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F  
  

َّإن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن   
سیئات أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له، وأشهد أن 

  .ًال إله إال اهللا، وحده ال شریك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
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  ).٧١-٧٠: األحزاب) (٣(



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٤ -

 أ :  
فهذا بحث، جمعت فیه، ما وقفت علیه، من ترجمة وأحادیث عثمان الطویل   

ٍالبصري، وهو راو موصوف بقلة حدیثه، وندرتها، وتحتاج ترجمته إلى تحریر، 
  . فاستعنت باهللا على جمع حدیثه، وتحریر ترجمته

  

ا  :  
  ".ًمرویات عثمان الطویل في كتب السنة جمعا ودراسة":  البحث بـوسمیت

  

  :  ار اع
أن عثمان الطویل، یعتبر عزیز المسند، له حدیثان، قال الحافظ ابن عدي  -

عثمان الطویل، عزیز المسند، إنما له هذا وآخر، عن أنس بن ": هـ٣٦٥ت
لراوي الذي تمیز بقلة ، وكان من مقاصد المحدثین، جمع حدیث ا)١("مالك

  . )٢(روایته
  .معرفة سبب وصف عثمان الطویل بـعزیز الحدیث -
عدم وقوفي، على بحث جامع، لحدیثه في مكان واحد، بل ذكر ابن عدي  -

ًحدیثا واحدا، وأشار آلخر ولم یذكر لفظه ً .  

                                                        

  ).٤/١٠٠(الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
ــاد)  ٢( ــي فــي اإلرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــدیث مــن ذلــك خالــد بــن زی  الترمــذي، وصــفه الخلیل

ـــه) ٣/٩٤٧( ـــز الحـــدیث: "بقول ـــه"عزی ـــسلفي بقول ـــه أبـــو طـــاهر ال ـــق علی ـــي یجمـــع : "ِّ؛ فعل یعن
 )٢/٤٤٢(الكامــل ومــن ذلــك حــریش بــن الخریــت البــصري، وصــفه ابــن عــدي فــي ". حدیثــه

ـــ ــال العــسكري فــي "عزیــز الحــدیث"ب أصــحاب الحــدیث " ): ١/٦٦(تــصحیفات المحــدثین ، وق
  ."یجمعون أحادیثه لقلتها

  ).٢٨٣(وصف العزیز للراوي والمروي البتسام شعیب : انظر
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ما لمسته من حاجة لتحریر ترجمته، ودرجته في الروایة، فبعضهم لم یقف  -
  .غیره لم ینقل قول أبي حاتم فیه، أو لم یتنبه لروایة شعبة عنهعلى ترجمته، و

ٍالرغبة في الدربة، والممارسة؛ لجمع حدیث راو موصوف بعزیز الحدیث، وقد  -
 نواة لجمع أحادیث الرواة الموصوفین - إن شاء اهللا -یكون هذا البحث 

 .)١("عزیز الحدیث"بـ
  

  : أ اع
  .بترجمة الراوي، وتحریر القول في حدیثهتظهر أهمیة الموضوع لتعلقه  -
 .  جمع ما تفرق من روایته، والحكم علیها -
تحریــر قــول ابــن عــدي؛ بــأن عثمــان الطویــل لــیس لــه إال حــدیثان، حیــث وقفــت  -

  .)٢(على حدیث ثالث من روایة عثمان الطویل، فقد یكون لیس من حدیثه

                                                        
أوصت الباحثة أم عبد اهللا ابتسام بنت عبداهللا شـعیب فـي رسـالتها وصـف العزیـز بقولهـا فـي ) ١(

  ". جمع أحادیث الرواة الموصوفین بعزیز الحدیث): "٣٢٥(الخاتمة 
 العزیز للراوي والمـروي للباحثـة ابتـسام شـعیب، رسـالة ماجـستیر نوقـشت عـام رسالة وصف: فائدة

هـ، بجامعة أم القرى، وحصلت علـى تقـدیر ممتـاز، وهـي رسـالة فریـدة فـي بابهـا، حیـث ال ١٤٣٩
  .یوجد في الحدیث العزیز بحث مختص مفرد

ء هـ في الكامل في الضعفا٣٦٥محمد بن أیوب الرقي، قال ابن عدي ت:  من ذلك(٢)
هذان الحدیثان، ال یرویهما بهذا اإلسناد إال : "في حدیثین نسبت روایتهما له) ٧/٥٠٨(

وقد أتي هذان الحدیثان؛ . یزید بن سنان، عن محمد بن أیوب، عن میمون، عن ابن عمر
من یزید بن سنان، ال من محمد بن أیوب الرقي، وهو عزیز الحدیث، ومحمد بن أیوب، 

ویزید بن سنان الرهاوي، یكنى أبا فروة، له . دار خمسة، أو ستةلیس له من الحدیث إال مق
ًحدیث كثیر، عن مشایخ یروي عنهم كثیرا، ومن حدیثه صدر صالح، مما ال یوافقه الثقات 

  ".علیه
  ).٢٨٣(رسالة وصف العزیز للراوي والمروي البتسام شعیب : انظر
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ا  :  
  .وخاتمة، والفهرسوقد تكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، 

  . ذكرت فیها سبب اختیار الموضوع، وأهمیته، والخطة، والمنهج: المقدمة  
  . ترجمة عثمان الطویل البصري: المبحث األول  
   .t)(ما رواه من مسند أبي بكر الصدیق : المبحث الثاني  
  .t)(ما ورواه من مسند : المبحث الثالث  
   . من قولهما رواه عن أبي العالیة: المبحث الرابع  
    .وفیها أبرز النتائج، والتوصیات: الخاتمةثم   
  .فهرس الموضوعات، والمصادر والمراجعثم   

  

ا   يا ا :  
  .سلكت في كتابة البحث، المنهج االستقرائي، التحلیلي -
  . تتبعت ترجمته من كتب الرجال، والتواریخ، والتراجم -
  .مطبوعة مما أمكنني الوقوف علیهاتتبعت حدیثه من كل كتب السنة ال -
رجعت في ترجمة الراوي إلى تهذیب الكمال للمزي، والكاشف للذهبي، وتقریب  -

ٕالتهذیب للحافظ؛ إن كان من رجال الكتب الستة، وان كان لیس من رجالها؛ 
فرجعت للتاریخ الكبیر للبخاري، والجرح والتعدیل البن أبي حاتم، والتاریخ 

 . البن معین، وغیرها
 .نقلت ما وقفت علیه من أقوال المحدثین -
  . طبقت القواعد الحدیثیة، في الحكم على الراوي، والمروي -
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وقد بذلت، قصار جهدي، في تحریر البحث، فما كان فیه من صواب؛ فمن   
  . اهللا، وما كان فیه من قصور أو خطأ فمن نفسي والشیطان

  

   وأن ،   ل أنا وا 
 وأن ،هاو     

  
  

  
را   

  أمحد بن عمر بن سامل بازمول/ د
  ب واا  ركذ اا

ا ىأ  
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  ملخص البحث بالعربي
  

  : وسمیت البحث بـ: عنوان البحث  
  ".ًمرویات عثمان الطویل في كتب السنة جمعا ودراسة"
ن ا  :.     

  .وقد تكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، والفهرس
  . ذكرت فیها سبب اختیار الموضوع، وأهمیته، والخطة، والمنهج: المقدمة  
  . ترجمة عثمان الطویل البصري: المبحث األول  
   .t)(ما رواه من مسند أبي بكر الصدیق : المبحث الثاني  
  .t)( مسند أنس ما ورواه من: المبحث الثالث  
   .ما رواه عن أبي العالیة من قوله: المبحث الرابع  
    .وفیها أبرز النتائج، والتوصیات: الخاتمةثم   
  .فهرس الموضوعات، والمصادر والمراجعثم   

ا أ و :  
  .تظهر أهمیة الموضوع لتعلقه بترجمة الراوي، وتحریر القول في حدیثه -
 .   والحكم علیهاجمع ما تفرق من روایته، -
تحریر قول ابن عدي؛ بأن عثمان الطویل لیس له إال حدیثان، حیث وقفت  -

  .على حدیث ثالث من روایة عثمان الطویل، فقد یكون لیس من حدیثه
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Summary of the research in English 
 
Research title: The search was named: " Sources said 
Othman Eltaweel  in the books of the year Collection and 
study Be the search:  
The search may be of an introduction and four demands, 
and epilogue, index. 
Foreground: Stating reason for choosing the subject, its 
importance, and the plan, and the curriculum. 
The first requirement = Long Osman. 
The second requirement: What is narrated from Abu Bakr 
Allah bless datum. 
The third requirement: What is narrated from Anas rest 
Allah. 
The fourth requirement: What is narrated by Abu high. 
Epilogue: This highlights results and recommendations.  
Index: which sources and references, and an index of topics. 
Show the importance of research:  
-    Show the importance of the topic of his attachment to 

translate Narrator, edit to say.  
-   Gathering scattered from his novel, and judged.  
-   Edit the view of  Ibn Uday; that Osman has long but two, 

where they stood on a third interview of novel Osman, 
may be not. 
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  املبحث األول
  .ترمجة عثمان الطويل البصري

وم ا :  

   .)١(عثمان الطویل البصري :هو  
  ، )٢(أبي العالیة رفیع الریاحي :روى عن  

                                                        

، )٦/١٧٣(دیل البــــن أبــــي حــــاتم ، الجـــرح والتعــــ)٦/٢٥٨(التــــاریخ الكبیــــر للبخــــاري : انظـــر) ١(
  ).٥/١٥٧(الثقات البن حبان 

ــه ــذ واصــل بــن عطــاء : یوجــد شــخص آخــر اســمه: تنبی ــد الطویــل البــصري، تلمی عثمــان بــن خال
  . وعمرو بن عبید

ًذكرتــه تمییـــزا . وهـــو غیــر صــاحب الترجمــة الــذي قمـــت بدراســة أحادیثــه. معتزلــي، قــدري: وهــو
  . ًوتنبیها
، الكامــــل البــــن عــــدي )٦٣٥(، المعــــارف البــــن قتیبــــة )١/٢٥(لجــــاحظ البیــــان والتبیــــین ل: انظــــر

ــاریخ بغــداد للخطیــب ا )٦/١٨٠(، )٥/١٠٢( ــذهبي )٣/٣٦٧(، ت ، تــسمیة )١٣/١٥٠(، الــسیر لل
  ).٧٨(من لقب بالطویل للشهري 

ِرفیع بن مهران أبو العالیـة الریـاحي ت: هو) ٢( َْ هــ، روى لـه الجماعـة، وقـال عنـه الحـافظ فـي ٩٠ُ
تهـــذیب الكمـــال للمـــزي : وانظـــر". ثقـــة، كثیـــر اإلرســـال): "١٩٥٣رقـــم٢١٠(لتهـــذیب تقریـــب ا

)٩/٢١٤.(  
وعنـه ) ١٩٦رقـم٦٤(وفـي ذكـر األقـران ) ٢/٢٧٠(أخـرج أبـو الـشیخ فـي طبقـات المحـدثین : فائدة

ــو نعــیم فــي تــاریخ أصــبهان  مــن طریــق محمــد بــن حمیــد حــدثنا إســماعیل بــن یزیــد ) ٣/١٧٣(أب
إذا لقیـت عثمـان الطویـل، فقـل لـه : "قـال لـي أبـو العالیـة: بي خلدة قالالقطان عن أبي داود عن أ

  ".یأتیني؛ فإني أرید أن أكلمه بشيء
ًواســناده ضــعیف جــدا؛ فیــه هـــ، روى األربعــة إال النــسائي، وقــال ٢٤٨محمــد بــن حمیــد الــرازي ت: ٕ

 =،"كیركثیـر المنـا: "وثقـه جماعـة، واألولـى تركـه؛ قـال یعقـوب بـن شـیبة: "هــ٧٤٨عنه الـذهبي ت
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  .)٢(، ولم یسمع منه)١(وأنس
شعبة بن الحجاج، وزهیر بن معاویة، وعنبسة، ولیث بن أبي  :روى عنه  
  .)٣(سلیم
  .)٤("حدیثه في البصریین" :قال البخاري  
  . )٥("من أهل الجزیرة، عداده في أهل البصرة" :وقال ابن حبان  

                                                                                                                                       

ـــال البخـــاري= ـــسائي"فیـــه نظـــر: "وق ـــیس بثقـــة: "، وقـــال الن ـــال الحـــافظ ت". ل حـــافظ، : "هــــ٨٥٢وق
  ".ضعیف، وكان ابن معین حسن الرأي فیه

  ).٥٨٣٤رقم ٤٧٥(، تقریب التهذیب )٢/١٦٦(الكاشف : انظر
یــروي ): " ٢/٢٧٠(إسـماعیل بـن یزیـد القطـان، قـال عنــه أبـو الـشیخ فـي طبقـات المحـدثین : وفیـه

ـة وســـمع منـــه، وســمع مـــن الحمیـــدي عـــن ابـــن عیینــة فـــاختلط حدیثـــه، ولـــم یتعمـــد عــ ن ابـــن عیینــ
ًوكان خیرا فاضال كثیر الفوائد والغرائب...الكذب ً ."  
  ).٢/١٨٣(، لسان المیزان للحافظ )٣/١٧٣(تاریخ أصبهان ألبي نعیم : انظر

 سـنین، وهـو أحـد  خدمه عـشر)e(هـ، خادم رسول اهللا ٩٢أنس بن مالك األنصاري ت: هو) ١(
  . المكثرین في الروایة

ـــر : انظـــر ، )١/٢٧٥(، اإلصـــابة فـــي تمییـــز الـــصحابة للحـــافظ )١/٢٩٤(أســـد الغابـــة البـــن األثی
  ).٥/١٥٧(، الثقات البن حبان )٦/٢٥٨(التاریخ الكبیر للبخاري 

  ".ال یعرف لعثمان سماع من أنس): "٢/٢(قال البخاري في التاریخ الكبیر ) ٢(
، )٦/١٧٣(، الجـــرح والتعــــدیل البــــن أبــــي حــــاتم )٦/٢٥٨(لتــــاریخ الكبیــــر للبخــــاري ا: انظـــر) ٣(

  ).٥/١٥٧(الثثقات البن حبان 
  ).٦/٢٥٨(التاریخ الكبیر ) ٤(
  ).٥/١٥٧(الثقات ) ٥(
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وو دو :  
الحسن البصري  :لم أقف على شيء یحددهما، لكن أدرك عثمان الطویل  
ًأنه أدرك جزءا من نهایة : هـ، فأستطیع أن أقول٩٠هـ، ورفیع أبا العالیة ت١١٠ت

ًالقرن األول، وجزءا من بدایة القرن الثاني
)١(.  

  

 ءال اأ :  

ًذكره البخاري في التاریخ الكبیر، ولم یذكر فیه جرحا وال تعدیال   ً
)٢(.  

  . )٣("شیخ" :وقال أبو حاتم  
إذا ": هـ٢٧٧؛ وهو ال یروي إال عنه ثقة، قال أبو حاتم ت)٤(وروى عنه شعبة  

  . )٥("ًرأیت شعبة، یحدث عن رجل؛ فأعلم أنه ثقة إال نفرا بأعیانهم

                                                        

، تقریــــب التهــــذیب للحــــافظ )١/٣٩٧(، الكاشــــف للــــذهبي )٩/٢١٤(تهــــذیب الكمــــال للمــــزي ) ١(
  ).١٩٥٣رقم٢١٠(

  ).٦/٢٥٨(التاریخ الكبیر ) ٢(
  ). ٦/١٧٣(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ) ٣(

ــق، قــال الــذهبي فــي " شــیخ"مــصطلح :      فائــدة لیــست بجــرح، ویــدل علــى عــدم الــضعف المطل
ــا علــى قــول أبــي حــاتم، فــي العبــاس بــن الفــضل البــصري، ) ٢/٣٨٥(میــزان االعتــدال  ًمعلق

ً كتابنـا أحـدا ممـن قـال فیـه لیس هو عبـارة جـرح؛ ولهـذا لـم أذكـر فـي" هو شیخ"قوله ": "شیخ"
، وقـال الـذهبي "ًذلك، ولكنها أیضا ما هي عبارة توثیق، وباالستقراء یلوح لك إنـه لـیس بحجـة

: وانظــر منــه". یــدل علــى عــدم الــضعف المطلــق: "عنــه) ١/٤(ًأیــضا فــي میــزان االعتــدال 
)٤/٣٤٥.(  

هـذا العلـم؛ عبـارة الـشیوخ فـي اصـطالح أهـل ): "٢/٦٥٨(وقال ابن رجب في شرح علـل الترمـذي 
  ".عمن دون األئمة والحفاظ، وقد یكون فیهم الثقة وغیره

  ).٦/١٧٣(، الجرح والتعدیل البن أبي حاتم )٦/٢٥٨(التاریخ الكبیر للبخاري : انظر) ٤(
  ).١/١٢٨(الجرح والتعدیل البن أبي حاتم ) ٥(
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ربما أخطأ، روى عنه شعبة بن الحجاج، " :ره ابن حبان في الثقات، وقالوذك  
  .)١("وزهیر بن معاویة

، )٢(عثمان الطویل، عزیز المسند، إنما له هذا" :هـ٣٦٥وقال ابن عدي ت  
  .)٤(")٣(وآخر عن أنس بن مالك

وذكره الحافظ ابن حجر في لسان المیزان، وأورد فیه قول ابن حبان، وقول ابن   
  . )٥(عدي
وأورد فیه قول ، وأورده ابن قطلوبغا في الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة  

  . )٦(أبي حاتم الرازي، وابن حبان
  : "عزیز المسند" :معنى قول ابن عدي  
یظهر أن مراد ابن عدي أن روایة عثمان الطویل قلیلة ونادرة؛ وسبب ذلك  أن   

بل نص ابن عدي على أنهما ، )٧(عثمان الطویل لم یسند غیر أحادیث یسیرة
عثمان الطویل، عزیز المسند، إنما له هذا، وآخر ": هـ٣٦٥حدیثان، حیث قال ت

  .)٨("عن أنس بن مالك

                                                        

  ). ٥/١٥٧(الثقات ) ١(
  ). ١(، وسیأتي في حدیث رقم أي حدیث أبي بكر، في صالة المقیم والمسافر) ٢(
  ).٢(أي حدیث الصالة في شدة الحر، وسیأتي في حدیث رقم ) ٣(
  ).٤/١٠٠(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(
)٥/٤١٨) (٥.(  
)٧/١٠٦) (٦.(  
  ).٣٩، ٣٦(رسالة وصف العزیز للراوي والمروي البتسام شعیب : انظر) ٧(
  ).٤/١٠٠(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٨(
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، یفید كما سبق ندرة حدیثه، مما یؤثر في )١(ووصف الراوي بعزیز المسند  
ًالحكم علیه جرحا أو تعدیال،  من ذلك أبان الرقاشي، قال فیه أبو حاتم من ذلك ً

ًأبان الرقاشي لم یصح حدیثه إنما روى حدیثا واحدا یرویه عنه " : هـ٢٧٧لرازي تا ً
ً،  ومن ذلك أیضا سلم العلوي، قال فیه ابن عدي "ابنه ما نقدر أن نقول فیه

ًسلم العلوي قلیل الحدیث جدا، وال أعلم له جمیع ما یروي إال دون " : هـ٣٦٥ت
تبر فیه حدیثه أنه صدوق أو ضعیف، خمسة أو فوقها قلیل، وبهذا المقدار ال یع

  .)٢("وال سیما إذا لم یكن في مقدار ما یروي متن منكر
  

ن ا   ا  :  
یظهر لي بعد دراسة أقوال العلماء فیه، مع مقارنة روایته، أنه مقبول الروایة   

إال لیس له من الحدیث ": على اصطالح الحافظ ابن حجر، وهو الراوي الذي
ٕالقلیل، ولم یثبت فیه ما یترك حدیثه من أجله، والیه اإلشارة بلفظ مقبول، حیث 

  . )٣("ٕیتابع واال فلین الحدیث

                                                        

أن عزیـز المـسند تطلـق علـى قلـة ونـدرة :  الفرق بین عزیز المـسند، وعزیـز الحـدیث:فائدة) ١(
ــان  ًروایاتــه مطلقــا المرفوعــة أو الموقوفــة، مــن ذلــك قــول ابــن عــدي فــي ترجمــة عــون بــن حب

  ". ًعزیز المسند جدا): " ٦/٥١١(البصري من الكامل في الضعفاء 
 فقد یروي الموقوفات، والمقطوعات، لكن وأما عزیز الحدیث، فتطلق على قلة روایاته وندرتها،

ًالمرفوع قلیل جدا، من ذلك إبراهیم بن عبد اهللا الكناني، قال ابن عدي في ترجمته من الكامل 
ٕوابراهیم ! ًولم أعرف له شیئا من الحدیث؛ فأذكره ! لیس بالمعروف : "ـ)١/٤٣٣(في الضعفاء 

ٕهذا عزیز الحدیث جدا، وانما یذكر له عن ابن أبي ن   ". جیح مقطعات، وأرجوا أنه ال بأس بهً
وهذا التفریق لم تذكر الباحثة ابتسام شعیب في رسالة وصف العزیز للراوي والمروي، وانظر 

  ).٦٧، ٥٩: (منها
   ).٤٠(رسالة وصف العزیز للراوي والمروي البتسام شعیب : انظر). ٤/٣٥٢( الكامل (٢)
  ).٤١(عزیز للراوي والمروي البتسام شعیب رسالة وصف ال: انظر). ٨١(  تقریب التهذیب (٣)
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ا  اويا  ا )١( :  
فإذا خالف الراوي . یحكم المحدثون على الراوي، بالنظر إلى روایات الثقات  

  . ات فیوثققلیل الحدیث الثقات؛ یضعف، أو وافق الثق
ًویتوقف في الحكم علیه إذا لم یرو خبرا منكرا   فإذا روى عنه واحد فقط، ولم . ً

ٕیوثق؛ فهو مجهول العین، واذا روى عنه اثنان ولم یوثق فهو مجهول الحال، وهو 
لیس له من الحدیث إال القلیل، ولم یثبت ": المقبول عند الحافظ حیث عرفه بقوله

ٕ، والیه اإلشارة بلفظ مقبول، حیث یتابع واال فلین فیه ما یترك حدیثه من أجله ٕ
 . )٢("الحدیث

كان قلیل الحدیث منكر الروایة ال "  :ٍقال ابن حبان في راو قلیل الحدیث  
یجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد ألنه لم یتبین عندنا عدالته فیقبل ما انفرد به وذاك 

ره لقلته فیحكم له بالعدالة أو أنه قلیل الحدیث لم یتهیأ اعتبار حدیثه بحدیث غی
الجرح وال یتهیأ إطالق العدالة على من لیس نعرفه بها یقینا فیقبل ما انفرد به 
     فعسى نحل الحرام ونحرم الحالل بروایة من لیس بعدل أو نقول على رسول 

ً ما لم یقل اعتمادا منا على روایة من لیس بعدل عندنا كما ال یتهیأ )e(اهللا 
  .)٣("جرح على من لیس یستحقهإطالق ال

أبان الرقاشي لم یصح حدیثه إنما "  :وقال أبو حاتم الرازي في أبان الرقاشي  
ًروى حدیثا واحدا یرویه عنه ابنه ما نقدر أن نقول فیه ً")٤(.  

                                                        
  ).٦٢-٦١( مستفاد بتصرف من رسالة الباحثة ابتسام شعیب (١)
  ). دار العاصمة- ٨١(  تقریب التهذیب (٢)
  ).٢/٢٨( المجروحین (٣)
  ).٢/٢٩٥( الجرح والتعدیل (٤)
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للحریش غیر هذا الحدیث " :حریش بن الخریتوقال ابن عدي في ترجمة   
ًضا وال أعرف له كثیر حدیث فاعتبر وأخوه الزبیر بن الخریت عزیز الحدیث أی

  .)١("حدیثه فاعرف ضعفه من صدقه
من ذلك حریش بن أن قلة حدیث الراوي مع ندرته؛ سبب لجمع أحادیثه،   

أصحاب الحدیث یجمعون أحادیثه " :الخریت البصري، قال عنه العسكري
  .)٢("لقلتها
ظ ابن سبب لتضعیف روایته؛ قال الحاف :أن قلة حدیث الراوي مع خطئه  
  . )٣("إذا كان مع قلة حدیثه یخطئ فهو ضعیف": حجر
  : )٤(قصة للحسن البصري حضرها عثمان الطویل :فائدة  
عن محمد بن ، أخبرني أحمد بن شعیب :)٥(قال الدوالبي في الكنى واألسماء  

یحدث عن العالء بن بدر ، سمعت شعیب بن درهم، حدثنا المعتمر، عبد األعلى
بلغني أنك قلت ": )٦(على الحسن فقال، ت أنا وعثمان الطویلدخل: قال، أبي محمد

                                                        

   .)٢/٤٤٢(الكامل  (١)
  ). ١/٦٦( تصحیفات المحدثین (٢)
  ).٢/٤٣٩(تهذیب التهذیب : وانظر). ١٠/١٣٤( تهذیب التهذیب (٣)

هذا الظاهر؛ ألن الحسن مات عام عشرة ومائة للهجرة، ورفیـع أبـا العالیـة مـات عـام تـسعین ) ٤(
، الكاشــف )٩/٢١٤(تهــذیب الكمــال للمــزي . للهجــرة، وقیــل ثــالث وتــسعین، وقیــل بعــد ذلــك

  ).١٩٥٣رقم٢١٠(، تقریب التهذیب )١/٣٩٧(
ًیل أدرك جزءا من القرن األول، وجزءا من القرن الثانيوهذا یفید أن عثمان الطو   ً .  

  .  عثمان بن خالد الطویل المعتزلي القدري إال أنه متأخر عنه: مع احتمال أن یكون المراد به
  ).١٧٠٠رقم٣/٩٦٩) (٥(
  .القائل هو العالء، كما في روایة اإلمام أحمد، وابن بطة) ٦(
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وال ، واهللا لوددت أني لم أتكلم فیه، وأن الناس لم یتكلموا فیه": )١(في القدر ؟ قال
  .)٢("أتكلم فیما بقي

  

ا  :  
حدثنا سفیان بن عیینة عن أمي  :)٣(أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال  

وددت أنك لم : خلت على الحسن، وهو على سریر، قلتد: عن العالء بن بدر
  ".وأنا": قال! تكن تكلمت في القدر

، من طریقین عن أبي داود السجستاني، )٤(وأخرجه ابن بطة في اإلبانة الكبرى  
 عن - وكان ثقة -  )٥(حدثنا عبد اهللا بن محمد الزهري، حدثنا سفیان، سمعت أمي

خلت على الحسن وهو جالس على سریر د": العالء بن عبد اهللا بن بدر، قال
وأنا وددت أني لم أكن : وددت أنك لم تكلم في القدر بشيء، فقال: هندي فقلت

  ".تكلمت فیه بشيء

                                                        

  .وایة اإلمام أحمد، وابن بطةالقائل هو الحسن البصري، كما في ر) ١(
اإلبانـة عـن شـریعة الفرقـة الناجیـة : انظر في بـراءة اإلمـام الحـسن البـصري مـن القـول بالقـدر) ٢(

ــــن بطــــة  ــــي القاســــم )١٩٥-٢/١٧٩(الب ــــسنة والجماعــــة ألب ، شــــرح أصــــول اعتقــــاد أهــــل ال
  ).٧٥٥-٤/٧٥٣(الاللكائي 

  ).عبداهللا-٤٢٠٥رقم٣/٦٨) (٣(
  ).١٦٩٢رقم٤/١٨٨) (٤(
 ابــن ربیعــة أبــو عبــد الــرحمن المــرادي الــصیرفي الكــوفي، روى لــه - بالتــصغیر -َُأمــي : هــو) ٥(

، )٣/٣٢٨(تهـــذیب الكمـــال للمـــزي : انظـــر". ثقـــة: "أبـــو داود فـــي القـــدر، وقـــال عنـــه الحـــافظ
  ).٥٥١رقم١١٤(تقریب التهذیب 

  .  الرجال، وهو خطأ، والتصویب من كتب"أمي"، مكان "أبي"وقع في مطبوع اإلبانة : تنبیه
  ).٣/٣٢٩(تهذیب الكمال للمزي : وانظر
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  : درا اد
: هـ٨٥٢هـ، قال عنه الحافظ ت٣٠٣أحمد بن شعیب أبو الرحمن النسائي ت -

  .)١("الحافظ صاحب السنن"
ـ، روى له مسلم وأبو داود في القدر ه٢٤٥محمد بن عبد األعلى الصنعاني ت -

  .)٢("ثقة": هـ٨٥٢والترمذي وابن ماجه، وقال عنه الحافظ ت
هـ، روى له الجماعة، وقال عنه ١٨٧المعتمر بن سلیمان أبو محمد التیمي ت -

  .)٣("ثقة": هـ٨٥٢الحافظ ت
، وقال أبو )٤("ثقة": شعیب بن درهم أبو درهم البصري، قال عنه ابن معین -

 . )٦(، وذكره ابن حبان في الثقات)٥("ةثق": داود
العالء بن عبد اهللا بن بدر أبو محمد البصري، روى له أبو داود في القدر،  -

  .)٧("ثقة": هـ٨٥٢وقال عنه الحافظ ت
  :  اد

   .إسناده صحیح لذاته  

                                                        

 رقـــم ٨٠(، تقریـــب التهـــذیب )١/١٩٥(، الكاشـــف للـــذهبي )١/٣٢٨(تهـــذیب الكمـــال للمـــزي ) ١(
٤٧.(  

، تقریـــــــب التهــــــــذیب )٢/١٩١(، الكاشـــــــف للـــــــذهبي )٢٥/٥٨١(تهـــــــذیب الكمـــــــال للمـــــــزي ) ٢(
  ).٦٠٦٠رقم٤٩١(

، تقریـــــــب التهــــــــذیب )٢/٢٧٩(ي ، الكاشـــــــف للـــــــذهب)٢٨/٢٥٠(تهـــــــذیب الكمـــــــال للمـــــــزي ) ٣(
  ).٦٧٨٥رقم٥٣٩(

  ).الدوري -٤/١١١(التاریخ ) ٤(
  ).٢/١١٨٠(سؤاالت اآلجري ألبي داود ) ٥(
)٦/٤٣٧) (٦.(  
  ).٥٢٤٤ رقم ٤٣٥(تقریب التهذیب ) ٧(
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  املبحث الثاني
  t)( ما رواه من مسند أبي بكر الصديق

  

خطبنا أبو  :بي العالیة الریاحي قالروى عنبسة عن عثمان الطویل عن أ  
)١(للمقیم أربع،  وللظاعن": )e(قال رسول اهللا : بكر فقال

ركعتان، مولدي بمكة،  
ًومهاجري بالمدینة، فإذا خرجت من المدینة فصاعدا

 من ذي الحلیفة، صلیت )٢(
  ". ركعتین حتى أرجع إلیها

                                                        

َفیقــال لكــل شــاخص لــسفر فــي حـج َأو غــزو َأو مــسیر مــن مدینــة إلــى ُأخــرى"أي المـسافر، ) ١( َْ َِْ َ ِّ َِ َُ :
ُأظاعن َأنت أم مقیم؟: َُیقال... ِظاعن، أصل واحد صـحیح، یـدل علـى الـشخوص : "وظعن". ْ

  ". من مكان إلى مكان
  ).٣/٤٦٥(، مقاییس اللغة البن فارس )٢/١٨٠(تهذیب اللغة لألزهري : انظر

  . عند ابن جریر، وابن عدي، وأبي نعیم" ًمصعدا"كذا وقع في المسند، ووقع ) ٢(
ــال أبــو منــصور األزهــ) فائــدة( ّقــال الفــراء): "٢/٧(ري فــي تهــذیب اللغــة ق َ ــداء : اإلصــعاد: َ َفــي ابت ِ ِْ

َاَألســفار والمخــارج؛ تقــول أصــعدنا مــن مكــة وأصــعدنا مــن الكوفــة إلــى خراســان، ومــن بغــداد إلــى  َِ َِ ُْ ََ َ َ َ َ ُ ْ َّْ َ ْ
َخراســـان وَأشـــباه ذلـــك، فـــإذا صـــعدت فـــي الـــسلم َأو الدرجـــة وأشـــباهه قلـــت ََّ ِ ِ ُِ َِ َ َْ َ َ َصـــعدت ولـــم: ُ ِ :  تقـــلَ

َوَأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكیت قال... أصعدت َ ّ ْ َ َ َّ ّ ّ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ْ َصـعد فـي الجبـل وأصـعد : َُیقـال: َ َ ْ ِ ِ
َفــي الــبالد ِ ْ َُویقــال. ِ َِمــا زلنــا فــي صــعود، وهــو المكــان فیــه ارتفــاع: َ ْ ِ ِ َِ َ َْ َ َُ ُ َقــال. َ ْوقــال َأبــو صــخر: َ َ ُ َ َ یكــون : َ

ِالنـــاس فـــي مبـــادیهم، فـــإذا یـــب ِ َ ِ َس البقـــل ودخـــل الحـــر أخـــذوا إلـــى محاضـــرهم، فمـــن أم القبلـــة فهـــو َّ َُ ََ َ ُِ َّ َ ََ ُِ ّ
َمصعد، ومن أم العراق فهو منحدر َُ َ ّ َُ ْ ِ ْ .  

ُوهــذا الـــذي قالــه َأبـــو صــخر كـــالم عربــي فـــصیح، ســمعت غیـــر واحــد مـــن العــرب یقـــول: قلــت َ ُ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ََّ َّ َ َ ََ َْ :
َّعارضـنا الحــاج فــي مــصعدهم َأي فـي قــصدهم مكــ ِ ِْ َ َّ َ ِة، وعارضــناهم فـي منحــدرهم َأي فــي مــرجعهم َ ْ َ ُِ َِ ْ

ّإلى الكوفة من مكة َ ُ ْ َِ .  
ّوقــال ابــن الــسكیت ِ ْ َ َ ــال لــي عمــارة: َ َق ُ َ ــى العــراق : َ ــیمن واالنحــدار إل ــى نجــد والحجــاز وال َاإلصــعاد إل ْ َ َِ ِِ ْ َ

َوالشام وعمان ُ َّ َ .                                                             =             



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٢٠ -

  لصالة ؟ إني آتي البلد، فأقیم به شهرین، أفأقصر ا :فقلت لرفیع  
ٕنعم، وان أقمت به خمسین سنة، حتى ترجع إلى قارك" :قال  

)٢(")١(  .  
: ، واللفظ له قال)٣(t)(أخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصدیق   

  .حدثنا یوسف القطان، حدثنا حكام الرازي، حدثنا عنبسة بن سعید
،ثنا یوسف بن حدثنا الحسن بن علي: ، قال)٤(وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة  

  .موسى القطان عنه به
ثنا محمد بن أحمد : ، قال)٥(وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء  

   .األهوازي حدثنا یوسف بن موسى عنه به
  ، )٧(، ومن طریقه أبو نعیم في حلیة األولیاء)٦(وأخرجه الحسن بن سفیان  

                                                                                                                                       

ْوهذا یـشاكل كـالم أبـي صـخر: قلت= َ َ ََ َ َوقـال اَألخفـش. َ ْ ْ َ َ َأصـعد فـي الـبالد: َ ِ ْ َسـار ومـضى، وأصـعد : ِ َ
َفي الوادي ْ َُانحدر فیه، وأما صعد فهو ارتقاء: ِ َ ِ ِ َِّ."...  

، تـاج العـروس )٣/٣٢١(، مجمـع بحـار األنـوار للفتنـي )١/١١٩(غریـب الحـدیث للهـروي : انظـر
  ).٢١/٤٨٧(للزبیدي 

ْأي مــستقرك، ومقـــر الـــشيء) ١( ِالموضـــع الــذي یقـــر فیـــه: َّ ِ ِ َّ یــدل علـــى الـــتمكن، یقـــال قـــر : َّوقـــر. ْ
  . واستقر

، مقـاییس اللغـة البـن )٨/٢٢٦(، تهـذیب اللغـة لألزهـري )١/١٢٥(جمهرة اللغة البن درید : انظر
  ).٥/٧(فارس 

  .دیثالسؤال والجواب لیس في المصادر األخرى التي أخرجت الح) ٢(
  ).١٣٥رقم٢٠٢) (٣(
  ".مولدي مكة، ومهاجري المدینة : " ًمختصرا بلفظ) ٢٢٩٧رقم٣/٣٨٣) (٤(
)٣/١٦٥) (٥.(  
  ).٢٠١٨٧رقم٧/٥٤٦(كما في كنز العمال للتقي الهندي ) ٦(
)٢/٢٢٢) (٧.(  
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حمید، ثنا حكام بن ثنا محمد بن : ، قاال)١(وأخرجه ابن جریر في تهذیب اآلثار
   .ثنا عنبسة عنه به: ، وهارون بن المغیرة، قاال)٢(سلم
ثنا القاسم بن زكریا : ، قال)٣(وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء  

  .المقري، ثنا محمد بن حمید، ثنا حكام عن عنبسة عنه به
ا أخبرن: ، قال)٤(وأخرجه أبو الشیخ األصبهاني في طبقات المحدثین بأصبهان  

   .ثنا عنبسة عنه به، ثنا حكام بن سلم، ثنا ابن حمید ، إسحاق بن أحمد 
  .)٥(وذكره الدیلمي في الفردوس بمأثور الخطاب  
  . )٦(علي بن بحر البري :ورواه عن حكام": هـ٣٦٥قال ابن عدي ت  
  .)٧(وهذا ال یرویه عن عنبسة غیر حكام  
  .)٨("عن أنس بن مالكعزیز المسند، إنما له هذا، وآخر  :وعثمان الطویل  

                                                        

  ).مسند عمر-٣٦٧رقم١/٢٣١) (١(
  . والرجال، والتصویب من كتب الحدیث"حكام بن مسلم"وقع في حلیة األولیاء ) ٢(
)٣/١٦٥) (٣.(  
)١/٣١٣) (٤.(  
  ).٤٩٦٥رقم٣/٣٢٢) (٥(
ًهـ، روى له البخاري تعلیقـا، وأبـو داود، والترمـذي، وقـال ٢٣٤علي بن بحر البغدادي ت: هو) ٦(

وقـــال ابـــن األثیـــر فـــي ". ثقـــة فاضـــل): "٤٦٩١رقـــم٣٩٨(عنـــه الحـــافظ فـــي تقریـــب التهـــذیب 
َْبفتح الباء : ْالبري): "١/١٤٥(اللباب  ْ َ َّالموحدة وتشدید الراء ِ ْ َ َ ََ ُ َ هـذه اللفظـة تـشبه النـسبة وهـو -ْ َُ َ َْ ِّ َ ْ َّ ِ

ّاسم جد أبي الحسن علي بن محمد بن بري وابنه عیسى بن علي َّ َ ََ ِ ْ َ َّ ُ ْ ْ."  
هــارون بـــن المغیــرة كمـــا عنــد الحـــسن بـــن : ً، وقــد رواه أیـــضا عــن عنبـــسة)~(كــذا قـــال ) ٧(

  .سفیان وابن جریر
  ).٢٧٧٣رقم٣/١٢٨٨(ظ لمحمد بن طاهر ذخیرة الحفا: انظر) ٨(
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هذا حدیث غریب تفرد به عنبسة بن سعید من " :هـ٤٣٠وقال أبو نعیم ت  
  ".حدیث رفیع

  

  : درا اد
هـ، روى البخاري، وأبو ٢٥٣یوسف بن موسى أبو یعقوب القطان الكوفي ت -

داود، والترمذي، والنسائي في خصائص علي، وابن ماجه، وقال عنه الحافظ 
 .)١("صدوق": هـ٨٥٢ت

ْحكام بن سلم أبو عبدالرحمن الرازي ت - َّ هـ، روى له مسلم واألربعة، وقال ١٩٠َ
 .)٢("ثقة له غرائب": هـ٨٥٢عنه الحافظ ت

ًعنبسة بن سعید أبو بكر الكوفي، روى له البخاري تعلیقا، والترمذي،  -
 .)٣("ثقة": هـ٨٥٢والنسائي، وقال عنه الحافظ ت

، وذكره ابن حبان في الثقات "شیخ" :عثمان الطویل البصري، قال أبو حاتم -
 .)٤("ربما أخطأ": وقال

ِرفیع بن مهران أبو العالیة الریاحي ت - َْ هـ، روى له الجماعة، وقال عنه ٩٠ُ
كثیر اإلرسال عمن ": ً، وقال أیضا"ثقة، كثیر اإلرسال": هـ٨٥٢الحافظ ت

 روى عن أبي بكر وعمر، واختلف في": هـ٤٦٣، وقال ابن عبد البر ت"أدركه
                                                        

، تقریـــــــب التهــــــــذیب )٢/٤٠١(، الكاشـــــــف للـــــــذهبي )٣٢/٤٦٥(تهـــــــذیب الكمـــــــال للمـــــــزي ) ١(
  ).٧٨٨٧رقم٦١٢(

ـــــــــزي ) ٢( ـــــــــذیب الكمـــــــــال للم ـــــــــذهبي )٧/٨٣(ته ، تقریـــــــــب التهـــــــــذیب )١/٣٤٣(، الكاشـــــــــف لل
  ).١٤٣٧رقم١٧٤(

ب التهــــــــــذیب ، تقریـــــــــ)٢/٩٩(الكاشـــــــــف للــــــــــذهبي )٢٢/٤٠٦(تهـــــــــذیب الكمـــــــــال للمــــــــــزي ) ٣(
  ).٥٢٠٠رقم٤٣٢(

، )٦/١٧٣(، الجـــرح والتعــــدیل البــــن أبــــي حــــاتم )٦/٢٥٨(التــــاریخ الكبیــــر للبخــــاري : انظـــر) ٤(
  ).٥/١٥٧(الثقات البن حبان 
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رأى ": هـ٧٤٨، وقال الذهبي ت"سماعه منهما، واألصح أنه قد سمع منهما
  . )١("الصدیق، وروى عن عمر، وأبي

  

  :  اد
ٕإسناده ضعیف، فیه عثمان الطویل مقبول أي إذا توبع واال فلین، ولم یتابع   

  .  على روایته هذه
  

ا ا :  
ًإذا خرجت من المدینة فصاعدا من ف.. .للمقیم أربع، وللظاعن ركعتان"وقوله   

  ".ذي الحلیفة، صلیت ركعتین حتى أرجع إلیها
فرضت الصالة ": ، قالت)(ما روته أم المؤمنین، عائشة  :یغني عنه  

ً ففرضت أربعا، وتركت صالة السفر على )e(ركعتین، ثم هاجر النبي 
  .)٢("األولى

لى الظهر بالمدینة  ص)e(أن النبي ": t)(وروى أنس بن مالك  :ویغني عنه  
  .)٣("ًأربعا، وصلى العصر بذي الحلیفة ركعتین

                                                        
، تهـذیب الكمـال )٢/٨٣٦(، االسـتغناء البـن عبـدالبر )٥٨(المراسـیل البـن أبـي حـاتم : انظر) ١(

ــــــــال لمغلطــــــــاي )٩/٢١٤(للمــــــــزي  ، تقریــــــــب التهــــــــذیب )٤/٣٩٩(، إكمــــــــال تهــــــــذیب الكم
لكـن قـال ابــن ). ١٧٥(، جـامع التحــصیل للعالئـي )١/٤٠٢(، فـتح البـاري )١٩٥٣رقـم٢١٠(

  ...".روى عن أبي بكر على ما قیل): "١٨/١٥٩(عساكر في تاریخ دمشق 
ــاریخ ) ٢ ــاب التــاریخ، مــن أیــن أرخــوا الت أخرجــه البخــاري فــي الــصحیح كتــاب مناقــب األنــصار، ب

ـــم٥/٦٨( سلم فـــي الـــصحیح كتـــاب صـــالة المـــسافرین، وقـــصرها بـــاب صـــالة ومـــ) ٣٩٣٥رق
  .من طریق عروة، عن عائشة به) ٦٨٥رقم١/٤٧٨(المسافرین، وقصرها 

أخرجــــه البخــــاري فــــي الــــصحیح كتــــاب الحــــج، بــــاب مــــن بــــات بــــذي الحلیفــــة حتــــى أصــــبح ) ٣(
، ومسلم في الصحیح كتاب صالة المـسافرین وقـصرها، بـاب یقـصر إذا )١٥٤٧رقم٢/١٣٨(

  ).٦٩٠رقم٤٨٠/ ١(ج من موضعه خر
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لم یزل یصلي ركعتین ":  أنه)e(ما رواه أبو جحیفة عن النبي  :ویغني عنه  
  .)١("حتى رجع إلى المدینة

  ".مولدي بمكة، ومهاجري بالمدینة"وقوله   
  : ًجاء مرفوعا بسند ضعیف عن ابن مسعود  
حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي، ثنا  :)٢( الكبیرأخرجه الطبراني في المعجم  

الجراح بن مخلد، ثنا إسماعیل بن عبدالحمید بن عبد الرحمن بن فروة، ثنا أبي، 
عن أبي هارون، أن سنان بن الحارث حدثه، عن إبراهیم بن یزید النخعي، عن 

د أحم: صفتي": )e(قال رسول اهللا : علقمة بن قیس، عن عبد اهللا بن مسعود قال
المتوكل، لیس بفظ وال غلیظ، یجزي بالحسنة الحسنة، وال یكافيء السیئة، مولده 
بمكة، ومهاجره طیبة، وأمته الحمادون، یأتزرون على أنصافهم، ویوصون 
أطرافهم، أناجیلهم في صدورهم، یصفون للصالة كما یصفون للقتال، قربانهم الذي 

  ".لنهاریتقربون به إلي دماؤهم، رهبان باللیل، لیوث با
، إلى الزبیر بن بكار في أخبار )٣(وزاد  السیوطي، نسبته في الدر المنثور  

  .المدینة، وأبي نعیم في الدالئل
: )٤(ٕواسناده ضعیف؛ فیه جماعة ال یعرفون، قال الهیثمي في مجمع الزوائد  

هذا ": )٥(، وقال األلباني في السلسلة الضعیفة"رواه الطبراني، وفیه من لم أعرفهم"

                                                        

ــــي الـــــــصحیح كتــــــاب الــــــصالة بــــــاب الـــــــصالة فــــــي الثــــــوب األحمـــــــر ) ١( أخرجــــــه البخــــــاري فــ
ـــــم١/٨٤( ـــــاب مـــــرور الحمـــــار والكلـــــب )٣٧٦رق ـــــصحیح كتـــــاب الـــــصالة ب ـــــي ال ، ومـــــسلم ف
  ). ٥٠٣رقم١/٣٥٩(

  ). ١٠٠٤٦رقم١٠/٨٩) (٢(
)٣/٥٧٦) (٣.(  
)٨/٢٧١) (٤ .(  
  ).٣٧٧٠رقم٨/٢٤٤) (٥(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٥ -

" الجرح والتعدیل"سناد ضعیف، سنان بن الحارث ترجمه ابن أبي حاتم في إ
ًبروایة جمع عنه، ولم یذكر فیه جرحا وال تعدیال؛ فهو مجهول ) ٢/١/٢٥٤( ً

  ".ومن دونه؛ لم أعرفهم". الثقات"وذكره ابن حبان في . الحال
 بصفته في )e(وجاء بسند موضوع، عن رجل یهودي أسلم، فأحبر النبي   
فأخـــــــــرج محمد بن محمد بن األشعث الكوفــــي فـــــي العلویات المسمى   : راةالتو

، والحاكم )٢(ومـــــن طریقــــــــــــه أبو سعد النیسابوري في شرف المصطفى ،)١(بالسنن
، ومن طریق البیهقي )٤(، وعنه البیهقي في دالئل النبوة للبیهقي)٣(في المستدرك

                                                        

  ). إلصابةا-١/٥٨١) (١(
): ٥٦٧-٧/٥٦٥(كتاب السنن نسخة موضوعة، قال ابن عـدي فـي الكامـل فـي الـضعفاء : تنبیه

ًمقیم بمصر، كتبت عنه بها، حملـه شـدة میلـه إلـى التـشیع، أن أخـرج لنـا نـسخته، قریبـا مـن ألـف "
عن موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بـن محمـد، عـن أبیـه، عـن جـده إلـى أن !!! حدیث 

ًكتابـــا كتابـــا یخرجـــه إلینــا بخـــط طـــري، علــى كاغـــد جدیـــد، فیهـــا . )e(ى علـــي، والنبــي ینتهــي إلـــ ً
مقاطیع، وعامتها مسندة مناكیر، كلهـا أو عامتهـا، فـذكرنا روایتـه هـذه األحادیـث عـن موسـى هـذا 
ألبي عبد اهللا الحـسین بـن علـي بـن الحـسن بـن علـي بـن عمـر بـن علـي بـن الحـسن بـن علـي بـن 

:  وهـو أخ الناصـر، وكـان أكبـر منـه، فقـال لنـا- من أهـل البیـت بمـصرً وكان شیخا-أبي طالب 
ًكــان موســى هــذا جــاري بالمدینــة، أربعــین ســنة، مــا ذكــر قــط أن عنــده شــیئا مــن الروایــة، ال عــن 

وهذه النسخة كتبتها عنه وهي قریبة من ألف حدیث، وكتبـت عامتهـا عنـه، ... أبیه، وال عن غیره
اكیر في هـذه النـسخة، وفیهـا أخبـار ممـا یوافـق متونهـا متـون أهـل وهذه األحادیث وغیرها من المن

ًالــصدق، وكــان متهمــا فــي هــذه النــسخة، ولــم أجــد لــه فیهــا أصــال ، كــان یخــرج إلینــا بخــط طــري،  ً
  ".وكاغد جدید

  ). اإلصابة-٢/١٢٨) (٢(
)٢/٦٧٨) (٣ .(  
)٦/٢٨٠) (٤ .(  



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٢٦ -

حدثني أبو بكر محمد بن داود بن " : ، قال)١(تاریخ دمشقأخرجه ابن عساكر في 
سلیمان الزاهد، ثنا محمد بن محمد األشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعیل 
بن موسى بن جعفر بن محمد، حدثني أبي، عن أبیه، عن جده، عن أبیه محمد 

، أن t)(بن علي، عن أبیه، عن جده الحسین، عن أبیه علي بن أبي طالب 
 -  واهللا -أما . شطر مالي في سبیل اهللا":  بعد أن أسلم)e( قال للنبي )٢(ًایهودی

محمد بن عبد اهللا مولده : ما فعلت الذي فعلت بك، إال ألنظر إلى نعتك في التوراة
  ..". .بمكة ومهاجره بطیبة وملكه بالشام

محمد بن محمد بن األشعث، قال عنه  :في إسناده ٕواسناده موضوع؛  
آیة من آیات اهللا، ذلك الكتاب ": )٣(هـ كما في سؤاالت السهمي٣٨٥الدارقطني ت

  ".)٤(هو وضعه، أعني العلویات
  ".حدیث منكر بمرة" :هـ في تلخیص المستدرك٧٤٨قال الذهبي ت  
لم یتكلم علیه، وأبو علي بن " :هـ في إتحاف المهرة٨٥٢وقال الحافظ ت  

  .)٥("األشعث كذبه جماعة
وقع ذكره في كتاب " :)٦(صابة في تمییز الصحابةًوقال الحافظ أیضا في اإل  

  .."..السنن، ألبي علي ابن األشعث، أحد المتروكین المتهمین
  ".  موضوع" :)١(وقال األلباني في السلسلة الضعیفة والموضوعة  

                                                        

)١/١٨٤) (١ .(  
  ). ١٢٩-٢/١٢٨ (اإلصابة، للحافظ: انظر في اسمه وضبطه) ٢(
  ). ٥٢رقم١٠١) (٣(
ـــى كـــالم الـــدارقطني، فـــي لـــسان المیـــزان ) ٤( قـــد وقفـــت علـــى ): "٧/٤٧٧(ًقـــال الحـــافظ معلقـــا عل

  ".بعض الكتاب المذكور، وسماه السنن، ورتبه على األبواب، وكله بسند واحد
)١١/٣٤٨) (٥ .(  
)١/٥٨١) (٦ .(  



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٧ -

  :  في التوراة)e(وجاء من قول كعب األحبار، صفة النبي   
تار، لیس بفظ وال غلیظ، وال محمد عبدي المتوكل المخ" :قال اهللا: قال كعب  

صخاب في األسواق، وال یجزي بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویغفر، مولده مكة، 
  .  )٢("وهجرته طابة، وملكه بالشام، وأمته الحمادون؛ یحمدون اهللا على كل نجد

                                                                                                                                       

  ). ١٧٩٥رقم٤/٢٧٨) (١(
حدثنا خلف بـن الولیـد، حـدثنا إسـماعیل :  قال )٢/٦٣٤(یخ المدینة أخرجه ابن شبه في تار)  ٢(

  ٕبن زكریا، عن العالء بن المسیب، وابراهیم بن میمون، كالهما عن المسیب بن رافع 
حـدثنا محمـد بـن علـي بـن حبـیش، ثنـا :  قـال )٥/٣٨٧(وأخرجه أخرج أبو نعیم في حلیة األولیـاء 

عیل بـن زكریـا، عـن العـالء بـن المـسیب، عـن أبیـه، عـن ثنـا لـوین، ثنـا إسـما، عبد اهللا بن صالح 
  . كعب نحوه

أخبرنــا معـــن بـــن عیـــسى، أخبرنـــا معاویـــة بـــن ) ١/٢٧٠(وأخــرج ابـــن ســـعد فـــي الطبقـــات الكبـــرى 
 )e(كیف تجـد نعـت رسـول اهللا : صالح، عن أبي فروة، عن ابن عباس، أنه سأل كعب األحبار

ــال ــد اهللا،"نجــده : فــي التــوراة ؟ فق ــة، ویكــون ملكــه محمــد بــن عب  مولــده بمكــة، ومهــاجره إلــى طاب
  ".بالشام، لیس بفحاش وال بصخاب في األسواق، وال یكافئ بالسیئة، ولكن یعفو ویغفر

) ١/١٨٥(ومـن طریقـه ابـن عـساكر فـي تـاریخ دمـشق ) ٨رقـم١/١٥٨(وأخرج الـدارمي فـي الـسنن 
ــة الطلــب فــى تــاریخ حلــب  ــا مج) ١/٣٣٩(وكــذا ابــن العــدیم فــي بغی اهــد بــن موســى، حــدثنا أخبرن

  . معن به
أخبرنـا الحـسن بـن الربیـع، حـدثنا أبـو األحـوص، عــن ): ٥رقـم١/١٥٦(وأخـرج الـدارمي فـي الـسنن 

  . قال كعب نحوه: األعمش، عن أبي صالح قال
حــدثنا موســى بــن إســماعیل، حــدثنا أبــان بــن : قــال) ٢/٦٣٥(وأخــرج ابــن شــبة فــي تــاریخ المدینــة 

  . ن أبي صالح، عن كعب نحوهیزید، عن عاصم ابن بهدلة، ع
ـــاء  ـــي حلیـــة األولی ـــو نعـــیم ف ـــشر ) ٥/٣٨٧(وأخـــرج أب ـــا ب ـــن الحـــسن، ثن ـــن أحمـــد ب       حـــدثنا محمـــد ب

                               .بن موسى، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا شریك، عن عاصم به
ا أبـو عوانـة من طریق خالد بن یوسف السمتي، ن) ١/١٨٧(وأخرج ابن عساكر في تاریخ دمشق 

                                                                        =.عن عاصم به



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٢٨ -

  املبحث الثالث
  t)( ما رواه من مسند أنس

  

كنا نصلي مع " : لروى عنبسة، عن عثمان الطویل، عن أنس بن مالك، قا  
 في الرمضاء فإذا كان في ثوب أحدنا فضلة فجعلها تحت قدمیه ولم )e(النبي 

  ". كانت خفیفة في إتمام)e(یجعل تحت جبینه؛ ألن صالة النبي 
  : تخریج الحدیث

قال ثنا محمد بن عامر : )١(أخرجه أبو بكر ابن أبي داود في كتاب الصالة  
   .ب، عن عنبسة بهاألصبهاني، حدثني أبي، ثنا یعقو

  

                                                                                                                                       

ــــــسوق : فائــــــدة= ــــــسخب فــــــي ال ــــــة ال ــــــاب كراهی ــــــوع ب ــــــاب البی ــــــصحیح كت أخــــــرج البخــــــاري فــــــي ال
ــد اهللا بــن عمــرو : مــن طریــق عطــاء بــن یــسار، قــال) ٢١٢٥رقــم٣/٦٦( : ، قلــت)(لقیــت عب
أجل، واهللا إنه لموصوف في التـوراة بـبعض : " في التوراة ؟ قال)e(خبرني عن صفة رسول اهللا أ

ًیا َأیهـا النبـي إنـا َأرسـلناك شـاهدا ومبـشرا ونـذیراâ: صفته في القرآن ً ُِ َِ ََ َ َِّ َ ًَ َ َ ْ ْ َِّ َُّّ ِ َ ً، وحـرزا ]٤٥: األحـزاب [لُّ
یظ، وال سـخاب فـي األسـواق، وال لألمیین، أنت عبدي ورسولي، سمیتك المتوكل لیس بفـظ وال غلـ

: یدفع بالسیئة السیئة، ولكن یعفو ویغفر، ولن یقبضه اهللا حتى یقیم به الملـة العوجـاء، بـأن یقولـوا
ًال إله إال اهللا، ویفتح بها أعینا عمیا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا ً ً ً ً ً."  

 ومهـاجره طیبـة وملكـه مولـده بمكـة: "زاد فـي روایـة كعـب): "٨/٥٨٦(قال الحافظ في فـتح البـاري 
  ".بالشام

، المجالــسة وجــواهر العلــم للــدینوري )٧رقــم١/١٥٨(ســنن الــدارمي : ًانظــر أیــضا عــن كعــب وغیــره
، حلیــة األولیــاء )٤٤رقـم٤٥(، )٣٩رقــم٤٠(، الثــاني مـن أجــزاء ابــن الـصواف )١٢٩٥رقـم٤/١٢٣(

، ١/١٨٦: (، تـاریخ دمـشق البـن عـساكر)٣/٢٨٩(، تفـسیر البغـوي )٣٨٧، ٥/٣٨٦(ألبـي نعـیم 
ــــة الطلــــب البــــن العــــدیم )٥٠/١٦١(، )٣/٤٥٦(، )١٨٩، ١٨٧ ، الــــدر المنثــــور )١/٣٣٩(، بغی

  ).٣/٥٨٠(للسیوطي 
  ).٣/٣٦(كما في فتح الباري للحافظ ابن رجب ) ١(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٩ -

  : درا اد
هـ، قال ابن أبي حاتم ٢٦٦محمد بن عامر أبو عبد اهللا األصبهاني ت -

، وقال أبو الشیخ األصبهاني "ًسمعت منه بأصبهان، وكان صدوقا": هـ٣٢٧ت
كان یجري في مجلسه ": هـ٤٣٠، وقال أبو نعیم ت"عنده غرائب " : هـ٣٦٩ت

، وقال الذهبي "غریب، والشعر، والحدیثفنون العلم، الفقه، والنحو، وال
 .)١("وكان أحد أوعیة العلم، وله غرائب.. .اإلمام، العالمة،": هـ٧٤٨ت

هـ، روى له النسائي، وقال عنه ٢٠١عامر بن إبراهیم بن واقد األصبهاني ت -
 .)٢("ثقة": هـ٨٥٢الحافظ ت

ّیعقوب بن عبد اهللا أبو الحسن القمي ت - ًیقا، هـ، روى له البخاري تعل١٧٤ُ
  .)٣("صدوق یهم": هـ٨٥٢واألربعة، وقال عنه الحافظ ت

ًعنبسة بن سعید أبو بكر الكوفي، رو له البخاري تعلیقا، والترمذي، والنسائي،  -
 .)٤("ثقة": هـ٨٥٢وقال عنه الحافظ ت

  .عثمان الطویل البصري، مقبول -
  

                                                        

، تـــاریخ أصـــبهان )٢/٢٧٥(، طبقـــات المحـــدثین بأصـــبهان )٨/٤٤(الجـــرح والتعـــدیل : انظـــر) ١(
  ).١٢/٥٩٤(، سیر أعالم النبالء )٢/١٦١(

ــــذهبي )١٤/١١(تهــــذیب الكمــــال للمــــزي : انظــــر) ٢( ، تقریــــب التهــــذیب )١/٥٢٢(، الكاشــــف لل
  ).٣٠٨٥رقم٢٨٧(

ـــذهبي )٣٢/٣٤٤(تهـــذیب الكمـــال للمـــزي : انظـــر) ٣( ـــب التهـــذیب )٢/٣٩٤(، الكاشـــف لل ، تقری
  ).٧٨٢٢رقم٦٠٨(

یب ، تقریــــب التهـــــذ)٢/٩٩(الكاشــــف للـــــذهبي  )٢٢/٤٠٦(تهـــــذیب الكمــــال للمـــــزي : انظــــر) ٤(
  ).٥٢٠٠رقم٤٣٢(



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٣٠ -

  :  اد
أنس، وفي متنه إسناده ضعیف؛ فیه عثمان الطویل مقبول، ولم یسمع من   

  . مخالفة
  ". سنة تفرد بها أهل البصرة :قال ابن أبي داود  
یشیر إلى تفرد عثمان " :هـ بقوله٧٩٥وعلق علیه الحافظ ابن رجب ت  

  .)١("الطویل به، عن أنس، وهما بصریان
  :  لما في الصحیحین)٢(وحدیث عثمان الطویل، عن أنس، مخالف  
  ثنا أبو الولید هشام بن عبد الملكحد :)٣(فقد أخرج البخاري في الصحیح  
  حدثنا یحیى بن یحیى  :)٤(وأخرج مسلم في الصحیح  
حدثنا بشر بن المفضل، حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد اهللا،  :قاال  

، فیضع أحدنا طرف الثوب؛ )e(كنا نصلي مع النبي ": عن أنس بن مالك، قال
 ".من شدة الحر في مكان السجود

عثمان هذا قد روى عنه شعبة وغیره، وقال " :هـ٧٩٥ن رجب تقال الحافظ اب  
: هو شیخ، وأما من قبل عثمان فهم ثقات مشهورون، فعنبسة هو: أبو حاتم فیه

ویعقوب . ابن سعید قاضي الري، أصله كوفي، ثقة مشهور، وثقه أحمد ویحیى
                                                        

  ). ٣/٣٦(فتح الباري ) ١(
وقــد : "حیــث قـال بعــد حــدیث البخــاري) ٣/٣٦(كمـا أفــاده الحــافظ ابــن رجـب فــي فــتح البــاري ) ٢(

  . ثم ذكر حدیث عثمان الطویل". روي عن أنس حدیث یخالف هذا
یظهــر أن هــذا الحــدیث هــو مــراد ابــن حبــان بقولــه فــي ترجمــة عثمــان الطویــل مــن : تنبیــه  

  ". یروي عن أنس بن مالك ربما أخطأ): "٥/١٥٧(ات الثق
  ).٣٨٥رقم١/٨٦(كتاب الصالة، باب السجود على الثوب في شدة الحر ) ٣(
ـــــــي شـــــــدة الحـــــــر ) ٤( ـــــــوب ف ـــــــى الث ـــــــسجود عل ـــــــاب ال ـــــــصالة، ب ــع ال ـــــــاب المـــــــساجد ومواضـــــ كت

  ).٦٢٠رقم١/٤٣٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٣١ -

ور ابن إبراهیم األصبهاني، ثقة مشه: ًالقمي، ثقة مشهور أیضا، وعامر هو: هو
  .من أعیان أهل أصبهان، وكذلك ابنه محمد بن عامر

ولكن إسناد حدیث بكر أصح، ورواته أشهر؛ ولذلك خرج في الصحیح دون   
  .)١("واهللا أعلم. هذا
  

  
  
  

                                                        

  ). ٣/٣٦(فتح الباري ) ١(



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٣٢ -

  :احلديث الثالث
: روى أحمد بن یزید، ثنا زهیر، ثنا عثمان الطویل، عن أنس بن مالك، قال  

اللهم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل ": ل طائر كان یعجبه، فقا)e(أهدي للنبي 
  ".ادخل": ؛ فاستأذن علي ؟ فسمع كالمه فقال"هذا الطیر

  لي محمد بن یوسف حدثنا أحمد :، قال)١(أخرجه البخاري في التاریخ الكبیر  
، ومن طریقه )٢(وأخرجه علي بن عمر الحربي في الثالث من الفوائد المنتقاة  

حدثنا : ، قال)٤(ذا الكنجي في كفایة الطالب، وك)٣(ابن عساكر في تاریخ دمشق
قثنا ، قثنا أبو محمد فهد بن سلیمان النخاس، أبو الحسن علي بن سراج المصري

   .أحمد بن یزید
أخبرنا محمد بن أحمد بن : ، قال)٥(وأخرجه ابن المغازلي في مناقب علي  

ا محمد بن عثمان أن أبا الحسین محمد بن المظفر الحافظ البغدادي أخبرهم، حدثن
  .موسى الحضرمي، حدثنا محمد بن سلیمان، حدثنا أحمد بن یزید

                                                        

)٢/٢) (١.(  
  ).١٦رقم١٧) (٢(
)٤٢/٢٥٠) (٣.(  
)١٤٤) (٤ .(  

ــدة ــاریخ اإلســالم ٦٥٨هــو محمــد بــن یوســف الكنجــي ت: فائ ــال الــذهبي فــي ت ): ١٤/٩٠٠(هـــ، ق
. عنـي بالحــدیث، وســمع الكثیــر، ورحــل وحـصل، ثــم إنــه بــدا منــه فـضول فــي أیــام التتــار بدمــشق"

ًقتل بجامع دمشق یـوم التاسـع والعـشرین مـن رمـضان، وكـان فقیهـا محـدثا، : قال اإلمام أبو شامة ً
  ...".ً كان كثیر الكالم، یمیل إلى الرفض، جمع كتبا في التشیعلكنه

األعـــالم : وانظــر". لــه شــعر یــدل علــى تــشیعه): "٥/١٦٦(وقــال الــصفدي فــي الــوافي بالوفیــات 
  ).٧/١٥٠(للزركلي 

  ).  ١٩٢رقم٢١٣) (٥(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٣٣ -

  

  : درا اد
محمد بن یوسف أبو أحمد البخاري، روى له البخاري، وقال عنه الحافظ  -

  .)١("ثقة": هـ٨٥٢ت
أحمد بن یزید أبو الحسن الحراني، روى له البخاري متابعة، وقال عنه الحافظ  -

ًولم یرو عنه البخاري إال حدیثا واحدا .. .مضعفه أبو حات": هـ٨٥٢ت ً ِ
  . )٢("متابعة

هـ، روى له الجماعة، وقال عنه ١٧٢زهیر بن معاویة أبو خیثمة الكوفي ت -
 .)٣("ثقة ثبت إال أن سماعه عن أبي إسحاق بآخرة": هـ٨٥٢الحافظ ت

  .عثمان الطویل، مقبول -
  

                                                                                                                                       

قـد .. .ابـن المغـازلي): "٦٢، ٧/١٥( قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في منهاج الـسنة النبویـة :فائدة
ــى مــن لــه أدنــى معرفــة  ـع فــي كتابــه مــن األحادیــث الموضــوعات مــا ال یخفــى أنــه كــذب عل جمـ

وهذا المغازلي لیس من أهل الحدیث، كأبي نعـیم وأمثالـه، وال هـو أیـضا مـن جـامعي ... بالحدیث
 كـالثعلبي وأمثالـه، بـل هـذا لـم یكـن الحـدیث مـن ؛العلم الذین یذكرون ما غالبه حق وبعضه باطل

 فعمد إلى ما وجده من كتب الناس من فضائل علي فجمعها، كما فعل أخطـب خـوارزم، صنعته،
وكالهما ال یعرف الحدیث، وكل منهما یروي فیما جمعه من األكاذیـب الموضـوعة، مـا ال یخفـى 

  ". أنه كذب على أقل علماء النقل والحدیث
  ).٣٥٥، ٧/٩٦: (وانظر منه

، تقریــــــــب التهــــــــذیب )٢/٢٣٣( للــــــــذهبي ، الكاشــــــــف)٢٧/٦٣(تهــــــــذیب الكمــــــــال للمــــــــزي ) ١(
  ).٦٤١٧رقم٥١٥(

، تقریــــــــب التهــــــــذیب )١/٢٠٤(، الكاشــــــــف للــــــــذهبي )١/٥٢٠(تهــــــــذیب الكمــــــــال للمــــــــزي ) ٢(
  ).١٢٧رقم٨٦(

، تقریــــــــب التهــــــــذیب )١/٤٠٨(، الكاشــــــــف للــــــــذهبي )٩/٤٢٠(تهــــــــذیب الكمــــــــال للمــــــــزي ) ٣(
  ).٢٠٥١رقم٢١٨(



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٣٤ -

  :  اد
  . ة من أهل الحدیث بوضعهإسناده ضعیف، ومتنه منكر، بل حكم جماع  
 أحب خلق اهللا إلى اهللا، حتى من t)(وذلك أنه یفید أن علي بن أبي طالب   

، وألنه لم یأت من طریق نظیف، بل غالب طرقه من طریق )١()e(رسول اهللا 
الكذابین والمتهمین أو یكون فیه انقطاع فتجهل الواسطة؛ فمع نكارة المتن حكموا 

  .  بوضعه
  .)٢("ال یعرف لعثمان سماع من أنس" :قال البخاريوفیه انقطاع؛   
ًوأخشى أن یكون ذكر عثمان الطویل في حدیث الطیر وهما وذلك لسببین   ْ َ :  
أن المزي، لم یذكر في ترجمة زهیر بن معاویة، أنه روى عن عثمان  :األول  

ِ، فیحتمل أن یكون أحمد بن یزید وهم )٣(الطویل، ونص أنه روى عن حمید الطویل َ
  . ي تسمیته إلى عثمان الطویلف

                                                        
، منهـاج الـسنة )٢٣٣-١/٢٢٥(بـن الجـوزي العلـل المتناهیـة فـي األحادیـث الواهیـة ال: انظـر) ١(

، سلـــسلة )٨٠-١١/٧٥(، البدایـــة والنهایـــة البـــن كثیـــر )٣٨٥-٧/٣٧١(النبویـــة البـــن تیمـــة 
ـــاني  ـــضعیفة لأللب ـــث ال ـــم١٨٥-١٤/١٧٣(األحادی ـــوان تخـــریج )٦٥٧٥رق ـــاك رســـالة بعن ، وهن

ر اسـم حدیث الطیر، ضمن المكتبة الشاملة، تقع في ثالث وخمسین صفحة، إال أنه لـم یـذك
كاتبها، ثم وقفـت بعـد االنتهـاء مـن تحریـر مـا یتعلـق بروایـة  عثمـان الطویـل، علـى جـزء فیـه 

  .تخریج حدیث الطیر، لخلیفة الكواري، أجاد فیها وأفاد
: " بعــد دراســة مــستوعبة لطــرق حــدیث أنــس) ١٤/١٧٧(قــال األلبــاني فــي السلــسة الــضعیفة ) ٢(

رواي له عـن أنـس، ثـم سـرقه بعـض الوضـاعین االنقطاع، ال یدري ال: أصل الحدیث... لعل
ــوا علیــه أســانید - مــن الــشیعة والــضعفاء والمجهــولین مــنهم، أو المتعــاطفین معهــم - ، فركب

  ". كثیرة
  ).٩/٤٢١(تهذیب الكمال ) ٣(

أخرجـــه ابـــن المغـــازلي فـــي مناقـــب علـــي : جـــاء مـــن طریـــق حمیـــد الطویـــل عـــن أنــس:      تنبیــه
                                =. ل عن أنس بهمن طریق حمي الطوی) ١٨٩رقم٢٠٧(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٣٥ -

: هـ٣٦٥أن أن عثمان الطویل له حدیثان، قال الحافظ ابن عدي ت :الثاني  
  .)١("عثمان الطویل، عزیز المسند، إنما له هذا وآخر، عن أنس بن مالك"

  . ومراده بحدیث أنس؛ حدیث الصالة في شدة الحر، ال الطیر  
كر عثمان في هذه الروایة فسیتفاد مما سبق ترجیح احتمالیة أن یكون ذ  
ًوهما

  .  واهللا أعلم)٢(
ا  :  

حدثنا سفیان بن : ، قال)٤(، والعلل الكبیر)٣(والحدیث أخرجه الترمذي في السنن  
وكیع، حدثنا عبیداهللا بن موسى، عن عیسى بن عمر، عن السدي، عن أنس بن 

   .مالك نحوه
فه من حدیث السدي، إال هذا حدیث غریب، ال نعر" :هـ٢٧٩قال الترمذي ت  

  . من هذا الوجه
  ". وقد روي هذا الحدیث، من غیر وجه، عن أنس  

                                                                                                                                       

  . ًأن حمیدا الطویل رواه عن أنس) ٤/١٠٥(وذكر ابن األثیر في أسد الغابة =     
  .     لكنه ال یصح عن حمید الطویل؛ بل باطل

  ).٤/١٠٠(الكامل في ضعفاء الرجال ) ١(
 عثمان الطویل فلـم أعرفـه، أما: "حیث قال) ٢٩(ًخالفا لصاحب رسالة تخریج حدیث الطیر ) ٢(

  . زهیر، نا عثمان، عن حمید الطویل عن أنس: ولعله وقع سقط في السند، صوابه
وقــال أبــو . مجهــول: فـإذا كــان ذلــك كــذلك، فعثمــان هــو ابــن عبـد الــرحمن الجمحــي، قــال البخــاري

  ".لیس بالقوي یكتب حدیثه وال یحتج به: حاتم
ًه ترجمة، ولكن یظهر أن في السند وهما كما سبق هذا توجیه بعید؛ فعثمان  الطویل ل: قلت

  . تقریره
أبـــــــواب المناقــــــــب، ضـــــــمن أبــــــــواب مناقـــــــب علــــــــي بـــــــن أبــــــــي طالـــــــب رضــــــــي اهللا عنــــــــه ) ٣(

  ).٣٧٢١رقم٥/٦٣٦(
  ).ترتیب-٦٩٨رقم٣٧٤(العلل الكبیر ) ٤(



 ا   يا ن ا تو" ودرا "  
 

 - ٣٦ -

  ًسألت محمدا عن هذا الحدیث ؟ " :وقال الترمذي في العلل الكبیر  
  ".وجعل یتعجب منه!! وأنكره ! فلم یعرفه ؟  
سفیان بن وكیع أبو محمد الكوفي روى  :؛ فیه)١(ٕواسناده ضعیف، ومتنه منكر  
: هـ٨٥٢، وقال الحافظ ت"ضعیف": هـ٧٤٨ن ماجه، وقال عنه الذهبي تله اب

ًكان صدوقا، إال أنه ابتلي بوراقه، فأدخل علیه ما لیس من حدیثه، فنصح، فلم "
  .)٢("یقبل، فسقط حدیثه

هـ، روى له الجماعة، ٢١٣عبید اهللا بن موسى أبو محمد الكوفي ت :وفیه  
، "لم یرو عنه أحمد لذلك ! )٣(تحرقثقة، شیعي م": هـ٧٤٨وقال عنه الذهبي ت

  .)٤("ثقة، كان یتشیع": وقال الحافظ
ًوللحدیث متابعات، وشواهد كثیرة، ال تزیده إال وهنا وضعفا، فال یغتر بكثرة     ً

ًالطرق إذ كثرة الطرق لیست دلیال على صحة الحدیث
)٥( .  

                                                        

  ).٦٥٧٥رقم١٤/١٧٣(سلسلة األحادیث الضعیفة لأللباني : انظر) ١(
ـــذهبي )١١/٢٠٠(ي تهـــذیب الكمـــال للمـــز: انظـــر) ٢( ـــب التهـــذیب )١/٤٤٩(، الكاشـــف لل ، تقری

  ).٢٤٥٦رقم٢٤٥(
  ).١٤/١٧٥(السلسة الضعیفة لأللباني : انظر) ٣(
، تقریـب التهـذیب )٢/٤١٨(، المغنـي فـي الـضعفاء )١٩/١٦٤(تهذیب الكمال للمزي : انظر) ٤(

  ).٤٣٤٥رقم٣٧٥(
قـــه حیـــث قـــال فـــي النقـــد  الـــذي حـــسن الحـــدیث بمجمـــوع طر)~(ًخالفـــا للحـــافظ العالئـــي ) ٥(

وفـي . ٍلـه طـرق كثیـرة غالبهـا واه): "٥١-٤٩(الصحیح لمـا اعتـرض مـن أحادیـث المـصابیح 
ــاآلخر، ــسندین ب ــه، فیقــوى أحــد ال ــه ربمــا ینتهــي إلــى درجــة ... بعــضها مــا یعتبــر ب والحــق أن

ًوأما أن ینتهي إلى كونه موضوعا في جمیـع طرقـه . ًأو یكون ضعیفا یحتمل ضعفه. الحسن
  ". ولم یذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، واهللا أعلم.فال

  : وفاته أمران
     =. أن إسناده ال یصح من جمیع طرقه، كما نص علیه أهل العلم الذین سأنقل أقوالهم:األول
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كم من حدیث كثرت رواته، " :)١(هـ في نصب الرایة٧٦٢قال الزیلعي ت  
  ". الطیر: كحدیث! وتعددت طرقه، وهو حدیث ضعیف 

: هـ١٤٢٠والعلة في ذلك نكارة متنه، قال محمد ناصر الدین األلباني ت  
  .)٢( "منكر"

وقد تتابع األئمة النقاد من أهل الحدیث على استنكار حدیث الطیر، ورده   
  : وبیان بطالنه فمنهم

  : هـ٢٥٦إسماعیل البخاري تأمیر المؤمنین في الحدیث أبو عبد اهللا محمد بن  -
  .)٣("لهذا الحدیث طرق كلها مراسیل": قال
ال نعلم فیه ، وضعف، هذا الباب الروایة فیها لین" :هـ٣٢٢وقال العقیلي ت  

ًشیئا ثابتا   .)٤("وهكذا قال محمد بن إسماعیل البخاري. ً
  : هـ٢٦٤عبید اهللا بن عبد الكریم أبو زرعة الرازي ت :اإلمام الحافظ الناقد -

  .)٥("لیس فیه حدیث صحیح" :قال  
  : هـ٢٥٩محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي ت :اإلمام الحافظ الناقد -

                                                                                                                                       

 أن متن الحدیث منكر، وقـد أسـهب فـي بیـان نكارتـه، وعـدم صـحته، شـیخ اإلسـالم ابـن :الثاني=
ــة  ــ)~(تیمی سلــسلة األحادیــث الــضعیفة : وانظــر). ٣٨٥-٧/٣٧١(سنة النبویــة  فــي منهــاج ال

  ).٦٥٧٥رقم١٨٥-١٤/١٧٣(لأللباني 
ــیس شــرطا  ــاب الموضــوعات ل ــم إن ذكــره فــي كت ــك فقــد ذكــره ابــن الجــوزي فــي العلــل ! ًث ومــع ذل

  .، وحكم علیه بالضعف الشدید، ونقل حكم ابن طاهر علیه بالوضع)٢٣٤-١/٢٢٥(المتناهیة 
  ).١٤/١٨١(السلسلة الضعیفة لأللباني : نظرو). ١/٣٥٩) (١(
  ).٦٥٧٥رقم١٨٥-١٤/١٧٣(السلسة الضعیفة ) ٢(
  ).٧٥(المعلم بشیوخ البخاري ومسلم البن خلفون ) ٣(
  ).١/٤٦(الضعفاء الكبیر ) ٤(
  ).٢/٦٩٢(الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ) ٥(
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  .)١("غریب": قال
  : هـ٢٩٢أحمد بن عمرو أبو بكر البزار البصري ت :اإلمام الحافظ الناقد -

  .)٢("قد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فلیس بالقوي" :قال  
  : هـ٣٢٢محمد بن عمرو أبو جعفر العقیلي المكي  :ناقداإلمام الحافظ ال -

  .)٣("طرق هذا الحدیث، فیها لین"  :قال
   .هـ٤٤٦الخلیل بن عبد اهللا أبو یعلى الخلیلي ت: القاضي العالمة الحافظ -

إسماعیل بن سلمان : رواه الضعفاء مثل. ما روى في حدیث الطیر ثقة" :قال  
  .)٤("الحدیثویرده جمیع أئمة ، األزرق، وأشباهه

  : هـ٥٠٧محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي ت :الحافظ الجوال الرحال -
حدیث الطائر موضوع، إنما یجيء من سقاط أهل الكوفة، عن " :قال  

  .)٥("المشاهیر، والمجاهیل، عن أنس وغیره
  : هـ٧٢٨شیخ اإلسالم أحمد بن عبد السالم أبو العباس ابن تیمیة الحراني ت -

ائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم، والمعرفة حدیث الط" :قال  
  .)٦("بحقائق النقل

الحافظ العالمة المحقق إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء الدمشقي  -
  : هـ٧٧٤ت

                                                        

ــــم٥/٦٣٦) (١( ــــب أي). ٣٧٢١رق ــــث ومــــراده بغری ــــسلة األحادی ــــي سل ــــاني ف ــــال األلب  ضــــعیف؛ ق
  ".أن إسناده ضعیف: فقط، فإنما یعني" حدیث غریب : "لو قال): "٢/١٨٥(الضعیفة 

  ).١٤/٨٠(المسند ) ٢(
  .ًوسبق أیضا قوله عند نقل قول البخاري). ٤/١٨٨(الضعفاء الكبیر ) ٣(
  ).١/٤٢٠(اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث ) ٤(
  ).١/٢٣٣(زي في العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة نقله ابن الجو) ٥(
  ).٧/٣٧١(منهاج السنة النبویة ) ٦(
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هذا الحدیث، قد صنف الناس فیه، وله طرق " :هـ٧٧٤قال ابن كثیر ت  
: ثم ذكرها وقال.. .متعددة، وفي كل منها نظر، ونحن نشیر إلى شيء من ذلك

وقال شیخنا . فهذه طرق متعددة، عن أنس بن مالك، كل منها فیه ضعف ومقال"
ًأبو عبد اهللا الذهبي في جزء جمعه في هذا الحدیث بعد ما أورد طرقا متعددة نحوا  ً

ثم قال بعد أن ذكر ... .ویروى هذا الحدیث من وجوه باطلة أو مظلمة: مما ذكرنا
ًعون نفسا، أقربها غرائب ضعیفة، وأردؤها طرق الجمیع بضعة وتس: الجمیع
  . مفتعلة، وغالبها طرق واهیة)١(مختلفة

أبو بكر بن مردویه، ؛ وقد جمع الناس في هذا الحدیث مصنفات مفردة، منهم  
والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان، فیما رواه شیخنا أبو عبد اهللا 

لفاظه ألبي جعفر ابن جریر الطبري ًالذهبي، ورأیت فیه مجلدا في جمع طرقه وأ
ًالمفسر صاحب التاریخ، ثم وقفت على مجلد كبیر في رده وتضعیفه سندا ومتنا  ً

  .)٢("واهللا أعلم. للقاضي أبي بكر الباقالني المتكلم
  
  

                                                        

  ).مختلقة(كذا في المطبوع، ولعل الصواب ) ١(
  ).٨٣-١١/٨١(البدایة والنهایة ) ٢(
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 املبحث الرابع
:ما رواه عثمان الطويل عن أبي العالية قوله  

  أثر موقوف على أبي العالية
  

، ومن طریقه أبو نعیم في حلیة )١(بة في المصنفأخرج ابن أبي شی  
  )٣(، ومن طریق أبي نعیم أخرجه ابن العدیم في بغیة الطلب)٢(األولیاء

   )٤(وأخرجه هناد السري في الزهد  
)٥(وأحمد بن حنبل في الزهد  

    
قال لي ، ثنا أبو معاویة، عن لیث، عن عثمان، عن أبي العالیة قال :قالوا  

  ".تعمل لغیر اهللا، فیكلك اهللا إلى من عملت لهال " : أصحاب محمد
َْلیــث بـــن أبــي ســلیم ت :ٕواســناده ضــعیف؛ فیــه   هـــ ، روى لــه الجماعـــة إال ١٤٨ُ

. )٦("ًصـدوق اخـتلط جـدا ولـم یتمیـز حدیثـه فتـرك": ًالبخاري فتعلیقا وقال عنه الحـافظ
  .)٧("ضعیف": ًوقال أیضا

  .ٕعثمان الطویل؛ مقبول إذا توبع واال فلین :وفیه  
  : وقد اضطرب فیه لیث؛ فرواه عن أبي العالیة ولم یذكر عثمان  

                                                        

  ).٣٥٣٨٤رقم٧/٢٠٧) (١(
)٢/٢٢٠) (٢.(  
)٨/٣٦٨٩) (٣.(  
)٢/٤٣٥) (٤.(  
)٣٩) (٥.(  
  ).٨١٧٥٧٢١(تقریب التهذیب ) ٦(
  ).٢/٦٠(موافقة الخبر الخبر ) ٧(
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نا : ، قال)٢(، واإلخالص والنیة)١(فأخرجه ابن أبي الدنیا في التوكل على اهللا  
اجتمع إلي ": إسحاق بن إسماعیل، نا جریر، عن لیث، عن أبي العالیة، قال

د به غیر اهللا؛ فیجعل ًال تعمل عمال تری" یا أبا العالیة، : أصحاب محمد، فقالوا
یا أبا العالیة، : واجتمع إلي أصحاب محمد، فقالوا: قال. اهللا ثوابك على ما أردت

  ". ال تتكلن على غیر اهللا؛ فیكلك اهللا إلى من اتكلت علیه
  
  

                                                        

  ).٣٨رقم٦٤) (١(
  ).٥٥رقم٧١) (٢(
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A  
  

  : أ ا وات
َّالحمد هللا الذي مـن علـي باالنتهـاء مـن البحـث، بعـد أن مـن علـي باالبتـداء    َّ فیـه، َّ

واصــــلي وأســــلم علــــى نبینــــا محمــــد المبعــــوث رحمــــة للعــــالمین، وعلــــى آلــــه وصــــحبه 
  .الطیبین الطاهرین

  : فأسجل في نهایة المطاف أبرز النتائج والتوصیات: أما بعد
  .أهمیة جمع مرویات الرواة المقلین، وتحریر صحة الروایة عنهم -
ًر أنــه أدرك جــزءا لـم أقــف علــى ســنة والدة عثمــان الطویـل، وال وفاتــه، لكــن یظهــ -

  .ًمن القرن األول، وجزءا من القرن الثاني
 . لیس بجرح، ویدل على عدم الضعف المطلق: اصطالح شیخ -
عثمـــان بـــن خالـــد : ٍهنـــاك راو آخـــر، یوفـــق اســـمه ولقبـــه عثمـــان الطویـــل، واســـمه -

ًالطویـل، وهــو معتزلـي ومتــأخر عـن عثمــان الطویـل قلــیال، فمیزتـه عنــه؛ لیعــرف 
  . تفق والمفترقفهو من باب الم

األقرب فـي حـال عثمـان الطویـل، أنـه مقبـول علـى اصـطالح الحـافظ ابـن حجـر  -
 . في التقریب

  .لم یسمع عثمان الطویل من أنس بن مالك -
 .لقلة روایة الراوي أسباب، منها قلة حدیثه، وعدم تحدیثه -
، t)(أحـــدهما مـــن مـــسند أبـــي بكـــر الـــصدیق : روى عثمـــان حـــدیثین ضـــعیفین -

 . t)(ند أنس بن مالك واآلخر من مس
 .حدیث الطیر: ال یثبت أن عثمان الطویل روى الحدیث المنكر -
  .حدیث منكر مكذوب، حكم بذلك األئمة النقاد: حدیث الطیر -



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٤٣ -

وقفـــت علـــى أثـــر، یرویـــه عثمـــان الطویـــل عـــن أبـــي العالیـــة مـــن قولـــه، وال یثبـــت  -
 . عنه

  

  : وأو   ا ر
،  عـن طریـق مـشروع علمـي "عزیز الحـدیث: ین بـجمع أحادیث الرواة الموصوف -

 .  كما أوصت بذلك الباحثة ابتسام شعیب.تتبناه إحدى الجامعات
  .تتبع الرواة الذین لهم وصف معین، ممن وصفهم المحدثون بأنه یجمع حدیثه -
 . العمل على إخراج وتحقیق ما لم یحقق من كتب الحدیث والرجال -
ًتـب الحدیثیـة مــرة أخـرى؛ نظـرا لنفادهـا مــن العمـل علـى إعادىـة تحقیــق بعـض الك -

المكتبات وندرتها، أو لسوء إخراجها، ككتاب كفایة الطالب فـي مناقـب علـي بـن 
  .أبي طالب للكنجي
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Fو K  
 

  . طبعة الملك فهد بالمدینة النبویة.روایة حفص عن عاصم :القرآن الكریم -
ومة، لعبید اهللا بن محمد اإلبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ومجانبة الفرق المذم - ١

عثمان األثیوبي، دار الرایة الریاض، : هـ، تحقیق٣٨٧بن بطة الحنبلي ت
  .هـ١٤١٨الطبعة الثانیة، 

إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، ألحمد بن أبي بكر البوصیري  - ٢
  .هـ١٤٢٠األولى، : الریاض، الطبعة–هـ، دار الوطن ٨٤٠ت

هـ، ٢٧٢ر وحدیثه، لمحمد بن إسحاق الفاكهي تأخبار مكة في قدیم الده - ٣
الثانیة، :  بیروت، الطبعة–عبدالملك بن دهیش، دار خضر : تحقیق
   .هـ١٤١٤

هـ، ٢٨١اإلخالص والنیة، لعبد اهللا بن محمد ابن أبي الدنیا البغدادي ت - ٤
  .هـ١٤١٣األولى:  بیروت، الطبعة-إیاد الطباع، دار البشائر : تحقیق

ألبي یعلى الخلیل بن عبداهللا الخلیلي : لماء الحدیثاإلرشاد في معرفة ع - ٥
 -هـ، مكتبة الرشد ١٤٠٩محمد سعید، الطبعة األولى : هـ، تحقیق٤٤٦ت

  .الریاض
لمحمد ناصر الدین األلباني : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل - ٦

  . المكتب اإلسالمي.هـ١٣٩٩هـ، الطبعة األولى ١٤٢٠ت
مشهورین من حملة العلم بالكنى، لیوسف بن عبداهللا ابن االستغناء في معرفة ال - ٧

 دار .هـ١٤٠٥عبداهللا السوالمة،  الطبعة األولى : هـ، تحقیق٤٦٣عبدالبر ت
  . الریاض- ابن تیمیة 
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دار إحیاء التراث .أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر الشیباني ط - ٨
  .بیروت-العربي  

 الطبعة .الدكتور سعدي الهاشمي: حقیقأسئلة البرذعي ألبي زرعة الرازي، ت - ٩
  .هـ دار الوفاء ـ المنصورة، ومكتبة ابن القیم ـ المدینة النبویة١٤٠٩الثانیة 

ألحمد بن علي بن حجر العسقالني، تحقیق : اإلصابة في تمییز الصحابة -١٠
  .محمد البجاوي،تصویر دار المعرفة

ار العلم للمالیین  د.م١٩٨٠لخیر الدین الزركلي، الطبعة السادسة : األعالم -١١
  .بیروت-

إكمال تهذیب الكمال في أسماء الرجال، لعالء الدین مغلطاي الحنفي  -١٢
عادل بن محمد وأسامة بن إبراهیم، الطبعة األولى عام : هـ، تحقیق٧٦٢ت

  . مكة-هـ، مكتبة نزار الباز ١٤٢٢
الدكتور :  مسندالبزار، ألحمد بن عمرو البزار، تحقیق–البحر الزخار  -١٣

 -هـ، مكتبة العلوم والحكم ١٤٠٩الطبعة األولى . لرحمن زین اهللامحفوظ ا
  .المدینة المنورة

: هـ، تحقیق٧٧٤البدایة والنهایة، إلسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي ت -١٤
  .هـ١٤١٨األولى، :  مصر، الطبعة–عبداهللا التركي، دار هجر 

ة، كمال الدین عمر بن أحمد بن أبي جراد: بغیة الطلب في تاریخ حلب -١٥
  .  بیروت-سهیل زكار، دار الفكر : تحقیق

 بیروت، –هـ، دار الهالل ٢٥٥البیان والتبیین، لعمرو بن بحر الجاحظ ت -١٦
  . هـ١٤٢٣عام النشر 

َّتاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد الزبیدي ت -١٧ ّ هـ، ١٢٠٥ّ
  دار الهدایة
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. مد نور سیفأحمد مح:  تحقیق.لیحیى بن معین،  بروایة الدوري : التاریخ -١٨
مكة - جامعة الملك عبدالعزیز، كلیة الشریعة .هـ١٣٩٩الطبعة األولى 

    . المكرمة
َتاریخ اإلسالم ووفیات المشاهیر واألعالم، لمحمد بن أحمد الذهبي  -١٩ َ َ

ّبشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى : هـ، تحقیق٧٤٨ت
  .  م٢٠٠٣

-م١٩٩٤ الطبعة األولى .خاريلمحمد بن إسماعیل الب: التاریخ الكبیر -٢٠
 تصویر دار الكتب . الهند-  مطبعة دار المعارف العثمانیة .م ١٩٨٧
  .بیروت- العلمیة 

 الطبعة .فهیم محمد شلتوت:  تحقیق.لعمر بن شبة النمري: تاریخ المدینة -٢١
   . القاهرة-  تصویر مكتبة ابن تیمیة .األولى

هـ، ١٣٩١طبعة األولى  ال.تاریخ بغداد، ألحمد بن علي الخطیب البغدادي -٢٢
  . القاهرة-مكتبة الخانجي 

ألبي القاسم علي بن الحسین بن هبة اهللا الشافعي  ابن : تاریخ دمشق -٢٣
تحقیق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بیروت، الطبعة : عساكر
   .هـ١٤١٥األولى 

  . تخریج حدیث الطیر، لم یذكر مؤلفه، ضمن المكتبة الشاملة -٢٤
هـ، ١٤١٩لیحیى الشهري، الطبعة األولى عام : ویلتسمیة من لقب بالط -٢٥

  . الریاض–أضواء السلف 
محمود : هـ، تحقیق٣٨٢تصحیفات المحدثین، للحسن بن عبدالعسكري ت -٢٦

  . هـ١٤٠٢األولى، :  القاهرة، الطبعة–میرة، المطبعة العربیة الحدیثة 
  .معالم التنزیل= تفسیر البغوي  -
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صغیر : هـ تحقیق٨٥٢عسقالني تألحمد بن ابن حجر ال: تقریب التهذیب -٢٧
  ..دار العاصمة ـ الریاض. هـ١٤١٦الباكستاني، الطبعة األولى 

  بحاشیة المستدرك .لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تلخیص المستدرك -٢٨
  .بیروت-تصویر دار المعرفة 

 الطبعة .محمود شاكر:  تحقیق.لمحمد بن جریر الطبري: تهذیب اآلثار -٢٩
  . ـ القاهرة مطبعة المدني.األولى

:  تحقیق.تهذیب الكمال في أسماء الرجال، لیوسف بن عبدالرحمن المزي -٣٠
  .بیروت-هـ، مؤسسة الرسالة ١٤١٣بشار عواد، الطبعة الثانیة 

محمد عوض، : هـ، تحقیق٣٧٠تهذیب اللغة، لمحمد بن أحمد األزهري ت -٣١
  .م٢٠٠١األولى، :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

ى اهللا ألبي بكر عبداهللا بن محمد ابن أبي الدنیا القرشي التوكل عل -٣٢
هـ، دار ١٤٠٧جاسم الدوسري، الطبعة األولى عام : هـ، تحقیق٢٨١ت

  . بیروت–البشائر اإلسالمیة 
 برنامج -هـ، ٣٨٦الثالث من الفوائد المنتقاة، لعلي بن عمر الحربي ت -٣٣

  م  ٢٠٠٤األولى، : جوامع الكلم، الطبعة
 ابن الصواف، لمحمد بن أحمد ابن الصواف البغدادي الثاني من أجزاء -٣٤

   .م٢٠٠٤األولى، : هـ، برنامج جوامع، الطبعة٣٥٩ت
الدكتور محمد :  تحت مراقبة.ألبي حاتم محمد بن حبان البستي: الثقات -٣٥

 مطبعة مجلس دائرة .١٤٠٣هـ ـ ١٣٩٣الطبعة األولى . عبدالمعید خان
  .المعارف العثمانیة ـ الهند

: لخلیل بن كیكلدي العالئي، تحقیق: ل في أحكام المراسیلجامع التحصی -٣٦
هـ، عالم الكتب، مكتبة ١٤٠٧حمدي عبدالمجید السلفي، الطبعة الثانیة 

   .بیروت- النهضة الحدیثة 
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مصطفى : محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: الجامع الصحیح المختصر -٣٧
  . بیروت-هـ، دار ابن كثیر ١٤٠٧البغا، الطبعة الثالثة عام 

الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیه العمل،  -٣٨
أحمد شاكر، دار إحیاء : هـ، تحقیق٢٧٩لمحمد بن عیسى الترمذي ت

  .بیروت- التراث العربي 
هـ، ٣٢٧لعبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي ت : الجرح والتعدیل -٣٩

  . الهند- العثمانیة هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف١٣٧١الطبعة األولى 
بدر البدر، الطبعة األولى : تحقیق.ألبي بكر القطیعي: جزء األلف دینار -٤٠

  .هـ، دار النفائس ـ الكویت١٤١٤
لخلیفة الكواري، الطبعة األولى عام : جزء فیه تخریج حدیث الطیر -٤١

    . الریاض-هـ، دار العاصمة ١٤٣٣
رمزي : ، تحقیقهـ٣٢١جمهرة اللغة، محمد بن الحسن بن درید األزدي ت -٤٢

  . بیروت- م، دار العلم للمالیین ١٩٨٧منیر بعلبكي، الطبعة األولى عام 
حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ألحمد بن عبداهللا األصبهاني، دار أم  -٤٣

  . القاهرة-القرى للطباعة والنشر 
ّالدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لجالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر  -٤٤ ِّ

  .هـ١٤٠٣ّالسیوطي، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، 
: هـ، تحقیق٤٥٨دالئل النبوة، ألبي بكر أحمد بن الحسین البیهقي ت  -٤٥

  .هـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت١٤٠٥ الطبعة األولى .عبدالمعطي قلعجي
لمحمد : لضعفاء والمتروكین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لیندیوان ا -٤٦

حماد األنصاري، مكتبة النهضة : هـ، تحقیق٧٤٨بن أحمد الذهبي ت
  .  مكة المكرمة- الحدیثة 
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ذخیرة الحفاظ المخرج على الحروف واأللفاظ، لمحمد بن طاهر المقدسي  -٤٧
هـ، دار ١٤١٦ عبدالرحمن الفریوائي، الطبعة األولى عام: هـ، تحقیق٥٠٧ت

   الریاض - السلف 
 .هـ٤٣٠ذكر أخبار أصبهان، ألبي نعیم أحمد بن عبداهللا األصبهاني ت  -٤٨

 تصویر الدار العلمیة ـ .م١٩٣٤هـ ـ ١٩٣١ یریل، لیدن.سفن دیررنغ: نشره
  .هـ١٤٠٥الهند 

ًذكر األقران وروایاتهم عن بعضهم بعضا، ألبي الشیخ عبداهللا بن محمد  -٤٩
 -هـ، دار الكتب العلمیة ١٤١٧لطبعة األولى عام هـ، ا٣٦٩األصبهاني ت

   .بیروت
. عبدالرحمن بن عبدالجبار الفریوائي:  تحقیق.هـ٢٤٣لهناد السري ت: الزهد -٥٠

  . الكویت- دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي .هـ١٤٠٦الطبعة األولى 
محمد جالل شرف، دار النهضة : الزهد ألحمد بن محمد بن حنبل، تحقیق -٥١

  .العربیة
هـ، ١٤٢١لمحمد ناصر الدین األلباني ت: ة األحادیث الضعیفةسلسل -٥٢

  .الریاض- مكتبة المعارف .هـ١٤١٢الطبعة األولى 
مكتب تحقیق التراث اإلسالمي، الطبعة : ألحمد النسائي، تحقیق: السنن -٥٣

  . بیروت- هـ، دار المعرفة ١٤١٢الثانیة عام 
خالد العلمي، الطبعة السنن، لعبد اهللا بن عبدالرحمن الدارمي، فواز زمرلي و -٥٤

  . القاهرة- هـ، دار الریان ١٤٠٧األولى عام 
  . بیروت- سنن الترمذي، تحقیق أحمد شاكر، دار إحیاء التراث العربي -٥٥
: هـ تحقیق٢٧٥سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود سلیمان السجستاني ت -٥٦

  .هـ١٤١٨ الطبعة األولى .ط مؤسسة الریان ـ بیروت.البستوي
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وسف السهمي للدارقطني وغیره من المشایخ في الجرح سؤاالت حمزة بن ی -٥٧
هـ، ١٤٠٤موفق بن عبداهللا بن عبدالقادر، الطبعة األولى : والتعدیل، تحقیق
   . الریاض- مكتبة المعارف 

شعیب : هـ، تحقیق٧٤٨سیر أعالم النبالء، لمحمد بن أحمد الذهبي ت  -٥٨
  .هـ١٤١٤ عام  بیروت، الطبعة العاشرة- األرناؤوط وغیره، مؤسسة الرسالة 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألبي القاسم هبة اهللا بن الحسن  -٥٩
 الریاض، الطبعة األولى، -أحمد الغامدي، دار طیبة : الاللكائي، تحقیق

  .هـ١٤٠٩
لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ابن رجب، : شرح علل الترمذي -٦٠

 - مكتبة المنار .هـ١٤٠٧ الطبعة األولى .همام عبدالرحیم سعید: تحقیق
  .األردن

   .الجامع المسند= صحیح البخاري  -
   .المسند الصحیح= صحیح مسلم  -

عبدالمعطي قلعجي، الطبعة :  تحقیق.لمحمد بن عمرو العقیلي: الضعفاء -٦١
  .هـ  دار الكتب العلمیة ـ بیروت١٤٠٤األولى 

 .إحسان عباس: تحقیق: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي: الطبقات الكبرى -٦٢
  .تصویر دار صادر ـ بیروت

. طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیها، لعبد اهللا بن محمد األصبهاني -٦٣
هـ، مؤسسة ١٤٠٧دراسة وتحقیق عبدالغفور البلوشي، الطبعة األولى 

  . بیروت- الرسالة 
حمزة : بترتیب أبي طالب القاضي، تحقیق ودراسة: العلل الكبیر للترمذي -٦٤

  .هـ مكتبة األقصى ـ عمان١٤٠٦دیب، الطبعة األولى 
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: تحقیق. هـ٥٩٧البن الجوزي ت: العلل المتناهیة في األحادیث الواهیة -٦٥
  .إرشاد الحق، الطبعة إدارة ترجمان السنة ـ الهور

: العلل ومعرفة الرجال، ألحمد بن محمد بن حنبل روایة ابنه عبداهللا، تحقیق -٦٦
  .مي ـ بیروتهـ المكتب اإلسال١٤٠٨وصي اهللا عباس، الطبعة األولى 

مراقبة محمد : غریب الحدیث، ألبي عبید القاسم بن سالم الهروي، تحقیق -٦٧
هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ١٣٨٤معید خان، الطبعة األولى 

  .ـ الهند
فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ألحمد بن ابن حجر العسقالني  -٦٨

لدین الخطیب، محب الدین الخطیب، وراجعه محب ا: هـ، تحقیق٨٥٢ت
  . دار المعرفة ـ بیروت- الطبعة السلفیة 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  -٦٩
 المدینة -محمود بن شعبان وغیره، مكتبة الغرباء : هـ، تحقیق٧٩٥ت

  . هـ١٤١٧األولى : النبویة، الطبعة
: هـ، تحقیق٥٠٩ّي تالفردوس بمأثور الخطاب، لشیرویه بن شهردار الدیلم -٧٠

  .هـ١٤٠٦األولى، :  بیروت، الطبعة–سعید زغلول، دار الكتب العلمیة 
لمحمد بن أحمد بن : الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة -٧١

 - دار القبلة .هـ١٤١٣الطبعة األولى . محمد عوامة: عثمان الذهبي تحقیق
  . مؤسسة علوم القرآن

: هـ، تحقیق٣٦٥د اهللا بن عدي الجرجاني ت الكامل في ضعفاء الرجال، لعب -٧٢
  .هـ١٤٠٩ بیروت، الطبعة الثالثة -یحیى مختار غزاوي، دار الفكر 

كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، محمد بن یوسف الكنجي  -٧٣
 –هـ، دار إحیاء تراث أهل البیت ١٤٠٤هـ، الطبعة الثالثة عام ٦٥٨ت

  . إیران
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ألفعال، لعلي بن حسام الدین المتقي الهندي كنز العمال في سنن األقوال وا -٧٤
 بیروت، - بكري حیاني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة: هـ، تحقیق٩٧٥ت

  .هـ١٤٠١الطبعة الخامسة، 
نظر محمد، الطبعة : لمحمد بن أحمد الدوالبي، تحقیق: الكنى واألسماء -٧٥

  .بیروت- هـ، دار ابن حزم١٤٢١األولى عام 
لجالل الدین عبدالرحمن السیوطي ت لب اللباب في تحریر األنساب،  -٧٦

هـ، ١٤١١محمد أحمد وأشرف أحمد، الطبعة األولى عام : هـ، تحقیق٩١١
  . بیروت-دار الكتب العلمیة 

: هـ، تحقیق٨٥٢لسان المیزان، ألحمد بن علي بن حجر العسقالني ت  -٧٧
 حلب، الطبعة األولى -عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمیة 

  .هـ١٤٢٣
هـ، ٣٣٣لمجالسة وجواهر العلم، ألبي بكر أحمد بن مروان الدینوري تا -٧٨

 - هـ، دار ابن حزم ١٤١٩مشهور سلمان، الطبعة األولى عام : تحقیق
  .بیروت

مجمع بحار األنوار في غرائب التنزیل ولطائف األخبار، لمحمد طاهر بن  -٧٩
 هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف٩٨٦ََِّعلي الصدیقي الهندي الفتني ت

  . هـ١٣٨٧العثمانیة، الطبعة الثالثة، 
: هـ، تحقیق٣٢٧المراسیل، ألبي محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي ت  -٨٠

  . بیروت-هـ، مؤسسة الرسالة ١٤١٨شكر اهللا قوجاتي، الطبعة الثانیة 
ألبي عبداهللا محمد بن عبداهللا الحاكم : المستدرك على الصحیحین -٨١

 . دائرة المعارف العثمانیة ـ الهندهـ١٣٣٤ الطبعة األولى عام .النیسابوري
  .تصویر دار المعرفة

  .هـ القاهرة١٣١٣الطبعة األولى : المسند لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل -٨٢
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هـ، ٢٩٢ـ٢٠٢ألبي بكر أحمد بن علي المروزي : مسند أبي بكر الصدیق -٨٣
  .هـ١٣٩٣حققه شعیب األرناؤوط، الطبعة الثانیة 

   .البحر الزخار= مسند البزار  -
، )e(سند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا الم -٨٤

محمد فؤاد عبدالباقي، دار : هـ، تحقیق٢٦١لمسلم بن الحجاج النیسابوري ت
  .  بیروت–إحیاء التراث العربي 

: هـ، تحقیق٢٣٥أبي بكر عبداهللا بن أبي شیبة الكوفي ت : المصنف تألیف -٨٥
  . بیروت- ، دار الكتب العلمیة هـ١٤١٦محمد شاهین، الطبعة األولى عام 

ثروت : هـ، تحقیق٢٧٦المعارف، لعبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ت -٨٦
الثانیة، :  القاهرة، الطبعة-عكاشة، الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  .م١٩٩٢
ألبي محمد الحسین بن مسعود الفراء  : معالم التنزیل في التفسیر والتأویل -٨٧

  .هـ دار الفكر ـ بیروت١٤٠٥م اإلمام البغوي، طبعة عا
المعجم الصغیر لرواة اإلمام ابن جریر الطبري، ألكرم بن محمد الفالوجي،  -٨٨

  . دار ابن عفان، القاهرة-الدار األثریة، األردن 
حمدي عبدالمجید :  تحقیق.المعجم الكبیر، لسلیمان بن أحمد الطبراني -٨٩

  . ـ بغدادهـ الدار العربیة للطباعة١٣١٩ الطبعة األولى .السلفي
 هـ، ٦٣٦المعلم بشیوخ البخاري ومسلم، لمحمد بن إسماعیل بن خلفون ت -٩٠

  . بیروت، الطبعة األولى–عادل بن سعد، دار الكتب العلمیة : تحقیق
عبدالسالم :  تحقیق.ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا: مقاییس اللغة -٩١

        . تصویر دار الكتب العلمیة ـ بیروت.محمد هارون
لي بن أبي طالب، ألبي الحسن علي بن محمد الواسطي ابن مناقب ع -٩٢

هـ، ١٤٢٤تركي الوادعي، الطبعة األولى عام : هـ، تحقیق٤٨٣المغازلي ت 
  . صنعاء-دار اآلثار 
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أحمد بن : منهاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة والقدریة تألیف -٩٣
ة الثانیة محمد رشاد سالم، الطبع: هـ، تحقیق٧٢٨عبدالسالم ابن تیمیة ت 

  .هـ، مكتبة ابن تیمیة١٤٠٩عام 
موافقة الخبر الخبر في تخریج أحادیث المختصر، ألحمد ابن حجر  -٩٤

حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، الطبعة : هـ، تحقیق٨٥٢العسقالني ت
  . الریاض-هـ، مكتبة الرشد١٤١٢األولى 

 المعنعن موقف اإلمامین البخاري ومسلم من اشتراط اللقیا والسماع في السند -٩٥
  .  الریاض–بین المتعاصرین، لخالد الدریس، مكتبة الرشد 

لمحمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان : میزان االعتدال في نقد الرجال -٩٦
 دار المعرفة .هـ١٤١٢ الطبعة األولى .علي محمد البجاوي:  تحقیق.الذهبي

  . بیروت-
ن یوسف لجمال الدین عبداهللا ب: نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة -٩٧

 الطبعة األولى . الهند- أعضاء المجلس العلمي بدابهیل :  تحقیق.الزیلعي
  . القاهرة-دار المأمون . م١٩٨٣

النقد الصحیح لما اعترض من أحادیث المصابیح، لخلیل بن كیكلدي  -٩٨
  هــ١٤٠٥هـ، تحقیق عبدالرحمن القشقري، الطبعة األولي ٧٦١العالئي ت

لمجد الدین المبارك بن محمد الجزري  :النهایة في غریب الحدیث واألثر -٩٩
 الطبعة الثانیة .طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي:  تحقیق.ابن األثیر

  .هـ دار الفكر١٣٩٩
       : الوافي بالوفیات، لصالح الدین خلیل بن ایبك الصفدي، اعتناء -١٠٠

 . بیروت- دیدرینغ، دار صادر .س
البتسام بنت عبداهللا شعیب ًوصف العزیز للراوي والمروي جمعا ودراسة،   -١٠١

   . جامعة أم القرى–الحسیني، رسالة ماجستیر بقسم الكتاب والسنة 
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  فهرس املوضوعات
  

  

  ا  اع

  ٣  المقدمة

  ٤  تسمیة البحث

  ٤  سبب اختیاره 

  ٥  أهمیة الموضوع 

  ٦  خطة البحث

  ٦  المنهج الذي سلكته في البحث 

  ٨  ملخص البحث بالعربي 

  ٩  حث باإلنجلیزيملخص الب

  ١٠  ترجمة عثمان الطویل البصري :المبحث األول

  ١٢  أقوال العلماء فیه

  ١٣  "عزیز المسند" :معنى قول ابن عدي

  ١٤  خالصة الحكم على حدیث عثمان الطویل 

  ١٥  موقف المحدثین من الراوي قلیل الحدیث

  ١٦  قصة للحسن البصري حضرها عثمان الطویل :فائدة

  ١٩   t)(ما رواه من مسند أبي بكر الصدیق  :نيالمبحث الثا
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  ١٩  ..."..ًللظاعن ركعتان، وللمقیم أربعا" :t)( حدیث أبي بكر

  ٢٨  t)(ما رواه من مسند أنس بن مالك  :المبحث الثالث

  ٢٨  ... ".. في الرمضاء)e(كنا نصلي مع النبي " :حدیث أنس

  ٣٢  ".اللهم ائتني بأحب خلقك إلیك": حدیث الطیر

  ٤٠  ما رواه عن أبي العالیة من قوله :لمبحث الرابعا

  ٤٢  أهم النتائج والتوصیات  :الخاتمة

  ٤٤  المصادر والمراجع 

  ٥٥  فهرس الموضوعات 
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