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Abstract 
 Allah Almighty has specified persons  from among the people  

in every age to protect His foremost religion, Islam.These persons are 

called the Ulama or the scholars of Islam.The second source of 

Sharia'' Hadith ''got the  Divine support as is revealed from the 

Islamic History. Numeroius scholars contributed this knowledge by 

offering their whole life and rendering heavy sacrifices.They 

introduced the principles to scritnize the narrations of The Holy 

Prophet(Peace be upon him)and make them free from any doubt and 

suspecion. 

 No doubt they have succeeded in providing a relaible 

collection of Hadith  to the coming generation.But beside thier 

remarkable achievements, some mistakes have taken place especailly 

in the last peroid of their age.This oversight occured unintentionally 

which can be taken a huminitic featrure.The later scholars of Hadith 

have pointed out these mistakes to inform the Ummah. 

 Among these scolars one is Imam Wakie Bin Al Jarah, a 

prominent and confidant figure of Hadith.In this article, we have 

attempted to bring before the oversights of Imam Wakie Bin Jarah 

occured in the knowledge of Hadith.  
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وعلومه من أعظم العلوم بل هو من أجل العلوم بعد العلم بالقرآن الكرمي  العلم باحلديث النبوي  
إطالقاً، ألنه جوهر ومنبع للطريق املستقيم، ومما ال شك أن احلديث النبوي مل يدون تدوينًا خاصًا رمسيا يف 

اعتناء كبريا  عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يف عهد الصحابة، ألجل هذا قد اعتىن به العلماء املتقدمون
حىت ال يدخل يف األحاديث النبوية ما ليس منها، وأنشأوا هلذا الغرض علمًا جليًال وهو علم احلديث درايًة 

عرف به صحة احلديث وضعفه وبه ليوتأيت حتته علومًا كثرية منها علم علل احلديث، وهو علم جليل القدر 
ع من أدق العلوم وأكثرها تشعباً، والعلماء اجلهابذة قد حيصل معرفة قبول األخبار واآلثار، والعلم ذا النو 

اطلعوا على األحاديث وحيكمون عليها بالوهم واخلطإ وهذا اإلطالق ال ينبين على هواهم بل لديهم قرائن 
عرفة ملو ودالئل، وهذا ال يظهر لكل أحد إال ملن أعطاه اهللا فهما واسعًا وادراكًا دقيقًا ملعرفة علل األسانيد 

ويف تعليل األحاديث باخلطأ والوهم خيتلف النقاد فمنهم من . حوال الرواة وصفامأاحلديث وخمارجها و طرق 
يف  علل الوهم واخلطإ سواء جاء يرى هذا االختالف خطأ ومنهم ال يراه ، وهذا التعليل يشمل مجيع أنواع

                                                 

i        محاضر، مركز الدراسات الدينية،  جامعة كوهات  
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ء يف املسائل املتفرعة ألن الفقه السند أو يف املنت أو تصحيف أو حتريف، وهلا أثر كبري يف اختالف الفقها
جزءًا كبريًا منه مثرة احلديث، وال خيفى على كل ذي علم أن احلديث النبوي الشريف أحد املراجع األساسية 

األوهام فكما قلنا أن هذه  ،�� للتشريع اإلسالمي، وهذا البحث يشمل على أوهام اإلمام وكيع بن اجلراح
يف الفروع الفقهية فال يعترب االطالع على هذه األوهام عيباً يف شرفهم وعزهم ألن واألحاديث املنتقدة هلا أثر كبري 

الضعف البشري ال حيفظ منه أحد من املخلوقات والعصمة هللا ولرسوله وما سوىهما فالناس على تفاوت يف اخلطإ 
   :وقال ابن املباركوالوهم بني تكثري وتقليل، ومل حيفظ من الوهم عامل جليل من الشيوخ على حفظهم وضبطهم 

  "1من الصحابة يف روايام؟ مجاعةً و  عائشةُ  تْ ومن يسلم من الوهم، وقد ومهّ "
  2"هذه شافع وقد نهانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نأخذ شافعا " : المسألة األولى 

  :هذه الرواية رواها اثنان من الرواة ، ومها روح بن عبادة ووكيع   
 شعبة، بن مسلم عن سفيان، أيب بن عمرو عن إسحاق، بن زكريا فعن طريق: عبادة أما رواية روح بن 

  .4فذكره ،ثفنة بن مسلم عن سفيان، أيب بن عمرو عن إسحاق، بن كرياز  فعن طريق: وأما رواية وكيع .3فذكره
والتعديل بعد الدراسة جند أن مدار السند على زكريا بن إسحاق وهو موثق حمتج به عند علماء اجلرح 

، واختلف عليه يف سند هذا احلديث على طريقني يف اسم الراوي فروح بن عبادة يذكر مسلم بن 5فوثقوه
، بدًال عن مسلم بن شعبة، فروح بن عبادة ثقة عند أئمة اجلرح "ابن ثفنة"شعبة وخالفه اإلمام وكيع فيه فذكر 

، وتعقبه اإلمام الذهيب وأنكر 7ه يف السندغري ابن مهدي فتكلم فيه بسبب ومه 6والتعديل واعتمدوا عليه
ويف اجلانب اآلخر جند اإلمام وكيع قد خالفه وهو أيضاً ثقة ثبت حافظ .، فاحلاصل أنه ثقة عند اجلميع8عليه

وروايتهما على درجة واحدة يف القبول وال جند القرينة  ، فكالمها ثقتان9امام يف احلديث بل يف اجلرح والتعديل
 ورواه: 10غري أننا وجدنا متابعاً لرواية روح وهو أبو عاصم كما أشار إليه اإلمام أبو داؤد، وقال للرتجيح بينهما

مثل رواية ابن عبادة، فنأيت إىل أيب عاصم وهو أيضاً من الثقات  "شعبة بن مسلم" عن زكريا عن عاصم، أبو
  :وهام وكيع ألمورٍ ، فيتقوي به رواية روح ونرجح روايتهما ونعد هذا من أ11األثبات وحمتج به

إن رواية زكريا بن إسحاق من طريق مسلم بن شعبة مروية من اثنني من الرواة الثقات ومها أشد قوة يف  .1
 .التوثيق من وكيع باتيانه عن مسلم بن ثفنة

علم من صنيع اإلمام النسائي أنه أيضاً يرجح رواية روح وأيب عاصم فأنكر على طريق اإلمام وكيع بعد سرد  .2
  .12عن طريقه الرواية

  .13إن اإلمام أمحد قد صرّح بتخطئة اإلمام وكيع يف هذا السند .3
 .14إن اإلمام الدارقطين أشار إىل وهم اإلمام وكيع يف عزو هذا السند بذكر مسلم بن ثفنة .4
 .15تابعهم اإلمام البيهقي بل قد عزا وهم اإلمام وكيع إىل غريه من احلفاظ واألئمة .5
 . 16اإلمام أبو نعيم ورجح طريق روح بن عبادةوكذلك جاء ذا الطريق  .6

  .فعرفنا من هذا كله أن اإلمام وكيع مع جاللة شأنه ورفيع قدره قد أخطأ يف اسم هذا الراوي
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: عرفة إلى منى من غاديان وهما مالك، بن أنس سأل أنه الثقفي، بكر أبي بن محمد" عن         :المسألة الثانية

 عليه، ينكر فال منا، المهل يهل كان :قال ؟صلى اهللا عليه وسلم  اهللا رسول مع اليوم، هذا في تصنعون كنتم كيف

  ."عليه ينكر فال المكبر، ويكبر

  : فهذه الرواية مروية عن مالك بن أنس واختلف عليه يف السند على طريقني  
الطريق يرويه اجلماعة فهذا . 17مالك بن أنس سأل أنه الثقفي بكر أيب بن حممد عنمالك : الطريق األول 

 بن مطرفو  بكر بنوحيىي بن حيىي  التنيسيوأبو نعيم وعبد اهللا بن يوسف  سلمة بن منصوروهم ابن مهدي و 
 حممد الشافعيو  الرازي سليمان بن إسحاقو  بكر أيب بن أمحدو  وهب بن اهللا عبد وهب ابنو  والقعنيب اهللا عبد
  .، وكلهم ثقات كما يُعرف من أحواهلم18إدريس بن

، فبعد الدراسة جند أن اجلماعة من الثقات رووا عن اإلمام مالك من طريق 19أما الطريق الثاين فريويه وكيع
حممد بن أيب بكر الثقفي واإلمام وكيع خالفهم فريوي عن اإلمام مالك عن عبيد اهللا بن أيب بكر الثقفي 

الثقات، وإليه أشار اإلمام أمحد بن  وخالف اجلماعة" ابن أيب بكر الثقفي"فيظهر جليا بأنه أخطأ يف اسم 
  .20حنبل يف كتابه العلل ومعرفة الرجال

  ."يشكنا فلم الرمضاء، في الصالة صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول إلى شكونا"        :المسألة الثالثة

  21فذكره قال خباب، عن وهب، بن سعيد عن إسحاق، أيب عنطريق اجلماعة الثقات : للرواية طريقان    
 بن وشعبة الثوريفهؤالء الذين يروون الرواية بالوجه األول هم مثانية رواة وكلهم من الثقات املتقنني، ومنهم 

 بن الرحيلو  زائدة أيب بن زكرياو  احلنفي سليم بن سالمو  السبيعي إسحاق أيب بن يونسو  معاوية بن وزهري احلجاج
 .  23أم على درجة القبول وخالفهم وكيع الطريق الثاين ، فعرفنا من أحواهلم22النخعي اهللا عبد بن شريكو  معاوية

فجلة من العلماء املتقنني الثبات رووا بالوجه األول واألعمش يرويه بالوجه الثاين ويروي عنه وكيع فأخطأ فيه مث 
اإلمام ، ورجح إسحاق مثل الثوري فروايتهم صحيح الرواة بالوجه األول هم ثقات وفيهم من أثبت الناس يف أيب

، فاإلمام وكيع قد خالف 24أبو زرعة رواية اجلماعة الثقات وصرّح على ختطئة اإلمام وكيع بن اجلراح يف هذا السند
  .ماعة فروايته مرجوحةاجل

  ."الركبة وفوق السرة، دون ما إلى ينظر فال،  أجيره أو،  عبده خادمه أحدكم زوج إذا: "المسألة الرابعة 

 مشيل بن النضرو  علية ابن وإمساعيل بكر، بن اهللا وعبد الرمحن، عبد بن حممد: للرواية طريقان              
 محزة أبو داود بن سوار"إن اجلماعة من الثقات كلهم قالوا .26طريق وكيع الطريق الثاينو .25محزة أيب سوار عن

 النضرو  إبراهيم بن وإمساعيل حبيب بن بكر بن اهللا وعبد الطفاوي الرمحن عبد بن حممدومنهم " الصرييف املزين
 املزين سوار بن داود، فهم كلهم ثقات واتفقوا على اسم هذا الراوي غري اإلمام وكيع فهو قال 27مشيل بن

فقلب اسم الراوي وأخطأ فيه، أما اإلمام أبوداؤد فقد أشار إىل ومهه بعد سرد الرواية وعز السند باسم صحيٍح 
 وخالفه سوار، بن داود إىل قلبهلة قدره وعظمة شأنه أخطأ يف السند و فاإلمام وكيع مع جال .28يف سننه

  .29اجلماعة الثقات املتقنني وهو الصواب ورجح اإلمام أمحد بن حنبل أيضاً 
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 .30"كالبا مسخت األمم من أمة الكالب"       :المسألة الخامسة

 بن مالك عن كهيل، بن سلمة عن الثوري، عن وكيع، رواية: الطريق األول : للرواية طريقان   
 . 32الطريق الثاين رواية من خالف وكيعاً يف الرفع وأوقفه  .31علي مرفوعا عن أبيه، عن حصني،

  :فاختلف على سفيان الثوري يف إسناد هذا احلديث رفعاً ووقفاً 
  .33وهو كما مر حاله من الثقات املتقنني: وكيع بن اجلراح رفعه :الوجه األول 
 . 34عبد الرمحن بن مهدي وهو أيضاً من جلة الثقات األثبات ومن علماء اجلرح والتعديلأوقف   :الوجه الثاين

وجدنا املخالفة بني أصحاب الثوري يف الرفع والوقف وكالمها ثقتان معروفان باألخذ عنه ولكن نرجح رواية 
لثوري وخاصة يف ابن مهدي املوقوفة عن الثوري ألا مروية عن ابن مهدي وهو كان يهتم بأحاديث سفيان ا

، مث يف جانب آخر وجدنا لرواية ابن 35خمالفة وكيع عن الثوري معه ورجح هذا اجلانب اإلمام أمحد رمحه اهللا
العكربي  كثري بن وحممد املقدام اخلثعمي بن ومصعب مهام الرزاق بن عبد: مهدي من يتابعه وهم أربعة وهم

.36 سعيد ومعظمهم من الثقات املتقنني بن وحيىي
 

  :فنرجح رواية ابن مهدي املوقوفة ألمورٍ 
 .37فالقول قول عبد الرمحن بن مهدي الرمحن وعبد وكيع اختلف إذا .1
 .وجدنا أربعة رواة الذين يتابعون رواية ابن مهدي املوقوفة .2
 .فقد تابع ابن مهدي يف الوقف. 38إن حيىي بن سعيد من أثبت الناس يف الثوري .3
  فمرةيرفعه ومرة يوقفهراح وهو يروي الرواية موقوفاً أيضًايف متابعةابن مهدي،اجل مروي من وكيع بن الوجه األول إن .4

39فنرجح رواية عبد الرمحن بن مهدي ألموٍر ذكرناها، وإليه مآل اإلمام الدارقطين رمحه اهللا
  ۔

 .40"حسن بخلق الناس وخالق تمحها، الحسنة السيئة وأتبع كنت، ما حيث اهللا اتق: "المسألة السادسة

 وأرسله.41معاذ عن ميمون، عن حبيب، عن الثوري، عن وكيع، رواه: الطريق األول : للرواية طرق  
 أيب عن ميمون، عن حبيب، عن الثوري، عن: وقيل.42الطريق الثاين .معاذا فيه يذكروا فلم وكيع، عن مجاعة

  :ثالثة أوجهفاختلف على سفيان بن سعيد الثوري يف إسناد هذا احلديث على .43ذر  الطريق الثالث
  .هل هو عن معاذ أم عن أيب ذر؟! الوجه األول والثاين بني الوصل واإلرسال مث اختلف عليه يف الوجه الثالث

  . 44عابد حافظ ثقة معاذ، يرويه وكيع وهو عن ميمون، عن حبيب، الثوري عن  :الوجه األول
  .يرويه أيضاً وكيع ومر حاله آنفاً   :الوجه الثاين

 .ذر أيب عن ميمون، عن حبيب، عن الثوري، عن: الوجه الثالث
 وأبو نعيم، وأبو سعيد، بن وحيىي مهدي، بن الرمحن وعبد وكيع،: يرويه سبعة ومنهم وكيع بن اجلراح وهم

  .45كثري، وهم ثقات من أصحاب الثوري معروفون بن وحممد الزبريي وقبيصة أمحد
ال من مسند معاذ ورواية أيب ذر هو الوجه  بعد الدراسة وقفنا على أن السند جنعله من مسند أيب ذر  

، مث إن اإلمام القطان 46الثالث وهي راجحة كما هو مرتشح من قول اإلمام أمحد حني خيالف وكيع ابَن مهدي
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ومعه أصحاب الثوري اآلخرين هم أيضًا من أثبت الناس فيه  47أيت بالوجه الثالث وهو من أوثق الناس يف الثوري
أما اإلمام وكيع فقد شارك الرواة اآلخرين بالوجه الثالث، وقال بنفسه أنين .48 مهدي وغريهمومنهم أبو نعيم وابن 

49 وهو السماع األول فكأنه رجح الوجه الثالث" أيب ذر"وجدت يف كتايب 
وصّوب شيخ الرتمذي بعد سرد الرواية .

 ۔وخالف اآلخرين وروياته مرجوحة، فعرفنا أن اإلمام وكيع أخطأ يف السند 50"ذر أيب حديث والصحيح:"عن معاذ

 .51"الجنة في بيتا له اهللا بنى قطاة مفحص ولو مسجدا هللا بنى من: "المسألة السابعة 

  52مرفوعا األعمش الثوري،عن وكيع،عن جنادة،عن بن سلم السائب أبو رواه  :الطريق األول  :للرواية طريقان

 وغريمها، حذيفة، وأبو القطان، حيىي رواه موقوفا وكذلك وكيع عن فرووه وكيع، أصحاب وخالفه:الطريق الثاين 
53موقوفا الثوري عن

 

  :فاختلف على سفيان الثوري يف إسناد هذا احلديث رفعاً ووقفاً 
 . 54الوليد، وكلهم صدوق غري اإلمام وكيع فهو ثقة إمام بن اهللا يرفعه وكيع ومؤمل وعبد :الوجه األول
  55بو حذيفة والفريايب ووكيع يف روايٍة، مجيعهم من الثقات األثبات معروفونأوقفه حيىي القطان وأ :الوجه الثاين

  :بعد الدراسة وصلنا إىل النتيجة بأن الوجه الثاين املوقوف أصح وأرجح ألمورٍ 
  .56إن حيىي بن سعيد يرويه الوجه الثاين وهو من أثبت الناس يف الثوري .1
وهو يروي الرواية بالوجه الثاين أيضاً فشارك الرواة اآلخرين إن الوجه األول املرفوع مروي من وكيع بن اجلراح  .2

 .بالوجه الثاين
 .57بالثوري معروف ويف الوجه الثاين أبو حذيفة وهو .3
 ، 58منهم بالثوري أعلم الفريايب: وفيهم الفريايب فقالوا .4

 .جوحةماعة فروايته مر فعرفنا أن اإلمام وكيع أيضاً وِهم يف إسناد هذا احلديث ورفعه وخالف اجل
 .59"الدين يوم مالك: يقول كان وسلم، عليه اهللا صلى النبي أن هريرة، أبي عن صالح، أبي حديث": المسألة الثامنة 

 .60موقوفا هريرة أيب عن صاحل، أيب عن األعمش، الثوري عن عن القطان، وحيىي الفريايب، رواه: للرواية طريقان
  .61مرفوعا الثوري عن قبيصة، عن رواه، الواسطي إمساعيل بن حيىي وخالفه

  :وجدنا أن سفيان الثوري اختلف عليه يف إسناد هذا احلديث وقفاً ورفعاً 
  .موقوفا هريرة أيب عن صاحل، أيب عن األعمش، الثوري عن: الوجه األول

   .62نعيم، وكلهم ثقات أسامة وخالد وأبو القطان وأبو الفريايب وحيىي: يرويه مخسة وهم
  .مرفوعاً  هريرة أيب عن صاحل، أيب عن األعمش، ري عنالثو : الوجه الثاين

  . 63قبيصة ووكيع بن اجلراح ومها أيضاً ثقتان: يرويه اثنان ومها 
  :وجدنا أن الوجه األول أصح وأرجح ألمورٍ 

أبو نعيم وحيىي القطان والفريايب ووكيع : إن الوجه األول والثاين كالمها مرويان من أصحاب الثوري الكبار وهم
 فلما نرى إىل أقوال العلماء جند أن الفريايب وأمثاله قريب بعضهم يف الثوري مع . وقبيصة وخالد وأبو أسامة
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  :فنرجح الطريق األول املوقوف ألمورٍ  65 خيثمة، ويؤيد ذلك قول ابن أيب64بعض كما قال عنه ابن أيب خيثمة
 .الوجه األول أكثر عدداً وثقةً  .1
، وأقل 67وكيع من أثبت بل إن أبا نعيم. 66يف الوجه األول أبو نعيم وحيىي، ومها من أوثق الناس يف الثوري .2

 . 68وكيع من خطأ
 .69ورجح اإلمام الدارقطين الطريق املوقوف .3

فأتني بمن يشهد معك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، قالقضى فيها : "المسألة التاسعة 

  .70فأتاه محمد بن مسلمة

  .71هشام بن عروة، عن أبيه، عن املسور بن خمرمة، عن املغريةطريق وكيع عن : الطريق االول: للرواية طريقان 
   .72املغرية، ومل يذكروا فيه املسورهشام، عن أبيه، عن من خالف وكيعا وهم مجاعة عن :  الطريق الثاينو 

  فاختلف على هشام بن عروة يف إسناد هذا احلديث على وجهني هل هو بذكر املسور أم باسقاطه؟
  .بذكر املسور .هشام بن عروة، عن أبيه، عن املسور بن خمرمة، عن املغرية   :الوجه األول

  . 73وتابعه وكيع وكالمها ثقتان عبدة،: يرويه اثنان ومها 
  .باسقاطه هشام، عن أبيه، عن املغرية   :لوجه الثاينا

 وأبو معاوية عبيد اهللا بن موسىو وهيب بن خالد و  جريج بن العزيز عبد بن امللك عبد: يرويه اجلماعة وهم 
والليث بن سعد ومحاد  عبد العزيز بن أيب حازم وسفيان بن عيينةوأنس بن عياض و  الثقفي قدامة بن زائدةو 

 .74وكلهم ثقات من األثبات بن عبد اهللا ومالك بن سعريوحيىي  بن زيد
  .بعد دراسة هذه الوجوه كلها جند أن الوجه الثاين أصح ألموٍر، وخالفهم وكيع وأخطأ فيه

 .إن الوجه الثاين مروي من الثقات وهم أكثر عدداً وثقةً  .1
75 ن أثبت الناس يف هشام بن عروةيف الوجه الثاين الليث بن سعد ومحاد بن زيد وابن عيينة وزائدة وهم ثقات وم .2

 ۔

وهو مبنزلة عبد الرمحن بن أيب " عبد العزيز بن أيب حازم"وجدنا من الرواة الذين يروون الوجه الثاين رجًال  .3
 .، فعرف من هذا منزلته ومرتبته يف احلديث77، وأما عبد الرمحن فهو من أثبت الناس يف هشام76الزناد

، وهذا يدل على كمال ضبطه يف 78"كان حيفظ شيئا قبل أن يكتبهالوجه الثاين مروي من ابن عيينة و  .4
 .احلديث، وكان يعد من حكماء أصحاب احلديث ، فروايته أوىل من غريه

 .79إن اإلمام الدارقطين رجح بنفسه الرواية بالوجه الثاين باسقاط املسور وجعل ذكره من أوهام الراوي  .5
 .وصّوب اسقاطه

 .80 اإلمام وكيع يف ذكر املسور بن خمرمةوصرّح ابن املديين على وهم  .6
 .فعلم أن اإلمام وكيع مع جاللة قدره وشأنه قد أخطأ يف هذا السند 

  ."واحد إناء من الوضوء، في صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول ويد يدي اختلفت: "المسألة العاشرة 

  .81فذكره خربوذ، بن سامل النعمان أيب عن زيد بن أسامةعن   :الطريق األول 
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  .اجلهنية صبية أم مسعت: قال،  خربوذ بن النعمان زيد عن بن أسامة عن، 82رواية وكيع :  الطريق الثاين
النعمان بن "وقال  وكيع خالفهمفاجلماعة نقلوه كما ذكرنا و  زيد بن أسامة شيخ يف ختالفاال وقع وقد

  .فذكرته...  ُصبَـية أم مسعت: قال خربوذ، بن النعمان عن زيد، بن أسامة عن فرواه" خربوذ
 :فقال فيه، وكيًعا زرعة أبو وَوهمَ وتابعه الثوري،  .خربوذ بن النعمان بن سامل بدل خربوذ بن النعمان فجعله
كما ذكرنا : "، ولنا فيه رأي آخر 84، وأيضاً تعقب عليه البخاري وجعله من أوهامه83احلديث يف وكيع ووهم

 يكون فقد الوهم من وكيًعا يربىء قد فهذاكيع وهو إمام يف احلديث سفيان الثوري بأننا وجدنا متابعاً لرواية و 
   .حفظه يف تكلموا فقد زيد، بن أسامة من الوهم

   .85"وعليكم: فقولوا عليكم سلموا فإذا بالسالم، تبدءوهم فال يهود على غادون إنا: "المسألة الحادية عشر
  .86الغفاري بصرة أيب عن اهللا، عبد بن مرثد عن حبيب، أيب بن يزيد عن   : الطريق األول 

 عنه اهللا رضي الغفاري بصرة أيب عن حبيب، أيب بن يزيد عن جعفر، بن احلميد عبد عن :أما رواية وكيع الطريق الثاين
  .87بصرة أيب وبني يزيد بني مرثدا يذكر فلم  قال

 عبدو  إسحاق بن حممد: ، وهم "مرثد بن عبد اهللا"فاجلماعة من الرواة قد رووا عن يزيد بن أيب حبيب بذكر راٍو 
  .أسقطه فوهم يف اسقاطه، وخالفهم وكيع ف88هليعة بن اهللا عبد هو هليعة ابنو  جعفر بن احلميد

  :نتائج البحث

  :إىل النتائج التالية بعد هذا البحث وصلنا
يف حديث الثقات حيتاج إىل جهد كبري، وممارسة تامة باألسانيد واملتون، ال يعرفها إن معرفة اخلطإ  �

 .أال من له إملام بعلم العلل وأحوال الرجال
إن اإلمام اجلليل إذا خالف الثقات اآلخرين فال تعد خمالفته يف مجيع األحيان أوهامه وأخطائه بل و  �

 .الزيادة حتتاج الدراسة الكاملة هل تقبل أم ال؟أحياناً يأيت بزيادة يف السند أو املنت، وهذه 
 .إن تفرد الراوي ليس علة إطالقاً، وإمنا يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة �
 .إن املعرفة على أوهام الثقات وأخطائهم ال ميكن إال بعد مجع الطرق واملوازنة يف أسانيد البحث ومتونه �
 . إذا قامت قرينة تردهاإن الثقة إذا أتى بزيادة فتقبل زيادا إال �
 .إن اإلمام وكيع بن اجلراح مع جاللة قدره ورفع شأنه قد أخطأ يف األحاديث وخالف الثقات اآلخرين �
هذا البحث منوذجًا ألوهام اإلمام وكيع بن اجلراح وله أوهام كثرية أخرى يف الكتب احلديثية حتتاج  �

 .لمي جامعيإىل عناية أحد من طالب احلديث النبوي الشريف لبحث ع
  وامشهالحواشی وال

 

  هـ1407،األردن ،مكتبة املنار الزرقاء ،436ص  1 ج شرح علل الرتمذي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، بن رجبا     1
   ه 1421 ، بريوت،مؤسسة الرسالة ، 157/ 24 ه ،مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل      2
   بن هارونمن طريق  5/33 والنسائي يونس بن حممد من طريق) 1582( داود وأبو) 15505( 3/415 أمحد أخرجه     3
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 )49/ 6( واآلثاروالبيهقي يف معرفة السنن  احلارثمن طريق  3676 )1449/ 3( الصحابة معرفةوأبو نعيم يف  اهللا، عبد     
  .احلارثمن طريق  7278 )161/ 4( الكربىيف الصغرى ويف  النسائيو  حممد من طريق 7963

من طريق  2254 الكربى ويف 5/32 والنسائي احلسن من طريق 1581 داود وأبو) 15504( 3/414 أمحد أخرجه    4
 واآلثار السنن معرفةوالبيهقي يف  فضيل، بن حممدمن طريق  967 )212/ 2( واملثاين اآلحاديف  عاصم أيب ابنو  حممد

   .احلسنمن طريق  7277 )161/ 4( الكربى السننويف  أمحد من طريق 7960 )49/ 6(
  .215:  صهـ،  1406 ، 1: ط، سوريا ،دار الرشيد، حممد عوامة: ، حتقيقتقريب التهذيب، أمحد بن علي  ،بن حجر العسقالينا    5
  ۔۔۔۔م1990 بريوت -دار الكتب العلمية  ،296/  7 ،الطبقات الكربى ابن سعد ، أبو عبد اهللا،  حممد بن سعد ،     6

  دمشق ،للرتاث املأمون دار ،332: ص ،ابن معني رواية الدارمي تاريخ ،حيىي بن معني
  م1980 بريوت، ،مؤسسة الرسالة،  ،  9 /245ذيب الكمال يف أمساء الرجال. يوسف بن عبد الرمحن ،املزي    7
  .409/  9: سريأعالم النبالء    8
  471/ 30الكمال يف أمساء الرجال  ذيب 9 .466/  13: تاريخ بغداد.168/  9: اجلرح والتعديل    9
  هـ1420دار السالم للنشر و التوزيع الرياض، ، 103/ 2أبو داود السجستاين ، سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،  10
  .280: ص التهذيب تقريب  11
    هـ 1421 ،بريوت مؤسسة الرسالة ،5/33،السنن الكربى، أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ، أبو عبد الرمحن النسائي   12
  .153/  24 ،مسند اإلمام أمحد  13
    هـ1406، بريوت اإلسالمي الغرب دار ،205/ 1،واملخَتِلف املؤتَِلف ، عمر بن علي احلسن أبو. الدارقطين  14
  ، مكتبة دار الفكر بدون الطبعة96/ 4 ى ،البيهقي ، أبو بكر أمحد بن احلسني ، السنن الكرب   15
  ه 1419، الرياض للنشر، الوطن دار، 1449/ 3 ـ ،الصحابة معرفة، أمحد بن اهللا عبد بن أمحد. األصبهاين  نعيم أبو  16
 والدارمي من طريق أيب سلمة) 13555( 3/240 ويف الرمحان، عبد من طريق) 12093( 3/110 أمحد أخرجه  17

، 5/250 والنسائي حيىي من طريق) 3075( 4/72 ومسلم أيضاً ) 970( 2/25 والبخاري نعيم أيب من طريق 1877
 بن وحيىي حيويه، بن حممدمن طرق  3468 )371/ 2( ستخرجوأبو عوانة يف امل، نعيم أيبمن طريق  3977 الكربى ويف

من طريق  )336/ 6( ليةوأبو نعيم يف احل أمحد من طريق 3847 )156/ 9( حبان ابنو  والقعنيب، ومطرف، حيىي،
   .الشافعي من طريق 10060 )282/ 7( واآلثار السنن معرفةوالبيهقي يف  إسحاق

   598 ، 547 ،534 ،467 ، 446 ، 351 ، 330 ، 328 ، 323 ، 101 ، 78:  :ص التهذيب تقريب  18
  .2803 )403/ 2( الرجال ومعرفة العللكما قال عبد اهللا يف     19
  هـ 1422 ،الرياض – اخلاين دار ،403/ 2، الرجال ، ومعرفة العلل ،أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، عبد اهللا  وأب  20
 من) 21377( 5/110 ويف. شعبة من طريق) 21366( 5/108 وأمحد. الثوري من طريق 152 احلميدي أخرجه  21

 الكربى ويف ،1/247 والنسائي. زهري من طريق) 1351( ويف سالممن طريق ) 1350( 2/109 ومسلم. شعبة طريق
من  471 )315/ 1( شيبة أيب ابنو  شعبة،من طريق  1148 )380/ 2( الطيالسي داودوأبو  .زهريمن طريق  1503

والطرباين يف  شعبة من طريق 1010 )288/ 1( عوانة وأبو  يونسمن طريق  2134 )78/ 6( البزارو  ، سالمطريق 
 الكربى السننوالبيهقي يف  شريك، من طريق 3702 )79/ 4( ويف الثوري،من طريق  3698 )78/ 4( الكبري املعجم

   .خيثمة أيبمن طريق  2065 )644/ 1(
   613 ، 266 ، 261 ، 244 ، 218 ، 216  ،208 :،صالتهذيب تقريب  22
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 بن الرمحن عبد، وتابعه حممد بن وعلي احلميدي،من طريق ) 675( ماجة وابن. 153 احلميدي أخرجهوهذا الطريق   23
  .2136 )81/ 6( البزار مسنديف مغراء 

  هـ 1427، مطابع احلميضي،120/ 2 ، لعلل البن أيب حامت، اأبو حممد عبد الرمحن بن حممد، ابن أيب حامت   24
 األخالق مكارم، واخلرائطي يف إمساعيلمن طريق ) 495( داود وأبو .السهمي من طريق) 6756( 2/187 أمحد أخرجه  25

 888 )431/ 1( ويف النضرمن طريق  887 )430/ 1( هسننوالدارقطين يف  السهمي، من طريق 457 )155: ص(
 اإلميان شعبوالبيهقي يف  السهمي،من طريق  708 )311/ 1( املستدركواحلاكم يف ،  بكر بن اهللا عبد من طريق

 )323/ 2( ويف ،من طريق التضر 3234 )324/ 2( الكربى السننويف  السهمي ،من طريق  8283 )128/ 11(
  .السهمي من طريق 5092 )119/ 3( ويف بكر، بن اهللا عبدمن طريق  3233

 الكىنوالدواليب يف ) 4114و 496( داود وأبو) 6689(2/180 وأمحد) 3501(1/347 شيبة أيب ابن أخرجه  26
  ).26/ 10( ليةوأبو نعيم يف احل 892 )491/ 2( واألمساء

   562،   297 ، 493 ،105 :ص التهذيب تقريب  27
  .64/ 4سنن أيب داود   28
  .149/ 1 ومعرفة الرجال العلل  29
  .187/ 3العلل الواردة يف األحاديث النبوية = علل الدارقطين   30
  .اإلمام الدارقطين أشار إىل الرفع يف علله أجد الرواية املرفوعة يف الكتب احلديثية إال أن مل  31
 من طريق عبد )153/ 3( الرزاق عبد ويف تفسري الرمحن، عبد من طريق )462/ 21(يف تفسريه  أخرجه اإلمام الطربي  32

 من طريق )478/ 2(ويف  املقدام، بن مصعب من طريق )341/ 2( الصحيحني على الرزاق ، واحلاكم يف املستدرك
  . )47/ 49(وابن عساكر  العكربي، حممد

  .581: ص التهذيب تقريب  33
  .351: ص التهذيب تقريب  34
  .476/ 30 الرجال أمساء يف الكمال ذيب  35
  591 ،533 ، 354: ص التهذيب تقريب  36
  .476/ 30 الرجال أمساء يف الكمال ذيب  37
  .338/ 31 الرجال أمساء يف الكمال ذيب  38
  .187/ 3الواردة يف األحاديث النبوية العلل = علل الدارقطين   39
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