
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 1

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
إنَّ احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحماً  هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال
 .عبده ورسوله

                        
( ). 

                                   

                                 
( ). 

                                  

                   
( ). 

 :أما بعد 
فهذا حبث، مجعت فيه، ما وقفت عليه، من ترمجة وأحاديث عثمان الطويل البصري، وهو راٍو 

 . موصوف بقلة حديثه، وندرهتا، وحتتاج ترمجته إىل حترير، فاستعنت ابهلل على مجع حديثه، وحترير ترمجته
 : تسمية البحث 

 ".مرويات عثمان الطويل يف كتب السنة مجعًا ودراسة:"ومسيت البحث بـ
 : سبب اختيار املوضوع

عثمان :"هـ 63 أن عثمان الطويل، يعترب عزيز املسند، له حديثان، قال احلافظ ابن عدي ت -
، وكان من مقاصد احملدثني، مجع ( )"إمنا له هذا وآخر، عن أنس بن مالك ،عزيز املسند ،الطويل

 . ( )حديث الراوي الذي متيز بقلة روايته
 .بـعزيز احلديثمعرفة سبب وصف عثمان الطويل  -

                                                           

 ( . 0 :آل عمران( ) )
 ( . :النساء( ) )
 ( . 0-00:األحزاب( ) )
 .(00 / )الكامل يف ضعفاء الرجال  ( )
؛ "عزيز احلديث:"بقوله  (0 7/ )احلديث اإلرشاد يف معرفة علماء من ذلك خالد بن زايد الرتمذي، وصفه اخلليلي يف   (3)

ومن ذلك حريش بن اخلريت البصـري، وصـفه ابـن عـدي يف ". يعين جيمع حديثه:"فعلق عليه أبو طاهر الس ِّلفي بقوله 
أصـحاب احلـديث جيمعـون  :"( 66/ )تصـحيفات احملـدثني ، وقال العسكري يف "عزيز احلديث"بـ (   / )الكامل 

 ."اأحاديثه لقلته
 (. 8 ) وصف العزيز للراوي واملروي البتسام شعيب :انظر 



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 2

عدم وقويف، على حبث جامع، حلديثه يف مكان واحد، بل ذكر ابن عدي حديثاً واحداً، وأشار آلخر  -
 . ومل يذكر لفظه

ما ملسته من حاجة لتحرير ترمجته، ودرجته يف الرواية، فبعضهم مل يقف على ترمجته، وغريه مل ينقل قول  -
 .أيب حامت فيه،  أو مل يتنبه لرواية شعبة عنه

إن  -الرغبة يف الدربة، واملمارسة؛ جلمع حديث راٍو موصوف بعزيز احلديث، وقد يكون هذا البحث  -
 .( )"عزيز احلديث"نواة جلمع أحاديث الرواة املوصوفني بـ -شاء هللا 

 : أهمية املوضوع 

 . تظهر أمهية املوضوع لتعلقه برتمجة الراوي، وحترير القول يف حديثه  -

 .  ته، واحلكم عليهامجع ما تفرق من رواي -

حترير قول ابن عدي؛ أبن عثمان الطويل ليس له إال حديثان، حيث وقفت على حديث اثلث من  -
 .( )رواية عثمان الطويل، فقد يكون ليس من حديثه

 : خطة البحث 

 .وقد تكون البحث من مقدمة، وأربعة مطالب، وخامتة، والفهرس
 . ذكرت فيها سبب اختيار املوضوع، وأمهيته، واخلطة، واملنهج: املقدمة 

 . ترمجة عثمان الطويل البصري: املطلب األول 
 . ما رواه من مسند أيب بكر الصديق هنع هللا يضر : املطلب الثاين 
 .ما ورواه من مسند أنس هنع هللا يضر : املطلب الثالث 
 . العالية من قوله ما رواه عن أيب : املطلب الرابع 
 .  وفيها أبرز النتائج، والتوصيات : مث اخلامتة 
 .وفيه املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات: الفهرس 

                                                           

مجـع أحاديـث ( :"3  )أوصت الباحثة أم عبد هللا ابتسام بنت عبدهللا شعيب يف رسالتها وصف العزيز بقوهلا يف اخلامتة  ( )
  ."الرواة املوصوفني بعزيز احلديث

هــ، اامعـة 7   الة ماجستري نوقشت عـام للباحثة ابتسام شعيب، رس رسالة وصف العزيز للراوي واملروي: فائدة  
 .أم القرى، وحصلت على تقدير ممتاز، وهي رسالة فريدة يف ابهبا، حيث ال يوجد يف احلديث العزيز حبث خمتص مفرد

يف حديثني نسبت روايتهما  (0/308)الكامل يف الضعفاء هـ يف 63 دمحم بن أيوب الرقي، قال ابن عدي ت: من ذلك  ( )
وقد أيت  .عن دمحم بن أيوب، عن ميمون، عن ابن عمر ،ال يرويهما هبذا اإلسناد إال يزيد بن سنان ،احلديثانهذان :" له 

ليس له من احلديث  ،ال من دمحم بن أيوب الرقي، وهو عزيز احلديث، ودمحم بن أيوب ،من يزيد بن سنان ؛هذان احلديثان
ومن  ،عن مشايخ يروي عنهم كثرياً  ،له حديث كثري ، أاب فروةويزيد بن سنان الرهاوي، يكىن .أو ستة ،إال مقدار مخسة
 ".مما ال يوافقه الثقات عليه ،حديثه صدر صاحل

 (. 8 )رسالة وصف العزيز للراوي واملروي البتسام شعيب : انظر 



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 3

 : املنهج الذي سلكته يف البحث 

 .سلكت يف كتابة البحث، املنهج االستقرائي، التحليلي  -
 . تتبعت ترمجته من كتب الرجال، والتواريخ، والرتاجم -
 .ه من كل كتب السنة املطبوعة مما أمكنين الوقوف عليهاتتبعت حديث -
رجعت يف ترمجة الراوي إىل هتذيب الكمال للمزي، والكاشف للذهيب، وتقريب التهذيب للحافظ؛ إن   -

ح كان من رجال الكتب الستة، وإن كان ليس من رجاهلا؛ فرجعت للتاريخ الكبري للبخاري، واجلر 
 . البن معني، وغريها يخوالتار  ،والتعديل البن أيب حامت

 .نقلت ما وقفت عليه من أقوال احملدثني -
 . طبقت القواعد احلديثية، يف احلكم على الراوي، واملروي -

وقد بذلت، قصار جهدي، يف حترير البحث، فما كان فيه من صواب؛ فمن هللا، وما كان فيه من قصور أو 
 . خطأ فمن نفسي والشيطان

 .وأن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يوفقين ملا حيبه ويرضاه وهللا اسأل أن يتقبل مين عملي،
 
 
 
 
 

 

 كتبه

 أمحد بن عمر بن سامل بازمول

 امعة أ  الرر  جباألستاذ 

 قسم الكتاب والسنة 

. 

 



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 4

 . ترمجة عثمان الطويل البصري: املطلب األول 
 : امسه ونسبه 

  .(  )عثمان الطويل البصري: هو 
 .( )، ومل يسمع منه( )، وأنس( )رفيع الرايحيأيب العالية : روى عن 
 .(3)شعبة بن احلجاج، وزهري بن معاوية، وعنبسة، وليث بن أيب سليم: روى عنه 

 .(6)"حديثه يف البصريني:"قال البخاري 
 . (0)"من أهل اجلزيرة، عداده يف أهل البصرة:"وقال ابن حبان 

 
                                                           

 .(30 /3)حبان ، الثقات البن ( 0 /6)البن أيب حامت اجلرح والتعديل  ،(38 /6)للبخاري التاريخ الكبري : انظر  ( )
  .عثمان بن خالد الطويل البصري، تلميذ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد: يوجد شخص آخر امسه : تنبيه 
 . ذكرته متييزاً وتنبيهاً . وهو غري صاحب الرتمجة الذي قمت بدراسة أحاديثه. معتزيل، قدري :وهو 
، (80 /6) ،( 0 /3)البـن عـدي الكامـل ، (3 6)، املعارف البـن قتيبـة (3 / )للجاحظ البيان والتبيني : انظر 

 (.08)، تسمية من لقب ابلطويل للشهري (30 /  )للذهيب سري ال، (60 / )للخطيب ا اتريخ بغداد 
تقريـــــب التهـــــذيب هــــــ، روى لـــــه اجلماعـــــة، وقـــــال عنـــــه احلـــــافظ يف 70ت ايحـــــيع بـــــن مهـــــران أبـــــو العاليـــــة الر  ي ـــــفـ  ر  : هـــــو  ( )

 .(   /7)للمزي هتذيب الكمال : وانظر ". كثري اإلرسال  ،ثقة( :" 73 رقم0  )
وعنــه أبــو نعــيم يف اتريــخ  (76 رقــم 6)ذكــر األقــران ويف ( 00 / )أخــرج أبــو الشــيخ يف طبقــات احملــدثني  :فائدد   
يل قـال : ال لـدة قـخدمحم بن محيد حدثنا إمساعيل بن يزيد القطان عن أيب داود عـن أيب من طريق (  0 / )أصبهان 
 ".فإين أريد أن أكلمه بشيء ؛فقل له أيتيين ،إذا لقيت عثمان الطويل:"أبو العالية 

هـــ 8 0هــ، روى األربعـة إال النسـائي، وقــال عنـه الـذهيب ت8  تدمحم بـن محيـد الــرازي : وإسـناده ضـعيف جـداً؛ فيــه 
لـيس :"وقـال النسـائي  ،"فيه نظر:"وقال البخاري  ،"كثري املناكري:"قال يعقوب بن شيبة  ؛وىل تركهواأل ،وثقه مجاعة:"
 ".حافظ، ضعيف، وكان ابن معني حسن الرأي فيه:"هـ  83وقال احلافظ ت". بثقة
 (.  38رقم03 )تقريب التهذيب ، (66 / )الكاشف : انظر 
 ،يينـة ومسـع منـهبـن عايروي عن  (:"00 / )احملدثني طبقات يف  ، قال عنه أبو الشيخإمساعيل بن يزيد القطان: وفيه 

 ". كثري الفوائد والغرائب  فاضالً  وكان خرياً ...ومل يتعمد الكذب  ،بن عيينة فاختلط حديثهاومسع من احلميدي عن 
 .( 8 / )، لسان امليزان للحافظ ( 0 / )اتريخ أصبهان أليب نعيم : انظر 

 .  خدمه عشر سنني، وهو أحد املكثرين يف الروايةهـ، خادم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 7أنس بن مالك األنصاري ت: هو  ( )
للبخــاري التــاريخ الكبــري ، (03 / )للحــافظ اإلصــابة يف متييــز الصــحابة ، ( 7 / )البــن األثــري أســد الغابــة : انظــر 
 .(30 /3)، الثقات البن حبان (38 /6)

 ."ال يعرف لعثمان مساع من أنس( :" / )قال البخاري يف التاريخ الكبري  ( )
 .(30 /3)، الثثقات البن حبان ( 0 /6)البن أيب حامت اجلرح والتعديل  ،(38 /6)للبخاري التاريخ الكبري : انظر  (3)
 (.38 /6)التاريخ الكبري  (6)
 (.30 /3)الثقات  (0)



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 5

 : والدته ووفاته 

هـ، ورفيع أاب العالية 0  احلسن البصري ت: لكن أدرك عثمان الطويل شيء حيددمها، مل أقف على 
 .( )القرن الثاينبداية القرن األول، وجزءاً من هناية أنه أدرك جزءاً من : أستطيع أن أقول فهـ، 70ت

 : أقوال العلماء فيه 

 .( )ذكره البخاري يف التاريخ الكبري، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعديالً 
 . ( )"شيخ:"حامتوقال أبو 

حيدث عن  ،إذا رأيت شعبة:"هـ 00 ؛ وهو ال يروي إال عنه ثقة، قال أبو حامت ت( )وروى عنه شعبة
 . (3)"أبعياهنم فأعلم أنه ثقة إال نفراً  ؛عن رجل

 .(6)"رمبا أخطأ، روى عنه شعبة بن احلجاج، وزهري بن معاوية:"وقال  ،الثقاتوذكره ابن حبان يف 
وآخر عن أنس بن  ،(0)إمنا له هذا ،عزيز املسند ،عثمان الطويل:"هـ63 وقال ابن عدي ت

 .(7)"(8)مالك
 . (0 )وذكره احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان، وأورد فيه قول ابن حبان، وقول ابن عدي

  .(  )وأورد فيه قول أيب حامت الرازي، وابن حبانالثقات ممن مل يقع يف الكتب الستةوأورده ابن قطلوبغا يف 
                                                           

 .( 73 رقم0  )للحافظ تقريب التهذيب ، (70 / )للذهيب الكاشف ، (   /7)هتذيب الكمال للمزي  ( )
 (.38 /6)التاريخ الكبري  ( )
  (. 0 /6)البن أيب حامت اجلرح والتعديل  ( )

معلقاً  (83 / )ميزان االعتدال ليست ارح، ويدل على عدم الضعف املطلق، قال الذهيب يف " شيخ"مصطلح : فائدة      
مل أذكـر يف   وهلـذا ؛حليس هـو عبـارة جـر  "هو شيخ"قوله " :"شيخ"على قول أيب حامت، يف العباس بن الفضل البصري، 

، وقال الـذهيب "ما هي عبارة توثيق، وابالستقراء يلوح لك إنه ليس حبجة ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً  كتابنا أحداً 
 (.3  / : )وانظر منه ". يدل على عدم الضعف املطلق:"عنه  ( / )ميزان االعتدال أيضاً يف 

عبــارة عمــن دون األئمــة ؛ الشــيويف يف اصــطالح أهــل هــذا العلــم:" (638/ )شــرح علــل الرتمــذي وقــال ابــن رجــب يف 
 ".واحلفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغريه

 (. 0 /6)البن أيب حامت اجلرح والتعديل  ،(38 /6)للبخاري التاريخ الكبري : انظر  ( )
 .(8  / )اجلرح والتعديل البن أيب حامت  (3)
  (.30 /3)الثقات  (6)
 (.  ) صالة املقيم واملسافر، وسيأيت يف حديث رقم أي حديث أيب بكر، يف (0)
 .( )أي حديث الصالة يف شدة احلر، وسيأيت يف حديث رقم  (8)
 (.00 / )الكامل يف ضعفاء الرجال  (7)
( 0) (3/  8.) 
(  ) (0/ 06.) 



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 6

 " : عزيز املسند:"معنى قول ابن عدي 

يظهر أن مراد ابن عدي أن رواية عثمان الطويل قليلة واندرة؛ وسبب ذلك  أن عثمان الطويل مل 
 ،عثمان الطويل:"هـ 63 ، بل نص ابن عدي على أهنما حديثان، حيث قال ت( )يسند غري أحاديث يسرية

 .( )"وآخر عن أنس بن مالك ،إمنا له هذا ،عزيز املسند
احلكم عليه جرحاً أو تعدياًل، ، يفيد كما سبق ندرة حديثه، مما يؤثر يف ( )املسندووصف الراوي بعزيز 

أابن الرقاشي مل يصح حديثه إمنا روى :" هـ 00 ، قال فيه أبو حامت الرازي تأابن الرقاشيمن ذلك من ذلك 
ومن ذلك أيضًا سلم العلوي، قال فيه ابن عدي  ، "ن نقول فيهأيرويه عنه ابنه ما نقدر  واحداً  حديثاً 
وهبذا  ،، وال أعلم له مجيع ما يروي إال دون مخسة أو فوقها قليلسلم العلوي قليل احلديث جداً :" هـ 63 ت

 .( )"املقدار ال يعترب فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، وال سيما إذا مل يكن يف مقدار ما يروي منت منكر
 : خالصة احلكم على حديث عثمان الطويل 

يظهر يل بعد دراسة أقوال العلماء فيه، مع مقارنة روايته، أنه مقبول الرواية على اصطالح احلافظ ابن 
ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله، وإليه :"حجر، وهو الراوي الذي 

 . (3)"وإال فلني احلديثاإلشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع 
 
 

   
  

                                                           

 .(7 ، 6 )رسالة وصف العزيز للراوي واملروي البتسام شعيب : انظر  ( )
 (.00 / )الرجال الكامل يف ضعفاء  ( )
أن عزيــز املســند تطلــق علــى قلــة ونــدرة رواايتــه مطلقــاً املرفوعــة أو :  الفددرب  ددي عزيددز املعددن ا وعزيددز ا دد ي  :فائدد    ( )

عزيـز املسـند :" (  6/3)ضـعفاء الالكامـل يف البصـري مـن ان بـعون بن حاملوقوفة، من ذلك قول ابن عدي يف ترمجة 
 ". جداً 

لق على قلة رواايته وندرهتا، فقد يروي املوقوفات، واملقطوعات، لكن املرفوع قليل جداً، من ذلك وأما عزيز احلديث، فتط
ومل أعرف له شيئاً ! ليس ابملعروف :"ـ (   / )ضعفاء الالكامل يف يف ترمجته من ابن عدي ، قال إبراهيم بن عبد هللا الكناين

 . "وإبراهيم هذا عزيز احلديث جداً، وإمنا يذكر له عن ابن أيب جنيح مقطعات، وأرجوا أنه ال أبس به ! فأذكره ؛من احلديث
  .(0 )رسالة وصف العزيز للراوي واملروي البتسام شعيب : انظر (.  3 / )الكامل  ( )
 (.  )رسالة وصف العزيز للراوي واملروي البتسام شعيب : انظر  (. 8)تقريب التهذيب   (3)
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 :  ( )موقف احملدثني من الراوي قليل احلديث

 الراوي قليل احلديثخالف إذا ف. رواايت الثقاتالراوي، ابلنظر إىل حيكم احملدثون على 
  .يضعف، أو وافق الثقات فيوثق الثقات؛
فإذا روى عنه واحد فقط، ومل يوثق؛ فهو . اً منكر  اً خرب مل يرو إذا يف احلكم عليه يتوقف و 

جمهول العني، وإذا روى عنه اثنان ومل يوثق فهو جمهول احلال، وهو املقبول عند احلافظ حيث عرفه 
ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله، وإليه اإلشارة بلفظ :"بقوله 

 . ( )"مقبول، حيث يتابع وإال فلني احلديث
كان قليل احلديث منكر الرواية ال جيوز االحتجاج :" قال ابن حبان يف راٍو قليل احلديث 

خبربه إذا انفرد ألنه مل يتبني عندان عدالته فيقبل ما انفرد به وذاك أنه قليل احلديث مل يتهيأ اعتبار 
على من ليس نعرفه هبا  إطالق العدالة حديثه حبديث غريه لقلته فيحكم له ابلعدالة أو اجلرح وال يتهيأ

يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى حنل احلرام وحنرم احلالل برواية من ليس بعدل أو نقول على رسول هللا 
منا على رواية من ليس بعدل عندان كما ال يتهيأ إطالق اجلرح على من ليس  ملسو هيلع هللا ىلص ما مل يقل اعتماداً 

 .( )"يستحقه
 واحداً  أابن الرقاشي مل يصح حديثه إمنا روى حديثاً :" يف أابن الرقاشي أبو حامت الرازي وقال 

 .( )"ن نقول فيهأيرويه عنه ابنه ما نقدر 
للحريش غري هذا احلديث وأخوه الزبري بن :" حريش بن اخلريت وقال ابن عدي يف ترمجة 

 .(3)"من صدقه عرف له كثري حديث فاعترب حديثه فاعرف ضعفهأوال  اخلريت عزيز احلديث أيضاً 
من ذلك حريش بن اخلريت البصري، ؛ سبب جلمع أحاديثه، تهأن قلة حديث الراوي مع ندر 

 .(6)"اأصحاب احلديث جيمعون أحاديثه لقلته :"العسكريعنه قال 
إذا كان :"  سبب لتضعيف روايته؛ قال احلافظ ابن حجر: أن قلة حديث الراوي مع خطئه 

 . (0)"مع قلة حديثه خيطئ فهو ضعيف
 

                                                           

 .( 6- 6)مستفاد بتصرف من رسالة الباحثة ابتسام شعيب  ( )
 (. دار العاصمة- 8)تقريب التهذيب   ( )
 (.8 / )اجملروحني  ( )
 (.73 / )اجلرح والتعديل  ( )
  .(   / )الكامل   (3)
 ( . 66/ )تصحيفات احملدثني  (6)
 (.7  / )هتذيب التهذيب : وانظر (.    /0 )هتذيب التهذيب  (0)
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قصة للحسن البصري حضرها عثمان الطويل: فائدة 
( )

  : 

حدثنا ، عن دمحم بن عبد األعلى، أخربين أمحد بن شعيب: ، ( )الكىن واألمساءقال الدواليب يف 
على ، دخلت أان وعثمان الطويل: قال، حيدث عن العالء بن بدر أيب دمحم، مسعت شعيب بن درهم، املعتمر

، وهللا لوددت أين مل أتكلم فيه، وأن الناس مل يتكلموا فيه:" ( )قال ؟بلغين أنك قلت يف القدر ":( )احلسن فقال
 .(3)"وال أتكلم فيما بقي، فيه

 : ختريج األثر 

: حدثنا سفيان بن عيينة عن أمي عن العالء بن بدر : ، (6)العلل ومعرفة الرجالأخرجه أمحد يف 
 ".وأان:"قال  !أنك مل تكن تكلمت يف القدر وددت: قلت  ،وهو على سرير ،دخلت على احلسن

داود السجستاين، حدثنا عبد هللا بن دمحم ، من طريقني عن أيب (0)اإلابنة الكربىوأخرجه ابن بطة يف 
دخلت على :" قال عن العالء بن عبد هللا بن بدر،  -وكان ثقة  - (8)أميالزهري، حدثنا سفيان، مسعت 

وأان وددت أين مل : وددت أنك مل تكلم يف القدر بشيء، فقال: فقلتاحلسن وهو جالس على سرير هندي 
 ".أكن تكلمت فيه بشيء

                                                           

هذا الظاهر؛ ألن احلسن مات عام عشرة ومائة للهجرة، ورفيع أاب العالية مات عام تسعني للهجرة، وقيل ثالث وتسعني،  ( )
 (. 73 رقم0  )تقريب التهذيب ، (70 / )الكاشف ، (   /7)هتذيب الكمال للمزي . وقيل بعد ذلك 

 . وهذا يفيد أن عثمان الطويل أدرك جزءاً من القرن األول، وجزءاً من القرن الثاين  
 .  عثمان بن خالد الطويل املعتزيل القدري إال أنه متأخر عنه: مع احتمال أن يكون املراد به 

 (.000 رقم767/ ) ( )
 .القائل هو العالء، كما يف رواية اإلمام أمحد، وابن بطة ( )
 .هو احلسن البصري، كما يف رواية اإلمام أمحد، وابن بطةالقائل  ( )
، (73 -07 / )البـن بطـة اإلابنـة عـن شـريعة الفرقـة الناجيـة : انظر يف بـراءة اإلمـام احلسـن البصـري مـن القـول ابلقـدر  (3)

 (.033- 03/ )أليب القاسم الاللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
 (.عبدهللا-03  رقم68/ ) (6)
 .( 67 رقم88 / ) (0)
، روى له أبو داود يف القدر، وقال عنه احلـافظ كويفالاملرادي الصرييف أبو عبد الرمحن ابن ربيعة  -ابلتصغري  -ي م  أ  : هو  (8)

 .( 33رقم   )تقريب التهذيب ، (8  / )للمزي هتذيب الكمال : انظر ". ثقة:"
  .، وهو خطأ، والتصويب من كتب الرجال"أمي"، مكان "أيب"وقع يف مطبوع اإلابنة : تنبيه 
 (.7  / )للمزي هتذيب الكمال : وانظر 
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 : دراسة اإلسناد 

احلافظ صاحب :"هـ  83هـ، قال عنه احلافظ ت 0 أبو الرمحن النسائي ت أمحد بن شعيب -
 ( )"السنن

هـ، روى له مسلم وأبو داود يف القدر والرتمذي وابن ماجه، 3  الصنعاين ت دمحم بن عبد األعلى -
 .( )"ثقة:"هـ  83وقال عنه احلافظ ت

هـ، روى له اجلماعة، وقال عنه احلافظ 80 املعتمر بن سليمان أبو دمحم التيمي ت -
 .( )"ثقة:"هـ 83ت
، وذكره ابن (3)"ثقة:"أبو داود  ، وقال( )"ثقة:"شعيب بن درهم أبو درهم البصري، قال عنه ابن معني  -

 . (6)ابن حبان يف الثقات
هـ  83البصري، روى له أبو داود يف القدر، وقال عنه احلافظ ت دمحمأبو بدر عبد هللا بن العالء بن  -

 .(0)"ثقة:"
 : حكم اإلسناد 

 . إسناده صحيح لذاته 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                                           

 (.0 رقم80)تقريب التهذيب ، (73 / )، الكاشف للذهيب (8  / )للمزي هتذيب الكمال  ( )
 (.6060رقم 7 )تقريب التهذيب ، ( 7 / )، الكاشف للذهيب ( 3/38 )للمزي هتذيب الكمال  ( )
 (.6083رقم7 3)تقريب التهذيب ، (07 / )، الكاشف للذهيب (30 /8 )للمزي هتذيب الكمال  ( )
 (.الدوري-   / )تاريخ ال ( )
 .(80  / )سؤاالت اآلجري أليب داود  (3)
(6( )6/  0.) 
 (.   3رقم3  )تقريب التهذيب  (0)



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 11

 :   أيب  كر الص يق هنع هللا يضر ما رواه من معن: املطلب الثاين 
قال رسول هللا : خطبنا أبو بكر فقال : عن عثمان الطويل عن أيب العالية الرايحي قال روى عنبسة 

 ( )فإذا خرجت من املدينة فصاعداً  ،ومهاجري ابملدينة ،مولدي مبكة ،ركعتان ( )وللظاعن ، للمقيم أربع:"ملسو هيلع هللا ىلص 
  ".صليت ركعتني حىت أرجع إليها ،من ذي احلليفة

 ؟ أفأقصر الصالة  ،فأقيم به شهرين ،إين آيت البلد: فقلت لرفيع 
 .  ( )"( )حىت ترجع إىل قارك ،وإن أقمت به مخسني سنة ،نعم:"قال 

حدثنا يوسف القطان، : ، واللفظ له قال (3)أخرجه أبو بكر املروزي يف مسند أيب بكر الصديق هنع هللا يضر
 .حكام الرازي، حدثنا عنبسة بن سعيد  حدثنا

 .عنه بهثنا يوسف بن موسى القطان ،حدثنا احلسن بن علي:، قال(6)وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة
 .به

                                                           

ـر ىف"أي املسافر،  ( ) أظـاعن أ نـ ت : يـ ق ـال... ظـاع ن، : يـ ق ال لكل شاخص لسفر يف  حجِّ أ و غ ز و أ و مسري من م د ين ة إ ىل  أ خ 
 ". يدل على الشخوص من مكان إىل مكان ،أصل واحد صحيح:"وظعن ". أم م قيم؟
 (.63 / )البن فارس مقاييس اللغة ، (80 / )لألزهري هتذيب اللغة : انظر 

  .عند ابن جرير، وابن عدي، وأيب نعيم" مصعداً " املسند، ووقع كذا وقع يف  ( )
ـف ار واملخـارج؛ ت قـول : اإلصـعاد: قـ ال  الفـرِّاء:" (0/ )هتـذيب اللغـة قال أبو منصـور األزهـري يف ( فائدة) اء األ  س  يف  اب ت ـد 

اد إ ىل   ـب اه ذ لـ ك، فـ إ ذا صـع دت يف  الس ـلَّم أ و أصعدان من مكَّة وأصعدان من ال ك وف ة إ ىل  خ ر اس ـان، و مـن بـ غ ـد  خ ر اس ـان و أ ش 
ــة وأشــباهه قلــت ــربين  ال م ن ــذ ر يِّ ع ــن احل ــرِّاينِّ ع ــن اب ــن الســكيِّت ق ــال  ...  أصــعدت: ص ــع دت و مل تقــل: الدرج  : يـ ق ــال: و أ خ 

د ــو  : و يـ ق ــال. صــع د يف  اجل  ب ــل وأصــعد يف  ال ــب ال  ــان ف يــه  ار ت ف ــاعم ــا زلنــا يف  ص ــع ود، و ه  ر: ق ــال  . ال م ك  يكــون : و ق ــال  أ ب ــو ص ــخ 
ـع د، و مـن أمِّ ال عـر   اق فـ ه ـو  النَّاس يف  مباديهم، ف إ ذا يب س البقـل  و دخـل احلـ رِّ أخـذ وا إ ىل  ض  اضـرهم، ف مـن أمَّ الق بلـة فـ ه ـو  م ص 

 . منحدر
م عريبِّ : قلت ر ك ال  ا الَّذ ي ق ال ه أ ب و ص خ  ـد مـن ال ع ـر ب يـ ق ـول و ه ذ  ـعدهم : فصـيح، مس  عـت غـري و اح  ع ار ضـن ا احلـاجِّ يف  م ص 

عهم إ ىل  ال ك وف ة من مكِّة  . أ ي يف  قصدهم مكَّة، وعارضناهم يف  م ن ح درهم أ ي يف  م ر ج 
كِّيت  .  ال عر اق و الشَّام وع م اناإلصعاد إ ىل  جن  د واحل جاز واليمن واالحندار إ ىل  : ق ال  يل ع م ارة: و ق ال  اب ن الس 

ر: قلت م أيب ص ـخ  ا يشاكل ك ـال  ف ـش. و ه ذ  د: و قـ ال  األ  خ  احنـدر ف يـه ، : س ـار و مضـى، وأصـعد يف  ال ـو ادي: أصـعد يف  ال ـب ال 
 ...". وأمَّا صع د فـ ه و  ارتقاء

 .(80 /  )للزبيدي ج العروس ات، (   / )للفتين جممع حبار األنوار ، (7  / )للهروي غريب احلديث : انظر 
ءأي مستقرك،  ( )  . التمكن، يقال قر واستقريدل على : وقرَّ  .ال موضع الَّذ ي يقر ف يه  : ومقر الشَّي 

 .(3/0)البن فارس مقاييس اللغة  ،(6  /8)لألزهري هتذيب اللغة ، (3  / )البن دريد مجهرة اللغة : انظر 
 .األخرى اليت أخرجت احلديثالسؤال واجلواب ليس يف املصادر  ( )
 (.3  رقم 0 ) (3)
 ."مولدي مكة، ومهاجري املدينة " :خمتصراً بلفظ ( 70  رقم 8 / ) (6)
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ثنا دمحم بن أمحد األهوازي حدثنا يوسف بن : ، قال ( )وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء
 . عنه به موسى 

، وأخرجه ابن جرير يف هتذيب ( )طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء، ومن ( )وأخرجه احلسن بن سفيان
 . عنه به ثنا عنبسة : ، وهارون بن املغرية، قاال(3)ثنا دمحم بن محيد، ثنا حكام بن سلم: ، قاال ( )اآلاثر

ا ثن ،ثنا دمحم بن محيد ،ثنا القاسم بن زكراي املقري: ، قال (6)وأخرجه ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء
 . عن عنبسة عنه بهحكام 

ثنا ، أخربان إسحاق بن أمحد : ، قال (0)وأخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف طبقات احملدثني أبصبهان
 . عنه به ثنا عنبسة ، ثنا حكام بن سلم، ابن محيد 

 .(8)وذكره الديلمي يف الفردوس مبأثور اخلطاب
  .(7)ربيعلي بن حبر ال: ورواه عن حكام :"هـ 63 قال ابن عدي ت

 .(0 )وهذا ال يرويه عن عنبسة غري حكام
 .(  )"وآخر عن أنس بن مالك ،إمنا له هذا ،عزيز املسند: وعثمان الطويل 
 ".هذا حديث غريب تفرد به عنبسة بن سعيد من حديث رفيع:"هـ 0  وقال أبو نعيم ت
  :دراسة اإلسناد 

هـ، روى البخاري، وأبو داود، والرتمذي،  3 الكويف ت القطانبن موسى أبو يعقوب يوسف  -
 .(  )"صدوق:"هـ  83والنسائي يف خصائص علي، وابن ماجه، وقال عنه احلافظ ت

                                                           

( ) ( / 63). 
 .(80 0 رقم6 0/3)كما يف كنز العمال للتقي اهلندي   ( )
( ) ( /   ). 
 .(مسند عمر-60 رقم   / ) ( )
 .، والتصويب من كتب احلديث والرجال"حكام بن مسلم"وقع يف حلية األولياء  (3)
(6) ( / 63). 
(0) ( /   ). 
 .(763 رقم   / ) (8)
تقريــب هـــ، روى لــه البخــاري تعليقــاً، وأبــو داود، والرتمــذي، وقــال عنــه احلــافظ يف    تعلــي بــن حبــر البغــدادي : هــو  (7)

ـــت ح ال ب ـــاء ال م و حـــد ة : ال ـــربي :" (3  / )اللبـــاب وقـــال ابـــن األثـــري يف  ".ثقـــة فاضـــل( :" 67 رقـــم78 )التهـــذيب  ب ف 
ديد الرَّاء  سن ع ليِّ بن ض  مَّد بن بري و اب نه ع يس ى بن ع ليِّ  -و ت ش  ب ة و ه و  اس م جد أيب احل  ه اللَّف ظ ة تشبه النِّ س 

 ".ه ذ 
 .ون بن املغرية كما عند احلسن بن سفيان وابن جريرهار : كذا قال رمحه هللا، وقد رواه أيضاً عن عنبسة   (0 )
 .( 00 رقم88  / )حملمد بن طاهر ذخرية احلفاظ : انظر  (  )
 (.0880رقم  6)تقريب التهذيب ، ( 0 / )للذهيب الكاشف ، (63 /  )للمزي هتذيب الكمال  (  )



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 12

هـ  83هـ، روى له مسلم واألربعة، وقال عنه احلافظ ت70 ت الرازي بن سل م أبو عبدالرمحن امكَّ ح   -
 .( )"ثقة له غرائب:"
له البخاري تعليقاً، والرتمذي، والنسائي، وقال عنه احلافظ  ىالكويف، رو أبو بكر عنبسة بن سعيد  -

 .( )"ثقة:"هـ  83ت
 .( )"رمبا أخطأ:"، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال "شيخ:"البصري، قال أبو حامت عثمان الطويل  -
ثقة،  :"هـ 83هـ، روى له اجلماعة، وقال عنه احلافظ ت70ي تايحالعالية الر   ر فـ ي ع بن مهران أبو -

روى عن :"هـ  6 ، وقال ابن  عبد الرب ت"كثري اإلرسال عمن أدركه  :"، وقال أيضًا "كثري اإلرسال
هـ 8 0، وقال الذهيب ت"أيب بكر وعمر، واختلف يف مساعه منهما، واألصح أنه قد مسع منهما

 . ( )"رأى الصديق، وروى عن عمر، وأيب:"
 : حكم اإلسناد 

 .  إسناده ضعيف، فيه عثمان الطويل مقبول أي إذا توبع وإال فلني، ومل يتابع على روايته هذه
 : شواهد احلديث 

 امن ذي ا ليفة فإذا خرجت من امل ينة فصاع ا  ...  وللظاعن ركعتانا للمقيم أر ع"وقوله 
 ".صليت ركعتي حىت أرجع إليها

فرضت الصالة ركعتني، مث هاجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ":، قالتواهنعيضرما روته أم املؤمنني، عائشة : يغين عنه 
 .(3)"، وتركت صالة السفر على األوىلففرضت أربعاً 

، وصلى العصر بذي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص صلى الظهر ابملدينة أربعاً :" بن مالك هنع هللا يضرأنس  روىو : ويغين عنه 
 .(6)"احلليفة ركعتني

                                                           

 (.0   رقم 0 )تقريب التهذيب ، (   / )للذهيب الكاشف ، ( 0/8)هتذيب الكمال للمزي  ( )
 .(00 3رقم   )تقريب التهذيب ، (77/ )للذهيب الكاشف (06 /  )للمزي هتذيب الكمال  ( )
 .(30 /3)، الثقات البن حبان ( 0 /6)البن أيب حامت اجلرح والتعديل  ،(38 /6)للبخاري التاريخ الكبري : انظر  ( )
إكمــال ، (   /7)، هتــذيب الكمــال للمــزي (6 8/ )عبــدالرب  البــن، االســتغناء (38)املراســيل البــن أيب حــامت : انظــر  ( )

جـامع التحصــيل ، ( 0 / )فـتح البـاري ، ( 73 رقـم0  )تقريـب التهــذيب ، (77 / )ملغلطـاي هتـذيب الكمـال 
 ...".روى عن أيب بكر على ما قيل :" (37 /8 )اتريخ دمشق لكن قال ابن عساكر يف  (.03 )للعالئي 

ومسـلم يف ( 3 7 رقـم3/68)ابب التـاريخ، مـن أيـن أرخـوا التـاريخ أخرجـه البخـاري يف الصـحيح كتـاب مناقـب األنصـار،  (3
عــروة، عــن مــن طريــق  (683رقــم08 / )الصــحيح كتــاب صــالة املســافرين، وقصــرها ابب صــالة املســافرين، وقصــرها 

 .به عائشة
، ومســـلم يف (0 3 رقـــم8  / )ذي احلليفـــة حـــىت أصـــبح ابب مـــن ابت بــكتـــاب احلـــج، صـــحيح  أخرجــه البخـــاري يف ال( 6)

 (.670رقم80 /  )ابب يقصر إذا خرج من موضعه ، كتاب صالة املسافرين وقصرهاالصحيح  
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 .( )"مل يزل يصلي ركعتني حىت رجع إىل املدينة:"ما رواه أبو جحيفة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه : يغين عنه و 
 ".ومهاجري ابمل ينة امول ي مبكة"وقوله 

 : جاء مرفوعاً بسند ضعيف عن ابن مسعود 
اجلراح بن خملد، ثنا حدثنا سهل بن أيب سهل الواسطي، ثنا :  ( )املعجم الكبريأخرجه الطرباين يف 

إمساعيل بن عبداحلميد بن عبد الرمحن بن فروة، ثنا أيب، عن أيب هارون، أن سنان بن احلارث حدثه، عن 
أمحد : صفيت ":قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد هللا بن مسعود قال

زي ابحلسنة احلسنة، وال يكايفء السيئة، مولده مبكة، ومهاجره طيبة، وأمته املتوكل، ليس بفظ وال غليظ، جي
احلمادون، أيتزرون على أنصافهم، ويوصون أطرافهم، أانجيلهم يف صدورهم، يصفون للصالة كما يصفون 

 ".للقتال، قرابهنم الذي يتقربون به إيل دماؤهم، رهبان ابلليل، ليوث ابلنهار
 .نعيم يف الدالئل وأيب ،الزبري بن بكار يف أخبار املدينةإىل  ،( )الدر املنثور وزاد  السيوطي، نسبته يف

رواه الطرباين، وفيه من مل :" ( )جممع الزوائدوإسناده ضعيف؛ فيه مجاعة ال يعرفون، قال اهليثمي يف 
بن أيب حامت يف سنان بن احلارث ترمجه اهذا إسناد ضعيف، :" (3)، وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة"أعرفهم
وذكره ابن . برواية مجع عنه، ومل يذكر فيه جرحاً وال تعدياًل؛ فهو جمهول احلال(  3 / / " )اجلرح والتعديل"

 ."ومن دونه؛ مل أعرفهم ".الثقات"حبان يف 
 : وجاء بسند موضوع، عن رجل يهودي أسلم، فأحرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص بصفته يف التوراة 

 ،ومـــــن طريقــــــــــــه أبو سعد (6)فأخـــــــــرج دمحم بن دمحم بن األشعث الكوفــــي فـــــي العلوايت املسمى ابلسنن
                                                           

كتـاب صـحيح  ، ومسـلم يف ال(06 رقـم 8/ ) كتاب الصالة ابب الصالة يف الثوب األمحـرصحيح  أخرجه البخاري يف ال ( )
 . ( 30رقم37 / )ابب مرور احلمار والكلب الصالة 

 (. 6 00 رقم0/87 ) ( )
( ) ( /306). 
( ) (8/ 0 ) . 
 .(000 رقم   /8) (3)
 (. إلصابةا- 38/ ) (6)

كتبـت   ،مقيم مبصر:" (360-0/363)ضعفاء الالكامل يف كتاب السنن نسخة موضوعة، قال ابن عدي يف :  تنبيه
عــن موســى بــن إمساعيــل بــن  !!! مــن ألــف حــديث قريبــاً  ،أن أخــرج لنــا نســخته ،محلــه شــدة ميلــه إىل التشــيع ،عنــه هبــا

 ،خيرجـه إلينـا خبـط طـري كتـاابً   كتاابً . والنيب ملسو هيلع هللا ىلص  ،موسى بن جعفر بن دمحم، عن أبيه، عن جده إىل أن ينتهي إىل علي
فـذكران روايتـه هـذه األحاديـث عـن موسـى  ،كلهـا أو عامتهـا  ،وعامتهـا مسـندة منـاكري ،فيها مقـاطيع ،على كاغد جديد

وكـان  - هذا أليب عبـد هللا احلسـني بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن عمـر بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب
أربعــني  ،كـان موسـى هــذا جـاري ابملدينـة: فقـال لنــا  ،وكـان أكــرب منـه ،وهــو أيف الناصـر -مـن أهــل البيـت مبصـر شـيخاً 
وهـذه النسـخة كتبتهـا عنـه وهـي قريبـة مــن ...  ال عـن أبيـه، وال عـن غـريه ،مـن الروايـة شـيئاً  مـا ذكـر قـط أن عنـده ،سـنة
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، ومن ( )دالئل النبوة للبيهقي، وعنه البيهقي يف ( )املستدرك، واحلاكم يف ( )النيسابوري يف شرف املصطفى
حدثين أبو بكر دمحم بن داود بن سليمان الزاهد، :" ، قال ( )دمشقاتريخ طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر يف 

ثنا دمحم بن دمحم األشعث الكويف، حدثين موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن دمحم، حدثين أيب، عن أبيه، 
 (3)ودايً عن جده، عن أبيه دمحم بن علي، عن أبيه، عن جده احلسني، عن أبيه علي بن أيب طالب هنع هللا يضر، أن يه

إال ألنظر  ،ما فعلت الذي فعلت بك -وهللا  -أما  .شطر مايل يف سبيل هللا:"قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن أسلم 
 ...". دمحم بن عبد هللا مولده مبكة ومهاجره بطيبة وملكه ابلشام : إىل نعتك يف التوراة

هـ كما يف 83 قال عنه الدارقطين تدمحم بن دمحم بن األشعث، : وإسناده موضوع؛  يف إسناده 
 ."(0)العلوايت، ذلك الكتاب هو وضعه، أعين آية من آايت هللا:" (6)سؤاالت السهمي

 ".حديث منكر مبرة:"هـ يف تلخيص املستدرك 8 0قال الذهيب ت
 .(8)"مل يتكلم عليه، وأبو علي بن األشعث كذبه مجاعة:"هـ يف إحتاف املهرة  83وقال احلافظ ت

أليب علي ابن  ،وقع ذكره يف كتاب السنن :" (7)اإلصابة يف متييز الصحابةوقال احلافظ أيضًا يف 
 ...". أحد املرتوكني املتهمني ،األشعث

   ."موضوع:" (0 )سلسلة الضعيفة واملوضوعةوقال األلباين يف ال
 : وجاء من قول كعب األحبار، صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التوراة 

دمحم عبدي املتوكل املختار، ليس بفظ وال غليظ، وال صخاب يف األسواق، وال ":قال هللا:  كعبقال  
جيزي ابلسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده مكة، وهجرته طابة، وملكه ابلشام، وأمته احلمادون؛ حيمدون 

 .  ( )"هللا على كل جند
                                                                                                                                                                                

وفيهـا أخبـار ممـا يوافـق متوهنـا  ،وهذه األحاديث وغريها من املناكري يف هذه النسـخة ،وكتبت عامتها عنه ،ألف حديث
 ."وكاغد جديد ،ان خيرج إلينا خبط طريك،   ومل أجد له فيها أصالً  ،يف هذه النسخة وكان متهماً  ،متون أهل الصدق

 . (اإلصابة-8  / ) ( )
( ) ( /608) . 
( ) (6/ 80) . 
( ) ( / 8 ) . 
 . (7  -8  / )، للحافظ اإلصابة: انظر يف امسه وضبطه  (3)
 (.  3رقم 0 ) (6)
ومســاه  ،الكتــاب املــذكورقــد وقفــت علــى بعــ  :" (00 /0)لســان امليــزان قــال احلــافظ معلقــاً علــى كــالم الــدارقطين، يف  (0)

 ."وكله بسند واحد ،ورتبه على األبواب ،السنن
(8) (  /  8) . 
(7) ( /38 ) . 
 . (073 رقم08 / ) (0 )



 
 
 
 

 مجعًا ودراسة يف كتب السنة عثمان الطويل  مرويات 15

   
  

                                                                                                                                                                                

حــدثنا إمساعيــل بـن زكــراي، عـن العــالء بــن  ،حــدثنا خلـف بــن الوليـد: قــال   (  6/ ) اتريــخ املدينـةأخرجـه ابــن شـبه يف   ( )
 املسيب، وإبراهيم بن ميمون، كالمها عن املسيب بن رافع 

ثنا ، حدثنا دمحم بن علي بن حبيش، ثنا عبد هللا بن صاحل : قال   (80 /3) حلية األولياءوأخرجه أخرج أبو نعيم يف 
 . حنوه عن كعب لوين، ثنا إمساعيل بن زكراي، عن العالء بن املسيب، عن أبيه، 

عـن  ،عـن أيب فـروة ،أخـربان معاويـة بـن صـاحل ،أخربان معن بـن عيسـى (00 / )الطبقات الكربى وأخرج ابن سعد يف 
مولده  ،دمحم بن عبد هللا"جنده :  ؟ فقال كيف جتد نعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف التوراة: أنه سأل كعب األحبار، ابن عباس
ولكـن  ،وال يكـافئ ابلسـيئة ،لـيس بفحـاو وال بصـخاب يف األسـواق ،ويكـون ملكـه ابلشـام ،بـةومهـاجره إىل طا ،مبكة

 ".يعفو ويغفر
بغية وكذا ابن العدمي يف  (83 / )اتريخ دمشق ومن طريقه ابن عساكر يف  (8رقم38 / )سنن وأخرج الدارمي يف ال

 . به أخربان جماهد بن موسى، حدثنا معن  (7  / )الطلب ىف اتريخ حلب 
أخــربان احلســن بــن الربيــع، حــدثنا أبــو األحــوص، عــن األعمــش، عــن أيب :  (3رقــم36 / ) وأخــرج الــدارمي يف الســنن

 . حنوه  قال كعب: صاحل قال
حـدثنا أابن بــن يزيــد، عــن عاصــم ابــن  ،حــدثنا موســى بــن إمساعيــل: قـال  (3 6/ )اتريــخ املدينــة وأخـرج ابــن شــبة يف 

 . حنوه صاحل، عن كعب أيب هبدلة، عن 
 بـن إسـحاق، حدثنا دمحم بن أمحد بن احلسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا دمحم (80 /3)حلية األولياء وأخرج أبو نعيم يف 
 .به  ثنا شريك، عن عاصم
 .به ان أبو عوانة عن عاصم  ،خالد بن يوسف السميتمن طريق  (80 / )اتريخ دمشق وأخرج ابن عساكر يف 

عطاء من طريق  (3   رقم66/ )ب كراهية السخب يف السوق حيح كتاب البيوع ابأخرج البخاري يف الص: فائدة 
؟  أخـــربين عـــن صـــفة رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف التـــوراة: لقيـــت عبـــد هللا بـــن عمـــرو رضـــي هللا عنهمـــا، قلـــت: بـــن يســـار، قـــال

ــا ا :أجــل، وهللا إنــه ملوصــوف يف التــوراة بــبع  صــفته يف القــرآن:"قــال ــرًا و ن ــذ يرًااي  أ يُـّه  ــاه ًدا و م ب شِّ  ــل ن اك  ش  ُّ إ انَّ أ ر س   لنَّــيب 
لألميني، أنت عبدي ورسويل، مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ، وال سخاب يف األسـواق،  ، وحرزاً [3 : األحزاب]

ال إلــه إال هللا، : وال يــدفع ابلســيئة الســيئة، ولكــن يعفــو ويغفــر، ولــن يقبضــه هللا حــىت يقــيم بــه امللــة العوجــاء، أبن يقولــوا
 ."غلفاً  ، وقلوابً صماً  ، وآذاانً عمياً  ويفتح هبا أعيناً 
 ".مولده مبكة ومهاجره طيبة وملكه ابلشام:"زاد يف رواية كعب :" (8/386)فتح الباري ظ يف قال احلاف

، (73  رقـم   / )للـدينوري اجملالسـة وجـواهر العلـم ، (0رقـم38 / )سـنن الـدارمي : انظر أيضاً عن كعب وغـريه 
تفسـري البغـوي ، (80 ، 86 /3)أليب نعيم حلية األولياء ، (  رقم3 ) ،(7 رقم0 )الثاين من أجزاء ابن الصواف 

، بغيــة الطلــب البــن ( 6 /30) ،(36 / ) ،(87 ، 80 ، 86 / ): اتريــخ دمشــق البــن عســاكر ، (87 / )
 .(380/ )للسيوطي الدر املنثور ، (7  / ) العدمي
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 : رواه من معن  أنس هنع هللا يضرما : املطلب الثال  
نصلي مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الرمضاء  كنا  ": عنبسة، عن عثمان الطويل، عن أنس بن مالك، قالروى 

فإذا كان يف ثوب أحدان فضلة فجعلها حتت قدميه ومل جيعل حتت جبينه؛ ألن صالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانت خفيفة يف 
 ."إمتام

 : ختريج احلديث 

ثنا  ،حدثين أيب ،ثنا دمحم بن عامر األصبهاينقال :  ( )بكر ابن أيب داود يف كتاب الصالةأخرجه أبو 
 . عنبسة به  يعقوب، عن

 : دراسة اإلسناد 

مسعت منه أبصبهان، :"هـ 0  هـ، قال ابن أيب حامت ت66 دمحم بن عامر أبو عبد هللا األصبهاين ت -
هـ 0  ، وقال أبو نعيم ت" عنده غرائب :" هـ67 ، وقال أبو الشيخ األصبهاين ت"وكان صدوقاً 

، وقال الذهيب "واحلديث ،والشعر ،والغريب ،والنحو ،الفقه ،كان جيري يف جملسه فنون العلم:"
 .( )"وكان أحد أوعية العلم، وله غرائب... اإلمام، العالمة، :"هـ 8 0ت
هـ  83عنه احلافظ تهـ، روى له النسائي، وقال  0 عامر بن إبراهيم بن واقد األصبهاين ت -

 .( )"ثقة:"
هـ، روى له البخاري تعليقاً، واألربعة، وقال عنه احلافظ  0 تي مِّ الق  أبو احلسن يعقوب بن عبد هللا  -

 .( )"صدوق يهم:" هـ  83ت
أبو بكر الكويف، رو له البخاري تعليقاً، والرتمذي، والنسائي، وقال عنه احلافظ عنبسة بن سعيد  -

 .(3)"ثقة:"هـ  83ت
 .عثمان الطويل البصري، مقبول  -

 : حكم اإلسناد 

 . إسناده ضعيف؛ فيه عثمان الطويل مقبول، ومل يسمع من أنس، ويف متنه خمالفة
 ."سنة تفرد هبا أهل البصرة ":قال ابن أيب داود 

 
                                                           

 (.6 / )كما يف فتح الباري للحافظ ابن رجب   ( )
سـري أعـالم النــبالء ، ( 6 / )اتريـخ أصـبهان ، (03 / )أبصــبهان طبقـات احملـدثني ، (  /8)اجلـرح والتعـديل : انظـر  ( )

(  /37 .) 
 (.083 رقم80 )تقريب التهذيب  ،(  3/ )للذهيب الكاشف ، (  /  )للمزي هتذيب الكمال : انظر  ( )
 .(  08رقم608)تقريب التهذيب ، ( 7 / )للذهيب الكاشف ، (   /  )للمزي هتذيب الكمال : انظر  ( )
 .(00 3رقم   )تقريب التهذيب ، (77/ )للذهيب الكاشف (06 /  )للمزي هتذيب الكمال :  انظر (3)
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عن أنس، ومها  ،يشري إىل تفرد عثمان الطويل به :"هـ بقوله 073وعلق عليه احلافظ ابن رجب ت
 .( )"بصراين

 :ملا يف الصحيحني  ( )وحديث عثمان الطويل، عن أنس، خمالف
 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك:   ( )فقد أخرج البخاري يف الصحيح
  حدثنا حيىي بن حيىي:  ( )وأخرج مسلم يف الصحيح

حدثنا بشر بن املفضل، حدثين غالب القطان، عن بكر بن عبد هللا، عن أنس بن مالك، : قاال 
 ".من شدة احلر يف مكان السجود ؛كنا نصلي مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فيضع أحدان طرف الثوب":قال

هو : عثمان هذا قد روى عنه شعبة وغريه، وقال أبو حامت فيه:"هـ 073قال احلافظ ابن رجب ت
يف، ثقة ابن سعيد قاضي الري، أصله كو : وأما من قبل عثمان فهم ثقات مشهورون، فعنبسة هو، شيخ

ابن إبراهيم األصبهاين، ثقة : وعامر هو ،القمي، ثقة مشهور أيضاً : ويعقوب هو. مشهور، وثقه أمحد وحيىي
 .مشهور من أعيان أهل أصبهان، وكذلك ابنه دمحم بن عامر

 .(3)"وهللا أعلم. ولكن إسناد حديث بكر أصح، ورواته أشهر؛ ولذلك خرج يف الصحيح دون هذا
 

 
 

   
 
 
 

                                                           

 . (6 / )فتح الباري  ( )
وقد روي عن أنس حديث خيالف :"حيث قال بعد حديث البخاري (6 / )فتح الباري كما أفاده احلافظ ابن رجب يف   ( )

 . مث ذكر حديث عثمان الطويل ". هذا
يــروي عــن :"(30 /3)يظهــر أن هــذا احلــديث هــو مــراد ابــن حبــان بقولــه يف ترمجــة عثمــان الطويــل مــن الثقــات  :تنبيدده  

 ". أنس بن مالك رمبا أخطأ
 .(83 رقم86/ )السجود على الثوب يف شدة احلر  كتاب الصالة، ابب  ( )
 .(0 6رقم   / )ابب السجود على الثوب يف شدة احلر كتاب املساجد ومواضع الصالة،   ( )
 . (6 / )فتح الباري  (3)
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 : ا  ي  الثال  
أهدي للنيب ملسو هيلع هللا ىلص طائر  : قال  ،عن أنس بن مالك ،ثنا عثمان الطويل ،ثنا زهريبن يزيد، أمحد روى 
فسمع كالمه فقال ؟ فاستأذن علي  ؛"اللهم ائتين أبحب خلقك إليك أيكل هذا الطري:"فقال  ،كان يعجبه

 ".ادخل:"
 يل دمحم بن يوسف حدثنا أمحد: قال ، ( )التاريخ الكبريأخرجه البخاري يف 

، ومن طريقه ابن عساكر يف اتريخ ( )الثالث من الفوائد املنتقاةوأخرجه علي بن عمر احلريب يف 
قثنا أبو دمحم فهد ، حدثنا أبو احلسن علي بن سراج املصري: ، قال( )، وكذا الكنجي يف كفاية الطالب( )دمشق

 يد قثنا أمحد بن يز ، بن سليمان النخاس
أخربان دمحم بن أمحد بن عثمان أن أاب احلسني دمحم بن : ، قال (3)مناقب عليوأخرجه ابن املغازيل يف 

 املظفر احلافظ البغدادي أخربهم، حدثنا دمحم بن موسى احلضرمي، حدثنا دمحم بن سليمان، حدثنا أمحد بن يزيد
 : دراسة اإلسناد 

 .(6)"ثقة:"هـ  83خاري، وقال عنه احلافظ تدمحم بن يوسف أبو أمحد البخاري، روى له الب -
                                                           

( ) ( / .) 
 (.6 رقم0 ) ( )
( ) (  / 30.) 
( ) (   .)  

عـين ابحلـديث، ومسـع  :" (700/  )اتريـخ اإلسـالم هــ، قـال الـذهيب يف 638هو دمحم بن يوسف الكنجـي ت: فائدة 
قتــل اــامع دمشــق يــوم : شــامةقــال اإلمــام أبــو  .الكثــري، ورحــل وحصــل، مث إنــه بــدا منــه فضــول يف أايم التتــار بدمشــق

 ...".يف التشيع  ، لكنه كان كثري الكالم، مييل إىل الرف ، مجع كتباً ضداثً  التاسع والعشرين من رمضان، وكان فقيهاً 
 (.30 /0)األعالم للزركلي : وانظر ". له شعر يدل على تشيعه:" (66 /3)الوايف ابلوفيات وقال الصفدي يف 

   .( 7 رقم   ) (3)
قـد مجـع يف كتابـه مـن ... ابـن املغـازيل :" ( 6، 3 /0)منهـاج السـنة النبويـة قـال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف :  فائدة

املغـــازيل لـــيس مـــن أهـــل وهـــذا .. . األحاديـــث املوضـــوعات مـــا ال خيفـــى أنـــه كـــذب علـــى مـــن لـــه أد  معرفـــة ابحلـــديث
كــالثعليب ؛ يــذكرون مــا غالبــه حــق وبعضــه ابطــل  احلــديث، كــأيب نعــيم وأمثالــه، وال هــو أيضــا مــن جــامعي العلــم الــذين

وأمثاله، بل هذا مل يكن احلديث من صنعته، فعمد إىل ما وجده من كتب الناس من فضـائل علـي فجمعهـا، كمـا فعـل 
أخطــب خــوارزم، وكالمهــا ال يعــرف احلــديث، وكــل منهمــا يــروي فيمــا مجعــه مــن األكاذيــب املوضــوعة، مــا ال خيفــى أنــه  

  ."ء النقل واحلديثكذب على أقل علما
 .(33 ، 0/76): وانظر منه 

 .(0  6رقم3 3)تقريب التهذيب ، (   / )للذهيب الكاشف ، ( 0/6 )للمزي هتذيب الكمال  (6)
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ضعفه أبو :"هـ  83بن يزيد أبو احلسن احلراين، روى له البخاري متابعة، وقال عنه احلافظ تأمحد  -
  .( )"متابعة واحداً  عنه البخاري إال حديثاً  ومل يرو  ... حامت 

ثقة :"هـ  83هـ، روى له اجلماعة، وقال عنه احلافظ ت 0 بن معاوية أبو خيثمة الكويف ت زهري -
 .( )"ثبت إال أن مساعه عن أيب إسحاق آبخرة

 .، مقبولعثمان الطويل -
 : حكم اإلسناد 

  .، بل حكم مجاعة من أهل احلديث بوضعهإسناده ضعيف، ومتنه منكر
، وألنه ( ) أحب خلق هللا إىل هللا، حىت من رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأنه يفيد أن علي بن أيب طالب هنع هللا يضروذلك 

مل أيت من طريق نظيف، بل غالب طرقه من طريق الكذابني واملتهمني أو يكون فيه انقطاع فتجهل الواسطة؛ 
 .  فمع نكارة املنت حكموا بوضعه

 .( )"نسال يعرف لعثمان مساع من أ:"وفيه انقطاع؛ قال البخاري 
اً وذلك لسببني   : وأخشى أن يكون ذكر عثمان الطويل يف حديث الطري و مه 

أن املزي، مل يذكر يف ترمجة زهري بن معاوية، أنه روى عن عثمان الطويل، ونص أنه روى عن : األول 
 . ، فيحتمل أن يكون أمحد بن يزيد و ه م يف تسميته إىل عثمان الطويل(3)محيد الطويل

                                                           

 .(0  رقم86)تقريب التهذيب  ،( 0 / )للذهيب الكاشف ، (0 3/ )للمزي هتذيب الكمال  ( )
 (. 03 رقم8  )تقريب التهذيب ، (08 / )للذهيب الكاشف ، (0  /7)للمزي هتذيب الكمال  ( )
- 0 /0)البـن تيمـة منهـاج السـنة النبويـة ، (   -3  / )البـن اجلـوزي العلل املتناهية يف األحاديث الواهية : انظر  ( )

- 0 /  ) ، سلســــــــــلة األحاديــــــــــث الضــــــــــعيفة لأللبــــــــــاين(80-03/  )، البدايــــــــــة والنهايــــــــــة البــــــــــن كثــــــــــري (83 
بعنوان ختريج حديث الطري، ضمن املكتبة الشـاملة، تقـع يف ثـالث ومخسـني صـفحة،  ،  وهناك رسالة(6303رقم83 

إال أنــه مل يــذكر اســم كاتبهــا، مث وقفــت بعــد االنتهــاء مــن حتريــر مــا يتعلــق بروايــة  عثمــان الطويــل، علــى جــزء فيــه ختــريج 
 .حديث الطري، خلليفة الكواري، أجاد فيها وأفاد

:  أصـــل احلـــديث... لعـــل  :"بعـــد دراســـة مســـتوعبة لطـــرق حـــديث أنـــس  (00 /  )الضـــعيفة السلســـة قـــال األلبـــاين يف  ( )
ـــه عـــن أنـــس، مـــن الشـــيعة والضـــعفاء واجملهـــولني مـــنهم، أو  -مث ســـرقه بعـــ  الوضـــاعني  االنقطـــاع، ال يـــدري الـــرواي ل

  ."، فركبوا عليه أسانيد كثرية-معهم  املتعاطفني
 .(   /7)هتذيب الكمال  (3)

من طريق محي الطويل ( 87 رقم00 )أخرجه ابن املغازيل يف مناقب علي : جاء من طريق محيد الطويل عن أنس :تنبيه      
 . عن أنس به 

 . أن محيداً الطويل رواه عن أنس  (03 / )أسد الغابة وذكر ابن األثري يف      
 .لكنه ال يصح عن محيد الطويل؛ بل ابطل     
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عزيز  ،عثمان الطويل:"هـ 63 ن أن عثمان الطويل له حديثان، قال احلافظ ابن عدي تأ: الثاين 
 .( )"إمنا له هذا وآخر، عن أنس بن مالك ،املسند

 . ومراده حبديث أنس؛ حديث الصالة يف شدة احلر، ال الطري
 . أعلموهللا  ( ) فسيتفاد مما سبق ترجيح احتمالية أن يكون ذكر عثمان يف هذه الرواية ومهاً 

 : ختريج احلديث 

حدثنا  ،حدثنا سفيان بن وكيع: ، قال ( )، والعلل الكبري( )سننواحلديث أخرجه الرتمذي يف ال
 . حنوه  عن عيسى بن عمر، عن السدي، عن أنس بن مالك، عبيدهللا بن موسى

 . إال من هذا الوجه ،ال نعرفه من حديث السدي ،هذا حديث غريب:" هـ07 قال الرتمذي ت
  ".عن أنس ،من غري وجه ،وقد روي هذا احلديث

 سألت دمحماً عن هذا احلديث ؟ :"وقال الرتمذي يف العلل الكبري 
 ".وجعل يتعجب منه!! وأنكره ! فلم يعرفه ؟

سفيان بن وكيع أبو دمحم الكويف روى له ابن ماجه، وقال عنه : ؛ فيه (3)وإسناده ضعيف، ومتنه منكر
فأدخل عليه ما  ،إال أنه ابتلي بوراقه ،كان صدوقاً :"هـ  83وقال احلافظ ت، "ضعيف:"هـ 8 0الذهيب ت

 .(6)"فسقط حديثه ،فلم يقبل ،فنصح ،ليس من حديثه
هـ 8 0هـ، روى له اجلماعة، وقال عنه الذهيب ت   تالكويف أبو دمحم عبيد هللا بن موسى : وفيه 

 .(8)"كان يتشيع  ،ثقة:"افظ ، وقال احل"مل يرو عنه أمحد لذلك!  (0)شيعي متحرق ،ثقة:"
وللحديث متابعات، وشواهد كثرية، ال تزيده إال وهنًا وضعفاً، فال يغرت بكثرة  الطرق إذ كثرة الطرق 

 . ( ) ليست دلياًل على صحة احلديث
                                                           

 .(00 / )الكامل يف ضعفاء الرجال  ( )
أما عثمان الطويل فلم أعرفه، ولعله وقع سقط يف السـند، :"حيث قال  (7 )ختريج حديث الطري خالفاً لصاحب رسالة  ( )

 . زهري، ان عثمان، عن محيد الطويل عن أنس: صوابه 
س ابلقـوي لـي: وقـال أبـو حـامت . جمهـول : فإذا كان ذلك كذلك، فعثمان هو ابن عبد الرمحن اجلمحي، قـال البخـاري 

 ."يكتب حديثه وال حيتج به
 . هذا توجيه بعيد؛ فعثمان  الطويل له ترمجة، ولكن يظهر أن يف السند ومهاً كما سبق تقريره: قلت 

 (.  0 رقم6 3/6)أبواب املناقب، ضمن أبواب مناقب علي بن أيب طالب هنع هللا يضر  ( )
 (.ترتيب-678رقم 0 )العلل الكبري  ( )
 (.6303رقم 0 /  ) سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين: انظر  (3)
 (.36  رقم3  )تقريب التهذيب ، (7  / )للذهيب الكاشف ، (00 /  )للمزي هتذيب الكمال : انظر  (6)
 (.03 /  )لأللباين السلسة الضعيفة : انظر  (0)
 .(3   رقم03 )تقريب التهذيب ، (8  / )املغين يف الضعفاء ، ( 6 /7 )للمزي هتذيب الكمال : انظر  (8)
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طرقه، وهو حديث  وتعددت ،كم من حديث كثرت رواته:" ( )هـ يف نصب الراية 06قال الزيلعي ت
 ". الطري: كحديث  ! ضعيف

 .( ) "منكر:"هـ 0   والعلة يف ذلك نكارة متنه، قال دمحم انصر الدين األلباين ت
 : وقد تتابع األئمة النقاد من أهل احلديث على استنكار حديث الطري، ورده وبيان بطالنه فمنهم 

 :هـ 652أمري املؤمنني يف احلديث أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري ت -

 .( )"طرق كلها مراسيل هلذا احلديث:"قال 
وهكذا قال . اثبتاً  ال نعلم فيه شيئاً ، وضعف، هذا الباب الرواية فيها لني:"هـ    وقال العقيلي ت

 .(3)"دمحم بن إمساعيل البخاري
 : هـ 622عبيد اهلل بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي ت: اإلما  احلافظ الناقد  -

 .(6)"ليس فيه حديث صحيح:"قال 
 : هـ 652حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي ت: فظ الناقد اإلما  احلا -

 .(0)"غريب:"قال 
 : هـ 626أمحد بن عمرو أبو بكر البزار البصري ت: اإلما  احلافظ الناقد -

 .( )"وكل من رواه عن أنس فليس ابلقوي ،قد روي عن أنس من وجوه:"قال 
                                                                                                                                                                                

النقد الصحيح ملا اعرتض من أحاديث خالفاً للحافظ العالئي رمحه هللا الذي حسن احلديث مبجموع طرقه حيث قال يف  ( )
واحلق أنه ... ويف بعضها ما يعترب به، فيقوى أحد السندين ابآلخر، . له طرق كثرية غالبها واهٍ :" ( 3-7 )املصابيح 
ومل . مـا أن ينتهـي إىل كونـه موضـوعاً يف مجيـع طرقـه فـالأو . أو يكون ضعيفاً حيتمـل ضـعفه. ينتهي إىل درجة احلسنرمبا 

 ."يذكره ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات، وهللا أعلم
 : وفاته أمران 
 .أن إسناده ال يصح من مجيع طرقه، كما نص عليه أهل العلم الذين سأنقل أقواهلم: األول 
منهاج أن منت احلديث منكر، وقد أسهب يف بيان نكارته، وعدم صحته، شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف : الثاين 

 .(6303رقم83 - 0 /  ) سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباين: وانظر . (83 - 0 /0)السنة النبوية 
، (   -3  / )يف العلـل املتناهيـة ومع ذلك فقد ذكره ابن اجلـوزي ! مث إن ذكره يف كتاب املوضوعات ليس شرطاً 

 .وحكم عليه ابلضعف الشديد، ونقل حكم ابن طاهر عليه ابلوضع
 (. 8 /  )السلسلة الضعيفة لأللباين : ونظر  (.37 / ) ( )
 (.6303رقم83 - 0 /  )السلسة الضعيفة  ( )
 (.03)البن خلفون املعلم بشيويف البخاري ومسلم  ( )
 .(6 / )الضعفاء الكبري  (3)
 (. 67/ )الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة الربذعي  (6)
لــــــو :" (83 / )سلســـــلة األحاديــــــث الضــــــعيفة ومــــــراده بغريــــــب أي ضـــــعيف؛ قــــــال األلبــــــاين يف  (.  0 رقـــــم6 3/6) (0)

 ".أن إسناده ضعيف : فقط، فإمنا يعين" حديث غريب :"قال
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 :  هـ266املكي العريلي أبو جعفر حممد بن عمرو : اإلما  احلافظ الناقد  -

 .( )"فيها لني ،طرق هذا احلديث :"قال 
 .  هـ222أبو يعلى اخلليلي تليل بن عبد اهلل اخل: الراضي العالمة احلافظ  -

ويرده ، وأشباهه ،إمساعيل بن سلمان األزرق: رواه الضعفاء مثل. ما روى يف حديث الطري ثقة:"قال 
 .( )"مجيع أئمة احلديث

 :هـ 505حممد بن طاهر أبو الفضل املردسي ت :احلافظ اجلوال الرحال  -

عن أنس  ،واجملاهيل ،عن املشاهري ،إمنا جييء من سقاط أهل الكوفة ،حديث الطائر موضوع:"قال 
 .( )"وغريه

 :هـ 567شيخ اإلسال  أمحد بن عبد السال  أبو العباس ابن تيمية احلراني ت -

 .(3)"العلم، واملعرفة حبقائق النقلحديث الطائر من املكذوابت املوضوعات عند أهل :"قال 
 : هـ 552احلافظ العالمة احملرق إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء الدمشري ت -

قد صنف الناس فيه، وله طرق متعددة، ويف كل منها نظر،  ،هذا احلديث":هـ  00قال ابن كثري ت
عن أنس بن مالك، كل منها فيه  ،فهذه طرق متعددة:" مث ذكرها وقال ...  وحنن نشري إىل شيء من ذلك

 متعددة حنواً  وقال شيخنا أبو عبد هللا الذهيب يف جزء مجعه يف هذا احلديث بعد ما أورد طرقاً . ضعف ومقال
اجلميع بضعة : مث قال بعد أن ذكر اجلميع.... ويروى هذا احلديث من وجوه ابطلة أو مظلمة : مما ذكران

 .مفتعلة، وغالبها طرق واهية (6)وأردؤها طرق خمتلفة، أقرهبا غرائب ضعيفة، وتسعون نفساً 
أبو بكر بن مردويه، واحلافظ أبو طاهر دمحم ؛ وقد مجع الناس يف هذا احلديث مصنفات مفردة، منهم 

يف مجع طرقه وألفاظه أليب جعفر  بن أمحد بن محدان، فيما رواه شيخنا أبو عبد هللا الذهيب، ورأيت فيه جملداً 
للقاضي أيب  ومتناً  املفسر صاحب التاريخ، مث وقفت على جملد كبري يف رده وتضعيفه سنداً  بن جرير الطربيا

 .(0)"وابجلملة ففي القلب من صحة هذا احلديث نظر، وإن كثرت طرقه، وهللا أعلم. بكر الباقالين املتكلم

   
  

                                                                                                                                                                                

 (.80/  )سند امل ( )
 .وسبق أيضاً قوله عند نقل قول البخاري  (.88 / )الضعفاء الكبري  ( )
 (.0  / )اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  ( )
 (.   / )العلل املتناهية يف األحاديث الواهية نقله ابن اجلوزي يف  ( )
 (. 0 /0)منهاج السنة النبوية  (3)
 .(خمتلقة)كذا يف املطبوع، ولعل الصواب   (6)
 (. 8- 8/  )البداية والنهاية  (0)
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 : عن أيب العالية قوله عثمان الطويل ا رواه م: املطلب الرا ع 
 على أبي العالية أثر موقوف

، ومن طريق أيب نعيم ( )، ومن طريقه أبو نعيم يف حلية األولياء( )صنفأخرج ابن أيب شيبة يف امل
 ( )أخرجه ابن العدمي يف بغية الطلب

  ( )وأخرجه هناد السري يف الزهد
   (3)وأمحد بن حنبل يف الزهد

ال تعمل  ":قال يل أصحاب دمحم، قال أبو معاوية، عن ليث، عن عثمان، عن أيب العاليةثنا : قالوا 
 ".فيكلك هللا إىل من عملت له ،لغري هللا

هـ ، روى له اجلماعـة إال البخـاري فتعليقـاً وقـال عنـه 8  ليث بن أيب س ل ي م ت: وإسناده ضعيف؛ فيه 
 .(0)"ضعيف:"وقال أيضاً . (6)"صدوق اختلط جداً ومل يتميز حديثه فرتك:"احلافظ 

 .ويل؛ مقبول إذا توبع وإال فلنيعثمان الط: وفيه 
 : وقد اضطرب فيه ليث؛ فرواه عن أيب العالية ومل يذكر عثمان 

ان إسحاق بن إمساعيل، ان : ، قال (7)واإلخالص والنية ،(8)التوكل على هللافأخرجه ابن أيب الدنيا يف 
تريد به  ال تعمل عمالً " العالية، اي أاب : اجتمع إيل أصحاب دمحم، فقالوا":جرير، عن ليث، عن أيب العالية، قال

اي أاب العالية، ال تتكلن : واجتمع إيل أصحاب دمحم، فقالوا: قال. غري هللا؛ فيجعل هللا ثوابك على ما أردت
 . "على غري هللا؛ فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه

 
 

   
                                                           

 (. 8 3 رقم00 /0) ( )
( ) ( /  0.) 
( ) (8/ 687.) 
( ) ( /  3.) 
(3) ( 7.) 
 .(  030 8)تقريب التهذيب  (6)
 .(60/ )موافقة اخلرب اخلرب  (0)
 (.8 رقم 6) (8)
 (.33رقم 0) (7)
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 : أهم النتائج والتوصيات : اخلامتة 

ابالنتهاء من البحث، بعد أن منَّ عليَّ ابالبتداء فيه، واصلي وأسلم على احلمد هلل الذي منَّ علي 
 .نبينا دمحم املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين 

 : فأسجل يف هناية املطاف أبرز النتائج والتوصيات : أما بعد 
 . أمهية مجع مروايت الرواة املقلني، وحترير صحة الرواية عنهم  -
 أقف على سنة والدة عثمان الطويل، وال وفاته، لكن يظهر أنه أدرك جزءاً من القرن األول، وجزءاً مل -

 . من القرن الثاين 
 . ليس ارح، ويدل على عدم الضعف املطلق: اصطالح شيخ  -
عثمان بن خالد الطويل، وهو معتزيل ومتأخر : هناك راٍو آخر، يوفق امسه ولقبه عثمان الطويل، وامسه  -

 . ن عثمان الطويل قلياًل، فميزته عنه؛ ليعرف فهو من ابب املتفق واملفرتقع
 . األقرب يف حال عثمان الطويل، أنه مقبول على اصطالح احلافظ ابن حجر يف التقريب -
 . مل يسمع عثمان الطويل من أنس بن مالك  -
 .لقلة رواية الراوي أسباب، منها قلة حديثه، وعدم حتديثه -
أحدمها من مسند أيب بكر الصديق هنع هللا يضر، واآلخر من مسند أنس بن : ضعيفني روى عثمان حديثني -

 . مالك هنع هللا يضر
 .حديث الطري : ال يثبت أن عثمان الطويل روى احلديث املنكر  -
 . حديث منكر مكذوب، حكم بذلك األئمة النقاد : حديث الطري  -
 . وقفت على أثر، يرويه عثمان الطويل عن أيب العالية من قوله، وال يثبت عنه -

 : وأوصي يف ختام البح  أبمور 
. ،  عن طريق مشروع علمي تتبناه إحدى اجلامعات "عزيز احلديث:مجع أحاديث الرواة املوصوفني بـ -

 . كما أوصت بذلك الباحثة ابتسام شعيب
 . ممن وصفهم احملدثون أبنه جيمع حديثه  تتبع الرواة الذين هلم وصف معني، -
 . العمل على إخراج وحتقيق ما مل حيقق من كتب احلديث والرجال -
العمل على إعادىة حتقيق بع  الكتب احلديثية مرة أخرى؛ نظراً لنفادها من املكتبات وندرهتا، أو  -

 . لسوء إخراجها، ككتاب كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب للكنجي 
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 فهرس املصادر واملراجع
 .طبعة امللك فهد ابملدينة النبوية . رواية حفص عن عاصم : القرآن الكرمي  -

: هـ، حتقيق 80 عبيد هللا بن دمحم بن بطة احلنبلي تلاإلابنة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفرق املذمومة،  - 
 .هـ8   عثمان األثيويب، دار الراية الرايض، الطبعة الثانية، 

، الرايض–دار الوطن ، هـ0 8تمحد بن أيب بكر البوصريي ، ألإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة - 
 .هـ  0   األوىل، : الطبعة

دار ، دهيشبن عبدامللك  :، حتقيق هـ 0 تمد بن إسحاق الفاكهي ، حملأخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه - 
 . هـ     الثانية، : الطبعة، بريوت –خضر 

 - دار البشائر، إايد الطباع: ، حتقيق هـ 8 تالبغدادي ابن أيب الدنيا عبد هللا بن دمحم ، لاإلخالص والنية - 
 .هـ     األوىل: الطبعةبريوت، 

الطبعة  ،دمحم سعيد: ، حتقيق هـ6  تأليب يعلى اخلليل بن عبدهللا اخلليلي : اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث  -3
 .الرايض  -لرشد هـ، مكتبة ا07  األوىل 

هـ 77  ، الطبعة األوىل هـ0   ت مد انصر الدين األلباينحمل: إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  -6
 .املكتب اإلسالمي . 

: ، حتقيق هـ 6 ت ابن عبدالرب يوسف بن عبدهللا، لاالستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن -0
 .الرايض  -دار ابن تيمية . هـ 03  األوىل  الطبعة ، عبدهللا السواملة

 .بريوت-دار إحياء الرتاث العريب  .أسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري الشيباين ط -8
هـ دار الوفاء ـ 07  الطبعة الثانية . الدكتور سعدي اهلامشي : أسئلة الربذعي أليب زرعة الرازي، حتقيق  -7

 .دينة النبوية املنصورة، ومكتبة ابن القيم ـ امل
 .حتقيق دمحم البجاوي،تصوير دار املعرفة ،ألمحد بن علي بن حجر العسقالين: اإلصابة يف متييز الصحابة -0 
 .بريوت -دار العلم للماليني . م 780 خلري الدين الزركلي، الطبعة السادسة : األعالم  -  
عادل بن دمحم : هـ، حتقيق  06إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، لعالء الدين مغلطاي احلنفي ت -  

 .مكة -هـ، مكتبة نزار الباز     وأسامة بن إبراهيم، الطبعة األوىل عام 
الطبعة األوىل . الدكتور ضفوظ الرمحن زين هللا: حتقيقالبزار، محد بن عمرو مسندالبزار، أل –البحر الزخار  -  

 .املدينة املنورة  -مكتبة العلوم واحلكم  ،هـ07  
مصر،  – دار هجر، عبدهللا الرتكي: حتقيق، هـ 00تمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ، إلوالنهايةالبداية  -  

 .هـ 8   األوىل، : الطبعة
 -سهيل زكار، دار الفكر : كمال الدين عمر بن أمحد بن أيب جرادة، حتقيق: بغية الطلب يف اتريخ حلب -3 

 . بريوت
 .هـ      عام النشر، بريوت – دار اهلالل، هـ33 تعمرو بن حبر اجلاحظ ، لالبيان والتبيني -6 
 دار اهلداية، هـ03  تمِّد بن ضمِّد الزَّبيدي ، حملاتج العروس من جواهر القاموس -0 
جامعة . هـ 77  الطبعة األوىل . أمحد دمحم نور سيف: حتقيق . ليحىي بن معني،  برواية الدوري  : التاريخ  -8 

  . مةمكة املكر -امللك عبدالعزيز، كلية الشريعة 
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دار الغرب ، بشار عوِّاد: ، حتقيق هـ8 0تمد بن أمحد الذهيب ، حملاتريخ اإلسالم و و فيات املشاهري و األعالم -7 
 . م  00  األوىل، الطبعة اإلسالمي

مطبعة دار املعارف العثمانية . م  780 -م 77 الطبعة األوىل . حملمد بن إمساعيل البخاري : التاريخ الكبري  -0 
 .بريوت -ر دار الكتب العلمية تصوي. اهلند  -

 -تصوير مكتبة ابن تيمية . الطبعة األوىل . فهيم دمحم شلتوت : حتقيق . لعمر بن شبة النمري : اتريخ املدينة  -  
 . القاهرة 

 .القاهرة -هـ، مكتبة اخلاجني  7  الطبعة األوىل . اتريخ بغداد، ألمحد بن علي اخلطيب البغدادي  -  
حتقيق عمر بن غرامة : أليب القاسم علي بن احلسني بن هبة هللا الشافعي  ابن عساكر : اتريخ دمشق  -  

 . هـ 3   العمروي، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل 
 . ، مل يذكر مؤلفه، ضمن املكتبة الشاملةختريج حديث الطري -  
 .الرايض  –هـ، أضواء السلف 7   ، الطبعة األوىل عام لشهريليحىي ا:  تسمية من لقب ابلطويل -3 
 –املطبعة العربية احلديثة ، ضمود مرية: ، حتقيق هـ 8 تلحسن بن عبدالعسكري ، لتصحيفات احملدثني -6 

 . هـ 0  األوىل، : الطبعة، القاهرة
 .معامل التنزيل= تفسري البغوي  -

صغري الباكستاين، الطبعة األوىل : حتقيق هـ 83محد بن ابن حجر العسقالين تأل: تقريب التهذيب  -0 
 ..دار العاصمة ـ الرايض . هـ6   

 .بريوت -حباشية املستدرك تصوير دار املعرفة .  حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب : تلخيص املستدرك  -8 
 .قاهرةمطبعة املدين ـ ال. الطبعة األوىل . ضمود شاكر : حتقيق . مد بن جرير الطربي حمل: هتذيب اآلاثر  -7 
هـ،     الطبعة الثانية  ،بشار عواد: حتقيق. يوسف بن عبدالرمحن املزي ل ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال -0 

 .بريوت -مؤسسة الرسالة 
، بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، دمحم عوض: ، حتقيق هـ00 تمد بن أمحد األزهري ، حملهتذيب اللغة -  

 .م 00 األوىل، : الطبعة
جاسم الدوسري، الطبعة : هـ، حتقيق 8 ابن أيب الدنيا القرشي تبن دمحم هللا أليب بكر عبدهللا التوكل على  -  

 .بريوت –هـ، دار البشائر اإلسالمية 00  األوىل عام 
 م   00 األوىل، : الطبعة، برانمج جوامع الكلم -، هـ86 تعلي بن عمر احلريب ، لالثالث من الفوائد املنتقاة -  
: الطبعة، برانمج جوامع، هـ37 تمد بن أمحد ابن الصواف البغدادي ، حملبن الصوافالثاين من أجزاء ا -  

 . م  00 األوىل، 
هـ ـ  7  الطبعة األوىل . الدكتور دمحم عبداملعيد خان: حتت مراقبة . أليب حامت دمحم بن حبان البسيت : الثقات  -3 

 .مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند.   0  
الطبعة  ،محدي عبداجمليد السلفي: حتقيق  ،ليل بن كيكلدي العالئيخل: جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  -6 

 . بريوت -مكتبة النهضة احلديثة  ،عامل الكتب ،هـ00  الثانية 
هـ، دار 00  مصطفى البغا، الطبعة الثالثة عام : دمحم بن إمساعيل البخاري، حتقيق: اجلامع الصحيح املختصر -0 

 .بريوت -ن كثري اب
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هـ، 07 ت مد بن عيسى الرتمذي، حملاجلامع املختصر من السنن ومعرفة الصحيح واملعلول وما عليه العمل -8 
 .بريوت -أمحد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب :حتقيق

س مطبعة جمل ،هـ 0  الطبعة األوىل  ،هـ0  ت  الرازي عبد الرمحن بن دمحم ابن أيب حامتل: اجلرح والتعديل  -7 
 .اهلند -دائرة املعارف العثمانية 

 .هـ، دار النفائس ـ الكويت     بدر البدر، الطبعة األوىل : حتقيق .أليب بكر القطيعي : جزء األلف دينار -0 
 .  الرايض  -هـ، دار العاصمة     خلليفة الكواري، الطبعة األوىل عام : جزء فيه ختريج حديث الطري  -  
رمزي منري بعلبكي، الطبعة األوىل عام : هـ، حتقيق   ن دريد األزدي تمجهرة اللغة، دمحم بن احلسن ب -  

 .بريوت -م، دار العلم للماليني 780 
 .القاهرة -محد بن عبدهللا األصبهاين، دار أم القرى للطباعة والنشر أل ،حلية األولياء وطبقات األصفياء -  
بن أيب بكر السِّيوطي، دار الفكر، بريوت، الطبعة  الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، جلالل الدِّ ين عبدالرِّمحن -  

 .هـ 0  الثانية، 
الطبعة األوىل . عبداملعطي قلعجي : هـ، حتقيق38 دالئل النبوة، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي ت  -3 

 .هـ دار الكتب العلمية ـ بريوت 03  
محاد : هـ، حتقيق8 0د بن أمحد الذهيب تمحمل: ديوان الضعفاء واملرتوكني وخلق من اجملهولني وثقات فيهم لني -6 

 . مكة املكرمة -األنصاري، مكتبة النهضة احلديثة 
عبدالرمحن : هـ، حتقيق 300ذخرية احلفاظ املخرج على احلروف واأللفاظ، حملمد بن طاهر املقدسي ت -0 

 الرايض  -هـ، دار السلف 6   الفريوائي، الطبعة األوىل عام 
يريل، . سفن ديررنغ : نشره. هـ 0  نعيم أمحد بن عبدهللا األصبهاين ت ذكر أخبار أصبهان، أليب  -8 

 .هـ 03  تصوير الدار العلمية ـ اهلند . م   7 هـ ـ   7 ليدن
هـ، الطبعة األوىل عام 67 ذكر األقران ورواايهتم عن بعضهم بعضاً، أليب الشيخ عبدهللا بن دمحم األصبهاين ت -7 

 . وت بري  -هـ، دار الكتب العلمية 0   
دار . هـ 06  الطبعة األوىل . عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي: حتقيق . هـ    هلناد السري ت: الزهد  -30

 .الكويت  -اخللفاء للكتاب اإلسالمي 
 .دمحم جالل شرف، دار النهضة العربية: الزهد ألمحد بن دمحم بن حنبل، حتقيق - 3
مكتبة املعارف . هـ     هـ، الطبعة األوىل     باين تحملمد انصر الدين األل: سلسلة األحاديث الضعيفة  - 3

 .الرايض-
 -هـ، دار املعرفة     مكتب حتقيق الرتاث اإلسالمي، الطبعة الثانية عام : النسائي، حتقيق ألمحد : السنن  - 3

 .بريوت
 -دار الراين  هـ،00  السنن، لعبد هللا بن عبدالرمحن الدارمي، فواز زمريل وخالد العلمي، الطبعة األوىل عام  - 3

 .القاهرة
 .بريوت  -حتقيق أمحد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب ،سنن الرتمذي -33
ط مؤسسة الراين ـ بريوت .البستوي: هـ حتقيق03 سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود سليمان السجستاين ت -36

 .هـ 8   الطبعة األوىل . 
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موفق بن عبدهللا : حتقيق  ،املشايخ يف اجلرح والتعديلللدارقطين وغريه من  سؤاالت محزة بن يوسف السهمي -30
 . الرايض  -مكتبة املعارف  ،هـ 0   الطبعة األوىل ،بن عبدالقادر

 -شعيب األرانؤوط وغريه، مؤسسة الرسالة : هـ، حتقيق 8 0مد بن أمحد الذهيب ت حملسري أعالم النبالء،  -38
 .هـ     بريوت، الطبعة العاشرة عام 

أمحد الغامدي، : اد أهل السنة واجلماعة، أليب القاسم هبة هللا بن احلسن الاللكائي، حتقيق شرح أصول اعتق -37
 .هـ 07  الرايض، الطبعة األوىل،  -دار طيبة 

. مهام عبدالرحيم سعيد : لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ابن رجب، حتقيق : شرح علل الرتمذي  -60
 .األردن  - مكتبة املنار. هـ 00  الطبعة األوىل 

 . اجلامع املسند = صحيح البخاري  -
 . املسند الصحيح = صحيح مسلم  -

هـ  دار الكتب العلمية ـ  0  الطبعة األوىل  ،عبداملعطي قلعجي: حتقيق. مد بن عمرو العقيلي حمل: الضعفاء  - 6
 .بريوت 

 .صادر ـ بريوتتصوير دار . إحسان عباس : حتقيق: حملمد بن سعد كاتب الواقدي : الطبقات الكربى  - 6
دراسة وحتقيق عبدالغفور البلوشي، . لعبد هللا بن دمحم األصبهاين ،طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليها - 6

 .بريوت -هـ، مؤسسة الرسالة 00  الطبعة األوىل 
 هـ مكتبة06  الطبعة األوىل ، محزة ديب: حتقيق ودراسة ،برتتيب أيب طالب القاضي: العلل الكبري للرتمذي - 6

 .األقصى ـ عمان
إدارة ترمجان السنة ـ ، الطبعة إرشاد احلق: حتقيق. هـ370البن اجلوزي ت: العلل املتناهية يف األحاديث الواهية  -63

 .الهور 
الطبعة األوىل  ،وصي هللا عباس: حتقيق ،محد بن دمحم بن حنبل رواية ابنه عبدهللاأل ،العلل ومعرفة الرجال -66

 .وتهـ املكتب اإلسالمي ـ بري 08  
 ،هـ 8  مراقبة دمحم معيد خان، الطبعة األوىل : قيقحت ،أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي ،غريب احلديث -60

 .مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية ـ اهلند
ضب الدين اخلطيب، : حتقيق ،هـ 83محد بن ابن حجر العسقالين تألفتح الباري بشرح صحيح البخاري،  -68

 .دار املعرفة ـ بريوت  -الطبعة السلفية  ،يبوراجعه ضب الدين اخلط
ضمود بن  :حتقيق، هـ073تعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي ، لفتح الباري شرح صحيح البخاري -67

 .هـ 0   األوىل : الطبعة، املدينة النبوية -مكتبة الغرابء وغريه، شعبان 
دار الكتب العلمية ، سعيد زغلول: ، حتقيق هـ307تشريويه بن شهردار الديلميِّ ، لالفردوس مبأثور اخلطاب -00

 .هـ 06  األوىل، : الطبعة، بريوت –
الطبعة . دمحم عوامة: حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب حتقيق: الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  - 0

 . مؤسسة علوم القرآن -دار القبلة . هـ     األوىل 
 -حيىي خمتار غزاوي، دار الفكر : هـ، حتقيق 63 لعبد هللا بن عدي اجلرجاين ت الكامل يف ضعفاء الرجال،  - 0

 .هـ 07  بريوت، الطبعة الثالثة 
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هـ، الطبعة الثالثة عام 638كفاية الطالب يف مناقب علي بن أيب طالب، دمحم بن يوسف الكنجي ت - 0
 . إيران –هـ، دار إحياء تراث أهل البيت  0  

، بكري حياين: ، حتقيق هـ703املتقي اهلندي تعلي بن حسام الدين ، لال واألفعالكنز العمال يف سنن األقو  - 0
 .هـ 0  الطبعة اخلامسة، بريوت،  -مؤسسة الرسالة، صفوة السقا

 .بريوت-هـ، دار ابن حزم    ، الطبعة األوىل عام دمحم نظر: حتقيق حملمد بن أمحد الدواليب،:  الكىن واألمساء -03
دمحم أمحد وأشرف : هـ، حتقيق   7نساب، جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي ت لب اللباب يف حترير األ -06

 .بريوت  -هـ، دار الكتب العلمية     أمحد، الطبعة األوىل عام 
عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات : هـ، حتقيق  83محد بن علي بن حجر العسقالين ت أل ،لسان امليزان -00

 .هـ      حلب، الطبعة األوىل -اإلسالمية 
مشهور سلمان، الطبعة األوىل : هـ، حتقيق    اجملالسة وجواهر العلم، أليب بكر أمحد بن مروان الدينوري ت -08

 .بريوت  -هـ، دار ابن حزم 7   عام 
، هـ786تمد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الف تَّين  ، حملجممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار -07

 .هـ  80  الطبعة الثالثة، ، دائرة املعارف العثمانيةمطبعة جملس 
هـ، 8   شكر هللا قوجايت، الطبعة الثانية : هـ، حتقيق 0  املراسيل، أليب دمحم عبدالرمحن بن دمحم الرازي ت  -80

 .بريوت  -مؤسسة الرسالة 
هـ دائرة     األوىل عام  الطبعة. أليب عبدهللا دمحم بن عبدهللا احلاكم النيسابوري : املستدرك على الصحيحني  - 8

 .تصوير دار املعرفة . املعارف العثمانية ـ اهلند 
 .هـ القاهرة     الطبعة األوىل  :د لإلمام أمحد بن دمحم بن حنبل املسن - 8
هـ، حققه شعيب األرانؤوط، الطبعة  7 ـ 0 أليب بكر أمحد بن علي املروزي : مسند أيب بكر الصديق  - 8

 .هـ  7  الثانية 
 . البحر الزخار = زار مسند الب -

، هـ 6 تسلم بن احلجاج النيسابوري ، ملاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص - 8
 . بريوت –دار إحياء الرتاث العريب ، دمحم فؤاد عبدالباقي: حتقيق 

دمحم شاهني، الطبعة األوىل عام : قيق هـ، حت3  أيب بكر عبدهللا بن أيب شيبة الكويف ت : املصنف أتليف  -83
 .بريوت  -هـ، دار الكتب العلمية 6   

 اهليئة املصرية العامة للكتاب، ثروت عكاشة: ، حتقيق هـ06 تعبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، لاملعارف -86
 .م 77 الثانية، : الطبعة، القاهرة -

هـ دار 03  احلسني بن مسعود الفراء  اإلمام البغوي، طبعة عام أليب دمحم : معامل التنزيل يف التفسري والتأويل  -80
 .الفكر ـ بريوت 

دار ابن عفان،  -الدار األثرية، األردن ، كرم بن دمحم الفالوجي، ألاملعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير الطربي -88
 . القاهرة

هـ الدار 7   الطبعة األوىل . لسلفي محدي عبداجمليد ا: حتقيق. سليمان بن أمحد الطرباين ل ،املعجم الكبري -87
 .العربية للطباعة ـ بغداد
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دار الكتب د، عادل بن سع: ، حتقيق هـ 6 6تمد بن إمساعيل بن خلفون ، حملاملعلم بشيويف البخاري ومسلم -70
 .الطبعة األوىل، بريوت –العلمية 

تصوير دار الكتب .  هارون عبدالسالم دمحم: حتقيق. أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي : مقاييس اللغة  - 7
    .العلمية ـ بريوت 

تركي الوادعي، : هـ، حتقيق  8 مناقب علي بن أيب طالب، أليب احلسن علي بن دمحم الواسطي ابن املغازيل ت  - 7
 .صنعاء  -هـ، دار اآلاثر     الطبعة األوىل عام 

هـ، حتقيق 8 0عبدالسالم ابن تيمية ت  أمحد بن: منهاج السنة النبوية يف نق  كالم الشيعة والقدرية أتليف  - 7
 .هـ، مكتبة ابن تيمية 07  دمحم رشاد سامل، الطبعة الثانية عام : 

محدي السلفي، : هـ، حتقيق 83محد ابن حجر العسقالين تألموافقة اخلرب اخلرب يف ختريج أحاديث املختصر،  - 7
 .الرايض  -مكتبة الرشد ،هـ    الطبعة األوىل  ،وصبحي السامرائي

، الد الدريس، خلموقف اإلمامني البخاري ومسلم من اشرتاط اللقيا والسماع يف السند املعنعن بني املتعاصرين -73
 . الرايض – مكتبة الرشد

. علي دمحم البجاوي : حتقيق . حملمد بن أمحد بن أمحد بن عثمان الذهيب : ميزان االعتدال يف نقد الرجال  -76
 .بريوت  -دار املعرفة . هـ     الطبعة األوىل 

أعضاء اجمللس : حتقيق . جلمال الدين عبدهللا بن يوسف الزيلعي : نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية  -70
 .القاهرة  -دار املأمون . م 78 الطبعة األوىل . اهلند  -العلمي بداهبيل 

عبدالرمحن ، حتقيق هـ 06تليل بن كيكلدي العالئي ، خلالنقد الصحيح ملا اعرتض من أحاديث املصابيح -78
 ـهـ03   الطبعة األويل، القشقري

طاهر أمحد الزاوي : حتقيق. جملد الدين املبارك بن دمحم اجلزري ابن األثري : النهاية يف غريب احلديث واألثر  -77
 .هـ دار الفكر 77  الطبعة الثانية . وضمود الطناحي 

 .بريوت  -ديدرينغ، دار صادر . س : ناء الوايف ابلوفيات، لصالح الدين خليل بن ايبك الصفدي، اعت -00 
احلسيين، رسالة ماجستري بقسم  شعيببنت عبدهللا البتسام  مجعًا ودراسة،  وصف العزيز للراوي واملروي - 0 

 . جامعة أم القرى  –الكتاب والسنة 
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 الصفحة املوضوع

 أ ملخص البحث ابلعريب 
 ب ملخص البحث ابإلجنليزي

  -  املقدمة 
   البحثتسمية 

   سبب اختياره 
   أمهية املوضوع 
   خطة البحث

   املنهج الذي سلكته يف البحث 
 8-  ترمجة عثمان الطويل البصري: املطلب األول 
 3 أقوال العلماء فيه

 6 "عزيز املسند:"معىن قول ابن عدي 
 6 خالصة احلكم على حديث عثمان الطويل 

 0 احلديثموقف احملدثني من الراوي قليل 
 8 قصة للحسن البصري حضرها عثمان الطويل: فائدة 

 3 -0  ما رواه من مسند أيب بكر الصديق هنع هللا يضر : املطلب الثاين
 0  ....".للظاعن ركعتان، وللمقيم أربعاً :"حديث أيب بكر هنع هللا يضر 
   -6  ما رواه من مسند أنس بن مالك هنع هللا يضر : املطلب الثالث 
 6  .... ".كنا نصلي مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف الرمضاء :"حديث أنس 
 8  ".اللهم ائتين أبحب خلقك إليك:"حديث الطري 
    ما رواه عن أيب العالية من قوله: املطلب الرابع 

    أهم النتائج والتوصيات : اخلامتة 
 0 -3  فهرس املصادر واملراجع 
    فهرس املوضوعات 

 
 


