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 إهداء 

إىل السلف الصاحل من أهل القرون الثالثة األوىل، املشهود هلا 
 ابخلريية ومن اتبع خطاهم وسار على هنجهم إىل يوم الدين.

وسلوكاً، ومعاملة، وسياسًة، ... ويف مجيع عقيدًة، وعبادًة، 
 مناحي احلياة.
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 شــكــر وامـتـنـان
أشكككك ج   ي  اله على عن  أع أعلي عنهع ة لإلس م وككككلن  م فإلنع    ال  ه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصشجعه    تإلنن هذم ملبحث خدمس لحدفث روول   لتلنّي مللني مل

ُميجل ر  دفةة ورا     ومن مث أشكككهذ  اجل معةم   مملبةرك  وخةصككك   اكككث معلوم وابركمهللا فره و ادهللا و
  اجل ملفذص  ملطدب  لتحصدل ابرث ملهتةب وملان .ابرى أن  دأوم يل  وملقةئمني ابردهللا

ب لي  طذمت مملطذ  وألكمن ملز ذ  ابري   اةضكككككككككككلوملتقلوذ إيل مجدع أسكككككككككككة ا نة مأ شكككككككككككهذ لم ملوأ
فضيلة الدكتور /  وأخص فلاكذ منهث شدخي ومشذيف جمهكي ث مل ظدث ملاي بالكم من أجرنة   

نفع و بكهللا وواقكهللا لرخع ابرى  كجدهكة كهللا ملاككككككككككككككلوكل   ر ث  قصككككككككككككككعي  قرشييييييفتح الرحمن ال
 ملاي سككككةابلي د خروبالدكتور عبد احلمياضككككدر  ملشككككد     وأسككككتةلي ملشككككفد ابنهللاومنقطةابي 

 .طكمل ارت  يرمسيت
وأشككككككهذ أمي  ذف  ابدب  صككككككةرب  ملقرح ملذ د  ومأرةسككككككدم مملذ ف  لرلون ومأم  ولهل ماككككككرث   

  ة من أجل مللابةء يل يف كل صغع  وكبع ....ابرى جهل ة مللؤوب وسهذ 
 .وأيب مل زوز  صةرح ملقرح مملاتغب ابن مللندة وهبجتهة ابرى ربفهللا ويابةئهللا مخلةلص

ُوجيت مل زوز  أمسى رمُك مإلخالص وملكاةء ورادق  مللرب  مليت مل  بخل مباةابليت وكمة مة.  و
ٍ  ابزوز وصكككككككككككككككلو   دث  ملكاون أابكةنكي يف إمكةم  كاجل ملذسكككككككككككككككةلك  و ذ دبهكة  –يف و   كةى –وككل أ

 ويف وكتةبتهة وإخذمجهة اال واككككككككككك ب إك أن أ كل لهث جزين و معمدع ابب خع معزمء يف مأوى
 مآلخذ .

 نور الحق رضوان الحق
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 أهمية البحث وسبب اختيار الموضوع •

 الدراسات السابقة •

 مشكلة البحث •

 منهج البحث وخطواته •

 منهج دراسة الحديث المعلول •

 الهوامش والتوثيق •

 خطة البحث •
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يه، ونعوذ باهلل من شرور إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عل
له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد ده هللا فال مضل  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يه

 أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 َْوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا، ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكم 
 (1.)َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًماُيِطِع َّللاََّ 

وشر  -صلى هللا عليه وسلم-إن أصدق احلديث كتاب هللا، وأحسن اهلدى هدي حممد  أما بعد:
 األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكّل ضاللة يف النار.

 ضوعالمو  أهمية

قدراً، وأعظمها شرفاً وذكراً، وأكثرها ثواابً وأجراً وأجل علومها فإن علوم السنة النبوية من أجل العلوم 
قال اخلطيب   .فائدة ونفعاً علم )علل احلديث(، ألن من شروط صحة احلديث انتفاء علله القادحة فيه

أنَّ معرفة علل :  احلاكم النيسابوري كرالبغدادي: "معرفة علل احلديث أجّل أنواع علم احلديث". وقد ذ 

برأسه غير الصحيح  وهو علم ،"معرفة علل الحديث وقال: أَجلّ  هذه العلوم احلديث من 
فائدته اهتم العلماء ابلتصانيف فيه فمنهم  وألمهية هذا العلم وعظيم ،2والسقيم والجرح والتعديل"

عا خاصا من العلل فمن هؤالء العلماء من صنف يف مجيع انواع العلل ومنهم من خص ابلتصنيف نو 
 ،سليمان بن أمحد الطرباين الذي ألف كتااب كبريا ومجع فيه عن كل شيخ مبا له من الغرائب والعجائب

والتفرد له صلة قوية بعلم العلل يدخل  ،وأعل األحاديث ابلتفرد ،فهو نظري كتاب األفراد للدارقطين 
والتفرد يف احلديث من املالحظ املهم اليت أيخذها نقاد احلديث   ،يف كثري من أنواع العلل أو يكشف عنها

 بعني اإلعتبار عند حكمهم على راو ما بتوثيق أو تضعيف .
ن املعروفني ما ال لشعبة" مىت يرتك حديث الرجل؟ قال: إذا روى ع  قيل عبد الرمحن بن مهدي: قال

ب، وإذا روى حديث غلط جمتمع عليه، فلم يعرفه املعروفون فأكثر، وإذا أكثر الغلط، وإذا اهتم ابلكذ

 

 .70سكر  مأرزمب  مآلو :  (1)
 . / ط. يمر ملهتح مل رمد   174م ذا  ابركم معلوم " ص  ("2) 
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وقال عبد هللا بن املبارك: العلم هو الذي   .1غري ذلك فارو عنه"يتهم نفسه فيرتكه طرح حديثه، وما كان  

 .2جييئك من ههنا ومن ههنا يعين املشهور
علولة ابلتفرد أمهية دراسة أحاديث املعجم األوسط لإلمام الطرباين الذي مجع فيه مروايت امل  ومن هنا أييت
 عن شيوخه.

 عنوان البحث:

 المعلولة في المعجم األوسط للطبرانيأحاديث أما عنوان البحث هو:  

 (500( إلى حديث رقم )1من الحديث رقم )        

 )دراسة نقدية(

 الموضوعسبب اختياري لهذا 

ية ومنزلته يف املكتبة كتاب "املعجم األوسط" لإلمام الطرباين كتاب هام جداً، وهو يستمد قيمته العلم 
اديث الغرائب والفوائد والتنصيص على اإلسالمية. وأما موضوع " األوسط " فيتمثل يف مجع األح

 احلديث.  غرابتها وموضوع التفرد أو املخالفة فيها، فهو يعد مصدرًا أساسياً لعلل
كبار، على وقد خلص احلافظ الذهيب وصف هذا الكتاب بقوله: "املعجم األوسط يف ست جملدات  

نظري كتاب األفراد للدارقطين،   معجم شيوخه؛ أييت فيه عن كل شيخ مبا له من الغرائب والعجائب، فهو

 . 3وعزيز ومنكر"وقال: كان يقول الطرباين: " هذا الكتاب روحي " فإنه تعب عليه، وفيه كل نفيس  
يب بكر البزار؛ فإنه أكثر وقال احلافظ ابن حجر يف "النكت": من مظان األحاديث األفراد "مسند" أ

 .4م الطرباين يف " املعجم األوسط"فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاس

 
محمللث ملفةصل بني ملذموي وملكمابي  مملؤلف: أبك حممل معان بن اببل ملذ ن بن خالي ملذممهذمزي ملفةرسي )مملتكىف:   1

 (410/ 1) 1404بعوت  ملطب  : ملثةلث     – ك( محملق : ي. حممل ابجةج مخلطدح  ملنةشذ: يمر ملفهذ  360
 ( 623/ 2)  مهةم اببلملذردث س دل  مهتب  ملذشل ملذايضشذح ابرل ملرتماين  اببلملذ ن بن رجح معنبري  حتقد   - 2
 ( 3/912) بعوت   ذيب ردةء ملرتمث ملر إيمممل رفمي  حتقد  اببلملذ ن بن حيىي   لإلمةم ملا يب    اكذ  معفةظ _  3
 ( 2/708: )ة ذ مإلمةم أ ل ملق   يمرممللخري  ييربدع بن  ة  :حتقد    مل اقالي ملنهت ابرى مبن ملصالح لرحةاظ مبن رجذ _  4      
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 فهو إذاً من الكتب اليت اعتنت بذكر األحاديث الغرائب، وبيان وجه الغرابة فيها.

ل قد فقد رتب املؤلف أسامي شيوخه على حروف املعجم، ومل يتقّيد برواية عدد معني لكل شيخ؛ ب  
وقد متثلت مادة الكتاب   يكثر وقد يقل حبسب روايته عن هذا الشيخ، وحبسب املستغرب من املروايت.

صحة وضعًفا، ( نًصا مسنًدا، منها املرفوع واملوقوف واملقطوع، تباينت أسانيد الكتاب 9489يف )
الن عن فالن..، أو واملؤلف يعّقب كل حديث ببيان ما وقع فيه من االنفرادات، فيقول: مل يروه إال ف

فكانت احلاجة ماسة  ،والتفرد يدخل يف كثري من أنواع العلل أو يكشف عنها ،تفّرد به فالن عن فالن
 ع.إىل دراسة أحاديث هذا الكتاب ومل أجد أحدا سبقين إىل هذا املوضو 

 الدراسات السابقة

 طرباين" ما يلي:اطالعي القاصر عن الدراسات السابقة حول "املعجم األوسط لإلمام ال  حسب

فقد أفرد إن اإلمام احلافظ نور الدين اهليثمي رمحه هللا تعاىل هو أول من قام خبدمة هذا املعجم  -1
 ."زوائده مع زوائد املعجم الصغري، يف كتاب "جممع البحرين 

وقد أدخله احلافظ اهليثمي أيضا ضمن كتابه الشهري " جممع الزوائد " حيث مجع زوائد مسند  -2
 ومسند البزار، ومسند أيب يعلى، واملعاجم الثالثة للطرباين: الكبري، الصغري، واملعجم األوسط أمحد،

 على الكتب الستة.

مجع فيه معاجم الطرباين وغريها الذي وأدخله احلافظ ابن كثري يف كتابه "جامع املسانيد والسنن" -3
 .نهفإنه ينقل ما يف " األوسط " إبسناده ومت من املسانيد والسنن.

وقد كثرت نقول أهل العلم واستفادهتم من هذا الكتاب جًدا، السيما كتب التخريج، اليت ال يكاد 
يف الرتغيب نقل عنه احلافظ املنذري    :كتاب منها خيلو من ذكر معجم الطرباين األوسط، ومن ذلك

(  164( موضًعا، واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف أكثر من )246والرتهيب يف أكثر من )
 (.132موضًعا، واملناوي يف فيض القدير يف أكثر من)

 أشهر طبعاته 
حّقق قدر ربع الكتاب د. حممود الطحان، هو أول من أخرج الكتاب من دفني املخطوطات إىل   -1
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هـ. إال أن الدكتور مل يتم الكتاب، وإمنا 1407تبة املعارف ابلرايض، سنة  املطبوع، وصدر عن مك
 ( حديث فقط، حنو ربع الكتاب. 3000ء فحسب، وهي حتتوي على )أخرج منه ثالثة أجزا

هو يذكر ترمجة مجيع رجال األسانيد يف املائة حديث األوىل وبعد املائة يعلق ابختصار على بعض 
 مقدمة الكتاب: "بدأت يف املائة حديث األوىل برتمجة مجيع رجال األمساء والنسب كما قال يف
ي، مث عدلت عنه لسببني مها: عدم إثقال حواشي الكتاب وتكبري حجمه األسانيد إال إذا تكرر الراو 

ري من الرتاجم معروفة لطالب العلم املتوسط. اثنيا: ألن االشتغال هبا بشي غري ضروري، ألن مظان كث

 .1كتاب ويزيد يف تكاليفه بسبب كرب حجمه"سيؤخر إخراج ال

 وأما مسئلة التفرد فلم يتعرض هلا أصال.

تاب فقال الدكتور عوض هللا عن هذا: "أن طبعته مل تقع حمققة كما ينبغي، بل  حتقيق الكوأما عمله يف

 .2احملقق"كثر فيه التصحيف والتحريف والسقط والزايدة وغري ذلك مما ينبغي أن يصان عنه العمل  

بن مث طبع الكتاب من قسم التحقيق بدار احلرمني بتحقيق الدكتور أبو معاذ طارق بن عوض هللا    -2
مراعاهتا، إال   حممد والدكتور أبو الفضل عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، والتزما مبا ينبغي على احملقق

اديث كما مل يلتفت إىل حتيقيق قول أن احملقق مل يلتفت إىل ختريج األحاديث ودراسة األسانيد واألح
 الطرباين يف التفرد عقب األحاديث. 

ضوء أقوال العلماء النقاد، إال إذا كان  ما مل يتعرض إىل حال الرواة يف وهكذا مل يتعرض لتعيني الرواة ك
خطأ يف النسخ فحينئذ يتعرض له مثل عمرو بن عثمان بن وهب علق عليه بقوله كذا ابألصل، وصوابه 

 .3وقال: هو عمرو بن عثمان بن موهب موىل آل طلحة  موهب

دمة وافية، فقد مجع زوائده على الكتب الستة خالصة القول أن هذا املعجم من الكتب اليت مل حتظ خبو 
 فقط.

 
 ( 14مقلم  ملتحقد  لرلكتكر حممكي ملطحةن ابرى ممل جث مأوسط )ص   - 1
 ( 1/24حتقد  ممل جث مأوسط ) - 2
 ( 373ر ث معلوم  120/ 1)  يمرمعذمني ملقة ذ    ممل جث مأوسط بتحقد  مللكتكر ابكض و _ 3



 
11 

 

 المقدمة                                    ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال
   

أما دراسة هذا املسند من حيث كشف األحاديث املعّلة فيه بكشف عللها وتنقيتها من حيث الصحة 
 –لكتب األخرى، مل يقف عليه أحد هبذا العمل مستقال حسب علمي والضعف، ومقارنة أحاديثها اب

تاج الكتاب أبن يكون حمل عناية أهل العلم من العلماء وطلبة فمن هذه الناحية حي –وهللا تعاىل أعلم 
 بكشف علله وغموضه، وبيان صحيحه من سقيمه.العلم كأن يقوم به جمموعة من طلبة العلم  

 مشكلة البحث

املعجم األوسط أييت فيه املؤلف األحاديث املعللة عن شيوخه حسب ترتيب املعجم كما تقدم أن 
ثر ما يعلل به األحاديث هو ذكر تفرد الراوي يف وقع فيه من العلة، وأك يعّقب كل حديث ببيان ماو 

هذا احلديث، فال يكاد يورد حديثا إال ويقول عقبه:"مل يروه عن فالن إال فالن، تفرد به فالن، فيأيت يف  
 الكتاب عن كل شيخ مبا له من الغرائب". 

 توفيقه هي:فالمشكلة التي سوف أعالج في هذا البحث بإذن هللا تعالى و

وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر  هناك أحاديث أعلها اإلمام الطرباين ابلتفرد، وأخري سكت عنها،      
“وقد يتعقب الطرباين يف كثري من احلاالت اليت جيزم فيها ابلتفرد، أو عدم وجود متابعة، أو شاهد لرواية 

أو مل يفطن هلا، ورمبا يكون أخرجها يف ما، فقد توجد لبعضها متابعات وشواهد، مل يطلع عليها احلافظ،  
 موضع آخر.

فما سكت عنه اإلمام ملاذا سكت؟ وما أعله اإلمام ابلتفرد، هل هو تفرد  فهذا كله حيتاج للنظر فيها،  
 الراوي يف الواقع أم يوجد له التابع أو الشاهد؟ وهل هذا التفرد قادح يف صحة احلديث أم غري قادح؟ 

 منهج البحث

ملنهج االستقرائي والتحليلي، فسأقوم جبمع األحاديث املعلة )من أول ذا البحث اسأتبع يف ه
الكتاب، ابب من إمسه أمحد، من أحاديث أمحد بن عبد الوهاب جندة احلوطي إىل أحاديث الشيخ 
أمحد بن زكراي املكي( بعد استقرائها وإمعان النظر فيها حديثا حديثا، مث أقوم بدراسة حتليلية لتلك 

 اديث على طريقة احملدثني ملتزما املنهج العلمي يف دراسة األحاديث املعلة.األح

 ولج دراسة الحديث المعلمنه

 تخريج الحديث وجمع طرقه، والنظر فيها مجتمعة بدقة وإمعان.  الخطوة األولى:
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ــل واملبنّي لبقية اخلطوات واألقوال عن ا ألئّمة يف ذلك فهذه اخلطوة ال بّد منها أّوالً ألهنا الطريق املوصــــ
 كثرية.  

وقـال حي  ابن معني: اكتـب  .(1) قـال اإلمـام علّي بن املـديين: البـاب إذا مل طمع طرقـه مل يتبني خطؤه
وقال احلافظ ابن حجر: وحيصل معرفة ذلك )أي معرفة    .(2)احلديث مخسني مرة، فإن له آفات كثرية" 

 .(3) العلل( بكثرة التتّبع ومجع الطرق
ــح مم ــبق من أقواقلت: فاتضـ ــتيعاهبا ا سـ قدر  –ل أهل العلم أن احلديث املعّل ال بّد من مجع طرقه واسـ

تتكون ـلدى الـباحـث فكرة كـامـلة عن احلـدـيث وتظهر النـتائج الســـــــــــليمـة. وراعـيت يف حىت  –اإلمكـان 
ــط للطرباين، )ورمّبا ذهلت عن هذا  ــناد املعجم األوســـــــ ــناد من إســـــــ التخريج، ومجع الطرق قرب اإلســـــــ

 ومل أراع الرتتيب الّزمين وغريها من األمور. واختصرت يف أمساء املصادر. أحياانً(
 مدار الحديث، والتعريف به، وبيان حاله:تحديد  الخطوة الثانية:

صـــــــــــنيع أئمـة العلـل من أصـــــــــــحـاب احلـدـيث املتقـدمني يف بيـان علـل األحـادـيث يظهر منـه أهنم اهتموا  
 ر أكثر من واحد(. بتحديد من يدور عليه احلديث )وقد يكون املدا

وهذا يســاعد يف الكشــف عن العلل اخلفّية والظاهرة أيضــاً. وقد اهتم أهل العلل ابحلديث هبذا ا انب  
ــتعملنا هلم التاريخمن علوم  ــتعمل الرواة الكذب، اســــ ــفيان الثوري: ملا اســــ وقال   .(4)  احلديث. قال ســــ

شـــــيخ: ســـــنة كم ولدت؟ فإذا أقّر مبولده،  محاد بن زيد: مل نســـــتعن على الكذابني مبثل التاريخ، نقول لل 
 .(5) عرفنا صدقه من كذبه

ىت شــــيوخهم وتالميذهم قد يتشــــاهبون  قلت: وهذا مهم جداً، فإن أمساء الرواة وأنســــاهبم وكناهم، أو ح
 أو يتفقون فال بد من الدقة يف هذا الشأن. وقد راعيت يف بيان أحوال املدار ودراسة األسانيد ما يلي:

 

اثبكت ملبغكلميي  حتقد  حممكي ملطحكةن  معكةمع أخال  ملذموين و ديمب ملاكككككككككككككككةمع  مخلطدكح أ كل بن ابري بن  (1)
 (2/212) مهتب  ممل ةرف ملذايض

 نفم مملصلر. (2)
 .23ص .ملا كيو   نز   ملنظذ شذح خنب  ملفهذ  أ ل بن ابري بن رجذ مل اقالي  ملنةشذ مهتب  جل (3)
  ابري حممل م كض -ابةيل أ ل اببل مملكجكي    حتقد :يب أ ل بن ابلي معذجةي  أملهةمل يف ضككككككك فةء ملذجةل (4)

 1/84 لبنةن-بعوت -ملهتح مل رمد   ملنةشذ:
 .4/131مخلطدح ملبغلميي  معةمع مأخال  ملذموي   (5)
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ملدار أو غريه إذا كان مشهوراً مثل الكبار سعيد ابن املسيب، انفع  بيان حال ا  مل أتوسع يف .1
اكتفيت بدراسة تفصيلية لرتمجة غري املشهور، موىل بن عمر، مالك أو الثوري وأمثاهلم، وإمنا  

 فقد تكون العلة منه.
ضعفه، اكتفيت غالباً من اتفق على توثيقه على الرتمجة من التقريب، وكذلك من اتّفق على  .2

بن معني، وأما املختلف فيهم فرجعت يف الدراسة عنهم إىل الكتب املتقدمة مثل اتريخ ا
 وا رح والتعديل البن أيب حامت الرازي وغريها.التاريخ الكبري للبخاري  

دقّقت يف روايته عن مجيع شيوخه هل هي متساوية من القوة، أم هو قوّي يف بعضهم ضعيف  .3
 يف البعض اآلخر.

 اية تالميذه عنه هل يتساوون فيه أم بعضهم أرجح حديثاً من بعض منه.قت يف رو وكذا دقّ  .4
ل اختلط يف آخر عمره أواًل أم ظهرت له مناكري. وكذا راعيت ضبطه وإتقانه طوال حياته ه .5

 وهل حّدث بعد تغريه أم ال؟ ويف أي سنة تغرّي ومن روى عنه قبل وبعد االختالط؟
ه وبّينت ذلك، ورّجحت األماكن سواء أم يتفاضل؟ وسبب  كيف حديثه يف البالد؟ ويف مجيع .6

 على أساس ذلك.
هو مدلس أو يرسل أم ال؟ فقد راعيت ذلك التدليس واإلرسال، ال بّد من معرفة الراوي هل   .7

 مستعيناً ابلكتب املؤلفة يف هذا الشأن.
ا مدلوالت وراعيت يف هذا البحث صّحة نْسبة أقوال أئمة ا رح والتعديل إىل أصحاهبا، وكذ .8

 عباراهتم، واختصار بعض املتأخرين لعباراهتم.
ذلك األئمة والرواة املعروفني  ومل أترجم للصحابة التفاق من يعتّد بقوله على تعديلهم، وك .9

 لشهرهتم وعدالتهم.

بيان االختالف وأوجهه عن المدار وغيره، والتفّرد ومتى يحتمل أو ال  الخطوة الثالثة:
 يحتمل.

ا املتقـدمون من األئمـة، وغريهم، قـال احلـافظ ابن حجر: "فمـدار ة مهمـة، اهتم هبـ وهـذه أيضــــــــــــاً خطو 
 . وراعيت فيه النقاط التالية:(1)ف"التعليل يف احلقيقة على بيان االختال

 

 .2/717ملنهت ابرى مبن ملصالح كبن رجذ   (1)
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مراعاة صحة اإلسناد عند الطرباين، ودرست األسانيد ابختصار، وأشرت إىل صّحتها أو  .1
التفّرد مقبول أو غري مقبول، وبينت وجه قبوله إذا   ضعفها ابختصار، وأما التفّرد، فبينت هل

 كان حمتماًل، ووجه عدم قبوله إذا مل يكن حمتماًل.
 غريها من األسانيد وحمصتها، ونّبهت على الضعيف منها.وكذلك يف  .2
وإذا كان هناك اختالف يف الرواايت عن الرواة عن املدار وغريهم حتّققت منه وبيّنت الراجح  .3

 عنهم.
عن املدار وحسب االتفاق واالختالف، ومثاله: إذا كان احلديث مداره على لرواايت  ورتّبت ا .4

لزهري، واختلف عنه على األوجه التالية: الوجه األول: الزهري، واختلف عنه، قلت: رواه ا
عن الثوري كذا وكذا. الوجه الثاين: ورواه فالن وفالن  –يف الراجح عنه   –نرواه فالن، وفال  
 وكذا. وكذا األوجه األخرى إذا وجدت.  عن الثوري كذا

 الموازنة بين الروايات واألوجه، وبيان الراجح منها الخطوة الرابعة:
 وراعيت فيه ما يلي:

تيقظت الصــــطالح األئمة املتقدمني يف اســــتعماالهتم لبعض املصــــطلحات، فكّل إمام له مع    .1
ــطلح معنّي. ــتعماله ملصـــ ــد به من اســـ ــل" عند خاص به يقصـــ ــله املتأخرين: ما  مثل: "مرســـ أرســـ

"املرسـل" وعلى  ، و"مرسـل" عند املتقدمني أعّم من ذلك فقد يطلقون على ملسو هيلع هللا ىلصالتابعّي عن النيب

وغريهـــا من   (3)و"جمهول" (2)و"منكر" (1)"املنقطع" و"املعضــــــــــــــل" وحنوه. ومثـــل: "حســـــــــــن"
 املصطلحات.

 

ولكذ مللكتكر ابري ملصككككككككككدفةح "رسككككككككككةل  يكتكرمجل" ب نكمن )درمء محمللهني يف معلوم معاككككككككككن لام هللا ولغعجل( رةشككككككككككد   (1)
 .43مت ويرمس  معلوم ممل لف  ص: خطك 

يرمسككككككككككك  نظذو   طبدقد  يف كتةب "مل رل" كبن أيب رة  لرلكتكر   –و نةه رسكككككككككككةل  ابرمد  ب نكمن: معلوم مملنهذ   (2)
  ك.1433وأجةي يف بدةن مملنهذ  يمر ملنكمير سكراي ط مأوى   اببلملاالم أيب مسح 

ُمكل رفظهللا و ب نكمن: "حتذوذ مملنقكل يف ملذموي مههكل"  ط   و نةه يرمسك   دفم  جلمة لرلكتكر حممل ابمذ (3) سكةمل ف
 م.2005- ك1426يمر مإلمةم أ ل  ملقة ذ   مأوى 
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، إال ملســــتندي قوّي دام  أو اتّبعت األئمة املتقدمني يف تعليل األخبار ومل أتســــرّع يف الرّد عليهم .2
 .مرجَّحاً يف اخلالف فيما بينهم

الرتجيح بني أقواهلم بناء على املرّجحات األخرى اليت أييت ذكر بعضها، وأما إذا اختلفوا، فينظر يف  
 وهللا أعلم.

حسب اطالعي   –املرّجحات أو قرائن الرتجيح بني الرواايت املختلف فيها. وقد راعيت ذلك   .3
ــعة وإمكاانيت ا ــهم على  –ملتواضـ ، قال احلافظ ابن رجب: "معرفة مراتب الثقات، وترجيع بعضـ

ف، إما يف اإلســناد، وإما يف الوصــل واإلرســال، وإما يف الوقف والرفع وحنو  بعض عند االختال
ــل من معرفـته وإتقـاـنه وكثرة ممـارســــــــــــته الوقوف على دـقائق عـلل   ذـلك، وهـذا هو اـلذي حيصـــــــــ

 .(1)احلديث"

 ا ذكرها أئمة احلديث يف كتبهم ومنها:جيع فكثرية كموأما قرائن الرت 

 عند املتقدمني كأيب حامت والدارقطين وغريهم.، وهذا كثري الرتجيح ابحلفظ واإلتقان .1

. (2)"العدد الكثري أوىل ابحلفظ من الواحد" الرتجيح ابلعدد والكثرة، ملا قال اإلمام الشافعي: .2
 وغريه.وهذا جلّي يف ترجيحات احلفاظ كالدارقطين  

حديث غلط : أهل املدينة إذا كان  املشهور: قال اإلمام أمحدسلوك الرواة للجادة والطريق   .3

 .(3) يقولون: ابن املنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: اثبت عن أنس حييلون عليهما
الرتجيح ابلنظر إىل أصحاب الراوي املقدمني فيه، أي أثبت الرواة مثاًل عن الثوري، أو يف  .4

ث األعمش ويف غريهم، وهذا من أشهر قرائن الرتجيح. قال احلافظ ابن رجب: "القسم حدي
: يف معرفة أعيان الثقات، الذين تدور غالب األحاديث الصحيحة عليهم وبيان مراتبهم األول

 .(4)يف احلفظ وذكر من يرّجح قوله منهم عند االختالف"

 

  ملنةشذ:  مللكتكر مهةم اببل ملذردث س دل محملق :   اببل ملذ ن بن أ ل بن رجح معنبري  مملؤلف  شذح ابرل ملرتماي  (1) 
 .467/ 2 مأرين  -ملزر ةء   - مهتب  مملنةر 

 .1/425مملذجع ملاةب    (2)
  .308/ 3  2/100ملهةمل كبن ابلي   (3)
 .732إى  2/665شذح ابرل ملرتماي   (4)
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 دينة أحفظ احلديث املدنّيني من غريهم ألهنم أعرفالرتجيح ابعتبار البلدان واتفاقها، فمثاًل أهل امل

 .(1) ابلّرجلل أعرف هبم. قال محاد بن زيد: بلدّي الرج

وهنـاك قرائن أخرى كثرية تفيـد الرتجيح، وكـذلـك يف التفّرد وحـال املتفّرد، واملتفّرد عنـه وطبقتهمـا، ومـا 
 الرتجيح كثرية ال تنحصـــــــــــر، وال . ـقال احلـافظ ابن حجر: "وجوه(2) ردّ يرتـتب على ذـلك من قبول أو 

ــابط هلـا ابلنســــــــــــبة إىل مجيع األحـادـيث، ـبل كـل حـدـيث يقوم ـبه ترجيح خـاص، وإمنـا ينهض ـبذـلك  ضـــــــــ
املمــارس الفطن الــذي أكثر من الطرق والرواايت، وهلــذا مل حيكم املتقــدمون يف هــذا املقــام حبكم كّلي 

 .(3)حديث مبفرده" يشمل القاعدة، بل خيتلف نظرهم حبسب ما يقوم عندهم يف كل
ويف هناية الدراســـــــــة لكل حديث: بينت رأي الباحث حول احلديث، حســـــــــبما يقتضـــــــــي املقام مع كل 

 ديث.ح
 الهوامش والتوثيق:

 وراعيت فيها ما يلي:

 قمت بتوثيق أقوال نّقاد احلديث والعلم ابلعلل، وكذا أهل ا رح والتعديل. (1

 ب كتاب علل ال كتاب تراجم.مل أعّرف ابألعالم إال اندراً، ألن هذا الكتا (2

رقم النص ومل  إذا أحلت إىل املصــــادر فأصــــّدر ابســــم الكتاب مث املؤلف، وا زء والصــــفحة أو  (3
أذكر الطبعة وحنوها يف اهلوامش خشية اإلطالة حلجم الرسالة وإمنا اكتفيت بذكر هذا ابلتفصيل  

 يف فهرس املصادر واملراجع.

: ينظر كذا ختصـار أو أحلت إىل أكثر من مصـدر أذكرإذا نقلت كالم أهل العلم بتصـّرف أو ا (4
 كذا أو انظر كذا كذا.

 

ابركم ملذوموككك  أ كككل بن ابري بن اثبكككت مخلطدكككح ملبغكككلميين  حتقد  اببكككلمعردث حممكككل اببكككلمعردث وي.  ملهفكككةوككك  يف (1)
 .106  ص  اببلملذ ن ران  مطب   ملا ةي  مصذ

 .62إى  50مل ذا  ملتفصدل يف  ام: مملنهج مل رمي للرمس  معلوم ممل لف  ي. ابري ملصدةح  ص  منظذ: (2)
 .2/709رجذ ملنهت ابرى مبن ملصالح كبن  (3)
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 خطة البحث

 دمة ومتهيد وثالثة أبواب، وحتت كل ابب فصول ومباحث، وخامتة وفهارس.تتكون اخلطة من مق

وفيها أمهية البحث، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث ومنهج البحث وطريقيت فيه،   المقدمة:
 بقة وخطة البحث:والدراسات السا

 ويشتمل على األمور اآلتية:  التمهيد:

 الطرباين، رمحه هللا تعاىل ترمجة اإلمام سليمان بن أمحد •

 وصف الكتاب وبيان أمهيته •

 منهج اإلمام الطرباين يف معجمه •

 التعريف ابلتفرد، وأنواعه وأحكامه وعالقته بعلم العلل بشكل موجز  •

 ختالف الباب األول: األحاديث المعلولة باال

 ويشتمل على ثالثة فصول

                    اتصال اإلسنادالفصل األول: األحاديث المعلولة باالختالف في 
 مباحث أربعةويشتمل على 

 المعلولة باالختالف في الوصل واإلرسال. األحاديث األول:المبحث 

 المعلولة باالختالف في اإلتصال واالنقطاع. األحاديث الثاني:المبحث 

 .والرفعالمعلولة باالختالف في الوقف  األحاديث الثالث:مبحث لا

 المعلولة باالختالف بإسقاط راٍو من السند. المبحث الرابع: األحاديث

                 الفصل الثاني: األحاديث المعلولة باالختالف في إبدال اإلسناد
 مباحث ثالثةويشتمل على 

 الصحابي باآلخر.دال ختالف في إب المعلولة باال المبحث األول: األحاديث

 المعلولة باالختالف في إبدال اإلسناد دون الصحابي. المبحث الثاني: األحاديث

 المعلولة باالختالف بإدخال راٍو في السند. المبحث الثالث: األحاديث
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                   الفصل الثالث: األحاديث المعلولة باالختالف في المتن  
 ينويشتمل على مبحث

 المعلولة باإلدراج في المتن. األول: األحاديثالمبحث 

 المعلولة بالتغيير في المتن. المبحث الثاني: األحاديث

 الباب الثاني: األحاديث التي ذكر فيها التفرد 

 ويشتمل على فصلين

 األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة الفصل األول:  

 ثمانية مباحث ويشتمل على

 األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة بالحديث المشهور. ل:و األالمبحث 

عنه من  المبحث الثاني: األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة بكون المتفّرد

 .المشهورين

المبحث الثالث: األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة الستمراره في طبقات 

 متأخرة.

 تي ذكر فيها التفرد وهي معلولة بالجرح في الراوي.ث الالمبحث الرابع: األحادي

: األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة لكونها مشتملة بكالم لخامسالمبحث ا 

منكر.                                                                                                      

التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة باالنقطاع أو اإلرسال ديث : األحاادسالمبحث الس

الخفي.                                                                                         

 : األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة إلبهام الراوي أو الجهالة.سابعالمبحث ال
 تي ذكر فيها التفرد وهي معلولة بالمخالفة.ث الالمبحث الثامن: األحادي

 الفصل الثاني: األحاديث التي ذكر فيها التفرد، وهي صحيحة  

 ويشتمل على خمسة مباحث 

 األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لكونه في الطبقات األول:المبحث 
 المتقدمة.
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د معروفاً األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو م الثاني:المبحث  حتمل لكون المتفّرِ

 .بالعدالة

 المبحث الثالث: األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لكون المتفّرد من أهل
 بشيخه. االختصاص

 األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد بالمتابعة. الرابع:المبحث 

 تمل لالعتضاد بالشاهد. األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو مح  الخامس:المبحث 

 الباب الثالث: األحاديث التي سكت عنها اإلمام الطبراني 

 ويشتمل على ثالثة فصول

  الفصل األول: األحاديث التي سكت عنها، وهي معلولة باالختالف
 ويشتمل على ثالثة مباحث

 اإلسناد.األحاديث التي سكت عنها وفيها االختالف في اتصال  األول:المبحث 

 األحاديث التي سكت عنها وفيها االختالف في إبدال اإلسناد. الثاني: المبحث

 المبحث الثالث: األحاديث التي سكت عنها وفيها االختالف في المتن.

 الفصل الثاني: األحاديث التي سكت عنها وهي معلولة بالتفرد 

 مباحث ثالثةوفيه  

معلولة بالجرح في المبحث األول: األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهي 

 الراوي.

 المبحث الثاني: األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهي معلولة لجهالة الراوي.

المبحث الثالث: األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهي معلولة الستمراره في 

 تأخرة.طبقات م

 الفصل الثالث: األحاديث التي سكت عنها، وهي صحيحة 

 مباحث ثالثةوفيه 

المبحث األول: األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهو محتمل لكون التفرد في 

 المتقدمة. الطبقات
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المبحث الثاني: األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد  

 بالمتابعة.

المبحث الثالث: األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد 

 بالشاهد. 

  ـمةـاتالخ

 أذكر فيها النتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل البحث.

 الفهارس

 فهرس اآلايت القرآنية.   -1 

 فهرس األحاديث واآلاثر.      -2  

 فهرس األعالم. -3

 والبلدان.فهرس األماكن   -4

 فهرس املصادر واملراجع. -5

 فهرس املوضوعات. -6

( 500وهي )  -ت عنها، وسأقوم بدراستها جمموع األحاديث اليت أعلها اإلمام الطرباين أو سك  -2
 حديثاً.
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 بعض المصطلحات أو الرموز المستخدمة في الرسالة ألجل االختصار:
 المعنى  المصطلح م

 للمحّدث األلباين إرواء الغليل  اإلرواء  .1
 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأللباين. الصحيحة  .2
 ضوعة، وأثرها السّيء يف األّمة، لأللباين. الضعيفة واملو  سلسلة األحاديث الضعيفة  .3
 تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين  التقريب  .4
 "هتذيب التهذيب" البن حجر أيضاً  التهذيب  .5
 لسان امليزان البن حجر أيضاً  الّلسان  .6
 ميزان االعتدال للحافظ الذهيب امليزان   .7
 كشف األستار للحافظ اهليثمي الكشف  .8
 جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي أيضاً  اجملمع  .9

 سري أعالم النبالء للذهيب أيضاً  السرّي   .10
 شعب اإلميان للبيهقي  الشعب  .11
 للبيهقي أيضاً السنن الكربى  الكربى  .12
)أيضاً   الكربى  .13

 مضافاً إىل النسائي( 
 السنن الكربى لإلمام النسائي. 

 وي شرح معاين اآلاثر للطحا شرح املعاين   .14
شرح املشكل أو    .15

 املشكل
 شرح مشكل اآلاثر للطحاوي أيضاً 

 كتاب اجملروحني البن حّبان اللبسيت اجملروحني  .16
 الرمحن بن أيب حامت الرازي ا رح والتعديل لعبد  ا رح  .17
 حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم األصبهاين  "احللية"   .18
 بن حجر ايضاً فتح الباري بشرح صحيح البخاري ال الفتح  .19
 املعجم األوسط األوسط  .20
 املعجم الكبري للطرباين الكبري  .21
 املعجم الصغري للطرباين أيضاً  الصغري  .22
البن حجر )طبقات   ليسلتقديس مبراتب املوصوفني ابلتدتعريف أهل ا التعريف  .23

 املدلسني( 
 االغتباط مبعرفة من رمي ابالختالط للبسط ابن العجمي االغتباط   .24
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اختلط من الرواة الثقات للحافظ ابن الكيال )مع  من لنريات مبعرفة االكواكب  بالكواك  .25
 ملحقاته(

 العسقالينمعناه احلافظ ابن حجر  احلافظ    .26
 إشارة للحذف يف الكالم  .......   .27
 عالمة التنصيص نقل حريّف للكالم " "  .28
 أيضاً مثل الذي قبله، ويستخدم  ملة معرتضة أو حنوها  ( )  .29
 عالمة انتهاء النقل احلريف لكالم أهل العلم أهــ  .30

 غلني ابحلديث هبا.تة معظم املشفاالختصار يف أمساءها نظراً ملعر  أما املصادر احلديثية فآثرت
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د مهي 
الت 

 
 اآلتية:ويشتمل على األمور  

 الطرباين، رمحه هللا تعاىل ترمجة اإلمام سليمان بن أمحد •

 وصف الكتاب وبيان أمهيته •

 اإلمام الطرباين يف معجمه  هجمن •

.بعلم العلل بشكل موجزالتعريف ابلتفرد، وأنواعه وأحكامه وعالقته   •
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 الطبرانيترجمة اإلمام 

هو اإلمام، احلافظ، الثقة، الرحال ا وال، حمدث اإلسالم، علم املعمرين، أبو القاسم،   اسمه ونسبه:

 1اين، صاحب املعاجم الثالثة.سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرب 

 2ولد مبدينة عكا يف شهر صفر سنة ستني ومائتني، وكانت أمه عكاوية.  مولده:

احلديث من الشام إىل العراق واحلجاز واليمن ومصر وبالد ا زيرة  رحل يف طلب رحالته العلمية:

 3الفراتية، وأقام يف الرحلة ثالاث وثالثني سنة.

ن ابراهيم الدبري، وادريس بن جعفر العطار، الدمشقي، واسحاق ب وروى عن: ايب زرعة شيوخه:
يزيد بن عقال احلراىن،   وبشر بن موسى، وحفص بن عمر سنجة، ابو الفوارس امحد بن عبد الرمحن بن

وامحد بن حممد بن عبد هللا بن صدقة ابو بكر احلافظ البغدادي، وامحد بن عبد الوهاب احلوطي، وامحد 
ل البالسي، وامحد بن ابراهيم البسري، وامحد بن اسحاق بن ابراهيم بن نبيط االشجعي بن ابراهيم بن في

ب، وامحد بن داود البصري مث املكي، وامحد صاحب تلك النسخة املوضوعة، وامحد بن اسحاق اخلشا
ومن: بن حممد بن حي  بن محزة البتلهي، وامحد بن خليد احلليب، لفيه هبا يف سنة مثان وسبعني ومائتني،  

أمحد بن زايد الرقي احلذاء صاحب حجاج األعور، وابراهيم بن سويد الشبامي، وابراهيم بن حممد بن 

 4بزة الصنعاين.

 
 ( 16/119)  لإلمةم ملا يب  ملنةشذ: مؤسا  ملذسةل   ط: ملثةلث  سع مابالم ملنبالء  - 1
 نفم مملذجع.  -2
  محملق :    ل بن حممل بن إبذم دث بن أيب بهذ مبن خرهةن ملربمهي مإلربريأ  لزمةنوادةت مكابدةن ومنبةء مبنةء م   -3

 ( 2/407)  بعوت -يمر صةير    ملنةشذ:  إراةن اببةس 
 ( 16/121)سع مابالم ملنبالء   -4
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ليفة ا محي، وأبو عبد هللا حممد بن اسحاق بن حممد بن حي  بن منه األصبهاين، وأبو أبو خ  تالمذته:
بهاين، واملسند أبو بكر حممد بن عبد هللا بن بكر امحد بن موسى بن مردويه األصبهاين، وأبو نعيم األص

 1وهو ممن روى معجم الطرباين الكبري والصغري.  –أمحد بن إبراهيم بن ريذة األصبهاين  

 ناء العلماء عليه:وث

: هو أشهر من أن يدل 335قال أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد الرمحن، كما يف مناقب الطرباين ص 
 واسع العلم كثري التصنيف.  –هللا  رمحه  –على فضله وعلمه، كان  

: ما اعرف أليب القاسم نظريا، مسعت عنه ومسع مين، 347وقال ابن عقدة كما يف املناقب ايضا ص 
 رأيت أحدا أعرف ابحلديث وال أحفظ لألسانيد منه. اهـ.  أعلمينا من مشائخنا. وقال أيضا: ال  ومسعن

 فاظ املكثرين والرحالني.حلا  أحد(:  22/163وقال ابن عساكر يف "اتريخ دمشق" )

 ااحلفاظ املذكورين.  أحد(:  3/916وقال ابن منده كما يف "تذكرة احلفاظ" )

(: حافظ عصره، وصاحب الرحلة، رحل إىل داير مصر، واحلجاز، 4/42"األنساب" )وقال السمعاين يف  
ابن أيب يعلى واليمن، وا زيرة، والعراق، وأدرك الشيوخ، وذاكر احلفاظ، وصنف التصانيف. وقال 

(: كان أحد األئمة واحلفاظ يف علم احلديث، وله تصانيف مذكورة، 2/50احلنبلي يف "طبقات احلنابلة" )
 مشهورة.  وآاثر

 وقال أبو العباس أمحد بن منصور الشريازي: كتبت عن الطرباين ثالمثائة ألف حديث، وهو ثقة.

اخه وأقرانه والناس، وحدث عنه ابن (: حدث عن أشي4/42وقال ابن نقطة يف "تكملة اإلكمال" )
 ألصبهانيان يف "صحيحيهما."مردويه وأبو نعيم ا

 اإلمام الثقة الرحال ا وال، حمدث اإلسالم، علم املعمرين.  (:16/119وقال الذهيب يف "النبالء" )

 
 (8/143)    ط: يمر ملغذب مإلسالميت بشةر  لإلمةم ملا يب   َوَوادةت مملشة ع َومأابالم اترو  مإلسالم  - 1
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رسان (: احلافظ العالمة احلجة، بقية احلفاظ، مسند الدنيا، كان من ف3/912وقال يف "تذكرة احلفاظ" )
 هذا الشأن مع الصدق واالمانة.

احلفظ، بصريا (: احلافظ العلم مسند العصر، كان ثقة صدوقا واسع 106-2/105وقال يف "العرب" )
 ابلعلل والرجال واألبواب، كثري التصانيف.

(: اىل الطرباين املنتهى يف كثرة احلديث وعلوه، فانه عاش مائة سنة، ومسع 2/195وقال يف "امليزان" )
(  440و ابن ثالث عشرة سنة، وبقي اىل سنة ستني وثالمثائة، وبقي صاحبه ابن ربذة اىل سنة )وه

(: احد احلفاظ املكثرين 4/95حملاسن يوسف بن تغري يف "النجوم الزاهرة" )وقال ابو ا  فكذلك العلو.
 الرحالني، مسع الكثري وصنف املصنفات احلسان.

اىل، وله احلفظ كان من احلفاظ واألشداء يف دين هللا تع  (:14/206وقال ابن ا وزي يف "املنتظم" )
 القوي، والتصانييف احلسان.

(: احد األئمة املعروفني، واحلفاظ املكثرين، والطالب 4/21لبلدان" )وقال ايقوت احلموي يف "معجم ا
 الرحالني ا والني، واملشايخ العمدين، واملصنفني احملدثني، والثقات األثبات املعدلني.

 (: هو مسند اآلفاق، ثقة له املعاجم الثالثة.4/311ابن انصر الدين كما يف "شذرات الذهب" )  الوق

عة حفظه، وكثرة حديثه، القصة املشهورة اليت وقعت له مع أيب بكر ا عايب، قلت: ومما يدل على س
ألذ من الرايسة   فقد قال حممد بن احلسني بن حممد الكاتب ابن العميد: ما كنت أظن أن يف الدنيا حالوة

كان والوزارة اليت أان فيها، حىت شاهدت مذاكرة سليمان بن أمحد الطرباين وأيب بكر ا عايب حبضريت، ف
الطرباين يغلب ا عايب بكثرة حفظه، وكان ا عايب يغلب الطرباين بفطنته وذكاء أهل بغداد، حىت ارتفعت 

 أصواهتما، وال يكاد أحدمها يغلب صاحبه.

ث ليس يف الدنيا إال عندي، فقال هاته، قال: ان أبو خليفة ان سليمان بن : عندي حديفقال ا عايب
اين: أان سليمان بن أيوب ومن مسعه أبو خليفة منه، فامسعه مين حىت ايوب وحدث ابحلديث، فقال الطرب 

يد: فوددت يعلو فيه إسنادك، وال تروي عن أيب خليفة عين، فخجل ا عايب وغلبه الطرباين، قال ابن العم 
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يف مكاين أن الوزارة والرايسة مل تكن يل، وكنت الطرباين، وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطرباين ألجل 

 1ديث. اهـ.احل

مصنفاته: وله املصنفات املمتعة النافعة الغريبة منها املعاجم الثالة: "الكبري" و "األوسط" و "الصغري" 
بري. مسند الشاميني. واخللق الكثري. وتفسري القرآن الككتبه، وروى عنه احلافظ ابو نعيم   أشهروهي 

وائل. كتاب الدعوات. كتاب الرمي. كتاب دالئل النبوة. الطواالت يف احلديث. عشرة النساء. كتاب األ

 2السنة. كتاب املكارم وذكر األجواد. كتاب املناسك. كتاب النوادر وغري ذلك.

 وفاته:

 ان يقول: الزاندقة سحرتين.وقيل: ذهبت عيناه يف آخر أايمه، فك

عام وعشرة  قال ابو نعيم تويف لليلتني بقيتا من ذي القعدة سنة ستني وثالث مائة قلت: استكمل مائة
 وحديثه قد مأل البالد.  أشهر

 وصف الكتاب وترتيبهثانياً: 
 أهمية الكتاب ومزيته:

تها وموضوع التفرد أو الكتاب يتمثل يف مجع األحاديث الغرائب والفوائد والتنصيص على غراب -1
 حلديث.املخالفة فيها، فهو يعد مصدرا اساسيا لعلل ا

الكتاب بقوله: "املعجم األوسط يف ست جملدات كبار، على وقد خلص احلافظ الذهيب وصف هذا  
معجم شيوصخ؛ أييت فيه عن كل شيخ مبا له من الغرائب والعجائب، فهو نظري كتاب األفراد للدار 

لته وسعة روايته، وكان يقول: "هذا الكتاب روحي" فانه تعب عليه، وفيه كل قطين، بني فيه فضي

 3نفيس وغزيز ومنكر.

 
حتقد  ابري    ةبن اباةكذ بك ممل ذوف  ي ب  و بن اببلو ملشةا  مةم ابري بن معان بنإل ل...... رو  ملون  يمش  ولكذ اضرهة ات -  1

 . 16/124ابالم ع مأ(  وس22/167)  يمرملفهذ بعوت   شعي
 ( 2/407وادةت مكابدةن ومنبةء مبنةء ملزمةن ) - 2
 ( 3/912) ا يب ظ لرة معف كذ ا   - 3       
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ابن حجر يف "النكت": من مظان األحاديث األفراد "مسند" أيب بكر البزار؛ فإنه وقال احلافظ 

 1أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه، وتبعه أبو القاسم الطرباين يف "املعجم األوسط".

الكتب التي اعتنت بالغرائب، كالمعجم الصغير له، وقد اعتنيا بذكر ًا من فهو إذ
 ابة فيها.األحاديث الغرائب، وبيان وجه الغر 

جند يف األوسط األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة، تباينت أسانيد الكتاب صحة وضعفا؛  -2
الكتاب، بل املقصود مجع  واملؤلف مل يويل هذا األمر كبري اهتمام ألنه ليس املقصود من هذا

 2الغرائب والفوائد، وقد وىف املؤلف ابملقصود، فجزاه هللا خرياً.
 كثري من الزوائد على الكتب الستة.اشتماله على   -3
 ( نصا مسندا حسب طبعة دار احلرمني القاهرة.9489عدد أحاديثه ) -4
ية ا ليلة؛ ومن معاجم اإلمام الطرباين تعد من مصادر السنة النبوية األصيلة ذات األمه -5

الستة، وكذا من الزوائد على الكتب  املوسوعات الكبرية املسندة؛ وذلك الشتماهلا على كثري
تعد من ابرز املصادر األصيلة يف معرفة الصحابة، وذكر انساهبم ووفياهتم وفضائلهم، ويتجلى 

الم واملسلمني خري فيها ما ينبئ عن إمامة مؤلفها وسعة علمه، نسأل هللا أن جيزيه عنا وعن اإلس
 ا زاء.

 منهج الطبراني في المعجم األوسط:
وف املعجم، ومل يتقيد برواية عدد معني لكل شيخ؛ بل قد أن الطرباين أسامي شيوخه على حر  -1

 يكثر وقد يقل حبسب روايته عن هذا الشيخ، حبسب املستغرب من املروايت.
كامال يف اول   دفيذكر السن وإذا تكرر سند واحد لعدة أحاديث من مروايت شيخ واحد، -2

 ".وإبسنادهموضع، مث إن تكرر السند بتمامه يقول فيما لييه: "

 

 (2/708) رجذ  بن  ل أ  ملصالحمبن  كتةب ملنهت ابرى _ 1         
(  باتةن  2/708( طبع: يمر معذمني ملقة ذ   ملنهت ابرى مبن ملصالح ) 1/23مأوسط )مقلم  حتقد  ممل جث  -  2

 ( 82محمللهني لرل ركي )ص: 
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كل حديث ببيان ما وقع فيه من االنفرادات، فيقول: مل يروه إال فالن عن فالن.....،   يعقب -3
 او تفرد به فالن عن فالن....

ا"، وهي أرفع صي  ء "حدثنة األداصيغة األداء يف الرواية: مجيع رواايت املعاجم مروية بغصي -4
 األداء، كما قرر ذلك اإلمام ابن الصالح.

هتماما كبريا، حىت يشعر املطلع على معجمه أن هذا النوع من العلة اهتمام الطرباين ابلتفرد ا -5
سبب رئيس يف أتليفه للمعجم األوسط، وهلذا؛ فقد اخذ التفرد النصيب األغلب من كتابه، 

 ة التفرد أكثر بكثري من عدد األحاديث اليت فيها علة االختالف.وعدد األحاديث اليت فيها عل
األحاديث اليت يف الصحيحني   يف معجمهيورد  ألنه  لة بذاته؛ وذلك  التفرد عند الطرباين ال يعد ع  -6

 او أحدمها.
انه يذكر التفرد يف االغلب، ويسكت احياان عن بعض األحاديث، ويوجد يف املعجم االوسط  -7

 اليت سكت عنها الطرباين، وهي معلولة، او صحيحة.كثري من األحاديث  
 .الرواة يف احلديث يف معجمه هذاال حيكم على  إن االمام الطرباين   -8
قد يذكر الطرباين يف كالمه تعليل احلديث سواء كان ابالختالف او ابلتفرد، وقد يشري اىل  -9

 احتماله او عدم احتماله ابملتابعات وغريها من القرائن.
ه بسند آخر، وذلك ألغراض متعددة؛ كان يكون أحد احلديث ويتبعاحياان يورد  -10

 خر معلوال، أو يكون متابعا آلخر، او يكون أحدها دالال لتعليل اآلخر.الطريقني حمفوظا واآل
إذا كان احلديث مرواي من عدة طرق من الصحابة، او كان مشهورا عن الصحايب او  -11

ه من اعلى طرقه، إال ان يزيد أحد فيه فيكتب من بعد طبقة التابعني، فيكتفي الطرباين إبيراد
 اجل الزايدة.

ت اليت مسعها من شيخه يف موضع واحد، فاذا انتهى من ذكر انه يورد كل املرواي -12
 مروايت هذا الشيخ انتقل إىل ذكر مروايت شيخ آخر، وهكذا.
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 توضيح حول معاجم الطبراني الثالثة:

 الكبير، واألوسط، والصغير

رضي  – احلقيقة مسند، مبع  انه مصنف على مروايت الصحابة بري: وهو يفاملعجم الك -1
، فذكر ابتداًء مروايت العشرة املبشرين، مث تالهم مبروايت غريهم من -عنهم أمجعني هللا 

صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فإن قيل: إن كانت طريقة تصنيف املعجم الكبري 
ام الطرباين معجما؟، وجوابه: أن اإلمام الطرباين أورد الصحابة على املسانيد، فلما مساه اإلم

 رة املبشرين على حروف املعجم، ولذلك مساه معجما.من بعد العش
املعجم األوسط: وطريقته أن يورد كل املروايت اليت مسعها من شيخه يف موضع واحد، فإذا   -2

 ر، وهكذا.انتهى من ذكر مروايت هذا الشيخ انتقل إىل ذكر مروايت شيخ آخ
 عه منه.مسط مما  خ من شيوخه حديثا واحدا فقاملعجم الصغري: وطريقته أن يورد لك شي -3

ومن خالل هذا العرض املصغر لكال املعجمني )األوسط والصغري(، أحب أن اذك ما يتميز به 
 هذان املعجمان:

أن الطرباين ذكر شيوخه على حروف اهلجاء، وحينئذ يسهل على الباحث اإلطالع  •
النظر يف الرواية الىت يبحث عنها من خالل معرفته اسم شيخ الطرباين، وكذلك  على

 مروايت أي شيخ من شيوخ الطرباين جمموعة يف موضع واحد.
أن الطرباين تكلم على كل رواية يف هذين املعجمني من حيث الغرابة والتفرد، فهما  •

 يعدان بذلك كتااب أفراد وغرائب.
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 مفهومه تعريف التفرد وبيان

 تعريف التفرد لغةً:

والراء والدال اصل صحيح يدل على وحدة، من ذلك: الفرد  : ))فرد: الفاء 1قال ابن فارس 
 هو الوتر((.

 فالفرد: مصدر يدل على الوحدة وعدم النظري او القرين.

 : ))الفرد: ما كان وحده((.2قال اخلليل

 : ))الفرد: الذي ال نظري له((.3وقال ابن منظور

 .4 الواحد، ومجعه: فـ َراَدى: الذي ال خيتلط به غريه، فهو أعّم من الوتر وأخّص من  ْرد  الفَ 

 : ))وثوٌر َفرٌد وفارٌد وَفر ٌد وفـََرٌد وَفريٌد كل ه مبع  منفرد...((.5قال ا وهري

ت م واَن فـ   ئـْ َراَدى َكَما وا مع: أفراٌد على القياس، وف رادى على غري قياس، ومنه قوله تعاىل: ﴿َولََقْد ج 
 [.94َخَلْقَناك ْم َأوََّل َمرَّةي﴾ ]األنعام:  

وأما الفعل: فيستعمل منه الثالثي اجملرَّد، واملزيد: الرابعي واخلماسي والسداسي، فيقال: فـََرَد ابألمر، 
 وأفَرَد، وتـََفرََّد، وانَفَرَد، واستَـْفَرَد؛ إذا تفرََّد به.

 
 ( مةي  ]اذي[. 4/500)  وت.حتقد  اببلملاالم  ةرون  يمرملهتح مل رمد  بع    أ ل بن اةرسم جث مقةودم ملرغ     - 1
ي    محملق :   ك(170اببل ملذ ن مخلردل بن أ ل بن ابمذو بن مدث ملفذم دلي ملبصذي )مملتكىف:  يب   أكتةب مل ني  - 2

 . ( 8/24)  مةي  ]اذي[ يمر ومهتب  مهلالل  ملنةشذ:   مهلي مملخزومي  ي إبذم دث ملاةمذمئي
ملذووف ى مإلاذوقى )مملتكىف:  لفضل  مجةل مللون مبن منظكر مأنصةري مل بن مهذم بن ابرى  أبك م حمل لاةن مل ذب  - 3

 ( مةي  ]اذي[. 3/331)  بعوت - يمر صةير   ملنةشذ:   ك(711
  محملق :   ك(502ملقةسث معاني بن حممل ممل ذوف فلذم ح مأصفهةىن )مملتكىف:   يب أ مملفذيمت يف  ذوح ملقذدن  - 4

 ( مةي  ]اذي[. 629)  يمش  بعوت -ملقرث  مللمر ملشةمد    يمر ملنةشذ:  صفكمن ابلانن مللمويي
  حتقد :   ك(393أبك نصذ إمسةابدل بن  ةي معك ذي ملفةرميب )مملتكىف:   مملؤلف:  ملصحةح اتج ملرغ  وصحةح مل ذبد  - 5

 ( مةي  ]اذي[. 2/518) بعوت  - يمر مل رث لرمالوني  ملنةشذ:  أ ل اببل ملغفكر ابطةر
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فيقال: استفرَد الشيَء، ه وابلباء؛ ى ابلباء، وأما املزيد فيتعدَّى بنفسفالثالثي اجملرد الزٌم وميكن أن يتعدَّ 

 .1وأفرده؛ أي جعله فرداً، ويقال: انفرد به، واستفرد به، وتفرَّد إذا جاء به وحده

 تعريف التفرد اصطالحا:

إمنا جيري ليس هناك يف كتب علوم احلديث تعريف ملسألة التَّفرُّد ابملفهوم الذي هو مدار هذا البحث، و 
التواريخ واملشيخات والتخرجيات، ابإلضافة إىل تناول بعض جوانبه ذكر التَّفرُّد يف كتب العلل والرجال و 

 يف طي أحباث مصطلح احلديث.
التفرُّد: ما أييت من طريق راوي واحدي، دون أن يشرََكه  غري ه " أول ما سبق إليه هو عبد ا واد محام، قال:

دوهنا، بزايدة فيه او بدون زايدة، يف أبصل احلديث او جبزء منه، مع املخالفة أو من الرواة، سواء كان 
 .2"ضابطاً كان الرَّوي او دون ذلك  املنت او السََّند، ثقة

 وقد استعمله العلماء يف املعاين التالية:
تابع، وال أوال: التفرد املطلق أبصل احلديث، أبن ال يعرف احلديث إال من هذا الطريق، وال يكون له م

 شاهد.
الواقع يف السند أاي كان موقع هذا التفرد، ومنه ما يتفرد به الراوي عن شيخ معني، وال اثنياً: التفرد 

 يروى عنه غريه.
 اثلثاً: أن ينفرد الراوي بزايدة يف سند احلديث، أو يف متنه.

غريه   ها احملدثون تفردا إذا مل يتابعهرابعاً: خمالفة الراوي لغريه من الرواة، سواء يف السند، أو يف املنت، مسا
 من الرواة.

 خامساً: تفرد أهل بلد برواية حديث، وال يعرف احلديث إال من رواة ذلك البلد.

 
 ( مةي  ]اذي[.8/484(  واتج مل ذوس )2/519) ونظذ: ملصحةح   - 1
 . 90ملتفذي يف رومو  معلوم ل بل معكمي  ةم ص  - 2
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سادساً: التفرد بنسخة من السند، أبن ال يروى هبذا السند غري هذا الراوي، صحيحة كانت تلك 

 .1النسخة أو ضعيفة، حجة كان الراوي أو ال

 بـ"العلل": رد وعالقتهأهمية التف

احلافظ بن الصالح )بعد تعريف للحديث "املعلل"(: وّيستعان على إدراكها )أي إدراك العلة( قال  
. فالتفرد إذاً، وسيلة مهّمة للكشف عن (2)بتفرد الراوي، وخمالفة غريه له، مع قرائن تنضّم إىل ذلك"

 النكارة والعلة، والوهم واخلطأ.

د املتقدمني من أهل العلم ابحلديث، فنجد اإلمام عة عنث ابلتفرد وعدم املتابولذلك كثر إعالل احلدي
 .(3)البخاري والع قيلي وابن عدّي وغريهم، كثرياً ما ي عّلون احلديث بقوهلم: "ال يتابع عليه"

قلت: وعليه، فعناية النّقاد ابلتفرد ابلغة، لبيان العّلة، والكشف عنها، وكذلك النكارة )وهي نوع من 
لوم احلديث. والتفرد يكون مع املخالفة وقد يكون مطلقًا وله أحكام العلة( وهو من أدّق وأصعب ع

 خاصة به يف مباحث علوم احلديث.
 حكم التفرد:

التفرد قد يكون من الثقة، وقد يكون من الضعيف، ولكّل منهما أحوال خاصة توجب النظر فيه 
ه يدور حول مظّنة اخلطأ ابط العام لقبول التفرد وردّ استقالاًل من دون حكم كلي عام شامل، لكن الض

الناطة عن التفرد، ألن األصل يف احلديث: الشهرة واالنتشار خاصة، يف عصر انتشار الرواية كالقرن 
 .(4)األول والثاين والثالث اهلجري

يث على حديث احملدث: إذا ما عرضت روايته للحداملنكر يف قال اإلمام مسلم رمحه هللا: "وعالمة 
أهل حفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو مل تكدتوا فقهاء، فإذا كان األغلب من رواية غريه من 

حديثه كذلك، كان مهجور احلديث غري مقبوله، وال مستعمله... ألّن حكم أهل العلم، والذي نعرف 
من أهل العلم واحلفظ من مذهبهم يف قبول ما يتفرد به احملدث من احلديث: أن يكون قد شارك الثقات  

 بعض ما رَوْوا، وأمعن يف ذلك على املوافقة هلم، فإذا و جد كذلك، مث زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند يف
فأما من تراه يعمد ملثل الزهري يف جاللته، وكثرة أصحابه، احلفاظ املتقنني حلديثه   أصحابه، قبلت زايدته.

 
 . 89أنظذ: ملتفذي يف رومو  معلوم ل بل معكمي معمةم ص  - 1
ُوري ل مملقلم  يف ابركم معلوم  _ 2  . 90ص ممل ذوف فبن ملصالح. يمرملهتح مل رمد  بعوت  ثمةن بن اببلملذ ن ملشهذ
مذم ب  ي.    حتت مللكن  –ملطب  : يمئذ  ممل ةرف مل ثمةند   ردلر دفي  ملتةرو  ملهبع لالمةم حممل بن ممسةابدل ملبخةري _3

 و ع ة من مملكمضع.   6/19و 3/18  2/86   1/110حممل اببل ممل دل خةن.
   7/24  6/15  3/16  1/193 أنظذ: ملهةمل كبن ابلي_  4
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مشرتك. قد نقل أصحاهبما عند أهل العلم مبسوط    وحديثهما  –وحديث غريه، أو ملثل هشام بن عروة  
فريوى عنهما، أو عن أحدمها، العدد من احلديث مما ال   –يف أكثره    عنهما حديثهما على االتفاق منهم

يعرفه أحد من أصحاهبما، وليس ممن قد شاركهم يف الصحيح مما عندهم، فغري جائزي قبول حديث هذا 
 .(1)الضرب من الناس، وهللا أعلم"

التفرد إمنا يكون من راوي ثقة حافظ من العارفني ابحلديث واملربّزين يف الرواية. وأما وعليه: فإن قبول  
الضعفاء أو ممّن هم من أهل املراتب دون الطبقة األوىل من أصحاب اإلمام املروي عنه، فتفردهم 

تفرد ليها رواهتا، والمردود غري مقبول. وهلذا أعّلت كثري من األحاديث أبهنا منكرة، وال يتابع ع
 واملخالفة هلا عالقة وطيدة بـ الشاذ، واملنكر واملدرج من أنواع احلديث املعل، وهللا أعلم.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1/6)  بعوت – إردةء ملرتمث مل ذيب  يمر  ملنةشذ:   حممل اؤمي اببل ملبة ي حملق :م  صحدح مارث  مقلم  ملهتةب  -1
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 الباب األول 

 األحاديث المعلولة باالختالف     

 وفيه تمهيد وفصلين:      

          األحاديث المعلولة باالختالف في الفصل األول:        
 اتصال اإلسناد

األحاديث المعلولة باالختالف في  الفصل الثاني:       
 إبدال اإلسناد
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 تمهيد
إن اإلمام الطرباين قد أورد يف معجمه األوسط هذا كّماً غري هنّيي من األحاديث اليت اعّلها ابالختالف،  

 سواًء يف اإلسناد أو يف املنت أو فيهما معاً.
لى وجـه خيـالف مـا رواه اآلخر، إســـــــــــنـاداً أو متنـًا أو حنو ذلـك. ي الراوي حـديثـًا ع واالختالف: أن يرو 

 ، وحتت كل فصل مباحث.فصلنيحديثاً بدون املكرر، وفيه   16وعدد األحاديث يف هذا الباب  
انيد االختالف قضــــية جوهرية ال يســــتهان هبا يف علم علل احلديث. إذ أن املنت الواحد قد يصــــّح أبـســـ 

يق بينما ال يصـــّح من طريق آخر، صـــحيح إبســـناد، منكر إبســـناد رى، أو يصـــّح من طر وال يصـــّح أبخ
 وغريمها. والدار قطينآخر وهلذا اهتم العلماء هبذا املبحث، كابن املديين  

والباب الذي حنن بصدده يعاجل هذه املسألة. وقد بيّنت أوجه االختالف عن املدار، ورّجحت قول من  
 والقول الراجح يف دفع االختالف. يف شيخ معنّي.وله عند االختالف يعتمد ق
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 ولاألالفصل 
 مألحندفث ملإللنولس ةنالختلف اله متصنل م و ند 

 

 وفيه أربعة مباحث: 

 المبحث األول: األحاديث المعلولة باالختالف في الوصل واإلرسال 
ل المعلولة باالختالف في االتصا المبحث  الثاني: األحاديث 

 واالنقطاع 
 المبحث  الثالث: األحاديث المعلولة باالختالف في الرفع والوقف 

 المبحث  الرابع: األحاديث المعلولة باالختالف بإسقاط راٍو من السند 
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 المبحث األول

 مألحندفث ملإللنولس 

 ةنالختلف اله ملوص   م رونل

 . أحاديث ثالثة وفيه

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
39 

 

 الباب األول                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال
   

قال:  1حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحيم بن زيد الحوطيني: قال الطبرا - 55[ 1]

قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا   3قال: نا األوزاعي  2نا أبو المغيرة

بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا 

لماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض الع

 .رءوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا«

كذا حدثنا أبو زيد هبذا احلديث متصل اإلسناد، عن عبد هللا بن عمرو حدثنا أمحد   قال الطبراني:
عن أبيه، عن النيب   قال: ان أبو املغرية قال: ان األوزاعي، عن هشام بن عروة،  4بن عبد الوهاب بن جندة

 ناد: عبد هللا بن عمرو.صلى هللا عليه وسلم، ومل يذكر يف اإلس

 :تخريج الحديث
مسلم ( حدثنا إمساعيل بن أيب أويس، قال حدثين مالك. و أخرج 100) البخاري يف صحيحهأخرج 

( حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير. وأخرجه النسائي يف الكربى 2673-13رقم ) يف صحيحه
أيوب، وحي  بن ( قال: أخربان عمرو بن علي، قال: حدثين عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا  5876)

( قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد هللا بن إدريس، وعبدة، وأبو معاوية، 52سعيد. وابن ماجه )
هر، ومالك بن د هللا بن منري، وحممد بن بشر، ح وحدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسوعب

نا هارون بن إسحاق ( قال: حدث2652أنس، وحفص بن ميسرة، وشعيب بن إسحاق. والرتمذي )
 اهلمداين قال: حدثنا عبدة بن سليمان.

 
ُول و دل  -1 أبك اببل و ملشةمي معبري معكطي نادح أ ل بن اببل   ك أ ل بن اببل ملذردث بن وزول بن اضدل أبك 

: ك و ذف رةلهللا. و ةل ملا يب يف  (3/114ملك ةب معكطي.  ةل مبن ملقطةن يف بدةن ملك ث ومإلوهةم يف كتةب مأرهةم )
    (: محمللث  كةن ردة سن   اع وسب ني ومةئتني  و ةل أبك ملطدح انوف بن صالح : صلو  13/153أابالم ملنبالء )

يف إطال    - ر هللا و  -كةف يف  كهدقهللا لكك  كسع ملا يب   -مع ابلم معةرح  - و ةل: "ووصف ملا يب لهللا أبنهللا حملث 
سب  كالم مبن ملقطةن؛ أنهللا وطر  للك أوضة ادمن مل وصذح بتكهدقهللا  ولدم  ام مبت ني". إرشةي  للك. وك وذي ابرى مة 

 ( 126ر ث  1/127ملقةصي ومللمي إى  ذمجث شدٍك ملطربمي )
 (4145 ك اببل ملقلوس مبن معجةج مخلككي أبك مملغع  معمصي هق  من ملتةس  .  قذوح ملتهاوح ) -2
ُمابي أبك ابمذو ملفقدهللا هق  جردل من ملاةب  .  قذوح ملتهاوح ) ك اببل ملذ ن مبن اب -3  ( 3967مذو مبن أيب ابمذو مأو
ُي   ك أبك اببل و ملشةمي أ ل بن اببل ملك ةب  -4 ُي: كةن هق  صلو ة. سؤمكت معةاظ لارفي خلمدم معك  ةل معك

إرشةي  أنظذ: (: صلو .  73يف ملتقذوح ). و ةل ملا يب: محمللث مل الم من كبةر شدٍك ملطربمي. و ةل معةاظ 58ص
 ( 136 \132ملقةصي ومللمي إيل  ذمجث شدٍك ملطربمي أيب ملطدح انوف بن صالح )
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حاق، وعبدة بن سليمان( عن هشام كلهم )مالك، جرير، حي  بن سعيد، حممد بن بشر، وشعيب بن إس
 عاص، متصل اإلسناد.بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو بن ال

(  14-2673)  صحيحهيف    ( قال: حدثنا سعيد بن تليد. ومسلم7307)يف صحيحه  وأخرج البخاري  
شريح،   قال: حدثنا حرملة بن حي  التجييب. كالمها )سعيد، وحرملة( ابن وهب، حدثين عبد الرمحن بن 

وفيه  ،و متصل اإلسناد وغريه عن أيب األسود. من طريق أيب األسود عن عروة عن عبد هللا بن عمر 
( أخربان حممد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: 5877القصة، وأخرجه النسائي يف الكربى )

 أنبأان معمر، عن الزهري. 

  بن عمرو بن العاص وفيه قصة.كالمها ) أبو األسود، والزهري( عن عروة عن عبد هللا

 دراسة العلة في الحديث: 

 ملغرية، واختلف عنه؛روى هذا احلديث أبو ا

فرواه أبو زيد أمحد بن عبد الرحيم بن زيد احلوطي قال: ان أبو املغرية قال: ان األوزاعي قال: حدثين 
 هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو، متصل اإلسناد.

ه مرساًل، أمحد بن عبد الوهاب بن جندة عن أيب املغرية عن األوزاعي عن هشام بن عروة، عن أبيورواه 
 مل يذكر فيه عبد هللا بن عمرو.

عن أيب املغرية عن األوزاعي عن هشام، يوافق رواية  صدوق كماذكرت، لكن روايته زيد احلوطيوأبو 
الناس )مالك، جرير، حي  بن سعيد، حممد بن بشر، وشعيب بن إسحاق، وعبدة بن سليمان( عن 

 هشام، يف اتصال اإلسناد.

مل و عن هشام،  عي  عن أيب املغرية عن األوزا  فهو أيضا صدوق، لكنه تفرد به  ابوأما أمحد بن عبد الوه
 د.يتابعه أح

 رأي الباحث:

وصلت إىل نتيجةي أن طريق أيب زيد احلوطي عن أيب املغرية، متصاًل هو حمفوظ. ألنه يوافق رواية الناس 
 عن هشام.

 خالف الثقات.، و يتابع عليه أحدفوظ. ألنه مل  واإلسناد املرسل عن أمحد بن عبد الوهاب غري حم
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قال:  1واضح العسال المصريقال الطبراني: حدثنا أحمد بن إسحاق بن  – 162[ 2]

 4، عن موسى بن عقبة3قال: نا محمد بن جعفر بن أبي كثير 2نا سعيد بن أبي مريم
قال: سألت عبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن  ، عن عامر الشعبي،5عن أبي إسحاق

ال: »ثالث عشرة: كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالليلة؟ فقاعمر: كيف 
 .ر بثالث، وركعتين بعد الفجر«ثمان، ويوت

جوده موسى بن عقبة، فرواه متصال عن ابن عمر وابن عباس. ورواه شريك: عن أيب   قال الطبراني:
 .إسحاق، فلم يصله

قال: ان شريك، عن أيب إسحاق. عن   7د العبديقال: ان شهاب بن عبا  6حدثنا حممد بن النضر األزدي
عامر الشعيب قال: قدمت املدينة، فسألت عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل؟ فأمجعوا 

 على »ثالث عشرة، منها الوتر، وركعتني قبل الفجر«.

 تخريج الحديث:

ا أيب. والنسائي  نقال: حدث حممد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد املديينعن ( 1361أخرجه ابن ماجه )
(  12568والطرباين يف املعجم الكبري)  ،(1668والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )،  (408يف الكربى )

 سعيد بن أيب مرمي.من طرق عن  
قال: " سألت   ،عن عامر الشعيب    ،عن أيب إسحاق    ،كالمها عن حممد بن جعفر. عن موسى بن عقبة  

كان صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليل فقال: نهما كيف  ابن عباس وابن عمر رضي هللا ع 
 مثان ويوتر بثالث وركعتني بعد الفجر« ،»ثالث عشرة ركعة  

 
 ". جمهكل معةل " ( 1/91/63ومللمي ) ةل أبك ملطدح يف إرشةي ملقةصي    مكى  ذوش أبك ج فذ   ك  - 1
فلككء أبك حممل مملصذي ]و ل وناح إى جل جلجل[ هق   بن سةمل مبن أيب مذمي معمحي  ك س دل بن معهث بن حممل  - 2

 ( 2286هبت اقدهللا من كبةر مل ةشذ .  قذوح ملتهاوح )
 ( 5784كثع مأنصةري مكك ث ممللي أخك إمسةابدل و ك مأكرب هق .  قذوح ملتهاوح )   ك حممل مبن ج فذ مبن أيب - 3
ُي إمةم  هق  اقدهللا بن أيب ابدةش مأسلي  ك مكسى بن ابقب    - 4  (6992مل وصح أن مبن م ني لدنهللا.  قذوح )  يف مملغة
هق  مهثذ ابةبل من    مهلملمي أبك إسحة  ملابد ي بن اببل و مبن اببدل ووقةل ابري ووقةل مبن أيب ش ع   ك ابمذو  - 5

 (5065ملثةلث  مخترط أبخذ .  قذوح )
ُيي. هق    ةل مبن ابقل : مس ت ابب - 6 بن اببلوس  وقككن: هق   ل و بن أ ل  وحممل  ك حممل بن أ ل بن ملنضذ مأ

 (. 803)  ( وإرشةي ملقةصي ومللمي359ر ث  6/1009. اترو  مإلسالم لرا يب )ك أبس بهللا 
 ( 2826بن اببةي مل بلي أبك ابمذ ملهكيف هق .  قذوح )ك شهةب   - 7
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، قال: حدثنا ابن 1( قال: أخربان حممد بن بشار1358و)  ،(409وأخرجه النسائي يف السنن الكربى )
النيب صلى هللا عليه وسلم: كان أن  ، عن أيب إسحاق، عن أيب سلمة، والشعيب3، عن شعبة2أيب عدي

 »يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة«
 

 دراسة العلة في الحديث:

 روى هذا احلديث أبو إسحاق السبيعي عن الشعيب، واختلف عنه؛
 فرواه حممد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أيب إسحاق متصاًل.

السنن بة، كما أخرجه النسائي يف ه شعواتبعوخالفه شريك فرواه عن أيب إسحاق عن الشعيب مرساًل.   
وشعبة من أثبت من طريق شعبة عن أيب إسحاق عن الشعيب مرسال. (1358و) ،(409الكربى )

وقيل له: أي  -يعين ابن معاذ  -قال مسعت معاذا  -ابن املديين  علي حاق، قالأصحاب أيب إس
عة: أثبت أصحاب ايب اسحاق أصحاب أيب إسحاق أثبت؟ قال: شعبة وسفيان، مث سكت. وقال أبو زر 

 .4الثوري وشعبة واسراءيل
وشريك القاضي قال فيه ابن حجر: صدوق خيطئ كثرية، تغري حفظه منذ وىل القضاء ابلكوفة، وكان 

 ، لكن متابعة شعبة يقوى أنه مل خيطئ.5دالَ، فاضالً، عابداعا
 كما ذكرت دراسته، لكنه مل يتابعه أحد.وموسى بن عقبة ثقة،  

 احث:رأي الب

 والراجح هو اإلرسال ألمرين:،  لول ابإلختالف يف الوصل واإلرسالهذا اإلسناد مع

 إسحاق، ورواه متصاَل.أوالً: تفرد حممد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أيب  
 وخالفه شريك فرواه مرسالً، واتبعه شعبة.

 اثنياً: شعبة من أثبت أصحاب أيب إسحاق فروايته يكون حمفوظاً.

 
 (5754اوح ) ك حممل مبن بشةر مبن ابثمةن مل بلي ملبصذي أبك بهذ بنلمر هق .  قذوح ملته - 1
تهاوح  بن أيب ابلي و ل وناح علجل و دل  ك إبذم دث أبك ابمذو ملبصذي هق  من ملتةس  .  قذوح مل  ك حممل بن إبذم دث    -2
(5697) 
ملكمسطي مث ملبصذي هق  رةاظ متقن كةن ملثكري وقكل  ك أمع مملؤمنني يف    ك ش ب  بن معجةج بن ملكري مل تهي -3

 ( 2790ل ذم  ابن ملذجةل ولب ابن ملان .  قذوح ملتهاوح )معلوم و ك أول من اتش ف 
 ( 1/66أنظذ معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 4
 .2787( 2/266) قذوح ملتهاوح    - 5
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا هانئ بن المتوكل قال الطبراني:  - 281[ 3]

سعيد بن ، عن زهرة بن معبد، عن 1قال: نا خالد بن حميد المهري اإلسكندراني
المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »من قرأ قل هو هللا 

بني له قصران، ومن أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأها عشرين مرة  
 .قرأها ثالثين مرة بني له ثالث«

مل يرو هذا احلديث عن زهرة بن معبد متصل اإلسناد إال خالد بن محيد، تفرد به:  قال الطبراني:
 .هانئ بن املتوكل

 تخريج الحديث:

يل، ( قال: حدثنا عبد هللا بن يزيد، حدثنا حيوة، قال: أخربين أبو عق3472أخرجه الدارمي يف سننه )
 سلم قال فذكره. مرساًل.أنه: مسع سعيد بن املسيب، يقول: إن نيب هللا صلى هللا عليه و 

 دراسة العلة في الحديث:

أختلف يف وصله وإرساله علي أيب عقيل زهرة بن معبد. فرواه الطرباين يف "األوسط" عن أمحد بن رشدين 
 عبد. متصل اإلسناد.عن هايْن بن املتوكل عن خالد بن محيد املهري عن زهرة بن م

حيوة عن أيب معقل )هو زهرة بن معبد(  عن سعيد  ( عن عبد هللا بن يزيد عن 3472ورواه الدارمي )
 بن املسيب مرساًل.
يرو هذا احلديث عن زهرة بن معبد متصل اإلسناد إال خالد بن محيد، تفرد به: هانئ   وقال الطرباين: مل

 بن املتوكل.
روايته   ل عليه ملا كرب فيجيب فكثر املناكري يفال فيه ابن حبان : كان يدخوهانئ بن املتوكل ضعيف، ق  

 .2فال جيوز االحتجاج به حبال
هو أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين. ضعيف، قال ابن عدي: يكتب رشدين، وأيضاً فيه أمحد بن  
: حب انيف بن صالقال أبو الطي.  4. وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة عاملا ابحلديث3حديثه مع ضعفه

عنده، مل يعتمدها، أو إلصراره على اخلطأ، وال يلزم من ضعيف، وقال: ولعل من كذبه لوجود مناكري 
ذلك الكذب، وحيمل من وثقه على عدم العلم مبناكريه، أو أنه أراد نفي الكذب عنه، والرجل ال يدفع 

 .5عنه اشتغاله ابحلديث، وكتابة الكثري منه

 
 (: ك أبس بهللا. 1620 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 (1173مهذورني كبن ربةن ر ث ملرتمج  ) - 2
 (  42ر ث  1/327)  كبن ابلي   ض فةء ملذجةلملهةمل يف _   3

 (740ر ث  1/594لاةن مملدزمن )   _ 4

 ( 172ر ث  1/155إرشةي ملقةصي ومللمي )_  5
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هو من رجال ه رجال الشيخني، غري زهرة بن معبد ، و رسل فهو صحيح رجالوأما إسناد حديث امل
 .1البخاري، ثقة عابدٌ 
 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابإلختالف يف الوصل واإلرسال.
.  فتبني يل من دراسته أن احملفوظ هو رواية املرسل، واملوصول هو معلول، فيه ثالثة عللي

 بن رشدين، وهو ضعيف.  األول: يف إسناده أمحد
 املتوكل، وهو ضعيف، ال جيوز اإلحتجاج به.الثاين: تفرد به هانئ بن  

 الثالث: خالف هانئ بن املتوكل مع كونه ضعيفا حيوَة، وهو الثقة.
( قال: "وهذا إسناد صحيح 589رقم    2/137وإسناد املرسل صححه األلباين يف سلسلة الصحيحة )

البخاري وحده".   غري أيب عقيل وامسه زهرة بن معبد فهو من رجالرجاله كلهم ثقات رجال الشيخني
 .2قال: "وهذا إسناد صحيح إىل سعيد":  نوطر وأيضا صححه األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 2040)  كبن رجذ ملتقذوح  - 1
 (15610حتقد  مانل أ ل حتت رلوم ر ث ) - 2
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 المبحث الثاني

 مألحندفث ملإللنولس 

 ةنالختلف اله مالتصنل  مالع طنع
  حديثوفيه  
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قال:  الطباعقال: نا محمد بن عيسى  ثنا أحمد بن خليدقال الطبراني: حد – 395[ 4]

، عن مجاهد قال: حدثني ابن رافع بن خديج، عن أبيه 1عن أبي حصين، نا أبو عوانة
قال: »نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول هللا 

ض ببعض خراجها أو صلى هللا عليه وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل األر
 .ونهانا عن كسب الحجام«بورق منقودة، 
مل يرو هذا احلديث عن أيب حصني، عن جماهد، عن ابن رافع إال أبو عوانة، تفرد به:  قال الطبراني:

 .حممد بن عيسى. ورواه أبو بكر بن عياش وغريه: عن أيب حصني عن جماهد، عن رافع نفسه
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا 1384( قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك. والرتمذي )17264)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: أخربان قتيبة بن 4581(، ويف الكربى )3868هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي )

( قال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو 4356سعيد قال: حدثنا أبو عوانة. والطرباين يف املعجم الكبري )
أيب شيبة، ثنا أبو بكر بن عياش. ثالثتهم )شريك، وأبو عوانة، وأبو بكر بن عياش( عن أيب ن ب بكر

 حصني عن جماهد، عن رافع بن خديج.
 دراسة العلة في الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد حممد بن عيسى عن أيب عوانة بروايته عن أيب حصني عن جماهد عن 
 ابن رافع. 

رو هذا احلديث عن أيب حصني، عن جماهد، عن ابن رافع إال أبو عوانة، تفرد به: حممد ي  ملقال الطرباين:  
 بن عيسى. ورواه أبو بكر بن عياش وغريه: عن أيب حصني عن جماهد، عن رافع نفسه.

 قلت: أختلف فيه علي أيب عوانة؛ 
 .2أبو عوانة هو الوضاح بن عبد هللا اليشكري، احلافظ، الثبت، حمدث البصرة  و

 رواه قتيبة بن سعيد عنه فلم يزد فيه ابن رافع، مثل رواية شريك، وابن عياش عن أيب حصني.
 وخالفه أمحد بن خليد عن حممد بن عيسى عن أيب عوانة فزاد فيه ابن رافع، ومل يتابعه أحد. 

 
 ( 4484 ك ابثمةن مبن ابةصث مبن رصني مأسلي ملهكيف أبك رصني هق  هبت سب ورمبة يلم.  قذوح ملتهاوح ) - 1
 ( 39ر ث  8/217أابالم ملنبالء ) _ ويج 2
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منه.  لالبوابلثقة املأمون ما رأيت من احملدثني احفظ ا قال أبو حامت:و  ،1وحممد بن عيسى ثقة فقيه
، وقال فيه الذهيب 3لكن أمحد بن خليد، مل يوثقه إال ابن حبان؛ ذكره يف الثقات .2قال: ثقة مربزو 

 . فهو يف طبقات متأخرة، اليقبل تفرده، فكيف يقبل خمالفته للثقات؟4ماعلمت به أبساً 
،  الفتحاحلجر يفوأما ما رواه أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن جماهد عن رافع نفسه، ذكره ابن 

وقال: "فقد أعله النسائي أبن جماهدا مل يسمعه من رافع"، وقال احلافظ: "وراويه أبو بكر بن عياش يف 
 .5حفظه مقال" 

أبو بكر بن عياش مل ينفرد به، بل اتبعه شريك بن عبد هللا النخعي، وأبو عوانة، كما تقدم يف قلت: 
 التخريج.

 احلديث؛وأيضاً أختلف يف منت هذا  
حممد بن عيسى الطباع قال: ان أبو عوانة، عن أيب أمحد بن خليد عن الرتمجة ما رواه حديث  أوالً:

حصني، عن جماهد قال: حدثين ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: »هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ن نتقبل األرض العني، هناان أعن أمر كان لنا انفعا، وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الرأس و 

 ببعض خراجها أو بورق منقودة، وهناان عن كسب احلجام«
(، وشريك روايته يف مسند أمحد 1384ووافقه أبو بكر بن عياش يف روايته ما أخرجه الرتمذي )

( كالمها عن أيب حصني عن جماهد عن رافع مثل روية حممد بن عيسى عن أيب عوانة. ولفظ 17264)
 ظ شريك " ابلدراهم املنقودة".و بدراهم"، ولفببعض خراجها أ  أيب بكر "

( من طريق سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، 1548) - 113 مسلم يف صحيحهاثنياً: أخرجه 
قال: كنا حناقل األرض على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فنكريها ابلثلث والربع، والطعام  

هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان ل: هناان رسول من عموميت، فقااملسمى، فجاءان ذات يوم رجل 
لنا انفعا، وطواعية هللا ورسوله أنفع لنا، "هناان أن حناقل ابألرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام  

 املسمى، وأمر رب األرض أن يَزرعها، أو ي زرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك".
 .6ر فيه "الدراهم"ن عياش، مل يذكطريق أيب بكر بووافقه ابن أيب شيبة من  

 
 ( 6210 قذوح ملتهاوح ) _1

 ( 8/39معذح وملت لول ) - 2
 (12218)_ ملث نت الةن حبنع  3

 ( 489/ 13سعأابالم ملنبالء )_  4

 ( 5/25اتح ملبةري إلبن رجذ ) -5
 (21251مصنف مبن أيب شدب  )  - 6
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ووافقه أيضًا قتيبة، عن أيب عوانة، عن أيب حصني، عن جماهد، قال: قال رافع بن خديج: هناان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان لنا انفعا، وأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الرأس والعني،  

 .1ن مهاجر "بعه إبراهيم بببعض خرجها« ات  »هناان أن نتقبل األرض
( "وأما ما رواه الرتمذي من طريق جماهد عن رافع بن خديج يف 5/25وقال ابن حجر يف فتح الباري )

النهي عن كراء األرض ببعض خراجها أو بدراهم فقد أعله النسائي أبن جماهدا مل يسمعه من رافع قلت 
منه عن شيخه فيه فلم يذكر وانة وهو أحفظ وقد رواه أبو ع وراويه أبو بكر بن عياش يف حفظه مقال 

الدراهم وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج يف حديثه ومل يكن يومئذ ذهب 
 وال فضة".

وقال األلباين يف حديث ابن ايب شيبة: "وهذا هو احملفوظ عن رافع بن خديج من طريق أخرى عنه، عند 
ويف بعضها قال رافع: "أما ابلذهب والورق؛ فال طرق أخرى عنه، ناه صح عنه من مسلم وغريه، ومع

 .2أبس به". وذلك كله يؤكد نكارة ذكر الورق املنقودة يف حديث الرتمجة"
 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابإلختالف يف اإلتصال واإلنقطاع.
عن   يق أمحد بن خليداملتصل ما رواه الطرباين من طر   اإلسناد  إن تعليل الطرباين صحيح، -1

قتيبة بن سعيد، وهو أوثق خمالف ملا رواه   ه، ألنغري حمفوظ حممد بن عيسى عن أيب عوانة
منه، ورواية قتيبة عن أيب عوانة عن أيب حصني يوافق رواية أيب بكر بن عياش، وشريك 

 النخعي عن أيب حصني عن جماهد.
فع كنه منقطع، جماهد مل يسمع عن راو أبو حصني عن جماهد عن رافع، لواإلسناد احملفوظ ه   -2

 بن خديج.
وي الزايدة يف املنت "بورق منقودة" أو ابلدراهم" شاذة، ألن احملفوظ من احلديث ما ر  وأما     -3

 بدون هذه الزايدة.

 

 
 (3868سنن ملناةئي ) - 1
 (3989لوم )ملارار  ملض دف  ر ث مع - 2
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قال: نا محمد بن أبي عمر  نا أحمد بن عمرو الخاللدثح قال الطبراني: - 486[ 5]  

قال: نا عبد الرزاق، عن الثوري، عن العالء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي  1العدني

سعيد الخدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »يقول هللا عز وجل: إن عبدا 

 .أربعة أعوام لمحروم«أصححت له بدنه، وأوسعت عليه في الرزق، لم يفد إلي في كل  
 .احلديث عن سفيان إال عبد الرزاقمل يرفع هذا    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

بَّان« )1031أخرجه أَبو يَعلى ) ( قال: أخربان حممد بن إسحاق 3703( قال: حدثنا أَبو بكر. و»ابن ح 
 بن إبراهيم، موىل ثقيف، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

لعالء بن املسيب، عن أبيه، : حدثنا خلف بن خليفة، عن ايب شيبة، وقتيبة( قاالكالمها )أَبو بكر بن أ
 عن أيب سعيد اخلدري فذكره مرفوعاً.

( عن الثوري، عن العالء بن املسيب، عن أبيه، أو عن رجل، 8826)يف مصنفه وأخرجه عبد الرزاق 
 عن أيب سعيد اخلدري )موقوفا(

 دراسة العلة في الحديث:

 ؛يف الرفع والوقف علي عبد الرزاقوري إال عبد الرزاق، مث أختلف فيه  يرو عن الثهذا احلديث مل

 .2وحممد بن رافع ثقة عابد  روي عنه حممد بن رافع فوقفه علي أيب سعيد اخلدري،

 .بن أيب عمرو عن عبد الرزاق فرفعهأمحد بن عمرو اخلالل عن حممد    ورواه  

اخلالل املكي. ذكره قال: أبو عبد هللا ن مسلم أبو بكر ويهو أمحد بن عمرو بوأمحد بن عمرو اخلالل 
. قال أبو الطيب انيف بن صالح: " جمهول احلال، 3الذهيب يف  اترخيه: ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال

 .4وإكثار الطرباين عنه يرفع جهالة عينه"

 
ُم مبن ابددن    ك حممل بن حيىي بن أيب ابمذ مل لي نزول مه  ووق  -   1 ةل إن أف ابمذ كند  حيىي صلو  صنف مملانل وكةن ك

 (6391لهن  ةل أبك رة  كةنت ادهللا  فر .  قذوح ملتهاوح )
 ( 5876_ ت جفب ملتهذفب ) 2

 (46ر ث  6/887)_ تنرفخ م ولن لنذهبه  3

 ( 156ومللمي ) إرشةي ملقةصي  _ 4
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بَّانبكر بن أيب شيبة. وا ( عن َأيب1031) أخرجه يف مسنده يَعلىمث وجدت أن أاب   يف صحيحه بن ح 
( من طريق قتيبة بن سعيد. قاال : حدثنا خلف بن خليفة، عن العالء بن املسيب، عن أبيه، 3703)

حممد بن أيب عمر العدين عن عبد أمحد بن عمرو عن عن أيب سعيد اخلدري فذكره مرفوعاً.  مثل رواية  
 الرزاق عن الثوري.

حممد بن فضيل، حدثنا العالء بن املسيب، عن  طريقمن  (3837ب اإلميان )أخرجه البيهقي يف شعو 
 مرفوعاً. لكن فيه يونس بن خباب مكان املسيب. يونس بن خباب، عن أيب سعيد اخلدري

 وبعضهم رواه من حديث أيب هريرة، واختلف يف رفعه ووقفه أيضاً.

 ،بن يزيد عن صدقة  ،الوليد بن مسلم من طريق  (10393أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )كما 
 .عن أيب هريرة  مرفوعاً  ،عن أبيه   ،عن العالء بن عبد الرمحن  

قال أبو حامت وأبو زرعة الرازي: هذا عندان منكر من حديث العالء بن عبد الرمحن، وهو من حديث 
 .1العالء بن املسيب أشبه

أيب هريرة  ن عبد الرمحن، عن أبيه، عن( وروي عن العالء ب3838قال البيهقي يف شعب اإلميان )
 موقوفا.

والد أيب  -قال ابن أيب حامت يف علل احلديث: وسألت أيب عن حديث رواه عمرو بن عبد هللا النصري
يزيد، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة،   عن الوليد، عن صدقة بن  -زرعة الدمشقي  

يفد ق؛ أييت عليه مخس سنني ال  جسمه، وأوسعت عليه يف الرز عن النيب )ص( قال: إن عبدا أصححت  
 : حمروم؟.-إيل  

 .2قال أيب: هذا خطأ؛ إمنا هو: العالء ابن املسيب، عن يونس بن خباب، عن أيب سعيد، مرسل مرفوع

يزيد، عن العالء بن عبد   ( : وسألت أيب عن حديث رواه الوليد، عن صدقة بن851وقال يف مسئلة )
 ....احلديث.نيب )ص( قال: من أصححت له جسمهالرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة، عن ال

 
 (869ابرل معلوم كبن أيب رة  )  - 1
 ( 788ابرل معلوم كبن أيب رة  ر ث ) - 2
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قال أيب: هذا عندي وهم؛ إمنا هو: كما رواه خلف بن خليفة، عن العالء بن املسيب، عن أبيه، عن أيب 
 النيب )ص( ، ومنهم من يقفه .  سعيد، عن

الرملة،   حديث؛ رواه صدقة بن يزيد اخلراساين، نزيلوقال يف مسئلة أخرى: سألت أيب، وَأاب ز رَعة، عن  
يه، عن أيب هريرة، عن النيب َصلى هللا َعليه وَسلم، قال: قال هللا عز عن العالء بن عبد الرمحن، عن أب

 وجل: إن من أصححته، وأوسعت له، مل يزرين يف كل مخسة أعوام، حملروم.

 .1محن، وهو من حديث العالء بن املسيب أشبهمن حديث العالء بن عبد الر  ندان منكرقاال: هذا ع
فأما خلف بن خليفة، فقال: عن العالء بن  قال أيب: والناس يضطربون يف حديث العالء بن املسيب؛

ورواه بعضهم، فقال: عن العالء بن املسيب، عن  املسيب، عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب.
عن أيب هريرة، عن م، فقال: عن العالء بن املسيب، عن أبيه،  ورواه بعضه  أبيه، عن أيب هريرة، موقوفا.

 وَسلم.النيب َصلى هللا َعليه  

قلت أليب: فأيهما الصحيح منهما؟ قال: هو مضطرب، فأعدت عليه، فلم يزدين على قوله: هو 
 مث قال: العالء بن املسيب، عن يونس بن خباب، عن أيب سعيد، موقوف، مرسل، أشبه.  مضطرب.

 .2: مل يسمع يونس من أيب سعيد؟ قال: القلت أليب

رواية العالء بن املسيب،   (788ت: اضطربت أقوال أيب حامت يف ترجيح هذه الرواية، رجح يف مسئلة )ل ق
عن يونس بن خباب، عن أيب سعيد، مرفوعا، وحكم عليها ابإلرسال؛ يعين بني يونس وأيب سعيد. ويف 

لنيب )ص( ، العالء بن املسيب، عن أبيه، عن أيب سعيد، عن ا( رجح رواية من رواه عن 851مسئلة )
( مل يزد على قوله: هو مضطرب. مث قال يف رواية العالء 869)  وقال: »ومنهم من يقفه« . ويف مسئلة

قال أَبو ز رَعة: قال بعضهم:  بن املسيب عن يونس بن خباب عن أيب سعيد: "موقوف، مرسل، أشبه".
ء بن يح: عن العالوقال: والصح نس بن خباب، عن أيب سعيد، موقوفا.العالء بن املسيب، عن يو 

(، وحنوه يف 869املسيب، عن أبيه، عن أيب سعيد، عن النيب َصلى هللا َعليه وَسلم. »علل احلديث« )
(851 .) 

 
 ( 869ابرل معلوم كبن أيب رة  ر ث مملائر  ) - 1
 ( 869ابرل معلوم كبن أيب رة  ر ث مملائر  ) - 2
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، يف ترمجة خلف بن خليفة، وقال: وهذا يعرف خبلف، عن 513/  3وأخرجه ابن َعدي، يف »الكامل«  
 روي عن الثوري، عن العالء، وهو غريب.العالء، وقد  

( االختالف يف هذا احلديث على أيب سعيد، وختمه بقوله: »وال 2303 "العلل" )ارقطين يفوذكر الد
 ـ1يصح منها شيء

وقال ابن َأيب ز رَعة العراقي: املسيب بن رافع، روايته عن أيب سعيد اخلدري يف »صحيح ابن حبان«   
إال من الرباء، وعامر بن    يسمع منه، لقول ابن َمعني: مل يسمع من صحايبوقال والدي يف »أطرافه«: مل

 . 2عبدة

  رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله ابلرفع والوقف، وهو أيضًا معلول ابإلختالف يف ابدال الصحايب ابآلخر، 
 وإببدال الراوي دون الصحايب.

.  وهو ضعيف لعللي

 اخلالل.هو ضعيف  هالة أمحد بن عمرو   -1
 عن أيب سعيد اخلدري.هذا اإلسناد منقطع، ألن املسيب بن رافع مل يسمع     -2
(: "وهذا يعرف 3/513هو غريب من حديث الثوري، كما قال ابن عدي يف الكامل ) -3

 خبلف، عن العالء، وقد روي عن الثوري، عن العالء، وهو غريب".
 شيء.ذكر الدار قطين االختالف يف احلديث، وقال: ال يصح منها   -4

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 2303ابرل مللمر  طب ر ث ) - 1
 . 304/ 1حتف  ملتحصدل  - 2
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 المبحث الرابع

 مألحندفث ملإللنولس 

 لف ةإو نط رمٍ  من ملس دختةنال
 حديثوفيه 
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا مسلمة بن قال الطبراني:  - 398[ 6]

أبيه علي، عن األوزاعي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن 
أمراء يعملون بما  قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إنه سيكون عليكم

م أمراء يعملون بما ال يعلمون، يعلمون، ويفعلون بما يؤمرون، وسيكون من بعده
 ويفعلون ما ال يؤمرون، من أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع«

وروى املعاىف بن  ،لزهري عن سامل إال مسلمة مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي عن ا قال الطبراني:
 ، عن أيب سلمةوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهريعمران وغريه عن األ
 تخريج الحديث

(  12158وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )هبذا اإلسناد،  (  1769أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 مسلمة بن علي وهو مرتوك".وقال: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه 

 دراسة العلة في الحديث:

 لى ثالثة أوجهي.اعي عاألز   لياختلف فيه ع
 .األول: روى مسلمة بن علي، عن األوزاعي، وحممد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سامل

هو  حامت:. وقال أبو 1تفرد به مسلمة بن علي وهو مرتوك، قال البخاري: منكر احلديث عن األوزاعي
مة أحاديثه غري ن عدي: عا. وقال اب3. وقال أبو زرعة: منكر احلديث2يف حد الرتك، منكر احلديث

 .4حمفوظة
(  من طريق أيب املغرية عبد القدوس بن احلجاج، و ابن حبان  5902الثاين: أخرج أبو يعلى املوصلي )

حدثين الزهري، عن أيب سلمة، عن األوزاعي قال:  -كالمها  –( من طريق الوليد 6660، و6658)
 رة.فجعاله من حديث أيب سلمة عن أيب هري  عن أيب هريرة.

(  643( من طريق عمر بن عبد الواحد. والطرباين يف مسند الشاميني )6659الثالث: أخرج ابن حبان )
زهري، ثالثتهم عن األوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن ال  من طريق املعاىف بن عمران، واحلارث بن عطية.

 فزاد فيه إبراهيم بن مرة.  عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.

 
 ( 7/389)  ملتةرو  ملهبع - 1
 ( 8/268ذح وملت لول )مع - 2
 نفم مملذجع.   - 3
 (1799ر ث ملرتمج   8/12ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 4
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عي عن الزهري، ومسعه عن إبراهيم بن مرة عن الزهري، فالطريقان هذا اخلرب األوزا قال أبو حامت: مسع
 .1مجيعا حمفوظان

فذكر فيه اإلختالف عن األوزاعي، مث قال: ، وسئل الدارقطين عن حديث أيب سلمة عن أيب هريرة
 .2"والصحيح قول من قال، عن األوزاعي، عن إبراهيم بن مرة"

 رأي الباحث:

 إبسقاط راو من اإلسناد، وإببدال من دون الصحايب، وهو معلول إببدال أعله الطرباينهذا اإلسناد 
 الصحايب ابآلخر أيضا.

 إن احلديث عن الزهري عن سامل عن أبيه خطاء، والصحيح هو الزهري عن أيب سلمة عن أيب -1
ف هريرة. ألن إسناد حديث سامل عن أبيه تفرد به مسلمة بن علي وهو مرتوك، ومع ذلك خال

 الثقات واألكثر عددا.
وإسناد حديث أيب سلمة عن أيب هريرة، اختلف فيه على األوزاعي، ورجح الدار قطين طريق  -2

قال:   هما،األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري، لكن صحح أبو حامت احلديث بطريقتني كلي
فالطريقان مجيعا مسع هذا اخلرب األوزاعي عن الزهري، ومسعه عن إبراهيم بن مرة عن الزهري، 

 . 3حمفوظان
وأبو حامت مقدم على الدار قطين، وأيضا اتفق معه ابن حبان، حيث يعرف من صنيعه، أبنه ذكر احلديث، 

 مث أورد عقبه قول أيب حامت. وهللا أعلم.
 
 
 

 
 

 
 ( 6659صحدح مبن ربةن حتت رلوم ر ث ) -1
 ( 1735ابرل مللمر  طب ) - 2
 ( 6659صحدح مبن ربةن حتت رلوم ر ث ) -3
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 الثانيالفصل 
 األحاديث المعلولة باالختالف في إبدال اإلسناد        

 
 ثالثة مباحث: وفيه

 ل: األحاديث المعلولة باالختالف في إبدال صحابي بآخراألو  المبحث
المبحث  الثاني: األحاديث المعلولة باالختالف في إبدال اإلسناد دون  

 الصحابي
 باالختالف بإدخال راٍو في السند المبحث  الثالث: األحاديث المعلولة 
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 المبحث األول

 مألحندفث ملإللنولس 

 ةآخج إةدمل صحنةه ةنالختلف اله
 حديثان وفيه 
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 2قال: نا محمد بن سفيان الحضرمي   1حدثنا أحمد بن رشدين  قال الطبراني:  -  226[  7]

، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن 4النصيبي، عن حمزة 3قال: نا بكر بن مضر
يكون بينهم،   أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »من قتل في عمية رميا

بحجر، أو عصا، أو سوط، فهو خطأ، عقله عقل خطإ. ومن قتل عمدا فهو قود، من 
 يه لعنة هللا وغضبه، ال يقبل منه صرف وال عدل«حال دونه، فعل

مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أيب هريرة إال محزة النصييب.   ي:قال الطبران
 اوس، عن ابن عباسورواه غريه: عن عمرو، عن ط

 تخريج الحديث:

 ،حدثين بكر بن مضر  ،( من طريق إدريس بن حي  اخلوالين 3134أخرجه الدار قطين يف سننه )
 عن أيب هريرة. ،حدثين طاوس    ،عن عمرو بن دينار  ،حدثين محزة النصييب 
عن عمرو  ،أان بكر بن مضر  ،( من طريق عثمان بن صاحل 3139و) ،(3135وأخرج الدار قطين )

 ومل يذكره محزة.  ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله    ،عن أيب هريرة   ،حدثين طاوس    ،بن دينار  
(  10848والطرباين يف املعجم الكبري ) ،(4591فأخرجه أبو داود يف سننه ) وأما حديث ابن عباس

 ،بن عمارة ( من طريق احلسن10849والطرباين يف املعجم الكبري ) ،من طريق سليمان بن كثري
وإمساعيل  ،احلسن بن عمارة  ،اعيل بن مسلم. ثالثتهم  )سليمان بن كثري( من طريق إمس10850و)

 بن مسلم( عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباس.
 دراسة العلة في الحديث:

 أختلف فيه على أربعة أوجهي:
والطرباين من طريق حممد بن  ،( من طريق إدريس اخلوالين3134األول: أخرجه الدار قطين يف سننه )

 عن أيب هريرة. ،عن  طاوس ،عن عمرو بن دينار ،عن محزة   ،عن  بكر بن مضر  -كالمها  –سفيان
عن  ،عن بكر بن مضر ،( من طريق عثمان بن صاحل3139و) ،(3135الثاين: أخرج الدار قطين )

 ومل يذكره محزة النصييب.  ،عن أيب هريرة  ،طاوس  ،عمرو بن دينار
( من طريق سليمان 10848والطرباين يف املعجم الكبري ) ،(4591: أخرج أبو داود يف سننه )الثالث
 –( من طريق إمساعيل بن مسلم.10850و) ،( من طريق احلسن بن عمارة10849ويف ) ،بن كثري
 عن عمرو بن دينار عن طاؤس عن ابن عباس. -ثالثتهم

 
 ( 3 ك ض دف   ذمجتهللا ر ث ) - 1
ايي مل ةمذي من أ ل مصذ كةن صةعةة ابةبلم. اترو  مإلسالم لرا يب ) ك حممل بن س  - 2  ( 369ر ث  5/917فدةن بن 
 ( 751 ك هق  هبت.  قذوح ملتهاوح ) - 3
 ك  ز  مبن أيب  ز  مع في معزري ملنصديب ومسث أبدهللا مدمكن و دل ابمذو مرتوه متهث فلكضع.  قذوح ملتهاوح   - 4
(1519) 
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 اووس، مرسال. الرابع: خالفهم محاد بن زيد، فرواه عن عمرو، عن ط
 ذكر الدار قطين اإلختالف يف العلل وعّقب طريق محاد املرسل بقوله "وهو الصحيح".

عن سفيان ابن  45/ 8، ومن طريقه البيهقي 100/ 2والطريق املرسل أخرجه الشافعي يف "مسنده" 
 ( من طريق خالد بن يوسف، عن محاد3131( من طريق ابن جريج، و )3141عيينة، والدارقطين )

 بن زيد، ثالثتهم )ابن عيينة وابن جريج ومحاد( عن عمرو بن دينار، عن طاووس مرساًل.
 ( من طريق ابن جريج، أخربين ابن طاووس، عن أبيه مرساًل.3142وأخرجه بنحوه الدارقطين )

وهو -: وقد اختلف يف وصل هذا احلديث وإرساله، فقد أرسله محاد 1قال األرنوط يف حتقيق أيب داود
كما يف هذه الرواية أيضاً، وابن جريج ما سيأيت،   -وهو ابن عيينة- هذه الرواية، وسفيان يف -يدابن ز 

كما يف الرواية التالية، وقد اتبعه عليه إمساعيل بن مسلم املكي   -وهو العبدي-ووصله سليمان بن كثري  
ليه قوي. دها إ( وسن3132وهو ضعيف، ومحاد بن زيد يف رواية عمرو بن عون عنه عند الدارقطين )

: كان سفيان ]يعين ابن عيينة[ حيدث به هكذا 416/ 12وقال الطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" 
أبخرة، وقد كان حيدث به قبل ذلك ما حدث به سليمان بن كثري. وجوَّد إسناد املوصول احلافظ ابن 

ارقطين"، وقوى إسناده ن الدى "سنعبد اللهادي يف "التنقيح" كما نقله عنه العظيم آابدي يف "تعليقه" عل 
 احلافظ ابن حجر يف "بلوغ املرام".

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابإلختالف يف الصحايب. وإسناد الطرباين ضعيف جدا تفرد به محزة النصييب، 
عثمان بن كما قال الطرباين، وهو مرتوك متهم ابلوضع. وأيضا فيه أمحد بن رشدين وهو ضعيف، ورواه  

كر بن مضر، ومل يذكر فيه محزة النصييب، وعثمان بن صاحل صدوق، لكن روايته منقطع ألن صاحل عن ب
 بكربن مضر مل يرو عن عمرو بن دينار.

وأما حديث ابن عباس اختلف فيه ابلوصل واإلرسال، ورجح الدار قطين الطريَق املرسل، لكن إسناد 
ادي يف التنقيح كما نقله األرنوط يف حتقيق بن عبد اهلملرام، وااملوصول أيضا صححه ابن حجر يف بلوغ ا

 ( .4539سنن أيب داود حتت حديث رقم )
 قلت: ميكن رواه طاوس مرة مرسال، ومرة موصوالً عن ابن عباس.

 
 

 

 
 (: 4539ألرنكط حتت رلوم ر ث )قد  أيب يموي ل حت  - 1
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قال: نا عبد الغفار بن داود أبو  1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:  - 319[ 8]

، عن ابن شهاب، عن 3ن يزيد بن أبي حبيبقال: نا ابن لهيعة، ع 2صالح الحراني

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه 

 "إذا كان أحدكم يصلي فال يرفع بصره إلى السماء، ال يلتمع"وسلم قال: 
يد بن أيب حبيب، مل يرو هذا احلديث عن الزهري، عن عبيد هللا، عن أيب سعيد إال يز  اني:قال الطبر

 تفرد به: ابن هليعة

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عمرو بن أيب الطاهر بن السرح املصري، ثنا 5436أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
حبيب، عن ابن شهاب، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن أبو صاحل احلراين، ثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب  

 .أيب سعيد اخلدري فذكره

( قال: حدثنا إبراهيم. 22516( قال: حدثنا علي بن إسحاق. ويف )15652) أخرجه اإلمام أمحدو 
 .( قال: أخربان سويد بن نصر1118ويف "الكربى")  ،(  1194و"النسائي" )

هللا بن املبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد هللا بن   ثالثتهم )علي، وابراهيم، وسويد( عن عبد
 تبة بن مسعود، عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، فذكره.عبد هللا بن ع 

 دراسة العلة في الحديث:

تبني يل من ختريج احلديث أنه مل يرو عن الزهري عن عبيد هللا، عن أيب سعيد إال يزيد بن أيب حبيب، 
 ابن هليعة ومل أجد من روى عن ابن هليعة إال أبو صاحل احلراين.  تفرد به:

يه ابن حجر: صدوق خلط بعد احرتاق كتبه ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل عة قال فوابن هلي
.  قال الذهيب: ابن هليعة هتاون ابإلتقان، وروى مناكري، فاحنط عن رتبة االحتجاج به عندهم. 4من غريمها

 
 (. 3 ذمجتهللا حتت رلوم ر ث ) قلمت ض دف  و   - 1
 (4136 ك اببل ملغفةر بن يموي بن مهذمن أبك صةحل معذمي نزول مصذ هق  اقدهللا من مل ةشذ .  قذوح ملتهاوح ) - 2
 ( 7701 ةل مبن رجذ: هق  اقدهللا كةن وذسل.  قذوح ملتهاوح ) - 3
 (3563 قذوح ملتهاوح )  - 4
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 األصول. فاظ يروي حديثه، ويذكره يف الشواهد واالعتبارات، والزهد، واملالحم، ال يفوبعض احل
 .1فإنه عدل يف نفسه  وبعضهم يبال  يف وهنه، والينبغي إهداره، وتتجنب تلك املناكري،

قلت: صدوق يف نفسه غري متهم ابلكذب ومل يقصد الكذب، وإمنا جاء ضعفه واختالطه أنه حدث من 
 احرتاق كتبه. والعمل على تضعيفه.حفظه بعد  

 عليه بن عتبة عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا  وخالفه يونس فرواه عن الزهري، عن عبيد هللا
 وسلم حدثه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ومل يذكر أاب سعيد اخلدري.

(  1118ويف "الكربى" )(، 1194(، و"النسائي" )22516(، و)15652) أخرجه اإلمام أمحدكما 
 من طرق عن عبد هللا بن املبارك عن يونس.

 اخلدري، فإنه من الصحابة الذين روى عنهم عبيد هللا بن عتبة.  د أنه أبو سعيدقلت: وال أستبع

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابإلختالف يف إبدال الصحايب.

 أمور!وإسناد الطرباين ضعيف، ووجه اإلعالل يرجع إىل  

 ني.إسناد الطرباين ضعيف ألجل ابن هليعة، ألن العمل على تضعيفه عند احملدث -1
 وفيه أمحد بن رشدين وهو ضعيف. -2
 إستمرار التفرد يف طبقات متأخرة، وهي طبقة ابن هليعة، بل إستمر إىل طبقة أيب صاحل احلراين. -3
 يسم صحابيا.مع كونه ضعيفا، خمالف ملا رواه الثقة، ألن يونس عن الزهري مل   -4

املبارك عن يونس عن الزهري،   مع ضعف إسناد الطرباين، ال أستبعد أنه أبو سعيد اخلدري يف حديث ابن
 هللا بن عتبة.فإنه من الصحابة الذين روى عنهم عبيد 

 
 
 
 

 
 ( 8/11/4سع أابالم ملنبالء ) - 1
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 مألحندفث ملإللنولس 

 ةنالختلف اله إةدمل م و ند د ع ملصحنةه 

 أحاديث ستة وفيه 
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قال: نا  2قال: نا أبي 1حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدةقال الطبراني:  - 11[ 9]

، عن أبي إسحاق، عن أوسط البجلي، عن 3عياش، عن محمد بن عجالنسماعيل بن  إ
عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »من صلى 

ركعة، بنى هللا له بيتا في الجنة: أربعا قبل الظهر، وركعتان في يوم اثنتى عشرة 
تان بعد العشاء، وركعتان المغرب، وركع ، وركعتان بعد4بعدها، وركعتان قبل العصر

 قبل الفجر«. 
مل يرو هذا احلديث عن ابن عجالن، عن أيب إسحاق، عن أوسط البجلي إال إمساعيل   قال الطبراني:

ن سعد، عن حممد بن عجالن، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن أوس، عن بن عياش " ورواه الليث ب
 عنبسة.

 تخريج الحديث:

رقم    2/204بكر بن مضر. وابن خزمية )  من طريق   (  1476رقم    2/183لكربى )أخرج النسائي يف ا
ثالثتهم عن  حممد بن أيب قدامة.من طريق ( 1920الليث. والطرباين يف األوسط ) من طريق ( 1188

ن عن أيب إسحاق اهلمداين عن عمرو بن أوس الثقفي، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أخته ابن عجال
 أم حبيبة، فذكرته.

أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي   من طريق (  330يف معجم الشيوخ )  5وأخرج ابن مجيع الصيداوي
جببلة، قال: حدثنا أيب، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن حممد بن عجالن، عن أيب إسحاق، عن أوسط 

 البجلي، عن عنبسة بن أيب سفيان، عن أم حبيبة فذكرته.

 دراسة العلة في الحديث:

 املخالفة:ناد فيه  هذا اإلس
 اش عن حممد بن عجالن عن أيب إسحاق عن األوسط البجلي.أوالً: روى هذا احلديث إمساعيل بن عي

إمساعيل بن عياش ضعيف يف غري أهل بلده، قال أمحد بن حنبل: إمساعيل بن عياش ما روى عن و 
 .6الشاميني فهو صحيح وما روى عن أهل املدينة وأهل العراق ففيه ضعف يغلط

 
 ( 1 قلمت  ذمجتهللا رلوم ر ث )  - 1
 (. 4264اببل ملك ةب بن جنل  معكطي   ةل مبن رجذ هق .  قذوح ملتهاوح ) - 2
 (. 6136خترطت ابردهللا أرةيوم أيب  ذوذ   ونظذ  قذوح ملتهاوح ) ك حممل مبن ابجالن ممللي صلو  إك أنهللا م  - 3
 كذم اله مألص . - 4
َْدع ملغاةي ملصدلموي )مملتكىف:  ك أ - 5   ك( 402بك معاني حممل بن أ ل بن اببل ملذ ن بن حيىي بن مج 
 (127ر ث  472/ 1ملهةمل يف ض فةء ملذجةل ) - 6



 
65 

 

 الباب األول                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال
   

عمرو بن أوس، واتبعه بكر بن مضر، وخالفه الليث فرواه عن حممد بن عجالن عن أيب إسحاق عن 
 وحممد بن أيب قدامة.

 اثنيا: وذكر الدار قطين اختالفا آخر يف هذا اإلسناد، قال: رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه؛
قال ذلك إمساعيل بن جعفر،   فرواه حممد بن عجالن، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة،

 عباد بن صهيب.وليث بن سعد، وابن هليعة، و 

 ورواه الدراوردي، عن ابن عجالن، واختلف عنه؛
 فرواه إبراهيم بن محزة، عن الدراوردي عن ابن عجالن، عن أيب إسحاق مثل رواية إمساعيل بن جعفر.

نده عن أم سلمة، ومل يقل عن أم حبيبة، ورواه أبو مروان العثماين، عن الدراوردي، عن ابن عجالن، وأس
 .1أم سلمة فيه وهمٌ   ومنهم من رفعه، وذكر  ومنهم من وقفه،  

 .2وقال ابن أيب حامت يف هذا االختالف: " قال أيب: هذا خطأ؛ الناس يقولون: عن أم حبيبة"

 رأي الباحث:

 معلولٌ عن البجلي  هذا إسناد الطرباين من طريق إمساعيل بن عياش عن ابن عجالن عن أيب إسحاق
 .لقرائني   إلبدال الراوي، والصحيح ما رواه الليث عن ابن عجالن، عن أيب إسحاق عن عمرو بن أوس،

وروايته عن أوالً: أن إمساعيل بن عياش صدوق يف روايته عن أهل بلده وهو الشامي، وخملط يف غريهم،  
 ابن عجالن وهو املدين.

 .يَث بكر بن مضر، وحممد  بن أيب قدامةاثنيا: مل يتابعه أحٌد، وقد اتبع الل 
 اثلثاً: خالف إمساعيل بن عياش من هم أوثق منه وأكثر منه.

رابعا: رواية الليث عن ابن عجالن عن أيب إسحاق، يوافق رواية النعمان بن سامل عن أيب إسحاق وهو 
 (. 101  –  728مسلم برقم )صحيح  يف خمرج 

 

 
 ( 4026)( ر ث معلوم  274/ 15ابرل مللمر  طب )  - 1
 ( 382ر ث معلوم  2/281ابرل معلوم كبن أيب رة  )  - 2
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 1بن نجدة قال: نا أبو المغيرة ن عبد الوهابحدثنا أحمد بقال الطبراني:  - 24[ 10]

، عن أبي هريرة، عن 4، عن أبي سلمة3، عن يحيى بن أبي كثير2قال: نا األوزاعي

المظلوم، النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن: دعوة  

 .ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر«

بن أيب كثري، عن أيب سلمة إال األوزاعي. تفرد به: أبو  حلديث عن حي مل يرو هذا ا قال الطبراني:
 املغرية، ورواية الناس: عن حي  بن أيب كثري، عن أيب جعفر.

 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا عبد هللا بن بكر السهمي، قال: حدثنا هشام الدستوائي. 29830أخرجه ابن أيب شيبة )
( قال: حدثنا عفان، حدثنا أابن. ويف 8581، أخربان هشام. ويف )( قال: حدثنا يزيد7510و"أمحد" )

، قال: حدثنا هشام ( قال: حدثنا وكيع10196( قال: حدثنا حي ، عن هشام. ويف )9606)
( قال:  10771( قال: حدثنا الضحاك، حدثنا حجاج الصواف. ويف )10708الدستوائي. ويف )

( قال: أخربان أبو عاصم، عن 1421د بن محيد" )حدثنا عبد امللك بن عمرو، حدثنا هشام. و"عب
: حدثنا ( قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال32حجاج الصواف. و"البخاري" يف "األدب املفرد" )

( قال: حدثنا 1536( قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. و"أبو داود" )481)هشام. ويف 
( قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد 3862ماجة" ) مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي. و"ابن

بن حجر،   قال: حدثنا علي  3448و  1905هللا بن بكر السهمي، عن هشام الدستوائي. و"الرتمذي"  
( قال: حدثنا حممد بن بشار، حدثنا أبو 3448اعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي. ويف )أخربان إمس

 عاصم، حدثنا احلجاج الصواف. 

دستوائي، وأابن بن يزيد، وحجاج بن أيب عثمان الصواف، وشيبان بن عبد الرمحن )هشام الأربعتهم 
 النحوى( عن حي  بن أيب كثري، عن أيب جعفر، فذكره.

 
 (  1 ث ) قلمت  ذمجتهللا رلوم ر   - 1
 ( 1 قلمت  ذمجتهللا رلوم ر ث )  - 2
 ( 7632 ك حيىي مبن أيب كثع ملطةئي مكك ث أبك نصذ ملدمةمي هق  هبت لهنهللا وللم ووذسل من مخلةما .  قذوح ) - 3
 ك أبك سرم  مبن اببل ملذ ن مبن ابكف ملز ذي ممللي  دل ممسهللا اببل و و دل إمسةابدل هق  مهثذ من ملثةلثهللا.  قذوح    -  4
 ( 8142تهاوح )مل
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( قال: حدثنا أمحد بن بشر بن حبيب البريويت، ثنا عبد احلميد بن 1324طرباين يف الدعاء )وأخرج ال
د بن املعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا بقية بن الوليد، بكار، ثنا اهلقل بن زايد، ح وحدثنا أمح

 كالمها عن األوزاعي، عن حي  بن أيب كثري، عن أيب جعفر، فذكره

( قال: حدثنا حممد قال: حدثنا العباس بن أيب طالب قال: حدثنا 1/72الضعفاء )وأخرج العقيلي يف 
قديد عن األوزاعي عن حي  بن أيب كثري، عن أيب  سعد بن عبد احلميد قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد بن

 سلمة عن أيب هريرة فذكره.

 دراسة العلة في الحديث:

يزيد، وحجاج بن أيب عثمان الصواف، وشيبان بن عبد رواه هشام الدستوائي، وأابن بن هذا احلديث 
 عن أيب هريرة. 1الرمحن النحوى عن حي  بن أيب كثري، عن أيب جعفر

 اختلف عنه؛فعي،  األوزا  ورواه

 ، واهلقل بن زايد عن األوزاعي، عن حي  بن أيب كثري، عن أيب جعفر، عن أيب هريرة.2بقية بن الوليدرواه  

 عن األوزاعي، عن حي  بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة. ؛ فرواهاملغريةأبو  وخالفهما  

بن زايد، قال ابن أيب حامت: "قيل أليب مسهر: وأبو املغرية ثقة، لكنه خالف من هو أوثق منه وهو اهلقل  
لميذه، . وقال الذهيب: قال كان كاتب األوزاعي ، وت3حاب األوزاعي؟ قال اهلقل بن زايد"من أنبل أص
 .4وحامل علمه

 
 (  ام معلوم  واصل ملهالم يف   دني أيب ج فذ  ام مث  ةل:  696ر ث    2/145ملصحدح  )لكذ مألبةي يف سرار     -  1
 ( 734ر ث  1/126 ك صلو  كثع ملتللدم ابن ملض فةء من ملثةمن .  قذوح ملتهاوح ) - 2
 ( 289/ 1معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 ( 309ر ث  4/760سالم لرا يب ) ونظذ: اترو  مإل  - 4
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اتبعه إبراهيم بن يزيد بن قديد، لكن ال عربة ملتابعة إبراهيم بن يزيد بن قديد، ألنه ضعيف، قال و 
. وقال ابن حجر: 2. وقال العقيلي: يف حديثه وهم وغلط1ه من حديث األوزاعيالبخاري: ال أصل ل

 .3خيبط يف اإلسناد  .له مناكري

أيب املغرية، أو ممن دونه، ليس من األوزاعي، واحملفوظ عن األوزاعي عن فعرف من هذا أن اخلطأ من  
 حي  بن أيب كثري عن أيب جعفر عن أيب هريرة.

، إال األلباين ذكر هذا احلديث يف سلسلة للمحدثنيه كالما  يف تعيينمل أجد   ؟وأبو جعفر من هو
ؤذن األنصاري أو احلنفي اليمامي، "ومجلة القول أن أاب جعفر هذا إن كان هو امل:  وقال فيه  الصحيحة

فهو جمهول وإن كان هو أاب جعفر الرازي، فهو ضعيف منقطع وإن كان حممد بن علي بن احلسني فهو 
حلديث، مع ضعف إسناده، فهو حسن لغريه كما قال الرتمذي وذلك ألين وجدت له مرسل. إال أن ا

 .4شاهدا من حديث عقبه بن عامر ا هين مرفوعا بنحوه"

 رأي الباحث:

 .يف اإلسناد  اد معلول، إببدال الراويهذا اإلسن

ة الناس عن حي  بن عن األوزاعي عن حي  بن أيب كثري يوافق رواي ، وبقية بن الوليدرواية اهلقل بن زايد
توائي، وأابن بن يزيد، وحجاج بن أيب عثمان الصواف، وشيبان بن عبد الرمحن أيب كثري، رواه هشام الدس

 عن حي  بن أيب كثري عن أيب جعفر. -أربعتهم  -  النحوى 

ن أيب ورواه أمحد بن عبد الوهاب عن أيب املغرية عن األوزاعي فغري اإلسناد، فقال: "حي  بن أيب كثري ع
 سلمة"، وهذا خطأ. واحملفوظ مارواه الناس هو حي  بن أيب كثري عن أيب جعفر.

جعفر إما ضعيف منقطع، وإما مرسل، وإما جمهول، كما قال وأما احلديث فهو حسن لغريه، ألن أاب 
األلباين، لكن يوجد له شاهد من حديث عقبه بن عامر ا هين مرفوعا بنحوه وهو بلفظ: " ثالثة 

 ب دعوهتم: الوالد واملسافر واملظلوم.تستجا

 
 (1057ملتةرو  ملهبع لرخةري ر ث ) - 1
 ( 75ر ث  1/71ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 2
 (346ر ث  1/375لاةن مملدزمن )  - 3
 ( 696ر ث   2/145)لأللبةي ملصحدح   مأرةيوم  سرار  _ 4
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، عن 2قال: حدثني أبي 1حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال الطبراني:  - 50[ 11]

، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: »نهى 3أبيه

 النبي صلى هللا عليه وسلم عن بيع الوالء وهبته«

ورواه  عنه،حي  بن محزة، تفرد به: ولده  ن عمرو بن دينار إالمل يروه عن سفيان ع قال الطبراني:
 الناس عن سفيان، عن عبد هللا بن دينار.

 ث:تخريج الحدي

واحلميدي يف مسنده   ،(  من طريق الثوري عن عبد هللا بن دينار16138أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )
( من طريق أيب 20464يف مصنفه ) وابن أيب شيبة ،( من طريق سفيان عن عبد هللا بن دينار653)

( من طريق أيب الوليد 2535رقم ) البخاري يف صحيحهو   ،بكر عن ابن عيينة عن عبد هللا بن دينار
وأخرج النسائي يف  ،( من طريق سليمان بن بالل16-1506رقم ) مسلم يف صحيحهو  ،عن شعبة
عمر وسفيان الثوري عن عبد هللا ( من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد هللا بن 6383الكربى )
 ،( من طريق وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد هللا بن دينار2747وابن ماجه يف سننه )  ،بن دينار

 ،بة عن عبد هللا بن دينار( من طريق عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان وشع1236والرتمذي يف سننه )
(  321ورقم ) ، ،عن عبد هللا بن دينار ( من طريق ابن جريج عن الثوري125وابن املقرئ يف معجمه)

( من طريق زهري بن معاوية 38وأبو عروبة احلراين )  ،من طريقة قبيصة عن سفيان عن عبد هللا بن دينار
 .عن سفيان الثوري عن عبد هللا بن دينار

 

 

 

 
 َةَل أبك أ ل معةكث: رلهنة ابنهللا أبك معْهث بن  : "وكةن ض دفةة.  ك أ ل بن حممل بن حيىي بن  ز    ةل ملا يب  - 1

 (. 808(  و ةل مبن رجذ: "لهللا منةكع" ملراةن ر ث )74ر ث    6/690طالب أبرةيوم بكمطدل" . اترو  مإلسالم لرا يب )
ل  هللا مة رومجل ابنهللا أ ( " ك هق  يف نفاهللا وتقى من رلوث15253 ك حممل بن حيىي بن  ز    ةل مبن ربةن يف ملثقةت)   -   2

 (7543بن حممل بن حيىي بن  ز  وأخكجل اب َبدل اإهنمة كةان ولخالن ابردهللا كل شيء". ونظذ لاةن مملدزمن )
 ( 7536 ك حيىي بن  ز  مبن وم ل معضذمي أبك اببل ملذ ن مللمشقي ملقةضي هق  رمي فلقلر من ملثةمن .  قذوح )  -  3



 
70 

 

 الباب األول                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال
   

 العلة في الحديث:دراسة 

 رواه سفيان الثوري، واختلف عنه؛

، ووكيع، وغريهم عن سفيان الثوري عن عبد هللا بن دينار جريجوابن فروى عبد الرزاق، واحلميدي، 
 عن ابن عمر.

وخالفهم حي  بن محزة، فروى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. قال الطرباين: تفرد به ولده 
 عنه.)حممد بن حي (  

نار عن ابن عمر هبذا مل أجد أحدا ذكر هذه العلة غري الطرباين، لكن صرح النقاد بتفرد عبد هللا بن دي
 احلديث.

ذكره الرتمذي يف العلل الكبري من طريق حي  بن سليم عن عبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن ابن عمر. 
د هللا بن دينار قد تفرد هبذا احلديث وعب دينار،مث قال: "قال أبو عيسى: والصحيح عن عبد هللا بن 

دينار يف  "الناس كلهم عيال على عبد هللا بن. وقال مسلم عقب إخراجه يف صحيحه 1عن ابن عمر"
 .2هذا احلديث"

 فهذا يدل على تقوية طريقة عبد هللا بن دينار.

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد معلول، إببدال الراوي، لقرائني.

 ن حممد بن حي  عن أبيه عن حي  بن محزة، مع كونه ضعيفا خالف الثقات.أوالً: تفرد به أمحد ب

 عبد هللا بن دينار عن ابن عمر هبذا احلديث. نقاد على تفرداثنياً: نص ال

 وأما احلديث فهو حمفوظ من طريق عبد هللا بن دينار عن ابن عمر، أخرجه مسلم يف صحيحه.

 

 
 ( 318مل رل ملهبع لررتماي ) - 1
 (16-5061صحدح مارث ر ث )  - 2
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قال: نا حامد بن يحيى   1حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضحقال الطبراني:    -  163[  12]  

، عن القاسم بن 5عن أبي العنبس ،4قال: نا مسعر 3قال: نا حفص بن سلم 2البلخي

، عن عائشة، قالت: »كنت أحت المني من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه 6محمد

 .وسلم«

هكذا رواه مسعر، عن أيب العنبس، عن القاسم، عن عائشة، وال نعلم رواه عن مسعر   قال الطبراني:
حدثناه علي بن عبد  ،إسناده ورواه أبو نعيم، عن أيب العنبس، فخالف مسعرا يف ،إال حفص بن سلم 

ن قال: ان أبو العنبس سعيد بن كثري قال: حدثين أيب قال: قالت عائشة: »إ 8قال: ان أبو نعيم 7العزيز
 كنت ألحت املين، وقالت إبصبعها هكذا يف راحتها، يعين: من ثوب النيب صلى هللا عليه وسلم«

 

 

 
 (2 ك جمهكل  قلمت  ذمجتهللا ر ث )  - 1
 ( 1068 ك رةمل مبن حيىي مبن  ةنئ ملبرخي أبك اببل و نزول طذسكس هق  رةاظ من مل ةشذ .  قذوح ملتهاوح ) - 2
 كرفص بن سرث أبك مقة ل ملامذ نلي, كةن  تدب  وض فهللا مبذ  ووقكل كولري مة رلث بهللا و ةل اببل ملذ ن بن مهلي    -  3

ك حتل ملذومو  ابنهللا  ةل مبن ربةن أييت فأشدةء مملنهذ  مليت ك أصل هلة و ةل مبن ابلي ك و تمل ابرى روماي هللا. أنظذ:   وو
ُي )515ر ث  3/293)ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) (  932ر ث  1/221(  وملض فةء ومملرتوكني كبن معك

ةش رلث ابن ما ذ وأوكب واببدل و مبن ابمذ مملنةكع وكابهللا وكدع.  و ةل أبك ن دث مأصبهةي ومعةكث وأبك س دل ملنق
يوم مكضكاب  بلل  ( لكذجل معةاظ مبن رجذ و ةل: لهن لفظ معةكث وملنقةش أبرة52ر ث  1/75ملض فةء أيب ن دث )

 ( 2/322مملنةكع. لاةن مملدزمن )
 (6605ضل. رمجع:  قذوح ملتهاوح ) ك ما ذ مبن كلمم مبن ظهع مهلاليل أبك سرم  ملهكيف هق  هبت اة  - 4
(   2381 ك  س دل مبن كثع مبن اببدل ملتدمي ]مملالئي[ أبك مل نبم ملهكيف هق  من ملاةب  . أنظذ:  قذوح ملتهاوح )  -  5

( ابقح إخذمج  ام معلوم: "وأبك مل نبم ملاي روين ابنهللا ما ذ  ام  49ر ث  1/51لطربمي يف ممل جث ملصغع ) ةل م
 نبم س دل بن كثع بن اببدل , و ل روين ما ذ أوضة ابن أيب مل نبم ملهبع وممسهللا اببل و بن مذومن" معلوم أبك مل 

 كملقةسث مبن حممل مبن أيب بهذ ملصلو  ملتدمي هق  أرل ملفقهةء فمللون   ةل أوكب مة رأوت أاضل منهللا.  قذوح   -  6
(5489) 
ُفن بن سةبكر أبك مع - 7 ان ملبغكي ابث أيب ملقةسث ملبغكي. هق   رةاظ . رمجع: إرشةي   كابري بن اببل مل زوز بن مملذ

 ( 685ر ث  1/435ي )ملقةصي ومللمي إى  ذمجث شدٍك ملطربم
 ك  اببل ملذ ن بن  ةنئ مبن س دل ملهكيف أبك ن دث ملنخ ي سبط إبذم دث ملنخ ي صلو  لهللا أ الط أاذط مبن م ني    - 8

 (4032قذوح ملتهاوح )اهابهللا و ةل ملبخةري  ك يف مأصل صلو .  
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 تخريج الحديث:

قطن، قال: حدثنا   ( عن أبو26265باد بن منصور. وأمحد )( قال: حدثنا ع 1523أخرجه الطيالسي )
لخمي التنيسي، قال: ( قال: حدثنا أمحد بن عيسى بن زيد ال288عباد بن منصور. و »ابن خزمية« )

 ،حدثنا َعمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي، عن حي  بن سعيد األنصاري )ح( وحدثنا حي  بن حكيم
( قال: حدثنا أمحد بن عيسى 526ن منصور. وأبو عوانة )نا عباد بقال: حدث ،قال: حدثنا أَبو داود

سعيد ح، وحدثنا الربيع بن سليمان   التنيسي قال: حدثنا عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي، عن حي  بن
قال: حدثنا الشافعي قال: أنبا عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي، عن حي  بن سعيد. وأخرجه الطرباين 

( قال: حدثنا أمحد بن إسحاق بن واضح العسال املصري، حدثنا حامد بن حي  49لصغري )يف املعجم ا
 كدام، عن أيب العنبس.البلخي، حدثنا حفص بن سامل، حدثنا مسعر بن  

 ثالثتهم )أبو العنبس، وعباد بن منصور، وحي  بن سعيد( عن القاسم بن حممد، عن عائشة فذكرته.

 دراسة العلة في الحديث:

د أعله الطرباين ابالختالف يف إبدال الراوي. وهو أنه روى حفص بن سلم عن مسعر عن إلسناهذا ا
عائشة، وخالفه أبو نعيم فرواه عن أيب العنبس عن أبيه عن عائشة، أيب العنبس عن القاسم بن حممد عن  

 كما تقدم آنفا يف التخريج.

 وطريق حفص بن سلم معلول بعلتني: 

 ن واضح جمهوٌل.أحدمها: أمحد بن إسحاق ب
اثنيهما: حفص بن سلم ضعيف، ونص العلماء بنكارة روايته عن مسعر. قال أبو نعيم األصبهاين: 

. وذكر احلافظ ابن 1ومسعر ابملناكري تركه وكيع وكذبه"  رلسختياين وعبيد هللا بن عم "حدث عن أيوب ا
 . 2ة بدل املناكريحجر قول أيب نعيم وقال عقبه: لكن لفظ احلاكم والنقاش أبحاديث موضوع 

 طريق حفص بن سلم ضعيف لضعف حفص بن سلم، وجهالة أمحد بن وضاح العسال.

 
 ( 52ر ث  1/75ملض فةء أيب ن دث ) - 1
 ( 2/322لاةن مملدزمن )  - 2
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حممد، فرواه عباد بن منصور عن القاسم بن حممد. أخرجه الطيالسي وأما احلديث من طريق القاسم بن  
ي ( قال: حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن حممد عن عائشة. وعباد بن منصور صدوق رم1523)

 (3142ابلقدر وكان يدلس وتغري أبخرة. التقريب )

دثنا الربيع بن سليمان ( قال: ح526واتبعه حي  بن سعيد عن القاسم بن حممد. أخرجه أبو عوانة )
قال: حدثنا الشافعي قال: أنبا عمرو بن أيب سلمة، عن األوزاعي، عن حي  بن سعيد عن القاسم بن 

 وإسناده حسن.  حممد عن عائشة.

واية أيب نعيم عن أبيه، فأيضا تفرد به أبو نعيم، ومل أجد روايته عند غري الطرباين، وهو صدوق، ا ر وأم
 وتفرده نسيٌب.

 احث:رأي الب

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابملخالفة يف إبدال اإلسناد دون الصحايب، وتعليله صحيح، ألن احلديث 
شة، لكن أيب العنبس مل يرو عن القاسم بن حممد روى القاسم بن حممد وكثري بن عبيد كالمها عن عائ

 ول لقرائني.بل يرويه عن أبيه كثري بن عبيد، ورواية أيب العنبس عن القاسم بن حممد معل 

 أوالً: رواية أيب العنبس عن القاسم بن حممد تفرد به حفص بن سلم، وهو ضعيف.

 واثنياً: استمرار التفرد يف طبقات متأخرة.

 ول.ق بن واضح وهو جمهواثلثاً: فيه إسحا
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 2قال: نا محمد بن عيسى الطباع 1حدثنا أحمد بن خليدقال الطبراني:  - 415[ 13]  

، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: 4، عن عاصم بن كليب3قال: نا أبو عوانة

 .رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم »ركع، فوضع يديه على ركبتيه«
عاصم بن كليب، عن عبد ا بار بن وائل إال أبو عوانة، تفرد احلديث عن   مل يرو هذا  قال الطبراني:

 به: حممد بن عيسى.  

 تخريج الحديث: 

حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم. والطرباين يف املعجم  ( قال:18865أخرج أمحد )
: ان قيس األشعري قال أبو بالل ( قال: حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبة قال: ان5458األوسط )

( قال: أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان، أنبأ 2516بن الربيع. والبيهقي يف سنن الكربى )
 أمحد بن عبيد الصفار، ثنا عثمان بن عمر الضيب، ثنا مسدد، ثنا عبد الواحد يعين ابن زايد. 

بن كليب عن أبيه عن   د( عن عاصملواحد بن زايثالثتهم )عبد العزيز بن مسلم، قيس بن الربيع، عبد ا
 وائل بن حجر.

 دراسة العلة في الحديث:

 هذا اإلسناد معلول ابالختالف يف إبدال من دون الصحايب.
 رواه عاصم بن كليب، واختلف عنه على وجهني.

 ( من طريق عبد العزيز بن مسلم. والطرباين18865( من طريق شعبة. )18855األول: أخرج أمحد )
( من طريق 2516( من طريق قيس بن الربيع. والبيهقي يف سنن الكربى )5458األوسط )يف املعجم  

عبد الواحد ابن زايد. ثالثتهم )عبد العزيز بن مسلم، قيس بن الربيع، عبد الواحد بن زايد( عن عاصم 
 بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر.

 كبتيه".يديه على ر   واتبعهم شعبة عن عاصم بن كليب، وليس فيه " فوضع

 
 ( 4ن ربةن يف ملثقةت   قلمت  ذمجتهللا بذ ث )لكذجل مب  - 1
 ( 4 ك هق   قلمت  ذمجتهللا ر ث ) - 2
 ( 4هق   حملث ملبصذ    قلمت  ذمجتهللا ر ث )  - 3
كةن من مل بةي مأولدةء لهنهللا مذجئ. ونظذ: مدزمن مإلابتلمل   ك ابةصث بن كردح بن شهةب معذمي   ةل ملا يب: و  - 4
 ( 3075مي فإلرجةء.  قذوح ملتهاوح )(   ةل مبن رجذ: صلو  ر 4064ر ث  2/356)
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 الثاين: خالفهم أبو عوانة فرواه، عن عاصم بن كليب، عن عبد ا بار بن وائل، عن أبيه. ومل يتابعه أحد.

قال الطرباين: مل يرو عن عاصم بن كليب، عن عبد ا بار بن وائل إال أبو عوانة، تفرد به: حممد بن 
 يد.أمحد بن خل عيسى.  قلت: مل أجد أحداً روى عن حممد بن عيسى إال

فثبت أن كل من روى عن عاصم بن كليب، فرواه عن عاصم عن أبيه عن وائل. وأما رواية عاصم بن 
 كليب عن عبد ا بار بن وائل مل أجده إال هبذا اإلسناد.

( من طريق 19046) 4/315 أخرجه اإلمام أمحدواحلديث مروي عن عبد ا بار بن وائل عن أبيه، 
( عن أيب إسحاق. 3802، و855"ابن ماجة")يب إسحاق. و( عن أ19065)  4/317احلجاج. ويف  
 ، ويف "الكربى"عن يونس بن أيب إسحاق، عن أبيه.2/145و"النسائي"

 كالمها )أبو إسحاق، واحلجاج( عن عبد ا بار بن وائل عن أبيه.

 ومل أجد رواية عاصم بن كليب عن عبد ا بار بن وائل إال من طريق أيب عوانة.

 باحث:رأي ال

 د أعله الطرباين ابالختالف يف إبدال اإلسناد من دون الصحايب.إلسناهذا ا

وتعليله صحيح ألن احلديث كل من روى عن عاصم بن كليب فرواه عن عاصم بن كليب عن أبيه، 
 وال يروى عن عاصم بن كليب عن عبد ا بار بن وائل إال هبذا اإلسناد. فهذا شاذ. وهللا أعلم.
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قال: نا محمد بن ميمون  1حدثنا أحمد بن عمرو الخاللبراني: قال الط - 483[ 14]  

قال: نا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن النبي صلى هللا  2الخياط

 .عليه وسلم كان »يطوف على نسائه في غسل واحد«
ن الثوري ورواه سفيا ،مل يرو هذا احلديث عن معمر، عن اثبت إال سفيان بن عيينة  قال الطبراني:

 ريه: عن معمر، عن قتادةوغ 

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان حممد بن منصور. 8988(. والنََّسائي، يف »الكربى« )12097) دأخرجه اإلمام أمح
ثالثتهم )أمحد بن حنبل، وابن منصور، وابن  ( قال: حدثنا حممد بن ميمون.229و»ابن خزمية« )

 اثبت، عن أنس، فذكره. ميمون( عن سفيان بن عيينة، عن معمر، عن 

( قال: حدثنا عبد الرمحان 12925( قال: حدثنا عبد الرزاق. ويف )12640) أخرجه اإلمام أمحدو 
( قال: حدثنا حممد بن املث ، حدثنا عبد الرمحان بن 588بن مهدي، عن سفيان. و"ابن ماجة" )

د بن بشار، حدثنا أبو أمحد،  ( قال: حدثنا بندار، حمم 140مهدي، وأبو أمحد، عن سفيان. والرتمذي" )
( قال: أخربان حممد بن عبيد، قال: حدثنا 256(، ويف "الكربى" )264و"النسائي" )حدثنا سفيان. 

( قال: أخربان عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرمحان، 8987عبد هللا ابن املبارك. ويف "الكربى" )
 ع، وحممد بن حي ، وأمحد بن سعيد الرابطي، ( قال: حدثنا حممد بن راف230عن سفيان. و"ابن خزمية" )
ثالثتهم )عبد الرزاق، وسفيان، وعبد هللا بن املبارك( عن معمر، عن قتادة،  قالوا: حدثنا عبد الرزاق.

 فذكره.

 

 دراسة العلة في الحديث:

 هذا اإلسناد معلول ابالختالف يف إبدال من دون الصحايب.

 روى معمر واختلف عليه على وجهني.

 واه الثوري عن معمر عن قتادة عن أنس.ل: ر األو 

 
 ( 5 قلمت  ذمجتهللا رلوم ر ث )  - 1
 ( "صلو  رمبة أخطأ". 6345 ةل مبن رجذ يف  قذوح ملتهاوح ) - 2
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( عن عبد 588( قال: حدثنا عبد الرمحان بن مهدي. و"ابن ماجة" )12925) أخرجه اإلمام أمحد
(  8987( عن أيب أمحد. و"النسائي" يف "الكربى" )140الرمحان بن مهدي، وأيب أمحد. والرتمذي" )

 أنس.أبو أمحد( عن معمر عن قتادة عن  كالمها )عبد الرمحان بن مهدي، و   عن عبد الرمحن.  

كذا اتبعه عبد و  (.256(، ويف "الكربى" )264ه عبد هللا بن املبارك روايته أخرج "النسائي" )واتبع
 (.230( و"ابن خزمية" )12640الرزاق فرواه عن معمر عن قتادة عن أنس، روايته أخرج أمحد )

 اثبت عن أنس. ومل يتابعه أحد.الثاين: خالفهم سفيان بن عيينة فرواه عن معمر عن 
حامت: "وسألت أاب زرعة عن حديث رواه ضمرة، عن الثوري، عن محيد، عن أنس، عن  قال ابن أيب

فقال أبو زرعة: هذا خطأ؛ أخطأ ضمرة؛ إمنا هو: الثوري،  النيب: أنه طاف على نسائه يف غسل واحد؟
كان ال   د الثوري: عن محيد، عن أنس؛مث قال أبو زرعة: لو كان عن عن معمر، عن قتادة، عن أنس.

 حيدث به عن معمر، عن قتادة، عن أنس.
حدث عن الفراييب، عن الثوري،   -وراق الفراييب  -قيل أليب زرعة: فإن سعيد بن عبدوس بن أيب زيدون  

قال: ما أدري ما هذا! ما أعرف من حديث  عن محيد، عن أنس، وعن معمر، عن قتادة، عن أنس؟
 "1اب، عن أنس؛ ما أدري ما هذا، عن أيب اخلطأيب عروة  ن الثوري، عنالفراييب إال ع

وذكر الدار قطين يف العلل اإلختالف على معمر، مث قال: "وقال الفراييب: عن الثوري، عن أيب عروة، 
 .2وأبو عروة: معمر، وأبو اخلطاب: قتادة، وهو الصحيح"  عن أيب اخلطاب، عن أنس.

 رأي الباحث:

 اإلسناد من دون الصحايب.ختالف يف إبدال  ه الطرباين ابالهذا اإلسناد أعل 
تعليله صحيح، وافقه على هذا أبو زرعة الرازي، والدار قطين، كما تقدم يف دراسة احلديث.  -1

 وذكر اثبت يف هذا وهم، واحملفوظ هو قتادة عن أنس.
 سفيان بن عيينة ثقة، لكنه خالف الثقات، واألكثر. -2
 لة أمحد بن عمرو اخلالل.إسناد الطرباين ضعيف  ها -3

 

 
 

 ( 19ر ث  1/422ابرل معلوم كبن أيب رة  )  - 1
 ( 2540ر ث  142/ 12ابرل مللمر  طب )  - 2
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 المبحث الثالث

 األحاديث المعلولة

 باالختالف بإدخال راٍو في السند 

 حديثان وفيه 
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثني أبي، عن أبيه قال الطبراني:  - 51[ 15]

ث، عن حدي 2، أنه سمع النعمان بن المنذر1قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي

الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »يبعث 

الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال« فقالت عائشة: فكيف بالسوءات؟ قال: »لكل 

 .امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه«

عمان إال لنا مل يدخل بني الزهري والزبيدي أحد ممن روى هذا احلديث عن الزبيدي: قال الطبراني:
 حي  بن محزة، تفرد به: ولده عنه.

 تخريج الحديث:

( ويف 2083( قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه. والنسائي يف السنن  رقم )24588) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: أخربان عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثري. والطرباين يف 11584( و )2221الكربى رقم )

حدثنا خري بن عرفة املصري، ثنا حيوة بن شريح احلمصي.  واحلاكم ( قال: 1747مسند الشاميني )
 ( قال: حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة.8684يف املستدرك )

أربعتهم )عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثري، يزيد بن عبد ربه، حيوة بن شريح احلمصي، أبو عتبة( عن 
 عن عروة، عن عائشة، فذكرته.بقية، قال: ثنا الزبيدي، عن الزهري،  

قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن محزة، (  1893و)  ،(1253وأخرج الطرباين يف مسند الشاميني )
حدثين أيب، عن أبيه، حدثين حممد بن الوليد الزبيدي، أنه مسع النعمان بن املنذر، حيدث عن الزهري، 

 عن عروة، عن عائشة.

 دراسة العلة في الحديث:

 ي عن عروة، واختلف عنه؛الزهر رواه  

 ني الزبيدي والزهري.بقية عن الزبيدي عن الزهري بدون زايدة رجل ب  فروى

 فأدخل رجال بني الزهري والزبيدي.  ،ورواه حي  بن محزة عن الزبيدي عن النعمان بن املنذر عن الزهري

 
 (6372ح ) ةل مبن رجذ: هق  هبت من كبةر أصحةب ملز ذي.  قذو - 1
ُوذ مللمشقي صلو  رمي فلقلر.  قذوح ملتهاوح ) - 2  (7164 ك ملن مةن مبن مملنار ملغاةي أبك ملك
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أن حي  بن محزة ثقة، وتفرد عنه مل يتابع بقية، كما مل يتابع حي  بن محزة، فتبني يل بعد دراسة السند 
مل يقبله العلماء، قال ابن حبان: "هو روية ابنه عنه ثقة يف نفسه، لكن ولده حممد بن حي  وهو أيضا 

ثقة يف نفسه يتقى من حديثه ما رواه عنه أمحد بن حممد بن حي  بن محزة وأخوه ع َبيد فإهنما كاان 
 أحٌد.  د عن أبيه مل يتابعه. وأمحد بن حممد تفر 1يدخالن عليه كل شيء"

الناس، وهو ثقة فيما مسعه من الثقات، قال ابن سعد: وخالفه بقية بن الوليد، وتفرد به، مث روى عنه 
. وقال أمحد العجلي: ثقة عن 2كان بقية ثقة يف الرواية عن الثقات، ضعيفا يف روايته عن غري الثقات

علي احلسني بن علي: سألت أاب عبد الرمحن   ل أبو. وقا3املعروفني، فإذا روى عن جمهول، فليس بشيء
سلمني، قلت: ما تقول يف بقية؟ قال: إن قال أخربان أو حدثنا فهو ثقة، وإن النسائي، وكان من أئمة امل

 .4قال: عن، فال يؤخذ عنه، ال يدرى عمن أخذه. 

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد معلول إبدخال الراوي يف اإلسناد.

مع ذلك ه ضعيف، وروايته عن أبيه غري مقبولة، ومل يتابعه أحٌد، و مد بن حي ، ألنوآفته أمحد بن حم  
خالفه بقية بن الوليد، وهو ثقة إذا حدث عن الثقات، وصرح ابلسماع، وهو يروي عن الزبيدي، 

 والزبيدي ثقة، وأيضا صرح فيه ، قال: "حدثنا الزبيدي"، فروايته يكون حمفوظاً. وهللا أعلم.

 
 

 

 

 
 ( 15253ملثقةت كبن ربةن ) - 1
 ( 7/694ملطبقةت ملهربين ط: يمر صةير ) - 2
 ( 160ملثقةت لر جري ر ث ) - 3
 (3514ر ث  7/623اترو  بغلمي )  - 4
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 2قال: نا زهير بن عباد الرؤاسي   1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:    -  301[  16]

قال: نا وكيع بن الجراح قال: نا سفيان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال: »أفطر 

 برار، وتنزلت عليكم المالئكة« .عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األ
مل يرو هذا احلديث عن وكيع، عن سفيان إال زهري بن عباد. ورواه الناس: عن وكيع،  راني:قال الطب

 عن هشام، ومل يذكروا: سفيان.

 تخريج الحديث:

(  4319(. وأخرج أبو يعلى يف مسنده )12201)  3/118(. وأمحد  9745أخرجه "ابن أيب شيبة" )
بن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل( عن وكيع عن هشام أبو بكر بن أيب شيبة. كالمها )أبو بكر  قال: حدثنا  

 .عن حي  بن أيب كثري، عن أنس بن مالك، فذكره

 دراسة العلة في الحديث:

 بيان اإلختالف:
روى هذا احلديث زهري بن عباد عن وكيع عن سفيان عن هشام، ورواه أمحد، وابن أيب شيبة عن وكيع 

 ام. ومل يذكرا "سفيان".عن هش
 ورواه الناس: عن وكيع، عن هشام، ومل يذكروا: سفيان. ،دة "سفيان"، كما قال الطرباينتفرد زهري بزاي

( وقال: تفرد به زهري بن عباد عن وكيع عن 1304وذكر احلديث ابن القيسراين يف أطراف الغرائب )
 هما.يع ويزيد بن هارون فلم يذكر الثوري بينالثوري عن هشام عنه، ورواه أمحد بن سنان القطان عن وك

 . 3وزهري بن عباد ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: خيطىء وخيالف  
ومل يتابعه أحد، كما نص عليه هؤالء العلماء الكبار، وأيضاَ مل أجد روايته إال من طريق أمحد بن رشدين 

 عند الطرباين. وأمحد بن رشدين أيضا ضعيٌف، الحيتمل تفرده.

كيع عن هشام، مل يذكرا "سفيان". ومها من أئمة نقد الرجال.  وخالفه أمحد وابن أيب شيبة، رواي عن و 
 فإذاً زايدة زهري منكرة، واحملفوظ مارواه أمحد، وابن أيب شيبة.

 
 ( 3 ذمجتهللا ر ث )  قلمت ك ض دف   - 1
( و ةل: خيطىء وخيةلف. أنظذ  13313(  ولكذجل مبن  ِربَّةن يف ملثقةت )2679وهقهللا أبك رة  يف معذح وملت لول ) - 2

 (3246مملدزمن )  ( ولاةن146ر ث  5/824 ذمجتهللا يف اترو  مإلسالم لرا يب )
 ( 13313ملثقةت كبن ربةن ) - 3
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 واحلديث  أيضاً معلول ابإلنقطاع.

السماع عن أنس، قال  رواه حي  بن كثري عن أنس بن مالك، وحي  بن كثري رأى أنساً، ومل يثبت له
كثري رأى أنسا ولكنه مل يسمع منه هذا احلديث   (: "وال شك أن حي  بن أيب1/45الدار قطين يف العلل )

ديث ابن مبارك والدليل على ذلك ما رواه ابن املبارك عن هشام عن حي  قال: حدثت عن أنس" وح
 (.   1422أخرجه يف الزهد والرقاق )
  بن أيب كثري عن أنس بن مالك "أفطر عندكم راسيل: قيل أليب زرعة حيوقال ابن أيب حامت يف امل

الصائمون" قال هو متصل قال رواه خالد بن احلارث ان عن هشام عن حي  قال بلغين عن أنس وقد 
 .1رأى حي  أنسا ومل يسمع منه

ل أصح وهذا وهم ابن أيب حامت: قال أبو زرعة حي  بن أيب كثري بلغه عن أنس وحديثه عنه مرسوقال 
 .2أكل طعامكم األبراريعين املرفوع يعين يف حديثه عن أنس أفطر عندكم الصائمون و 

أنسا وقال: مسعت أيب يقول حي  بن أيب كثري مل يدرك أحدا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إال  
 .3فإنه رآه رؤية ومل يسمع منه

 رأي الباحث:

 ل راو يف اإلسناد.هذا اإلسناد أعله الطرباين إبدخا
 فوصلت بعد ختريج احلديث ودراسة العلة يف احلديث إىل نتيجة كما يلي!

قال إن إسناد الطرباين ضعيف ألجل أمحد بن رشدين ألنه ضعيف، أو ألجل زهري بن عباد، ألنه 
 تفرد به، ومع ذلك خالف الثقات.وهو  خيطئ وخيالف،  فيه أبو حامت:  

زهري بن عباد، أو أمحد بن رشدين،  بني وكيع وهشام، هو وهم من ن زايدة "سفيان" يف اإلسنادوإ
 واحملفوظ ما رواه أمحد وابن أيب شيبة بدون زايدة "سفيان" بني وكيع وهشام.

ن كثري رأى أنسا، ومل يثبت له السماع، كما يعرف من رواية إن إسناد احلديث منقطع ألن حي  بو 
عن أنس". وصرح به العلماء كما تقدم يف دراسة ابن املبارك عن هشام عن حي  قال: حدثت 

 احلديث. وهللا أعلم.
 

 
 (906مملذمسدل إلبن أيب رة  ر ث ) - 1
 (907أيب رة  ر ث ) مملذمسدل كبن  - 2
 ( 910مملذمسدل إلبن أيب رة  ) - 3
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 الباب الثاني
 األحاديث التي ذكر فيها التفّرد

   

 وفيه فصالن:            

األحاديث التي ذكر فيها التفّرد الفصل األول:        

 وهي معلولة

األحاديث التي ذكر فيها التفرد  الفصل الثاني:         

 هي صحيحةو
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 ملفص  مأل ل

 مألحندفث ملته ذكج اليهن ملتفّجد  هه ملنولس
 

   حديثاً(: 193وفيه ثمانية مباحث ) 
 : األحاديث التي ذكر فيها التفّرد وهي معلولة بالحديث المشهورالمبحث األول

د عنه : المبحث الثاني األحاديث التي ذكر فيها التفّرد وهي معلولة بكون المتفرَّ

 من المشهورين

 في : األحاديث التي ذكر فيها التفّرد وهي معلولة الستمرارهالمبحث الثالث

 متأخرة  طبقات

 : األحاديث التي ذكر فيها التفّرد وهي معلولة بالجرح في الراويالمبحث الرابع

لتي ذكر فيها التفّرد وهي معلولة الشتمالها على : األحاديث االمبحث الخامس

 كالم منكر

 اإلرسال أو  التي ذكر فيها التفرد وهي معلولة باالنقطاع : األحاديثادسث السالمبح

 الخفي

 أو الراوي إلبهام معلولة : األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهيالمبحث السابع

 الجهالة

 بالمخالفة معلولة فيها التفرد وهي: األحاديث التي ذكر المبحث الثامن
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 المبحث األول 

 ملتفّجد   ته ذكج اليهنمألحندفث مل

  هه ملنولس ةنلحدفث ملإلشهور
 أربعة أحاديث وفيه 
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا الجراح بن قال الطبراني:    -  16[  17]

نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى هللا عليه وسلم ، عن 1مليح، عن أرطاة بن المنذر
 .تكبير للركوع، وعند التكبير حين يهوي ساجدا«كان »يرفع يديه عند ال

 مل يرو هذا احلديث عن أرطاة إال ا راح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا احلكم بن انفع عن إمساعيل بن 6164رقم  10/305يف مسنده ) أخرجه اإلمام أمحد
يه وسلم كان يرفع يديه حذو عياش عن صاحل بن كيسان عن انفع عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عل 

 منكبيه، حني يكرب يفتتح الصالة، وحني يركع، وحني يسجد.
 دراسة علة الحديث: 

. وقال ابن 2مليح، وا راح بن مليح كان والد وكيع. قال ابن معني ثقةأعله الطرباين بتفرد ا راح بن 
س به، وهو صدوق، مل أجد يف . وقال ابن عدي: حديثه ال أب4ممتنعا به 3سعد: وكان عسرا يف احلديث

. قال ابن حبان: "كان يقلب األسانيد ويرفع املراسيل وزعم حي  بن معني أنه كان 5ديثه منكرا فأذكرهح
. وقال الربقاين: سألت الدارقطين عن والد وكيع، قال: ليس بشيء، وهو كبري الوهم. 6لحديث"وضاعا ل

 . فيعرف من هذا أن تفرده ال يقبل.8م. قال ابن حجر صدوق يه7قلت: يعترب به؟ قال: ال
 مث يف احلديث علة أخري:

 وهي رفع اليدين عند السجود، تعارضت الرواايت فيه عن ابن عمر.  
بن مليح عن أرطاة بن املنذر عن انفع عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان  روى ا راح

 هوي ساجدا«.»يرفع يديه عند التكبري للركوع، وعند التكبري حني ي
 هذا وجدانه معلوال لتفرد ا راح بن مليح عن أرطاة بن املنذر.

 عمر.واتبعه إمساعيل بن عياش عن صاحل بن كيسان عن انفع عن ابن  
 قلت: هذا رواية إمسا عيل بن عياش عن غري الشاميني، وهو خمتلط يف روايته عن غري الشاميني. 

 
 ( 298 ك أرطة  بن مملنار بن مأسكي مأهلةي أبك ابلي معمصي هق .  قذوح ) - 1
 (1256ي ) اترو  مبن م ني رومو  مللور   - 2
 ومل اذ يف ملذومو   كملاي ميتنع من حتلوم ملنةس إك ب ل معهل. _  3

 ( 735/ 6ملطبقةت ملهربين ) - 4
 ( 2/413ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 5
 (193مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 6
 (  ومل أجلجل يف سؤمكت ملرب ةي. 49ر ث  9/168 ك يف سع أابالم ملنبالء ) - 7
 ( 908 قذوح ملتهاوح )  - 8
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ومرة روى عن عن صاحل بن كيسان عن انفع عن ابن عمر،    والدليل على اختالطه يف هذا أنه روى مرة

بعد ذكر ( 1364صاحل بن كيسان عن األعرج عن أيب هريرة. قال الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر)
حديث إمساعيل بن عياش عن صاحل بن كيسان " وهم ال جيعلون إمساعيل فيما روي عن غري الشاميني 

مل يسوغوه إايه". ونقله الزيلعي يف   ،احتج مبثله عليهم  لو    مبا  ،فكيف حيتجون على خصمهم    ،حجة    ،
اية إمساعيل بن عياش ( فقال "قال الطحاوي: ال حيتج به ألنه من رو 1/414ختريج أحاديث اهلداية )

 عن غري الشاميني".
وروى الزهري عن سامل بن عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، قال: " رأيت رسول هللا 

ى هللا عليه وسلم إذا قام يف الصالة رفع يديه حىت يكوان حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حني يكرب صل 
 . 1كوع، ويقول: مسع هللا ملن محده، وال يفعل ذلك يف السجود"كوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الر للر 

 حهيف صحي البخاريوروى عبد األعلى، عن عبيد هللا، عن انفع به. بدون ذكر السجود. أخرجه 
 (. 739رقم    1/148)

قلت: هذا يوافق ما رواه الزهري عن سامل عن أبيه. فاحملفوظ عن ابن عمر عدم رفع اليدين عند 
 السجود.
 لباحث:رأي ا

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ا راح بن مليح عن أرطاة بن املنذر، وهو معلول لقرائن.
 هو معارض ملا هو احملفوظ عن ابن عمر. .1
 اح بن مليح صدوق خيطئ.ر ا  .2
 استمرار التفرد يف طبقات متأخرة. .3

 
 
 
 
 

 
 ( 736صحدح ملبخةري )  - 1
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 1القرشي الدمشقي حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك قال الطبراني:  - 58[ 18]

قال: نا إبراهيم بن عبد هللا بن العالء بن زبر قال: نا أبي عبد هللا بن العالء، عن 

 األشجعي قال: أتيت النبي صلى هللا ، عن جبير بن نفير، عن عوف بن مالك2مكحول

عليه وسلم، وهو في خباء له من أدم، فسلمت عليه، ثم قلت: أدخل؟ قال: »ادخل« 

رأسي، فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتوضأ وضوءا مكينا. فقلت: يا فأدخلت 

رسول هللا، أدخل كلي؟ قال: »كلك« . فلما دخلت، قال لي: »اعدد ست خصال بين 

الساعة: موت نبيكم« قال عوف: فوجمت لذلك وجمة ما وجمت مثلها قال: يدي 

تكون فيكم، تعم بيوتات »قل:إحدى« قلت: إحدى. قال: »وفتح بيت المقدس، وفتنة 

العرب، وداء يأخذكم كعقاص الغنم، ويفشو المال فيكم، حتى يعطى الرجل مائة دينار، 

، فيغدرون، فيأتونكم في ثمانين فيظل ساخطا، وهدنة تكون بينكم وبين بني األصفر

 .»غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفا

 .عالء بن زبرمل يروه عن مكحول إال عبد هللا بن ال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:
( قال: حدثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم الدمشقي القرشي، ثنا إبراهيم 71أخرج الطرباين يف الكبري)

( قال: حدثنا أبو عبد امللك القرشي، ثنا إبراهيم بن 3527ويف مسند الشاميني )بن العالء بن فرقد. 
( قال: أخربان عمر بن حممد بن سليمان العطار، 999منده يف اإلميان )عبد هللا بن العالء بن زبر.  وابن  

ء بن زبر ثنا مبصر، ثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم بن بشر القرشي، ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن العال
 أيب عبد هللا بن العالء عن مكحول عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عوف بن مالك فذكره.

(، وابن بشران 72( من طريق أيب املغرية، والطرباين يف الكبري)2742(، والبزار)23985أمحد )  وأخرج
)أبو املغرية  -كالمها  –انفع ( من طريق احلكم بن 1000( ، وابن منده يف اإلميان )361يف اآلمايل )

عوف بن مالك  بن نفري عن  واحلكم بن انفع( عن صفوان، عبد الرمحن بن جبري بن نفري، عن أبيه جبري
 فذكره.

 

 
ووقةل: مبن أرطأ     -  ك أ ل بن إبذم دث بن حممل بن اببل و بن بهةر بن اببل مملرك بن ملكلدل بن باذ بن أيب أرطأ   - 1
مي إى  أبك اببل مملرك ملقذشي مل ةمذي ملب اذي مللمشقي. و ةل معةاظ: صلو . ونظذ  ذمجتهللا يف إرشةي ملقةصي وملل -

 (. 4(  وملتقذوح )9534واترو  يمش  )  (.58 ذمجث شدٍك ملطربمي ر ث ملرتمج  ) 
 (. 6875 ك مهحكل ملشةمي أبك اببل و هق  اقدهللا كثع مإلرسةل مشهكر. ونظذ: ملتقذوح ) - 2
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 دراسة علة الحديث: 

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن مكحول إال عبد هللا بن العالء بن زبر.

 واختلف عنه؛  قلت: رواه عبد هللا بن العالء بن زبر

بن زبر عن قال: مسعت بسر بن عبيد هللا، أنه مسع أاب  بن العالء رواه الوليد بن مسلم عن عبد هللا
 إدريس، قال: مسعت عوف بن مالك، فذكره.

وخالفه إبراهيم بن عبد هللا بن العالء فرواه عن أبيه عبد هللا بن العالء عن مكحول، عن جبري بن نفري، 
 شجعي.عن عوف بن مالك األ

. قال فيه الذهيب: قد احتج به 1: كان ثقة إن شاء هللاوعبد هللا بن العالء بن زبر ثقة، قال فيه ابن سعد
 . 3. وذكره احلافظ يف لسان امليزان وقال: جممع على توثيقه2ا ماعة سوى مسلم

عن عبد هللا بن قلت: تفرد به عبد هللا بن العالء عن مكحول، وعبد هللا بن العالء ثقة، لكن مل يرو 
العالء، ومل أجد فيه غري توثيق ابن حبان، ذكره ابن أيب حامت يف  العالء إال ابنه، إبراهيم بن عبد هللا بن

. وذكره الذهيب يف امليزان 5. وذكره ابن حبان يف الثقات4ا رح والتعديل ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال
جر: "وقد روى عنه البخاري قة. وقال احلافظ ابن ح. قال النسائي: ليس بث6وقال: قد روى عنه أئمة

 .  7 امع وذكره ابن أيب حامت فلم يضعفه وذكره ابن حبان يف الثقات"يف غري ا

 ومل يرو عن إبراهيم بن عبد هللا إال أبو عبد امللك القرشي، وهو صدوق.

 
 ( 3916ملطبقةت ملهربين ) - 1
 (4466مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 2
 ( 1418لاةن مملدزمن )  - 3
 (319وملت لول كبن أيب رة  )  معذح  - 4
 (  12274ربةن ) ملثقةت كبن  - 5
 ( 120مملدزمن لرا يب ) - 6
 ( 189لاةن مملدزمن )  - 7
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يدي. وابن ماجه ( قال: حدثنا احلم 3176) البخاري يف صحيحهوأما رواية الوليد بن مسلم أخرجه 

( قال: أخربان 6675إبراهيم. وابن حبان يف صحيحه )تصرا قال: حدثنا عبد الرمحن بن ( خم4095)
 حممد بن أمحد بن عبيد بن فياض، بدمشق، قال: حدثنا هشام بن عمار.

ع ثالثتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد هللا بن العالء بن زبر، قال: مسعت بسر بن عبيد هللا، أنه مس
 أاب إدريس، قال: مسعت عوف بن مالك، فذكره.

 أن تفرد أيب عبد امللك عن إبراهيم عن عبد هللا بن العالء عن مكحول غري مقبول.فيؤيد هذا  

 واحملفوظ ما رواه الناس عن الوليد بن مسلم عن عبد هللا بن العالء بن زبر.

 رأي الباحث:

وهو مل ر إال ابنه إبراهيم بن عبد هللا،  بن العالء بن زبمل يرو عن عبد هللاهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، 
يوثقه غري ابن حبان، وخالفه الوليد بن مسلم، فرواه عن عبد هللا بن العالء بن زبر، عن بسر بن عبيد 

 هللا عن أيب إدريس، عوف بن مالك.

 خاري.وهذا  هو احملفوظ، واملشهور عن عبد هللا بن العالء بن زبر، وخمرج يف صحيح الب
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قال: نا سعيد بن أبي  1أحمد بن حماد بن زغبةحدثنا قال الطبراني:  - 196[ 19]

مريم قال: نا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن يعلى بن شداد 
بن أوس، عن أبيه قال: »كنا نعد الرياء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .الشرك األكبر«
عمارة بن غزية، تفرد به: ابن هليعة وحي  مل يرو هذا احلديث عن يعلى بن شداد إال  راني:الطبقال 

 بن أيوب
 تخريج الحديث:

(، وابن األعرايب يف املعجم 1119(، وأبو جعفر الطربي يف هتذيب اآلاثر )3481أخرجه البزار )
( ، ويف 7160 املعجم الكبري )( من طريق سعيد بن أيب مرمي عن حي  بن أيوب، والطرباين يف2246)

كالمها عن عمارة بن غزية، عن .  ( من طريق سعيد بن أيب مرمي عن ابن هليعة2146مسند الشاميني ))
 يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه فذكره. إال أهنم قالوا: "الشرك األصغر".

عن عبد ربه بن  ( من طريق عما ر بن صاحل عن ابن هليعة6425وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان )
 "األصغر".سعد عن يعلى بن شداد به. بلفظ  
( من طريق عبد الغفار بن داود احلراين عن ابن هليعة عن عبد 1/34وابن القانع يف معجم الصحابة )

ربه بن سعد عن يعلى بن أوس عن أبيه. بلفظ " األكرب" مثل الطرباين يف األوسط. وجعل احلديث من 
 ، فإنه عندهم من حديث شداد بن أوس.حديث أوس، خبالف اآلخرين 

 الحديث:دراسة علة 

قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن يعلى بن شداد إال عمارة بن غزية، تفرد به: ابن هليعة وحي  بن 
 قلت: هو كما قال الطرباين، ال يروى عن يعلى بن شداد بن أوس إال هبذا الطريق.  أيوب.

 عن يعلى بن شداد.  سعيدد ربه بن  ار بن داود عن ابن هليعة عن عبرواه عمار بن صاحل، و عبد الغف
 لكين مل أجد عبد ربه بن سعيد يف تالميذ يعلى يف هتذيب الكمال، وال يف كتب أخرى املتوفرة عندي.

ومها )عمار بن صاحل، وعبد الغفار بن داود احلراين( اختلفا يف احلديث سندا ومتنا. أما إختالف اللفظ 
ك األصغر". وأخرج ابن قانع من رواية عبد لبيهقي من طريق عماربن صاحل فقال: "الشر فهو أخرج ا

 الغفار بن داود فقال: "الشرك األكرب".
وأما إختالف السند: فهو ذكره البيهقي من طريق عمار بن صاحل فذكر من حديث يعلى بن شداد بن 

 أوس عن أبيه. يعين من حديث شداد.

 
ُ ب .  ةل ملناةئي: صةحل. و ةل مبن وكنم يف ملتةرو  )_  1   1/9 ك أ ل بن  ةي بن مارث أبك ج فذ مملصذي ملتجديب 

كن.  ةل أبك ملطدح  لث ممل مذ ملصلو . و ةل يف مكضع دخذ: هق  مأم ( "كةن هق  مأمكان"  و ةل ملا يب: محمل11ر ث 
 . (: "هق  مأمكن" 94ر ث  108/ 1انوف يف إرشةي ملقةصي ومللمي)
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 يث أوس.ه، فجعله من حدحديث يعلى بن أوس عن أبي وأخرج ابن القانع فذكر من

( وقال: "وهذا غلط نشأ عن حذف، 1/394ذكر ابن حجر حديث ابن قانع هذا يف "اإلصابة" )
وذلك أّن هذا احلديث إمنا هو من رواية يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه، فالّصحابية لشّداد بن أوس، 

 جده أوس ظن ابن قانع أنه على ظاهره".  فلما وقع يعلى يف هذه الرواية منسواب إىل
يظهر يل أن احلديث حمفوظ من طريق عمارة بن غزية، وهو حسن احلديث، ذكره ابن حجر يف التقريب ف

 .1وقال: "ال أبس به وروايته عن أنس مرسلة"
 وأما قول الطرباين: تفرد به: ابن هليعة، وحي  بن أيوب. 

الذهيب: له غرائب ومناكري   فيه  الغافقي، قال  حي  بن أيوبعه  ابمتو فقلت: ابن هليعة ضعيف يف احلديث،  
    .3. وقال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ2يتجنبها أرابب الصحاح، وينقون حديثه، وهو حسن احلديث

 وفيه علة أخرى وهي:
. رواه الطرباين يف األوسط ، وابن القانع بلفظ "الشرك األكرب"، وروى بقيتهم بلفظ "الشرك األصغر"  

 .4رواه الطرباين يف األوسط، والبزار إال أنه قال: الشرك األصغر"  وأشار إىل هذه العلة اهليثمي قال: "
أخرجه يف الكبري بنفس السند   قلت: "الشرك األكرب" هو وهم من الطرباين، أو من الناسخ، ألن الطرباين
( بلفظ "األصغر" وقال: 7937)بلفظ "األصغر"، كما ذكره اآلخرون، وكذا أخرجه احلاكم يف املستدرك  

هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "، وقال الذهيب: صحيح. وهبذا اللفظ صححه األلباين، وهو   "
 (34يف صحيح الرتغيب برقم )

صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -ن لبيد وله شاهد من حديث حممود ب
 (. 23686أخرج أمحد )....."  الشرك األصغر  : " إن أخوف ما أخاف عليكم  -

 فهذا يدل على أن الرايء هو الشرك األصغر.
 رأي الباحث:

شداد إال عمارة بن غزية، هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن يعلى بن 
 تفرد به: ابن هليعة وحي  بن أيوب.

، وابن هليعة، وحي  بن أيوب كل واحد منهما متابع  ريهلغ فظهر من الدراسة أن احلديث إسناده حسن
 آلخر، وعمارة بن غزية حسن احلديث، لكن احلديث يف متنه خطأ، واحملفوظ هو اللفظ " األصغر".

 
 ( 4858ملتقذوح ) - 1
 ( 8/6سع أابالم ملنبالء ) - 2
 ( 7511ملتقذوح ) - 3
 (17655جممع ملزومئل ) - 4
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قال: نا أبو توبة الربيع بن   1حدثنا أحمد بن فيل األنطاكيقال الطبراني:    -  474[  20]

ير، عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبقال: نا حفص بن ميسرة، عن هشام بن    2نافع

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »أيما رجل أعمر عمرى، فهي له ولعقبه من 

 .رقبى فهي بمنزلة العمرى« بعده، يرثها من يرثه من عقب، أو أرقب
 .هكذا رواه حفص بن ميسرة، عن ابن الزبري   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

حدثنا أبو توبة الربيع بن انفع.  ،( قال: حدثنا أمحد بن منيع 365)يف العلل الكبريأخرجه الرتمذي 
( قال: أخربين حممد بن عبد هللا بن عبد الرحيم، قال: حدثنا 6539ويف الكربى )  ،(3743والنسائي )

فع. ( قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: ان الربيع بن ان2184عمرو بن أيب سلمة الدمشقي. والبزار )
ثنا ( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، قال: حد256والطرباين يف املعجم الكبري )
 عمرو بن أيب سلمة التنيسي.

كالمها )أبو توبة الربيع بن انفع، عمرو بن أيب سلمة الدمشقي( عن حفص بن ميسرة، عن هشام بن 
 عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبري فذكره.

 اسة علة الحديث:رد

 روى حفص بن ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبري.

 اين: هكذا رواه حفص بن ميسرة، عن ابن الزبري.وقال الطرب 

وقال البزار: وهذا احلديث ال نعلم أحدا رواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزبري غري حفص بن ميسرة، 
 عن أبيه مرسال.وغري حفص يرويه، عن هشام،  

 قلت: مل أجد الرواية املرسلة ما أشار إليه البزار. 

 
 ذوف أبك معان ملبةلاي نزول أنطةكد  صلو . ونظذ:  قذوح ملتهاوح   ك أ ل بن إبذم دث بن ادل فسث معدكمن ممل - 1

 ( 2ر ث  77)ص
 ( 1902 ك هق  رج  ابةبل.  ةلهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
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. وقال أبو حامت: 2، وابن معني1حفص بن ميسرة، وهو ثقة، وثقه أمحدوأما رواية املوصولة فتفرد به 

. وقال األزدي: يتكلمون فيه. فعقبه الذهيب بقوله: "بل احتج به أصحاب الصحاح، 3صاحل احلديث
 .5. وقال ابن حجر: ثقة رمبا وهم4قول األزدي"فال يلتفت إىل 

 .6اإلسناد"وحديثه هذا صححه األلباين، قال: "صحيح  
وذكره الرتمذي يف العلل الكبري قال: سألت حممدا عن هذا احلديث فقال: روى بعضهم، عن الزهري، 

(: 643العلل )  . وقال يف7هذا احلديث عن عروة، وأيب سلمة، عن جابر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 ومل يعرفه حسنا.سألت حممدا عن هذا احلديث فقال: هو عندي حديث معلول، ومل يذكر علته،  

( قال: أخربين حممود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن 3740وحديث عروة عن جابري أخرجه النسائي )
يد، عن األوزاعي، عن األوزاعي، حدثنا ابن شهاب، قال: وأخربين عمرو بن عثمان، أنبأان بقية بن الول

سلم: »من أعمر عمرى فهي له الزهري، عن عروة، عن جابر، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه«

 ( من طريق الوليد عن األوزاعي عن الزهري عن عروة وأيب سلمة عن جابر مرفوعاً.3742وأخرجه )
 عن عروة وأيب سلمة كليهما.واه الوليد عن األوزاعي عن الزهري قلت: مل أجده إال من هذا الطريق، ر 

 ي عن الزهري عن عروة عن جابر، ومل يذكر فيه أاب سلمة.ورواه بقية عن األوزاع 

 رأي الباحث: 

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد حفص بن ميسرة، كما قال الطرباين، وحفص بن ميسرة ثقة. -1
 ه، وأمحد بن منيع ثقة حافظ.، لكن اتبعه أمحد بن منيع وغري شيخ الطرباين أمحد بن فيل صدوق -2
 األلباين يف صحيح وضعيف سنن النسائي.واحلديث صحح إسناده   -3
 أعله البخاري حبديث الزهري عن عروة عن جابر.  -4

 
 

 ( 3142مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 1
 ( 5038اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 2
 ( 809ملت لول كبن أيب رة  ر ث ملرتمج  )معذح و  - 3
 ( 2164ر ث  1/568مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 4
 (1433 قذوح ملتهاوح )  - 5
 ( 3743صحدح وض دف سنن ملناةئي )  - 6
 ( 363مل رل ملهبع لررتماي ) - 7
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 المبحث الثاني 

 األحاديث التي ذكر فيها التفّرد 

د عنه من المشهورين  وهي معلولة بكون المتفرَّ
 ة أحاديث ثثال وفيه 
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قال: نا إبراهيم بن عبد هللا بن حدثنا أحمد بن إبراهيم قال الطبراني:  - 63[ 21]

العالء بن زبر قال: نا أبي عبد هللا بن العالء، عن الزهري، واألوزاعي قال: حدثني 

قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة األنصاري قال:   1المطلب بن عبد هللا بن حنطب

زوة غزاها، فأصاب ني أبي قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غحدث

الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في نحر بعض ظهرهم، 

ا رسول هللا، إذا فهم رسول هللا أن يأذن لهم في ذلك، فقال عمر بن الخطاب: أرأيت ي

ن جياع رجاال؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه نحرنا ظهرنا، ثم لقينا عدونا غدا ونح

ا ترى يا عمر؟« قال: تدعو الناس ببقايا أزوادهم، ثم تدعو لنا فيها بالبركة، وسلم: »فم

فإن هللا عز وجل سيبلغنا بدعوتك إن شاء هللا قال: فكأنما كان على رسول هللا صلى 

دعا الناس ببقايا أزوادهم،  عليه وسلم غطاء فكشف. فدعا بثوب، فأمر به فبسط، ثم  هللا

الناس من جاء بالحفنة من الطعام، أو الجفنة، ومنهم فجاءوا بما كان عندهم، فمن 

من جاء بمثل البيضة. فأمر به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضع على ذلك الثوب، 

مرهم بما شاء هللا أن يتكلم، ثم نادى في الجيش فجاءوا، ثم أثم دعا فيه بالبركة، وتكلم  

ركوة فوضعت بين يديه، ثم دعا فأكلوا وطعموا وملئوا أوعيتهم ومزاودهم، ثم دعا ب

بماء فصبه فيها، ثم مج فيها، وتكلم بما شاء هللا أن يتكلم، ثم أدخل خنصره فيها، 

ليه وسلم تفجر ينابيع من الماء، ثم فأقسم باهلل لقد رأيت أصابع رسول هللا صلى هللا ع

 عليه سقوا وملئوا قربهم وإداواتهم. ثم ضحك رسول هللا صلى هللاأمر الناس فشربوا و

وسلم حتى بدت نواجذه. قال: »أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا 

  كان فيه« . عبده ورسوله، ال يلقى هللا بهما أحد يوم القيامة إال دخل الجنة على ما

 تفرد به: ابنه عنه.  ري إال عبد هللا بن العالء،مل يرو هذا احلديث عن الزه  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم القرشي. ومتام يف فوائده 575أخرج الطرباين يف الكبري )
ن عبد الرمحن القرشي قراءة عليه، أنبأ أبو عبد ( قال: أخربان أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم ب1472)

بن العالء عن أبيه عبد هللا بن العالء  محد بن إبراهيم بن بسر القرشي. عن إبراهيم بن عبد هللاامللك أ
 عن الزهري واألوزاعي. قاال: حدثين املطلب.

 
( "صلو  كثع ملتللدم ومإلرسةل"  و ةل  6710مملطرح بن اببل و بن معنطح  ةل ادهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1

 ( "أرل ملثقةت". 154ر ث  5/317ء )ملا يب يف سع أابالم ملنبال
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لدواليب يف األمساء ( قال: حدثنا عمر بن اخلطاب. وا2005وأخرج ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 ن هانئ أبو إسحاق النيسابوري ببغداد. ( قال: حدثنا إبراهيم ب275والكين )
كالمها )عمر بن اخلطاب، وإبراهيم بن هانئ( عن إبراهيم بن عبد هللا بن العالء عن أبيه عبد هللا بن 

صاري قال: حدثين العالء عن الزهري قال: حدثين املطلب قال: حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة األن
 أيب فذكره.

 دراسة علة الحديث: 

أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد هللا بن العالء، تفرد سناد هذا اإل
 به: ابنه عنه.

يف  أخرجه اإلمام أمحدقلت: روى الناس من طريق األوزاعي عن املطلب بن عبد هللا بن حنطب، كما 
(  10912ي يف الكربى )(، والنسائ2004(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )15449مسنده )

( من طريق الوليد وحممد بن شعيب عن 221ألوزاعي، وابن حبان )من طريق عبد هللا بن املبارك عن ا
( من طريق حممد بن يوسف عن األوزاعي، واحلاكم يف املستدرك 575األوزاعي، والطرباين يف الكبري )

طلب بن عبد هللا بن حنطب قال: ( من طريق عمرو بن أيب سلمة عن األوزاعي قال: حدثين امل4234)
  عمرة األنصاري قال: حدثين أيب فذكره.حدثين عبد الرمحن بن أيب

وأما عن الزهري مل يروه إال عبد هللا بن العالء، تفرد عنه ابنه إبراهيم بن عبد هللا بن العالء، كما قال 
تقدمت جد فيه غري توثيق ابن حبان، هللا بن العالء ثقة، وابنه إبراهيم بن عبد هللا، مل أ الطرباين، وعبد
 . 18ترمجتهما رقم  

 والزهري من املشهورين فالتفرد عنه، ال يقبل.

 رأي الباحث:

الزهري، هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد إبراهيم بن عبد هللا بن العالء عن عبد هللا بن العالء عن 
 ه الزهري هو من املشهورين، فالتفرد ال يقبل.وإبراهيم بن عبد هللا مل يوثقه غري ابن حبان، واملتفرد عن
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قال: قرأت   1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن صالح قال الطبراني:  -204[  22]

قال: حدثني مالك بن أنس، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن   2على عبد هللا بن نافع

 يحل الممرض النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ال عدوى، وال هام، وال صفر، وال

 .»على المصح

 مل يرو هذا احلديث عن مالك إال ابن انفع، تفرد به: أمحد بن صاحل.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، 5707)  البخاري يف صحيحهأخرج  
وسلم: »ال عدوى وال طرية، وال هامة وال  قال: مسعت أاب هريرة، يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه

 صفر، وفر من اجملذوم كما تفر من األسد«.
ثين أبو سلمة، عن أيب هريرة، ( قال: حدثنا حي ، عن حممد بن عمرو، قال: حد9612وأخرج أمحد )

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »ال يورد املمرض على املصح« وقال: »ال عدوى، وال طرية، وال 
  5773، و5771، و5770، و5717) البخاري يف صحيحهوأخرجه  امة، فمن أعدى األول«ه
 رة.( عن أيب سلمة عن أيب هري2221، و2220)  مسلم يف صحيحه(، وأخرجه  5774و

 دراسة علة الحديث:

 هذا أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مالك إال ابن انفع، تفرد به: أمحد بن صاحل.
واستمر التفرد فيه إىل طبقات مل أجده من حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد،  ت:قل 

 .3حديث رقم    تقدمت ترمجتهأمحد بن رشدين شيخ الطرباين، وهو ضعيف،  متأخرة، حىت إىل  

 رأي الباحث:

ي من املكثرين، وكذا استمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، وسعيد املقرب هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، و 
فيه وكذا  و إمام يف الفقه، وله تالميذ كثري، فالتفرد عن مثل هذا ال يقبل،مالك إمام يف احلديث كما ه

  أمحد بن رشدين شيخ الطرباين، وهو ضعيف.
 عن أيب هريرة، وخمرج يف الصحيحني، كما ذكرت يف التخريج.فقد روى من غري هذا الوجه  وأما احلديث  

 

 
 ( و ةل: هق  رةاظ. 48 ك أ ل مبن صةحل مملصذي أبك ج فذ مبن ملطربي لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
(  ةل: "هق  صحدح ملهتةب يف رفظهللا  3659اببل و بن اناع ملصةئغ مملخزومي  لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح )  - 2

 لني". 
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن رمح قال: نا ابن قال الطبراني:    -  230[  23]

نافعا، يحدث. عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى ، أنه سمع  1لهيعة، عن عقيل بن خالد
هللا عليه وسلم قال: »ما كان من ميراث قسم في الجاهلية، فهو على قسمته، وما كان 

 .اإلسالم« من ميراث أدركه اإلسالم، فهو على قسم
مل يرو هذا احلديث عن انفع إال عقيل، وال عن عقيل إال ابن هليعة، تفرد به: حممد بن   قال الطبراني:

 رمح.
 تخريج الحديث:

/ 4(، وابن عدي يف "الكامل" )6499(، والطرباين يف املعجم األوسط )2749أخرجه ابن ماجه )
مد بن رمح  قال: ان ابن هليعة، عن عقيل ( من طريق حم1669(، وابن ا وزي يف "التحقيق" )1468

 بن خالد، أنه مسع انفعا، حيدث. عن ابن عمر.  
 دراسة علة الحديث:

ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن انفع إال عقيل، وال عن عقيل إال ابن  هذا احلديث أعله الطرباين
 هليعة، تفرد به: حممد بن رمح.

 .2ثقة ثبت  الطرباين، وهو ثقة، قال ابن حجر:  قلت: تفرد به حممد بن رمح كما قال
يخ لكن شيخه ابن هليعة هو ضعيف يف احلديث، ومع ذلك مل يتابعه أحد، تفرد عن عقيل، وكذا ش

 الطرباين أمحد بن رشدين، لكنه مل ينفرد به، كما ظهر من التخريج.
 رأي الباحث:

يف، وكذا انفع عن انفع، وهو ضععن عقيل عن  ابن هليعةتفرد به  هذا احلديث معلول ابلتفرد، 
 املشهورين، واملكثرين، والتفرد عن مثل هذا ال يقبل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( "هق  هبت". 4665ح ) ةل مبن رجذ يف ملتقذو - 1
 (5881 قذوح ملتهاوح )  - 2
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 المبحث الثالث 
 األحاديث التي ذكر فيها التفّرد 

 طبقات متأخرة  وهي معلولة الستمراره في

 وفيه اثنان وعشرون حديثا 
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يحيى بن حمزة الدمشقي قال:  نبحدثنا أحمد بن محمد قال الطبراني:  - 35[ 24]

حدثني أبي، عن أبيه قال: صلى بنا المهدي، فجهر ب }بسم هللا الرحمن الرحيم{ فقلت 
له في ذلك فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده ابن عباس، أن رسول هللا صلى هللا 

 .«1رحيم{عليه وسلم كان »يجهر بي }بسم هللا الرحمن ال

 .بن محزةملهدي إال هبذا اإلسناد. تفرد به: حي   احلديث عن ا  ال يروى هذا  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن محزة الدمشقي، حدثين أيب، عن 10651أخرجه الطرباين يف الكبري)
 أيب علي حممد بن خالد بن حممد بن حي ( قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن  990أبيه. ومتام يف فوائده )

، ثنا جدي ألمي أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حي  بن محزة، بن محزة احلضرمي من حفظه ببيت هليا
( قال: أخربين أبو إسحاق بن سنان، وحممد بن هارون 991حدثين أيب، عن أبيه حي  بن محزة. ويف )
ابن ا ميع الصيداوي   مد بن حي  بن محزة إبسناده. وأخرجهبن شعيب، يف آخرين، قالوا: ثنا أمحد بن حم

( أخربان أمحد بن حممد بن عمارة، حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن محزة، 1/172) يف معجم الشيوخ
( قال: حدثنا أبو عبد هللا عبيد هللا بن عبد الصمد 1161حدثين أيب، عن أبيه. والدار قطين يف سننه )

ن سعيد نطاكي ، وأبو جعفر حممد بن احلسني ب، وأبو هريرة حممد بن علي بن محزة األبن املهتدي ابهلل  
اهلمداين ، وأبوعبد هللا حممد بن علي بن إمساعيل األبلي ، قالوا: حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن محزة  

 ثنا أيب ، عن أبيه.
 

  دراسة علة الحديث:

 فرد به: حي  بن محزة.حلديث عن املهدي إال هبذا اإلسناد. تأعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا ا
قلت: تفرد به أمحد بن حممد بن حي  بن محزة الدمشقي. ألين مل أجد من رواه عن حي  بن محزة إال إبنه 

 حممد بن حي ، وال عنه إال إبنه أمحد بن حممد.
له مناكري، وقال ابن حبان يف  وأمحد بن حممد بن حي  ضعيف صاحب مناكري وغرائب، قال الذهيب:

بن حممد بن حي  بن محزة، وأخوه عبيد، فإهنما كاان يدخالن ألبيه: يتقى حديثه ما روى عنه أمحد    ترمجته
 .11ترمجتهما رقم    ذكرتعليه كل شيء.

قلت: يعرف من أقوال العلماء أن أمحد بن حممد بن حي  وأابه حممد بن حي  إذا روى عنه ابنه هذا 
 ة.أمحد بن حممد عن أبيه حممد بن حي  بن محز أمحد كالمها ضعيفان، وهذا احلديث مما روى  

وفيه املهدي هو حممد بن عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس اخلليفة أبو عبد هللا اهلامشي 
وثيقا. مث ذكر له وما علمت قيل فيه جرحا، وال ت العباسي. اخلليفة الثالث من بين عباس، قال الذهيب:

 
 ( 1سكر  ملفةحت  ) - 1
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ت أحدا احتج ابملهدي وال أببيه يف م لذا إسناد متصل، لكن ما ع " ه وله:هذا احلديث فعقبه بق

 .  1األحكام"
قال الذهيب: "كان فحل بين العباس هيبة  ،وأبوه عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس

حريصا اتركا للهو واللعب، كامل العقل، وشجاعة، ورأاي وحزما، ودهاء وجربوات، وكان مجاعا للمال، 
، وابن 3.  ذكر ترمجته أبو نعيم يف اتريخ أصبهان2لعلم"د الغور، حسن املشاركة يف الفقه واألدب وابعي

ومل يذكروا فيه جرحا وال تعديال، قال األلباين:  ،5، والذهيب يف اتريخ اإلسالم4عساكر يف اتريخ دمشق
 .6"كان غري معروف حاله يف الرواية عندهم"

 رأي الباحث:

واستمر   كما قال الطرباين، ال يروى عن املهدي إال هبذا اإلسناد،فهو    الطرباين ابلتفرد،هذا اإلسناد أعله  
تفردهم، ألن التفرد ال يقبل يف هذه  التفرد فيه إيل طبقات متأخرة، واملهدي، وأبوه ليسا ممن يقبل

 الطبقات إال اندرا.
  .ضعيفان  حممد بن حي ، مهاه  و أمحد بن حممد بن حي  بن محزة، وأب  وكذا فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 362ر ث  4/500اترو  مإلسالم لرا يب )  - 1
 ( 140ر ث  4/106يب )اترو  مإلسالم لرا   - 2
 (935اترو  أصبهةن أيب ن دث )  - 3
 (3523اترو  يمش  )  - 4
 (140ر ث   4/106اترو  مإلسالم )  - 5
 ( 5422)سرار  ملض دف   - 6



 
104 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثني أبي، عن أبيه قال الطبراني:  - 36[ 25]

قال: كتب إلي المهدي بعهدي، وأمرني أن أصلب في الحكم، وقال في كتابه: حدثني 
أبي، عن أبيه، عن جده ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »قال 

وآجله، وألنتقمن لى: وعزتي وجاللي ألنتقمن من الظالم في عاجله ربك تبارك وتعا
 ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره، فلم يفعل« . 

 ال يروى هذا احلديث عن املهدي إال هبذا اإلسناد. تفرد به: حي  بن محزة  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

بن حي  بن محزة، قال حدثين أيب، عن ( عن أمحد بن حممد  10652أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
كتب إيل املهدي بعهدي، وأمرين أن أصلب يف احلكم، وقال يف كتابه: حدثين أيب، عن أبيه،   أبيه قال:

( من طريق حممد بن 623عن جده، عن ابن عباس مرفوعاً ، وأخرجه اخلرائطي يف مساوئ األخالق )
د ( من طريق أيب القاسم خال992د يف فوائد متام )مصعب عن حممد بن حي  به ، وأخرجه متام بن حمم 

( من طريق 2/5بن حممد عن جده أمحد بن حممد شيخ الطرباين به ، وأخرج أبو نعيم يف اتريخ أصبهان )
 ( من طريق أمحد بن حممد بن حي .3804الطرباين ، وأخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )

 دراسة علة الحديث:

دي إال هبذا اإلسناد. تفرد به: روى هذا احلديث عن املهين ابلتفرد، وقال: ال يهذا احلديث أعله الطربا
 حي  بن محزة.

قلت: تفرد به حممد بن حي  وهو ضعيف يف رواية ابنيه أمحد وعبيد هللا عنه، وهذا احلديث يروى عنه 
 ابنه أمحد بن حممد بن حي ، وهو ضعيف، وأبوه أيضا ضعيف يف رواية ابنه أمحد عنه.

 :ابن عساكرقال  جمهول،وحممد بن مصعب الدمشقي اتبع ألمحد بن حممد، عن حممد بن حي ، لكنه 
، ومل يذكر فيه جرحا 1روى عنه أبو بكر اخلرائطي، ومل أجد للدمشقيني عنه رواية، وأظنه مات يف الغربة "

 .2وال تعديال، وقال األلباين: "هو يف عداد اجملهولني"
، مل أجد فيه جرحا وال 24يف احلديث الذي قبله برقم  ماتقدمت ترمجتهه، و وأيضا فيه املهدي وأب

 تعديال، فال يقبل تفردمها.
 رأي الباحث:

واستمر   كما قال الطرباين، ال يروى عن املهدي إال هبذا اإلسناد،هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو  
ن يقبل تفردهم، ألن التفرد ال يقبل يف هذه التفرد فيه إيل طبقات متأخرة، واملهدي، وأبوه ليسا مم

 ا.الطبقات إال اندر 

 
 ( 522/1 - 15/521/2اترو  يمش  " )  - 1
 (2870سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 2
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي قال الطبراني:  - 42[ 26]

حدثني محمد عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي، عن الزهري قال:  
شماس األنصاري قال: قلت: يا بن ثابت األنصاري قال: حدثني أبي ثابت بن قيس بن  

ون قد هلكت. قال: »لم؟« قلت: نهى هللا المرء أن رسول هللا، وهللا لقد خشيت أن أك
 يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهى هللا عن الخيالء، وأجدني أحب الجمال

أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال رسول هللا ونهى هللا أن نرفع 
خل الجنة هللا عليه وسلم: »أال ترضى أن تعيش حميدا، وتقتل شهيدا، وتد صلى

 حميدا؟« قال: بلى يا رسول هللا. فعاش حميدا، وقتل شهيدا يوم مسيلمة"
 مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة. تفرد به: ولده عنه.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ء اخلراساين عن بنت اثبت بن قيس ( من طريق عطا1921واملثاين ) أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد
 ( من طريق عطاء اخلراساين عن اثبت بن قيس.1002عن اثبت بن قيس. والروايين يف مسنده )

( من طريق معمر عن الزهري عن اثبت بن قيس، والطرباين يف 2925عبد الرزاق يف تفسريه ) أخرجو   
 أيب األخضر عن الزهري عن حممد بن اثبت بن قيس عن اثبت ( من طريق صاحل بن1317الكبري )
( من طريق حي  بن محزة عن األوزاعي عن الزهري عن حممد بن اثبت عن اثبت بن 1311ورقم )

( من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن إمساعيل بن حممد بن اثبت عن اثبت بن 1312قيس. و)
ق يونس بن زيد عن الزهري عن إمساعيل بن اثبت ( من طري123قيس، وابن املبارك يف ا هاد )

 األنصاري أن اثبت بن قيس بن مشاس األنصاري فذكره.
 دراسة علة الحديث:

ل: مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة. تفرد به: هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قا
 ولده عنه.

شيخ الطرباين وزاعي إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل  قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن األ
 (.11ما رقم )تقدمت ترمجتهأمحد بن حممد بن حي ، وأبيه حممد بن حي  ومها ضعيفان،  

 وفيه علة أخرى. 
 وهي أن فيه اضطراب، وجهالة، وانقطاع.

 أما االضطراب، فمداره على ابن شهاب الزهري، وهو على وجوه:  -  1
 أن اثبت بن قيس األنصاري.   د عن الزهري عن إمساعيل بن اثبت األنصاريبن زييونس  األول:  
عن إمساعيل بن حممد بن اثبت األنصاري: أن اثبت بن قيس  مالك بن أنس عن الزهريالثاين: 

 األنصاري. فزاد )حممدًا( بني )إمساعيل( و )اثبت(.
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اعيل بن حممد بن اثبت األنصاري عن الثالث: قال إبراهيم بن سعد: عن ابن شهاب قال: أخربين إمس

 ال ... .أبيه: أن اثبت بن قيس ق
 ن اثبت األنصاري: أن اثبت بن قيسحممد ب  األوزاعي عن الزهري عنالرابع:  

 األنصاري قال: ... .
 اخلامس: قال معمر: عن الزهري: أن اثبت بن قيس بن مشاس قال: اي رسول هللا!

 هري واثبت.فأسقط كل الوسائط املتقدمة بني الز 
ذكر األلباين هذه الوجوه اخلمسة، مث قال: فهذا ما وقفت عليه من وجوه االضطراب، وهو علة من 

 ل احلديث.عل 
 قلت: وجدته من غري طريق الزهري، وهو طريق ابن جابر عن عطاء اخلراساين، فاختلف عنه؛

 عن بنت اثبت بن قيس عن رواه الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عطاء اخلراساين
 اثبت بن قيس.

بن قيس. فأسقط بنت اثبت   وخالفه صدقة بن خالد فرواه عن ابن جابر عن عطاء اخلراساين عن اثبت
 بني )عطاء( و )اثبت بن قيس(.

 أو  -كما يف الوجه األول    -وأما ا هالة، فهي يف إمساعيل بن اثبت   -  2
 ه الثاين والثالث.كما يف الوج  -إمساعيل بن حممد بن اثبت  

 وأما االنقطاع، فهو ظاهر يف الوجه األول والثاين، ألن إمساعيل بن  -  3
 قيس مل يدرك جده اثبتاً، وقد أشار إىل ذلك البخاري بقوله حممد بن اثبت بن 

يف ترمجة إمساعيل: "مرسل". وقال احلافظ: "عقب احلديث: "وهذا مرسل، قوي اإلسناد، ألن إمساعيل 
 .1تاً "مل يلحق اثب

الوجه كما يف    -قلت: وهو منقطع أيضاً: حىت لو صح أنه تلقاه عن أبيه حممد بن اثبت عن جده اثبت  
، وهو ما استظهره احلافظ يف آخر ترمجة حممد بن اثبت من "التهذيب" قال: "والظاهر  -الثالث والرابع  

مة وهو صغري، إال أن يكون حفظ أن رواية حممد عن أبيه وعن سامل أيضاً مرسلة، ألهنما قتال يوم اليما
صحبة، وال يصح مساع الزهري عن أبيه وهو طفل، وقد أوردوه يف الصحابة على قاعدهتم، وال تصح له  

 .2منه أيضاً "
قلت: يشري بكالمه األخري إىل تضعيف ما يف الوجه الرابع من تصريح الزهري ابإلخبار عن حممد بن 

 اثبت. فهذا انقطاع اثلث.
 

 ( 6/621اتح ملبةري ) - 1
 ( 9/84هتاوح ملتهاوح )  - 2
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 أظهر من كل ما سبق، وهو ما تقدمت اإلشارة إليه يف الوجه اخلامس.رابع، وهو    ومثة انقطاع

 رأي الباحث:

 عن األوزاعي إال حي  بن محزة. تفرد به: ولده عنه.  يرومل    ديثاحلهذا  
 .يقبل  ال  عنه  والتفرد  احلديث،  يف إمام  واألوزاعي

 ومها  حي   بن  حممد  وأبوه  حي ،  بن   حممد  بن  أمحد  فيه  ألن  بصحيح،  ليس  محزة  بن  حي   إىل  اإلسناد  وكذا
 .ضعيفان

 االضطراب، وا هالة، واالنقطاع، كما تقدم يف الدراسة.واحلديث ضعفه األلباين، من أجل  
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي، قال الطبراني:    -  44[  27]

عمرو بن العاص قال: سمعت  بن سعد، عن، عن راشد 1عن أبيه، عن ثور بن يزيد
 .البيان كل البيان شعبة من الشيطان«رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »إن 

 مل يرو هذا احلديث عن ثور إال حي  بن محزة.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ة، حدثين أيب، ( قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن محز 474أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 (. 2209، رقم  2/34الديلمى )  العاص.عن أبيه، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عمرو بن  

  
 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين بتفرد حي  بن محزة عن ثور بن زيد.
اً، لكن ، وحي  بن محزة، ثقة، وكذا املتفرد عنه "ثور بن يزيد" ثقة أيضقلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد

 الطبقات يقدح يف صحة احلديث.التفرد استمر فيه إىل طبقات متأخرة، والتفرد يف هذه  
واإلسناد إليه أيضا غري صحيح، ألن أمحد بن حممد بن حي  شيخ الطرباين، وأبوه حممد بن حي    

 .11ضعيفان، تقدمت ترمجتهما برقم  
يف األوسط عن شيخه أمحد بن حممد بن   الطرباين: "رواه  من أجل شيخ الطرباين، قال  اهليثمي  كذا أعلهو 

 .2و ضعيف"حي  بن محزة وه
 رأي الباحث:

لكن األوزاعي إمام يف احلديث له تالميذ هذا احلديث مل يروه عن األوزاعي إال حي  بن محزة، وهو ثقة،  
 كثري، فالتفرد عنه ال يقبل.

بن حي ، وأبوه حممد بن حي  ومها بن حممد    فيه أمحد  وكذا اإلسناد إىل حي  بن محزة ليس بصحيح، ألن
 .ضعيفان

 
 
 
 

 
 ( 861 ك هق  هبت إك أنهللا وذين ملقلر.  قذوح ملتهاوح ر ث ) - 1
 ( 13283جممع ملزمومئل ر ث ) - 2
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثني أبي، عن أبيه قال الطبراني:  -53[ 28]

عن األوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى 

 .»هللا عليه وسلم: »الصوم جنة من النار

 عن األوزاعي إال حي  بن محزة. يروهمل    الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:
 مل أجده هبذا اإلسناد إال عند الطرباين يف املعجم األوسط هذا.

 دراسة علة الحديث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد حي  بن محزة عن األوزاعي. قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال 
 اإلسناد.هبذا  

 مد بن حي  وأبوه كالمها ضعيفان.الطرباين أمحد بن حم  ويف هذا اإلسناد شيخ

وأما منت احلديث فهو قطعة ورد يف أحاديث كثرية، يف بعضها بلفظ "الصوم جنة من النار"، ويف أكثرها 
،  9949،  9947،  8059)  أخرجه اإلمام أمحدورد بلفظ " الصوم جنة" ليس فيه اللفظ " من النار".  

 على بن زيد.( من طريق 764يان. والرتمذي )( من طريق سليم بن ح10552و

 كالمها عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة.

( من 3304(، والبيهقي يف شعب اإلميان )280(، وابن بشران يف األمايل )1812وأخرج الدارمي )
 طريق األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة.

 رأي الباحث:

لكن األوزاعي إمام يف احلديث له تالميذ بن محزة، وهو ثقة،  هذا احلديث مل يروه عن األوزاعي إال حي   
 كثري، فالتفرد عنه ال يقبل.

فيه أمحد بن حممد بن حي ، وأبوه حممد بن حي  ومها   وكذا اإلسناد إىل حي  بن محزة ليس بصحيح، ألن
 .ضعيفان
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 1مشقيحدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم البسري الدقال الطبراني:  - 60[ 29]

قال: نا أبو طرفة عباد بن  3قال: نا الوليد بن مسلم 2قال: نا محمد بن عائذ الدمشقي

، يقول: حدثني عامر بن لدين 5قال: سمعت عروة بن رويم اللخمي 4الريان اللخمي

قال: سمعت أبا ليلى األشعري، يقول: حدثني أبو ذر قال: إن أول ما دعاني   6األشعري

ما عربا، فأصابتنا السنة، فاحتملت أمي وأخي، وكان اسمه: إلى اإلسالم أنا كنا قو

إلى أصهار لنا بأعلى نجد، فلما حللنا بهم أكرمونا، فلما رأى ذلك رجل من  أنيس،

الحي مشى إلى خالي، فقال: تعلم أن أنيسا يخالفك إلى أهلك؟ فحز في قلبه، فانصرفت 

خال؟ فأعلمني الخبر. فقلت:  من رعية إبلي، فوجدته كئيبا يبكي، فقلت: ما بكاؤك يا

الفاحشة، وإن كان الزمان قد أخل بنا، ولقد كدرت حجز هللا تعالى من ذلك، إنا نعاف 

علينا صفو ما ابتدأتنا به، وال سبيل إلى اجتماع. فاحتملت أمي وأخي حتى نزلنا 

بحضرة مكة. فقال أخي: إني مدافع رجال على الماء بشعر، وكان امرأ شاعرا، فقلت: 

ه. وايم هللا، تفعل. فخرج به اللجاج حتى دافع دريد بن الصمة صرمته إلى صرمت ال

لدريد يومئذ أشعر من أخي، فتقاضيا إلى خنساء، فقضت ألخي على دريد، وذلك أن 

دريدا خطبها إلى أبيها، فقالت: شيخ كبير، ال حاجة لي فيه، فحقدت ذلك عليه، فضممنا 

. ثم أتيت مكة، فابتدأت بالصفا، فإذا عليه رجاالت صرمته إلى صرمتنا، فكانت لنا هجمة

لغني أن بها صابئا أو مجنونا أو شاعرا أو ساحرا. فقلت: أين هذا الذي قريش، وقد ب

تزعمونه؟ فقالوا: هاهو ذلك حيث ترى. فانقلبت إليه. فوهللا ما جزت عنهم قيس حجر 

يت، فدخلت بين حتى أكبوا على كل عظم وحجر ومدر، فضرجوني بدمي، فأتيت الب

ال أشرب إال من ماء زمزم، حتى إذا الستور والبناء، وصرت فيه ثالثين يوما ال آكل و

كانت ليلة قمراء إضحيان، أقبلت امرأتان من خزاعة، فطافتا بالبيت، ثم ذكرتا إسافا 

ونائلة، وهما وثنان كانوا يعبدونهما، فأخرجت رأسي من تحت الستور، فقلت: احمال 

كلمت صاحبه، فغضبتا، ثم قالتا: أم وهللا لو كانت رجالنا حضورا ما تأحدهما على 

بهذا. فخرجت أقفو آثارهما، حتى لقيتا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: »من 

أنتما؟ وممن أنتما؟ ومن أين جئتما؟ وما جاء بكما؟« فأخبرتاه الخبر. فقال: »أين 

[ قال 25ر والبناء. فقال لهما: »هل ]ص:تركتما الصابئ؟« فقالتا: تركناه بين الستو

، كلمة تمأل الفم. فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم لكما شيئا؟« قالتا: نعم

 
 . 18صلو   قلمت  ذمجتهللا ر ث   - 1
ُي   ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) ك حممل م - 2  (: صلو  رمي فلقلر. 5989بن ابةئا مللمشقي أبك أ ل صةرح مملغة
(: هق  لهنهللا كثع  7456 كملكلدل مبن مارث ملقذشي مكك ث أبك مل بةس مللمشقي.  ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 3

 ملتللدم وملتاكو  من ملثةمن . 
 ( و ةل: "مة ابرمت ادهللا جذرة  اهك صةحل معلوم إن شةء و". 412ر ث  3/903)لكذجل ملا يب يف مملدزمن  - 4
 ( "صلو  وذسل كثعم". 4560 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح )و  - 5
 ( شةمي اتب ي هق .  829(.  ةل مل جري يف ملثقةت ) 4508لكذجل مبن ربةن يف ملثقةت ) - 6
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انسلتا، وأقبلت حتى جئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم سلمت عليه عند ذلك. 

أنشأت فقال: »من أنت؟ وممن أنت؟ ومن أين أنت؟ ومن أين جئت؟ وما جاء بك؟« ف

ماء زمزم، فقال: »أما أعلمه الخبر، فقال: »من أين كنت تأكل وتشرب؟« فقلت: من 

إنه طعام طعم« ومعه أبو بكر، فقال: يا رسول هللا، ائذن لي أن أعشيه قال: »نعم« 

ثم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمشي، وأخذ أبو بكر بيدي حتى وقف رسول 

ب أبي بكر، ثم دخل أبو بكر بيته. ثم أتى بزبيب من زبيب هللا صلى هللا عليه وسلم ببا

، فجعل يلقيه لنا قبضا قبضا، ونحن نأكل منه، حتى تمألنا منه فقال لي رسول الطائف

هللا صلى هللا عليه وسلم »يا أبا ذر« فقلت: لبيك. فقال: »إنه قد رفعت لي أرض، 

ادعهم إلى ما دخلت فيه« وهي ذات نخل، ال أحسبها إال تهامة، فاخرج إلى قومك، ف

هما الخبر، فقاال: ما بنا رغبة عن الدين قال: فخرجت حتى أتيت أمي وأخي، فأعلمت

الذي دخلت فيه، فأسلمنا. ثم خرجنا حتى أتينا المدينة، فأعلمت قومي، فقالوا: إنا قد 

 صدقناك، ولكنا نلقى محمدا صلى هللا عليه وسلم، فلما قدم علينا رسول هللا صلى هللا

د أعلمنا ما أعلمته، وقد عليه وسلم لقيناه. فقالت له غفار: يا رسول هللا، إن أبا ذر ق

أسلمنا وشهدنا أنك رسول هللا، ثم تقدمت أسلم خزاعة، فقالوا: يا رسول هللا، إنا قد 

رغبنا ودخلنا فيما دخل إخواننا وحلفاؤنا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أسلم 

فقلت: لبيك  وغفار غفر هللا لها« . ثم أخذ أبو بكر بيدي، فقال: يا أبا ذر.سالمها هللا، 

يا أبا بكر. فقال: قد كنت تأله في جاهليتك؟ قلت؟ نعم، لقد رأيتني أقوم عند الشمس، 

فال أزال أصلي حتى يؤذيني حرها، فأخر كأني خفاء. فقال لي: فأين كنت توجه؟ قلت: 

 ى أدخل هللا علي اإلسالم.ال أدري إال حيث وجهني هللا، حت

ومي إال أبو طرفة عباد بن الراين، وال عن عباد إال الوليد. تفرد مل يروه عن عروة بن ر  قال الطبراني:
 به: حممد بن عائذ.

 تخريج الحديث:
( قال: أخربان أبو جعفر حممد بن حممد البغدادي. والطرباين يف 5457أخرجه احلاكم يف املستدرك )

( قال: حدثناه 1577( وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )5( ويف األحاديث الطوال )773)املعجم الكبري  
 سليمان بن أمحد.

كالمها ) سليمان بن أمحد الطرباين، وأبو جعفر حممد بن حممد( عن أمحد بن إبراهيم القرشي عن حممد 
ن عروة بن رومي عن أبو طرفة عباد بن الراين اللخمي، ع بن عائذ الدمشقي، عن الوليد بن مسلم،

 األشعري، عن أيب ليلى األشعري عن أيب ذر.ر بن لدين  اللخمي األشعري عن عام

 دراسة علة الحديث: 
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هذا احلديث أعله الطرباين رمحه هللا ابلتفرد، قال: مل يروه عن عروة بن رومي إال أبو طرفة عباد بن الراين، 

 وال عن عباد إال الوليد. تفرد به: حممد بن عائذ.

 إال هبذا اإلسناد. يل من خترجيه أين مل أجده  عن عروة بن رومي  بنيفت

وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد قال: "ويف رواية عنده )عند الطرباين يف األوسط( أيضا: فاحتملت أمي 
فقلت:   -وكان امرأ شاعرا    -وأخيت حىت نزلنا حبضرة مكة، فقال أخي: إين مدافع رجال على املاء بشعر  

ه إىل صرمته، وأمي هللا لدريد يومئذ أشعر عل، فخرج به اللجاج حىت دافع دريد بن الصمة صرمتال تف
من أخي، فتقاضيا إىل خنساء، فقضت ألخي على دريد وذلك أن دريدا خطبها إىل أبيها، فقالت: شيخ 

 كبري ال حاجة يل فيه، فحقدت ذلك عليه، فضممنا صرمته إىل صرمتنا، فكانت لنا هجمة.

وقد بلغين أن هبا صابئا، أو جمنوان، أو شاعرا،   مكة فابتدأت ابلصفا، فإذا عليه رجاالت قريش،تيت  مث أ
أو ساحرا، فقلت: أين الذي يزعمون؟ فقالوا: هو ذاك حيث ترى، فانقلبت إليه فوهللا ما جزت عنهم 

الستور قيس حجر حىت أكبوا علي كل حجر وعظم ومدر فضرجوين بدمي، فأتيت البيت فدخلت بني  
 أشرب إال ماء زمزم، حىت إذا كانت ليلة قمراء إضحيان والبناء، وصمت فيه ثالثني يوما ال آكل وال
 فأقبلت امرأاتن من خزاعة فطافتا ابلبيت.

 قلت: فذكر احلديث بنحو ما يف الصحيح.

طاهر. وبقية ويف الطريق األوىل أبو الطاهر يروي عن أيب يزيد املديين ومل أعرف أاب ال" :قال اهليثمي
 .1ثانية مجاعة مل أعرفهم"رجاهلا رجال الصحيح. ويف الرواية ال

قلت: درست اإلسناد، فوجدت تراجم رجاله، كلهم معروفون عند العلماء، وأبو طرفة عباد بن الراين 
مل يذكر فيه جرحا وال تعديال، لكن الذهيب ذكره يف امليزان وقال: "ما علمت فيه جرحا، فهو صاحل 

 تعديله.. فقول الذهيب يكفي يف  2إن شاء هللا"  احلديث

 .  3وقال يف التلخيص على املستدرك: إسناده صاحل

 
 (15815جممع ملزومئل ) - 1
 (241ر ث  3/903مملدزمن لرا يب ) - 2
 (5457  رد  ابرى مملاتلره لرحةكث )   - 3



 
113 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
( بسند آخر، قال: حدثنا هداب بن خالد األزدي، 132-2473)  مسلم يف صحيحهواحلديث أخرجه  

فذكره، حدثنا سليمان بن املغرية، أخربان محيد بن هالل، عن عبد هللا بن الصامت، قال: قال أبو ذر، 
 ة".لكن ليس فيه قصة "دريد بن الصم

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن عروة بن رومي إال أبو طرفة عباد بن الراين، وال عن 
 عباد إال الوليد. تفرد به: حممد بن عائذ.

ناد، تفرد به حممد بن عائذ. وهو قلت: فهو كما قال الطرباين، مل أجده عن عروة بن رومي إال هبذا اإلس
 . وفيه أبو طرفة عباد بن الراين، مل أجد فيه توثيقا غري قول الذهيب  ثقة إال أنه قدري،

فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن، فخري أنيسا، فأاتان أنيس بصرمتنا   ويف رواية مسلم "
ما ال يوجد يف جد تصرحيا وتفصيال يف هذه القصة ومثلها معها" ومل يزد عليه، ويف حديث الطرباين يو 

 رواية مسلم. 

فيعرف من هذا أن أصل احلديث روى بطرق صحيحة، لكن زايدة يف حديث الطرباين مل يثبت إال هبذا 
 الطريق، والتفرد يف هذه الطبقات ال يقبل، إال اندرا.
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بن لد بن حيان قال: نا موسى حدثنا أحمد بن يحيى بن خاقال الطبراني:  - 96[ 30]

ناصح قال: نا جابر بن سليم الزرقي، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي 
هريرة، يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ما من رجل يعلم ولده القرآن في  
ن الدنيا، إال توج أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة، يعرفه أهل الجنة بتعليمه ولده القرآ

 في الدنيا«
 مل يروه عن عباد بن أيب صاحل إال جابر بن سليم، تفرد به: موسى  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(، مث أورده اهليثمي 1/255أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط هذا، ومن طريقه اخلطيب يف املوضح )
 األزدي".ر بن سليم، ضعفه  ( وقال: " رواه الطرباين يف األوسط، وفيه جاب11672يف جممع الزوائد )

 دراسة علة الحديث: 

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن عباد بن أيب صاحل إال جابر بن سليم، تفرد به: موسى.
. وقال ابن 1قال علي بن املديين: ليس بشئ قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه عباد بن أيب صاحل

 .3ابن سعد: وكان قليل احلديث مستضعفا. وقال  2نفردحبان: ال جيوز االحتجاج به إذا ا
.  4وأيضا فيه جابر بن سليم قال اهليثمي: " رواه الطرباين يف األوسط، وفيه جابر بن سليم، ضعفه األزدي"

قال األزدي: ال ي كتب َحد يثه، انتهى. مث عقبه ابن حجر بقوله: قال  وذكره ابن حجر يف اللسان قال:
عت منه وهو شيخ ثقة مدين حسن اهليئة. وقال األزدي أيًضا: منكر َعن أبيه: مسعبد هللا بن أمحد، 

احلديث مث روى له من طريق عبد هللا بن إبراهيم عنه، عن حي ، فعلق عليه ابن حجر فقال: وهذا خرب 
 .5منكر ال شك فيه فلعل اآلفة ممن دونه. فيظهر من صنيع ابن حجر أبنه ال يضعفه

، وذكره اخلطيب يف اتريخ بغداد ومل يذكر فيه جرحا وال 6الثقات ابن حبان يف وموسى بن انصح ذكره
 . وروى عنه مجعا من الثقات.7تعديال

 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، والتفرد استمر فيه إىل طبقات متأخرة، وفيه من 
 ال يقبل تفردهم.

 
 (1617ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 1
 (787مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 2
 ( 1249ملطبقةت ملهربين ) - 3
 (11672جممع ملزومئل ) - 4
 ( 1732ملراةن ) - 5
 ( 15763ملثقةت كبن ربةن ) - 6
 (3954اترو  بغلمي )  - 7
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا محمد  قال الطبراني:  - 117[ 31]  

قال: نا عبد هللا بن وهب قال: نا جرير بن حازم قال:  1بن يحيى بن إسماعيل الصدفي 
نا أيوب السختياني، وعبد هللا بن عون، وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن 

قيل: يا رسول هللا، أنس بن مالك قال: أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيبر، ف
فنادى: »إن هللا ورسوله   أفنيت الحمر، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبا طلحة،

 .ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية، فإنها رجس«

 مل يروه عن ابن عون إال جرير، تفرد به: ابن وهب  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

أمحد بن سعيد اهلمداين. وأبو نعيم يف حلية   طريق   نم(  6457أخرج الطرباين يف املعجم األوسط )
 أمحد بن سعيد اهلمداين. ، و مد بن حي  بن إمساعيل الصديفحم  من طريق(  8/328األولياء )

كالمها )أمحد بن سعيد، و حممد بن حي  بن إمساعيل الصديف( عن ابن وهب عن جرير بن حزم عن 
 انس بن مالك فذكره.  حممد بن سريين عن   وهشام بن حسان عن  ،أيوب، و عبد هللا بن عون
 دراسة علة الحديث: 

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن ابن عون إال جرير، تفرد به: ابن وهب.
قلت: روى جرير هذا احلديث عن ثالثة )أيوب، وعبد هللا بن عون، وهشام( فروى عبد الوهاب، 

،  4199)  البخاري يف صحيحهأخرجه  ن ابن سريين. كما  وغريهم عن أيوب ع   وسفيان، ومعمر
 (. 5274(، وابن حبان يف صحيحه )5528و

(، ويزيد بن 35  -1940مسلم )صحيح وأما من طريق هشام، فرواه يزيد بن زريع، كما هو خمرج يف  
 .(، وغريهم7686، و7685هارون، وحممد بن عبد هللا األنصاري، أخرجه أبو عوانة )

 ده إال من طريق جرير بن حازم، تفرد به: ابن وهب. بن عون مل أجلكن حديث عبد هللا
جرير بن حازم بن األزدي أبو النضر البصري، قال البخاري: هو صحيح الكتاب  وجرير بن حازم هو

الثقات، ولوال . وقال الذهيب: "أحد االئمة الكبار 3. وثقه حي  ابن معني2إال أنه رمبا وهم يف الشيء ،
. وقال ابن حجر: "ثقة لكن يف حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا 4له ملا أوردته" ذكر ابن عدي

 .5حدث من حفظه"
 قلت: يف هذا مل يتابعه أحد، فيمكن إدخال ابن عون يف السند من ومهه.

 
 مل أابذاهللا.  - 1
 ( 215ر ث  1/130رتماي )مل رل ملهبع لر  - 2
 ( 3609اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 3
 (1462ر ث  1/392مملدزمن لرا يب ) - 4
 ( 911ملتقذوح ر ث ) - 5
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 رأي الباحث:

د دراسة احلديث وصلت إىل هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن وهب عن جرير عن ابن عون، بع
 تيجة كما يلى!ن

 كما قال الطرباين.،  هذا احلديث مل يرو عن ابن عون إال جرير -1
والتفرد عن مثل هذا ال يقبل، فمن احملتمل أن   جرير بن حازم، له أوهام إذا حدث من حفظه، -2

 إدخال ابن عون يف اإلسناد من أوهامه.
 حممد بن حي  بن إمساعيل الصديف يف إسناد الطرباين، مل أعرفه. -3
 فهو صحيح خمرج يف الصحيحني كما ذكرت آنفا.حلديث  وأما ا
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حماد بن زغبة قال: نا يحيى بن بكير قال: حدثنا أحمد بن  قال الطبراني:    -  170[  32]

نا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن صالح بن عطاء بن خباب، مولى ابن أبي 
ي صلى هللا عليه وسلم د هللا، عن النب، عن جابر بن عب1دياب، عن عطاء بن أبي رباح

أول شافع ومشفع قال: »أنا قائد المرسلين وال فخر، وأنا خاتم النبيين وال فخر، وأنا 
 وال فخر« 

مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال صاحل بن عطاء، وال عن صاحل إال جعفر بن ربيعة،  قال الطبراني:
 تفرد به: بكر بن مضر
 تخريج الحديث:

عبد هللا   عن (  50( عن خلف بن خالد. والدارمي يف سننه )2837التاريخ الكبري )  بخاري يفأخرجه ال
ثالثتهم عن بكر عثمان بن صاحل.    من طريق (  87بن عبد احلكم املصري. وابن أيب عاصم يف األوائل )

 عبد هللا.، عن جابر بن 2بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن صاحل بن عطاء، عن عطاء بن أيب رابح
( قاال: حدثنا حممد بن عسكر، 1/32(، والطرباين يف األوائل )794وأخرج ابن أيب عاصم يف السنة )

 ثنا عثمان بن صاحل عن بكر بن مضر به. ا زء األخري فقط.
 دراسة علة الحديث:

ال جعفر أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عطاء إال صاحل بن عطاء، وال عن صاحل إ
 رد به: بكر بن مضرربيعة، تف  بن 

. 3وفيه صاحل بن عطاء قال اهليثمي مل أعرفه قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد.
قلت: هو صاحل بن عطاء بن خباب، موىل بين الديل، هكذا مَسَّاه البخاري يف "الكبري"، وروى له حديثه 

 .6مكة وكان فاضال"  يار أهل: "من خابن حبانوقال  .  5. ووثقه العجلي4هذا
 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، لكن رجاله ثقات، وحكم حسني سليم أسد يف 
 .حتقيق سنن الدارمي إبسناده فقال: إسناده جيدٌ 

 هذه متأخرة، والتفرد ال يقبل يفقلت: إن كان هو حسن احلديث، لكن التفرد استمر فيه إىل طبقات 
 الطبقات عن مثل هذا.

 
 (4591ملتقذوح )  : هق  اقدهللا اةضل لهنهللا كثع مإلرسةل  و دل إنهللا  غع أبخذ  ومل وهثذ للك منهللا.معةاظ   ةل - 1
 . " هق  اقدهللا اةضل لهنهللا كثع مإلرسةل  و دل إنهللا  غع أبخذ  ومل وهثذ للك منهللا "( 1459مبن رجذ يف ملتقذوح )  ةل - 2
 (13924جممع ملزومئل )_  3
 ( 4/286ملتةرو  ملهبع ) - 4
 ( 750ر ث  1/464ملثقةت لر جري ) - 5
 (1168مشة ع ابرمةء مأمصةر )  - 6
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 زغبة قال: نا سعيد بن أبي مريم،  حدثنا أحمد بن حماد بنقال الطبراني:    -  179[  33]

، عن دراج أبي السمح، عن 1قال: أنا ابن أبي أيوب قال: حدثني عبد هللا بن سليمان
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، عن أبي هريرة، عن 3، عن ابن حجيرة2أبي الهيثم

 .من الحلو والمر، ثم هو حلو كله« ل: »مثل بالل كمثل نحلة غدت تأكلقا
 .ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حي  بن أيوب  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( ، وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف أمثال احلديث 2/319ذكره احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول )
قال: أان ابن أيب أيوب   ( من طريق سعيد بن أيب مرمي،2669رقم    10/465(،  وابن عساكر )359)

 أيب هريرة.قال: حدثين عبد هللا بن سليمان، عن دراج أيب السمح، عن أيب اهليثم، عن ابن حجرية، عن  
 ( : "رواه الطرباين يف األوسط، وإسناده حسن".15639قال اهليثمى )  

 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: 
 حي  بن أيوب.

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد.
 ( وقال: "وإسناده حسن".15639وأورده اهليثمى )

لقب ، أبو السمح مسه عبد الرمحن و دراج  دراج بن مسعان ، يقال ا وفيه دراج أبو السمح، هو  
 .4القرشى السهمى. قال ابن حجر يف التقريب: "صدوق يف حديثه عن أيب اهليثم ضعف"

الضعيفة قال: وهذا سند ضعيف من أجل أيب وهذا احلديث أورده األلباين يف سلسلة األحاديث  
 .5السمح، فإنه صاحب مناكري، وخباصة يف روايته عن أيب اهليثم"

 .6قال احلافظ: " صدوق خيطىء"  -وهو احلمريي    -ال: "وعبد هللا بن سليمان قو 
 رأي الباحث:

رد فيه إىل طبقات واستمر التفهذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، 
 .متأخرة، والتفرد يف هذه الطبقات ال يقبل إال اندرا

 رده، وخاصة عن أيب اهليثم.وكذا فيه الدراج، وهو ال يقبل تف
 

ُراب  معمعي أبك  ز  ملبصذي ملطك  - 1  (  3370ول  "صلو  خيطئ".ملتقذوح ) ك اببل و بن سردمةن بن 
 (. 2599هق . ملتقذوح )    ك سردمةن بن ابمذو بن اببل  و وقةل : مبن اببدل ملردثي مل تكمرين   أبك مهلدثث مملصذي  - 2
 (. 3838أكرب هق . ملتقذوح ) ك اببل ملذ ن مبن رجع  مملصذي ملقةضي و ك مبن رجع  م - 3
 ( 1824ملتقذوح ) - 4
 (2002يوم ملض دف  )سرار  مأرة - 5
 نفم مملذجع.   - 6
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الملك بن شعيب قال: الطبراني:  قال    - 208[  34]

نا ابن وهب قال: أخبرني الليث قال: قال يحيى بن سعيد األنصاري: زعم ابن جريج، 

أن عطاء بن أبي رباح، حدثه. أن رجال أتى ابن عباس، فقال: إني نذرت ألنحرن 

م تال: }وفديناه لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة، ث"ال ابن عباس: نفسي، فق

 "بكبش، فذبحه 1بذبح عظيم{
مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال الليث، وال عن الليث إال ابن وهب، تفرد  قال الطبراني:

 به: عبد امللك بن شعيب.

 تخريج الحديث:

 ( إبسناد األوسط.11443أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
(،  20082( والبيهقي يف السنن الكربي )15912( ، و)15904)وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 

( من طريق علي بن أمحد بن عبدان عن  سليمان بن أمحد الطرباين 19642ويف معرفة السنن وآاثر )
عن ابن جريج عن عطاء   )عبد الرزاق و سفيان(  –كالمها    –، عن ابن أيب مرمي ،عن الفراييب عن سفيان  

 عن ابن عباس.

 لحديث:دراسة علة ا

هذا األثر رواه الطرباين عن أمحد بن رشدين عن عبد امللك بن شعيب عن ابن وهب عن الليث عن 
 حي  بن سعيد عن ابن جريج.

: وقال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال الليث، وال عن الليث إال ابن وهب، تفرد به
 عبد امللك بن شعيب.

عبد امللك ثقة، وكذا من ، مل أجده عن حي  بن سعيد إال هبذا اإلسناد، و هو كما قال الطرباينقلت: 
، لكن استمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، حىت إىل شيخ الطرباين أمحد بن رشدين، وهو فوقه ثقات
 ن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.روى من طريق سفيان، وعبد الرزاق ع   قدوأما األثر فضعيف،  

 رأي الباحث:

واستمر التفرد فيه إىل طبقة شيخ ذا اإلسناد من طريق حي  بن سعيد األنصاري معلول ابلتفرد، ه
 الطرباين، أمحد بن رشدين، وهو ضعيف، ال يقبل تفرده.

 روى من غري هذا الوجه، رواه سفيان، وعبد الرزاق عن ابن جريج.فقد  األثر    وأما

 
 ( 107سكر  ملصةاةت ) - 1
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رشدين قال: نا زيد بن بشر الحضرمي حدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 229[ 35]

قال: نا شبيب بن سعيد، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي 
هريرة قال: مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على عبد هللا بن أبي ابن سلول، وهو 

فقال ابنه عبد هللا بن عبد هللا: والذي  في ظل، فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة،
أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت آلتينك برأسه. فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم: »ال، ولكن بر أباك وأحسن صحبته«
 مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال شبيب بن سعيد، تفرد به: زيد بن بشر.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(، ومن طريقه ابن حبان يف صحيحه 114ا امع البن وهب )حممد عبد هللا بن وهب يف    أبوجه  أخر 
( قال: أخربان عمر بن حممد اهلمداين، قال: حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين، قال: حدثنا ابن 428)

 وهب، قال: أخربين شبيب بن سعيد، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.
حدثنا حممد بن بشار، وأبو موسى، قاال: حدثنا عمرو بن ( قال:  7978ه )ار يف مسندوأخرج البز 

 خليفة، قال: حدثنا حممد بن عمرو به.
 دراسة علة الحديث:

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن عمرو إال شبيب بن سعيد، "  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 تفرد به: زيد بن بشر".

يف اللسان، وقال: "روى عنه أبو زرعة وقال: ثقة رجل ه ابن حجر ر احلضرمي! ذكر قلت: زيد بن بش
. وهو مل ينفرد به عن شبيب بل اتبعه ابن وهب، كما ذكرت 1صاحل عاقل خرج إىل املغرب فمات هناك"

 يف التخريج.
بيب وأما شبيب بن سعيد! فذكره ابن عدي يف الكامل، وقال: حدث عنه ابن وهب ابملناكري وحدث ش

ي نسخة الزهري أحاديث مستقيمة. وقال: ولعل شبيب مبصر يف طارته إليها كتب  عن ي ون س، عن  الزهر 
. ذكره الذهيب يف امليزان، 2عنه بن وهب من حفظه فيغلط ويهم وأرجو ان ال يتعمد شبيب هذا الكذب

ال من رواية ابن . وقال ابن حجر: "ال أبس حبديثه من رواية ابنه أمحد عنه 3وقال: "صدوق يغرب"
 .4وهب"

 لت: شبيب بن سعيد مل ينفرد به عن حممد بن عمرو، بل اتبعه عمرو بن خليفة.ق
 قال البزار: "وهذا احلديث ال نعلم رواه عن حممد بن عمرو إال عمرو بن خليفة، وهو ثقة".

 
 ( 3285ملراةن ) - 1
 ( 891ر ث  5/47ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي) - 2
 (3658ر ث  2/262مملدزمن لرا يب ) - 3
 ( 2739ملتقذوح ) - 4
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. 1شيخفعرف أن مدار احلديث على حممد بن عمرو؛ قال أبو حامت: صاحل احلديث يكتب حديثه وهو  

محد: مسعت ابن معني وسئل عن سهيل بن أيب صاحل، والعالء بن عبد الرمحن، وعبد وقال عبد هللا بن أ
هللا بن حممد بن عقيل، وعاصم بن عبيد هللا، فقال: ليس حديثهم حبجة. قيل له: فمحمد بن عمرو؟ 

عمرو فقال: ما زال  أبو بكر بن أيب خيثمة: سئل حي  بن معني عن حممد بن  . قال2قال: حممد فوقهم
 يتقون حديث.  الناس

رأيه مث حيدث به مرة   ابلشيءقيل له وما علة ذلك؟ قال: كان حممد بن عمرو حيدث مرة عن اىب سلمة  
. وقال الذهيب: خرج له البخاري مقروان بغريه، وروى له مسلم 3اخرى عن أيب سلمة عن أيب هريرة

 .  5. وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام"4متابعة
 رأي الباحث:

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد زيد بن بشر عن شبيب عن حممد بن عمرو، لكن ظهر يل بعد 
الدراسة أن زيد بن بشر مل ينفرد به بل اتبعه ابن وهب، وكذا شبيب مل ينفرد به بل اتبعه عمرو بن 

سلم ي مقروان، ومخليفة، ومدار اإلسناد على حممد بن عمرو، وهو صدوق له أوهام، روى له البخار 
 يف هذه الطبقة ال يقبل إال اندرا.متابعة، كما قال الذهيب. والتفرد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 8/31 لول )معذح وملت  - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 نفم مملذجع ملاةب .   - 3
 ( 3/937  لرا يب )ملتةرو - 4
 ( 6188ملتقذوح ) - 5
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 231[ 36]

موسى بن علي، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

اثنتين: رجل آتاه هللا القرآن فقام به فأحل حالله وحرم حرامه،   وسلم: »إنما الحسد في

 .ورجل آتاه هللا ماال فوصل منه أقاربه ورحمه وعمل بطاعة هللا فيه«

 .مل يرو هذا احلديث عن موسى بن علي إال روح بن صالح  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(  من طريق روح بن صالح 7644ميان )اإل  شعب(، والبيهقي يف  28أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 عن موسى بن علي بن رابح، عن أبيه، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.

( من طريق عبد هللا عن موسى بن علي، عن أبيه، عن 1204وأخرجه ابن املبارك يف الزهد والرقاق )
 عبد هللا بن عمرو. 

طرباين يف الكبري، وفيه روح بن صالح ضعفه ال واهر "( وقال : 3542وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
 ."ابن عدي ووثقه ابن حبان وقال احلاكم: ثقة مأمون

 ( وقال: رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله موثقون.4600مث ذكره اهليثمي رقم )

 دراسة علة الحديث: 

 ح بن صالح.ال رو علي إهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن موسى بن 

 . 2وقال ابن منده: صاحب مناكري  .1احلديث  يف  ضعيف:  الدارقطين  قال،  قلت: روح بن صالح ضعيف
وضعف األلباين هذا احلديث من أجله يف سلسلة الضعيفة، قال: "وهذا  .3وقال الذهيب: وله مناكري

 .4إسناد ضعيف، ألن روح بن صالح ضعيف احلديث كما قال الدارقطين"

 
 ( 3/1377مملؤ رف ومملخترف لرلمر  طب ) - 1
 (2139اتح ملبةب يف ملهىن ومألقةب كبن منلجل ر ث ) - 2
 (5/821اترو  مإلسالم لرا يب )  - 3
 ( 2380سرار  ملض دف  ) - 4
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به عن موسى بن علي، بل اتبعه عبد هللا بن املبارك، كما أخرج له ابن املبارك يف الزهد ينفرد  لكنه مل

 (.  1204والرقاق )

موسى بن علي وهو من رجال مسلم، وقال أبو حامت: كان رجال صاحلا وكان يتقن مدار احلديث على 
حجر: " صدوق رمبا ابن  . قال1حديثه ال يزيد وال ينقص، صاحل احلديث وكان من ثقات املصريني"

 .  2أخطأ"

 رأي الباحث:

املبارك،   لكين وجدت له اتبعا، وهو عبد هللا بن هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد روح بن صالح،  
ومدار احلديث على موسى بن على، وهو تفرد به، مع أنه صدوق رمبا أخطأ، والتفرد عن مثل هذا ال 

 يقبل.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 (8/154معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 ( 6994ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يوسف بن عدي الكوفي راني: قال الطب - 238[ 37]

، عن أبيه 1بريدة قال: نا عبد هللا بن بكير الغنوي، عن حماد بن أبي سليمان، عن ابن  
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »كنت نهيتكم عن ثالث: عن زيارة القبور 

ي فكلوا وادخروا، ونهيتكم أن فزوروها، وال تقولوا هجرا، ونهيتكم عن لحوم األضاح
 .تنتبذوا في األوعية واشربوا فيما بدا لكم، وال تشربوا مسكرا«

 ديث عن محاد بن أيب سليمان إال عبد هللا بن بكري.مل يرو هذا احل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(  وأبو داود  37  -1977( ، و)106  -977)  مسلم يف صحيحه(، و 23003)  أخرجه اإلمام أمحد
( من طريق 23015ريق حمارب بن داثر، وأمحد )( من ط5653(، و)4429(، والنسائي )3698)

 ( من طريق علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة عن أبيه.23016سلمة بن كهيل، و)
 عن أبيه. ( من طريق علقمة بن مرثد عن أيب بردة7/367أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء )

 دراسة علة الحديث:

 لتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن محاد بن أيب سليمان إال عبد هللا بن بكري.اد أعله ابهذا اإلسن
قلت: مل أجده عن محاد بن أيب سليمان إال هبذا اإلسناد، وفيه أمحد بن رشدين وهو ضعيف، وكذا فيه 

بَّان يف "عبد هللا بن بكري . قال الدوري، عن ابن معني:  2"الثقات"  عبد هللا بن بكري الغنوي! ذكره ابن ح 
 . قلت: ليس ممن حيتمل تفرده.3 أبس به"الغنوي، ال

 رأي الباحث:

، هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه أمحد بن رشدين وهو ضعيف، وكذا عبد هللا بن بكري ال حيتمل تفرده
 بل إال اندرا.ألنه يف طبقات متأخرة، والتفرد يف هذه الطبقة ال يق

الوجه عن ابن بريدة، وخمرج يف مسلم وغريه من كتب السنة، كما غري هذا روى من  فقد احلديثأما و 
 ذكرت يف التخريج آنفاً.

 
معلوم  من ممل جث مأوسط يف مملهتب  ملشةمر  من طذو   ةي بن أيب سردمةن ابن "أيب بذول" وأوضة يف ررد    ام  -  1

( من طذو  ابرق  بن مذهل ابن "أيب بذي " ابن أبدهللا , ولهن ردنمة رمج ت إى ملهتح , اكجلت أنهللا "مبن  7/367مأولدةء )
(, وأوضةة  240تب  ممل ةرف بتحقد  مللكتكر ملطحةن رلوم ر ث )بكاب  مهبذول  ابن أبدهللا" مهةن "أيب بذول ابن أبدهللا “يف مط

 (. 238يف مطبكاب  يمر معذمني بتحقد  طةر  ابكض و رلوم ر ث )
 ( 335/ 8ملثقةت ) - 2
 ( 1965  1907/ ر ث 3اترو  مللوري )  - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن بكير قال: حدثني قال الطبراني:    -  240[  38]

عن عبد  أبي الوليد،لجمحي، عن الوليد بن موسى بن ربيعة بن موسى بن سويد ا
ابن عمر، يسألونه عن الصالة فرا، من الصحابة أرسلوني إلى الرحمن بن أفلح، أن ن

الوسطى؟ فقال: كنا نتحدث أنها »الصالة التي وجه فيها رسول هللا صلى هللا عليه 
 .وسلم إلى القبلة: الظهر«

ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن أفلح عن ابن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرد  قال الطبراني:
 ربيعة.به: موسى بن  

 تخريج الحديث:

( عن روح بن فرج عن حي  بن عبد هللا بن بكري هبذا 998أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
 لطرباين يف األوسط، ورجاله موثقون".( وقال: " رواه ا1725ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )و   اإلسناد.

 دراسة علة الحديث:

ن بن أفلح عن ابن عمر ال: ال يروى هذا احلديث عن عبد الرمحهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، ق
  وهو كما قال.  إال هبذا اإلسناد، تفرد به: موسى بن ربيعة.

وفيه عبد الرمحن بن  .1وتكلموا يف مساعه من مالكثقة يف الليث وهو  حي  بن عبد هللا بن بكريوفيه 
لني  بن أيب الوليد قال ابن حجر: "الوليد  وكذا فيه. 2يف الثقات ابن حبان، و أفلح هو ذكره العجلي

. وذكره الذهيب يف التاريخ وقال: أحد 4هو ثقة ليس به أبس  .وموسى بن ربيعة قال أبو زرعة:3احلديث"
 .5األولياء 
 الباحث:رأي 

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به حي  بن بكري، واستمر التفرد فيه إىل 
وكذا فيه الوليد بن أيب الوليد وهو لني ت متأخرة، والتفرد يف هذه الطبقة ال يقبل إال اندرا.  طبقا

 .احلديث
 

 
كةن وفهث  ام    تج بهللا وهتح رلوثهللا  وك حي  (9/165معذح وملت لول )يف    ةل أبك رة   (7580ملتقذوح )أنظذ:   - 1

بقكلهللا " رت:  ل مرتج بهللا صةربة ملصحدحني  وكةن  زوذ    (490ر ث  5/963اترو  مإلسالم )يف ملشأن. ا قبهللا ملا يب 
و ةل يف   (107/ 1ملض فةء ومملرتوككن )أنظذ:   ملناةئي: ض دف و ةلمل رث ابةراة فعلوم وأايم ملنةس  بصعم فلفتكين". 

 هللا ملا يب بقكلهللا: "ومل وقبل ملنةس من ملناةئي إطال   اجل مل بةر  يف  ام". دخذ: لدم بثق . ا قبمكضع 
 ( 4102ملثقةت كبن ربةن )   و( 923ملطبقةت ملهربين ) - 2
 ( 7464ملتقذوح ) - 3
 ( 642ر ث  8/142معذح ومل لول كبن أيب رة  )  - 4
 ( 4/986ملتةرو  لرا يب ) - 5
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قال: نا زهير بن عباد الرؤاسي حدثنا أحمد بن رشدين قال الطبراني:  - 253[ 39]

قال: نا شهاب بن خراش، عن صالح بن جبلة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس 
هللا صلى هللا عليه وسلم: »من صام األربعاء والخميس والجمعة، بنى قال: قال رسول  

 .من ظاهره«هللا له بيتا في الجنة، يرى ظاهره من باطنه، وباطنه 
و هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال صاحل بن جبلة، تفرد به: شهاب بن مل ير  قال الطبراني:

 خراش.
 تخريج الحديث:

( وقال: "رواه 5204ثمي يف جممع الزوائد )اين يف األوسط، مث ذكره اهليمل أجد أحدا أخرجه غري الطرب 
 الطرباين يف األوسط، وفيه صاحل بن جبلة ضعفه األزدي".

 
 دراسة علة الحديث:

ديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال صاحل بن جبلة، هذا احل
 تفرد به: شهاب بن خراش.

 .1هاب بن خراش ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق خيطئ: شقلت
بان . وذكره ابن 2قال األزدي: ضعيف" وشيخه صاحل بن جبلة ضعيف، قال ابن حجر يف اللسان " ح 

 .3يف الثقات
 وكذا مل أجده إال من طريق الطرباين، وفيه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف جدا.

( وأمحد  7981اين يف الكبري)من حديث أيب أمامة كما أخرجه الطرب مث وجدت هذا احلديث هبذا اإلسناد  
ران عن بن منيع من طريق اهليثم بن خارجة عن شهاب بن خراش عن صاحل بن جبلة عن ميمون بن مه

 .4أيب أمامة
( وقال يف اهلامش: " إسناده إسناد ابن عباس، غاية ما يف 629وذكره األلباين يف ضعيف الرتغيب )

 د رواته اضطرب يف إسناده، فتارة قال: عنه، واترة قال: عن أيب أمامة".األمر أن أح
ي يف السنن مث وجدت احلديث يف صوم يوم ا معة عن ابن عباس بسند آخر وهو أخرجه البيهق

( من طريق حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "أنه 8449الكربى )

 
 ( 2825ملتقذوح ) - 1
 ( 3852ملراةن ) - 2
 (8562ملثقةت كبن ربةن ) - 3
 (1109لكذجل مبن رجذ يف مملطةلح مل ةلد  ) - 4



 
127 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
عاء واخلميس وا معة ، وخيرب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان كان يستحب أن يصوم األرب

 ".أيمر بصومهن وأن يتصدق مبا قل أو كثر فإن هلل الفضل الكثري
قبه: "عبد هللا بن واقد غري قوي وثقه بعض احلفاظ وضعفه بعضهم ورواه حي  البابليت فقال البيهقي ع 

 .1زم عن ابن عمر والبابليت ضعيف"عن أيوب بن هنيك عن حممد بن قيس عن أيب حا
 رأي الباحث: 

واستمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، ويف   هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد،
رجاهلم من ال يقبل تفردهم، ومع ذلك هو مضطرب، اضطرب فيه أحد رواته فتارة قال عن ابن 

 عباس، وأحياان عن أيب أمامة.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8449ملانن ملهربين لربدهقي ) - 1



 
128 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي قال الطبراني:   -  255[  40]

قائد األعمش، عن األعمش، قال: نا عمي عمرو بن عثمان قال: نا عمي أبو مسلم، 
عن مجاهد، عن ابن عباس قال: »إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو رسول هللا 

 .على خبز الشعير، فيجيب«صلى هللا عليه وسلم بنصف الليل 

مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو مسلم، وال عن أيب مسلم إال عمرو بن عثمان،   قال الطبراني:
 .تفرد به: حي  بن سليمان

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين املصري، حدثنا حي  41رقم    1/47أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
 .، عن األعمش، عن جماهد، أحسبه ابن عباسعفي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلمبن سليمان ا 

( قال: حدثنا أبو الزنباع، ثنا حي  بن سليمان 11059رقم    11/65أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )و 
 ا عفي به.

 دراسة علة الحديث:

، سليمانتفرد به حي  بن  إال هبذا اإلسناد،  مل أجده عن األعمش  وأين    هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد،
 الثقات وذكره ابن حبان يف. 1حامت: شيخقال فيه أبو حي  بن سليمان ا عفي كما قال الطرباين، و 

وشيخه عمرو بن عثمان، ا عفي، ذكره ابن  .3. وقال ابن حجر: "صدوق خيطئ"2: رمبا أغربوقال
 .4حجر يف اللسان، وقال: رمبا خالف

.  6ضعيف، قال البخاري: يف حديثه نظر  5قائد األعمش  عبيد هللا بن سعيد، أبو مسلمم، وهو  أبو مسل 
 .8. وكذا ضعفه ابن حجر يف التقريب7وقال ابن حبان يف الثقات: خيطئ

 رأي الباحث: 

واستمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، ورجاله ليس يف منزلة من يقبل هذا احلديث معلول ابلتفرد، 
 تفردهم.

 

 
 ( 9/154معذح وملت لول ) - 1
 ( 16337ملثقةت كبن ربةن ) - 2
 ( 7564ملتقذوح ) - 3
 (5821ملراةن) - 4
 ( 3/9لكذجل ملا يب يف مملدزمن ) - 5
 (2110ملهبع لر قدري ) ملض فةء  - 6
 (9402ملثقةت كبن ربةن ) - 7
 ( 4295ملتقذوح ) - 8
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قال: نا  1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن صالحقال الطبراني:  - 290[ 41]

يحيى بن محمد الجاري قال: نا أبو شاكر عبد هللا بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن 
، أنه سمع خاله عبد هللا بن أبي أحمد بن 2أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش

حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الب: جحش، يقول: قال علي بن أبي ط
ستا: »ال طالق إال من بعد نكاح، وال عتاق إال من بعد ملك، وال وفاء لنذر في معصية، 
وال يتم بعد احتالم، وال صمات يوم إلى الليل، وال وصال في الصيام« قال أحمد بن  

ي عمر بن قد لقصالح:: عبد هللا بن أبي أحمد بن جحش من كبار تابعي المدينة، 
 الخطاب، وهو أكبر من سعيد بن المسيب ".

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن أيب أمحد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أمحد بن  قال الطبراني:
 صاحل.

 تخريج الحديث:

( حدثنا عمر بن عبد 658(، وأخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )2873أخرجه أبو داود )
حتت    4/428ن أيوب بن مقالص اخلزاعي أبو حفص. والعقيلي يف الضعفاء الكبري )ران بالعزيز بن عم

( قال: زكراي بن حي  احللواين. والطرباين يف املعجم الصغري 2057ترمجة حي  بن حممد ا اري رقم 
( قال: 11309( قال: حدثنا إمساعيل بن احلسن اخلفاف املصري. والبيهقي يف سنن الكربى )266)

 بو علي الروذابري، أنبأ أبو بكر حممد بن بكر، ثنا أبو داود. ان أأخرب 
مجيعهم )أبو داود، وعمر بن عبد العزيز، وزكراي بن حي  احللواين، وإمساعيل بن احلسن(  عن أمحد بن 
صاحل، حدثنا حي  بن حممد املديين، حدثنا عبد هللا بن خالد بن سعيد بن أيب مرمي، عن أبيه، عن سعيد 

لرمحن بن يزيد بن رقيش، أنه مسع شيوخا من بين عمرو بن عوف، ومن خاله عبد هللا بن أيب عبد اابن 
أمحد، قال: قال علي بن أيب طالب مرفوعاً. إال أن الطرباين مل يذكر" شيخا من بين عمرو بن عوف"، 

 وذكر أبو داود ومن طريقه البيهقي خمتصرًا، وبقيتهم ذكر ستة أجزاء.
 

 ديث:دراسة علة الح

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن أيب أمحد إال هبذا اإلسناد، 
 تفرد به: أمحد بن صاحل.

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن عبد هللا بن أيب أمحد إال هبذا اإلسناد.
 

( "هق  رةاظ من مل ةشذ   هرث ادهللا  48 ك أ ل بن صةحل مملصذي أبك ج فذ مبن ملطربي   ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) 1
كمي اظن   أ ل مبن صةحل ملشمملناةئي بابح أو ةم لهللا  ردر  ونقل ابن مبن م ني  هاوبهللا وجزم مبن ربةن أبنهللا إمنة  هرث يف 

 ملناةئي أنهللا ابىن مبن ملطربي". 
ُراب  ابن س دل بن اببل ملذ ن بن ر دش اقةل: شد   168لكذجل مبن أيب رة  يف معذح وملت لول ) - 2 ( و ةل: سئل أبك 

 ملوب هق . 
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( وقال: " قال اإلزدي: ال 4217) للسانوفيه عبد هللا بن خالد بن سعيد، وهو ذكره ابن حجر يف ا

 يكتب حديثه"، وقال: "هو جمهول مع ضعفه".
 .1قال الشيخ األلباين يف ارواء الغليل: "عبد هللا بن خالد بن سعيد وأبوه ال يعرفان"

 . 3. وقال ابن حجر: "مقبول"2قلت: عبد هللا بن خالد ال يعرف، وأما أبوه فهو ذكره ابن حبان يف الثقات
فيه حي  بن حممد ا اري، هو حي  بن حممد بن عبد هللا بن مهران املدين موىل بين نوفل يقال له وكذا 

 .4ا اري صدوق خيطىء
 وذكر العقيلي يف الضعفاء هذا احلديث، وقال: "وهذا احلديث ال يتابع عليه حي .

 مث وقفت على علة أخرى فيه، وهي:
 الرزاق عبد ، كما أخرجهزال بن سربة ، عن علي مرفوعاعن جويرب ، عن الضحاك ، عن الن رواه معمر

 .(11445)  مصنفه يف
 (. 11451)  مصنفه  عبد الرزاق يف ورواه الثوري عن جويرب موقوفا، كما أخرجه

، قال: "وهذا يرويه معمر ، عن جويرب ، عن الضحاك ، عن النزال بن سربة هذه العلةذكر العقيلي فيه  و 
 .5ثوري وغريه ، عن جويرب موقوفا وهو الصواب"، عن علي مرفوعا ، ورواه ال

 رأي الباحث:  

واستمر التفرد فيه إىل هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى عن عبد هللا بن أيب أمحد إال هبذا اإلسناد، 
 طبقات متأخرة، والتفرد ال يقبل يف هذه الطبقات إال اندرا.

 وهم ال يقبل تفردهم.حي  بن حممد ا اري،    كذا فيهه خالد بن سعيد، و و عبد هللا بن خالد، وأب  وفيه
 
 
 
 
 
 

 
 ( 5/80مرومء ملغردل ) - 1
 ( 2496ملثقةت ) - 2
 (  1640ملتقذوح ) - 3
 ( 7638ملتقذوح ) - 4
 (2057ر ث   4/428ملض فةء ملهبع ) - 5
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زيد بن بشر الحضرمي قال الطبراني:  - 371[ 42]

قال: حدثتني أم عبد هللا ابنة خالد بن معدان، عن أبيها، عن  1قال: نا بشر بن بكر
م: »إذا رأيتم عمودا أحمر عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 .قبل المشرق في رمضان، فادخروا طعام سنتكم، فإنها سنة جوع«
 مل يرو هذا احلديث عن أم عبد هللا ابنة خالد إال بشر بن بكر، تفرد به: زيد بن بشر  قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.
سط للطرباين، ومل أجد يف الكبري، ( وعزاه إىل املعجم الكبري واألو 7980وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
( وقال: " فلعله يف " كبري الطرباين" من غري طريقه، 6988ث الضعيفة )ذكره األلباين يف سلسلة األحادي

 والقسم الذي فيه أحاديث )عبادة( غري مطبوع منه فيما علمت. وهللا سبحانه وتعاىل أعلم."
 ديث:دراسة علة الح

بن بكر، هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أم عبد هللا ابنة خالد إال بشر  
 تفرد به: زيد بن بشر.

ويف إسناده أم عبد هللا ابنة خالد بن معدان، وهي مل أعرفها، وقال عوض هللا املطريي يف "الفرائد" هي 
. وقال: "ّزي ملا ذكرها فيمن روى عن خالد بن معدان من "هتذيبهعبدة بنت خالد بن معدان، مَسَّاها امل

وأان يف   .خالد بن صفوان، تروي عن أبيها، روى عنها بقّية"ووجدت يف "ثقات" ابن حبان: عبدة بنت  
 .2شك من صحة هذه الرتمجة، وأظن أن صفوان حم َرََّفة من معدان، وهللا تعاىل أعلم"

. وقد روى عنه أبو زرعة وقال ثقة رجل 3يف الثقات، وقال: يغرب وفيه زيد بن بشر ذكره ابن حبان
 .4هناكصاحل عاقل خرج إىل املغرب فمات  

 
 رأي الباحث:  

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، واستمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، والتفرد 
 مرتبة أن يقبل تفردهم. يف هذه الطبقات ال يقبل إال اندرا. ورجاله ليسوا يف

 
 
 

 
 ( 677 ك  بشذ بن بهذ ملتنداى   أبك اببل و ملبجرى  هق  وغذب. ملتقذوح ) - 1
 (816ملفذمئل ل كض و مملطعي ) - 2
 (13281ملثقةت كبن ربةن ر ث ) -3
 (3/557معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 4
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توبة قال: نا محمد بن حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو قال الطبراني:  - 400[ 43]

مهاجر، عن عروة بن رويم اللخمي، عن أبي كبشة األنماري قال: خرجنا مع رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة من مغازيه، فنزلنا منزال، فأتيناه فيه، فرفع يديه، 

 .قال: »اإليمان والحكمة هاهنا إلى لخم وجذام«و
 وة بن رومي، عن أيب كبشة إال حممد بن مهاجرمل يرو هذا احلديث، عن عر   قال الطبراني:
 تخريج الحديث

( قال: حدثنا حممد بن إدريس. والطرباين يف املعجم 2275أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
 ( قال: حدثنا أمحد بن اخلليد احلليب.1415، و522يني )(، ويف مسند الشام857الكبري )

 بن مهاجر، عن عروة بن رومي، عن أيب كبشة األمناري فذكره.  كالمها عن أيب توبة قال: ان حممد
 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث، عن عروة بن رومي، عن أيب كبشة إال حممد 
 هاجر.بن م
األنصاري الشامي أخو عمرو ، وقال احلافظ: حممد بن مهاجر 1حممد بن مهاجر ثقة، وثقه أمحد قلت:

. وكذا أبو توبة هو الربيع بن انفع ثقة، قال أمحد: مل يكن به أبس مل أمسع منه شيئا 2ثقة من السابعة
  .5جة عابد: ثقة حابن حجر  . وقال4. وقال أبو حامت: ثقة صدوق3كتب ايل أبحاديث كان جييئين

اتبعي عامة حديثه مراسيل لقى انسا وقال أبو حامت:  ابن معني: ثقة،    فيه قالاللخمي وعروة بن رومي  
 يرسل كثريا".( "صدوق  4560قال ابن حجر يف التقريب )و   .6وااب كبشة

 لكن استمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، والتفرد ال يقبل يف هذه الطبقة إال اندرا.  
 باحث:  ال رأي

ورجاله ثقات، لكن استمرار التفرد يف طبقات متأخرة يقدح يف صحة هذا احلديث معلول ابلتفرد، 
 احلديث.

 

 

 
 (3090ذجةل ر ث )مل رل وم ذا  مل  - 1
 ( 6331ملتقذوح ر ث ) - 2
 ( 329ر ث  1/285مل رل وم ذا  ملذجةل ر ث ) - 3
 (3/470معذح وملت لول كبن ميب رة  )  - 4
 (1902 قذوح ملتهاوح )  - 5
 ( 2211_ ملججح  ملتلدف  الةن أةه حنتي رقي ملتجيإلس ) 6
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال الطبراني:    -  461[  44]

عن   قال: نا أبو حفص األبار قال: نا إسماعيل بن عبد الرحمن األودي، عن أبي بردة،

عليه وسلم قال: »أول من صنعت له النورة، ودخل أبي موسى، عن النبي صلى هللا 

الحمام، سليمان بن داود، فلما دخله ووجد حره، وغمه قال: أوه من عذاب هللا، أوه، 

 .أوه، قبل أن ال ينفع أوه«
 يم بن مهدي.ال يروى هذا احلديث عن أيب موسى إال هبذا اإلسناد، تفرد به: إبراه  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

الفضل صاحل   أيبمن طريق    (316ابن السين يف عمل اليوم والليلة )، و (36032ابن أيب شيبة )  أخرجه
والطرباين   .حممد بن إدريس عن ( 134ابن أيب عاصم يف األوائل )وأخرج بن أمحد بن حممد بن حنبل. 

قال:   عن أبو حفص األابر م بن مهدي.اهيإبر . مجيعهم عن  أمحد بن خليد احلليب  عن(  12يف اآلوئل )
 ان إمساعيل بن عبد الرمحن األودي، عن أيب بردة، عن أيب موسى فذكره. 

 دراسة علة الحديث:

.          إال هبذا اإلسناد  مل أجدهبتفرد إبراهيم بن مهدي، وهو كما قال،  هذا احلديث أعله الطرباين
 .3احلافظ: مقبول. وقال  2: حدث مبناكريالعقيلي، وقال  1إبراهيم بن مهدي وثقه أبو حامتو 

 .4وأبو حفص األابر هو عمر بن عبد الرمحن صدوق وكان حيفظ وقد عمي
. وقال 6، ذكر له البخاري هذا احلديث وقال: ال يتابع عليه وفيه نظر5إمساعيل بن عبد الرمحن األوديو 

احلمامات، وقد ذكران له  ي: "يعرف حبديثوقال ابن َعد   .7العقيلي: ال يتابع عليه، َوال يعرف إال به
 .8إبسناده حديثا آخر، َوال أعرف له غريمها"

 رأي الباحث:   

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، والتفرد ال يقبل إال عن ثقات، ورجاهلم ليسوا يف مرتبة من يقبل تفرده.

 
 ( 447ر ث  2/139معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 (1/68ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 2
 ( 256)ملتقذوح  - 3
 ( 4937ملتقذوح ) - 4
 ( 1/84(  وملض فةء ملهبع لر قدري ) 1196(  وملراةن )1/464ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 5
 ( 1/463ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 6
 ( 95ر ث  1/84ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 7
 ( 121ر ث  1/463ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 8
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بي مروان حدثنا أحمد بن عمرو الخالل قال: نا مروان بن أقال الطبراني:    -  491[ 45]

ال: نا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: العثماني قال: نا عبد هللا بن نافع ق

»دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي 

ة من باب الحزورة، وهو باب يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدين

 الخياطين«. 

 مل يرو هذا احلديث عن مالك إال عبد هللا بن انفع، تفرد به: مروان بن أيب مروان  :طبرانيقال ال

 تخريج الحديث:

" وروي عن ابن عمر، »أنه دخل املسجد من ابب   ( بلفظ:1606أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى )
 آخر مرفوعا".بين شيبة«، وروي ذلك من وجه 

 دراسة علة الحديث:

مل يرو هذا احلديث عن مالك إال عبد هللا بن انفع، تفرد به:   فرد، قال: "ه الطرباين ابلتهذا اإلسناد أعل
 مروان بن أيب مروان".

 . 1قال البيهقي عقب ذكر احلديث: "وإسناده غري حمفوظ"

مروان بن أيب مروان قال السليماين: فيه نظر، وبقية وقال اهليثمي: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه 
 .2رجال الصحيح"رجاله  

 .3قال السليماين فيه نظر" وذكر الذهيب يف امليزان، واحلافظ يف اللسان وقاال: "

 رأي الباحث:  

 ا.هذا اإلسناد معلول بتفرد مروان بن أيب مروان، وفيه نظر، والتفرد ال يقبل يف مثل هذه الطبقة إال اندر 

 
 
 
 
 

 
 (1606ملانن ملصغذين لربدهقي ) - 1
 ( 4563جممع ملزومئل ) - 2
 (7659( وملراةن )4/93مملدزمن لرا يب ) - 3
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 المبحث الرابع

 ّرد التي ذكر فيها التف األحاديث

 وهي معلولة بالجرح في الراوي

 وفيه ثالثة ومثانون حديثاً 
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا مبشر قال الطبراني:    -  3[ 46]

دينار، عن جابر قال: قال بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعمرو بن 
كحوا النساء إال األكفاء، وال يزوجهن إال األولياء، النبي صلى هللا عليه وسلم: »ال تن

 .ر دون عشرة دراهم«وال مه

 مل يرو هذا احلديث عن عمرو إال احلجاج، تفرد به: مبشر بن عبيد.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

  1/395وابن شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخه )  ،(3601رقم    4/358أخرجه الدار قطين يف سننه )
  7/215املغرية عبد القدوس بن احلجاج. وأخرج البيهيقي يف سنن الكربي ) أيب من طريق (511رقم 
مبشر بن عبيد عن . كالمها )أبو املغرية، وبقية بن الوليد( عن بن الوليد بقية من طريق( 13761رقم 

 عن جابر بن عبد هللا مرفوعاً. ،وعمرو بن دينار    ،عن عطاء   احلجاج بن أرطاة،
 حديث:دراسة علة ال

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد مبشر بن عبيد عن احلجاج عن عمرو بن دينار.
قلت: تعليله صحيح، مل أجده إال هبذا الطريق، مث روى أبو املغرية وبقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد، 

 ية؛اختلف على بقف
 ،عن مبشر بن عبيد   ،ية  عن بق  ،عن عبد الرمحن بن احلارث جحدر   ،روى احلسني بن حممد املطبقي  

 (. 3602عن جابر. أخرجه الدار قطين ) ،وعمرو بن دينار    ،عن عطاء بن أيب رابح    ،عن احلجاج  
عبيد، ومل يذكر روى ابن شاهني عن احلسني بن حممد عن عبد الرمحن بن جحدرعن بقية عن مبشر بن  و 

 (512فيه احلجاج بن أرطاة. انسخ احلديث ومنسوخه رقم )
نا حممد بن عبد الرمحن بن سهم األنطاكي نبا بقية نبا مبشر بن عبيد عن أيب الزبري  يعلى حدثروى أبو  و 

 (1653عن جابر رضي هللا عنه. ذكره ابن حجر يف املطالب العالية )
بن عبيد، وهو مرتوك، قال أمحد بن حنبل: روى َعْنه  بَق يَّة،  ومدار احلديث يف مجيع الطرق هو مبشر

د يث. وأحاديثه أحاديث موضوعة كذب، ومرة قال: مبشر ْبن ع َبيد ليس بَشْيءي يضع احلَْ وأَب و املغرية 
 . 2. وقال البخاري: "منكر احلديث"1مرة قال: مبشر ْبن ع َبيد شغله القرآن عن احلديث أحاديثه بواطيل

 باحث:رأي ال

 أعله الطرباين بتفرد مبشر بن عبيد عن احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار.
تعليه صحيح، ال يروى إال هبذا االسناد، وهكذا ال يروى عن عطاء إال هبذا االسناد. تفرد به مبشر 

 بن عبيد وهو مرتوك، فاحلديث معلول اب رح يف الراوي.

 
 ( 2696)و ( 2639مل رل وم ذا  ملذجةل  ) - 1
 (1960ر ث  8/11ملتةرو  ملهبع) - 2
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بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا عفير حدثنا أحمد  قال الطبراني:    -  6[  47]  

ن ابن عباس قال: »صرفت الجن إلى رسول هللا بن معدان، عن قتادة، عن عكرمة، ع
  الجن بنصيبين« .صلى هللا عليه وسلم مرتين، وكان أشراف 

 مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عفري. تفرد به: أبو املغرية   قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

نا جعفر بن ( قال: حدثنا أمحد: حدث2512رقم    3/279أخرجه أبو الطاهر املخلص يف املخلصيات )
( قال: 1544رقم  7/100حممد بن الفضيل. وأبو أمحد بن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال )

 د بن سهل الصفار مبصر، حدثنا وهب بن حفص.حدثنا حممد بن أمح
كالمها )جعفر بن حممد، وحممد بن سليمان بن أيب داود احلراين( عن عفري بن معدان، عن قتادة، عن 

 س فذكره.عكرمة، عن ابن عبا
 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين بتفرد أيب املغرية عن عفري بن معدان.
يروي   ،هو حممد بن سليمان بن أيب داود    ،ين وجدت اتبعا أليب املغرية قلت: مل يتفرد به أبو املغرية، أل

 أجده إال بل من تفرد عفري بن معدان، مل ،عن عفري بن معدان ، فعرف أنه ليس من تفرد أيب املغرية 
ضعيف، قال أبو حامت: يكثر عن سليم، عن أيب  فهو مدار احلديث مع أنهعدان، من طريق عفري بن م
 .3. وقال ابن حجر: ضعيف2. وقال حي : ليس بثقة1أمامة مبا ال أصل له
 رأي الباحث:

ألن عفري بن أعله الطرباين بتفرد عفري بن معدان، وتعليله صحيح، واحلديث معلول اب رح يف الراوي، 
 معدان ضعيف عند احملدثني.

 
 
 
 
 

 
 (195ر ث  7/36معذح وملت لول ) - 1
 (5088اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 2
 ( 6264ملتقذوح ) - 3
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا علي بن عياش الحمصي قال الطبراني:  -9[  48]

أنس بن قال: نا حفص بن سليمان، عن كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين، عن 

 .«مقال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »طلب العلم فريضة على كل مسل مالك
 .مل يروه عن حممد إال كثري، وال عن كثري إال حفص بن سليمان  قال الطبراني:

 تخريج الحديث

( قال: حدثنا هشام بن عمار. وأبو يعلى يف مسنده 224رقم  1/151أخرجه ابن ماجه يف سننه )
 ( قال: حدثنا موسى بن حممد بن حيان، حدثنا سهل بن محاد. 2837رقم    5/223)

اد( عن حفص بن سليمان، عن كثري بن شنظري، عن حممد بن عمار وسهل بن مح كالمها )هشام بن 
 مرفوعاً.سريين، عن أنس  

 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث مروي عن أنس بطرق كثرية مجع ابن ا وزي يف العلل املتناهية أبربعة عشر طرق من انس، 
 حفص بن سليمان كما قال الطرباين.  ابن سريين عن انس إال كثري، وال عن كثري إال  لكن مل يروه عن

ظري عن حممد بن سريين. وحفص بن سليمان وأعله الطرباين بتفرد حفص بن سليمان عن كثري بن شن
هو حفص بن أيب داود، أبو عمر األسدي، موالهم الكويف الغاضرى صاحب القراءة، وابن امرأة 

 1عاصم. قال ابن حجر: مرتوك احلديث مع إمامته يف القراءة.
 2وتفرد كثري بن شنظري عن حممد بن سريين. وكثري قال فيه ابن حجر: صدوق خيطئ.

ديث مروي عن أنس بطرق كثرية غري طريق حممد بن سريين، مجعه ابن ا وزي يف العلل وأما احل
 .3املتناهية أبربعة عشر طرق عن انس، وبني العلل يف مجيع الطرق

 رأي الباحث:

 حممد بن سريين. فهو كما قال الطرباين.سليمان عن كثري بن شنظري عن  أعله الطرباين بتفرد حفص بن  
 اإلسناد ضعيف ألن فيه حفص بن سليمان مرتوك.هذا  و 

 
 ( 1405ملتقذوح ) - 1

 ( 5614ملتقذوح ) - 2
ُي ر ث) - 3  ( 1/57مل رل مملتنة د  كبن معك
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قال الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: نا أبو  - 10[ 49]

عن أبي المغيرة قال: نا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن إسماعيل بن عبيد هللا، 
من أصحابه، صالح، عن أبي هريرة قال: عاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال 

به وجع، وأنا معه، فقبض على يده، فوضع يده على جبهته، وكان يرى ذلك من تمام 
عيادة المريض، وقال: »إن هللا قال: ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه 

  من النار في اآلخرة« .
 .1به عبد الرمحنمل يروه عن أيب صاحل وهو األشعري إال إمساعيل بن عبيد هللا. تفرد    راني:قال الطب

 تخريج الحديث:

( قال أخربان أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد بن 6591رقم  3/535أخرج البيهقي يف سنن الكربي )
( قال: أخربانه 8602 رقم الرتمجة 66/297بالل، ثنا حممد بن حي . وابن عساكر يف اتريخ دمشق )

حممد بن عبد العزيز بن حممد قال أان أبو حممد بن أيب أبو الفتح حممد بن علي بن عبد هللا املصري أان 
 شريح ان حي  بن حممد بن صاعد ان حممد بن هارون.

ل كالمها) حممد بن حي  ، وحممد بن هارون( عن أيب املغرية عن عبد الرمحن بن يزيد بن متيم عن إمساعي
 بن عبيد هللا عن أيب صاحل عن أيب هريرة ، فذكره.

 1/363(، وإسحاق بن راهويه يف مسنده )10802رقم  2/440بة يف مصنفه )وأخرج ابن أيب شي
رقم  1/233( ، وهناد بن سري يف الزهد )9676رقم  15/422( ، وأمحد يف مسنده )371رقم 
دثنا أبو بكر بن أيب شيبة. والرتمذي يف ( قال: ح3470رقم    2/1149(، وابن ماجه يف سننه )391

 حدثنا هناد، وحممود بن غيالن.     ( قال:2088رقم    4/412جامعه )
مخستهم )ابن أيب شيبة، حممود بن غيالن، وإسحاق بن راهويه، وأمحد، وهناد( عن أيب أسامة عن عبد 

 ن أيب هريرة فذكره.الرمحن بن يزيد بن جابر عن إمساعيل بن عبيد هللا عن أيب صاحل األشعري ع 
 

 دراسة علة الحديث:

محن عن إمساعيل بن عبيد هللا عن أيب صاحل. وهو كما قال الطرباين، لكن أعله الطرباين بتفرد عبد الر 
 اختلف يف عبد الرمحن هل هو عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، أو هو عبد الرمحن بن يزيد بن جابر. 

 عن أيب صاحل األشعري يزيد بن متيم  عن إمساعيل بن عبيد هللافروى أبو مغرية فقال: عبد الرمحن بن 
 هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع زايدة القصة.عن أيب  

وخالفه أبو أسامة فقال: عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن إمساعيل بن عبيد هللا  عن أيب صاحل األشعري 
 يد على ا بهة.عن أيب هريرة مرفوعاً بدون زايدة قصة وضع ال

 
 ( 10ر ث  1/8ممل جث مأوسط ) 1
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جابر يف السلسلة الصحيحة وصححه، وقال :  ذكر األلباين رمحه هللا حديث عبد الرمحن بن يزيد ابن

"رجاله ثقات رجال الشيخني غري األشعري هذا قال أبوحامت: ال أبس به. وأنكر الزايدة يف حديث عبد 
كرة لتفرد ابن متيم هبا وهو ضعيف الرمحن ابن يزيد ابن متيم لضعف ابن متيم ، قال: " وهذه زايدة من

 .1خمالفا ابن جابر وهو ثقة"
ل أبو داود يف عبد الرمحن بن يزيد بن متيم: مرتوك احلديث حدث عنه أبو أسامة وغلط يف امسه، لكن قا

 .2وكل ما جاء عن أيب أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد فإمنا هو ابن متيم
يد بن جابر ووهم ه أبو أسامة، فقال: عن عبد الرمحن بن يز وذكره الدار قطين يف العلل وقال: " وروا

 .3منا هو عبد الرمحن بن يزيد بن متيم، واتبع أاب املغرية على اإلسناد"يف نسبه، وإ
وأخرج ابن عساكر حديث عبد الرمحن بن يزيد ابن جابر من طريق حممد بن إمساعيل الصانع عن أيب 

بن يزيد بن جابر وهم من أيب أسامة إمنا هو عبد الرمحن بن يزيد أسامة به. مث قال : "قوله عبد الرمحن 
 .4يم واحلديث حمفوظ عنه" ، مث أخرج حديث ابن متيم إبسناده من طريق أيب املغريةبن مت

قال ابن أيب حامت: سألت حممد بن عبد الرمحن ا عفي عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر فقال: قدم 
بعد   بن متيم، ويزيد بن يزيد بن جابر، مث قدم عبد الرمحن بن يزيد بن جابرالكوفة عبد الرمحن بن يزيد  

 .5مدة، فالذي عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر هو ابن متيم
من تالميذ إمساعيل بن  -كالمها–قلت: عبد الرمحن بن يزيد بن جابر و عبد الرمحن بن يزيد بن متيم 

فوظ من طريق ابن متيم وذكر ابن جابر وهم، كما قال عبيد هللا، لكن صرح العلماء أبن احلديث حم
 ساكر، وابن متيم ضعيف، فاحلديث يكون ضعيفا هبذا اإلسناد.الدار قطين وابن ع 

 رأي الباحث:

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبد الرمحن بن يزيد ، وهو ابن متيم، ضعيف، وأما متابعة ابن جابر 
 فهو وهم، كما تقدم يف الدراسة.

 
 
 

 
 ( 558ر ث  2/99سرار  مأرةيوم ملصحدح  )  - 1
 ( 2/681نقرهللا مبن رجح يف "شذح مل رل" )  - 2
 ( 1987ر ث  10/219ابرل مللمر  طب ) - 3
 ( 8602ر ث ملرتمج   66/297اترو  يمش  )  - 4
 ( 5/300معذح وملت لول ) - 5
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الوهاب بن الضحاك حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا عبد  قال الطبراني:    -  15[  50]

قال: نا إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عرفطة، عن الحسن، عن عبد 

  الرحمن بن سمرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثله.
 إمساعيل بن الوليد بن عباد، وال عن الوليد إالمل يرو هذا احلديث عن عرفطة إال  قال الطبراني:

 الوهاب بن الضحاك.  عياش. تفرد به: عبد

 تخريج الحديث:

 ( مل أجده من طريق عرفطة عن احلسن إال يف املعجم األوسط.13تقدم ختريج احلديث رقم )

 دراسة علة الحديث:

 رفطة.إمساعيل بن عياش عن الوليد بن عباد عن احلسن عن ع أعله الطرباين    
الوليد بن عباد: عن عرفطة، عن احلسن، عن عبد وأورده ابن القيسراين يف ذخرية احلفاظ، وقال: "رواه  

الرمحن. وهذا ال يرويه عنه غري إمساعيل بن عياش هبذا اإلسناد، وزاد يف متنه. " فإنه ال ميني، وال نذر 
 .1يف قطيعة رحم، وال فيما ال ميلك ". والوليد هذا ليس مبعروف"

ه ابن َعد ي عدة أحاديث وقال: ال جمهول. وقد ساق ل قال الذهيب:قلت: الوليد بن عباد جمهول، 
وإمساعيل بن عياش ضعيف   .2يروي عنه غري إمساعيل بن عياش وقد روى هو عن قوم ليسوا ابملعروفني

 .9، تقدمت ترمجته برقم  يف غري أهل بلده
   .3ال أدري من عرفطة هذا جمهول  مت:حا  أبوبن أيب احلارث، قال  اعرفطة، هو  وكذا فيه 
 . 4عبد الوهاب بن ضحاك وهو مرتوك. قال احلافظ: "مرتوك، كذبه أبو حامت" وتفرد به

 رأي الباحث:

الوليد بن عباد جمهول، وإمساعيل و   احلديث معلول ابلتفرد. تفرد به إمساعيل بن عياش عن الوليد بن عباد.
 فيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو مرتوك.كذا  و   ضعيف يف روايته عن غري أهل بلده.

صحيح، من غري هذا الوجه عن احلسن، وخمرج يف الصحيحني، لكن هذا الطريق ال فهو احلديث أما و 
 يتقوى به.

 
 

 (6439ر ث  5/2757لخع  معفةظ )  - 1
 ( 9375ر ث   4/340ملدزمن )م - 2
 ( 7/42معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 ( 4257ملتقذوح ) - 4



 
142 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا أبو قال الطبراني:    -  17[  51]

، امرأة من 2، عن أم عصمة العوصية1اءالشعثمهدي سعيد بن سنان قال: حدثتني أم 
قيس قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما من مسلم يعمل ذنبا، إال وقف 
الملك الموكل بإحصاء ذنوبه ثالث ساعات، فإن استغفر هللا من ذنبه ذلك في شيء من 

 .تلك الساعات، لم يوقف عليه يوم القيامة«
 أم عصمة إال هبذا اإلسناد. تفرد به: أبو املغرية.  يث عن احلد  ال يروى هذا  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(  قال: حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حممد 7675رقم    4/291أخرجه احلاكم يف املستدرك)
( قال : أخربان أبو القاسم عبد 898رقم  1/262بن عوف الطائي. وأخرجه الشجري يف األمايل )

قراءة عليه، قال: أبو حممد عبد هللا بن جعفر بن حيان، قال: حدثنا   ن أمحد الذكواين،الرمحن بن حممد ب
 بن حممد يعين عبد هللا بن احلسن، قال: حدثنا سلمة.

كالمها )حممد بن عوف الطائي، وسلمة( عن أيب املغرية قال: ان أبو مهدي سعيد بن سنان قال: حدثتين 
 .أة من قيس فذكرتهصمة العوصية، امر أم الشعثاء، عن أم ع

 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أم عصمة إال هبذا اإلسناد. تفرد به: أبو املغرية.
 قلت: فهو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد.

. 4ني: "ليس بشيئ". قال حي  بن مع3وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان، قال البخاري: منكر احلديث
. قال النسائي: "مرتوك 6. قال أبو حامت: ضعيف احلديث، منكر احلديث5ومرة قال: "ليس بثقة"

. وقال ابن حجر: "  مرتوك ورماه الدارقطين 8. وقال الدار قطين: "كان يتهم بوضع احلديث"7احلديث"
 .9وغريه ابلوضع"

 
 مل أجل  ذمجتهة.  - 1
ت ملنيب صرى و ابردهللا وسرث. أسل ملغةب    ةل مبن مأهع: أم ابطد  مل كصد   و دل: أم ابصم . ومأول أكثذ. رأ - 2
(6/368 ) 

 (1598ر ث   3/477ملتةرو  ملهبع ) - 3
 (366اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 4
 (5087اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 5
 ( 114ر ث  4/28  ) معذح وملت لول كبن أيب رة  - 6
 ( 268ملض فةء ومملرتوكني ) - 7
 ( 697 )مل رل لرلمر  طب  - 8
 ( 2333ملتقذوح ) - 9
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: "هذا حديث صحيح  التخريج،  وقالتدرك، كما تقدم يفوهذا احلديث أخرجه احلاكم يف املس

 8/239اإلسناد ومل خيرجاه " وقال الذهيب يف التلخيص: صحيح. فعقبه األلباين يف سلسلة الضعيفة )
أورده   -وهو أبو مهدي احلمصي    -( بقوله: "وهو عجيب منه؛ فإن سعيد بن سنان هذا 3765رقم  

رتوك، ورماه الدارقطين وغريه وقال احلافظ: "م  "، وقال: "هالك"!الذهيب نفسه يف "الضعفاء واملرتوكني
 ابلوضع".

وقد ثبت احلديث بلفظ: "إن صاحب الشمال لريفع القلم ست ساعات عن العبد املسلم املخطىء 
 انتهى.  1"–رضي هللا عنه    -... " بنحوه من حديث أيب أمامة  

 رأي الباحث:

 و معلول لوجوهي.هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وه
 األول: أنه ال يروى إال هبذا اإلسناد وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو مرتوك.

 الثاين: هو خمالف للحديث الصحيح، وهو حديث أيب أمامة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 7765رلوم أيب أمةم  أخذجهللا ملطربمي يف ملهبع ) - 1
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا علي بن عياش قال الطبراني:  -19[ 52]

بن بهدلة، عن زر بن حبيش قال: نا حفص بن سليمان قال: حدثني عاصم ا  1الحمصي
وان بن عسال المرادي، فقال: ما غدا بك يا زر؟ قلت: ألتمس قال: غدوت على صف

العلم. فقال: اغد عالما أو متعلما، وال تعدين ذلك. فإني سمعت رسول هللا صلى هللا 
إال وضعت له المالئكة أجنحتها  عليه وسلم يقول: »ما من عبد مسلم يلتمس علما،

ين، وقلت: إني أجد في ما يفعل« ، قال: فسألته عن المسح على الخفمن رضاها ب
نفسي من ذلك. فقال: »كنا إذا سافرنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم أمرنا أن ال نخلع 
خفافنا ثالث ليال وأيامهن، إال من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وللمقيم يوم 

 .وليلة«
 ياشسليمان إال علي بن ع مل يروه عن حفص بن    قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سفيان بن عيينة. ويف 18095قال: حدثنا سفيان. و"أمحد" ) 881أخرجه احلميدي 
( قال: حدثنا حي  بن ادم، حدثنا 18091( قال: حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة. ويف )18089)

( قال: حدثنا حسن بن 18100عمر. ويف )( قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا م18093سفيان. ويف )
( قال: أخربان عمرو بن عاصم، حدثنا محاد، هو ابن  369اد بن زيد. و"الدارمي" )موسى، حدثنا مح

(  478( قال: حدثنا حممد بن حي ، حدثنا عبد الرزاق، أنبأان معمر. ويف )226سلمة. و"ابن ماجة" )
( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب 4070بن عيينة. ويف )قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا سفيان 

( قال: حدثنا حممود 3536و 2387بة، حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل. و )الرتمذى( )شي
بن عبده ( قال: حدثنا أمحد 3536و 2387بن غيالن، حدثنا حي  بن آدم، حدثنا سفيان. وىف )

حدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان. و"النسائي(  ( قال:3535الضيب، حدثنا محاد بن زيد. ويف )
( قال: أخربان أمحد بن سليمان الرهاوي. قال: حدثنا حي  بن ادم. قال: 144، ويف "الكربى" )(127)

(  159ينة. وىف )حدثنا سفيان الثوري، ومالك بن مغول، وزهري، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عي
بة. وىف بن مسعود. قاال: حدثنا يزيد بن زريح. قال: حدثنا شعقال: أخربان عمرو بن على، وإمساعيل 

( قال: أخربان حممد بن عبد األعلى، قال: حدثنا خالد، قال: أخربان شعبة. و"ابن 131"الكربى" )
 قال: حدثنا أمحد.  17خزمية"  

ائيل، وأبو سلمة ، وسفيان الثوري، ومعمر ، ومحاد بن زيد، وإسر   مجيعهم )سفيان ابن عيينة ، ومحاد بن   
، وأبو بكر بن عياش وشعبة( عن عاصم أىب النجود، مسع األحوص، ومالك بن مغول، وزهري بن معاوية

 زر بن حبيش، فذكره.
 

 
 ( هق  هبت. 4779 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
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 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين بتفرد علي بن عياش عن حفص بن سليمان.
ضرى صاحب ص بن أيب داود، أبو عمر األسدي، موالهم الكويف الغاهو حفوحفص بن سليمان 

 ترمجته تتقدم 1: مرتوك احلديث مع إمامته يف القراءة.القراءة. هو مرتوك يف احلديث، قال ابن حجر
 .9رقم  

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال الطرباين. -1
 مرتوك يف احلديث.وفيه حفص بن سليمان وهو  -2
هذا الطريق ال يرتقي هبا من أجل حفص بن احلديث روي بطرق أخرى، وأبسانيد جيدة لكن  -3

 يمان ألنه مرتوك.سل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1405ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا قال الطبراني:   -20[  53]

المسيب، عن أبي هريرة مبشر بن عبيد، قال: سمعت الزهري، يحدث عن سعيد بن 
»اإلحصان إحصانان: إحصان عفاف، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .وإحصان نكاح«

 مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال مبشر بن عبيد.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث: 

بو  ( قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا أ7790رقم    14/224أخرجه البزار يف مسنده )
ل: مسعت الزهري حيدث، عن سعيد املغرية عبد القدوس بن احلجاج، قال: حدثنا مبشر بن عبيد، قا

 بن املسيب، عن أيب هريرة فذكره.
( قال: حدثنا علي بن احلسني، ثنا الوليد بن عتبة، ثنا بقية، 5105وأخرج ابن أيب حامت يف تفسريه )

 به.حدثين مبشر بن عبيد، حدثين احلجاج، عن الزهري  
 دراسة علة الحديث:

 ن عبيد عن الزهري.هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد مبشر ب
 رواه مبشر بن عبيد واختلف عنه؛

 (. 5105روى بقية عن مبشر بن عبيد عن احلجاج عن الزهري. أخرجه ابن حامت يف التفسري )
 احلجاج. كما تقدم آنفاً.وخالفه أبو املغرية فرواه عن مبشر بن عبيد عن الزهري، ومل يذكر فيه  

 . 1رقال ابن أيب حامت: قال أيب: هذا حديث منك
 .3برقم    تقدمت ترمجتهقلت: مدار احلديث هو مبشر بن عبيد وهو مرتوك.  

 
 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال الطرباين. -1
 ومدار احلديث مبشر بن عبيد، وهو مرتوك. -2

 

 

 

 
 ( 5105 فاع مبن أيب رة  )  - 1
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: نا العباس بن قال الطبراني:  - 27[ 54]

قال: نا إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري،  1عثمان الدمشقي
  عن أنس، أن النبي صلى هللا عليه وسلم »استبرأ صفية بحيضة«.

 مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال احلجاج بن أرطاة. تفرد به: إمساعيل بن عياش.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا احلوطي. وأخرجه البيهقي يف سننه 3116برقم )  حاد و املثاينأخرجه ابن أيب عاصم يف اآل
( قال: أخربان علي بن أمحد بن عبدان، أان أمحد بن عبيد الصفار، ان أمحد بن علي، 15591الكربى )

ان  ان حممد بن الوزير الدمشقي، ان مروان بن حممد، ح، وأنبأ أبو عبد هللا احلافظ، أان أبو الوليد الفقيه،
 مد بن صاعد، ان إبراهيم بن عتيق العبسي بدمشق، ان مروان الدمشقي.حي  بن حم

كالمها )احلوطي، ومروان الدمشقي( عن إمساعيل بن عياش، عن احلجاج بن أرطاة، عن الزهري عن 
 أنس فذكره.

 دراسة علة الحديث: 

ج بن أرطاة. تفرد زهري إال احلجا هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: مل يرو هذا احلديث عن ال
 به: إمساعيل بن عياش.

قلت: فهو كما قال الطرباين، وفيه إمساعيل بن عياش، وهو خمتلط يف روايته عن غري أهل بلده، ترمجته 
وأيضا تفرد به احلجاج بن أرطاة عن الزهري، واحلجاج، ضعيف، الحيتج به. قال ابن   .15حديث رقم  

 .2يث"سعد: "كان ضعيفا يف احلد
. وقال 3ابن أيب حامت عن أبيه: "هذا حديث منكر جدا، ليس من حديث الزهري، عن أنس"قال 

 .5. وقال احلافظ ابن حجر: »إسناد لني«4البيهقي: »يف إسناده ضعف«
 رأي الباحث:  

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال الطرباين. -1
 اج بن أرطأة. وشيخه احلجواإلسناد ضعيف، لضعف إمساعيل بن عياش،   -2
 صرح العلماء بضعف هذا اإلسناد. -3

 
(: "صلو   3180)   كاببةس مبن ابثمةن مبن حممل ملبجري أبك ملفضل مللمشقي ممل رث.  ةل مبن رجذ يف ملتقذوح - 1

 خيطىء". 
 (2591ر ث  6/342ملطبقةت ملهربين ) - 2
 (1319ابرل معلوم كبن أيب رة  )  - 3
 ( 15591ملانن ملهربين ) - 4
 (2235ر ث  4/424اتح ملبةري ) - 5
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا علي بن عياش الحمصي قال الطبراني:    -  28[  55]

قال: نا معاوية بن يحيى األطرابلسي، عن كثير بن مروان، عن يزيد أبي خالد الداالني، 

قال رسول هللا صلى هللا ك قال:  عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة، عن أنس بن مال

 .قيلوا فإن الشيطان ال يقيل«عليه وسلم »

مل يرو هذا احلديث عن أيب خالد الداالين إال كثري، وال عن كثري إال معاوية بن حي   قال الطبراني:
 تفرد به: علي بن عياش

 تخريج الحديث:

عباد بن كثري عن سيار الواسطي ( من طريق  إمساعيل بن عياش عن  2/155أخرجه اخلطيب يف املوضح)
 زايدة قوله "ال تصبحوا".عن إسحاق بن عبد هللا عن أنس ب

 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين بتفرد كثري بن مروان عن خالد الداالين. 
وكثري بن مروان مرتوك، قال حي  والدارقطين: ضعيف. وقال حي  مرة: كذاب. قال الفسوي: ليس 

( وقال: ويف سنده كثري بن مروان 1170جر هذا احلديث يف فتح الباري )ابن ح  . وذكر1حديثه بشيء
( 2/155شيخه أيب خالد الداالين ضعيف. لكن قد توبع، فأخرجه اخلطيب يف املوضح)وهو مرتوك. و 

من طريق  إمساعيل بن عياش عن عباد بن كثري عن سيار الواسطي عن إسحاق بن عبد هللا عن أنس 
 حوا".وزاد فيه "ال تصب

. وقال 3و بذاك. وقال أمحد: ليس ه2وفيه عباد بن كثري وهو مرتوك. قال ابن معني: ليس حديثه بشيء
وعباد بن كثري إن كان الرملي   . قال األلباين: "4النسائي: عباد بن كثري البصري كان مبكة مرتوك احلديث

 .5فضعيف، وإن كان البصري فمرتوك
ترمجة عباد بن كثري الثقفي   ( حديثه هذا يف119رقم    4/93اريخ )قلت: هو البصري ذكر الذهيب يف الت

 البصري.

 
 ( 5950ر ث  3/409مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 1
2 -   (  ( 1/53اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ
 ( 172ل ر ث )مل رل وم ذا  ملذجة- 3
 ( 408ر ث  1/74ملض فةء ومملرتوكني ) - 4
 ( 1647ر ث  4/202سرار  مأرةيوم ملصحدح  )  - 5
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و سيار أبو احلكم العنزي بنون وزاي ]الواسطي[ وأبوه يك  أاب سيار وامسه وردان  وسيار الواسطي ه

 .1وقيل ورد وقيل غري ذلك وهو أخو مساور الوراق ألمه ثقة
( من طرق عن أيب داود الطيالسي عن 2/30، و416، و1/236وأخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان )

رجاله ثقات رجال مسلم، غري عمران القطان، وهو ن القطان عن قتادة عن أنس. وإسناده حسن  عمرا
 .2صدوق يهم ورمي برأي اخلوارج، كما قال احلافظ ابن حجر يف التقريب

له شاهد موقوف أخرجه (، وحّسنه. وقال: و 1647ذكر األلباين هذا احلديث يف السلسلة الصحيحة )
عنه أن عامال له ال يقيل، فكتب ل  عمر رضي هللا  ( عن جماهد: " ب40ابن نصر يف " قيام الليل " )ص  

 إليه: أما بعد فقل، فإن الشيطان ال يقيل ". 
وذكر فيه انقطاع بني جماهد وعمر. مث ذكر فيه حتسني السيوطي إايه، والرد عليه من قبل املناوي، وقال: 

إليه، وإما واب هنا يف هذه املرة مع السيوطي ألن اإلسناد األول حسن إما لذاته كما نذهب "والص
لغريه وهذا أقل ما يقال فيه، وشاهده الذي يصلح لالستشهاد. إمنا هو حديث عمر، وهو وإن كان  

مل جيد   موقوفا فمثله ال يقال من قبل الرأي، بل فيه إشعار أبن هذا احلديث كان معروفا عندهم، ولذلك
 عمر رضي هللا عنه ضرورة للتصريح برفعه. وهللا أعلم".

 رأي الباحث:

 ا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وبعد ختريج احلديث ودراسته وصلت إىل نتيجة كما يلي!هذ
 تفرد به كثري بن مروان عن أيب خالد الداالين، كما قال الطرباين. -1
ه ألنه البصري، وهو مرتوك، وكذا لضعف شيخ  وهذا اإلسناد ضعيف من أجل كثري بن مروان -2

 الداالين.
 لكن ال يتقوى به هذا الطريق.د حسن،  من غري هذا الوجه إبسنا روى عن أنس  قد  وأما احلديث ف

 
 
 
 
 

 
 (2718 قذوح ملتهاوح )  - 1
 ( 5154ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: نا يحيى بن قال الطبراني:  - 34[ 56]  

، عن عمه 1لمة بن عبد هللا الجهنيصالح الوحاظي قال: نا سليمان بن عطاء، عن مس
، عن أبي الدرداء قال: ذكروا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األرحام، 2أبي مشجعة

فقلنا: من وصل رحمه أنسئ في أجله. فقال: »إنه ليس يزاد في عمره، قال هللا تعالى: 
ه الذرية ولكنه الرجل تكون ل 3}فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون{

 .في أجله«ه ذلك. فذاك الذي ينسأ فيدعون له من بعده، فيبلغالصالحة، 
 .ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد. تفرد به: سليمان بن عطاء  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

بن  جعفر ( عن 2/134والعقيلي يف الضعفاء الكبري )( 3349أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
القاضي حميي الدين حممد بن أمحد القرشي يف ترتيب وأخرج الوليد بن عبد امللك احلراين.  حممد عن 

عن سليمان  _كالمها_حي  بن صاحل احلمصي. من طريق ( 2041رقم  2/177اآلمايل للشجري )
 ء، فذكره.بن عطاء، عن مسلمة بن عبد هللا ا هين، عن عمه أيب مشجعة بن ربعي، عن أيب الدردا

 علة الحديث:دراسة 

 هذا أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: اليروى عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد تفرد به سليمان بن عطاء.
. ومدار احلديث 4قلت: أخرج العقيلي هذا احلديث يف الضعفاء الكبري وقال: "ال يتابع عليه هبذا اللفظ"

. وقال ابن عدي: 5ديث، يكتب حديثهامت: هو منكر احلهو سليمان بن عطاء وهو منكر، قال أبو ح
. وقال ابن حجر: 6ويف بعض أحاديثه وليس ابلكثري مقدار ما يرويه بعض األنكار كما ذكره البخاري

 .8. وقال األلباين: منكر7منكر احلديث
 رأي الباحث:

هبذا اإلسناد، الدرداء إال  كما قال الطرباين، ال يروى عن أيبهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو  
وهو ضعيف من أجل سليمان بن عطاء، ألنه منكر احلديث، وكذا مسلمة بن عبد هللا وأبو مشجعة ال 

 يقبل تفردمها. فاحلديث ضعيف.
 

 (: مقبكل.  6659 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
(  كل مبن  5323ر ث  11/513( مقبكل. ولكذ مألبةي يف سرار  ملض دف  ) 8369 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح )  - 2

 رجذ اقةل: " و ب: ابنل مملتةب    وإك؛ اهك لني معلوم". 
 ( 34سكر  مأابذمف ) - 3
 (   2/134)  ملض فةء ملهبع  - 4
 ( 4/133معذح وملت لول ) - 5
 ( 4/286ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 6
 ( 2594ملتقذوح ) - 7
 (5323سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 8



 
151 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا سليمان بن عبد الرحمن قال الطبراني:  - 64[ 57]

نا محمد بن عبد هللا بن عبيد لمحاربي قال:  الدمشقي قال: نا الحكم بن يعلى بن عطاء ا
بن عمير، عن أبي خلف، عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أذنيه: }أفغير دين هللا »من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان، فاقرءوا في 
 {.1يبغون

 .ال يروى هذا احلديث عن أنس إال هبذا اإلسناد  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: أنبأان أبو الفتح أمحد بن حممد بن أمحد احلداد 1711رقم الرتمجة    15/91أخرجه ابن عساكر )
أان أبو احلسن عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا قاال ان سليمان بن أمحد ان أمحد بن إبراهيم ان سليمان 

اريب ان حممد بن عبد هللا بن عبيد بن عمري عن عبد الرمحن الدمشقي ان احلكم بن يعلى بن عطاء احملبن  
 خلف عن أنس بن مالك.أيب  
( وقال "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه حممد بن عبد هللا بن 12701وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد)  

 عقيل بن عمري وهو مرتوك".
 دراسة علة الحديث: 

 أنس إال هبذا اإلسناد.  له الطرباين ابلتفرد، وقال: ال يروى هذا احلديث عن أع 
قلت: مل أجده عن أنس إال هبذا اإلسناد، كما قال الطرباين، وفيه أبو خلف، كذبه ابن معني، وقال أبو 

. وقال ابن حجر: أبو خلف األعمى نزيل املوصل خادم أنس  2حامت: شيخ منكر احلديث ليس ابلقوى
اخلامسة ومن زعم أنه مروان األصفر فقد ه حازم ابن عطاء مرتوك ورماه ابن معني ابلكذب من  قيل امس

 .3أيضا يك  أاب خلف فيما قال مسلم وهللا أعلموهم ومروان  
. وقال ابن 4وأيضا فيه حممد بن عبد هللا بن عبيد بن عمري، قال حي  ابن معني: ليس حديثه بشيء

 .6. وقال الدار قطين: مرتوك5هو مع ضعفه يكتب حديثه  عدي:

 
 ( 83سكر  دل ابمذمن ) - 1
 (3/278معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 (8083 قذوح ملتهاوح )  - 3
 ( 536اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 4
 ( 1691ر ث  7/453ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 5
 ( 441ر ث  1/60سؤمكت ملرب ةي لرلمر  طب )  - 6
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( وقال: قال أبو 2710، ذكره ابن حجر يف لسان امليزان )على بن عطاء احملاريبوأيضا فيه احلكم بن ي
 .2. َوقال البخاري: عنده عجائب منكر احلديث ذاهب تركت أان حديثه1حامت: مرتوك احلديث

فة، وقال: " وهو موضوع؛ آفته أحد وذكر اإلمام األلباين هذا احلديث يف سلسلة األحاديث الضعي
 مث ذكر هؤالء الثلثة الذين ذكرت ترامجهم.  .3هؤالء الثالثة"

وروى طرف من هذا احلديث من طريق املنهال بن عيسى: ثنا يونس بن عبيد قال: ليس رجل يكون 
َا: }أفغري دين هللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واأل رض طوعاً وكرهاً على دابة صعبة، فيقول يف أ ذ هن 

  تعاىل.وإليه يرجعون{ إال وقفت إبذن هللا
( . قال األلباين: " وهذا مع كونه مقطوعاً موقوفاً على 504أخرجه ابن السين يف " عمل اليوم " )رقم  

 .4؛ فالسند إليه ال يصح؛ ألن املنهال بن عيسى جمهول"-وهو اتبعي ثقة    -يونس بن عبيد  
 رأي الباحث:

وهو أجده عن أنس إال هبذا اإلسناد، هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وهو كما قال الطرباين، مل 
 ، ألنه مسلسل ابلعلل، كما بينه يف دراسة العلة، وقال فيه األلباين: "موضوع".ضعيف جدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 390 ر ث )ابرل معلوم كبن أيب رة   - 1
 (2684ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 2
 (5601سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 3
 ملذجع. نفم م  - 4
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عبد الرحمن حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا سليمان بن قال الطبراني:  - 65[ 58]  

عمر عباد بن عبد الصمد قال: نا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي قال: نا أبو م
يه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم التيمي، عن سالم بن عبد هللا بن عمر، عن أب

 .»نهى عن رضاع الحمقاء«

إال احلكم بن يعلى، تفرد   مل يروه عن سامل بن عبد هللا إال أبو معمر، وال عن أيب معمر  قال الطبراني:
 به: سليمان بن عبد الرمحن.

 :تخريج الحديث

( وقال: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه عباد بن عبد الصمد، 7373ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
 وهو ضعيف".

 دراسة علة الحديث: 

هللا إال أبو معمر، وال عن أيب معمر هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "مل يروه عن سامل بن عبد 
 بن عبد الرمحن".  إال احلكم بن يعلى، تفرد به: سليمان

 .قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد
قال  صدوق يف نفسه، لكن يروي عن الضعفاء، مي.هو أبو أيوب التميوسليمان بن عبد الرمحن   

، وهشام ْبن عّمار حدث عن املعروفنيالنسائي: صدوق. وقال ابن معني: املسكني ليس به أبس إذا 
ن الضعفاء واجملهولني، م احلديث ولكنه، أروى الناس ع. وقال أبو حامت: صدوق، مستقي1َأكيس منه

قال الذهيب: لو مل يذكره العقيلي   .2كان عندي يف حد: لو أّن رجاًل وضع له حديثا مل يفهم، وكان ال ميّيز
مطلقا، قال أبو داود: هو خيطئ كما خيطئ الناس، وهو خري من  يف كتاب الضعفاء ملا ذكرته، فإنه ثقة

 ( 3487رقم    2/212نظر: ميزان االعتدال )هشام بن عمار. ي
شيخه احلكم بن يعلى بن عطاء احملاريب مرتوك، قال البخاري: عنده عجائب، منكر احلديث، ذاهب، و 

 .3تركت  أان حديثه
. وقال أبو حامت: ضعيف 4ا، قال البخاري: فيه نظروشيخه أبو معمر عباد بن عبد الصمد، ضعيف جد

. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه يف فضائل 5أعرف له حديثا صحيحااحلديث جدا منكر احلديث ال 
 .6علي، وهو ضعيف منكر احلديث ومع ذلك غايل يف التشيع

 
 ( 4/129معذح وملت لول ) - 1
 ( 4/129معذح وملت لول )- 2
 (2684ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 3
 ( 1629ر ث  6/41ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 4
 ( 421ر ث  6/82  ) معذح وملت لول كبن أيب رة  - 5
 ( 5/552ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 6
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إبراهيم، عن هشام بن عروة، ( من طريق عكرمة بن  1446وله شاهد من حديث عائشة أخرجه البزار )  

، وأان أهاب رفعه، قال: »ال تسرتضعوا عن أبيه، عن عائشة رفعت احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
 احلمقاء فإن اللنب يورث«.

وعكرمة بن إبراهيم ال حيتج به، قال ابن حبان: كان ممن يقلب األخبار ويرفع املراسيل ال جيوز االحتجاج 
 .1به

 و أمية ابن يعلى الثقفي، عن هشام، به .. ولفظه: "ال تسرتضعوا الورهاء".واتبعه أب
. وأبو أمية أسوأ حاال منه، قال أبو حامت: ضعيف احلديث، أحاديثه (137يف الصغري )أخرجه الطرباين  

 .2منكرة
( وضعفه مع شواهده، وفصل الكالم 5602وذكر األلباين هذا احلديث يف سلسلة األحاديث الضعيفة )

 فيه.
 رأي الباحث:

 هبذا اإلسناد، وهو ضعيف جدا، هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وهو كما قال الطرباين، مل أجده إال
 ر عباد بن عبد الصمد.ألجل احلكم بن يعلى احملاريب، وأيب معم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (824مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 1
 ( 686ر ث  2/203معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
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الرحمن حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا سليمان بن عبد قال الطبراني:  - 71[ 59]  

قال: نا مسلمة بن علي، عن محمد بن عجالن، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا 
 .  عليه وسلم كان »يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا سجد«صلى هللا

 مل يروه عن ابن عجالن إال مسلمة.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

حدثنا أبو قصي، حدثنا سليمان، حدثنا مسلمة، حدثين ( قال: 8/18أخرجه ابن عدي يف الكامل )
 حممد بن عجالن عن انفع، عن ابن عمر.

 يث: لة الحددراسة ع

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن ابن عجالن إال مسلمة.
قلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به مسلمة بن علي، وهو مرتوك، قال البخاري: منكر احلديث عن 

. وقال 3. وقال أبو زرعة: منكر احلديث2هو يف حد الرتك، منكر احلديث . وقال أبو حامت:1ياألوزاع 
 .4غري حمفوظة  : عامة أحاديثهابن عدي

(  5843( قال: حدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن أيوب. ويف )5762) أخرجه اإلمام أمحدو 
( قال: حدثنا عياش. قال: حدثنا 739" )البخاري يف صحيحهقال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري. و"

محاد بن سلمة ، عن أيوب. ورواه : رواه  739عبد األعلى. قال: حدثنا عبيد هللا. قال البخاري عقب  
 ابن طهمان عن أيوب ، وموسى بن عقبة خمتصرا. 

ره.  أربعتهم )أيوب، وعبد هللا بن عمر العمري، وعبيد هللا بن عمر ، وموسى بن عقبة( عن انفع، فذك
 بدون ذكر السجدة.

 رأي الباحث:

 .هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به مسلمة بن علي، وهو مرتوك
من غري هذا الوجه، بدون ذكر السجدة، ، وأسانيد صحيح  احلديث فقد روى عن انفع بطرق كثرية  ماوأ

سلمة بن علي لكن هذا الطريق ال يرتقي هبا إىل درجة احلسن من أجل موخمرج يف صحيح البخاري، 
 ألنه مرتوك.

 
 

 
 ( 7/389ملتةرو  ملهبع ) - 1
 ( 8/268معذح وملت لول ) - 2
 نفم مملذجع.   - 3
 (1799ر ث ملرتمج   8/12ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 4
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قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد هللا الجمحي المصيصي  قال الطبراني:    -  78[  60]

بن عبد هللا بن عمرو بن عوف المزني، نا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: نا كثير 
عن أبيه، عن جده قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال يلدغ المؤمن من 

 .جحر مرتين«
 مل يروه عن كثري إال احلنيين.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

حممد بن حبيب،   عن (  17/20/25(،  ويف املعجم الكبري)6920)أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط  
 ثنا حممد بن سالم، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن كثري بن عبد هللا املزين، عن أبيه، عن جده، فذكره. 

 دراسة علة الحديث: 

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن كثري إال احلنيين.
 عمرو بن عوف املزين إال هبذا اإلسناد.عبد هللا بن اين، بل مل أجده عن قلت: هو كما قال الطرب 

. وقال أبو حامت: ليس 1قال: أمحد: منكر احلديث ليس بشئ. وفيه كثري بن عبد هللا، وهو ضعيف
. وقال ابن حجر: 4. وقال النسائي: مرتوك احلديث3. وقال أبو زرعة: واهى احلديث ليس بقوى2ابملتني

   .5من نسبه إىل الكذب"  " ضعيف أفرط
وكذا شيخ الطرباين أمحد بن حممد   .6إسحاق بن إبراهيم احلني  ضعيف، قال ابن حجر: "ضعيف"وكذا  

 .7بن عبد هللا ا محي املصيصي جمهول
 رأي الباحث:

هذا احلديث من حديث عمرو بن عوف املزين مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف جدا لضعف كثري 
م احلنيين، و جهالة شيخ الطرباين أمحد بن حممد بن عبد هللا  بن عمرو، و إسحاق بن إبراهيبن عبد هللا

 ا محي، وال يرتقي من أجل الشاهد الصحيح إىل درجة احلسن.
مسلم يف (، و 6133) البخاري يف صحيحهوأما احلديث فقد صح من حديث أيب هريرة، أخرجه 

(، 2823(، والدارمي يف سننه )3982ن ماجه )(، واب4862(، وأبو داود )63-2998) صحيحه
 (.1463والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )

 
 ( 858ر ث  7/154معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 ( 858ر ث  7/154معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 ( 504ر ث  1/89ملض فةء ومملرتوكني لرناةئي ) - 4
 ( 5617ملتقذوح ) - 5
 ( 337= ملتقذوح ) 6
 ( 198إرشةي ملقةصي ومللمي )  - 7
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا عمرو بن قال الطبراني:  - 83[ 61]

ن بكر بن بكار القعنبي قال: نا مجاشع بن عمرو األسدي قال: نا الليث بن سعد، ع
ابن له، بن لبيد، عن معاذ بن جبل، أنه مات عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود 

فكتب إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعزيه بابنه، فكتب إليه: »بسم هللا الرحمن 
الرحيم، من محمد رسول هللا، إلى معاذ بن جبل، سالم عليك، فإني أحمد إليك هللا الذي 

بر، ورزقنا وإياك الشكر، فإن : فأعظم هللا لك األجر، وألهمك الصال إله إال هو، أما بعد
ا وأموالنا وأهلينا وأوالدنا من مواهب هللا الهنيئة، وعواريه المستودعة. متعك أنفسن

به في غبطة وسرور، وقبضه منك في أجر كثير. الصالة والرحمة والهدى. إن 
ن الجزع ال يرد ميتا، وال يدفع احتسبته فاصبر، وال يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أ

 .ا، وما هو نازل فكأن قد. والسالم«حزن

 ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد. تفرد به: جماشع.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي. والطرباين يف 946أخرجه ابن األعرايب يف معجمه )
ل: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي.، ( قا1216(، ويف الدعاء )324املعجم الكبري)

 بن عبد هللا ( قال: حدثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ، أان احلسني5193واحلاكم يف املستدرك )
 بن يزيد القطان. 

كالمها )أمحد بن حي  بن خالد، واحلسني بن عبد هللا بن يزيد( عن عمرو بن بكر بن بكار القعنيب عن 
عمرو األسدي عن الليث بن سعد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن معاذ جماشع بن  
 بن جبل.

( قال: حدثنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا أمحد 1/242وأخرجه أبو نعيم يف احللية األولياء )
حممد بن سعيد، بن حممد بن ا عد، ثنا حفص بن عمر املقرئ، ثنا عبد هللا بن عبد الرمحن القرشي،  

 عن عبادة بن نسي، عن عبد الرمحن بن غنم، قال: شهدت معاذ بن جبل رضي هللا تعاىل عنه.
 

 دراسة علة الحديث: 

ناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد. تفرد به: هذا اإلس
 جماشع.

. قال أبو 1كان يكذب وكان حيدث  د رأيت جماشع هذاقال ابن معني: ق متهم، قلت: جماشع بن عمرو
ت ويروي . وقال ابن حبان: كان ممن يضع احلديث على الثقا2حامت: مرتوك احلديث ضعيف ليس بشئ

 
 ( 1/62مبن م ني رومو  مبن حمُذ ) اترو    - 1
 (8/390معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
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املوضوعات عن أقوام ثقات ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه وال الرواية عنه إال على 

 .1سبيل االعتبار للخواص
لسان وقال: " ومن موضوعاته: عن الليث عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حجر يف ال وذكره ابن  

له ابن فكتب إليه النيب صلى هللا عليه وسلم حممود بن لبيد عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أنه مات 
. وأخرج احلاكم له هذا احلديث فقال: "أن جماشع بن عمرو ليس من شرط هذا 2يعزيه ... احلديث"

 .3ب ". وعلق عليه الذهيب يف التلخيص فقال: ّ" ذا من وضع جماشع بن عمرو"الكتا
دآخر كما ذكرته آنفا يف ختريج احلديث، مث وجدت أن أاب نعيم أخرج هذا احلديث عن معاذ بن جبل بسن

وفيه حممد بن سعيد، وقال أبو نعيم بعد إيراد احلديث " وكل هذه الرواايت ضعيفة ال تثبت، فإن وفاة 
معاذ كانت بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم بسنتني، وإمنا كتب إليه بعض الصحابة فوهم الراوي   ابن 

وسلم. وكان معاذ أجل وأعلم من أن جيزع ويغلبه ا زع عن االستسالم، فنسبها إىل النيب صلى هللا عليه  
اره عند وفاة ابنه، وال بل الصحيح ما رواه احلارث بن عمرية، وأبو منيب ا رشي من استسالمه واصطب

 يعلم ملعاذ غيبة يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال إىل اليمن، فقدم بعد وفاة النيب عليه السالم،
 .4"وليس حممد بن سعيد وال جماشع ممن يعتمد على روايتهما ومفاريدمها

بن قيس األسدي الشامي وحممد بن سعيد ذكره ابن حجر يف التقريب قال: حممد ابن سعيد ابن حسان ا
ن أيب عتبة أو ابن أيب قيس أو ابن أيب حسان ويقال املصلوب ويقال له ابن سعيد ابن عبد العزيز أو اب

لطربي أبو عبد الرمحن وأبو عبد هللا وأبو قيس الدمشقي وقد ينسب  ده قيل إهنم قلبوا امسه له ابن ا
أربعة آالف حديث وقال أمحد قتله املنصور  على مائة وجه ليخفى كذبوه وقال أمحد ابن صاحل وضع

 .5على الزندقة وصلبه
 رأي الباحث:

بسندين، تفرد أبحدمها جماشع بن عمرو، وابآلخر حممد هذا احلديث موضوع، مروى عن معاذ بن جبل  
بن سعيد، وكالمها من وضاعني، ونص العلماء بوضع هذا احلديث، وقال أبو نعيم: " وإمنا كتب إليه 

 .6ابة فوهم الراوي فنسبها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم"بعض الصح
 

 
 (1049مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 1
 ( 6306ملراةن ) - 2
 ( 5193مملاتلره لرحةكث ) - 3
  (1/242)معرد  مأولدةء أيب ن دث   - 4
 (5907 قذوح ملتهاوح )  - 5
  (1/242)معرد  مأولدةء أيب ن دث   - 6
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حيان الرقي قال: نا  حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بنقال الطبراني:  - 86[ 62]  

، عن زهرة بن 1زكريا بن يحيى الوقار قال: نا عثمان بن كليب، عن نافع بن يزيد
صلى هللا عليه وسلم ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول هللا 2معبد

المطلب، يا صفية عمة رسول هللا، يا فاطمة بنت  قال: »يا بني هاشم، يا بني عبد
أعرفن ما جاء الناس غدا يحملون اآلخرة، وجئتم تحملون الدنيا، إنما أوليائي محمد، ال  

منكم يوم القيامة المتقون، إنما مثلي فيكم كمثل رجل يستنصح في قومه، أتاهم، فقال: 
 .قوم أتيتم غشيتم واصباحاه، أنا النذير، والموت المغير، والساعة الموعد«يا 

معبد إال انفع بن يزيد، وال عن انفع إال عثمان بن كليب، تفرد  مل يروه عن زهرة بن قال الطبراني:
 به: زكراي بن حي  الوقار.

 تخريج الحديث:

 1/15(، وابن أيب داود يف البعث )6149)  (، وأبو يعلى2رقم    1/3أخرجه ابن أيب الدنيا يف األهوال )
(، والقضاعي 10094اإلميان )(، والبيهقي يف شعب  7397يف شرح معاين اآلاثر )  (، والطحاوي3رقم  

 ( من طريق موسى بن وردان عن أيب هريرة فذكره.333يف مسند الشهاب )
 دراسة علة الحديث: 

 عن زهرة بن معبد إال انفع بن يزيد، وال عن انفع إالهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه   
 عثمان بن كليب، تفرد به: زكراي بن حي  الوقار.

 ( وقال "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه زكراي بن حي  الوقار، وهو ضعيف".17699ره اهليثمي )وذك
ال: يضع احلديث ويوصلها قلت: زكراي بن حي  الوقار، ذكره ابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال، وق

. 3ذابني الكبار نا أبو حي  الوقار وكان من الكوأخربين بعض أصحابنا عن صاحل جزرة أنه، قال: حدث
 .  4وقال: الدار قطين: منكر احلديث، مرتوك

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه زكراي بن حي  الوقار، وهو مرتوك.
 
 
 
 

 
 (4/529 ةل أ ل بن صةحل : "كةن من هقةت ملنةس". سع أابالم ملنبالء ) - 1
 ( "هق  ابةبل". 2040 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
 ( 4/174ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 3
 (3331ملانن لرلمر  طب ) - 4
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قال: نا روح بن  1أحمد بن يحيى بن خالد بن حيانحدثنا الطبراني: ل قا - 87[ 63]  

أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال صالح قال: نا ابن لهيعة، عن يزيد بن 
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »زوروا غبا تزدادوا حبا«

 عن يزيد إال ابن هليعة. تفرد مل يرو هذا احلديث عن انفع إال يزيد بن أيب حبيب، وال قال الطبراني:
 به: روح بن صالح.
 تخريج الحديث:

( قال: حدثين عصمة بن 4/63(، وابن عدي يف الكامل )3339)أخرجه الديلمي يف مسند الفردوس  
جبماك البخاري بدمشق، قال: حدثين عيسى بن صاحل املؤذن مبصر، حدثنا روح بن صالح، حدثنا ابن 

 عن انفع، عن ابن عمر فذكره. هليعة عن يزيد بن أيب حبيب
 دراسة علة الحديث: 

يرو هذا احلديث عن انفع إال يزيد بن أيب حبيب، وال عن هذا اإل سناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل 
 يزيد إال ابن هليعة. تفرد به: روح بن صالح.

 حبيب هو املصري أبو قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن انفع إال هبذا اإلسناد، ويزيد بن أيب
 .2فقيه وكان يرسل" يف التقريب قال: "ثقةرجاء واسم أبيه سويد واختلف يف والئه، ذكره ابن حجر  

. قال 3يف " الثقات " ابن حبان  . و"روح بن صالح" ذكره8ترمجته رقم    توابن هليعة ضعيف تقدم
وقال   .6: صاحب مناكريوقال ابن منده .5احلديث  يف  ضعيف:  الدارقطين  قال  .4ابن عدي: ضعيف

   .8. وقال الذهيب: وله مناكري7احلاكم: هو ثقة مأمون
 قول ا مهور، كما يعرف من أقوال العلماء النقاد.قلت: هو ضعيف حسب  

 وأما احلديث فقد ورد من رواية على، وجابر، وأيب هريرة، وعائشة، وحبيب بن مسلمة، وأيب ذر.
:  أما حديث عليّي

 
ن شدٍك ملطربمي مملهثذون. و ةل ادهللا أبك ملطدح  ابن إمةمنة أ ل. و ةل مألبةي: إنهللا م  ةل مبن أيب و رى: أرل من روين -  1

(  َوهكََّقهللا  أبك نصذ  244ر ث    1/193انوف بن صالح: "صلو  أنهللا مشهكر مهثذ ومل وط ن ادهللا". إرشةي ملقةصي ومللمي )
 ( 212كابتلمل ) ذمج  "أمين بن أيب خرف". لول مدزمن م   ب  و بن م ةل ملاجزي  أَاةَيجل  ملزون مل ذم ي يف "لول مملدزمن" يف

 ( 7701 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 2
 ( 13240ملثقةت كبن ربةن ) - 3
 ( 4/63ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 4
 ( 3/1377مملؤ رف ومملخترف لرلمر  طب ) - 5
 (2139اتح ملبةب يف ملهىن ومألقةب كبن منلجل ر ث ) - 6
 (98/ 1ملاجزي لرحةكث ) سؤمكت - 7
 (5/821م لرا يب )اترو  مإلسال   - 8
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خوان" )فأخرجه ابن أيب الد   ( من طريق 1231( وابن ا وزي )14( وأبو الشيخ )165ص نيا يف "اإل 

 اسم بن غصن عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النُّعمان بن سعد عنه.سويد بن سعيد عن الق
 وأّما حديث جابري:

( من طريق حممد بن عبيد هللا 143/ 1( وأبو نعيم يف "أخبار أصبهان" )17فأخرجه أبو الشيخ )
 ّي عن أيب الزُّبري عنه.العرزم

 وأما حديث أيب هريرة :
  225 - 224/ 2( والعقيلي يف "الضعفاء" )1922 -(، والبّزار )كشف2535أخرجه الطيالسي )

/ 4(، وابن عدي )620(، وابن حّبان يف "الثقات" )1526( وابن األعرايب يف "معجمه" )192/ 4و
( من 8008، 8015يهقي يف "الشُّعب" )( والب631، 629( والقضاعي )15( وأبو الشيخ )173

 طرقي عن طلحة بن عمرو احلضرمي عن عطاء عنه مرفوًعا.
 وأما حديث حبيب بن مسلمة :
(، واحلاكم  296(، ويف الصغري )3535(، الطرباين يف الكبري)4/250أخرجه ابن عدي يف الكامل )

 ( 5477يف املستدرك )
 وأما حديث أيب ذر:

(، وأخرجه البّزار 19يف "األمثال" )رقم: (، وأبو الشيخ 423/ 3ء" )أخرجه العقيلي يف "الضعفا
 (632(، والقضاعي يف "مسند الشهاب" )7/101و  4/302)( وابن عدي  1923  -)كشف

 وأّما حديث عائشة:
قال: أان أمحد بن حممد العتيقي:   -(  1240ومن طريقه ابن ا وزي )-(  182/  10فأخرجه اخلطيب )
د بن احلسني بن حفص اليمين مبصر: ثنا أبو حممد عبد هللا بن وهبان إمالًء: ثنا أبو ثنا أبو عبد هللا حمم 

 ا ّمال: ثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عنها مرفوًعا.عقيل  
 .1قال العقيلي يف الضعفاء الكبري: " واألحاديث يف هذا الباب فيها لني"

ال: هذه ( وبني ضعفها، وق1240إىل    1231تناهية من )مجع ابن ا وزي هذه الطرق كلها يف العلل امل
 صلى هللا عليه وسلم.  -رسول هللا  األحاديث ليس فيها ما يثبت عن  
( يف ترمجة البخاري )قوله ابب هل يزور صاحبه كل يوم أو 10/498قال ابن حجر يف فتح الباري )

شهور زر غبا تزدد حبا وقد ورد من بكرة وعشيا( " وكأن البخاري رمز ابلرتمجة إىل توهني احلديث امل
قال: " وذكر أبو عبيد يف األمثال أبنه من أمثال طرق أكثرها غرائب ال خيلو واحد منها من مقال". و 

 العرب وكان هذا الكالم شائعا يف املتقدمني".
 

 ( 3/423ملض فةء ملهبع ) - 1
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( عن الصاغاين احلكم عليه ابلوضع، وقال الشيخ عبد 260ونقل الشوكاين يف "الفوائد اجملموعة" )ص

 الرمحن املعلمي يف التعليق عليه: »الصحيح أنه حكمة قدمية«
( قال: " قال ابن طاهر: إن ابن عدي أورده يف أربعة عشرة 537د احلسنة )ذكره السخاوي يف املقاص

موضعا من كامله، وعللها كلها، وأفرد أبو ن عيم طرقه مث شيخنا يف "اإلانرة، بطرق غب الزايرة"، 
 ث، وإن قال البزار: إنه ليس فيه حديث صحيح، فهو ال ينايف ما قلناه".ومبجموعها يتقوى احلدي

 رأي الباحث:

 معلول ابلتفرد، وهو ضعيف لضعف ابن هليعة، وروح بن صالح.  احلديثهذا  
ال خيلو واحد منها من مقال، كما قال ابن حجر، واختلف العلماء لكن  فله شواهد،وأما احلديث 

وقال السخاوي: كما ذكرت يف دراسة علة احلديث، ابلوضع،   ابحلكم عليه، بعضهم حكم عليه
وابن حجر تكلم يف بعض طرقها ونقل فيه أقوال بعض الناس، مث ذكر  "ومبجموعها يتقوى احلديث".

تطبيقا بني ترمجة الباب وبني هذا احلديث، فيعرف من هذا أنه مل جيزم على صحته أو على وضعه. كما 
الكوثر ا اري  "هـ يف    893ان بن حممد الكوراين الشافعي مث احلنفي املتوىف  قال أمحد بن إمساعيل بن عثم 

( "قال شيخنا: حديث "زر غًبا" ورد بطرق، وال خيلو واحد منها 6079)  "ض أحاديث البخاريإىل راي
 عن مقال، وعلى تقدير صحته عام خمصص".
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بن  الد بن حيان قال: نا روححدثنا أحمد بن يحيى بن خقال الطبراني:  - 88[ 64]

المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن صالح قال: نا سفيان الثوري، عن منصور بن 
حذيفة بن اليمان، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »سيأتي عليكم زمان ال 
 .يكون فيه شيء أعز من ثالث: درهم حالل، أو أخ يستأنس به، أو سنة يعمل بها«

 مل يروه عن سفيان إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب.  وأبو نعيم يف 754أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق )
( قال: حدثنا سليمان بن أمحد، قال: ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج وأمحد بن 4/370حلية األولياء )

 رشدين.
ن بن معاوية، وأبو الزنباع، وأمحد بن رشدين( عن روح بن صالح، قال: ثنا سفيان محثالثتهم )عبد الر 

 الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، فذكره.
 دراسة علة الحديث: 

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن سفيان إال روح بن صالح.
، بل علله أيضا أبو نعيم  فقال: "غريب من ينقلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، ومل ينفرد بتعليله الطربا

. وذكره ابن ا وزي يف العلل املتناهية ونقل فيه قول أيب نعيم 1حديث الثوري تفرد به روح بن صالح"
. وذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة وقال: "وهو 2هذا، مث قال: قال ابن عدي: ضعيف

 .3ضعيف؛ كما قال ابن عدي"
 رأي الباحث:

 .وهو ضعيف  تفرد به روح بن صالحهذا اإلسناد معلول ابلتفرد،  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 4/370ررد  مأولدةء ) - 1
 ( 1202مل رل مملتنة د  ) - 2
 (3713سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 3
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: نا قال الطبراني:  - 94[ 65]

إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي قال: نا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار 
عن أبي عبد الرحمن  معافري،هللا الالحمصي قال: نا ابن لهيعة، عن حيي بن عبد 

الحبلي، عن عبد هللا بن عمرو قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »إذا طلعت 
الشمس من مغربها يخر إبليس ساجدا ينادي: إلهي، مرني أن أسجد لمن شئت، 
فتجتمع إليه زبانيته، فيقولون: يا سيدهم، ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن 

لمعلوم، وهذا الوقت المعلوم، ثم تخرج دابة األرض من صدع في  الوقت اني إلى  ينظر
 .الصفا، فأول خطوة تضعها بأنطاكية، ثم تأتي إبليس فتلطمه«

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد، تفرد به: عثمان بن  قال الطبراني:
 سعيد.

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي، ثنا 111كبري )عجم الأخرجه الطرباين يف امل
إسحاق بن إبراهيم بن زبريق احلمصي، قال: ثنا عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار، قال: ثنا ابن هليعة، 

 عن حيي بن عبد هللا، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد هللا بن عمرو، فذكره.  
 : دراسة علة الحديث

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد،   احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "  اهذ
 تفرد به: عثمان بن سعيد.

 .1قلت: عثمان بن سعيد ثقة، قال ابن حجر: "ثقة عابد"
إسحاق واألوسط، وفيه وأورد اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد، وقال: " رواه الطرباين يف الكبري 

 .2يم بن زبريق وهو ضعيف"بن إبراه
إسحاق بن إبراهيم بن زبرق قال أبو حامت: شيخ ال أبس به، ولكنهم حيسدونه، مسعت حي  بن معني   

. قال النسائي: "ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن احلارث". وذكره الذهيب يف ديوان 3أث  عليه خريا
 . 4شيء"بو داود: ليس ببن عوف، وقال أالضعفاء وقال: "كذبه حممد 

 قلت: وأيضا فيه ابن هليعة وهو ضعيف.

 
 ( 4472ملتقذوح ) - 1
 (12578جممع ملزومئل ) - 2
 (2/209= معذح وملت لول كبن أيب رة  )  3
 ح أيب يموي  وك يف كتح ملناةئي. (  ومل أجلجل يف كت317يوكمن ملض فةء )  - 4
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(: هذا حديث غريب جداً، وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتني 195/  2وقال ابن كثري يف "التفسري" )

 .1اللتني أصاهبما عبد هللا بن عمرو يوم الريموك، فأما رفعه فمنكر"
عن عبد الوهاب بن حسني، عن   مر، عن ابن هليعة،قال: حدثنا أبو ع   "الفنت"وأخرجه نعيم بن محاد يف  

 . 2حممد بن اثبت، عن أبيه، عن احلارث، عن عبد هللا، عن النيب صلى هللا عليه وسلم فذكر حديثا طويال
حديثا وقال: أخرجته قلت: فيه عبد الوهاب بن حسني أخرج له احلاكم يف كتاب األهوال من املستدرك  

 .3ل الذهيب يف تلخيصه: قلت: ذا اخلرب موضوعتعجبا، وعبد الوهاب جمهول. قا
 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وهو ضعيف، من أجل ابن هليعة، وكذا إسحاق بن إبراهيم ال يقبل 
 تفرده.

وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتني اللتني أصاهبما وقال ابن كثري يف "التفسري": هذا حديث غريب جدًا،  
 .4بن عمرو يوم الريموك، فأما رفعه فمنكر"  عبد هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 195/ 2ملتفاع كبن كثع ) - 1
 ( 1843ملفنت لن دث بن  ةي ) - 2
 (4979لاةن مملدزمن ت أيب  ل  )  - 3
 ( 195/ 2ملتفاع كبن كثع ) - 4
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد قال: نا زهير بن عباد قال الطبراني:  - 95[ 66]

قال: نا سويد بن عبد العزيز، عن األوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن أبي  1الرؤاسي
في يوم طين، حتى سلمة، عن أبي هريرة قال: »سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 .إني ألنظر أثر ذلك في جبهته، وأرنبته«
 .مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سويد، تفرد به: زهري بن عباد  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( وقال: "رواه الطرباين يف األوسط 2765مل أجده عند غري الطرباين، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد )
 د العزيز وهو ضعيف".وفيه  سويد بن عب

 دراسة علة الحديث: 

 هذا اإلسناد أعله ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سويد، تفرد به: زهري بن عباد
 قلت: مل أجده من حديث أيب هريرة إال هبذا اإلسناد عند الطرباين يف األوسط هذا.

وقال ابن معني: ليس  .2د العزيز وهو ضعيف"وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: " وفيه  سويد بن عب
نظر، . وقال أبو حامت: يف حديثه  4. وقال أمحد وغريه: ضعيف. وقال أمحد: مرتوك احلديث3حديثه بشئ

 .6. وذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: ضعيف جدا5هو لني احلديث
 وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري وعبد هللا بن أنيس رضي هللا عنهما.

 أما حديث أيب سعيد اخلدري:
(، وابن ماجه 216-1167) مسلم يف صحيحه(، و 2040، و2027) البخاري يف صحيحهأخرجه 

 ( من طرق عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري.1095(، والنسائي )1382(، وأبو داود )2171)
 وأما حديث عبد هللا بن أنيس:

(، والبيهقي يف السنن الكربى 218-1168) مسلم يف صحيحه(، و 16045) أخرجه اإلمام أمحد
 س.( من طريق بسر بن سعيد عن عبد هللا بن أني8536)

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو مرتوك، فال يرتقي حديثه إىل درجة 
 احلسن من أجل الشواهد.

 
 . 16 قلم لكذجل رلوم ر ث   - 1
 ( 2765جممع ملزومئل ) - 2
 ( 5280اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 3
 ( 3126مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 4
 ( 4/238معذح وملت لول ) - 5
 ( 2692ملتقذوح ) - 6
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هير بن خالد بن حيان قال: نا زحدثنا أحمد بن يحيى بن قال الطبراني:  - 99[ 67]

قال: نا أبو بكر الداهري عبد هللا بن حكيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن  1عباد
الشعبي، عن الوليد بن عقبة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن أناسا من 

ما دخلنا أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار، فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوهللا  
 .، فيقولون: إنا كنا نقول وال نفعل«الجنة إال بما تعلمنا منكم

 مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال أبو بكر الداهري، تفرد به: زهري.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ب يف (،  واخلطي6510(، ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )405أخرجه الطرباين يف الكبري)
 طريق الطرباين بنفس اإلسناد.(  من  73اقتضاء العلم العمل )

 دراسة علة الحديث: 

أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال أبو بكر الداهري، تفرد 
 به: زهري.

أبو بكر   ، لكن 2ثقة ثبت  وإمساعيل بن أيب خالد  قلت: هو كما قال الطرباين مل أجده إال هبذا اإلسناد،
. وكذا قال النسائي: 4عيف، قال أبو حامت: ضعيف احلديث. وقال مرة: ذاهب احلديثض  3الداهري
. وقال ابن حبان: كان يضع احلديث على الثقات ويروي عن مالك والثوري ومسعر ما 5ليس بثقة

يب: "وبعض الناس ل الذه. وقا  6ليس من أحاديثهم ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل القدح فيه
 .7قد مشاه وقواه، فلم يلتفت إليه"

 رأي الباحث:

 بكر الداهري، وهو ضعيف ال يقبل تفرده.  وفيه أبوهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، 
 
 
 

 
 . 295خمترف ادهللا  و ذمجتهللا بذ ث  - 1
 ( 438)  ثملتهاوح ر   قذوح  _ 2

 (.4276ر ث   2/411(  ومدزمن مكابتلمل لرا يب )975ر ث  5/265أنظذ  ذمجتهللا يف ملهةمل كبن ابلي )  - 3
 ( 5/41 رة  ) معذح وملت لول كبن أيب - 4
 ( 667ر ث  1/115ملض فةء ومملرتوكني لرناةئي ) - 5
 . 550مهذورني كبن ربةن ر ث  - 6
 (4276ر ث  2/411مملدزمن لرا يب ) - 7
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا وهب بن قال الطبراني:   -  109[  68]

أبو عمران سعيد بن ميسرة. ر قال: نا سعيد العطابيان المصري قال: نا يحيى بن 
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان »إذا اشتكى تقمح كفا من 

 .شونيز، ويشرب عليه ماء وعسال«
 .ال يروى هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم إال هبذا اإلسناد قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

علي بن سعيد الرازي قال: ان حممد بن ( قال: حدثنا  3856وسط رقم )أخرجه الطرباين يف املعجم األ
( قال: أخربان طلحة بن علي أبو القاسم الكتاين، 210عمرو بن حنان. واخلطيب يف اتريخ بغداد )

ال: حدثنا قال: حدثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن قريش اجملهز، قال: حدثنا القاسم بن زكراي، ق
 الوليد بن شجاع. 

كالمها )حممد بن عمرو بن حنان، والوليد بن شجاع( عن حي  بن سعيد العطار، عن أمحد بن سعيد 
 بن ميسرة، عن أنس بن مالك.

 دراسة علة الحديث: 

 هذا احلديث تفرد به حي  بن سعيد وهو مدار احلديث، تفرد به عن أيب عمران عن أنس بن مالك.
يضعف حي  بن سعيد العطار أيب حامت: حي  بن معني  ضعيف، قال عبد الرمحن بن  1سعيدوحي  بن 

. وقال ابن حجر: 3. قال اهليثمي: " ضعيف"2صاحبنا وذكر أنه احرتق كتبه وانه روى احاديث منكرة.
 .4"ضعيف"

يعجبين . وقال أبو حامت: ليس 5وفيه أبو عمران سعيد بن ميسرة. قال ابن حبان: يروي املوضوعات
 . 6ناكريعيف احلديث يروي، َعن أَنس املحديثه هو منكر احلديث ض

 رأي الباحث:

هذا احلديث مل أجده عن النيب صلى هللا عليه وسلم إال هبذا اإلسناد تفرد به حي  بن سعيد العطار. 
ن وهو وهو معلول اب رح يف الراوي، ألن حي  بن سعيد ضعيف، مل يتابعه أحد، وأيضا فيه أبو عمرا

 منكر احلديث.
 

 
 ( 7558( ويف ملتقذوح )2098ر ث  9/16أنظذ  ذمجتهللا يف ملهةمل كبن ابلي )  - 1
 ( 9/152معذح وملت لول ) - 2
 ( 8295جممع ملزومئل ) - 3
 ( 7558لتقذوح )م  - 4
 ( 385مهذورني كبن ربةن ) - 5
 ( 266ر ث  63/ 4معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 6
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا القاسم بن قال الطبراني:    -  118[  69]

عمر أبو سلمة البصري قال: نا بشر بن إبراهيم األنصاري، عن األوزاعي، عن 
مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: حدثني معاذ بن جبل، أنه شهد إمالك رجل من 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخطب راألنصار مع 
ألنصاري، وقال: »على األلفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس وأنكح ا

صاحبكم« . فدففوا على رأسه، وأقبلت السالل فيها الفاكهة والسكر، فنثر عليهم، 
عليه وسلم: »ما أزين الحلم، أال  فأمسك القوم فلم ينتهبوا، فقال رسول هللا صلى هللا

يتنا عن النهبة يوم كذا وكذا. فقال: »إنما هبون؟« فقالوا: يا رسول هللا، إنك نهتنت
نهيتكم عن نهبة العساكر، ولم أنهكم عن نهبة الوالئم، أال فانتهبوا« قال معاذ بن جبل: 

 ذلك النهب.فوهللا لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحبذنا ونحبذه إلى 

 ال بشر بن إبراهيم.األوزاعي إ مل يروه عن  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثين أزهر بن زفر احلضرمي قال: حدثنا القاسم بن عمر العتكي 1/142أخرجه العقيلي )
قال: حدثنا بشر بن إبراهيم األنصاري، عن األوزاعي، عن مكحول، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، 

 : حدثين معاذ بن جبل.قالت
 يث: دراسة علة الحد

بشر بن إبراهيم متهم، قال العقيلي: و  ،هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد بشر بن إبراهيم عن األوزاعي
. وقال ابن حبان: يضع احلديث على الثقات ال 1يروي عن األوزاعي أحاديث موضوعة ال يتابع عليها

 .2القدح فيهحيل ذكره يف الكتب إال على سبيل  
لكشي ثنا عصمة بن سليمان اخلراز، ثنا ( قال: حدثنا أبو مسلم ا935وأخرج الطرباين يف الدعاء )

( قال: أخربان أبو القاسم إمساعيل 14684خازم موىل بين هاشم، عن ملازة . والبيهقي يف سنن الكربى )
طان، ان أبو الفضل صاحل بن حممد بن إبراهيم بن علي بن عروة البندار ببغداد ان أبو سهل بن زايد الق

 أسقط حازم بني "عصمة" و "ملازة"(عن عصمة بن سليمان اخلراز، عن ملازة. )و الرازي  
 وروى ملازة بن املغرية عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل.

جمهول عن عروة  وقال البيهقي بعد إيراد احلديث: " يف إسناده جماهيل وانقطاع وقد روي إبسناد آخر
 .3يء وهللا أعلم"عن معاذ بن جبل وال يثبت يف هذا الباب شعن عائشة رضي هللا عنها 

 

 (174ملض فةء ملهبع لر قدري ر ث ) - 1
 ( 132مهذورني كبن ربةن ) - 2
 (14684سنن ملهربين لربدهقي ) - 3



 
170 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
( فإن حازما وملازة جمهوالن. وأيضا أورد هذا احلديث 2/265وقال ابن ا وزي: يف املوضوعات )

وملازة ( وقال: ال يصح حازم 2/141السيوطي يف "الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة" )
 جمهوالن.

بن عمارة، وعصمة بن سليمان، عن ملازة، وكالمها ال   ة: "فهذا حديث رواه عونوقال البيهقي يف املعرف
 .1حيتج حبديثه، وملازة بن املغرية جمهول، وخالد بن معدان، عن معاذ، منقطع"

عيل. قال ابن وأيضا روى من حديث أنس فقال فيه ابن ا وزي: "وأما حديث أنس ففيه خالد بن إمسا
 .2جاج به حبال"املسلمني. وقال ابن حبان: ال جيوز االحتعدي: يضع احلديث على ثقاة  

 رأي الباحث:

 بعد دراسة احلديث وصلت إىل نتيجة كما يلى!
 تفرد به بشر بن إبراهيم عن األوزاعي، كما قال الطرباين. -1
 بشر بن إبراهيم متهم ابلوضع، فاحلديث ال يصح. -2
وكالمها ال حيتج حبديثه، وملازة  طريق عون بن عمارة، وعصمة بن سليمان، عن ملازة،روى من  -3

 هول.بن املغرية جم
 وخالد بن معدان، عن معاذ، منقطع". -4
 وروى من حديث أنس، ففيه خالد بن إمساعيل، وهو أيضا متهم ابلوضع. -5

 لم.فيعرف من هذا أنه مل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهللا أع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 14496ممل ذا  لربدهقي ) - 1
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ن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى بن أحمد بحدثنا قال الطبراني:   -  145[  70]

سليمان الجعفي قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، أنه سمع سالم بن سليم، 
يذكر عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن حذيفة بن اليمان قال: جاء جبريل إلى 

إلي منك، أال  عليه وسلم، فقال: »يا محمد ما بعثت إلى نبي قط أحبالنبي صلى هللا 
حب أسمائه إليه، أن يدعى بهن؟ قل يا نور أعلمك أسماء من أسماء هللا، هن من أ

السماوات واألرض، يا زين السماوات واألرض، يا جبار السماوات واألرض، يا عماد 
وم السماوات واألرض، يا ذا السماوات واألرض، يا بديع السماوات واألرض، يا قي

دين، يخ المستصرخين، ويا غياث المستغيثين، ومنتهى العابالجالل واإلكرام، يا صر
المفرج عن المكروبين، المروح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، وكاشف 

 .الكرب، ويا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين. تزول بك كل حاجة«

 ريبمل يرو هذا احلديث عن منصور إال سالم بن سلم، تفرد به: احملا  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي غري الطرباين.
 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن منصور إال سالم بن سلم، تفرد به: 
 احملاريب 

ه سالم الطويل، وهو عند غري الطرباين، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: " وفيقلت: مل أجده 
 .2سالم ابن سليم أو سلم أبو سليمان ويقال له الطويل املدائين مرتوك" : "وقال ابن حجر.  1مرتوك"

 .3ال أبس به وكان يدلس قاله أمحد""  :قال ابن حجروكذا فيه عبد الرمحن بن حممد احملاريب  
 رأي الباحث:

، وفيه سالم وهو مرتوك، وكذا احملاريب وهو مدلس، هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد
   بن سليمان صدوق خيطئ.وحي
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى بن قال الطبراني:    -  146[  71]  

ظهير، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، سليمان الجعفي قال: نا الحكم بن 
الوليد إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األرق من الليل، عن أبيه قال: شكا خالد بن  

هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب فقال له رسول 
رياح وما أذرت، السماوات السبع وما أظلت، ورب األرضين السبع وما أقلت، ورب ال

 كن لي جارا من شر خلقك«
 .م بن ظهريعن علقمة إال احلك  مل يرو هذا احلديث  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(  من طريق احلكم بن ظهري عن علقمة بن 1085(، والطرباين يف الدعاء )3523أخرجه الرتمذي )
 سول هللا.مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال شكا خالد بن الوليد إىل ر 

(، 126ن فضيل يف الدعاء للضيب )(، وأبو عبد الرمحن حممد ب29623وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه )
طريق مسعر عن علقمة، عن عبد الرمحن بن سابط، عن خالد بن ( من 984والطرباين يف الصغري )

 الوليد فذكره.
، عن مسعر، عن ابن سابط، عن ( من طريق حممد بن جابر3839وأخرج الطرباين يف املعجم الكبري )  

 .خالد بن الوليد. ومل يذكر فيه علقمة بن مرثد
 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن علقمة إال احلكم بن ظهري
 .1مرتوك رمي ابلرفض واهتمه ابن معني"  قلت: احلكم بن ظهري مرتوك، قال ابن حجر: "

 الوليد.  وفقت على إسناد آخر، رواه مسعر عن علقمة عن عبد الرمحن بن سابط، عن خالد بنمث  
لكن مل يثبت مساع ابن سابط عن خالد بن الوليد. قال األلباين يف ضعيف الرتغيب "وإسناده جيد؛ 

 .2)إسناد املعجم الكبري( إال أن عبد الرمحن بن سابط مل يسمع من خالد"
 رأي الباحث:

 احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به احلكم بن ظهري، وهو مرتوك.هذا  
 
 
 
 
 

 
 ( 1445ملتقذوح ) - 1
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 بن   محمد  نا:  قال  حيان  بن  خالد  بن  يحيى  بن  أحمد  طبراني: حدثناال  قال    -  147[72] 

 عن الغاز، بن وهشام واقد، بن زيد عن علي، بن مسلمة نا: قال الحضرمي سفيان

 وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  الصامت،  بن  عبادة  عن  نفير،  بن  جبير  عن  مكحول،

 عنه كف أو إياها، هللا آتاه إال بدعوة هللا يدعو مسلم رجل من األرض على ما: »قال

 هللا، رسول يا: قالوا.  «يعجل لم ما رحم، قطيعة أو بإثم، يدع لم ما مثلها، الشر من

: القوم  من  رجل  فقال  «لي  يستجب  فلم  ودعوت  دعوت  قد:  يقول: »قال  استعجاله؟  وما

 .«أكثر هللا: »فقال هللا، رسول يا نكثر إذا

 مسلمة  هبما  تفرد  الغاز،  بن   وهشام  واقد،  بن   زيد  إال  مكحول  عن  ثاحلدي  هذا  يرو  مل  قال الطبراني:
 علي. بن 

 تخريج الحديث:

 بن  ( من طريق مسلمة3524(، و)3523(، ويف مسند الشاميني )86أخرجه الطرباين يف الدعاء )
 الصامت.  بن   عبادة  عن نفري،  بن  جبري  عن   مكحول، عن   الغاز،  بن   وهشام  واقد،  بن  زيد  عن علي،

(، من طريق 881(، والطحاوي يف مشكل اآلاثر )3573(، والرتمذي )22785)  محدإلمام أأخرجه او 
 حممد بن يوسف عن ابن ثوابن عن أبيه عن مكحول عن جبري بن نفري عن عبادة بن صامت مرفوعاً.

 دراسة علة الحديث:

مسلمة بن و بتفرد مسلمة بن علي عن زيد بن واقد وهشام عن مكحول،    هذا احلديث أعله الطرباين
 . 1علي مرتوك، قاله ابن حجر يف التقريب

 عن  أبيه عن  ثوابن ابن  عن  يوسف بن  لكين وقفت على سند آخر عن مكحول، وهو: طريق حممد
: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. عقبه قال الرتمذيو  مكحول عن جبري بن نفري به.
 .  2وقال األلباين: "حسن صحيح"

 رأي الباحث:

أعله الطرباين بتفرد مسلمة بن علي عن زيد بن واقد، وهشام بن الغاز عن مكحول، وهو   نادساإل  هذا
 مرتوك.

وأما احلديث فقد روى عن مكحول بطريق آخر، ليس فيه مسلمة بن علي، وهو طريق حممد بن يوسف 
ي إىل تقير عن ابن ثوابن عن أبيه عن مكحول، واحلديث بذاك اإلسناد صحيح، لكن طريق الطرباين ال 

 درجة احلسن من أجل الراوي املرتوك.
 

 ( 6662ملتقذوح ) - 1
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وعن زيد بن واقد، وهشام بن الغاز، عن مكحول، عن قال الطبراني:  - 148[ 73]

عبد الرحمن بن سالمة، عن أبي رهم السماعي، عن أبي أيوب األنصاري، أن رسول 
ن م هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة

عباد هللا، كما تلقون البشير من أهل الدنيا، فيقولون: أنظروا صاحبكم يستريح، فإنه 
في كرب شديد، ثم يسألونه: ما فعل فالن، وفالنة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل  
قد مات قبله، فيقول: أيهات، قد مات ذاك قبلي. فيقولون: إنا هلل وإنا إليه راجعون، 

[ وبئست المربية« . وقال: »إن أعمالكم 54بئست األم، ]ص:  ة،ويذهب به إلى أمه الها

تعرض على أقاربكم، وعشائركم من أهل اآلخرة، فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا، 
وقالوا: اللهم هذا فضلك ورحمتك، فأتمم نعمتك عليه، وأمته عليها. ويعرض عليهم 

 ربه إليك« .تقو عمل المسيء، فيقولون: اللهم ألهمه عمال صالحا ترضى به،

مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال زيد بن واقد، وهشام بن الغاز، تفرد هبما مسلمة   قال الطبراني:
 بن علي

 تخريج الحديث:

( من طريق 3584(، و)1544(، ويف مسند الشاميني )3887أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
حول عن عبد الرمحن بن سالمة عن أيب عن زيد بن واقد و هشام بن الغاز عن مك مسلمة بن علي

 هم عن أيب أيوب األنصاري مرفوعاً.الر 
 .( من طريق ثور بن يزيد3دنيا يف املنامات )(،  وابن أيب ال443وأخرجه عبد هللا بن املبارك يف الزهد )

عن عبد   . كالمها_( من طريق ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد3889والطرباين يف املعجم الكبري )
 مة عن أيب الرهم عن أيب أيوب األنصاري مرفوعاً.رمحن بن سالال

 دراسة علة الحديث:

 بتفرد مسلمة بن علي عن زيد بن واقد، وهشام بن الغاز عن مكحول.  هذا احلديث أعله الطرباين
 .6يف احلديث    تقدمت ترمجته، مرتوك،  مسلمة بن عليو قلت: هو كما قال الطرباين،    

قوفا، ومرفوعا، والراجح فيه موقوفاً. قال األلباين يف يب أيوب بطرق أخرى، مو وأما احلديث فروي عن أ
كونه موقوفا ال يضر، فإنه يتحدث عن أمور غيبية ال   املوقوف صحيح"، وقال: "الصحيحة: إسناد 

 .1ميكن أن تقال ابلرأي، فهو يف حكم املرفوع يقينا"
 رأي الباحث:

ام بن الغاز عن مكحول، ة بن علي عن زيد بن واقد، وهشهذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد مسلم 
 .6، تقدمت ترمجته برقم  وهو مرتوك

 وأما احلديث فقد روي بطرق أخرى صحيحة، كما مر يف التخريج، لكن ال يتقوى هبا هذا الطريق.
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا محمد بن قال الطبراني:   -  149[  74]

قال: نا مسلمة بن علي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري،   سفيان الحضرمي
ريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »قال هللا تبارك أبي سلمة، عن أبي هعن 

   وتعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا«.
 مل يرو هذا احلديث عن الزبيدي إال مسلمة بن علي.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

عن الزبيدي عن الزهري   مسلمة بن علي( من طريق هشام بن عمار عن  1105فوائده )ام يف  أخرجه مت
 عن أيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعاً.

(، وابن  5974(، وأبو يعلى املوصويل )700(، والرتمذي ))8360(، و)7241)  أخرجه اإلمام أمحد
( من طريق األوزاعي، عن 8120(، والبيهقي يف السنن الكربى )3507(، وابن حبان)2062خزمية )

 عن أيب سلمة، عن أيب هريرة مرفوعاً.قرة بن عبد الرمحن، عن ابن شهاب، 
 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن الزبيدي إال مسلمة بن علي.
، وهو مرتوك، تقدم دراسته يف قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن الزبيدي إال مسلمة بن علي

 . 6احلديث
 .1"وهذا عن الزبيدي اليرويه غري مسلمة ومسلمة الشيء يف احلديث"وقال ابن القيسراين:  

وروى األوزاعي من طريق قرة بن عبد الرمحن، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، كما تقدم يف التخريج 
 آنفاً.

 .2يب، وقال: صدوق له مناكريوفيه قرة بن عبد الرمحن ذكره ابن حجر يف التقر 
 رأي الباحث:

 معلول ابلتفرد، مل يرو عن الزبيدي إال مسلمة بن علي، وهو مرتوك.هذا احلديث  
 
 
 
 
 
 

 
 ( 3701لخع  معفةظ )  - 1
 ( 5541ملتقذوح ) - 2



 
176 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا محمد بن قال الطبراني:   -  152[  75]

ي كثير، سفيان الحضرمي قال: نا مسلمة بن علي، عن األوزاعي، عن يحيى بن أب
هللا عليه وسلم قال: »ثالث ال يعاد عن أبي جعفر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى 

 .صاحبهن: الرمد، وصاحب الضرس، وصاحب الدمل«
 .مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال مسلمة بن علي قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

بن عثمان بن صاحل قال: حدثنا سعيد   ( قال: حدثناه حي 4/211أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبري )
( قال: أخربانه أبو سعد املاليين، 8755حممد بن أيب فهيم. والبيهقي يف شعب اإلميان )بن احلكم بن 

أان أبو أمحد بن عدي، ان أبو قصي إمساعيل بن حممد، ان سليمان بن عبد الرمحن. وابن عدي يف الكامل 
 (. 1799رقم    8/12)

ين قال: حدثين األوزاعي، رمحن( عن مسلمة بن علي اخلشم، وسليمان بن عبد الكالمها )سعيد بن احلك
 عن حي  بن أيب كثري، عن أيب جعفر، عن أيب هريرة فذكره.

 دراسة علة الحديث:

وقال   .1قال ابن معني: ليس بشئ  هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد مسلمة بن علي اخلشين وهو مرتوك،
وقال أبو زرعة: منكر  .3احلديث منكر الرتك، حد يف هو وقال أبو حامت :  .2احلديث النسائي: مرتوك

 .5وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غري حمفوظة  .4احلديث
وذكره اإلمام اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه مسلمة بن علي اخلشين 

 . 6وهو ضعيف"
ال عقبه: "هذا أوىل، يعين مرفوعا، وقم حي  بن أيب كثري بعد إخراجه  وأخرج العقيلي هذا بسنده من كال

 ( وقال "وهو الصحيح"، يعين من كالم حي  بن أيب كثري.8755، وكذا البيهقي )7أنه من كالم حي 
وأورده ابن ا وزي يف " املوضوعات " من طريق العقيلي وقال: "موضوع، واحلمل فيه على مسلمة"، 

 .8روى من كالم حي  بن أيب كثري"وقال: "وإمنا ي
 

 ( 5242اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 1
 ( 1/97لض فةء ومملرتوككن لرناةئي )م  - 2
 (8/268معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 نفم مملذجع.   - 4
 ( 8/21ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 5
 ( 3786جممع ملزومئل ) - 6
 (4/211ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 7
ُي ) - 8  (208/    3مملكضكابةت كبن معك
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ومما يدل على وضعه أن النيب  لباين يف سلسلة أحاديث الضعيفة وقال: "موضوع". وقال: "وذكره األ

صلى هللا عليه وسلم كان يعود صاحب الرمد، قال أنس: عاد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زيد بن 
( 342/    1( واحلاكم )2335/    844/    2نده " )أرقم من رمد كان به. أخرجه علي بن ا عد يف " مس

 .1من طريق آخر وصححه ووافقه الذهيب وهو كما قاال"
 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول بتفرد موسي بن مسلمة، وهو مرتوك، وصرح العلماء بوضعه، وهو قول حي  بن 
 أيب كثري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (015سرار  أرةيوم ملض دف  ) - 1
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حيان قال: نا عبد الرحمن حيى بن خالد بن  حدثنا أحمد بن يقال الطبراني:    -  155[  76]

بن خالد بن نجيح قال: أخبرني أبي قال: نا ابن لهيعة، عن مشرح ابن هاعان، عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من أنعم هللا عليه بنعمة، 

هللا صلى هللا  « ثم قرأ رسولفأراد بقاءها، فليكثر من قول: ال حول وال قوة إال باهلل
 .1وسلم: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال باهلل{عليه 

 .مل يرو هذا احلديث عن ابن هليعة إال خالد بن جنيح  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

أخربين أيب قال: ( من طريق عبد الرمحن بن خالد بن جنيح قال:  859أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 ابن هاعان، عن عقبة بن عامر مرفوعاً.ابن هليعة، عن مشرح  ان  

 دراسة علة الحديث:

 مل يرو هذا احلديث عن ابن هليعة إال خالد بن جنيح.  أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
كذاب، قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وخالد بن جنيح كذاب، قال أبو حامت: "

أيب مرمي وأيب صاحل، وهذه األحاديث اليت أنكرت على أيب صاحل؛   ث ويضعها يف كتب ابن يفتعل األحادي
 .2يتوهم أهنا من فعله

 .3وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: " رواه الطرباين، وفيه خالد بن جنيح، وهو كذاب"
 . 4ألجل خالد بن جنيحلطرباين وحكم بوضعه  وذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة، ونسبه إىل ا

 .5ذكره الذهيب يف امليزان، وقال: منكر احلديث  -وابنه عبد الرمحن بن خالد بن جنيح
 

 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو مسلسل ابلعلل، فيه خالد بن جنيح وهو كذاب، وابنه عبد الرمحن بن 
 خالد بن جنيح: "موضوع".  ضعيف. وقال األلباين ألجلخالد منكر احلديث، وابن هليعة  

 
 
 
 

 
 ( 39سكر  ملههف ) - 1
 ( 3/355معذح وملت لول ) - 2
 (16909جممع ملزومئل ) - 3
 (4564سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 4
 (4856مملدزمن لرا يب ) - 5



 
179 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا محمد بن قال الطبراني:    -  157[  77]  

سفيان الحضرمي قال: نا ابن لهيعة، عن أبي زرعة عمرو بن جابر، عن عمر بن 
وسلم: أمنا المهدي علي، عن أبيه علي بن أبي طالب، أنه قال للنبي صلى هللا عليه 

»بل منا، بنا يختم هللا كما بنا فتح، وبنا يستنقذون  غيرنا يا رسول هللا؟ قال:أم من 
من الشرك، وبنا يؤلف هللا بين قلوبهم بعد عداوة بينة، كما بنا ألف بين قلوبهم بعد 

 .عداوة الشرك« قال علي: أمؤمنون أم كافرون؟ فقال: »مفتون وكافر«

 يعة، تفرد به: حممد بن سفيانرعة عمرو بن جابر إال ابن هلمل يرو هذا احلديث عن أيب ز   الطبراني:قال  
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا الوليد ورشدين عن ابن هليعة عن أيب زرعة عن عمر 1090أخرج نعيم بن محاد يف الفنت )
 بن علي عن علي بن أيب طالب مرفوعاً.

 دراسة علة الحديث:

تفرد به: حممد يث عن أيب زرعة عمرو بن جابر إال ابن هليعة،  أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلد
 بن سفيان.

قال أمحد: روى عن جابر مناكري، وبلغين أنه كان   قلت: هو كما قال الطرباين، وعمرو بن جابر ضعيف،
. قال 3وقال الذهيب: هالك  .2أحاديث مناكريويف رواية األثرم عن أمحد: ابن هليعة يروى عنه    .1يكذب
 .4ي"ر: "ضعيف شيعابن حج

( وقال "رواه الطرباين يف األوسط، 12409يف جممع الزوائد )  هذا احلديث، أورده  اهليثمي  ومن أجله أعل
 وفيه عمرو بن جابر احلضرمي وهو كذاب".

 .8برقم    ترمجته  توكذا فيه ابن هليعة، وهو ضعيف تقدم
ا الوليد، عن علي بن حوشب، ( قال: حدثن1089يث ذكره نعيم بن محاد يف الفنت )مث وجدت احلد

علي بن أيب طالب، رضي هللا عنه قال: قلت: اي رسول هللا، املهدي منا أئمة   مسع مكحوال، حيدث، عن
ما اهلدى، أم من غريان؟ قال: »بل منا، بنا خيتم الدين كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من ضاللة الفتنة ك

بني  قلوهبم يف الدين بعد عداوة الفتنة كما ألف هللا استنقذوا من ضاللة الشرك، وبنا يؤلف هللا بني
 قلوهبم ودينهم بعد عداوة الشرك«

 .5قلت: مكحول هو الشامي ثقة فقيه، كثري اإلرسال
 

 ( 4644مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 1
 ( 6/224معذح وملت لول )- 2
 (6341مملدزمن لرا يب ) - 3
 ( 4996ملتقذوح ) - 4
 ( 6875ملتقذوح ) - 5
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ت، وأيب قال الذهيب: أرسل عن عدة من الصحابة مل يدركهم؛ كأيب بن كعب، وثوابن، وعبادة بن الصام

 .1عةسهيل، وأيب هند الداري، وأم أمين، وعائشة، ومجا  هريرة، وأيب ثعلبة اخلشين، وأيب جندل بن
قلت: مل أجد يف شيوخه علي بن أيب طالب، وكذا مل أجد علَي بن أيب طالب يف الصحابة الذين أرسل 

، ومل يلقه. فروايته منقطع.  عنهم مكحول، لكين أحسبه أنه أرسل عن عليّي
 الباحث: رأي

 ، وهو ضعيف جدا.ن أجل عمرو بن جابرهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وهو ضعيف م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (57ر ث  5/155سع أابالم ملنبالء ) - 1
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا حامد بن قال الطبراني:  - 159[ 78]

يحيى البلخي قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن رجل وهو: عمر بن هارون البلخي، 
، أن رسول هللا صلى ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامتعن 

 .لة الفطر واألضحى، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب«هللا عليه وسلم قال: »من صلى لي
 .مل يرو هذا احلديث عن ثور إال عمر بن هارون، تفرد به: جرير  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ميسية للشجري رقم أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ومن طريقه الشجري وهو يف ترتيب اآلمايل اخل
(1636  ) 

 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ثور إال عمر بن هارون، تفرد به: جرير.
وكان ممن يروي عن الثقات   ل: ابن حبان:. قا1وفيه عمر بن هارون البلخي قال ابن معني: ليس هو ثقة

. وقال يف 3( " موضوع"521 عن هذا احلديث )األلباين. وقال 2املعضالت ويدعى شيوخا مل يرهم
 .4( "وهذا موضوع؛ آفته البلخي هذا؛ فإنه كذاب"5163)

 يزيد،  بن   ثور  عن   الوليد،  بن   بقية  من طريق (1782وله شاهد من حديث أيب أمامة أخرجه ابن ماجه )
 حمتسبا  العيدين  ليليت  قام  من"  :قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  أمامة،  أيب  عن  معدان،  بن  خالد  عن
سلسلة الضعيفة وقال: "بقية سيء التدليس، الفذكره األلباين يف  ."القلوب متوت يوم قلبه ميت مل هلل

الثقات ويدلس عنهم! فال يبعد أن يكون فإنه يروي عن الكذابني عن الثقات مث يسقطهم من بينه وبني  
، فقد قال ابن القيم يف هديه صلى هللا عليه شيخه الذي أسقطه يف هذا احلديث من أولئك الكذابني

مث انم حىت أصبح، ومل حيي تلك الليلة، وال صح عنه ( : " 212/  1وسلم ليلة النحر من املناسك )
 . 5يف إحياء ليليت العيدين شيء "

( "فأقول اآلن: فقد تعني اآلن الكذاب الذي ميكن أن يكون بقية تلقاه عنه 5163لباين يف )مث قال األ
 مث دلسه، أال وهو البلخي هذا".

 رأي الباحث:

، كما هذا اإلسناد معلول بتفرد عمر بن هارون البلخي، وهو مرتوك، وكذبه ابن معني، وصاحل ا زرة
 . تقدم يف دراسة العلة

 
 ( 1/54اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 1
 (655مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 2
 (. 521ملض دف  ) - 3
 ( 5163ملض دف  ) - 4
 (521سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 5
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: وجدت قال الطبراني:    -  161[  79]

ن حيان قال: نا إبراهيم بن أبي حية قال: نا ابن لهيعة، في كتاب أبي يحيى بن خالد ب
بن عمرو، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن  عن أبي قبيل، عن عبد هللا
 هللا يحب من يحب التمر«.

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حي  بن خالد   الطبراني:قال 
 بن حيان.

 ج الحديث:ريتخ

( قال: أمحد بن حي  بن خالد بن حيان، قال: وجدت يف كتاب 169أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 هليعة، عن أيب قبيل، عن عبد هللا بن عمرو.   أيب حي  بن خالد، قال: ثنا إبراهيم بن أيب حية، عن ابن

ى بن عدي ا رجاين مبكة، حدثنا ( حدثنا عبد الرمحن بن سليمان بن موس5/249وأخرجه ابن عدي )  
( قال: 1526رقم  3/385اعة بن اثبت. واخلطيب يف اتريخ بغداد )علي بن سلمة اللبقي، حدثنا جم

 -ستمليحدثنا أبو سعد احلسني بن عثمان الشريازي حدثنا أبو العباس أمحد بن موسى ابن احلسني امل
يوسف بن محدان القزويين حدثنا حممد بن  حدثنا علي بن حممد بن مهرويه القزويين حدثنا -جبرجان

 إبراهيم بن نصر النيسابوري حدثنا ابن أيب حية.  فروخ البغدادي حدثنا
 كالمها )ابن أيب حية، وجماعة بن اثبت( عن ابن هليعة عن أيب قبيل عن عبد هللا بن عمرو.

 ديث:دراسة علة الح

د هللا بن عمرو إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حي  أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن عب
 لد بن حيان.بن خا

  ( "مل أعرفه".12114قال اهليثمي )قلت: حي  بن خالد بن حيان مل أجد له ترمجة 
. وقال أبو 2منكر احلديث  ومرة قال:.  1ضعيف ذاهب احلديث  وفيه إبراهيم بن أيب حية، قال البخاري:

 .  3حامت: منكر احلديث
اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد وقال: "رواه الطرباين يف الكبري واألوسط وفيه إبراهيم إلمام  وذكر ا

 .4بن أيب حية وهو مرتوك"
علي (  قال: حدثنا 5/249مث وجدت بسند آخر عن ابن هليعة، وهو أخرجه ابن عدي يف الكامل )

 بن سلمة اللبقي، حدثنا جماعة بن اثبت عن ابن هليعة به.

 
 .360مل رل ملهبع لررتماي ر ث  - 1
 (913ملتةرو  ملهبع لربخةري ر ث ) - 2
 (95/ 2عذح وملت لول كبن أيب رة  )م 3
 ( 8007جممع ملزومئل لرهدثمي ) - 4
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" ال يرويه عن أيب قبيل عن ابن هليعة غري جماعة بن اثبت، وهذا احلديث أيت فيه من جماعة ال من ل:  وقا

 .1ابن هليعة "
ة قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة "وجماعة هذا ضعيف أيضاً، لكن احلمل فيه على ابن هليع

أيت، وإن خفيت هذه املتابعة على ابن أوىل عندي من جماعة؛ ألنه قد اتبعه إبراهيم بن أيب حية كما ر 
 .2 حيمل على جماعة فيه"عدي، ولعله لو وقف عليها مل

 رأي الباحث:

أجل ابن هليعة، وهو ضعيف، ومل يتابعه أحٌد، وكذا فيه من هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وهو ضعيف 
ه من ابن هليعة، ألنه أيب حية وهو أضعف منه، واتبعه جماعة وهو أيضا ضعيف، فالضعف في  إبراهيم بن 

 هو مدار احلديث، وهو ضعيف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 5/249ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 1
 (3129سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 2
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا زهير بن عباد قال الطبراني:  - 171[ 80]

زياد، عن نوح بن ذكوان ، عن يوسف بن  1الرؤاسي قال: نا عبد هللا بن محمد التميمي
، عن ابن عمر، عن النبي صلى هللا قال: وحدثني عطاء بن أبي رباح قال: حدثني نافع

لجامع تعدل الفريضة حجة مبرورة، والنافلة عليه وسلم قال: »الصالة في المسجد ا
كحجة متقبلة، وفضلت الصالة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد 

 .بخمسمائة صالة«
وح بن ذكوان، تفرد به: ال يروى هذا احلديث عن انفع إال عطاء، وال عن عطاء إال ن ل الطبراني:قا

 زهري بن عباد.
 تخريج الحديث:

( وقال:  2185(، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )3810أخرجه الديلمي يف الفردوس مبا ثور اخلطابة )
 أبو حامت"."رواه الطرباين يف األوسط وفيه نوح بن ذكوان ضعفه  

 دراسة علة الحديث:

أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه يوسف بن زايد هو منكر احلديث،  ملو  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد،
 .3. وقال أبو حامت أيضا: منكر احلديث2قال البخاري: منكر احلديث

وقال ابن عدي: أحاديثه .  4وأيضا فيه نوح بن ذكوان وهو ضعيف، قال أبو حامت: نوح ليس بشئ جمهول
 .6. وقال ابن حبان: منكر احلديث جدا5ليست حمفوظة

 ( وقال: "هذا إسناد ضعيف جداً".3806وذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )
 رأي الباحث:

أجل يوسف بن زايد، ونوح من  هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف جدا  
 زكوان.بن  
 
 
 
 

 
 مل أابذاهللا.  - 1
 (3427ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 2
 ( 9/222معذح وملت لول ) - 3
 ( 8/485معذح وملت لول ) - 4
 ( 8/299ل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي )مملهة - 5
 ( 1102مهذورني كبن ربةن ) - 6
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يد بن أبي مريم حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعقال الطبراني:    -  184[  81]

عن عبيد هللا بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن  قال: أنا يحيى بن أيوب،
أبي أمامة، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما 

ضل من صالة الفجر يوم الجمعة في الجماعة، وما أحسب شهدها من الصالة صالة أف
 منكم إال مغفور له«

 .ال يروى هذا احلديث عن أيب عبيدة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حي  بن أيوب  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

نعيم يف معرفة (، وأبو 366أخرجه البزار من طريق سعيد بن احلكم ، والطرباين يف املعجم الكبري)
 بن زحر، عن علي بن ( من طريق سعيد بن أيب مرمي عن حي  بن أيوب، عن عبيد هللا592الصحابة )

 وعاً.يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة، عن أيب عبيدة بن ا راح مرف
 دراسة علة الحديث:

هبذا اإلسناد، تفرد به:   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أيب عبيدة إال
 حي  بن أيوب.

 . 1منكر احلديثا اإلسناد، وفيه علي بن يزيد قال البخاري:  قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذ
. وقال ابن املديين: منكر 2ضعيف، روى عباس عن حي : ليس بشئ وكذا صاحبه عبيد هللا بن زحر

وقال  .5. وقال ابن حجر: صدوق خيطئ4الرازي: عبيد هللا بن زحر صدوقوقال أبو زرعة  .3احلديث
أتى ابلطامات، وإذا اجتمع األثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد  ابن حبان: " يروي املوضوعات عن 

 يف إسناد خرب عبيد هللا وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرمحن مل يكن ذلك اخلرب إال مما عملته أيديهم".
 قلت: مجعوا يف هذا اخلرب.

 .6وهو ضعيف جدا مسلسل ابلضعفاء"  وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة: "
 
 
 
 

 
 ( 2470ملتةرو  ملهبع ) -1
 ( 5/523ملهةمل كبن ابلي ) - 2
 (5/315معذح وملت لول كبن أيب رة  ) - 3
 نفم مملذجع. - 4
 ( 4290ملتقذوح ) - 5
 (1221سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 6
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 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، ال يروى إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف جدا من أجل عبيد هللا بن زحر، 
 وشيخه علي بن يزيد.

( قال:  7/207حديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم يف احللية األولياء )وأما ا زء األول فقد صح من 
( قال: أخربان أبو 2783أخرج البيهقي يف شعب اإلميان )حدثنا عبد هللا بن حممد، ثنا حممد بن حي . و 

د هللا بن الشخري، حدثنا عبد هللا بن سليمان سعد أمحد بن حممد املاليين، حدثنا أبو بكر حممد بن عبي
 عث.بن األش

كالمها )حممد بن حي ، وعبد هللا بن سليمان( عن عمرو بن علي، حدثنا خالد بن احلارث، حدثنا شعبة، 
يعلى بن عطاء، قال: مسعت الوليد بن عبد الرمحن، حيدث أن ابن عمر، قال حلمران: أما بلغك حدثنا  

لصبح يوم ا معة يف ى هللا عليه وسلم قال: "إن أفضل الصلوات عند هللا صالة اأن رسول هللا صل 
 مجاعة".

 هذا احلديث.  (، ورّد على السيوطي واملناوي ألهنما ضعفا1566وصححه األلباين يف الصحيحة برقم )
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا روح بن صالح قال الطبراني:  - 189[ 82]

مالك قال: لما ماتت فاطمة قال: نا سفيان الثوري، عن عاصم األحول، عن أنس بن 
بنت أسد بن هاشم أم علي، دخل عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فجلس عند 

ال: »رحمك هللا يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني، وتعرين رأسها، فق
تريدين بذلك وجه هللا والدار  وتكسونني، وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني،

أمر أن تغسل ثالثا وثالثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور، سكبه عليها اآلخرة« . ثم  
خلع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، ثم

بن زيد، وأبا   فألبسها إياه، وكفنت فوقه، ثم دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسامة
ب، وغالما أسود يحفروا، فحفروا قبرها، فلما بلغوا أيوب األنصاري، وعمر بن الخطا

يده. فلما فرغ، دخل اللحد حفره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده، وأخرج ترابه ب
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاضطجع فيه، وقال: »هللا الذي يحيي ويميت وهو 

[ عليها 68]ص:فر ألمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع حي ال يموت، اغ

مدخلها، بحق نبيك واألنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين« . ثم كبر عليها 
 القبر، هو والعباس، وأبو بكر الصديق رضي هللا عنهم. أربعا، ثم أدخلوها

 مل يرو هذا احلديث عن عاصم األحول إال سفيان الثوري، تفرد به: روح بن صالح.  قال الطبراني: 
 الحديث:تخريج 

( قال: حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة، ثنا روح بن صالح، ثنا سفيان 871أخرجه الطرباين يف الكبري )
 (. 3/121اصم األحول، عن أنس بن مالك. ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء )الثوري، عن ع 

 دراسة علة الحديث:

يث عن عاصم األحول إال سفيان الثوري، تفرد هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلد
 به: روح بن صالح.

(،  3/121أيضا ذكره أبو نعيم يف حلية األولياء )قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، و 
لتفرد، وقال: "غريب من حديث عاصم والثوري، مل نكتبه إال من حديث روح بن صالح، تفرد وأعله اب

( وقال: " رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وفيه روح 15399هليثمي يف جممع الزوائد )وذكره ا به".
 ، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح".بن صالح، وثقه ابن حبان واحلاكم

 .63قلت: روح بن صالح ضعيف ذكرت ترمجته برقم  
ح، قال: " تفرد به روح بن صالح وكذا أورده ابن ا وزي يف العلل املتناهية، وأعله بتفرد روح بن صال

 .1وهو يف عداد اجملهولني وقد ضعفه ابن عدي"
 رأي الباحث:

 ضعيف، ومل يتابعه أحد. العلماء، وهوبه  صرح  كما الح،  بن صروح  تفرد  هذا احلديث معلول ب

 
ُي )مل رل مملتنة د  كبن مع - 1  (433ك
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حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد  قال الطبراني:  -  202[ 83]

قال: نا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني قال: نا مالك بن أنس، عن  1المصري

صلى هللا عليه وسلم:  أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا

 .»»خمسة ال جمعة عليهم: المرأة، والمسافر، والعبد، والصبي، وأهل البادية

  إبراهيم بن محاد بن أيب حازم.مل يرو هذا احلديث عن مالك إال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي غري الطرباين.

ألوسط وفيه إبراهيم بن محاد ضعفه ( وقال: "رواه الطرباين يف ا3033ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )  
 الدارقطين". 

 دراسة علة الحديث:

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مالك إال إبراهيم بن محاد بن أيب حازم. 
يف األوسط وفيه ع الزوائد وقال: "رواه الطرباين قلت: إبراهيم بن محاد ضعيف، قال اهليثمي يف جمم 

 .2ضعفه الدارقطين"إبراهيم بن محاد 
 . 174. وكذا ذكره يف ديوان الضعفاء رقم 3الذهيب يف امليزان، وقال: ضعفه الدار قطين  ذكرهو 

 .4اوعزاه ابن حجر ىف اللسان للدارقط  ىف الغرائب وقال: قال الدراقط : تفرد به إبراهيم وكان ضعيفً 
وهذا ضعيف جدًا؛ آفته حفص بن "ي وقال:  الضعيفة وعزاه إيل الديلموذكر األلباين هذا احلديث يف

قال الذهيب: "وهاه قتيبة شديداً، وكذبه ابن مهدي". وقال احلاكم والنقاش: "حدث عن مسعر  سامل.
 .5وأيوب وعبيد هللا أبحاديث موضوعة"

 رأي الباحث:

يف، وكذا شيخ الطرباين ضعيف، ابلتفرد، تفرد به إبراهيم بن محاد، وهو ضعهذا احلديث معلول 
 ل اب رح يف الراوي.فاحلديث معلو 

 
 ( 3 قلمت  ذمجتهللا رلوم ر ث )  - 1
 ( 3033جممع ملزومئل ) - 2
 (74 ذمج   1/28مملدزمن لرا يب ) - 3
 ( 107ملراةن ) - 4
 ( 3555ملض دف  ) - 5
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حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال: نا إبراهيم بن حماد قال الطبراني:    -  203[  84]

بن أبي حازم قال: نا عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جده، عن 

لم قال: »إن هلل عز وجل حرمات سعيد الخدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسأبي 

ن حفظ هللا له أمر دينه ودنياه، ومن ضيعهن لم يحفظ هللا له شيئا« ، ثالثة من حفظه

 .»قيل: وما هن يا رسول هللا؟ قال: »حرمة اإلسالم، وحرمتي، وحرمة رحمي

محاد، بن حممد بن سعيد بن املسيب غري إبراهيم بن  مل يرو هذا احلديث عن عمران قال الطبراني:
 ملسيب حديثا مسندا غري هذا.وال نعلم لعمران بن حممد بن سعيد بن ا

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حي  بن عثمان بن صاحل، ومطلب بن شعيب 2881أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
مران بن قالوا: ثنا إبراهيم بن محاد بن أيب حازم املديين، ثنا عاألزدي، وأمحد بن رشدين املصريون، 

يب سعيد اخلدري رضي هللا عنه. ومن طريقه أبو حممد بن سعيد بن املسيب، عن أبيه، عن جده، عن أ
 .(1799نعيم يف معرفة الصحابة )

 دراسة علة الحديث:

عمران بن حممد بن سعيد بن املسيب  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن
 ا غري هذا.وال نعلم لعمران بن حممد بن سعيد بن املسيب حديثا مسند  غري إبراهيم بن محاد،

 .83برقم   تقدمت ترمجتهقلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به إبراهيم بن محاد، وهو ضعيف،  
حبان يف الثقات وقال: "يعترب حديثه إذا  وكذا شيخه عمران بن حممد بن سعيد بن املسيب: ذكره ابن 

  .  1ألن يف رواية الضعفاء عنه مناكري كثرية"روى عن الثقات 
وذكره الذهيب يف امليزان، وقال: ليس بذاك، وعزاه إىل أيب الفتح األزدي، وذكر له هذا اخلرب، وقال: 

 .3. وقال ابن حجر: "مقبول"2"وهو خربمنكر"
 رأي الباحث:

يخه عمران بن حممد بن احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به إبراهيم بن محاد، وهو ضعيف، وكذا شهذا 
 . ونص الذهيب بنكارة هذا اخلرب.سعيد بن املسيب يف رواية الضعفاء عنه مناكري

 
 ( 14645ملثقةت كبن ربةن ) - 1
 (6308ر ث  3/241مملدزمن لرا يب ) - 2
 ( 5165ملتقذوح ) - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد المنعم بن بشير قال: قال الطبراني:    -   205[  85]  

ذئب، عن صالح، مولى التوأمة. عن أبي هريرة، أن رسول هللا صلى حدثني ابن أبي 

 .»وسلم قال: »البربري ال يجاوز إيمانه تراقيههللا عليه 
 .مل يرو هذا احلديث عن ابن أيب ذئب إال عبد املنعم  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

انفع، قال: حدثين ابن أيب حدثنا سريج، قال: حدثنا عبد هللا بن  ( قال:8803) أخرجه اإلمام أمحد
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم رجل، فقال له رسول   ذئب، صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة، قال: جلس

م: " من أين أنت؟ " قال: بربري، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " هللا صلى هللا عليه وسل 
ل علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: " إن قم عين "، قال: مبرفقه هكذا، فلما قام عنه، أقب

 ( 2234أخرجه الديلمي يف الفردوس مباثور اخلطاب ). و هم "اإلميان ال جياوز حناجر 
 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ابن أيب ذئب إال عبد املنعم.
. وقال ابن 1ضعيف جدا ، قال احلافظ ابن حجر: "جرحه ابن َمع ني واهتمهقلت: عبد املنعم بن بشري 

. وقال ابن حبان: "منكر احلديث جدا أييت عن الثقات 2ملنعم، ال يتابع عليهامة ما يرويه عبد اعدي: وع 
 .3مبا ليس من حديث األثبات ال جيوز االحتجاج به حبال"

 ( عن عبد هللا بن انفع عن ابن أيب ذئب.8803يف مسنده )  أخرجه اإلمام أمحد
. أمحد، وقال: "وفيه عبد هللا بن انفع، وهو مرتوك ( وعزاه إىل7198وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )

 وقال ابن معني: يكتب حديثه. وصاحل موىل التوأمة، وقد اختلط".
ًا تركه، فالظاهر أن اهليثمي ظن أنه عبد هللا بن انفع فعقبه األلباين بقوله:" ابن انفع الصائ  ال أعلم أحد

 .4حب هذا احلديث، بل هو الصائ  كما ذكران"موىل ابن عمر. فقد تركه غري واحد، ولكن ليس هو صا

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد عبد املنعم بن بشري، وهو متهم، فال يرتقي حديثه   رأي الباحث:
   مبتابعة عبد هللا بن انفع.

 
 ن م ني يف اترخيهللا. (  ومل أجل  كل مب4940ملراةن ر ث ) - 1
 ( 7/36ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 2
 ( 778مهذورني كبن ربةن ) - 3
 ( 3377ملض دف  ) - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  - 220[ 86]

ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة  صالح الحراني قال: نا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا باع أحدكم سلعة، فال يكتم  بن عامر قال: قال

 »عيبا إن كان بها

مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال ابن هليعة، وال يروى عن عقبة إال هبذا  الطبراني:قال 
 اإلسناد.

 يث:الحد تخريج

( قال: حدثنا حي  بن إسحاق، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، 17451)  أخرجه اإلمام أمحد
عن ابن مشاسة، عن عقبة بن عامربه . بلفظ: " املسلم أخو املسلم، ال حيل المرئ مسلم أن يغيب ما 

 بسلعته عن أخيه إن علم هبا تركها "

ومل يكتما ونصحا( بلفظ: قال إذا بني البيعان ابب )ابب  ( يف3/58) البخاري يف صحيحهوأخرجه 
 عقبة بن عامر: »ال حيل المرئ يبيع سلعة يعلم أن هبا داء إال أخربه« موقوفا على عقبة بن عامر.

  دراسة علة الحديث: 

 هذا احلديث رواه أبو صاحل احلراين عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد بن عبد هللا
 رجه الطرباين يف األوسط هذا.عن عقبة بن عامر. كما أخ

ورواه حي  بن إسحاق عن ابن هليعة عن  يزيد بن أيب حبيب عن ابن مشاسة عن عقبة بن عامر فذكره،   
 (. 17451)  أخرجه اإلمام أمحدكما  

 وذكره البخاري معلقا يف ترمجة الباب من قول عقبة بن عامر، كما مر يف التخريج.
 :لباحثرأي ا

 معلول بتفرد ابن هليعة، وهو ضعيف يف احلديث.هذا احلديث  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد المنعم بن بشير قال الطبراني:  - 227[ 87]  

األنصاري قال: نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن 
هريرة، ال تدخلن على وسلم: »يا أبا    أبي هريرة قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه

أمير، فإن غلبت على ذلك، فال تجاوز سنتي، وال تخافن سيفه، وسيفه، أن تأمرهم 
 بتقوى هللا وطاعته«

مل يرو هذا احلديث عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرمحن، تفرد به: عبد املنعم بن  قال الطبراني:
 .بشري

 تخريج الحديث:

 (.8473ره عالء الدين يف كنز العمال )األوسط هذا، وذكأخرجه الطرباين يف  
 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبد املنعم بن بشري.
( وقال : "رواه الطرباين يف 12127اهليثمي يف جممع الزوائد ) قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد. وذكره

( وقال: " وفيه عبد 9260و) (،9166مث ذكره )األوسط، وفيه عبد املنعم بن بشر وهو ضعيف". 
 الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف".

 تقدمت ترمجتهقلت: هذا اإلسناد ضعيف جدا، فيه عبد املنعم بن بشري هو ضعيف كما قال اهليثمي 
 .85رقم  

وقال: وكذا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف، كما قال اهليثمي، وذكره البخاري يف التاريخ الكبري،  
 . 1"ضعفه عليٌّ جدا"

 .3رقم    تقدمت ترمجتهوكذا أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف  
 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل أمحد بن رشدين، وعبد 
 املنعم بن بشر، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم.

 
 
 
 
 
 

 
 ( 922ملتةرو  ملهبع ) - 1



 
193 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أبو صالح عبد الغفار بن  قال الطبراني: - 228[ 88]

قال: نا ابن لهيعة، عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن، أن عبد  1داود الحراني 
الرحمن بن سعد المقعد، أخبره عن عمر بن أبي سلمة، أنه قرب إلى رسول هللا صلى 

 .يأكل كل امرئ مما يليه«هللا عليه وسلم طعاما، فقال ألصحابه: »اذكروا اسم هللا، ول
 رمحن بن سعد إال أبو األسود، تفرد به: ابن هليعة.مل يرو هذا احلديث عن عبد ال  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( عن حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن هليعة عن أيب األسود حممد بن 16333) أخرجه اإلمام أمحد
 ه عن عمر بن أيب سلمة.عبد الرمحن، أن عبد الرمحن بن سعد املقعد، أخرب 

 دراسة علة الحديث: 

هذا احلديث تفرد به: ابن هليعة عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن سعد 
 لطرباين.املقعد، كما قال ا

أبو األسود املدين   وأبو األسود هو حممد بن عبد الرمحن بن نوفل ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "
. وعبد الرمحن بن سعد هو عبد الرمحن ابن سعد األعرج أبو محيد املدين املقعد موىل 2ثقة"يتيم عروة 

 . 3بين خمزوم وثقه النسائي
 .8ته برقمتقدمت ترمجوابن هليعة ضعيف يف احلديث  

 رأي الباحث:

 ث.هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال من طريق ابن هليعة، هو تفرد به، مع أنه ضعيف يف احلدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4136 ك هق  اقدهللا. ملتقذوح ) - 1
 ( 6085ملتقذوح ) - 2
 ( 3876ملتقذوح ) - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد المنعم بن بشير قال الطبراني:  - 241[ 89]

سليمان المدني، عن محمد بن كعب األنصاري قال: نا أبو مودود عبد العزيز بن أبي 
القرظي، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أكثروا الصالة 

 .واليوم األزهر، فإن صالتكم تعرض علي«علي في الليلة الزهراء 

ال يروى هذا احلديث عن حممد بن كعب القرظي، عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد،  قال الطبراني:
 هبا: أبو مودودتفرد  

 تخريج الحديث:

 مل أجده عن حممد بن كعب القرضي عن أيب هريرة يف املصادر احلديثية عندي.
يف األوسط وفيه عبد املنعم بن بشري ( وقال: " رواه الطرباين 3025)ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

 األنصاري وهو ضعيف".
 دراسة علة الحديث:

تفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن حممد بن كعب القرظي، عن أيب هذا احلديث أعله الطرباين ابل
 هريرة إال هبذا اإلسناد، تفرد هبا: أبو مودود.

. لكن فيه عبد املنعم 2وابن معني 1ملدين، وثقه أمحدالعزيز بن أيب سليمان اقلت: أبو مودود هو عبد 
تقدمت . وكذا فيه أمحد بن رشدين وهو أيضا ضعيف  85  تقدمت ترمجتهبن بشري، وهو ضعيف جدا،  

 .3برقم    ترمجته
 رأي الباحث:

آفته عبد املنعم بن هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده عن حممد بن كعب القرضي إال هبذا اإلسناد، و 
 بشري.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1235مل رل وم ذ ا  ملذجةل ) - 1
 (3742رومو  مللوري ) اترو  مبن م ني   - 2
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وعن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: قال الطبراني:  - 242[ 90]

»إذا قام أحدكم إلى الصالة، فليبدأ فليسو موضع سجوده، وال يدعه حتى إذا أهوى 
 .ليسجد نفخ، ثم سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير من أن يسجد على نفخته«

كعب القرظي، عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، ال يروى هذا احلديث عن حممد بن   راني:قال الطب
 .تفرد هبا: أبو مودود
 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عند غري الطرباين.
 دراسة علة الحديث:

ي، عن أيب هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن حممد بن كعب القرظ
 اإلسناد، تفرد هبا: أبو مودود.هريرة إال هبذا  

 . 1ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: "وفيه عبد املنعم بن بشري وهو منكر احلديث"
 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده عن حممد بن كعب القرضي إال هبذا اإلسناد، وآفته عبد املنعم بن 
 بن رشدين.  بشري، وكذا أمحد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2453جممع ملزومئل ) - 1
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 الصالة: »وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة أبي وعن - 243[91] 

 .«فليستكثر يستكثر أن استطاع فمن موضوع، خير

ال يروى هذا احلديث عن حممد بن كعب القرظي، عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، وقال الطبراني: 
 .تفرد هبا: أبو مودود

 ث:تخريج الحدي

 أخجيه غيج ملطبجمعه اله مأل وط.لي أيد أحدم 

 دراسة علة الحديث:

 كلب ةن محإلد عن ملحدفث هذم فج ى هذم ملحدفث أعنه ملطبجمعه ةنلتفجد  قنل: ال

 مود د. أةو : ةهن تفجد م و ند  ةهذم إال هجفجة أةه عن مل جظه 

 عبد   اليه  مأل وط   اله  ملطبجمعه  (  قنل: "ر مى3505 ذكجى ملهيثإله اله مجإلع ملز مئد )

 .ضليف"  هو  ةشيج ةن ملإل لي

 رأي الباحث: 

هذم ملحدفث ملنول ةنلتفجد  لي أيدى عن محإلد ةن كلب مل جضه إال ةهذم م و ند   آالته 

 عبد ملإل لي ةن ةشيج   كذم أحإلد ةن رشدفن.
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ر قال: نا عبد المنعم بن بشي 1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:  - 251[ 92]

قال: نا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، عن أبي صخر حميد   2األنصاري
بن زياد الخراط قال: سمعت زيد بن ثابت، يقول: دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 وبالل يقيم للصبح، فرأى رجال يصلي ركعتي الفجر، فقال له: »أصالتان معا؟«

 بت إال هبذا اإلسناد، تفرد به: عبد املنعم بن بشريديث عن زيد بن اثال يروى هذا احل  الطبراني:  قال
 تخريج الحديث:

( وقال: "رواه 2398مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين يف األوسط، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
 الطرباين يف األوسط وفيه عبد املنعم بن بشري وهو ضعيف".

 علة الحديث:دراسة 

تفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن زيد بن اثبت إال هبذا اإلسناد، تفرد ه الطرباين ابلهذا احلديث أعل 
 به: عبد املنعم بن بشري.

قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل عبد املنعم بن بشري، وأمحد 
 بن رشدين.

 أنس:له شاهد من حديث  و 
عن أنس  -وهو ابن أيب منر-شريك بن عبد هللا من طريق ( 1126) أخرجه ابن خزمية يف صحيحه

قال:خرج النيب صلى هللا عليه وسلم حني أقيمت الصالة فرأى انسا يصلون ركعتني ابلعجلة، فقال: 
 "أصالاتن معا؟! " فنهى أن يصليا يف املسجد إذا أقيمت الصالة.

 حتقيق الكتاب. وصحح األعظمي إسناده يف
عقيل، ان حفص بن عبد هللا، حدثين إبراهيم بن طهمان، عن شريك، عن : ثنا حممد بن  وقال ابن خزمية

 أنس مبثله إىل قوله: "أصالاتن معا؟ " مل يزد على هذا.
 رأي الباحث: 

م بن هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده من حديث زيد بن اثبت إال هبذا اإلسناد، وفيه عبد املنع
 .أجل الشاهدرتقي حديثه إىل درجة احلسن من  بشري، وهو ضعيف جدا، ال ي

 
 
 

 
 (. 3 قلمت  ذمجتهللا بذ ث )  - 1
 (. 85ض دف جلم  قلمت  ذمجتهللا بذ ث )  - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: ذكر أحمد بن محمد بن مالك قال الطبراني:    -  259[  93]  

بن أنس، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي 

 الجمعة فليغتسل«صلى هللا عليه وسلم قال: »من أتى 

 هذا احلديث عن ابن أيب أويس إال ابنه، تفرد به: أمحد بن حممد بن مالك بن   يرومل   قال الطبراني:
 . أنس

 تخريج الحديث:

 الطرباين.  عند غريابن أيب أويس    مل أجده من طريق

 دراسة علة الحديث: 

جدا، قال ابن عدي: قال أمحد بن هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وإمساعيل بن أيب أويس ضعيف 
وقال النضر بن سلمة املروزي: كذاب،  .ن احلديث: مسعت ابن معني يقول: هو وأبوه يسرقاأيب حي 

 .1كان حيدث عن مالك مبسائل ابن وهب

وقال ابن حمرز: سألت حي  عن امساعيل بن اىب أويس فقال ضعيف أضعف الناس ال حيل ملسلم ان 
 .2حيدث عنه بشيء

 الباحث: رأي

 .متهمفيه إمساعيل بن أيب أويس وهو  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، و 

 
 
 
 
 

 
 ( 1/222ومملدزمن لرا يب )(   1/525ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 1
 ( 1/65اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 267[ 94]

سعيد بن أبي أيوب، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن سعيد بن المسيب، عن علي، 
 .قال: »الحديث ما تعرفون«عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  مل  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( بلفظ: 6522مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين يف األوسط، وذكره السيوطي يف ا امع الصغري )
الفردوس، وذكره اهليثمي يف جممع "احلديث عين ما تعرفون"، وأشار إىل أنه رواه الديلمي يف مسند 

الطرباين يف األوسط، وفيه روح بن  ( بلفظ: "احلديث على ما تعرفون"، وقال: "رواه570الزوائد )
 صالح، وثقه ابن حبان واحلاكم، وضعفه ابن عدي، وبقية رجاله ثقات".

 دراسة علة الحديث:

 احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ  
 ت ل الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه روح بن صالح، وهو ضعيف، تقدمكما قا  قلت: هو

 .3، تقدمت ترمجته برقم  . وكذا شيخ الطرباين أمحد بن رشدين ال حيتج به63ترمجته برقم  
 رأي الباحث: 

محد بن مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل روح بن صالح، وأمعلول ابلتفرد،    احلديثهذا  
 رشدين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
200 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 268[ 95]

سعيد بن أبي أيوب، عن أبي سهل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول هللا 
 .هللا عليه وسلم قال: »ال ضرر وال إضرار«صلى 

 .بن أيب أيوب إال روح بن صالحمل يرو هذا احلديث عن سعيد    قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد قال: ان عمرو بن مالك الراسيب قال: ان حممد 1033أخرجه الطرباين يف األوسط )
سربة، عن انفع بن مالك قال: ان أبو سهيل عن القاسم بن سليمان بن مسمول، عن أيب بكر بن أيب 

 بن حممد عن عائشة مرفوعاً.
( قال: ان حممد بن عمرو بن البخرتي ، ان أمحد بن اخلليل ، ان 4539سننه )ر قطين يف وأخرج الدا

 الواقدي ، ان خارجة بن عبد هللا بن سليمان بن زيد بن اثبت ، عن أيب الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة
 مرفوعاً.

 دراسة علة الحديث:

 إال روح بن صالح.  ن سعيد بن أيب أيوبمل يرو هذ احلديث ع   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 تقلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح، وهو ضعيف، تقدم

 رشدين ال حيتج به.. وكذا شيخ الطرباين أمحد بن  63ترمجته برقم  
عن انفع بن  ( من طريق أيب بكر بن أيب سربة1033وأما احلديث فقد أخرج الطرباين يف األوسط )

 .به  سهيل  عن أيبمالك 
أبو بكر بن عبد هللا بن حممد بن أيب سربة رموه ابلوضع كما قال ابن  قلت: أبو بكر بن أيب سربة؛ هو

 .1حجر يف التقريب
 . وفيه الواقدي وهو مرتوك.، كما تقدم يف التخريجوذكره الدار قطين من حديث عمرة عن عائشة  
 

 رأي الباحث: 

روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، وهو ضعيف، وأما التوابع فال تصلح   لول بتفرداحلديث معهذا  
 لالعتبار، ألهنا أشد ضعفا من هذا.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن سفيان الحضرمي قال الطبراني:    -  285[  96]  

ن جزء قال: نا ابن لهيعة، عن أبي زرعة عمرو بن جابر. عن عبد هللا بن الحارث ب
الزبيدي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يخرج قوم من قبل المشرق، 

 .فيوطئون للمهدي سلطانه«
 يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن احلارث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة.: ال  قال الطبراني

 تخريج الحديث:

بن حي  املصري، وإبراهيم بن سعيد ا وهري. ( قال: حدثنا حرملة  4088أخرجه ابن ماجه يف سننه )
 ( قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد ا وهري.3784ه البزار يف مسنده )وأخرج

لة بن حي  املصري، وإبراهيم بن سعيد ا وهري( عن أيب صاحل احلراين عبد الغفار بن كالمها )حرم
عن عبد هللا بن احلارث بن جزء  داود، قال: ان ابن هليعة، عن أيب زرعة عمرو بن جابر احلضرمي،

 الزبيدي رضي هللا عنه.
 دراسة علة الحديث:

ا احلديث عن عبد هللا بن احلارث إال هبذا اإلسناد، هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذ
 تفرد به: ابن هليعة.

ابن هليعة ألنه ضعيف، قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل 
 .1التقريب، وقال: "ضعيف شيعي"وكذا فيه عمرو بن جابر احلضرمي، ذكره ابن حجر يف  

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل عمرو بن جابر وابن هليعة ألهنما ضعيفان. 
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علي بن الحسن بن هارون حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا  قال الطبراني:    -  287[  97]  

ري قال: حدثني الليث ابن ابنة الليث بن أبي سليم قال: حدثتني عائشة ابنة األنصا
امرأة ليث بن أبي سليم، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، يونس، 

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »من زار قبري بعد موتي، كان كمن  زارني في  
 .حياتي«
ال يروى هذا احلديث عن ليث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: علي بن احلسن بن هارون  ني:لطبراقال ا

 األنصاري.
 يث:تخريج الحد

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين، ثنا علي بن احلسن بن 13496أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
ديت عائشة بنت يونس امرأة هارون األنصاري، الليث ابن بنت الليث بن أيب سليم، قال: حدثتين ج

 الليث، عن ليث بن أيب سليم، عن جماهد، عن ابن عمر فذكره.
( قال: حدثنا جعفر بن جبري قال: ثنا حممد بن بكار بن 3376وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )

( قال: حدثنا احلسني بن إسحاق 13497الراين قال: ان حفص بن سليمان. ويف املعجم الكبري )
حدثنا  (قال:2693ي، ثنا أبو الربيع الزهراين، ثنا حفص بن أيب داود. والدار قطين يف سننه )التسرت 

عبد هللا بن حممد بن عبد العزيز ، ان أبو الربيع الزهراين ، ان حفص بن أيب داود. والبيهقي يف الكربى 
د بن انفع بن إسحاق ( قال: حدثنا أبو حممد عبد هللا بن يوسف ، إمالء ، أان أبو احلسن حمم10274)

ثنا عبد الرزاق ، ثنا حفص بن  اخلزاعي مبكة ، ثنا املفضل بن حممد ا ندي ، ثنا سلمة بن شبيب ،
 سليمان أبو عمر. 

عن ليث بن أيب سليم، عن جماهد، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من حج 
 فزار قربي بعد مويت كان كمن زارين يف حيايت«.

 دراسة علة الحديث:

ليث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: علي هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن  
 بن احلسن بن هارون األنصاري.

قلت: "الليث" يف السند رجلني )الليث بن أيب سليم، والليث ابن بنت الليث بن أيب سليم( إن كان 
الليث ابن بنت الليث بن أيب سليم" فهو كما قال، تفرد به: علي بن احلسن  املراد من قول الطرباين "

 نصاري. بن هارون األ
وهو مل أعرفه، وكذا علي بن احلسن بن هارون األنصاري مل أعرفه، ومل أجده إال من طريق شيخ الطرباين 

 أمحد بن رشدين، وهو ضعيف جدا.
روى فتبني يل بعد التخريج أن حفص بن سليمان أيضا يوإن أراد الطرباين بقوله "الليث بن أيب سليم" 

 عن الليث بن أيب سليم.
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يمان هو ضعيف جدا يف احلديث، كما قال ابن حجر يف التقريب: "مرتوك احلديث مع وحفص بن سل

 .1إمامته يف القراءة"
ق ومدار احلديث على الليث بن أيب سليم، وهو خمتلط، ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "صدو 

 .2اختلط جدا ومل يتميز حديثه فرتك"
حفص بن سليمان، وحكم بوضعه، مث ذكر حديث وذكر األلباين هذا احلديث يف الضعيفة من طريق 

الرتمجة متابعا له، فقال بعد ذكر علل اإلسنادين: "وإذا عرفت حال هذا اإلسناد تبني لك أن املتابعة 
 .3املذكورة ال يعتد هبا البتة"

 رأي الباحث:  

بطريقني، وكالمها هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ومداره على الليث بن أيب سليم، وهو مرتوك، وروي عنه  
 ال حيتج هبما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1405ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا علي بن الحسن بن هارون قال الطبراني:    -  288[  98]

حدثتني عائشة ابنة  األنصاري قال: حدثني الليث ابن ابنة الليث بن أبي سليم قال:
أمامة، عن النبي يونس، امرأة ليث بن أبي سليم، عن الليث، عن مجاهد، عن أبي 

 .صلى هللا عليه وسلم قال: »خلق الحور العين من الزعفران«
ال يروى هذا احلديث عن ليث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: علي بن احلسن بن هارون  قال الطبراني:

 األنصاري.
 ث:تخريج الحدي

سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن ( من طريق الطرباين قال: حدثنا 385أخرجه أبو نعيم يف صفة ا نة )
رشدين، ثنا علي بن احلسن بن هارون األنصاري، حدثين الليث ابن بنت الليث بن أيب سليم، حدثتين 

 يب أمامة مرفوعاً.عائشة بنت يونس، امرأة ليث بن أيب سليم، عن ليث بن أيب سليم، عن جماهد ، عن أ
( قال: حدثنا 383قه أبو نعيم يف صفة ا نة )(، ومن طري7813وأخرج الطرباين يف املعجم الكبري )

احلسني بن إسحاق التسرتي، ثنا حي  احلماين، ثنا عبد السالم بن حرب. وأخرج أبو سعيد النقاش يف 
د هللا بن إبراهيم ثنا حممد بن غالب بن ( قال: أخربان أبو بكر الشافعي حممد بن عب55فوائد العراقني )

 الواسطي، ثنا عبد السالم بن حرب.حرب، حدثين حي  بن إمساعيل  
 عن أيب املهلب، عن عبيد هللا بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أيب أمامة مرفوعاً.  

 دراسة علة الحديث:

يث عن ليث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: علي هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلد
 ري.رون األنصابن احلسن بن ها

 .287قلت: هو كما قال الطرباين، وقد تقدم دراسته يف احلديث الذي قبله  
وروى من طريق عبد السالم بن حرب عن أيب املهلب، عن عبيد هللا بن زحر، عن علي بن يزيد، عن 

أبو   بن يزيد هو ضعيف، ذكره ابن حجر يف التقريب، قال: "  على وفيه  القاسم، عن أيب أمامة مرفوعاً.
 .1امللك الدمشقي صاحب القاسم ابن عبد الرمحن ضعيف"عبد  

 رأي الباحث:  

ال يروى هذا احلديث عن ليث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: علي بن احلسن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، 
 بن هارون األنصاري.

 علل كاآليت:وهو ضعيف ومسلسل ابل
 مرتوك.وهو  الليث بن أيب سليم أوال: فيه  

 عائشة بنت يونس، والليث بن ابنة الليث بن أيب سليم، وعلي بن احلسن بن هارون كلهم مل أعرفهم.اثنيا:  
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وبإسناده )حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا إبراهيم بن  قال الطبراني:  - 294[ 99]

عب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير، عن أبي حماد بن أبي حازم المدني قال: نا مص
وسلم قال: »يحشر الناس يوم  حازم، عن سهل بن سعد( عن النبي صلى هللا عليه

الرجال؟ فقال: »لكل القيامة مشاة حفاة غرال« . قيل: يا رسول هللا، تنظر النساء إلى 
 .امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه«

ن محاد، وال رواه عن أيب حازم عب بن اثبت إال إبراهيم بمل يرو هذا احلديث عن مص قال الطبراني:
 إال مصعب بن اثبت.
 تخريج الحديث:

محاد بن أيب ( قال: حدثنا أمحد بن رشدين، ثنا إبراهيم بن 5876أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 صلى هللا حازم املدين، ثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا

 عليه وسلم فذكره.
 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مصعب بن اثبت إال إبراهيم بن محاد، 
  مصعب بن اثبت.وال رواه عن أيب حازم إال

عن أيب حازم"  روى الطرباين هذا احلديث يف األوسط فقال فيه "إبراهيم بن محاد عن مصعب بن اثبت
 ازم عن أبيه".وأخرجه يف الكبري فقال: إبراهيم بن محاد عن عبد العزيز بن أيب ح

 ال أدري هل هو خطأ؟ أو مساعني إلبراهيم بن محاد؟
. وكذا 1ن محاد، وهو ضعيف، ذكره الدار قطين يف الضعفاء واملرتوكنيوعلى كل حال تفرد به إبراهيم ب

 .3ت ترمجته برقم  عيف، تقدمن رشدين ضشيخ الطرباين أمحد ب
 رأي الباحث:  

 هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وهو ضعيف، من أجل أمحد بن رشدين، وإبراهيم بن محاد ألهنما ضعيفان.
 
 
 
 
 

 
 ( 27ملض فةء ومملرتوكني ) - 1



 
206 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
قال:   1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أبو يوسف الجيزيقال الطبراني:    -  296[  100]

، عن معاوية بن قرة، 2ن جحادة حدثني يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، عن محمد ب

عن معقل بن يسار قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »العمل في الهرج 
 .كالهجرة إلي«
 مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال حي  بن عقبة.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

بن زيد، حدثنا املعلى بن  ( قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا محاد20564) 5/25 أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا يزيد، حدثنا مستلم بن سعيد الثقفي، عن منصور 20577)  5/27زايد القردوسي. ويف  

قال: حدثنا روح بن عبادة، وسليمان بن حرب، قاال: حدثنا محاد  402بن محيد"  بن زاذان. و"عبد
حي ، أخربان : حدثنا حي  بن ( قال7510) 8/208 مسلم يف صحيحهبن زيد، عن املعلى بن زايد. و 

محاد بن زيد، عن معلى بن زايد )ح( وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا محاد، عن املعلى بن زايد. ويف 
قال: حدثنا   3985قال: وحدثين هـ أبو كامل، حدثنا محاد، هبذا اإلسناد حنوه. و"ابن ماجة"  (7511)

قال: حدثنا قتيبة،   2201بن زايد. و"الرتمذي"  محيد بن مسعدة، حدثنا جعفر بن سليمان، عن املعلى
بدان بن ( قال: حدثنا ع 492حدثنا محاد بن زيد، عن املعلى بن زايد. والطرباين يف املعجم الكبري )

أمحد، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ح وحدثنا احلسني بن إسحاق، ثنا عثمان بن أيب شيبة، قاال: ثنا يزيد 
( قال: حدثنا حممد بن بشر 933الثقفي. والطرباين يف املعجم الصغري )  بن هارون، ثنا مسلمة بن سعيد

دثنا الفرات بن سليمان، عن العسكري املصري، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أيوب بن سويد، ح
( قال: 165األعمش. وأخرج عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين يف "السنن الواردة يف الفنت للداين" )

داود، قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن إبراهيم، قال: حدثنا إمساعيل بن الفضل  حدثنا سلمون بن 
عبد الغفار، قال: حدثنا األعمش. ويف  البلخي، قال: حدثنا علي بن شبابة، قال: حدثنا عمرو بن 

( قال: حدثنا أيضا عبد الرمحن بن عبد هللا بن خالد الفرائضي، قال: حدثنا حممد بن عبد هللا 166)
صاحل، قال: حدثنا أيوب بن يوسف البزاز، قال: حدثنا أمحد بن يعقوب بن إسحاق بن الفتح بن بن 

محن بن عثمان، قال: حدثنا أمحد بن اثبت، حدثنا ( قال: حدثنا عبد الر 167غزوان البلخي. ويف )
أيب   عن علي بن معبد، قال: حدثنا حي  بن عقبة بن   -سعيد بن عثمان، حدثنا نصر بن مرزوق. كالمها

 العيزار، عن حممد بن جحادة.

 
(  ولكذجل مبن مةككك يف مإلكمةل  16467ن يف ملثقةت ) ك و قكب بن إسحة  أبك وكسف معدزي  لكذجل مبن ربة  - 1
 اكذم ادهللا جذرة وك   لوال. ( ومل و2/490(  ومبن انصذ مللون يف  كضدح مملشتبهللا )3/45)
 ( 5781 ك هق   ملتقذوح ) - 2
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مجيعهم )منصور، واملعلى، األعمش، ومسلمة بن سعيد العسكري املصري، حممد بن جحادة( عن 

 ، فذكره.معاوية بن قرة
 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حممد بن جحادة إال حي  بن عقبة.
حي  بن عقبة بن أيب البيزار، وهو ضعيف جدا، قال أبو حامت: مرتوك احلديث، ذاهب  هتفرد بقلت: 

. وروى ابن 3. قال النسائي: ليس بثقة2منكر احلديث. وقال البخاري: 1احلديث، كان يفتعل احلديث
 .4حمرز، عن ابن معني: كذاب خبيث عدو هللا، كان يسخر به

 رأي الباحث:  

ل حي  بن يعقوب، وأيب يوسف ا يزي، وأمحد رد، وهو ضعيف جدا، من أجهذا اإلسناد معلول ابلتف
 بن رشدين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 9/179معذح وملت لول ) - 1
 (5/286ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 2
 ( 1/107ملض فةء ومملرتوكني لرناةئي ) - 3
 ( 1/61اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 300[ 101]

سفيان الثوري، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: كنت مع رسول 
م إذ جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فصافحه، فلم هللا صلى هللا عليه وسل

حتى انتزع الرجل يده، ثم قال له:  ينزع النبي صلى هللا عليه وسلم يده من يد الرجل
  .يا رسول هللا، جاء عثمان. قال: »امرؤ من أهل الجنة«

 مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين، ثنا روح بن صالح، ثنا 13495أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 ، عن ليث، عن جماهد، عن ابن عمرفذكره.سفيان الثوري

 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال روح بن صالح.
. وكذا 63ترمجته برقم  تروح بن صالح، وهو ضعيف، تقدمذا اإلسناد، وفيه قلت: مل أجده إال هب

 .3، تقدمت ترمجته برقم  أمحد بن رشدين ضعيف
 رأي الباحث:  

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل روح بن صالح، وأمحد 
 بن رشدين.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن عيسى اللخمي قال الطبراني:  -311[ 102]

زهير بن محمد، عن يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن قال: نا عمرو بن أبي سلمة قال: نا  

بن حرملة، أحسبه. عن أنس بن مالك، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، أنه كان إذا 

 .»رأى الهالل قال: »هالل خير ورشد، آمنت بالذي خلقك فعدلك

 .مل يرو هذا احلديث عن حي  إال زهري  الطبراني:ل قا

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حي  بن حممد بن صاعد، ثنا أمحد بن 643السين يف عمل اليوم والليلة )أخرجه ابن 
عيسى اخلشاب، ثنا عمرو بن أيب سلمة، عن زهري بن حممد، عن حي  بن سعيد، وعبد الرمحن بن 

 حرملة، عن أنس فذكره.

بن سهل، ثنا عامر  ( قال: حدثنا أمحد بن زهري التسرتي، ثنا معمر643خرجه الطرباين يف الدعاء )أو 
( قال: حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم 907بن مدرك، ثنا حممد بن عبيد هللا العرزمي، عن قتادة. ويف )
بو احلسني عبد الواحد ( قال: أخربان أ73أبو عبيدة العسكري. وأبو سعيد النقاش يف فوائد العراقيني )

بن إبراهيم ثنا سيف بن مسكني األسواري، ثنا بن احلسن ا نديسابوري هبا ثنا أبو عبيدة عبد الوارث 
 العالء بن زايد.

 )قتادة، والعالء بن زايد( عن أنس فذكره.  -كالمها

 دراسة علة الحديث:

   إال زهري.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حي

م مث احلجاز ثقة إال أن رواية أهل الشام  قلت: زهري بن حممد هو التميمي أبو املنذر اخلراساين سكن الشا
 .1عنه غري مستقيمة فضعف بسببها

وهذا احلديث روى عنه عمرو بن أيب سلمة التنيسي، وهو الدمشقي، قال ابن حجر: "صدوق له 
 .2أوهام" 

 
 ( 2049ملتقذوح ) - 1
 ( 5043ملتقذوح ) - 2
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( وهو معروف 643ين يف عمل اليوم والليلة )اخلشاب، كما نسبه ابن الس  وكذا فيه أمحد بن عيسى وهو

ذكر عنه غري حديث ال حيدث به غريه عن عمرو بن أيب سلمة  الشديد؛ قال ابن عدي: "ابلضعف 
. 3. قال ابن يونس: وكان مضطرب احلديث جدا2. وقال ابن طاهر: "كذاب يضع احلديث"1وغريه"

املقلوبة شياء املناكري وعن املشاهري األشياء  ، وقال: يروي عن اجملاهيل األوذكره ابن حبان يف اجملروحني
 .4ال جيوز عندي االحتجاج مبا انفرد به من األخبار

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن حي  بن سعيد إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف جدا، مسلسل 
 ابلعلل، كاآليت:

 ا.ميمي، رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة فضعف بسببهبن حممد وهو الت  روى عن حي  زهري -1
 روى عنه عمر بن أيب سلمة، وهو الدمشقي، وهو صدوق له أوهام. -2
 وفيه أمحد بن عيسى اخلشاب، وهو ضعيف جدا. -3

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1/314جةل كبن ابلي )ملهةمل يف ض فةء ملذ  - 1
 (694 ةلهللا مبن رجذ يف ملراةن ) - 2
 ( 1/19اترو  مبن وكنم )  - 3
 ( 76مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد هللا بن محمد الفهمي قال الطبراني:    -  314[  103]

عن محمد بن ا سليمان بن بالل، عن أبي عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي،  قال: ن

أبي محمد، عن عوف بن مالك األشجعي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ولكن األلف  1الكتاب{وال أقول }الم ذلك »من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة، 

   والالم حرف، والكاف حرف« . حرف، والالم حرف، والميم حرف، والذال حرف،
 ال يروى هذا احلديث عن عوف بن مالك إال هبذا اإلسناد، تفرد به: سليمان بن بالل.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(  141والطرباين يف املعجم الكبري )( قال: حدثنا زيد بن حباب.  29933أخرجه أبو بكر ابن أيب شيبة )
 لفرج املصري، ثنا عبد هللا بن حممد الفهمي، ثنا سليمان بن بالل. ويفقال: حدثنا أبو الزنباع روح بن ا

( قال: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن محزة الزبريي، حدثين أيب، ثنا عبد العزيز بن حممد. والبيهقي 142)
 أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي، أخربان أبو بكر ( قال: أخربان1830يف شعب اإلميان )

، حدثين إبراهيم بن ن أمحد بن دالويه الدقاق، حدثنا أمحد بن حفص بن عبد هللا، حدثين أيبحممد ب
طهمان. أربعتهم )زيد بن حباب، و سليمان بن بالل، عبد العزيز بن حممد، إبراهيم بن طهمان( عن  

 مد بن كعب، عن عوف بن مالك األشجعي فذكره.موسى بن عبيدة، عن حم
ن، قال: أخربان عبد العزيز بن حممد. والرؤايين يف ل: وأخربان أمحد بن أاب( قا2761وأخرج البزار )

عن موسى بن عبيدة عن حممد  -كالمها  ( قال: حممد بن بشار، ان حممد بن الزبرقان. 605مسنده )
 وقال فيه "عشر حسنات"  بن كعب عن عوف بن مالك األشجعي فذكره.

 دراسة علة الحديث:

 سليمان بن بالل.بتفرد أعله الطرباين  ك  احلديث عن عوف بن مالهذا  
قلت: ال يروى هذا احلديث عن عوف بن مالك إال هبذا اإلسناد، كما قال الطرباين، لكن سليمان بن 

 بالل مل ينفرد به، بل اتبعه مجاعة.
، مل أجد له اتبعا، فهو تفرد به، وهو ضعيف، قال ابن حجر يف ومدار احلديث على موسى بن عبيدة  

 أبو عبد العزيز املدين ضعيف وال سيما يف عبد هللا ابن دينار وكان عابدا".  ( "6989)  التقريب
هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به موسى بن عبيدة، رأي الباحث:  

 وهو ضعيف.

 
 ( 2سكر  ملبقذ  ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن بكير قال: نا  قال الطبراني:  - 324[ 104]

ن بن سليم، عن يوسف بن لهيعة، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة، عن صفواا

بن هاشم، عن عبد الرحمن بن غنم األشعري، عن علي بن أبي طالب قال: سمعت 

به سبعون ألف ملك  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »من عاد مريضا، وكل

 .يصلون عليه«
 إسحاق بن عبد هللا، تفرد به: ابن هليعةن صفوان بن سليم إال  مل يرو هذا احلديث ع  قال الطبراني: 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عثمان بن أيب شيبة. و"ابن ماجة" 3099(. وأبو داود )612) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: أخربان إسحاق بن 7452( قال: حدثنا عثمان بن أيب شيبة. و"النسائي" يف "الكربى" )1442)

م )أمحد بن حنبل، وعثمان بن أيب شيبة، وإسحاق( قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا ثتهثال .إبراهيم
احلكم بن عتيبة، عن عبد الرمحان بن أيب ليلى، قال: جاء أبو موسى إىل احلسن بن علي   األعمش، عن

ت يعوده، فقال له علي: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: ال، بل عائدا، قال: فقال له علي: إن كنت جئ
رافة إذا عاد الرجل أخاه املسلم، مشى يف خ :عائدا، فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

ا نة، حىت جيلس، فإذا جلس غمرته الرمحة، فإن كان غدوة، صلى عليه سبعون ألف ملك، حىت ميسي، 
 وإن كان مساء، صلى عليه سبعون ألف ملك، حىت يصبح.

 دراسة علة الحديث:

الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال إسحاق بن عبد يث أعله هذا احلد
 تفرد به: ابن هليعة.هللا،  

قلت: مل أجده عن عبد الرمحن بن غنم إال هبذا اإلسناد، وفيه يوسف بن هاشم مل أعثر على ترمجته، 
 وكذا فيه ابن هليعة وهو ضعيف.
 .1أيب فروة مرتوك، كما قال ابن حجرفوان، وإسحاق بن عبد هللا بن  وتفرد إسحاق بن عبد هللا عن ص

 رأي الباحث:  

اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة عن إسحاق عن صفوان، وهو ضعيف جدا من أجل إسحاق هذا  
 بن عبد هللا بن أيب فروة، وابن هليعة، ويوسف بن هاشم، وأمحد بن رشدين.

 
 ( 368ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن صالح قال: نا : قال الطبراني  - 331[  105]  

أخبرني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى، عن ابن أبي عبد هللا بن وهب قال: 

مليكة، عن عائشة، زوج النبي صلى هللا عليه وسلم، أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

الحياء رجال لكان   قال لها: »يا عائشة، لو كان الفحش رجال كان رجل سوء، ولو كان

 .»رجل صدق

 وسى إال عمرو بن احلارث، تفرد به: ابن وهبمل يرو هذا احلديث عن أيوب بن م  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو سعيد املدين، حدثنا العالء بن عبد ا بار، 657أخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت )
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا حدثين انفع بن عمر، عن ابن أيب مليكة، 

 لفحش خلقا لكان شر خلق هللا«.عليه وسلم: »لو كان ا

( قال حدثنا يوسف بن يزيد قال: حدثنا أسد بن موسى 1055أخرجه العقيلي يف الضعفاء الكبري )
شة: قال رسول هللا صلى قال: حدثنا عبد ا بار بن الورد قال: مسعت ابن أيب مليكة، يقول: قالت عائ

ش؛ فإن الفحش لو كان رجال لكان رجل هللا عليه وسلم: »اي عائشة، إايك والفحش، إايك والفح
 1سوء«.

( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن رستة، ثنا إبراهيم بن 144وأخرج أبو الشيخ يف التوبيخ والتنبيه )
نا أيب، ان القاسم بن حممد، عن عائشة، قالت: قال حممد الشافعي، ثنا حممد بن عبد الرمحن أبو غرازة، ث

 عليه وسلم: »لو كان الفحش رجال لكان رجل سوء، وإن هللا مل خيلقين فحاشا«رسول هللا صلى هللا  

 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عمرو بن احلارث، 
 ابن وهب.تفرد به:  

 أجد له اتبعاً، وذكر األلباين هذا قلت: ابن وهب ثقة، لكن شيخ الطرباين أمحد بن رشدين ضعيف، ومل
؛ -وهو املصري  -احلديث يف "الضعيفة"، وقال: "ورجاله ثقات رجال الشيخني؛ غري أمحد بن صاحل 

 .2فمن شيوخ البخاري، وإال أمحد بن رشدين؛ فهو ضعيف، اهتمه بعضهم"

 
  ةل مل قدري ابقح  ام معلوم " و ل روي  ام بغع  ام مإلسنةي أبصرح من  ام وأبلفةظ خمترف  يف م ىن ملفحش"   - 1
 ( 5943ملض دف  ر ث ) - 2
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 كان ابن رشدين قد توبع من ثقة؛ فالسند صحيح، وهذا ما أستبعده".  "فإن  وقال:

 قلت: مل أجد له متابعاً، فنحكم على الظاهر. وهللا أعلم ابلسرائر.

وأما ا ملة األويل من احلديث فقد ورد بغري هذا الوجه عن عائشة أبسانيد جياد، كما أخرجه العقيلي 
 .1(، وحسنه األلباين414(، وأبو الشيخ )1055يف الضعفاء )

 رأي الباحث:  

 ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف.هذا احلديث معلول  

 وا ملة األويل من احلديث ورد أبسانيد جياد، غري هذا.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 537ملصحدح  بذ ث  - 1
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 حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثني حميد بن علي البجليقال الطبراني:    -  337[  106]

عامر الجهني، أن رسول هللا صلى قال: نا ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن 

 .هللا عليه وسلم قال: »الحسن والحسين شنفا العرش، وليسا بمعلقين«
 مل يرو هذا احلديث عن ابن هليعة إال محيد بن علي.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

الطرباين يف ( وقال: "رواه 15095ثمي يف جممع الزوائد )مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين، وذكره اهلي
 األوسط، وفيه محيد بن علي، وهو ضعيف".

 دراسة علة الحديث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ابن هليعة إال محيد بن علي.

وفيه أمحد بن اين يف األوسط. قلت: مل أجده عن عقبة بن عامر ا هين إال هبذا اإلسناد، عند الطرب 
، وذكره ابن حبان يف 1، وكذا فيه محيد بن علي؛ قال ابن معني: ليس حديثه بشيئعيفرشدين وهو ض

اجملروحني، وذكر قصة إختباره، مث قال: ال خيلوا أمره من أحد شيئني إما أن يكون هو الذي يتعمد قلب 
الء تجاج به بعد روايته مثل هذه األشياء عن هؤ هذه األحاديث أو قلبت له فحدث هبا فال جيوز االح

الثقات الذين مل حيدثوا هبذه األحاديث على هذا النحو وهذا شيخ ليس يعرفه كثري أحد وإمنا ذكرته لعل 
 . 2من جييء بعدان من حيتج بشيء من رواية هذا الشيخ ويوهم املستمعني أنه كان ثقة"

 وفيه ابن هليعة، وهو ضعيف أيضا.

 .3فة واملوضوعة، وقال: "موضوع"ا احلديث يف سلسلة األحاديث الضعيلباين هذوذكر األ

 

 

 

 

 
 (. 2809(  ولاةن مملدزمن كبن رجذ )1/613مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 1
 266مهذورني كبن ربةن ر ث  - 2
 ( 5891سرار  مأرةيوم ملض دف  ومملكضكاب  ) - 3
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 الحديث )بنفس الرقم(

وأن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا استقر أهل الجنة في الجنة، قالت الجنة: يا 

 .»رب وعدتني أن تزينني بركنين من أركانك قال: أولم أزينك بالحسن والحسين

 مل يرو هذا احلديث عن ابن هليعة إال محيد بن علي.  :قال الطبراني

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان عبد هللا بن علي بن حممد القرشي، قال: أخربان 484أخرجه اخلطيب يف اتريخ بغداد )
القاضي أبو احلسن علي بن احلسن بن مطرف ا راحي، قال: حدثنا حممد بن احلسني بن سعيد بن أابن 

 .حدثنا أمحد بن حممد بن حجاج، يعين: ابن رشدين   :اهلمذاين، قال

وأخربان أبو نعيم احلافظ، قال: حدثنا سليمان بن أمحد الطرباين، قال: حدثنا ابن رشدين، قال: حدثنا 
محيد بن علي البجلي، قال: حدثنا ابن هليعة، عن أيب عشانة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول هللا، 

ا استقر أهل ا نة يف ا نة، قالت ا نة: اي رب أليس وعدتين أن تزينين بركنني ملصلى هللا عليه وسلم: "  
 من أركانك؟ قال: أمل أزينك ابحلسن واحلسني؟ قال: فماست ا نة ميسا كما متيس العروس ".

 دراسة علة الحديث:

 الطرباين. دمل أجده إال هبذا اإلسناد، وتقدم دراسة إسناده يف احلديث الذي قبله بنفس الرقم عن

هذا احلديث من أابطيل أمحد "، وذكره ابن حجر يف اللسان، وقال:  1وذكره ابن ا وزي يف املوضوعات  
 .3. وذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وقال: "موضوع"2"بن رشدين 

 رأي الباحث:  

مها من أابطيل أمحد بن ل ابن حجر: "وصرح العلماء أبنه موضوع، وقاهذان احلديثان معلوالن ابلتفرد،  
 ."رشدين 

 

 

 
 ( 1/405مملكضكابةت ) - 1
 ( 740ملراةن ) - 2
 ( 5892ملكضكاب  )سرار  مأرةيوم ملض دف  وم - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي قال الطبراني:    -  339[  107]  

األسود قال: نا صالح بن موسى الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن 

سلم في بن يزيد، عن عائشة، قالت: جرت السنة من رسول هللا صلى هللا عليه و

ون وأربعمائة« »صداق النساء اثنتا عشرة أوقية، والوقية: أربعون درهما، فذلك ثمان

وجرت السنة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في »الغسل من الجنابة صاع، 

ال« وجرت السنة من رسول هللا صلى هللا عليه والوضوء رطلين. والصاع: ثمانية أرط

حنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة وسلم فيما »أخرجت األرض من ال

ثالثمائة صاع، بهذا الصاع الذي جرت به  أوسق، والوسق: ستون صاعا، فذلك

 .»السنة

  مل يرو هذا احلديث عن منصور بن املعتمر إال صاحل بن موسى     قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

د بن هشام املستملي قال: ان عبد هللا ( قال: حدثنا حمم5123أخرجه  الطرباين يف املعجم األوسط )
( قال: حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن حممد النقاش 2028لدار قطين يف سننه )بن عمر بن أابن. وا

( قال:  2029يف )املقرئ ، ثنا أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين ، ثنا حي  بن سليمان ا عفي. و 
 ا موسى بن إسحاق األنصاري ، ثنا حممد بن عبيد احملاريب. حدثنا أمحد بن إسحاق بن وهب البندار ، ثن

ثالثتهم )حممد بن عبيد احملاريب، حي  بن سليمان ا عفي، عبد هللا بن عمر بن أابن( عن صاحل بن موسى 
 بن يزيد، عن عائشة فذكرته.الطلحي، عن منصور بن املعتمر، عن إبراهيم، عن األسود  

 دراسة علة الحديث:

 اين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن منصور بن املعتمر إال صاحل بن موسى.أعله الطرب   هذا احلديث
" مل يروه عن منصور غري  :الدار قطين . لكن صاحل ضعيف، قال1ثقة ثبتقلت: منصور بن املعتمر 

 .4وقال النسائي: مرتوك احلديث  .3. وقال ابن معني: ليس حديثه بشيء2صاحل وهو ضعيف احلديث"

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به صاحل بن موسى، وهو مرتوك.

 
 ( 6908_ ت جفب ملتهذفب )1
 (2137ن لرلمر  طب )ملان - 2
 (1054اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 3
 ( 1/57ملض فةء ومملرتوككن لرناةئي ) - 4



 
218 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
المفضل بن حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا فضالة بن قال الطبراني:  - 345[ 108]  

قال: نا أبي قال: نا ابن لهيعة قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي، عن  ،فضالة

ول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبي عشانة، أنه سمع عقبة بن عامر، يق

قال ذلك يقول: »من كان هاهنا من معد فليقم« ، فذهبت ألقوم، فقال: »اقعد« ثم 

« ، ثم قال الثالثة، فقمت، فقال: »اقعد« فقلت: من نحن الثانية، فقمت، فقال: »اقعد

 .»يا رسول هللا؟ قال: »أنتم من قضاعة بن مالك بن حمير

يرو هذا احلديث عن معروف بن سويد إال ابن هليعة، تفرد به: فضالة بن املفضل،  مل قال الطبراني:
 .عن أبيه

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن عبد الرمحن، ان 228(، والرؤايين يف مسنده )23أخرجه ابن وهب يف جامعه )
وسى بن إمساعيل م  نا( قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدث1724عمي. والطحاوي يف مشكل اآلاثر )

( قال: حدثنا سليمان بن 5391املنقري ، قال: حدثنا جرير بن حازم. وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )
ثالثتهم )عبد هللا بن وهب، وجرير بن حازم، وسعيد بن عفري(   أمحد، ثنا أبو الزنباع، ثنا سعيد بن عفري.

 عشانة، أنه مسع عقبة بن عامر فذكره. أيبعن ابن هليعة قال: حدثين معروف بن سويد ا ذامي، عن  
 دراسة علة الحديث:

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن معروف بن سويد إال ابن هليعة، تفرد 
 به: فضالة بن املفضل، عن أبيه.

بن حازم،   هب، وجريرهللا بن و قلت: مل ينفرد به فضالة بن املفضل عن أبيه عن ابن هليعة، بل اتبعه عبد  
 وسعيد بن عفري، فرووا عن ابن هليعة.

وأما ابن هليعة فهو تفرد به، وعليه مدار احلديث، وهو ضعيف، ومعروف بن سويد قال فيه ابن حجر: 
. وأبو عشانة هو حي بن يؤمن بن حجيل بن حديج بن أسعد، أبو عشانة املعافري املصري، 1"مقبول"

 .2ثقة

   رأي الباحث:

 علول ابلتفرد، تفرد به ابن هليعة، وهو ضعيف.ديث مهذا احل

 
 ( 6793ملتقذوح ) - 1
 (1603 ةلهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  - 347[ 109]

صالح الحراني قال: نا البراء بن عبد هللا الغنوي قال: سمعت أبا نضرة، يحدث. عن 

وقال: عة النساء، الناس عن متابن عباس، أن عمر بن الخطاب، لما استخلف نهى 

»إنما هذا شيء رخص للناس فيه، والناس قليل، ثم إنه حرم عليهم بعد ذلك، فال أقدر 

 .»على أحد يفعل ذلك اليوم إال أحللت به العقوبة

 .مل يرو هذا احلديث عن أيب نضرة إال الرباء بن عبد هللا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

ر بن أيب داود ، ان حممد بن حي  ، ان أبو نعيم ل حدثنا أبو بك( قا3643سننه )أخرجه الدار قطين يف  
 ، ان الرباء بن عبد هللا، ان أبو نضرة ، عن ابن عباس فذكره.

 دراسة علة الحديث:

وقال ابن  .1هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به الرباء بن عبد هللا الغنوي، وهو ضعيف، ضعفه أمحد
مث قال: مسعت أاب الوليد يقول: ال أروى عن الرباء بن يزيد، هو مرتوك  .2حديثه بذاك معني: ومل يكن 

وقال   .4وقال ابن عدي: له أحاديث عن أيب نضرة غري حمفوظة، وال أعلم أنه يروي عن غريه  .3احلديث
 5النسائي: الرباء بن يزيد، عن أيب نضرة ضعيف

 يب نضرة.النسائي على ضعفه عن أقلت: هذا يرويه هو عن أيب نضرة، وصرح  

من طريق أيب بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: ملا ويل (  1963)وأما احلديث فقد أخرجه ابن ماجه  
عمر بن اخلطاب خطب الناس فقال: "إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أذن لنا يف املتعة ثالاث، مث 

أن رسول أيتيين أبربعة يشهدون  ته ابحلجارة، إال أن  حرمها، وهللا ال أعلم أحدا يتمتع وهو حمصن إال رمج
 وإسناده حسن.هللا أحلها بعد إذ حرمها".  

( من طريق مهام، عن قتادة، عن أيب نضرة، عن جابر رضي 14170وأخرج البيهقي يف السنن الكربى )
ال: على يدي جرى وإن ابن عباس " أيمر هبا " ق  ،هللا عنه قال: قلت إن ابن الزبري " ينهى عن املتعة "  

 
 ( 2/401معذح وملت لول كبن  أيب رة  ) - 1
 (3881ني رومو  مللوري ) اترو  مبن م   - 2
 ( 2/227ةل كبن ابلي )ملهةمل يف ض فةء ملذج - 3
 نفم مملذجع.   - 4
 (227/ 2نقرهللا مبن ابلي يف ملهةمل )  - 5
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ومع أيب بكر رضي هللا عنه، فلما ويل عمر خطب   ،متتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    ،ث  احلدي

وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإهنما  ،الناس فقال: " إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا الرسول 
ليهما، إحدامها متعة  أهنى عنهما وأعاقب ع كانتا متعتان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأان

لنساء وال أقدر على رجل تزوج امرأة إىل أجل إال غيبته ابحلجارة، واألخرى متعة احلج افصلوا حجكم ا
 من عمرتكم فإنه أمت حلجكم وأمت لعمرتكم ".

 رأي الباحث:  

ام، ، وخاصة يف أيب نضرة، واحلديث رواه مههذا اإلسناد معلول بتفرد الرباء بن عبد هللا، وهو ضعيف
 جابر.   وقتادة عن أيب نضرة فجعله من حديث
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  - 349[ 110]

صالح الحراني قال: حدثني ابن لهيعة، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هالل، عن 

 عليه وسلم سول هللا صلى هللاعن أبيه، أن ر ،وهب، عن محمد بن الحنفيةنبيه بن 

 .»»جلد في الخمر ثمانين

 .ال يروى هذا احلديث عن ابن احلنفية إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

قال: ثنا حسني بن عبد ( قال: حدثنا فهد،  4903، و4902أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
اود ، وعثمان بن صاحل ، قالوا: حدثنا بن عبد الرمحن ، قال: ثنا عبد الغفار بن د  هللا ، ح وحدثنا صاحل

ابن هليعة ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أيب هالل ، عن نبيه بن وهب ، عن حممد بن علي بن أيب 
 طالب ، عن علي بن أيب طالب فذكره.

 يث:دراسة علة الحد

إال هبذا اإلسناد، تفرد ل: ال يروى هذا احلديث عن ابن احلنفية هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قا
 به: ابن هليعة.

 قلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به ابن هليعة، وهو ضعيف.

ملا أيضا فاسد ال يثبت عن علي رضي هللا عنه  -عندان  -وقال الطحاوي بعد إيراد احلديث: "وهذا 
 .1ر حدا"" صلى هللا عليه وسلم مات ومل يسن يف اخلمقد رواه عنه سعيد من قوله: "إن رسول هللا

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به ابن هليعة، وهو ضعيف.

 
 
 
 
 
 

 
 (4903  و 4902شذح م ةي مآلاثر ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن عفير قال: نا قال الطبراني:  - 354[ 111]

س، أن رسول هللا صلى لهيعة، عن أبي األسود، عن عروة بن الزبير، عن ابن عباابن  
»إن نساء بني إسرائيل كن يجعلن هذا في هللا عليه وسلم خرج بقصة، فقال: 

 .رءوسهن، فلعن، وحرم عليهن المساجد«
 مل يرو هذا احلديث عن عروة، عن ابن عباس، إال أبو األسود، تفرد به: ابن هليعة.  قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

نباع، ثنا سعيد بن عفري، ثنا ابن هليعة، ( قال: حدثنا أبو الز 10718ري )أخرجه الطرباين يف املعجم الكب
 عن أيب األسود، عن عروة بن الزبري، عن ابن عباس فذكره.

 ث:دراسة علة الحدي

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عروة، عن ابن عباس، إال أبو األسود، 
 تفرد به: ابن هليعة.

ت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة، وهو ضعيف؛ ملا عرض له من ل ق
 .1لضعيفة، وضعفه من أجل ابن هليعةكما هو معروف. وذكره األلباين يف ا  -سوء احلفظ  

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به ابن هليعة، وهو ضعيف.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ( 6765ملض دف  ) - 1



 
223 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عمرو بن خالد الحراني قال الطبراني:    -  372[  112]  

عن عبد هللا ،  2، عن الهيثم بن شفي1قال: نا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس القتباني
بن سعد بن أبي سرح قال: بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعشرة من أصحابه: 

، وغيرهم على جبل حراء إذ تحرك بهم، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير
فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »اسكن حراء، فإنه ليس عليك إال نبي، أو صديق، 

 .أو شهيد«
 ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن سعد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة  الطبراني:قال 

 :تخريج الحديث

ريق ابن أيب مرمي، وعمرو ( من ط1445(، ويف السنة )819ثاين )أخرجه ابن أيب عاصم يف األحاد وامل
ر. و"أبو نعيم" يف معرفة ( من طريق بشر بن املنذ2/136بن خالد. و"ابن القانع" يف معجم الصحابة )

 ( من طريق ابن وهب. 4181الصحابة )
بن عباس القتباين،   أربعتهم )ابن أيب مرمي، وعمرو بن خالد، وبشر ، وابن وهب( عن ابن هليعة عن عياش

 عن اهليثم بن شفي، عن عبد هللا بن سعد بن أيب سرح.
 دراسة علة الحديث:

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن سعد إال هبذا اإلسناد،  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 تفرد به: ابن هليعة

هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة، وهو  قلت: هو كما قال الطرباين، ال يروى عن عبد هللا بن سعد إال
 كما هو معروف عنه، ومل أجد له اتبعا.ضعيف، لسوء حفظه،  

 رأي الباحث:  

لتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة، وهو ضعيف، وكذا أمحد بن هذا احلديث معلول اب
 رشدين وهو أشد منه ضعفا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( "من هقةت أ ل مصذ". 1510 ةل مبن ربةن يف مشة ع ابرمةء مأمصةر ) - 1
 (. 7375ملتقذوح ) وهقهللا مبن رجذ. - 2
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى الطباع : قال الطبراني - 417[ 113]

قال: نا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن عمرة، عن أم سلمة زوج 

النبي صلى هللا عليه وسلم، أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها رسول هللا صلى هللا 

هللا قال: »أفال  عليه وسلم، فسأل عنها أم سلمة، فقالت أم سلمة: ماتت يا رسول

انتفعتم بإهابها؟« قالوا: يا رسول هللا، إنها ميتة، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: 

 .خل الخمر«»يحلها دباغها، كما يحل 
 .مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال فرج بن فضالة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 حدثنا هيثم بن خالد املصيصي، ثنا حممد بن عيسى ( قال:  9390أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
الطباع، ح وحدثنا ( قال: حدثنا طالب بن قرة األذين، ثنا حممد بن عيسى 847الطباع. ويف الكبري )

عبدان بن أمحد، وحممود بن حممد الواسطي، قاال: ثنا زكراي بن حي  زمحويه. والدار قطين يف سننه 
ن يوسف الرقي، ان حممد بن عيسى الطباع. ان أمحد بن إسحاق ب حدثنا حممد بن خملد، ( قال:125)

رمي بن اهليثم، ان حممد بن عيسى ( قال: حدثنا أمحد بن حممد بن زايد القطان، ان عبد الك4707ويف )
( قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: حدثنا 1202بن الطباع. ويف هتذيب اآلاثر مسند عباس )

 بن حي ، وحممد بن عيسى الطباع( عن فرج بن فضالة، عن حي  بن )زكراي كالمها  حممد بن عيسى.
 سعيد األنصاري، عن عمرة، عن أم سلمة.

 :ثدراسة علة الحدي

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال فرج بن فضالة.
قال البخاري:  .ن فضالة، ومل يتابعه أحد، وهو ضعيفقلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به فرج ب

حامت: صدوق يكتب حديثه . وقال أبو 1فرج بن فضالة، عن حي  بن سعيد األنصاري منكر احلديث
. 2وال حيتج به حديثه عن حي  بن سعيد فيه انكار وهو يف غريه احسن حاال وروايته عن اثبت ال تصح

 حي  بن سعيد.  هو يروى عن  وهذا احلديث  .3وقال: النسائي: ضعيف

 
 ( 7/134ملتةرو  ملهبع ) - 1
 ( 7/86معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 ( 1/87ملض فةء ومملرتوككن لرناةئي ) - 3
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البيهقي والطرباين مل ينفرد بتعليل هذا احلديث من أجل تفرد فرج بن فضالة، بل أعله الدار قطين، و 

 أيضا من أجله.

قال الدار قطين: "تفرد به فرج بن فضالة عن حي  وهو ضعيف، يروي عن حي  بن سعد أحاديث عدة 
 .1ال يتابع عليها"

ن فضالة، وكان عبد الرمحن بن مهدي ال حيدث عنه، ويقول: مما تفرد به الفرج بوقال البيهقي: "فهو 
 .2كرة مقلوبة، وضعفه أيضا سائر أهل العلم ابحلديث"حدث عن حي  بن سعيد األنصاري أحاديث من

( "تفرد به فرج بن فضالة عن حي ، وهو ضعيف يروي عن حي  بن 11202وقال يف السنن الكربى )
 عددا ال يتابع عليها".سعيد أحاديث  

 قلت: 

 رأي الباحث:  

هقي أيضا من أجل فرج بن تعليل الطرباين صحيح، وهو مل ينفرد بتعليله، بل أعله الدار قطين، والبي
 فضالة، ألنه ضعيف، كما مّر يف دراسة علة احلديث آنفاً.

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 (4707ملانن لرلمر  طب ) - 1
 ( 11722م ذا  ملانن ومآلاثر )  - 2
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ن الحكم بن نافع حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو اليماقال الطبراني:  - 432[ 114]

بي مريم، عن حكيم بن عمير، عن جابر بن عبد هللا قال: رأيت قال: نا أبو بكر بن أ

 .هللا عليه وسلم »يسجد على جبهته على قصاص الشعر«رسول هللا صلى 
 مل يرو هذا احلديث عن حكيم بن عمري إال أبو بكر بن أيب مرمي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

ل: حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب مسينة، حدثنا مبشر بن ( قا2176ملوصلى )أخرجه أبو يعلى ا
( قال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب، ثنا أبو اليمان. 1470الشاميني )إمساعيل. والطرباين يف مسند 

( قال: أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن يوسف بن بريد، وأمحد بن إسحاق بن 428ومتام يف فوائده )
عن أيب بكر بن أيب مرمي   _كالمها_  حلليب، قاال: ثنا أمحد بن خليد، ثنا أبو اليمان احلكم بن انفع.يزيد ا

 الغساين، عن حكيم بن عمري، عن جابر بن عبد هللا فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد أيب بكر بن مرمي عن حكيم بن عمري.  هذا احلديث أعله الطرباين
. ضعيف، قال أبو زرعة: ضعيف 1بن محيد  ه بكري ويقال امسه عبد السالمقلت: أبو بكر بن أيب مرمي امس

. 3. قال ابن حبان: هو رديء احلفظ، وهو عندي ساقط االحتجاج به إذا انفرد2ث منكر احلديثاحلدي
وقال ابن عدي: والغالب على حديثه الغرائب وقل ما يوافقه عليه الثقات وأحاديثه صاحلة، وهو ممن 

 .4ولكن يكتب حديثه  ال حيتج حبديثه
احلفاظ، وقال: رواه أبو بكر بن أيب مرمي، عن حكيم بن وأورد ابن القيسراين هذا احلديث يف تذكرة 

 .5وأبو بكر بن أيب مرمي امسه بكر، مرتوك احلديث  .عمري، عن جابر بن عبد هللا

 رأي الباحث:  

كر بن أيب مرمي، وهو ضعيف، وضعف هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن حكيم بن عمري إال أبو ب
 كما مر يف دراسة علة احلديث.العلماء هذا احلديث من أجله،  

 
 ( 2/213ملهةمل كبن ابلي ) - 1
 (2/405رة  ) معذح وملت لول كبن أيب  -2
 (1255ذورني كبن ربةن )مه- 3
 ( 2/213ملهةمل كبن ابلي ) - 4
 ( 589 اكذ  معفةظ )  - 5
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 1حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو اليمان الحكم بن نافعقال الطبراني:   -  433[  115]

قال: نا أبو بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال: سئل 

وسلم عن هذه اآلية: }هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من يه النبي صلى هللا عل

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنها كائنة، ولم  2فوقكم أو من تحت أرجلكم{

  يأت تأويلها بعد".
 ال يروى هذا احلديث عن سعد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن أيب مرمي  الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا احلسن بن 3066( قال: حدثنا أبو اليمان. والرتمذي" )1466) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا أمحد بن عبد الوهاب 1448عرفة حدثنا إمساعيل بن عياش. والطرباين يف مسند الشاميني )

 ليمان.بن جندة، ثنا أبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج، ح وحدثنا أمحد بن خليد ثنا أبو ا

 ، عن سعد بن أيب وقاص فذكره.بن أيب مرمي، عن راشد أليمان، وإمساعيل( عن أيب بكر    كالمها )أبو

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد أيب بكر بن أيب مرمي.هذا احلديث أعله الطرباين  

، قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به أبو بكر بن أيب مرمي، وهو ضعيف
. وقال حسني 3وقال الرتمذي: "هذا حديث غريب"  (.114يف احلديث الذي قبله برقم )  ترمجتهتقدمت  

 .4سلم أسد: " إسناده ضعيف جدا"

 رأي الباحث:    

، وهو أنه ال يروى عن سعد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن أيب مرميهذا اإلسناد معلول ابلتفرد،  
 ضعيف.

 

 

 
 (1464 ك هق  هبت وقةل إن أكثذ رلوثهللا ابن ش دح منةول . ملتقذوح ) - 1
 ( 65سكر  مأن ةم ) - 2
 ( 3066جةمع ملرتماي )- 3
 745حتقد  أيب و رى  - 4
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو اليمان قال: نا أبو بكر طبراني:  ال  قال  -  434[  116]  

بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: »يكون في آخر الزمان قوم إخوان العالنية، أعداء السريرة« . فقيل: يا 

عضهم إلى بعض، ولرهبة بعضهم ة برغبرسول هللا، وكيف يكون ذلك؟ قال: »يكون ب
 .من بعض«

 ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن أيب مرمي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حممد بن 2650( قال: حدثنا أبو اليمان. ومسند البزار )22055) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا أمحد بن عبد 1456فع. والطرباين يف مسند الشاميني )عامر، قال أخربان احلكم بن ان

 حدثنا أمحد بن خليد، ثنا أبو اليمان.الوهاب بن جندة، ثنا أبو املغرية، ح و 

بن انفع، وأبو املغرية( عن أيب بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي، عن حبيب بن  كالمها )أبو أليمان احلكم
 عبيد،عن معاذ بن جبل فذكره.

 :دراسة علة الحديث

" ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد، تفرد به: هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: 
 أبو بكر بن أيب مرمي".

 مل أجده عن معاذ إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن أيب مرمي، وهوهو كما قال الطرباين، قلت: 
 (.114ترمجته يف احلديث الذي قبله برقم )  تضعيف، تقدموهو    مدار احلديث،

 رأي الباحث:  

.، أيب مرميأنه ال يروى عن معاذ إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، 
 وهو ضعيف.

 

 

 

 

 

 



 
229 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبيد بن جناد قال: نا قال الطبراني:  - 439[ 117] 

ش، عن عبد هللا بن سليمان بن عمير، عن الطفيل بن عمرو الدوسي إسماعيل بن عيا

: أقرأني أبي بن كعب القرآن، فأهديت إليه قوسا، فغدا إلى النبي صلى هللا عليه قال

وسلم، وقد تقلده، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم: »تقلدها من جهنم« . قلت: يا 

منه. فقال: »أما ما عمل لك فإنك إن أكلته، رسول هللا، إنا ربما حضرنا طعامهم، فأكلنا  

 .فإنما تأكله بخالقك، وأما ما عمل لغيرك، فحضرته فأكلت منه، فال بأس به«

هذا احلديث عن الطفيل بن عمرو إال هبذا اإلسناد، تفرد به: إمساعيل بن ال يروى  قال الطبراني:
 عياش

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.

 :علة الحديثسة درا

" ال يروى هذا احلديث عن الطفيل بن عمرو إال هبذا اإلسناد، هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 اش".تفرد به: إمساعيل بن عي

، وقال أبو حامت: صدوق مل اكتب 1قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه عبيد بن جناد، وثقه ابن حبان
 .2عنه

 .9ترمجته برقم    تبلده، تقدمو خملط يف غري أهل  وإمساعيل بن عياش ه
سليمان بن عمري، : " وفيه عبد هللا بن وعبد هللا بن سليمان بن عمري مل أجد ترمجته، وكذا قال اهليثمي

 .3ومل أجد من ترمجه، وال أظنه أدرك الطفيل"

 رأي الباحث:   

 وهو معلول ابلعلل كاآليت:  ابلتفرد، أعله الطرباينهذا احلديث  

 استمرار التفرد يف طبقات متأخرة. -1
 .إمساعيل بن عياش  اختالط   -2
 عبد هللا بن سليمان بن عمري.  جهالة   -3

 
 (14263ملثقةت ) - 1
 ( 5/404وملت لول )معذح  - 2
 ( 6446جممع ملزومئل ) - 3
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حدثنا أحمد قال: نا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني قال الطبراني:    -  458[  118]

أخي، عن حماد بن أبي حميد، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، أن رجال، قام 

لى هللا عليه وسلم فرأوا في قيامه عجزا فقالوا: ما أعجز، فالنا فقال عند رسول هللا ص

 كم واغتبتموه«رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أكلتم أخا
 مل يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال محاد بن أيب محيد  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن منيع، 208الصمت )(، وابن أيب الدنيا يف  278أخرجه ابن الوهب يف ا امع )
الناقد، حدثنا قران بن متام. وأبو  ( قال: حدثنا عمرو  6151ام. وأبو يعلى املوصلي )حدثنا قران بن مت

 ( قال: حدثنا إبراهيم بن سعدان، ثنا بكر بن بكار.186الشيخ األصبهاين يف التوبيخ والتنبيه )

  ى بن وردان، عن أيب هريرةمحاد بن أيب محيد، عن موسعن    -ثالثتهم  

 :دراسة علة الحديث

 ى بن وردان. بتفرد محاد بن أيب محيد عن موسهذا احلديث أعله الطرباين  

 قلت: مل أجده عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد.

وقال اهليثمي: رواه أبو يعلى والطرباين يف األوسط، ويف إسنادمها حممد بن أيب محيد ويقال له: محاد وهو 
وروى عباس عن ابن معني: ليس  .3، وقال مرة: ليس بقويّ 2. قال أمحد: أحاديثه مناكري1ف جداضعي

 .5وقال البخاري: "ضعيف ذاهب احلديث ال أروي عنه شيئا "  .4حديثه بشيء

 رأي الباحث:   

 هذا احلديث معلول بتفرد محاد بن أيب محيد، وهو ضعيف جدا.

 

 

 
 (13144جممع ملزومئل ) - 1
 ( 2811مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 2
 ( 3159نفم ملهتةب )  - 3
 ( 800اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 4
 ( 461مل رل ملهبع لررتماي ) - 5
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نا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: نا أبو مد قال:  حدثنا أحقال الطبراني:    -  460[  119]

الربيع السمان، عن عاصم بن عبيد هللا بن عاصم، عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة، 

عن أبيه قال: كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة، فنزلنا 

أصبحنا، إذا فلما ي إليه، منزال، فجعل الرجل يأخذ الحجارة، فيجمعها مسجدا فيصل

نحن على غير القبلة، فقلنا: يا رسول هللا، صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل هللا 

 [ "115]البقرة:  1تعالى: }وهلل المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه هللا{

 السمانمل يرو هذا احلديث عن عاصم بن عبيد هللا إال أبو الربيع    قال الطبراني:

 يث:تخريج الحد

( قال: حدثنا حي  بن 1020( قال: أخربان يزيد بن هارون. و"ابن ماجة" )316أخرجه عبد بن محيد )
 ( قال: حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا وكيع.2957و  345حكيم، حدثنا أبو داود. والرتمذي" )

بيد هللا، عيد، عن عاصم بن عثالثتهم )يزيد، وأبو داود، ووكيع( عن أيب الربيع السمان أشعث بن س
 هللا بن عامر بن ربيعة، فذكره.عن عبد  

قال: حدثنا األشعث بن سعيد أبو الربيع، وعمر بن قيس،   ( قال:1241أخرجه أبو داود الطيالسي )
 قاال: حدثنا عاصم بن عبيد هللا، عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة، عن أبيه.  

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن عاصم بن عبيد هللا إال أبو الربيع  ، قال: "احلديث أعله الطرباين ابلتفردهذا 
 السمان". 

وقال الرتمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان أيب الربيع عن عاصم بن 
 عبيد هللا وأشعث يضعف يف احلديث" 

 .2وقال: ضعيف  فظ، ذكره ابن حجر يف التقريب،قلت: علته عاصم بن عبيد هللا، وهو سيئ احل
وقال ابن  .( وقال: قال أمحد: مضطرب احلديث، ليس بذاك1/263وكذا أشعث بن سعيد السمان )

وروى عباس، عن ابن  .وقال الدار قطين: مرتوك .وقال النسائي: ال يكتب حديثه .معني: ليس بشيء

 
 ( 115سكر  ملبقذ  ) - 1
 ( 3065ملتقذوح ) - 2
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ه عمر بن اتبعوقد    ( مرتوك.523وقال هشيم: كان يكذب. وقال احلافظ يف التقريب )  .معني: ضعيف

 .2وهو أبو حفص املعروف بسندل، قال احلافظ ابن حجر: مرتوك  1قيس
وللحديث شاهد من حديث من حديث جابر قال: " كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مسري 

ا يف القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدان خيطر أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا، واختلفن
القبلة، فذكران ذلك للنيب لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرانه، فإذا حنن قد صلينا على غري  بني يديه

 صلى هللا عليه وسلم فقال: قد أجزأت صالتكم ".

 (2235أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )

 رأي الباحث:   

شعث بن سعيد احلديث معلول بتفرد أشعث بن سعيد عن عاصم بن عبيد هللا، ومها ضعيفان، وأهذا 
وكذا  ابملتابعة، يثه إىل درجة احلسن،مرتوك، وقد اتبعه عمر بن قيس، وهو أيضا مرتوك، فال يرتقي حد

 فيه عاصم بن عبيد هللا مل يتابعه أحٌد مع ضعفه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ابنلجل )ابنل ملطدةلاي( ابمذو بن  دم و ك مملالئى مرتج بهللا مارث. لهن ظهذ    و ل اتب هللا   291و ةل مألبةي يف مأرومء    -   1

 يل أنهللا "ابمذ بن  دم ممل ذوف بانلل" لدم  ك "ابمذو مملالئي". 
 ( 4959ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسحاق بن عبد هللا األذني، قال الطبراني:    -  464[  120]  

زهر الواسطي، عن حميد الطويل، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال نا عمرو بن األ

ي صلى هللا عليه وسلم »تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة الخدري، أن النب

 .دراهم«
 .محيد إال عمرو بن األزهرمل يرو هذا احلديث عن   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

حدثنا أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن  ( قال:2/310أخرجه أبو نعيم األصبهاين يف اتريخ أصبهان )
إبراهيم بن يزيد األصبهاين ببغداد، ثنا ورقاء بن أمحد بن ورقاء، ثنا عامر بن عامر، ثنا عامر بن حفص، 

 ثنا عمرو بن األزهر، ثنا محيد الطويل، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري فذكره. 

 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن محيد إال عمرو بن األزهر".  ابلتفرد، قال: " اينالطرب هذا احلديث أعله  

قلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به عمرو بن األزهر، وهو متهم ابلكذب، قال أمحد: كان يضع 
. وقال النسائي وغريه: 3وقال أبو حامت: مرتوك احلديث  .2. وقال البخاري: يرمى ابلكذب1احلديث
   .4مرتوك

    احث:الب رأي

 هذا احلديث معلول بتفرد عمرو بن األزهر، وهو متهم، ورمي ابلكذب.

 
 

 

 
 (. 1296ر ث  6/232ملهةمل ) - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 (6/221رة  )  معذح وملت لول كبن أيب - 3
 ( 1/80ةئي )ملض فةء ومملرتوككن لرنا - 4
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة الربيع بن نافع قال الطبراني:  - 465[ 121]

قال: نا سويد بن عبد العزيز، عن عاصم األحول، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى 

 .سترة من خلفه«»سترة اإلمام هللا عليه وسلم قال: 
 .مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال سويد، تفرد به: الربيع  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.

 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن عاصم إال سويد، تفرد به: الربيع".  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

 ناد.إال هبذا اإلسقلت: مل أجده  

 .1رواه الطرباين يف األوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف"  قال اهليثمي: "

 .2قلت: هو ضعيف، كما قال احلافظ يف التقريب

 رأي الباحث:   

 ، ومل أجد له اتبعاً.العزيز، وهو ضعيفهذا احلديث معلول بتفرد سويد بن عبد  

 
 

 

 

 

 

 
 ( 2306جممع ملزومئل ) - 1
 ( 2692ملتقذوح ) - 2
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ا أحمد قال: نا أبو توبة قال: نا يزيد بن ربيعة، ثنحدقال الطبراني:  - 470[ 122]

، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي ذر قال: قال رسول هللا 1عن أبي األشعث الصنعاني

الناس؟« وشبك بين صلى هللا عليه وسلم: »يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة من  

خالقوا الناس بأخالقهم، أصابعه، قلت: يا رسول هللا، ما تأمرني؟ قال: »صبرا صبرا،  

 .وخالفوهم في أعمالهم«
 ال يروى هذا احلديث عن أيب ذر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو توبة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

أخربان أبو النضر الفقيه، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد. ( قال: 5464أخرجه احلاكم يف املستدرك )
 ( قال: حدثنا أبو عبد هللا احلافظ. قاال: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي 192والبيهقي يف الزهد الكبري )

عن أيب توبة الربيع بن انفع، حدثنا يزيد بن ربيعة، عن أيب األشعث الصنعاين، عن أيب عثمان النهدي، 
 عن أيب ذر. 

 :اسة علة الحديثدر

تفرد به: يب ذر إال هبذا اإلسناد، ال يروى هذا احلديث عن أ هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 أبو توبة".

قلت: هذا احلديث ال يروى إال هبذا اإلسناد، وفيه يزيد بن ربيعة، وهو ضعيف، قال البخاري: 
احلديث، ويف روايته عن اىب   واهي  احلديث، منكر احلديث،. وقال أبو حامت: ضعيف  2أحاديثه مناكري

 .4وكر قطين: مرت . وقال الدا3االشعث عن ثوابن ختليط كثري

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل يزيد بن ربيعة.

 

 

 
 ك شذمردل بن دي    أبك مأش م ملصن ةىن   و وقةل شذمردل بن شذربدل بن كردح بن دي     دل شذمردل بن   - 1

 (2761شذمردل. هق . ملتقذوح )
 ( 8/332ملتةرو  ملهبع ) - 2
 ( 9/261معذح وملت لول ) - 3
 ( 1/71)سؤمكت ملرب ةي   - 4
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ربيعة، حدثنا أحمد قال: نا أبو توبة قال: نا يزيد بن قال الطبراني:  - 471[ 123]  

عن أبي األشعث الصنعاني، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي ذر قال: قال النبي صلى 

»من أصبح وهمه الدنيا، فليس من هللا في شيء، ومن لم يهتم  هللا عليه وسلم:

 .سه طائعا غير مكره، فليس منا«بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذل من نف
 ال هبذا اإلسناد، تفرد به: يزيد بن ربيعةال يروى هذا احلديث إ  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.

 :ة الحديثدراسة عل

ال يروى هذا احلديث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: يزيد بن  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 ربيعة".

 .122  يف احلديث الذي قبله برقم  تقدمت ترمجتهقلت: يزيد بن ربيعة ضعيف جدا،  

 .1ة الرحيب، وهو مرتوكوهذا احلديث أعله اهليثمي من أجله قال: رواه الطرباين، وفيه يزيد بن ربيع

 رأي الباحث:  

 احلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل يزيد بن ربيعة.هذا  

 
 

 

 

 

 

 

 
 ( 17818جممع ملزومئل )- 1
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حدثنا أحمد بن عمرو قال: نا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال الطبراني:    -  476[  124]

قال: نا عبد هللا بن محمد بن عجالن، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال 

 .ثالثة فال يتناجى اثنان دون واحد«هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كان  رسول

 .مل يروه عن ابن عجالن إال ابنه عبد هللا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

عبد هللا بن عمر. و"أمحد"  من طر يق( 660(. و )احلميدي( )14أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، 6338ليث. ويف )  عن (  6057( عن عبيد هللا. ويف )4664)

مسلم ( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك. و 6288" )البخاري يف صحيحهعن أيوب. و"
( قال:  2183مالك. ويف )( قال: حدثنا حي  بن حي . قال: قرأت على (36 – 2183 يف صحيحه

بن بسر، وابن منري )ح( وحدثنا ابن منري، حدثنا أيب )ح(  وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد
هللا  حممد بن املث ، وعبيد هللا بن سعيد. قاال: حدثنا حي ، وهو ابن سعيد، كلهم عن عبيد وحدثنا

حدثنا أبو الربيع، وأبو كامل. قاال: حدثنا )ح( وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن سعد )ح( و 
أيوب بن حدثنا ابن املث ، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: مسعت محاد، عن أيوب )ح( و 

مثانيتهم )اإلمام مالك، وعبد هللا بن عمر العمري، وأخوه عبيد هللا، وابن إسحاق ، وأيوب بن  موسى.
 موسى، وشعيب ، وليث بن سعد، وأيوب بن أيب متيمة( عن انفع، فذكره. 

 :دراسة علة الحديث

 .مل يروه عن ابن عجالن إال ابنه عبد هللالتفرد، قال:  له الطرباين ابهذا احلديث أع
. وقال ابن حبان: 1هللا بن حممد بن عجالن منكر احلديث، قال العقيلي: "منكر احلديث قلت: عبد

كان ممن يروي عن أبيه ما ليس من حديثه روى عن أبيه عن جده عن أيب هريرة نسخة موضوعة ليس 
وال من حديث أيب هريرة وال من حديث جده وال من حديث أبيه ال حيل كتابة من حديث رسول هللا 

 .2حديثه إال على جهة التعجب

 رأي الباحث:  

معلول بتفرد عبد هللا بن حممد بن عجالن عن أبيه حممد بن عجالن، وابن عجالن مرتوك، هذا اإلسناد  
 ال يتقوى حديثه ابملتابعات.

 
 (869ري ر ث )ملض فةء ملهبع لر قد - 1
 (546مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 2
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أحمد بن عمرو الخالل قال: نا إبراهيم بن المنذر نا  حدثقال الطبراني:    -  488[  125]

معن بن عيسى القزاز قال: نا عبد هللا بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، الحزامي قال: نا  

عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »خذوها يا بني طلحة خالدة 

  .تالدة، ال ينزعها منكم إال ظالم« يعني: حجابة الكعبة

 بن املؤمل، تفرد به: معن بن عيسىمل يرو هذا احلديث عن ابن أيب مليكة إال عبد هللا    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

إبراهيم بن املنذر احلزامي. وأبو نعيم يف اتريخ  من طريق ( 11234أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 .أمحد بن حممد بن سعيد الصرييف  من طريق(  1/298أصبهان )

معن بن عيسى القزاز قال: ان عبد  الصرييف( عنكالمها )إبراهيم بن املنذر احلزامي، و أمحد بن حممد 
 هللا بن املؤمل، عن ابن أيب مليكة، عن ابن عباس، فذكره.  

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد معن بن عيسى عن عبد هللا بن املؤمل عن ابن أيب مليكة.هذا اإلسناد أعله الطرباين  

"ثقة ثبت قال أبو حامت هو أثبت أصحاب عن بن عيسى ثقة، ذكره ابن حجر يف التقريب، قال:  : مقلت
 .1مالك"

وبه أعل اهليثمي هذا  .2هو ضعيف، قال احلافظ ابن حجر: ضعيف احلديثفعبد هللا بن املؤمل وأما 
 بن املؤمل، وثقه ابن رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، وفيه عبد هللا احلديث قال يف جممع الزوائد: "

 .3معني يف رواية، وضعفه مجاعة"ابن حبان وقال: خيطئ، ووثقه  

 رأي الباحث:  

 .هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وفيه عبد هللا بن املؤمل، وهو ضعيف

 

 

 
 ( 6820ملتقذوح ) - 1
 ( 3648 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 2
 ( 5707جممع ملزومئل ر ث ) - 3
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حدثنا أحمد بن عمرو الخالل قال: نا إبراهيم بن المنذر قال الطبراني:    -  490[  126]  

المنكدر، عن أبيه، عن موسى التيمي، عن المنكدر بن محمد بن قال: نا عبد هللا بن 

عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »إذا انصرف  

من العيدين أتى وسط المصلى، فقام، فنظر إلى الناس كيف ينصرفون، وكيف سمتهم. 

 .ثم يقف ساعة، ثم ينصرف«

ذا اإلسناد، تفرد به: إبراهيم د الرمحن بن عثمان إال هباحلديث عن عبال يروى هذا  قال الطبراني:
 .بن املنذر

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، 4598أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
بن أمحد، ثنا أمحد بن ثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي، ثنا إبراهيم بن احلسن الطالقاين، ح وحدثنا سليمان  

اخلالل، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا عبد هللا بن موسى التيمي، قاال: عن املنكدر بن حممد بن عمرو 
 املنكدر، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن عثمان فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 إبراهيم بن املنذر".  بتفردأعله الطرباين    عن عبد الرمحن بن عثمان هذا اإلسناد
وهو مل يتفرد   .1، قال ابن حجر: "صدوق تكلم فيه أمحد ألجل القرآن"إبراهيم بن املنذر صدوقت:  ل ق

 بسندين:  ر وى عن املنكدربه بل  
 األول: روى إبراهيم بن املنذر عن عبد هللا بن موسى عن املنكدر به.

حلسن الطالقاين عن والثاين: رواه احلسن بن سفيان، عن أمحد بن إبراهيم الدورقي، عن إبراهيم بن ا
 املنكدر به.

فظهر أن إبراهيم بن املنذر مل ينفرد به، بل توبع، وتفرد به املنكدر بن حممد بن املنكدر، وعليه مدار 
 .2احلديث. وهو لني احلديث، قال ابن حجر: لني احلديث

 رأي الباحث:  

احلديث معلول اب رح ، فيكون  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به املنكدر بن حممد، وهو لني احلديث
 يف الراوي.

 
 ( 253ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال: حدثني عمي إبراهيم قال الطبراني:    -  492[  127]  

بن محمد قال: نا حفص بن غياث، عن أبي العميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، 

واتباعا عن علي، أنه كان إذا استلم الحجر قال: »اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، 

 .سنة نبيك صلى هللا عليه وسلم«
ال نعلم أسند أبو العميس عن أيب إسحاق حديثا غري هذا، ومل يروه عن أيب العميس  قال الطبراني:

 .إال حفص، وال عن حفص إال إبراهيم الشافعي

 تخريج الحديث:

 ( قال:1613الصغري )( قال: وحدثنا مطني. ويف السنن 9252أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )
أخربان أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أان أبو احلسن حممد بن حسن السراج، ان مطني. والطرباين 

 ( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي.860يف الدعاء )
بن كالمها )مطني، وحممد بن عبد هللا احلضرمي( عن أمحد بن حممد الشافعي قال: حدثين عمي إبراهيم  

 ص بن غياث، عن أيب العميس، عن أيب إسحاق، عن احلارث، عن علي فذكره.   ال: ان حفحممد ق

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد إبراهيم بن حممد الشافعي عن حفص عن أيب العميس عن أيب إسحاق.  هذا اإلسناد أعله الطرباين
ابن حجر يف التقريب،   حفص بن غياث ثقة، ذكره، وكذا  1إبراهيم بن حممد الشافعي وثقه النسائيقلت:  

 .2اآلخر"  يفقال: " ثقة فقيه تغري حفظه قليال 
 .3أبو العميس هو عتبة بن عبد هللا بن عتبة، وهو ثقة من رجال الصحيحو 
 وليس فيه أبو العميس.  .املسعودي، عن أيب إسحاق، عن احلارث  من طريق(  174أخرجه الطيالسي )و 

: "كذبه قال احلافظهري صاحب علي، األعور الكويف أبو ز احلارث بن عبد هللا  احلارث، وهوفيه لكن 
 .4الشعيب يف رأيه ورمي ابلرفض ويف حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثني"

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول بتفرد احلارث األعور، وهو ضعيف.

 
 ( 98مشدخ  ملناةئي ر ث )  - 1
 ( 1430ملتقذوح ) - 2
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براهيم حدثنا أحمد بن زيد بن هارون المكي قال: نا إقال الطبراني:  - 493[ 128]

زيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبيه، عن عبد بن المنذر الحزامي قال: نا يحيى بن ي

هللا بن نافع، مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: قال 

الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »خير صفوف 

  أولها« . صفوف النساء آخرها، وشرها

ال يروى هذا احلديث عن عمر بن اخلطاب إال هبذا اإلسناد، تفرد به: إبراهيم بن  قال الطبراني:
 .املنذر

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي. 
 :دراسة علة الحديث

يد بن عبد حي  بن يز وفيه  إبراهيم بن املنذر. بتفردأعله الطرباين احلديث عن عمر بن اخلطاب هذا 
ادرى منه أو من ابيه، ال ترى يف حديثه حديثا  ضعيف، قال أبو حامت: منكر احلديث الوهو امللك 

َعبد امللك هذا له . وذكر له ابن عدي يف الكامل أحاديثا مث عقبه بقوله: " حَيْ  بن يزيد بن 1مستقيما
أمليت والذي مل أمله بني  غري ما ذكرت وهو ضعيف ووالده يزيد ضعيف والضعف على أحاديثه اليت

 .2وعامتها غري حمفوظة"
. وقال أبو حامت: ضعيف احلديث 3وكذا أبوه يزيد بن عبد امللك ضعيف، قال البخاري: ذاهب احلديث

   .5ويه غري حمفوظ. وقال ابن عدي: عامة ما ير 4منكر احلديث جدا
لك النوفلي، ط وفيه يزيد بن عبد املرواه الطرباين يف األوس" اهليثمي يف جممع الزوائد، قال:وبه أعله 

 .  6ضعفه ا مهور، ووثقه ابن معني يف رواية وضعفه يف أخرى"

 رأي الباحث:    

النوفلي، وأبوه يزيد بن عبد امللك ومها هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه حي  بن يزيد بن عبد امللك 
 ضعيفان.

 
 ( 9/198معذح وملت لول ) - 1
 ( 9/116ملهةمل ) - 2
 (1/392مل رل ملهبع لررتماي ) - 3
 ( 9/279معذح وملت لول ) - 4
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 المبحث الخامس
 ّرد األحاديث التي ذكر فيها التف

 وهي معلولة لكونها مشتملة بكالم منكر
 

 وفيه ثالثة عشر حديثاً 
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: نا أبو الجماهر قال: قال الطبراني:    -  47[  129]  

إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عامر األحول، عن أبي صالح نا 
 صلى هللا عليه وسلم قال: »ال تزال طائفة الخوالني، عن أبي هريرة، عن رسول هللا

المقدس وما حوله،   من أمتي  يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت
 .م الساعة«ال يضرهم خذالن من خذلهم، ظاهرين إلى أن تقو

 مل يروه عن عامر األحول إال الوليد بن عباد. تفرد به: إمساعيل بن عياش.  قال الطبراني:
 حديث:ج التخري

( قال: حدثنا أبو طالب عبد ا بار بن عاصم.  ومتام يف فوائده 6417أخرجه أبو يعلى يف مسنده )
أيب، ثنا سليمان بن عبد الرمحن. وأخرجه ( قال: حدثنا أمحد بن سليمان بن أيوب بن حذمل، ثنا  1773)

عفر بن أمحد بن عاصم، ( قال: حدثنا ج2008ابن عدي يف الكامل حتت ترمجة الوليد بن عباد رقم )
بن ( قال: حدثنا أمحد 104حدثنا هشام بن عمار. وأخرجه أبو على عبد ا بار يف اتريخ داراي )

 عبد الرمحن.سليمان، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا سليمان بن 
ثالثتهم )عبد ا بار بن عاصم، وسليمان بن عبد الرمحن، وهشام بن عامر( عن إمساعيل بن عياش، عن 

 وليد بن عباد، عن عامر األحول، عن أيب صاحل اخلوالين، عن أيب هريرة فذكره.ال
 :دراسة علة الحديث

إال الوليد بن عباد. تفرد به: إمساعيل هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن عامر األحول  
 بن عياش.

ضا أعله ابلتفرد، قال: وهذا احلديث قلت: مل ينفرد الطرباين بتعليله ابلتفرد، بل وجدت ابن عدي أي
 .1بن عياش عن الوليد بن عباد  هبذا اللفظ ليس يرويه غري

أمحد بن سليمان بن أيوب بن خذمل، قال ابن حجر: رواه أبو علي عبد ا بار يف اتريخ " داراي " عن 
ين، والصواب: إال أنه قلب إسناده، جعله عن الوليد بن عباد، عن عاصم األحول، عن أيب مسلم اخلوال

 .2عامر األحول عن أيب صاحل"
. 9رقم  تقدمت ترمجتهقلت: مدار اإلسناد على إمساعيل بن عياش وهو ضعيف يف غري أهل بلده، 

، وقد ساق له ابن 3وليد بن عباد، وهو ذكره الذهيب يف امليزان، وقال جمهولوهذا روايته عن شيخه ال
اعيل بن عياش. وقد روى هو عن قوم ليسوا ابملعروفني. عدي عدة أحاديث، وقال: ال يروى عنه غري إمس

 .4ه هذه الروايةوذكر ل
 

 (2008ملهةمل كبن ابلي ر ث ملرتمج  ) - 1
 ( 4475طةلح مل ةلد  )ممل - 2
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 آخره: واعلم أن ذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة، وقال: ضعيف هبذا السياق. مث قال يف

أصل احلديث صحيح؛ بل متواتر، جاء عن مجع من الصحابة، منهم أبو هريرة دون ذكر أبواب دمشق 
 .1قدسوبيت امل

 رأي الباحث:

هذا احلديث هبذا السياق، وهبذا اإلسناد ضعيف لتفرد إمساعيل بن عياش عن الوليد بن عباد به. 
 د فهو جمهول.وإمساعيل بن عياش ضعيف، وأما الوليد بن عبا

 دون ذكر أبواب دمشق وبيت املقدس.وأما أصل احلديث فهو صحيح،  
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ثنا أحمد بن محمد الجمحي قال: نا إسحاق بن إبراهيم دحقال الطبراني:    -  79[  130]

الحنيني قال: نا عبد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى 
 .»صالة الليل والنهار مثنى مثنى«هللا عليه وسلم: 
 .مل يروه عن عبد هللا بن عمر إال احلنيين  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: 47( قال: حدثنا فهد. والطرباين يف الصغري)1963اثر ) شرح معاين اآلأخرج الطحاوي يف
 حدثنا أمحد بن حممد ا محي املصيصي.

ق بن إبراهيم احلنيين، عن عبد هللا بن عمر العمري، عن انفع، كالمها )فهد، وأمحد بن حممد( عن إسحا  
 عن ابن عمر.

 : دراسة علة الحديث

 عبد هللا بن عمر إال احلنيين.  ابلتفرد، قال: مل يروه عن  هذا اإلسناد أعله الطرباين
إبراهيم احلنيين وهو قلت: هو كما قال الطرباين، مل يروه عن عبد هللا بن عمر العمري إال إسحاق بن 

 .60ترمجته رقم    تضعيف تقدم
 .60وشيخ الطرباين جمهول، ترمجته أيضا تقدم رقم  

 .1ابن حجر: "ضعيف عابد"وعبد هللا بن عمر العمري ضعيف، قال  
(، والطيالسي  5122، و4791)  أخرجه اإلمام أمحدوأما احلديث فهو مروي عن ابن عمر بطرق كما  

(،  1499(، والدارمي )597(، والرتمذي )1295(، وأبوداود )1322(، وابن ماجه )2244)
(،  1211، و1210(، وابن خزمية )1962(، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )1666والنسائي )
اء ( من طريق يعلى بن عط1546(، والدار قطين )2494، و2484، 2483، 2453وابن حبان )

 عن على اإلزدي عن ابن عمر.
( من طريق عبد هللا بن أيب سلمة عن حممد بن عبد 4250(، والبيهقي )1547وأخرج الدار قطين )

 الرمحن بن ثوابن ، عن ابن عمر.
عبة يف حديث ابن عمر له: قال أبو عيسى: اختلف أصحاب ش( مث عقبه بقو 597أخرجه الرتمذي )

عن عبد هللا العمري عن انفع عن ابن عمر عن النيب صلى هللا عليه فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وروي  
وسلم حنو هذا والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال صالة الليل مث  

 بن عمر عن النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يذكروا فيه صالة النهار وقد مث  وروى الثقات عن عبد هللا
  عن انفع عن ابن عمر أنه كان يصلي ابلليل مث  مث  وابلنهار أربعا.روي عن عبيد هللا

 
 ( 3489ملتقذوح ) - 1
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"وإمنا تعرف هذه اللفظة من رواية احلنيين، فأما أصحاب مالك   (2927وقال الدار قطين يف العلل )

ليل " وغريه عن انفع، عن ابن عمر، وعن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر: يف صالة الفرووه يف "املوطأ
 صالة النهار، وهو الصحيح عن مالك".  دون

وقال: "واحملفوظ: عن ابن عمر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: صالة الليل مث  مث ، وكان ابن عمر   
 يصلي ابلنهار أربعا".

 رأي الباحث:

احلنيين وهو ضعيف، وشيخ الطرباين جمهول، وهو مشتمل على منت منكر، عيف، تفرد به  هذا اإلسناد ض
ة النهار، ألن الثقات رووا عن ابن عمر أنه كان يصلي ابلنهار أربعا، كما صرح به الرتمذي يف صال

ر والدار قطين أبن احملفوظ عن ابن عمر يف صالة الليل دون صالة النهار، وكان ابن عمر يصلي ابلنها
 أربعاً. 
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خالد قال: نا محمد بن سالم حدثنا أحمد بن يحيى بن قال الطبراني:  - 102[ 131]

المصري قال: نا يحيى بن عبد هللا بن بكير قال: نا مالك بن أنس، عن محمد بن عمرو، 
عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن من 

يا وب ذنوبا ال تكفرها الصالة وال الصيام وال الحج وال العمرة« قالوا: فما يكفرها  الذن
 .رسول هللا؟ قال: »الهموم في طلب المعيشة«

مل يروه عن مالك إال حي  بن بكري، تفرد به: حممد بن سالم. قال أمحد بن حي :  قال الطبراني:
ك؟ فقال: كنت عند ابن بكري جالسا، فجاءه فقلت: كيف مسعت هذا من ابن بكري ومل يسمعه أحد غري 

 دثنا مالك، وذكر هذا احلديثرجل، فذكر ضعف حاله، فقال ابن بكري: ح
 تخريج الحديث:

( من طريق الطرباين عن أمحد بن حي  بن خالد. واخلطيب يف 6/335أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء)
بد العزيز بن جعفر الربذعي، أان حممد بن عبد هللا ( قال: أخربنيه عبيد هللا بن ع1/124" التلخيص " )

أمحد بن عبد الرحيم األسواين الفقيه، يف جامع أسوان، وعبد هللا بن أيب سفيان السمناين، ان أبو جعفر 
( قال: أنبأان حممد بن يوسف بن يعقوب الرقي ثنا حممد بن عثمان 6737املوصلي. وابن عساكر )
 م بن عبد الوهاب الشيباين.الطرباين ثنا أمحد بن إبراهي

ن عبد هللا بن بكري قال: ان مالك بن أنس، عن حممد مجيعهم عن حممد بن سالم املصري قال: ان حي  ب
 بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين بتفرد حممد بن سالم.
 . 1حي  بن بكري، عن مالك خبرب موضوع"هو حممد بن سالم املصري، ضعيف، قال الذهيب: "حدث عن  

ائد هذا احلديث، ونقل عقبه قول الذهيب، مث قال: "وهذا فيما رواه فذكر اإلمام اهليثمي يف جممع الزو   
، وقال ابن حجر: "إسناده إىل 3، كما ذكره األلباين وعلق عليه بقوله "وهو هذا"2عن حي  بن بكري"

 .4حي  واهي"
 رأي الباحث: 

العلماء بنكارة   ه الطرباين بتفرد حممد بن سالم، وتفرده ال حيتمل، ألنه ضعيف، وصرحديث أعل هذا احل
 هذا احلديث، كما ذكران يف دراسة علة احلديث.

 

 
 (7613ر ث   3/568مدزمن مكابتلمل )  - 1
 ( 4293جممع ملزومئل ) - 2
 (924سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 3
 (2467ملترخدص معبع ) - 4
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا زهير قال الطبراني:  - 103[ 132]

الزهري، عن عمرو بن بن عباد قال: نا أبو بكر بن شعيب، عن مالك بن أنس، عن 
وسلم قال: »من تختم بالعقيق لم ، عن فاطمة، عن رسول هللا صلى هللا عليه 1الشريد

 .يزل يرى خيرا«
 مل يرو هذا احلديث عن مالك إال أبو بكر بن شعيب، تفرد به: زهري بن عباد.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

  ( 8744هذا، مث أورده اهليثمي يف جممع الزوائد ) مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين يف املعجم األوسط  
الطرباين يف األوسط، وعمرو بن الشريد مل يسمع من فاطمة، وزهري بن عباد الرؤاسي وثقه أبو  "رواه 

 حامت، وبقية رجاله رجال الصحيح".
 : دراسة علة الحديث

  الك.هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد زهري بن عباد عن أيب بكر بن شعيب عن م
يح، وقال ابن حبان: "شيخ يروي عن مالك قلت: فيه أبو بكر بن شعيب، وهو ليس من رجال الصح

( وقال غري 10014. وذكره الذهيب يف ميزان االعتدال )2ما ليس من حديثه ال جيوز االحتجاج به"
: "هذا ( نقل فيه قول ابن حبان، مث ذكر له هذه الرواية )حديث الرتمجة( وقال10019ثقة. ويف )

. وقال العقيلي: 4ا وزي هذه الرواية يف املوضوعات. وروى ابن 3كذب". ووافقه احلافظ يف اللسان
. ذكره السيوطي يف الآللئ املصنوعة يف األحاديث 5وال يثبت يف هذا عن النيب صلى هللا عليه وسلم شيء

 .6املوضوعة
 رأي الباحث:

ام اإلم  عيب عن اإلمام مالك، وتعليله صحيح، مل يرو عنهذا احلديث أعله الطرباين بتفرد أيب بكر بن ش
مالك إال أبو بكر بن شعيب، وهو ال حيتج حبديثه. وحديثه هذا ابطل، كما صرح به النقاد، قال فيه 
ابن حبان: هذا كذب، وذكره ابن ا وزي يف املوضوعات، وقال العقيلي: وال يثبت يف هذا عن النيب 

 ة علة احلديث.شيء. كما تقدم آنفا يف دراس
 عمرو بن شريد مل يسمع من فاطمة.وأيضا أعله اهليثمي ابالنقطاع، أبن 

 
 (4384ر ث  42/64ي  ولكذجل مبن ربةن يف ملثقةت. ونظذ: هتاوح ملهمةل لرمزي )اتب ي هق   وهقهللا مل جر   ك -1
 ( 1270مهذورني ) - 2
 (. 8770ملراةن ) - 3
 ( 3/57مملكضكابةت ) - 4
 (4/448ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 5
 ( 2/230ملآللئ مملصنكاب  يف مأرةيوم مملكضكاب  ) - 6
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 113[ 133]

، عن ابن 1بن بكير قال: نا مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثني عبد الرحمن بن عمر
رة لنبي صلى هللا عليه وسلم قال: »إن الخاصشهاب، عن عروة، عن عائشة، عن ا

 .الكلية، فإذا تحركت آذت صاحبها، فداووها بالماء المحراق«عرق 

 مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال عبد الرمحن، تفرد به: مسلم.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

سفاطي واحلاكم يف ( قال: حدثنا العباس بن الفضل األ4221أخرج الطرباين يف املعجم األوسط )
 حدثنا حممد بن صاحل بن هانئ، ثنا السري بن خزمية.   (  قال:8237املستدرك )

كالمها )العباس، والسري( عن أمحد بن يونس قال: ان مسلم بن خالد الزجني، عن عبد الرمحن بن 
 حممد املديين عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.

ر عن ابن مسلم بن خالد الزجني عن عبد الرحيم بن عم ( من طريق 379وأخرج العقيلي يف الضعفاء )
 شهاب، عن عروة، عن عائشة.

 : دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد مسلم بن خالد الزجني عن عبد الرمحن عن الزهري.
ديث، . وقال أبو حامت: ليس بذاك القوى منكر احل2تفرد به مسلم بن خالد الزجني. قال ابن معني: ثقة  

. وقال ابن عدي: حسن احلديث، 4. وقال النسائي: ضعيف3يكتب حديثه وال حيتج به، تعرف وتنكر
 .5أرجو أنه ال أبس به. قال ابن حجر: فقيه صدوق كثري األوهام

 قلت: أكثر أقوال األئمة على تضعيفه.

 
هع ابن مارث بن خةلل ابن اببل ملذ ن بن ابمذ  ولكذجل مل قدري من طذو   معلوم  روين حيىي بن ب مخترف يف إسنةي  - 1

  ومعةكث يف  4221أ ل بن حممل ملقكمس  ةل: رلهنة مارث بن خةلل ملزجني  ابن اببل ملذردث بن ابمذ  وملطربمي بذ ث 
ن كةن اببل ملذ ن   ن بن حممل ممللوب. م ( من طذو  أ ل بن وكنم ابن مارث بن خةلل  ابن اببل ملذ 8237مملاتلره )

( واببل ملذ ن بن حممل ممللوب؛ ملظة ذ أنهللا مأنصةري   ةل ملا يب  2998بن حممل اقةل ادهللا مألبةي يف سرار  ملض دف  )
 أوضة يف " مملدزمن ": "  ةل ملبخةري: روين ابنهللا ملكم لي ابجةئح  و كمجل مبن ربةن ". 

 أابذاهللا. وو أابرث.  ومن كةن اببل ملذ ن بن ابمذ ارث
 ( 227اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 2
 ( 8/183معذح وملت لول ) - 3
 ( 1/97ملض فةء ومملرتوكني لرناةئي ) - 4
 ( 6625ملتقذوح ) - 5
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 مث وجدت للحديث طرق آخرى:

 علوان عن هشام بن عروة عن أبيه به. ( من طريق احلسني بن 3/231أخرجه ابن عدي يف الكامل )
 .  1واحلسني بن علوان هو كذاب، سئل ابن معني عن هذا، فقال: كذاب

وذكر هذا احلديث ابن جوزي يف العلل املتناهية هبذا الطريق، وبطريق آخر عن هشام بن عروة عن 
وهو جمهول ويف "هذا حديث ال يصح فأما الطريق األول فال يعرف إال بعبد الرحيم  عائشة. وقال:

قال علي بن املديين ليس بشيء ويف احلديث الثاين احلسني بن علوان قال ابن اإلسناد مسلم بن خالد  
 .2عدي: "كان يضع احلديث"

 وأخرج ابن أيب أسامة يف مسند احلارث من طريق حي  بن هشام عن هشام بن عروة به.

. وقال 3كان ال يصدق، ترك حديثه"وحي  بن هشام هو السمسار قال أبو حامت: "كان يكذب و  
 . 4ائي: مرتوك احلديثالنس

 .5وقال ابن أيب حامت: "قال أيب: مل أزل ألتمس هذا احلديث، وهو حديث منكر"

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه مسلم بن على، وهو ضعيف، ويوجد له توابع، لكن كلها 
 ونكارة متنه، كما تقدم يف الدارسة.ماء بضعفه  ، ونص العليعترب هباضعيفة، ال  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4893اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 1
 ( 1474مل رل مملتنة د  ) - 2
 ( 9/195معذح وملت لول ) - 3
 ( 1/109وكني لرناةئي )ملض فةء ومملرت  - 4
 ( 2184مل رل كبن أيب رة  ) - 5
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 138[ 134]

قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، بن بكير 
ن ينبذ التمر والزبيب عن جابر بن عبد هللا، أن النبي صلى هللا عليه وسلم »نهى أ

 .معا، والعنب والرطب جميعا«
 مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن دينار إال ابن هليعة.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( عن بكار الليثي، عن عمرو بن دينار، عن جابرأن النيب صلى هللا 1811داود الطيالسي )  وأخرج أبو
 وبني الزبيب والتمر للنبيذ".  عليه وسلم "هنى أن خيلط بني البسر والتمر،

( قال: أخربان قريش بن عبد الرمحن، عن علي بن احلسن، 5050وأخرج النسائي يف السنن الكربى )
ن واقد، قال: حدثين عمرو بن دينار، قال: مسعت جابر بن عبد هللا يقول: " هنى قال: أخربان احلسني ب

 ى عن البسر، والتمر أن خيلطا نبيذا مجيعا".نيب هللا صلى هللا عليه وسلم عن البسر، والزبيب وهن
( قال: حدثنا إبراهيم قال: ان إبراهيم بن احلجاج السامي 2912وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )

ال: ان محاد بن ا عد اهلذيل عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا، "أن نيب هللا صلى هللا عليه ق
 خيلطا"وسلم هنى عن الرطب والبسر أن  

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة عن عمرو بن دينار، قال: مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن 
 هليعة.دينار إال ابن  

قلت: ظهر من ختريج احلديث أنه مل ينفرد به ابن هليعة عن عمرو بن دينار، بل اتبعه  بكار الليثي، 
 حسني بن واقد )ثالثتهم ( يرون عن عمرو بن دينار عن جابر.ومحاد بن ا عد اهلذيل، و  

م أجده إال يف والعنب والرطب مجيعا" فل  وأما اللفظ " العنب" يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم "
 رواية ابن هليعة عن عمرو بن دينار.

أخرجه  وروى احلديث عن جابر بطرق، وفيه النهي عن الرطب والبسر، مكان العنب والرطب، كما
( من طريق عطاء عن جابر يقول: »هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن 5601) البخاري يف صحيحه

 ( من طريق عطاء عن جابر حنوه.1986)  يف صحيحهمسلم  الزبيب والتمر والبسر والرطب«، وأخرج  
 رأي الباحث:

ثي، ومحاد بن ا عد اهلذيل، و هذا احلديث مل ينفرد به ابن هليعة عن عمرو بن دينار، بل اتبعه بكار اللي
 ب" ألنه تفرد به ابن هليعة.بدون اللفظ "العن -ثالثتهم  –حسني بن واقد  
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 1حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن عفير قال الطبراني:  - 191[ 135]

قال: نا يحيى بن راشد البراء قال: نا هشام بن حسان الفردوسي، عن أبي الزبير، عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من أكل من هذه الخضراوات فال  جابر، أن

، فإن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه الكراث، والبصل، والفجليقربن مسجدنا: الثوم، و
 .بنو آدم«

 مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال حي  بن راشد، تفرد به: سعيد بن عفري.  قال الطبراني:
  تخريج الحديث:

( من طريق سعيد بن عفري عن حي  بن راشد عن هشام بن حسان عن 37أخرجه الطرباين يف الصغري )
 جابر.أيب الزبري عن  

( من طريق داود بن أيب هند عن أيب الزبري 148(، ويف الصغري )2231وأخرجه الطرباين يف األوسط )
 البصل.أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ينهى عن أكل الكراث و   عن جابر

من طريق كثري بن  -واللفظ له  -(72  -563)  مسلم يف صحيحه(، و 15014)  أخرجه اإلمام أمحدو 
(  5054( من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي يف السنن الكربي )2226هشام، وأبو يعلى يف مسنده )

 من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عن مجيعهم عن هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن جابر. قال: هن

كراث، فغلبتنا احلاجة، فأكلنا منها، فقال: »من أكل من هذه الشجرة املنتنة، فال يقربن أكل البصل وال
 مسجدان، فإن املالئكة أتذى، مما يتأذى منه اإلنس«

(، وأبو عوانة يف مستخرجه 74 -564) مسلم يف صحيحه(، و 15069) أخرجه اإلمام أمحدو 
صلى هللا عليه وسلم قال: " من أكل من جابر عن النيب    ( من طريق ابن جريج عن عطاء عن 1227)

وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن مسجدان، فإن املالئكة تتأذى   -هذه البقلة، الثوم  
 مما يتأذى منه بنو آدم ". واللفظ ملسلم.

 جابر.  ( من طريق ابن جريج عن أيب الزبري عن 1224،  1223وأخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )
 ( من طريق اخلزاعي عن محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر.151549)  ه اإلمام أمحدأخرجو 
 ( عن خلف بن الوليد عن الربيع بن صبيح عن أيب الزبري عن جابر.15274)  أخرجه اإلمام أمحدو 
مسلم يف (، و 7359، و5452، و855) هالبخاري يف صحيح(، و 15299) أخرجه اإلمام أمحدو 

 ( من طريق ابن شهاب عن عطاء عن جابر.73  –  564)  صحيحه
 ( من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر.2321وأخرجه أبو يعلى يف مسنده )

 
(  ةل: و ل وناح إى جلجل صلو  ابةمل فأناةب  2382 ك س دل بن كثع بن ابفع لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1

 و ع ة. 
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 ر.( من طريق أيب غامن يونس بن انفع عن أيب الزبري عن جاب1561وأخرج الدواليب يف الكين واألمساء )

 :دراسة علة الحديث

الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن هشام بن حسان إال حي  بن راشد، هذا احلديث أعله 
 تفرد به: سعيد بن عفري.

 .1وهو ضعيف من أجل حي  بن راشد، ألنه ضعيف، ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: ضعيف
حيح خال قوله: هبذا  الطريق، وقال اهليثمي: هو يف الصويف روايته زايدة "الفجل"، وهي مل يثبت إال 

 .2"والفجل"
 .3وضعفه أيضا احلافظ يف الفتح بيح  بن راشد

وقال األرنوط: "ورواية الطرباين يف "الصغري" فيها زايدة الثوم والفجل، ويف إسنادها حي  بن راشد الرباء، 
 .4وهو ضعيف"

)اجملمع( وهي زايدة اثبتة من يف )الفتح( وشيخه اهليثمي يف    وقال األلباين: وهو ضعيف كما قال احلافظ
 .5طريق أخرى كما أييت دون قوله: )الفجل( فإنه مل يرد إال يف هذا الطريق

 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول بتفرد حي  بن راشد، وهو ضعيف، واحلديث روى بطرق كثرية، دون قوله: )الفجل( 
 فإنه مل يرد بطريق آخر. 

 
 
 
 

 
 ( 7545ملتقذوح ) - 1
 ( 1990جممع ملزومئل ) - 2
 ( 2/344اتح ملبةري ) - 3
 ( 1504حتقد  مانل أ ل ) - 4
 ( 2/652ملثمذ مملاتطةب ) - 5
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قال: نا سعيد بن أبي  1الطبراني: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبةقال  - 194[ 136]

، عن جابر، أن رسول هللا صلى هللا عليه 4، عن أبي الزبير3قال: أنا ابن لهيعة 2مريم
وسلم قال: »من قال حين ينادي المنادي بالصالة: اللهم رب هذه الدعوة التامة، 

سخط بعده. استجاب هللا عز رض عني رضاء ال والصالة القائمة، صل على محمد وا
 .وجل له«

 مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال ابن هليعة، وال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: أخربان أبو يعلى، حدثنا 96(، وابن السين يف عمل اليوم والليلة )14619)  أخرجه اإلمام أمحد
 ثمة.أبو خي

 كالمها )أمحد، وأبو خيثمة( عن احلسن بن موسى، عن ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر.
(  من طريق علي بن عياش، 680(، والنسائي )211(، والرتمذي )614)  البخاري يف صحيحهوأخرج  

 بن أيب محزة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد هللا: أن رسول هللا صلى هللا عليه عن شعيب
آت حممدا وسلم قال: " من قال حني يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة 

 الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته، حلت له شفاعيت يوم القيامة "
 :لة الحديثدراسة ع

شعيب بن أيب محزة عن روى هذا احلديث ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر، ورواه علي بن عياش، عن  
 حممد بن املنكدر عن جابر وخالفه يف منت احلديث.

وحديث أيب الزبري عن جابر، اليروى عن جابر إال هبذا اإلسناد، وذكره األلباين يف صحيح أيب داود 
حتقيق حديث حممد بن املنكدر عن جابر. وقال: "وهذا السياق خمالف  ( حتت540رقم  3/26)

 ر أن ذلك من ابن هليعة؛ فقد كان سيئ احلفظ".حلديث الباب! والظاه
وقال عثمان بن سعيد: قلت ليح  بن معني: كيف رواية ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر؟ فقال: ابن 

 هليعة ضعيف احلديث.
 

 
 (19 ك هق    قلمت  ذمجتهللا بذ ث )  - 1
 ( 2 ك هق    قلمت  ذمجتهللا حتت رلوم ر ث ) - 2
تبهللا   ك اببل و بن هلد   بن ابقب  معضذمي أبك اببل ملذ ن مملصذي ملقةضي صلو  من ملاةب   خرط ب ل مررتم  ك   - 3

(  و لكذجل  3563ولهللا يف مارث ب ض شيء مقذون.  قذوح ملتهاوح )ورومو  مبن مملبةره ومبن و ح ابنهللا أابلل من  عمهة 
( و ةل: اببل و بن هلد  : ض فكجل  ولهن رلوم مبن مملبةره ومبن و ح ومملقذي ابنهللا  2274ملا يب يف يوكمن ملض فةء )

 ( "ض دف". 346ومرتج هبة. و ةل ملناةئي يف ملض فةء ومملرتوكني )  أران وأجكي  وب ض مأئم  صحح رومو   ؤكء ابنهللا 
 ( 6291 ك حممل بن مارث بن  لرس مأسلي مكك ث أبك ملزبع مملهي صلو  إك أنهللا وللم.  قذوح ملتهاوح ) - 4
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 رأي الباحث:

 اإلسناد معلول ابلتغيري يف املنت، والصحيح ما رواه حممد بن املنكدر عن جابر لقرائن.هذا  

ن هذا املنت ال يروى عن جابر إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هليعة ، وهو ضعيف ، ال حيتمل : إأوالً 
 تفرده، ومل يقبل العلماء روايته عن أيب الزبريعن جابر.

ن جابر بسند صحيح، أخرجه البخاري، والرتمذي والنسائي، ونص العلماء اثنياً: هو خمالف ل ما ر وى ع 
 بصحة ذاك املنت.

امت الرازي: رواه شعيب بن أيب محزة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر، وقد طعن فيها، وكان بو حقال أَ 
، أو البن عرض شعيب على ابن املنكدر كتااب، فأمر بقراءته عليه، فعرف بعضا وأنكر بعضا، وقال البنه
اديث على أخيه: اكتب هذه األحاديث، فدون شعيب ذلك الكتاب، ومل يثبت رواية شعيب تلك األح
ذا احلديث الناس، وعرض علي بعض تلك األحاديث، فرأيتها مشاهبة حلديث إسحاق بن أيب فروة، وه

 . 1من تلك األحاديث
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المعلى الدمشقي قال: نا عبد هللا بن يزيد حدثنا أحمد بن  قال الطبراني:    -  199[  137]

عيد بن أبي عروبة، عن قال: نا صدقة بن عبد هللا، عن س  1بن راشد المقرئ الدمشقي

الحسن، عن سمرة بن جندب قال: »نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قتادة، عن 

 .أن يبيع المهاجر لألعرابي«

 .مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد بن أيب عروبة، تفرد به: صدقة بن عبد هللا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

لى الدمشقي، ثنا عبد هللا بن يزيد ( قال: حدثنا أمحد بن املع6869)  أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري
 ، عن احلسن، عن مسرة.بن راشد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد هللا، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة

 :دراسة علة الحديث

وبة، تفرد به: هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال سعيد بن أيب عر 
 صدقة بن عبد هللا.

 .2قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد. وفيه صدقة بن عبد هللا وهو ضعيف ضعفه ابن حجر يف التقريب

. وقال األلباين: "أمحد بن املعلى 3الدمشقي من شيوخ الطرباين، قال احلافظ: صدوق ىاملعل أمحد بن 
 .4الدمشقي ثقة

 رأي الباحث:

 معلول ابلتفرد، وهو ضعيف لضعف صدقة بن عبيد هللا.  "املهاجر لألعرايبفظ "هبذا الل هذا احلديث  

 
ي َرْدمةة ولكذ اببل و بن وزول بن رمشل اأهىن   ( مس ت أيب وقكل: مس ت 941 ةل مبن أيب رة  يف معذح وملت لول ) - 1

 ووصفهللا فلصل  وملاِفرْت  س ئل أيب ابنهللا اقةل: شد .  ابردهللا 
 ( 2913ملتقذوح ) - 2
 ( 108ملتقذوح ) - 3
 ( 3186سرا  ملصحدح  ) - 4



 
257 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
( من طريق 4596ار يف مسنده )(، والبز 20119واحلديث روى بلفظ "حاضر لباد" كما أخرج أمحد )

معاذ، حدثين أيب، عن مطر، عن احلسن، عن مسرة، " أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، هنى أن تتلقى 
 ىت تبل  األسواق، أو يبيع حاضر لباد ".األجالب، ح

  1520) مسلم يف صحيحه(، و 2140) البخاري يف صحيحهوله شاهد من حديث أيب هريرة أخرجه 
( بلفظ " ال يبيع حاضر 2175(، وأخرج ابن ماجه )5519(، والطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )18-

 لباد".

 مسلم يف صحيحه(، و 2158)  صحيحهالبخاري يفوأيضا له شاهد من حديث ابن عباس. أخرجه 
 ( 3439( وأبو داود )19-  1521)

 ( 2159) البخاري يف صحيحهوأيضا من حديث ابن عمر. أخرجه  

( من حديث ابن أيب ليلى عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا 5520وأخرج الطحاوي له شاهدا )
 عليه وسلم. 

 (5513ي )وأيضا له شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري أخرجه الطحاو 
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قال: نا عبد الغفار بن داود أبو   1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:    -  219[  138]

، عن 4قال: نا أبو مجلز الحق بن حميد 3قال: نا حيان بن عبيد هللا 2صالح الحراني

ابن عباس قال: »كانت راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، 

 إله إال هللا محمد رسول هللا« . مكتوب عليه: ال

 ديث عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حيان بن عبيد هللا.ال يروى هذا احل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

ْم ذ ّي" 2818أخرجه ابن ماجة )  )1681(( قال: حدثنا عبد هللا بن إسحاق الواسطي الناقد. والرتّ 
د هللا، وابن رافع( عن حي  بن إسحاق الساحليين، حدثنا يزيد بن ا )عبكالمه.قال: حدثنا حممد بن رافع

يد حيدث عن ابن عباس قال: »كانت راية رسول هللا صلى  ،حيان. قال: مسعت أاب جملز  الحق بن مح 
 هللا عليه وسلم سوداء، ولواؤه أبيض«. بدون الزايدة.

م بن احلجاج، حدثنا حيان بن عبيد براهيثنا إ( قال: حد2370وأخرجه أبو يعلى املوصلي يف مسنده )
هللا بن حيان أبو زهري العدوي، حدثنا أبو جملز، عن ابن عباس قال: وحدثنا عبد هللا بن بريدة، عن 

 أبيه: »أن راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض«.
خرمي، ان حممد بن أيب يه املزجنو  أمحد بن عن ( 424رقم  2/416وأخرج أبو الشيخ األصبهاين )  

السري، ان عباس بن طالب، عن حيان بن عبيد هللا، عن أيب جملز، عن ابن عباس، قال: كانت راية  
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، مكتوب فيه: ال إله إال هللا حممد رسول هللا.

 :دراسة علة الحديث

 بيد هللا.  هبذا اإلسناد، تفرد به حيان بن ع ال يروى هذا احلديث عن ابن عباس إال

 
 ( 3 ك ض دف  قلمت  ذمجتهللا حتت رلوم ر ث ) - 1
 ( 8هق    قلمت  ذمجتهللا بذ ث )  - 2
ُ ع  ةل ملبخةري: لكذ ملصرت منهللا مكخ -  3 تالط . ولكذجل مبن اَبِلي يف ملض فةء   ك ردةن بن اببدل و بن ردةن أبك 
(. و ةل  7491(  ةل: وابةم  مة وذووهللا إاذميمت ونفذي هبة. و ةل أبك رة : صلو . ولََكذجل مبن ِربَّةن يف "ملثقةت" )3/347)

 ( 87ر ث  4/347( واترو  مإلسالم )2841رلم و ةجل. أنظذ لاةن مملدزمن) ملا يب: ولهللا منةكع و ذمئح  ومة رأوت أ
ر  مبن  دل مبن س دل ملالوسي ملبصذي أبك جمرز مشهكر بهندتهللا هق  من كبةر ملثةلث .  قذوح ملتهاوح   ك ك - 4
(7490) 



 
259 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
فرواه عن أيب جملز عن ابن عباس قال: كانت راية رسول هللا صلى هللا عليه  1وخالفه يزيد بن حيان

 وسلم سوداء، ولواؤه أبيض. فلم يزد فيه قوله: " مكتوب عليه: ال إله إال هللا حممد رسول هللا".
يونس بن عبيد، موىل ( من طريق 1680ما أخرجه الرتمذي )وله شاهد من حديث الرباء بن عازب 

حممد بن القاسم قال: بعثين حممد بن القاسم إىل الرباء بن عازب أسأله عن راية رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم، فقال: كانت سوداء مربعة من منرة.
نت راية النيب  ( من حديث أيب هريرة قال كا4/225) وأيضا له شاهد آخر ما أخرجه ابن عساكر

( قطعة قطيفة سوداء كانت لعائشة وكان لواؤه أبيض وكان حيملها سعد بن عبادة )صلى هللا عليه وسلم
 مث يركزها يف األنصار يف بين عبد األشهل.

 وأما رواية حيان بن عبيد هللا فهي مضطرب بوجهني.
م آنفاً. فزاد يف املنت قوله: " كما تقد  -كالمها  –بو صاحل احلراين أوالً: روى عنه عباس بن طالب، وأ

 توب عليه: ال إله إال هللا حممد رسول هللا".مك
وروى عنه إبراهيم بن احلجاج بدون زايدة قوله " مكتوب عليه: ال إله إال هللا حممد رسول هللا"، كما 

 تقدم يف ختريج احلديث. 
جعله من مسند بريدة، كما تقدم يف فرواه عن ابن عباس، ومرة رواه ، ف اثنياً: رواه إبراهيم بن احلجاج

 ريج احلديث.خت
( من حديث أيب هريرة من طريق حممد بن أيب محيد ، عن الزهري ، عن سعيد 419وأخرجه أبو الشيخ )

 بن املسيب ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى هللا عليه وسلم ، مثله.
، وآفته حممد بن أيب محيد تفرد من حديث الزهري وال سعيد ابن املسيبوهذا منكر جدا وال أصل له  

 . 3. وقال البخاري: هو منكر احلديث2منكر احلديث ليس حديثه بشيئ  فقد قال فيه ابن معني:  ،به

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد معلول إبدراج يف املنت، ألن هذه الزايدة مل يثبت بسند صحيح، وحيان بن عبيد هللا قد 
 رشدين وهو ضعيف.إضطرب يف احلديث، وأيضا فيه أمحد بن  

 
 

 ( أخك مقة ل  صلو  خيطئ. 7707 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 (1672(  وملهةمل كبن ابلي ) 800لوري ر ث )اترو  مبن م ني رومو  مل  - 2
 ( 168ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 274[ 139]

سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: »ضحى 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبش أقرن، أعين، فحيل«.

 أيب أيوب إال روح بن صالح.مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن    الطبراني:قال 
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا 11577( عن األسلمي. الطرباين يف املعجم الكبري)8132أخرج عبد الرزاق يف مصنفه )
 أمحد بن رشدين، ثنا روح بن صالح، ثنا سعيد بن أيب أيوب.

 فذكره.  عن داود بن احلصني عن عكرمة، عن ابن عباسكالمها )األسلمي وسعيد بن أيب أيوب( 
 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
تقدمت قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح، وهو ضعيف، 

 تج به. . وكذا شيخ الطرباين أمحد بن رشدين ال حي63برقم    ترمجته
( وقال: "رواه الطرباين يف األوسط والكبري وهذا لفظه، وإسناده 5975وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد )

 حسن".
ومدار احلديث على داود بن حصني، وهو ضعيف عن عكرمة، قال فيه ابن املديين: ما روى عن 

. وقال 3روى عنه، لرتك حديثه . وقال أبو حامت: لوال أن مالكا2زرعة: لني. وقال أبو 1عكرمة، فمنكر
. قال ابن حبان: حدث حديثني 4أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكري، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة

وهذا  .5منكرين عن الثقات ماال يشبه حديث األثبات طب جمانبة روايته ونفي االحتجاج مبا انفرد به
 ن عكرمة، ومل يتابعه أحد.روايته ع

 أيب سعيد؛  ثوله شاهد من حدي
قال: ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بكبش أقرن، فحيل، ميشي يف سواد، وأيكل يف سواد، 

 وينظر يف سواد.

 
 (3/409معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 نفم مملذجع ملاةب .   - 3
 ( 2/5مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 4
 (325مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 5
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قال: حدثنا حممد بن   3128( قال: حدثنا حي  بن معني. و"ابن ماجة"  2796كما أخرجه أبو داود )

، ويف "الكربى" 7/220ج. و"النسائي"  قال: حدثنا أبو سعيد األش  1496والرتمذي"    عبد هللا بن منري.
4464 . 

 قلت: ليس فيه لفظ "أعني". وما وجدته إال يف حديث ابن عباس.
 

 رأي الباحث: 

ومدار احلديث   هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن سعيد بن أيوب إال روح بن صالح، وهو ضعيف.
 على داود بن حصني، وهو ضعيف، وخاصة عن عكرمة. 

سعيد اخلدري، لكن ليس فيه لفظ "أعني"، وما وجدته إال يف حديث ابن  ن حديث أيبوله شاهد م
 عباس، فهذه الزايدة منكرة.
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األفطس، حدثنا أحمد بن خليد قال: نا يوسف بن يونس  قال الطبراني:    -  448[  140]  

عن ابن عمر أخو أبي مسلم المستملي قال: نا سليمان بن بالل، عن عبد هللا بن دينار،  

، دعا هللا عبدا قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »إذا كان يوم القيامة

 .من عبيده، فيوقف بين يديه، فيسأله عن جاهه، كما يسأله عن ماله«
حلديث عن عبد هللا بن دينار إال سليمان بن بالل، تفرد به: يوسف بن مل يرو هذا ا قال الطبراني:

 .يونس

 :الحديثتخريج 

( قال: حدثنا أمحد بن خالد احلليب أبو عبد هللا، حبلب سنة 18أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
مثان وسبعني ومائتني، حدثنا يوسف بن يونس األفطس أخو أيب مسلم املستملي. ومتام يف فوائده   278

سنة مخس وأربعني    عليه يف  ( قال: أخربان أبو بكر حممد بن أمحد بن يوسف بن بريد الكويف قراءة104)
وثالمثائة، وحدثين أبو جعفر أمحد بن إسحاق بن حممد بن يزيد احلليب القاضي يف آخرين، قالوا: ثنا أبو 
عبد هللا أمحد بن خليد بن يزيد بن عبد هللا الكندي حبلب، ثنا أبو يعقوب يوسف بن يونس األفطس. 

 عمر.  عن سليمان بن بالل عن عبد هللا بن دينار عن ابن 

 الحديث: راسة علةد

مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن دينار إال سليمان بن  "هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: 
 بالل، تفرد به: يوسف بن يونس".

ذكره ابن عدي يف الكامل، وقال: "وكل ما روى عمن روى من الثقات   قلت: يوسف بن يونس األفطس
 .2جيوز االحتجاج مبا انفرد به. ووثقه الدار قطينال  . وقال ابن حبان:1منكر"

. 3"هذا احلديث غريب جداً، ال أعلمه يروى إال هبذا اإلسناد، تفرد به أمحد ابن خليد" :قال اخلطيب
 ." يوسف يروي عن سليمان ما ليس من حديثه، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد  :وقد قال ابن حبان فيه

 
 ( 2079ملهةمل كبن ابلي ) - 1
 (9894مدزمن مكابتلمل )  - 2
 (4157ر ث  8/668اترو  بغلمي )  - 3
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. وقال ابن 1" ال أصل له من كالم النيب عليه الصالة والسالم " :يث وقال". مث ساق له هذا احلد

 .2القيسراين: "وهذا عن سليمان هبذا اإلسناد منكر، ال يرويه عن سليمان غري يوسف"

 .3املوضوعات، والسيوطي يف الآللئ املصنوعةذكره ابن ا وزي يف  

 .4وال السلفوذكره األلباين يف الضعيفة، وقال: موضوع، ونقل فيه أق

 رأي الباحث:   

هذا احلديث معلول ابلتفرد، ال يرويه غري األفطس، وصرح العلماء أبن ال أصل له من كالم النيب صلى 
 هللا عليه وسلم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1237)  مهذورني كبن ربةن - 1
 (1022 اكذ  معفةظ )  - 2
ُي )2/70(  وملآللئ مملصنكاب  )1534مل رل مملتنة د  ) - 3  ( 2/268(  ومملكضكابةت كبن معك
 ( 2690ملض دف  ) - 4
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا موسى بن أيوب الشعيثي قال الطبراني:  - 472[ 141]

زهر، عن ابن عون، عن الشعبي، عن ابن قال: نا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن األ

 قال: »جودة الخط« 1وجل: }أو أثارة من علم{عباس، في قوله عز 

 .األزهرمل يرو هذا احلديث عن ابن عون إال عمرو بن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

قا ال ( قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن حي  املزكي، ح3695أخرجه احلاكم يف املستدرك )
يق الطرباين "يف على العادة، ثنا أبو العباس حممد بن إسحاق، ثنا أبو مهام بن أيب بدر. واخلطيب من طر 

 موسى بن أيوب النصييب. عن (  532ا امع ألخالق الراوي" )

م بن أيب بدر، وموسى بن أيوب النصييب( عن حي  بن سعيد، عن عمرو بن األزهر، عن كالمها )أبو مها
 ن الشعيب، عن ابن عباس فذكره.ابن عون، ع

 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن ابن عون إال عمرو بن األزهر".  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

 .120  تقدمت ترمجتهقلت: عمرو بن األزهر رمي ابلكذب،  

أخرجه اإلمام ني، وروى عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "هو اخلط". وإسناده صحيح على شرط الشيخ
 (.3694(، واحلاكم يف املستدرك )1992)  أمحد

كم يف املستدرك، وقال: " هذا زايدة عن ابن عباس يف قوله عز وجل وحديث عمرو بن األزهر ذكره احلا 
 وسكت عنه الذهيب يف التلخيص.   .2غريبة يف هذا احلديث " يعين لفظ "جودة"

 رأي الباحث:  

 لكذب، وفيه لفظ "جودة" مل يثبت إال من طريقه.مرو بن األزهر وهو رمي ابهذا احلديث معلول بتفرد ع 

 
 
 

 
 ( 4سكر  مأرقةف ) - 1
 ( 3695مملاتلره ) - 2
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 المبحث السادس

 األحاديث التي ذكر فيها التفّرد 

 وهي معلولة باالنقطاع أو اإلرسال الخفي
 

 وفيه مخسة عشر حديثاً 
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أبي قال: نا حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: نا قال الطبراني:  -18[ 142]

، عن 2مكحول، عن 1ب عبيد هللا بن عبيد الكالعيسويد بن عبد العزيز، عن أبي وه
»من أتى منكم نافع، عن ابن عمر، أسند حديثا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال:  

 .الجمعة فليغتسل«
د. تفرد مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال أبو وهب، وال عن أيب وهب إال سوي  قال الطبراني:

 به: احلوطي

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا 622و )احلميدي( )(  5رقم    1/102أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا عبد هللا بن 877) 2/2" البخاري يف صحيحهإمساعيل بن أمية، وأيوب السختياين. و"

قال: حدثنا حي  بن حي  التميمي، وحممد (  1-  844)  مسلم يف صحيحهيوسف. قال: أخربان مالك. و 
( قال:  1088بن رمح بن املهاجر. قاال: أخربان الليث )ح( وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث. و"ابن ماجة" )

حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري، حدثنا عمر بن عبيد، عن أيب إسحاق. و"النسائي" يف "الكربى" 
( قال: أخربان 1689(، ويف "الكربى" )1405اجملتىب ) مالك. ويف ( قال: أخربان قتيبة، عن 1690)

(  1688حممد بن مشار. قال: حدثنا حممد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن احلكم. ويف "الكربى" )
 قال: أخربان عبيد هللا بن فضالة، قال: أخربان حممد، قال: حدثنا معاوية، عن حي  بن أيب كثري. 

كثري، واحلكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي، والليث     بن أيبوأيوب، وحي مجيعهم )مالك بن أنس،
 بن سعد( عن انفع، فذكره.

( قال: حدثنا أمحد بن عبد هللا بن زايد ا بلي.  ويف مسند الشاميني 2007أخرج الطرباين يف األوسط )
وطي، بن زيد احل  و زيد أمحد( قال: حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة، ثنا أيب، ح، وحدثنا أب1361)

( قال: حدثنا شجاع 288وأمحد بن عبد هللا بن زايد األعرج. وابن مجيع الصيداوي يف معجم الشيوخ )
 بن فارس، حدثنا أمحد بن زكراي.

 
 (. 4319 ك صلو  لكذجل معةاظ يف ملتقذوح ) - 1
 (. 6875اقدهللا كثع مإلرسةل مشهكر. ملتقذوح ) ك مهحكل ملشةمي أبك اببل و هق   - 2
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ثالثتهم )أبو زيد أمحد بن زيد احلوطي، وأمحد بن عبد هللا بن زايد األعرج، وأمحد بن زكراي( عن عبد 

ن عبد العزيز قال: ان أبو وهب عبيد هللا بن عبيد الكالعي، ان سويد ب حلوطي قال:الوهاب بن جندة ا
 عن مكحول، عن انفع، عن ابن عمر فذكره.

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "مل يرو هذا احلديث عن مكحول إال أبو وهب، وال عن أيب 
 احلوطي".وهب إال سويد. تفرد به:  

 انفع إال هبذا اإلسناد، تفرد به احلوطي.  عن مكحول عن  قلت: ال يروى

.  1واحلوطي ثقة، لكن فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف، قال البخاري: عنده مناكري، أنكرها أمحد
 .66  تقدمت ترمجته رقم

 . 2هو مكحول الشامي أبو عبد هللا ثقة فقيه كثري اإلرسال مشهور

 الباحث:رأي 

عن انفع إال أبو وهب، ومل يرو عن أيب وهب إال سويد   تفرد، مل يرو عن مكحولهذا اإلسناد معلول ابل
بن عبد العزيز، تفرد به احلوطي، وسويد ضعيف، ال يقبل تفرده، ومكحول كثري اإلرسال ال يقبل عنعنته، 

 ويف هذا احلديث مل يصرح ابلتحديث.

 

 

 

 

 
 (2282ر ث   4/148ملتةرو  ملهبع ) - 1
 (. 6875ملتقذوح ) - 2
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نا أبي قال: نا بقية بن  حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: قال الطبراني:  -23[ 143]

د، عن األوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: الولي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها 

 .»الثا من الكبائرعلى شيء، فامتنعت عليه، كتب هللا عليها ث

 ية، تفرد به: احلوطي.وزاعي إال بقمل يروه عن األ  قال الطبراني:

 :تخريج الحديث

هذا احلديث أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط هذا، ومل أجده عند غريه، ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
 (  5220رقم )

 :دراسة علة الحديث

 نه مدلس".هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد بقية، ذكره اهليثمي وقال: "وفيه بقية، وهو ثقة ; ولك

األحاديث الضعيفة وقال: "ومن احملتمل أن يكون تلقاه عن يوسف وذكر األلباين هذا احلديث يف سلسلة  
بن السفر عن األوزاعي به، مث أسقطه ودلسه، فإن له مثل هذه العادة، فقد سبقت له بعض األحاديث 

 .1رواها عن األوزاعي وبينهما يوسف هذا، وهو متهم ابلكذب"

 .2وفيه نكارة "  حديث غريب،وقال: وهو  

 رأي الباحث:

 اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال الطرباين.هذا   -1
 تفرد به بقية، وهو ثقة، لكنه مدلس، وهذا عنعنته. -2
 أعل األلباين هذا احلديث ألجل عنعة البقية، كما تقدم يف الدراسة. -3

 

 

 

 
 (2473لض دف  )سرار  مأرةيوم م - 1
 نفم مملذجع.   - 2
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رحمن ال: نا سليمان بن عبد الحدثنا أحمد بن إبراهيم ققال الطبراني:  - 69[ 144]

ا الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي قال: نا سفيان الثوري، عن عبد الدمشقي قال: ن
الرحمن بن عبد هللا، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد هللا بن مسعود 
قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا أشرع أحدكم بالرمح إلى الرجل فإن  

 ، فليرفع عنه الرمح«.ان سنانه عند ثغرة نحره، فقال: ال إله إال هللاك
مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال الصلت بن عبد الرمحن. تفرد به: سليمان بن عبد   قال الطبراني:

 .الرمحن 
 تخريج الحديث:

يم الدمشقي، ( قال:  حدثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراه10292أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
الصلت عن الثوري عن عبد الرمحن بن عبد هللا عن قتادة عن أيب جملز ثنا سليمان بن عبد الرمحن عن  

 ( من طريق الطرباين.4/209عن أيب عبيدة عن ابن مسعود مرفوعاً، وأبو نعيم يف حلية األولياء )
عمرو، ثنا أبو إسحاق عن ( قال: حدثنا معاوية بن 2رقم  1/148وابن أيب أسامة يف مسند احلارث )

 هللا عن قتادة به.  عبد الرمحن بن عبد
 : دراسة علة الحديث

 سليمان بن عبد الرمحن عن الصلت عن سفيان.  أعله الطرباين بتفرد  االسنادهذا  
 .1وقال أبو نعيم: " غريب من حديث الثوري، مل نكتبه إال من حديث الصلت "

قال أبو حامت: صدوق، مستقيم احلديث . 58احلديث رقم تقدم ترمجته يف سليمان بن عبد الرمحن و 
ولكنه، أروى الناس عن الضعفاء واجملهولني، كان عندي يف حد: لو أّن رجاًل وضع له حديثا مل يفهم، 

. قال 3الصلت بن عبد الرمحن، قال فيه العقيلي: جمهول ابلنقل ال يتابع على حديثهو . 2وكان ال ميّيز
: "هو جمهول. وقال األزدي: " األلباين  قالو   .4ه حدث بدمشقون كوفيا إال أنطين: يشبه أن يكالدار ق

 .5مل يسمع من أبيه"  -وهو ابن عبد هللا بن مسعود    -ال تقوم به حجة ". وقال: "وأبو عبيدة  
 رأي الباحث:

حجة، وكذا معلول هذا احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به الصلت بن عبد الرمحن وهو ال تقوم به 
 .مل يسمع من أبيهنقطاع ألن أاب عبيدة  ابال

 
 ( 4/209ررد  مأولدةء ) - 1
 ( 4/129معذح وملت لول )- 2
 ( 744ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 3
 ( 5/291مل رل لرلمر  طب ) - 4
 (2332سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 5
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حدثنا أحمد بن يحيى قال: نا محمد بن سفيان قال الطبراني:  - 106[ 145]

، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس قال: 2قال: نا بكر بن مضر 1الحضرمي

 .الجنازة«»رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام 
 مل يرو هذا احلديث عن بكر بن مضر إال حممد بن سفيان.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال حدثنا نصر بن علي ا هضمي، وهارون بن عبد هللا احلمال. والرتمذي 1483أخرجه ابن ماجه )
أيب داود، قال: ( قال: حدثنا ابن  2756( قال: حدثنا أبو موسى حممد بن املث . والطحاوي )1010)

عن حممد   _أربعتهم_  قال: حدثنا هارون بن عبد هللا.(  3608ار. وأبو يعلى املوصلي )ثنا حممد بن بش
( قال: فإذا ربيع 2755وأخرج الطحاوي ) بن أيب بكر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس.

 ا يزي، وابن أيب داود قاال: حدثنا أبو زرعة عن يونس بن يزيد به.
 : علة الحديث دراسة

 حممد بن سفيان احلضرمي عن بكر بن مضر.الطرباين بتفرد    هذا اإلسناد أعله
 قلت: احلديث ر وى عن يونس بن يزيد بثالثة طرق.

أربعتهم   -األول: روى )نصر بن علي، هارون بن عبد هللا، أبو موسى حممد بن املث ، وحممد بن بشار(  
 د عن الزهري عن أنس.عن حممد بن أيب بكر عن يونس بن يزي  -

 يزي، وابن أيب داود قاال: حدثنا أبو زرعة عن يونس بن يزيد به.ى ربيع ا الثاين: رو 
 الثالث: روى أمحد بن حي  عن حممد بن سفيان احلضرمي عن بكر بن مضر عن يونس بن يزيد به. 

 .قلت: تفرد حممد بن سفيان عن بكر بن مضر، ومل يتابعه أحد، كما قال الطرباين
. وقال األلباين: "وحممد بن 3ال: "مل أعرفه"ه اهليثمي يف جممع الزوائد وقوحممد بن سفيان مل أعرفه. ذكر 

(: " حممد بن سفيان 9/106سفيان احلضرمي مل أعرفه، إال أن يكون الذي يف " ثقات ابن حبان " )
عفر الرتمذي املتفقه العامري من أهل مصر، يروي عن بكر بن مضر، والليث ابن سعد، روى عنه أبو ج

 .4. وعليه يكون )احلضرمي( حمرف من )املصري( بغداد ". فإنه من هذه الطبقة"الذي كان يف

 
 مل أابذاهللا.  - 1
 (. 751 ك بهذ بن مضذ مبن حممل مبن رهدث مملصذي أبك حممل أو أبك اببل مملرك هق  هبت.  قذوح ملتهاوح ) - 2
 (12358جممع ملزومئل رلوم ر ث ) - 3
 ( 2696ر ث  6/221سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 4
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 وهناك علة أخرى يف هذا احلديث.
(: سألت حممدا عن هذا احلديث فقال: غلط فيه حممد بن بكر، 248قال أبو عيسى يف العلل الكبري )

 ، عن ابن عمر فعله.إمنا يروى عن يونس، عن الزهري، عن سامل
( وعلق عليه بقوله: " قلت: حممد بن بكر مع 739رتمذي هذا يف إرواء الغليل )اين قول الفذكر األلب

أنه ثقة حمتج به يف " الصحيحني " فإنه مل يتفرد به بل اتبعه أبو زرعة قال: أنبأان يونس بن يزيد ; لكنه 
ون الزهري مل يح، وال علة له عندي، إال أن يكزاد يف آخره: " وخلفها ". أخرجه الطحاوي بسند صح

  أعلم".يسمعه من أنس، وهللا
لكن احلديث أعله األمام أمحد ألجل يونس بن يزيد. قال أبو داود: "مسعت أمحد ذكر له حديث حممد 
بن بكر الربساين، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم، وأاب بكر، 

 انوا ميشون أمام ا نازة؟وعمر ك
 .  1يعين الوهم من يونس؛ لعله حدثه حفظاً"هذا    فقال:

. قال 2ويونس بن يزيد وثقه العلماء كتابه، وأما حفظه فكان يهم فيه. قال ابن املبارك: "كتابه صحيح"
 .3أمحد: "إذا حدث من حفظه خيطئ"

عيينة، علياً يقول: "أثبت الناس يف الزهري، ابن  وقال يعقوب الفارسي عن حممد بن عبد الرحيم: مسعت  
 .4نس من كتابه"وزايد بن سعد، مث مالك ومعمر، ويو 

 .5قال أبو زرعة: "كان صاحب كتاب، فإذا حّدث من حفظه مل يكن عنده شيء"
 رأي الباحث:

 الطرباين.هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد حممد بن سفيان عن بكر بن مضر، وهو كما قال   -1
 ل.حممد بن سفيان مل أعرفه، فتفرده، غري مقبو  -2
 الزهري مل يسمع هذا عن أنس. -3
 رواية يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس، هو وهم من يونس. -4
 واحملفوظ هو الزهري عن سامل. -5

 
 ( 0192ماةئل مإلمةم أ ل )  - 1
 (9/248معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 ( 2/765ل ملرتماي كبن رجح )شذح ابر  - 3
 (9/248معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 4
 ( 2/765شذح ابرل ملرتماي كبن رجح ) - 5
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا يحيى بن بكير قال الطبراني:  - 169[ 146]

سلمة، مضر، عن خالد بن يزيد، عن أبي الزبير، عن عبد هللا بن أبي قال: نا بكر بن 

با من نسائه، ثم يصبح عن عائشة، أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان »يصبح جن

 .صائما ذلك اليوم«

مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن أيب سلمة إال أبو الزبري، وال عن أيب الزبري إال خالد   قال الطبراني:
  .د، تفرد به: بكر بن مضربن يزي

 تخريج الحديث:

( من طريق 2970( من طريق عبد هللا بن عبد احلكم ، و)2969السنن الكربى )أخرجه النسائي يف 
( من طريق حي  بن بكري، وأخرجه ابن شاهني يف 169عثمان بن صاحل، والطرباين يف املعجم األوسط )

بن عبد الرمحن بن وهب عن عمه )عبد هللا بن وهب(، ( من طريق أمحد  397انسخ احلديث ومنسوخه )
ن صاحل، وعبد هللا )عثمان ب -كلهم  –( من طريق إدريس بن حي  750ملتفق واملفرتق )واخلطيب يف ا

بن وهب، وحي  بن بكري، وإدريس بن حي ( عن بكر بن مضر عن خالد بن يزيد، عن أيب الزبري، عن 
 عبد هللا بن أيب سلمة، عن عائشة.

شدين قال: ان عبد هللا بن حممد ( قال: حدثنا أمحد بن ر 350وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
 يب الزبري عن عبد هللا بن أيب سلمة عن عائشة.الفهمي قال: ان ابن هليعة عن أ

 دراسة علة الحديث:

و الزبري، وال عن أيب أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن أيب سلمة إال أب
 بن مضر.الزبري إال خالد بن يزيد، تفرد به: بكر  

(، وقال: 117رقم  3/79يف التاريخ ) الذهيب قلت: عبد هللا بن أيب سلمة ثقة، وثقه النسائي ذكره
( 365روى عن عائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وقيل: مل يلقهم، وقال العالئي يف جامع التحصيل )

 ه أدركهما.عن عائشة وأم سلمة رضي هللا عنهما قاله شيخنا الذهيب وما أظن أخرج له النسائي
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( قال: وقد 5/381هو حممد بن مسلم بن تدرس، ذكره الذهيب يف سري أعالم النبالء )  -وأبو الزبري

: "صدوق إال أنه ابن حجر  قالو   ، منها التدليس.عيب أبو الزبري أبمور ال توجب ضعفه املطلق 
 .1يدلس"

 .2م املصري ثقة فقيههو خالد ابن يزيد ا محي ويقال السكسكي أبو عبد الرحي  -خالد بن يزيد
رجال هذا احلديث ثقات، مث وجدت احلديث من طريق عبد هللا بن حممد الفهمي عن ابن هليعة عن أيب 

ن أيب سلمة . وقال: مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا ب350الزبري به. أخرج الطرباين يف األوسط برقم 
 إال أبو الزبري، تفرد به: ابن هليعة.

عبد هللا بن أيب سلمة، وأبو الزبري هو صدوق مدلس، وأما عبد   الزبري تفرد به عن   فعرف من هذا أن أاب
 هللا بن أيب سلمة ثقة، لكنه يرسل عن عائشة، كما مر آنفا.

أبو الزبري املكي، عن عبد هللا بن ( ورواه  3863رقم السوال    15/97وقال الدار قطين يف العلل )
 .بن مضر، عن خالد بن يزيد، عن أيب الزبري  أيب سلمة، أن عائشة حدثته. قال ذلك بكر

 وخالفه ابن إسحاق؛ 
فرواه عن عبد هللا بن أيب سلمة، عن عراك بن مالك، والنعمان بن أيب عياش، عن أيب بكر بن عبد 

 ، وهو أصح.3اقالرمحن، عن عائشة وقد تقدم حديث ابن إسح

 رأي الباحث:

ع عبد  بن أيب سلمة، رجاله ثقات، لكن مل يتيقن مسا هذا اإلسناد معلول بتفرد أيب الزبري عن عبد هللا
 هللا بن أيب سلمة عن عائشة، إن مل يثبت مساعه فيكون منقطعا.

 

 
 ( 6291ملتقذوح ) - 1
 (1691 قذوح ملتهاوح )  - 2
   ابن اببل و بن أيب سرم   و ك أخك مملةجشكن ابن  (  ةل: اذومجل حممل بن إسحة 15/94 ك أخذجهللا يف مل رل ) - 3

ابذمه بن مةلك  وملن مةن بن أيب ابدةش  ابن أيب بهذ بن اببل ملذ ن  أن اببل ملذ ن بن معةرث يخل ابرى أم سرم    
نيب  أرسل لككمن مكى ابةئش  إى ابةئش   اأخرب هللا بالك ابن مل   اأخرب هللا ابن ملنيب صرى و ابردهللا وسرث  مث إن اببل ملذ ن

 صرى و ابردهللا وسرث وأسنلجل يف دخذجل ابن أيب  ذوذ   ابن ملفضل بن اببةس. 
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن بكير قال: نا قال الطبراني:  - 225[ 147]

ن عطاف بن خالد المخزومي قال: حدثني أمية بن محمد بن عبد هللا بن مطيع، عن اب

، عمر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »من مات وال بيعة عليه

 .مات ميتة جاهلية«

 مل يرو هذا احلديث عن أمية بن حممد إال عطاف بن خالد، تفرد به: حي  بن بكري.  قال الطبراني:

 يج الحديث:تخر

بن اثبت بن عبد هللا بن الزبري ( قال: أخربان عبد هللا بن انفع 5/110أخرج ابن سعد يف الطبقات )
ية بن حممد بن عبد هللا بن مطيع: أن عبد هللا بن مطيع: أراد أن قال: حدثين العطاف بن خالد عن أم

ن عمر، فخرج إليه حىت جاءه، قال: يفر من املدينة ليايل فتنة يزيد بن معاوية، فسمع بذلك عبد هللا ب
ة أبدا، فقال: اي ابن عم، ال تفعل، فإين أشهد أين مسعت أين تريد اي ابن عم؟، فقال: ال أعطيهم طاع 

 مات وال بيعة عليه مات ميتة جاهلية".رسول هللا يقول: من 

 :دراسة علة الحديث

احلديث عن أمية بن حممد إال عطاف بن خالد، هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا 
 تفرد به: حي  بن بكري.

 (.5/110بل اتبعه عبد هللا بن انفع، أخرج روايته ابن سعد يف الطبقات )  ري مل ينفرد به،قلت: حي  بن بك

وأما عطاف بن خالد فهو تفرد به عن أمية، مل يتابعه أحد، وذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق 
 .1يهم

: "عن أبيه، روى وشيخه أمية بن حممد بن عبد هللا بن مطيع! ذكره البخاري يف التاريخ الكبري، وقال
. وقال األرنوط: "وأمية مل 3، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. وذكره ابن حبان يف الثقات2عنه عطاف"

 
 ( 4612ملتقذوح ) - 1
 ( 1518ملتةرو  ملهبع ) - 2
 ( 6770ملثقةت ) - 3
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اد منقطع بني أمية بن حممد يرو عنه غري العطاف بن خالد، ومل يوثقه غري ابن حبان". وقال: "وهذا إسن

 .1طبقاتيعين: إسناد ابن سعد يف ال  –بن عبد هللا وبني ابن عمر"  

وكذا قال أمحد حممد شاكر: وقال: وهو إسناد ال أبس به، لوال انقطاعه، فمن البعيد أن يكون أمية بن 
لبخاري ترجم يف حممد بن عبد هللا بن مطيع أدرك هذه القصة. ويرجح هذا الذي أقول، بل يؤكده، أن ا

، فلعله سقط من اإلسناد ألمية هذا، فقال: "عن أبيه، روى عنه عطاف بن خالد" 10/ 2/ 1الكبري 
 .2يف ابن سعد كلمة "عن أبيه"

( من طريق زيد بن حممد، عن انفع، قال: 58  –  1851)  مسلم يف صحيحهوأما احلديث فقد أخرجه 
 كان من أمر احلرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: جاء عبد هللا بن عمر إىل عبد هللا بن مطيع حني

دة، فقال: إين مل آتك ألجلس، أتيتك ألحدثك حديثا مسعت رسول هللا اطرحوا أليب عبد الرمحن وسا
م يقوله: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "من خلع يدا من طاعة، لقي صلى هللا عليه وسل

 له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية".هللا يوم القيامة ال حجة  

 أخرجه اإلمام أمحدن عمر. و هللا بن األشج، عن انفع، عن اب ( من طريق بكري بن عبد1851ويف )
( من 2 -1851) مسلم يف صحيحه(، و 5551( من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر. و)5386)

 طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر.

 رأي الباحث:

دوق يهم، وكذا هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن أمية بن حممد إال عطاف بن خالد، وعطاف ص
صرح العلماء ابالنقطاع بني أمية بن   أمية مل يوثقه غري ابن حبان، وتفرد مثل هؤالء ال حيتمل، ومع ذلك

 وبني ابن عمر، كما ذكرت يف دراسة العلة.حممد  

 

 
 ( 5386حتقد  مانل أ ل حتت رلوم ) - 1
 (. 5551حتت رلوم ) حتقد  مانل أ ل أ ل حممل شةكذ - 2
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 2قال: نا زيد بن بشر الحضرمي   1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:    -  249[  148]  

، عن أنس بن 5، عن أبي الزبير4و بن الحارثعمر ، عن3قال: نا رشدين بن سعد

أجله، ويوسع مالك، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من سره أن ينسأ في 

 .عليه في رزقه، فليصل رحمه«

 مل يرو هذا احلديث عن أيب الزبري إال عمرو بن احلارث، تفرد به: رشدين  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( حدثنا حممد بن 5626( من طريق عبد هللا بن يوسف. و)3538املعجم األوسط )  أخرج الطرباين يف
 كريب.عبد هللا احلضرمي قال: ان أبو  

كالمها )عبد هللا بن يوسف، وأبو كريب( عن رشدين بن سعد، عن عمرو بن احلارث، عن أيب الزبري، 
 عن أنس بن مالك.

( عن عبد الرمحن بن أيب حامت، حدثنا يونس، 145)وأخرج أبو الشيخ األصبهاين يف أحاديث أيب الزبري  
ملكي، حدثه، أن رجال، حدثه أنه مسع أنس ربان ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، أن أاب الزبري اأخ

 بن مالك.

 

 

 

 
 ( 3 ك ض دف   ذمجتهللا ر ث ) - 1
ُراب  و ةل هق  رجل صةحل ابة ل خذج إى مملغذب امةت  نةه. لاةن مملدزمن ) ة  -   2  ( 3285ل مبن رجذ: و ل روين ابنهللا أبك 
اخرط     ةل مبن رجذ: ض دف رجح أبك رة  ابردهللا مبن هلد   و ةل مبن وكنم كةن صةعة يف يونهللا اأيركتهللا  فر  ملصةعني   -   3

 (1942يف معلوم.  قذوح ملتهاوح )
 (  5004معةرث مبن و قكب مأنصةري مكك ث مملصذي أبك ]أمد [ أوكب هق  اقدهللا رةاظ.  قذوح ملتهاوح ) ك ابمذو مبن    4
ُراب     - 5  ك حممل بن مارث بن  لرس أبك ملزبع مملهي   ةل مبن م ني: هق . وكام وهقهللا ملناةئي  و ع ومرل  وأمة أبك 
 (3/518را يب )أبكرة   و عمهة اقةلكم: ك حيتج بهللا. اترو  مإلسالم ل و 
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 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين بتفرد رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث عن أيب الزبري.

 ث، وقال الطرباين: تفرد به رشدين بن سعد.لزبري إال عمرو بن احلار واحلديث مل يرو عن أيب ا

ه، لكنه مل يتفرد به عن عمرو بن احلارث، بل اتبعه ابن قلت: رشدين بن سعد ضعيف ال حيتج حبديث
(، لكنه 145وهب، كما أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف "جزء ما رواه أبو الزبري عن غري جابر" )

زاد الرجل بني أيب الزبري وأنس بن مالك، حيث قال: أن أاب الزبري املكي، حدثه، خالف يف اإلسناد، و 
 س بن مالك.أن رجال، حدثه أنه مسع أن

وأبو الزبري هو مدلس، وروايته هنا ابلعنعنة، ويف رواية ابن وهب ذكر الواسطة بينه وبني أنس، فيعرف 
أيضا ضعيف، ألن الراوي بني أيب الزبري  من هذا أن إسناد رشدين بن سعد منقطع،  وإسناد ابن وهب 

 وأنس مبهم، مل يسم.

 رأي الباحث:

 الطرباين بتفرد رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث عن أيب الزبري. وهو معلول.هذا اإلسناد أعله  

 مدلس، ال يقبل عنعنته. وهو  أبو الزبريألن فيه  
بني أيب الزبري وبني أنس بن  جمهول جلدة ر زاي الظن ابالنقطاع ألن يف روايته ابن وهب رواية  ويقوى   

 مالك.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن بكير قال: نا قال الطبراني:  - 348[ 149]

ابن لهيعة قال: حدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أبيه، عن عمر بن 

منزلة يوم القيامة: إمام الخطاب، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »أفضل عباد هللا  

 .»م القيامة: إمام جائر، خرقعدل رفيق وشر عباد هللا عند هللا منزلة يو

 .ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 حممد بن أيب محيد. ( قال: حدثنا حممد، ان أبو عامر العقدي، ان693أخرجه ابن األعرايب يف معجمه )
يعقوب بن حممد الزهري، ان إبراهيم بن إبراهيم بن عبد ( قال: حدثنا حممد بن سنان، ان 694ويف )

( قال: أخربان أبو حممد جناح بن 6986احلميد، عن محاد بن أيب محيد. والبيهقي يف شعب اإلميان )
م، أان يونس بن عبد الرحيم العسقالين، نذير بن جناح ابلكوفة، أان أبو جعفر بن دحيم، ان أمحد بن حاز 

 ن حممد بن أيب محيد.ان عبد هللا بن وهب، ع

كالمها )حممد بن أيب محيد، ومحاد بن أيب محيد( عن حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ، عن أبيه، عن 
 عمر بن اخلطاب.

 :دراسة علة الحديث

حلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا ا
 هليعة.

 أللباين هذا احلديث من أجل أمحد بن رشدين، وابن هليعة. وضّعف ا

 قلت: مل ينفرد به ابن هليعة، بل اتبعه ابن أيب محيد.

 وحممد بن محيد ومحاد بن محيد رجل واحد، قال الذهيب يف ترمجة حممد بن محيد

الزورقي. وبعضهم يقول: . وكذا قاله ابن سعد: " حممد بن أيب محيد 1ضعفوه" ."هو محاد بن أيب محيد
 .2محاد بن أيب محيد"

 
 ( 3/531مملدزمن ) - 1
 ( 1331ملطبقةت ملهربين ) - 2
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 .1وقال ابن أيب حامت: " مسعت أيب يقول: هذا حديث منكر، وابن أيب محيد ضعيف احلديث"

بن . وأما أبوه زيد 2ومدار احلديث على حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ، وهو ثقة، وثقه ابن حجر
. وابن حجر ترجم له يف اإلصابة، وذكر 3اخلطاب، قاله أبو زرعةفذ مرسل عن عمر بن املهاجر بن قن

، وقال يف ترمجة زيد بن القنفذ بعد أن ثبت له الصحبة، "وسيأيت زيد بن 4يف إثبات صحبته حديثا
 .5فاَّللَّ أعلم، هل هو أم عمه؟"  .املهاجر بن قنفذ

 رأي الباحث:  

ينفرد به، لكن فيه زيد بن املهاجر بن قنفذ، وهو  رد ابن هليعة، وهو مله الطرباين بتفهذا احلديث أعل
 مرسل عن عمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2016مل رل كبن أيب رة  ) - 1
 ( 5894ملتقذوح ) - 2
 ( 217جةمع ملتحصدل ) - 3
 (  2947مإلصةب  ) - 4
 (2994ر ث  2/510مإلصةب  كبن رجذ) - 5
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قال الطبراني: حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد هللا بن محمد الفهمي   – [150] 350

 قال: نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن عبد هللا بن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول

 .»»يصبح جنبا من نسائه، ثم يتم صيامههللا صلى هللا عليه وسلم كان 

 مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن أيب سلمة إال أبو الزبري، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:
 .146تقدم خترجيه، ودراسة علته حتت حديث رقم  

سلمة عن قن مساع عبد هللا بن أيب يتيمل  و   لزبري عن عبد هللا بن أيب سلمة،  معلول بتفرد أيب اوهو  
 عائشة، إن مل يثبت مساعه فيكون منقطعا.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة الربيع بن نافع قال الطبراني:  - 396[ 151]

قال: نا محمد بن مهاجر، عن العباس بن سالم، عن األسود، عن ثوبان، مولى رسول 

صلى هللا عليه وسلم: »حوضي من عدن سلم قال: قال رسول هللا  هللا صلى هللا عليه و

إلى عمان البلقاء، ماؤه أحلى من العسل، وأطيب من المسك، وأبيض من اللبن، أكوابه 

عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس يرد عليه 

تح ينكحون المنعمات، وال تففقراء المهاجرين الشعث رءوسا، الدنس ثيابا، الذين ال 

 .لهم السدد«

 .مل يرو هذا احلديث عن العباس بن سامل إال حممد بن مهاجر  قال الطبراني:

 :تخريج الحديث

(  4303( قال: حدثنا حسني بن حممد، حدثنا ابن عياش. و"ابن ماجة" )22367)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا حممد 2444حممد. والرتمذي" )قال: حدثنا حممود بن خالد الدمشقي، حدثنا مروان بن  

 بن إمساعيل، حدثنا حي  بن صاحل.

باس بن سامل اللخمي، عن ثالثتهم )إمساعيل بن عياش، ومروان، وحي ( عن حممد بن املهاجر، عن الع
 أيب سالم احلبشي، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 ديث عن العباس بن سامل إال حممد بن مهاجر.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احل

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن العباس بن سامل إال حممد بن مهاجر.

 .  1ال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه"وأخرجه الرتمذي يف السنن، وق

لعباس حممد بن مهاجر ثقة، لكن العباس بن سامل مل يسمع عن احلديث عن األسود، ويدل عليه قول ا
 .2يف رواية ابن ماجه، حيث قال: "نبئت عن أيب سالم"

 
 ( 2444سنن ملرتماي ) - 1
 (4303سنن مبن مةجهللا)- 2
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ابن. وقال واألسود هو ممطور أيب سالم احلبشي أيضا مل يسمع من ثوابن، قال أمحد: ما أراه مسع من ثو 

 .1العالئي يف ترمجة ممطور " وقد قال حي  بن معني وابن املديين مل يسمع منه وتوقف أبو حامت يف ذلك"

قوله: "أول الناس ورودا عليه فقراء املهاجرين" إىل آخر احلديث. وهذا  : " صحيح دونوقال األرنوط
م احلبشي، بني ذلك رواية ابن إسناد ضعيف، العباس بن سامل اللخمي مل يسمع احلديث من أيب سال

 - سودوهو ممطور األ-ماجه اآلتية، وفيها قوله: نبئت عن أيب سالم. لكنه قد توبع، مث أبو سالم احلبشي  
مل يسمع من ثوابن فيما قاله ابن معني. وأمحد بن حنبل وعلي بن املديين وأبو حامت، واألسانيد اليت وقع 

 .2طعة وإما ضعيفة"اعه من ثوابن إما منقفيها التصريح بسم 

 رأي الباحث:  

من  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل االنقطاع يف اإلسناد، ألن أاب العباس مل يسمع
 األسود، وأسود مل يسمع من ثوابن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .797  ممطكر جةمع ملتحصدل  ذمج  - 1
 22367حتقد  مانل أ ل بذ ث  - 2
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حدثنا أحمد قال: نا عبيد بن جناد قال: نا بقية بن الوليد، قال الطبراني:    -  426[  152]

كلثوم، عن األوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: عن سلمة بن 

 .«قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء
 مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي، إال سلمة بن كلثوم، تفرد به: بقية  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال:  971حدثنا حممد بن جعفر. ويف الصغري ) :( قال6643أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
يمون عبد الرمحن ( قال: أخربان أبو امل579حدثنا حممد بن جعفر بن سفيان الرقي. ومتام يف فوائده )
كالمها عن عبيد بن جناد عن بقية بن الوليد،   بن عبد هللا بن عمر بن راشد، ثنا يزيد بن عبد الصمد.

 األوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.عن سلمة بن كلثوم، عن  

 :دراسة علة الحديث

 ن كلثوم، عن األوزاعي.بقية بن الوليد، عن سلمة ببتفرد  هذا اإلسناد أعله الطرباين  

، وقال: "مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال سلمة بن كلثوم، وال عن سلمة إال 6643وذكره برقم 
، وقال أبو حامت: صدوق مل اكتب 1عبيد بن جناد، وثقه ابن حبانو  عبيد بن جناد ".بقية، تفرد به 

قلت:  .3فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس"وقال اهليثمي: " رواه الطرباين يف األوسط والصغري، و  .2عنه
، وال أدري كيف صححه، 6699وصححه األلباين يف صحيح ا امع برقم    وقد عنعن يف هذا اإلسناد.  

قال الذهيب: كان ، إلسناد ضعيف، من أجل بقية بن الوليد ألنه صرح العلماء بعدم قبول عنعنتهوا
 ناد.تفرد عبيد بن جوكذا ال يقبل    .4مدلسا، فإذا قال عن، فليس حبجة

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن فاإلسناد ضعيف.

 

 

 
 (14263ملثقةت ) - 1
 ( 5/404معذح وملت لول ) - 2
 ( 1544جممع ملزومئل ) - 3
 (1250مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 4
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حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال: نا عبد الرحيم بن قال الطبراني:  - 441[ 153]

لواسطي، مطرف أبو سفيان السروجي قال: نا أيوب بن أبي هند قال: نا أبو مروان ا

عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمران بن الحصين قال: »نهى رسول هللا 

 ن«صلى هللا عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقي
ال يروى هذا احلديث عن عمران بن احلصني إال هبذا اإلسناد. تفرد به: عبد الرحيم  قال الطبراني:

 بن مطرف

 تخريج الحديث:

بن خليد احلليب، ثنا عبد الرحيم بن مطرف ( قال: حدثنا أمحد  376كبري )أخرجه الطرباين يف املعجم ال
(  4520لواسطي. والبيهقي يف شعب اإلميان )أبو سفيان السروجي، ثنا أيوب بن أيب هند، ثنا مروان ا

قال: وقد أخربان أبو عبد الرمحن السلمي، أان حممد بن عبد هللا بن املطلب الشيباين، ابلكوفة، ثنا عبد 
  بن سعد بن حي  القاضي، ثنا حممد بن إبراهيم بن أيب سكينة، ثنا الفضيل بن عياض.هللا

واسطي( عن هشام بن حسان، عن احلسن عن عمران بن كالمها )الفضيل بن عياض، و أبو مروان ال
 حصني فذكره.

 :دراسة علة الحديث

سناد. ران بن احلصني إال هبذا اإل"ال يروى هذا احلديث عن عم هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 تفرد به: عبد الرحيم بن مطرف".

 .2ابن حبان يف الثقات. وذكره  1عبد الرحيم بن مطرف ثقة، قال أبو حامت: ثقة

 .3: وفيه أبو مروان الواسطي ومل أجد من ترمجة"وأعله من أجل أيب مروان الواسطي، قال  اهليثمي  وذكره

 
 (5/341معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 (14154ملثقةت كبن ربةن ر ث )- 2
 ( 6166جممع ملزومئل ) - 3
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قال ابن   .1و حامت: شيخ ليس ابملشهورساين كنيته أبو مروان، وقال أبقلت: هو حييي بن أيب زكراي الغ

عها من احلديث صناعته مل يشك أهنا مقلوبة ال حبان: كان ممن يروي عن الثقات املقلوابت حىت إذا مس
 .2جيوز الرواية عنه ملا أكثر من خمالفة الثقات فيما يروي عن األثبات

 .4، وذكره ابن حبان يف "الثقات"3امت: ال أعرفهأيوب بن أيب هند قال أبو حكذا فيه  و 

 .5واحلسن مل يسمع من عمران بن حصني يف قول ابن املديين

، لكن فيه أبو (5420)مث وقفت على متابعة أيب مروان الواسطي، كما ذكره البيهقي يف شعب اإلميان  
؛ متهم بوضع أحاديث  قال األلباين: فيه أبو عبد الرمحن السلميعبد الرمحن السلمي، وهو متهم،  

 .6"كان يضع احلديث"  :ناوي، فقالالصوفية. وبه أعله امل

 . 7اهتمه غري واحد بوضع احلديثفهو أيضا متهم، قال ابن حجر:    لشيباينحممد بن عبد هللا اوكذا فيه 

 فمن أجلهما ال يعتد هبذه املتابعة.

 رأي الباحث:   

 كاآليت:هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو مسلسل ابلعلل  

 أبو مروان الواسطي ضعيف. -1
 أيوب بن أيب هند هو مل أعرفه. -2
 عمران.عنعنة احلسن، وقد قيل أنه مل يسمع من  -3

 وأخرج البيهقي بسند آخر لكنه ال يعتد به، ألنه أضعف من هذا، وفيه من يتهم ابلوضع.

 

 
 (31/314لهمةل لرمزي )هتاوح م  - 1
 ( 1220مهذورني كبن ربةن ) - 2
 ( 2/261معذح وملت لول ) - 3
 (6722ملثقةت كبن ربةن ) - 4
 ( 9/146وملتلول ) معذح  - 5
 ( 5229ملض دف  ) - 6
 . 7018منظذ ملراةن  - 7
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صفوان حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو اليمان قال: نا قال الطبراني:   -  442[  154]

لى أبي ذر، قال: لما كان العشر بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي، يرده إ

رمضان، اعتكف النبي صلى هللا عليه وسلم في المسجد، فلما صلى النبي األواخر من  

صلى هللا عليه وسلم صالة العصر من يوم اثنين وعشرين قال: »إنا قائمون الليلة إن 

يقم، فهي ليلة ثالث وعشرين« ، فصلى لنا النبي صلى شاء هللا، فمن شاء أن يقوم فل

ب ثلث الليل، ثم انصرف، فلما كانت ليلة هللا عليه وسلم جماعة بعد العتمة، حتى ذه

أربع وعشرين لم يقل شيئا، ولم يقم، فلما كانت ليلة خمس وعشرين، قام بعد صالة 

« ، يعني: ليلة خمس العصر يوم أربع وعشرين، فقال: »إنا قائمون الليلة إن شاء هللا

الليل،   وعشرين، فمن شاء فليقم ». فصلى النبي صلى هللا عليه وسلم حتى ذهب نصف

فلما كانت ليلة ست وعشرين، قام، فقال:« إنا قائمون إن شاء هللا »يعني: ليلة سبع 

وعشرين« فمن شاء أن يقوم فليقم ». قال أبو ذر: فتجلدنا للقيام، فقام بنا النبي صلى 

عليه وسلم حتى ذهب ثلثا الليل، ثم انصرف إلى قبة في المسجد، فقلت له: إن كنا   هللا

رسول هللا تقوم بنا حتى نصبح قال:« يا أبا ذر، إنك إذا صليت مع إمامك،   لقد طمعنا يا

 .وانصرفت إذا انصرف، كتب لك قنوت ليلتك"

 .عمرومل يرو هذا احلديث عن شريح بن عبيد إال صفوان بن   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

كالمها أمحد بن خليد احلليب،  عن(  972( والطرباين يف مسند الشاميني )21510)  أخرجه اإلمام أمحد
 اليمان احلكم بن انفع، ثنا صفوان بن عمرو. عن شريح بن عبيد اخلضرمي عن أيب ذر، فذكره.  أيب  عن

 :دراسة علة الحديث

   .1قلت: صفوان بن عمرو ثقة   شريح بن عبيد،  بتفرد صفوان عنهذا احلديث أعله الطرباين  
 . 2وكذا شريح بن عبيد ثقة، لكنه كان يرسل كثريا، وهو مرسل عن أيب ذر  

(  21437، و21419)  أخرجه اإلمام أمحد  وأما احلديث فقد صح من طريق جبري بن نفري عن أيب ذر.
 (.1364(، والنسائي )1327(، وابن ماجه )1375(، وأبو داود )806والرتمذي )

 رأي الباحث:   

 .هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وفيه انقطاع، ألن شريح بن عبيد مرسل عن أيب ذر
 جبري بن نفري عن أيب ذر.  من طريقروى أبسانيد جياد فقد  احلديث  وأما  

 
 ( 2938ملتقذوح ) - 1
 (3/247اترو  مإلسالم لرا يب )  - 2
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى الطباع قال الطبراني:  - 443[ 155]

، عن حميد الكندي، عن عبادة بن نسي، عن أبي ريحانة قال: نا أبو بكر بن عياش

ى هللا عليه وسلم: »من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم قال: قال رسول هللا صل

 .عاشرهم في النار«عزا، فهو 
 ال يروى هذا احلديث عن أيب رحيانة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن عياش.  قال الطبراني:

 :تخريج الحديث

حدثنا   ( قال:1439( قال: حدثنا حسني بن حممد. وأبو يعلى املوصلي )17212)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا معاذ بن املث ، ان حي  بن 345/ 1جماهد بن موسى. وابن قانع يف معجم الصحابة )

بن عبيد خربان علي بن أمحد بن عبدان، أان أمحد  ( قال:4769معني. والبيهقي يف شعب اإلميان )
 الصفار، ثنا ابن أيب قماش، ثنا أمحد بن حامت الطويل.

أربعتهم )حسني بن حممد، جماهد بن موسى، حي  بن معني، أمحد بن حامت الطويل( عن أيب بكر بن 
 عياش، عن محيد الكندي، عن عبادة بن نسي، عن أيب رحيانة ، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

ال يروى هذا احلديث عن أيب رحيانة إال هبذا اإلسناد، تفرد  " رد، قال:هذا احلديث أعله الطرباين ابلتف
 به: أبو بكر بن عياش".

قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وأبو بكر بن عياش ثقة، قال ابن حجر: " ثقة عابد إال أنه ملا كرب ساء 
 .1حفظه و كتابه صحيح"

قال: "هذا حديث ال يصح ومحيد جمهول وعبادة   لكن احلديث عّلله ابن  ا وزي من أجل محيد، وعبادة،
 .2مل يدرك أاب رحيانة"

قلت: محيد الكندي ذكره ابن أيب حامت يف ا رح والتعديل، وقال: "شامي روى عن عبادة بن نسي روى 
 . ومل يقل فيه جرحا، وال تعديال.3عنه أبو بكر بن عياش"

 
 ( 7985ملتقذوح ) - 1
 (1295ل مملتنة د  )يف مل ر   - 2
 ( 1022معذح وملت لول ) - 3
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 .1ة طبقته، وثقالكندي، هو يفومن احملتمل أن يكون هو محيد بن مهران  

(. لكنه مل يسمع عن أيب رحيانة، كما 3160وأما عبادة بن نسي، فهو ثقة، قاله ابن حجر يف التقريب )
صرح به ابن ا وزي يف العلل، وكذا أخرج البخاري هذا احلديث يف التاريخ الكبري يف ترمجة محيد 

 ( وقال: "ال أراه إال مرسال".2733الكندي )

( " إسناده ضعيف النقطاعه"، وقال: "أن عبادة بن نسي 17212د )قيق مسند أمحألرنوط يف حتوقال ا
 مل يدرك أاب رحيانة".

 رأي الباحث:   

ألن عبادة بن نسي مل يدرك أاب رحيانة، كما صرح هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف النقطاعه، 
  به العلماء، تقدم يف دراسة علة احلديث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 17212(  وحتقد  مانل أ ل لألرنكط )2431ملض دف  ) - 1
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا فرج بن قال الطبراني:  - 469[ 156]

فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب قال: قال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة، حل بها البالء« 

مانة مغنما، والزكاة فيء دوال، واأل: »إذا كان ال. قالوا: يا رسول هللا، وما هي؟ قال

مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وارتفعت األصوات في المساجد، وبر الرجل 

صديقه، وجفا أباه، وأكرم الرجل مخافة شره، وكان زعيم القوم أرذلهم، واتخذت 

 .خسفا«القيان، والمعازف، وشربوا الخمور، ولبسوا الحرير، فانتظروا مسخا، و
 .مل يرو هذا احلديث عن حي  إال فرج بن فضالة  :طبرانيقال ال

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا صاحل بن عبد هللا الرتمذي. والدوالين يف "السنن الواردة يف 2210أخرجه الرتمذي )
العتيق مبصر ( قال: حدثنا أبو احلسن طاهر بن غلبون املقرئ قراءة مين عليه يف ا امع 320الفنت" )

ن حممد بن املفسر قال: حدثنا أمحد بن علي بن سعيد القاضي قال: ا أبو أمحد عبد هللا بقال: حدثن
 حدثنا الربيع بن ثعلب، وحممد بن بكار.

فرج بن فضالة، عن حي  بن سعيد،   ثالثتهم )صاحل بن عبد هللا، الربيع بن ثعلب، وحممد بن بكار( عن
 بن أيب طالب، فذكره.عن حممد بن علي، عن علي 

 :علة الحديثسة درا

 مل يرو هذا احلديث عن حي  إال فرج بن فضالة".  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

وقال الرتمذي: "هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث علي بن أيب طالب إال من هذا الوجه وال نعلم 
 الة قد تكلم فيه بعض أهلج بن فضالة والفرج بن فضأحدا رواه عن حي  بن سعيد األنصاري غري الفر 

 احلديث وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع، وغري واحد من األئمة".

 . 113برقم    تقدمت ترمجتهقلت: فرج بن فضالة ضعيف،  

حممدا ( "هذا حديث مقطوع فإن  1421وأيضا يف احلديث انقطاع، قال ابن ا وزي يف العلل املتناهية )
 مل ير علي بن أيب طالب".

( االختالف على حي  بن سعيد، قال: يرويه حي  بن سعيد 3673الدار قطين يف العلل ) كروذ 
 األنصاري، واختلف عنه؛
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 .فرواه عبد الرمحن بن سعد بن سعيد، عن عمه حي  بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن عائشة

 وخالفه فرج بن فضالة؛

 المها غري حمفوظ.سعيد، عن حممد بن علي، عن علي، وكفرواه عن حي  بن  

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو مسلسل ابلعلل كاآليت:

 تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف. -1
 وهو منقطع، إن حممد بن عمر مل ير علي بن أيب طالب. -2
 االختالف على حي  بن سعيد كما ذكر الدار قطين يف العلل. -3
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 المبحث السابع

 األحاديث التي ذكر فيها التفّرد 

 وهي معلولة إلبهام الراوي أو الجهالة
 

 وفيه واحد وعشرون حديثا
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: نا عبد الوهاب قال الطبراني:    -  29[  157]

الوليد بن عباد، عن عرفطة، عن نافع، ، عن  1بن الضحاك قال: نا إسماعيل بن عياش
 عليه وسلم: »من اصطنع إليكم معروفا عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا

فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له، حتى يعلم أنكم قد شكرتم، فإن هللا شاكر 
 .يحب الشاكرين«
به: إمساعيل بن عياش، عن الوليد بن  مل يرو هذا احلديث عن انفع إال عرفطة. تفرد قال الطبراني:

 عباد.
 تخريج الحديث:

(  8/181هذا احلديث عن انفع عن ابن عمر مل أجده عند غري الطرباين ، أورده اهليثمي يف جممع الزوائد )
 وقال : وفيه "عبد الوهاب بن ضحاك وهو مرتوك". 

 :دراسة علة الحديث

، نجمهوالا  ، ومهبن عبادالوليد  و عرفطة،  و هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، ومل أجده عند غري الطرباين،  
 .50رقم  ب  ماترمجتهتقدمت  

. قال 3. وقال البخاري: عنده عجائب2عبد الوهاب بن الضحاك وهو مرتوك. كذبه أبو حامت  كذا فيهو 
األلباين: "وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته عبد الوهاب بن . وقال 4احلافظ: "مرتوك، كذبه أبو حامت"

 . 5الضحاك"
( ، 216رقم  1/85(، والبخاري يف األدب املفرد )5365أمحد يف مسنده )رقم وأما معناه فقد رواه 
( عن طريق األعمش عن  جماهد عن ابن 2562( ، والنسائي يف سننه )1672وأبو داود يف سننه )
 إليكم معروفا فكافئوه، فإن مل طدوا فادعوا له، حىت يعلم أن قد كافأمتوه".عمر بلفظ "ومن أتى  

( بعد إيراد احلديث وبيان علته: "واحلديث صحيح 5310الضعيفة )   سلسة األحاديثوقال األلباين يف
 من رواية أخرى أمت منه بلفظ: " ... حىت تعلموا أن قد كافأمتوه"؛ دون ما بعده".

 رأي الباحث:

بتفرد عرفطة، وهو جمهول، وكذا تفرد به الوليد بن عباد عن إمساعيل بن  سناد أعله الطرباينهذا اإل
 وهو مرتوك.عبد الوهاب بن الضحاك،  اش، والوليد بن عباد أيضا جمهول، وكذا فيه عي

 واحلديث مروي عن جماهد عن ابن عمر بسند صحيح، لكن هذا الطريق ال يصلح لإلعتبار.
 

 (. 15 ك خمترط يف روموتهللا ابن  ع أ ل برلجل  ذمجتهللا ر ث ) - 1
 ( 6/74معذح وملت لول ) - 2
 (6/100ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 3
 ( 4257ملتقذوح ) - 4
 (5310 دف  )سرار  مأرةيوم ملض - 5
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حدثنا أحمد بن يحيى قال: نا أبي يحيى بن خالد بن حيان قال الطبراني:    -  81[  158]

عمر الرقي قال: نا فرات بن سلمان، عن أبي بردة بن قال: نا أبو المليح الحسن بن 
ل: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يحشر أبي موسى قال: سمعت أبا موسى، يقو

ال مني أن أولي كل قوم ما كانوا يعبدون؟ الناس يوم القيامة، فينادي مناد: أليس عد
نون، فيقال لهم: ما بكم؟ ثم يرفع لهم آلهتهم، فيتبعونها حتى ال يبقى أحد إال المؤم

 .قالوا: ما نرى إلهنا الذي كنا نعبد قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى«
 مل يرو هذا احلديث عن فرات بن سلمان إال أبو املليح الرقي  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

القطان،  ( قال: أخربان أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد هللا بن زايد902أخرجه ابن بشران يف أمايل )
ت بن سليمان، عن أيب بردة ثنا إبراهيم بن اهليثم، ثنا أبو حممد بن مهدي، ثنا أبو املليح الرقي، ثنا فرا

 بن أيب موسى، عن أبيه فذكره. 
 : دراسة علة الحديث

 اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن فرات بن سلمان إال أبو املليح.  هذا
وعزاه إىل  (18356رقم  10/343ذا اإلسناد، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد)جده إال هبقلت: مل أ

 الكبري أيضاً، وقال: "وفيه فرات بن السائب، وهو ضعيف".
ئب، بل هو فرات بن سلمان، قال أبو حامت: ال أبس به حمله الصدق قلت: هذا ليس فرات بن السا  

بضعفه وأرجو أنه ال أبس به ألين   " ومل أر املتقدمني صرحوا  . وقال ابن عدي يف الكامل:1صاحل احلديث
 .3احلسن بن عمر الرقي، ثقة، قال ابن حجر: ثقة  وأبو املليح هو  .2مل أر يف روايته حديثًا منكرا"

 .  4حي  بن خالد بن حيان الرقي، قال اهليثمي: "مل أعرفه"لكن فيه  
 رأي الباحث:

بن سلمان إال أبو املليح الرقي. ، قال: مل يرو هذا احلديث عن فرات  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد
 وهو كما قال الطرباين، بل مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه حي  بن خالد بن حيان الرقي وهو مل أعرفه. 

 
 
 

 
 ( 7/80معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 ( 7/137ملهةمل ) - 2
 ( 1266ملتقذوح ) - 3
 (12114جممع ملزومئل ) - 4
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يان الرقي قال: نا حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حقال الطبراني:  - 150[ 159]  

غيرة، عن إبراهيم، عن المصري قال: نا علي بن عاصم، عن م موسى بن أبي سهل
األسود، عن عبد هللا بن مسعود، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من تمام 

 .الصالة: الصالة في النعلين«

 .مل يرو عن مغرية إال علي بن عاصم، تفرد به: موسى بن أيب سهل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 ديثية عندي.املصادر احلمل أجده يف  
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مغرية إال علي بن عاصم، تفرد به: 
 موسى بن أيب سهل.

سهل مل أعرفه، وكذا فيه علي بن عاصم، قال الذهيب: "أنكر عليه كثرة الغلط قلت: موسى بن أيب 
 .2. وقال احلافظ: "صدوق خيطئ ويصر، ورمي ابلتشيع "1لى ذلك"واخلطأ، مع متاديه ع

وأعله اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: "رواه الطرباين يف األوسط وفيه علي بن عاصم وتكلم الناس فيه 
 .3املزي عن اخلطيب"كما ذكره  

 .4وذكره األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، وقال "منكر"
 :رأي الباحث

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه موسى بن أيب سهل، مل أعرفه، وكذا علي بن عاصم تكلم فيه.
 
 
 
 

 
 ( 9/250سع أابالم ملنبالء ) - 1
 ( 4758ملتقذوح  ) - 2
 ( 2249جممع ملزومئل ) - 3
 ( 6084سرار  مأرةيوم ملض دف  ومملكضكاب  ) - 4
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نا يوسف حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال:  قال الطبراني:    -  153[  160]  

بن عدي الكوفي قال: نا عبد هللا بن المبارك، عن يونس بن يزيد قال: حدثني أخي أبو 
عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قرأ:  علي بن يزيد،

 .»العين بالعين، واألنف باألنف«
عن أيب علي إال يونس، تفرد   مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أبو علي بن يزيد، وال  قال الطبراني:
 .به: ابن املبارك

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو كريب.  2929بن آدم. والرتمذي ) (قال: حدثنا حي 13249) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا عثمان بن أيب شيبة، 3976( قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أيب. )3977وأبو داود )

( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. وأبو يعلى 1/27وحممد بن العالء. وابن أيب عاصم يف الدايت )
ن ابن املبارك، عن يونس بن يزيد، عن ر بن أيب شيبة. مجيعهم ع ( قال: حدثنا أبو بك3566املوصلى )

 أيب علي بن يزيد، أخي يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك مرفوعاً.
 :دراسة علة الحديث

 .ريعلي بن يزيد، عن الزه  أيبعن  بن املبارك، عن يونس بن يزيد  بتفرد  هذا اإلسناد أعله الطرباين  
 لزهري إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن املبارك.رباين، مل أجده عن اقلت: هو كما قال الط

وقال الرتمذي: " سألت حممدا عن هذا احلديث فقال: ال أعلم أحدا روى هذا احلديث عن يونس بن 
 .2وقال يف السنن: "وهذا حديث حسن غريب"  .1يزيد غري ابن املبارك"

ن املبارك، وأبو أحدا روى عن يونس بن يزيد غري ابحامت: "هذا حديث منكر، وال أعلم وقال ابن أيب 
.  5. وقال أبو حامت: جمهول4ذكره ابن حبان يف الثقات قلت: أبو علي بن يزيد .3علي بن يزيد جمهول"

 .6وابن حجر يف التقريبميزان االعتدال،  وجهله احلافظان: الذهيب يف 
 رأي الباحث:

أحد، وأما  أيب علي بن يزيد ألنه جمهول، ومل يتابعهاحلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل هذا 
 توثيق ابن حبان له، فهو متساهل يف التوثيق.

 
 

 ( 645ي )مل رل ملهبع لررتما - 1
 ( 2929نن ملرتماي )س  - 2
 ( 1730مل رل كبن أيب رة  ) - 3
 (658/  7ملثقةت كبن ربةن ) - 4
 ( 1730ابرل معلوم ر ث ) - 5
 (8263ملتقذوح ) و    (10435مملدزمن ) - 6
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 193[ 161]  

أخبرني أبي، عن عبد هللا بن عطية بن مريم قال: نا عبد هللا بن المنيب المدني قال: 
 صلى هللا عليه وسلم قال: أنيس قال: أنا أبو أمامة بن ثعلبة، أن رسول هللا  عبد هللا بن

»من تولى غير مواليه فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين، ال يقبل هللا منه صرفا 
يه لعنة هللا والمالئكة وال عدال. ومن أحدث في مدينتي هذه حدثا أو آوى محدثا، فعل

 .منه صرف وال عدل«والناس أجمعين، ال يقبل 

ال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة بن ثعلبة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: عبد هللا بن  قال الطبراني:
 املنيب.

 تخريج الحديث:

(،  6681الصحابة )هذا احلديث أخرجه الطرباين يف األوسط ، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم يف معرفة 
تحق ( وزاد فيه " ومن حلف على منربي هذا بيمني كاذبة يس5828وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )

 هبا مال امرئ مسلم بغري حق فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني"
من  قلت: هذه الزايدة ميكن سقط سهوا عن بعض النساخ ، ألن اهليثمي ذكره ، وأيضا أبو نعيم ذكره

 طريق الطرباين.
قوب، قال: حدثنا ابن أيب مرمي، ( قال: أخربين إبراهيم بن يع5974وأخرج النسائي يف السنن الكربى )

قال: أخربان عبد هللا بن املنيب بن عبد هللا بن أيب أمامة بن ثعلبة، قال: أخربين أيب، عن عبد هللا بن 
ة بن ثعلبة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: عطية، عن عبد هللا بن أنيس، قال: أخربان أبو أمام

ئ مسلم، فعليه لعنة هللا واملالئكة، والناس من حلف عند منربي هذا بيمني كاذبة يستحل هبا مال امر »
 أمجعني ال يقبل هللا منه عدال وال صرفا«

  بن أنيس".قلت: اكتفي جبزء األخري من منت احلديث، وكذا قال: "عبد هللا بن عطية عن عبد هللا
 

 :دراسة علة الحديث

ل: ال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة بن ثعلبة إال هبذا اإلسناد، طرباين ابلتفرد، قاهذا احلديث أعله ال
 تفرد به: عبد هللا بن املنيب.

، وقال ابن 2، وعبد هللا بن احلسن اهلسنجاين1قلت: عبد هللا بن املنيب: هوصدوق، وثقه ابن حبان
 .3ال أبس بهحجر:  

 
 (. 8983ملثقةت كبن ربةن ) - 1
 ( 700أنظذ معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 ( 3640ملتقذوح ) - 3
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يف التقريب، بن ثعلبة األنصارى احلارثى، ذكره ابن حجر  وكذا أبوه املنيب بن عبد هللا بن أىب أمامة

 .1وقال: "صدوق"
وعبد هللا بن عطية ذكره املزي يف هتذيب الكمال، وقال:  عبد هللا بن عطية، روى عن: عبد هللا بن 

من حلف عند منربي هذا بيمني". وقيل: عبد هللا بن أنيس، عن أيب إمامة بن ثعلبة احلارثي، حديث: "
 ن عبد هللا بن أنيس، عن أيب أمامة بن ثعلبة.عطية ب

 .2روى عنه: املنيب بن عبد هللا بن أيب أمامة بن ثعلبة. روى له النسائي
. مث ذكره يف موضع آخر، وقال: "ما عرفت من 3( وقال: "ال يعرف"4455وذكره الذهيب يف امليزان )

 .4عنه سوى منيب ابن عبد هللا"  يروي
 غري املنيب بن عبد هللا، كما قال الذهيب.يه تعديال، ومل يرو عنه قلت: هو جمهول، مل أجد ف

 رأي الباحث:

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل عبد هللا بن عطية، ألنه جمهول.
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 6919ذوح )ملتق  - 1
 ( 3430هتاوح ملهمةل )  - 2
 ( 4455مملدزمن ) - 3
 ( 4458نفم ملهتةب )  - 4
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حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي حدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 198[ 162]

ثه. أيوب قال: حدثني عبد هللا بن قريط، أن عطاء بن يسار، حد  مريم قال: أنا يحيى بن
أنه، سمع أبا سعيد الخدري، يحدث أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

رأيتم »الصلوات الخمس كفارة ما بينها« . وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أ
أنهار، إذا انطلق إلى معتمله لو أن رجال كان له معتمل، بين منزله ومعتمله خمسة 

وسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي عمل ما شاء هللا، وأصابه ال
من درنه، وكذلك الصلوات، كلما عمل خطيئة أو ما شاء هللا، ثم صلى ودعا واستغفر 

 .غفر له ما كان فيه«
 سناد، تفرد به: حي  بن أيوب.ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإل  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حممد بن سهل بن عسكر. وأخرج حممد بن نصر 344أخرجه البزار وهو يف الكشف )
(  5444عجم الكبري )( قال: حدثنا حممد بن حي . والطرباين يف امل86املروزي يف تعظيم قدر الصالة )

 يزيد القراطيسي.قال: حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة، وأبو  
أربعتهم عن سعيد بن أيب مرمي، أان حي  بن أيب أيوب، ثنا عبد هللا بن قريط، أن عطاء بن يسار، حدثه، 

 أنه، مسع أاب سعيد اخلدري فذكره.
(، 901وعبد بن محيد يف مسنده )(،  11347(، وأمحد )5029وكذا أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )

معة (  من طريق عطية عن أيب سعيد اخلدري يف حديث فضيلة ا 2078)والطرباين يف املعجم األوسط  
 ا زء األول من هذا فقط.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: 
 حي  بن أيوب.

قال: ال نعلمه يروى عن أيب سعيد   أيضا أعله البزار ابلتفرد،  قلت: مل ينفرد الطرباين بتعليله ابلتفرد، بل
 .1إال هبذا اإلسناد

وقال اهليثمي: "رواه البزار والطرباين يف األوسط والكبري وزاد فيه: " »مث صلى صالة استغفر، غفر هللا 
 .2ل الصحيح"وفيه عبد هللا بن قريظ ذكره ابن حبان يف الثقات، وبقية رجاله رجاله ما كان قبلها« ".  

 
ُومئل مانل ملبزمر )  - 1  ( 344كشف مأستةر يف 
 ( 1655جممع ملزومئل ) - 2
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قلت: عبد هللا بن قريط : ذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: عبد هللا بن قرط شامي يروي عن عطاء 

. وذكره ابن حجر يف "اللسان" وقال: قال احلسيين يف رجال 1بن يسار روى عنه حي  بن أيوب التجييب
 .2سند: جمهولامل

غري حي  بن أيوب، وأما توثيق ابن حبان،  قلت: هو جمهول حسب قاعدة املصطلح، ألنه مل يرو عنه
 معروف عن ابن حبان يف توثيق اجملاهيل. فهذا أمر

 رأي الباحث:

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل عبد هللا بن قريط، ألنه جمهول.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثني عذرة بن مصعب قال الطبراني:  - 216[ 163]

أبو النضر، عن عطاء بن خليفة، الزبير قال: حدثني أبي مصعب بن الزبير قال: نا    بن

عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »المقتول في سبيل هللا 

 .ن في سبيل هللا شهيد«شهيد، والغريق في سبيل هللا شهيد، والمبطو
 فة إال أبو النضر.مل يرو هذا احلديث عن عطاء بن خلي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك، عن 2829رقم  4/24) البخاري يف صحيحهأخرج 
مسي، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " الشهداء 

 شهيد يف سبيل هللا ".مخسة: املطعون، واملبطون، والغرق، وصاحب اهلدم، وال

صم عن مالك به. بلفظ: " الشهداء: الغرق، واملطعون، ( عن أيب عا720رقم  1/145وأخرجه )
( عن أيب عاصم به. بلفظ: »املبطون شهيد، 5733رقم  7/131واملبطون، واهلدم ". وأخرجه )

 واملطعون شهيد«

ثنا جرير، عن سهيل، ( قال: حدثين زهري بن حرب، حد165 -1915) مسلم يف صحيحهوأخرج 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما تعدون الشهيد فيكم؟« قالوا: ة قال: قال رسو عن أبيه، عن أيب هرير 

اي رسول هللا، من قتل يف سبيل هللا فهو شهيد، قال: »إن شهداء أميت إذا لقليل«، قالوا: فمن هم اي 
ات يف سبيل هللا فهو شهيد، ومن مات يف رسول هللا؟ قال: »من قتل يف سبيل هللا فهو شهيد، ومن م

، ومن مات يف البطن فهو شهيد«، قال ابن مقسم: أشهد على أبيك يف هذا الطاعون فهو شهيد
احلديث أنه قال: »والغريق شهيد«. وقال مسلم: وحدثين عبد احلميد بن بيان الواسطي، حدثنا خالد، 

سهيل: قال عبيد هللا بن مقسم، أشهد على  عن سهيل، هبذا اإلسناد مثله، غري أن يف حديثه، قال
  هذا احلديث »ومن غرق فهو شهيد«.أخيك أنه زاد يف

( قال: حدثنا حممد بن عبيد، قال: حدثنا حممد 9695رقم    15/434يف مسنده )  أخرجه اإلمام أمحدو 
عن أيب يعين ابن إسحاق، عن أيب مالك بن ثعلبة بن أيب مالك القرظي، عن عمر بن احلكم بن ثوابن، 

 هريرة ، فذكره.
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 :دراسة علة الحديث

من ختريج احلديث أن أاب النضر تفرد به عن عطاء بن خليفة، ومل أجده هبذا اإلسناد يف املصادر تبني يل  
 احلديثية غري الطرباين.

وفيه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف، وكذا عذرة بن مصعب، مل أعرف، وأبوه مصعب بن الزبري مل أجد 
، وال يعتمد 1وذكره ابن حبان يف الثقات   وال طرحيا، وكذا عطاء بن خليفة مل أجده له ترمجة،فيه تعديال

 على توثيق ابن حبان كما هو معلوم.

واحلديث مشهور من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة أبلفاظ خمتلفة وبزايدة، ونقصان، وهكذا رواه   
 أمحد من طريق عمر بن احلكم بن ثوابن عن أيب هريرة.

 رأي الباحث:

طريق عطاء بن خليفة إال هبذا اإلسناد عند الطرباين، وهذا  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده من
اإلسناد ضعيف، مسلسل ابلعلل، ألن فيه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف، وكذا عذرة بن مصعب، مل 

 بن خليفة مل أجد له ترمجة.  أعرفه، وأبوه مصعب بن الزبري مل أجد فيه تعديال وال طرحيا، وكذا عطاء

 حديث أيب صاحل عن أيب هريرة أبلفاظ خمتلفة وبزايدة، ونقصان.واحلديث مشهور من  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا هانئ بن المتوكل قال: قال الطبراني:  - 235[ 164]

ول نا معاوية بن صالح، عن جعفر بن محمد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رس
هللا عنا محمدا بما هو أهله، أتعب سبعين هللا صلى هللا عليه وسلم: »من قال: جزى 

 .كاتبا ألف صباح«
مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال جعفر بن حممد، وال عن جعفر إال معاوية بن صاحل،   قال الطبراني:

 .تفرد به: هانئ بن املتوكل
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن 2070ني )(، ويف مسند الشامي11509بري )أخرجه الطرباين يف املعجم الك
عمر بن مضر. وأبو نعيم من طريق  (  15رشدين املصري. وابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال )

من (  2/276أمحد بن رشدين. ويف اتريخ أصبهان )  من طريق الطرباين عن(  3/206يف حلية األولياء )
انئ بن املتوكل عن معاوية بن صاحل، عن جعفر بن حممد، ن خملد. مجيعهم عن هحممد بن عبد هللا ب  طريق 

 عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عكرمة إال جعفر بن حممد، وال عن 
 وكل.صاحل، تفرد به: هانئ بن املت  جعفر إال معاوية بن 

وكذا أعله أبو نعيم ابلتفرد، قال: هذا حديث غريب من حديث عكرمة وجعفر ومعاوية، تفرد به هاين 
 .1بن املتوكل اإلسكندراين

 قلت: تفرد به هانئ بن املتوكل، كما قال الطرباين، وأبو نعيم.
كان تدخل   ( ونقل فيه قول ابن حبان: "4/291وهانئ بن املتوكل ضعيف، ذكره الذهيب يف امليزان )
 . 2عليه املناكري، وكثرت، فال جيوز االحتجاج به حبال"

 .3ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "صدوق له أوهام"  -هو ابن حدير –ومعاوية بن صاحل  
 وأما جعفر بن حممد! فلم أعرفه.

  5109وقال: "ضعيف جدا" وذكر برقم  1077وذكر اإلمام األلباين هذا احلديث يف الضعيفة برقم 
 ( إىل تضعيف احلديث.282/ 2وقال: وأشار املنذري يف "الرتغيب" )  وقال: "منكر".
 رأي الباحث:

 وكذا فيه جعفر بن حممد، وهو مل أعرفه.هانئ بن التوكل وهو ضعيف،    وفيههذا احلديث معلول ابلتفرد،  

 
 (3/206معرد  مكولدةء كيب ن دث ) - 1
 (. 1173ذورني كبن ربةن )مه - 2
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رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا حدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 261[ 165]

بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن   يد بن أبي أيوب، عن خارجة بن عبد هللاسع
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »حرم ما بين البتي المدينة، أن يصاد وحشها«.

 .مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 ندي.مل أجده يف املصادر احلديثية ع 
( وقال:" رواه الطرباين يف األوسط، وفيه خارجة بن عبد هللا بن 5809وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )

 عبد امللك ; ومل أجد من ترمجه، وبقية رجاله ثقات".
 :دراسة علة الحديث

 ح.هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو  
. وكذا 63ترمجته برقم  تقلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه روح بن صالح، وهو ضعيف، تقدم

 .3، تقدمت ترمجته برقم  شيخ الطرباين أمحد بن رشدين ال حيتج به
 مل أعرفه.   وكذا فيه خارجة بن عبد هللا بن كعب،

قال:"   ن كعب،رجة بن عبد هللا ب، وأعله من أجل خا(5809اهليثمي يف جممع الزوائد )واحلديث ذكره  
 ."رواه الطرباين يف األوسط، وفيه خارجة بن عبد هللا بن عبد امللك ; ومل أجد من ترمجه

 رأي الباحث: 

 ح.ضعيف  هالة خارجة بن كعب، وضعف روح بن صالوهو  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، 
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الح قال: نا ن قال: نا روح بن صحدثنا أحمد بن رشديقال الطبراني:  - 271[ 166]

سعيد بن أبي أيوب، عن محصن بن علي، عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، 
عن أبيه، عن ابن مسعود، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ذاكر هللا في  

 بمنزلة الصابر في الفارين«.الغافلين، 

 يب أيوب إال روح بن صالح.مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أ  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء، عن حمصن بن علي، عن عون بن عبد من طريق  (  1759أخرجه البزار )
 هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره.هللا بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن رسول  

نذر مسعدة بن سعد العطار املكي، ثنا إبراهيم بن امل  ( قال: حدثنا9797والطرباين يف املعجم الكبري )  
 احلزامي، ثنا حممد بن عمر الواقدي، ثنا هشام بن سعد، عن حمصن بن علي به.

 :دراسة علة الحديث

إلسناد، ومدار السند على حمصن بن على. وقال أبو هذا احلديث ال يروى عن ابن مسعود إال هبذا ا
 .1مرفوًعا مل يروه عنه إال حمصن، ومل نكتبه إال من هذا الوجه"نعيم: "غريب من حديث عون متصال 

 .2قلت: حمصن بن على مستور، ذكره ابن حجر يف "التقريب" وقال: مستور
ورواه عن حمصن بن علي ثالثة )هشام بن سعد، وإبراهيم بن حممد بن أيب عطاء، وسعيد بن أيب أيوب(. 

 بن أيب أيوب. وأعله الطرباين بتفرد روح بن صالح عن سعيد  
 . وكذا شيخ الطرباين أمحد بن رشدين أشد ضعفا منه.63وهو ضعيف قد مضى ترمجته برقم  

الواقدي وهومرتوك، وطريق إبراهيم بن حممد بن أيب عطاء أيضا وأما طريق هشام بن سعد فريوي عنه 
 ال حيتج به ألنه مرتوك أيضا.

وقد رأيت احلديث يف "  تكلم على مجيع طرقه: "واحلديث أورده األلباين يف الضعيفة، وقال بعد أن 
عليه.   ( لإلمام أمحد رواه إبسناد حسن عن حسان بن أيب سنان قال: فذكره موقوفا328الزهد " )ص  

 .3فلعل هذا هو أصل احلديث موقوف، فرفعه بعض الرواة خطأ. وهللا أعلم"
 رأي الباحث: 

 لي، وهو جمهول.هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مداره على حمصن بن ع
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سفيان بن بشير الكوفي الطبراني:  قال    –  284[  167]  

إسماعيل، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد هللا بن حنطب، عن قال: نا حاتم بن 
أبي أيوب األنصاري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال تبكوا على الدين 

 .أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غير أهله« إذا وليتموه
 ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حامت.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو العباس حممد بن 8571(، واحلاكم يف املستدرك )23585) أخرجه اإلمام أمحد
 الدوري.يعقوب، ثنا العباس بن حممد بن حامت  

ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمر العقدي،  كالمها )أمحد، والعباس بن حممد بن حامت الدوري( قاال:
حدثنا كثري بن زيد، عن داود بن أيب صاحل، قال: أقبل مروان يوما فوجد رجال واضعا وجهه على القرب، 

رسول هللا صلى هللا عليه فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب، فقال: نعم، جئت 
لى هللا عليه وسلم يقول: »ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وسلم ومل آت احلجر، مسعت رسول هللا ص

 ولكن ابكوا عليه إذا وليه غري أهله«
( قال: حدثنا أمحد بن رشدين املصري، ويف املعجم األوسط 3999وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )

 حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر.( قال:  9366)
شر الكويف، ان حامت بن إمساعيل، عن كثري بن زيد، عن املطلب بن عبد قاال: ثنا سفيان بن ب  –كالمها  

هللا بن حنطب، قال: قال أبو أيوب األنصاري ملروان بن احلكم: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 ن ابكوا عليه إذا وليتموه غري أهله"."ال تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله، ولك

 :دراسة علة الحديث

حلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد، تفرد به: هذا ا
 حامت.

 .1قلت: حامت بن إمساعيل، ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق يهم
. قال أبوحامت: صاحل يكتب حديثه، وقال أبو  2ما أرى به أبس وكذا فيه كثري بن زيد، قال فيه أمحد:

 .4. قال ابن حجر: صدوق خيطئ3ة: هو صدوق فيه لنيزرع 

 
 ( 994 قذوح ملتهاوح )  - 1
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وفيه سفيان بن بشري الكويف مل أعرفه، وقال األلباين يف الضعيفة: "وليس هو األنصاري املرتجم يف " 

. 1من طبقة شيخ شيخه )كثري بن زيد("  ثقات ابن حبان " وغريه، فإنه اتبع اتبعي، فهو متقدم على هذا،
 لكنه مل ينفرد به.

(  من 8571(، واحلاكم يف املستدرك )23585وقفت على طريق آخر عن أيب أيوب، رواه أمحد)مث 
 طريق أيب عامر عبد امللك بن عمر العقدي، عن كثري بن زيد، عن داود بن أيب صاحل عن أيب أيوب.

يف ، وأقره الذهيب على هذا. فذكر األلباين 2ناد، ومل خيرجاه "وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح اإلس
الضعيفة قوهلما وعقبهما بقوله: "وهو من أوهامهما فقد قال الذهيب نفسه يف ترمجة داود هذا: حجازي 
ال يعرف. ووافقه احلافظ ابن حجر يف " هتذيب التهذيب " فأىن له الصحة؟". وقال: "وفيه كثري بن 

 .3ريه، وضعفه النسائي وغريه"زيد وثقه أمحد وغ 
محد: "إسناده ضعيف  هالة داود بن أيب صاحل، وكثري بن زيد خمتلف وقال األرنوط يف حتقيق مسند أ

 .4فيه، حسن القول فيه مجاعة، وضعفه آخرون، ويف متنه نكارة"
 قلت: رواه كثري بن زيد واختلف عنه؛

 بن عبد هللا، عن أيب أيوب.فرواه حامت بن إمساعيل عن كثري بن زيد عن املطلب  
 مر العقدي، فرواه عن كثري بن زيد عن داود بن صاحل عن أيب أيوب.وخالفه أبو عامر عبد امللك بن ع

 وكثري بن زيد فيه لني، فال يقبل تفرده.
 رأي الباحث:  

ذا هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، واختلف فيه على كثري بن زيد، وهو صدوق خيطئ، ال يقبل تفرده، وك
 بشري الكويف مل أعرفه.  حامت بن إمساعيل صدوق يهم، ويف إسناد الطرباين سفيان بن 

ويف الطريق الثاين داود بن صاحل وهو جمهول. واحلديث ضعيف إبسنادين، وكل واحد منهما ال ينجرب 
 ضعف اآلخر، بل خيالف اآلخر.

 
 
 
 
 
 

 
 ( 373ملض دف  ) - 1
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بد هللا بن محمد الفهمي حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عقال الطبراني:    -  292[  168]

يزيد بن عبد هللا بن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن ا عبد هللا بن لهيعة، عن  قال: ن
إسماعيل بن أبي حكيم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال: »من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه 

 الشيطان«.
ال موسى بن سرجس، وال عن موسى مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب حكيم إ  طبراني:ال  قال  

 إال يزيد بن اهلاد، تفرد به: ابن هليعة.
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حي  بن غيالن قال: حدثنا رشدين. وأخرجه الطرباين يف 24479) أخرجه اإلمام أمحد
  عبد هللا بن صاحل، حدثين ابن هليعة.( قال: حدثنا مقدام، ان8943األوسط )

ة، ورشدين( عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد، عن موسى بن سرجس، عن إمساعيل بن أيب كالمها )ابن هليع
 حكيم، عن عروة بن الزبري، عن عائشة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره.

 :دراسة علة الحديث

موسى بن أيب حكيم إال  ال: مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، ق
 سرجس، وال عن موسى إال يزيد بن اهلاد، تفرد به: ابن هليعة.

قلت: هو كما قال الطرباين، مل يروه عن إمساعيل بن أيب حكيم إال موسى بن سرجس، وهو جمهول، 
يزيد بن عبد هللا بن  بن اهلاد، وهو يد. وتفرد عنه يز 1ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: مدين مستور

مث روى عنه ابن هليعة، وهو ضعيف، لكنه مل ينفرد .  2ه ا ماعة، قال ابن حجر: "ثقة مكثر"اهلاد، روى ل
 به، بل اتبعه رشدين، كما أخرج روايته أمحد يف مسنده.

ة عنه سوى اثنني، وقال األرنوط: "إسناده ضعيف  هالة حال موسى بن سرجس، إذ مل يذكروا يف الروا
 .3ومل يؤثر توثيقه عن أحد"

 رأي الباحث:  

 .هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل موسى بن سرجس، وهو مستور
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا موسى بن عون بن قال الطبراني:  -  303[ 169]  

دتي أم أبي أم عبد  عبد هللا بن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قال: حدثتني ج

هللا بن عتبة، قالت: سمعت أبي حمزة بن عبد هللا بن عتبة، هللا بنت حمزة بن عبد 

يقول: سألت أبي عبد هللا بن عتبة بن مسعود: أي شيء تذكر من رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم؟ قال: إذ أذكر أنه »أخذني وأنا خماسي أو سداسي، فأجلسني في حجره، 

 .»ه، ودعا لي ولولدي من بعدي بالبركةومسح رأسي بيد

 ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عتبة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: موسى بن عون.  الطبراني:  قال

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو جعفر البغدادي، أان حي  بن عثمان بن صاحل  5127أخرجه احلاكم يف املستدرك )
قال: حدثتين جديت أم عبد   بن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود،عن موسى بن عون بن عبد هللا

هللا بنت محزة بن عبد هللا بن عتبة، قالت: مسعت أيب محزة بن عبد هللا، يقول: سألت أيب عبد هللا بن 
 عتبة بن مسعود فذكره. 

بن عثمان بن ( قال: حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا حي  4395وأخرج أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 صاحل به.

( قال: حدثناه إبراهيم بن أمحد بن أيب حصني، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، 4396)وأخرج أبو نعيم  
ثنا الفضل بن عون املسعودي، ومحزة بن عون، قاال: حدثتين أم عبد هللا بنت محزة بن عبد هللا بن عتبة 

ر من دي يعين عبد هللا بن عتبة: أي شيء تذكبن مسعود، عن جدهتا، وكانت أم ولد، قالت: قلت لسي
 النيب صلى هللا عليه وسلم؟ .......

 
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عتبة إال هبذا اإلسناد، 
 تفرد به: موسى بن عون.

نعيم بقوله: " ووهم طرباين، "تفرد به موسى"، فعقبه أبو  فأخرج أبو نعيم من طريق الطرباين، وذكر قول ال
فيما حكى فقد رواه محزة بن عون، والفضل بن عون املسعوداين، عن أم عبد هللا بنت محزة، واسم أم 

 عبد هللا: عبيدة". مث أخرج أبو نعيم هذا الطريق، ففيه خمالفة ملا رواه موسى بن عون، وهي:
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 بن عبد هللا عن عبد هللا بن عتبة.  يب محزةأم عبد هللا بنت محزة، عن أ  أن موسى بن عون رواه عن جدته

 وخالفه محزة والفضل ابنا عون، فروايه عن أم عبد هللا بنت محزة عن جدهتا عن عبد هللا بن عتبة. 

 فقاال: "جدهتا" مكان "أيب محزة".

 اليت يف إسناد أيب نعيم، مل أعرفها.وأم عبد هللا بنت محزة بن عبد هللا بن عتبة؛ مل أعرفها، وكذا جدهتا  

وإسناد الطرباين أيضا ضعيف، فيه موسى بن عون وهو مل أعرفه، وكذا جدته أم عبد هللا بنت محزة، مل 
 أعرفها، ومحزة بن عبد هللا بن عتبة: مل يوثقه غري ابن حبان، ذكره يف مشاهري علماء األمصار، وقال: "

 .1من أفاضل الكوفيني وخيار مشاخيهم" أخو عون من متق  أهل الكوفة وكاان

 .2وفيه من مل أعرفهم"  وذكر اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد، وقال: "

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكنه مل ينفرد به موسى بن عون، بل رواه محزة بن عون، والفضل بن 
"محزة بن عبد هللا"، جدهتا" )جدة أم عبد هللا( مكان عون عن أم محزة، وغريا يف اإلسناد فقاال: "

واحلديث ضعيف على كل حال، ألن يف إسناد الطرباين موسى بن عون وهو مل أعرفه، وكذا أم عبد هللا 
 بنت محزة، مل أعرفها.

 ويف إسناد آخر أم عبد هللا بنت محزة، وجدهتا، مل أعرفهما.

 

 

 

 

 

 

 
 ( 836مشة ع ابرمةء مأمصةر )  - 1
 (16097جممع ملزومئل ) - 2
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صالح عبد الغفار ن رشدين قال: نا أبو أحمد بحدثنا قال الطبراني:  - 357[ 170]  

بن داود الحراني قال: نا عبد هللا ابن لهيعة، عن سلمة بن عبد هللا بن الحصين بن 
وحوح األنصاري، عن أبيه، أنه سمع جابر بن عبد هللا، يقول: خرج رسول هللا صلى 

رأسه، وتناول هللا عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، »فتوضأ وغسل وجهه، ويديه، ومسح ب
 .يمنى فرش على قدميه، فغسلهما«الماء بيده ال

 مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن عبد هللا بن احلصني إال ابن هليعة.  قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

مل أجده إال عند الطرباين يف األوسط، وذكره احلافظ اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: رواه الطرباين يف 
 ابن هليعة، وهو ضعيف.األوسط، وفيه  

 :دراسة علة الحديث

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سلمة بن عبد هللا بن احلصني إال ابن 
 هليعة.

قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه سلمة بن عبد هللا بن احلصني ذكره البخاري 
. وفيه ابن هليعة، وهو ضعيف؛ 2. وقال ابن حجر: جمهول1ر"، وقال: ويف "حديثه نظيف التاريخ الكبري

 كما هو معروف. وكذا فيه أمحد بن رشدين، وهو أشد منه ضعفاً.  -ملا عرض له من سوء احلفظ 
 رأي الباحث:  

هللا وهو هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وفيه أمحد بن رشدين، وابن هليعة، ومها ضعيفان، وسلمة بن عبد 
 جمهول.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 2055ملتةرو  ملهبع ) - 1
 ( 2499ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  - 361[ 171]

صالح الحراني قال: نا ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن أبي يزيد الخوالني، عن 
فضالة بن عبيد، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مؤمن جيد اإليمان، لقي العدو، فصدق هللا حتى قتل، »الشهداء ثالثة: رجل يقول: 
فذاك يرفع إليه الناس أعناقهم يوم القيامة، ورجل مؤمن جيد اإليمان، لقي العدو فأتاه  
سهم غرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن أسرف على نفسه، لقي العدو 

 .الثالثة« فصدق هللا حتى قتل، فذلك في الدرجة
 ال يروى هذا احلديث عن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة.  الطبراني:قال 

 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا أبو  146) يف مسنده أمحدو عبد هللا بن املبارك.  عن( 45أخرجه أبو داود الطيالسي )
ثنا قتيبة. والبزار يف قال: حد 1644( قال: حدثنا حي  بن إسحاق. و"الرتمذي"150سعيد. ويف )

عن عبد هللا بن هليعة، عن عطاء بن دينار، عن أيب   _زيد بن احلباب.مخستهم  من طريق(  246مسنده )
عيد رواه عن ابن هليعة بلفظ: "الشهداء يزيد اخلوالين، قال: مسعت فضالة بن عبيد، فذكره. إال أن أاب س

 أربعة".  بلفظ: " الشهداء  عن ابن هليعة ثالثة". ورواه بقيتهم
 :دراسة علة الحديث

 عن عمر بتفرد ابن هليعة. هذا احلديث أعله الطرباين
 قلت: مل أجده عن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة، كما قال الطرباين.

ضعيف لسوء حفظه، كما هو معروف، وكذا فيه أيب يزيد اخلوالين، وهو جمهول، قاله ابن وابن هليعة 
  .1حجر يف التقريب

 .2ابلتفرد، قال: "هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عطاء بن دينار"الرتمذي أعله  و 
: سألت حممدا: هل روى هذا احلديث غري ابن هليعة؟ قال: نعم رواه سعيد بن أيب يف العلل الكبريوقال  
فقلت   ،ن أيب يزيد  وال يقول فيه: ع   ،إال أنه يقول: عن أشياخ من خوالن    ،عن عطاء بن دينار    ،أيوب  

 .3له: أبو يزيد اخلوالين ما امسه؟ فلم يعرف امسه
 شياخ من خوالن" وهو جمهول.قلت: مل أجد هذا الطريق، وإن وجد، ففيه "عن أ

 رأي الباحث :  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى عن عمر إال هبذا اإلسناد، وفيه أبو يزيد اخلوالين، وهو جمهول، 
 عة هو ضعيف، وأمحد بن رشدين أشد منه ضعفا.وكذا ابن هلي

 
 ( 8449ملتقذوح ) - 1
 ( 1644ن ملرتماي )سن - 2
 ( 502مل رل ملهبع لررتماي )  - 3
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أبي مريم قال: حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن قال الطبراني:   -  365[  172]

نا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد بن أبي زينب، عن حسين بن حسن بن علي بن 
فصلوا أبي طالب، عن أبيه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »حيثما كنتم 

 .علي، فإن صالتكم تبلغني«
 به: ابن أيب مرمي.ال يروى هذا احلديث عن احلسن بن علي إال هبذا اإلسناد، تفرد    قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

( بنفس السند إال أنه قال فيه "حسن بن حسن بن علي" 2729أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
( من 607خرج الشجري يف ترتيب األمايل اخلميسية )ويف األوسط "حسني بن حسن بن علي". وأ

 طريق الطرباين.
 :دراسة علة الحديث

الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن احلسن بن علي إال هبذا اإلسناد، هذا احلديث أعله 
 تفرد به: ابن أيب مرمي.

ذا فيه محيد بن أيب زينب، وهو قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه أمحد بن رشدين وهو ضعيف، وك
 .1مل أعرفه، وقال اهليثمي: مل أعرفه

 رأي الباحث:  

ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه محيد بن أيب زينب وهو مل أعرفه، وكذا أمحد هذا احلديث معلول  
 بن رشدين، وهو ضعيف.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (17295جممع ملزومئل ) - 1
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ميري ل: نا أحمد بن عمرو الححدثنا أحمد بن رشدين قاقال الطبراني:    -  366[  173]

محمد، عن المصري قال: نا محمد بن الحسن بن عبد هللا الجعفري قال: نا جعفر بن 
أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »الحسن 

 .والحسين سيدا شباب أهل الجنة«
 سناد، تفرد به: أمحد بن عمرو احلمريي.ذا اإلإال هب  1ال يروى هذا احلديث عن احلسن  قال الطبراني:
 تخريج الحديث

( قال: حدثنا عبد هللا قال: حدثين يوسف بن موسى 173أخرجه ابن أيب الدنيا يف املختضرين )ص 
 مطواًل.قال: حدثين سلمة بن حيان الرازي قال: حدثنا جعفر بن حممد، عن أبيه  

 :دراسة علة الحديث

سناد، تفرد به: ى هذا احلديث عن احلسني إال هبذا اإل، ابلتفرد، قال: ال يرو هذا احلديث أعله الطرباين
 أمحد بن عمرو احلمريي.

قلت: أمحد بن عمرو احلمريي مل أعرفه، وكذا حممد بن احلسن بن عبد هللا ا عفري مل أعرفه، وفيه أمحد 
 بن رشدين وهو ضعيف.

ي عن جعفر بن حممد فهو اتبع حملمد بن احلسن بن وابن أيب الدنيا يروي من طريق سلمة بن حيان الراز 
 عفري.د هللا ا عب

لكن يف حديث ابن أيب الدنيا قصة، وفيه ذكر احلسن أبنه سيد شباب أهل ا نة، ليس فيه ذكر احلسني، 
ويف حديث الطرباين ذكر احلسن واحلسني كليهما، وليس فيه قصة، فيمكن هذا حديث آخر، فألجل 

 ال يروى هذا احلديث عن احلسني إال هبذا اإلسناد.هذا قال الطرباين  
شواهد من حديث أيب سعيد اخلدري وحذيفة ابن اليمان وعلي بن أيب طالب وعمر بن  واحلديث له

اخلطاب وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمر والرباء بن عازب وأيب هريرة وجابر بن عبد هللا وقرة بن 
 .2حة"إايس. مجعه األلباين يف "الصحي

 رأي الباحث:  

هبذا اإلسناد، وفيه أمحد بن عمرو احلمريي، وحممد بن احلسن   هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال
 بن عبد هللا ا عفري، مل أعرفهما، وكذا فيه أمحد بن رشدين وهو ضعيف.

 
 

 
  ك يف ملهتةب كام "معان" وملصكمب " معاني" كمة ك خيفي  ويف جممع ملبحذون أوضة  ك " معاني".  - 1
 ( 796ملصحدح " ) - 2
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افع حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو اليمان الحكم بن نقال الطبراني:  - 440[ 174]

فاطمة، أنها قالت للنبي صلى ، عن مهاجر بن ميمون، عن  1قال: نا صفوان بن عمرو

هللا عليه وسلم: أين أمنا خديجة؟ قال: »في بيت من قصب، ال لغو فيه وال نصب، بين 

مريم وآسية امرأة فرعون«، قالت: أمن هذا القصب؟ قال: »ال، بل من القصب المنظوم 

 .بالدر، واللؤلؤ، والياقوت«
 .هبذا اإلسناد، تفرد به: صفوانال يروى هذا احلديث عن فاطمة إال    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

حدثنا أمحد بن خليد احلليب، ثنا أبو اليمان، ثنا   ( قال:1024أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 صفوان بن عمرو، عن مهاجر بن ميمون احلضرمي، عن فاطمة فذكرته.

 :ثدراسة علة الحدي

" ال يروى هذا احلديث عن فاطمة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 صفوان".

 وفيه مهاجر بن ميمون وهو مل أجد من ترمجته. قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد،

ه، وال أظنه مسع رفأع رواه الطرباين يف األوسط من طريق مهاجر بن ميمون عنها، ومل  وقال اهليثمي: "  
 .2منها، وهللا أعلم، وبقية رجاله ثقات"

 رأي الباحث:   

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه مهاجر بن ميمون، وهو مل أعرفه.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا الحميدي قال: نا محمد بن قال الطبراني:   -  455[  175]

الرحمن بن سالم بن عويم بن ساعدة، عن أبيه، عن حدثني عبد  التيمي قال:طلحة 

جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »عليكم باألبكار، فإنهن أعذب أفواها، 

 .وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير«
حممد بن طلحة ال يروى هذا احلديث عن عومي بن ساعدة إال هبذا اإلسناد، تفرد به:    قال الطبراني:

 .تيميال

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان أبو احلسن علي بن أمحد، ثنا أمحد بن حي  بن إسحاق، ثنا 696أخرجه متام يف فوائده )
فيض بن وثيق عن حممد بن طلحة التيمي قال: حدثين عبد الرمحن بن سامل بن عومي بن ساعدة، عن 

 عن جده. ،أبيه
من ( 696احلميدي. ومتام يف فوائده ) طريق  نم( 2/288ابن القانع يف معجم الصحابة )وأخرجه 

احلميدي. والبيهقي يف السنن  من طريق( 5325فيض بن وثيق. وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) طريق 
كلهم )احلميدي، وفيض بن وثيق، واحلميدي( عن حممد   الفيض بن وثيق.  من طريق(  13473الكربى )
 عن جده.  ، بن عومي بن ساعدة، عن أبيهالتيمي قال: حدثين عبد الرمحن بن سامل  بن طلحة

 :دراسة علة الحديث

ال يروى هذا احلديث عن عومي بن ساعدة إال هبذا اإلسناد،   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 تفرد به: حممد بن طلحة التيمي".

عتبة، مل يذكروا  قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: األوىل: ا هالة: فإن عبد الرمحن بن سامل بن
  .1عنه راواي غري حممد بن طلحة هذا. ولذا قال احلافظ: "جمهول"

 .مل بن عومي، أو سامل بن عتبة بن عومي، فليس له راو غري ابنه عبد الرمحن هذاقلت: ومثله أبوه سا
 واألخرى: االضطراب يف إسناده؛

 ال.عبد الرمحن بن سامل بن عومي بن ساعدة، عن أبيه، عن جده. موصو  -1
 التيمي.( من طريق أمحد بن خليد عن احلميدي عن حممد بن طلحة  455رواه الطرباين يف األوسط )

 
 ( 3868ملتقذوح  ) - 1
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( من طريق علي بن أمحد، ثنا أمحد بن حي  بن إسحاق، ثنا فيض بن 696وكذا رواه متام يف فوائده )

 وثيق عن حممد بن طلحة التيمي به. 
ا حممد بن ( حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثن1861بن ماجه )وكذا اتبعه إبراهيم بن املنذر احلزامي: قال ا

 بن سامل بن عتبة بن عومي بن ساعدة األنصاري عن أبيه عن جده.طلحة التيمي حدثين عبد الرمحن  
لكنه قال : سامل بن عتبة بن عومي بن ساعدة. وخالفه فيض بن وثيق، واحلميدي مل يقال فيه "عتبة" بل 

 عدة.قال: سامل بن عومي بن سا

ومي عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن بن عومي بن ساعدة. مرسال. ألن عبد الرمحن بن ع  -2
 ليست له صحبة.

من طريق حممد بن إسحاق الصغاين، ثنا الفيض بن وثيق، عن حممد بن طلحة   13473أخرجه البيهقي  
 بن الطويل التيمي به.

احلميدي، عن حممد بن طلحة به. أخرجه البيهقي   واتبعه خلف بن عمرو العنربي، عن عبد هللا بن الزبري
(13474 ) 

 عتبة، عن أبيه، عن جده.  عبد الرمحن بن سامل، عن عومي بن -3
( من طريق بشر بن موسى، وخلف بن عمرو قاال: ان 2/288أخرجه ابن القانع يف معجم الصحابة )
 احلميدي، ان حممد بن طلحة التيمي به.

أللباين "فهو مرسل، على رواية د مضطرب، ومن هذا تعلم أن قول اقلت: يعرف من هذا أن هذا اإلسنا
( خطأ. ألن إبراهيم بن املنذر مل يتفرد بروايته موصوال، 623" الصحيحة )ا ماعة عن حممد بن طلحة

بل أيضا ر وى موصوال يف رواية احلميدي عن حممد بن طلحة، ويف رواية أمحد بن حي  بن إسحاق عن 
 مد بن طلحة.فيض بن وثيق عن حم

 رأي الباحث:   

 واضطراب.هذا احلديث معلول ابلتفرد، ويف إسناده جماهيل،  
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وعن جده قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال الطبراني:  - 456[ 176]

»إن هللا تبارك وتعالى اختارني، واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء، وأنصارا، 

 .فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين«وأصهارا، فمن سبهم، 
 .فرد به: حممد بن طلحةال يروى هذا احلديث عن عومي بن ساعدة إال هبذا اإلسناد، ت  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 (2/288دحيم. وأخرجه ابن القانع يف معجم الصحابة )  عن (  1000ابن أيب عاصم يف السنة )أخرجه  
من طريق ( 4424احلميدي. وأبو نعيم يف معرفة الصحابة ) من طريق  (6656واحلاكم يف املستدرك )

 وحممد بن عباد( عن حممد بن طلحة التيمي به.حممد بن عباد. ثالثتهم )دحيم، واحلميدي،  

 :دراسة علة الحديث

 ال يروى هذا احلديث عن عومي بن ساعدة إال هبذا اإلسناد،  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 تفرد به: حممد بن طلحة التيمي".

 .1وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه". ووافقه الذهيب
. وأورده األلباين يف الضعيفة، وذكر قول احلاكم 2وقال اهليثمي: "رواه الطرباين، وفيه من مل أعرفه"

 .3ل"عقب عليه بقوله: "وهو من أوهامهما؛ فإنه إسناد ضعيف جمهو والذهيب، ف
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله علتان: األوىل: ا هالة: فإن عبد الرمحن بن سامل، مل يذكروا عنه راواي 

 .4غري حممد بن طلحة هذا. ولذا قال احلافظ: "جمهول"
 .فليس له راو غري ابنه عبد الرمحن هذاومثله أبوه سامل بن عومي، أو سامل بن عتبة بن عومي،  

 (.455ديث الذي قبله )إسناده، كما مر يف احلواألخرى: االضطراب يف  

 رأي الباحث:   

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، ويف إسناده جماهيل، واضطراب.

 

 
 ( 6656مملاتلره ) - 1
 (16391جممع ملزومئل ) - 2
 ( 3036ملض دف  ) - 3
 ( 3868ملتقذوح " ) - 4
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حدثنا أحمد بن عمرو الخالل قال: نا إبراهيم بن المنذر قال الطبراني:    -  485[  177]

ل، عن الحزامي قال: نا معن بن عيسى القزاز، عن مالك بن أنس، عن عمه أبي سهي

تدرون ما مثل ناركم أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أ

 .هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا«
 . معن، تفرد به: إبراهيم بن املنذرمل يرو هذا احلديث عن مالك إال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 ر احلديثية عندي. مل أجده يف املصاد

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن مالك إال معن، تفرد به: إبراهيم بن هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 املنذر". 

 قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد عند الطرباين يف األوسط.

 .1وقال اهليثمي: "رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح"

جمهول، ذكره الذهيب، ومل قلت: أمحد بن عمرو اخلالل شيخ الطرباين، ليس من رجال الصحيح، بل هو  
 ( وقال: جمهول.156، وذكر ترمجته أبو الطيب يف إرشاد القاصي )2يذكر فيه جرحا وال تعديال

 رأي الباحث:  

ستمر التفرد فيه إىل طبقات هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وفيه أمحد بن عمرو شيخ الطرباين جمهول، وا
 الطبقات إال اندرا.متأخرة، والتفرد ال يقبل يف هذه  

 
 
 
 
 
 

 
 (18576جممع ملزومئل ) - 1
 ( 6/887ملتةرو  لرا يب ) - 2
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 المبحث الثامن

 األحاديث التي ذكر فيها التفّرد

 وهي معلولة بالمخالفة 
 

 وفيه اثنان وثالثون حديثاً 
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قال: نا أبو  1حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيقال الطبراني:  - 2[  178]

، أخبره عن أبي بردة 4قال: نا قتادة، أن أبا مجلز  3قال: نا الضحاك بن حمرة  2المغيرة
بن أبي موسى، عن أبي موسى، »أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى هللا عليه وسلم 

، فجاء مع كل واحد منهما شاهدان يشهدان أن البعير في بعير، ادعاه كالهما أنه له
 نه بينهما نصفين«.ي صلى هللا عليه وسلم أله، فقضى النب
 .مل يرو هذا احلديث عن قتادة، عن أيب جملز إال الضحاك، تفرد به: أبو املغرية  قال الطبراني:

 :تخريج الحديث       

( قال: أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا حي  بن حممد بن 21230أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )
أيب املغرية، قال: حدثين جدي أبو املغرية عن الضحاك يوب الطائي ابن بنت  صاعد ، ثنا عمرو بن أ

 بن محزة ، عن قتادة، أن أاب جملز أخربه ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى فذكره.
 : دراسة علة الحديث

 هذا احلديث رواه قتادة واختلف عنه؛
  موسى.ه عن أيب بردة بن أيبروى أبو املغرية عن الضحاك بن محرة عن قتادة، أن أاب جملز، أخرب 

 . 5وروى سعيد ابن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه عن أيب موسى مرفوعاً 
وروى حممد بن كثري عن محاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن أيب بردة عن أيب موسي 

 ( 4756رقم    12/205مرفوعاً. أخرج الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
مظفر بن مدرك عن محاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن أيب بردة وروى أبو كامل 

 (. 4756رقم    12/205مرسال. أخرجه الطحاوي )
 واختلف يف املنت:

روى سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى: "يف بعري ليس 
 (.5424(، والنسائي )2330اجه )ن م(، واب3613د )أخرجه أبو داو   لواحد منهما بينة".

 
 . 1هق    ذمجتهللا رلوم ر ث   - 1
ى  ومللمر طب و عمهة  وأخطأ يف إولمابهللا كتةب ملض فةء ب ض معهر . و ةل   ك اببل ملقلوس بن معجةج  وهقهللا مل جر - 2

 ( 2/643 : صلو  وهتح رلوثهللا. و ةل ملناةئي: لدم بهللا أبس. ونظذ: مدزمن مكابتلمل )أبك رة 
بذم دث بن  ( "ض دف".  ةل اببةس مللُّورِيُّ  اَبْن حيىي ْبن َمِ ني: لدم بشيء . َو َةل إ 2966 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح )  -   3

ذجل مبن ربةن يف ملثقةت. ونظذ: هتاوح ملهمةل  و قكب معكُجةي:  ع حممكي يف معلوم. و ةل ملناةئي: لدم بثق   ولك
 (. 13/260لرمزي )

 ( 7490أبك جمرز  ك كر  بن  دل ملالوسي ملبصذي هق .  قذوح ملتهاوح )  - 4
 (5424(  وملناةئي )3613ننهللا )(  وأبك يموي يف س19603أخذجهللا مإلمةم أ ل يف مانلجل)   - 5
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وخالف مهام بن حي  سعيد بن أيب عروبة يف منت هذا احلديث، فرواه عن قتادة عن سعيد بن أيب 
بردة عن أبيه عن جده أيب موسى "أن رجلني ادعيا بعريا فأقام كل واحد منهما شاهدين....." واتبعه 

 (. 21229خرجه البيهقي )شعبة، يف رواية سعيد بن عامر عنه. أ
وروى محاد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أيب بردة، موافقا ملا رواه مهام عن قتادة. 

 لكن اختلف فيه على محاد يف الوصل واإلرسال، كما تقدم.
رواه مهام، ومحاد عن قتادة. قال: " فإذا اتفق مهام ومحاد على ما اتفقا  رجح الطحاوي املنت ما

قلوبنا أن يكون ما رواي عن قتادة أوىل مما رواه سعيد عنه مما خيالفه؛ ألن  ا ذكران، قوي يفعليه مم
 .1اثنني أوىل ابحلفظ من واحد"

ذكر البيهقي االختالف يف احلديث، مث قال: "واحلديث معلول عند أهل احلديث، مع االختالف 
 .2يف إسناده على قتادة"

 رأي الباحث:

ملغرية عن الضحاك عن قتادة عن أيب جملز، فتعليله صحيح اين بتفرد أيب اهذا اإلسناد أعله الطرب 
 لوجوهي.

 تفرد به الضحاك عن قتادة عن أيب جملز، والضحاك ضعيف، ال يقبل تفرده. -1
 واختلف فيه على قتادة.   -2
 واحلديث مضطرب سندا ومتنا. واختلف فيه كثريا. -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 4756ر ث  12/205شذح مشهل مآلاثر ) - 1
 (21229لهربين لربدهقي )سنن م  - 2
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يحيى بن حمزة قال: نا محمد ن محمد بن حدثنا أحمد بقال الطبراني:  - 45[ 179]  

قال: نا الوليد بن مسلم قال: نا أبو عثمان األوقص، عن الزهري، عن  1بن عائذ
األعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال تزالون تقاتلون 

 . مطرقة«الكفار حتى تقاتلون قوما صغار األعين، ذلف األنوف، كأن وجوههم المجان ال
 مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال أبو عثمان األوقص. تفرد به: الوليد.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( ، قال: حدثنا عبد 7676( . قاال: حدثنا سفيان. ويف )7263( . وأمحد )1100أخرجه احلميدي )
ن عبد هللا، قال: ب( قال: حدثنا علي 2929" )البخاري يف صحيحهالرزاق، قال: أخربان معمر. و"

(  قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن أيب عمر. 62- 2912) نا سفيان. ومسلم يف صحيحهحدث
قاال: حدثنا سفيان. )ح( وحدثين حرملة بن حي ، قال: أخربان ابن وهب ، قال: أخربين يونس. و"أبو 

(  4096سفيان. و"ابن ماجة" ) ( قال: حدثنا قتيبة وابن السرح وغريمها. قالوا: حدثنا4304داود" )
( قال: حدثنا 2215بن أيب شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و"الرتمذي" ) قال: حدثنا أبو بكر

 سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وعبد ا بار بن العالء. قاال: حدثنا سفيان.
هري، عن سعيد بن ثالثتهم )سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد( عن ابن شهاب الز   

 املسيب، عن أيب هريرة، فذكره.
( قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخربان شعيب، قال: حدثنا أبو 3587) البخاري يف صحيحهأخرجه 

 الزاند، عن األعرج، فذكره بطوله.
( قال:  10860( قال: حدثغا سفيان، قال: حدثنا أبو الزاند. و"أمحد" )1101وأخرجه احلميدي )

( قال: حدثنا سعيد 2928" )يف صحيحه البخاري، قال: أخربان ورقاء، عن أيب الزاند. و"حدثنا علي
بن حممد، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أيب، عن صاحل )ح( وحدثنا علي بن عبد هللا ، قال: قال 

: ( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، قال2912/64)  مسلم يف صحيحهسفيان: وزاد فيه أبو الزاند. و 
( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، قال: 4097ماجة" )حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيب الزاند. و"ابن  

 حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيب الزاند.
 كالمها )أبو الزاند، وصاحل بن كيسان( عن األعرج، عن أيب هريرة فذكره. خمتصرا على الفقرة األوىل.

 
 
 
 
 

 
 . 29 قلمت  ذمجتهللا بذ ث   - 1
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 :دراسة علة الحديث

 وسعيد ابن املسيب.اعة عن أيب هريرة، منهم األعرج  يث روى مجهذا احلد
وأما رواية الزهري مشهور من طريق سعيد ابن املسيب عن أيب هريرة. رواه سفيان بن عيينة، ومعمر   

عن الزهري عن سعيد بن املسيب، وخالفهم أبو عثمان األوقص   -ثالثتهم-بن راشد، ويونس بن يزيد  
هذا احلديث عن الزهري إال أبو  عرج عن أيب هريرة. فقال الطرباين: مل يروفرواه عن الزهري عن األ

 عثمان األوقص. تفرد به: الوليد.
. ومل أجد  1وأبو عثمان األوقص ذكر ترمجته ابن العساكر يف اتريخ دمشق ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال

 ترمجته يف غريه من الكتب. فهو ممن مل أعرفه.
 حي ، وهو ضعيف.ين أمحد بن حممد بن  وكذا فيه شيخ الطربا

 الباحث:رأي 

هذه الرواية من طريق الزهري عن األعرج خطأ، ألين مل أجده إال هبذا اإلسناد، وشيخ الطرباين أمحد بن 
حممد بن حي ، ضعيف، وكذا أبو عثمان األوقص مل أعرفه، ومع ذلك خالف من هم أوثق منه واألكثر. 

  الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة.  واحملفوظ ما رواه مجاعة عن
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا إسحاق قال الطبراني:  - 105[ 180]

بن إبراهيم بن موسى أبو يعقوب المصري قال: نا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، 
جر، عن أبي بكر عن منصور، عن مجاهد، عن خالد بن سعيد، عن غالب بن أب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »في الحبة السوداء الصديق، عن عائشة، عن 
  شفاء من كل داء، إال السام«.

ال يروى هذا احلديث عن أيب بكر عن عائشة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: عبيد هللا بن   قال الطبراني:
 .موسى

 تخريج الحديث:

( من طريق عبد هللا بن أيب 5667)  البخاري يف صحيحه(، و 23441ه )أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنف
شيبة عن عبيد هللا، عن إسرائيل، عن منصور، عن خالد بن سعد، قال خرجنا ومعنا غالب بن أجبر 

 ...، فقال لنا: .... فإن عائشة1فمرض يف الطريق، فقدمنا املدينة وهو مريض، فعاده ابن أيب عتيق
 يل عن هبية عن عائشة مرفوعاَ.( من طريق وكيع عن أيب عق25067)  أخرجه اإلمام أمحد

( من طريق حممد بن 25133( من طريق أيب عامر العقدي، وأمحد )936وأخرجه إسحاق بن راهويه )
عن  -ثالثتهم -( من طريق عن محيد بن عبد الرمحن، 4569إمساعيل الديلمي، وأبو يعلى املوصلى )

 ، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً.يبة املدين، عن داود بن احلصنيإبراهيم بن إمساعيل بن أيب حب
 : دراسة علة الحديث

 عن أيب بكر عن عائشة أعله الطرباين بتفرد عبيد هللا بن موسى. هذا احلديث 
قلت: مل يروه عن عبيد هللا بن موسي إال إسحاق بن إبراهيم، ومل يرو عنه إال أمحد بن حي ، ورواه ابن 

 فخالفه يف موضعني.بن موسى  ( عن عبيد هللا  5687)  البخاري يف صحيحهومن طريقه  أيب شيبة،  
 األول: مل يذكر فيه أاب بكر الصديق عن عائشة، بل قال ابن أيب عتيق عن عائشة.

عن خالد بن سعيد، عن غالب بن أجبر" ويف رواية ابن أيب شيبة " عن خالد  اين: يف رواية الطرباين "الث
جنا ومعنا غالب بن أجبر...." فريوى خالد بن سعيد عن ابن أيب عتيق، وفيه القصة. بن سعد، قال خر 

ن أيب عتيق ( هو عن خالد بن سعيد عن اب23441قدم يف التخريج. ويف مصنف ابن أيب شية )كما ت
 عن عائشة. بدون القصة.

 ذه العلة.وإسحاق بن إبراهيم مل أعرفه. وأمحد بن حي  هو صدوق. ومل أجد أحدا نبه على ه
 رأي الباحث:

 يف موضعني كما بينت يف دراسة العلة.فيه  طأ  معلول ابلتفرد، واخلإلسناد هذا ا
 .يف صحيحه البخاري  ومن طريقهاحملفوظ هو ما قال ابن ايب شيبة،  و 

 
 مبن أيب ابتد   ك اببل و بن حممل بن اببل ملذ ن بن أيب بهذ رضي و ابنهللا  - 1



 
325 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 143[ 181]

حمد بن بشير الهمداني قال: نا مسعر بن كدام، عن علقمة بن سليمان الجعفي قال: نا أ
يرفعه. قال: »لو أن بكاء داود صلى هللا بريدة، عن أبيه، بن مرثد، عن سليمان بن 

 .عليه وسلم، وبكاء جميع أهل األرض، جميعا، يعدل ببكاء آدم، ما عدله«

 .به: حي  بن سليمان  مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال أمحد بن بشري، تفرد  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(، وابن عساكر 7/257نعيم يف حلية األولياء )أخرجه الطرباين يف األوسط هذا ، ومن طريقه أخرجه أبو  
(  من طريق سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان، ثنا حي  بن سليمان 7/415)

كدام عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن   ا عفي عن أمحد بن بشري اهلمداين عن مسعر بن 
( وقال: " رواه الطرباين يف األوسط ، ورجاله 13749د )أبيه يرفعه ، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائ

 ثقات".
( أخربان أبو القاسم حممود 7/416(، وابن عساكر )35535واحلديث أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )

د بن أمحد بن عمر أان أبو نعيم احلافظ ان أمحد بن جعفر بن مالك ان عبد هللا بن أمحد التربيزي أان حمم 
 بل حدثين أيب.بن أمحد بن حن

 كالمها )ابن أيب شيبة، وأمحد( عن حممد بن بشر عن مسعر، موقوفا على بريدة.
(، من طريق أمحد بن بشري عن مسعر بن 1922رقم    5/76(، واخلطيب )1/270وأخرج ابن عدي )

 عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة موقوفاً.كدام  
 :دراسة علة الحديث

 ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال أمحد بن بشري، تفرد به: حي  هذا احلديث أعله الطرباين
 بن سليمان.

 قلت: مل أجده إال من طريق مسعر، فرواه عنه أمحد بن بشري، وحممد بن بشري، لكن نص حمقق ابن
 ن عساكر على أن هذا تصحيف، والصحيح هو "أمحد بن بشري". فثبت أن مل يرو عن مسعر إال أمحد ب

 بشري، كما قال الطرباين.
مث احلديث رواه ابن أيب شيبة، وأمحد، وأبو مهام الوليد بن شجاع عن أمحد بن بشري عن مسعر موقوفا 

 على بريدة. وهو الصحيح.
 رجه الطرباين، وهو وهم. ن بشري عن مسعر مرفوعاً، كما أخورواه حي  بن سليمان عن أمحد ب
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قال ابن عدي يف الكامل: "وهذا احلديث مل أيت به عن مسعر موصوال غري أمحد بن بشري، وعن أمحد 

 .1محد"بن بشري غري حي  بن سليمان هذا، فال أدري الوهم من أمحد أو من حي  وأكثر ظين أنه من أ
 ، فألجل ذلك قال ما قال. 2اق له هذا احلديثابن عدي وقال مرتوك مث سقلت: أمحد بن بشري ذكره  

لكن أمحد بن بشري الذي قال برتكه هو البغدادي، وهذا الكويف، ذكر اخلطيب يف اتريخ بغداد يف ترمجة 
الذي روى عن عطاء بن  ليس أمحد بن بشري "أمحد بن بشري الكويف" قول ابن عدي مث تعقبه بقوله: "

غدادي سنذكره بعد إن شاء هللا، وأما أمحد بن بشري الكويف وىل عمرو بن حريث الكويف، ذاك باملبارك م
 .3فليست حاله الرتك، وإمنا له أحاديث تفرد بروايتها، وقد كان موصوفا ابلصدق"

 .4وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام" 
 يقبل تفرده، وأما الوهم يف مبرتوك، وإن كان يف منزلة من ال  فعرف من هذا أن أمحد بن بشري هذا ليس

ديث بوصله فالغالب الظن أنه من حي  بن سليمان ألنه تفرد عنه بوصله، وهو صدوق خيطئ كما احل
 .121ترمجته برقم    تتقدم

 رأي الباحث:

عليه، فتفرد حي  بن سليمان هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن مسعر إال أمحد بن بشري، مث اختلف  
 وروى غريهم موقوفا على بريدة.  عنه بوصله.

وهذا هو الصواب موقوف، ورفعه منكر، بل هو عندي ابطل موضوع، ألنه ال يشبه  وقال األلباين: "
كالم النبوة ملا فيه من املبالغة، فالظاهر أنه من اإلسرائيليات السمجة اليت دست يف كتب أهل الكتاب 

 .5 صلى هللا عليه وسلم وهو منه بريء"ون، مث أخطأ بعض الرواة فرفعه إىل النيبمر القر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1/270ملهةمل ) - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 (1922اترو  بغلمي )  - 3
 ( 13ملتقذوح ) - 4
 (785سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 5
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 172[ 182]  

مريم قال: نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة، أنه رأى رسول 
 .وسلم »يبول مستقبل القبلة«هللا صلى هللا عليه 

 عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة. يروىال    قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(، والطحاوي  10( قال: حدثنا حسن بن موسى، وموسى بن داود. والرتمذي )22560أخرج أمحد )
قال: ثنا أسد بن موسى. والطرباين يف ( قال: حدثنا حممد بن احلجاج، 6596يف شرح معاين اآلاثر )

 حدثنا أمحد بن محاد بن زغبة، ثنا سعيد بن أيب مرمي.  ( قال:3276املعجم الكبري )
مجيعهم )حسن بن موسى، وموسى بن داود، وأسد بن موسى، وسعيد بن أيب مرمي( عن ابن هليعة عن 

 أيب الزبري عن جابر عن أيب قتادة فذكره.
 :دراسة علة الحديث

 ذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة.ه الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى عن أيب قتادة إال هبأعل 
 قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد.

 وحديث أيب قتادة فيه ابن هليعة وهو ضعيف يف احلديث.
بن املث ، قاال:  حدثنا حممد بن بشار، وحممد ( قال:9واحلديث روى عن جابر، أخرجه الرتمذي )  

بر عن حممد بن إسحاق، عن أابن بن صاحل، عن جماهد، عن جا  حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أيب،
بن عبد هللا، قال: »هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول«، فرأيته قبل أن يقبض بعام 

 يستقبلها.
الكبري عقب هذا احلديث: "سألت حممدا عن هذا قلت: إسناده صحيح. وقال الرتمذي يف العلل 

ألول حديث جابر، رواه غري واحد، عن حممد بن إسحاق، قال أبو عيسى: واحلديث ااحلديث، فقال:  
 .1عن أيب قتادة ليس مبحفوظ"

وقال يف السنن عقب حديث ابن هليعة: " وحديث جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أصح من 
 .2ريه"ن هليعة ضعيف عند أهل احلديث؛ ضعفه حي  بن سعيد القطان وغ حديث ابن هليعة. واب

رضي هللا  -عن حديث جابر بن عبد هللا عن أيب قتادة  -الدارقطين  -قال اإلمام الربقاين: " وسئل 
 يبول مستقبل القبلة".  -صلى هللا عليه وسلم    -: "أنه رأى النيب  -عنهم
يعة، عن أيب الزبري، عن جابر، عن أيب قتادة وليس مبحفوظ. : كذلك رواه ابن هل-الدارقطين  -فقال 

يرويه حممد بن إسحاق،  -يه وسلم صلى هللا عل  -احلديث مشهور عن جابر بن عبد هللا، عن النيب و 
 

 ( 5مل رل ملهبع لررتماي ) - 1
 ( 10سنن ملرتماي ) - 2
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صلى هللا عليه وسلم   -: "هنى رسول هللا  -رضي هللا عنهم    -عن أابن بن صاحل، عن جماهد عن جابر  

 .1فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"  أن نستقبل القبلة ببول،  -
 علة، فثبت أنه مل يثبت عن أيب قتادة.والدار قطين بنفس القلت: أعله الرتمذي،  

 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف ألجل ابن هليعة، ألنه ضعيف يف 
 فوظ عن أيب قتادة، كما مر آنفا يف دراسة العلة.احلديث، وصرح الدار قطين والرتمذي أبنه غري حم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1047مل رل لرلمر  طب ) - 1
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 2قال: نا يحيى بن بكير   1قال الطبراني: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة  -  195[  183]

، عن معاذ بن جبل، 5، عن جنادة بن أبي أمية4، عن أبي قبيل3قال: نا خنيس بن عامر
»إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

يقرؤه الكاتب وغير الكاتب من المؤمنين، معه جنة ونار، مكتوب بين عينيه: كافر 
 نة وجنته نار« .فناره ج

 ال يروى هذا احلديث عن معاذ إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حي  بن بكري.   قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(  113( قال: حدثنا هارون بن كامل. ويف املعجم الكبري )9351املعجم األوسط )أخرجه الطرباين يف  
( قال:  2653والبزار يف مسنده )قال: حدثنا أبو الزنباع، وأمحد بن حي  بن خالد بن حبان الرقي. 

هيم( أربعتهم )هارون بن كامل، وأبو الزنباع، وأمحد بن حي ، وإبرا  حدثنا إبراهيم بن عبد هللا بن ا نيد.
 عن معاذ بن جبل فذكره.عن حي  بن بكري قال: ان خنيس بن عامر، عن أيب قبيل، عن جنادة،  

 :دراسة علة الحديث

 رواه جنادة بن أيب أمية، واختلف عنه؛
 فرواه حي  بن بكري عن خنيس بن عامر عن أيب قبيل عن جنادة بن أمية عن معاذ بن جبل.

 بن سعد، عن خالد بن معدان عن عمرو بن األسود عن جنادة بن وخالفه بقية بن الوليد فرواه عن حبري
 عن عبادة بن صامت. فجعله من مسند عبادة بن صامت.أيب أمية 

 
 (19 ك هق    قلمت  ذمجتهللا ر ث ) - 1
( و ةل: مرتج بهللا: ملشدخةن  كةن  زوذ  10/136 ك حيدي بن اببل و بن بهع  لكذجل ملا يب يف سع أابالم ملنبالء )   -  2
رث  ابةراة فعلوم وأايم ملنةس  بصعم فلفتكين  صةي ة  يونة  ومة أيري مة كح لرناةئي منهللا رىت ض فهللا  و ةل مذ : لدم  مل 

 بثق . و ام جذح مذيوي  اقل مرتج بهللا ملشدخةن  ومة ابرمت لهللا رلوثة منهذم رىت أوريجل". 
روين حيىي بن بهع ابن أ ل معجةُ اإي أ قدهللا.     :  ةل ملبخةري يف " اترخيهللا ملصغع ": مة 452 ةل مبن رجذ يف مملقلم  ص  

مث  ةل مبن رجذ  ام ولل ابرى أنهللا ونتقي رلوم شدكخهللا  وهلام مة أخذج ابنهللا ]ابن[ مةلك سكين مخا  أرةيوم مشهكر   
 و هرمكم يف مسةابهللا من مةلك.  ( هق  يف ملردم 7580متةب    وم ظث مة أخذج ابنهللا ابن ملردم. و ةل يف ملتقذوح )

َ ةاذي   ةل مهلدثمي مل أابذاهللا  لكذ لهللا ملرتمج  ملبخةري يف ملتةرو  ملهبع) ك خ نَكدْ  - 3
َ
ر ث   3/216م بن ابةمذ بن حيىي ممل

( ومل واكذوم ادهللا  100ر ث  4/846(  وملا يب يف اترو  مإلسالم )394/ 3(  ومبن أيب رة  يف معذح وملت لول )735
  لوال. جذرة وك 

 (1606 بدل ممل ةاذي مملصذي صلو  وهث .  قذوح ملتهاوح ) ك ردي مبن  ةنئ مبن انضذ أبك  - 4
ُيي أبك اببل و ملشةمي لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) -  5 (  ةل: خمترف يف صحبتهللا اقةل  973 ك جنةي  بن أيب أمد  مأ

يف ملصحةب     مكسث وكند  مأب و ل بدنت للك يف كتةيبمل جري اتب ي هق  ومع  أهنمة مهنةن صحةيب واتب ي متفقةن يف 
ُيي ابن ملنيب صرى و ابردهللا وسرث يف سنن ملناةئي ورومو  جنةي  مبن أيب أمد  ابن اببةي  مبن ملصةمت يف   ورومو  جنةي  مأ

 ملهتح ملات . 
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وقال البزار عقب ختريج حديث معاذ بن جبل: وهذا احلديث قد رواه غري خنيس بن عامر، فقال: عن 

 .1جنادة بن أيب أمية، عن عبادة بن الصامت
(  7716( قال: حدثنا حيوة بن شريح. والنسائي يف الكربى )4320وحديث عبادة أخرجه أبو داود )  

 حنان.( قال: حدثنا حممد بن عمرو بن  2681قال: أخربان إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه البزار )
،  5سود، عن عمرو بن األ4، عن خالد بن معدان3، قال: أخربان حبري بن سعد2ثالثتهم عن بقية بن الوليد

صلى هللا عليه  عن جنادة بن أيب أمية، أنه: حدثهم عن عبادة بن الصامت ، أنه قال: إن رسول هللا
ر كلمة، أال وإنه رجل قصري وسلم )واللفظ للبزار( قال: »إين حدثتكم عن الدجال، حىت حسبت، وذك

علموا أنكم لن تروا أفحج، جعد أعور، ممسوح العني، ليست بقائمة، وال جحراء فإن التبس عليكم، فا
 ربكم، حىت متوتوا« .

النيب صلى  ة بن أمية عن رجل من أصحاب( من طريق جماهد عن جناد23684،85وأخرج أمحد )
 هللا عليه وسلم.
 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد معلول ابإلختالف إببدال الصحايب ابآلخر.
 واحملفوظ هو حديث عبادة بن صامت ألمرين.

بن جبل اليروى إال هبذا اإلسناد، وإسناده ضعيف، لضعف حي  بن بكري، وجهالة أوالً: حديث معاذ 
 و إحتمال وهم أيب قبيل ألنه صدوق يهم. خنيس بن عامر،

اثنياً: حديث عبادة إسناده صحيح، رجاله ثقات، وفيه بقية، لكنه صرح ابلسماع، وحدث عن ثقة ، 
ضا نص األلباين بصحة هذا احلديث يف صحيح وأحاديثه عن الثقات مقبولة إذا صرح ابلسماع، وأي

 سنن أيب داود

 

 

 
 ( 2653مانل ملبزمر ر ث  )  - 1
 ( 15ت  ذمجتهللا يف يرمس  رلوم ر ث ) ك هق  ادمة مس هللا من ملثقةت   وصذح فلامةع   قلم - 2
 ( 640ع مبن س ل ملاحكيل أبك خةلل معمصي هق  هبت.  قذوح ملتهاوح ) ك حب - 3
 ( 1678 ك خةلل مبن م لمن ملهالابي معمصي أبك اببل و هق  ابةبل وذسل كثعم.  قذوح ) - 4
مراي ]و ك ابمع بن مأسكي[ خمضذم هق   ابمذو مبن مأسكي مل ناي فلنكن و ل وصغذ وهىن أف ابدةض  صي سهن ي - 5

 ( 4989من كبةر ملتةب ني.  قذوح ملتهاوح ) ابةبل
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مد بن رشدين قال: نا عبد الملك بن شعيب بن ا أححدثنقال الطبراني:   -   206[  184]

الليث قال: نا عبد هللا بن وهب قال: نا الليث بن سعد قال: حدثني موسى بن علي بن 

هللا صلى هللا عليه وسلم  رباح، عن أبيه قال: قال المستورد الفهري: سمعت رسول

اس عند فتنة، يقول، وذكر قريشا، فقال: »إن فيهم لخصاال أربعة: إنهم أصلح الن

هم وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم، وأمنع

 .»من ظلم الملوك

مل يرو هذا احلديث عن الليث إال ابن وهب، تفرد به: عبد امللك بن شعيب بن  قال الطبراني:
 الليث.

 تخريج الحديث:

ق الطرباين، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ( من طري329/ 8أخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء )
عيف، وبقية ( وقال: "رواه الطرباين يف األوسط عن شيخه أمحد بن حممد بن رشدين، وهو ض16457)

 رجاله رجال الصحيح".

 :دراسة علة الحديث

د مل يرو هذا احلديث عن الليث إال ابن وهب، تفرد به: عب هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 امللك بن شعيب بن الليث.

حافظ هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وابن وهب ثقة، قال ابن حجر: "ثقة  قلت:
 .2. وكذا عبد امللك بن شعيب بن الليث وثقه ابن حجر1عابد"

 .3برقم    تقدمت ترمجتهلكن شيخ الطرباين أمحد بن رشدين ضعيف  

دثنا حدثنا عبد امللك بن ( قال: ح2898 - 35م يف صحيحه )ومع ذلك هذا خيالف ما أخرج مسل 
، حدثين موسى بن علي، عن أبيه، شعيب بن الليث، حدثين عبد هللا بن وهب، أخربين الليث بن سعد

قال: قال املستورد القرشي، عند عمرو بن العاص: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقول: »تقوم 
« فقال له عمرو: أبصر ما تقول، قال: أقول ما مسعت من رسول هللا صلى الساعة والروم أكثر الناس

اال أربعا: إهنم ألحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم هللا عليه وسلم، قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم خلص

 
 ( 3694ملتقذوح ) - 1
 ( 4185ملتقذوح ) - 2
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إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة مجيلة: وأمنعهم 

 لوك.من ظلم امل

 ذكره األلباين يف سلسلة الضعيفة، وقال: "ابن رشدين أخطأ يف أمور:

 األول: رفع احلديث! وهو موقوف.

 ه من رواية املستورد! وهو من قول عمرو.الثاين: جعل

 الثالث: جعله يف قريش! وهو رضي هللا عنه إمنا قاله يف الروم!

 .1"الرابع: أسقط منه قوله: ))وخامسة حسنة مجيلة. . .((

 رأي الباحث:

أربعة هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين، وهو ضعيف، وخالف الثقات يف  
 أمور كما ذكرت يف الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 5795سرار  ملض دف  ) - 1
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قال: نا محمد بن منصور الجواز   1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:    -  209[  185]

محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد  : ناقال 3قال: نا يعقوب بن محمد الزهري  2المكي

، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد 5قال: نا موسى بن عقبة 4هللا بن عبد القاري

الرحمن بن الحارث بن هشام، عن مروان بن الحكم، عن عبد الرحمن بن األسود بن 

عبد يغوث، عن كعب بن مالك، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »لكأنما 

 .بالنبل فيما تقولون لهم من الشعر« يعني: من هجاء المشركين ونهمتنضح

 مل يرو هذا احلديث عن موسى بن عقبة إال حممد بن عبد هللا، تفرد به: يعقوب الزهري.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 ( قال:  أخربان عبد الرزاق، قال أخربان معمر. وأمحد20500أخرجه معمر بن راشد يف جامعه )
( قال: حدثنا علي بن حبر، حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن حممد بن عبد هللا 157796)

( قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخربان معمر. والطرباين يف املعجم 27184ابن أخي ابن شهاب. و)
قال: (  152( قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر. ويف )151الكبري )

 حدثنا إمساعيل بن احلسن اخلفاف املصري، ثنا أمحد بن صاحل، ثنا ابن وهب، أخربين يونس.

ثالثتهم )معمر، يونس، وحممد بن عبد هللا( عن الزهري، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، عن أبيه 
 فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 ى بن عقبة.موس   عنأعله الطرباين بتفرد يعقوب الزهري عن حممد بن عبد هللا

:  واحلديث مل أجد هبذا اإلسناد عند غري الطرباين، وهذا اإلسناد معلول بعللي

 
 ( 3 قلمت  ذمجتهللا بذ ث )  - 1
ُمي هق .  قذوح ملتهاوح ) - 2  ( 6325 ك حممل بن منصكر مبن اثبت مبن خةلل مخلزمابي معكمُ مث 
 ك و قكب بن حممل بن ابداى بن اببل مملرك بن  دل بن اببل ملذ ن بن ابكف ملز ذي ممللي.  ةل حيىي ْبن َمِ ني:    -  3

(  لكذجل ملا يب  7105ر ث   32/370ح ملهمةل )مة رلههث اَبن ملثقةت اةكتبكجل  ومة ك و ذف من ملشدٍك الابكجل. هتاو 
ُراب   و 4779يف يوكمن ملض فةء )  ةل أ ل: لدم بشيء.   ةل مبن رجذ: صلو  كثع ملك ث وملذومو   ( و ةل: ض فهللا أبك 

 (. 7834ابن ملض فةء.  قذوح ملتهاوح )
 مل أابذاهللا.  - 4
ُي.  قذوح ) - 5  ( 6992 ك هق  اقدهللا إمةم يف مملغة
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 آنفاً.   تقدمت ترمجتهأوالً: رواه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف  

اثنيا: تفرد بن يعقوب الزهري عن حممد بن عبد هللا، وقال فيه حي  ْبن َمع ني: ما حدثكم َعن الثقات 
( وهذا يرويه عن 7105رقم  32/370عرف من الشيوخ فدعوه. هتذيب الكمال )فاكتبوه، وما ال ي

أبو زرعة،  ( وقال: ضعفه4779ديوان الضعفاء ) حممد بن عبد هللا وهو مل أعرفه. وذكره الذهيب يف
 وقال أمحد: ليس بشيء.  

 مل أعرفه.  اثلثاً: يرويه يعقوب عن حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن عبد القارئ، وهو

(، 20500رابعاً: هذا اإلسناد عن الزهري خمالف ملا رواه الناس، أخرجه معمر بن راشد يف جامعه )
( من طريق معمر. 27184أخي ابن شهاب. و)( من طريق حممد بن عبد هللا ابن 157796وأمحد )

 ( من طريق يونس. 152والطرباين يف املعجم الكبري )

 عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه.بن عبد هللا( عن الزهري عن   ثالثتهم )معمر، ويونس، وحممد

 رأي الباحث:

 الثقات عن الزهري.هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ومع ذلك فيه ضعفاء، وهو خمالف ملا رواه  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا حرملة بن يحيى قال: قال الطبراني:  - 217[ 186]  

وهب قال: حدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي النضر نا عبد هللا بن 

عبد هللا بن حنين، عن ابن عمر قال: سمعت عمر، يقول: قال رسول هللا صلى هللا   عن

 عليه وسلم: »الورق بالورق، مثال بمثل، وال زيادة فيه«

 فرد به: ابن هليعة.مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال يزيد بن أيب حبيب، ت  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 مل أجده هبذا اإلسناد يف املصادر احلديثية غري الطرباين يف األوسط هذا.

 :دراسة علة الحديث

ختريج احلديث أن حديث عبد هللا بن حنني عن ابن عمر،عن عمر تفرد به ابن هليعة عن تبني يل من 
 نني، كما قال الطرباين.يزيد بن أيب حبيب، عن أيب النضر، عن عبد هللا بن ح

( قال: حدثنا أبو أمية قال: ثنا املعلى بن منصور الرازي 5770وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين األاثر)
هليعة ، قال: ثنا أبو النضر ، عن عبد هللا بن حنني ، أن رجال من أهل العراق ، قال لعبد ، قال: ثنا ابن  

قال ، وهو علينا أمري من أعطى ابلدرهم مائة درهم ، هللا بن عمر ، إن ابن عباس رضي هللا عنهما 
 صلى رسول هللافليأخذها. فقال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: قال  

هللا عليه وسلم: »الذهب ابلذهب ، وزان بوزن ، مثال مبثل ، فمن زاد فهو راب« . وقال ابن عمر: إن 
اخلدري عن ذلك. فسأله فأخربه أنه مسع ذلك من رسول هللا صلى هللا كنت يف شك ، فسل أاب سعيد  

، فاستغفر ربه وقال: إمنا  عنه عليه وسلم. فقيل البن عباس رضي هللا عنه ، ما قال ابن عمر رضي هللا
 هو رأي مين "

 فقال فيه "الذهب ابلذهب" خالف حديث الطرباين يف األوسط ألنه فيه "الورق ابلورق".

( قال: حدثنا املقدام بن داود، ثنا النضر بن عبد ا بار، ثنا ابن 85املعجم الكبري )رباين يف  وأخرج الط
قال: قال رجل من أهل العراق لعبد هللا بن عمر فذكره  هليعة، عن أيب النضر، عن عبد هللا بن دينار،

 د فهو راب".مثل حديث الطحاوي. ولفظه: "الذهب ابلذهب راب، إال مثال مبثل، ال زايدة فما زا

 قلت: مدار احلديث هو ابن هليعة، وهو كان خمتلطا، وضعيفا ألجل ذلك وقع اخلطأ يف أمور:

 هليعة وأيب النضر يف رواية األوسط.أوال: زاد "يزيد بن أيب حبيب" بني ابن  
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عجم الثاين: روى أبو النضر عن عبد هللا بن حنني يف رواية األوسط  وشرح معاين األاثر، ويف رواية امل

 الكبري يروى أبو النضر عن عبد هللا بن دينار.

رباين يف الثالث: قال: يف رواية املعجم الكبري، وشرح معاين األاثر "الذهب ابلذهب" خالف حديث الط
 األوسط ألنه فيه "الورق ابلورق".

ج ابن أيب شيبة وأما هني عن بيع الورق ابلورق إال مثال مبثل، فهو ورد أبلفاظ خمتلفة بطرق خمتلفة.  أخر   
يف السنن  (، والبيهقي2620رقم  3/1679(، وأخرج الدارمي )22483رقم  4/496يف مصنفه )
ري عن مالك بن أوس بن احلدثنان عن عمر، وأخرج ( من حديث الزه10510رقم    5/465الكربى )

إلمام ( من طريق انفع عن عمر مع ذكر القصة، وأخرج ا1061رقم    2/734الطربي يف هتذيب اآلاثر )
( 35رقم  2/635( عن انفع وأخرج اإلمام مالك يف املؤطأ )34رقم  2/634مالك يف موطأ ))

( عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر عن 34)ر رقم وإمساعيل بن جعفر يف حديث إمساعيل بن جعف
 عمر موقوفا، وبدون القصة.

 رأي الباحث:

ناد تفرد به ابن هليعة، وهو اختلط، وظهر اختالطه هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلس
  هذا احلديث، كما مر يف الدراسة آنفا.يف
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قال:  1حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدينقال الطبراني:  - 218[ 187]

، 6، عن عبد الجبار5، عن عمر بن السائب4قال: نا ابن لهيعة 3، عن أبيه2حدثني أبي

قال: علمني أبي كلمات، زعم أن عمر بن  7 بن عتبة بن مسعودعن عون بن عبد هللا

الخطاب، علمه إياهن. وزعم عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمه إياهن: 

»التحيات الصلوات الطيبات المباركات هلل، السالم على النبي ورحمة هللا وبركاته، 

أن محمدا   إله إال هللا، وأشهدوالسالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، أشهد أن ال 

 .»عبده ورسوله

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن عمر إال هبذا اإلسناد،  قال الطبراني:
 تفرد به: ابن هليعة.

 تخريج الحديث:

رقم   2/162(، والدار قطين )1/506أخرج  الرامهرمزي يف احملدث الفاصل بني الراوي والواعي )
ثنا الوليد بن  ،ثنا حممد بن وزير الدمشقي  ، بن سليمان بن األشعث قاال:حدثنا عبد هللا (1331)

أن عون بن عبد هللا بن  ،عن يعقوب بن األشج  ،أخربين جعفر بن ربيعة  ،أخربين ابن هليعة  ،مسلم 
 ،فزعم    ،وأخذ بيدي فزعم أن عمر بن اخلطاب أخذ بيده    ،عن ابن عباس   ،عتبة كتب يل يف التشهد 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد:  »التحيات هلل والصلوات الطيبات 
 املباركات هلل«.

 
 ( 3 ذمجتهللا حتت رلوم ر ث ) ك ض دف أنظذ  - 1
ةل مبن اَبِلي: كأن بدت رشلون خ صُّكم فلض ف   ك حممل بن معجةج بن رشلون   ةل مل قدري: يف رلوثهللا نظذ  و   -  2

(  ومدزمن مكابتلمل  6625رشلون ض دف ومبنهللا رجةج ض دف وعجةج مبن وقةل لهللا: حممل  ض دف. أنظذ: لاةن مملدزمن )
(7353) 
شلون   قلم ادهللا  كل مبن ابلي و ك كأن بدت رشلون خ صُّكم فلض ف رشلون ض دف ومبنهللا رجةج   ك معجةج بن ر  - 3

 (: معجةج ض دف. 168/  2وعجةج مبن وقةل لهللا: حممل  ض دف. و ةل معةاظ يف " ملنتةئج )  ض دف
 . 8ض دف  قلمت  ذمجتهللا بذ ث   - 4
ُ ذ  أب - 5  ( 4900ك ابمذو صلو  اقدهللا.  قذوح ملتهاوح )  ك ابمذ مبن ملاةئح مبن أيب رمشل مملصذي مكى بب 
هتاوح ملهمةل يف شدٍك ابمذ بن ملاةئح  ومل واكذجل يف  المدا ابكن بن   ك اببل معبةر بن اببل و  لكذجل مملزي يف   - 6

 اببل و  ومل أابثذ ابرى  ذمجتهللا. 
( و ةل مبن  313/ 6بقةت ملهربين )ابكن بن اببل و بن ابتب  بن ما كي   ةل مبن س ل: كةن هق  كثع مإلرسةل. ملط - 7

 (5223رجذ: هق .  قذوح ملتهاوح )
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( قال: حدثنا عبد األعلى.كالمها 2992(، وابن أيب شيبة )3067وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه )

 ألعلى( عن معمر. )عبد الرزاق، وعبد ا
حدثنا يونس قال: حدثنا ابن ( قال: 1550(، و)3804آلاثر )وأخرج الطحاوي يف شرح مشكل ا
ثالثتهم )معمر، عمرو بن احلارث، ومالك بن  ومالك بن أنس. ،وهب قال: أخربين عمرو بن احلارث 

 فذكره موقوفاً.أنس( عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرمحن بن عبد القاري، عن عمر بن اخلطاب. 

 :دراسة علة الحديث

 عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن عمر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة.احلديث عن   ال يروى هذا
 مث اختلف عن ابن هليعة على وجهني:

أألول: ما أخرجه الطرباين من طريق احلجاج بن رشدين عن ابن هليعة، عن عمر بن السائب، عن عبد 
ين أيب كلمات، زعم أن عمر بن اخلطاب، عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود قال: علم ا بار، 
 هن. وزعم عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علمه إايهن.علمه إاي

( من طريق الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن جعفر 1331رقم )  2/162الثاين: ما أخرج الدار قطين )
عن ابن عباس  ، التشهد أن عون بن عبد هللا بن عتبة كتب يل يف ،عن يعقوب بن األشج  ،بن ربيعة 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذ  ،فزعم  ،وأخذ بيدي فزعم أن عمر بن اخلطاب أخذ بيده  ،
 بيده فعلمه التشهد... احلديث.

 فغري يف اإلسناد يف موضعني.
 أوالً: غري يف اإلسناد بني إبن هليعة و عون بن عبد هللا.

ن عبد هللا بن عتبة عن ابن عباس عن وبني عمر. فقال: عن عون بواثنياً: فغري بني عون بن عبد هللا 
وقال احلافظ ىف " النتائج: "وأخرجه الطرباىن ىف األوسط من رواية احلجاج بن رشدين عن ابن  عمر.

هليعة وساق بقية التشهد لكن ضبط ىف إسناده بني ابن هليعة وعمر، واحلجاج ضعيف وكذا من بينه وبني 
 .1الطرباىن"

ذكره الدار قطين يف السنن، وقال: "هذا إسناد حسن وابن هليعة ليس  ةث الوليد عن ابن هليعحدي  وأما
 .2ابلقوى"

 
 ( 168/  2ملنتةئج  ) - 1
 ( 1331سنن مللمر  طب ) - 2
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. َومن َحد يث 114وذكره يف أطراف الغرائب واإلفراد رقم ) ( قال: "َغر يب من َحد يث عمر َعن النَّيب 

ر بن ربيَعة َعن يـَْعق وب بن مل يروه َعنه  غري َجْعفَ اْبن َعبَّاس َعنه . تفرد ب ه  عون بن عبد هللا بن عتَبة َعنه . وَ 
 اأْلََشج. َواَل نعلم أحدا َرَواه  غري اْلَول يد بن م سلم َعن اْبن هلَ يَعة َواَتبعه عبد هللا بن ي وس ف التينسي".

 ويوجد فيه علة أخرى ما ذكره الدارقطين يف العلل، قال : "وال نعلم رفعه عن عمر، عن النيب صلى هللا
فوظ ما رواه عروة، عن عبد الرمحن بن عبد القاري، أن عمر كان يعلم الناس عليه وسلم غريه واحمل

 .1التشهد من قوله، غري مرفوع"
( من طريق معمر. 2992(، وابن أيب شيبة )3067واإلسناد املوقوف أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )

و اإلمام مالك   ،ريق عمرو بن احلارث  ( من ط1550(، و)3804والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
ثالثتهم )معمر، عمرو بن احلارث، و اإلمام مالك بن أنس( عن الزهري، عن عروة، عن عبد   بن أنس.

 الرمحن بن عبد القاري، عن عمر بن اخلطاب. فذكره موقوفاً.

 رأي الباحث:

احلديث، وعلله   م آنفاً يف دراسة علةهذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة ووافقه الدارقطين كما تقد
 كما يلي!

 أوالً: هو ضعيف لضعف حجاج بن رشدين، وابنه حممد، وابن ابنه أمحد.
اثنياً: تفرد ابن هليعة بروايته عن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن عمر. وهو صدوق خلط بعد احرتاق 

 (8حتت حديث رقم )  تقدمت ترمجتهكتبه. وبعضهم ضعفه.  
 د بن مسلم عن ابن هليعة. وخالف بعضهم بعضا يف السند.رشدين والوليروى ابن  اثلثاً:  

 رابعاً:  خالف ابن هليعة الثقات مع كونه خمتلطا، فرواه عن عمر مرفوعاً، ورواه الثقات موقوفا على عمر.
فتبني أن هذا الطريق ضعيف، والصحيح والراجح ما رواه عروة عن عبد الرمحن بن عبد القارئ عن 

 مر موقوفاً.ع 

 
 
 

 

 
 (125ر ث   2/82مل رل لرلمر  طب ) - 1
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حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد هللا بن أبي جعفر قال الطبراني:  - 222[ 188]

عن عبد الرحمن بن هرمز األعرج، عن عمير، مولى ابن عباس، عن ابن الحارث بن 
عن أبيه قال: لقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد خرج من الغائط،  ،الصمة

على جدار، فمسح وجهه ويده، ثم سلم  علي، حتى »وضع يدهفسلمت عليه، فلم يرد 
 .علي«

مل يرو هذا احلديث عن عبيد هللا بن أيب جعفر إال سعيد بن أيب أيوب، تفرد به: روح  :قال الطبراني
 بن صالح.

 تخريج الحديث:

ى (، والنسائي يف الكرب 329(، وأبو داود )369(، ومسلم معلقاً )337)  البخاري يف صحيحهأخرجه  
ق ابن هليعة، عن عبد الرمحن ( من طري17541(، من طريق جعفر بن ربيعة، وهو يف مسند أمحد)303)

بن هرمز، عن عمري موىل ابن عباس، أنه مسعه يقول: أقبلت أان وعبد هللا بن يسار موىل ميمونة زوج 
ا هيم األنصاري  عليه وسلم على أيب ا هيم بن احلارث بن الصمة األنصاري فقال أبو النيب صلى هللا

فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النيب صلى هللا  »أقبل النيب صلى هللا عليه وسلم من حنو بئر مجل
 عليه وسلم حىت أقبل على ا دار، فمسح بوجهه ويديه، مث رد عليه السالم«

 :الحديثدراسة علة 

فر إال سعيد بن أيب أيوب، تفرد به: ظهر من ختريج احلديث أن احلديث مل يرو عن عبيد هللا بن أيب جع
 اين.روح بن صالح، كما قال الطرب 

واحلديث أخرجه الشيخان من طريق جعفر بن ربيعة ، وأمحد من طريق ابن هليعة ، وكلهم جعله من 
 ن الطرباين ذكر احلديث من حديث أيب جهيم عن أبيه.حديث أيب جهيم بن احلارث بن ربيعة إال أ

 لطرباين أمحد بن رشدين أيضاً ضعيف.هو ضعيف، وكذا شيخ اوفيه روح بن صالح و   
 رأي الباحث:

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ومل أجده من حديث أيب جهيم عن أبيه إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من 
 ألهنما ضعيفان.أجل روح بن صالح، وأمحد بن رشدين،  

 ديث من حديث أيب جهيم.وأخرجه الشيخان من طريق جعفر بن ربيعة فخالفه، فذكر احل
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن أبي الحواري قال الطبراني:  - 236[ 189]  

، والعوام بن حوشب، كليهما 1قال: نا حفص بن غياث قال: سمعت مسعر بن كدام

إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن رسول هللا صلى هللا حدث، عن  

ل: »من مرض أو سافر، كان له من األجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح عليه وسلم قا

 مقيم«.

 مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حفص بن غياث، تفرد به: أمحد بن أيب احلواري.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( عن أيب ا هم أمحد بن احلسني بن طالب الشعراين، وأخرج 401املقري يف املعجم )أخرجه ابن 
أمحد بن ( عن  236( عن حممد بن العباس الدمشقي، ويف األوسط )778طرباين يف املعجم الصغري )ال

عن  )أبو ا هم، حممد بن عباس، وأمحد بن رشدين( عن أمحد بن أيب احلواري، -ثالثتهم –رشدين 
 .ياث، عن مسعر، والعوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أيب بردةحفص بن غ 

جعفر بن أمحد بن عاصم األنصاري، عن أمحد بن أيب احلواري، ( من طريق 2929)وأخرج ابن حبان 
 عن حفص بن غياث، عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي به.

طرق عن من  (2996) يف صحيحهالبخاري (، و 19679وأمحد )(، 10805أخرجه ابن أيب شيبة )
 به.يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي  

( من طريق حممد بن يزيد عن العوام بن 19753(، وأمحد )366وأخرج احملاملي يف أمايل احملاملي )
 حوشب هبذا اإلسناد.

والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر  ومسدد،( من طريق حممد بن عيسى 3091وأخرج أبو داود )
بن حسان( عن  )حممد بن عيسى ، مسدد، وحي  –ثالثتهم  –( من طريق حي  بن حسان 2214)

 هشيم عن العوام بن حوشب هبذا اإلسناد.

 
 (  ةل: "هق  هبت اةضل". 6605لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
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هيم السكسكي )بدون ( من طريق مسدد عن هشيم عن إبرا1261وأخرج احلاكم يف املستدرك )  

 واسطة العوام بن حوشب( عن أيب بردة هبذا اإلسناد.

 :دراسة علة الحديث

العوام بن حوشب عن هذا احلديث روى أمحد بن أيب احلواري،عن حفص بن غياث، عن مسعر، و 
 إبراهيم السكسكي به.

عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي   يزيد بن هارون، وهشيم، وحممد بن يزيد )ثالثتهم(وروى  
 به. ومل يذكر فيه مسعر.

 فقال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن مسعر إال حفص بن غياث، تفرد به: أمحد بن أيب احلواري.

. وكذا شيخه 1د هللا بن ميمون قال ابن حجر: "ثقة زاهد"واري هو أمحد بن عبقلت: أمحد بن أيب احل
 .2اآلخر" يفحفص بن غياث ثقة، ذكره ابن حجر يف التقريب، قال: " ثقة فقيه تغري حفظه قليال 

 . 3لكنه خالف من هو أوثق منه، وهو يزيد بن هارون، ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: ثقة، متقن، عابد

 بن يزيد، وهشيم، كما ذكرت يف ختريج احلديث.حممد    واتبعه

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد أمحد بن أيب احلوار عن حفص بن غياث عن مسعر بن كدام.

وحفص بن غياث ثقة، تغري حفظه يف اآلخر قليال، وأمحد بن أيب احلوار ثقة، لكنه خالف من هم أوثق 
  اإلسناد زايدة، فال يقبل.منه، وأكثر. فذكر مسعر يف

 
 
 

 
 ( 61ملتقذوح ) - 1
 ( 1430ملتقذوح ) - 2
 ( 7789 ث ) قذوح ملتهاوح ر   - 3



 
343 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 نا: قال بكير بن يحيى نا: قال رشدين بن أحمد الطبراني: حدثناقال  - 245[190] 

 يعقوب عن الوليد، أبي بن الوليد عن الجمحي، سويد بن موسى بن ربيعة بن موسى

 إذا المؤمن إن: »قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن اليمان، بن حذيفة عن الحرقي،

 ورق يتناثر كما خطاياهما، تناثرت فصافحه، بيده، وأخذ عليه، فسلم المؤمن لقي

 .«الشجر

 ربيعة.  بن  موسى  إال  الوليد  أيب  بن  الوليد  عن   احلديث  هذا  يرو  مل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( من طريق موسى بن ربيعة عن الوليد بن أيب 427أخرجه ابن شاهني يف الرتغيب يف فضائل األعمال )
 اليمان.الوليد عن يعقوب احلرقي عن خذيفة  

 الرمحن،  عبد  بن   العالء  عن   الوليد،  أيب  بن   الوليد  عن  هليعة،  ( عن ابن 250واخرج ابن وهب يف ا امع )
 اليمان.  بن  حذيفة  مسع أنه  أبيه،  عن

 دراسة علة الحديث:

 بن موسى إال الوليد أيب بن الوليد عن احلديث هذا يرو هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل
 .ربيعة

قلت: روى ابن هليعة عن الوليد بن أيب الوليد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن خذيفة، كما أخرجه 
(، وروى موسى بن ربيعة عن الوليد بن أيب الوليد عن يعقوب احلرقي عن 250ابن وهب يف جامعه )

 خذيفة. فخالفه يف اإلسناد.
 وهب  ابن   عنه  رواه  : " وماعنه ابن وهب، كما قال الذهيب  ديث إذا روىوابن هليعة صحيح احل

 هليعة  ، قال: " وابنباين طريق ابن وهب يف "الصحيحة"وكذا رجح األل  .1أجود"  فهو  والقدماء  واملقرئ
 .2عنه" وهب  ابن   من رواية  فإنه كذلك،  وهذا  العبادلة،  أحد  عنه رواه  إذا  احلديث  صحيح

 
 (14/ 8سع أابالم ملنبالء لرا يب ) - 1
 (2692ملصحدح " لأللبةي ر ث ) - 2
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 املتقدم  ا محي أن   من أجل موسى بن سويد ا محي، قال: "ومععله األلباينوأما حديث الطرباين فأ

 .1هليعة"  بن   هللا  عبد إسناده  يف  خالفه  فقد عندان غري معروف
قلت: ليس يف هذا اإلسناد "موسى بن سويد ا محي"، ونبه عليه احملقق أن موسى بن ربيعة )عن( 

 سويد.ن  موسى بن سويد خطأ، هو موسى بن ربيعة بن موسى ب
 . 2، ومل أجد فيه توثيقا إال أليب زرعة، قال أبو زرعة: ثقة، ليس به أبسبل وهم فيه موسى بن ربيعة

 رأي الباحث: 

هذا اإلسناد معلول بتفرد موسى بن ربيعة، ورواه ابن هليعة عن الوليد بن أيب الوليد فخالفه يف اإلسناد، 
 وهو احملفوظ.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مملذجع.  نفم   - 1
 (8/143معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا مهدي بن جعفر الرملي طبراني: ال قال - 252[ 191]

قال: نا الوليد بن مسلم، عن عمر بن محمد العمري، عن إسحاق بن عبد هللا الطفاوي 
 .قال: كان »ابن عمر ال يذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال بكى«

فاوي إال عمر بن حممد، تفرد به: مل يرو هذا احلديث عن إسحاق بن عبد هللا الط قال الطبراني:
 لم.الوليد بن مس

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان أبو القاسم العلوي أان رشأ املقرئ أان أبو 31/126أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
بن جعفر ان الوليد بن مسلم عن  حممد املصري أان أمحد بن مروان ان أبو إمساعيل الرتمذي ان مهدي

 ابن عمر فذكره.  ن زيد عن إسحاق بن عبد هللا الغطفاين قال كانعمر بن حممد ب
( قال: أخربان حممد بن أمحد بن أيب خلف، حدثنا سفيان، عن عمر بن 87وأخرجه الدارمي يف سننه )

يق الدارمي أخرجه ابن حممد، عن أبيه قال: »ما مسعت ابن عمر يذكر النيب قط إال بكى«. ومن طر 
 ( 31/125عساكر يف اتريخ دمشق )

( من طريق سعيد بن منصور عن سفيان 2232( رقم )238/  2وأخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى )
( من طريق 31/125ابن عساكر يف اتريخ دمشق )وأخرجه بن عيينة عن عاصم بن حممد بن زيد به. 

 د عن ابن زيد عن أبيه.سعيد بن منصور نبأ سفيان عن عاصم بن حمم 
 :دراسة علة الحديث

 ثر رواه الوليد بن مسلم عن عمر بن حممد عن إسحاق بن عبد هللا الطفاوي.اال  هذا
. ومل يرو عنه إال مهدي بن جعفر، ذكره ابن حجر يف 1الوليد بن مسلم ثقة، كثري التدليس، والتسوية

اإلسناد، رواه سفيان بن عيينة عن عمر بن . ومع ذلك خالف يف 2التقريب، وقال: صدوق له أوهام
 صحح إسناده حمققه حسني سليم أسد.( و 87زيد عن أبيه، كما أخرجه الدارمي يف سننه )  حممد بن

 رأي الباحث: 

هذا االثر معلول ابلتفرد، ال يروى عن إسحاق بن عبد هللا الطفاوي إال هبذا اإلسناد، تفرد به مهدي 
ملا أخرجه الدارمي ، وكذا شيخه ثقة، لكنه كثري التدليس، وهو خمالف  بن جعفر، وهو صدوق له أوهام

 ألنه من عمر بن حممد عن أبيه، ليس من إسحاق بن عبد هللا.إبسناد صحيح عن عمر بن حممد.  
 
 
 

 
 (7456 ةلهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 ( 6930ملتقذوح )  - 2



 
346 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي قال الطبراني:    -  278[  192]  

األصبهاني، عن أبي سنان ضرار بن مرة، عن عبد هللا بن قال: نا محمد بن سليمان 
قال: »إن جهنم لما سيق   بي الهذيل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلمأ

 .إليها أهلها، تلقتهم، فلفحتهم لفحة، لم تدع لحما على عظم إال ألقته على العرقوب«

 اهلذيل إال أبو سنان، تفرد به: حممد بن سليمان.  مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن أيب  قال الطبراني:
 يث:الحد تخريج

حممد بن سليمان األصبهاين. وأبو نعيم يف حلية   من طريق (  9365أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
حممد بن سليمان. والبيهقي يف البعث و  ،إمساعيل بن إسحاق القاضي من طريق ( 4/363األولياء )
 بن أيب اهلذيل، عن عن أيب سنان، عن عبد هللا  كالمها_  ( حممد بن سليمان األصبهاين.  510والنشور )

  هريرة مرفوعاً.أيب
ابن فضيل، عن أيب عن حممد بن جعفر العيدي، من طريق ( 511يف البعث والنشور ) البيهقيوأخرج 

 موقوفاً.سنان، عن عبد هللا بن أيب اهلذيل، عن أيب هريرة،  
 :دراسة علة الحديث

  بن أيب اهلزيل عن أيب هريرة.بتفرد حممد بن سليمان عن أيب سنان عن عبد هللاأعله الطرباين  
 .1كما قال الطرباين، وأبو سنان ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "صدوق له أوهام"  هوقلت:  

ل يومع ذلك تفرد برفعه، وقد رواه حممد بن فض .2"صدوق خيطئ" وكذا حممد بن سليمان األصبهاين
وحممد بن فضيل  (.511البعث والنشور )عن أيب سنان فوقفه على أيب هريرة، كما أخرجه البيهقي يف 

 .4"كان يتشيع وكان حسن احلديث، وقال اإلمام أمحد بن حنبل: "3ه ابن معنيوثق
وقال األلباين يف الضعيفة: "وقد خالفه حممد بن فضيل، وسفيان الثوري؛ فروايه عن أيب سنان به موقوفاً 

 .5على أيب هريرة؛ ومل يذكر سفيان أاب هريرة مطلقاً"
 . 6، والبيهقي مرفوعاً، ورواه غريمها موقوفاً عليه؛ وهو أصح""رواه الطرباين يف "األوسط"  :  ملنذريل اوقا

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به حممد بن سليمان األصبهاين عن أيب سنان، وهو ضعيف، ورواه 
 ن، وهو صحيح.حممد بن فضيل عن أيب سنان فوقفه على أيب هريرة، واتبعه سفيا

 
 ( 2332ملتقذوح ) - 1
 ( 5930ملتقذوح ) - 2
 ( 156/ 1اترو  مبن م ني رومو  مللمرمي )   - 3
 ( 8/57معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 4
 ( 5302ملض دف  ) - 5
 ( 240/ 4)  ملرت دح"  - 6
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن سفيان قال الطبراني:  - 291[ 193]

، وعبد هللا بن هبيرة، والحارث 1الحضرمي قال: نا ابن لهيعة، عن عياش بن عباس
، عن عبد هللا بن زرير، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول هللا صلى هللا 2بن يزيد

الناس فيها كما يحصل الذهب والفضة الزمان فتنة يحصل  عليه وسلم: »يكون في آخر  
 .في المعدن«

 .ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: ان علي بن احلسني 3905أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
( قال: أخربين 8658الزرقاء قال: ابن هليعة. وأخرج احلاكم يف املستدرك )ان زيد بن أيب    اخلواص قال:

 أمحد بن حممد بن سلمة العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا سعيد بن أيب مرمي، أنبأ انفع بن يزيد.
حدثه، أنه مسع )ابن هليعة، وانفع بن يزيد( عن حدثين عياش بن عباس، أن احلارث بن يزيد  -كالمها

. إال ع  بد هللا بن زرير الغافقي، يقول: مسعت علي بن أيب طالب رضي هللا عنه. فذكره يف حديث طويلي
 أن انفع بن يزيد ذكره موقوفاً . 

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن علي إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن 
 ة.هليع

(  8658ن هليعة فرفعه، ومل يتابعه أحد، مث وقفت على طريق أخرجه احلاكم يف املستدرك )قلت: رواه اب
مفصاًل، من طريق انفع بن يزيد هبذا اإلسناد، فوقفه على علي بن أيب طالب. وقال: "هذا حديث 

 صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه " وأقره الذهيب على هذا.
 رأي الباحث:  

تفرد ابن هليعة برفعه. وهو ضعيف، ومع ذلك خالف الثقة، وهو انفع بن  د،معلول ابلتفر هذا اإلسناد 
 يزيد ألنه رواه فوقفه على علي بن أيب طالب، ومل يرفعه.

 
 
 
 
 

 
 ( و ةل: هق . 5269لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 ( و ةل: هق  هبت ابةبل. 1057لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
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 2قال: نا زهير بن عباد الرؤاسي  1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:    -  295[  194]

يزيد بن هرمز، عن عروة   هللا بن  ، عن عبد4، عن أبي صخر3قال: نا رشدين بن سعد

بن الزبير، عن عائشة، قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »يصلي حتى تكاد 

تفطر رجاله، ثم ثقل بعد ذلك، وكان يصلي قاعدا، فإذا أراد أن يختم السورة قام فأتمها، 

 ثم ركع« .

 دين، تفرد به: زهري بن عباد.مز إال رشمل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن يزيد بن هر    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

قال: حدثنا هارون بن معروف. قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثين أبو  6/115 أخرجه اإلمام أمحد
قال: حدثنا احلسن بن عبد العزيز. قال:  6/169" البخاري يف صحيحهصخر، عن ابن قسيط. و"

( قال: 81  -2820)  مسلم يف صحيحه االسود. و وة، عن ايبحدثنا عبد هللا بن حي . قال: اخربان حي
حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد االيلي. قاال: حدثنا ابن وهب. قال: اخربين أبو صخر، عن 

( قال: 225ابن قسيط. وأخرج أبو عبد هللا حممد بن نصر بن احلجاج املَْرَوز ي يف تعظيم قدر الصلواة )
مرمي، أان انفع بن يزيد، وابن وهب قاال: ثنا أبو صخر، عن ابن قسيط.   ا ابن أيبحدثنا حممد بن حي ، ثن

( قال: أخربان 85وأخرج  إمساعيل بن حي  بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين يف السنن املاثورة للشافعي )
د  بن سويالطحاوي، قال حدثنا الربيع بن سليمان ا يزي قال: سعيد بن أيب مرمي، قال: أنبأان عبد هللا

عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط .كالمها )ابن قسيط يزيد بن عبد  ،بن حيان، قال: أنبأان أبو صخر 
 هللا، وابو االسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل( عن عروة، عن عائشة فذكره.

افري، عامل( قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم ابن كمونة املصرية 190وأخرجه الطرباين يف املعجم الصغري)
أنبأان سعيد بن عبد هللا بن عبد احلكم، حدثنا وهب هللا بن راشد، حدثنا حيوة بن شريح. وأخرج متام 

( قال: أخربان أبو يعقوب األذرعي، ثنا أبو علي احلسني بن محيد املكي، مبصر، ثنا 1689يف فوائده )
محيد بن زايد، عن عبد هللا ن ع )حيوة، ورشدين( –كالمها   زهري يعين ابن عباد، ثنا رشدين بن سعد.

 بن يزيد بن هرمز، عن عروة فذكره.

 
 ( 3 ك ض دف  قلمت  ذمجتهللا ر ث ) - 1
 ( 16 قلمت  ذمجتهللا بذ ث )وهقهللا أبك رة   - 2
 (148ض دف  قلمت  ذمجتهللا بذ ث )  - 3
ايي أبك صخذ مبن أيب م - 4 ملخةر  مخلذمط صةرح مل بةء ملي سهن مصذ ووقةل  ك  دل مبن صخذ أبك   ك  دل مبن 

 ( 1546مكيوي مخلذمط و دل إهنمة مهنةن صلو  وهث.  قذوح )
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 :دراسة علة الحديث

 بيان اإلختالف:
عن أيب صخر محيد   -ثالثتهم  -روى عبيد هللا بن وهب، وانفع بن يزيد، وعبد هللا بن سويد بن حيان.  

 ث.بن زايد عن ابن قسيط يزيد بن عبد هللا عن عروة . كما تقدم يف ختريج احلدي
 وخالفهم رشدين بن سعد فرواه عن أيب صخر عن عبد هللا بن يزيد بن هرمز عن عروة. 

وذكره الطرباين يف املعجم األوسط فقال: "مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن يزيد بن هرمز إال رشدين، 
 انتفرد به: زهري بن عباد".وإسناده مسلسل ابلضعفاء، رشدين بن سعد ضعيف، قال ابن يونس: ك

، خيطئ وخيالف ثقة، لكنه . وزهري بن عباد1احلا يف دينه فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديثص
 محد بن رشدين ضعيف.أكذا  و   .وتفرده اليقبل

( اتبعاً، قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم ابن كمونة املصرية 190وذكر له الطرباين يف املعجم الصغري )
 نا وهب هللا بن راشد، حدثنا حيوة بن شريح عن أيب صخر به. ، حدثعبد هللااملعافري، أنبأان سعيد بن  

تفرد به وهب هللا بن راشد عن حيوة، كما قال الطرباين يف الصغري فقال: "مل يروه عن عبد هللا بن يزيد 
موىل األسود بن سفيان إال أبو صخر، وال عن أيب صخر إال حيوة تفرد به وهب هللا بن راشد، ورواه 

 . 2، عن عروة"  عبد هللا بن وهب، وانفع بن يزيد، عن أيب صخر، عن يزيد بن عبد هللاأيوب، و   بن  حي
، وذكره ابن حبان يف الثقات، 3وهب هللا بن راشد ذكره أبو حامت يف ا رح والتعديل، وقال: حمله الصدق

 .5دبن راش  هب هللا. وقال أبو سعيد بن يونس: مل يكن أمحد بن شعيب النسائي يرضى و 4وقال: خيطئ

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد معلول ابالختالف يف دون الصحايب، واحملفوظ ما أخرجه مسلم وغريه عن أيب صخر عن 
 يزيد بن عبد هللا بن قسيط عن عروة. 

 ألن إسناد الطرباين مسلسل ابلضعفاء، واستمر فيه التفرد يف طبقات متأخرة، ومع ذلك خمالف لألوثق، 

 
 

 (. 1294 قذوح ملتهاوح )  - 1
 ( 190ممل جث ملصغع لرطربمي ) - 2
 (120ر ث  9/27معذح وملت لول ) - 3
 ( 16150ملثقةت كبن ربةن ) - 4
 (  ومل مجلجل يف اترو  مبن وكنم. 8399مملدزمن )و ك يف لاةن   - 5



 
350 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
رشدين قال: نا محمد بن سفيان دثنا أحمد بن ني: حلطبراقال ا – 297[ 195]

، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن 2قال: نا مسلمة بن علي  1الحضرمي
عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما  ،حمزة بن عبد هللا بن عمر

 .مسخت أمة قط، فيكون لها نسل«
 إال الزبيدي.  ديث عن الزهريمل يرو هذا احل  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا احلسن بن إسحاق بن إبراهيم بن زيد، ثنا 2/217أخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان )
حممد بن هارون بن كويف، ثنا علي بن املغرية املصري، ثنا ابن أيب مرمي، ثنا مسلمة بن علي، ثنا األوزاعي، 

 عن أبيه فذكره. شهاب، عن سامل،لوليد، عن ابن عن حممد بن ا
( قال: حدثنا سلمون بن داود، قال: حدثنا حممد بن عبد هللا، قال: حدثنا أبو 351وأخرجه الداين )

إمساعيل الرتمذي، قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي، قال: حدثنا مسلمة بن علي، قال: أخربين األوزاعي، 
 عبد هللا بن عمر فذكره. عن أبيههللا، ن محزة بن عبد  وحممد بن الوليد، عن الزهري، ع

 :دراسة علة الحديث

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد الزبيدي عن الزهري، والزبيدي هو حممد بن الوليد الزبيدي "ثقة ثبت"، 
ذلك . فتفرده غري قادح، ومع 4، وكان األوزاعي يفضله على مجيع من مسع من الزهري3وثقه ابن معني

( من طريق أيب إمساعيل الرتمذي عن سعيد بن أيب مرمي، عن مسلمة 351ين )أخرجه الدا  له اتبعاً،  يوجد
بن علي عن األوزاعي وحممد بن الوليد كليهما عن الزهري، فإن صح هذا فلم يتفرد الزبيدي عن الزهري 

 لي، هو "مرتوك" واليوجد له اتبعاً.بل اتبعه األوزاعي، لكن الراوي عنه مسلمة بن ع 
 على وجهني:  تلف عليهوأيضا اخ

 أوال: روى حممد بن سفيان عن مسلمة بن علي عن الزبيدي عن الزهري.
 ورواه سعيد بن أيب مرمي عن مسلمة بن علي فاختلف عنه؛

الزبيدي، عن روى علي بن املغرية املصري عن سعيد بن أيب مرمي عن مسلمة بن علي عن األوزاعي عن  
 الزهري. فزاد فيه األوزاعي.

 
ايي مارم  بن ابريمل أجلجل يف  المدا   -  1 مل ةمذي  لكذجل    ووجلت يف شدٍك أ ل بن رشلون  إمسهللا حممل بن سفدةن بن 

 ( و ةل: "كةن ابةبلم صةعةة". 369ر ث  5/917ملا يب يف اترو  )
 ( "منهذ معلوم". 2661( ر ث 9/234 ك مرتوه   ةل ملبخةري يف ملتةرو  ملهبع ) - 2
 ( 1/111اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 3
 (102مل رل وم ذا  ملذجةل ر ث ) - 4
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اعيل الرتمذي، فرواه عن سعيد بن أيب مرمي عن مسلمة بن علي عن األوزاعي، والزبيدي أبو إمسوخالفه  

 عن الزهري.  -كليهما  –
اثنياً: روى حممد بن سفيان عن مسلمة بن علي من طريق الزهري عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن 

 أبيه.
 بن أيب مرمي عن مسلمة بن علي فاختلف عنه؛ورواه سعيد  

عيل الرتمذي عن سعيد بن أيب مرمي من طريق الزهري عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن و إمساروى أب
 أبيه. موافقاً لرواية حممد بن سفيان.

 وخالفه على بن املغرية املصري، فرواه عن مسلمة بن علي من طريق الزهري عن سامل عن أبيه.
( قال: 32-2663  مسلم يف صحيحهديث فله شاهد من حديث عبد هللا بن مسعود أخرجه وأما احل

وذكرت عنده )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( القردة، قال مسعر: وأراه قال: واخلنازير من مسخ، 
 فقال: »إن هللا مل جيعل ملسخ نسال وال عقبا، وقد كانت القردة واخلنازير قبل ذلك«

 رأي الباحث:

 ن اإلسناد مسلسل ابلعلل.، وهو ثقة، لكهذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد الزبيدي عن الزهري
أوالً: تفرد به مسلمة بن علي وهو مرتوك، وهو ممن يقلب األسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من 

 حديثهم.
 اثنياً: أيضاً فيه أمحد بن رشدين وهو متهم ابلكذب.

 اثلثاً: استمرار التفرد يف طبقات متأخرة.
  اإلسناد.رابعاً: اختالف الرواة بعضهم بعضا يف

 
 

 

 



 
352 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
قال: نا  1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن بكيرقال الطبراني:  - 323[ 196]

، عن حمزة بن عبد 4، عن صفوان بن سليم3، عن عبيد هللا بن أبي جعفر2ابن لهيعة

عن أبيه، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن الرجل ليسأل  هللا بن عمر،

 امة، وليس على وجهه مزعة لحم«.حتى يأتي يوم القي

 .مل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال عبيد هللا بن أيب جعفر  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

بن حممد بن السري، ثنا موسى بن سهل ( قال: حدثنا عمر 3/164أخرج أبو نعيم يف حلية األولياء )
هللا بن أيب جعفر، عن صفوان عن محزة بن عبد هللا ا وين، ثنا حممد بن رمح، ثنا ابن هليعة، عن عبيد 

 بن عمر، عن أبيه.

( قال: حدثنا حي  بن بكري، حدثنا الليث، عن عبيد هللا بن ايب 1474" )البخاري يف صحيحهوأخرج "
( قال: حدثين أبو طاهر، أخربان عبد هللا بن وهب، أخربين 104  -  1040)  مسلم يف صحيحهجعفر. و 

( قال: أخربان حممد 2377(، ويف "الكربى" )2585 بن أيب جعفر. و"النسائي" )الليث، عن عبيد هللا
 . بن عبد احلكم، عن شعيب، عن الليث بن سعد، عن عبيد هللا بن أيب جعفربن عبد هللا

( قال: حدثنا إمساعيل، حدثنا معمر، عن عبد هللا بن مسلم أخي الزهري. 4638)  أخرجه اإلمام أمحدو 
( قال معلى، وحدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد 1474" )يف صحيحهالبخاري وأخرج "

( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب 103 - 1040)  مسلم يف صحيحههللا بن مسلم أخي الزهري. . و 
(  1040لى بن عبد األعلى، عن معمر، عن عبد هللا بن مسلم أخي الزهري. ويف )شيبة، حدثنا عبد األع
 الناقد، حدثين إمساعيل بن إبراهيم، أخربان معمر، عن أخي الزهري.قال: وحدثين عمرو  

 
 (. 195 هرمكم يف مسةابهللا ابن مةلك  وهق  يف ملردم. أنظذ  ذمجتهللا يف ملتقذوح ر ث )  - 1
 بل للك  أو من كتةبهللا؛ احلوثهللا   ةل مألبةي :  ك صلو  هق ؛ لهنهللا كةن  ل أصدح باكء معفظ  امن رلث ابنهللا  -  2

يف ب ض ملتخذجيةت ملقلمي  مثل    صحدح  ومنهث مل بةيل   وأع  هبث ب ضهث  ع ث  مثل  تدب  بن س دل؛ و ل كنت ض فتهللا
(   و بل مطالابي ابرى اةئل  ملا يب مملاككر   ولالك صذت ب ل ة أرةول مكنتبةجل هلة يف كل مأرةيوم  423» ةو  مملذمم« )

 ( 3463ادهة )مبن هلد  ( ؛ رمجدةة من و ملتكاد  وملالمي. سرار  ملصحدح  ) مليت واكذ 
إنهللا لدنهللا وكةن اقدهة ابةبلم  ةل أبك رة   ك مثل وزول مبن أيب ربدح.  قذوح    ةل مبن رجذ: هق  و دل ابن أ ل -  3

 (. 4281ملتهاوح )
 (2933 ك هق  مفت ابةبل رمي فلقلر.  قذوح ملتهاوح ) - 4
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 كالمها )عبد هللا بن مسلم، وعبيد هللا بن أيب جعفر( عن محزة بن عبد هللا بن عمر، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين إبدخال راوي يف اإلسناد.

 بيان اإلختالف:

. ومل يذكر فيه محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه، فذكرهروى الليث عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن 
(، 104 - 1040) مسلم يف صحيحه(، و 1474) البخاري يف صحيحهصفوان. كما أخرجه 

 (.2377(، ويف "الكربى" )2585و"النسائي" )

خالفه ابن هليعة فرواه عن عبيد هللا بن أيب جعفر عن صفوان بن سليم عن محزة بن عبد هللا بن عمر و 
ابعه عن أبيه، فزاد فيه "صفوان بن سليم" بني عبيد هللا بن أيب جعفرومحزة بن عبد هللا بن عمر، ومل يت

 على هذا أحد.

ن كان اليعمد هذا، لكن العمل على تضعيفه وابن هليعة، كان اختلط بعد احرتاق كتبه، وروى املناكري، وا
 عند احملدثني.

 رأي الباحث:

ث بدون زايدة "صفوان" يف اإلسناد، ووجه سناد، واحملفوظ مارواه الليهو معلول إبدخال راو يف اإل
 اإلعالل يعود إىل أمور.

 األول: رواه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف.

 يفه إال من روى عنه قبل اإلختالط.الثاين: تفرد به ابن هليعة، والعمل على تضع

 عد، واعتمد على روايته الشيخان.الثالث: خالف ابن هليعة مع كونه ضعيفا الثقة، وهو الليث بن س

 
 
 
 
 



 
354 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا هانئ بن المتوكل  قال الطبراني: - 343[ 197]  

قال: حدثني موسى بن  2قال: نا أبو شريح عبد الرحمن بن شريح 1اإلسكندراني

، عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 3وردان

 إليهم ما صلوا الخمس« ، يعني: الصدقات إلى األمراء. »ادفعوها
 ال يروى هذا احلديث عن سعد مرفوعا إال هبذا اإلسناد، تفرد به: هانئ بن املتوكل.  ني:اقال الطبر 

 تخريج الحديث:

( وقال: " رواه الطرباين يف 4428مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين. وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
 ط، وفيه هانئ بن املتوكل، وهو ضعيف".األوس

 :دراسة علة الحديث

 ختالف:بيان اإل

روى أمحد بن رشدين قال: ان هانئ بن املتوكل اإلسكندراين قال: ان أبو شريح عبد الرمحن بن شريح 
قال: حدثين موسى بن وردان، عن سعد بن أيب وقاص قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 .حديث الرتمجة

عن بشر بن املفضل ثالثتهم عن   4رواه سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد وأيب معاوية وابن أيب شيبة
  5سهيل بن أيب صاحل عن أبيه اجتمع نفقة عندي فيها صدقيت يعين بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد

فقالوا ادفعها إىل بن أيب وقاص وابن عمر وأاب هريرة وأاب سعيد اخلدري أأقسمها أو أدفعها إىل السلطان  
 .6السلطان ما اختلف علي منهم أحد

 
 . 2 قلمت  ذمجتهللا ر ث  ض دف    - 1
 ( 3892 ةل مبن رجذ: هق  اةضل مل وصح مبن س ل يف  ض دفهللا.  قذوح ملتهاوح ) - 2
 (7023ة أخطأ.  قذوح )صلو  رمب  - 3
 (10189مبن أيب شدب  يف مصنفهللا ) - 4
حقد  حممل  يف مصنف مبن أيب شدب  من ناخ  ملشةمر  "س دل" و ك خطأ  ويف طبع شذك  يمر ملقبر  مكؤس ملقذمن بت  - 5

 (  ك "س ل" و ك ملصحدح. 10287ابكمم   )
 ( 835 رخدص معبع )  - 6
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( وقال: صحيح أخرجه أبو عبيد يف األموال 72ين يف ختريج أحاديث مشكلة الفقر )وذكره األلبا

 والبيهقي من طريق سهيل بن أيب صاحل به وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

 رأي الباحث:

.  هذا اإلسناد معلول، ابإلختالف يف الرفع والوقف  لقرائني

 هو ضعيف ألجل هانئ بن املتوكل، ألنه ضعيف. -1
 وفيه أمحد بن رشدين وهو أيضا ضعيف.   -2
 استمرار التفرد يف طبقات متأخرة. -3
 هو خمالف ملا رواه الثقات. -4
 حكم العلماء بصحة الرواية املوقوفة. كما قال األلباين صحيح على شرط مسلم. -5

على عظيم شأن الطرباين يف هذا العلم.مل أجد أحدا توجه إىل هذه العلة، فهذا يدل   
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أبو صالح عبد الغفار بن قال الطبراني:    -  359[  198]

داود الحراني قال: نا عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي 
م المرء تركه ماال هريرة، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »إن من حسن إسال

 .يعنيه«
هذا احلديث عن الزهري عن أيب سلمة إال عبد الرزاق بن عمر، وقرة بن عبد مل يرو  قال الطبراني:

 .الرمحن 
 تخريج الحديث

( قال: حدثنا أمحد بن نصر النيسابوري، وغري واحد، قالوا: حدثنا أبو مسهر، 2317أخرجه الرتمذي )
حدثنا حممد بن ( حدثنا هشام بن عمار قال: 3976ة. وابن ماجه )عن إمساعيل بن عبد هللا بن مساع 

( قال: أخربان احلسني بن عبد 229شعيب بن شابور قال: حدثنا األوزاعي. وابن حبان يف صحيحه )
هللا القطان ابلرقة، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا حممد بن شعيب. والقضاعي يف مسند 

ن عبد هللا بن إدريس  هبة هللا بن إبراهيم، ثنا أبو عبد هللا حممد ب( قال: أخربان 192الشهاب )
 السمرقندي، ثنا حممد بن يعقوب األصم، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد، ثنا أيب.

ثالثتهم )إمساعيل بن عبد هللا بن مساعة، و حممد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مزيد( عن األوزاعي 
 الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة فذكره.عن قرة بن عبد الرمحن عن  

 :علة الحديث دراسة

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن الزهري عن أيب سلمة إال عبد الرزاق 
 بن عمر، وقرة بن عبد الرمحن.

د الرمحن، كما قلت: مل أجده عن الزهري عن أيب سلمة إال من طريق عبد الرزاق بن عمر، وقرة بن عب
 قال الطرباين.

 .1مر ذكره ابن حجر يف التقريب، قال: "مرتوك احلديث عن الزهري لني يف غريه"وعبد الرزاق بن ع
 .2وقال ابن حجر: "صدوق له مناكري"  وقرة بن عبد الرمحن 

ري، عن والطرباين مل ينفرد بتعليل هذا اإلسناد، بل أيضا أعله البخاري، قال: "وقال بعضهم: عن الزُّهْ 
النيب َصلى هللا َعليه وَسلم. وال يصح إال عن علي بن حسني، عن النيب أيب سلمة، عن أيب هريرة، عن 

 .3َصلى هللا َعليه وَسلم"
 وكذا أعله الدار قطين، فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛

 
 ( 4062ملتقذوح ) - 1
 ( 5541ملتقذوح ) - 2
 (2570ر ث  4/220ملتةرو  ملهبع ) 3
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 فرواه عبد هللا بن بديل، عن الزهري، عن سامل، عن أبيه.

 هريرة.، عن أيب  عن الزهري، عن أيب سلمة ورواه األوزاعي، عن قرة،
 وكالمها وهم. 

 والصحيح: عن الزهري، عن علي بن احلسني مرسال.
 .1وقيل: عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن أبيه، وال يصح

 .2وكذا أعله اإلمام أمحد قال: ال يصح إالَّ عن علي بن احلسني مرساًل 
 رأي الباحث :  

كذا قرة بن عبد الرمحن ضعيف، وأعله لزهري، و ، وعبد الرزاق مرتوك يف اهذا احلديث معلول ابلتفرد
البخاري، وأمحد، والدار قطين، هذا احلديث، وصرحوا أبن احملفوظ هو عن علي بن احلسني عن النيب 

 صلى هللا عليه وسلم مرسال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (3024ر ث   13/147ابرل مللمر  طب ) 1
 (. 841معةمع ل ركم مإلمةم أ ل إلبذم دث ملنحةس ) - 2
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ن عباد الرؤاسي حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زهير بقال الطبراني:    -  368[  199]

بكر الداهري، عن األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال: نا أبو 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »المؤمن الذي يخالط الناس، فيؤذونه، فيصبر 

 على أذاهم أفضل من المؤمن الذي ال يخالط الناس، فيؤذونه، فيصبر على أذاهم«
يث عن األعمش، عن حبيب إال أبو بكر الداهري، تفرد به: زهري بن هذا احلدمل يرو    قال الطبراني:

 عباد
 تخريج الحديث

(  5022) 2/43 أخرجه اإلمام أمحد( 5/62وأخرجه أبو نعيم يف حلية األولياء من طريق الطرباين )
، ثنا يزيد( قال: حد23486)  5/365قال: حدثنا حممد بن جعفر، وحجاج. قاال: حدثنا شعبة. ويف  

قال: حدثنا آدم. قال: حدثنا شعبة.  388سفيان بن سعيد. و"البخاري" يف )األدب املفرد( حدثنا 
قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا عبد الواحد بن صاحل، حدثنا إسحاق  4032و"ابن ماجة" 

 شعبة.  عدي، عن  قال: حدثنا أبو موسى حممد بن املث ، حدثنا ابن أيب  2507بن يوسف. والرتمذي"  
ثالثتهم )شعبة، وسفيان الثوري، وإسحاق بن يوسف األزرق( عن األعمش، عن حي  بن واثب،عن ابن 

 عمر فذكره.
يف رواية سفيان الثوري؛ عن األعمش ، عن حي  بن واثب ، عن رجل من أصحاب النيب صلى هللا  -

 عليه وسلم. قال: أظنه ابن عمر.
 :دراسة علة الحديث

 زهري بن عباد عن أيب بكر الداهري عن األعمش عن حبيب.  لطرباين بتفرداحلديث أعله اهذا  
قلت: مل أجده عن األعمش عن حبيب إال هبذا اإلسناد، وأبو بكر الداهري هو ضعيف، ذكره الذهيب 

 ومع كونه ضعيفا خالف من هم أوثق منه، وأكثر، وهم شعبة،  .1يف امليزان، وقال: ليس بثقة وال مأمون
 يوسف ألن ثالثتهم رووا عن األعمش عن حي  بن واثب عن ابن عمر.ي، وإسحاق بن  وسفيان الثور 

وكذا السند إىل أيب بكر الداهري أيضا ليس بصحيح، وفيه تفرد إىل آخر الطبقة، ألنه مل يرو عن أيب 
 .16  تقدمت ترمجتهبكر الداهري إال زهري بن عباد، وهو خمتلف فيه  

 شدين، وهو ضعيف جدا، كما هو معروف.اد، إال أمحد بن ر روى عن زهري بن عبومل أجد أحدا  
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن األعمش عن حبيب إال أبو بكر الداهري، وهو ضعيف، ومع 
ذلك خالف الثقات، ألنه رواه سفيان، وشعبة، وإسحاق بن يوسف عن األعمش عن حي  بن واثب 

 ن عمر.عن اب
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قال: نا  1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا حامد بن يحيىقال الطبراني:  - 370[ 200]

عبد العزيز بن أبان قال: نا سفيان الثوري، عن فراس، وبيان، عن الشعبي، عن وهب 
 .بن خنبش، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »عمرة في رمضان تعدل حجة«

: حامد بن اس إال عبد العزيز بن أابن، تفرد بهمل يرو هذا احلديث عن سفيان، عن فر   قال الطبراني:
 حي .

 لحديثتخريج ا

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين املصري، ثنا حامد بن حي  358أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 البلخي، ثنا عبد العزيز بن أابن، ثنا سفيان الثوري، عن فراس، عن الشعيب عن وهب بن خنبش فذكره.

من طريق وكيع  (2991( وأخرجه ابن ماجه )17601و) ،(17661يف مسنده ) محدأخرجه اإلمام أ
عن داود بن يزيد  من طريق وكيع( 2992)ابن ماجه و  عن بيان، وجابر، عن الشعيب. عن سفيان

( قال: أخربان عبيد هللا بن سعيد، قال: حدثنا 4211الزعافري، عن الشعيب. و"النسائي يف الكربى" )
ن، وذكر آخر عن الشعيب. و"الطرباين يف املعجم الكبري" : حدثنا سفيان، عن بياحي  بن آدم، قال

( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي، ثنا حممد بن يوسف الفراييب، ثنا سفيان، 257)
 عن جابر، وبيان، عن الشعيب به.

 :دراسة علة الحديث

يان، عن فراس إال عبد العزيز بن يرو هذا احلديث عن سف هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل
 أابن، تفرد به: حامد بن حي .

قلت: روى وكيع عن سفيان عن بيان، وجابر عن الشعيب، واتبعه حممد بن يوسف الفراييب، وحممد بن 
 الصباح.

" مكان وخالفهم عبد العزيز بن أابن، فرواه عن سفيان عن فراس، وبيان عن الشعيب، فقال "فراس
 ابعه أحد. ومل أجده عن سفيان عن فراس إال هبذا اإلسناد."جابر"، ومل يت

. ومل يرو عن سفيان عن فراس إال عبد 2فراس هو فراس بن حي  اهلمداىن اخلارىف، هو صدوق له أوهام
 .3العزيز بن أابن، هو مرتوك، ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: " مرتوك وكذبه ابن معني وغريه"

 ي الباحث:  أر

 هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن سفيان، عن فراس إال عبد العزيز بن أابن، وهو مرتوك.
 واحملفوظ ما ر وي عن سفيان عن بيان، وجابر أبسانيد جياد، وطرق صحيحة.

 
 ( هق  رةاظ. 1068مبن رجذ يف ملتقذوح ) ةل  - 1
 (5381 ةلهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
 ( 4083ملتقذوح ) - 3
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي  قال الطبراني:  - 394[ 201]

، عن حماد، عن أبي الضحى، عن 1بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسةهللا  عبيد  قال: نا  
مسروق، عن عبد هللا بن مسعود قال: كان نبيكم صلى هللا عليه وسلم إذا كان راكعا 

 .أو ساجدا قال: »سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك«

د إال عبيد هللا بن عن زيوال  مل يرو هذا احلديث عن محاد، إال زيد بن أيب أنيسة، قال الطبراني:
 .عمرو، تفرد به: عبد هللا بن جعفر، وال عن ابن مسعود إال هبذا اإلسناد

 تخريج الحديث

( قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي. والطرباين يف املعجم 1970أخرجه البزار "البحر الزخار" )
ل: حدثنا أمحد ( قا593لدعاء )والطرباين يف ا( قال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب. 10302الكبري )

 بن إسحاق اخلشاب الرقي.

بن يعقوب الرخامي، و أمحد بن خليد احلليب، وأمحد بن إسحاق اخلشاب الرقي( عن   )الفضلثالثتهم  
عبد هللا بن جعفر الرقي قال: ان عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن محاد، عن أيب 

 ن مسعود فذكره.عن عبد هللا ب  الضحى، عن مسروق،
 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث رواه محاد عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد هللا بن مسعود.

 رواي عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة.   -كالمها  –وخالفه منصور بن املعتمر، واألعمش  

(  4968عن سفيان. و)( قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حي ، 817أخرجه البخاري يف صحيحه )
( قال: 484)  -  217  مسلم يف صحيحهعثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير. وأخرج  قال: حدثنا

 حدثنا زهري بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، قال زهري: حدثنا جرير.

 كالمها )سفيان، وجرير( عن منصور.

دم، حدثنا ( حدثين حممد بن رافع، حدثنا حي  بن آ484)  -  219  مسلم يف صحيحهوأخرج  
 ، عن األعمش.مفضل

 كالمها )منصور، واعمش(
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عن أيب الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه   

وسلم يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: »سبحانك اللهم ربنا، وحبمدك اللهم اغفر يل، يتأول 
 القرآن«

ثق منه، وأكثر، فجعله من وخالف من هم أو دوق له أوهام، قلت: محاد هو ابن أيب سليمان وهو ص
 حديث ابن مسعود. ومل يتابعه أحد.

وقال األلباين: " والظاهر أنه وهم يف هذا احلديث؛ حيث جعله من )مسند ابن مسعود(، وإمنا هو من 
 .1كما رواه الثقتان عن أيب الضحى"  -حديث عائشة  

عن عبد هللا   د، عن أيب الضحى، عن مسروق،احلديث: " وال نعلم روى محاوقال البزار عقب ذكر هذا  
 .2إال هذا احلديث هبذا اإلسناد"

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى عن ابن مسعود إال هبذا اإلسناد، واستمر التفرد فيه إىل طبقات 
 قات.ذلك هو خمالف ملا رواه الث  متأخرة، والتفرد ال يقبل يف هذه الطبقة إال اندرا، ومع
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي  قال الطبراني:  - 412[ 202]

قال: نا عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن العالء بن عبد الرحمن، عن 

»إزرة المؤمن نعيم المجمر، عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

الكعبين، وما أسفل من الكعبين في   وال جناح عليه فيما بينه وبين  إلى أنصاف ساقيه،

 .النار«

مل يرو هذا احلديث عن نعيم اجملمر إال العالء بن عبد الرمحن، تفرد به: زيد بن أيب  قال الطبراني:
 أنيسة. 

 تخريج الحديث:

د احلكم. قال: حدثنا أخربين عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبقال:    9635أخرجه النسائي يف "الكربى" 
( قال: حدثنا أمحد قال: 13292(، ويف الكبري )1169لطرباين يف املعجم األوسط )علي بن معبد. وا

 ان عبد هللا بن جعفر.

كالمها )علي بن معبد، وعبد هللا بن جعفر( عن عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة عن العالء 
 بن عمر.      بن عبد الرمحن، عن نعيم اجملمر، عن ا

  
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن نعيم اجملمر إال العالء بن عبد الرمحن، 
 تفرد به: زيد بن أيب أنيسة. 

 .1ثقة له أفرادقلت: زيد بن أيب أنيسة  

بن إسحاق، وإمساعيل بن جعفر،  )اإلمام مالك، وسفيان بن عيينة، وشعبة، وحممدوهذا احلديث روى 
عن العالء بن عبد الرمحان بن يعقوب موىل  -سبعتهم  –بيب، وعبيد الذ بن عمر( ويزيد بن أىب ح

 احلرقة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري.

 يم اجملمر، عن ابن عمر.وخالفهم زيد بن أيب أنيسة، فرواه عن العالء بن عبد الرمحن، عن نع
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وأيب  ،عن أيب سعيد  ،عن أبيه  ،ء بن عبد الرمحن أ، احملفوظ حديث العالوقال النسائي: هذا خط

 .1هريرة

وقال ابن حجر يف احتاف املهرة: " اتفق أكثر أصحاب العالء عنه على هذا، وخالفهم زيد بن أيب 
 .2"أنيسة، فقال: عن العالء، عن نعيم اجملمر، عن ابن عمر

ن العالء، عن لعالء فقال: " فرواه زيد بن أيب أنيسة، ع وذكر الدار قطين يف العلل االختالف على ا
 .نعيم اجملمر

 .3وخالفه أصحاب العالء، فرووه عن العالء، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري"

 .4وصحح حديث أيب سعيد، وقال: "وهو الصواب"

 رأي الباحث:  

ابن عمر. وزيد بن أيب أنيسة   بتفرد زيد بن أيب أنيسة عن العالء عن نعيم اجملمر عنهذا احلديث معلول  
وثق منه، وأكثر، وصرح العلماء خبطئه يف اإلسناد، واحلديث حمفوظ عن أيب ثقة، لكنه خالف من هم أ

 سعيد اخلدري.
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عيسى بن الطباع حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن  قال الطبراني:    -  413[  203]

مرو بن أبي عمرو، عن أنس بن قال: نا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير، عن ع

 عليه وسلم: »لست من دد، وال دد مني« . يقول: مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا

 لست من باطل، وال باطل مني.

 مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن أيب عمرو إال أبو زكري  قال الطبراني:

 ج الحديث:تخري

قال: حدثنا  6231حممد بن سالم. والبزار ( قال: حدثنا 785أخرجه البخاري يف األدب املخرج )
 ( قال: حدثنا عمر بن سنان، حدثنا بكر بن خلف.9/105ملث . وابن عدي يف الكامل )حممد بن ا

 ثالثتهم عن حي  بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو، قال: مسعت أنس بن مالك. 

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث عن عمرو بن أيب عمرو إال أبو زكري.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو  

 . وقال البزار: "ال نعلمه يروي إال عن أنس، وال نعلم رواه عن عمر، إال حي  بن حممد بن قيس"

 .قلت: بل رواه غري أنس، وهو معاوية بن أيب سفيان

 ي: "وهذا احلديث يعرف بيح  بن قيس".وقال ابن عد

 ه إال من هو دونه".وقال العقيلي: "ال يتابعه علي

 قلت: مل أجده عن أنس إال هبذا اإلسناد، تفرد به حي  بن حممد بن قيس أبو زكري.

وقال أبو زرعة: أحاديثه  .1( قال: قال أبو حامت: يكتب حديثه9/297وهو ذكره الذهيب يف النبالء )
 . 3ليت ذكرهتا. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة، إال األحاديث ا2مقاربة، سوى حديثني

 ( 9/105قلت: وهذا احلديث "لست من دد" من األحاديث اليت ذكرها ابن عدي يف الكامل )

 
 ( 9/184معذح وملت لول ) - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 ( 9/105ملهةمل ) - 3
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بد هللا عن معاوية بن ومع لينه خالف الدراوردي، ألنه رواه عن عمرو بن أيب عمرو عن املطلب بن ع 

 (.794أيب سفيان. كما أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )

 .  1ال أبو حامت: "حديث معاوية أشبه"الدراوردي أشبه". وق  وقال أبو زرعة: "حديث

 وذكره الدار قطين يف العلل، وقال: اختلف فيه على عمرو بن أيب عمرو؛

 .عمرو بن أيب عمرو، عن أنسفرواه أبو زكري حي  بن حممد بن قيس، عن  

 .مرسالوروي عن الدراوردي، عن عمرو بن أيب عمرو، عن املطلب بن عبد هللا، بن حنطب 

 . 2واملرسل أشبه

 رأي الباحث:  

هذا احلديث معلول بتفرد حي  بن حممد بن قيس، وحاله لني، ومع ذلك خالف الدراوردي، وهو ثقة، 
 لدراوردي.وصرح العلماء أبن احملفوظ هو حديث ا
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 2قال: نا محمد بن عيسى الطباع  1حدثنا أحمد بن خليدقال الطبراني:  - 446[ 204]

، 4، عن ابن وثيمة النصري3عبد الحميد بن سليمان قال: نا محمد بن عجالن : ناقال

عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا أتاكم من ترضون دينه 

 فزوجوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض«.وخلقه 

 د احلميد بن سليمان.مل يرو هذا احلديث عن ابن عجالن إال عب  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا 1084( قال: حدثنا حممد بن شابور الرقي. و"الرتمذي" )1967أخرجه ابن ماجة )
( أخربين عبد هللا بن احلسني القاضي، ثنا احلارث بن أيب أسامة، 2695)قتيبة. واحلاكم يف املستدرك 

 ثنا يزيد بن هارون.

احلميد بن سليمان األنصاري، عن ابن  يبة، ويزيد بن هارون( عن عبدثالثتهم )حممد بن شابور، وقت
 عجالن، عن ابن وثيمة النصري، فذكره. 

دثنا حممد بن حفص بن هبمرد، ان ا راح بن ( قال: ح7074وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
الن، عن سعيد خملد، ثنا عمرو بن عاصم الكاليب، ثنا نوح بن ذكوان أبو أيوب، عن حممد بن عج

 املقربي، عن أيب هريرة.

 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد عبد احلميد بن سليمان عن ابن عجالن.

 على ثالثة أوجهي.  اختلف فيه على ابن عجالن

عن عبد احلميد بن سليمان عن  –ثالثتهم  –األول: روى حممد بن شابور، وقتيبة، ويزيد بن هارون 
 الن عن ابن وثيمة النصري عن أيب هريرة.ابن عج

 
 ( 4 ك هق   أنظذ  ذمجتهللا بذ ث ) - 1
 ( 4 ذمجتهللا بذ ث )هق   أنظذ   - 2
 (. 11 ك صلو  إك أنهللا مخترطت ابردهللا أرةيوم أيب  ذوذ . أنظذ  ذمجتهللا بذ ث ) - 3
ُاذ"   و ةل يف )702/ 1 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 4 ُاذ مبن وهدم  بفتح أولهللا  2019( "مبن وهدم  ملنصذي  ك   " )

 . رث  مبن مةلك مبن أوس مبن معلاثن ملنصذي مللمشقي مقبكل"وكاذ مملث
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الثاين: وروى عمرو بن عاصم الكاليب، عن نوح بن ذكوان أبو أيوب، عن حممد بن عجالن، عن سعيد 

 هريرة.املقربي، عن أيب  

( وقال عقبه:  مل يرو هذا احلديث عن ابن عجالن، عن املقربي إال 7074أخرجه الطرباين يف األوسط )
د به: عمرو بن عاصم " ورواه عبد احلميد بن سليمان، عن حممد بن عجالن، عن نوح بن ذكوان، تفر 
 ابن وثيمة النصري.

 .الثالث: وروى الليث عن ابن عجالن عن أيب هريرة، منقطعاً 

ذكره أبو عيسى الرتمذي يف السنن وقال: "حديث أيب هريرة قد خولف عبد احلميد بن سليمان يف هذا 
 عد، عن ابن عجالن، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال".احلديث، ورواه الليث بن س

 .1وظا""وقال حممد )يعين البخاري( : وحديث الليث أشبه، ومل يعد حديث عبد احلميد حمف

 ،عن ابن عجالن  ،وقال يف العلل الكبري: سألت حممدا عن هذا احلديث فقال: رواه الليث بن سعد 
 .2عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال ،عن عبد هللا بن هرمز  

( بعد ما ذكر قول اإلمام البخاري يف حديث أيب حامت املزين: "ومل يعد حديث عبد 264وقال يف رقم )
عن أيب هريرة حمفوظا. قال حممد: وعبد احلميد   ،عن أيب وثيمة    ،عن ابن عجالن    ،احلميد بن سليمان  

 .3الشيء"بن سليمان صدوق إال أنه رمبا يهم يف  

حلميد بن سليمان اخلزاعي، وهوضعيف، ومع ذلك خالف من هو قلت: مدار هذا الطريق هو عبد ا
( "ضعيف". وقال أبو داود: غري ثقة. وقال 3764أوثق منه يعين الليث، قال ابن حجر يف التقريب )

 .4النسائي، والدارقطين وغريمها: ضعيف

ع خمالفته لليث ر قول الرتمذي يف حديث عبد احلميد: " وموقال األلباين يف "إرواء الغليل" بعد ما ذك
كما ىف " التقريب " وهلذا ملا قال احلاكم عقب احلديث: " صحيح   ،فهو ضعيف    ،بن سعد الثقة الثبت  

 
 (1084سنن ملرتماي رلوم ر ث ) - 1
 ( 263مل رل ملهبع ) - 2
 ( 264مل رل ملهبع لررتماي ) - 3
 ( 4777ر ث  2/541مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 4
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اإلسناد ".! تعقبه الذهىب بقوله: " قلت: عبد احلميد ، قال أبو داود: كان غري ثقة ، ووثيمة ال يعرف 

"1. 

 رأي الباحث:

 واإلنقطاع، واحملفوظ ما رواه الليث منقطعاً لقرائني.   ا اإلسناد معلول ابإلختالف  يف اإلتصالذه

 تفرد عبد احلميد بن سليمان عن ابن عجالن إبدخال راوي بينه وبني أيب هريرة. -1
 عبد احلميد بن سليمان ضعيف، كما بينت يف الدراسة. -2
 عبد احلميد مع كونه ضعيفا خالف الثقة. -3
 العلماء النقاد.احلال، كما صرح به  ة جمهول  ابن وثيم -4
 حديث الليث املنقطع حمفوظ كما صرح به العلماء ألن الليث ثقة، ثبت. -5

قلت: إسناد الطرباين هذا ضعيف ألجل عبد احلميد، وطريق الليث إلنقطاعه، لكن احلديث حسن لغريه 
 (. 1085ألن له شاهد من حديث أيب حامت املزين أخرجه الرتمذي )

بد احلميد هذا، فإنه ضعيف، وقد خالفه الثقة فأرسله كما ذكر الرتمذي أللباين: "فعلة احلديث ع ل اوقا
 ولوال ذلك لكان إسناده عندي حسنا على أنه حسن لغريه، فإن له

 شاهدا بلفظ: " إذا جاءكم من..... "". وهللا أعلم.

 
 

 

 

 

 
 (1868ر ث  6/267إرومء ملغردل )  - 1
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قال: نا عبد  2الحميديقال: نا  1حدثنا أحمد بن خليدقال الطبراني:  - 454[ 205]

العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عبد هللا ابن أخي الزهري، عن الزهري، 

عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد هللا بن عدي بن الحمراء قال: وقف رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم على الحزورة، فقال: »وهللا إني ألعلم أنك خير أرض هللا، وأحب 

 .ولوال أني أخرجت منك ما خرجت« لى هللا،أرض هللا إ

 .مل يرو هذا احلديث عن ابن أخي الزهري إال الدراوردي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلافظ، ثنا حي  بن 5220أخرجه احلاكم يف املستدرك )
وهاب احلجيب، قاال: ثنا عبد العزيز بن حممد ن عبد الحممد بن حي ، ثنا علي بن املديين، وعبد هللا ب

عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمر، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن عبد هللا بن عدي بن احلمراء، 
 فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد الدراوردي عن ابن أخي الزهري.

 يرويه الزهري، واختلف عنه؛

عن الزهري  -مجيعهم –، وغريهم 5، وعقيل بن خالد 4، وشعيب بن أيب محزة3كيسان بن  رواه وصاحل
 عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عدي.

 ورواه عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن ابن أخي الزهري، واختلف عنه؛

 
 ( 4تهللا بذ ث )أنظذ  ذمج   لكذجل مبن ربةن يف ملثقةت  - 1
 ك اببل و مبن ملزبع مبن ابداى ملقذشي مأسلي معمدلي مملهي أبك بهذ هق  رةاظ اقدهللا أجل أصحةب مبن ابددن .   -  2

 (. 3320 قذوح ملتهاوح )
 ( 491مانل اببل بن  دل )  - 3
 ( 5827ماتلره ابرى ملصحدحني لرحةكث )  - 4
 ( 3108(  ومبن مةجهللا )3925أخذجهللا ملرتماي )  - 5
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لشهاب أخي افرواه علي بن املديين، وعبد هللا بن عبد الوهاب احلجيب كالمها عن الدرا وردي عن ابن  

عن عمر عن جبري بن مطعم عن عبد هللا بن عدي بن احلمراء، كما أخرجه احلاكم يف املستدرك  
(5220 ) 

وخالفهما احلميدي  فرواه عن الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن  الزهري عن حممد بن جبري بن 
 مطعم، عن عبد هللا بن عدي بن احلمراء. كما يف حديث الرتمجة.

ي عن ابن أخي الزهري ، والدراوردي هو عبد العزيز بن حممد بن عبيد الدراوردين، راوردتفرد به الد
قال فيه ابن حجر: "صدوق كان حيدث من كتب غريه فيخطىء قال النسائي حديثه عن عبيد هللا 

، وقال أمحد: كان الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم، ليس هو بشيئ، وإذا حدث 1العمري منكر"
 .2به  ال حيتجقال أبو حامت:  عم. و من كتابه فن

ومع ذلك خولف عنه يف اإلسناد، فإذا حديثه خطأ، واحملفوظ ما روى عن الزهري عن أيب سلمة بن 
 عبد هللا بن عدي.
 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد الدراوردي عن ابن أخي الزهري، فهو كما قال الطرباين، مل يرو عن ابن 
 .ابالختالفدراوردي، وأيضا معلول  ال الأخي الزهري إ

 تفرد الدراوردي عن ابن أخي الزهري. -1
 والدراوردي كان يهم، قال العلماء النقاد. -2
 .واألكثرومع ذلك خالف الثقات   -3
 وروي عن الدراوردي فخالف بعضهم بعضا يف اإلسناد. -4
 وصحح العلماء احلديث عن الزهري عن أيب سلمة عن عبد هللا بن عدي. -5

 
 
 

 

 
 (1194ذوح ملتهاوح ) ق  - 1
 (107ر ث  8/366سع أابالم ملنبالء ) - 2
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نا إبراهيم بن المنذر  1حدثنا أحمد بن زيد بن هارونقال الطبراني:  - 494[ 620]

، عن ابن 2قال: نا معن بن عيسى القزاز قال: نا مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان

عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إنما أجلكم فيما خال من األمم، كما 

 .الشمس«بين صالة العصر إلى مغرب 

 مل يروه عن مالك إال معن، تفرد به: إبراهيم بن املنذر.  الطبراني:ل قا

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان. ويف 5911)  2/112( و5904و 5902) أخرجه اإلمام أمحد
" البخاري يف صحيحه( قال: مسعت من حي  بن سعيد هذا احلديث فلم أكتبه: عن سفيان. و"5903)
( قال: حدثنا مسدد، 5021يل بن أيب أويس، قال: حدثين مالك. ويف )دثنا إمساع ( قال: ح2269)

 ( قال: حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك.2871عن حي ، عن سفيان. والرتمذي" )

 كالمها )سفيان، و اإلمام مالك( عن عبد هللا بن دينار، فذكره.

ن هارون املكي. ويف الكبري دثنا أمحد بن زيد ب( قال: ح53الصغري )أخرجه الطرباين يف معجم 
 ( قال: حدثنا مسعدة بن سعد العطار.13285)

كالمها )أمحد بن زيد املكي، ومسعدة بن سعد( عن إبراهيم بن املنذر قال: ان معن بن عيسى القزاز 
 فذكره.  قال: ان مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن ابن عمر

 :ة الحديثدراسة عل

 واختلف عليه؛  مام مالكرواه اإل

( عن إسحاق بن 2871( عن إمساعيل بن أيب أويس. والرتمذي )2269) البخاري يف صحيحهروى 
 موسى، عن معن. 

 كالمها )إمساعيل، ومعن( عن مالك عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر.

 وروى سفيان عن عبد هللا بن دينار. مثل روايتهما عن مالك.

 
 ( 113 ك شد  ملطربمي  مقبكل  أنظذ  ذمجتهللا يف إرشةي ملقةصي ومللمي ) - 1
 (7483 ك هق .  قذوح ملتهاوح ) - 2
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 . ومل يتابعه أحٌد.بن كيسان عن ابن عمر. فغري راوايً ذر عن مالك عن وهب  وى إبراهيم بن املنور 

 .126تقدم يف احلديث رقم    وإبراهيم بن املنذر صدوق

 رأي الباحث:

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد إبراهيم بن املنذر، فثبت يل أن تعليله صحيح، واحلديث معلول لقرائني.
 .صدوق، ومل يتابعه أحدٌ   إبراهيم بن املنذر، وهوتفرد به   -1
استمرار التفرد يف طبقات متأخرة، وهي طبقة إبراهيم بن املنذر، والتفرد يف مثل هذا ال يقبل  -2

 إال اندرا.
 خمالفة الثقات، ألنه روى عن اإلمام مالك عن وهب بن كيسان عن ابن عمر. -3

 و خمرج يف البخاري.ن دينار عن ابن عمر. وهواحملفوظ ما ر وى عن اإلمام مالك عن عبد هللا ب
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قال: نا الحسين بن الحسن   1حدثنا أحمد بن زكريا العابديقال الطبراني:    -496[  207]

، عن معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن 3قال: نا عبد هللا بن المبارك  2المروزي

 .شاء«العشاء وأقيمت الصالة فابدأوا بالعالنبي صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا حضر  
 .مل يرو هذا احلديث عن معمر، عن قتادة إال ابن املبارك  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

حدثنا حممد بن علي الصائ  قال: ان حممد بن مقاتل   ( قال:6234أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
 عن عبد هللا بن املبارك، عن معمر عن قتادة، عن أنس.   املروزي

( قال: حدثنا السلمي، 1288عوانة يف مستخرجه ) (، وأبو2183مصنفه ) وأخرج عبد الرزاق يف
( قال: حدثنا القواريري، حدثنا يزيد. كالمها 3602والدبري، عن عبد الرزاق. وأبو يعلى املوصلي )

 الزهري عن أنس.)عبد الرزاق، ويزيد( عن معمر عن  

 :دراسة علة الحديث

 بيان االختالف:

 ف يف إبدال دون الصحايب.هذا احلديث معلول ابالختال

 رواه معمر واختلف عنه على وجهني.

 (.496األول: روى عبد هللا بن املبارك عن معمر عن قتادة عن أنس. أخرجه الطرباين يف األوسط )

 جمهول احلال.وفيه أمحد بن زكراي العابدي وهو  

لكنه تفرد به، ومل يتابعه أحٌد ( إبسناد جيد. وعبد هللا بن املبارك ثقة،  6234)  برقم  وأخرجه يف األوسط
 على هذا.

(، وأبو  2183الثاين: روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )
 (.1288عوانة يف مستخرجه )

 
 ( 107ر ث  1/115 ك أ ل بن ُكذاي بن ابري بن راني  ك جمهكل معةل. إرشةي ملقةصي ومللمي ) - 1
ُي   ك صلو .  قذوح ملتهاوح )مع - 2  ( 1315اني بن معان بن رذب ملارمي أبك اببل و مملذو
 ع" ( " هق  هبت اقدهللا ابةمل جكمي جمة ل مج ت ادهللا خصةل مخل3570 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 3
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 (.3602مر عن الزهري عن أنس. أخرجه أبو يعلي )واتبعه يزيد، فرواه عن مع

 ن أنس، تفرد به عبد هللا بن املبارك.مث تبني يل أن احلديث من طريق قتادة ع 

( من طريق عقيل. 672) البخاري يف صحيحهوروى كثري من الناس عن الزهري عن أنس. أخرج 
طحاوي شرح مشكل ( من طريق ابن عيينة. ومن طريق عمرو. وال64-557) مسلم يف صحيحهو 

 ريق عبد الرمحن.( من ط3577( من طريق يونس بن يزيد. وأبو يعلي املوصلي )1991اآلاثر )

 مجيعهم عن الزهري عن أنس.

  رأي الباحث:

 هذا اإلسناد معلول ابالختالف يف إبدال دون الصحايب.

 إسناد الطرباين هذا ضعيف  هالة أمحد بن علي العابدي. -1
 معمر عن قتادة عن أنس خطأ، تفرد به عبد هللا بن املبارك.احلديث من طريق   -2
رزاق، واتبعه يزيد على عن أنس هو احملفوظ، رواه عبد الاحلديث من طريق معمر عن الزهري  -3

 ذلك.
 واحلديث من طريق الزهري عن أنس رواه كثري من الناس، واعتمد عليه الشيخان. -4
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حدثنا أحمد بن زكريا العابدي قال: نا عبد الوهاب بن قال الطبراني:  -497[ 208]

نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن فليح المكي قال: نا سليم بن مسلم الخشاب قال: 

بد المطلب، عباس، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »يا بني عبد مناف، يا بني ع

ا البيت أن يصلي أي ساعة شاء، من إن وليتم هذا األمر، فال تمنعوا أحدا طاف بهذ

 .ليل أو نهار«
 .باس إال سليم بن مسلممل يرو هذا احلديث عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن ع   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن زكراي العابدي املكي، حدثنا عبد الوهاب 55أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
 سليم بن مسلم اخلشاب قال: ان ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.بن فليح املكي عن  

 :دراسة علة الحديث

  بتفرد سليم بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.  أعله الطربايناإلسناد   هذا

قال أمحد: ليس يسوى حديثه شيئا ليس   .1سليم بن مسلم مرتوك، قال حي  بن معني: جهمي خبيثو 
 . 3. وقال النسائي: مرتوك احلديث2بشيء

 عليه فروايه عن ابن جريج عن عطاء عن النيب صلى هللا ،5، وعبد اجمليد4وقد خالفه مسلم بن خالد
 .5206، والبيهقي يف املعرفة  9003صنفه  وسلم مرسال. أخرجه عبد الرزاق يف م

من غري طريق ابن جريج، قال: حدثنا  11359وأما احلديث فهو أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 
ك بن أيب الشوارب، ثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل، حدثين حممد بن عبد املل

 .حسن وإسناده    فوعاً.إبراهيم الصائ ، حدثين عطاء، عن ابن عباس مر 
 رأي الباحث:  

مسلم بن خالد، وعبد   رواهو   ،سليم بن مسلم اخلشابتفرد  عن ابن جريج معلول ب  املتصل  هذا اإلسناد
 ، وهو احملفوظ عن ابن جريج.احلميد عن ابن جريج عن عطاء مرسال
شيئا لطريق سليم بن مسلم تصال بسند جيدي، لكن ال يفيد هذا وأما من غري طريق ابن جريج فروي م

 ألنه مرتوك.
 

 
 ( 2178اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 1
 ( 2526مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 2
 (47/ 1وككن لرناةئي )ملض فةء ومملرت - 3
 . 133_  صد ق كثيج مأل هنن ت دمت تجيإلته ةجقي  4

 (4160ملتقذوح )_  صد ق فخطئ   5
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حدثنا أحمد بن زكريا المكي قال: نا سعيد بن عبد قال الطبراني:  - 500[ 209]

الرحمن قال: نا بشر بن السري قال: نا سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن 

وسلم »قدمه من المزدلفة إلى منى  عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى هللا عليه

 .في ضعفة أهله«
 .مل يروه عن سفيان إال بشر  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(  3026( قال: حدثنا أبو بكر بن أيي شيبة. و"ابن ماجة" )302  -  1293)  مسلم يف صحيحه  رجهأخ
قال: حدثنا عبد ( 2870و"ابن خزمية" ). (3033بن أيب شيبة. و"النسائي" )قال: حدثنا أبو بكر 

 ر بن العالء، واحلسني بن حريث، وسعيد بن عبد الرمحن، وعلي بن خشرم.ا با

شيبة، وحممد بن منصور، وعبد ا بار، واحلسني، وسعيد، وابن مثانيتهم )احلميدي، وأمحد، وابن أيب 
 خشرم( عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أيب رابح، فذكره.

( قال: أخربان حممود بن غيالن املروزي. والطرباين يف 4057(، ويف الكربى )3065نسائي )وأخرجه ال
أمحد بن زكراي العابدي املكي، ثنا سعيد بن عبد الرمحن حدثنا  ( قال:11285املعجم الكبري )

( قال: حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن زكراي 8/301املخزومي. وأبو نعيم يف حلية األولياء )
كالمها )حممود بن غيالن، وسعيد بن عبد الرمحن( عن   العابدي، ثنا سعيد بن عبد الرمحن املخزومي.

 ان الثوري، عن حبيب بن أيب اثبت، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.  بشر بن السري قال: ان سفي

 :دراسة علة الحديث

 رو بن دينار عن عطاء.روى الناس عن سفيان بن عيينة عن عم   اإلسناد معلول ابملخالفة،هذا  
 بت عن عطاء. ومل يتابعه على ذلكوخالفهم بشر بن السري، فرواه عن سفيان عن حبيب بن أيب اث

، 1قال احلافظ: "وكان واعظا ثقة متقنا طعن فيه برأي جهم مث اعتذر واتب"ر بن السري ثقة،  وبشأحد،  
 لكن روايته خمالف ملا رواه ا ماعة.

 رأي الباحث:  

 بتفرد بشر بن السري، وهو ثقة، لكنه خالف الناس يف اإلسناد.اد معلول  هذا اإلسن

 
 

 ( 687 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 1
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 الفصل الثاني
 وهي صحيحة  التفرداألحاديث التي ذكر فيها 

 حديثا( 233)    وفيه خمسة مباحث

األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لكونه في طبقات  :األولالمبحث 

 متقدمة 

د  التي ذك األحاديث :المبحث الثاني  ر فيها التفرد وهو محتمل لكون المتفر ِّ

 معروفاً بالعدالة

د من   :المبحث الثالث األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لكون المتفر 

                                                                                                              أهل االختصاص 
 بشيخه 

 بعة األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد بالمتا :المبحث الرابع 

 األحاديث التي ذكر فيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد بالشاهد  :المبحث الخامس
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 المبحث األول
 األحاديث التي ذكر فيها التفرد 

 وهو محتمل لكونه في طبقات متقدمة 

 وفيه سبعة أحاديث
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إبراهيم بن عبد هللا بن قال الطبراني: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا  – 68 [210]

العالء بن زبر قال: حدثني أبي قال: حدثني بسر بن عبيد هللا، عن أبي إدريس 
الخوالني، عن حسان بن الضمري، عن عبد هللا بن السعدي قال: وفدنا على رسول 

يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخوال على رسول هللا صلى هللا  هللا سبعة أو ثمانية، كلنا
ت: يا رسول هللا، إني تركت من خلفي، وهم يزعمون أن الهجرة قد  عليه وسلم، فقل

انقطعت، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »حاجتك من خير حاجتهم، لن تنقطع 
 .الهجرة ما قوتل الكفار«

 أبو إدريس   مل يروه عن حسان إال  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ل: أخربان حممود بن خالد قال: حدثنا مروان بن ( قا8655) الكربى( ويف 4173وأخرج النسائي )
( قال: أخربان حممد بن حي  بن عبد هللا قال: حدثنا عمرو بن أيب 8656حممد ويف السنن الكربى )

 بن العالء بن زبر قال: حدثين بسر كالمها )مروان بن حممد، وعمرو بن أيب سلمة( عن عبد هللا  سلمة.
 اخلوالين، عن حسان بن عبد هللا الضمري، عن عبد هللا بن السعدي.أيب إدريس    بن عبيد هللا، عن

 .( من طريق ابن حمريز22324)  . ويف( من طريق مالك بن خيامر1671)  أخرجه اإلمام أمحدو 
 كالمها عن عبد هللا بن وقدان السعدي.

 دراسة علة الحديث

 لضمري.هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد أيب إدريس عن حسان بن عبد هللا ا
إدريس اخلوالين، وهو عائذ   وأب  إالقلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن حسان بن عبد هللا الضمري  

. وقال ابن حجر: ولد يف حياة النيب 1هللا بن عبد هللا كان من فقهاء أهل الشام، قال أبو حامت: ثقة
 .2كبار الصحابةلى هللا عليه وسلم يوم حنني ومسع من  ص

والراوي املتفرد عنه حسان بن عبد هللا الضمري، ذكره احلافظ ابن حجر يف التقريب، وقال: ثقة 
 .3خمضرم

 رأي الباحث:

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد أيب إدريس اخلوالين، لكنه ثقة، معروف ابلعدالة، والتفرد يف طبقات 
 ة، فيقبل.متقدم

 
 

 ( 7/38معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 (3115 قذوح ملتهاوح )  - 2
 (1201 قذوح ملتهاوح )  - 3
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يوسف قال الطبراني:  - 154[ 211]

بن عدي قال: نا ابن المبارك، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن 
 .النبي صلى هللا عليه وسلم »حبس رجال في تهمة، فكلم فيه فخلى سبيله«

 .عن هبز إال معمرمل يرو هذا احلديث    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( من طريق ابن 998(، والطرباين يف الكبري )4876(، و)4875(، والنسائي )1417أخرج الرتمذي )
 املبارك.

(، واحلاكم يف املستدرك 843(، وابن املقري )1003(، وابن ا ارود يف املنتقي )3630وأبوداود )  
 ( من طريق عبد الرزاق.7063)

 ( من طريق معمر عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً.اقبارك و عبد الرز كالمها )ابن امل
 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن هبز إال معمر.
 قلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به معمر عن هبز.

صحيح اإلسناد ومل هذا حديث  ". وقال احلاكم بعد إخراج احلديث:  1حديث حسن"" وقال الرتمذي:
 . وعلق عليه الذهيب يف التلخيص )صحيح(.2خيرجاه "

 .3وذكره األلباين يف "اإلرواء"، وقال: "وإمنا هو حسن فقط للخالف املعروف ىف هبز بن حكيم"
 .4قلت: هبز بن احلكيم صدوق، قال ابن حجر: "صدوق"

 رأي الباحث:

يف صحة احلديث ألن رجاله ثقات غري هبز بن حكيم، نه مل يقدح  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لك
 فيقبل.  طبقات متقدمةوهو خمتلف فيه، ألجله حكم األلباين حبسنه، والتفرد يف  

 
 
 
 
 

 
 ( 1417سنن ملرتماي ) - 1
 ( 7063مملاتلره ) - 2
 ( 2397مإلرومء" ) - 3
 ( 772ملتقذوح ) - 4
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 180[ 212]  

الهاد، عن عبد هللا بن خباب، بن مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن عبد هللا 
عن أبي سعيد الخدري، عن أسيد بن حضير، أنه بينما هو يقرأ سورة البقرة، وفرسه 
مربوط، فجال الفرس في طوله، فرفع رأسه، فإذا مثل القنديل مدلى بين السماء 
واألرض، فغدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخبره، فقال رسول هللا: »اقرأ 

د بن حضير، هل تدري ما هي؟« قال: ال. قال: »تلك السكينة، دنت لصوتك، أسييا 
 .ولو قرأت أصبح الناس ينظرون إليها«

ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد، عن أسيد بن حضري إال هبذا اإلسناد، تفرد به:  قال الطبراني:
 حي  بن أيوب.

 تخريج الحديث:

( من طريق عبد العزيز بن حممد، وأخرجه النسائي يف 1928)ين أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثا
( من طريق خالد عن ابن أيب 3906(، وأبو عوانة يف مستخرجه )8020(، و)7962السنن الكربى )

( 8187(، والنسائي يف الكربى )242  –  796)  مسلم يف صحيحه(، و 11766هالل، وأخرج أمحد )
( من طريق حي  بن 3904رج أبو عوانة يف مستخرجه )من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، وأخ

(، وأبو القاسم  789(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )7/74لنبوة )أيوب، وأخرج البيهقي يف دالئل ا
)عبد العزيز بن  –كلهم   –( من طريق الليث 52اء )يف كرامات األولي 1هبة هللا بن حسن االلكائي 

وحي  بن أيوب، والليث( عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد، عن عبد هللا   حممد، وابن أيب هالل، و إبراهيم،
 أيب سعيد اخلدري، عن أسيد بن حضري.  بن خباب، عن 

مد بن إبراهيم عن ( من طريق الليث عن يزيد ابن اهلاد عن حم4734) البخاري يف صحيحهوأخرج 
 أسيد بن حضري.

عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن مالك ( من طريق الليث  2033وأخرج احلاكم يف املستدرك )
( من طريق سفيان عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن أسيد بن 2034بن حضري، و) عن أسيد
 حضري.

( من طريق اثبت البناين، وأخرج 2035(، واحلاكم يف املستدرك )779وأخرج ابن حبان يف صحيحه )
عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن   -كالمها  –ة ( من طريق قتاد8117الطرباين يف املعجم األوسط )

 أسيد بن حضري.
( من طريق أنس بن عياض، عن عبيد هللا بن عمر، عن زيد 6547وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )

 بن أسلم، عن أسيد بن حضري.
 

 
ُي ملاللهةئي )مملتكىف:  - 1   ك(418 ك  أبك ملقةسث  ب  و بن معان بن منصكر ملطربي ملذم
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 :علة الحديثدراسة 

سعيد، عن أسيد بن حضري إال هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أيب 
 هبذا اإلسناد، تفرد به: حي  بن أيوب.

قلت: مل ينفرد به حي  بن أيوب، قد اتبعه أربعة )عبد العزيز بن حممد، وابن أيب هالل، و إبراهيم، 
زيد بن عبد هللا بن اهلاد، وهو قد تفرد به عن عبد هللا بن خباب عن أيب والليث( وروى كلهم عن ي

 يد بن حضري.سعيد عن أس
ويزيد بن عبد هللا بن اهلاد هو يزيد ابن عبد هللا ابن أسامة ابن اهلاد الليثي أبو عبد هللا املدين، قال ابن 

 .1حجر: ثقة مكثر
 .2األنصاري النجاري موالهم املدين، قال ابن حجر: "ثقة"وعبد هللا بن خباب هو عبد هللا ابن خباب  

 رأي الباحث:

أيوب، لكنه مل ينفرد به بل توبع، وتفرد به يزيد بن عبد هللا بن رباين بتفرد حي  بن  هذا اإلسناد أعله الط
فقبل العلماء تفردمها هذا، وأخرج  طبقات متقدمةاهلاد عن عبد هللا بن خباب، ومها ثقتان، ومها يف 

 مسلم يف صحيحه هبذا اإلسناد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 7737ملتقذوح ) - 1
 ( 3291ملتقذوح ) - 2
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لمصري، عن ة، عن أبي قبيل اوعن صالح بن جبل قال الطبراني:  - 254[ 213]

أنس بن مالك، أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: »من صام األربعاء والخميس 
والجمعة، بنى هللا له قصرا في الجنة من لؤلؤ، وياقوت، وزبرجد، وكتب له براءة من 

 .النار«

 ي بن يؤمن.إال أبو قبيل املعافري وامسه ح  مل يرو هذا احلديث عن أنس  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبدان بن حممد املروزي، ثنا 1506رقم  2/366أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
إسحاق بن راهويه، ثنا بقية، عن أيب بكر بن أيب مرمي، عن أيب قبيل عن أنس بن مالك، قال: قال رسول 

قوتة ا معة ب  هللا له قصرا يف ا نة من ايعليه وسلم: »من صام األربعاء واخلميس و هللا صلى هللا 
 وزبرجدة وزمردة ولؤلؤة ، وكتب له براءة من النار«.

( قال: وأخربان أبو عبد هللا 3590(، وشعب اإلميان )304وأخرجه البيهقي يف فضائل األوقات )
أبو العباس  إمالء، وأبو صادق العطار، قالوا حدثنا احلافظ، وأبو بكر القاضي، وأبو حممد بن يوسف

 دثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، عن أيب بكر العنسي، عن أيب قبيل به.حممد بن يعقوب هو األصم، ح
 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أنس إال أبو قبيل املعافري.
حيي بن هانئ أبو قبيل  أيب قبيل، وهو قال الطرباين، مل أجده عن أنس إال من طريق قلت: هو كما 

. ذكره ابن حبان يف الثقات، 1وثقه أمحد، وابن معني، وأبو زرعة. وقال أبو حامت: صاحل احلديث  املعافري،
 .3. وقال ابن حجر: صدوق يهم2وقال: كان خيطئ

ذكره ابن لكنه مل ينفرد به بل اتبعه أبو بكر العنسي وهو جمهول،  وهو ضعيف، ،وفيه صاحل بن جبلة
 . 4السابعة وأان أحسب أنه ابن أيب مرمي الذي تقدم"  حجر يف التقريب، وقال: "جمهول قاله ابن عدي من

( قال: أبو بكر ابن عبد هللا ابن أيب مرمي الغساين الشامي وقد 7974قلت: ابن أيب مرمي ذكره برقم )
 يته فاختلط.جده قيل امسه بكري وقيل عبد السالم ضعيف وكان قد سرق ب  ينسب إىل

 وكذا يف طريق أيب بكر العنسي البقية، وهو كثري التدليس عن الضعفاء، اليقبل عنعنته.
 رأي الباحث: 

أيب قبيل املعافري، وهو يف طبقات متقدمة، فيقبل تفرده، وفيه صاحل بن  هذا احلديث معلول بتفرد
 .جبلة، وهو ضعيف، لكنه مل ينفرد به، بل اتبعه أبو بكر العنسي

 
 (3/275معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 (2368ملثقةت كبن ربةن ) - 2
 ( 1606ملتقذوح )  - 3
 ( 7998ملتقذوح ) - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 263[ 214]

أبي سعيد  سعيد بن أبي أيوب، عن عمارة بن غزية، عن موسى بن وردان، عن
الخدري، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »إن الوسيلة درجة عند هللا ليس فوقها 

 .درجة، فسلوا هللا أن يؤتينيها«

 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  ي:قال الطبران
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا موسى بن داود، عن ابن هليعة. وأخرج 11783رقم  18/306) أخرجه اإلمام أمحد
القاضي أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق ا هضمي يف فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم 

رقم   2/126ا إسحاق بن حممد الفروي. وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )( قال: حدثن50/49)
 قال: ان حي  بن حممد بن السكن قال: ان حممد بن جهضم .( قال: حدثنا أمحد 1466
عن إمساعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزية.  -إسحاق بن حممد الفروي وحممد بن جهضم –كالمها 

عن موسى بن وردان عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى   -كالمها  -فرواه عمارة بن غزية وابن هليعة  
 هللا عليه وسلم.

 :ديثدراسة علة الح

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
ح بن صالح، وروح بن قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجد أحدا رواه عن سعيد بن أيب أيوب إال رو 

 . 63برقم    تقدمت ترمجتهصالح، ضعيف،  
. وقال 1ن وردان، وهو مقبول، قال أمحد: ال أعلم إال خرياوأما احلديث فمدار إسناده على موسى ب

 . وقال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ.  2الدار قطين: ال أبس به
 رأي الباحث: 

لكن ضعيف،  ن سعيد بن أيب أيوب، وروح بن صالح  أعله الطرباين بتفرد روح بن صالح عهذا اإلسناد  
، ومدار كما مر آنفا يف التخريجإبسناد حسن،    حلديث قد رواه إمساعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية،ا

 إسناده على موسى بن وردان، وهو مقبول، لكن يقبل تفرده لكونه يف طبقات متقدمة.
 

 

 

 

 
 (1/243سؤمكت أيب يموي إلمةم أ ل )  - 1
 ( 1/66سؤمكت ملرب ةي لرلمر  طب )  - 2
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عيسى الطباع  د قال: نا محمد بنحدثنا أحمد بن خليقال الطبراني:  - 418[ 215]

عن جدها  ،قال: نا مطر بن عبد الرحمن األعنق، عن أم أبان بنت الوازع بن الزارع

الزارع، وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة، جعلنا نتبادر من رواحلنا، 

يبته، فنقبل يدي النبي صلى هللا عليه وسلم ورجليه، وانتظر المنذر األشج حتى أتى ع

فلبس ثوبه، ثم أتى النبي صلى هللا عليه وسلم. فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم: 

ن يحبهما هللا عز وجل: الحلم، واألناة« فقال المنذر: الحمد هلل الذي  »إن فيك خلتي

 جبلني على خلتين يحبهما هللا ورسوله.
 الرمحن.مل يرو هذا احلديث عن أم أابن إال مطر بن عبد    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

أمحد بن حليب  ( قال: حدثنا5313(، والطرباين يف املعجم الكبري )5225أخرجه أبوداود يف سننه )
 ( قال: وأخربان أبو علي، أنبأ أبو بكر، ثنا أبو داود. 13587احلليب. والبيهقي يف السنن الكربى )

ل: ان مطر بن عبد الرمحن ى الطباع قاحممد بن عيس كالمها )أبو داود، و أمحد بن حليب احلليب( عن
 يف وفد عبد القيس، فذكره.   األعنق، عن أم أابن بنت الوازع بن الزارع، عن جدها الزارع، وكان

 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن أم أابن إال مطر بن عبد الرمحن.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

 .  1دوق، قال ابن حجر: صدوققلت: مطر بن عبد الرمحن ص

 .2"مقبولة"وأم أابن بنت الوازع هي ذكرها ابن حجر يف التقريب، وقال:  

 رأي الباحث:    

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد مطر بن عبد الرمحن عن أم أابن بنت الوازع، وهو صدوق، وكذا أم 
 تفرد.، لكنهما يف طبقات متقدمة، فيقبل الأابن بنت الوازع هي مقبولة

 

 

 

 
 (6700 قذوح ملتهاوح )  - 1
 ( 8700ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن خليد قال: حدثنا عبد هللا بن جعفر الرقي قال الطبراني:    -  419[  216]

قال: نا أبو المليح، عن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن 

فقال ابن عمر: »قد قاتلنا مع النبي صلى  1هذه اآلية، }وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة{

 .اتلوا حتى تكون فتنة«فقى لم تكن فتنة، فاذهب أنت وأصحابك هللا عليه وسلم حت

 .مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال أبو املليح  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

البخاري ( قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد، عن عبيد هللا. و 434أخرجه نعيم بن احلماد يف الفنت )
د العزيز، حدثنا عبد هللا بن حي ، حدثنا حيوة، عن ثنا احلسن بن عب( قال: حد4650) يف صحيحه

( قال: حدثنا حممد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد 4513بكر بن عمرو، عن بكري. ويف )
نا ، ثالقطان، ثنا إمساعيل بن عيسى( قال: حدثنا احلسن بن علوية 13046هللا. والطرباين يف الكبري )

 عياش، عن جعفر بن احلارث، عن عبيد هللا بن عمر. ، عن إمساعيل بن حممد بن محري

 كالمها )عبيد هللا وبكري بن عبد هللا( عن انفع عن ابن عمر فذكره. 

 :دراسة علة الحديث

 املليح.مل يرو هذا احلديث عن ميمون بن مهران إال أبو  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

ن بن مهران إال أبو املليح، وأبو املليح هو احلسن بن عمر اين، مل يرو عن ميمو قلت: هو كما قال الطرب 
 .158برقم    تقدمت ترمجتهالرقي ثقة،  

 . 2وكذا ميمون بن مهران، قال الذهيب: وثقه: مجاعة

 رأي الباحث:  

 متقدمة،ويف طبقات هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد أيب املليح عن ميمون بن مهران، لكنهما ثقتان، 
 واحلديث صحيح، خمرج يف البخاري.فيقبل التفرد،  

 

 

 
 ( 193سكر  ملبقذ  ) - 1
 ( 5/72ملنبالء ) - 2



 
387 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 

 

 
 المبحث الثاني
التفرد األحاديث التي ذكر فيها  

 وهو محتمل لكون المتفرد معروفا بالعدالة

 وفيه اثنان وستون حديثا
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قال: نا  1حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيقال الطبراني:  - 1[ 217]

، عن عبد الملك بن 3قال: نا سعيد بن يزيد بن ذي عصوان  2لح الوحاظييحيى بن صا

، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 4عمير

اآلخرة، فإذا كان يوم القيامة، دفع إلى كل »أمتي أمة مرحومة، ال عذاب عليها في 

 .مسلم، هذا فداؤك من النار« رجل من المسلمين رجل من أهل الكتابين، فيقال: يا

مل يرو هذا احلديث عن عبد امللك إال سعيد بن يزيد، وال عن سعيد بن يزيد إال حي    قال الطبراني:
 بن صاحل الوحاظي. 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة. 2554رقم    3/403الطرباين يف مسند الشاميني )أخرجه  
( قال: أخربان أبو األعز قراتكني بن األسعد أان أبو حممد 65/199يخ دمشق )وابن عساكر يف اتر 

 حدثين أيب ان أبو حي  عبد الكرمي بن اهليثم.  ا وهري أنبأ أبو حفص بن شاهني

 
حلوم؛ كمة  ةل ملام ةي  وواتفةي   ةل ادهللا أبك ملطدح انوف بن صالح يف إرشةي ملقةصي ومللمي: هق  كشتهةرجل فلت  -   1

 أوضة من كالم ملا يب  وإن كةن مللمر  طب أابرث من  عجل  لهن كالم ملام ةي ادهللا ولل ابرى هقتهللا  وو أابرث. 
ملذأي. وهقهللا مبن م ني  و ةل مبن أيب رة : صلو   و ةل أبك  ( صلو  من أ ل 7568 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) -  2

ان معلوم صةرح رأي  و ك ابلول حممل بن معان ملفقدهللا إى مه . ونظذ: اترو  مإلسالم لرا يب  ابكمن  مإلسفذمودب: ر
(5/724 ) 
وزول بن س دل بن    هام لكذ ملطربمي ممسهللا  نة " س دل بن وزول بن لي ابصكمن" و ك خطةء  وممسهللا ملصحدح  ك "  -  3

(, و ل لكذ  ذمجتهللا مبن اباةكذ يف اترو  يمش   3231 بذ ث ) لي ابصكمن".  هام مَسَّةجل مإلمةم ملبخةري ملة  ذجث لهللا يف ملهبع
( و ةل : " لكذجل أبك ابري اببل معبةر بن مهىن يف اترو  يمراي ولكذ ادهللا أن وللجل كةنكم بلمراي  8279ر ث ملرتمج     65/198)

ومسةجل يف معلوم   ك أنهللا  ربهللا اج رهللا س دل بن وزول بن لي ابصكمن وسة  لهللا رلوثة ابن حيىي بن صةحل ابنهللا إى و ت لكذجل إ
( و ةل: "لكذجل أبك  1183أوضة س دل بن وزول وو ث يف للك". وأوضة  ل  ذجث لهللا معةاظ مبن رجذ يف   جدل مملنف   )ر ث  

.  رت:  ام و ث من ب ض ملذوم  أن أف ابرى لكذ لهللا معلوم  ابرى يف اترو  يمراي لهنهللا  ربهللا اقةل س دل بن وزول و ك و ث"
قكب معُك جةي ابن حيىي بن صةحل ملكرةظي ولكذ لهللا ملطربمي من طذو  أ ل بن اببل ملك ةب بن  من طذو  إبذم دث بن و  

 جنل  معكطي ابن حيىي بن صةحل ملكرةظي ابن س دل بن وزول مقركف ممسهللا. 
 ( 4200  غع رفظهللا ورمبة يلم.  قذوح ملتهاوح ) ةل مبن رجذ: هق  اصدح ابةمل  - 4
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بن عبد الوهاب، وعبد الكرمي بن اهليثم( عن حي  بن صاحل الوحاظي، ثنا يزيد بن سعيد كالمها )أمحد  

د امللك بن عمري عن أيب بردة عن أيب موسى، فذكره. بدون قوله "أميت أمة بن ذي، عصوان، عن عب
 مرحومة ال عذاب عليها يف اآلخرة"

 :دراسة علة الحديث

 صاحل الوحاظي عن يزيد بن سعيد، عن عبد امللك.  هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد حي  بن 

ن سعيد عن عبد امللك وهو حديث غريب ووافقه ابن شاهني على ذلك، قال: تفرد هبذا احلديث يزيد ب
. وقال 2. وذكره ابن حبان يف الثقات وقال: رمبا أخطأ1ذا من أهل الشام ثقةمن هذا الوجه ويزيد ه

 .3علماء " وسائر الرواة ثقات رجال الشيخني، فاإلسناد صحيح"األلباين: بعد ما ذكر فيه أقوال ال

 رأي الباحث:

ا قال الطرباين، مل يرو عن عبد امللك د حي  بن صاحل الوحاظي، وهو كم هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفر 
 بن عمري إال يزيد بن سعيد، وال عن يزيد بن سعيد إال حي  بن صاحل الوحاظي.

 قادح يف صحة احلديث، ألن حي  بن صاحل وثقه العلماء، وهو من رجال وتفرده نسيب، وهو غري
. وأما جزؤه األول ف الشيخني، واحلديث جزؤه الثاين أخرجه أخرجه اإلمام مسلم وغريه أبسانيد صحاحي

(، وأبو داود يف 60رقم  1/37(، والبخاري يف التاريخ الكبري)19679(، و)19658) أمحد
(: "واملسعودي كان اختلط. ولكن 2/648أللباين سلسلة الصحيحة )(. وقال فيه ا4278سننه)

 احلديث صحيح".

 

 

 
 ( 65/199اترو  يمش  )  - 1
 (11781ةت )ملثق - 2
 (1381سرار  مأرةيوم ملصحدح  )  - 3
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ثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا دحقال الطبراني:  - 8[ 218]

عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن 3، عن2، عن راشد بن سعد 1صفوان بن عمرو
عليه وسلم قال: »لما عرج بي، مررت بقوم لهم أنس بن مالك، عن النبي صلى هللا 

ل: أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤالء يا جبريل؟ قا
 .هؤالء الذين يأكلون لحم الناس، ويقعون في أعراضهم«

 مل يروه عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري إال صفوان. تفرد به: أبو املغرية.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

رقم   1/119(، وابن أيب الدنيا يف الصمت )13340رقم  21/53يف مسنده ) أخرجه اإلمام أمحد
( 2286ر حممد بن أيب عتاب. وضياء الدين املقدسي يف األحاديث املختارة )( قال: حدثين أبو بك165

قال: وأخربان حي  بن حممود بن سعد الثقفي بدمشق أن جده إمساعيل بن حممد احلافظ أخربهم أبنا أمحد 
بن مردويه أبنا أبو سعد بن حسنويه ثنا أمحد بن جعفر بن معبد ثنا أبو احلسني بن السين ثنا شعيب بن 

 شعيب الدمشقي.

لدمشقي( عن أيب املغرية عن صفوان عن ثالثتهم )أمحد، وأبو بكر بن أيب عتاب، وشعيب بن شعيب ا
 راشد بن سعد وعبد الرمحن بن جبري عن أنس مرفوعاً.

( قال: حدثنا حممد ابن املصفي عن بقية وأيب املغرية. ويف 4878رقم  7/248وأخرجه أبو داود )
 ى بن أيب عيسى السيلحيين، عن أيب املغرية.( قال: حدثنا عيس4879)

 
 ( 2938 ك صفكمن بن ابمذو بن  ذم ملاهاهي أبك ابمذو معمصي هق .  قذوح ملتهاوح ) -1
(: " وشا مبن رزم اقةل:  2/35ةل ملا يب يف مملدزمن )( و 1854 ك هق  كثع مإلرسةل   ةلهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2

 ض دف." 
مللكتكر ملطحةن :" يف سنن أيب يموي و مانل أ ل "ملكمو" بلك من "ابن" ول رهللا مأصكب. أنظذ   ةل حمق  ملهتةب  -  3

 (. 1/32ممل جث مأوسط مع حتقد  مللكتكر ملطحةن , مهتب  ممل ةرف )
( , و "ملانن" أيب  3/224و : " كام فأصل: "ابن"   و يف "مملانل" أ ل )  ةل حمق  دخذ مللكتكر طةر  بن ابكض

(: "و" , و ك ابنلمهة من طذو  أيب مملغع  , بهللا. لهن رمشل بن س ل وذوي ابن اببل ملذ ن أوضة , اةأمذ  4878وي )يم
مأوسط مع حتقد  مللكتكر طةر  بن ابكض  مشتبهللا. لهن وؤول " ملكمو" كالم ملطربمي ابردهللا. وو أابرث". أنظذ ملهتةب ممل جث  

 (. 1/137و , ملنةشذ يمر معذمني )
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( عن صفوان عن راشد بن سعد وعبد الرمحن بن جبري عن انس مرفوعاً. قال كالمها )بقية وأبو املغرية

 أبو داود حدثناه حي  بن عثمان عن بقية ليس فيه أنس.

 :دراسة علة الحديث

 صفوان. تفرد به: أبو املغرية. قال الطرباين: مل يروه عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري إال

بقية، كما تقدم يف التخريج، وقال املنذري: "رواه أبو داود؛ وذكر قلت: مل يتفرد به أبو املغرية، اتبعه 
 . فهو يريد به رواية بقية، ما ذكره أبو داود عن حي  بن عثمان عن بقية.1أن بعضهم رواه مرساًل"

نه، وأوفق لرواية أيب ألن رواية املوصولة هي رواية األكثر ع وصحح األلباين رواية املوصولة عن بقية،
 .2وهو عبد القدوس بن احلجاج، هو أوثق منه  املغرية،

 تفرد به صفوان، وهو ثقة. ورجاله رجال الصحيح، غري راشد بن سعد، وهو ثقة.

 رأي الباحث:

 لعدالة.أعله الطرباين ابلتفرد، لكن احلديث صحيح، تفرد به صفوان، وهو معروف اب

 

 
 
 
 
 

 
 ( 2839لرت دح )م  - 1
 ( 533ملارار  ملصحدح  ) - 2
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الوهاب قال: نا عبد العزيز بن موسى حدثنا أحمد بن عبد  قال الطبراني:    -  14[  219]

، عن الحسن، عن عبد الرحمن 2، عن خالد الحذاء1الالحوني قال: نا يزيد بن زريع
بن سمرة قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يا عبد الرحمن، ال تسأل 

 عطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلتاإلمارة، فإنك إن أ
إليها، وإن حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن 

 .يمينك«

 مل يرو هذا احلديث عن خالد إال يزيد. تفرد به: عبد العزيز  قال الطبراني:

 الحديث:تخريج 

 ه إال عند الطرباين يف األوسط هذا.أجدمل  و (،  13تقدم ختريج احلديث رقم )

 :الحديثدراسة علة 

عبد العزيز بن موسى، وهو ثقة، قال أبو حامت: كتبت عنه بسلمية، وهو صدوق،  بتفردأعله الطرباين 
بَّان يف "الثقات"4بن شاهني: ثقةا. َوقَال  3ثقة، مأمون  .  6. قال ابن حجر: صدوق5. وذكره ابن  ح 

 رأي الباحث:

 الد احلذاء.الطرباين بتفرد عبد العزيز بن موسى عن خ  ناد أعلههذا اإلس

وعبد العزيز ثقة، كما بينا يف دراسة العلة، والتفرد هو نسيب، مل يقدح يف صحة احلديث إن شاء هللا، 
 ومع ذلك، احلديث خمرج يف الصحيحني.

 

 
 (. 7713 ك هق  هبت. ونظذ:  قذوح ملتهاوح ) - 1
ُل ملبصذي معامء  دل لهللا للك أنهللا كةن جيرم ابنل ث و دل أنهللا كةن وقك   -   2 ل أرا ابرى  ام   ك خةلل مبن مهذمن أبك مملنة

ُول إى أن ر  فظهللا  غع ملة  لم من ملشةم وابةب ابردهللا ب ضهث يخكلهللا  ملنحك و ك هق  وذسل من مخلةما  ]و ل[ أشةر  ةي مبن 
 ( 1680يف ابمل ملارطةن.  قذوح ملتهاوح )

 ( 1838معذح وملت لول ) - 3
 ( 933ملثقةت كبن شة ني ) - 4
 ( 14062ملثقةت كبن ربةن ) - 5
 ( 4129ملتقذوح ) - 6
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الح حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا يحيى بن صقال الطبراني:  - 30[ 220]  

بن أبي كثير، عن السائب بن يزيد، أن ى الوحاظي قال: نا معاوية بن سالم، عن يحي

سفيان بن أبي زهير، أخبره أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »من 

   أمسك الكلب، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط«.

 وية بن سالممل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب كثري إال معا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا محاد بن خالد، 21913(. ، وأمحد رقم )327رقم    1/382إمساعيل بن جعفر )أخرجه  
( قال: حدثنا 2048( قال: حدثنا روح، حدثنا مالك بن أنس. والدارمي )21918حدثنا مالك. و )

ل: حدثنا عبد هللا بن مسلمة، ( قا3325احلكم بن املبارك، حدثنا مالك. والبخاري يف صحيحه برقم )
( قال: حدثنا حي  بن حي ، قال: قرأت على 61 -1574رقم ) مسلم يف صحيحها سليمان. و حدثن

( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا خالد بن خملد قال: حدثنا 3206مالك.  وابن ماجه )
إايس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد ( قال: أخربان علي بن حجر بن  4285مالك بن أنس. والنسائي )

 لسعدي، عن إمساعيل وهو ابن جعفر.ا

مالك بن أنس، وسليمان( عن يزيد ابن خصيفة قال: أخربين السائب بن اإلمام )إمساعيل بن جعفر، و 
 يزيد، أنه وفد عليهم سفيان بن أيب زهري الشنائي فذكره.

احل ا حسني بن نصر قال: ثنا حي  بن ص( قال:  حدثن5705وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
الوحاظي ، قال: ثنا معاوية بن سالم ، قال: ثنا حي  بن أيب كثري ، أن السائب بن يزيد أخربه أن سفيان 

 بن أيب زهري فذكره.

 :دراسة علة الحديث

عاوية هذا احلديث يروى عن السائب بن يزيد بطريقتني : األوىل أن حي  بن صاحل الوحاظي يرويه عن م
  عن السائب بن يزيد.بن سالم عن حي  بن أيب كثري

الثانية : ما رواه مالك بن انس و سليمان بن بالل و إمساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن السائب  
 بن يزيد.
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فالطريقة األوىل ما رواه حي  بن أيب كثري عن السائب بن يزيد ال يتابع به أحد فهو من تفرد معاوية بن 

 بن صاحل الوحاظي. وهللا أعلم.  كما قال الطرباين أو من تفرد حي سالم  

. وقال الذهيب: كان من 1قال حي  بن معني: أعده حمدث أهل الشام يف زمانه ،ومعاوية بن سالم ثقة
رقم   تقدمت ترمجتهوكذا حي  بن صاحل الوحاظي ثقة،    .3. وقال ابن حجر: ثقة من السابعة2أئمة الدين

 . 4ة، قال ابن حجر: "ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل"  بن أيب كثري ثق(، وكذا حي1)

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وتفرده نسيب، رجاله ثقات، فيقبل تفرده. واحلديث أخرجه الشيخان 
 من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (8/383معذح وملت لول كبن أيب رة  ) - 1
 ( 7/397أابالم ملنبالء )  - 2
 ( 6761 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 3
 ( 7632ملتقذوح ) - 4
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يحيى بن صالح الوحاظي قال: نا علي   د قال: ناحدثنا أحمقال الطبراني:    -  31[  221]

بن حوشب، عن أبي قبيل، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .»ال تتخذوا المساجد طرقا، إال لذكر أو صالة«

مل يرو هذا احلديث عن سامل إال أبو قبيل املعافري وامسه: حيي بن هانئ، وال عن أيب  قال الطبراني:
 ل إال علي بن حوشب. تفرد به: حي  بن صاحل.قبي

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة 13219أخرجه اإلمام الطرباين يف املعجم الكبري رقم )
 حاظي، ثنا علي بن حوشب، عن أيب قبيل، عن سامل، عن أبيه.احلوطي، ثنا حي  بن صاحل الو 

 :دراسة علة الحديث

اين ابلتفرد، مل يرو عن سامل إال أبو قبيل، امسه حي بن هانئ، وثقه أمحد وابن أعله الطرب  هذا اإلسناد
  5ئوقال ابن حبان: كان خيط   4، وقال أبو حامت صاحل احلديث3والدار قطين  2والعجلي  1معني وابو زرعة

ابن معني   ، وقال فيه ابن حجر: ذكره الساجي يف الضعفاء له وحكى عن6، وقال كان يهم يف االحايني
 .8، وقال يف التقريب: صدوق يهم7أنه ضعفه

قلت: وثقه ا مهور، وأما قول ابن حجر فيه فهو ألجل قول الساجي عن ابن معني، ولكن ن قل عن 

 األقل حسن احلديث.ابن معني توثيقه أيضا، فهو على  

 
 (1227ر ث   2/275معذح وملت لول ) - 1
 ( 360ر ث  1/139 ك( ملنةشذ : يمر ملبةُ )261ملتةرو  ملثقةت لر جري ملهكيف )مملتكيف : - 2
 ( 123ر ث  1/161سكمكت ملارمي لرلمر  طب )  - 3
 (1227ر ث   2/275معذح وملت لول ) - 4
 (2368ر ث  4/178ت كبن ربةن )ملثقة  - 5
 ( 933ر ث  1/194مشة ع ابرمةء مأمصةر )  - 6
 (140ر ث    3/72هتاوح ملتهاوح )  - 7
 (1606ر ث  1/185 قذوح ملتهاوح )  - 8



 
396 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
ال أبو زرعة ومل يرو عن أيب قبيل إال علي ابن حوشب هو علي بن حوشب أبو سليمان الدمشقي، ق

ل ال أبس به قلت ومل ال تقول الدمشقي: قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم ما تقول يف علي بن حوشب قا

 .3ل ابن حجر: ال أبس به، وقا2، ووثقه العجلي1ثقة وال نعلم اال خريا قال قد قلت لك أنه ثقة

هو أمحد بن عبد   (، وكذا أمحد1رقم )  تقدمت ترمجتهوتفرد به حي  بن صاحل الوحاظي هو ثقة  

 (.1رقم )  تقدمت ترمجتههاب بن جندة احلوطي ثقة،  الو 

 اب ملة هذا اإلسناد حسن رجاله موثوقون.

 رأي الباحث:

طرباين، لكن تفرده ال يقدح يف صحة احلديث ألن هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال ال
حسن، قال اهليثمي: رجاله موثوقون، وقال املنذري رواته موثوقون، حيتمل تفردهم، وحديثهم على األقل  

، وقال األلباين يف الثمر املستطاب "وهذا إسناد جيد رجاله  4يف الرتغيب "إسناد الطرباين الابس به"
 -سلة الصحيحة: "وهذا سند حسن. رجاله كلهم ثقات، ويف أيب قبيل ، وقال يف السل5كلهم ثقات"

. وقال األلباين: ")وقد أشار عليه 6ال ينزل به حديثه عن رتبة احلسن"كالم يسري    -وامسه حي  بن هاينء
الصالة والسالم إىل هذا املع  حني قال:)سدوا عين كل خوخة يف هذا املسجد غري خوخة أيب بكر(" 

 .7صلى هللا عليه وسلم بسد األبواب ملا كان يؤدي إىل اختاذ املسجد طريقا والعبور فيه" وقال: "فأمر
 

 

 
 ( 355ر ث  7/315هتاوح ملتهاوح )  - 1
 (1182ر ث   1/346ملثقةت لر جري) - 2
 (4727ر ث  1/400 قذوح ملتهاوح )  - 3
 ( 454ر ث  1/127رت دح لرمناري )ملرت دح ومل - 4
 ( 2/724ملثمذ مملاتطةب ) - 5
 (1001ر ث   3/3ملارار  ملصحدح  ) - 6
 ( 2/725ملثمذ مملاتطةب ) - 7
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قال: نا سليمان  1حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عبد الملكقال الطبراني:  -59 [222]  

قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن  2بن عبد الرحمن الدمشقي

شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن عبد الرحمن بن عوف، ومعاوية 

ى هللا عليه وسلم قال: »الهجرة بن أبي سفيان، وعبد هللا بن عمرو، أن رسول هللا صل

وله، وال تنقطع هجرتان: إحداهما أن تهجر السيئات، واألخرى أن تهاجر إلى هللا ورس

الهجرة ما تقبلت التوبة، وال تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا 

 .»طلعت طبع على كل قلب بما فيه. وكفي الناس العمل

 .ن بن عوف إال من هذا الوجهن عبد الرمحال يروى ع  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:
( قال: حدثنا 1054( قال: حدثنا احلكم بن انفع. والبزار يف مسنده )1671) أخرجه اإلمام أمحد

( قال:حدثنا 2635عمر بن اخلطاب السجستاين، قال: أبو اليمان. والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
(،  895مان بن عبد الرمحن. وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري)ابن عمرو الدمشقي قال: حدثنا سلي

( قال: حدثنا احلسن بن جرير الصوري، ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي. و 2251)ويف الدعاء 
( قال: أخربان علي بن أمحد بن عبدان، أان أمحد بن عبيد، ان جعفر 6820البيهقي يف شعب اإلميان )

 ي، ان سليمان بن عبد الرمحن. [ القاض380بن حممد ]ص:

مان بن عبد الرمحن ( عن إمساعيل بن عياش، ثنا ضمضم بن ثالثتهم )احلكم بن انفع، أبو اليمان، وسلي
زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن خيامر السكسكي، عن عبد الرمحن بن عوف، ومعاوية بن أيب 

 سفيان، وعبد هللا بن عمرو مرفوعاً.

 

 

 

 

 

 
 (18ر بن اببل مملرك بن ملكلدل. صلو    ذمجتهللا ر ث ) ك أ ل بن إبذم دث بن حممل بن اببل و بن بهة - 1
 . 58علوم ر ث صلو  إلم روين ابن ممل ذواني.  قلم يف م  - 2



 
398 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 : الحديثدراسة علة 

 الرمحن بن عوف إال من هذا الوجه.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: ال يروى عن عبد  

قلت: تفرد به إمساعيل بن عياش، وهو ثقة عن أهل بلده، وهذا إسناد شامي، روى عن أهل بلده، وفيه 
 .1ضمضم بن زرعة، قال ابن حجر: "صدوق يهم"

ي حسن، رجاله كلهم ثقات، وىف إلرواء"، وقال: "وهذا إسناد شاموذكر األلباين هذا احلديث يف "ا
 .2ن زرعة كالم يسري"ضمضم ب

وقال األر نوط: "إسناده حسن، ضمضم بن زرعة فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح، وابقي رجاله ثقات، 
 .3ورواية إمساعيل بن عياش عن أهل بلده قوية"

 رأي الباحث:

د عياش، لكنه ثقة عن أهل بلده، وهذا إسنالتفرد، تفرد به إمساعيل بن هذا اإلسناد أعله الطرباين اب
شامي، ويف ضمضم بن زرعة كالم ال ينزله عن مرتبة احلسن، وبقية رجاله ثقات، فاإلسناد حسن، وشيخ 

 الطرباين صدوق، لكنه توبع.

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2992ملتقذوح ) - 1
 (1208مإلرومء ) - 2
 (1671حتقد  مانل أ ل حتت رلوم ر ث ) - 3
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هيم بن عبد قال: نا إبرا  1حدثنا أحمد بن إبراهيم الدمشقيقال الطبراني:    -  61[  223]

قال: نا أبي عبد هللا بن العالء، أنه سمع القاسم أبا عبد الرحمن،   2 بن العالء بن زبرهللا
يحدث. عن أبي هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »قال ربنا تبارك 
ن وتعالى: يا ابن آدم إن تعط الفضل فهو خير لك، وإن تمسكه فهو شر لك، وابدأ بم

 .الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى«لوم هللا على تعول، وال ي

 مل يروه عن القاسم إال عبد هللا بن العالء.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا زيد بن حي  الدمشقي. والطرباين يف مسند الشاميني 8743يف مسنده )  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: أخربان احلسن 220ائده )لعالء بن زبر. ومتام يف فو إبراهيم بن عبد هللا بن ا من طريق( 777)

ومروان( ثالثتهم )زيد بن حي  ، إبراهيم بن عبد هللا،  بن حبيب، ثنا أمحد بن علي اخلراز، ثنا مروان.
 عن عبد هللا بن العالء، أنه مسع القاسم أاب عبد الرمحن، عن أيب هريرة فذكره.

 : دراسة علة الحديث

 ل: مل يروه عن القاسم إال عبد هللا بن العالء.ابلتفرد، وقا أعله الطرباين
)زيد بن قلت: مل أجده عن القاسم إال من طريق عبد هللا بن العالء. هو تفرد به. مث روى عنه ثالثة 

 . 18رقم   تقدمت ترمجته  حي ، إبراهيم بن عبد هللا، ومروان( وعبد هللا بن العالء بن زبر ثقة،
 .3بسند حسن  أخرجه اإلمام أمحداإلرواء، وقال  وذكره األلباين يف  

( 2343( والرتمذي )97-1036)  مسلم يف صحيحهأخرجه  .  وله شاهد من حديث أيب أمامة مرفوعا
 ( من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد هللا قال: مسعت أاب أمامة فذكره.22265وأمحد  )

 رأي الباحث:

 هللا بن العالء بن زبر.، قال: مل يروه عن القاسم إال عبد  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد

هللا بن العالء بن زبر، لكنه ثقة، وحكم األلباين إبسناد أمحد، قلت: فهو كما قال الطرباين، تفرد به عبد  
 أبنه حسن، وأيضا له شاهد من حديث أيب أمامة، خمرج يف صحيح مسلم.

 

 
 . 81صلو   قلمت  ذمجتهللا ر ث   - 1
(. ولكذ مبن ربةن يف ملثقةت  وروين ابنهللا ملبخةري  19 ةل مبن منلجل: هق . ونظذ: ملتاودل ابرى كتح معذح وملت لول ) -  2

 . 18هللا: ر ث يف  ع معةمع.  قلمت  ذمجت
 ( 3/318مإلرومء ) - 3



 
400 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
نا إبراهيم بن عبد هللا بن  إبراهيم قال: حدثنا أحمد بنقال الطبراني:  - 62[ 224]

من بن عرزب، عن أبي العالء بن زبر قال: حدثني أبي قال: نا الضحاك بن عبد الرح

هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، 

 .أن يقال: ألم أصح جسمك؟ وأروك من الماء البارد؟«

 مل يروه عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عرزب إال عبد هللا بن العالء  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد بن محيد، قال: حدثنا شبابة. وابن حبان يف صحيحه 3358أخرجه الرتمذي )
( قال: أخربان أمحد بن احلسن بن عبد ا بار الصويف، قال: حدثنا اهليثم بن خارجة، قال: 7364)

، ( قال: حدثنا أمحد بن كامل بن خلف القاضي7203ليد بن مسلم. واحلاكم يف املستدرك )حدثنا الو 
( قال: أخربان احلسن بن حبيب، 217ثنا عبد هللا بن روح املدايين، ثنا شبابة بن سوار. ومتام يف فوائده )

 ثنا أبو بكر أمحد بن علي بن يوسف الدقيقي ، ثنا مروان بن حممد الطاطري األسدي. 

اك بن عبد تهم )شبابة، والوليد بن مسلم، ومروان بن حممد( عن عبد هللا بن العالء، عن الضحثثال
 الرمحن بن عرزم األشعري، عن أيب هريرة فذكره.

( حدثنا أمحد بن أيب حي  احلضرمي، ثنا حممد 3587ورقم    1984وأخرج الطرباين يف مسند الشاميني )
ين معاوية بن صاحل، عن العالء بن احلارث عن مكحول عن بن أيوب بن  عافية، حدثين عافية، حدث

  هريرة مرفوعاً.بد الرمحن عن أيبالضحاك بن ع 

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: مل يروه عن الضحاك إال عبد هللا بن العالء. 

ويقال ابن  قال الرتمذي: "هذا حديث غريب". وقال: " والضحاك هو ابن عبد الرمحن بن عرزب،
 .2. وهو ثقة، وثقه العجلي، وقال ابن: ثقة1عرزم، وابن عرزم أصح "

 
 ( 3358سنن ملرتماي ) - 1
 ( 2971ملتقذوح ) - 2
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 .58رقم    تقدمت ترمجتهوأما عبد هللا بن العالء فهو ثقة،  

وأخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق شبابة عن عبد هللا بن العالء، وقال هذا حديث صحيح اإلسناد، 
( وقال: "وال أدري ملاذا 539ين يف السلسلة الصحيحة )ومل خيرجاه، وصححه الذهيب، وذكره األلبا

به يعين التضعيف غالبا مع أن رجاله كلهم ثقات، فالسند صحيح كما قال استغربه الرتمذي واستغرا
 الذهيب تبعا للحاكم".

وشيخ الطرباين أمحد بن إبراهيم صدوق، وكذا شيخه إبراهيم بن عبد هللا بن العالء، لكنه توبع، روي 
 د هللا بن العالء بثالثة طرق.عن عب

، بل اتبعه مكحول، أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني قلت: ومع ذلك مل ينفرد به عبد هللا بن العالء  
( قال: حدثنا أمحد بن أيب حي  احلضرمي، ثنا حممد بن أيوب بن  عافية، حدثين 3587ورقم    1984)

ارث عن مكحول عن الضحاك بن عبد الرمحن عن عافية، حدثين معاوية بن صاحل، عن العالء بن احل
 أيب هريرة.

 ، لكنه مل ينفرد به.1بن أيب حي  احلضرمي وهو لني ال حيتج به  وفيه شيخ الطرباين أمحد

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن الضحاك إال عبد هللا بن العالء بن زبر. 

، وكذا املتفرد عنه الضحاك بن عرزم ثقة، واحلديث ء ثقة، جممع على توثيقهقلت: عبد هللا بن العال
 ، صححه احلاكم، والذهيب، واأللباين.صحيح

 

 

 

 
 ( 512إرشةي ملقةصي ومللمي يف  ذمجث شدٍك ملطربمي )  - 1
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حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا إبراهيم بن عبد هللا بن قال الطبراني:  - 67[ 225]  

قال: سمعت  العالء بن زبر قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو عبيد هللا مسلم بن مشكم

أبا ثعلبة الخشني، يقول: قلت: يا رسول هللا، أخبرني بما يحل لي وما يحرم علي، 

، نويبتة خير أو نويبتة « . قلت: يا رسول هللافصعد في النظر وصوب، فقال: »نويبتة

شر؟ قال: »بل نويبتة خير، ال تأكل لحم الحمار األهلي، وال ذا ناب من السبع«. قال 

الء: وحدثني بسر بن عبيد هللا، عن أبي إدريس الخوالني، عن أبي عبد هللا بن الع

 ثعلبة مثله. 

 زبرمل يروه عن مسلم بن مشكم إال عبد هللا بن العالء بن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

.  1( قال: حدثنا أبو املغرية، قال: حدثنا أبو العالء بن زبر17745يف مسنده ) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي، ثنا أبو املغرية عبد 582 الكبري )والطرباين يف

وحدثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم القرشي القدوس بن احلجاج، ثنا عبد هللا بن العالء بن زبر، ح 
ويف مسند  الدمشقي، ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن العالء بن زبر، حدثين أيب عبد هللا بن العالء.

( قال: حدثنا أمحد بن عبد الوهاب، ثنا أبو املغرية، ثنا عبد هللا بن العالء بن زبر، ح ، 781الشاميني)
( قال: 222إبراهيم بن عبد هللا بن العالء، حدثين أيب. ومتام يف فوائده ) لك، ثناوحدثنا أبو عبد امل

د بن القاسم بن معروف، ثنا أبو زرعة أخربان أبو علي أمحد بن حممد بن فضالة قدم دمشق، وثنا أمح
 بن مشكم،عبد الرمحن بن عمرو، ثنا إبراهيم بن عبد هللا بن العالء، حدثين أيب. عن أيب عبيد هللا مسلم  

 عن أيب ثعلبة اخلشين فذكره.

 

 

 

 
 ةل حمق  : يف )م( : رلهنة مل الء  ويف ملنا  مخلطد : أبك مل الء. و ام معلوم ل بل و بن مل الء ابن مارث بن   - 1

ُبذ  أو أف اببل  17742)مشهث كمة سرف بذ ث  (   ومل واكذ أرل ممن  ذجث ل بل و أنهللا وهىن أف مل الء  وإمنة وهىن أف 
 ملذ ن. 
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 : دراسة علة الحديث

  بن العالء بن زبر. هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: مل يروه عن مسلم بن مشكم إال عبد هللا

قلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به عبد هللا بن العالء عن مسلم بن مشكم، وعبد هللا بن العالء ثقة، 
 .18رقم    تقدمت ترمجته

فهو مسلم بن مشكم اخلزاعي، أَب و ع َبيد هللا الدمشقي كاتب َأيب الدَّرداء. قال  1وأما مسلم بن مشكم
 .2بار الثالثةابن حجر: ثقة مقرئ من ك

قال اهليثمي: "رواه أمحد، والطرباين يف الكبري واألوسط أبسانيد، وأحد أسانيد أمحد رجاله رجال 
 .3مشكم وهو ثقة"الصحيح، غري مسلم بن 

وقال األرنوط: "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غري مسلم بن مشكم، فقد روى له أبو 
 .4"داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة

 رأي الباحث:

تبني من دراسة العلة أن احلديث تفرد به عبد هللا بن العالء عن مسلم بن مشكم، لكنه ثقة، وتفرده 
 صحة احلديث.نسيب، ال يقدح يف  

 

 

 

 
 (5945اوح ملهمةل )ونظذ  ذمجتهللا يف هت  - 1
 (6648 قذوح ملتهاوح )  - 2
 (16072جممع ملزومئل ) - 3
 (17745حتقد  مانل أ ل ) - 4
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 نا: قال بحمص 1القاضي، سعيد بن علي بن أحمد قال الطبراني: حدثنا – 75 [226]

 عن إبراهيم، عن حماد، عن ،مةسل بن حماد نا: قال 2السامي الحجاج بن إبراهيم

 .«طبق» وسلم عليه هللا صلى النبي أن هللا، عبد عن علقمة،

 بن  إبراهيم إال محاد عن وال سلمة، بن  محاد إال سليمان أيب بن محاد عن يروه مل قال الطبراني:
 احلجاج.

 تخريج الحديث:

 بن  وأمحد املروذي، صاحل بن  دحمم  بن داود ( قال: حدثنا10020أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 إبراهيم،  عن  محاد،  عن  سلمة،  بن  محاد  ان: قال  السامي  احلجاج  بن  احلمصي عن إبراهيم  القاضي  علي
 هللا، فذكره.  عبد عن  علقمة،  عن

 دراسة علة الحديث: 

 عن  وال سلمة، بن محاد إال سليمان أيب بن محاد عن يروه هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل
 .احلجاج  بن  إبراهيم  إال  محاد

 ابن خمتلف فيه، قالقلت: هو كما قال الطرباين، لكن رجاله ثقات غري محاد بن أيب سليمان، وهو 
.  3وقال أمحد ثقة  .ثقة:  معني  ابن  وقال  .به  أبس  ال  متماسك،  وهو  غرائب،  له  الرواية،  كثري  محاد:  عدي
: قال  البيت:  وقال عثمان  .4األثر شوش  جاء  فإذا  الفقه،  يف  مستقيم  به،  حيتج  ال  صدوق:  حامت  أبو  وقال
 .5  أخطأ إبراهيم  غري عن  قال  وإذا  أصاب  برأي  قال  إذا  محاد  كان

 قلت: هذه الرواية رواه عن إبراهيم.

 
ُي أبك بهذ ملقةضي.  ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) ك أ ل مبن ابري مبن س دل مبن إبذم - 1  ( "هق  رةاظ" 81 دث مملذو
 (  ةل: هق  وهث  ردال. 162لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
 (128ر ث  1/89مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 3
 (3/148معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 4
 ( 6/325ملطبقةت ملهربين ) - 5
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 . 1وذكره الذهيب، واثين عليه وأجاب عن كثري ما ت كلم فيه  

  ، 4272و ،4053 ،4045 ،3974 ،3928 ،3927 ،3588 أمحد فذكره هذا" التطبيق " وأما
 طريق  من  264 ،262 والبزار ،854 داود وأبو ،534 مسلم يف صحيحهو  ،4386و ،4311و

 .هللا  عبد عن   وعلقمة،  األسود،  عن   إبراهيم،  عن   األعمش،

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد رجاله ثقات، والتفرد فيه نسيب، ال يقدح يف صحة احلديث. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (99ر ث  5/231سع أابالم ملنبالء ) - 1
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حدثنا أحمد بن يحيى قال: نا يحيى بن بكير قال: نا ليث ي:  قال الطبران  -  110[  227]  

، عن 3، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل2جعفر، عن عبيد هللا بن أبي 1بن سعد

، عن أبي عبد هللا الجندعي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا 4سليمان بن يسار

 .عليه وسلم قال: »ال يحل سبق إال على خف، أو حافر«

مل يروه عن أيب عبد هللا ا ندعي إال سليمان بن يسار، وال عن ابن يسار إال أبو  براني:قال الط
 األسود حممد بن عبد الرمحن، تفرد به: الليث، عن عبيد هللا

 تخريج الحديث:

( قال: أخربين إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ابن أيب 4412(، ويف الكربى )3587أخرج النسائي )
( قال: قد حدثنا 1885، عن ابن أيب جعفر. والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )الليث  مرمي قال: أنبأان

( قال: حدثنا 1886حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم قال: أخربان أبو زرعة قال: حدثنا حيوة. ويف )
حممد أيضا قال: حدثنا أيب ، عن الليث ح حدثنا علي بن عبد الرمحن قال: حدثنا ابن أيب مرمي قال: 

( قال: حدثنا مطلب بن 8729لليث ، عن عبيد هللا بن أيب جعفر.  والطرباين يف األوسط )دثين اح
 شعيب، ان عبد هللا بن صاحل، حدثين الليث حدثين عبيد هللا.

كالمها ) عبيد هللا بن أيب جعفر، وحيوة( عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل، عن سليمان بن يسار، 
 هريرة فذكره.  عن أيبعن أيب عبد هللا ا ندعي، 

 

 

 

 

 

 
 ( " هق  هبت اقدهللا إمةم مشهكر". 5684 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 ( 4281هق  و دل ابن أ ل إنهللا لدنهللا وكةن اقدهة ابةبلم  ةل أبك رة   ك مثل وزول مبن أيب ربدح.  قذوح ملتهاوح )  - 2
 (: "هق ". 6085 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 3
 (2619 ةلهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) ك هق  اةضل أرل ملفقهةء ملاب  .  - 4
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 : دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين بتفرد حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن سليمان بن يسار عن أيب عبد هللا ا ندعي.
(، وقال  6261(، وذكره ابن حبان يف الثقات )1987أبو عبد هللا ا ندعي وثقه العجلي يف الثقات )

 .2وقيل هو انفع ابن أيب انفع  ،. وقال ابن حجر: ثقة1أيب انفع  فع بن الذُّهليُّ: أبو عبد هللا هذا هو ان

قلت: صحح األلباين إسناد النسائي، وذكر يف توثيق أيب عبد هللا ا ندعي أقوال العلماء، مث ذكر قول 
الذهلي فقال: وقال الذهلى: "هو انفع بن أىب انفع. يع  الذي روى الطريق األوىل. فإن صح هذا، 

هذا التابع الذي أشار إليه األلباين هو رواه ابن أىب ذئب عن انفع بن  .3واألوىل واحدة" ريق الطفهذه 
 (.2574أىب انفع عن أيب هريرة. أخرجه أبو داود )

 .4وهو ثقة يف الليثويف طريق الطرباين حي  بن عبد هللا بن بكري،  

 رأي الباحث:

 ، فيكون احلديث حسن.ردهت يقبل تفرواته ثقافرد، لكن  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلت
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 (8211وح ملتهاوح ) قذ   - 2
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 .38ت دمت تجيإلته ةجقي  - 4
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 111[ 228]  

بن بكير قال: حدثني الليث، عن عبيد هللا بن أبي جعفر، عن أبي األسود، عن بكير، 
رجل آلخر:  قال: »إذا قال  عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 .افر، فقد وجب الكفر على أحدهما«يا ك

مل يروه عن بكري إال أبو األسود، وال عن أيب األسود إال عبيد هللا بن أيب جعفر. تفرد  قال الطبراني:
 به: الليث.

  تخريج الحديث:

احل، حدثين ( قال: مطلب بن شعيب، ان عبد هللا بن ص1236أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن 855هللا. والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )يث حدثين عبيد الل 

 عبد احلكم، أخربان أبو زرعة وهب هللا بن راشد احلجري أخربان حيوة.

 كالمها ) عبيد هللا، وحيوة( عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن عن بكري عن انفع عن ابن عمر فذكره.

( من طريق وكيع، عن فضيل بن 5260( من طريق يعلى بن عبيد، و)4745) أمحدأخرجه اإلمام 
(  6280( من طريق إسحاق، عن مالك، و)5933( عفان عن صخر بن جويرية، و)5824عزوان و)

( من طريق حممد بن 111-60)  مسلم يف صحيحهمن طريق ابن منري ومحاد بن أسامة عن عبيد هللا، و 
( من طريق عبد األعلى 47عمر، أبو عوانة يف مستخرجه )عبيد هللا بن   بن منري عن بشري و عبد هللا

( من 51( من طريق فضيل عن أبيه، و)50( من طريق سفيان عن أيوب،)48عن عبيد هللا، ورقم )
( من طريق جرير عن فضيل 4687طريق عن يعلى وعبيد هللا عن فضيل بن عزوان، وأخرج أبو داود )

 فع عن ابن عمر.عن ان -مجيعهم   –بن غزوان  
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 : دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين بتفرد أيب األسود عن بكري.

قلت: بكري هو بكري بن عبد هللا األشج، وهو ثقة. وتفرد عنه أبو األسود هو حممد بن عبد الرمحن، 
 .2. وقال ابن حجر: "يتيم عروة ثقة"1قال الذهيب: "وهو من العلماء الثقات"

األسود إال عبيد هللا بن أيب جعفر". فقلت: عبيد هللا بن أيب جعفر ثقة، : " وال عن أيب  وأما قول الطرباين
وثقه أبو حامت، والنسائي، وابن سعد وغريهم، ومع ذلك وجدت له اتبعاً، وهو حيوة بن شريح، أخرج 

ربان بن عبد احلكم، أخ( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا 855حديثه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
ب هللا بن راشد احلجري أخربان حيوة عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن عن بكري عن أبو زرعة وه

 انفع به.

 واحلديث روى عن انفع بطرق كثرية اليت ذكرت بعضها يف ختريج احلديث.

 رأي الباحث:

 ديث روي عن انفعفيقبل تفرده، واحلهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، وتفرده نسيب، ورواته ثقات، 
 بطرق كثرية.

 

 

 

 

 

 
 (62ر ث  6/150سع أابالم ملنبالء ) - 1
 ( 6085ملتقذوح ) - 2
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 112[ 229]

قال: حدثني الليث، عن عبيد هللا بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن  1بن بكير

قال: سمعت معاوية، ومعه قصة من شعر للنساء، فقال: إن ابنة قرظة أخبرتني   ،فضل

م به، أن النساء يلبسن هذا، وإن من رحمة هللا بكم أن علمت ذلك لما عندي من العل

»من زاد في شعره شيئا ليس منه، فإنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:  

 .يزيد فيه زورا«

 ثمل يرو هذا احلديث عن صفوان بن سليم إال عبيد هللا بن أيب جعفر، تفرد به: اللي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا مطلب بن شعيب األزدي، ثنا  8721(، ويف األوسط )795أخرجه الطرباين يف الكبري )
حل، حدثين الليث، حدثين عبيد هللا بن أيب جعفر، عن صفوان بن سليم، عن فضل، عبد هللا بن صا

 قال: مسعت معاوية فذكره. 

 : دراسة علة الحديث

وقال ابن ، هللا بن أيب جعفر، وصفوان بن سليم ثقة يرو عن صفوان إال عبيد أعله الطرباين ابلتفرد، مل
 ابلقدر.(: ثقة عابد رمي 2933حجر يف التقريب )

 .111حتت حديث رقم    تقدمت ترمجتهتفرد عنه عبيد هللا بن أيب جعفر هو أيضا ثقة،  
 (.38رقم )  تهتقدمت ترمجوروى حي  بن بكري عن الليث، وحي  بن بكري ثقة يف الليث،  

، 2003) البخاري يف صحيحهواحلديث روى من طريق محيد بن عبد الرمحن عن معاوية أخرجه 
 (. 122  -2127، و126  -1129)  مسلم يف صحيحه( و 5932، و3468و

مسلم يف (، و 5938، و3488) يف صحيحه ومن طريق ابن املسيب عن معاوية أخرجه البخاري
 (. 124، و123-2127)  صحيحه

 ث:رأي الباح

اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، والتفرد نسيب، ورواته ثقات، فيقبل تفرده، واحلديث مروي عن معاوية هذا  
 بطرق كثرية، وخمرج يف الصحيحني.

 
 . 38(.  ذمجتهللا  قلم رلوم ر ث 7580مةلك. ملتقذوح ) ةل مبن رجذ: هق  يف ملردم و هرمكم يف مسةابهللا من   - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا محمد قال الطبراني:  - 116[ 230]

ثني معاوية بن صالح، قال حد  بن يحيى بن إسماعيل الصدفي قال: نا عبد هللا بن وهب،

عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، عن رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن هللا حرم الخمر، وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه، 

 .وحرم الميتة وثمنها«

 عن عبد الوهاب إال معاوية بن مل يروه عن أيب الزاند إال عبد الوهاب بن خبت، وال قال الطبراني:
 وهب  صاحل، تفرد به: ابن 

 تخريج الحديث:  

( قال: حدثنا 5363( قال: حدثنا أمحد بن صاحل. وأبو عوانة يف مستخرجه )3485أخرجه أبو داود )
( قال: حدثنا احلسني بن 2074الشاميني )  أبو داود السجزي، ثنا أمحد بن صاحل.  والطرباين يف مسند

ان  ،ثنا حممد بن حي  بن مرداس ( قال: 2816رتي، ثنا حرملة بن حي . والدار قطين )إسحاق التس
وأبو نعيم يف احللية األولياء  ،(11049ان أمحد بن صاحل. والبيهقي يف السنن الكربى ) ،أبو داود 

راهيم ثنا إب ،ثنا حممد بن احلسن بن قتيبة  ،ي اليقطيين ( قال: حدثنا حممد بن احلسن بن عل 8/327)
ثنا حممد بن حي  بن إمساعيل  ،ثنا أمحد بن حي  بن خالد  ،ن خلف، ح وحدثنا سليمان بن أمحد ب

الصديف. أربعتهم )أمحد بن صاحل، و حرملة بن حي ، وإبراهيم بن خلف، وحممد بن حي ( عن عبد هللا 
، عن األعرج، عن أيب وية بن صاحل، عن عبد الوهاب بن خبت، عن أيب الزاندبن وهب، قال حدثين معا

 هريرة مرفوعاً.

 : دراسة علة الحديث

أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن أيب الزاند إال عبد الوهاب بن خبت، وال عن عبد الوهاب إال 
 معاوية بن صاحل، تفرد به: ابن وهب.

، موىل آل مروان القرشي األموي أبو عبيدة ، وي قال: أبو بكر املكي قلت: هو عبد الوهاب بن خبت
 .1دينة، وأقام هبا. وهو ثقة، قال ابن حجر: "ثقة"بن احلكم، سكن الشام، مث تزوج ابمل

 
 ( 4254ملتقذوح ) - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
ومل يرو عن عبد الوهاب بن خبت إال معاوية بن صاحل، وهو ذكره البخاري يف التاريخ الكبري وقال: 

ن صاحل احلديث، حس . وقال أبو حامت:2. وثقه أمحد، وأبو زرعة1الرمحن يوثقه""قال علي كان عبد 
 . 4. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام3احلديث يكتب حديثه وال حيتج به

وقال الطرباين تفرد به: ابن وهب. قلت هو عبد هللا ابن وهب ابن مسلم القرشي موالهم أبو حممد 
 .5قريب، وقال: "ثقة حافظ عابد"املصري الفقيه، ذكره ابن حجر يف الت

  أحاديث البيوع.واحلديث صححه األلباين يف

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، تفرد به ابن وهب، وهو ثقة، ويف معاوية بن صاحل كالم، لكن، هو 
عبد امللك من رجال مسلم، كما قال الذهيب هو ممن احتج به مسلم، وصحح حديثه األلباين، وقول أيب  

حيح عنه حنو من ستمائة حديث فيما روى عنه أمحد بن حممد بن عبد الرب " وحديث معاوية الص
 بد هللا بن وهب والليث" يقوي أن حديثه هذا صحيح.الثقات؛ مثل ع
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يوسف قال الطبراني:    -  123[  231]  

، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن 2قال: نا عبد الرحيم بن سليمان 1بن عدي

عن محمود بن لبيد، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   ،3فضيل

نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من  -»الشهداء على بارق 

 .الجنة بكرة وعشيا«

 ال يروى هذا احلديث عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد، تفرد به: حممد بن إسحاق  قال الطبراني:

 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا يعقوب، 2390( قال: حدثنا ابن منري. وأمحد )19321أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )
حبان يف  ( قال: حدثين ابن أيب شيبة، ثنا عبد هللا بن منري. وابن721حدثنا أيب. وعبد بن محيد )

ن سعد، حدثنا ( قال: أخربان أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ب4658صحيحه )
ا حممد بن سعيد ( قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثن10825أيب. والطرباين يف املعجم الكبري )

ين عبد هللا بن احلسني ( قال: أخرب 2403األصبهاين، ثنا إبراهيم بن املختار. واحلاكم يف املستدرك )
 ن أيب أسامة، ثنا يزيد بن هارون.القاضي، ثنا احلارث ب

إبراهيم بن املختار، يزيد بن هارون( عن حممد بن إسحاق عن احلارث بن  منري، سعد، مجيعهم )ابن
 فضيل عن حممود بن لبيد عن ابن عباس.

 

 

 

 

 

 
ُرو [ ملتدمي مكك ث ملهكيف نزول مصذ هق .  قذوح م - 1 [  ُ  (7872لتهاوح ) ك وكسف بن ابلي بن ر
 ( "هق  لهللا  صةندف". 4056 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
 ( و ةل: هق . 1042لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 3
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 :دراسة علة الحديث

ل: ال يروى هذا احلديث عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد، تفرد هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قا
 به: حممد بن إسحاق.

ل الذهيب: فالذي يظهر يل أن ابن إسحاق حسن احلديث، صاحل احلال  إسحاق: قاوحممد بن  
صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن يف حفظه شيئا. وقد احتج به أئمة، فاهلل أعلم. وقد استشهد 

 .1حاديث البن إسحاق ذكرها يف صحيحهمسلم خبمسة أ

 .2والقدر"  وقال ابن حجر: " إمام املغازي صدوق يدلس ورمي ابلتشيع

وقال احلاكم: " هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ومل خيرجاه". وأقره الذهيب يف التلخيص 
 .3وقال: "على شرط مسلم"

 .4احلديث، وابقي رجاله ثقات رجال الصحيح"وقال األرنوط: " إسناده حسن، ابن إسحاق حسن  

 رأي الباحث:

ذا ه من رجال مسلم، واحتج به اآلئمة، وحديثه ههذا احلديث معلول بتفرد حممد بن إسحاق، لكن
 حسنه العلماء، كما مر يف دراسة العلة آنفا.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 1حدثنا أحمد بن يحيى قال: حدثني مهدي بن جعفر قال الطبراني:  - 125[ 232]  

قال: نا ضمرة قال: نا عبد هللا بن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس بن مالك قال: أتانا 

 .عليه وسلم ولي أخ صغير، فقال: »أبا عمير، ما فعل النغير؟«النبي صلى هللا 

 .مل يرو هذا احلديث عن ابن شوذب إال ضمرة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

  (. 26292حدثنا أمحد بن إبراهيم العبدي. وابن أيب شيبة )( قال: 1409وابن ا عد يف مسنده )
 ي( عن وكيع، عن شعبة عن أيب التياح عن أنس.كالمها ) ابن أيب شيبة، و أمحد بن إبراهيم العبد

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ابن شوذب إال ضمرة.
أجد عن عبد هللا بن شوذب إال هبذا اإلسناد. وكذا مل أجد أحدا ذكر  قلت: هو كما قال الطرباين، مل 

 هذه العلة غري الطرباين.
 .2الفلسطي  ، أبو عبد هللا الرملى. قال ابن حجر: "صدوق يهم قليال"رة بن ربيعة  هو ضم   -وضمرة

الصواب: واحلديث روى عن شعبة عن أيب التياح عن أنس. صححه الدار قطين هذا، قال يف العلل: " و 
 .3عن شعبة، عن أيب التياح، عن أنس"

 .4من غري هذا الطريق"وقال العقيلي: " وهذا احلديث من حديث أنس مشهور معروف صحيح 
(، ويف خمتصر الشمائل 1/316، و1/117وصححه األلباين رمحه هللا، وذكره يف صحيح أدب املفرد )

(201 .) 

 رأي الباحث:

.   الطرباين بتفرد ضمرة عن ابن شوذب، لكن تفرده نسيب، وهو حسن احلديثهذا احلديث أعله 
 غريه من العلماء كما ذكرت آنفا.واحلديث روى بطرق كثرية عن أنس، وصححه األلباين و 

 
 ( 6930رجذ: "صلو  لهللا أو ةم". ملتقذوح ) ك مهلين بن ج فذ ملذمرى ملزم ل   ةل مبن  - 1
 ( 2988ملتقذوح ) - 2
 ( 2393مل رل لرلمر  طب) - 3
 (1/226ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 4
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا هارون قال الطبراني:  - 139[ 233]

، عن جعفر بن 1وهب، عن عمرو بن الحارثبن سعيد األيلي قال: نا عبد هللا بن 
ربيعة، عن األسود بن العالء، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: كان رسول هللا صلى 

 عليه وسلم »يصوم شعبان كله، إال أقله« هللا
 مل يرو هذا احلديث عن األسود بن العالء إال جعفر بن ربيعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان القاضي أبو القاسم علي بن احملسن 1288ب األمايل اخلميسية )أخرج الشجري يف ترتي
لزهري، قال: حدثنا حي  بن حممد بن صاعد، قال: بن علي التنوخي، إمالء، قال: حدثنا أبو الفضل ا

 حدثنا حممد بن األصب  بن الفرج، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا ابن وهب به.
 .(، من طريق ابن أيب لبيد176- 1156) مسلم يف صحيحه، و (24116) أخرجه اإلمام أمحدو 

 782)  يحهيف صحمسلم  (، و 1970)  البخاري يف صحيحه(، و 25964(، و)24542أمحد )وأخرج   
  1156)  مسلم يف صحيحه(، و 25195(، و)24757أمحد )أخرج  و   .( من طريق حي  بن كثري177-
 عن أيب سلمة عن عائشة.  -مجيعهم   -.( من طريق أيب النضر2434(، وأبو داود )175-

 :دراسة علة الحديث

 العالء إال جعفر بن ربيعة.  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن األسود بن
 .2فر بن ربيعة، وهو ثقة، وثقه ابن حجرقلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن األسود بن العالء إال جع

 . 3وكذا املتفرد عنه األسو د بن العالء ثقة أيضاَ، من رجال مسلم، قال ابن حجر: "ويقال له سويد ثقة"
 خمرج يف الصحيحني.واحلديث مروي بطرق كثرية عن أيب سلمة، و 

 رأي الباحث:

األسود بن العالء، ومها ثقتان، والتفرد نسيب، هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد جعفر بن ربيعة عن 
 واحلديث روى بطرق كثرية عن أيب سلمة، وخمرج يف الصحيحني.

 

 

 
 ( و ةل: " هق  اقدهللا رةاظ". 5004ملتقذوح ) ك ابمذو بن معةرث بن و قكب مأنصةرين مكك ث  لكذجل مبن رجذ يف  -  1
 ( 938ملتقذوح ) - 2
 ( 505ملتقذوح ) - 3
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا أبي قال: قال الطبراني:    -  141[  234]

طين، عن سعيد بن جبير، نا عبيد هللا بن عمرو الرقي، عن األعمش، عن مسلم الب

ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم عن  

يحج، أفأحج عنه؟ قال: »لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟« قال: نعم. قال: »فدين 

 .هللا أحق«

 .ديث عن األعمش إال عبيد هللا بن عمروهذا احل  مل يرو  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي قال: 12332الطرباين يف املعجم الكبري )وأخرجه  
 يان قال: حدثنا حكيم بن سيف.( قال: أخربان احلسن بن سف3992حدثين أيب. وابن حبان )

 .عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، يد هللا بن عمرو، عن األعمشكالمها )حكيم، وحي ( عن عب

 :الحديث علة دراسة

 .هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبيد هللا بن عمرو عن األعمش

قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن األعمش إال عبيد هللا بن عمرو، وهو ثقة، قال احلافظ: " ثقة 
،  1853، 1513واحلديث خمرج يف صحيح البخاري برقم  هذا نسيب،. وتفرده 1فقيه رمبا وهم"

طريق سليمان بن  من (1334) - 407يف صحيح مسلم و ، 6228، و4399، 1855، 1854
طريق  من  7315، و6699، 1852برقم خمرج يف صحيح البخاري و  يسار عن عبد هللا بن عباس. 
 سعيد بن جبري عن ابن عباس.

 رأي الباحث:

رد نسيب، واحلديث بتفرد عبيد هللا بن عمرو عن األعمش، وهو ثقة، والتف عله الطرباينهذا احلديث أ
 روى عن ابن عباس بطرق كثرية، وخمرج يف الصحيحني.

 
 ( 4327ملتقذوح ) - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: نا قال الطبراني:  - 158[ 235]  

األحمر، عن حميد الطويل، يحيى بن سليمان الجعفي قال: نا سليمان بن حيان أبو خالد  

سالم، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه عن أنس بن مالك، عن عبد هللا بن 

سئل عن أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »إن أول أشراط الساعة 

 .نار تخرج من المشرق، وتحشرهم إلى المغرب«

 إال أبو خالد األمحرمل يرو هذا احلديث عن محيد    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا 3782( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري. ويف )3742مسنده )أخرج أبو يعلى يف  
 سفيان بن وكيع.

ثالثتهم عن أيب خالد األمحر، عن محيد، عن أنس، أن عبد هللا بن سالم سأل النيب صلى هللا عليه   
 وسلم فذكره.

( 3329) صحيحه البخاري يفريق يزيد والسهمي. وأخرجه ( من ط35987يبة )وأخرجه ابن أيب ش
 ( من طريق خالد بن احلارث. 6566من طريق الفزاري. والبزار )

 مجيعهم عن محيد عن انس فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن محيد إال أبو خالد األمحر.

ال العجلي: وكان ثقة كثري سليمان بن حيان، وهو من رجال الصحيحني، قد األمحر هو  قلت: أبو خال
 .3. وقال ابن حجر: صدوق خيطئ2. وقال أبو حامت: صدوق1احلديث

 
 ( 6/366ملطبقةت ملهربين ) - 1
 (4/107معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 ( 2547ملتقذوح ) - 3
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 . 1وأورد اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد، وقال: "رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح"

يج احلديث. ومجعه الناس ذكرت بعضهم يف ختر   ه عن محيد، بل اتبعه كثري منوأبو خالد األمحر مل ينفرد ب
صاحب املصنف املعلل قال: "مثانيتهم )يزيد بن هارون، وعبد هللا بن بكر السهمي، وأبو خالد األمحر، 
وابن أيب عدي، وإمساعيل، ومروان الفزاري، وبشر، وخالد بن احلارث( عن محيد عن أنس" .... فذكره. 

 ة بشر بن املفضل.واايت مطولة وخمتصرة. وقال: صرح محيد ابلسماع يف روايوالر 

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، لكن تبني يل بعد دراسة احلديث، أن أاب خالد حمتج به، ومن رجال 
ا مطولة، الصحيحني، ومع ذلك مل ينفرد به عن محيد بل اتبعه كثري من الناس، وأما الرواايت فبعضه

 وبعضها خمتصرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (12603جممع ملزومئل ) - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 2قال: نا سعيد بن عفير   1حدثنا أحمد بن حماد بن زغبةقال الطبراني:    -  164[  236]

، عن حميد الطويل، عن أنس 3قال: نا سليمان بن بالل، عن يحيى بن سعيد األنصاري

بن مالك قال: آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين قريش واألنصار، فآخى بين  

د: إن لي ماال فهو بيني وبينك سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، فقال له سع

شطرين، ولي امرأتان، فانظر أيهما أحب إليك، فأنا أطلقها، فإذا حلت فتزوجها. فقال: 

بارك هللا لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فلم يرجع حتى رجع بتمر وأقط قد  

  عليه وسلم علي أثر صفرة. فقال: »مهيم« فقلت:أفضله. ورأى رسول هللا صلى هللا

تزوجت امرأة من األنصار، فقال: »ما سقت إليها؟« قلت: وزن نواة من ذهب. قال: 

 »أولم ولو بشاة«.

 .مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال سليمان بن بالل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

حدثنا : قال: أخربان أمحد بن حي  بن الوزير، قال 5535(، ويف "الكربى" 3374أخرج النسائي )
 سعيد بن كثري بن عفري، قال: أخربين سليمان بن بالل، عن حي  بن سعيد عن محيد فذكره.

( قال: حدثنا سفيان. و"أمحد" 1252(. و"احلميدي" )764"املوطأ" ) أخرجه اإلمام مالكو 
( قال: حدثنا 13903ا معاذ. ويف )( قال: حدثن13123( قال: حدثنا إمساعيل. ويف )12976)

" البخاري يف صحيحه( قال: أخربان يزيد بن هارون. و"1390ا سفيان. و"عبد بن محيد" )وكيع، حدثن
( قال: حدثنا قتيبة، حدثنا 3781و 2293قال: حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا زهري. ويف ) 2049

( قال:  5072دثنا سفيان. ويف )( قال: حدثنا حممد بن يوسف، ح3937إمساعيل بن جعفر. ويف )
( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك. ويف 5153كثري، عن سفيان. ويف )  حدثنا حممد بن 

( قال: حدثنا مسدد، حدثنا حي . والرتمذي" 6082( قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان. ويف )5167)
(، ويف "الكربى" 3351م. و"النسائي" )( قال: حدثنا أمحد بن منيع، حدثنا إمساعيل بن إبراهي1933)
قال: أخربان حممد بن سلمة، واحلارث بن مسكني، قراءة عليه وأان أمسع، عن ابن القاسم،  (5482)

 
ُ ب . هق  مةمكن. - 1  (19 قلمت بذ ث ) ك أ ل بن  ةي بن مارث بن اببل و أبك ج فذ مملصذي ملتجديب 
صلو  ابةمل فأناةب و  ع ة  و ل ري مبن ابلي ابرى ملا لي يف  ض دفهللا. ملتقذوح    ك س دل بن كثع بن ابفع  - 2
(2382) 
 ( "هق  هبت". 7559 ك حيىي بن س دل بن  دم مأنصةري  ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 3
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
قال: أخربان إسحاق بن إبراهيم،  261، ويف "عمل اليوم والليلة"  6560عن مالك. وىف "الكربى" 

 ربان علي بن حجر، قال: أخربان إمساعيل. ويفقال: أخ 8264قال: أخربان إمساعيل. ويف "الكربى" 
 قال: أخربان محيد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر بن املفضل.  185"عمل اليوم والليلة"  

مجيعهم )مالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومعاذ، وإمساعيل بن إبراهيم ابن علية، ويزيد بن 
 ر( عن محيد الطويل، فذكره.هارون، وزهري بن معاوية، وإمساعيل بن جعفر، وبش

 :ثدراسة علة الحدي

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال سليمان بن بالل.

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن حي  بن سعيد إال سليمان بن بالل.

 له.. وكذا بقية رجا1وسليمان بن بالل ثقة، وثقه ابن حجر

 رأي الباحث:

الطرباين بتفرد سليمان بن بالل عن حي  بن سعيد األنصاري، وهو ثقة، وتفرده نسيب، هذا اإلسناد أعله  
واحلديث روى عن محيد بطرق كثرية، بعضها ذكرت يف ختريج احلديث آنفا، وهو خمرج يف صحيح 

 البخاري.

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2539ملتقذوح ) - 1



 
422 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
عفير  زغبة قال: نا سعيد بن حدثنا أحمد بن حماد بنقال الطبراني:  - 165[ 237]  

قال: نا سليمان بن بالل، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس قال: »أكلت لرسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم وليمة، ليس فيها خبز وال لحم«  قلت: أي شيء هو يا أبا 

 .حمزة؟ قال: »تمر وسويق«

  مان بن باللمل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال سلي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان أمحد بن حي  بن الوزير ، قال: أخربان سعيد بن كثري 6570أخرج النسائي يف الكربى )
، أن سليمان بن بالل أخربه ، عن حي  بن سعيد عن محيد عن أنس فذكره. والطرباين يف املعجم الكبري 

ثنا سعيد بن عفري،  أمحد بن محاد بن زغبة، قاال:( قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، و 729)
( قال: أخربان أبو احلسني بن بشران، 9158حدثين سليمان بن بالل به. والبيهقي يف شعب اإلميان )

أان عثمان بن أمحد بن السماك، ان أبو األحوص حممد بن اهليثم القاضي، حدثين ابن عفري، حدثين 
 سليمان يعين ابن بالل به.

 عيل بن أيب أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بالل.اه البخاري، عن إمسايهقي: رو وقال الب

 . لكن ليس فيه ذكر الوليمة.4212قلت: هو يف صحيح البخاري برقم    

( من طريق ابن وهب يقول: حدثين سليمان بن بالل عن محيد. 6569وأخرج النسائي يف الكربى )
 قلت: فأسقط منه حي  بن سعيد.

من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك، وفيه:   371 صحيحه  ري يفالبخاوأخرج  
"فأصبح النيب صلى هللا عليه وسلم عروسا، فقال: »من كان عنده شيء فليجئ به« وبسط نطعا، 

فجعل الرجل جييء ابلتمر، وجعل الرجل جييء ابلسمن، قال: وأحسبه قد ذكر السويق، قال: فحاسوا 
 هللا عليه "ل هللا صلى  حيسا، فكانت وليمة رسو 
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال سليمان بن بالل.

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن حي  بن سعيد إال سليمان بن بالل.

مان بن بالل عن محيد. : حدثين سلي( من طريق ابن وهب يقول6569وذكر النسائي يف الكربى )
 فقال النسائي: رواه سعيد بن كثري، فزاد فيه: حي  بن سعيد.

 . وكذا بقية رجاله.236يف حديث رقم   تقدموسليمان بن بالل ثقة،  

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد سليمان بن بالل عن حي  بن سعيد األنصاري، وهو ثقة، وتفرده نسيب، 
البخاري صحيح  وهبذا اإلسناد أخرج البخاري يف صحيحه، لكن ليس فيه ذكر الوليمة، ومعناه خمرج يف  

، عن محيد، أنه من طريق حممد بن جعفر بن أيب كثري 4213( وزاد فيه "السمن". وبرقم 371برقم )
حلم، وما كان  مسع أنسا رضي هللا عنه، وفيه "فدعوت املسلمني إىل وليمته، وما كان فيها من خبز وال

 فيها إال أن أمر بالال ابألنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر واألقط والسمن".
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
يحيى بن بكير حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا قال الطبراني:  - 166[ 238]

قال: نا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن ابن شهاب، عن 

عن عبد هللا بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة قال: سمعت  عمر بن عبد العزيز،

 .مست النار« رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »توضئوا مما

 بن سوادة إال جعفر بن ربيعة.مل يرو هذا احلديث عن بكر    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

سحاق بن بكر وهو ابن مضر. ( قال: أخربان الربيع بن سليمان قال: حدثنا إ173أخرج النسائي )
زي، قال: ثنا إسحاق بن بكر. والباغندي يف مسند عمر بن ( قال: حدثنا ربيع ا ي362والطحاوي )
 الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم، حدثين أيب. ( قال: حدثنا حممد حدثنا عبد  28عبد العزيز )

ضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر كالمها )إسحاق بن بكر، وعبد هللا بن عبد احلكم( عن بكر بن م
ن عمر بن عبد العزيز، عن عبد هللا بن إبراهيم بن قارظ عن أيب بن سوادة، عن حممد بن مسلم، ع 

 هريرة.

(، ويف 178( عن معمر. يف السنن الكربى )171(، والنسائي )667وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )
( عن عبد الرزاق عن 7605. وأمحد )( عن ابن جريج668( من طريق الزبيدي. و)172الصغري )
مر. ( من طريق إمساعيل عن مع9519( عن عبد الرزاق عن ابن جريج. و)7675معمر. و)

( من طريق وكيع عن عبد 10204ب. و)( من طريق عبد امللك بن عمرو عن ابن أيب ذئ10071و)
نس و عمرو بن ( من طريق ابن وهب عن يو 1147العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة. وابن حبان )

 احلارث.

 عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد هللا بن قارظ عن أيب هريرة.  _  مجيعهم
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن بكر بن سوادة إال جعفر بن ربيعة.

بيعة، وأيضا مل أجده أحدا رواه عن بكر بن سوادة إال جعفر بن ر قلت: هو كما قال الطرباين، مل يروه 
 عن جعفر إال بكر بن مضر.

. وكذا 2.  وكذا جعفر بن ربيعة قال ابن حجر: "ثقة"1وبكر بن مضر ثقة، قال ابن حجر: "ثقة ثبت"
 .3شيخه بكر بن سوادة بن مثامة ا ذامي أو مثامة املصري ثقة فقيه

 (.3007صحيح ا امع برقم )ديث صححه األلباين يف  فعرف أن رجاله ثقات، واحل

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة، لكن تفرده نسيب، ومها ثقتان، 
فالتفرد ال يقدح يف صحة احلديث، وأيضا صححه األلباين، وروى عن الزهري بطرق كثرية، كما ذكرت 

 يث.آنفا يف ختريج احلد

احلديث فهو منسوخ عند الفقهاء واحتجوا أبحاديث ترك الوضوء مما مست النار، قال وأما حكم هذا 
( بعد إيراد أحاديث ترك الوضوء مما غريت النار "وهذا آخر األمرين من رسول 80الرتمذي يف السنن )

 ا مست النار".هللا صلى هللا عليه وسلم، وكأن هذا احلديث انسخ للحديث األول حديث الوضوء مم
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا يحيى بن بكير قال الطبراني:  - 167[ 239]

قال: نا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن ابن شهاب، عن 

أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن سعيد بن األخنس، عن أم حبيبة زوج 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »يأمر سلم، قالت: النبي صلى هللا عليه و

 بالوضوء مما مست النار« . قال الزهري: وأبو سفيان: ابن أخت أم حبيبة.

 مل يرو هذا احلديث عن بكر بن سوادة إال جعفر بن ربيعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

إسحاق بن بكر بن  قال: حدثنا ( قال. أخربان الربيع بن سليمان بن داود ،181أخرجه النسائي )
مضر، قال: حدث  بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة عن حممد بن مسلم بن 

 شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سفيان بن سعيد بن األخنس عن أم حبيبة.

عن  بن أيب ذئب،( قال: حدثنا عبد امللك بن عمرو ، قال: حدثنا ا26779) أخرجه اإلمام أمحدو 
(  26784( قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر، عن الزهري. ويف )26783الزهري. ويف )

( قال: حدثنا يعقوب ، 26785قال: حدثنا أبو اليمان ، قال: حدثنا شعيب ، قال الزهري. ويف )
  ( 27399ويف )قال: حدثنا أيب ، قال: حدثنا ابن إسحاق. قال. حدثين حممد بن مسلم بن شهاب. 

 183(. ويف "الكربى"  180قال: حدثنا حي ، عن ابن أيب ذئب ، قال: حدثين الزهري. و"النسائي" )
 قال: أخربان هشام بن عبد امللك. قال. حدثنا ابن حرب ، قال: حدثنا الزبيدي، عن الزهري.

ن شهاب مخستهم )ابن أيب ذئب، معمر، والزبيدي، وابن إسحاق، وشعيب( عن حممد بن مسلم ب
 ري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف.الزه

( قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا بن أىب 26778) أخرجه اإلمام أمحدو  - 2
 سلمة، عن ابن شهاب، عن عبيد هللا بن عبد هللا.

غرية بن سعيد بن املكالمها )أبو سلمة بن عبد الرمحن، وعبيد هللا بن عبد هللا( عن أيب سفيان ابن 
 األخنس، عن أم حبيبة، فذكره.
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 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن بكر بن سوادة إال جعفر بن ربيعة.

قلت: هو كما قال الطرباين، مل يروه عن بكر بن سوادة إال جعفر بن ربيعة، وأيضا مل أجده أحدا رواه 
 بكر بن مضر.عفر إال  عن ج

 .166تقدم دراسة إسناده يف احلديث الذي قبله، برقم  

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة، لكن تفرده نسيب، ومها ثقتان، 
 ديث.فالتفرد ال يقدح يف صحة احلديث، وروى عن الزهري بطرق كثرية، كما ذكرت آنفا يف ختريج احل

 (.166ا حكم هذا احلديث فهو منسوخ، أنظر ماقبله )وأم
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 2قال: نا يحيى بن بكير  1حدثنا أحمد بن حماد بن زغبةقال الطبراني:  -168[ 240]

، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي بكر بن عبد  3قال: نا بكر بن مضر 

هللا عليه وسلم كان »يصبح  ، عن عائشة، وأم سلمة، أن رسول هللا صلى4الرحمن

 .جنبا، ثم يصوم«

 .مل يرو هذا احلديث عن عراك بن مالك إال جعفر بن ربيعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( عن إسحاق بن بكر بن مضر، قال: حدثين أيب، عن جعفر 2962أخرج النسائي يف السنن الكربى )
 ن احلارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة.ن بالرمحبن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أيب بكر بن عبد  

البخاري  ( و 24074(، و)24062(، ويف )1804(، وأمحد )1606وأخرجه الطيالسي يف مسنده )
  - 1109(، و)75 -1109) مسلم يف صحيحهأخرج ( من طريق الزهري. و 1926) يف صحيحه

 مة.م سل من طرق عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن عائشة وأ  (78  –  1109(، و)76

 عراك، هبذا اإلسناد عن أم سلمة فقط.عن  ورواه حي  بن سعيد  

(  2965( عن حممد بن قدامة، و)2964النسائي يف الكربى )و (، 1829أخرجه إسحاق بن راهويه )
عن  –مجيعهم  -( من طريق يوسف بن موسى،2013من طريق عبد هللا ، وابن خزمية يف صحيحه )

)جرير وعبد هللا( عن حي ،   -كالمها  –( من طريق عبد هللا  2965ى )جرير، وأخرجه النسائي يف الكرب 
عن عراك بن مالك، عن عبد امللك بن أيب بكر، عن أبيه، عن أم سلمة قالت: قد كان رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم »يصبح جنبا من النساء من غري حلم مث يظل صائما«

 
 (19بذ ث )  ك هق  مأمكن  و ذمجتهللا  - 1
 ةل ملبخةري يف " اترخيهللا ملصغع ": مة روين حيىي بن بهع ابن أ ل معجةُ اإي أ قدهللا.  و ةل مبن رجذ يف ملتقذوح   - 2
 ( 195( هق  يف ملردم و هرمكم يف مسةابهللا من مةلك. ونظذ  ذمجتهللا بذ ث )7580)
 (226 ك هق  هبت  و ذمجتهللا بذ ث ) - 3
معةرث مبن  شةم مبن مملغع  مملخزومي ممللي  دل ممسهللا حممل و دل مملغع  و دل أبك بهذ    أبك بهذ مبن اببل ملذ ن مبن    ك  -   4

 ( 7976ممسهللا وكندتهللا أبك اببل ملذ ن و دل ممسهللا كندتهللا ]رم ح  ذوش[ هق  اقدهللا ابةبل.  قذوح ملتهاوح )
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( من طريق عبد الوهاب، 2963لسنن الكربى )والنسائي يف ا( عن عبدة،  9570أخرج ابن أيب شيبة )

عن حي  بن سعيد، عن عراك بن مالك، عن عبد امللك   -ثالثتهم    -( من طريق سليمان ،  2966و)
 ....بن أيب بكر، أن أم سلمة، قالت

 قلت: مل يذكر فيه "أبو بكر بن عبد الرمحن"

ن مالك، عن يد، عن عراك بعن حي  بن سع( من طريق الليث، 1987وأخرج النسائي يف الكربى )
... عبد امللك بن أيب بكر، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن احلارث، عن أم سلمة 

 زاد فيه "عبد الرمحن بن احلارث".ف

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عراك بن مالك إال جعفر بن ربيعة.
 ، مل يروه عن عراك بن مالك إال جعفر بن ربيعة. قال الطرباينقلت: هو كما  

 ورواه حي  بن سعيد عن عراك بن مالك، لكنه فيه علتني:
 أوال: مل يذكر فيه عن عائشة، وهو فقط عن أم سلمة.

بعضا يف والثاين: رواه عن حي  بن سعيد مجاعة، كما ذكرت يف التخريج آنفاً، لكن خالفوا بعضهم 
  عن حي  عن عراك، عن عبد امللك بن أيب بكر، عن أبيه، عن أم سلمة.فرواه جرير وعبد هللااإلسناد،  

ورواه عبدة وسليمان، وعبد الوهاب ) ثالثتهم (عن حي  بن سعيد، عن عراك بن مالك، عن عبد امللك 
 بن أيب بكر، أن أم سلمة.

 رمحن عن اإلسناد.فنقص يف اإلسناد، وأسقط أاب بكر بن عبد ال  

ورواه الليث عن حي  بن سعيد عن عراك بن مالك، عن عبد امللك بن أيب بكر عن أيب بكر بن عبد 
 الرمحن عن عبد الرمحن بن احلارث عن أم سلمة.

 فزاد يف اإلسناد "عبد الرمحن" بني أيب بكر وأم سلمة.  
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 .238رقم    مجتهتقدمت تر فعرف أن جعفر بن ربيعة تفرد به عن عراك بن مالك، جعفر بن ربيعة ثقة،  

  .1عراك بن مالك ثقة، قال ابن حجر: "ثقة فاضل"وكذا املتفرد عنه 

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك، لكن تفرده نسيب، ومها ثقتان 
يف   فرد ال يقدح يف صحة احلديث، واحلديث خمرج يف الصحيحني وغريمها، كما ذكرت آنفافالت

 التخريج.
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 182[ 241]

مريم قال: أنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عياش بن عباس القتباني قال: حدثني أبو 

النضر، عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعدا، أن رجال، جاء إلى 

صلى هللا عليه وسلم، فقال: إني أعزل عن امرأتي. قال: »لم؟« قال: شفقا رسول هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن كان لذاك فال، ما كان ذلك ضارا على الولد. فقال  

  فارس والروم«.

 ال يروى هذا احلديث عن أسامة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو النضر.  ي:قال الطبران

 تخريج الحديث:

- 1443) مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ. و 21770) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثين حممد بن عبد هللا بن منري، وزهري بن حرب قاال: حدثنا عبد هللا بن يزيد املقربي. 143

حيوة بن  . كالمها_ عن( قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: أخربان عبد هللا بن يزيد2588والبزار )
داود قال: حدثنا ابن أيب   ( قال: حدثنا ابن أيب3671شريح. وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )

كالمها )حي  بن أيوب، وحيوة( عن عياش بن عباس قال: أخربين أبو    مرمي قال: أخربان حي  بن أيوب.  
 سعد بن أيب وقاص فذكره.النضر ، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص ، أن أسامة بن زيد أخرب والده  

 :دراسة علة الحديث

 هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد. النضر.احلديث أعله الطرباين بتفرد أيبهذا  
وأبو النضر هو سامل بن أىب أمية القرشى التيمى ، أبو النضر املدىن ، موىل عمر بن عبيد هللا بن معمر 

 .1وكان يرسل"التيمى، قال ابن حجر: " ثقة ثبت  

 رأي الباحث:

به: أبو النضر. فتبني يل أن أاب النضر ثقة ثبت، واحلديث هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: تفرد  
 خمرج يف صحيح مسلم من طريق عياش بن عباس عن أيب النضر هبذا اإلسناد.

 

 
 ( 2169ملتقذوح ) - 1
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 نا :  قال  مريم  أبي  بن  سعيد  نا:  قال  حماد  بن  أحمد  قال الطبراني: حدثنا  –  183[242] 

 بن جابر سئل: قال الزبير أبي عن الديلي، زيد بن ثور حدثني: قال أيوب بن يحيى

 فال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عهد على نفعله كنا: »فقال العزل، عن هللا عبد

  .«علينا يعاب

 أيوب.  بن   حي   إال  زيد  بن  ثور  عن   احلديث  هذا  يرو  مل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 بن ثور عن  أيوب بن  حي  عن  مرمي أيب بن  سعيد طريق  من ( 5352) مستخرجه يف عوانة أبو أخرجه
 .الزبري  أيب  عن  الديلي،  زيد

مسلم ( من طريق حسن عن زهري، و 15140( من طريق هاشم عن زهري، و)14346وأخرج أمحد )
( من طريق 2173)( من طريق عبد هللا بن يونس عن زهري، وأبو داود 134 – 1439) يف صحيحه

 زهري عن أيب الزبري،  دكني عن  بن   الفضل

( من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن أيب الزبري، وأبو 138- 1440) مسلم يف صحيحهوأخرج 
يف مستخرجه ( من طريق عبد الصمد عن هشام عن أيب الزبري، وأبو عوانة 2255يعلى يف مسنده )

أيب سفيان عن أيب الزبري، فزاد راواي بني هشام وأيب ( من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن 4357)
 الزبري. 

،  أبيه عن ،  الرؤاسي الرمحن  عبد بن  ( من طريق محيد4367وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
 الزبري.  أيب  عن
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 دراسة علة الحديث:

 أيوب.  بن   حي   إال  زيد  بن  ثور  عن احلديث  هذا  يرو  الطرباين، قال: ملهذا احلديث أعله  

ابن زيد الديلي، ذكره قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن ثور بن زيد إال حي  بن أيوب، وثور هو 
 .1: وقال: "ثقة"ابن حجر

 .19  برقم  تقدمت ترمجتهوأما حي  بن أيوب فهو صدوق، قال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ،  

 رأي الباحث: 

حمتج به إذا مل   أيوب عن ثور بن زيد، وحي  بن أيوب صدوق،هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد حي  بن  
 خيالف، وتفرده هذا نسيب، واحلديث روى عن أيب الزبري بطرق كثرية، وخمرج يف صحيح مسلم.
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زغبة قال: نا سعيد بن أبي حدثنا أحمد بن حماد بن قال الطبراني:  - 187[ 243]

دراوردي، عن عبيد هللا بن عمر، عن نافع، عن مريم قال: أنا عبد العزيز بن محمد ال
 .صلى هللا عليه وسلم »أمر من كل حائط بقناء للمسجد«ابن عمر، أن النبي 

 مل يرو هذا احلديث عن عبيد هللا بن عمر إال الدراوردي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( من 1522ستدرك )( من طريق حممد بن سهل بن عسكر، واحلاكم يف امل2466أخرجه ابن خزمية )
عن سعيد بن أيب مرمي عن عبد   -ثالثتهم    -  طريق عبيد بن شريك البزاز، والفضل بن حممد بن املسيب

 العزيز بن حممد الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر عن انفع عن ابن عمر مرفوعا.
العزيز  ( من طريق حي  بن معني عن سعيد بن أيب مرمي عن عبد3288ان يف صحيحه )وأخرج ابن حب

 فع عن ابن عمر مرفوعاً.بن حممد الدراوردي عن عبيد هللا و عبد هللا أخيه كالمها عن ان

 :دراسة علة الحديث

 .هو كما قال الطرباينو   هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر.
غريه ق كان حيدث من كتب ، قال ابن حجر: صدو ثقةالدراوردي  والدراوردي هو عبد العزيز بن حممد  

قلت: هو من رجال مسلم، واحتج به األئمة، والكالم فيه من قبل حفظه، فإذا خالف الثقة   .1فيخطىء
 فال يقبل خمالفته، وإذا مل خيالف فيقبل.

وقال احلاكم بعد إخراج هذا احلديث: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه، وشاهده   
 ( وصححه.31خيرجاه ". وذكره األلباين يف الثمر املستطاب )  صحيح على شرط مسلم، ومل

وله شاهد من حديث جابر بن عبد هللا: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص يف العرااي الوسق 
 والثالثة واألربعة وقال: )يف جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكني يف املسجد(. أخرجه والوسقني

 (.1523احلاكم يف املستدرك )

 رأي الباحث:

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبد العزيز بن حممد الدراوردي عن عبيد هللا بن عمر، والدراوردي 
هما هللا هذا احلديث. وأيضا له شاهد من حديث ثقة من رجال مسلم، وصحح احلاكم واأللباين رمح
 عبد هللا بن جابر، كما ذكرت آنفاً يف دراسة العلة.
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 190[ 244]

مريم قال: نا يحيى بن أيوب قال: حدثني محمد بن عجالن قال: حدثني القعقاع بن 

صالح، عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه سئل ، عن أبي  1حكيم

. وسئل عن ضالة اإلبل؟ فقال: عن ضالة الغنم؟ فقال: »هي لك أو ألخيك أو للذئب« 

 .»ما لك ولها؟ عليها سقاؤها وحذاؤها، دعها حتى يأتيها ربها«

 مل يرو هذا احلديث عن ابن عجالن إال حي  بن أيوب.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حممد بن مسكني، قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي، قال: 8947أخرجه البزار يف مسنده )
ا حي  بن أيوب، عن ابن عجالن عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة. وهو يف حدثن

(، ويف شرح معاين اآلاثر 4729)(. وأخرج الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر 1364ر )كشف األستا
 ( قال: حدثنا فهد بن سليمان، وعلي بن عبد الرمحن، قاال: ثنا ابن أيب مرمي به.6070)

 :لحديثدراسة علة ا

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ابن عجالن إال حي  بن أيوب.

 قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد.

( ابلتفرد، قال: "وهذا احلديث ال نعلمه يروى من حديث القعقاع إال من 8947وأيضا أعله البزار )
 حديث حي  بن أيوب".

ين يف األوسط ورجاله رجال ( وقال: " رواه البزار والطربا6841وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
 الصحيح".

بخاري عن حي  قلت: مل يرو عن ابن عجالن إال حي  بن أيوب، وحممد بن عجالن صدوق، روى ال
القطان قال: "ابن عجالن كان حيدث عن سعيد، عن أبيه، عن أيب هريرة، وعن رجل عن أيب هريرة، 

. وروى العقيلي يف ترمجته من " الضعفاء " عن أىب بكر بن 2عن أيب هريرة"فاختلط عليه فجعلهما 
 

 ( و ةل: "هق ". 5558كذجل مبن رجذ يف ملتقذوح )ل  - 1
 (603ملتةرو  ملهبع لربخةري ر ث ) - 2
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ومل يكن له تلك خالد قال: مسعت حي  يقول: كان ابن عجالن مضطرب احلديث يف حديث انفع ،  

 .2. وقال ابن حجر: "صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أيب هريرة"1القيمة عنده "

ب، وكذا حديث املقربي . وأما يف حديث انفع فهو اضطر قلت: هو حسن احلديث إن شاء هللا
 اختلط عليه.

 (.19)  تقدمت ترمجته. صدوقوكذا حي  بن أيوب  

زيد بن خالد ا هين رضي هللا عنه، وحديث عبد هللا بن عمرو بن له شاهد من حديث احلديث  لكن 
 العاص رضي هللا عنه.

،  2428، و2427) البخاري يف صحيحهخرجه أ -رضي هللا عنه –أما حديث زيد بن خالد ا هين 
(، وأبو عوانة يف 2504(، وابن ماجه )5-1722) مسلم يف صحيحه(، و 5292، و2438و

 (.  6457، و6456، و6455مستخرجه )

(،  21657أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه ) -رضي هللا عنه –وحديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 
 (.6071يف شرح معاين اآلاثر )(، والطحاوي 6891(، و)6683وأمحد )

 رأي الباحث:

رج يف خم بعضها ،وله شواهد، مقبولهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه حي  بن أيوب وهو 
 كما مر آنفاً.  وغريمهاالصحيحني  

 

 

 

 

 
 ( 394ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الملك بن شعيب بن قال الطبراني:    - 207[  245]  

أبي شعيب قال: نا الليث بن سعد قال: حدثني شعيب بن إسحاق الليث قال: حدثني 
أبي أهل دمشق، عن عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي، وسعيد بن القرشي، من 

عروبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى 
إال رجال كان يصوم هللا عليه وسلم، أنه كان يقول: »ال تتقدموا الشهر بيوم أو اثنين،  

 .»صياما فليصمه

 .مل يرو هذا احلديث عن الليث إال ابنه شعيب قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( عن عبد امللك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثين 2511النسائي يف السنن الكربي )أخرجه  
  بن أيب كثري عن أيب عن جدي قال: حدثين شعيب بن إسحاق عن األوزاعي وابن أيب عروبة عن حي

( من 2739( رقم الرتمجة )23/82أيب سلمة عن أيب هريرة، وأخرج ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
 رباين عن أمحد بن رشدين عن عبد امللك بن شعيب هبذا اإلسناد.طريق الط

( من طريق عمرو بن اهليثم 7200(  من طريق معمر، وأمحد )7315أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )
( من طريق روح هشام بن 10662( من طريق عفان عن مهام، و)9287(، و)8575ام، و)عن هش

( من طريق عبد الصمد، وأبو عامر عن هشام، وأبو داود 10755ني بن ذكوان. و)أيب عبد هللا، وحس
( من طريق وكيع عن على بن 685( من طريق مسلم بن إبراهيم عن هشام. والرتمذي )2335)

 حي  بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة.عن   -كلهم  –املبارك.

 :دراسة علة الحديث

وشعيب بن  ا احلديث عن الليث إال ابنه شعيب.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذ
. وأبوه الليث بن سعد أيضا ثقة، قال ابن 1الليث بن سعد ثقة، قال ابن حجر: قال: "ثقة نبيل فقيه"

لكن ويف إسناد الطرباين أمحد بن رشدين ضعيف، والتفرد نسيب، فيحتمل،  .2فقيه"حجر: "ثقة ثبت 
 امللك بن شعيب مباشرة بدون واسطة أمحد بن رشدين.احلديث رواه النسائي عن عبد  

 رأي الباحث:

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد شعيب عن أبيه الليث، ومها ثقتان، والتفرد نسيب، فيحتمل.

 
 ( 2805ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 215[ 246]

الحارث، أن أبا النضر، حدثه، عن سليمان عبد هللا بن وهب قال: أخبرني عمرو بن 

بن يسار، عن عائشة، قالت: »ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضاحكا حتى 

 »يما أو ريحا، عرف ذلك في وجههأرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غ

 به: ابن وهب.  مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال عمرو بن احلارث، تفرد  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن عيسى. ويف 4829، و 4828رقم  6/133) البخاري يف صحيحهأخرجه 
( عن 16- 899رقم  2/616) مسلم يف صحيحه( عن حي  بن سليمان. و 6092رقم  8/24)

( قال: حدثنا أمحد بن صاحل. 5098رقم    326/  4هارون بن معروف وأبو الطاهر. وأخرج أبو داود )
( قال: حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حبر 3700رقم  2/495وأخرج احلاكم يف املستدرك )

أاب النضر، حدثه، عن  أن رث،عن عبد هللا بن وهب قال: أخربين عمرو بن احلا -مجيعهم بن نصر.
 سليمان بن يسار، عن عائشة، فذكرته.

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب النضر.هذا اإلسناد أعله الطرباين  
قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن أيب النضر إال من طريق عمرو بن احلارث، تفرد به عبد هللا بن 

وهب بن مسلم القرشي موالهم أبو حممد املصري، ذكره ابن حجر يف التقريب، هللا بن  وهو عبد  ،  وهب
هو عمرو بن احلارث بن يعقوب األنصارى  ،وكذا عمرو بن احلارث .1وقال: "الفقيه ثقة حافظ عابد"

ال: تقريب وقموالهم ، أبو أمية املصرى، من كبار أتباع التابعني، روى له ا ماعة، ذكره ابن حجر يف ال
 .2فقيه حافظ" "ثقة

 رأي الباحث:

معروف  هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن أيب النضر، لكنه ثقة،
 خمرج يف الصحيحني هبذا الطريق.واحلديث  ،  ثقات  وكذا من فوقهابلعدالة،  
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قال: نا يحيى بن بكير حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا قال الطبراني:  - 233[ 247]

 بن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني زهرة بن معبد القرشي، أنه عبد هللا

كان يخرج مع جده عبد هللا بن هشام إلى السوق ليشتري الطعام، فيلقاه عبد هللا بن  

عمر، وعبد هللا بن الزبير، فيقوالن: أشركنا: فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد 

 ك بالبركة«»دعا ل

ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عمر وابن الزبري إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن   الطبراني:ل قا
 وهب.

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد هللا 6353( قال: حدثنا أصب  بن الفرج. و)2501) البخاري يف صحيحهأخرجه 
 كالمها عن ابن وهب هبذا اإلسناد.  بن يوسف.

 :دراسة علة الحديث

قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد بتفرد ابن وهب.  ا احلديث أعله الطرباين  ذه
 .246وهو ثقة تقدم ذكره يف احلديث    به عبد هللا بن وهب

قال ابن حجر: "قوله فيلقاه بن عمر وبن الزبري قال اإلمساعيلي رواه اخللق فلم يذكر أحد هذه الزايدة 
وقال: "قوله فيقوالن   .2وقال ابن حجر: "قال اإلمساعيلي تفرد به بن وهب"  .1بن وهب"  إىل آخرها اال

لكوهنما طلبا منه االشرتاك يف الطعام الذي اشرتاه فأجاهبما إىل ذلك وهم له أشركنا هو شاهد الرتمجة 
على قلت: واعتمد اإلمام البخاري  .3من الصحابة ومل ينقل عن غريهم ما خيالف ذلك فيكون حجة"

 يحه.تفرده هذا، وأخرجه يف صح

 رأي الباحث:

عدالة، ومل خيالفه أحد، فزايدته هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبد هللا بن وهب، وهو معروف ابل
 مقبولة، وأخرجه البخاري يف صحيحه كما مّر يف التخريج آنفا.

 

 
 (2501ر ث  5/137اتح ملبةري ) - 1
 نفم مملذجع.   - 2
 نفم مملذجع.   - 3
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يحيى البلخي  حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا حامد بنقال الطبراني:  - 257[ 248]  

ن عبد هللا بن سعيد بن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نا بكر بن صدقة، ع

 .هللا عليه وسلم قال: »من أتى الجمعة فليغتسل«عن النبي صلى 

مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند إال بكر بن صدقة، تفرد به:  قال الطبراني:
 حامد بن حي .

 حديث:تخريج ال

( ومل يرو عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند إال بكر بن صدقة، تفرد به 142تقدم خترجيه حتت رقم )
 حامد بن حي ، كما قال الطرباين.

 : دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، مل يرو عن عبد هللا بن سعيد إال بكر بن صدقة، وهو ذكره ابن حبان 
.  2أجد فيه توثيقا، وال طرحيا غري هذا، وعبد هللا بن سعيد بن أيب هند صدوق رمبا وهممل  ، و 1يف الثقات

كر بن صدقة إال حامد بن حي  البلخي، وهو ثقة، ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: "ثقة ومل يرو عن ب
 .3حافظ"

 رأي الباحث:

، معروف ابلعدالة، وتفرده نسيب، أعله الطرباين بتفرد حامد بن حي  البلخي، وهو ثقةهذا اإلسناد 
 فع بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة.واحلديث روى عن ان
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الملك بن شعيب بن قال الطبراني:    -  279[  249]

الليث بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني الهقل بن زياد، 
ن أهل المدينة يقال له: داود بن عطاء قال: حدثني موسى عن األوزاعي، عن رجل م

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان »يخرج بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن 
 زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير«

 مل يرو هذا احلديث عن الليث بن سعد إال ابنه.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا الليث. و 1507" )حيحهالبخاري يف صأخرجه "
 موسى بن عقبة.من طريق  (  2416)و  ،(2405و"ابن خزمية" )  ،1825ماجة(  و)ابن  ،  (2243)

 كالمها )الليث بن سعد، وموسى بن عقبة( عن انفع، فذكره.
بن نصر، حدثنا عبد امللك،  ( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد2/551وأخرجه ابن عدي يف الكامل )

ن أهل املدينة، يقال له: داود بن عن األوزاعي عن رجل محدثنا أيب عن جدي الليث، حدثين هقل 
 عطاء، حدثين موسى بن عقبة عن انفع فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث رواه قتيبة بن سعيد، وحممد بن رمح املصري عن الليث بن سعد عن انفع عن ابن عمر.
 مر.ورواه الفضل بن سليمان، وعبد العزيز بن أيب حازم عن موسى بن عقبة عن انفع عن ابن ع 

وروى عبد امللك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه شعيب عن جده الليث بن سعد عن اهلقل بن 
 زايد، عن األوزاعي، عن رجل من أهل املدينة يقال له: داود بن عطاء عن موسى بن عقبة، عن انفع.

 فزاد بني الليث بن سعد وبني انفع أربعة رواة.
 هذا احلديث عن الليث بن سعد إال ابنه.  وأعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو

قلت: مل ينفرد عن الليث بن سعد ابنه، بل أيضا روى عنه أمحد بن يونس، وقتيبة، وحممد بن رمح. 
 لكن شعيب بن الليث روى عنه فزاد بينه وبني انفع.

 .184برقم    تقدمت ترمجته، وكذا ابنه عبد امللك ثقة،  245برقم   تقدمت ترمجتهثقة،  يب  وشع
فيمكن هذا من املزيد يف متصل األسانيد، ألن الليث، واهلقل واألوزاعي كلهم أقران، فروى بعضهم 

 عن بعض، ويوجد مروايته غري هذا.
 رأي الباحث:  

لك كلهم لكنه ثقة، وكذا ابنه شعيب، وابن ابنه عبد امل هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد عن الليث،
 و من املزيد يف املتصل األسانيد.ثقات، وحيتمل تفرده، وه
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الملك بن شعيب بن   قال الطبراني:    -  298[  250]

قال:  الليث قال: حدثني أبي قال: نا الليث قال: حدثني الهقل بن زياد، عن األوزاعي
حدثني عبد الرحمن بن اليمان المديني، عن يحيى بن سعيد األنصاري، أن حميدا 

لى هللا عليه وسلم رسول هللا ص الطويل، أخبرهم أنه، سمع أنس بن مالك، يقول: مر
برجل يتهادى بين ابنين، فسأل عنه؟ فقالوا: نذر أن يحج ماشيا، فقال رسول هللا صلى 

 ز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه« وأمره أن يركب.هللا عليه وسلم: »إن هللا ع
 مل يرو هذا احلديث عن الليث بن سعد إال ابنه.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( أخربان عمر بن حممد اهلمداين، حدثنا عبد امللك بن شعيب بن 4382أخرجه ابن حبان يف صحيحه )
 الليث، حدثين أيب، عن جدي. 
بن عبد الرمحن ، قال ثنا عبد هللا بن ( حدثنا علي 4803 اآلاثر )وأخرجه الطحاوي يف شرح معاين

 بد هللا بن صاحل. ( قال: حدثنا الربيع ا يزي ، قال: ثنا ع4804صاحل. ويف )
كالمها )عبد هللا بن صاحل، و الليث( عن اهلقل بن زايد ، قال: حدثين األوزاعي ، قال: حدثين عبد 

 سعيد ، أن محيدا الطويل ، أخربه أنه ، مسع أنس بن مالك فذكره.الرمحن بن اليمامي ، عن حي  بن 
قال: حدثنا  1537والرتمذي"  ( قال: حدثنا ابن أيب عدي.12061) 3/106 أخرجه اإلمام أمحدو 

قال: أخربان أمحد بن حفص، قال: حدثين  7/30حممد بن املث ، حدثنا ابن أيب عدي. و"النسائي" 
 طهمان، عن حي  بن سعيد. أيب، قال: حدثين إبراهيم بن

 كالمها )ابن أيب عدي، وحي ( عن محيد، فذكره.
 :دراسة علة الحديث

 فرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن الليث بن سعد إال ابنه.هذا احلديث أعله الطرباين ابلت
بن   (. وفيه أمحد245برقم )  تقدمت ترمجتهقلت: مل يرو عن الليث بن سعد إال إبنه شعيب، وهو ثقة،  

( أن عمر بن حممد اهلمداين قد 4382و ضعيف، لكين وجدت عند ابن حبان يف صحيحه )رشدين وه
 فقيه، وإسناده جيد.اتبعه، وهو مصنف، حمدث  

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، تفرد به شعيب بن الليث عن أبيه، لكن ظهر يل بعد الدراسة أنه 
 ل تفرده هذا، وأخرجه ابن حبان إبسناد جيد.ثقة، وتفرده نسيب، فيقب

 
 
 
 



 
443 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
صالح، عن عبد حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن  قال الطبراني:   - 321[  251]

هللا بن وهب قال: أخبرني سليمان بن بالل، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن 

الليل،  القاسم، عن عائشة، قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »يصلي من

 .»وأنا معترضة بينه وبين القبلة

 .: ابن وهبمل يرو هذا احلديث عن ربيعة إال سليمان بن بالل، تفرد به  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث، عن يزيد، يعين ابن اهلاد، عن 26234) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثين هارون بن سعيد االيلي. 135 – 744) مسلم يف صحيحه عبد الرمحن بن القاسم. و

قال: حدثنا ابن وهب. قال: اخربين سليمان بن بالل، عن ربيعة بن ايب عبد الرمحن. و"النسائي" 
( قال: اخربان حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم، عن شعيب، عن الليث. قال: انباان ابن اهلاد،  166)

 .عن عبد الرمحن بن القاسم

 رمحن بن القاسم، وربيعة بن ايب عبد الرمحن( عن القاسم بن حممد، عن عائشة فذكرته.)عبد الكالمها  

 ( قال: حدثنا عمرو بن علي. 519" )البخاري يف صحيحه(، و"24274وأخرج أمحد )  

قال: اربعتهم )أمحد بن حنبل، وعمرو بن علي، ومسدد، ويعقوب بن إبراهيم( عن حي ، عن عبيد هللا.  
 فذكره.اسم بن حممد،  مسعت الق

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد ابن وهب عن سليمان بن بالل عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن.  هذا احلديث أعله الطرباين

تقدمت قلت: هو كما قال الطرباين، مل يروعن ربيعة إال سليمان بن بالل، تفرد به: ابن وهب، لكنه ثقة،  
واعتمد عليه مسلم، وأخرجه يف   .236  تقدمت ترمجتهضا،  قة أيسليمان بن بالل ث. وكذا  246  ترمجته

 ( هبذا اإلسناد.135  –  744صحيحه )

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن وهب، وهو ثقة، معروف ابلعدالة، وخمرج يف صحيح مسلم من 
 طريقه.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
لح قال: نا رشدين قال: نا أحمد بن صاحدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 325[ 252]

هب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر، حدثه، أن بسر بن عبد هللا بن و

سعيد حدثه. عن معمر بن عبد هللا العدوي قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 .»يقول: »الطعام بالطعام، مثال بمثل

 ارث، تفرد به: ابن وهبمل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال عمرو بن احل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا 27291( قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن هليعة. ويف )27250)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا  93  -  1592)  مسلم يف صحيحههارون، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخربين عمرو. و 

و )ح( وحدثين أبو الطاهر، أخربان ابن وهب، ون بن معروف، حدثنا عبد هللا بن وهب، أخربين عمر هار 
 .رو بن احلارثعن عم

 كالمها )ابن هليعة، وعمرو بن احلارث( عن أيب النضر، أن بسر بن سعيد حدثه، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 احلارث عن أيب النضر.هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد ابن وهب عن عمرو بن  

حديثه هذا يف صحيحه، ومع ذلك الة، واعتمد عليه مسلم، وأخرج  قلت: ابن وهب ثقة، معروف ابلعد
 (. 27250)  أخرجه اإلمام أمحدمل ينفرد به، بل اتبعه ابن هليعة، كما  

 رأي الباحث:  

، وهو ثقة، ومعروف هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن وهب عن عمرو بن احلارث، عن أيب النضر
 ل اتبعه ابن هليعة.ابلعدالة، ومع ذلك مل ينفرد به، ب
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
قال:  1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يوسف بن عدي قال الطبراني:  - 328[ 325]

، عن عثمان بن حكيم قال: حدثني محمد بن أفلح، مولى ابن أبي 2نا عيسى بن يونس

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسمعته أيوب. عن أسامة بن زيد قال: أشهد على 

 .» يحب الفاحش المتفحشيقول: »إن هللا ال

 .ال يروى هذا احلديث عن أسامة إال هبذا اإلسناد  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا 334أخرجه ابن أيب الدنيا يف "الصمت" )
بن أيب زائدة. والطرباين   ( قال: حدثنا أبو موسى اهلروي، حدثنا حي  بن زكراي336حي  بن زكراي. ويف )
(  404 بن أيب زائدة. ويف )( قال: حدثنا أبو احلصني، ثنا حي ، ثنا حي  بن زكراي399يف املعجم الكبري )

قال: حدثنا أمحد بن علي الربهباري، حدثنا زكراي بن عدي، ح وحدثنا املقدام بن داود، ثنا أسد بن 
 موسى، ثنا ابن حي  بن زكراي بن أيب زائدة. 

عن عثمان بن حكيم، عن ابن أفلح، موىل أيب أيوب، عن أسامة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم »إن 
 وجل ال حيب الفاحش املتفحش«هللا عز  

ْج الين يف "الكرم وا ود" ) ( قال: حدثنا 21764(، وأمحد )24وأخرجه أبو جعفر حممد بن احلسني الرب 
موىل ليث وكان قدميا، قال: مر مروان بن احلكم على حسني بن حممد، حدثنا أبو معشر، عن سليم، 

وقد لقيهما مجيعا، فقال أسامة: اي مروان،  أسامة بن زيد وهو يصلي، فحكاه مروان، قال أبو معشر:
 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »إن هللا ال حيب كل فاحش متفحش«

ا حممد بن محيد، حدثنا سلمة، حدثين حممد بن ( قال: حدثن683وأخرجه ابن أيب الدنيا يف الصمت )  
( قال: أخربان 5694حبان يف صحيحه )  ، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد هللا بن عبد هللا. وابن إسحاق

أبو يعلى، قال: حدثنا أبو موسى حممد بن املث ، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أيب قال: 
كيسان، عن عبيد هللا بن عبد هللا. عن أسامة بن زيد   مسعت حممد بن إسحاق، حيدث عن صاحل بن 

 فذكره.

 
ُرو  بن إمسةابدل  لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1  ( و ةل: هق . 7872 ك وكسف بن ابلين بن 
 (. 5341 ك ابداى بن وكنم بن أىب إسحة  ملابد ى  هق  مةمكن  ملتقذوح ) - 2



 
446 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 :دراسة علة الحديث

 ين ابلتفرد، قال: ال يروى عن أسامة إال هبذا اإلسناد.هذا احلديث أعله الطربا
 قلت: هذا احلديث روي عن أسامة بن زيد بثالثة طرق، بعضهم ذكر القصة، وبعضهم بدون القصة.

عن أسامة، عن النيب صلى هللا عليه   بن أفلح، موىل أيب أيوب،روى عثمان بن حكيم، عن ا -1
 املتفحش".  وسلم بلفظ: "إن هللا عز وجل ال حيب الفاحش

 .1قلت: مدار هذا الطريق على عثمان بن حكيم وهو ثقة، كما قال: ابن حجر
 .3مقبول ، وقال ابن حجر:2وابن أفلح، هو حممد بن أفلح موىل أيب أيوب، ذكره ابن حبان يف الثقات

 .4وقال األرنوط: "وسنده حسن يف املتابعات والشواهد"  

وروى حسني بن حممد، عن أيب معشر، عن سليم، موىل ليث وكان قدميا، قال: مر مروان بن  -2
احلكم .... فذكر القصة، فقال أسامة: اي مروان، مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يقول: »إن هللا ال حيب كل فاحش متفحش«
وهو جنيح بن -هذا إسناد ضعيف لضعف أيب املعشر    ( "21764ط يف حتقيق مسند أمحد )ل األرنو اق

 وسليم موىل ليث ال يعرف. حسني بن حممد: هو ابن هبرام املروذي".  -عبد الرمحن السندي

وروى حممد بن إسحاق، عن صاحل بن كيسان، عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أسامة بن زيد  -3
  عليه وسلم يقول: »إن هللا ال حيب الفاحش املتفحش«يب صلى هللاقال: مسعت الن

 قال األرنوط: رجاله ثقات رجال الشيخني غري حممد بن إسحاق، وهو صدوق.

 رأي الباحث:  

 ال يروى هذا احلديث عن أسامة إال هبذا اإلسناد.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

، وأما طريق الطرباين، الثة طرق، وبعضها صحيحة، وبعضها حسنةثبقلت: هذا احلديث ر وى عن أسامة  
 فمداره على عثمان بن حكيم، وهو ثقة، وفيه حممد بن أفلح، وهو مقبول.

 
 ( 4461ملتقذوح ) - 1
 (5297ملثقةت كبن ربةن ) - 2
 ( 5746ملتقذوح ) - 3
 (21765حتقد  مانل أ ل حتت رلوم ر ث ) - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن صالح قال: نا قال الطبراني:   -  333[  254]  

، أن يزيد بن سىموعبد هللا بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أيوب بن 

عبد هللا المزني، حدثه. عن أبيه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »يعق عن 

 .الغالم، وال يمس رأسه بدم«
 .مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عمرو بن احلارث، تفرد به: ابن وهب قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

وأخرجه الطحاوي يف    قال حدثنا يعقوب بن محيد.(  1108)  واملثاينأخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد  
( قال: حدثنا عمر 475( قال: حدثنا يونس. والطرباين يف املعجم الكبري )1052شرح مشكل اآلاثر )

بن عبد العزيز بن مقالص املصري، قال: حدثنا أيب ح، وحدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي، قال: 
( قال: حدثنا حممد بن علي، ثنا أبو العباس 4569ة الصحابة )يف معرف  أبو نعيمحدثنا حرملة بن حي . و 

( قال: حدثناه حممد بن إبراهيم، ثنا حممد بن زابن، ثنا أبو الطاهر 4776بن قتيبة، ثنا حرملة. ويف )
بن السرح. )يعقوب بن محيد، ويونس، وعبد العزيز بن مقالص، وحرملة ، وأبو الطاهر بن السرح( عن 

 ن احلارث عن عن أيوب بن موسى، أن يزيد بن عبد هللا، حدثه. عن أبيه، فذكره.ن عمرو ببن وهب ع ا

( قال: حدثنا حممد بن حممد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، 4775وأخرج أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ثنا حممد بن العالء، ثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث به.

 :الحديثدراسة علة 

أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عمرو بن احلارث،   حلديثهذا ا
 تفرد به: ابن وهب.

، و قبل العلماء تفرده عن عمرو بن احلارث، ومع ذلك مل 246 تقدمت ترمجتهقلت: ابن وهب ثقة، 
 ينفرد به، بل اتبعه رشدين بن سعد.
. 246 تقدمت ترمجتهابلعدالة،  ، مل يتابعه أحد، لكنه ثقة معروفوأما عمرو بن احلارث فهو تفرد به

 وتفرده هذا نسيب.

 رأي الباحث:  

يقبل ف معروف ابلعدالة، هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد، ابن وهب عن عمرو بن احلارث، وهو ثقة،
 تفرده.
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م قال: وبإسناده: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلقال الطبراني:  - 334[ 255]  

 .»في اإلبل فرع، وفي الغنم فرع«

 .مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عمرو بن احلارث، تفرد به: ابن وهب  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

العزيز بن مقالص املصري، قال: ( قال: حدثنا عمر بن عبد 475أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
فة إسحاق التسرتي، قال: حدثنا حرملة بن حي . وأبو نعيم يف معر  حدثنا أيب ح، وحدثنا احلسني بن

 ( قال: حدثنا حممد بن علي، ثنا أبو العباس بن قتيبة، ثنا حرملة.4569الصحابة )

ارث عن عن أيوب بن موسى، كالمها )عبد العزيز بن مقالص، وحرملة( عن ابن وهب عن عمرو بن احل
 عن أبيه، فذكره.أن يزيد بن عبد هللا املزين، حدثه. 

( قال: حدثنا حممد بن حممد، ثنا حممد بن عبد هللا احلضرمي، 4775وأخرج أبو نعيم يف معرفة الصحابة )
 ثنا حممد بن العالء، ثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن احلارث به.

 :دراسة علة الحديث

وسى إال عمرو بن احلارث، أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن مهذا احلديث  
 تفرد به: ابن وهب.

، و قبل العلماء تفرده عن عمرو بن احلارث، ومع ذلك مل 246 تقدمت ترمجتهقلت: ابن وهب ثقة، 
 ينفرد به، بل اتبعه رشدين بن سعد.

. 246 تقدمت ترمجتهوأما عمرو بن احلارث فهو تفرد به، مل يتابعه أحد، لكنه ثقة معروف ابلعدالة، 
 نسيب.  ده هذاوتفر 

 رأي الباحث:  

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد، ابن وهب عن عمرو بن احلارث، وهو ثقة، يقبل تفرده.
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قال: نا عبد الغفار بن داود أبو حدثنا أحمد بن رشدين قال الطبراني:  - 338[ 256]

ن صالح الحراني قال: نا عيسى بن يونس، عن األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، ع

، عن عبد هللا بن عمرو، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، أنه مر به 1عبد هللا بن باباه

 .»وهو يصلي قاعدا، فقال: »إن للقاعد نصف صالة القائم

 .مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عيسى بن يونس، تفرد به: أبو صاحل احلراين  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 شيبة، قال: حدثنا حييي بن آدم، قال: حدثنا قال: حدثنا عثمان بن أيب( 1229أخرجه ابن ماجة )
 قطبة، عن األعمش، عن حبيب بن أيب اثبت، عن عبد هللا بن ابابه فذكره.

( من طريق منصور 1659(، والنسائي )950(، وأبو داود )735)  -  120  صحيحهمسلم يف  وأخرج  
 .عمروعن هالل بن يساف، عن أيب حي ، عن عبد هللا بن  

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد أيب صاحل احلراين عن عيسى بن يونس عن األعمش.هذا احلديث أعله الطرباين  

عيسى بن يونس ثقة مامون، تقدمت ترمجته  . وكذا8برقمحلراين ثقة، تقدمت ترمجته أبو صاحل ا قلت:
، وأيضا  (1229جة )ما  ابن أخرج  كما  األعمش، بل اتبعه قطبة،    عن  مل ينفرد به، ومع ذلك  253برقم  

 روي عن ابن عمر بطريق آخر كما ذكرت يف التخريج، وخمرج يف صحيح مسلم.

 رأي الباحث:  

وأبو صاحل احلراين األعمش،  أيب صاحل احلراين عن عيسى بن يونس عن  هذا احلديث أعله الطرباين، بتفرد  
 مل ينفرد به بل اتبعه قطبة.  ذلكومع  ثقة، وكذا عيسى بن يونس ثقة،  

 
 
 
 

 
 ( و ةل: "هق ". 3220لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
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 2قال: نا الربيع بن سليمان 1حدثنا أحمد بن رشدينقال الطبراني:  - 356[ 725]  

قال: نا الشافعي قال: نا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، 
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ وحده 

 .بخمس وعشرين درجة«

 مل يرو هذا احلديث عن مالك إال الشافعي.  براني:قال الط
 :الحديثتخريج 

وأخرج أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري يف "األوسط يف السنن واإلمجاع واإلختالف" 
( قال:  4957( قال: أخربان الربيع، قال: أخربان الشافعي. وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى )1859)

بو صادق حممد بن أمحد هللا احلافظ، وأبو بكر بن احلسن، وأبو زكراي بن أيب إسحاق، وأ  أخربان أبو عبد
( 4958العطار قالوا: ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي. ويف )
املأمون، ثنا قال: أخربان أبو عبد هللا احلافظ، ثنا أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم احلريي الثقة 

لرمحن قاال: ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ روح بن إبراهيم بن أيب طالب، وعبد هللا بن حممد بن عبد ا
 عبادة. 
 فذكره..  ام مالك عن أيب الزاند عن األعرج)روح بن عبادة، والشافعي( عن اإلم  –كالمها  

  بن سعيد. ويف ( قال: حدثنا حي10121(. وأمحد )2رقم  1/129وأخرجه اإلمام مالك )  
( قال: حدثنا 245 – 649) لم يف صحيحهمس( قال: قرأت على عبد الرمحن: مالك. و 10305)

( قال: حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري، حدثنا معن. والنسائي يف 216حي  بن حي . والرتمذي )
دريس األنصاري، ( قال: أخربان احلسني بن إ2053( قال: أخربان قتيبة. وابن حبان )914"الكربى" )

 أخربان أمحد بن أيب بكر.
وحي  بن حي ، ومعن، وقتيبة، وأمحد بن أيب بكر( عن مالك عن ابن شهاب  مجيعهم )حي  بن سعيد،

 الزهري عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة فذكره.
 :دراسة علة الحديث

مام الشافعي ثقة إمام، ومل يرو اإل، و هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك
وهو ثقة صاحب شافعي، وروى روح بن عبادة عن اإلمام مالك مثل رواية اإلمام عنه إال روح بن عبادة،  

 الشافعي.
ورواه املزين، وحرملة عن اإلمام الشافعي، عن اإلمام مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب، عن 

 .أيب هريرة

 
 ( 3 ك ض دف  قلمت  ذمجتهللا بذ ث ) - 1
 ( 1894  ) ك ملذبدع مبن سردمةن مبن اببل معبةر مملذميي أبك حممل مملصذي مملؤلن صةرح ملشةا ي هق - 2
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اإلمام عن    (ن أيب بكرحي  بن سعيد، وحي  بن حي ، ومعن، وقتيبة، وأمحد بناس )وهو موافق ملا رواه ال

 مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة فذكره.
 .1وذكر الدار قطين االختالف على مالك بن أنس يف هذا احلديث، ومل يرجح

عقب عليه بقوله: "كذا رواه الربيع، عن اإلمام وذكر البيهقي طريق اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك، ف
كتاب اإلمامة، ورواه املزين، وحرملة عن اإلمام الشافعي، عن اإلمام مالك، عن ابن شهاب ي يف  الشافع

عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو املشهور عن اإلمام مالك 
وطأ عدة م يف روايته، ومنهم زعم أن اإلمام مالك بن أنس روى يف املفمن احلفاظ من زعم أن الربيع واه

أحاديث رواها خارج املوطأ بغري تلك األسانيد وهذا من مجلتها، فقد رواه روح بن عبادة عن مالك حنو 
 2رواية الربيع"

 رأي الباحث:
ام، ومع ذلك شافعي ثقة إم، واإلمام الهذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك

 هذا يدل على أن احلديث مروي عن مالك بسندين. وهللا أعلم.ادة. و مل ينفرد به، بل اتبعه روح بن عب
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1533ر ث  8/222ابرل مللمر  طب ) - 1
 ( 4957سنن ملهربين لربدهقي ) - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: قال الطبراني:   -  363[  258]

لح، عن سالم بن عبد هللا بن أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: نا داود بن صا
الصديق، وعمر بن الخطاب، وناسا من أصحاب رسول هللا عمر، عن أبيه، أن أبا بكر  

صلى هللا عليه وسلم، جلسوا بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فذكروا أعظم 
الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد هللا بن عمرو بن العاص أسأله 

أخبرتهم، فأنكروا ذلك عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم ف
ووثبوا إليه جميعا. فأخبرهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن ملكا من 
بني إسرائيل أخذ رجال فخيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل 

فاختار أنه يشرب الخمر، وأنه لما شرب، لم يمتنع  لحم الخنزير، أو يقتلوه إن أبى.
ء أرادوه منه«. وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنا حينئذ: »ما من من شي

أحد يشربها فتقبل له صالة أربعين ليلة، وال يموت وفي مثانته منها شيء إال حرمت 
 عليه الجنة، وإن مات في األربعين مات ميتة جاهلية« .

إال هبذا اإلسناد،   1ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن عمر، عن عبد هللا بن عمر  طبراني:قال ال 
 تفرد به: الدراوردي.
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا يعقوب بن محيد، واحلاكم يف املستدرك 810أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
عن –كالمها    ، ثنا سعيد بن أيب مرمي.بن شريك( قال: حدثنا علي بن محشاذ العدل، ثنا عبيد  7236)

 عبد العزيز بن حممد الدراوردي قال: ان داود بن صاحل، عن سامل بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه فذكره.
 :دراسة علة الحديث

 الدراوردي.  بتفردهذا احلديث أعله الطرباين  
هذا، كما ه هذا، وصحح حديثه وقبل العلماء تفرد ،243ترمجته برقم  تتقدم، ثقةقلت: الدراوردي 

 قال احلاكم عقب هذا احلديث " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه".
.  2وقال اهليثمي: رواه الطرباين يف األوسط ورجاله رجال الصحيح خال داود بن صاحل التمار وهو ثقة

 .3وذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق
 (.2695الصحيحة )(، وأورده يف  2370) يف صحيح الرتغيب  وصححه األلباين
 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد الدرا وردي، وهو ثقة، واحلديث صححه احلاكم، والذهيب، واأللباين 
 وغريهم من العلماء. 

 
   كام يف مأصل "ابمذ" وملصكمب "ابمذو" كمة ك خيفي.  ةل محملق  - 1
 ( 8174جممع ملزومئل ) - 2
 ( 1790ملتقذوح ) - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي قال الطبراني:    -  367[  259]

 قال: نا األعمش، ومسعر بن كدام، وأشعث بن سوار، عنقال: نا حفص بن غياث 
زياد بن عالقة، عن أسامة بن شريك قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 
مسجد منى، فأتاه ناس من األعراب، فقالوا: يا رسول هللا، ما خير ما أعطي اإلنسان؟ 

 .قال: »الخلق الحسن«
 غياث.شعث بن سوار إال حفص بن  مل يرو هذا احلديث عن أ  قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا عبدان بن أمحد، ثنا سهل بن عثمان، ثنا حفص 481أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 بن غياث، عن أشعث عن زايد بن عالقة، فذكره.

عودي. حدثنا وكيع، حدثنا املس  ( قال:18454( قال: حدثنا سفيان. و"أمحد" )845أخرجه احلميدي )
( قال: حدثنا مصعب بن 18456حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة. ويف )( قال: 18454ويف )

قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا أبو   291سالم، حدثنا األجلح. و"البخاري" )يف األدب املفرد(  
سفيان، ومسعر.   نا أبو بكر، ان وكيع، عن ( قال: حدث1468عوانة. وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )

 قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وهشام بن عمار، قاال: حدثنا سفيان بن عيينة.   3436جة"  و"ابن ما
 عن زايد بن عالقة، فذكره. مجيعهم

 :دراسة علة الحديث

عن أشعث بن هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد حفص بن غياث عن أشعث، قال: مل يرو هذا احلديث  
 بن غياث.  سوار إال حفص

قلت: هو كما قال الطرباين، وحفص بن غياث ثقة، قال ابن حجر: "ثقة فقيه تغري حفظه قليل يف 
 .1اآلخر"

وأما احلديث فقد روي أبسانيد جياد عن زايد بن عالقة من غري هذا الوجه، كما ذكرت يف ختريج 
 احلديث آنفاً.

 رأي الباحث:  

قه ثقات، معروفني غياث عن أشعث، لكنه ثقة، وكذا من فو احلديث أعله الطرباين بتفرد حفص بن  هذا  
 ابلعدالة، من رجال الصحيح، وروى من غري هذا الوجه أبسانيد جياد.

 

 

 
 ( 1410ملتقذوح ) - 1
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قال: نا عبد هللا بن جعفر  1حدثنا أحمد بن خليد الحلبيقال الطبراني:  - 393[ 602]

محمد بن  ، عن معمر، عن قتادة، وأيوب، عن3قال: نا عبيد هللا بن عمرو 2الرقي 

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »الرؤيا الصالحة من سيرين، عن أبي هريرة، 

هللا، والتحزين من الشيطان، ومن الرؤيا ما يحدث به الرجل نفسه، فإذا رأى أحدكم  

رهها، فليقم فليصل ركعتين. وأكره الغل في النوم، ويعجبني القيد، ألنه ثبات الرؤيا يك

مؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، في آخر الزمان ال في الدين ورؤيا ال

 .ديثا أصدقكم رؤيا«تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم ح

مل يرو هذا احلديث عن معمر، عن قتادة إال عبيد هللا بن عمرو، تفرد به: عبد هللا بن   قال الطبراني:
 .جعفر

 تخريج الحديث

حدثنا عبد  ( قال:7642 معمر، عن أيوب. و"أمحد")( قال: أخربان20352أخرجه عبد الرزاق )
رافع،  ( قال: وحدثين حممد بن6 - 2263) مسلم يف صحيحهالرزاق، أخربان معمر، عن أيوب. و 

( قال: حدثنا احلسن بن علي اخلالل، 2291) والرتمذي حدثنا عبد الرزاق، أخربان معمر، عن أيوب.

 حدثنا عبد الرزاق، أخربان معمر، عن أيوب.
( قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخربان معاذ بن هشام، حدثنا أيب، عن 2263)أخرج مسلم و   

( قال: أخربان حممد بن عبد هللا الرقاشي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، 2206و"الدارمي" )  قتادة.
، حدثنا يزيد بن ( قال: حدثنا أمحد بن أيب عبيد هللا السليمي البصري2280و"الرتمذي" )  عن قتادة.  

بن إبراهيم، ( قال: أخربان إسحاق 7607) زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة. و"النسائي" يف "الكربى"
( قال: أخربان أمحد 10680قال: أخربان معاذ بن هشام، قال: حدثين أيب، عن قتادة. ويف "الكربى" )

 يد، عن قتادة. بن أيب عبيد هللا، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا سع
 كالمها )أيوب السختياين، وقتادة( عن حممد بن سريين، فذكره.

 
ل ملا يب: كةن صةرح ررر  وم ذا   وطةل ابمذجل  مة ابرمت   ةل مللمر طب: هق . ولكذجل مبن ربةن يف " ملثقةت ". و ة  -  1

 ( 489/ 13بهللا أبسة. ملنبالء )
وهقهللا مبن م ني  وأبك رة . و ةل ملناةئي: لدم بهللا أبس  بل أن وتغع. و ةل مبن ربةن: ومل وهن مختالطهللا مختالطة   -  2

 (. 2/403اةرشة. مملدزمن )
 (. 4327   ةلهللا مبن رجذ. ملتقذوح )هق  اقدهللا رمبة و ث  - 3
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 :الحديثدراسة علة 

 هذا احلديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب. ورواه هشام وسعيد عن قتادة.

 .قتادة وأيوبورواه عبيد هللا بن عمر عن معمر عن 

: عن معمر، عن قتادة إال عبيد هللا بن عمرو، تفرد بهفأعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث    
 عبد هللا بن جعفر.

 ل الطرباين، مل أجده عن معمر عن قتادة إال هبذا اإلسناد.قلت: هو كما قا

ولكن عبيد هللا بن عمرو ثقة، وكذا عبد هللا بن جعفر ومن بعده ثقات، فمن احملتمل أن يروى معمر عن 
 فقط، ومرة رواه عن أيوب وقتادة كليهما.كليهما، فرواه مرة عن أيوب  

 رأي الباحث:  

فرد، لكن رواته ثقات، وتفرده ليس فيه املخالفة، بل من قبيل زايدة الثقة، هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلت
 فيقبل تفرده.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا محمد بن قال الطبراني:  - 397[ 261]

أبي الدرداء  ، عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي عبيد هللا مسلم بن مشكم، عن مهاجر

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال ألفين ما نوزعت أحدا منكم على الحوض، قال: قال  

فأقول: هذا من أصحابي فيقال: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك«. قال أبو الدرداء: يا 

 .منهم. قال: »لست منهم« نبي هللا، ادع هللا أن ال يجعلني

 .مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن مشكم إال يزيد بن أيب مرمي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث

(  768( قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حي  بن محزة. ويف )767أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة )
،  1405اين يف مسند الشاميني )قال: حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا أيب، حدثنا حممد بن مهاجر.  والطرب 

ال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب، ثنا أبو توبة الربيع بن انفع، ثنا حممد بن مهاجر، ح ( ق1413و
( قال:  1151وحدثنا حممد بن أيب زرعة، ثنا هشام بن عمار، قال: ثنا حي  بن محزة. ومتام يف فوائده )

نا أبو توبة مد بن عبد الرمحن بن األشعث الدمشقي، ثأخربان أبو علي احلسن بن حبيب، ثنا أبو بكر حم
كالمها )حي  بن محزة وحممد بن مهاجر( عن يزيد بن أيب   الربيع بن انفع احلليب، ثنا حممد بن مهاجر.

 مرمي، عن أيب عبيد هللا مسلم بن مشكم، عن أيب الدرداء فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 مشكم إال يزيد بن أيب مرمي.ل: مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قا

 .1قلت: تفرد به يزيد بن أيب مرمي، ذكره ابن حجر يف التقريب وقال: ال أبس به
وله شاهد من حديث أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم، أخرجه مسلم يف صحيحه برقم 

(2295-29 .) 

 رأي الباحث:  

مرمي عن مسلم بن مشكم، ويزيد مقبول، والتفرد عن د بن أيب لتفرد، تفرد به يزيهذا اإلسناد معلول اب
 مثل هذا ال يقبل، لكن احلديث صحيح من أجل الشاهد.

 
 ( 7775ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا محمد بن قال الطبراني:  - 401[ 262]

ثلة بن األسقع، فقال: ، عن حيان أبي النضر قال: لقيت وا1مهاجر، عن يزيد بن عبيدة

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »قال هللا عز وجل: أنا عند ظن عبدي 

 .بي، إن ظن خيرا فخير، وإن ظن شرا فشر«
 مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن عبيدة إال حممد بن مهاجر  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

عن ( 16979أيب السائب. ويف )مان، يعين ابن الوليد بن سلي عن( 16016) أخرجه اإلمام أمحد
( 209الكبري )  يزيد بن عبيدة. والطرباين يف  من طريق (  461هشام بن الغاز. وابن حبان يف صحيحه )

 يزيد بن عبيدة.  من طريق 

 ثالثتهم )الوليد بن سليمان، وهشام بن الغاز، يزيد بن عبيدة( عن حيان أيب النضر، فذكره.

 :علة الحديث دراسة

 مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن عبيدة إال حممد بن مهاجر.  ا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:ذه

هو كما قال الطرباين، مل يرو عن يزيد بن عبيدة إال حممد بن مهاجر، وهو ثقة، وكذا من فوقه، والتفرد 
حة، كما أخرجه احلاكم أبسانيد جياد، وطرق صحينسيب، ر وي عن حيان أيب النضر من غري هذا الوجه،  

، وقال: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه" وأقره الذهيب فقال: "صحيح 7603 املستدرك يف
( وصححه األلباين يف خترجيه 35، و34، 633على شرط مسلم". وأخرجه ابن حبان يف صحيحه )

 على صحيح ابن حبان.

 رأي الباحث:  

حلديث، ألن تفرده نسيب، ورواته تفرده ال تقدح يف صحة االطرباين ابلتفرد، لكن هذا احلديث أعله 
 ثقات، معروفني ابلعدالة.

 

 

 
 ( 7755 ك صلو . ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاوية بن   قال الطبراني:  -  403[  263]

سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي أن رجال 

نبيا كان آدم؟ قال: »نعم« . قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: »عشرة قال: يا رسول هللا، أ

رة قرون« . قال: يا رسول هللا، كم قرون« . قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: »عش

 .كانت الرسل؟ قال: »ثالثمائة وخمسة عشر«
 .ن سالمال يروى هذا احلديث عن أيب أمامة إال هبذا اإلسناد. تفرد به: معاوية ب  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أيب، ثنا الربيع بن انفع احلليب بطرسوس. وابن 15183أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه )
( قال: أخربان حممد بن عمر بن يوسف، حدثنا حممد بن عبد امللك بن 6190حبان يف صحيحه )

حلليب، ثنا أبو : حدثنا أمحد بن خليد ا( قال7545زجنويه، حدثنا أبو توبة. والطرباين يف املعجم الكبري )
( قال: حدثين إبراهيم بن إمساعيل القارئ، ثنا عثمان 3039توبة الربيع بن انفع. واحلاكم يف املستدرك )

أربعتهم عن أيب توبة الرفيع بن انفع عن معاوية  بن سعيد الدارمي، ثنا أبو توبة الربيع بن انفع احلليب. 
 ل: حدثين أبو أمامة الباهلي فذكره.أنه مسع أاب سالم، يقو  بن سالم، عن زيد بن سالم،

 :دراسة علة الحديث

 .220تقدم يف احلديث رقم    ثقة،ـ، وهو  معاوية بن سالم  بتفردهذا احلديث أعله الطرباين  
 "صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهيب.  وقال:  (3039يف املستدرك )هذا احلديث  احلاكم  وذكر  

 .وصححه األلباين

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن تفرده ال تقدح يف صحة احلديث، ألن رواته ثقات، معروفني 
 ابلعدالة، وصححه العلماء النقاد.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاوية  قال الطبراني:  - 407[ 264]  

سالم، يقول: حدثني السلولي، عن سهل بن  بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا

لم يوم حنين، فأطنبوا السير الحنظلية، أنهم ساروا مع رسول هللا صلى هللا عليه وس

ه وسلم فجاء رجل حتى كان عشية، فحضرت الصالة عند رسول هللا صلى هللا علي

فإذا فارس، فقال: يا رسول هللا، إني انطلقت بين أيديكم، حتى طلعت جبل كذا وكذا، 

أنا بهوازن على بكراتهم، بظعنهم، ونعمهم، وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول 

لى هللا عليه وسلم وقال: »تلك غنائم المسلمين جميعا إن شاء هللا« . ثم قال: هللا ص

سنا الليلة؟« فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول هللا. فقال: »اركب« »من حار

فجاء إلى رسول هللا، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ، فركب فرسا له،

ي أعاله وال نغرن من قبلك الليلة« ، فلما أصبحنا »استقبل هذا الشعب، حتى تكون ف

إلى مصاله، فركع ركعتين، ثم قال: »هل حسستم خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

وب بالصالة فجعل رسول هللا صلى فارسكم؟« فقال رجل: يا رسول هللا، ما حسسناه. فث

صالته، وسلم قال: هللا عليه وسلم وهو في الصالة يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى 

، فإذا هو قد »أبشروا، فقد جاءكم فارسكم«، فجعلنا ننظر إلى خالل الشجر في الشعب

جاء حتى وقف على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إني قد انطلقت، حتى كنت 

ي أعلى هذا الشعب، حيث أمرني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت ف

ما، فنظرت، فلم أر أحدا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »قد الشعبتين كلتيه

 .ن ال تعمل بعدها«أوجبت، فال عليك أ

 .سالمال يروى هذا احلديث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: معاوية بن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا الربيع بن انفع، أبو توبة. و"النسائي" يف "الكربى" 2501و 916أخرجه أبو داود )
( قال: 487توبة. و"ابن خزمية" )( قال: أخربان حممد بن حي  بن حممد ، قال: حدثنا أبو 8819)

يب تؤبة، الربيع بن انفع. وأبو حدثناه حممد بن حييي )ح( وحدثناه فهد بن سليمان، قال: قرأت على أ
جستاين، قاال: ثنا أبو توبة. ( قال: حدثنا حممد بن عامر، وأبو داود الس7481عوانة يف مستخرجه )
عفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم احلافظ، هبمدان، ثنا ( قال: أخربانه أبو ج865واحلاكم يف املستدرك )

( قال: أخربين أمحد بن حممد بن سلمة 2433فع. ويف )إبراهيم بن احلسني، ثنا أبو توبة الربيع بن ان
 توبة الربيع بن انفع احلليب.العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، أنبأ أبو  

معاوية بن سالم، عن زيد، يعين ابن سالم، أنه مسع أاب كالمها )الربيع أبو توبة، ومعمر( قاال: حدثنا 
 لية، فذكره. سالم، قال: حدثين السلويل، عن سهل بن احلنظ
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 :دراسة علة الحديث

ال يروى هذا احلديث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: معاوية بن  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 سالم.

. 220احلديث رقم  يف    تقدمت ترمجتهقلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به معاوية بن سالم، وهو ثقة،  
 آخره صحيح على شرط ملستدرك: " هذا اإلسناد من أوله إىلوقال احلاكم بعد إيراد احلديث يف ا

أهنما مل خيرجا مسانيد سهل بن احلنظلية لقلة رواية التابعني عنه وهو من كبار الصحابة الشيخني »غري 
 .1على ما قدمت القول يف أوانه"

 ايب كبري".ووافقه الذهيب يف التلخيص فقال: "على شرط البخاري ومسلم لكن مل خيرجا لسهل وهو صح

وهو كما  إيراد قول احلاكم والذهيب: " ( وقال بعد378وكذا وافقهما األلباين، وأورده يف الصحيحة )
 قاال".

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد معاوية بن سالم، لكنه ثقة، وكذا من فوقه ثقات، واحلديث صححه 
 احلاكم، والذهيب، واأللباين. رمحهم هللا.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2433مملاتلره ) - 1
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هللا بن جعفر الرقي حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد قال الطبراني:  - 410[ 265]  

قال: نا أبو المليح، عن الزهري، عن أنس قال: خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فعرض له أعرابي، وقال: متى الساعة؟ فقال: »ما أعددت لها؟« قال: ما أعددت لها 

 .ر أني أحب هللا ورسوله قال: »فأنت مع من أحببت«من خير أحمد عليه نفسي، غي
 .مل يرو أبو املليح عن الزهري، عن أنس غري هذا  الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سفيان. ويف 12075( قال: حدثنا سفيان. و"أمحد" )1224أخرجه احلميدي )
من طريق  (162 -2639) مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر. و 12692)

 ر( عن الزهري، فذكره.كالمها )سفيان ، ومعم سفيان ومعمر.

(  11522سعيد بن حفص النفيلي. وأبو عوانة يف مستخرجه )  من طريق(  536وأخرجه متام يف فوائده )
 عن أيب املليح عن الزهري عن أنس فذكره.  _كالمها  علي بن معبد. من طريق 

 :دراسة علة الحديث

يرو أبو املليح عن الزهري، عن أنس برواية أيب املليح عن الزهري، قال: مل  هذا احلديث أعله الطرباين
 غري هذا.

 . 1قلت: أبو املليح هو احلسن بن عمر الرقي، ثقة

 وحديثه هذا موافق ملا رواه سفيان، والزهري عن أنس، وما رواه محيد وغريه عن أنس.

( من طريق أيب املليح 377ه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )ووقفت أيضا على حديث آخر، أخرج
 ي عن أنس. وهو حديث "رأس مائة سنة ال يبقى أحد ممن هو على ظهر األرض اليوم حي".عن الزهر 

 فقول الطرباين، ميكن من أجل عدم اطالعه على هذه الرواية.

 رأي الباحث:  

زهري عن أنس، لكنه ثقة، ومعروف ابلعدالة، وأخرج هذا احلديث أعله الطرباين برواية أيب املليح عن ال
 ر من طريق أيب املليح عن الزهري عن أنس. الطحاوي حديثا آخ
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي قال الطبراني:  - 411[ 266]

قال: نا عيسى بن يونس، عن سليمان التيمي، عن أنس، أن النبي صلى هللا عليه 

فقلت: يا : »رأيت ليلة أسري بي رجاال تقطع ألسنتهم بمقاريض من نار، وسلم قال

 .جبريل، من هؤالء؟ قال: هؤالء خطباء من أمتك يأمرون الناس بما ال يفعلون«
 .مل يرو هذا احلديث عن سليمان التيمي إال عيسى بن يونس  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

ا إسحاق بن أيب إسرائيل، حدثنا معتمر. وأبو نعيم يف ( قال: حدثن4069أخرجه أبو يعلى املوصلي )
( قال: حدثنا طلحة بن احلسن العويف ، ثنا حممد بن علوية املصيصي ، ثنا 8/172حلية األولياء )

(  4611يوسف بن سعيد بن مسلم ، ثنا عبد هللا بن موسى ، ثنا ابن املبارك. والبيهقي يف شعب اإلميان )
ين، ان عارم بن الفضل احلافظ، ان أبو العباس هو األصم، ان حممد هو الصنعا قال: أخربان أبو عبد هللا
 عن معتمر بن سليمان.

 كالمها )ابن املبارك، ومعتمر( عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، فذكره.

 ( قال: قال: حدثنا ابن فضالة. 2172وأخرجه أبو داود الطيالسي )

( قال: حدثنا يونس. ويف 13421دثنا وكيع. ويف )( قال: ح12856( و )12211وأخرج أمحد )
( قال: حدثنا احلسن بن موسى. ثالثتهم 1222( قال: حدثنا حسن. و"عبد بن محيد" )13515)

 )وكيع، ويونس، وحسن( عن محاد بن سلمة.

 كالمها )ابن فضالة، ومحاد بن سلمة( عن علي بن زيد، عن أنس، فذكره.

ل قال: ان ( قال: حدثنا إبراهيم قال: ان حممد بن املنها2832ط )وأخرجه الطرباين يف املعجم األوس
يزيد بن زريع، عن هشام الدستوائي، عن املغرية، خنت مالك بن دينار. وأبو نعيم يف حلية األولياء  

( قال: حدثنا أبو نصر احلنبلي النيسابوري، ثنا عبد هللا بن إبراهيم أبو احلسن ، ثنا حممد بن 8/43)
 ية ، ثنا إبراهيم بن أدهم. ثنا أمحد بن سفيان النسائي ، ثنا ابن مصفى ، ثنا بق  سهل العطار،

 كالمها )إبراهيم بن أدهم، و املغرية( عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك.

( قال: حدثنا موسى بن هارون، ان حجاج بن الشاعر، ان 8223وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
دينار. وابن أيب داود   الدالل، ان هشام الدستوائي، عن املغرية، خنت مالك بنسهل بن محاد أبو عتاب  
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( قال: حدثنا عبد هللا حدثنا حممد بن حي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا صدقة 254يف املصاحف )

 قال: وحدثنا احلسن بن أيب جعفر.

مة بن عبد هللا بن أنس، عن أنس كالمها )املغرية، واحلسن بن أيب جعفر( عن مالك بن دينار، عن مثا  
 بن مالك.

( من طريقه، قال: حدثنا 570(، وابن أيب الدنيا يف الصمت )1535الرزاق يف تفسريه )وأخرجه عبد 
ن قتادة، عن احلسني بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخربان جعفر بن سليمان، عن عمر بن نبهان، ع 

 أنس. 

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن  قال:رباين بتفرد عيسى بن يونس عن سليمان التيمي، هذا احلديث أعله الط
 سليمان التيمي إال عيسى بن يونس. 

 . وكذا بقية رجاله ثقات.1قلت: عيسى بن يونس ثقة، ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: ثقة مأمون

بن سليمان، كما أخرج  ومع ذلك مل ينفرد به عيسى بن يونس عن سليمان التيمي، بل اتبعه معتمر  
(. وكذا اتبعه ابن املبارك، كما 4611(، والبيهقي يف شعب اإلميان )4069روايته أبو يعلى املوصلي )

 (.  8/172أخرج روايته أبو نعيم يف حلية األولياء )

 احلديث مبجموع هذه الطرق صحيح بال ريب، واحلمد هلل رب العاملني.قلت: ومجلة القول: أن  

  رأي الباحث: 

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عيسى بن يونس عن سليمان التيمي، لكنه ثقة مأمون، ومع ذلك قد 
 توبع، كما ذكرت يف الدراسة آنفا.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاوية قال الطبراني:  - 421[ 267]  

ي النعمان بن بشير قال: بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثن

كنت عند منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أن ال أعمل عمال 

أن ال أعمل عمال بعد اإلسالم إال بعد اإلسالم إال أن أسقي الحاج. وقال اآلخر: ما أبالي  

هم الجهاد في سبيل هللا أفضل مما قلتم. فزجرأن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: 

عمر، وقال: »ال ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو يوم 

عز  الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه«، فأنزل هللا

 .1وجل: }أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باهلل{ اآلية
 .ث عن النعمان إال هبذا اإلسنادال يروى هذا احلدي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: قال عبد هللا وجدت يف كتاب أيب خبط يده: كتب إىل الربيع بن 18367) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثين حسن بن 111  -1879)  مسلم يف صحيحهانفع أبو توبة يعين احلليب فكان يف كتابه. و 

( قال: حدثنا أيب ثنا أبو توبة الربيع  6/1767 حامت يف تفسريه )علي احللواين، حدثنا أبو توبة. وابن أيب
( قال: أخربان حممد بن عبد هللا بن عبد السالم، ببريوت، 4591ن انفع. وابن حبان يف صحيحه )ب

كالمها )أبو توبة الربيع بن انفع،   قال: حدثنا حممد بن خلف الداري، قال: حدثنا معمر بن يعمر. 
النعمان بن معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه مسع أاب سالم، يقول: حدثين ومعمر بن يعمر( عن 

 بشري فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 ال يروى هذا احلديث عن النعمان إال هبذا اإلسناد".  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

وكذا   .220حديث رقم    ت ترمجتهتقدمقلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به معاوية بن سالم، وهو ثقة  
 من فوقه ثقات، معروفني ابلعدالة، واحلديث خمرج يف مسلم.

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، معروفني ابلعدالة، وقبل العلماء تفردهم، وهو 
 خمرج يف صحيح مسلم هبذا اإلسناد.
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أبو توبة قال: نا محمد بن د بن خليد قال: نا حدثنا أحمقال الطبراني:  - 422[ 268]

مهاجر قال: حدثني العباس بن سالم، عن أبي سالم، عن أبي أمامة الباهلي، عن 

عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول ما بعث، وهو يومئذ 

قلت:  مستخف، فقلت: ما أنت؟ قال: »أنا نبي« قلت: وما نبي؟ قال: »رسول هللا« .

قال: »نعم« قلت: بم أرسلك؟ قال: »بأن تعبدوا هللا، وتكسروا األوثان،  فاهلل أرسلك؟

وتصلوا األرحام« . قلت: نعم أرسلك، فمن تبعك على هذا؟ قال: »حر وعبد« يعني: 

أبا بكر وبالال، فكان عمرو بن عبسة يقول: أنا ربع اإلسالم، فأسلمت، ثم قلت: أتبعك 

 .مك، فإذا سمعت أنا قد ظهرنا، فأتنا«»ال، ولكن الحق بقويا رسول هللا؟ قال: 
 .مل يرو هذا احلديث عن العباس بن سامل إال حممد بن مهاجر  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

شداد بن  من طريق ( 17019عمرو بن عبد هللا. ويف ) من طريق ( 17016يف ) أخرجه اإلمام أمحد
(  294  -  832)  مسلم يف صحيحهالقاسم. و   من طريق   298عبد بن محيد  أخرج  و   .عبد هللا الدمشقي

قال: حدثين أمحد بن جعفر املعقري، حدثنا النضر بن حممد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن 
 . مجيعهم عن أيب أمامة.عبد هللا، أبو عمار، وحي  بن أيب كثري

(  1410اين يف مسند الشاميني )والطرب .( قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي260و"ابن خزمية" )  
توبة الربيع بن انفع، ثنا حممد بن مهاجر، عن العباس   أيبكالمها عن    .قال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب

 عن أيب أمامة.  بن سامل، عن أيب سالم

 :دراسة علة الحديث

 حممد بن مهاجر.  مل يرو هذا احلديث عن العباس بن سامل إالطرباين ابلتفرد، قال:  هذا اإلسناد أعله ال

قلت: مل يرو عن العباس بن سامل إال حممد بن مهاجر، وهو ثقة، وتفرده نسيٌب، واحلديث روى عن أيب 
 أمامة بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، وخمرج يف صحيح مسلم.

 رأي الباحث:  

 فتفرده مقبول.  ،ومل خيالف أحداهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، معروفني ابلعدالة،  
 خمرج يف صحيح مسلم.  احلديثو 
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي قال الطبراني:  - 435[ 269]

عدي بن ثابت، عن أبي حازم، قال: نا عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن  

لقد هممت أن آمر عن أبي هريرة قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »

بالصالة فتقام، ثم آمر رجال يصلي بالناس، ثم آخذ حزما من حطب، ثم آتي أقواما في 

 .دورهم ال يشهدون الصالة، فأحرق عليهم بيوتهم«

 .احلديث عن عدي بن اثبت إال زيد بن أيب أنيسةمل يرو هذا    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 زيد بن أيب أنيسة.مل أجده عن عدي بن اثبت إال من طريق  

 وأما احلديث فر وي بطرق كثرية عن أيب هريرة.

من طريق األعرج   (251  -651  مسلم يف صحيحه(، و 7224، و644)  البخاري يف صحيحهأخرجه  
 عن أيب هريرة.

 يد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة.من حديث مح  (2420)  البخاري يف صحيحهأخرجه  و 

من طريق أيب صاحل عن  (252 – 651) سلم يف صحيحهم(، و 657) البخاري يف صحيحهأخرجه 
 أيب هريرة.

 :دراسة علة الحديث

 زيد بن أيب أنيسة"." مل يرو هذا احلديث عن عدي بن اثبت إال  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

ديث يف احل تقدمت ترمجتهقلت: مل أجده عن عدي بن اثبت إال من طريق زيد بن أيب أنيسة، وهو ثقة 
 .ذكرت بعضها يف ختريج احلديث. وتفرده نسيب، واحلديث روى بطرق كثرية عن أيب هريرة، كما  201

 رأي الباحث:   

عدي بن اثبت، وزيد بن أيب أنيسة ثقة، وتفرده نسيب، هذا اإلسناد معلول بتفرد زيد بن أيب أنيسة عن 
 واحلديث خمرج يف الصحيحني عن أيب هريرة بطرق غري هذا.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي قال الطبراني:  - 437[ 270]

ال قال: نا عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء، عن جابر قال: كنا 

نمسك لحوم األضاحي فوق ثالثة أيام، »فأمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

 نأكل ونتزود« .
 يروه عن زيد إال عبيد هللا بن عمرو.  مل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخربان زكراي بن عدي. وأبو  (31 – 1972) مسلم يف صحيحهأخرجه 
 ( قال: حدثنا هالل بن العالء الرقي، قال: ثنا أيب. 7869عوانة يعقوب بن إسحاق يف مستخرجه )

( عن عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عطاء،  كالمها ) زكراي بن عدي، و العالء الرقي
 عن جابر، فذكره.

 :لحديثدراسة علة ا

 " مل يروه عن زيد إال عبيد هللا بن عمرو".هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

ات، قلت: رجاله ثقات، أمحد بن خليد، وعبد هللا بن جعفر الرقي، وعبيد هللا بن عمرو )ثالثتهم( ثق
 .260ترامجهم يف احلديث رقم    توتقدم

 .201برقم    تقدمت ترمجتهوكذا زيد بن أيب أنيسة ثقة،  

 رأي الباحث:   

 واحلديث خمرج يف صحيح مسلم.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات،  
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قال:   حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبيد بن هشام الحلبيقال الطبراني:    -  450[  271]

إسماعيل بن أبي خالد، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن نا عبيد هللا بن عمرو، عن 

 .عازب، أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان »يقرأ في العشاء بالتين والزيتون«
مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال عبيد هللا بن عمرو، تفرد به: عبيد  قال الطبراني:

 .بن هشام

 ريج الحديث:تخ

( 769( قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. ويف )767) البخاري يف صحيحهأخرجه اإلمام 
( قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا 4952قال: حدثنا خالد بن حي ، قال: حدثنا مسعر. ويف )

( قال:  175 – 464) مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر. و 7546شعبة. ويف )
( قال: حدثنا قتيبة بن 176 – 464حدثنا عبيد هللا بن معاذ العنربي، حدثنا أيب، حدثنا شعبة. ويف )

( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن 177 – 464سعيد، حدثنا ليث، عن حي  وهو ابن سعيد. ويف )
 ب فذكره.اء بن عاز ثالثتهم عن عدي بن اثبت، عن الرب   منري، حدثنا أيب، حدثنا مسعر.

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال عبيد هللا  "هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: 
 بن عمرو، تفرد به: عبيد بن هشام".

قلت: مل أجده عن إمساعيل بن أيب خالد إال هبذا اإلسناد، وعبيد بن هشام ذكره الذهيب يف التاريخ 
وقال أبو داود: ثقة، إال أنه تغريَّ يف آخر أمره. لقَّن أحاديث   .وقال: قال أبو حامت: صدوق(  5/1179)

( "صدوق تغري يف 4398وقال النَّسائّي: ليس ابلقوّي. وقال ابن حجر يف التقريب ) .ليس هلا أصل
 .260  تقدمت ترمجتهوعبيد هللا بن عمرو ثقة،    آخر عمره فتلقن".

 (.438)  التهذيب رقم  تقريبافظ يف  لد ثقة ثبت. قاله احلوكذا إمساعيل بن أيب خا

 رأي الباحث:   

ابلتفرد، لكن التفرد فيه نسيب، وقد صح احلديث عن عدي بن اثبت، وروى هذا احلديث أعله الطرباين  
 من غري هذا الوجه أبسانيد جياد، وخمرج يف صحيح مسلم.
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: نا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا أحمد الحلبي قالقال الطبراني:  - 453[ 272]

أبي قتادة، عن قال: نا شيبان أبو معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد هللا بن 

أبيه قال: بينما نحن نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذ سمع جلبة رجال 

خلفه، فلما قضى صالته قال: »ما شأنكم؟« قالوا: أسرعنا إلى الصالة قال: »فال 

 .وا، ليصل أحدكم ما أدرك، وليقض ما فاته«تفعل

 . إال شيبانمل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب كثري  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حسن بن موسى، وحسني بن حممد، قاال: حدثنا شيبان. 22608) أخرجه اإلمام أمحد
 603)  مسلم يف صحيحهنا شيبان. و ( قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدث635" )البخاري يف صحيحهو"
( قال: حدثين إسحاق بن منصور، أخربان حممد بن املبارك الصوري، حدثنا معاوية بن سالم. 155  --
 ( قال: وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان. 603ويف )

 بيه فذكره.  بن أيب قتادة، عن أهللا  كالمها )شيبان، ومعاوية بن سالم( عن حي  بن أيب كثري، عن عبد

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "مل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب كثري إال شيبان".

البخاري يف ، وأخرج روايته هذا  1قلت: شيبان ثقة، ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: ثقة صاحب كتاب
 ينفرد به عن حي  بن أيب كثري، بل اتبعه معاوية بن سالم، وروايته خمرج (، ومع ذلك مل535) صحيحه

 يف صحيح مسلم.

 رأي الباحث:   

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد شيبان عن حي ، وهو ثقة، ومع ذلك مل ينفرد به، بل اتبعه معاوية بن 
 سالم، واحلديث خمرج يف الصحيحني.

 

 

 
 ( 2833ملتقذوح ) - 1
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ثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة الربيع بن نافع حدقال الطبراني:  - 466[ 273]

قال: نا معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثني عبد هللا 

الهوزني، أنه لقي بالال مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتسوك بحلب قال: فقلت: 

يه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء، رسول هللا صلى هللا عل  يا بالل، حدثني كيف كان مهنة

كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه هللا حتى توفي صلى هللا عليه وسلم. وكان إذا أتاه 

اإلنسان المسلم فرآه عاريا، يأمرني به، فأنطلق، وأستقرض فأشتري البردة، فأكسوه، 

فال  يا بالل، إن عندي سعة، وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين، فقال لي:

تستقرض من أحد إال مني، ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت، ثم قمت ألؤذن للصالة، 

فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار. فلما رآني قال: يا حبشي، قلت: لبيك. 

فتجهمني، وقال قوال غليظا، فقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إنما 

بالذي لي عليك، فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك،  بينك وبينه أربع، فآخذك

وال كرامة صاحبك علي، ولكني إنما أعطيتك آلخذك عبدا، فأردك ترعى لي الغنم، كما 

كنت ترعى قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. فانطلقت، ثم أذنت 

وسلم إلى أهله.  سول هللا صلى هللا عليهبالصالة، حتى إذا صليت العتمة، رجع ر

فاستأذنت عليه، فأذن لي. فقلت: يا رسول هللا إن المشرك الذي كنت ادنت منه قال 

لي: كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي، وليس عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آتي 

إلى بعض هؤالء األحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق هللا رسوله ما يقضي عنه. 

علت سيفي وجرابي ونعلي عند رأسي، واستقبلت بوجهي رجت حتى أتيت منزلي، فجفخ

األفق. فلما نمت ساعة انتبهت، فإذا رأيت علي ليال نمت، حتى انشق عمود الصبح 

األول. فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بالل أجب رسول هللا. فانطلقت 

هللا صلى هللا عليه   هن أحمالهن، فأتيت رسولحتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات، علي

وسلم، فاستأذنت، فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أبشر، فقد جاءك هللا 

بقضائك« . فحمدت هللا. فقال: »ألم تمر على الركائب المناخات األربع؟« قلت: بلى. 

ي عظيم فدك، فقال: »إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة، وطعاما أهداه إل

م اقض دينك« . ففعلت، فحططت عنهن أحمالهن، ثم علفتهن، ثم قمت فاقبضهن، ث

إلى تأذين صالة الصبح. حتى إذا صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خرجت إلى 

البقيع، فجعلت إصبعي في أذني، فناديت: من كان يطلب رسول هللا صلى هللا عليه 

ى رسول هللا صلى هللا ع وأقضي، حتى لم يبق علوسلم بدين فليحضر. فما زلت أبي

عليه وسلم دين في األرض، حتى فضل في يدي أوقيتين، أو أوقية ونصف. ثم انطلقت 

إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، وإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد في 

 كل  المسجد وحده فسلمت عليه، فقال لي: »ما فعل ما قبلك؟« فقلت: قد قضى هللا

ه، فلم يبق شيء، فقال: »أفضل شيء؟« ، فقلت: نعم، فقال: شيء كان على رسول

»انظر أن تريحني منها، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه« . 

فلم يأتنا أحد حتى أمسينا، فلما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العتمة دعاني 
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في المسجد حتى أصبح، عي لم يأتنا أحد، فبات فقال: »ما فعل ما قبلك؟« قلت: هو م

وصلى اليوم الثاني حتى كان في آخر النهار جاءه راكبان، فانطلقت بهما فأطعمتهما، 

وكسوتهما، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال: »ما فعل الذي قبلك؟« فقلت: قد أراحك 

وعنده ذلك. ثم اتبعته   هللا منه يا رسول هللا، فكبر، وحمد هللا شفقا من أن يدركه الموت

حتى جاء أزواجه، فسلم على امرأة امرأة، حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه، 

 صلى هللا عليه وسلم. 

 .ال يروى هذا احلديث عن بالل إال هبذا اإلسناد، تفرد به: معاوية بن سالم  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(  1382فع. والبزار يف مسنده )حدثنا أبو توبة الربيع بن ان ( قال:3055أخرجه أبو داود يف سننه )
قال: حدثنا الفضيل بن عبد هللا، وحممد بن عيسى التميمي، قاال: ان الربيع بن انفع. وابن حبان يف 

( قال: أخربان حممد بن عبد هللا بن عبد السالم، ببريوت، قال: حدثنا حممد بن خلف 6351صحيحه )
 مر بن يعمر.الداري، قال: حدثنا مع

ة الربيع بن انفع، ومعمر بن يعمر( عن معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه مسع أاب كالمها )أبو توب
 سالم، يقول: حدثين عبد هللا اهلوزين، أنه لقي بالال فذكره. 

 :دراسة علة الحديث

ذا اإلسناد، تفرد به: ال يروى هذا احلديث عن بالل إال هبهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 بن سالم".  معاوية

. وكذا 220حديث رقم    تقدمت ترمجتهقلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به معاوية بن سالم، وهو ثقة  
 من فوقه ثقات، معروفني ابلعدالة.

 رأي الباحث:  

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، معروفني ابلعدالة.
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بن خليد قال: نا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا أحمد قال الطبراني:  - 467[ 274]

قال: نا معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثني أبو 

أسماء الرحبي، أن ثوبان، مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: كنت قائما عند 

الم عليك يا حبر من أحبار اليهود، فقال: الس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء

محمد، فدفعته دفعة كاد يسقط منها، فقلت له: أوال تقول: يا رسول هللا؟ فقال اليهودي: 

إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إن 

فقال له رسول هللا اسمي محمد الذي سماني به أهلي« ، فقال اليهودي: جئت أسألك، 

وسلم: »ينفعك شيء إن حدثتك؟« قال: أسمع بأذني، فنكت بعود كان  صلى هللا عليه

معه، فقال: »سل« . فقال اليهودي: أين الناس يوم تبدل األرض غير األرض 

والسماوات؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »هم في الظلمة دون الجسر«. 

ليهودي: فما تحيتهم قال: »فقراء المهاجرين« ، فقال اقال: فمن أول الناس إجازة؟ 

حين يدخلون الجنة؟ قال: »زيادة كبد الحوت« . قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: 

»ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها« . قال: فما شرابهم عليه؟ قال: »من 

يعلمه أحد من  عين تسمى سلسبيال« . قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء ال

ي، أو رجل، أو رجالن. قال: »ينفعك إن حدثتك؟« قال: أسمع بأذني. أهل األرض، إال نب

قال: جئت أسألك عن الولد. فقال: »ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا 

فعال مني الرجل مني المرأة، أذكرا بإذن هللا، وإذا عال مني المرأة مني الرجل، آنثا 

وإنك نبي، ثم انصرف، فذهب. فقال رسول « . فقال اليهودي: لقد صدقت، بإذن هللا

هللا صلى هللا عليه وسلم: »لقد سألني عما سألني عنه، وما لي علم بشيء منه، حتى 

 .أتاني هللا به«
 سالمال يروى هذا احلديث هبذا التمام عن ثوابن إال هبذا اإلسناد، تفرد به: معاوية بن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثين احلسن بن علي احللواين، حدثنا أبو توبة وهو 34  --  315)  همسلم يف صحيحأخرجه  
( قال: أخربين حممود بن خالد، عن مروان بن حممد. وابن 9025الربيع بن انفع. والنسائي يف الكربى )

توبة الربيع بن انفع احلليب. وابن ( قال: حدثنا أبو إمساعيل الرتمذي، ان أبو 232خزمية يف صحيحه )
( قال: أخربان حممد بن عبد هللا بن عبد السالم ببريوت، قال: حدثنا حممد 7422يف صحيحه ) حبان

حدثنا أمحد   ( قال:2868بن خلف الداري، قال: حدثنا معمر بن يعمر. والطرباين يف مسند الشاميني )
 بن خليد، ثنا " أبو توبة.

بن سالم، عن زيد بن سالم، أنه مسع أاب   عمر بن يعمر، مروان بن حممد( عن معاويةثالثتهم )أبو توبة، م
 سالم، حدثين أبو أمساء الرحيب، أن ثوابن، موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره. 
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 :دراسة علة الحديث

إال هبذا اإلسناد،   ال يروى هذا احلديث هبذا التمام عن ثوابن  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 سالم".  تفرد به: معاوية بن

. وكذا 220حديث رقم    تقدمت ترمجتهقلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به معاوية بن سالم، وهو ثقة  
 من فوقه ثقات، معروفني ابلعدالة، واحلديث خمرج يف مسلم.

 رأي الباحث:  

هو ثقات، معروفني ابلعدالة، وقبل العلماء تفردهم، و هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله 
 خمرج يف صحيح مسلم هبذا اإلسناد.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاوية بن قال الطبراني:    -  468[  275]

سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعت 
يأتي يوم القيامة شفيعا هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »اقرأوا القرآن، فإنه رسول 

ألصحابه، اقرأوا الزهراوين: سورة البقرة، وسورة آل عمران؛ فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان، أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن 

أخذها بركة، وتركها حسرة، وال يستطيعها  أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة؛ فإن
 .البطلة«

 .مل يرو هذا احلديث عن زيد إال معاوية بن حي   الطبراني: قال

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عفان، حدثنا أابن، حدثنا حي  بن أيب كثري. 22193( و )22147)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حذثين احلسن بن علي احللواين، حدثنا أبو توبة وهو الربيع  252  –  804)  مسلم يف صحيحهو 

( قال: وحدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، 804دثنا معاوية، يعين ابن سالم. ويف )بن انفع، ح
كالمها )حي  بن أيب كثري، ومعاوية بن    حي ، يعين ابن حسان، حدثنا معاوية، هبذا اإلسناد مثله.أخربان

 سالم( عن زيد بن سالم، عن أيب سالم، عن أيب أمامة الباهلي فذكره.
( قال: حدثنا يزيد 22213( قال: حدثنا عبد امللك بن عمرو. ويف )22146) أمحدأخرجه اإلمام 

كالمها )عبد امللك، ويزيد بن هارون( عن هشام، عن حي  بن أيب كثري ، عن أيب سالم ،   بن هارون.
 فذكره. ليس فيه: )زيد بن سالم.

 :دراسة علة الحديث

 احلديث عن زيد إال معاوية بن حي  ".  هذا  مل يروهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

 هذا احلديث رواه عن زيد بن سالم رجالن معاوية بن سالم، وحي  بن كثري.  قلت:
فمن احملتمل أن قول الطرباين "معاوية بن حي " خطأ مطبعي أو التصحيف من الناسخ، والصحيح هو 

 تقدمت ترمجتهومعاوية بن سالم ثقة  م.أعل  "معاوية وحي " ابلعطف. ولكن مل ينبه عليه احملقق. وهللا
. وكذا من فوقه ثقات، معروفني ابلعدالة، ومع ذلك مل ينفرد به، بل اتبعه حي  بن 220حديث رقم 

 كثري. واحلديث خمرج يف مسلم.
 رأي الباحث:  

كثري، وهو   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، معروفني ابلعدالة، وقد اتبعه حي  بن 
 خمرج يف صحيح مسلم هبذا اإلسناد.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو اليمان قال: نا صفوان  قال الطبراني:  -  473[  276]

بن عمرو، عن يزيد بن خمير قال: سألت عبد هللا بن بسر: أين حالنا من حال من كان 

م إال أن يجدوكم قياما قبلنا؟ فقال: »سبحان هللا وهللا لو نشروا من القبور ما عرفوك

 .تصلون«
 .عبد هللا بن بسر إال يزيد بن مخري. تفرد به: صفوان بن عمرومل يرو هذا احلديث عن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

عتبة بن السكن الفزاري. والطرباين يف مسند  من طريق ( 520أخرجه ابن القانع يف معجم الصحابة )
( قال: حدثنا أبو بكر حممد 717ان. وابن بطة يف اإلابنة الكربى )اليم   من طريق أيب(  996الشاميني )

 كر قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أمحد بن حنبل، قال: حدثنا أبو املغرية.بن ب

ثالثتهم )عتبة بن سكن، أبو اليمان، وأبو املغرية( عن صفوان بن عمرو، عن يزيد بن مخري قال: سألت 
 عبد هللا بن بسر فذكره.

 :سة علة الحديثدرا

مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا بن بسر إال يزيد بن مخري.  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 تفرد به: صفوان بن عمرو".

 .  1قلت: صفوان بن عمرو، هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكى، أبو عمرو احلمصي ثقة

ب، وقال: ثقة من الثالثة، ووهم من ذكره يف الصحابة وكذا يزيد بن مخري ثقة ذكره احلافظ يف التقري
 .2خالفة معاويةمات يف  

 رأي الباحث:  

 هذا األثر أعله الطرباين بتفرد صفوان بن عمرو، وهو ثقة، وكذا من فوقه.

 

 
 ( 2938ملتقذوح ) - 1
 . 209 قلم يف معلوم ر ث   - 2
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حدثنا أحمد بن عمرو الخالل المكي قال: نا محمد بن قال الطبراني:  - 475[ 277]

ن السري قال: نا مسعر، عن قتادة، عن أنس، أن رسول أبي عمر العدني قال: نا بشر ب

 .صلى هللا عليه وسلم قال: »أقيموا صفوفكم، فإن من حسن الصالة إقامة الصف«هللا  
 .مل يروه عن مسعر إال بشر بن السري، وال رواه عن بشر إال ابن أيب عمر  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: 723" )البخاري يف صحيحهيزيد، حدثنا مهام. و"( قال: حدثنا  12231)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا حممد بن املث ، 124  –  433)  مسلم يف صحيحهحدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. و 

 وابن بشار، قاال: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة. كالمها )مهام ، وشعبة( عن قتادة، فذكره.

حممد بن موسى النهرتريي. وأبو نعيم يف حلية األولياء   من( 5271وأخرجه الطرباين يف األوسط )
حممد بن الليث ا وهري،  من طريق( 8/301حممد بن الليث ا وهري. ويف ) من طريق( 7/259)
مسعر، عن   حممد بن أيب عمر العدين، عن بشر بن السري عن  عنثالثتهم    إسحاق بن أمحد اخلزاعي.و 

 قتادة، عن أنس فذكره.

 :الحديث دراسة علة

 بتفرد ابن أيب عمر عن بشر بن السري عن مسعر.هذا اإلسناد أعله الطرباين  

قلت: ابن أيب عمر هو حممد بن حي  بن أيب عمر صدوق صنف املسند وكان الزم ابن عيينة لكن قال 
 .2ثقة متقنبشر بن السري  و   .  1أبو حامت كانت فيه غفلة

 رأي الباحث:  

ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، معروفني ابلعدالة، والتفرد نسيب، واحلديث خمرج  هذا اإلسناد أعله الطرباين
 يف الصحيحني.

 

 
 ( 6391ملتقذوح ) - 1
 ( 687) قذوح ملتهاوح ر ث    - 2
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قال: نا إبراهيم بن المنذر   1حدثنا أحمد بن عمرو الخاللقال الطبراني:    -  480[  827]

الحزامي قال: نا أبو علقمة الفروي قال: نا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن 

صفوان، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من مس أبيه، عن بسرة بنت 

  فرجه فقد وجب عليه الوضوء".
 .تفرد به: إبراهيم بن املنذرمل يرو هذا احلديث عن مالك إال أبو علقمة،    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

م ذي )27295)  أخرجه اإلمام أمحد  .( قال: حدثنا إسحاق بن منصور82(، والرتّ 

 )أمحد، وإسحاق بن منصور( عن حي  بن سعيد.  كالمها

 علي بن املبارك.من طريق  (  1115)  وأخرج ابن حبانو    

منصور( عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبري، أن بسرة كالمها )حي  بن سعيد القطان، وإسحاق بن  
 بنت صفوان أخربته.

 :دراسة علة الحديث

 بن املنذر عن أيب علقمة عن مالك.بتفرد إبراهيم  هذا اإلسناد أعله الطرباين  

. وأبو علقمة هو عبد هللا بن حممد بن 2قلت: إبراهيم بن املنذر صدوق تكلم فيه أمحد ألجل القرآن
 .3هللا بن أىب فروة القرشى هو من رجال مسلم، وقال احلافظ: صدوقعبد  

 والتفرد نسيب، واحلديث روى من غري هذا الوجه أبسانيد جياد، وطرق صحيحة.

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، لكن التفرد نسيب، ورجاله معروفون ابلعدالة، واحلديث صححه 
 العلماء.

 

 
 . 5جمهكل  ذمجتهللا بذ ث  - 1
 ( 253 ةلهللا معةاظ يف ملتقذوح ) - 2
 ( 8735ملتقذوح ) - 3
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حدثنا أحمد بن محمد أبو سليمان القزاز المكي قال: نا قال الطبراني:    -  495[  279]  

صفوان بن  إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن

سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول هللا صلى هللا 

تله، فإنما هو شيطان« يعني: في المار عليه وسلم يقول: »إن أبى فرده، إن أبى فقا

  بين يدي المصلي.
 مل يروه عن صفوان إال الدراوردي.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان حممد بن مصعب الصوري، قال: حدثنا حممد بن 7038ى )أخرجه النسائي يف الكرب 
مصعب بن إبراهيم بن محزة الزبريي، حدثين ( قال: حدثنا  9153املبارك. والطرباين يف املعجم األوسط )

 ( قال: حدثنا أبو سليمان املكي، حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي.54أيب. ويف املعجم الصغري )

ن املبارك، وإبراهيم بن محزة الزبريي( عن عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن صفوان كالمها )حممد ب
 سعيد اخلدريبن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب  

 :دراسة علة الحديث

 مل يروه عن صفوان إال الدراوردي".هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

من فوقه ثقات، والتفرد نسيب، واحلديث روى من غري   قلت: الدراوردي ثقة، من رجال الصحيح، وكذا
نيب، عن مالك، عن زيد بن ( قال: حدثنا القع697هذا الوجه أبسانيد جياد، كما أخرجه أبو داود )

أسلم، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن أيب سعيد اخلدري فذكره. وإسناد صحيح. وأخرجه 
 ( وسنده حسن.954بن ماجه )ا

 حث:  رأي البا

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، معروفني ابلعدالة، والتفرد نسيب، روى عن أيب 
 اخلدري من غري هذا الوجه أبسانيد صحيحة.سعيد  
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 ملإلبحث ملثنلث

 حاديث التي ذكر فيها التفرد األ

 وهو محتمل لكون المتفّرد من أهل االختصاص بشيخه
 وفيه حديث
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: نا علي بن عياش قال الطبراني:  -  54[ 280]

أبي حمزة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحمصي قال: نا شعيب بن  

الحارث بن هشام، وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 .»ر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسفوسلم: »اللهم اشدد وطأتك على مض

 مل يروه عن الزهري عن أيب بكر إال شعيب.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:
مسلم و   ( قال: حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد.4560)  البخاري يف صحيحهأخرجه  

 ابن وهب، أخربين ( قال: حدثين أبو الطاهر، وحرملة بن حي ، قاال: أخربان294-675)  يف صحيحه
 يونس بن يزيد.

كالمها ) إبراهيم بن سعد، ويونس بن يزيد( عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة بن عبد 
 الرمحن، عن أيب هريرة فذكره.

الفضل بن دكني، حدثنا ابن عيينة عن الزهري، ( قال: أخربان أبو نعيم 6200) البخاري يف صحيحهو 
 رة. عن سعيد، عن أيب هري

( حدثنا يعقوب بن سفيان، وأبو أمية، قاال: ثنا أبو اليمان. 2169وأخرج أبو عوانة يف مستخرجه )
 ( قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، وعلي بن عياش3023والطرباين يف مسند الشاميني )

 .ريرةعيد وأيب سلمة عن أيب هن، وعلي بن عياش( عن شعيب عن الزهري عن سكالمها )أبو اليما

(  3134( قال: حدثنا أبو اليمان. والطرباين يف مسند الشاميني )804) البخاري يف صحيحهأخرجه و 
زة، قال: ثنا علي بن قال: حدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، ح وحدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن مح

 .عياش

بكر بن عبد الرمحن بن  ا )علي بن عياش، وأبو اليمان( عن ، عن الزهري، قال: أخربين أبوكالمه
 احلارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة فذكره.
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 : دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن الزهري عن أيب بكر إال شعيب.

 كما قال الطرباين، مل أجد عن الزهري عن أيب بكر إال من طريق شعيب.قلت: هو  

ى إبراهيم بن سعد، ويونس بن زيد عن الزهري عن سعيد بن املسيب، وأيب سلمة عن أيب هريرة. رو 
 واتبعهما ابن عيينة فرواه عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة. ومل يذكر أاب سلمة.

  ن سعيد، وأيب سلمة عن أيب هريرة.، ويونس، عن الزهري ع معيب مرة مثل رواية إبراهيوروى ش

 الزهري عن أيب بكر عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأيب سلمة عن أيب هريرة.ومرة روى عن  

 تفرد به شعيب، مل يتابعه أحد، وقال الطرباين: مل يروه عن الزهري عن أيب بكر إال شعيب.

ابن معني: شعيب بن اىب محزة اعلم ابلزهرى من عقيل ويونس قلت: شعيب هو ابن أيب محزة، قال 
 .2وقال أمحد بن حنبل: شعيب بن أيب محزة أصح حديثا عن الزهري من يونس  .1وصاحل بن كيسان

فيعرف من هذا أن شعيب من أثبت أصحاب الزهري، وروايته هذا أخرجه البخاري، واعتمد عليه، 
 كلتا الطريقتني.فهذا يدل على أن له مساعا من الزهري ب

 رأي الباحث:

 شعيب، وأعله الطرباين هبذا التفرد، لكن تفرده يقبل، هذا احلديث مل يروه عن الزهري عن أيب بكر إال
هبذا ( 804صحيحه ) وأخرج له يفألنه ثقة، بل من أثبت أصحاب الزهري، والبخاري اعتمد عليه، 

 اإلسناد الفرد.

 

 
 
 

 
 

 ( 1/121اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 1
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 المبحث الرابع
 األحاديث التي ذكر فيها التفرد 

 محتمل لالعتضاد بالمتابعةوهو 

 حديثاً  وفيه مئة وتسعة وعشرون
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قال: نا  1حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيقال الطبراني:  - 13[ 128]

، عن الحسن، عن عبد الرحمن 3قال: نا خالد بن يزيد القسري، عن وائل بن داود  2أبي
عليه وسلم: »إذا حلفت على يمين، فرأيت ما بن سمرة قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 .الذي هو خير، وكفر عن يمينك«هو خير فأت 

 .مل يرو هذا احلديث عن وائل بن داود إال خالد بن يزيد. تفرد به: احلوطي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

الكندي، ثنا أبو زيد ( قال: حدثين أبو عبد هللا جعفر بن حممد بن هشام  1551أخرجه متام يف فوائده )
وهاب بن جندة احلوطي، ثنا خالد بن يزيد القسري، عن وائل أمحد بن عبد الرحيم احلوطي، ثنا عبد ال

 بن داود، عن احلسن، عن عبد الرمحن بن مسرة فذكره.

( قال: حدثنا هشيم. قال: أخربان منصور، ويونس. 20616رقم  34/221) أخرجه اإلمام أمحدو 
ال: حدثنا ( قال: حدثنا أبو النعمان حممد بن الفضل، ق6622رقم 8/127) هالبخاري يف صحيحو 

( قال: حدثين حممد بن عبد هللا، قال: حدثنا عثمان بن 6722رقم  8/147جرير بن حازم. ويف )
( قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: 7146رقم  9/63عمر بن فارس. قال: أخربان ابن عون. ويف )

لوراث قال: ( ، قال: حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد ا7147رقم    9/63يف )حدثنا جرير بن حازم. و 
( قال: حدثنا شيبان بن فروخ، 1652رقم    3/1456،  3/1273)  مسلم يف صحيحهحدثنا يونس. و 

( قال: حدثين علي بن حجر السعدي، قال: 1652رقم 3/1274قال: حدثنا جرير بن حازم. ويف )
، ومحيد )ح( وحدثنا أبو كامل احلجدري قال: حدثنا محاد بن زيد حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور،

عن مساك بن عطية، ويونس بن عبيد، وهشام بن حسان يف آخرين )ح( وحدثنا عبيد هللا ابن معاذ، 
قال: حدثنا املعتمر، عن أبيه. )ح( وحدثنا عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن 

ن عبد ( قال: حدثنا حي  بن حي ، قال: حدثنا خالد ب1652رقم  3/1456سعيد، عن قتادة. ويف )
هللا، عن يونس )ح( وحدثين علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، ومحيد 

 
 ( 1 ك هق   قلمت  ذمجتهللا حتت رلوم ر ث ) - 1
 ( "هق ". 4264 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
 (7394مبن يموي ملتدمي ملهكيف وملل بهذ هق .  قذوح ملتهاوح ) ومئل   - 3
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)ح( وحدثنا أبو كامل ا حدري، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن مساك بن عطية، ويونس بن عبيد، 

 وهشام بن حسان. 

 عن احلسن، عن عبد الرمحن بن مسرة فذكره.  -مجيعهم  

  :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد خالد بن يزيد عن وائل بن داود. وهو كما قال الطرباين.

. 1وخالد بن يزيد ذكره ابن عدي يف الكامل، وقال: "له أحاديث غري َما ذكرت وأحاديثه كلها ال يتابع"
 . 4عندي ضعيف. وقال الذهيب: وهو  3. وقال العقيلي: ال يتابع على حديثه2بقويقال أبو حامت: ليس  

 عن حسن بطرق كثرية، كما تقدم يف التخريج، وخمرج يف الصحيحني. لكن احلديث حسن لغريه، روى

 رأي الباحث:

، لكن خالد بن يزيد ضعيف، و ه خالد يزيد عن وائل بن داودهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد ب
 لتوابع.ا  حسن من أجلاحلديث  

 

 

 

 

 

 

 
 ( 578ر ث  3/432ملهةمل ) - 1
 ( 3/359معذح وملت لول ) - 2

 (425ملض فةء ملهبع لر قدري ر ث ) - 3
 (2479ر ث   1/647مدزمن مكابتلمل )  - 4
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نا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا الجراح حدثقال الطبراني:   -  22[  282]

بن مليح، عن أبي عذبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 قال: »من أتى الجمعة فليغتسل«.
 مل يرو هذا احلديث عن أيب عذبة إال ا راح. تفرد به: احلوطي.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 . وهبذا اإلسناد مل أجده إال عند الطرباين يف األوسط هذا.142يث برقم  تقدم ختريج هذا احلد

 :دراسة علة الحديث

ا راح. تفرد به: مل يرو هذا احلديث عن أيب عذبة إال  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 احلوطي.

. وقال  1: جمهولقلت: مل أجده عن أيب عذبة إال هبذا اإلسناد، وأبو عذبة جمهول، قال الدار قطين
، وال أعرف  له حديثًا غريه"  .2السلمي عن الدار قطين: "ال أعرف ه إال يف هذا احلديث 

وقال أبو حامت: صاحل   .النسائي: ليس به أبسوا راح بن مليح هو أبو عبد الرمحن البهراين، قال  
 .4. وقال ابن ا نيد عن حي : ليس به أبس3وقال ابن معني: ال أعرفه  .احلديث

قلت: هو صدوق، ومعروف، وأما قول ابن معني فذكر ابن عدي توجيهه قال: "وقول حي  بن معني ال 
يقول ال أعرفه وا راح بن مليح هو مشهور  أعرفه كأن حي  إذا مل يكن له علم ومعرفة أبخباره ورواايته

 يف أهل الشام، وهو ال أبس به وبرواايته وله أحاديث صاحل جياد".

 :رأي الباحث

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ا راح عن أيب عذبة، وأبو عذبة جمهول، لكن احلديث روى من غري 
 توابع.هذا الوجه عن انفع أبسانيد جياد، فيكون حسنا من أجل ال

 
 ( 605سكمكت ملرب ةي ) - 1
 (. 455سكمك ملارمي لرلمر  طب ) 2
 (2176ر ث  2/524مجتهللا: يف معذح وملت لول كبن أيب رة  )ونظذ  ذ   - 3
 (. 489سؤمكت مبن معندل ) - 4
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نا  قال:حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال الطبراني:  - 26[ 283]

ثير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى األوزاعي، عن يحيى بن أبي ك
 .»إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل« هللا عليه وسلم:
 مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال أبو املغرية.  قال الطبراني:

 تخر يج الحديث:

 .142تقدم خترجيه حتت حديث رقم  

قال: حدثنا يوسف بن مسلم السلمي، (  2580( وأبو عوانة يف مستخرجه )5828)  أخرجه اإلمام أمحد
 وحممد بن عوف.

ثالثتهم )أمحد، يوسف بن مسلم، وحممد بن عوف( عن أيب املغرية، حدثنا األوزاعي، عن حي  بن أيب 
 كثري، عن انفع، عن ابن عمر فذكره.

 : دراسة علة الحديث

الطرباين، وأبو املغرية ثقة، أيب املغرية عن األوزاعي، وهو كما قال هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد 
، لكن هذا 24. وكذا فيه حي  بن أيب كثري، وهو ثقة، كثري اإلرسال، ترمجته برقم (1)وترمجته برقم 

 احلديث روى من غري هذا الوجه عن انفع بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة.

 رأي الباحث:

نسيب، وحي  بن كثري يرسل، لكنه مل أبو املغرية عن األوزاعي، وهو ثقة، والتفرد هذا احلديث تفرد به 
 ينفرد به، بل روى بطرق كثرية عن انفع، فيكون حسنا إن شاء هللا.
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني قال الطبراني:  - 37[ 284]

األوزاعي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت أبي، عن أبيه قال: حدثني أبو عمرو  

صلى هللا عليه وسلم يقول: »إذا كان ألحدكم خادم قد كفاه المشقة فليطعمه، رسول هللا  

 .فإن لم يفعل، فليناوله اللقمة«

 .مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة، تفرد به: ولده عنه  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

أخرجه البخاري يف أدب املفرد و  ابن هليعة. من طريق( 14730يف مسند أمحد ) أخرجه اإلمام أمحد
ابن جريج. كالمها )ابن هليعة وابن جريج(   من طريق (  537وابن أيب أسامة يف مسند احلارث )  ،(198)

 عن أيب الزبري، عن جابر فذكره.

 :دراسة علة الحديث

ألوزاعي حي  بن محزة عن األوزاعي، فهو كما قال الطرباين، مل يرو عن ا  هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد
إال حي  بن محزة، ويروى عن حي  ابنه حممد بن حي ، وهو ضعيف يف رواية ابنه عنه، وهذا احلديث 

، لكن رواه 35حديث رقم  تقدمت ترمجته ،يروى عنه ابنه أمحد بن حممد بن حي ، وهو أيضا ضعيف
ن اتبعه ابن جريج، أخرج ده من طريق ابن هليعة عن أيب الزبري، وابن هليعة سيئ احلفظ، لكأمحد يف مسن

، كما تقدم يف التخريج، وابن جريج مدلس لكنه صرح 198حديثه البخاري يف األدب املفرد 
عند ابلتحديث، وكذا أبو الزبري مدلس، ويف رواية الطرباين مل يصرح ابلتحديث، لكن يف رواية  ابن هليعة  

 فرد صرح ابلتحديث.أمحد بن حنبل، ويف رواية ابن جريج عند البخاري يف األدب امل

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال الطرباين، مل يرو عن األوزاعي إال حي  بن محزة، لكن 
 وإسناده حسن.احلديث حسن، رواه البخاري يف األدب املفرد من طريق ابن جريج،  
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ي أبي، عن أبيه، عن عبد حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنقال الطبراني:    -  40[  285]

الرحمن بن عمرو األوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن 

علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

وإنما المرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله،  »إنما األعمال بالنيات،

ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته   فهجرته إلى هللا

 .إلى ما هاجر إليه«

مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة، وأبو خليد عتبة بن محاد، والوليد   قال الطبراني:
 .بن مسلم

 تخريج الحديث:

ان أمحد بن حممد بن شارك اهلروي، (  قال: أخرب 13أخرج ابن مندة يف مسند إبراهيم بن أدهم رقم )
أخرج أبو القاسم متام بن إجازة ثنا احلسن بن سهل بن أابن البصري عن قطن بن صاحل الدمشقي. و 

( قال: حدثنا أبو علي احلسن بن حبيب، ثنا أبو هبرية حممد بن الوليد الدمشقي، ثنا 486حممد )
( قال: أخربان خيثمة بن سليمان، 487يف )سليمان بن عبد الرمحن، ثنا أبو خليد عتبة بن محاد. و 

أمحد بن حممد بن حي  بن محزة، حدثين  وأمحد بن سليمان بن حذمل، وغريمها، قالوا: ثنا أبو عبد هللا
( قال: 124رقم  458/ 1أيب، عن أبيه. وأبو يعلى اخلليلي يف اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث )

ري، حدثنا أمحد بن حممد بن أيب سعدان احلافظ البغدادي حدثنا علي بن حممد بن يعقوب املرزي ابل
 بن أيب احلواري ، حدثنا مروان بن حممد.ابلري، حدثنا احلسني بن اهليثم ، حدثنا أمحد  

مجيعهم )قطن بن صاحل، حي  بن محزة، ومروان بن حممد( عن حي  بن سعيد عن حممد بن إبراهيم التيمي 
 بن اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم.  عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر

 :دراسة علة الحديث

ذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة، وأبو خليد عتبة بن هذا احلديث قال فيه الطرباين: مل يرو ه
 محاد، والوليد بن مسلم. 

د بن حممد بن قلت: يف إسناد الطربين حي  بن محزة وهو ثقة، لكن ابنه حممد بن حي ، وابن ابنه أمح
فيه سليمان حي  ضعيفان، وأما رواية أبو خليد عتبة بن محاد أخرجه متام يف فوائده وهو صدوق، لكن 
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بن عبد الرمحن، وهو لني، قال ابن حجر: سليمان ابن عبد هللا ابن الزبرقان ويقال ابن عبد الرمحن ابن 

 .1فريوز لني احلديث

 مل أجده يف الكتب املتوفرة لدّي.وأما احلديث من رواية الوليد بن مسلم  

 األوزاعي، كما تقدم يف التخريج.مث وجدت قطن بن صاحل، ومروان بن حممد أيضا يرواين عن  

 .2وقطن بن صاحل الدمشقي ذكره الذهيب يف امليزان، ونقل فيه قول اإلزدي أبنه كذاب

 د.( إبسناد جي124وأما رواية مروان بن حممد أخرجه اخلليلي يف اإلرشاد )

 رأي الباحث:

األوزاعي إال حي  بن محزة، وأبو خليد عتبة بن هذا اإلسناد أعله الطرباين بقوله مل يرو هذا احلديث عن  
 محاد، والوليد بن مسلم.

اتبعه عتبة بن محاد، وكذا وجدت أن احلديث روى عن األوزاعي وهو مل ينفرد به، بل  حي  بن محزة ثقة،  
مروان بن حممد، ومروان بن حممد ثقة، فهذا يقوى أن احلديث روي عن أيضا قطن بن صاحل الدمشقي و 

 عي.األوزا

 

 

 

 

 

 
 ( 2578ملتقذوح ) - 1
 ( 6900مملدزمن ) - 2
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حدثنا أحمد قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: حدثني النعمان قال الطبراني:    -  41[  286]

بن المنذر، عن عبد الكريم أبي أمية قال: حدثني أبو رافع، عن أبي هريرة، أن النبي 
 .ى عن صيام يوم الجمعة، إال في أيام قبله«صلى هللا عليه وسلم »نه

 .مل يرو هذا احلديث عن النعمان بن املنذر إال حي  بن محزة  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد ا وهري، قال: حدثنا 6433أخرجه أبو يعلى املوصلى يف مسنده )
( قال: حدثنا حممد بن 9600عن احلسن. والبزار ) القاسم بن َسالَّم بن م سكني، قال: حدثين أيب،

(  7216ثنا القاسم بن سالم بن مسكني حدثين أيب، عن احلسن.  وأخرج الطرباين يف األوسط )املث  حد
قال: حدثنا حممد بن جاابن، ثنا حممود بن غيالن، ثنا النضر بن مشيل، ان روح بن عطاء بن أيب ميمونة، 

 أيب، عن ( قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن محزة، حدثين1270 )عن أبيه. ويف مسند الشاميني
 أبيه عن النعمان بن املنذر عن عبد الكرمي.

 ثالثتهم )احلسن، عطاء بن أيب ميمونة، وعبد الكرمي( عن أيب رافع عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً.  
 :دراسة علة الحديث

 النعمان بن املنذر.أعله الطرباين بتفرد حي  بن محزة عن  
 .2. وقال ابن حجر: صدوق رمي ابلقدر1املنذر؛ وقد وثقه أبو زرعةوالنعمان بن  وحي  بن محزة ثقة،  

عبد الكرمي، هو أبو أمية عبد الكرمي بن أيب املخارق، قال أمحد بن حنبل: ليس هو بشئ  لكن شيخه
 . 5ليس بشيء  . وقال ابن معني:4. وقال أبو حامت: ضعيف احلديث3شبه املرتوك

اء بن أيب ميمونة عن أيب رافع، عن أيب هريرة، كما تقدم يف احلسن، وعطلكنه مل ينفرد به، بل اتبعه 
 التخريج، وكذا يوجد توابع أليب رافع يف روايته عن أيب هريرة.

 رأي الباحث:

الطرباين، مل يرو عن هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد حي  بن محزة عن النعمان بن املنذر، فهو كما قال  
 بن محزة.النعمان بن املنذر إال حي   

، لكنه مل ينفرد به، فاحلديث يكون حسنا من يف احلديثعضوهو عبد الكرمي بن أيب املخارق، فيه  و
 أجل التوابع.

 
 (4/266مدزمن مكابتلمل لرا يب )  - 1
 ( 7164ملتقذوح ) - 2
 ( 311ر ث  6/60معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 نفم مملذجع.   - 4
 ( 681ر ث  1/186 رومو  مللمرمي ) اترو  مبن م ني  - 5
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حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن عبد قال الطبراني:    -  43[  287]

ي قال: زعم إبراهيم بن طريف، عن يحيى بن سعيد الرحمن بن عمرو األوزاع

األنصاري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى 

هللا عليه وسلم ليلة صرف إليه النفر من الجن، فأتى رجل من الجن بشعلة من نار إلى 

لمات إذا قلتهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال جبريل: »يا محمد أال أعلمك ك

أعوذ بوجه هللا الكريم، وكلمات هللا التامة، التي ال  طفئت شعلته، وانكب لمنخره؟ قل:

يجاوزهن بر وال فاجر، من شر ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ 

في األرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل 

 .قا يطرق بخير يا رحمن«والنهار، إال طار

 .مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة، تفرد به: ولده عنه  الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سليمان 138(، ومن طريقه أبو نعيم يف دالئل النبوة )1058أخرج الطرباين يف الدعاء )
أيب عمرو األوزاعي ال: حدثين أيب، عن أبيه، عن بن أمحد قال: ثنا أمحد بن حي  بن محزة الدمشقي ق

قال: حدثين إبراهيم بن طريف عن حي  بن سعيد األنصاري، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن ابن 
 مسعود فذكره.

 :دراسة علة الحديث

به: هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة، تفرد 
 ولده عنه.

ن األوزاعي إال حي  بن محزة تفرد عنه ولده، وهذا اإلسناد ضعيف ألجل شيخ الطرباين، قلت: مل يرو ع 
 أمحد بن حممد، وأبيه حممد بن حي .

( هذا احلديث بطريق آخر عن ابن مسعود، قال: أخربان حممد بن حي  بن 10726وأخرج النسائي )
ثنا حممد بن جعفر، قال: حدثنا حي  يعين ا سعيد بن أيب مرمي، قال: حدعبد هللا النيسابوري، قال: حدثن

ابن سعيد األنصاري، قال: حدثين حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة، عن عياش السلمي، عن 
 عبد هللا بن مسعود، فذكره.
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 .1وفيه عياش السلمي ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: جمهول

( ،  6844( ، وأبو يعلى )15461) محدأخرجه اإلمام أرمحن بن خنبش وله شاهد من حديث عبد ال
 (.637(، وابن السين يف عمل اليوم والليلة)23601وابن أيب شيبة )

وهذا الدعاء علمه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل خالد بن وليد حينما شكى إىل رسول هللا صلى هللا 
 ( 5413) األوسط( والطرباين يف  372 السنة )عليه وسلم فزعا ابلليل، أخرجه ابن أيب عاصم يف

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال حي  بن محزة. تفرد به: 
 ولده عنه.

قلت: ال يروى عن األوزاعي إال هبذا اإلسناد، وفيه شيخ الطرباين، أمحد بن حممد بن حي ، وأبيه حممد 
 احلديث حسن من أجل املتابعة.، لكن  ن حي ، ومها ضعيفانب
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثني أبي، عن أبيه قال الطبراني:    -  46[  288]

قال: حدثني مسلمة بن عمرو القاضي قال: وجدت في ديوان الزهري بخطه قال: 

عليه وسلم يقول: »من  حدثني نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول هللا صلى هللا

 .أتى منكم الجمعة فليغتسل«

 .ال يروى هذا احلديث عن الزهري إال هبذا اإلسناد  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 .142تقدم خترجيه حديث رقم  

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن الزهري إال هبذا اإلسناد.

، وكذا مسلمة بن عمرو 35بن حي  وهو ضعيف، تقدمت ترمجته برقم فيه أمحد بن حممد  قلت:
 القاضي، مل أجد من ترمجته.

( قال: حدثنا أبو حممد بن 1/332لكين وجدت له إسنادا آخر، أخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان )
بن عبد  عطاري، ثنا إمساعيلحيان، ثنا أبو عبد هللا احلسني بن احلسن بن علي بن داود بن سليمان ال

 احلميد، ثنا حفص بن عمر، ثنا صاحل بن أيب األخضر، عن الزهري، عن انفع، عن ابن عمر فذكره.

 .1وفيه صاحل بن أيب األخضر، وهو ضعيف لكن يعترب به، قاله احلافظ

 رأي الباحث:

 اإلسناد.ال هبذا  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: ال يروى هذا احلديث عن الزهري إ
لكين وجدت عن الزهري إبسناد آخر، وهو قابل لالعتبار، وكذا ر وى عن انفع من غري هذا الوجه 

 بطرق كثرية. فيكون حسنا من أجل التوابع.
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثني أبي، عن أبيه قال الطبراني:    -  48[  289]

ى، عن نافع، عن ابن عمر، أن ن بن موسقال: حدثني النعمان بن المنذر، عن سليما

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من جاء إلى الجمعة فليغتسل«

 .مل يروه عن النعمان إال حي   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 .142تقدم خترجيه يف احلديث  

محزة، حدثين أيب،   ( قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حي  بن 1268وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 عن أبيه، حدثين النعمان بن املنذر، عن سليمان بن موسى، عن انفع، عن ابن عمر فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن النعمان إال حي .

(  7164فظ يف التقريب )ا. والنعمان بن املنذر ذكره احل35برقم    تقدمت ترمجتهقلت: حي  بن محزة ثقة،  
وقال: صدوق رمي ابلقدر. ويف إسناد الطرباين أمحد بن حممد بن حي  شيخ الطرباين، وهو ضعيف، لكنه 

 ، كما تقدم يف ختريج احلديث.مل ينفرد به، بل احلديث ر وي بطرق كثرية عن انفع

 رأي الباحث:

ن املنذر، وحي  ثقة، وتفرده نسيب، واحلديث النعمان بهذا احلديث أعله الطرباين بتفرد حي  بن محزة عن  
 حسن من أجل التوابع.
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حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي، قال الطبراني:    - 52[290]

عن أبيه، عن ثور بن يزيد، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن البراء بن 

يقول إذا أخذ مضجعه: »اللهم علم رجال أن عازب، أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، 

رهبة ورغبة إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك 

 الذي أرسلت. فإن مات من ليلته، غفر له.

ر بن يزيد، وال عن ثور إال حي  بن محزة. تفرد به: مل يروه عن عمرو بن قيس إال ثو  قال الطبراني:
 ولده عنه.

 تخريج الحديث:

 (  5/104) احلليةأبو نعيم يف    ومن طريقه  بنفس اإلسناد،(  3أخرج الطرباين يف املعجم الصغري )

 : دراسة علة الحديث
 عن ثور إال حي  بن مرو بن قيس إال ثور بن يزيد، والهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، مل يروه عن ع

 محزة. تفرد به: ولده عنه.

لكن أمحد بن حممد وأبوه حممد . 1: ثقة ثبت إال أنه يرى القدرثور بن يزيد ثقة، قال ابن حجرقلت: 
 .11بن حي  ضعيفان، تقدمت ترمجتهما برقم  

( من 18651أخرجه اإلمام أمحد )وأما احلديث فقد رواه مجاعة عن أيب إسحاق، من غري هذا الوجه،  
( من طريق أيب األحوص. وأخرجه النسائي يف الكربى 6313) البخاري يف صحيحهو  طريق سفيان.

 ن اهلاد. كلهم عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب، فذكره.( من طريق اب10541)

 رأي الباحث:

، وخمرج هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكنه حسن من أجل املتابعة، روى مجاعة عن أيب إسحاق
 يف البخاري.
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حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن يزيد أبو زيد الحوطي قال: قال الطبراني:    -  56[  291]

المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: نا األوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن نا أبو  

نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من أتى الجمعة 

 .»فليغتسل

 .مل يرو هذا احلديث عن األوزاعي إال أبو املغرية  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 .142تقدم ختريج احلديث رقم  

 ( قال: حدثنا يوسف بن مسلم السلمي، وحممد بن عوف.2580أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )و 

 عن ابن عمر فذكره.عن أيب املغرية، حدثنا األوزاعي، عن حي  بن أيب كثري، عن انفع،  -كالمها

 : دراسة علة الحديث

 .26تقدم دراسته برقم  

 رأي الباحث:

رباين ابلتفرد، ورجاله ثقات، وحي  بن أيب كثري يرسل، لكنه مل ينفرد به، بل روى بطرق كثرية، أعله الط
 وأسانيد صحيحة عن انفع.

 

 

 

 

 

 

 



 
497 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
هيم بن عبد هللا بن حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا إبراقال الطبراني:  - 66[ 292]

العرباض بن سارية العالء بن زبر قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي المطاع، عن 

السلمي قال: قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات غداة، فوعظنا موعظة 

وجفت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول هللا، إنك قد وعظتنا موعظة 

لينا، فقال: »عليكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، مودع، فاعهد إ

من بعدي اختالفا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين  وسيرى من بقي

 .الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات فإن كل بدعة ضاللة«

 إال عبد هللا بن العالء بن زبر.  مل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب املطاع  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(، والطرباين يف املعجم الكبري 42رقم  1/15وابن ماجه يف سننه )(، 55أخرجه ابن أيب عاصم )
( من طريق عبد هللا بن العالء بن 225(، ومتام يف فوائده )333(، واحلاكم يف املستدرك رقم )622)

 ض بن سارية مرفوعاً.زبر عن حي  بن أيب املطاع عن العراب

 : دراسة علة الحديث

، وقال: مل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب املطاع إال عبد هللا بن هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد
 العالء بن زبر.

قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن حي  بن أيب املطاع إال من طريق عبد هللا بن العالء بن زبر، 
 .18رقم    تقدمت ترمجتهن زبر ثقة،  وعبد هللا ب

. وقال الذهيب: 1وأما شيخه حي  بن أيب املطاع قال دحيم: ثقة معروف. وذكره ابن حبان يف الثقات
للعرابض، فلعله أرسل عنه، فهذا يف الشاميني كثري الوقوع، يروون عمن مل "وقد استبعد دحيم لقيه 

 . 2يلحقوهم"

 .3بري وقال: مسع عرابض بن ساريةقلت: ذكره البخاري يف التاريخ الك
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يف مسنده  أخرجه اإلمام أمحدواحلديث مروى عن العرابض بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، كما 

( من طريق السلمي 17145محن بن عمرو السلمي، و )( من طريق عبد الر 17144و  17142)
بو داود يف سننه ( من طريق عبد الرمحن السلمي ، وأ43رقم  1/16وحجر بن حجر، وابن ماجه )

( 96(، والدارمي يف سننه )2676( من طريق السلمي وحجر بن حجر، والرتمذي يف جامعه )4607)
( من طريق املصاهر بن حبيب، 697الشاميني )من طريق عبد الرمحن السلمي، والطرباين يف مسند 

 ية مرفوعاً.( من طريق جبري بن نفري، كلهم عن العرابض بن سار 34وابن أيب عاصم يف السنة )

 رأي الباحث:

هذا احلديث مل يروه عن حي  بن أيب املطاع إال عبد هللا بن العالء بن زبر، ورجاله ثقات، لكن أنكر 
 اع هذا من العرابض. دحيم مساع حي  بن أيب املط

لكن احلديث صحيح من أجل التوابع، والشواهد، روى هذا احلديث عن العرابض كثري من الناس كما 
  التخريج.تقدم يف
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حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: نا سليمان بن عبد الرحمن قال الطبراني:  - 70[ 293]

الثوري، عن ابن عون، عن الحسن، قال: نا الصلت بن عبد الرحمن قال: نا سفيان 

عن عمران بن الحصين، أن عياض بن حمار النهشلي، أهدى لرسول هللا صلى هللا 

 قال: »إني أكره زبد المشركين«عليه وسلم فرسا، ف

مل يرو هذا احلديث عن سفيان إال الصلت بن عبد الرمحن. تفرد به: سليمان بن عبد   قال الطبراني:
 .الرمحن 

 الحديث:تخريج 

( قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم. وأخرج ابن األعرايب 4رقم  1/25أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
قال: ان حممد. وأخرج  أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي يف    (162رقم    1/194)  يف معجمه

 بن إبراهيم.  ( قال: حدثنا أمحد، ان أبو عبد امللك أمحد3546اجملالسة وجواهر العلم )

 به.كالمها ) أمحد بن إبراهيم ، وحممد( عن سليمان بن عبد الرمحن عن الصلت بن عبد الرمحن  

 : دراسة علة الحديث

 بتفرد سليمان بن عبد الرمحن عن الصلت عن سفيان.  ديث أعله الطرباينهذا احل

، فإذا تفرده ال يقبل، وأما 144يف حديث السابق رقم  تقدمت ترمجتهالصلت بن عبد الرمحن جمهول 
وأبو داود   (،1179والطيالسي ) (،428احلديث فهو صحيح، أخرجه البخاري يف األدب املفرد )

( وقال: هذا حديث حسن 1577ب األنوط: حديث صحيح، والرتمذي )(، وقال حمققه شعي3057)
 عن يزيد بن عبد هللا عن عياض بن محار. عمران القطان، عن قتادةمن طريق   صحيح

 رأي الباحث:

وهو  عن سفيان الصلت بن عبد الرمحن  أعله الطرباين بتفرد سليمان بن عبد الرمحن عن هذا اإلسناد 
 عن عياض بن محار. إبسناد حسن   ري هذا الوجهجمهول، لكن احلديث روى من غ 
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
إبراهيم قال: نا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 72[ 294]

قال: نا الحسن بن يحيى الخشني قال: نا زيد بن واقد، عن بسر بن عبيد هللا، عن أبي 

هللا صلى هللا  عن أبي الدرداء قال: سألت عائشة عن خلق، رسول ،إدريس الخوالني

 .عليه وسلم، فقالت: »كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه، ويرضى لرضاه«

 .ال يروى عن أيب الدرداء عن عائشة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: زيد بن واقد  لطبراني:قال ا

 تخريج الحديث:

ي يف ( قال: حدثنا حممد بن علي بن داود. والبيهق4434وأخرج الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
( قال: أخربان أبو احلسني بن الفضل القطان، ببغداد، قال: أخربان عبد هللا ابن 1/309دالئل النبوة )

وب بن جعفر بن درستويه، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان. كالمها )حممد بن علي بن داود، و يعق
، حدثنا زيد بن سفيان( عن سليمان بن عبد الرمحن ابن ابنة شرحبيل، حدثين احلسن بن حي  اخلشين

 واقد، عن بسر بن عبيد هللا احلضرمي، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب الدرداء عن عائشة. 

 :دراسة علة الحديث

  زيد بن واقد.  أعله الطرباين بتفرد  ديث من طريق أيب الدرداء عن عائشةهذا احل
نه "احلسن بن حي  اخلشين" . وكذا من فوقه، لكن الراوي ع 1قلت: وزيد بن واقد ثقة، وثقه ابن حجر

  .2هو ليس ممن يقبل تفرده، قال ابن حجر: صدوق كثري الغلط
 .58رقم    تقدمت ترمجتهوسليمان بن عبد الرمحن صدوق خيطئ،  

 رأي الباحث:

ابلتفرد، ال يروى عن أيب الدرداء عن عائشة إال هبذا اإلسناد، كما قال الطرباين، هذا اإلسناد معلول 
 مرتبة من يقبل تفرده.ورجاله ليس يف 
(،  25302و 24601) أخرجه اإلمام أمحدروى من غري هذا الوجه عن عائشة،  لكن احلديث

( من طريق سعد 4435(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )1/87والبخاري يف خلق أفعال العباد )
 بن هشام عن عائشة.

س عن عائشة. وقال األلباين يف صحيح ( من طريق يزيد بن اببنو 308وأخرج البخاري يف األدب املفرد )
 ( "صحيح لغريه"130األدب املفرد )
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حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال: نا الفضل بن الطبراني:  قال  -  76[  295]

، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن 2قال: نا عباد بن عباد المهلبي 1زياد الطستي

 عليه وسلم: »صالة الليل مثنى مثنى، نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا

 فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة«. 

 مل يروه عن حممد بن عمرو إال عباد بن عباد، تفرد به: الفضل بن زايد.  الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

حدثنا الفضل بن زايد  ،( قال: حدثنا أمحد بن علي بن سعد12أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
 عمر، فذكره.، حدثنا عباد بن عباد املهليب، عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن انفع، عن ابن  البسيت

 : دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن حممد بن عمرو إال عباد بن عباد، تفرد به: الفضل بن زايد.
ل بن زايد، ثقة، لكن الراوي املتفرد قلت: عباد بن عباد ثقة، قال ابن حجر: ثقة رمبا وهم، وكذا الفض

 لكنه مل ينفرد به، بل اتبعه مجاعة.  3"صدوق له أوهام"عنه يعين: حممد بن عمرو، قال ابن حجر:  
(  6008( قال: حدثنا إمساعيل ، أخربان أيوب. ويف )5085( و )4492) أخرجه اإلمام أمحدكما 

( قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا 472) "البخاري يف صحيحهقال: حدثنا هشيم ، حدثنا الليث. و"
( قال: حدثنا أبو النعمان. قال: حدثنا محاد بن زيد ، عن 473بشر بن املفضل ، عن عبيد هللا. ويف )

 فع، فذكره.عن ان. مجيعهم أيوب

 رأي الباحث:

ن حممد هذا اإلسناد مل يروه عن حممد بن عمرو إال عباد بن عباد، تفرد به: الفضل بن زايد. ومل أجده ع 
بن عمرو إال هبذا اإلسناد، لكن عباد بن عباد ثقة، وكذا من بعده، وتفرده نسيب، ويف حممد بن عمرو 

 .كالم، لكنه مل ينفرد به بل اتبعه مجاعة عن انفع

 
 (. 321(  ويف اترو  مإلسالم )6744  بغلمي ) ك أبك مل بةس بغلميي هق . أنظذ  ذمجتهللا يف اترو - 1
ُيي مملهريب أبك م ةوو  ملبصذي  هق  رمبة و ث. ملتقذوح )  - 2  (3132 كاببةي مبن اببةي مبن ربدح مبن مملهرح مأ
 ( 6188ملتقذوح ) - 3
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قال: نا  1حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال الطبراني:  - 80[ 629]

بن عبد الملك بن أبي غنية قال: نا أبو إسحاق   قال: نا يحيى  2يحيى بن سليمان الجعفي

الشيباني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 .»إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين«
 أيب غنية، وأبو شهاب.  مل يرو هذا احلديث عن الشيباين إال حي  بن عبد امللك بن   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( من طريق حي  بن عبد امللك بن أيب غنية عن أيب إسحاق الشيباين 12407وأخرج الطرباين يف الكبري )
على بن مسهر   ( من طريق15780عن سعيد بن جبري عن ابن عباس، وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه )

 ( من طريق قتادة عن عطاء عن ابن عباس.11351وأخرج الطرباين يف الكبري )  عن الشيباين به.

 : دراسة علة الحديث

 .3ثقة  سليمان أبو إسحاق الشيباينهذا اإلسناد مداره أبو إسحاق الشيباين، هو سليمان ابن أيب  
يف الطبقات الكربى، وقال: كان ثقة صاحل وروى عنه حي  بن عبد امللك بن أيب غنية، ذكره العجلي 

مل ينفرد عن أيب إسحاق الشيباين، بل اتبعه علي بن مسهر أخرجه ابن أيب شيبة . ومع ذلك  4احلديث
 .5( وهو ثقة، ذكره ابن حجر يف التقريب، قال: " ثقة له غرائب بعد أن أضر"15780يف مصنفه )

 رأي الباحث:

مللك بن الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن الشيباين إال حي  بن عبد اهذا اإلسناد أعله  
 أيب غنية، وأبو شهاب احلناط.

قلت: حي  بن عبد امللك ثقة ومع ذلك مل ينفرد عن أيب إسحاق الشيباين، بل اتبعه علي بن مسهر، 
 وهو ثقة، أخرج حديثه ابن أيب شيبة إبسناد صحيح. 

( من طريق جابر  4-1178( ويف صحيح مسلم )5853، و5804حيح البخاري )وكذا خمرج يف ص
 ن ابن عباس.بن زيد ع 

 
 .63لكذت  ذمجتهللا ر ث     ك صلو   - 1
 ( "صلو  خيطئ". 7564 ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 2
 (2568هاوح ) قذوح ملت  - 3
 ( 6/393ملطبقةت ملهربين ) - 4
 ( 4800ملتقذوح ) - 5
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: نا أبو قال الطبراني:    -  84[  297]

عبيدة بن فضيل بن عياض قال: نا أبو سعيد، مولى بني هاشم قال: نا شعبة، عن زيد 

الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا صلى هللا العمي، عن أبي الصديق  

ل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام« . قلنا: ومن عليه وسلم: »يدخ

هم يا رسول هللا؟ قال: »هم الذين إذا كان مهلكا بعثوا فيه، وإذا كان مغنما بعثوا 

 .غيرهم، الذين يحجبون عن األبواب«

 مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو سعيد.  الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

 الطرباين يف األوسط هذا.  مل أجده إال عند

 : دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال أبو سعيد.
 ق أيب سعيد مويل بين هاشم.قلـت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن شعبة إال من طري

يف األوسط، وفيه أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: "رواه الطرباين    
 .1ومل أعرفه، وزيد العمي ضعفه ا مهور، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات"

الفضيل بن عياض ثالثة حممد : أوالد قال ، وثقه الدار قطين،قلت: أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض
 .2وعلي وأبو عبيدة حدثوا مجيعا وهم ثقات مأمونون زهاد"

. 3لعمي هو زيد بن احلواري العمي البصري، قال ابن عدي: ولعل شعبة مل يرو عن أضعف منهوزيد ا
 .4وقال ابن حجر: "ضعيف"

 
 (17888جممع ملزومئل ) - 1
 (. 292سكمكت ملارمي لرلمر  طب )  - 2
 ( 699ر ث  147/ 4ملهةمل يف ض فةء ملذجةل ) - 3
 ( 2131)ملتقذوح  - 4
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فر بن سليمان، ( من طرق عن جع1151(، وأبو يعلى )3666(، وأبو داود )11604وأخرج أمحد )

اخلدري فذكره. قال عن املعلى بن زايد، عن العالء بن بشري عن أيب الصديق الناجي، عن أيب سعيد 
 .1األرنوط: إسناده ضعيف  هالة العالء بن بشري املزين

( من طريقني، عن عطية العويف، عن أيب سعيد، به. 4123(، وابن ماجه )2351وأخرجه الرتمذي )
 .2. قال الذهيب: ضّعفه غري واحدوعطية العويف ضعيف

 رأي الباحث:

وزيد العمي، ومها ضعيفان، لكن احلديث روي عن أيب  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وفيه أبو عبيدة،
سعيد بطرق آخر يقوي بعضها بعضا، وأيضا له شواهد من حديث أيب هريرة ومن حديث ابن عمرو 
ومن حديث أيب سعيد ومن حديث جابر بن عبد هللا ومن حديث ابن عمر ومن حديث أيب الدرداء  

أنس ومن حديث سهل بن سعد. يف بعضها  ن حديث عثمان بن عمرو بن أيب العاص ومن حديثوم
مخسمائة عام، ويف بعضها أربعني خريفا، ويف بعضها أربعني، ويف بعضها نصف يوم، مجعها كلها أبو 
حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكوييت يف أنيس الساري شرح فتح الباري 

(9/6697  .) 

: "واحملفوظ أن هذه املدة: " أربعني خريفا " إمنا قاهلا صلى هللا عليه وأما االختالف يف املدة فقال األلباين
فيدخلون ا نة قبل أغنيائهم خبمسمائة  -عامة  -وسلم يف فقراء املهاجرين، وأما فقراء املسلمني 

 .3سنة"

 

 

 

 
 (11604حتقد  مانل أ ل حتت رلوم ر ث ) - 1
 ( 3/281اترو  مإلسالم )  - 2
 (1926ر  مأرةيوم ملض دف  )سرا - 3
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يحيى بن خالد بن حيان قال: نا عبد الملك حدثنا أحمد بن  قال الطبراني:    -  85[  298]

الليث قال: حدثني أبي قال: نا الليث بن سعد قال: حدثني ابن لهيعة، عن   بن شعيب بن

عبد الرحمن األعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من 

 .أصبح فنسي، فأكل أو شرب وهو صائم، فاهلل أطعمه وسقاه«
 .مل يروه عن الليث بن سعد إال ابنه شعيب  ي:قال الطبران

 لحديث:تخريج ا

( ، وأبو داود 171-1155)  مسلم يف صحيحه(، و 1933، و6669) البخاري يف صحيحهأخرجه  
(، وأبو  3263(، والنسائي يف السنن الكربي )1673(، وابن ماجه )721(، والرتمذي )2398)

 ( من طرق عن حممد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعاً.2836،  2835عوانة يف مستخرجه )
نن الكربى (، والبيهقي يف الس389(، وابن ا ارود يف املتقي )6669) صحيحهالبخاري يف وأخرج 

 من طريق عوف عن خالس بن عمرو عن أيب هريرة مرفوعاً.  (8072)
( من طريق قتادة عن أيب رافع 2246(، والدار قطين )390(، وابن ا ارود )10348وأخرج أمحد )

 عن أيب هريرة مرفوعاً.
 : دراسة علة الحديث

 إال ابنه شعيب.  اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن الليث بن سعدهذا  
 .245وأبوه ثقتان، تقدما يف احلديث  قلت: هو كما قال الطرباين، وشعيب بن الليث  

لكن هذا طريق األعرج مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة، وقال فيه ابن حجر: صدوق خلط 
 لكن احلديث روى بطرق آخر عن أيب هريرة.  ،1بعد احرتاق كتبه

 رأي الباحث:

اإلسناد أعله الطرباين بتفرد شعيب عن أبيه الليث بن سعد وهو ثقة، وفيه ابن هليعة وهو ضعيف، هذا  
لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن أيب هريرة بطرق كثرية وأسانيد صحيحة كما ذكرهتا آنفا يف 

 ختريج احلديث.

 
 ( 3563ملتقذوح ) - 1
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قال: نا روح بن حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال الطبراني:  - 89[ 299]

صالح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن معاذ بن 

جبل قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ال طالق لمن ال يملك، وال عتاق لمن 

 .ال يملك«

 سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  مل يرو هذا احلديث عن   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي. ومن طريقه أبو 351خرجه الطرباين يف الكبري )أ
( من طريق روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب عن صفوان بن سليم 3/165نعيم يف حلية األولياء )

 فوعاً.، عن طاوس، عن معاذ بن جبل مر 

( قال حدثنا إسحاق 350طريقه الطرباين يف الكبري )(، ومن 11458وأخرج عبد الرزاق يف مصنفه )
بن إبراهيم، عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن حممد عن صفوان بن سليم ، عن طاوس، عن معاذ بن جبل 

 مرفوعاً.

اق بن إبراهيم الدبري، ( قال: حدثنا إسح349(، والطرباين يف الكبري )11455وأخرج عبد الرزاق )
يج، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس عن معاذ بن جبل، أن رسول هللا عن عبد الرزاق، عن ابن جر 

 صلى هللا عليه وسلم قال: »ال طالق قبل النكاح، وال نذر فيما ال ميلك«.

 : دراسة علة الحديث

 د بن أيب أيوب إال روح بن صالح.هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعي

 .63برقم    تقدمت ترمجتهقلت: روح بن صالح ضعيف  

وأخرج عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن حممد عن صفوان بن سليم عن طاووس به. وإبراهيم بن حممد   
 . فال يعتد مبتابعته.1هو إبراهيم بن حممد بن أيب حي  قال ابن حجر: "مرتوك"

( من طريق سعيد بن أيب 14882الكربى )( والبيهقي يف السنن 3571ستدرك )وأخرج احلاكم يف امل
 مرمي، ان عبد اجمليد بن عبد العزيز، ان ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس به.

 
 ( 241ملتقذوح ) - 1
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وفيه عبد اجمليد بن عبد العزيز ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق خيطئ وكان مرجئا أفرط ابن 

 .1حبان فقال مرتوك"

قال البيهقي بعد إيراد احلديث "وكذلك رواه عبد الرمحن بن احلارث كن اتبعه عبد الرمحن بن احلارث،  ل  
 املخزومي عن طاوس".

وأورد عبد الرزاق من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن طاووس به. بلفظ »ال طالق قبل 
 النكاح، وال نذر فيما ال ميلك«. وإسناده جيد.

ث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابر، وابن عباس، وعائشة، ومن حديوله شواهد من حديث ج
(  2048(. ومن حديث املسور بن خمرمة، أخرجه ابن ماجه )1751وصححه األلباين يف اإلرواء )

 (.2070وصححه األلباين يف اإلرواء الغليل )

 رأي الباحث:  

روح بن صالح، وهو ضعيف، لكن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن سعيد بن أيب أيوب إال 
 يث روى من غري هذا الوجه، فهو حسن من أجل التوابع، والشواهد.احلد

 

 

 

 

 

 

 
 ( 4160ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن قال الطبراني:  - 90[ 300]

صالح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد هللا، 

غيره، فرده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عتق رجل منا عبدا ليس له مال  يقول: »أ

 .في الرق، ثم باعه«

 .مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 البخاري يف صحيحه( قال: حدثنا حسني، أخربان ابن أيب ذئب. و 15229) أخرجه اإلمام أمحد
(  4989( قال: حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أيب ذئب. والنسائي يف السنن الكربى )2415)

قال: أخربان عبيد هللا بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا أيب وعمي قاال: حدثنا ابن أيب ذئب. والطحاوي 
بن  ا سعيد( قال: حدثنا ابن أيب داود قال: حدثنا املقدمي قال: حدثن4927يف شرح مشكل اآلاثر )

 سلمة قال أبو جعفر: وهو ابن أيب احلسام .

 كالمها )ابن أيب ذئب، وسعيد بن سلمة( عن حممد بن املنكدر، عن جابر، فذكره.

 : دراسة علة الحديث

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، مل يروه عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح، وروح بن صالح 
 .63رقم    يف احلديث تقدمت ترمجتهضعيف،  

( من طريق 4989، والنسائي يف السنن الكربى )2425 البخاري يف صحيحهوأما احلديث فأخرج 
( 59، و58، 41 -997) مسلم يف صحيحه. وأخرج حممد بن املنكدر، عن جابر ابن أيب ذئب عن 

 من طرق عن جابر.

 رأي الباحث:

أيب أيوب، وهو ضعيف، لكن احلديث هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به روح بن صالح عن سعيد بن  
 ذا الوجه عن حممد بن املنكدر، وخمرج يف الصحيحني، كما ذكرت يف دراسة علة احلديث.روى من غري ه
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نا سعيد بن أبي أيوب، عن شريك بن عبد هللا بن أبي قال الطبراني:  - 91[ 301]

كح ميمونة نمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »ن

 .وهو محرم«

 .مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا موسى ابن إمساعيل، حدثنا وهيب، حدثنا 4258) البخاري يف صحيحه أخرجه اإلمام
  842و"الرتمذي" قال: حدثنا مسدد، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب.  1844أيوب. و"أبو داود" 

( 843قال: حدثنا محيد بن مسعدة البصري، حدثنا سفيان بن حبيب، عن هشام بن حسان. ويف )
( قال: أخربان حممد بن إسحاق 2840عن أيوب. و"النسائي" )قال: حدثنا قتيبة، حدثنا محاد بن زيد،  

( ويف 3271ويف ) الصاغاين، قال: حدثنا أمحد ابن إسحاق. قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن محيد.
( قال: أخربان عمرو بن علي، عن حممد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، 5389"الكربى" )

 فذكره.عن عكرمة،    مجيعهم  ويعلى بن حكيم.

 : دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، مل يروه عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.

لطرباين، مل أجده عن سعيد بن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد، تفرد به روح بن صالح، قلت: هو كما قال ا
 .63برقم   تقدمت ترمجتهوهو ضعيف،  

 رأي الباحث:

اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، وهو ضعيف، لكن احلديث هذا  
 ، كما ذكرت يف دراسة علة احلديث.روى من غري هذا الوجه عن عكرمة، وخمرج يف الصحيحني
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وقال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن عباد بن عبد هللا بن قال الطبراني:  - 93[ 302]  

الزبير، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

 .»يقبل وهو صائم«

 . روح بن صالحمل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 مل أجده هبذا اإلسناد عن عائشة إال عند الطرباين.

 : دراسة علة الحديث

 اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، مل يروه عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.هذا  

روح بن صالح، قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن سعيد بن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد، تفرد به  
 .63برقم   تقدمت ترمجتهوهو ضعيف،  

 1106) مسلم يف صحيحه(، و 1/480البخارى )لكن احلديث روى عن عائشة بطرق كثرية، أخرجه 
( من 3088(، والنسائى يف "الكربى" )738(، والرتمذي )2382(، وأبو داود )72، و66، 65 –

إحدى عشر طرقا، مث قال وهناك طرق أخرى   (934طرق عن عائشة.  مجع الشيخ األلباين يف اإلرواء )
 6/98( وأمحد )1578و  1476، والطيالسى )ال ضرورة بنا إىل ذكرها، وهى عند الرتمذى، والطحاوى

 ( . وىف الباب عن مجاعة من الصحابة242و  232و  223و  193و  162و

 رأي الباحث:

أيوب، وهو ضعيف، لكن احلديث هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به روح بن صالح عن سعيد بن أيب  
التوابع، والشواهد خمرج يف صحيحني، كما روى من غري هذا الوجه عن عائشة، فهو حسن من أجل 

 ذكرت آنفاً يف دراسة علة احلديث.
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 1حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد قال: نا مهدي بن جعفرقال الطبراني:  - 98[ 303]

 بن عمر، عن أبي الزناد، عن األعرج قال: نا عبد الرحمن بن أشرس، عن عبد هللا

 عليه وسلم: »ما بين بيتي ومنبري عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا

 .روضة من رياض الجنة«

 مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا إال عبد الرمحن بن أشرس.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة فذكره.  ( قال: حدثنا نوح عن عبد هللا عن 9215أخرج أمحد )

 : دراسة علة الحديث

 الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عبد هللا إال عبد الرمحن بن أشرس.أعله  

. لكنه مل ينفرد به عن عبد هللا بل 2وعبد الرمحن بن أشرش ذكره الذهيب يف امليزان، وقال: جمهول احلال
 .3( وهو ثقة، قال ابن حجر: "ثقة"9215)  أخرجه اإلمام أمحدن  اتبعه نوح بن ميمو 

(  502  –  1391)  مسلم يف صحيحه(، و 6588، و1888، و1196)  البخاري يف صحيحهوأخرج  
من طرق عن عبيد هللا بن عمر، قال: حدثين خبيب بن عبد الرمحن، عن حفص بن عاصم، عن أيب 

 هريرة رضي هللا عنه.

 رأي الباحث:

وجدت له اتبعا، وهو نوح أعله الطرباين بتفرد عبد الرمحن بن أشرس عن عبد هللا، لكين هذا اإلسناد 
الصحيحني   (. واحلديث خمرج يف9215بن ميمون روى عن عبد هللا روايته عند أمحد يف مسنده برقم )

 من غري هذا الوجه.

 

 
 (  ةل: "صلو  لهللا أو ةم". 6930لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 ( 4814مملدزمن ) - 2
 ( 7211ملتقذوح ) - 3
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أبو حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا قال الطبراني:  - 100[ 304]

هاشم، قال: نا عباد بن راشد، عبيدة بن فضيل بن عياض قال: نا أبو سعيد، مولى بني  

عن ثابت، عن أنس، أن رجال، أتى النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم 

يحجج، أفأحج عنه؟ قال: »أرأيت لو كان على أبيك دين، فقضيته، أقضي عنه؟« قال: 

 .نعم. قال: »حج عن أبيك«

 .سعيدمل يروه عن اثبت إال عباد، تفرد به: أبو   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي، ثنا أبو 748أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
( قال:  2611عبيدة بن الفضيل بن عياض، ثنا أبو سعيد، موىل بين هاشم. والدار قطين يف سننه )

 إمساعيل بن نصر.ا علي بن عبد هللا بن مبشر،  عن عيسى بن شاذان ، ان  حدثن

كالمها )أبو سعيد، وإمساعيل بن نصر( عن  عباد بن راشد ، ان اثبت البناين ، عن أنس بن مالك، 
 فذكره.

( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد البغدادي، حدثنا إمساعيل بن نصر، حدثنا صدقة، 6891وأخرج البزار )
  ابن موسى، عن اثبت، عن أنس.يعين

 : دراسة علة الحديث

 له الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن اثبت إال عباد، تفرد به: أبو سعيد.أع 

( وقال: "شيخ 372قلت: أبو سعيد هو عبد الرمحن بن عبد هللا، ذكره الذهيب يف اتريخ اإلسالم )
 .  1ر: "صدوق رمبا أخطأ"بصري حافظ"، وقال: "وثقه أمحد وغريه". وقال ابن حج

قال الطرباين تفرد به أبو سعيد، قلت: مل يتفرد بروايته عن عباد بن راشد بل اتبعه إمساعيل بن نصر 
(، وإمساعيل بن نصر العبدي مل أجد له ترمجة، وذكر 2611العبدي، أخرج روايته الدار قطين يف سننه )

 
 ( 3918ملتقذوح ) - 1
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أبو حامت: قد رأيته،  ر معه "العبدي" وقال فيه( ومل يذك210- 201الذهيب إمساعيل بن نصر املتويف )

 . ميكن هذا هو أو غريه.1وال أرى حبديثه أبسا"

 .2وفيه عباد بن راشد ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "صدوق له أوهام"

.  3لكين وجدت له اتبعا وهو صدقة بن موسى، ذكره ابن حجر يف التقريب وقال: "صدوق له أوهام"
هللا بن حممد البغدادي، حدثنا إمساعيل بن نصر، حدثنا  ( قال: حدثنا عبد6891ار)أخرج روايته البز 

 صدقة، يعين ابن موسى، عن اثبت.

 فيمكن أن إمساعيل مرة رواه عن صدقة عن اثبت، ومرة رواه عن عباد بن راشد.

 رأي الباحث:

 يد.أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يروه عن اثبت إال عباد، تفرد به: أبو سع

عباد بن راشد بل اتبعه صدقة بن موسى، وكذا مل يتفرد به أبو سعيد عن عباد بن قلت: مل يتفرد به 
 راشد، بل اتبعه إمساعيل بن نصر، كما ذكرت آنفا يف دراسة علة احلديث.

 

 

 

 

 

 
 (2/202معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 ( 3126ملتقذوح ) - 2
 ( 2921 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 3
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قال: نا ياسين  1حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيانقال الطبراني:   -  104[  530]

قال: نا يحيى  4قال: حدثني أبي  3ال: نا فضالة بن المفضل بن فضالةق 2بن أبي زرارة 

، أن شعبة بن الحجاج حدثه، عن الحكم بن عتيبة، 5بن أيوب، عن أبي سعيد البصري

عن ابن أبي ليلى، عن عبد هللا بن عكيم قال: كتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لميتة، فال تنتفعوا من الميتة ا  ونحن في أرض جهينة: »إني كنت رخصت لكم في جلود

 .بجلد وال عصب«

مل يروه عن أيب سعيد البصري، إال حي  بن أيوب تفرد به: فضالة بن املفضل، عن  قال الطبراني:
 أبيه.

 تخريج الحديث:

( من طريق وكيع و ابن جعفر. 18780( من طريق عبد هللا بن كثري. وأمحد )202أخرجه عبد الرزاق )
( من طريق حفص. وابراهيم احلريب يف غريب 4127من طريق غندر. وأبو داود )  (3613وابن ماجه )
( من طريق بشر بن املفضل. وابن حبان 4249( من طريق حي . والنسائي )1/301احلديث )

 ( من طريق حجاج بن حممد .783( من طريق النضر بن مشيل. ومتام يف فوائده )1278)

ابن جعفر، وغندر، وحفص، وحي ، وبشربن املفضل، والنضر بن و  مجيعهم ) عبد هللا بن كثري، وكيع،
 مشيل، وحجاج بن حممد( عن شعبة، عن احلكم بن عتيبة، عن ابن أيب ليلى، عن عبد هللا بن عكيم.

 : دراسة علة الحديث

 
مألبةي: إنهللا من شدٍك ملطربمي مملهثذون. و ةل ادهللا أبك ملطدح   ةل مبن أيب و رى: أرل من روين ابن إمةمنة أ ل. و ةل  -  1

(  َوهكََّقهللا  أبك نصذ  244ر ث    1/193انوف بن صالح: "صلو  أنهللا مشهكر مهثذ ومل وط ن ادهللا". إرشةي ملقةصي ومللمي )
 ( 212ف". لول مدزمن مكابتلمل ) بن م ةل ملاجزي  أَاةَيجل  ملزون مل ذم ي يف "لول مملدزمن" يف  ذمج  "أمين بن أيب خر ب  و

ُرمر  أبك ملدمن صلو .  قذوح ) - 2  (7492 ك ايسني مبن اببل مأرل مبن أيب 
ونقل ادهللا  كل أيب رة   ام. يوكمن    ةل أبك رة : مل وهن أب ل أن وهتح ابنهللا. ولكذجل ملا يب يف يوكمن ملض فةء   -  3

 ( 3358ملض فةء )
ةم  ملقتبةي مملصذي ملقةضي هق  اةضل ابةبل أخطأ مبن س ل يف  ض دفهللا.  قذوح   ك مملفضل بن اضةل  بن اببدل بن مث - 4

 ( 6858ملتهاوح )
لوثهللا من رومو  مبنهللا  (: ك أبس حب 2739 ك شبدح بن س دل ملتمدمي أبك س دل ملبصذي   ةل مبن رجذ يف ملتقذوح ) -  5

 أ ل ابنهللا ك من رومو  مبن و ح. 
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 أعله الطرباين بتفرد فضل بن املفضل عن أبيه عن حي  بن أيوب عن أيب سعيد البصري.

الناس عن شعبة، لكن رواية أيب سعيد البصري عن شعبة مل أجده إال هبذا اإلسناد ن قلت: روى كثري م
 عند الطرباين.

 .1وفيه فضالة بن املفضل بن فضالة، وهو ضعيف، قال فيه أبو حامت: مل يكن أبهل أن يكتب عنه

 رأي الباحث:

 أعله الطرباين ابلتفرد، وهو كما قال.  -1
 فيه فضالة بن املفضل وهو ضعيف. -2
 ا فيه ايسني بن زرارة، وهو صدوق، ال حيتمل تفرده.وأيض -3
 واحلديث ر وى أبسانيد جيدة عن شعبة، وهكذا عن احلكم، فريتقي هبا إىل درجة احلسن. -4

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 ( 7/79معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
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قال: نا أبو  1بن خالد بن حيانحدثنا أحمد بن يحيى قال الطبراني:  - 108[ 630]

راهيم الجدي قال: نا اليسع بن عبيدة بن فضيل بن عياض قال: نا عبد الملك بن إب
قيس، عن الحكم بن عتيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 .قال: »إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل«

 .اليسع إال عبد امللكمل يرو هذا احلديث عن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 (142تقدم خترجيه حديث رقم )
 : دراسة علة الحديث

ذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبد امللك عن اليسع، وعبد امللك صدوق، قال أبو حامت: شيخ. ه
الثقات، واليسع بن قيس ذكره ابن حبان يف    .3. وقال احلافظ: صدوق2وقال أبو زرعة: ال أبس به

يف احلديث   وأبو عبيدة بن الفضيل وثقه الدار قطين، تقدم  .4وقال: يعترب حديثه من غري رواية ابنه عنه
 .297رقم  
 

 رأي الباحث:

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن اليسع إال عبد امللك.

تفرد به، كما قال الطرباين، وهو صدوق، واليسع مل فظهر من التخريج، ودراسة العلة، أن عبد امللك 
"يعترب حديثه من غري رواية ابنه عنه". فهذا  أجد من ترمجته إال أن ابن حبان ذكره يف الثقات، وقال:

 ليس من رواية ابنه عنه، واحلديث روى من غري هذا الوجه بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة.

 

 

 
 . 63 ذمجتهللا بذ ث   - 1
 ( 1617معذح وملت لول ) - 2
 ( 4163ملتقذوح ) - 3
 (11922ملثقةت ) - 4
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 119[ 307]

ابن عباس، أنه كان بن سليمان قال: نا أبو معاوية قال: نا األعمش، عن مجاهد، عن  

قرأ: }وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن »يرى االستثناء ولو بعد سنة« ، ثم  

إذا ذكرت فقيل لألعمش: سمعت هذا من يقول:  1يشاء هللا واذكر ربك إذا نسيت{

 مجاهد؟ فقال: حدثني به الليث، عن مجاهد.

 .معاوية، تفرد به: حي مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي، ثنا 11069) وأخرج الطرباين يف املعجم الكبري
( قال: أخربان أبو نصر بن قتادة، 19931بن سليمان ا عفي. وأخرج البيهقي يف السنن الكربى )حي   

 دة، ثنا سعيد بن منصورأنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أمحد بن جن

 )حي  وسعيد( عن أيب معاوية عن األعمش عن جماهد عن ابن عباس فذكره.  -كالمها  –

ل: حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ احلسن بن علي، عن ابن ( قا7833وأخرجه احلاكم يف املستدرك )
 زايد، ثنا منجاب بن احلارث، ثنا علي بن مسهر عن األعمش به.

( قال: حدثنا ابن زجنويه، ان نعيم بن محاد، ان عيسى بن يونس، عن األعمش، 814عد )أخرجه ابن ا 
 عن جماهد، عن ابن عباس، بلفظ: "االستثناء، ولو إىل سنتني" 
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 : دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال أبو معاوية، تفرد به: حي .

قلت: أبو معاوية هو حممد ابن خازم مبعجمتني أبو معاوية الضرير الكويف عمي وهو صغري ذكره ابن 
 الناس حلديث األعمش وقد يهم يف حديث غريه".( وقال: "ثقة أحفظ  5841حجر يف التقريب )

(، 814ومع ذلك مل ينفرد به عن األعمش بل اتبعه عيسى بن يونس، كما أخرجه ابن ا عد يف مسنده )
 (.7833وأيضا اتبعه علي بن مسهر، وروايته عند احلاكم يف املستدرك  )

بن سليمان صدوق خيطئ كما قال  وحكم الطرباين بتفرد حي  بن سليمان عن أيب معاوية. فقلت: حي 
. لكنه مل ينفرد عن أيب معاوية بل اتبعه سعيد بن منصور، أخرج روايته البيهقي 1ابن حجر يف التقريب

 ( إبسناد حسن.19931نن الكربى )يف الس

( وقال: رواه الطرباين يف األوسط والكبري، 11148وذكر اإلمام اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد )
 له ثقات.ورجا

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قلت: ليس فيه التفرد، بل توبع أبو معاوية مع ثقته، وكذا حي  بن 
 عفي قد توبع.سليمان ا 
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 يحيى نا: قال حيان بن خالد بن يحيى بن أحمد قال الطبراني: حدثنا – 120 [308]

 حدثني: قال السبئي هبيرة بن هللا عبد عن معاوية، بن عرابي حدثني: قال بكير بن

 هللا  صلي هللا رسول إن: يوما قال عمر، بن هللا عبد أباه أن عمر، بن هللا عبد بن بالل

 فسأمنع  أنا أما: فقلت «المساجد من حظوظهن النساء تمنعوا ال: »قال موسل عليه

: تسمعني  هللا،  لعنك  هللا،  لعنك  هللا،  لعنك:  فقال  أبي،  فالتفت.  أهله  فليمنع  شاء  فمن  أهلي،

 بكى، ثم أهلي، ألمنعن: وتقول يمنعن، ال أن أمر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن

 مغضبا. وقام

 بكري.  بن   حي   إال  معاوية  بن  عرايب عن   احلديث  هذا  يرو  مل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

الرقي. وابن عبد  حيان بن خالد بن حي  بن أمحد ( قال: حدثنا13251وأخرج الطرباين يف الكبري )
 بن   حممد  ثنا  احلافظ،  سهل  بن   القاسم  بن   خلف  ( قال: حدثنا2376الرب يف جامع بيان العلم وفضله )

 بكري.  بن   هللا  عبد  بن  حي   بن   امللك  عبد الوليد  أبو  حدثنا الكندي،  وبيعق  بن  يوسف

حي ( عن حي  بن بكري عن عرايب بن معاوية عن عبد هللا بن كالمها ) أمحد بن حي ، وعبد امللك بن 
 عن عبد هللا بن عمر فذكره. عمر بن   هللا  عبد بن  بالل  هبرية السبيئ عن 

 ( قال: حدثنا 140  -442)  مسلم يف صحيحهالرمحن. و   عبد  بوأ  ( قال: حدثنا5640وأخرج أمحد )
 املقرئ.   يزيد  بن   هللا  عبد  حدثنا  هللا،  عبد بن   هارون

 علقمة، بن كعب  حدثنا أيوب، أيب ابن  يعين المها )أبو عبد الرمحن ، وعبد هللا بن يزيد( عن سعيدك
 أبيه فذكره.  عن  عمر، بن   هللا عبد  بن  بالل  عن
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 ث: دراسة علة الحدي

 بكري.  بن   حي  إال  معاوية  بن  عرايب  عن  احلديث  هذا  يرو  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل

 قلت: هو كما قال الطرباين، بل أنه مل يرو عن عبد هللا بن هبرية السبيئ إال عرايب بن معاوية .

 .1تعدياًل   وال جرًحا  فيه  يذكر  ومل  ا رح""  يف  حامت  أيب  ابن    ترمجه:  احلضرميُّ   معاوية بن   وعرايب

 يكتب الشأن، هذا يفهم كان:  حامت أبو ومل يرو عن عرايب بن معاوية إال حي  بن بكري، وهو ثقة، قال
  .2به  حيتج  وال  حديثه،

 وأايم ابحلديث عارفا العلم غزير وكان الصحيحني، صاحبا به احتج قد: فعقبه الذهيب وقال: "قلت
 .ابلفتوى" بصريا  الناس،

  .3ضعيف:  النسائي  فيه  قال  

 مل كما  قبله، الذي وال هذا، يف العبارة هذه إطالق النسائي من الناس يقبل فعقبه الذهيب بقوله: "ومل
 .4املصري"  صاحل بن   أمحد  يف ذلك  منه  يقبلوا

 رأي الباحث:

، لكن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ورجاله ثقات غري عرايب بن معاوية مل أجد فيه جرحًا وال تعديالً 
الصحيحني، احلديث روى من غري هذا الوجه عن ابن عمر بطرق كثرية وأسانيد صحيحة، وخمرج يف 

 كما ذكرت بعضها آنفا يف ختريج احلديث.

 
 ( 240ر ث  7/45معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 ( 9/165نفم ملهتةب )  - 2
 ( 1/107ملض فةء ومملرتوككن لرناةئي ) - 3
 ( 490أنظذ  ذمجتهللا يف اترو  مإلسالم لرا يب )  - 4
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 121[ 309]

ي صالح، عن أبي بن سليمان الجعفي قال: ذكر حفص بن غياث، عن األعمش، عن أب

 .«هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يغفر للمؤذن مد صوته

 .مل يرو هذا احلديث عن حفص إال حي  ا عفي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: أخربانه أبو عبد هللا احلافظ ثنا أبو حامد أمحد بن حممد 2029أخرج البيهقي يف السنن الكربى )
األعمش الفقيه، ثنا السري بن خزمية ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن حفص بن غياث عن  بن شعيب  

 عن أيب صاحل عن أيب هريرة فذكره.
( قال: أخربان أبو احلسني بن الفضل أنبأ أبو سهل بن زايد 2028وأخرج البيهقي يف السنن الكربى )

 األعمش عن جماهد عن أيب هريرة فذكره.القطان ثنا حي  بن أيب طالب ثنا عمرو بن عبد الغفار ثنا  

 :دراسة علة الحديث

 لطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حفص إال حي  ا عفي.هذا اإلسناد أعله ا
. وهو مل يتفرد بروايته عن حفص 1قلت: حي  بن سليمان صدوق خيطئ كما قال ابن حجر يف التقريب

بن سليمان الواسطي. أخرج روايته البيهقي يف السنن الكربى بل اتبعه سعيد  ،بن غياث عن األعمش
( قال: أخربانه أبو عبد هللا احلافظ ثنا أبو حامد أمحد بن حممد بن شعيب الفقيه، ثنا السري 2029)

 بن خزمية ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن حفص بن غياث عن األعمش به.
 . 2قريب، قال: " ثقة فقيه تغري حفظه قليل يف اآلخر"يف الت  احلافظه  وأما حفص بن غياث فهو ثقة، ذكر 

 .  528واحلديث صحيح روى عن مجع من الصحابة، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود رقم  

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قلت: ليس فيه التفرد، مل ينفرد حي  بن سليمان بروايته عن حفص 
 اتبعه سعيد بن سليمان الواسطي. غياث عن األعمش، بلبن 

 
 ( 7564ملتقذوح ) - 1
 ( 1430ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا عمرو قال الطبراني:  - 122[ 310]

بن خالد قال: نا موسى بن أعين، عن مطرف بن طريف، عن جعفر بن أبي المغيرة، 

قال: »تلتقي  1عباس، }هللا يتوفى األنفس حين موتها{ عن سعيد بن جبير، عن ابن

ألحياء واألموات في المنام، فيتساءلون بينهم، فيمسك هللا أرواح الموتى أرواح ا

 .ويرسل أرواح األحياء إلى أجسادها«

 .مل يروه عن مطرف إال موسى  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 طريق الطرباين.( من  123أخرجه ضياء الدين يف املختارة )
و يعلى، حدثنا أبو الربيع الزهراين، حدثنا أبو ( قال: أخربان أب442وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة )

 يوسف القاضي، حدثنا مطرف، عن جعفر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: مل يروه عن مطرف إال موسى.
 .2ه رجال الصحيحرجاله ثقات، ذكره اهليثمي، وقال: رواه الطرباين يف األوسط، ورجالقلت:  

. ومع ذلك مل ينفرد به، بل اتبعه قاضي أبو يوسف، 3وموسى بن أعني ثقة، قال ابن حجر: "ثقة عابد"
 (. 442أخرج روايته أبو الشيخ يف العظمة )
اين. مث قال عقبه: "لو وقع للطرباين رمحه هللا ( من طريق الطرب 123وأخرج ضياء الدين يف املختارة )

 مطرف اليت تقدمت مل يقل ما قال".  رواية أيب يوسف عن

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قلت: ليس فيه التفرد، موسى بن أعني مع أنه ثقة عابد، اتبعه قاضي 
 أبو يوسف.

 
 ( 42سكر  ملزمذ ) - 1
 (11312جممع ملزومئل ) - 2
 ( 6944ملتقذوح ) - 3
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يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى حدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 128[ 311]

عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد األنصاري، عن بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن 
الشريد، رجل من الصدف قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم: »قلب الكبير جديد على حب اثنتين: حب الحياة، وحب المال«
 ابن هليعة.مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال عمارة بن غزية، تفرد به:    الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

( من طريق الزهري عن 114-1046) مسلم يف صحيحه(، و 6420أخرجه البخاري يف صحيحه )
 مسلم يف صحيحه(، و 8699(، وأمحد )1100وأخرج احلميدي ) سعيد بن املسيب عن أيب هريرة.

ج ابن وأخر  عن األعرج عن أيب هريرة. ،( من طريق أيب الزاند6507والبيهقي ) ،(1946-113)
 من طريق العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة.  (4233ماجه )

 :راسة علة الحديثد

هذا اإلسناد أعله الطرباين، ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حي  بن سعيد إال عمارة بن غزية، 
 تفرد به: ابن هليعة.

 يعة، كما قال الطرباين.قلت: مل أجده عن أيب هريرة هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هل
الكبري، وقال: شريد رجل من الصدف وعداده يف ثقيف، عن وفيه الشريد: ذكره البخاري يف التاريخ 

، وذكره ابن أيب حامت يف ا رح والتعديل، وزاد على قول البخاري " روى عنه حي  بن سعيد 1أيب هريرة
  تعديال. فهو جمهول.. ومل يذكرا فيه جرحا وال2األنصاري مسعت أيب يقول ذلك"

 .3، وقال: " ال أبس به وروايته عن أنس مرسلة"وعمارة بن غزية، ذكره ابن حجر يف التقريب

 رأي الباحث:

هذا احلديث هبذا اإلسناد عن أيب هريرة معلول ابلتفرد، وفيه ابن هليعة وهو ضعيف، وكذا الشريد وهو 
 جمهول.

ريرة بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، وخمرج يف لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن أيب ه
 الصحيحني.

 
 ( 2732ملتةرو  ملهبع ) - 1
 ( 1667لول )معذح وملت  - 2
 ( 4858ملتقذوح ) - 3
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 يحيى  نا: قال حيان بن خالد بن يحيى بن أحمد قال الطبراني: حدثنا - 129[312] 

 أنس عن عمرو، أبي بن عمرو عن غزية، بن عمارة عن لهيعة، ابن عن بكير، بن

 اللهم: »الكلمات  ذهبه  يدعو  ما  كثيرا  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  كان:  قال  مالك  بن

 الدين، ضلع ومن والكسل، والعجز والجبن، والبخل والحزن، الهم من بك أعوذ إني

 .«الرجال غلبة ومن

 هليعة.  ابن  إال  غزية بن   عمارة  عن  األحاديث هذه  يرو  مل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( من طريق 6363و) (،4525( من طريق قتيبة عن يعقوب. و)2893) البخاري يف صحيحهأخرج 
( 672والبخاري يف أدب املفرد )  ،( من طريق خالد بن خملد عن سليمان6369و)  ،قتيبة عن إمساعيل

عامر العقدي عن   ( من طريق أيب3484والرتمذي )  ،من طريق مكي عن عبد هللا بن سعيد بن أيب هند
 د بن إسحاق.ن حمم ( من طريق جرير ع3700وأبو يعلى املوصلى يف مسنده ) أيب مصعب املدين.

 )مجيعهم( عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس بن مالك.

 دراسة علة الحديث :

مل أجده عن عمارة بن غزية إال هبذا الطريق، كما قال الطرباين، وفيه و هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد،  
 ابن هليعة وهو ضعيف.

 رأي الباحث:

زية إال هبذا اإلسناد عند الطرباين، وفيه ابن هليعة عمارة بن غهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن 
 وهو ضعيف.

مالك بطرق كثرية، وأسانيد   بن  أنس  عن  عمرو  أيب  بن  عمرو  لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن
 صحيحة، وخمرج يف الصحيحني.

 

 



 
525 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى  قال الطبراني: - 131[ 313]

قال: نا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن رفاعة بن  بن بكير

رافع بن مالك الزرقي قال: سمعت أبي، يقول: قال جبريل عليه السالم لرسول هللا 

ل جبريل: ومن شهد صلى هللا عليه وسلم: »كيف أهل بدر فيكم؟ قال: هم أفاضلنا. فقا

 .من المالئكة بدرا فهم أفاضلنا«

 مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال ابن هليعة.  راني:قال الطب

 تخريج الحديث:

قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي. أبو نعيم يف  (4455أخرجه الطرباين يف الكبري )
حممد بن أمحد بن علي، ثنا أبو إمساعيل الرتمذي، ح وثنا سليمان ( قال: حدثنا  2641معرفة الصحابة )

 أمحد، ثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان.بن  

كالمها )أمحد بن حي  بن خالد بن حيان، و أبو إمساعيل الرتمذي( عن حي  بن بكري قال: ان ابن هليعة، 
 لك الزرقي قال: مسعت أيب، فذكره.عن عمارة بن غزية، عن حي  بن سعيد، عن رفاعة بن رافع بن ما

عن إسحاق بن إبراهيم، أخربان جرير، عن حي  بن سعيد، عن (  3992)  البخاري يف صحيحهوأخرجه  
 معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر قال:"......".

 :دراسة علة الحديث

 ذا احلديث عن عمارة بن غزية إال ابن هليعة.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو ه

 الطريق، كما قال الطرباين، وفيه ابن هليعة، وهو ضعيف.  قلت: مل أجده إال هبذا

( من حديث رفاعة. قال البخاري: حدثين إسحاق بن إبراهيم، 3992) البخاري يف صحيحهوأخرجه 
زرقي، عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر أخربان جرير، عن حي  بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع ال

 قال:"......".

( وذكر االختالف على حي  بن سعيد، مث قال: " ولكن عند التأمل 7/312يف الفتح )ذكره ابن حجر  
 يظهر أن فيه رواية ملعاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده".
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 وله شاهد من حديث رافع بن خديج:

 ،( من طريق على بن قادم عن سفيان7224وابن حبان )  ،(5267أخرج الطحاوي يف مشكل اآلاثر )
( من طريق وكيع عن سفيان عن حي  بن سعيد عن عباية بن رافع 4412يف املعجم الكبري ) والطرباين

 عن رافع بن خديج مرفوعاً.

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن عمارة بن غزية إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة وهو ضعيف.
يح البخاري، وأيضا له شاهد من حديث رافع بن الوجه، وخمرج يف صحلكن احلديث روى من غري هذا  

 (.2528خديج. وكذا صححه األلباين يف سلسلة الصحيحة )
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد قال: نا يحيى بن بكير قال الطبراني:  - 133[ 314]

عمارة، عن أبيه، عن عويمر قال: نا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن 
شقر، أنه ذبح أضحيته، فصنع صحفة منها، ثم أتى بها النبي صلى هللا عليه وسلم، بن أ

فقال: »ما هذا؟« قال: من أضحيتي. فقال: »متى ذبحتها؟« قال: قبل أن أصلي. فأمره 
 أن يعيد.

 .مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا يزيد بن هارون. 19001( و)15762((. وأمحد  2171 املوطأ )يف  أخرجه اإلمام مالك
 ( قال: حدثنا ابن أيب شيبة، حدثنا أبو خالد األمحر.3153و"ابن ماجة")

ر ثالثتهم )مالك، ويزيد، وأبو خالد( عن حي  بن سعيد األنصاري، عن عباد بن متيم، عن عومير بن أشق
 فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 ديث أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة عن عمارة بن غزية.هذا احل

 قلت: مل أجده عن عمارة بن غزية إال هبذا اإلسناد، وابن هليعة ضعيف.  

 رأي الباحث:

 ضعيف.هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن عمارة بن غزية إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة وهو  

 ه عن عومير بن أشقر، فيكون حسنا  من أجل التابع. لكن احلديث روى من غري هذا الوج
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 134[ 315]

بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد 

 بن زيد المازني، حزم، عن أبيه، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد هللابن عمرو بن 

عن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه حين »أمر الناس أن يرفعوا أيديهم في  

االستسقاء، كانت عليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها ليحولها، فاستثقلها 

أحدهما على اآلخر، وجعل ما وغلبته، فأخذ بطرفها من على منكبيه، فحول الشقين 

 .جا«كان إلى الظهر خار

 .مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثناعلي بن حبر. 16473( قال: حدثنا سريج بن النعمان. و)16462)  أخرجه اإلمام أمحد
د. ( قال: أخربان قتيبة بن سعي1507( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي )1164وأخرج أبو داود )

 باد بن متيم عن عبد هللا املزين.عن ع   ،عن عبد العزيز بن حممد عن عمارة بن غزية مجيعهم

 مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا أَبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. و 1005)  يف صحيحه  البخاريأخرجه  و 
 ( قال: وحدثنا حي 2  -  894( قال: حدثنا حي  بن حي ، قال: قرأت على مالك. ويف )1  -  894)

)مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة( عن عبد هللا بن َأيب   كالمها  بن حي ، قال: أخربان سفيان بن عيينة.  
 بكر بن حممد بن َعمرو بن حزم.

 :دراسة علة الحديث

 الطرباين بتفرد ابن هليعة عن عمارة بن غزية.هذا احلديث أعله  
عن عمارة بن غزية، بل اتبعه عبد العزيز بن  قلت: ظهر يل من ختريج احلديث أن ابن هليعة مل ينفرد به

 حممد الدراوردي، كما ذكرت آنفا.

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة عن عمارة بن غزية.
 ابن هليعة، بل اتبعه عبد العزيز بن حممد الدراوردي.  قلت: مل ينفرد به

 واحلديث صحيح خمرج يف الصحيحني بطرق أخرى.  
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: نا قال الطبراني:  - 135[ 316]

عمرو بن خالد الحراني، ويحيى بن بكير، قاال: نا عبد هللا ابن لهيعة، عن خالد بن 

عن أبيه قال: كان رسول هللا صلى هللا  ،سعيد بن أبي هالل، عن ابن بريدةيزيد، عن 

شا قال: »اغزوا في سبيل هللا، قاتلوا من كفر باهلل، عليه وسلم إذا بعث سرية، أو جي

ال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليدا، وال شيخا كبيرا« يقول ألميرهم: 

قرية، فادعهم إلى إحدى ثالث: أن يدخلوا اإلسالم،  »إذا أنت حاصرت حصنا، أو أهل

صن، أو أهل قرية، فأرادوا أن أو يعطوا الجزية، أو تقاتلهم، وإذا أنت حاصرت أهل ح

ينزلوا على حكم هللا، فال تنزلهم على حكم هللا، فإنك ال تدري أتصيب فيهم حكم هللا أم 

صرت أهل حصن أو أهل ال؟ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وإذا أنت حا

قرية، فأرادوك أن تعطيهم ذمة هللا وذمة رسوله فال تعطهم ذمة هللا وذمة رسوله، 

ن أعطهم ذمتك وذمم أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير لكم من ولك

 .أن تخفروا ذمة هللا وذمة رسوله«

 .مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب هالل إال خالد بن يزيد، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

  ، (22978وأمحد )  ،(33054(، و)32632وابن أيب شيبة )  ،(9428أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )
والنسائي يف السنن الكربى من طريق سفيان. ( 3-1731) مسلم يف صحيحهو  ،(23030و)
شعبة بن احلجاج. ثالثتهم )سفيان، من طريق  ( قال:  8731)يف  إدريس األودي. و   من طريق(  8532)

 وإدريس، وشعبة( عن علقمة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه.

 :سة علة الحديثدرا

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب هالل إال خالد بن يزيد، 
 به: ابن هليعة.  تفرد

 قلت: مل أجده عن سعيد بن أيب هالل إال هبذا الطريق، وفيه ابن هليعة وهو ضعيف.
 بريدة.وأما احلديث فهو مشهور من طريق علقمة بن مرثد عن ابن  

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد معلول بتفرد ابن هليعة، وهو ضعيف، لكن تفرده نسيب، روى من غري هذا الوجه عن ابن 
 بريدة، كما مر يف التخريج آنفاً.
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 136[ 317]

ن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن موسى بن وردا

العصر إلى هللا عليه وسلم قال: »ابتغوا الساعة التي ترجى في الجمعة، ما بين صالة  

 غيبوبة الشمس، وهي قدر هذا« يعني: قبضته.

 .مل يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 بنفس اإلسناد عن ابن هليعة.(  185يف الدعاء )و   ،(747بري ) املعجم الكأخرجه الطرباين يف

 حممد بن أيب محيد. من طريق (  1/217وأبو نعيم يف اتريخ أصبهان )  ،(489وأخرجه الرتمذي )

 كالمها )ابن هليعة، و حممد بن أيب محيد( عن موسى بن وردان عن أنس بن مالك مرفوعاً.

 :دراسة علة الحديث

 اين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال ابن هليعة.هذا احلديث أعله الطرب 

 مل ينفرد به، بل اتبعه حممد بن أيب محيد.ضعيف، لكنه  هليعة    قلت: ابن 

 .2. وضعفه ابن حجر1وحممد بن أيب محيد هو محاد بن أيب محيد. كما قال الذهيب

 رأي الباحث:

يعة عن موسى بن وردان، لكن ظهر يل بعد التخريج والدراسة هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن هل
اتبعه حممد بن أيب محيد، وهو أيضا ضعيف، فيكون احلديث حسن لغريه إن شاء أنه مل ينفرد به، بل 

 هللا.

 

 

 
 ( 7457مملدزمن ) - 1
 ( 5836ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا موسى قال الطبراني:   -  151[  318]  

أبي بكير الكرماني قال: نا شعبة، عن قتادة، عن بن أبي سهل المصري قال: نا ابن 

هللا عليه وسلم حفصة، فاغتم الناس من ذلك، ودخل عليها أنس قال: طلق النبي صلى  

خالها عثمان بن مظعون، وأخوه قدامة، فبينما هما عندها، وهم مغتمين، إذ دخل النبي  

نفا، فقال: إن هللا صلى هللا عليه وسلم على حفصة، فقال: »يا حفصة، أتاني جبريل آ

امة، وهي زوجتك في  يقرئك السالم، ويقول لك: راجع حفصة، فإنها صوامة قو

 .الجنة«

 .مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حي  بن أيب بكري، تفرد به: موسى بن أيب سهل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

بن حي  بن خالد بن حيان ثنا  ( من طريق الطرباين عن أمحد2507أخرجه ضياء الدين يف املختارة )
 أيب بكري الكرماين ثنا شعبة عن قتادة عن أنس.موسى بن أيب سهل املصري ثنا حي  بن  

 دراسة علة الحديث :

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال حي  بن أيب بكري، تفرد به: 
 موسى بن أيب سهل.

 .1هو الكرماين ثقة، وثقه ابن حجر  - بكريقلت: حي  بن أيب

لكن تفرد به موسى بن أيب سهل املصري، وهو مل أعرفه، ذكره اخلطيب يف غنية امللتمس إيضاح   
امللتمس، وقال: "حدث عن: هشيم، وبقية بن الوليد، وحي  بن أيب بكري. روى عنه: أمحد بن حممد 

غري موسى . ومل يذكر فيه جرحا وال تعدياًل. وهو  2ي"بن رشدين املهري، وأمحد بن حي  بن خالد الرق
بن أيب سهل النبال هو املدين، وكذا موسى بن أيب سهل الربقي، ألن اخلطيب فرق بينهم. وقال 

 .3األلباين: "مل أعرفه"

 
 (. 7516ملتقذوح ) - 1
 (588 ند  مملرتمم إوضةح مملرتمم )  - 2
 (8460سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 3
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 . 1وذكر اهليثمي هذا احلديث يف جممع الزوائد، وقال: " رواه الطرباين يف األوسط، وفيه مجاعة مل أعرفهم"

( من طريق أسباط بن حممد عن سعيد عن 1501)  ( وكشف األستار7091خرجه البزار يف مسنده )أ
 قتادة عن أنس.

(،  2311(، والدارمي )2158وكذا له اتبع من طريق محيد عن أنس أخرجه سعيد بن منصور يف سننه )
يف املستدرك ( وقال حسني سليم اسد: "رجاله رجال الصحيح". واحلاكم  3815وأبو يعلى يف مسنده )

 على شرط الشيخني، ومل خيرجاه ". ( وقال: "هذا حديث صحيح 2796)

(، واحلاكم يف 4615وكذا له اتبع من طريق اثبت عن أنس أخرجه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )
 (.6754املستدرك )

 رأي الباحث:

 قة شعبة مل يثبت.هذا اإلسناد معلول بتفرد موسى بن أيب سهل املصري، وهو مل أعرفه، فإذا طري

هذا الوجه عن قتادة، واثبت عن أنس، كما ذكرت يف دراسة علة احلديث وأما احلديث روى من غري 
 آنفا، فيكون حسنا من أجل التوابع. 

 

 

 

 

 

 

 
 (15333جممع ملزومئل ) - 1



 
533 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 175[ 319]

، عن يونس بن خباب، عن 1ه بن سعيدمريم قال: أنا ابن لهيعة قال: حدثني عبد رب

األزدي، عن علي بن ربيعة، قال أردفني علي بن أبي طالب خلفه على بغلة، شقيق 

فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم هللا، فلما استوى قال: الحمد هلل، فلما تم قال: 

مد هللا الحمد هلل الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ح

ال: اللهم اغفر لي ذنبي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، ثم ثالث مرات، ثم كبر ثالثا، ثم ق

ضحك. فقلت له: مم تضحك؟ قال: كنت رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال 

مثل ذلك، ثم ضحك. فقلت: يا رسول هللا مم ضحكت؟ قال: »ضحكت لعجب هللا للعبد، 

ل هللا: علم أنه ال يغفر ذنبي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، يقو يقول: اللهم اغفر لي

 الذنوب غيري«

مل يرو هذا احلديث عن شقيق األزدي وهو: شقيق بن أيب عبد هللا، إال يونس بن  قال الطبراني:
 خباب، وال عن يونس إال عبد ربه بن سعيد، تفرد به: ابن هليعة.

 تخريج الحديث:

بن سعيد، عن يونس بن خباب، ( من طريق ابن هليعة، عن عبد ربه 779) أخرج الطرباين يف الدعاء
 عن شقيق األزدي، عن علي بن ربيعة عن علي بن أيب طالب.
(، 930(، و)753(، وأمحد )19480أخرجه معمر بن أيب معمر راشد يف جامع معمر بن راشد )

،  8748الكربى )(، والنسائي يف السنن 3446(، والرتمذي )2602(، وأبو داود )1056و)
 أيب إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أيب طالب.( من طريق  10263، و8749و

( من طريق 980(، والبيهقي يف األمساء والصفات )771(، والبزار )29401وأخرج ابن أيب شيبة )
 إمساعيل بن عبد امللك عن علي بن ربيعة عن علي بن أيب طالب. 

( 2482اكم يف املستدرك )(، واحل75وابن بطة يف اإلابنة الكربى )  (،778وأخرج الطرباين يف الدعاء )
 من طريق املنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة عن علي بن أيب طالب.

( من طريق احلكم عن علي بن ربيعة عن 780(، والطرباين يف الدعاء )19وأخرج احملاملي يف الدعاء )
 علي بن أيب طالب.

 
 ( و ةل: هق . 3786 ك أخك حيىي ممللي لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
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 :دراسة علة الحديث

احلديث عن شقيق األزدي وهو: شقيق بن أيب عبد هللا، إال يونس اين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا  أعله الطرب 
 بن خباب، وال عن يونس إال عبد ربه بن سعيد، تفرد به: ابن هليعة.

 .1قلت: شقيق بن أيب عبد هللا وثقه ابن حجر، قال: ثقة

داعية حيل الرواية عنه ألنه كان   . وقال ابن حبان: ال2قال ابن معني: رجل سوء -ويونس بن خباب
إىل مذهبه مث مع ذلك ينفرد ابملناكري اليت يرويها عن الثقات واألحاديث الصحاح اليت يسرقها عن 

 .4ورمي ابلرفض" خيطئ. وقال ابن حجر: "صدوق 3األثبات فريويها عنهم
 وكذا فيه ابن هليعة، وهو ضعيف يف احلديث.

ي بن ربيعة وقال عقبه: "هذا ( من طريق أيب إسحاق عن عل3446وأما احلديث فأخرجه الرتمذي )
( بسنده عن أيب إسحاق به. وقال: "وال نعلم 773حديث حسن صحيح ". وأبو يعلي يف مسنده )

هذا احلديث يروى إال عن علي وأحسن إسناد يروى عن علي هذا اإلسناد". واحلاكم يف املستدرك 
صحيح على شرط   بن ربيعة، وقال: "هذا حديث  ( من طريق املنهال بن عمرو عن علي2482)

 مسلم ومل خيرجاه"، وعلق عليه الذهيب فقال: "على شرط مسلم".

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد من طريق شقيق اإلزدي، أعله الطرباين ابلتفرد، تفرد به ابن هليعة، وهو ضعيف، وكذا يونس 
 بن خباب، هو شيعي، صدوق خيطئ.  

ة، وأسانيد حسنة عن علي بن ربيعة عن علي روى بطرق جيد اد ابملتابعة،لكن احلديث حسن لالعتض
 بن أيب طالب.

 

 
 ( 2817قذوح )ملت - 1
 ( 1986اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 2
 ( 1242مهذورني كبن ربةن ) - 3
 ( 7903ملتقذوح ) - 4
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 177[ 320]

مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد هللا بن زحر، عن األعمش، عن أبي صالح، 

هللا عز وجل يقول: إذا هللا عليه وسلم قال: »إن  عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى  

 أذهبت حبيبتي عبدي، فصبر واحتسب، أثبته بهما الجنة«.
مل يرو هذا احلديث عن عبيد هللا بن زحر إال حي  بن أيوب، تفرد به: سعيد بن أيب  قال الطبراني:

 .مرمي

 تخريج الحديث:

عبيد هللا بن زحر، عن  بن أيوب، أخربين ( من طريق حي 2/251أخرج أبو نعيم يف اتريخ أصبهان)
 األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة.

من طريق إمساعيل بن جعفر، وأخرج   (239(، ومتام يف فوائده )2932وأخرجه ابن حبان يف صحيحه )
( من طريق إمساعيل بن أيب أويس عن أخيه عن سليمان بن بالل  9492البيهقي يف شعب اإلميان )

 عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة.سهيل بن أيب صاحل، عن  مجيعهم_  
( قال: حدثنا حممود بن غيالن، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخربان سفيان، 2401وأخرج الرتمذي )

عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال: يقول هللا عز 
 رض له ثوااب دون ا نة.ه فصرب واحتسب مل أوجل: من أذهبت حبيبتي
 :دراسة علة الحديث

 .عبيد هللا بن زحرعن  حي  بن أيوبعن    سعيد بن أيب مرمي  تفردأعله الطرباين ب
 قلت: مل أجده عن ابن زحر إال من هذا الطريق.

قاله ابن   . وكذا حي  بن أيوب صدوق رمبا أخطأ،81ضعيف تقدم يف احلديث رقم  وعبيد هللا بن زحر: 
 وبقية رجاله ثقات..  1حجر

 رأي الباحث:

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن ابن زحر إال هبذا اإلسناد، وابن زحر ضعيف، لكن احلديث 
 روى عن األعمش أبسانيد صحيحة، كما ذكرهتا يف التخريج.

 
 ( 7511ملتقذوح ) - 1
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عليه وعن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا قال الطبراني:  - 178[ 321]

»من فرج عن مسلم كربة في الدنيا فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، وسلم: 

ومن ستر عورة مسلم ستر هللا عورته يوم القيامة، ومن يسر على مسلم، يسر هللا 

 .عليه يوم القيامة، وهللا في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه«

زحر إال حي  بن أيوب، تفرد به: سعيد بن أيب يد هللا بن مل يرو هذا احلديث عن عب قال الطبراني:
 مرمي.

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حي  بن حي  التميمي، وأبو بكر بن أيب شيبة، 38  -  2699)  مسلم يف صحيحهأخرجه  
 (38وحممد بن العالء اهلمداين، قال حي : أخربان، وقال اآلخران: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش. ويف )

حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري، قال: حدثنا أيب )ح( وحدثناه نصر بن علي ا هضمي، قال: قال: 
( قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا أبو  1425حدثنا أبو أسامة، قاال: حدثنا األعمش. و »الرتمذي« )

 عوانة، عن األعمش عن أيب صاحل، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 أيب مرمي عن حي  بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر.يد بن بتفرد سعأعله الطرباين  

ذكرت دراسة هذا اإلسناد هو كما قال الطرباين، مل أجده عن عبيد هللا بن زحر إال هبذا اإلسناد، و قلت:  
 (177حديث رقم )

 رأي الباحث:

احلديث ن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن ابن زحر إال هبذا اإلسناد، وابن زحر ضعيف، لك
 روى عن األعمش أبسانيد صحيحة، كما ذكرهتا يف التخريج.
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 181[ 322]

مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد هللا بن زحر، عن محمد بن أبي أيوب 

عبد هللا بن عمر قال: خرج   المخزومي قال: حدثني أبو علقمة، مولى لبني هاشم. عن

علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونحن نصلي بعد الفجر، فقال: »ال صالة بعد 

 .الفجر، إال ركعتين«

مل يرو هذا احلديث عن حممد بن أيب أيوب إال عبيد هللا بن زحر، تفرد به: حي  بن  قال الطبراني:
 .أيوب

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حي  بن أيوب العالف املصري، ثنا سعيد بن 13291الكبري )  املعجمأخرجه الطرباين يف  
( قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد هللا بن 5745أيب مرمي. وأبو يعلى املوصلى يف مسنده )

وهب. من طريق حي  بن أيوب، عن عبيد هللا بن زحر، عن حممد بن أيب أيوب، عن أيب علقمة موىل 
 عبد هللا بن عمرم، عن بين هاش

( من طريق 4126(، والبيهقي يف سننه )1278( وأبو داود يف سننه )5811) أخرجه اإلمام أمحدو 
 قدامة بن موسى عن أيوب بن حصني.

( من طريق قدامة بن 1227(، والبيهقي يف سننه )1549(، والدار قطين )419وأخرج الرتمذي )  
ار موىل ابن عمر، قال: رآين ابن  عمر وأان أ َصّلي عن يس موسى عن حممد بن احلصني، عن أيب علقمة

َخَرَج علينا وحنن ن صلي هذه   -صلَّى هللا عليه وسلم    -بعد طلوع الفجر، فقال: اي يسار، إن رسوَل هللا  
 الصالة، فقال: "لي بّلْ  شاهد كم غائ َبكم، ال ت صلُّوا بعد الَفجر  إال َسجَدتني"

 :دراسة علة الحديث

د أعله الطرباين، ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن حممد بن أيب أيوب إال عبيد هللا بن اإلسناوهذا 
 زحر، تفرد به: حي  بن أيوب.

قلت: حممد بن أيب أيوب هو حممد بن حصني، أو أيوب بن حصني، نفس شيخ قدامة بن موسى الذي 
ر: "وروى حي  بن أيوب املصري ابن حجيف رواية الرتمذي وغريه، والراجح هو حممد بن حصني. قال 
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عن عبيد هللا بن زحر عن حممد بن أيب أيوب املخزومي عن أيب علقمة فإن كان هو فيستفاد رواية عبيد 
هللا بن زحر عنه ويرجح أن امسه حممد وأما أبوه فهو حصني وكنيته أبو أيوب فلعل من مساه أيوب وقع 

 .1له غري مسمى فسماه بكنية أبيه"

حممد شاكر بعد إيراد قول ابن حجر يف حتقيق مسند أمحد: " يريد احلافظ أنه لعله مسعه وقال أمحد   
بعض الرواة عن قدامة "عن ابن حصني" أو "عن ابن أيب أيوب"، فظن أن األب مكين ابسم ابنه، ومل 

 .2يذكر له االسم، فسماه "أيوب"

روى عنه قدامة بن موسى، وامسه حممد لراوي الذي فإًذا مل ينفرد عبيد هللا بن زحر عنه بل هو نفس ا
 بن حصني.

، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، وقال األلباين: " 3وهو جمهول، وذكره البخاري يف التاريخ الكبري
 .4سواء كان هذا أو ذاك فالرجل جمهول"

قدامة ابن عمر، ورواه  ويف رواية عبيد هللا بن زحر علة أخرى، وهي أنه روى من طريق أيب علقمة عن  
بن موسى من طريق أيب علقمة عن يسار عن ابن عمر، فأسقط ابن زحر الراوي "يسار" بني أيب 

علقمة، وابن عمر. وأيب علقمة هو ثقة وله مساع من يسار، ومن ابن عمر كليهما، فيمكن هذا من 
أجد أحدا هللا أعلم، ومل  املزيد يف متصل األسانيد، وميكن وهم ابن زحر فأسقط الراوي من السند، و

 نبه على هذه العلة.

 . قلت: ميكن أراد به حسن لغريه.5وقال حسني سليم أسد يف حتقيق مسند أيب يعلى: "إسناده حسن"

 

 
 ( 170هتاوح ملتهاوح )  - 1
 ( 4757حتقد  مانل أ ل ) - 2
 ( 134ملتةرو  ملهبع ) - 3
 ( 478ر ث  4/234مإلرومء ) - 4
 ( 5745حتقد  مانل أيب و رى) - 5
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 لكن احلديث روى عن ابن عمر بطرق أخرى:

( عن حممد بن احلارث حدثين حممد بن عبد الرمحن 297/2ـ أخرجه ابن عدى ىف " الكامل " )ق    1
 مرفوعاً بلفظ حديث أىب هريرة إال أنه قال: " الركعتني قبل املكتوبة ".  أبيه عن ابن عمرعن  

ـ قال الطرباين يف " األوسط ": حدثنا عبد امللك بن حي  بن بكري حدثين أيب حدث  حممد بن   2
 ر ".النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: " ال صالة بعد الفجر إال الركعتني قبل صالة الفج

الطرباين من طريق عبد هللا بن خراش عن العوام بن حوشب عن املسيب بن رافع عن ابن   ـ مث روى  3
 عمر به ، وقال: " تفرد به عبد هللا بن خراش ".

ـ وروى الطرباين يف " املعجم الكبري " من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبرى عن عبد الرزاق عن أىب   4
 ن عمر به.ة عن انفع عن اببكر بن حممد عن موسى بن عقب

 وأيضا له شاهد من حديث عبد هللا بن عمرو:

(، والدار قطين 64(، ويف املعجم الكبري)1521(، والطرباين يف األوسط )2374أخرجه الطيالسي )
 (.1551(، و )965)

 رأي الباحث:

لدراسة أن حممد هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد ابن زحر عن حممد بن أيب أيوب، لكن ظهر يل يف ا
بن أيب أيوب هو حممد بن حصني الذي روى عنه قدامة بن موسى، فلم ينفرد ابن زحر عنه، بل اتبعه 
 قدامة بن موسى، لكن املتفرد عنه سواء كان حممد بن أيب أيوب، أو حممد بن حصني فالرجل جمهول.

 ني ابن عمر.وفيه علة أخرى أن ابن زحر مل يذكر يف السند "يسار" بني أيب علقمة وب

 وأيضا له شواهد.  حسن لالعتضاد ابملتابعة،احلديث    لكن 
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 185[ 323]

مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، أن أبا عشانة، حدثه. عن عقبة 

توضأ فأحسن عليه وسلم قال: »من بن عامر الجهني، عن رسول هللا صلى هللا 

الوضوء، ثم جمع عليه ثيابه، ثم خرج إلى المسجد، كتب له بكل خطوة عشر حسنات، 

ولم يزل في صالة ما كان ينتظر الصالة، وكتب من المصلين، من حين يخرج من بيته 

 .حتى يرجع«

 .ارثفرد به: عمرو بن احلال يروى هذا احلديث عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد، ت  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو قبيل، عن أيب عشانة 17459) أخرجه اإلمام أمحد
( قال حدثنا حدثنا إسحاق بن عيسى، أخربان ابن هليعة، عن عمرو بن 17460املعافري ، ورقم )

(، وأبو يعلى يف مقصد 831يف املعجم الكبري ) احلارث، عن أيب عشانة عن عقبة بن عامر، والطرباين
 ( من طريق عبد هللا بن وهب عن عمرو بن احلارث.766(، وأخرجه احلاكم يف املستدرك )242العلى )

( وقال : " رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين يف الكبري واألوسط، 2070ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
 حيح، وصححه احلاكم".ويف بعض طرقه ابن هليعة وبعضها ص

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد قال: ال يروى هذا احلديث عن عقبة بن عامر إال هبذا اإلسناد، تفرد 
 به: عمرو بن احلارث.

 .246ثقة تقدم يف احلديث رقم  قلت: عمرو بن احلارث  

عافرى املصرى، أسعد ، أبو عشانة املوكذا شيخه أبو عشانة هو حى بن يؤمن بن حجيل بن حديج بن  
 .1ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "ثقة مشهور بكنيته"

 
 ( 1603ملتقذوح ) - 1
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وفيه حي  بن أيوب وهو صدوق لكنه مل ينفرد به، بل اتبعه عبد هللا بن وهب وهو ثقة، أخرجه احلاكم 

 ( من طريقه، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه".766)

( من طريق أيب قبيل املعافري عن أيب عشانة، فهو 17460(، ورقم )17459) أمحدأخرجه اإلمام و 
 متابع لعمرو بن احلارث.

 رأي الباحث:

 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عمرو بن احلارث.

قلت: هو صحيح، عمرو بن احلارث ثقة، وكذا شيخه أبو عشانة ثقة. ومع ذلك عمرو بن احلارث مل 
 ما ذكرت آنفاً. ينفرد به بل اتبعه أبو قبيل املعافري، ك
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 192[ 324]

مريم قال: أنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال: حدثني أبو الزناد، عن األعرج، 
هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »يأتي الرجل العظيم السمين عن أبي  

نقيم لهم يوم القيامة فال }يوم القيامة، ال يزن جناح بعوضة« ثم قال: »اقرءوا: 

 «1{وزنا
مل يرو هذا احلديث عن أيب الزاند إال املغرية بن عبد الرمحن، تفرد به: سعيد بن أيب  قال الطبراني:

 مرمي.

 تخريج الحديث:

ملغرية، وقال: "وعن حي  بن ( من طريق سعيد بن أيب مرمي عن ا4729) البخاري يف صحيحهأخرجه 
( من طريق 18- 2785) مسلم يف صحيحهبكري، عن املغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الزاند مثله. و 

 عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة.  .حي  بن بكري عن املغرية بن عبد الرمحن 

 :دراسة علة الحديث

 عن املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزاند. قلت:بتفرد سعيد بن أيب مرمي  أعله الطرباينهذا احلديث 
. 2هو سعيد بن احلََكم بن حممد ا محي، وهو ثقة، قال الذهيب: أحد علماء الثقات،  سعيد بن أيب مرمي

 ومع ذلك مل ينفرد به، بل اتبعه حي  بن بكري.
حديثه متفق عليه، لكن   وهو ثقة، قال الذهيب: هو ثقة. وقال:  احلزامي.تفرد به: املغرية بن عبد الرمحن  

 .4. وذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "ثقة له غرائب"3له ما ينفرد به، وينكر عليه

 رأي الباحث:
 هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد سعيد بن أيب مرمي عن املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزاند.

به، بل اتبعه حي  بن بكري، وأما املغرية   التخريج والدراسة أن سعيد بن أيب مرمي مل ينفردفظهر يل من  
بن عبد الرمحن تفرد به عن أيب الزاند، لكن املغرية ثقة، وتفرده مقبول، واحلديث خمرج يف الصحيحني، 

 واعتمد عليه الشيخني.

 

 
 ( 105سكر  ملههف ) - 1
 ( 151ر ث  5/573اترو  مإلسالم لرا يب )  - 2
 (286( ر ث  4/748ملتةرو  لرا يب ) - 3
 ( 6845تقذوح )مل - 4
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ال: نا سعيد بن أبي حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة ققال الطبراني:  - 197[ 325]

قال: حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر،  مريم قال: أنا يحيى بن أيوب

يقول: سمعت عروة بن الزبير، يقول: قالت عائشة: فقدت رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ليلة، وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا مستقبال بأطراف أصابعه القبلة، 

، أثني وذ برضاك من سخطك، وبمغفرتك من عقوبتك، وبك منكفسمعته يقول: »أع

عليك ال أبلغ كل ما فيك« . فلما انصرف قال: »يا عائشة أخذك شيطانك؟« فقلت: أما 

لك شيطان؟ قال: »ما من آدمي إال وله شيطان« قلت: وأنت يا رسول هللا؟ قال: »وأنا، 

 .ولكني دعوت هللا، فأعانني عليه، فأسلم«

 .ارة بن غزية تفرد به: حي  بن أيوبمل يرو هذا احلديث عن أيب النضر سامل إال عم   الطبراني:قال 
 تخريج الحديث:

(، وابن حبان يف صحيحه 111(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )465أخرجه ابن خزمية )
عيد ( من طرق عن س2719(، والبيهقي يف السنن الكربى )832(، واحلاكم يف املستدرك )1933)

: مسعت أاب النضر، يقول: مسعت عروة بن الزبري،  بن أيب مرمي عن حي  بن أيوب عن عمارة بن غزية قال
 يقول: قالت عائشة فذكرته.

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر سامل إال عمارة بن غزية تفرد 
 به: حي  بن أيوب.

( هبذا اإلسناد، وقال: "هذا حديث 832قلت: هو كما قال الطرباين، أخرجه احلاكم يف املستدرك )
صحيح على شرط الشيخني". وأقره الذهيب على هذا. وقال األلباين: " إمنا هو صحيح على شرط 

 .1مسلم فقط؛ فإن البخاري مل حيتج بع مارة هذا، وإمنا استشهد به"
 عائشة بطرق كثرية أبلفاظ وتفاصيل خمتلفة.وأما احلديث روى عن 

 رأي الباحث:

حلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن تفرده نسيب، ورجاله ثقات، وروى عن عائشة بطرق كثرية، هذا ا
 وخمرج يف صحيح مسلم.

 
 ( 2/737أصل صف  صال  ملنيب صرى و ابردهللا وسرث )  - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 221[ 326]

أيوب، عن صالح، مولى التوأمة. عن أبي هريرة قال: »كأني أبصر سعيد بن أبي 

 .ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد«بياض إبط

مل يرو هذا احلديث عن صاحل موىل التوأمة إال سعيد بن أيب أيوب، تفرد به: روح بن  قال الطبراني:
 .صالح

 تخريج الحديث:

( معلقاً، قال: وروي عن صاحل، موىل التوأمة، عن أيب 3553)وأخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر  
 اهليثم، أيب عن  املغرية، بن هللا عبيد من طريق  (1388الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )ج أخر و . هريرة
 عمه  عن  األصم،  بن   هللا  عبد  بن  هللا  عبيدمن طريق  (  830وأخرج احلاكم يف املستدرك )  .هريرة  أيب  عن
 .هريرة أيب  عن  األصم،  بن   يزيد

 :دراسة علة الحديث

 سعيد بن أيب أيوب، عن صاحل، موىل التوأمة.  عنبن صالح بتفرد روح  هذا احلديث أعله الطرباين  
قلت: مل أجد أحدا رواه عن صاحل موىل التؤامة إال سعيد، تفرد به: روح بن صالح، كما قال الطرباين،  

 ( عن صاحل موىل التؤامة معلقاً.3553واآلاثر )وذكر البيهقي يف معرفة السنن  
 .1واه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات"وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: "ر 

وكذا أمحد بن رشدين ضعيف،  .63قلت: وفيه روح بن صالح وهو ضعيف، ذكرت ترمجته برقم 
 .3برقم    تقدمت ترمجته
( وقال: هذا 830أخرجه احلاكم يف املستدرك )كما ،  أخرىروى عن أيب هريرة بطرق  لكن احلديث

 حديث صحيح على شرطهما ومل خيرجاه. 

 أي الباحث:ر

بتفرد روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، وهو ضعيف، لكن احلديث حسن معلول  احلديثهذا 
 من أجل التوابع.

 
 ( 2753جممع ملزومئل ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن يزيد بن قال الطبراني:  - 224[ 327]

، عن 1إسماعيل الصدفي قال: نا ضمام بن إسماعيل، عن واهب بن عبد هللا المعافري
هريرة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان »يسجد في إذا السماء انشقت، أبي 

 .وفي: اقرأ باسم ربك«
 مل يرو هذا احلديث عن واهب بن عبد هللا إال ضمام، تفرد به: حي  بن يزيد الصديف.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( من طريق 967لنسائي )(، وا573(، والرتمذي )1058(، وابن ماجه )1407أخرجه أبو داود )
(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر 1526وأخرج الدار قطين ) عطاء بن ميناء عن أيب هريرة.

(، والنسائي  1022وأخرج احلميدي يف مسنده )  ( من طريق عبد الرمحن بن سعد عن أيب هريرة.3612)
 ( من طريق أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب هريرة.963)

 :دراسة علة الحديث

 .ضمام بن إمساعيل، عن واهب بن عبد هللا املعافري  عنحي  بن يزيد الصديف  بتفرد  اإلسناد معلول  هذا  
. وقال أمحد بن حنبل: 3. وقال أبو حامت: كان صدوقا2قال ابن معني: ال أبس به إمساعيل:وضمام بن 

 .6وقال ابن حجر: صدوق رمبا أخطأ.  5. وقال الذهيب: لينه بعضهم بال حجة4ضمام صاحل احلديث
 أجد له ترمجة يف كتب الرجال، والتاريخ وغريها.  وحي  بن يزيد بن إمساعيل الصديف مل

لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن أيب هريرة بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، كما ذكرت يف 
 .7ديث حسن صحيح"ختريج احلديث، وقال الرتمذي بعد إيراد احلديث "حديث أيب هريرة ح

 رأي الباحث:

حي  بن يزيد الصديف عن ضمام عن واهب بن عبد هللا، لكن تبني يل أن  هذا اإلسناد معلول بتفرد
 احلديث روى عن أيب هريرة بطرق صحيحة، فهذا يكون حسنا من أجل التوابع.

 
 بن اببل و ممل ةاذي مث مله يب أبك اببل و مملصذي هق .  (  ةل: وم ح7392لكذجل مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
 ( 1/91اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 2
 ( 4/469معذح وملت لول ) - 3
 ( 953ر ث  5/165ملهةمل يف ض فةء ملذجةل كبن ابلي ) - 4
 (  3956ر ث  2/329مملدزمن لرا يب ) - 5
 ( 2985ملتقذوح كبن رجذ ) - 6
 ( 574اي ر ث )جةمع ملرتم - 7
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 وعن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللاقال الطبراني:  - 232[ 328]

أعلم. قال: »من سلم  عليه وسلم: »أتدرون من المسلم؟« قالوا: هللا ورسوله

المسلمون من لسانه ويده«. قالوا: فمن المؤمن؟ قال: »من أمنه الناس على أنفسهم 

 .وأموالهم« . قالوا: فمن المهاجر؟ قال: »من هجر السوء فاجتنبه«

 . روح بن صالحمل يرو هذا احلديث عن موسى بن علي إال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(،  3188( قال: حدثنا زيد بن احلباب، وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )7017)  أخرجه اإلمام أمحد
عن موسى بن علي، قال: مسعت أيب،   -كالمها    –( من طريق عبد هللا بن صاحل  26ويف املعجم الكبري )

 يقول: مسعت عبد هللا بن عمرو بن العاص.

 :ة الحديثدراسة عل

 ن صالح عن موسى بن علي.هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد روح ب

 قلت: هو مل ينفرد به عن موسى بن علي، بل اتبعه زيد بن احلباب وعبد هللا بن صاحل.  

 وهو حسن احلديث.  .36  تقدمت ترمجتهوأما موسى بن علي  

 رأي الباحث:

اتبعه ن ظهر يل أن روح بن صالح مل ينفرد به، بل هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد روح بن صالح، لك
 زيد بن احلباب وعبد هللا بن صاحل.

( من طرق عن 64 – 40مسلم )صحيح ( ويف 6448، و10واحلديث صحيح خمرج يف البخاري )
 عبد هللا بن عمرو.
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: قال مريم أبي بن سعيد نا: قال رشدين بن أحمد قال الطبراني: حدثنا  –  244[329] 

 أبيه عن رافع، أبي بن المعتمر حدثني: قال غزية بن عمارة عن أيوب، بن يحيى أنا
 .«أمتي وعن عني هذا: »قال ثم كبشا، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ذبح: قال

 أيوب.  بن   حي   إال  غزية بن   عمارة عن   احلديث  هذا  يرو  مل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال:  957والطرباين يف املعجم الكبري )ل: حدثنا ابن إسحاق. ( قا714أخرجه الرؤايين يف مسنده )
 علي بن  حممد احلسن  أبو ( قال: وحدثنا7554زغبة. واحلاكم يف املستدرك ) بن محاد بن أمحد حدثنا
املسيب. ثالثتهم )أمحد بن محاد، وابن إسحاق، والفضل( عن   بن  حممد بن   الفضل  ثنا  العدل،  بكر  بن 

 عمارة بن غزية عن ابن أيب رافع عن أبيه عن جده.حي  بن أيوب عن سعيد بن أيب مرمي عن  

 دراسة علة الحديث:

 أيوب.  بن   حي   إال  غزية بن   عمارة  عن  احلديث  هذا  يرو  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل
.  19ديث رقماحل  ما يف، وكذا عمارة بن غزية حسن احلديث ذكرت ترمجتهمقبولقلت: حي  بن أيوب  

. ومل 1أسلم  رافع  اىب  املعتمر بن أيب رافع، ذكره ابن أيب حامت يف ا رح والتعديل، قال: واسملكن شيخه  
 شيخه  ، وقال األلباين رمحه هللا يف "األرواء": "لكن2يذكر فيه جرحا وتعديال. وذكره ابن حبان يف الثقات

 .3"الثقات  "  يف أورده  حبان  ابن   أن  سوى  ترمجة،  له  أجد  مل  عندى  ابملشهور ليس  املعتمر،
(، والبزار 23860و كذا يف )مطواًل.    رافع  أيب  عن  حسني،  بن  ( من طريق علي27190وأخرج أمحد )

 (. 19049، و19009(، والبيهقي يف السنن الكربى )3867)
وأيضا    (.2792(، وأبو داود )19  –  1967وله شاهد من حديث عائشة أخرجه مسلم يف صحيحه )

 (. 1891هريرة أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط ) له شاهد من حديث أيب

 رأي الباحث: 

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل يرو عن عمارة بن غزية إال حي  بن أيوب، وعمارة بن غزية حسن 
 .من أجل التوابع حسن لكن احلديث  ،  خ املعتمر مل يوثقه غري ابن حباناحلديث، وشي

 

 
 (978معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 (5435ملثقةت كبن ربةن ) - 2
 (  1138مأرومء ملغردل لأللبةي ) - 3
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 نا: قال  حماد  بن  السري  نا:  قال  رشدين  بن  أحمد  قال الطبراني: حدثنا  -  247[330] 

 عمه عن عبلة، أبي بن الرحمن عبد بن هانئ حدثني: قال القعقاعي الوليد بن المعلى

 هللا صلى هللا رسول قال: قال عمر ابن عن ونافع، أبيه، عن عبلة، أبي بن إبراهيم

 .«وقلبه عمر لسان على بالحق ضرب تعالى هللا إن: »وسلم عليه
 املعلى:  به  تفرد الرمحن،  عبد  بن  هانئ  إال  عبلة أيب  بن   إبراهيم  عن   احلديث  هذا  يرو  مل  الطبراني: قال
 الوليد.  بن 

 تخريج الحديث:

 محاد، بن السري ثنا رشدين، بن حممد بن أمحد ( قال: حدثنا52أخرج الطرباين يف مسند الشاميني )
 أبيه، عن ،  عبلة أيب بن  إبراهيم عمه عن لرمحن،ا عبد بن  هانئ حدثين القعقاعي، الوليد بن  املعلى ثنا

 عمر. ابن   عن  وانفع

 دراسة علة الحديث:

 .إبراهيم بن أيب عبلةعن  هانئ بن عبد الرمحن  عن بتفرد املعلى بن الوليد  هذا احلديث أعله الطرباين  
، لكن أبوه 1ة ثقةوإبراهيم بن أيب عبل قلت: مل أجده عن إبراهيم بن أيب عبلة عن أبيه إال هبذا اإلسناد،  

وهانئ بن عبد الرمحن  .  جرحاً وال تعديالً   فيه  ، ومل يذكر2ذكره ابن أيب حامت يف ا رح والتعديلجمهول،  
لقعقاعي ذكره ابن وكذا معلى بن الوليد ا  .3، وقال: "رمبا أغرب"يب عبلة ذكره ابن حبان يف الثقاتبن أ

 اين أمحد بن رشدين ضعيف أيضاً.وشيخ الطرب   .4"رمبا أغرب"، وقال:  حبان يف الثقات
انفع.   عن   هللا،  عبد  بن   ( من طريق خارجة3682روى عن انفع بطرق كثرية، أخرجه الرتمذي )واحلديث  

( من طريق الضحاك بن عثمان عن انفع. ويف مسند أمحد 395وأمحد بن حنبل يف فضائل الصحابة )
 ( من طريق مالك عن انفع.1016ئده )نعيم عن انفع. ومتام يف فوا( من طريق انفع بن أيب  5145)

 رأي الباحث: 

لكن احلديث  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وفيه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف، وكذا أبو عبلة جمهول.
 روى عن انفع عن ابن عمر بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة.

 
 (. 213ملت جفب ) قنله ملحنالظ اله _ 1
 ( 376/ 4معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 ( 11585ملثقةت كبن ربةن ) - 3
 ( 15894ملثقةت كبن ربةن ) - 4
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ي رشدين قال: نا زيد بن بشر الحضرمحدثنا أحمد بن ل الطبراني: قا - 250[ 331]

قال: نا رشدين بن سعد، عن يزيد بن عبد هللا بن الهاد، عن عمرو، مولى المطلب. 

عن أنس بن مالك، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »يقول هللا عز وجل: إذا  

 .ابتليت عبدي بحبيبتيه، ثم صبر، عوضته بهما الجنة«

 .، تفرد به: رشدين احلديث عن املطلب إال ابن اهلاد  مل يرو هذا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، حدثنا الليث، 5653رقم  7/116) البخاري يف صحيحهأخرجه 
قال: حدثين ابن اهلاد، عن عمرو، موىل املطلب، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، قال: مسعت النيب 

 دي حببيبتيه فصرب، عوضته منهما ا نة.صلى هللا عليه وسلم يقول: " إن هللا قال: إذا ابتليت عب
( من طريق عبد هللا بن صاحل، وابن يوسف، وأمحد 534األدب املخرج رقم )أخرجه البخاري يف 

)عبد هللا   -ثالثتهم  -( من طريق زهري عن يونس، 3711( من طريق يونس، وأبو يعلى )12448)
 بن صاحل، ابن يوسف، ويونس( عن الليث به.

 :ديثدراسة علة الح

 احلديث عن املطلب إال ابن اهلاد، تفرد به: رشدين.  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا
: "ضعيف رجح أبو حامت عليه ابن هليعة وقال ابن يونس احلافظ قلت: رشدين بن سعد ضعيف، قال

رد به عن يزيد بن اهلاد بل لكنه مل ينف  .1كان صاحلا يف دينه فأدركته غفلة الصاحلني فخلط يف احلديث"
 (.5653، كما أخرجه البخاري )اتبعه الليث عن يزيد بن اهلاد

 . 2ثقة مكثر  هوفمدار احلديث هو يزيد بن عبد هللا بن اهلاد،  
 رأي الباحث: 

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد رشدين عن ابن اهلاد، لكن ثبت من الدراسة أبنه مل ينفرد به، بل اتبعه 
 عن ابن اهلاد، وهو ثقة، قبل تفرده البخاري يف صحيحه. الليث

 

 
 ( 1942تقذوح )مل - 1
 .168 قلمت  ذمجتهللا يف معلوم ر ث    - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا إبراهيم بن المنذر قال الطبراني:  - 256[ 332]

الحزامي قال: نا عبد هللا بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عمارة بن غزية، عن 
سلم: »ما من ملبي عليه وأبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا صلى هللا  

 .يلبي، إال لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر«

 مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال ابن وهب، تفرد به: إبراهيم بن املنذر.  قال الطبراني:
 

 تخريج الحديث:

(، وأخرج أبو  2058)(، ويف مسند الشاميني 5741رقم  6/130أخرج الطرباين يف املعجم الكبري )
( من طريقه، قال الطرباين: حدثنا أمحد بن رشدين 8/329عيم يف حلية األولياء وطبقات األصفياء )ن

املصري، ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا ابن وهب، عن معاوية بن صاحل، عن عمارة بن غزية عن أيب حازم، 
 عن سهل بن سعد مرفوعاَ.

إمساعيل بن من طريق ( 2921م رق 2/974ابن ماجه )و  ،(828رقم  3/180وأخرجه الرتمذي )
 .عياش، عن عمارة بن غزية، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد

عبيدة بن محيد، عن عمارة بن غزية، عن أيب حازم،   من طريق(  828رقم    3/180و أخرجه الرتمذي )
 .عن سهل بن سعد

 :دراسة علة الحديث

ن معاوية بن صاحل إال ابن وهب، تفرد مل يرو هذا احلديث عهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: 
 به: إبراهيم بن املنذر.

قلت: مدار احلديث على عمارة بن غزية، روى عنه عبيدة بن محيد، وإمساعيل بن عياش، ومعاوية بن 
 .196برقم    تقدمت ترمجتهوعمارة بن غزية حسن احلديث،    .صاحل

تفرد بن إبراهيم بن املنذر ، ال هبذا الطريق وأما رواية معاوية بن صاحل عن عمارة بن غزية، مل أجده إ  
 .126تقدم ذكره يف احلديث رقم    صدوقوهو  

 رأي الباحث: 

أعله الطرباين بتفرد إبراهيم بن املنذر عن ابن وهب، عن معاوية بن صاحل، وإبراهيم بن هذا اإلسناد 
 .صدوق، واحلديث روى عن عمارة بن غزية من غري هذا الوجهاملنذر 
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا موسى بن ناصح قال: قال الطبراني:  - 258[ 333]

نا العالء بن برد بن سنان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى هللا 

 .عليه وسلم قال: »من أتى الجمعة فليغتسل«

 مل يرو هذا احلديث عن العالء بن برد إال موسى بن انصح. الطبراني:قال 

 يث:تخريج الحد

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين املصري، ثنا موسى بن انصح، 356أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 ثنا العالء بن برد بن سنان، عن أبيه، عن انفع، عن ابن عمر فذكره.

 (142تقدم خترجيه حديث رقم )

 : دراسة علة الحديث

 بن برد بن سنان.هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد موسى بن انصح عن العالء  

 .96برقم    تقدمت ترمجتهوموسى بن انصح مل يوثقه غري ابن حبان، و 

. وقال األزدي: العالء 2. وذكره ابن حبان يف الثقات1وكذا العالء بن برد بن سنان ضعفه أمحد بن حنبل
 .3برد البصري أبو عبد هللا ضعيف جمهولبن  

 رأي الباحث:

صح عن العالء بن برد بن سنان، وفيها ضعف، لكن احلديث بتفرد موسى بن ان هذا اإلسناد معلول
روى من غري هذا الوجه عن انفع بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، فيكون احلديث حسن من أجل 

 التوابع. 

 
 (  ومل أجل يف كتح أ ل. 5272 ةلهللا مبن رجذ يف لاةن مملدزمن ) - 1
 (14677ةت )ملثق - 2
 ( 5272لاةن مملدزمن )  - 3
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا  الطبراني:قال  - 260[ 334]

ه، عن أبي سعيد الخدري، عن ، عن أبي1سعيد بن أبي أيوب، عن عمرو بن يحيى
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال تخيروا بين األنبياء«

 .مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 البخاري يف صحيحه( قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، و 11286(، و)11265)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا أبو نعيم، 6916( قال: حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان، و)6917(، و)4638)

، حدثنا ( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة163- 2374) مسلم يف صحيحهحدثنا سفيان، وأخرج 
وكيع، عن سفيان، ح وحدثنا ابن منري، حدثنا أيب، حدثنا سفيان،عن عمرو بن حي ، عن أبيه، عن أيب 

 د، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: »ال ختريوا بني األنبياء«. ويف بعضها مع زايدة القصة.سعي
 مرو بن حي  املازين به.( قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا ورقاء، قال: مسعت ع11365وأخرج أمحد )

دثنا ( قاال: حدثنا موسى بن إمساعيل، ح4668(، وأبو داود )2412) البخاري يف صحيحهوأخرج 
 وهيب حدثنا عمرو بن حي  به. ورواية البخاري مع زايدة القصة.

: ( قال: مبا حدثنا يونس ، قال: ثنا نعيم بن محاد ، قال7110وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
 ثنا عبد العزيز بن حممد ، عن عمرو بن حي  املازين به.

 :دراسة علة الحديث

حي  املزين، وهو ثقة، وروى عنه مجاعة، لكن رواية سعيد بن أيب مداره على عمرو بن  هذا احلديث
مل يرو هذ احلديث عن "قال: أيوب عن عمرو بن حي ، مل يروه إال روح بن صالح، وبه أعله الطرباين، 

 ."سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح
  .63برقم    تقدمت ترمجتهوروح بن صالح، ضعيف،  

 رأي الباحث: 

 تفرده  بتفرد روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، وروح بن صالح ضعيف، لكن  علولهذا اإلسناد م
، خمرج يف الصحيحنيروى من غري هذا الوجه عن عمرو بن حي ، بطرق صحيحة، و   واحلديث  نسيب،  هذا

 .كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً 
 
 
 

 
 (5139 ك ابمذو بن حيىي بن ابمةر   هق .  قذوح ملتهاوح كبن رجذ )  - 1
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صالح قال: نا حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن قال الطبراني:  - 262[ 335]

سعيد بن أبي أيوب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن سالم بن عبد هللا بن عمر، عن 
ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا »يصلون قبل 

 الخطبة في العيدين«
 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  قال الطبراني:

 الحديث:تخريج 

 بنفس اإلسناد.(  13208رقم    12/311أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
( قال: أخربان أبو بكر، وأبو زكراي، وأبو 6904رقم  5/82وأخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر )

حممد قال: أخربان الربيع قال: أخربان الشافعي قال: أخربان إبراهيم بن سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس 
 قال: حدثين أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سامل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمر.

( قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة. 963رقم  2/18) البخاري يف صحيحهوأخرج 
: وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، وأبو  ( قال8-888) مسلم يف صحيحهو 

 ( قال: أخربان إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأان عبدة بن سليمان. 1564رقم    3/183. والنسائي )أسامة
قاال: حدثنا عبيد هللا عن انفع، عن ابن عمر، قال: »كان رسول هللا  -عبدة وأبو أسامة –كالمها 

 وأبو بكر، وعمر رضي هللا عنهما، يصلون العيدين قبل اخلطبة«  صلى هللا عليه وسلم،
 
 :سة علة الحديثدرا

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
 عن عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر.  -كالمها  –عبدة بن سليمان وأبو أسامة    رواهقلت:  

 بن عمر.اعن سامل عن   -كالمها  –وروى أبو بكر بن عبد الرمحن، وأبو بكر بن عمر بن عبد العزيز    
ومل أجد أحدا روى عن أيب بكر بن عبد الرمحن إال سعيد بن أيب أيوب وال عن سعيد إال روح بن صالح 

 ه أمحد بن رشدين.تفرد ب
 .63ترمجته برقم    توروح بن صالح، ضعيف، تقدم

 رأي الباحث: 

 هو ضعيف، لكن احلديثأعله الطرباين بتفرد روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، و هذا اإلسناد 
 ، كما تقدم يف ختريج احلديث.من غري هذا الطريق، وخمرج يف الصحيحنيروي  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 265[ 336]

سعيد بن أبي أيوب، عن أبي النضر سالم، عن بسر بن سعيد، عن أبي جهيم بن 
ري، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ألن يمكث الحارث بن الصمة األنصا

 ه«.المار بين يدي المصلي أربعين، خير له من أن يمر بين يدي
 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ثنا عبد هللا بن يوسف. ( قال: حد510) البخاري يف صحيحه(. و 34أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ )
 ( قال: حدثنا حي  بن حي . 261  -507)  مسلم يف صحيحهو 

 )عبد هللا بن يوسف، حي  بن حي ( عن اإلمام مالك.  كالمها
( قال: حدثنا هشام بن عمار. وأبو عوانة يف 944(. وابن ماجه )17051) أخرجه اإلمام أمحدو   

 عبد الرزاق.  ( قال: أخربان الدبري قال: ثنا1392مستخرجه )
 عمار، عبد الرزاق، قبيصة( عن سفيان. )أمحد، هشام بن   ثالثتهم

كالمها )اإلمام مالك وسفيان( عن أيب النضر سامل، عن بسر بن سعيد، عن أيب جهيم بن احلارث بن 
 الصمة األنصاري، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 :دراسة علة الحديث

 كالمها عن أيب النضر.م مالك، ومجاعة أخرى عن سفيان  هذا احلديث روى مجاعة عن اإلما
. 63وتفرد روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب عن أيب النضر، وهو ضعيف، تقدمت ترمجته برقم 

 ومل يتابعه أحد يف روايته عن سعيد بن أيب أيوب.
 رأي الباحث: 

يف، لكن يوجد له متابعة بتفرد روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، وهو ضعهذا اإلسناد معلول 
قاصرة، واحلديث روى عن أيب النضر، من طريق اإلمام مالك، ومن طريق سفيان، كما تقدم يف التخريج، 

 وخمرج يف الصحيحني من طريق مالك عن أيب النضر، فيكون حسنا من أجل التابع.
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ح قال: نا حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالقال الطبراني:  - 266[ 337]

أبي أيوب، عن صالح بن كيسان، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، سعيد بن 
 عن عمرة، عن عائشة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال يمنع نقع بئر«.

 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

(  24811احلكم، حدثنا عبد الرمحن بن أيب الرجال. ويف )  ( قال: حدثنا24407)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخربان حممد 25087قال: حدثنا حسني، قال: حدثنا أبو أويس. ويف )

( قال: حدثنا عبد امللك، قال: حدثنا خارجة بن عبد هللا، من ولد زيد بن 26147بن إسحاق. ويف )
قوب، قال: حدثنا أيب، عن ابن إسحاق. وروى أربعتهم عن أيب ( قال: حدثنا يع26311اثبت. و)

 الرجال حممد بن عبد الرمحن.
( قال:  2479( قال: أخربان يعلى بن عبيد. وابن ماجه )998وأخرج إسحاق بن راهويه يف مسنده )

وأخربان ( قال: 11850حدثنا عبد هللا بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان. والبيهقي يف الكربى )
أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنبأ أبو عمرو بن السماك ، ثنا حممد بن عبد هللا بن أيب داود املنادي 
، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. وروى ثالثتهم )شجاع بن الوليد، وعبدة بن سليمان، ويعلى بن عبيد( 

 أيب الرجال( عن عمرة فذكرته.  ن، وحارثة بن عن حارثة بن أيب الرجال.كالمها )حممد بن عبد الرمح
 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجد أحدا رواه عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح، وروح بن 

 .3تقدمت ترمجته برقم  . وكذا شيخ الطرباين أمحد بن رشدين  63برقم    ترمجته  تقدمتصالح، ضعيف،  
واحلديث روى بطرق كثرية عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن، عن عمرة، عن عائشة، كما ذكرت يف 

 .1وأبو الرجال ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: ثقة، من اخلامسة ختريج احلديث.
مرة كما ذكرت يف ختريج احلديث، لكنه منكر احلديث كما قال ال عن ع واتبعه حارثة بن أيب الرج

 ، فال يعترب به.2البخاري
 رأي الباحث: 

وتفرده نسيب، هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن سعيد بن أيوب إال روح بن صالح، وهو ضعيف،  
 ثقة.وهو  واحلديث روى عن أيب الرجال من غري هذا الوجه، وعليه مدار احلديث،  

 
 ( 6070 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 1
 (3/94رو  ملهبع لربخةري )ملتة - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح  بن صالح قال: نا قال الطبراني:   -  269[  338]

سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن 
هللا عليه وسلم، أنه سئل عن الخط؟ فقال: »هو أثارة من عباس، عن رسول هللا صلى  

 علم«.
 احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.مل يرو هذا    قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 إبسناد األوسط.(  10725أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
فوان بن سليم، عن أيب سلمة ( قال: حدثنا حي ، عن سفيان، حدثنا ص1992) أخرجه اإلمام أمحدو 

 .نيب صلى هللا عليه وسلمبن عبد الرمحن، عن ابن عباس، قال سفيان: ال أعلمه إال عن ال
( قال: حدثنا حممد قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك 271وأخرجه أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي )  

 بن خملد عن سفيان به حنو أمحد، إال أنه مل يعني من رفعه. 
اود ( قال: حدثنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغداد، ثنا أبو د3694احلاكم يف املستدرك )وأخرجه  

 سليمان بن األشعث السجستاين، ثنا حممد بن كثري العبدي عن سفيان به. موقوفاً. 
 :دراسة علة الحديث

مداره على صفوان بن سليم، فروى عنه سعيد بن أيب أيوب، ومل يرو عنه إال روح بن هذا احلديث 
ا شيخ الطرباين . وكذ63ترمجته برقم    تضعيف، تقدم  قلت: روح بن صالح.  أعله الطرباينصالح، وبه  

 .3أشد منه ضعفاً تقدمت ترمجته برقم  أمحد بن رشدين  
 عنه؛ورواه سفيان عن صفوان بن سليم، واختلف  

(. وقال سفيان: ال أعلمه إال عن النيب صلى 1992روى حي ، عن سفيان كما أخرج أمحد يف مسنده )
 هللا عليه وسلم. 

 .(271)  يف جزء األلف ديناربن جعفر   مام أمحدأخرجه اإلواتبعه أبو عاصم الضحاك بن خملد، كما  
للحديث املرفوع رجال الصحيح". وقال ورجال أمحد  ( "11336وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )

 األرنوط: إسناده صحيح على شرط الشيخني. وقال شاكر: إسناده صحيح.
، كما مر يف عباس على ابن وروى حممد بن كثري العبدي عن سفيان عن صفوان بن سليم، موقوفا  

 التخريج آنفاً.
 رأي الباحث: 

سعيد بن أيب أيوب، وهو ضعيف، لكن احلديث بتفرد روح بن صالح عن  أعله الطرباينهذا اإلسناد 
 روى سفيان عن صفوان بن سليم إبسناد جيد، فيكون حسنا من أجل التابع.
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بن صالح قال: نا  حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح قال الطبراني:   -  270[  339]

سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن أبي كثير، مولى محمد بن عبد هللا بن 
جحش. عن محمد بن عبد هللا بن جحش، أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: 

م يدخل الجنة حتى »لو أن رجال قتل في سبيل هللا، ثم أحيي، ثم قتل في سبيل هللا، ل
 ليس ثم ذهب وال فضة« أي: هي الحسنات والسيئات.يقضى عنه دينه، 

 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين املصري، ثنا روح بن صالح، ثنا 556أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 ن سليم، عن أيب كثري به. بن سعيد بن أيب أيوب، عن صفوان ب  حي 
 5/290( قال: حدثنا عبد الرمحان بن مهدي، عن زهري. ويف  22860)  5/289  أخرجه اإلمام أمحدو 
( قال: حدثنا سليمان بن داود، 22862( قال: حدثنا هيثم، حدثنا حفص بن ميسرة. ويف )22861)

دثنا يعقوب بن محيد، ان ابن أيب ( قال: ح928 اآلحاد واملثاين" ))حدثنا إمساعيل. وابن أيب عاصم "يف
 .حازم. أربعتهم عن العالء بن عبد الرمحان، عن أيب كثري، موىل حممد بن عبد هللا بن جحش

 :دراسة علة الحديث

 صالح.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن 
عن سعيد بن أيب أيوب عن صفوان بن سليم إال روح بن صالح،  قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو

 . 63ترمجته برقم    توهو ضعيف، تقدم
عن العالء بن عبد الرمحن عن   -أربعتهم –ورواه زهري، وحفص، وإمساعيل بن جعفر، وإبن أيب حازم 

 أيب كثري، كما يف التخريج آنفاً.
رواايت أخرى: موىل الليثيني، وموىل اهلذليني،  ونسب يف موىل حممد بن عبد هللا بن جحش، وأبو كثري

 . 1وموىل األشجعيني، روى عنه مجع، وذكره ابن حبان يف "الثقات"
(، وآخر من حديث أيب 117( )1885) مسلم يف صحيحهوكذا له شاهد من حديث أيب قتادة عند 

من حديث عبد  ( . واثلث12، وأخرجه ابن أيب عاصم يف "ا هاد" )34-6/33هريرة عند النسائي 
 ( .7051هللا بن عمرو بن العاص، عند أمحد يف مسنده برقم )

 رأي الباحث: 

ة قاصرة، واحلديث أعله الطرباين بتفرد روح بن صالح، وهو ضعيف، لكن يوجد له متابعهذا اإلسناد 
 روى من غري هذا الوجه عن أيب كثري، وهو ثقة، فاحلديث يكون حسنا من أجل التابع.

 

 
 ( 570/ 5ملثقةت كبن ربةن ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 272[ 340]

سعيد بن أبي أيوب، عن زيد بن أبي العتاب، عن عبد هللا بن نافع، عن أبي هريرة 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما من أمير عشرة فصاعدا إال وهو يأتي قال: قال 

 .عاقبه بما شاء« مغلول يوم القيامة، عافاه هللا بما شاء، أو
 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

حدثنا أبو خالد األمحر، عن حممد بن عجالن، عن ( قال: 32554أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )
قال: حدثين سعيد،   ( قال: حدثنا حي  بن سعيد، عن ابن عجالن،9573أبيه، عن أيب هريرة. وأمحد )

عن أيب هريرة، قال: ومسعت أيب، حيدث، عن أيب هريرة، " قلت ليح : كالمها عن النيب صلى هللا عليه 
( قال: حدثنا أمحد بن إبراهيم، حدثنا حي  بن سعيد به. 6614وسلم، قال: نعم ". وأبو يعلى )

(  6629ن، عن املقربي به. ويف)( قال: حدثنا سويد، حدثنا عبد هللا بن رجاء، عن ابن عجال6570و)
 قال: حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد، حدثنا أيب، حدثنا حممد بن عجالن، عن أبيه به.

حجاج بن منهال، حدثنا محاد بن سلمة، عن حي  بن سعيد، ( قال: أخربان 2557وأخرج الدارمي )
 عن سعيد بن يسار، عن أيب هريرة.

قال: حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، (  7009وأخرج احلاكم يف املستدرك )
 ثنا عبد هللا بن وهب، أخربين خمرمة بن بكري، عن أبيه، عن بشر بن سعيد، عن أيب هريرة.

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
تقدمت هو كما قال الطرباين، مل يرو عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح، وهو ضعيف، قلت: 
 . وكذا شيخ الطرباين أمحد بن رشدين ال حيتج به. 63برقم    ترمجته

 رأي الباحث: 

احلديث روى عن أيب هريرة بطرق   لكن  أعله الطرباين بتفرد روح بن صالح، وهو ضعيف،هذا اإلسناد  
 (.2621يف التخريج، وصححه األلباين يف سلسلة الصحيحة )  كثرية، كما مر
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا قال الطبراني:  - 273[ 341]

قتادة ، عن عبد هللا بن أبي 1سعيد بن أبي أيوب، عن أسيد بن أبي أسيد البراد المدني
ى هللا عليه وسلم قال: »من ترك األنصاري، عن جابر بن عبد هللا، عن رسول هللا صل

 الجمعة ثالثا من غير عذر، طبع هللا على قلبه«
 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( 1126عامر، حدثنا زهري. و"ابن ماجة" )( قال: حدثنا أبو 14559) 3/332 أخرجه اإلمام أمحد
بن املث ، حدثنا أبو عامر، حدثنا زهري )ح( وحدثنا أمحد بن عيسى املصري، حدثنا   قال: حدثنا حممد

( قال: أخربان عمرو بن سواد 1669عبد هللا بن وهب، عن ابن أيب ذئب. و"النسائي"، يف "الكربى" )
 ل: أخربين ابن أيب ذئب. السرحي املصري، قال: أخربان ابن وهب، قا

 يب ذئب( عن أسيد بن أيب أسيد، عن عبد هللا بن أيب قتادة، فذكره.كالمها )زهري بن حممد، وابن أ
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث رواه أبوعامر، و عبد امللك بن عمرو عن زهري. ورواه عبد هللا بن وهب، و ابن أيب فديك 
 ح عن سعيد بن أيب أيوب. عن ابن أيب زئب. ورواه روح بن صال

 وسعيد( عن أسيد بن أيب أسيد، عن عبد هللا بن أيب قتادة، فذكره.  ، وابن أيب ذئب،ثتهم )زهريثال
وأعله الطرباين بتفرد روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب 

 أيوب إال روح بن صالح.
اين، وفيه روح قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن سعيد بن أيب أيوب إال هبذا اإلسناد عند الطرب 

 . وكذا شيخ الطرباين أمحد بن رشدين أشد منه ضعفاً. 63برقم    تقدمت ترمجتهبن صالح، وهو ضعيف،  
 رأي الباحث: 

احلديث روي من طريق زهري، وابن   لكن  ضعيف،  وهو  صالح،  بن   روح  بتفرد  الطرباين  أعله  اإلسناد  هذا
ذلك الذهيب. "املستدرك للحاكم"  أيب ذئب عن أسيد بن أيب أسيد، وصححه احلاكم، وأقره على

 ( حسن صحيح.728(، وكذا قال األلباين يف صحيح الرتغيب )1082)
 
 
 
 
 

 
 ( 510) ك صلو  ومسث أبدهللا وزول و ك  ع أسدل مبن ابرى.  قذوح ملتهاوح  - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا  قال الطبراني:   -  276[  342]

سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد هللا بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، أن 
 .هللا عليه وسلم قال: »السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب«رسول هللا صلى 
 .مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال:  24203( قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا حممد بن إسحاق. وأمحد )162أخرجه احلميدي )
( قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا يزيد بن زريع  24925) حدثنا إمساعيل، عن حممد بن إسحاق. ويف

قال: أخربان حممد بن ( قال: حدثنا يزيد ، 26014، قال: حدثنا عبد الرمحن بن أيب عتيق. ويف )
( قال: أخربان محيد بن مسعدة 4رقم  1/75( ، ويف "الكربى")5رقم 10/ 1إسحاق. و"النسائي" )

 ابن زريع ، قال: حدثين عبد الرمحن بن أيب عتيق.وحممد بن عبد األعلى، عن يزيد، وهو  
بد الرمحن بن أيب بكر كالمها )حممد بن إسحاق، وعبد الرمحن بن أيب عتيق( عن عبد هللا بن حممد بن ع

 عن عائشة.
 ( من طريق القاسم بن حممد عن عائشة.711(، والدارمي )25133وأخرج أمحد )

 عمري، عن عائشة.  ( من طريق عبيد بن135أخرجه ابن خزمية )  و
 :دراسة علة الحديث

 بن صالح.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح  
 . 63برقم   تقدمت ترمجتهقلت: مل يرو عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح، وهو ضعيف،  

ت يف ختريج احلديث، وصححه األلباين يف لكن احلديث روى أبسانيد صحيحة، عن عائشة، كما ذكر 
 .1(، وكذا صححه األنوط يف حتقيقه على صحيح ابن حبان66األرواء )

 رأي الباحث: 

احلديث روى من غري هذا الوجه أعله الطرباين بتفرد روح بن صالح، وهو ضعيف، لكن هذا اإلسناد 
 ، فهو حسن من أجل التوابع.عن عائشة كما ذكرت يف التخريج

 
 
 
 
 
 

 
 ( 1067حتقد  صحدح مبن ربةن لألرنكط حتت رلوم ر ث ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا هانئ بن المتوكل قال الطبراني:  - 277[ 343]

شريح عبد الرحمن بن شريح، عن سهيل بن حسان الكلبي، اإلسكندراني قال: نا أبو 
عن حديج بن صومي الحميري، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، أن 

بالسمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »عليكم 
 .في منشطكم ومكرهكم، وأثرة عليكم، وال تنازعوا األمر أهله«

 مل يرو هذا احلديث عن سهيل بن حسان الكليب إال أبو شريح.  الطبراني:قال 
 تخريج الحديث:

انئ. ( قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثين األوزاعي، عن عمري بن ه22735) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن حيان أيب النضر. 22736ويف )
بكري، عن بسر  من طريق( 41 -1709)  مسلم يف صحيحهو  ،(7055" )البخاري يف صحيحهو"

 ثالثتهم )عمري، وحيان، وبسر( عن جنادة بن أيب أمية، فذكره.  بن سعيد.
 :دراسة علة الحديث

 ديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو عن سهيل بن حسان الكليب إال أبو شريح.هذا احل
، 2، وابن أيب حامت يف ا رح والتعديل1حسان الكليب ذكره البخاري يف التاريخ الكبريقلت: سهيل بن 

ثقة . وأبو شريح ثقة، قال ابن حجر: " 3ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال، وذكره ابن حبان يف الثقات
 . 4فاضل، مل يصب ابن سعد ىف تضعيفه"

ف، قال ابن حبان: "كان يدخل عليه ملا كرب لكن الراوي عنه هانئ بن املتوكل األسكندراين وهو ضعي
 .5فيجيب فكثر املناكري يف روايته فال جيوز االحتجاج به حبال"

 رأي الباحث:  

ن، وأبو شريح ثقة، وأما سهيل بن حسان ديث أعله الطرباين بتفرد أيب شريح عن سهيل بن حساهذا احل
ة بن أمية بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، فلم يوثقه غري ابن حبان، لكنه مل ينفرد به، روى عن جناد
 بعضها خمرج يف الصحيحني، كما ذكرت يف ختريج احلديث.

 
 
 

 
 ( 2127ملتةرو  ملهبع ) - 1
 ( 1607معذح وملت لول ) - 2
 ( 8375ملثقةت ) - 3
 ( 3892وح )ملتقذ  - 4
 ( 1173مهذورني كبن ربةن ) - 5
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زيد بن بشر الحضرمي قال الطبراني:  - 282[ 344]

نا رشدين بن سعد، عن يزيد بن عبد هللا بن الهاد، عن مسلم بن الوليد بن رباح،   قال:
أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال يحل المرأة  عن أبيه، عن 

أن تصوم وزوجها شاهد، إال بإذنه، وال تأذن لرجل في بيتها وهو كاره، وما تصدقت 
 .مما كسبت، فله نصف أجر صدقتها«

 .مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن الوليد بن رابح إال يزيد بن عبد هللا بن اهلاد  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

ابن  من طريق( 4170وابن حبان يف صحيحه ) ،(531أخرجه ابن أيب الدنيا يف النفقة على العيال )
 ة.ابن هليع  طريق من  (  8379وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )  وهب، قال: أخربان حيوة.

كالمها )حيوة، وابن هليعة( عن عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد، عن مسلم بن الوليد بن رابح، عن أبيه، 
 عن أيب هريرة. مرفوعاً.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن الوليد بن رابح إال يزيد بن 
 اهلاد.بن  عبد هللا  

تقدمت قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن مسلم بن الوليد إال يزيد بن عبد هللا بن اهلاد. وهو ثقة،  
 .168برقم    ترمجته

وكان البخاري أخرج هذا  وأما مسلم بن الوليد فهو ذكره ابن أيب حامت يف ا رح والتعديل، وقال: "
مل   .1ابن الوليد وكذا قاله اىب"  قال أبو زرعة امنا هو مسلمفاالسم يف ابب الوليد بن مسلم بن اىب رابح  

 أجد فيه تعديال وال طرحيا.
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن مسلم بن الوليد بن رابح إال يزيد بن عبد هللا بن اهلاد، ويزيد بن 
 أجد فيه تعديال وال طرحيا.رابح" مل  عبد هللا ثقة، لكن املتفرد عنه "مسلم بن الوليد بن  

 البخاري يف صحيحهأخرجه    عن أيب هريرة،  روى من غري هذا الوجه  حسن من أجل التابع،  لكن احلديث
 ( من طريق مهام عن أيب هريرة.1026)  -  84  مسلم يف صحيحه(، و 5360، و5192،  2066)

 ( من طريق األعرج عن أيب هريرة.5195) البخاري يف صحيحهوأخرج  
 
 
 

 
 ( 864معذح وملت لول ) - 1



 
563 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: قال الطبراني:  - 283[ 345]

»إنما خلقت المرأة من ضلع أعوج، فلن تصاحبها إال وفيها عوج، فإن ذهبت تقيمها 
 .كسرتها، وكسرك لها طالقها«

 اد.مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن الوليد بن رابح إال يزيد بن عبد هللا بن اهل  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد هللا بن 531أخرجه ابن أيب الدنيا يف النفقة على العيال )
مسع رسول هللا صلى   وهب، عن حيوة، عن ابن اهلاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، عن أيب هريرة، أنه

هد إال إبذن، وال أتذن لرجل يف بيتها وهو هللا عليه وسلم يقول: »ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها شا
كاره وما تصدقت من صدقة فله نصف صدقتها إهنا خلقت من ضلع فإن لصاحبها أال وفيها عوج فإن 

 ذهبت تقومها كسرهتا فكسرك إايها فراقها«.
 :دراسة علة الحديث

د بن رابح إال يزيد بن ذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مسلم بن الوليه
 عبد هللا بن اهلاد.

 . 168وتقدم دراسته يف احلديث  
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن مسلم بن الوليد بن رابح إال يزيد بن عبد هللا بن اهلاد، ويزيد بن 
 وال طرحيا.عبد هللا ثقة، لكن املتفرد عنه "مسلم بن الوليد بن رابح" مل أجد فيه تعديال  

،  3331)  البخاري يف صحيحهروى من غري هذا الوجه، أخرجه  حسن من أجل التوابع،  لكن احلديث  
 ( من طريق أيب حازم عن أيب هريرة. 1468)  -  60)  مسلم يف صحيحه( و 5186
( من طريق األعرج عن 1468) - 59) مسلم يف صحيحه( و 5184) البخاري يف صحيحهوأخرج 

 أيب هريرة.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن سليمان الجعفي قال الطبراني:    -  286[  346]

قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن األعمش، عن طريف بن ميمون، عن 
عشرة: إال أتي به يوم القيامة مغلولة يده ابن عباس، يرفعه قال: »ما من رجل ولي 

 .إلى عنقه، حتى يقضى بينه وبينهم«
 مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال احملاريب، تفرد به: ا عفي.  ل الطبراني:قا

 تخريج الحديث:

(  9367( قال: حدثنا أمحد بن رشدين. ويف األوسط )12689أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
مان )هارون بن سليمان، وأمحد بن رشدين( قاال: حي  بن سلي  -ارون بن سليمان. كالمهاقال: حدثنا ه

 ا عفي، ثنا احملاريب أنه: مسع األعمش ذكر عن طريف بن ميمون، عن ابن عباس يرفعه.
( قال: حدثنا حممد بن البستنبان، بسر من رأى. وأخرج احلاكم يف 6933وأخرج الطرباين يف األوسط )

ن ع -( قال: أخربان أبو بكر بن أيب دارم، ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق.كالمها7069)املستدرك 
 احلسن بن بشر البجلي، ثنا سعدان بن الوليد، عن عطاء بن أيب رابح، عن ابن عباس.

 :دراسة علة الحديث

 به: ا عفي.  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال احملاريب، تفرد
كره ابن حجر يف التقريب، وقال: قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن األعمش إال احملاريب، وهو ذ 

مث مل يرو عن احملاريب إال حي  بن سليمان ا عفي، وهو صدوق  .1"ال أبس به وكان يدلس قاله أمحد"
( هذا احلديث عن ابن 7069. وقد أخرج احلاكم يف املستدرك )121برقم  تقدمت ترمجتهخيطئ، 

الوليد البجلي كويف قليل احلديث ومل  عباس بسند آخر، وأبلفاظ آخر. وقال احلاكم: " سعدان بن 
 .2ليد مل أعرفه، وكذا قال اهليثمي يف جممع الزوائدقلت: سعدان بن الو   خيرجا عنه".

(.  6225(، والطرباين يف األوسط )8492وله شاهد من حديث أيب هريرة أخرجه البزار يف مسنده )
 ( وقال: "رجال البزار رجال الصحيح".9036وذكره اهليثمي )

 (.42463)  أخرجه اإلمام أمحدا له شاهد من حديث سعد بن عبادة،  وأيض
 لباحث:  رأي ا

لكن احلديث أعله الطرباين بتفرد ا عفي عن احملاريب عن األعمش، فهو كما قال الطرباين،  هذا اإلسناد  
وكذا له شواهد من حديث أيب فهو حسن من أجل التابع، ، عن ابن عباس روى من غري هذا الوجه

 ، كما ذكرت يف دراسة علة احلديث.سعد بن عبادةمن حديث  ، و هريرة
 

 
 ( 3999ملتقذوح ) - 1
 ( 9043جممع ملزومئل ) - 2
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 بن موسى بن أحمد نا: قال رشدين بن أحمد قال الطبراني: حدثنا  – 289[347] 

 نافع،  عن  عثمان،  بن  الضحاك  عن  حازم،  أبي  بن  العزيز  عبد  نا:  قال  1األنصاري  جعفر

 لسان  على  الحق  جعل  هللا  إن: »وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال:  قال  عمر  ابن  عن

 .«وقلبه عمر

 هذا احلديث عن الضحاك بن عثمان إال ابن أيب حازم.مل يرو    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 .247تقدم خترجيه حتت حديث رقم  

 :الحديث دراسة علة

دوق، صعبد العزيز بن أيب حازم  بتفرد ابن أيب حازم عن الضحاك بن عثمان، و هذا احلديث أعله الطرباين  
خمتلف فيه، وثقه أمحد، وابن معني، وضعفه أبو  وأما الضحاك فهو .  2: صدوق فقيهابن حجر  قالكما  

 .5. وقال احلافظ: صدوق يهم4: كان ثقة كثري احلديثابن سعد  قالو .  3حامت، وأبو زرعة

 عبد بن  ( من طريق خارجة3682أخرجه الرتمذي ) من غري هذا الوجه، كماروى عن انفع واحلديث 
 ( من طريق انفع بن أيب نعيم عن انفع. 5145انفع. وأمحد بن حنبل )  عن  ،هللا

 رأي الباحث: 

تفرده نسيب، فهو حمتمل لالعتضاد   لكن هذا اإلسناد معلول بتفرد ابن أيب حازم عن الضحاك بن عثمان،  
سة علة ألنه روى عن انفع عن ابن عمر بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، كما ذكرت يف درا ابملتابعة،

 حلديث.ا

 
 (  ومل أجل ادهللا  كهدقة  وك جتذجية يف رومو  معلوم. 1/261 ك من اقهةء مإلمةمد   وحملهدهث. مأابالم لرزركري ) - 1
 (4088 قذوح ملتهاوح )  - 2
 (4/460ت لول كبن أيب رة  ) معذح ومل - 3
 (5/449ملطبقةت ملهربين كبن س ل )  - 4
 (2972 قذوح ملتهاوح )  - 5
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا إبراهيم بن حماد بن أبي قال الطبراني:    -  293[  348]

حازم المدني قال: نا مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير، عن أبي حازم، عن سهل 
 بن سعد، أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »يبول قائما«.

يث عن مصعب بن اثبت إال إبراهيم بن محاد، وال رواه عن أيب حازم مل يرو هذا احلد قال الطبراني:
 إال مصعب بن اثبت.
 تخريج الحديث:

( قال: أخربان أبو طاهر، ثنا أبو بكر، ثنا نصر بن علي، ثنا الفضيل 62أخرجه ابن خزمية يف صحيحه )
عليه، وقال: قد  ما فإنه حتدث ذلكبن سليمان، ]أان[ أبو حازم قال: رأيت سهل بن سعد يبول قائ

 رأيت من هو خري مين فعله.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن مصعب بن اثبت إال إبراهيم بن محاد، 
 وال رواه عن أيب حازم إال مصعب بن اثبت.

ضعيف، ذكره الدار قطين يف   محاد بن أيب حازم، وهوقلت: مل يرو عن مصعب بن اثبت إال إبراهيم بن  
 .1الضعفاء واملرتوكني

وقال الطرباين: مل يرو عن أيب حازم إال مصعب بن اثبت، لكين وقفت على متابع له، وهو الفضيل بن 
 (.62سليمان، أخرج طريقه ابن خزمية يف صحيحه )

 رأي الباحث:  

ت عن أيب حازم، لكين وجدت له احلديث أعله الطرباين بتفرد إبراهيم بن محاد عن مصعب بن اثب هذا
 متابعة قاصرة، فيكون حسنا من أجل التابع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 27ملض فةء ومملرتوكني ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن راشد المصري  قال الطبراني:    -  299[  349]

عطية، عن محمد بن أبي قال: نا رشدين بن سعد، عن األوزاعي، عن حسان بن 
و ذر: يا رسول هللا، ذهب أهل الدثور باألجر، عائشة قال: حدثني أبو هريرة قال: قال أب

يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال، وليس لنا ما نتصدق 
به، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يا أبا ذر، أال أعلمك كلمات تدرك من سبقك 

ال: »كبر هللا لحقك من خلفك إال من أخذ بمثل عملك؟« قال: بلى يا رسول هللا قوال ي
دبر كل صالة ثالثا وثالثين، واحمده ثالثا وثالثين، وسبحه ثالثا وثالثين، وتختمه بال 

 . إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير«

 ث عن األوزاعي إال رشدين.مل يرو هذا احلدي  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

العباس بن الوليد بن من طريق ( 607يف شعب اإلميان )، و (465نن الصغري )ه البيهقي يف السأخرج
مزيد، أخربان أيب قال: مسعت األوزاعي. عن حسان بن عطية، حدثين حممد بن أيب عائشة، حدثين أبو  

 هريرة، قال: قال أبو ذر فذكره.
 :علة الحديثدراسة 

 ديث عن األوزاعي إال رشدين.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احل
. لكنه مل ينفرد به عن األوزاعي، بل اتبعه 148ترمجته برقم  تقلت: رشدين بن سعد ضعيف، تقدم

 (.607)( ويف شعب اإلميان  465الوليد بن مزيد، كما أخرجه البيهقي يف السنن الصغري )
 .1طىء وال يدلس"والوليد بن مزيد ثقة، قال ابن حجر: "ثقة ثبت قال النسائي كان ال خي

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد رشدين بن سعد، وهو ضعيف، لكن ظهر يل أنه مل ينفرد به، بل اتبعه 
 ، فاحلديث حسن لالعتضاد ابلتابع. وهو ثقةالوليد بن مزيد،  
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ي حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا حامد بن يحيى البلخقال الطبراني:  - 302[ 350]

قال: نا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عن حمران بن 

أبان، عن عثمان بن عفان، أنه توضأ ثالثا ثالثا، ثم قال: سمعت رسول هللا صلى هللا 

وضوئي هذا، خرجت خطاياه من وجهه ويديه عليه وسلم يقول: »من توضأ مثل 

 .»ورجليه

 .ديث عن ابن عجالن إال سفيان، تفرد به: حامد بن حي مل يرو هذا احلقال الطبراني: 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن محران، موىل 493)  1/68  أخرجه اإلمام أمحد
عثمان، أن عثمان توضأ ابملقاعد، فغسل ثالاث ثالاث، وقال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 وضأ وضوئي هذا، مث قام إىل الصالة، سقطت خطاايه " يعين من وجهه ويديه ورجليه ورأسه." من ت

( قال:  499) 1/149مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا عفان. و 476) 1/66 رجه اإلمام أمحدأخ
( 615و"أبو عوانة يف مستخرجه" )  .حدثنا حممد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام املخزومي

نا يعقوب بن سفيان قال: ثنا يوسف بن كامل العطار ح، وحدثنا الصغاين قال: أنبا عفان بن قال: حدث
ثالثتهم )عفان، واملغرية بن سلمة أبو هشام، ويوسف بن كامل العطار( عن عبد الواحد بن زايد،   مسلم.

 .حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا حممد بن املنكدر، عن محران، عن عثمان بن عفان

 :ة الحديثدراسة عل

عجالن إال سفيان، تفرد به: حامد هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ابن  
 عبد  وتفرده نسيب، روى مجاعة عن . 1قلت: حامد بن حي  ثقة، قال ابن حجر: "ثقة حافظ" بن حي .
عفان،  بن عثمان عن  محران، عن  املنكدر، بن  حممد حدثنا حكيم، بن  عثمان حدثنا زايد، بن  الواحد

 كما ذكرت يف ختريج احلديث.

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد حامد بن حي  عن سفيان بن عيينة، وحامد بن حي  ثقة، واحلديث 
كما ذكرت يف ختريج وخمرج يف صحيح مسلم،  روى بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، أبلفاظ خمتلفة، 

 احلديث آنفاً.
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نا عبد األعلى بن عبد حدثنا أحمد بن رشدين قال: قال الطبراني:  - 304[ 351]

الواحد الكالعي قال: نا زين بن شعيب اإلسكندراني، عن أسامة بن زيد، عن أبي 

الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى هللا عليه وسلم »نهى عن بيع 

 .الغرر«
: أن النبي صلى هللا عليه وسلم »نهى عن بيع وبإسنادهقال الطبراني:  - 305[ 352]

 . «الحصاة
مل يرو هذان احلديثان عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد األعلى بن   قال الطبراني:

 عبد الواحد الكالعي.

 تخريج الحديث:

س. ( قال: حدثنا ابن إدري3376(، ومن طريقه أبو داود )20502) 6/132أخرجه ابن أيب شيبة 
احلسني بن حممد بن أيب معشر حبران قال: حدثنا حممد ( قال: أخربان 4951وابن حبان يف صحيحه )

بن بشار، قال: حدثنا حي  القطان عن عبيد هللا بن عمر، عن أيب الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة: 
 »أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الغرر«

عبد هللا بن إدريس،    ( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا4-1513)  مسلم يف صحيحهأخرج  و   
(  3376وحي  بن سعيد، وأبو أسامة )ح( وحدثين زهري بن حرب، حدثنا حي  بن سعيد. و"أبو داود" )

( قال: حدثنا أبو 1230قال: حدثنا عثمان ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس. و"الرتمذي" )
 مة. كريب، أنبأان أبو أسا

( عن عبيد هللا بن عمر، عن أيب الزاند، وأبو أسامةسعيد القطان،    )عبد هللا بن إدريس، وحي  بن ثالثتهم  
 عن األعرج، عن أيب هريرة، قال: »هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع احلصاة، وعن بيع الغرر«

نا حممد بن بشار، قال: حدثنا حي  ( قال: أخربان أبو عروبة حبران، قال: حدث4977وأخرج ابن حبان )
قال: حدثنا عبيد هللا بن عمر العمري، قال: حدثين أبو الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة،  بن سعيد،

 قال: »هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع احلصاة«

 :دراسة علة الحديث

ريس فلم يذكر فيه "بيع احلصاة". ورواه هذا احلديث رواه ابن أيب شيبة، ومن طريقه أبو داود عن ابن إد
 أبو داود من طريق عثمان بن أيب شيبة فزاد فيه "بيع احلصاة".
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 وهكذا رواه الدارمي عن حممد بن عيسى، عن حي  القطان. فلم يذكر فيه "بيع احلصاة".

 ورواه الناس عن حي  القطان. فزاد فيه "بيع احلصاة".

بشار. فلم يذكر فيه "بيع ن حممد بن أيب معشر حبران عن حممد بن  وهكذا رواه ابن حبان عن احلسني ب
 احلصاة". ورواه عن أيب عروبة حبران عن حممد بن بشار. فزاد فيه "بيع احلصاة".

ورواه مجاعة عن عبيد هللا عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة. وتفرد به عبد األعلى بن عبد الواحد 
 لزاند.سكندراين، عن أسامة بن زيد، عن أيب االكالعي عن زين بن شعيب اإل

بن شعيب   ن . وتفرد عنه زي1وأسامة بن زيد هو الليثي، ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "صدوق يهم"
 ( وقال: "مستقيم احلديث". 13316مل يوثقه غري ابن حبان، ذكره يف الثقات )وهو  اإلسكندراين،  

لى بن عبد الواحد، وهو مل أعرفه، مل أجد فيه توثيقاً، ذكره ابن بن شعيب إال عبد األع   نومل يرو عن زي
 .2حجر يف اللسان، قال: روى عن عبد هللا بن وهب. وعنه أمحد بن حممد بن احلجاج

مث ذكر فيه قول أيب نعيم: "وهم يف حديث رواه، َعن  ابن وهب عن فضيل بن عياض، َعن اأَلعمش، 
 يرة.عن مسروق، َعن أيب هر  َعن أيب الضحى

 .3واحملفوظ، َعن اأَلعمش، َعن أيب صاحل، َعن أيب هريرة، وعن أيب وائل، َعن َعبد هللا"

 رأي الباحث:  

هذان احلديثان مل يرواين عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبما: عبد األعلى بن عبد الواحد 
عن   عن عبيد هللا عن أيب الزاند  روي  من أجل التابع، ألنهلكن احلديث حسن  الكالعي، وهو مل أعرفه،  
 أبسانيد صحيحة.  األعرج عن أيب هريرة،

 

 

 
 ( 317ملتقذوح ) - 1
 ( 4532ملراةن ) - 2
 نفم مملذجع.   - 3



 
571 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وعن أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، عن أبي  قال الطبراني:  - 306[ 353]

الغيث، عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »الساعي على 

 .األرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل هللا«
مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد األعلى بن  لطبراني:قال ا

 الكالعي.عبد الواحد  

 تخريج الحديث:

البخاري يف ( قال: حدثنا أبو سلمة، حدثنا عبد العزيز بن حممد. و"6332) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا عبد هللا بن 6007 )( قال: حدثنا حي  بن قزعة، حدثنا مالك. ويف5353" )صحيحه

مسلم إمساعيل، قال: حدثين مالك. و ( قال: حدثنا 131مسلمة، حدثنا مالك. ويف "األدب املفرد" )
( قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك. و"ابن ماجة" 41 -2982) يف صحيحه

  1969يز الدراوردي. و"الرتمذي"  ( قال: حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب، حدثنا عبد العز 2140)
(، ويف "الكربى" 2577رقم  5/86قال: حدثنا األنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك. و"النسائي" )

( قال: أخربان عمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة، قال: حدثنا مالك. و"ابن 2369)
 .، عن مالك( قال: أخربان أبو خليفة، قال: حدثنا القعنيب4245حبان" )

 عن عبد العزيز الدراوردي. –كالمها    –رواه أبو سلمة، ويعقوب بن محيد بن كاسب  

 عن اإلمام مالك.  –مجيعهم    –واه حي  بن قزعة، وعبد هللا بن مسلمة، وإمساعيل، القعنيب  ور 

، فذكره. كالمها )عبد العزيز بن حممد الدراوردي، واإلمام مالك( عن ثور بن زيد الديلي، عن أيب الغيث
فرت، وكالصائم ال بعضهم زاد فيه " أو القائم الليل الصائم النهار". وبعضهم زاد فيه " وكالقائم ال ي

 يفطر".

( أخربان احلسن بن حبيب، ثنا عبد اللطيف، ثنا عبد األعلى، 945وأخرجه متام بن حممد يف فوائد متام )
 امل.ثنا زين، عن أسامة، عن صفوان بن سليم، عن أيب الغيث س
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 :دراسة علة الحديث

شعيب اإلسكندراين، عن أسامة هذا احلديث روى عبد األعلى بن عبد الواحد الكالعي عن زين بن 
 بن زيد عن صفوان بن سليم عن أيب الغيث.

عن ثور بن زيد الديلي، عن أيب  -كالمها  –عبد العزيز بن حممد الدراوردي، و اإلمام مالك  ورواه
 الغيث.

اين: مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد األعلى بن عبد وقال الطرب 
 لواحد الكالعي.ا

وقد تقدم ، وهو مل أعرفه، قلت: هو كما قال الطرباين، تفرد به عبد األعلى بن عبد الواحد الكالعي
 .  305دراسة هذا اإلسناد يف احلديث الذي قبله  

 رأي الباحث:  

األعلى بن عبد سناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد  هذا اإل
روي عن أيب الغيث أبسانيد   حسن العتضاد ابلتابع ألنه  احلديث  وهو مل أعرفه، لكن  ،الواحد الكالعي

 صحيحة، وخمرج يف صحيح البخاري، كما مّر يف التخريج.
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وعن أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء لطبراني: قال ا  -  307[  354]

سعيد الخدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »غسل يوم بن يسار، عن أبي  

 .الجمعة واجب على كل محتلم«

مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد به: عبد األعلى بن  قال الطبراني:
 كالعي.عبد الواحد ال

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا علي بن عبد 2665)  3/177( و858)  1/117"  البخاري يف صحيحه"  أخرجه اإلمام  
( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، قال: أخربان مالك. وقي 879) 2/3هللا، قال: حدثنا سفيان. ويف 

( قال: 5 -846) مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك. و 895) 2/5
)اإلمام مالك، وسفيان بن عيينة، وأبو علقمة  حدثنا حي  بن حي ، قال: قرأت على مالك. ثالثتهم

 .الفروي( عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، فذكره

 :دراسة علة الحديث

األعلى   روي )احلميدي، وأمحد، وأبو نعيم، وعلى بن عبد هللا، وسهل بن أيب سهل، وعبد ا بار بن عبد
 صفوان بن سليم.عن سفيان عن    -مجيعهم   -وسعيد بن عبد الرمحان(  

وروى )أمحد، و عبد الرمحان، وأبو سلمة اخلزاعي، وخالد بن خملد، وعبد هللا بن يوسف، وحي  بن 
 عن اإلمام مالك عن صفوان بن سليم.  -مجيعهم -حي ، وقتيبة، وابن وهب( 

 عن أبو علقمة عن صفوان بن سليم. -كالمها    -هشام  وروى  يعقوب الدورقي، و حممد بن 
وروى زيد بن شعيب عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم، ومل يتابعه أحد، تفرد به عبد األعلى، كما 
قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد به: عبد األعلى بن عبد 

 الواحد الكالعي.
 .304دراسته يف احلديث رقم    تاد تقدموهذا اإلسن

  رأي الباحث: 

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد به: عبد األعلى بن عبد 
، لكن الواحد الكالعي. وإسناده ليس بقوي، من أجل أسامة بن زيد، وزين بن شعيب، وعبد األعلى

أبسانيد صحيحة، روى من غري هذا الوجه عن صفوان بن سليم    عة، ألنهاحلديث حسن لالعتضاد ابملتاب
 وخمرج يف الصحيحني، كما مّر يف التخريج.
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وعن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول قال الطبراني:    -  308[  355]

هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه، فقام به من الليل 

صاحبها أمسكها، وإن أطلق عقلها ذهبت، نهار، كمثل اإلبل المعقلة، إذا عاهد عليها  وال

 فكذلك صاحب القرآن«.
مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد األعلى بن  قال الطبراني:

 عبد الواحد الكالعي.

 تخريج الحديث:

عبيد هللا. ( قال: حدثنا حي ، عن 4665(. و"أمحد" )6م رق 1/202أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا عبد الرزاق، أخربان معمر، 4923( قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري. ويف )4759ويف )

مسلم ( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك. و 5031" )البخاري يف صحيحهعن أيوب. و"
)اإلمام مالك، أربعتهم  حي  بن حي ، قال: قرأت على مالك.  ( قال: حدثنا  226  -789)  يف صحيحه

 وعبيد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عمر العمري، وأيوب( عن انفع، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرب اين بتفرد عبد األعلي عن زيد بن شعيب عن أسامة، وهو كما قال الطرباين، 
 .مل يتابعه أحد  ،بد الواحد الكالعيفرد به: عبد األعلى بن ع ت

 .304دراسته يف احلديث رقم    توهذا اإلسناد تقدم

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد به: عبد األعلى بن عبد 
، لكن وعبد األعلىأسامة بن زيد، وزين بن شعيب، الواحد الكالعي. وإسناده ليس بقوي، من أجل 

روى عن انفع عن ابن عمر أبسانيد صحيحة، وخمرج يف  احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، ألنه
 الصحيحني، كما مّر يف التخريج.
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وعن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، لما سمع قال الطبراني:    -  309[  356]

سلم عن كري األرض« ، قال خديج: »نهى رسول هللا صلى هللا عليه وحديث رافع بن  

 ابن عمر، إنما كنا نكريها على ربيع الساقي، وببعض ما يخرج منها من التبن.
قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد األعلى بن عبد 

 الواحد الكالعي.

 الحديث:تخريج 

قال: حدثنا أمحد بن رشدين، ثنا عبد األعلى بن عبد  (4313أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 الواحد الكالعي، ثنا زين بن شعيب، عن أسامة بن زيد، عن انفع، فذكره.

( قال: حدثنا إمساعيل، أخربان أيوب، عن انفع، عن ابن عمر، قال: »قد 4504)  أخرجه اإلمام أمحدو 
عليه وسلم، مبا على األربعاء وشيء من ن األرض، كانت تكرى على عهد رسول هللا صلى هللا  علمت أ

 التنب، ال أدري كم هو«.
( قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد، عن أيوب، عن انفع، أن 2343)  البخاري يف صحيحهو 

ه وسلم، وأيب بكر، وعمر، ابن عمر رضي هللا عنهما: »كان يكري مزارعه على عهد النيب صلى هللا علي
 معاوية«.  وعثمان، وصدرا من إمارة

( قال: أخربان عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد احلكم 4648(، ويف الكربى )3931وأخرج النسائي )
قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن حممد بن عبد الرمحن، عن انفع، أن عبد هللا كان يقول: 

ألرض ما على ربيع عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن لرب ا »كانت املزارع تكرى على
(، 3094الساقي من الزرع، وطائفة من التنب، ال أدري كم هو«. وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )

( قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر احلنفي، قال: ثنا عبد هللا بن انفع، عن أبيه 5954ويف )
فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطى زاد فيه "قال انفع: فجاء رافع بن خديج وأان معه  به. و 

 خيرب يهودا على أهنم يعملوهنا ويزرعوهنا بشطر ما خيرج من متر أو زرع".
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 :دراسة علة الحديث

 ختريج احلديث.هذا احلديث روي عن انفع عن ابن عمر بطرق خمتلفة وعبارات خمتلفة، كما تقدم يف  
هو مل يرو عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد وأما حديث أسامة بن زيد عن انفع: ف  

 األعلى بن عبد الواحد الكالعي، كما قال الطرباين.

 .304دراسته يف احلديث رقم    توهذا اإلسناد تقدم

 رأي الباحث:  

د أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد به: عبد األعلى بن عبهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن  
، لكن الواحد الكالعي. وإسناده ليس بقوي، من أجل أسامة بن زيد، وزين بن شعيب، وعبد األعلى

روى عن انفع عن ابن عمر أبسانيد صحيحة، كما مّر يف  احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، ألنه
 التخريج.
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ر، عن وعن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمقال الطبراني:  - 310[ 357]

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه »نهى أن تحتلب مواشي الناس إال بإذنهم«
مل يرو هذا احلديث عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد األعلى بن  قال الطبراني:

 عبد الواحد الكالعي.

 الحديث:تخريج 

مسلم يف  بن يوسف، أخربان مالك. و ( قال: حدثنا عبد هللا2435)  البخاري يف صحيحهأخرجه اإلمام  
( قال: حدثنا حي  بن حي  التميمي. قال: قرأت على مالك ابن أنس. ويف 13 – 1726) صحيحه

دثناه أبو ( قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد، وحممد بن رمح، مجيعا عن الليث بن سعد )ح( وح1726)
ري، حدثين أيب، كالمها عن عبيد هللا )ح( بكر بن أيب شيبة، حدثنا علي بن مسهر )ح( وحدثنا ابن من

وحدثين أبو الربيع، وأبو كامل، قاال: حدثنا محاد )ح( وحدثين زهري بن حرب، حدثنا إمساعيل )يعين 
ن إمساعيل بن أمية )ح( وحدثنا ابن علية( ، مجيعا عن أيوب )ح( وحدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، ع 

 .عن انفعمجيعاً  ن معمر، عن أيوب )ح( وابن جريج، عن موسى.  حممد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، ع

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث روى كثري من الناس عن انفع عن ابن عمر، كما تقدم يف ختريج احلديث آنفاً.

وأما حديث أسامة بن زيد عن انفع: فهو مل يرو عن أسامة بن زيد إال زين بن شعيب، تفرد هبا: عبد   
 عبد الواحد الكالعي، كما قال الطرباين.األعلى بن 

 .304دراسته يف احلديث رقم    توهذا اإلسناد تقدم

 رأي الباحث:  

بن شعيب، تفرد به: عبد األعلى بن عبد هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو عن أسامة بن زيد إال زين  
، لكن يب، وعبد األعلىالواحد الكالعي. وإسناده ليس بقوي، من أجل أسامة بن زيد، وزين بن شع

روى عن انفع عن ابن عمر أبسانيد صحيحة، وخمرج يف  احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، ألنه
 الصحيحني، كما مّر يف التخريج.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: قال الطبراني:   -  312[  358]

هاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن ش

هللا صلى هللا عليه وسلم »فرض في البعل وفيما سقت األنهار العشور، وفيما سقي 

 .بالنضح نصف العشر«
 مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال ابن هليعة، تفرد به: ابن أيب مرمي.  الطرباين:قال  

 تخريج الحديث:

(  13109( قال: ثنا أبو األسود. والطرباين يف املعجم الكبري )1960)أخرجه ابن زجنويه يف األموال 
( قال:  2033والدار قطين يف سننه )قال: حدثنا أمحد بن رشدين املصري، ثنا سعيد بن أيب مرمي. 
كالمها عن ابن هليعة، عن يزيد بن أيب   حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يزيد بن سنان ، ثنا ابن أيب مرمي

 ن ابن شهاب، عن سامل بن عبد هللا، عن أبيه.حبيب، ع

( حدثنا  1596( قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي. وأبو داود )1483) البخاري يف صحيحهوأخرج 
( قال: أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة، 3287هارون بن سعيد املصري. وابن حبان يف صحيحه )
( قال: حدثنا منصور الفقيه املصري، 1088صغري )قال: حدثنا حرملة بن حي . والطرباين يف املعجم ال

ان. أربعتهم )هارون بن سعيد، وسعيد بن أيب مرمي، حرملة بن حي ، والربيع بن  حدثنا الربيع بن سليم 
 سليمان( عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه فذكره.

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن يزيد بن أيب حبيب إال ابن هليعة، تفرد هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 ن أيب مرمي.به: اب

(، وأما  1960قلت: مل ينفرد به ابن أيب مرمي، بل اتبعه أبو األسود، كما أخرجه ابن زجنويه يف األموال )
الناس روى كثري من  ، لكن احلديثابن هليعة فهو تفرد به عن يزيد بن أيب حبيب، وابن هليعة ضعيف

 عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، وخمرج يف صحيح البخاري.

 الباحث:   رأي

أعله الطرباين بتفرد ابن أيب مرمي، لكن ظهر يل أنه مل ينفرد به، بل اتبعه أبو األسود، وفيه هذا اإلسناد 
ن ألنه روى كثري من الناس عن ابن وهب ع  ابن هليعة، وهو ضعيف، لكن احلديث حسن لالعتضاد،

 يونس عن ابن شهاب، وخمرج يف صحيح البخاري.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود  قال الطبراني:  -   316[ 359]

أبو صالح الحراني قال: نا سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، 

لبيت ثالثمائة هللا صلى هللا عليه وسلم مكة، وحول ا عن ابن مسعود قال: دخل رسول

» }جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل وستون صنما، فجعل يطعنها بعود معه، ويقول:  

 . 2، }جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد{1كان زهوقا{
مل يرو هذا احلديث عن جامع بن أيب راشد إال سفيان بن عيينة. تفرد به: أبو صاحل  قال الطبراني:

 .احلراين
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا أمحد بن رشدين، ثنا أبو 7/315رجه أبو نعيم يف حلية األولياء )أخ
 وائل، عن عبد هللا بن مسعود.عن سفيان بن عيينة، عن جامع بن أيب راشد، عن أيب   صاحل احلراين

 :دراسة علة الحديث

اين قال: ان سفيان بن عيينة، عن جامع روى أمحد بن رشدين قال: ان عبد الغفار بن داود أبو صاحل احلر 
 بن أيب راشد، عن أيب وائل، عن ابن مسعود.

 أعله الطرباين بتفرد أيب صاحل احلراين عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أيب راشد.
 ،وروى أبو نعيم من طريق الطرباين، كما تقدم يف التخريج، وعقبه بقوله: "غريب من حديث ابن عيينة

 كتبه إال من حديث أيب صاحل".عن جامع، مل ن
(  4287)و ،(2478) البخاري يف صحيحه أخرجه واحلديث، 3فقيه ثقة احلراين صاحل قلت: أبو

م ذي( 1781)و ،(87 – 1781) مسلم يف صحيحهو ( 4720)و مجيعهم من طريق  (3138) والرتّ 
 ود.مسع بن   هللا  عبد  عن معمر،  أيب  عن  جرب،  بن  جماهد عن   جنيح،  أيب  بن   هللا  عبد

 رأي الباحث:

بتفرد أيب صاحل احلراين، عن سفيان بن عيينة، عن جامع بن أيب راشد، وأبو هذا اإلسناد أعله الطرباين 
هذا الوجه عن ابن مسعود، وخمرج يف الصحيحني، كما ذكرت يف صاحل ثقة، واحلديث روى من غري 

 دراسة علة احلديث.

 

 
 ( 81سكر  مإلسذمء ) - 1
 ( 49سكر  ملابة ) - 2
 (4136 قذوح ملتهاوح )  - 3
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دين قال: نا عيسى بن حماد بن حدثنا أحمد بن رشقال الطبراني:  - 320[ 360]

قال: حدثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن عمر، مولى غفرة، عن ربيعة   1زغبة

بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك قال: »ما رأيت أحدا أشبه بصالة رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم من هذا الغالم« ، يعني: عمر بن عبد العزيز.
 .ن بن عمر، تفرد به: رشدين هذا احلديث عن ربيعة إال عبد الرمح  مل يرو  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن صاحل، وابن رافع. و( النسائي 888. وأبو داود )(12661أخرجه اإلمام أمحد  )
 .( قال: أخربان حممد بن رافع725(، ويف "الكربى" )1135)

إبراهيم بن عمر بن كيسان، قال: رافع( عن عبد هللا بن  ، وأمحد بن صاحل، وحممد بن دثالثتهم )أمح
 حدثين أيب، عن وهب بن مانوس، قال: مسعت سعيد بن جبري، عن أنس بن مالك فذكره.

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن ربيعة إال عبد الرمحن بن عمر، تفرد 
 به: رشدين.

 .202، تقدمت ترمجته برقم  ا اإلسناد، ورشدين ضعيفإال هبذ  أجده عن ربيعة  : ملقلت

قول أنس يف هذا  وأما قول أنس هذا فهو روي بطرق كثرية يرتقي إىل درجة الصحة، قال األرنوط: "
". وحسن األلباين إسناد سنن 2احلديث: ما رأيت أحدا أشبه ... روي أبسانيد يرتقي هبا إىل الصحة

 (. 1135النسائي )

 رأي الباحث:  

أعله الطرباين بتفرد رشدين عن عبد الرمحن بن عمر عن ربيعة، ورشدين ضعيف، لكن هذا اإلسناد 
 األثر حسن لالعتضاد ابملتابعة.

 

 
ُ ب  و ك لقح أبدهللا أوضة هق .  ةلهللا مبن رجذ يف    - 1 ك ابداى مبن  ةي مبن مارث ملتجديب أبك مكسى مأنصةري لقبهللا 

 (. 5291ملتقذوح )
 (22661حتقد  مانل أ ل حتت رلوم ر ث ) - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد األعلى بن عبد قال الطبراني:  - 322[ 361]

عن أبي معدان عامر بن مرة،  اإلسكندراني،الواحد الكالعي قال: نا زين بن شعيب 

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خديج قال: 

»كنا نكري أرضنا، فنهانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذاك« قال أحمد بن 

 رشدين: أبو معدان كان بمكة جليل القدر.
 .إال زين بن شعيب  عن أيب معدانمل يرو هذا احلديث    قال الطبراني: 

 تخريج الحديث:

مسلم ( قال: حدثنا حي  بن سعيد. و 17258(. وأمحد )1رقم    2/711أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا قتيبة 3393( قال: حدثنا حي  بن حي . و"أبو داود" )115 - 1547) يف صحيحه

ان عمرو بن علي، قال: حدثنا حي . قال: أخرب   4614(، ويف "الكربى"  3900بن سعيد. و"النسائي" )
 .( قال: أخربان قتيبة بن سعيد4613ويف )

اإلمام مالك، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحان،   ثالثتهم )حي  بن سعيد القطان، وحي  بن حي ، وقتيبة( عن 
 عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج فذكره.

قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن ربيعة بن   ( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد،17284أخرجه "أمحد" )
 ( قال: حدثنا إسحاق، أخربان عيسى بن يونس،116  -  1547)  مسلم يف صحيحهأيب عبد الرمحان. و 

( قال: حدثنا إبراهيم بن موسى 3392حدثنا األوزاعي، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحان. و"أبو داود" )
ح( وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، كالمها عن ربيعة بن الرازي، أخربان عيسى، حدثنا األوزاعي )

بن عبد الرمحان،  قال: أخربين املغرية 4612(، ويف "الكربى" 3899أيب عبد الرمحان. و"النسائي")
 قال: حدثنا عيسى، هو ابن يونس، قال: حدثنا األوزاعي، 

بد الرمحان عن حنظلة بن قيس، ثالثتهم )عبد العزيز بن حممد، األوزاعي، ليث(عن ربيعة بن أيب ع 
 .فذكره

 قال أبو عبد الرمحان النسائي: رواه سفيان الثوري، رضي هللا عنه، عن ربيعة، ومل يرفعه.  -

( قال: حدثنا  2346" )البخاري يف صحيحه( قال: حدثنا يونس. و"17278) أخرجه اإلمام أمحدو 
حممد بن عبد هللا بن املبارك، قال: حدثنا ( قال: أخربان  4611عمرو بن خالد. و"النسائي يف الكربى" )

 حجني بن املث .
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أيب عبد الرمحان، عن حنظلة بن ثالثتهم )يونس، وعمرو، وحجني( قالوا: حدثنا الليث، عن ربيعة بن 

 قيس، عن رافع بن خديج، قال: حدثين عماي؛

ربعاء، أو شيء يستثنيه أهنم كانوا يكرون األرض على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مبا ينبت على األ
 .صاحب األرض، فنهى النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك

 افع: ليس هبا أبس ابلدينار والدرهم.فقلت لرافع: فكيف هي ابلدينار والدرهم؟ فقال ر 

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيب معدان إال زين بن شعيب.

مل وعبد األعلى  وهو ضعيف، قلت: مل أجده عن أيب معدان إال هبذا اإلسناد، وفيه زين بن شعيب،
 .305ما  تقدمت ترمجته  أعرفه،

لكن احلديث روى بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة عن ربيعة بن أيب عبد الرمحان، عن حنظلة بن قيس، 
 عن رافع بن خديج.

 رأي الباحث:  

لكن احلديث ،  ضعيف  أيب معدان، وزين بن شعيبين بتفرد زين بن شعيب عن  هذا اإلسناد أعله الطربا
 .الصحيحنيوخمرج يف  من غري هذا الوجه عن ربيعة بن عبد الرمحن،    روى
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أبي، عن أبيه، عن جده قال الطبراني:  - 326[  362]

أبي حكيم، عن أبي النضر، عن رشدين قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن حنين بن 

نافع، عن ابن عمر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »من أكل من هذه 

 .»الشجرة فال يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها منه

مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال حنني بن حكيم، وال عن حنني إال عمرو بن  قال الطبراني:
 .احلارث، تفرد به: رشدين 

 تخريج الحديث:

مسلم يف ( قال: حدثنا مسدد، حدثنا حي . و 853)  البخاري يف صحيحه أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا حممد بن املث ، وزهري بن حرب، قاال: حدثنا حي ، وهو القطان. 68 - 561صحيحه
نا حممد بن عبد ( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا ابن منري )ح( قال: وحدث69  -  561ويف )

 بن رجاء ( قال: حدثنا حممد بن الصباح ، حدثنا عبد هللا1016هللا بن منري، حدثنا أيب. و"ابن ماجة" )
ثالثتهم )حي  القطان، وعبد هللا بن منري، وعبد هللا بن رجاء( عن عبيد هللا بن عمر، قال: حدثين   املكي.  

 انفع، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 بتفرد رشدين عن عمرو بن احلارث، عن حنني بن أيب حكيم، عن أيب النضر.  الطرباين  هذا احلديث أعله
 النضر إال هبذا اإلسناد.مل أجده عن أيب  وأين  

. وفيه أمحد بن حممد بن احلجاج بن 1وحنني بن أيب حكيم ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق
جد أبيه رشدين، وهؤالء كلهم ضعفاء، قال رشدين بن سعد املصري، وأبوه، حممد، وجده، احلجاج، و 
، وأيضا ذكرت ترمجة 3م برقممت ترمجتهتقدابن عدّي: هو، وأبوه، وجّده، وجّد أبيه، أربعتهم ض عفاء،  

 .148رشدين بن سعد برقم  

 رأي الباحث:  

بيه، أمحد بن رشدين، وأفيه هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن أيب النضر إال هبذا اإلسناد، و 
من غري هذا الوجه، عن عبيد هللا بن عمر روى  ه، كلهم ضعفاء، لكنوجده، وجد أبيه رشدين بن سعد

 عن انفع، بطرق صحيحة، وخمرج يف الصحيحني.

 
 ( 1589ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثنا يحيى بن بكير، وأبو قال الطبراني:   - 329[  363]

عن عمرة، عن عائشة، أن رسول   صالح الحراني، قاال: نا ابن لهيعة، عن أبي النضر،

المجن فما فوقه، ربع هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال يقطع السارق إال في ثمن 

 .»دينار فصاعدا

 .مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

ن أيب الرجال، عن أبيه. ويف عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بمن طريق  (  4931أخرجه النسائي )
عن عمرة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه  -كالمها   من طريق سليمان بن يسار.( 4935)

وسلم قال: "يقطع يد السارق يف مثن اجملن، ومثن اجملن ربع دينار". ولفظ سليمان بن يسار " ال تقطع 
 قالت: »ربع دينار«"اجملن« قيل لعائشة: ما مثن اجملن؟   يد السارق فيما دون

(  2585( من طريق يونس. وابن ماجه )4384( من طريق سفيان. وأبو داود )1445وأخرج الرتمذي )
عن عمرة عن عائشة رضي هللا عنها، عن النيب صلى هللا عليه  -من طريق إبراهيم بن سعد. ثالثتهم 
ل رسول وذكر الرتمذي من فع  بع دينار فصاعدا« واللفظ أليب داود.وسلم قال: »تقطع يد السارق يف ر 

 هللا صلى هللا عليه وسلم.

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيب النضر إال ابن هليعة.

 لكن احلديث، وهو ضعيف،  قلت: مل أجد هذا احلديث عن أيب النضر إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة
 .1عن عائشة بطرق كثرية، كما مّر يف ختريج احلديث، وصححه الرتمذي روى عن عمرة

 رأي الباحث:  

احلديث روى عن لكن  ،هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة عن أيب النضر، وابن هليعة ضعيف
 عمرة بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، من غري هذا الوجه.

 
 ( 1445جةمع ملرتماي )- 1
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رشدين قال: نا أحمد بن صالح، ويحيى  حدثنا أحمد بنقال الطبراني:  - 330[  364]

، عن 1بن سليمان الجعفي، قاال: نا عبد هللا بن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير

أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول هللا صلى 

 .»بع دينار فما فوقههللا عليه وسلم يقول: »ال تقطع اليد إال في ر

 . يرو هذا احلديث عن سليمان بن يسار إال بكري، وال عن بكري إال خمرمةمل  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، 6789) البخاري يف صحيحهأخرجه 
( قال: حدثنا عمران بن ميسرة. قال: حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا 6791عن ابن شهاب. ويف )

( قال: 1 – 1684سني، عن حي  بن أيب كثري، عن حممد بن عبد الرمحن االنصاري. و"مسلم" )احل
سحاق بن إبراهيم وابن أيب عمر. قال ابن أيب عمر: حدثنا. وقال االخران: أخربان حدثنا حي  بن حي  وإ

اال: أخربان ( وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن محيد. ق1684)ويف  .سفيان بن عيينة، عن الزهري
عبد الرزاق. قال: أخربان معمر، عن الزهري ح وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة. قال: حدثنا يزيد بن 

( وحدثنا أبو 3 - 1684)ويف  .هارون. قال: أخربان سليمان بن كثري وابراهيم بن سعد، عن الزهري
قال االخران: حدثنا ابن الطاهر وهارون بن سعيد االيلي وامحد بن عيسى قال أبو الطاهر: أخربان و 

بن احلكم ( وحدثين بشر  4  -  1684)يف  و   .وهب. قال: أخربين خمرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار
 .العبدي. قال: حدثنا عبد العزيز بن حممد، عن يزيد بن عبد هللا بن اهلاد، عن أيب بكر بن حممد

، وحممد بن عبد الرمحن االنصاري، )ابن شهاب الزهري، وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أربعتهم
 وسليمان بن يسار،( عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ي  من كتةبهللا  ةلهللا أ ل ومبن م ني و عمهة و ةل مبن ممللوب مسع من أبدهللا  ردال.  ةلهللا مبن  صلو  وروموتهللا ابن أبدهللا وجة  - 1

 ( 6526رجذ يف ملتقذوح )
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 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن يسار إال بكري، وال عن 
 بكري إال خمرمة.

 بكري، كما قال الطرباين.قلت: مل يرو هذا احلديث عن سليمان بن يسار إال  

التقريب، وقال: وخمرمة هو ابن بكري بن عبد هللا ابن األشج أبو املسور املدين، ذكره ابن حجر يف 
"صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه قاله أمحد وابن معني وغريمها وقال ابن املديين مسع من أبيه 

د بن أيب حبيب عن بكري، أخرج روايته النسائي يف سننه . لكنه مل ينفرد به عن بكري، بل اتبعه يزي1قليال"
" قيل لعائشة: ما مثن اجملن؟ قالت: "ربع  ال تقطع يد السارق فيما دون اجملن  (، ولفظه: "4935)

 دينار".

فعرف أن مدار احلديث على بكري، وهو بكري بن عبد هللا بن األشج، قال معن بن عيسى: ما ينبغي 
. وقال الذهيب: وكان من أوعية العلم 3. وقال ابن معني: ثقة2ألشج يف احلديثألحد أن يفوق بكري بن ا
 . 4جممع على ثقته وجاللته

 الباحث:  رأي 

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، فتبني من التخريج والدراسة أن خمرمة صدوق، وأكثر روايته عن أبيه 
أيب حبيب، وأما بكري بن عبد هللا فهو تفرد به، لكن وجادة، لكنه مل ينفرد به عن أبيه، بل اتبعه يزيد بن  

، روى بطرق كثرية عن ابلعدالة، وتفرده هذا نسيبتفرده ال يقدح يف صحة احلديث، ألنه ثقة، معروف 
 عمرة عن عائشة، وخمرج يف الصحيحني.

 
 

 

 

 
 ( 6526 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 1
 ( 1585ر ث  2/403معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 نفم مملذجع.   - 3
 (3/379اترو  مإلسالم لرا يب )  - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن موسى بن جعفر قال الطبراني:    -  332[  365]

، عن عبد هللا بن عامر األسلمي، عن 1صاري قال: نا عبد العزيز بن أبي حازم األن

عطاء بن أبي رباح، عن عائشة، قالت: »طيبت رسول هللا صلى أيوب بن موسى، عن  

 .هللا عليه وسلم بيدي قبل أن يفيض«
 .ن أيب حازممل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عبد هللا بن عامر، تفرد به: اب  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

إبراهيم بن حممد بن عرق، ثنا حي  بن عثمان، ( قال: حدثنا 707أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
ثنا أبو حيوة شريح بن يزيد ، عن أرطاة بن املنذر، عن املعلى بن إمساعيل، عن أيوب بن موسى، عن 

 عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
( من طريق عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 5922(، و)1754) البخاري يف صحيحهوأخرجه 

 ئشة.عا
  –  1189( من طريق الزهري عن عروة عن عائشة. و)31 – 1189) مسلم يف صحيحهوأخرجه 

 ( عن القاسم بن حممد عن عائشة.32

ال: مسعت القاسم بن ( قال: حدثنا روح، قال: حدثنا عباد بن منصور، ق25526)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال:  1227اهويه يف مسنده )حممد، ويوسف بن ماهك، وعطاء: يذكرون عن عائشة. وإسحاق بن ر 

أخربان عبد األعلى، ان عباد بن منصور، عن عطاء، عن عائشة أهنا قالت: »قد كنت أطيب رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم عند إحالله وعند إحرامه«

 :دراسة علة الحديث

عبد هللا بن عامر، احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال  هذا  
 تفرد به: ابن أيب حازم.

 
(. وملتقذوح  4/913 أبدهللا ويف  عجل  و ةل مبن رجذ صلو . أنظذ  ذمجتهللا يف ملتةرو  لرا يب ) ةل ملا يب: رج  يف - 1
(4088 .) 
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قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى عن عطاء إال هبذا اإلسناد، وعبد هللا بن عامر قال أمحد: ليس 

. وقال 3أبو زرعة: ضعيف احلديث . وقال2، قال أبو حامت: ضعيف ليس ابملرتوك1قوي يف احلديثب
 . 4حي : ليس بشئ

 الوجه عن عائشة أبسانيد جياد، أبلفاظ خمتلفة، وخمرج يف الصحيحني.احلديث روى من غري هذا  لكن  

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجد عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وفيه عبد هللا بن عامر، وأمحد 
 ومها ضعيفان.  بن رشدين،

 ، وخمرج يف الصحيحني.عن عائشة روى من غري هذا الوجه  لكن احلديث حسن من أجل التابع،

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 1/184مل رل وم ذا  ملذجةل ) - 1
 (5/123معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 نفم مملذجع.   - 3
 ( 693اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يوسف بن عدي الكوفي قال الطبراني:    -  344[  366]

عن عبد الرحمن بن أخي زيد  ،قال: نا عمرو بن أبي المقدام، عن يزيد بن أبي زياد

رقم قال: دخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فقالت: »من أين أنتم؟« فقلت: من بن أ

أهل الكوفة. فقالت: »أنتم الذين تشتمون النبي صلى هللا عليه وسلم؟« قلت: ما علمنا 

أحدا يشتم النبي صلى هللا عليه وسلم. قالت: »بلى، أليس تلعنون عليا؟ وتلعنون من 

 عليه وسلم يحبه. يحبه؟« وكان رسول هللا صلى هللا

مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن ابن أخي زيد بن أرقم إال يزيد بن أيب زايد، وال  قال الطبراني:
 عن يزيد إال عمرو بن أيب املقدام، تفرد به: يوسف بن عدي.

 تخريج الحديث:

ي، ان يوسف حدثنا هارون بن سليمان أبو ذر املصر ( قال:  9364أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
بن عدي، ثنا عمرو بن اثبت، عن يزيد بن أيب زايد، عن عبد الرمحن ابن أخي، زيد بن أرقم، قال: 

 دخلنا على أم سلمة فذكره.

( قال:  أخربان العباس بن حممد. واآلجري 8422(. والنسائي يف الكربي )26748)  أخرجه اإلمام أمحد
(  4615حدثنا حممد بن املث . واحلاكم يف املستدرك )  ( قال: حدثنا الفراييب قال:1535عة )يف الشري

 قال: أخربان أمحد بن كامل القاضي، ثنا حممد بن سعد العويف. 

عن  أربعتهم )أمحد، العباس بن حممد، حممد بن املثين، وحممد بن سعد العويف( عن حي  بن أيب بكري
 إسرائيل، عن أيب إسحاق.

( قال: حدثنا  738الكبري )   يفا أبو خيثمة. والطرباين:  حدثن( قال7013وأخرجه أبو يعلى املوصلي )
 حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا عون بن سالمة، ح وحدثنا القتات، ثنا عبد احلميد بن صاحل. 

عن عبيد هللا أربعتهم ) أبو خيثمة، عون بن سالمة، عبد احلميد بن صاحل، واحلسن بن علي بن عفان( 
 بد الرمحن النخعي، عن السدي.بن موسى، عن عيسى بن ع 

 كالمها )أبو إسحاق، و السدي( عن أيب عبد هللا ا ديل فذكره.
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 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن عبد الرمحن ابن أخي زيد بن أرقم إال 
 تفرد به: يوسف بن عدي.  زايد، وال عن يزيد إال عمرو بن أيب املقدام،يزيد بن أيب  

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل يرو عن عبد الرمحن ابن أخي زيد بن أرقم إال يزيد بن أيب زايد.

 وعبد الرمحن ابن أخي زيد بن أرقم مل أعرفه.

 . 1تغري و صار يتلقن ، و كان شيعيا"ويزيد بن أيب زايد ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: "ضعيف كرب ف

عن يزيد إال عمرو بن أيب املقدام، وهو ضعيف، روى عباس عن ابن معني: ليس بثقة وال ومل يرو 
. قال ابن حبان: 4. وقال النسائي: مرتوك احلديث3وقال أبو زرعة وأبو حامت: ضعيف احلديث  .2مأمون

 .5سبيل االعتباركان ممن يروي املوضوعات ال حيل ذكره إال على  

 .6إال يوسف بن عدي، وهو ثقة  مل يرو عن عمرو بن أيب املقدام

 روى عن أيب عبد هللا ا ديل أبسانيد جياد، كما مّر يف التخريج آنفاَ.  لكن احلديث

 رأي الباحث:  

يوسف بن عدي، وهو ثقة، وفيه عبد الرمحن بن أخي زيد بن أرقم، وهو مل  هذا اإلسناد معلول بتفرد
ضعيفان.لكن احلديث روى من غري هذا الوجه أبسانيد ويزيد بن أيب زايد، وعمرو بن أيب املقدام    ،أعرفه

  صحيحة.

 

 
 ( 7717تقذوح )مل - 1
 (1781م ني رومو  مللوري ) اترو  مبن   - 2
 ( 6/223معذح وملت لول ) - 3
 ( 1/80ملض فةء ومملرتوككن لرناةئي ) - 4
 (625مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 5
 ( 7872 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 6



 
591 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن أبي السري قال الطبراني:  -  346[ 367]

نا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن بريدة، أن  العسقالني قال:

 .»مواله النبي صلى هللا عليه وسلم قال لعلي: »من كنت مواله فعلي

مل يرو هذا احلديث عن طاوس إال ابنه، وال عن ابن طاوس إال معمر، وابن عيينة،  قال الطبراني:
 .تفرد به: عبد الرزاق

 تخريج الحديث:

  8089( قال: حدثنا الفضل بن دكني. و"النسائي"، يف "الكربى" 22945) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: أخربان 8412قال: حدثنا أبو نعيم. ويف )قال: أخربان أبو داود، سليمان بن سيف،  8413و

 .حممد ابن املث ، قال: حدثنا أبو أمحد

بة، عن سعيد بن جبري، عن كالمها )الفضل، وأبو أمحد( عن عبد امللك بن أيب غنية، عن احلكم بن عتي
 ابن عباس، فذكره.

ن يوسف العابد األصبهاين، ( قال: حدثنا أمحد بن إمساعيل ب191أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
( قال: حدثنا 4/23حدثنا أمحد بن الفرات الرازي، حدثنا عبد الرزاق. وأبو نعيم يف حلية األولياء )

 بن علي النسائي، ثنا حممد بن علي بن خلف، ثنا حسني األشقر.أمحد بن جعفر بن سلم، ثنا العباس  

ة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن بريدة كالمها )عبد الرزاق، وحسني األشقر( عن سفيان بن عيين
 بن احلصيب.

 :دراسة علة الحديث

عن ابن طاوس إال هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن طاوس إال ابنه، وال  
 معمر، وابن عيينة، تفرد به: عبد الرزاق.

ريي موالهم الفارسي يقال امسه ذكوان قلت: طاوس هو طاوس بن كيسان اليماين أبو عبد الرمحن احلم
 .1وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل، كما قال ابن حجر
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 .1جر: ثقة فاضل عابدوابن طاوس هو عبد هللا ابن طاوس ابن كيسان اليماين أبو حممد. قال ابن ح

 ومع ذلك أنه مل ينفرد به عن أبيه بل وجدت أن احلديث روى عن طاوس بسند آخر أيضا؛

جعفر بن سلم، عن العباس بن علي النسائي، عن حممد بن علي بن خلف، عن حسني  رواه أمحد بن
األشقر. ورواه أمحد بن إمساعيل بن يوسف العابد األصبهاين، عن أمحد بن الفرات الرازي، عن عبد 

 الرزاق. 

 وس، عن بريدةكالمها )حسني األشقر وعبد الرزاق( عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طا
 بن احلصيب.

( من سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول 6930وأخرج ابن حبان يف صحيحه )
 هللا صلى هللا عليه وسلم:  »من كنت وليه، فعلي وليه« وصححه األلباين.

عنه،  ( من طريق سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن بريدة األسلمي رضي هللا4578وأخرج احلاكم )
زوت مع علي إىل اليمن فرأيت منه جفوة، فقدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت قال: غ 

عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتغري، فقال: »اي بريدة، ألست أوىل ابملؤمنني 
 ه«.من أنفسهم؟« قلت: بلى اي رسول هللا، فقال: »من كنت مواله، فعلي موال

 ، وأقره الذهيب على هذا.2اكم عقبه: " صحيح على شرط مسلم"وقال احل

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد عن طاوس، فثبت من ختريج احلديث، ودراسته أن ابن طاوس مع أنه 
 حيحة.ثقة، مل ينفرد به بل ر وي عن طاوس بسند آخر أيضا، وروى عن بريدة بطرق كثرية، وأسانيد ص
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن عفير قال: نا قال الطبراني:  - 355[ 368]

ابن لهيعة عن أبي األسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة، أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم قال: »الفطرة خمس: االختتان، واالستحداد، والسواك، وتقليم األظفار، 

 ونتف اإلبط«
 يرو هذا احلديث عن عروة، عن أيب هريرة إال أبو األسود، تفرد به: ابن هليعة.مل    قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا 5891( قال: حدثنا علي، حدثنا سفيان. ويف )5889) البخاري يف صحيحهأخرجه 
 ( قال: حدثنا حي  بن قزعة، حدثنا إبراهيم بن 6297أمحد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد. ويف )

( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وعمرو الناقد، وزهري بن 49- 257) مسلم يف صحيحهسعد. و 
( قال: حدثين أبو الطاهر،  50  –  257ل أبو بكر: حدثنا ابن عيينة. ويف )حرب، مجيعا عن سفيان، قا

 وحرملة بن حي ، قاال: أخربان ابن وهب، أخربين يونس. 
 ن املسيب، عن أيب هريرة فذكره.مجيعهم عن ابن شهاب، عن سعيد ب

 :دراسة علة الحديث

احلديث عن عروة، عن أيب هريرة إال أبو األسود، هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا 
 تفرد به: ابن هليعة.

 قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن عروة عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة، وهو
 كما هو معروف.   -ضعيف؛ ملا عرض له من سوء احلفظ  

من غري هذا الوجه، ر وى عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة، كما هو خمرج يف  روىاحلديث لكن 
 .صحيح البخاري، ومسلم

 رأي الباحث:  

، لكن هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة عن عروة عن أيب هريرة، وابن هليعة ضعيف يف احلديث
ق سعيد بن املسيب، وكذا من طريق احلديث حسن من أجل املتابعة، ألنه روى عن أيب هريرة من طري

 سعيد املقربي.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  - 358[ 369]

س، »أن صالح الحراني قال: نا ابن لهيعة، عن أبي األسود، عن عكرمة، عن ابن عبا
فيأتي السهم يرمى ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد المشركين،  
فيهم: }الذين توفاهم  به فيصيب أحدهم، فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل هللا عز وجل

 «.1 المالئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض{اآلية
 ذا احلديث عن أيب األسود إال ابن هليعة.مل يرو ه  قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا عبد هللا بن يزيد املقرئ، حدثنا حيوة، وغريه، قاال: 4596)  البخاري يف صحيحهأخرجه  
( قال: حدثنا عبد هللا بن يزيد، حدثنا حيوة، 7075حدثنا حممد بن عبد الرمحن أبو األسود. ويف )

سود، وقال الليث: عن أيب األسود. والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر وغريه قال: حدثنا أبو األ
ثنا إبراهيم بن مرزوق، وإبراهيم بن منقذ مجيعا قاال: حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ ( قال: حد3375)

( قال: وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر 3376قال: حدثنا حيوة بن شريح. ويف )
 ( قال: 11506(، ويف الكبري )8638د هللا بن هليعة. والطرباين يف املعجم األوسط )الزهراين، عن عب

 حدثنا مطلب بن شعيب األزدي، ثنا عبد هللا بن صاحل، حدثين الليث.
 )حيوة بن شريح، الليث، وابن هليعة( عن أيب األسود عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.

 :دراسة علة الحديث

  ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال ابن هليعة.هذا اإلسناد أعله الطرباين
عة مل يتفرد به عن أيب األسود، بل اتبعه حيوة والليث وغريه، ورواية الليث عن أيب األسود قلت: ابن هلي

(، وقال: مل يرو هذا احلديث عن أيب األسود إال الليث بن 8638أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
 وابن هليعة«سعد،  

 ابن هليعة مل ينفرد به.  وكذا أخرجه البخاري من طريق حيوة، وغريه، ومن طريق الليث، فظهر أن
 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد ابن هليعة، لكن ظهر يل أنه مل ينفرد به، بل اتبعه حيوة، والليث، وغريه، 
 ورواية حيوة، والليث خمرج يف البخاري.
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قال:  حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أبو صالح الحراني قال الطبراني:   -  360[  370]

، عن عائشة، قالت: 1نا ابن لهيعة، عن عمرو بن الحارث، عن أبي علي الهمداني
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »اللهم من ولي أمر أمتي، فرفق بأمتي، 

 .فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه«
مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلارث إال ابن هليعة. واسم أيب علي اهلمداين مثامة  ال الطبراني:ق

 بن شفي.
 :تخريج الحديث

(  26212(: حدثنا عبد الرمحن. قال: حدثين جرير، يعين ابن حازم. ويف )26199)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثين هارون 19  –  1828)  همسلم يف صحيحقال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثين أيب. و 

بن سعيد االيلي. قال: حدثنا ابن وهب )ح( وحدثين حممد بن حامت. قال: حدثنا ابن مهدي. قال: 
 حدثنا جرير بن حازم. 

كالمها )عبد هللا بن وهب، وجرير بن حازم( عن حرملة املصري، عن عبد الرمحن بن مشاسة، عن عائشة 
 فذكره.

( قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن عبد هللا البهى، 24337) أخرجه اإلمام أمحد
 عن عائشة فذكره.

( قال: حدثنا حممد بن ربيعة، عن جعفر بن برقان، عن عبد هللا املديين 26237)  أخرجه اإلمام أمحدو   
 وغريه، عن عائشة فذكرته.
 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن احلارث إال ابن هليعة.  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 

ضعيف، لكن احلديث روى   وهومل يرو عن عمرو بن احلارث إال ابن هليعة،  هو كما قال الطرباين،  قلت:  
 .، كما ذكرت يف ختريج احلديثعن عائشة أبسانيد جياد من غري هذا الوجه، وخمرج يف صحيح مسلم

 رأي الباحث:  

، لكن تفرده نسيب، معلول ابلتفرد، مل يرو عن عمرو بن احلارث إال ابن هليعة، وهو ضعيفاإلسناد  هذا  
 وهو حمتمل لالعتضاد ابملتابعة.
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن بكير قال: قال الطبراني:  - 369[ 371]

يرنا عائشة، قالت: »خحدثني ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن  
 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك طالقا«

 مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن جبري إال عطاء بن دينار، تفرد به: ابن هليعة.  قال الطبراني:
 :تخريج الحديث

امساعيل. ( قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا حي ، عن 5263) البخاري يف صحيحهأخرجه اإلمام 
من ( 27-1477)و ،(26 -1477)، و(25 – 1477)و ،(24 -1477) صحيحهمسلم يف و 

 عاصم االحول وامساعيل بن ايب خالد. عن عامر الشعيب عن مسروق، عن عائشة.  طرق عن
 االعمش، عن إبراهيم، عن االسود، عن عائشة.  من طريق (  1477)  مسلم يف صحيحهأخرجه  

 إبراهيم، عن عائشة.   ليس فيه )االسود(مغرية، عن    من طريق(  25376)  أخرجه اإلمام أمحدو 
( قال: حدثنا حي  بن اسحاق. قال: اخربان أبو عوانة، عن عمر بن ايب 25193)  أخرجه اإلمام أمحدو 

( قال:  25770( قال: حدثنا أبو سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر. ويف )24721سلمة. ويف )
( قال: حدثنا عثمان. قال: اخربان 26108. ويف )حدثنا حممد بن بشر. قال: حدثنا حممد بن عمرو

( قال: حدثنا أبو اليمان. قال: اخربان شعيب، 4785" )البخاري يف صحيحههري. و"يونس، عن الز 
عبد هللا بن وهب. قال: اخربين يونس من طرق عن  (  22  –  1475)  مسلم يف صحيحهعن الزهري. و 

ة، وحممد بن عمرو، وابن شهاب الزهري( عن ايب بن يزيد، عن ابن شهاب. ثالثتهم )عمر بن ايب سلم 
 لرمحن عن عائشة.سلمة بن عبد ا

 :دراسة علة الحديث

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن جبري إال عطاء بن دينار، تفرد 
 به: ابن هليعة.

لتقريب، وقال: "صدوق، إال أن روايته قلت: ابن هليعة ضعيف، وعطاء بن دينار ذكره ابن حجر يف ا
 قلت: وهذا روايته عن سعيد بن جبري.  .1صحيفة"عن سعيد بن جبري من  

 وأما احلديث فقد ر وي عن عائشة بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.
 رأي الباحث:  

 بن دينار، تفرد به ابن هليعة.هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل يرو سعيد بن جبري إال عطاء  
 لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة.يفة، وكذا فيه ابن هليعة، ورواية عطاء عن سعيد من صح
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يوسف بن عدي قال: نا قال الطبراني:   -  373[  372]

، عن 2، عن رباح بن عبيدة1القاسم بن مالك المزني، عن عمرو بن عثمان بن وهب
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: 

وسلم يقول: »إذا مر الرجل بين يدي أحدكم، وهو في الصالة، فليدرأه عنه، فإن أبى 
 .فليجاهده«

مل يرو هذا احلديث عن رابح بن عبيدة، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد إال عمرو بن  قال الطبراني:
 ان بن وهب، تفرد به: القاسم بن مالك.عثم 

 :تخريج الحديث

(  258 - 505) مسلم يف صحيحه( و 11540) 57(. و"أمحد" 33أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( 835(، ويف "الكربى" )757و"النسائي" ) ،(954و"ابن ماجة" )،  (698و)  (،697)و"أبو داود"  

أسلم ، عن عبد الرمحان بن أيب سعيد اخلدري، عن زيد بن  من طرق (  817)و  (،816و"ابن خزمية" )
 عن أبيه فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 .، كما تقدم يف التخريجهذا احلديث روى الناس عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحان بن أيب سعيد اخلدري
القاسم بن مالك: فرواه عن عمرو بن عثمان بن وهب عن رابح بن عبيدة عن عبد الرمحن بن ه  بوتفرد  

. وقال 3قال أمحد: صدوقليس ممن يقبل تفرده،  والقاسم بن مالك املزين أيب سعيد. ومل يتابعه أحٌد.
 .5. وقال ابن حجر: "صدوق فيه لني"4أبو حامت: صاحل احلديث ليس ابملتني

 رأي الباحث:  

سعيد  حلديث أعله الطرباين بتفرد القاسم بن مالك عن عمرو بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيبهذا ا
 عن رابح بن عبيدة.

 لكن احلديث روى عن زيد بن أسلم، وخمرج يف صحيح مسلم، فيكون حسنا من أجل التابع. 
 

 
 (. 5075 ك ابمذو بن ابثمةن بن اببل و بن مك ح ملقذشى ملتدمى أبك س دل ملهكىف  وهقهللا مبن رجذ يف ملتقذوح ) - 1
بن م ني ابن رفح بن  (   ةل ابثمةن مللمرمي: سألت حيىي 324مل أجل  ذمجتهللا إك يف اترو  مبن م ني رومو  مللمرمي ) - 2

دزمن  وملراةن  و عجل من ملهتح ملرتمجث "رايح بن اببدل " ولكذوم يف  اببدل  كدف رلوثهللا اقةل هق  . ويف ملتهاوح  وممل
شدكخهللا اببل ملذ ن بن أيب س دل  ويف  المداجل ابمذو بن ابثمةن  اهام ولل ابرى أنهللا  ام رفح  ولهن ك أيري  ل مهة  

 خطأ؟.  رمووني؟ أو ومرل؟   وأوهمة
 ( 1/318سؤمكت أيب يموي لإلمةم أ ل ) - 3
 (7/122ول كبن أيب رة  ) معذح وملت ل - 4
 ( 5487ملتقذوح ) - 5
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محمد بن عيسى بن جابر حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا  قال الطبراني:    -  374[  373]

الصعيدي، عن أبيه عيسى بن جابر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، أن أنس 
ثه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »نهى عن الدباء، والمزفت أن بن مالك، حد

 ينتبذ فيه
مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:

 عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سفيان. ويف 12071) ( قال: حدثنا سفيان. و"أمحد"1219أخرجه احلميدي )
( 2156على، عن معمر. و"الدارمي" )( قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأان معمر )ح( وعبد األ12684)

( قال: حدثنا 5587" )البخاري يف صحيحهقال: أخربان احلكم بن انفع، عن شعيب بن أيب محزة. و"
ال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ( ق30- 1992) مسلم يف صحيحهأبو اليمان، أخربان شعيب. و 

(،  5629ان بن عيينة. و"النسائي" )( قال: وحدثين عمرو الناقد، حدثنا سفي31  -  1292ليث. ويف )
 ( قال: أخربان قتيبة ، قال: حدثنا الليث.6797ويف )الكربي( )

 .أربعتهم )سفيان، ومعمر، وشعيب، والليث( عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك، فذكره  
 :دراسة علة الحديث

ن موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب ب
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وعيسى بن جابر، وابنه حممد بن عيسى بن جابر
 ذا فيه أمحد بن رشدين، وهو ضعيف.مل أجد ترمجتهما، وك
 رأي الباحث:  

معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهو مسلسل هذا اإلسناد  
 ابلعلل:

 وفيه حممد بن عيسى بن جابر مل أعرفه.
 وكذا أبوه عيسى بن جابر مل أجد ترمجته.

 .3شدين وهو ضعيف، تقدمت ترمجته برقم  وكذا فيه أمحد بن ر 
ابن شهاب عن أنس من غري هذا الوجه بطرق كثرية، عن    لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى
 وأسانيد صحيحة، وخمرج يف صحيح مسلم.
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وبإسناده، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، أن قال الطبراني:  - 375[ 374]

ه. أنه، سمع عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول هللا مالك بن أوس بن الحدثان، حدث
"الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء، والبر بالبر ربا إال هاء وهاء، صلى هللا عليه وسلم:  

 .والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء"
مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:

 .ومل نكتبه إال عن ابن رشدين عنه،  
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: كان َعمرو بن 2134) صحيحهالبخاري يف أخرجه 
( 2170دينار حيدثه عن الزُّْهري، قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزُّْهري، ليس فيه زايدة. ويف )

( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، قال: أخربان 2174ويف )قال: حدثنا أَبو الوليد، قال: حدثنا ليث. 
( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث )ح( وحدثنا 79  -  1586)  مسلم يف صحيحهمالك. و 

( قال: وحدثنا أَبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، 1586حممد بن رمح، قال: أخربان الليث. ويف )
 وإسحاق، عن ابن عيينة. 

عن ابن شهاب الزُّْهري، عن مالك (  وسفيان بن عيينة، والليث بن سعدم )اإلمام مالك بن أنس،  هثالثت
 بن أوس بن احلداثن النصري، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.  الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه،
موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، فيه حممد بن عيسى بن قلت: مل أجده عن أيوب بن 

 جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.
 .373دراسته يف احلديث    تتقدمو   

، كما تقدم لكن احلديث روى مجاعة عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس، وخمرج يف الصحيحني
 يف التخريج.

 رأي الباحث:  

 أعله الطرباين ابلتفرد، لكنه حسن لالعتضاد ابملتابعة.حلديث  هذا ا
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وبإسناده، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن  قال الطبراني:  - 376[ 375]

عروة، عن عائشة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان »يغتسل في القدح وهو: 
 .نت أغتسل أنا وهو من إناء واحد«الفرق، وك

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا ادم بن أيب إايس ، 250" )البخاري يف صحيحه(. و"68أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا حي  بن حي  ، قال: قرأت 40  –  319)  مسلم يف صحيحهقال: حدثنا ابن أيب ذئب. و 

( وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث، عن الزهري )ح( وحدثنا ابن رمح ، 41ويف ).  على مالك
الناقد وزهري قال: أخربان الليث، عن الزهري )ح( وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أيب شيبة وعمرو  

 بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان. 
 الليث، و ابن أيب ذئب( عن الزهري عن عروة عن عائشة.هم )اإلمام مالك، سفيان،  أربعت  روى

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.  الصعيدي، تفرد هبا: ابنه

أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، فيه حممد بن عيسى بن  قلت: مل
 .، وابن رشدين ضعيفجابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما

 .373دراسته يف احلديث    تتقدمو   
عائشة، وخمرج يف الصحيحني، كما لكن احلديث روى مجاعة عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن 

 التخريج.تقدم يف  
 رأي الباحث:  

 احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكنه حسن لالعتضاد ابملتابعة.هذا  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا محمد بن عيسى بن جابر قال الطبراني:    -  377[  376]

محمد بن مسلم، أن الصعيدي، عن أبيه عيسى بن جابر عن أيوب بن موسى، عن 
الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، حدثاه. أن عائشة زوج النبي صلى هللا عروة بن 

عليه وسلم، كانت تقول: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »يهدي من المدينة، 
 فأفتل قالئده، ثم ال يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم«.

عيدي، تفرد هبا: ابنه موسى إال عيسى بن جابر الصمل يرو هذا احلديث عن أيوب بن   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

( قال:  1979( قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا ليث. و »الدارمي« )24524) أخرجه اإلمام أمحد
هللا بن  ( قال: حدثنا عبد1698) ع، قال: أخربان شعيب. و البخاري يف صحيحهأخربان احلكم بن انف

( قال: حدثنا حي  بن حي ، وحممد 359  -  1321)  مسلم يف صحيحهيوسف، قال: حدثنا الليث. و  
( قال: وحدثنيه حرملة 3174بن رمح، قاال: أخربان الليث )ح( وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ليث. ويف )

شعيب بن أيب محزة، ثتهم )الليث بن سعد، و بن حي ، قال: أخربان ابن وهب، قال: أخربين يونس. ثال
 ويونس بن يزيد( عن ابن شهاب الزُّْهري، عن عروة بن الزبري، وعمرة بنت عبد الرمحن، فذكراه.

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 عن ابن رشدين.  هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إالالصعيدي، تفرد  

 . 373ضعيف، تقدمت دراسته يف احلديث    وهوقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد،  
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، وهو ضعيف من أجل حممد بن عيسى بن جابر، وأبيه عيسى بن جابر  
 ألنين مل أعرفهما.

 .3ف ترمجته برقم  محد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيوكذا فيه أ
عن ابن شهاب من غري هذا الوجه بطرق كثرية، وأسانيد  لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى

 .الصحيحنيصحيحة، وخمرج يف  
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وبإسناده، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن مسلم، قال الطبراني:  - 378[ 377]

. أن عائشة قالت: حاضت عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، حدثاهأن أبا سلمة بن 
صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكرت حيضتها لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أحابستنا هي؟« فقلت: يا رسول هللا، إنها كانت 

هللا صلى هللا عليه وسلم: أفاضت، وطافت بالبيت، وحاضت بعد اإلفاضة. فقال رسول 
 »فلتنفر«.

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين.

 تخريج الحديث:

" البخاري يف صحيحه( قال: حدثنا هاشم. قال: حدثنا ليث. و"24525) أخرجه اإلمام أمحد
(  382،383  –  1211)  مسلم يف صحيحه شعيب. و ( قال: حدثنا أبو اليمان. قال: اخربان4401)

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث ح وحدثنا حممد بن رمح. قال: حدثنا الليث )ح( وحدثين 
ب. قال: أبو الطاهر وحرملة بن حي  وامحد بن عيسى. قال أمحد: حدثنا. وقال االخران: اخربان ابن وه

قال: حدثنا حممد بن رمح. قال: انباان الليث بن سعد. ( 3072اخربين يونس. و"ابن ماجة" )
 ( عن قتيبة، عن الليث.4173و"النسائي" يف "الكربى" )

ثالثتهم )الليث، وشعيب بن ايب محزة، ويونس بن يزيد( عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبري 
 راه.وايب سلمة بن عبد الرمحن، فذك

 :دراسة علة الحديث

لطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث أعله ا
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 .373ضعيف، تقدمت دراسته برقم  و  إال هبذا اإلسناد، وه  قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى
 رأي الباحث:  

روى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال ي
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
عن ابن شهاب من غري هذا الوجه بطرق كثرية، وأسانيد  لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى

 .الصحيحنيرج يف  صحيحة، وخم
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بإسناده، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، عن قال الطبراني: و – 379[378] 

سليمان بن يسار، أن امرأة، من خثعم استفتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 
رديف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: يا حجة الوداع والفضل بن العباس 

 في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، ال يستطيع أن رسول هللا: إن فريضة هللا
يستوي على الراحلة، فهل يغني عنه أن أحج عنه؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم: »نعم«

إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى  قال الطبراني:
 .ن رشدين عنه، ومل نكتبه إال عن اب

 تخريج الحديث:

يف ، (729( من طريق عيسى بن جابر، ويف املعجم الكبري )728أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
شهاب عن أيوب بن موسى عن ابن  -كالمها   -( من طريق عمرو بن احلارث 234املعجم األوسط )

 عن سليمان بن يسار عن عبد هللا بن عباس.
( من طريق عبد العزيز بن أيب 1854( من طريق ابن جريج، و)1853)  البخاري يف صحيحهأخرجه  و 

( من طريق شعيب عن ابن شهاب عن 6228(، و)4399( من طريق مالك، و)1855سلمة، و)
 سليمان بن يسار عن عبد هللا بن عباس.

( من طريق ابن 408 -1335( من طريق مالك، و )407 -1334) مسلم يف صحيحهوأخرج 
 جريج.

 ابن شهاب هبذا اإلسناد.المها عن  ك
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 رشدين.الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن  

رث، كما أخرجه الطرباين برقم عيسى بن جابر مل أعرفه، لكنه مل ينفرد به، بل اتبعه عمرو بن احلا  قلت:
شدين ضعيف، تقدمت (، وعمرو بن احلارث ثقة، لكن يف إسناده أمحد بن ر 729، ويف الكبري )234

 .148، وكذا فيه رشدين بن سعد وتقدمت ترمجته برقم  3برقم    ترمجتهم
 أخرجه الشيخان من غري هذا الطريق عن ابن شهاب، كما ذكرت يف ختريج احلديث.واحلديث  

 الباحث:   رأي

عيسى بن جابر عن أيوب بن موسى، لكن ظهر يل من التخريج أبنه مل   بتفرد  أعله الطرباينهذا اإلسناد  
ينفرد به، بل اتبعه عمرو بن احلارث، وكذا أخرجه الشيخان من طرق أخرى عن ابن شهاب، فيكون 

 احلديث حسن من أجل املتابعة.
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وب بن موسى، عن ابن شهاب، أن وبإسناده عن أيقال الطبراني:  - 380[ 379]

رحمن، حدثه، أن بشير بن سعد، جاء بالنعمان إلى رسول هللا صلى حميد بن عبد ال
هللا عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا العبد. فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم: »وكل ولدك نحلت؟« قال: ال قال: »فاردده«. 
ث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه مل يرو هذا احلدي  قال الطبراني:

 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 
 تخريج الحديث:

مسلم يف ( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك. و 2586) البخاري يف صحيحهأخرجه 
(  10 - 1623( قال: حدثنا حي  بن حي ، قال: قرأت على مالك. ويف )9 - 1623) صحيحه

( قال: وحدثنا أبو بكر بن أيب 17  -  1623قال: وحدثنا حي  بن حي ، أخربان إبراهيم بن سعد. ويف )
 شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أيب عمر، عن ابن عيينة )ح( وحدثنا قتيبة، وابن رمح، عن الليث بن 

)ح( وحدثنا إسحاق بن سعد )ح( وحدثين حرملة بن حي ، أخربان ابن وهب، قال: أخربين يونس 
 إبراهيم، وعبد بن محيد، قاال: أخربان عبد الرزاق، أخربان معمر. 

سبعتهم )اإلمام مالك، ومعمر، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، والليث، ويونس، واألوزاعي( عن 
بن بشري محيد بن عبد الرمحان، وحممد بن النعمان، أهنما حداثه، عن النعمان    ابن شهاب الزهري، عن

 أن أابه فذكره.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 رشدين.الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن  

 .373قدمت دراسته برقم  قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، ت
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن 
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3د بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  وكذا فيه أمح
عن ابن شهاب من غري هذا الوجه بطرق كثرية، وأسانيد  بعة، روىلكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتا

 .الصحيحنيصحيحة، وخمرج يف  
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وبإسناده، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن عبد هللا قال الطبراني:    -  381[  380]

هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: »أيما امرئ أبر نخلة، ثم باع بن عمر، عن رسول 
 بر ثمر النخل، إال أن يشترط المبتاع«.أصلها، فهو للذي أ

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

( قال:  2716( و )2204) البخاري يف صحيحهو (. 9رقم  2/617ه اإلمام مالك "املوطأ" )أخرج
( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث. 2206دثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك. ويف )ح
 - 1543( قال: حدثنا حي  بن حي . قال: قرأت على مالك. ويف )77-  1543)  مسلم يف صحيحهو 

عن ( قال: حدثنا حممد بن املث ، حدثنا حي  بن سعيد )ح( وحدثنا ابن منري، حدثنا أيب، مجيعا 78
(  79  -  1543عبيدهللا )ح( وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد بن بشر، حدثنا عبيدهللا. ويف )

( قال:  1543وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث )ح( وحدثنا ابن رمح، أخربان الليث. ويف )قال: 
دثنا إمساعيل، كالمها وحدثناه أبو الربيع، وأبو كامل. قاال: حدثنا محاد )ح( وحدثنيه زهري بن حرب، ح

 عن أيوب. 
 ع، فذكره.والليث بن سعد( عن انف  أربعتهم )اإلمام مالك، وأيوب، وعبيد هللا بن عمر،

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 ا إال عن ابن رشدين.الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبه

 .373قم  قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، تقدم دراسته بر 
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن 
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
من غري هذا الوجه بطرق كثرية، وأسانيد  انفععن  لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى

 وخمرج يف الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديث.صحيحة،  
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عن ابن نافع، وبإسناده، عن أيوب بن موسى، عن قال الطبراني:  - 382[ 381]  

عمر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر 
يحلف بأبيه، فنادى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا 

 بآبائكم، فمن كان حالفا، فليحلف باهلل، وإال فليصمت«.

سى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن مو   قال الطبراني:
 عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين.

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا 2679" )البخاري يف صحيحه(. و"14رقم  2/480أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
ل:  ( قا6646قتيبة، حدثنا ليث. ويف )  ( قال: حدثنا6108موسى بن إمساعيل، حدثنا جويرية. ويف )
( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، 3  -  1646)  مسلم يف صحيحهحدثنا عبد هللا ابن مسلمة، عن مالك. و 

( قال: حدثنا حممد بن عبد 4 - 1646حدثنا ليث )ح( وحدثنا حممد بن رمح، أخربان الليث. ويف )
يدهللا )ح( وحدثين ، حدثنا حي ، وهو القطان، عن عبهللا بن منري، حدثنا أيب )ح( وحدثنا حممد بن املث 

بشر بن هالل، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب )ح( وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد 
بن كثري )ح( وحدثنا ابن أيب عمر، حدثنا سفيان، عن إمساعيل بن أمية )ح( وحدثنا ابن رافع، حدثنا 

 اك، وابن أيب ذئب. ابن أيب فديك، أخربان الضح
مام مالك، وإمساعيل بن أمية، وعبيد هللا بن عمر، وجويرية بن أمساء، وليث بن سعد، )اإل مثانيتهم

 وأيوب، وابن أيب ذئب ، وعبد هللا بن منري( عن انفع، فذكره.
 :دراسة علة الحديث

موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن 
 هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.  الصعيدي، تفرد

 .373دراسته برقم    تقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، تقدم
 رأي الباحث:  

سناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإل
 عيسى بن جابر مل أعرفهما. عيسى بن جابر، وأبوه

 .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
وأسانيد من غري هذا الوجه بطرق كثرية،  انفععن  لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى

 احلديث.، كما مر يف ختريج  صحيح مسلمصحيحة، وخمرج يف  
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عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أري وبإسناده،  قال الطبراني:    -  383[  382]

رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة القدر في المنام أنها في السبع 
األواخر من رمضان، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أسمع رؤياكم قد تواطأت 

 األواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في السبع األواخر«.في السبع 

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   ال الطبراني:ق
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

ثنا إمساعيل، أخربان ( قال: حد4499( ، و"أمحد" )14رقم  1/321أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا  1158" )البخاري يف صحيحهن عبيد هللا. و"( قال: حدثنا حي ، ع4671أيوب. ويف )

( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، 2015) 3/59أبو النعمان، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب. ويف 
( قال: حدثنا حي  بن حي . قال: قرأت على 205 - 1165) مسلم يف صحيحهأخربان مالك. و 

: أخربان قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث. ويف ( قال3384مالك. و"النسائي" يف "الكربى" )
( قال: أخربان حممد بن سلمة. قال: أخربان عبد الرمحن بن القاسم. قال: حدثين مالك. و"ابن 3385)

 د بن عبدة، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب.( قال: حدثنا أمح2182خزمية" )
 فع، فذكره.أربعتهم )اإلمام مالك، وأيوب، وعبيد هللا، والليث( عن ان

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 ن ابن رشدين.الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال ع

 .373برقم  دراسته    تناد ضعيف، تقدمقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلس
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن 
 أعرفهما.عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل  

 .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
وأسانيد من غري هذا الوجه بطرق كثرية،  انفععن  لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى

 صحيحة، وخمرج يف الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديث.
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نافع، عن ابن عمر، عن وبإسناده، عن أيوب، عن قال الطبراني:  - 384[ 383]

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: »ال يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم 
 .يجلس فيه«

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   براني:قال الط
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا حممد، قال: أخربان خملد بن يزيد، قال: أخربان ابن 911" )البخاري يف صحيحهأخرجه "
( قال: حدثنا 6270عبد هللا، قال: حدثين مالك. ويف )ن  ( قال: حدثنا إمساعيل ب6269جريج. ويف )

( قال: حدثنا قتيبة 27 - 2177) مسلم يف صحيحهخالد بن حي ، حدثنا سفيان، عن عبيد هللا. و 
( قال:  5735بن سعيد، حدثنا ليث )ح( وحدثين حممد بن رمح بن املهاجر، أخربان الليث. ويف )

ن منري )ح( وحدثنا ابن منري، حدثنا أيب )ح( وحدثنا زهري بن ب وحدثنا حي  بن حي ، أخربان عبد هللا
حرب، حدثنا حي ، وهو القطان )ح( وحدثنا ابن املث ، حدثنا عبد الوهاب، يعين الثقفي. كلهم عن 
عبيد هللا )ح( وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا حممد ابن بشر، وأبو أسامة، وابن منري. قالوا: حدثنا 

 .عبيد هللا
 .( قال: وحدثنا أبو الربيع، وأبو كامل. قاال: حدثنا محاد، حدثنا أيوب28  -  2177)  ويف

 )عبيد هللا بن عمر، والليث بن سعد، وابن جريج، واإلمام مالك( عن انفع، فذكره.مجيعهم  
 :دراسة علة الحديث

إال عيسى بن جابر  موسى هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن 
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 .373دراسة هذا اإلسناد رقم    ت، وأمحد بن رشدين ضعيف، تقدمماابنه مل أعرفهو وعيسى بن جابر  
ظهر يل بعد ختريج احلديث أن عيسى بن جابر مل ينفرد به عن أيوب بن موسى بل اتبعه شعبة عن لكن    

(، وكذا اتبعه محاد بن زيد، كما 5046بن موسى أبلفاظ متقاربة وزايدة، أخرجه روايته أمحد )أيوب 
 . 2749أخرجه الرتمذي يف السنن  

 رأي الباحث:  

بتفرد عيسى بن جابر عن أيوب بن موسى، لكن تبني من ختريج احلديث، أعله الطرباين  حلديثهذا ا
بعه شعبة، ومحاد بن زيد، فيكون احلديث حسن إن شاء بل ات ودراسته أن عيسى بن جابر مل ينفرد به،

 هللا من أجل التوابع.
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وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن قال الطبراني:  - 385[ 384]

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: »ال يبع بعضكم على بيع بعض، وال يخطب 
 بعضكم على خطبة بعض«.

هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه مل يرو    الطبراني:قال 
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

( قال:  5142( قال: حدثنا إمساعيل، قال: حدثين مالك. ويف )2139) البخاري يف صحيحهأخرجه 
( قال: حدثنا 49 - 1412) مسلم يف صحيحهحدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. و 

(  50 - 1412قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث )ح( وحدثنا ابن رمح، قال: أخربان الليث. ويف )
د بن املث ، مجيعا عن حي  القطان، قال زهري: حدثنا حي ، عن عبيد قال: وحدثين زهري بن حرب، وحمم 

ل: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد هللا. ويف ( قال: وحدثناه أَبو بكر بن أيب شيبة، قا1412هللا. ويف )
 .( قال: وحدثنيه أَبو كامل ا حدري، قال: حدثنا محاد، قال: حدثنا أيوب1412)

مالك، وعبيد هللا بن عمر، والليث بن سعد، وأيوب السختياين، وابن جريج( عن انفع، تهم )اإلمام  مخس
 فذكره.

 :دراسة علة الحديث

لتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث أعله الطرباين اب
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 .373دراسته برقم    تقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، تقدم
 رأي الباحث:  

روى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال ي
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3دين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  وكذا فيه أمحد بن رش
، وخمرج يف من غري هذا الوجه بطرق كثرية انفععن  لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، روى

 الصحيحني.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن قال الطبراني:  - 386[ 385]

تفوته صالة العصر، فكأنما وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: »إن الذي 
 أهله وماله«.

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .مل نكتبه إال عن ابن رشدين عنه، و 

 تخريج الحديث:

خربان أيوب. ( قال: حدثنا إمساعيل ، أ5084(. و"أمحد" )21رقم    1/11أخرجه اإلمام مالك "املوطأ")
( قرأت على عبد الرمحن: مالك )ح( 5313( قال: حدثنا حي  ، عن عبيد هللا. ويف )5161ويف )

( قال: حدثنا حممد بن عبيد ، حدثنا عبيد هللا. ويف 5780وحدثين محاد اخلياط ، حدثنا مالك. ويف )
( قال: حدثنا 6358( قال: حدثنا يونس ، حدثنا محاد ، يعين ابن زيد ، عن أيوب. ويف )6065)

( قال: أخربان حممد بن يوسف ، 1267عبد الرزاق ، وابن بكر. قاال: أخربان ابن جريج. و"الدارمي" )
( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف قال: 552" )لبخاري يف صحيحهاحدثنا سفيان ، عن عبيد هللا. و"

. قال: قرأت على مالك. ( قال: حدثنا حي  بن حي 200  -  626)  مسلم يف صحيحهأخربان مالك. و 
 ( قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة ، عن مالك. 414و"أبو داود")

 والليث بن سعد( عن انفع، فذكره.  مخستهم )اإلمام مالك، وأيوب، وعبيد هللا بن عمر، وابن جريج،
 :دراسة علة الحديث

موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن 
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 .373دراسته برقم    تد ضعيف، تقدمقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسنا
 رأي الباحث:  

سناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإل
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
وخمرج يف من غري هذا الوجه بطرق كثرية،  انفععن  اد ابملتابعة، روىلكن احلديث حسن لالعتض

 الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديث.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع قال الطبراني:    -  387[  386]

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: »أال إن الفتنة ها هنا، 
 ن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان«.أال إ

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

حدثنا أبو ( قال: 5659) 2/92( قال: حدثنا حي ، عن عبيد هللا. ويف 4679) أخرجه اإلمام أمحد
ال: حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا جويرية. ( ق3104" )البخاري يف صحيحهالنضر، حدثنا ليث. و"

( قال: 45 - 2905) مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. و 7093ويف )
(  46 – 2905حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث )ح( وحدثين حممد بن رمح، أخربان الليث. ويف )

قال: وحدثين عبيد هللا بن عمر القواريري، وحممد بن املث  )ح( وحدثنا عبيد هللا بن سعيد، كلهم عن 
  بن عمر.حي  القطان، قال القواريري: حدثين حي  بن سعيد، عن عبيد هللا
 ثالثتهم )عبيد هللا بن عمر، وليث، وجويرية( عن انفع، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث 
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 . 373دراسته    تن موسى إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف، تقدمقلت: مل أجده عن أيوب ب
 رأي الباحث:  

يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال 
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة،   .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
 ما مر يف ختريج احلديث.وخمرج يف الصحيحني، كمن غري هذا الوجه بطرق كثرية،   انفععن   روى
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال الطبراني:  - 388[ 387]

شركاء، فأعتق أحدهم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »أيما مملوك بين  
 نصيبه، فإنه يقام فيها للذي أعتق عدل فيعتق إن بلغ ماله«.

حلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه مل يرو هذا ا  قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عمران 2491" )لبخاري يف صحيحها(. و"1رقم    2/772أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
ا مسدد، حدثنا جويرية بن ( قال: حدثن2503بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب. ويف )

( قال: حدثنا عبيد 2523( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، أخربان مالك. ويف )2522أمساء. ويف )
(  2524حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد هللا. ويف )بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن عبيد هللا )ح( و 

( قال: حدثنا أمحد بن مقدام، حدثنا 2525قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا محاد، عن أيوب. ويف )
( قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن 2553الفضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة. ويف )

( قال: حدثنا حي  بن حي . قال: قلت ملالك. 47، و1 – 1501) مسلم يف صحيحهحازم. و 
( قال: 49 - 1501يد هللا. ويف )( قال: وحدثنا ابن منري، حدثنا أيب، حدثنا عب48 - 1501ويف)

 وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم. 
مساء، وموسى مجيعهم )اإلمام مالك، وأيوب، وعبيد هللا، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، وجويرية بن أ

 بن عقبة،( عن انفع، فذكره.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 .373دراسته برقم    تاإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف، تقدمقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا  
 رأي الباحث:  

يوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أ
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

كن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، ل  .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
 ث.وخمرج يف الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديمن غري هذا الوجه بطرق كثرية،   انفععن   روى
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، أن عبد هللا بن عمر، قال الطبراني:  - 389[ 388]  

يقتني كلبا، إال كلبا ضاريا، أخبره، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إن الذي  
أو كلب ماشية، ينقص من أجره كل يوم قيراطين، وكان يأمرنا أن نتبع الكالب، فنقتلها 

 المدينة«.حيث وجدناها من 

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا إمساعيل ، حدثنا 4479(. و"أمحد" )13رقم  2/969أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا حممد بن عبيد ، 5775ويف ) نا حي  ، عن عبيد هللا.( قال: حدث5171أيوب. ويف )

( قال: حدثنا عبد 6342( قال: حدثنا إسحاق ، أخربان مالك. ويف )5925حدثنا عبيد هللا. ويف )
( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف 5482" )البخاري يف صحيحهالرزاق ، حدثنا معمر ، عن أيوب. و"

حدثنا حي  بن حي . قال: قرأت على  ( قال:50 - 1574) صحيحه مسلم يف، أخربان مالك. و 
( قال: حدثنا أمحد بن منيع ، حدثنا إمساعيل بن إبراهيم ، عن أيوب. 1487مالك. والرتمذي" )

 ( قال: أخربان قتيبة. قال: حدثنا الليث.4777( ، ويف "الكربى" )4277و"النسائي")
 ن انفع ، فذكره.هللا بن عمر ، والليث( عأربعتهم )اإلمام مالك ، وأيوب ، وعبيد  

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.

 .373دراسته برقم    تتقدمناد ضعيف،  اإلس  قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن 
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

لالعتضاد ابملتابعة،   لكن احلديث حسن   .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
 وخمرج يف الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديث.من غري هذا الوجه بطرق كثرية،   انفععن   روى
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، عن عبد هللا بن عمر قال الطبراني:  - 390[ 389]

أخبره، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ما حق امرئ مسلم عنده شيء 
 ي فيه، أن يبيت ليلتين، إال ووصيته مكتوبة عند رأسه«.يوص

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 ديث:تخريج الح

قال: حدثنا عبد  (2738" )البخاري يف صحيحه(. و"1رقم  2/761أخرجه اإلمام مالك "املوطأ" )
( قال: حدثين أبو خيثمة زهري بن 1 - 1627) مسلم يف صحيحههللا بن يوسف ، أخربان مالك. و 

 1627هللا. ويف )حرب ، وحممد بن املث  العنزي. قاال: حدثنا حي  ، وهو ابن سعيد القطان ، عن عبيد  
وعبد هللا بن منري )ح( وحدثنا ابن ( قال: وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، حدثنا عبدة بن سليمان ،  2  -

( قال: وحدثنا أبو كامل ا حدري ، حدثنا 3  -  1627منري ، حدثين أيب ، كالمها عن عبيد هللا. ويف )
اعيل ، يعين ابن علية ، كالمها عن أيوب محاد ، يعين ابن زيد )ح( وحدثين زهري بن حرب ، حدثنا إمس

، أخربين يونس )ح( وحدثين هارون بن سعيد األيلي ، )ح( وحدثين أبو الطاهر ، أخربان ابن وهب 
حدثنا ابن وهب ، أخربين أسامة بن زيد الليثي )ح( وحدثنا حممد بن رافع ، حدثنا ابن أيب فديك ، 

 .أخربان هشام ، يعين ابن سعد
م مالك، وأيوب، وعبيد هللا بن عمر، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد، وهشام بن سعد( ستتهم )اإلما

 عن انفع، فذكره.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  
 رشدين.الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن  

 .373استه برقم  در   تتقدمقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف،  
 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن 
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
وخمرج يف من غري هذا الوجه بطرق كثرية،  انفععن  ىلكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة، رو 

 الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديث.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن نافع، عن عبد هللا بن عمر، قال الطبراني:  - 391[ 390]

عامر بن ربيعة، أخبره، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا رأى أحدكم  أن 
 اشيا معها، فليقم حتى تخلف، أو توضع من قبل ذلك«.الجنازة، فإن لم يكن م

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

 خاري يف صحيحهالبو ( قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخربان ابن عون. 15674) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا 74  -  958)  مسلم يف صحيحه( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث. و 1308)

( قال: وحدثين 75 - 958قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث )ح( وحدثنا ابن رمح، أخربان الليث. ويف )
أيوب )ح( وحدثنا  أبو كامل، حدثنا محاد )ح( وحدثين يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إمساعيل، مجيعا عن

)ح( وحدثنا ابن املث ، حدثنا ابن أيب عدي، عن ابن  ابن املث ، حدثنا حي  بن سعيد، عن عبيد هللا
 عون )ح( وحدثين حممد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخربان ابن جريج. 

بن عمر، أن   مخستهم )ابن عون، وعبيد هللا ، وابن جريج ، وأيوب، والليث بن سعد( عن انفع عبد هللا
 عامر بن ربيعة.

 :دراسة علة الحديث

أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر  هذا احلديث 
 الصعيدي، تفرد هبا: ابنه عنه، ومل نكتبها إال عن ابن رشدين.
 .373دراسته برقم    تتقدمضعيف،    قلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا

 رأي الباحث:  

ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن هذا اإلسناد معلول 
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 لكن احلديث حسن لالعتضاد ابملتابعة،  .3وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  
 الصحيحني، كما مر يف ختريج احلديث.  وخمرج يفمن غري هذا الوجه بطرق كثرية،   انفععن   روى
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
وبإسناده، عن أيوب، عن بكير بن عبد هللا بن األشج، قال الطبراني:    -  392[  391]  

أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: قال النبي صلى هللا عليه 
 يعود في قيئه«.ذي يتصدق، ثم يعود في صدقته، مثل الكلب يقيء ثم وسلم: »مثل ال

مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر الصعيدي، تفرد هبا: ابنه   قال الطبراني:
 .عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين 

 تخريج الحديث:

مسلم يف ا موسى بن أعني. و ( قال: حدثنا أمحد بن عبد امللك، حدثن2622) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثين هارون بن سعيد األيلي، وأمحد بن عيسى، قاال: حدثنا ابن 6 - 1622) صحيحه

وهب. كالمها )موسى، وابن وهب( عن عمرو بن احلارث، عن بكري بن عبد هللا بن األشج، أنه مسع 
 مسعت ابن عباس فذكره.سعيد بن املسيب، يقول: 
 :دراسة علة الحديث

احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال عيسى بن جابر   هذا
 الصعيدي، تفرد به: ابنه عنه، ومل نكتبه إال عن ابن رشدين.

 .373دراسته برقم    تتقدمقلت: مل أجده عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وهذا اإلسناد ضعيف،  
 رأي الباحث:  

د معلول ابلتفرد، ال يروى هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال هبذا اإلسناد، وحممد بن هذا اإلسنا
 عيسى بن جابر، وأبوه عيسى بن جابر مل أعرفهما.

 .3دين شيخ الطرباين ضعيف ترمجته برقم  وكذا فيه أمحد بن رش
 مسلم.  وأما احلديث فقد رواه عمرو بن احلارث عن بكري بن عبد هللا األشج، وخمرج يف صحيح
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قال: نا الهيثم  2قال: نا أبو توبة 1حدثنا أحمد بن خليدقال الطبراني:  -399[ 239]

قال: نا  6كثير بن مرة، عن 5، عن سليمان بن موسى4، عن زيد بن واقد 3بن حميد
عبادة بن الصامت، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ما في األرض من نفس 

ير تحب أن ترجع إليكم وأن لها الدنيا، إال الشهيد، فإنه يحب أن تموت ولها عند هللا خ
 .يرجع فيقتل مرة أخرى، لما يرى من فضل الشهادة«

 .زيد بن واقد إال اهليثم بن محيد  مل يرو هذا احلديث عن   قال الطبراني:

 تخريج الحديث

( قال: 22748ويف )( قال: حدثنا حممد بن بكر، وروح، وعبد الرزاق.  22710)  أخرجه اإلمام أمحد
حدثنا عبد الرزاق. ثالثتهم )حممد بن بكر، وروح، وعبد الرزاق( عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 

 عن كثري بن مرة، فذكره.
ر. قال: حدثنا ( قال: أخربان هارون بن حممد بن بكا4352(، ويف "الكربى" )3159وأخرج النسائي )  

 ال: حدثنا زيد بن واقد عن كثري بن مرة، فذكره.حممد بن عيسى وهو ابن القاسم بن مسيع. ق
( قال: حدثنا احلسن بن حمبوب. والطرباين يف املسند الشاميني 7وأخرجه ابن أيب الدنيا يف املتمنني )

محد بن خليد احلليب( عن كالمها )احلسن بن حمبوب، وأ  ( قال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب.1211)
اهليثم بن محيد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثري بن مرة. أيب توبة الربيع بن انفع، ثنا  

 زاد اهليثم بن محيد واسطة "سليمان بن موسى" بني زيد بن واقد وكثري بن مرة.
 :دراسة علة الحديث

 قد.أعله الطرباين بتفرد اهليثم بن حممد عن زيد بن وا
 ور وى احلديث على أوجهي.

 ليمان بن موسى عن كثري بن مرة عن عبادة بن الصامت.األول: روى ابن جريج عن س

 
 ( 4و ذمجتهللا بذ ث )  لكذجل مبن ربةن يف ملثقةت  - 1
 ( 1902 ك ملذبدع مبن اناع أبك  كب  معريب نزول طذسكس هق  رج  ابةبل.  قذوح ملتهاوح ) - 2
 (7362وح ملتهاوح )  دل ملغاةي مكك ث أبك أ ل أو أبك معةرث صلو  رمي فلقلر.  قذ  ك مهلدثث مبن  - 3
ُول مبن وم ل ملقذشي مللمشقي هق .  قذوح ) - 4  ( 2158 ك 
 ك سردمةن مبن مكسى مأمكي مكك ث مللمشقي مأشل  صلو  اقدهللا يف رلوثهللا ب ض لني وخكلط  بل مك هللا بقردل.   - 5

 ( 2616 قذوح )
 (5631جل يف ملصحةب .  قذوح ) ثع مبن مذ  معضذمي ]أبك شجذ [ معمصي هق  من ملثةند  وو ث من ابل ك ك - 6
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وابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، قال ابن حجر: "ثقة فقيه فاضل وكان يدلس 

وأمحد، مث قال: " وإسناد "، وذكر األلباين احلديث يف سلسلة الصحيحة من حديث النسائي، 1ويرسل
 .2ابن جريج صرح ابلتحديث، لكنه شاهد للذي قبله"  النسائي جيد، وكذلك إسناد أمحد لو أن

الثاين: روى هارون بن حممد بن بكار عن حممد بن عيسى وهو ابن القاسم بن مسيع عن زيد بن واقد 
 عن كثري بن مرة عن عبادة بن الصامت.

 " كما مر آنفاً.3أللباين: "إسناد النسائي جيدهذا إسناد النسائي قال فيه ا

توبة الربيع بن انفع، عن اهليثم بن محيد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى،  الثالث: روى أبو
 عن كثري بن مرة عن عبادة بن الصامت.

 فهذا تفرد به اهليثم بن محيد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى.
مرة مباشرة،   بيل املزيد يف متصل األسانيد، أبن مسع زيد بن واقد عن كثري بن فمن احملتمل ان يكون من ق

كما مسع عنه بواسطة سليمان بن موسى، ألنه مسع أيضا عن سليمان بن موسى، كما ذكر الذهيب يف 
سري أعالم النبالء قول زيد بن واقد: قال: "عاش سليمان بن موسى بعد مكحول سنتني، فكنا جنلس 

 . 4حول"إليه بعد مك

ه كان قدرايً. وقول ابن حجر فيه أبنه صدوق واهليثم بن محيد ثقة، من تكلم فيه فهو ألجل بدعته ألن
 رمى ابلقدر هذا اصطالح ابن حجر يقوله يف املبتدعة.

 رأي الباحث:

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد اهليثم بن محيد عن زيد بن واقد.
بن ن اهليثم بن محيد مل ينفرد به عن زيد بن واقد، بل اتبعه حممد  قلت: تعليل الطرباين غري صحيح، أل
 عيسى، ذكره النسائي إبسناد جيد.

وأما إدخال راو "سليمان بن موسى" يف رواية اهليثم بن محيد، فمن احملتمل أن يكون من قبيل املزيد يف 
 متصل األسانيد، كما مر يف دراسة العلة.  وهللا أعلم.

 
 ( 4193ملتقذوح ) - 1
 ( 2228سرار  ملصحدح  ) - 2
 ( 2228سرار  ملصحدح  ) - 3
 ( 5/435سع أابالم ملنبالء ) - 4
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بن   حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاويةقال الطبراني:    -  402[  393]

أنه  ،سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي

سمع عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

»كما بين البيضاء إلى بصرى، يمدني هللا فيه بكراع   ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال:

[ أما 127أين طرفيه« . فكبر عمر بن الخطاب، فقال: ]ص:  ال يدري إنسان ممن خلق

الحوض فيرد عليه فقراء المهاجرين، الذين يقاتلون في سبيل هللا، ويموتون في سبيل 

ى هللا عليه وسلم: »إن هللا. فأرجو أن يورثني الكراع فأشرب منه. وقال رسول هللا صل

حساب ثم يشفع كل ألف لسبعين ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير  

ألفا، ثم يحثي ربي تبارك وتعالى بكفيه ثالث حثيات« . فكبر عمر، وقال: إن السبعين 

األولى ليشفعهم هللا في آبائهم، وأبنائهم، وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني هللا في إحدى 

يها شجرة لحثيات األواخر. فقال األعرابي: يا رسول هللا، فيها فاكهة؟ قال: »نعم، وفا

تدعى طوبى هي تطابق الفردوس« . فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: »ليس تشبه 

من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟« قال: ال، يا رسول هللا قال: »فإنها تشبه شجرة 

اق واحد، ثم ينتشر أعالها« . قال: فما عظم في الشام تدعى الجوزة، تنبت على س

ن إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما« أصلها؟ قال: »لو ارتحلت جذعة م

. قال: فيها عنب؟ قال: »نعم« . قال: ما عظم العنقود منها؟ قال: »مسيرة شهر 

ذبح أبوك  للغراب األبقع، ال ينثني وال يفتر« . قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: »هل

فقال: ادبغي هذا،   من غنمه شيئا عظيما؟« قال: نعم. قال: »فسلخ إهابها فأعطاه أمك،

ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا؟« قال: نعم قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل 

 .بيتي؟ فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »وعامة عشيرتك«
عتبة بن عبد إال من حديث زيد بن سالم، وال رواه عن زيد   ال يروى هذا احلديث عن   قال الطبراني:
 م، وحي  بن أيب كثري.إال معاوية بن سال

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا علي بن حبر، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا 17642) أخرجه اإلمام أمحد
بَّان« ). معمر، عن حي  بن أيب كثري ( قال: أخربان 7416، و 7414، و7247، و6450و»ابن ح 

حممد بن خلف الداري، قال: حدثنا معمر بن حممد بن عبد هللا بن عبد السالم، ببريوت، قال: حدثنا 
ا معاوية بن سالم، قال: حدثنا أخي، أنه مسع أاب سالم. والطرباين يف املعجم الكبري يعمر، قال: حدثن

( قال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب، ثنا أبو توبة الربيع بن انفع ، ثنا معاوية بن سالم، عن زيد 312)
 بن سالم، أنه مسع أاب سالم.

 زيد البكايل، فذكره.المها )حي  بن أيب كثري، وأَبو سالم ممطور( عن عامر بن ك
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 :دراسة علة الحديث

ال يروى هذا احلديث عن عتبة بن عبد إال من حديث زيد بن   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 سالم، وال رواه عن زيد إال معاوية بن سالم، وحي  بن أيب كثري.

سالم عن زيد بن سالم عن   ا احلديث معمر بن يعمر، وأبو توبة )كالمها( عن معاوية بنقلت: روى هذ
 أيب سالم عن عامر بن زيد البكايل عن عتبة بن عبد.

ورواه عبد الرزاق وهشام بن يوسف )كالمها( عن معمر عن حي  بن أيب كثري عن عامر بن زيد البكاىل 
 عن عتبة بن عبد السلمي.

 سالم املمطور.ن عن عامر بن زيد البكايل؛ حي  بن أيب كثري، وأيب  فاحلديث روى رجال

 ، وصححه األلباين يف ختريج صحيح ابن حبان.1وحسنه األرنوط

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن ثبت من التخريج والدراسة أنه روى بسندين عن عامر بن زيد 
 إن شاء هللا.  البكايل ورجاله ثقات، واحلديث حسن 
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاوية بن قال الطبراني:    -  404[  394]

، أن قيسا 1سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثني عبد هللا بن علية

 الكندي، حدثه. أن أبا سعيد األنماري حدثه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

»إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب، ويشفع كل ألف 

لسبعين ألفا، ثم يحثي ربي ثالث حثيات بكفيه« . قال قيس: فقلت ألبي سعيد: أنت 

لى هللا عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سمعت هذا من رسول هللا ص

ه وسلم: »وذلك إن شاء هللا يستوعب مهاجري سعيد: قال رسول هللا صلى هللا علي

 أمتي، ويوفي هللا عز وجل بقيته من أعرابنا«. 

ية بن ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد األمناري إال هبذا اإلسناد، تفرد به: معاو  قال الطبراني:
 .سالم

 تخريج الحديث:

د، ثنا أبو توبة، ثنا معاوية بن ( قال: حدثنا أمحد بن خلي2863أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 (. 6817سالم، عن زيد بن سالم، أنه مسع أاب سالم. ومن طريقه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )

حدثنا حممد بن عوف، ثنا عبد احلميد بن ( قال: 2211وأخرج ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
( قال: حدثنا عمرو بن 772املعجم الكبري ) إبراهيم، ان عبد هللا بن سامل، عن الزبيدي. والطرباين يف

إسحاق بن إبراهيم بن العالء، ثنا أيب، ح، وحدثنا عمارة بن وثيمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق 
(  1889ثنا عمرو بن سامل، عن الزبيدي. ويف مسند الشاميني ) احلمصي، قال: ثنا عمرو بن احلارث،

 ثنا عمرو بن احلارث، ثنا عبد هللا بن سامل، عن الزبيدي.قال: حدثنا عمرو بن إسحاق، ثنا أيب،  

كالمها )الزبيدي، وأبو سالم( عن عبد هللا بن عامر، أن قيسا الكندي، حدث أن أاب سعيد األنصاري 
 األمناري.

 

 

 

 
خطأ  ملصحدح:  ك اببل و بن ابةمذ ملدحصيب  لكذجل ملطربمي بنفم ملانل يف مانل ملشةمدني  اببل و بن ابرد  أظن  - 1

   ومن طذو  ملزبدلي يف ممل جث ملهبع. 
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 :دراسة علة الحديث

 هبذا اإلسناد، ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد األمناري إال  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 تفرد به: معاوية بن سالم.

قلت: روى هذا احلديث معاوية بن سالم عن زيد بن سالم عن أيب سالم عن عبد هللا بن عامر عن 
 .قيس الكندي عن أيب سعيد األمناري

ورواه عمرو بن سامل، وعبد هللا بن سامل كالمها عن الزبيدي عن عبد هللا بن عامر عن قيس عن أيب سعيد 
 مناري.األ

. وكذا قيس، هو قيس بن احلارث الكندي، 1فعرف أن مدار احلديث على عبد هللا بن عامر، وهو ثقة
 .2وثقه ابن حجر

 رأي الباحث:  

بتفرد معاوية بن سالم، لكنه مل ينفرد به، مع أنه ثقة، روى احلديث من طريق هذا احلديث أعله الطرباين  
 مداره على عبد هللا بن عامر، وهو ثقة.الزبيدي أيضا، فهو متابع أليب سالم، و 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 3405ملتقذوح ) - 1
 ( 5565ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عمرو بن عثمان الكالبي قال الطبراني:  - 414[ 395]  

معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال: بعثني النبي قال: نا زهير بن 

، أوصنا. فقال: صلى هللا عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول هللا

 .»تكاتفا وال تعاصيا، ويسرا وال تعسرا«
 .مل يرو هذا احلديث عن زهري إال عمرو بن عثمان  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: أخربان عمرو بن علي، قال: أخربان عبيد هللا بن عبد اجمليد، 3119أخرجه البزار يف مسنده )
خربان حممد بن عمر بن هياج، قال: أخربان عبيد هللا بن ( قال: أ3151قال: أخربان إسرائيل. ويف )

 كره.موسى، قال: أخربان فضيل بن مرزوق. عن أيب إسحاق، عن أيب بردة، عن أيب موسى، فذ 

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عمرو بن عثمان عن زهري بن معاوية، قال: مل يرو هذا احلديث عن 
 عثمان. زهري إال عمرو بن

 .1قلت: عمرو بن عثمان ضعيف، قال ابن حجر: ضعيف

البخاري أخرجه وأما احلديث فقد روى بطرق كثرية، وأصله يف الصحيحني بطرف: "يسرا وال تعسرا". 
(  بلفظ: " يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، 1733  -  7)  مسلم يف صحيحه(، و 3038)  يف صحيحه

 وتطاوعا وال ختتلفا".

 ث:  رأي الباح

هذا احلديث معلول بتفرد عمرو بن عثمان الكاليب عن زهري بن معاوية، وعمرو بن عثمان ضعيف، 
 صحيحة، وأصله يف الصحيحني، كما مر يف التخريج آنفاً.لكن احلديث ر وى طرفه بطرق  
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسماعيل بن عبد هللا بن قال الطبراني:  - 420[ 396]

ي قال: نا شريك، عن عبد هللا بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد هللا زرارة الرق

فقتله، »فنفله رسول هللا صلى هللا عليه قال: بارز عقيل بن أبي طالب رجال يوم مؤتة  

 .وسلم خاتمه وسلبه«
 .مل يرو هذا احلديث عن ابن عقيل إال شريك، تفرد به: إمساعيل بن عبد هللا بن زرارة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

أمحد ( قال: أخربان أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان، أان  12776أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )
( قال: قال: وحدثنا متتام، 12777بن عبيد، ثنا حممد بن غالب ، ثنا أبو الوليد ، ثنا هشام . ويف )

 حدثين الوليد بن صاحل النحاس.

النحاس( عن شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن جابر بن كالمها )هشام، والوليد بن صاحل 
 عبد هللا فذكره. 

وأخربان أبو عبد هللا احلافظ ، ثنا أبو عبد هللا األصبهاين   ( قال:12775)وأخرج البيهقي يف سنن الربى  
 عبد ، ثنا احلسن بن ا هم ، ثنا احلسني بن الفرج ، ثنا الواقدي ، حدثين سليمان بن بالل ، حدثين

، هللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبد هللا قال: " أصيب هبا، يعين يف غزوة مؤتة، انس من املسلمني
وغنم املسلمون بعض أمتعة املشركني، فكان مما غنموا خامتا جاء به رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

 لم إايه. وسلم قال: قتلت صاحبه يومئذ، فنفله رسول هللا صلى هللا عليه وس

 وليس فيه ذكر مبارزة عقيل.

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث عن ابن عقيل إال شريك، تفرد به: إمساعيل   مل يروهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 بن عبد هللا بن زرارة

قلت: روى شريك بن عبد هللا هذا احلديث عن ابن عقيل، وشريك صدوق خيطئ كثريا، تغري حفظه 
 .  1نذ وىل القضاء ابلكوفة، وكان عادال فاضال عابدا شديدا على أهل البدعم
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 (، ولكن ليس فيه ذكر مبارزة عقيل.12755روايته البيهقي )واتبعه سليمان بن بالل أخرج  

، واتبعه سليمان بالل، ولكن ليس عن ابن عقيل إال شريكمل يرو  أن هذا احلديث  فظهر يل من خترجيه    
 عقيل.فيه ذكر مبارزة 

وعبد هللا بن حممد بن عقيل ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق يف حديثه لني، و يقال تغري 
 .1خرةأب

وأما قول الطرباين "تفرد به إمساعيل بن عبد هللا بن زرارة": فيه نظر، ألن إمساعيل مل يتفرد به عن شريك، 
 حل النحاس( بل رواه عن شريك ثالثتهم )هشام، وإمساعيل، والوليد بن صا

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن احلديث روى عن إمساعيل بن زرارة مجاعة هم هشام، وإمساعيل، 
 والوليد بن صاحل. وكذا شريك مل ينفرد به، بل اتبعه سليمان بن بالل. 

 (. 2/154ث املختصر )وهذا احلديث حسنه احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب  اخلرَب يف ختريج أحادي
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا يوسف بن يونس األفطس  قال الطبراني:  - 428[ 397]

قال: نا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد هللا، أنه كان إذا افتتح 

 الصالة قال: »سبحانك اللهم وبحمدك«، مثل قول النبي صلى هللا عليه وسلم.
 مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال عتاب، تفرد به: يوسف بن يونس.  ني:قال الطبرا

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو بكر قال: ان عبد السالم، عن خصيف، عن 2391أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )
 أيب عبيدة، عن عبد هللا فذكره.

نا حممد بن عبد هللا حدث( قال: 10117(، ويف املعجم الكبري )504أخرجه الطرباين يف الدعاء )
احلضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا فردوس األشعري، ثنا مسعود بن سليمان قال: مسعت احلكم حيدث، عن 

 أيب األحوص، عن عبد هللا فذكره.

( قال: حدثنا أمحد بن داود 102280( ويف الكبري )1026وأخرج الطرباين يف املعجم األوسط )
( قال: حممد بن بشر بن مطر 703وابن األعرايب يف معجمه )ة. املكي، ثنا ثوابن بن سعيد بن عروب

 أخو خطاب القاضي، ان أمحد بن حامت الطويل.

ن أيب عبيدة، كالمها )ثوابن بن سعيد ، وأمحد بن حامت الطويل( عن علي بن عابس، عن أيب إسحاق، ع 
 عن عبد هللا فذكره.

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال عتاب، تفرد به: يوسف   "د، قال:  هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفر 
 بن يونس".

 .1عتاب بن بشري قال فيه ابن حجر: صدوق خيطئ

 .140ضعيف، تقدم برقم   ويوسف بن يونس األفطس

السالم عن خصيف. ( عن عبد 2391مث وقفت على متابعة لعتاب بن بشري، أخرج ابن أيب شيبة )
 ه الذهيب، والرتمذي، وغريه.وعبد السالم ثقة، وثق
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وقال أبو حامت:   .1وأما خصيف، فهو خصيف بن عبد الرمحن، خمتلف فيه، قال النسائي: ليس ابلقوي

تركه مجاعة من أئمتنا واحتج به مجاعة  قال ابن حبان: .3. قال أبو زرعة: خصيف ثقة2سيئ احلفظ
ىء كثريا فيما يروي وينفرد عن املشاهري شيخنا صاحلا فقيها عابدا إال أنه كان خيطآخرون وكان خصيف  

مبا ال يتابع عليه وهو صدوق يف روايته إال أن اإلنصاف يف أمره قبول ما وافق الثقات من الرواايت 
 .5. وقال احلافظ: صدوق سيء احلفظ خلط أبخرة ورمي ابإلرجاء4وترك ما مل يتابع عليه

 (.10117ما أخرج روايته الطرباين يف الكبري )أيضا مل ينفرد به، بل اتبعه أبو إسحاق، كقلت: وهو  

 رأي الباحث:  

مل يرو هذا احلديث عن خصيف إال عتاب، تفرد به: يوسف   "هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  
 بن يونس".

 السالم عند ابن أيب شيبة.لكين ظهر يل أن عتاب مل ينفرد به عن خصيف، بل اتبعه عبد  

 أجل التابع.  فيكون احلديث حسن من 
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن سعيد القرشي قال: قال الطبراني:    -  431[398]

نا شبيب بن شيبة السعدي قال: نا الحسن قال: حدثني أبو بكرة قال: سمعت رسول 

معاهدا، لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »من قتل 

 .يرة خمسمائة عام«لتوجد من مس
 .مل يرو هذا احلديث عن شبيب بن شيبة إال حممد بن سعيد القرشي  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

وابن حبان يف  ،(8691و"النسائي" يف "الكربى") من طريق قتادة.( 20469) أخرجه اإلمام أمحد
من ( 622ه )يونس بن عبيد. وابن شاهني يف انسخ احلديث ومنسوخ من طريق( 7382صحيحه )

 ثالثتهم  )قتادة، ويونس، وعمرو بن عبيد( عن احلسن، عن أيب بكرة، فذكره.  عمرو بن عبيد.  طريق 

 :دراسة علة الحديث

 شيبة.بتفرد حممد بن سعيد عن شبيب بن هذا اإلسناد أعله الطرباين  

تالميذ شبيب   قلت: تفرد به حممد بن سعيد، والغالب أنه حممد بن سعيد بن أابن، ألين وجدت هذا يف
  4/1195(، والذهيب يف اتريخ اإلسالم )834رقم    3/235بن شيبة، وهو ذكره اخلطيب يف التاريخ )

ن سعد األموي أخا ( ومل يذكرا فيه شيئا. وقال عبد هللا بن أمحد: قال أيب: "ورأيت حممد ب278رقم 
 .1حي  بن سعيد، ومل أكتب عنه شيًئا"

 .2التقريب قال: صدوق يهم يف احلديث وشبيب بن شيبة، ذكره ابن حجر يف

 رأي الباحث:  

هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، تفرد به حممد بن سعيد عن شبيب، وكالمها ال يقبل تفردمها، لكن احلديث 
 فهو حسن من أجل التوابع.،  غري هذا الوجه، بطرق صحيحةمروي عن احلسن عن أيب بكرة، من 

 

 

 
 (4599مل رل وم ذا  ملذجةل) - 1
 ( 2740ملتقذوح ) - 2



 
629 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
أحمد بن خليد قال: نا عبيد بن جناد الحلبي قال:  حدثناقال الطبراني:   -  438[399]  

نا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن إبراهيم بن جرير بن عبد هللا 

عليه وسلم »يمسح على الخفين بعد البجلي، عن أبيه قال: رأيت رسول هللا صلى هللا 

 .نزول المائدة«
 .مالك إال إمساعيل بن عياشمل يرو هذا احلديث عن محيد بن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سعيد بن سيار 2394(، ويف املعجم الكبري )3617أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
(  2293حفص بن سليمان، عن قيس بن مسلم. ويف الكبري )الواسطي قال: ان عمرو بن عون قال: ان  

، ح وحدثنا أبو حصني القاضي، ثنا حي  احلماين، قاال: ثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم
( قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا أابن بن عبد هللا البجلي. وأبو 2393شريك. ويف )
( قال: حدثنا سليمان بن أمحد، ثنا إبراهيم بن انئلة، ثنا إمساعيل بن 7/108ألولياء )نعيم يف حلية ا
 كلهم عن إبراهيم بن جرير بن عبد هللا البجلي، عن أبيه، فذكره.  ، ثنا سفيان.عمرو البجلي

 :دراسة علة الحديث

إمساعيل بن عياش، قال فيه ابن .  عن محيد بن مالك  بتفرد إمساعيل بن عياشهذا احلديث أعله الطرباين  
عيف، ضعفه حي ، وأما محيد بن مالك هو ض  .1حجر: "صدوق يف روايته عن أهل بلده خملط يف غريهم"

 . 3وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه من احلديث منكر وهو قليل احلديث  .2وأبو حامت، وأبو زرعة
لكن احلديث روى  فرد به إمساعيل بن عياش، ومها ضعيفان،احلديث من طريق محيد بن مالك، تفهذا 

وأبو داود   (،94)و (،93)عن جرير بن عبد هللا بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة، أخرجه الرتمذي 
  (.543)و  (،359)وابن ماجه    ،(154)

 رأي الباحث:   

ال يقبل تفردمها، لكن هذا اإلسناد معلول بتفرد إمساعيل بن عياش عن محيد بن مالك اللخمي، ومها 
 احلديث روى عن جرير أبسانيد جياد، من غري هذا الوجه. فيكون حسنا للتوابع.

 
 ( 473ملتقذوح ) - 1
 ( 3/228كبن أيب رة  )  رمجع: معذح وملت لول - 2
 ( 3/86ابلي )ملهةمل كبن  - 3
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أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى الطباع قال:   حدثناقال الطبراني:    -  444[400]

، عن أبي بن كعب 3، عن جده 2، عن أبيه1نا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك قال: قال 

: فرد النبي صلى القرآن«. فقال: باهلل آمنت، وعلى يديك أسلمت، ومنك تعلمت. قال

هللا عليه وسلم القول. فقال: يا رسول هللا، وذكرت هناك؟ قال: »نعم باسمك ونسبك 

 سول هللا.في المأل األعلى«. قال: فاقرأ إذا يا ر

 مل يرو هذا احلديث عن معاذ بن حممد بن أيب، إال حممد بن عيسى الطباع.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(  1/251(، ومن طريق الطرباين أبو نعيم يف حلية األولياء )539جم الكبري )أخرجه الطرباين يف املع
الطباع، ثنا معاذ بن حممد بن أيب بن كعب، قال: حدثنا أمحد بن خليد احلليب، حدثنا حممد بن عيسى 

 عن أبيه، عن جده، عن أيب بن كعب، فذكره.

يف )خلق أفعال البخاري  االمام  و   األجلح.عن  (  3981و"أبو داود" )(  21136)  أخرجه اإلمام أمحدو 
 .( عن أسلم املنقري21137) أخرجه اإلمام أمحدو عن األجلح، وأسلم املنقري.  (107العباد( )ص 

 عبد هللا بن عبد الرمحان بن أبزى، عن أبيه، فذكره.  عنا )أجلح بن عبد هللا الكندي، وأسلم( كالمه

 :دراسة علة الحديث

" مل يرو هذا احلديث عن معاذ بن حممد بن أيب، إال حممد بن رد، قال: هذا احلديث أعله الطرباين ابلتف
 .4تقدم يف احلديث رقم    حممد بن عيسى الطباع ثقةو   عيسى الطباع".

ومعاذ بن حممد، وأبوه، وجده ال يقبل تفردهم، لكن هذا تفرد نسيب، واحلديث قد صح من طريق ابن 
 وغريه، كما تقدم يف ختريج احلديث آنفاً.أبزى عن أبيه عن أيب بن كعب، أخرجه البخاري  

 رأي الباحث:   

اع عن معاذ بن حممد، وحممد بن عيسى ثقة، ومعاذ هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد حممد بن عيسى الطب
مقبول، وأبوه، وجده مل يوثقه غري ابن حبان، لكن التفرد نسيب، واحلديث خمرج يف صحيح البخاري من 

 أبيه عن أيب بن كعب.طريق ابن أبزى عن  

 
 ( 6739(  و ةل مبن رجذ: مقبكل. ملتقذوح )15858لكذجل مبن ربةن يف ملثقةت ) - 1
( ومل واكذ ادهللا  712(  ولكذجل ملبخةري يف ملتةرو  ملهبع )10526مل أجل ادهللا  ع  كهد  مبن ربةن  لكذجل يف ملثقةت )  -  2

 جذرة  وك   لوال. 
 (. ومل واكذ ادهللا جذرة وك   لوال. 1565ةرو  ملهبع لربخةري )(  ويف ملت5510ك يف هقةت مبن ربةن بذ ث )   - 3
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى الطباع قال: قال الطبراني:    -  447[401]

حدثنا الحسن بن حبيب بن ندبة قال: نا المثنى بن الصباح، عن أبي الزبير، عن جابر 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض غزواته: »استكثروا هذه النعال، 

 .كم ال يزال راكبا ما كانتا في رجليه«فإن أحد
 .حبيبمل يرو هذا احلديث عن املث  إال احلسن بن    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

  -- 2096) مسلم يف صحيحه. و من طريق ابن هليعة (14874)و ،(14626) أخرجه اإلمام أمحد
( قال: 4133و داود" )( قال: حدثين سلمة بن شبيب، حدثنا احلسن بن أعني، حدثنا معقل. و"أب66

 حدثنا حممد بن الصباح البزاز، حدثنا ابن أيب الزاند، عن موسى بن عقبة. 

 ثتهم )ابن هليعة، ومعقل، وموسى( عن أيب الزبري، فذكره.ثال

 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن املث  إال احلسن بن حبيب".  "هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

مل أجده عن املثين إال هبذا اإلسناد، واحلسن بن حبيب ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: "ال أبس   قلت:
 .2ضعيف اختلط أبخرة وكان عابدا"  وفيه املثين بن الصباح هو ضعيف، قال احلافظ: "  .1به"

 اً.وأخرج أمحد، ومسلم، وأبو داود، وغريهم من غري هذا الوجه، كما ذكرته يف ختريج احلديث آنف

 رأي الباحث:   

 ،الصباح، واملثين ضعيف، اختلط أبخرةهذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد احلسن بن حبيب عن املثين بن  
 لكن احلديث روى عن أيب الزبري من غري هذا الوجه أبسانيد جياد، وخمرج يف صحيح مسلم.

 

 

 
 ( 1223ملتقذوح ) - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
عبد هللا أبو  حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسحاق بنقال الطبراني:  - 449 [402]

هللا بن عكيم، عن يعقوب التميمي األذني قال: نا شريك، عن هالل الوزان، عن عبد 

عبد هللا بن مسعود، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »ما منكم من أحد إال وسيسأله 

  ربه تبارك وتعالى، فيقول: عبدي ما غرك بي؟ ماذا أجبت المرسلين؟«.
 ا احلديث عن هالل الوزان إال شريك، تفرد به: إسحاق بن عبد هللا.مل يرو هذ  قال الطبراني:

 الحديث:تخريج 

عبد هللا بن املبارك. والطرباين يف املعجم ، و وكيع من طريق( 475أخرجه عبد هللا بن أمحد يف السنة )
أسد بن موسى. وابن البطة يف إابنة  من طريق( 8900عوانة. ويف ) أيب من طريق( 8899الكبري )

بو عوانة، أسد بن )وكيع، عبد هللا بن املبارك، أ كلهمإسحاق بن عيسى.  من طريق ( 32لكربى )ا
 عن عبد هللا بن عكيم، عن عبد هللا بن مسعود. ، موسى، إسحاق بن عيسى( عن شريك، عن هالل

ان ( قال: ما حدثنا حي  بن حي ، قال: أخرب 848وأخرج حممد بن نصر املروزي يف تعظيم قدر الصالة )
  أبو عوانة، عن هالل بن أيب محيد به.

 :دراسة علة الحديث

إسحاق بن عبد هللا و   .عن هالل الوزان  عن شريك  إسحاق بن عبد هللابتفرد  أعله الطرباين    هذا احلديث
 مل أعرفه، لكنه مل ينفرد به عن شريك، بل رواه عن شريك مجاعة، كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.

، ولكنه أيضا مل ينفرد 396برقم    تقدمت ترمجتهن عبد هللا النخعي، صدوق خيطئ،  وشريك هو شريك ب
 .848به عن هالل الوزان، بل اتبعه أبو عوانة، كما أخرجه املروزي  

 .1وهالل الوزان هو ابن املقالص، ويقال ابن أيب محيد، وثقه ابن معني
وقد أسلم بال ريب   .ء قال: قيل: له صحبةسري أعالم النبالوعبد هللا بن عكيم ا هين، ذكره الذهيب يف  

 .2–صلى هللا عليه وسلم  -يف حياة النيب  

 رأي الباحث:   

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه إسحاق بن عبد هللا وهو مل أعرفه لكنه قد توبع، وكذا فيه 
 وانة.ينفرد به بل اتبعه أبو ع شريك بن عبد هللا النخعي، وهو صدوق خيطئ، لكنه مل  

 
 (1889اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسحاق بن عبد هللا التميمي قال الطبراني:    -  451 [403]

األذني قال: نا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: 

 .»من السنة أن ال تخرج يوم الفطر حتى تطعم، وال يوم النحر حتى ترجع«
 .ابن جريج إال ابن علية، تفرد به: إسحاق بن عبد هللا  مل يرو هذا احلديث عن   الطبراني:قال 

 تخريج الحديث:

(  11296( قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. والطرباين يف "الكبري" )5584أخرجه ابن أيب شيبة )
علي بن مسهر. والدارقطين  قال: حدثنا احلسني بن جعفر القتات، ثنا إمساعيل بن اخلليل اخلزاز، ثنا 

 ل: حدثنا احلسني بن إمساعيل، ثنا العباس بن حممد، ثنا جعفر بن عون.( قا1709)

ثالثتهم )عبد الرحيم بن سليمان، وعلى بن مسهر، وجعفر بن عون( عن احلجاج بن أرطاة، عن عطاء، 
 عن ابن عباس فذكره ا زء األول من احلديث فقط.

 :دراسة علة الحديث

مل يرو هذا احلديث عن ابن جريج إال ابن علية، تفرد به:  "هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: 
 إسحاق بن عبد هللا".

 قلت: هو كما قال الطرباين، وإسحاق بن عبد هللا التميمي مل أعرفه.

 .1وإمساعيل بن علية، هو إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم، املعروف اببن علية. "ثقة حافظ"

 .2ن جريج، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسلوابن جريج هو عبد امللك بن عبد العزيز ب

 رأي الباحث:   

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه إسحاق بن عبد هللا، وهو مل أعرفه، لكن التفرد فيه نسيب، وقد 
 روى من غري هذا الوجه، كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.

 

 

 
 (. 416 قذوح ملتهاوح )  - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
: نا إسحاق قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أحمد بن خليد قالقال الطبراني:    -  452 [404]

  بن جعفر، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى هللا عليه وسلم »خلل لحيته«.
 .مل يرو هذا احلديث عن محيد إال إمساعيل بن جعفر، تفرد به: إسحاق بن عبد هللا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

انفع، حدثنا أبو املليح، عن الوليد بن  ( قال: حدثنا أبو توبة يعين الربيع بن145داود )أخرجه أبو 
 زوران، عن أنس يعين ابن مالك.

( قال: حدثنا حي  بن آدم، حدثنا احلسن بن صاحل، عن 36454( و )106أخرجه بن أيب شيبة )
 بن حفص بن هشام بن زيد ( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا431موسى بن أيب عائشة. و"ابن ماجة" )

 ا حي  بن كثري، أبو النضر، صاحب البصري.بن أنس بن مالك، حدثن

 كالمها )موسى، وحي ( عن يزيد الرقاشي، عن أنس، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

، تفرد 1مل يرو هذا احلديث عن محيد إال إمساعيل بن جعفرهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "
 إسحاق بن عبد هللا".به:  

سحاق بن عبد هللا التميمي مل أعرفه، لكن احلديث روى عن أنس بطرق قلت: هو كما قال الطرباين، وإ
 وأسانيد صحيحة من غري هذا الوجه.كثرية،  

 رأي الباحث:   

وقد   هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه إسحاق بن عبد هللا، وهو مل أعرفه، لكن التفرد فيه نسيب،
 ديث آنفاً.روى من غري هذا الوجه، كما ذكرت يف ختريج احل
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد قال: نا عبد هللا بن يزيد بن راشد الدمشقي قال الطبراني:   -  459[  405]

قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد هللا، أنه سمع 

 . يقول: »ال طالق لمن ال يملك، وال عتق لمن ال يملك«رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 .مل يرو هذا احلديث عن صدقة بن يزيد إال عبد هللا بن يزيد  براني:قال الط

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو عبد هللا عبيد هللا بن عبد الصمد بن املهدي، 1068أخرجه ابن املقرئ يف معجمه )
( قال: فحدثناه حي  بن منصور القاضي، 3572واحلاكم يف املستدرك )ثنا أمحد بن خليل الكندي. 

حي  بن حممد العنربي، وأبو النضر الفقيه، واحلسن بن يعقوب العدل، وحممد بن جعفر املزكي، قالوا: و 
ثنا عبد هللا بن حممد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد هللا بن يزيد الدمشقي. والبيهقي يف السنن 

قاال: ان حي  بن منصور   أخربان أبو عبد الرمحن السلمي، وأبو نصر بن قتادة  ( قال:14879ى )الكرب 
القاضي، ان حممد بن إبراهيم، ح وأخربان أبو عبد هللا احلافظ، ان حي  بن منصور القاضي، وحي  بن 

املزكي، قالوا: ان أبو عبد حممد العنربي، وأبو النضر الفقيه، واحلسن بن يعقوب العدل، وحممد بن جعفر  
 بكر عبد هللا بن يزيد الدمشقي.هللا حممد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ان أبو  

 صدقة بن عبد هللا قال: حدثين حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد هللا فذكره.عن  

ي ( قال: حدثناه أبو عل 3573(، واحلاكم يف املستدرك )17820وأخرجه أبو بكر ابن أيب شيبة )
 احلافظ، ثنا عبد هللا بن حممود، ثنا أمحد بن عبد هللا احلاكم.

)ابن أيب شيبة، وأمحد بن عبد هللا احلاكم( عن وكيع، عن ابن أيب ذئب، عن عطاء، وحممد بن كالمها 
 املنكدر، عن جابر بن عبد هللا فذكره. 
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 :دراسة علة الحديث

 يرو هذا احلديث عن صدقة بن يزيد إال عبد هللا بن يزيد".  ملهذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

صدقة بن يزيد إال عند الطرباين، وروى بقيتهم عن عبد هللا بن يزيد فقالوا "صدقة بن   قلت: مل أجد عن 
عبد هللا". وهو الصحيح، ألنه من تالميذ حممد بن املنكدر، وأما صدقة بن يزيد فلم أجده يف تالميذ 

 ، وال يف شيوخ عبد هللا بن يزيد.حممد بن املنكدر

 .1وصدقة بن عبد هللا ضعيف

يزيد الدمشقي ال أبس به، قال ابن عدي: " أرجو أنه ال أبس به وقد حدث عنه مجاعة  وعبد هللا بن
 .2من الثقات مثل أيب حامت الرازي"

 وأما احلديث فقد روى من غري هذا الوجه أبسانيد جياد، وكذا له شواهد كثرية.

 رأي الباحث:   

يزيد، وعبد هللا بن يزيد مقبول، لكن هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد عبد هللا بن يزيد عن صدقة بن 
 املروى عنه، هو صدقة بن عبد هللا، وهو ضعيف، وصدقة بن يزيد خطأ يف إسناد الطرباين.

 وأما احلديث فهو حسن من أجل التوابع.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا موسى بن عيسى الطباع قال الطبراني:  - 463 [406]

لمنكدر، عن أبيه، عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول قال: نا يوسف بن محمد بن ا

 .هللا صلى هللا عليه وسلم: »مداراة الناس صدقة«
 .مل يرو هذا احلديث عن يوسف بن حممد إال موسى بن عيسى  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

صحيحه  ( قال: حدثين الفضل بن جعفر. وابن حبان يف3أخرجه ابن أيب الدنيا يف مداراة الناس )
أخربان عمر بن سعيد بن سنان، وحممد بن احلسن بن قتيبة، واحلسني بن عبد هللا بن يزيد   ( قال:471)

عروبة. مجيعهم عن املسيب بن ( قال: أخربين أبو 325يف آخرين. وابن السين يف عمل اليوم والليلة )
 واضح عن سفيان الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر فذكره.

 :لحديثدراسة علة ا

 .عن يوسف بن حممد  بتفرد موسى بن عيسىهذا احلديث أعله الطرباين  
قلت: موسى بن عيسى، مل أجده يف تالميذ يوسف بن حممد، وال يف شيوخ أمحد بن خليد، بل هو حممد 

هو حممد بن عيسى الطباع، وعلق عليه حمقق جممع  3015عيسى، وكذا يف جممع البحرين برقم بن 
 طس" موسى بن عيسى وهو خطأ.البحرين أبن يف "

 .4برقم  تقدمت ترمجتهوحممد بن عيسى ثقة  
رواه الطرباين يف األوسط، وفيه يوسف "    ( قال:12630وهذا احلديث ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )

 . 1ضعفه احلافظو .  مد بن املنكدر وهو مرتوك، وقال ابن عدي: أرجو أنه ال أبس به"بن حم
اتبعه سفيان الثوري، رواه املسيب بن الواضح عن سفيان الثوري عن حممد بن  لكنه مل ينفرد به، بل

 املنكدر عن جابر. كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.

 رأي الباحث:   

الطرباين بتفرد موسى بن عيسى عن يوسف بن حممد املنكدر، فظهر من الدراسة أن هذا احلديث أعله 
، وهو ثقة، ويوسف بن حممد ضعيف، لكن اتبعه سفيان موسى بن عيسى خطأ، وهو حممد بن عيسى

 الثوري.
 فاحلديث حسن إن شاء هللا من أجل التابع.
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
الخالل قال: نا إبراهيم بن المنذر حدثنا أحمد بن عمرو  قال الطبراني:    -  489[  407]

الحزامي قال: نا عبد هللا بن موسى التيمي قال: نا يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن 

أمية الضمري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، أن النبي  عمرو بن

 صلى هللا عليه وسلم »بعث ثالثة نفر إلى قيصر وإلى كسرى، وإلى صاحب اإلسكندرية. 

وبعث عمرو بن العاص إلى النجاشي« ، فلما أتى عمرو النجاشي وجد من كان عنده 

ودخولهم عليه ولى ظهره، ثم  يدخلون مكفرين من خوخة، فلما رأى عمرو الخوخة،

دخل يمشي القهقرى، فلما دخل منها اعتدل، ففزعت الحبشة، وهموا بقتله، قالوا: ما 

ع ذلك بنبينا، فهو أحق أن يصنع ذلك به، فقال منعك أن تدخل كما دخلنا؟ فقال: ال نصن

 النجاشي: اتركوه، صدق.

 .هبذا اإلسناد، تفرد به: إبراهيم بن املنذر  ال يروى هذا احلديث عن عمرو بن أمية إال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

بعث قال: حامت بن إمساعيل، عن يعقوب، عن جعفر بن عمرو، قال: "    36662أخرجه ابن أيب شيبة  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة نفر إىل أربعة وجوه: رجال إىل كسرى، ورجال إىل قيصر، ورجال إىل 

 بن أمية إىل النجاشي... احلديث.  املقوقس، وبعث عمرو

 :دراسة علة الحديث

 إبراهيم بن املنذر.  بتفردأعله الطرباين    احلديث عن عمرو بن أميةهذا  
"رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله ثقات، ويف بعضهم   ( وقال:12780جممع الزوائد )وذكره اهليثمي يف  

 .126برقم    ت ترمجتهتقدمكالم ال يضر". قلت: إبراهيم بن املنذر صدوق،  
لكنه مل ينفرد به،  .1وعبد هللا بن موسى التيمي ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق كثري اخلطأ

إمساعيل عن يعقوب بن عمرو، فيكون مدار احلديث على يعقوب، وهو ذكره ابن بل اتبعه حامت بن 
 .4. وقال احلافظ: مقبول3. وقال يف صحيحه: "من أهل احلجاز مشهور مأمون"2حبان يف الثقات

 رأي الباحث:  

رد به، هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد إبراهيم بن املنذر، لكن ظهر يل من التخريج والدراسة أنه مل ينف
 بل روى احلديث عن يعقوب بن عمرو بطريقني، ومداره على يعقوب، وهو قد وثق، فاحلديث حسن.

 
 ( 3645ملتقذوح ) - 1
 (11858ملثقةت ) - 2
 731صحدح مبن ربةن- 3
 ( 7827ملتقذوح ) - 4
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زكريا قال: نا الزبير بن بكار قال: نا  حدثنا أحمد بنقال الطبراني:  -498[ 408]

سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن ابن عباس، 

هللا عليه وسلم قال: »من بات وفي يده غمر، فأصابه شيء فال يلومن أن النبي صلى  

 .إال نفسه«
 .يد هللا إال الزبري بن بكارمل يرو هذا احلديث عن سفيان، عن الزهري، عن عب  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

يعقوب يوسف بن ( قال: حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو 2/327أخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان )
حي  بن عبد هللا بن يزيد الشيباين، ثنا أبو إسحاق عبد الوهاب بن فليح املقرئ، وحممد بن ميمون 

 عن عبيد هللا، عن ابن عباس، فذكره. اخلياط، قاال: ثنا سفيان، عن الزهري،

 نا بكر.( قال: حدث3263((، والطرباين يف املعجم األوسط  1219وأخرجه البخاري يف األدب املفرد )
كالمها )البخاري، والبكر( عن أمحد بن إشكاب قال: حدثنا حممد بن فضيل، عن ليث، عن حممد بن 

 عمرو بن عطاء، عن ابن عباس فذكره.

 :ديثدراسة علة الح

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "مل يرو هذا احلديث عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد هللا إال 
 بكار".الزبري بن  

. ومع ذلك مل ينفرد به 1: "ثقة أخطأ السليماين يف تضعيفه"ابن حجر قلت: الزبري بن بكار ثقة، قال
إسحاق عبد الوهاب بن فليح، وحممد بن ميمون عن سفيان عن الزهري عن عبيد هللا، بل اتبعه أبو 

 يث آنفاً.( وذكرته يف ختريج احلد2/327اخلياط، كما أخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان )

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد الزبري بن بكار، وهو ثقة، ومع ذلك مل ينفرد به، بل اتبعه أبو إسحاق 
 د بن ميمون اخلياط.عبد الوهاب بن فليح، وحمم

 

 
 ( 1991ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن زكريا قال: نا سعيد بن عبد الرحمن قال الطبراني:  -499[ 409]

سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، المخزومي قال: نا  

أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »هذه مكة، حرمها هللا يوم خلق السماوات واألرض 

ام هللا إلى يوم القيامة، ال يختلى خالها، وال يعضد شجرها، وال ينفر فهو حرام بحر

س: يا رسول هللا، إال اإلذخر. قال: »إال  صيدها، وال تحل لقطتها إال لمنشد« فقال العبا

 . اإلذخر«

 .مل يروه عن سفيان إال سعيد بن عبد الرمحن   قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 قال: أخربان سعيد بن عبد الرمحن. والطرباين يف( 3861ى )(، ويف الكرب 2892أخرجه النسائي )
كالمها )سعيد بن عبد الرمحن، وطاهر بن أمحد الزبيدي(   طاهر بن أمحد الزبيدي.  عن(  11634الكبري )

 عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 ابلتفرد، قال: "مل يروه عن سفيان إال سعيد بن عبد الرمحن".  هذا اإلسناد أعله الطرباين

بل اتبعه  ،. مل ينفرد به1قلت: سعيد بن عبد الرمحن املخزومي مع أنه ثقة كما قال احلافظ يف التقريب
 . 2892طاهر بن أمحد الزبيدي، كما أخرج روايته النسائي  

البخاري يف الصحيحني، كما أخرجه  وجه عن ابن عباس، وخمرج يفواحلديث روى من غري هذا ال
 (. 445  -1353)  مسلم يف صحيحه(، وأخرجه  3189، و2090، و1834، و1833)  صحيحه

 رأي الباحث:  

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وهو مع أنه ثقة، مل ينفرد به بل اتبعه 
 الزبيدي.طاهر بن أمحد  
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 المبحث الخامس

 التفرد  األحاديث التي ذكر فيها

 وهو محتمل لالعتضاد بالشاهد 

 وفيه أربعة و ثالثون حديثا 
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا قال الطبراني:  -5[ 410]

عباس، أن رسول هللا صلى هللا عليه عفير بن معدان، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن  
 .تخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، وكان أعمى يصلي بالناس«وسلم »اس

 .مل يرو هذا احلديث عن قتادة إال عفري. تفرد به: أبو املغرية  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 ( قال: حدثنا سلمة بن 469رقم  1/230أخرجه البزار وهو يف كشف األستار يف زوائد البزار ))
 نا عفري بن معدان، عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.شبيب، ثنا أبو املغرية، ث
 :دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد أيب املغرية عن عفري عن قتادة .
عفري بن معدان، وهو شامي ووافقه البزار فقال عقب ذكر احلديث: " ال نعلم رواه هبذا اإلسناد إال 

 .  1مشهور"
. وقال حي : 2يف، قال أبو حامت: يكثر عن سليم، عن أيب أمامة مبا ال أصل لهوعفري بن معدان ضع

 .4. وقال ابن حجر: ضعيف3ليس بثقة
 هو من طريق ابن جريج، عن عطاء ،( من غري طريق قتادة11435واحلديث عند الطرباين يف الكبري)

قطان عن قتادة إبسناد ن احلديث له شاهد من حديث انس، رواه عمران بن دوار العن ابن عباس، لك
لكن أخرج ابن سعد من طريق مهام   ،يف عمران القطان كالم يسري الينزل حديثه من رتبة احلسن    ،جيد  

 وهو أصح.  ،5عن قتادة مرسالً 
وله شاهد آخر من حديث عائشة، ورواه حبيب املعلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة 

 مرفوعاً. 
صلى هللا عليه  -كما قال األرنوط: "ألن أهل السري ذكروا أن النيب   وهو صحيح دون لفظ "مرتني"،

ن رسول هللا  : وكا205/ 4كان يستخلفه يف معظم غزواته، فقد قال ابن سعد يف "الطبقات"   -وسلم 
صلى هللا عليه   -صلى هللا عليه وسلم  يستخلفه على املدينة يصلى ابلناس يف عامة غزوات رسول هللا  

: -صلى هللا عليه وسلم  -يف تسمية عماله  96خليفة بن خياط يف "اترخيه" ص  . وقال-وسلم 
بواء، وبواط، وذي العشرية، استخلف على املدينة ابن أم مكتوم ثالث عشرة مرة يف غزواته، يف غزوة األ

 
ُومئل ملبزمر ))  - 1  ( 469ر ث  1/230كشف مأستةر يف 
 (519ر ث  7/36معذح وملت لول ) - 2
 (5088اترو  مبن م ني رومو  مللوري )   - 3
 ( 4626ملتقذوح ) - 4
 (4/155بعوت )  – ملطبقةت ملهربين كبن س ل, حتقد : حممل اببل ملقةير ابطة, ملنةشذ: يمر ملهتح مل رمد    - 5
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 وخروجه إىل انحية جهينة يف طلب كرز بن جابر، وحني سار إىل بدر مث رد أاب لبابة واستخلفه عليها،

 وغزوة السويق، وغطفان، وأحد، ومحراء األسد، وجنران، وذات الرقاع، وحجة الوداع.
 -ما رواية قتادة عن أنس: أن النيب وما قاله ابن عبد الرب يف "اإلستيعاب" يف ترمجة ابن أم مكتوم: وأ

ية، وقد استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلغه ما بل  غريه. كأنه يثبت هذه الروا -صلى هللا عليه وسلم 
 .1تبني لنا أنه ال يصح عن أنس كما بينا، ويكون هذا التعيني من قتادة، وهللا أعلم"

 رأي الباحث:

دة، وهو كما قال الطرباين، تفرد به عفري مع كونه ضعيفا، أعله الطرباين بتفرد عفري بن معدان عن قتا
 رتني" إن شاء هللا.لكن احلديث له شاهد من حديث عائشة، وأنس، فاحلديث حسن بدون لفظ "م

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2931ر ث معلوم   4/556دح مأرنكط يف سنن أيب يموي حتت رلوم  تةي  ابن منم )أنظذ حتقد  ش   - 1
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا قال الطبراني:  - 7[ 411]

قتادة، عن أنس، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: عفير قال: حدثني 
ميال »يأتيني جبريل على صورة دحية الكلبي« قال أنس: ودحية كان رجال جسيما ج

 أبيض.

 مل يرو هذا احلديث عن قتادة، إال عفري. تفرد به: أبو املغرية.  قال الطبراني:
 تخريج الحديث

( قال: حدثنا أبو زيد أمحد بن عبد الرحيم بن 758رقم  1/260الكبري)أخرجه الطرباين يف املعجم 
 يزيد احلوطي، حدثنا أبو املغرية، ثنا عفري بن معدان، عن قتادة، عن أنس.

 :دراسة علة الحديث  

 أعله الطرباين بتفرد أيب املغرية عن عفري عن قتادة.
واألوسط. وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، عند الطرباين يف الكبري، 

 .1وقال: "وفيه عفري بن معدان وهو ضعيف"
 ء احلديث. ، وهو ضعيف عند علما5قلت: ذكرت ترمجته يف دراسة حديث رقم  
( عن أيب هريرة وأيب ذر مرفوًعا: وفيه "وإنه  ربيل 4991لكن له شاهد، ما رواه النسائي يف سننه )

 .  2ورة دحية الكليب". قال األلباين: صحيحعليه السالم نزل يف ص
( عن ابن عمر قال: وكان جربيل عليه 5857وجبانبه جاء أيضًا موقوًفا فيما رواه أمحد يف املسند )

 الم أييت النيب صلى هللا عليه و سلم يف صورة دحية.الس
 .3قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم  

 رأي الباحث:

الطرباين ابلتفرد، فهو كما قال الطرباين. واإلسناد ضعيف لضعف عفري بن معدان، لكن احلديث أعله 
 صحيح، ألجل الشاهد الصحيح.

 

 
 
 
 

 
 (13941مع ملزومئل )جم - 1
 (1111صحدح وض دف سنن ملناةئي  وسرار  ملصحدح  )  - 2
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ثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا حدقال الطبراني:  - 32[ 412]

أبي الدرداء، عن أبو بكر بن أبي مريم قال: حدثني حميد بن عقبة بن رومان، عن 
النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم، كتب 

 هللا له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة«.

 ال يروى هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد، تفرد به: أبو بكر بن أيب مرمي.  الطبراني:  قال
 تخريج الحديث:

يف تعظيم قدر الصلواة رقم  1(، وحممد بن نصر املروزي27479يف مسنده رقم ) خرجه اإلمام أمحدأ
( قال: حدثنا العباس 466قم )يف مكارم األخالق بر  2( قال: حدثنا حممد بن حي .  واخلرائطي810)

 هاب بن جندة.( قال: حدثنا أمحد بن عبد الو 1491بن عبد هللا الرتقفي. والطرباين يف مسند الشاميني )
أربعتهم )أمحد، وحممد بن حي  ، والعباس بن عبد هللا، وأمحد بن عبد الوهاب( عن أيب املغرية قال: ان 

 عقبة بن رومان، عن أيب الدرداء، فذكره.أبو بكر بن أيب مرمي قال: حدثين محيد بن  
 : دراسة علة الحديث

هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، ال يروى عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد، وفيه أبو بكر بن أيب مرمي 
 .114ضعيف، تقدمت ترمجته برقم  وهو  

، ومل يذكر فيه جرحا 3والتعديل ومحيد بن عقبة بن رمان وثقه ابن حبان، وترمجه ابن أيب حامت يف ا رح
، وقال األلباين: "ترمجه 4ن عقبة ومحيد بن رمان، وقال ابن حجر: مها واحدوال تعديال، وفرق بني محيد ب

 .5ابن أيب حامت برواية ثقتني عنه. وكذلك صنع ابن حبان يف الثقات "
حدثين معاوية بن قرة   قال:وللحديث شاهد من رواية اخلليل بن أمحد قال: حدثنا املستنري بن أخضر    

ذى عن الطريق، فرأيت شيئا، فبادرته فقال: ما محلك على ما قال: كنت مع معقل املزين، فأماط أ
صنعت اي ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته، قال: أحسنت اي ابن أخي! مسعت النيب صلى 

حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل هللا عليه وسلم يقول: " من أماط أذى عن طريق املسلمني، كتب له  
 (.593ألدب املفرد " )ا نة ". أخرجه البخاري يف " ا

 
ُِي )مملتكىف:  - 1 ْذَو

َ
  ك(. 294 ك أبك اببل و حممل بن نصذ بن معجةج ممل

  ك(. 327حممل بن ج فذ بن حممل بن سهل بن شةكذ مخلذمئطي ملاةمذي )مملتكىف:  ك أبك بهذ  - 2
 ( 995  و972ح وملت لول كبن أيب رة  ) معذ  - 3
 ( 240  جدل مملنف   )  - 4
 ( 2306سرار  ملصحدح  ) - 5
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وحكم اهليثمي إبسناد البخاري أبنه حسن، فعقبه األلباين وقال: "ليس حبسن ألن املستنري بن أخضر مل 

 يكن يوثقه أحد، بل قال ابن املديين: " جمهول، ال أعرفه ". نعم، لو قيل: إنه حسن ابلذي قبله مل
 بعيدا".

معاذ ميشي ورجل معه، فرفع حجرا من الطريق، فقال:   وله شاهد آخر يرويه أبو شيبة املهري قال: كان
ما هذا؟ قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، 

قال اهليثمي يف جممع  (، و198 )ومن كانت له حسنة دخل ا نة ". أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري
 رباين يف " الكبري "، ورجاله ثقات ". (: " رواه الط4747الزوائد )

 ويعرف من هذا أن احلديث لشاهديه حسن إن شاء هللا تعايل.
 رأي الباحث:

، كما قال الطرباين، ال يروى عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسنادهذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو  
حديث معاذ، وآخر من حديث معقل املزين، وفيه أبو بكر بن أيب مرمي، وهو ضعيف، لكن له شاهد من  
 فاحلديث حسن لشاهديه على أقل املراتب. وهللا أعلم.
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال: نا أبو اليمان قال الطبراني:  - 33[ 413]

، عن عبد هللا بن رزيق، عن عمرو بن 1اة بن المنذرالحكم بن نافع قال: نا أرط
، عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: »ال تأكل متكئا، وال 2األسود

 تخط رقاب الناس يوم الجمعة«. 

 .مل يرو هذا احلديث عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد. تفرد به: أرطاة بن املنذر  قال الطبراني:
 يث:تخريج الحد

أرطأة  عن  اليمانمن طريق أيب ( 5312رقم الرتمجة  45/408أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )
 بن املنذر عن عبد هللا بن رزيق األهلاين عن عمرو بن األسود العنسي عن أيب الدرداء، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 أرطاة بن املنذر.   بتفردأعله الطرباين    احلديث عن أيب الدرداءهذا  
: فهو كما قال الطرباين ال يروى إال هبذا اإلسناد، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: "رواه قلت

 .3الطرباين يف األوسط وفيه عبد هللا بن زريق قال األزدي: ال يصح حديثه"
هو األلباين: "ف. وقال  5. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام4رزيق، ذكره ابن حبان يف الثقاتعبد هللا بن  

 وبقية رجاله ثقات، وللحديث شواهد لفقرتيه كليهما. .6حسن احلديث إن شاء هللا"
( من حديث أيب جحيفة عن النيب صلى هللا عليه 5399) البخاري يف صحيحهألول فقرته ما أخرجه 

 وسلم قال: "ال آكل وأان متكئ".
ين قال: "قال رسول هللا صلى بن أنس ا ه  ( من حديث معاذ513وللفقرة الثانية: ما أخرجه الرتمذي )

 هللا عليه وسلم: من ختطى رقاب الناس يوم ا معة اختذ جسرا إىل جهنم".
 قلت: فاحلديث يكون حسنا لشواهد.

 رأي الباحث:

كما قال الطرباين، ال يروى عن أيب الدرداء إال هبذا اإلسناد، هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، فهو  
، فهو خمتلف فيه، لكين وجدت لفقرات احلديث شواهد، فيكون حسنا إن شاء رزيق أبو عبد هللاوفيه 
 هللا.

 
 ( 16 ك هق    ذمجتهللا ر ث ) - 1
ابمع بن مأسكي[ خمضذم هق  ابةبل من كبةر    ك ابمذو مبن مأسكي مل ناي وهىن أف ابدةض  صي سهن يمراي ]و ك - 2

 ( 4989ملتةب ني. ملتقذوح )
 (3092ر ث  2/179ئل )جممع ملزوم - 3
 (2698ملثقةت كبن ربةن ) - 4
 ( 1938ملتقذوح ) - 5
 ( 3122سرار  ملصحدح  ) - 6
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا أبو عبيدة قال الطبراني:    -  82[  414]

قال:  1بن فضيل بن عياض قال: نا مالك بن سعير بن الخمس قال: نا فرات بن أحنف
، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في حجة د هللا بن الزبيرحدثني أبي، عن عب

الوداع: »أي بلد أحرم؟« قيل: مكة. فقال: »أي شهر أحرم؟« قال: ذو الحجة. قال: 
»أي يوم أحرم؟« قال: يوم النحر يوم الحج األكبر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

ة يومكم هذا في تلقوا ربكم، كحرموسلم: »فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن 
 شهركم هذا، في بلدكم هذا« . فال أرى من الرأي أن يهراق في حرم هللا دم.

مل يرو هذا احلديث عن فرات بن أحنف، إال مالك بن سعري، تفرد به: أبو عبيدة، وال   قال الطبراني:
 يروى عن ابن الزبري إال هبذا اإلسناد.

 تخريج الحديث:

وابن حجر  ،(1/73وأبو نعيم يف اتريخ أصبهان ) ،(292رقم  13/119أخرجه الطرباين يف الكبري)
مالك بن سعري عن  يب عبيدة بن الفضيل بن عياض،عن أ من طرق( 1133ذكره يف املطالب العالية )

 بن اخلمس، قال: حدثنا فرات بن أحنف، قال: حدثين أيب، عن عبد هللا بن الزبري فذكره.
 : دراسة علة الحديث

لتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن فرات بن أحنف، إال مالك بن سعري، تفرد به: أبو  أعله الطرباين اب
 ابن الزبري إال هبذا اإلسناد.عبيدة، وال يروى عن  

ومالك بن سعري، قال ابن حجر:   قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن أبن الزبري إال هبذا اإلسناد.
ياض هو خمتلف فيه، قال الذهيب فيه لني، وضعفه ابن ا وزي، وأبو عبيدة بن فضيل بن ع   .2"الأبس به"

  .3وا وزقاين، ووثقه الدار قطين
 الباحث:رأي 

هذا احلديث مل أجده عن ابن الزبري إال هبذا اإلسناد، ويف رواته لني، واستمر التفرد فيه إيل طبقات 
أخرجه البخاري يف "الصحيح"   متأخرة، فال يقبل تفرده، لكن احلديث له شاهد من حديث أيب بكرة ما

( ، والنسائي يف 31( )1679) مسلم يف صحيحه( ، و 396( ، ويف "خلق أفعال العباد" )1741)
 (.5850( و )4093"الكربى" )

 
ُون مللون  ةسث بن   ْطر ْكبَكَغة يف ملثقةت ممن مل وقع يف ملهتح ملات  )  -  1 (  ةل: اك ذَمت بن أرنف   8819لكذجل  أبك ملفلمء 

( و ةل مل جري: هق . و ةل اببةس ابن  452 معلوم. معذح وملت لول )و ك مبن أيب حبذ مهلاليل.  ةل أبك رة : ككيف صةحل
 ني يف »ملثقةت«. و ةل ملناةئي: ض دف. و ةل ملا يب: ض فهللا ملناةئي و عجل من  ال   حيىي بن م ني: هق . ولكذجل مبن شة

 (. 3/340ملشد  . مملدزمن )
 ( 6440ملتقذوح ) - 2
  كتح مللمر  طب  وك هقةت مبن ربةن. ( مل أجلجل يف8970أنظذ  ذمجتهللا يف ملراةن )  - 3
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وقال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صالح، مولى التوأمة قال الطبراني:  - 92[ 415]

ول هللا صلى هللا عليه وسلم: ابنة أمية بن خلف. أنه سمع ابن عباس، يقول: قال رس
 .»ال تؤذوا الحي بالميت«

 .مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي قال: ان عمرو 4265أخرجه الطرباين يف األوسط )
عبد هللا، قال: حدثين إبراهيم بن حممد األنصاري، عن صاحل، موىل بن أيب سلمة قال: ان صدقة بن 
 التوأمة، عن ابن عباس فذكره.

 : دراسة علة الحديث

 هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، مل يروه عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
اد، تفرد به روح بن صالح، قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده عن سعيد بن أيب أيوب إال هبذا اإلسن

 .63برقم   تقدمت ترمجتهوهو ضعيف،  
ال شك أن روح بن صالح تفرد به عن سعيد بن أيب أيوب، لكن سعيد مل يتفرد به، بل أخرج له الطرباين 

 ، عن صدقة بن عبد هللا عنعمرو بن أيب سلمة عن عبد هللا بن حممد يف نفس الكتاب اتبعا من طريق 
 .نصاري، عن صاحل، موىل التوأمةإبراهيم بن حممد األ

من أجل شيخ الطرباين عبد هللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي ترمجته يف   ضعيفأيضاً  هذا اإلسناد    لكن 
وكذا   .137. وألجل صدقة بن عبد هللا، وهو ضعيف، تقدمت ترمجته برقم 1إرشاد القاصي والداين 

 فتفرده ال حيتمل.  .2"صدوق اختلط"  وهوبهان، وهو صاحل بن ن  مدار السند علي صاحل مويل التوأمة
 .وغريمهامن حديث عائشة، وأم سلمة،  مث وجدت للحديث شواهد     

( والنسائي يف 1393) البخاري يف صحيحه( و 25470) أخرجه اإلمام أمحدأما حديث عائشة: 
 (، ولفظ البخاري: »ال تسبوا األموات، فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا«.1936الصغرى )

 (64اخلرائطي يف مساوئ األخالق )  وأما حديث أم سلمة: أخرجه
 رأي الباحث:

وكذا صاحل بن نبهان  روح بن صالح عن سعيد بن أيب أيوب، وهو ضعيف، بتفردهذا اإلسناد معلول 
حسن من أجل الشواهد، خمرج يف صحيح البخاري، من حديث عائشة  احلديثلكن  ال يقبل تفرده،

 اسة علة احلديث.كما ذكرت آنفاً يف در 
 

 
 ( 598إرشةي ملقةصي ومللمي )  - 1
 ( 2892ملتقذوح ) - 2
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: نا قال الطبراني:  - 97[ 416]

يحيى بن سليمان الجعفي قال: نا عبد السالم بن حرب، عن شعبة، عن قتادة، عن 
أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم إذا تالقوا تصافحوا، وإذا قدموا  أنس قال: »كان 
 .من سفر تعانقوا«

 مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عبد السالم بن حرب، تفرد به: حي  ا عفي.  ال الطبراني:ق
 تخريج الحديث:

ال: "رواه ( وق12765أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط هذا، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد )
 الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح".

 : دراسة علة الحديث
أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن شعبة إال عبد السالم بن  هبذا اإلسناد، و مل أجده إال

 حرب، تفرد به: حي  ا عفي. 
عبد السالم  وهو تفرد عن  .80حي  بن سليمان ا عفي صدوق خيطئ.تقدمت ترمجته يف احلديث رقم  

  1له مناكري.  ثقة، قال احلافظ ابن حجر: ثقة حافظ  ، وعبد السالمبن حرب
 (6263حديث أنس أخرجه البخاري يف صحيحه )له اتبع من  ويف املصافحة  

 :وله شواهد ما يؤيد هذا املعين
( عن الشعيب قال: " كان أصحاب حممد صلى هللا عليه 226) يف سننه روى البيهقي ما -1

 وسلم إذا التقوا صافحوا، فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا ".
(: أن جابر بن عبد هللا رحل 16042)مسند اإلمام أمحد  بن أنيس يف وحديث عبد هللا -2

ليأخذه عنه، وفيه: أنه اشرتى   -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيه     -إليه يف حديث مسعه من رسول هللا  
بعريًا، مث شد عليه رحله، فسار إليه شهًرا حىت قدم عليه الشام فقال للبواب: قل لعبد هللا 

جابر بن عبد هللا على الباب، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقين واعتنقته ... وقال األر ابن أنيس:  
 .2نوط: "وسنده حسن"

 رأي الباحث:

أعله الطرباين بتفرد حي  ا عفي وهو صدوق خيطئ، لكن احلديث حسن من أجل التابع،  هذا احلديث  
 والشواهد.

 

 
 ( 4067تقذوح )مل - 1
 3702حتقد  مبن مةجهللا  - 2
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 2ا عبد هللا بن عباد العباداني قال: ن  1حدثنا أحمد بن يحيىقال الطبراني:    -  107[  741]

قال: حدثني أبو صخر حميد بن زياد، عن يحيى بن النضر،   3قال: نا إبراهيم بن لهيعة
عن أبي قتادة قال: جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، فسأله عن الساعة. فقال 
: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »ماذا أعددت لها؟« قال: حب هللا ورسوله قال

 .»فأنت مع من أحببت«

 .ن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد. تفرد به: أبو صخرمل يرو هذا احلديث ع  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حبان الرقي، ثنا عبد 3282أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 صخر، عن حي  بن النضر، عن أيب قتادة.هللا بن عباد العبداين، ثنا ابن هليعة، عن أيب  

 : دراسة علة الحديث

 أعله الطرباين ابلتفرد، وتعليله صحيح، مل أجده عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد.  

تفرد به أبو الصخر. هو محيد بن زايد، أبو صخر املدين اخلراط، صاحب العباء، وكان حامت بن إمساعيل 
 .4ن حجر: "صدوق يهم"يسميه محيد بن صخر. قال فيه اب

 ل، لكن له شاهد من حديث أنس، وابن مسعود.يعرف من هذا أن احلديث من قتادة معلو 

 أما حديث أنس:

(  1018( والزهد البن املبارك )12096( وأمحد يف مسنده )37561فأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )
من طريق سفيان بن عيينة   ( كلهم3557( وأيب يعلي املوصلي يف مسنده )2639)  مسلم يف صحيحهو 

  عنه مرفوعاً. عن الزهري عن أنس بن مالك رضي هللا

 
 (. 63 ك شد  ملطربمي صلو    ذمجتهللا ر ث ) - 1
( و ةل: شد  سهن  579 ث  ر   2/46(  ولكذجل مبن ربةن يف مهذورني )18024 ةل مهلدثمي: مل أابذاهللا. جممع ملزومئل)  -  2

 مصذ وقرح مأخبةر. و ةل: روين ابنهللا روح بن ملفذج أبك ملزنبةع ناخ  مكضكاب . 
 ةل محملق : كام فأصل و ك خطأ  وملصكمب  ك اببل و بن هلد  . و ةل: ابرى ملصكمب جةء يف مهمع "مبن هلد  ".   -  3

( صلو  خرط ب ل مررتم  كتبهللا  3563بن رجذ يف ملتقذوح ) رت: يف ممل جث ملهبع أوضة   ك "مبن هلد  ". و ةل ادهللا م 
 مهة. ورومو  مبن مملبةره ومبن و ح ابنهللا أابلل من  ع 

 ( 1546ملتقذوح ) - 4
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( البيهقي يف الشعب 20317( وعبد الرزاق يف مصنفه )2639) مسلم يف صحيحهوأخرج 

 ( من طريق معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه مرفوعاً.462/1/380)

( من 2639) مسلم يف صحيحهن طريق عمرو بن مرة و ( م5819) البخاري يف صحيحهوأخرج 
 بن املعتمر ، كالمها عن سامل بن أيب ا عد عن أنس بن مالك.   طريق منصور

( وعبد بن محيد يف مسنده 3281( وأيب يعلي املوصلي يف مسنده )2639)  مسلم يف صحيحهوأخرج  
 عنه .( من طريق محاد بن زيد عن اثبت البناين عن أنس رضي هللا  1366)

 وأما حديث عبد هللا بن مسعود:

 مسلم يف صحيحه( و 5716) البخاري يف صحيحه(، و 19646( ،)3718مسنده )أخرج أمحد يف 
( من طرق عن شعبة بن احلجاج عن سليمان 189/1/142(، والقضاعي يف مسند الشهاب )2640)

عاً به إىل النيب صلى هللا بن مهران األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة عن عبد هللا بن مسعود مرفو 
 عليه وسلم .

(  5166( وأيب يعلي املوصلي )2640) مسلم يف صحيحه( و 5817) اري يف صحيحهالبخوأخرج 
 من طريق جرير بن عبد احلميد عن األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا بن مسعود مرفوعاً .

 رأي الباحث:

 كاآلتية.هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد وهو معلول بعلل  
 إستمرار التفرد يف طبقات متأخرة. -1
 أبو صخر، وهو صدوق يهم.فيه   -2
 أيضا فيه ابن هليعة، وهو خلط بعد احرتاق كتبه. -3
 وأيضا فيه عبد هللا بن عباد وهو ضعيف. -4

هد من حديث أنس، وعبد هللا بن مسعود أبسانيد صحيحة، كما ذكرت يف الكن احلديث له شو 
 ا إىل درجة احلسن لغريه.دراسة علة احلديث، فريتقي هب
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 115[ 418]

بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن عبد هللا بن 
محيريز، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى هللا عليه وسلم »نهى عن صالتين: 

حتى تطلع الشمس، وعن صيام ر حتى  تغرب الشمس، وبعد الصبح صالة بعد العص
يوم الفطر، ويوم األضحى« وقال: »ال تنكح المرأة على عمتها، وال على خالتها. وعن 
اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء. وأن تسافر 

الرجل إال إلى ثالثة مساجد:   المرأة بعد يومين إال ومعها زوج، أو ذو محرم. وأن يرحل
 .جدي، والمسجد الحرام، والمسجد األقصى«مس

 .ال يروى هذا احلديث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حيان الرقي، 3560(، و)2174أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )
 نا حي  بن بكري، ثنا ابن هليعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن حمرييز، عن أيب سعيد. ث

 : دراسة علة الحديث

يث عن أيب سعيد إال هبذا اإلسناد، تفرد هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، وقال: ال يروى هذا احلد
 به: ابن هليعة.

وال العلماء لكن العمل على تضعيفه. وشيخه سليمان بن قلت: ابن هليعة سئي احلفظ، اختلف فيه أق
. وقال أبو حامت: حمله الصدق، ويف حديثه 1موسى هو األموي الدمشقي، قال البخاري: عنده مناكري

عدي: وهو أحد علماء أهل الشام وقد روى أحاديث ينفرد هبا ال يرويها  . وقال ابن  2بعض االضطراب
احلافظ ابن حجر: صدوق فقيه يف حديثه بعض لني وخولط قبل   . وقال3غريه، وهو عندي ثبت صدوق

 .4موته بقليل

 وقد وردت أجزاء احلديث مفرقة يف أحاديث أبسانيد أخر.

 -ل: مسعت أاب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: ( من طريق قزعة قا1995) البخاري يف صحيحهأخرج 
قال: مسعت أربعا من النيب صلى هللا عليه  -وكان غزا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ثنيت عشرة غزوة 

 
 (463مل رل ملهبع لررتماي ر ث )- 1
 ( 4/142معذح وملت لول ) - 2
 (262/ 4ملهةمل يف ض فةء ملذجةل ) - 3
 ( 2616 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 4
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وسلم، فأعجبنين، قال: " ال تسافر املرأة مسرية يومني إال ومعها زوجها أو ذو حمرم، وال صوم يف يومني: 

د الصبح حىت تطلع الشمس، وال بعد العصر حىت تغرب، وال تشد الفطر واألضحى، وال صالة بع
 م، ومسجد األقصى، ومسجدي هذا.الرحال إال إىل ثالثة مساجد: مسجد احلرا

 37  مسلم يف صحيحه( من حديث جابر رضي هللا عنه، وأخرجه  5108)  البخاري يف صحيحهوأخرج  
هللا صلى هللا عليه وسلم أن تنكح ( من حديث أيب هريرة. ولفظ البخاري: »هنى رسول 1408) -

ليمان بن يسار عن أيب سعيد ( من طريق عن س1930املرأة على عمتها أو خالتها. وأخرج ابن ماجه )
ينهى عن نكاحني: أن جيمع الرجل بني املرأة    -صلى هللا عليه وسلم    -اخلدري، قال: مسعت رسول هللا  

 وعمتها، وبني املرأة وخالتها.

( من حديث أيب سعيد اخلدري، أنه قال: »هنى رسول هللا صلى هللا 367)   صحيحهالبخاري يفوأخرج  
 صماء، وأن حيتيب الرجل يف ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء«.عليه وسلم عن اشتمال ال

 رأي الباحث:

هليعة، فإذا هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، تفرد به ابن هليعة، ومل أجد هبذا السياق إال من طريق ابن  
جيدة هذا اإلسناد ضعيف، لكن منت احلديث قد أيت متفرقا عن أيب سعيد وغريه من الصحابة أبسانيد 

 أخرجه الشيخان، وأصحاب السنن.
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا مهدي قال الطبراني:  - 126[ 419]

بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن بن جعفر الرملي قال: نا عبد هللا  
 .ن الجرح حتى يبرأ«جابر، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »ال يستقاد م

مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال عنبسة بن سعيد قاضي الري، وال عن عنبسة إال  قال الطبراني:
 .ابن املبارك، تفرد به: مهدي بن جعفر

 الحديث:تخريج   

( قال: حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا مهدي بن جعفر 2528أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر )
 ن املبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعيب عن جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم.باقال: ثنا  

بن سنان،   ( قال: مسعت رجال من أصحاب احلديث يقول: ثنا عبد هللا1526والبزار )كشف األستار  
ثنا ابن املبارك، ثنا عنبسة، عن جمالد، عن الشعيب، عن جابر، قال: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أن يستقاد من جرح حىت يربأ.
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن الشعيب إال عنبسة بن سعيد قاضي 
 بسة إال ابن املبارك، تفرد به: مهدي بن جعفر.الري، وال عن عن

جواد جماهد مجعت فيه خصال قلت: عبد هللا بن املبارك ثقة، قال ابن حجر: "ثقة ثبت فقيه عامل 
 .2. وكذا عنبسة بن سعيد هو ابن الضريس، وثقه ابن حجر1اخلري"

 .  3أوهاموأما مهدي بن جعفر فذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: صدوق له  
وأورد األلباين يف اإلرواء حديث الطحاوي من طريق مهدى بن جعفر، وقال عقبه: "وهذا إسناد حسن، 

 .5. وقال ابن الرتكماين: " سنده جيد"4معروفون، وىف مهدى بن جعفر كالم ال يضر"رجاله كلهم ثقات  
عنبسة عن جمالد عن الشعيب من طريق ابن املبارك عن    1526وأخرج البزار وهو يف "كشف األستار"  

 عن جابر.
عيب قال ابن حجر: "وروى الطحاوي من طريق عنبسة بن سعيد والبزار من طريق جمالد كالمها عن الش  

 .6عن جابر رفعه "ال يستقاد من ا رح حىت يربأ"
 

 ( 5703ملتقذوح ) - 1
 ( 5200ملتقذوح ) - 2
 ( 6930ملتقذوح ) - 3
 ( 2237ر ث  7/299مإلرومء ) - 4
 ( 8/67معك ذ ملنقي  ) - 5
 ( 1035مللرمو  يف ختذوج أرةيوم مهللمو  ر ث ) - 6
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، وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن املبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعيب وقال ابن أيب حامت: "

 .1عن جابر، عن النيب )ص( قال: ال يستقاد من ا رح حىت يربأ؟ قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب"
هر أنه يعين ابإلرسال كون احلديث عن الشعيب، عن النيب )ص(، ولكننا الظا  فعلق عليه احملقق بقوله: "

 مل جند من رواه مرسال.
»جمالد بن سعيد« انقلب على الراوي عن   وأما قوله: »مقلوب« : فهو مشكل، لكن لعله يعين أن اسم

 . انتهي.2ابن املبارك إىل »عنبسة بن سعيد« ، وهللا أعلم"
" يريد به  "االنقطاع" بني عنبسة والشعيب، كما هو ظاهر من رواية قلت: لعل قول أيب زرعة "مرسل

ىت ابن حجر جعل رواية البزار، ألنه زاد "جمالد" بني عنبسة والشعيب. ومل ينبه أحد على هذا االنقطاع ح
 جمالد متابعا لرواية عنبسة، وصحح األلباين وابن الرتكماين رواية الطحاوي من طريق عنبسة عن الشعيب.

تذر هلما )ألباين، وابن الرتكماين( أبن رواية جمالد عن الشعيب، فيه رجل مبهم وهو شيخ البزار، قال فيع
ا عبد هللا بن سنان به". فيمكن مل يعبأ هبذه الرواية البزار: "مسعت رجال من أصحاب احلديث يقول: ثن

 اوي.الشيخ األلباين، وابن الرتكماين ألجل رجل مبهم، ومل يعلل به رواية الطح
 وأما قول أيب زرعة: "مقلوب": فهو مشكل كما قال احملقق.

(، والدار  1/29وأما احلديث فقد روى من طريق أيب الزبري عن جابر. أخرجه ابن أىب عاصم يف الدايت )
 (.16112(، والبيهقي يف السنن الكربى )3115قطين )

(، والدار  2/217)  مام أمحدأخرجه اإلوأيضا له شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.  
 (.8/67(، وعنه البيهقي )325قطين )

 رأي الباحث:

وهو صدوق له أوهام، لكن تفرده هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد عن الشعيب، وفيه مهدي بن جعفر  
ري نسيب، وحديثه هذا حسنه ابن الرتكماين، واأللباين كما مر يف الدراسة آنفا، واحلديث روى عن أيب الزب

 عن جابر، كذا له شاهد من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص.
 
 
 
 
 

 
 (1371ابرل معلوم كبن أيب رة  )  - 1
 نفم مملذجع.   - 2
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نا يحيى حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: قال الطبراني:  - 132[ 420]

بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن سعيد، عن يحنس، 
ه وسلم قال: »إذا مشت أمتي مولى الزبير عن أبي هريرة، أن النبي صلى هللا علي

 .المطيطاء، وخدمتهم فارس والروم، سلط بعضهم على بعض«
 ابن هليعة.مل يرو هذا احلديث عن عمارة بن غزية إال    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا روح بن الفرج أبو الزنباع قال: ان حي  بن 3587أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
حدثين ابن هليعة قال: ان عمارة بن غزية، عن حي  بن سعيد، عن حينس، موىل الزبري، عن بكري قال: 

 أيب هريرة، فذكره.
 :دراسة علة الحديث

 ختريج احلديث أنه مل يرو عن عمارة بن غزية إال ابن هليعة، كما قال الطرباين.ظهر يل من 
 وابن هليعة ضعيف، فاإلسناد ضعيف.

 حديث ابن عمر، وخولة بنت قيس. وأما احلديث فله شاهد من
(، واخلرائطي يف مساوئ 6141(، والبزار يف مسنده )2261أما حديث ابن عمرفأخرجه الرتمذي )

 (.578)األخالق 
 (.6716وأما حديث خولة بنت قيس فأخرجه ابن حبان )

 رأي الباحث:

 وفيه ابن هليعة وهو ضعيف.  هذا اإلسناد معلول ابلتفرد، مل أجده عن عمارة بن غزية إال هبذا اإلسناد،
 وأما احلديث فهو حسن، من أجل الشواهد.
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بن خالد بن حيان قال: نا يحيى حدثنا أحمد بن يحيى قال الطبراني:  - 137[ 421]

بن بكير قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليك، عن 
بن جزء الزبيدي، يقول: »رجم رسول هللا صلى أبيه، أنه سمع عبد هللا بن الحارث 

 .هللا عليه وسلم يهوديا ويهودية، وكنت فيمن رجمهما«

 .حلديث عن عبد هللا بن احلارث إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعةال يروى هذا ا  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

بن أيب مرمي عن ابن عن  رقمن ط( 16932والبيهقي يف السنن الكربى )، (3788أخرجه البزار )
 هليعة، عن عبد امللك بن عبد العزيز، أن أابه، أخربه، أنه مسع عبد هللا بن احلارث بن جزء فذكره. 

 الحديث:  دراسة علة

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن احلارث بن جزء إال هبذا 
 يعة.اإلسناد، تفرد به: ابن هل

قلت: مل أجده عن عبد هللا بن احلارث بن جزء إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هليعة، إال أن اسم الراوي 
عن ابن هليعة مقلب يف رواية البيهقي، كما مر يف ختريج احلديث آنفا، قال البيهقي: ابن هليعة عن "عبد 

 لك بن مليل".بد املامللك بن عبد العزيز بن مليك"، والصحيح هو "عبد العزيز بن ع 
وعبد العزيز بن عبد امللك هذا مل أعرفه، ذكره البخاري يف التاريخ الكبري، ومل يذكر فيه جرحا وال 

 .  1تعديال
 ومدار احلديث على ابن هليعة وهو ضعيف يف احلديث.

وأما احلديث فله شاهد من حديث ابن عمر، وجابر، والرباء بن عازب وغريهم من الصحابة بطرق 
 الرواايت مطولة وخمتصرة، وألفاظها متقاربة.   ة، وكثري 

،  6841، و6819، و4556، و3635، و1329)  البخاري يف صحيحهأما حديث ابن عمر أخرجه  
جه (. وأما حديث الرباء بن عازب أخر 27، و26  –  1699)  مسلم يف صحيحه( و 7543، و7332و

 (. 28  -1701)   صحيحهم يفمسل (. وأما حديث جابر أخرجه  28  –  1700)  مسلم يف صحيحه
 رأي الباحث:

هذا احلديث من طريق عبد هللا بن احلارث بن جزء معلول ابلتفرد، تفرد به ابن هليعة، وهو ضعيف، 
 وكذا عبد العزيز بن عبد امللك وهو مل أجد فيه توثيقا وتعديال.

 .الشواهدوأما رجم يهودي، ويهودية اثبت أبحاديث كثرية، فيكون احلديث حسن من أجل  
 

 
 ( 1546ملتةرو  ملهبع ) - 1
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 142[ 422]

بن بكير قال: حدثني عبد هللا بن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن سعد بن إسحاق 
بن كعب بن عجرة، عن أنس بن مالك قال: كنا يوما عند النبي صلى هللا عليه وسلم، 

اللحى، فقال: »ما لكم ال تغيرون؟« فقيل: إنهم  آهم بيضفدخلت عليه اليهود، فر
 .يكرهون. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »لكنكم غيروا، وإياي والسواد«

 مل يرو هذا احلديث عن سعد بن إسحاق إال ابن هليعة.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 (.8789)جممع الزوائد  مل أجده يف املصادر احلديثية عندي. وأورده اهليثمي يف 
 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعد بن إسحاق إال ابن هليعة.
 قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد.

 .1وقال اهليثمي: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه ابن هليعة، وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن"
احلديث، وكذا إستمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، ولكن احلديث له  هليعة ضعيف يفقلت: ابن 

 شواهد من حديث جابر، وحديث عبد هللا بن عباس، وحديث أيب الدرداء، وحديث عبد هللا بن عمر. 
 (. 2102)  -  78أما حديث جابر أخرجه ا ماعة غري البخاري، والرتمذي، وهو يف صحيح مسلم برقم  

 (. 2470(، وأمحد )5075أخرجه النسائي )ديث ابن عباس  وأما ح
 (.2708وأما حديث أيب الدرداء أخرجه الشجري يف اآلمايل من طريق الطرباين )

 (.14119وأما حديث ابن عمر أخرجه الطرباين يف الكبري )
 رأي الباحث:

قات واستمر التفرد يف طبهذا اإلسناد معلول ابلتفرد، ألن فيه ابن هليعة، وهو ضعيف يف احلديث، 
 متأخرة، لكن احلديث حسن من أجل الشواهد، كما ذكرته آنفا يف الدراسة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 8789جممع ملزومئل ) - 1
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 144[ 423]

بن سليمان الجعفي قال: نا أبو سعيد التغلبي قال: نا عمار بن سيف الضبي، عن 
أبي البختري، عن حذيفة قال: قلت للنبي صلى   األعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن

هللا عليه وسلم: يا رسول هللا، متى نترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما 
سيدا أعمال أهل البر؟ قال: »إذا أصابكم ما أصاب بني إسرائيل« قلت: يا رسول هللا، 

فقه في شراركم، إذا داهن خياركم فجاركم، وصار الوما أصاب بني إسرائيل؟ قال: »
 .وصار الملك في صغاركم، فعند ذلك تلبسكم فتنة، تكرون ويكر عليكم«

مل يرو هذا احلديث عن األعمش إال عمار بن سيف، وال عن عمار إال أبو سعيد  قال الطبراني:
 .التغليب، تفرد به: حي  بن سليمان ا عفي

 تخريج الحديث:

اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: "رواه الطرباين يف األوسط،  أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط مث ذكره
 وفيه عمار بن سيف، وثقه العجلي وغريه وضعفه مجاعة، وبقية رجاله ثقات ويف بعضهم خالف".

 :دراسة علة الحديث

األعمش إال عمار بن سيف، وال عن  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن 
  أبو سعيد التغليب، تفرد به: حي  بن سليمان ا عفي.عمار إال

قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل عمار بن سيف ألنه أبو عبد الرمحن الكويف 
سعد و يقال . وكذا أبو سعيد التغليب: هو حممد بن أ1ضعيف احلديث عابد، قاله ابن حجر يف التقريب

. وكذا حي  بن سليمان 2د الكوىف مث املصيصى قال ابن حجر: "لني"ابن سعيد ، التغلىب ، أبو سعي
 .121برقم    تقدمت ترمجتهصدوق خيطئ،  

 وقد صح احلديث من حديث أنس:
( قال: حدثنا زيد بن حي  الدمشقي، حدثنا أبو معيد،  حدثنا 12943) أخرجه اإلمام أمحدقد 

ندع االئتمار ابملعروف، والنهي عن املنكر؟ مكحول، عن أنس بن مالك قال: قيل: اي رسول هللا، مىت 
قال: " إذا ظهر فيكم ما ظهر يف بين إسرائيل، إذا كانت الفاحشة يف كباركم، وامللك يف صغاركم، 

 الكم "والعلم يف رذ
(، وابن عبد الرب يف جامع 3350(، والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )247وابن بشران يف اآلمايل )  

(، وأبو نعيم يف احللية األولياء 1547(، والطرباين يف مسند الشاميني )1048بيان العلم وفضله )
 (.2668(، والضياء يف املختارة )7149(، والبيهقي يف شعب اإلميان )5/185)

 
 ( 4826ح )ملتقذو - 1
 ( 2726ملتقذوح ) - 2
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ظه عندهم مجيعا: " إذا ظهر اإلدهان يف خياركم، والفاحشة يف شراركم، وحتول امللك يف صغاركم، ولف

 ذكر امللك يف رواية أيب نعيم والبيهقي.والفقه يف أراذلكم "، ومل ي
 وكذا له شاهد من حديث عائشة:

يب الدنيا يف ( وابن أ148/  1أخرجه يعقوب بن سفيان يف "مشيخته" )ختريج أحاديث األحياء للحداد  
( وعبد الغين املقدسي 887/  2( والدارقطين يف "املؤتلف" )91/  2( والعقيلي )27"األمر ابملعروف" )

( من طريق الزبري بن عيسى احلميدي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 11ابملعروف" )يف "األمر  
نكر؟ قال "إذا كان البخل يف خياركم، قالت: قلت: اي رسول هللا، مىت ال أنمر ابملعروف، وال ننهى عن امل

ْدَهان يف كباركم، وإذا كان امللك يف صغارك  م".وإذا كان العلم يف ر َذال كم، وإذا اإل 
 رأي الباحث:

هذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه عمار بن سيف، وأبو سعيد التغليب ومها 
 ضعيفان.

 اهد الصحيح من حديث أنس، وشاهد آخر من حديث عائشة.لكن احلديث حسن من أجل الش
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ن حيان الرقي قال: نا حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بقال الطبراني:  - 156[ 424]

أبي قال: نا إسماعيل ابن علية، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال 

الدنيا أهل المعروف في اآلخرة، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أهل المعروف في 

 .وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في اآلخرة«
 ابن علية، تفرد به: حي  بن خالد بن حيان.  مل يرو هذا احلديث عن يونس إال  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

"رواه الطرباين يف ( قال:  12114مل أجده عن يونس إال هبذا اإلسناد، وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد )
الصغري واألوسط إبسنادين، يف أحدمها حي  بن خالد بن حيان الرقي، ومل أعرفه وال ولده أمحد، وبقية 

 الصحيح، ويف األخري املسيب بن واضح، قال أبو حامت: خيطئ كثريا، فإذا قيل له مل يرجع".  رجاله رجال

 :دراسة علة الحديث

 رو هذا احلديث عن يونس إال ابن علية، تفرد به: حي  بن خالد.أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل ي
 حي  بن خالد بن حيان.  قلت: هو كما قال الطرباين، مل يروه عن يونس إال ابن علية، تفرد به

 ( "مل أعرفه".12114وحي  بن خالد بن حيان مل أجد له ترمجة، وقال اهليثمي )
(،  4931(، والطرباين يف املعجم األوسط )36عروبة احلراين )  وأما احلديث فأخرجه أبو عروبة يف جزء أيب

قضاعي يف مسند الشهاب (، وال9/319(، وأبو نعيم يف احللية األولياء )743ويف املعجم الصغري )
 ( من طريق علي بن بكار، عن هشام بن حسان، عن حممد، عن أيب هريرة مرفوعاً.301)

طريق هشيم، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب،   ( من8088وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان )
 عن أيب هريرة مرفوعاً. وقال: وصله منكر، وإمنا يروى منقطعا.

من حديث قبيصة بن برمة األسدي، أخرجه البخاري يف »األدب املفرد«  لكن احلديث له شاهد
أىب الدنيا ىف قضاء (، وحديث ابن عباس أخرجه ابن  7908(. ومن حديث على أخرجه احلاكم )221)

(، وحديث سلمان: 6086( . وحديث أم سلمة أخرجه الطرباين ىف األوسط )18، رقم  1/32احلوائج )
 (6112أخرجه الطرباين )

 أي الباحث:ر

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به حي  بن خالد بن حيان وهو مل أعرفه. 
 ابة رضوان هللا عنهم أمجعني.لكن احلديث حسن من أجل الشواهد روى عن مجع من الصح
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 176[ 425]

عبيد هللا بن زحر، عن أبي المنيب، عن يحيى بن أبي مريم قال: نا ابن أيوب، عن 
كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا 

أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت المالئكة وخرجت، وحضره أتى 
 .الشيطان، فإذا كان بينهما ولد، كان الشيطان فيه شريك«

مل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب كثري إال أبو املنيب ا رشي، وال عن أيب املنيب  اني:قال الطبر
 .إال عبيد هللا بن زحر، تفرد به: حي  بن أيوب

 تخريج الحديث:

( من طريق حي  بن أيوب، قال: حدثين ابن زحر، يعين: عبيد هللا بن 8628أخرجه البزار يف مسنده )
 حي  بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.زحر، عن أيب املنيب، عن  

األوسط، وإسناد البزار ( وقال: " رواه البزار، والطرباين يف 7557وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )
ضعفه، ويف إسناد الطرباين أبو املنيب صاحب حي  بن أيب كثري، ومل أجد من ترمجه، وبقية رجال الطرباين 

 ال يضر."ثقات، ويف بعضهم كالم 
 :دراسة علة الحديث

وال عن أيب مل يرو هذا احلديث عن حي  بن أيب كثري إال أبو املنيب ا رشي،    أعله الطرباين ابلتفرد، قال:
 املنيب إال عبيد هللا بن زحر، تفرد به: حي  بن أيوب.

  .1ليس ابلقوي"  وقال البزار عقبه: "ال نعلمه مرفوًعا إال هبذا اإلسناد عن أيب هريرة فقط وإسناده
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: " رواه البزار، والطرباين يف األوسط، وإسناد البزار ضعفه، ويف 
إسناد الطرباين أبو املنيب صاحب حي  بن أيب كثري، ومل أجد من ترمجه، وبقية رجال الطرباين ثقات، ويف 

 .2بعضهم كالم ال يضر"
 . 4قال األلباين: وأبو املنيب هذا جمهول  .3و زرعة:  "شيخ جمهول"وأبو املنيب جمهول، قال أب

املنيب وامسه عبيد هللا بن عبد هللا ضعيفان، واألول وقال يف موضع آخر: "وعبيد هللا بن زحر وأبو 
 .5أشدمها ضعفا"

 .81تقدم يف احلديث رقم    وكذا فيه عبيد هللا بن زحر، وهو ضعيف،
 .19، تقدمت ترمجته برقم  يوب الغافقيأيوب فهو حي  بن أ  وأما ابن 

 
 ( 8628مانل ملبزمر)  - 1
 ( 7557جممع ملزومئل ) - 2
ُراب  ) - 3  (. 271ملض فةء أيب 
 (6006سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 4
 (1840سرار  مأرةيوم ملض دف  ) - 5



 
664 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
 رأي الباحث:

اإلسناد، وفيه أبو املنيب وهو جمهول، وكذا عبيد هللا بن هذا االسناد معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا 
 زحر ال يقبل تفرده.

وأما احلديث فهوحسن من أجل الشواهد، فله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلمي، ومن حديث 
 ومن حديث أيب أمامة.ابن مسعود،  

 (. 315 )(، والطرباين يف املعجم الكبري1921وأما حديث عتبة بن عبد: أخرجه ابن ماجه )
(، والطرباين يف املعجم الكبري 1701(، والبزار )335وأما حديث ابن مسعود: أخرجه ابن أيب شيبة )

 (. 14095( والبيهقي يف السنن الكربى )10443)
 ( 7683جه الطرباين يف املعجم الكبري )وأما حديث أيب أمامة: أخر 
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي قال الطبراني:  - 186[ 426]

مريم قال: أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد هللا بن زحر، عن ليث بن أبي سليم، عن 
وسلم: »قل هو هللا أحد تعدل   مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه

رآن« ، وكان يقرأ بهما في ركعتي ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع الق
 الفجر، وقال: »هاتان الركعتين فيهما رغب الدهر«.

مل يرو أول هذا احلديث يف قل هو هللا أحد وقل اي أيها الكافرون، عن ليث إال عبيد  قال الطبراني:
 .تفرد به: حي  بن أيوبهللا بن زحر،  

 تخريج الحديث:

( من طريق حي  بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر، عن ليث 13493الكبري )أخرجه الطرباين يف املعجم 
 بن أيب سليم، عن جماهد، عن ابن عمر.

( من طريق مسدد عن 5720(، وأبو يعلى املوصلي )303وأخرجه ابن الضريس يف فضائل القران )
 رغب الدهر".ليث عن أيب حممد عن ابن عمر. بدون قوله " هااتن الركعتني فيهما    عبد الواحد عن

 وأما ا زء الثاين " كان يقرأ هبما يف ركعيت الفجر" 
( من 2459(، وابن حبان )1149(، وابن ماجه )417(، والرتمذي )5691) أخرجه اإلمام أمحدف

 طريق أيب إسحاق عن جماهد عن ابن عمر.
(  1769(، والطحاوي يف معاين اآلاثر )992(والنسائي يف سننه )5215( )4763وأخرج أمحد )
(، من طريق أيب إسحاق عن جماهد عن ابن عمر إبضافة قوله بعد املغرب. وهكذا 2005والطيالسي )

 أبو الشيخ أصبهاين من طريق عطاء عن ابن عمر إبضافة قوله "يف الركعتني بعد املغرب"
 :دراسة علة الحديث

قل هو هللا أحد وقل اي  رباين ا زء األول من هذا احلديث، قال: مل يرو أول هذا احلديث يفأعل الط
 أيها الكافرون، عن ليث إال عبيد هللا بن زحر، تفرد به: حي  بن أيوب.

قلت: هو كما قال الطرباين، روى ابن زحر عن ليث عن جماهد عن ابن عمر. وروى عبد الواحد عن 
 حممد" سناد. رواه عن ليث بن أيب سليم عن أيب حممد عن ابن عمر. فقال "أيبالليث فخالفه يف اإل

 مكان "جماهد".
صدوق اختلط جدا ومل يتميز  فمدار احلديث هو ليث بن أيب سليم وهو ضعيف، قال ابن حجر: "

 .1حديثه فرتك"

 
 ( 5685ملتقذوح ) - 1
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ل )قل هو هللا ولكن ا زء األول من هذا احلديث صحيح ألجل الشواهد الفقرة األويل من ا زء األو 

سعيد اخلدري، وأيب هريرة، وأنس بن مالك، وأيب أحد تعدل ثلث القران( له شاهد من حديث أيب 
 مسعود األنصاري، وابن عباس.

(. وحديث أيب هريرة أخرجه الرتمذي 810) مسلم يف صحيحهحديث أيب سعيد اخلدري أخرجه 
(،  2895أخرجه  الرتمذي ) (، وحديث أنس بن مالك3787(، وابن ماجه )2900(، و)2899)

(، وحديث ابن عباس أخرجه 3789ود أخرجه ابن ماجه )(، وحديث أيب مسع3788وابن ماجه )
 (2894الرتمذي )

وأما الفقرة الثانية من ا زء األول )قل اي أيها الكافرون تعدل ربع القران( له شاهد من حديث ابن 
( وحديث أنس بن مالك أخرجه  2894ي )عباس، وأنس بن مالك. حديث ابن عباس أخرجه الرتمذ

 (.2895الرتمذي )
ا ز الثالث " هااتن الركعتني فيهما رغب الدهر" تفرد به عبد هللا بن زحر عن الليث، مل يتابعه وأما 
 أحد.

احلديث ابستثناء حديث الرتمجة )ا زء الثالث(   ( "5051قال األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة )
 اهده الكثرية".حديث صحيح؛ لشو 

 رأي الباحث:

الطرباين ا زء األول منه بتفرد ابن زحر عن ليث بن سليم، وليث ضعيف، لكن هذا احلديث أعله 
احلديث ا زء األول والثاين منه حسن من أجل الشواهد، كما ذكرت يف الدراسة والتخريج، وأما ا زء 

 ضعيف.الثالث مل أجده إال هبذا اإلسناد، مل يتابعه أحد فهو  
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا روح بن صالح قال الطبراني:  - 188[ 427]

قال: نا ابن لهيعة، عن سعيد بن موسى بن وردان، عن أبيه موسى بن وردان، عن 
أبي هريرة، وجابر بن عبد هللا، قاال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »علي بن 

كعدد النجوم، وسعة حوضي ما بين يوم القيامة، فيه أكواب    أبي طالب صاحب حوضي
 .الجابية إلى صنعاء«

مل يرو هذا احلديث عن موسى بن وردان إال ابنه سعيد، وال عن سعيد إال ابن هليعة  قال الطبراني:
 .تفرد به: روح بن صالح

 تخريج الحديث:

ه أبو خذيفة (، وكذا أورد18485زوائد )مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين، وذكره اهليثمي يف جممع ال
 ( وعزاه إىل املعجم األوسط للطرباين. 11/1409الكوييت يف أنيس الساري )
 :دراسة علة الحديث

 .ابن هليعة، عن سعيد بن موسى بن وردان، عن أبيه موسى  عن روح بن صالح   بتفرد  هذا أعله الطرباين
 .1األوسط، وفيه ضعفاء وثقوا"" رواه الطرباين يف    قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد. وقال اهليثمي:

والعمل على تضعيفه، وكذا روح بن صالح ضعيف، ترمجت  8قلت: فيه ابن هليعة ذكرت ترمجته رقم 
، وابن أيب حامت يف ا رح 2وسعيد بن موسى بن وردان ذكره البخاري يف التاريخ الكبري .63له برقم 
 .  4"صدوق رمبا أخطأ"  وردان تعديال. وموسى بن ، ومل يذكرا فيه جرحا وال3والتعديل

ذكره   وقال: أبو خذيفة الكوييت: وإسناده ضعيف لضعف ابن هليعة، وروح وموسى خمتلف فيهما، وسعيد
 .5ابن حبان يف "الثقات"، وترمجه البخاري وابن أيب حامت يف كتابيهما ومل يذكرا فيه جرحاً وال تعديالً 

 جده إال هبذا اإلسناد، وهذا ضعيف.ي يوم القيامة" مل أالشطر األول "على صاحب حوض

صلى هللا عليه -وأما احلديث يف إثبات احلوض فهو متواتر، قال أبو خذيفة الكوييت "رواه عن النيب 
 مخس ومخسون صحابياً" مث ذكر أمساء هؤالء الصحابة رضوان هللا عنهم أمجعني.  -وسلم

 رأي الباحث:

و"صحبة على بن أيب طالب علي احلوض" مل أجده إال هبذا   ضعفاء،د، ورواته  اإلسناد معلول ابلتفر هذا  
 ، وصفاته فصح عن مجع من الصحابة.وأما احلوض  اإلسناد،

 
 (18485جممع ملزومئل ) - 1
 ( 1719ملتةرو  ملهبع ) - 2
 ( 275لول )معذح وملت  - 3
 ( 7023ملتقذوح ) - 4
 ( 11/0914أندم ملاةري )  - 5
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حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال: نا هشام بن عمار قال الطبراني:  - 201[  428]

التوأمة. عن ى قال: نا عبد هللا بن يزيد البكري، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، مول
ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »أول من غير دين إبراهيم: 

 .»عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة
مل يرو هذا احلديث عن صاحل موىل التوأمة إال ابن أيب ذئب، وال عن ابن أيب ذئب إال   قال الطبراني:

 بن عمار.  امعبد هللا بن يزيد البكري، تفرد به: هش
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن 10808(، والطرباين يف املعجم الكبري)190أخرجه ابن أيب عاصم يف األوائل )
املعلى الدمشقي. كالمها )ابن أيب وائل، وأمحد بن املعلي( عن هشام بن عمار، ثنا عبد هللا بن يزيد، 

 مرفوعاً.باس عن ابن أيب ذئب، عن صاحل، موىل التوأمة عن ابن ع

 :ديثدراسة علة الح

مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به هشام بن عمار، وهو صدوق، ذكره و  معلول ابلتفرد،هذا احلديث 
. لكن شيخه عبد 1ابن حجر يف التقريب، وقال: " صدوق مقرئ كرب فصار يتلقن فحديثه القدمي أصح"

صدوق  :موىل التوأمة. وأما صاحل 2هب احلديثقال: ذا ،هللا بن يزيد البكري ضعيف، ضعفه أبو حامت
 .3اختلط قال ابن عدي ال أبس برواية القدماء عنه كابن أيب ذئب وابن جريج
 قلت: هذا يرويه عنه ابن أيب ذئب، فيكون صحيحا، كما قال ابن عدي.

 وللحديث شواهد من حديث أيب هريرة، وعائشة، وابن مسعود.
(، 4/184) البخاري يف صحيحهو  (،7710يف مسنده ) أمحد أخرجه اإلمامأما حديث أيب هريرة 

( بلفظ: "رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه يف 51-2856) مسلم يف صحيحه(، و 4623و)
 . النار، كان أول من سيب السوائب"

 (.4624)  البخاري يف صحيحهوأما حديث عائشة أخرجه  
 (.4258أخرجه اإلمام أمحد )وأما حديث عبد هللا بن مسعود  

 الباحث:رأي 

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه عبد هللا بن يزيد البكري، وهو ضعيف.
 .حسن من أجل الشوهد الصحيحةلكن احلديث  

 
 

 ( 7303ملتقذوح ) - 1
 ( 940ر ث  5/201معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
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 البصري  سالم بن  هشام  نا:  قال  رشدين  بن  أحمد  قال الطبراني: حدثنا  -  246[429] 

 أبي  بن  إبراهيم  عن  وني،السك  هللا  عبد  بن  إسماعيل  نا:  قال  الطيالسي  داود  أبو  نا:  قال

 في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع صلينا: قال جبل بن معاذ أبيه عن عن عبلة،

 يا: فقلنا الشمس، تجلت وسلم، الصالة قضى فلما القبلة، غير إلى سفر في غيم، يوم

 .«وجل  عز  هللا  إلى  بحقها  صالتكم  رفعت  قد: »فقال  القبلة،  غير  إلى  صلينا  هللا،  رسول

 إمساعيل  عن  وال هللا،  عبد  بن  إمساعيل  إال  عبلة أيب  بن  إبراهيم  عن   احلديث  هذا  يرو  مل  الطبراني: قال
 سالم.  بن  هشام:  به  تفرد  داود،  أبو  إال

 تخريج الحديث:

 بنفس اإلسناد.(   51أخرج الطرباين يف مسند الشاميني )

 دراسة علة الحديث:

إمساعيل بن عبد هللا عن إبراهيم بن   عن الطيالسي    عنهشام بن سالم بتفرد  هذا احلديث أعله الطرباين  
 قلت: هو كما قال الطرباين، مل أجده إال هبذا اإلسناد.   أيب عبلة.

، وكذا هشام بن سالم البصري، وإمساعيل ، فيه أمحد بن رشدين وهو ضعيفقلت: هذا اإلسناد ضعيف
. 1ذكره ابن حبان يف الثقاتوهو جمهول،    سكوين مل أعرفهما، وأبو عبلة هو مشر بن يقظان،بن عبد هللا ال

 .  جرحاً وال تعديالً   فيه  ، ومل يذكر2وذكره ابن أيب حامت يف ا رح والتعديل
 . (345" )جامعه"  يف أبيه أخرجه الرتمذي  عن ربيعة  بن  عامر  بن  هللا وله شاهد من حديث عبد

 .(10/  2" )للبيهقي  الكربى  السنن"  ،(324/  1)  للحاكم  "املستدرك"  من حديث جابر يف  وكذا

 رأي الباحث: 

له شواهد وكل احلديث ولكن وهو ضعيف، ألن فيه الضعفاء واجملاهيل. معلول ابلتفرد، اإلسناد هذا 
 ضعف  فيها  األسانيد  وهذه:  كثري يف تفسريه  ابن  طريق ال خيلو من مقال، لكن يقوي بعضها بعض. وقال

 .3"بعضها  بعضها  يشدّ   ولعله

 
 ( 3381ملثقةت كبن ربةن )- 1
 ( 376/ 4معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا روح بن صالح قال: نا راني: قال الطب - 264[ 430]

سعيد بن أبي أيوب، عن عبد هللا بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، 

 .الميراث«عن معاوية، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »العمرى بمنزلة 

 بن صالح.  مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا عبد الرمحن بن معاوية العتيب. قال: ان روح 4714أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
حممد بن علي بن أيب بن صالح قال: ان سعيد بن أيب أيوب، عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، عن 

م قال: »العمرى مبنزلة املرياث« ويف طالب، عن معاوية بن أيب سفيان، عن النيب صلى هللا عليه وسل 
( قال: حدثنا أمحد بن رشدين عن روح بن صالح به، إال أن قال فيه عن عبد هللا 735املعجم الكبري )

 بن حممد بن عقيل عن "عمه" ومل يقل "عن حممد بن على ".
ويف ( ،  5465( ، والطحاوي يف "شرح مشكل اآلاثر" )7369(، وأبو يعلى )16883رج أمحد )وأخ

( ، وابن قانع يف "معجم 733/ )19(، والطرباين يف "الكبري" 5855رقم 4/91"شرح معاين اآلاثر") 
من طرق عن محاد بن سلمة، قال: أخربان عبد هللا  3/180، وأبو نعيم يف "احللية" 3/72الصحابة" 

عت رسول هللا ن حممد بن عقيل، عن حممد بن علي ابن احلنفية، عن معاوية بن أيب سفيان، قال: مسب
 صلى هللا عليه وسلم يقول: " العمرى جائزة ألهلها ".

عن عبيد بن يعيش، عن يونس بن بكري، والطرباين يف   4/91وأخرجه الطحاوي يف "شرح معاين اآلاثر"  
  احلماين، عن ابن املبارك.( من طريق حي 734/ )19"الكرب"  

نس: "من أعمر عمرى فهي له، يرثها من عقبه عن ابن إسحاق، عن ابن عقيل، به، ولفظ يو   -كالمها    
 من يرثه".

 :دراسة علة الحديث

 هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.
احلديث على عبد هللا بن حممد بن عقيل، وروى عنه ثالثة )سعيد بن أيب أيوب، وابن قلت: مدار 
 يونس بن بكري(.إسحاق، و 

، تقدمت ورواية سعيد بن أيب أيوب مل أجده إال من هذا الطريق، تفرد به روح بن صالح، وهو ضعيف
 .63ترمجته برقم  
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احلديث، مل يتابعه أحد، وهو ضعيف، ذكره الذهيب يف سري وكذا عبد هللا بن حممد بن عقيل عليه مدار  

. وذكره ابن حجر، وقال: "صدوق 1الصحة واالحتجاج"أعالم النبالء، وقال: "ال يرتقي خربه إىل درجة  
 .2يف حديثه لني ويقال تغري أبخرة"

( قال: حدثنا 26 – 1625) مسلم يف صحيحهمث وقفت على شاهده من حديث جابر، كما أخرجه 
  بن حي ، واللفظ له، أخربان أبو خيثمة، عن أيب الزبري، عن جابر، قال: قال رسول هللا صلى هللا حي
ه وسلم: »أمسكوا عليكم أموالكم، وال تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا علي

 وميتا، ولعقبه«.
 رأي الباحث: 

أيب أيوب، وهو ضعيف، لكن تفرده نسيب، اإلسناد معلول بتفرد روح بن صالح عن سعيد بن هذا 
ه مدار احلديث، وهو ضعيف واحلديث روى من غري هذا الوجه عن عبد هللا بن حممد بن عقيل، فعلي

 أيضا، لكن حديثه حسن من أجل الشاهد الصحيح، كما أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث جابر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 6/205الء )سع أابالم ملنب - 1
 ( 3592ملتقذوح ) - 2
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ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن ابن عباس، عقال الطبراني:  -275[ 431]

 .قال: »ال يغل مؤمن«
 أيوب إال روح بن صالح.مل يرو هذا احلديث عن سعيد بن أيب    قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن رشدين، ثنا روح بن صالح، ثنا 11578أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.سعيد بن أيب أيوب، عن داود بن  

وفيه روح بن صالح، وثقه  وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال: " رواه الطرباين يف الكبري واألوسط،
 .1ابن حبان واحلاكم وضعفه ابن عدي، وبقية رجاله ثقات"

 :دراسة علة الحديث

 سعيد بن أيب أيوب إال روح بن صالح.هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال:مل يرو هذ احلديث عن  
ح، ألنه ضعيف، قلت: مل أجده عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف، من أجل روح بن صال

 .139وكذا داود بن حصني ضعيف عن عكرمة، تقدمت ترمجته برقم  .  63برقم    تقدمت ترمجته
مسلم يف   وأخرجه(  9007)و  ،(83)  أخرجه اإلمام أمحد  هريرة،  لكن احلديث له شاهد من حديث أيب

 ".إايكم  فإايكم  مؤمن،  وهو  يغل  حني  أحدكم  يغل  وال: "بلفظ(  57)  صحيحه
  رأي الباحث: 

ابلتفرد، مل أجده عن ابن عباس إال هبذا اإلسناد، وفيه روح بن صالح، وهو ضعيف، هذا اإلسناد معلول  
 وكذا داود بن حصني.

 الصحيح، كما ذكرت يف دراسة علة احلديث.لكن احلديث حسن من أجل الشاهد  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 4397جممع ملزومئل ) - 1
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 حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عيسى بن حماد بنقال الطبراني:  - 280[ 432]

قال: نا رشدين بن سعد، عن الحسن بن ثوبان، وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي  1زغبة
حبيب، عن علي بن رباح، عن أبي قتادة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 »الشهيد ال يجد ألم القتل، إال كما يجد أحدكم مس القرصة«

 ناد، تفرد به: عيسى بن محاد.ا اإلسال يروى هذا احلديث عن أيب قتادة إال هبذ  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي. 
 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد، تفرد به: 
 عيسى بن محاد.

 وهو مسلسل ابلعلل كما يلي:،  عند الطرباين إال هبذا اإلسناد  قلت: مل أجده من حديث قتادة
 .3، تقدمت ترمجته برقم  فيه أمحد بن رشدين وهو ضعيفأوال:  
وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا، وضعف اهليثمي هذا احلديث من أجله، قال: "رواه اثنيا:  

 .2الطرباين وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف"
 .8، تقدمت ترمجته برقم   احلديثابن هليعة وهو ضعيف يفوأيضا فيه  اثلثا:  

( قال: حدثنا صفوان. 7940) 297/ 2 أخرجه اإلمام أمحدوأما من حديث أيب هريرة فهو صحيح 
م ذيو  ( قال: حدثنا حممد بن بشار، وأمحد بن نصر النيسابوري، وغري واحد، قالوا: حدثنا 1668)  الرتّ 

( قال: أخربان عمران بن يزيد، قال: 4354)، ويف »الكربى«  36/  6صفوان بن عيسى. و »النََّسائي«  
 حدثنا حامت بن إمساعيل. 

 فذكره. عن أيب صاحلكالمها )صفوان، وحامت( عن حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، 
 رأي الباحث:  

سعد، وابن هليعة، معلول ابلتفرد، ال يروى عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد، وفيه رشدين بن  احلديث  هذا  
 حسن من أجل الشاهد الصحيح. ضعيفان، لكن احلديث  ومها
 
 
 

 
 . 360 ك هق   قلم بذ ث  - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: قال الطبراني:  -   313[  433]

نا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن 

ك هذه األمة شيئا هللا عليه وسلم قال: »ال تترالمستورد بن شداد، أن رسول هللا صلى  

 .»من سنن األولين حتى تأتيه

 .ال يروى هذا احلديث عن املستورد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن هليعة  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

األوسط، ورجاله ( قال: "رواه الطرباين يف 12107مل أجد أحدا أخرجه غري الطرباين، وذكره اهليثمي )
 ثقات".

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: ال يروى هذا احلديث عن املستورد إال هبذا اإلسناد، تفرد به: 
 ابن هليعة.

 مل أجده إال هبذا اإلسناد، وابن هليعة ضعيف يف احلديث.قلت:  

 شربا  قبلكم، من   سنن  "لتتبعن :قال  وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  أن  سعيد،  أيب  وله شاهد من حديث
 والنصارى؟  اليهود  هللا،  رسول  اي: قلنا  لسلكتموه،  ضب  جحر  سلكوا  لو  حىت  بذراع،  وذراعا  رب،بش
 مسلم يف صحيحهو   .(7320)و  ،(3456)  البخاري يف صحيحهفمن؟". كما أخرجه  :  قال
(6875  ،6876  ،6877.) 

 حىت  اعةالس  تقوم  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "الوكذا له شاهد من حديث أيب هريرة أن  
: فقال  والروم؛  كفارس  هللا، رسول  اي:  فقيل. بذراع  وذراعا  بشرب،  شربا  قبلها،  القرون  أبخذ  أميت  أتخذ
 (. 7319)  البخاري يف صحيحهكما أخرجه    .أولئك"  إال  الناس  ومن

 رأي الباحث:  
ديث حسن لكن احلهذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة وهو ضعيف،  

 .لالعتضاد ابلشاهد
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الرحمن بن عبد هللا قال الطبراني:  -335[ 434]

أيوب بن موسى، بن عبد الحكم قال: نا أشهب بن عبد العزيز قال: نا ابن لهيعة، أن 

حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما أتى محسرا، 

 .»ك راحلته، وقال: »عليكم بحصى الخذفحر

 .مل يرو هذا احلديث عن أيوب بن موسى إال ابن هليعة، تفرد به: أشهب  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 .مل أجده يف املصادر احلديثية عندي

 :دراسة علة الحديث

 أشهب عن ابن هليعة عن أيوب بن موسى.هذا احلديث أعله الطرباين  

، 1وأشهب بن عبد العزيز ثقة، إلسناد، عند الطرباين يف األوسطابن عمر إال هبذا اقلت: مل أجده عن 
 أيضا.، وكذا فيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين، وهو ضعيف  ابن هليعة، وهو ضعيفلكن املتفرد عنه  

  –  1282) مسلم يف صحيحهوللحديث شاهد من حديث ابن عباس عن الفضل بن عباس، أخرجه 
 الزبري، أيب عن  الليث، أخربين رمح، ابن  وحدثنا ح ليث، حدثنا سعيد، بن قتيبة ( قال: حدثنا268
 هللا صلى هللا رسول رديف وكان عباس بن الفضل عن  عباس، ابن  عن  عباس، ابن  موىل معبد، أيب عن
 انقته،  كاف  وهو  «ابلسكينة  عليكم»  دفعوا  حني  للناس  مجع  وغداة  عرفة  عشية  يف:  قال  أنه  وسلم  عليه
 يزل  مل: »وقال  «ا مرة  به  يرمى  الذي  اخلذف  حبصى  عليكم: »قال  -  م   من  وهو  -  حمسرا  خلد  حىت

 «ا مرة  رمى  حىت  يليب،  وسلم  عليه  هللا  صلى هللا  رسول

 رأي الباحث:  

، ومها ضعيفان، لكن احلديث حسن أمحد بن رشدين، وابن هليعة  وفيههذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد،  
 .الصحيحمن أجل الشاهد  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا الحسن بن سليمان قال الطبراني:  - 342[ 435]  

قال: نا الحجاج بن رشدين بن سعد قال: نا معاوية بن صالح، عن أبي عقبة،  1قبيطة

عن ثوبان، مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان 

 .»ن يديه ومن خلفه»إذا اعتم أرخى عمامته بي

ن، وال يروى عن ثوابن مل يرو هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال احلجاج بن رشدي قال الطبراني:
 إال هبذا اإلسناد.

 تخريج الحديث:

 .بنفس اإلسناد(  2065أخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )

 :دراسة علة الحديث

هذا احلديث عن معاوية بن صاحل إال احلجاج بن رشدين، هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو  
 اإلسناد.وال يروى عن ثوابن إال هبذا  

 " وفيه احلجاج بن رشدين وهو ضعيف".   8499وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بني 
 (.1736لرتمذي )كتفيه. أخرجه ا

هللا عليه وسلم على املنرب، وآخر من حديث عمرو بن احلريث قال: »كأين أنظر إىل رسول هللا صلى 
 (453-  5359)  مسلم يف صحيحهوعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بني كتفيه«. أخرجه  

 رأي الباحث:  

، ومها د بن رشدين، واحلجاج بن رشدين أمح  وفيههذا احلديث معلول ابلتفرد، مل أجده إال هبذا اإلسناد،  
 الصحيح.ضعيفان، لكن احلديث حسن من أجل الشاهد  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يوسف بن عدي قال: نا قال الطبراني:   -  362[  436]

عبد هللا بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن 
 .بي صلى هللا عليه وسلم قال: »الوضوء مما مست النار«عمه عبد هللا بن زيد، عن الن

 مل يرو هذا احلديث عن الزهري إال حممد بن أيب حفصة تفرد به: ابن املبارك.  الطبراني:قال 
 :تخريج الحديث

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.
 :دراسة علة الحديث

يث عن الزهري إال حممد بن أيب حفصة تفرد هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلد
 به: ابن املبارك.

وقال اْبن عدّي: ه َو من  .1قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه حممد بن أيب حفصة، وثّقه اْبن معني
 .4. وقال ابن حجر: "صدوق خيطئ"3. قال الدار قطين: يعترب به2الضعفاء الذين ي كتب حديثهم
 ( 5457)  البخاري يف صحيحه  جابر أخرجه وللحديث شاهد من حديث

 رأي الباحث:  

أعله الطرباين ابلتفرد، وفيه حممد بن أيب حفصة، وهو  خمتلف فيه، لكن احلديث حسن هذا احلديث 
 من أجل الشاهد.
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى الطباع قال الطبراني:  - 416[ 437]

حجير قال: حدثني ن الحجاج بن الحجاج قال: نا سويد بن قال: نا قزعة بن سويد، ع

أنس بن مالك، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من قتل تحت راية عمية، 

 .يقاتل عصبة، أو ينصر عصبة، فقتلته جاهلية«
مل يرو هذا احلديث عن سويد بن حجري إال احلجاج بن احلجاج الباهلي، تفرد به:  قال الطبراني:

 .ة بن سويدقزع 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: ان عبد الواحد بن 3946أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
غياث قال: ان قزعة بن سويد قال: حدثين احلجاج بن احلجاج قال: حدثين سويد بن حجري قال: حدثين 

 أنس بن مالك، فذكره. 

 :دراسة علة الحديث

ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن سويد بن حجري إال احلجاج بن احلجاج عله الطرباين  هذا احلديث أ
 الباهلي، تفرد به: قزعة بن سويد.

، وقال 1ضعيف، قال البخاري: ليس بذاك القوى  وهوقلت: تفرد به قزعة بن سويد، كما قال الطرباين،  
 .2تج بهب حديثه وال حيأبو حامت: ليس بذاك القوى حمله الصدق وليس ابملتني يكت

  -  1850) مسلم يف صحيحهوأما احلديث فله شاهد من حديث جندب بن عبد هللا البجلي أخرجه 
 عن أيب جملز، فذكره. : حدثنا املعتمر، قال: مسعت أيب( قال: حدثنا هرمي بن عبد األعلى، قال57

 رأي الباحث:  

لكن احلديث حسن من أجل و ضعيف، هذا احلديث معلول ابلتفرد، تفرد به قزعة بن سويد، وه
 الشاهد، ما أخرجه مسلم من حديث أيب جملز عن جندب بن عبد هللا، كما مر يف الدراسة.

 

 
 ( 7/192ملتةرو  ملهبع ) - 1
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسماعيل بن أبي أويس قال الطبراني:  - 427[ 438]  

 قال: حدثني أبي، عن العالء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجال،

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: يا رسول هللا، سعر لنا. فقال: »بل جاء 

أدعو هللا« ، ثم جاءه رجل فقال: يا رسول هللا، سعر لنا. فقال: »بل هللا يرفع ويخفض، 

 .وإني ألرجو أن ألقى هللا وليست ألحد عندي مظلمة«
 .ديث العالء بن عبد الرمحن من ح  ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال  قال الطبراني:
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا سليمان، 8852( قال: حدثنا منصور، أخربان سليمان. ويف  )8448)  أخرجه اإلمام أمحد
( قال: حدثنا حممد بن عثمان الدمشقي، أن سليمان بن بالل 3450أخربان إمساعيل. و"أبو داود" )

كالمها )سليمان بن بالل،   ا حي  بن أيوب، حدثنا إمساعيل.( قال: حدثن6521حدثهم. و"أبو يعلى" )
 ل بن جعفر( عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، فذكره.وإمساعي

 :دراسة علة الحديث

 ال يروى هذا احلديث عن أيب هريرة إال من حديث العالء.هذا اإلسناد أعله الطرباين ابلتفرد، قال:  

وصحح  .1ن رجال مسلم، قال ابن حجر: صدوق رمبا وهمصدوق م العالء بن عبد الرمحنقلت: 
. وكذا 2حديثه هذا، قال األرنوط يف حتقيق مسند أمحد: " إسناده صحيح على شرط مسلم"العلماء 

 صححه األلباين يف تعليقه على سنن أيب داود.
 وللحديث شاهد من حديث أنس، وأيب سعيد اخلدري.

وقال األرنوط: إسناده صحيح على   .(14057(، و)12591)  أخرجه اإلمام أمحدوأما حديث أنس ف
 رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة، فمن رجال مسلم.شرط مسلم، 

 (.  11809) برقم  أخرجه اإلمام أمحدوأما حديث أيب سعيد اخلدري ف

 رأي الباحث:  

، وحديثه يوافق ما ثبت هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد العالء بن عبد الرمحن، لكنه من رجال مسلم
 وسلم.عن رسول هللا صلى هللا عليه  
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الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي قال الطبراني:  - 436[ 439]

قال: نا عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي بكر بن حفص، عن عبد 

يكنى أبا تمام أهدى إلى رسول عن أبيه، أن رجال، من ثقيف  ،هللا بن عامر بن ربيعة

هللا صلى هللا عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إنها قد 

حرمت يا أبا تمام« ، فقال له: يا رسول هللا، فأستنفق ثمنها؟ فقال له النبي صلى هللا 

 .عليه وسلم: »إن الذي حرم شربها حرم ثمنها«
حلديث عن أيب بكر بن حفص إال زيد بن أيب أنيسة وال يروى عن عامر مل يرو هذا ا قال الطبراني:

 .بن ربيعة إال هبذا اإلسناد
 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.
 :دراسة علة الحديث

 زيد بن أيب أنيسة.  بتفردهذا احلديث أعله الطرباين  

خليد، وعبد هللا بن جعفر الرقي، وعبيد هللا بن قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، ورجاله ثقات، أمحد بن  
 . 260عمرو )ثالثتهم( ثقات، وتقدم ترامجهم يف احلديث رقم  

 .201برقم    تقدمت ترمجتهوكذا زيد بن أيب أنيسة ثقة،  
 .  1ين، وثقه ابن حجروأبو بكر بن حفص، هو عبد هللا بن حفص بن عمر أبو بكر املد

ابن حجر يف التقريب، وقال: "ولد على عهد النيب صلى هللا عليه وعبد هللا بن عامر بن ربيعه ذكره 
 .2وسلم وألبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي"

(،  68  –  1579)  مسلم يف صحيحه(، و 2041)  أخرجه اإلمام أمحدوله شاهد من حديث ابن عباس  
 (.11042والبيهقي )

 (. 9048 املعجم األوسط )وكذا له شاهد آخر من حديث جابر بن عبد هللا، أخرجه الطرباين يف
 رأي الباحث:   

هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، لكن رجاله ثقات، وأيضا له شاهد من حديث ابن عباس، وآخر من 
 اسة علة احلديث آنفاً.حديث جابر بن عبد هللا، كما مّر يف در 

 
 

 
 ( 3277ملتقذوح ) - 1
 ( 3403ملتقذوح ) - 2



 
681 

 

الباب الثاني                                    ة في المعجم األوسط ولمعلاألحاديث ال

   
لطباع حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى اقال الطبراني:  - 445[ 440]

قال: نا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب، عن أبيه، عن جده عن أبي بن كعب، 

أنه قال: يا رسول هللا، ما جزاء الحمى؟ قال: »تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج 

عليه قدم، أو ضرب عليه عرق«  فقال: اللهم إني أسألك حمى ال تمنعني خروجا في 

 .، وال مسجد نبيك، فلم يمس أبي قط إال وبه حمىسبيلك، وال خروجا إلى بيتك
 مل يرو هذا احلديث عن معاذ بن حممد بن أيب، إال حممد بن عيسى الطباع.  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

(   1/255(، ومن طريق الطرباين ذكره أبو نعيم يف حلية األولياء )540املعجم الكبري )أخرجه الطرباين يف  
أمحد بن خليد احلليب، ثنا حممد بن عيسى الطباع، ثنا معاذ بن حممد بن معاذ بن  قال الطرباين: حدثنا

 أيب بن كعب، عن أبيه، عن جده، عن أيب بن كعب رضي هللا عنه فذكره. 

 :دراسة علة الحديث

" مل يرو هذا احلديث عن معاذ بن حممد بن أيب، إال حممد بن هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: 
 الطباع".  عيسى

 (.4رقم )  قلت: حممد بن عيسى الطباع ثقة، وتقدم دراسة هذا اإلسناد يف احلديث
 وفيه معاذ بن حممد، وأبوه، وجده يف مرتبة أن ال يقبل تفردهم.

 . 1"يف الضعيفة هذا احلديث وقال: "وهذا إسناد ضعيف معاذ بن حممد وأبوه وجده جماهيل  وأورد األلباين  
(، وابن أيب الدنيا يف الكفارات 995)  يف مسنده  يث أيب سعيد أخرجه أبو يعلىحدله شاهد من  قلت:  

 جيد".. وقال حسني سليم أسد حمقق مسند أيب يعلى "إسناده  (10)

 رأي الباحث:   

هذا اإلسناد أعله الطرباين بتفرد حممد بن عيسى الطباع عن معاذ بن حممد، وحممد بن عيسى ثقة، ومعاذ 
 حسن من أجل حديث أيب سعيد اخلدري.  احلديث  مل يوثقه غري ابن حبان، لكن   مقبول، وأبوه، وجده

 
 

 

 
 ( 3387ملض دف  ) - 1
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا الحميدي قال: نا محمد بن قال الطبراني:   -  457[  441]

، 1إسماعيل بن أبي فديك قال: حدثني سعيد بن سفيان األسلمي، عن جعفر بن محمد

وسلم: »إن هللا ل رسول هللا صلى هللا عليه عن أبيه، عن عبد هللا بن جعفر قال: قا

 .تبارك وتعالى مع المدين حتى يقضي دينه، ما لم يكن دينه فيما يكره هللا«

 .ال يروى هذا احلديث عن عبد هللا بن جعفر إال هبذا اإلسناد، تفرد به: ابن أيب فديك  قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

عن إبراهيم بن املنذر احلزامي. والبزار يف مسنده  (2409(. وابن ماجة )2637أخرجه الدارمي )
( قال: حدثنا حممد بن احلسن املعروف اببن أيب علي الكرماين. والطرباين يف املعجم الكبري 2243)
نعيم ضرار   أيب  من طريق(  2205عبد هللا بن الزبري احلميدي. واحلاكم يف املستدرك )  من طريق(  184)

املنذر، حممد بن احلسن، احلميدي، أبو نعيم ضرار بن صرد( عن حممد ن أربعتهم )ابراهيم ب بن صرد.
 بن إمساعيل بن أيب فديك، حدثنا سعيد بن سفيان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، فذكره.

 :دراسة علة الحديث

 .ابن أيب فديكبتفرد  هذا احلديث أعله الطرباين  
قال الذهيب: "صدوق مشهور حيتج به يف فديك، قلت: ابن أيب فديك، هو حممد بن إمساعيل بن أيب 

وفيه سعيد بن سفيان األسلمي   .2ووثقه مجاعة"  ." وقال: "قال ابن سعد وحده: ليس حبجة.الكتب الستة
 .3ذكره ابن حجر، وقال: "مقبول"

وقال احلاكم يف املستدرك عقب هذا احلديث: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه "وشاهده حديث 
 .4أقره الذهيبمة". و أيب أما

 (. 1591وله شاهد من حديث عائشة أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري حتت ترمجة سعيد بن سفيان )
 رأي الباحث:   

هذا احلديث أعله الطرباين بتفرد ابن أيب فديك، لكنه ثقة، حمتج به، وفيه سعيد بن سفيان، وهو مقبول، 
 عائشة، كما ذكرت يف دراسة العلة. شاهد من حديثال يقل عن درجة احلسن، ومع ذلك له  

 
 ( 950معاني  صلو  اقدهللا إمةم. ملتقذوح )بن ابري بن   ك ج فذ بن حممل - 1
 ( 7236مملدزمن ) - 2
 ( 2324ملتقذوح ) - 3
 ( 2205مملاتلره ) - 4
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبيد بن جناد قال: نا قال الطبراني:  - 462[ 442]

سليمان بن حيان أبو خالد األحمر، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر 

 .قال: »وقت للنفساء أربعين يوما«
 .بو خالداحلديث عن أشعث إال أمل يرو هذا    قال الطبراني:

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.

 :دراسة علة الحديث

 مل يرو هذا احلديث عن أشعث إال أبو خالد.  هذا احلديث أعله الطرباين ابلتفرد، قال: "

 قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد.

 .1خيطئوأبو خالد هو سليمان بن حيان، قال احلافظ: صدوق  

رواه الطرباين يف األوسط، وفيه أشعث "  أجل أشعث بن سوار، قال يف جممع الزوائد:  وأعله اهليثمي من 
 . 2بن سوار، وثقه ابن معني، واختلف يف االحتجاج به"

 .3قلت: ضعفه احلافظ، قال: ضعيف

( وابن ماجه 1/229)( والدارمي 139وأما احلديث فيشهد له حديث أم سلمة ما أخرجه الرتمذي )
ظ: كانت النفساء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طلس أربعني يوماً. ( وغريهم بلف648)

 وإسناده حسن.

 رأي الباحث:   

 هذا احلديث معلول ابلتفرد، وفيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف، لكن احلديث حسن من أجل الشاهد. 

 
 ( 2547ملتقذوح ) - 1
 ( 1545جممع ملزومئل ) - 2
 ( 524ملتقذوح ) - 3
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 الباب الثالث
 الطبرانياألحاديث التي سكت عنها اإلمام  

    
 مهيد وثالثة فصول:وفيه ت   

معلولة األحاديث التي سكت عنها وهي الفصل األول:    
 . باالختالف

األحاديث التي سكت عنها وهي معلولة  الفصل الثاني:   
 . بالتفرد 

األحاديث التي سكت عنها وهي  الفصل الثالث:    

 .صحيحة
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 تمهيد: 
ملسكوت عنها( أي اليت سكت عنها من هذه الرسالة: يتعلق )ابألحاديث االثالث  الباب  هذا هو  

 ومل يعلق عليها شيئاً.  اإلمام الطرباين،
سكت عنه اإلمام الطرباين يف موضع، مث ذكره مكررا يف موضع آخر من نفس الكتاب، وذكر   ومنها ما

  علته.علته، ومنها ما سكت عنه يف األوسط، وأورده يف الصغري، أو الكبري وبني

 فيها االختالف يف املنت أو السند أو فيهما معاً.   ا( منها ماوهذه األحاديث )املسكوت عنه
 اإلمام الطرباين رمحه هللا.فمنها ما هو صحيح، وضعيف أو معلٌّ وهو قليل عند  ومنها ما فيه التفرد  

 ف أو ابلتفرد.وقد درست األحاديث ودراسة العّلة فيها سواًء كان احلديث معلوالً ابالختال
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 الفصل األول

 مألحندفث ملته و ت ع هن  هه ملنولس ةنالختلف          

 
 )خمسة أحاديث( وفيه مبحثان:     

األحاديث التي سكت عنها وفيها االختالف في اتصال  المبحث األول: 
 اإلسناد

األحاديث التي سكت عنها وفيها االختالف في إبدال  المبحث الثاني: 
 اإلسناد
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 المبحث األول

 سكت عنها األحاديث التي

 وفيها االختالف في اتصال اإلسناد 
 حديثان وفيه 
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زكريا بن يحيى، كاتب قال الطبراني:  – 214[443] 

عن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير 1العمري قال: نا رشدين بن سعد  

لى بن أمية، عن أبيه، وعمه، الهمداني، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يع

رجل رجال، أنهما خرجا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة تبوك، فعض 

فانتزع يده من فمه، فانتزع ثنيته، فجاء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يطلب 

القصاص، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »أفكان يدع يده في فيك تقضمها كما 

 فأبطلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.يقضم الفحل؟«. 
 تخريج الحديث:

دثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إمساعيل ابن علية، أخربان ( قال: ح2265)  البخاري يف صحيحهأخرجه  
( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج. ويف 22975ابن جريج. ويف )

( قال:  6893سعيد، حدثنا حممد بن بكر، أخربان ابن جريج. ويف )  ( قال: حدثنا عبيد هللا بن4417)
( قال: حدثنا شيبان بن 22- 1674) مسلم يف صحيحهوأخرج حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. 

 ( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا أبو أسامة، أخربان ابن جريج. 23فروخ، حدثنا مهام. ويف )

 ( عن عن عطاء بن أيب رابح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه.كالمها )ابن جريج، ومهام

( قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن 2656وأخرجه ابن ماجه يف سننه )
( قال: أخربين عمران بن بكار، قال: 6941الكربى ) يفالنسائي سليمان، عن حممد بن إسحاق. و 

( 5791بن إسحاق. واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني )  حدثنا حممد حدثنا أمحد بن خالد، قال:
 العباس حممد بن يعقوب، ثنا أمحد بن عبد ا بار، ثنا يونس بن بكري، عن ابن إسحاققال: حدثنا أبو  

 عن عطاء بن أيب رابح، عن صفوان بن عبد هللا، عن عميه سلمة بن أمية، ويعلى بن أمية.

( وحدثنا أمحد بن رشدين املصري، واحلسني بن إسحاق 652جم الكبري )وأخرج الطرباين يف املع
نا زكراي بن حي  كاتب العمري قال ثنا رشدين، عن يونس بن يزيد، عن حممد بن إسحاق، التسرتي، قاال ث

 عن خالد بن كثري اهلمداين، عن عطاء بن أيب رابح به.

 

 

 
 ( 212بلأ مملصنف  ام ملانل من "وكنم"  ةل: و"ابن وكنم" ابطفهللا ابرى سنل معلوم ر ث )  - 1
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 دراسة العلة في الحديث: 

اين، وظهر يل من ختريج احلديث أنه يرويه ابن جريج ومهام كالمها من هذا احلديث سكت عنه الطرب 
أمية فقط، ورواه حممد بن إسحاق من حديث يعلى بن أمية، وسلمة بن أمية كليهما، حديث يعلى بن 
 ومل يتابعه أحد.

 .1قال حمقق السنن النسائي الكربى عبد هللا الرتكي: "مل يذكر سلمة بن أمية إال يف هذه الرواية"

 وفيه علة أخرى:

 رواه حممد بن إسحاق فاختلف عنه؛
عن حممد  (أربعتهم)، ويونس بن بكري عبد الرحيم بن سليمانروى أمحد بن خالد، وأبو خالد األمحر، 

 بن إسحاق عن عطاء بن أيب رابح.
 فخالفه يونس بن يزيد فرواه عن حممد بن إسحاق عن خالد بن كثري اهلمداين عن عطاء بن أيب رابح.

 .بن أيب رابح  ءبني حممد بن إسحاق وعطا  "خالد بن كثري"فزاد فيه    
ويونس بن يزيد صاحب كتاب، إذا حدث عن كتابه فهو ثقة، لكن إذا حدث عن حفظه فيهم، تقدمت 

 .145ترمجته برقم  
وكذا السند إيل يونس ليس بصحيح، ألن فيه أمحد بن حممد بن احلجاج، وجد أبيه رشدين بن سعد، 

 يفان.ومها ضع

 :رأي الباحث

الطرباين، فظهر أن يونس بن يزيد رواه عن حممد بن إسحاق عن خالد بن كثري هذا احلديث سكت عنه  
 اهلمداين عن عطاء.

 ورواه الناس عن حممد بن إسحاق عن عطاء بن أيب رابح. ومل يذكروا فيه خالد بن كثري.
 فَيهم.ويونس بن يزيد ثقة إذا حدث عن كتابه، وإذا حدث عن حفظه  

 ج، وجد أبيه رشدين بن سعد، ومها ضعيفان.وكذا فيه أمحد بن حممد بن احلجا 
 وأما احلديث فهو صحيح، خمرج يف الصحيحني.

 
 

 
 (6941د  سنن ملناةئي حتت معلوم ر ث )حتق - 1
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حدثنا أحمد بن عمرو، نا عبد هللا بن عمران قال: نا قال الطبراني:  - 478[444] 

ال سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ق

تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على النبي: »ليس على األمة حد حتى 

 المحصنات«

 تخريج الحديث:

( قال: ان سفيان، عن عمرو بن دينار. وعبد الرزاق يف مصنفه 615أخرجه سعيد بن منصور يف تفسريه )
قال: حدثنا ابن عيينة، (  28297( قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح. وابن أيب شيبة )13619)

 مها )ابن أيب جنيح، وعمرو بن دينار( عن جماهد، قال: قال ابن عباس موقوفا.عن عمرو.كال

( قال حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن 616وأخرج سعيد بن منصور يف تفسريه )  
 سعيد بن جبري، عن ابن عباس موقوفاً.

رو. وابن شاهني يف حدثنا أمحد بن عم - 478 ( قال:3834وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
 ( قال: حدثنا حي  بن حممد بن صاعد.673انسخ احلديث ومنسوخه )

كالمها )أمحد بن عمرو، وحي  بن حممد بن صاعد( عن عبد هللا بن عمران قال: ان سفيان، عن مسعر، 
 عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس مرفوعاً.

 سة العلة في الحديث: درا

( قال: مل يرفع هذا احلديث 3834هذا احلديث سكت عنه الطرباين، مث أورده يف نفس الكتاب برقم )
 عن سفيان إال عبد هللا بن عمران العابدي ".

قلت: رواه سعيد بن منصور، وعبد الرزاق وأبو بكربن أيب شيبة ثالثتهم عن سفيان موقوفا على ابن 
 عباس.

 د هللا بن عمران العابدي فرواه عن سفيان مرفوعاً.وخالفهم عب
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. وذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات"، وقال: خيطئ 1عبد هللا بن عمران صدوق قال أَب و حامت: صدوقو 

 .3. وقال احلافظ ابن حجر: صدوق معمر2وخيالف

صلى هللا عليه من قول النيب وهذا خطأ، ليس هذا ( "16911قال البيهقي يف معرفة السنن واآلاثر )
( قال: "وقد رواه سعيد بن منصور، وغريه عن 16912وسلم، إمنا هو من قول ابن عباس" ويف )

 سفيان، موقوفا".

 رأي الباحث

هذا احلديث أخطأ فيه عبد هللا بن عمران العابدي فرفعه، وهو موقوف على ابن عباس، كما رواه 
 الثقات عن سفيان.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (603ر ث   5/130معذح وملت لول ) - 1
 ( 13884ملثقةت كبن ربةن ) - 2
 ( 3510ملتقذوح ) - 3
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 الثاني المبحث
 األحاديث التي سكت عنها 

 االختالف في إبدال اإلسناد وفيها
 وفيه أربعة أحاديث 
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وعن النعمان بن المنذر، عن سليمان بن موسى، عن  قال الطبراني: -49[445] 

عطاء، عن ابن عباس، أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: »من جاء إلى 
 .الجمعة فليغتسل«
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن 1373(، ويف مسند الشاميني )11468أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
حممد بن حي  الدمشقي، حدثين أيب، عن أبيه، عن أيب وهب، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أيب 

البيهقي  ،(1038)واحلاكم يف املستدرك  ،(2419أخرجه أمحد يف مسنده ). و رابح، عن ابن عباس
 .( عن عكرمة عن ابن عباس1407)

 .( من طريق طاوس عن ابن عباس848) مسلم يف صحيحه( و 884) البخاري يف صحيحهوأخرج 
ولفظ البخاري " قال طاوس: قلت البن عباس: ذكروا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: »اغتسلوا 

أصيبوا من الطيب« قال ابن عباس: أما الغسل يوم ا معة واغسلوا رءوسكم، وإن مل تكونوا جنبا و 
 .فنعم، وأما الطيب فال أدري"
 دراسة العلة في الحديث: 

، فتبني يل بعد التخريج أن الطرباين رواه يف األوسط عن أمحد بن حممد هذا احلديث سكت عنه الطرباين
لشاميني عن أمحد بن حممد ورواه يف الكبري، ومسند ا  بن حي  عن أبيه عن جده، عن النعمان بن املنذر.

عن أبيه عن جده عن أيب وهب.كالمها )النعمان بن املنذر، وأبو وهب( عن سليمان بن موسى عن 
 عباس.عطاء عن ابن 

ومل أجده عن النعمان إال هبذا الطريق، وكذا مل أجده عن أيب وهب إال هبذا اإلسناد، فهذا اضطراب يف 
عبيد هللا بن وهب كالمها من شيوخ حي  بن محزة، وكذا كالمها   اإلسناد، النعمان بن املنذر، وأبو وهب

 من تالميذ سليمان بن موسى. 
راوي، والغالب الظن أنه من شيخ الطرباين أمحد بن حممد، ألنه فال أدري أيهما صحيح، فهو وهم من ال

 ضعيف، وخاصة عن أبيه.
سى ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: ومل أجده عن سليمان بن موسى إال هبذا الطريق، وسليمان بن مو 

 .1" صدوق فقيه ىف حديثه بعض لني، وخولط قبل موته بقليل"
 رأي الباحث

رباين، وهو معلول اب رح يف الراوي، وكذا معلول ابالضطراب، كما بينت هذا احلديث سكت عنه الط
 يف دراسة العلة.

 لى هللا عليه وسلم.وأما األمر ابالغتسال يوم ا معة، فقد صح عن رسول هللا ص
 

 ( 2616ملتقذوح ) - 1
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قال: نا حجاج بن  1حدثنا أحمد بن زياد الحذاء الرقي قال الطبراني:  - 77 [446]

محمد األعور قال: نا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي 
صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: »من جلس في 

قل قبل أن يقوم: سبحانك وبحمدك، ال إله إال أنت، أستغفرك مجلس كثر فيه لغطه فلي
 له ما كان في ذلك المجلس«. وأتوب إليك، فإنه يغفر

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو عبيدة بن أيب السفر الكويف 3433والرتمذي )، (10415أخرجه أمحد يف مسنده )
( قال: حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا 1969)وامسه أمحد بن عبد هللا اهلمداين. واحلاكم يف املستدرك  

عن حجاج، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن   -ثالثتهم   األزرق.الشافعي، ثنا حممد بن الفرج 
 سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة.

موسى حدثنا حممد بن إبراهيم بن جناد قال: حدثنا  قال  (2/155)وأخرج العقيلي يف الضعفاء الكبري  
 . قوله.هللا بن عتبةبن إمساعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل، عن عون بن عبد 

 دراسة العلة في الحديث:  

 رواه سهيل فاختلف عنه؛ذكره الطرباين وسكت عنه،  
 روى ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعاً.

 .2 بن عتبة قوله، كما أخرجه البخاري يف التاريخ الكبريوروى وهيب عن سهيل عن عون بن عبد هللا
ابن جريج: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ال  مذي بعد إيراده من طريق وقال الرت 

 .3نعرفه من حديث سهيل إال من هذا الوجه"
إال أن  عقبه " هذا اإلسناد صحيح على شرط مسلممن طريق ابن جريج فاحلاكم يف املستدرك أورده و 

ن أبيه، عن كعب األحبار من قوله البخاري قد علله حبديث وهيب، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، ع
 .4فاهلل أعلم"

قلت: وهم احلاكم يف ذلك فليس يف هذا السند ذكر لكعب االحبار، والصواب عن عون بن عبد هللا 
 بن عتبة.

قال: "قال يل ابن سالم: أخربان  ،أيب صاحلوقول البخاري هذا يف التاريخ الكبري حتت ترمجة سهيل بن 
خملد بن يزيد، أخربان ابن جريج، أخربين موسى بن عقبة، عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب 

 هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: من جلس فقال: سبحانك ربنا وحبمدك، فهو كفارة.
 

 ( 111جمهكل. إرشةي ملقةصي ومللمي ) - 1
 (2120ملتةرو  ملهبع لربخةري ) - 2
 ( 3433جةمع ملرتماي ) - 3
 ( 1969حةكث )مملاتلره لر  - 4
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 بن عتبة، قوله.عبد هللا  وقال موسى: عن وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن 

 .1ومل يذكر موسى بن عقبة مساعا من سهيل، وحديث وهيب أوىل"
وذكر احلافظ قول احلاكم يف "النكت"، فعقبه بقوله: "وهذا الذي ذكره ال وجود له عن البخاري، وإمنا 

 ذكر الذي أعله البخاري يف مجيع طرق هذه احلكاية ما رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد هللا ال
 .2ك أعله أمحد بن حنبل وأبو حامت وأبو زرعة"اب فيه البتة، وبذلكع

قال الدارقطين: "وخالفهم و َهيب ، كما واإلمام البخاري مل ينفرد بتعليله هذا، بل قد سبقه اإل مام أمحد
بن خالد: رواه عن سهيل عن عون بن عبد هللا قولَه. وقال أمحد بن حنبل: حّدث به ابن جريج عن 

ة، وفيه وهم، والصحيح قول و هيب. وقال ]يعين: أمحد[: وأخشى أن يكون ابن جريج سى بن عقبمو 
 .3دّلسه عن موسى بن عقبة: أخذه من بعض الضعفاء عنه. والقول كما قال أمحد"

 وقد أعله هبذا اإلمامان أبو حامت، وأبو زرعة الرازاين.
، فقاال: هذا -فذكر احلديث-ج ه ابن جريقال ابن أيب حامت: "سألت أيب وأاب زرعة عن حديث روا

خطأ، رواه و هيب عن سهيل عن عون بن عبد هللا موقوف، وهذا أصحُّ. قلت أليب: الوهم  ممّن هو؟ 
قال: حيتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، وحيتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن يكون ابن جريج 

من بعض الضعفاء. مسعت أيب مرة  وسى، أخذهدّلس هذا احلديث عن موسى بن عقبة ومل يسمعه من م
أخرى يقول: ال أعلم روى هذا احلديث عن سهيل أحٌد إالَّ ما يرويه ابن جريج عن موسى، ومل يذكر 

 .4ابن جريج فيه اخلرب، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أيب حي ، إذ مل يروه أصحاب سهيل"
 .5هذا أوىل"، وقال: "حديث ابن جريج  بعد  حديث وهيب  وبه أعله العقيلي يف الضعفاء الكبري: ذكر

 رأي الباحث

وهيب عن سهيل عن عون بن  موقوف ما رواه هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو معلول حبديث
 قوله.  عبد هللا
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زكريا بن يحيى، كاتب قال الطبراني:  - 327[447]

بن يزيد، عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يونس  العمري قال: نا رشدين، عن
الحارث، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي، أنه سمع عبد هللا بن 
عمرو، يقول: دخلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى  ثوب معصفر، فكرهه 

 .حين رآه علي، وقال: »إنما هذه ثياب الكفار«

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا 6821( و )6536( قال: حدثنا حي ، عن هشام الدستوائي. ويف )6513)د  أخرجه أمح
( قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخربان هشام )ح( وعبد 6931وكيع، حدثنا علي بن املبارك. ويف )

مسلم يف ( قال: حدثنا عبد امللك بن عمرو، حدثنا هشام. و 6972الصمد. قال: حدثنا هشام. ويف )
(  2077( قال: حدثنا حممد بن املث ، حدثنا معاذ بن هشام، حدثين أيب. ويف )22  -  2077)  صحيحه

قال: وحدثنا زهري بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخربان هشام )ح( وحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، 
 يل( قال: أخربان إمساع 9569(، ويف "الكربى" )5316حدثنا وكيع، عن علي بن املبارك. و"النسائي" )

كالمها )هشام الدستوائي، علي .بن مسعود. قال: حدثنا خالد، وهو ابن احلارث. قال: حدثنا هشام
بن املبارك( عن حي  بن أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث، عن خالد بن معدان، عن جبري بن 

 نفري، فذكره.

 دراسة العلة في الحديث: 

، وال عن زيد إال رشدين يمن خترجيه أنه مل يرو عن يونس بن   وتبني يل  ذكره الطرباين وسكت عن حكمه،
 رشدين إال زكراي بن حي ، تفرد به أمحد بن رشدين.

 ورواه الناس عن هشام الدستوائي وابن املبارك كالمها عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن ابن معدان.
يد عن حممد بن  إسحاق بن يونس بن يز ورواه أمحد بن رشدين عن زكراي بن حي  عن رشدين، عن 

 "حممد بن إسحاق بن إبراهيم" مكان "حممد بن إبراهيم".  إبراهيم بن احلارث عن خالد بن معدان. فقال
ورشدين بن سعد، وأمحد بن رشدين ضعيفان، وكذا يونس بن يزيد صاحب كتاب، ويهم إذا حدث عن 

 ، فهو وهٌم من يونس أو من بعده.1حفظه

 الباحثرأي 

حممد بن "إببدال الراوي يف اإلسناد، ألن احملفوظ هو  سكت عنه الطرباين، وهو معلول، هذا احلديث
بن إبراهيم بن  إسحاقحممد بن "عن خالد بن معدان، ويف إسناد الطرباين هو  "إبراهيم بن احلارث

 عن خالد بن معدان.  "احلارث

 
 .145_ ت دمت تجيإلته اله ملحدفث رقي  1
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بي مريم قال: رشدين قال: نا سعيد بن أحدثنا أحمد بن قال الطبراني:  - 352[448]

، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن 1أنا يحيى بن أيوب، وابن لهيعة، عن عقيل بن خالد
ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن أبي هريرة، عن رسول 

 .2هللا صلى هللا عليه وسلم مثله
 :تخريج الحديث

(، وأبو عوانة يف مستخرجه 272ز ي يف السنة )حممد بن نصر بن احلجاج املَْروَ أخرجه أبو عبد هللا 
( قاال: حدثنا حممد بن حي ، ثنا سعيد بن أيب مرمي، أنبا حي  بن أيوب، وابن هليعة عن عقيل، 4107)

 .عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبري، وعبيد هللا بن عبد هللا، عن أيب هريرة فذكره

نا إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا ابن مبارك، عن يونس )ح( وعلي ( قال: حدث3209أخرجه أمحد )و 
( قال: حدثنا حجاج، حدثنا ليث، 9834بن إسحاق، قال: أخربان عبد هللا، قال: أخربان يونس. ويف )

( قال: 10717)( قال: حدثنا عثمان بن عمر، أخربان يونس. ويف  10712قال: حدثين عقيل. ويف )
( قال: حدثنا عبدان، 5111و  5110" )البخاري يف صحيحهان مالك. و"حدثنا عثمان بن عمر، أخرب 

( قال: حدثنا عبد هللا بن 35 – 1408) مسلم يف صحيحهأخربان عبد هللا، قال: أخربين يونس. و 
صار، من ولد أيب مسلمة بن قعنب، حدثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز )قال ابن مسلمة: مدين من األن

( قال: وحدثين حرملة بن حي ، أخربان ابن وهب، 36 -1408( . ويف )أمامة بن سهل بن حنيف
( قال: حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا عنبسة، أخربين يونس. 2066أخربين يونس. و"أبو داود" )

هاب بن حي  ( قال: أخربان حممد بن يعقوب بن عبد الو 5398(، ويف "الكربى" )3289و"النسائي" )
 لزبري بن العوام، قال: حدثنا حممد بن فليح، عن يونس.بن عباد بن عبد هللا بن ا

أربعتهم )يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، ومالك، وعبد الرمحن بن عبد العزيز( عن ابن شهاب الزهري، 
 عن قبيصة بن ذؤيب، فذكره.
 دراسة العلة في الحديث: 

 سكت الطرباين عن هذا احلديث.
 ة بن ذؤيب عن أيب هريرة.روى مجاعة عن ابن شهاب الزهري عن قبيص

 وروى عقيل عن الزهري فاختلف عنه؛
 روى حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهري عن قبيصة عن أيب هريرة.

فخالفه سعيد بن أيب مرمي فرواه عن ابن هليعة، وحي  بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة، 
 بن عبد هللا بن عتبة عن أيب هريرة.  وقبيصة، وعبيد هللا

 
 (. 6546 ك هق  هبت  لكذجل معةاظ يف ملتقذوح ) - 1
تَِهن  أَْ  َعنَ  َخنلَتَِهن " 351_  هو اله ملحدفث رقي  2  "عََه  أَْع تُْ َ َح مْلإَلْجأَةُ َعنَ  َعإلع
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 زاد يف اإلسناد عروة، وعبيد هللا بن عبد هللا، ومل يتابعه أحد.ف
حي  بن ومتابعه . وفيه ابن هليعة وهو ضعيف، 2وسعيد بن أيب مرمي ثقة ثبت، تقدمت ترمجته برقم   

الذهيب: له غرائب ومناكري يتجنبها أرابب الصحاح، وينقون حديثه، وهو حسن   فيه  الغافقي، قال  أيوب
 .  1احلديث

ية حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهري يوافق ما رواه الناس عن الزهري، ورواية سعيد هذا مل وروا
 يتابعه أحٌد.

 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن ابن شهاب عن قبيصة، وعروة، وعبيد هللا بن عبد هللا إال 
 ه: سعيد بن أيب مرمي.تفرد بوال عن عقيل إال ابن هليعة، وحي  بن أيوب،  عقيل، 

يد ورواية حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهري يوافق ملا رواه الناس عن الزهري، ليس فيه عروة، وعب
 هللا بن عبد هللا، وهو الصحيح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 8/6سع أابالم ملنبالء ) - 1
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 الفصل الثاني 
األحاديث التي سكت عنها وهي معلولة  

 بالتفرد 

 حديثا( 17) وفيه ثالثة مباحث 

األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهي معلولة : المبحث األول      
 بالجرح في الراوي 

األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهي معلولة : المبحث الثاني     
 لجهالة الراوي 

األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهي معلولة : المبحث الثالث     
 الستمراره في  

 طبقات متأخرة 
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 المبحث األول
 األحاديث التي سكت عنها

 وفيها التفرد وهي معلولة بالجرح في الراوي 

 عشر حديثاوفيه إحدى 
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دثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبو المغيرة قال: قال الطبراني: ح – 12[449] 

أن رسول هللا نا مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبيه، عن أنس بن مالك،  
 .صلى هللا عليه وسلم لم يدعنا في لبس من ديننا، »نهانا عن النفخ في الشراب«

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.
 دراسة العلة في الحديث: 

 ذكره الطرباين وسكت عنه، مل أجده عن أنس بن مالك إال هبذا اإلسناد. 
 .1وقال: "رواه الطرباين يف األوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف"وأورده اهليثمي يف جممع الزوائد،  
 .2ال احلافظ: "مرتوك ورماه أمحد ابلوضع"قلت: مبشر بن عبيد متهم، ق

( يرويه أيوب بن حبيب موىل سعد بن 1887وله شاهد من حديث أيب سعيد اخلدري أخرجه الرتمذي )
ان بن احلكم، فدخل عليه أبو سعيد اخلدري، فقال أيب وقاص عن أيب املث  ا هين قال: كنت عند مرو 

أنّه هنى عن النفخ يف الشراب؟ فقال -ى هللا عليه وسلمصل -له مروان بن احلكم: أمسعت من رسول هللا  
صلى -له أبو سعيد: نعم، فقال له رجل: اي رسول هللا، إين ال أروى من نـََفس واحد، فقال له رسول هللا  

قال  قدح عن فيك، مث تنفس" قال: فإين أرى القذاة فيه، قال "فأهرقها"."فأبن ال -هللا عليه وسلم
 .3صحيح"الرتمذي: "حسن  
( من طريق ابن شهاب الزهري عن عبيد هللا بن عبد 1366( وابن ماجه )3722وأخرج أبو داود )

َمة القدح، عن الشرب من ثـَلْ   -صلى هللا عليه وسلم-هللا بن عتبة عن أيب سعيد أنّه قال: هنى رسول هللا  
 وأن ينفخ يف الشراب.

 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو معلول اب رح يف الراوي، وهو مبشر بن عبيد، وهو مرتوك، 
 ورماه أمحد ابلوضع. 

وأما النهي عن النفخ يف الشراب فقد صح من حديث أيب سعيد اخلدري، وهو صحيح، لكن ال يقوي 
 جدا، ال يتقوي من أجل الشاهد.  هذا احلديث ألن هذا ضعيف

 
 
 

 
 8237جممع ملزومئل  - 1
 (6467 قذوح ملتهاوح )  - 2
 ( 1887سنن ملرتماي ) - 3
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  – 114[450] 

بن سليمان الجعفي قال: حدثني عمي عمرو بن عثمان قال: حدثني عمي أبو مسلم، 
قائد األعمش، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي 

لجبريل: »هل يصلي ربك؟ قال: نعم. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هريرة، أن 
 .قلت: وما صالته؟ قال: سبوح قدوس، سبقت رحمتي غضبي«

 تخريج الحديث:

قال: حدثنا أمحد بن حي  بن خالد بن حبان الرقي أبو  (43أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
ا عفي، حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبو   العباس املصري مبصر، حدثنا حي  بن سليمان

عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة،   ،مسلم قائد األعمش  
 فذكره.

 دراسة العلة في الحديث:  

 الطرباين يف األوسط، وسكت عنه.ذكره  

 مسلم تفرد به ا عفي.  وذكر يف الصغري فأعله ابلتفرد، قال: مل يروه عن األعمش إال أبو

 . 40قائد األعمش ضعيف، تقدمت ترمجته برقم   قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وأبو مسلم

جرحا وال تعديال، وذكره احلافظ يف ، ومل يذكر فيه  1وعمرو بن عثمان ذكره البخاري يف التاريخ لكبري
 .2اللسان، وقال: رمبا خالف

 .3فة، وقال: "موضوع هبذا التمام"هذا احلديث أورده األلباين يف الضعي

 وأعله الدار قطين ابملخالفة، ذكره يف العلل، وقال: فقال: يرويه األعمش، واختلف عنه؛

ن مرة، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب ))فرواه أبو مسلم قائد األعمش، عن األعمش، عن عمرو ب
 هريرة.

 يه وسلم.وقال مرة: عن جابر بن عبد هللا، عن النيب صلى هللا عل

 
 (2613ر ث  6/354ملتةرو  لهبع ) - 1
 ( 5821ملراةن ) - 2
 ( 1386لض دف  )م  - 3



 
703 

 

الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
وغريه يرويه، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عطاء بن أيب رابح، عن بعض أصحاب النيب صلى 

 . 1هللا عليه وسلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ربيل، وهذا أصح((
 قلت: مل أجده يف كتب متوفرة لدي.

ولكن هو يف جواب السوال الذي وأما صلواة هللا عزوجل فروي عن أنس وأيب هريرة أبسانيد ضعيفة، 
 سأل بين إسرائيل عن موسى عليه السالم، ليس فيه ذكر سوال النيب صلى هللا عليه وسلم عن جربائيل.

 ( من حديث أيب هريرة.4553قم  ، ر 3/197(، والديلمى )61/157أخرجه ابن عساكر )
 ( من حديث أنس.61/157وأخرجه ابن عساكر )

الضعيفة، وتكلم عليه تفصيالً، وقال: "ولعل احلديث من اإلسرائيليات، قلت: مجع األلباين طرقه يف 
 .2أخطأ بعض الرواة فرفعه إليه صلى هللا عليه وسلم، وهللا أعلم"

 رأي الباحث

الطرباين يف األوسط، لكن بني علته يف الصغري، وهو معلول ابلتفرد، وفيه أبو هذا احلديث سكت عنه 
وكذا عمرو بن عثمان ا عفي مل أجد فيه توثيقا، واحلديث أعده مسلم قائد األعمش، وهو ضعيف، 

 األلباين من املوضوعات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1573مل رل لرلمر  طب ) - 1
 ( 1388ملض دف  ) - 2
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قال: نا سعيد بن أبي  1حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال الطبراني: – 173 [451]

مريم قال: نا ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد هللا بن عمرو، أن رسول هللا صلى هللا 
وسلم استعاذ من سبع موتات: »من موت الفجأة، ومن لدغ الحية، ومن أكل عليه 

يه شيء، ومن السبع، ومن الغرق، ومن الحرق، ومن أن يخر على شيء أو يخر عل
 .القتل عند فرار الزحف«

 تخريج الحديث:

د ( من طريق سعي782(، وأخرجه البزار )وهو يف الكشف( )165أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
 بن أيب مرمي عن ابن هليعة عن أيب قبيل، عن عبد هللا بن عمرو.

لبيهقي يف الدعوات ( من طريق حسن بن موسى، وأخرج ا17818(، و)6594وأخرجه أمحد رقم )
)حسن بن موسى وأبو  –كالمها   –( من طريق أيب صاحل احلراين عبد الغفار بن داود 353الكبري )

أيب قبيل عن مالك بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمرو بن العاص )بزايدة صاحل احلراين( عن ابن هليعة عن  
 مالك بن عبد هللا بني أيب قبيل وعبد هللا بن عمرو(

 لعلة في الحديث:دراسة ا

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، فتبني يل بعد التخريج أن مداره على ابن هليعة، وهو سيئ احلفظ،
يذكر فيه "مالك بن عبد هللا"، وروى عنه حسن بن موسى، وأبو صاحل روى عنه سعيد بن أيب مرمي فلم  

 كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.  احلراين فزاد فيه "مالك بن عبد هللا"،  
 .جمهول  ومالك بن عبد هللا
 رأي الباحث

 هذا احلديث ضعيف من أجل ابن هليعة، ألنه ضعيف يف احلديث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .19 ك هق    قلمت  ذمجتهللا بذ ث  - 1
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حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي  قال الطبراني: – 174[452] 

مريم قال: نا ابن لهيعة، عن أبي قبيل قال: وحدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، أنه سمع 
ثوبان، مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

دي الذين أسرفوا على  ابهذه اآلية: }يا عبوسلم: »ما أحب أن لي الدنيا وما فيها 
 « اآلية 1أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا{

 تخريج الحديث:

( عن حسن وحجاج قاال: حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو قبيل قال: مسعت أاب عبد 22362أخرجه أمحد )
 الرمحن املري يقول: قال حجاج: عن أيب قبيل، حدثين أبو عبد الرمحن ا بالين، أنه مسع ثوابن.

( من 1890( من طريق عبد الرمحن بن مهدي، والطرباين يف املعجم األوسط )647) الروايين وأخرج
 طريق يونس بن متيم عن ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن ثوابن.

األعور، ( حجاج بن حممد  648(، والروايين يف مسنده )49وأخرجه ابن أيب الدنيا يف حسن الظن ابهلل )
( من طريق احلجاج عن ابن هليعة، عن أيب قبيل، قال: مسعت أاب 6735لبيهقي يف شعب اإلميان )وا

 عبد الرمحن املزين، قال: حدثين أبو عبد الرمحن ا بالين، أنه مسع ثوابن.
 دراسة العلة في الحديث: 

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومداره على ابن هليعة، وهو سيئ احلفظ.
. وقال ابن يونس: 2رمحن احلليب هو عبد هللا بن يزيد املعافرى، ذكره ابن حبان يف الثقاتأبو عبد الو 

 .4. ووثقه العجلي3وكان صاحلا فاضال
وأخرج ابن أيب الدنيا يف حسن الظن ابهلل، والروايين، والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن هليعة عن أيب 

 ، وهو صحايب على قول املشهور.محن املزينقبيل، وزادو يف اإلسناد أبو عبد الر 
 رأي الباحث

 هذا احلديث ضعيف من أجل ابن هليعة، ألنه ضعيف يف احلديث.
  
 
 
 
 

 
 ( 53سكر  ملزمذ ) - 1
 (8777ملثقةت كبن ربةن ) - 2
 ( 1/290اترو  مبن وكنم )  - 3
 ( 7/354ملطبقةت ملهربين ) - 4
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن عبد المؤمن قال الطبراني:  - 248[453]

العيزار، المصري قال: نا إبراهيم بن الحجاج المكي قال: نا يحيى بن عقبة بن أبي 
بن سوقة قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه  عن محمد

 .وسلم قال: »إذا لقي أحدكم أخاه في النهار مرارا، فليسلم عليه«
 تخريج الحديث:

اهليثمي (، وذكره  5/13احلديث أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط هذا ومن طريقه أبو نعيم األصبهاين )
( وقال: "رواه الطرباين يف األوسط، وفيه حي  بن عقبة بن أيب العيزار وهو 12751يف جممع الزوائد )

 كذاب".
 دراسة العلة في الحديث: 

 ذكره الطرباين وسكت عنه، ومل أجده إال هبذا اإلسناد.
 .1هو كذاب"وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: " وفيه حي  بن عقبة بن أيب العيزار و 

قال أبو حامت:   .2أللباين يف الضعيفة، وقال: "وهو موضوع، آفته حي  بن عقبة هذا"وهذا احلديث ذكره ا
. وروى ابن حمرز، عن ابن معني: كذاب خبيث عدو 4. وقال البخاري: منكر احلديث3يفتعل احلديث

وأمحد بن   .3وكذا من دونه ثالثتهم ضعفاء، أمحد بن رشدين تقدمت ترمجته برقم    .5هللا، كان يسخر به
 . 7. وذكره ابن أيب حامت فلم جيرحه6د املؤمن: قال ابن يونس: كان رجال صاحلا، رفع أحاديث موقوفةعب

 وإبراهيم بن احلجاج املكي مل أجد ترمجته.
 رأي الباحث

 هبذا اإلسناد، وهو موضوع من أجل حي  بن عقبة، وهو هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل أجده إال
 كذاب.

  

 
 (12751جممع ملزومئل ) - 1
 ( 6315ملض دف  ) - 2
 (9/179لول كبن أيب رة  ) معذح وملت  - 3

 ( 5/286ملتةرو  ملهبع ) - 4
 ( 1/61اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 5
 ( 1/16اترو  مبن وكنم )  - 6
 ( 2/61معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 7
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد هللا بن محمد الفهمي الطبراني:  قال    -  315[454]

قال: نا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن ابن شهاب، عن سعيد بن عبيد بن 

 .القرآن« الحديثالسباق، أنه سمع زيد بن ثابت، يقول: »كنت أكتب 
 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية املتوفرة عندي.

 لعلة في الحديث: دراسة ا

 أخرجه الطرباين يف األوسط وسكت عنه.

 مل أجده إال هبذا اإلسناد، وفيه ابن هليعة، وهو ضعيف، وكذا أمحد بن رشدين ضعيف أيضا.

 .1حل املصريوعبد هللا بن حممد الفهمي، وثّقه أمحد بن صا

 .128وعمارة بن غزية ثقة، تقدمت ترمجته برقم  

 رأي الباحث

عنه الطرباين، ومل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو ضعيف من أجل ابن هليعة، وأمحد  هذا احلديث سكت
 بن رشدين.

 

 

 

 

 
 
 

 
 (5/160معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
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 1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أبو الطاهر بن السرحقال الطبراني:  - 340 [455]

قال: نا رشدين بن سعد، عن يونس بن يزيد األيلي، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال 

هللا عليه وسلم: »ال يبكي إال أحد رجلين: فاجر مكمل فجوره، أو بار رسول هللا صلى 

 .مكمل بره«

 تخريج الحديث:

 مل أجده يف املصادر احلديثية عندي.

 دراسة العلة في الحديث: 

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل أجده إال هبذا اإلسناد عند الطرباين. 

 . 2اه الطرباين يف األوسط، وفيه رشدين بن سعد، وفيه كالم"وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، قال: "رو 

د بن رشدين وكذا شيخ الطرباين أمح.  148تقدمت ترمجته برقم  قلت: رشدين بن سعد ضعيف،  
 .3يف احلديث   ضعيف، تقدمت ترمجته

 رأي الباحث

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو ضعيف من أجل أمحد بن رشدين، ورشدين بن سعد، ومن 
 أجل استمرار التفرد يف طبقات متأخرة.

 

 

 
 
 
 

 
مأمكين   أبك ملطة ذ مملصذين هق .  ةلهللا معةاظ يف ملتقذوح    ك أ ل بن ابمذو بن اببل و بن ابمذو بن ملاذح ملقذشى - 1
(85 ) 
 ( 4061جممع ملزومئل ) - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن قال الطبراني:   -  341[456] 

رشدين قال: حدثني أبو عيسى المؤذن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي مرزوق جده 

ة، ، عن أبي هرير2، عن سهل بن علقمة النسائي، عن أبي عثمان الطنبذي1التجيبي

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »من شرب خمرا، أخرج هللا نور اإليمان من 

 .جوفه«

 تخريج الحديث:

 ديثية عندي.مل أجده يف املصادر احل

 دراسة العلة في الحديث: 

 أخرجه الطرباين يف األوسط هذا، وسكت عنه.
( وقال: "رواه الطرباين يف 8196ئد )وذكره اهليثمي يف جممع الزوا ،قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد

 األوسط، وفيه من مل أعرفه".
 قلت: هو مسلسل ابلعلل كما يلي!

فيه أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن جد أبيه، وكلهم ضعفاء، تقدمت ترمجته 
ره ابن أيب حامت احلافظ يف اللسان، وقال: "ذك وأبو عيسى حممد بن عبد الرمحن املؤذن ذكره .3برقم 

قلت: هو ذكره ابن أيب حامت   .3ونقل، َعن أبيه: أنه جمهول. وذكره األزدي فقال: جمهول ال حيتج حبديثه"
   4يف ا رح والتعديل، وليس فيه قول أبيه هذا، ومل يذكر فيه جرحا والتعديال.

أيب مرزوق فقال: سهل ، إال أن ذكره املزي يف شيوخ وكذا فيه سهل بن علقمة النسائي مل أجد ترمجته
 بن علقمة السبئي، وقال احلافظ يف التهذيب: السبائي.

 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو مسلسل ابلعلل كما بينت يف دراسة علة احلديث، ومل أجده إال 
 عن مثل هؤالء.استمر التفرد فيه إىل طبقات متأخرة، والتفرد ال يقبل و   ،عند الطرباين

 
 

ُو   ك لكذجل معةاظ يف ملتقذوح ) -  1 ُو  ملتجدىب مث ملق 8352أبك مذ تعين مكك ث   مملصذين   ممسهللا ربدح  (  ةل: أبك مذ
  ةل: هق . بن ملشهدل أو ربد   بن سردث ) و  دل إهنمة مهنةن   نزول بذ   ( و 

 ( 6653 ك مارث بن واةر مملصذين   أبك ابثمةن ملطنباين   ةل معةاظ: مقبكل. ملتقذوح ) - 2
 ( 7084ملراةن ) - 3
 (7/325معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 4
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن جعفر الرقي  قال الطبراني:  - 409[457] 

قال: نا عبيد هللا بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، 

قال: »من ارتبط فرسا في سبيل هللا، فعلفه، عن علي، أن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 .وأثره في ميزانه يوم القيامة«

 الحديث: تخريج

( قال: حدثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل. والطرباين يف األوسط 33491أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه )
زيد بن أيب حدثنا أمحد قال: ان عبد هللا بن جعفر قال: ان عبيد هللا بن عمرو، عن  ( قال:1172)

د بن جعفر، ثنا أبو كريب،  ( قال: حدثنا عبد هللا بن حمم 7/135أنيسة. وأبو نعيم يف حلية األولياء )
 ثنا ابن أيب عاصم، ثنا أبو مسعود، أنبأان عبد الرزاق، ثنا الثوري.

 ثالثتهم )إسرائيل، زيد بن أيب أنيسة، والثوري( عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي فذكره.

 العلة في الحديث: دراسة 

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، تفرد به: أبو إسحاق.

احلارث بن عبد هللا األعور الكويف أبو زهري صاحب علي، ضعيف جدا. ذكره احلافظ   وهو  وفيه احلارث  
 .1يف التقريب، قال: "كذبه الشعيب يف رأيه ورمي ابلرفض ويف حديثه ضعف"

( عن طلحة بن أيب 2853) البخاري يف صحيحهلكن احلديث قد صح من حديث أيب هريرة أخرجه 
حيدث أنه مسع أاب هريرة رضي هللا عنه، يقول: قال النيب صلى هللا  سعيد، قال: مسعت سعيدا املقربي،

وثه وبوله يف عليه وسلم: »من احتبس فرسا يف سبيل هللا إمياان ابهلل وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه ور 
 ميزانه يوم القيامة«

 رأي الباحث

كذبه الشعيب يف رأيه هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وفيه احلارث وهو األعور، هو ضعيف جدا،  
 ورمي ابلرفض ويف حديثه ضعف.

 

 

 
 ( 1029ح )ملتقذو - 1
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللا بن السري األنطاكي قال الطبراني:    -  429[458] 

هارون أبو الطيب، عن عبد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال قال: نا 

 .الم فال تجيبوه«رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من بدأ بالسؤال قبل الس

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا نصر بن داود الصاغاين، حدثنا الواقدي، 880أخرجه اخلرائطي يف مكارم األخالق )
 هارون السرخسي، عن عبد هللا بن عمر العمري، عن انفع، عن ابن عمر فذكره.حدثنا أبو الطيب  

 العباس بن أمحد احلمصي، حدثنا كثري بن ( قال: أخربان214أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة )و 
قاء ( قال: حدثنا أيب ثنا أمحد بن حممد البغدادي، ثنا أبو الب8/199عبيد. وأبو نعيم يف حلية األولياء )

 هشام بن عبد امللك.

 فذكره.    عن انفع، كالمها )كثري بن عبيد، وهشام بن عبد امللك( عن بقية، عن عبد العزيز

 حديث:دراسة العلة في ال

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن عبد هللا بن عمر العمري إال هارون بن حممد.

يروي، َعن َعبد العزيز بن أيب رواد األعاجيب، ال جيوز وهارون بن حممد ضعيف جدا، قال ابن حبان:  
ان يف احلديث . وروى عباس الدوري عن ابن َمع ني قال: كان أبو الطيب من األبناء وك1االحتجاج به

. وقال أبو زرعة: 3. وقال ابن عدي: "وهارون ليس مبعروف ومقدار ما يرويه ليس مبحفوظ"2كذااب
 .4هذا حديث ليس له أصل

 باحثرأي ال

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وفيه أبو الطيب هارون، وهو كذاب.

 

 

 
 (1284مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 1
 ( 4927اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 2
 ( 2046مل كبن ابلي )ملهة - 3
 (. 2517مل رل كبن أيب رة  ) - 4
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
بن السري األنطاكي   حدثنا أحمد بن خليد قال: نا عبد هللاقال الطبراني:    -  430[459] 

قال: نا سعيد بن زكريا المدائني، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا لعن عن محمد بن المنكدر، عن جابر 

آخر هذه األمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل 

 .حمد صلى هللا عليه وسلم«على م

 تخريج الحديث:

 احلسني بن أيب السري العسقالين. وأخرجه ابن بطة يف اإلابنة الكربى  من طريق (  263أخرجه ابن ماجة )
ابن بطة يف وأخرج  حممد بن رزق هللا الكلوذاين. من طريق( 1986واآلجري يف الشريعة ) (47رقم )

حممد بن الفرج  من طريق( 49ن حممد الدوري. ويف رقم )العباس ب من طريق ( 46) اإلابنة الكربى
أبو حي  حممد بن عبد الرحيم. كلهم عن خلف بن  من طريق( 994عاصم يف السنة )البزار. وابن أيب 

 متيم، حدثنا عبد هللا بن السري، قال: حدثين حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد هللا فذكره.

من ( 1985األحوص. واآلجري يف الشريعة ) من طريق أيب( 48) وأخرج ابن بطة يف اإلابنة الكربى
كالمها )أبو األحوص، وحممد بن إمساعيل السلمي( عن نعيم بن محاد عن   حممد بن إمساعيل. طريق 

 ، عن حممد بن املنكدر، عن جابر فذكره.  إمساعيل بن زكراي املدائين قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرمحن

ال: حدثنا ( قال: حدثناه أمحد بن حممد بن بكر النسائي ق264/  2ء الكبري )وأخرج العقيلي يف ضعفا
أمحد بن إسحاق البزاز، صاحب السلعة قال: حدثنا عبد هللا بن السري، عن عنبسة بن عبد الرمحن، 

 عن حممد بن زاذان، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد هللا فذكره.

 دراسة العلة في الحديث:

 أخرجه الطرباين، وسكت عنه.هذا احلديث  
. وذكره احلافظ يف 1مرتوك احلديث كان يضع احلديث فيه أبو حامت:عنبسة بن عبد الرمحن قال فيه و 

 .2التقريب، وقال: "مرتوك رماه أبو حامت ابلوضع"
 .3قال احلافظ: "مرتوك"  -وكذا حممد بن زاذان  

 
 (6/403معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 1
 ( 1206ملتقذوح ) - 2
 ( 5882ملتقذوح ) - 3
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
نكدر، ليس فيه عنبسة، وابن زاذان، لكنه وروى خلف بن متيم عن عبد هللا بن السري عن حممد بن امل

لماء كما قال الدار قطين حينما سئل عن هذا: "يرويه عبد هللا بن السري، واختلف منقطع، صرح به الع
 فرواه خلف بن متيم، عن عبد هللا بن السري، عن حممد بن املنكدر، عن جابر.  عنه؛

 بن السري، عن سعيد بن زكراي املدائين، ورواه حممد بن حي  بن رزين، ويوسف بن حبر، عن عبد هللا
 الرمحن، عن حممد بن زاذان، عن ابن املنكدر، وهو الصواب.  عن عنبسة بن عبد

وعبد هللا بن السري هو أنطاكي، وهو أصغر سنا من خلف بن متيم، وبينه وبني حممد بن املنكدر ثالثة 
 .1أنفس"

(، ويف رقم 46ابن بطة يف اإلابنة الكربى )(، و 263قلت: رواية خلف بن متيم أخرجه ابن ماجة )
 (.1986(، واآلجري يف الشريعة )994(، وابن أيب عاصم يف السنة )49(، ويف رقم )47)

وأما رواية حممد بن حي  بن رزين، ويوسف بن حبر، عن عبد هللا بن السري مل أجدمها، لكن رواية الطرباين 
مثل روايتهما. زاد بني عبد هللا بن السري وبني حممد  من طريق أمحد بن خليد عن عبد هللا بن السري

 وهذا صوبه الدار قطين.    ملنكدر ثالثة أنفس.بن ا

( من طريق أمحد بن إسحاق البزاز قال: حدثنا عبد هللا 264/ 2وأخرج العقيلي يف الضعفاء الكبري )
 در.بن السري، عن عنبسة بن عبد الرمحن، عن حممد بن زاذان، عن حممد بن املنك

 .2وهذا احلديث هبذا اإلسناد أشبه وأوىل"فقال: "
وهو إمنا يعين أن ذكر الرجلني الضعيفني بني عبد هللا بن السري، وحممد بن املنكدر أشبه وأوىل من رواية 

 خلف اليت مل يذكرا فيها، وال يعين مطلقا صحة احلديث.

 رأي الباحث

جل عنبسة بن عبد الرمحن، وحممد بن زاذان، هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو ضعيف جدا من أ
 ألهنما مرتوكان.

 
 
 

 
 ( 3212ابرل مللمر  طب ) - 1
 (264/ 2ملض فةء ملهبع لر قدري) - 2
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 المبحث الثاني
 األحاديث التي سكت عنها

 وفيها التفرد وهي معلولة لجهالة الراوي

 وفيه أربعة أحاديث
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
قال: نا  1حدثنا أحمد بن محمد قال: نا أبو الجماهرقال الطبراني:  - 39 [460]

عياش، عن الوليد بن عباد، عن عرفطة، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة   إسماعيل بن
بن قيس قال: قال ابن مسعود: »مضت خمس آيات، وبقي خمس: مضى انشقاق 

 .القمر، وقد رأيناه، ومضى الدخان، ومضت البطشة الكبرى، ومضى الروم«
 تخريج الحديث:

أمحد بن حممد بن حي  بن محزة الدمشقي،  ( قال: حدثنا10045الكبري )أخرجه الطرباين يف املعجم 
ثنا أبو ا ماهر حممد بن عثمان، ثنا إمساعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عرفطة، عن إبراهيم، 

 عن علقمة، عن عبد هللا بن مسعود فذكره.
رقم  لم يف صحيحهمس( وأخرجه 4825( و)4820( و )4767وأخرجه البخاري يف صحيحه رقم )

( 9049والطرباين يف املعجم الكبري ) ،( 11324و  ، 11310والنسائي يف الكربى ) ،( 2798)
 من طرق عن أيب الضحي مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود بدون زايدة قوله "وبقي مخس".   

 دراسة العلة في الحديث: 

الشيخان هو من  وأخرجه ،واه كثريمن الناس هذا احلديث روي عن ابن مسعود بطريقني: أألول: ما ر 
 بدون زايدة قوله "وبقي مخس".  ،طرقي عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود  

والثاين: ما أخرجه الطرباين يف األوسط والكبري عن أمحد بن حممد بن حي  بن محزة الدمشقي، عن أبو 
ي عن علقمة بن عن إمساعيل بن عياش، عن الوليد بن عباد، عن عرفطة، عن إبراهيم النخع ،ا ماهر

 قيس عن ابن مسعود. وزاد فيه قوله "وبقي مخس"، وهذا مل أجده عند غري الطرباين.
أهل . وكذا إمساعيل بن عياش خملط ىف غري 38ترمجته برقم    توفيه أمحد بن حممد بن حي  ضعيف تقدم

. وكذا فيه 50وكذا الوليد بن عباد جمهول. تقدمت ترمجته برقم    .9يف حديث رقم  رمجته  ذكرت ت  بلده،
 .50عرفطة، هو بن أيب احلارث، وهو جمهول، تقدمت ترمجته برقم  

 رأي الباحث

 جملاهيل والضعفاء.هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو مسلسل اب
 ن.عرفطة بن أيب احلارث جمهوال، و الوليد بن عباد، و إمساعيل بن عياش خملطو   ،أمحد بن حممد ضعيف

 مل يقلها غريه.وفيه زايدة قوله "بقي مخس" 
 وأما بقية احلديث بدون هذه الزايدة قد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وخمرج يف الصحيح.  
 
 
 

 
 هق .  6135 ك حممل بن ابثمةن ملتنكخي  ةل معةاظ يف ملتقذوح  - 1
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا عبدوس قال الطبراني:    -  160[461] 

بن محمد المصري قال: نا منصور بن عمار، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد 
العاص، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »شعار أمتي إذا بن عمرو بن  هللا

 .حملوا على الصراط: يا ال إله إال أنت«
 تخريج الحديث:

والعقيلي يف الضعفاء الكبري  ،(1487ويف الدعاء ) ،(168أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )
(4/193  ) 

خالد بن حيان قال: ان عبدوس بن حممد املصري حي  بن  كالمها ) الطرباين، والعقيلي( عن أمحد بن
 قال: ان منصور بن عمار، عن ابن هليعة، عن أيب قبيل، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص.

 دراسة العلة في الحديث: 

 ذكره الطرباين، وسكت عنه.
 قلت: مل أجده إال هبذا اإلسناد، وهو مسلسل ابلعلل كاآليت:

 .1وثق على ضعفه، وعبدوس بن حممد مل أعرفه"وفيه من    أوال: قال اهليثمي: "
 ( ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال.13قلت: عبدوس بن حممد املصري، ترجم له اخلطيب يف "اترخيه" )

. وقال ابن َعد ي: منكر 2والثاين: فيه منصور بن عمار وهو ضعيف، قال أبو حامت: ليس ابلقوي
. 4ص ال يقيم احلديث، وكان فيه طهم من مذهب جهمعمار القا. وقال العقيلي: منصور بن 3احلديث

 مث ذكر له هذا احلديث. 
 والثالث: فيه ابن هليعة وهو سيئ احلفظ، كما هو معروف منه.

 رأي الباحث

 هذا احلديث ضعيف جدا، من أجل عبدوس بن حممد، ومنصور بن عمار، وابن هليعة.
 
 
 
 

 
 (18442جممع ملزومئل ) - 1
 (8/176معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 2
 (130/ 8ملهةمل يف ض فةء ملذجةل ) - 3
 (1771ملض فةء ملهبع لر قدري ) - 4
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الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
رشدين قال: حدثني سعيد بن خالد الربعي بن    حدثنا أحمدقال الطبراني:    -  336[462] 

، عن إبراهيم بن يزيد، عن أيوب بن موسى، عن 1المروزي قال: نا عيسى بن يونس

نافع، عن ابن عمر، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »أال هل عسى أحد منكم 

ها ثالثا، يشهدأن يتخذ الصبة من الغنم، على رأس ميلين أو ثالثة، تأتي الجمعة فال 

 .فيطبع هللا على قلبه«
 تخريج الحديث:

( قال: أخربان أبو سعد املاليين، حدثنا أبو أمحد بن عدي 2750أخرجه البيهقي يف شعب اإلميان )
احلافظ، حدثنا حممد بن يوسف الفربري، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس، عن إبراهيم 

 ن ابن عمر به.انفع، عبن يزيد، عن أيوب بن موسى، عن  

 دراسة العلة في الحديث: 

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين.

 .2رواه الطرباين يف األوسط وفيه مجاعة مل أجد من ترمجهم"  وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد، وقال: "

 قلت: مل أجده عن ابن عمرإال هبذا اإلسناد، تفرد به عيسى بن يونس.

ته، وكذا سعيد بن خالد الربعي املروزي مل أعرفه، وفيه أمحد بن أجد ترمجوفيه إبراهيم بن يزيد مل  
 رشدين وهو ضعيف.

 رأي الباحث

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو مسلسل ابلعلل كاآليت:

 فيه إبراهيم بن يزيد وهو مل أعرفهأوال:  
 سعيد بن خالد الربعي املروزي مل أعرفه.  اثنيا:
 أمحد بن رشدين وهو ضعيف.اثلثا:  

 
 

 
 (. 5341 ك ابداى بن وكنم بن أىب إسحة  ملابد ى هق  مأمكن. ملتقذوح ) - 1
 ( 3180جممع ملزومئل ) - 2



 
718 

 

الباب الثالث                                   ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن أبي أسامة قال: قال الطبراني:  - 424[463] 

نا مبشر بن إسماعيل، عن تمام بن نجيح، عن كعب بن ذهل، قال: سمعت أبا الدرداء، 

عليه وسلم »إذا قام من مجلسه، فأراد الرجوع إليه، يقول: كان رسول هللا صلى هللا 

 .ليه«ترك نعليه أو بعض ما يكون ع

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا مبشر احلليب، عن متام بن جنيح، 4854أخرجه أبو داود )
 عن كعب اإلايدي، فذكره.

 .دراسة العلة في الحديث: 

 .تفرد به  مبشر بن إمساعيل  ،أنه مل يرو عن أيب الدردراء إال هبذا اإلسنادذكره الطرباين وسكت عنه، و   

 .1ومبشر بن إمساعيل، قال احلافظ ابن حجر: صدوق

. وقال أبو حامت:  2لكن احلديث ضعيف ألن فيه متام بن جنيح وهو ضعيف، قال البخاري: فيه نظر
بان: منكر احلديث جدا يروي أشياء موضوعة عن الثقات كأنه . وقال ابن ح3منكر احلديث ذاهب

 .5لذهيب يف امليزان، وقال: ال يعرفوكذا فيه كعب بن ذهل، ذكره ا  .4املتعمد هلا

 .6وهو: ابن ذهل"  -إسناده ضعيف لضعف متام بن جنيح، وجهالة كعب االايدي    قال األرنوط: "

 رأي الباحث

 ضعيف لضعف متام بن جنيح، وجهالة كعب بن ذهل.هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو  

 
 
 
 

 
 ( 6465ملتقذوح ) - 1
 ( 2046هبع ر ث )ملتةرو  مل - 2
 ( 445/ 2معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 (161مهذورني كبن ربةن ر ث ) - 4
 ( 3/412مملدزمن ) - 5
 (4854حتقد  سنن أيب يموي ) - 6
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 المبحث الثالث
 األحاديث التي سكت عنها

 متأخرة  طبقات  التفرد وهي معلولة الستمراره في وفيها

 ثالثة أحاديثوفيه 
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القاضي قال: نا سريج بن حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال الطبراني:  - 74[464]

يونس قال: نا أبو معاوية، عن األعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، عن أبي هريرة 
لم: »اإلمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 .أرشد األئمة، واغفر للمؤذنين«
 تخريج الحديث:

 ، (1528وابن خزمية )  ،(   2526اود الطيالسي )( ، وأبو د9942و    7818أخرجه أمحد يف مسنده )
(  2921والبيهقي يف سننه )  ،(2194والطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )   ،(  207والرتمذي يف سننه )

 طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعاً. من  
طريق األعمش ( من 2023(، والبيهقي يف سننه )517(، وأبو داود يف سننه )7169وأخرج أمحد )

 عن رجل عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعاً.
 دراسة العلة في الحديث:  

 ذكره الطرباين، وسكت عنه.
 ولكن رواية أيب رزين عن أيب هريرة مل أجده إال هبذا اإلسناد.  احلديث ر وى عن أيب صاحل بطرق كثرية،

( من طريق أيب 207ذي رقم )تفرد به أمحد بن علي عن سريج بن يونس، ألن احلديث ذكره الرتم
 األحوص عن أيب معاوية عن األعمش، كما رواه مجٌع عن األعمش، فلم يذكر فيه "أاب َرزين".

( "ثقة حافظ". وكذا سريج 81قال احلافظ يف التقريب ) ثقة، رباينأمحد ابن علي ابن سعيد شيخ الطو 
 ( ثقة عابد.2219بن يونس قال احلافظ يف التقريب )

هو حممد بن خازم أبو معاوية الضرير الكويف لقبه فافاه عمي وهو صغري، ثقة أحفظ الناس   وأبو معاوية
 . 1حلديث األعمش وقد يهم يف حديث غريه

 . 2بن مالك، أبو رزين األسدى الكوىف، قال احلافظ: ثقةوأبو رزين هو مسعود  
 رأي الباحث

ورواته ثقات هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل أجده عن أيب رزين عن أيب هريرة إال هبذا اإلسناد، 
من غري طريق أيب رزين صحيح، رواه عن احلديث أما ، و لكن التفرد استمر فيه إىل طبقات متأخرة

 صاحل مجاعة أبسانيد صحاح.األعمش عن أيب  
 

 

 
 (5841 ةلهللا معةاظ يف ملتقذوح ر ث ) - 1
 (6612 قذوح ملتهاوح )  - 2
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن عيسى الطباع قال: قال الطبراني:    -  408[465]

نا سعيد بن زكريا المدائني قال: نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الحميد بن  

سالم، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من لعق العسل ثالث 

 .غدوات كل شهر، لم يصبه عظيم من البالء«
 تخريج الحديث:

قال: حدثنا أبو  ( 6415( قال: حدثنا حممود بن خداش. و"أبو يعلى" )3450أخرجه ابن ماجة )
كالمها )حممود بن خداش، وأبو الربيع( عن سعيد بن زكراي القرشي، أيب عمرو املدائين،   الربيع الزهراين.

 فذكره.امشي، عن عبد احلميد بن سامل،  حدثنا الزبري بن سعيد اهل

 دراسة العلة في الحديث: 

صدوق، قال احلافظ: صدوق مل يكن هو  و   هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وتفرد به سعيد بن زكراي.
: البخاري وقال .2الزبري بن سعيد ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: "لني احلديث"لكن فيه  .1ابحلافظ

 .4حجر: جمهول. وقال ابن 3أيب هريرة "  وال نعرف مساعه عن

(: " ال يصح، قال 215/    3واحلديث أورده ابن ا وزي يف " املوضوعات " من طريق العقيلي وقال )
 حي : " الزبري ليس بشيء ... " مث ذكر كالم العقيلي.

 رأي الباحث

والتفرد مر التفرد فيه،  هذا احلديث سكت عنه الطرباين، تفرد به سعيد بن زكراي، وهو صدوق، لكن است
ال يقبل يف هذه الطبقات إال اندرا، وكذا فيه الزبري بن سعيد وهو لني، وعبد احلميد بن سامل جمهول، ومل 

 يثبت مساعه عن أيب هريرة.

 

 

 

 
 ( 2308 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 1
 ( 1995) قذوح ملتهاوح ر ث    - 2
 (1688ر ث   6/54ملتةرو  ملهبع ) - 3
 ( 3761 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 4
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حدثنا أحمد قال: نا محمد بن عيسى الطباع قال: نا بكار قال الطبراني:    -  425[466] 

أبي بكرة قال: كنا عند النبي صلى هللا عليه أبيه، عن    بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن

وسلم فوجه سرية في بعض الوجوه، فجاءه البشير يبشره، بأن ولي أمر العدو امرأة 

 .فخر ساجدا، ثم رفع رأسه، وهو يقول: »هلكت الرجال حين أطاعت النساء«

 تخريج الحديث:

وأبو نعيم  ،(7789تدرك )كم يف املس(، واحلا 3692(. والبزار يف مسنده )20455أخرجه أمحد )
عن بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة، قال: مسعت  من طرقي ( 1/459األصبهاين يف اتريخ أصبهنان )
 أيب، حيدث عن أيب بكرة فذكره.

 .دراسة العلة في الحديث: 
 العزيز.بن عبد    أنه ال يروى عن أيب بكرة إال هبذا اإلسناد، تفرد به  بكارذكره الطرباين وسكت عنه، و   

. قال أبو بكر بن أيب خيثمة. وعباس 1وبكار بن عبد العزيز قال فيه البخاري: مقارب احلديث
. وقال إسحاق بن منصور، عن حي  بن َمعني: 2الدوري، عن حي  بن معني: ليس حديثه بشيءي 

 .4. وقال احلافظ: صدوق يهم3صاحل
 -  46/    13)  صحيحهما أخرجه البخاري يف  وقد صح من طريق احلسن عن أيب بكرة بلفظ آخر، 

( عنه: ملا بل  النيب صلى هللا عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: " لن يفلح قوم ولوا 47
 أمرهم امرأة ".
 رأي الباحث

وهو ليس ممن حيتمل تفرده. واحملفوظ عن   بكار بن عبد العزيز،  وفيههذا احلديث سكت عنه الطرباين،  
 ، كما ذكرت.فظ آخرأيب بكرة بل 

 

 

 
 

 (1/393مل رل ملهبع لررتماي ) - 1
 ( 3269اترو  مبن م ني رومو  مللوري ر ث )  - 2
 (2/408معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 3
 ( 735ملتقذوح ) - 4
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 الفصل الثالث 
 األحاديث التي سكت عنها وهي صحيحة 

 حديثا( 35) وفيه ثالثة مباحث  

وهو محتمل   األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد: المبحث األول      
   لكون التفرد في

 الطبقات المتقدمة

وهو محتمل   األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد:  المبحث الثاني   
 لالعتضاد بالمتابعة

األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد وهو محتمل  : المبحث الثالث   
 لالعتضاد بالشاهد
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 المبحث األول
 األحاديث التي سكت عنها وفيها التفرد 

 التفرد في الطبقات المتقدمةوهو محتمل لكون 

 وفيه مثانية أحاديث
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حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبو المغيرة قال: نا قال الطبراني:  - 4[467] 

صفوان بن عمرو قال: نا يزيد بن خمير الرحبي، عن عبد هللا بن بسر المازني، عن 
قال: »ما من أحد إال وأنا أعرفه يوم القيامة« . رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه 

كثرة الخالئق؟ فقال: »أرأيت لو دخلت صيرة  قال: وكيف تعرفهم يا رسول هللا في 
وفيها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل، ما كنت تعرفه منها؟« . قال: بلى. قال: 

 .»فإن أمتي يومئذ غر محجلون من الوضوء«
 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا أبو املغرية. وأخرج الرتمذي 17693رقم  29/237أخرجه أمحد يف مسنده )
( قال: حدثنا أبو الوليد أمحد بن بكار الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن 607رقم   2/505خمتصراً)

( قال: أخربان أبو احلسني بن الفضل القطان، 2489رقم    4/261مسلم. والبيهقي يف شعب اإلميان )
 اد، أخربان عبد هللا بن جعفرالنحوي، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو اليمان.ببغد

 صفوان بن عمرو عن يزيد بن مخري الرحيب عن عبد هللا بن بسر املازين مرفوعاً.عن    -ثالثتهم  
 دراسة العلة في الحديث:

 ذكر الطرباين هذا احلديث وسكت عنه.
يروي عن يزيد بن مخري الرحيب عن عبد هللا بن بسر املازين قلت: مدار احلديث على صفوان بن عمرو  

 .1واحد يف صحيح مسلم". وقال احلافظ: ثقة  وصفوان بن عمرو ثقة، له حديث  مرفوعاً.
ابن حجر: أبو عمرو قال . 2وكذا يزيد بن مخري الرحيب صدوق، قال أبو حامت: صدوق صاحل احلديث

 .3احلمصي صدوق من اخلامسة
لرتمذي يف السنن، وقال عقبه: " هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من واحلديث ذكره ا

 .5وكذا صححه األرنوط يف حتقيق مسند أمحد  .4حديث عبد هللا بن بسر"
 رأي الباحث

 .حسنهذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو  

 
 (2938 قذوح ملتهاوح )  - 1
 ( 1091ر ث  9/259أيب رة  )معذح وملت لول كبن    - 2
 (7709ر ث  1/600 قذوح ملتهاوح )  - 3
 ( 607ماي  )سنن ملرت  - 4
 17693حتقد  مانل أ ل  - 5
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قال: نا محمد  2قال: نا أبي 1حدثنا أحمد بن عبد الوهابقال الطبراني:  - 21 46]8[

، عن ابن أبي مليكة األعمى، عن عروة بن 4، عن إبراهيم بن أبي عبلة3بن حمير

ن عباس، فقال: يا ابن عباس، طالما أضللت الناس. قال: »وما ذاك الزبير، أنه أتى اب

يا عرية؟« قال: الرجل يخرج محرما بحج أو عمرة، فإذا طاف، زعمت أنه قد حل، 

نهيان عن ذلك. فقال: »أهما، ويحك، آثر عندك أم ما في كتاب فقد كان أبو بكر وعمر ي

حابه وفي أمته؟« فقال عروة: هللا، وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أص

هما كانا أعلم بكتاب هللا، وما سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مني ومنك. قال ابن 

 أبي مليكة: فخصمه عروة. 

 ن خليلهذا احلديث ساقط عند اب

 تخريج الحديث:
( قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب. وأخرج الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر 2277أخرجه أمحد )

( قال: حدثنا ربيع املؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا محاد بن سلمة. كالمها 3872رقم  2/189)
 فذكره.)وهيب، ومحاد بن سلمة( عن أيوب، عن ابن أيب مليكة، عن عروة،  

 دراسة العلة في الحديث:

ساقط  ذكر الطرباين هذا األثر وسكت عنه، وعقب احلديث قوٌل يشابه تعليل الطرباين " هذا احلديث 
لكن هذا القول ليس من قول الطرباين، بل هو من قول الناسخ، وابن خليل هو يوسف   عند ابن خليل".

من رواية ابن خليل عن الراراين، وهي موجودة يف بن خليل، يعين يقول الناسخ: أن هذه الرواية سقط 
 .5رواية عبد احلميد بن عبد الرشيد عن الراراين والعطار

 . 6قال احلافظ ابن حجر: ثقة فقيه  اله ثقات، ومداره على ابن أيب مليكة، وهو ثقة،وأما هذا األثر فرج
 رأي الباحث:

عدالة، ومداره على ابن أيب مليكة، وهو ثقة هذا األثر سكت عنه الطرباين، ورجاله ثقات، معروفون ابل
 يقبل تفرده ألنه يف طبقات متقدمة.

 
 ( 1 ك هق   قلمت  ذمجتهللا بذ ث ) - 1
 . 11 ك اببل ملك ةب بن جنل  هق   قلمت  ذمجتهللا بذ ث  - 2
 ( 5837حممل بن  ع  ةل معةاظ صلو . ملتقذوح ) - 3
 (. 213ةلهللا معةاظ يف ملتقذوح ) ك هق    - 4
 . 90ونظذ: حتقد  ملهتةب ممل جث مأوسط ص   - 5
 (. 3454ملتقذوح ) - 6
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الوهاب بن نجدة قال: نا محمد بن  حدثنا أحمد بن عبدقال الطبراني:  - 25[469] 

عيسى الطباع قال: نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: 

وسلم: »ليس الخبر كالمعاينة، فإن هللا تعالى أخبر موسى  قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 .واح«بن عمران عما صنع قومه من بعده، فلم يلق األلواح، فلما عاين ذلك ألقى األل
 :تخريج الحديث

( قال:  حدثنا سريج بن النعمان. 2447( قال: حدثنا هشيم. ويف )  1842أخرجه أمحد يف مسنده )
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: أخربان إبراهيم. وابو عبد هللا القضاعي ( قال 5062والبزار )

بن علي البغدادي الكاتب، ثنا عبد ( قال: أخربان أبو مسلم، حممد بن أمحد  1182يف مسند الشهاب )
 وهشيم( عن أيب بشر  ،هللا بن أيب داود السجستاين، ثنا زايد بن أيوب حدثنا هشيم.  كالمها )إبراهيم

 عن سعيد بن جبري عن ابن عباس مرفوعاً.

 دراسة العلة في الحديث: 

، ذكره احلافظ يف ذكره الطرباين وسكت عنه، ورجاله ثقات، ومدار احلديث على أيب بشر، وهو ثقة
 .1التقريب، قال: ثقة من أثبت الناس يف سعيد ابن جبري وضعفه شعبة يف حبيب ابن سامل ويف جماهد

 عن سعيد بن جبري.  قلت: هذا من روايته

( من طريق مثامة عن انس مرفوعاً، 6943من حديث انس، أخرجه الطرباين يف األوسط )وله شاهد 
 ( من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً.46الرتمجة  رقم    1/330وابن عدي يف الكامل )

 .(  4029من حديث أيب هريرة ما رواه اخلطيب يف اتريخ بغداد رقم ) وأيضا له شاهد
 رأي الباحث

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو صحيح، ومل أقف على علته.
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نا هارون  حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال:قال الطبراني:  - 140[470]

أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد األيلي قال: نا ابن وهب قال: 
بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة األنصاري، يقول: رأيت رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم. »يصلي للناس، وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا سجد وضعها« 

 تخريج الحديث:

( قال: حدثين أبو الطاهرح قال: وحدثنا هارون بن سعيد 43- 543) يف صحيحه مسلمأخرجه 
 ( قال: حدثنا حممد بن سلمة املرادي.919األيلي. وأبو داود )

ثالثتهم )أبو الطاهر، وهارون، وحممد بن سلمة( عن ابن وهب عن خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمرو 
 بن سليم الزرقي عن أيب قتادة األنصاري.

وأبو داود    ،(42-  543و)  ،(41-  543)  مسلم يف صحيحهو   ،(516)  يف صحيحه  البخاريه  أخرج
  ، ( 918وأبو داود ) ،(5996) البخاري يف صحيحهو  ،( من طريق عامر بن عبد هللا بن زبري917)
 ( من طريق سعيد املقربي عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة األنصاري رضي هللا عنه.920و)

 : في الحديثدراسة العلة 

ذكره الطرباين وسكت عنه، ومل أقف على علته، ورجاله ثقات، من رجال الصحيح، غري شيخ الطرباين، 
أمحد بن حي  بن خالد، وهوصدوق، واحلديث خمرج يف صحيح مسلم عن هارون بن سعيد األيلي هبذا 

 اإلسناد.
 رأي الباحث

 يحني.خمرج يف الصححسن هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وهو  
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حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا معاوية بن قال الطبراني:    -  405[471] 

، أنه سمع 2، يقول: نا عبد هللا بن فروخ1سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم

هللا عليه وسلم قال: »خلق كل إنسان من بني آدم عائشة، تحدث، أن رسول هللا صلى  

 .الثمائة مفصل«على ستين وث

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حسن بن علي احللواين قال: حدثنا ابو توبة 45 – 1007) مسلم يف صحيحهأخرجه 
الربيع بن انفع قال: حدثنا معاوية، يعين ابن سالم )ح( وحدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي. قال: 

 ابو بكر بن انفع العبدي. قال: حدثنا حي  بن أخربان حي  بن حسان. قال: حدثين معاوية )ح( وحدثين
(  10605. قال: حدثنا علي، يعين ابن املبارك. قال: حدثنا حي . و"النسائي" يف السنن الكربى )كثري

  ( قال: 4589قال: أخربين حممود بن خالد، عن مروان. قال: حدثنا معاوية بن سالم. وأبو يعلى )
 دثنا حي  بن أيب كثري.حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أابن، ح

أيب كثري( عن زيد بن سالم، انه مسع ااب سالم يقول: حدثين عبد هللا بن فروخ كالمها )معاوية، وحي  بن  
 عن عائشة فذكره.

 دراسة العلة في الحديث: 

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وأنه اليروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد، تفرد به زيد بن سالم.

كذا من فوقه ثقات معروفون ابلعدالة. وقبل . و 3سالم ثقة، ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: ثقة  وزيد بن 
 العلماء هذا التفرد، وأخرج مسلم يف صحيحه هبذا اإلسناد.

 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وأنه ال يروى عن عائشة إال هبذا اإلسناد، تفرد به زيد بن سالم، وهو 
 ، واحلديث خمرج يف صحيح مسلم هبذا اإلسناد.ثقات  ثقة، وكذا من فوقهتقدمة، و يف طبقة م

 

 
 (. 6879 ك  ممطكر مأسكي معبشى و وقةل ملنكىب و وقةل ملبة رى. و ك هق  وذسل. ملتقذوح ) - 1
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معاوية بن حدثنا أحمد بن خليد قال: نا أبو توبة قال: نا  قال الطبراني:    -  406[472] 

سالم، عن زيد بن سالم، أنه سمع أبا سالم، يقول: حدثني الحكم بن ميناء، أن عبد 

اه، أنهما سمعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: هللا بن عمر، وأبا هريرة، حدث

»لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختم هللا على قلوبهم، ثم ليكونن من 

 .الغافلين«
 يث:تخريج الحد

( وحدثين احلسن بن علي احللواين، حدثنا أبو توبة. والدارمي 40 – 865) مسلم يف صحيحهأخرجه 
 بن حسان.( قال: حدثنا حي   1611)

كالمها )أبو توبة، وحي  بن حسان( عن معاوية بن سالم عن زيد بن سالم، أنه مسع أاب سالم، قال: 
 هريرة، فذكراه.حدثين احلكم بن ميناء عن ابن عمر، وأيب 

 دراسة العلة في الحديث: 

. وكذا 220  هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وتفرد به معاوية بن سالم، وهو ثقة، تقدمت ترمجته برقم
 .470من فوقه ثقات تقدم ترامجهم برقم  

 رأي الباحث

فوقه، واحلديث خمرج هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وتفرد به: معاوية بن سالم، وهو ثقة، وكذا من  
 يف صحيح مسلم هبذا اإلسناد.
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 حدثنا أحمد بن خليد قال: نا محمد بن أبي أسامة، عنقال الطبراني:  - 423[473] 

ضمرة بن ربيعة، عن سعدان بن سالم، عن يزيد بن أبي سمية، قال: سمعت ابن عمر، 

 .اإلزار فهو في القميص«يقول: »ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في 

 تخريج الحديث:

حدثنا علي بن  ( قال:6220( قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن مبارك. ويف )5891أخرجه أمحد يف )
( قال: حدثنا هناد، 4095 عبد هللا، وعتاب، حدثنا عبد هللا. وأبو داود يف سننه )إسحاق، أخربان

( قال: وأخربين أمحد بن شعيب قال: أنبأ علي 1186واألمساء )حدثنا ابن املبارك. والدواليب يف الك   
 بن حجر قال: أنبأ ضمرة.

 بن أيب مسية فذكره.كالمها )ابن املبارك، وضمرة( عن أيب صاحل سعدان بن سامل عن يزيد  

 .دراسة العلة في الحديث: 

 مداره على سعدان بن سامل. هذا احلديث سكت عنه الطرباين، و 

 .1لي ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: "صدوق"هوأبو صاحل األي

 .2وكذا يزيد بن أيب مسية مقبول، قاله احلافظ يف التقريب

. وهو مل 3كره احلافظ، وقال: صدوق يهم قليالورواه ضمرة بن ربيعة عن سعدان بن سامل، وضمرة ذ 
 ينفرد به، بل اتبعه ابن املبارك.

 رأي الباحث

الطرباين، وهو حسن مداره على أيب صاحل األيلي، وهو صدوق، لكنه من كبار هذا احلديث سكت عنه  
 أتباع التابعني، وقبل العلماء تفرده.
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خالل قال: نا الحسين بن حدثنا أحمد بن عمرو القال الطبراني:   -  487[474]

قال: نا معتمر بن سليمان، عن حميد الطويل، عن أنس قال: سئل  1الحسن العدني

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: »عائشة« قالوا: لسنا 

 .نعني من النساء. قال: »فأبوها إذا«

 تخريج الحديث:

(  3890املروزي. والرتمذي" )عبدة، واحلسني بن احلسن    ( قال: حدثنا أمحد بن101أخرجه ابن ماجة )
( قال: أخربان أبو عروبة حبران، حدثنا املسيب 7107قال: حدثنا أمحد بن عبدة الضيب. وابن حبان )

 بن واضح.

 ثالثتهم )أمحد، واحلسني، واملسيب بن واضح( عن املعتمر بن سليمان، عن محيد، عن أنس، فذكره.

 ث: دراسة العلة في الحدي

هذا حديث حسن صحيح  ( وقال عقبه: "3890خرجه الرتمذي يف السنن )سكت عنه الطرباين، وأ
 غريب من هذا الوجه من حديث أنس".

، لكنه مل ينفرد به، بل مدار 5رو وهو جمهول، تقدمت ترمجته برقمقلت: يف إسناد الطرباين أمحد بن عم 
 من فوقه ثقات.  (. وكذا6785يف التقريب )  احلديث على معتمر بن سليمان وهو ثقة، قاله احلافظ

 رأي الباحث

وحيتمل تفرده، ويف   هذا احلديث سكت عنه الطرباين، مدار احلديث على معتمر بن سليمان، وهو ثقة،
 .هذا اإلسناد أمحد بن عمرو جمهول، لكنه مل ينفرد به فاحلديث حسن لغريه
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 المبحث الثاني
 ااألحاديث التي سكت عنه

 وفيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد بالمتابعة

 وفيه ثالثة وعشرون حديثا 
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محمد قال: حدثني أبي، عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن قال الطبراني:  -38[475] 

حدثني داود بن عيسى الكوفي، عن منصور بن المعتمر قال: حدثني علي بن عبد هللا 
، بعثه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بن عباس قال: حدثني أبي، أن أباه

حاجة قال: فوجدته جالسا مع أصحابه في المسجد، فلم أستطع أن أكلمه، فلما صلى 
لمغرب، قام يركع حتى أذن المؤذن لصالة العشاء، وثاب الناس، ثم صلى الصالة، ا

لما فقام يركع حتى انصرف من بقي في المسجد، ثم انصرف إلى منزله، وتبعته، ف
سمع حسي قال: »من هذا؟« والتفت إلي فقلت: ابن عباس. قال: »ابن عم رسول 

ن عم رسول هللا، ما جاء بك؟« فقلت: هللا؟« قلت: ابن عم رسول هللا. قال: »مرحبا باب
بعثني أبي بكذا وكذا. قال: »الساعة جئت؟« فقلت: ال. فقال: »إذ لم تنصرف إلى 

زله، ودخلت معه. فقلت: ألنظرن صالة رسول ساعتك هذه فلست منصرفا« . فدخل من
هللا صلى هللا عليه وسلم الليلة، فنام حتى سمعت غطيطه، ثم استيقظ فرمى ببصره إلى 

: }إن في خلق السموات واألرض{ السماء وتال هذه اآليات التي في سورة آل عمران
اجعل في  . ثم قال: »اللهم1اآليات الخمس، حتى انتهى إلى }إنك ال تخلف الميعاد{

، وعن يميني نورا، سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا
وإلى جانبه مخضب من برام مطبق عليه وعن شمالي نورا، واجعل لي عندك نورا« 

سواك، فاستن، ثم توضأ، ثم ركع ركعتين، ثم عاد فنام أيضا حتى سمعت غطيطه، ثم 
ثم استن، ثم توضأ ثم ركع ركعتين، ثم نام حتى  استيقظ فتال اآليات ودعا بالدعوة،

كع سمعت غطيطه، ثم استيقظ فتال اآليات، ثم دعا بالدعوة، ثم استن، ثم توضأ، ثم ر
ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه، ثم استيقظ فتال اآليات ودعا بالدعوة، ثم استن، 

م؟« فقلت: ال. فقمت ثم توضأ، ثم صلى صالة عرفت أنه يوتر فيها، ثم قال: »أنام الغال
فتوضأت، ثم أقبلت فجئت إلى ركنه األيسر، فأخذ بأصبعيه في أذني، فأدارني حتى 

 م ركع ركعتي الفجر، ثم خرج إلى الصالة ".أقامني إلى ركنه األيمن، ث
 تخريج الحديث:

(  5221نده )( قال: حدثنا زهري، قال: حدثنا َشَبابة بن َسوَّار. والبزار يف مس2545أخرجه أَبو يَعلى )
( قال: حدثنا علي بن 10648قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخربان أبو أمحد. والطرباين يف الكبري )

 أبو نعيم.  عبد العزيز، ثنا
ثالثتهم )شبابة بن سوار، وأبو أمحد، وأبو نعيم( عن يونس بن أيب إسحاق، عن املنهال بن عمرو، عن 

 ه. علي بن عبد هللا بن عباس، عن أبيه فذكر 
. وأخرج  6316، و4572، و4571، و1198، و859(، و183) البخاري يف صحيحهوأخرج 

 ( من طرق عن كريب موىل ابن عباس عن ابن عباس.182، و181 –  763  مسلم يف صحيحه
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 دراسة العلة في الحديث: 

ن حممد بن وفيه أمحد ب ومل أجده عن منصور بن املعتمر إال هبذا اإلسناد، ذكره الطرباين وسكت عنه،
 . 11تقدمت ترمجته برقم حي  بن محزة شيخ الطرباين ضعيف، وخاصة يف روايته عن أبيه،  

وفيه داود بن عيسى الكويف ذكر ترمجته الذهيب يف التاريخ، وقال: "ومل أر هلم فيه كالما بتوثيق وال   
 .1تليني، فهو صاحل"

 صحيحة.وجه أبسانيد  ولكن احلديث روى عن ابن عباس من غري هذا ال
 رأي الباحث

أمحد بن حممد وهو ضعيف، وكذا روايته عن أبيه وجادة، وهو فيه هذا اإلسناد سكت عنه الطرباين، و 
احلديث روى من غري هذا الوجه أبسانيد فيه لني، لكن ضعيف خاصة يف أبيه، وكذا داود بن عيسى 
 جياد، وطرق صحيحة، وخمرج يف الصحيحني.
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حدثنا أحمد بن إسماعيل بن مهدي السكوني قال: نا محمد لطبراني:  قال ا  -  73[476] 

، وحماد بن سلمة، كلهم، عن محمد بن 1بن كثير الصنعاني، عن معمر، وابن شوذب
زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا انتعل أحدكم فليبدأ  

 .ليسرى«باليمنى، وإذا خلع فليبدأ با
 حديث:تخريج ال

، وأخرج ابن حدثنا أمحد بن مسعود، ببيت املقدس ( قال:8668أخرجه أبو عوانة يف مستخرجه )
أمحد قال: حدثنا  (  48، والطرباين يف املعجم الصغري )الرتقفي: حدثنا  ( قال1836األعرايب يف معجمه )

ليمان بن أمحد، حدثنا س( قال: 6/132، وأبو نعيم يف حلية األولياء )بن إمساعيل السكوين احلمصي
. ثالثتهم )الرتقفي، أمحد بن إمساعيل، وأمحد ثنا أمحد بن إمساعيل السكوين، وأمحد بن مسعود املقدسي

 بن مسعود( عن حممد بن كثري، عن معمر، وابن شوذب، ومحاد بن سلمة كلهم عن حممد بن زايد.
األعلى بن عبد  ( قال: حدثنا عبد7179( عن معمر. و"أمحد" )20215اق )أخرجه عبد الرز و 

( قال: حدثنا عبد الرمحن بن سالم ا محي، 67-2097) مسلم يف صحيحهاألعلى، عن معمر. و 
( قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن شعبة. و"ابن 3616حدثنا الربيع بن مسلم. و"ابن ماجة" )

( عن حممد بن ثالثتهم )معمر، وشعبة، والربيع بن مسلم  ك، عن شعبة.شري  من طريق(  5461حبان" )
 زايد، عن أيب هريرة.

 دراسة العلة في الحديث: 

هبذا اإلسناد، وقال: مل يروه عن ابن  48، وأخرجه يف املعجم الصغري رقم ذكره الطرباين، وسكت عنه
الطرباين، ومع ذلك أنه ليس ممن حيتمل تفرده، قلت: هو تفرد به كما قال  شوذب إال حممد بن كثري.

  .2ثري الغلطقال احلافظ: صدوق ك
ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال.   3وفيه أمحد بن إمساعيل بن مهدي وهو جمهول، ذكره الذهيب يف التاريخ

 . 4وقال أبو طيب يف إرشاد القاصي: "جمهول"
 رأي الباحث

 يف األوسط، وأعله يف الصغري بتفرد حممد بن كثري عن ابن شوذب، هذا احلديث سكت عنه الطرباين
 زايد، وحممد بن كثري ليس ممن حيتمل تفرده.   عن حممد بن

وأما احلديث عن حممد بن زايد فرواه مجاعة، ومن بينهم معمر، كما ذكره الطرباين يف  هذا احلديث، 
 ي.عبد الرزاق، وعبد األعل  بل اتبعهوحممد بن كثري مل يتفرد به عن معمر عن حممد بن زايد،  

 
 ( 3387هو عبد   ةن شوذب ملخجمونعه صد ق. ملت جفب ) 1
 ( 6251هذفب )_ ت جفب ملت 2
 (477/ 6اترو  مإلسالم لرا يب ر ث )  - 3
 ( 70إرشةي ملقةصي  ر ث )  - 4
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بن يحيى بن خالد، نا محمد بن الحارث حدثنا أحمد قال الطبراني:  - 101[477] 

المؤذن، نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .»الندم توبة«

 تخريج الحديث:

حدثنا حممد بن أابن، ان القاسم بن حممد بن عباد املهليب، ( قال:  7350أخرجه الطرباين يف كتابه رقم )
فذكره. وقال عقبه: "مل يرو هذا احلديث عن  ن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر،ثنا أبو عاصم، عن اب

 ابن جريج إال أبو عاصم، تفرد به: القاسم بن حممد بن عباد ".
 دراسة العلة في الحديث:  

يه ابن هليعة وهو ضعيف، وكذا حممد بن احلارث ذكره احلافظ يف ذكره الطرباين، وسكت عنه، وف
 . وكذا أمحد بن حي  صدوق.1دوق يغربالتقريب، وقال: ص

عن حممد   7350واحلديث روى من غري هذا الوجه عن أيب الزبري، كما أخرجه الطرباين يف األوسط برقم  
 ابن جريج عن أيب الزبري.بن أابن عن القاسم بن حممد بن عباد، عن أيب عاصم، عن  

 شواهد

 لى هللا عليه وسلم: وقد ر وَي هذا احلديث عن غري واحد من أصحاب النيب ص
 فروي من حديث أنس رضي هللا عنه:

(، وابن 744(، من طريق عمرو بن مالك الراسيب، واحلكيم الرتمذي )6622فأخرجه البزار )رقم: 
(، من طريق عثمان بن صاحل السهمي، 2088ختارة )(، والضياء يف امل7695(، واحلاكم )613حبان )

؛ ثالثتهم: )عمرو وعثمان  ( من 2090والضياء أيضا يف املختارة ) طريق َخال دي ْبن  َعْبد  السَّالم  الصََّديف ّ 
 وخالد( عن ابن وهب عن حي  بن أيوب عن محيد الطويل عن أنس مرفوعا.  

 وروي من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه: 
(،  186الصغري )  ( من طريق َعباد  بن الوليد الغ رَبي، والطرباين يف6074أخرجه العقيلي يف الضعفاء )ف

( من طريق إ بـَْراه يَم ْبن  فـَْهدي، 1/176(، وأبو نعيم يف اتريخ أصبهان )601وابن املقرئ يف معجمه: )
مد بن سريين، عن َأيب ه ريرة كالمها؛ )عباد وإبراهيم( عن م َورّ ق بن س َخيت،عن َأيب ه الل، عن حم َ 

 مرفوعا. 
 :وروي من حديث َأيب  َسْعدي اأْلَْنَصار يّ  

( من طريق اْبن  َأيب  ف َدْيكي عن 6821(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )775فأخرج الطرباين يف الكبري )
، َعْن أَ   ب يه  حنوه مرفوعا. حَيَْ  ْبن  َأيب  َخال دي، َعن  اْبن  َأيب  َسْعدي اأْلَْنَصار يّ 

 وروي أيضا من حديث ابن عمر: 
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، وأبو طاهر ( م1193فأخرجه متام يف فوائده ) ن طريق حم َمَّد ْبن  َخال دي ْبن  َعْثَمَة، عن َمال كي ْبن  أََنسي
مها؛ )مالك ( من طريق َعْبد  اَّللَّ  ْبن  حَيَْ  ْبن  ع يَسى، َعْن ع بَـْيد  هللا، كال1188السلفي يف الطيورايت )

، َعن  اْبن  ع َمَر مرفوعا.   وعبيد هللا( َعْن اَنف عي
 ن مسعود رضي هللا عنه:وروي من حديث اب

( من طريق أمحد 1926( عن هشام بن عمار، والبزار)4252(، وابن ماجة )3568فأخرجه أمحد )
والطحاوي يف املشكل زهري بن حرب،  -( عن أيب خيثمة 5129(، )4969بن عبدة، وأبو يعلى )

من طريق ( 7693(، واحلاكم )6799( من طريق يونس، والطرباين يف األوسط )6963(، )1465)
، والقضاعي يف مسند الشهاب: ) َباَن الرَّْمل يّ   ( من طريق أيب نعيم.14َأمْحََد ْبن  َشيـْ

، وأمحد بن شيبان مجيعهم )وأمحد وهشام بن عمار وأمحد بن عبدة وأبوخيثمة ويونس بن عبد األعلى
 وأبو نعيم( عن سفيان بن عيينة عن عبد الكرمي ا زري عن زايد بن أيب مرمي به.

 وروي أيضا من حديث ابن عباس: 
، َعْن أَب يه ، َعْن َأيب  883فأخرجه الشجري يف ترتيب أماليه ) ( من طريق  حَيَْ  ْبن  َعْمر و ْبن  َمال كي النُّْكر يّ 

َي اَّللَّ  َعْنه .  احْلَْورَاء ، َعن    اْبن  َعبَّاسي َرض 
 شقيق بن سلمة:  –وروي من طريق أيب وائل  

، َعْن 17(، وابن حيان يف جزء له: )101 يف الكبري )رقم:  فأخرج الطرباين م  ْبن  ك َلْيبي ( من طريق َعاص 
َّ َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلَّ   َم قَاَل ... فذكره. أَب يه ، َعْن َوائ ل  ْبن  ح ْجري: َأنَّ النَّيب 

 رأي الباحث

الزبري إال هبذا اإلسناد، وابن هليعة  هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل أجده عن ابن هليعة عن أيب
ضعيف، وكذا حممد بن احلارث صدوق يغرب، وأمحد بن حي  صدوق، وال يقبل التفرد يف هذه الطبقات 

 إال اندرا.
 يج عن أيب الزبري، فهو حسن ألجل املتابعة، وكذا له شواهد كثرية.لكن احلديث روى من طريق ابن جر 
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 1حدثنا أحمد بن يحيى قال: نا عمرو بن خالد الحراني ني: قال الطبرا - 124 [478]

قال: نا ابن لهيعة، عن بكير بن عبد هللا بن األشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: لزم 
رجل رجال بحقه، فألح عليه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »من طلب فليطلب 

 .بعفاف واف أو غير واف«

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا حممد بن خلف العسقالين، وحممد بن حي . وابن حبان 2421جه )أخرجه ابن ما
( قال: أخربان احلسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب. واحلاكم يف املستدرك 5080)
( قال: أخربان أمحد بن سليمان الفقيه، ببغداد، ثنا حممد بن إمساعيل السلمي. والبيهقي يف 2238)
ثنا  ،ببغداد  ،( قال: أخربان أبو عبد هللا احلافظ، أان أمحد بن سلمان الفقيه 10980)لسنن الكربى ا

 حممد بن إمساعيل السلمي.
أربعتهم )حممد بن خلف العسقالين، وحممد بن حي ، وإبراهيم بن يعقوب، وحممد بن إمساعيل( عن ابن 

 عمر وعائشة مرفوعاً.  انفع عن ابن أيب مرمي عن حي  بن أيوب عن عبيد هللا بن جعفر عن 
 دراسة العلة في الحديث: 

 ذكره الطرباين وسكت عنه.
 روى الناس عن ابن أيب مرمي عن حي  بن أيوب عن عبيد هللا بن جعفر عن انفع عن ابن عمر وعائشة. 

 وأخرج الطرباين من طريق ابن هليعة عن بكري بن عبد هللا األشج عن انفع عن ابن عمر.
 ن عبد هللا األشج إال ابن هليعة، ومل أجده من طريق بكري إال هبذا اإلسناد.فلم يرو عن بكري ب

وابن هليعة ضعيف يف احلديث، وبقية رجاله ثقات، لكن تفرده هذا نسيب، فيكون حسنا من أجل متابعة 
 القاصرة هذا.
 رأي الباحث

عن عبد هللا بن بكري بن  لتخريج أنه مل يروهذا احلديث سكت عنه الطرباين يف األوسط، وتبني يل بعد ا
األشج إال ابن هليعة، وهو ضعيف، لكن احلديث روى من غري هذا الوجه إبسناد صحيح، كما ذكرت 

 يف التخريج، والدراسة.
 
 
 
 
 

 
 (. 5020 ك هق   ةلهللا معةاظ يف ملتقذوح ) - 1
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا يحيى قال الطبراني:  - 130[479] 

رحمن، مولى الحرقة قال: سمعت لهيعة، عن العالء بن عبد البن بكير قال: نا ابن 
أبي، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يقول هللا 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي فهو له كله فمن أشرك بي فهو 

 .له كله«
 تخريج الحديث:

(، وابن  938وابن خزمية )(، 9619(، و)8000(، و)7999وأمحد )( 2682أخرجه الطيالسي )
( من طريق روح بن القاسم. وابن 46-2985) مسلم يف صحيحه( من طريق شعبة. و 395حبان )
( من طريق عصمة 1247( من طريق عبد العزيز بن أيب حازم. وابن املقرئ يف معجمه )4202ماجه )

 بن حممد األنصاري.
حممد األنصاري( عن العالء بن عبد الرمحن   بن القاسم، وعبد العزيز، وعصمة بن مجيعهم )شعبة، وروح    

 عن أبيه عن أيب هريرة.
 دراسة العلة في الحديث: 

ذكره الطرباين، وسكت عنه، وفيه ابن هليعة، وهوسيئ احلفظ، لكنه مل ينفرد به، بل روى من غري هذا 
 يج احلديث.يرة أبسانيد جيدة كما ذكرت يف ختر الوجه عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هر 

 رأي الباحث  

هذا احلديث سكت عنه الطرباين يف األوسط، ويف إسناده ابن هليعة، وهو سيئ احلفظ، لكنه مل ينفرد 
به، بل روى أبسانيد صحيحة عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة، وخمرج يف صحيح 

 مسلم.
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قال: نا عبد  1ى الدمشقي القاضيحدثنا أحمد بن المعلقال الطبراني:  - 200 [480]

قال: نا صدقة بن عبد هللا، عن سعيد بن أبي  2هللا بن يزيد بن راشد المقرئ الدمشقي
عروبة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى 

: أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت، هللا عليه وسلم: »قال هللا تبارك وتعالى
 .وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر«

 تخريج الحديث:

(، ومتام يف فوائده 113( ومن طريقه أبو نعيم يف صفة ا نة )51أخرجه الطرباين يف املعجم الصغري )
بن سريين، عن أيب ( من طريق صدقة بن عبد هللا، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن حممد  691)

 هريرة.
( عن أيب 3و ،2-2824) مسلم يف صحيحه(، و 4779و) (،3244) حيحهالبخاري يف صأخرجه 

 الزاند عن األعرج عن أيب هريرة.
( من طريق األعمش عن أيب 4-2824) مسلم يف صحيحه(، و 4780) البخاري يف صحيحهوأخرج 

 صاحل عن أيب هريرة.
 ( من طريق معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة.7498) البخاري يف صحيحهوأخرج  

 دراسة العلة في الحديث: 

هذا احلديث ذكره الطرباين وسكت عنه، وظهر يل من التخريج أنه مل يرو عن قتادة إال سعيد بن أيب 
 .137قة بن عبد هللا، وهو ضعيف، تقدمت ترمجته حديث رقم  عروبة، تفرد به: صد

، وخمرج يف لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن أيب هريرة بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة
 الصحيحني.
 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، تفرد به: صدقة بن عبد هللا، وهو ضعيف، لكن احلديث روى من 
 أيب هريرة، وخمرج يف الصحيحني كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.غري هذا الوجه عن  

 
 
 

 
 . 137 ك صلو   قلمت  ذمجتهللا بذ ث  - 1
 بن وزول بن رمشل   ةل أبك رة  شد   و ةل اببل ملذ ن بن أيب رة : مس ت أيب وقكل مس ت يردمة ولكذ اببل و - 2

(  و ةل مبن ابلي: أرجك أنهللا ك أبس بهللا   ل  5/202اأهىن ابردهللا ووصفهللا فلصل  وملارت. معذح وملت لول كبن أيب رة  ) 
 (5/859رلث ابنهللا هقةت. مملدزمن )
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شدين قال: حدثني حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن ر  قال الطبراني:  -  210[481] 

أبي، عن أبيه، عن جده رشدين، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن 

المسيب، قال: حدثني زيد بن خالد الجهني، عمارة بن عبد هللا بن طعمة، عن سعيد بن  

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا، فوجدته 

 .: يا رسول هللا هو جذع. قال: »فضح به«جذعا، فرجعت إليه، فقلت
 تخريج الحديث:

( من 19064السنن الكربي )والبيهقي يف ، (3776(، والبزار )2798أخرجه أبو داود يف سننه )
( من طريق يعقوب بن إبراهيم 5899(، وابن حبان يف صحيحه )21690طريق عبد األعلى، وأمحد )

( من طريق 5218( من طريق أمحد بن خالد الوهيب. و)5217عن أبيه، والطرباين يف املعجم الكبري )
 .( من طريق عبد هللا بن منري5220يونس بن يزيد. و)

د بن إسحاق، عن عمارة بن عبد هللا بن طعمة، عن سعيد بن املسيب، عن زيد بن مجيعهم عن حمم 
 خالد ا هين.

 دراسة العلة في الحديث: 

يونس بن يزيد إال هبذا اإلسناد، ورجاله إىل يونس بن يزيد أخرجه الطرباين وسكت عنه، ومل أجده عن 
قال ابن عدّي: هو،  بن رشدين "كلهم ضعفاء، قال ابن عدي يف ترمجة أمحد بن حممد بن احلجاج 

 .3وأبوه، وجّده، وجّد أبيه، أربعتهم ض عفاء". وتقدمت ترمجته حديث رقم  

 كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفا.جياد،    مث ظهر يل أن احلديث روى عن حممد بن إسحاق أبسانيد

 رأي الباحث

رشدين، تفرد به: أمحد بن حممد بن هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن يونس بن يزيد إال 
، احلجاج بن رشدين. وهو مسلسل ابلضعفاء، ألن أمحد بن حممد، وأبوه، وجده، وجد أبيه كلهم ضعفاء

 سن من أجل املتابعة، ألنه روى عن حممد بن إسحاق أبسانيد جياد. لكن تفرده هذا نسيب، واحلديث ح
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محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم وعن يونس، عن  قال الطبراني:    -  211[482] 

بن شهاب، عن عبيد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة، سأل رسول 

 .»اقضه عنها« هللا صلى هللا عليه وسلم عن نذر كان على أمه، فقال:

 تخريج الحديث:

ي يف البخار (، و 3508(، و)3504(، و)3080(، وأمحد )16337أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )
( ويف الكربي 3654(، والنسائي )669(، والرتمذي )2770(، )2762(، و)2756) صحيحه

موىل )كلهم ( من طرق عن عكرمة  (8209(، و)8172(، والطرباين يف املعجم األوسط )6448)
 ابن عباس، يقول: أنبأان ابن عباس، أن سعد بن عبادة رضي هللا عنهم أخا بين ساعدة....)احلديث(.

( 6698)  البخاري يف صحيحه( من طريق سعيد عن سفيان، و 417وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه )
، وحممد ( من طريق حي  بن حي  التميمي1638)  مسلم يف صحيحهمن طريق أيب اليمان عن شعيب، و 

 عن الزهري عن   مجيعهم    .( من طريق قعنيب عن مالك3307وأبو داود )  بن رمح بن املهاجر، والليث،
عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، عن ابن عباس، قال: استفىت سعد بن عبادة رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم.

 دراسة العلة في الحديث: 

يونس بن يزيد إال هبذا اإلسناد، وتقدم دراسة هذا اإلسناد أخرجه الطرباين وسكت عنه، ومل أجده عن 
 .210يف احلديث الذي قبله  

كما ذكرت   وخمرج يف صحيح البخاري، عن الزهري أبسانيد جياد، احلديث روى مجاعةمث وجدت أن 
 يف ختريج احلديث آنفا.

 رأي الباحث

دين، تفرد به: أمحد بن حممد بن هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن يونس بن يزيد إال رش
، وجده، وجد أبيه كلهم ضعفاء  احلجاج بن رشدين. وهو مسلسل ابلضعفاء، ألن أمحد بن حممد، وأبوه،

 لكن احلديث حسن من أجل املتابعة، ألنه روى عن الزهري بطرق كثرية، وأسانيد صحيحة.
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يا بن يحيى، كاتب حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زكرقال الطبراني:  - 212[483] 

قال: نا رشدين بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن  1العمري

عن أبي بن كعب قال: وجدت مائة دينار في عهد   ،سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة

 رسول هللا، فذكر الحديث.
 تخريج الحديث:

ق سليمان بن حرب، ( ، من طري2437( من طريق غندر، و)2426) البخاري يف صحيحهأخرجه 
(  1701( من طريق حممد بن جعفر، وغندر، وأخرج أبو داود )9-1723)  مسلم يف صحيحهوأخرجه  

عن شعبة عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة عن أيب بن  -أربعتهم -من طريق حممد بن كثري، 
 كعب.

( من 2506ن ماجه )عبد هللا بن منري، ويزيد بن هارون ، واب( من طريق 1374وأخرجه الرتمذي )  
 عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل به. -ثالثتهم  -طريق وكيع، 

 دراسة العلة في الحديث: 

كثري من الناس عن سلمة بن كهيل، ولكن رواية حممد بن إسحاق   رواهأخرجه الطرباين وسكت عنه، 
 اإلسناد. عن سلمة بن كهيل مل أجده إال هبذا  

  .2هو ضعيف، وكذا جد أبيه رشدين بن سعد، ضعيف  وفيه أمحد بن حممد بن احلجاج،

 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن حممد بن إسحاق إال يونس بن يزيد وال عن يونس بن 
رشدين، وجد أبيه رشدين يزيد إال رشدين، تفرد به: أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين. وأمحد بن 

هذا نسيب، روى مجاعة عن سلمة بن كهيل، من غري هذا الوجه، وخمرج   ، لكن التفردبن سعد ضعيفان
 يف الصحيحني.

 
 
 
 

 
 (2032ظ يف ملتقذوح )وهقهللا معةا  - 1
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وعن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن مسلم قال الطبراني:    -  213  [484]

صلى هللا عليه وسلم بن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: اطلع على رسول هللا  

لى هللا عليه وسلم مدرى، فقال رسول هللا صلى رجل من ستر له، وفي يد رسول هللا ص

 هللا عليه وسلم: »لو أعلم أنه ينظرني لفقأت عينه«.

 تخريج الحديث:

( من 6241( من طريق آدم بن أيب إايس،عن ابن أيب ذئب، و)5924) البخاري يف صحيحهأخرجه 
مسلم يف وأخرج ( من طريق قتيبة بن سعيد،عن ليث، 6901طريق علي بن عبد هللا، عن سفيان، )

( من طريق حي  بن حي ، وحممد بن رمح، و قتيبة بن سعيد،عن ليث، وأخرج 40  -2156)  صحيحه
( من طريق زمعة 1042يونس، وأخرج أبو داود الطيالسي )( من طريق ابن وهب، عن  41  -2156)

، ( من طريق عبد الرزاق عن معمر22833( من طريق سفيان، و)22802بن صاحل، وأخرج أمحد )
( من طريق سفيان، وأخرج اخلرائطي يف مساوي األخالق 953( واحلميدي )85وأخرج ابن أيب شيبة )

( يونس بن يزيد، عن حممد بن 5670 املعجم الكبري )( من طريق األوزاعي، وأخرج الطرباين يف765)
عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد  -مجيعهم –( من طريق صاحل بن كيسان 5671إسحاق، و)

 ي.الساعد

 دراسة العلة في الحديث: 

أخرجه الطرباين وسكت عنه، ومل أجده عن يونس بن يزيد عن حممد بن إسحاق إال هبذا اإلسناد، وتقدم 
 .483اإلسناد يف احلديث الذي قبله  دراسة هذا  

 وأما احلديث فروى من غري هذا الوجه عن الزهري أبسانيد جياد، كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفا.

 باحثرأي ال

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن حممد بن إسحاق إال يونس بن يزيد، ومل أجده إال هبذا 
لكن تفرده نسيب، اإلسناد، وفيه أمحد بن حممد بن احلجاج، وجد أبيه رشدين بن سعد، ومها ضعيفان،  

 .البخاري  روى كثري من الناس عن الزهري أبسانيد جياد، وخمرج يف صحيحواحلديث  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: قال الطبراني:   -  223[485] 

قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، مولى سلمة قال: أخبرني   1نا إبراهيم بن سويد المدني
سلمة بن األكوع، أنهم يوم افتتحوا خيبر، رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نيرانا 

 صلى هللا عليه وسلم: »ما هذه النيران؟« قالوا: على لحوم تتوقد، فقال رسول هللا
»أهريقوا ما فيها«، وكسروها،   الحمر األنسية، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 .يعني: القدور، فقال رجل من القوم: أو نغسلها يا رسول هللا. فقال: »أو ذاك«
 تخريج الحديث:

 البخاري يف صحيحهطريق أبو عاصم الضحاك بن خملد، و ( من 2477) البخاري يف صحيحهأخرجه 
 البخاري يف صحيحه( من طريق حامت بن إمساعيل، و 33-1802) مسلم يف صحيحه(، و 2484)
 ( من طريق املكي بن إبراهيم.5497)

ثالثتهم )أبو عاصم، وحامت بن إمساعيل، واملكي بن إبراهيم( عن يزيد بن أيب عبيد، موىل سلمة قال: 
 سلمة بن األكوعأخربين  

( عن 6399يف شرح معاين اآلاثر )( عن ابن الربقي. والطحاوي 1140وأخرج الرؤايين يف مسنده )
 فهد.

كالمها عن سعيد بن أيب مرمي عن إبراهيم بن سويد عن يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة بن األكوع عن 
 سلمة.

 دراسة العلة في الحديث: 

أقف على علته، إال أن إبراهيم بن سويد مل يرو عنه إال سعيد بن   هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل
 .2وهو ثقة، تقدمت ترمجته    أيب مرمي،

ويف إسناد الطرباين أمحد بن رشدين وهو ضعيف، لكنه مل ينفرد به، بل اتبعه فهد، وابن الربقي كما 
 ذكرت يف ختريج احلديث.

 ه، وخمرج يف الصحيحني.واحلديث روى عن يزيد بن أيب عبيد من غري هذا الوج
 رأي الباحث

لكنه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين، وهو ضعيف،    ورجاله ثقات غريهذا احلديث سكت عنه الطرباين،  
 واحلديث خمرج يف الصحيحني من غري هذا الوجه.مل ينفرد به،  
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حدثنا أحمد بن رشدين المصري قال: نا محمد بن زياد قال الطبراني:   -  234[486] 

عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى، عن لعامري قال: نا رشدين بن سعد، عن ا
الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، أن 
امرأة من خثعم استفتته في حجة الوداع، فقالت: يا رسول هللا، إن فريضة هللا في 

ستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل الحج على عباده، أدركت أبي مسنا كبيرا ال ي
 يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها النبي صلى هللا عليه وسلم: »نعم«

 تخريج الحديث:

( من طريق عيسى بن جابر، ويف 728(، ويف املعجم الكبري )379أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
وب بن موسى عن ابن شهاب عن أي -كالمها   -( من طريق عمرو بن احلارث 729املعجم الكبري )

 بن يسار عن عبد هللا بن عباس.  عن سليمان
( من طريق عبد العزيز بن أيب 1854( من طريق ابن جريج، و)1853) البخاري يف صحيحهأخرجه 

( من طريق شعيب عن ابن شهاب عن 6228(، و)4399( من طريق مالك، و)1855سلمة، و)
 سليمان بن يسار عن عبد هللا بن عباس.

( من طريق ابن 408 -1335( من طريق مالك، و )407 -1334) مسلم يف صحيحهرج وأخ
 جريج.

 كالمها عن ابن شهاب هبذا اإلسناد.
 دراسة العلة في الحديث: 

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ورواه عمرو بن احلارث عن أيوب بن موسى عن الزهري، واتبعه 
 .3أبيه رشدين بن سعد ومها ضعيفانخ الطرباين، وجد  عيسى بن جابر، ويف إسناده أمحد بن حممد شي

 وبقية رجاله ثقات، وأخرجه الشيخان من طريق شعيب، وابن جريج عن الزهري.
 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وفيه أمحد بن حممد بن احلجاج، وجد أبيه رشدين بن سعد، ومها 
 انيد جياد، وطرق صحيحة، وخمرج يف الصحيحني.احلديث روى من غري هذا الوجه أبس  لكن ضعيفان،  
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا يحيى بن سليمان قال: قال الطبراني:  - 237[487] 

نا أحمد بن بشير الهمداني، عن مسعر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، 
طاف على نسائه، رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي، »فعن عائشة، قالت: طيبت 

 .ثم أصبح محرما«
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو 270) البخاري يف صحيحه( قال: ثنا سفيان. و 218أخرجه احلميد ي يف مسنده )
( قال: حدثنا سعيد بن 49و ،47 – 1192) مسلم يف صحيحهالنعمان، قال: حدثنا أبو عوانة. و 

يد: حدثنا أبو عوانة. ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا  منصور، وأبو كامل، مجيعا عن أيب عوانة، قال سع
( قال: حدثنا هناد 3671(، ويف السنن الكربي )417وأخرجه النسائي )  ،وكيع، عن مسعر، وسفيان.

 بن السري، عن وكيع، عن مسعر وسفيان.
 حممد بن املنتشر عن أبيه عن عائشة.  مجيعهم عن إبراهيم بن

 دراسة العلة في الحديث: 

اين وسكت عنه، فظهر أنه مل يرو عن أمحد بن بشري إال حي  بن سليمان ا عفي، تفرد به: ذكره الطرب 
 أمحد بن رشدين.

 .3وأمحد بن رشدين ضعيف تقدمت ترمجته برقم  
 .1وحي  بن سليما ا عفي هو صدوق خيطئ

صحيحة، احلديث روى من غري هذا الوجه عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر أبسانيد جياد، وطرق  لكن  
 وخمرج يف الصحيحني، كما ذكرت يف ختريج احلديث آنفاً.

 رأي الباحث

، وهو صدوق مل يرو عن أمحد بن بشري إال حي  بن سليمان ا عفيو هذا احلديث سكت عنه الطرباين،  
واحلديث روى من غري   لكن تفرده هذا نسيب،  أمحد بن حممد بن احلجاج، وهو ضعيف،  تفرد به  خيطئ،

 ن إبراهيم بن حممد بن املنتشر أبسانيد جياد، وطرق صحيحة، وخمرج يف الصحيحني.هذا الوجه ع 
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  – 239[488] 

الحراني قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن الشعبي، عن صالح 
قها ثالثا، »فلم يجعل لها النبي صلى هللا عليه وسلم فاطمة بنت قيس، أن زوجها، طل

 .سكنى وال نفقة«
 تخريج الحديث:

نهال، ثنا ( قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن امل941أخرج الطرباين يف املعجم الكبري )
 محاد بن سلمة، عن محاد بن أيب سليمان، عن الشعيب، عن فاطمة بنت قيس.

( من طريق هشيم، عن )سيار، وحصني، ومغرية، وأشعث، 42 – 1480) همسلم يف صحيحوأخرج 
( من طريق قرة عن سيار أيب احلكم، 43 – 1480وجمالد، وإمساعيل بن أيب خالد، وداود(، و )

 ( من طريق أيب إسحاق.46، و45  – 1480( من طريق سلمة بن كهيل، و)44  -1480و)
 مجيعهم عن الشعيب عن فاطمة بنت بن قيس.

 العلة في الحديث:   ةدراس

 هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن محاد بن أيب سليمان إال محاد بن سلمة.
ومحاد بن سلمة ثقة، ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: "ثقة عابد أثبت الناس يف اثبت وتغري حفظه 

. لكنه مل ينفرد به، 3 . وفيه أمحد بن رشدين شيخ الطرباين، وهو ضعيف، تقدمت ترمجته برقم1أبخرة"
 .941بل ذكر له الطرباين اتبعا يف املعجم الكبري برقم  

 .2وكذا محاد بن أيب سليمان ذكره ابن حجر يف التقريب، وقال: فقيه صدوق له أوهام
لكنه أيضًا مل ينفرد به عن الشعيب، بل روى من غري هذا الوجه عن الشعيب، كما ذكرت يف ختريج 

 احلديث آنفاً.
 لباحثارأي 

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن محاد بن أيب سليمان إال محاد بن سلمة، وهو ثقة. وفيه 
احلديث روى من غري هذا الوجه عن الشعيب، أبسانيد لكن أمحد بن حممد بن احلجاج، وهو ضعيف، 

 جياد، وطرق صحيحة، وكذا بطرق كثرية عن فاطمة بنت قيس، وخمرج يف الصحيحني.
 
 
 

 
 ( 1499ملتقذوح ) - 1
 ( 1500ملتقذوح ) - 2
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 1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا زيد بن بشر الحضرمي قال الطبراني:    -  317 [489]

قال: نا رشدين بن سعد، عن زهرة بن معبد، عن جده عبد هللا بن هشام قال: كنا مع 

النبي صلى هللا عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال عمر: وهللا يا رسول 

نفسي. فقال: »ال، والذي نفسي بيده، حتى أكون  هللا ألنت أحب إلي من كل شيء إال

أنت اآلن أحب إلى من نفسي. فقال رسول هللا صلى أحب إليك من نفسك«. قال عمر: ف

 هللا عليه وسلم: »اآلن يا عمر«.

 تخريج الحديث:

البخاري يف ( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن هليعة. و 18961( و)18047أخرجه أمحد )
( قال: حدثنا حي  بن سليمان، قال: حدثين ابن وهب، 6632( و )6264( و )3694) صحيحه
( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد، ان حي  بن 2/87أخربين حيوة. وابن القانع يف املعجم الصحابة )قال:  

( قال: أخربان أبو جعفر حممد بن أمحد البغدادي، ثنا 5922عثمان، ان رشدين. واحلاكم يف املستدرك )
 بو الزنباع روح بن الفرج، ثنا حي  بن بكري، ثنا رشدين بن سعد، وابن هليعة.أ

 ثالثتهم )عبد هللا بن هليعة، وحيوة بن شريح، ورشدين بن سعد( عن أيب عقيل زهرة بن معبد، فذكره.

 دراسة العلة في الحديث: 

بن سعد، ومها ضعيفان،   ذكر الطرباين هذا احلديث وسكت عنه، وفيه أمحد بن رشدين، وجد أبيه رشدين 
 .3برقم    اتقدمت ترمجته

 .3ومدار احلديث على أيب عقيل زهرة بن معبد، وهو ثقة من رجال الصحيح، تقدمت ترمجته برقم    

 رأي الباحث

ومها ضعيفان، لكن احلديث رشدين بن سعد  و   ،هذا اإلسناد سكت عنه الطرباين، وفيه أمحد بن رشدين 
 البخاري.، وخمرج يف صحيح  زهرة بن معبدعقيل    روى من غري هذا الوجه عن أيب

 

 

 

 
 . 35 ك هق   قلمت  ذمجتهللا  - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا عبد الغفار بن داود أبو قال الطبراني:  - 318[490] 

، عن أبي 2، عن األعمش، عن سعد بن عبيدة1صالح الحراني قال: نا موسى بن أعين

من النار لها سعيد الخدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يخرج عنق 

وعينان تبصر بهما، فيقول: إني أمرت بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع لسان تتكلم به،  

 .هللا إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق«
 تخريج الحديث:

(  11354( قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أيب ليلى. وأمحد )34141أخرجه أبوبكر بن أيب شيبة )
قال: أخربان عبيد هللا  896و"عبد بن محيد" حدثنا شيبان، عن فراس. قال: حدثنا معاوية بن هشام، 
 كالمها )فراس، وابن أيب ليلى( عن عطية، فذكره.  .بن موسى، أخربان ابن أيب ليلى

 دراسة العلة في الحديث: 

 ذكر الطرباين هذا احلديث وسكت عنه، ومل أجده من طريق سعد بن عبيدة إال هبذا اإلسناد.

لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن ،  3رشدين وهو ضعيف، تقدمت ترمجته برقم    وفيه أمحد بن
أيب سعيد اخلدري، كما ذكرت يف ختريج احلديث أنه يرويه عن فراس، وابن أيب ليلى كالمها عن عطية 

 العويف عن أيب سعيد اخلدري.

(،  2574ند الرتمذي )ع   أيب هريرة  وللحديث دون قوله: "ومن قتل نفسا بغري نفس" شاهد من حديث
 وقال: حسن غريب صحيح، وفيه ذكر املصورين، بدل: "من قتل نفسا بغري نفس".

( وفيه ذكر من ال يؤمن بيوم احلساب، بدل: "من قتل 24793وآخر من حديث عائشة، عند أمحد )
 نفسا بغري نفس".

 رأي الباحث

لكن احلديث حسن لالعتضاد  ،رشدين، وهو ضعيفهذا احلديث سكت عنه الطرباين، وفيه أمحد بن 
 ابملتابعة.

 

 
 (. 6944  هق  ابةبل. ملتقذوح ) ك من رجةل ملصحدحني  - 1
 (. 2249) ك س ل بن اببدل  ملارمي أبك  ز  ملهكيف هق . ملتقذوح   - 2
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: قال الطبراني:   -  351[491] 

نا يحيى بن أيوب قال: أخبرني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، وعبد الرحمن 
وسلم أنه »نهى أن تنكح األعرج، عن أبي هريرة، عن رسول هللا صلى هللا عليه 

 .المرأة على عمتها، أو على خالتها«
 :تخريج الحديث

( قال: أخربين إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن 5399(، ويف "الكربى" )3290أخرجه النسائي )
أيب مرمي، قال: حدثنا حي  بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، وعبد الرمحان 

 أيب هريرة.األعرج، عن  
( قال: حدثنا حممد بن رمح بن املهاجر. و"النسائي" 34 -1804) يف صحيحهمسلم أخرجه 

 ( قال: أخربان قتيبة.5400(، ويف "الكربى" )3291)
كالمها )حممد بن رمح، وقتيبة بن سعيد( عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عراك بن 

 مالك، فذكره.
 دراسة العلة في الحديث: 

لطرباين، ووصلت إىل نتيجة بعد ختريج احلديث أنه مل يرو عن جعفر بن ربيعة هذا احلديث سكت عنه ا
 إال حي  بن أيوب، تفرد به: سعيد بن أيب مرمي. 
. وتفرده نسيب، ور وى من غري هذا الوجه عن عراك بن 2وسعيد بن أيب مرمي ثقة، تقدمت ترمجته برقم 

 عن األعرج كما ذكرت يف ختريج احلديث. وكذا روى مجاعة عن أنس بن مالك عن أيب الزاند  مالك،
ويف إسناد الطرباين أمحد بن رشدين وهو ضعيف، لكنه مل ينفرد به عن سعيد بن أيب مرمي، بل اتبعه 

 (. 3290إبراهيم بن يعقوب عند النسائي )
 رأي الباحث

هبذا  أمحد بن رشدين وهو ضعيف، واتبعه إبراهيم بن يعقوبهذا احلديث سكت عنه الطرباين، وفيه 
 اإلسناد، واحلديث خمرج يف صحيح مسلم من غري هذا الوجه.
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قال: نا  1حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن عفيرقال الطبراني:  - 353[492]

يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي 
 .ثل، والورق بالورق مثال بمثل«صلى هللا عليه وسلم قال: »الذهب بالذهب مثال بم

 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم، 11006(. و"أمحد" )30رقم  2/632أخرجه مالك "املوطأ" )
( قال: حدثنا 11494( قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنبأان ابن عون. ويف )11480نا أيوب. و)حدث

: حدثنا أبو املغرية، حدثنا األوزاعي، قال: حدثين ( قال11700حي  بن سعيد، عن عبيد هللا. ويف )
أخربان ( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف، 2177"  )البخاري يف صحيحهحي ، يعين ابن أيب كثري. و"

( قال: حدثنا حي  بن حي ، قال: قرأت على مالك. ويف 75 -1584) مسلم يف صحيحهمالك. و 
دثنا ليث )ح( وحدثنا حممد بن رمح، أخربان الليث.، ( قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ح76 -1584)

( قال: حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير يعين ابن حازم )ح( وحدثنا حممد بن املث ، 1584ويف )
ل: مسعت حي  بن سعيد )ح( وحدثنا حممد بن املث ، حدثنا ابن أيب عدي، عن حدثنا عبد الوهاب، قا
: حدثنا أمحد بن منيع، اخربان حسني بن حممد، أخربان شيبان، عن ( قال1241ابن عون. والرتمذي" )

( قال: أخربان قتيبة، عن مالك، ويف 6118(، ويف "الكربى" )4570حي  بن أيب كثري. و"النسائي" )
( قال: أخربان محيد بن مسعدة، وإمساعيل بن مسعود، قاال: حدثنا 6119ويف "الكربى" )(، 4571)

 ال: حدثنا بن عون.يزيد، وهو ابن زريع. ق
مثانيتهم )مالك، وأيوب، وابن عون، وعبيد هللا بن عمر، وحي  بن أيب كثري، والليث بن سعد، وجرير،   

 وحي  بن سعيد األنصاري( عن انفع، فذكره.
 العلة في الحديث:  دراسة

روى هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ورجاله ثقات إال أمحد بن رشدين وهو ضعيف، لكن احلديث 
 بطرق كثرية عن انفع، وخمرج يف الصحيحني.

 رأي الباحث

، جياد عن انفعأبسانيد  وفيه أمحد بن رشدين ضعيف، لكنه روىهذا احلديث سكت عنه الطرباين، 
 وخمرج يف الصحيحني.

 
 
 

 
 (. 577/ 5 ةل مبن ابلي: " ك ابنل ملنةس هق ". اترو  مإلسالم لرا يب ) - 1
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حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: قال الطبراني:   –  364[493] 

حمد الدراوردي قال: نا داود بن صالح، عن أمه، عن عائشة، أن أنا عبد العزيز بن م
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في الهر: »إنها ليست نجسا«.

 :تخريج الحديث

( قال: حدثنا عبد هللا بن مسلمة. قال الطحاوي 76(، وأبو داود )1033أخرجه إسحاق بن راهويه )
 الربيع بن سليمان قد حدثنا قال: حدثنا أسد بن موسى. ( قال: فوجدان  2653يف شرح مشكل اآلاثر )

الدراوردي   هم )إسحاق بن راهويه، وعبد هللا بن مسلمة، أسد بن موسى( عن عبد العزيز بن حممدثالثت
 عن داود بن صاحل عن أمه عن عائشة فذكره.

( قال:  216ه )( قال: حدثنا أبو حامت حممد بن إدريس. والدار قطين يف سنن102وأخرج ابن خزمية )
( قال: أخربان 1165ان احلسني بن إمساعيل، ان حممد بن إدريس أبو حامت. والبيهقي يف السنن الكربى )

 أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن موسى، ثنا حممد بن أيوب.أبو عبد هللا احلافظ، ثنا  
شيبة احلجيب، قال: عن حممد بن عبد هللا بن أيب جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع بن  -كالمها 

 مسعت منصور بن صفية بنت شيبة، حيدث، عن أمه صفية، عن عائشة.
 دراسة العلة في الحديث: 

 نه مل يرو عن داود بن صاحل عن أمه إال الدراوردي.هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وأ
 ف على ترمجتها.والدراوردي ثقة، وكذا داود بن صاحل ثقة، لكن أم داود بن صاحل؛ مل أعرفها، ومل أق

 لكن احلديث روى من غري هذا الوجه، كما ذكرت يف ختريج احلديث. 
 وله شاهد من حديث كبشة بنت كعب بن مالك.

( وغريهم من طريق مالك عن إسحاق بن 68(، وابن ماجه )92(، والرتمذي )75داود ) أخرجه أبو 
ها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت عبد هللا بن أىب طلحة عن محيدة بنت أىب عبيدة بن فروة عن خالت

حتت ابن أىب قتادة األنصارى أهنا أخربهتا أن أاب قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة 
منه، فأصغى هلا اإلانء حىت شربت، قالت كبشة: فرآىن أنظر إليه، فقال: أتعجبني اي ابنة أخى؟  لتشرب

عليه وسلم قال: إهنا ليست بنجس إمنا هى من  قالت: فقلت: نعم، فقال: إن رسول هللا صلى هللا
 الطوافني عليكم والطوافات ".

 رأي الباحث

داود بن صاحل، وهي جمهولة، لكن احلديث روى من هذا احلديث سكت عنه الطرباين، ويف إسناده أم 
 غري هذا الوجه، وله شاهد من حديث كبشة بنت كعب بن مالك.
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قال: نا عبد هللا بن عمران قال:   1مد بن عمروحدثنا أحقال الطبراني:    -  479 [494]

نا سفيان، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى هللا عليه 

 .وسلم »نهى أن توطأ الحامل حتى تضع«

 تخريج الحديث:

( قال: عبد هللا، ان أبو بكر، ان أبو 584يف حديث أيب الفضل الزهري ) 2أخرجه أبو الفضل الزهري
 لد، عن حجاج، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس، فذكره.خا

أبو حممد بن صاعد، ان عبد هللا بن عمران العائذي   ( قال: حدثنا3640وأخرجه الدار قطين يف سننه )
 دي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. مبكة، ان سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم ا ن

 دراسة العلة في الحديث: 

 اين وسكت عنه. ذكره الطرب 

 .3وقال اهليثمي: "رواه الطرباين يف األوسط ورجاله ثقات"

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا يف هذا اإلسناد أحد عن ابن عباس إال  وقال الدار قطين عقبه: "
 .4العائذي"

 ، ومل خيالف أحدا.444هللا بن عمران صدوق، تقدمت ترمجته برقم   قلت: العائذي هو عبد

.  وذكره ابن حبان يف 5و بن مسلم ا ندي، قال ابن عدي: وليس له حديث منكر جداوفيه عمر 
 .7. وقال احلافظ: صدوق له أوهام6الثقات

 
طدح انوف يف   ك أ ل بن ابمذو بن مارث أبك بهذ ووقةل: أبك اببل و مخلالل مملهي  مل أجل  ذمجتهللا  و ةل أبك مل  -  1

 ( جمهكل معةل. 156إرشةي ملقةصي )
ن اببدل و بن س ل بن إبذم دث بن اببل ملذ ن بن ابكف مل كيف  ملز ذي    ك اببدل و بن اببل ملذ ن بن حممل ب  - 2

  ك(. 381ملقذشي  أبك ملفضل ملبغلميي )مملتكىف: 
 ( 7821جممع ملزومئل ) - 3
 ( 3640سنن مللمر  طب ) - 4
 ( 6/211ملهةمل يف ملض فةء ) - 5
 (9751ملثقةت كبن ربةن ) - 6
 ( 5115ملتقذوح ) - 7
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عباس، كما ذكرت ( من طريق مقسم عن ابن  584" )1وأخرجه أبو الفضل الزهري يف "حديث الزهري

 يف ختريج احلديث.

 اس.وله طريق آخر يرويه األعمش عن جماهد عن ابن عب

يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية، وعن النساء احلباىل أن   -صلى هللا عليه وسلم-قال: هنى رسول هللا    
 يوطئن حىت يضعن ما يف بطوهنن، وعن كل ذي انب من السباع، وعن بيع اخلمس حىت يقسم.

عن ( من طريق عبيد هللا بن موسى الكويف عن شيبان 18303( والبيهقي )2613جه احلاكم )أخر 
 األعمش به.

 وقال احلاكم: "إسناده صحيح على شرط الشيخني".

 رأي الباحث

هذا احلديث سكت عنه الطرباين، وفيه أمحد بن عمرو وهو جمهول، لكنه مل ينفرد به، بل اتبعه ابن 
م ا ندي صدوق له أوهام، لكن احلديث روى من غري هذا الوجه عن ابن صاعد، وكذا عمرو بن مسل

 ت يف الدراسة، وختريج احلديث.عباس، كما ذكر 
 

 

 

 

 

 

 

 
 بدل و بن اببل ملذ ن بن حممل بن اببدل و بن س ل بن إبذم دث بن اببل ملذ ن بن ابكف مل كيف   رلوم ملز ذي ل  - 1
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حدثنا أحمد بن عمرو قال: نا محمد بن منصور الجواز قال الطبراني:    -  482[495] 

العزيز، عن قال: نا يعقوب بن محمد الزهري قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد 

 عن أمه أم كلثوم، قالت: جاءتني بسرة  ن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه،أبيه، ع

بنت صفوان، فأخبرتني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لها: »من يخطب أم 

كلثوم بنت عقبة؟« فقلت: فالن وفالن. فقال: »أين أنتم من عبد الرحمن بن عوف؟ 

 .فإنه سيد المسلمين وخيارهم«

 تخريج الحديث:

م. وأبو نعيم يف معرفة ( قال: حدثنا عقبة بن مكر 3237أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )
 ( قال: حدثنا أبو القاسم بن أيب حصني، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أمحد بن سنان.7531الصحابة )

إبراهيم بن حممد بن عبد  كالمها )عقبة بن مكرم، وأمحد بن سنان( عن يعقوب بن حممد الزهري، ثنا
 العزيز، عن أبيه.

ل: حدثنا أمحد قال: ان يعقوب بن محيد بن كاسب ( قا1187وأخرجه الطرباين يف املعجم األوسط )
 قال: ان سليمان بن سامل.

كالمها )حممد بن عبد العزيز، وسليمان بن سامل( عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه، عن أمه أم كلثوم، 
  بسرة بنت صفوان، فأخربتين، فذكرته.قالت: جاءتين

دثناه عبد هللا بن أمحد قال: حدثنا يعقوب بن ( قال: ما ح969وأخرج العقيلي يف الضعفاء الكبري )
حممد الزهري قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن عبد الرمحن بن محيد، عن أبيه، عن أمه أم كلثوم، 

 قالت: حدثتين بسرة بنت صفوان.

 علة في الحديث: دراسة ال

حلديث عن بسرة إال ( فقال: "ال يروى هذا ا1187ذكره الطرباين وسكت عنه، مث ذكره حتت رقم )
 هبذا اإلسناد، تفرد به: عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن ".

 .1قلت: عبد الرمحن بن محيد ثقة، قال ابن حجر: ثقة

 
 ( 3847ملتقذوح ) - 1
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عبد الرمحن بن محيد، يف أوهلا يعقوب بن حممد لكن السند إليه ليس بصحيح، ألنه روى بطرقني عن 

 .1فاء. قاله احلافظ يف التقريبالزهري، هو صدوق كثري الوهم والرواية عن الضع

وقد اختلف عليه يف احلديث كما سبق، فمرة روي عنه، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عمر، ومرة عنه، 
ومرة روي عنه،  أبيه، عن عبد الرمحن بن محيد.عن إبراهيم بن حممد بن عبد العزيز، كالمها قال: عن 

يد، فإما أن يكون االختالف منه، وهو األظهر لوصفه عن عبد العزيز بن عمران، عن عبد الرمحن بن مح
 .بكثرة الوهم

وأما الطريق اآلخرى اليت أخرجها الطرباين يف األوسط، ففيه سليمان بن سامل موىل عبد الرمحن بن محيد 
يقال له: سليمان بن سامل القطان، أبو داود القرشي، وقد مجع بينهما ابن عدي يف وهناك راو آخر 

(، قال الذهيب: "وقد فّرق البخاري 3467رقم 208/ 2(، والذهيب يف امليزان )1119/ 3الكامل )
بني سليمان بن سامل أيب أيوب موىل عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن مواله، وبني 

(: "وتبعه 93 - 92/ 3بن سامل القرشي البصري أيب داود هذا"، قال ابن حجر يف اللسان )سليمان 
بخاري( ابن أيب حامت، وقد ذكرمها معاً ابن حبان يف الثقات. " يعين على التفريق، مث ذكر حديثاً )أي ال

 استدل به على التفريق، وقال: "ما أدري كيف خفي هذا على الذهيب مع نقده؟! ".

بخاري عن أيب داود القرشي: أتى خبرب منكر ال يتابع عليه"، قال ابن عدي: ال أرى مبقدار ما قال ال
 يرويه أبساً، وإمنا أنكر عليه البخاري حديثاً مقطوعاً كما ذكرته عنه".

قلت: مل يتضح يل من حال موىل عبد الرمحن بن محيد ما يكفي، وكالم ابن عدي متوجه على ا مع 
 التفريق كما سبق، وذ كر  ابن حبان له يف الثقات ال يكفي، وعليه فهو جمهول احلال.بينهما، والراجح  

 حثرأي البا

 هذا احلديث تفرد به عبد الرمحن بن محيد، وهو ثقة، وروى عنه بطريقني ضعيفني يقوى بعضها بعضا.

 
 

 
 ( 7834ملتقذوح ) - 1
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داود حدثنا أحمد بن عمرو الخالل قال: نا الحسن بن قال الطبراني:  - 484[496] 

قال: نا بكر بن صدقة، عن محمد بن عجالن، عن نافع، عن ابن عمر،: قد   1المنكدري

صلى هللا عليه وسلم إذا أتاه مؤذنه بالعشاء، في ليلة ذات  ريح ومطر، كان رسول هللا  

 .أمره أن يتبع أذانه: »أن صلوا في رحالكم«

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب. ويف 4448( و"أمحد" )10"املوطأ" ) يف مالكاإلمام أخرجه 
( قال: حدثنا مسدد. 632)  اري يف صحيحهالبخنا حي  بن سعيد عن عبيد هللا. و ( قال: حدث5151)

( قال: حدثنا عبد هللا بن يوسف. قال: أخربان 666قال: أخربان حي  عن عبيد هللا بن عمر. ويف )
( قال: حدثنا حي  بن حي . قال: قرأت على مالك. ويف 22 -- 697) حيحهمسلم يف صمالك. و 

(  23-697ثنا أيب حدثنا عبيد هللا. ويف )( قال: حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حد23 – 697)
قال: وحدثناه أبو بكر بن أيب خيثمة حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد هللا. أربعتهم )مالك، وأيوب، وعبيد 

 عمر، وابن إسحاق( عن انفع، فذكره.هللا بن  

 دراسة العلة في الحديث: 

 .سكت عنه الطرباين، ومل يرو عن حممد بن عجالن إال بكر بن صدقة

وفيه أمحد بن عمرو شيخ الطرباين، وهو جمهول   .2وبكر بن صدقة هو ا دي، ذكره ابن حبان يف الثقات
 .5تقدمت ترمجته برقم  

 لكن احلديث روى عن انفع من غري هذا الوجه، وخمرج يف صحيح مسلم، كما مّر يف ختريج احلديث.

 رأي الباحث

صدقة، وهو مل يوثقه غري ابن حبان، وكذا فيه شيخ   هذا احلديث مل يرو عن حممد بن عجالن إال بكر بن
الطرباين أمحد بن عمرو وهو جمهول، لكن احلديث روى عن انفع من غري هذا الوجه بطرق كثرية، 

 وأسانيد صحيحة، وخمرج يف صحيح مسلم.

 

 
 ( "ك أبس بهللا  هرمكم يف مسةابهللا من ممل تمذ". 1239 ةل معةاظ يف ملتقذوح ) - 1
 (12679ملثقةت ) - 2
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 المبحث الثالث
 األحاديث التي سكت عنها

 وفيها التفرد وهو محتمل لالعتضاد بالشاهد 

 ه أربعة أحاديث وفي
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حدثنا أحمد بن عبد الرحيم قال: نا علي بن عياش قال الطبراني:  - 57[497] 

الحمصي قال: نا معاوية بن يحيى قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، عن غيالن بن 

، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد هللا، أن النبي صلى هللا عليه 1جامع

 .أنت ومالك ألبيك«وسلم قال: »
 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أبو زيد أمحد بن يزيد احلوطي. ويف الصغري 10019الطرباين يف املعجم الكبري ) وأخرجه
( قال: حدثنا أبو  2481( قال: حدثنا أمحد بن عبد الرحيم أبو زيد احلوطي. ويف مسند الشاميني )2)

 زيد احلوطي.

 كالمها عن على بن عياش.

( قال: حدثنا أبو طلحة زيد بن عبد هللا البهراين ابن بنت حممد بن 865ملقرئ يف معجمه )وابن ا  
 مصفاء احلمصي حبمص، ثنا أيب، ثنا سلمة بن جواس الطائي.

كالمها )على بن عياش، وسلمة بن جواس( عن معاوية بن حي  األطرابلسي، حدثنا إبراهيم بن عبد 
مع، عن محاد بن أيب سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة ن بن جااحلميد بن ذي محاية، عن غيال

 بن قيس، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه

 دراسة العلة في الحديث:  

ذكره الطرباين يف األوسط وسكت عنه، وقال يف الصغري بعد إيراد احلديث أنه " ال يروى عن ابن مسعود 
 ان من ثقات املسلمني".محاية، وكإال هبذا اإلسناد تفرد به ابن ذي  

قلت: مل أجده عن ابن مسعود إال هبذا اإلسناد، تفرد به معاوية بن حي ، وهو الطرابلسي ذكره احلافظ 
 .2يف التقريب، وقال: صدوق له أوهام

ذي محاية ذكره ابن حبان يف مشاهري األمصار، وقال: "من فقهاء أهل  نوإبراهيم بن عبد احلميد ب
 . 3ن على قضاء محص"حليهم وكاالشام وصا

 وللحديث شواهد من حديث عمر، وابن عمر، وجابر، ومسرة، وعائشة.

 
 ( 5368 ك  دالن بن جةمع بن أش م محملةرىب هق . ملتقذوح ) - 1
 ( 6773ملتقذوح ) - 2
 ( 1437مشة ع ابرمةء مأمصةر كبن ربةن )  - 3
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 (. 2292( ، وابن ماجة )6902وأما حديث عبد هللا بن عمرو عند أمحد )

 (.2291وحديث جابر أخرجه ابن ماجة )
 (.295وآخر من حديث عمر عند البزار )

ألوسط" وأيب يعلى كما يف "نصب الراية" والطرباين يف "ا( 5493وحديث مسرة أخرجه البزار )
3/339 . 

 (410رقم    2/142وحديث عائشة عند ابن حبان يف صحيحه )
ولعائشة رضي هللا عنها حديث آخر بلفظ: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل 

 (.4261من كسبه" أخرجه ابن حبان يف صحيحه )
 رأي الباحث

  إسناده من ال يقبل تفردهم، لكنه حسن من كثرة الشواهد.لول ابلتفرد، ويفهذا احلديث مع
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حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال: نا قال الطبراني:  - 127[498] 

يحيى بن بكير قال: نا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، 
ى هللا عليه وسلم »أمر برأس الحسن والحسين مالك، أن رسول هللا صلعن أنس بن 

 .ابني علي بن أبي طالب يوم سابعهما، فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا«
 تخريج الحديث:

( من طريق مروان بن خالد عن ابن هليعة، ومن طريق جماعة بن اثبت 1238 -أخرج البزار )كشـــــــــــف
( ـقال: حـدثـنا أمحـد بن حي  بن خـاـلد بن 2575)عن ابن هليـعة. أخرجـه الطرباين يف املعجم األوســـــــــــط  

 ( قــال: أخربانه أبو عبــد هللا19271حيــان الرقي، ثنــا حي  بن بكري. والبيهقي يف الســـــــــــنن الكربى )
ــي   ــن القاضـ وأبو حممد بن أيب حامد املقري  ،وأبو عثمان بن عبدان  ،احلافظ، وأبو بكر أمحد بن احلسـ

ثنـا حممـد بن ســـــــــــنـان القزاز، ثنـا حي  بن عبـد هللا بن بكري.   ،ب قـالوا: ثنـا أبو العبـاس حممـد بن يعقو 
األســـدي، حدثنا عمرو بن ( قال: حدثنا إبراهيم بن ســـليمان 147وأخرج الدواليب يف الذرية الطاهرة )

 خالد.
أربعتهم )مروان بن خـالـد، جمـاعـة بن اثبـت، حي  بن بكري، وعمرو بن خـالـد( عن ابن هليعـة عن عمـارة  

 ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك.بن غزية عن 
 دراسة العلة في الحديث: 

 يعة، وهو سيئ احلفظ.ذكره الطرباين وسكت عنه، مل أجده إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هل
 وله شاهد من حديث مسرة:

 ق رأسه" )قال صلى هللا عليه وسلم: " كل غالم رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، وحيل 
 وغريهم.  (1522(، والرتمذى )4220( والنسائى )2837أخرجه أبو داود )كما 

 وله شاهد من حديث أيب رافع.
ــد ) ــه أمحــ ( من طريق 9/304( والبيهقى )917اىن ىف " املعجم الكبري " )( والطرب 27183أخرجــ

 شريك عن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن على بن حسني عن أىب رافع.
 من طريق عطاء، عن ابن عباس.  558أخرجه الطرباين يف األوسط  ، حديث ابن عباس وله شاهد من 
 رأي الباحث

األوســط، مل أجده إال هبذا اإلســناد، تفرد به ابن هليعة، وهو ســيئ هذا احلديث ســكت عنه الطرباين يف 
 احلفظ، لكن احلديث حسن من أجل الشواهد.
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و قال: نا عبد هللا بن عمران العابدي حدثنا أحمد بن عمرقال الطبراني:    -  477[499] 

، عن األسود، عن عائشة، قالت: »جاء رجل 2، عن منصور1قال: نا فضيل بن عياض

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، وهللا إنك ألحب إلى  من نفسي، 

ما وإنك ألحب إلى  من أهلي، وأحب إلى  من ولدي، وإني ألكون في البيت، فأذكرك ف

الجنة  أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت

الجنة خشيت أن ال أراك. فلم يرد عليه النبي صلى رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت 

هللا عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه اآلية: }ومن يطع هللا والرسول فأولئك مع الذين 

 [« اآلية69: ]النساء 3ن والصديقين{أنعم هللا عليهم من النبيي

 تخريج الحديث:

( قال: حدثنا أمحد بن عمرو اخلالل املكي أبو عبد هللا، حدثنا عبد هللا 52صغري )أخرجه الطرباين يف ال
 بن عمران العابدي، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة، فذكرته.

 دراسة العلة في الحديث: 

وبني علته قال: "مل يروه عن هذا احلديث ذكره الطرباين يف األوسط وسكت عنه، وأورده يف الصغري 
 منصور، عن إبراهيم عن األسود عن عائشة إال فضيل تفرد به عبد هللا بن عمران".

 . 444تقدم برقم  قلت: عبد هللا بن عمران صدوق  
الطرباين يف الصغري واألوسط، ورجاله رجال رواه ( قال: 10937وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد )

 عمران العابدي، وهو ثقة.الصحيح غري عبد هللا بن  
 .4وقال احلافظ املقدسي عقبه يف " صفة ا نة ": " ال أعلم إبسناد هذا احلديث أبسا"

( عن مجاعة منهم سعيد بن جبري 8/534ويقويه أن له شواهد مرسلة يف "تفسري ابن جرير الطربي " )
 .9927، والسدي  9926، وقتادة  9925، ومسروق  9924رجه برقم  أخ

 الباحثرأي 

هذا احلديث سكت عنه الطرباين يف األوسط، وأعله ابلتفرد يف الصغري، ورجاله ثقات، فيقبل تفردهم. 
 ويقويه شواهد مرسلة ما أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه.

 
 (5431ابةبل. ملتقذوح ) ك اضدل بن ابدةض بن ما كي ملتمدمي هق  إمةم  - 1
 ( 6908 ك منصكر بن ممل تمذ  ةل معةاظ يف ملتقذوح ) - 2
 ( 69سكر  ملناةء ) - 3
 ( 20صف  معن  " ص )  - 4
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قال: نا أبو بكر أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن عمرو قال الطبراني:  - 481[500] 

، عن 1فديك، عن رباح بن أبي معروف، عن قيس بن سعدالسالمي قال: نا ابن أبي 

مجاهد، عن ابن عباس، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »يدخل الجنة رجل ال 

يبقى في الجنة أهل دار، وال غرفة إال قالوا: مرحبا مرحبا، إلينا إلينا« قال أبو بكر: 

وسلم: »أجل، وأنت هو يا   ا ترى هذا الرجل في ذلك اليوم؟ قال النبي صلى هللا عليهم

 .أبا بكر«

 تخريج الحديث:

( قال: خربان الوليد بن بنان. والطرباين يف املعجم الكبري 6867أخرجه ابن حبان يف صحيحه )
 ( قال: حدثنا أبو حنيفة حممد بن حنيفة الواسطي. 6168( ويف األوسط )11166)

 كالمها )الوليد بن بنان، وحممد بن احلنفية( عن أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي.

( قال: حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد بن يعقوب الشيباين، ثنا أبو 2/279هان )وأبو نعيم يف اتريخ أصب
 حامد حممود بن علي بن مالك بن األخطل البزاز الشيباين، ثنا حي  بن املغرية.

د بن حممد بن أيب بكر الساملي، وحي  بن املغرية( عن ابن أيب فديك، عن رابح بن أيب كالمها )أمح
 ، عن جماهد، عن ابن عباس.معروف، عن قيس بن سعد

 دراسة العلة في الحديث: 

( عن حممد بن حنيفة الواسطي عن أمحد 6168ذكره الطرباين وسكت عنه، مث أورده يف نفس الكتاب )
الساملي هبذا اإلسناد، وأعله ابلتفرد، قال: مل يرو هذا احلديث عن قيس بن سعد بن حممد بن أيب بكر 

 عن رابح إال ابن أىب فديك، تفرد به أمحد بن حممد بن أىب بكر الساملي". إال رابح بن أىب معروف، وال  

اهليثمي: ، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال. ووثقه 2قلت: أمحد بن حممد الساملي ذكره الذهيب يف التاريخ
قال: "رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، ورجاله رجال الصحيح، غري أمحد بن أيب بكر الساملي، وهو 

 
 (. 5577 ك هق  من ملاةيس   ةلهللا معةاظ يف ملتقذوح ) - 1
 (6/690اترو  مإلسالم لرا يب )  - 2
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 (.2/279وهو مل ينفرد به، بل اتبعه حي  بن املغرية، كما أخرجه أبو نعيم يف اتريخ أصبهان ) .1ثقة"

 .2صدوق فقيه وهو صدوق، قال أبو حامت:

فديك، وهو حممد بن إمساعيل بن مسلم بن أيب فديك، من رجال الصحيح، فمدار احلديث على ابن أيب  
 .3ذكره احلافظ يف التقريب، وقال: صدوق

. وقال أبو زرعة، 5، وقال النسائي: ليس ابلقوي4ورابح بن أيب معروف خمتلف فيه، ضعفه ابن معني
 .8صدوق له أوهام  . وقال احلافظ:7عدي: مل أجد له حديثا منكرا. وقال ابن 6وأبو حامت: صاحل

 رأي الباحث

به: ابن أيب فديك، وهو صدوق، لكن فيه رابح بن أيب معروف، هذا احلديث سكت عنه الطرباين، تفرد  
(. 1027)  -  86والتفرد ملثل هؤالء ال يقبل، لكن يشهد له حديث أيب هريرة أخرجه مسلم  

 
 (14331ملزومئل ) جممع  - 1
 (9/191رة  )  معذح وملت لول كبن أيب - 2
 ( 5736ملتقذوح ) - 3
 ( 1/69اترو  مبن م ني رومو  مبن حمُذ )  - 4
 ( 1/41ملض فةء ومملرتوككن لرناةئي ) - 5
 (3/489معذح وملت لول كبن أيب رة  )  - 6
 (108/ 4ملهةمل يف ض فةء ملذجةل ) - 7
 ( 8751 قذوح ملتهاوح ر ث )  - 8
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 خاتمة البحث وفيها أهم النتائج 

احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني أما بعد: أذكر 
 يف هناية البحث أهم النتائج اليت توصلت إليها، وهي ما يلي:

 (.500)  اليت قمت بدراستها مخس مائة حديثعدد األحاديث   .1
 .(16األحاديث اليت ذكر فيها علة االختالف ستة عشر حديثاً ) .2
 (.426األحاديث اليت وصفها ابلتفّرد أربعة مائة وستة وعشرون حديثاً ) .3
 (.58واليت سكت عنها الطرباين ومل يعلق عليها شيئا  عددها مثان ومخسون حديثاً ) .4
 ( أحاديث.3األحاديث اليت أعلها اإلمام الطرباين بعلة االختالف يف الوصل واإلرسال فهي ) .5
الطرباين ابالختالف يف االتصال واالنقطاع فوجدت فيها حديثا واألحاديث اليت أعلها اإلمام   .6

 واحدا.
واألحاديث اليت أعلها اإلمام الطرباين ابالختالف يف الرفع والوقف فوجدت فيها حديثا  .7

 واحدا.
واألحاديث اليت أعلها اإلمام الطرباين ابالختالف إبسقاط راو من السند فوجدت فيها حديثا  .8

 واحدا.
 ( .2أعلها اإلمام الطرباين ابالختالف يف ابدال صحايب آبخر حديثان )  واألحاديث اليت .9

( 6واألحاديث اليت أعلها الطرباين ابالختالف يف ابدال االسناد دون صحايب ) .10
 أحاديث. 

واألحاديث اليت أعلها اإلمام الطرباين ابالختالف إبدخال راو يف السند حديثان  .11
(2.) 
 ( حديثاً.193رباين فيها التفرد وهو قادح فهي )أما األحاديث اليت ذكر اإلمام الط .12
 ( حديثاً.4اليت ذكر فيها التفرد وهي معلولة ابحلديث املشهور )واألحاديث   .13
وأما األحاديث اليت ذكر فيها التفرد وهي معلولة لكونه املتفرد عنه من املشهورين له  .14

 ( أحاديث.3أصحاب كثريون )
 ( حديثا.22تمراره يف الطبقات املتأّخرة فهي )معلولة السوأما اليت فيها التفرد وهي  .15
 ( حديثاً.83التفرد وهي معلولة اب رح يف الراوي فهي )فيها  واألحاديث اليت   .16
 ( حديثاً.13واليت فيها التفرد وفيها النكارة يف املنت عددها ) .17
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( 15عددها )واليت ذكر فيها التّفرد وهي معلولة ابالنقطاع أو اإلرسال اخلفي  .18
 حديثاً.

واألحاديث اليت وصفها الطرباين ابلتفرد وهي معلولة إلهبام الراوي أو  هالته عددها  .19
 ( حديثا.21)
( 32واألحاديث اليت وصفها الطرباين ابلتفرد وهي معلولة ابالختالف فيها فهي ) .20

 حديثا.
ب و وأما األحاديث اليت ذكر فيها التفرد وهو حمتمل غري قادح فهي على أضر  .21

 ( حديثاً.233لتفصيل: اجملموع: )عددها كما يلي اب
( 7عدد اليت فيها التفرد وهو حمتمل غري قادح لكونه يف الطبقات املتقدمة ) .22

 أحاديث. 
وأما اليت وصفها الطرباين ابلتفرد وهو حمتمل لكون املتفرد معروفا ابلعدالة فهي  .23
 ( حديثاً.62)
ح لالعتضاد ابملتابعة د وهو حمتمل غري قاد واألحاديث اليت ذكر الطرباين فيها التفر  .24

 ( حديثاً.129فعددها )
 ( حديثاً.34واألحاديث اليت وصفها ابلتفرد وهو حمتمل لالعتصاد ابلشاهد عددها ) .25
وقد ينفرد الراوي حبديث عن شيخه مع شهرة الشيخ وكثرة أصحابه أو أتخر طبقته  .26

الرواة فيحتمل   تص أبحاديث دون سائرلكنه يكون مالزماً لشيخه فيمتاز بطول املالزمة وخي
التفرد منه هلذه القرينة أي مالزمة الشيخ وكونه من أهل االختصاص بشيخه ويف هذا البحث 

 وجدت حديثاً واحداً.
وأما األحاديث اليت سكت عنها اإلمام الطرباين وهي معلولة ابالختالف يف اتصال  .27

 (.2االسناد حديثان )
االختالف يف إبدال االسناد فهي مام الطرباين وفيها  األحاديث اليت سكت عنها اإل .28

 (.4أربعة أحاديث )
األحاديث اليت سكت عنها وهي معلولة اب لتقّرد وهو قادح للجرح يف الراوي، فهي  .29

 (.11أحد عشر حديثا )
اليت سكت عنها وهي معلولة ابلتفرد وهو قادح  هالة الراوي، فهي أربعة األحاديث   .30

 ( 4أحاديث)
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علولة ابلتفرد وهو قادح الستمراره يف طبقات اليت سكت عنها وهي ماألحاديث   .31
 (.2متأخرة، فهي حديثان )

األحاديث اليت سكت عنها وفيها التفّرد وهو غري قادح حمتمل لكونه يف الطبقات  .32
 (8املتقدمة فهي مثانية أحاديث )

فهي ثالثة   واليت سكت عنها وفيها التفّرد وهو غري قادح حمتمل لالعتضاد ابملتابعة، .33
 ( حديثا.23وعشرون )

واليت سكت عنها وفيها التفّرد وهو غري قادح حمتمل لالعتضاد ابلشاهد، فهي أربعة  .34
 ( 4أحاديث )

اهتمام الطرباين ابلتفرد اهتماما كبريا، حىت يشعر املطلع على معجمه أن هذا النوع  .35
فرد النصيب األغلب من العلة سبب رئيس يف أتليفه للمعجم األوسط، وهلذا؛ فقد أخذ الت

أعلها ابلتفرد أكثر عددا إذا قورنت بغريها من األحاديث  ن كتابه، وعدد األحاديث اليتم
 اليت أعلها ابالختالف أو غريه.

إن اإلمام الطرباين يعلل األحاديث وينتقدها يف أكثر من األحيان بسبب التفرد،  .36
 واترة بسبب االختالف. 

ن يروي الراوي منت احلديث ال لتفرد املطلق، وهو أوالتفرد يف احلديث على نوعني: ا .37
يشاركه فيه غريه، فال يكون إال طريق واحد. والتفرد النسيب وهو أن يروي الراوي احلديث ال 

 يشاركه يف إسناده غريه وقد عرف متنه عن غري ذلك الشيخ.
 التفرد مظنة العلة وليس دليل العلة وكون احلديث غريبا ال يقتضي تضعيفا وال .38

 تصحيحا.
 ليس هلم قاعدة مطردة يف قبول التفرد أو رده وإمنا كل حديث له قاعدة ان احملدثني .39

 خاصة ومقياس خاص به حسب القرائن تستنج منه القبول أو الرد لذلك احلديث.
من األمور اليت جبب مراعاهتا عند احلكم على التفرد ابلقبول أو الرد هي: الراوي  .40

وي املتفرد عنه، والطبقة اليت وقع فيها بشيخه أو غري خمتص، والرااملتفرد وكونه خمتصا  
 التفرد، واإلسناد الذي وقع به التفرد.

إذا كان الراوي املتفرد عنه مشهورا ابلرواية عنه وله تالميذ كثريون، وتفرد عنه أحد  .41
ة أصحابه، ومل يكن من احلفاظ املكثرين عن شيخه، أو من أهل االختصاص به، فمن الوجاه

ب شيخه اآلخرون عن هذا احلديث؟ وكلما كان املتفرد عنه أن نتساءل أين كان أصحا
 مشهورا كان التفرد عنه أشد استنكارا.
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الطبقة اليت وقع فيها التفرد له أثر عميق يف احلكم على التفرد قبوال أو رّدا، فالتفرد  .42
يف   باع التابعني يكون حمتماليف طبقة التابعني يصح غالبا إذا كان من الثقات، وكذلك التفرد أت

بعض األحيان، ال سّيما إذا كان املتفرد إماما من األئّمة، فأما التفرد بعد هاتني الطبقتني 
 فيكاد أاّل يوجد، وكلما أتخرت الطبقة كان ذلك أدعى إىل االستنكار.

إن حلال الراوي من حيث العدالة والضبط أثرا كبريا يف قبول تفرده أو رّده، فليس  .43
وليس تفرد الثقة كتفرد إمام حافظ، فاملتفرد إذا كان معروفا أبنه فرد الضعيف كتفرد الثقة،  ت

 غري عدل أو غري ضابط، فيكون األصل عدم قبول روايته.
الراوي املتفرد ابلرواية قد ال يكون يف الدرجة العليا من الثقة، كأن يكون صدوقا إال  .44

د يكون التفرد ابلرواية ، وأهل بيته، وأصهاره، وقأنه قد يقبل تفرده يف شيخ يكون من أقاربه
 من الثقات، ويكون من طبقة متأّخرة، لكن يقبل تفرده يف شيخ معني لكونه خمتصا به.

التفرد حبديث يكون إسناده اندرا يعترب قرينة طعل التفرد قادحا، واإلسناد النادر ما  .45
سانيد إن القليل جدا، فمثل هذه األ  ال تكثر الرواية به ومل يرو به من األحاديث إال الشيء

كان رواهتا من املشهورين برواية احلديث يكون التفرد هبا موضع استغراب حلرص احملدثني  
 ابلرواية.

وقد يتفرد الروي حبديث أو إبسناد وال حيتمل التفرد منه لكن ينجرب ابملتابعات القويّة  .46
 أو ابلشواهد ملع  احلديث الذي تفرد به.

فقد يكون املتابعة يف أصلها وهم أو إسناد   ل متابعة أو شاهد يفرح بهلكن ليست ك .47
 منكر أو خطأ يف نفسها فأىن تقوي غريها وغفل عن هذا الكثريون من املعاصرين.

قد ينفرد الراوي إبسناد، وفيه من يتهم ابلوضع، أو مرتوك، ويوجد له متابعات  .48
هذا   وى هبا هذا الطريق من أجلصحيحة، فيكون صحيحا من غري هذا الوجه، لكن ال يتق

 الروي املرتوك.
قد ال يكون الراوي يف الدرجة العليا من الثقة، وينفرد حبديث فيكون روايته موضع  .49

استغراب، لكن يروي عنه أهل العلم من احملدثني كأمثال حي  القطان ووكيع وشعبة وغريهم، 
 ال.هذا الذي جيعل تفرده حمتموحيتملون عنه احلديث الذي تفرد به من غري إنكار عليه، و 

أّما االختالف فقد يكون يف االسناد أو يف املنت أو فيهما مجيعا ويكون معرفة الراجح  .50
 أو دفع االختالف جبمع طرق احلديث والنظر فيها جمتمعة بدقة وإمعان.

ومن مث معرفة مراتب الرواة يف شيوخهم وبلداهنم ومعرفة من يرجح قوله يف شيخه  .51
 جيح.وقرائن الرت 
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قد يذكر احلديث، ويسكت عنه، مث يذكره مكررا يف موضع آخر إن اإلمام الطرباين   .52
من كتابه ويبني علته، وأحياان يذكره يف الكبري، أو الصغري، ويبني علته، وقلما ذكر احلديث ومل 

 يبني علته.
 إن األحاديث اليت سكت عنه اإلمام الطرباين رمحه هللا ليست هلا قاعدة كلية، ليعرف .53

 يث، بل لكل حديث حكم خاص، من الصحة، والضعف وغريها.هبا حكم مجيع هذه األحاد
مع جاللة شأن اإلمام الطرباين وإمامته وجدت بعض األحاديث اليت أعلها الطرباين  .54

 بعلل لكن ما أعله هبا فيه نظر إذا قورن تعليله بتعاليل غريه من آئمة العلل واحلديث.
يف وصف بعض األحاديث  قبات على اإلمام الطرباينتوجد بعض االستدراكات والتع .55

 ابلتفرد وغري ذلك وهذا ال يقلل من شأن الطرباين وال مكانة معجمه القيم يف علل احلديث.

وختاماً أقول إن هذا ا هد مقل وال ندعي فيه الكمال، إذ أيىب هللا العصمة لعبد غري نبيه ولكتاب غري 
تااب يف يومه إال قال يف غده لو غري هذا رأيت انه ال يكتب انسان ككتابه، كما قال عماد االصفهاين: "

لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا 
 من أعظم العرب وهو دليل على استيالء النقص على مجلة البشر".

 جل.فإذا كان فيه خطأ فهو مين وما كان صوااب فمن هللا عزو 

 يدان وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.وصل اللهم وسلم على س



 
773 

 

الفهارس                                    ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 األحاديث النبويةفهرس   : أوالً 
 ً  فهرس الرواة المترجم لهم  : ثانيا
 ً  فهرس المصادر والمراجع  : ثالثا

 ً  فهرس الموضوعات  : رابعا



 
774 

 

الفهارس                                    ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   

 الهجس مألحندفث مل بوفس

 الصفحة طرف احلديث النبوي
 388 اآلخرةأميت أمة مرحومة، ال عذاب عليها يف  

 517 أنه  )ابن عباس( كان يرى االستثناء ولو بعد سنة
 415 أاب عمري، ما فعل النغري

 530 ابتغوا الساعة اليت ترجى يف ا معة
 318 أتدرون ما مثل انركم هذه من انر جهنم؟

 546 أتدرون من املسلم؟
 602 أحابستنا هي؟

 146 اإلحصان إحصاانن
 420  عليه وسلم بني قريش واألنصارآخى رسول هللا صلى هللا
 354 اخلمسادفعوها إليهم ما صلوا  

 208 إذ جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فصافحه
 549 إذا ابتليت عبدي حببيبتيه

 366 إذا أاتكم من ترضون دينه وخلقه
 516 إذا أتى أحدكم ا معة فليغتسل
 663 إذا أتى أحدكم أهله فليسترت

 216 استقر أهل ا نة يف ا نةإذا  
 269 إىل الرجلإذا أشرع أحدكم ابلرمح  

 736 إذا انتعل أحدكم فليبدأ ابليم 
 239 إذا انصرف من العيدين أتى وسط املصلى

 191 إذا ابع أحدكم سلعة، فال يكتم عيبا
 486 إذا جاء أحدكم ا معة فليغتسل

 373 إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة
 483 لفت على ميني، فرأيت ما هو خريإذا ح

 615 أحدكم ا نازةإذا رأى  
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 131 إذا رأيتم عمودا أمحر قبل املشرق يف رمضان

 164 إذا طلعت الشمس من مغرهبا خير إبليس ساجدا
 289 إذا عملت أميت مخس عشرة خصلة

 408 إذا قال رجل آلخر: اي كافر
 195 موضع سجوده إذا قام أحدكم إىل الصالة، فليبدأ فليسو

 718 فأراد الرجوع إليهإذا قام من جملسه، 
 61 إذا كان أحدكم يصلي فال يرفع بصره إىل السماء

 237 إذا كان ثالثة فال يتناجى
 487 إذا كان ألحدكم خادم قد كفاه املشقة

 262 إذا كان يوم القيامة، دعا هللا عبدا من عبيده
 712 إذا لعن آخر هذه األمة أوهلا

 706 النهار مراراإذا لقي أحدكم أخاه يف  
 502 إذا مل جيد احملرم إزارا فليلبس سراويل

 597 إذا مر الرجل بني يدي أحدكم
 657 إذا مشت أميت املطيطاء
 193 اذكروا اسم هللا، وليأكل

 512 أرأيت لو كان على أبيك دين
 362 إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه

 642 على املدينة مرتني  استخلف ابن أم مكتوم
 631 استكثروا هذه النعال

 223 اسكن حراء، فإنه ليس عليك إال نيب
 607 أمسع رؤايكم قد تواطأت

 439 أشركنا: فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد دعا لك ابلربكة
 745 اطلع على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجل من سرت له

 508 له مال غريه  أعتق رجل منا عبدا ليس
 286 اعتكف النيب صلى هللا عليه وسلم يف املسجد

 89 اعدد ست خصال بني يدي الساعة
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 278 أفضل عباد هللا منزلة يوم القيامة

 688 أفكان يدع يده يف فيك
 224 أفال انتفعتم إبهاهبا؟

 381 اقرأ اي أسيد بن حضري، هل تدري ما هي؟
 474 شفيعام القيامة  اقرأوا القرآن، فإنه أييت يو 

 476 أقيموا صفوفكم
 194 أكثروا الصالة علي يف الليلة الزهراء 

 422 أكلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليمة
 230 أكلتم أخاكم واغتبتموه

 611 أال إن الفتنة ها هنا
 606 أال إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم

 105 أال ترضى أن تعيش محيدا
 717 أحد منكم أن يتخذ الصبة من الغنمعسى   أال هل

 589 أليس تلعنون عليا؟ وتلعنون من حيبه؟
 720 اإلمام ضامن، واملؤذن مؤمتن

 528 أمر الناس أن يرفعوا أيديهم يف االستسقاء
 763 أمر برأس احلسن واحلسني ابين علي بن أيب طالب يوم سابعهما

 434 أمر من كل حائط بقناء للمسجد
 734 أابه، بعثه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حاجةأن  

 478 إن أىب فرده، إن أىب فقاتله، فإمنا هو شيطان
 472 إن امسي حممد الذي مساين به أهلي

 108 إن البيان كل البيان شعبة
 249 إن اخلاصرة عرق الكلية، فإذا حتركت

 329 إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس أبعور
 610 ذي تفوته صالة العصرالإن  

 613 إن الذي يقتين كلبا، إال كلبا ضاراي
 352 إن الرجل ليسأل حىت أييت يوم القيامة
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 317 إن هللا تبارك وتعاىل اختارين

 682 إن هللا تبارك وتعاىل مع املدين
 548 إن هللا تعاىل ضرب ابحلق

 565 إن هللا جعل احلق على لسان عمر
 411 راخلم إن هللا حرم  

 535 إن هللا عز وجل يقول: إذا أذهبت حبيبيت عبدي
 139 إن هللا قال: انري أسلطها على عبدي املؤمن

 445 إن هللا ال حيب الفاحش املتفحش
 39 إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس

 182 إن هللا حيب من حيب التمر
 343 إن املؤمن إذا لقي املؤمن

 638 لى هللا عليه وسلم بعث ثالثة نفرالنيب صأن  
 147 أن النيب صلى هللا عليه وسلم استربأ صفية حبيضة

 233 أن النيب صلى هللا عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت
 380 أن النيب صلى هللا عليه وسلم حبس رجال يف هتمة

 634 أن النيب صلى هللا عليه وسلم خلل حليته
 404  عليه وسلم طبقالنيب صلى هللاأن  

 495 أن النيب صلى هللا عليه وسلم علم رجال أن يقول إذا أخذ مضجعه
 295 أن النيب صلى هللا عليه وسلم قرأ: العني ابلعني

 168 أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا اشتكى تقمح كفا من شونيز
 676  يديهاعتم أرخى عمامته بنيأن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا  

 272 أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا من نسائه
 468 أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف العشاء ابلتني والزيتون

 384 إن الوسيلة درجة عند هللا
 747 أن امرأة من خثعم استفتته يف حجة الوداع

 167 يتطلعونإن أانسا من أهل ا نة  
 418 ط الساعة انرإن أول أشرا
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 110 إن أول ما دعاين إىل اإلسالم أان كنا قوما عراب، فأصابتنا السنة

 346 إن جهنم ملا سيق إليها أهلها
 619 إن ريب وعدين أن يدخل ا نة من أميت سبعني ألفا بغري حساب

 119 أن رجال أتى ابن عباس، فقال: إين نذرت ألحنرن نفسي
 458 ، أنبيا كان آدم؟أن رجال قال: اي رسول هللا

أن رجال، جاء إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: إين أعزل 
 عن امرأيت

431 

 320 أن رجلني، اختصما إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف بعري
 704 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعاذ من سبع مواتت

 303 بني البيت املدينةهللا صلى هللا عليه وسلم حرم ما  أن رسول  
 754 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف اهلر: إهنا ليست جنسا

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف حجة الوداع: »أي بلد 
 أحرم؟

648 

 702 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ربيل: هل يصلي ربك؟
 555 ال مينع نقع بئر  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:أن  

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: اي بين هاشم، اي بين عبد 
 املطلب

159 

 742 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسم يف أصحابه ضحااي
 102 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان جيهر بـبسم هللا الرمحن الرحيم

ان خيرج زكاة الفطر صاعا من أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ك
 متر

441 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يسجد يف إذا السماء 
 انشقت

655 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصبح جنبا من نسائه، مث يتم 
 صيامه

280 

 428 يصبح جنبا، مث يصومأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان  
 510  عليه وسلم كان يقبل وهو صائمأن رسول هللا صلى هللا

 675 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا أتى حمسرا، حرك راحلته
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 509 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حمرم

كانوا يصلون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأاب بكر، وعمر  
 قبل اخلطبة

553 

هللا صلى هللا عليه وسلم عن نذر   أن سعد بن عبادة، سأل رسول
 كان على أمه

743 

 50 إن عبدا أصححت له بدنه
 219 أن عمر بن اخلطاب، ملا استخلف هنى الناس عن متعة النساء

 385 إن فيك خلتني حيبهما هللا عز وجل
 331 أصلح الناس عند فتنةإن فيهم خلصاال أربعة: إهنم  

 128 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إن كان الرجل من أهل العوايل ليدعو
 449 إن للقاعد نصف صالة القائم

 189 إن هلل عز وجل حرمات ثالثة من حفظهن حفظ هللا له
 247 إن من الذنوب ذنواب ال تكفرها الصالة

 356 يعنيهإن من حسن إسالم املرء تركه ماال  
 594 أن انسا من املسلمني كانوا مع املشركني

 222 إسرائيل كن جيعلن  إن نساء بين
 174 إن نفس املؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرمحة من عباد هللا

 740 أان أغ  الشركاء عن الشرك
 117 أان قائد املرسلني وال فخر

 761 أنت ومالك ألبيك
 371 األممإمنا أجلكم فيما خال من  

 488 إمنا األعمال ابلنيات
 122 إمنا احلسد يف اثنتني

 563 خلقت املرأة من ضلع أعوجإمنا  
 696 إمنا هذه ثياب الكفار

أنه )عومير بن أشقر( ذبح أضحيته، فصنع صحفة منها، مث أتى هبا 
 النيب صلى هللا عليه وسلم

527 
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 726 طاملا أضللت الناسأنه أتى ابن عباس، فقال: اي ابن عباس،  

 566 أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبول قائما
 327 أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبول مستقبل القبلة

 707 أنه مسع زيد بن اثبت، يقول: كنت أكتب القرآن
 55 إنه سيكون عليكم أمراء يعملون مبا يعلمون

 556 أنه سئل عن اخلط؟
 435 أنه سئل عن ضالة الغنم؟

غريان اي رسول أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: أمنا املهدي أم من 
 هللا؟ قال: بل منا

179 

 680 إهنا قد حرمت اي أاب متام
 499 إين أكره زبد املشركني

 514 إين كنت رخصت لكم يف جلود امليتة
 662 اآلخرةأهل املعروف يف الدنيا أهل املعروف يف  

 400 أول ما حياسب به العبد يوم القيامة
 133 أول من صنعت له النورة

 668 دين إبراهيم  أول من غري
 268 أميا امرأة صامت بغري إذن زوجها

 94 أميا رجل أعمر عمرى
 612 أميا مملوك بني شركاء، فأعتق أحدهم نصيبه

 132 اإلميان واحلكمة هاهنا
 624 طالب رجال يوم مؤتةابرز عقيل بن أيب  

 190 الرببري ال جياوز إميانه تراقيه
 679 بل هللا يرفع وخيفض

حنن نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذ مسع جلبة بينما  
 رجال خلفه

469 

 681 طري احلسنات على صاحبها
 337 التحيات الصلوات الطيبات املباركات هلل
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 229 تقلدها من جهنم
 623 تكاتفا وال تعاصيا

 522 تلتقي أرواح األحياء واألموات يف املنام
 424 توضئوا مما مست النار

 66 ث دعوات مستجاابت ال شك فيهنثال
 209 ثالث ال يعاد صاحبهن

جاء أعرايب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ما حوضك 
 الذي حتدث عنه؟

619 

صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي حممد ما بعثت جاء جربيل إىل النيب 
 إىل نيب قط أحب إيل منك

171 

ه وسلم فقال: اي رسول هللا، وهللا جاء رجل إىل النيب صلى هللا علي
 من نفسي  إنك ألحب إىل

764 

 651 جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فسأله عن الساعة
 417 وسلم، فقال: إن أيب مات ومل حيججاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه  

 221 جلد يف اخلمر مثانني
 379 حاجتك من خري حاجتهم، لن تنقطع اهلجرة

 199 ديث ما تعرفوناحل
 313 احلسن واحلسني سيدا شباب أهل ا نة

 215 احلسن واحلسني شنفا العرش
 281 حوضي من عدن إىل عمان البلقاء

 312 حيثما كنتم فصلوا علي
 238 خذوها اي بين طلحة خالدة اتلدة

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل بقيع الغرقد، فتوضأ وغسل 
 وجهه

310 

ج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعرض له أعرايب، وقال: مىت خر 
 الساعة؟

461 

 204 خلق احلور العني من الزعفران
 729 خلق كل إنسان من بين آدم
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 188 عليهممخسة ال مجعة 

 241 خري صفوف الرجال أوهلا، وشرها آخرها
 596 خريان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاخرتانه

 579  صلى هللا عليه وسلم مكة، وحول البيتدخل رسول هللا
 197 دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وبالل يقيم للصبح

معه من ابب بين عبد دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ودخلنا  
 مناف

134 

 304 ذاكر هللا يف الغافلني
 547 ذبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كبشا

 150  صلى هللا عليه وسلم األرحامذكروا عند رسول هللا
 753 الذهب ابلذهب مثال مبثل

 599 الذهب ابلورق راب إال هاء وهاء 
 746 نرياان تتوقدرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 74 رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم ركع، فوضع يديه
 270  نازةرأيت النيب صلى هللا عليه وسلم، وأاب بكر، وعمر ميشون أمام ا

 226 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسجد على جبهته
 462 رأيت ليلة أسري يب رجاال تقطع ألسنتهم

 658 هللا عليه وسلم يهوداي ويهوديةرجم رسول هللا صلى  
 454 الرؤاي الصاحلة من هللا
 160 زوروا غبا تزدادوا حبا

 571 الساعي على األرملة واملسكني
 عبد هللا بن عتبة بن مسعود: أي شيء تذكر من رسول هللا سألت أيب

 صلى هللا عليه وسلم؟
308 

 475 كان قبلنا؟سألت عبد هللا بن بسر: أين حالنا من حال من  
 626 سبحانك اللهم وحبمدك

 360 سبحانك وحبمدك، أستغفرك
 234 سرتة اإلمام سرتة من خلفه
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 166 يوم طنيسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  

 560 السواك مطهرة للفم
 163 سيأيت عليكم زمان ال يكون فيه شيء أعز من ثالث

هذه اآلية: هو القادر على أن سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن 
 يبعث عليكم عذااب

227 

 432 سئل جابر بن عبد هللا عن العزل
 732 سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟

 716 شعار أميت إذا محلوا على الصراط
شكا خالد بن الوليد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األرق من 

 الليل
172 

 311 الشهداء ثالثة
 413 الشهداء على ابرق

 673 الشهيد ال جيد أمل القتل
 217 صداق النساء اثنتا عشرة أوقية

 137 لم مرتنيصرفت ا ن إىل رسول هللا صل هللا عليه وس
 125 الصالة اليت وجه فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل القبلة

 450 الفذصالة ا ماعة أفضل من صالة  
 501 صالة الليل مث  مث 

 245 صالة الليل والنهار مث  مث 
 196 الصالة خري موضوع

 184 الصالة يف املسجد ا امع تعدل
 298 ينهاالصلوات اخلمس كفارة ما ب

صلينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف يوم غيم، يف سفر إىل 
 غري القبلة

669 

 109 النارالصوم جنة من  
 533 ضحكت لعجب هللا للعبد، يقول: اللهم اغفر يل ذنيب

 260 ضحى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبش أقرن
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 444 الطعام ابلطعام، مثال مبثل

 138 ة على كل مسلمطلب العلم فريض
 531 طلق النيب صلى هللا عليه وسلم حفصة، فاغتم الناس من ذلك

 587 هللا عليه وسلم بيدي قبل أن يفيضطيبت رسول هللا صلى  
 748 طيبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيدي، فطاف على نسائه

 169 على األلفة واخلري والطري امليمون
 667 ي يوم القيامةعلي بن أيب طالب صاحب حوض

 315 عليكم ابألبكار، فإهنن أعذب أفواها
 561 عليكم ابلسمع والطاعة فيما

 497 عليكم بتقوى هللا، والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا
 359 عمرة يف رمضان تعدل حجة

 670 العمرى مبنزلة املرياث
 206 العمل يف اهلرج كاهلجرة إيل

 573 حمتلم  غسل يوم ا معة واجب على كل
 97 فاستأذن الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف حنر بعض ظهرهم

هللا صلى هللا عليه وسلم أاب طلحة، فنادى: إن هللا فأمر رسول 
 ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر األهلية

115 

فتبسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال: تلك غنائم املسلمني 
 مجيعا إن شاء هللا

459 

 578 فرض يف البعل وفيما سقت األهنار العشور
 593 الفطرة مخس: االختتان

 157 إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعزيه اببنهفكتب  
 749 فلم جيعل هلا النيب صلى هللا عليه وسلم سك 

 448 يف اإلبل فرع
 324 يف احلبة السوداء شفاء

 314 يف بيت من قصب
 264 : جودة اخلطقال )ابن عباس(
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 175 قال هللا تبارك وتعاىل: أحب عبادي إيل أعجلهم فطرا

 741 هللا تبارك وتعاىل: أعددت لعبادي الصاحلنيقال  
 457 قال هللا عز وجل: أان عند ظن عبدي يب

 104 قال ربك تبارك وتعاىل: وعزيت وجاليل ألنتقمن من الظامل
 399 تعط الفضل  قال ربنا تبارك وتعاىل: اي ابن آدم إن

 465 قال: »أان نيب« قلت: وما نيب؟ قال: »رسول هللا«
 543 عائشة: فقدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلةقالت  

 386 قد قاتلنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم حىت مل تكن فتنة
 759 قد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أاته مؤذنه ابلعشاء

 665 أحد تعدل ثلث القرآن  قل هو هللا
 523 قلب الكبري جديد على حب اثنتني

 148 فإن الشيطان ال يقيلقيلوا  
 345 كان ابن عمر ال يذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال بكى

 470 كان إذا أاته اإلنسان املسلم فرآه عاراي
 650 كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إذا تالقوا تصافحوا

 81 كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أفطر عند قوم
 500 القرآنكان خلقه  

 529 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بعث سرية، أو جيشا
 348 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي حىت تكاد تفطر رجاله

 443 كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي من الليل
 601 هللا صلى هللا عليه وسلم يهدي من املدينةكان رسول  
 .258 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سوداءكانت راية  

 544 كأين أبصر بياض إبطي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد
 467 كنا ال منسك حلوم األضاحي فوق ثالثة أايم

 92 كنا نعد الرايء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 581 وسلم عن ذاككنا نكري أرضنا، فنهاان رسول هللا صلى هللا عليه  
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كنا يوما عند النيب صلى هللا عليه وسلم، فدخلت عليه اليهود، 

 فرآهم بيض اللحى
659 

 71 كنت أحت املين من ثوب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 231 كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ليلة سوداء مظلمة

 124 كنت هنيتكم عن ثالث
 525 فيكم؟كيف أهل بدر  

 41 كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلليلة؟
 750 والذي نفسي بيده، حىت أكون أحب إليك  ،ال  

 456 ال ألفني ما نوزعت أحدا منكم على احلوض
 647 ال أتكل متكئا، وال ختط رقاب الناس

 305 ا وليتموه أهلهال تبكوا على الدين إذ
 395 املساجد طرقاال تتخذوا  

 674 ال ترتك هذه األمة شيئا من سنن األولني
 437 ال تتقدموا الشهر بيوم أو اثنني

 552 ال ختريوا بني األنبياء
 464 ال ترفعوا أصواتكم عند منرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 243 دمشقال تزال طائفة من أميت يقاتلون على أبواب  
 322 تقاتلون الكفار حىت تقاتلونال تزالون  

 585 ال تقطع اليد إال يف ربع دينار فما فوقه
 519 ال متنعوا النساء حظوظهن من املساجد

 136 ال تنكحوا النساء إال األكفاء
 649 ال تؤذوا احلي ابمليت

 537 ال صالة بعد الفجر، إال ركعتني
 200 ال ضرر وال إضرار

 129 نكاحطالق إال من بعد  ال  
 506 ال طالق ملن ال ميلك
 635 ال طالق ملن ال ميلك
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 99 ال عدوى، وال هام

 609 ال يبع بعضكم على بيع بعض
 708 ال يبكي إال أحد رجلني

 406 ال حيل سبق إال
 562 ال حيل المرأة أن تصوم وزوجها
 655 ال يستقاد من ا رح حىت يربأ

 672 ال يغل مؤمن
 584 السارق إال يف مثن اجملن فما فوقهال يقطع  

 608 ال يقيمن أحدكم الرجل
 156 ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني

 120 ال، ولكن بر أابك وأحسن صحبته
 554 ألن ميكث املار بني يدي املصلي أربعني

 364 لست من دد، وال دد مين
 466 لقد مهمت أن آمر ابلصالة فتقام

 340 هللا عليه وسلم، وقد خرج من الغائط صلى  لقيت رسول هللا
 333 لكأمنا تنضحوهنم ابلنبل فيما تقولون

 390 ملا عرج يب، مررت بقوم هلم أظفار من حناس
ملا ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي، دخل عليها رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم
187 

 480 اللهم اشدد وطأتك على مضر
 524 من اهلم واحلزنعوذ بك اللهم إين أ

 240 اللهم إمياان بك، وتصديقا بكتابك
 595 اللهم من ويل أمر أميت

 325 لو أن بكاء داود صلى هللا عليه وسلم
 557 لو أن رجال قتل يف سبيل هللا

 727 ليس اخلرب كاملعاينة، فإن هللا تعاىل أخرب موسى بن عمران
 690 ليس على األمة حد حىت حتصن
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 730 ينتهني أقوام عن ودعهم ا معاتل

 705 ما أحب أن يل الدنيا وما فيها
 511 ما بني بييت ومنربي روضة

 614 ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه
ما رأيت أحدا أشبه بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا 

 الغالم
580 

 438 أرى منه هلواتهضاحكا حىت  ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 173 ما على األرض من رجل مسلم يدعو هللا بدعوة

 617 ما يف األرض من نفس متوت وهلا عند هللا
 731 ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اإلزار فهو يف القميص

 100 ما كان من مرياث قسم يف ا اهلية
 350 ما مسخت أمة قط

 725 يوم القيامةإال وأان أعرفه  ما من أحد  
 452 ما من أحد يشرهبا فتقبل له صالة أربعني ليلة

 185 ما من الصالة صالة أفضل من صالة
 558 ما من أمري عشرة فصاعدا إال

 564 ما من رجل ويل عشرة: إال أيت به يوم القيامة
 114 ما من رجل يعلم ولده القرآن يف الدنيا

 144 يلتمس علماما من عبد مسلم  
 142 من مسلم يعمل ذنبا  ما

 550 ما من مليب يليب، إال لىب ما عن ميينه
 632 ما منكم من أحد إال وسيسأله ربه تبارك وتعاىل

 616 مثل الذي يتصدق، مث يعود يف صدقته
 574 مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه

 118 مثل بالل كمثل حنلة
 637 مداراة الناس صدقة

 442  عليه وسلم برجل يتهادى بني ابننيمر رسول هللا صلى هللا
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 283 املستحاضة تغتسل من قرء إىل قرء
 715 مضت مخس آايت، وبقي مخس

 300 املقتول يف سبيل هللا شهيد
 496،551،485،440،198 من أتى ا معة فليغتسل

 266،493 من أتى منكم ا معة فليغتسل
 645 املسلمني شيئا يؤذيهممن أخرج من طريق  

 710 ن ارتبط فرسا يف سبيل هللام
 505 من أصبح فنسي، فأكل أو شرب وهو صائم

 236 من أصبح ومهه الدنيا
 292 من اصطنع إليكم معروفا فجازوه

 307 من أكل بشماله أكل معه الشيطان
 252 من أكل من هذه اخلضراوات

 583 مسجدانمن أكل من هذه الشجرة فال يقربن 
 633 يوم الفطر حىت تطعم  من السنة أن ال خترج

 393 من أمسك الكلب، فإنه ينقص من عمله
 287 من انتسب إىل تسعة آابء كفار

 178 من أنعم هللا عليه بنعمة، فأراد بقاءها
 639 من ابت ويف يده غمر

 711 من بدأ ابلسؤال قبل السالم فال طيبوه
 248 ابلعقيقمن ختتم  

 559 من ترك ا معة ثالاث من غري عذر
 294 من متام الصالة: الصالة يف النعلني

 540 من توضأ فأحسن الوضوء
 568 من توضأ مثل وضوئي هذا

 296 من توىل غري مواليه فعليه لعنة هللا
 494 من جاء إىل ا معة فليغتسل
 693 من جاء إىل ا معة فليغتسل
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 694 جملس كثر فيه لغطهمن جلس يف  

 410 منه  من زاد يف شعره شيئا ليس
 202 من زار قربي بعد مويت

 151 من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان
 276 من سره أن ينسأ يف أجله

 709 من شرب مخرا، أخرج هللا نور اإلميان
 126 من صام األربعاء واخلميس وا معة ب  هللا له بيتا

 383 صام األربعاء واخلميس وا معة ب  هللا له قصرامن  
 64 من صلى يف يوم اثنىت عشرة ركعة
 181 من صلى ليلة الفطر واألضحى

 739 من طلب فليطلب بعفاف
 212 من عاد مريضا، وكل به سبعون ألف ملك

 536 من فرج عن مسلم كربة يف الدنيا
 254 ابلصالة: اللهم رب هذه الدعوة التامةمن قال حني ينادي املنادي 
 302 ا مبا هو أهلهمن قال: جزى هللا عنا حممد

 678 من قتل حتت راية عمية
 59 من قتل يف عمية رميا يكون بينهم
 628 من قتل معاهدا، مل جيد رائحة ا نة

 211 من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة
 43 مراتمن قرأ قل هو هللا أحد عشر  
 218 من كان هاهنا من معد فليقم
 591 من كنت مواله فعلي مواله

 721 لعق العسل ثالث غدوات كل شهر  من
 274 من مات وال بيعة عليه

 341 من مرض أو سافر، كان له من األجر مثل
 477 من مس فرجه

 757 من خيطب أم كلثوم بنت عقبة؟
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 358 املؤمن الذي خيالط الناس

 737 الندم توبة
 701 هناان عن النفخ يف الشراب

 69 بيع الوالء وهبتههنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن  
 577 هنى أن حتتلب مواشي الناس إال إبذهنم

 752 هنى أن تنكح املرأة على عمتها
 755 هنى أن توطأ احلامل حىت تضع
 251 هنى أن ينبذ التمر والزبيب معا

 256 هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيع املهاجر لألعرايبهنى رسول  
 284 لم عن إجابة طعام الفاسقنيهنى رسول هللا صلى هللا عليه وس

 46 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أمر كان لنا انفعا
 575 هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن كري األرض

 598 هنى عن الدابء
 569 احلصاةهنى عن بيع  

 569 هنى عن بيع الغرر
 153 هنى عن رضاع احلمقاء

 653 صرهنى عن صالتني: صالة بعد الع
 490 هنى عن صيام يوم ا معة

 397 اهلجرة هجراتن: إحدامها أن هتجر السيئات
 640 هذه مكة، حرمها هللا يوم خلق السماوات واألرض

 209 هالل خري ورشد، آمنت ابلذي خلقك فعدلك
 722 هلكت الرجال حني أطاعت النساء 
 369 وهللا إين ألعلم أنك خري أرض هللا

 744 ار يف عهد رسول هللاوجدت مائة دين
 335 الورق ابلورق، مثال مبثل، وال زايدة فيه

 819 الوضوء مما مست النار
 829 وقت للنفساء أربعني يوما
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 732 وكل ولدك حنلت؟
 760 أمرت أن أعرض عليك القرآناي أاب املنذر، إين  

 686 اي أاب ذر، أال أعلمك كلمات تدرك من سبقك
 280 إذا كنت يف حثالة من الناس؟  اي أاب ذر، كيف أنت

 230 اي أاب هريرة، ال تدخلن على أمري
 445 اي بين عبد مناف، اي بين عبد املطلب، إن وليتم هذا األمر

 538 اإلنسان؟اي رسول هللا ما خري ما أعطي  
 731 اي رسول هللا: إن فريضة هللا يف احلج على عباده

ما حيرم علي، فصعد يف النظر اي رسول هللا، أخربين مبا حيل يل و 
 وصوب فقال: نويبتة

476 

 798 اي رسول هللا، مىت نرتك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
 254 اي عائشة، لو كان الفحش رجال كان رجل سوء

 465 اي عبد الرمحن، ال تسأل اإلمارة
 586 اي حممد أال أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته

 649 يم السمنيأييت الرجل العظ
 778 أيتيين جربيل على صورة دحية الكليب

 426 أيمر ابلوضوء مما مست النار
 79 يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال

 205 القيامة مشاة حفاة غرالحيشر الناس يوم  
 293 حيشر الناس يوم القيامة، فينادي مناد
 751 خيرج عنق من النار هلا لسان تتكلم به

 201 ج قوم من قبل املشرقخير 
 765 يدخل ا نة رجل ال يبقى يف ا نة

 503 يدخل فقراء املسلمني ا نة قبل أغنيائهم
 155 يرفع يديه حذو منكبيه إذا كرب
 87 يرفع يديه عند التكبري للركوع

 728 يصلي للناس، وأمامة بنت أيب العاص على عاتقه
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 416 يصوم شعبان كله

 76 يف غسل واحديطوف على نسائه  
 447 يعق عن الغالم

 600 يغتسل يف القدح وهو: الفرق
 521 يغفر للمؤذن مد صوته

 347 يكون يف آخر الزمان فتنة
 228 الزمان قوم إخوان العالنيةيكون يف آخر  

 605 ميا امرئ أبر خنلة، مث ابع أصلها
 629 ميسح على اخلفني بعد نزول املائدة

عليه وسلم قدمه من املزدلفة إىل م  يف ضعفة أن النيب صلى هللا  
 أهله

376 
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 الهجس ملج مة ملإلتجيي لهي

 182 إبراهيم بن أيب حية   .1
 548 أيب عبلةإبراهيم بن    .2
 706 إبراهيم بن احلجاج املكي   .3
 188 إبراهيم بن محاد بن أيب حازم املديين  .4
 761 إبراهيم بن ذي محاية  .5
 746 يد املدين إبراهيم بن سو   .6
 90 إبراهيم بن عبد هللا بن العالء بن زبر  .7
 240 الشافعيإبراهيم بن حممد    .8
 133 إبراهيم بن مهدي املصيصي   .9

 68 إبراهيم بن يزيد  .10
 726 ابن أيب مليكة األعمى  .11
 618 ابن جريج  .12
 118 ابن حجرية  .13
 61 ابن هليعة  .14
 366 ابن وثيمة النصري  .15
 379 إدريس اخلوالين  وأب  .16
 41 السبيعي  إسحاق  وأب  .17
 502 أبو إسحاق الشيباين  .18
 193 األسود حممد بن عبد الرمحن  وأب  .19
 235 األشعث الصنعاين  وأب  .20
 715 أبو ا ماهر  .21
 104 أبو احلارث حممد بن مصعب  .22
 231 أبو الربيع السمان   .23
 555 الرجال حممد بن عبد الرمحن  وأب  .24
 273 أبو الزبري   .25
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 708 لسرحأبو الطاهر بن ا  .26
 240 العميس  وأب  .27
 71 أبو العنبس سعيد بن كثري  .28
 39 أبو املغرية   .29
 293 أبو املليح احلسن بن عمر الرقي  .30
 663 املنيب  وأب  .31
 431 أبو النضر سامل بن أيب أمية  .32
 118 اهليثم  وأب  .33
 227 أبو اليمان احلكم بن انفع  .34
 727 بشر   وأب  .35
 765 أبو بكر أمحد بن حممد الساملي  .36
 167 أبو بكر الداهري  .37
 383 أبو بكر العنسي  .38
 200 بن أيب سربةأبو بكر    .39
 226 أبو بكر بن أيب مرمي   .40
 680 أبو بكر بن حفص  .41
 248 أبو بكر بن شعيب  .42
 287 أبو بكر بن عياش  .43
 132 أبو توبة الربيع بن انفع   .44
 46 أبو حصني  .45
 133 أبو حفص األابر   .46
 151 خلف  وأب  .47
 720 رزين   وأب  .48
 179 زرعة عمرو بن جابر  وأب  .49
 39 الرحيم بن زيد احلوطيأبو زيد أمحد بن عبد    .50
 514 سعيد البصري  وأب  .51
 660 أبو سعيد التغليب   .52



 
796 

 

الفهارس                                    ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
 282 األسود  سالم  وأب  .53
 66 سلمة  وأب  .54
 346 سنان ضرار بن مرة  وأب  .55
 130 أبو شاكر عبد هللا بن خالد بن سعيد بن أيب مرمي  .56
 354 ن بن شريحأبو شريح عبد الرمح  .57
 651 أبو صخر محيد بن زايد  .58
 112 طرفة عباد بن الراين اللخميأبو    .59
 705 عبد الرمحن احلبلي  وأب  .60
 211 عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي  وأب  .61
 407 عبد هللا ا ندعي  وأب  .62
 95 أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم البسري الدمشقي  .63
 814 أبو عبلة  .64
 480 مسلم بن مشكمأبو عبيد هللا    .65
 619 عياضأبو عبيدة بن فضيل بن    .66
 389 أبو عثمان األوقص  .67
 860 عثمان الطنبذي  وأب  .68
 582 عذبة  وأب  .69
 264 عشانة  وأب  .70
 724 علي اهلمداين  وأب  .71
 356 أبو علي بن يزيد  .72
 201 أبو عمران سعيد بن ميسرة  .73
 49 أبو عوانة  .74
 860 أبو عيسى املؤذن حممد بن عبد الرمحن  .75
 396 قبيل  وأب  .76
 677 حممد بن عبد هللا بن جحشكثري، موىل  و  أب  .77
 312 جملز  وأب  .78
 312 أبو جملز الحق بن محيد  .79
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 860 مرزوق التجييب  وأب  .80
 343 أبو مروان الواسطي  .81
 146 أبو مسلم، قائد األعمش  .82
 178 أبو مشجعة  .83
 621 أبو معاوية  .84
 182 أبو معمر عباد بن عبد الصمد التيمي  .85
 169 أبو مهدي سعيد بن سنان   .86
 235 أبو مودود عبد العزيز بن أيب سليمان املدين  .87
 76 أبو نعيم عبد الرمحن بن هانئ  .88
 321 وهب عبيد هللا بن عبيد الكالعي  وأب  .89
 373 يزيد اخلوالين  وأب  .90
 248 أبو يوسف ا يزي   .91
 89 أمحد بن إبراهيم أبو عبد امللك القرشي الدمشقي  .92
 342 يب احلواريأأمحد بن    .93
 41 أمحد بن إسحاق بن واضح العسال املصري   .94
 736 أمحد بن إمساعيل بن مهدي السكوين  .95
 256 أمحد بن املعلى الدمشقي   .96
 326 أمحد بن بشري اهلمداين  .97
 92 أمحد بن محاد بن زغبة   .98
 46 أمحد بن خليد احلليب   .99

 446 أمحد بن زكراي العابدي   .100
 694 الرقي   أمحد بن زايد احلذاء  .101
 129 أمحد بن صاحل   .102
 706 أمحد بن عبد املؤمن املصري   .103
 39 أمحد بن عبد الوهاب بن جندة احلوطي  .104
 404 أمحد بن علي بن سعيد القاضي  .105
 313 أمحد بن عمرو احلمريي املصري  .106
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 50 أمحد بن عمرو اخلالل املكي   .107
 210 أمحد بن عيسى اللخمي   .108
 94 أمحد بن فيل األنطاكي  .109
 43 أمحد بن حممد بن احلجاج بن رشدين بن سعد املصري   .110
 156 أمحد بن حممد بن عبد هللا ا محي املصيصي   .111
 69 أمحد بن حممد بن حي  بن محزة الدمشقي  .112
 565 أمحد بن موسى بن جعفر األنصاري  .113
 160 حيانأمحد بن حي  بن خالد بن    .114
 87 أرطاة بن املنذر  .115
 570 أسامة بن زيد  .116
 156 حاق بن إبراهيم احلنيين إس  .117
 164 إسحاق بن إبراهيم بن زبريق احلمصي  .118
 324 إسحاق بن إبراهيم بن موسى أبو يعقوب املصري   .119
 632 إسحاق بن عبد هللا أبو يعقوب التميمي األذين  .120
 212 إسحاق بن عبد هللا بن أيب فروة  .121
 633 إمساعيل بن علية  .122
 198 إمساعيل بن أيب أويس  .123
 167 يل بن أيب خالدإمساع   .124
 634 إمساعيل بن جعفر  .125
 133 إمساعيل بن عبد الرمحن األودي  .126
 669 إمساعيل بن عبد هللا السكوين  .127
 64 إمساعيل بن عياش  .128
 416 األسود بن العالء  .129
 559 أسيد بن أيب أسيد الرباد املدين  .130
 683 سوارأشعث بن    .131
 675 أشهب بن عبد العزيز  .132
 385 بن الزارعأم أابن بنت الوازع    .133
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 142 أم الشعثاء  .134
 754 أم داود بن صاحل  .135
 131 أم عبد هللا ابنة خالد بن معدان  .136
 309 أم عبد هللا بنت محزة بن عبد هللا بن عتبة  .137
 142 أم عصمة العوصية، امرأة من قيس  .138
 274 هللا بن مطيعأمية بن حممد بن عبد    .139
 39 األوزاعي  .140
 285 أيوب بن أيب هند   .141
 330 بن سعدحبري    .142
 219 الرباء بن عبد هللا الغنوي  .143
 169 بشر بن إبراهيم األنصاري  .144
 376 بشر بن السري  .145
 131 بشر بن بكر   .146
 67 بقية بن الوليد  .147
 722 بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة  .148
 440 بكر بن صدقة   .149
 59 بن مضربكر    .150
 409 بكري  .151
 718 متام بن جنيح  .152
 108 ثور بن يزيد  .153
 114 بن سليم الزرقي  جابر  .154
 87 ا راح بن مليح  .155
 416 جعفر بن ربيعة  .156
 302 جعفر بن حممد  .157
 329 جنادة بن أيب أمية  .158
 305 حامت بن إمساعيل  .159
 240 )األعور(  احلارث  .160
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 413 احلارث بن فضيل  .161
 347 احلارث بن يزيد  .162
 440 حامد بن حي  البلخي   .163
 147 احلجاج بن أرطاة  .164
 337 حجاج بن رشدين  .165
 379 حسان بن الضمري  .166
 631 احلسن بن حبيب بن ندبة   .167
 759 احلسن بن داود املنكدري  .168
 676 احلسن بن سليمان قبيطة  .169
 500 احلسن بن حي  اخلشين   .170
 732 احلسني بن احلسن العدين   .171
 250 احلسني بن علوان  .172
 71 حفص بن سلم  .173
 138 حفص بن سليمان  .174
 240 حفص بن غياث  .175
 95 ةحفص بن ميسر   .176
 172 احلكم بن ظهري  .177
 152 احلكم بن يعلى بن عطاء احملاريب  .178
 230 محاد بن أيب محيد  .179
 404 محاد بن أيب سليمان  .180
 749 محاد بن سلمة  .181
 59 محزة النصييب  .182
 309 محزة بن عبد هللا بن عتبة  .183
 287 الكنديمحيد    .184
 312 محيد بن أيب زينب  .185
 645 محيد بن عقبة بن رومان  .186
 215 علي البجلي  محيد بن   .187
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 629 محيد بن مالك اللخمي  .188
 583 حنني بن أيب حكيم  .189
 258 حيان بن عبيد هللا   .190
 303 خارجة بن عبد هللا بن كعب بن مالك  .191
 392 خالد احلذاء  .192
 43 خالد بن محيد املهري  .193
 130 بن أيب مرمي  سعيدخالد بن    .194
 178 خالد بن جنيح  .195
 273 خالد بن يزيد  .196
 627 خصيف  .197
 329 نيس بن عامرخ  .198
 260 داود بن حصني  .199
 735 داود بن عيسى الكويف  .200
 118 دراج أيب السمح  .201
 390 راشد بن سعد  .202
 766 رابح بن أيب معروف  .203
 597 رابح بن عبيدة  .204
 450 الربيع بن سليمان  .205
 188 سعدرشدين بن    .206
 122 روح بن صالح  .207
 639 الزبري بن بكار  .208
 721 الزبري بن سعيد اهلامشي  .209
 159 زكراي بن حي  الوقار   .210
 744 زكراي بن حي ، كاتب العمري  .211
 44 زهرة بن معبد  .212
 81 زهري بن عباد الرؤاسي   .213
 209 زهري بن حممد  .214
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 503 زيد العمي  .215
 360 زيد بن أيب أنيسة  .216
 279 املهاجر بن قنفذزيد بن    .217
 120 زيد بن بشر احلضرمي   .218
 729 زيد بن سالم  .219
 500 زيد بن واقد  .220
 570 ين بن شعيب اإلسكندراينز   .221
 720 سريج بن يونس   .222
 751 سعد بن عبيدة  .223
 731 سعدان بن سامل  .224
 542 سعيد بن أيب مرمي   .225
 717 سعيد بن خالد الربعي املروزي   .226
 682 األسلميسعيد بن سفيان    .227
 129 سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش  .228
 252 سعيد بن عفري  .229
 667 سعيد بن موسى بن وردان  .230
 388 عيد بن يزيد بن ذي عصوانس  .231
 306 سفيان بن بشري الكويف   .232
 171 سالم بن سليم  .233
 310 سلمة بن عبد هللا بن احلصني  .234
 375 سليم بن مسلم اخلشاب  .235
 421 سليمان بن بالل  .236
 418 سليمان بن حيان أبو خالد األمحر  .237
 153 سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي   .238
 150 سليمان بن عطاء  .239
 693 ن بن موسىسليما  .240
 406 سليمان بن يسار  .241
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 709 سهل بن علقمة النسائي  .242
 561 سهيل بن حسان الكليب  .243
 166 سويد بن عبد العزيز  .244
 120 شبيب بن سعيد  .245
 628 السعديشبيب بن شيبة    .246
 286 شريح بن عبيد احلضرمي  .247
 523 الشريد )رجل من الصدف(  .248
 42 شريك بن عبد هللا بن أيب منر  .249
 42 شعبة  .250
 481 شعيب بن أيب محزة  .251
 534 شقيق األزدي  .252
 126 شهاب بن خراش  .253
 41 شهاب بن عباد العبدي   .254
 469 شيبان أبو معاوية  .255
 493 صاحل بن أيب األخضر  .256
 126 جبلةصاحل بن    .257
 117 صاحل بن عطاء بن خباب، موىل ابن أيب دايب  .258
 217 صاحل بن موسى الطلحي  .259
 649 بن خلفصاحل، موىل التوأمة ابنة أمية   .260
 256 صدقة بن عبد هللا  .261
 410 صفوان بن سليم  .262
 286 صفوان بن عمرو   .263
 269 الصلت بن عبد الرمحن الزبيدي  .264
 320 الضحاك بن محرة  .265
 400 عبد الرمحن بن عرزبالضحاك بن   .266
 565 الضحاك بن عثمان  .267
 545 ضمام بن إمساعيل  .268
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 415 ضمرة بن ربيعة  .269
 398 ضمضم بن زرعة  .270
 591 طاوس  .271
 231 عاصم بن عبيد هللا بن عاصم  .272
 74 عاصم بن كليب  .273
 110 عامر بن لدين األشعري   .274
 114 عباد بن أيب صاحل  .275
 513 عباد بن راشد  .276
 501 املهليبعباد بن عباد    .277
 148 عباد بن كثري  .278
 288 عبادة بن نسي  .279
 281 العباس بن سامل  .280
 147 العباس بن عثمان الدمشقي  .281
 570 بد الواحد الكالعي عبد األعلى بن ع   .282
 337 عبد ا بار بن عبد هللا  .283
 721 عبد احلميد بن سامل  .284
 367 عبد احلميد بن سليمان   .285
 590 أرقمعبد الرمحن بن أخي زيد بن    .286
 511 عبد الرمحن بن أشرس  .287
 125 عبد الرمحن بن أفلح  .288
 757 عبد الرمحن بن محيد  .289
 178 عبد الرمحن بن خالد بن جنيح   .290
 192 الرمحن بن زيد بن أسلمعبد    .291
 193 عبد الرمحن بن سعد املقعد  .292
 171 عبد الرمحن بن حممد احملاريب  .293
 140 عبد الرمحن بن يزيد بن متيم  .294
 140 الرمحن بن يزيد بن جابرعبد    .295
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 413 عبد الرحيم بن سليمان  .296
 284 عبد الرحيم بن مطرف   .297
 356 عبد الرزاق بن عمر  .298
 650 عبد السالم بن حرب  .299
 359 عبد العزيز بن أابن  .300
 565 عبد العزيز بن أيب حازم  .301
 658 عبد العزيز بن عبد امللك بن مليك  .302
 434 الدراورديعبد العزيز بن حممد    .303
 392 عبد العزيز بن موسى الالحوين  .304
 61 عبد الغفار بن داود أبو صاحل   .305
 490 عبد الكرمي أيب أمية  .306
 90 عبد هللا بن العالء  .307
 373  بن املباركعبد هللا  .308
 296 عبد هللا بن املنيب املدين  .309
 238 عبد هللا بن املؤمل  .310
 449 عبد هللا بن ابابه  .311
 124 بكري الغنويعبد هللا بن    .312
 454 عبد هللا بن جعفر الرقي  .313
 381 عبد هللا بن خباب  .314
 647 عبد هللا بن رزيق  .315
 118 عبد هللا بن سليمان  .316
 588 عبد هللا بن عامر   .317
 651 د هللا بن عباد العباداين عب  .318
 297 عبد هللا بن عطية بن عبد هللا  .319
 632 عبد هللا بن عكيم  .320
 245 العمريعبد هللا بن عمر    .321
 691 عبد هللا بن عمران العابدي   .322
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 299 عبد هللا بن قريط  .323
 184 عبد هللا بن حممد التميمي  .324
 707 عبد هللا بن حممد الفهمي  .325
 237 عجالنعبد هللا بن حممد بن   .326
 625 عبد هللا بن حممد بن عقيل  .327
 103 عبد هللا بن حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس  .328
 638 عبد هللا بن موسى التيمي   .329
 99 عبد هللا بن انفع  .330
 438 عبد هللا بن وهب  .331
 668 عبد هللا بن يزيد البكري  .332
 256 عبد هللا بن يزيد بن راشد املقرئ الدمشقي   .333
 516 ن إبراهيم ا دي عبد امللك ب  .334
 331 عبد امللك بن شعيب بن الليث  .335
 388 عبد امللك بن عمري  .336
 190 املنعم بن بشريعبد    .337
 141 عبد الوهاب بن الضحاك  .338
 411 عبد الوهاب بن خبت  .339
 64 عبد الوهاب بن جندة  .340
 533 عبد ربه بن سعيد  .341
 716 عبدوس بن حممد املصري  .342
 352 عبيد هللا بن أيب جعفر  .343
 185 عبيد هللا بن زحر  .344
 283 عبيد بن جناد   .345
 468 عبيد بن هشام احلليب  .346
 626 بشريعتاب بن    .347
 164 عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار احلمصي  .348
 301 عذرة بن مصعب بن الزبري   .349
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 520 عرايب بن معاوية  .350
 430 عراك بن مالك  .351
 141 عرفطة  .352
 110 عروة بن رومي اللخمي  .353
 117 حعطاء بن أيب راب  .354
 596 عطاء بن دينار  .355
 274 عطاف بن خالد املخزومي   .356
 137 عفري بن معدان  .357
 100 عقيل بن خالد  .358
 551 العالء بن برد بن سنان  .359
 679 العالء بن عبد الرمحن  .360
 202 علي بن احلسن بن هارون األنصاري   .361
 396 علي بن حوشب  .362
 294 علي بن عاصم  .363
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 الهجس ملإلصندر  ملإلجميع

املهرة ابلفوائد املبتكرة من أطراف العشرة للحافظ بن حجر العسقالين حتقيق مركز خدمة إحتاف  (1
 الناصر جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة مركز السنة والسرية إشرف د. زهري

 م. 1994 -هـ  1415خدمة السنة واليسرة املدينة، الطبعة األوىل  
الناشر : مكتبة العلوم ، : مرزق بن هياس آل مرزوق الزهراينق يقإاثرة الفوائد اجملموعة للعالئى حت (2

 2004  -  1425الطبعة : األوىل ،  ،  واحلكم
ي اس املكي الفاكهسحاق بن العبّ عبد هللا حممد بن إأتليف أيب ه، وحديث يف قدمي الدهر ةمكّ أخبار  (3

 هـ.1414الطبعة الثانية  ،  دارخضر بريوت  ،  عبدامللك عبدهللا دهيش  د. حتقيق    هـ،272ت  
 األدب املفرد لالمام البخارى دارالكتب العلمية بريوت . (4
دارالكيان  املنصوري ،  بن صالح  أليب الطيب انيف  اين  ىل تراجم شيوخ الطرب إرشاد القاصي والداين  إ (5

 مارات.ة اإليابن تيم ، مكتبة  الرايض
الدين األلباين املكتب اإلسالمي بريوت ، إروا الغليل ف  ختريج أحاديث منار السبيل حممد انصر  (6

 م. 1985  -هـ  1405الطبعة الثانية  
بن األثري اب  ا زري، املعروف  وحد الشيبايناحلسن علي بن حممد عبدالكرمي بن عبدالد الغابة أليب  أس (7

م. حتقيق عادل 1996 -هـ 1417، الطبعة األوىل احياء الرتاث العريب بريوتهـ، دار 630ت 
 .أمحد الرفاعي

د. عز الدين علي السيد مكتبة  . حتقيق:األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة للخطيب البغدادى (8
 م1997  -هـ    1417ثة،  الطبعة: الثال،  القاهرة    -اخلاجني  

 هـ. 1398اإلصابة يف متييز الصحابة للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين، دارالفكر بريوت   (9
لكتب العلمية ا  حملمد بن طاهر املقدسي دارطريق أطراف الغرائب واألفراد(  عن  )  يناألفراد للدارقط (10

 هـ. بدون ذكر الطبع.1419
اإلسالمي، كتب ، املحتقيق حممد انصر الدين األلباين ،اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادى (11

 م. 1984  -هـ  1404،الطبعة اخلامسة  بريوت
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حتقيق هـ، 672ت لدين مغلطاي بن قليج احلنفي مساء الرجال عالء اأ الكمال يفهتذيب كمال إ (12

ىل ، الطبعة األو الفاروق احلديثة للنشر القاهرة ،براهيمإأسامه بن   -دل حممداأيب عبدالرمحن ع 
   م.2001  -هـ  1422

. عبدالرمحن مقيل بن هادي الوادعى  أيب  :وحتقيق   ةدراس  ين،احلسن الدارقطأليب      ،عمات والتتبّ الز اإل (13
 هــ.1405بريوت، ط. الثانية    دارالكتب العلمية

 -الناشر: دار الفكر.  ،  خليل حممد هراسأليب عبيد القاسم بن سالم اهلروى، حتقيق:  األموال   (14
 بريوت.

عبدهللا تعليق هـ، 562ت  سعد عبدالكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاينأليب  األنساب (15
 م.1988  -هـ  1408، الطبعة األوىل  دارا نان بريوت    دي،رو اعمر الب

اإلمياء اىل زوائد األماىل واألجزاء اتليف نبيل سعد الدين جّراد أضواء السلف، الطبعة األوىل  (16
 م. 2007  -هـ  1428

محد حممد أ :ليفات ،قيشللحافظ ابن كثري الدم ،ث شرح اختصار علوم احلديثيثالباعث احل (17
 هــ.1403، ط. األوىل  مية بريوتلدارالكتب الع  .اكرش

 .بريوت ،دارالكتب العلمية  ي،عماد الدين امساعيل بن كثري الدمشقأليب الفداء ية والنهاية  االبد (18
رو بن عبداملنعم سليم مكتبة ابن متّية القاهرة البدع أليب عبدهللا حممد بن وّضاح القرطيب حتقيق عم (19

 هـ.1429، الطبعة الثالثة  
محد حيدر مؤسسة الكتب أالشيخ عامر    :حتقيق البيهقي،  محد بن احلسن  أبكر  والنشور أليب  البعث   (20

 م.1986  -هـ  1406، الطبعة األوىل  الثقافية بريوت
حتقيق   يم ثالدين علي بن اب  بكر اهلي  للحافظ نور  ،رث بن أيب أسامهابغية الباحث زوائد مسند احل (21

  بريوت، مل يذكر الطبعة.  –دارالطالئع  عدين  سو تعليق مسعد عبداحلميد ال
بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتب األحكام لعلي بن حممد بن عبدامللك الكتامي احلمريي الفاسي  (22

طيبة الرايض، الطبعة األوىل   هـ ، حتقيق د. احلسني آيت سعيد دار628أبو احلسن بن القطّان ت  
 م. 1997  -هـ  1418

اإلسالمي، الطبعة األوىل عّواد دارالغرب    بشارللذهيب د.  عالم  واأل  ات املشاهريفياتريخ االسالم وو  (23
 م. 2003

 م.1985  الطبعة الثالثة  ت،املكتب االسالمي بريو   .حممود شاكر ،سالميالتاريخ اإل (24
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 هــ.1416 الطبعة الثالثة  ،لكتب العلمية بريوتادار .  ربيحممد بن جرير الط  ،وامللوك  مماتريخ األ (25
 ،الوعي دار ، براهيم زايدإحتقيق حممود  ،للبخاري (التاريخ الصغري)سط مطبوع ابسم و التاريخ األ (26

 م. 1977  -هـ 1379، الطبعة األوىل  القاهرة  ،ات حلبرت مكتبة دارال
 .السنة  كرذ دون    ،مد بن سعود الرايضجامعة االمام حم  .حممد فؤاد سزكني  ،اتريخ الرتاث العريب (27
 –دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد  الطبعة: ام حممد بن امساعيل البخاريالتاريخ الكبري لالم (28

 مراقبة د. حممد عبد املعيد خان. ، حتتالدكن 
 .دارالكتب العلمية بريوت  ،بوبكر اخلطيب البغداديأاتريخ بغداد ألمحد بن علي بن اثبت   (29
محد أحتقيق   ،الرواة و تعديلهمطريح  زكراي حي  بن معني يف  أيب  مان بن سعيد الدارمي عن  اتريخ عث (30

 .مون للرتاث دمشق أحممد نور سيف دارامل
مام العلم احلافظ أيب القاسم علي بن احلسن تصنيف اإل...... اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها  (31

، الطبعة دارالفكر بريوت  ،حتقيق علي شريي  ،بن عساكرابـ   املعروف  عيبن هبة هللا بن عبدهللا الشاف
  م.1998  -هـ  1419األوىل  

الفضل أيب ية او ر ب ،البغدادياملّري الغطفاين، مام حي  بن معني بن عون إللني عاتريخ حي  بن م (32
 .دارالقلم بريوت لبنان  ،حتقيق عبدهللا امحد حسن هـ، 271ت  العباس بن حممد الدوري البغدادى  

 بن حجر موقع ملتقى أهل احلديث .تبصري املنتبة ال (33
األوىل ، ط.أمحد القاهرة ، دار اإلمامحممد عمر سامل ابزمول ،حترير املنقول يف الراوى اجملهول (34

 هــ.1426
د هـ، حتقيق عب826قي ت  الدين امحد بن أب  زرعة العرا  التحصيل ف  ذكر رواة املراسل لويلحتفة   (35

 هـ.1419ة األوىل  ، الطبعنوارة مكتبة الرشد الرايضهللا  
التحقيق ف  أحاديث اخلالف البن ا وزى دار إحياء الرتاث العريب بريوت ، الطبعة  (36

 هـ.1397األوىل
ختريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ زين الدين احلسني بن امحد العراقي قرص برانمج السنة  (37

 االسكندرية مصر .
 هــ.1412  الطبعة األوىل  .مسفر بن غرم هللا الدميين  ،التدليس يف احلديث (38
، الطبعة بريوت عريبحياء الرتاث الر إدااملعّلمي، حتقيق عبدالرمحن بن حي  ذهيب، ظ لل اكرة احلفذ ت (39

 هـ.1374
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ل بن احلاكم اتليف مقب  مل يرتجم هلم ف  التقريب وال يف رجالسننه الذين    ين يفترجم رجال الدارقط (40

 م. 1999  -هـ 1420صنعاء، الطبعة األوىل  ر  داراآلاثهـ،  1422ت  الودعى   ينهادىي اهلمدا
 هـ.1418الرتغيب والرتهيب للمنذري، داراملعارف الرايض   (41
د.  :حتقيق ودراسة ،حجر العسقالينبن محد بن علي أ ،ة األربعةئم د رجال األئة بزوافعتعجيل املن (42

 م. 2008  -هـ  1429، الطبعة الثانية  سالميةدارالبشائر اإل  .احلق   كرام هللا امدادإ
 .دار الكتاب العريب بريوت  :الناشر  ،بعةر مة األئجال األر د ئل املنفعة بزوايتعج (43
عبدالغفار سليمان   :حتقيق   ين،حجر العسقال  البن   ،التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس  تعريف أهل (44

 هــ.1405بريوت، ط.األوىل  بة العلمية  دارالكت.  حممد امحد عبدالعزير ،دارىنالب
 هـ.1412لباين املكتبة االسالمية عمان األردن  التعليق الرغيب لأل (45
هـ، 744تعليقة على العلل البن أيب حامت، أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن عبداهلادي املقدسى ت  (46

 م. 2003 -ـ  ه1423حتقيق سامي حممد جاد هللا مكتبة أضواء السلف الرايض، الطبعة األوىل  
هـ، حتقيق سامي حممد سالمة 774عمر بن كثري ت  تفسري القرآن العظيم أليب الفداء إمساعيل بن (47

 م.1999  -هـ 1420دار طيبة الرايض، الطبعة الثانية  
، شبال صغري أمحد شاغف الباكستاينأيب األ  :حتقيق  ،بن حجر العسقالىنإللحافظ    ،يبذتقريب الته (48

 هــ.1423الرايض، ط.الثانية  دار العاصمة  
 م.1964ة  عبدهللا هاشم اليماين املدينة املنور   اية:، بعنقالينسبن حجر العالري بالتلخيص احل (49
، اآلفاق القاهرة دار .حتقيق أمحد مصطفى شعبان ،مام مسلم بن احلجاج النيسابوريلإل يز،التمي (50

 هــ.1431ط. األوىل:
هـ ، 744ظ حممد بن امحد بن عبد اهلادي احلنبلى ت تنفيح التحقيق يف أحاديث اخلالف للحاف (51

 - هـ 1428دهللا وعبدالعزيز ا ناين أضواء السلف الرايض، الطبعة األوىل حتقيق سامي حممد جا
 م. 2007

تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق لشمس الدين حممد بن امحد الذهيب حتقيق مصطفى أبو الغيط  (52
 م. 2000  -هـ  1421األوىل  عجيب، دارالوطن الرايض ، الطبعة  

عبدالرمحن املعلمي اليماين حتقيق األلباىن مكتبة أتليف:    ،الكوثرى من األابطيلأتنيب  نكيل مبا يف  التّ  (53
 هـ.1406ارف الرايض، الطبعة الثانية  املع
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، الطبعة األوىل دارالفكر بريوت  للحافظ امحد بن علي بن حجر العسقالينهتذيب التهذيب  (54

 م. 1984  -هـ  1404
مؤسسة ار عّواد معروف،  د. بشّ   ،حافظ أيب احلجاج يوسف املّزيلل يب الكمال يف أمساء الرجال  ذهت (55

 م.1985  -هـ  1406، الطبعة الرابعة  الرسالة بريوت
 هـ.1431التوحيد حملمد بن اسحاق بن خزمية داراالمام أمحد القاهرة ، الطبعة األوىل   (56
هـ، مراجعة حممد خليل هراس 311اسحاق بن خزمية ت التوحيد وإثبات صفات الرب حملمد بن  (57

 ـ.ه1387مكتبة الكليات األزهرية  
ابن ا وزى  دار، علي عبدهللا الصياحد.  ،وع أو ارسال املوصولفوقف املر تعمدوا ين ذالثقات ال (58

 هـ.1430، الطبعة األوىل  الدمام الرايض
يد عحممد عبداملد. ة بمراق سيتالب ميتميحامت الأيب الثقات لالمام احلافظ حممد بن حّبان بن أمحد  (59

 م. 1973  -هـ  1393انية حيدر آابد الدكن اهلند  مطبعة جملس دائرة املعارف العثم  ،  خان
جامع األصول يف أحاديث الرسول جملد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد الشيباين ا زري ابن  (60

ن، مكتبة احللواين وغريه دارالفكر بريوت هـ، حتقيق عبدالقادر األرنؤوط وبشري عيو 606األثري ت 
 ، الطبعة األوىل.

يل القرآن ) تفسري الطربي( حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري اآلملي أبو جعفر جامع البيان يف أتو  (61
 م.2000  -هـ  1420الطربى، حتقيق أمحد حممد شاكر مؤسسة الرسالة،الطبعة األوىل  

 سعيد بن خليل بن كيكلدي العالئيأيب  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل للحافظ صالح الدين   (62
 م. 2005  -هـ  1426، الطبعة الثالثة  د السلفي عامل الكتب بريوتعبداجملي  يحتقيق محد  هـ،  761

حياء  ر إدا هـ،279ي تالسلم مذي ( أتليف حممد بن عيسى الرت مذيا امع الصحيح ) سنن الرت  (63
 .حتقيق أمحد حممد شاكر    ،العريب بريوت  الرتاث

ابن كثري  دارري، ا عفي البخامساعيل إلالمام أيب عبدهللا حممد بن ... املختصر  حا امع الصحي (64
 .حتقيق مصطفى ديب البغام،  1987  -هـ  1407بريوت، الطبعة الثالثة    –اليمامة  

األنصاري القرطيب، دار إحياء الرتاث العريب ا امع ألحكام القرآن أليب عبدهللا حممد بن أمحد  (65
 م. 1985  -هـ  145بريوت  

حتقيق حممود البغدادي، اثبت محد بن علي بن أاخلطيب ، ا امع ألخالق الراوى و آداب السامع (66
 هــ.1403وىل  .األمكتبة املعارف الرايض ط  ،انحالط
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صر فتوح بن عبدهللا األزدي جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ألب  عبدهللا حممد بن أب  ن (67

 هـ، الدار املصرية للتاليف والرتمجة بدون ذكر السنة.488احلميدى ت  
ف ر جملس دائرة املعا ،حامت الرازىأيب لتعديل لعبدالرمحن بن مة ا رح وادا رح والتعديل و تق (68

 - هـ 1271 بريوت ريبحياء الرتاث العإالطبعة األوىل نشر دار  ،الدكن اهلندالعثمانية حبيدر آابد 
   م.1952

 ثجزء أيب عروبة احلرزاين موقع ملتقى أهل احلدي (69
بالل أيب  حتقيق  بـ"لوين"  جعفر بن سليمان بن حبيب املّصيص  املعروف    أليبفيه حديث لوين  جزء   (70

 م.1998  -هـ  1419الطبعة األوىل    م مكتبة الرشد الرايضيغنيم بن عباس بن غن
 جزء حي  بن معني موقع يعسوب  (71
 جزءحديث خيثمة موقع يعسوب  (72
حملمد بن سليمان املغريب حتقيق سليمان بن دريع  مجع الفوائد من جامع األصول و جممع الزوائد (73

 هـ.1418مكتبة ابن كثري الكويت دارابن ابن حزم بريوت، الطبعة األوىل  
بيان علل األحاديث د. علي بن عبدهللا الصّياح، داراحملدث الرايض، الطبعة  جهود احملّدثني يف (74

 هـ.1425األوىل شعبان  
الطبعة ة، املكتبة املكية مكة املكرم .ة عبدهللا املليبارىمحز د.  ،احلديث املعلول قواعد وضوابط (75

 م.1996  -هـ  1416األوىل
 ،يب مسحةأللدكتور عبدالسالم    ،بن أيب حامتال  لنظرية تطبيقية ف  كتاب العل دراسة  احلديث املنكر   (76

 هــ.1433سوراي ط.األوىل   دار النوادر
  بريوت، الطبعة الثانية.حلية األولياء أليب نعيم األصبهائى، دارالكتاب العريب (77
 خلق أفعال العباد للبخاري موقع ملتقى أهل احلديث  (78

الطبعة: ،  بريوت  –دار الكتب العلمية    ،مصطفى عبد القادر عطا ، حتقيق:الّدعاء للطرباين (79
 1413األوىل،  

 دالئل النبوة ألب  بكر أمحد بن احلسني البيهقي حتقيق عبداملعطي قلعجي، الطبعة األوىل. (80
 أخبار صبهان أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهائى مكتبة الباز مكة املكرمة .ذكر   (81
 هـ.1403بريوت  ذيل اتريخ بغداد البن النجار دارالكتب العلمية   (82
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هـ،  1422ت  الوادعى  قائدة اهلمداين  بن مقبل بن    دياحلاكم يف املستدرك اتليف مقبل بن ها  رجال (83

 م.2004  -هـ  1425  ية، الطبعة الثانيةاألثر مكتبة صنعاء  
تعليق   هـ 1345لبيان مشهور كتب السنة املشرفة اتليف حممد بن حعفر الكتاين  املستطرفة  الرسالة   (84

 هـ.1414  اخلامسة، الطبعة  سالمية بريوتإلدارالبشائر ا،  لكتاينحممد املنتصر ا
ديث القاهرة، يوين. دار احلحامد أمحد الطّاهر بس :حتقيق  .ل الشيباينحنبمام أمحد بن إلل ،الّزهد (85

 هــ.1425
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للشيخ حممد انصر الدين األلباين مكتبة  (86

 م.1988  -هـ  1402وأيضاً املكتب االسالمي بريوت    –املعارف الرايض  
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة للشيخ حممد انصر الدين األلباين،  (87

 م. 1992  -هـ  1412تبة املعارف الرايض  مك
، بريوت  –الناشر: املكتب اإلسالمي  ،  حممد انصر الدين األلباين  ، حتقيق:السنة البن أيب عاصم (88

 1400الطبعة: األوىل،  
درا وحتقيق عطية بن عتيق الزهراين  دراسة  بكر اخلاّلل  يزيد أيب  محد بن حممد بن هارون بن  ألالسّنة   (89

 م.1994  -هـ  1415عة الثانية  ، الطبالرايض  الراية  
  .داراملعر فة بريوتهـ ،  458ت   يالسنن الكربى اتليف امحد بن احلسني ابو بكر البيهق (90
 يو ر وسيد كس  يحتقيق عبدالغفار البندار هـ،  303ت  السنن الكربى اتليف أمحد بن شعيب النسائي   (91

 هـ.1411، الطبعة األوىل  دارالكتب لعامية بريوت  ،حسن 
هـ، حتقيق د. رضاء هللا 444يب عمر عثمان بن سعيد املقرئ الّداين ت يف الفنت ألالسنن الواردة  (92

 املباركفورى دار العاصمة الرايض بدون ذكر السنة.
دارالفكر بريوت حتقيق حممد حم    ،د سليمان بن األشعث السجستاين األزديو المام أيب دالالسنن   (93

 .الدين عبداحلميد و كمال يوسف احلوت
هـ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي منشورات 207نصور اخلراساين ت م سعيد بن مالسنن لالما (94

 اجمللس العلمي اهلند .
اد عبدالباقي دارالفكر و حتقيق حممد ف  هـ،  273 ت  السنن لالمام حممد بن يزيد أيب عبدهللا القرويين (95

 .بريوت  
 م.1993  -هـ  1413،  ريوتريب بالرتاث العإحياء    دارللدارقطين  السنن   (96
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حياء السنة ر إدا :الناشر .انطبع بعناية حممد أمحد دمه ، بن عبدالرمحن الدارميلعبدهللا ،سنن ال (97

 ت.لكتب العلمية بريو ر  النبويّة مصورة دا
مكتبة داراالستقامة مكة  ،السجستاين ثداود سليمان بن األشعأليب عبيد اآلجري أيب ت السؤا (98

م، حتقيق عبد العليم عبدالعظيم 1997  -هـ  1418، الطبعة األوىل  مؤسسة الراّين بريوتكرمة،  امل
 البستوي.

عبدالرحيم حممد امحد القشقري كتب خانه د. ) رواية الكرجى( حتقيق  االت الربقاين للدارقطين  سؤ  (99
 . )بدون ذكر الطبعة(مجيلي ابكستان

بن ة و حتقيق موفق بن عبدهللا ، دراسيف ا رح والتعديلللدارقطين  ير و كم النيسابا ت احلالسؤا (100
 م.1984  -هـ  1404، الطبعة األوىل  مكتبة املعارف الرايض، قادر  العبد

محزة يوسف السهمي للدارقطين وغريه من املشايخ يف ا رح والتعديل، دراسة وحتقيق: ت السؤا (101
 م. 1984  -هـ  1404موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، مكتبة املعارف الرايض، الطبعة األوىل  

، مؤسسة الرسالة بريوت  ذهيبمحد بن عثمان الأظ مشس الدين حممد  يف احلافم النبالء تصنسري أعال (102
 م. 1993 -هـ 1413الطبعة التاسعة  

مكتبة الرشد  ،حيم سعيدر حتقيق مهام عبدال ،عبدالرمحن بن رجب احلنبلي ،ىمذشرح علل الرت  (103
 هــ.1426، ط.الرابعة  الرايض

حتقيق شعيب  هـ، 321ت لطحاويامحد بن حممد بن سالمة أشرح مشكل اآلاثر أليب جحفر  (104
 م. 1994  -هـ 1415، الطبعة األوىل  مؤسسة الرسالة  ،طو األرنؤ 

هـ، 321ي املصري الطحاوي ت  احلجر   يمحد بن حممد سالمة األزدأشرح معاين اآلاثر أليب جحفر   (105
 ،يوسف عبدالرمحن املرعشيلىد.  مرجعة  . حممد سّيد جاداحلق   -حتقيق وتقدمي حممد زهرى النّجار  

 م.1994  -هـ  1414، الطبعة األوىل   الكتبملعا
، عبدالعلى عبداحلميد حامدختريج د.  حتقيق و  هـ،  458البيهقي ت  محد بن احلسني  ألميان  شعب اإل (106

، الطبعة األوىل مكتبة الرشد الرايض ،اهلند –بومباى  -الندوي الدارالسلفية خمتار أمحد مراجعة و 
 م. 2003  -هـ  1423

محد بن حّبان بن معاذ بن أتيب صحيح ابن حّبان( حملمد بن حبان  رت ب  اإلحسانصحيح ابن حبان ) (107
نوؤط مؤسسة الرسالة ر حتقيق شعيب األهـ، 354ت  الدارمي البست  متأبو حا ي،معبد التميم

 م. 1993  -هـ  1414، الطبعة الثانية  بريوت
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دارالصّديق   اينلباألالمام البخاري حملمد انصر الدين  املفرد لدب  صحيح األدب املفرد وضعيف األ (108

 م.1994  -هـ  1414، الطبعة األوىل  ا بيل السعودية
 اإلسالمياألعظمي املكتب  ىحممد مصطفد. حتقيق  ،ةسحاق بن خزميإمام حممد بن صحيح اإلال (109

 م. 1975  -هـ  1395، الطبعة األوىل  بريوت
األوىل  لطبعةصحيح الرتغيب والرتهيب للمنذري، حتقيق األلباين، مكتبة املعارف الرايض، ا (110

 م. 2000  -هـ  1421
، الطبعة األوىل مكتبة املعارف الرايض ،لباينمد انصر الدين األالرتهيب حملو  بصحيح الرتغي (111

 م. 2000  -هـ  1421
فواد حتقيق حممد القشريي، احلسني النيسابوري أيب مسلم االمام مسلم بن احلجاج  حصحي (112

 ، بريوت.داراحياء الرتاث العريب  قي،عبدالبا
 ،ديحتقيق حممود ابراهيم زاهـ،  303النسائي ت  بن شعيب    يمحد بن عل أمام  ملرتوكني لإلاء واالصغف (113

 م.1986  -هـ  1406، الطبعة األوىل  داراملعرفة بريوت
صفة النفاق و ذّم املنافقني أليب بكر جعفر بن حممد الفاراييب حتقيق عبدالرقيب بن علي دارابن  (114

 م. 1999  -هـ  1410زيدون بريوت، الطبعة األوىل 
هـ، حتقيق د. عامر حسن 430صفة النفاق ونعت املنافقني أليب نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ت   (115

 .2001  -هـ  1422صربى، دار البشائر اإلسالمية بريوت، الطبعة األوىل  
 ، الطبعة األوىلرفة بريوتعدارامل ،د ابراهيم زايدو حتقيق حمم  يلالمام البخار الضعفاء الصغري  (116

 م. 1986  -هـ  1406
داراملكتبة  جي،عطي أمني قلعحتقيق عبدامل ،الضعفاء أليب جعفر حممد بن عمرو بن موسى العقيلي (117

  م.1984  -هـ  1404، الطبعة األوىل  العلمية بريوت
 زرعة   أيبعبيدهللا بن عبدالكرمي بن يزيد  ي،سؤاالت الربذع  ىوأجوبة أيب زرعة الرازى عل  ءالّضعفا (118

املدينة املنورة، الطبعة األوىل  –ي اهلامشي، ا امعة اإلسالمية هـ، حتيق د. سعد264ت  الرازي
 م. 1982  -هـ  1402

اإلسالمي، املكتب    غ،الصّبا لطفي  حتقيق حممد    ين،بن عمر الدارقطعلي  مام  وكني اإلواملرت   فاءالضع (119
   م.1980  -هـ  1400الطبعة األوىل  
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حتقيق عبدهللا  ،بو الفرجأ ،وزيبن علي بن حممد بن ا الضعفاء واملرتوكني للحافظ عبدالرمحن  (120

 هـ.1406،  القاضي دارالكتب العلمية بريوت
حسان عباس إحتقيق هـ، 230ت بو عبدهللا الزهرى أ ،الطبقات الكربى حممد بن سعد بن منيع (121

 م. 1968، الطبعة األوىل  دارصادر بريوت  
 :حتقيق  صبهاين،األ مد بن جعفر بن حيانيب الشيخ عبدهللا بن حمطبقات احملّدثني أبصبهان أل (122

، الطبعة األوىل ة بريوتيدار الكتب العلم  .حسن  يوسيد كسرو  يدار نعبدالغفار سليمان الب
 م. 1989  -هـ  1409

العقوابت اإلهلّية لألفراد وا ماعات واألمم أليب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب الّدنيا حتقيق حممد  (123
 بن حزم بريوت .م دارا1996  -هـ  1416  خري رمضان يوسف الطبعة األوىل

علل األحاديث يف كتاب صحيح مسلم للحافظ أيب الفضل حممد بن أيب احلسني امحد بن حممد بن  (124
هـ، حتقيق أيب النضر خالد بن خليل 317عمار اهلروي املعروف ابحلافظ ابن عمار الشهيد ت 
 م.2009  -  هـ 1430الدرمهي القيسي دار الصميعى الرايض، الطبعة األوىل  

حممود و    ئيالسامرا  يالّسيد صبح  :حتقيق   ،أيب طالب القاضي املكي  :ترتيب  ،بريالك  يذعلل الرتم (125
 هــ.1428، ط.األوىل  مية القاهرةاملكتبة االسال  .حممد خليل

، الطبعة دارالكتب العلمية بريوت  ،حاديث الواهية عبدالرمحن بن علي ا وزية يف األهيالعلل املتنا (126
  حتقيق خليل امليس  هـ،  1403األوىل  

  ، احلسن علي بن عمر الدارقط أيب مام احلافظ اإل :اتليف ،الواردة يف األحاديث النبوية لالعل  (127
، ط.األوىل دارطيبة الرايض، ر خالد بن ابراهيم املصريذاملن أيب و ،ن هللازيحمفوظ الرمحن  :حتقيق 

 هــ.1432
بن ريج د. وصي هللا ختحتقيق و  هـ،241ت  محد بن حممد بن حنبلأمام إلللعلل ومعرفة الرجال ا (128

 م. 1988  -هـ  1408، الطبعة األوىل  الرايض  بريوت داراخلايناإلسالمي  املكتب    ،حممد عباس
هـ، 234العلل ومعرفة الرجال والتعريف لالمام علي بن عبدهللا بن جعفر أيب احلسن ابن املديين ت   (129

 هـ.1430طبعة الثانية  حتقيق و تعليق د. مازن بن حممد السرساوى دار ابن ا وزي الرايض، ال
هـ، حتقيق عبدالقادر عطا دارملعرفة 364عمل اليوم والليلة البن السين أيب بكر أمحد بن اسحاق ت   (130

 بريوت .
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ملطبعة السلفية فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ امحد بن علي بن حجر العسقالين ا (131

 هـ.1331ليدن    –القاهرة  
ا املختار للحسن بن امحد بن يوسف الّرابعي الصنعاين ت فتح الغفار ا امع ألحكام سنة نبين (132

 هـ.1426هـ،  حتقيق إبشرف علي العمران دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل  1276
اوي حتقيق صالح حممد الدين حممد بن عبدالرمحن السخ شرح ألفية احلديث مشساملغيث  حفت (133

 م.1993  -هـ  1414، الطبعة األوىل  عويضة دارالكتب العلمية بريوت
سة وحتقيق حممد بن رااثبت البغدادى د يمحد بن عل أبكر  يبالفصل للوصل املدرج يف الّنقل أل (134

 م. 1997  -هـ 1418، الطبعة األوىل  داراهلجرة الرايض  مطر الزهراين
 – الناشر: مؤسسة الرسالة ، د. وصي هللا حممد عباسفضائل الصحابة لالمام أمحد، حتقيق:  (135

 1983  -  1403،  الطبعة: األوىل،  بريوت
 فضائل القرآن أل ب  عبيدالقاسم بن سالم اهلروى موقع ليعسوب  (136
دارالثقافة الدار البيضاء فضائل القرآن لإلمام أمحد بن شعيب النسائى حتقيق د. فاروق محادة  (137

 املغرب .
 فضائل القرآن للفراييب حتقيق يوسف عثمان، مكتبة الرشد الرايض، الطبعة األوىل. (138

الناشر: ، أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي حتقيق:تفقه للخطيب البغدادى الفقيه وامل (139
 ه 1421الطبعة: الثانية،  ،  السعودية  –دار ابن ا وزي  

بياري براهيم األإحتقيق . لييحممد بن خري بن عمر االشب ،عن شيوخه من الدواوين  رواه فهرسة ما (140
 هــ.1410،  دارالكتاب املصري

هـ، حتقيق نبيل سعد الدين، 345بن أمحد حممد بن مكرم القاضي البغدادي ت    وائد أيب بكر مكرمف (141
 م.2010  -هـ  1431دار البشائر، الطبعة األوىل  

ل سعد نبيحتقيق هـ، 356حامد بن حممد بن عبد هللا اهلروي ت حامد بن  ءالرفّا فوائد أيب علي (142
 م. 2010  -هـ  1431، ئر االسالميةاشبالدين دارال

 هـ.348جعفر بن حممد نصري بن قاسم البغدادي ت    فوائد أيب حممد (143
الرتاث  الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة للشوكاين، بتحقيق املعلمي اليماين، دار إحياء (144

 العريب، بريوت.
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حتقيق: ،  كامل يف ضعفاء الرجالال،  ىنمحد عبدهللا بن عدي ا رجاأ  أبو  ،فاء الرجالضعالكامل يف   (145

الناشر: الكتب ،  شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أبو سنة،  علي حممد معوض-جودعادل أمحد عبد املو 
 ـ.هـ 1418الطبعة: األوىل،  ،  لبنان-بريوت  -العلمية 

 .فاروق محادة دارالثقافة الدارالبيضاء املغربد.  صبهاين حتقيق  الضعفاء أليب نعيم األكتاب   (146
شراف إبفريق من الباحثني    :حتقيق   ،ظليحممد بن ادريس احلنبن  يب حممد عبدالرمحن  أل  ،كتاب العلل (147

 هــ.1427. ط.األوىل  خالد ا ريسيو   محيدآل سعد بن عبدهللا 
أيب الدنيا حتقيق حممد خري رمضان يوسف دار ابن حزم بريوت، الطبعة كتاب املتمنني أليب بكر بن   (148

 م.1917  -هـ  1418األوىل  
. مؤسسة عظميقيق حبيب الرمحن األحت ،مىثاهلي ين عليدد لرباز لنور الئن زواعكشف األستار  (149

 هــ.1432الرسالة بريوت، لبنان ط.األوىل
 هـ.1419الرشد الرايض    كشف اخلفاء للعجلوين داراحياء الرتاث العريب مكتبة (150
ابن  دار .سعيد بن عبدالقادر ابشنفر :اتليف ،كامحن األحاديث الضعيفة يف األعكشف اللثام  (151

 هــ.1427، ط. األوىل  م بريوتحز 
حتقيق عبداحلليم حممد عبداحلليم   ،علوم الرواية ألمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادى  كفاية يفال (152

 ، الطبعة األوىل.ادة مصرعمطبعة الس ،عبدالرمحن حسنود.  
 كنز العمال للمتقي اهلندي، مّصورة دارالكتب العلمية، بريوت. (153
 ،محد ابن الكّيالأيب الربكات حممد بن  أل  ،الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات (154

 هــ.1420، ط.الثانية  مدادية مكة املكرمةاملكتبة اإل  .يبّب النر   عبدالقيوم عبد :حتقيق 
 .ر بريوتددار صا  ،فريقيأبوالفضل مجال الدين ابن منظور اإل  ،لسان العرب (155
الناشر  ،اهلند –ة دائرة املعارف النظامي: حتقيق  ،محد بن علي بن حجرألسان امليزان للحافظ  (156

 م.1986  -هـ  1406، الطبعة الثالثة  للمطبوعات بريوت    يعلم مؤسسة األ
اللولؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان لألستاذ حممد فواد عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية  (157

 م. 1986  -هـ  1407احلليب مصورة دار احلديث القاهرة  
 ي دارالكتب العلمية بريوت.اللؤلؤ واملرجان حملمد فواد عبدالباق (158
ف بن عبدهللا ابن عبدالرّب األندلسى القرطيب املتهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوس (159

 هـ ، وزارة األوقاف اململكة املغربية463ت   
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حتقيق أيب عبيدة هـ، 333ت العلم ألىب بكر أمحد بن مروان الدينورى املالكى  اجملالسة وجواهر (160

 هـ.1419بريوت  حزم  دارابن    ،الرتبية االسالمية البحرين   عيةمج،  ور بن حسن آل سلمان  مشه
حتقيق عبدالفتاح أيب غّده مكتب املطبوعات هـ،  303ت    يبن شعيب النسائ  نن ألمحدالستىب من  اجمل (161

 حلب.  –االسالمية  
 .عي حلب  دارالو   ،حممود ابراهيم زايد:  حتقيق  البسيت،  امت ابن حّبان  حاجملروحني أليب   (162
ردن، دار ابن عفان الفالوجي األثري دار األثرية األحمجم شيوخ الطربي اتليف أكرم بن حممد زايدة   (163

 م.2005  -هـ  1426القاهرة، الطبعة األوىل    –
 هـ 1402احملّلى ابآلاثر أليب حممد ابن حزم األندلسي دارآلاثر القاهرة   (164
مؤسة  .رذبو أصربى بن عبداخلالق  :حتقيق  ين،بن حجر العسقال، أمحد مسند البزار ئدخمتصر زوا (165

 هــ.1412ت، ط. األوىل  الكتب الثقافية بريو 
 ،يم بن حممد القشقريرحعبدالد.  ترتيب وحتقيق  هـ  385ت  هم للحافظ عمر بن شاهني  ياملختلف ف (166

 م.1999  -هـ 1420، الطبعة األوىل  مكتبة الرشد الرايض  
 .هللا قوجاين كرش :حتقيق  ،يب حامت الرازي احلنظليأدريس ابن إحممد بن بن لعبدالرمحن  ،سيلااملر  (167

 هــ.1418ط.الثانية:،  مؤسسة الرسالة بريوت
عبدهللا د/  :( اتليفريتجس)رسالة ما  ودراسةً   مجعاً  همروايت أيب عبيدة بن عبدهللا بن مسعود عن أبي (168

 هــ.1428، ط.األوىل  ء السلف القاهرةاو أض  دار  .بن عبدالرمحن بن حسني البخاري
اب امعة اإلسالمية ابملدينة ويء األخالق للخرائطى، حتقيق د. أمحد العليمي، رسالة دكتوراه مسا (169

 )غري مطبوع(.
مسائل االمام امحد أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين حتقيق طارق عوض هللا حممد مكتبة  (170

 ابن تيمية القاهرة، الطبعة األوىل.
حلاكم حممد بن عبدهللا النيسابوري )مع تلخيص املستدرك املستدرك على الصحيحني أليب عبدهللا ا (171

 سورية.   –حلب    –مكتب املطبوعات اإلسالمية   للذهيب(
مؤسسة الرسالة  فيعبداجمليد السلحتقيق محدي مسند الشهاب للقاضي حممد بن سالمة القضاعي   (172

 م.1986  -هـ  1407،  الثانية
 مسند الفردوس للديلمي دارالكتب العلمية، بريوت. (173
 سند عبدهللا بن املبارك موقع يعسوب م (174
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ن للرتاث أمو امل دار ،حسني سليم أسد :حتقيق ،علي بن املث  املوصلى يعلى أمحد بن أليب املسند (175

 م. 1984  -هـ  1404، الطبعة األوىل  دمشق 
 دار كياحملسن الرت  حتقيق الدكتور حممد بن عبد ي،الطيالسأيب داود  د و سليمان بن دالاملسند  (176

 م.1999  -هـ  1419، الطبعة األوىل  يزة مصر  ا   ، هجر
نوؤط وعادل مرشد ر حتقيق شعيب األهـ،  241الشيباين ت  بن حنبل أيب عبدهللا  أمحد  لإلمام  املسند   (177

 -هـ 1421، الطبعة األوىل مؤسسة الرسالةكي احملسن الرت  عبدهللا بن عبدد. راف ، إبشوآخرون
 م. 2001

هـ، حتقيق حبيب الرمحن، اجمللس العلمي كراتشي 219املسند للحميدى عبدهللا بن الزبري ت  (178
 ابكستان . )بدون سنة(

مام احلافظ أيب بكر امحد بن عمرو بن عبداخلالق العتكي اإل ر،املطبوع ابسم البحر الزّخا، املسند (179
مكتبة   عي.عبداخلالق الشاف  صربي، و عادل بن سعد  السلفي،  حمفوظ الرمحن زين هللا  :حتقيق .  البزار

 هــ.1430ط. األوىل    ( تريو حلكم املدينة املنورة )مصورة دارالكتب العلمية بالعلوم وا
مكتبة العلوم واحلكم  .حمفوظ الرمحن زين هللا :حتقيق  ،م بن كليب الشاشييثاليب سعيد اهل ،املسند (180

 ة.املدينة املنور 
محد بن فريد أو العزازي عادل بن يوسف  :حتقيق  ،ةبشي أيببكر بن  يبألعبدهللا بن حممد  ،املسند (181

 م. 1997  -هـ 1418وىل  ، الطبعة األاملزيدى دارالوطن الرايض
مرزوق علي ابراهيم البسيت، حتقيق: بن حّبان فقهاء األقطار العالم أاألمصار و  ء علماريمشاه (182

 م.1991  -هـ  1411، الطبعة األوىل  دارالوفاء املنصورة  
، الطبعة دارالعربية بريوت  ،حممد املنتقيحتقيق  للبوصريي،  نن ابن ماجه  سمصباح الزجاجة يف زوائد   (183

 هـ 1403الثانية  
حتقيق حبيب الرمحن األعظمي داراحياء الرتاث العريب بريوت الصنعاين،  عبدالرزّاق بن مّهام  لاملصنف   (184

. 
هـ، ضبط وتعليق سعيد اللحام 235املصنف للحافظ أيب بكر عبدهللا بن أيب شيبة العبسى ت  (185

 م. 1988  -هـ  1409دارالفكر بريوت  



 
829 

 

الفهارس                                    ولة في المعجم األوسط معلاألحاديث ال

   
العالية بزوائد املسانيد الثمانية للحافظ امحد بن علي حجر العسقالين رسائل علمية جامعة املطالب   (186

االمام حممد بن سعود الرايض تنسيق د. سعد بن انصر الشرتى دارالعاصمة الرايض، الطبعة األوىل 
 هـ.1419

وعبداحملسن ارق عوض هللا محد الطرباين حتقيق طأالقاسم سليمان بن  أيبوسط للحافظ األاملعجم  (187
 م.1995  -هـ  1415رة، الطبعة األوىل  بن ابراهيم احلسي  داراحلرمني القاه

حتقيق حممد األمني هـ،  317ت  ة أليب القاسم عبدهللا بن حممد بن عبدالعزيز البغوى  حابمعجم الص (188
 م. 2000  -هـ  1421، الطبعة األوىل مكتبة دارلبيان الكويتين، بن حممد ا ك

 بريوت.  -، املكتب اإلسالمي  حممد شكور احلاج أمرير  ، اينغري للطرب صال  املعجم (189
 .عامل الكتب بريوت  حتقيق محدي عبداجمليد السلفي دار  ،املعجم الكبري للطرباين (190
مكتبة  ،ن سياد البلوشييمحد مري أحتقيق هـ، 341ت راىب ع محد بن زايد بن األأسعيد  جم أليبعامل (191
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 .بريوت
محد بن عبدهللا أاحلسن  أيب  معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الّضعفاء لالمام احلافظ   (193

مع زايدات  ،مي والسبكيثهليب ارتتيهـ، ب261ت نزيل طرابلس الغرب العجلي الكويف، صاحل 
، مكتبة الدار ابملدينة املنورة ،حتقيق عبداحلليم عبدالعظيم البستوي ،احلافظ ابن حجر العسقالين

 م. 1985  -هـ  1405الطبعة األوىل  
 ازيحتقيق عادل بن يوسف العز هـ، 430ت صبهاين محد بن عبدهللا األأنعيم أليب معرفة الصحابة  (194

 م.1998  -هـ  1419األوىل    بعة، الطدارالوطن الرايض
، معظم حسنيد.  ق  يابوري تعل سليف أيب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيمعرفة علوم احلديث أت (195
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 هـ.1401،  مؤسسة الرسالة بريوت
املقاصد احلسنة يف األحاديث املشتهرة على األلسنة لشمس الدين حممد بن عبدالرمحن السخاوي  (197

 دارالكتب العلمية بريوت 
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احلنبلي لناصرالدين حممد بن عبدالرمحن ابن رزيق    ينيف كتاب السنن للدارقط  ينرقطامن تكلم فيه الد (199

 - هـ 1432، الطبعة الثانية ر الكويت سوريةددارالنوا ،بن عكاشةهـ حتقيق حسني 803ت 
 م. 2011

حتقيق طارق ي، دسمد ابن قدمة املقاملنتحب من لعلل للخاّلل موفق الدين عبدالرمحن امحد بن حم (200
 هـ.1419، الطبعة األوىل  ية الرايضابن عوض هللا بن حممد دار الر 

عبد الغفار البنداري، حتقيق  هـ،  261ت  سابوري  يبن احلجاج النمسلم  املنفردات والوحدان لالمام   (201
 م.1988  -هـ  1408، الطبعة األوىل  بريوت    ،وين زغلول دارالكتب العلميةبسيالسعيد  

ك من جامعة الريمو الدكتوراه  رسالة    ،العّبادي  ديزايد بن سليم بن ع البزار  مام  ند اإلليل ععهج التّ نم (202
 .(PDFم )نسخة  2005-هــ  1426ردن،  ألا

، ا وزي الدمام الرايض السعودية ابن  دار، علي الصّياح، لعة احلديث املدراساملنهج العلمي يف  (203
 هــ.1430ط. األوىل  

 لهيثمى حتقيق حممد عبدالرزاق محزه املطبعة السلفية القاهرة موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ل (204
 موضح أوهام ا مع والتفريق للحافظ أيب بكر اخلطيب البغدادى دائرة العارف العثمانية اهلند.  (205
 .املوضوعات لعبدالرمحن ابن ا وزى دار إحياء الرتاث، بريوت (206
 -  اث العريب  رت حياء الر إدا  ،ن أنس األصبحيعبدهللا مالك بأيب  مام  إل( ل ثلليرواية حي  ا)املوطأ   (207

 باقي.حتقيق حممد فواد عبدال،  مصر
 شائر االسالمية بريوتبدار ال  غدة.  عبدالفتاح أيب  :حتقيق   للذهيب،  يثداملوقظة يف علم مصطلح احل (208

 هـ.1412  نيةاالطبعة الث
 .داراملعرفة بريوت  ،وىحتقيق علي حممد البجا  يب،هذأتليف احلافظ الميزان االعتدال يف نقدالرجال   (209
 www.alsunnah.comنتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار للحافظ بن حجر   (210
ة السعودية دبة جتالناشر مكالعسقالين،  بن حجر يأمحد بن عل  ،ة الفكرخنبنزهة النظر شرح  (211

 هــ.1416  بعة األوىلطال
 قاهرة.لخطيب أبو بكر البغدادى مكتبة ابن تيمية النصيحة أهل احلديث ل (212
 اهلند.  –النكت الظراف على االطراف للحافظ بن حجر العسقالين الدار القيمة بومباي   (213
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ط ابن بسحاق ابراهيم بن حممد بن خليل السإيب ابالختالط ألمبن رمي من الرواة اط بغتاالاية هن (215

   م.1988، الطبعة األوىل  القاهرة  –احلديث   سة و حتقيق عالء الدين رضاء دارالعجمي، درا
 هـ1407النهاية يف النفنت واملالحم البن كثري دارالكتب العلمية بريوت   (216
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