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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة
 

مضل  من يهده هللا فال ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا حنمده ونستعني به و نستغفره إن احلمد هلل،
 .عبده ورسوله احممد أنوأشهد  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له له و من يضلل فال هادي له

 : وبعد

لقد أخربان النيب صلى هللا عليه وسلم أن السيف هو العصمة من الفنت فيما صح عنه و تقام به احلجة وقد ف
ذكرة تعىن بتخريج حديث حذيفة يف مستدرك احلاكم و مصنف بن أيب أخرجه األئمة يف مصنفات كثرية وهذه امل

شيبة وعند أيب داود يف السنن وأمحد يف السنن وغريهم ، وسوف خنرج إن شاء هللا الرواايت مث نبني ضعف الزايدة 
 املوفق. املنكرة اليت ضعفها كبار العلماء يف صحيح مسلم ونذكر آراءهم مث نذكر فقه الرواية إبذن هللا فاهلل

 

 رأبو احلارث احملضا

 هـ 1427نيوكاسل يف 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ختريج احلديث
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 361ص:  7ج:  9-4مسند البزار 
وأخربانه حممد بن املثىن قال أخربان حيىي بن محاد وأبو الوليد قاال أخربان أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن  2960   

فدخلت املسجد فإذا صدع من الرجال تعرف إذا  نة تسرت ألجلب منها بغاالقال خرجت إىل الكوفة زمن حس سبيع بن خالد
رأيته أو رأيتهم أهنم من رجال احلجاز فيهم رجل قلت من هذا قال فحدثين القوم أببصارهم فقالوا أال تعرف هذا هذا حذيفة 

ر فقلت اي رسول هللا أرأيت هذا اخلري إن الناس كانوا يسألون رسول هللا عن اخلري وكنت أسأله عن الشصاحب رسول هللا فقال 
قلت وهل للسيف  قلت اي رسول هللا فما العصمة من ذلك قال السيف الذي أعطاانه هللا يكون بعده شر كما كان قبله قال نعم

خذ من بقية قال نعم قلت مث ماذا قال هدنة على دخن ومجاعة على فرقة فإن كان هلل تبارك وتعاىل يومئذ خليفة ضرب ظهرك وأ
مالك فامسع وأطع وإال فمت وأنت عاض جبذل شجرة قال قلت مث ماذا قال مث خيرج الدجال معه هنر وانر فمن وقع يف انره 
وجب أجره وحط وزره ومن وقع يف هنره وجب وزره وحط أجره قال قلت مث ماذا قال مث إهنا هي قيام الساعة وهذا احلديث ال 

      .يب عوانةنعلم رواه عن قتادة أحدا أمت له من أ
 

 479ص:  4املستدرك على الصحيحني ج: 
حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نضر  8332   

إذا صدع من فقال مث خرجت إىل الكوفة زمن حسنة تسرت ألجلب منها بغاال فدخلت املسجد  بن عاصم عن سبيع بن خالد
الرجال تعرف إذا رأيتهم أهنم من رجال احلجاز قال قلت من هذا قال فحدقين القوم أببصارهم وقالوا ما تعرف هذا هذا حذيفة 

إن الناس كانوا يسألون رسول هللا  صلى هللا عليه صاحب سر رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال فقال حذيفة رضي هللا عنه 
ت أسأله عن الشر قال قلت اي رسول هللا أرأيت هذا اخلري الذي أعطاان هللا يكون بعده شر كما كان قبله وسلم  عن اخلري وكن

قلت وهل للسيف من بقية قال نعم قال قلت مث ماذا قال مث   فما العصمة من   ذلك قال السيف قلت اي رسول هللاقال نعم 
يومئذ خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع واطع وإال فمت عاضا هدنة على دخن قال مجاعة على فرقة فإن كان هلل عز وجل 

جبذل شجرة قال قلت مث ماذا قال خيرج الدجال ومعه هنر وانر فمن وقع يف انره أجره وحط وزره ومن وقع يف هنره وجب وزره 
      .وحط أجره قلت مث ماذا قال مث إمنا هي قيام الساعة هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه

 

 420ص:  4ج:  1سند أيب عوانة م
حثنا أبو داود احلراين قثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أبو التياح عن صخر بن بدر عن سبيع بن  7168   

فقدمناها فأتينا  قلت لصاحب يل انطلق بنا إىل الكوفة نبتاع هبا بغاال قال ملا كان زمان حاصر الناس تسرت خالد عن حذيفة
لكناسة فإذا حنن أبشيخة وإذا شيخ حيدثهم فقلت لصاحيب ادن حىت نسمع من هؤالء فدنوت فقعدت فإذا الشيخ حذيفة بن ا

كان أصحاب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم يسألونه عن القرآن وقد كان هللا آاتين منه علما وكنت أسأله اليمان فسمعته يقول  
وذكر احلديث  قلت فما العصمة منه قال السيف ا اخلري شر كما كان قبله شر قال نعمعن الشر فقلت اي رسول هللا هل بعد هذ
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قلت اي رسول هللا فما بعد اهلدنة قال دعاة ضاللة فإذا رأيت يف األرض يومئذ هلل خليفة فالزمه وإن هنك ظهرك وأخذ مالك وإن 
      .مل جتد يومئذ خليفة فاهرب حىت متوت عاضا أبصل شجرة

 

 95ص:  4داود ج: سنن أيب 
أتيت الكوفة يف زمن حسنة قال مث  حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد 4244    

فدخلت املسجد فإذا صدع من الرجال وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل احلجاز قال  تسرت أجلب منها بغاال
قالوا أما تعرف هذا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فقال حذيفة قلت من هذا فتهجمين القوم و 

إن الناس كانوا يسألون رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم أببصارهم فقال إين قد 
فما قلت  أعطاان هللا أيكون بعده شر كما كان قبله قال نعم أرى الذي تنكرون إين قلت اي رسول هللا أرأيت هذا اخلري الذي

قلت اي رسول هللا مث ماذا يكون قال إن كان هلل خليفة يف األرض فضرب ظهرك وأخذ مالك   العصمة من ذلك   قال السيف
وجب أجره وحط  فأطعه وإال فمت وأنت عاض جبذل شجرة قلت مث ماذا قال مث خيرج الدجال معه هنر وانر فمن وقع يف انره

 .وزره ومن وقع يف هنره وجب وزره وحط أجره قال قلت مث ماذا قال مث هي قيام الساعة
 

 447ص:  7مصنف ابن أيب شيبة ج: 
أتيت قال  حدثنا وكيع عن محاد بن جنيح عن أيب التياح عن صخر بن بدر عن خالد بن سبيع أو سبيع بن خالد 37113  

في مسجدها إذ جاء رجل قد اجتمع الناس عليه فقلت من هذا قالوا حذيفة بن اليمان قال فإين ل الكوفة فجلبت منها دواب
كان الناس يسألون النيب  صلى هللا عليه وسلم  عن اخلري وكنت أسأله عن الشر قال قلت اي رسول هللا فجلست إليه فقال  

قال فقلت اي   لعصمة منه   قال السيفاقلت فما  أرأيت هذا اخلري الذي كنا فيه هل كان قبله شر وهل كائن بعده شر قال نعم
رسول هللا فهل بعد السيف من بقية قال نعم هدنة قال قلت اي رسول هللا فما بعد اهلدنة قال دعاة الضاللة فإن رأيت خليفة 

لت اي وإن هنك ظهرك ضراب وأخذ مالك فإن مل يكن خليفة فاهلرب حىت أيتيك املوت وأنت عاض على شجرة قال ق فألزمه
رسول هللا فما بعد ذلك قال خروج الدجال قال قلت اي رسول هللا فما جييء به الدجال قال جييء بنار وهنر فمن وقع يف انره 
وجب أجره وحط وزره ومن وقع يف هنره حط أجره ووجب وزره قال قلت اي رسول هللا فما بعد الدجال قال لو أن أحدكم أنتج 

      .ساعةفرسه ما ركب مرها حىت تقوم ال
 

 341ص:  11اجلامع ملعمر بن راشد ج: 
خرجت زمن حسنة قال  أخربان عبد الرزاق قال أخربان معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري

احلجاز فدخلت املسجد فإذا أان حبلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف فيه أنه من رجال  تسرت حىت قدمت الكوفة
قال فقلت من الرجل قال القوم أو ما تعرفه قال قلت ال قالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فأنكر ذلك  الناس كانوا يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشرقال فقعدت وحدث القوم أن 
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ثكم ما أنكرمت من ذلك جاء اإلسالم حني جاء فجاء أمر ليس كأمر اجلاهلية وكنت قد أعطيت يف القوم عليه فقال هلم إين سأحد
فكان رجال جييئون فيسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وأان أسأله عن الشر فقلت اي رسول هللا  القرآن فهما

قلت وهل بعد السيف بقية قال  صمة اي رسول هللا قال السيفقلت فما الع قال نعم قال أيكون بعد هذا اخلري شر كما كان قبله
نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت مث ماذا قال مث ينشأ دعاة الضاللة فإن كان هلل يف األرض يومئذ خليفة 

 .وإال فمت وأنت عاض على جذل شجرة فألزمهجلد ظهرك وأخذ مالك 
 

 402ص:  47مسند أمحد ج: 
 حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب التياح قال مسعت صخرا حيدث عن سبيع قال 22333   

أرسلوين من ماء إىل الكوفة أشرتي الدواب فأتينا الكناسة فإذا رجل عليه مجع قال فأما صاحيب فانطلق إىل الدواب وأما أان 
ه وسلم يسألونه عن اخلري وأسأله عن الشر فقلت اي فسمعته يقول كان أصحاب رسول هللا صلى هللا علي فأتيته فإذا هو حذيفة

قلت فما العصمة منه قال السيف أحسب أبو التياح يقول السيف  رسول هللا هل بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر قال نعم
يومئذ  قال قلت مث ماذا قال مث تكون هدنة على دخن قال قلت مث ماذا قال مث تكون دعاة الضاللة قال فإن رأيت أحسب

خليفة هللا يف األرض فالزمه وإن هنك جسمك وأخذ مالك فإن مل تره فاهرب يف األرض ولو أن متوت وأنت عاض جبذل شجرة 
قال قلت مث ماذا قال مث خيرج الدجال قال قلت فيم جييء به معه قال بنهر أو قال ماء وانر فمن دخل هنره حط أجره ووجب 

زره قال قلت مث ماذا قال لو أنتجت فرسا مل تركب فلوها حىت تقوم الساعة )وأخرجه وزره ومن دخل انره وجب أجره وحط و 
     .بنفس السياق مكرراً عبد هللا بن أمحد يف املسند أيضًا(

 
 حدثنا عبد هللا حدثين أيب ثنا عبد الرزاق أان معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري 23476

فدخلت املسجد فإذا أان حبلقة فيها رجل صدع من الرحال حسن الثغر  زمان حسنة تسرت حىت قدمت الكوفة قال مث خرجت
يعرف فيه إنه من رجل أهل احلجارة قال فقلت من الرجل فقال القوم أو ما تعرفه فقلت ال فقالوا هذا حذيفة بن اليمان صاحب 

م فقال إن الناس كانوا يسألون رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  عن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  قال فقعدت وحدث القو 
اخلري وكنت أسأله عن الشر فأنكر ذلك القوم عليه فقال هلم إين سأخربكم مبا أنكرمت من ذلك جاء اإلسالم حني جاء فجاء أمر 

 فكنت أسأله عن الشر فقلت اي فكان رجال جييئون فيسألون عن اخلريليس كأمر اجلاهلية وكنت قد أعطيت يف القرآن فهما 
قال قلت   فما العصمة اي رسول هللا   قال السيف قال قلت رسول هللا أيكون بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر فقال نعم

وهل بعد هذا السيف بقية قال نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن قال قلت مث ماذا قال مث تنشأ دعاة الضاللة فإن  
 يومئذ يف األرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فألزمه وإال قمت وأنت عاض على جذل شجرة قال قلت مث ماذا قال كان هلل

خيرج الدجال بعد ذلك معه هنر وانر من وقع يف انره وجب أجره وحط وزره ومن وقع يف هنره وجب وزره وحط أجره قال قلت مث 
اعة الصدع من الدجال الضرب وقوله فما العصمة منه قال السيف  كان قتادة ماذا قال مث ينتج املهر فال يركب حىت تقوم الس
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يضعه على الردة اليت كانت يف زمن أيب بكر وقوله إمارة على أفذاء وهدنة يقول صلح وقوله على دخن يقول على ضغائن قيل 
   .لعبد الرزاق ممن التفسري قال عن قتادة زعم

 

 59ص:  1مسند الطيالسي ج: 
دثنا أبو داود قال حدثنا بن املغرية القيسي عن محيد بن هالل العدوي عن نصر بن عاصم الليثي قال أتيت ح 442   

غلت الدواب فأتينا يف رهط من بين ليث قال ما جاء بكم اي بين ليث قلنا جئنا نسألك عن حديث حذيفة قال اليشكري 
احللقة خرجت إليها فدخلت املسجد فإذا حلقة كأمنا قطعت  فقلت لصاحيب ادخل املسجد فإذا كانت الكوفة جنلب منها دوااب

رؤوسهم جمتمعون على رجل فجئت فقمت فقلت من هذا قال من أهل الكوفة أنت قلت ال بل من أهل البصرة قال لو كنت 
تعلم كتاب  من أهل الكوفة ما سألت عن هذا هذا حذيفة بن اليمان قال قلت مث اي رسول هللا هل بعد اخلري شر قال اي حذيفة

هللا واتبع ما فيه قلت اي رسول هللا هل بعد هذا اخلري شر فقال هدنة على دخن قلت اي رسول هللا ما اهلدنة على الدخن قال ال 
ترجع قلوب أقوام إىل ما كانت عليه مث قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  مث تكون فتنة عمياء صماء دعاة الضاللة أو قال 

     .من أن تتبع أحدا منهم ن تعض على جذل شجرة خري لكدعاة النار فأل
 

حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سبيع بن خالد قال وحدثنا محاد بن زيد أو أبو عبيد عبد  443
قال  الد بن سبيعالوارث ومحاد بن جنيح كلهم عن أيب التياح يزيد بن محيد الضبعي عن زيد بن صخر عن سبيع بن خالد أو خ

جنلب منها دوااب فدخلت املسجد فإذا رجل صدع من الرجال حسن الثغر يعرف أنه من رجال غلت الدواب فأتينا الكوفة 
احلجاز وإذا انس مسربيوت عليه فقال ال تعجلوا علي أحدثكم فإان كنا حديث عهد جباهلية فلما جاء اإلسالم فإذا أمر مل أر 

وكان الناس يسألون رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم عن اخلري واسأله عن الشر فقلت  ين فهما يف القرآنقبله مثله وكأن هللا رزق
قلت فهل للسيف  قلت فما لعصمة اي رسول هللا قال السيف مث اي رسول هللا هل بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر قال نعم

ت فما يكون بعد اهلدنة قال دعاة الضاللة فإن رأيت يومئذ هلل عز من بقية فما يكون بعده قال يكون هدنة على دخن قال قل
ضرب ظهرك وأخذ مالك فإن مل تر خليفة فاهرب حىت يدركك املوت وأنت عاض على جذل  وجل يف األرض خليفة فالزمه وإن

  .شجرة قلت اي رسول هللا فما يكون بعد ذلك قال الدجال
 

 (341/ ص  11)ج  -مصنف عبد الرزاق 
قال :  أخربان عبد الرزاق قال : أخربان معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن خالد بن خالد اليشكري -( 20711)

خرجت زمن فحت تسرت حىت قدمت الكوفة ، فدخلت املسجد ، فإذا أان حبلقه فيها رجل صدع من الرجال ، حسن الثغر ، 
؟ قال القوم : أو ما تعرفه ؟ قال : قلت : ال ، قالوا : هذا حذيفة  يعرف فيه أنه من رجال احلجاز ، قال : فقلت : من الرجل

بن اليمان صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال : فقعدت ، وحدث القوم أن الناس كانوا يسألون رسول هللا صلى هللا 
سأحدثكم اجلاهلية ، وكنت قد أعطيت عليه وسلم عن اخلري ، وكنت أسأله عن الشر ، فأنكر ذلك القوم عليه ، فقال هلم : إين 
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يف القرآن فهما ، فكان رجال جييئون فيسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اخلري ، وأان أسأله عن الشر ، فقلت : اي 
؟  ففما العصمة اي رسول هللا ! قال : السي رسول هللا ! أيكون بعد هذا اخلري شر كما كان قبله ؟ قال : نعم ، قال : قلت :

وهدنة على دخن ، قال : قلت : مث ماذا ؟ قال : مث ينشأ  قلت : وهل بعد السيف بقية ؟ قال : نعم ، تكون إمارة على أقذاء
يومئذ خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه ، وإال فمت وأنت عاض على جذل شجرة ،  األرضدعاة الضاللة، فإن كان هللا يف 

رج الدجال بعد ذلك معه هنر وانر ، من وقع يف انره وجب أجره وحط وزره ، ومن وقع يف هنره قال : قلت : مث ماذا قال : مث خي
  .وجب وزره وحط
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 مناقشة األسانيد
 

 الرواايت كلها عن حذيفة .. 
 وعنه رواها كل من:

 

 
 

 سبيع بن خالد يف كل املصادر  -1

 361ص:  7ج:  9-4مسند البزار  أ

 95ص:  4سنن أيب داود ج:  ب
 8332ح479ص:  4لى الصحيحني ج: املستدرك ع ت
  2960ح 361ص:  7ج:  9-4مسند البزار  ث
  4244ح95ص:  4سنن أيب داود ج:  ج
  7168ح 420ص:  4ج:  1مسند أيب عوانة  ح
  37113ح 447ص:  7مصنف ابن أيب شيبة ج:  خ
 341ص:  11اجلامع ملعمر بن راشد ج:  د
 23473,23474,23475,23476ح403ص:  5مسند أمحد ج:  ذ
  442,443ح59ص:  1يالسي ج: مسند الط ر

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 رالشيخ /أبو احلارث احملضافضيلة  ــــــــــــــــــــ رسالة يف رواية حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يف الصحيحني

 

 9 

 زيد بن وهب -2

 23477ح  403: 5مسند أمحد ج:  أ

وعنه سليمان األعمش مث شعبة اإلمام الرئيس مث حممد بن جعفر غندر شيخ اإلمام أمحد مث أمحد و ابن عبد هللا بن 
 أمحد. )وسوف نناقش هذا السند إن شاء هللا ابلتفصيل(

 
 

 ري فهما:عن سبيع بن خالد اليشك واأما من رو 
 

اجلامع  ,8332ح4/479، املستدرك 4244ح4/95, أبو داود 2960ح4/9نصر بن عاصم )البزار  أ
 (442ح59ص:  1مسند الطيالسي ج: , 23476ح 5/403, أمحد 13/341

 
ح 447ص:  7، مصنف ابن أيب شيبة ج: 7168ح420ص:  4ج:  1)مسند أيب عوانة  صخر بن بدر ب

ص:  1مسند الطيالسي ج: , 23473,23474,23475ح403ص:  5, مسند أمحد ج: 37113
 وعنه أبو التياح (443ح59

 
 وعن نصر بن عاصم رواه كل من:

 
ص:  4, سنن أيب داود ج: 2960ح361ص:  7ج:  9-4قتادة بن دعامة السدوسي )مسند البزار  أ

ص:  11, اجلامع ملعمر بن راشد ج: 8332ح479ص:  4، املستدرك على الصحيحني ج: 4244ح95
 1, وأرسل قتادة عن سبيع أيضاً يف مسند الطيالسي ج: 23476ح403ص:  5مسند أمحد ج:  341, ,

 (443ح59ص: 
 

وعنه بن املغرية املقدسي مث أيب داود  (442ح 59ص:  1محيد بن هالل العدوي )مسند الطيالسي ج:  ب
 املسندصاحب  الطيالسي

 
 أما قتادة فقد رواه عنه:

 
، 4244ح95ص:  4, سنن أيب داود ج: 2960ح361ص:  7ج:  9-4أبو عوانة )مسند البزار  أ

 (8332ح479ص:  4املستدرك على الصحيحني ج: 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 رالشيخ /أبو احلارث احملضافضيلة  ــــــــــــــــــــ رسالة يف رواية حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه يف الصحيحني

 

 10 

 
, وأرسل قتادة 23476ح403ص:  5ص: مسند أمحد ج:  11معمر بن راشد )اجلامع ملعمر بن راشد ج:  ب

 (443ح59ص:  1عن سبيع أيضاً يف مسند الطيالسي ج: 
 

 (443ح59ص:  1هشام الدستوائي )مسند الطيالسي ج:  ت

 
 أما أيب عوانة فعنه رواه:

 
 ( )وعنه حممد بن املثىن(361ص:  7ج:  9-4حيىي بن محاد )مسند البزار  أ

 صاحب السنن( دأبو داو ( )وعنه 95ص:  4مسدد )سنن أيب داود ج:  ب
أبو الوليد الطيالسي وعنه حيىي بن حممد بن حيىي وعنه حممد بن صاحل بن هانئ )املستدرك على الصحيحني ج:  ت

 ( )وعنه حممد بن املثىن(361ص:  7ج:  9-4، )مسند البزار ح479ص:  4
 
 

 341ص:  11وأما معمر فعنه رواه عبد الرازق يف اجلامع ملعمر بن راشد ج: 
 

 أما أبو التياح فعنه رواه كل من:
 

ص:  1مسند الطيالسي ج: , ، 7168ح420ص:  4ج:  1مسند أيب عوانة ) عبد الوارث أ
 (23474ح403ص:  5ج: , مسند أمحد 443ح59

ص:  1, مسند الطيالسي ج: 37113ح447ص:  7محاد بن جنيح )مصنف ابن أيب شيبة ج:  ب
 (23475ح403ص:  5, مسند أمحد ج: 443ح59

 (23473ح403ص:  5شعبة )مسند أمحد ج:  ت

 (443ح  59ص  1محاد بن زيد )مسند الطيالسي ج: ث
 

 وعن عبد الوارث 
 (7168ح420ص:  4ج:  1مسلم بن إبراهيم )مسند أيب عوانة  أ

 (23474ح403ص:  5عبد الصمد إبنه )مسند أمحد ج:  ب
 (443ح59ص:  1أبو داود )مسند الطيالسي ج:  ت
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 رواه عن محاد بن جنيح 

 ( وعنه ابن أيب شيبة37113ح447ص:  7وكيع )مصنف ابن أيب شيبة ج:  أ
 وعنه امحد( 23475ح403ص:  5يونس )مسند أمحد ج:  ب
 (443ح59ص:  1أبو داود )مسند الطيالسي ج:  ت

 
( و من طريق 23473ح403ص:  5ولإلمام الرئيس طريقني للرواية أحدمها من طريق أبو التياح عند أمحد )مسند أمحد ج: 

 ( حديث زيد بن وهب.23477ح403ص:  5سليمان األعمش )مسند أمحد ج: 
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 اجلرح و التعديل
 

 رواية هم كاآليت:الرواة الذين رووا ال
 

 )صحايب( حذيفة بن اليمان (1
 قال بن حجر مقبول ووثقه بن حبان )التهذيب( سبيع بن خالد اليشكري (2
 من رجال الصحيحني قال بن حجر ثقة جليل )التهذيب( زيد بن وهب (3

 من رجال مسلم وثقه بن حجر و الذهيبنصر بن عاصم  (4

  قال بن حجر مقبول وقال الذهيب وثق صخر بن بدر (5

 من رجال الصحيحني متفق عليه سيياملغرية القبن  (6
 احلافظ ثقة ثبت قتادة بن دعامة السدوسي (7
 ثقة من كبار العلماء محيد بن هالل العدوي (8
 احلافظ ثقة ثبت أبو عوانة (9

 ثقة اثبت فضل من األعالماحلافظ  معمر بن راشد  (10
 احلافظ ثقة ثبت هشام الدستوائي  (11

 احلافظ ثقة ثبت حيىي بن محاد  (12
 ثقة ثبت صاحب املسنداحلافظ الطيالسي لوليد أبو ا  (13
 احلافظ ثقة ثبتمسدد   (14
 صاحب املسند ثقة ثبتاحلافظ  أبو الوليد الطيالسي  (15
 احلافظ حيىي بن حممد بن حيىي   (16
 (5/239ثقة مأمون )لسان امليزان حممد بن صاحل بن هانئ   (17
 احلافظ ثقة ثبت عبد الرازق  (18
 أحد األئمة ثقة ثبتأبو التياح   (19
 احلافظ ثقة ثبتالوارث  عبد  (20
 قال بن حجر صدوق وقال الذهيب ثقةمحاد بن جنيح   (21
 اإلمام أحد األعالم ثقة ثبت فقيهمحاد بن زيد   (22
 احلافظ ثقة ثبتمسلم بن إبراهيم   (23
 بن عبد الوارث احلافظ ثقة ثبت عبد الصمد  (24
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 احلافظ صاحب السننأبو داود   (25
 احلافظ ثقة ثبت وكيع  (26
 احلافظ ثقة ثبت بن حممد بن مسلميونس   (27

 ثقة ثبت سليمان األعمش  (28
 اإلمام الرئيس ثقة حافظ ثبت شعبة بن احلجاج  (29

 أمحد بن حنبل احلافظ الفقيه  (30

 عبد هللا بن أمحد احلافظ الفقيه  (31

 
 عدد احلفاظ الذين رووا هذه الرواية  أننالحظ 

 
 قتادة بن دعامة السدوسي احلافظ ثقة ثبت (1
 أبو عوانة احلافظ ثقة ثبت (2
 بن راشد احلافظ ثقة اثبت فضل من األعالم معمر  (3
 هشام الدستوائي احلافظ ثقة ثبت  (4

 حيىي بن محاد احلافظ ثقة ثبت  (5
 أبو الوليد الطيالسي احلافظ ثقة ثبت صاحب املسند  (6
 مسدد احلافظ ثقة ثبت  (7
 أبو الوليد الطيالسي احلافظ صاحب املسند ثقة ثبت  (8
 حيىي بن حممد بن حيىي احلافظ   (9

 ق احلافظ ثقة ثبتعبد الراز  (10
 عبد الوارث احلافظ ثقة ثبت (11
 مسلم بن إبراهيم احلافظ ثقة ثبت (12
 عبد الصمد بن عبد الوارث احلافظ ثقة ثبت  (13
 أبو داود احلافظ صاحب السنن  (14
 وكيع احلافظ ثقة ثبت  (15
 يونس بن حممد بن مسلم احلافظ ثقة ثبت  (16

 شعبة بن احلجاج اإلمام الرئيس ثقة حافظ ثبت (17

 احلافظ الفقيهأمحد بن حنبل   (18

 عبد هللا بن أمحد احلافظ الفقيه  (19
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وال يوجد يف كل رواهتا رجل مرتوك أو كذاب أو ضعيف أو واه أو جمروح أبي مصطلح من مصطلحات اجلرح و التعديل و قد 

 وردت يف عدة كتب هي
 مسند البزار  -1
 املستدرك على الصحيحني -2
 مسند أيب عوانة -3
 سنن أيب داود  -4
 ابن أيب شيبة مصنف  -5
 اجلامع ملعمر بن راشد -6
 مسند أمحد  -7
 مسند الطيالسي -8
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 الرواية ذات الزيادات املنكرة الضعيفة
 

 1476ص:  3صحيح مسلم ج: أخرج مسلم بن احلجاج، 
ربان وحدثين حممد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا حيىي بن حسان ح وحدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي أخ 1847   

قلت مث اي رسول  حيىي وهو بن حسان حدثنا معاوية يعين بن سالم حدثنا زيد بن سالم عن أيب سالم قال قال حذيفة بن اليمان
هللا إان كنا بشر فجاء هللا خبري فنحن فيه فهل من وراء هذا اخلري شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خري قال نعم قلت فهل 

م قلت كيف قال يكون بعدي أئمة ال يهتدون هبداي وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال قلوهبم وراء ذلك اخلري شر قال نع
قلوب الشياطني يف جثمان إنس قال قلت كيف أصنع اي رسول هللا إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع لألمري وإن   ضرب 

 .ظهرك  وأخذ مالك فامسع وأطع
 

 547: ص 4املستدرك على الصحيحني ج: واحلاكم يف 
حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سويد أبو حامت اليمامي عن  8533  

ملا احتضر أاته انس من األعراب قالوا له اي حذيفة  حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أبيه عن جده مث أن حذيفة بن اليمان
هلم عب مسرور وحبيب جاء على فاقة ال أفلح من ندم اللهم إين مل أشارك غادرا يف غدرته فأعوذ بك ما نراك إال مقبوضا فقال 

اليوم من صاحب السوء كان الناس يسألون رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر فقلت اي رسول هللا 
قال فقال نعم قلت وهل وراء ذلك اخلري من شر قال نعم قلت كيف  إان كنا يف شر فجاءان هللا ابخلري فهل بعد ذلك اخلري شر

قال سيكون بعدي أئمة ال يهتدون هبدي وال يستنون بسنيت وسيقوم رجال قلوهبم قلوب رجال يف جثمان إنسان فقلت كيف 
 . خيرجاهأصنع إن أدركين ذلك قال تسمع لألمري األعظم وإن   ضرب ظهرك  وأخذ مالك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل

 

 547ص:  4املستدرك على الصحيحني ج: 
حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سويد أبو حامت اليمامي عن  8533  

وا له اي حذيفة مث أن حذيفة بن اليمان ملا احتضر أاته انس من األعراب قال حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أبيه عن جده
ما نراك إال مقبوضا فقال هلم عب مسرور وحبيب جاء على فاقة ال أفلح من ندم اللهم إين مل أشارك غادرا يف غدرته فأعوذ بك 
اليوم من صاحب السوء كان الناس يسألون رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم عن اخلري وكنت أسأله عن الشر فقلت اي رسول هللا 

فجاءان هللا ابخلري فهل بعد ذلك اخلري شر قال فقال نعم قلت وهل وراء ذلك اخلري من شر قال نعم قلت كيف إان كنا يف شر 
قال سيكون بعدي أئمة ال يهتدون هبدي وال يستنون بسنيت وسيقوم رجال قلوهبم قلوب رجال يف جثمان إنسان فقلت كيف 

 .هرك  وأخذ مالك هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاهأصنع إن أدركين ذلك قال تسمع لألمري األعظم وإن   ضرب ظ
 

 190ص:  3املعجم األوسط ج: والطربي يف 
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حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم عن عمر بن  2893  
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ه عن حذيفةراشد اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أبيه عن جد

ستكون أئمة ال يهتدون هبديي وال يستنون بسنيت وستكون رجال قلوهبم قلوب الشياطني يف أجساد اإلنس قلت كيف أصنع إن 
 .أدركين ذلك قال تسمع وتطيع لالمري األعظم وإن ضرب ظهرك  وأخذ مالك فامسع وأطع
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 يادات املنكرة الضعيفةذات الز الرواياتأسانيد 
 

 1476ص:  3صحيح مسلم ج: 
وحدثين حممد بن سهل بن عسكر التميمي حدثنا حيىي بن حسان ح وحدثنا عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي أخربان  1847   

  .زيد بن سالم عن أيب سالم قال قال حذيفة بن اليمان حيىي وهو بن حسان حدثنا معاوية يعين بن سالم حدثنا
 
احلديث منقطع كما قال الدارقطين يف اإللزامات وأقره كل أهل العلم إال أن النووي اعتذر بوصله يف املستدرك وعند الطربي يف و 

 املعجم كما سنوضح مث نرد على كالم األلباين إبذن هللا.
 

 547ص:  4املستدرك على الصحيحني ج: 
القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سويد أبو حامت اليمامي عن حيىي  حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق 8533  

  .عن جده مث أن حذيفة بن اليمان بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن أبيه
 

 547ص:  4املستدرك على الصحيحني ج: 
حامت اليمامي عن حيىي حدثنا علي بن محشاذ العدل ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سويد أبو  8533  

 .زيد بن سالم عن أبيه عن جده مث أن حذيفة بن اليمان بن أيب كثري عن
 

 190ص:  3املعجم األوسط ج: 
حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا حممد بن عباد املكي قال حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم عن عمر بن  2893  

  .زيد بن سالم عن أبيه عن جده عن حذيفة راشد اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن
 
أبو زيد بن سالم وهو سالم رواية مسلم فيها اإلنقطاع املعروف بني حذيفة و أيب سالم أما رواييت احلاكم ورواية الطرباين ففيهم  

فة، وفيه عيوب هو مل يسمع من حذيحىت وأما اجلد فهو أبو سالم و شخصية جمهولة ال يعرف له أصل نفسه وليس أبو سالم وهو 
 (2739ح  238/ ص  6)ج  -أخرى، قال األلباين يف السلسلة الصحيحة 

 )بشأن احلديث الذي يف مسلم(، قال: 
( من طريق عمر بن راشد  3039/ 2/  162/  1قال و قد أعل ابالنقطاع ، و قد وصله الطرباين يف " املعجم األوسط " ) 

م عن أبيه عن جده عن حذيفة ابلزايدة اليت يف الطريق األخرى و السابعة و العاشرة اليمامي عن حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سال
. 
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 التعليق على كالم األلباين:

 
وأخرجها يف صحيحته فال معىن للنقاش حول حجيتها األصلية )بدون هذه الزايدة الشاذة املنكرة( أواًل األلباين حّسن الرواية 

عندما نتعرض للراوية األخرى ذا الزايدات الضعيفة املستنكرة وهي الزايدات اليت ختدم  عنده لكن يوجد بعض الشئ جيب ذكره
 مذهب األلباين يف اإلرجاء والتلميع للحكام وتعبيد اخللق للعباد،

 
 قال غفر هللا له متعدايً على ائمة األمة :

 
 (290/ ص  4)ج  -السلسلة الصحيحة 

 : 399 / 4قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 
مل فإن هذه اإلضافة استنكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل ، و لو صحت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،  -1

 . أ.هـ نعبأ ابستنكاره
 (2739ح  238/ ص  6)ج  -وقال السلسلة الصحيحة 

 : 541/  6قال األلباين يف " السلسلة الصحيحة " 
 أ.هـ ( فيه : " مقبول " غري مقبولفقول احلافظ )بن حجر -2
( البن أيب شيبة و ابن  210أما قول الشيخ الكشمريي يف " التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح " بعد أن عزاه ) ص  -3

فهو قوي إن شاء هللا تعاىل " . فمما ال وزن له عند العارفني بطرق عساكر : " و بعض ألفاظه يتحد مع ما عند البخاري ، 
 أ.هـ حيح و التضعيفالتص

 و قال احلاكم : " صحيح اإلسناد " . و وافقه الذهيب ! و هو من أوهامهما أ.هـ -4
 فوجب التنبيه عليها .  وقع للحافظ و غريه بعض األوهام -5
 !  و هو خطأ ظاهر ال أدري كيف اتبعه عليه العيين -6
 

رس هذه الرواايت فإساءة األدب مع الذهيب واحلاكم وبن حجر بل وهذا يدل على اإلضطراب الذي مّر به األلباين حينما كان يد
رغم أن الرجل استدل بتصحيح احلاكم وشيخ اإلسالم وبدر الدين العيين صاحب عمدة القاري ال أييت من فراغ وقد تناقض كثرياً 

 فبعد قوله:عاد فناقض نفسه وموافقة الذهيب يف غريما مكان 
 

إبخراجه إايه يف " صحيحه " ، و هو " املستخرج على صحيح مسلم " ، و تصحيح احلاكم " و ألن أاب عوانة صححه أيضا 
 .أعاله 4أيضا و الذهيب" أ.هـ مستداًل هبما، عاد فنسب إليهما الوهم كما بينا يف النقطة رقم 
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و قال احد عنه وقال "لكنه عاد والم نفس الشخصني الذين استدل هبما، كذلك فإنه قال جبهالة صخر بن بدر ألن هناك راو و 

أ.هـ . " احلاكم : " صحيح اإلسناد " . و وافقه الذهيب ! و هو من أوهامهما ، فإن عبد الرمحن بن قرط جمهول كما يف " التقريب
سلم من رواية جمهول أيضاً بل أشد جهالة كما سنوضح ولكنه صححها. وتلك هي صحح هبا رواية مونسى أن الزايدة اليت 

 ص لدى األلباين ساحمه هللا.انتقائية النصو 
 

حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم عن الرواية لدى مسلم منقطعة كما اقر هو وكل أهل العلم لكن وصل الرواية جاء من طريق: "
 أبيه عن جده عن حذيفة".
 إىل حضراتكم بيان الرواية:

 
 حيىي بن أيب كثري عن زيد بن سالم:

 
 بن أىب سالم : ممطور احلبشى الدمشقى زيد بن سالم هو زيد بن سالم  -1
 

 أخي"هتذيب الكمال"  : و قال حيىي بن حسان التنيسى ، عن معاوية بن سالم : أخذ مىن حيىي بن أىب كثري كتب  يفقال املزى 
 زيد بن سالم .

سالم عليهم ، فلم يسمع و قال عباس الدورى ، عن حيىي بن معني : مل يلق حيىي بن أىب كثري زيد بن سالم ، و قدم معاوية بن 
 حيىي بن أىب كثري منه شيئا ، أخذ كتابه عن أخيه ، و مل يسمعه ، فدلسه عنه .

و قال أبو بكر األثرم : قلت ألىب عبد هللا أمحد بن حنبل : حيىي بن أىب كثري مسع من زيد بن سالم ؟ فقال : ما أشبهه . قلت له 
أىب سالم ، يقول :   حدث أبو  يفال : لو مسعها من معاوية لذكر معاوية هو يبني : إهنم يقولون مسعها من معاوية بن سالم ؟ فق

 سالم ، و يقول : عن زيد . أما أبو سالم فلم يسمع منه . مث أثىن أبو عبد هللا على حيىي بن أىب كثري .
 

 فيكون هناك انقطاع بني حيىي بن أيب كثري وزيد بن سالم 
 
 سالم )أبو زيد بن سالم(: -2

سالم فالراوي هنا احلفيد عن أن مسلم نقلها، "زيد بن سالم عن أيب سالم" وأبو سالم هو جد زيد وليس أيب زيد بن الحظ 
 اجلد، ترمجة األب
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أواًل األب وهو الواسطة يف املنتصف يف سند الطربي الذي حاول أن يصل به الرواية، إمسه "سالم بن أيب سالم" ممطور ، احلبشى 
 بن سالم ، و معاوية بن سالم (الشامى ) والد زيد 

 قال بن حجر عنه: جمهول وقال الذهبـي : ليس  حبجة
 

"هتذيب الكمال"  : و روى عن معاوية بن سالم عن أبيه عن جده ، و عن زيد بن سالم عن أبيه  يفأقوال العلماء : قال املزى 
 حمفوظا . أو جده ابلشك ، و عن معاوية بن أىب سالم عن أبيه عن جده ، إن كان ذلك

قال أبو حامت الرازى : سالم بن أىب سالم احلبشى والد معاوية بن سالم ال أعلم أحدا روى عنه ، إمنا الناس يروون عن معاوية بن 
 سالم عن جده ، و عن معاوية بن سالم عن أخيه . فأما معاوية بن سالم عن أبيه فال .

 
 الراوي الثالث هو اجلد 

 
 و يقال النوىب و يقال الباهلى ، أبو سالم الدمشقى األعرجممطور األسود احلبشى   -3

 قال عنه ابن حجر : ثقة يرسل وقال الذهبـي : غالب روايته مرسلة و لذا ما أخرج له البخارى
 حذيفة بن اليمان ) م ( ) يقال : مرسل ( ىف "هتذيب الكمال"  روى عن :قال املزي 

 
فتضعف بذلك رواايت قطاع قبل احلفيد بينه وبني حيىي بن أيب كثري الذي روى عنه فاإلرسال اثبت بني اجلد وحذيفة وهناك ان

 عجم و املستدرك لوجود األب اجملهول الذي ال يوجد له ترمجة و تبقى رواية مسلم املنقطعة اليت ال جرب هلا.امل
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 نظرات يف املنت
 

 املنت فيه إمجاع على اآليت:
 

 أنه مسع  أاب إدريس اخلوالين  من طريق  6557البخاري من حديث اخلوالين رمحه هللا حديث رقم  املتفق عليه هو ما روى

عن اخلري وكنت أسأله عن  صلى هللا عليه وسلم  كان الناس يسألون رسول هللا  3338حذيفة بن اليمان ويف البخاري برقم 
نعم قلت  جاهلية وشر فجاءان هللا هبذا اخلري فهل بعد هذا اخلري من شر قال  هللا إان كنا يف الشر خمافة أن يدركين فقلت اي رسول

يهدون بغري هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد  قلت وما دخنه قال قوم دخن  وهل بعد ذلك الشر من خري قال نعم وفيه 
جلدتنا  قلت اي رسول هللا صفهم لنا فقال هم من أبواب جهنم من أجاهبم إليها قذفوه فيها ذلك اخلري من شر قال نعم دعاة إىل

وإمامهم قلت فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام قال  ويتكلمون أبلسنتنا قلت فما أتمرين إن أدركين ذلك قال تلزم مجاعة املسلمني
 أبصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض

 
ا أن الرواية قد مسعها غري أبو أدريس بقول أن العصمة من الفنت تكون ابلسيف، وثبت أيضاً أن ومن طريقني آخرين وضحن

الذين على ابب دعاة الضاللة الرواية كانت يف الكوفة واألطراف اخلاصة أبن حذيفة كان يسأل عن الشر خمافة أن يدركه وكذلك 
 واألمر ابإلعتزال.جهنم 

 
وقد روى عنه مسلم يف  لفساد السند ابإلنقطاع قلت و ممطور مشهور ابلتدليسح كما بينا أما الزايدة اليت يف مسلم فال تص

رواية ابب الطهارة أيضاً مل ميكن التخلص من اإلنقطاع فيها رغم ادعاء صحيحه يف موضع آخر أيضاً تسبب يف فتنة كبرية ففي 
 اإلتصال، قال ربيع مدخلي:

 

ا به هذا الكتاب )يعين: كتاب الطهارة(؛ ألنه يعتقد صحته كما يعتقد صحة كل مايورده يف  أقول: إن مسلمًا أورده )اخلرب( مصدِّرً 
كتابه واحلديث من األحاديث اليت انتقدها الدارقطين، ووافقه ابن القطان )الفاسي(، وابن رجب )احلنبلي(، وادعوا!! أن فيه 

رجوع إىل اتريخ الرجال : أن أاب سالم مل يدرك أاب مالك األشعرى، انقطاعًا بني أيب سالم وأيب مالك األشعري وتبني ابلدراسة، وابل
 حيث توىف أبو مالك قبل أن يولد أبو سالم!. 

وليس عندي من اجملازفة واملكابرة ما عند بعض الناس، فلم يسعين إال موافقة الدارقطين ومن تبعه وقد اعتذر النووي عن اإلمام 
ل مسلم أنه علم!!!! مساع أيب سالم هلذا احلديث عن أيب مالك فيكون أبو سالم مسعه أبن الظاهر من حا -رمحه هللا  -مسلم 
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بن غنم }األشعري، خمتلف يف صحبته، ذكره العجلي يف كبار ثقات التابعني  نعبد الرمحمن  -أيضًا  -من أيب مالك!!! ومسعه 
 . 5هـ({!!!!  78)ت: 

 أن أاب سالم مل يدرك أاب مالك رجحت االنقطاع بينهما استسالماً للحق. ولقناعيت ابنقطاع إسناد هذا احلديث، حيث تبني ىل 

 مث أضاف ربيع: 

طرقًا تقويه تصل إىل درجة  -وهلل احلمد  -مث مشرت عن ساعد اجلد أحبث عن متابعات!! وشواهد للحديث!!، فوجدت 
بصحته، بناء على مذهبه يف االكتفاء  الصحيح!!!، مث اعتذرت عن مسلم أبنه ظن!! أن أاب سالم قد عاصر أاب مالك فحكم

 مبطلق املعاصرة بني الراوي وشيخه مع إمكان!!! اللقاء!. 

ومع ذلك فهو مل جيد طريقة لإلفالت من ضعف رواية ممطور اليت حنن بصددها وقد وافق مقبل الوادعي حمقق اإللزامات والتتبع 
 الدارقطين يف تضعيف الرواية.

 هذا و ابهلل التوفيق.

 2006 أغسطس 5احملضار يف حلارث أبو ا
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