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 الملخص:
يتناول البحث بلاغات التابعي الجليل الحسن البصري في مسند أحمد جمًعا ودراسًة، وقد ُقسم 
البحث إلى مبحثين، أّما الأول فاشتمل على دراسة نظرية فيها تعريف البلاغات وعلاقتها 

ثم ترجمة الحسن البصري وخلاصة القول فيه، وأما الثاني بالمنقطع عند الُمحدِّثين، وحكمها، 
فاشتمل على دراسة تطبيقية للأحاديث التي اشتملت على بلاغات الحسن البصري من خلال مسند 

 متصلة أحاديث كلها الحسن بلاغات فيها التي أحمد، ثم كانت النتائج ومن أهمها: أن الأحاديث
 طريق من أو نفسه البلاغ صاحب طريق من واتصالها إما وسلم، عليه الله صلى النبي الإسناد إلى

   .الصحيحين في أصلها وكلها مقبولة غيره،

                                                                                   :اسم الباحث الأول

                                                                               : اسم الباحث الثاني
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Indirect listening  of AlHassan Al-Basri in Musnad Ahmad's (collection and studying) 

Abstract: 

This research takes many indirect listening for Alhasan Al-Basry in musnad Ahmad (collection and 

studying), this research divided to two chapters, the first chapter contains theoretical study which 

include definition of indirect listening and its relationship with discontinuity in Alhadith experts and 

judgment, then translation of Alhasan Albasri and summary of it. Also, the second chapter contain 

the applied study for Alhadiths which consist of indirect listening for Alhasan Albasri from Musnad 

Ahmad, finally the results is: All Hadiths which contains indirect listening for Alhasn Albasry is 

related for PROPHITE MOHAMMED, and there related is either by authors himself, or by others, 

and all of them is accepted in alsaheehin. 
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 :مقدمة
 :بعد الحمد لله وكفى، والصالة والسالم على النبي المصطفى، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى، أما

أساسًيا من شروط قبول الحديث؛ فال وسلم من الشذوذ والعلة إال إذا اتصل إسناده بنقل العدل فإنَّ اتصال اإلسناد ُيعدُّ شرًطا 
الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه، أو بنقل العدل الذي خف ضبطه، وإن اتصال اإلسناد ُيعرف بقرائن عّدة، من أهمها: "ألفاظ 

ل مثل: "حدثني وأخبرني" ُحكم باتصال إسناده ابتداًء، وأما إذا ُروي أداء الحديث"، فإذا ُروي الحديث بـألفاظ تدل على االتصا
، بل إن األصل فيه الضعف النقطاع إسنادها أواًل، ولجهالة هال يجزم بثبوتالحديث بألفاظ تدل على االنقطاع مثل: بلغني، وبلغنا"، ف

واة  ، فإذا وجدنا لبالغ الراوي أصاًل ووقفنا لهذا البالغن أصول بحث عبد أن يُ  الوفي هذه الحالة  ،من اإلسناد ثانًيا المحذوفينالرُّ
أو بما يناسب من الصحة حكمنا عليه و درسناه بطريقة علمية ووفق قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل،  هعلى إسناد

 وإال فيبقى على أصله وهو الضعف. الحسن أو الضعف
" وهو جزء مستل من -ودراسة جمع-أحمدغات الحسن البصري في مسند ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث الموسوم بـ "بال

واة  رسالة علمية في طور اإلعداد بعنوان: "بالغات  "، والله ولي التوفيق.-ودراسة وتخريج جمع-أحمد ومسند الستة الكتب في الرُّ
: أهمية البحث:  -  تتمثل فيما يلي:أوًلا
 .األحاديث على الصحيح الحكم إلى للوصول ومروياتهم الرواة  على والحكم والتعديل الجرح علم أهمية -1
 .أحمد اإلمام ومسند البصري، الحسن في مكانة الحسن البصري من ثقات التابعين، فتكمن األهمية -2
ا -  يمكن تلخيصها في النقاط التالية: :البحث أهداف: ثانيا
  .أحمد وتخريجها وبيان نسبتها له اإلمام مسند من الحسن البصري  بالغات جمع -1
 التعرف على أحوال بالغات الحسن البصري من حيث االتصال واالنقطاع. -2
 بيان خالصة الحكم على بالغات الحسن البصري من حيث القبول أو الرد. -3
بعنوان: "بالغات اإلمام وقفنا على دراسات علمية مشابهة لموضوع الدراسة، فهناك دراسة ثالثاا: الدراسات السابقة:  -

غزة في ب نشرته مجلة الجامعة اإلسالمية محكم بحثوهو األسود.  حسن سميحةد. الزُّْهِرّي وإدراجاته في صحيح البخاري" للباحثة 
 .م(2111 العدد الثاني )يونيوالمجلد التاسع عشر، 

بالغات ابن شهاب الزهري لته الدكتوراه بعنوان: "، فكانت رساد. عبدالحميد عبدالرزاق شيخون محمدوقد استفاد من هذا البحث 
بإشراف أ. د. ناهد أحمد الشعراوي، ود. ماجدة أحمد سليمان، وقد نوقشت هذه  ،"جمع وتخريج ودراسة -وإدراجاته في الكتب الستة

 م.2112جامعة اإلسكندرية  -الرسالة في كلية اآلداب
في مسند اإلمام أحمد فقط، وذلك مراعاة لتعليمات النشر الخاصة بمجلة  وإن بحثنا هذا يتناول دراسة بالغات الحسن البصري 

( صفحة، مع العلم أن هذه البالغات لم تفرد في دراسة 33الجامعة اإلسالمية والتي تنص على أال تزيد صفحات البحث عن )
 علمية في حدود علمنا.

ات الحسن البصري من مسند اإلمام أحمد، وقسمنا البحث المنهج االستقرائي التام لجمع بالغ اتبعنارابعاا: منهج البحث:  -
 إلى جانب نظري وآخر تطبيقي؛ الجانب النظري تكلمنا فيه عن البالغات وترجمة الحسن البصري. 

والجانب النقدي قمنا فيه بدراسة بالغات الحسن البصري فبدأنا بإثبات نسبة البالغ إلى قائله، ثم االجتهاد في الوقوف على 
، ثم تخريج الحديث والحكم على طرقه بصورة إجمالية، باإلضافة إلى الترجمة للرواة عند الحاجة، -إن وجد -صل بها البالغطرق يت

 وبيان الكلمات الغريبة، وضبط المشكلة، مع مراعاة صحة النقل ودقة العرض.
ا:  -  :وخاتمة مبحثينمقدمة و يتكون البحث من خامسا

 وأهدافه والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته:المقدمة: فيها أهمية البحث 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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 :مطلبين على ويشتمل البصري، الحسن وباإلمام بالبالغ، التعريف: البحث مصطلحات: بعنوان األول المبحث
ثين، المطلب األول: بالغات الرواة، وفيه أواًل: التعريف بالبالغات لغة واصطالًحا، ثانًيا: عالقة البالغات بالمنقطع عند الُمحدِّ 

 ثالًثا: حكم البالغات.
المطلب الثاني: ترجمة الحسن البصري، وفيه: أواًل: اسمه وكنيته ونسبته، ثانًيا: مولده ووفاته، ثالًثا: شيوخه وتالميذه، رابًعا: 

 كالم العلماء فيه.
في مسند أحمد، ويشتمل على دراسة تطبيقية لسبعة أحاديث اشتملت على بالغات  المبحث الثاني: بالغات الحسن البصري و 

 للحسن البصري.
 ثم الخاتمة، وتضمنت أهم النتائج والتوصيات. 

 ُرشدنا، يلهمنا أن وتعالى سبحانه ونسأله. العظيم الله فنستغفر األخرى، تكن وإن لله، فالحمد ُوفِّقنا فإن محاولة فهذه وختاًما،
ْلتُ  َعَلْيهِ  ِباللَّهِ  ِإالَّ  َتْوِفيِقي َوَما} الوهم، في الوقوع أو الكِلم، تحريف شرِّ  من ويعصمنا       [.                            88: هود{ ]ُأِنيبُ  َوِإَلْيهِ  َتَوكَّ

 
 البصري  بالحسن والتعريف الرواة بالغات المبحث األول:

 ويشتمل على مطلبين:
 بالغات الرواة:المطلب األول: 

ا: - : تعريف البالغات لغةا واصطالحا  أوًلا
 البالغات في اللغة: -1

ْيِء. َتُقوُل َبَلْغُت اْلَمَكاَن، ُم َواْلَغْيُن َأْصٌل َواِحٌد َوُهَو اْلُوُصوُل ِإَلى الشَّ ِإَذا َوَصْلَت ِإَلْيِه. َوَقْد ُتَسمَّى  قال ابن فارس: "اْلَباُء َوالالَّ
 ".(2()1)ُبُلوًغا ِبَحقِّ اْلُمَقاَرَبِة. َقاَل اللَُّه َتَعاَلى: }َفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف{اْلُمَشاَرَفُة 

ْيِء: وَصَل  ...اوقال ابن منظور: "بلغ: َبلَغ الشيُء َيْبُلُغ ُبُلوًغا وَبالًغا: وَصَل واْنَتَهى، وَأْبَلَغه ُهَو ِإْبالًغا وَبلََّغه َتْبِليغً  وَتَبلََّغ ِبالشَّ
ْيِء اْلَمْطُلوِب. والَبالُغ: َما َبَلَغَك. والَبالُغ: الِكفاي ِإلى ُمراِده، وَبَلَغ َمْبَلَغ ُفاَلٍن وَمْبَلَغَته... ُل ِإلى الشَّ  .(3)"ة..الَبالُغ: َما ُيَتَبلَُّغ ِبِه وُيَتَوصَّ

 البالغات في اًلصطالح: -2
أمثال: ابن الصالح وابن حجر، ولم  ،أمثال: مالك، والمتأخرين ،شتقاتها في كالم األئمة المتقدمينوردت كلمة "البالغات" بم

 ها. ولكن أهل العلم من المعاصرين اجتهدوا في تعريف تعريف تطبيقي واضح،قف في كتبهم على ن
الدكتور محمد أبو ُشهبة: "البالغات: هي ما يقول فيها اإلمام مالك: بلغني عن فالن مثل قوله: بلغني عن أبي هريرة أن  فقال

 . (4)"َوِكْسَوُتهُ  َطَعاُمهُ  ِلْلَمْمُلوكِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
رد فيها: )بلغني عن فالن(. مثل بالغات مالك ل الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي: "البالغات: األسانيد التي و اوق
 . (5)وغيره"

ث من األحاديث أو اآلثار، مؤدًيا إياه بصيغة )بلغنا عن فالن(، ثم يذكر  وقالت الدكتورة سميحة األسود: "هو ما يرويه الُمحدِّ
 . (1)قائل ذلك األثر أو فاعله بال سند، أو يذكر قطعة من سنده قبل ذلك"

                                                             

 .231البقرة:  )1(
 1/311مقاييس اللغة، جابن فارس،  )2(
 .8/914لسان العرب، ج منظور،ابن  )3(
وأخرجه مسلم في  (،224، برقم )2/326، جمالك في الموطأ. والحديث أخرجه 263الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، في الحاشية، صأبو شهبة،  )4(

 (.1662) ، برقم1289/ 3، جصحيحه موصاًل من طريق أخرى ليس فيها الحسن
 .31صمعجم مصطلحات الحديث، الخيرآبادي،  )5(

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
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ما يرويه الراوي من أحاديث وآثار بصيغة بلغني عن فالن، أو نحوها كُذكر لي، أو "الحميد عبد الرزاق:  وقال الدكتور عبد
 . (2)ُروينا عن فالن، دون ذكر الواسطة بينه وبين قائل هذا األثر أو فاعله"

للوصول إلى تعريف جتهد من خاللها ن، ويمكن أن اختلفت عباراتها ة وإنفكر في الالتعريفات السابقة تشترك  مالحظ أنوال
من طرق أداء الحديث يستعملها الراوي في حال إسقاط الواسطة بينه وبين من ُيبلغه  ة: "البالغات هي طريقنقولف جامع للبالغات

 ."ومن أشهر صيغها قول الراوي: بلغني عن فالن كذا أو ُيعلق أو يرسل عند األداء، عنه الحديث،
 ثين:حد   عند الم  والمرسل ات بالمنقطع ثانياا: عالقة البالغ -

، ومرسل ثين، والعالقة بينهما عالقة عموم وخصوص؛ فكل بالغ منقطعحدِّ عند المُ والمرسل تعدُّ البالغات من قبيل المنقطع 
على أنواع عند أهل العلم بحسب الساقط، فلو كان الساقط  الساقط في اإلسنادكما هو معلوم فإن ، فبالغومرسل وليس كل منقطع 

سقط من مبتدأ إسناده واحٌد أو أكثر فهو ، وإذا أُ (4)، وإذا أسقط التابعي الصحابَي فهو المرسل(3)اثنان فصاعًدا فهو المعضل
  .(6)، ولو كان السقط في أي موضع من السند فهو المنقطع، فيشمل المعضل والمرسل وغيرهما(5)المعلق

وهذه االصطالحات اشتهرت عند أهل الحديث، وبنوا عليها صنعتهم، وقد أدخلوا البالغات في باب المعضل والمرسل، قال 
القاضي عياض: "وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق في ذلك واصطالحات َبَنوا عليها صنعتهم، ورتبوا أبوابهم وتراجمهم، فال يطلقون 

ابعي، وقال فيه: قال رسول الله َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، دون ذكر الصحابي، وقال أبو عبد الله الحاكم الُمرسل إال على ما أرسله الت
، فأما ما أرسله الراوي دون التابعي فهو عندهم المنقطع، وكذلك (7)في كتاب )علوم الحديث(: لم يختلف مشايخ الحديث في هذا

كتاب )المدخل إلى كتاب اإلكليل(: المرسل أن يقول التابعي أو تابع التابعي: قال رسول يسمون الحديث عن رُجل لم ُيسمَّ، وذكر 
َبُه ابن (8)الله َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، فإن كان بين الُمرِسل وبين النبي َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم أكثر من رُجٍل َسمَّوُه ُمعَضاًل، كذا لقَّ

البالغات وشَبهها عندهم في باب المعْضل، وكل هذا بالحقيقة داخل في باب المرسل، إْذ أصل ذلك إضافة  المديني وغيُره وأدخل
  .(9)الراوي الحديَث"

أن كل انقطاع في السند على  بيانأراد بقوله "وكل هذا بالحقيقة داخل في باب المرسل"،  -رحمه الله -ولعل القاضي عياض
ماعة من أهل العلم "مرساًل"، كما قال النووي: "المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب األصول أي وجه كان االنقطاع يسمى عند ج

والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين: ما انقطع اسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى 
ناده من الحديث سواًء المعضل أو المرسل أو المعلق..، .  والذي نميل إليه أن البالغ قد يدخل في كل ما ال يتصل إس(10)المنقطع"

"بلغنا" أو "بلغني" أو  بقول الراوي:ميز البالغ تويوهذا الذي يظهر من خالل كالم أهل العلم وتطبيقاتهم العملية التي وقفنا عليها، 
 سناد. ها من األلفاظ التي ُتشعر بوجود االنقطاع في اإلهعلمت"، وما شاب"ُأخبرت"، أو "أُ 

                                                                                                                                                                                                          

 .322بالغات اإلمام الزهري وإدراجاته في صحيح البخاري، صاألسود،  )1(
 .4، صالكتب الستةالزهري وإدراجاته في  ابن شهاببالغات شيخون محمد،  )2(
 .34معرفة أنواع علوم الحديث، صابن الصالح، انظر:  )3(
 .23معرفة علوم الحديث صالحاكم،  )4(
 .39ص ،أنواع علوم الحديثمعرفة ابن الصالح، انظر:  )5(
 .38معرفة أنواع علوم الحديث، صابن الصالح، انظر:  )6(
سول الله َصلَّى عبارة الحاكم: مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: قال ر  )7(

 .23عرفة علوم الحديث، صمالحاكم، اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم. 
ُل ِمْنَها: اْلَمَراِسيُل: َوُهَو َقْوُل  )8( ِتَها، َفاْلِقْسُم اأْلَوَّ ا اأْلَْقَساُم اْلَخْمَسُة اْلَمْخَتَلُف ِفي ِصحَّ َماِم التَّاِبِعيِّ َأْو َتاِبِع التَّاِبِعيِّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َوَأمَّ َم، اإلِْ

 .93المدخل إلى كتاب اإلكليل، ص:  ابن البيع، َن الَِّذي َسِمَعُه.َوَبْيَنُه َوَبْيَن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْرٌن َأْو َقْرَناِن، َواَل َيْذُكُر َسَماَعُه ِفيِه مِ 
 .1/166إكمال المعلم بفوائد مسلم، جالقاضي عياض،  )9(
 .1/31، ج، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي  )10(
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ْجِزيُّ فهذا اإلمام ابن الصالح في معرفة المعضل قال: "ذكر أبو نصر  َبَلَغِني الحافظ قول الراوي: "بلغني" نحو قول مالك: السِّ
الحديث، وقال أصحاب الحديث ُيَسمُّونه:  .(1)َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: )ِلْلَمْمُلوِك َطَعاُمُه َوُكْسَوُتُه(

 . (2)المعضل"
لم يسمعه من "أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم  ، وقال:رواه أبو بكر ابن حزم احديثً  ذكر في سننه الكبرى  البيهقيواإلمام 

ن أبي مسعود األنصاري روى ع (4)من صغار التابعينابن حزم وأبو بكر  . (3)"أبي مسعود األنصاري ، وإّنما هو بالغ بلغه
 يكون معضاًل. أكثر من راو ف أو، امنقطعً  يكون واحد ف ، فيحتمل أن يكون سقط من اإلسناد راوٍ (5)الصحابي

"ومن التعليق )البالغات( التي كان يروي بها اإلمام مالك كثيرًا في كتابه  من المعاصرين، قال: حمزة المليباري  روالدكتو 
قال الشيخ عبد الله الجديع: "ما يعرف بـ )البالغات( في )الموطأ( لإلمام مالك هي و . (6)("الموطأ وهي قوله: )بلغني عن أبي هريرة

 .(7)من قبيل المعلقات"
 والله أعلم. ومراسيل اإلمام الحسن البصري من هذا القبيل،

 
 ثالثاا: حكم البالغات:  -

ثين، وعليه فحكمها كحكم الروايات المنقطعة التي ال يجزم حدِّ عند المُ والمعلق والمرسل علمنا أن البالغات من قبيل المنقطع 
واة الساقطين من اإلسناد ثانًيا.  بثبوتها، بل إن األصل فيها الضعف النقطاع إسنادها أواًل، ولجهالة الرُّ

بد أن يبحث عن أصول هذه البالغات، فإذا وجدنا لبالغ الراوي أصاًل ووقفنا على إسناده درسناه بطريقة علمية ووفق  ن الولك
 قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، ومن ثم حكمنا عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف. 

اد له، أو أن هناك انقطاع في اإلسناد ال محالة، وبالتالي وإال فإن مجرد كون الحديث بالغ من الراوي فهذا معناه أن ال إسن
 بموضوع البالغ ليس إذ اللَّه، معاذ موضوع أنه معناه وليس الضعيف أقسام من "البالغ قاَل الزرقاني: فهو من أقسام الضعيف.

 . (8)"صحيح إسناد فهو بلغني مالك قال إذا: سفيان قال وقد كيف مالك، من سيَّما ال الفن أهل عند
فهذا النوُع قلَّ ولعل استثناء بالغات اإلمام مالك والحكم بصحتها، كونه من المتثبتين في الرواية، قاَل الذهبي عن المنقطع: "

وأجَوُد ذلك ما قال فيه مالُك: "بَلَغِني أنَّ رسوَل الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا. فإن مالكًا متثبٌت, فلعلَّ  َمن احَتجَّ به.
 . (9)بالغاَته أقوى من مراسيِل مثل ُحَميد, وَقتادة"

 ةالي ال يحكم بصحولكن هذا الكالم غير مسلم به فقد نص بعض أهل العلم على أن لإلمام مالك بالغات ال تعرف وبالت
، ثم قال: "اعترض عليه بأن مالًكا صنف (10)بالغاته ابتداًء، فقد نقل العراقي قول ابن الصالح "أول من صنف الصحيح البخاري"

الصحيح قبله. والجواب أن مالًكا رحمه الله لم يفرد الصحيح بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبالغات ومن بالغاته أحاديث ال 

                                                             

 (.224، برقم )2/326، جمالك في الموطأالحديث أخرجه  )1(
  61ابن الصالح، معرفة أنواع علوم الحديث، ص )2(
 (.1649، برقم )1/332السنن الكبرى، جالبيهقي،  )3(
 (.629ُينظر: ابن حجر، تقريب التهذيب، )ص )4(
 .3/1129االستيعاب ج ُينظر: ابن عبد البر، )5(
 .81علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد، صالمليباري،  )6(
 .2/833تحرير علوم الحديث، جالجديع،  )7(
 .1/362، جاإلمام مالك موطأالزرقاني على شرح الزرقاني،  )8(
 .33الموقظة في مصطلح الحديث، ص الذهبي،  )9(
 .89الحديث، ص معرفة أنواع علوم ابن الصالح،  )10(
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، وقال الكتاني: "وأول من صنف في الصحيح المجرد على ما (1)ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح إًذا، والله أعلم" تعرف كما
ا فيها الصحيح وغيره وال يرد على هذا موطأ مالك قاله غير واحد: اإلمام أبو عبد الله البخاري وكانت الكتب قبله مجموعة ممزوجً 

ألن مالكا أدخل فيها المرسل والمنقطع والبالغات، وليست من الصحيح على  ،ابالصحيح أيًض فإنها قبل البخاري وهي مخصوصة 
 . (2)رأي جماعة خصوًصا المتأخرين"
: "ما يعرف بـ )البالغات( في )الموطأ( لإلمام مالك هي من قبيل المعلقات، فال -من المعاصرين -قال الشيخ عبد الله الجديع
ا الضعف النقطاع اإلسناد، حتى توصل بإسناد ثابت، وقد وجد في " بالغات " مالك كثير من ُيجزم بثبوتها، بل األصل فيه

 .(3)البالغات موصواًل بإسناد ضعيف، أو ضعيف جدًا، وإن كان كثير منها ثابتًا"
كاإلمام مالك  وهذا الحكم ينطبق على بالغات اإلمام مالك وغيره، قال األلباني: "أما البالغات فهذه اشتهر بها بعض األئمة

بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة فإنه في كثير من األحيان يقول في موطأه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، 
أو بلغني عن فالن أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم كذا، هذه البالغات سواء كانت من اإلمام مالك رحمه الله أو من غيره 

حكم الروايات المنقطعة، والتي البد للعالم أن يبحث عن أصولها؛ فإن وجد لها أصاًل درسه على طريقة مصطلح الحديث  هي في
وعلم الجرح والتعديل، فما أوصله أو أوصلته إليه هذه الدراسة حكم على الحديث إما بالصحة، أو الحسن، أو الضعف؛ أما مجرد 

أنه ال إسناد له، ولذلك فقد نص علماء الحديث الذين تتبعوا موطأ مالك: أن فيه بالغات  كون الحديث بالغ من المؤلف هذا معناه
كثيرة، قد وّصلت في كتب أخرى كالتمهيد مثاًل البن عبد البر أو غيره من كتبه، فقد أوصل بأسانيد له كثيًرا من بالغات اإلمام 

 .(5)"(4)اإلسالم حتى اليوم ولن يتمكنوا من أن يوجدوا لها أسانيد مالك؛ لكن بقيت هناك قليل من األحاديث التي لم يتمكن علماء
 المطلب الثاني: ترجمة اإلمام الحسن البصري:

 أوًلا: اسمه وكنيته ونسبه:  -
، َلِميِّ المدني المولد البصري مولى زيد  ُهَو الَحَسُن بُن َأِبي الَحَسِن َيَساٍر، َأُبو َسِعْيٍد، َوُيَقاُل: َمْوَلى َأِبي الَيَسِر َكْعِب بِن َعْمٍرو السُّ

 .(6)بن ثابت األنصاري، ويقال مولى جميل بن قطبة إمام أهل البصرة بل إمام العصر وأحد أجالء التابعين
 ثانياا: مولده ووفاته: -

  .(7)ولد الحسن البصري في سنة إحدى وعشرين من الهجرة بالمدينة في خالفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ِل َرَجٍب، -رحمه الله -َماتَ و  وكانت َجَناَزُتُه َمْشُهْوَدًة، َصلَّْوا َعَلْيِه َعِقْيَب الُجُمَعِة ِبالَبْصَرِة، َفَشيََّعُه الَخْلُق،  ه(111) ِفي َأوَّ

 .(8)َواْزَدَحُموا َعَلْيِه، َحتَّى ِإنَّ َصاَلَة الَعْصِر َلْم تَُقْم ِفي الَجاِمعِ 
 ثالثاا: شيوخه وتالميذه: -

                                                             

 .23التقييد واإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح، صالعراقي،  )1(
 .9الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، صالكتاني،  )2(
 .2/833تحرير علوم الحديث، جالجديع،  )3(
بالغات, لم يجْد لها إسنادًا, وال رآها في كتاٍب غيِر الموطأ,  : "إال أربعةَ 1/322قلت: بل وصلها ابن الصالح رحمه الله، جاء في تدريب الراوي، ج )4(

 فوصَلها ابُن الصالح في كتاب: "وصُل بالغاِت األربعِة في الموطأ".
 .13/8(، ج9اإلصدار ) ،سلسلة فتاوى جدة األلباني، )5(
التحفة اللطيفة في السخاوي، ، 2/32المعرفة والتاريخ، جفسوي، ال، 2/136جالطبقات الكبرى ، ابن سعد، 9/363سير أعالم النبالء، جالذهبي، نظر: يُ  )6(

 .1/223تاريخ المدينة الشريفة، ج
 .1/223التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، جالسخاوي، انظر:  )7(
 .9/382سير أعالم النبالء، جالذهبي، انظر:  )8(
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شيوخه كثر، منهم: عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن َسُمَرَة، وَسُمَرَة بن جندب، وأبي َبْكرة الثقفي، 
والنعمان بن بشير، وجابر، وجندب البجلي، وابن عباس، وعمرو بن تغلٍب،  وَمْعِقل بن يسار، واألسود بن َسريع، وأنس، وخلِق من 

 .(1)من التابعين الصحابة...، وروى عن: خلق
، النحوي، ويونس بن عبيد، وابن عون، وُحَمْيد الطويل، وثابت ا َشْيَبانُ وتالميذه أيًضا ُكثر، منهم أيوب، و  ومالك بن لُبَناِنيُّ

 .(2)دينار، وهشام بن حسان، وأمٌم سواهم
  :هكالم العلماء فيرابعاا:  -

كما قال  ،(4)ِإَماُم أَْهِل اْلَبْصَرِة؛ َبْل ِإَماُم أَْهِل اْلَعْصروكان ، (3)والعملكبير الشأن رفيع الذكر رأًسا في العلم الحسن  كان
 ِعْلمِ : "َقاُلوا: َكاَن اْلَحَسُن َجاِمًعا ِلْلِعْلِم َواْلَعَمِل، َعاِلًما رفيعًا فقيهًا مأمونًا عابدًا زاهدًا َناِسًكا َكِثيَر الْ (5)، وَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن َسْعدٍ الذهبي

. َوَكاَن من أْفصح (6)َواْلَعَمِل َفِصيًحا َجِمياًل َوِسيًما، وقدم مكة فأجلس على سرير، وجلس العلماء حوله، واجتمع الناس إليه فحدثهم"
عالًما عاماًل واعًظا "كان فصيًحا بليًغا زاهًدا عابًدا  ،(7)ا وأعبدهم عَباَدة َوَأْحَسنهْم عشَرة َرحَمه اللها وأجملهم َوجهً أهل اْلَبْصَرة ِلَسانً 

  .(9)، و"كان من سادات التابعين وكبرائهم، وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة"(8)صادًقا قائاًل فاعاًل، تؤخذ عنه فنون الشرع"
ابن حجر، ثم قال: "وكان وّثقه الحافظ . و (13)، وذكره ابن حبان في الثقات(12)، والسخاوي (11)، وابن سعد (10)قه العجليوثّ 

ثوا وُخطبوا يرس ل كثيًرا ويدلس، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين ُحدِّ
 . (14)بالبصرة هو رأس أهل الطبقة الثالثة"

 مشكلتان: ولكن عنده  ثقة"؛إمام " وعليه فالحسن:
 األولى: التدليس. 
  والثانية اإلرسال.

 . (15)عنه: "أحد األئمة األعالم تقدم أنه كثير التدليس وهو مكثر من اإلرسال أيًضا"قال العالئي 
وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين ثم قال: "الحسن بن أبي الحسن البصري  ، فقدأما مشكلة التدليس

م يثبت سماعه منه، كان مكثًرا من الحديث ويرسل اإلمام المشهور من سادات التابعين، رأى عثمان وسمع خطبته، ورأى علًيا ول

                                                             

 .9/363سير أعالم النبالء، جالذهبي، انظر:  )1(
 .9/636ج الء،سير أعالم النب الذهبي، )2(
 .1/329الكاشف، جالذهبي، نظر: يُ  )3(
 .2/23ط التوفيقية، ج -تاريخ اإلسالم الذهبي، نظر:يُ  )4(
ُة، َأُبو َعْبِد اللِه ال )5( ُد بُن َسْعِد بِن َمِنْيٍع َأُبو َعْبِد اللِه الَبْغَداِديُّ الَحاِفُظ، الَعالََّمُة، الُحجَّ ، َوُمَصنُِّف: )الطََّبَقاِت الَكِبْيِر( ِفي ِبْضَعَة َبغْ ُمَحمَّ ، َكاِتُب الَواِقِديِّ َداِديُّ

ِغْيِر(، َوَغْيِر َذِلَك.   .11/669سير أعالم النبالء، جالذهبي، َعَشَر ُمَجلَّدًا، َو )الطََّبَقاِت الصَّ
 .4/246البداية والنهاية، جابن كثير،  ،4/138ج الكبير، سعد، الطبقات ابن )6(
 .1/124نظر: ابن َمْنُجوَيه، رجال صحيح مسلم، جي )7(
 .3/1123ياقوت الحموي، معجم األدباء، ج )8(
 .2/64ابن خلكان، وفيات األعيان، ج )9(
 .113الثقات، ط الباز، ص: العجلي، نظر: يُ  )10(
 .2/113ج ،الطبقات الكبرى  ابن سعد، نظر:يُ  )11(
 .1/223في تاريخ المدينة الشريفة، جالتحفة اللطيفة السخاوي، نظر: يُ  )12(
 .9/122الثقات، جابن حبان،  )13(
 .161تقريب التهذيب، ص: ابن حجر،  )14(
 .162جامع التحصيل، للعالئي، ص: العالئي،  )15(
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قال الشيخان شعيب األرنؤوط وبشار عواد تعقيًبا على كالم ابن حجر ، و (1)كثيًرا عن كل أحد وصفه بتدليس اإلسناد النسائي وغيره"
، أما إذا كان عن تابعي فال، : "ينبغي التنبُّه أن تدليس الحسن قادٌح إذا كان عن صحابي(2)حسن البصري "أنه كثير التدليس"الفي 

التي أطال فيها في دراسة روايات الحسن: أنه  -)المرسل الخفي( -وذكر الدكتور حاتم العوني في رسالته، (3)وال بد من هذا القيِد"
طلقًا، أثبت أن تدليس الحسن ليس إال رواية المعاصر عمن لم يلقه، وهو نوع التدليس الذي ال يوجب التوقف في قبول العنعنة م

لكنه يوجب في حق من غلب عليه أن يثبت أصل السماع، وأن يعرف حصول اللقاء، ولو مرة لنتحقق من انتفاء هذا النوع من 
 .(4)التدليس: رواية المعاصر عمن لم يلقه

ث بالمعانيالذهبي عن مراسيل الحسن: "فقد قال وأما علة اإلرسال،  السخاوي: "وكان ، وقال (5)"وكان يدلِّس ويرسل ويحدِّ
"قال أحمد في رواية الفضل بن زياد: ...، و ،(7). وذكره ابن أبي حاتم في المراسيل(6)يرسل بل يدلس ومراسيله ليست بحجة"

. (9)"(8)نهما يأخذان عن كلٍّ إومرسالت إبراهيم ال بأس بها. وليس في المرسالت أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، ف
وِمن أوهى المراسيل عندهم: مراسيُل الَحَسن. وأوهى من ذلك: مراسيُل الزهري، وقتادة، وُحَميد الطويل، من صغار وقال الذهبي: "

ون مراسيَل هؤالء ُمْعَضالٍت ومنقِطعات، فإنَّ غالَب رواياِت هؤالء عن تابعيٍّ كبير، عن صحابيّ  . التابعين. وغالُب المحقِّقين َيُعدُّ
. وكالم ابن حجر واضح، (11). وقال العراقي: "ومراسيُل الحسن عنَدهم ِشْبُه الريِح"(10)َأسَقَط من إسناِده اثنين" فالظنُّ ِبُمْرِسِله أنه

 .(12)فقال: "كان يرسل كثيًرا عمن لم يلقهم بصيغة )عن( فال تحمل عنعنته على السماع"
إال إذا ثبت أنه  التابعين، وعدم قبول مراسيله، وقبوله عن الذين لم يلقهم يترجح عدم قبول تدليسه عن الصحابةوعليه:  

 ، والله أعلم.أسقط من اإلسناد صحابًيا
 
 
 
 
 
 
 
 

 أحمد مسند في البصري  الحسن بالغاتالمبحث الثاني: 
                                                             

 .24تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ص: ابن حجر،  )1(
 .161تقريب التهذيب، البن حجر، ص:  )2(
 .1/221تحرير تقريب التهذيب، جمعروف؛ األرنؤوط،  )3(
 .1/311ج العوني، المرسل الخفي انظر: )4(
 .3/26تاريخ اإلسالم، ت بشار، جالذهبي،  )5(
 .1/223التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، جالسخاوي،  )6(
 .31المراسيل، ص: ابن أبي حاتم،  )7(
" أي: س )8(  .1/113منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديث، ج عمر، واٌء كان معروفًا بالعلم والرواية أم ال."أنه كان يروي عن كلٍّ
 .1/334شرح علل الترمذي، جابن رجب،  )9(
 .91الموقظة في علم مصطلح الحديث، ص: الذهبي،  )10(
 .1/313شرح التبصرة والتذكرة، جالعراقي،  )11(
 .2/194فتح الباري، جابن حجر،  )12(
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 وفيه سبعة أحاديث من مسند أحمد بن حنبل تضمنت بالغات للحسن البصري، وهي:
َثَنا (1)لحديث األول: قال اإلمام أحمدا َثَنا َعْوف  : َحدَّ وَل اللَّه  (2)م َحمَّد  ْبن  َجْعَفٍر، َقاَل: َحدَّ ، َقاَل: َبَلَغن ي َأنَّ َرس  ، َعن  اْلَحَسن 

يَنة ، »َصلَّى الله  َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل:  ك  وا َمْشياا َعَلْيك م  السَّ اَلة  َفاَل َتْأت وَها َتْسَعْوَن، َوَلك ن  اْمش  َي ب الصَّ َفَما َأْدَرْكت ْم َفَصلُّوا، َوَما إ َذا ن ود 
وا  «.َسَبَقك ْم َفاْقض 

  نسبة البالغ إلى قائله: :أوًلا  -
 البصري لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم". للحسنظاهر البالغ أنه 

 : الحسنطرق يتصل بها بالغ ثانياا:  -
 .من حديث أبي هريرة  يتصل البالغ من وجه ثابت عن النبي 

، ُسْفَيانَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  فقد أخرجه اإلمام ابن خزيمة في صحيحه، فقال: ناه  ْبنِ  َعاِصمِ  ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَعاِوَيةُ  نا اأْلَْيِليُّ
َبْيرِ  ْبنِ  اْلُمْنِذرِ  مٌ  ثنا: َقالَ  - َلْفًظا -الزُّ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َراِفٍع، َأِبي َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُعَبْيٍد، ْبنُ  ُيوُنُس  نا اْلَقاِرُئ، اْلُمْنِذرِ  َأُبو َسالَّ
اَلةُ  ُأِقيَمتِ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  ِكيَنةُ  َوَعَلْيُكمُ  َفْأُتوَها الصَّ  .(3)«َفاَتُكمْ  َما َوَأِتمُّوا َأْدَرْكُتْم، َما َفَصلُّوا َواْلَوَقاُر، السَّ

يونس بن عبيد، عن عن  طريق معاوية بن عبد الله عن سالم بن سليمان من (4)كذلك أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبيرو 
 بنحوه. عن أبي هريرة عن أبي رافع، الحسن، 

، َغاِلبٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنُ  َأْحَمدُ  اللَّهِ  َعْبدِ  َأُبو ثنا ُسَلْيَماَن، ْبنُ  َخْيَثَمةُ  وأخرجه تمام في فوائده، فقال: َأْخَبَرَنا  ْبنُ  ُعَبْيدُ  ثنا اْلَبْغَداِديُّ
ادُ  ثنا ُعَبْيَدَة،  اللهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  اْلَحَسِن، َعنِ  ُعَبْيٍد، ْبنِ  ُيوُنَس  َعنْ  اْلَعاَلِء، ْبنُ  َعْمِرو َأُبو ثنا َزْيٍد، ْبنُ  َحمَّ
اَلةُ  ُأِقيَمتِ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ِكيَنةُ  َوَعَلْيُكمُ  َفاْئُتوَها، الصَّ  . (5)«َفَأِتمُّوا َفاَتُكمْ  َوَما َفَصلُّوا، َأْدَرْكُتمْ  َفَما َواْلَوَقاُر، السَّ

من طريق حماد بن زيد عن أبي عمرو بن العالء عن يونس بن عبيد عن  (6)وكذلك أخرجه الدراقطني في جزء أبي الطاهر
  الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، بنحوه.  

  دون ذكر ألبي رافع في السند.
 ثالثاا: تخريج الحديث وخالصة الحكم على طرقه: -

، وجاء الحديث موصواًل من لوجود بالغ الحسن البصري، والبالغ هنا إرسالضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث
 .من غير طريق صاحب البالغ أصله في الصحيحينلكن و طريق صاحب البالغ بأسانيد ضعيفة ومتكلم فيها، 

، -كما أسلفت -(8)، والعقيلي في الضعفاء(7)أخرج الحديث موصواًل من طريق صاحب البالغ: ابن خزيمة في صحيحه
م  ُسَلْيَماَن. ْبن وإسنادهما ضعيف، ألجل َسالَّ
م َأِبي الُمْنِذر َفَقاَل: "َلْيَس ِبِه بأس، َقْد ُأِنكَر َعَلْيِه َحِديث َداُود(1)ذكره ابن حبان في الثقات ، َعن (2)، و"ُسئل َأُبو َداُوَد َعن َسالَّ

 .(5)حماد ْبن زيد" صم من. وقال البخاري: "سالم أحفظ لحديث عا(4)، وقال أبو حاتم: "صدوق صالح الحديث"(3)َعاِصم ِفي القراءة"
                                                             

 (. 8466، برقم )19/329مسند أحمد، جأحمد،  )1(
 من السادسة مات سنة ست أو سبع وأربعين وله ست وثمانون. "،ثقة رمي بالقدر وبالتشيع" ،عوف بن أبي جميلة بفتح الجيم األعرابي العبدي البصري  )2(

 .933تقريب التهذيب، ص:  ابن حجر،
 .(1696) برقم ،3/22ج خزيمة، ابن ابن خزيمة، صحيح )3(
 .2/161ج الكبير، العقيلي، الضعفاء )4(
 .(1182) برقم ،2/91ج تمام، تمام، فوائد )5(
 .(43) برقم ،36: ص الطاهر، أبي الدارقطني، جزء )6(
 .(1696) برقم ،3/22ج خزيمة، ابن صحيحابن خزيمة،  )7(
 .2/161ج الكبير، الضعفاءالعقيلي،  )8(
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وقال اآلجري: "سمعت أبا  .(6)وقال الذهبي: "َثْبت" في القراءة، "ال بأس به" في الحديث، وبعضهم لم يحتج به في الحديث" .(5)زيد"
وقال ابن الجنيد: "سألت  .(7)داود يقول: سالم بن سليمان القارئ، أبو المنذر، أستاذ يعقوب، لم يكن أحد أشد على القدرية منه"

قال ابن أبي حاتم: "أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال و  .(8)«ال»يى بن معين عن سالم أبي المنذر، أثقة هو؟ قال: يح
وقد رد الذهبي على كالم ابن معين فقال: قال ابن معين: ال  .(9)سمعت يحيى بن معين وسئل عن سالم أبي المنذر فقال: ال شيء"

وقال ابن حجر: "وذكره ابن حبان في الثقات، قلت:  .(10)شيء. ويحتمل أن يكون أراد سالًما الطويل"بأس به. وعنه رواية أخرى: ال 
وقال كان يخطئ، وليس هذا بسالم الطويل، ذاك ضعيف، وهذا "صدوق"، وقال الساجي: "صدوق يهم ليس بمتقن في الحديث"، 

 .(11)قال ابن معين: "يحتمل لصدقه"
، وقال معلًقا على حديثه هذا: "الرواية فيه ثابتة (12)قال العقيلي: "ال يتابع على حديثه"ابع، الخالصة: هو صدوق يهم، ولم يت

 . (13)بغير هذا اإلسناد"
، أما إسناد (15)، والدارقطني في جزء أبي الطاهر(14)وأخرج الحديث موصواًل أيًضا من طريق صاحب البالغ: تمام في فوائده

 في األمر َبّين َوهو َكْثَرًة، ُتْحَصى ال َمَناِكيرُ  َأَحاِديُثهُ : "عدي ابن مد بن غالب، قالتمام ففيه راٍو وضاع، هو أحمد بن مح
، وكذلك قال أبو بكر أحمد بن أبي (18)، وقال في موطن: "متروك"(17)، وقال الدارقطني: "كان ضعيًفا في الحديث"(16)"الضعفاء

 "!!كلها كذب ومتونها أسانيدها َحِديث مائة أربع ِفي فنظرت َحِديثه من َعِليّ  ، وقال أبو داود السجستاني: "عرض(19)جعفر القطيعي
 .  (21)، وقال أبو بكر بن إسحاق الصبغي النيسابوري: "ممن ال أشك في كذبه"، وقال ابن ِعراق: "معروف بالوضع"(20)

 كم على اإلسناد.وأّما إسناد الدارقطني ففيه الراوي "محمد بن معمر" لم نقف له على ترجمة، فنتوقف في الح

                                                                                                                                                                                                          

 .6/916الثقات، جابن حبان،  )1(
، َواْسُم َأِبي ِهْنٍد: ِدْيَناُر بُن ُعَذاِفٍر، اإِلَماُم، ا )2( ، ِمْن َمَواِلي َبِني َداُوُد بُن َأِبي ِهْنٍد ِدْيَناِر بِن ُعَذاِفٍر الُخَراَساِنيُّ ، ُثمَّ الَبْصِريُّ ٍد الُخَراَساِنيُّ َقُة، َأُبو ُمَحمَّ لَحاِفُظ، الثِّ

 .6/326سير أعالم النبالء، جالذهبي، : ُكْنَيُته َأُبو َبْكٍر. َوُيَقالُ  -ِفْيَما ِقْيَل  -ُقَشْيٍر 
 .132ص:، لإلمام أبي داود اآلجري  أبي عبيد سؤاالتأبو داود،  )3(
 .9/234الجرح والتعديل، جابن أبي حاتم،  )4(
 .9/133التاريخ الكبير، جالبخاري،  )5(
 .239من تكلم فيه وهو موثق، ص: الذهبي،  )6(
 .142ص:، لإلمام أبي داود اآلجري  أبي عبيد سؤاالتأبو داود،  )7(
 .939، ص: ألبي زكريا يحيى بن معين سؤاالت ابن الجنيدابن معين،  )8(
 .9/234الجرح والتعديل، جابن أبي حاتم،  )9(
 .2/122ميزان االعتدال، جالذهبي،  )10(
 .9/283تهذيب التهذيب، جابن حجر،  )11(
 .2/161الكبير، ج الضعفاءالعقيلي،  )12(
 .2/161الضعفاء الكبير، جالعقيلي،  )13(
 (.1182، برقم )2/91فوائد تمام، جتمام،  )14(
 .(43) برقم ،36: ص الطاهر، أبي الدارقطني، جزء )15(
 .1/322الكامل في ضعفاء الرجال، جابن عدي،  )16(

 .6/296الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ج )17(

 .(24لمتروكون )صالدارقطني، الضعفاء وا )18(

 .6/296الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ج )19(

 .6/296الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ج )20(

 . 1/33ابن ِعراق، تنزيه الشريعة المرفوعة عن األخبار الشنيعة الموضوعة ج )21(
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ولكن الحديث جاء موصواًل من غير طريق صاحب البالغ في الصحيحين، فقد أخرجه اإلمام البخاري ومسلم في 
 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (1)صحيحهما

، َعن   َثَنا َعْوف  َثَنا م َحمَّد  ْبن  َجْعَفٍر، َحدَّ وَل اللَّه  الحديث الثاني: قال اإلمام أحمد رحمه الله: َحدَّ ، َقاَل: َبَلَغن ي َأنَّ َرس  اْلَحَسن 
ر  اْلَحَجرَ »َصلَّى الله  َعَلْيه  َوَسلََّم  ، َوف ي اْلَعاه  ب  اْلف َراش   .(2)«َقَضى َأنَّ اْلَوَلَد ل َصاح 

-  :  نسبة البالغ إلى قائله:أوًلا
 البصري لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم". للحسنظاهر البالغ أنه 

 : الحسنطرق يتصل بها بالغ ثانياا:  -
 لم نقف على وجه يتصل به بالغ الحسن البصري إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 ثالثاا: تخريج الحديث وخالصة الحكم على طرقه: -
 من جهة الحسن البصري، والبالغ هنا "إرسال"؛ ولكنه جاء من موصواًل  ى لم يرو فضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث

 طرق أخرى صحيحة؛ وأصله في الصحيحين.
، برقم 19/394(، وأخرجه أحمد في مسنده ج6818، برقم )8/163(، ج6231، )8/139أخرجه البخاري في صحيحه، ج

(، كلهم من طريق محمد بن 11133، برقم )16/136(، ج11121، برقم )16/29(، ج4312، برقم )13/123(، ج4113)
 زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(، والترمذي 3983(، )3982، برقم )6/181(، والنسائي في سننه، ج1938، برقم )2/1181وأخرجه مسلم في صحيحه، ج

برقم ، 13/189(، وأحمد في مسنده، ج2116، برقم )1/692(، وابن ماجه في سننه، ج1132، برقم )3/933في سننه، ج
 (، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه.2263)

، 3/196(، ج2921، برقم )3/122(، ج2218، برقم )3/81(، ج2133، برقم )3/39وأخرجه البخاري في صحيحه، ج
(، 6263رقم )، ب136(، ج/6294، برقم )8/133(، ج9313، برقم )3/131(، ج2293، برقم )9/9(، ج2333برقم )

(، وأبو داود في سننه، 1932، برقم )2/1181(، ومسلم في صحيحه ج2182، برقم )4/22(، ج6812، برقم )8/163ج
(، وابن ماجه في سننه، 3982، برقم )6/181(، ج3989، برقم )6/181(، والنسائي في سننه، ج2223، برقم )2/282ج
، برقم 91/992(، ج29149، برقم )91/113(، ج29186رقم )، ب91/113(، وأحمد في مسنده، ج2119، برقم )1/696ج
، برقم 93/211(، ج26111، برقم )93/138(، ج23849، برقم )93/21(، 23699، برقم )92/931(، ج29423)
 (، كلهم من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها.26143)

َثَنا َعْوٌف، َعِن اْلَحَسِن، َقاَل: َبَلَغِني َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : قال اإلمام أحمد رحمه الله: حَ الحديث الثالث َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ دَّ
اَلة  »َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ، َوالتَّْصف يق  ل لن  َساء  ف ي الصَّ  .(3)«التَّْسب يح  ل لر  َجال 

-  :  نسبة البالغ إلى قائله:أوًلا
 البالغ أنه الحسن البصري لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم". ظاهر

 : الحسنطرق يتصل بها بالغ ثانياا:  -
 لم أقف على وجه يتصل به بالغ الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 ثالثاا: تخريج الحديث وخالصة الحكم على طرقه: -
                                                             

  .(612، برقم )1/921(، ومسلم في صحيحه، ج418(، برقم )636، برقم )1/124أخرجه البخاري في صحيحه، ج )1(
 (. 11386(، برقم )298/ 16مسند أحمد )أحمد،  )2(
 (.11388(، برقم )294/ 16) ،مسند أحمدأحمد،  )3(
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موصواًل من جهة الحسن البصري، والبالغ هنا "إرسال"؛ ولكنه جاء من  ى رو لم يفضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث
 طرق أخرى صحيحة؛ وأصله في الصحيحين.

(، والنسائي في سننه، 922، برقم )1/318(، ومسلم في صحيحه، ج1213، برقم )2/63أخرجه البخاري في صحيحه، ج
، أربعتهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي سلمة، عن (2283، برقم )12/231(، وأحمد في مسنده، ج1212، برقم )3/11ج

 أبي هريرة.
، برقم 13/926(، ج2331، برقم )12/311(، وأحمد في مسنده ، ج364، برقم )2/213وأخرجه الترمذي في سننه، ج

 (، كالهما من طريق اأَلْعَمِش، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة.4681)
(، عن َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، َعْن َعْوٍف، َقاَل: 11119، برقم )16/112(، ج4383، برقم )13/334مسنده،جأخرجه أحمد في و

َثَنا ُمَحمٌَّد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َواْلَحَسِن، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:   «.َساءِ التَّْسِبيُح ِللرَِّجاِل، َوالتَّْصِفيُق ِللنِّ »َحدَّ
 وهذا إسناد موصول من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، صحيح على شرط الشيخين. 

، َقالَ  ، َعن  اْلَحَسن  َثَنا َعْوف  َثَنا م َحمَّد  ْبن  َجْعَفٍر، َقاَل: َحدَّ وَل الحديث الرابع: قال اإلمام أحمد رحمه الله: َحدَّ : َبَلَغن ي َأنَّ َرس 
َي َفَأَكَل َوَشر َب َفْلي ت مَّ َصْوَمه  َفإ نَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َأْطَعَمه  َوسَ »َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل: اللَّه  َصلَّى الله   ك ْم َصائ ماا َفَنس   .(1)«َقاه  إ َذا َكاَن َأَحد 

-  :  نسبة البالغ إلى قائله:أوًلا
 ه عليه وسلم".ظاهر البالغ أنه الحسن البصري لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الل

 : الحسنطرق يتصل بها بالغ ثانياا:  -
 لم أقف على وجه يتصل به بالغ الحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

 ثالثاا: تخريج الحديث وخالصة الحكم على طرقه: -
موصواًل من جهة الحسن البصري، والبالغ هنا "إرسال"؛ ولكنه جاء  ى لم يرو فضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث

 من طرق أخرى صحيحة؛ وأصله في الصحيحين.الحديث 
، برقم 2/814(، ومسلم في صحيحه، ج6664، برقم )8/136(، ج1433، برقم )3/31أخرجه البخاري في صحيحه،ج

(، وأحمد في مسنده، 1623، برقم )1/333في سننه، ج (، وابن ماجه2348، برقم )2/313(، وأبو داود في سننه، ج1133)
(، خمستهم من طريق محمد بن سيرين، 11663، برقم )16/384(، ج11364، برقم )16/291(، ج4984، برقم )13/246ج

 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
َثَنا م َحمَّد  ْبن  َجْعَفٍر، َقاَل: وَل  الحديث الخامس: قال اإلمام أحمد رحمه الله: َحدَّ ، َقاَل: َبَلَغن ي َأنَّ َرس  ، َعن  اْلَحَسن  َثَنا َعْوف  َحدَّ

َبار  »اللَّه  َصلَّى الله  َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل  ن  ج  َبار  (2)اْلَمْعد  َبار  (3)، َواْلَعْجَماء  ج   .(1)«(5)، َوف ي الر  َكاز  اْلخ م س  (4)، َواْلب ْئر  ج 

                                                             

 (.11342، برقم )16/231مسند أحمد، جأحمد،  )1(
ُت َأْو َيْسَتْأِجُر ُأَجَراَء َيْعَمُلوَن ِفيَها َفَيَقُع َعَلْيِهْم َفَيُموُتوَن َفَمْعَناُه َأنَّ الرَُّجَل َيْحِفُر َمْعِدًنا ِفي ِمْلِكِه َأْو ِفي َمَواٍت َفَيُمرُّ ِبَها َمارٌّ َفَيْسُقُط ِفيَها َفَيُمو  )اْلَمْعِدُن ُجَباٌر(: )2(

 .223-11/226ج حيح مسلم بن الحجاج،النووي، المنهاج شرح ص َفاَل َضَماَن ِفي َذِلَك.
َيِت اْلَبِهيَمُة َعْجَماَء أِلَنََّها اَل َتَتَكلَُّم َواْلُجَباُر بِ ُجَبارُ  اءُ مَ جْ )العَ  )3(  النووي، المنهاج َضمِّ اْلِجيِم َوَتْخِفيِف اْلَباِء اْلَهَدُر.(: بالمد هي ُكلُّ اْلَحَيَواِن ِسَوى اآْلَدِميِّ َوُسمِّ

 .223-11/226سلم بن الحجاج، جم صحيح شرح
ْتَلُف َفاَل َضَماَن. َفَأمَّا ِإَذا َحَفَر اْلِبْئَر ِفي َطِريِق اْلُمْسِلِميَن َأْو ِفي ِمْلِك )اْلِبْئُر ُجَباٌر(: َمْعَناُه َأنَُّه َيْحِفُرَها ِفي ِمْلِكِه َأْو ِفي َمَواٍت َفَيَقُع ِفيَها ِإْنَساٌن َأْو َغْيُرُه َويَ  )4(
النووي،  َحاِفِر، َوِإْن َتِلَف ِبَها َغْيُر اآْلَدِميِّ َوَجَب َضَماُنُه ِفي َماِل اْلَحاِفِر.ْيِرِه ِبَغْيِر ِإْذِنِه َفَتِلَف ِفيَها ِإْنَساٌن َفَيِجُب َضَماُنُه َعَلى َعاِقَلِة َحاِفِرَها َواْلَكفَّاَرُة ِفي َماِل الْ غَ 

 .223-11/226ج مسلم بن الحجاج، صحيح شرح المنهاج
 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، َجاِهِليَِّة.)َوِفي الرَِّكاِز اْلُخُمُس(: َفِفيِه َتْصِريٌح ِبُوُجوِب اْلُخُمِس ِفيِه َوُهَو َزَكاٌة ِعْنَدَنا َوالرَِّكاُز ُهَو دفين الْ  )5(
 .223-11/226ج
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-  :  نسبة البالغ إلى قائله:أوًلا
 ظاهر البالغ أنه الحسن البصري لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ا -  : الحسن بالغ بها يتصل طرق : ثانيا
 .وسلم عليه الله صلى النبي إلى الحسن بالغ به يتصل طريق على أقف لم
 :طرقه على الحكم وخالصة الحديث تخريج: ثالثاا -

موصواًل من جهة الحسن البصري، والبالغ هنا "إرسال"؛ وقد جاء  ى لم يرو فضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث
، (4)، ومسند الحارث(3)مسند إسحاق بن راهويهو ، (2)الحديث في غير المسند "مرساًل" بصيغة "عنعنة"، جاء في سنن أبي داود

َثَنا ،(5)ومصنف ابن أبي شيبة َثَنا َأيُّوَب، ْبنُ  َيْحَيى قال أبو داود: َحدَّ َكازُ : " َقالَ  اْلَحَسِن، َعنِ  ِهَشاٍم، َعنْ  اْلَعوَّاِم، ْبنُ  َعبَّادُ  َحدَّ : الرِّ
 ." اْلَعاِديُّ  اْلَكْنزُ 

 .من طرق أخرى موصولة؛ وأصله في الصحيحين الحديثوجاء  
برقم ، 3/1339(، ومسلم في صحيحه، ج6412، برقم )4/12(، ج1944، برقم )2/131أخرجه البخاري في صحيحه، ج

(، والنسائي في 9343، برقم )9/146(، ج3183، برقم )3/181(، وأبو داود في سننه، ج1211، برقم )3/1333(، ج1211)
(، والترمذي في سننه ، 2314، برقم )2/834(، وابن ماجه في سننه، ج2942، برقم )3/93(، ج2943، برقم )3/99سننه، ج

(، سبعتهم َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن 2932، برقم )12/923(، ج2239برقم ) ،12/146(، وأحمد في مسنده، ج692، برقم )3/23ج
 َعْبِد الرَّْحَمِن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه.

 َعْنُه.(، َعْن َأِبي َحِصيٍن، َعْن َأِبي َصاِلٍح، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه 2333، برقم )3/111وأخرجه البخاري في صحيحه، ج
، 13/131(، ج4113، برقم )19/331(،  وأخرجه أحمد في مسنده، ج6413، برقم )4/12وأخرجه البخاري في صحيحه، ج

 (، كالهما َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِزَياٍد، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه.4322، برقم )13/184(، ج4266برقم )
 ، في مسند اإلمام أحمد بالغ.متصلبإسناد محمد بن سيرين  تابعهوقد 

، َقالَ  ، َعن  اْلَحَسن  َثَنا َعْوف  َثَنا م َحمَّد  ْبن  َجْعَفٍر، َقاَل: َحدَّ وَل الحديث السادس: قال اإلمام أحمد رحمه الله: َحدَّ : َبَلَغن ي َأنَّ َرس 
اَعة  حَ »اللَّه  َصلَّى الله  َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل:  وم  السَّ ْعرَ ًَل َتق  ل وَن الشَّ ا َيْنَتع  ْنَس (6)تَّى ت َقات ل وا َقْوما ، خ  وه  َراَض اْلو ج  ، َوَحتَّى ت َقات ل وا َقْوماا ع 

م  اْلَمَجانُّ اْلم ْطَرَقة   ، َكَأنَّ و ج وَهه  َغاَر اأْلَْعي ن  ، ص   .(8)«(7)اأْل ن وف 
-  :  نسبة البالغ إلى قائله:أوًلا

 لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم".ظاهر البالغ أنه الحسن البصري 
 : الحسنطرق يتصل بها بالغ ثانياا:  -

                                                                                                                                                                                                          

 (.11349، برقم )16/231مسند أحمد، أحمد،  )1(
 (، وقال األلباني: 3186، برقم )3/181سنن أبي داود، جأبو داود،  )2(
 (، صحيح مقطوع.311، برقم )1/991مسند إسحاق بن راهويه، جإسحاق،  )3(
 (.324، برقم )323/ 2مسند الحارث، جالحارث،  )4(
 (.11226، برقم )2/936مصنف ابن أبي شيبة، جابن أبي شيبة،  )5(
 َكَمال ُمَراده َأن يْحَتمل َوقد شعر، وقد يحتمل أن مراده كمال شعورهم ووفورها حتى يطؤنها بأقدامهم، من مضفورة حبال من نَعالهمْ  َأي الّشْعر" "ينتعلون  )6(

 .1/146فتح الباري، جبأقادامهم". ابن حجر،  يطؤنها َحتَّى ووفورها ُشُعورهمْ 
َرَسةَ  اْلُمْطَرَقُة": "يعني اْلَمَجانُّ ")7(  وقعت إذا الطائر جناح وأطرق  َخصيف، على َخصيًفا صير إذا النعل طارق : يقال. به ألبست أي بالعَقب، أطرقت التي التِّ

 .3/321المعلم بفوائد مسلم، ج. المازري، "بعض على بعضها وقع إذا إطراق ريشها وفي فألبستها تحتها التي على ريشة
 (.11346، برقم )16/231مسند أحمد، أحمد،  )8(
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 .من حديث عمرو بن َتغلب  يتصل بالغ الحسن من وجه ثابت عن النبي 
َثَنا َثَنا النُّْعَماِن، َأُبو أخرج البخاري في صحيحه، قال: َحدَّ َثَنا: َيُقولُ  الَحَسَن، َسِمْعتُ : َقالَ  َحاِزٍم، ْبنُ  َجِريرُ  َحدَّ  ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ

اَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ  ِإنَّ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلَّى النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  َتْغِلَب، َعِر، ِنَعالَ  َيْنَتِعُلونَ  َقْوًما تَُقاِتُلوا َأنْ  السَّ اَعةِ  َأْشَراطِ  ِمنْ  َوِإنَّ  الشَّ  َأنْ  السَّ
 .(1)«الُمْطَرَقةُ  الَمَجانُّ  ُوُجوَهُهمُ  َكَأنَّ  الُوُجوِه، ِعَراَض  َقْوًما تَُقاِتُلوا

من طريق الحسن البصري، عن َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب، ، كلهم (5)وأحمد، (4)ابن أبي شيبةو  ،(3)ماجه ابن، و (2)وكذلك أخرجه البخاري 
 .عن النبي صلى الله عليه وسلم

 الحكم على طرقه:ثالثاا: تخريج الحديث وخالصة  -
لوجود بالغ الحسن البصري، والبالغ هنا إرسال، وجاء الحديث موصواًل من ضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث

 بأسانيد صحيحة في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيرهما.  -كما تبين سابًقا -طريق صاحب البالغ
َثنَ  ، َقاَل: َبَلَغن ي َأنَّ الحديث السابع: قال اإلمام أحمد رحمه الله: َحدَّ ، َعن  اْلَحَسن  َثَنا َعْوف  ا َرْوح ، َوم َحمَّد  ْبن  َجْعَفٍر، َقاًَل: َحدَّ

وَل اللَّه  َصلَّى الله  َعَلْيه  َوَسلََّم َقاَل:  َدةا َبْيَن َأْهل  اأْلَرْ »َرس  اَئة  َرْحَمٍة، َوإ نَّه  َقَسَم َرْحَمةا َواح  ْم، ل لَّه  َعزَّ َوَجلَّ م  ْم إ َلى آَجال ه  َعْته  ، َفَوس  ض 
ْحَمَة الَّت ي َقَسَمَها  َْول َيائ ه ، َواللَّه  َعزَّ َوَجلَّ َقاب ض  ت ْلَك الرَّ يَن َرْحَمةا أل  يَن َوَذَخَر ت ْسَعةا َوت ْسع  َبْيَن َأْهل  اأْلَْرض  إ َلى الت  ْسع  َوالت  ْسع 

َْول   اَئَة َرْحَمٍة أل  ل َها م  َياَمة  َفي َكم   اَلس  ك اَله َما َعْن « َيائ ه  َيْوَم اْلق  يَن، َوخ  ير  يث  م َحمَّد  ْبن  س  َثن ي ب َهَذا اْلَحد  يث ه : َوَحدَّ َقاَل: م َحمَّد  ف ي َحد 
ْثَل َذل َك"  .(6)َأب ي ه َرْيَرَة، َعن  النَّب ي   َصلَّى الله  َعَلْيه  َوَسلََّم م 

-  :  قائله:نسبة البالغ إلى أوًلا
 ظاهر البالغ أنه الحسن البصري لقوله: "بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ا -  : الحسن بالغ بها يتصل طرق : ثانيا
 .وسلم عليه الله صلى النبي إلى الحسن بالغ به يتصل طريق على نقف لم
 :طرقه على الحكم وخالصة الحديث تخريج: ثالثاا -

الحديث موصواًل من جهة الحسن البصري، والبالغ هنا "إرسال"؛ وجاء  ى لم يرو فضعيف من هذا الوجه؛  اإلمام أحمد حديث
كذلك من طرق  حديث، وجاء ال(7)بالمتن نفسهمن طريق ُمَحمَُّد ْبُن ِسيِريَن، َوِخاَلٌس، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، وهو على شرط الشيخين، وهو 

 أخرى موصولة.
، 6964، برقم )8/44صحيحه، جأخرجه البخاري في  (، من طريق َعْمِرو ْبِن َأِبي َعْمٍرو، َعْن َسِعيِد ْبِن َأِبي َسِعيٍد الَمْقُبِريِّ

 َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه.
(، من طريق 2232، برقم )9/2118، جه(، وأخرجه مسلم في صحيح6111، برقم )8/8أخرجه البخاري في صحيحه، جو 

، َأْخَبَرِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب، أنا َأُبو ُهَرْيَرَة.الزُّ   ْهِريِّ
(، وأخرجه 9243، برقم )2/1933(، وأخرجه ابن ماجه في سننه، ج2232، برقم )9/2118أخرجه مسلم في صحيحه، ج

 َرَة.(، من طريق َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح، َعْن َأِبي ُهَريْ 4614، برقم )13/323أحمد في مسنده، ج
                                                             

 .(2422) برقم( 9/93) البخاري، البخاري، صحيح )1(
 .(3342) برقم ،9/142ج البخاري، البخاري، صحيح )2(
 .(9148) برقم ،2/1322ج ابن ماجه، سنن ابن ماجه، )3(
 .(231) برقم ،2/232ج ابن أبي شيبة، مسند ابن أبي شيبة، )4(
 .(21622) برقم ،39/222ج ،(21629) برقم ،39/226ج أحمد، مسند أحمد بن حنبل، )5(
 (.11621، برقم )16/341مسند أحمد، جأحمد،  )6(
 (.183، برقم )1/123المستدرك على الصحيحين، جالحاكم، انظر:  )7(
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َأِبي َجِميَلَة، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ابن (، من طريق َعْوُف 2624، برقم )9/226وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ج
 .ِسيِريَن، َوِخاَلس، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  عن(، من طريق َعْوٌف، 183، برقم )1/123جوفي  ،ِسيِريَن، َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 

 الخاتمة
 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

 :النتائج :  أوًلا
من طرق أداء الحديث يستعملها الراوي في حال إسقاط الواسطة بينه وبين من ُيبلغه عنه الحديث، ومن  ةالبالغات هي طريق -1

 أشهر صيغها قول الراوي: "بلغني عن فالن كذا.
واة الساقطين من البالغات من قبيل الحديث المنقطع عند المحدثين، واألصل فيها  -2 الضعف النقطاع إسنادها أواًل، ولجهالة الرُّ

 بالصحة أو الحسن أو الضعف. فإنها تدرس ويحكم عليها   ، إال إذا وجد لهذه البالغات أصواًل ولها أسانيداإلسناد ثانًيا
 الصحابة عن تدليسه قبول عدم د أئمة التابعين، وهو إمام ثقة كان يدلس ويرسل، والراجح الحسن البصري إمام البصرة وأح -3

 صحابًيا كما في الحديث السادس. اإلسناد من أسقط أنه ثبت إذا إال مراسيله قبول وعدم التابعين، عن وقبوله يلقهم لم الذين
: "بلغني أن رسول الله صلى يقول فيها الحسن البصري  بالغات الحسن البصري في مسند اإلمام أحمد سبعة، وكلها مراسيل، -9

 .الله عليه وسلم"
األحاديث التي فيها بالغات الحسن البصري كلها أحاديث متصلة اإلسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما اتصلت من  -3

 طريق صاحب البالغ نفسه أو من طريق غيره.
حديثان، الحديث األول جاء بأسانيد ضعيفة ومتكلم فيها من : نفسه البالغ صاحب طريق من المتصلة البالغات عدد وصل -6

طريق صاحب البالغ، وأصله في الصحيحين من غير طريق صاحب البالغ، والحديث السادس جاء بأسانيد صحيحة في 
َثَنا". َتْغِلَب بلفظ  بن صحيح البخاري ومسند أحمد وغيره من طريق صاحب البالغ وقد صرح بسماعه من الصحابي عمرو  "َحدَّ

ولكن كلها أحاديث مقبولة  أحاديث، خمسة: البالغ صاحب طريق غير أخرى  طرق  من المتصلة البالغات عدد وصل -2
  صحيحة وأصلها في الصحيحين.

 
 :ثانياا: التوصيات 

 االهتمام بالدراسات التطبيقية المتعلقة بعلوم الحديث النظرية. -1
 تفيد االنقطاع في اإلسناد ودراستها.جمع بألفاظ البالغ غير الصريحة والتي  -2
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 المصادر والمراجع
تحقيق: د. حسين أحمد  الحارث، بغية الباحث عن زوائد مسندم(، 1442-ه1912ابن أبي أسامة، الحارث بن محمد، )

 ، المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية.1الباكري، ط
الهند: طبعة مجلس دائرة  -، حيدر آباد الدكن1ط الجرح والتعديل،م(، 1432-هـ1221ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، )

 المعارف العثمانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
 تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني، بيروت: مؤسسة الرسالة. المراسيل،ه(، 1342ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، )

تحقيق:  معرفة أنواع علوم الحديث، وي عرف بمقدمة ابن الصالح،م(، 1486 -هـ 1916عبد الرحمن، )ابن الصالح، عثمان بن 
 .نور الدين عتر، )د. ط(، سوريا: دار الفكر، بيروت: دار الفكر المعاصر

بيروت: ، 1تحقيق : السيد شرف الدين أحمد، ط الثقات،م(، 1423 -ه1343محمد بن حبان، أبو حاتم التميمي، )ابن حبان، 
 دار الفكر.

تحقيق: د.  تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، م(،1483-ه1913ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، )
 ، عمان: مكتبة المنار.1عاصم بن عبدالله القريوتي، ط

 وريا: دار الرشيد.، س1تحقيق: محمد عوامة، ط تقريب التهذيب،(، 1486 – 1916ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، )
 الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. -، حيدر آباد الدكن1ط تهذيب التهذيب،ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني، 

 )د. ط(، بيروت: دار المعرفة.فتح الباري،  هـ(،1324ابن حجر، أحمد بن علي، )
محمد مصطفى األعظمي، )د. ط(، بيروت: المكتب  تحقيق: صحيح ابن خزيمة،ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، )د. ت(، 

 اإلسالمي.
 تحقيق: إحسان عباس. )د. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.ت(.  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد. )د. ،ابن خلكان

 ط(. بيروت: دار صادر.
تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي،  راهويه، بن إسحاق مسندم(، 1441 -ه1912ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم، )

 المدينة المنورة: مكتبة اإليمان.
 -، الزرقاء1تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد، ط شرح علل الترمذي،م(، 1482-ه1912ابن رجب، عبد الرحيم بن أحمد، )

 األردن: مكتبة المنار.
 ، بيروت: دار صادر.1إحسان عباس، طتحقيق: الطبقات الكبرى، م(، 1468ابن سعد، محمد بن سعد، )

، 1تحقيق: علي محمد البجاوي، ط اًلستيعاب في معرفة األصحاب، م(1992-هـ1112ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، )
 بيروت: دار الجيل.

 علي، الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق ،الكامل في ضعفاء الرجال (.م1442ـ-ه1918)عبد الله بن عدي الجرجاني ابن عدي، 
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1ط، سنة أبو الفتاح عبد، معوض محمد

 عبد الوهاب تحقيق: عبد الموضوعة، الشنيعة األخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيهه(، 1344ابن ِعراق، علي بن محمد، )
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1الغماري، ط الصديق محمد الله عبد, اللطيف
 )د. ط(،عبد السالم محمد هارون، تحقيق:  معجم مقاييس اللغة،م(، 1424-هـ1344)، أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس، 

 بيروت: دار الفكر. 
 ، )د. م(، إحياء التراث العربي. 1تحقيق: علي شيري، ط البداية والنهاية،(، م1488 -هـ1918ابن كثير، إسماعيل بن عمر )
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 -دار إحياء الكتب العربية تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، مصر: ماجه، ابن سننابن ماجه، محمد بن يزيد، )د. ت(، 
 فيصل عيسى البابي الحلبي.

تحقيق: أحمد محمد نور  سؤاًلت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين،م(، 1488 -هـ1918ابن معين، يحيى بن معين، )
 سيف، المدينة المنورة: مكتبة الدار.

 ، بيروت: دار المعرفة.1ط تحقيق: عبد الله الليثي، مسلم، صحيح رجاله(، 1912أحمد بن علي، ) َمْنُجوَيه، ابن
  ، بيروت: دار صادر.3ط ،لسان العرب، (هـ1919)محمد بن مكرم األنصاري، ابن منظور، 

 الرياض: مكتبة الرشد. ،1تحقيق: كمال يوسف الحوت، ط شيبة، أبي ابن مصنفهـ(، 1914أبو بكر بن أبي شيبة، )
 فريد بن وأحمد العزازي  يوسف بن تحقيق: عادل ،شيبة أبي ابن مسندم(، عبد الله بن محمد، 1442أبو بكر بن أبي شيبة، )

 ، الرياض: دار الوطن.1المزيدي، ط
: تحقيق السجستاني، داود لإلمام أبي اآلجري  عبيد أبي سؤاًلت ،(م2111-هـ1931) األشعث، بن سليمان السجستاني، داود أبو

 القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ،1ط أبو عمر محمد بن علي األزهري،
بيروت:  -الحميد، )د. ط(، صيداتحقيق: محمد محيي الدين عبد  داود، أبي سننأبو داود، سليمان بن األشعث، )د. ت(، 

  المكتبة العصرية.
 ط(، )د. م(: دار الفكر العربي.  )د. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،هـ(، 1913أبو شهبة، محمد بن محمد، )

وآخرون،  مرشد، األرنؤوط وعادل تحقيق: شعيب حنبل، بن أحمد مسندم(، 2111-هـ1921أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، )
 بيروت: مؤسسة الرسالة.، 1ط

اإلسالمية،  الجامعة فلسطين، مجلة -غزة البخاري، صحيح في وإدراجاته الزهري  اإلمام بالغاتم(، 2111األسود، سميحة حسن )
 المجلد التاسع عشر، العدد الثاني.

ن األلباني، تاريخ االطالع موقع اإلمام المحدث محمد ناصر الدي، (1) الشريط جدة، فتاوى  سلسلةاأللباني، محمد ناصر الدين، 
 . www.alalbany.netم، الموقع: 2/11/2114

، )د. م(: دار طوق 1تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط صحيح البخاري،ه(، 1922البخاري، محمد بن إسماعيل، )
 النجاة.
 الدكن: دائرة المعارف العثمانية. -)د. ط(، حيدر آباد ،الكبير التاريخ)د. ت(، محمد بن إسماعيل، البخاري، 

، بيروت: دار الكتب 3تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط السنن الكبرى،م(، 2113 -هـ1929البيهقي، أحمد بن الحسين، )
 العلمية.

 ض: مكتبة الرشد.، الريا1تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط الفوائد،هـ(، 1912تمام، تمام بن محمد، )
 ، بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.1ط تحرير علوم الحديث، م(،2113-هـ1929) ،الجديع، عبد الله بن يوسف

، بيروت: دار 2تحقيق: السيد معظم حسين، ط معرفة علوم الحديث،م( 1422-هـ1342الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، )
 الكتب العلمية. 
، عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق ،المستدرك على الصحيحين، (م1441–ه1911) ،الله عبد بن محمد الحاكم النيسابوري،
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 الدعوة. دار

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.alalbany.net/


 ودراسة جمع: أحمد مسند في البصري  الحسن بالغات  عبد الله مقاط، أحمد عودة

   

 

44 
 

IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 
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 بيروت: دار الكتب العلمية.الموجود، 
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 الغرب اإلسالمي.دار 
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، بيروت: دار الكتب 1ط الشريفة، المدينة تاريخ في اللطيفة التحفةم(، 1443-ه1919السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، )
 العلمية.
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)رسالة  ،الكتب الستةالزهري وإدراجاته في  ابن شهاببالغات م(، 2112 -هـ1938شيخون محمد، عبد الحميد عبد الرزاق، )
 جامعة اإلسكندرية. -دكتوراه غير منشورة(، إشراف: أ.د. ناهد أحمد الشعراوي، د. ماجدة أحمد سليمان، مصر: كلية اآلداب
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 ، المدينة المنورة: المكتبة السلفية.1عثمان، ط
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، 1تحقيق: عبد اللطيف الفهيم، ماهر الفحل، ط والتذكرة، التبصرة شرحم(، 2112-ه1923العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، )
 لبنان: دار الكتب العلمية.  -بيروت

، بيروت: دار المكتبة 1تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ط الكبير، الضعفاءم(، 1489- هـ1919محمد بن عمرو، )العقيلي، 
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 .عالم الكتب

 ، )د. م(: وقف السالم.1ط ،منهج اإلمام أحمد في إعالل األحاديثم(، 2113 -هـ  1923عمر، بشير علي، )
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 ، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع.1، طالحسن البصري 
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.2ط تحقيق: أكرم ضياء العمري، والتاريخ، المعرفةم(، 1481 -ه1911فيان، )الفسوي، يعقوب بن س

لبنان:  -، بيروت8تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، ط القاموس المحيط،(، م2002 -هـ1121الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، )
  مؤسسة الرسالة.

، تحقيق: د. شرح صحيح مسلم الم َسمَّى إكمال المعلم بفوائد مسلمم(، 1991 -هـ1119القاضي عياض، عياض بن موسى، )
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 البشائر اإلسالمية.

 تحقيق: محمد الشاذلي النيقر، )د. ط(، تونس، الدار التونسية للنشر. مسلم، بفوائد المعلمم(، 1441، محمد بن علي، )المازري 
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 محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ط(، بيروت: دار إحياء التراث العربي.تحقيق:  صحيح مسلم،مسلم، مسلم بن الحجاج، )د. ت(، 

 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.1ط التهذيب، تقريب تحريرم(، 1442-ه1912معروف، بشار عواد؛ األرنؤوط، شعيب، )
لبنان: دار  -، بيروت1ط النقاد، المحدثين تطبيقات ضوء في الحديث علومم(، 2113 -ه1923المليباري، حمزة بن عبد الله، )

 ابن حزم.
 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.2ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،هـ(، 1342النووي، يحيى بن شرف، )
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