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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 

  

 مستخلص البحث

َتحریر االختالف عن أیوب السختیاني : ع البحثموضو
ِ ْ ًوصال وارساال(َّ ، في حـدیث )ًٕ

َْأنه َأمره حین نذر، َأن یعتكـف : " لعمر رضي اهللا عنه-َّ صلى اهللا علیه وسلم-َّالنبي ِ َ ْ َ ْ َ ََ َـ َ َ َّ

ُبالوفاء، وَأمره َأن یصوم َ ْ ُ َ َ َ
ِ." 

لها، من خالل دراسة حدیث ودالئ، ُوحكمها، التعریف بالعلة، وبیان مواضعها: أهدافه

َّمعلـول بتخریجــه، وبیـان طرقــه، ثـم التعــرف علــى مـدار الحــدیث، وبیـان حالــه، والــرواة  ِ ُ

عنــه، مــع بیــان أحــوالهم واالخــتالف بیــنهم، ثــم تــرجیح إحــدى الروایــات، وبیــان أســباب 

 .ُالترجیح، لنصل للحكم على الحدیث

 .ستقرائي، والتحلیلي، واالستنباطياال: َّاتبعت المنهج الوصفي بأسالیبه: منهج البحث

، وكـل الـرواة )الوصـل واإلرسـال: (ُاختلف الرواة عن أیوب علـى وجهـین: أهم النتائج

َّعنــــه فــــي الــــوجهین ثقــــات، والروایتــــان صــــحیحتان، وتــــرجح الروایــــة الموصــــولة علــــى 

 .المرسلة لقرائن عدیدة

و بطالنــه، االخــتالف فــي إحــدى طــرق ســند الحــدیث، ال یــدل علــى ضــعف الحــدیث أ

َّكما أن العلـة تقـع غالبا بأوهـام الـرواة الثقـات، وهـذا مـا صـعب أمـر كـشف العلـة، فلـو  ًـ

ُوقعت من ضعیف لسهل استخراجها َ. 



 
 

    

 
 

 

١٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
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. القرائن غیر منـضبطة بقاعـدة، فـال یوجـد قرینـة تنطبـق علـى جمیـع األحادیـث المعلـة

ن وفـاء اإلمــام ِعلـى الـرغم مـن قلتهـا، ال تقلـل مـ، واألحادیـث المعلولـة فـي الـصحیحین

والكثیــر مــن هــذه األحادیــث قــد أشــار البخــاري إلــى علتهــا ، البخــاري ومــسلم بــشرطهما

 .بذكر الخالف فیها

َّیجـب أال یخـوض فـي غمـار هـذا العلـم إال مـن هـو علـى بـصیرة : من أهـم التوصـیات

ِبـــه، أو تحـــت إشـــراف شـــیخ متخـــصص؛ حتـــى ال یـــستغل مـــن قبـــل ضـــعاف النفـــوس  َ ُ

ّم وأهله، فتعلل األحادیث الصحیحة، ویشكك النـاس فـي أصـول الحاقدین على اإلسال

 .الحدیث

كمــا أنــصح الطــالب الحریــصین علــى فهــم علــم العلــل، بكثــرة التطبیــق العملــي؛ فهــي 

ٍتطلع الباحث على أمور ال یستطیع فهمها إال من خالله ُ.  

  رب العاملنيوختاما أسأل اهللا القبول والتوفيق، واحلمد هللا
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 

Abstract 

wasl ( Sakhtiani-As Settling the dispute about Ayub: tudy TitleS
w' arsal, linking and transmission), in the hadith of the Prophet, 
peace be upon him to Omar, may Allah be pleased with him, 
"he ordered him when he made a vow, to fulfill I'tikaaf 
(seclusion in Masjid), and ordered him to fast." 

Study Objectives: identifying the i'llat (defect) of hadith, 
stating its positions, and its judgment, implications, through 
studying a Ma`lul (defective) hadith with its takhrij (tracking the 
hadith), identifying its ways, identify  madar (the 'pivot' of 
a hadith), its state, and narrators, identifying their status and the 
difference between them, then giving preference to one 
narration, showing the reasons of such preference in order to 
reach the right judgment of hadith.   

Study Approach: The researcher has used the descriptive 
approach with its inductive, analytical, and deductive 
techniques.  

Brief Results: The narrators for Ayoub differed in two ways: 
(Al-Wasl w' Alerasl, linking and transmission). All his narrators 
were trustworthy, and both narrations are correct. The linked 
narrations suggest the transferred narration for many reasons. 

The difference in one of the ways of hadith Isnad (citation) is 
not an indication of the weakness or nullity of such hadith, and 
it often take place through the illusions of trustworthy narrators, 
and that is what makes it difficult to detect the i'llat (defect), 
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

because if it were made by a weak narrator, it would have been 
easily spotted.. 

 Presumptions are not organized by a certain rule, as there no 
presumption that applies to all Ma`lul (defective) hadith. 
Besides, the Ma`lul (defective) hadith in al-Sahihain (Bukhari 
and muslim), do not reduce the fulfillment of Imam Bukhari and 
Muslim of their requirements, the i'llat ( defect) of many of 
these hadith were pointed out by imam  Bukhari who has 
mentioned the dispute arousing regarding them. 

Recommendations:  

No one should go into the midst of this science unless he has 
deep knowledge of it, or under the supervision of a specialized 
Sheikh; so as not to be exploited by  people of weak souls who 
hate Islam and its people, to stick i'lal (defects) to Sahih (correct 
true)  hadith, and make people question the origins of hadith. 

I would also advise the students who are keen to understand 
ilmu I'lal al-hadith (the science of hadith defects) of abundant 
practical application, since it makes the researcher aware of 
things he can never otherwise understand.  

Finally, I ask Alah's acceptance and success, and Praise be to 
Allah.  
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 ، تتراَّعمه عليِ ن،ل كل صعبَّ وسه، عسیرَّلُر لي كَّ یس،ُلْ والفض هللا له الثناءالحمد

جعلني من فنن ِ بأعظم المَّ عليَّمنثم  ، أنار لي بصري وبصیرتي،وآالئه تزید

  .المشتغلین بسنة نبیه محمد علیه أفضل الصالة وأتم التسلیم

ًاهم اهللا عني خیرا،  فجز،هم وتشجیعهم الذین غمراني برعایتَّالشكر لوالديل ُك   ثم  ِّ

  .ه درجة، وبكل ثانیة أمضیتها رفعةتوجعل لهم بكل حرف كتب

َّالذي حبب إلینا هذا العلم وسهله، اح، ّكر لشیخینا الفاضل الدكتور علي الصیُّثم الش

  .ّفجزاه اهللا عنا خیر ما جزى معلم عن طالبه
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  املقدمة

ونعوذ بـاهللا ، ونتوكل علیه ، ره، ونؤمن به  ونستغف،الحمد هللا نحمده ونستعینه

ضلل فــال ُ ومــن یــ،ل لــهِّن یهــده اهللا فــال مــضَــ م،ئات أعمالنــاِّوســی، نا ِمــن شــرور أنفــس

 ،ً محمــدا عبــده ورســـولهَّ وأن، وحــده ال شــریك لـــه، ال إلـــه إال اهللاَّ وأشــهد أن،هــادي لــه

ــــسّصــــلى اهللا علیــــه وســــلم، ورضــــي اهللا عــــن أصــــحابه الــــذین بل  ، وحفظوهــــا،نةُّغــــوا ال

 اقتــدوا بــسنته وكــانوا بهــا عــاملین وعاشــوا لهــا نوحــافظوا علیهــا، ورحــم اهللا أتباعــه الــذی

  . حافظین ومدونین

  ا بعد،ّأم

ــت الــــس ُّلمــــا كانــ ــد القــــرآَّنة فــــي المرتبــــة الثّ  كــــان االهتمــــام بهــــا بــــین ،نانیــــة بعـ

َّالمـــسلمین عظیمـــا، فـــسن  لكتـــاب اهللا، ارحةّ هـــي الـــش،ة الرســـول صـــلى اهللا علیـــه وســـلمً

ها محمد من فضل اهللا على هذه األمة أن هیأ لها من یهتم بسنة نبیله، ونة لمجمِّالمبی

 مــن فــضل اهللا ح صــحیحها مــن ضــعیفها، وِّ ویوضــ،نقحهــاُیصــلى اهللا علیــه وســلم، ف

ر ّیس و،تغلة بسنة الرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلمْأن جعلنا من هذه الفئة المشعلینا 

تعلم لهــذا ُ علــى كــل مــوســخر لنــا كــل صــعب، فالواجــب ،الحــدیثعلــل م لنــا دراســة علــ

 أفنــوا أعمــارهم ن الــذی،زه عــن غیــرهّشكر اهللا علــى أن اصــطفاه ومیــَ أن یــ،العلــم الجلیــل

  .فیما ال ینفع وربما ضر

  :موضوع البحث

ًوصال وارساال(تحریر االختالف عن أیوب السختیاني  َّصلى اهللا - َّ النبي في حدیث، )ًٕ

َْأنه َأمره حین نذر، َأن یعتكـف بالوفـاء، وَأمـره َأن : " لعمر رضي اهللا عنه-وسلمعلیه  ُْ َ ََ َ
ِ ْ ِ َ ْ َ َ ََ َ َ َّ

ُیصوم َ" 

  : مشكلة البحث

َعــن ابــن عمــر، عــن : " اختلــف علمــاء العلــل فــي روایــة أیــوب عــن نــافع فــي حــدیث ِ ْ
َ نـذر، َأحـینَره َأمـََّأنـه : "-َّصـلى اهللا علیـه وسـلم-َّعمر، عن النبي  َ ِیعتكـفْن َ َ ْ الوفـاء، ب َ

ــــلَّ، فبعـــــضهم رجـــــ"ومیـــــص أنُمـــــره َوأ ــــال، وســـــأحرر ،ح الوصـ ـــضهم رجـــــح اإلرسـ  وبعــ

  . االختالف في هذا البحث بإذن اهللا تعالى
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  :البحثأهمیة 

   . ودقتهومدى أهمیتههذا العلم ضح َّوبه یت دراسة األسانید وعللها، ربة علىُّدال-١

  .وال النقاد، ومعرفة كیفیة التعامل معها ومعرفة أق،طالع على تراجم الرجالاال-٢

مكـن الباحـث مـن اقتنـاص الفوائـد، ومعرفـة المنـاهج، ُ ی؛نقل بین كتب أهل العلـمَّالت-٣

  .واالستفادة منها

  .أیوب عند االختالف علیهم من أصحاب َّمن یقدُبمثل هذه الدراسة، یعرف -٤

 تــصحیح الحـــدیث أهمیــة معرفــة الوجــه الــراجح عــن أیــوب، ومــا یترتــب علیــه مــن-٥

  .وتضعیفه

  .ة البحثیة الحدیثیة لدى الباحثلكتنمیة الم-٤

  :أسئلة البحث

  ؟ وأین تكون؟ وما حكمها؟ وما دالئلها؟ةَّلِماهي الع-١

  رقه؟ُجت هذا الحدیث؟ وماهي طَّما الكتب التي خر-٢

  من هو مدار الحدیث؟ وماهي حاله؟-٣

   وبماذا اختلفوا عن المدار؟ما هي أحوالهم؟واة عن المدار؟ وُّهم الر من-٤

  اجح بین الروایتین؟ وما أسباب الترجیح؟َّما الر-٥

  ؟ من حیث الصحة والضعفحكم على الحدیثالما هو -٦

  : أهداف البحث

   . هاودالئل، كمها ُوح،  وبیان مواضعها ،)واصطالحا، لغة (التعریف بالعلة -١

  .هِرقُتخریج الحدیث، وبیان ط-٢

  .ر الحدیث، وبیان حالهف على مداعرَّالت-٣

  .عرف على الرواة عن المدار، وبیان أحوالهم، وبیان االختالف بینهمَّالت-٤

  .، وبیان أسباب الترجیحلف فیها عن أیوبتخالم أحد الروایاتترجیح -٥

  .كم الحدیثُبیان ح-٦

  :حدود البحث

ن ومـنهم مـ، مـنهم مـن وصـله( عـن ابـن عمـر ، عـن نـافع، ُدراسة اخـتالف رواة أیـوب

  . وترجیح إحدى الروایات على األخرى و الموازنة بین الروایات،، )رسله أ
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  :ابقةَّراسات السِّالد

نــت االخــتالف فیــه مــن حیــث َّالحــدیث، وبیًمعــي خــالل البحــث كتبــا تناولــت هــذا  َّمــر

الـذي هـو موضـوع الدراسـة فـتح البـاري البـن حجـر، أمـا مـن حیـث الـسند : المتن منهـا

  :ستینعلى دراقف بعد البحث إال فلم أفي هذا البحث، 

مـن خـالل الجـامع "اري فـي تـصحیح األحادیـث وتعلیلهـا منهج اإلمام البخـ كتاب(-١ 

ـــــــصحیح ـــــو بكــــــــر الكــــــــافي")الـ ـــ ـــــــن.، ألب ـــــــزم دار ابـ ــــــــروت- حـ ــــــى، -بی ــ ــــــة األول  الطبعــ

  .)١(م٢٠٠٠/هـ١٤٢٢

  .ثم ذكر قرائن الترجیح بدون توسع حدى الروایتین،اقتصر عمله على ترجیح إو    

ة بــاالختالف فــي كتــاب العلــل للــدارقطني َّمرویــات اإلمــام أیــوب الــسختیاني المعلــ(-٢

ــؤال رقـــم  ، للباحثـــة أبــــرار )مــــن مـــسند أبـــي هریــــرة، )٢٣٥١(مـــن أول الكتـــاب إلــــى سـ

  .)٢(القاسم

  .ولم تستوعب الباحثة جمیع طرق الحدیث خالل الدراسة

  :منهج البحث

  .االستقرائي، والتحلیلي، واالستنباطي: الثةَّباع المنهج الوصفي بأسالیبه الثِّسأقوم بات

  :خطة البحث

  .یحتوي البحث على مقدمة، وتمهید، وخمسة مباحث

  :علىمل توتشالمقدمة 

  وأهــداف البحــث، ، وأســئلة البحــث، وأهمیــة البحــث، مــشكلة البحــثموضــوع البحــث، و

   .جراءات البحثٕوا  وخطة البحث،ومنهج البحث،والدراسات السابقة، وحدوده، 

  : مباحثصلب الموضوع ویشتمل على خمسة

  .تخریج وجمع طرق الحدیث: المبحث األول

                                                           

إلســـالمیة، أطروحـــة ماجـــستیر فـــي الحـــدیث وعلومـــه، مـــن جامعـــة األمیـــر عبـــد القـــادر للعلـــوم ا(١) 

  .اف الدكتور حمزة بن عبد اهللا الملیباريم، بإشر١٩٩٨ -هـ ١٤١٨بقسنطینة الجزائر 

-ه١٤٣٠ رســـالة ماجـــستیر فـــي قـــسم الثقافـــة اإلســـالمیة، بكلیـــة التربیـــة، جامعـــة الملـــك ســـعود (٢)

 .ه بإشراف الدكتور علي بن عبداهللا الصیاح١٤٣١



 
 

    

 
 

 

١٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  . وبیان حاله، والتعریف به،تحدید مدار الحدیث: المبحث الثاني

  .اختالفهم عنهو  أحوالهم، وبیان،الرواة عن المدار: المبحث الثالث

 مـــع ذكـــر لتـــرجیح وأســـباب ا، وبیـــان الـــراجح،الموازنـــة بـــین الروایـــات: المبحـــث الرابـــع

  .القرائن

  .الفوائد المستفادة من هذا البحثأبرز : المبحث الخامس

  :إجراءات البحث

  .تخریج األحادیث من مظانها قدر المستطاع-١

ــصه-٢ ــب المخرجــــة بنــ َ أنقــــل األحادیــــث مــــن الكتــ ً، تــــسهیال للمقارنــــة بــــین إ واســــنادهاِّ

  .الطرق

  .-ًإن كان مشهورا-مة قصیرةعرف على مدار اإلسناد، ثم أترجم له ترجَّالت-٢

  . الشیوخ والتالمیذ حسب الترتیب الهجائيأرتب-٣

رتـبهم حـسب ٕوان توازنـت الروایـات ُأ-إن وجـد-حینِّقین، ثـم المجـرِّوثُمـسأبد بذكر الـ-٤

  .الوفیات

  .أترجم للرواة عن المدار، وأبین حالهم-٥

  .ترجیحاجح منها، ثم أذكر قرائن الَّ بین الروایات وأبین الرأوازن-٦

  . بعد اسم الكتاب والمؤلف،ق النصوص بذكر رقم الجزء والصفحةِّأوث-٧

  .أعرف باألعالم غیر المشهورین-٨

  . التي ظهرت لي بعد كتابة هذا البحث والتوصیاتأوضح في الخاتمة أهم النتائج-٩

  :ذیلت البحث بفهارس على النحو التالي-١٠

  .فهرس األعالم-أ

  .فهرس المراجع والمصادر-ب

  .فهرس الموضوعات-هـ 



 
 

    

 
 

 

١٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 هيدـــــمت
  ، مواضع العلة، وحكمها ودالئلها)واصطالحاً، لغة (تعريف العلة 

، َّ، یعـل، واعتـلَّالمـرض، عـل: العلـة بالكـسر:" قـال الفیـروز آبـادي :َّالعلة لغة  . أ

 )١( "وأعله اهللا تعالى، فهو معل، وعلیل، وال نقول معلول

لقیاس، ألن القیاس أن یقال معل من أعـل ویرى كثیر من العلماء أن معلول خالف ا

ومن الفقهاء فـي ، المعلول، وذلك منهم: ویسمیه أهل الحدیث : ")٢(الح َّقال ابن الص

   "مرذول عند أهل العربیة واللغة. قولهم في باب القیاس العلة و المعلول

العلة المرض الشاغل، والجمع علل مثـل سـدرة وسـدر، : ")٣(لكن قال الفیومي

من النـوادر التـي جـاءت علـى غیـر قیـاس، ولـیس كـذلك، : اهللا فهو معلول، قیلوأعله 

فإنه من تداخل اللغتـین، واألصـل، أعلـه اهللا فعـل، فهـو معلـول، فیكـون علـى القیـاس، 

 "  وجاء معل على القیاس، ولكنه قلیل االستعمال

 نقلــه لكــالم ابــن الــصالح بعــد–" التقییــد واإلیــضاح" الحــافظ العراقــي فــي قــال

 إنــه لحــن :ّلــدین النــووي فقــال فــي مختــصرهوقــد تبعــه علیــه الــشیخ محیــي ا:"-لمتقــدما

 ،واعتــرض علیــه بأنــه قــد حكــاه جماعــة مــن أهــل اللغــة مــنهم قطــرب فیمــا حكــاه اللبلــي

   )٤(" والمطر زى في المغرب،والجوهري في الصحاح

المــرض، وحــدث یــشغل صــاحبه عــن : والعلــة: ")٥(وجــاء فــي مختــار الــصحاح

ًن تلك العلة صارت شغال ثانیا منعه عن شـغله األول؛ واعتـلوجهه كأ مـرض، : أي: ً

 " . فهو علیل، وال أعلك اهللا أي ال أصابك بعلة

 ؟وأصل الخالف في هذه المسألة هل هذا الفعل ثالثي مجرد أم مزید
                                                           

 ).١/١٠٣٥( القاموس المحیط للفیروز آبادي(١)

 ).١/١٨٦( مقدمة ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحدیث(٢)

 ).٢/٢٤٦( المصباح المنیر، للفیومي(٣)

 ).١/١١٦( التقیید واإلیضاح للعراقي(٤)

 ).١/٢١٦( مختار الصحاح، للرازي(٥)



 
 

    

 
 

 

١٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 جماعــة كــابن القوطیــة فــي األفعــال علــى أنــه َّنــص": قــال الــسخاوي رحمــه اهللا

 والـشيء أصـابته علـة ولكـن األعـرف أن فعلـه ،نـسان علـة مـرضعـل اإل: قالفثالثي 

تعلــل، فــإنهم یــستعملونه مــن : أعلــه اهللا فهــو معــل، وال یقــال: مــن الثالثــي المزیــد نقــول

علـــة بمعنـــى ألهـــاه بالـــشيء وشـــغله بـــه، ومنـــه تعلیـــل الـــصبي بالطعـــام، ومـــا یقـــع فـــي 

 )١("عارةاستعمال أهل الحدیث له حیث یقال علله فالن، على طریق االست

 : التالي واستعماالته على النحو،ومما سبق نستطیع أن نلخص معاني هذا الفعل

ّفعـــل عـــل یعـــل بالكـــسر والـــضم ًعـــال، یـــستعمل متعـــدیا والزمـــا، ومعنـــاه ســـقاه الـــسقیة : ّ ً

  .  )٢(الثانیة، ومنه العلل وهو الشرب الثاني، یقال علل بعد نهل

غله، واسـتعمال المحـدثین لهـذا الفعـل ا علله فهو في اللغة بمعنى ألهاه وشَّوأم

 أي كــأن المحـدث شــغل بـالنظر فــي علــة ،قلیـل، واســتعمالهم لـه علــى سـبیل االســتعارة

ویــرى العراقــي أن األحــسن اســتعمال لفــظ  .الحــدیث عمــا هــو أهــم مــن ذلــك، واهللا أعلــم

ًمعل بدال من معلول ّ .)٣(  

ه لغـــة، كمــا أنـــه وممــا تقــدم یتبـــین لنــا أن اســـتعمال لفــظ معلــول ال إشـــكال فیــ

ــدثین كالبخــــاري ، والترمــــذي  والــــدارقطني ، والحــــاكم،المـــستعمل بكثــــرة فــــي كــــالم المحــ

َ، وان كان األفصح استعمال كلمة معوغیرهم ُ   .لٕ

 :ًة اصطالحاَّ تعریف العل  . ب

 مـع أن ،الحدیث الذي اطلـع فیـه علـى علـة تقـدح فـي صـحتههو   ":قال ابن الصالح

  )٤( ."ظاهرة السالمة منها

                                                           

 ).١/٢٧٤( فتح المغیث، للسخاوي (١)

 ).المرجع السابق(مختار الصحاح، للرازي  (٢)

 ).١/٢١٧( انظر اإلیضاح والتقیید، للعراقي(٣)

 )١/١١٦(التقیید واإلیضاح للعراقي(٤)



 
 

    

 
 

 

١٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 سـواء أكـان الـراوي ثقـة ،لة عبارة عن سبب غامض یدل على وهم الـراويفالع

، وقـــد )١( أم فیمـــا یتعلـــق بـــالمتن،ســـواء أكـــان الـــوهم فیمـــا یتعلـــق باإلســـنادو. ًأم ضـــعیفا

ه علـى ذلـك َّ كمـا نبـ،تطلق العلة على األسباب الظاهرة التي تقدح في صحة الحـدیث

ة على غیر ما ذكرنا من باقي األسباب ثم اعلم أنه قد تطلق العل: "ابن الصالح فقال

رجـة لـه مـن حـال الـصحة إلـى حـال الـضعف، المانعـة مـن ْالقادحة فـي الحـدیث، المخ

    )٢(" على مقتضى لفظ العلة في االصل،العمل به

 :مواضع العلة وحكمها. ج

 وقد تقع في متنـه، ،ثم قد تقع العلة في إسناد الحدیث وهو األكثر ":قال ابن الصالح

 كمــا فــي التعلیــل ،ً یقــع فــي اإلســناد قــد یقــدح فــي صــحة اإلســناد والمــتن جمیعــاثــم مــا

باإلرســال والوقـــف، وقـــد یقـــدح فـــي صـــحة اإلســـناد خاصـــة مـــن غیـــر قـــدح فـــي صـــحة 

 )٣(" المتن

 ،والقدح هنا لفظ مجمل إن أرید به القدح في صحة الحدیث، ففي العلل مـا هـو قـادح

 .م ابن الصالح وغیره من العلماءومنها ما هو غیر قادح، وعلى هذا یحمل كال

ـــه الـــراوي عمـــن فوقـــه ـــى هـــذا ،ٕوان أریـــد بالقـــدح، القـــدح فـــي صـــحة مـــا قال  فالعلـــة عل

ً ألن العلة كمـا سـبق هـي الـوهم والخطـأ فمـا كـان وهمـا ال یكـون ؛االعتبار كلها قادحة

  .ًصحیحا 

ائن  أو مخالفتـه لغیـره مـن قـر،تعـرف العلـة بـالتفرد مـن الـراوي: دالئل العلة. د

 .أخرى

                                                           

 .١٠ص، لحمزة عبد اهللا الملیباري ، الحدیث المعلول قواعد وضوابط (١)

  .انظر المرجع السابق(٢)

 ).١/١٨٨( مقدمة الصالح، معرفة انواع الحدیث )٣(



 
 

    

 
 

 

١٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

ویـستعان علـى إدراكهـا بتفـرد الـراوي وبمخالفـة غیـره لـه، مـع قـرائن : "قال ابن الصالح

تنــضم إلــى ذلــك، تنبــه العــارف بهــذا الــشأن علــى إرســال فــي الموصــول، أو وقــف فــي 

 أو وهم واهم بغیر ذلك، بحیث یغلب على ظنه ،المرفوع، أو دخول حدیث في حدیث

 )١(. "فیه أو یتردد فیوقف ،ذلك فیحكم به

خــالف مــن راوي بتــدرك بعــد جمــع الطــرق، والفحــص عنهــا، : وقــال الــسخاوي

ً وأكثــر عــددا، أو علیــه، والتفــرد بــذلك، وعــدم ، وأضــبطأحفــظالحــدیث لغیــره، ممــن هــو 

  )٢(". عنهاالمتابعة علیه مع قرائن قد یقصر التعبیر 

                                                           

  ).١/١١٦( التقیید واإلیضاح، للعراقي (١)

 ).١/٢٧٥(فتح المغیث، للسخاوي (٢)



 
 

    

 
 

 

١٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 

 جمع طرق الحدیث، والنظر فیها مجتمعه: المبحث األول

   :جهالحدیث أخر

  : من طریق سفیان عن أیوب،)١/٧٣٥ ( مسندهيالشافعي ف 

، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر، أن عمـر رضـي اهللا سفیان، عـن أیـوب الـسختیانيأخبرنا 

عنه نذر أن یعتكف في الجاهلیة، فسأل النبي صلى اهللا علیه وسلم فأمره أن یعتكـف 

  .في اإلسالم

 أو صوم هل له ،من دخل في صالة باب الحكم فی، كتاب الجنائز،األم للشافعيوفي 

  :من طریق سفیان عن أیوبقبل تمامه؟ ،قطع ما دخل فیه 

 عمـر نـذر أن یعتكـف فـي َّأن «، عـن ابـن عمـر، عـن نـافع، عـن أیـوب،سفیانأخبرنا 

  .»فأمره أن یعتكف في اإلسالم-صلى اهللا علیه وسلم -الجاهلیة فسأل النبي 

  : عن أیوبمن طریق سفیان) ١/٧٠٨ (مسند الحمیديوفي 

ســمعت نافعــا، : ، قــالثنــا أیــوب الــسختیاني: ثنــا ســفیان، قــال: حــدثنا الحمیــدي قــال-

كان على عمر نذر اعتكاف لیلة فـي المـسجد الحـرام : سمعت ابن عمر، یقول: یقول

فــأمره أن یعتكــف لیلــة ویفــي «:فــي الجاهلیــة، فــسأل رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم 

  .»بنذره

  : عن أیوب،من طریق سفیان) ٨/٤٥٧٧ (لمسند أحمد بن حنبفي و



 
 

    

 
 

 

١٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

أن یعتكـف فـي المـسجد الحـرام، فـسأل النبـي -یعنـي -نذر : " سمعت سفیان، قال إنه

، عن نافع، عن ابن عمر، أن لسفیان، عن أیوبقیل " فأمره " صلى اهللا علیه وسلم؟ 

  .نعم: عمر نذر قال

مــن . ولیلــهوم كتــاب الــصیام بــاب فــي اعتكــاف یــ) ١/١٧٧٢ (ســنن ابــن ماجــةوفــي 

  :طریق سفیان عن أیوب

، عن نافع، عن ابن عمر، حدثنا سفیان، عن أیوب: أخبرنا إسحاق بن موسى، قال-

هللا عن عمر، أنه كـان علیـه لیلـة نـذر فـي الجاهلیـة یعتكفهـا، فـسأل رسـول اهللا صـلى ا

  .»فأمره أن یعتكف«علیه وسلم، 

، عـن نـافع، عـن  عـن أیـوبحـدثنا سـفیان،: أخبرنا محمد بـن عبـد اهللا بـن یزیـد، قـال-

كــان علــى عمــر نــذر فــي اعتكــاف لیلــة فــي المــسجد الحــرام، فــسأل : ابــن عمــر، قــال

  .»فأمره أن یعتكف«رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن ذلك، 

 ذكر االختالف على أیوب، من ،كتاب االعتكاف) ٣/٣٣٣٩ (سنن النسائي الكبرىو

ســحاق بــن إمــن طریــق ) ٣٣٤٠(ان عــن أیــوب، وفــي طریــق محمــد بــن یزیــد عــن ســفی

  : عن سفیان عن أیوب،موسى

، عـن نـافع، حـدثنا أیـوب: حـدثنا سـفیان قـال: أخبرنا محمد بن عبد اهللا بن یزیـد قـال-

كــان عمــر نــذر فــي الجاهلیــة اعتكــاف لیلــة فــي المــسجد الحــرام، : عــن ابــن عمــر قــال

  .»فسأل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن ذلك، فأمره أن یعتكف«



 
 

    

 
 

 

١٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

، عن نافع، عن ابن عمر، حدثنا سفیان، عن أیوب: خبرنا إسحاق بن موسى قال أ-

أنه كان علیه لیلة نـذر فـي الجاهلیـة یعتكفهـا فـسأل رسـول اهللا صـلى اهللا «عن عمر، 

  .» فأمره أن یعتكف،علیه وسلم

  : من طریق سفیان عن أیوب) ٣/٢٢٢٩ ( صحیح ابن خزیمةوفي

 :، عـن ابـن عمـر، عن نـافعنا سفیان، عن أیوبحدث حدثنا عبد الجبار بن العالء، -

أن عمــر، كــان علیــه نــذر اعتكــاف فــي الجاهلیــة لیلــة، فــسأل النبــي صــلى اهللا علیــه " 

وســلم، فــأمره أن یعتكــف، وكــان النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــد وهــب لــه جاریــة مــن 

  ...."سبي حنین

  : عن أیوب،من طریق سفیان) ٥٨٨٢ (مسند أبي عوانهوفي 

، عـن نـافع، ، قثنا سفیان، قثنا أیوب السختیانيشر بن موسى، قثنا الحمیديحدثنا ب-

كــان عمـر نـذر اعتكـاف لیلـة فــي المـسجد الحـرام فـي الجاهلیــة، : عـن ابـن عمـر، قـال

  .»فأمره أن یعتكف وأن یفي بنذره«: فسأل النبي صلى اهللا علیه وسلم

 سـفیان بـن عیینـة، عـن ، قثنـاحدثنا أبو العباس بن أبي موسى األنـصاري، قثنـا أبـي-

، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، أن عمــر كــان نــذر فــي الجاهلیــة اعتكــاف لیلــة فــي أیــوب

  .»أن یعتكف«: الجاهلیة، فأمره النبي صلى اهللا علیه وسلم

مــن طریـق الـشافعي عــن سـفیان عــن ) ٦/٨٩١٥ (معرفـة الــسنن واآلثـار للبیهقـيوفـي 

  :أیوب



 
 

    

 
 

 

١٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

: حــدثنا أبــو العبــاس قــال: بــو زكریــا قــاالثــم ذكــر الحــدیث الــذي أخبرنــا أبــو بكــر، وأ-

، عـن أخبرنـي سـفیان، عـن أیـوب الـسختیاني: أخبرنـا الـشافعي قـال: أخبرنا الربیع قال

أن عمر نذر أن یعتكف فـي الجاهلیـة، فـسأل النبـي صـلى اهللا «: نافع، عن ابن عمر

، مخــرج فــي الــصحیحین مــن أوجــه، عــن »علیــه وســلم، فــأمره أن یعتكــف فــي اإلســالم

  .أیوب

  :یینة عن أیوبُ من طریق ابن ع)٨/٢٨٩ (دمشق البن عساكرتاریخ وفي 

 أنـا أبـو محمـد الجـوهري أنـا أبـو الفـضل عبیـد اهللا بـن عبـد ،أخبرنا أبو غالـب بـن البنـا

 نـا موسـى بـن ، نـا أبـو محمـد عبـد اهللا بـن إسـحاق المـدائني،الرحمن بن محمد الزهري

 أنه ، عن عمر، عن ابن عمر، نافع عن،نا ابن عیینة عن أیوب ،إسحاق األنصاري

فــــأمره أن ) صــــلى اهللا علیــــه وســــلم(كــــان علیــــه نــــذر لیلــــة فــــي الجاهلیــــة فــــسأل النبــــي 

  .یعتكفها

  جمیعهم من طریق سفیان بن عیینة عن أیوب

*     *     *     *     *     *     *     *     *      *  

  : عن أیوب من طریق معمر)٤/٨٠٣٠ (مصنف عبد الرزاق الصنعانيوفي 

لمـا قفـل «: ، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر قـالأخبرنا معمر، عن أیـوب: عبد الرزاق قال

النبي صلى اهللا علیه وسلم من حنین سأل عمر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم عـن 

  »نذر كان نذره في الجاهلیة، اعتكاف یوم فأمره به

  . من طریق معمر عن أیوب) ٨/٤٩٢٢( مسند أحمد بن حنبل وفي



 
 

    

 
 

 

١٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

لمـا قفـل : ، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر قـالحدثنا معمـر، عـن أیـوبحدثنا عبد الرزاق، 

النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم مــن حنــین ســأل عمــر عــن نــذر كــان نــذره فــي الجاهلیــة، 

  ".فأمر به" اف یوم؟ اعتك

  : من طریق معمر عن أیوب)٢/١٦٥٦ (صحیح مسلموفي 

، عـن نـافع، عـن  معمـر، عـن أیـوبأخبرنـاوحدثنا عبد بن حمید، أخبرنا عبـد الـرزاق، 

لما قفل النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن حنـین سـأل عمـر رسـول اهللا : ابن عمر، قال

صـلى اهللا علیــه وسـلم عــن نـذر كــان نـذره فــي الجاهلیـة اعتكــاف یـوم، ثــم ذكـر بمعنــى 

  .حدیث جریر بن حازم

) ٣/٣٣٣٨( كتاب االعتكـاف ذكـر االخـتالف علـى أیـوب ،سنن النسائي الكبرىوفي 

  الرزاق عن معمر عن أیوب،  من طریق عبد

، أخبرنـا معمــر، عـن أیــوب: حــدثنا عبـد الــرزاق قـال: أخبرنـا إسـحاق بــن إبـراهیم قـال-

سـأل «لمـا قفـل النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن حنـین : عن نافع، عن ابن عمـر قـال

وم عمــر رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم عــن نــذر كــان نــذره فــي الجاهلیــة اعتكــاف یــ

  »فأمره به

  من طریق معمر عن أیوب) ٤/٥٨٧٧ (مسند أبي عوانةوفي 

، عــن نــافع، عــن ابــن أنبــا معمــر، عــن أیــوب: حــدثنا الــدبري، قثنــا عبــد الــرزاق، قــال-

لمــا قفــل النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم مــن حنــین، ســأل عمــر رســول اهللا : عمــر، قــال

تكـاف یـوم، فـأمره بــه، زاد  اع، عـن نـذر كـان نـذره فـي الجاهلیـة،صـلى اهللا علیـه وسـلم

فبعث معـي بجاریـة كـان أصـابها : فانطلق عمر بین یدیه، قال: غیره عن عبد الرزاق

  "یوم حنین

  :من طریق معمر عن أیوب) ٣/١٨٩٤ (وفي المعجم البن العربي



 
 

    

 
 

 

١٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

: ، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر قـالأنـا معمـر، عـن أیـوبنا الدبري، عن عبـد الـرزاق، -

لیه وسلم مـن خیبـر، سـأل عمـر رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه لما قفل النبي صلى اهللا ع

  .وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلیة اعتكاف یوم، فأمر به

  : من طریق معمر عن أیوب) ١٠/٤٣٨١ (صحیح ابن حبانوفي 

أخبرنـا عبـد : حدثنا إسحاق بن إبـراهیم قـال: أخبرنا عبد اهللا بن محمد األزدي، قال- 

لمــا : ، عــن نـافع، عـن ابــن عمـر، أن عمــر قـال عــن أیـوبحــدثنا معمـر،: الـرزاق قـال

قفل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم مـن حنـین سـأل عمـر رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه 

  .»فأمره به«وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلیة اعتكاف یوم، 

  :من طریق معمر عن أیوب) ٤١٥٧ رقم ١٠/٣٤٤ (شرح مشكل اآلثاروفي 

حدثنا إسحاق بن إبراهیم، حدثنا عبد الـرزاق، :  قد حدثنا، قالووجدنا أحمد بن شعیب

، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر، فــذكر مثلــه فكــان فــي روایتــي أخبرنــا معمــر، عــن أیــوب

 أن نذر عمر كان یوما ال لیلة، وأن النبي علیه ،جریر ومعمر عن أیوب هذا الحدیث

  .السالم أمره لنذره ذلك أن یعتكف یوما ال ما سواه

 من طریق معمر عن أیوبجمیعهم 

*     *     *     *     *     *     *     *     *      *  

مــن طریــق حمــاد بــن ســلمة  ،)١٠/٦٤١٨( فــي مــسنده أحمــد بــن حنبــلاإلمــام وأخرجــه

  :عن أیوب

، عن نـافع، عـن حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أیوب: حدثنا عبد الصمد، وعفان، قاال

نه، سأل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم بالجعرانة، ابن عمر، أن عمر، رضي اهللا ع

قـــال عبـــد - إنـــي كنـــت نـــذرت فـــي الجاهلیـــة أن أعتكـــف فـــي المـــسجد الحـــرام؟: فقـــال

، فــــذهب، "اذهــــب فــــاعتكف : " ومعــــه غــــالم مــــن ســــبي هــــوازن، فقــــال لــــه-: الــــصمد



 
 

    

 
 

 

١٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

أعتق رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه :  إذ سمع الناس، یقولونفاعتكف، فبینما هو یصلي

  .م سبي هوازن فدعا الغالم فأعتقهوسل

  :من طریق حماد بن سلمة عن أیوب) ١٢/٥٨٢٨(مسند البزار البحر الزخاروفي 

، عــن حــدثنا حمــاد بــن ســلمة، عــن أیــوباج، َّحــدثنا محمــد بــن معمــر، حــدثنا الحجــ-

یا رسول اهللا إني نـذرت فـي الجاهلیـة أن أعتكـف : نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال

اذهـب فـأوف بنـذرك، وكـان معـه غـالم مـن سـبي هـوازن :  الحرام قالیوما في المسجد

اذهـب : فسمع الناس یقولون أعتق رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم سـبي هـوازن فقـال

  .فأنت حر

  :من طریق حماد بن سلمة عن أیوب) ١٢/٦٠٦ (االقناع البن منذروفي 

، أخبرنا أیـوب: ، قالنا حماد بن سلمة: نا عفان، قال:  نا محمد بن إسماعیل، قال-

یـــا رســـول اهللا، إنـــي نـــذرت فـــي : عـــن نـــافع، عـــن ابـــن عمـــر، أن عمـــر قـــال بالجعرانـــة

  .» فاذهب فاعتكف عند البیت«: قال. الجاهلیة أن أعتكف عند البیت

من طریق حجـاج بـن منهـال عـن حمـاد بـن سـلمة عـن ) ٥٨٧٩(مسند أبي عوانةوفي 

  أیوب 

، قثنـا حمـاد بـن سـلمة، عـن أیـوببن منهـال، حدثنا إسماعیل القاضي، قثنا حجاج - 

یـــا رســـول اهللا إنـــي نـــذرت فـــي : عـــن نـــافع، عـــن ابـــن عمـــر، أن عمـــر، قـــال بجعرانـــة

  .»اذهب فأوف بنذرك«: الجاهلیة أن أعتكف یوما في المسجد الحرام، قال

  



 
 

    

 
 

 

١٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  جمیعهم من طریق حماد بن سلمة عن أیوب

     *     *     *     *     *     *     *      **     *  

وم : كتـــاب المغـــازي بـــاب قولـــه تعـــالى) ٣/٤٣٢٠ (فـــي صـــحیحه البخـــاريوأخرجــه  َوی ْ َـــ َ
یكم اَألرض بمـا رحبت ثـم  َّحنین إذ َأعجبتكم كثرتكم فلم تغن عـنكم شیئا وضـاقت عل ُ ْ َـْ ُ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َ َْ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ْ َـْ َ َْ ََ ً َـ ِ ْـٍ ُ ُ ْ ْ َ

ِولیتم مدبرین ِ ْ ُّ ُ َّْ   : عن أیوب،دی من طریق حماد بن ز].٢٥:التوبة[} َ

یــا : ، عــن نــافع، أن عمــر، قــالحــدثنا حمــاد بــن زیــد، عــن أیــوبحــدثنا أبــو النعمــان، 

ح حــدثني محمــد بــن مقاتــل، أخبرنــا عبــد اهللا، أخبرنــا معمــر، عــن أیــوب، . رســول اهللا

لما قفلنا من حنین، سأل عمر النبي : عن نافع، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، قال

فـأمره النبـي صـلى «: ر كـان نـذره فـي الجاهلیـة، اعتكـافصلى اهللا علیه وسلم عن نذ

، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر، بعضهم، حمـاد، عـن أیـوب: وقال» اهللا علیه وسلم بوفائه

، عـن نــافع، عــن ابـن عمــر، عــن ورواه جریـر بــن حـازم، وحمــاد بــن سـلمة، عــن أیــوب

  .النبي صلى اهللا علیه وسلم

لنبـــي یعطـــي المؤلفـــة قلـــوبهم بـــاب مـــا كـــان اكتـــاب فـــرض الخمـــس، ) ٢/٣١٤٤( وفـــي

  :من طریق حماد بن زید عن أیوبوغیرهم من الخمس 

 عن نافع، أن عمر بن الخطاب حماد بن زید، عن أیوب،حدثنا أبو النعمان، حدثنا -

 اعتكـاف یـوم فـي الجاهلیـة، فـأمره ّعلـي«یـا رسـول اهللا، إنـه كـان : رضي اهللا عنه قال

ن ســـبي حنـــین، فوضـــعهما فـــي بعـــض وأصـــاب عمـــر جـــاریتین مــ: ، قـــال»أن یفــي بـــه

  .»فمن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم على سبي حنین«: بیوت مكة، قال

  :من طریق حماد بن زید عن أیوب) ٣/١٦٥٦ (صحیح مسلموفي 



 
 

    

 
 

 

٢٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

: ، عــن نــافع، قــالحــدثنا حمــاد بــن زیــد، حــدثنا أیــوبوحــدثنا أحمــد بــن عبــدة الــضبي، 

لــم : لیــه وســلم مــن الجعرانــة، فقــالذكــر عنــد ابــن عمــر عمــرة رســول اهللا صــلى اهللا ع

وكــان عمــر نــذر اعتكــاف لیلــة فــي الجاهلیــة، ثــم ذكــر نحــو حــدیث : یعتمـر منهــا، قــال

  .جریر بن حازم، ومعمر، عن أیوب

  : طریق حماد بن زید٢من) ١٢/٥٨٢٨(مسند البزار البحر الزخاروفي 

ـــدة بـــن ، عـــن نـــافع، عـــن اأخبرنـــا حمـــاد بـــن زیـــد، عـــن أیـــوب: وحـــدثناه أحمـــد بـــن عب

  .بنحوه، أو قریبا منه.... عمر

باب األمر بوفاء نذر االعتكاف ینذره المرء فـي ) ٣/٢٢٢٨ (صحیح ابن خزیمةوفي 

  :الشرك ثم یسلم الناذر قبل قضاء النذر من طریق حماد ابن زید عن أیوب 

: " ، عـن نـافع قـالأخبرنـا حمـاد یعنـي ابـن زیـد، حـدثنا أیـوب حدثنا أحمد بن عبـدة، -

لــم : ن عمــر عمــرة رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم مــن الجعرانــة، فقــالذكــر عنــد ابــ

  "یعتمر منها 

وكان على عمـر نـذر اعتكـاف لیلـة فـي الجاهلیـة، فـسأل النبـي صـلى اهللا علیـه :  قال

قـد «: قال أبو بكـر. وسلم، فأمره أن یفي به، فدخل المسجد تلك اللیلة، فذكر الحدیث

ع النبي صلى اهللا علیه وسلم إلى مكة بعد فتح كنت بینت في كتاب الجهاد وقت رجو

ٕحنــین، وانمــا كــان اعتكــاف عمــر هــذه اللیلــة بعــد رجــوع النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم، 

  .»ٕواعطائها إیاه من سبي حنین

  من طریق حماد بن زید عن أیوب) ٥٨٧٨ (مسند أبي عوانةوفي 



 
 

    

 
 

 

٢٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

اد بــن زیــد، عــن قثنــا حمــحــدثنا إســماعیل بــن إســحاق القاضــي، قثنــا أحمــد بــن عبــدة،  

ذكر عند ابن عمر عمرة رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن : ، عن نافع، قالأیوب

وكــان عمــر نــذر اعتكــاف لیلــة فــي الجاهلیــة، : لــم یعتمــر منهــا، قــال: الجعرانــة، قــال

  ...."فسأل النبي صلى اهللا علیه وسلم، فأمره أن یفي به

  جمیعهم من طریق حماد بن زید عن أیوب

 *      **     *     *     *     *     *     *     *      

 من طریق جریـر بـن كتاب األیمان والنذور) ٢/١٦٦٥٦(في صحیحه  مسلم وأخرجه

  حازم عن أیوب

، حدثه حدثنا جریر بن حازم، أن أیوبحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد اهللا بن وهب، 

الخطــاب ســأل رســول اهللا أن نافعــا، حدثــه أن عبــد اهللا بــن عمــر، حدثــه، أن عمــر بــن 

یـا رسـول اهللا، : صلى اهللا علیه وسلم وهو بالجعرانة، بعد أن رجـع مـن الطـائف، فقـال

: إنـــي نـــذرت فـــي الجاهلیـــة أن أعتكـــف یومـــا فـــي المـــسجد الحـــرام، فكیـــف تـــرى؟ قـــال

  .»اذهب فاعتكف یوما«

كتــاب قــسم الفــيء والغنیمــة بــاب مــا كــان ) ٦/١٢٩٣٧ (الــسنن الكبــرى للبیهقــيوفــي 

لنبــي صــلى اهللا علیــه وســلم یعطــي المؤلفــة قلــوبهم مــن طریــق جریــر بــن حــازم عــن ا

  :أیوب

أخبرنـــا أبـــو عبـــد اهللا الحـــافظ، أخبرنـــي أبـــو الولیـــد، ثنـــا الحـــسن بـــن ســـفیان، ثنـــا أبـــو -

، أن نافعـا حدثـه، أن عبـد ثنا جریر بن حازم، أن أیـوب حدثـهالطاهر، ثنا ابن وهب، 

اهللا بـن عمـر حدثـه، أن عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا عنـه سـأل رسـول اهللا صـلى اهللا 



 
 

    

 
 

 

٢٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

یـا رسـول اهللا، إنـي نــذرت : علیـه وسـلم وهـو بالجعرانـة بعـد أن رجـع مـن الطـائف فقـال

اذهب فـاعتكف : " في الجاهلیة أن أعتكف یوما في المسجد الحرام، فكیف ترى؟ قال

  ."یوما 

، كتــاب األیمــان والنــذور  ) ٤٨٢٤ رقــم ١٣٣/٣( ح معــاني اآلثــار للطحــاويشــروفــي 

  :من طریق جریر بن حازم عن أیوبًباب الرجل ینذر وهو مشرك نذرا  ثم أسلم 

، حدثه أن أخبرني جریر بن حازم، أن أیوب: حدثنا یونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال

لخطـاب رضـي اهللا عنـه سـأل أن عمـر بـن ا«نافعا حدثه، أن عبد اهللا بن عمـر حدثـه 

رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم وهــو بالجعرانــة فقــال یــا رســول اهللا، إنــي نــذرت فــي 

فقال النبي صلى اهللا علیه وسـلم اذهـب . الجاهلیة أن أعتكف یوما في المسجد الحرام

  ).٤١٥٦ رقم١٠/٣٤٤ (مشكل اآلثار للطحاويشرح ، وفي »فاعتكف یوما

  :من طریق جریر بن حازم عن أیوب) ٦/٦٥٤٥ (انيالمعجم األوسط للطبروفي 

أخبرني حدثنا محمد بن رزیق بن جامع، نا عمرو بن سواد السرحي، ثنا ابن وهب، -

ه، أن نافعــا حدثــه، أن عبــد اهللا بــن عمــر جریــر بــن حــازم، أن أیــوب الــسختیاني حدثــ

ة، بعد حدثه، أن عمر بن الخطاب سأل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وهو بالجعران

یا رسول اهللا إني نذرت في الجاهلیة أن أعتكف یوما في : أن رجع من الطائف، فقال

  .»اذهب فاعتكف یوما«: المسجد الحرام، فكیف ترى؟ قال

كتــاب النــذور مــن طریــق جریــر بــن حــازم عــن ) ٤/٥٨٧٦ (مــسند أبــي عوانــهوفــي -

  أیوب



 
 

    

 
 

 

٢٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

یـر بـن حـازم، أن أیـوب قثنـا جرأنبـا ابـن وهـب، :  حثنا یونس بن عبد األعلى قال-  

 حدثه أن نافعا، حدثه أن عبـد اهللا بـن عمـر حدثـه، أن عمـر بـن الخطـاب السختیاني،

: سأل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف، فقال

یــا رســول اهللا إنــي نــذرت فــي الجاهلیـــة أن أعتكــف یومــا فــي المــسجد الحــرام، فكیـــف 

  .»ب فاعتكف یومااذه«: ترى؟، فقال

باب وفود وفد هوازن على النبي صلى اهللا علیه وسلم الجزء دالئل النبوة للبیهقي وفي 

  :الخامس من طریق جریر بن حازم عن أیوب

حــدثنا : حــدثنا أبــو عبــد اهللا محمــد بــن یعقــوب، قــال: أخبرنــا أبــو عبــد اهللا الحــافظ، قــال

وأنبأنـا أبـو الولیـد، : ى، ح قـالحـدثنا یـونس بـن عبـد األعلـ: أبو بكـر بـن إسـحاق، قـال

: حـدثنا ابـن وهـب، قـال: حدثنا أبـو الطـاهر، قـاال: حدثنا الحسن بن سفیان، قال: قال

، حدثـه أن نافعـا، حدثـه أن عبـد اهللا بـن عمـر، حدثـه حدثنا جریر بن حـازم، أن أیـوب

سـأل رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم وهـو بالجعرانـة بعـد أن " أن عمر بـن الخطـاب 

یـا رسـول اهللا، إنـي نـذرت فـي الجاهلیـة أن أعتكـف یومـا فـي :  من الطائف، فقالرجع

  .»اذهب فاعتكف یوما«: المسجد الحرام، فكیف ترى؟ قال

  جمیعهم من طریق جریر بن حازم، عن أیوب

*     *     *     *     *     *     *     *     *      *  

، عـن  وأیـوبعبیـد اهللاعـن : فیان سـمـن طریـق) ٢/٢٦ (الدارقطني فـي العلـلوأخرجه 

  ، )١(نافع

ـــة، عــــن أیـــــوبومــــن طریـــــق  ).٢(، عـــــن نـــــافع، عــــن ابـــــن عمـــــر، عـــــن عمـــــرابـــــن علیــ

                                                           

ًظهـرت كتبــا خـرى ذكرتــه مـن طریــق أیـوب عــن خرجـت هــذا الحـدیث بــبعض البـرامج الحاســوبیة ف(١)

 .نافع، ولم أذكرها لعدم توفرها

 .لم أقف على تخریج بهذا الطریق(٢)



 
 

    

 
 

 

٢٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  تحدید مدار الحدیث، والتعریف به، وبیان حاله: لمبحث الثانيا

  : أیوب، وترجمتهعلىالحدیث إسناد  ارمد

ولى عنــزة،  ابـن كیـسان أبـو بكــر الـسختیاني البـصري، مـ،أیـوب بـن أبـي تمیمــة :اسـمه

ولــد : قــال إســماعیل ابــن علیــةو .مــولى جهینــة، وموالیــه حلفــاء بنــي الحــریش: ویقــال

  .أیوب سنة ست وستین

، وعطـاء بـن أبـي ربـاح، ومجاهـد بـن جبـر، ومحمـد إبـراهیم بـن مـرةوى عـن ر :شیوخه

  .بن سیرین، ونافع مولى ابن عمر

وحمــاد بـــن ســـلمة، ســـماعیل بــن علیـــة، وجریـــر بــن حـــازم، وحمــاد بـــن زیـــد، إ: تالمیــذه

وسفیان الثـوري، وسـفیان بـن عیینـة، ومحمـد بـن سـیرین وهـو مـن شـیوخه، ومعمـر بـن 

  .راشد

  . اتفق العلماء على توثیقه، وجاللته، وفضله، وفقهه: بیان حاله

ثني َّ حـد:ثك بحـدیث كـذا وكـذا؟ قـالَّمـن حـد: قال أبـو خـشینة سـألت محمـد بـن سـیرین

  .  الثبت أیوب،الثبت

   ."كان أیوب سید العلماء": قال شعبةو

 كثیــر العلــم ، جامعــا عــدال ورعــا،كــان أیــوب ثقــة ثبتــا فــي الحــدیث: " وقــال ابــن ســعد

  ".حجة

ٕ أیـوب وفـضله ومالـك واتقانـه :من أثبت أصحاب نـافع؟ قـال:  ابن المدینيوسئل علي

   .وعبید اهللا وحفظه



 
 

    

 
 

 

٢٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

   ".ثقة ثبت: "وقال النسائي

  . "باتأیوب من الحفاظ االث: "وقال الدارقطني

وهــو ابــن ثــالث : مــات ســنة إحــدى وثالثــین ومئــة، وزاد غیــره: علــي ابــن المــدینيقــال 

 )١( .وستین

                                                           

ــعد(١) ، والجـــــرح )١/٤٠٩(، والتـــــاریخ الكبیـــــر للبخـــــاري )٧/١٨٣(انظـــــر الطبقـــــات الكبـــــرى البـــــن ســـ

 ،)٦٠٧ رقـم ٤٦٠-٣/٤٥٧(، وتهـذیب الكمـال للمـزي )٢٥٦-٢/٢٥٥(والتعدیل البن أبي حـاتم 

 ).٣٩٩-١/٣٩٧(، وتهذیب التهذیب البن حجر)١/٩٨(وتذكرة الحفاظ للذهبي 



 
 

    

 
 

 

٢٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  ذكر الرواة عن المدار، وبیان حالهم، اختالفهم عنه: المبحث الثالث

  :وجهینعلى )  عن ابن عمر،ّأیوب عن نافع(ُاختلف في إسناد حدیث 

  :رسالاإل :الوجه األول

 حماد بن زید، عـن أیـوب، عـن نـافع، أن عمـر عن، مد بن عبدة وأحأبو النعمانرواه 

ّعلــي اعتكــاف یــوم فــي «یــا رســول اهللا، إنــه كــان : بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه قــال
  .فأرسله حماد بن زید عن نافع ولم یذكر فیه ابن عمر. »الجاهلیة، فأمره أن یفي به

  :الوصل : الوجه الثاني

، وحمــاد بــن ســلمة، وجریــر بــن حــازمیینــة، ســفیان بــن عو ســماعیل بــن علیــة،إا رواهــ

عن أیوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي اهللا  ،ومعمر بن راشد

  .عنه

  . عن ابن عمر، عن نافع، عن أیوب،ًورویت أیضا مرسلة من طریق حماد بن زید

  :یوبة عن أواَّعریف بالرَّالت

 ١(إسماعیل بن علیة( : 

مقــسم األســدي، أســد خزیمــة مــوالهم ، أبــو بــشر إســماعیل بــن إبــراهیم بــن : اســمه

  .البصري المعروف بابن علیة

                                                           

، والكاشـــف )٣/٢٣(، وتهــذیب الكمــال للمــزي)٢/١٥٣( انظــر الجــرح والتعــدیل البــن أبـــي حــاتم (١)

 ).١/٢٣٥(للذهبي



 
 

    

 
 

 

٢٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

أصله من الكوفة، وهو والد إبراهیم بن إسماعیل بن علیة المتكلم، وحماد بـن   

  .إسماعیل، ومحمد بن إسماعیل قاضي دمشق

، وبـرد بـن ، إسحاق بـن سـوید العـدوي، وأیـوب بـن أبـي تمیمـة الـسختیاني: شیوخه

  .، وعبدالعزیز بن صهیبوبهز ابن حكیمسنان الشامي، 

ٕإبــراهیم بــن دینــار، وابــراهیم بــن طهمــان وهــو أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، : تالمیــذ

ٕأكبر منه، وابراهیم بن عبد اهللا بن حاتم الهروي، وابراهیم بن ناصح ُّٕ ََ.  

 . ثبتحافظ،: بیان حاله

س بـن بكیـر، وقال یون. ابن علیة ریحانة الفقهاء: قال علي بن الجعد، عن شعبة

  .ابن علیة سید المحدثین: عن شعبة

  .وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل، عن أبیه إلیه المنتهى في التثبت بالبصرة

كان ثقة مأمونـا : وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، عن یحیى بن معین

  .صدوقا مسلما ورعا تقیا

 ومئـة، ومـات سـنة ولـد سـنة عـشر: قال أحمـد بـن حنبـل، وعمـرو بـن علـي: وفاته

 .ثالث وتسعین ومئة

 ١(زیداد بن َّحم(  

حمـــاد بـــن زیـــد أبـــو إســـماعیل األزرق مـــولى آل جریـــر ابـــن حـــازم، الجهـــضمي  :اســـمه

   . وأبي عمران الجونيالبصري، سمع ثابتا وأیوب

                                                           

، وتهذیب )١/١٣٧،١٧٦(، والجرح والتعدیل البن أبي حاتم)٣/٢٥(انظر التاریخ الكبیر للبخاري(١)

 ).١/١٦٧(، وتذكرة الحفاظ للذهبي)٧/٢٤٦،٢٣٩( للمزيالكمال



 
 

    

 
 

 

٢٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 أحمد بن إبراهیم الموصلي، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، وأحمـد :روى عنه

   . وروى له الجماعة.بو النعمان محمد بن الفضلبن عبدة الضبي، أ

مــا رأیــت أحــدا لــم یكتــب الحــدیث : قــال عبــد الــرحمن بــن مهــدي، ثقــة ثبــت :بیــان حالــه

أحفظ من حماد بـن زیـد، ولـم یكـن عنـده كتـاب إال جـزء لیحیـى بـن سـعید وكـان یخلـط 

  .فیه

   ."لیس أحد في أیوب أثبت من حماد بن زید": وقال یحیى بن معین

  ".ما رأیت شیخا أحفظ منه: "یحیى بن یحیىوقال 

  ".د بالبصرة حماد بن زید بن درهممن العلماء الجهابذة النقا: "قال عنه ابو حاتمو

 ١( جریر بن حازم( 

  .بن زید أبو النضر العتكي األزديجریر بن حازم : اسمه

  .الحسن، وقتادة، وأیوب السختیاني: روى عن

-ان، وأیــوب الــسختیاني، وهــو مــن شــیوخه األســود بــن عــامر شــاذ: ممــن روى عنــهو

  . وبهز بن أسد، وابنه وهب بن جریر بن حازم

  .ثقة: بیان حاله

  ".ثقة: "قال یحیى بن معین

  ".بصري، ثقة: "وقال أحمد بن عبد اهللا العجلي

                                                           

، )٥٢٩-٤/٥٢٤(، وتهــــذیب الكمــــال للمــــزي)٢/٥٠٤(انظــــر الجــــرح والتعــــدیل البــــن أبــــي حــــاتم (١)

 ).١/٢٩١(والكاشف للذهبي 



 
 

    

 
 

 

٢٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  ".جریر بن حازم صدوق: "قال عنه أبو حاتم

  ".لیس به بأس: "وقال النسائي

وهــو ، "م مــن أجلــة أهــل البــصرة ورفعــائهمن حــازجریــر بــ: "وقــال أبــو أحمــد بــن عــدي

  . ضعیف في قتادة توفي سنة مئة وسبعین

 ١(حماد بن سلمة( 

  .بن دینار أبو سلمة مولى ربیعة بن مالكحماد بن سلمه : اسمه

  . األزرق بن قیس، وأنس بن سیرین، وأیوب السختیاني: روى عن

شــعبة الحجــاج وهــو أكبــر إبــراهیم بــن الحجــاج الــسامي، وروح بــن أســلم، و: روى عنــه

  .منه

  ثقة ثبت: بیان حاله

أیمـا أحـب إلیـك حمـاد بـن زیـد أو حمـاد بـن :  قال أبو الحارث أن أبا عبـد اهللا قیـل لـه

مــا منهمــا إال ثقــة، وحمــاد بــن ســلمة أقــدم ســماعا مــن أیــوب، وكتــب عنــه : ســلمة؟ قــال

  .هقدیما في أول أمره، وحماد بن زید أكثر مجالسة له فهو أشد معرفة ب

، مــات ســنة ســبع وســتین "حمــاد بــن ســلمة أعلــم النــاس بثابــت: "وقــال أحمــد بــن حنبــل

  .ومائة

                                                           

، تهـــذیب الكمـــال )٣/١٤٠(، والجـــرح والتعـــدیل البـــن أبـــي حـــاتم )٣/٢٣(التـــاریخ الكبیـــر للبخـــاري(١)

 .)٧/٢٦٠،٢٥٧،٢٥٤(للمزي 



 
 

    

 
 

 

٢١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 ١(سفیان بن عیینة(: 

 أبـو محمـد الهاللـي ،سفیان بن عیینة بن میمون العالمة الحافظ شـیخ اإلسـالم: اسمه

ولـد سـنة .  أخـي الـضحاك بـن مـزاحم، مـولى محمـد بـن مـزاحم، محـدث الحـرم،الكوفي

  . سبع ومائة

أیـــوب بـــن أبـــي تمیمـــة الـــسختیاني، وأبـــي إســـحاق الـــسبیعي، عبـــد الملـــك بـــن : یوخهشـــ

  . عمیر

   . وحماد بن زید، وشعبة، والثوري، وابن جریج، األعمش:تالمیذه

 وقـد حـج سـبعین ، لحفظـه وأمانتـه؛ األئمة على االحتجاج بابن عیینةاتفق: بیان حاله

اآلخــرة ســنة ثمــان وتــسعین مــات فــي جمــادى ، ً وكــان مدلــسا لكــن علــى الثقــات،ســنة

  .ومائة

 ٢(معمر بن راشد( :  

  . مولى عبد السالم بن عبد القدوس،أبو عروة األزدي الحداني البصري: اسمه

  . إمام حجة.وقتادةالزهري، وعمرو بن دینار، ، والسختیانيأیوب : شیوخه

ٕأبــــان بــــن یزیــــد العطــــار وهــــو مــــن أقرانــــه، وابــــراهیم ابــــن خالــــد الــــصنعاني، : تالمیــــذه

   .ٕاسماعیل بن علیة، وأیوب السختیاني وهو من شیوخهو

                                                           

 ).٤/١١٨(، وتهذیب التهذیب البن حجر)١/١٩٣(انظر تذكرة الحافظ للذهبي (١)

، وتهـــذیب التهـــذیب )١/١٤٢(، تـــذكرة الحفـــاظ للـــذهبي )٢٨/٣٠٥(انظـــر تهـــذیب الكمـــال للمـــزي (٢)

 ).١٠/٢٤٣(البن حجر



 
 

    

 
 

 

٢١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  .ثقة ثبت: بیان حاله

   ".َعلیكم بمعمر فإنه لم یبق في زمانه أعلم منه: "عن ابن جریج قال

  ."هو من أثبت الناس في الزهري: "قال عنه یحیى بن معین

  . وقال أبو حاتم ما حدث معمر بالبصرة فیه أغالیط وهو صالح الحدیث

   .مضان سنة اثنتین أو ثالث وخمسین ومائة في رتوفي



 
 

    

 
 

 

٢١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 

  الموازنة بین الروایات، وبیان الراجح وأسباب الترجیح: المبحث الرابع

) الموصول، والمرسـل (: جمیع من روى عن أیوب في كال الوجهینَّن مما تقدم أنَّتبی

  :ئن الروایة الموصولة على المرسلة لعدة قراترجح، وصحیحتینكال الروایتین و ،ثقات

  . أكثرطریق الموصولالثرة فعدد الذین رووا بقرینة الك-

رسال عن نفس لة، ومجيء ما یدل على خالف هذ اإلاالضطراب في الروایة المرس-

 وصــحیح ابــن ،موصــولة فــي صــحیح مــسلمزیــد الــراوي، فقــد جــاءت روایــة حمــاد بــن 

  .خزیمة

غیـر أیـوب تـدل مـن طریـق آخـر اهللا، وجود روایة أخـرى موصـولة وهـي روایـة عبیـد -

  .ًعلى أنه روي عن نافع موصال

التحدیث من كتاب، وقد تقدم معنا في ترجمه حماد بن زیـد  وألحدیث،  لتهكتابعدم -

  .أنه لم یكن یكتب

  . باإلرسال دون غیره بن زیدالتفرد وقد تفرد حماد-

م حكمــت بروایــة ابــن لهیعــ: "ّقــال أبــي حــاتم لمــا ســأله ابنــهالتــرجیح بالزیــادة، - َل َ
وقــد ة ِــ

ألن روایــة ابــن لهیعــة زیــادة رجــل، ولــو كــان : عرفــت ابــن لهیعــة وكثــرة أوهامــه؟ فقــال

ن أصــحاب حمــاد  إ:أقــولوهنــا . )١ ("نقــصان رجــل كــان أســهل علــى ابــن لهیعــة حفظــه

                                                           

  ).٤٨٨رقم /٢/٤٢٦(علل الحدیث البن أبي حاتم (١)

 



 
 

    

 
 

 

٢١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

ولو كـان مـنهم الـنقص لكـان ذلـك  بالنسبة ألیوب،  واإلتقان أقل منه في الحفظبن زید

  .واهللا أعلم.  حفظهأسهل علیهم

  :حكم على الحدیثال

  .متفق على صحته

  

  



 
 

    

 
 

 

٢١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 

  أبرز الفوائد المستفادة: المبحث الخامس

  :فوائد حدیثیة 

هناك أحادیث رویت بالمعنى ، ولم تتطرق إلیها العلة ، وذلك أن الروایـة بـالمعنى لـم 

 الــذي یختلــف فیــه الــرواة ، وال یكــون فیــه تغییــر  هــوتغیرهــا عــن ســیاقها ، وهــذا النــوع

مثـــال ذلـــك الحـــدیث الـــذي قمنـــا بدراســـته فـــي هـــذا وبـــات لحكـــم جدیـــد ، إث وأللمعنـــى ، 

  .البحث 

ـــین هـــاتین الـــروایتین بـــین الحـــافظ ابـــن حجـــركمـــا  ــع ب :  فقـــال )١(كیفیـــة الجمـ

 كــان علیــه – رضــي اهللا عنــه –والتحقیــق فــي الجمــع بــین هــاتین الــروایتین أن عمــر "

نه فأمره بالوفاء به ، فعبر ل النبي صلى اهللا علیه وسلم عأفسنذر اعتكاف یوم بلیلته 

والتعبیــر بكــل . بعــض الــرواة بیــوم وأراد بلیلتــه ، وعبــر بعــضهم بلیلتــه ، وأراد یومهــا 

واحد من هذین عن المجموع من المجاز الشائع الكثیر من االستعمال، فالحمل علیـه 

  . " من جعل القصة متعددةىأول

  : فوائد فقهیة

ــذَّ دل- ــذر،ر أن یعتكــــف الحــــدیث علــــى أن اإلنــــسان إذا نــ  ، وجــــب علیــــه الوفــــاء بالنــ

، ولزمـه أن یعتكـف علـى حـسب نـذره فـي الزمـان، ًوصار حكم االعتكاف حینئـذ واجبـا

  .والتتابع على حسب نیته ولفظه، فإن نذر یوما أو أكثر لزمه ذلك

                                                           

 ).٢/٧٩٩(لحافظ ابن حجر العسقالني انظر كتاب النكت على كتاب ابن الصالح ل(١)



 
 

    

 
 

 

٢١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

، في هذا الحدیث دلیل على أن مـن نـذر فـي حـال كفـره بمـا یجـوز نـذره فـي اإلسـالم-

  .ه الوفاء به بعد اإلسالمویجب علی، صح نذره

ًألنـه لــو كــان واجبـا لــذكر فــي ، فیـه دلیــل أیــضا علـى عــدم اشــتراط الـصوم فــي النــذر-

  .الحدیث



 
 

    

 
 

 

٢١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  

  اخلامتة

 وتنال الـدرجات، وأشـهد ،الصالحات، وبفضله تبلغ الغایاتتتم بنعمته الحمد هللا الذي 

  :م التسلیم، أما بعد علیه أفضل الصالة وأت،ً وأن محمدا عبده ورسوله،أال إله إال اهللا

  : التي ظهرت والتوصیاتبعد كتابة هذا البحث أكتب أبرز النتائج

مخالفـة غیـره لـه ، مـع قـرائن ،وعلـى إدراك العلـة معرفـة تفـرد الـراوي به یستعان مما -

 تنبـه العـارف بهـذا الـشأن علـى إرسـال فـي الموصـول ، أو وقـف فـي ،تنضم إلـى ذلـك

، أو وهــم واهــم بغیــر ذلــك ، بحیــث یغلــب علــى المرفــوع ، أو دخــول حــدیث فــي حــدیث

  .ظنه ذلك ، فیحكم به ، أو یتردد فیتوقف فیه 

  . ال یدل على ضعف المتن أو بطالنه،سند الحدیثحدى طرق إاالختالف في -

 ،ّن خالل دراسة هذا الحدیث تبین لي عنایـة المحـدثون بمـتن الحـدیث عنایـة فائقـةِم-

  .ه المستشرقون بأنهم اعتنوا بالسند دون المتنعاَّ بسنده، خالف ما اداعتنواكما 

وهـي قلیلـه ال تقلـل ، وجود بعـض األحادیـث المعلولـة فـي صـحیح البخـاري و مـسلم -

والكثیـــر مـــن تلـــك األحادیـــث قـــد أشـــار  ، امـــن وفـــاء اإلمـــام البخـــاري ومـــسلم بـــشرطهم

  .البخاري نفسه إلى علتها بذكر الخالف فیها 

ب أمــر َّواة الثقــات الحــافظین المتقنــین، وهــذا هــو مــا صــعبأوهــام الــرًتقــع غالبــا العلــة -

  .ل استخراجهاُهَف لسی وجعلها أدق، ولو وقعت من ضع،كشف العلة

قد یكون لكـل حـدیث قرینـة خاصـة، فـالقرائن غیـر منـضبطة بقاعـدة فـال یوجـد قرینـة -

  .تنطبق على جمیع األحادیث المعلة



 
 

    

 
 

 

٢١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 أو تحت إشراف ،و على بصیرة به یخوض في غمار هذا العلم إال من هَّیجب أال -

ــشــیخ متخــصص؛ حتــى ال یــستغل مــن قبــل ضعاف النفــوس الحاقــدین علــى اإلســالم  ِ َ ُ

  .ّوأهله، فتعلل األحادیث الصحیحة، ویشكك الناس في أصول الحدیث

ــــم الحریــــصالأنــــصح طــــ- ــــل خاصــــةینب العل ــــم العل ــــى فهــــم عل ــــق ، عل ــــرة التطبی  بكث

 إال مـن خـالل التطبیـق ،فهمهـا  ال یـستطیع ًطلع الباحـث علـى أمـوراُوالممارسة فهي ت

  .العملي لهذا العلم

هذا ما تیسر إیراده وتهیـأ إعـداده، فمـا كـان مـن صـواب فمـن اهللا وحـده، ومـا كـان مـن 

 صـلى علیـه وعلـى ، علـى سـیدنا محمـد،خطأ فمن نفسي والشیطان، وصـلى اهللا وسـلم

  .آله وصحبه وسلم، والحمد هللا رب العالمین

  



 
 

    

 
 

 

٢١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 

  مفهرس األعال
  

 

  

  الصفحة  مـــــاالس

  ٢٠٣  إسماعیل بن علیة

  ٢٠٤  أیوب بن أبي تیمیة

  ٢٠٤  جریر بن حازم

  ٢٠٤  حماد بن زید

  ٢٠٤  حماد بن سلمة

  ٢٠٤  سفیان بن عیینة

  ٢٠٤  معمر بن راشد



 
 

    

 
 

 

٢١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 ثبت والمراجع والمصادر

 اهیم بن المنذر النیسابوري تحقیقاإلقناع البن المنذر، أبو بكر محمد بن إبر 

 . هـ١٤٠٨لدكتور عبد اهللا بن عبد العزیز الجبرین، الطبعة األولى، ا

  األم، للشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بـن شـافع

ـــد منـــاف المطلبـــي القرشـــي المكـــي ــب بـــن عب ـــد المطلـ ، دار المعرفــــة، بـــن عب

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠بیروت، 

 بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن التــاریخ الكبیــر، للبخــاري، أبــو عبــد اهللا، محمــد 

  . الدكن، دائرة المعارف العثمانیة–المغیرة البخاري، أبو عبد اهللا، حیدر آباد 

 لـي بـن الحـسن بـن هبـة اهللا، تحقیــق تـاریخ دمـشق، ابـن عـساكر أبـو القاســم ع

 -  هـ ١٤١٥ ،عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

   م١٩٩٥

 لذهبي، شمس الدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان تذكرة الحفاظ، ا

ْبــن قایمــاز، الطبعــة األولــى، بیــروت  -هـــ١٤١٩لبنــان، دار الكتــب العلمیــة -َ

  .م١٩٩٨

  تهذیب التهذیب، ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بـن علـي بـن محمـد

ف بن أحمد بن حجر العسقالني، الطبعة األولى، الهند، مطبعـة دائـرة المعـار

  .هـ١٣٢٦النظامیة، 

  تهـــذیب الكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال، المـــزي، أبـــو الحجـــاج یوســـف بـــن عبـــد

الــرحمن بــن یوســف، جمــال الــدین ابــن الزكــي، أبــي محمــد القــضاعي الكلبــي، 

ــــق ــــى، بیــــــروت. د: المحقــ ـــــة األولــ ــــروف، الطبعـ ــــشار عــــــواد معـــ مؤســـــــسة : بــ

  .م١٩٨٠ – ١٤٠٠الرسالة



 
 

    

 
 

 

٢٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور 

وســننه وأیامــه، البخــاري، محمــد بــن إســماعیل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــي، 

  .هـ١٤٠٠تحقیق محب الدین الخطیب المكتبة السلفیة، الطبعة األولى، 

  الجرح والتعدیل، البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس

الـرازي، الطبعـة األولـى، الهنـد، طبعـة مجلـس بن المنذر التمیمـي، الحنظلـي، 

 . دائرة المعارف العثمانیة

 ــداهللا الملیبـــاري، المكتبـــة .الحـــدیث المعلـــول قواعـــد وضـــوابط، د حمـــزة بـــن عبـ

 .م١٩٩٦-ه١٤١٦المكیة، دار ابن حزم، الطبعة األولى، 

  ،ِأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي للخرساني، دالئل النبوة
ْ َ ْ ُـ

 ١٩٨٨ - هـــ ١،١٤٠٨ســاني، دار الكتــب العلمیــة، دار الریــان للتــراث، الخرا

  .م

  سنن ابن ماجه، القزویني، یزید أبو عبد اهللا محمد بن یزید، تحقیق فـؤاد عبـد

  .الباقي، دار احیاء الكتب العربیة

  سنن أبـي داود، سـلیمان بـن األشـعث، بـن إسـحاق، بـن بـشیر، بـن شـداد، بـن

ْعمــــرو، األزدي السجــــستان ِ ل قــــره -َشــــعیب األرنــــؤوط : ي تحقیــــقِّ د كام ــــ محم ِ ــــ َّ َ

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠بللي، الطبعة األولى، دار الرسالة العالمیة، 

  الـــسنن الكبـــرى، للبیهقـــي، أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسین بـــن علـــي بـــن موســـى

ِالخــسروجردي الخراســاني تحقیــق
ْ َ ْ . محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الثالثــة: ُ

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤میة، بیروت دار الكتب العل

  الــــسنن الكبــــرى، للنــــسائي، أبــــو عبــــد الـــــرحمن أحمــــد بــــن شــــعیب بــــن علـــــي

شـــــعیب : الخراســـــاني، تحقیـــــق وتخـــــریج حـــــسن عبـــــد المـــــنعم شـــــلبي، إشـــــراف



 
 

    

 
 

 

٢٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

 ٢٠٠١ - هـــ ١٤٢١األرنــاؤوط، الطبعــة األولــى، بیــروت، مؤســسة الرســالة ،

  .م

 المة بـن عبـد شرح معاني اآلثار للطحاوي، أبو جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـ

 -الملــك بــن ســلمة األزدي الحجــري المــصري، تحقیــق محمــد زهــري النجــار 

  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤محمد سید جاد الحق، الطبعة األولى، عالم الكتب

  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبـان محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن

ــــستي، تحقــــق ـــدارمي، الب ُمعــــاذ بــــن معبــــد، التمیمــــي، أبــــو حــــاتم، الـ َ ْ  شــــعیب :َ

  .ه١٤١٤األرنؤوط، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

  صــحیح ابــن خزیمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزیمــة بــن المغیــرة بــن

محمــد مــصطفى األعظمــي، . د: صـالح بــن بكــر الــسلمي النیــسابوري، تحقیــق

  .بیروت، المكتب اإلسالمي

 د بـن منیـع الهاشـمي الطبقات الكبرى، البن سعد، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن سـع

محمد عبد القادر عطا، الطبعة األولى، : بالوالء، البصري، البغدادي، تحقیق

  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠بیروت، دار الكتب العلمیة،

 الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن . العلل الواردة في األحادیث النبویة

: یـق وتخـریجأحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینـار البغـدادي، تحق

 الریـــاض، –محفـــوظ الـــرحمن زیـــن اهللا الـــسلفي، الطبعـــة األولـــى، دار طیبـــة 

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

  العلل البن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر

فریق من الباحثین بإشـراف : التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم تحقیق



 
 

    

 
 

 

٢٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

خالـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الجریـــسي، . لحمیـــد و دســـعد بـــن عبـــد اهللا ا.وعنایـــة د

  .م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧، مطابع الحمیضي، الطبعة األولى

  فتح المغیث بشرح الفیـة الحـدیث للعراقـي، شـمس الـدین أبـو الخیـر محمـد بـن

عبد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن عثمـان بـن محمـد الـسخاوي، تحقیـق 

ـــي حـــــسین علـــــي مكتبـــــة الـــــسنة  / هــــــ ١٤٢٤لـــــى،  مـــــصر، الطبعـــــة األو–علــ

 .م٢٠٠٣

  ،مجـــد الـــدین أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن یعقـــوب للفیروزآبـــادي، القـــاموس المحـــیط

: مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي مؤســـسة الرســـالة، بإشـــراف: الفیروزآبـــادى، حقیـــق

 –ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦لبنان الطبعة الثامنة، 

  الـسنن الــصغرى للنـسائي، أبــو عبـد الــرحمن أحمـد بــن = المجتبـى مـن الــسنن

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الطبعــة الثانیــة، : شــعیب بــن علــي الخراســاني، تحقیــق

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

  ،زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكـر بـن عبـد مختار الصحاح، الرازي

 الدار -في الرازي، تحقیق یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة القادر الحن

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ صیدا، الطبعة الخامسة،–النموذجیة، بیروت 

  ــــوب الـــــسختیاني المعلــــــة بـــــاالختالف فـــــي كتـــــاب العلــــــل مرویـــــات اإلمـــــام أیـ

، مــن مــسند أبــي هریــرة، )٢٣٥١(للــدارقطني مــن أول الكتــاب إلــى ســؤال رقــم 

، المملكــة العربیــة الــسعودیة، جامعــة الملــك ســعود، )ستیرماجــ(ألبــرار القاســم،

 .ه١٤٣١-ه ١٤٣٠



 
 

    

 
 

 

٢٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  ،مــسند أبــي عوانــة، أبــو عوانــة، یعقــوب بــن إســحاق، بــن إبــراهیم النیــسابوري

اإلسفراییني، تحقیق أیمن بـن عـارف الدمـشقي، الطبعـة األولـى، دار المعرفـة 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ بیروت، -

  اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هـالل مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد

 عادل مرشد، وآخرون، الطبعة -شعیب األرنؤوط : بن أسد الشیباني، تحقیق

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األولى، مؤسسة الرسالة، 

  مسند اإلمام الشافعي، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـان

 المكـي، مراجعــه بـن شــافع بـن عبــد المطلـب بــن عبـد منــاف المطلبـي القرشــي

ـــي الــــزواوي الحــــسني، والــــسید عــــزت العطــــار : وتــــصحیح الــــسید یوســــف علـ

 . م١٩٥١ - هـ ١٣٧٠ لبنان، -الحسیني، بیروت

  ألبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق بــن ) البحــر الزخــار(مــسند البــزار

محفوظ الرحمن زین اهللا، وعادل بن سعد : خالد بن عبید اهللا العتكي، تحقیق

-١٩٨٨د الخــــالق الــــشافعي ،المدینــــة المنــــورة، مكتبــــة العلــــوم، وصــــبري عبــــ

  .م٢٠٠٩

  مسند الحمیدي، أبو بكر عبد اهللا بن الزبیـر بـن عیـسى بـن عبیـد اهللا القرشـي

ّ حــسن ســلیم أســد الــداراني، الطبعــة األولــى،  تحقیــقاألســدي الحمیــدي المكــي َ َّ

  .م١٩٩٦ سوریا، دار السقا، –دمشق 

 ل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا المسند الصحیح المختـصر بنقـ

علیـــه وســـلم، مـــسلم أبـــو الحـــسن بـــن الحجـــاج القـــشیري النیـــسابوري، تحقیــــق 

  .هـ١٤٢٧الفاریابي، الطبعة األولى، دار طیبة،



 
 

    

 
 

 

٢٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن

 . بیروت–علي الفیومي ثم الحموي، المكتبة العلمیة 

  َّالمـــصنف لعبـــد ارزاق الـــصنعاني، أبـــو بكـــر عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام بـــن نـــافع

الحمیري الیماني، تحقیق حبیب الـرحمن األعظمـي، الطبعـة الثانیـة، بیـروت، 

  .هـ١٤٠٣المكتب اإلسالمي، 

  المعجم األوسط للطبراني، أبو القاسم، سلیمان بن أحمـد بـن أیـوب بـن مطیـر

ض اهللا بـن محمـدو عبــد المحـسن بــن اللخمـي الـشامي، تحقیــق طـارق بـن عــو

  .إبراهیم الحسیني القاهرة، دار الحرمین

  المعجــم األوســط، الطبرانــي، ســلیمان بــن أحمــد بــن أیــوب بــن مطیــر اللخمــي

عبــد المحــسن بــن إبــراهیم ، الــشامي تحقیــق طــارق بــن عــوض اهللا بــن محمــد 

  .الحسیني، القاهرة، دار الحرمین

 و بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى معرفة السنن واآلثار، للبیهقي، أب

ِالخسروجردي الخراساني
ْ َ ْ  عبد المعطي أمین قلعجي، الطبعة األولى، تحقیق ،ُ

-دمــــشق (، دار قتیبــــة ) باكــــستان-كراتــــشي (جامعــــة الدراســــات اإلســــالمیة 

، ) القـــاهرة-المنــصورة (، دار الوفــاء ) دمــشق-حلــب (، دار الــوعي )بیــروت

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

  ابن الصالح معرفة أنواع علوم الحدیث، عثمان بن عبد الرحمن، أبـو مقدمة

عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصالح، تحقق عبد اللطیف الهمیم وماهر 

 . م٢٠٠٢/  هـ ١٤٢٣یاسین الفحل، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 



 
 

    

 
 

 

٢٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  مـــن خـــالل الجـــامع "مـــنهج اإلمـــام البخـــاري فـــي تـــصحیح األحادیـــث وتعلیلهـــا

 ١٤٢٢ الطبعة األولى، -بیروت-دار ابن حزم. ، ألبو بكر الكافي"لصحیحا

 .م٢٠٠٠/ هـ 

 ،أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن  البن حجـر، النكت على كتاب ابن الصالح

ــــق ــــن حجــــر العــــسقالني، تحقی ــد بــــن أحمــــد ب ــن هــــادي عمیــــر : محمــ ــع بــ ربیــ

ة، المملكة عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورالمدخلي، 

  .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤العربیة السعودیة، الطبعة األولى،



 
 

    

 
 

 

٢٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالثن العدد  ماألولاملجلد 
ًوصال وإرساال(حترير االختالف عن أيوب السختياين   ُ أنه أمره حني نذر، أن يعتكف بالوفاء، وأمره أن يصوم ":   لعمر -  -  النَّبي يف حديث) ً َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َِ ْ ِ َ َ ََّ" 

  فهرس املوضوعات

  رقم الصفحة    املوضوع

  ١٧٩  مستخلص البحث

  ١٨٤  أهمیة البحث، ، مشكلة البحثالمقدمة

  ١٨٤  ث، أهداف البحث أسئلة البح

  ١٨٥  .منهج البحث، خطة البحث، ، الدراسات السابقةحدود البحث

  ١٨٧  .اجراءات البحث

  ١٨٨  تمهید

  ١٩٢  . والنظر فیها مجتمعة،جمع طرق الحدیث: المبحث األول

  ٢٠٤   . والتعریف به،تحدید المدار: المبحث الثاني

اختالفهم و ، أحوالهم وبیان،ذكر الرواة عن المدار: المبحث الثالث

  .عنه

  

٢٠٦  

 وأسباب ، وبیان الراجح،الموازنة بین الروایات: المبحث الرابع

  .یحالترج

  

٢١٢  

  ٢١٤  .فادةأبرز الفوائد المست: المبحث الخامس

  ٢١٦  .الخاتمة

  ٢١٨  .فهرس األعالم

  ٢١٩  .فهرس المراجع والمصادر

  ٢٢٦  .فهرس الموضوعات

 


