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 :ملخص البحث 

 : اسم البحث 
  تس اات ااق اة الة عند  ااح احلاجةأم املؤمنني عائشة لاهنعهللا يضرإمتام احلاجة بتعليل حديث 

 : يهدف البحث 
 .إىل درااة احلديث درااة تعليلية، واحلكم على احلديث ضعفاً أو صحة 

 : تناول البحث 
 : احلديث تس م صدين 

 تس خترجيه ودرااة أاانيده، : األوق 
 . كم اةعلماح على احلديث، مع املنا شة واةرتجيح تس ح: واةثاين 

 . مجع اةاحث كل ما يتعلق ابةرواية حسب ما و ف عليه اةااحث 
 : خلص الباحث 

 . إىل ضعف احلديث، وصحته عن أم املؤمنني عائشة لاهنعهللا يضر 
 

Thesis Summary 

Thesis Title: 

"Fulfilling Needs: (A Study on) The Hidden Defects of the Hadeeth of Aisha (May Allah 

be pleased with her) On Facing the Qiblah When Fulfilling One's Needs." 

The thesis aims to study this particular hadeeth from the aspect of hidden defects, and 

thereby coming to a conclusion on its authenticity or lack there of.  

The thesis is comprised of two parts:  

The first is (an in depth) reference of all sources of the hadeeth as well as a study of its 

chains of narration.  

The second concerns the ruling scholars have given the hadeeth looking at all arguments 

and concluding with the author's view on the strongest opinion. 

The thesis contains everything connected to the narration as per what the researcher was 

able to find.   

The thesis concludes that the narration is not authentically attributed to the Prophet, peace 

be upon him, however it is authentic in its narration back to Aisha, may Allah be pleased 

with her. 
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 :ة ــــدمـــاملق

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
منن  ،ومنن انيتاأ أعماةننا ،ونعوذ ابهلل منن رنرور أنفسننا ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،إن احلمد هلل
وأرننهد أن  ،وأرننهد أن إ إةننه إإ ف وحننده إ رننري  ةننه ،ومننن ياننلل  ننل هنناد  ةننه ،يهننده ف  ننل ماننل ةننه

 .راوةهو دمحماً عاده 
  ُوُتنَّ ِإإَّ واأانْنُتْم ُمْسِلُمونا َيا أاين هاا اةَِّذينا آماُنوا اتنَُّ وا اَّللَّا حاقَّ تُن ااتِِه واإ متا

( )
. 

نن ُهما ننا واباننثَّ ِمننْ ننا هاْوجاها ها لاننقا ِمننْ َل وا ا َل وااِحنندا ننا اةنَّنناُت اتنَُّ ننوا رابَُّكننُم اةَّننِذ   الا اُكننْم ِمننْن نناْفنن نناإً  َيا أاين ها ا رِجا

ِثرياً وانِ  سااًح وااتنَُّ وا اَّللَّا اةَِّذ  تاسااحاُةونا بِِه وااأْلاْرحااما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِ يااً كا

 ( )
. 

 ًننِديدا ننا اةَّننِذينا آمانُننوا اتنَُّ ننوا اَّللَّا واُ وةُننوا  ناننْوإً اا نناةاُكْم وايناْغِفننْر ةاُكننْم ُذنُننوباُكْم ( 07)َيا أاين ها ُيْصننِلْح ةاُكننْم أاْعما

ْن يُِطِع اَّللَّا واراُاوةاُه  نا اْد  ااها  ناْوهاً عاِظيماً واما 

 ( )
. 

أإ وإن أصنندا اةكننلم كننلم ف و ننري ادمحمنند  هنند  دمحم ورننر األمننور دنندوكا وكننل دد ننة بدعننة وكننل 
 .بدعة ضلةة وكل ضلةة تس اةنار

  :أما بعد 
 نننوم يكرهنننون أن يسنننت الوا  ق ف ذكنننر عنننند رانننو :" اةننن   هنننذا ختنننري  معلنننل حلنننديث عائشنننة لاهنعهللا يضر 

 ".أراهم قد فعلوا استقبلوا مبقعدتي القبلة:"هم اة الة   اق بفروج
 :تسمية البحث  

 ".حال قضاء احلاجة يف استقبال الِقْبلةاهنع هللا يضر عائشة  أم املؤمنني بتعليل حديثإمتام احلاجة "

 : أهمية البحث 

 : أمهية اةاحث ابألمور اةتاةية وتظهر 
ااق اة الة حاق  ااح احلاجة، وهي مسأةة  ل يةاات ةتعل ه مبسأةة  -

( )
 . 

                                                 

 .( 7 :آق عمران )  (  )
 .( :  اةنساح)  (  )
 .( 0-07:األحزاب )  (  )
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 . واةتاعيف أن  يه ذابً ود اعاً عن اةسنة اةناوية من جهة اةتصحيح -

أن  يه حتريراً وترجيحاً أل واق اةعلماح املختلفة بني اةت وية واةتاعيف -
( )

 . 
بكننننر ا طيننننب  ا،  نننناق احلننننا   أبننننوواةنظننننر تس ا ننننتل  رواكنننن ،جبمننننع اننننرا احلننننديثتنننندرع اةعلننننة  و 

اةسنايل إىل معر ننة علننة احلننديث أن جيمنع ار ننه وينظننر تس ا ننتل  رواتننه ويعتنم مبكننا م مننن احلفنن  ومنننزةتهم ":
"من اإلت ان واةااط

( )
. 

وكنننان حفننناث احلنننديث يهتمنننون كثنننرياً جبمنننع انننرا احلنننديث اةواحننند إ ةلتكثنننري  بنننل ملعر نننة ا طنننأ منننن 
مل جتمع ار ه مل يتاني  طؤهاةااب إذا :" اةصواب  اق علي بن املديين

( )
. 

كنل حنديث إ يكنون عنند  منن مائنة وجنه  نأ   ينه :"و اق أبنو إانحاا إبنراهيم بنن انعيد ا نوهر  

"يتيم
( )

يريد ار ه وعلله وا تل  أةفاظه  
( )

. 
ألن :"اةرمحن بننن مهنند  ن ااننتفادَ عشننرين حننديثاً ي ننوق عانندمننإةننيهم وة نند كننان إدراع اةعلننة أحننب 

"هو عند  أحب إيل من أكتب عشرين حديثاً ةيَ عند   أعر  علة حديث
(0)

. 
وإ يسننتغرب مثننل هننذا اةكننلم  ألن مننن األحاديننث مننا ختفننى علتننه  ننل يو ننف عليهننا إإ بعنند اةنظننر 

رمبننا أدركنن  علننة :"ي ننوق اةسنديد ومانني اةننزمن اةاعينند  هننا هننو اإلمننام اِ ْهاِننذ ن ناد األحاديننث علنني بننن املننديين 
ةحديث بعد أربعني ان

( )
. 

 .وهذا يدق على صعوبة هذا اةعلم ووعورته وأنه ااةاه إبد أن يتحمل املشاا واملتاعب تس حتصيله 
    نند  منن  جبمننع اننرا وأاننانيدهوإذا كاننن  اةعلننة تس احلننديث إ تنندرع إإ بعنند اةو ننو  علننى ار ننه 

زاح احلديثينة وكتنب اةعلنل هذا احلديث من ا وامع واةسنن واملصننفاأ واملسنتخرجاأ واملسنانيد واملعناجم واألجن
                                                                                                                                                  

 (.7  / )، املغين إبن  دامة ( 0/ )، اجملموع ةلنوو  (   / )اإاتذكار إبن عاد اةم : انظر   (  )
 ".ووصله هذا حديث خمتلف تس تصحيحه وتاعيفه وإرااةه:" (0  )ررح ابن ماجه  اق مغلطا  تس   (  )
 .يب ةلخط(  9 / )ا امع أل لا اةراو    (  )
 .ةلخطيب (    / )ا امع أل لا اةراو    (  )
 .ةلخطيب (  9/ )اتريخ بغداد   (  )
 .ةلذهيب ( 97 /  )اري أعلم اةنالح : انظر   (  )
 .ةلحاكم (    )معر ة علو م احلديث   ( 0)
 .اوايأيت تس اةاحث عن أيب حامت اةراه  حنو هذ .ةلخطيب ( 0  / )ا امع أل لا اةراو    ( )
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واةتواريخ وكل ما و ع حت  يد  من كتاب مسند وإ أدعي اإلحصناح اةتنام وةكنين أدعني بنذق كنل جهند  تس 
 .ايلً إىل ذة  ا ااتطع تتاعه وملح ة أارا  املوضوع ما 

 : خطة البحث 

 :، و امتة، و هرت ةلمراجع واملوضوعاأم صدينو د جعلته تس م دمة، و 
 . وأمهيته، و طة اةاحث ومنهجهذكرأ  يها تسمية اةاحث، : امل دمة 

 . ختري  احلديث ودرااة أاانيده: امل صد األوق 
 .من أعل احلديث ومن  واه، مع املنا شة واةرتجيح : ثاين امل صد اة
 .  يها  لصة اةاحث مع أبره اةنتائ  : ا امتة 

 .  هرت املصادر واملراجع، و هرت املوضوعاأ : اةفهرت 
 : املنهج يف كتابة البحث 

 :  د الك  تس كتابة اةاحث ا طواأ اةتاةية و 
 .على حسب ما و ف  عليهاانيد هذا احلديث أارا و تتاع   -
 .درااة كل اريق منها على مبفرده مع احلكم عليه على ما يتوا ق مع  واعد أهل اةفن  -

 .كلم اةعلماح على احلديثما و ف  عليه من  أن ل  -

 .ذا اةفن م تفياً آورهم أااق  واعد ه -

 .أو صححه مع املنا شة واةرتجيحأن ل  وق من ضعف احلديث  -

عنن و وف تعاىل ااأق اةتو يق واةسداد تس اةندنيا واخ نَر ، وأن يت انل منين صنام األعمناق ، وأن يعفن
 .غفور و   إنه جواد كرمي عفايتها

 .ر على درهبم و جم إىل يوم اةدينمن ااو والم وصلى ف على عاده ونايه دمحم وعلى آةه وصحاه  
 .وآ ر دعوا  أن احلمد هلل رب اةعاملني   
 

 كتاه
 أمحد بن عمر بن اامل ابهموق

 مكة املكرمة –األاتاذ جبامعة أم اة رى 
  سم اةكتاب واةسنة –كلية اةدعَو وأصوق اةدين 
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 : ختريج احلديث ودراسة أسانيده :  املقصد األول

ذكنر عنند رانوق : عن  اةد بن أيب اةصل  عن عراع بن ماة  عن عائشة  اةن    اةد احلذاحروى 
  ".أراهم قد فعلوا أستقبلوا مبقعديت القبلة:" وم يكرهون أن يست الوا بفروجهم اة الة   اق  ف 

رواه عن خالد احلذاء
 

 : مجاعة منهم 
 : محاد بن سلمة  -1

 نننننننننننه اةايه ننننننننننني تس ا ل يننننننننننناأومنننننننننننن اري(     ر نننننننننننم   )أ رجنننننننننننه اةطياةسننننننننننني تس املسنننننننننننند 
( )

 
 .عنه بهعن محاد بن المه ( 7  ر م9 / )

أ رجنه ابننن أيب رننياة تس املصننفو 
( )

 ،(   ر ننم  7 / )وعنننه ابننن ماجنه تس اةسنننن  ،(    / ) 
 ،(7  / )كننذا ابننن عانند اةننم تس اةتمهينند و  ،(7 / )اةنندار طين تس اةسنننن مننن اريننق ابننن أيب رننياة وأ رجننه 

أ رجنننه ابنننن عسننناكر تس اترينننخ دمشنننق  هومنننن اري ننن، (9  نننن0  نننن9  ،0  / )سنننند وأ رجنننه أمحننند تس امل
ومننننن اري ننننه أ رجننننه ابننننن عسنننناكر تس اتريننننخ  ،(   / )اةاخننننار  تس اةتنننناريخ اةكاننننري أ رجننننه و ، (0  /  )

ابنننن ماجنننه تس اةسننننن و ، ( 79 ر نننم70 / )إانننحاا بنننن راهوينننه تس املسنننند أ رجنننه و ، (   /  )دمشنننق 
مننن اننرا عننن ( 7 / )واةنندار طين تس اةسنننن  ،(   / )اخور عنناين حنناو  تس مواةط ،(   ر ننم  7 / )

 .محاد بن المة عنه به
 : علي بن عاصم  -2

وكنننذا ، (0  /  )ومنننن اري نننه ابنننن عسننناكر تس اترينننخ دمشنننق  ،(   / )أ رجنننه أمحننند تس املسنننند 
سننننننننننند تس املإاننننننننننحاا بننننننننننن راهويننننننننننه أ رجننننننننننه و ، ( 9/ ) تس أمسنننننننننناح اةرجنننننننننناق املننننننننننز  تس كننننننننننذيب اةكمنننننننننناق

 ،(   ر نم07/ )منن اري نه اةايه ني تس ا ل يناأ و  ،(9 / )اةدار طين تس اةسنن و  ،( 79 ر م 7 / )
تس و  ،( 9/ )اةكننمى تس اةسنننن أ رجننه اةايه نني و  ،(  ننن  )تس اةنااننخ واملنسننو   اإعتانناروكننذا احلنناهمي تس 

 عاصننمعننن علنني بننن  ،(0  /  )ومننن اري ننه ابننن عسنناكر تس اتريننخ دمشننق  ،(   ر ننم9 / )ا ل ينناأ 
 .عنه به حنوه
 

                                                 

  ". اةد بن أيب اةصل : و اق غريه  ،كذا  اق":وعلق عليه اةايه ي ب وةه  ،" اةد بن اةصل "و ع تس ا ل ياأ   ( )
 ." اةد بن أيب اةصل " ند اةطياةسي تس مس:  ل  
 .وهو وب  كما تس رواية ا ماعة عن ابن أيب رياة  ،ا ط من ااعة املصنف  اةد احلذاح  ( )
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 : عبدالعزيز بن املغرية  -3
غننرَي عننن اةعزيز بننن املمننن اريننق عانند(  7 / )نن ابننن ماجننه أ رجننه ابننن اة طننان تس هَيداتننه علننى انن

 . اةد احلذاح عنه به حنوه
 : هشيم بن بشري  -4

 .هيق ُهشيم عن  اةد احلذاح عنه بمن ار (   ر م  )أ رجه ابن راهني تس  اخ احلديث 
 :دراسة اإلسناد 

ناهِق اةاصر  احلذاح، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا   تس  اةد بن مهران  -
ا
ت ريب اةتهذيب أبو امل

 ". أن حفظه تغري ملا  دم من اةشامأرار محاد ابن هيد إىل و د...   ة يرال ( :"7   ر م 9 )

ت ريب عنه احلا   تس  املدين األصل، روى ةه ابن ماجه و اق  اةد بن أيب اةصل  اةاصر  -
 ".كان عامًل من جهة عمر بن عاداةعزيز بوااط وهو م اوق  ( :"    ر م   )اةتهذيب 

ت ريب اةتهذيب ِعراع بن ماة  اةغفار  اةكناين املدين، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا   تس  -
 ".  ة  اضل:" (9   ر م   )

 :حكم اإلسناد   
 :إاناده ضعيف 
 . اةصل  م اوق   يه  اةد بن أيب

ان طاع يه و 
 
كما  اق أمحد بن دمحم بن هاين مسع  أاب عاد   لاهنعهللا يضر، عائشةمل يسمع من  بن ماة  عراع 

 اق  ذكر حديث  اةد بن أيب اةصل  عن عراع بن ماة  عن عائشة رضى ف عنها عن اةنيب و ف 
 .مرال :   اق ". حوةوا م عديت إىل اة الة:"

 .راع بن ماة   اق مسع  عائشة  أنكره ع:   ل  ةه 
عراع بن ماة  من أين مسنع عائشنة ماةنه وةعائشنة إرنا ينرو  عنن عنرَو: و اق 

( )
: هنذا  طنأ  ناق يل  

 ؟ !من روى هذا 
، مسعنن محنناد بننن اننلمة عننن  اةنند احلننذاح   نناق رواه غننري واحنند عننن  اةنند احلننذاح  ةننيَ  يننه :  لنن  

ه ةيَ  يه مسع  اق غري واحد أيااً عن محاد بن المو 
( )

. 
                                                 

 ( .   / )هاد املعاد وكذا أعله ابن  يم ا وهية ابإن طاع كما تس ، إبن أيب حامت(  7 ر م   )ايل املرا  ( )
 .ايأيت هذا اةوجه من اةرواية  ( )
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كما أ اده ( 7 / ) ةكن اتبع علي بن عاصم محاد بن المة عند اةدار طين  تس اةسنن:  ل  
   .(   )مغلطا  تس اإلعلم بسنته 

 . مما يشعر ابضطرابه وهذا من علل احلديث، احلذاح  اةد  اةظاهر أن هذا من أوهام

 :فمن االضطراب 
 ومنننننن اري نننننة اةننننندار طين تس اةسننننننن ،(    ر نننننم7  / )منننننا أ رجنننننه ابنننننن أيب رنننننياة تس املصننننننف 

، (   /  )اتريننننخ دمشننننق ومننننن اري ننننه ابننننن عسنننناكر تس  ،(   / ) ، وأ رجننننه أمحنننند تس املسننننند(7 / )
 .عن اةث في (  9ر م   )اةااغند  تس مسند عمر بن عاداةعزيز أ رجه و 

 .سدواي من اريق  اةد بن حيىي اة (   ر م 0/ )ةايه ي تس ا ل ياأ وأ رجه ا
مننا ااننت ال  :"عننن  اةنند عننن رجننل عننن عمننر بننن عاننداةعزيز أنننه  نناق  (واةسدوانني، اةث فنني)كلمهننا 

 أمرر الئئررن أس يبرتقبل بررن أن اةنننيب :" حنند ع عنراع بنن ماةنن  عنن عائشنة . كنذا و اة النة بفرجني منننُذ كنذا 
  ".القبلة ملا بلغن أس الناس يكرهوس ذلك

 . أهبمه ( عن رجل: ) هنا  اق 
 اةظنناهر أنننه ابننن أيب اةصننل   ننل ا ننتل   " عننن رجننل ي نناق ةننه  اةنند:" أن روايننة اةايه نني  يهننا إإ 

 بينهما 
 :من االضطراب و 

، (0 / )، واةرتمنذ  تس اةعلنل اةكانري ( 79 ر نم70 / )تس املسنند بن راهوينه إاحاا ما أ رجه 
 .عنها به حنوه  من ارا عن  اةد احلذاح عن عراع عن عائشة( 9 / )واةدار طين تس اةسنن 
  ".عن  اةد بن أيب اةصل :" هنا مل ي ل 

حينننىي  اةننند بنننن منننن ارينننق  (    ر نننم 0/ ) يمنننا أ رجنننه اةايه ننني تس ا ل يننناأ : واتبعنننه اةزهنننر  
 .اةسدواي عن دمحم بن إاحاا عن اةزهر  عن عراع بن ماة  عن عائشة مر وعاً مثله 

 .أوهام اةسدوايإإ أن هذه املتابعة إ يُفرح هبا   أل ا من 
 تفنرد بننه  اةند بننن حينىي عننن ابنن إاننحاا ، وا فنوث عننن دمحم بنن إاننحاا منا ماننى: "  ناق اةايه نني 

 ."حديث جابر من
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 (   / ) و اةنند بننن حيننىي أبننو عاينند اةسدوانني اةاصننر ، ذكننره ابننن عنند  تس اةكامننل تس اةاننعفاح
دع عننه وةنيَ ابةكثنري وأرجنو أننه إ  اةد هذا غري ما ذكرأ من احلديث إ راداأ وغرائب عمنن حينو :"و اق 

 ."تس حديثه متنا منكراً  أبت به ألين مل أرا 
 : من االضطراب و 

ومنننننن اري نننننه ابنننننن عسننننناكر تس اترينننننخ دمشنننننق  ،(   / )منننننا أ رجنننننه اةاخنننننار  تس اةتننننناريخ اةكانننننري 
 َ عنن عائشنة عنن اةننيبةد عن رجل أن عراكاً حد ع عن عمنر  اق مواى حد نا وهيب عن  ا :( 0  /  )
 . 

 ."عن عمَر :" هنا  اق 
 : دراسة اإلسناد 

ت ريب هن، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا   تس    أاةاصر   مواى بن إمساعيل أبو المة -
 ".  ة  ا ( :"  9 ر م9  )اةتهذيب 

ت ريب هن، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا   تس    أ ب بن  اةد أبو بكر اةاصر يْ ها وُ  -
 ".  ة  ا  ةكنه تغري  ليل أب َر( :"0  0ر م   )اةتهذيب 

 .ماهم : رجل  -

 : حكم اإلسناد 
 . إاناده ضعيف   يه رجل ماهم، و يه ا تل  تس إاناده  

 : من االضطراب و 
 نننننا يزينننند بننننن  ،بننننن أيب رننننياةحنننند نا علنننني :  نننناق (    / ) اخور معنننناينمننننا أ رجننننه اةطحنننناو  تس 

كننا عنند عمنر بنن عاند اةعزينز : عنن  اةند بنن أيب اةصنل   ناق  ،عن  اةد احلنذاح ، نا محاد بن المة ،هارون
 ذكروا اةرجل جيلَ على ا لح  يست ال اة الة  كرهوا ذة   حدع عنراع بنن ماةن  عنن عنرَو بنن اةنزبري عنن 

 ".علوها ؟ حوةوا م عديت إىل اة الةأو د  :"   اق  عائشة أن ذة  ذكر عند راوق ف 
 .ائشة عو بني عراع " عرَو" هنا ذكر 

 : دراسة اإلسناد 
روى عنه "( :   /  )علي بن أيب رياة اةسدواي موإهم  اق ا طيب تس اتريخ بغداد  -

 ."اتريخ باغداد غريه من املصريني أحاديث مست يمةو اةعزيز بن أمحد اةغا  ي عاد
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ت ريب  هن، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا   تس 7 أ يزيد بن هارون أبو  اةد اةوااطي -
 ".  ة مت ن عابد( :"9 00ر م 7 )تهذيب اة

 : حكم اإلسناد 
 . إاناده ضعيف  ةل تل  تس إاناده 

 : ومن االضطراب 
أ نننم  عاننند اةوهننناب اةث فننني،   :  ننناق  ( 79 ر نننم 7 / )تس املسنننند إانننحاا بنننن راهوينننه أ نننر  

: مننننذ كنننذا وكنننذا  ننناقمنننا اانننت ال  اة النننة بفرجننني :  اةننند احلنننذاح، عنننن رجنننل، عنننن عمنننر بنننن عاننند اةعزينننز،  ننناق
 ".أن راوق ف ملسو هيلع هللا ىلص ملا بلغه أن اةنات يكرهون ذة  أمر خبلئه  اات ال به اة الة:" حدع ابن ماة  

  .جعلً مرالً :  هنا 
 : دراسة اإلسناد 

هن، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا    9 أ اةاصر اةث في عاد اةوهاب بن عاد اجمليد أبو دمحم  -
 ".  ة تغري  ال موته بثلع انني( :"    ر م   : ص)ت ريب اةتهذيب  تس

 . ماهم : رجل  -

 : حكم اإلسناد 
 . إاناده ضعيف  ةل تل  تس إاناده، و يه رجل ماهم  

 : من االضطراب و 
اترينننننخ دمشنننننق ومنننننن اري نننننه ابنننننن عسننننناكر تس  ،(   / )منننننا أ رجنننننه اةاخنننننار  تس اةتننننناريخ اةكانننننري 

بكنر عننن جعفنر بننن ربيعنة عننن عنراع عننن عننن مننن انري ني ( 9 / )حننامت تس اةعلنل و بنأ، وأ رجنه (   /  )
 . "إ تست ال اة الة:"عرَو أن عائشة كان  تنكر  ودمحمم 

 .جعله مو و اً و  "عن عرَو:" هنا  اق 
 : دراسة اإلسناد 

 ، روى ةه ا ماعة إإ ابن ماجه، و اق عنه احلا   تسهن 0 أ املصر أبو دمحم بكر بن مار  -
 ".  ة  ا ( :"  0ر م0  )ت ريب اةتهذيب 

هن، روى ةه ا ماعة، و اق عنه احلا   تس    أ املصر أبو ررحايل جعفر بن ربيعة  -
 ".  ة( :"  9ر م7  )ت ريب اةتهذيب 
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 :حكم اإلسناد 
 .إاناده صحيح 
 ".هذ أصح:" اق اةاخار  

 ."هذا أراه:" (9 / )علل احلديث و اق أبو حامت كما تس 
 : االضطراب  خئصة

 :حصل اإضطراب تس اةسند واملنت 
 : ففي البند 

 .   اةصل  عن عراع عن عائشة مر وعاً   اةد احلذاح عن  اةد بن أيب - 

 .وعاداةعزيز علي بن عاصمو هشيم و رواه محاد بن المة 

 . عن رجل عن عراع عن عائشة مر وعاً  اةد احلذاح  - 
 .اةسدواي و رواه عنه اةث في 

 .  اةد احلذاح عن عراع عن عائشة لاهنعهللا يضر مر وعاً  - 
 .اة اام و حيىي بن مطر و عوانة و رواه عنه أب

 . اةد احلذاح عن رجل عن عراع عن عمَر عن عائشة مر وعاً  - 

 .رواه عنه وهيب 

 .مر وعاً  اةد احلذاح عن  اةد بن أيب اةصل  عن عراع عن عرَو عن عائشة  - 
 رواه عنه محاد بن المة

 . اةد احلذاح عن رجل عن عراع بن ماة  مرالً   - 
 . رواه عنه عاد اةوهاب اةث في 

 عراع عن عرَو عن عائشة لاهنعهللا يضر  ودمحما   -0
 .رواه عنه جعفر بن ربيعه 

 : ويف املنت  
 . ومَر جعله مر وعاً . مَر جعله مو و اً 
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 : جيح ، ومن قواه، مع املناقشة والرتمن أعل احلديث: املقصد الثاني 

 : ، وضعفن احلديثمن أعل 
  ،عننن عائشننة  ودمحمنناواةصننحيح  ،هننذا حننديث  يننه اضننطراب:"اإلمننام اةاخننار  ابإضننطراب   نناق أعلننه 

(97/ )كما ن له اةرتمذ  تس اةعلل اةكاري 
( )

. 
 ."هذا أراه" : اق و   اةو ف ( 9 / )تس اةعلل ورجح أبو حامت  

 .اإ تل  تس انده (   /  ) اةعللوتس ( 7 -9 / )اةدار طين تس اةسنن وذكر 
 ."اةصحيح  وق محاد بن المة ومن اتبعه:"اةوجه األوق ب وةه اةدار طين ورجح 

 د ننع أبننو  نننور حننديث عائشننة أبن  ننناق( :"0  / )تس األوانننط  ننناق ابننن املنننذر  ،وضننعفه أبننو  ننور 
 ."ةيَ مبعرو :  اةد بن أيب اةصل  :"

 ." طحديث عائشة اا( :" 9 / )ا لى تس  اق ابن حزم و 
 ".إرنننا هنننو مو نننو  علنننى عائشنننةو  ،إ يصنننح"( :  / )و ننناق ابنننن اة نننيم ا وهينننة تس كنننذيب اةسننننن 

 ( .    / )وضعفه تس هاد املعاد 
 .".هذا حديث منكر": (   / )امليزان  تس و اق اةذهيب

 ."منكر( :"0 9ر م   / )تس اةاعيفة  و اق األةااين 
 : تقوية احلديث 

  . إن خمرجه حسن ،أما من ذهب إىل حديث عائشة ":حيث  اق واحلديث  و اه اإلمام أمحد 
 ننند روى عننننه  اةننند احلنننذاح واملانننارع بنننن  اننناةة وواصنننل منننوىل أيب  ، اةننند معنننرو : و ننناق غنننري أمحننند 

  .عيينه
 .وهاد أنه عن األ رم عن أمحد ( 79 / )وكذا تس اةتمهيد (    / )ن له ابن املنذر تس األواط 
أحسننننن مننننا روى تس : عننننن اإلمننننام أمحنننند أنننننه  نننناق (    ا /  )بسنننننته ون نننل مغلطننننا  تس األعننننلم 

اةر صة حديث عراع وإن كان مرالً  إن خمرجه مرالً كذا ذكره تس املسند
( )

 . 
 ."ةاخار  تس اترخيه إىل أن  يه علةإاناده حسن ةكن أرار ا"( : 0/ )و اق اةنوو  تس اجملموع 

                                                 

  ."أرار اةاخار  تس اترخيه تس ترمجة  اةد بن أيب اةصل  إىل أن  يه علة"( : 0/ ) اق اةنوو  تس اجملموع   ( )
 ( .   -   / )انظر اةتاريخ اةكاري 

 ( . 7 / )نصب اةراية : انظر   ( )
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إاننناده ":اةوجننه األوق  علننى إاننناد ابننن ماجننه واةننذ  هننو (0  )إلعننلم بسنننته تس او نناق مغلطننا  
 . ا "صحيح ظاهره اإتصاق

 : املناقشة والرتجيح  

 .األوىل مدارها على  اةد احلذاح  اةستةاألوجه 
 .مل يااطه و    اةظاهر أنه اضطرب  يه عليه اةرواَ على األوجه اةساب ة و د ا تلف

هننذا أضنناط إاننناد  ":اةصننواب   نناق و هنن إىل أن اةوجننه األوق( 7 / )وذهننب اةنندار طين تس اةسنننن 
  ".اةصوابو هاد  يه  اةد بن أيب اةصل  وهو 

وكنذا اةايه ني تس اةكنمى  ،"منن اتبعنةو  ،اةصحيح  نوق محناد بنن انلمة:" (   /  ) اق تس اةعلل و 
 ( 9  )كذا مغلطاين تس اإلعلم بسنته و (  9/ )

 على عائشة   اةد بن أيب اةصل   رواه مو و اً : و اةف جعفر بن ربيعة 
 . (ةلرتمذ - 9/ )اةعلل اةكاري   "ااةصحيح عن عائشة  ودمحم:" اق اةاخار  

 ".هذا أصح:" اق و  ،رجح اةو ف(    / )وكذا تس اةتاريخ اةكاري 
 . "هذا أراه:" اق و رجح اةو ف ( 9 / )كذا أبو حامت تس اةعلل  و 

 نناق بعنن   "( :  / )يب داود ورجننح ابننن  ننيم ا وهيننة و فننه علننى عائشننة و نناق كمننا خمتصننر انننن أ
ةه علة إ يدركها إإ املعتنون ابةصناعة املعانون عليها وذةن  أن  اةند بنن أيب و احلفاث هذا حديث إ يصح ، 

اةصننل  مل حيفنن  متنننه وإ أ ننام إاننناده  اةفننه  يننه اةث ننة اةثانن  صنناحب عننراع بننن ماةنن  املخننت  بننه اةاننابط 
راع عننن عائشننة أ ننا كاننن  تنكنر ذةنن   اننني أن احلننديث ةعننراع عننن حلديثنه جعفننر بننن ربيعننه اةف يننه  ننرواه عنن عنن

 . "ربيعة هو احلجة تس عراع بن ماة  وإ جياوه به عائشة وجعفر بن ير عهمل و عرَو 
 . واملو و  هو اةصحيح . اةذ  يرتجح أن احلديث ضعيف إ يصح و 

إ :"(    / )هاد املعننناد اق ابنننن  نننيم ا وهينننة تس  ننن ،لنننيَ بت وينننة احلنننديث كنننلم اإلمنننام أمحننند وأمنننا  
  ".إ حتسينهي تاي كلم اإلمام أمحد تثايته و 
ثلننه إ مب:    ألن تس إاننناد احلننديث اضننطراابً غلطننا  رمحهمننا ف تعنناىل  ننل تصننحوأمننا ت ويننة اةنننوو  وم
 .ميكن اة وق بثاوأ احلديث
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 :ئج فيها خالصة البحث مع أبرز النتا: اخلامتة 

أن أكون  د أعطي  احلديث ح ه ومستح ه من جهة اةاحنث واةتن ينب  وتس  تام هذا اةاحث آمل
 .عن ار ه وعلله ،وأاجل هنا بع  اةنتائ  املستخلصة من اةاحث 

 .أن علة احلديث إ تدرع إإ بعد مجع ار ه واةتفتيش عن رجاةه  -

 .أن علة احلديث  د تكون غاماة  ل يدركها كل أحد  -

 .لى تصر اأ األئمة تس املاايق أمهية درااة علل احلديث واةو و  ع -

 .أن اةتخري  اةغرض منه بيان حاق احلديث إ جمرد اةعزو دون بيان احلكم  -

 .مر وعاً ومو و اً على عائشة لاهنعهللا يضرأن احلديث جاح  -

 .ضعيف إ يصح أن احلديث  -
 . املو و  على عائشة هو اةصحيح اةثاب  أن  -

 :جه أو  اتةأن احلديث رواه  اةد احلذاح على  -

 .    اةد احلذاح عن  اةد بن أيب اةصل  عن عراع عن عائشة مر وعاً  . 

 . عن رجل عن عراع عن عائشة مر وعاً  اةد احلذاح  . 
 .  اةد احلذاح عن عراع عن عائشة لاهنعهللا يضر مر وعاً  . 
 . اةد احلذاح عن رجل عن عراع عن عمَر عن عائشة مر وعاً  . 

 .مر وعاً عراع عن عرَو عن عائشة  اةد احلذاح عن  اةد بن أيب اةصل  عن  . 
 .  اةد احلذاح عن رجل عن عراع بن ماة  مرالً  . 
 عراع عن عرَو عن عائشة لاهنعهللا يضر  ودمحما   .0

 . مما يشعر بعدم ضاطه دمحمذا احلديث ختلفة إ ميكن معها اةرتجيح أو ا معوهذه األوجه اةستة امل -

 . ه من اإ تل أن اةوجه اةسابع هو اةراجح  ةصحة إاناده والمت -

 . أن من صحح احلديث مل ينتاه ةلعلل احلاصلة تس إاناده ومتنه -

 . أن من ضعف احلديث   د أصاب تس تاعيفه  -

أنه عند ا تل  اةعلماح تس احلديث تصحيحاً وتاعيفاً ينرجح بنني أ نوادمحمم حسنب اة واعند امل نرَر تس  -
 . علم احلديث 
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 .هن    اةسامرائي، مكتاة اةررد، اةرَيض، 

عمننر يواننف  يبأل اإاننتذكار ملننذاهب   هنناح األمصننار وعلمنناح األ طننار  يمننا تاننمنه املواننأ مننن معنناين اةننرأ  واخور، -
 .اجمللَ األعلى ةلش ؤون اإلالمية ،مهورية اةعربية املتحدَ، حت يق علي  صف، ا اةنمري  بن عاداةما

مطاعنة األنندةَ ، ،  حناكمي راتنب : حت ينق ،هنن   أ حلاهمييب بكر األ: اإعتاار تس اةنااخ واملنسو  من اخور  -
 . هن     األوىل عام  اةطاعة مح  ،

كامننل عوياننة ، : هننن ، حت يننق   0نفنني أ عننلح اةنندين مغلطننا  بننن  لنني  احل: اإلعننلم بسنننته عليننه اةسننلم  ةيننف  -
 .هن 9   مكة ، اةطاعة األوىل  –مكتاة نزار اةاار 

 .هن  9 ، دمحم بن إمساعيل، مصوَر عن دائَر املعار  اةعثمانيةأيب عاد ف إلمام اةاخار  ، ةاةتاريخ اةكاري -

 .بريوأ  – أمحد بن علي ا طيب اةاغداد  ااعة دار اةكتاب اةعريب: اتريخ بغداد  ةيف  -
عمننر اةعمننرو  ، : هننن ، حت يننق  0 علنني بننن احلسننن أيب اة ااننم ابننن عسنناكر اةشننا عي أ هننن : اتريننخ دمشننق  ةيننف  -

 .هن 0   بريوأ ، اةطاعة األوىل عام  –ااعة دار اةفكر 

 . بريوأ  -عامل اةكتب . هن  7  تصوير عام. كوركيَ عواد : حت يق . ألالم بن اهل اةوااطي : اتريخ وااط -
صغري  : اةرَيض ، حت يق  -هن ، دار اةعاصمة    أمحد بن علي ابن حجر اةعس لين أ : ت ريب اةتهذيب  ةيف  -

 . هن     اةااكستاين ، اةطاعة األوىل عام 

،   اة نرايباةنمنر يب عمر يوانف بنن عاندف بنن عاند اةنم احلا   أ ةلعلمة ،تس املؤاا من املعاين واألاانيد ملا اةتمهيد -
 .هن0    ،احلديث احلسنية دار، اةاكرىدمحم عاد اةكاري ومصطفى بن أمحد اةعلوى  حت يق

هننن حت يننق بشننار عننواد اةطعاننة اةثانيننة   0يواننف بننن عانند اةننرمحن املننز  أ: كننذيب اةكمنناق تس أمسنناح اةرجنناق  ةيننف  -
 .هن مؤاسة اةرااةة بريوأ  7  عام 

أمحنند رنناكر و دمحم :هننن ، حت يننق   0و  اببننن  ننيم ا وهيننة أ دمحم بننن أيب بكننر املعننر : كننذيب انننن أيب داود  ةيننف  -
 .بريوأ  -اةف ي ، دار املعر ة 

أيب حامت دمحم بن حاان اةاسيت ، مرا اة دمحم عاد املعيد  ان ، مطاعة جملَ دائَر املعار  اةعثمانية :  ةيف : اةث اأ  -
 .هن70   -هن 9  طاعة األوىل عام ادمحمند ، اة –

دمننننود : هنننن ، حت ينننق    أمحننند بننننن علننني ا طينننب اةاغنننداد  أ: راو  وآداب اةسنننامع  ةينننف ا نننامع أل نننلا اةننن -
 .هن  7  اةرَيض ، اةطاعة األوىل عام  –اةطحان ، مكتاة املعار  

هنننن، دار     مشنننهور بننن حسنننن، اةطاعننة األوىل عنننام: هنننن، حت يننق    ا ل ينناأ، ألمحننند بننن احلسنننني اةايه نني أ -
 . اةسعودية  –اةصميعي 

 اةدمشن ي،دمحم بن أيب بكنر املعنرو  اببنن  نيم ا وهينة أيب عاد ف  ري اةعااد، ةإلمام مشَ اةدين   د املعاد تس هدها -
 .هن79  اةطاعة اةثاةثة،  ق رعيب األر ؤوط وعاد اة ادر األر ؤوط، مؤا سة اةر ااةة، بريوأ، ةانان، حت

 .هن99   ،املكتب اإلالمي، اةطاعة األوىل ،  مد  صر اةدين األةااين،السلة األحاديث اةاعيفة -
 .ابكستان  -هن ، ااع تس مطاعة  اةكن ، إهور    انن اةدار طين أيب احلسن علي عمر أ  -

اةايه ي ، دار املعر ة ةلطااعة واةنشنر، بنريوأ مطاعنة جملنَ دائنَر املعنار  أمحد بن احلسني  بكرأليب اةسنن اةكمى،  -
 .هن    د اةدكن، ادمحمند، اةنظامية اةعثمانية، حيدر آاب
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 .هن 70  دار اةرَين ، اة اهَر األوىل : اةساع ، ط و  واه همريل : مد بن يزيد بن ماجه اة زويين حت يق  :  اةسنن -

بن المة اةطحاو ، ح  ه وضاطه ونس ه وصححه دمحم ههر  اةنجار،  دمحمأليب جعفر أمحد بن  ررح معاين اخور، -
 .هن99   ،عة األوىلاةعلمية، اةطا اةكتبدار 

تصنوير دار املعر نة ، . دنب اةندين ا طينب : حت ينق -هنن ، أ0  ، ةعاد اةرمحن ابن أيب حامت اةراه  أ علل احلديث -
 .هن  7  : بريوأ 

ترتيننب أيب ااةننب اة اضنني، حت يننق محننَز ديننب مصننطفى، مكتاننة  ، ذعيسننى دمحم بننن عيسننى اةرتمننأليب  ،اةعلننل اةكاننري -
 .هن 7  ، اةطاعة األوىل، ، األردناأل صى، عمان

هننن ،      -هننن  7  دفنوث اةننرمحن اةسننلفي اةطاعننة األوىل عننام : علنني بننن عمننر اةنندار طين حت يننق : اةعلنل  ةيننف  -
 .املدينة املنوَر  –دار اياة 

ثة حيىي غزاو  ، اةطاعة اةثاة: اهيل هكار و تد يق : أيب أمحد ابن عد  ، حت يق : اةكامل تس ضعفاح اةرجاق  ةيف  -
 .بريوأ  –هن ، دار اةفكر 79  

 .هن ، دار اةفكر  0 حيىي بن رر  اةنوو  أ : اجملموع ررح املهذب  ةيف  -

 .بريوأ –أليب دمحم علي بن أمحد بن اعيد  ابن حزم األندةسي، دار اخ اا ا ديدَ : ا لى  -

هننننن،      وجننننايت، اةطاعننننة اةثانيننننة  رننننكر ف: هننننن، حت يننننق 0  املرااننننيل، أليب دمحم عاننننداةرمحن بننننن دمحم اةننننراه  أ  -
 .بريوأ  -مؤاسة اةرااةة 

 .بريوأ دار املعر ة، ،بن ا ارود اةطياةسي داودمسند أيب داود اةطياةسي، ةسليمان بن  -
 –هنن ، دار اإلمينان     عاد اةغفور اةالورني ، اةطاعنة األوىل عنام : هن ، حت يق    مسند إاحاا بن راهوية أ  -

 . املدينة اةناوية 

دمحم عوامنة ، اةطاعنة : هنن ، حت ينق    مسند أمري املؤمنني عمر بن عاند اةعزينز  ، أليب بكنر دمحم بنن دمحم اةااغنند  أ -
 . دمشق  –هن ، دار ابن كثري 70  اةثاةثة عام 

 .ةانان -ااعة املكتب اإلالمي، بريوأ :املسند ةإلمام أمحد ااعتان  -

دمحم رنننناهني ، اةطاعننننة األوىل عننننام : هننننن حت يننننق    رننننياة اةكننننوتس أ أيب بكننننر عانننند ف بننننن أيب : املصنننننف  ةيننننف  -
 . بريوأ  -هن ، دار اةكتب اةعلمية     

اةسنيد معظنم حسنني ، املكتاننة : أيب عاند ف دمحم بنن عانند ف احلناكم اةنيسنابور  حت ينق : معر نة علنوم احلنديث  ةينف -
 .هن 90  املدينة ، اةطاعة اةثانية عام  -اةعلمية 

عاند اةفتناح احللنو ، اةطاعنة : هنن حت ينق 7  أيب دمحم عاد ف بن أمحد بنن دمحم ابنن  دامنة امل داني أ : ين  ةيف املغ -
 .اة اهَر  -هن ، دار هجر     اةثانية 

علني دمحم اةاجناو  ، : هنن ، حت ينق   0دمحم بنن أمحند بنن عثمنان اةنذهيب أ : ميزان اإعتداق تس ن ند اةرجناق  ةينف  -
 .هن     بريوأ ، اةطاعة األوىل عام  – دار املعر ة

مسنننري اةننزهري  ، اةطاعنننة : هنننن ، حت يننق     اننخ احلننديث ومنسنننو ه ، أليب حفنن  عمنننر بننن أمحننند ابننن رنناهني أ  -
 .األردن –هن  ، مكتاة املنار  7  األوىل عام 

اح اجمللننَ اةعلمنني أعانن: هننن ، حت يننق   0عانند ف بننن يواننف اةزيلعنني أ : نصننب اةرايننة ألحاديننث ادمحمدايننة  ةيننف  -
 .بريوأ –هن ، دار إحياح اةرتاع 70  ادمحمند ،  اةطاعة اةثاةثة عام  –بداهبيل 
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 فهرس املوضوعات

 

 الصفحة املوضوع 

  -  امل دمة 
   تسميه اةاحث 
   أمهية اةاحث 
    طة اةاحث 

   املنه  تس كتابة اةاحث
 9-  . ختري  احلديث ودرااة أاانيده: امل صد األوق 

 9  لصة اإضطراب 
   -7  .من أعل احلديث ومن  واه، مع املنا شة واةرتجيح :امل صد اةثاين

 7  من أعل احلديث 
 7  من  وى احلديث 
    املنا شة واةرتجيح 

    ا امتة
   -         هرت املصادر واملراجع

     هرت املوضوعاأ
 
 
 


