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:الملخص
 على انتفاء الشذوذ أو-فضلًا عن تصحيحها على شرط الشيخين-  في تصحيح األحاديث عمومًا-يرتكز منهج األلباني –رحمه اهلل
 ويرد منها ما ظهر لديه عدم صحتها من العلل، ويناقش األلباني بعض العلل التي ذكرها المتقدمون،العلة من الحديث
.المذكورة بأدلته وبراهينه
 إضافة إلى أن عددًا من األحاديث التي صححها،إال أن بعض تلك األدلة قد ال تقوم لرد العلة التي ذكرها النقاد في الحديث
 ولم يعقب عليها بشيء؛ لعدم اطالعه على نصوص التعليل تلك؛،األلباني على شرط الشيخين قد نصّ المتقدمون على علتها
.لسبب أو آلخر
 ونصّ المتقدمون على علة، جميع األحاديث التي صححها األلباني على شرط الشيخين-بمنهجية استقرائية- وتبحث هذه الدراسة
 حسب منهجه، تحقيقًا لحكم األلباني الصحيح فيها، وتدرسها دراسة نقدية حديثية،ً وعددها اثنان وعشرون حديثا،فيها
.المعمول به
. شرط الشيخين، تصحيح الحديث، علل الحديث، منهج األلباني:كلمات مفتاحية

Hidden problems in Hadith which Al-Albani corrected it on the
condition of al-Bukhaari and Muslim"
Abstract:
The approach of al-Albani (may Allah have mercy on him) is based on correcting the hadiths in
general, as well as correcting them according to the condition of the two sheikhs on avoiding
mistakes or hidden problems in it, & discusses the problems which mentioned by the critics, and
shows what is wrong with the problems mentioned with evidences and proofs.
However, some of these evidence may not suffice to answer the hidden problem which mentioned
by the critics in the hadith. In addition, some of the hadiths that were corrected by al-Albani on
the condition of the two sheikhs, have problems mentioned by the critics and did not comment on
them.
This study examines twenty two hadiths that were corrected by al-Albani on the condition of the
two Sheikhs, and critics mentioned a hidden problem in them, and studies them by a critical
study, to reach the correct rule according to the approved Al-Albani approach..
.

Keywords: Al-Albani’s approach, Hadith

correcting, Hidden Hadith problems,

condition of the two Sheikhs.
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المقدمة:

حدود البحث:

تبحث ىذه الدراسة في األحاديث التي صححيا األلباني –رحمو هللا -على شرط الشيخين ،ونص المتقدموف عمى وجود شذوذ

طمع عمييا ولـ يعّقب بشيء ،أو عّقب عمييا بحجة ُيستدرؾ عميو
أو عمة فييا ،ولـ يطمع عمييا األلباني –رحمو هللا ، -أو ربما ا ّ
فييا ،سواء كانت تمؾ العمة قادحة أو غير قادحة ،أو كانت عمة صريحة أو مختمفا عمى وجودىا.
ورد عمتيا بحجة ظاىرة ،وال األحاديث المعمولة التي نص األلباني أف
وال تبحث بتمؾ التي اطمع عمييا األلباني –رحمو هللاّ -
رجاؿ إسنادىا رجاؿ الشيخيف ،أو أنيا عمى شرط البخاري وحده ،أو مسمـ وحده ،وال تمؾ األحاديث التي صححيا األلباني عمى
شرط الشيخيف مع االستدراؾ عمى الحكـ باستثناء أو شرط؛ كأف يقوؿ :صحيح عمى شرط الشيخيف ،إال فالف فإنو ليس مف
رجاليما ،وأمثاؿ ذلؾ.
إشكالية البحث:


ما ىي األحاديث التي فات األلباني أف يطمع عمى عمتيا ،وصححيا عمى شرط الشيخيف؟



أيف مواضع تمؾ العمل في األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف؟ وما ىو الراجح فييا؟



ىل أعمل األلباني نصوص المتقدميف في تعميل األحاديث مطمقا؟



كيف تعامل األلباني مع األحاديث المنتقدة؟



متى يأخذ األلباني بنصوص المتقدميف في تعميل األحاديث ،أو يرد عمييا بأدلتو الحديثية؟

أهداف الدراسة:


استقراء األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف ،ونص المتقدموف عمى وجود شذوذ أو عمة فييا.



دراسة العمل الواقعة في تمؾ األحاديث وأنواعيا ،وقرائنيا؛ دراسة نقدية حديثية.



إعادة بحث األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف ،ووقع فييا شذوذ أو عمة.



الحكـ عمى تمؾ األحاديث مف وجية نظر نقدية مستقمة.

منهجية الدراسة:
تقوـ الدراسة عمى استقراء األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف ،ونص النقاد عمى شذوذ فييا أو عمة ،وتحديد
مواضع تمؾ األحكاـ في الكتب المعتمدة.
ثـ دراسة تمؾ األحاديث دراسة نقدية حديثية ،واستكماؿ جمع األدلة والقرائف المتعمقة في كل حديث؛ ُليصار إلى حكميا
بالصحة أو الضعف ،وتصنيفيا بحسب العمة الواقعة فييا.
نص عميو األلباني ،ومدى التوافق واالختالؼ بينيا ،ومف ثـ النظر في مدى تأثيرىا
ومف ثـ مقارنة تمؾ األحكاـ والدراسات بما ّ
عمى الحكـ الصادر عمى الحديث ،وتصنيفيا والخروج بنتائج بناء عمى استكماؿ األدلة الواردة في كل حديث.
الدراسات السابقة:

ً
مستقال أعاد تحقيق األحاديث المعمولة التي حكـ األلباني بصحتيا عمى شرط
لـ أجد دراسة مستقمة أو جزءا منيا أو بحثا
الشيخيف أو جزءا مف تمؾ األحاديث ،دراسة حديثية نقدية ،وحكـ عمييا ،سواء بإقرار الحكـ الصادر عف األلباني أو االستدراؾ
عميو ،إال أف بعض الدراسات أو المؤلفات يمكف أف تساعد عمى إتماـ ىذه الدراسة أو جزء منيا ،سواء مف الكالـ المنقوؿ عف

الدرسات:
األلباني –رحمو هللا -أو مف غيره ،إضافة إلى السؤاالت ،ومف تمؾ ا
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 الوادعي ،مقبل بف ىادي1421( .ىػ) .أحاديث معمة ظاىرىا الصحة .ط .2اليمف :دار اآلثار.

أفرغ فييا المؤلف جيده في جمع سمسمة مف األحاديث التي ظاىر إسنادىا الصحة ،وقد ذكر المتقدموف فييا عمال مختمفة ،وقد

ورد في ىذه الدراسة منيا ستة أحاديث مف أصل اثنيف وعشريف حديثا تمت دراستيا ،وقد أضافت ىذه الدراسة ستة عشر حديثا
عمييا إضافة إلى التوسع في جمع طرؽ الحديث ورواياتو وأقواؿ النقاد وأحكاميـ عمى الحديث والرواة –جرحا وتعديال ،-وتتبُّع ما

أورده األلباني –رحمو هللا -فييا واالستدراؾ عميو ،كما أضافت الحكـ النيائي عمى متف الحديث سواء بالضعف المطمق أو وجود

يصح مف شواىد لعباراتو.
طرؽ أو روايات أخرى تصحح متنو ،واإلشارة إلى ما
ُّ

 ىادي ،عصاـ موسى1421( .ىػ) .مجمع البحريف فيما صححو األلباني عمى شرط الشيخيف .ط .1األردف :المكتبة

اإلسالمية.
عمدت ىذه الدراسة إلى جمع األحاديث التي حكـ بصحتيا األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف واستقرائيا ،وتحديد
مواضعيا في أصوليا وتخريجاتيا في كتب األلباني –رحمو هللا ،-مما يمكف اإلفادة منو ،واختصار الجيد والوقت ،إال أنيا لـ

تتطرؽ إلى دراسة تمؾ األحاديث دراسة نقدية ،أو االستدراؾ عمييا مما فات األلباني –رحمو هللا -مف نصوص المتقدميف ،باستثناء
بعض التنبييات التي ذكرىا المؤلف في المقدمة نقال عف الشيخ نفسو ،أو مف بعض نصوصو.
 أبو عبده ،دمحم2010( .ـ) .منيج الشيخ األلباني في تعميل األحاديث (رسالة دكتوراة غير منشورة) .الجامعة األردنية ،األردف.
اىتمت الدراسة بمنيج األلباني عموما في تعميل األحاديث ،ومدى موافقتو لمنيج المتقدميف ،واستخداـ القرائف لتحديدىا ،إال أنيا

بطبيعة الحاؿ لـ تتطرؽ إلى دراسة أحاديثو دراسة تفصيمية ،ويمكف اإلفادة منيا إلبراز منيج األلباني –رحمو هللا -في التعامل مع
األحاديث ودفع العمل أو إقرارىا.
خطة البحث:
يقوـ البحث عمى مقدمة تحتوي حدود البحث واشكاليتو وأىدافو ومنيجو ،باإلضافة إلى ممخصو ،ثـ التمييد.

ونص المتقدموف عمى وجود عمة
وبعد ذلؾ مبحثاف رئيساف؛ األوؿ يدرس األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيفّ ،
كل منيا جاء في مطمب
قادحة فييا؛ وتختمف أنواع تمؾ العمل بيف انقطاع وارساؿ ووقف وقمب ،أو شذوذ وخطأ في المتف؛ ٌّ

منفصل.

وأما المبحث الثاني فيدرس األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف ،ونص المتقدموف عمى عمة غير قادحة فييا،

وجاءت عمميا في ثالثة مطالب؛ إرساؿ الصحابي ،والموقوؼ سندا المرفوع حكما ،وابداؿ رٍاو ثقة بمثمو.
ثـ بعد ذلؾ نتائج البحث ،وتوصيات الباحث ،والمصادر والفيارس.

تمييد:

الحمد هلل المتفرد بالعزة والجالؿ ،والصالة والسالـ عمى مف شريعتو اتسمت بالكماؿ ،وعمى صحابتو الكراـ باألخالؽ واألعماؿ،

والتابعيف ليـ بخير واعتداؿ ،ومف تبعيـ بإحساف القوؿ واألفعاؿ ،وبعد:
فالدارس لمنيج األلباني –رحمو هللا ،-والمطمع عمى نصوصو وتحقيقاتو ،ال يخالجو أدنى شؾ أنو قائـ عمى عدـ قبولو الحديث

المعموؿ ،أو شذوذ المتف ،أو العمل بو ،فضال عف الحكـ عميو بالصحة عمى شرط الشيخيف ،وىذا ما عميو العمل عند سائر

المحققيف والنقاد ،باإلحجاـ عف تصحيح الحديث ،حتى لو كاف ظاىر إسناده عمى شرطيما؛ قاؿ األلباني–رحمو هللا..." :-ألف قوؿ
المحدث :رجالو رجاؿ الصحيح ،ال يساوي :إسناده صحيح؛ ألف األوؿ إنما يعني أف إسناده توفر فيو شرط مف شروط الصحة ،وىو
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كوف رجالو ثقات رجاؿ الصحيح ،وليس يعني أنو سالـ مف عمة قادحة؛ كالتدليس واالنقطاع وغير ذلؾ ،بخالؼ القوؿ اآلخر،

فتنبو"(.)1

يفرؽ بيف قوؿ المحدث" :إسناده صحيح عمى شرطيما" ،وقولو" :رجالو رجاؿ
وقد نقل عنو تمميذه عصاـ ىادي سماعا أنو ّ
الشيخيف"(.)2
قاؿ الباحث :ألف الثاني ال يأمف مف وجود تدليس أو انقطاع أو شذوذ أو عمة ،وال يحمل مف األحكاـ إال أف رجالو قد روى

ليما الشيخاف في الصحيح ،بل قد ُيتنازع في توثيقيـ مطمقا إف ظيرت عمة أو روى ليما الشيخاف بكيفية خاصة؛ وليذا يقوؿ شيخ
اإلسالـ –رحمو هللا" :-وقد يروي أحدىما –أي الشيخيف -عف رجل في المتابعات والشواىد دوف األصل ،وقد يروي عنو ما عرؼ

مف طريق غيره وال يروي ما انفرد بو ،وقد يترؾ مف حديث الثقة ما عمـ أنو أخطأ فيو ،فيظف مف ال خبرة لو أف كل ما رواه ذلؾ
الشخص يحتج بو أصحاب الصحيح وليس األمر كذلؾ؛ فإف معرفة عمل الحديث عمـ شريف يعرفو أئمة الفف؛ كيحيى بف سعيد

القطاف ،وعمي بف المديني ،وأحمد بف حنبل ،والبخاري -صاحب الصحيح ،-والدارقطني وغيرىـ ،وىذه عموـ يعرفيا أصحابيا ،وهللا

أعمـ"(.)3

البيف عمى كشف العمل ومناقشتيا والترجيح مف خالليا ،وعدـ قبوؿ الحديث ما
وعمى الرغـ مف حرص األلباني –رحمو هللاّ -
دامت عّمتو واضحة أو راجحة ،إال أنو –رحمو هللا -فاتو عدد مف األحاديث التي نص النقاد عمى عمة فييا؛ فصححيا عمى شرط

ردىا بحجة قائمة ،وبمغت اثنيف وعشريف حديثا؛ منيا ما فيو عمة صريحة ،أو شبية عمة يمكف
الشيخيف ،دوف التنبيو إلى العمة ،أو ّ
األخذ بيا أو الرد ،ومنيا عمل قادحة وغير قادحة.

فأما القادحة كاالنقطاع واإلرساؿ والوقف والقمب والشذوذ والخطأ ،فقد ّأدت بمجمميا إلى ضعف السند؛ وربما الحديث بكّميتو،
غيرت الحكـ عميو بالشرطية .وبمغت سبعة عشر حديثا.
وربما ّ
وبمغت األحاديث التي أعميا النقاد بعمة غير قادحة خمسة أحاديث صححيا األلباني –رحمو هللا -عمى شرطيما ولـ ُيشر إلى
وجود عمة فييا ،وىي في المجمل أحاديث مراسيل الصحابة  ،أو أحاديث موقوفة إسنادا مرفوعة حكما ،أو قمب اسـ رٍاو ثقة عمى

شرط الشيخيف بآخر لو الحكـ نفسو؛ وىي عمى شرط الشيخيف حسب منيج التحقيق عند األلباني –رحمو هللا -تبعا لبعض
المتأخريف.

ويعزى سبب وقوع ذلؾ عند األلباني –رحمو هللا -غالبا إلى أف تمؾ األحاديث إنما نص عمييا النقاد في كتب العمل؛
ُ
متوفر أو كاف
ا
كالدارقطني وابف أبي حاتـ وأحمد وغيرىا مف الكتب التي عاصر األلباني –رحمو هللا -طباعتيا ،ولـ يكف جزء منيا
صعب ميمة الوقوؼ عمى أقواؿ النقاد فييا ،إضافة إلى ما يقع مف االستدراؾ عند كل باحث؛ األمر
عمى ىيئة المخطوط ،مما قد ُي ّ
الذي ىو طبيعة البشر.

وىذا يؤكد أف كل ما وقع مف أمثاؿ تمؾ األحكاـ إنما ىو مف باب ما ُيستدرؾ عمى األلباني –رحمو هللا ،-وال يدخل ضمف
منيجو المتبع؛ فال يعمد األلباني –رحمو هللا -إلى ترجيح صحة الحديث الذي نصوا عمى عمتو ،ولـ تكف عنده حجة يدفع بيا تمؾ

العمل.

( )1األلباني ،دروس لمشيخ األلباني( ،محاضرة).
( )2ىادي ،مجمع البحريف( ،ص.)5

( )3ابف تيمية ،مجموع الفتاوى( ،ج.)42/18
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وبناء عمى ما سبق فقد جاءت تمؾ األحاديث ضمف المبحثيف اآلتييف:

المبحث األوؿ :األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف ،وفييا عمة قادحة.
المبحث الثاني :األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف ،وفييا عمة غير قادحة.

المبحث األوؿ :األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف وفييا عمة قادحة:

يدرس ىذا المبحث األحاديث التي صححيا األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف ،وقد نص النقاد عمى عمة قادحة فييا ،لـ

ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى تمؾ العمة؛ فأطمق الحكـ دوف أخذىا بعيف االعتبار ،أو أجاب عف تمؾ العمل بما قد ُيستدرؾ عميو
ّ
فيو ،وتراوحت تمؾ العمل بيف االنقطاع واإلرساؿ والوقف والقمب والشذوذ ،وبمغت سبعة عشر حديثا مقسمة عمى المطالب اآلتية:
المطلب األول :أحاديث نص العلماء فيها على علة انقطاع:

وقد بمغت سبعة أحاديث فات األلباني –رحمو هللا -عمتيا ،ستة منيا أسانيدىا منقطعة ،وأما سابعيا فقد دفعنا عّمتو بما يصحح

الحديث ،وقد جاءت عمى ما يأتي:
الحديث األول:

ما صححو األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف مف حديث أحمد قاؿ :حدثنا عبد الرزاؽ ،قاؿ :أنبأنا سفياف الثوري ،عف

أبيو -سعيد بف مسروؽ -وسميماف األعمش ومنصور بف المعتمر ،عف سعد بف عبيدة ،عف ابف عمر  قاؿ :كاف عمر 

للاه َرعبنىَفقذ َأَششك)( .)4قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-واسناده صحيح
يحمف :وأبي ،فنياه النبي ؛ قاؿ( :يٍََحَهَفَثشًَءَدٌَٔ َ َ
عمى شرط الشيخيف"(.)5

قاؿ الباحث :والحديث فيو عمة انقطاع ،لـ ينبو عمييا األلباني –رحمو هللا-؛ ذكرىا الطحاوي في مشكل اآلثار مف طرؽ عف

فحدثو بالحديث؛ قاؿ
منصور؛ أف سعد بف عبيدة كاف ىو وصاحب لو مف كندة عند ابف عمر ؛ فقاـ سعد ،ثـ أتاه صاحبو ّ
الطحاوي" :فوقفنا عمى أف منصور بف المعتمر قد زاد في إسناد ىذا الحديث عف األعمش وعمى سعيد بف مسروؽ عف سعد بف
عبيدة رجال مجيوال بينو وبيف ابف عمر  في ىذا الحديث؛ ففسد بذلؾ إسناده"(.)6

قاؿ الباحث :رجالو رجاؿ الشيخيف إال الرجل المجيوؿ ،والظاىر أف األعمش وسعيد روياه دوف الرجل المجيوؿ منقطعا،

ومنصور زاد فيو رجال مجيوال؛ فجمع سفياف الثوري بيف الشيوخ في الروايتيف وأسقطو.

وأشار إلى ذلؾ الدارقطني في العمل؛ أف سعد بف عبيدة سمعو مف دمحم الكندي ،عف ابف عمر  ،)7(ودمحم الكندي مجيوؿ(،)8

والحديث لو روايتاف؛ األولى :رواية أحمد اآلنفة؛ وىي معمولة باالنقطاع ،ولفظيا ما كاف مف حمفاف عمر  ونيي النبي  لو،
()9

والثانية :رواىا أبو عوانة وغيره

مصرحا بو بالسماع عف ابف عمر  ،عف النبي  ،وذكره الدارقطني في العمل؛ وفييا أف سعد

([ )4أحمد :المسند :34/2 ،رقـ الحديث .]4899

([ )5األلباني :السمسمة الصحيحة :69/5 ،رقـ الحديث .]2042

([ )6الطحاوي :مشكل اآلثار ،ما روي عف رسوؿ هللا في حكـ مف حمف بغير هللا.]481/1 ،
( )7الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)233/13
( )8الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)132/8

([ )9ابف حباف ،صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،كتاب اإليماف/ذكر الزجر عف أف يحمف المرء بشيء سوى هللا جل وعال :199/10 ،رقـ الحديث
 ،4358وأبو عوانة :مستخرج أبي عوانة :44/4 ،رقـ الحديث  ،5971والطيالسي :مسند الطيالسي :257/1 ،رقـ الحديث .]1896
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بف عبيدة قاؿ :كنت عند ابف عمر ،فحمف رجل بالكعبة ،فقاؿ ابف عمر  :ويحؾ ال تفعل؛ فإني سمعت رسوؿ هللا  يقوؿ،...:

الحديث(.)10

فالظاىر أف لسعد بف عبيدة فييا روايتيف عف ابف عمر ؛ األولى عف الكندي وأسقطو الثوري ،والثانية :عف ابف عمر 

مصرح فييا بالسماع متصمة؛ وىي رواية صحيحة؛ وقد رواىا مالؾ ،عف نافع ،عف ابف عمر )11(؛ بإسناد صحيح عمى شرط
الشيخيف.
الحديث الثاني:

ما صححو األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف مف حديث أحمد ،قاؿ :حدثنا أبو معاوية الضرير –دمحم بف خازـ ،-قاؿ:

حدثنا سميماف األعمش ،عف عبد هللا بف بريدة ،عف أبيو -بريدة بف الحصيب األسممي ، -قاؿ أبو معاوية –وال أُراه سمعو منو-
خشجَ َسجمَ َشٍئ ًبَيٍَانصذق هخَ حتى يفؾ عنيا لحيي سبعيف شيطانا)( .)12قاؿ األلباني –رحمو هللا:-
قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ( :يبٌََ هَ

"قاؿ الحاكـ :صحيح عمى شرط الشيخيف ،ووافقو الذىبي" ،وأقرىما(.)13

والحديث رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،إال أف فيو عمة انقطاع ،لـ يذكرىا األلباني –رحمو هللا-؛ وقد ّنبو عمييا اإلماـ البخاري
فيما نقمو الترمذي عنو؛ فقاؿ" :لـ يسمع األعمش مف ابف بريدة شيئا"(.)14

صرح بذلؾ تمميذه أبو معاوية في سند الحديث ،واألعمش دّلسو؛ ولذلؾ فإف إسناده منقطع كما رّجحو
قاؿ الباحث :وقد ّ
()15
البخاري ،لكف متنو ورد مف طرؽ أخرى صحيحة متصمة رواىا ابف أبي شيبة وغيره.
الحديث الثالث:

ما رواه أحمد في المسند مف حديث دمحم بف جعفر ،عف شعبة بف الحجاج ،عف عمرو بف مرة ،عف أبي البختري الطائي –سعيد
ِ
ص ُر ّللاِ واْلف ْت ُح .و أرْيت
بف فيروز ،-عف أبي سعيد الخدري  ،عف رسوؿ هللا ؛ أنو قاؿ :لما نزلت ىذه السورة إذا جاء ن ْ
الناس[النصر ،]2-1 :قاؿ :قرأىا رسوؿ هللا  حتى ختميا ،وقاؿ( :انُبس َحَهٍَزََٔ ،أَب َٔأصحبثً َحَهٍَزَ) ،وقاؿ( :ال ِىجرة بعد
ولكف جياد ونية)( .)16قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-واسناده صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)17
الف ِ
تحْ ،
قاؿ الباحث :الحديث فيو عمة انقطاع لـ يذكرىا األلباني –رحمو هللا ،-ونص عمييا اإلماـ أبو حاتـ الرازي فيما نقمو ابنو قاؿ:

"سمعت أبي يقوؿ :أبو البختري الطائي لـ يدرؾ عميا  وال أبا ذر  ،وال أبا سعيد الخدري .)18("

وقد أرسمو أبو البختري عف أبي سعيد  ، وأما ما رواه الطيالسي وغيره مف حديث شعبة ،عف عمرو بف مرة ،أنو سمع أبا

يحدث عف أبي سعيد الخدري ،ىذا الحديث()19؛ فميس فيو ما يدؿ عمى السماع ،كما قد ُيتوىـ.
البختري ّ
( )10الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)233/13
([ )11مالؾ :الموطأ :143/3 ،رقـ الحديث .]753

([ )12أحمد :المسند :350/5 ،رقـ الحديث .]23012

13
حدثني عنو تمميذه عصاـ ىادي.
( ) [األلباني :السمسمة الصحيحة :264/3 ،رقـ الحديث  ،]1268واق ارره ىنا ىو سكوتو ،كما ّ
( )14الترمذي ،العمل الكبير ،ص.151

([ )15ابف أبي شيبة :مصنف ابف أبي شيبة ،الزكاة/ما جاء في الحث عمى الصدقة وأمرىا :111/3 ،رقـ الحديث .]9905
([ )16أحمد :المسند :22/3 ،رقـ الحديث .]11183

([ )17األلباني :إرواء الغميل :11/5 ،تحت الحديث .]1178
( )18الرازي ،المراسيل ،ص.76

([ )19الطيالسي :مسند الطيالسي :271/2 ،رقـ الحديث .]1010
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وىذا إسناد منقطع عمى الرغـ مف أف رجالو رجاؿ الشيخيف ،وأما متنو فقد ورد بعضو مف طرؽ أخرى صحيحة متصمة؛ فقولو:

(ال ىجرة بعد الفتح ،ولكف جياد ونية)؛ متفق عميو( ،)20وأما قولو( :الناس حيز ،وأنا وأصحابي حيز)؛ فمـ يرد إال مف ىذه الطريق،
وقد أعّميا النقاد كما بينا آنفا.
الحديث الرابع:

روى أبو داود في سننو مف حديث عبيد هللا بف عمر بف ميسرة ،قاؿ :حدثنا معاذ بف ىشاـ الدستوائي ،قاؿ :حدثني أبي ،عف
قَ:سٍَهَذَ ،فإن ُو
قتادة ،عف عبد هللا بف بريدة ،عف أبيو –بريدة بف الحصيب األسممي ، -قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ( :الَرَقَٕنَٕاَنهًَُبفهَ هَ
ؾ سِّيدا؛ فقد أسخطتُـ رب ُكـ عز وجل)( .)21قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-وىذا سند صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)22
ِإ ْف ي ُ
قاؿ الباحث :ورجاؿ إسناده ثقات؛ رجاؿ الشيخيف ،إال أف فيو عمة انقطاع لـ يذكرىا األلباني –رحمو هللا-؛ فقتادة بف دعامة

السدوسي ال يعرؼ لو سماع مف عبد هللا بف بريدة؛ كما قاؿ البخاري(.)23

كما نقمو الترمذي عف بعض أىل العمـ( ،)24ولعمو قصد البخاري أو غيره ،لكف الراجح عندىما أنو منقطع.
ولـ أجد لو طرقا أخرى تقويو ،لكف صححو المنذري

()25

والنووي

()26

()27

والعراقي

والعجموني( ،)28وتبعيـ عمى ذلؾ األلباني –

رحمو هللا ،-وليس كذلؾ ،ولعل بعضيـ نقل عف بعض ،وقوؿ البخاري أوجو عند أىل الحديث.
الحديث الخامس:

روى اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث عبد الممؾ بف عمرو ،عف سفياف الثوري ،عف منصور بف المعتمر ،عف مجاىد بف

كىَيٍَخَذَ هَيكَىَفأَط هَعًَْٕىَ
جبر المكي ،عف ُموِّرؽ العجمي –أبي عبد هللا البصري ،-عف أبي ذر  ،عف النبي ؛ قاؿ( :يٍَََالءَيَ هَ
ِ
ِ
يعوه وال تُع ِّذبوا خْمق هللاِ عز وجل)(.)29
هَيًَبَرَأَكَهٌٕ ،وا ْكسوىـ مما تمبسوف -أو قاؿ :تكتسوف ،-ومف ال ُيالئ ُمكـ فِب ُ
قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-أخرجو أحمد ،وكذا أبو داود عف منصور ،عف مجاىد ،عف مورؽ ،عف أبي ذر  مرفوعا؛ وىذا
سند صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)30

قاؿ الباحث :ورجالو كميـ ثقات؛ رجاؿ الشيخيف ،إال أف مورؽ لـ يسمع مف أبي ذر ؛ كذا ذكر الدارقطني في عممو(.)31

وقيل ألبي زرعة :مورؽ العجمي ،عف أبي ذر ؟ ،قاؿ :مرسل؛ لـ يسمع مورؽ مف أبي ذر  شيئا(.)32

([ )20البخاري :صحيح البخاري ،الجياد والسير/وجوب النفير وما يجب مف الجياد والنية :409/9 ،رقـ الحديث  ،2613ومسمـ :صحيح مسمـ،
اإلمارة/المبايعة بعد فتح مكة :427/9 ،رقـ الحديث .]3468

([ )21أبو داود :سنف أبي داود ،األدب/ال يقوؿ لمممموؾ ربي وربتي :155/13 ،رقـ الحديث .]4325
([ )22األلباني :السمسمة الصحيحة :645/1 ،رقـ الحديث .]371
( )23البخاري ،التاريخ الكبير( ،ج.)12/4

([ )24الترمذي :سنف الترمذي :92/4 ،تحت حديث .]904

([ )25المنذري :الترغيب والترىيب ،األدب/الترىيب مف قولو لفاسق أو مبتدع يا سيدي أو نحوىا مف الكممات :359/3 ،رقـ الحديث .]4433
([ )26النووي :األذكار :362/1 ،رقـ الحديث .]1098
( )27العراقي ،المغني عف حمل األسفار( ،ج.)836/2

([ )28العجموني :كشف الخفاء :360/2 ،رقـ الحديث .]3049
([ )29أحمد :المسند :168/5 ،رقـ الحديث .]21521

([ )30األلباني :السمسمة الصحيحة :374/2 ،رقـ الحديث .]739

( )31الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)264/6
( )32الرازي ،المراسيل( ،ج.)216/1
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صح مف طرؽ أخرى بألفاظ مشابية( ،)33وعند مسمـ
فيذا إسناد ضعيف ،وقد جزـ الدارقطني وأبو زرعة بانقطاعو ،لكف المتف ّ
()34
شاىد لو مف حديث عبادة بف الصامت  ،قولو ( :أطعموىـ مما تأكموف ،وألبسوىـ مما تمبسوف ،)...الحديث .
الحديث السادس:

()35

ما صححو األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف

مف الحديث الذي رواه أحمد في المسند ،قاؿ :حدثنا أبو معاوية

الضرير –دمحم بف خازـ ،-قاؿ :حدثنا سميماف األعمش ،عف عمرو بف مرة ،عف سالـ بف أبي الجعد ،عف شرحبيل بف السمط ،عف
كعب بف مرة  قاؿ :سمعت رسوؿ هللا  يقوؿ :وجاءه رجل فقاؿ :استسق هللا لمضر ،قاؿ :فقاؿِ( :إنؾ لجريء ،ألِ ُمض ٍر؟) ،قاؿ:
يا رسوؿ هللا! استنصرت هللا عز وجل فنصرؾ ،ودعوت هللا عز وجل فأجابؾ ،قاؿ :فرفع رسوؿ هللا  يديو يقوؿ( :انهٓىَ َاس هقُبَ
غٍثًبَيغٍثًبَيشٌعًب مريئا طبقا غدقا عا ِجال غير رِائ ٍثِ ،
نافعا غير ض ٍّار) ،قاؿ :فأُحيوا ،قاؿ :فما لبثوا أف أتوه فشكوا إليو كثرة المطر،
فقالوا :قد تيدمت البيوت ،قاؿ :فرفع يديو وقاؿ( :الم ُيـ حوالينا وال عمينا) ،قاؿ :فجعل السحاب يتقطع يمينا وشماال(.)36
قاؿ الباحث :ورجالو كميـ رجاؿ الصحيح إال شرحبيل بف السمط؛ ليس لو في البخاري رواية ،وىذا اإلسناد ذكر فيو أبو داود

عمة انقطاع ولـ ينبو عمييا األلباني –رحمو هللا ،-أو يعمق عمييا؛ قاؿ أبو داود" :سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف شرحبيل بف
السمط؛ ألنو مات في صفيف"()37؛ فيو منقطع عنده ،ال سيما كل طرقو مف رواية سالـ عف شرحبيل وليس لو طرؽ أخرى.

لكف السيوطي نقل عف المزي وابف حجر مخالفتيما ألبي داود ،وذكر اتصاؿ إسناده( ،)38ولـ أجد ذلؾ عندىما إال ما ذكراه في

ترجمة سالـ أنو روى عف شرحبيل ،ولـ يجزما بسماعو منو ،وقد نقل المزي كالـ أبي داود اآلنف دوف أف يتعقبو بشيء(.)39

يحدث
وأما رواية عبد بف حميد في مسنده ىذا الحديث عف عمرو بف مرة -بإسناد صحيح -قاؿ" :سمعت سالـ بف أبي الجعد ّ

عف شرحبيل بف السمط" ،بو ...،الحديث()40؛ فميست رواية متصمة ،وال فييا تصريح بالسماع ،كما قد ُيتوىـ.

وقد ورد في الصحيحيف دعاء االستسقاء في الجمعة مف حديث أنس بف مالؾ  ،وفيو( :الميـ حوالينا وال عمينا) ،وليس فيو

ىذا الدعاء(.)41

الحديث السابع:

بف ِرفاعة ،عف جده رِاف ِع ِ
روى أحمد في مسنده ،عف وكيع بف الجراح ،عف سفياف الثوري ،عف يحيى بف سعيد ،عف عباية ِ
بف
ذساَفٍكَى؟ قالواِ :خيارنا ،قاؿ :كذلِؾ ُىـ ِعندنا؛
خ ِديج ؛ قاؿ :إف جبريل أو ممكا جاء عمى النبي  فقاؿ( :يَبَرَعَذٌََٔ َيٍََشَ هَٓذَ َثَ ً
ِخيارنا ِمف الم ِ
الئك ِة)( .)42قاؿ األلباني –رحمو هللا " :-واسناده صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)43
ُ
([ )33عبد الرزاؽ :مصنف عبد الرزاؽ ،العقوؿ/ما يناؿ الرجل مف ممموكو :440/9 ،رقـ الحديث .]17934
([ )34مسمـ :صحيح مسمـ ،الزىد والرقائق/حديث جابر الطويل :295/14 ،رقـ الحديث .]5328
([ )35األلباني :إرواء الغميل :145/2 ،رقـ الحديث .]416
([ )36أحمد :المسند :235/4 ،رقـ الحديث .]18091

( )37العراقي ،تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل( ،ج ،)120/1والمزي ،تيذيب الكماؿ( ،ج.)420/12
( )38السيوطي :البدور السافرة في أمور اآلخرة( ،ج.)302/2
( )39المزي :تيذيب الكماؿ( ،ج.)420/12

([ )40عبد بف حميد :مسند عبد بف حميد :145/1 ،رقـ الحديث .]372

([ )41البخاري :صحيح البخاري ،الجمعة/الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ال عمينا :119/4 ،رقـ الحديث  ،965ومسمـ :صحيح مسمـ ،صالة
االستسقاء/الدعاء في االستسقاء :432/4 ،رقـ الحديث .]1493

([ )42أحمد :المسند :465/3 ،رقـ الحديث .]15858

([ )43األلباني :السمسمة الصحيحة :68/6 ،رقـ الحديث .]2528
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انس المصري

وقد ذكر اإلماـ أحمد أف الثوري خالف فيو غيره ،ثـ توقف في سماع عباية مف جده رافع بف خديج فقاؿ" :ال أدري"(.)44

ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى ذلؾ ،وىذا توقف يوقع احتماؿ عمة انقطاع في إسناده ،ال سيما توقف اإلماـ أحمد كاف في
ولـ ّ
صرح فييا عباية بالسماع مف جده رافع؛ رواىا
مطمق السماع ،وليس في ىذا الحديث خاصة ،لكني وجدت رواية في حديث آخر ّ

البخاري ومسمـ في الصحيحيف( ،)45وبذلؾ تكوف عمة االنقطاع غير قائمة ،والحديث متصل ،خاصة أف عباية لـ ُيرـ بالتدليس،
ورجالو رجاؿ الشيخيف.
والحديث رواه البخاري –أيضا -مف حديث يحيى بف سعيد ،عف معاذ بف رفاعة عف أبيو؛ نحوه(.)46
المطلب الثاني :أحاديث نص العلماء فيها على علة إرسال:

رد األلباني –رحمو هللا -عمة إرسالو ،لكنو يستدرؾ عميو فيو ،وقد جاءا عمى ما يأتي:
وقد وردت في حديثيف؛ ثانييما ّ
الحديث األول:

روى الحاكـ في المستدرؾ مف حديث أبي سعيد األشج –عبد هللا بف سعيد الكندي ،-عف أبي معاوية –دمحم بف خازـ الضرير،-

عف ىشاـ بف عروة بف الزبير ،عف أبيو ،عف عائشة أـ المؤمنيف ؛ أف النبي  قاؿ( :الَرَسَجَٕأََسَقَخَ؛َفَهَإهًََسَأٌَذََنَََّانجََُخََ–أَٔ

ٍٍ.)47()-
جََُزَ هَ

قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-قاؿ الحاكـ :صحيح عمى شرط الشيخيف ،ووافقو الذىبي ،وىو كما قاال"(.)48

طمع عمييا األلباني –رحمو هللا-؛ ذكرىا الدارقطني؛
قاؿ الباحث :والحديث رجالو ثقات رجاؿ الصحيحيف ،وفيو عمة إرساؿ لـ ي ّ
قاؿ" :رواه أبو سعيد األشج ،عف أبي معاوية ،عف ِىشاـ ،عف أبيو ،عف ع ِائشة  .وغيره يرسمو عف ِىشاـِ ،
بي ،
عف الن
ِّ
والمرسل ىو المحفوظ"( ،)49وقاؿ ابف كثير" :وىو أشبو"( .)50فرّجحا إرسالو.
قاؿ الباحث :وروي مف طرؽ أخرى عف أبي سعيد األشج مرسال ،وتابعو عبد الرحمف بف أبي الزناد كذلؾ؛ فرواه مرسال(.)51

ورواه حماد بف سممة ،عف ىشاـ بف عروة ،عف أبيو؛ مرسال كذلؾ(.)52

وليذا فالراجح أف ىذا الحديث ال يصح عمى شرط الشيخيف مرفوعا ،ولفضل ورقة أحاديث أخرى صحيحة في إيمانو عند بدء

الوحي(.)53

( )44ابف قدامة ،المنتخب مف عمل الخالؿ( ،ج.)29/1

([ )45البخاري :صحيح البخاري ،بدء الخمق/صفة النار وأنيا مخموقة :41/11 ،رقـ الحديث  ،3022ومسمـ :صحيح مسمـ ،السالـ/اجتناب المجذوـ ونحوه،
 :227/11رقـ الحديث .]4100

([ )46البخاري :صحيح البخاري ،المغازي/شيود المالئكة بدرا :387/12 ،رقـ الحديث .]3692
([ )47الحاكـ :المستدرؾ عمى الصحيحيف :666/2 ،رقـ الحديث .]4211
([ )48األلباني :السمسمة الصحيحة :690/1 ،رقـ الحديث .]405

( )49الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)157/14
( )50ابف عساكر ،تاريخ دمشق( ،ج.)24/63
( )51ابف كثير ،السيرة النبوية( ،ج.)398/1

( )52القزويني ،التدويف في أخبار قزويف( ،ج.)397/1

([ )53البخاري :صحيح البخاري ،بدء الوحي/بدوف باب :5/1 ،رقـ الحديث  ،3ومسمـ :صحيح مسمـ ،اإليماف/بدء الوحي :381/1 ،رقـ الحديث .]321
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األحاديث المعلولة التي صححها األلباني على شرط الشيخين"

الحديث الثاني:

رد األلباني –رحمو هللا -دعوى اإلرساؿ في الحديث المروي مف طريق سفياف بف عيينة ،عف معمر بف راشد ،عف دمحم بف
ّ
شياب الزىري ،عف عائشة  :أف النبي  كبٌَأحتَانششاةَإنٍَّانحهَٕانجبسد .قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-ىذا إسناد صحيح
عمى شرط الشيخيف ،...أخرجو الترمذي في السنف ،وأعّمو باإلرساؿ ،فقاؿ :ىكذا روى غير واحد عف ابف عيينة عف معمر عف

الزىري عف عروة عف عائشة  ،والصحيح ما روي عف الزىري عف النبي  مرسال"(.)54
()55

قاؿ الباحث :وكذا نص عمى إرسالو كل مف الدارقطني

وأبو حاتـ الرازي(.)56

ثـ جاء األلباني –رحمو هللا -بشاىد مرفوع مف طريق عبد هللا بف دمحم بف يحيى بف عروة بف الزبير ،عف ىشاـ بف عروة ،عف

أبيو ،عف عائشة  بو ،وقاؿ" :ولكنو ال يصمح شاىدا لشدة ضعفو" ،ثـ قاؿ" :لكني وجدت لحديث الترجمة شاىدا مف رواية

(الح ُمو ِ
البارُد)( .)57قاؿ األلباني –
إسماعيل بف أمية ،عف رجل ،عف ابف عباس  :أف النبي  سئل :أي الشراب أطيب؟ قاؿُ :
()58
رحمو هللا" :-ورجاؿ إسناده رجاؿ الصحيحيف ،غير الرجل الذي لـ ُيسـ ،وىو تابعي ،فمثمو يستشيد بو .وهللا أعمـ" .
قاؿ الباحث :وىذا شاىد ال تقوـ الحجة بمثمو كما ىو مقرر عند المحققيف ،عمى األقل لتصحيح الحديث عمى شرط الشيخيف،
()59

()60

والدارقطني

رجح أبو زرعة
ولو تساىل البعض في جعمو حسنا لغيره –عمى ُبعده-؛ وليذا ّ
مف أف رجالو جميعا مف رواة الصحيحيف ،كما ال يوجد لمتنو طرؽ أخرى تقويو غير المذكورة آنفا.

إرسالو ،وىو الراجح ،عمى الرغـ

المطلب الثالث :أحاديث نص العلماء فيها على علة وقف:

ينبو األلباني –
صحح األلباني –رحمو هللا -أحاديث مرفوعة عمى شرط الشيخيف نص النقاد عمى وقفيا عمى الصحابة  ،ولـ ّ
رحمو هللا -عمى ذلؾ ،وليست مف تمؾ التي تُرفع حكما ،أو ليس لمصحابة  فييا اجتياد ،وقد ورد في ذلؾ ثالثة أحاديث دفع
األلباني –رحمو هللا -عمة واحد منيا بما ُيستدرؾ عميو فيو ،وقد وردت عمى النحو اآلتي:
الحديث األول:

روى ابف حباف في صحيحو مف حديث الحسف بف سفياف ،عف محمود بف غيالف ،عف أبي أحمد الزبيري –دمحم بف عبد هللا بف

الزبير ،-عف سفياف الثوري ،عف ىشاـ بف عروة ،عف أبيو ،عف عائشة ؛ قالت :قاؿ رسوؿ هللا ( :هَإراَسَأَلَ َأَحَذَكَىَفَهٍََكهَثشَ؛َ

فَهَإًَبٌََسأَلََسَثََّ)(.)61

قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-وىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)62

([ )54األلباني :السمسمة الصحيحة :167/5 ،رقـ الحديث .]2134

( )55الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)119/14
( )56الرازي ،عمل الحديث( ،ج.)36/2

([ )57أحمد :المسند :338/1 ،رقـ الحديث .]3129

([ )58األلباني :السمسمة الصحيحة :167/5 ،تحت الحديث .]2134
( )59الرازي ،عمل الحديث( ،ج.)36/2

( )60الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)119/14

([ )61ابف حباف :صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،كتاب الرقائق/باب األدعية :172/3 ،رقـ الحديث .]889
([ )62األلباني :السمسمة الصحيحة :316/3 ،رقـ الحديث .]1325
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قاؿ الدارقطني" :رواه الثوري ،عف ىشاـ بف عروة ،واختمف عف الثوري؛ فأسنده عبيد هللا بف موسى ،عف الثوري ،ووقفو بشر بف

المفضل عنو ،وكذلؾ رواه أبو أسامة ،عف ىشاـ موقوفا ،وىو الصواب"(.)63

وقد فات األلباني –رحمو هللا -ذلؾ؛ فصححو مرفوعا عمى شرط الشيخيف؛ أورده مف طريق أبي أحمد الزبيري؛ وىو حافع إال

أنو كثير الخطأ ،لو أوىاـ(.)64

عبيد هللا بف موسى؛ وىو ثقة ،لو أخطاء( ،)65روى لو الشيخاف انتقاء(،)66
وتابعو عمى رفعو –في رواية الدارقطني اآلنفةُ -
()68
()67
ووقفو بشر بف المفضل ،وىو أوثق منيما؛ وثقو ابف المديني والنسائي وابف سعد  ،وابف معيف وأبو حاتـ وأبو زرعة ال ارزياف،

()69
قدـ الدارقطني روايتو الموقوفة عف الثوري ،إضافة لورودىا مف طريق
وقاؿ أحمد" :إليو المنتيى في التثبت بالبصرة" ؛ وليذا ّ

أخرى عف ىشاـ بف عروة عنده.

()70

البغوي في السنة
قاؿ الباحث :وقد رواه –أيضا-
ُّ
()71

ورواه ابف أبي شيبة

عف يحيى بف سعيد القطاف ،عف ىشاـ بو؛ مرفوعا.

عف عبد هللا بف نمير ،عف ىشاـ ،بو؛ موقوفا.

والحديث رجالو رجاؿ الصحيحيف ،إال أف الراجح وقفو عمى عائشة  ،كما ذكر الدارقطني ،وليس لو حكـ المرفوع؛ لجواز

وقوعو مف كالـ عائشة .
الحديث الثاني:

روى ابف أبي شيبة ،عف أبي عامر العقدي –عبد الممؾ بف عمرو ،-عف عمي بف المبارؾ ،عف يحيى بف أبي كثير ،عف أبي
ٕو َاهَنقٍبيَ هَخَ
قالبة –عبد هللا بف زيد بف عمرو ،-عف سالـ بف عبد هللا ،عف ابف عمر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ( :سَزَخشَجَ ََبسَ َقَجمَ ٌََ هَ
يكـ ِبالشا ِـ)( .)72قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-وىذا
هَيٍَثَ هَ
حش َحَضشَيَٕدَرَحشَشَ َانَُبسَ) ،قالوا  :يا رسوؿ هللا  !فما تأمرنا؟ قاؿ( :عم ُ
إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)73
وقد ّنبو الدارقطني عمى أف الحديث مختمف فيو؛ فرواه يحيى ،عف أبي قالبة ،عف سالـ ،عف ابف عمر ؛ مرفوعا .وخالفو
عبيد هللا بف عمر؛ فرواه عف نافع عف ابف عمر ،عف كعب األحبار مف قولو .ورّجح الدارقطني وقفو عمى كعب ،وأورد طرقا تؤيد

ذلؾ ،فقضى بو لنافع عمى سالـ(.)74

ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى تمؾ العمة ،واإلسناد رجالو رجاؿ الشيخيف ،وكعب روى لو البخاري ومسمـ ،وىذا وأمثالو ال
ولـ ّ
ُيدخمو النقاد في حكـ المرفوع لروايتو عف كعب؛ كما ىو معموـ؛ ألنو مف رواة أخبار أىل الكتاب في أشراط الساعة وغيرىا.
( )63الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)162/14
( )64الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)297/7
( )65المرجع السابق( ،ج.)334/5

( )66ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)46/7
( )67المرجع السابق( ،ج.)402/1

( )68ابف سعد ،الطبقات الكبرى( ،ج.)290/7
( )69الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)366/2

([ )70البغوي :السنة ،الدعوات/أدب الدعاء ورفع اليديف :346/1 ،رقـ الحديث .]1403

([ )71ابف أبي شيبة :مصنف ابف أبي شيبة ،الدعاء/في دعوة المظموـ :274/10 ،رقـ الحديث .]29982

([ )72ابف أبي شيبة :مصنف ابف أبي شيبة ،الفتف/مف كره الخروج في الفتنة وتعوذ منيا :78/15 ،رقـ الحديث .]38475
([ )73األلباني :السمسمة الصحيحة :636/6 ،رقـ الحديث .]2768

( )74الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)294/12
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قاؿ الباحث :أما قوليـ" :يا رسوؿ هللا ،فما تأمرنا؟" ،ففيو إشارة إلى رفعو ،وقد وردت في كل الروايات عف سالـ عف ابف عمر،

وليست واردة عند الدارقطني في األثر الموقوؼ عمى كعب ،وانما لفظو عنده..." :فإذا سمعتـ بيا فاخرجوا إلى الشاـ"( ،)75ولمحديث

صحت مرفوعة في غير ىذا السياؽ؛ كما ورد عند مسمـ مف حديث حذيفة بف أسيد أنو قاؿ في الساعة( :ل ْف تُقوـ حتى
ألفاظ أخرى ّ
()76
تروف قبميا ع ْشر آي ٍ
ط ُرُد الناس ِإلى م ْحش ِرِى ْـ)  ،ونحو ذلؾ.
ات ،...نار ت ْخ ُرُج ِم ْف اْليم ِف ت ْ
ْ ْ
الحديث الثالث:

روى اإلماـ أحمد في مسنده وغيره مف حديث وكيع بف الجراح ،عف سفياف الثوري ،عف عبد العزيز بف ُرفيع ،عف ابف أبي
ُمم ْيكة ،عف عبد هللا بف حنظمة بف راىب ،عف كعب األحبار موقوفا(.)77
وروى –أيضا -عف الحسيف بف دمحم ،عف جرير بف حازـ ،عف أيوب السختياني ،عف ابف أبي ُمميكة ،عف عبد هللا بف حنظمة
غسيل المالئكة ،مرفوعا؛ قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا  ( :هَدسََْىََ هَسثبٌََأكَهَََّانشَجمٌَََََْٕٔ-عهَىَ -أشُّد ِمف ِست ٍة( )78وثالثيف زْني ٍة)(.)79
قاؿ الباحث :ورجالو ثقات رجاؿ الصحيحيف إال الصحابي  ،وليذا قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-رواه أحمد بسند صحيح عف
ابف رفيع [أي :موقوفا] ،وكذا رواه الدارقطني وقاؿ :ىذا أصح مف المرفوع .لكف قد تابعو أيوب ،عف ابف أبي مميكة ،عف عبد هللا
بف حنظمة مرفوعا بو ،...قمت –أي األلباني :-وىذا سند صحيح عمى شرط الشيخيف ،ومف أعمو بتغير جرير قبل موتو فمـ يصب؛
ألنو لـ يسمع منو أحد في حاؿ اختالطو كما قاؿ ابف ميدي .ثـ إف الموقوؼ في حكـ المرفوع؛ ألنو ال يقاؿ بمجرد الرأي كما ال

يخفى"(.)80

قاؿ الباحث :ومدار الحديث ىنا ىو ابف أبي مميكة ،وقد ُروي عنو عمى وجييف؛ األوؿ :موقوفا؛ رواه بكار اليماني( ،)81وابف
ّ
جريج( ،)82وعبد العزيز بف رفيع( ،)83عف ابف أبي مميكة ،عف عبد هللا بف حنظمة ،موقوفا عمى كعب.

([ )75ابف أبي شيبة :مصنف ابف أبي شيبة ،األوائل/أوؿ ما فعل ومف فعل :128/14 ،رقـ الحديث .]37137

([ )76مسمـ ،صحيح مسمـ ،الفتف وأشراط الساعة/في اآليات التي تكوف قبل الساعة :94 /14 ،رقـ الحديث .]5162
([ )77أحمد :المسند :255/5 ،رقـ الحديث .]22008

( )78ىكذا وردت في األثر مؤنثة وتقديرىا" :أشد مف ستة وثالثيف إثـ زنية" ،أو نحوىا.
([ )79أحمد :المسند :255/5 ،رقـ الحديث .]22007

([ )80األلباني :السمسمة الصحيحة :29/3 ،رقـ الحديث .]1033

([ )81عبد الرزاؽ :مصنف عبد الرزاؽ ،البيوع/ما جاء في الربا :315/8 ،رقـ الحديث .]15348
( )82العقيمي ،الضعفاء الكبير( ،ج.)258/8

([ )83أحمد :المسند :225/5 ،رقـ الحديث .]22008
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ولو رواية ضعيفة مف طريق ليث بف أبي سميـ ،عف ابف أبي مميكة ،بو؛ موقوفا( .)84وليث ضعفو عامة أىل العمـ؛ كأبي حاتـ

وأبي زرعة ،وابف عيينة ووكيع( ،)85وابف معيف( ،)86والنسائي( ،)87وأحمد( ،)88وابف حباف( ،)89والعقيمي( ،)90والجوزجاني(،)91

وغيرىـ(.)92

والوجو الثاني :مرفوعا؛ رواه أيوب السختياني ،عف ابف أبي مميكة ،عف عبد هللا بف حنظمة ،عف النبي ؛ مرفوعا(.)93

وكذا لو روايتاف ضعيفتاف مف طريق ليث بف أبي سميـ( ،)94وعمراف بف أنس( ،)95كالىما عف ابف أبي مميكة ،بو؛ مرفوعا.

وليث ضعيف كما تقدـ ،وعمراف ال يتابع عمى حديثو( ،)96وقاؿ البخاري" :منكر الحديث"(.)97

وقد رّجح ابف أبي حاتـ( ،)98وأبو قاسـ البغوي( ،)99والعقيمي( ،)100والدارقطني( ،)101والبييقي( ،)102وقفو؛ وذلؾ ألف مف رواه
موقوفا رواتو أكثر عددا ،وأضبط حفظا ،ورواية أيوب المرفوعة فييا إشكاالت عدة؛ األوؿ :أنيا مروية عند أحمد ،والدارقطني،
والطبراني في الكبير؛ كميـ مف طريق الحسيف بف دمحم ،عف جرير بف حازـ ،عف أيوب بو.

والحسيف بف دمحم؛ ىو ابف بيراـ المروزي ،اختمفوا فيو؛ فقد وثقو ابف سعد( ،)103والعجمي

وقاؿ أحمد" :اكتبوا عنو" ،وروى لو الجماعة( ،)105وذكره ابف حباف في الثقات(.)106

()104

 ،وقاؿ النسائي" :ليس بو بأس"،

()107
ضعفو عف عمـ بحالو بعد مخالطتو.
وضعفو أبو حاتـ الرازي ،وقاؿ" :أتيتو مرارا ،...ولـ أسمع منو شيئا"  ،فيوحي أنو ّ
ّ

([ )84الدارقطني :سنف الدارقطني ،البيوع/بدوف اسـ باب :16/3 ،رقـ الحديث .]50
( )85الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)178/7

( )86ابف معيف ،تاريخ ابف معيف( ،ج.)158/1

( )87النسائي ،الضعفاء والمتروكيف( ،ج.)230/1

( )88ابف الجوزي ،الضعفاء والمتروكيف.)29/3( ،
( )89ابف حباف ،المجروحيف( ،ج.)232/2

( )90العقيمي ،الضعفاء الكبير( ،ج.)16/4

( )91الجوزجاني ،أحواؿ الرجاؿ( ،ج.)91/1

( )92ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)417/8

([ )93أحمد :المسند :225/5 ،رقـ الحديث .]22007

([ )94الييثمي :بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث ،البيوع/ما جاء في الربا :501/1 ،رقـ الحديث .]439
( )95البخاري ،التاريخ الكبير( ،ج.)423/6

( )96العقيمي ،الضعفاء الكبير( ،ج.)296/3

( )97الذىبي ،المغني في الضعفاء( ،ج.)477/2
( )98الرازي ،عمل الحديث( ،ج.)387/1

( )99ابف عساكر ،تاريخ دمشق( ،ج.)419/27
( )100العقيمي ،الضعفاء الكبير( ،ج.)258/2

([ )101الدارقطني :سنف الدارقطني ،البيوع/بدوف اسـ باب :16/3 ،رقـ الحديث .]48

([ )102البييقي ،شعب اإليماف ،تحريـ أعراض الناس/التشديد عمى مف اقترض مف عرض أخيو المسمـ :298/5 ،رقـ الحديث ]6711
( )103ابف سعد ،الطبقات الكبرى( ،ج.)338/7
( )104العجمي ،معرفة الثقات( ،ج.)303/1

( )105ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج ،)316/2والخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج.)88/8
( )106ابف حباف ،الثقات( ،ج.)185/8

( )107الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)64/3
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()108
يتنبو إلى ذلؾ ،لكنو
وذكر اإلماـ الذىبي أنو شيخ آخر غير أبي أحمد المروزي الحافع المشيور ؛ فقد يكوف مف وثّقو لـ ّ
بعيد.

وأما اإلشكاؿ الثاني :فقد اختمفوا في سماع عبد هللا بف حنظمة مف النبي ؛ فذكر ابف األثير أنو رأى النبي  وروى عنو(،)109

وكذا قاؿ ابف المنذر( ،)110وابف حجر( ،)111وابف عساكر( .)112وقاؿ إبراىيـ الحربي" :ليست لو صحبة"(.)113

فرؽ العمماء بيف الرؤية والصحبة؛ فأما الرؤية؛ فقد رأى النبي  ،وتوفي النبي  ولو سبع سنيف(.)114
قاؿ الباحث :وقد ّ
()115
لكف ذكره ابف سعد فيمف أدرؾ النبي  ورآه ولـ يحفع عنو شيئا .

وأورد ابف عبد البر لو ىذا الحديث ثـ قاؿ" :أحاديثو عندي مرسمة"(.)116

وروايتو معروفة عف كعب األحبار ،وقد أدخميا ابف أبي حاتـ ،والدارقطني ،والبغوي ،والعقيمي ،والبييقي في ذلؾ ،فرجحوا وقفيا
كما ذكرنا آنفا.
اإلشكاؿ الثالث :في قوؿ األلباني -رحمو هللا" :-ومف أعمو بتغير جرير قبل موتو فمـ يصب؛ ألنو لـ يسمع منو أحد في حاؿ

اختالطو كما قاؿ ابف ميدي"؛ فقد ُسئل أبو حاتـ عف حديث آخر يرويو حسيف بف دمحم ،عف جرير بف حازـ؛ موصوال والصواب
إرسالو؛ فقاؿ أبو حاتـ :خطأ ،قيل لو :الوىـ ممف؟ فقاؿ :مف حسيف ينبغي أف يكوف ،فإنو لـ ِ
يرو عف جرير غيره(.)117

ق اؿ الباحث :وليس الوىـ منو؛ فقد أورد الخطيب البغدادي لو متابعة مف طريق سميماف بف حرب مثل رواية حسيف عف جرير

موصوال؛ فبرأت عيدتو( ،)118فالوىـ ىنا مف جرير بف حازـ ،وىذا يشوش عمى قوؿ األلباني –رحمو هللا -المذكور آنفا.

اإلشكاؿ الرابع :في قوؿ األلباني -رحمو هللا" :-ثـ إف الموقوؼ في حكـ المرفوع؛ ألنو ال يقاؿ بمجرد الرأي كما ال يخفى"؛ فيذا

يصح في أقواؿ الصحابة –رضي هللا عنيـ -الموقوفة عمييـ ،واإلشكاؿ ىنا ليس في موقوفات الصحابة ؛ فالرواية عف الصحابي
 مرفوعة ،والخالؼ ىنا في رواية كعب األحبار ،وكعب ليس صحابًيا كما ال يخفى ،كما أنو ممف اشتُير بالرواية عف أىل
الكتاب والقوؿ بالرأي؛ فيحتمل أف يكوف ىذا مف ىذا الباب.
ويؤيد ذلؾ ما رواه أحمد وغيره مف قوؿ كعب األحبار موقوفا" :ألف أزني ثالثا وثالثيف زنية أحب إلي مف أف آكل درىـ ربا؛

يعمـ هللا أنى أكمتو حيف أكمتو ربا"( .)119قاؿ البوصيري" :ىذا إسناد صحيح ،رجالو رجاؿ الصحيح"(.)120

كل ما سبق يرّجح أقواؿ النقاد بوجود عمة في الطريق المرفوعة لمنبي  ،والصواب وقفو عمى كعب األحبار ،وهللا أعمـ.
( )108الذىبي ،المغني في الضعفاء( ،ج.)175/1

( )109ابف األثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة( ،ج.)599/1

( )110ابف عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب( ،ج.)270/1
( )111ابف حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة( ،ج.)65/4
( )112ابف عساكر ،تاريخ دمشق( ،ج.)417/27
( )113ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)169/5

( )114ابف األثير ،أسد الغابة في معرفة الصحابة( ،ج.)599/1
( )115ابف سعد ،الطبقات الكبرى( ،ج.)65/5

( )116ابف عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب( ،ج.)269/1
( )117المرجع السابق( ،ج.)417/1

( )118الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج.)88/8

([ )119أحمد :المسند :225/5 ،رقـ الحديث .]22008

([ )120البوصيري :إتحاؼ الخيرة الميرة ،الزكاة/الربا :316/3 ،رقـ الحديث .]2813
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قاؿ الباحث :ولمحديث المرفوع عف النبي  ألفاظ أخرى منكرة ،أجمعوا عمى ضعفيا.
المطلب الرابع :أحاديث نص العلماء فيها على علة قلب:
وردت في حديث واحد؛ رواه أبو يعمى مف حديث أبي خيثمة –زىير بف معاوية ،-عف جرير بف حازـ ،عف يونس ،عف أبي

بس َسَجعَ َيَشَادَ َفًٌََٕوَ ِإال
حازـ األشجعي –سمماف الكوفي ،-عف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ( :يَبَاسَزَجبسَ َعَجذَ َ هَيٍَ َانَُ هَ
رب! إف عبدؾ ُفالنا قد استجارؾ ِمِّني فأ ِجره ،وال يسأؿ هللا عبد الجنة في يو ٍـ سبع مر ٍ
ق ِ
الت النار :يا ِّ
ات إال قال ِت الجن ُة :يا ر ِّب! إف
ُ
ُ
ُْ
عبدؾ ُفالنا سألني فأ ِ
دخْم ُو)(.)121
قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-قاؿ الضياء( :)122ىذا الحديث عندي عمى شرط الشيخيف .وكذا قاؿ المنذري قبمو ،وتبعيما ابف

القيـ ،وىو كما قالوا" ،ثـ ذكر توثيق أىل العمـ لرجاؿ إسناده ،ثـ قاؿ" :وبالجممة ،فالحديث صحيح بال ريب ،وما في بعض رواتو

مف الكالـ فيو يسير ال يضر في صحتو -كما ىو ظاىر -وهللا أعمـ"(.)123

وقد ّنبو الدارقطني أف الحديث مروي عف يونس بف خباب ،عف أبي حازـ ،عف أبي ىريرة ؛ مرفوعا.
مجمع ومنصور بف المعتمر ،عف يونس ،عف أبي عمقمة ،عف أبي ىريرة ؛
ورواه شعبة وشعيب بف صفواف وعمرو بف ّ

موقوفا.

ورواه منصور ،عف يونس ،بو؛ مرفوعا أيضا.

وقاؿ الدارقطني" :واألشبو بالصواب قوؿ مف قاؿ :عف أبي عمقمة ،عف أبي ىريرة )124("؛ أي :موقوفا.

ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى ذلؾ ،وفي اإلسناد عدة إشكاالت؛ أوليا :أنو مف رواية يونس بف خباب ،وليس
قاؿ الباحث :ولـ ّ
يونس بف يزيد األيمي؛ الثقة الذي حكاه األلباني –رحمو هللا ،-فالناتج عف كالـ الدارقطني أف الراوي انقمب عنده كما انقمب عند

الضياء والمنذري وابف القيـ.

والظاىر أف قمب يونس بف خباب إلى يونس األيمي؛ سببو أف جرير بف حازـ روى عنيما جميعا ،وروايتو عف يونس األيمي

أشير وأعرؼ؛ فاختمط ذلؾ عمى مف رواه عنو.

ويؤيد ما ذىب إليو الدارقطني؛ رواي ُة البخاري في التاريخ الكبير عف بشر بف عقبة ،عف يونس بف خباب ،عف أبي عمقمة ،عف
أبي ىريرة ،بو؛ موقوفا.
وكذا رواه عف جرير ،عف ليث ،عف يونس بف خباب ،عف أبي حازـ ،عف أبي ىريرة؛ مرفوعا(.)125

وكذا رواه ابف عدي في الكامل( ،)126والخطيب في تاريخ بغداد( ،)127عف يونس بف خباب ،ولـ يذكر أحد روايتو عف يونس بف

يزيد األيمي.

صرح بو الدارقطني ،والراجح أف
الثاني :أف يونس بف خباب اضطرب؛ فرواه عف أبي عمقمة مرة ،وعف أبي حازـ مرة أخرى كما ّ
الوىـ مف يونس بف خباب ،وذلؾ لما يمي.

([ )121أبو يعمى :مسند أبي يعمى :54/11 ،رقـ الحديث .]6192

( )122ىو ضياء الديف المقدسي ،دمحم بف عبد الواحد الحنبمي ،توفي سنة 643ىػ ،صاحب كتاب (األحاديث المختارة).
([ )123األلباني :السمسمة الصحيحة :22/6 ،رقـ الحديث .]2506

( )124الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)189/11
( )125البخاري ،التاريخ الكبير( ،ج.)79/2

( )126ابف عدي ،الكامل في ضعفاء الرجاؿ( ،ج.)147/7
( )127الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد( ،ج.)283/8
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ضعفو عامة أىل العمـ؛ كيحيى القطاف ،وعبد الرحمف بف ميدي ،وابف معيف ،وأبو حاتـ،
اإلشكاؿ الثالث :أف يونس بف خباب ّ
()130
()129
وأحمد بف حنبل ،وعمي بف المديني( ،)128والنسائي  ،وغيرىـ .
الرابع :أف الدارقطني أورد لو رواية مرفوعة وأخرى موقوفة ،ولـ يرجح بينيما ،والظاىر أف يونس اضطرب في الرواية ،فرواىا

جمع مف الرواة عنو موقوفة ،ورواىا عنو منصور في إحدى روايتيو مرفوعة.
قاؿ الباحث  :وقد ذكر الدارقطني متابعة مف طريق ليث بف أبي سميـ ،عف جرير ،عف يونس بف خباب ،عف أبي عمقمة ،بو؛

()131
ضعفو عامة أىل العمـ أيضا؛ كأبي حاتـ وأبي زرعة ،وابف عيينة ووكيع( ،)132وابف معيف(،)133
مرفوعا  .وليث بف أبي سميـ ّ
والنسائي( ،)134وأحمد( ،)135وابف حباف( ،)136والعقيمي( ،)137والجوزجاني( ،)138وغيرىـ(.)139

صح مف طرؽ أخرى؛ فقد رواه أحمد وغيره مف حديث أنس بف مالؾ 
وعمى ذلؾ فإف ىذا اإلسناد ضعيف ،إال أف الحديث ّ
مرفوعا( ،)140واسناده صحيح.
المطلب الخامس :أحاديث نص العلماء فيها على شذوذ أو خطأ:

صحح األلباني –رحمو هللا -أحاديث مرفوعة عمى شرط الشيخيف ،وقد رّجح النقاد وقوع شذوذ في متونيا أو خطأ ،وأبرزت
الدراسة أربعة أحاديث في ذلؾ ولـ يتعقب األلباني –رحمو هللا -شيئا منيا؛ وقد وردت عمى النحو اآلتي:
الحديث األول:
وقع في قوؿ الراوي" :ومسح عمى نعميو" الذي أخرجو البييقي( ،)141عف رواد بف الجراح ،عف سفياف الثوري ،عف زيد بف أسمـ،
عف عطاء بف يسار ،عف ابف عباس ؛ أف رسوؿ هللاِ  رََٕضَأَ َيَشَ َحً َيَشَ َحً ََٔيَسَحَ َعَهىَََعهٍََ هَّ ،قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-وىذا

إسناد صحيح غاية وىو عمى شرط الشيخيف"(.)142

( )128الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)238/9

( )129النسائي ،الضعفاء والمتروكيف( ،ج.)247/1

( )130ابف عدي ،الكامل في ضعفاء الرجاؿ( ،ج.)173/7

( )131الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)189/11
( )132الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)178/7

( )133ابف معيف ،تاريخ ابف معيف( ،ج.)158/1

( )134النسائي ،الضعفاء والمتروكيف( ،ج.)230/1

( )135ابف الجوزي ،الضعفاء والمتروكيف.)29/3( ،
( )136ابف حباف ،المجروحيف( ،ج.)232/2

( )137العقيمي ،الضعفاء الكبير( ،ج.)16/4

( )138الجوزجاني ،أحواؿ الرجاؿ( ،ج.)91/1

( )139ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)417/8

([ )140أحمد :المسند :117/3 ،رقـ الحديث .]12191

([ )141البييقي :سنف البييقي الكبرى ،جماع أبواب المسح عمى الخفيف/ما ورد في المسح عمى النعميف :286/1 ،رقـ الحديث .]1269
( )142األلباني ،المسح عمى الجوربيف( ،ج.)49/1
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قاؿ الباحث :وىذه زيادة شاذة؛ خالف فييا رواد بف الجراح حفاظ الحديث ،وتفرد بروايتيا ،كما نص عمى ذلؾ البييقي حيث

قاؿ" :ىكذا رواه رواد بف الجراح ،وىو ينفرد عف الثوري بمناكير ىذا أحدىا ،والثقات رووه عف الثوري دوف ىذه المفظة ،وروي عف

زيد بف الحباب عف الثوري ىكذا ،وليس بمحفوظ"(.)143

ورواد بف الجراح؛ ليس مف رجاليما ،بل قاؿ ابف معيف وأحمد" :ال بأس بو إال أنو يروي عف سفياف مناكير"( ،)144وقد تكمـ
()148

بعض أىل العمـ في اختالطو آخر عمره؛ كالبخاري( ،)145وابف حباف( ،)146وأبو حاتـ الرازي( ،)147والنسائي
كابف الجوزي(.)149

وتركو آخروف؛

وخالفو عبد الرزاؽ فقد روى في المصنف عف الثوري وعف داود بف قيس ،كالىما عف زيد بف أسمـ بو ،وليس فيو" :ومسح عمى

نعميو"(.)150

وداود بف قيس روى لو مسمـ ولـ يرو لو البخاري إال في التعاليق ،وىو ثقة حافع(.)151
()152

ورواه –أيضا -البخاري في الصحيح

عف دمحم بف يوسف ،عف سفياف بو ،وليس فيو" :ومسح عمى نعميو" ،وتابعيما –أي:
()153

عبد الرزاؽ ودمحم بف يوسف -عف سفياف عدد مف الحفاظ؛ كعبيد هللا بف موسى

وقبيصة بف عقبة( ،)156وأبو عاصـ الضحاؾ بف مخمد( ،)157وعبد هللا بف المبارؾ

 ،ويحيى القطاف

()158

عف سفياف الثوري بو ،وليس فيو "ومسح عمى نعميو" ،وقد تفرد رواد بيا كما تقدـ.

()154

()155

 ،ووكيع بف الجراح
()159

 ،والمؤمل بف إسماعيل

،

 ،وغيرىـ؛ كميـ

وقد تساىل األلباني –رحمو هللا -في قبوؿ تمؾ الزيادة في ىذا السياؽ خاصة -وقد صحت مف طرؽ أخرى في غيره-؛ فصحح

الحديث عمى شرط الشيخيف ،وىي زيادة شاذة ال تصح ،فضال عف أف تكوف عمى شرط الشيخيف ىنا ،والمعروؼ مف منيج األلباني

–رحمو هللا -عدـ قبوؿ الرواية الشاذة واف كاف ظاىر إسنادىا عمى شرط الشيخيف ،كما صرح بذلؾ في تخريجو لحديث (مضمضوا

([ )143البييقي :سنف البييقي الكبرى ،الطيارة/ما ورد في المسح عمى النعميف :286/1 ،تحت الحديث .]1269
( )144الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج ،)542/3والعقيمي ،الضعفاء الكبير.)68/2( ،
( )145البخاري ،التاريخ الكبير( ،ج.)336/3
( )146ابف حباف ،الثقات( ،ج.)246/8

( )147الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)542/3

( )148النسائي ،الضعفاء والمتروكيف( ،ج.)176/1

( )149ابف الجوزي ،الضعفاء والمتروكيف( ،ج.)286/1

([ )150عبد الرزاؽ :مصنف عبد الرزاؽ ،الطيارة/كـ الوضوء مف غسمو :42/1 ،رقـ الحديث .]127

( )151الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج ،)422/3وابف معيف ،تاريخ ابف معيف( ،ج ،)107/1وابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)173/3
([ )152البخاري :صحيح البخاري ،الوضوء/الوضوء مرة مرة :273/1 ،رقـ الحديث .]153
([ )153عبد بف حميد :مسند عبد بف حميد :232/1 ،رقـ الحديث .]702

([ )154النسائي :سنف النسائي ،الطيارة/الوضوء مرة مرة :144/1 ،رقـ الحديث  ،79وابف حباف :صحيح ابف حباف ،سنف الوضوء/اإلباحة في أف يقتصر
عمى الوضوء مرة مرة :374/3 ،رقـ الحديث .]1095

([ )155أحمد :المسند :233/1 ،رقـ الحديث .]2072

([ )156الباغندي :أمالي الباغندي ،المجمس األوؿ/توضأ مرة مرة ونضح :25/1 ،رقـ الحديث .]26

([ )157الطحاوي :شرح معاني اآلثار ،الطيارة/الوضوء لمصالة مرة مرة وثالثا ثالثا :37/1 ،بدوف رقـ لمحديث].
([ )158ابف المنذر :األوسط ،صفة الوضوء/ذكر الوضوء مرة مرة :25/2 ،رقـ الحديث .]389
([ )159البغوي :السنة ،الطيارة/الوضوء مرة مرة :186/1 ،رقـ الحديث .]226
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مف المبف؛ فإف لو دسما) مف طريق الوليد بف مسمـ عف األوزاعي ،قاؿ" :وىذا إسناد صحيح عمى شرط الشيخيف ،إف سمـ مف تدليس
الوليد ،لكنو شاذ عندي بيذا المفع"( .)160وأمثالو كثيرة عنده.

قاؿ الباحث :وربما قصد األلباني –رحمو هللا -في حكمو عمى ما رواه عبد الرزاؽ ،عف معمر ،عف زيد بف أسمـ ،عف عطاء،

عف ابف عباس  ،أف النبي  توضأ ومسح عمى نعميو()161؛ وفيو توسع؛ فميس فيو :توضأ مرة مرة ،وىو عمى شرط الشيخيف.

وخالصة القوؿ :أف األلباني –رحمو هللا -جمع بيف حديثيف؛ األوؿ :عف معمر ،عف زيد بف أسمـ ،...وفييا أف النبي  مسح

عمى نعميو ،وليس فييا أنو توضأ مرة مرة ،وىي صحيحة عمى شرط الشيخيف.

والثانية :عف الثوري ،عف زيد بف أسمـ ،...وفييا أف النبي  توضأ مرة مرة ،وليس فييا أنو  مسح عمى نعميو ،وىي عمى
شرط الشيخيف أيضا ،لكف خالف رواد فييا جمع الحّفاظ عف الثوري؛ فأدرج فييا عبارة "ومسح عمى نعميو" ،وصححيا األلباني –

رحمو هللا ،-لكنيا شاذة.

()162

صح المسح عمى النعميف –أيضا -مف طرؽ أخرى عند أحمد وغيره عف عمي  مرفوعا
وقد ّ

.

الحديث الثاني:

روى أحمد في مسنده مف حديث عبد الرزاؽ ،عف معمر بف راشد ،عف دمحم بف شياب الزىري ،عف سالـ ،عف ابف عمر ؛ أف
رجال نادى فقاؿ :يا رسوؿ هللا! ما يجتنب المحرـ مف الثياب؟ فقاؿ( :ال يمبس السراويل وال القميص وال البرنس وال ِ
العمامة ،وال ثوبا
ُْ ُ
ُ
حرـ أحد ُكـ في ِإزٍار وِر ٍ
داء ونعم ِ
عيما حتى يكونا أسفل ِمف
قط
ي
ل
و
يف
ف
خ
س
مب
ي
م
ف
يف
عم
ن
يف ،فِإ ْف لـ ي ِج ْد
ْ
ْ ْ ُ
اف وال ورس ،وْلُي ِ ْ ُ
مس ُو زعفر ُ
ُ
العِق ِ
بيف)( .)163قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-وىذا سند صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)164

قاؿ الباحث :ورجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،بل رويا ليـ بالسياؽ نفسو ،لكف لـ ِ
يرو أحد ىذا الحديث بمفع( :العقبيف) إال بيذا

اإلسناد عف عبد الرزاؽ ،عف معمر ،عف الزىري ،بو.

وروى ابف خزيمة ،عف دمحم بف رافع ،عف عبد الرزاؽ ،عف معمر ،عف الزىري ،بو ،بمفع( :وليقطعيما حتى يكونا إلى

الكعبيف)( ،)165وىي الرواية المشيورة.

وتابع معمر فييا سفياف ابف عيينة( ،)166وآدـ ابف أبي ذئب ،وابراىيـ بف سعد( .)167وكميا مخرجيا واحد.
ولـ يخرج الشيخاف لفع (العقبيف) عمى الرغـ مف مطابقتيا لشروطيما في سياؽ اإلسناد ورجالو مع حاجتيما إليو؛ فتفرد بيا عبد

الرزاؽ في إحدى روايتيو عف معمر.

([ )160األلباني :السمسمة الصحيحة :348/3 ،رقـ الحديث .]1361

([ )161عبد الرزاؽ :مصنف عبد الرزاؽ ،الطيارة/المسح عمى النعميف :201/1 ،رقـ الحديث .]783
([ )162أحمد :المسند :120/1 ،رقـ الحديث .]970

([ )163المرجع السابق :34/2 ،رقـ الحديث .]4899

([ )164األلباني :إرواء الغميل :293/4 ،تحت حديث .]1096

([ )165ابف خزيمة :صحيح ابف خزيمة ،المناسؾ/الزجر عف انتقاب المرأة :163/4 ،رقـ الحديث .]2599

([ )166البخاري :صحيح البخاري ،المباس/في العمائـ :187/7 ،رقـ الحديث  ،5359ومسمـ :صحيح مسمـ ،الحج/ما يباح لممحرـ بحج أو عمرة وما ال يباح
 :103/6رقـ الحديث .]2013

([ )167البخاري :صحيح البخاري ،الصالة/الصالة في القميص والسراويل والتباف والقباء :45/1 ،رقـ الحديث .]353
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وعزوؼ الشيخيف عنيا ،يوقع في النفس ش ًكا في صحة ىذه المخالفة في المفع ،دوف الجزـ بكوف وقوعيا كاف مف معمر أو
ُ
عبد الرزاؽ ،واف كانت النفس تميل إلى وقوعيا مف عبد الرزاؽ؛ لما كاف عند معمر مف التثبت في حديث الزىري ،ومفاضمتو عمى

تالميذه أجمعيف( ،)168ولورود الرواية المشيورة عنو أيضا مف طرؽ أخرى عف عبد الرزاؽ وغيره.

وتابع سالما –أيضا -نافع مف طرؽ عنو ،عف ابف عمر( .)169وعبد هللا بف دينار ،وعمرو بف دينار ،عف ابف عمر()170؛ كميـ

بمفع( :أسفل مف الكعبيف).

وقد ُيقاؿ :إف لمعمر فييا روايتيف ،وىو ما اعتمد عميو األلباني –رحمو هللا -في تصحيح الحديث ،لكف ُيعارض باتحاد مخرجو
ومخالفة جمع الثقات فيو.
الحديث الثالث:

روى الطيالسي مف طريق إبراىيـ بف سعد ،عف أبيو –سعد بف إبراىيـ المدني ،-عف أنس ؛ أف النبي  قاؿ( :الَئهًََخَ َ هَيٍَ
قَشٌَشَ؛َإَراَحَكًَٕاَعَذَنٕا ،وِاذا عاىدوا وفوا ،وِاف استرِحموا رِحموا ،فمف لـ يفعل ذلِؾ ِمنيـ فعم ِ
يو لعن ُة هللاِ والم ِ
الئك ِة والن ِ
اس أجمعيف
ُ
ْ
ُ
ِ
نيـ صرؼ وال عدؿ)( .)171قاؿ األلباني –رحمو هللا " :-واسناده صحيح عمى شرط الستة؛ فإف إبراىيـ بف سعد وأباه ثقتاف
ال ُيقب ُل م ُ
مف رجاليـ"(.)172

ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى ذلؾ؛ قاؿ أحمد" :إبراىيـ بف سعد الزىري؛ كاف يحدث
قاؿ الباحث :وقد أنكره اإلماـ أحمد ،ولـ ّ
()173
مف حفظو فيخطئ ،وفي كتابو الصواب" ،ثـ قاؿ في حديثو ىذا" :وليس ىذا في كتب إبراىيـ ،ال ينبغي أف يكوف لو أصل" .
وابراىيـ بف سعد بف إبراىيـ الزىري ،أبو إسحاؽ المدني؛ تابعي ثقة ،مف رجاؿ الستة -كما قاؿ األلباني ،-وقد روى عنو ىذا

الحديث غير واحد مف الرواة( ،)174إال أف الظاىر خطؤه في ىذا السياؽ كما ذكر اإلماـ أحمد؛ لزيادة عممو في حالو واطالعو عمى
()175

صح الحديث مف طرؽ أخرى عف أبي برزة األسممي
كتبو وأصولو ،وقد ّ
الحديث الرابع:

مرفوعا.

ما صححو األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف عند أحمد في المسند؛ عف عبد الممؾ بف عمرو ،عف زىير بف دمحم

التميمي ،عف عبد هللا بف أبي بكر بف دمحم بف عمرو ،عف أبيو ،عف عائشة؛ أف النبي  كبٌٌَََخشَجََهَإنىَانجَقٍعَ؛َفٍََذعَََٕنََٓى ،فسألتو
ِ ِ
دعو ل ُيـ)(.)176
عائشة  عف ذلؾ فقاؿِ( :إّني أُم ُ
رت أف أ ُ

( )168الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج ،)205/8وابف معيف ،تاريخ ابف معيف( ،ج.)41 /1

([ )169البخاري :صحيح البخاري ،الحج/ما ال يمبس المحرـ مف الثياب :47/1 ،رقـ الحديث  ،1442ومسمـ :صحيح مسمـ ،الحج/ما يباح لممحرـ بحج أو
عمرة وما ال يباح  :102/6رقـ الحديث .]2012

([ )170البييقي :سنف البييقي الكبرى ،جماع أبواب ما يجتنبو المحرـ/مف لـ يجد اإلزار 50/5 ،و :51رقـ الحديث  8846و.]8849
([ )171الطيالسي :مسند الطيالسي :284/1 ،رقـ الحديث .]2133
([ )172األلباني :إرواء الغميل :298/2 ،رقـ الحديث .]520

( )173ابف قدامة ،المنتخب مف عمل الخالؿ( ،ج ،)18/1وابف رجب ،شرح عمل الترمذي( ،ج.)307/1
( )174الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج ،)101/2وابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)107/1

([ )175الطيالسي :مسند الطيالسي :125/1 ،رقـ الحديث  ،926وأحمد :المسند :421/4 ،رقـ الحديث  ،]19792وأبو برزة؛ ىو نضمة بف عبيد.
([ )176أحمد :المسند :252/6 ،رقـ الحديث .]26191
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قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-أخرجو أحمد بسند صحيح عمى شرط الشيخيف ،ومعناه عند مسمـ وغيره مف طريق أخرى

مطوال"(.)177

والحديث نص الدارقطني عمى خطأ فيو ولـ يذكره األلباني –رحمو هللا -أو يتعقبو؛ فروايتو عف عبد هللا بف أبي بكر عف أبيو
غير ثابتة؛ قاؿ الدارقطني" :رواه زىير بف دمحم؛ فقاؿ :عف عبد هللا بف أبي بكر ،عف أبيو ،عف عائشة ؛ وال يثبت قولو عف أبيو،
وهللا أعمـ"؛ فحكـ الدارقطني بخطئو وأعّمو ،عمى الرغـ مف أف رجالو كميـ ثقات؛ رجاؿ الشيخيف ،ورّجح فيو رواية عبد هللا بف أبي
بكر ،عف عمرة ،عف عائشة  ،ورواية يحيى وعاصـ ،عف القاسـ ،عف عائشة .)178(
وأما متنو فمروي عند إسحاؽ بف راىويو في مسنده مف طرؽ أخرى بأسانيد صحيحة(.)179

المبحث الثاني :األحاديث التي صححيا األلباني عمى شرط الشيخيف وفييا عمة غير قادحة:
ينبو
يدرس ىذا المبحث األحاديث التي صححيا األلباني –رحمو هللا -عمى شرط الشيخيف ،وقد نص النقاد عمى عمة فييا ،ولـ ّ

األلباني –رحمو هللا -عمى تمؾ العمة ،إال أف تمؾ العمل ال تقدح في صحة الحديث عمى شرط الشيخيف ،أو صحتو مطمقا.

وتراوحت تمؾ العمل بيف إرساؿ الصحابي ،والموقوؼ سندا المرفوع حكما ،وقمب رٍاو ثقة بمثمو ،وقد بمغت خمسة أحاديث،

مقسمة عمى المطالب اآلتية:
المطلب األول :أحاديث نص العلماء فيها على علة إرسال صحابي:

وقد جاءت في حديث واحد؛ رواه أبو داود في سننو مف حديث سميماف بف بالؿ ،عف شريؾ بف أبي نمرة ،عف إبراىيـ بف عبد

هللا بف حنيف ،عف أبيو ،عف عمي  ،عف النبي ؛ أنو كبٌَ ٌََزَخَزَىَ َفً ًٌٍََُهَ هَّ( .)180قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-واسناده صحيح

عمى شرط الشيخيف"(.)181

قاؿ الدارقطني" :تفرد بو سميماف بف بالؿ ،عنو؛ بيذا اإلسناد ،وخالفو إبراىيـ بف أبي يحيى؛ فرواه عف شريؾ بف أبي نمرة ،عف

إبراىيـ بف عبد هللا بف حنيف ،عف أبيو ،عف ابف عباس  ،عف عمي ؛ أف النبي  كاف يتختـ في يمينو"( ،)182زاد فيو ابف
عباس .
ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى ىذه العمة ،كما لـ يرّجح الدارقطني بيف الروايتيف ،إال أنو ىنا مف باب مرسل الصحابي،
ولـ ّ
وىو عمى مذىب جميور المحققيف متصل إسناده ،وعمى مذىب األلباني –رحمو هللا -أنو عمى شرط الشيخيف أيضا؛ لعدـ قدح

عمتو ،إف ثبت إرساؿ الصحابي  فيو.

قاؿ الباحث :والظاىر أف لمحديث ثالث روايات كميا صحيحة؛ األولى :رواىا عبد هللا بف حنيف ،ابف عباس  ،عف عمي ،
عف النبي .
والثانية :رواىا عبد هللا بف حنيف ،عف عمي  ،عف النبي  ،وليس فييا ابف عباس  ،وفييا مرسل صحابي.

( )177األلباني ،أحكاـ الجنائز( ،ج ،)189/1وانظر [مسمـ :صحيح مسمـ ،الجنائز/ما يقاؿ عند القبور والدعاء ألىميا :101/5 ،رقـ الحديث .]1618
( )178الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)231/14

([ )179إسحاؽ بف راىويو ،مسند إسحاؽ بف راىويو :533/2 ،رقـ الحديث .]1115

([ )180أبو داود :سنف أبي داود ،الخاتـ/ما جاء في التختـ في اليميف أو اليسار :297/11 ،رقـ الحديث ]3690
([ )181األلباني :إرواء الغميل :303/3 ،تحت الحديث .]820

( )182الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)86/3
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والثالثة :عف ابف عباس  مرفوعة ،في الحديث الذي رواه الترمذي في العمل ،مف طريق دمحم بف حميد الرازي ،عف جرير بف

عبد الحميد ،عف دمحم بف إسحاؽ بف يسار ،عف الصمت بف عبد هللا ،قاؿ :كاف ابف عباس  يتختـ في يمينو وال أخالو إال قاؿ:

رأيت رسوؿ هللا  يتختـ في يمينو( .)183قاؿ الباحث :واسناده حسف.

صرح األلباني –رحمو هللا.-
فالحاصل أف الحديث صحيح عمى شرط الشيخيف كما ّ
حكما:
المطلب الثاني :أحاديث نص العلماء على وقفها وهي مرفوعة ً
وقد جاءت في حديثيف:
الحديث األول:

روى الترمذي وغيره مف حديث عبيد هللا بف موسى ،عف شيباف بف عبد الرحمف التميمي ،عف األعمش –سميماف بف ميراف،-
اثُبٌََٔأَسثَعٌَٕ َ هَرساعًب ،وِاف ِ
ضرس ُو
جه هَذ َانكب هَف هَشَ هَ
غهَظََ هَ
عف أبي صالح –ذكواف السماف ،-عف أبي ىريرة  ،عف النبي  قاؿ( :إٌَ َ هَ
ِ
ثل أُ ُح ٍد ،وِاف مجمِس ُو ِمف جينـ كما بيف مكة والمدين ِة)( .)184قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-قاؿ الحاكـ :صحيح عمى شرط الشيخيف،
م ُ
ووافقو الذىبي ،وىو كما قاال"(.)185

ينبو األلباني –رحمو هللا -عمى ما ذكره الدارقطني في أف ىذا الحديث الذي رفعو شيباف ،عف األعمش؛ إنما تابعو عميو
ولـ ّ
()186
ابف فضيل –مف طرؽ عنو ،-عف األعمش ،عف أبي صالح ،عف أبي ىريرة ؛ موقوفا ،ثـ قاؿ" :وىو أشبو" .
وشيباف ثقة ،وسئل ابف معيف عف حديثو عف األعمش ،فقاؿ" :ثقة في كل شيء"(.)187

لكف الدارقطني رجح رواية ابف فضيل الموقوفة ىنا ،ودمحم بف فضيل بف غزواف ثقة في الحديث كاف يتشيع ،وروى لو

الجماعة(.)188

وكما ىو ظاىر فإف الحديث موقوؼ عمى أبي ىريرة سندا ،لكنو مرفوع حكما؛ ألف مثمو ال ُيقاؿ باالجتياد والرأي ،ولـ يذكر أحد
روايتو عف أىل الكتاب ،وانما يؤيد رفعو ما رواه مسمـ في صحيحو مف حديث أبي ىريرة  مرفوعا مف قولو ( :ضرس الكافر
مثل أحد ،وغمع جمده مسيرة ثالث)(.)189

( )183الترمذي ،العمل الصغير( ،ج.)286/1

([ )184الترمذي :سنف الترمذي ،صفة جينـ عف رسوؿ هللا/ما جاء في عظـ أىل النار :145/9 ،رقـ الحديث  .]2500وقاؿ" :ىذا حديث حسف صحيح
غريب مف حديث األعمش".

([ )185األلباني :السمسمة الصحيحة :94/3 ،تحت الحديث .]1105

( )186الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)150/10
( )187الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج.)355/4

( )188الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج ،)57/8وابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)359/9

([ )189مسمـ :صحيح مسمـ ،الجنة وصفة نعيميا وأىميا/النار يدخميا الجباروف والجنة يدخميا الضعفاء :2/14 ،رقـ الحديث .]5090
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الحديث الثاني:

روى الترمذي في سننو مف حديث قتيبة بف سعيد ،قاؿ :حدثنا أبو عوانة –الوضاح بف عبد هللا ،-عف ىشاـ بف عروة ،عف
ي ه،
أبيو ،عف فاطمة بنت المنذر ،عف أـ سممة  ،قالت :قاؿ رسوؿ هللا ( :الٌََحشَوَ َ هَيٍَ َانشَضبعَ هَخ َإالَ َيبَفَزَقَ َالَيعبءَ َفًَانثَذ َ
وكاف قبل ِ
الفطا ِـ)(.)190
قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-واسناده صحيح عمى شرطيما"(.)191

قاؿ الباحث :إال أنو فيو عمة وقف لـ يطمع عمييا األلباني –رحمو هللا-؛ ذكرىا الدارقطني في عممو ،قاؿ" :يرويو ىشاـ بف
عروة ،واختمف فيو؛ فرواه أبو عوانة ،...عف أـ سممة  عف النبي  ،وخالف يحيى القطاف؛ رواه ،...عف أـ سممة  موقوفا،

وقوؿ يحيى أشبو بالصواب"(.)192

واإلسناد رجالو رجاؿ الشيخيف ،غير ما ذكره الدارقطني فيو ،إال أنو لو حكـ المرفوع ىنا ،فال اجتياد في مثل ىذا؛ ولقولو
ضعف أوالدىف حولي ِف ك ِ
ِ
امم ْي ِف لِم ْف أراد أف ُيِتـ الرضاعة[البقرة]233 :؛ فتماـ الرضاعة عند فطاـ الحوليف ،وال
تعالى :واْلوالِد ُ
ات ُي ْر ْ ْ ُ ْ ْ
رضاعة بعدىما.
()195

وقد روى الطبراني( ،)193والبغوي( ،)194عف عمي  ،وروى الحارث

()196

والطيالسي

عف جابر  ،وكذا روى البييقي

عف أبي ىريرة  ،عف النبي  مرفوعا بمعناه ،وألفاظو مختمفة .وأسانيدىا كميا ضعيفة ال تخمو مف رواة متكمـ فييـ.
()198

وروي عف أبي موسى
ُ
بأسانيد صحيحة؛ موقوفا .وقاؿ الترمذي" :والعمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمـ مف أصحاب النبي  وغيرىـ"(.)200

وابف مسعود وابف عمر وعمي وابف عباس وعمر وأـ سممة وأبي ىريرة رضي هللا عنيـ جميعا

()197

()199

المطلب الثالث :أحاديث فيها قلب راو ثقة بآخر ثقة:
وقد جاءت في حديثيف:

([ )190الترمذي :سنف الترمذي ،الرضاع/ما جاء ما ذكر أف الرضاعة ال تحرـ إال في الصغر :374/4 ،رقـ الحديث  .]1072وقاؿ" :ىذا حديث حسف
صحيح ،العمل عمى ىذا عند أكثر أىل العمـ".

([ )191األلباني :إرواء الغميل :221/7 ،تحت حديث .]2150

( )192الدارقطني ،العمل الواردة في األحاديث النبوية( ،ج.)255/15
([ )193الطبراني :المعجـ األوسط :222/7 ،رقـ الحديث .]7331

([ )194البغوي :السنة ،الطالؽ/الطالؽ قبل النكاح :572/1 ،رقـ الحديث .]2350

([ )195الييثمي ،بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث ،الحج/حج الصبي والممموؾ :439/1 ،رقـ الحديث .]357
([ )196الطيالسي :مسند الطيالسي :243/1 ،رقـ الحديث .]1767

([ )197البييقي :سنف البييقي الكبرى ،الرضاع/ما جاء في تحديد الرضاع بالحوليف :462/7 ،رقـ الحديث .]15441
([ )198الطبراني :المعجـ الكبير( ،ج :91/9رقـ الحديث .]8499

([ )199ابف أبي شيبة :مصنف ابف أبي شيبة ،النكاح/مف قاؿ ال يحرـ مف الرضاع إال ما كاف في الحوليف  :291/4رقـ الحديث  17340وما بعده].
( )200الترمذي ،سنف الترمذي( ،ج.)374/4
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الحديث األول:

روى اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث يزيد بف زريع ،عف ىشاـ بف حساف األزدي ،عف دمحم بف سيريف ،عف أبي العالية قاؿ:

ف()201؟ قاؿ :ذاؾ أشُّر
الج ُّ
سألت أبا سعيد الخدري  عف نبيذ الجر؛ فقاؿَٓ :ى َسَسٕلَ َ َ
للاه ََ عٍَ َْزا َانجَ هَش ،قاؿُ :
قمت :ف ُ
وأشُّر(.)202

قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-أخرجو النسائي ،...مف طرؽ عف ىشاـ بف حساف ،عف ابف سيريف ،عف أبي العالية ،...وىذا إسناد

صحيح عمى شرط الشيخيف"(.)203

()204

قاؿ الباحث :قد رواه عبد الرزاؽ

والنسائي( ،)205عف أبي العالية بو ،وذكر أبو حاتـ

()206

وابف حجر

إنما ىو عف ابف سيريف ،عف أبي العالنية ،قاؿ أبو حاتـ" :ال يروي ابف سيريف عف أبي العالية شيئا"

العالنية(.)209

()208

()207

خطأه ،والصواب

 ،وانما روايتو عف أبي

وأبو العالية؛ رفيع بف ميراف الرياحي :روى لو الجماعة ،وىو ثقة( .)210وأبو العالنية؛ المرئي المصري ،اسمو مسمـ؛ ثقة(،)211

لـ يرو لو إال النسائي ،والبخاري في األدب(.)212

وبذلؾ يكوف الحديث صحيحا لكنو ليس عمى شرط الشيخيف عند األلباني –رحمو هللا-؛ رجالو جميعا رجاؿ الشيخيف إال أبا

العالنية؛ وىو ثقة.

قاؿ الباحث :ورواه الطبراني في األوسط مف طريق أبي جعفر الرازي ،عف الربيع بف أنس ،عف أبي العالية ،عف عبد هللا بف

مغفل ،عف النبي  ،)213(واسناده ضعيف؛ ألف أبا جعفر الرازي –عيسى بف أبي عيسى -مضطرب الحديث عف الربيع بف

أنس( ،)214وكاف سيء الحفع ،ييـ كثي ار ،اختمط فكاف يتفرد بالمناكير عف المشاىير(.)215

201
ف :وعاء مف جمد يكوف عمى ىيئة الدلو ،ال ُي ُّ
شد بابو بوكاء ،وليس لو غطاء .انظر ابف منظور ،لساف العرب ،28 /9 ،مادة [جفف] ،بتصرؼ.
الج ُّ
( ) ُ
([ )202أحمد :المسند :66/3 ،رقـ الحديث .]11651

([ )203األلباني :السمسمة الصحيحة :1093/6 ،رقـ الحديث .]2951

([ )204عبد الرزاؽ :مصنف عبد الرزاؽ ،األشربة/الظروؼ واألشربة واألطعمة :206/9 ،رقـ الحديث .]16947
([ )205النسائي :سنف النسائي الكبرى ،األشربة المحظورة/النيي عف نبيذ الجر :189/4 ،رقـ الحديث .]6836
( )206الرازي ،عمل الحديث( ،ج.)30/2

( )207ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)172/12
( )208الرازي ،عمل الحديث( ،ج.)30/2

( )209البخاري ،التاريخ الكبير( ،ج ،)269/7والرازي ،عمل الحديث( ،ج.)513/2
( )210ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)172/12

( )211أبو داود ،سؤاالت اآلجري أبا داود ،ص.333
( )212ابف حجر ،تيذيب التيذيب( ،ج.)246/3

([ )213الطبراني :المعجـ األوسط :270/1 ،رقـ الحديث.]880
( )214البخاري ،التاريخ الصغير( ،ج.)255/2

( )215ابف الجوزي ،الضعفاء والمتروكيف( ،ج.)240/2
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الحديث الثاني:

روى اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث عارـ –دمحم بف الفضل السدوسي ،-عف أبي عوانة –الوضاح بف عبد هللا ،-عف المغيرة
بف مقسـ ،عف معبد بف خالد القاص ،عف عبد الرحمف بف عبد ،عف معاوية  ،قاؿ :سمعت رسوؿ هللا  يقوؿ( :يٍََشَ هَشةََ
الرِبعة فاقتُُموهُ)( .)216قاؿ األلباني –رحمو هللا" :-واسناده صحيح عمى
انخًَشََفَبجهَهذَِٔ ،فِإ ْف عاد فاجمِ ُدوه ،فِإف عاد فاجمِ ُدوهُ ،فِإ ْف عاد ا
شرط الشيخيف ،وعبد الرحمف بف عبد؛ ىو القاري ،...ثـ إف الحديث في غاية الصحة"(.)217
قاؿ الباحث :كذا قاؿ األلباني –رحمو هللا ،-وعبد الرحمف بف عبد ليس ىو القاري ،وانما ىو عبد الرحمف بف عبد هللا

صرح بو أبو داود( ،)218والنسائي( ،)219والطبراني في الكبير( ،)220والبييقي( ،)221إال أف كمييما:
األصبياني الكوفي الجدلي؛ كما ّ
القاري والجدلي ثقتاف( ،)222وروى ليما الجماعة ،فعمى الرغـ مف قمب الراوي الذي وقع عند األلباني –رحمو هللا -إال أف العمة ال
تقدح في حكمو؛ فيبقى الحديث عمى شرط الشيخيف؛ ال سيما أف إسناده متصل .وهللا أعمى وأعمـ.
ىذا ،وصمى هللا عمى سيد الخمق وناطق الحق ،وعمى آلو وصحبو وسمـ.

النتائج:

أظيرت الدراسة عددا مف النتائج ،أىميا:

 .1يتبع األلباني –رحمو هللا -منيجا منسجما في تصحيح األحاديث عمى شرط الشيخيف ،وال يقبل ما ىو معموؿ منيا حتى
لو كاف ظاىر إسناده عمى شرطيما.
 .2يناقش األلباني –رحمو هللا -العمل الواردة عمى األحاديث؛ فإما يقبميا ،واما يردىا بما يظير لديو مف أدلة.
 .3فات األلباني –رحمو هللا -عدد مف األحاديث المعمولة التي صححيا عمى شرط الشيخيف ،ونسبتيا قميمة إذا ما قورنت بما

كشف عف عمتو وناقشيا.

 .4انقسمت تمؾ العمل إلى :قادحة ،وىي األكثر؛ كاالنقطاع ،واإلرساؿ ،والوقف ،والقمب والشذوذ .وغير قادحة؛ كإرساؿ

الصحابة ،والموقوؼ سندا المرفوع حكما ،وقمب رٍاو ثقة بمثمو.

 .5أظيرت الدراسة اثنيف وعشريف حديثا؛ منيا سبعة عشر حديثا وقعت فييا عمل قادحة ،تعّقب األلباني –رحمو هللا-
خموه مف العمة التي نص النقاد
موضعيف منيا بما ُيستدرؾ عميو فيو ،وثالث فات األلباني –رحمو هللا -تعقبو لكف الدراسة أظيرت ّ
عمييا فيو.

 .6أظيرت الدراسة خمسة أحاديث فات األلباني –رحمو هللا -تعقبيا ،ونص العمماء عمى عمة غير قادحة فييا.

([ )216أحمد :المسند :93/4 ،رقـ الحديث .]16893

([ )217األلباني :السمسمة الصحيحة :347/3 ،رقـ الحديث .]1360

([ )218أبو داود :سنف أبي داود ،الحدود/إذا تتابع شرب الخمر :64/12 ،رقـ الحديث .]3887

([ )219النسائي :سنف النسائي الكبرى ،الحد في الخمر/الحكـ فيمف يتتابع في شرب الخمر :256/3 ،رقـ الحديث .]5299
([ )220الطبراني :المعجـ الكبير( ،ج :)360/19رقـ الحديث .]844

([ )221البييقي :سنف البييقي الكبرى ،األشربة والحد فييا/مف أقيـ عميو الحد أربع مرات ثـ عاد لو :313/8 ،رقـ الحديث .]17281
( )222الرازي ،الجرح والتعديل( ،ج )261/5و(ج.)93/6
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التوصيات:

يوصي الباحث بعدد مف الدراسات ،أىميا:
 .1دراسة استقرائية لمنيج األلباني –رحمو هللا -في تصحيح األحاديث عمى شرط الشيخيف.
 .2دراسة العمل الواردة في األحاديث التي صححيا األلباني –رحمو هللا -عمى شرط واحد مف الشيخيف.

 .3دراسة استقرائية لألحاديث التي صححيا األلباني –رحمو هللا -دوف شرط الشيخيف ،وفاتو قوؿ أحد المتقدميف بوجود عمة

فييا.

 .4دراسة استقرائية لمنيج األلباني –رحمو هللا -في قولو" :رجالو رجاؿ الشيخيف".
 .5دراسة منيج األلباني –رحمو هللا -في التعامل مع العمل ومناقشتيا ،وتعقباتو عمى كالـ النقاد المتقدميف.

فيرس المصادر والمراجع:
ابف األثير ،عمي بف دمحم بف عبد الكريـ1415( .ىػ) .أسد الغابة في معرفة الصحابة .تحقيق :عمي معوض ،وعادؿ أحمد .ط.1
بيروت :دار الكتب العممية.

األصبحي ،مالؾ بف أنس1413( .ىػ) .الموطأ .تحقيق :تقي الديف الندوي .ط .1دمشق :دار القمـ.
األلباني ،دمحم ناصر الديف نوح نجاتي1405( .ىػ) .إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل .ط .2بيروت :المكتب اإلسالمي.
األلباني ،دمحم ناصر الديف نوح نجاتي1406( .ىػ) .أحكاـ الجنائز .ط .4بيروت :المكتب اإلسالمي.

األلباني ،دمحم ناصر الديف نوح نجاتي( .د .ت) .دروس لمشيخ األلباني( .د .ط) .األردف :سمسمة اليدى والنور.

األلباني ،دمحم ناصر الديف نوح نجاتي1412( .ىػ) .سمسمة األحاديث الصحيحة .ط .1الرياض :مكتبة المعارؼ.
الباغندي ،دمحم بف سميماف بف الحارث الواسطي الباغندي الكبير1417( .ىػ) .أمالي الباغندي .تحقيق :أشرؼ صالح عمي .ط.1
مصر :مؤسسة قرطبة.
البخاري ،دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ الجعفي البخاري1406( .ىػ) .التاريخ الصغير .تحقيق :محمود إبراىيـ زايد .ط .1بيروت:
دار المعرفة.

البخاري ،دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ الجعفي البخاري( .د .ت) .التاريخ الكبير .تحقيق :دمحم عبد المعيد خاف( .د .ط) .حيدر آباد:
دائرة المعارؼ العثمانية.
البخاري ،دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ الجعفي البخاري1379( .ىػ) .الجامع المسند الصحيح المختصر مف حديث رسوؿ هللا 
وسننو وأيامو (صحيح البخاري) .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .ط .1بيروت :دار المعرفة.

البغوي ،الحسيف بف مسعود1403( .ىػ) .السنة .تحقيق :شعيب األرناؤوط .ط .2بيروت :المكتب اإلسالمي.
البوصيري ،أحمد بف أبي بكر بف إسماعيل1420( .ىػ) .إتحاؼ الخيرة الميرة .تحقيق :دار المشكاة لمبحث العممي .ط .1الرياض:
دار الوطف.

البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى البييقي1414( .ىػ) .سنف البييقي الكبرى .تحقيق :دمحم عبد القادر عطا .ط .1مكة
المكرمة :مكتبة دار الباز.
البييقي ،أحمد بف الحسيف1410( .ىػ) .شعب اإليماف .تحقيق :دمحم بسيوني زغموؿ .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
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الترمذي ،دمحم بف عيسى بف سورة1998( .ـ) .سنف الترمذي .تحقيق :بشار عواد معروؼ .ط .1بيروت :دار الغرب اإلسالمي.

الترمذي ،دمحم بف عيسى بف سورة( .د .ت) .العمل الصغير .تحقيق :أحمد شاكر ،وآخروف .ط .1بيروت :دار إحياء التراث العربي.

الترمذي ،دمحم بف عيسى بف سورة1409( .ىػ) .العمل الكبير .تحقيق :صبحي السامرائي ،وآخروف .ط .1بيروت :عالـ الكتب.

ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية الحراني1426( .ىػ) .مجموع الفتاوى .تحقيق :عبد الرحمف قاسـ .ط .3المدينة المنورة:
مجمع الممؾ فيد.

الجوزجاني ،إبراىيـ بف يعقوب1405( .ىػ) .أحواؿ الرجاؿ .تحقيق :صبحي السامرائي .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابف الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي1406( .ىػ) .الضعفاء والمتروكيف .تحقيق :عبد هللا القاضي .ط .1بيروت :دار
الكتب العممية.
الحاكـ ،دمحم بف عبد هللا الحاكـ النبيسابوري1411( .ىػ) .المستدرؾ عمى الصحيحيف .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط.1
بيروت :دار الكتب العممية.

ابف حباف ،دمحم بف حباف بف أحمد البستي1395( .ىػ) .الثقات .تحقيق :السيد شرؼ الديف أحمد .ط .1بيروت :دار الفكر.
ابف حباف ،دمحم بف حباف بف أحمد البستي1414( .ىػ) .صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف .تحقيق :شعيب األرناؤوط .ط.2
بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابف حباف ،دمحم بف حباف بف أحمد البستي1396( .ىػ) .المجروحيف مف المحدثيف والضعفاء والمتروكيف .تحقيق :محمود إبراىيـ
زايد .ط .1حمب :دار الوعي.

ابف خزيمة ،دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة السممي1390( .ىػ) .صحيح ابف خزيمة .تحقيق :دمحم مصطفى األعظمي .ط .1بيروت:
المكتب اإلسالمي.
الخطيب البغدادي ،أحمد بف عمي الخطيب البغدادي1417( .ىػ) .تاريخ بغداد .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا .ط .1بيروت:
دار الكتب العممية.

الدارقطني ،عمي بف عمر1386( .ىػ) .سنف الدارقطني .تحقيق :عبد هللا يماني المدني ط .1بيروت :دار المعرفة.
الدارقطني ،أبو الحسف عمي بف عمر الدارقطني1405( .ىػ) .العمل الواردة في األحاديث النبوية .تحقيق :محفوظ الرحمف زيف هللا.
ط .1الرياض :دار طيبة.

أبو داود ،سميماف بف األشعث األزدي1399( .ىػ) .سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني .تحقيق :دمحم عمي قاسـ العمري.
ط .1المدينة المنورة :الجامعة اإلسالمية.

أبو داود ،سميماف بف األشعث األزدي1432( .ىػ) .سنف أبي داود .تحقيق :دمحم ناصر الديف األلباني .ط .1الكويت :موسسة
غراس.
الذىبي ،دمحم بف أحمد بف عثماف( .د .ت) .المغني في الضعفاء .تحقيق :نور الديف عتر .ط .65قطر :دار إحياء التراث.

الرازي ،عبد الرحمف بف أبي حاتـ1271( .ىػ) .الجرح والتعديل .ط .1حيد آباد :دار المعارؼ العثمانية.

الرازي ،عبد الرحمف بف أبي حاتـ1427( .ىػ) .عمل الحديث .تحقيق :فريق مف الباحثيف .ط .1الرياض :مكتبة الرشد.
الرازي ،عبد الرحمف بف أبي حاتـ1397( .ىػ) .المراسيل .تحقيق :شكر هللا فوجاني .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابف راىويو ،إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد1412( .ىػ) .مسند إسحاؽ بف راىويو .تحقيق :عبد الغفور البموشي .ط .1المدينة المنورة:
مكتبة اإليماف.
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ابف رجب ،زيف الديف أبو الفرج عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي1407( .ىػ) .شرح عمل الترمذي .تحقيق :ىماـ سعيد .ط .1األردف:
دار المنار.

ابف سعد ،دمحم بف سعد بف منيع1968( .ـ) .الطبقات الكبرى .تحقيق :إحساف عباس .ط .1بيروت :دار صادر.
السيوطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف الكماؿ( .د .ت) .البدور السافرة في أمور اآلخرة .تحقيق :أحمد إبراىيـ أحمد .جامعة
األزىر الشريف ،القاىرة.

الشيباني ،أحمد بف حنبل الشيباني1421( .ىػ) .المسند .تحقيق :شعيب األرناؤوط ،وآخروف .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابف أبي شيبة ،عبد هللا بف دمحم بف أبي شيبة1409( .ىػ) .مصنف ابف أبي شيبة .تحقيق :كماؿ الحوت .ط .1الرياض :مكتبة
الرشد.
الصنعاني ،عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني1403( .ىػ) .مصنف عبد الرزاؽ .تحقيق :حبيب الرحمف األعظمي .ط .2بيروت:
المكتب اإلسالمي.

الطبراني ،سميماف بف أحمد1415( .ىػ) .المعجـ األوسط .تحقيق :طارؽ بف عوض هللا ،وعبد المحسف الحسيني( .د .ط) .القاىرة:
دار الحرميف.
الطبراني ،سميماف بف أحمد1404( .ىػ) .المعجـ الكبير .تحقيق :حمدي السمفي .ط .2الموصل :مكتبة العموـ والحكـ.
الطحاوي ،دمحم بف سالمة الطحاوي1414( .ىػ) .شرح معاني اآلثار .تحقيق :يوسف المرعشمي .ط .1القاىرة :عالـ الكتب.

الطيالسي ،سميماف بف داود الفارسي1419( .ىػ) .مسند الطيالسي .تحقيق :دمحم التركي .ط .1مصر :دار ىجر.

ابف عبد البر ،يوسف بف عبد هللا بف دمحم النمري (1412ىػ) .االستيعاب في معرفة األصحاب .تحقيق :عمي دمحم البجاوي .ط.1
بيروت :دار الجيل.
العجموني ،إسماعيل بف دمحم الج ارحي1408( .ىػ) .كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس .ط.3
بيروت :دار إحياء التراث العربي.

العجمي ،أحمد بف عبد هللا بف صالح1405( .ىػ) .معرفة الثقات مف رجاؿ أىل العمـ والحديث ومف الضعفاء وذكر مذاىبيـ
وأخبارىـ .تحقيق :عبد العميـ عبد العظيـ .ط .1المدينة المنورة :مكتبة الدار.
ابف عدي ،عبد هللا بف عدي بف عبد هللا الجرجاني1409( .ىػ) .الكامل في ضعفاء الرجاؿ .تحقيق :يحيى مختار غزاوي .ط.1
بيروت :دار الفكر.

العراقي ،أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف1999( .ـ) .تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل .تحقيق :عبد هللا نوارة .ط.1
الرياض :دار الرشد.
العراقي ،أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف1415( .ىػ) .المغني عف حمل األسفار .تحقيق :أشرؼ عبد المقصود .ط .1الرياض:
مكتبة طبرية.

ابف عساكر ،عمي بف الحسف بف ىبة هللا1419( .ىػ) .تاريخ دمشق .تحقيق :عمي شيري .ط .1بيروت :دار الفكر.
العسقالني ،أحمد بف عمي بف حجر1412( .ىػ) .اإلصابة في تمييز الصحابة .تحقيق :عمي دمحم البجاوي .ط .1بيروت :دار
الجيل.
العسقالني ،أحمد بف عمي بف حجر1404( .ىػ) .تيذيب التيذيب .ط .1بيروت :دار الفكر.

العقيمي ،دمحم بف عمرو بف موسى1404( .ىػ) .الضعفاء الكبير .تحقيق :عبد المعطي قمعجي .ط .1بيروت :دار المكتبة العممية.
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أبو عوانة ،يعقوب بف إسحاؽ اإلسفراييني1419( .ىػ) .مستخرج أبي عوانة .تحقيق :أيمف الدمشقي .ط .1بيروت :دار المعرفة.

القاسمي ،دمحم جماؿ الديف القاسمي( .د .ت) .المسح عمى الجوربيف والنعميف .تحقيق :دمحم ناصر الديف األلباني( .د .ط) .بيروت:
المكتب اإلسالمي.

القزويني ،عبد الكريـ بف دمحم1408( .ىػ) .التدويف في أخبار قزويف .تحقيق :عزيز هللا العطاري .ط .1بيروت :دار الكتب العممية.
ابف كثير ،أبو الفداء إسماعيل1396( .ىػ) .السيرة النبوية .تحقيق :مصطفى عبد الواحد .ط .1بيروت :دار المعرفة.

الكسي ،عبد بف حميد بف نصر الكسي1408( .ىػ) .مسند عبد بف حميد .تحقيق :صبحي السامرائي ،ومحمود الصعيدي .ط.1
القاىرة :مكتبة السنة.
المزي ،يوسف بف الزكي عبد الرحمف المزي1400( .ىػ) .تيذيب الكماؿ .تحقيق :بشار عود معروؼ .ط .1بيروت :مؤسسة
الرسالة.
ابف معيف ،يحيى بف معيف1399( .ىػ) .تاريخ ابف معيف -رواية الدوري .تحقيق أحمد دمحم نور سيف .ط .1مكة المكرمة :مركز
البحث العممي واحياء التراث اإلسالمي.

المقدسي ،عبد هللا بف دمحم بف أحمد بف قدامة( .د .ت) .المنتخب مف عمل الخالؿ .تحقيق :طارؽ عوض هللا( .د .ط) .الرياض:
دار الراية.
ابف المنذر ،دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابوري1405( .ىػ) .األوسط في السنف واإلجماع واالختالؼ .تحقيق :صغير حنيف.
ط .1الرياض :دار طيبة.

المنذري ،عبد العظيـ بف عبد القوي1417( .ىػ) .الترغيب والترىيب .تحقيق :إبراىيـ شمس الديف .ط .1بيروت :دار الكتب
العممية.
ابف منظور ،دمحم بف مكرـ( .د .ت) .لساف العرب .تحقيق :جماعة مف المغوييف .ط .1بيروت :دار صادر.

النسائي ،أحمد بف شعيب بف عمي1406( .ىػ) .سنف النسائي .تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة .ط .2حمب :مكتب المطبوعات
اإلسالمية.
النسائي ،أحمد بف شعيب بف عمي1406( .ىػ) .الضعفاء والمتروكيف .تحقيق :محمود إبراىيـ زايد .ط .1بيروت :دار المعرفة.
النووي ،يحيى بف شرؼ1414( .ىػ) .األذكار .تحقيق :عبد القادر األرناؤوط .ط .1بيروت :دار الفكر.

النيسابوري ،مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري1392( .ىػ) .صحيح مسمـ .تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي .ط .2بيروت :دار
إحياء التراث العربي.

ىادي ،عصاـ موسى1421( .ىػ) .مجمع البحريف فيما صححو األلباني عمى شرط الشيخيف .ط .1األردف :المكتبة اإلسالمية.
الييثمي ،نور الديف عمي بف أبي بكر1413( .ىػ) .بغية الباحث عف زوائد مسند الحارث .تحقيق :حسيف أحمد الباكري .ط.1
المدينة المنورة :مركز خدمة السنة والسيرة النبوية.

أبو يعمى ،أحمد بف عمي بف المثنى الموصمي1404( .ىػ) .مسند أبي يعمى .تحقيق :سميـ األسد .ط .1دمشق :دار المأموف.
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