائجتركومن،المؤمنينوجميعورسولهاللهخانفقد؟رسولهوسنةالله

بحقهم،إليهمويؤديحوائجهميقضيحتىحاجتهفياللهينظرلم؟الناس

سحت؟منلحمهنبتومن،زنيةوثلاثينثلاثفهوربا؟درهمأكلومن

به".أولىفالنار

)39211(.الكبيرالمعجم)1(

75(،)15/الكمالتهذيبفيكما،وأربعينثلاثسنةسلامبناللهعبدتوفي)2(

تهذيبفيكما،ومائةوثلاثينخمسسنةوتوفي،خمسينسنةعطاءوولد

.(0/2411)الكمال

كعب.عنهذايروىوإنما:كلامهونص)2/247(،الموضوعات)3(

وثلاثين.ثلاثا:فيهواللفظ)58923(،أحمدمسند)4(

."حدثنا":)أ(في)5(

248(.)2/الموضوعات()1



المسددالقول

سمعأنه،مليكةأبيابنحدثني،جريجابن:طريقمنالعقيلئيوأورده

السياقمثلفذكرالأحبار،كعبعنيحدث،الراهببنحنظلةبناللهعبد

.)1(المرفوع

.المرفوعمنأصحهذاأنالدارقطنئيعن)2(ونقل

جريجابنفإنموضوعا،مقابلهيكونأنأصحكونهمنيلزمولا:قلت

تابمقدلكنمنه)3(،مليكةأبيابنبحديثوأعلمحازمبنجريرمنأحفظ

بناللهعبدعنالحديثيكونأنمنمانعولا،سليمأبيبنليثجريرا،

أعلم.والله،وموقوفا،مرفوعا،حنظلة

حم-حم-حم-

أولى.جريجابنحديث:عقبهوقال)2/257(العقيليضعفاء(\)

منللحديثإيرادهبعد)2/248(الموضوعاتفيهذاونقله،الجوزيابنأي)2(

أحمد.طريق

بابنجريجابناختصاصمدىيظهرماالقطانسعيدبنيحيىعنجاءقلنا:)3(

سمعت:علىبنعمرويقول241(1/)والتعديلالجرحففي،مليكةأبي

كلها؟مليكةأبىبنعن،جريجابنأحاديث:يقولالقطانسعيدبنيحيى

أبىابنحدثني:قال،جريجابنثنا:ويقول،بهايحدثنيوجعل،صحاح

:قال،حدثني:قل:فقلت،مليكةأبىابنعنمنها:واحدفيفقال،مليكة

صحاخ.كلها



لأحمدالمسندعنالذبفي
سه

عشر:الثالثالحديث

اللهخليفةفيهافإنفائتوها؟؟خراسانمنالسودالراياتأقبلت"إذا

."المهدي

ابنوهو،عبيدةحديثمن"الموضوعات")1(:فيالجوزيابنأورده

مسعود.ابنوهو،اللهعبدعنعمرو،

ابنأخرجهطريقهومن)2(،ثوبانحديثمنأحمدالإمامأخرجهوقد

علي،ثوبانطريقوفي")3(،الواهية"الأحاديثكتابفيأيضاالجوزي

الكذبيتعمدكانإنهأحذيقلولمضع!)4(،وفيه،جدعانبنزيدبن

طريقمنتوبعوقدوكيفانفرد،إذابالوضعحديثهعلىيحكمحتى

.الأولرجال(أغير()رجالهاخر

والبيهقئي،أيضاأحمد)8(وأخرجه،والطبرانئي)7(،)6(الرزاقعبد:أخرجه

راياتخراسانمن"يخرج:رفعه،هريرةأبيحديثمن")9(،"الدلائلفي

)1(2/93().

.(YYrAV)أحمدمسند)2(

8(.آ.)2/المتناهيةالعلل)3(

434(.)02/الكمالتهذيبفيالطويلةترجمتهانظر)4(

.السياقلصحةضروريوهو)أ(،منمزيدالمعقوفتينبينما)5(

أعلم.والله،مصنفهمنالمطبوعفينجدهلم)آ(

هذايرولم:فيهماوقال03(،0)91/والكبير353()آالأوسطفيأخرجه)7(

رشدين.:بهتفرد،يونسإلاالزهريعنالحديث

.(AVVo)أحمدمسند)8(

516(.)6/النبوةدلائل)9(



!
بإيلياء".تنصبحتى4شنييردهالاسود،

ضعبف)1(ررسعد،بندر:سنرهرني

حم-حم-حم-

المسددالقول

بنهيثمووثقه،روايتهيقبلواولم،ديانتهعلىأثنواوقد،تضعيفهعلىالأكثر)1(

سعدبنرشدين:وقالأحمد،الإمامفتبسمأحمد،الإماممجلسفيخارجة

وسؤالاتآ(آ)2/العقيليضعفاء:انظر.الرقائقأحاديثفيبأسبهليس

فيهحاتمأبووشذد،تضعيفهعلىفالأكثر،ذلكومع48(،ا)رقمالميموني

،الثقاتعنبالمناكيرويحدث،غفلةوفيهالحديثمنكر:فيهقالفقد،العبارة

ورشدينأستر،لهيعةوابنالمحبر،بنداودمنأقربهماالحديثضعيف

فيه،النقادأقوالمنوللمزيد)3/513(،والتعديلالجرح:انظر.أضعف

491(.)9/الكمالتهذيب:انظر



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

عشر:الرابمالحديث

بناللهعبدحدثنا"مسنده")1(:منالنساءمسندفيأحمدالإمامقال

صخر،أبوأخبرني:،شريحابنهو211/ب(،حيوةقال:قال،وهب

ء!وواللهرسولأن،حدثتهالدرداءأمأن،حدثهموسىأبايحنسأن

من:فقالتالدرداء؟"،أمياجئتأين"من:لهافقاليوما،لقيها

ماهتكتإلابيتها()2(؟أغيرفيثيابهاتنزعامرأةمن"ما:فقال،الحمام

".سترةمنوجلعزاللهوبينبينها

بهذا"المسند"طريقمن"الواهية"الأحاديثفيالجوزيابنأورده

زمنفيحمائمعندهميكنلم،باطلحديثهذا)3(:وقالالإسناد،

ضعمه.معينبنيحىوأنزياد،بنصخربأبىوأعلهء!وو،اللهرسول
.و)4(

)41027(.أحمدمسند)1(

)أ(.منمزيدالمعقوفتينبينما)2(

034(.)1/المتناهيةالعلل(3)

فيالبخاريلهوأخرج،والأربعةمسلمرجالمن،الخراطزيادبنحميدهو)4(

فيهتكلممنكتابهفيكما،فيهمختلفأنهإلىالذهبيخلصالمفرد،الأدب

حقه،فيمختلفةأقوالمنفيهوردلماإلاذلكوما79(،)رقمموثقوهو

ليسبكونهعليهويحكم143()برقمالضعفاءكتابهفييذكرهالنسائينرىفبينما

بأنهعليهيحكمأحمدالإمامنرىصخر،بنحميدسماهأنهملاحظةمعقويا،

نإبل،حاتمأبيلابن222()3/والتعديلالجرحفيكما،بأسبهليس

r(r2)1/والعجلي(»)39برقمالبرقانيسؤالاتفي)كماالدارقطني

الكاملفيعديابننسبهاعنهروايةفيمعينبنيحيىوكذا،توثيقهعلى

-الموجودأنمع،عنهالدارميروايةإلى222()3/حاتمأبيوابن2(آ9)2/



المسددالقول

بنمعاذبنسهلعن،وجهينمنأيضا،"المسند"طريقمنوأورده

فلقيني،الحماممنخرجت:تقولالدرداءأمسمعأنه،أبيهعن،أنس

،الحماممن:فقلتالدرداء؟"،أمياأين"منفقالء!وو،اللهرسول

منأحدبيتغيرفيثيابهاتضعامرأةمنمابيدهنفسي"والذي:فقال

.وجل"عزالرحمنوبينبينهاستركلهاتكةوهيإلاأمهاتها؟

)1(.تضعيفهفيكلامهمونقل،سهلعنراويهبزبانوأعله

)1(

الدارميتاريخ:انظر،بأسبهليس:فيهقولههوأيدينابينالذيتاريخهفي-

السابق،الموضعفيعديابن:أيضالتاريخهالروايةهذهعزاوقد2(آ.)رقم

نقلحيث،الدارميتاريخإلىذلكوعزاالصيغتينهاتينبينالمزيجمعوقد

بنيحيىسألأنهالدارميسعيدبنعثمانعن3(آ)7/8الكمالتهذيبفي

.بأسبهليسثقة:فقال،الخراطحميدعنمعين

ذكرهازياد،بنلحميدتضعيفهفيهاجاءمعينبنيحيىعنأخرىروايةوفي

222(.)3/والتعديلالجرحفيكمامنصوربنإسحاقعنه

داودأبووكذاالمفرد،الأدبفيالبخاريلهأخرجفائد،بنزبانهو

مناكيرأحاديثه:فيهقالأحمدالإمامأنالجوزيابننقل،ماجهوابنوالترمذي

ومعرفةالعللفيهوأحمد،الإمامعننقلهوما،بهيحتجلا:حبانابنوقال

035(:)1/المجروحينفيكلامهفنصحبانابنوأما115(،)3/الرجال

يحتجلاموضوعةكأنهابنسخةمعادبنسهلعنينفردجدا،الحديثمنكر

صالح،:فيهقالفقدحاتمأبووأما،لهتضعيفهمعينبنيحمىعننقلثم،به

كانفقد،تدينهعلىيحملقدوهذاآ(،ا)3/آوالتعديلالجرحفيكما

ماخردلةمقدارالعبادةفييزيدأنأرادلو:الليثيقولوفيه،بذلكمعروفا

)3/265(.التهذيبتهذيبفيكماموضعا،لهاوجد

-.انتهى،ضعيفخيرفاضل)0161(:الكاشففيالذهبيفيهقالولهذا



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

نفيمننقلهبمابالبطلانعليهوحكمه،تقويهالأولىوالطريقة:قلت

أطلقتتكونفقد،بالبطلانالحكميقتضيلازمانهمفيالحماموجود

الحمامأنهعلىلافيه)1(،الاستحماميقعمامطلقعلىالحماملفظ

.الآنالمعروفة

هذه)2(.غيرأحاديثعدةفيالحمامذكروردوقد

يوردهولا،باطلبأنهعليهيحكمكونهمنتعجبيفلاينقضيالجملةوفي

هذا،منأقوىأشياء""الموضوعاتفيأوردأنهمع"،"الموضوعاتفي

.المستعانوالله

حم-حم-حم-

)1(

(2)

فيقالحيث،فيهحجرابنعبارة،تدينهبيانفيهذهعبارتهمنوأوضح-

وعبادته.صلاحهمعالحديثضعيف)8591(:التقريب

لا"في"،بمعنىظرفيةكونهاعلىويحمل"به"،:الأصلوفي)أ(،فيكذا

الأجود.هووالمثبت،للاستعانةالتي

عنهااللهرضىعائشةعن4(.)11سننهفيداودأبوأخرجهالذيكالحديث

فييدخلوهاأنللرجالرخصثمالحماماتدخولعننهى!ضاللهرسولأن

.الميازر

:قال!ضالنبيأن!ىشكلنهجابرحديثمن)5/113(الترمذيأخرجهماوكذا

يؤمنكانومنإزار،بغيرالحماميدخلفلاالاخرواليومباللهيؤمنكان"من

الاخرواليومباللهيؤمنكانومن،الحمامحليلتهيدخلفلاالاخرواليومبالله

الخمر".عليهايدارمائدةعلىيجلسفلا

نإ،زمانهمفيبالحفاميعرفماوجودعلىالدالةالأحاديثمنذلكوغير

أعلم.والله،الأحاديثهذهصخت



المسددالقول

عشر:الخامسالحديث

عنسعد،بنإبراهيمأحدثنا()2(النضر،أبوحدثناأحمد)1(:الإمامقال

أمهعن،أبيهعن،رافعأبيبنعليبناللهعبيدعن،إسحاقبنمحمد

فكنت(،فيه)قبضت()4الذيشكواهافاطمةاشتكت:قالت)3(،سلمى

قالت:ذلك)6(،شكواهافيرأيتهاماكأمثليومافأصبحتأمرضها،

فسكبتغسلا،لياسكبي!أمهيا:فقالت،حاجتهلبعضعليئوخرج

أعطيني!أمهيا:قالتثم،تغتسلرأيتهاماكأحسنفاغتسلتغسلا،لها

221/أ(وسطفراشيقربي!أمهيا:قالتثمفلبستها،الجدد،ثيابي

خدها،تحتيدهاوجعلت،القبلةفاستقبلت،فاضطجعت،البيت

فقبضتأحذ،يكشفنيفلا،تطهرتوقد،مقبوضةإني!أمهيا:وقالت

أحذ،يكشفهالا!واللهلا:فقال،فأخبرتهعليئفجاء:قالت،مكانها

ذلك.بغسلهافدفنها

الوركاني،جعفربنمحمدعنعاليا،أحمدبناللهعبدوأخرجه:قلت

27(.آ)15أحمدمسند()1

المسند.فيالصوابوهو)أ(،منمزيدالمعقوفتينبينما(2)

كذا:الحاشيةفيشعيبالشيخقالثم(،سلمىأم)عنالمسند:مطبوعةفي)3(

كما(،سلمىأمه)عن:والصواب،سلمىأمعنو)م(:،الخطيةالنسخفي

التخريج.مصادروفيالمسند،أطراففيجاء

المقيس.وهو،()التي:المسندفيوالذي،النسخجميعفيكذا)4(

المقيس.وهو)فيها(،المسند:فيوالذي،النسخجميعفيكذا5()

المقيس.وهو)ذلك(،:المسندفيوالذي،النسهجميعفيكذا)6(



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

سعد)1(.بنإبراهيمعن

من،الكتابأواخرفي")2(،"الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده

سعد.بنإبراهيمعن،عليئبنعاصم:طريق

أيضا.إبراهيمعن،أسلمبنوالحكميزيد،بننوحرواهقد:وقال

عقيل،بنمحمدبناللهعبدعنمعمر،عن،الرازقعبدورواه:قال

مرسلا.

فقال،عليئبنعاصمأما،يصحلاالحديثهذا:عليهالكلامفيقالثم

منهوثم،فشيعيان،والحكم،نوخوأمابشيء)3(.ليس:معينبنيحى

.(مجروخ)وهوإسحا!،ابنرواية

)1(

(2)

)3(

(4)

27(.آ1آ)أحمدمسند

.)3/277(الموضوعات

924(.)12/بغدادوتاريخr(/)337العقيليضعفاء:انظر

يضر،لاواختصار،وتأخيرتقديمالجوزيابنكتابمنهناالحافظنقلهفيما

وهشامخالدبنووهبالتيميوسليمانمالكعننقلقدالجوزيابنأنإلا

منموقفهمالحافظذكرلكن،إسحاقلابنتكذيبهمسعيدبنويحيىعروةبن

ويحيىالتيميسليمانوكذبه:قائلا45()9/التهذيبتهذيبفيإسحاقابن

ومالكا،عروةبنهشامفيهفقلداوالقطانوهيبفأماخالد،بنووهيبالقطان

غيرلأمرأنهوالظاهر،فيهتكلمشيءلأيلييتبينفلمالتيميسليمانوأما

.اص.والتعديلالجرحأهلمنليسسليمانلأن؟الحديث

عنيعرضالعلماءبعضجعلتالتيالأسبابذكرفقدالبغداديالخطيبوأما

ابنبرواياتالاحتجاجعنأمسكوقد:ذإ،دلهفقال،إسحاقابنحديث

-القدر،إلىوينسب،يتشيعكانأنهمنهالأسبابالعلماءمنواحدغيرإسحاق



المسددالقول

لمأنهعلىيدل،المذكورينالثلاثةعلىالحديثهذافيوحمله:قلت

شيوخمنوكلاهماجعفر،بنومحمدالنضر،أبيعنالمسندفييره

الصحيح.

حديثه،قبلواالأئمةفإن،فيهفلاطائل،إسحاقبنمحمدعلىحملهوأما

21(.)2/تاريخه:انظر.عنهبمدفوعفليسالصدقفأما،حديثهفيويدلس-

ذإ،دده،البخاريالإمام:إسحاقابنفيخاصةمالكالإماملقولعرضوممن

ثم،إسحاقابنيتهمأحدارأيتما:قولهالمدينيابنشيخهعنأولانقلفقد

بنإسماعيلوكان،يبينيكادلاإسحاقابنفيمالكعنئذكروالذي:قال

عنأبيهعنإسحاقابنكتبليأخرجمالكارأينامنأتبعمنأويسأبي

عندكان:حمزةبنإبرهيمليوقالكثيرا،منهافانتخبتوغيرهماالمغازي

فيحديثألفعشرسبعةمننحوإسحاقبنمحمدعنسعدبنإبراهيم

فيحديثاالمدينةأهلأكثرمنسعدبنوإبراهيم،المغازيسوىالأحكام

فيرميالإنسانتكلمفلربماإسحاقابنمنتناولهمالكعنصحولو.زمانه

عنالمنذربنإبراهيموقالكلها،الأمورفييتهمهولاواحدبشيءصاحبه

الموطأ،فيعنهماأكثروقدقريشمنشيخينعنمالكنهاني:فليحبنمحمد

فيهمالناسبعضكلاممنالناسمنكثيرينجولمبحديثهما،يحتجمماوهما

وفيمن،عكرمةفيالشعبيوكلامالشعبيفيكلامهمنإبراهيمعنيذكرمانحو

هذافيالعلمأهليلتفتولموالنفسالعرضفيبعضهموتأويل،قبلهمكان

فيوالكلام،وحجةثابتببرهانإلاعدالتهميسقطولم،وحجةببيانإلاالنحو

)201(.الإمامخلفالقراءة:كتابهمنكلامهانتهى.كثيرهذا

مناختصرهفيماالحافظينقلهولمالجوزيابنكلاممنبقيماعلىوعودا

يكونإنماالغسلإنثم:تعليقهختامفيقالحيثالخبر،لمتننقده،كلامه

وفاطمةعلىإلىإضافتهيصحلاهذا؟الحدثقبليغتسلفكيفالموتلحدث

.هذا.اصمثلعنيتنزهونبل،ل!ع!ا
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فيهووأما)2(،المجهولينعنوالرواية)1(،التدليسفيهعيبماوأكثر

الجمهور)3(.عندالمغازيفيحجةوهو،فصدوق،نفسه

به)4(.بأسلا:حاتمأبوفيهقال،بعبادليعرف،عديئبناللهعبيدوشيخه

)1(

(2)

)3(

(4)

ابنيقارببالمدينةأحديكنلم:383()7/الثقاتكتابهفيحبانابنقال

بنمحمد:يقولانوسفيانشعبةوكان،جمعهفييوازيهولا،علمهفيإسحاق

وأحسنهم،للأخبارسياقاالناسأحسنومن،الحديثفيالمؤمنينأميرإسحاق

فيالمناكيرفوقعالضعفاءعلىيدلسكانلأنهأتىماأتىوإنمالمتونها،حفظا

.اص.بروايتهيحتجثبتفهويرويهفيماالسماعبينإذافأما،أولئكقبلمنروايته

فهوالمعروفينمنمنهسمععمنحدثإذا:نميربنمحمديقولهذاوفي

أحاديثالمجهولينعنيحدثأنهمنأتىوإنما،صدوقالحديثحسن

25(.)2/بغدادتاريخ:انظر.باطلة

من:ويقول،إسحاقابنعنالمغازيبأخذيوصيكانأنهالزهريعنصح

انظر:-.إسحاقابنهذا-يعنيمخرمةبنقيسبمولىفعليهالمغازيأراد

كما.بهاالناسأعلمهذا:قال؟مغازيهعنسئلولما04(،)1/الكبيرالتاريخ

أرادمن:قالأنهالشافعيالإمامعنونقل،)2/7(بغدادتاريخفي

بغدادتاريخ:انظر.إسحاقبنمحمدعلىعيالفهوالمغازيفييتبحرأن

.)15/473(

أبيابنعليابناللهعبيدهوعبادل)2/723(:التقريبفيالحافظقال

مولىالمدنيرافعأبيبنعليبناللهعبيد34(:)7/التهذيبفيوقال،رافع

بناللهوعبيدالترمذيقالاللهعبيدابنعليويقالعبادللهيقال!ضالنبي

أصح.علي

:فقال،عنهأبيسألت:حاتمأبيابنقولومنها،فيهالعلمأهلأقوالنقلثم

هولا،:قال،بحديثهيحتج:قلت،الحديثبمنكرليسبحديثهبأسلا

.اهـ.شيخوهويسير،بشيءيحدث
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.إسحاقبنمحمدمسنديعضدعقيلبنمحمدبناللهعبدومرسل

به)1(.،الرزاقعبد:طريقمن"معجمه"،فيالطبرافيأخرجهوقد

؟!بالوضععليهالحكميتأتىفكيف

غسلاعميسبنتوأسماءعلياأنمنغيرهمارواهلمامخال!هو،نعم

.ء--ء----ء--ء----ء--ء----ء--ء----.أيضا،ذلكتعقبوقد)2(،فاطمة

)1(

(2)

عبادل:قوله)آ/79(والتعديلالجرحفيحاتمأبيابنعندوجدناهوالذي-

أبىسمعتفائذ،عنهروى،سلمىجدتهعنروى،رافعأبىبناللهعبيدابن

ثقة.:فقال،عنهوسألته،ذلكيقول

r2)وفي /A)oاللهعبيدأخىابنوهو،مدينىرافعبنعلىبناللهعبيد:قال

ابناللهعبيدعنأبىسأدت:قالأنإدى،طالبأبىبنعدىكاتبرافعأبىابن

!ىشكلنه،عدىكاتبرافعأبىبناللهعبيدأخىابنهو:قال،رافعأبىبنعلى

منكرليس،بحديثهبأسلا،إسحاقبنومحمدهلالأبىبنسعيدعنهروى

.اص.شيخوهو،يسيربشيءيحدثهولا،:قال؟بحديثهيحتج:قلت،الحديث

إبراهيمبنإسحاقحدثنا:فقال99(آ)برقمالكبيرفيالطبرانيأخرجه

نأ:عقيلبنمحمدبناللهعبدعنمعمر،عن،الرزاقعبدعن،الدبري

،وتطهرتفاغتسلتغسلا،لهافوضععلياأمرتالوفاةحضرتهالمافاطمة

الحنوط،منومستولبستها،خشنغلاظبثيابفأتيتأكفانها،بثيابودعت

له:فقلتثيابها،فيهيكماتدرجوأن،قبضتإذاتكشفلاأنعلياوأمرت

أطراففيوكتب،عباسبنكثير،نعم:قالذلك؟فعلأحداعلمتهل

الله.إلاإلهلاأنعباسبنكثيريشهد:أكفانه

حدثنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا:فقالt-9"1()3/سننهفيالبيهقيأخرجه

بنقتيبةحدثناهارونبنموسىحدثناالصفار،اللهعبدبنمحمداللهعبدأبو

بن-علىبنمحمدبنعونحدثنا،المخزومىموسىبنمحمدحدثناسعيد،
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بنعمارةوعنأظنهجعفر،بنمحمدبنتجعفرأمأمهعن،طالبأبى-

متأناإذاأسماءيا:قالت!اللهرسولبنتفاطمةأنجعفرأمعن،المهاجر

عنهما.اللهرضىوأسماءعلىفغسلها،طالبأبىبنوعلىأنتفاغسلينى

محمد،بنعونعن،موسىبنمحمدطريقمن)2/79(الدارقطنيعندوهو

-.اللفظفييسيراختلافمع-بهعميسبنتأسماءعن،أمهعن

فيأسماءبأنهذاالبيهقيوتعقب)01/487(:الهدىسبلفيالصالحيقال

بوفاةيعلملمبكرأباأنثبتوقد،الصديقبكرأبيعندكانتالوقتهذا

يمكنفكيفبكرأبويعلمولمليلا،دفنهاعلياأنالصحيحفيلمار!جمنهافاطمة

بكرأباأنباحتمال)الخلافيات(فيوأجاب،يعلملاوهوزوجتهتغسلهاأن

منه.كتمانهفيعليغرضيردلاأنوأحببذلكعلم

يدعوهعلياأنوظنبذلكعلمبكرأبابأنيجمعأنويمكن:الحافظقال

بحديثاتضحوقد،منهاستدعاءغيرمنيحضرأنعليوظندفنها،لحضور

صحتهعلىدليلبذلكجزمهماوفيالمنذروابنأحمدللإمامهذاأسماء

.اص.تقدمكماغسلهايعادألاوأوصتنفسها،غسلتأنهارواهمافبطلعندهما

هذا:قالأنهالبيهقيوعن375(:)5/المنيرالبدرفيالملقنابنقالوقبله

لمأنهثبتوقدبكر،أبيعندالوقتذلكفيكانتأسماءفإن؟عجيب)الأثر(

بكر".أبايعلمولمليلا،دفنهاعليا"أن"الصحيح"فيلما،فاطمةبوفاةيعلم

ذلكتفعلأنيمنعهاأسماءوورع؟!يعلمولازوجتهتغسلهاأنيمكنفكيف

يردلاأنوأحبعلميكونأنيحتملإنه:يقالأنإلازوجها،تستأذنولا

وأنه،ستعلمهأسماءأنعلىيحملأنهالأشبهلكن،منهكتمانهفيعليغرض

والله-يحتمل:يقالأنهذايثبتلمنوالأولى،حضورهونوىعلمأنهعلم

غيرمن)يحضر(أنهوظن،بذلكبعلمهعلمعلياوأن،علمبكرأباأن-أعلم

اخرهذا.حضورهيؤثرلاأنهأو،سيدعوهأنهبكرأبووظن،لهمنهاستدعاء

المنير.البدرمناص.كلامه
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والله،مسلمغيرموضوعا،بكونهالحكمأنإلا)1(،يطولذلكوشرح

أعلم.

فيالجوزيابنأوردهاالتيالأحاديثمنتتبعتهمااخرهذا

يقتصرلملكونه،شرطهعلىوهيشيخنا،يذكرهاولم"الموضوعات"،

اعتمدبل،مخصوصشخصعنالنقلعلىبالوضععليهاالحكمفي

لاإنهأقولوالذي،ذلكفيمسلكهفسلكتالجوزيابنعلىالغالبفي

كلعقبالأجوبةمنبينتهلما؟بالوضعمنهاشنيءعلىالحكميتأتى

)2(.حديث

الأصل:حاشيةفي)1(

،ونحوهوالخطميبالسدرالتنظيففيالمبالغةهناكالمرادبأنبينهمايجمع

أعلم.واللهثيابها،منشيءكشفغيرمنالقراحالماءصبهناوالمراد

البقاعي.الرباطأبوإبراهيمالحسنأبوقاله

ذكرفيليسالتعارضفإن،محلههذاولابظاهر،ليسالجمعهذا:قلت

ونفيه،عليتغسيلإثباتفيهوإنمالها،عليتغسيلفيأولنفسهاتغسيلها

منه،التغسيلبوجودجزموهنا،غسلغيرمندفنهابأنه-كذا-نصهناكفإن

.المستعانوالله،ذلكفتأمل

.اص.الخيضريبنمحمد

تحقيقه.فيموفقةغيرقراءةالهامشهذاالدرويشالفاضلقرأ:قلنا

)1/473(::النكتفيالحافظقال)2(

:الإمامهذاينشدأنينبغيالمقامهذاإلىالقولانتهىوإذا

واحدبعيبأعينهمشرمنفاستعذكمالكإلىالأنامشخص

الكذابينعنالمسندفي"ليس:قالتيميةابنالدينتقيالعلامةعنرويناوقد

-،بالموضوعأريدفإنشيء،البدعإلىالدعاةمنفيهليسبلشيءالمتعمدين
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221/مآبوإليه،توكلتعليه،هوإلاإلهلا،الصوابإلىالهاديوالله

ب(.

.الجزءاخر

أهلوأستاذالعصر،حافظ،القضاةقاضي،الإسلامشيخشيخنا،قال

نأالمسئولفالله،وثمانمائةعشرةتسعسنةشهورفيفرغته:الدهر

يا،امينامين،عليائهتواليمنطرفةكلفيويزيد،بقائهبطوليمتعنا

العالمين.رب

الحسنأبو:الحقعفوإلىالخلقأحوج:النسخةهذهتعليقمنوفرغ

الشافعي.البقاعيبكرأبيبنعليبنالرباطحسينبنعمربنإبراهيم

الهوعلىمحمد،سيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهالحمد

كثيرا.تسليماوسلموصحبه

ومتى"المسند"،فىهؤلاءروايةيعتمدلافأحمد،الكذبصاحبهيتعمدما-

مابالموضوعأريدوإن.القراءةحالعليهبالضربأمرذهولفيهشيءمنهوقع

".أعلمواللهفيجوزمنفصلبدديلبطلانهعلىيستدل

التفصيل،هذاصحةيؤيدالمتقدمةالأحاديثعلىالكلاممنحررناما:قلت

الحمد.ولله

معلكنه،الحديثأنواععلىمشتملالمسندأنذكرمامجموعمنتحرروقد

جميعهافيالصحةيلتزملمالتيالكتبمنغيرهإلىبالنسبةوتحريرانتقاءمزيد

.-أعلموالله-
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التفصيليالموضوعيالفهرس-5

المسددالقول

المحققينمقدمة

ومسندهأحمدبالإماميتعلقما:الأولىالمقدمة

زيادات:بعنوانبحثمنمختصرةالمقدمةهذهكونإلىالتنبيه

للدكتور:،اللهعبدابنهبروايةأحمدالإماممسندعلىالقطيعي

داخلالصحابةلمسانيدالمصنفينعداختلاف8،اللحيداندخيل

،9المسندتنقيحإتمامهقبلأحمدالإماموفاة8،أحمدمسند

لمسندأحمدبناللهعبدترتيبحصرإلىحجرابنالحافظذهاب

مكانةأخرمنعلىالرد،15المسانيدمنغيرهدونفقطالمقلين

أحاديثأحمدالإمامانتقاء،51الأخرىالسنةكتبعلىالمسند

الإمامعبارةتوجيه،11المسندفيعنهمروىالذيالصحابة

منمسندهفيأخرجهفيماإلاتكونلاالحجةكونفيأحمد

تركهعلىالناسأجمعماأحمدالإمامترك،11!النبيأحاديث

أبيوشرطأحمدالإمامشرطبينالمقارنة،12الأحاديثمن

عللهالبيانالمعلولةللأحاديثأحمدالإمامإخراج،12داود

بعضبوجودالقولوالعراقيكثيرابنالحافظينمنكلتبني،13

أجودأحمدالإماممسندأحاديث،13المسندفيالموضوعات

يوجدلا،14الإسلامشيخقاله،سننهفيداودأبيأحاديثمن

وقوعإلىالإشارة،14الكذبيتعمدمنروايةأحمدمسندفي

الهمدانيالعلاءأبيالحافظينبينالمسألةهذهفيالخلافأصل

الإمامأبيهمسندفياللهعبدزياداتأنواع،14الجوزيوابن
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المقلى

المقلى

التنبيه،16المسندفيالقطيعيزياداتعنالحديث،01أحمد

بناءالمسندفيللقطيعيزياداتإثباتفيالأفاضلبعضوهمإلى

16،ذلكفيتيميةابنالإسلامشيخكلاممنفهمهماعلى

زياداتإثباتمرادهأنتبينالإسلامشيخعنالصريحةالنصوص

زيادةنسبةبصحةالقول،16الصحابةفضائلكتابفيللقطيعي

.18ذلكومناقشةالمسند،فيفقطأحاديثلأربعةالقطيعي

دواوبنخدمةفيوجهودهجحرابنبالحافظيتعلقما:الثانيةمة

خصوصاوالمسندعموماالسنة

،البخاريصحيحعلىحجرابنالحافظأعمالبعضإلىالإشارة

الشوكانيوقول،البخاريالصحيحشرحالباريفتحمقدمتهاوفي

ابنالحافظأعمالإلىالإشارة،22الفتحبعدهجرلا:مدحهفي

حجرابنالحافظأعمالإلىالإشارة،23مسلمصحيحعلىحجر

علىحجرابنالحافظأعمالإلىالإشارة،42الترمذيجامععلى

مسندعلىحجرابنالحافظأعمالإلىالإشارة2،مالكموطأ

حجرابنالحافظصنيععلىالعلمأهلبعضثناء،42أحمدالإمام

التنبيه62cالحنبليالمسندبأطرافالمعتليالمسندإطرافكتابهفي

،الأخرىالحافظكتببعضمعغرققدكانالكتابهذاأنعلى

حسدبسببكانغرقهاأنالحافظواستظهار،اليمنإلىرحلتهفي

فيالمسددالقوللكتابهحجرابنالحافظذكر27،رفقائهبعض

ذكر،28تأليفهسببإلىوتنبيهه،المنفعةتعجيلكتابهعلىمقدمته

،دده-إدقتهوبيان،أحمدالإماممسندإلىحجرابنالحافظأسانيد

.92السماعلمجالستقييدهفي

الكتابتأليفسبب:الثالثةمة

22

rv
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وأبوالجوزيابنالحافظينبينالخلافأصلعرضويتضمن

المسند،فيالموضوعةالأحاديثبعضوقوعفيالهمدانيالعلاء

037المسألةهذهتقريرفيحجروابنالعراقيالحافظينودور

أبوالحافظهوالمسندفيماكلصحةادعىمنأولأنبيان

بينالواقعللخلافالإسلامشيخعرض37،الهمدانيالعلاء

صيدكتابهفيالجوزيابنقالهما37،لذلكوتوجيههالحافظين

بوجودقولهأنكرمنعلىوعيبه،المسالةهذهأصلحولالخاطر

ماعلىالجوزيابنالحافظوقوف38،المسندفيالموضوع

وافقمنذكر38،الفراءيعلىأبيالقاضيخطمنهذاقولهيؤيد

موسىأبيقولعلىبنيما93،قوليهماعلىالحافظينمنكلآ

مغلطايواحتجاج،صحيحالمسندفيماكلأنمنالمديني

،54الأربعالسننكتبمنسواهماعلىالمسندتقديمعلىبذلك

بأنأحمدالإماملقولوتوجيههالمسألةلهذهالعراقيالحافظتحرير

مسندهفيذكرهاالتيالأحاديثفيهي!النبيسنةمنالحجة

فيالمسندأحاديثعنحجرابنالحافظدفاعإلىالإشارة،45

بأنالقولمنغضاضةلا،41يسيرتكلفمنيخلولاهذاكتابه

أحمدمذهب:قديماقيلماشاكلةعلىمسند،أحمدأحمدمسند

الجوزيابنالحافظصنيعمنشيءعلىالتنبيه،41مذهبأحمد

فيتوسعهعليهالعلماءإنكاروسبب،الموضوعاتكتابهفي

42،الدرجةهذهإلىتصللمأحاديثعلىبالوضعالحكم

43،ذلكفيالجوزيابنتوسعسببأنإلىالعلائيتوجيه

بالوضعالأحاديثبعضعلىالمتأخرينحكمأنالعلائياختيار

فيجاءماعلىالزركشياعتراض،43ذلكوسببعسير،أمر
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الحافظبهعللما44،بالمتأخرينذلكتقييدمنالعلائيكلام

أحاديثعلىبالوضعالحكمفيالجوزيابنتوسعحجرابن

o.4كثيرة

الكتابتحقيقفيالمعتمدةالخطيةالنسخوصف

الثالثة:،48يعرفلم:الثانية،47الظاهريةالمكتبة:الأولى

مكتبة:الرابعة94،بالرياضالعامةالعزيزعبدالملكمكتبة

.55بالرياضالعامةالعزيزعبدالملك

الكتابفيالعملمنهج

السابقةالكتابطبعات

القول،53الطبعاتهذهأتقن،52سابقةطبعاتثلاثللكتاب

.54كتابينفيفرقالمسدد

المخطوطصورمننماذج

المحققالنص

المصنفمقدمة

للمسندالأمةتلقيعلىالحافظنص67،الكتابتأليفسبب

الأحاديثعدد،IAاختلافهمعندمرجعالهمواتخاذه،بالقبول

سبعةالتحقيقعلىهيأحمدمسندفيبالوضععليهاحكمالتي

ألفهالذيالجزءالعراقيالحافظعلىحجرابنالحافظقراءة،96

الحافظبيان75،المسندفيالموضوعةالأحاديثبيانفي

علىأخرىمرةالتنبيه71،المذكورلجزئهتأليفهلسببالعراقي

كتابهعلىوأنها،القطيعيزياداتإثباتفيالإسلامشيخمراد

)ت(بنصوصهذلكعلىوالاستدلال،النصوصعلىلاالفضائل

علىبالوضعالحكمفيموقفهعنالعراقيالحافظدفاع71،

47

51

52

65

67
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إلىالعراقيالحافظسند72،أحمدمسندفييسيرةأحاديث

.72أحمدمسند

VAالمسندالىالمصنفسند

فراعنتكمبأسماءسميتموهبوضعها:حكمالتيالأحاديثأول

بسدالأمربوضعها:حكمالتيالأحاديثوثالثثاني81،

حكمالتيالأحاديثرابع82،83،!عنيماعليبابإلاالأبواب

هذهوسادسخامس84،الطعاماحتكارذمفيجاءمابوضعها

86،98،الإسلامفيعمرمنبفضلالمتعلقانهماالأحاديث

حبواالجنة!عنيماعوفبنالرحمنعبددخولفيجاءماوسابعها

وتاسعها29،فضلهافيجاءوماعسقلانحديثوثامنها59،

.49فضلهافيجاءومامروحديث

59الحافظأجوبة

تعقب59،بوضعهاالحكمردفيحجرابنالحافظشروع

سندهفيبحديثاحتجاجهالعراقيشيخعلىحجرابنالحافظ

روايةفيالأئمةتساهل79،الإجمالطريقمنالرد59،متهم

فيأحمدالإمامعننقللماالعلماءتوجيه،79الفضائلأحاديث

.79(ت)ذلك

الأولالحديث

بالوليدالتسميةحديثعلىبالوضعحكمهفيحبانابنعلىالرد

الشاميينعنعياشبنإسماعيلروايةالجمهوراعتماد،155

لا،153مطلقاعياشبنلإسماعيلالحفاظبعضتوثيق،151

المتقدمينمنأحدعنللاختلاطعياشبنإسماعيلنسبةتصح

0155الحديثبهذاعياشبنإسماعيلانفرادعدمبيان،154

99
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والثالثالثانيالحديث

توهمهلمجردبالوضعالحديثعلىحكمهالجوزيابنعلىالرد

1الصحيحينفيمامخالفة 1 f،التوفيق،115لتقويتهطرقهسرد

إلاالخوخبسدالأمرفيالصحيحينوحديثالحديثهذابين

توفيق،122والخوخالأبواببينالتفريق،121بكرأبيخوخة

الحديثينهذينبيناختلافمنتوهملماوالطحاويالكلاباذي

123.

الرابعالحديث

عنالمغنيكتابصاحبالموصليعلىحجرابنالحافظحكم

وهمعلىالتنبيه،125النقادمنيكنلمبأنه،والكتابالحفظ

عنبالروايةهارونبنيزيدتفردتوهمهفيعديابنللحافظ

هذاصحةعلىتدلالتيالشواهدبعضذكر،126زيدبنأصبغ

261Iالحديث cلمابالوضعالحديثهذاعلىحكممنعلىلرد

بعضذكر128،الطعاماحتكارعلىالمترتبالوعيدمنفيه

912،المعاصيبعضمرتكبيمنالبراءةفيهاالتيالأحاديث

.135واحدإسنادفيالتابعينمنثلاثة

والسادسالخامسالحديث

الفرجراويهمالتخليطبالوضعالحديثينعلىالجوزيابنحكم

فيالجوزيابنوهم،"211ذلكعلىالحافظورد،فضالةبن

الجوزيابنعلىالرد،137حبانابنكلامفيبآخرراوإبداله

137،ظنيأمرعلىمنهبناءحديثبوضعبالحكمقطعهفي

إنماالإسلامفيعمرمنفضلحديثأنحجرابنالحافظاعتبار

.)38المخصوصالعاممنهو

112

124

131
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514السابعالحديث

141،حبواالجنةالرحمنعبددخولحديثفيالنكارةأوجه

ذلكوحمله،الحديثهذاوهنبشدةحجرابنالحافظتسليم

وسهيعليهابالضربأحمدالإمامأمرالتيالأحاديثمنأنهعلى

.142عنها

الثامنالحديث

رأيفي،عقلولاشرعيحيلهماعسقلانفضلحديثفيليس

روايةفيأحمدالإمامتساهلإلىأخرىمرةالتنبيه،147الحافظ

.)48الفضائلأحاديث

التاسعالحديث

0155بهينفردالممرفضلحديثراوييوسهلاأوساأنبيان

فيهاادعيمماالعراقيشيخهعلىحجرابنالحافظزادهاالتيالأحاديث

الوضع

لهذاالشواهدبعضذكر،"01القبرضغطةفي:الأولالحديث

1شأنهمنيقويمماالحديث or.

ما،155العشاءبعدالشعرمنبيتاقرضمنذم:الثانيالحديث

فيمخلدبنعاصمتابعمنذكر،155المتنهذانكارةفيقيل

.155الحديثهذارواية

158،اللهسخطفييغدونقومفيجاءما:الثالثالحديث

إساءة،915لهجرحايعدلاالرواةأحدعنمهديابنروايةعدم

الموضوعاتمنمسلمصحيحفيحديثاعدهفيالجوزيابن

161.

سياطمعهمالزماناخرفيأناسفيجاءما:الرابعالحديث

147

155

152
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بجيربناللهبعبدالحديثهذاإعلالهفيالجوزيابنغلط،162

راوبإبدالأخرىمرةالجوزيابنوهم،162الأئمةوثقهقدوهو

عياشبنإسماعيلبروايةالاحتجاج،163عليهالحكمفيبآخر

.164الشاميينعن

لجملةالحافظاستغراب،166الجنةسوق:الخامسالحديث

16لهاوتوجيهه،الحديثهذافي A.

الترمذيتحسيناعتبار،175المنانالحنان:السادسالحديث

التنبيه،171حالهتقويةفيظلالأبيلحديثالبخاريوتعليق

أخرجهمابعضتضعيفإلىالإشارةفيخزيمةابنطريقةعلى

.171صحيحهفي

حقوقفيكانماحتى،الأمةهذهذنوبمغفرة:السابعالحديث

ومتابعة،الرواةأحدفيحبانابنتناقضإلىالتنبيه،174الخلق

.176لهتضعيفهفيلهالجوزيابن

تأليفهإلىالحافظتنبيه،183وماروتهاروت:الثامنالحديث

.184وماروتهاروتخبرفيمفرداجزء

فيالجوزيابنوهم،185بالسوادالخضاب:التاسعالحديث

.185براوراوإبدال

قصارىا،AVالخمرومدمنالمنانوعيدالعاشر:الحديث

.188الوضعإلىيصلولا،بالاضطرابعليهالحكم

918،بيثربالمدينةتسميةعنالنهي:عشرالحاديالحديث

.918(ت)زيادأبيبنيزيدعلىالكلام

زنيةوثلاثينستمنأشدربادرهمأكل:عشرالثانيالحديث

بنحسينعنالحديثتركيخترلمحاتمأباأنبيان،291
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.391محمد

0791السودالرايات:عشرالثالثالحديث

النساءدخولعنوالنهيالحمامفيجاءما:عشرالرابعالحديث

cفيه ) qq(ت)فيهاالحمامذكرجاءالتيالشواهدبعضذكر

251.

،252موتهاقبلفاطمةاغتسالحديث:عشرالخامسالحديث

روايتهمنالعلماءوموقف،إسحاقبنمحمدفيجاءمابعض

منرويلماالحديثهذامخالفةعلىالجواب254،)ت(

.256!لفاطمةعميسبنتوأسماءعليتغسيل

بالوضعالحكمصحةعدمكونمنحجرابنالحافظإليهانتهىما

.258المسندأحاديثمنأفيعلى
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.اص455-)ط-مكة-القرىأمجامعة-

عبدالعليمعبد:تحقيق-الرجالأحوال:الجوزجانييعقوببنإبراهيم

.د.ت-باكستان-ابادفيصل-أكادميحديث-البستويالعظيم

خيثمة(ابيابن)تاريخ(الثالثالكبير)السفرالتاريخ:خيثمةأبيبنأحمد

-القاهرة-والنشرللطباعةالحديثةالفاروق-هلالفتحيبنصلاح:تحقيق

م.5652-اص427-اط

محمدبناللهعبد:تحقيق-والصفاتالأسماء:البيهقيالحسينبنأحمد

.ام299-اص4"11-اط-جدة-السواديمكتبة-الحاشدي

-حيدرأحمدعامر:تحقيق-الكبيرالزهد:البيهقيالحسينبنأحمد

.ام699-3ط-بيروت-الثقافيةالكتبمؤسسة

ط-العلميةالكتبدار-النبوةدلائل:البيهقيالحسينبنأحمد

15

ص.1455

الرحمنعبدعدنان:تحقيق-الأوقاتفضائل:البيهقيالحسينبنأحمد

.اص415-اط-مكة-المنارةمكتبة-القيسي

شلبي-المنعمعبدحسن:تحقيق-الكبرىالسنن:النسائيشعيببنأحمد

421-بيروت-الرسالةمؤسسة - ( Jم.1525-اص

إبراهيممحمود:تحقيق-والمتروكونالضعفاء:النسائيشعيببنأحمد

.ص6913-طا-حلب-الوعيدار-زايد

تحقيق:-(النسائي)سننالسننمنالمجتبى:النسائيشعيببنأحمد-
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الشيعةكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاج:تيميةبنالحليمعبدبنأحمد
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-25

1Y-

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-اص941-اط-الرياض-للنشرالوطندار-العزازييوسف

PMA.

-اص455-اط-البازدار-الثقات:العجلياللهعبدبنأحمد

.ام849

تحقيق:-الصحابةتمييزفيالإصابة-حجر()ابنالعسقلانيعليبنأحمد

العلمية-الكتبدار-معوضمحمدعليالموجود،عبدأحمدعادل

.ص5141-طا-بيروت

منالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحافحجر(:)ابنالعسقلانيعليبنأحمد

لطباعةفهدالملكمجمع-الناصرزهير:إشراف-العشرةأطراف
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المسددالقول!
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م.6991-
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-2ط-بيروت-دمشق-العربيةالثقافةدار-أسدسليمحسين:تحقيق

.ام299-اص4)2

وادابالراويلأخلاقالجامع:(البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

.تد-الرياض-المعارفمكتبة-الطحانمحمود.د:تحقيق-السامع

الرواية-علمفيالكفاية(:البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

العلمية-المكتبة-المدنيحمديإبراهيم،السورقياللهعبدأبو:تحقيق

.تد-المنورةالمدينة

.د:تحقيق-بغدادتاريخ(:البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

1221طبيروتالإسلاميالغربدار2معروفبشار fص

المتشابه-تلخيصتالي(:البغدادي)الخطيبثابتبنعليبنأحمد

-اط-الرياض-الصميعيدار-سلمانالحسنبنمشهور:تحقيق

.اص417

-البزاربمسندالزخارالبحرالبزار(:بكر)أبوالعتكيعمروبنأحمد

المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبة-اللهزينالرحمنمحفوظ:تحقيق

م7991-اص418-اط-

حديث)منالطيوريات(:السلفيطاهر)أبوالأصفهانيمحمدبنأحمد

عباس،معالييحيىدسمان:تحقيق-الطيوري(الجبارعبدبنالمبارك
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اص425اطالرياضالسلفأضواءمكتبة،الحسنصخر

القرانفيالغريبين(:الأزهريصاحبعبيد)أبوالهرويمحمدبنأحمد

اط-البازمصطفىنزارمكتبة-المزيديفريدأحمد:تحقيق-والحديث

-91999 - elfام.

)روايةالرجالومعرفةالعللفيالجامع:حنبلبنمحمدبنأحمد

الهند--بومباي-السلفيةالدار-عباساللهوصي:تحقيق-المروذي(

889-اط A!10--ام.

-(اللهعبدابنه)روايةالرجالومعرفةالعلل:حنبلبنمحمدبنأحمد

.ام954-اط-الرياض-المعارفمكتبة-السامرائيصبحي:تحقيق

أحمدحمزةشاكر،أحمد:تحقيق-المسند:حنبلبنمحمدبنأحمد

.م5991-ص1416-اط-القاهرة-الحديثدار-الزين

عادل،الأرناؤوطشعيب:تحقيق-المسند:حنبلبنمحمدبنأحمد

.م1552-اص142-طا-بيروت-الرسالةمؤسسة-اخرون،مرشد

زياد:تحقيق-أحمدللامامداودأبيسؤالات:حنبلبنمحمدبنأحمد

.ص1414-اط-منصورمحمد

الأعرابي-ابنمعجم(:الأعرابي)ابنالكوفيزيادبنمحمدبنأحمد

المملكة-الجوزيابندار-الحسينيإبراهيمبنالمحسينعبد:تحقيق

.ام799-اص418-اط-السعوديةالعربية

شعيب:تحقيق-الآثارمشكلشرح:الطحاويسلامةبنمحمدبنأحمد

.ام499-اص415-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-الأرناؤوط

الحازميموسىبنأحمد:جمع-صقرالسيدالعلامةمقدمات:صقرأحمد

م.9525-اص435-اط-

أحمدالإماممسندبترتيبالربانيالفتح:الساعاتيالبناالرحمنعبدأحمد



لأحمدالمسندعنالذبفي
!

.د.ت-2ط-2ط-العربيالتراثإحياءدار-الشيبانيحنبلابن

صبريحسنعامر:تحقيق-القرانأحكام:الجهضميإسحاقبنإسماعيل55-

م.5525-اص426-اط-بيروت-حزمابندار-

شاكر-أحمد:تحقيق-الحديثعلوماختصار:كثيربنعمربنإسماعيل56-

.د.ت-2ط-لبنان-بيروت-العلميةالكتبدار

والواعيالراويبينالفاصلالمحدث:الرامهرمزيالرحمنعبدبنالحسن57-

-3ط-بيروت-الفكردار-الخطيبعجاجمحمدد.:تحقيق-

ص.1454

سليم-المنعمعبدعمرو:تحقيق-الدعاء:المحامليإسماعيلبنالحسين58-

.اص414-اط-جدة-العلممكتبة-القاهرة-تيميةابنمكتبة

المخزومي،مهدي.د:تحقيق-العينكتاب:الفراهيديأحمدبنالخليل95-

.الهلالومكتبةدار-السامرائيإبراهيمد.

،الأرناؤوطأحمد:تحقيق-بالوفياتالوافي:الصفديأيبكبنخليل65-

م.5525-اص425-بيروت-التراثإحياءدار-مصطفىتركي

المراسيل-أحكامفيالتحصيلجامع)العلائي(:كيكلديبنخليل61-

-اص457-2ط-بيروت-الكتبعالم-السلفيحمدي:تحقيق

.ام869

أحاديثمناعترضلماالصحيحالنقد:العلائيكيكلديبنخليل62-

اص455-اط-القشقريأحمدمحمدالرحمنعبد:تحقيق-المصابيح

.ام859-

للملايين-العلمدار-اهط-الأعلام:الزركليمحمودبنالدينخير63-

.م2552-بيروت

أحمدالإماممسندعلىالقطيعيزيادات:اللحيدانصالحبندخيلد.64-

وتخريجا.دراسة،اللهعبدابنهبرواية



المسددالقول

الرحمنحبيب:تحقيق-منصوربنسعيدسنن-منصوربنسعيد65-

.م8291ص1453-اط-الهند-السلفيةالدار-الأعظمي

بناللهعبدبنسعدد.:تحقيق-منصوربنسعيدسنن-منصوربنسعيد66-

ا.ط-الرياض،العصيميدار-حميدالالعزيزعبد

عمار:تحقيق-الحجةذيعشرفضل:اللخميالطبرانيأحمدبنسليمان67-

دولة-الشارقة-العلميةالعمرينمكتبة-الجزائريتمالتسعيدابن

.ام999-اص425-اط-المتحدةالعربيةالإمارات

عبدحمدي:تحقيق-الشاميينمسند:اللخميالطبرانيأحمدبنسليمان68-

.ام849-اص455-بيروت-الرسالةمؤسسة-السلفيالمجيد

طارق:تحقيق-الأوسطالمعجم:الطبرانياللخميأحمدبنسليمان96-

-القاهرة-الحرميندار-الحسينيإبراهيمبنالمحسنعبد،اللهعوض

.ام599-اص415

عبدحمدي:تحقيق-الكبيرالمعجم:الطبرانياللخميأحمدبنسليمان75-

-اص452-2ط-الموصل-والحكمالعلوممكتبة-السلفيالمجيد

.ام839

الآجريعبيدأبيسؤالاتداود(:)أبوالسجستانيالأشعثبنسليمان71-

-العمريقاسمعليمحمد:تحقيق-والتعديلالجرحفيداودلأبي

-اص453-اط-المدينة-الإسلاميةبالجامعةالعلميالبحثعمادة

.ام839

محصيمحمد:تحقيق-داودأبيسنن:السجستانيالأشعثبنسليمان72-

سوريا.-الفكردار-الحميدعبدالدين

عبدبنمحمدد.:تحقيق-الطيالسيمسند:الطيالسيداودبنسليمان73-

.ام999-اص941-اط-مصر-هجردار-التركيالمحسن

إبراهيمخليل:تحقيق-الصحابةمعجم-البغداديقانعبنالباقيعبد74-



لأحمدالمسندعنالذبفي
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-اص418-اط-المكرمةمكة-البازمصطفىنزارمكتبة-قوتلاي

.ام899

سالمبنصلاح:تحقيق-الصحابةمعجم-البغداديقانعبنالباقيعبد75-

.اص418-اط-المنورةالمدينة-الأثريةالغرباءمكتبة-المصراتي

تحقيق:-حميدبنعبدمسندمنالمنتخب:الكشيحميدبنالحميدعبد76-

581-1ط-القاهرة-السنةمكتبة-السامرائيصبحيد. fص-

.ام889

VV-بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر:9(1)1السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد

.تد-بيروت-الفكردار-

VA-الأحاديثفيالمصنوعةاللالئ:السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد

العلمية-الكتبدار-عويضةبنمحمدبنصلاح:تحقيق-الموضوعة

.م6991-ص1741-طا-بيروت

مصرتاريخفيالمحاضرةحسن:السيوطيبكرأبيبنالرحمنعبد97-

العربية-الكتبإحياءدار-إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق-والقاهرة

11"-اط-القاهرة-وشركاهالحلبيالبابيعيسى AVام679-ص.

تحقيق:-الحنابلةطبقاتذيل:الحنبليرجببنأحمدبنالرحمنعبد85-

-اص425-اط-الرياض-العبيكانمكتبة-العثيمينالرحمنعبد

فيالمتناهيةالعلل:(الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد81-

الأثرية-العلومإدارة-الأثريالحقإرشاد:تحقيق-الواهيةالأحاديث

.ام819-اص451-2ط-باكستان-ابادفيصل

-الموضوعات(:الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد82-

-اط-المدينة-السلفيةالمكتبة-عثمانمحمدالرحمنعبد:تحقيق

.ام669-ص1386
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الخاطر-صيد(:الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد

-اص425-اط-دمشق-القلمدار-سويدانالمساحيحسن:عناية

عنالنقابكشف(:الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد

اط-ن.د-الصاعديراجيبنالعزيزعبد:تحقيق-والألقابالأسماء

-qqr.,(

الضعفاء(:الجوزي)ابنالجوزيمحمدبنعليبنالرحمنعبد

-بيروت-العلميةالكتبدار-القاضياللهعبد:تحقيق-والمتروكون

م.5625-اط

والتعديلالجرح:(حاتمأبي)ابنالرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد

إحياءدار-الهندتالدكنابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلس-

.ام529-ص1371-اط-بيروت-العربيالتراث

أبيابنتفسير(:حاتمأبي)ابنالرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد

المملكة-البازمصطفىنزارمكتبة-الطيبمحمدأسعد:تحقيق-حاتم

.اص941-3ط-السعوديةالعربية

العلل-كتاب:(حاتمأبي)ابنالرازيإدريسبنمحمدبنالرحمنعبد

الجريسيالرحمنعبدبنخالدد.الحميد،اللهعبدبنسعدد.:تحقيق

427-الرياض-الحميضيمطابع- - 1Jم.5625-اص

)ألفيةالحديثعلومفيوالتذكرةالتبصرة:العراقيالحسينبنالرحيمعبد

2ط-الرياض-المنهاجدار-الفرياطيالدائزالعربي:تحقيق-(العراقي

-OfYA.

الصلاحابنمقدمةشرحوالإيضاحالتقييد:العراقيالحسينبنالرحيمعبد

-المنورةالمدينة-السلفيةالمكتبة-عثمانمحمدالرحمنعبد:تحقيق-

.ام969-ص9138-اط
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-19

-29

39-

-49

-59

-69

79-

89-

-99

مجدي:تحقيق-الصحابةاثارفيالأمالي:الصنعانيهمامبنالزراقعبد

.د.ت-القاهرة-القرانمكتبة-إبراهيمالسيد

الحديثمنوالترهيبالترغيب:المنذريالقويعبدبنالعظيمعبد

-بيروت-العلميةالكتبدار-الدينشمسإبراهيم:تحقيق-الشريف

.اص417-اط

يحمىبنالرحمنعبد:تحقيق-الأنساب:السمعانيمحمدبنالكريمعبد

الدكن-ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلس-اليمانيالمعلمي

.ام629-ص1382-طا-الهند

منيرة:تحقيقالكبير،المعجمفيالتحبير:السمعانيمحمدبنالكريمعبد

.ام759-ص5913-طا-بغداد-الأوقافديوانرئاسة-سالمناجي

تحقيق:-الخلالعللمنالمنتخب:(قدامة)ابنالمقدسيأحمدبناللهعبد

.ام899-اص914-طا-والتوزيعللنشرالرايةدار-اللهعوضطارق

عادل:تحقيق-الرجالضعفاءفيالكامل:الجرجانيعديبناللهعبد

-بيروت-العلميةالكتبدار-معوضمحمدعليالموجود،عبدأحمد

.ام799-اص184-طا

بأصبهانالمحدثينطبقات(:الشيخ)أبوالأصبهانيمحمدبناللهعبد

بيروت-الرسالةمؤسسة-البلوشيلغفورعبدا:تحقيق-عليهاوالواردين

12299-2ط- - elfام.

فيالمصنف(:شيبةأبيبنبكر)أبوالعبسيإبراهيمبنمحمدبناللهعبد

إبراهيمبنمحمد،الجمعةاللهعبدبنحمد:تحقيق-والآثارالحديث

م.5425-اص425-اط-الرياض-الرشدمكتبة-اللحيدان

علومأنواعمحرفة(:الصلاح)ابنالشهرزويالرحمنعبدبنعثمان

الفكر-دار-عترالديننور:تحقيق-(الصلاحابن)مقدمةالحديث

.ام869-اص654-بيروت-المعاصرالفكردار-سوريا



المسددالقول

يعلىأبيزوائدفيالعليالمقصد:الهيثميسليمانبنبكرأبيبنعليا-55

-بيروت-العلميةالكتبدار-حسنكسرويسيد:تحقيق-الموصلي

مسندزوائدعنالباحثبغية:الهيثميسليمانبنبكرأبيبنعليا-51

والسيرةالسنةخدمةمركز-الباكريأحمدحسند.:تحقيق-الحارث

.ام299-اص413-اط-المنورةالمدينة-النبوية

-البزارزوائدعنالأستاركشف:الهيثميسليمانبنبكرأبيبنعليا-52

-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق

.ام979-ص9913

الفوائد-ومنبعالزوائدمجمع:الهيثميسليمانبنبكرأبيبنعليا-53

-اص414-القاهرة-القدسيمكتبة-القدسيالدينحسام:تحقيق

م.4991

عبدأحمدعادل:تحقيق-الوسيطالتفسير:الواحديأحمدبنعليا-54

ص1415-طا-بيروت-العلميةالكتبدتار-واخرونالموجود،

.ام499

-حيدرأحمدعامر:تحقيق-الجعدابنمسند:البغداديالجعدبنعليا-55

.ام599-اص415-اO-بيروت-نادرمؤسسة

عمرو:تحقيق-دمشقتاريخعساكر(:)ابناللههبةبنالحسينبنعليا-56

اط-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار-العمرويغرامةبن

.ام899-اص941-

الذينالصحابةأسماءترتيبعساكر(:)ابناللههبةبنالحسينبنعليا-57

-صبريحسنعامر:تحقيق-المسندفيحنبلبنأحمدحديثهمأخرج

1-طا-لبنان-بيروت-الإسلاميةالبشائردار 4 5 qص-qA qام.

.د:تحقيق-الشيوخمعجم-عساكر()ابناللههبةبنالحسينبنعليا-58
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-915

"11-

-111

-112

-113

-114

-115

-116

V11-

م.5525-اص421-اط-دمشق-البشائردار-الدينتقيوفاء

سننفيالعمالكنز(:الهندي)المتقيالهنديالدينحسامبنعلي

مؤسسة-السقاصفوة-حيانيبكري:تحقيق-والأفعالالأقوال

151-و5ط-بيروت-الرسالة 89 1 - elfم.

لابنشيبةأبيبنعثمانبنمحمدسؤالات:المدينياللهعبدبنعلي

الرياض-المعارفمكتبة-القادرعبداللهعبدموفق:تحقيق-المديني

.اص454-اط-

تيسير:تحقيق-العواليالشيوخعنالمنتقاةالفوائد:الحربيعمربنعلي

-الرياض-الوطن-بوحيمدسعدبن

الرحيمعبد:تحقيق-والمتروكونالضعفاء:الدارقطنيعمربنعلي

-)95-65-63(عدد-الإسلاميةالجامعةمجلة-القشقريمحمد

.اصا-453454

تحقيق::النبويةالأحاديثفيالواردةالعلل:الدارقطنيعمربنعلي

اص554-اط-الرياض-طيبةدار-السلفياللهزينالرحمنمحفوظ

.ام859-

اللهعبدبنموفق:تحقيق-والمختلفالمؤتلف:الدارقطنيعمربنعلي

--1456-اط-بيروت-الإسلاميالغربدار-القادرعبدابن

.ام869

،الأرناؤوطشعيب:تحقيق-الدارقطنيسنن:الدارقطنيعمربنعلي

م.4525-اص424-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-واخرون

عبد:تحقيق-للدارقطنيالبرقانيسؤالات:الدارقطنيعمربنعلي

-اط-باكستان-لاهور-جميليخانةكتب-القشقريالرحيم

.اص454
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العامالموضوعيالفهرس-7

!

مة!يهـمقلى

..................................ومسندهأحمدبالإماميتعلقما!

والمسندعموماالسنةدواوينخدمةفيوجهودهحجرابنبالحافظيتعلقما!

.................................................حصوصا

.......................أحمدلمسندحجرابنالحافظاساليد-

..........................................الكتابتأليفسبب!

................الكتابلمحيالعملوممهجالخطيةالنسخوص!-

....................................الخطيةالنسخوصص-

..................................الكتابلمحيالعملممهج-

...................................السابقةالكتابطيعات-

................................المخطوطصورمننمادج-

.........................لأحمدالمسندعنالذب!يالمسددالقول!

.....................................المسندإلىالمصنفسند!

............................................الخامسالحديث!
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المسددالقول!
............................................السادسالحديث!

الثامنالحديث!

..............................................الحافظأجوبة!

يثلحدا

يثلحدا

يثلحدا

يثلحدا

يثلحدا

والثالثالثاني

بعالرا

...............................والسادسالخامس

السابع

الثامن
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0000000000000000000000000000000000000000155التاسعالحديث-

الجوزيابنعليهاوحكم،المصنفزادهاالتيالأحاديثعنالجواب!

00000000000000152العراقيالحافظيدكرهاولمالمسند،!يوهي،بالوصع

00000000000000000000000000005يدكرهلممماالأولالحديثح!-- r

000000000000000000000000000055يدكرهلممماالثاليالحديثح!--

0000000000000000000000000000000000000085الثالثالحديثكلأ-

000000000000000000000000000000000000000162الرابعالحديثك!--

)000000000000000000000000000000000000066الخامسالحديثكلأ-

0000000000000000000000000000000000000175السادسالحديثكلأ-

0000000000000000000000000000000000000047السابعالحديثكي-

0000000000000000000000000000000000000038الثامنالحديثكلأ-

0000000000000000000000000000000000000058التاسعالحديثكي-
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)00000000000000000000000000000000000000AVالعاشرالحديثحلأ-

000000000000000000000000000000000918عشرالحاديالحديثحلأ-

)0000000000000000000000000000000000029عشرالثاليالحديثحلأ-

0000000000000000000000000000000000791عشرالثالثالحديثحلأ-

000000000000000000000000000000000.991عشرالرابعالحديثحلأ-

00000000000000000000000000000000252عشرالخامسالحديثلأ--

0000000000000000000000000000000000000000000000000000258خاتمة!!

0000000000000000000000000000000000000000000.112العلميةالفهارس!!

000000000000000000000000000000000000000212الحديثلمحهرسا-

0000000000000000000000000000000000217الحديثعريبلمحهرس2-

000000000000000000000000000000000218والتعديلالجرحلمحهرس3-

000000000000000000000000000000000222الحديثيةالفوائدلمحهرس4-

0000000000000000000000000000226التفصيليالموصوعيالفهرس5-

0000000000000000000000000000000235المطبوعةالمراجعلمحهرس6-

0000000000000000000000000000000257العامالموصوعيالفهرس7-
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