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 نصب الراية لإلمام الزيلعي واألحاديث التي قال عنها ال أصل لو 
(جمع ودراسة)   

ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.                                                                                                        
بكلية الشريعة كأصوؿ الدين أستاذ اضتديث كعلومو  
جامعة ؾتراف                                                                                                  

 الملخص:
خرج فيو األحاديث اليت كردت يف كتاب  ،نصب الراية للشيخ اإلماـ احملدث رتاؿ الدين الزيلعيكتاب 
األحاديث يف إدراج  وفساىليتا الفقو عمومن   من مدكينككعادة الكثَت ،مرغيناين يف الفقو اضتنفيللاعتداية، 
منها ما يكوف بقصد كمنها بغَت قصد، كقد ذكر اضتافظ الزيلعي رتلة من  اظتوضوعة،كحىت اظتنكرة ك الضعيفة 

األحاديث اليت كردت يف كتاب اعتداية للمرغيناين، كقاؿ عنها ال أصل عتا، فاقتضى البحث رتع ىذه 
 نصب الراية، كمن  م خترهجها من كتب السنة اظتتاحة،  م بعد ذل  بياف أقواؿ النقاد فيها، األحاديث الواردة يف

كاضتكم عليها، كغالبنا ما يكتفي الباحث بأقواؿ النقاد فيها، كخيلص البحث إىل أىم النتائج اليت توصل إليها، 
تلخيصنا اضتفاظ  بواعتٌت من أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  كنصب الراية كتاب ختريج، بل 

 كتعليقنا.
 :مقدمة

 أرتعُتنبينا ػتمد كعلى آلو كصحبو  ،اضتمد هلل رب العاظتُت، كالصالة كالسالـ على اظتبعوث رزتة للعاظتُت
 :أما بعد

 ا، من حازه فقد حاز فضالن كأعظمها أجرن  ،ا، كأكملها مزيةفإف علم اضتديث الشريف من أجل العلـو قدرن 
 أفضل من للب اضتديث ظتن أراد بو ا، قاؿ سفياف الثورم: "ما أعلم عمالن ا كثَتن كتيو فقد أكيت خَتن ا، كمن أكبَتن 

اهللى عز كجل"
(1). 
من أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  اعتٌت اضتفاظ بتحصيلو كتعليقو،  نصب الراية ككتاب

 "الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية". يف كتابو اظتشهور ابن حجر العسقالين كطتصو
كحىت اظتنكرة، ك الضعيفة  على كثَت من األحاديثا كتب الفقو عمومن   يف احتواء ؛كتظهر أمهية الكتاب

قبل التبُت كالتثبت من  يف إيراد مثل ىذه األحاديث،فقو اظتذاىب  كثَت من مدكيناظتوضوعة، كتساىل  
 .ككثَت منها ؽتا ال أصل لو يف كتب اضتديث مثل ىذه األحاديث،صحتها، فراجت 
يلعي ال أصل عتا، الباحث ّتمع األحاديث اليت كردت يف كتاب اعتداية للمرغيناين، كقاؿ عنها الز كسيقـو 

من قوؿ للتأكد  ،أقواؿ النقاد فيهامع نقل  ،تخريج ىذه األحاديث من كتب السنة اظتتاحةبالباحث   م يقـو
  .ا لوجهو الكرمي، كاهلل أسأؿ أف هجعل العمل خالصن الزيلعي كحكمو عليها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 :شكلة البحثم
عليها، فهل ما قالو فيها كجود أحاديث ال أصل عتا ْتسب حكم الزيلعي يف  ؛تكمن مشكلة البحث

 صحيح يوافقو علماء ىذا الفن عليو، أـ أهنم خيالفونو يف ذل ، كإف كانت ىناؾ ؼتالفة لو فما سببها؟ 
  :أسئلة البحث

 ما مراد الزيلعي بقولو ال أصل لو؟ 
  ؟عند غَتها عتما حكم األحاديث اليت قاؿ فيها ال أصل 
 ؟اديثما مدل تساىل بعض الفقهاء يف مثل ىذه األح 

 اعتداية ككتاب ا،عمومن  الفقو كتب تضمنتها اليتث األحادي ىذه يدرس كونو يف البحث ىذا أمهية تظهر
 كىل كتبهم، يف األحاديث عتذه الفقهاء استعماؿ سبب معرفة عند األمهية ىذه كتزداد ا؛خصوصن  للمرغيناين
  غَته؟ آخر لسبب أـ مذىبية عصبية بسبب ذل  كاف

  :أىداف البحث
 .ياف صحة حكم الزيلعي على ىذه األحاديثب -
 معرفة حكم غَت الزيلعي على ىذه األحاديث كمدل االتفاؽ كاالختالؼ معو. -
 االسهاـ يف تنقية كتاب نصب الراية من مثل ىذه األحاديث. -

 :المنهج المتبع في البحث
 .اتبع الباحث يف ْتثو اظتنهج االستقرائي التحليلي كاظتنهج النقدم :أكالن 
 .ا: عمل الباحث يف البحثين ثان

  .أصل عتا الرتع األحاديث اليت قاؿ فيها الزيلعي 
  اضتكم عليها، كغالبنا ما أكتفي كمن  م  ،ذكر أقواؿ النقاد فيها م  ،ها من كتب السنة اظتتاحةهجر خت

 بأقواؿ النقاد.
 الدراسات السابقة

 ق(ُُِْداهلل بن سيداف، جامعة الزيتونة، )اإلماـ الزيلعي كمنهجو يف نصب الراية"، )دكتوراة( عبي. 
   ق(ُُّْا"، ػتمد باجرب، اصتامعة اإلسالمية، اظتدينة اظتنورة، )ثن اإلماـ الزيلعي ػتد. 
  ق(.َُِْ)نصب الراية"، منصور الشرايرم، اصتامعة األردنية "منهج اإلماـ الزيلعي يف كتابو 
  اصترح كالتعديل من خالؿ كتابو "نصب الراية"، شيماء اإلماـ الزيلعي كمنهجو يف نقد الرجاؿ كأقوالو يف

 .ـ(ََُِاظتطَتم، جامعة الكويت ) 
منهج اإلماـ الزيلعي يف نصب الراية، إال أهنا مل تتعرض إىل يف استفاد الباحث من الدراسات السابقة 

 نقد األحاديث اظتراد دراستها.
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 خطة:التقسيم 
 ادتة، كقد قسمت على النحو اآليت:تكونت اطتطة من مقدمة، كثالثة مباحث، كخ

 .الراية بكتابو نصبالتعريف ،  م زيلعيباضتافظ الالتعريف اظتقدمة، كتضمنت: خطة البحث، ك 
 اظتبحث األكؿ: األحاديث الواردة يف الطهارة.
 اظتبحث الثاين: األحاديث الواردة يف الصالة.

 ادة(.اظتبحث الثالث: أحاديث مفرقة يف )الزكاة، كالصياـ، كالشه
 كأما اطتادتة فأذكر ما توصلت إليها من نتائج.

 :التعريف بالمؤلِّف
اإلماـ رتاؿ الدين أبو ػتمد عبد اهلل بن يوسف بن ػتمد بن أيوب بن موسى الزيلعي اضتنفي، إماـ، 

  .(3)ينسب إىل بالد الزَّيٍػلىع، كىي من بالد اضتبشة ،(2)فقيو، ػتد ث، مفسر
ذىب أيب حنيفة النعماف على مولد الزيلعي، للب العلم يف بداية أمره، كتفٌقو مل يذكر اظتؤرخوف تاريخ م

كما للب اضتديث كاعتٌت بو، حىت دتكن من التصنيف فيو،   ،رزتو اهلل، فربع كأداـ النظر كاالشتغاؿ يف العلم
 .(4)كصارت تصانيفو مشهورة بُت أىل العلم

كتعاكف علمي، كالسيما أهنما اعتنيا بتخريج أحاديث كاف بينو كبُت اضتافظ زين الدين العراقي مذاكرة 
 .(5)الكتب العلمية، فكاف كل كاحد منهما يعُت اآلخر

ا يف الفقو، كاألصوؿ، كاضتديث، كالنحو، كالعربية، كغَت  بارعن كاف رزتو اهلل فاضالن "قاؿ ابن تغرم بردم: 
 .(6)"ذل 

 "،الكاؼ الشاؼ بتحرير أحاديث الكشاؼ" ا، كمن أىم كتبو:لو مؤلفات عدة، إال أنو مل يكن مكثرن 
قاؿ عنو اضتافظ ابن حجر: ، ق538تويف كغايتو ختريج أحاديث الكشاؼ لإلماـ جار اهلل ػتمود الزؼتشرم 

استوعب يف ىذا اظتؤلف جل األحاديث اظترفوعة، كبٌُت لرقها، كأكضح عن أشتاء ؼترجيها، كلكنو ألنب يف "
كتبيُت "أليب جعفر الطحاكم،  "لشرح معاين اآلثار رؼتتص"كمن مؤلفاتو أيضنا: . (7)"نقل األحاديث اظترفوعة
 .(9)ىػ762سنو ، يف ػتـرتويف رزتو اهلل تعاىل  ،(8)"اضتقائق  شرح كنز الدقائق

 :التعريف بالمؤلَّف
خرج فيو اإلماـ الزيلعي  ،ـ احملدث رتاؿ الدين الزيلعيللشيخ اإلما ،نصب الراية ألحاديث اعتداية

لعالمة برىاف الدين علي بن ل ،األحاديث اليت كردت يف كتاب اعتداية، ككتاب اعتداية كتاب يف الفقو اضتنفي
 زاد عليوق، كمل يقتصر الزيلعي على ختريج أحاديث اعتداية، بل  593أيب بكر اظترغيناين اضتنفي اظتتوىف سنة 

 . (10)اح أدلة اظتخالفُتبإيض

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
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كتعليقو،  ،كتاب نصب الراية من أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  اعتٌت اضتفاظ بتحصيلو
كتب يف اشتماؿ  تظهر أمهية الكتاب ك  "،الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية"كطتصو ابن حجر العسقالين يف 

يف منهم  الكثَتاظتوضوعة، كتساىل ك  لاظتنكرة، بك يفة ألحاديث الضععلى اا ا، كفقو اضتنفية خصوصن الفقو عمومن 
، ككثَت منها ؽتا األحاديث الضعيفةحشر األخبار كحشدىا قبل التبُت كالتثبت من صحتها، فراجت كثَت من 

 ال أصل لو يف كتب اضتديث.
اعتمد يف كل باب أف يذكر أدلة اظتخالفُت،  م ىو يف ذل  كثَت "يقوؿ ابن حجر عن الكتاب: 

غالبنا"نصاؼ؛ حيكي ما كجده من غَت اعًتاض كال تعقب اإل
(11). 

غَتىم من  كأسواء اليت استدؿ هبا اضتنفية  ،ريج أحاديث األحكاـيف ختموسوعة ضخمة  دكالكتاب يع
أصحاب اظتذاىب األخرل؛ فهو حاكو صتل ما يستدؿ بو الفقهاء من سائر أصحاب اظتذاىب اظتتبوعة، كىذه 

 .(12)ىذا الكتاب اصتليلميزة عظيمة ديتاز هبا 
 :لريقة الزيلعي يف ختريج األحاديث

 اين اضتنفي يف كتابو )اعتداية(نيذكر نص اضتديث الذم أكرده اإلماـ علي بن أيب بكر اظترغي. 
 .يذكر من أخرجو من أصحاب كتب اضتديث كغَتىا 
 .يذكر لرؽ اضتديث كمواضعو 
  ديث الذم أكرده يف اعتداية كتشهد لو.تدعم اضتيذكر اظتتابعات كالشواىد من األحاديث اليت  
 .يذكر من أخرج اظتتابعات كالشواىد مع بياف مواضعها يف كتبها اطتاصة 
  ييطلق على ىذه اظتتابعات كالشواىد من األحاديث اليت جاءت استئناسنا ألحاديث الكتاب اظتراد خترهجو

 أحاديث الباب.
  اعتداية( خالفية يذكر اإلماـ الزيلعي األحاديث اليت إف كانت اظتسألة اليت كرد فيها اضتديث يف كتاب(

 استشهد هبا العلماء كاألئمة اظتخالفوف ظتا ذىب إليو األحناؼ.
 .  يطلق على األحاديث اليت استشهد هبا أصحاب اظتذاىب األخرل غَت األحناؼ أحاديث اطتصـو
  مىن أخرجها كموالنها يف  يقـو بتخريج أحاديث اظتخالفُت الذين شتاىم باطتصـو لألحناؼ؛ فيذكر

 كتب اضتديث بكماؿ النزاىة كاإلنصاؼ.
  اظتوجودة يف   كاألبوابرتب اإلماـ الزيلعي كتابو )نصب الراية ألحاديث اعتداية( حسب ترتيب الكتب

 .(13)خترهجوكتب الفقو؛ مقتدينا بالكتاب األصلي الذم يريد 
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 المبحث األول: األحاديث الواردة في الطهارة
 «الوضوء بنبيذ التمر»ول: الحديث األ

أما  ،كمن حديث ابن عباس ،حديث التوضي بنبيذ التمر، ركم من حديث ابن مسعود" قال الزيلعي:
كابن ماجو من حديث أيب فزارة عن أيب زيد موىل عمرك بن  ،كالًتمذم ،حديث ابن مسعود فركاه أبو داكد
عندك طهور؟ قال: ال، إال شيء من »: صتنقاؿ لو ليلة ا أف النيب  حريث عن عبد اهلل بن مسعود 

كإمنا "، قاؿ الًتمذم: «فتوضأ منو»انتهى. زاد الًتمذم، قاؿ:  ،«نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور
ركم ىذا اضتديث عن أيب زيد عن عبد اهلل، كأبو زيد رجل غتهوؿ عند أىل اضتديث ال يعرؼ لو غَت ىذا 

 .(14)، انتهى"اضتديث
أبو فزارة العبسي راشد بن كيساف ثقة عندىم، كذكر من ركل عنو، كمن "ابن عبد الرب: يلعي عن الز كقاؿ 

ركل ىو عنو، قاؿ: كأما أبو زيد موىل عمرك بن حريث غتهوؿ عندىم ال يعرؼ بغَت ركاية أيب فزارة، كحديثو 
 .(15)"ثبتعن ابن مسعود يف الوضوء بالنبيذ منكر ال أصل لو، كال ركاه من يوثق بو، كال ي

 التخريج:
أخرجو أبو داكد عن  ىناد، كسليماف بن داكد العتكي، قاال: حدثنا شري ، عن أيب فزارة، عن أيب زيد، 

  (16).، مبثلوعن عبد اهلل بن مسعود
 .(17)«فتوضأ منو»من لريق ىناد، كزاد قالو:  ،كأخرجو الًتمذم
اال: حدثنا ككيع، عن أبيو، ح، كحدثنا ػتمد بكر بن أيب شيبة كعلي بن ػتمد، ق أيب ، عنكأخرجو ابن ماجو

 . (18)، بوبن حيِت قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ، عن سفياف، عن أيب فزارة
 .(19) ، بوعن حيِت بن زكريا، عن إسرائيل، عن أيب فزارة ،كأخرجو أزتد
 .(20) ، بوا، عن عبد الرزاؽ، أخربنا سفياف، عن أيب فزارةكأخرجو أيضن 
، حدثنا أيب، عن ابن إسحاؽ، قاؿ: حدثٍت أبو عميس عتبة بن عبد اهلل بن عتبة ا، عن يعقوبكأخرجو أيضن 

 .(21) ، بوبن عبد اهلل بن مسعود، عن أيب فزارة
كلو شاىد أخرجو ابن ماجو عن العباس بن الوليد الدمشقي قاؿ: حدثنا مركاف بن ػتمد قاؿ: حدثنا ابن 

يف »عن عبد اهلل بن عباس بنحوه، إال أنو قاؿ:  عتيعة قاؿ: حدثنا قيس بن اضتجاج، عن حنش الصنعاين،
 .(22)قاؿ: فصببت عليو، فتوضأ بو«. صب علي»، كزاد قولو: «أداكة»، بدؿ من «سطيحة

يف سنده ابن عتيعة كىو ك  حديث ابن عباس قد تفرد بو اظتصنف" قاؿ الشيخ ػتمد فؤاد عبد الباقي: 
 .(24)األلباين وككذل  ضعف ،(23)"ضعيف

 :ديثالحكم على الح
العبسي  اضتديث من ركاية أيب فزارة عن أيب زيد موىل عمرك بن حريث، كأبو فزارة ىو: راشد بن كيساف

. كقاؿ أبو حامت: "ثقة": (26)قاؿ ابن معُت.(25)ؾ"من أىل الرقة ليس بذاقاؿ ابن سعد: " :أبو فزارة الكويف
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 ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.  ألحاديث اليت قاؿ عنها ال أصل لونصب الراية لإلماـ الزيلعي كا
 

. لو عند مسلم حديث (28)"ا بسوءل ذكرن ثقة كيس، كمل أر لو يف كتب أىل النق" :. كقاؿ الدارقطٍت(27)"صاحل"
كقاؿ ابن حباف مستقيم اضتديث إذا كاف فوقو كدكنو "قاؿ ابن حجر: ك كاحد يف تزكيج ميمونة رضي اهلل عنها. 

ىذا النقل  :أبو فزارة يف حديث عبد اهلل غتهوؿ كتعقبو بن عبد اعتادم فقاؿ"قاؿ أزتد: كقاؿ أيضنا: ، (29)"ثقة
 .(30)"ركاة عنو ككأنو اشتبو عليو أبو زيد بأيب فزارةعن أزتد غلط من بعض ال

كقاؿ  .(31)غتهوؿ ال يعرؼ بصحبة عبد اهلل""قاؿ البخارم: : أبو زيد موىل عىٍمرك بن حريث كأما 
غَت أيب فزارة كال ركاية  ارجل غتهوؿ ال يوقف على صحة كنيتو كال اشتو، كال يعرؼ لو راكين "اضتاكم أبو أزتد: 
غتهوؿ عند أىل اضتديث ال يعرؼ لو ركاية غَت : "كقاؿ الًتمذم .(32)ىذا اضتديث الواحد" من كجو ثابت إال
كقاؿ ابن أيب حامت عن أيب زرعة أبو زيد غتهوؿ ال يعرؼ كال أعرؼ كنيتو كال أعرؼ  .(33)"ىذا اضتديث

 .(34)"اشتو
دىا: جهالة أيب : كقد ضعف العلماء ىذا اضتديث بثالث علل: أحكاضتديث كما ذكره الزيلعي إذ قاؿ

: أف ابن مسعود، مل يشهد مع النيب ة: الًتدد يف أيب فزارة، ىل ىو راشد بن كيساف أك غَته. كالثالثةزيد. كالثاني
 (35)عليو كسلم ليلة اصتن. 

غتهوؿ ال يعرؼ بغَت ركاية أيب فزارة، اضتديث من لريق أيب زيد موىل عمرك بن حريث،  قال الباحث:
 .لو منكر ال أصلفاضتديث 

 

 «ألن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين»الحديث الثاني: 
أخرجها عن ػتمد بن مهاجر البغدادم بن إشتاعيل ابن أخت  ،الركاية اظتذكورة عن عائشة قال الزيلعي:

أقطع ألن »مال  ثنا إبراىيم بن إشتاعيل عن داكد بن اضتصُت عن القاسم بن ػتمد عن عائشة أهنا قالت: 
 . (36)"ىذا بالل ال أصل لو"قاؿ: ، «رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على الخفين

 التخريج:
قاين، عن عبد اظتل  بن مكي، أخربنا يوسف بن ػتمد، أخربنا القاضي أبو اضتسُت ػتمد بن ز أخرجو اصتو 

اد اظتوصلي، قاؿ: حدثنا عثماف بن اضتسن بن عبد اهلل النصييب، ببغداد، قاؿ: حدثنا ػتمد بن اضتسن بن زي
بن أخت مال ، قاؿ: حدثنا إبراىيم االقاسم بن الليث، قاؿ: حدثنا ػتمد بن مهاجر، قاؿ: حدثنا إشتاعيل 
 .(37)، مبثلوبن إشتاعيل، عن داكد بن اضتصُت، عن القاسم بن ػتمد، عن عائشة
 أخربناأخت مال  قاؿ بن اإشتاعيل  أخربناكأخرجو ابن اصتوزم، عن ػتمد بن مهاجر البغدادم قاؿ 

 .(38)، مبثلود بن اضتسُت عن القاسم بن ػتمد عن عائشةك إبراىيم بن إشتاعيل عن دا
 الحكم على الحديث:

كاف يضع اضتديث على الثقات، كيقلب األسانيد على "أبو حامت:  عنو ػتمد بن مهاجر البغدادم، قاؿ 
 اضتديث، يسوقها على مذىب نفسو، ككاف ينتحل ا زيادة ليست يفاألثبات، كيزيد يف األخبار الصحاح ألفاظن 
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ا شتاه اصتامع على اظتسند، كعمد فيو إىل أحاديث ركاىا عن الثقات، فزاد فيها مذىب الكوفيُت، فأخرج كتابن 
 .(40)"ىذا حديث بالل، كليس لو أصل"قاين: ز . قاؿ اصتو (39)"ا توافق مذىب الكوفيُت يف خالؼ ذل ألفاظن 

ا أنو كاف يضع حديث موضوع كضعو ػتمد بن مهاجر على عائشة كقد ذكرنا آنفن  كقاؿ ابن اصتوزم: "ىذا
ػتمد بن مهاجر البغدادم الدجاؿ عن أيب معاكية كذبو صاحل بن ػتمد ".كقاؿ الذىيب: (41)"اضتديث
 .(42)"جزرة

 .بالل ال أصل لو كىو ػتمد بن مهاجر البغدادماضتديث من لريق  قال الباحث:
 

 المسح على الجبائر حديث الحديث الثالث:
كأما حديث علي، فركاه ابن ماجو يف سننو من حديث عمرك بن خالد عن زيد بن علي  قال الزيلعي:

فأمرني »، انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي عن أبيو عن جده اضتسُت بن علي بن أيب لالب، قاؿ: 
ا حديث بالل ال أصل لو، كعمرك ىذ " قاؿ أيب: انتهى. قاؿ ابن أيب حامت: ،(43)«أن أمسح على الجبائر
 .  (44)"بن خالد مًتكؾ اضتديث

 التخريج:
حدثنا عبد الرزاؽ قاؿ: أنبأنا إسرائيل، عن عمرك بن "أخرجو ابن ماجو، عن ػتمد بن أباف البلخي قاؿ: 

كقاؿ أبو اضتسن بن سلمة، أنبأنا  خالد، عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي بن أيب لالب.
 . (45)، مبثلوعن عبد الرزاؽ الدبرم،

كأخرجو الدارقطٍت، عن ػتمد بن إشتاعيل الفارسي، ثنا إسحاؽ بن إبراىيم، أنا عبد الرزاؽ، عن إسرائيل 
 .(46)، مبثلوبن يونس، عن عمرك بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي

مد الوراؽ، ثنا ػتمد بن أباف بن جعفر بن ػت أخربناا، عن إشتاعيل بن ػتمد الصفار، كأخرجو أيضن 
 .(47)ثلومب بو،عمرك بن خالد،  أخربناإسرائيل،  أخربناعمراف، ثنا سعيد بن سامل، 

ثىنا إبراىيم  ثىنا ػتمد بن يونس الشامي، حىدَّ دَّ كأخرجو أبو نعيم األصبهاين، عن عبد الرزتن بن العباس، حى
ثىنا سعيد بن سامل القداح أخربين عى  ٍمرك بن خالد، عىن زيد بن علي بن اضتسُت، عىن أبيو، عىن بن زكريا، حىدَّ

 .(48)، مبثلوجىد ه، عىن علي
كأخرجو البيهقي، عن أيب سعد أزتد بن ػتمد بن اطتليل أنا أبو أزتد بن عدم، ثنا عمراف السجستاين، 

بن علي، عن ثنا ػتمد بن أباف، ثنا سعيد بن سامل القداح، حدثٍت إسرائيل، عن عمرك بن خالد، عن زيد 
 .(49)، مبثلوأبيو، عن جده، عن علي
 الحكم على الحديث 

 .(50)"عمرك بن خالد الواسطي مًتكؾ"قاؿ الدارقطٍت: اضتديث من لريق عمرك بن خالد الواسطي،  
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 ،كحيِت بن معُت ،كذبو أزتد بن حنبل  ،عمرك بن خالد الواسطي معركؼ بوضع اضتديث"كقاؿ البيهقي: 
كنسبو ككيع بن اصتراح إىل كضع اضتديث، قاؿ: ككاف يف جوارنا فلما فطن لو حتوؿ  ،يثكغَتمها من أئمة اضتد

كعمر  ،فركاه عن زيد بن علي مثلو ؛كتابعو على ذل  عمر بن موسى بن كجيوكقاؿ أيضنا: " .(51)"إىل كاسط
باب شيء، يف ىذا ال كال يثبت عن النيب  ،كنعوذ باهلل من اطتذالف ،بن موسى مًتكؾ منسوب إىل الوضع

 .(52)"كاهلل أعلم
سألت أيب عن حديث ركاه عمرك بن خالد عن زيد بن علي عن آبائو اضتديث، "كقاؿ ابن أيب حامت: 

 . (53)، انتهى"فقاؿ: ىذا حديث بالل ال أصل لو، كعمرك بن خالد مًتكؾ اضتديث
 .(54)"ليس بشيء، مًتكؾ اضتديثقاؿ العقيلي: عن أيب عوانة، "

كذاب  عمرك بن خالد : "كقاؿ ابن معُت. (55)"امًتكؾ اضتديث ليس يسول شيئن " كقاؿ أزتد بن حنبل:
. (57)"قاؿ ككيع كأبو زرعة يضع اضتديث". كقاؿ: ػتمد فؤاد عبد الباقي يف الزكائد: (56)"مأموف كال  ثقة  غَت  

 . (58)"يركل عن زيد بن على اظتوضوعات" :كقاؿ اضتاكم
 ، كذاب يركم اظتوضوعات.كعمرك بن خالد مًتكؾ اضتديثبالل ال أصل لو، اضتديث  قال الباحث:

 

 «يا عمار، ما نخامتك وال دموع عينيك إال بمنزلة الماء الذي في ركوتك»الحديث الرابع: 
 .«يا عمار ما نخامتك" إلى آخره»قاؿ لو:   كأما حديث عمار بن ياسر أف النيب" قال الزيلعي:

منا ركاه ثابت بن زتاد عن علي بن يزيد عن ابن اظتسيب عن عمار، إ"، "فهو بالل ال أصل لو" قاؿ البيهقي:
 .(59)، انتهى"كعلي بن زيد غَت ػتتج بو، كثابت بن زتاد متهم بالوضع

 التخريج:
أخرجو أبو يعلى، قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر، حدثنا ثابت بن زتاد أبو زيد، حدثنا علي بن زيد، 

كأنا أسقي ناقة يل، فتنخمت، فأصابت خناميت  ر يب رسوؿ اهلل عن سعيد بن اظتسيب، عن عمار، قاؿ: م
يا عمار، ما نخامتك وال دموع عينيك : »ثويب، فأقبلت أغسل ثويب من الركوة اليت بُت يدم، فقاؿ النيب 

إال بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء األعظم والدم 
  .(60)«والقيء

 .(61)اؿ: حدثنا ػتمد بن حياف اظتازين قاؿ: ثنا ػتمد بن أيب بكر، بوقكأخرجو الطرباين، 
 أخربناحدثنا ػتمد بن شوكر بن رافع الطوسي، ، كأخرجو الدارقطٍت، قاؿ: حدثنا أزتد بن علي بن العالء

 .(62)ثابت بن زتاد، بو ، أخربناأبو إسحاؽ الضرير إبراىيم بن زكريا
ي، قاؿ أخربناه أبو سعد اظتاليٍت قاؿ: أخربنا أبو أزتد بن عدم اضتافظ قاؿ: أخربنا أبو كأخرجو البيهق

 . (63)يعلى قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر اظتقدمي قاؿ: حدثنا ثابت بن زتاد، بو
 .(64)كأخرجو اعتيثمي، قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر، حدثنا ثابت بن زتاد أبو زيد، يو
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 ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.  ألحاديث اليت قاؿ عنها ال أصل لونصب الراية لإلماـ الزيلعي كا
 

حدثنا أزتد بن ػتمد بن عاصم قاؿ: حدثنا ػتمد بن أيب بكر اظتقدمي قاؿ: كأخرجو العقيلي، قاؿ: 
 . (65)حدثنا ثابت بن زتاد اضتداد، بو

زتزة بن  أخربناكأخرجو ابن اصتوزم، قاؿ: أنا إشتاعيل بن أزتد قاؿ أخربنا إشتاعيل بن مسعدة قاؿ 
 أخربنامد بن أيب بكر اظتقدمي قاؿ أبو يعلى قاؿ حدثنا ػت أخربنايوسف قاؿ أخربنا أبو أزتد بن عدم قاؿ 

 .(66)ثابت بن زتاد، بو
 الحكم على الحديث

لو "قاؿ ابن عدم:  بن زتاد، ضعيف جدا كما ذكره كثَت من أىل العلم:أاضتديث مداره على ثابت 
كقاؿ  .(68)"اىو ضعيف جدن ". كقاؿ الدارقطٍت: (67)"أحاديث خيالف فيها الثقات كىي مناكَت كمقلوبات

  .(69)"مًتكؾ" :األزدم
مل يرك ىذا اضتديث عن سعيد بن اظتسيب إال علي بن يزيد، تفرد بو ثابت بن زتاد، كال "كقاؿ الطرباين: 

 . (70) "يركل عن عمار بن ياسر إال هبذا اإلسناد
 .(71)"ا، كإبراىيم ، كثابت ضعيفافمل يركه غَت ثابت بن زتاد كىو ضعيف جدن "كقاؿ الدارقطٍت: 
فهذا بالل ال أصل لو، كإمنا ركاه ثابت بن زتاد، عن  ...ما حديث عمار بن ياسركأ"كقاؿ البيهقي: 

 .(72)علي بن زيد، عن ابن اظتسيب، عن عمار، كعلي بن زيد غَت ػتتج بو، كثابت بن زتاد متهم بالوضع
ديثو، ال أعلم ركل ىذا اضتديث، عن علي بن زيد، غَت ثابت بن زتاد ىذا، كأحا"ا: قاؿ أبو أزتد: كقاؿ أيضن 

 .(74)"ثابت بن زتاد بصرم حديثو غَت ػتفوظ كىو غتهوؿ بالنقل". كقاؿ العقيلي: (73)"مناكَت، كمقلوبات
ال أعلم يركيو عن علي بن ثابت بن زتاد كلو أحاديث مناكَت خيالف فيها "كقاؿ ابن اصتوزم: قاؿ ابن عدم: 
كاف يقلب   :قاؿ زتاد بن زيد .كحيِت ليس بشيء". كقاؿ أزتد: (75)"الثقات كىي مناكَت كمقلوبات

ىذا  :قاؿ ابن تيمية يف ما نقلو عنو ابن عبد اعتادم يف التنقيح"كقاؿ نور الدين الكناين:  .(76)"األحاديث
 .(77)" اضتديث كذب عند أىل اظتعرفة

 .بالل ال أصل لوكىو كذاب لو أحاديث مناكَت، كىذا اضتديث  ثابت بن زتادمداره على  قال الباحث:

 لثاني: األحاديث الواردة في الصالةالمبحث ا
 «الجمع في أول الصالة بين: سبحانك اللهم وبحمدك، وبين وجهت وجهي»الحديث الخامس: 

بن سلمة أيب عن حديث ركاه  البن أيب حامت قاؿ: سأؿ أزتدي  -: ككجدت يف كتاب العلل يلعقال الزي
عيد بن يزيد عن األعرج عن عبيد اهلل بن إسحاؽ بن راىويو يف أكؿ كتاب اصتامع عن الليث بن سعد عن س

نو كان يجمع في أول صالتو بين: سبحانك اللهم أ أيب رافع عن علي بن أيب لالب عن النيب 
، قاؿ إسحاؽ: كاصتمع بينهما أحب إيل، فقاؿ أيب: ىذا وبحمدك، وبين وجهت وجهي، إلى آخرىما

 . (78)حديث بالل موضوع ال أصل لو
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 التخريج:
اؿ:  قاؿ ابن أيب حامت سأؿ أزتد بن سلمة عن حديث ركاه إسحاؽ يف أكؿ اصتامع قجر، أخرجو ابن ح

 . (79)، بو"عن الليث عن سعيد بن زيد عن األعرج عن عبيد اهلل بن رافع عن علي
 الحكم على الحديث:
أرل أنو من ركاية خالد بن القاسم  ،ىذا حديث بالل موضوع ال أصل لوكما تقدـ قاؿ أبو حامت:  

دائٍت، كقد كاف خرج إىل مصر، فسمع من الليث، فرجع إىل اظتدائن، فسمع منو الناس، ككاف يوصل اظت
رجل من أىل اضتديث إىل مصر فكتب كتب الليث ىناؾ،  م قدـ هبا  جاظتراسيل، كيضع عتا أسانيد، فخر 

 .(80)بغداد، فعارضوا بتل  األحاديث، فباف عتم أف أحاديث خالد مفتعلة، انتهى كالمو
، من كجهت كجهي :سبحان  اللهم كْتمدؾ، كبُتدعاء االستفتاح بُت قولو: اصتمع يف  ال الباحث:ق
 . بالل موضوع ال أصل لو، خالد بن القاسم اظتدائٍتركاية 

 .أنس في افتتاح الصالة: سبحانك اللهم وبحمدك، وأنو كان يرفع يديو حديث الحديث السادس:
حدثنا أبو ػتمد بن صاعد ثنا اضتسُت بن علي بن األسود و قاؿ: الدارقطٍت يف سنن لرك  قال الزيلعي:

كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إذا ثنا ػتمد بن الصلت ثنا أبو خالد األزتر عن زتيد عن أنس، قاؿ: 
سبحانك اللهم وبحمدك، »افتتح الصالة كبر، ثم رفع يديو حتى يحاذي بإبهاميو أذنيو، ثم يقول: 

 .انتهى، (81)«عالى جدك، وال إلو غيركوتبارك اسمك، وت
ا ركاه ػتمد بن الصلت عن أيب خالد األزتر شتعت أيب، كذكر حديثن : "ابن أيب حامتالزيلعي: قاؿ كقاؿ 
يف افتتاح الصالة: سبحان  اللهم كْتمدؾ، كأنو كاف يرفع يديو إىل حذك  أنس عن النيب  عنعن زتيد 

 .(82)و"كػتمد بن الصلت ال بأس ب أذنيو، فقاؿ: ىذا حديث كذب ال أصل لو،
 :التخريج

أبو األصبغ عبد العزيز بن حيِت  أخربناقاؿ:  ،حدثنا أنس بن سلم اطتوالينكأخرجو الطرباين، قاؿ: 
ال يركل ىذا . كقاؿ الطرباين: "(83)بوؼتلد بن يزيد، عن عائذ بن شريح، عن أنس،  أخربناقاؿ:  ،اضتراين

 ".، تفرد بو ؼتلد بن يزيداضتديث عن أنس إال هبذا اإلسناد
ػتمد بن الصلت، عن أيب خالد األزتر، عن زتيد،  عنكذكر  ،شتعت أيبقاؿ:  أخرجو ابن أيب حامتك 

سبحان  اللهم كْتمدؾ ...، كأنو كاف يرفع يديو إىل »: -يف افتتاح الصالة  -» عن أنس، عن النيب 
 .(84) «أذنيو حذك  
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 :الحكم على الحديث
كأما رفع اليدين حذك األذنُت ثابت  .(85)"قاؿ أيب: ىذا حديث كذب، ال أصل لو قاؿ ابن أيب حامت:

من كائل بن حجر، أخرج اإلماـ أزتد، عن عبد الرزاؽ، أخربنا سفياف، عن عاصم بن كليب، عن أبيو، عن 
كرفع  كرب فرفع يديو حُت كرب، يعٍت استفتح الصالة، كرفع يديو حُت كرب، كائل بن حجر قاؿ: "رأيت النيب 

 .(86)«أذنيو... حذك  يديو حُت ركع، كرفع يديو حُت قاؿ: شتع اهلل ظتن زتده، كسجد فوضع يديو 
قاؿ الشيخ أزتد شاكر: "إسناده صحيح، رجالو ثقات. عبد الرزاؽ: ىو ابن مهاـ الصنعاين، كسفياف: ك 

 .(87)ىو الثورم"
عن  ،عن ابن أيب ليلى ، زيادعن يزيد بن أيب ،حدثنا سفياف ،كأخرج البخارم، عن ػتمد بن يوسف

 .(88)«أذنيو حذو  يرفع يديو إذا كبر  كان النبي »الرباء رضي اهلل عنو قاؿ: 
ال يركل ، ك تفرد بو ؼتلد بن يزيد( حديث أنس كذب ال أصل لواضتديث اظتقصود بقولو ) قال الباحث:

 عند أزتد كغَته.. كأما أصل اضتديث فهو ثابت عن كائل بن حجر، عن أنس إال هبذا اإلسناد

 «الجهر بالبسملة» الحديث السابع: 
فبالػػل ال أصػػل   -أي البسااملة  -عماار باان عبااد العزيااز ماان الجهاار بهااا  كمػػا ركم عػػن عااي:لقااال الزي

 . (89)لو
 التخريج:

أحاديث اصتهر مل أقف على حديث عمر بن عبدالعزيز، كالذم يظهر أنو أثر موقوؼ على عمر. كأما 
 التواتر كحسبنا منها: فقد بلغت حدبالبسملة 

أخرج الًتمذم، قاؿ: حدثنا أزتد بن عبدة قاؿ: حدثنا اظتعتمر بن سليماف، قاؿ: حدثٍت إشتاعيل بن 
[ 1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  ػيفتتح صالتو ب زتاد، عن أيب خالد، عن ابن عباس، قاؿ: "كاف النيب 

"(90) . 
قاؿ: حدثنا عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنو   كأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا أبو أسامة

 چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ [،  فإذا فرغ من اضتمد قرأ 1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ كاف إذا افتتح الصالة قرأ 

 ." (91)[1]الفاحتة: 
يد بن أيب أبو معشر، عن سع أخربناكأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا أبو بكر قاؿ: حدثنا ىشيم قاؿ: 

 .(92)[ "1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  ػسعيد، عن أيب ىريرة، أنو كاف هجهر ب
ٱ       چ كأخرج عبدالرزاؽ، قاؿ: حدثنا ككيع، عن شعبة، عن األزرؽ بن قيس قاؿ: شتعت ابن الزبَت قرأ 

 چٻ  ٻ  ٱ       ٻچ [،   م قرأ 2]الفاحتة: چپ  پ  پ  پچ  [،   م قرأ1]الفاحتة:  چٻ  ٻ  ٻ

 .(93)[ "1]الفاحتة: 
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كأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا خالد بن ؼتلد، عن عمر بن ذر، عن أبيو، عن سعيد بن عبد الرزتن 
 .(94)[ "1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ  ػبن أبزل، عن أبيو، أف عمر، جهر ب

نا أبو العالء ػتمد بن أزتد كأخرج اضتاكم، قاؿ: حدثنا أبو أزتد ػتمد بن ػتمد بن اضتسُت الشيباين، ث
بن جعفر الكويف مبصر، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أيب مليكة، 

پچ [ 1]الفاحتة:  چٻ  ٻ  ٻ   ٱ  چ  " يقرأ: كاف النيب »عن أـ سلمة، قالت:  پ    چپ  پ  
 .(95)شرط الشيخُت، كمل خيرجاه "ىذا حديث صحيح على  .«اا حرفن [ يقطعها حرفن 2]الفاحتة: 

كأخرج اضتاكم، قاؿ: حدثنا أبو العباس ػتمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليماف، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد 
اجمليد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، أخربين عبد اهلل بن عثماف بن خثيم، أف أبا بكر بن حفص بن عمر، 

عاكية باظتدينة صالة فجهر فيها بالقراءة، فقرأ فيها بسم اهلل الرزتن صلى م»أخربه، أف أنس بن مال ، قاؿ: 
سلم ناداه  القراءة، فلماالرحيم ألـ القرآف كمل يقرأ بسم اهلل الرزتن الرحيم للسورة اليت بعدىا حىت قضى تل  

ى بعد من شتع ذل  من اظتهاجرين، كاألنصار من كل مكاف: يا معاكية أسرقت الصالة، أـ نسيت؟ فلما صل
ىذا قاؿ اضتاكم: ". (96)«اذل  قرأ بسم اهلل الرزتن الرحيم للسورة اليت بعد أـ القرآف، ككرب حُت يهوم ساجدن 

حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد اجمليد بن عبد العزيز، كسائر الركاة متفق على عدالتهم كىو 
عن كل أحد، كإف كاف قد أدخل يف علة ضتديث شعبة كغَته من قتادة على علو قدره يدلس، كيأخذ 
 .(97)«الصحيح حديث قتادة فإف يف ضده شواىد أحدىا ما ذكرناه كمنها

كأخرج اضتاكم، قاؿ: ما حدثٍت أبو بكر مكي بن أزتد الربدعي، ثنا أبو الفضل العباس بن عمراف 
كيس، ثنا مال ، عن القاضي، ثنا أبو جابر سيف بن عمرك، ثنا ػتمد بن أيب السرم، ثنا إشتاعيل بن أيب أ

، كخلف أيب بكر، كخلف عمر، كخلف عثماف، كخلف علي، زتيد، عن أنس، قاؿ: صليت خلف النيب 
ا ظتا إمنا ذكرت ىذا اضتديث شاىدن قاؿ اضتاكم: ". (98)«هجهركف بقراءة بسم اهلل الرزتن الرحيم»فكلهم كانوا 

يف الباب عن  ،الذم يركيو أئمتنا عنو، كقد بقيتقدمو، ففي ىذه األخبار اليت ذكرناىا معارضة ضتديث قتادة 
أمَت اظتؤمنُت عثماف، كعلي، كللحة بن عبيد اهلل، كجابر بن عبد اهلل، كعبد اهلل بن عمر، كاضتكم بن عمَت 

كلها   ،الثمايل، كالنعماف بن بشَت، كشترة بن جندب، كبريدة األسلمي، كعائشة بنت الصديق رضي اهلل عنهم
ا للتخفيف، كاختصرت منها ما يليق هبذا الباب، ككذل  قد ذكرت يف اب تركتها إيثارن ؼترجة عندم يف الب

  انتهى. (99)"الباب من جهر ببسم اهلل الرزتن الرحيم من الصحابة كالتابعُت، كأتباعهم رضي اهلل عنهم
ٱ       چ  ػكأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا يزيد بن ىاركف، عن كفاء قاؿ: شتعت سعيد بن جبَت هجهر ب

 .(100)[1]الفاحتة:  چٻ  ٻ  ٻ
 ػ، كغتاىد، أهنم كانوا هجهركف بسكلاكك كأخرج ابن أيب شيبة، قاؿ: حدثنا معتمر، عن ليث، عن عطاء، 

 .(101)[ "1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ 
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 الحكم على الحديث: 
من أىل العلم من  داس: كليس إسناده بذاؾ، كقد قاؿ هبذا عدبكقاؿ الًتمذم بعد ذكر حديث ابن ع

 ػ: منهم أبو ىريرة، كابن عمر، كابن عباس، كابن الزبَت، كمن بعدىم من التابعُت، رأكا اصتهر بأصحاب النيب 
[ كبو يقوؿ الشافعي. كإشتاعيل بن زتاد ىو ابن أيب سليماف، 15[، ]ص:1]الفاحتة:  چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 .(103)ين: ضعيف اإلسنادابل. كقاؿ األ(102)كىو كويفكأبو خالد، ىو أبو خالد الواليب كاشتو ىرمز 
كما ىو عند اضتاكم كغَته، كقد يرتقي إؿ حد التواتر كما ذكره   كغتموعها اضتديث بشواىد لرؽ صحيح
قاؿ:  اصتهر هبا )أم  إذ نقال عن السيولي "نظم اظتتناثر يف اضتديث اظتتواتر" وػتمد بن جعفر الكناين يف كتاب

( 5( كأـ سلمة )4( كأيب ىريرة )3( كابن عباس )2( أنس )1ردىا يف األزىار من حديث )اصتهر بالبسملة( أك 
( كعمار بن ياسر 10( كابن عمر )9( كاضتكم بن عمَت )8( كجابر بن عبد اهلل )7( كعلي )6كعثماف )

( 16( كبريدة )15( كشترة بن جندب )14( كأيب بن كعب )13( كعائشة )12( كالنعماف بن بشَت )11)
كرتاعة من اظتهاجرين كاألنصار  ،( كغتالد بن ثور18( كحسُت بن عرفطة )17شر أك بشَت بن معاكية )كب

 (104)ا مع اصتماعة اظتذكورة.ذتانية عشر نفسن 
عن  ،كقد كرد ثبوت قراءهتا يف الصالة" :لو يف الكالـ على اظتعلل ما نصو :قاؿ الكناين يف شرح التقريب

 ،كالبيهقي ،كالدارقطٍت ،كالنسائي ،كابن خزدية ،من لرؽ عند اضتاكم ؛ من حديث أيب ىريرة النيب 
عثماف كعلي كعمار بن ياسر كجابر بن عن ك  .كالبيهقي، كاضتاكم ،عند الًتمذم ؛بن عباسكعن ا .كاطتطيب

كشترة بن جندب  .كأحاديثهم عند الدارقطٍت ؛عبد اهلل كالنعماف بن بشَت كابن عمر كاضتكم بن عمَت كعائشة
كأحاديثهم  ؛كبريدة كغتالد بن ثور كبشر أك بشَت بن معاكية كحسُت بن عرفطة .كحديثهما عند البيهقي ؛كأيبٌ 

  .(105)"كرتاعة من اظتهاجرين كاألنصار عند الشافعي .كأـ سلمة عند اضتاكم .عند اطتطيب
رة يف األخبار كقد بينا لرؽ ىذه األحاديث كلها يف كتاب األزىار اظتتناث ،فقد بلغ ذل  مبلغ التواتر

كاألحاديث الواردة يف اصتهر كثَتة متعددة " :يف باب ما يقوؿ بعد التكبَت ما نصو ،كيف عمدة القارئ اظتتواترة.
 ،بذل  منهم من صرح ا رككا عن النيب عن رتاعة من الصحابة يرتقي عددىم إىل أحد كعشرين صحابين 

كىم أبو ىريرة كأـ سلمة كابن عباس  : م عدىم ،صحةكبال ،كاضتجة قائمة باصتهر ،كمنهم من فهم من عبارتو
كأنس كعلي كشترة كعمار كابن عمر كالنعماف بن بشَت كاضتكم بن عمَت كمعاكية كبريدة كجابر كأبو سعيد 
كللحة كابن أيب أكىف كأبو بكر الصديق كغتالد بن ثور كبشر بن معاكية كاضتسُت بن عرفطة كأبو موسى 

كقاؿ  ،ة مبا يشفي فانظرهألكألاؿ يف اظتس ،كمن خرجها كتكلم على أسانيدىا ،اظهما ألفكذكر أيضن  ،األشعرم
كما ركاه رتع من الصحابة قاؿ ابن عبد الرب بلغت عدهتم أحد   ما نصو كقد جهر هبا  : اظتسَتة اضتلبيةيف

 .(106)"ا اىػكعشرين صحابين 
 كٌد أٍف أنبو إىل أمرين يتعلقاف هبًذه اظتسألة:يف خادتة الكالـ حوؿ اصتهر بالبسملة كاإلسرار هبا يف الصالة، أ
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بالبسملة  جهر  هنم أرتعوا كلهم على صحة صالة من فإاألكؿ: أنو رغم اختالؼ العلماء يف ذل ، إال  -1
بالبسملة، كمن أسرَّ هبا،  جهر  . قاؿ ابن كثَت رزتو اهلل: أرتعوا على صحة صالة من (107)كمن أسرَّ هبا

 .(108)كهلل اضتمد كاظتنة
لثاين: استحب بعض احملٌققُت من أىل العلم كالذين يركف اإلسرار بالبسملة اصتهر هبا أحياننا، إذا كاف ا -2

يف ذل  مصلحة راجحة، فقد ذكر شيخ اإًلسالـ ابن تيمية: أنو هجوز اصتهر هبا؛ لبياف أف قراءهتا سنة. 
نسبةه  -غَت كاحد من الصحابةمع أنَّو قد ثبت عن  -كقاؿ رزتو اهلل: ككوف اصتهر هبا ال ييشرع ْتاؿ 

للصحابة إىل فعل اظتكركه كإقراره، مع أف اصتهر يف صالة اظتخافتة ييشرع لعارض
(109). 

هر بو، قد ييشرع اصتهر بو ظتصلحةو أحياننا، ظتثل ابن تيمية أيضنا كقاؿ : كمع ىذا فالصواب أفَّ ما ال هجي
يسَتة أحياننا، كيسوغ أيضنا أف يًتؾ اإلنساف األفضل تعليم اظتأمومُت، كيسوغ للمصلُت أف هجهركا بالكلمات ال

 .(110)لتأليف القلوب، كاجتماع الكلمة خوفنا من التنفَت عما يصلح
، البسملةبما ركم عن عمر بن عبد العزيز من اصتهر ( اظتقصود بو فبالل ال أصل لوقولو ) قال الباحث:

 كأما حقيقة اصتهر فقد ثبت عن عدد من الصحابة كما نقلو السيولي كالكتاين كبلغ حد التواتر.

 «ير ابن عمر رفع يديو إال في التكبيرة األولى لم»: الثامنالحديث 
قاؿ البخارم يف كتابو اظتفرد يف رفع اليدين: كركم عن أيب بكر بن عياش عن حصُت عن  قال الزيلعي:

 .(111) ، قاؿ ابن معُت: إمنا ىو توىم ال أصل لور ابن عمر رفع يديو إال في التكبيرة األولىأنو لم يغتاىد 
 :التخريج

 (112)بكر بن عياش، بو.أيب أخرجو البخارم، عن 
 :الحكم على الحديث

قاؿ البيهقي يف كتاب اظتعرفة: حديث أيب بكر بن عياش ىذا أخربناه أبو عبد اهلل قاؿ ػتمد علي آدـ: 
ذكره بسنده،  م أسند عن البخارم أنو قاؿ: أبو بكر بن عياش اختلط بآخره، كقد ركاه الربيع، اضتافظ، ف

كالليث، كلاكس، كسامل، كنافع، كأبو الزبَت، كػتارب بن دثار، كغَتىم، قالوا: رأينا ابن عمر يرفع يديو إذا  
ا: أف ابن  موقوفن مسعود مرسالن ا عن حصُت، عن إبراىيم، عن ابن كرب، كإذا رفع، ككاف يركيو أبو بكر قددين 

مسعود كاف يرفع يديو إذا افتتح الصالة،  م ال يرفعها بعدي. كىذا ىو احملفوظ عن أيب بكر بن عياش، كاألكؿ 
خطأ فاحش، ظتخالفتو الثقات من أصحاب ابن عمر. قاؿ اضتاكم: كاف أبو بكر بن عياش من اضتفاظ 

خولف فيو، فكيف هجوز دعول نسخ حديث ابن عمر مبثل اظتتقنُت،  م اختلط حُت ساء حفظو، فركل ما 
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ىذا اضتديث الضعيف، أك نقوؿ: إنو ترؾ مرة للجواز، إذ ال يقوؿ بوجوبو. ففعلو يدٌؿ على أنو سنة مؤكدة، 
 (.113كتركو يدٌؿ على أنو أمر غَت كاجب. انتهى. كذا يف "نصب الراية")

ية، فعولوا على ركاية غتاىد أنو صلى خلف ابن كأما اضتنف»كقاؿ اضتافظ ابن حجر يف "فتح البارم": 
، كعلى ةعمر، فلم يره يفعل ذل ، كأجيبوا بالطعن يف إسناده؛ ألف أبا بكر بن عياش راكيو ساء حفظو بآخر 

  .(114)«تقدير صحتو، فقد أثبت ذل  سامل، كنافع،
؛ ألنو ؼتالف صل لوتوىم ال أ مل ير ابن عمر رفع يديو إال يف التكبَتة األكىلقولو: قال الباحث: 

ساء حفظو، فركل ما ك أبو بكر بن عياش اختلط للمحفوظ، كالثابت عن ابن عمر يف رفع اليدين يف الصالة، ك 
 . خولف فيو

  .النيب  مرفوعنا إىل  «صالة النهار عجماء » الحديث التاسع: 
قاؿ: أخربنا معمر عن غريب، كركاه عبد الرزاؽ يف مصنفو من قوؿ غتاىد. كأيب عبيدة، ف :قال الزيلعي

انتهى. أخربنا ابن جريج، قاؿ:  ،"صالة النهار عجماء"عبد الكرمي اصتزرم، قاؿ: شتعت أبا عبيدة، يقوؿ: 
، انتهى. كقاؿ النوكم يف "اطتالصة": حديث: "صالة النهار عجماء" بالل صالة النهار عجماءقاؿ غتاىد: 

 .(115)"ال أصل لو، انتهى
 التخريج:

 . (116)، بوؽ، عن ابن جريج قاؿ: أخربين عبد الكرمي اصتزرم، عن اضتسنأخرجو عبد الرزا
 . (117)، بوحفص، عن ىشاـ، عن اضتسنعن كأخرجو ابن أيب شيبة 

 (118)«عجماء النهار  صالة  »ا عن ابن جريج قاؿ: قاؿ غتاىد: كأخرجو أيضن 
صالة  »عبيدة يقوؿ: ا عبد الرزاؽ، عن معمر، عن عبد الكرمي اصتزرم قاؿ: شتعت أبا كأخرجو أيضي  

 (119)كابن أيب شيبة عن شري ، عن عبد الكرمي.«. عجماء النهار  
 الحكم على الحديث:

قاؿ ابن حجر: "حديث صالة النهار عجماء مل أجده كىو عند عبد الرزاؽ من قوؿ غتاىد كمن قوؿ 
ار بالقراءة يف الظهر على اإلسر  كيف الصحيحُت ما يدؿ ،ا عليهماأيب عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود موقوفن 

كهجهر يف اصتمعة  :قولو .كالعصر حديث أيب قتادة كحديث خباب عند البخارم كحديث أيب سعيد عند مسلم
كالعيدين لوركد النقل اظتستفيض باصتهر البيهقي من لريق اضتارث عن علي قاؿ اصتهر يف العيدين من السنة 

ذين لالبيهقي ْتديث النعماف بن بشَت كأيب كاقد الليثي ال كاطتركج يف العيدين إىل اصتبانة من السنة كاستدؿ
ألنو ال يلـز من الالعهم على ذل  اصتهر  ؛كفيو نظر ،أخرجهما مسلم يف تعيُت القراءة يف اصتمعة كيف العيدين

 كللنسائي فيسمع منو اآلية من سورة ،ابالقراءة قد كقع يف الصحيحُت من حديث أيب قتادة يسمعنا اآلية أحيانن 
 (.120)" چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  الظهر فقرأ  كلو عن أنس صليت مع النيب  ،لقماف كالذاريات يف الظهر
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، كأما اظترفوع اأيب عبيدة بن عبد اهلل موقوفن ك قوؿ غتاىد ىو من  "عجماء النهار  صالة  " قال الباحث:
 فبالل ال أصل لو.

 «من قرأ خلف اإلمام، فال صالة لو: »العاشرالحديث 
ركل ابن اصتوزم يف العلل اظتتناىية من لريق الدارقطٍت عن أيب حامت بن حباف حدثٍت  لعي:الزي قال

إبراىيم بن سعيد عن أزتد بن علي بن سلماف الربكردم عن عبد الرزتن اظتخزكمي عن سفياف بن عيينة عن 
    انتهى.  "،من قرأ خلف اإلمام، فال صالة لو، قاؿ: "ابن لاكس عن أبيو عن زيد بن ثابت عن النيب 

 م قاؿ ابن حباف: ىذا اضتديث ال أصل لو، كأزتد بن علي بن سلماف ال ينبغي أف يشتغل ْتديثو، انتهى. كمل 
أجد ىذا اضتديث يف "كتاب الضعفاء البن حباف"، كال ترجم فيو على أزتد بن علي بن سلماف، فللو 

 .(121)أعلم
 التخريج:

عد بن قيس، حدثنا عمرك بن ػتمد بن زيد، عن موسى بن أخرجو مال ، قاؿ ػتمد، أخربنا داكد بن س
 .(122)«أنو قاؿ: "من قرأ خلف اإلماـ فال صالة لو ،عن جده ،سعد بن زيد بن ثابت حيدثو

عن القراءة  هنى رسوؿ اهلل »كأخرجو عبدالرزاؽ، عن عبد الرزتن بن زيد بن أسلم، عن أبيو قاؿ: 
  .(123)«لو صالة  فال  اإلماـ  خلف  قرأ  من  »ا قاؿ: ي  قاؿ: كأخربين أشياخنا أف عل ،«خلف اإلماـ

كأخرجو ابن أيب شيبة، حدثنا ككيع، عن عمر بن ػتمد، عن موسى بن سعد، عن زيد بن ثابت قاؿ: 
 .(124)« لو صالة  فال  اإلماـ  خلف  قرأ  من  »

اإلماـ  خلف  قرأ  من  كركل عمرك بن موسى بن سعد، عن زيد بن ثابت، قاؿ: " :كأخرجو البخارم، قاؿ
 .«كال يعرؼ عتذا اإلسناد شتاع بعضهم من بعض كال يصح مثلو (125)"لوفال صالة 

 الحكم على الحديث:
: كقاؿ ابن حباف يف (127)، كابن اصتوزم يف "العلل اظتتناىية "(126)ركاه ابن حباف يف  اجملركحُتاضتديث 

 .(128)بن سلماف ال ينبغي أف يشتغل ْتديثو"تررتة اظتركزم ىذا: "ىذا اضتديث ال أصل لو، كأزتد بن علي 
قاؿ ك  .(129)ال يعرؼ هبذا اإلسناد شتاع بعضهم من بعض كال يصح مثلو""البخارم:  كقاؿ البيهقي: نقالن عن

فهو غتهوؿ "كنقلو اضتافظ يف "اللساف" كمل يعلق عليو بشيء كابن سلماف ىذا تررتو اطتطيب كقاؿ: "األلباين: 
الرجاؿ، كال ذكر يف الركاة عن أبيو، كقد ركل عن أبيو أخواه خارجة كسلماف كما ال يعرؼ يف شيء من كتب 

 .(130)"ا ىذا. كاهلل أعلميف " التهذيب " كمل يذكر معهما سعدن 
لو" إسناده ال يصح كما ذكر البخارم، كال يصح اإلماـ فال صالة  خلف  قرأ  من " حديث  قال الباحث:
 حديث مثلو.
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 مفرقة )الزكاة، والصيام، والشهادة(المبحث الثالث: أحاديث 
 «زكاةليس في الحلي : »الحادي عشرالحديث 

ركل ابن اصتوزم رزتو اهلل يف التحقيق بسنده عن عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن  قال الزيلعي:
ما ك "انتهى. قاؿ البيهقي يف "اظتعرفة":  ،«ليس في الحلي زكاة»قاؿ:  ،أيب الزبَت عن جابر عن النيب 

فبالل ال أصل  «ليس في الحلي زكاة»ا: يركل عن عافية بن أيوب عن الليث عن أيب الزبَت عن جابر مرفوعن 
 فيما و، داخالن دينا بغررن ا، كاف ملو، إمنا يركل عن جابر من قولو، كعافية بن أيوب غتهوؿ، فمن احتج بو مرفوعن 

 .(131)"نعيب بو اظتخالفُت، من االحتجاج، بركاية الكذابُت، انتهى
 :التخريج

كمال  بن أنس، كأسامة بن زيد، كيونس بن يزيد، كغَت كاحد،  .أخرج ابن كىب، عن عبد اهلل بن عمر
 (132).«زكاة اضتلي  يف  ليس  »ا حدثهم، عن عبد اهلل بن عمر، أنو قاؿ: أف نافعن 
 (133)«.زكاة لي اضت يف  ليس  »عن عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قاؿ:  ،عبد الرزاؽخرج كأ

زكاة، كإهنا لسفيهة أف  اضتلي  يف  ليس  »كأخرج عبدالرزاؽ، عن معمر، عن ابن لاكس، عن أبيو قاؿ: 
 .(134)«حتلت مبا جتب فيو الزكاة

زكاة يعار  اضتلي  يف  ليس  »كأخرج ابن أيب شيبة قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن ىشاـ، عن اضتسن، قاؿ: 
 .(135)«كيلبس

ا، قاؿ: حدثنا ككيع، عن إشتاعيل بن عبد اظتل  قاؿ: شتعت أبا جعفر، يقوؿ: ة أيضن كأخرج ابن أيب شيب
تستخرجوف منو حلية تلبسوهنازكاة،  م قرأ  اضتلي  يف  ليس  »

(136). 
اضتلي  يف  ليس  »ا، قاؿ: حدثنا ككيع، عن حسُت، عن جعفر، عن أبيو قاؿ: كأخرج ابن أيب شيبة أيضن 

 .(137)«زكاة 
   عبدة بن سليماف، عن عبد اظتل ، عن أيب الزبَت، عن جابر، قاؿ:  عنا، شيبة أيضن كأخرج ابن أيب 

 .(138)«يعار، كيلبس»قاؿ:  ،قلت: إنو فيو ألف دينار .«اضتلي يف  زكاة  ال  »
«. زكاة اضتلي  يف  ليس  » :قاؿ اهلل:  عبد  بن  جابر  عن   الشعيب، عن   زتزة، أيب   كأخرج الدارقطٍت، من لريق 

 .(139)أبو زتزة ىذا ميموف ضعيف اضتديث
كأخرج البيهقي قاؿ: أخربنا أبو بكر بن اضتسن القاضي، كأبو زكريا قاال: ثنا أبو العباس األصم، ثنا ْتر 

أخربؾ عبد اهلل بن عمر، كمال  بن أنس، كأسامة بن زيد، كيونس بن  ،بن نصر، قاؿ: قرئ على ابن كىب
 .(140)زكاة " اضتلي  يف  ليس  عن عبد اهلل بن عمر أنو قاؿ: "ا حدثهم يزيد كغَت كاحد، أف نافعن 
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 :الحكم على الحديث
ابن اصتوزم يف التحقيق، "كما يف نصب الراية، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن  قاؿ

ما يركل عن ا لعن فيو، كقاؿ: يف "اظتعرفة، ك أيب الزبَت عن جابر بو،  م قاؿ: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدن 
إمنا يركل عن جابر من قولو، كعافية بن أيوب غتهوؿ،  ،عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فبالل ال أصل لو

يب بو اظتخالفُت من االحتجاج بركاية الكذابُت، كقد نع فيما ا بدينو، داخالن ا كاف مغررن فمن احتج بو مرفوعن 
 .(141)ا"صح موقوفن 

كالتابعُت يف   ذل ، فرأل بعض أىل العلم من أصحاب النيب قاؿ الًتمذم: "كاختلف أىل العلم يف
اضتلي زكاة، ما كاف منو ذىب كفضة، كبو يقوؿ سفياف الثورم، كعبد اهلل بن اظتبارؾ. كقاؿ بعض أصحاب 

كىكذا ركم عن  ،زكاة اضتلي  يف  ليس  منهم: ابن عمر، كعائشة، كجابر بن عبد اهلل، كأنس بن مال :  النيب 
 .(142)اء التابعُت، كبو يقوؿ مال  بن أنس، كالشافعي، كأزتد، كإسحاؽ"بعض فقه

اضتلي  يف  ليس  أما اظتوقوؼ عن جابر: فأخرجو ابن أيب شيبة، كتاب الزكاة: باب من قاؿ: قاؿ األلباين: "
ؿ . كقا(143)زكاة، عن عبدة بن سليماف عن عبد اظتل ، عن أيب الزبَت، عن جابر، قاؿ: "ال زكاة يف اضتلي" 

إنو يكوف فيو ألف دينار، قاؿ: يعار، كيلبس ركاه الشافعي"، كتاب الزكاة: الباب األكؿ يف ": األلباين أيضنا
األمر هبا كالتهديد على تركها، كعلى من جتب، كفيم جتب، حديث"، عن سفياف بن عمرك بن دينار، قاؿ: 

فقاؿ: كإف كاف يبلغ ألف دينار؟  .جابر: ال يسأؿ جابر بن عبد اهلل عن اضتلي، أفيو الزكاة؟ فقاؿ شتعت رجالن 
 يفكأف  ،كأف الصواب كقفو على جابر ،فقاؿ جابر: كثَت. قاؿ األلباين: فتبُت ؽتا تقدـ أف اضتديث رفعو خطأ

كىو كإف كاف ضعيف اإلسناد فقد جاءت لو شواىد  ،االباب ما خيالفو كىو حديث فالمة بنت قيس مرفوعن 
 .(144)قوية تشهد لو بالصحة"

عافية بن أيوب عن الليث عن أيب الزبَت عن ركاية  ،"بالل ال أصل لواظتقصود بقولو: " ال الباحث:ق
 .اجابر مرفوعن 

 «ا من شعبانا من رمضان يتمارى فيو، أحب إلي من أن أصوم يومً ألن أفطر يومً » عشر: ثانيالحديث ال
ا، ككاف الشهر قد أغمي علينا، يامن أصبحنا يـو الثالثُت ص"عن عبد اهلل بن جراد، قاؿ:  قال الزيلعي:

، فقاؿ فأصبناه مفطرن  ، فأتينا النيب   يصوم ىذا أفطروا، إال أن يكون رجاًل »ا، فقلنا: يا نيب اهلل صمنا اليـو
ا من شعبان ليس ا من رمضان يتمارى فيو، أحب إلي من أن أصوم يومً اليوم فليتم صومو، ألن أفطر يومً 

ففي ىذا اضتديث كفاية عما سواه، كشنع ابن اصتوزم على اطتطيب "طتطيب: قاؿ ا -يعٍت من رمضاف- «منو
ا، كقاؿ: إنو حديث موضوع على ابن جراد، ال أصل لو، كال ذكره أحد من ا كثَتن يف ركايتو عتذا اضتديث تشنيعن 

 األئمة الذين ترخصوا يف ذكر األحاديث الضعيفة، كإمنا ىو نسخة يعلى بن األشدؽ عن ابن جراد، كىو
 .(145)"نسخة موضوعة
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 التخريج: 
أنبأنا أزتد بن علي بن ثابت اطتطيب قاؿ أخربين عبيد اهلل بن أيب الفتح  من لريقأخرجو ابن اصتوزم، 

قاؿ أنبأنا أبو بكر بن شاذاف قاؿ حدثنا أزتد بن عيسى بن السكُت البلدم قاؿ حدثٍت ىاشم بن القاسم 
ففي ىذا اضتديث كفاية . قاؿ اطتطيب: "(146)، بوهلل بن جراداضتراين قاؿ حدثنا يعلى بن األشدؽ عن عبد ا

 . (147)"عن ما سواه
 الحكم على الحديث:
فأما أف يعلم عيبو  م ديدحو كيقوؿ فيو كفاية عن ما سواه  ،فليتو ركل اضتديث كسكت" قاؿ ابن اصتوزم:

ال أصل لو عن رسوؿ اهلل  كىذا اضتديث موضوع على ابن جراد ،فهذا ؽتا أزرل بو على علمو كأثر بو يف دينو
  كال ذكره أحد من األئمة الذين رتعوا السنن كترخصوا يف ذكر األحاديث الضعاؼ كإمنا ىو مذكور يف

 .(148)"تسعة يعلى بن األشدؽ عن ابن جراد كىي نسخة موضوعة
يعلى بن األشدؽ عن "كقاؿ ابن عدم:  .(149)"يعلى بن األشدؽ ليس بشيء"قاؿ أبو زرعة الرازم: 

ال حتل الركاية "كقاؿ ابن حباف: . (150)"عبد اهلل بن جراد أحاديثو منكرة، كىو كعمو غَت معركفُت عمو
 .(152)لقي يعلى عبد اهلل بن جراد، فلما كرب اجتمع عليو من ال دين لو، فوضعوا لو"": أيضنا. كقاؿ (151)عنو"

، كال  أصل لو عن رسوؿ اهلل قاؿ أبو زرعة: قاؿ ابن عبد اعتادم: "كىذا اضتديث موضوع على ابن جراد، ال
ذكره أحد من األئمة الذين رتعوا السنن، كترخصوا يف ذكر األحاديث الضعاؼ، كإمنا ىو مذكور يف نسخة 

 .(154)موضوع ال أصل لو :قاؿ ابن اصتوزم. (153)"يعلى بن األشدؽ عن ابن جراد، كىي نسخة موضوعة
أحاديثو منكرة، كىو ك عبد اهلل بن جراد يعلى بن األشدؽ عن عمو اضتديث من لريق  قال الباحث:
 ، كالركاية عنو ال حتل.كعمو غَت معركفُت

  شهادة القابلة عشر: أجاز  لثالحديث الثا
أخرجو الدارقطٍت يف سننو، يف كتاب األقضية عن ػتمد بن عبد اظتل  الواسطي عن " قال الزيلعي: 

قاؿ الدارقطٍت: ك  . (155)"، انتهى«القابلةأجاز شهادة  أن النبي »األعمش عن أيب كائل عن حذيفة 
ػتمد بن عبد اظتل  مل يسمع من األعمش، بينهما رجل غتهوؿ، كىو أبو عبد الرزتن اظتدائٍت،  م أخرجو عن "

ىو حديث بالل ال ابن اصتوزم: "قاؿ ك  .(156)ػتمد بن عبد اظتل  عن أيب عبد الرزتن اظتدائٍت عن األعمش بو
 .(157)"أصل لو، انتهى

 :جالتخري
 أخربناقاال:  ،كػتمد بن بشر بن مطر، إشتاعيل بن الفضل أخربنا ،أخرجو الدارقطٍت، عن عمر بن اضتسن

 .(158)عن األعمش عن أيب كائل عن حذيفة  ػتمد بن عبد اظتل  أخربنا ،كىب بن بقية
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بن عبد  ػتمد أخربناػتمد بن إبراىيم، أخو أيب معمر قاؿ:  "أخربناكأخرجو الطرباين حدثنا أزتد قاؿ: 
  .(159)مبثلو" اظتل  الواسطي، عن األعمش، عن أيب كائل، عن حذيفة،

القابلة كحدىا  شهادة  أجاز  أخربنا الثورم، عن عبد األعلى، عن شريح أنو »كأخرجو، عبد الرزاؽ قاؿ: 
 .(160)«يف االستهالؿ 

 :الحكم على الحديث
غتهوؿ، كالذم ركاه فيو عن علي إمنا ركاه جابر  قاؿ البيهقي، قاؿ الدارقطٍت: أبو عبد الرزتن اظتدائٍت رجل

اصتعفي عن عبد اهلل بن ؾتي، عن علي كجابر اصتعفي كعبد اهلل بن ؾتي ضعيفاف كركم عن سويد بن عبد 
العزيز، عن غيالف بن جامع، عن عطاء بن أيب مركاف، عن أبيو، عن علي، كسويد، ضعيف قاؿ الشافعي: لو 

ء اهلل، كلكن ال يثبت عندكم، كال عندنا كقاؿ إسحاؽ اضتنظلي: لو صحت ثبت عن علي، صرنا إليو إف شا
 .(161)شهادة القابلة عن علي لقلنا بو، كلكن يف إسناده خلل

القابلة كحدىا يف االستهالؿ، كىو قوؿ الشعيب،  شهادة  أجاز  كركم عن علي بن أيب لالب، أنو 
 .(162)كالنخعي
ثبت الرضاع بو من النساء، فذىب بعضهم إىل ثبوتو بشهادة كقد اختلفوا يف عدد من يقاؿ اظتناكم: "ك 

اظترأة الواحدة، كتستحلف، كركم ذل  عن ابن عباس كىو قوؿ اضتسن كأزتد كإسحاؽ، كذىب بعضهم إىل 
أنو ال يثبت بأقل من أربع نسوة، ككذل  كل ما ال يطلع عليو إال النساء غالبنا كالثيوبة كالبكارة كالوالدة 

ؿ الشافعي، كقاؿ مال : يثبت بشهادة امرأتُت، كنقل عن أيب حنيفة ثبوت الوالدة بشهادة كاضتيض كىو قو 
يف  كحدىا  القابلة  شهادة  أجاز  أنو  علي  القابلة كحدىا، إذا كاف اضتمل ظاىرنا، كالفراش قائمنا، كعن 

 .(163)"االستهالؿ 
مد بن اضتسن مناظرة، عند ىاركف كأسند البيهقي يف اظتعرفة إىل الشافعي، قاؿ: جرت بيٍت، كبُت ػت

أم شيء أخذت يف شهادة القابلة كحدىا، قاؿ: بقوؿ علي بن أيب لالب، فقلت لو: إمنا "الرشيد، فقلت لو: 
ركاه عن علي رجل غتهوؿ، يقاؿ لو: عبد اهلل بن حيِت، كالذم ركاه عن ابن حيِت جابر اصتعفي، ككاف يؤمن 

 .(164)"بالرجعة
فيها حديث حذيفة كيف سنده رجل غتهوؿ، كما ركل عن علي أيضنا  ابلةشهادة الق قال الباحث:

 ضعيف من ركاية جابر اصتعفي عن عبد اهلل بن حيِت.
 الخاتمة

 :كبعدكالصالة كالسالـ على نبينا ػتمد كعلى آلو كصحبو أرتعُت،  ،اضتمد هلل الذم بنعمتو تتم الصاضتات
موسوعة ضخمة لتخريج أحاديث األحكاـ سواء لعي بعد لإلماـ الزينصب الراية ألحاديث  كتابفيعترب 

اليت استدؿ هبا اضتنفية كغَتىم من أصحاب اظتذاىب األخرل؛ فهو حاكو صتل ما يستدؿ بو الفقهاء من سائر 
يقوؿ ابن حجر عن الكتاب: ، أصحاب اظتذاىب اظتتبوعة، كىذه ميزة عظيمة ديتاز هبا ىذا الكتاب اصتليل
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ذكر أدلة اظتخالفُت،  م ىو يف ذل  كثَت اإلنصاؼ؛ حيكي ما كجده من غَت اعًتاض اعتمد يف كل باب أف ي
  .اكال تعقب غالبن 
أحسن كتب التخريج كأكثرىا فائدة، لذل  اعتٌت اضتفاظ بتحصيلو كتعليقو، كطتصو ابن حجر فهو 

احتوت على بعض ا صوصن ا، كفقو اضتنفية خكتب الفقو عمومن ك العسقالين يف الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية. 
كقد تناكؿ الباحث يف إيرادىا، فقو يف ال تساىالن من بعض مدكيناظتوضوعة، كحىت  اظتنكرةك األحاديث الضعيفة 

فبلغت ثالثة باصتمع كالدراسة اليت أكردىا الزيلعي يف نصب الراية كقاؿ عنها "ال أصل لو" األحاديث  رتعْتثو 
 فكانت النتائج كاآليت: عشر حديثا، 

 أربعة أحاديث . األحاديث الواردة يف كتاب الطهارة -
 ستسة أحاديث.  األحاديث الواردة يف كتاب الصالة -
 أربعة أحاديث. األحاديث الواردة يف أبواب مفرقة -

منها حديث كاحد صحيح بل متواتر كىو حديث اصتهر بالبسملة. كاألحاديث الضعيفة ثالثة أحاديث، 
ل عتا بلغت تسعة أحاديث. ما كافق فيو الباحث اظتؤلف يف تسعة أحاديث، كاظتوضوعة اليت قيل فيها ال أص

  كاختلف معو يف أربعة أحاديث حديث كاحد صحيح، كثالثة ضعيفة. 
اإلماـ الزيلعي كاف ؽتن أسهم يف بياف ما يف ىذه الكتب اليت خلطت بُت  أف إىل كخنلص من ذل 

من كل تعصب، فنفع اهلل بو كجزاه اهلل عن األمة خَت  الصحيح كالسقيم، كميز صحيحها من سقيمها متجردنا
 اصتزاء. 

 التوصيات 
يوصي الباحث أف يتجو الباحثوف كخاصة لالب الدراسات العليا )اظتاجستَت كالدكتوراه(، إىل حتقيق مثل 

ف هجعل ىذا كاهلل أسأؿ أف ينفعنا مبا نقوؿ كنسمع كأىذه الكتب القيمة، كأف تنقى من الشوائب، ليعم نفعها، 
أعمالنا خالصة لوجهو الكرمي، كآخر دعوانا أف اضتمد هلل رب العاظتُت كصلى اهلل كسلم على نبينا ػتمد كعلى 

 آلو كصحبو أرتعُت.
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 .220( 176/ 1الضعفاء الكبَت ) (74)
 .542( 331/ 1العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية ) (75)
 .542( 331/ 1اظتصدر السابق. ) (76)
 .27( 73/ 2تنزيو الشريعة اظترفوعة عن األخبار الشنيعة اظتوضوعة ) (77)
 (.319/ 1نصب الراية ) (78)
 .147( 129/ 1الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية ) (79)
 (.319/ 1نصب الراية ) (80)
 (.319/ 1. نصب الراية )1148( 62/ 2سنن الدارقطٍت ) (81)
 (.282/ 2(. كانظر العلل البن أيب حامت )320/ 1نصب الراية ) (82)
 .3039( 242/ 3اظتعجم األكسط ) (83)
 (.282/ 2ابن العلل البن أيب حامت ) (84)
 اظتصدر السابق. (85)
 .18858( 150/ 31مسند أزتد ) (86)
 اظتصدر السابق. (87)
 .34( 30قرة العينُت برفع اليدين يف الصالة )ص (88)
 (354/ 1نصب الراية ) (89)
 .245( 14/ 2سنن الًتمذم ) (90)
 .4155( 362/ 1مصنف ابن أيب شيبة، ) (91)
 .4151( 1/361اظتصدر السابق. ) (92)
 .4154( 1/361السابق. )اظتصدر  (93)
 .4157( 1/362اظتصدر السابق. ) (94)
 .847( 1/356اظتستدرؾ على الصحيحُت ) (95)
 .851( 357/  1اظتصدر السابق ) (96)
 اظتصدر السابق.  (97)
 .855( 359/ 1اظتصدر السابق ) (98)
 اظتصدر السابق. (99)
 .4152( 1/361مصنف ابن أيب شيبة ) (100)
 .4153( 361/ 1اظتصدر السابق ) (101)
 .245( 14/ 2سنن الًتمذم ت شاكر ) (102)
 . 245( 14/ 2اظتصدر السابق ) (103)
 .71( 88/ 1نظم اظتتناثر ) (104)
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 (.89/ 1اظتصدر السابق. ) (105)
 اظتصدر السابق. (106)
 (.1/182) اظتصدر السابق. كابن كثَت، "تفسَت القرآف العظيم" (107)
 (.33/ 1تفسَت ابن كثَت ) (108)
 (.1/182)(. ابن كثَت، "تفسَت القرآف العظيم" 89/ 1ناثر )نظم اظتت (109)
 (.436( ك )22/408)( الفتاكل الكربل 110)
 (.392/ 1( نصب الراية )111)
 .14( 17( قرة العينُت برفع اليدين يف الصالة، )ص112)
 (.60/ 13( ذخَتة العقىب يف شرح اجملتىب، )113)
 (220/ 2فتح البارم البن حجر ) (114)
 (.1/ 2) ( نصب الراية115)
 . 4199 (492/ 2مصنف عبد الرزاؽ ) (116)
 .3664 (320/ 1(. مصنف ابن أيب شيبة )117)
  .4200 (493/ 2( مصنف عبد الرزاؽ )118)
 .3665( 320/ 1مصنف ابن أيب شيبة ) 4201 (493/ 2( اظتصدر السابق )119)
 .193( 160/ 1( الدراية يف ختريج أحاديث اعتداية )120)
 .(19/ 2نصب الراية ) (121)
 .127( 63مولأ مال  )ص (122)
  .2810 (139/ 2مصنف عبد الرزاؽ ) (123)
 .3788 (331/ 1مصنف ابن أيب شيبة ) (124)
 (14القراءة خلف اإلماـ للبخارم ) (125)
 (.163/ 1اجملركحُت ) (126)
 .729( 432/ 1العلل اظتتناىية يف األحاديث الواىية ) (127)
 (.163/ 1اجملركحُت ) (128)
 (.420/ 2الضعيفة كاظتوضوعة كأثرىا السيئ يف األمة ) سلسلة األحاديث (129)
 اظتصدر السابق. (130)
 (.374/  2نصب الراية ) (131)
  .187 (71مولأ عبد اهلل بن كىب، )ص (132)
 .7047 (82/ 4مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين، ) (133)
 .7050( 82/ 4اظتصدر السابق. ) (134)
 .10182 (384/ 2مصنف ابن أيب شيبة ) (135)
 صدر السابق.اظت (136)
 .10186 (384/ 2اظتصدر السابق. ) (137)
 .10177( 383/ 2اظتصدر السابق. ) (138)
 .1955 (500/ 2سنن الدارقطٍت ) (139)
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 .7537 (233/ 4السنن الكربل للبيهقي ) (140)
 (.38/ 3كشف اظتناىج كالتناقيح يف ختريج أحاديث اظتصابيح )  (141)
 (.22/ 2سنن الًتمذم ) (142)
 .817( 296/ 3« )يف ختريج أحاديث منار السبيل إركاء الغليل (143)
 اظتصدر السابق. (144)
 (.3/197) (. تنقيح التحقيق2/440نصب الراية ) (145)
 .1068( 76/ 2التحقيق يف مسائل اطتالؼ ) (146)
 اظتصدر السابق.  (147)
 اظتصدر السابق.  (148)
 (.197/ 3تنقيح التحقيق البن عبد اعتادم ) (149)
 .2186( 184/ 9الرجاؿ، )الكامل يف ضعفاء  (150)
 .1244 (495/ 2اجملركحُت ) (151)
 اظتصدر السابق. (152)
 (.197/ 3تنقيح التحقيق البن عبد اعتادم ) (153)
 اظتصدر السابق. (154)
 (.80/ 4نصب الراية، ) (155)
 اظتصدر السابق. (156)
 (77/ 2التحقيق يف مسائل اطتالؼ ) (157)
 .4557 (416/ 5سنن الدارقطٍت ) (158)
 ر السابق.اظتصد (159)
 .15430 (334/ 8مصنف عبد الرزاؽ الصنعاين ) (160)
 .3295 (146/ 4السنن الكربل ) (161)
 (.87/ 9شرح السنة، ) (162)
 .2364( 38/ 3كشف اظتناىج كالتناقيح يف ختريج أحاديث اظتصابيح )  (163)
 (.81/ 4نصب الراية ) (164)
 

 المصادر والمراجع
 حتقيػػق: فريػػػق مػػن البػػػاحثُت العلااالـ(.  ٢ََِ -ىػػػ  ١ُِْمػػد الػػػرازم )، أبػػػو ػتمػػد عبػػػد الػػرزتن بػػػن ػت ،ابػػن أيب حػػامت .

 ( الرياض: مطابع اضتميضي.1بإشراؼ كعناية د/ سعد بن عبد اهلل اضتميد. )ط
 ( 1. )طالجارح والتعاديلت(. .ابن أيب حامت، أبو ػتمد عبد الرزتن بن ػتمد بن إدريػس بػن اظتنػذر التميمػي، اضتنظلػي )د

 .الًتاث العريببَتكت: دار إحياء 
 ( الضعفاء والمتروكون.ىػ1406ابن اصتوزم، رتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرزتن بن علي ) 
 ( .1413ابػن اصتػػوزم، عبػػد الػػرزتن بػػن علػػي .)( 1حتقيػػق: خليػػل اظتػػيس. )ط العلاال المتناىيااة فااي األحاديااث الواىيااة.ىػػػ

 بَتكت: دار الكتب العلمية.
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 المجاااروحين ماااان المحاااادثين والضااااعفاء ت(. .حبػػػاف أبػػػػو حػػػامت البيسػػػػيت )د ابػػػن حبػػػػاف، ػتمػػػد بػػػػن حبػػػاف بػػػػن أزتػػػد بػػػػن
 ( حلب: دار الوعي. 1. حتقيق: ػتمود إبراىيم زايد. )طوالمتروكين

 ( 1406/1980ابػػن حجػػػر. أبػػو الفضػػػل أزتػػػد بػػن علػػػي بػػن ػتمػػػد بػػػن أزتػػد العسػػػقالين .)( 1. )طتهاااذيب التهاااذيبـ
 اعتند: لبعة دائرة اظتعارؼ النظامية.

 ( اعتنػد: 1. )طتقرياب التهاذيبـ(. 1406/1980. أبو الفضل أزتد بن علي بن ػتمد بن أزتد العسػقالين )ابن حجر
 لبعة دائرة اظتعارؼ النظامية. سوريا: دار الرشيد.

 ( .1989ىػػ/1419ابن حجر، أزتد بن علي أبو الفضل العسقالين .)التلخيص الحبير في تخاريج أحادياث الرافعاي ـ
 دار الكتب العلمية. (. بَتكت:1. )طالكبير

 .)د.ط( بػػػاب ذكػػػر الػػػدليل علػػػى أف بسػػػم اهلل الػػػرزتن الػػػرحيم آيػػػة مػػػن فاحتػػػة صاااحيح ابااان خزيماااة.  ابػػػن خزديػػػة. )د.ت(
 الكتاب.

  د.ط(. حتقيػق: ةسانن ابان ماجاـ(. 1996ىػػ/1416. )عبػد اهللابن ماجة، ػتمد بن يزيد الربعي موالىم، القزكيٍت أبػو( .
 ار اظتعرفة.خليل مأموف شيحا. بَتكت: د

 الاادرر الكامنااة فااي أعيااان  .ـ(٣١ُِىػػػ/ ٣ُِّ) .أبػػو الفضػػل أزتػػد بػػن علػػي بػػن ػتمػػد بػػن أزتػػد بػػن حجػػر العسػػقالين
 ( حيدر اباد: غتلس دائرة اظتعارؼ العثمانية 2ػتمد عبد اظتعيد ضاف. )ط :مراقبة .المائة الثامنة

  (. 1. )طمسااند أبااي داود الطيالساايـ(. 1999ىػػػ/1419) البصػػرمأبػػو داكد الطيالسػػي، سػػليماف بػػن داكد بػػن اصتػػاركد
 حتقيق: الدكتور ػتمد بن عبد احملسن الًتكي، مصر: دار ىجر.

 دار الفكر. .حتقيق: اللحاـ. )د.ط( .سنن أبي داود (.ق1410. )أبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاين 
  المساااند ـ(. 1996ىػػػػ/1417) .هػػػرافبػػػن أزتػػػد بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن موسػػػى بػػػن م عبػػػد اهللأبػػػو نعػػػيم األصػػػبهاين أزتػػػد بػػػن

        حتقيػػػػق: ػتمػػػػد حسػػػػن ػتمػػػػد حسػػػػن إشتاعيػػػػل الشػػػػافعي، بػػػػَتكت:  )د.ط(. المسااااتخرى علااااى صااااحيح اإلمااااام مساااالم.
 دار الكتب العلمية.

 ( .1984ىػػػ/1404أبػػو يعلػػى أزتػػد بػػن علػػي بػػن اظتثيػػٌت بػػن حيػػِت بػػن عيسػػى بػػن ىػػالؿ التميمػػي اظتوصػػلي .)مسااند أبااي ـ
 ق: حسُت سليم أسد، دمشق: دار اظتأموف للًتاث.حتقي (1)ط يعلى.

  مساند اإلماام أحماد بان  ـ(2001ىػػ/1421. )عبػد اهللأزتد ابن حنبل، أزتد بن ػتمد بػن ىػالؿ بػن أسػد الشػيباين أبػو
 ( حتقق: شعيب األرنؤكط كآخركف، دمشق: مؤسسة الرسالة.1. )طحنبل

 ( 1985ىػ/1405األلباين، ػتمد ناصر الدين .)بَتكت: اظتكتب اإلسالمي.(4. )طحاديث الصحيحةسلسلة األـ . 
  .)د.ط(. بَتكت: اظتكتب اإلسالمي.صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتواأللباين، ػتمد ناصر الدين. )د.ت( ، 
 ط(. حيػػػدر آبػػػاد: دائػػػرة .. )دالتااااريل الكبيااارت(. .البخػػػارم، ػتمػػػد بػػػن إشتاعيػػػل بػػػن إبػػػراىيم بػػػن اظتغػػػَتة أبػػػو عبػػػد اهلل )د

 رؼ العثمانية.اظتعا
 ( .2003ىػػ/1424البيهقػي، أزتػد بػن اضتسػُت بػن علػي بػن موسػػى أبػو بكػر اطتيٍسػرىٍكًجردم)السانن الكبارى. تحقياا ـ . :

 . بَتكت: دار الكتب العلمية.3ػتمد عبد القادر عطا. ط
 ( .2003ق/1423البيهقػػي، أزتػػد بػػن اضتسػػُت بػػن علػػي بػػن موسػػى أبػػو بكػػر اطتيٍسػػرىٍكًجردم .)حتقيػػق:  .شااعب اإليمااانـ

 لرياض: مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع.ا. ط(حامد ) عبد اضتميدالدكتور عبد العلي 
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 ( ،1409الًتمذم، أبو عيسى ػتمد بن عيسى بن سورة .)السػامرائي كآخػركف. حتقيػق: صػبحي علل الترماذي الكبيارىػ .
 مكتبة النهضة العربية. الكتب،ط( بَتكت، عامل .)د

 حتقيػق: كمػاؿ يوسػف اضتػوت. )د.ط(. بػَتكت: سنن الترماذيعيسى بن سورة، )د.ت(.  الًتمذم، أبو عيسى ػتمد بن ،
 دار الكتب العلمية.

 ( .ػػػٍورة بػػػن موسػػػى، أبػػػو عيسػػػى حتقيػػػق: صػػػبحي السػػػامرائي  العلااال الكبيااار.ق(. 1409الًتمػػذم، ػتمػػػد بػػػن عيسػػػى بػػػن سى
 (. بَتكت: عامل الكتب، مكتبة النهضة العربية.1. )طكآخركف

  المسااااتدرك علااااى ـ(. 1990ىػػػػ/1411بػػػػن عبػػػد اهلل بػػػػن ػتمػػػد بػػػن زتدكيػػػػو أبػػػو عبػػػػد اهلل النيسػػػابورم. )اضتػػػاكم، ػتمػػػد
 (. بَتكت: دار الكتب العلمية.1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط الصحيحين.

 ( 1404الدارقطٍت علي بن عمر بن أزتد أبو اضتسن البغدادم .)الضعفاء والمتروكونىػ. 
 ػتمػػػود ػتمػػػد  د.: حتقيػػػق (. طبقاااات الشاااافعية الكبااارى.ىػػػػ1413لوىػػػاب بػػػن تقػػػي الػػػدين )السػػػبكي، تػػػاج الػػػدين عبػػػد ا

 .(، القاىرة: ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع2)ط اضتلو.الطناحي د. عبد الفتاح ػتمد 
  .)د.ط(. حتقيػػػػق: المعجاااام األوسااااطالطػػػػرباين، سػػػػليماف بػػػػن أزتػػػػد بػػػػن أيػػػػوب اللخمػػػػي الشػػػػامي، أبػػػػو القاسػػػػم. )د.ت( .   

 اضتسيٍت. القاىرة: دار اضترمُت. كعبد احملسنوض لارؽ ع
  .)حتقيػػػػق:  المعجاااام الكبياااار.الطػػػرباين، سػػػػليماف بػػػػن أزتػػػػد بػػػػن أيػػػػوب بػػػػن مطػػػػَت اللخمػػػػي الشػػػامي، أبػػػػو القاسػػػػم. )د.ت      

 السفلي. )د.ط(. القاىرة: مكتبة ابن تيمية. عبد اجمليد
 الجاواىر المضاية فاي  ـ(.1997ىػػ/1417) ،لػدين اضتنفػيعبد القادر بن ػتمد بػن نصػر اهلل القرشػي، أبػو ػتمػد، ػتيػي ا

   .)دط( كراتشي: مَت ػتمد كتب خانو. الحنفيةطبقات 

 ( ٣٩ُْ -ىػػػػ َُْْالعقيلػػػي، أبػػػو جعفػػػر ػتمػػػد بػػػن عمػػػرك بػػػن موسػػػى بػػػن زتػػػاد اظتكػػػي .)حتقيػػػق: الضاااعفاء الكبيااارـ .    
 ( بَتكت، ار اظتكتبة العلمية.1عبد اظتعطي أمُت قلعجي. )ط

 (. 1. حتقيػق: تقػػي الػدين النػػدكم. )طموطاأ اإلمااام مالاكـ(. 1413/1991األصػػبحي. ) عبػد اهللأنػػس أبػو  مالػ ، بػن
 دمشق: دار القلم.

 ( ،1980ق/1400اظتػػزم، يوسػػف بػػن عبػػد الػػرزتن بػػن يوسػػف، أبػػو اضتجػػاج)تهااذيب الكمااال فااي أسااماء الرجااال ـ .
 .( بَتكت: مؤسسة الرسالة1حتقيق: بشار عواد معركؼ. )ط

 حتقيػق: ػتمػود إبػراىيم الضاعفاء والمتروكاونىػػ(. 1431، أبو عبد الرزتن أزتد بن شعيب بن علػي اطتراسػاين، )النسائي .
 ط( حلب: دار الوعي..زايد. )د

  حتقيػػػػق: مكتػػػػب حتقيػػػػق الػػػػًتاث ساااانن النسااااائيـ(. 1994ىػػػػػ/1414. )عبػػػػد الػػػػرزتنالنسػػػػائي، أزتػػػػد بػػػػن شػػػػعيب أبػػػػو .
 (. بَتكت: دار اظتعرفة.3اإلسالمي. )ط

 ت.(. بَتك 2. )طمعجم البلدانـ(. 1995اقوت بن عبد اهلل الركمي اضتموم أبو عبد اهلل. )ي 
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 ػتمد بن أزتد بن شعيالف الربيكيد.  ألحاديث اليت قاؿ عنها ال أصل لونصب الراية لإلماـ الزيلعي كا
 

 

" The Erect of the Flag" by Imam Zaila'I and the Hadiths said to be no Origin to it 

Collection and Study 

Dr. mohamad bin 'ahmad bin shaeilan albiriki 
 

Abstract: 

"The Erect of the Flag" is a book by the updated Imam Sheikh Jamal al-Din al-Zayla’i, 
in which the Hadiths were mentioned in the book of guidance were published by Al-
Marghinani in Hanafi jurisprudence, and as usual, many jurisprudence writers in general 
tolerate the inclusion of weak, reprehensible and even fabricated hadiths, some of which are 
intentionally and others are unintentionally. A group of Hadiths that were mentioned in the 
book of guidance by Al-Marghinani, are said to have no basis, so the research required 
collecting these Hadiths included in "The Erect of the Flag", and  extracting them from the 
available books of Sunnah, and the statements of the critics’ sayings about them, and judging 
them, and often the researcher is satisfied with Critics sayings on them. The research 
concludes with the most important results that it achieved.  "The Erect of the Flag" was a 
Hadith verification book, rather it is one of the best and most useful Hadith documentation 
books, so the preservation took care of it, summarizing and commenting on it. 
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