
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه
وصحبــه ومــن وااله وبعــد ،فهــذه مطويــة مفيــدة موســومة
بــــــ (تطبيقــات حديثيــة).
مثال للصحيح:
"ح َّدثَ َنــا َع ْبـ ُد َّ
للاِ ْبـ ُـن ُسـ َل ْي َم َان ْبـ ِن
قــال الدارقطــي يف ســننهَ :
ـوب.
ْال َْشـ َـع ِث .ثنــا ِزيَـ ُ
يلَ .عـ ْـن أ َ ُّيـ َ
ـاد ْبـ ُـن أ َ ُّيـ َ
ـوب .ثنــا إ ِْسـ َـما ِع ُ
َعـ ْـن أ َ ِبــي ِق َلبَــةَ.
ــن ا ْل ُح َو ْيــ ِر ِث َم ْســ ِج َدنَا
ــالَ :ج َاءنَــا أ َبُــو ُســ َل ْي َم َان َما ِل ُ
قَ َ
ــك ْب ُ
ــالَ :و َّ ِ
الص َــا َةَ ،و َل ِك ِّــي أ ُ ِريــ ُد أ َْن
للا َل َُصلِّــي َو َمــا أ ُ ِريــ ُد َّ
َف َق َ
ــول َّ
للاِ َصلَّــى هللاُ َع َل ْيــ ِه َو َســل ََّم
ــف َرأ َْي ُ
أ ُ ِريَ ُك ْــم َك ْي َ
ــت َر ُس َ
ـالَ " :ف َق َعـ َـد ِف َّ
الر ْك َع ـةِ ْالُو َلــى ِحـ َ
يُ َص ِّلــيَ ،قـ َ
ـن َر َفـ َـع َرأ َْســهُ
ــر ِة".
الس ْ
ــن َّ
ــج َد ِة ْال َِخ َ
ِم َ
يح ثَاب ٌِت " .اهـ
َه َذا إ ِْس َنادٌ َص ِح ٌ
حال الرواة:
• َع ْبـ ُد َّ ِ
للا ْبـ ُـن ُسـ َل ْي َم َان ْبـ ِن ْال َْشـ َـع ِث ،هــو ابــن أبــي داود،
وهــو ثقــة .قــال يف لســان امليــزان" :الحافــظ الثقــة صاحــب
التصانيــف .وثقــه الدارقطــي فقــال :ثقــة إال أنــه كثــر
الخطــأ يف الــكالم علــى الحديث.وذكــره ابــن َع ـ ِدي فقــال:
لــوال مــا شــرطنا وإال ملــا ذكرتــه إلــى أن قــال :وهــو معــروف
بالطلــب وعامــة مــا كتــب مــع أبيــه هــو مقبــول عنــد أصحــاب
الحديــث"..
• زيــاد بــن أيــوب هــو زيــاد بــن أيــوب بــن زيــاد الطــويس
البغــدادى ،أبــو هاشــم ،يلقــب دلويــه (ولقبــه أحمــد :شــعبة
الصغــر) ،تــويف  252هـــ .قــال ابــن حجــر :ثقــة حافــظ".
يل هــو "ابــن عليــة مولــى بــي أســد وهــو إســماعيل
• إ ِْسـ َـما ِع ُ
بــن إبراهيــم بــن ســهم وعليــة أمــه كان مولــده ســنة عشــر

ومائــة ومــات ســنة ثــاث أو أربــع وتســعني ومائــة .قــال
الذهــي :إمــام حجــة .قــال ابــن حجر:ثقــة حافــظ".
• أيــوب هــو ابــن أبــى تميمــة :كيســان الســختياني ،أبــو بكــر
البصــرى ،مولــى عنــزة ،و يقــال مولــى جهينــة ،تــويف 131
هـــ ،قــال الذهــي :اإلمــام ،قــال شــعبة :مــا رأيــت مثلــه ،كان
ســيد الفقهــاء .قــال ابــن حجــر :ثقــة ثبــت حجــة مــن كبــار
الفقهــاء العبــاد".
• أبــو قالبــة ،هــو عبــد هللا بــن زيــد بــن عمــرو ،ويقــال :ابن
عامــر بــن ناتــل بــن مالــك ،الجــرىم ،أبــو قالبــة البصــرى،
تــويف ســنة  401هـــ وقيــل :بعدهــا بـــ الشــام ،قــال الذهــي:
مــن أئمــة التابعــن .وقــال ابــن حجــر :ثقــة فاضــل كثــر
اإلرســال ،قــال العجلــى :فيــه نصــب يســر.
تحقق االتصال:
•
اتصــل الســند بصيغــة صريحــة يف الســماع ،وهــي التحديث.
(حدثنا).
والعنعنــة بــن إســماعيل وأيــوب وبــن أيــوب وأبــي قالبــة
ال تضــر؛ ألنهــا بــن ثقــات ال يعرفــون بالتدليــس ،فهــي
محمولــة علــى الســماع.
وإرســال أبــي قالبــة ال يؤثــر؛ ألن يف الروايــة مــا يــدل علــى
"ج َاءنَــا
ســماعه عــن مالــك بــن الحويــرث ،فهــو يقــولَ :
للاِ
ــالَ :و َّ
أ َبُــو ُســ َل ْي َم َان َما ِل ُ
ــن ا ْل ُح َو ْيــ ِر ِث َم ْســ ِج َدنَا َف َق َ
ــك ْب ُ
َل َُص ِّلــي ،"...فأمــن مــن إرســاله ،بــل قــال يف جامع التحصيل
يف أحــكام املراســيل يف ترجمــة أبــي قالبــة" :روايتــه عــن
مالــك بــن الحويــرث وأنــس بــن مالــك وثابــت بــن الضحــاك
متصلــة وهــي يف الكتــب الســتة وهللا أعلــم ".اهـــ.
فتحقق يف اإلسناد:
اتصال السند.
-1

عدالة الرواة.
-2
ضبط الرواة.
-3
وبقــي انتفــاء الشــذوذ والعلــة ،وهــذا طريقــه مراجعــة
األســانيد والطــرق األخــرى للحديــث ،والنظــر يف أحاديــث
البــاب ،إذا لــم يكــن هــذا الحديــث يخالفهــا.
وعليــه فالحكــم هــو أنــه إســناد صحيــح؛ كمــا قــال
الدارقطــي -رحمــه هللا.-
ويمكــن أن يكــون الحكــم :حديــث صحيــح؛ وأن هــذا
مــراد الدارقطــي حيــث لــم يتبــن لــه وجــود شــذوذ أو
علــة ،ويكــون قولــه" :إســناد صحيــح" ،بمعــى" :حديــث
صحيــح" ،كمــا هــي طريقــة أئمــة الشــأن ،وهللا أعلــم.
مثال للحديث الحسن:
•
"ح َّدثَ َنــا أ َبُــو بَ ْكـ ٍر
قــال الدارقطــي  -رحمــه هللا  -يف ســننهَ :
ـص
ال َّن ْي َســابُو ِر ُّي ،نــا ُم َح َّمـ ُد ْبـ ُـن َع ِقيــلِ ْبـ ِن ُخ َو ْي ِلـ ٍد ،نــا َح ْفـ ُ
ْبـ ُـن َع ْب ـ ِد َّ
ـوبَ ،عـ ْـن
للاِ ،نــا إ ِْب َر ِاهيـ ُـم ْبـ ُـن َط ْه َمـ َ
ـانَ ،عـ ْـن أَيُّـ َ
ـولَ -ص َّلــى هللاُ َع َل ْيـ ِه
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
نَا ِفـ ٍعَ ،عـ ِن ْاب ـ ِن ُع َمـ َـر ،قَـ َ
َو َسـل ََّم« :-أَيُّ َمــا إ َِهــابٍ ُد ِبـ َغ َف َقـ ْـد َط ُهـ َـر" .إ ِْسـ َـنادٌ َح َسـ ٌـن"اهـ.
تراجم رجال السند:
•
أبوبكرالنيسابوري من شيوخ الدارقطين ثقة.
•
محمــد بــن عقيــل بــن خويلــد بــن معاويــة الخــزاىع،
•
أبــو عبــد هللا النيســابورى (كان مــن أعيان علماء نيســابور)،
تــويف ســنة 752هـــ ،قــال الذهــي" :وثقــه النســائي" ،قــال
ابــن حجــر" :صــدوق حــدث مــن حفظــه بأحاديــث فأخطــأ
يف بعضهــا".
حفــص بــن عبــدهللا ،هــو حفــص بــن عبــد هللا بــن
•
راشــد الســلىم ،أبو عمرو ،و يقال أبو ســهل ،النيســابوري
( قاضيهــا ،والــد أحمــد بــن حفــص ) ،تــويف ســنة  902هـــ،

قــال الذهــي" :صــدوق" ،وقــال ابــن حجــر" :صــدوق".
إبراهيم بن طهمان .ثقة.
•
أيوب السختياني ثقة.
•
نافع مولى ابن عمر ثقة.
•
التحقق من االتصال:
•
 -1اتصل السند بصيغة التحديث.
 -2والعنعنــة املوجــودة فيــه بــن ثقــات ثبــت لقاؤهــم
لبعضهــم بعضـ ًا ،وال يعرفــون بالتدليــس فهــي محمولــة علــى
الســماع.
انتفاء الشذوذ والعلة:
•
سبيله النظر يف طرق وأسانيد الحديث ،وأحاديث الباب.
مرتبة الحديث:
•
الحكم على السند بمجرده أنه إسناد حسن.
مثال للضعيف:
•
قال الدارقطين -رحمه هللا -يف سننه:
يل
َ
ــن َم ْخ َلــ ٍد ،ثنــا ُم َح َّمــ ُد ْب ُ
"ح َّدثَ َنــا ُم َح َّمــ ُد ْب ُ
ــن إ ِْس َــما ِع َ
ا ْل َح َّســا ِن ُّي ،ثنــا َع ِلـ ُّـي ْبـ ُـن َع ِ
اصـ ٍـمَ ،عـ ْـن ُم َح َّم ـ ِد ْب ـ ِن َســا ِل ٍم،
ــول َّ ِ
للا َ -صلَّــى هللاُ َع َل ْيــ ِه
َعــ ِن َّ
ــال َر ُس ُ
الش ْ
ــال :قَ َ
ــع ِ ِّب ،قَ َ
ــل".
َو َســل ََّم «َ :-ل ِق َــر َاء َة َخ ْل َ
ــف ْال َِمــا ِم»َ .هــ َذا ُم ْر َس ٌ
تراجم رجال السند:
•
محمــد بــن َم ْخ َلــد بــن حفــص ،أبــو عبــد هللا
•
الع َّطــار .املتوفــى 133 :هـــُ ،ســئل عنــه الدارقطــي
الـ ُّدور ُّي َ
فقــال :ثقــة مأمــون.
محمــد بــن إســماعيل بــن البخــري الحســانى ،أبــو
•
عبــد هللا الواســطى الضريــر ( نزيــل بغــداد ،و قيــل :ســكن

ســامراء ) ،تــويف ســنة  852هـــ ،قــال الذهــي :ثقــة.
رتبته عند ابن حجر :صدوق.
•
علــى بــن عاصــم بــن صهيــب الواســطى ،أبــو
•
الحســن القــرىش التيــى موالهــم; ،تــويف ســنة  102هـــ،
قــال الذهــي :ضعفــوه .قــال ابــن حجــر :صــدوق يخطــئ
ويصــر ،وريم بالتشــيع.
محمــد بــن ســالم الهمدانــى ،أبــو ســهل الكوفــى،
•
قــال الذهــي :قــال أبــو حاتــم :شــبه مــروك ،وقــال النســائى:
ال يكتــب حديثــه .قــال ابــن حجــر :ضعيــف.
عامــر بــن شــراحيل ،وقيــل :ابــن عبــد هللا بــن
•
شــراحيل ،وقيــل :ابــن شــراحيل بــن عبــد ،الشــعىب ،أبــو
عمــرو الكوفــى ،مــن الوســطى مــن التابعــن ،تــويف بعــد
 001هـــ ،قــال الذهــي :أحــد األعــام .قــال ابــن حجــر :ثقة
مشــهور فقيــه فاضــل.
تحقيق االتصال:
•
لــم يتحقــق شــرط االتصــال ،فالحديــث يرويــه تابعــي عــن
رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم ،-فهو مرســل ،واإلرســال
مــن االنقطــاع.
مرتبة الحديث:
•
لــم يتحقــق يف بعــض رجال الســند شــرط العدالــة والضبط.
مع كونه مرســا؛فالحديث :إســناد ضعيف مرســل.
مثال للضعيف يسري الضعف.
مثال للحسن لغريه.
مثال للمتابعة القاصرة.
مثال للضعيف شديد الضعف.
مثال ملا يف سنده وضاع.
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ــن
أخــرج الرتمــذي يف أبــواب الجنائــز ،بَ ُ
ــاء ِف َيم ْ
ــاب َمــا َج َ
"ح َّدثَ َنــا
ـات يَـ ْـو َم ُ
َمـ َ
الج ُم َعـةِ ،حديــث رقــم ،)4701( :قــالَ :
الر ْح َم ـ ِن ْبـ ُـن َم ْه ـ ِد ٍّي،
ـالَ :ح َّدثَ َنــا َع ْب ـ ُد َّ
ُم َح َّم ـ ُد ْبـ ُـن بَ َّشــا ٍر قَـ َ
ـام ْبـ ُـن َسـ ْـع ٍدَ ،عـ ْـن
َوأ َبُــو عا ِم ـ ٍر َ
الع َق ـ ِد ُّي ،قَـ َـالَ :ح َّدثَ َنــا ِه َشـ ُ
للاِ
َسـ ِعي ِد ْبـ ِن أ َ ِبــي ِهـ َـالٍ َ ،عـ ْـن َرب َِيعــةَ ْبـ ِن َسـ ْـي ٍفَ ،عـ ْـن َع ْبـ ِد َّ
ص َّلــى َّـول َّ
للاُ َع َل ْيـ ِه َو َسـل ََّم:-
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
ْبـ ِن َع ْمـ ٍرو قَـ َ
للاِ َ
الج ُم َع ـةِ إ َِّل
َ"مــا ِمـ ْـن ُم ْس ـ ِل ٍم يَ ُمـ ُ
الج ُم َع ـةِ أ َْو لَ ْي َلــةَ ُ
ـوت يَـ ْـو َم ُ
َوقَــاهُ َّ
للاُ ِفتْ َنــةَ ال َقـ ْ ِـر".
ـث َل ْيـ َـس
ـبَ .و َه ـ َذا َح ِديـ ٌ
"ه ـ َذا َح ِديـ ٌ
قــال الرتمــذيَ :
ـث َغ ِريـ ٌ
إ ِْسـ َـن ُادهُ ب ُِمتَّ ِصــلٍ َرب َِيعـةُ ْبـ ُـن َسـ ْـي ٍفِ ،إن َّ َمــا يَـ ْـر ِوي َعـ ْـن أ َ ِبــي َع ْبـ ِد
ــن َع ْبــ ِد َّ ِ
للا ْبــ ِن َع ْمــ ٍروَ ،و َل ن َ ْعــ ِر ُف
َّ
الر ْح َمــ ِن ُ
ــيَ ،ع ْ
الح ُب ِل ِّ
ِل َرب َِيعــةَ ْبـ ِن َسـ ْـي ٍف َسـ َـم ًاعا ِمـ ْـن َع ْبـ ِد َّ ِ
للا ْبـ ِن َع ْم ٍرو"اهـــ
تراجم رجال السند:
•
ُم َح َّم ُد ْب ُن بَ َّشا ٍر.
•
الر ْح َم ِن ْب ُن َم ْه ِد ٍّي.
•
وع ْب ُد َّ
َ
الع َق ِد ُّي كلهم ثقات.
•
َوأ َبُو َعا ِم ٍر َ
ـام ْبـ ُـن َسـ ْـع ٍد ،هــو املدنــى أبــو عبــاد ،ويقــال:
•
ِه َشـ ُ
أبــو ســعيد القــرىش ،يقــال لــه :يتيــم زيــد بــن أســلم مولــى آل
أبــى لهــب ( ويقــال :مولــى بــى مخــزوم ) ،تــويف  061هـــ أو
قبلهــا ،قــال الذهــي :قــال أبــو حاتــم :ال يحتــج بــه ،وقــال
أحمــد :لــم يكــن بالحافــظ ،قلــت :حســن الحديــث ،قــال
ابــن حجــر :صــدوق لــه أوهــام ،وريم بالتشــيع.
َســ ِعي ِد ْبــ ِن أَبِــي ِه َــالٍ هــو الليــى موالهــم ،أبــو
•
العــاء املصــري ،مولــى عــروة بــن شــييم الليــى (ويقــال:
أصلــه مــن املدينــة) ،تــويف بعــد  031هـــ وقيــل :قبلهــا وقيــل:
 941هـــ ،قــال ابــن حجــر :صــدوق ،لــم أر البــن حــزم
فــى تضعيفــه ســلفا إال أن الســاجي حكــى عــن أحمــد أنــه
اختلــط.

َرب َِيعــةَ ْب ـ ِن َسـ ْـيف هــو بــن ماتــع املعافــرى الصنــى
•
اإلســكندرانى ،تــويف  021هـــ تقريبــا ،الذهــي :قــال
الدارقطــى :صالــح ،و قــال البخــارى :عنــده مناكــر .قــال
ابــن حجــر :صــدوق لــه مناكــر.
تحقق االتصال:
•
اإلســناد فيــه انقطــاع ،لــم يســمع ربيعــة بــن ســيف مــن عبــد
ـث
"ه ـ َذا َح ِديـ ٌ
هللا بــن عمــرو بــن العــاص .قــال الرتمــذيَ :
ـث َل ْيـ َـس إ ِْسـ َـن ُادهُ ب ُِمتَّ ِصــلٍ َ ،رب َِيع ـةُ ْبـ ُـن
وه ـ َذا َح ِديـ ٌ
ـبَ .
َغ ِريـ ٌ
الح ُب ِلـ ِّـيَ ،عـ ْـن
َسـ ْـي ٍفِ ،إن َّ َمــا يَـ ْـر ِوي َعـ ْـن أ َ ِبــي َع ْب ـ ِد َّ
الر ْح َم ـ ِن ُ
َع ْب ـ ِد َّ ِ
للا ْب ـ ِن َع ْم ـ ٍروَ ،و َل ن َ ْع ـ ِر ُف ِل َرب َِيعــةَ ْب ـ ِن َسـ ْـي ٍف َسـ َـم ًاعا
ِمـ ْـن َع ْبـ ِد َّ
للاِ ْبـ ِن َع ْم ٍرو"اهـــ
مرتبــة الحديــث بهــذا اإلســناد أنــه ضعيــف،
•
لالنقطــاع .وهــو ضعيــف يســر يصلــح للتقــوي واالنجبــار.
ــن أَبِــي
وأخــرج الحديــث أحمــد قــالَ :
"ح َّدثَ َنــا إ ِْب َر ِاه ُ
يــم ْب ُ
ا ْل َع َّبـ ِ
ـي،
ـاسَ ،ح َّدثَ َنــا بَ ِق َّيـةَُ ،ح َّدثَـ ِـي ُم َعا ِويَـةُ ْبـ ُـن َسـ ِعي ٍد التُّ ِجيـ ِ ُّ
ـولَ :س ـ ِم ْع ُت َع ْبـ َـد هللاِ ْبـ َـن
َس ـ ِم ْع ُت أ َبَــا َق ِبيــلٍ ا ْل ِ ْص ـ ِر َّي ،يَ ُقـ ُ
َع ْمــ ِرو ْبــ ِن ا ْل َع ِ
ــال َر ُس ُ
ــاص ،يَ ُق ُ
ــول :قَ َ
صلَّــى هللاُــول هللاِ َ
ـات يَـ ْـو َم ا ْل ُج ُم َع ـةِ أ َْو َل ْي َلــةَ ا ْل ُج ُم َع ـةِ
َع َل ْي ـ ِه َو َس ـل ََّم "َ :-مـ ْـن َمـ َ
ُو ِقـ َـي ِفتْ َنــةَ ا ْل َقـ ْ ِـر"..
تراجم الرجال:
•
إبراهيــم بــن أبــى العبــاس ،ويقــال :العبــاس،
•
الســامرى ،أبــو إســحاق الكوفــى ( نزيــل بغــداد ،أصلــه مــن
األبنــاء ) ،قــال الذهــي :وثقــه الدارقطــى قــال ابــن حجــر:
ثقــة تغــر بأخــرة فلــم يحــدث.
بقيــة هــو ابــن الوليــد بــن صائــد بــن كعــب بــن
•
حريــز الــكالىع الحمــرى امليتــى ،أبــو يحمــد الحمــى،
تــويف  791هـــ ،قــال الذهــي :الحافــظ ،وثقــه الجمهــور
فيمــا ســمعه مــن الثقــات ،وقــال النســائى :إذا قــال :حدثنــا

وأخربنــا فهــو ثقــة ،قــال ابــن حجــر :صــدوق كثــر التدليــس
عــن الضعفــاء.
معاويــة بــن ســعيد هــو ابــن شــريح بــن عــزرة
•
التجيــى املصــرى ،ويقــال معاويــة بــن يزيــد ،مولــى بــى فهــم
مــن تجيــب ،قــال الذهــي :وثــق .وقــال ابــن حجــر :مقبــول.
أبــو قبيــل ،هــو حــى بــن هانــئ بــن ناضــر بــن يمنــع
•
املصــرى ،أبــو قبيــل املعافــرى (ثــم مــن بــى ســريع) ،تــويف
 821هـــ بـــ الربلــس بمصــر ،قــال الذهــي :وثقــه جماعــة ،و
قــال أبــو حاتــم :صالــح الحديــث.
قال ابن حجر :صدوق يهم.
تحقق االتصال:
•
الســند مصــرح فيــه بصيغــة صريحــة بالتحديــث بــن جميــع
رواتــه ،فأمــن تدليــس بقيــة.
مرتبة اإلسناد:
•
الحديــث بهــذا اإلســناد حســن لغــره؛ لحاجــة معاويــة بــن
ســعد للمتابعــة ليتقــوى حالــه يف الضبــط ،وقــد توبــع متابعــة
قاصــرة بالســند األول ،حيــث التقــى اإلســنادان يف عبــد
هللا بــن عمــرو بــن العــاص -ريض هللا عنــه ،-فريتقــي بهــا
الحديــث إلــى درجــة الحســن لغــره.
وأخرجــه عبــد الــرزاق يف املصنــف بســند ضعيــف مرســل،
عــن ابــن جريــج عــن رجــل عــن ابــن شــهاب مرفوعـ ًا>..
وأخرجــه أبــو يعلــى يف مســنده مــن طريــق عبــد هللا بــن
جعفــر عــن واقــد بــن ســامة ،عــن يزيــد الرقــايش عــن أنــس
مرفوعـ ًا ،وعبــد هللا بــن جعفــر وشــيخه واقد ،وشــيخه يزيد
كلهــم ضعفــاء ،فهــو أشــد ضعفـ ًا ،لكــن يصلــح للتقــوي.
وقــد جــاءت طــرق أخــرى للحديــث ال تصلــح للتقــوي
واالنجبــار:
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عــن زيــد بــن أســلم مرفوعـ ًا ،أخرجــة الدارقطــي يف الغرائب
واألفــراد ،وقــالَ :غ ِريــب مــن َح ِديــث زيــد َعنــهُ ،تفــرد ِب ـ ِه
أ َبُــو نعيــم َعــن َخا ِر َجــة بــن ُمصعــب َعنــهَُ ،ولــم يــروه َعنــهُ
غــر بشــر بــن قــايف" ،ومــن طريقــه ابــن عســاكر يف تعزيــة
املســلم قــال" :أ َ ْخ َ َبنَــا أ َ ِبــي َ -ر ِح َمــهُ َّ
للاُ -أ َنــا أ َبُــو َطا ِلــبِ
ـوس أَنْ َبــا أ َبُــو ا ْل َح َسـ ِن
ْبـ ُـن ا ْل َب َّنــا ِء أَنْ َبــا أ َبُــو ا ْل ُح َسـ ْ ِ
ـن ْبـ ُـن ْالَبَ ُنـ ِ ِّ
ـي نَــا أ َبُــو ْال َْسـ َـو ِد َع ْبـ ُد َّ ِ
ـوس َعـ ْـن ب ِْشـ ِر
الـ َّد َار قُ ْطـ ِ ُّ
للا ْبـ ُـن ُمـ َ
ْبـ ِن َفـ ٍ
ـاف نَــا أ َبُــو ن َ ِعيـ ٍـم نَــا َخا ِر َجـةُ ْبـ ُـن ُم ْص َعــبٍ َعـ ْـن َز ْيـ ِد ْبـ ِن
ص َّلــى َّـول َّ ِ
للاُ َع َل ْيـ ِه َو َسـل ََّم"َ :-مـ ِن
ـال َر ُسـ ُ
أ َْسـ َل َم َعـ ْـن قَـ َ
للا َ
ـات لَ ْي َلــةَ ا ْل ُج ُم َعـةِ أ َْو يَـ ْـو َم ا ْل ُج ُم َعـةِ ُو ِقـ َـي ِفتْ َنــةَ ا ْل َقـ ْ ِـر".
َمـ َ
وهــذا ســند شــديد الضعــف جــد ًا ،ففيــه خارجــة بــن
مصعــب مــروك ،كان يدلــس عــن الكذابــن ،ويقــال :إن
ابــن معــن كذبــه.
وعــن جابــر أخرجــه أبــو نعيــم يف حليــة األوليــاء وطبقــات
الر ْح َمـ ِن ْبـ ُـن ا ْل َع َّبـ ِ
ـاس ا ْلـ َـو َّر ُاق،
األصفيــاء ،قــالَ :ح َّدثَ َنــا َع ْبـ ُد َّ
الس ِج ْســتَا ِن ُّي ،ثَ َنــا ا ْل َح َسـ ُـن ْبـ ُـن َس ـ َّوا ٍر
ثَ َنــا أ َْح َم ـ ُد ْبـ ُـن َد ُاو َد ِّ
ـوس ْبـ ِن ا ْل َو ِجيـ ِهَ ،عـ ْـن ُم َح َّمـ ِد
أ َبُــو ا ْل َعـ َـا ِء ،ثَ َنــا ُع َمـ ُـر ْبـ ُـن ُمـ َ
ـال َر ُسـ ُ
ـالَ :قـ َ
ْبـ ِن ا ْل ُ ْن َكـ ِد ِرَ ،عـ ْـن َجا ِبـ ٍرَ ،قـ َ
ص َّلــى هللاُـول هللاِ َ
ـات يَـ ْـو َم ا ْل ُج ُم َع ـةِ أ َْو لَ ْي َلــةَ ا ْل ُج ُم َع ـةِ
َع َل ْي ـ ِه َو َس ـل ََّم«َ :-مـ ْـن َمـ َ
ــاء يَ ْــو َم ا ْل ِق َي َامــةِ َع َل ْيــ ِه َطابَ ُــع
ــن َعــ َذابِ ا ْل َق ْ ِ
أ ُ ِج َ
ــر ِم ْ
ــر َو َج َ
ـب ِمـ ْـن َح ِديـ ِ
ـث َجا ِبـ ٍر َو ُم َح َّمـ ٍد تَ َفـ َّـر َد ِبـ ِه ُع َمـ ُـر
ُّ
الشـ َـه َدا ِء» َغ ِريـ ٌ
ني"اهـــ.
ـوسَ ،و ُهـ َـو َم َد ِنـ ٌّـي ِفيـ ِه ِل ٌ
ْبـ ُـن ُمـ َ
وهــذا الســند فيــه عمــر بــن مــوىس ،نســب إلــى وضــع
الحديــث .فــا يصلــح للتقــوي واالعتبــار.
والحمد هلل رب العاملني
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حديثية
للشيخ أ.د .محمد بن عمر بازمول

حفظه هللا ورعاه
جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
 1436هـ

