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 يمِحِرَّالْ نِمَحْرَّالْ اهللِ مِسْبِ

 

 :َلَ جَ وَ َزَ عَ َاللَهَالَ قَ 

 

َت  ْعج ْلَ} َاْلح قَُّو َل  ف  ت  ع ال ىَالل ههَاْلم ِلكه

َو ْحيهههَبِاْلقهْرآِنَِمْنَق  ْبِلَأ ْنَي َه ْقض ىَِإل ْيك 

َِزْدِنيَِعْلًما َ {و قهْلَر بِّ

 [111]طه: 
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   وتقذٌِ حك 
ـٍ } :-جؿ ذكره-انطبلقان مف قكؿ اهلل  بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ  كىاً  ىًزيدىنَّكي  . [7]إبراىيـ: { لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ َلى

ـٍ يىٍشكيٍر اللى ": -صمى اهلل عميو كسمـ- كمف قكؿ النبي ـٍ يىٍشكيٍر النَّاسى لى  . (1)"مىٍف لى
بالشكر الجزيؿ لممشرؼ الفاضؿ  كليذا كاف الٌشكر حٌقان ال بيٌد مف أدائو، فإني أتكجو

ىشاـ محمكد زقكت كلممشرؼ الدكتكر: ، -حفظو الل-أحمد يكسؼ أبك حمبيةالدكتكر: األستاذ 
ني جميع ا، عايشرسالةبالمكافقة عمى اإلشراؼ عمى إعداد ىذه ال تفضبل فمذيال -حفظو الل-

 ما، فجزاى اهللازم عميو إالما ال يج ماكعممي مامف جيدى ياني، كأعطاف، ينصحافي مراحميا، يكٌجي
 اهلل عني خير الجزاء.

                     سالـ أحمد سبلمة: الدكتكر فضيمة كخي األفاضؿ يزاؿ الشكر مكصكالن ًلشىيٍ كال
 ، -حفظو اهلل-إسماعيؿ سعيد رضكاف  :الدكتكراألستاذ كفضيمة  ،-حفظو اهلل-

بالمكافقة عمى مناقشة  كذلؾ بالتكـر -و اهللحفظ-طالب حماد أبك شعر  الدكتكر:األستاذ كفضيمة 
  جزاىـ اهلل عني خير الجزاء.فىذه الرسالة، 

كما أخص بالشكر كالتقدير الجامعة اإلسبلمية كالعامميف فييا الذيف يكاصمكف نيارىـ   
كعمادة  ،كيسيركف ليميـ مف أجؿ إعبلء منارة ىذا الصرح الشامخ ، كخاصةن كمية أصكؿ الديف

 كقسـ الحديث الشريؼ كعمكمو.  ،العمياالدراسات 
كأخص منيـ: األخ الدكتكر:  ،كال يفكتني أف أشكر كؿ مف ساىـ في إنجاح ىذا العمؿ

أحمد  كاألخ الدكتكر: إبراىيـ ،كبلب خالد كاألخ الدكتكر: محمد ،األسطؿ محيي الديف يكسؼ
طاء إنو عمى كؿ شيء قدير ، كأسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجزؿ ليـ جميعان المثكبة كالعالكرد

  كباإلجابة جدير.
كالشكر مكصكؿ إلى اإلخكة في جامعة األقصى ممف ساعدني في طريؽ العمـ كأخص 

    .-حفظو اهلل–منيـ األخ الدكتكر: ماجد محمد الدلك 
 

                                                

.( م3/505/1955( أخرجو الترمذم في سننو )(1  ف حديث أبي سعيد الخدرم، كقاؿ: ىذا حديثه حسفه صحيحه
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  يهخص انبحث

كعمى آلو  ،كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد ،الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات
 أجمعيف، كبعد: ،بوكصح

منيج اإلماـ النككم في تصحيح اَلسانيد، مف خالؿ كتابو بحث بعنكاف: "فيذا 
 ".)المجمكع شرح الميذب(، دراسة تطبيقية
 اشتمؿ عمى مقدمة كبابيف كخاتمة.

أما المقدمة: فتضمنت أىمية البحث، كبكاعث اختياره كأىدافو، كالدراسات السابقة، 
 الباحث فيو، كخطة البحث. كمنيج البحث، كطبيعة عمؿ

 كأما الباب األكؿ: فاشتمؿ عمى فصميف: 
 .توترجمعصره ك اإلماـ النككم أكليما: 
 .اإلماـ النككم ككتابو المجمكع كاآلخر:

 : شتمؿ عمىي: فاكأما الباب الثان
 تعريؼ الحديث الصحيح. كفيو ،أكالن: التمييد

 بمغتمباحث،  ةفي أربع ،لنككم بالصحةدراسة األحاديث التي حكـ عمييا اإلماـ ا :ثانيان 
 .ثبلثمائة حديثقريبان مف 

 كأما الخاتمة: فاشتممت عمى أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث، كالتكصيات.
 ككضعتي فيارس متنكعة ليسيؿ االستفادة مف البحث.

 يف.كصمَّى اهلل كسمَّـ عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كالحمد هلل رب العالم
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Research Summary 

Praise be to Allah، and peace and blessings be upon 

Mohammad the leaders prophets and messengers، and his family 

andcompanions. 

This research is entitled "An approach of Al-imam Al-nawawy in 

tasheeh al asaneed through his book al magmoe"  

Research includes the Introduction، two parts and 

aconclusion. 

Introduction includes the importance of the topic chosen، 

objectives، approach of the study، previous studiesand plan of 

research 

As for part one، it has two chapters:  

The first chapter is about biography of Imam Al-Nawawi. 

The second chapter is an introduction to book Al-Majmou' 

and Imam Al-Nawawi approach. 

As for part two، it includes introduction and two chapters. 

The introduction is about ashih Hadith. 

The first chapter includes a study of the Hadiths that Imam 

Al-Nawawi classified to sahih، etc. which are (300) Hadiths. 

The last chapter includes the term of Imam Al-Nawawi، his 

rules of classifying and grades of Hadith narrators. 

Conclusion includes the most important findings 

andrecommendations. 

I made a list of various indexesto facilitate making use of the 

research. 

Peace and blessings be upon our prophet Mohammad، and 

his family andcompanions. Praise be to Allah. 
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 اذهقذيت:
 اهلل ييػده مػف أعمالنػا كسػيئات أنفسػنا شػركر مػف باهلل كنعكذ كنستعينو إف الحمد هلل نحمده

 أىفَّ  كىأىٍشػػيىدي  لػػو، شػػريؾ ال كحػػده المَّػػوي  ًإالَّ  ًإلىػػوى  ال أىفٍ  كأشػػيد ،لػػو ىػػادم فػػبل يضػػمؿ كمػػف لػػو مضػػؿ فػػبل
مَّدنا ٍبديهي  ميحى نيػكاٍ  الَّػًذيفى  أىيُّيىػا يىا} كسػمـ، عميو اهلل صمى كىرىسيكليوي  عى ػؽَّ  اللى  اتَّقيػكاٍ  آمى  تىميػكتيفَّ  كىًلى  تيقىاًتػوً  حى

ـي  اتَّقيكاٍ  النَّاسي  أىيُّيىا يىا}. [102:عمراف آؿ] {مٍُّسًمميكفى  كىأىنتـي ًإًلَّ  بَّكيػ مىقىكيػـ الَّػًذم رى  كىاًحػدىةو  نٍَّفػسو  مّْػف خى
مىؽى  خى يىا ًمٍنيىا كى ٍكجى بىثَّ  زى اًلن  ًمٍنييمىا كى ًنسىاء كىًثيرنا ًرجى ـى  ًبػوً  تىسىاءليكفى  الًَّذم اللى  كىاتَّقيكاٍ  كى ػا  اللى  ًإفَّ  كىاَلىٍرحى
ـٍ  كىػػافى  مىػػٍيكي ًقيبنػػا عى نيػػكا الَّػػًذيفى  أىيُّيىػػا يىػػا}. [1:النسػػاء] {رى قيكليػػكا المَّػػوى  اتَّقيػػكا آمى  لىكيػػـٍ  ييٍصػػًمحٍ  سىػػًديدنا قىػػٍكًلن  كى

ـٍ  يىٍغًفرٍ  أىٍعمىالىكي ـٍ  كى ـٍ  لىكي مىف ذينيكبىكي رىسيكلىوي  المَّوى  ييًطعٍ  كى  .  [71 ،70: األحزاب] {عىًظيمنا فىٍكزنا فىازى  فىقىدٍ  كى
 ًإنَّػا}ديف قرآنان كسنةن فقاؿ جؿ ذكره في حفظ القرآف الكػريـ: فإف اهلل قد حفظ لنا ال :بعد أما

نَّػا الذٍّْكرى  نىزٍَّلنىا نىٍحفي  ػاًفظيكفى  لىػوي  كىاً  كمػا حفػظ لنػا السػنة بػأف كفػؽ أئمػة اليػدل مػف  ،[9: الحجػر{ ]لىحى
 الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ مف أئمة الحديث كالمحدثيف لمعناية بيا كالدفاع عنيػا كنفػي الكػذب

        لنا السنة بيؤالء الرجاؿ. -سبحانو كتعالى-عنيا، فحفظ اهلل 
 ،مػف حيػث نقػد الػركاة -عميػو الصػبلة كالسػبلـ–ة رسػكلو كلقد  قيض اهلل جنكدنا لخدمة سػن

ككشؼ الضعفاء كالكذابيف، فكاف عمماء النقػد يقضػكف الكقػت الطكيػؿ مػف أجػؿ البحػث عػف درجػة 
 . أك عمة حديث ،راكو 

النقد قرننا بعد قرف، حتى جاء القػرف السػابع اليجػرم حيػث ظيػر فيػو الكثيػر كتكاصؿ عمـ 
ىػػ(، صػاحب اآلثػار العمميػة العظيمػة فػي  676مف العمماء، كمػنيـ اإلمػاـ النػككم  المتػكفى عػاـ )

 أبرزىػا كأىميػاكػاف مػف حيث مف تفسير كحديث كفقو كلغة، فصنَّؼ الكتب الكثيرة، كؿ المجاالت 
إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف عمػػي الشػػيرازم  أبػػيلئلمػػاـ  "الميػػذب"ذم شػػرح فيػػو كتػػاب الػػ "المجمػػكع"كتػػاب 

كقػػد كقػػع اختيػػارم عمػػى  اإلمػػاـ ، كىػػك مػػف أميػػات كتػػب الفقػػو الشػػافعي، ىػػػ( 476ـ )المتػػكفى عػػا
اإلمػػاـ النػػككم  مػػف أعمػػدة الفقػػو الشػػافعي، ككتابػػو مػػف مظػػاف ذلػػؾ،   ألفَّ  ؛النػػككم  فػػي كتابػػو ىػػذا
حيػػث كػػاف مػػف أىػػـ مػػف ألػػؼ فػػي عمػػـ المصػػطمح بعػػد ابػػف الصػػبلح، كقػػد  كأنػػو مػػف أعػػبلـ الحػػديث

حكػػـ عمػػػى الكثيػػػر مػػػف األحاديػػث فػػػي كتػػػاب المجمػػػكع ممػػػا يسػػترعي مػػػف البػػػاحثيف االىتمػػػاـ بيػػػذه 
 األحكاـ كبياف منيجو فييا.
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األحاديػػػث فػػػي ىػػػذا  غالبيػػػة أف يحكػػػـ عمػػػى -ذك النفحػػػة الحديثيػػػة-كلػػػـ يػػػنسى ىػػػذا اإلمػػػاـ 
فقييًّػػػا، كلػػـ يقتصػػػر فقػػط عمػػػى مناقشػػة الناحيػػػة الفقييػػة، بػػػؿ اىػػػتـ  الكتػػاب افالكتػػاب حتػػػى كلػػك كػػػ

اىتمامنا جميَّا بعمـ الحديث، كلقد شمرت عف ساعد الجد لمبحث عف أقكالو في الحكـ عمى أحاديث 
كتابػػػو عػػػف طريػػػؽ الكتػػػاب نفسػػػو، كالكتػػػب التػػػي جمعػػػت ىػػػذه األحاديػػػث فكجػػػدتيا تزيػػػد عمػػػى ألػػػؼ 

منيػػػا مػػػا حكػػػـ عميػػػو يػػػا مػػػا بػػػيف الصػػػحة كالحسػػػف كالضػػػعؼ، فجمعػػػت كقػػػد حكػػػـ عمي كخمسػػػمائة،
 تصحيحفي  اإلماـ النككم  منيج  كذلؾ لبياف، حديثثبلثمائة  قريب مفبالصحة؛ كدرستيا كىي 

 . األسانيد
 متقبالن عنده ،كأسأؿ الل أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان لكجيو

: أىمية المكضكع كبكاعث اختياره:  أكًلن
 :ما يميكضكع فيتكمف أىمية الم

، خاصػػػة مػػػا يتعمػػػؽ منػػػو الجانػػػب النقػػػدم عنػػػد إمػػػاـ عظػػػيـ مػػػف أئمػػػة الحػػػديث تنػػػاكؿ .1
 المذىب الشافعي. أنو كذلؾ مف كبار أئمة ، ك بالمصطمح

المػذىب الشػافعي التػي  الفػركع فػي كتاب المجمػكع شػرح الميػذب مػف أىػـ كتػبيعتبر  .2
دؿ بيػػػػػا الشػػػػػافعية ، كيشػػػػػتمؿ عمػػػػػى أكثػػػػػر أحاديػػػػػث األحكػػػػػاـ التػػػػػي اسػػػػػتيعتمػػػػػد عمييػػػػػا
 فيك كجية المتفقييف في ىذا المذىب.   ،كمخالفكىـ

بيػػػذا البحػػػث كالمتعمػػػؽ بمكضػػػكع النقػػػد الحػػػديثي لمػػػا لػػػو مػػػف  إثػػػراء المكتبػػػة اإلسػػػبلمية .3
 أىمية عند أىؿ ىذا الشأف. 

 ثانينا: أىداؼ البحث:
  مف خبلؿ كتابو المجمكع.  األسانيد صحيحتفي  اإلماـ النككم   إبراز منيج .1
أحكػػاـ اإلمػػاـ النػػككم عمػػى  فػػي لكقػػكؼ عمػػى مػػدل التشػػدد أك التسػػاىؿ أك االعتػػداؿا .2

 األحاديث. 
 بياف دقة  اإلماـ النككم  في الحكـ عمى األسانيد. .3

    ثالثنا: الدراسات السابقة:
، "مػنيج  اإلمػاـ النػككم  فػي التصػحيح"مػف درس  -في حدكد اطبلعو–لـ يجد الباحث 

"المؤلؤ المصػنكع فػي اَلحاديػث التػي حكػـ عمى األحاديث في كتػاب  كالذم كجدتو فيرسة أحكامو
، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف شػكماف الرممػي، كقػد طبعتػػو عمييػا اإلمػاـ النػككم فػي كتابػو المجمػػكع"
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كػػـ (، كتمثػؿ عممػو فػي الكتػػاب بجمػع كػؿ األحاديػث التػي ح1997، 1417، )1دار رمػادم، ط: 
كلـ يدرس أم حديث منيا، بؿ لـ يخرج ىذه األحاديػث كلػك  فقط، عمييا النككم، كبياف حكمو فييا

ا بسيطنا.   تخريجن
  ، لمػػدكتكر:اإلمػػاـ النػػككم فػػي كتبػػو"عمييػػا "اَلحاديػػث كاآلثػػار التػػي حكػػـ ككػػذلؾ كتػػاب 

(، كقػػد جمػػع 1999 -1420) 1ناصػػر بػػف سػػعكد السػػبلمة، المطبػػكع بػػدار أطمػػس بالريػػاض، ط: 
عشػػػر كتابنػػػا منيػػػا كتػػػاب المجمػػػكع، كقػػػد رتبػػػو عمػػػى حػػػركؼ فيػػػو أحكػػػاـ اإلمػػػاـ النػػػككم مػػػف أربعػػػة 

اليجاء، ككاف كالذم سبقو يقتصر عمى حكـ النككم، كاسـ الكتػاب الػذم حكػـ فيػو عمػى الحػديث، 
 كقد أفدت مف ىذيف الكتابيف في مرحمة الجمع لؤلحكاـ الحديثية.

" اإلمػاـ الة: كمف الرسائؿ التي تحدثت عف  اإلماـ النككم ، كدكره في خدمة الحديث رسػ
: أحمػػد عبػػد العزيػػز الحػػداد، ، كىػػي رسػػالة ماجسػػتير لمػػدكتكرالنػػككم  كأثػػره فػػي الحػػديث كعمكمػػو"

، حيػث ذكػر ق 1409بإشراؼ: د.عبد العزيز الحميػدم، فػي جامعػة أـ القػرل بمكػة المكرمػة عػاـ 
فػػػي المبحػػػػث الخػػػامس نمػػػػاذج مػػػف حكػػػػـ اإلمػػػػاـ النػػػككم عمػػػػى األحاديػػػث بالصػػػػحة أك الحسػػػػف أك 

لضعؼ، كدرس فييا أربعة كعشريف حػديثنا مػف خػبلؿ كتػب  اإلمػاـ النػككم  المختمفػة، حيػث كػاف ا
يػػذكر الحػػديث، ثػػـ حكػػـ اإلمػػاـ النػػككم عميػػو، ثػػـ يخرجػػو، كيػػدرس إسػػناده، ثػػـ يطػػابؽ حكػػـ اإلمػػاـ 

 النككم مع ما حكـ عميو. 
سانيد مف منيج اإلماـ النككم في تضعيؼ اَلكمف الرسائؿ التي خدمت كتاب المجمكع "

كىػػي رسػػػالة عمميػػة نكقشػػػت  ،لمػػدكتكر: عطػػػكة القرينػػاكم ،"خػػالؿ كتابػػػو المجمػػكع شػػػرح الميػػػذب
 . 2015عاـ  ،بغزة بالجامعة اإلسبلمية

مػػنيج اإلمػػاـ النػػككم فػػي تحسػػيف اَلسػػانيد مػػف خػػالؿ كتابػػو المجمػػكع كرسػالة بعنػػكاف: "
 ،الجامعػػػة اإلسػػػبلمية بغػػػزةشػػػت بكىػػػي رسػػػالة عمميػػػة نكق ،لمػػػدكتكر: عػػػادؿ أحمػػػد ،"شػػػرح الميػػػذب

 . 2015عاـ
   رابعنا: منيج البحث، كطبيعة عمؿ الباحث فيو:

  كتصنيفيا كترتيبياجمع اَلحاديث: 
ثـ استخدـ المنيج النقدم في  ،استخدـ الباحث المنيج االستقرائي في جمع األحاديث .1

  . الحكـ عمى الركاة كاألحاديث
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مػف المجمػدات  المجمكع شػرح الميػذب""جمع الباحث المادة العممية مف خبلؿ كتػاب  .2
 ،كأكممو اإلماـ السػبكي ،التسع األكلى حيث أف  اإلماـ النككم  لـ يكمؿ شرح الكتاب

 كأكممو بعده الشيخ محمد المطيعي مف المعاصريف.  ،كتكفي كلـ يتمو
النػػككم عمييػػا بالصػػحة فػػي حكػػـ اإلمػػاـ  ( حػػديث300مػػا يقػػارب مػػف )جمػػع الباحػػث  .3

 ييا النككم بيف التصحيح كالتحسيف. المجمكع كما شؾ ف
 اقتصر الباحث في دراستو عمى األحاديث التي حكـ اإلماـ النككم عمييا بالتصحيح.  .4
 اقتصر الباحث في دراستو عمى األحاديث المرفكعة فقط.  .5
التي حكـ عمييا اإلماـ  بالركاية يأتي، ثـ أكالن المجمكع كتاب جعؿ الباحث نص عبارة  .6

ف  ،النككم حدد اإلماـ النككم الركاية جػاء الباحػث بالركايػة األقػرب لمفػظ الركايػة لـ يكا 
  النككم. اإلماـ التي حكـ عمييا

الباحػػػث بتكضػػػيح المعػػػاني الغريبػػػة فػػػي الحاشػػػية باالعتمػػػاد عمػػػى كتػػػب الغريػػػب،  قػػػاـ .7
   كشركح الحديث.

  تخريج اَلحاديث:منيج 
كالتكسػػػع فػػػي  ،ىمااالختصػػػار فػػػي تخػػػريج الحػػػديث إذا كػػػاف فػػػي الصػػػحيحيف أك أحػػػد .1

كالتكسػػػع أكثػػػر عنػػػد  ،التخػػػريج إذا كػػػاف الحػػػديث خػػػارج الصػػػحيحيف مػػػف الكتػػػب السػػػتة
 الحاجة. 

تخػػػػػريج ك  ،مػػػػػع مقارنػػػػػة األلفػػػػػاظالحػػػػػديث،  كبلتالمتابعػػػػػات التػػػػػي تعػػػػػالج مشػػػػػ تخػػػػػريج .2
 .   التي تتابع الراكم الصدكؽ، أك الثقة الذم فيو عمةالمتابعات 

   ـ اإلماـ النككم عمى الحديث بالمتابعات.إذا تعذر تبرير حكإيراد الشكاىد  .3
بحسػػب األقدميػػة مػػع مرعػػاة  مصػػادر التخػػريج حسػػب تػػكاريخ كفيػػات المصػػنفيف ترتيػػب .4

 تقديـ الكتب التسعة. 
كالجػػزء، كالصػػػفحة، كرقػػػـ  ،شػػػيرة الكتػػاب كالمصػػػًنؼمصػػػادر الحديثيػػة بػػػذكر ال تكثيػػؽ .5

يراد بيانات المصنؼ كاممةن في قائمة المصادر.الحدي   ث، كا 
  دراسة رجاؿ اإلسناد: منيج 
 لمصحابة المعركفيف.   لـ يترجـ الباحث .1
 لـ يترجـ الباحث لمراكم المتفؽ عميو كالتكسع في الراكم المختمؼ فيو.   .2
المرتبػػة الرابعػػة كالخامسػػة كالسادسػػة عنػػد ابػػف حجػػر  لػػركاة تكسػػع الباحػػث فػػي الترجمػػة .3

مػف خػبلؿ المقارنػة بػيف كػبلـ لمخػركج بخبلصػة القػكؿ فػي ركاتيػا مف مراتب التعديؿ، 
 النقاد فييـ.  
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إذا كاف الراكم مف الثقػات الػذيف تكجػد فػييـ بعػض العمػؿ مػف التػدليس أك اإلرسػاؿ أك  .4
.  االختبلط، قاـ الباحث بدراسة ىذه العمؿ تفصيبلن

العمػػؿ التػػي دافػػع ابػػف حجػػر عػػف أصػػحابيا، كأثبػػت عػػدـ تمبسػػيـ  ضبعػػدرس الباحػػث  .5
 العمماء فييـ. إذا كثرت طعكف خاصةن  بيا،
 لحكـ عمى اإلسناد:منيج ا   
مف الصحة كالحسف كالضعؼ حسب حكـ الباحث عمى أسانيد األحاديث بما يناسبيا  .1

 قكاعد عمـك الحديث. 
اجتيػد الباحػث فػي العثػكر عمػى متابعػات لػو،  ضعيفنا حسنان أك إذا كاف إسناد الحديث .2

ال فشكاىد لمحديث.  كا 
ا، فييػػ الػػراجح ، كبيػػاف القػػكؿالباحػػث بدراسػػتيا قػػاـ ةأك المػػتف عمػػ إذا كػػاف فػػي اإلسػػناد .3

 أـ أنيا غير مؤثرة فيو.  كىؿ تقدح في صحة الحديث؟
   خامسنا: خطة البحث: 

 ، كخاتمة.فيٍ ابى بى اشتمؿ البحث عمى مقدمة، كى 
كفييػا: أىميػػة المكضػكع كبكاعػػث اختيػاره، كأىػداؼ البحػػث، كالدراسػات السػػابقة،  المقدمػة:

  كخطة البحث. عة عمؿ الباحث فيو،كمنيج البحث، كطبي
 :ككتابوعصره كترجمتو  اإلماـ النككم الباب اَلكؿ:

 :عصره كترجمتو الفصؿ اَلكؿ: اإلماـ النككم
   كفيو ثبلثة مطالب: ،المبحث األكؿ: عصر اإلماـ النككم

   كفيو أربعة مطالب: ،ترجمة اإلماـ النككمالمبحث الثاني: 
 :م ككتابو المجمكعاإلماـ النكك الفصؿ الثاني: 

 المبحث األكؿ: سبب تأليؼ الكتاب. 
 كثناء العمماء عميو.  ،المبحث الثاني: أىمية الكتاب

  المبحث الثالث: منيج  اإلماـ النككم  في كتابو.
   :الباب الثاني: اَلحاديث التي حكـ عمييا اإلماـ النككم بالصحة )دراسة تطبيقية(

 لصحيح.   تعريؼ الحديث ا: التمييدأكًلي: 
 الدراسة التطبيقية: ثانيان: 
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مػػػػا قػػػػاؿ فيػػػػو اإلمػػػػاـ النػػػػككم: "إسػػػػناده عمػػػػى شػػػػرط البخػػػػارم كمسػػػػمـ أك المبحػػػػث األكؿ: 
 أحدىما".

 ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "حديث صحيح".المبحث الثاني: 
 ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده صحيح". المبحث الثالث:
 إلماـ النككم بيف الصحة أك الحسف.  ما شؾ فيو االمبحث الرابع: 
  سادسان: الخاتمة:

  .كتكصيات نتائج الباحث مف إليو تكصؿ كما الدراسة، خبلصةكتشمؿ عمى  
 قائمة المصادر كالمراجع: سابعان 
   : الفيارس:ثامنان 

 – فيرس الركاة المترجـ ليـ - فيرس األحاديث الشريفة -فيرس اآليات القرآنية  
   .فيرس األعبلـ –فيرس البمداف  –ديث فيرس غريب الح
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 :عصره كترجمتو ككتابو اإلماـ النككم الباب اَلكؿ:
 :عصره كترجمتو الفصؿ اَلكؿ: اإلماـ النككم

 كفيو ثالثة مطالب:  ،المبحث اَلكؿ: عصر اإلماـ النككم

 المطمب األكؿ: الحياة السياسية.   

 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية.  

 مطمب الثالث: الحياة العممية.ال 

 كفيو أربعة مطالب:  ،ترجمة اإلماـ النككمالمبحث الثاني: 

 اسمو كنسبو  ككنيتو كلقبو.المطمب األكؿ:  

 مكلده كنشأتو كرحبلتو ككفاتو.المطمب الثاني:  

 شيكخو كتبلميذه.  المطمب الثالث:  

 المطمب الرابع: مكانتو العممية كآثاره.  

 :اإلماـ النككم ككتابو المجمكع: الفصؿ الثاني
 

 المبحث اَلكؿ: سبب تأليؼ الكتاب. 

 كثناء العمماء عميو.  ،المبحث الثاني: أىمية الكتاب

 المبحث الثالث: منيج  اإلماـ النككم  في كتابو. 
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 :عصره وترجمته اإلمام النوويالفصل األول: 
 

 طالب:كفيو ثالثة م ،المبحث اَلكؿ: عصر اإلماـ النككم

 

 المطمب اَلكؿ: الحياة السياسية.

 المطمب الثاني: الحياة اًلجتماعية.

 المطمب الثالث: الحياة العممية.

 

 

 

 

 

 



 

 

07 

 :   اة السياسيةيالحكؿ: المطمب اَل 

، فعاصػر أربعػة مػف (ىػػ676 -ىػ 631)عاش اإلماـ النككم في الفترة الكاقعة بيف عامي  
صػػػػػر بػػػػػاهلل أبػػػػػك جعفػػػػػر منصػػػػػكر بػػػػػف الظػػػػػاىر بػػػػػأمر اهلل أكاخػػػػػر الخمفػػػػػاء العباسػػػػػييف، ىػػػػػـ: المستن

، كبقي بيا إلى (ىػ623)عامان، فقد كلي الخبلفة سنة  (17)، ككانت مدة خبلفتو نحك (ق640ت)
 .أف مات
ثػػػػػـ جػػػػػاء بعػػػػػده حفيػػػػػده المستعصػػػػػـ بػػػػػاهلل أبػػػػػك أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد اهلل بػػػػػف المستنصػػػػػر بػػػػػاهلل  

عامػػػان، فقػػػد بكيػػػع لػػػو  (16)خبلفتػػػو نحػػػك ، كىػػػك آخػػػر الخمفػػػاء العػػػراقييف، ككانػػػت مػػػدة (ىػػػػ656ت)
  .بالخبلفة بعد مكت جده، كبقي بيا إلى أف قتؿ عمى أيدم التتار

ثػػـ جػػاء بعػػده المستنصػػر بػػاهلل أبػػك القاسػػـ أحمػػد بػػف أميػػر المػػؤمنيف الظػػاىر بػػأمر اهلل أبػػي  
بلفتػو نصر محمد بف أمير المؤمنيف الناصر لػديف اهلل أبػي العبػاس أحمػد العباسػي، ككانػت مػدة خ

  (.ىػػ661)قرابة عاميف، حتى قتؿ عاـ 
ثػػـ جػػاء بعػػده الحػػاكـ بػػأمر اهلل العباسػػي أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف أبػػي عمػػي الحسػػف بػػف أبػػي  

، كىػك ابػػف الخميفػػة المسترشػد بػػاهلل  بػػف المسػتظير بػػاهلل، كبقػػي فػػي ابكػر بػػف الحسػػف بػف عمػػي اٍلقيبٍّػػي 
، كبقػي بيػا إلػى أف مػات عػاـ (ىػػ661)ة عػاـ الخبلفة نحك أربعيف سنة، حيث تبكأ منصب الخبلف

  .(ق701)
  ًسيىر ىؤالء الخمفاء األربعة، يتبيف لمباحث ما يمي: بتتبعك  

جاء ىؤالء الخمفاء في نياية العصر العباسي الثاني، ككاف قػد غمػب عمػى الخمفػاء الضػعؼ،  أكًلن:
السياسػػي، كممػػا يػػدلؿ عمػػى  كقمػػة السػػيطرة عمػػى مقاليػػد األمػػكر السياسػػية فػػي الػػببلد؛ بسػػبب التمػػزؽ

التػي انفصػمت  (1) ذلؾ كجكد العديد مف الدكيبلت، كانفصاليا عف الدكلة األـ، كالدكلػة الخكارزميػة
 بببلد ما كراء النير مف فارس.

                                                

كارزمٌية: إحدل الدكيبلت اإلسبلمية القكية التي ظيرت في ببلد ماكراء النيار أم فػي منطقػة بػبلد فػارس، (1 ( الخى
عسػكر جػبلؿ الػديف منكبرتػي أحػد ممػككيـ الػذم اسػتكلى عمػى إيػراف كالعػراؽ  كقد كاف ليػا دكر فػي مقارعػة التتػار،

ق( إلى الػببلد الشػرقية فاسػتخدميـ الصػالح  634أذربيجاف ككرجستاف، ككانت عاصمة ممكو تبريز، جاءكا سنة )ك 
أيكب بف الكامؿ ككاف في آمد كحصف كيفا كحراف كغيرىا نائبان عف أبيو، )انظػر: خطػط الشػاـ، محمػد كػرد عمػي: 

2/95  .) 
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كيمكف القكؿ: إف الضعؼ ناشئ عف انعداـ إرادة الجياد لدل بعض الخمفػاء، ممػف سػبقكا  
الػػذم أخمػػى البيػػت المقػػدس مػػف المسػػمميف، كسػػمَّمو لؤلنبػػركر مكلػػد اإلمػػاـ النػػككم، كالممػػؾ الكامػػؿ، 

 . (1)مصالحة، كما سمَّـ جممة مف القرل دخمتيا الفرنج
، بعػػػد مقتػػػؿ الخميفػػػة كنيػػػؼ خمػػػت الػػػببلد مػػػف كجػػػكد خميفػػػة مػػػدة، بمغػػػت نحػػػك ثػػػبلث سػػػنيف ثانيػػػان:

صػػر بػػاهلل أبػػك عمػػى أيػػدم التتػػار، حيػػث تػػكلى الخبلفػػة بعػػده المستن (ىػػػ656)المستعصػػـ بػػاهلل سػػنة 
الػػػذم  ،، كىػػػك مػػػا يعػػػرؼ فػػػي العػػػرؼ السياسػػػي المعاصػػػر بػػػالفراغ السياسػػػي(ىػػػػ659)القاسػػػـ سػػػنة 

، فيسػتعاض عنػو بمػف أك ىركبػو ،أك خمعػو ،يعني: خمك الببلد مػف الممػؾ أك الػرئيس؛ بسػبب مكتػو
اغ إلػػى حػػيف حصػػكؿ انتخابػػات؛ لتكليػة ممػػؾ أك رئػػيس جديػػد؛ لػػئبل يحصػػؿ فػػر  ،يقػكـ بأعمالػػو مؤقتػػان 
 سياسي في الببلد.

بالمػػاؿ؛ لػػئبل يطمػػع فػػي غػػزك  التتػػرم أدرؾ بعػػض الخمفػػاء ضػػعفيـ، فكػػانكا يراضػػكف العػػدك ثالثػػان:
إال  ،الببلد كالمستنصر باهلل أبي جعفر، بينما كاف البعض اآلخر منيـ ال يفقو  في السياسػة شػيئان 

 . (2)يكف صاحب رأم كال تدبير ما يفقيو المبتدئ في التعمـ مف العمـ، كالمستعصـ باهلل، الذم لـ
بعػػض الػػكزراء الخكنػػة فػػي منتصػػؼ تمػػؾ الفتػػرة التػػي مػػف قبػػؿ تسػػمؽ إلػػى منصػػب الػػكزارة ال رابعػػان:

الػػػذم كػػػاف لػػػو دكر كبيػػػر فػػػي سػػػقكط عاصػػػمة  (3)عايشػػػيا اإلمػػػاـ النػػػككم، كػػػالكزير ابػػػف العمقمػػػي
كيطمعيػػـ فػػي الػػببلد؛  ،كيكػػاتبيـ ،الخبلفػػة اإلسػػبلمية بغػػداد فػػي أيػػدم التتػػار، ككػػاف ينسػػؽ معيػػـ

كىك مػا يشػبو االنقبلبػات التػي تحصػؿ عمػى  ،طمعان في أف يككف نائبان عف التتار في تكلي حكميا
  في زماننا.المنتخبيف بنزاىة الحكاـ الشرعييف 

  كاف مف نتائج خيانة ابف العمقمي ما يمي: خامسان:
 ـ يقتمكنػػػػو كمػػػػا فعمػػػػكا تحكػػػػـ التتػػػػار فػػػػي إبقػػػػاء الخميفػػػػة، حتػػػػى يتييػػػػأ ليػػػػـ مػػػػا يريػػػػدكف، ثػػػػ

 بالمستعصـ باهلل.

                                                

 . 13/649انظر: تاريخ اإلسبلـ، لمذىبي: ( (1
 .14/671تاريخ اإلسبلـ: انظر: ( (2
ىػػػ(،  656( ىػك الػكزير مؤيػد الػديف أبػػك طالػب محمػد بػف أحمػد األسػػدم البغػدادم المعػركؼ بػابف العمقمػي )ت (3

كزير المستعصـ العباسي، كصاحب الجريمة النكراء في مماألة ىكالكك عمى غزك بغداد في ركاية أكثر المؤرخيف. 
 .(7/20)النجـك الزاىرة البف تغرم بردم: 
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  سػػيطرة التتػػار عمػػى الػػببلد بػػدءان مػػف بغػػداد، حتػػى كصػػمكا إلػػى حػػدكد غػػزة تقريبػػان، غيػػر أف
بغػػداد كحمػػب سػػقطتا بعػػد قتػػاؿ كمقاكمػػة، خبلفػػان لدمشػػؽ التػػي كػػاف سػػقكطيا أشػػبو بالتسػػميـ 

 المباشر لمعدك مف غير قتاؿ.
 نة، كمػػا قتػػؿ عػػدد كبيػػر مػػف الػػركافض الػػذيف قتػػؿ عػػدد كبيػػر مػػف المسػػمميف مػػف أىػػؿ السػػ

 ينتمي إلى مذىبيـ ابف العمقمي، الذم لـ يمبث إال مدة قصيرة حتى ىمؾ.
يبلحػػظ أف تػػكلي الخبلفػػة كػػاف عمػػى طريقػػة التكريػػث، قبػػؿ حصػػكؿ الفػػراغ السياسػػي بقتػػؿ  سادسػػان:

فػي زماننػا، كمػا حاكلػت الخميفة المستعصـ باهلل، عمى شاكمة ما تمارسو النظـ الممكية االستبدادية 
أمػا الخميفتػاف اآلخػراف: فكػاف تكلييمػا  ،أف تفعمو بعض النظـ الرئاسية في العالـ العربػي المعاصػر

ـى  لمخبلفػػة بالبيعػػة فػػي مصػػر، مػػف قبػػؿ الممػػؾ الظػػاىر بيبػػرس، كأىػػؿ تمػػؾ الػػببلد، خصكصػػان العػػال
  الشييرى عبد العزيز بف عبد السبلـ، المعركؼ بالعز بف عبد السبلـ.

لـ تخؿ بعض الػببلد مػف بعػض الثػكرات التػي كانػت تقػاـك التتػار، كمػا حصػؿ فػي مقاكمػة  سابعان:
رغػـ قكتيػا فػي البدايػة، كرغػـ  ،أىؿ بغداد ليكالكػك كجيشػو، غيػر أف ىػذه الثػكرات لػـ تصػمد طػكيبلن 

إحداثيا مقتمػة كبيػرة فػي العػدك، فكػاف انكسػارىا فػي نيايػة المطػاؼ، فقتػؿ بعضػيـ، كغػرؽ بعضػيـ 
 اآلخر، كتفرؽ  الباقكف في الببلد ىربان.

؛ جػػرَّاء ىػػزيمتيـ ألىػػؿ بغػػداد، ثػػـ حمػػب، كتسػػميـ أىػػؿ  ثامنػػان: أصػػاب بعػػض قيػػادات التتػػار الغػػركري
في  (3)، كانطمؽ يقاتؿ الممؾ المظفر قطز(2)الذم لـ ينتظر أف يستمد ىكالكك (1)دمشؽ، مثؿ كىتىٍبغىا

الشػػػيير لجيػػػكش التتػػػار فػػي ىػػػذه المعركػػػة فػػػي ببلدنػػػا ، فكػػػاف االنكسػػػار كاالنػػدحار (4)عػػيف جػػػالكت

                                                

ػػا عنػػد التتػػار، يعتمػػدكف  658( ىػػك كىتىٍبغػػا المغػػكلي الن ػػكيف )ت (1 ىػػػ(، قتػػؿ يػػـك كقعػػة عػػيف جػػالكت، ككػػاف عظيمن
 (.14/889عميو؛ لرأيو كشجاعتو كصرامتو كعقمو. تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )

ار، ككػاف ىػػ(، كػاف مػف أعظػـ ممػكؾ التتػ 664( ىك ىكالكك بف تكلي قاف بف الممػؾ جنكزخػاف ممػؾ التتػار )ت (2
 (.15/105شجاعنا حازمنا مدٌبرنا، ذا ىٌمةو عاليةو، كسطكةو كميابةو. تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )

ىػػ(، كػاف أكبػر مماليػػؾ  658( ىػك السػمطاف الشػييد الممػؾ المظفٌػر سػيؼ الػديف قطػز بػف عبػد اهلل المعػٌزم )ت (3
ػا، حسػف ، شجاعنا، مقدامنا، حازمن . )تػاريخ  المعز أيبؾ التركماني، ككاف بطبلن سػبلـو كخيػرو التػدبير، يرجػع إلػى ديػفو كا 

 (. 14/887اإلسبلـ: 
( ىي المعركة التي حدثت بيف المسمميف بقيادة سيؼ الديف قطز، كبيف جيش التتار )المغكؿ( فػي منطقػة عػيف (4

حػػك جػػالكت، كىػػي بميػػدة بػػيف بيسػػاف كنػػابمس مػػف فمسػػطيف، كالتػػي قطػػع فييػػا دابػػر التتػػار، كتكقػػؼ زحفيػػـ اليمجػػي ن
العكاصػـ اإلسػػبلمية، حيػػث تحركػت طبلئػػع الجػػيش المممػككي بقيػػادة ركػػف الػديف بيبػػرس نحػػك فمسػطيف، فسػػار حتػػى 

ـ( كاسػػػتطاع ركػػػف الػػػديف بيبػػػرس أف يحقػػػؽ انتصػػػاران سػػػاحقان عمػػػى  1260ىػػػػ / يكليػػػة 658نػػػزؿ غػػػزة فػػػي )شػػػعباف 
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كاسػػتمرت المبلحقػػة إلػػػى أف  ،كالمعركػػػة الصػػغرل فػػي غػػػزة ،فمسػػطيف، حيػػث ابتػػػدأ التقػػاء الجيشػػاف
، كمػػا (1)فػػي عػػيف جػػالكت، حيػػث صػػارت ببلدنػػا مقبػػرة ليػػؤالء الغػػزاة ،كصػػمكا إلػػى المعركػػة الكبػػرل

 . (2)المأككؿصارت بعد ذلؾ مقبرة لبني صييكف في معركة العصؼ 
لػػـ تخػػؿ تمػػؾ الفتػػرة مػػف بعػػض الفتكحػػات اإلسػػبلمية الجزئيػػة، فقػػد فتحػػت  تاسػػعان:
، كاسػػػػػتعاد (5)، كفتحػػػػػت غىرناطػػػػػة(4)عمػػػػػى يػػػػػد الممػػػػػؾ الظػػػػػاىر بيبػػػػػرس (3)أىٍنطىاًكيىػػػػػة

                                                                                                                                       

نػػاؾ مػػف المسػػمميف مػػف يتحػػرؾ مػػف  الحاميػػة المغكليػػة فػػي غػػزة، ككانػػت ىزيمػػة قاسػػية ليػػـ، كاكتشػػؼ المغػػكؿ أف ى
خبلؿ خطط عسكرية، كأبعاد استراتيجية، كأنػو ال زاؿ مػف المسػمميف مػف يحمػؿ السػيكؼ، لمػدفاع عػف دينػو كأرضػو 
كشػػرفو ككرامتػػو، ككانػػت ىػػذه المعركػػة مػػف أىػػـ المعػػارؾ بالنسػػبة لممسػػمميف، فقػػد رأل المسػػممكف بػػأعينيـ أف التتػػار 

رت فػػي تمػػػؾ اآلكنػػة، التػػي كانػػت تقػػػكؿ: مػػف قػػاؿ لػػػؾ أف التتػػار يييزمػػكف فػػػبل يفػػركف، كسػػقطت المقكلػػة التػػػي انتشػػ
تصػػدقو، ككػػاف ليػػذه المكقعػػة أثػػر إيجػػابي عمػػى جػػيش المسػػمميف، ككػػاف ليػػا أثػػر سػػمبي ىائػػؿ عمػػى جػػيش التتػػار، 

كؿ، كأصبحت غزة ممكان لممسمميف، كبيذا تعد معركة غزة ىذه أكلى المعارؾ التي انتصر فييا المسممكف عمػى المغػ
كمػػا يمكػػف القػػكؿ: إف ىػػذا االنتصػػار الػػذم تحقػػؽ لممسػػمميف، كػػاف دافعػػان قكيػػان ليػػـ؛ لمتقػػدـ إلػػى الشػػماؿ باتجػػاه عػػيف 

ق(، كبعػد ثبلثػة أيػاـ  658جالكت؛ لمقػاء المغػكؿ فػي مكقػع أفضػؿ، كذلػؾ فػي العشػر األكاخػر مػف رمضػاف لعػاـ )
، النجػػـك 424، 399/ 17ر:    البدايػػة كالنيايػػة: مػػف بدايػػة المعركػػة جػػاءت بشػػائر االنتصػػار، كالحمػػد هلل، )انظػػ

، السمطاف سيؼ الديف قطز كمعركة عيف جالكت، لعمي الصبلبي: 7/77الزاىرة، ألبي المحاسف بف تغرم بردم: 
119  .) 

  .17/401انظر: البداية كالنياية: ( (1
ق(، لػرد عػدكاف غاشػـ  1435ـ(، في الثامف مف رمضاف لعاـ ) 2014( ىي المعركة التي بدأت في صيؼ )(2

( يكمػػان، تعػػرض فييػػا النػػاس 51لبلحػػتبلؿ الصػػييكني ضػػد سػػكاف قطػػاع غػػزة فػػي فمسػػطيف، حيػػث اسػػتمرت لمػػدة )
لشتى أنكاع اإلجراـ الصييكني، كقامت المقاكمة بصد تمؾ اليجمات، كعاد العدك خائبان ميزكمان لـ يحقؽ شػيئان مػف 

معركػػػة أطمقػػػت المقاكمػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى ىػػػذه المعركػػػة اسػػػـ: " أىدافػػػو، سػػػكل التػػػدمير كالخػػػراب كاإلفسػػػاد، حيػػػث
 ". العصؼ المأككؿ

( أىٍنطىاًكيىة: بالفتح ثـ السككف كالياء مخففة. قاؿ يػاقكت: "لػـ تػزؿ أنطاكيػة قصػبة العكاصػـ مػف الثغػكر الشػامية، (3
لمػاء، ككثػرة الفكاكػو، كسػعة كىي مف أعياف الػببلد كأمياتيػا، مكصػكفة بالنزاىػة، كالحسػف، كطيػب اليػكاء، كعذكبػة ا

 (.1/266الخير". )معجـ البمداف: 
ىػػ (،  676( ىك السمطاف الممؾ الظاىر ركف الديف أبػك الفتػكح بىٍيبػرس البيٍنديٍقػدارم النجمػي األيػكبي التركػي )ت (4

الظمػـ، كاهلل  صاحب مصر كالشاـ. قػاؿ الػذىبي: كػاف غازينػا، مجاىػدنا، مرابطنػا، خميقنػا لمميمػؾ، لػكال مػا كػاف فيػو مػف
ـ، كمكاقػػػؼ مشػػػيكدة، كفتكحػػات معػػػدكدة. )تػػػاريخ  ػػا بيضػػػاء ًفػػػي اإًلٍسػػبلى يرحمػػو، كيغفػػػر لػػػو، كيسػػامحو، فػػػإٌف لػػػو أٌيامن

 (.15/306اإلسبلـ لمذىبي: 
انػػػة بمسػػػاف عجػػػـ (5 ( غىرناطػػػة: بفػػػتح أكلػػػو، كسػػػككف ثانيػػػو، كنػػػكف، كبعػػػد األلػػػؼ طػػػاء ميممػػػة. معنػػػى غرناطػػػة: رمَّ

مػػػد بػػػذلؾ لحسػػػنيا، كىػػػي أقػػػدـ مػػػدف األنػػػدلس، كأعظميػػػا، كأحسػػػنيا، كأحصػػػنيا، يشػػػٌقيا النيػػػر األنػػػدلس، كسػػػٌميت الب
. )معجـ البمداف لمحمكم:   (. 195/ 4المعركؼ بنير قمـز
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 ،(1)ًإٍشػػػًبيًميىةالمسػػػممكف أزيػػػد مػػػف ثبلثػػػيف بمػػػدان كانػػػت قػػػد أفمتػػػت مػػػف حكميػػػـ، منيػػػا 
ميٍرًسيىةي ك 

(2) (3). 
 ،كتػدمير ،أف ىذه الفتكحات الجزئيػة، لػـ تكػف تػكازم حجػـ مػا أصػاب األمػة مػف قتػؿغير  
 في دخكؿ التتار لمببلد، كاهلل أعمـ.  ،كنيب

 :   اًلجتماعية الحياةني: المطمب الثا
مػػػف المعمػػػكـ أف الحالػػػة السياسػػػية تمقػػػي بظبلليػػػا عمػػػى الحالػػػة االجتماعيػػػة، إمػػػا سػػػمبان، أك  
الجتماعية، في عصر اإلماـ النككم، أثػرت عمييػا الحالػة السياسػية تػأثيران غير أف الحالة ا إيجابان. 

اًلجتماعية في  الحياةكيمكف إجماؿ سمبيان كبيران، كال يمنع ىذا مف كجكد بعض التأثير اإليجػابي؛ 
 النقاط التالية: 

دَّ  (4)الغنى الفاحش لمخمفاء كالممكؾ، فقد ذكر السيكطي أكًلن: المستنصر باهلل أف الخميفة الناصر جى
أبي جعفر كاف يجمع ما يتحصؿ عميػو مػف الػذىب فػي ًبركػة بػدار الخبلفػة، ثػـ يقػؼ عمػى حافتيػا 

 قائبلن: "أترل أعيش حتى أمؤلىا"، كيبدك مف ىذا أمراف:   
انشغاؿ بعض الخمفاء بجمع الماؿ كتكثيره، عمى حساب سياسة أمكر الدكلػة؛ ممػا  اَلكؿ: 

ىػػذا الجمػػػع كالتكثيػػػر: أف ىػػػؤالء الخمفػػاء كػػػانكا يمسػػػككف أيػػػدييـ عػػػف  أضػػعفيا كثيػػػران. كيىتًضػػػح مػػػف
 اإلنفاؽ العاـ؛ مما أكرث نكعان مف الفقر العاـ، كاهلل أعمـ. 

تشػػػعر عبػػػارة السػػػيكطي بػػػأف الميػػػـ عنػػػد الممػػػؾ الناصػػػر الجمػػػع كالتكثيػػػر، بغػػػض  الثػػػاني: 
 التديف لدل ىذا الممؾ.النظر ىؿ كاف مف كجو مشركع، أك مف كجو ممنكع، كىك ما يشعر بقمة 

ارتبػػاط الغنػػى الفػػاحش بػػبعض العػػادات المسػػتقبحة، مػػف التػػرؼ فػػي اإلنفػػاؽ، خصكصػػان فػػي  ثانيػػان:
كأكالد الممكؾ كالسبلطيف، كما في عرس مجاىد الػديف  ،البذخ في أعراس األمراء أكليما:جانبيف، 

                                                

: مدينػػػة كبيػػػرة عظيمػػػة، كلػػػيس باألنػػػدلس اليػػػـك أعظػػػـ منيػػػا، تسػػػمى حمػػػص أيضػػػا، كبيػػػا قاعػػػدة ممػػػؾ ًإٍشػػػًبيًميىة( (1
 (.195/ 1عٌباد، كىي غربي قرطبة بينيما ثبلثكف فرسخا. )معجـ البمداف: األندلس كسريره، كبيا كاف بنك 

: مدينػػة باألنػػدلس مػػف أعمػػاؿ تػػدمير، سػػماىا عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ بػػف ىشػػاـ تػػدمير، فاسػػتمٌر النػػاس ميٍرًسػػيىةي ( (2
 (. 107/ 5عمى اسـ مكضعيا األكؿ، كىي ذات أشجار كحدائؽ محدقة بيا. )معجـ البمداف: 

 . 17/476: البداية كالنياية: انظر( (3
 . 325( انظر: تاريخ الخمفاء لمسيكطي: (4
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لسمطاف عبلء الػديف  مػف ، كعرس ابنة ا(2)عمى بنت بدر الديف صاحب المكصؿ (1)أيبؾ الدكٍيدار
 ،(5)، حتػى قيػؿ: إف حمػؿ جيازىػا عمػى ألػؼ جمػؿ(4)عمى زكجيا السػمطاف الممػؾ الناصػر (3)الركـ

التبذير عمى تجييز الجيكش االستعراضية الديككرية، التي جمبت اليزائـ كالكيبلت عمػى  كثانييما:
، فقػػػد أعػػػدت كتيبػػػة المسػػػمميف، حيػػػث كانػػػت كظيفتيػػػا االسػػػتعراض، كحمايػػػة عػػػركش الممػػػكؾ غالبػػػان 

، عػػػركس  عسػػكرية قكاميػػا خمسػػمائة فػػارس، ميمتيػػا خدمػػة ابنػػػة السػػمطاف عػػبلء الػػديف مػػف الػػرـك
 . (6)السمطاف الممؾ الناصر

كقػػع ىػػذا الثػػراء ألكثػػر الممػػكؾ كالسػػبلطيف كالخمفػػاء فػػي تمػػؾ الفتػػرة، عمػػى حػػيف كػػاف السػػكاد  ثالثػػان:
الجريمػػة فػػي بعػػض  أكليمػػا:نتشػػار أمػػريف: األعظػػـ مػػف النػػاس يعيشػػكف حيػػاة القحػػط؛ ممػػا أدل ال

كيبدك مف ىذا أف الحياة االجتماعيػة اتسػمت بنػكع ظػاىر  ،(7)األمراض كاألكبئة كثانييما:البمداف. 
مف الطبقية، فطبقة ًعٍمية القكـ كأكلي الطٍَّكؿ يعيشكف في الترؼ كالبذخ، كعامة الناس يعيشكف في 

                                                

( ىك الممؾ مقدَّـ جيش العراؽ مجاىد الديف أيبؾ الٌدكيدار الصغير، أحد أبطػاؿ المسػمميف الشػجعاف زمػف أميػر (1
ًمٍيفىػػػةى قيتًػػػؿى مىعىػػػوي  اًمػػػو كىأىٍكالىًده،  المػػػؤمنيف المستعصػػػـ، كنقػػػؿ الػػػذىبي عػػػف أحػػػد المػػػؤرخيف قكلػػػو: "ًإفَّ الخى ًعػػػدَّةه ًمػػػٍف أىعمى

ًمؿى رىٍأسو كىرىٍأس اٍلممؾ سي  اًحب المىٍكًصؿ، كىحي كَّجى ًببنًت بىٍدر الدٍٍّيًف صى يدىار الًَّذم تىزى اًىد الدٍٍّيًف الد كى ميجى مىٍيمىاف شىاه كىأىًمٍيػر كى
جٍّ فىمًؾ الدٍٍّيًف، فىنيصبيكا ًبالمىٍكًصًؿ". )سير أعبلـ النببلء  (.23/371، لمذىبي: الحى

نًػػي  األىتىػابًكٌي الن ػػكًرٌم صػاحب المكصػؿ. قػػاؿ الػذىبي: "كػػاف (2 ( ىػك الممػؾ السػػمطاف أبػك الفضػػائؿ بػدر الػديف األىٍرمى
مىػى القيٌصػاد  ًفيًو كىرىـ كسيٍؤديد كتجم ؿ، كلو ىيبػة كسػٍطكة كسياسػة. كىػافى يٍغػـر عى حازمنا شجاعنا، مدبرنا، ذا حـز كرأم، كى

ٍمكػو،  أمكاالن  كافرة، كيحترز كيدارم الخميفة ًمٍف كجوو، كالٌتتار ًمٍف كجوو، كممكؾ األطراؼ ًمٍف كجوو، فمـ ينخػـر نظػاـ مي
ػػعى ظيممػػو كجػػكده محبَّبػػان إلػػى رعيَّتػػو؛ ألنػػو كىػػافى يعػػامميـ بالٌرٍغبػػة كالرَّىبػػة". )تػػاريخ اإلسػػبلـ  قػػو آفػػةه. ككػػاف مى كلػػـ تٍطري

 (.14/864لمذىبي: 
ء الٌديف، )ت  ( ىك الممؾ(3 ء الٌديف كيقبىاد بف ًغيىاث الٌديف ًكيٍسرك بف عىبلى ىػػ(. )السػمكؾ  655صاحب الرـك عىبلى

 (.1/497لمعرفة دكؿ الممكؾ لممقريزم: 
( ىك السمطاف الممؾ الناصر صبلح الديف ابف السػمطاف الممػؾ العزيػز محمػد ابػف الظػاىر غػازم اٍبػف السػمطاًف (4

ىػػػػ(، صػػػاحب حمػػػب، ثػػػـ  659ف يكسػػػؼ ابػػف األميػػػر نجػػػـ الػػػديف أٌيػػػكب األيػػكبي، )ت الممػػؾ الناصػػػًر صػػػبلًح الػػػدي
ىػػػػ(."كفييىا  648قػػاؿ المقريػػزم فػػي أحػػداث سػػنة )(. ك 14/921صػػاحب الشػػاـ. انظػػر: )تػػاريخ اإلسػػبلـ لمػػذىبي: 

ٍعفىر اٍلحيسى  مَّد بف جى مىعىوي كصؿ الشريؼ عز الٌديف أىبيك اٍلفتيكح مرتضى اٍبف أبي طىالب أىٍحمد بف ميحى ٍيًني ًإلىى دمشؽ، كى
ػة اٍلممػؾ النَّاًصػر ييكسيػؼ، فزفػت  ٍكجى ء الٌديف كيقباد ممؾ السبلجقة الػٌرـك كىزى ٍمطىاف عىبلى الخكنده الممكة خاتكف بنت الس 

ًليمىة لىيىاًإلىٍيًو،  بىالغ ًفي عمؿ اٍلكى قد احتفؿ بقدكميا كى   (.1/485". )انظر: السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ: كى
 .656، 655، 14/15انظر: تاريخ اإلسبلـ ( (5
  .14/656( انظر: تاريخ اإلسبلـ (6
 . 15، 14/14انظر: تاريخ اإلسبلـ: ( (7
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لترابط االجتماعي بيف الناس مف جانب، كبػيف النػاس القحط كالفقر، كىذا مف أىـ أسباب ضعؼ ا
كبيف الحكاـ مف جانب آخر، فصارت الدكلة تعصؼ بيا االضطرابات، حتى تفرقت إلػى دكيػبلت 

 صغيرة.
نػتج عمػا سػبؽ فتنػة غػبلء األسػعار فػي بعػض البمػداف، فػي بعػض األكقػات، كمػا حػدث فػي  رابعان:

بينمػػا أصػػاب بعػػض البمػػداف األخػػرل فػػي بعػػض مائػػة كخمسػػة دراىػػـ،  (1)مصػػر، حيػػث بمػػب اإلردب
كج في حمب بعشرة دراىػـ، كفػي دمشػؽ بثبلثػة دراىػـ ؛ ممػا (2)األحاييف كساد األسعار، فقد بيع الفىر 

أدل إلػػى غػػبلء األثمػػاف بصػػكرة أثػػرت عمػػى حيػػاة النػػاس المعيشػػية؛ نظػػران لغيػػاب سياسػػة اقتصػػادية 
 رشيدة.
طالػػة؛ بسػػبب إىمػػاؿ بعػػض الًحػػرىؼ، حتػػى احتػػاج حصػػؿ فػػي بعػػض المنػػاطؽ نػػكع مػػف الب خامسػػان:

أىؿ تمؾ المناطؽ إلى جمب الًحٍرًفيٍّيف مف مناطؽ أخرل، كمػا حصػؿ فػي إحضػار بنػائيف مػف غػزة 
 . (3)إلى القدس؛ لفتح طريؽ لمماء حتى يصؿ إلى الناس

عمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف كػػػػؿ مػػػػا سػػػػبؽ، إال أف بعػػػػض األمػػػػراء كالممػػػػكؾ كػػػػانكا مػػػػف الصػػػػالحيف  سادسػػػػان:
فػي ىػذه  -تعالى-صيف عمى األمة، الناصحيف لمخميفة، كما كاف بعض الخمفاء يخافكف اهلل الحري

ػػد ه يتمنػػى أف  األمػػة، فيػػذا أبػػك جعفػػر المستنصػػر بػػاهلل يقػػؼ عمػػى حافػػة بركػػة الػػذىب، التػػي كػػاف جى
يعػػػيش حتػػػى يمؤلىػػػا، كيقػػػكؿ: "تػػػرل أعػػػيش حتػػػى أنفقيػػػا كميػػػا"، فبنػػػى األسػػػكاؽ كالقنػػػاطر، كدكر 

فقػػراء فػػي بغػػداد، خصكصػػان فػػي رمضػػػاف، كأنفػػؽ كثيػػران مػػف المػػاؿ فػػي إعتػػاؽ الجػػػكارم الضػػيافة لم
تيو األلػػكؼ التػػي كػػاف ينفقيػػا  البلتػػي بمغػػف األربعػػيف مػػف أعمػػارىف، ثػػـ فػػي تػػزكيجيف، كبمغػػت ًصػػبلى

 .(4)كاأليتاـ ببغداد ،كاألرامؿ ،عمى المحتاجيف
ييا طبقة الرقيؽ، خصكصان مػف اإلمػاء، يتضح مف النقطة السابقة أف الببلد كانت تنتشر ف سابعان:

ككانت عادة الناس الرغبة عف التزكج منيف، حتى كاف الكثير منيف تبمب األربعيف مف عمرىا بػبل 
 زكاج.

                                                

ا. )انظػػػر: الزاىػػػر فػػػي غريػػػب ألفػػػاظ الشػػػافعي لؤلزىػػػرم: 24( اإلردب: ىػػػك مكيػػػاؿ ألىػػػؿ مصػػػر يػػػزف )(1 ( صػػػاعن
 (.2/508، مقاييس المغة البف فارس: 140

 . 677، 14/9ـ ( انظر: تاريخ اإلسبل(2
 .18، 15/17( انظر: تاريخ اإلسبلـ (3
 ، ط ىجر.17/260( انظر: البداية كالنياية (4



 

 

24 

كػػاف اىتمػػاميـ بالحالػػة االجتماعيػػة أكثػػر مػػف  ،كػػؿ ىػػذا يشػػعر بػػأف: عمػػـك الحكػػاـ كالنػػاس
 كاهلل أعمـ. اىتماميـ بالحالة السياسية، التي تركيا الناس لمحكاـ،

 المطمب الثالث: الحياة العممية: 
ىػي أصػعب فتػرة مػرت عمػى  -رحمػو اهلل تعػالى–إف الفترة التي عاش فييػا اإلمػاـ النػككم  

كبرغـ ىذا إال أف ىػذه الفتػرة تعػد  ،كما ظير مف الحياة السياسية ،األمة اإلسبلمية إلى ذلؾ الكقت
صػػةن مػػا تميػػزت بػػو تمػػؾ الفتػػرة مػػف خدمػػة السػػنة خا ،مػػف أزىػػى العصػػكر العمميػػة لؤلمػػة اإلسػػبلمية

 النبكية كعمكميا؛ كيتبيف ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:  
 كطمبة العمـ عمى النحك التالي:  ،كاىتماـ الدكلة بالعمماء ،أكًلن: بناء المدارس

كجعػؿ أبػك الخطٌػاب بػف  ،(1)ق( 621سػنة )بنيت بػيف القصػريف، حيث : دار الحديث الكاممٌية. 1
حيػث  ،المحضف األكؿ لمعمـ كأىمو ىي ككاف لمكالة اىتماـ كبير ببناء المساجد التي ،ادحية شيخي

 كخدمة طمبة العمـ.  ،كالمدارس ،إنو لشرؼ عظيـ لكؿ أمير أف يقـك في فترة حكمو ببناء المساجد
األشػػرؼ مظفػػر الػػديف مكسػػى بػػف  الممػػؾأمػػر  ،(2)ق( 628فػػي سػػنة ) :حػػديث اَلشػػرفيَّةالدار . 2

ػػػؿ دارى حػػػديث، فيػػػي الػػػٌدار  أليػػػكبيا العػػػادؿ بشػػػراء داًر األميػػػر قيمػػػاز بػػػف عبػػػد اهلل الٌنجمػػػٌي، لتيٍعمى
الحػػػافظ ابػػػف الحػػػافظ جمػػػاؿ الػػػديف عبػػػد اهلل بػػػف تقػػػي الػػػديف عبػػػد الغنػػػي كعػػػيَّف ، بدمشػػػؽ األشػػػرفيَّة
 ،فمات أبك مكسى قبؿى أف يكمػؿ بناؤىػا ،كجعؿ لو سبعكف درىمان  ،شيخان ليا أبك مكسى، ،المقدسي

صػػحيح ، كفتحػػت ليمػػة نصػػؼ شػػعباف، كقػػرئ بيػػا "تػػـ االنتيػػاء مػػف بنائيػػا (3)ق( 630كفػػي سػػنة )
بىٍيػػدٌم، كسػػمعو خبلئػػؽ بػػدار قايمػػاز الٌنجمػػٌي مػػكلى قبػػؿ ذلػػؾ ككانػػت تيعػػرؼ  ،البخػارٌم" عمػػى ابػػف الز 

 .نجـ الٌديف أٌيكب
يػـك كفػي : "(4)وكذكػر مناقبػحتى قاؿ الحافظ ابف كثيػر عػف الممػؾ األشػرؼ عنػدما ذكػر كفاتػو  

 ىبنكمف مناقبو أنو  .األشرؼ مكسى بف العادؿ ق( تكفي الممؾ 635سنة )الخميس رابع المحـر 
 شػػجاعان  ، شػػيمان -رحمػػو اهلل-كقػػد كػػاف ..... كجػػامع جػػراح، ،كجػػامع التكبػػة ،دار الحػػديث األشػػرفية

  .   "ديثلمعمـ كأىمو، السيما ألىؿ الحديث، كقد بنى ليـ دار ح محبان  ،جكادان  كريمان 
                                                

   . 631/ 13( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (1
 . 657/ 13( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (2
 . 13/658( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (3
 . 17/231( انظر: البداية كالنياية: (4
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 قػػد بمػػب عػػدد، ك ئيػػابنا تػػـ االنتيػػاء مػػف (1)ق( 631فػػي سػػنة ) :المدرسػػة المستنصػػرٌية ببغػػداد. 3
فقيائيا مائتاف كثمانية كأربعكف فقيينا مف المذاىب األربعة، كأربعة مدٌرسكف، كشيخي حديث، كشػيخ 

، كشيخي طٌب، كشيخي فرائضحٍ نى  كرتب ًفييىا الخبػزي  ،ًطيًعي  فريتٍّب شيخي الحديث أبك الحسف ابف اٍلقى  ،كو
سػػػػف كنيايتػػػػو، ك  ،كالطىبػػػػيخي كالحػػػػبلكةي كالفاكيػػػػةي   صػػػػرفت اليػػػػدايا كالعطػػػػاءات كجػػػػاءت ًفػػػػي غايػػػػة الحي

ػػٌناعكلعمارتيػػا؛  لمسػػؤكؿ كنيًقػػؿى إلػػى خزانىػػة الكتػػب كثيػػره مػػف الكتػػب الٌنفيسػػة،  ،مًمٍعمػػار، كلميقىػػدَّـ الص 
ًمػؿى إلييىػا مائػة كسػتكف حٌمػابمػب مػا  فقد ، كأيكقفػت، كاسػتمر الحمػؿ بعػد ذلػؾ أيضػان  ،عنػد بنائيػا ،الن حي
ػػد كجى  ػكفٌية كخػػازف كيتيػب دار الخبلفػة، ىيػكى ككلػده ضػياء الػديف أىٍحمى ٍبػد العزيػز شػيخ الص  عػؿ الشػيخي عى

كفػػي بعػػض األٌيػػاـ اتٌفػػؽ حضػػكري أميػػر المػػؤمنيف  ،ينظػػراًف ًفػػي ترتيبيػػا، فرتَّبػػا الكتػػبى أحسػػفى ترتيػػب
ٍبد العزيز كتبل قكلو تعاللينظر،  ؛عندىما مىٍيًو عى ٍيرنا ًمػٍف : }ىفسمَّـ عى عىؿى لىؾى خى تىبىارىؾى الًَّذم ًإٍف شىاءى جى

ػكرنا يىٍجعىٍؿ لىؾى قيصي نَّاتو تىٍجًرم ًمٍف تىٍحًتيىا اٍَلىٍنيىاري كى فخشػع المستنصػري بػاهلل أميػر  ،[10]الفرقػاف: {ذىًلؾى جى
مىٍيًو السَّبلـ، كك بىرى قمبوي المؤمنيف، كردَّ عى كعػيف أيضػان ، (2)معيػديف لكػٌؿ مػدرسو أربعػة عػيفك  ،مَّمو، كجى

ػػ يف كسػػتيفاثنػػ ي خػػامس .  فػػيتمقنػػكف (3)افقيينػػا، كأف يكػػكف بالػػٌدار المتصػػمة بالمدرسػػة ثبلثػػكف يتيمن
 . رجب يكـى الخميس فيًتحت، كحضر سائر الٌدكلىة كالقيضاةي كالمدٌرسكف كاألعياف ككاف يكما مشيكدان 

، فػدرس بيػا لمشػافعية اإلمػاـ (4)ق( 662سػنة )فػي  تـ االنتيػاء مػف بنائيػا :سة الٌظاىريةالمدر . 4
لٌػػي مشػػيخة الحػػديث الحػػافظ  ،فٍيػػزى تقػػٌي الػػٌديف ابػػف ري  ، ككي كلمحنفيػػة الصػػاحب مجػػد الػػٌديف ابػػف اٍلعىػػًديـً

ٌلي مشيخة اإلقراء الٌشيخ كماؿ الٌديف المحمي  . شىرؼ الٌديف الٌدمياطٌي، ككي
ًفي ص  ممػت عمارتييػا، ككانػت تكاكلـ تكف  ،أيديرت المدرسة بدمشؽ (5)ق( 677سنة ) فركى

تيعػػرؼ بػػدار العقيقػػٌي، فاشػػتيريت، فػػٌدرس لمٌشػػافعية الٌشػػيخ رشػػيد الػػٌديف الفػػارقٌي،  ةأمػػر اقبػػؿ ذلػػؾ دار 
 .  كدٌرس لمحنفية الٌشيخ صدر الٌديف سميماف

 شػػرقي الجػػامع شػػمالي الفػػراديس بػػاب خػػؿدا دمشػػؽ مػػدارس أجػػؿ مػػف ىػػي: التَّقىًكيَّػػة. المدرسػػة 5
 المدرسػة بمصػر كلػو ،األيػكبي عمػر تقػي الػديف المظفػر الممػؾ ق( 574) سػنة في الظاىرية بناىا

                                                

  . 10 – 8/ 14ـ: ( انظر: تاريخ اإلسبل(1
 ( المعيد ىك مف يقـك بإعادة الدرس لمتبلميذ. (2
 ( دار لؤليتاـ تابعة لممدرسة تؤكم ثبلثيف يتيمان. (3
 . 15/9( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (4
 . 15/209( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (5
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الطكسػػػػي  محمػػػػكد بػػػػف محمػػػػد الفػػػػتح أبػػػػي الػػػػديف شػػػػياب لمعبلمػػػػة بناىػػػػا ،العػػػػز بمنػػػػازؿ المعركفػػػػة
 . (1)الشافعي

كَّاًنيَّػةً  . المدرسة الشامية6 مارسػتاف النػكرم، أنشػأتيا سػت الشػاـ بنػت نجػـ الػديف تقػع قبمػي ال: اٍلجى
 .(2)تكفيت كفييا ،مدرسة بعدىا جعمتيا ،دارنا المدرسة ىذه مركاف، ككانت بف شادم أيكب بف

بسػػفح  ،بجبػػؿ الصػػالحية ،بنػػت نجػػـ الػػديف أيػػكب ،أنشػػأتيا ربيعػػة خػػاتكف. المدرسػػة الصػػاحبية: 7
 .(3)جبؿ قىاٍسييكف بدمشؽ
 المصنفات الشرعية في ىذه الفترة:ثانيان: أشير أنكاع 

إف ممػػا يبػػرز حجػػـ النيضػػة العمميػػة لػػدل األمػػة اإلسػػبلمية فػػي الفتػػرة التػػي عاشػػيا اإلمػػاـ  
كالحػػػديث  ،كالفقػػػو كأصػػػكلو ،كالتفسػػػير ،فػػػي العقيػػػدة اإلسػػػبلمية ،النػػػككم كثػػػر المصػػػنفات الشػػػرعية

المصػنفات فػي الحػديث  كسػكؼ يػذكر الباحػث أبػرز تمػؾ المصػنفات مركػزان عمػى ،الشريؼ كعمكمػو
 الشريؼ كعمكمو؛ كذلؾ عمى النحك التالي:     

 أكًلن: العقيدة اإلسالمية:    
بػف أبػي عمػي بػف محمػد بػف  الػديف عمػي ؼالحسػف سػيألبػي  ،غاية المراـ في عمػـ الكػالـ .1

المجمػػػس األعمػػػى لمشػػػئكف اإلسػػػبلمية  كقػػػد طبػػػع فػػػي ،ىػػػػ(631تمبػػػي اآلمػػػدم )تغسػػػالـ ال
 . القاىرةب

ضػػياء الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد  لمحػػافظ ،السػػنف كاجتنػػاب البػػدعاتبػػاع  .2
 ـ(.  1987سنة )دمشؽ بدار ابف كثير، كقد طبع في  ،ىػ(643 ت المقدسي )

 البقػػاء صػػالح بػػف الحسػػيف الجعفػػرم الياشػػمي  يبػػأل ،تخجيػػؿ مػػف حػػرؼ التػػكراة كاإلنجيػػؿ .3
  ـ(. 1998سنة )الرياض، بمكتبة العبيكاف،  طبع في ،ىػ(668 ت )

ظيػار محاسػف اإلسػالـ .4 عبػد  يبػأل ،اإلعالـ بما في ديف النصارل مف الفسػاد كاَلكىػاـ كا 
دار التػػػػراث العربػػػػي طبعتػػػػو  ،ىػػػػػ( 671 تالقرطبػػػػي ) ،اهلل محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد األنصػػػػارم

 .القاىرةب
 
 

                                                

 . 163-162/ 1( انظر: الدارس في تاريخ المدارس لمنعيمي: (1
 .1/227تاريخ المدارس:  ( انظر: الدارس في(2
 . 2/62( انظر: الدارس في تاريخ المدارس لمنعيمي: (3
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 ثانيان: تفسير القرآف الكريـ: 
 مػد عػز الػديف عبػد العزيػز بػفمح يبػأل ،تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم( .1

دار ابػف طبػع فػي  ،ىػػ(660 ت عبد السبلـ السػممي الدمشػقي، الممقػب بسػمطاف العممػاء )
 ـ(. 1996سنة ) ،بيركتبحـز 

عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد  يبػػػأل ،تفسػػػير القرطبػػػيالمشػػػيكر ب ،الجػػػامع َلحكػػػاـ القػػػرآف .2
 ،القػػاىرةبالمصػػرية دار الكتػػب  طبػػع فػػي ،ىػػػ(671 تاألنصػػارم شػػمس الػػديف القرطبػػي )

 ـ(.  1964سنة )
 ثالثان: الفقو اإلسالمي كأصكلو: 

محمػد بػف الػديف عمػي بػف أبػي عمػي بػف  ؼالحسػف سػي يبػأل ،اإلحكاـ في أصػكؿ اَلحكػاـ .1
 .بيركتبالمكتب اإلسبلمي  طبعو ،ىػ(631 تمبي اآلمدم )تغسالـ ال

اهلل بػف الخضػر بػف عبػد السػبلـ بػف عبػد  ،لئلمػاـ مجػد الػديف ،المسكدة فػي أصػكؿ الفقػو .2
 . دار الكتاب العربي طبع في ىػ( ، 652محمد، ابف تيمية الحراني، أبك البركات )ت 

المناقػب شػياب الػديف محمػكد بػف أحمػد بػف محمػكد، ألبػي  ،تخريج الفركع عمػى اَلصػكؿ .3
ٍنجاني )  ق(. 1398سنة ) ،بيركتبمؤسسة الرسالة طبعتو  ،ىػ( 656 تالزَّ

عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبػػػد السػػػبلـ  ،محمػػػد عػػػز الػػػديف يبػػػأل ،حكػػػاـاإلمػػػاـ فػػػي بيػػػاف أدلػػػة اَل .4
سػػػنة  ،بيػػػركتبدار البشػػػائر طبػػػع فػػػي  ،ىػػػػ( 660 تالسػػػممي، الممقػػػب بسػػػمطاف العممػػػاء )

 ـ(. 1987)
محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسػي الدمشػقي  يبأل ،المغني ًلبف قدامة .5

 ،مكتبػػػػػػػػة القػػػػػػػػاىرة طبعتػػػػػػػػو ،ػ(ىػػػػػػػػ 620 تالحنبمػػػػػػػػي، الشػػػػػػػػيير بػػػػػػػػابف قدامػػػػػػػػة المقدسػػػػػػػػي )
  ـ(. 1968سنة)

كىك شػرح لكتػاب الػكجيز فػي الفقػو ؛ الشرح الكبيرب ؛ المسمىفتح العزيز بشرح الكجيز .6
عبد الكريـ بف محمد الرافعي القزكيني لئلماـ  ،ىػ( 505 تالغزالي ) الشافعي َلبي حامد

 .   دار الفكرطبع في  ،ىػ(623)المتكفى: 
ابف الصبلح  ، أبك عمركزكرمالشير  عثماف بف عبد الرحمفافظ لمح ،فتاكل ابف الصالح .7

  ق(. 1400سنة) ،بيركتب عالـ الكتبك  ،مكتبة العمـك كالحكـطبعتو  ،ىػ( 643 ت)
عبػد السػبلـ بػف  ،لئلماـ مجد الديف ،المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ .8

 ـ(.  1984سنة ) ،الرياضب ؼمكتبة المعار طبعتو  ،ىػ( 652 تعبد اهلل، ابف تيمية )
 
 



 

 

28 

 رابعان: الحديث الشريؼ كعمكمو: 
 المتكف: 

المستخرج مف اَلحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسػمـ فػي ) ،اَلحاديث المختارة .1
 ،ىػػ(643تضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي )لمحافظ  ،(صحيحييما
 ـ(.  2000سنة ) ،تبيرك بدار خضر  طبع في

عبػػد العظػيـ بػػف عبػد القػػكم، أبػك محمػػد، لمحػافظ  ،الترغيػب كالترىيػػب مػػف الحػػديث الشػػريؼ .2
 ق(.  1417سنة ) ،بيركتبدار الكتب العممية طبع في  ،ىػ( 656 تزكي الديف المنذرم )

 التخريج: 
عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد الممػػؾ الكتػػامي لئلمػػاـ  ،بيػػاف الػػكىـ كاإلييػػاـ فػػي كتػػاب اَلحكػػاـ .1

سػنة  ،الرياضبدار طيبة طبع في  ،ىػ( 628 ترم الفاسي، أبك الحسف ابف القطاف )الحمي
 ـ(.  1997)
 العمؿ: 

الجزء اَلكؿ مف غرر الفكائد المجمكعة في بياف ما كقع في صحيح مسػمـ مػف اَلحاديػث  .1
يحيػػى بػػف عمػػي، أبػػك الحسػػيف، رشػػيد الػػديف القرشػػي النابمسػػي، المعػػركؼ لئلمػػاـ  ،المقطكعػػة
سػػػػػنة  ،المدينػػػػػة المنػػػػػكرةبمكتبػػػػػة العمػػػػػـك كالحكػػػػػـ طبعتػػػػػو  ،ىػػػػػػ( 662 تعطػػػػػار )بالرشػػػػػيد ال

 ق(. 1417)
 الشركح: 

عبد الرحمف بػف إسػماعيؿ  ،القاسـ يبأل ،شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى .1
 ـ(.  1999سنة ) ،الشارقةبمكتبة العمريف  طبعتو ،ىػ( 665 تشامة ) كأب ،الدمشقي

ػػحيحشىػػكىاًىد التَّكضػػيح كى  .2 محمػػد بػػف عبػػد اهلل، ابػػف لئلمػػاـ  ،التَّصػػحيح لمشػػكالت الجػػامع الصَّ
 سػػػػػنة ،ةمكتبػػػػػة ابػػػػػف تيميػػػػػطبعتػػػػػو  ،ىػػػػػػ( 672 تمالػػػػػؾ الطػػػػػائي الجيػػػػػاني، أبػػػػػك عبػػػػػد اهلل، )

 ق(. 1405)
 عمـك الحديث كأصكلو: 

عثماف بف لمحافظ  ،صيانة صحيح مسمـ مف اإلخالؿ كالغمط كحمايتو مف اإلسقاط كالسقط .1
دار الغػػرب طبػػع فػػي  ،ىػػػ( 643 تأبػػك عمػػرك ابػػف الصػػبلح ) ،الشػػيركزكرمف، عبػػد الػػرحم
 ق(.  1408سنة ) ،بيركتباإلسبلمي 

سػكريا،  -دار الفكػر طبػع فػي ،، كييعػرؼ بمقدمػة ابػف الصػالحًلبػف الصػالح عمـك الحديث .2
 ـ(.  1986سنة ) ،بيركتب دار الفكر المعاصر
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عبػد العظػيـ بػف عبػد القػكم، لمحافظ  ،ديؿجكاب الحافظ المنذرم عف أسئمة فى الجرح كالتع .3
 . مكتب المطبكعات اإلسبلمية بحمب طبعو ،ىػ( 656 تأبك محمد، زكي الديف المنذرم )

 التراجـ كالرجاؿ:  
محمػد بػف عبػد الغنػي أبػك بكػر، لئلمػاـ  ،إكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ ًلبف مػاككًل( .1

 ق(. 1410سنة ) ،مكةبجامعة أـ القرل  عتوطب ،ىػ( 629 تابف نقطة الحنبمي البغدادم )
 ،دار الكتػب العمميػػة طبػع فػي ،بػف نقطػة الحنبمػػيال ،التقييػد لمعرفػة ركاة السػػنف كالمسػانيد .2

 ـ(.  1988سنة )
أبػك الحسػف عمػي بػف محمػد  ،عػز الػديف ابػف األثيػرلئلمػاـ  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة .3

 ـ(.  1994سنة ) ،ةلكتب العمميدار ا طبع في ،ىػ( 630 تالشيباني الجزرم، )
ـي بػػفي لئلمػػاـ  ،المنتخػػب مػػف كتػػاب السػػياؽ لتػػاري  نيسػػابكر .4 اؽى ًإٍبػػرىاًىٍي تىًقػػي  الػػدٍٍّيًف، أىبيػػك ًإٍسػػحى

ػػًد بػػًف األىٍزىىػػرً  مَّ ٍنبىًمػػي  ) ميحى ، الحى ػػًرٍيًفٍيًني  ، الصَّ سػػنة  ،دار الفكػػرطبػػع فػػي  ،ىػػػ( 641تالًعرىاًقػػي 
 ق(.  1414)

دار البشػائر  طبػع فػي ،ق( 643)ت  ،ألبي عمرك ابف الصػبلح ،اء الشافعيةطبقات الفقي .5
 ـ(.  1992سنة ) ،بيركتباإلسبلمية 

عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ىبػػة اهلل بػػف أبػػي جػػرادة العقيمػػي، لئلمػػاـ  ،بغيػػة الطمػػب فػػي تػػاري  حمػػب .6
 . دار الفكرطبع في  ،ىػ( 660 تكماؿ الديف ابف العديـ )

العبػاس شػمس الػديف أحمػد بػف محمػد بػف  يأبلمقاضي  ،الزمافكفيات اَلعياف كأنباء أبناء  .7
  ـ(. 1972سنة ) ،بيركتبدار صادر طبع في  ،ىػ( 681 تاف اإلربمي )كى مً إبراىيـ ابف خى 

 ثالثان: أشير عمماء ىذه الفترة:
ٍبػػد المَّػػو .1 بيػػدمُّ  ،الشَّػػٍي  سػػراج الػػٌديف أىبيػػك عى بىًعػػيُّ الزَّ ، الرَّ سىػػٍيف ٍبػػف أىًبػػي بكػػرو  البغػػدادمٌ اٍلحي

مػػو السػػمطافي األشػػرؼي ( ىػػػ 631)ت  ،الحنبمػػيُّ  ػػًمعى منػػو "صػػحيح لمػػا قػػدـ دمشػػؽ ،الزى  كسى
شىػد النػاسي ك البخارم ـٌ نىزىؿى إلى دار الحػديث األشػرفيو، فىحى ، ث  "صػحيح سػمعكا منػو" ًفي أياـو
 .(1)" ًفي شكَّاؿالبخارم

، اآلمػػدم، ثػػـ سػػيؼ الػػديف أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي عمػػي بػػف محمػػد التغمبػػي الشػػي  .2
األحكػػاـ فػػي أصػػكؿ الفقػػو،  فػػي أصػػكؿ حكػػاـاإل كتػػاب ، صػػاحبالحمػػكم، ثػػـ الدمشػػقي

 .  (2)ق( 631)ت

                                                

 . 40/ 14( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (1
 .214/ 17( انظر: البداية كالنياية: (2
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الحػػافظ عػػز الػػديف أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ، بػػف اَلثيػػر  .3
    .(1)ق( 631)ت الكامؿ في التاريخ كتاب ، صاحب الجزرم المكصمي

بػػف الصػػالح، اأبػػك عمػػرك  ،الشػػي  تقػػي الػػديف ،كمحدثػػواإلمػػاـ العالمػػة، مفتػػي الشػػاـ  .4
أقػػاـ  ،ق( 643)ت ، عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عثمػػاف، الشػػيرزكرم ثػػـ الدمشػػقي

بالقدس مدة، كدرس بالصبلحية، ثـ تحكؿ منو إلى دمشػؽ، كدرس بالركاحيػة ثػـ بالشػامية 
 . (2)ثالجكانية، ثـ بدار الحديث األشرفية، كىك أكؿ مف كلييا مف شيكخ الحدي

محمػد بػف عبػد الكاحػد بػف أحمػد بػف عبػد  أبػك عبػد الل الحافظ ضياء الػديف المقدسػي، .5
    .(3)ق( 643)ت األحاديث المختارةكتاب  ، صاحبالرحمف المقدسي

عبػد السػالـ بػف عبػد الل بػف أبػي القاسػـ  ،أبػك البركػات ،الشي  مجػد الػديف ابػف تيميػة .6
، جػػػػػد الشػػػػػيخ تقػػػػػي الػػػػػديف ابػػػػػف مػػػػػيالخضػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد، ابػػػػػف تيميػػػػػة الحرانػػػػػي الحنب

     .(4)ق(643)تتيمية،
أبػك محمػد عبػد العظػيـ بػف عبػد القػكم المنػذرم الشػافعي  ،الحافظ زكػي الػديف المنػذرم .7

  .(5)بدار الحديث الكاممية بمصر ق( 656)ت ، مصر، ككاف شيخ الحديث بالمصرم
 ،لدمشػػػقيا ،السػػػممي ،عبػػػد العزيػػػز بػػػف عبػػػد السػػػالـ ،أبػػػك محمػػػد ،الشػػػي  عػػػز الػػػديف .8

، كحضػػػػر جنازتػػػػو السػػػػمطاف ق( 656)ت  ،سػػػػمطاف العممػػػػاء ،، شػػػػيخ المػػػػذىبالشػػػػافعي
   .(6)بيبرس الظاىر

، شػيخ دار خالػد بػف يكسػؼ بػف سػعد النابمسػي ،أبػك البقػاء ،الشي  الحػافظ زيػف الػديف .9
ألسػػماء الرجػػاؿ، اشػػتغؿ  بصػػناعة الحػػديث، حافظػػان  الحػػديث النكريػػة بدمشػػؽ، كػػاف عالمػػان 

    .(7)ق( 663)ت النككم، عميو في ذلؾ 
عبػػد الػػرحمف بػػف  ،أبػػك محمػػد ،شػػياب الػػديف ،الشػػي  الحػػافظ المحػػدث الفقيػػو المػػؤرخ .10

عثمػػاف بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػاس، المقدسػػي، المعػػركؼ بػػأبي  إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف

                                                

 . 216/ 17( انظر: البداية كالنياية: (1
 . 282/ 17( انظر: البداية كالنياية: (2
 . 285 ،284/ 17( انظر: البداية كالنياية: (3
 . 325، 324/ 17( انظر: البداية كالنياية: (4
 . 379، 378/ 17( انظر: البداية كالنياية: (5
 . 441/ 17( انظر: البداية كالنياية: (6
 . 462/ 17( انظر: البداية كالنياية: (7



 

 

30 

الحػػػػديث  ، كباشػػػػر بعػػػػده مشػػػػيخة دارق( 665)ت شػػػػيخ دار الحػػػػديث األشػػػػرفية  ،شػػػػامة
 . (1)األشرفية النككم

المشػيكر  ،الشافعي ،اإلربمي ،أحمد بف محمد ،قاضي القضاة شمس الديف أبك العباس .11
كفيػات و مػف أبػدع مصػنفاتك  ،(2)ق( 681ق( كتػكفي سػنة ) 608كلػد سػنة ) ،افكى مً خى بابف 

 . األعياف كأنباء أبناء الزماف
كلػد سػنة  يكسؼ بف الزكي عبد الػرحمف الكمبػي المػزم ،الحافظ جماؿ الديف أبك الحجاج .12

 .  (4) ق( 742)ت  ،ككتاب تحفة األشراؼ ،صاحب كتاب تيذيب الكماؿ ،(3) ق( 654)
رَّانػي أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ ابػف تىٍيميَّػة ،تقٌي الٌديفشي  اإلسالـ  .13 ًلػد  ،الحى كي

درس بػػػدار الحػػػديث  ق( 683سػػػنة )فػػػي يػػػـك االثنػػػيف ثػػػاني المحػػػـر ك  ،(5)ق( 661سػػػنة )
اضػي القضػاة بيػاء الػديف بػف الزكػي، كالشػيخ تػاج الػديف الفػزارم قدرسو  السكرية، كحضر

شػػيخ الشػػافعية، كالشػػيخ زيػػف الػػديف ابػػف المرحػػؿ، كزيػػف الػػديف بػػف المنجػػا الحنبمػػي، ككػػاف 
   .(6)ق(728)ت، كقد كتبو الشيخ تاج الديف الفزارم بخطو لكثرة فكائده، حافبلن  ىائبلن  درسان 

                                                

 . 474، 473، 17/472( انظر: البداية كالنياية: (1
ذكػػر الباحػػث مكلػػده لينبػػو أف ابػػف خمكػػاف عػػاش معظػػـ حياتػػو فػػي  ، كقػػد588/ 17( انظػػر: البدايػػة كالنيايػػة: (2

 عصر النككم، فقد كلد قبؿ النككم كمات بعده بخمس سنكات. 
 ، 14/769( انظر: تاريخ اإلسبلـ: (3
 ( ذكر الباحث مكلد المزم لينبو عمى معاصرة النككم مدة اثنتيف كعشريف عامان، كعاش بعده فترة مف الزمف.   (4
 . 49/ 15تاريخ اإلسبلـ: ( انظر: (5
، كقػػػد عػػػاش ابػػػف تيميػػػة معظػػػـ حياتػػػو بعػػػد كفػػػاة اإلمػػػاـ النػػػككم كقػػػد ذكػػػر 593/ 17( انظػػػر: البدايػػػة كالنيايػػػة: (6

 الباحث سنة مكلده لينبو عمى أف ابف تيمية قد أدرؾ مف زمف اإلماـ النككم ستة عشر عامان.  
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 :  كفيو أربعة مطالب ،ككمترجمة اإلماـ النالمبحث الثاني: 

 

 اسمو كنسبو  ككنيتو كلقبو.المطمب اَلكؿ: 

 ككفاتو. كرحالتو مكلده كنشأتوالمطمب الثاني: 

 شيكخو كتالميذه. المطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: مكانتو العممية كآثاره.
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 :  (1): اسمو كنسبو ككنيتو كلقبوالمطمب اَلكؿ
ىك يحيػى بػف شىػرىؼ بػف ميػًرم
 (4)بػف حسػيف بػف محمػد بػف جمعػة بػف ًحػزاـ (3)سػفبػف ح (2)

كراني(5)الًحزامي ، اإلماـ، المحدث، الفقيو، الشافعي، أبػك زكريػا، (8)، ثـ الدمشقي(7)، النككم(6)، الحى
  الشيير بالنَّكىًكم.

صػح عنػو أنػو قػاؿ: ال أجعػؿ فػي حػؿ مػف لقبنػي ": (9)المٍَّخًمػيٌ لقب بػ "محيي الديف"، كقاؿ 
 . "محيي الديف

                                                

، ذيػؿ مػرآة 40ترجمػة اإلمػاـ محػي الػديف، البػف العطػار: تحفػة الطػالبيف فػي ( مصادر ترجمة اإلمػاـ النػككم: )(1
 -4/264، فػػكات الكفيػػات، لمكىتىبًػػي: 176 -4/174، تػػذكرة الحفػػاظ لمػػذىبي: 291 - 3/283الزمػػاف لمييػػكًنيني: 

، مػػرآة 267، 2/266، طبقػػات الشػػافعية، لئلسػػنكم: 400 – 8/395، طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل، لمسػػبكي: 268
، المنيؿ العذب الركم 157 – 1/153، طبقات الشافعية، البف قاضي شيٍيبىة: 140 – 4/137الجناف، لميافعي: 

، 25، المنيػػػاج السػػػكم فػػػي ترجمػػػة اإلمػػػاـ النػػػككم، لمسػػػيكطي: 11فػػػي ترجمػػػة قطػػػب األكليػػػاء النػػػككم، لمسػػػخاكم: 
 (. 524/ 2، ىدية العارفيف لمباباني: 621 – 7/618شذرات الذىب، البف العماد: 

 (.بضـ الميـ، ككسر الراء، كما رأيتو مضبكطا بخطو.25سيكطي في )المنياج السكم:قاؿ ال( (2
  (.ابف أبي الحسف.3/283في أصؿ )ذيؿ مرآة الزماف لميكنيني: ( (3
(.حػػراـ. 2/111( حػػزاـ عمػػى "محمػػد بػػف جمعػػة"، كفػػي )السػػمكؾ لممقريػػزم: 8/395قػػدـ السػػبكي فػػي طبقاتػػو )( (4

  مـ.كأحسبو خطأ طباعينا، كاهلل أع
نسػػبة لجػػده حػػزاـ المػػذككر. ككػػاف بعػػض أجػػداد الشػػيخ يػػزعـ أنيػػا نسػػبة لكالػػد الصػػحابي حكػػيـ بػػف حػػزاـ. قػػاؿ ( (5

(. كبنحػػػػػكه فػػػػػي )تحفػػػػػة الطػػػػػالبيف البػػػػػف 11: كىػػػػػك غمػػػػػط. )المنيػػػػػؿ العػػػػػذب لمسػػػػػخاكم :-يعنػػػػػي النػػػػػككم –الشػػػػػيخ 
  (.40العطار:

ػػػٍكرىاف، مدينػػػة، مػػػف أعمػػػاؿ دمشػػػؽ مػػػف جيػػػة ال( (6 قبمػػػة، ذات قػػػرل كمػػػزارع كحػػػرار، )معجػػػـ البمػػػداف: نسػػػبة إلػػػى حى
2/317 ،318.)  

(. قػػاؿ السػػخاكم فػػي  55النػككم: بحػػذؼ األلػػؼ، كيجػػكز إثباتيػػا، أم النػػكاكم. )شػذرات الػػذىب البػػف العمػػاد :( (7
تيػا ، لكف قػاؿ الشػياب ابػف اليػائـ: إثبا-يعني النككم –(."كبإثباتيا كحذفيا؛ قرأتو بخط الشيخ 11)المنيؿ العذب :

 خبلؼ القياس، قاؿ: كأما األلؼ التي ىي بدؿ مف الـ الكممة؛ فبل يجكز حذفيا، بؿ يجب قمبيا في النسبة كاكان".
كراف، كقيؿ: ىي قصبتيا  مف الشاـ. )انظر: معجـ  -أم كسطيا–كالنسبة إلى قرية )نىكىل(، مف بميدة مف أعماؿ حى

  (.5/306البمداف: 
  (.42كعشريف عامان. انظر: )تحفة الطالبيف: أقاـ بدمشؽ نحكان مف ثمانية( (8
  (.11نقبلن عف السخاكم في )المنيؿ العذب:( (9
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حتػى ال يكػاد يػذكر اسػمو إال كيػذكر  ،قد اشتير بيذا المقب كعرفو بػو النػاس قاؿ الباحث:
خشػػيةن مػػف تزكيػػة  ،-عػػز كجػػؿ -تكاضػػعان هلل  ،كلكنػػو كػػاف يكػػره ىػػك نفسػػو ذلػػؾ ،لقبػػو مقركننػػا معػػو

 النفس. 

 :  : مكلده كنشأتو كرحالتو ككفاتوالمطمب الثاني
 مكلده: أكًلن: 

، سنة )كلد في العشر األكسط مف   . (1)(، بقرية نىكل، كبيا نشأق 631المحـر
 نشأتو كطمبو العمـ كرحالتو:ثانيان: 

: "رأيػت الشػيخ محيػػي (3)شػػياكً رَّ مى : "قػػاؿ لػي الشػيخ ياسػػيف بػف يكسػؼ الٍ (2)قػاؿ ابػف العطػار
كل، كالصػػبياف ييٍكًرىكنػػو عمػػى المعػػب معيػػـ، كىػػك ييػػرب مػػنيـ، نىػػبً  -كىػػك ابػػف عشػػر سػػنيف -الػػديف

كراىيـ، كيقرأ القرآف في تمؾ الحاؿ، فكقع في قمبي محبتو. كجعمػو أبػكه فػي ديكَّػاف، فجعػؿ كيبكي إل
ال يشتغؿ بالبيع كالشٍّراء عف القرآف". قاؿ: "فأتيتي الذم ييٍقًرئيػو القػرآف، فكصػيتيو بػو، كقمػتي لػو: ىػذا 

  الصبي  ييٍرجى أف يككف أعمـ أىؿ زمانو، كأزىدىـ، كينتفع الناس بو".

                                                

 . 324/ 15( تاريخ اإلسبلـ: (1
. كعقب الشيخ عبد الغني الدَّقر في كتابو: )اإلماـ النػككم: 44تحفة الطالبيف في ترجمة اإلماـ محيي الديف: ( (2
ا كانت فراسةي ىػذا الشػيخ المراكشػي أنفػع لممسػمميف قاطبػة مػف كػؿٍّ عمػؿ ( عمى ىذه الحادثة بقكلو: "كىكذ24، 23

صالح لو، إذ كػاف بسػببو كسػعيو ظيػكر عػالـ زاىػد تقػي، قىػؿَّ أف يسػمح الزمػاف بمثمػو؛ إال فػي قػركف متطاكلػة، كمػا 
ـى  النػػاس،  نظػػف  أنػػو جػػاء ًمػػف بعػػًده مثميػػو، بػػارؾ اهلل لػػو فػػي عمػػره القصػػير، كصػػنع منػػو فػػي عصػػره كمػػا بعػػده أعمػػ

  كأزىدىىـ، كآمرىىـ بالمعركؼ، كأنياىـ عف المنكر".
ىك ياسيف بف عبد اهلل، المقرئ، الحجاـ، األسكد، الصالح، كاف لو دكاف بظاىر باب الجابية، ككػاف صػاحب ( (3

رأل الشػيخ كرامات، كقد حجَّ أكثر مف عشريف مرَّة، كبمب الثمانيف، اتفؽ أنو سنة نيػؼ كأربعػيف مػرَّ بقريػة )نىػكىل(، فػ
ػاه بػو، كحرَّضػو عمػى حفػظ  ، فتفرَّس فيػو النَّجابػة، كاجتمػع بأبيػو الحػاج شػرؼ، ككصَّ محيي الديف النككم كىك صبيٌّ
القػرآف كالعمػـ، فكػاف الشػيخ فيمػا بعػدي يخػرج إليػو، كيتػأدَّب معػو، كيػزكره، كيستشػيره فػي أمػكره. تػكفي فػي ثالػث ربيػػع 

، شػػػػػذرات 368/ 13هلل. )انظػػػػػر ترجمتػػػػػو فػػػػػي: البدايػػػػػة كالنيايػػػػػة: األكؿ سػػػػػنة سػػػػػبع كثمػػػػػانيف كسػػػػػت مئػػػػػة رحمػػػػػو ا
  (.7/704الذىب:
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كىاًحيَّػػةدً ثػـ قىػػ ـ بػػو أبػكه إلػػى دمشػػؽ؛ فسػكف بالمدرسػػة الرَّ
: "كبقيػػتي نحػػك (2)قػاؿ رحمػػو اهلل .(1)

ةى ايًػرى ي فييػػا جً تً كٍ سػنتيف لػػـ أضػع جنبػػي إلػى األرض، ككػػاف قيػ
المدرسػػة ال غيػر،  كحفظػػتي كتػػاب  (3)

لسػنة،  فػي بػاقي ا (5)في نحك أربعة أشير كنصؼ، كحفظتي ريبعى العبادات مػف "الميػذب" (4)"التنبيو"
ٍجػػتي مػػع كالػػدم، ككانػػت كقفػػة جمعػػةو، ككػػاف رحيمنػػا مػػف أكؿ  ،فممػػا كانػػت سػػنة إحػػدل كخمسػػيف حجى
   نحكان مف شير كنصؼ". -صمى اهلل عميو كسمـ -رجب، فأقمتي بمدينًة رسكؿ اهلل

: "كنتي أقرأ كؿَّ يػكـً اثنػي عشػر درسػان عمػى المشػايًخ؛ شػرحان كتصػحيحان: (6)كقاؿ رحمو اهلل
"الكسػػػيط"، كدرسػػػان فػػػي "الميػػػذَّب"، كدرسػػػان فػػػي "الجمػػػع بػػػيف الصػػػحيحيف"، كدرسػػػان فػػػي درسػػػيف فػػػي 

نٍّػػػي فػػػي النحػػػك، كدرسػػػان فػػػي "إصػػػبلح المنطػػػؽ" البػػػف  "صػػػحيح مسػػػمـ"، كدرسػػػان فػػػي "الممػػػع" البػػػف جي
السٍّكٍّيت في المغة، كدرسان فػي التصػريؼ، كدرسػان فػي أصػكؿ الفقػو؛ تػارة فػي "الممػع" ألبػي إسػحاؽ، 

قػاؿ:  ."المنتخب" لفخر الديف الرازم، كدرسان في أسماء الرجاؿ، كدرسان في أصػكؿ الػديف"كتارة في 

                                                

كىي في شرؽ مسجد ابف عػركة بالجػامع األمػكم، كلصػيقو، بانييػا زكػي الػديف، أبػك القاسػـ، التػاجر المعػركؼ ( (1
ارس، بػػػابف ركاحػػػػة، كأكؿ مػػػػف درس بيػػػػا تقػػػػي الػػػػديف ابػػػػف الصػػػػبلح. لبلسػػػػتزادة، راجػػػػع: )الػػػػدارس فػػػػي تػػػػاريخ المػػػػد

  (.200، 1/199لمنعيمي)
  .47 -45تحفة الطالبيف في ترجمة اإلماـ محيي الديف: ( (2
(. 342/ 1: الجرايػػات ىػػي الركاتػػب المقػػدرىة التػػي تجػػرم باسػػتمرار لمجنػػكد. )انظػػر: المعجػػـ الكسػػيط: الًجرىايًػػةي ( (3

كىػذه  الكقػؼ عمػى المدرسػة كطبلبيػاكىي ىنا: ما تجريو المدرسة لطبلبيا مف النفقة، كالطعاـ، كالشراب، كىػك مػف 
( فػػػي سػػػنة 14/8كانػػػت عػػػادة الكاقػػػؼ إذا أكقػػػؼ مدرسػػػةن لطػػػبلب العمػػػـ، كقػػػد ذكػػػر الػػػذىبي فػػػي )تػػػاريخ اإلسػػػبلـ: 

، كعػٌدة فقيائيػا 631) ق( أنو: "تكامؿى بناءي المدرسة المستنصرٌية ببغداد، كنيًقؿى إلييا الكتبي كىي مائػة كسػتكف ًحٍمػبلن
، كشػػيخي طػػٌب،  عػػكف فقيينػػا مػػفمائتػػاف كثمانيػػة كأرب المػػذاىب األربعػػة، كأربعػػةه مدٌرسػػكف، كشػػيخي حػػديث، كشػػيخ نحػػكو

 كشيخي فرائض. كرتب ًفييىا الخبزي كالطىبيخي كالحبلكةي كالفاكيةي. 
ىك أحد الكتب الخمسة المشيكرة بيف الشافعية كأكثرىا تػداكالن، كمؤلفػو: أبػك إسػحاؽ الشػيرازم، شػرع فػي تأليفػو ( (4

ائؿ شير رمضاف، سنة اثنتيف كخمسيف كأربع مئة، كفرغ منو في شعباف مف السنة التي بعدىا. انظػر تعريفػان في أك 
جامعػان لػو كشػركحو كمختصػراتو كمنظكماتػو فػي كتػاب األسػػتاذ الػدكتكر محمػد عقمػة اإلبػراىيـ: )الشػيخ أبػك إسػػحاؽ 

  .(147 - 132/ 1الشيرازم كأثره في الفقو: 
ة في فركع المذىب كتفصيبلتو، يمتاز بالتبكيب المتقف، بدأ بػو مصػنٍّفيوي الشػيخ أبػك إسػحاؽ أشير كتب الشافعي( (5

الشػػيرازم سػػنة خمػػس كخمسػػيف كأربػػع مئػػة، كفػػرغ منػػو يػػـك األحػػد سػػنة تسػػع كسػػتيف كأربػػع مئػػة، فيكػػكف تصػػنيفو قػػد 
دكتكر محمػد عقمػة: استغرؽ مف عمر الشػيخ المكػرس لمعمػـ أربعػة عشػر عامػان، انظػر فػي مدحػو كشػركحو كتػاب الػ

  (.132 - 124/ 1)أبك إسحاؽ الشيرازم كأثره في الفقو: 
  .50تحفة الطالبيف في ترجمة اإلماـ محيي الديف: ( (6



 

 

36 

قاؿ: "كبارؾ اهلل  ."ككنتي أعمٍّؽ جميع ما يتعمؽ بيا؛ مف شرح ميٍشًكؿ، ككضكح عبارة، كضبط لغة"
   .(1)لي في كقتي، كاشتغالي، كأعانني عميو"

 ،أنػو كػاف ال يضػيع لػو كقتػان فػي ليػؿً  -رحمػو اهلل -: "كذكػر لػي(2)كعقب ابف العطار قػائبل
يشػػتغؿ فػػي  ،كال نيػػار؛ إالَّ فػػي كظيفػػة مػػف االشػػتغاؿ بػػالعمـ، حتػػى فػػي ذىابػػو فػػي الط ػػرؽ كمجيئػػو

تكػػرار محفكظػػو، أك مطالعػػة، كأنػػو بقػػي عمػػى التحصػػيؿ عمػػى ىػػذا الكجػػو نحػػك سػػتٍّ سػػنيف. ثػػـ إنَّػػو 
التيـ، مع مػا ىػك عميػو مػف المجاىػدة لنفسػو، اشتغؿ بالتصنيؼ، كاإلفادة، كالمناصحة لممسمميف ككي 

ٍف كاف بعيدان".  كالعمؿ بدقائؽ الفقو، كاالجتياد عمى الخركج مف خبلؼ العمماء كا 
: "كنػكزع مػرة فػي النقػؿ عػف "الكسػيط" فقػاؿ: أتنػازعكني كقػد طالعتػو (3)كمقاؿ الكماؿ األيٍدفي 

 أربعمائة مرة؟!". 
  كفاتو:: ثالثان  
 مػػف شػػير رجػػب، ببمػػدة نىػػكل، سػػنة  (4)يمػػة األربعػػاء، الرابػػع كالعشػػريفل -رحمػػو اهلل -تػػكفي  

     بعد أف مرض أيامان. ،(، عف نيؼ كأربعيف سنةق 676)
 
 

                                                

( عمػػى مػػا ذكػػره المصػػنؼ بقكلػػو: "اثنػػا عشػػر 36عقَّػػبى الشػػيخ عبػػد الغنػػي الػػدٍَّقر فػػي كتابػػو: )اإلمػػاـ النػػككم: ( (1
 ، يضػػاح عبػػارة، درسػػان، يقرؤىػػا عمػػى المشػػايخ كػػؿ يػػـك شػػرحان كتصػػحيحان، كيعمػػؽ مػػا يتعمػػؽ بيػػا مػػف شػػرح مشػػكؿ، كا 

كضبط لغة، تحتاج كؿ يـك اثنتي عشرة ساعة عمى أقؿ تقدير، كتحتاج إلى مراجعة ما يجب أف يراجع، كحفظ مػا 
إلػى اثنتػي عشػرة سػاعة، فيػذه أربػع كعشػركف سػاعة، فمتػى ينػاـ؟! كمتػى يأكػؿ؟!  -بأدنى التقدير-يجب أف ييحفظ 

متي يككف ىذا كمػو،  ...كمتى يقـك بعبادتو؟! كمتى يتيجد في ليمو؟! كمعركؼ أنو سىبَّاؽ إلى الطاعات كالعبادات 
كىك محتاج في دراستو كمراجعتو إلى أربع كعشريف ساعة في اليـك كالميؿ! ىنا يبدك إكراـ اهلل إياه، كتفضمو عميو، 

ينػتج  ى أف ينػتج فػي يػـك مػا ينػتج غيػره فػي يػكميف، كفػي سػنة مػاكذلؾ بأف بارؾ اهلل لو في كقتو، فمنحو القػدرة عمػ
غيػػره فػػي سػػنتيف، كبيػػذا نفسٍّػػر ىػػذه الكثبػػة اليائمػػة التػػي جعمػػت منػػو فػػي نحػػك عشػػر سػػنكات عالمػػان، فػػي درجػػة كبػػار 
ال عممػاء عصػػره، ثػػـ جعمػػت منػو إمػػاـ عصػػره، كمػػا نفسػػر ىػذه الكثػػرة اليائمػػة مػػف مؤلَّفاتػو المتقنػػة الرائعػػة، فػػي فتػػرة 

  تتجاكز خمسان كعشريف سنة، ىي كؿ عمره في العمـ تعم مان كتعميمان كتأليفان".
  .64تحفة الطالبيف في ترجمة اإلماـ محيي الديف: ( (2
جعفػػر بػػف ثعمػػب بػػف جعفػػر األيٍدفيػػكم، أبػػك الفضػػؿ، كمػػاؿ الػػديف: ىػػك:  األيٍدفيػػكم، كالكمػػاؿ 43المنيػػاج السػػكم: ( (3

 .(122/ 2 :األعبلـ لمزركمي) .و كالفرائض كالمكسيقى. كلد في أدفك )بصعيد مصر(مؤرخ، لو عمـ باألدب كالفق
  (.رابع عشر.267/ 2كفي طبقات اإلسنكم )( (4
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 شيكخو كتالميذه: المطمب الثالث: 
   شيكخو: أكًلن:
 :في الحديث 
ٍبد المَّو المقدسيٌ  - ٍبد المَّو. أىبيك عى مَّد ٍبف أىٍحمىد ٍبف سالـ ٍبف أىًبي عى   ق(. 643)ت  ميحى
عبػػد الػػرحمف بػػف سػػالـ بػػف يحيػػى بػػف خمػػيس بػػف يحيػػى بػػف ىبػػة اهلل، اإلمػػاـ المفتػػي  -

ـٌ الٌدمشػػػقٌي الفقيػػػو  جمػػػاؿ الػػػٌديف أبػػػك محمػػػد األنصػػػارٌم األنبػػػارٌم األصػػػؿ البغػػػدادٌم ثػػػ
 (. ىػ 661 )ت الحنبميٌ 

 ق(. 662)تعبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف األنصارم األكسي، شرؼ الديف، -
مَّد عبد - مىد بف ميحى ٍبد الصَّ ٍزرجٌي  ،عماد الٌديف ،الكريـ بف عى أبك الفضائؿ األنصارٌم الخى

رىستانٌي.   (.  ىػ 662 )تالٌدمشقٌي الٌشافعٌي ابف الحى
  (.ق 663الزيف أبك البقاء، خالد بف يكسؼ بف سعد النابمسي )ت -
 (.ق668)تفعيالشاضياء الديف أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف عيسى المرادم، األندلسي،  -
ٍبػًد اهلل ٍبػف أبػي  - مَّد ٍبػف عى ٍبد المَّو ٍبف ميحى اًعيؿ بف إبراىيـ بف أبي الييسر شاكر ٍبف عى ًإٍسمى

ػػػػد التَّنيػػػػكخٌي، المىعىػػػػٌرٌم  مَّ ٍسػػػػًند الٌشػػػػاـ، تقػػػػٌي الػػػػٌديف، شػػػػرؼ الفضػػػػبلء، أبػػػػك ميحى المجػػػػد، مي
 (.ىػ 672 )ت األصؿ، الٌدمشقيٌ 

  (.ق 775محمد القرشي )تالقاضي محيي الديف، عبد القادر بف  -
 ق(.  678)ت  يحيى بف أبي منصكر بف أبي الفتح بف رافع الحراني، أبك زكريا، -
عبد الرحمف بف أبي عمر محمد بػف أحمػد بػف محمػد بػف قدامػة شػيخ اإلسػبلـ قاضػي  -

 ق(. 682)ت القضاة فريد العصر أبك الفرج شمس الديف المقدسي الصالحي الحنبمي
 :في الفقو 
 (.ق 650 إبراىيـ، إسحاؽ بف عثماف المغربي )تالكماؿ أبك  -
 (.ق 654 )ت ابف قدامةنكح المقدسي، شمس الديف أبك محمد، عبد الرحمف بف  -
 ، ثػػػػـ الحمبػػػػي، ثػػػػـ الدمشػػػػقيكمػػػػاؿ الػػػػديف أبػػػػك الحسػػػػف، سػػػػبلَّر بػػػػف الحسػػػػف اإًلٍرًبًمػػػػي   -

 (.ق670)ت
 ق(.   675)ت  أبك حفص، عمر بف أسعد بف أبي غالب الرَّبىعي، اإًلٍرًبًمي   -
  :في المغة 
رم، المالكي )ت -  (.ق713الفخر أبك عمر، عثماف بف محمد التٍَّكزى
 (.ق664أبك العباس، أحمد بف سالـ المصرم، النحكم )ت -
 (.ق672الجماؿ أبك عبد اهلل، محمد بف عبد اهلل الجياني، المعركؼ بابف مالؾ )ت -
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 :في أصكؿ الفقو 
  .(1)(ق672)ت ،سي، الشافعيالقاضي أبك الفتح، عمر بف بيندار التفمي -

   : تالميذهثانيان: 
بَّػػاس بػػف أبػػي بكػػر بػػف جعػػكاف بػػف  - ػػد بػػف عى مَّ ػػد بػػف ميحى مَّ ػػاًفظ شػػمس الػػٌديف ميحى ػػاـ اٍلحى  اإًلمى

اًرٌم الدٍّمىٍشًقي الشَّاًفًعي   ق(.  682)ت عبد اهلل اأٍلٍنصى
ابػػػف  بػػػك الحسػػػف، عػػػبلء الػػػديفعمػػػي بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف داكد بػػػف سػػػمماف بػػػف سػػػميماف، أ -

  . ىػ(724ت )العطار
محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف حيػػدرة، أبػػك عبػػد اهلل، ابػػف القمػػاح القرشػػي الشػػافعٌي  -

 ق(.  741)ت  المصرم
يكسؼ بف عبد الػرحمف بػف يكسػؼ، أبػك الحجػاج، جمػاؿ الػديف بػف الزكػي أبػي محمػد  -

 . ىػ( 742 تالقضاعي الكمبي المزم )
 ،لػػػػػرحمف، شػػػػػمس الػػػػػديف ابػػػػػف النقيػػػػػبمحمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر بػػػػػف إبػػػػػراىيـ بػػػػػف عبػػػػػد ا -

 ق(.   745)ت ،الدمشقي
عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ، ابػػف جماعػػة الكنػػاني، الحمػػكم األصػػؿ، الدمشػػقٌي  -

  .ىػ( 767 تالمكلد، ثـ المصرم، عز الديف )
ػػػػػػػػد البيٍصػػػػػػػػرىاكٌم،  - مَّ ػػػػػػػػًعيد، العبلمػػػػػػػػة رشػػػػػػػػيدي الػػػػػػػػٌديف أىبيػػػػػػػػك ميحى ًمػػػػػػػػٌي ٍبػػػػػػػػف سى ػػػػػػػػًعيد ٍبػػػػػػػػف عى سى

 (. ىػ684)الحنفٌي،
ي ًمػػػأحمػػػد بػػػف فػػػرج بػػػف أحمػػػد، اإلمػػػاـ الحػػػافظ الزاىػػػد شػػػياب الػػػديف أبػػػك العبػػػاس المَّخٍ  -

  .(2)ق( 699)ت  ،اإلشبيمي الشافعي
 المطمب الرابع: مكانتو العممية كآثاره: 

  أكًلن: مكانتو العممية: 
كاـ، القػكاـ، أكحػد دىػره، كفريػد عصػره، الصػ": (3)قاؿ تمميذه ابف العطار في ترجمتو التػي جمعيػا لػو 

ة، العػالـ الربػاني، المتفػؽ يً ية، كالمحاسػف السػنى ًضػرٍ الزاىد في الدنيا، الراغب في اآلخػرة، صػاحب األخػبلؽ المى 
مامتو، كجبللتو، كزىػده، ككرعػو، كعبادتػو، كصػيانتو، فػي أقكالػو كأفعالػو كحاالتػو. لػو الكرامػات  عمى عممو، كا 

                                                

، تحفة الطػالبيف فػي ترجمػة اإلمػاـ محيػي  37، اإلماـ النككم، لمدقر: 4/174، لمذىبي: تذكرة الحفاظ( انظر: (1
 . 63-62الديف: 

  .52انظر: المنياج السكم لمسيكطي: ( (2
  .30، كنحكه في المنياج السكم لمسيكطي:21تحفة الطالبيف:( (3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8
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 ،كحقػػػكؽ كالة أمػػػكرىـ ،كمالػػػو لممسػػػمميف، كالقػػػائـ بحقػػػكقيـ الطامحػػػة، كالمكرمػػػات الكاضػػػحة، كالمػػػؤثر بنفسػػػو
 بالنصح كالدعاء في العالميف".

كاف الشيخ محيػي الػديف قػد صػار ": (1)قكلو اإلشبيمي جكنقؿ عف أبي العباس أحمد بف فر  
 ت إليو آباط اإلبؿ مف أقطار األرض: دَّ لشي  ؛إليو ثبلث مراتب، كؿ مرتبة منيا لك كانت لشخص

 ألكلى: العمـ كالقياـ بكظائفو.المرتبة ا
 كجميع أنكاعيا. ،الثانية: الزىد في الدنيا

 ."كالنيي عف المنكر ،الثالثة: األمر بالمعركؼ
كالتقمػػػػؿ مػػػػف الػػػػدنيا،  ،كالعبػػػػادة ،كػػػػاف أكحػػػػد زمانػػػػو فػػػػي الػػػػكرع": (2)كقػػػػاؿ القطػػػػب اليػػػػكنيني 

كالمأكػػػػػؿ، كاألمػػػػػر  مػػػػػع شػػػػػدة التكاضػػػػػع، كخشػػػػػكنة الممػػػػػبس ،كبػػػػػاب عمػػػػػى اإلفػػػػػادة كالتصػػػػػنيؼنكاإل
غيػػر مػػرة فػػي دار  -رحمػػو اهلل –الممػػؾ الظػػاىر  اجػػوكالنيػػي عػػف المنكػػر، حتػػى إنػػو ك  ،بػػالمعركؼ

 ."عمى بساتيف دمشؽ سيطرتوبسبب  ؛العدؿ
كتقػػدـ  ،حتػػى فػػاؽ األقػػراف ،لػػيبلن كنيػػارنا نحػػك عشػػر سػػنيف االشػػتغاؿلػػـز ": (3)كقػػاؿ الػػذىبي 

أم االشتغاؿ بطمػب العمػـ  قاؿ الباحث:". مـ كالعمؿعمى جميع الطمبة، كحاز قصب السبؽ في الع
 عشريف سنة. 

كالعمؿ بالعمـ، ككاف ال يأكؿ في اليػكـ  ،قد صرؼ أكقاتو كميا في أنكاع العمـ": (4)كقاؿ ابف العطار 
  ."اآلخرة، كال يشرب إال شربة كاحدة عند السحر، كلـ يتزكج ءكالميمة إال أكمة بعد عشا

القػػػدكة، اإلمػػػاـ، شػػػيخ اإلسػػػبلـ، كػػػاف فقيػػػو األمػػػة، كعمػػػـ  ،ىػػػك الحػػػافظ": (5)كقػػػاؿ ابػػػف ناصػػػر الػػػديف 
  ."األئمة

شػيخ اإلسػبلـ، أسػتاذ المتػأخريف، كحجػة اهلل عمػى البلحقػيف، ": (6)كقاؿ تػاج الػديف السػبكي 
ا ا، كزاىػدن ا عمى الػنفس ىصػكرن ا، كليثن ا كحصكرن سيدن  -رحمو اهلل -كالداعي إلى سبيؿ السالفيف، كاف 

                                                

  .118تحفة الطالبيف: ( (1
  .3/283: ذيؿ مرآة الزماف لميكنيني( (2
  .334/ 3العبر في خبر مف غبر: ( (3
 . 7/620، كشذرات الذىب: 156/ 2طبقات الشافعية البف قاضي شيبة: ( (4
  .7/621نقمو ابف العماد في شذرات الذىب: ( (5
  .395/ 8طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي: ( (6
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لػو الزىػد كالقناعػة، كمتابعػة السػالفيف مػف أىػؿ  ،اا، معمػكرن عنػيؿ بخراب الدنيا إذا صير دينو ربلـ يبا
السػنة كالجماعػة، كالمصػابرة عمػى أنػكاع الخيػر ال يصػػرؼ سػاعة فػي غيػر طاعػة، ىػذا مػع التفػػنف 

 ."في أصناؼ العمكـ
كعبػػادة،  محػػرر المػػذىب كميذبػػو، كمحققػو كمرتبػػو، إمػػاـ عصػػره عممػػان ": (1)كقػاؿ السػػيكطي 

  ."كسيد أكانو كرعان كسيادة
كسػعة معرفتػو  ،كاف إمامان بارعان حافظان متقنان، ككػاف مػع تبحػره فػي العمػـ: "(2)كقاؿ الذىبي 

.. رأسػػان فػػي ... كسػػارت بػػو الركبػػاف ،بالحػػديث، كالفقػػو، كالمغػػة، كغيػػر ذلػػؾ ممػػا قػػد بػػارؾ اهلل فيػػو
كالنيػػي عػػف المنكػػر؛ فكػػاف يكاجػػو  ،مػػر بػػالمعركؼعػػديـ المثػػؿ فػػي األ .... الزىػػد، كقػػدكة فػػي الػػكرع

كمطعمػو،  ،األمراء كالممكؾ بػذلؾ، كيصػدع بػالحؽ، قانعػان باليسػير، مقتصػدان إلػى الغايػة فػي ممبسػو
 ."كأثاثو، تعمكه سكينة كىيبة

 آثاره العممية:ثانيان: 

 الركبػػاف، اكالفقػػو كغيرىػػا، سػػارت بيػػ ،فػػي الحػػديث ،تصػػانيؼ نافعػػة -رحمػػو اهلل - صػػنؼ 
ف المطبػػػػػكع، كقػػػػد جمعيػػػػػا الشػػػػيخ أحمػػػػػد الحػػػػداد، كعرضػػػػػيا، كشػػػػػرح محتكيػػػػات شػػػػػيء منيػػػػا، كبػػػػػيَّ 

"اإلماـ النككم كأثره في الحديث كعمكمو"، كأشير ىنػا  :في كتابو الماتع ،كالمخطكط، كالمفقكد منيا
  مف ىذه المصنفات: ،إلى بعضيا إشارة عارضة، كمف شاء االستزادة فعميو بذاؾ الكتاب

 كالتراجـ:  ،ي الحديث الشريؼ كعمكمومصنفاتو ف

 ، كىي المشيكرة باألربعيف النككية.(3)األربعيف في مباني اإلسبلـ كقكاعد األحكاـ .1

 .(4)خبلصة األحكاـ مف ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ .2

                                                

  .26المنياج السكم:( (1
  .3/334انظر: العبر في خبر مف غبر: ( (2
 . 3/334انظر: العبر في خبر مف غبر: ( (3
نسبو إليو المخمي، كقاؿ: كصؿ فيو إلى الزكاة في مجمد، كقاؿ: رأيتػو بخػط مصػنفو، كأثنػى عميػو ابػف قاضػي ( (4

شػػيبة، كقػػاؿ: إنػػو لخػػص فيػػو األحاديػػث المػػذككرة فػػي شػػرح الميػػذب )انظػػر: طبقػػات الشػػافعية البػػف قاضػػى شػػيبة 
(2/156.) 
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 . (1)التمخيص شرح البخارم .3

 ، كالمشتير باسـ: شرح مسمـ.في شرح صحيح مسمـ المنياج .4
 رياض الصالحيف. .5
 .اراألذك .6
  .(2)إرشاد طبلب الحقائؽ إلى معرفة سنف خير الخبلئؽ .7
  . (3)التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث .8
  .(4)الشافعية طبقاتمنتخب  .9

 . (5)تيذيب األسماء كالمغات .10
 كأصكلو: ،مصنفاتو في الفقو

 ميذب.الالمجمكع شرح   .1
  .ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف .2
 ي مناسؾ الحج كالعمرة.اإليضاح ف .3
 المنتخب. .4
  جزء في االستسقاء. .5

 
 
 

                                                

مؤلفاتػو التػػي حالػت دكف إتماميػػا منيتػو، كقػػد كتػب فيػػو عمػى بػػاب بػدء الػػكحي ككتػاب اإليمػػاف،  كىػك مػف آخػػر( (1
بشرح مفيد بػيف اإليجػاز كاإلطنػاب، كقػد طبعػت ىػذه القطعػة فػي مصػر مذيمػة بإرشػاد السػارم كعػكف البػارم، عمػى 

 صفحة. 280تمؾ األحاديث التي شرحيا النككم، كصكر أخيران في بيركت مف غير تاريخ، كيقع في 
كاختصػر فيػو مقدمػة ابػف الصػبلح، كبػػالرجكع ليػا كالنظػر فػي اإلرشػاد تتجمػػى لػؾ براعػة النػككم رحمػو اهلل فػػي ( (2

االختصػػار، الػػداؿ عمػػى كمػػاؿ الفيػػـ، كذكػػاء القريحػػة، كحسػػب القػػارئ أف يقػػؼ عمػػى نمػػاذج مختػػارة مػػف الكتػػابيف، 
 الذكر.لييتدم بيا إلى ما سكاىا، كيستيقف صدقة المقالة اآلنفة 

 كىك اختصار لكتاب اإلرشاد الذم اختصر في عمـك الحديث البف الصبلح. ((3
اختصر ىذا الكتاب مف طبقات ابف الصبلح الذم كافتو المنية قبؿ أف يتمو، فأخذه كزاد عميو زيادات كميزىػا ( (4

قيؽ محػي الػديف نجيػب. بنسبتيا إليو، كمات عنو مسكدة ، كىك تحت الطبع في دار البشائر اإلسبلمية بيركت بتح
 كالكتاب يحتكم عمى ثمانيف كمائة ترجمة ألشير عمماء الشافعية.

كىك مف الكتب النافعة، المعكؿ عمييا عند أىؿ ىػذا الفػف، كمكضػكعو األساسػي خدمػة الكتػب الفقييػة التاليػة:  ((5
بمػا فييػا مػف أسػماء الرجػاؿ  مختصر المزني، كالميذب لمشيرازم، كالتنبيػو لػو أيضػان، كالكسػيط لمغزالػي، كعػرؼ فيػو

 كغيرىـ، فضبل عف األلفاظ المغكية المكجكدة فييا، كمات رحمو اهلل قبؿ إتمامو.
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 مصنفاتو في المغة: 
  .(1)تيذيب األسماء كالمغات .1
 لغات التنبيو. .2
 العمدة في تصحيح التنبيو. .3
 المبيمات. .4

 :(2)كمف المخطكطات التي لـ يعثر عمييا
 .أجكبة عف أحاديث سئؿ عنيا -
 اإليجاز، قطعة مف شرح أبي داكد. -
 يث إنما األعماؿ بالنيات.األمالي عمى حد -
 جامع السنة. -
 المبيـ عمى حركؼ المعجـ. -
 مختصر أسد الغابة -
 مختصر الترمذم. -
 مختصر صحيح مسمـ. -
 كجكه الترجيحات في األحاديث المكىمة التعارض. -

 

                                                

مما تميز بو اإلماـ النككم كثيران: عنايتو بضبط األلفاظ كاألسػماء، كشػرحيا، كبيانيػا، فتجػده فػي كتبػو جميعيػا ( (1
كتػاب اإلشػارات إلػى مػا كقػع فػي الركضػة مػف األسػماء يفعؿ ذلػؾ بكضػكح، بػؿ إنػو أفػرد فػي ذلػؾ مؤلفػات، منيػا: "

كالمعاني كالمغات"، كطبع بػدار البشػائر بتحقيػؽ الػدكتكر عبػد الػرؤكؼ الكمػالي. ك"دقػائؽ المنيػاج"، كقػد طبػع بػدار 
، بتحقيػػؽ إيػػاد الغىػػٍكج. ك"تحريػػر التنبيػػو"، كقػػد طبػػع عػػدة طبعػػات، منيػػا: طبعػػة دار الفكػػر، بتحقيػػؽ محمػػد  ابػػف حػػـز

 الداية. كفايز 
 (.239-232( ذكرىا كأكثر أحمد الحداد في كتابو اإلماـ النككم كأثره في الحديث ك عمكمو )ص: (2
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  :اإلماـ النككم ككتابو المجمكعالفصؿ الثاني: 
 

 
 المبحث اَلكؿ: سبب تأليؼ الكتاب.

 
 كثناء العمماء عميو. ،أىمية الكتابالمبحث الثاني: 

 
 المبحث الثالث: منيج اإلماـ النككم في كتابو.
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 :  المبحث اَلكؿ: سبب تأليؼ الكتاب
أكضػػػح اإلمػػػاـ النػػػككم سػػػبب تصػػػنيفو ليػػػذا الكتػػػاب، فػػػذكر فػػػي مقدمػػػة كتابػػػو: أف أتبػػػاع 

قػػكاؿ كاآلراء المػػذىب الشػػافعي قػػد أكثػػركا مػػف الكتػػب كالمصػػنفات التػػي تخػػدـ المػػذىب، كتجمػػع األ
الػػػكاردة فيػػػو، كبػػػيف أف ممػػػا اشػػػتير مػػػف ىػػػذه المصػػػنفات الجميمػػػة، كالكتػػػب الكثيػػػرة، كتػػػاب الميػػػذب 
لمشػػػػيرازم، ككتػػػػاب الكسػػػػيط لمغزالػػػػي، حتػػػػى أصػػػػبح ىػػػػذاف الكتابػػػػاف مصػػػػدريف رئيسػػػػيف ألصػػػػحاب 

غػا فػي المذىب، يرجعكف إلييما عند البحث كالتػدريس كاالشػتغاؿ، كأضػاؼ: أف ذينػؾ المصػنَّفىٍيف بم
العظمة مبمغان كبيران؛ لما احتكيػاه مػف عظػيـ الفائػدة، كلككنيمػا ينسػباف إلمػاميف جميمػيف فػي الشػرؼ 
كالقدر كالمكانة، كأشار إلى قيمػة العنايػة بشػرحيما، كأىميػة العمػؿ عمػى بيػاف مسػائميما، كتكضػيح 

ت كأيسػػرىا؛ ألجػػؿ الػػكاردة بػػيف دفتػػي ىػػذيف المجمػػديف بأكضػػح العبػػارا ،األحاديػػث كاألسػػماء كالػػركاة
كبيانػػان ماتعػػان، كأضػػاؼ إلػػى بيانػػو  ،ذلػػؾ شػػرع اإلمػػاـ النػػككم فػػي خدمػػة ىػػذيف الكتػػابيف؛ شػػرحان كافيػػان 

 فركعان متممة، تعطي مزيدان مف األحكاـ كالمعاني، مكممة لجيد الشيرازم كالغزالي.
كع"، فأمػا ك"المجمػ ، (1)كقد برز ىذا الجيد المشككر في كتابيو "التنقػيح فػي شػرح الكسػيط"

 األكؿ: فقد شرح فيو كتاب "الكسيط" لمغزالي، كأما الثاني: فشرح فيو كتاب "الميذب" لمشيرازم.
سػػأىذبيا إف  ، مفرقػػاتفقػػد جمعػػت فػػي شػػرحو جمػػبلن  :فأمػػا الكسػػيط: "(2)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم

 ،الكػػػريـ- فاسػػػتخرت اهلل :كاضػػػحات متممػػػات، كأمػػػا الميػػػذب ،فػػػي كتػػػاب مفػػػرد -تعػػػالى-شػػػاء اهلل 
 ". بالمجمكع :سميتو ،في جمع كتاب في شرحو -الرؤكؼ الرحيـ

ذا كػاف اإلمػػاـ  ػا مشػػككرنا فػػي خدمتػػو  -رحمػػو اهلل-كا  ػػا، كأعطػػى اىتمامن قػػد بػذؿ جيػػدنا عظيمن
لمكتػػػابيف، فػػػإف ىػػػذا الجيػػػد يبػػػرز بشػػػكؿ كاضػػػح ككبيػػػر فػػػي كتابػػػو المجمػػػكع، كقػػػد شػػػرح فيػػػو كتػػػاب 

اه مزيدان مف التفصيؿ كالبياف، كقطع في شرحو شػكطان الميذب شرحان كافيان كأحسف ما يككف، فأعط
كبيران ال يياف، كلك أكممو لما عرؼ لو في بابو نظير، فيك بخبلؼ الكسيط الذم شرحو إلى كتاب 

 الصبلة فقط.

                                                

( التنقيح في شرح الكسيط، ىك عبارة عف حاشية كىامش لئلماـ النككم عمى الكسيط، كقد طبع ضمف الكسيط، (1
 (. 1997/ ق 1417طبعتو دار السبلـ، بالقاىرة، بتحقيؽ: أحمد إبراىيـ، سنة )

  .3/ 1المجمكع شرح الميذب: ( (2
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  : كثناء العمماء عميو ،المبحث الثاني: أىمية الكتاب
مراحؿ كاألطكار التي مر قبؿ الحديث عف أىمية ىذا المصنؼ كمكانتو، ال بد مف بياف ال

براز جيد اإلماـ النػككم فيػو، يمكػف  ،حتى تميز في التصنيؼ كالتأليؼ. كلمتعرؼ عمى ذلؾ ،بيا كا 
 تكضيح ذلؾ في النقاط التالية: 

فػػي تػػأليؼ ىػػذا الكتػػاب، فشػػرع فػػي شػػرح الميػػذب شػػرحان  -رحمػػو اهلل-بػػدأ اإلمػػاـ النػػككم 
ريػػات، كلػػـ يتجػػاكز فػػي شػػرحو كتػػاب الحػػيض، ثػػـ مستفيضػػان مطػػكالن، حتػػى ألػػؼ ثبلثػػة مجمػػدات كب

كاإلعػراض عػف  ،عدؿ عػف ىػذه الطريقػة المطمكلػة؛ خشػية الممػؿ كالسػومة، كخكفػان مػف قمػة االنتفػاع
المطالعػػة، فسػػمؾ طريقػػة أخػػرل، كاتبػػع منيجػػان كسػػطا، كابتغػػى بػػيف المطػػكالت كالمختصػػرات سػػبيبلن، 

 .(1)فجاء ىذا المصنؼ في درجة مثمى، كمرتبة كسطى
يستقصي أبكاب الفقو بابان تمك آخػر بالتفصػيؿ  ،كقد مضى اإلماـ النككم في شرح الميذب

 كالبياف، كأضاؼ مع شرحو فركعان متممة تحتكم عمى فكائد جمة، كفؽ الطريقة التالية:
 ،ممػا يكافقيػايحكـ عمى ما استدؿ بو صػاحب الميػذب مػف أحاديػث كآثػار، كيػذكر غيرىػا 

أتي بمػػا يخالفيػػا، ممػػا اسػػتدؿ بػػو العممػػاء، كيحكػػـ عمييػػا، حػػديثان حػػديثان، كيحكػػـ عمييػػا جميعػػان، ثػػـ يػػ
كأثران أثران، كيكسع الكػبلـ فػي ذلػؾ إذا احتػيج إليػو، كىػك اإلمػاـ العبلمػة الػذم بمػب مبمغػان عظيمػان فػي 

 .  (2)ىذا الفف مف العمـ كالتبحر فيو
يفػرع فركعػان كثيػرة،  كىكذا دأبو في كؿ مسألة مف مسائؿ الميذب، كليس ىػذا فحسػب؛ بػؿ 

أف يحكػـ  -إال نػادران –كيذكر مسائؿ عديدة؛ أضعاؼ أضعاؼ ما في الميػذب، كال يػدع أثنػاء ذلػؾ 
 . (3)عمى كؿ ما يذكره مف حديث نبكم، أك أثر صحابي، أك تابعي

ف سػػػميتو شػػػرح الميػػػذب-كاعمػػػـ أف ىػػػذا الكتػػػاب : "(4)كقػػػد قػػػاؿ رحمػػػو اهلل  فيػػػك شػػػرح  -كا 
كىك أصؿ عظيـ في  ،خ كاألسماءيالمغة كالتار ك  ،كلمحديث ،ىب العمماء كميـبؿ لمذا ،لممذىب كمو

كتأكيؿ  ،كالجمع بيف األحاديث المتعارضات ،كبياف عممو ،معرفة صحيح الحديث كحسنو كضعيفو
 ". كاستنباط الميمات ،الخفيات

                                                

  .6/ 1المجمكع شرح الميذب: ( انظر: (1
 .1/4المجمكع شرح الميذب: ( انظر: (2
 .1/5المجمكع شرح الميذب: ( انظر: (3
  .4/ 1المجمكع شرح الميذب: ( (4
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 ،مرفكعيػػا كمكقكفيػػا ،كأبػػيف مػػف األحاديػػث صػػحيحيا كحسػػنيا كضػػعيفيا: "(1)كقػػاؿ أيضػػان  
 ،كشػػػػاذىا كمنكرىػػػػا ،كغريبيػػػػا ،مشػػػػيكرىا ،كمكضػػػػكعيا ،كمنقطعيػػػػا كمعضػػػػميا ،متصػػػػميا كمرسػػػػميا

 ،ممػا سػتراىا إف شػاء اهلل تعػالى فػي مكاطنيػا ،كغير ذلػؾ مػف أقسػاميا ،كمقاربيا كمعمميا كمدرجيا
كأبيف منيا ... كسنكضحيا إف شاء اهلل تعالى ،كىذه األقساـ التي ذكرتيا كميا مكجكدة في الميذب

ذا كػاف الحػديث فػي صػحيحي البخػارم كمسػمـ . كضبط نقمتيا كركاتيػا ،ا لغاتيايضن أ رضػي اهلل -كا 
 ؛كال أضػػيفو معيمػػا إلػػى غيرىمػػا إال نػػادرا ،أك فػػي أحػػدىما اقتصػػرت عمػػى إضػػافتو إلييمػػا -عنيمػػا

أك في أحدىما غني عف التقكية باإلضافة إلػى مػا  ،ألف ما كاف فييما ،لغرض في بعض المكاطف
أك إلػػى  ،كأمػػا مػػا لػػيس فػػي كاحػػد منيمػػا فأضػػيفو إلػػى مػػا تيسػػر مػػف كتػػب السػػنف كغيرىػػا، سػػكاىما

 ،التي ىػي تمػاـ أصػكؿ اإلسػبلـ الخمسػة ،بعضيا: فإذا كاف في سنف أبي داكد كالترمذم كالنسائي
إف شػاء -كما خرج عنيا أضيفو إلى ما تيسػر  ،ا عمى إضافتو إلييااقتصرت أيضن  ،أك في بعضيا

كنبيػت عمػى سػبب  ،ا بينػت ضػعفوكمتى كاف الحػديث ضػعيفن  .ا صحتو أك ضعفوبينن م -اهلل تعالى
ذا كػػاف الحػػديث الضػػعيؼ ىػػك الػػذم احػػتج بػػو المصػػنؼ .ضػػعفو إف لػػـ يطػػؿ الكػػبلـ بكصػػفو أك  ،كا 

 ".  لممذىب مف الحديث إف كجدتوثـ أذكر دليبلن  ،صرحت بضعفو ،ىك الذم اعتمده أصحابنا
كف ىػػػػذا الكتػػػػاب عمػػػػدة المػػػػذىب، يسػػػػتغني بػػػػو عػػػػف كػػػػؿ بػػػػذلؾ أف يكػػػػ -رحمػػػػو اهلل-كأراد  
كقػد  -رحمػو اهلل-، فعـز عمى إتماـ شرحو، لكف المنية حالت بينػو كبػيف إكمالػو، فتػكفي (2)مصنؼ

تعاقػػب عمػػى إتمػػاـ الكتػػاب ثمػػة مػػف  -رحمػػو اهلل-، كبعػػد مكتػػو (3)كصػػؿ فيػػو إلػػى أثنػػاء بػػاب الربػػا
فبػػػدأكا مػػف حيػػػث انتيػػى النػػػككم، كمضػػكا فػػػي شػػػرح  الػػذيف قػػػامكا بإكمػػاؿ البنػػػاء، ،الفقيػػاء األجػػػبلء

الميذب حتى المنتيػى، كمػف أكائػؿ مػف خمػؼ النػككم فػي إتمػاـ كتابػو: اإلمػاـ تقػي الػديف السػبكي، 
بعػد أف اسػتخار  ،لما عرض عميو إكماؿ ىذا الكتاب، ثـ بدا لو أف يكممػو ،كقد تردد في بداية أمره
كنيتػو يعيننػي اهلل عميػو"، فشػػرع فػي تكممػة المجمػػكع، : "لعمػو ببركػة صػػاحبو (4)ربػو، كقػاؿ فػي نفسػػو

 بانينا عمى جيد النككم السابؽ، كمضى في شرحو حتى كصؿ إلى أثناء باب التفميس.
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، كتػػاج ٍسػػبىاني  اٍلحي كتػكالى بعػػد ذلػػؾ عػػدد مػػف العممػػاء عمػػى إكمالػػو، مػػنيـ: العمػػاد إسػػماعيؿ  
، إلػػى أف جػػػاء مػػػؤخران (1)ألحػػد مػػػنيـ إتمامػػػوفمػػـ يقػػػدر  ،الػػديف السػػػبكي، كالسػػراج البمقينػػػي، كغيػػػرىـ

 الشيخ محمد نجيب المطيعي فأكممو، متممان بذلؾ جيد النككم كالسبكي.
كبػػػذلؾ بػػػرز ىػػػذا الكتػػػاب بشػػػكؿ جميػػػؿ متكامػػػؿ، يضػػػـ فػػػي محتػػػكاه جيػػػكد عممػػػاء ثبلثػػػة،  

 يتفاضػػمكف فػػي العمػػـ كالشػػرؼ كالمكانػػة، كيظيػػر ىػػذا التفاضػػؿ كاضػػحان مػػف خػػبلؿ الفػػرؽ الكاسػػع،
كالبػكف الشاسػع بػيف شػػرح النػككم المػاتع، كشػػرح غيػره الػذم ال يضػاىيو فػػي طرحػو، كال يكازيػو فػػي 
عرضػػو، فيػػك الػػذم اسػػتأثر بػػالقمكب، كتميػػز بجمػػاؿ األسػػمكب، فمػػـ ينسػػج عمػػى منكالػػو، كلػػـ تسػػمح 

: "ليتػػو أكممػػو، كانخرمػت بػػاقي كتبػػو، كبػػو عػػرؼ (2)كابػػف الممقػػف ،قريحػة بمثالػػو، حتػػى قػػاؿ اإلسػنكم
 قداره". م

، بػػػرزا فػػػي العدالػػػة كاالسػػػتقامة، كىمػػػا اإلمامػػػاف   كسػػػكؼ أكتفػػػي بشػػػيادة رجمػػػيف ذىكىٍم عػػػدؿو
كلػك كمػؿ لػـ يكػف لػو  ،: "كمما لػـ يتممػو النػككم(3)فقاؿ ابف كثير ،الحافظاف: ابف كثير، كالسخاكم

كأجػاد شػرح الميػذب الػذم سػماه المجمػكع، كصػؿ فيػو إلػى كتػاب الربػا، فأبػدع فيػو  ،نظير في بابػو
كأفػػػاد، كأحسػػػف االنتقػػػاد، كحػػػرر الفقػػػو فيػػػو فػػػي المػػػذىب كغيػػػره، كحػػػرر الحػػػديث عمػػػى مػػػا ينبغػػػي، 

 كالغريب كالمغة، كأشياء ميمة ال تكجد إال فيو، كال أعرؼ في كتب الفقو أحسف منو".
: "ىك كتاب ما رأيػت عمػى منكالػو مػف أحػد مػف المتقػدميف، كال حػذا عمػى (4)كقاؿ السخاكم 

 مف المصنفيف".  مثالو متأخر 
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 :   المبحث الثالث: منيج  اإلماـ النككم  في كتابو
 :كاف مف أبرزىػا كتػاب -رحمو اهلل تعالى-كتب كثيرة في فقو اإلماـ الشافعي  تٍ فى نٍّ لقد صي 

ألبػػػي إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ بػػػف عمػػػي  "الميػػػذب"ككتػػػاب  ،ق( 505ألبػػػي حامػػػد الغزَّالػػػي )ت  "الكسػػػيط"
 .عمدة في فقو المذىب ،كىما كتاباف عظيماف ،ق( 476)ت  (1)الشيرازم
 ،ككاف دائـ القراءة كالتبحػر فييمػا ،اعتناءن كبيران منذ صغره اعتنى بيما اإلماـ النككمكقد  

صػػنؼ شػػرحان لمثػػاني ك  ،تعػػةن لػػؤلكؿ؛ طبعػػت مػػع الكسػػيطأنػػو كضػػع حاشػػيةن ما ،كمػػف اىتمامػػو بيمػػا
ػنًٍّفيفى (2)قػاؿ النػككم ،"المجمكع شػرح الميػذب" :كسماه ،منيما كىك الميذب ابىنىا اٍلميصى َـّ إفَّ أىٍصػحى : "ثيػ

ػػػٍنييـٍ - ًضػػػيى المَّػػػوي عى ًعػػػيفى  رى ٍسػػػًمًميفى  ،أىٍجمى ػػػاًء اٍلمي مىمى ػػػاًئًر عي ػػػٍف سى ػػػاًنيؼى  -كىعى كا التَّصى رى ًمٍنيىػػػا يً كىاٍشػػػتي  ،أىٍكثىػػػري
ًسػػيطي  ،اٍلمييىػػذَّبي  ػػافً  ،كىاٍلكى ػػا ًكتىابىػػاًف عىًظيمى ًسػػ ،كىىيمى ػػا اٍلكى قىػػاتو  :يطي فىأىمَّ ػػبلن ميفىرَّ مى ػػٍرًحًو جي ٍعػػتي ًفػػي شى مى  ،فىقىػػٍد جى

ػػا اٍلمييىػػذَّب ، كىأىمَّ ػػاتو اتو ميتىمَّمى ٍفػػرىدو كىاًضػػحى ػػاءى المَّػػوي تىعىػػالىى ًفػػي ًكتىػػابو مي ػػأيىىذٍّبييىا إٍف شى ٍرتي المَّػػوى  :ي سى فىاٍسػػتىخى
ٍمػًع ًكتىػابو ًفػي شىػٍرًحوً  ـى ًفػي جى ٍيتو ،الكريـ الرؤكؼ الػرًَّحي ـى أىٍسػأىؿي أىٍف يىٍجعىػؿى  ،بػالمجمكع سىػمَّ كىاىلمَّػوى اٍلكىػًري

ٍمنيكًع"، كقد خرج كتابان عظيـ الفكائػد ٍيًر اٍلمى سىاًئرى اٍلميٍسًمًميفى ًبًو ًمٍف الدَّاًئـً غى لػـ يقتصػر عمػى  ،نىٍفًعي كى
يث فيك أصؿ في معرفػة الحػد ،بؿ تعدل إلى غير ذلؾ مف العمكـ ،الفقو كأصكؿ األحكاـ كالشرائع

ككػذلؾ بعػض العمػؿ التػي تصػيب بعػض الػركاة أك  ،ككذلؾ المرفكع مػف غيػره ،الصحيح كالضعيؼ
كضػػبط  ،ثػـ ىػػك أصػؿ فػي معرفػػة المغػة مػف كثػػرة مػا كػاف يشػػرح غريػب الحػديث ،بعػض األحاديػث

كتػػكفي كلػػـ  ،كانتيػػى المجمػػكع بكتػػاب البيػػكع ،كقػػد بػػدأه بكتػػاب الطيػػارة ،بعػػض األسػػماء كاأللفػػاظ
 ،أف يكممػػو ،ق( 756)ت  ،اد تقػػي الػػديف عمػػي بػػف عبػػد الكػػافي، أبػػك الحسػػف السػػبكيثػػـ أر  ،يكممػػو

 كأكممو مف المعاصريف الشيخ محمد نجيب المطيعي.  ،كتكفي كلـ يكممو ،فكتب فيو أجزاءن 
ثػػػـ بػػػدأه  ،أنػػػو بػػػدأه بمقدمػػػة أفصػػػح فييػػػا عػػػف منيجػػػو :كمػػػنيج النػػػككم فػػػي كتابػػػو بالمجمػػػؿ

ليبػػيف  ؛ثػـ نسػػب اإلمػاـ الشػافعي ،-صػػمى اهلل عميػو كسػمـ-نبػي بتمييػد ذكػر فيػو شػػيئان مػف نسػب ال
 ،كجممػة مػف أحكالػو ،ثػـ ذكػر مكلػد اإلمػاـ الشػافعي ،-صػمى اهلل عميػو كسػمـ-أيف يمتقي مع النبػي 

 ،كشيئان مػف أحكالػو كسػيرتو ،ثـ ذكر ترجمة ألبي إسحاؽ الشيرازم صاحب كتاب الميذب ،كسيرتو
 ،ثػػـ ذكػػر آداب المعمػػـ ،كفصػػبلن فػػي أقسػػاـ العمػػكـ الشػػرعية ،ثػػـ ذكػػر فصػػبلن فػػي فضػػؿ طمػػب العمػػـ
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ثػػـ تحػػدث فػػي فصػػؿ عػػف أقسػػاـ  ،ثػػـ تحػػدث عػػف حكػػـ األخػػذ بقػػكؿ الصػػحابي ،كآداب طالػػب العمػػـ
كحكػـ قػكؿ  ،عمى كجػو االختصػار ،الصحيح كالحسف كالضعيؼ بأنكاعو: كبعض أنكاعو ،الحديث

ػػػذىا ػػػٍف  ،الصػػػحابي: "أيًمٍرنىػػػا ًبكى ػػػذىاأىٍك نيًيينىػػػا عى ػػػذىا ،كى ػػػٍت السػػػنة بكػػػذا" ،أىٍك ًمػػػٍف الس ػػػنًَّة كى كحكػػػـ  ،أىٍك مىضى
 .ىذا منيجو بالمجمؿ ،كحكـ تعارض الكقؼ كالرفع ،تعارض الكصؿ كاإلرساؿ

 ،كمسػػائؿ ،إذ قسػػمو إلػػى كتػػب كأبػػكاب ،فمػػو طريقػػة فػػي كتابػػوو فيػػو بالتفصػػيؿ: كأمػػا منيجػػ
  .ميذبلمتف كبلـ الشيرازم في ال اكتابو شرحن  دكيع ،كفركع

ثػػـ يػػذكر  ،ممتزمػػان بػػذلؾ ترتيػػب الشػػيرازم فػػي الميػػذب ،فيػػذكر أكالن مػػتف الميػػذب ثػػـ يشػػرحو
 ،كالتػابعيف ،ثػـ مػف أقػكاؿ الصػحابة ،ثـ الدليؿ عمييػا مػف السػنة ،كالدليؿ عمييا مف القرآف ،المسألة

ك الػذم عميػو حتػى لػك كػاف المرجػكح ىػ ،ثـ ذكر الراجح فػي المسػألة ،ثـ أقكاؿ األئمة كالعمماء فييا
 ،عػػف التعصػػب المػػذىبي -رحمػػو اهلل-كىػػذا مػػف بعػػده  ،كىػػذا مػػا نػػص عميػػو كمػػا سػػيأتي ،المػػذىب

كعػزك  ،كضػبط الكممػات ،يتخمؿ ذلؾ شرح الغريػب ،كتقديـ الدليؿ الكاضح مف الكتاب كالسنة عميو
 كغير ذلؾ.     ،كالحكـ عمييا ،األحاديث

ػػا اٍلمييىػػذَّبي (1)فقػػاؿ ،شػػكؿ مفصػػؿكقػػد أفصػػح اإلمػػاـ النػػككم عػػف منيجػػو فػػي كتابػػو ب : "كىأىمَّ
ٍمًع ًكتىابو ًفي شىٍرًحوً  ٍرتي المَّوى ًفي جى ٍيتو بالمجمكع ،فىاٍستىخى مىبلن  -إٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى-أىٍذكيري ًفيًو  ،سىمَّ جي

ػػا ًمػػٍف فينيكنًػػًو اٍلميتىعىػػدٍّدى  ميكًمػػًو الزَّاًىػػرىاًت، كىأيبىػػيٍّفي ًفيػػًو أىٍنكىاعن ػػاًت،  :فىًمٍنيىػػا ،اتً ًمػػٍف عي تىٍفًسػػيري اآٍليىػػاًت اٍلكىًريمى
، كىاأٍلىٍشعىاري االٍسًتٍشياديَّات ، كىاٍلفىتىاكىل اٍلمىٍقطيكعىاتي ٍكقيكفىاتي اًديًث النَّبىًكيَّاًت، كىاآٍلثىاري اٍلمى ـي كىاأٍلىحى ، كىاأٍلىٍحكىا

ًلػػػػػػؾى ًمػػػػػػٍف فينيكنًػػػػػػًو  ،ااًلٍعًتقىاًديَّػػػػػػاتي كالفيركًعيَّػػػػػػات، كىاأٍلىٍسػػػػػػمىاءي كىالم غىػػػػػػاتي  ٍيػػػػػػري ذى ، كىغى كىاٍلقيييػػػػػػكدي كىااًلٍحتًػػػػػػرىازىاتي
ػػػػًعيفىيىا ػػػػنىيىا كىضى سى يىا كىحى ػػػػًحيحى اًديػػػػًث صى كفىػػػػاًت، كىأيبىػػػػيٍّفي ًمػػػػٍف اأٍلىحى ٍكقيكفىيىػػػػا ،اٍلمىٍعري مى ميتًَّصػػػػمىيىا  ،مىٍرفيكعىيىػػػػا كى

ػػػمىيىا ميٍرسى ميٍعًضػػػمىيىا ،كى ٍنقىًطعىيىػػػا كى مي ػػػكعىيىا ،كى مىٍكضي ٍشػػػييكرىىىا ،كى ًريبىيىػػػا ،مى ميٍنكىرىىىػػػا ،كىغى ػػػاذَّىىا كى شى بيػػػا مك كمق ،كى
يىا مىٍدرىجى ميعىمَّمىيىا كى ا ليغىاًتيىا ،كى كىاتىيىا ،كىأيبىيٍّفي ًمٍنيىا أىٍيضن ٍبطى نىقىمىًتيىا كىري ٍي . كىضى ًحيحى ًديثي ًفي صى ذىا كىافى اٍلحى كىاً 
ميٍسًمـو  اًرمٍّ كى ا ،اٍلبيخى ًدًىمى ا ،أىٍك ًفي أىحى افىًتًو إلىٍيًيمى مىى إضى ٍرتي عى ػا إالَّ  ،اٍقتىصى ٍيًرًىمى ػا إلىػى غى كىالى أيًضػيفيوي مىعىييمى

ا ؛ًلغىرىضو ًفي بىٍعًض اٍلمىكىاًطفً  ؛نىاًدرنا ًدًىمىا ،أًلىفَّ مىا كىافى ًفيًيمى ػافىًة  ،أىٍك ًفي أىحى ضى ٍف التٍَّقًكيىػًة ًباإٍلً ًنيٌّ عى غى
ػا تىيىسَّػرى ًمػٍف كيتيػًب الس ػنىفً كىأىمَّا  ،إلىى مىا ًسكىاىيمىا ػا فىأيًضػيفيوي إلىػى مى ا لىٍيسى ًفي كىاًحدو ًمٍنييمى ٍيًرىىػا ،مى أىٍك  ،كىغى
ػػاًئيَّ  .إلىػػى بىٍعًضػػيىا د كىالتٍٍّرًمػػًذمٍّ كىالنَّسى ػػػافى ًفػػي سيػػنىًف أىبًػػػي دىاكي ـً  ،فىػػًإذىا كى ٍسػػػبلى ػػكًؿ اإٍلً ـي أيصي ػػا الَّتًػػي ًىػػػيى تىمى
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ٍمسىةً  ػافىًتًو إلىٍييىػا أىٍك ًفي ،اٍلخى مىى إضى ا عى ٍرتي أىٍيضن ػا تىيىسَّػرى  .بىٍعًضيىا اٍقتىصى ٍنيىػا أيًضػيفيوي إلىػى مى ػرىجى عى ػا خى مى كى
تىوي  -إٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى- ٍعفىوي  ،ميبىيٍّننا ًصحَّ ػٍعفىوي  .أىٍك ضى ػًعيفنا بىيٍَّنػتي ضى ػًديثي ضى مىتىى كىػافى اٍلحى نىبٍَّيػتي  ،كى كى

ػػعٍ  ػػبىًب ضى مىػػى سى ٍصػػًفوً عى ـي ًبكى ـٍ يىطيػػٍؿ اٍلكىػػبلى ػػًعيؼي ىيػػكى الَّػػًذم اٍحػػتىجَّ بًػػًو  .ًفًو إٍف لىػػ ػػًديثي الضَّ ذىا كىػػافى اٍلحى كىاً 
نٍّؼي  ابينىا ،اٍلميصى ٍعًفوً  ،أىٍك ىيكى الًَّذم اٍعتىمىدىهي أىٍصحى رٍَّحتي ًبضى ًديًث إٍف  ،صى ثيَـّ أىٍذكيري دىًليبلن ًلٍممىٍذىىًب ًمٍف اٍلحى
ٍدتيػػػػوي  ٍيػػػػًرهً كىجى الَّ فىًمػػػػٍف اٍلًقيىػػػػاًس كىغى قىػػػػعى ًفػػػػي اٍلًكتىػػػػاًب ًمػػػػٍف أىٍلفىػػػػاًظ الم غىػػػػاتً  ،كىاً  ػػػػا كى اًء  ،كىأيبىػػػػيٍّفي ًفيػػػػًو مى كىأىٍسػػػػمى

ابً  ـٍ ًمٍف اٍلعيمىمىاءً  ،اأٍلىٍصحى ٍيًرًى  ".كىغى
كقػػد يػػأتي عمػػى بعضػػيا بأمثمػػة مػػف كػػبلـ  ،ىػػذا المػػنيج عمػػى شػػكؿ نقػػاط كسػػيذكر الباحػػث

   كذلؾ عمى النحك التالي:مما يحتاج إلى تكضيح كبياف؛  ،مكع لمتكضيح كالبيافالنككم في المج
 كتفسيرىا: ،القرآنيةاآليات اًلستدًلؿ ب  

ػػػدىقىةن  :لقكلػػػو تىعىػػػالىى ؛يػػػدعكا لػػػو أفكيسػػػتحب : "(1)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم  ـٍ صى ػػػٍذ ًمػػػٍف أىٍمػػػكىاًلًي }خي
مىػٍييً  ػؿٍّ عى ـٍ ًبيىا كىصى كٍّيًي تيزى ـٍ كى { ]التكبػة: تيطىيٍّريىي ـٍ تىؾى سىػكىفه لىييػ ػبلى كقىٍكلػو : "(2)كقػاؿ أيضػان  ،[103ـٍ ًإفَّ صى

ػػًعيدنا طىيٍّبنػػا{ ]النسػػاء:  :تىعىػػالىى الن  :ًقيػػؿى  ،[43}صى ػػػبلى ًقيػػؿى  ،حى كىىيػػػكى  ،كىىيػػكى اأٍلىٍظيىػػري اأٍلىٍشػػيىري  ،طىػػاًىرنا :كى
اًبنىا ػػٍذىىبي أىٍصػػحى لة اسػػتحباب الػػدعاء لمػػف يػػأتي اسػػتدؿ اإلمػػاـ النػػككم عمػػى مسػػأ قػػاؿ الباحػػث:". مى

 لقكلو تعالى: "كصؿ عمييـ" أم ادعكا ليـ.  ،مستدالن باآلية الكريمة ،بصدقتو
 ةاَلحاديث النبكياًلستدًلؿ ب:  

دً : "(3)قػاؿ النػككم  ػػاًء الػثٍَّمًج كىاٍلبىػػرى ػكىاًز الطَّيىػارىًة ًبمى ٍيفً  ،اٍسػػتىدىل كا ًلجى ػًحيحى ػا ثىبىػتى ًفػػي الصَّ ػػٍف  ،ًبمى عى
ٍيرىةى  أىًبي مَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍحرىاـً كىاٍلًقػرىاءىةً  -صى سىػٍكتىةن  ،كىافى يىٍسكيتي بىٍيفى تىٍكًبيرىًة اإٍلً

دً " :ًمٍنيىػػا ،يىقيػػكؿي ًفييىػػا أىٍشػػيىاءى  ػػاًء كىالػػثٍَّمًج كىاٍلبىػػرى طىايىػػامى ًباٍلمى َـّ اٍغًسػػٍؿ خى ًفػػي رً  (4)"المَّييػػ ػػاًء الػػثمج " :كىايىػػةو كى ًبمى
َـّ اٍغًسػػٍؿ  اسػػتفاد اإلمػػاـ النػػككم طيكريػػة مػػاء الػػثمج كالبػػرد بحػػديث " قػػاؿ الباحػػث:. (5)"كالبػػرد المَّييػػ

دً  ػػاًء كىالػػثٍَّمًج كىاٍلبىػػرى طىايىػػامى ًباٍلمى بغسػػؿ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-لمػػا دعػػا النبػػي  ان " فمػػك لػػـ يكػػف طػػاىر خى
 الخطايا بو".  
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 ر المكقكفاتاآلثااًلستدًلؿ ب : 
ػ ركل ابػف عبػاس: "(1)قاؿ النككم في مسألة صفة المػؤذف  " :امرفكعن ـٍ ـٍ ًخيىػاريكي ذٍٍّف لىكيػ "ييػؤى

(2)، 
؟»: كقاؿ عيمىري لرجؿ ـٍ ذٍّنيككي : « مىٍف ميؤى مىكىاًلينىا، قىاؿى ًبيدينىا كى ـٍ كىًبير»قىاليكا: عى   .(3) «ًإفَّ ذىًلؾى لىنىٍقصه ًبكي

  اتالفتاكل المقطكعإيراد:  
قىػاؿى : "(4)كالعمػؿ بػو األثػر عػف الحسػف البصػرم فقػاؿ ،ذكر النككم فػي فضػؿ تػدبر القػرآف 

ػػػػفي اٍلبىٍصػػػػًرم   سى ػػػػوي المَّػػػػوي -اٍلحى بًٍّيػػػػـٍ  :-رىًحمى ػػػػاًئؿى ًمػػػػٍف رى ـٍ رىأىٍكا اٍلقيػػػػٍرآفى رىسى ػػػػافى قىػػػػٍبمىكي ػػػػٍف كى ػػػػانيكا  ،إفَّ مى فىكى
كنىيىا ًبالمٍَّيؿً  يينىفٍّذيكنىيى  ،يىتىدىبَّري   ". ا ًبالنَّيىارً كى

  اَلشعار اًلستشيادياتإيراد:  
ابينىا كىأىٍىؿي الم غىًة ًفي ىىذىا قىٍكؿى الشَّاًعًر: : "(5)قاؿ النككم   كىأىٍنشىدى الشَّاًفًعي  كىأىٍصحى

كدى ًمٍف كىفًٍّو ييعٍ             كىأىٍلمىٍستي كىفٍّي كىفَّوي طىمىبى اٍلًغنىى ـٍ أىٍدًر أىفَّ اٍلجي لى  .ًدمكى
استدؿ النككم عمى مسألة لمس النساء بأبيات مف الشعر العربي ليدلؿ عمى  قاؿ الباحث: 

 لمس الرجؿ زكجتو ينقض الكضكء.  
  الفقيية:اَلحكاـ ذكر  

ـي : "(6)قػػاؿ النػػككم فػػي سػػياؽ حديثػػو عػػف صػػبلة الخػػكؼ  ػػا ػػا اأٍلىٍحكى ػػاءي  ،أىمَّ ػػاءىٍت  :فىقىػػاؿى اٍلعيمىمى جى
ػػػفٍ  ػػػٍكًؼ عى ةي اٍلخى ػػػبلى ػػػمَّـى -النَّبًػػػيٍّ  صى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ًمػػػ -صى ػػػا ىعى ػػػرى نىٍكعن ػػػمىةه ًفػػػي  ،ًسػػػتَّةى عىشى كىًىػػػيى ميفىصَّ

ػػيىا ٍسػػًمـو بىٍعضي ػػًحيًح مي د ،صى ميٍعظىمييىػػا ًفػػي سيػػنىًف أىبًػػي دىاكي ػػوي المَّػػوي -كىاٍختىػػارى الشَّػػاًفًعي   ،كى ثىػػةى  -رىًحمى ًمٍنيىػػا ثىبلى
ديىىا( ،أىٍنكىاعو  تيوي صى  :)أىحى مَّـى -بلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى تيوي  :)كىالثَّػاًني( ،(7)بًػبىٍطًف نىٍخػؿو  -صى ػبلى ػمَّى المَّػوي -صى صى
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ػػػمَّـى  سى مىٍيػػػًو كى قىػػػاعً  -عى ( ،(1)بًػػػذىاًت الرٍّ تيوي  :)كىالثَّاًلػػػثي ػػػبلى ػػػمَّـى -صى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى كيم يىػػػا  ،(2)ًبعيٍسػػػفىافى  -صى كى
ةه ثىاًبتىػػةه  ػػًحيحى ٍيفً  صى ػػًحيحى ػػاءى بًػػًو اٍلقيػػٍرآفي  ،ًفػػي الصَّ ػػٍكًؼ نىػػٍكعه رىابًػػعه جى ًة اٍلخى ػػبلى ًلصى ذىكىػػرىهي الشَّػػاًفًعي   ،كى كىىيػػكى  ،كى

ػػٍكؼً  ةي ًشػػدًَّة اٍلخى ػػبلى ٍكبىاننػػا{ ]البقػػرة:  :قىػػاؿى المَّػػوي تىعىػػالىى .صى ػػاالن أىٍك ري كىىىػػًذًه اأٍلىٍنػػكىاعي  .[239}فىػػًإٍف ًخٍفػػتيـٍ فىًرجى
مىػػػى التٍَّرًتيػػًب الَّػػػًذم ذىكىٍرتيػػوي  ذىكىرىىىػػا ػػػنٍّؼي ًفػػي اٍلًكتىػػػاًب عى ػػػيىرً  .اٍلميصى ػػًديًث كىالسٍّ ةو  :قىػػػاؿى أىٍىػػػؿي اٍلحى ػػػبلى أىكَّؿي صى

ىىا النَّبًػػػي   ػػػبلَّ ػػػمَّـى -صى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ػػػٍكؼً  -صى قىػػػاعً  ،ًلٍمخى ةي ذىاًت الرٍّ ػػػبلى ( أىفَّ بىٍطػػػفى نىٍخػػػؿو  .صى ـٍ  )كىاٍعمىػػػ
ٍكًضػػػػعه  قىػػػػاعً  ،(3)ًمػػػػٍف أىٍرًض غىطىفىػػػػافى  ،ًمػػػػٍف أىٍرًض نىٍجػػػػدو  مى ذىاتي الرٍّ لكنيػػػػا  ،ًمػػػػٍف أىٍرًض غطفػػػػاف فىًيػػػػيى كى

ٍقتىػػٍيًف ميٍختىًمفىػػٍيفً  تىاًف ًفػػي كى ػػبلى ػػاًرمٍّ  ،صى ػػًحيًح اٍلبيخى ًفػػي ًكتىػػاًب اٍلمىغىػػاًزم ًمػػٍف صى ػػاًبرو  ،كى ػػٍف جى ػػرىجى  :قىػػاؿى  ،عى خى
مىٍيوً -النًَّبي   مَّى المَّوي عى مَّـى  صى سى قىاًع ًمٍف نىٍخؿو  -كى ٍمعنا ًمٍف غىطىفىافى  ،إلىى ذىاًت الرٍّ  نخبلن  أفكاعمـ  .فىمىًقيى جى

ٍفػدي اٍلًجػفٍّ ًتٍمػؾى ًعٍنػدى مىكَّػةى  اءى إلىٍييىا كى ٍيري نىٍخمىًة الًَّذم جى ًة بىٍطػًف نىٍخػؿو  ،ىىذىا غى ػبلى ػنٍّؼي ًبصى بىػدىأى اٍلميصى كىًىػيى  ،كى
ػػػا مى ػػػؿى اإٍلً ا( ،ـي النَّػػػاسى طىػػػاًئفىتىٍيفً أىٍف يىٍجعى ًميػػػعى  :)كىاأٍليٍخػػػرىل( ،ًفػػػي كىٍجػػػًو اٍلعىػػػديكٍّ  :)إٍحػػػدىاىيمى ػػػمٍّي ًبيىػػػا جى ييصى
ـي  ػػمٍّ ييسى ًة كى ػػبلى ٍكعىتىػػٍيفً  ،الصَّ ثنػػا ،سىػػكىاءه كىانىػػٍت رى ػػمَّـى ذىىىبيػػكا إلىػػى كىٍجػػًو اٍلعىػػديكٍّ  ،أىٍك أىٍربىعنػػا ،أىٍك ثىبلى ػػاءى  ،فىػػًإذىا سى كىجى

كفى  ري ػرَّةن ثىاًنيىػةن  ،اآٍلخى ةى مى ػبلى ـٍ ًتٍمػؾى الصَّ مَّى ًبًي ػةن  ،تىكيػكفي لىػوي نىاًفمىػةن  ،فىصى ـٍ فىًريضى لىييػ ابينىا .كى ػا  :قىػاؿى أىٍصػحى نَّمى كىاً 
كطو  ثىًة شيري ةي ًبثىبلى ٍيًر اٍلًقٍبمىةً  :تيٍستىحىب  ىىًذًه الصَّبلى  ،ًمًميفى كىٍثرىةه كىأىٍف يىكيكفى ًفي اٍلميسٍ  ،أىٍف يىكيكفى اٍلعىديك  ًفي غى

ةً  ،كىاٍلعىديك  قىًميؿه  ػبلى مىى اٍلميٍسًمًميفى ًفػي الصَّ ـٍ عى كمييي اؼى ىيجي ابينىا .كىأىٍف ييخى فىيىػًذًه اأٍليميػكري لىٍيسىػٍت  :قىػاؿى أىٍصػحى
ًتيىا ٍكؼو  ،شىٍرطنا لىًصحَّ ٍيًر خى ةه ًعٍندىنىا ًمٍف غى ًحيحى مىى ىىذىا اٍلكىٍجًو صى ةى عى ٍكًؼ أىٍكلىى ،فىًإفَّ الصَّبلى  ". فىًفي اٍلخى

ـي : "(4)كقاؿ أيضان في أحكاـ العيد  ابي  ،كأما اأٍلىٍحكىا  ،الى ييػؤىذَّفي ًلٍمًعيػدً  :فىقىاؿى الشَّػاًفًعي  كىاأٍلىٍصػحى
ـي  ػػٍف بىٍعػػدىىيـٍ  ،كىالى ييقىػػا مى ابىًة كىالتَّػػاًبًعيفى كى ػػحى ػػاًء ًمػػٍف الصَّ ٍمييػػكري اٍلعيمىمى ًبيىػػذىا قىػػاؿى جي مىٍيػػ ،كى ػػؿي النَّػػاًس ًفػػي كىعى ًو عىمى
ارً   ". اأٍلىٍمصى

                                                

( مكقػػع ذات الٌرقػػاع محصػػكر بػػيف نخػػؿ )كادم الحناكيػػة( كبػػيف الٌشػػقرة، فػػي مسػػافة خمسػػة كعشػػريف كػػيبل طػػكال، (1
 فػػاألكؿ يبعػػد عػػف المدينػػة مائػػة كيػػؿ، كالثػػاني يبعػػد عنيػػا خمسػػة كسػػبعيف كػػيبل، كالٌنخيػػؿ يكػػٌكف مػػع المكضػػعيف رأس

كعشػػريف كػػيبل، ففػػي ىػػذه الٌرقعػػة الصػػغيرة حػػدثت معركػػة ذات مثمػػث إلػػى الشػػماؿ ال يزيػػد أحػػد ضػػمعيو عػػف خمسػػة 
 (. 128ق(. )المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة:  4الرقاع سنة )

: قرية بيف المسجديف كىي مف مكة عمى مػرحمتيف، كقيػؿ: قريػة جامعػة بيػا منبػر كنخيػؿ كمػزارع عمػى (2 ( عيٍسفىافي
 (.122/ 4ستة كثبلثيف ميبل مف مكة. )معجـ البمداف: 

قبيمػػة عدنانيػػة، كانػػت منػػازليـ بنجػػد، ممػػا يمػػي كادم القػػرل كجبػػؿ طيػػئ. )المعػػالـ األثيػػرة فػػي السػػنة ٌغٌطفٌػػاف: ( (3
 (.209كالسيرة، محمد شراب: 

 .5/14( المجمكع شرح الميذب: (4
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 :شرح غريب الحديث  
قىٍكليوي نيقٍّبىتٍ : "(1)قاؿ النككم  فىٍتًحيىا -كى ٍـّ الن كًف كى ػتٍ  -ًبضى ميكديىىػا ،أىٍم تىقىرَّحى تىقىطَّعىػٍت جي ًقيػؿى  ،كى  :كى

رىةو كىانىػػٍت ىينىػػاؾى  ًقيػػؿى  ،ًباٍسػػـً شىػػجى ٍمػػرى  :كى بىػػؿو ًفيػػًو بىيىػػاضه كىحي ـي جى سىػػكىاده اٍسػػ ييقىػػاؿي لىػػوي  ،ةه كى قىػػاعي  :كى ًقيػػؿى  ،الرٍّ  :كى
نىػػةن  ًقيػػؿى  ،أًلىٍرضو كىانىػػٍت ميمىكَّ  ،"فىتىٍخًميػػري الػػرٍَّأًس تىٍغًطيىتيػػوي : "(2). كقػػاؿ أيضػػان ًلًرقىػػاعو كىانىػػٍت ًفػػي أىٍلػػًكيىًتًيـٍ  :كى

رو يىكيػػػكفي بًػػػاٍليىمىفً : "(3)كقػػػاؿ أيضػػػان  ػػػجى ػػػري شى كؼه  ،بىبي بًػػػوً ييٍصػػػ ،أىٍصػػػفىري  ،اٍلػػػكىٍرسى ثىمى ٍعػػػري ييبىػػػاعي ًفػػػي  ،كىىيػػػكى مى
دً  ،اأٍلىٍسكىاؽً    ". ًفي كيؿٍّ اٍلًببلى
 النبكية مف حيث: اَلحاديثب بياف ما يتعمؽ  

 بياف الحديث الصحيح:  .1
ٍعفىػػرو : "(4)قػػاؿ النػػككم  ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف جى ػػٍف عى ػػا-كىعى ٍنييمى ًضػػيى المَّػػوي عى ػػمَّى المَّػػوي -أىفَّ  ،-رى  النَّبًػػيَّ صى

مىٍيوً  ٍعفىرو  -عى مَّـى أىٍميىؿى آؿى جى سى ثنا كى مىػى أىًخػي بىٍعػدى اٍليىػٍكـً  :فىقىػاؿى  ،ثيَـّ أىتىاىيـٍ  ،ثىبلى َـّ قىػاؿى  ،الى تىٍبكيػكا عى ايٍدعيػكىا  :ثيػ
ػًحيحه  .فحمؽ رؤسنا ،فأمره ،الحبلؽ يإل افقاؿ ادعك  ،خري فٍ بنا كأنا أى  يءجف ،أىًخي ًلي بىًني ػًديثه صى  ،حى
كىاهي أىبي  ميٍسًمـو رى اًرمٍّ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ًحيحو عى د ًبًإٍسنىادو صى  . (5)" ك دىاكي

كتيػذيب مظيػر  ،فقػد اسػتدؿ النػككم بيػذا الحػديث عمػى ضػركرة حمػؽ الشػعر قاؿ الباحث: 
مػػع عػػزكه إلػػى مصػػادره مػػف  ،ثػػـ بػػيف درجػػة الحػػديث الػػذم اسػػتدؿ بػػو فػػي المسػػألة ،اإلنسػػاف المسػػمـ

 كتب متكف السنة النبكية. 
 بياف الحديث الحسف:  .2

اًئشىةي أىفَّ النًَّبيَّ : "(6)قاؿ النككم  ًديث عى مَّـى -حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ميكًد  :-صى )أىمىرى أىٍف ييٍستىٍمتىعى ًبجي
ٍيتىًة إذىا ديًبغىتٍ  اٍلمى
سىفه  ،((7) ًديثه حى طَّأً  ،حى اًلؾه ًفي اٍلميكى كىاهي مى د ،رى كفى  ،كىالنَّسىاًئيٍّ  ،كىأىبيك دىاكي ري ًبأىسىػاًنيدى  ،كىآخى

سىنىةو   ".  حى
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بػيف  ،عمػى جػكاز االنتفػاع بجمػكد الميتػة بشػرط دباغتيػا -رحمػو اهلل-اسػتدؿ  قاؿ الباحث: 
 كعزاه إلى مصادره.  ،درجة الحديث بأنو حسف

ذا كػاف الحػديث  ،بياف الحػديث الضػعيؼ كسػبب الضػعؼ .3 ىػك الػذم احػتج بػو كا 
 : صرح بضعفوفإنو ي فعيةالشاأك الذم اعتمده  صاحب الميذب

اًئشىةى : "(1)قاؿ النككم  ًديثي عى كفى ًبنىػا :قىالىتٍ  ،حى ٍكبىػافي يىميػر  ػعى رىسيػكًؿ المَّػًو  ،)كىػافى الر  نىٍحػفي مى -كى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىػى كىٍجًييىػا إحداناسدلت  ،فإذا حاذكنا ،ميٍحًرمىاتو  -صى ا فىػًإذى  ،جمبابيا ًمٍف رىٍأًسيىا عى

كنىا كىشىٍفنىاهي  اكىزي جى
د ((2) كىاهي أىبيك دىاكي وٍ  ،رى ٍيريىيمىا ،كىاٍبفي مىاجى ًعيؼه  ،كىغى ٍسنىاديهي ضى  ". كىاً 

ػمَّـى -رىأىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػًو  :ف شىػدَّاًد قىػاؿى بػ كعف المستكرد: "(3)كقاؿ أيضان   سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -صى
أى  ػاًبعى ًرٍجمى  ،تىكىضَّ مَّػؿى أىصى ٍنبىػؿو  .(4)ٍيػًو ًبًخٍنًصػًرهً فىخى ػدي ٍبػفي حى كىاهي أىٍحمى د ،رى ػوٍ  ،كىالتٍٍّرًمػًذم   ،كىأىبيػك دىاكي  ،كىاٍبػفي مىاجى

ػػػًعيؼه  ،كىاٍلبىٍييىًقػػػي   ػػػًديثه ضى ٍبػػػًد المَّػػػًو ٍبػػػًف لىًييعىػػػةى  ؛كىىيػػػكى حى كىىيػػػكى ضػػػعيؼ عنػػػد أىػػػؿ  ،فىًإنَّػػػوي ًمػػػٍف ًركىايىػػػًة عى
كً : "(5)". كقػػاؿ أيضػػان الحػػديث ًمػػيا قىػػاؿى قىػػٍد ري ػػٍف عى مىٍيػػًو -كىانىػػٍت ًلػػي سىػػاعىةه ًمػػٍف النَّبًػػيٍّ  :مى عى ػػمَّى المَّػػوي عى صى
مَّـى  سى مٍّي تىنىٍحنىحى  ،آًتيًو ًفييىا -كى ٍدتيوي ييصى ٍمتي  ،فىًإٍف كىجى كىاهي النَّسىاًئيٌ  .(6)فىدىخى وٍ  ،رى كىىيػكى  ،كىاٍلبىٍييىًقػي   ،كىاٍبفي مىاجى

ًعيؼه  ًديثه ضى ٍعًؼ رى  ؛حى ٍتًنوً  ،اًكيوً ًلضى مى  ".  كىاٍضًطرىاًب إٍسنىاًدًه كى
ذكػػر النػػػككم الحػػػديث الػػػذم اسػػتدؿ بػػػو المصػػػنؼ عمػػى جػػػكاز التنحػػػنح فػػػي  قػػػاؿ الباحػػػث: 
 . -رحمو اهلل-كىك كما قاؿ  ،ثـ حكـ عميو بالضعؼ مبينان سبب ذلؾ ،الصبلة
ػػػنٍّؼي : "(7)كقػػاؿ فػػػي حديثػػػو عػػػف آداب قضػػػاء الحاجػػػة  ًثيػػػ ،قىػػػاؿى اٍلميصى كى اًبنىاكى كفى ًمػػػٍف أىٍصػػػحى  :ري

ػرى  ،ييٍستىحىب  أىٍف الى يىٍستىٍقًبؿى الشٍَّمسى  ػًعيؼو  ،كىالى اٍلقىمى ػًديثو ضى ػاًلؼه اًلٍسػًتٍقبىاًؿ  ،كىاٍستىٍأنىسيػكا ًفيػًو ًبحى كىىيػكى ميخى
ػػديىىا ،اٍلًقٍبمىػػًة ًفػػي أىٍربىعىػػًة أىٍشػػيىاءى  ٍشػػييكره  :أىحى ػػًحيحه مى ػػًعيؼه كى  ،أىفَّ دىًليػػؿى اٍلًقٍبمىػػًة صى  ،بىػػٍؿ بىاًطػػؿه  ،دىًليػػؿى ىىػػذىا ضى

ػػنٍّؼي  ـٍ يىػػٍذكيٍرهي اٍلميصى ًليىػػذىا لىػػ كفى  ،كى ًثيػػري ـى ًبااًلٍسػػًتٍحبىاًب  ؛كىىىػػذىا ىيػػكى اٍلميٍختىػػاري  ،كىالى الشَّػػاًفًعي   ،كىالى كى ٍكػػ أًلىفَّ اٍلحي
ٍسػػأىلىة ،يىٍحتىػػاجي إلىػػى دىًليػػؿو  ػػٍحرىاًء كىاٍلًبنىػػاءً ييفىػػرَّؽي  :الثَّػػاًني .كىالى دىًليػػؿى ًفػػي اٍلمى  :الثَّاًلػػثي  .ًفػػي اٍلًقٍبمىػػًة بىػػٍيفى الصَّ
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كىىينىػا الى  ،أىنَّوي ًفي اٍلًقٍبمىػًة يىٍسػتىًكم ااًلٍسػًتٍقبىاؿي كىااًلٍسػًتٍدبىاري  :الرَّاًبعي  .كىىينىا ًلمتٍَّنًزيوً  ،النٍَّييي ًفي اٍلًقٍبمىًة ًلمتٍَّحًريـً 
نَّمىا  ،بىٍأسى ًبااًلٍسًتٍدبىارً  ًحيحي اٍلمىٍشييكري  .كىًرىيكا ااًلٍسًتٍقبىاؿى كىاً   ". ىىذىا ىيكى الصَّ

ًسػيطً  : "(1)كقاؿ أيضان   ًديثي اٍلمىٍذكيكري ًفػي اٍلكى ٍيػًرهً  ،كىأىمَّا اٍلحى بَّػاسو  ،كىغى ػٍف اٍبػًف عى -أىفَّ النَّبًػيَّ  ،عى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًتوً  :-صى بلى ـى ًفي صى عى  ،كىافى إذىا قىا مىى اأٍلىٍرضً  كىضى ػعي اٍلعىػاًجفي  ،يىدىٍيًو عى كىمىا يىضى

(2). 
ًعيؼه  ًديثه ضى  . فىييكى حى

م ضػػػعؼ ك كقػػػد بىػػػيَّف النػػػك  ،الشػػػافعية كتػػػاب الكسػػػيط لمغزالػػػي عمػػػدة فػػي فقػػػو قػػػاؿ الباحػػػث: 
صػػمى اهلل -كقػػد جػػاء قبمػػو بالػػدليؿ الصػػحيح عػػف النبػػي  ،الحػػديث الػػذم اسػػتدؿ بػػو الغزالػػي لممػػذىب

ٍيًرًث أىفَّ النًَّبيَّ : "(3)فقاؿ -عميو كسمـ اًلؾي ٍبفي اٍلحكى كىل مى ػمَّـى -رى سى مىٍيػًو كى مَّى المَّػوي عى  ،اٍسػتىكىل قىاًعػدنا :-صى
ـى  مىى ،ثيَـّ قىا ابي . ك (4).....  اأٍلىٍرًض ًبيىدىٍيوً  كىاٍعتىمىدى عى مىٍيًو اأٍلىٍصػحى ٍيًرثً  ؛اتَّفىؽى عى ػكى اًلػًؾ ٍبػًف اٍلحي ػًديًث مى  ،ًلحى
لىٍيسى لى  ٍف النًَّبيٍّ صمي اهلل عميو كسمكى ًحيحه عى  ". -ـوي ميعىاًرضه صى

 بياف المتصؿ كالمرسؿ:  .4
ػرى : "(5)قاؿ النككم في مسألة المشي في الجنازة ىؿ يككف أماميا؟ أـ خمفيا؟  كىل اٍبػفي عيمى رى

مىٍيػًو كسػمـ-كىػافى رىسػكؿي المَّػًو  :قىاؿى  ػمَّى المَّػوي عى  (6).كعثمػاف ،عمػرك  ،كأبػك بكػر ،يمشػى بػيف يػدييا -صى
 ألنػو ؛ا منيػايمشػي أماميػا قريبنػ أفكالمسػتحب  ،كالشفيع يتقدـ عمي المشفكع لػو ،شفيع الميت كألنو

ػرى  .إذا بعد لـ يكف معيا ًديثي اٍبًف عيمى كىاهي الشَّػاًفًعي  فػي  :كىحى  ،يائكالنسػ ،كالترمػذم ،كأبػك داكد ،األـرى
وٍ  ٍيري  ،كىاٍلبىٍييىًقي   ،كىاٍبفي مىاجى ًحيحه  ،ىيـٍ كىغى ٍسنىاديهي صى ـٍ ذىٍكػ ،كىاً  ػافي إالَّ أىنَّوي لىػٍيسى ًفػي ًركىايىػًة أىٍكثىػًرًى ٍثمى كىىيػكى  ،ر عي

ػٍف الز ٍىػًرمٍّ  ،ًفي بىٍعًض ًركىايىاًت الشَّاًفًعيٍّ كىالنَّسىاًئيَّ كىاٍلبىٍييىًقػيٍّ  ػكالن عى ًكمى ىىكىػذىا مىٍكصي ػٍف سىػاًلـو  ،كىري ػٍف  ،عى عى
ػػرى  كً  .اٍبػًف عيمى ػػٍف الز ٍىػػًرمٍّ أىفَّ النَّبًػػيَّ كىري ػػمَّـى -مى ميٍرسىػػبلن عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػرى  -صى كىاىلَّػػًذم  ،كىأىبىػػا بىٍكػػرو كىعيمى

اـه  مىوي سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى كىىيكى إمى  ."كىصَّ
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 ،ذكر اإلماـ النػككم اخػتبلؼ األئمػة فػي ىػذا الحػديث بػيف الكصػؿ كاإلرسػاؿ قاؿ الباحث: 
 كىك سفياف بف عيينة.  ،رجح ىك ركاية الكصؿ؛ ألف الذم كصمو إماـ ثقةكقد 

 بياف المرفكع كالمكقكؼ:  .5
فَّمىةن  : "حديث(1)قاؿ النككم  مىٍف اٍشتىرىل شىاةن ميحى

دَّىىا ،(2) ػاعنا ،فىرى فىٍميىريدَّ مىعىيىا صى
ػًديًث أىًبػي  .(3) كىاهي ًمػٍف حى رى

ٍفًعولىًكنَّوي ايٍختيًمؼى ًفي كى  ،خمؼ التيمى رى ٍسػعيكدو  ،ٍقًفًو كى ٍكقيكفنا ًمٍف قىٍكًؿ اٍبػًف مى ًحيًح مى اًرم  ًفي الصَّ كىاهي اٍلبيخى رىًضػيى -فىرى
ٍنوي  كىاهي الشَّاًفًعي  ًفي اأٍليٍـّ  -المَّوي عى كىذىًلؾى رى ٍسػعيكدو  عفكى ًميا كىاٍبػًف مى ػاـو  ،عى ػٍف ًىشى كىاهي عى ػذىا رىأىٍيتيػوي ًفػي اأٍليـٌ  ،رى قىػاؿى  ،ىىكى  كى

ػاـو  :اٍبفي اأٍلىًثيػرً  ػٍف ًىشى ػا بىمىغىػوي عى اًعيًمي   ،ًفيمى ٍسػمى قىػاؿى اإلًٍ فىعىػوي  :كى اًلػدو رى ػًعيدو  ،إفَّ أىبىػا خى يىٍحيىػى ٍبػفى سى فَّ اٍبػفى المبػارؾ كى كىاً 
ٍيرىىيـٍ  ًريرنا كىغى ٍيعو كىًىشىامنا كىجى رى يىًزيدى ٍبفى زي كى  ،كىاٍبفى أىًبي عىًدما كى مى ك رى ٍكقيكفنا عى ٍسػعيكدو هي مى ٍكقيكفنػا  ،ى اٍبػًف مى كىاهي اٍلبىٍرقىػاًني  مى كىرى

مىى شرط البخارم ٍكًضػًع  كاإلسناد .كزاد "مف تمر مالو" ،عى دًٍّثيفى شىٍرطه ًفي ًمٍثًؿ ىىػذىا اٍلمى مىى طىًريقىًة اٍلميحى ـي عى ٍك كىاٍلحي
ٍقؼً  مىى ًركىايىًة الرٍَّفعً  ،ًلٍمكى تىٍقًديًمًو عى مىػى طىًري ،كى ٍفػعً أىمَّا عى ـي ًلمرَّ ٍكػ ػا  ك  ،قىػًة اٍلفيقىيىػاًء فىيىٍنبىًغػي اٍلحي ـ ٍبػفي يٍ مى ف أبػا خالػد كىػك سي

افً  ؛ًحبَّافى اأٍلىٍحمىري  قىؼى عكمف رفع معو زيادة  ،أًلىنَّوي اٍحتىجَّ ًبًو الشٍَّيخى   ". مىٍف كى
ثػـ ذكػر  ،ذكػر اإلمػاـ النػككم فػي ىػذا الحػديث االخػتبلؼ بػيف الكقػؼ كالرفػع قاؿ الباحػث: 

كمعػو زيػادة  ،ككأنو يرجح الرفع ألف الذم رفعػو ثقػة ،طريقة الفقياء كطريقة المحدثيف في مثؿ ىذا
 عمـ عف الذم كقفو. 

 بياف المنقطع كالمعضؿ:  .6
اًلػؾه ًفػػي : "(4)كأنيػا سػبب فػي االسػتقامة ،قػاؿ النػككم فػي حديثػو عػف فضػؿ الصػػبلة  ذىكىػرىهي مى

ػػػبلن  ػػػبلن ميٍعضى طَّػػػًأ ميٍرسى ػػػمَّـى -فَّ النَّبًػػػيَّ أ بىمىغىنًػػػي :فىقىػػػاؿى  ،اٍلميكى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى لىػػػٍف  ،اٍسػػػتىًقيميكا: قىػػػاؿى  -صى كى
كا ةي  ،تيٍحصي ـٍ الصَّبلى اًلكي ٍيرى أىٍعمى " ،كىاٍعمىميكا أىفَّ خى كًء إالَّ ميٍؤًمفه مىى اٍلكيضي اًفظى عى لىٍف ييحى كى

(5)  . 
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 بياف الحديث المكضكع:  .7
ػػ: "(1)قػػاؿ النػػككم  ٍسػػحى الرَّقىبىػػًة سيػػنَّةه  :ا قىػػٍكؿي اٍلغىزىاًلػػيٍّ كىأىمَّ ـى -ًلقىٍكًلػػًو  ؛إفَّ مى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ٍسػػحي  :-صى مى

الرَّقىبىًة أىمىافه ًمػٍف اٍلغيػؿٍّ 
ػكعه  ؛فىغىمىػطه  ،(2) ـً النًَّبػيٍّ  ،أًلىفَّ ىىػذىا مىٍكضي ـى -لىػٍيسى ًمػٍف كىػبلى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ػبه كىعى  ،-صى جى

ٍزـً  ًلقىٍكًلوً  :قىٍكليوي  ـي  ،ًبًصيغىًة اٍلجى  ".    كىاىلمَّوي أىٍعمى
 بياف المدرج:  .8

ٍف النًَّبيٍّ : "(3)قاؿ النككم  ٍيرىةى عى ًديث أىًبي ىيرى ػمَّـى -حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىػاءي  :قىػاؿى  ،-صى ػؿي اإٍلً ييٍغسى
ػػٍبعنا ٍمػػًب سى ليػػكًغ اٍلكى ليػػكًغ  ،ًمػػٍف كي ًمػػٍف كي ػػرَّةن كى اٍلًيػػرًَّة مى

اسىػػةى  ؛(4) كىاٍحػػتىجَّ  .فىكيػػًرهى سيػػٍؤريىىا ،كىأًلىنَّيىػػا الى تىٍجتىنًػػبي النَّجى
ػػًديًث أىبًػػي قىتىػػادىةى  ابينىا ًبحى اًئشىػػةى  ،أىٍصػػحى ػػًديًث عى ا ،كىحى ػػا قىػػدٍَّمنىاهي كىاًضػػحن ٍيػػًر ذىًلػػؾى ًممَّ ػػكزي  .كىغى يىػػكىافه يىجي كىأًلىنَّػػوي حى

ػةو اٍقًتنىاؤيهي ًلغىٍيػًر حى  كهو  ،اجى ٍكػري ٍيػرى مى ٍيػرىةى  .كىالشَّػاةً  ،فىكىػافى سيػٍؤريهي طىػاًىرنا غى ػًديًث أىبًػي ىيرى ػٍف حى ػكىابي عى ػا اٍلجى  ،كىأىمَّ
ػرَّةن  :فىييكى أىفَّ قىٍكلىوي  ليػكًغ اٍلًيػرًَّة مى ـً النَّبًػيٍّ  ،ًمػٍف كي ػمَّـى -لىػٍيسى ًمػٍف كىػبلى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  بىػٍؿ ىيػكى ميػٍدرىجه  ،-صى

ـً  ًديًث ًمٍف كىبلى مىٍيوً  ،ًفي اٍلحى ٍكقيكفنا عى ٍيرىةى مى   ".  أىًبي ىيرى
 بياف مختمؼ الحديث:  .9

ػػاًبرو : "خبػػر (5)ذكػػر النػػككم  ػػمَّـى -ذىىىػػبى رىسيػػكؿي المَّػػًو  :قىػػاؿى  ،جى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ابيوي  -صى كىأىٍصػػحى
ارً  بىٍت شىاةن مى  ،إلىى اٍمرىأىةو ًمٍف اأٍلىٍنصى انىٍت الظ ٍير ،فىأىكىؿى كىأىكىٍمنىا -أىٍم مىٍشًكيَّةن - ٍصًميَّةن فىقىرَّ أى  ،فىحى ثيَـّ  ،فىتىكىضَّ

مَّى عى إلىى فىٍضًؿ طىعىاًموً  ،صى ةي اٍلعىٍصػرً  ،فىأىكىػؿى  ،ثيَـّ رىجى ػبلى انىػٍت صى َـّ حى ػمَّى ،ثيػ ػأٍ  ،فىصى ـٍ يىتىكىضَّ لىػ . ثػـ ذكػر كى
ًميا  مرك  ماكىك  ،النككم ما يعارضو مف األحاديث بَّاسو  ،عىٍف عى لىػٍيسى  :كىاٍبًف عى ػرىجى كى ػكءي ًممَّػا خى اٍلكيضي

ؿى  ػاًبرو المػذككرثـ قاؿ النككم: " ،ًممَّا دىخى ػًديثي جى ػٍذىىًب حى ػدي ًلٍممى  كلكػف ال ،كػاف آخػر األمػريف ،كىاٍلميٍعتىمى
ـٍ يىقيكليكفى  ؛يـييرد عم ابينىا  ،يىٍنتىًقضي ًبأىٍكًمًو ًنيئنا :أًلىنَّيي ػا ىىػك محمػكؿ عمػ :يىقيكليػكفى كىأىٍصػحى  ؛أىٍكمػوي مىٍطبيكخن

اًبًر ٍبًف سىميرىةى  .أًلىنَّوي اٍلغىاًلبي اٍلمىٍعييكدي  ًديًث جى ابي عىٍف حى ابى اأٍلىٍصحى ػكىابىٍيفً  ،كىأىجى ػديىيمىا ،كىاٍلبىرىاًء ًبجى أىفَّ  :أىحى
ٍيفً  ػػاًبرو كىػػافى آًخػػرى اأٍلىٍمػػرى ػػًديًث جى ٍمػػ :كىالثػػاًني .النٍَّسػػخى ًبحى ػػةً حى ٍسػػًؿ اٍليىػػًد كىاٍلمىٍضمىضى مىػػى غى ػػكًء عى  .ؿي اٍلكيضي

بًػػؿي بًػػذىًلؾى ًلًزيىػػادىًة سىػػييككىةً  :قىػػاليكا ػػٍت اإٍلً كىخيصَّ
ًفػػي يىػػًدهً  ،لىٍحًميىػػا (6) قىػػٍد نىيىػػى أىٍف يىًبيػػتى كى ـه  ،كى ػػ  ،أىٍك فىًمػػًو دىسى
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نىٍحًكىىا ٍكفنا ًمٍف عىٍقرىبو كى كىابىاًف المَّذىاًف  .خى ًعيفىافً كىىىذىاًف اٍلجى ابينىا ضى ا أىٍصحى ابى ًبًيمى كًء  ،أىجى ٍمؿي اٍلكيضي أىمَّا حى
ًعيؼه  مىى الم غىًكمٍّ فىضى مىى الم غىًكمٍّ  ؛عى ـه عى كًء الشٍَّرًعيٍّ ميقىدَّ مىى اٍلكيضي ٍمؿى عى كؼه ًفػي  ،أًلىفَّ اٍلحى ٍعػري كىمىا ىيػكى مى

ػػكؿً  ػًعيؼه  .كيتيػًب اأٍليصي ػػا النٍَّسػػخي فىضى ػػًديثى تىػػٍرًؾ الكضػكء ممػػا ؛ًطػػؿه أىٍك بىا ،كىأىمَّ ػػاٌـّ  ،مسػػت النَّػػاري  أًلىفَّ حى عى
كءً  ًديثى اٍلكيضي اصٌّ  كىحى ًبًؿ خى مىى اٍلعىاٍـّ  ،ًمٍف لىٍحـً اإٍلً ـي عى اص  ييقىدَّ قىػعى قىٍبمىػوي أىٍك بىٍعػدىهي  ،كىاٍلخى كىأىٍقػرىبي  .سىكىاءه كى

مىفىاًء الرَّاًشدً  ا ييٍستىٍركىحي إلىٍيًو قىٍكؿي اٍلخي اًىيًر الصحابة ،يفى مى مى  ". كاهلل أعمـ ،كىجى
ذكػػر اإلمػػاـ النػػككم التعػػارض الػػذم كقػػع بػػيف حػػديث: "الكضػػكء ممػػا مسػػت  قػػاؿ الباحػػث: 
كأبطػػؿ  ،كقػػد جمػػع بينيمػػا بأنػػو مػػف قبيػػؿ الخػػاص كالعػػاـ ،كحػػديث الكضػػكء مػػف لحػػـ اإلبػػؿ ،النػػار"

 دعكل النسخ. 
 :ٍنػدىبي  :أىبيػك ذىرا كى : "(1)قػاؿ النػككم الترجمة لمصػحابة حسػب الحاجػة  ،ًبفىػٍتًح الػدَّاؿً -اٍسػميوي جي

ػػمٍّيىا نىػػادىةى  -كىضى ٍـّ -اٍبػػفي جي ػػ ػػري  -ًبالضَّ ًقيػػؿى ًفػػي اٍسػػًمًو أىٍقػػكىاؿه أيخى ًؿ اأٍلىٍمػػرً  ،كى ـى ًبمىكَّػػةى ًفػػي أىكَّ  ،أىٍسػػمى
ًقيػػؿى  ،رىابًػػعي أىٍربىعىػػةو  ٍمسىػػةو  :كى ػػاًمسي خى ٍشػػييكرىةه  ،خى ًثيػػرىةه مى نىاًقبيػػوي كى مى ٍشػػييكرىاتً  ،كى فٍّيى  ،كىزيٍىػػديهي ًمػػٍف اٍلمى تيػػكي

بى  ًثيفى ًبالرَّ ثىبلى ةي الرَّاًكم: "(2)". كقاؿ أيضان ذىًة سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى ـٍ  ،طىٍمحى ٍشػييكًد لىييػ ػدي اٍلعىشىػرىًة اٍلمى فىييػكى أىحى
نَّةً  مَّدو  ،ًباٍلجى ٍمػًرك ٍبػ ،كىىيكى أىبيك ميحى ػافى ٍبػًف عى ٍثمى ًف كىٍعػًب ٍبػًف سىػٍعًد بػف طمحة بػف عبيػد اهلل بػف عي

ًشػػي  التٍَّيًمػػي   ػػعى رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ،تػػيـ بػػف مػػرة بػػف كعػػب ٍبػػًف ليػػؤىما اٍلقيرى مىٍيػػًو -يىٍمتىًقػػي مى ػػمَّى المَّػػوي عى صى
ػػمَّـى  سى ػػرَّةى ٍبػػًف كىٍعػػبو  -كى ٍشػػييكرىةه  ،ًفػػي مي ًثيػػرىةه مى نىاًقبيػػوي كى مى ػػمَّى المَّػػوي عى -سىػػمَّاهي رىسيػػكؿي المَّػػًو  ،كى مىٍيػػًو صى
ػمَّـى  سى ٍيػرً  -كى ػةى اٍلخى ػكدً  ،طىٍمحى ػةى اٍلجي طىٍمحى ػؿً  ،كى مى مىػٍكفى مػف جمػادل  ،قيتًػؿى يىػٍكـى اٍلجى  ،األكلػىًلعىٍشػرو خى

ًثيفى  ثىبلى ديًففى ًباٍلبىٍصرىةً  ،سىنىةى ًستا كى   ". كى
  :التعريؼ باَلئمة اَلعالـ حسب الحاجة  

قىٍد ري : "(3)قاؿ النككم  ػٍف اإٍلً كٍّ كى ػاـً أىبًػي بىٍكػرو ٍينىػا عى ػةى  ،مى ٍيمى زى اؽى ٍبػًف خي ػًد ٍبػًف ًإٍسػحى مَّ كًؼ  ،ميحى ٍعػري اٍلمى
اـً اأٍلىًئمَّةً  ًديثً  ،ًبًإمى كىافى ًمٍف ًحٍفًظ اٍلحى ٍعًرفىًة الس نَّةً  ،كى مى  ". ًباٍلغىايىًة اٍلعىاًليىةً  ،كى

  

                                                

 . 2/76( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 3/3 المجمكع شرح الميذب:( (2
 . 1/10( المجمكع شرح الميذب: (3
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 الباب الثاني: 

  اَلحاديث التي حكـ عمييا اإلماـ النككم بالصحة

   )دراسة تطبيقية(:         

 

    :: تعريؼ الحديث الصحيحأكًلن: التمييد 

 : الدراسة التطبيقية: ثانيان 

 المبحث اَلكؿ: ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده صحيح".

 المبحث الثاني: ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "حديث صحيح".

ط البخارم المبحث الثالث: ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده عمى شر 

 كمسمـ أك أحدىما". 

   المبحث الرابع: ما شؾ فيو اإلماـ النككم بيف الصحة أك الحسف.
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    :تعريؼ الحديث الصحيح: أكًلن: التمييد

ػػا : "(1)قػػاؿ ابػػف الصػػبلح  ػػًديثي  أىمَّ ػػًحيحي  اٍلحى ػػًديثي  فىييػػكى : الصَّ ًإٍسػػنىاديه،  يىتًَّصػػؿي  الَّػػًذم اٍلميٍسػػنىدي  اٍلحى
ػػػػاًبطً  عىػػػػٍدؿً الٍ  ًبنىٍقػػػػؿً  ػػػػفً  الضَّ ػػػػاًبطً  اٍلعىػػػػٍدؿً  عى ٍنتىيىػػػػاهي، ًإلىػػػػى الضَّ ػػػػاذًّا، يىكيػػػػكفي  كىالى  مي ًفػػػػي كىالى  شى ، كى  ىىػػػػًذهً  ميعىمَّػػػػبلن

اؼً  ًؿ، عىفً  اٍحًترىازه  اأٍلىٍكصى ٍنقىًطًع، اٍلميٍرسى ًؿ، كىاٍلمي ػا كىالشَّاذٍّ، كىاٍلميٍعضى مى ػةه، ًعمَّػةه  ًفيػوً  كى ػا قىاًدحى مى  رىاًكيػوً  ًفػي كى
".   ٍكعي نى  ٍرحو  جى

 عمة". كال شذكذ غير مف الضابطيف بالعدكؿ سنده اتصؿ ما : "ىك(2)كقاؿ النككم 
ػػا(3)كقػػاؿ ابػػف جماعػػة  ػػنىده اتَّصػػؿ : "مى ػػاًبط اٍلعػػٍدؿ ًبًركىايىػػة سى ػػف الضَّ سػػمـ مثمػػو عى ػػف كى  شػػذكذ عى
 كىعمة".

،: عمػػى دىارى  مػػا : "ىػػك(4)كقػػاؿ الػػذىبي  ػػٍدؿو ، عى ػػٍتًقفو ػػؿ مي ػػنى  كاتَّصى  ففػػي ميرسىػػبلن، كػػاف فػػإف. ديهسى
ػى عمػى نىظىػره  كفيػو. كالًعمَّػة الشػذكًذ، ًمػف سػبلمتىوي : الحػديث أىػؿي  كزاد. اخػتبلؼ بػو االحتجػاج  ميقتىضى

مىى فالميٍجمىعي  .يأبىٍكنيا الًعمىؿ مف كثيران  فإفَّ  الفقياء، نظر ًتو عى ،: إذان  ًصحَّ ـي  الميتًَّصؿي  الش ذكًذ، مف السَّاًل
كاتيو يككف كأفٍ . كالًعمَّة ، ذىًكم: ري ٍبطو  تدليس". كعدـً  كعدالةو، ضى

 كال ميعىمَّػػؿ غيػػرى  السَّػػنىًد، متصػػؿى  الضػػبًط، عػػدؿ تػػاـا  اآلحػػاد بنقػػؿً  : "كخبػػري (5)كقػػاؿ ابػػف حجػػر 
 ًلذاتو".  الصحيحي  ىك شاذا 

ا(6)كقاؿ السيكطي  ؿى  :"مى اًبًطيفى  ًباٍلعيديكؿً  سىنىديهي  اتَّصى ٍيرً  ًمفٍ  الضَّ  ًعمَّةو". كىالى  شيذيكذو  غى

تمػػؾ ىػػي جممػػة مػػف أقػػكاؿ العممػػاء القػػدامى الػػذيف عرفػػكا الحػػديث الصػػحيح  قػػاؿ الباحػػث:
"مػػا اتصػػؿ سػػنده بنقػػؿ العػػدؿ الضػػابط،  فكػػاف خبلصػػة مػػا تكصػػمكا إليػػو أف الحػػديث الصػػحيح ىػػك:

أمػػكر خمسػػة التعريػػؼ عمػػى  ىػػذا شػػتمؿ. فقػػد ا(7)عػػف مثمػػو إلػػى منتيػػاه، مػػف غيػػر شػػذكذ، كال عمػػة"
  :ىيك ا، يككف الحديث صحيحن  حتى ،جب تكافرىاي

                                                

 .12، 11ت عتر:  -( معرفة أنكاع عمـك الحديث(1
 . 25( التقريب كالتيسير لمنككم: (2
 .33( المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم: (3
 .24( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث: (4
 .67نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر ت الرحيمي: ( (5
 .60/ 1تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم: ( (6
 .44( تيسير مصطمح الحديث، د. محمكد الطحاف: (7
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كمعنػاه أف كػػؿ راكو مػف ركاتػػو قػػد أخػذه مباشػػرة عمػػف فكقػو، مػػف أكؿ السػػند  اتصػػاؿ السػػند: - أ
 .إلى منتياه

أم أف كؿ راكو مف ركاتو اتصػؼ بككنػو مسػمما، بالغػا، عػاقبل، غيػر فاسػؽ،  عدالة الركاة: - ب
 .كغير محرـك المركءة

مػا ضػبط  أم أف كػؿ راكو  ضبط الػركاة:  - ت مػف ركاتػو كػاف تػاـ الضػبط؛ إمػا ضػبط صػدر، كا 
 .كتاب

. كالشذكذ: ىك مخالفة ، ال في متنو كال في سندهأم ال يككف الحديث شاذا عدـ الشذكذ:  - ث
 .، أك لمجمكع الثقاتالثقة لمف ىك أكثؽ منو

سػػبب غػػامض خفػػي، يقػػدح فػػي صػػحة  :أم أال يكػػكف الحػػديث معمػػبل، كالعمػػة عػػدـ العمػػة: - ج
  أف الظاىر السبلمة منو. الحديث، مع
يتبػػػيف مػػػف شػػػرح التعريػػػؼ أف شػػػركط الصػػػحيح التػػػي يجػػػب تكافرىػػػا حتػػػى يكػػػكف ك 

 ا خمسػػة، كىػػي: "اتصػػاؿ السػػند، عدالػػة الػػركاة، ضػػبط الػػركاة، عػػدـ العمػػة،الحػػديث صػػحيحن 
فػإذا اختػؿ شػرط كاحػد مػف ىػذه الشػركط الخمسػة فػبل يسػمى الحػديث حينئػذ  عدـ الشػذكذ".

   (2).(1)اصحيح
  

                                                

 .45، 44( تيسير مصطمح الحديث: (1
ت المتقػدميف فػي تعريفػو (، كتناكؿ بعد ذلؾ عبارا791/ 2( كبمثمو قاؿ الجديع في كتابو تحرير عمـك الحديث )(2

كالشػػافعي، كالحميػػدم كالػػذىمي، ثػػـ تنػػاكؿ شػػرح شػػركطو عمػػى سػػبيؿ اإلجمػػاؿ، كبعدئػػذ تنػػاكؿ نقػػد تعريفػػات بعػػض 
 العمماء لو كالحاكـ، كالترمذم.
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 : الدراسة التطبيقية: ثانيان 

 المبحث اَلكؿ: ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده صحيح".

 المبحث الثاني: ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "حديث صحيح".

لنككم: "إسناده عمى شرط البخارم المبحث الثالث: ما قاؿ فيو اإلماـ ا

 كمسمـ أك أحدىما".

   فيو اإلماـ النككم بيف الصحة أك الحسف.المبحث الرابع: ما شؾ 
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 : ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده صحيح".َلكؿاالمبحث 
ٍيرىةى عىٍف أىًبي (: 1) رقـ حديث : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ىيرى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى ًعٍممنا ": -صى مىٍف تىعىمَّ

ٍجوي المًَّو  جى -ًممَّا ييٍبتىغىى ًبًو كى ـٍ يىًجٍد عىٍرؼى  -ؿَّ عىزَّ كى ا ًمفى الدٍُّنيىا، لى  ًلى يىتىعىمَّميوي ًإًلَّ ًلييًصيبى ًبًو عىرىضن
نًَّة يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  يىا "اٍلجى          ."ركاه أبك داكد كغيره بإسناد صحيح": (1)قاؿ اإلماـ النككم .يىٍعًني ًريحى

دَّثىنىا أىبيك  :(2)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث ٍيجي ٍبفي الن ٍعمىاًف، حى دَّثىنىا سيرى بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى
، عىٍف سىًعيًد  اًرمٍّ ًف ٍبًف مىٍعمىرو اأٍلىٍنصى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ، عىٍف أىًبي طيكىالىةى عى دَّثىنىا فيمىٍيحه ، ٍبًف حى يىسىارو

ٍيرىةى، ٍف أىًبي ىيرى   بمثمو.  عى
في  كابف أبي شيبة ،(4)في مسنده كاإلماـ أحمد ،(3)في سننو ماجوو ابف أخرج تخريج الحديث:

 ،ارسى مف طريؽ سعيد بف يى  بمثمو (7)في المستدرؾ كالحاكـ ،(6)في صحيحو كابف حباف ،(5)مصنفو
عف أبي  ،أبك سعيد( ،كبلىما )ابف يسار ،سعيد المقبرمي أبمف طريؽ  ،(8)في سننو ماجوابف ك 

    .ىريرة
أبك يحيى المدني،  ،األسممي :كيقاؿ ،سيمىٍيمىافى بف أبي المغيرة الخزاعي بففيمىٍيحي  :اداإلسن ركاة
مرةن ك ، "ثقو: "(9)فمرةن قاؿ الدارقطني اختمؼ فيو قكؿ ،ىػ( 168)ت  كاسمو عبد الممؾ ،فميح لقبك 

مف متقني أىؿ ": (11)في المشاىير كقاؿ ابف حباف ،"بأسيختمفكف فيو، كليس بو " :(10)قاؿ
لفميح أحاديث صالحة، كيركم عف ": (13)كقاؿ ابف عدم ،(12)، كذكره في الثقات"لمدينة كحفاظيـا

اتفاؽ " :(14)، كقاؿ الحاكـ"شيكخ أىؿ المدينة أحاديث مستقيمة كغرائب، كىك عندم ال بأس بو

                                                

 . 1/23( المجمكع شرح الميذب: (1
 .3/323/3664( سنف أبي داكد: (2
 . 1/96/260( سنف ابف ماجو: (3
 . 14/169/8457( مسند أحمد: (4
 . 5/285/26127( مصنؼ ابف أبي شيبة: (5
 . 1/279/78( صحيح ابف حباف: (6
 . 1/160/289( المستدرؾ: (7
 . 1/96/260( سنف ابف ماجو: (8
 . 2/162( الضعفاء كالمترككيف لمدارقطني: (9

 . 8/273( تيذيب التيذيب: (10
 . 171( مشاىير عمماء األمصار: (11
 . 7/324: ثقات ابف حباف( (12
 . 6/30( الكامؿ في الضعفاء البف عدم: (13
 . 8/273( تيذيب التيذيب: (14
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: (2)قاؿ ابف حجرك  ،"ىك مف أىؿ الصدؽ كييـ" :(1)كقاؿ الساجي ،"عميو يقكم أمره الشيخيف
 ،(6)كقاؿ أبك حاتـ، (5)كأبك زرعة، (4)، كابف المديني(3)كضعفو ابف معيف ،كثير الخطأ""صدكؽ 

بف سميماف صدكؽ ح يٍ مى في  :الباحثقاؿ : "ليس بشيء"، (8)كقاؿ أبك داكد ،"ليس بالقكم": (7)النسائيك 
 كثير الخطأ.
  الحسف لغيره. بالمتابعة يرتقي إلىك  ،حيٍ مى في  خطأ ةكثر ل ؛ضعيؼالحديث  إسناد :درجة الحديث

ٍدًرمٍّ حديث (: 2) رقـ حديث :  أىًبي سىًعيدو اٍلخي مَّـى -رىسيكؿي المًَّو قاؿ قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى " -صى ًإذىا جى
ؿّْ ًفيًيمىا ٍلييصى ـٍ ًإلىى اٍلمىٍسًجًد فىٍميىٍنظيٍر: فىًإٍف رىأىل ًفي نىٍعمىٍيًو قىذىرنا أىٍك أىذنل فىٍميىٍمسىٍحوي كى ديكي ماـ قاؿ اإل ."أىحى

      ."(10)حديث حسف ركاه أبك داكد بإسناد صحيح": (9)النككم
مىمىةى، عىٍف  :(11)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى حى

، ٍدًرمٍّ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍف أىًبي نىٍضرىةى، عى ، عى : أىًبي نىعىامىةى السٍَّعًدمٍّ مَّى اهللي -بىٍينىمىا رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى عىييمىا عىٍف يىسىاًرًه، فىمىمَّا رىأىل ذىًلؾى اٍلقىٍكـي أىٍلقىٍكا ًنعىالى  -عى مىعى نىٍعمىٍيًو فىكىضى اًبًو ًإٍذ خى مٍّي ًبأىٍصحى ، ييصى ـٍ يي

ى رىسيكؿي المًَّو  سى -فىمىمَّا قىضى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -مَّـى صى تىوي، قىاؿى ـٍ "صىبلى مىى ًإٍلقىاًء ًنعىاًلكي ـٍ عى مىمىكي ، "مىا حى

مَّـى -قىاليكا: رىأىٍينىاؾى أىٍلقىٍيتى نىٍعمىٍيؾى فىأىٍلقىٍينىا ًنعىالىنىا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى -ًإفَّ ًجٍبًريؿى ": -صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى : أىذنل- ًني فىأىٍخبىرىًني أىفَّ ًفيًيمىا قىذىرناأىتىا -صى :  "-أىٍك قىاؿى قىاؿى ـٍ كى ديكي اءى أىحى "ًإذىا جى

ا" ؿّْ ًفيًيمى ٍلييصى   .ًإلىى اٍلمىٍسًجًد فىٍميىٍنظيٍر: فىًإٍف رىأىل ًفي نىٍعمىٍيًو قىذىرنا أىٍك أىذنل فىٍميىٍمسىٍحوي كى

                                                

 .8/273( تيذيب التيذيب: (1
 . 787( تقريب التيذيب: (2
 . 1/79، تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز: 473( سؤاالت ابف الجنيد ليحيي ابف معيف: (3
 . 117( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: (4
 . 2/366البرذعي ألبي زرعة: ( سؤاالت (5
 . 7/85( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 197( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي: (7
 . 8/273( تيذيب التيذيب: (8
 . 95/ 1( المجمكع شرح الميذب: (9

 يقصد بذلؾ الحسف المغكم. ((10
 .175/650/ 1( سنف أبي داكد: (11
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عف  (2)في سننو كالدارمي ،درمحٍ كامؿ الجى  عف أبي (1)في مسنده أحمد أخرجو تخريج الحديث:

عف يزيد بف  (3)في مصنفو كابف أبي شيبة ،أبي النعماف محمد بف الفضؿعف ياؿ ك نٍ اج بف مً الحجَّ 

مف ك  ،أبي الكليد الطيالسيمف طريؽ ك  ،يزيد بف ىاركفطريؽ  فم (4)في صحيحو ةمكابف خزي ،ىاركف

 أبكك  ،يزيد بف ىاركفك  ،اج بف منياؿ كأبك النعمافكالحجَّ  ،رمدى حٍ الجى ) جميعيـ ،أبي النعماف بف عاـرطريؽ 

 مف طريؽ  (6)في تاريخ أصبياف كأبك نعيـ ،(5)في صحيحو كابف خزيمة ،بنحكه عف حماد بف سممة (الكليد

 عف أبي نضرة ،عف أبي نعامة السعدم (حماد كحجاج)كبلىما  ،(7)الحجاج بف الحجاج الباىمي األحكؿ

  بو. العبدم

ابف قاؿ  ،ق( 107)ت  ،أبك نضرة العبدم ،العكفي قيطىعىةى المنذر بف مالؾ بف  :ة اإلسنادركا
 ،(12)كقاؿ أحمد: "ما عممت إال خيران" ،: "ثقة"(11)كالنسائي ،(10)كالعجمي ،(9)كأبك زرعة ،(8)معيف

                                                

 .18/379/11877( مسند أحمد: (1
 . 2/867/1418( سنف الدارمي: (2
 . 2/181/7890( مصنؼ ابف أبي شيبة: (3
 . 2/107/1017( صحيح ابف خزيمة: (4
 . 1/384/786( صحيح ابف خزيمة: (5
 . 1/361( تاريخ أصبياف: (6
( كقػػع فػػي برنػػامج المكتبػػة الشػػاممة فػػي إسػػناد ابػػف خزيمػػة "ابػػف الحجػػاج عػػف أبػػي نعامػػة" كىػػك فػػي المطبػػكع عػػف (7

(، كجػػاء فػػي المسػػند الجػػامع لبشػػار معػػركؼ: "كأخرجػػو ابػػف 5/41ؼ الميػػرة البػػف حجػػر: الحجػػاج، كانظػػر: )اتحػػا
ػػػمىمىة،  ػػػاد بػػػف سى مَّ ػػػاج. كبلىمػػػا )حى جَّ ٍفػػػص، حػػػدَّثني إبػػػراىيـ، عػػػف الحى ًقيػػػؿ، حػػػدَّثنا حى مػػػد بػػػف عى يمػػػة قػػػاؿ: حػػػدَّثنا ميحى زى خي

ػػػٍعًدم،  ػػػة السَّ ؿ( عػػػف أىبػػػي نىعىامى ػػػاج البػػػاىمي األىٍحػػػكى جَّ ػػػاج بػػػف حى جَّ / 6عػػػف أىبػػػي نىٍضػػػرىة، فػػػذكره" )المسػػػند الجػػػامع: كالحى
( كقد كقع فػي حاشػية صػحيح ابػف خزيمػة خطػأ يجػب التنبيػو 5/431(، ككذا كرد اسمو في )تيذيب الكماؿ: 202

عميو، كىػك أف اإلمػاـ األعظمػي قػاؿ: "الحجػاج ىػك ابػف فرافصػة، كابػراىيـ ىػك ابػف جيمػاف"، كالصػكاب مػا أثبتنػاه، 
براىيـ ىك ابف طيماف، كما في تاريخ أصبياف كاهلل أعمـ. كأشرنا إلى مصارده، ف  إف الحجاج ىك ابف الحجاج، كا 

 . 237( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي: (8
 . 241/ 8( الجرح كالتعديؿ: (9

 . 2/431( معرفة الثقات لمعجمي: (10
 .28/510( تيذيب الكماؿ: (11
 ( المصدر السابؽ نفسو. (12
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فى : "كىا(2)كقاؿ ابف سعد ،(1)كسئؿ أبك حاتـ عنو كعف عطية العكفى فقاؿ: "أبك نضرة أحب إلي"
: "كألبي نضرة العبدم (3)كقاؿ ابف عدم ،"ث كليس كؿ أحد يحتج بوياٍلحد يرو، كثثقة ًإف شاء المى 

اًلح، عىف أى  ٍنوي كعف جابر ب ،ًبي سىًعيد الخدرمحديث صى ذا حدث عى ثقة فيك ف عىبد المَّو كغيرىما، كىا 
ا حديثن ثقة  ونع ًإذىا ركل ألني لـ أجد لو ؛ألحاديث المنكرةمف ا شيئان  كلـ أر لو ،مستقيـ الحديث

           كقاؿ  ،: "مشيكر بكنيتو ثقة"(4)قاؿ ابف حجر ،شيئان" فمذلؾ لـ أذكر لو ،منكران 
ًديث كىابك حدث عنو ي"أنو كذلؾ   ،كغمزه سميماف التيمي ،(6): "ثقة يخطئ"(5)الذىبي ا ًبحى ف عكف من
اضر : (8)قاؿ ابف حباف ،(7)"فىمو ؛يتوأكر  :افمميلىوي س فىقىاؿى  ؛ضرةقد رىأىٍيت أىبىا نى  :بف عكفافىقىاؿى  ،حى

    .ثقة ،المنذر بف مالؾ العكفي قاؿ الباحث: ،"كاف ممف يخطئ"
حديثو ك  ،بأخرة حفظوتغير  إماـ ،ق( 167)ت  ،أبك سممة ،بف دينار البصرم حماد بف سممة

قد ضعؼ مسمـ حديثو ، ك (9)كأما عف غيرىـ فبل ،اني يعتبرنى البي  ثابت :مثؿ ،عف الشيكخ الكبار
مثؿ: قتادة، كأيكب، كيكنس، كداكد بف أبي ىند، كالجريرم، كيحيى بف سعيد،  ،عف بعض شيكخو

نا حديث، كأما الراكم عنو "فإنو يخطئ في حديثيـ كثيران ": (10)كعمرك بف دينار، كأشباىيـ، ثـ قاؿ
 ،-كىك ثقة- (11)اىميالب األحكؿكقد تابعو الحجاج بف ، فمـ يتميز أبك نعامة السعدم ىذا ىك

    .(12)كما في العمؿ لمدارقطني ،طَّافي ك عامر اٍلخزَّاز، كعمراف القأىبكتابعو أيضان 
 . اتو كميـ ثقاتك ر  ،لذاتو صحيحإسناد الحديث  :درجة الحديث

                                                

 .241 /8( الجرح كالتعديؿ: (1
 . 208/ 7( الطبقات الكبرل: (2
 .93/ 8( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: (3
 . 546( تقريب التيذيب: (4
 . 2/295( الكاشؼ: (5
 . 28/510( تيذيب الكماؿ: (6
 .2/431( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (7
 .  5/420( ثقات ابف حباف: (8
 .2/256انظر: الكامؿ في الضعفاء: ( (9

 .51تمييز لئلماـ مسمـ: ( انظر: ال(10
( جػػػاء اإلمػػػاـ ابػػػف خزيمػػػة بركايػػػة حمػػػاد عػػػف ثػػػبلث ركاة عنػػػو، كمػػػا بينَّػػػا، كأتػػػى بركايػػػة حجػػػاج األحػػػكؿ ليبػػػيف (11

المتابعػػة لحمػػاد بػػف سػػممة. كالحجػػاج ثقػػة، اختمفػػكا فػػي اسػػمو، فمػػنيـ مػػف قػػاؿ: إف حجػػاج األسػػكد، كحجػػاج األحػػكؿ 
، تيذيب الكمػاؿ: 3/158حاتـ، كابف حجر، )انظر: الجرح كالتعديؿ: رجؿ كاحد، كمنيـ مف فرؽ بينيما كابف أبي 

، تيػػػػػػذيب التيػػػػػػذيب: 152، تقريػػػػػػب التيػػػػػػذيب: 3/392، إكمػػػػػػاؿ تيػػػػػػذيب الكمػػػػػػاؿ: 1/312، الكاشػػػػػػؼ: 5/431
2/200.) 

 .328/2316/ 11( عمؿ الدارقطني: (12
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بَّاسو قىاؿى (: 3) رقـ حديث ٍف اٍبًف عى اتىٍت شىاةه ًلسىٍكدىًة فىقىالىتٍ  :عى نى  ،يىا رىسيكؿى المَّوً  :مى اتىٍت فيبلى تىٍعًني -ةي مى
مَّـى -فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،-الشَّاةى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍذتيـٍ مىٍسكىيىا" :-صى ذي مىٍسؾى شىاةو  :فىقىالىتٍ  "فىيىالَّ أىخى نىٍأخي

اتىتٍ  ًحيحو ": (1)قاؿ اإلماـ النككم .قىٍد مى  . " ركاه أىبيك يىٍعمىى اٍلمىٍكًصًميُّ ًفي ميٍسنىًدًه ًبًإٍسنىادو صى
،  :(2)يعمي قاؿ اإلماـ أبك: نص الحديث دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف ًسمىاؾو ، حى مَّدي ٍبفي أىًبي بىٍكرو دَّثىنىا ميحى حى

ٍف ًعٍكًرمىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو  ًف النًَّبيٍّ  عى مَّـى -عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍمعىةى  -صى اتىٍت شىاةه ًلسىٍكدىةى ًبٍنًت زى : مى قىاؿى
نىةي  ،قىالىٍت: يىا رىسيكؿى المَّوً فى  اتىٍت فيبلى :  -تىٍعًني الشَّاةى - مى ٍذتيـٍ مىٍسكىيىا»قىاؿى ذي  ،«(3)فىمىٍكًلى أىخى فىقىالىٍت: نىٍأخي

مىٍسؾى 
اتىٍت؟ فىقىاؿى النًَّبي    مَّـى -شىاةو قىٍد مى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : }قيٍؿ ًلى أىًجدي ًفيًإنَّ : "-صى كًحيى ًإلىيَّ مىا أي مىا قىاؿى

مىى طىاًعـو يىٍطعىميوي{ رَّمنا عى مٍ  ."تىٍنتىًفعيكفى ًبوً  ،ًلى بىٍأسى أىٍف تىٍدبيغيكهي ، [145]األنعاـ:  ميحى تي قىالىٍت: فىأىٍرسى
مىخٍ  ،ًإلىٍييىا ٍذتي ًمٍنوي ًقٍربىةن  ،تي مىٍسكىيىافىسى رَّقىتٍ  ،فىاتَّخى تَّى تىخى   . حى

ابف أبي ك  ،بمثمو أبي عكانة عف ،عفاف بف مسمـ عف (4)هفي مسند أحمد أخرجو تخريج الحديث:
 (7)في الكبير كالطبراني ،بمثمو (6)في تفسيره ابف أبي حاتـك  ،مختصران  في اآلحاد كالمثاني (5)عاصـ
 ،قدامةمف طريؽ زائدة بف  ،بمثمو (8)في تيذيب اآلثاركالطبرم  ،مف طريؽ أبي األحكص ،بنحكه

سرائيؿك  ،زائدةك  ،أبك األحكصك  ،أبك عكانة)ميعيـ ج ،بف يكنسمف طريؽ إسرائيؿ ك  عف سماؾ  (ا 
 بو.  بف حربا

مف طريؽ عاصـ ( 9)في تيذيب اآلثار أخرجو الطبرمكركم كذلؾ عمى أكثر مف كجو: ف 
ـي النًَّبي   ،-مرسبلن - كبلىما عف عكرمة كقتادة ،األحكؿ مَّى اهللي -أىفَّ شىاةن ًلسىٍكدىةى مىاتىٍت، "فىأىمىرىىي صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى فىيىٍنتىًفعيكا ًبًإىىاًبيىا". كأخرجو البخارم ،أىٍف يىٍسميخيكىىا -عى
مف طريؽ إسماعيؿ  (11)كالعقيمي ،(10)

اًمرو الشعبي ،بف أبي خالد ٍف ًعٍكًرمىةى  ،عف عى بَّاسو  ،عى ًف اٍبًف عى ٍكًج النًَّبيٍّ  ،عى مَّى اهللي -عىٍف سىٍكدىةى زى صى

                                                

 .218/ 1( المجمكع شرح الميذب: (1
 .222/2334/ 4( مسند أبي يعمى: (2
 (.   11/569، فتح البارم: 4/331ؾ: الجمد كاإلىاب. )انظر: النياية في غريب الحديث: سٍ ( المى (3
 . 5/156/3026( مسند أحمد: 4)
 .5/415/3064( اآلحاد كالمثاني: 5)
 .5/1405/8003( تفسير ابف أبي حاتـ: 6)
 . 11/289/11766( المعجـ الكبير: 7)
 .803/1175، 800/1169، 2/799( تيذيب اآلثار: 8)

 . 2/802/1174( تيذيب اآلثار: (9
 .8/139/6686( صحيح البخارم: (10
 . 311/ 1( الضعفاء الكبير لمعقيمي:(11
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مَّـى  سى مىٍيًو كى اتىٍت شىاةه لىنىاقىالى  -عى أيضان مف طريؽ أسباط  (1)في الضعفاء كأخرجو العقيمي ،"... ٍت: "مى
بدكف ذكر ابف  ،مرفكعان  ،بنحك حديث أبي يعمى ،عف سكدة ،عف عكرمة ،عف سماؾ ،بف نصر

 كقاؿ: ركاه سماؾ، عف عكرمة، كاختمؼ عنو؛ فركاه  (2)في العمؿ عباس. كأخرجو الدارقطني
ًف اٍبًف أبك عكانة، عىٍف  ، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عى ، قاؿ: "ماتت شاة لسكدة"ًسمىاؾو ئيؿ: عف كقاؿ إسرا .عىبَّاسو

كما قاؿ  ،عكرمة، عف سكدة كركاه يزيد بف أبي زياد، عف .سماؾ، عف عكرمة، عف سكدة
كحديث إسماعيؿ بف أبي خالد، عف الشعبي، عف عكرمة، عف ابف عباس، عف سكدة  :إسرائيؿ

صمى –أف صاحبة القصة ىي ميمكنة زكج النبي  ،كقد كرد في ركايات أخرل أشبييا بالصكاب.
مَّدنا  (4)كقد أخرجيا الترمذم ،(3)-اهلل عميو كسمـ :  ،عىٍف ىىذىا -يعني البخارم–كقاؿ: سألت ميحى فىقىاؿى
ًحيحه  ٍيميكنىةى  :ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ركل ،ىىذىا كيم وي صى   كىعىٍف سىٍكدىةى. ،عىٍف مى

قاؿ شعبة بف ىػ(،  123)ت  ،أبك المغيرة ،بف حرب بف أكس، الككفياؾ مى سً  :ة اإلسنادركا
اج قاؿ شعبة: فكنت أنا ال  ،كانكا يقكلكف لسماؾ: عكرمة، عف ابف عباس؟ فيقكؿ: نعـ": (5)الحجَّ

البف قمت ": (6)قاؿ يعقكب بف شيبةك  ،-يتمقففبذلؾ أنو ال يمقنو الخطأ  يقصد- ،"أفعؿ ذلؾ بو
يني: ركاية سماؾ عف عكرمة؟ فقاؿ: مضطربة، كسفياف كشعبة يجعمكنيا عف عكرمة، المد

، كأبك األحكص أم–كغيرىما  ركايتو ": (7)كقاؿ يعقكب بف شيبة ،"يقكؿ: عف ابف عباسو  -إسرائيؿي
عف عكرمة خاصة مضطربة، كىك في غير عكرمة صالح، كليس مف المتثبتيف، كمف سمع مف 

فحديثيـ عنو صحيح مستقيـ، كالذم قالو ابف المبارؾ إنما  ،، كسفيافمثؿ: شعبة ،سماؾ قديمنا
رة كاف ": (9)ابف حباف كقاؿ ،"مضطرب الحديث": (8)كقاؿ أحمد ،"ييرىل أنو فيمف سمع منو بأىخى

: "صدكؽ، كركايتو عف عكرمة خاصةن مضطربة، كقد تغير (10)قاؿ ابف حجرك  ،"ييخطئ كثيرنا

                                                

 .  311/ 1( الضعفاء الكبير لمعقيمي:(1
 .15/278/4031( عمؿ الدارقطني: (2
بَّػػاسو أىفَّ النَّبًػػيَّ 1/438/498( أخرجػػو الحميػػدم فػػي مسػػنده )(3 ػػًف اٍبػػًف عى ػػمَّى اهللي -( عى ػػمَّـى صى سى مىٍيػػًو كى ػػاةو  - عى ػػرَّ ًبشى مى

يٍّتىةن. قىاؿى النًَّبي   دىقىًة، مى ٍيميكنىةى، قىٍد أيٍعًطيىٍتيىا ًمفى الصَّ ةو ًلمى ػمَّـى -ًلمىٍكالى سى مىٍيػًو كى مَّى اهللي عى ػذيكا : »-صى مىػى أىٍىػًؿ ىىػًذًه لىػٍك أىخى ػا عى مى
 ًإىىابىيىا، فىدىبىغيكهي.....".

 .282/514( العمؿ الكبير: (4
 . 2/553( الضعفاء الكبير: 5)
 . 12/120( تيذيب الكماؿ: 6)
 ( المصدر السابؽ نفسو. 7)
 . 4/279( الجرح كالتعديؿ: 8)
 . 4/339: ثقات ابف حباف (9)
 .415( تقريب التيذيب: 10)
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رىة، فكاف ربما ييمىٌقف"  فإنيا حرب صدكؽ إال في ركايتو عف عكرمةسماؾ بف  :الباحثقاؿ  ،بأىخى
 .بأخرة ككاف يتمقف ،إضافة إلى أنو لـ يكف تاـ الضبط ،مضطربة

ضعيؼ بسبب اضطراب سماؾ فيو كركايتو عمى أكثر مف جو كما إسناد الحديث  :درجة الحديث
 ؿ عمى اضطراب سماؾ.  كالمتابعات تدل ،ركاة اإلسناد ثقاتكباقي  ،ىك مبيف في التخريج

ًديثي (: 4) رقـ حديث ٍكًف  حى بًٍّؽ  ،اٍبًف قىتىادىةى  -ًبفىٍتًح اٍلًجيـً -جى مىمىةى ٍبًف اٍلميحى مىةً -عىٍف سى اًء اٍلميٍيمى  ،ًباٍلحى
كىٍسًرىىا دىًة اٍلميشىدَّدىًة كى ًبفىٍتًح اٍلبىاًء اٍلميكىحَّ مَّـى -أىفَّ نىًبيَّ المًَّو  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىعىا "غىٍزكىًة تىبيكؾى  ًفي -صى

ٍيتىةو  :قىالىتٍ  ."ًبمىاءو ًمٍف ًعٍنًد اٍمرىأىةو  ا ًعٍنًدم إالَّ ًفي ًقٍربىةو ًلي مى  .بىمىى :قىالىتٍ  ."أىلىٍيسى قىٍد دىبىٍغًتيىا" :قىاؿى  ،مى
د": (1)قاؿ اإلماـ النككم ."فىًإفَّ ًدبىاغىيىا ذىكىاتييىا" :قىاؿى  كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحو  ،اًئيّْ كىالنَّسى  ،رى إالَّ  ،ًبًإٍسنىادو صى

ٍكننا اٍختىمىفيكا ًفيوً  ٍنبىؿو  .أىفَّ جى ًديًنيٍّ  ،ىيكى مىٍجييكؿه  :قىاؿى أىٍحمىدي ٍبفي حى ًمي  ٍبفي اٍلمى قىاؿى عى كؼه  :كى              ."ىيكى مىٍعري
نىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي سىًعيدو  :(2)قاؿ اإلماـ النسائي :نص الحديث دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو  ،أىٍخبىرى : حى  ،قىاؿى

سىًف، عىٍف  ٍف اٍلحى دَّثىًني أىًبي، عىٍف قىتىادىةى، عى : حى ٍكفقىاؿى بٍّؽً  جى مىمىةى ٍبًف اٍلميحى ٍبًف قىتىادىةى، عىٍف سى
 بمثمو.  (3)

 (5)سندهفي م كاإلماـ أحمد ،"ًدبىاغييىا طيييكريىىا" :بمفظ (4)في سننو أبك داكدأخرجو  تخريج الحديث:
ٍكف عف  ،الحسف البصرممف طريؽ  ،بنحكه (6)في صحيحو كابف حباف ،بمثمو عف  ،بف قتادةجى
  الحسفمف طريؽ  ،كليس فيو ذكر تبكؾ ،"اأٍلىًديـي طيييكريهي ًدبىاغيوي" :بمفظ (7)في مسنده كأحمد سممة.

"ذىكىاةي  :بمفظ ،كر أنو في حنيفكذي  ،(8)في مسنده كأحمد ،عف سممة ،عف رجؿ قد سماه ،البصرم
ٍكنكلـ يذكر  ،عف سممة ،الحسف البصرم مف طريؽ ،اأٍلىًديـً ًدبىاغيوي"  . ان جى

كغيرىما، عف ىشيـ، عف  ،كعمرك بف زرارة ،كركاه الحسف بف عرفة": (9)قاؿ ابف مندهك  
ٍكف مف غير ذكر  ،كغيرىما، عف الحسف، عف سممة بف المحبؽ ،بيدكيكنس بف عي  ،منصكر جى

                                                

 . 218/ 1المجمكع شرح الميذب: ( 1)
 . 173/4243/ 7( سنف النسائي: 2)
بف المحبؽ، كاسـ المحبؽ: صخر بف عقبة بف الحارث بف حصف بف الحارث بف ىك الصحابي الجميؿ سممة ( 3)

عبد العيزَّل بف كائؿ بف ىذيؿ بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار، سكف البصرة، كنسبو البخارم، عف ركح بف 
قتادة، ، ليما صحبة، حدث عنو: جكف بف -صمى اهلل عميو كسمـ-عبد المؤمف. كركل ىك كابنو سناف، عف النبي 

 (. 1344/ 3كالحسف، كقبيصة بف حريث، كابنو سناف. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ: 
 . 4/66/4125سنف أبي داكد: ( 4)
 . 33/259/20071( مسند أحمد: 5)
 . 10/381/4522صحيح ابف حباف:  (6)
 . 33/254/20062( مسند أحمد: 7)
 . 33/257/20067( مسند أحمد: 8)
 . 5/163تيذيب الكماؿ: ( 9)
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ٍكف قتادة، عف الحسف، عف كركاه  .فيو كركم  ."كىك الصحيح ،بف قتادة، عف سممة بف المحبؽجى
ٍكفعف  أيضان  الصكاب عف جح ك االر ك  قاؿ الباحث: .مرسبلن  -كسمـصمى اهلل عميو –عف النبي  ،جى
ٍكف ٍكف عف الحسف، عف  ،(2)قاؿ ىشيـ: عف منصكر بف زاذاف": (1)قاؿ المزم .عف سممة ،جى جى

ىكذا ركاه أحمد بف منيع، ... في بعض أسفاره -ى اهلل عميو كسمـصم-ع النبي ابف قتادة: كنا م
ؽ فيو، مف دكف ذكر سممة بف المحب ،كشجاع بف مخمد، كيحيى بف أيكب المقابرم، عف ىشيـ

 . "كذلؾ معدكد في أكىاـ ىشيـ
ٍكف  :ركاة اإلسناد لو " :(3)ابف حـز قاؿف ،اختمؼ في صحبتو ،التميمي البصرم بف قتادةجى

: (5)كقاؿ أبك نعيـ ،"رؤيةكال  ،قيؿ: لو صحبة، كقيؿ: ال صحبة لو": (4)ابف األثيركقاؿ  ،"صحبة
بعضيـ  ركل عنو الحسف في دباغ الميتة، ركاه": (6)كقاؿ الذىبي ،"يةرؤ ال تثبت لو صحبة، كال "

ٍكفعف  عف الحسف،  ،عف سممة بف المحبؽ، كىك أصح ،عنو ،الحسفكركاه بعضيـ عف  .جى
اختمؼ فيو قكؿ ك  ،"غير ىذا الحديث لو كليس ،ال يعرؼ": (7)أحمد قاؿك  ،"صحبتواؿ: لـ تصح كق

: ذكر (9)مرةن ك  ،"لـ يرك عنو غير الحسف، إال أنو معركؼك  ،معركؼ": (8)فقاؿ مرةن  ،ابف المديني
ٍكف  كمنيـالذيف ركل عنيـ الحسف مف المجيكليف، " ٍكف ": (10)كقاؿ ابف عدم ،"ٍبف قتادةجى ف بٍ جى

كما  ،ا آخركقد ذكرت بذلؾ اإلسناد حديثن  ،يعرؼ لىوي أىٍحمىد ٍبف حنبؿ غير حديث الدباغ لـ  :قتادة
فإف كاف : "(12)كقاؿ ابف الممقف ،ففي التابعي في ثقاتو (11)بف حبافاكذكره  ،"أظف لىوي غيرىما

 ،حمد مف جيالتوفبل يضره ما قالو اإلماـ أ ،كغيرىما ،كابف حـز ،(13)كما قالو ابف سعد صحابيان 
                                                

 . 5/163تيذيب الكماؿ: ( 1)
( في المطبكع: أف ىشيمان ركاه عف منصكر بف كرداف، كىك خطػأ، بػؿ ىػك ابػف 1/580كقع في )أسد الغابة: ( 2)

 زاذاف، كما في تيذيب الكماؿ، كىك الذم يركم عف الحسف البصرم، كيركم عنو ىشيـ بف بشير. 
(3)  :  . 1/130المحمى البف حـز
 . 1/580أسد الغابة:  (4)
 . 2/637معرفة الصحابة ألبي نعيـ:  (5)
 .  1/610البدر المنير:  (6)
 . 5/165تيذيب الكماؿ:  (7)
 المصدر السابؽ نفسو.( 8)
 المصدر السابؽ نفسو.  (9)
 . 2/441الكامؿ في الضعفاء:  (10)
 . 119/ 4: ثقات ابف حباف (11)
 . 611/ 1( البدر المنير: 12)
صػمى اهلل -ابف الممقف، حيث حكػى عػف ابػف سػعد أنػو قػاؿ: "صػحب رسػكؿ اهلل كقع تصحيؼ بصر لئلماـ  (13)

  (، كلكػػف بػالرجكع لكتػػاب ابػػف سػػعد )الطبقػػات1/610، ككتػػب لػػو كتابػػان" )البػدر المنيػػر البػػف الممقػػف: -عميػو كسػػمـ
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ف كاف تابعيان  : يعارض قكلو بقكؿ عمي بف المديني: إنو معركؼ، كتكثيؽ ابف حباف لو، كركاية كا 
ثـ  -آخر ان ثـ نقؿ قكؿ ابف عدم أف لو حديث- ،جماعة عنو، كذلؾ رافع لمجيالة العينية، كالحالية

ناف. قاؿ الحازمي: أبك س كسممة بف المحبؽ لو صحبة، كىك ىذلي، سكف البصرة، ككنيتو:قاؿ: 
. "كىك مقبكؿ ،كألبيو صحبة ،لـ تصح صحبتو": (1)كقاؿ ابف حجر ،كجو آخر ركل عف سممة مف

ٍكف :الباحثقاؿ    .كال رؤية ،تثبت لو صحبة ـلكلكف  ،كؼر مع كىك ،صدكؽبف قتادة  جى
، (ىػ 110ت ) "كيدلس ،ككاف يرسؿ كثيران  ،ثقة فقيو فاضؿ: "(2)قاؿ ابف حجر ،الحسف البصرم

ٍكفكحديثو ىنا عف  (3)فيك كثير خاصةن عف الصحابة أما اإلرساؿ:  ؛فالعمة منفية ،كىك تابعي ،جى
كىك  ،فيبقى عمى أصمو ،عمى أف الحسف مرسؿ عف جكف ،ألنو لـ ينص أحد مف النقاد

 فبل يضر.  (4)ذكره ابف حجر في المرتبة الثانيةكقد  ،عنده فيك قميؿ كأما التدليس:، االتصاؿ
 ،ة"ثق: "(7)كالذىبي ،(6)قاؿ ابف قانع .ىػ( 200)ت  (5)الدٍَّستيكىاًئيٌ بف أبي عبد الل  بف ىشاـمعاذ 

معاذ بف ىشاـ أثبت في شعبة أك غندر : "(8)عثماف الدارميكاختمؼ فيو قكؿ ابف معيف؛ فسألو 
ا رغب فيو : "لـ يكف بالثقة؛ إنم(10)"صدكؽ ليس بحجة"، كقاؿ مرةن  :(9)كقاؿ مرةن  ،"فقاؿ ثقة كثقة

ليس عند الثقات الذيف حدثكا عف ىشاـ ىذه األحاديث"، كقاؿ  ،لئلسناد ؛أصحاب الحديث
 ،: "سمعت معاذ بف ىشاـ يقكؿ: حدثني أبي(12)كقاؿ ابف المديني ،: "ليس بذاؾ القكم"(11)مرةن 

: "قيؿ لو: ما عندؾ؟ قاؿ: عندم عشرة آالؼ، (13)عف قتادة عشرة آالؼ حديث"، كقاؿ مرةن 
كسخرنا بو، فمما جئنا إلى البصرة أخرج إلينا مف الكتب نحكان مما قاؿ عف أبيو،  ،نا عميوفأنكر 

                                                                                                                                       

..، صػحب ( تبيف أف ىذا القكؿ قالو ابف سعد في قتادة كالد جكف، حيث قاؿ: "قتػادة بػف األعػكر.7/62الكبرل:  
 كتابان... كىك أبك الجكف".    -صمى اهلل عميو كسمـ-قبؿ الكفد، ككتب لو رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 

 . 143تقريب التيذيب:  (1)
 . 236( المصدر السابؽ: (2
 . 38( انظر: المراسيؿ البف أبي حاتـ: (3
 . 29( انظر: طبقات المدلسيف: (4
 (. 2/476نسبة إلى بمدة مف ببلد األىكاز يقاؿ ليا دىٍستيكىا.) األنساب لمسمعاني، : الدٍَّستيكىاًئيٌ  ((5
 . 10/187( تيذيب التيذيب: (6
 . 495( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (7
 . 64( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي: (8
 . 4/263( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: (9

 . 1/118( تاريخ ابف معيف ركاية ابف ميٍحًرز: (10
 . 3/204( تاريخ ابف أبي خيثمة: (11
 . 28/142( تيذيب الكماؿ: (12
 ( المصدر السابؽ نفسو.(13
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في الثقات، كقاؿ ابف  (1)"، كذكره ابف حباف-فجعؿ يميزىا-فقاؿ: ىذا سمعت، كىذا لـ أسمع 
كأرجك أنو  ،كىك ربما يغمط في الشيء بعد الشيء ،: "لمعاذ عف غير أبيو أحاديث صالحة(2)عدم

معاذ بف ىشاـ صدكؽ يحتج قاؿ الباحث:  .: "صدكؽ ربما كىـ"(3)قاؿ ابف حجرك  ،"صدكؽ
كما ذكر ابف المديني  ،كتثبت فيو ،كىي مما ميزه ،كمنيا سماع ،بحديثو، كأحاديثو عف أبيو كجادة

كقد أخرج لو البخارم في صحيحو ما صرح  ،كحديثو ىذا عف أبيو -يعني أنو متقف لحديث أبيو-
ثـ إف ابف حجر ذكر في التمخيص  ،(4)مف أبيو منو حديث "ما مف أحد يشيد"فيو بالسماع 

حديث: "ينضح مف بكؿ الغبلـ" كىك مما تفرد برفعو معاذ مخالفان غيره مف الثقات، ثـ  (5)الحبير
كباقي ركاة  عف نفس الحديث إسناده صحيح.  -ابف حجر–ذكر أف البخارم صححو كقاؿ ىك 

    اإلسناد ثقات.
 ،صحو النككمكقد  ،جكف بف قتادة صدكؽ كلـ يتابع ،لذاتو حسفإسناد الحديث  :حديثدرجة ال

كأخرجو النسائي في سننو  ،كمعركؼ أف الذم يسكت عنو يككف صالح ،كسكت عنو أبك داكد
كقد  ،خاصةن أنو مف التابعيف ،ليما حديث جكفك فيذه قرينة مشعرة بقب ،كىك مف النقاد المتشدديف

 ـ ألف الضعؼ عندىـ قميؿ.ي تكثيقييتساىؿ ف
ًميًح (: 5) رقـ حديث ًديثي أىًبي اٍلمى اًمًر ٍبًف أيسىامىةى  -ًبفىٍتًح اٍلًميـً -حى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،عىٍف أىًبيوً  ،عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى د": (6)قاؿ اإلماـ النككم ."نىيىى عف جمكد السّْبىاعً " -صى كىاهي أىبيك دىاكي  ،رى
ةو  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ًحيحى   . "كىالنَّسىاًئيّْ ًبأىسىاًنيدى صى

اًعيؿى ٍبفى  :(7)أبك داكد قاؿ اإلماـ :نص الحديث ٍسمى ، كىاً  ، أىفَّ يىٍحيىى ٍبفى سىًعيدو دَّثىنىا ميسىدَّدي ٍبفي ميسىٍرىىدو حى
ٍعنىى، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي  ـي اٍلمى دَّثىاىي ، حى ـى كبةًإٍبرىاًىي ًميًح ٍبًف أيسىامىةى، عىٍف  ، عىٍف قىتىادىةى، عىفٍ عىري أىًبي اٍلمى

  بمثمو. ،(8)أىًبيوً 

                                                

 . 9/176: ثقات ابف حباف( (1
 . 6/434( الكامؿ في الضعفاء: (2
 . 952تقريب التيذيب:  ((3
  . 1/37/128صحيح البخارم: ( 4)
  . 1/50تمخيص الحبير: ( 5)
 . 239/ 1المجمكع شرح الميذب: ( 6)
 . 69/4132/ 4سنف أبي داكد:  (7)
الصػػحابي الجميػػؿ: أسػػامة بػػف عميػػر بػػف عػػامر بػػف اأٍليقىٍيًشػػري بػػف عبػػد المَّػػو بػػف حبيػػب بػػف يسػػار بػػف ناجيػػة بػػف  (8)

 (. 204/ 1عمرك بف الحارث اليذلي، كالد أبي المميح. قاؿ البخارٌم: لو صحبة )انظر: اإلصابة: 
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في  كالترمذم ،بمثمو مف طريؽ يحيي القطاف (1)في سننو النسائي أخرجو تخريج الحديث:
أف " :بزيادة ،ابف المبارؾ، كمحمد بف بشر، كعبد اهلل بف إسماعيؿمف طريؽ  بمثمو ،(2)سننو

كبةبف أبي اجميعيـ عف  ،تفترش" يزيد مف طريؽ  (4)كالبييقي ،(3)الطبرانيك  .قتادةعف  ،عىري
 عف أبي المميح الكراؽ( ،يزيد ،)قتادة ثبلثتيـ ،مف طريؽ مطر الكراؽأيضان (  5)كالطبراني ،الرشؾ
  بو. 

كبةسعيد بف أبي  :ركاة اإلسناد مف أثبت الناس في ك  ،كاختمط ،كثير التدليس ،ثقة :العدكم عىري
 ، ىك ثقة، كلكنو اتيـ بمسألتيف:(ىػ 157، كقيؿ 156ت ) ،(6)قتادة

، (8)عمى اختبلطو، كذكره في المختمطيف ابف الصبلح (7)فقد نص ابف معيف: االختبلط: اَلكلى
 .(10)كالسبط ابف العجمي (9)العبلئي

لكف قد أخرج لو  ،ركل عنو ىذا الحديث إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عمية كلـ يتميز: قاؿ الباحث
كمف طبقتو أسباط بف محمد الككفي سمع  ،ق( 193كتكفي ابف عمية ) ،مسمـ في صحيحو عنو

ابف عمية  في ابف عركبة ىنا ابف المبارؾ كىك  بعكقد تا ،ق( 200منو قبؿ االختبلط كتكفي )
ناىيؾ  ،فيذه قرينة أف ابف عمية سمع منو قبؿ االختبلط كاهلل أعمـ ،ممف سمع منو قبؿ االختبلط
، كقد (11)أثبت الناس في قتادة كحديًثو كما نٌص ابف حجر عمى ىذا أف سعيد بف أبي عركبة مف

  زبد الرشؾ متابعةن ناقصة. و يتابع
البزاز: "يحدث عف جماعة لـ يسمع منيـ، فإذا قاؿ: سمعت كحدثنا كاف قاؿ : التدليس: الثانية

سبط ابف ، كال(13)، كأبك زرعة العراقي(12)كذكره في المدلسيف النسائي ،مأمكنان عمى ما قاؿ"
                                                

  .7/176/4253سنف النسائي: ( 1)
 . 4/241/1770سنف الترمذم: ( 2)
 . 1/192/510المعجـ الكبير:  (3)
 . 1/33/71السنف الكبرل لمبييقي:  (4)
 . 1/192/511المعجـ الكبير: ( 5)
 ، 239انظر: تقريب التيذيب: ( 6)
 .446/ 4 :ضعفاءالالكامؿ في  (7)
 .393مقدمة ابف الصبلح:   (8)
 .41المختمطيف لمعبلئي: ص  (9)
 .139ص –غتباط لمسبط ابف العجمي اال (10)
  .31طبقات المدلسيف: . 190تقريب التيذيب البف حجر ص  (11)
 . 122ذكر المدلسيف لمنسائي  ص  (12)
 .51المدٌلسيف ألبي زرعة العراقي ص  (13)
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مف مراتب المدلسيف التي اغتفر األئمة  (2)، إال أف ابف حجر ذكره في المرتبة الثانية(1)العجمي
 تدليسيا.

    ركاتو كميـ ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتو :درجة الحديث
ٍبًد الرٍَّحمىًف اٍلًحٍميىًرمٍّ (: 6) رقـ حديث ٍيًد ٍبًف عى مى اًب النًَّبيٍّ  ،عىٍف حي مَّى المَّوي صى -عىٍف بىٍعًض أىٍصحى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مىٍيًو كى -نىيىانىا رىسيكؿي المًَّو قىاؿى " -عى مَّى المَّوي عى ـى صى مَّ دينىا كيؿَّ يىٍكـو أ -سى قاؿ  ."فَّ يىٍمتىًشطى أىحى
ًحيحو : "(3)اإلماـ النككم كىاهي النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى اًبيّْ ًل يضر ،رى حى يىالىةي اٍسـً الصَّ جى ـٍ ًَلىنَّيي  ؛كى ـٍ كيمَّيي

   ."عيديكؿه 
نىا قيتىٍيبىةي  :(4)قاؿ اإلماـ النسائي :نص الحديث ، عىٍف  ،أىٍخبىرى دى اأٍلىٍكًدمٍّ دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف دىاكي : حى قىاؿى

ًف اٍلًحٍميىًرمٍّ  ٍبًد الرٍَّحمى ٍيًد ٍبًف عى مى ًحبى النًَّبيَّ  ،حي : لىًقيتي رىجيبلن صى مَّى اهللي عى -قىاؿى مَّـى صى سى كىمىا  -مىٍيًو كى
يٍ  ًحبىوي أىبيك ىيرى ، صى  بمثمو. رىةى أىٍربىعى ًسًنيفى
"الى يىٍغتىًسؿي  :بزيادة (6)في مسنده  كأحمد ،بمثمو (5)في سننو  أخرجو أبك داكد تخريج الحديث:

ؿي ًمٍف فىٍضًؿ  ميد عف ح ،داكد بف عبد اهلل عف ،مف طريؽ زىير بف معاكية" اٍمرىأىًتًو ...الرَّجي
 .-صمى اهلل عميو كسمـ–عف رجؿ صحب النبي  ،اٍلًحٍميىًرمٍّ 
ٍبًد  عف زىير بف معاكية مف طريؽ (7)كأخرجو الحاكـ  ٍيًد ٍبًف عى مى ٍبًد المًَّو، عىٍف حي دى ٍبًف عى دىاكي

ًف اٍلًحٍميىًرمٍّ  ٍيرىةى، -أىظين وي -الرٍَّحمى لمحفكظ عف اك  ،كىذا الطريؽ غير محفكظ ،بمثمو ... عىٍف أىًبي ىيرى
فكىـ "و أبك ىريرة كما صحب -صمى اهلل عميو كسمـ-عف رجؿ صحب النبي  ،عف حميد ،داكد

 .(8)عف أبي ىريرة كليس كذلؾ فجعموبعض الركاة 
سنادك  ،كميـ ثقاتركاة اإلسناد  :درجة الحديث بياـ الصحابي ال  ،صحيح لذاتو الحديث ا  كا 

أك  ،دكف أف يعرؼ اسمو ،كسمع منو ،بؿ صحابيان فربما قا ،كتصرح الركاية أف حميدان لقيو ،يضر
قاؿ أبك بكر  .كىذا مذىب جميكر المحدثيف ،صحابيالميـ أنو صرح بأنو ك  ،نسي اسمو

حدثني رجؿ  :: "إذا قاؿ رجؿ مف التابعيف-يعني أحمد بف حنبؿ-قمت ألبي عبد اهلل " :(9)األثـر
                                                

 .26التبييف ألسماء المدٌلسيف لمسبط ابف العجمي ص  (1)
 .31طبقات المدٌلسيف البف حجر ص  (2)

 . 293/ 1شرح الميذب:  ( المجمكع(3
 . 131/5054/ 8( سنف النسائي: (4
 . 8/28/ 1( سنف أبي داكد: (5
 . 28/223/17011( مسند أحمد: (6
 . 1/273/596( مستدرؾ الحاكـ: (7
 .464/ 14( انظر: إتحاؼ الميرة البف حجر: (8
 . 415( الكفاية في عمـ الركاية لمخطيب البغدادم: (9
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: (1)كقاؿ ابف الصبلح ،"اؿ: نعـفالحديث صحيح؟ ق -صمى اهلل عميو كسمـ-مف أصحاب النبي 
أنو  ،عف الحميدم (2)كركل البخارم ،"ألف الصحابة كميـ عدكؿ ؛الجيالة بالصحابي غير قادحة"

فيك  -صمى اهلل عميو كسمـ-رجؿ مف أصحاب النبي  ىإل ،قاؿ: "إذا صح اإلسناد عف الثقات
ف لـ يسـ ذلؾ الرجؿ      ."حجة كا 

ًديثي اٍبًف عيمىرى (: 7) رقـ حديث : رى  ،حى مَّـى -أىل رىسيكؿي المًَّو قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًبيًّا -صى مىؽى  ،صى قىٍد حى
وي  ،بىٍعضى شىٍعًرهً  تىرىؾ بىٍعضى ـٍ عىٍف ذىًلؾى  ،كى : ،فىنىيىاىي قىاؿى قاؿ اإلماـ  ."ٍتريكيكهي كيمَّوي أىٍك ا ،"اٍحًمقيكهي كيمَّوي  كى

ًحي: (3)النككم د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي " ،حو "رى ميٍسًمـو اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى    .عى
، : (4)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث دَّثىنىا مىٍعمىره زَّاًؽ، حى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى ٍنبىؿو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى حى

 ، ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ٍف نىاًفعو ، عى ٍف أىي كبى  بمثمو. عى
 :بمفظ (7)في مسنده أحمدك  ،(6)في سننو ماجوكابف  ،(5)وننفي س النسائي أخرجو تخريج الحديث:
مَّـى -"نىيىى رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ،مف طريؽ عمر بف نافع ،ماجوكعند ابف  .عىًف اٍلقىزىًع" -صى

أيكب  عف ،حماد بف سممة مف طريؽ (8)في مسنده أحمد أخرجوك  .كفيو السؤاؿ عف القزع
   عف نافع عف ابف عمر. (كأيكب ،عمر)ىما كبل ،السٍَّخًتيىاًنيٍّ 

إال أف  ،ثقة ثبت فاضؿ: "(9)قاؿ ابف حجر ،ق( 154)ت  ،بف راشد اَلزدممعمر  :ركاة اإلسناد
ككذا فيما حدث  ،بف عركة شيئان كىشاـ  ،كدجي كعاصـ بف أبي النَّ  ،كاألعمش ،في ركايتو عف ثابت

   .فزالت العمة ،يكبركايتو ىنا عف أ :الباحثقاؿ ". بو بالبصرة
، فعمة "فتغير حفظو ،يى مً عى ": (10)قاؿ ابف حجر ،ق( 211ت ) ،بف ىماـ الصنعاني عبد الرزاؽ
كىك ركام  ،(11)(ىػ 200اإلماـ أحمد اختبلطو بسنة ) بسبب فقداف البصر، كقد حدد ؛اختبلطو

    كباقي ركاة اإلسناد ثقات. فبل يؤثر اختبلطو. ،ىذا الحديث عنو

                                                

 . 56لحديث البف الصبلح: ( معرفة أنكاع عمـك ا(1
 . 151/ 1( الشذا الفياح لبرىاف الديف اآلبنىاًسي: (2
 .  296/ 1( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 83/4195/ 4( سنف أبي داكد: (4
  .8/182/5230سنف النسائي: ( (5
 .2/1201/3637سنف ابف ماجو: ( (6
 . 9/31/4974( مسند أحمد: (7
 . 10/52/5770( مسند أحمد: (8
 . 541( تقريب التيذيب: (9

 . 607( تقريب التيذيب: (10
 .56( تاريخ أبي زرعة الدمشقي: (11
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 ،كعبد الرزاؽ ،أحمد بف حنبؿ :فيك مسمسؿ باألئمة ،الحديث صحيح لذاتو إسناد :يثدرجة الحد
  .-رضي اهلل عنيـ أجمعيف–كابف عمر  ،كنافع ،كالسختياني ،كمعمر
ًميا  حديث(: 8) رقـ حديث كءى رىسيكًؿ المًَّو  في كىصىؼى  ،عى مَّـى -كيضي سى مىٍي كى مَّى المَّوي عى  قاؿ اإلماـ .-صى
كىاهي أىبيك دى : "(1)النككم درى ًحيحو  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،اكي     ."كىغىٍيريىيمىا ًبًإٍسنىادو صى

ٍمقىمىةى، عىٍف  :(2)قاؿ اإلماـ أبك دكاد :نص الحديث اًلًد ٍبًف عى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف خى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى
ًميٌّ  : أىتىانىا عى ، قىاؿى ٍيرو ٍبًد خى مَّ  -رىًضيى المَّوي عىٍنوي -عى قىٍد صى ، فىقيٍمنىا ،ىكى ا ًبطىييكرو  ،مىا يىٍصنىعي ًبالطَّييكرً  :فىدىعى

نىا، فىأيًتيى ًبًإنىاءو ًفيًو مىاءه  مَّى مىا ييًريدي، ًإالَّ ًلييعىمٍّمى قىٍد صى مىى يىًميًنًو، فىغىسىؿى " كىطىٍستو  ،كى نىاًء عى فىأىٍفرىغى ًمفى اإلًٍ
ثنا، ثيَـّ تىمىٍضمىضى  ذي ًفيًو، ثيَـّ غىسىؿى  كىاٍستىٍنثىرى  ،يىدىٍيًو ثىالى نىثىرى ًمفى اٍلكىؼّْ الًَّذم يىٍأخي ثنا، فىمىٍضمىضى كى ثىالى

عىؿى يىدىهي ًفي اإٍلً  ثنا، ثيَـّ جى ثنا، كىغىسىؿى يىدىهي الشّْمىاؿى ثىالى ثنا، ثيَـّ غىسىؿى يىدىهي اٍلييٍمنىى ثىالى ٍجيىوي ثىالى  ،نىاءً كى
ثنافىمىسىحى ًبرىٍأًسًو مىرَّةن كىاًحدىةن، ثي  ًرٍجمىوي الشّْمىاؿى ثىالى ثنا، كى مىٍف سىرَّهي : "، ثيَـّ قىاؿى "َـّ غىسىؿى ًرٍجمىوي اٍلييٍمنىى ثىالى
ـى كيضيكءى رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى -أىٍف يىٍعمى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ". فىييكى ىىذىا -صى

في  كالنسائي ،ران مختص ،(4)في سننو كالترمذم ،(3)في سننو أخرجو أبك داكد تخريج الحديث:
في  كالدارمي ،يعً ادً عف أبي حية ابف قيس الكى  ،مختصران مف طريؽ أبي إسحاؽ السبيعي (5)سننو
بف عبد خير عف  ،خالد بف عمقمةمف طريؽ  ،مختصران  (7)في سننو ماجوكابف  ،بنحكه (6)سننو

 عف  ،-ـ النيدممسمـ بف سال–أبي فركة  مف طريؽ بنحكه (8)في سننو كأبك داكد ،يزيد اليمداني
 كأخرجو النسائي عف عمي بف أبي طالب. ،(كابف أبي ليمى ،يركعبد خ) كبلىما ،ابف أبي ليمى

كىك  ،ة، عف عبد خير، عف عمي بمثموطى في رٍ عف مالؾ بف عي  :قاؿ ،شعبةمف طريؽ  (9)في سننو
ف كىـ في اسـ خالد ب فشعبة ،ال عف مالؾ بف عرفطة ،عف خالد بف عمقمة :الصكابك  ؛كىـ

 . "فقاؿ: مالؾ بف عرفطة ،اسـ خالدكىـ شعبة في ": (10)قاؿ ابف أبي حاتـ .عمقمة

                                                

 . 347/ 1( المجمكع شرح الميذب: (1
  .27/111/ 1( سنف أبي داكد: (2
 .1/28/116( سنف أبي داكد: (3
 . 1/99/44( سنف الترمذم: (4
 . 1/87/136سنف النسائي: ( (5
 . 1/549/728( سنف الدارمي: (6
 . 1/142/404( سنف ابف ماجو: (7
  .1/28/115( سنف أبي داكد: (8
 . 1/68/93( سنف النسائي: (9

 . 4/49، عمؿ الدارقطني: 3/343الجرح كالتعديؿ: ( انظر: (10
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كذكره ابف  ،: "ثقة"(2)كالنسائي ،(1)ابف معيف قاؿ :دانيمٍ خالد بف عمقمة اليى  :ركاة اإلسناد
 :(6)قاؿ ابف حجرك  ،"كثؽ": (5)كقاؿ الذىبي ،"شيخ": (4)كقاؿ أبك حاتـ ،في الثقات (3)حباف

     خالد بف عمقمة ثقة.: الباحثاؿ ق "صدكؽ".
   ألف ركاتو ثقات. ؛صحيح لذاتو إسناد الحديث :درجة الحديث

ٍف اٍبًف عىبَّاسو (: 9) رقـ حديث مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أى مىرَّةن مىرَّةن " -صى ضَّ مىعى بىٍيفى  ،تىكى جى كى
ًة كىاًًلٍسًتٍنشىاؽً  ًحيحو " :(7)ككمقاؿ اإلماـ الن ."اٍلمىٍضمىضى كىاهي الدَّاًرًميُّ ًفي ميٍسنىًدًه ًبًإٍسنىادو صى   ."رى

،  :(8)قاؿ اإلماـ الدارمي: نص الحديث ٍرًدم  مَّدو الدَّرىاكى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميحى دَّثىًني عى ًليًد، حى نىا أىبيك اٍلكى أىٍخبىرى
، عىًف  ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ـى ٍيدي ٍبفي أىٍسمى بَّاسو ثىنىا زى   بمثمو. اٍبًف عى

بو؛  عف زيد بف أسمـ ،سفياف الثكرممف طريؽ  (9)في صحيحو البخارمأخرجو  تخريج الحديث:
         كليس فيو الجمع بيف المضمضة كاالستنشاؽ.

قاؿ ابف  :ق( 136)ت  ،أبك أسامة المدني ،مالعدك  القرشي زيد بف أسمـ :ركاة اإلسناد
 :الباحثقاؿ  ."ككاف يرسؿ ،ثقة عالـ :كأبك أسامة المدني ،اهللعبد  ىمكلى عمر أب" :(10)حجر

 ،كىك تابعي ،كحديثو ىذا عف عطاء بف يسار ،(11)العمماء عميو كما نص ،إرسالو عف الصحابة
  .كلـ يذكر أحد مف العمماء أف زيدان أرسؿ عنو

ٍرًدمٌ بف عبيد عبد العزيز بف محمد  قاؿ  ق(: 187)ت  ،لمدنيا ،ي مكالىـنً يى أبك محمد الجي  الدَّراكى
ٍرًدمٌ "مصعب الزبيرم:  ابف قاؿ ك  ،: "ثقة"(13)العجميقاؿ ك  ،(12)"كاف مالؾ بف أنس يكثؽ الدَّراكى

                                                

 . 3/343الجرح كالتعديؿ: ( (1
 .8/134تيذيب الكماؿ: ( (2
 . 5/180: ثقات ابف حباف( (3
 . 3/343الجرح كالتعديؿ: ( (4
 . 1/367كاشؼ: ال( (5
 . 189( تقريب التيذيب: (6
 . 359/ 1( المجمكع شرح الميذب: (7
  .546/724/ 1( سنف الدارمي: (8
 . 1/43/157( صحيح البخارم: (9

 . 222( تقريب التيذيب: (10
 . 178( انظر: جامع التحصيؿ لمعبلئي: (11
  .5/396( الجرح كالتعديؿ: (12
 . 2/97( الثقات لمعجمي: (13
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كقاؿ اإلماـ  ،: "محدث"(3)كقاؿ أبك حاتـ ،"صالح ليس بو بأس: "(2)كقاؿ مرةن  ،: "ثقة"(1)مرةن  معيف
كاف : "(5)كقاؿ مرةن  ،"العمرم بف عمرما حدث عف عبيد اهلل بف عمر فيك عف عبد اهلل : "(4)أحمد

ذا حدث مف كتب الناس كىـ، كاف يقرأ مف  معركفان  ذا حدث مف كتابو فيك صحيح، كا  بالطمب، كا 
قىاؿ النسائي ،"يركيو عف عبيد اهلل بف عمر ،كتبيـ فيخطئ، كربما قمب عبد اهلل العمرل كى

(6): 
قىاؿ  ،"ليس بو بأس، كحديثو عف عيبىيد اهلل بف عيمىر منكر" كذكره ابف  ،"ليس بالقكم" :(7)مرةن كى

صدكؽ كاف يحدث مف كتب غيره " :(9)كقاؿ ابف حجر ،كقاؿ: "كاف يخطئ" ؛ثقاتفي ال (8)حباف
قاؿ  ".ىءفيخط ،فربما حدث مف حفظو الشئ ،الحفظ يءس": (10)زرعة كقاؿ أبك  ،"فيخطىء
ن ،عبد العزيز الداركردم ثقة :الباحث في أنو يقمب عبد اهلل  ،غمطو ما تكمـ في حفظو مف جيةكا 

ئو في فيك راجع إلى خط ،غيرهإذا حدث مف كتاب  غمطوككذلؾ  ،العمرم إلى عبيد اهلل العمرم
 . كحديثو ىذا ليس عف عبد اهلل العمرم ،ككتابو صحيح كما ذكر اإلماـ أحمد ،القمب السابؽ
  ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو :درجة الحديث

مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثى " :قىاؿى  ،افى ثىٍكبى  عىفٍ (: 10) رقـ حديث مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  -كى
ـٍ  ،سىًريَّةن  ابىيي مىى قىًدميكا فىمىمَّا ،اٍلبىٍردي  فىأىصى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  عى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  -كى
كا أىفٍ  أىمىرىىيـٍ  مىى يىٍمسىحي اًئًب  عى كىاهي ": (12)اإلماـ النككمقاؿ  ".(11)كىالتَّسىاًخيفً  اٍلعىصى  رى
د أىبيك ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  دىاكي  . "صى

                                                

 . 124خ ابف معيف ركاية الدارمي: ( تاري(1
  .5/396( الجرح كالتعديؿ: (2
 ( المصدر السابؽ. (3
 ( المصدر السابؽ. (4
  ( المصدر السابؽ. (5
 .  18/194( تيذيب الكماؿ: (6
 ( المصدر السابؽ.  (7
  .  7/116: ثقات ابف حباف( (8
 . 358( تقريب التيذيب: (9

  .5/396( الجرح كالتعديؿ: (10
التَّسىاًخيًف: الخفاؼ، ككؿ ما يسخف بو القدـ، مف خؼ، كجكرب، كنحكىما، كال كاحد ليا مف لفظيا. )انظر: ( 11)

 (. 2/352، النياية: 1/452شرح السنة لمبغكم: 
 . 408/ 1المجمكع شرح الميذب: ( 12)
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دَّثىنىا  :(1)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث ، حى ٍنبىؿو ًد ٍبًف حى مَّ دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى حى
ٍف رىاًشًد ٍبًف ، يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو  ، عى ٍف ثىٍكرو ٍف ثىٍكبىافى عى ، عى  بمثمو.  (2)سىٍعدو

 بو.  عف يحيي القطاف -ننوسأبك داكد في  كعنو– (3)في مسنده أحمدأخرجو يث: تخريج الحد
قاؿ اإلماـ   ،(4)كثير اإلرساؿ ،ثقة ،ق( 108)ت الحمصي ،ئيرى قٍ بف سعد المى اشد ر  :ركاة اإلسناد

ال ينبغي أف يككف سمع " :عف أحمد (6)كقاؿ الخبلؿ ،"راشد بف سعد لـ يسمع مف ثكباف: "(5)أحمد
كفي ىذا " ثـ تعقبو بقكلو: "ألنو مات قديمان  كزاد عميو:" ،قكؿ أحمد ىذا (7)ؿ الزيمعيكنق ،"منو

، كثكباف مات سنة أربع ق( 37)سنة  شيد مع معاكية صفيف القكؿ نظر، فإنيـ قالكا: إف راشدان 
: "راشد سمع مف ثكباف" كعنده في (8)كقاؿ البخارم ،"كخمسيف، كمات راشد سنة ثماف كمائة

ثقة كثير " قاؿ ابف حجر: ريح راشد بالسماع مف ثكباف.تص ،بسند حسف ،(9)فرداألدب الم
    كاهلل أعمـ. ،سمع مف ثكبافسعد  بفكراشد  ،: المثبت مقدـ عمى النافيقاؿ الباحث ".اإلرساؿ

متفؽ  ،ق ببيت المقدس( 153)ت  ،أبك خالد الشامى ،الحمصي ،ىعً الى بف زياد الكى ثكر بف يزيد 
كثكر  ،راشد قاؿ الباحث: ."لـ يسمع ثكر مف راشد" :(10)قاؿ أحمدير أف غ ،عمى تكثيقو
 ،مع إمكانية المقاء ،فالمعاصرة مكجكدة ق( 153كثكر ) ،ق( 108كتكفي راشد ) ،حمصياف

 فالراجح أنو سمع منو كاهلل أعمـ.
سناد الحديث ك  ،ركاتو ثقات :درجة الحديث كالنككم صحح اإلسناد بناءن عمى  ،صحيح لذاتوا 

 كشعيب األرناؤكط.  ،كاأللباني ،كالذىبي ،كقد صححو الحاكـ ،اتصاؿ السند عنده

                                                

 . 36/146/ 1سنف أبي داكد:  (1)
، كقيػػؿ ابػػف -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-مػػكلى رسػػكؿ اهلل ىػػك الصػػحابي الجميػػؿ ثكبػػاف بػػف بىٍجػػدد أبػػك عبػػد اهلل،  (2)

ٍحػػدىر، مػػػف أىػػؿ الػػػيمف مػػف ًحٍميىػػػر، أصػػابو سػػػباء، فاشػػتراه رسػػػكؿ اهلل  ، فأعتقػػػو، سػػػكف -صػػمى اهلل عميػػػو كسػػمـ-جى
 (. 501/ 1ق(، لو دار بالرممة، كبمصر، )معرفة الصحابة ألبي نعيـ:  54حمص، كلو بيا دار الضيافة، )ت 

 . 37/65/22383مسند أحمد: ( 3)
 . 204تقريب التيذيب: ( انظر: 4)
 . 59المراسيؿ البف أبي حاتـ: ( 5)
 . 226/ 3تيذيب التيذيب:  (6)
 . 1/165نصب الراية: ( 7)
 . 3/292التاريخ الكبير: ( 8)
 .  203/579األدب المفرد: ( 9)
 . 153انظر: جامع التحصيؿ:  (10)
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ًديثي (: 11) رقـ حديث ابي  كىافى " :قىاؿى  ،أىنىسو  حى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  أىٍصحى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  -كى
ضَّ  ،يصمكف ثيَـّ  ،يىنىاميكفى  كىاهي ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ."كفى أكىًلى يىتىكى د أىبيك رى  ًفي ًبمىٍفًظوً  كىغىٍيريهي  ،دىاكي
مىٍيوً  يىديؿُّ  مىا ذىكىرى  لىًكفٍ  ،يىٍذكيٍرهي  لىـٍ  فىًإنَّوي  "قيعيكدنا" :قىٍكلىوي  إًلَّ  ،اٍلمييىذَّبً  تَّى" :فىقىاؿى  ،عى  "سيـك رؤ  تىٍخًفؽى  حى
ٍسنىادي  د أىًبي ًركىايىةً  كىاً  ًحيحه  إٍسنىاده  دىاكي  . "صى

، عىٍف حى  :(2)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث دَّثىنىا ًىشىاـه الدٍَّستيكىاًئي  ، حى قىتىادىةى، دَّثىنىا شىاذ  ٍبفي فىيَّاضو
 : ، قىاؿى ٍف أىنىسو ابي رىسيكًؿ المًَّو "عى ـى -كىافى أىٍصحى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى كفى اٍلًعشىاءى اآٍلًخرىةى  -صى  ،يىٍنتىًظري

مُّكفى  ، ثيَـّ ييصى ـٍ تَّى تىٍخًفؽى ريءيكسييي ضٌ  ،حى   . "كفى أي كىًلى يىتىكى
 :بمفظ (5)في مسنده كأحمد ،(4)في سننو كالترمذم ،(3)في صحيحو مسمـأخرجو تخريج الحديث: 

م كفى  ،يىنىاميكفى " عف  ،عف ككيع(6)في مصنفو كابف أبي شيبة ،" مف طريؽ شعبةفى ك أكىالى يىتىكىضَّ  ،ثيَـّ ييصى
   عف قتادة بو. كىشاـ( ،)شعبة كبلىما  ،ىشاـ
أبك عبيدة  ،ثـ معجمة ،ابف فياض بفاء كتحتانية ،بالذاؿ المعجمة ،اضيَّ اذ بف فى شى  :اة اإلسنادرك 
صدكؽ ": (7)قاؿ أبك حاتـك  ،كأبك زرعة ،ك حاتـركل عنو أب ،ق( 255)ت  ،البصرم ،مرً كي شٍ اليى 
 ،ائؽصاحب رق" :(10)قاؿ مسممة بف قاسـك  ،: "صدكؽ"(9)كقاؿ مرةن  ،: "ثقة"(8)الذىبيكقاؿ  ،"ثقة

 ،"عف قتادة ،عنده مناكير يركييا عف عمرك بف إبراىيـ ،صدكؽ" :(11)كقاؿ الساجي ،"ال بأس بو
كاف كقاؿ: " ،(13)كذكره ابف حباف في المجركحيف ،"صدكؽ لو أكىاـ كأفراد: "(12)قاؿ ابف حجر

-كاف محمد بف إسماعيؿ البخارم  ،ال يشتغؿ بركايتو ،كيقمب األسانيد ،ممف يرفع المكقكفات
 كشاذ بف فياض صدكؽ حديثو منكر عف عمر  :الباحثقاؿ  ."شديد الحمؿ عميو -رحمة اهلل عميو

                                                

 .13/ 2المجمكع شرح الميذب:  (1)
 . 51/200/ 1ي داكد: سنف أب (2)
 . 1/284/376صحيح مسمـ:  (3)
 .1/113/78سنف الترمذم:  (4)
 . 21/377/13941مسند أحمد:  (5)
 . 1/123/1398مصنؼ ابف أبي شيبة:  (6)
 . 9/78الجرح كالتعديؿ: (7)
 . 1/477الكاشؼ:  (8)
 . 2/260ميزاف االعتداؿ: ( 9)
 .4/299تيذيب التيذيب: ( 10)
 نفسو. المصدر السابؽ(11)
 . 263تقريب التيذيب:  (12)
 . 1/364المجركحيف:  (13)
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كما في  ،كقد تابعو ككيع ،كحديثو ىذا عف ىشاـ الدستكائي فزالت العمة ،ف إبراىيـ عف قتادةب
 كباقي ركاة اإلسناد ثقات. ة. بمصنؼ ابف أبي شي

   صحيح لغيره. العة يرتقي إلى باكبالمت ،إسناد الحديث حسف لذاتو :درجة الحديث
كىل(: 12) رقـ حديث مَّى- النًَّبيَّ  أىتىٍيتي  :قىاؿى  ،قيٍنفيذو  ٍبفي  اٍلمييىاًجري  رى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ،يىبيكؿي  كىىيكى  -كى
مٍَّمتي  مىٍيوً  فىسى مىيَّ  يىريدَّ  فىمىـٍ  ،عى تَّى عى أى  حى  -تىعىالىى– المَّوى  أىٍذكيرى  أىفٍ  كىرًٍىتي  إنّْي" :فىقىاؿى  ،إلىيَّ  اٍعتىذىرى  ثيَـّ  ،تىكىضَّ

مىى إًلَّ  مىى :قىاؿى  أىكٍ  ،طيٍيرو  عى كىاهي : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."طىيىارىةو  عى د كىأىبيك ،أىٍحمىدي  رى  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،دىاكي
وٍ  كىاٍبفي  ةو  ًبأىسىاًنيدى  كىغىٍيريىيـٍ  ،مىاجى ًحيحى      ".صى

دَّ  :(2)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث دَّثىنىا سىًعيده، حى ٍبدي اأٍلىٍعمىى، حى دَّثىنىا عى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى ثىنىا ميحى
، عىًف اٍلمييىاًجًر ٍبًف قيٍنفيذو  ٍنًذًر أىًبي سىاسىافى ٍيًف ٍبًف اٍلمي سىًف، عىٍف حيضى ٍف قىتىادىةى، عىًف اٍلحى   بمثمو.  (3)عى

كبةبف أبي ا عف ،ركح بف عبادة مف طريؽ (4)في سننو ماجوابف أخرجو  تخريج الحديث:  ،عىري
ابف أبي )كبلىما  ،ىشاـ الدستكائيعف أبيو  ،معاذ بف ىشاـمف طريؽ  (5)في سننو الدارميك 

كبة  بو. عف قتادة  ،بنحكه كىشاـ( ،عىري
 ،كمف طريؽ جرير بف حاـز ،حميد الطكيؿ مف طريؽ (6)في مصنفو ابف أبي شيبةك  
    ف حضيف.بدك  ،عف المياجر ،عف الحسف كبلىما

سبقت دراستو  (7)كالحسف البصرم ،اتو كميـ ثقاترك  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو :درجة الحديث
كابف  ،كحضيف بف المنذر تابعي كلـ يذكر فيمف أرسؿ عنيـ الحسف ،كىك مرسؿ عف الصحابة

    .سبقت دراستو كعبد األعمى السامي سمع منو قبؿ االختبلط (8)عركبة

                                                

 . 88/ 2المجمكع شرح الميذب:  (1)
 . 5/17/ 1سنف أبي داكد: ( 2)
ٍدعىاف بف عمرك بف كعب بف عمرك بف كعب بف سػعد ( ىك الصحابي الجميؿ 3) المياجر بف قيٍنفيذ بف عمير بف جي

أخػذه المشػرككف لمػا ىػاجر، فعػذبكه، حتػى انفمػت مػنيـ، فػأتى  بف تيـ بف سعد بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالػب،
، فقػاؿ: "ىػذا الميػاجر حقنػا"، كلػـ يكػف يكمئػذ اسػمو الميػاجر، فسػماه ميػاجران، ككػاف -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-النبي 

 (. 2576/ 5عمى شرطة عثماف بف عفاف. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ: 
 . 1/126/350سنف ابف ماجو:  (4)
 . 3/1726/2683لدارمي: سنف ا( 5)
 .5/247/25735، 2/186/671مسند ابف أبي شيبة:  (6)
 (.4حديث رقـ: ) (7)
 .139االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختبلط: ( كانظر: 5حديث رقـ: ) (8)



 

 

82 

ًديثي (: 13) رقـ حديث مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  كىافى " ٍيرىةى ىيرى  أىًبي حى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ثىةً  يىٍأميرينىا -كى  ًبثىالى
ارو  يىٍنيىى ،أىٍحجى ٍكثً  عىفٍ  كى كىاهي ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ."كىالرّْمَّةً  الرَّ د كىأىبيك ،أىٍحمىدي  رى  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،دىاكي
وٍ  كىاٍبفي  ةو  ًبأىسىاًنيدى  ،مىاجى ًحيحى  .  "صى

دَّثىنىا اٍبفي اٍلميبىارىًؾ، عىٍف  :(2)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث ، حى مَّدو الن فىٍيًمي  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى حى
: قىاؿى رىسيكؿي ال ٍيرىةى، قىاؿى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ًكيـو ًف اٍلقىٍعقىاًع ٍبًف حى ، عى فى مًَّد ٍبًف عىٍجبلى مًَّو ميحى

مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ": -صى مّْميكي ٍنًزلىًة اٍلكىاًلًد، أيعى ـٍ ًبمى ـي اٍلغىاًئطى فىالى يىٍستىٍقًبًؿ  ،ًإنَّمىا أىنىا لىكي ديكي فىًإذىا أىتىى أىحى
ثىًة أى  ،اٍلًقٍبمىةى، كىًلى يىٍستىٍدًبٍرىىا كىافى يىٍأميري ًبثىالى ٍكثً كىًلى يىٍستىًطٍب ًبيىًميًنًو، كى يىٍنيىى عىًف الرَّ ، كى ارو   (3)ٍحجى

  ".(4)مَّةً كىالرّْ 
 ماجوكابف  ،بمثمو مف طريؽ يحيي بف سعيد القطاف (5)في سننو النسائي أخرجوتخريج الحديث: 

مف طريؽ كيىىٍيب بف خالد  (7)كالطحاكم في معاني اآلثار ،بمثمو مف طريؽ ابف عيينة (6)في سننو
عف ابف عجبلف -قاؿ كيىىٍيب: - ،عف ابف عجبلف (كىيب ،ابف عيينةك  ،لقطافا) ثبلثتيـ ،الباىمي

)ابف كبلىما  ،سييؿ بف أبي صالحمف طريؽ  (8)في صحيحو مسمـك  ،-قاؿ: حدثنا القعقاع
 بو. عف القعقاع  كسييؿ( ،عجبلف

ابف  قاؿ ،ىػ( 148ت ) ،مكلى فاطمة بنت عتبة القرشي الفجٍ محمد بف عى  :ركاة اإلسناد
: (15)كالنسائي ،(14)العجميك  ،(13)، كأبك زرعة(12)كأبك حاتـ ،(11)كأحمد، (10)بف معيف، كا(9)عيينة

                                                

 . 104/ 2المجمكع شرح الميذب:  (1)
 . 3/8/ 1سنف أبي داكد: ( 2)

ٍكًث: رجيع ذكات الحافر. )النياي(3  (. 271/ 2ة: ( الرَّ
ًة كالرميـ: العظـ البالي. )النياية: (4  (. 267/ 2( الرٍّمَّ
 . 1/38/40سنف النسائي:  (5)
 . 1/114/313ابف ماجو:  (6)
 . 1/121/739شرح معاني اآلثار:  (7)
 . 1/224/265صحيح مسمـ: ( 8)

 . 26/106( تيذيب الكماؿ: (9
 . 3/195( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: (10
 .  50، 8/49الجرح كالتعديؿ:  ((11
 ( المصدر السابؽ نفسو.(12
 . 50، 8/49( الجرح كالتعديؿ: (13
 . 2/247( الثقات لمعجمي: (14
 . 26/106( تيذيب الكماؿ: (15
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: "صدكؽ (3)كقاؿ ابف حجر : "صدكؽ"،(2)في الثقات، كقاؿ الذىبي (1)كذكره ابف حباف ،"ثقة"
محمد بف قاؿ الباحث:  ،: "سيء الحفظ"(4)كقاؿ الحاكـ ،اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة"

فزالت  ،قد تكبع عميو مف سييؿ بف أبي صالحك  ،أحاديث أبي ىريرة و فيكاختبلط ،عجبلف ثقة
كقد صرح بالسماع كما في ركاية  ،(5)كقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة في المدلسيف ،العمة

 الطحاكم. 
تي كابف عجبلف يخطئ في أحاديثو ال ،ركاتو ثقات ،صحيح لذاتو إسناد الحديث :درجة الحديث
  فمـ يخطىء في ىذا الحديث.  ،كقد تكبع ،ىريرةمف طريؽ أبي 

ًديثي (: 14) رقـ حديث ٍبدً  حى اًرمٍّ  سىٍعدو  ٍبفً  المَّوً  عى : ،اأٍلىٍنصى مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  سىأىٍلتي  قىاؿى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
مَّـى  سى اًء؟ بىٍعدى  يىكيكفي  اٍلمىاءً  كىعىفٍ  اٍلغيٍسؿى  ييكًجبي  عىمَّا -كى : اٍلمى كيؿُّ  ،اٍلمىٍذمي  ذىًلؾى " فىقىاؿى  ،ييٍمًذم فىٍحؿو  كى

ؾ ذىًلؾى  ًمفٍ  فىتىٍغًسؿي  أ ،كىأيٍنثىيىٍيؾ ،فىٍرجى ضَّ تىكى ضيكءىؾ كى ةً  كي الى كىاهي " :(6)قاؿ اإلماـ النككم ."ًلمصَّ د أىبيك رى  ،دىاكي
ٍيريهي  ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  كىغى   ".صى

ـي ٍبفي ميكسىى: (7)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا حى ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىبو نىا عى ، أىٍخبىرى
اًلحو -ميعىاًكيىةي  ٍبًد المًَّو ٍبًف -يىٍعًني اٍبفى صى ، عىٍف عىمًٍّو عى ًكيـو رىاـً ٍبًف حى اًرًث، عىٍف حى ًء ٍبًف اٍلحى ًف اٍلعىبلى ، عى

اًرمٍّ      بمثمو. ، (8)سىٍعدو اأٍلىٍنصى
مف  (11)في مسنده كأحمد ،(10)في سننو ماجوابف ك  ،(9)في سننو الترمذم أخرجوتخريج الحديث: 

     عف معاكية بف صالح بو. ،طريؽ عبد الرحمف بف ميدم

                                                

 . 7/386: ثقات ابف حباف( (1
 . 165( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي: (2
 . 877( تقريب التيذيب: (3
 . 165ذىبي: ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لم(4
 . 44( طبقات المدلسيف: (5
 . 145/ 2( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 54/211/ 1( سنف أبي داكد: (7
ٍبػػد المَّػػًو ٍبػػف سػػعد األنصػػارم، عػػـ حػػراـ ٍبػػف حكػػيـ، كقيػػؿ: حػػراـ ٍبػػف معاكيػػة، يعػػد فػػي (8 ( ىػػك الصػػحابي الجميػػؿ عى

مىى مقد مة الجيش، ركل حديثػو ابػف أخيػو حػراـ ٍبػف حكػيـ، كخالػد الشامييف، يقاؿ: إنو شيد القادسية، ككاف يكمئذ عى
 (. 154/ 3ٍبف معداف )أسد الغابة ط الفكر: 

 . 1/240/133( سنف الترمذم: (9
 . 1/439/1378( سنف ابف ماجو: (10
 . 31/346/19007( مسند أحمد: (11



 

 

84 

 ،ق( 136)ت  ،بف عبد الكارث الحضرمي أبك كىب الدمشقي العالء بف الحارث :ركاة اإلسناد 
 ،: "ثقة"(3)فيافكيعقكب بف س ،(2)-عبد الرحمف بف إبراىيـ الدمشقي– يـحى كدي  ،(1)ابف المدينيقاؿ 
 ،او : "كاف قدرين (5)أبك داكدكزاد  ،"كثؽ منوأمف أصحاب مكحكؿ  ال أعمـ أحدان ": (4)أبك حاتـزاد 

كقاؿ  ،: "صحيح الحديث"(7)كقاؿ أحمد ،"كاف يرل القدر ،ثقة : "(6)كقاؿ ابف معيف ،تغير عقمو"
كاف يفتي حتى : "(9)دكقاؿ ابف سع ،"كقد اختمط ،لكف رمي بالقدر ،صدكؽ فقيو: "(8)ابف حجر

كاختبلطو الذم قالو ابف  ،لحديثكبدعتو ال تضر با ،العبلء بف الحارث ثقة قاؿ الباحث: ".خكلط
ثـ لـ يذكر مف ركل عنو بعد  ،فبل تؤثر ،نتيجة التقدـ في السف ؛حجر ىك تغير في حفظو

  كاهلل أعمـ. ،لك سممنا بذلؾ ،االختبلط
ابف قاؿ  ق(: 158)ت  ،أبك عمرك الحمصي ،ميالحضر  ،ريٍ دى بف حي  معاكية بف صالح

 ،(15)كالبزار ،(14)كالعجمي ،(13)كأبك زرعة ،(12)كأحمد ،(11)كابف سعد ،(10)ميدم
كلمعاكية بف صالح غير ما ذكرت حديث : "(17)كقاؿ ابف عدم ،: "ثقة"(16)كالنسائي

بف ميدم كمعف اكعند  ،كعند أبي صالح عنو كتاب ،صالح عند بف كىب عنو كتاب
كما أرل بحديثو  ،كثقات الناس ،مرٍّ كبشر بف السً  ،كحدث عنو الميث ،حاديث عدادعنو أ

                                                

 . 480/ 22( تيذيب الكماؿ: (1
 .394/ 2( المعرفة كالتاريخ: (2
 . 458/ 2: ( المصدر السابؽ(3
 . 354/ 6( الجرح كالتعديؿ: (4
 . 103/ 2( الكاشؼ: (5
 . 480/ 22( تيذيب الكماؿ: (6
 . 479/ 22( تيذيب الكماؿ: (7
 . 434( تقريب التيذيب: (8
 . 321/ 7( الطبقات الكبرل: (9

 . 175/ 2( التاريخ األكسط: (10
 . 361/ 7( الطبقات الكبرل: (11
  .382/ 8( الجرح كالتعديؿ: (12
 ( المصدر السابؽ نفسو.(13
 . 2/284( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (14
 .   10/211( تيذيب التيذيب: (15
 . 28/191( تيذيب الكماؿ: (16
 . 146/ 8( الكامؿ في الضعفاء: (17
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 ،: "صدكؽ"(1)كقاؿ الذىبي ،"إال أنو يقع في أحاديثو إفرادات ،ا، كىك عندم صدكؽبأسن 
ليس : "(4)كقاؿ مرةن  ،"صالح": (3)كقاؿ مرةن  ،ثقة"" :(2)فقاؿ مرةن كاختمؼ فيو قكؿ ابف معيف؛ 

بف ميدم إذا اكاف : "(6)كقاؿ مرةن  ،"كاف يحيى ٍبف سىًعيد ال يرضاه: "(5)كقاؿ مرةن  ،"برضى
قىاؿ: أيشو  ،يى ٍبف سىًعيديح هي رى بى حدث بحديث معاكية ٍبف صالح زى  ككاف اٍبف  ؟األحاديث ىذه كى

صالح الحديث، حسف : "(7)كقاؿ أبك حاتـ ،"كيحيى ثقة في حديثو ،ميدم ال يبالي عىف مف ركل
قاؿ محمد بف أحمد ك  ،"صدكؽ لو أكىاـ: "(8)كقاؿ ابف حجر ،"كال يحتج بو ،يثويكتب حد ،الحديث

كقاؿ  ،(10)كضعفو يحيي القطاف ،"كاف معاكية يغرب بحديث أىؿ الشاـ جدان : "(9)بف أبي خيثمة
لو  ،معاكية بف صالح ثقة قاؿ الباحث: ."بأىؿ أف يركل عنو ما كاف" :(11)أىبيك إسحاؽ الفزارم
 ،الثكرم :منيـ ،ركل عنو جماعة مف األئمةك  ،فقد كثقو جمع مف النقاد ،يفغرائب عف الشامي

كأبك  ،كابف معيف في بعض أقكالو ،كلـ يضعفو سكل يحيي القطاف ،كبشر بف السرم ،كالميث
  .ان حديثو ىذا ليس شاميف ،كأما إغرابو في حديث الشامييف ،ارمزى إسحاؽ الفً 

 ركاتو كميـ ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو :درجة الحديث
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ (: 15) رقـ حديث كىاةً  بىٍعضي  قىاؿى : ىيرى فىعىوي  أىرىاهي : الر  مَّى- النًَّبيَّ  إلىى رى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
مَّـى  سى اةى  إفَّ " :قىاؿى  -كى صى يىا الًَّذم لىتينىاًشدي  اٍلحى  سينىفً  ًفي: "(12)قاؿ اإلماـ النككم ".اٍلمىٍسًجدً  ًمفٍ  ييٍخًرجي
ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  ددىاكي  أىًبي   . "صى

                                                

 . 276/ 2( الكاشؼ: (1
 . 28/189( تيذيب الكماؿ: (2
 2/267( تاريخ ابف أبي خيثمة: (3
 .383/ 8( الجرح كالتعديؿ: (4
 ( المصدر السابؽ نفسو.(5
 . 28/193( تيذيب الكماؿ: (6
 . 382/ 8( الجرح كالتعديؿ: (7
 . 538( تقريب التيذيب: (8
 .  10/211( تيذيب التيذيب: (9

 . 4/91ركاية الدكرم:  –( تاريخ ابف معيف (10
 . 28/190( تيذيب الكماؿ: (11
 . 179/ 2( المجمكع شرح الميذب: (12
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اؽى أىبيك بىٍكرو  :(1)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث مَّدي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا ميحى اغىاًنيَّ -حى دَّثىنىا أىبيك بىٍدرو -يىٍعًني الصَّ ، حى
، عىفٍ  اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ٍيفو دَّثىنىا أىبيك حيصى دَّثىنىا شىًريؾه، حى ًليًد، حى اعي ٍبفي اٍلكى ٍيرىةى،  شيجى : أيرىاهي قىٍد أىًبي ىيرى قىاؿى أىبيك بىٍدرو

 : ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فىعىوي ًإلىى النًَّبيٍّ صى يىا ًمفى اٍلمىٍسًجدً "رى اةى لىتينىاًشدي الًَّذم ييٍخًرجي صى  ". ًإفَّ اٍلحى
مف طريؽ  ،بمثمو (3)لفي السنف الكبر  كالبييقي ،(2)في مصنفو ابف أبي شيبة أخرجوتخريج الحديث: 

، مكقكفان  ، عف أبي ىريرةافمَّ ذككاف السَّ  ، عف أبي صالحعثماف بف عاصـ األسدم فيٍ صى إسرائيؿ، عف أبي حي 
    مكقكفان. أك عف كعب -شؾ الراكم-

أبي حصيف، عف أبي صالح،  عف ،شريؾ مف طريؽ (4)في الضعفاء كأخرجو العقيمي 
ىذا يركل مف حديث " :كقاؿ ،-صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ: أحسبو عف النبي  ،عف أبي ىريرة

ركاه ابف " :(5)قاؿ الدارقطنيك  ".األعمش، كأبى حصيف، عف أبي صالح، كأبي ىريرة، مكقكفان 
كركاه أبك  ا.فضيؿ، كأبك حمزة السكرم، عف األعمش، عف أبي صالح، عف أبي ىريرة مكقكفن 

عف النبي  ،أم عف أبي صالح- رفعوك  ،معاكية، عف األعمش، عف أبي صالح، كلـ يجاكز بو
 ،كليس الرفع ،الراجح الكقؼ :الباحثقاؿ  ".ىـ مف أبي بدرىك ك ، ك -صمى اهلل عميو كسمـ مرسبلن 

   بؿ الرفع كىـ مف أبي بدر شجاع بف الكليد.
  ،أبك عبد اهلل ،ثـ الككفة ،القاضي بكاسط ،الككفي ،بف عبد الل النخعي شريؾ :ركاة اإلسناد

: (7)شريؾ"، كقاؿ ابف معيف مف الككفييف عف أركل أحد يكف : "لـ(6)قاؿ ككيع ،ق( 177)ت 
 يغمط ككاف ،الحديث كثير مأمكنان  : "كاف ثقةن (8)كيغمط"، كقاؿ ابف سعد يتقف كاف ال أنو إال ،"ثقة

جدان"،  الحفظ سيء ثقة "صدكؽ :(10)شيبة بف يعقكب يخطئ"، كقاؿ "ثقة :(9)داكد أبك كثيران"، كقاؿ
 كىـ، صاحب ،الحديث كثير : "كاف(12): "صدكؽ لو أغاليط"، كقاؿ أبك زرعة(11)ؿ أبك حاتـكقا

                                                

 . 125/460/ 1د: ( سنف أبي داك (1
 . 2/177/7841( مصنؼ ابف أبي شيبة: (2
 . 2/618/4315( السنف الكبرل: (3
 . 2/184( الضعفاء الكبير: (4
 . 8/193( عمؿ الدارقطني: (5
 . 4/366( الجرح كالتعديؿ: (6
 .5/12( الكامؿ في الضعفاء: (7
 . 6/378( الطبقات الكبرل: (8
 . 2/165: -ط الرسالة-( تيذيب التيذيب(9

 . 12/471( تيذيب الكماؿ: (10
 .4/366( الجرح كالتعديؿ: (11
 . 4/366( الجرح كالتعديؿ: (12
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 كقاؿتقؿ بكاطيؿ"،  "ال: فقاؿ ،بكاطيؿ" بأحاديث بكاسط حدث شريكان  أحيانان"، كقيؿ لو: "إف يغمط
 بو "ليس :(4): "ليس بالقكم"، كقاؿ النسائي(3)مرةن  الدارقطني ، كقاؿ: "ثقة"(2)، كالدارقطني(1)العجمي

: (7)كقاؿ الترمذم ،: "ما زاؿ مخمطان"(6)كقاؿ يحيي بف سعيد ،: "ليس بالقكم"(5)بأس"، كقاؿ مرةن 
نما المقطكع مف كثير حديث : "كلشريؾ(8)"كثير الغمط"، كقاؿ ابف عدم  مف ذكرت كالمسند، كا 

 عمى كالغالب ،اإلنكار بعض أمميت مما حديثو عمى أتكمـ لـ ما بعض كفي ،فارى طى  كأخباره حديثو
 أنو ال ،حفظو سكء مف فيو أتي إنما :النكرة مف حديثو في يقع كالذم ،كاالستكاء الصحة حديثو
صدكؽ قاؿ الباحث:  الضعؼ". مف شيء إلى فيو ينسب أف يستحؽ مما شيئان  الحديث في يتعمد

كا ذلؾ كقد نصَّ عمى ذلؾ جمع مف األئمة كلكنيـ قيد اَلكلى: سكء الحفظ: العمةفيو عمتاف: 
كقاؿ ابف  ،حفظو" اضطرب القضاء كلي كلما "صدكؽ :(9)جزرة صالح بتكليو القضاء، قاؿ

 ليس منو المتقدميف فسماع ،حفظو عميو تغير ركل، فيما يخطئ أمره آخر في : "كاف(10)حباف
بف محمد اقاؿ عبد الجبار ك  ،كثيرة" أكىاـ فيو بالككفة منو المتأخريف كسماع ،تخميط فيو 

كقاؿ  ،"اخرة، فقاؿ: ما زاؿ مخمطن أبف سعيد: يقكلكف إنما خمط شريؾ بقمت ليحيى " :(11)الخطابي
 ؛فضعفكه ،بعد كاليتو القضاء ،فرؽ آخركف بيف ما حدث بو في آخر عمره: "(12)ابف رجب

فمف  قاؿ الباحث: ،"فصححكه ،الشتغالو بالقضاء عف حفظ الحديث، كبيف ما حدث بو قبؿ ذلؾ
 ،الشتغالو بالقضاء عف الحديث ؛يقصد بذلؾ تغير حفظو بعد تكليو القضاء إنما ،نو اختمطقاؿ إ

كمف حدث عنو بعد تكليو القضاء ففيو  ،فسماعو صحيح (13)فمف سمع منو قبؿ تكليو القضاء
كمف سمع منو بالككفة فيك بعد  ،أم مف سمع منو بكاسط فذلؾ قبؿ تكليو القضاء ،اضطراب

                                                

 . 1/453( الثقات لمعجمي: (1
 . 2/225( عمؿ الدارقطني: (2
 . 2/165: -ط الرسالة-( تيذيب التيذيب(3
 . 12/472( تيذيب الكماؿ: (4
 . 2/165: -ط الرسالة-( تيذيب التيذيب(5
 . 4/366لتعديؿ: ( الجرح كا(6
 . 1/93( سنف الترمذم: (7
 . 22، 8، 4/6( انظر: الكامؿ في الضعفاء: (8
 . 2/165: -ط الرسالة-( تيذيب التيذيب(9

 . 6/444: ثقات ابف حباف( (10
 . 4/366( الجرح كالتعديؿ: (11
 . 2/759( شرح عمؿ الترمذم البف رجب: (12
 (. 6/444لي قضاء الككفة بعدىا، )ثقات ابف حباف: ق(، ثـ ك  150( كلي شريؾ القضاء بكاسط سنة )(13
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سمع منو بعد تكليو  أنو يعني-عنو شجاع بف الكليد ككفي م ىذا الحديث كراك تكليو القضاء، 
. كقد رجح ككقفو بسبب الشؾ في رفع الحديث ؛كاالضطراب ظاىر في اإلسناد -القضاء

    .(1)إال أنو قميؿ يغفر لوالتدليس:  كالعمة الثانية: ،كبيف أف الرفع كىـه  ،الدارقطني الكقؼ
  ،(3)كأحمد ،(2)ابف معيف قاؿ ،(ىػ204)ت ،ر الككفيأبك بد ،يكنً كي شجاع بف الكليد بف قيس السي 

يرمى كابف ني 
: "ال (9)كالنسائي ،(8)كأبك زرعة ،(7)كقاؿ العجمي ،: "ثقة"(6)كالذىبي ،(5)كابف خمفكف ،(4)
كقاؿ أبك  ،"صدكؽ كرع لو أكىاـ: "(11)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (10)كذكره ابف حباف ،بأس بو"

ف عنده عف محمد بف عمرك بف أال إليس بالمتيف، ال يحتج بو، ليف الحديث، شيخ ": (12)حاتـ
كباقي ركاة  لـ يضعفو إال أبك حاتـ. ،شجاع بف الكليد ثقةقاؿ الباحث:  ."حاديث صحاحأعمقمة 

     اإلسناد ثقات.
كسبب ذلؾ أف  ،كالصكاب الكقؼ ،ارض الرفع كالكقؼلتع ؛ضعيؼ إسناد الحديث: درجة الحديث

 كاهلل أعمـ.  ،فيك مما اضطرب فيو ،ذا الحديث عف شريؾ بعد تكليو القضاءأبا بدر قد سمع ى
ًديثي (: 16) رقـ حديث ٍبدً  حى مىةً  ًباٍلغىٍيفً - ميغىفَّؿو  ٍبفً  المَّوً  عى مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  :قىاؿى  ،-اٍلميٍعجى  صى

مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى قاؿ  ".كىالدُّعىاءً  الطَّييكرً  ًفي يىٍعتىديكفى  ـه قىكٍ  اٍَليمَّةً  ىىًذهً  ًفي سىيىكيكفي  إنَّوي " :يىقيكؿي  -كى

  ."صحيح سنادبإ داكد أبك ركاه" :(13)اإلماـ النككم

                                                

  . 33( انظر: طبقات المدلسيف: (1
 .10/342، تاريخ بغداد: 3/270( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: (2
( قػػاؿ عبػػد اهلل بػػف أحمػػد: "كػػاف أبػػي إذا رضػػي عػػف إنسػػاف، ككػػاف عنػػده ثقػػة حػػدث عنػػو كىػػك حػػي، فحػػدثنا عػػف (3

 (. 238/ 1عف ىيثـ... كشجاع كىـ أحياء"، )العمؿ كمعرفة الرجاؿ: الحكـ بف مكسى كىك حي، ك 
 . 6/220( إكماؿ تيذيب الكماؿ لميغك لىطام: (4
 . 6/220( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 . 259( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (6
 . 1/450( الثقات لمعجمي: (7
 . 4/379( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 103( تسمية مشايخ النسائي: (9

 . 6/451: ثقات ابف حباف( (10
 . 264( تقريب التيذيب: (11
 . 4/379( الجرح كالتعديؿ: (12
 . 190/ 2( المجمكع شرح الميذب: (13
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دَّثىنىا سىًعيده  :(1)قاؿ اإلماـ أبك داكدتخريج الحديث:  مَّاده، حى دَّثىنىا حى ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى حى

ٍف أىًبي نىعىامىةى  ، عى ٍيًرم  رى اٍلجي
ٍبدى المًَّو ٍبفى ميغىفَّؿو  ، أىفَّ (2) عى

: المَّييَـّ ًإنٍّي أىٍسأىليؾى اٍلقىٍصرى (3) ، سىًمعى اٍبنىوي يىقيكؿي

ٍذ ًبًو ًمفى  تىعىكَّ نَّةى، كى ، سىًؿ المَّوى اٍلجى : أىٍم بينىيَّ ٍمتييىا، فىقىاؿى نًَّة ًإذىا دىخى ، عىٍف يىًميًف اٍلجى النَّاًر، فىًإنٍّي  اأٍلىٍبيىضى

مَّـى -سيكؿى المًَّو سىًمٍعتي رى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًإنَّوي سىيىكيكفي ًفي ىىًذًه اٍَليمًَّة قىٍكـه يىٍعتىديكفى ًفي ": يىقيكؿي  -صى

   ".عىاءً الطَّييكًر كىالدُّ 

عف عفاف  ،بنحكه (5)في مصنفو كابف أبي شيبة ،(4)في سننو ماجوابف  أخرجوتخريج الحديث: 
يزيد بف  عف  ،بمثمو (6)في مسنده أحمدك  ،مرً يٍ رى الجي سعيد عف  ،حماد بف سممة عف ،بف مسمـ
 ،ةامى عى عف أبي نى كالرقاشي(  ،)الجريرمكبلىما  ،عف يزيد الرقاشي ،حماد بف سممةعف  ،ىاركف

 ،أبي الكليد الطيالسي مف طريؽ ،بمثمو (7)في صحيحو كأخرجو ابف حباف .ؿفَّ غى عف عبد اهلل بف مي 
 قاؿ ثـ  ،عف عبد اهلل بف مغفؿ ،يرخٍّ أبي العبلء بف الشٍّ  ،ريرمعف الج ،عف حماد بف سممة

يًر، كىأىًبي نىعىامىةى، فىالطًَّريقىاًف "ابف حباف:  ٍبًد المًَّو ٍبًف الشٍّخٍّ ٍف يىًزيدى ٍبًف عى ، عى ٍيًرم  رى بىرى اٍلجي سىًمعى ىىذىا اٍلخى
ًميعنا مىٍحفيكظىافً  ةن عف كمر  ،لحديث مرةن عف أبي نعامةأم أف الجريرم سمع ىذا ا قاؿ الباحث: ."جى

  ككبلىما محفكظ.  ،أبي العبلء
: (8)قاؿ العجمي ق(: 144)ت  ،أبك مسعكد البصرم ،مرً يٍ رى سعيد بف إياس الجي  :ركاة اإلسناد

 ،عدم أبي كابف ،المبارؾ كابف ،ىاركف بف يزيد :االختبلط في عنو ركل ،بأخرة كاختمط ،"ثقة

                                                

 . 24/96/ 1( سنف أبي داكد: (1
 . ( قيس بف عباية ، أبك نعامة الحنفى الرمانى(2
بف ربيعػة بػف عػدم بػف ذؤيػب بػف سػعد ( الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف مغفؿ بف عبد نىٍيـ بف عفيؼ بف أىٍسًحيـ (3

بف ًعدىاًد بف عثماف بف عمرك بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر، يكنى أبػا سػعيد، كقيػؿ: أبػك زيػاد، أمػو العيمػة 
بنت معاكية بف معاكية، مف مزينة، سكف البصرة، داره بيا بحضرة الجػامع، كػاف مػف البكػائيف، بػايع تحػت الشػجرة 

{ ]التكبػػة: بالحديبيػػة، فيػػو نزلػػت: }كى  ـٍ ػػا أىتىػػٍكؾى ًلػػتىٍحًممىيي مىػػى الَّػػًذيفى ًإذىا مى [ اآليػػة، تػػكفي بالبصػػرة فػػي آخػػر كاليػػة 92الى عى
 (. 1780/ 4معاكية سنة ستيف، كقيؿ: إحدل كستيف. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ: 

 . 2/1271/3864( سنف ابف ماجو: (4
 . 6/53/29411( مصنؼ ابف أبي شيبة: (5
 . 27/351/16796 ( مسند أحمد:(6
 . 15/166/6763( صحيح ابف حباف: (7
  .1/394( الثقات لمعجمي: (8
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ثقة اختمط قبؿ مكتو ": (1)قاؿ ابف حجرك  يختمط"، فيك الصغار ىؤالء مثؿ عنو ككؿ مف ركل
   ."بثبلث سنيف

  كباقي ركاة اإلسناد ثقات.  .مسمـضعفو  حديثو ىذا عف الجريرم كىك مما، (2)حماد بف سممة
 كركاية حماد عنو لـ تتميز، لكف ،الختبلط الجريرمإسناده ضعيؼ؛ لضعؼ  :درجة الحديث

  .فيصبح حسنان لغيره ،عة قاصرةتابعو يزيد الرقاشي متاب
سنادىا النسائي ركاية كفى: "(3)قاؿ اإلماـ النككم(: 17) رقـ حديث ًحيحه  كا  ٍيدو  عىفٍ  ،"صى  لىقىدٍ " :زى
مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  ـى  مىٍيوً ممى ع المَّوي  صى مَّ سى ؿً  ًفييىا يىٍقرىأي  -كى  . "آلمص الطكلييف ًبأىٍطكى

مىمىةى أىخٍ  :(4)قاؿ اإلماـ النسائي: نص الحديث مَّدي ٍبفي سى نىا ميحى ، عىٍف  ،بىرى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو : حى  قىاؿى
ٍيًد ٍبفى ثىاًبتو  ، عىٍف زى دٍّثي بىٍيًر ييحى ًد، أىنَّوي سىًمعى عيٍركىةى ٍبًف الز  ٍف أىًبي اأٍلىٍسكى اًرًث، عى ٍمًرك ٍبفي اٍلحى ، أىنَّوي قىاؿى عى

ٍبًد اٍلمىًمؾً  : يىا أىبىا عى ؟ قىاؿى أىتى  ،ًلمىٍركىافى نَّا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىرى ده، كىاً  ٍغًرًب ًبقيٍؿ ىيكى المَّوي أىحى . ٍقرىأي ًفي اٍلمى ـٍ : نىعى
ٍحميكفىةه  : فىمى قىاؿى
ـى -لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو "(5) مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى ًؿ الطُّكلىيىٍيفً  يىٍقرىأي ًفييىا -صى  (6)ًبأىٍطكى

 ". المص
 ،عف عركة بف الزبير ،مف طريؽ ابف أبي مميكة (7)في صحيحو البخارمأخرجو  يث:تخريج الحد

    ".  ...ما لؾ تقرأ في المغرب بقصار"قاؿ: قاؿ لي زيد بف ثابت:  ،عف مركاف بف الحكـ
   ألف ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

ٍقتً  النَّاسً  ـي أىٍعمى  أىنىا :قىاؿى  بىًشيرو  بف النعماف عف(: 18) رقـ حديث ةً  ىىًذهً  ًبكى ةً  ،الصَّبلى بلى  ًعشىاءً  صى
مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  كىافى " :اآٍلًخرىةً  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى قاؿ اإلماـ  ."ًلثىاًلثىةو  اٍلقىمىرً  ًلسيقيكطً  يصمييا -كى
كىاهي : "(8)النككم د أىبيك رى ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،دىاكي   ."صى
، عىٍف بىًشيًر  :(9)قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديث نص دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف أىًبي ًبٍشرو دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى

، عىًف الن ٍعمىاًف ٍبًف بىًشيرو  ًبيًب ٍبًف سىاًلـو ، عىٍف حى   بمثمو.  ٍبًف ثىاًبتو

                                                

 .51( انظر: التمييز لئلماـ مسمـ: (1
 (: 2حديث رقـ ) ( انظر (2
 . 29/ 3( المجمكع شرح الميذب: (3
 .169/989/ 2( سنف النسائي: (4
 المتعاض الشديد مف قصر صبلتو. ( كناية عف ا(5
 ( أم السكرة التي تبدأ ب)المص( أم سكرة األعراؼ. (6
 . 1/153/764( صحيح البخارم: (7
 . 56/ 3( المجمكع شرح الميذب: (8
 .114/419/ 1( سنف أبي داكد: (9
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في  كالدارمي ،أبي الشكارب عف عبد الممؾ بفبمثمو  (1)في سننوالترمذم  أخرجو تخريج الحديث:
عف أبي بشر  ،أبي عكانة عف كيحيي( ،)عبد الممؾكبلىما  ،عف يحيي بف حمادبمثمو  (2)سننو

. كأخرجو عف النعماف بف بشير ،عف حبيب بف سالـ ،عف بشير بف ثابت ،جعفر بف إياس
قىبىةى ٍبًف مىٍصقىمىةى مف طريؽ  (3)في سننو النسائي ىيشىيـً عف  (4)في مصنفو كابف أبي شيبة ،بنحكهرى
ىذه  :الباحثقاؿ  .عف حبيب بف سالـ بو كىشيـ( ،)رقبةكبلىما  "ليمة الثانية" :بمفظ ،بف بىشيرو 

ب بف سالـ؛ نص عمى حبي لـ يسمع مف ،ألف أبا بشر جعفر بف إياس اليشكرم ؛الطريؽ مرسمة
عف  ،عف بشير ،كدخرجو أبك داديثو ىذا الذم أكح ،(5)كضعؼ حديثو عنو ،ةذلؾ اإلماـ شعب

     مكصكالن. حبيب
كأبك  ،(6)أبك حاتـقاؿ  :مكلى النعماف بف بشير ككاتبو ،اَلنصارم سالـحبيب بف  :ركاة اإلسناد

كلحبيب بف سالـ ىذه : "(9)كقاؿ ابف عدم ،في الثقات (8)كذكره ابف حباف ،: "ثقة"(7)داكد
بؿ قد  ،في متكف أحاديثو حديث منكركليس  ،قد خكلؼ في أسانيدىا ،األحاديث التي أمميتيا لو

: "فيو (11)كقاؿ البخارم ،"ال بأس بو: "(10)قاؿ ابف حجرك  ،"اضطرب في أسانيد ما يركل عنو
  كباقي ركاة اإلسناد ثقات. حبيب بف سالـ ثقة.  قاؿ الباحث: ،نظر"

 ركاتو كميـ ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ًديثي (: 19) رقـ حديث ٍيرى  أىًبي حى مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  ةى ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى لىٍكًلى أىٍف أىشيؽَّ " :-كى

مىى اٍلميٍؤًمًنيفى  ـٍ ًبتىٍأًخيًر اٍلًعشىاءً  ،عى ىمىٍرتييي ًبالسّْكىاًؾ ًعٍندى كيؿّْ  ،َلى ةو  كى الى كىاهي : "(12)قاؿ اإلماـ النككم ."صى  رى
ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  داكد أبك   ."صى

                                                

 . 1/306/165( سنف الترمذم: (1
 . 2/774/1247( سنف الدارمي: (2
 . 1/264/528( سنف النسائي: (3
 . 1/290/3334( مصنؼ ابف أبي شيبة: (4
 . 5/7( انظر: تيذيب الكماؿ: (5
 . 3/102( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 107( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (7
 . 4/138: ثقات ابف حباف( (8
 . 3/315( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: (9

 . 151( تقريب التيذيب: (10
 . 2/318( التاريخ الكبير: (11
 . 56/ 3جمكع شرح الميذب: ( الم(12
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نىاًد، عىًف : (1)قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديثنص  ، عىٍف أىًبي الزٍّ ، عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو حى
ٍيرىةى، يىٍرفىعيوي،   بمثمو. اأٍلىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى

 ،مف طريؽ جعفر بف ربيعة ،دكف قصة العشاء (2)في صحيحو لبخارماأخرجو تخريج الحديث: 
دكف  ،بذكر السكاؾ (4)في سننو كالدارمي ،السكاؾ دكف ،كر العشاءبذ (3)في سننو ماجوكابف 
 ،الؾم مف طريؽ ،بدكف العشاء (5)في سننو كالنسائي ،بف عيينةمف طريؽ سفياف  ،العشاء

  .عبد اهلل بف ذككافعف أبي الزناد  ،مالؾ( ،ابف عيينة ،ثبلثتيـ )جعفر
  أبي سممة بف عبد الرحمف.طريؽ  مف ،دكف العشاءب (6)في سننو كالترمذم 
 ،سعيد المقبرممف طريؽ  ،فيو العشاء رى كً ذي ك  (8)في سننو ماجوكابف  (7)في سننو كالترمذم 
   .المقبرم( عف أبي ىريرة يرفعو ،أبك سممة ،عبد الرحمف بف ىرمز عرجاألثبلثتيـ )

 كميـ ثقات.  ركاتو ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
ٍيدً  ٍبفً  المَّوً  دً عىبٍ  عىفٍ (: 20) رقـ حديث ٍبدً  بف زى بٍّوً  عى اًرمٍّ  رى مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  أىمىرى  لىمَّا" :قىاؿى  اأٍلىٍنصى  صى
مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى كىاهي : "(9)قاؿ اإلماـ النككم "....ًلمنَّاس ًبوً  ًلييٍضرىبى  ؛ييٍعمىؿي  ًبالنَّاقيكسً  -كى د أىبيك رى  دىاكي

ًحيحو  ًبًإٍسنىادو   . "صى
دَّثىنىا  :(10)قاؿ اإلماـ أبك داكد: الحديثنص  ، حى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ، حى كرو الط كًسي  مَّدي ٍبفي مىٍنصي دَّثىنىا ميحى حى

مًَّد ٍبفً  ، عىٍف ميحى اًرًث التٍَّيًمي  ـى ٍبًف اٍلحى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىًني ميحى اؽى، حى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ٍبًد المًَّو أىًبي، عىٍف ميحى  عى
: لىمَّا أىمىرى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ٍيدو ٍبدي المًَّو ٍبفي زى دَّثىًني أىًبي عى : حى بًٍّو، قىاؿى ٍبًد رى ٍيًد ٍبًف عى مىٍيًو -ٍبًف زى مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ةً  ؛ًبالنَّاقيكًس ييٍعمىؿي  -كى ٍمًع الصَّبلى يىٍحًمؿي نىاقيكسنا  ،ؿه طىاؼى ًبي كىأىنىا نىاًئـه رىجي  ،ًلييٍضرىبى ًبًو ًلمنَّاًس ًلجى
مىا تىٍصنىعي ًبًو؟ فىقيٍمتي  : كى ؟ قىاؿى ٍبدى المًَّو أىتىًبيعي النَّاقيكسى : يىا عى ةً ًفي يىًدًه، فىقيٍمتي :  .: نىٍدعيك ًبًو ًإلىى الصَّبلى قىاؿى
: تى  : فىقىاؿى ؟ فىقيٍمتي لىوي: بىمىى، قىاؿى ٍيره ًمٍف ذىًلؾى مىى مىا ىيكى خى ، المَّوي أىفىبلى أىديل ؾى عى ، المَّوي أىٍكبىري : المَّوي أىٍكبىري قيكؿي

، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، أىٍشيىدي أىفَّ  ، المَّوي أىٍكبىري مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، أىٍكبىري ميحى
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93 

يَّ عى  مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، حى مىى أىٍشيىدي أىفَّ ميحى يَّ عى ًح، حى مىى اٍلفىبلى يَّ عى ًة، حى مىى الصَّبلى يَّ عى ًة، حى مىى الصَّبلى
، المَّوي أىكٍ  ًح، المَّوي أىٍكبىري ، الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي اٍلفىبلى : ثيَـّ اٍستىٍأخى  .بىري تىقيكؿي ًإذىا قىاؿى : كى ، ثيَـّ قىاؿى ٍيرى بىًعيدو رى عىنٍّي غى

ةى  يَّ  المَّوي  :أىقىٍمتى الصَّبلى مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، حى ، أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، أىٍشيىدي أىفَّ ميحى أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري
ةي، المَّوي أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري  ةي، قىٍد قىامىًت الصَّبلى ًح، قىٍد قىامىًت الصَّبلى مىى اٍلفىبلى يَّ عى ًة، حى مىى الصَّبلى الى ًإلىوى ، عى

، أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  .ًإالَّ المَّوي  مَّـى -فىمىمَّا أىٍصبىٍحتي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  ،ًبمىا رىأىٍيتي  تيوي ، فىأىٍخبىرٍ -صى ًإنَّيىا "فىقىاؿى
ؽّّ ًإٍف شى  ٍؤيىا حى ؿلىري ـٍ مىعى ًبالى ، فىٍمييؤىذٍّْف ًبًو، فى  ،اءى المَّوي، فىقي مىٍيًو مىا رىأىٍيتى ٍكتنا ًمٍنؾى فىأىٍلًؽ عى  ،"ًإنَّوي أىٍندىل صى

طَّاًب، كىىيكى  : فىسىًمعى ذىًلؾى عيمىري ٍبفي اٍلخى ذٍّفي ًبًو، قىاؿى ييؤى مىٍيًو، كى عىٍمتي أيٍلًقيًو عى ، فىجى ؿو  فىقيٍمتي مىعى ًببلى
سيكؿى ا ؽٍّ يىا رى : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى يىقيكؿي ر  ًردىاءىهي، كى رىجى يىجي ا ًفي بىٍيًتًو فىخى لمًَّو، لىقىٍد رىأىٍيتي ًمٍثؿى مى

مَّـى -رىأىل، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍمدي ": -صى            ". فىًممًَّو اٍلحى
في  كأحمد ،(2)في سننو كالدارمي ،مختصران  (1)في سننو الترمذمأخرجو  تخريج الحديث:

 ،ومف طريقكالدارمي  ،كالترمذم .لزىرمعف يعقكب بف إبراىيـ بف سعد ا بمثمو (3)مسنده
  ،عف أبيو
 ،ف سعدإبراىيـ ب)اني كبلىما رَّ محمد بف سممة الحى  مف طريؽ ،بمثمو (4)في سننو ماجوكابف 
 عف ابف إسحاؽ بو.  اني(رَّ كالحى 

قاؿ ابف  ق(: 120)ت  ،أبك عبد اهلل المدني ،محمد بف إبراىيـ بف الحارث التيمي ركاة اإلسناد:
ثقة إذا ركل عنو ثقة، رأيت عمى حديثو النكر،  ،مستقيـ الركاية ،ىك حسف الحديث: "(5)المديني

: (6)كقاؿ الذىبي ،"كأما ركاية أىؿ الككفة عف ابنو عنو فميس بشيء، ابنو ضعيؼ منكر الحديث
 قاؿ الباحث: ."ثقة لو أفراد: "(7)كقاؿ ابف حجر ،"كثقو الناس، كاحتج بو الشيخاف، كقفز القنطرة"

ال لضعفو  ،ركاية الضعفاء عنو ببسب ؛"لو أفراد" ابف حجر: كقكؿ ،محمد بف إبراىيـ التيمي ثقة
 ،عندما ذكر أف ركاية أىؿ الككفة عف ابنو عنو ضعيفة ،كىذا ظاىر في كبلـ ابف المديني ،ىك

 اتضح بأف سبب الضعؼ مف غيره. 
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 أبك كنيتو ،المدينة أىؿ مف المغازم، صاحب ،القرشي قيس بف اهلل عبد مكلى ،يسار بفمحمد بف إسحاؽ 
: "ال يزاؿ بالحجاز عمـ كثير ما داـ ىذا األحكؿ بيف أظيرىـ"، كقاؿ (1)قاؿ الزىرم :ىػ ( 150)ت  ،بكر
 ،ثقة "كاف :(4)فقاؿ مرةن  ،ابف معيف كاختمؼ فيو قكؿ ،ثقة": "(3)ابف سعد كقاؿ"، يفثمحد: "أمير ال(2)شعبة
، : ضعيؼ(7)كقاؿ مرةن  : "ليس بو بأس"،(6): "ثقة ليس بحجة"، كقاؿ مرةن (5)كقاؿ مرةن  ،الحديث" حسف ككاف
 ابف كتب في : "نظرت(9)أىؿ الكتاب، كقاؿ مرةن  كلـ يقبؿ ركايتو عف ،"ثقة: (8)ابف المدينيكقاؿ 
: "صحيح (10)صحيحيف"، كقاؿ مرةن  يككنا أف كيمكف ،حديثيف في إال عميو كجدت فما ،إسحاؽ

: "صدكؽ"، (13)كقاؿ أبك زرعة ،: "ثقة"(12)العجمي كقاؿ: "صالح كسط"، (11)ان الحديث"، كقاؿ أيض
أحد"، كقاؿ  فييا يشاركو ال ،ينفرد بيا ،: "ينبغي أف يككف لو ألؼ حديث(14)فقاؿ ،كمدحو البخارم

 فيو، وعنايت ككثرت العمـ، تىعىاىيد عمى ككاظب السنف، بعمـ اعتنى : "ىك ممف(15)ابف حباف
 غرائب كلو ،العمـ بحكر مف صدكقان  : "كاف(16)كاإلتقاف"، كقاؿ الذىبي صدؽال عمى ،لو وكجمع
كىل ما سعة في قاؿ ك  ،"جماعة صححو كقد ،حسفه  كحديثو ،بو االحتجاج في كاٍختيًمؼى  تيٍستىٍنكىر؛ رى

كقاؿ : "حسف الحديث"، (18)كقاؿ أحمد ،كالقدر" بالتشيع كرمي ،يدلس : "صدكؽ(17)ابف حجر
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فىيأخذي  ،: "كاف رجبلن يىٍشتىيي الحديث(2)كأنا أحتج بو"، كضعفو مرةن فقاؿ ،حديث: "صالح ال(1)أيضان 
: "إذا حدث عمف سمع منو (3)كيضعيا في كتبو"، كقاؿ محمد بف عبد اهلل بف نمير ،كتبى النَّاسً 
نما أي مف المعركفي ًتيى مف أنو يحدث عف المجيكليف أحاديث ف فيك حسف الحديث صدكؽ، كا 

كقد ذكره ابف  ،خاصةن عف الضعفاء" ،: "أكثر مف التدليس(4)أبك زرعة العراقيباطمة"، كقاؿ 
: "ال ييٍحتىجي بو"، (7): "ليس بالقكم"، كقاؿ الدارقطني(6)كقاؿ النسائي ،في الطبقة الرابعة (5)حجر

: "ليس عندم في الحديث بالقكم؛ ضعيؼ الحديث، يكتب حديثو"، كقاؿ (8)كقاؿ أبك حاتـ
    مف الدجاجمة"، ككذبو يحيي القطاف. : "دجاؿ(9)مالؾ
 ،أذكرىا عدة ألسباب ؛عؼضي  كقد ،صدكؽ حسف الحديث بف إسحاؽحمد م قاؿ الباحث:    

: قاؿ كالثاني: القدر عدـ قبكؿ ركايتو عف أىؿ الكتاب. اَلكؿ:: كأدافع عف اإلماـ إذا تكفر الدليؿ
 كقد ،عنو األخذ عمى العمـ أىؿ مف ءالكبرا أجمع قد ،رجؿ إسحاؽ : "ابف(10)أبك زرعة الدمشقي

ان  ذاكرت كقد لو؛ شياب ابف مدحةً  مع ،كخيران  صدقان  فرأكا ،أىؿ الحديث اختبره ٍيمى  بما يقكلو ديحي
 يطعنكف "كانكا :(11)لمقدر"، كقاؿ مصعب الزبيرم ىك إنما ،لمحديث ليس ذلؾ أف فرأل ،فيو مالؾه 
: "يشتيكف حديثو، ككاف يرمى بغير (12)يالحديث"، كقاؿ الجكزجان جنس غير مف بشيء عميو

أبعد  ككاف ،بالقدر يرمى إسحاؽ بف محمد : "كاف(13)كقد برأه منو ابف نمير فقاؿ ،نكعو مف البدع"
 ،فإذا كاف حديثو عف الثقات يقبؿ ،كتدليسو عف الضعفاء كالمجاىيؿ ،ركايتو كالثالث: منو". الناس

فقد برأه منو  ف رميو بالكذب مف قبؿ اإلماـ مالؾكأما عكتدليسو ال بد أف يصرح فيو بالسماع. 
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 تكمـ فمربما ،إسحاؽ ابف مف تناكلو مالؾ عف صح : "لك(1)فقاؿ إبراىيـ بف سعد الزىرم ،األئمة
 ينج ، كلـ-أم يطعنو في القدر فقط-كميا األمكر في يتيمو كال ،بشيء صاحبو فيرمي ،اإلنساف
 ،كحجة ببياف إال النحك ىذا في العمـ أىؿ يمتفت لـك  فييـ، الناس بعض كبلـ مف الناس مف كثير
 كسبعيف بضع منذ إسحاؽ ابف : "جالست(2)كحجة"، كقاؿ ابف عيينة ببرىاف إال تسقط عدالتيـ كلـ
 ،يجالسو لـ : "مالؾه (3)شيئان"، كقاؿ ابف المديني فيو يقكؿ كال ،المدينة أىؿ مف أحده  يتيمو كما سنة

فيككف األخذ بقكؿ ابف عيينة  ،كمالؾ لـ يجالسو ،كثقوكقد ابف عيينة فأعمـ الناس بو  ،كلـ يعرفو"
 ،كقد صرح في ىذا الحديث بالسماع ،كمنيـ مف صححو ،كحسنكه ،كقد قبؿ األئمة حديثو ،أكلى

 كباقي ركاة اإلسناد ثقات.  فزالت العمؿ. ،كركاه عف ثقة معركؼ
كىك صدكؽ  ،اد عمى ابف إسحاؽألف مدار اإلسن ؛حسف لذاتوإسناد الحديث  :درجة الحديث
       كلـ يتابع. ،حسف الحديث

ؿه  أيًمرى " :قىاؿى  أىنىسو  عف(: 21) رقـ حديث ييكًترى  ،اٍَلىذىافى  يىٍشفىعى  أىفٍ  :ًبالى قىامىةى  كى قاؿ اإلماـ  ."اإلًٍ
كىاهي " :(4)النككم ٍيفً  ًبًإٍسنىادىٍيفً  اٍلبىٍييىًقيُّ  رى ًحيحى  ".صى

نىا أىبيك طىاًىرو اٍلفىًقيوي أىٍخبى  :(5)البييقيقاؿ اإلماـ : نص الحديث ؿو اٍلبىزَّاري حد ،رى اًمًد ٍبفي ًببلى  ،ثنا أىبيك حى
فَّاؼي حد ،ثنا أىبيك اأٍلىٍزىىرً حد اًلده، عىٍف أىًبي حد ،ثنا عىٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي عىطىاءو اٍلخى بىةى ثنا خى ،  ،ًقبلى عىٍف أىنىسو

 بمثمو. 
خالد  عف ،عبد الكارث بف سعيد طريؽمف  (6)في صحيحو أخرجو البخارمتخريج الحديث: 

سماعيؿ بف عمية ،حماد بف زيد مف طريؽ (7)في صحيحو كمسمـ ،الحذاء أيكب  عف ،كا 
عف أنس بف  ،زيد الجرميعبد اهلل بف  عف أبي قبلبة ،بمثمو أيكب( ،)خالدكبلىما  ،السختياني

  مالؾ.
 ،ثقة فاضؿ: "(8)قاؿ ابف حجر ق(: 104)ت  ،زيد الجرميعبد الل بف أبك قالبة  :ركاة اإلسناد

  .(9) كلكنيا عف أنس متصمة ،الصحابة مرسمة بعضركايتو عف  :الباحثقاؿ  ."اإلرساؿ كثير
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 أشار  ،ثقة يرسؿ": (1)قاؿ ابف حجر .ازؿ البصرمنى خالد بف ميراف أبك المى  ىك ،خالد الحذاء
رسؿ عف الككفييف كما قاؿ ي :الباحثقاؿ  ".بف زيد إلى أف حفظو تغير لما قدـ مف الشاـحماد 
مف  ةن قدـ عمينا خالد قدم: "(3)فعبارة حماد بف زيد ،ا تغير حفظوكأم ،كحديثو بصرم ،(2)أحمد
  تدؿ عمى تغير خفيؼ.  ،فعبارة حماد بف زيد غير جازمة ،"فكأنما أنكرنا حفظو ،الشاـ

 ق(: 206)ت  ،بغداد نزيؿ ،البصرم ،مي مكالىـجٍ أبك نصر العً  ،اؼفَّ عبد الكىاب بف عطاء الخى 

صدكقنا  ،معركفنا ،كاف كثير الحديث: "(6)كقاؿ ابف سعد ،: "ثقة"(5)كالدارقطني ،(4)قاؿ ابف معيف

 ،: "ال بأس بو"(10)كابف عدم ،(9)كالنسائي ،(8)كابف نمير ،(7)كقاؿ ابف معيف أيضان  ،"إف شاء اهلل

: (14)كقاؿ مرةن  ،"صدكؽ: "(13)كقاؿ الذىبي ،في الثقات ،(12)كابف حباف ،(11)كذكره ابف شاىيف

: (16)كقاؿ عثماف بف أبي شيبة ،"ليس بالقكم عندىـ ،صدكؽ": (15)الساجيكقاؿ  ،"حسف الحديث"

بف اكاف مف أعمـ الناس بحديث : "(17)كقاؿ أحمد ،"ليس بكذاب، كلكف ليس ىك ممف يتكؿ عميو"

                                                

 . 191( تقريب التيذيب: (1
 . 171( انظر: جامع التحصيؿ: (2
 . 462ككاكب النيرات: ( انظر: ال(3
 . 1/150( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي: (4
 . 12/281( تاريخ بغداد: (5
 . 7/240( الطبقات الكبرل: (6
 . 12/276( تاريخ بغداد: (7
 .12/280( تاريخ بغداد: (8
 . 6/453( تيذيب التيذيب: (9

 . 6/517( الكامؿ في الضعفاء: (10
 . 167( تاريخ أسماء الثقات: (11
 . 7/133: ثقات ابف حباف( (12
 .2/681( ميزاف االعتداؿ: (13
 . 1/263( ديكاف الضعفاء: (14
 . 2/277( تاريخ بغداد: (15
 . 6/452( تيذيب التيذيب: (16
 . 18/512( تيذيب الكماؿ: (17
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كبةأبي  ككاف يعرفو  ،ب الخفاؼكاف يحيى بف سعيد حسف الرأم في عبد الكىا: "(1)كقاؿ ،"عىري

أعطاني  ،أف يحدثيـ بحديث ىشاـ الدستكائى اؼفَّ لما أراد الخى  :سمعتو يقكؿ....  معرفة قديمة

فضربت عمى أحاديث منيا، فحدثيـ، فكاف صحيح  ،انظر فيو، فنظرت فيو فقاؿ لي: ،كتابو

نما الثقة يحيى عبد الكىاب ثقة؟ قاؿ: تدرم ما ثقة؟ إ: "(2)كقاؿ لو المركذم مرةن  ،"الحديث

سمع  ،: "ليس بالقكم عندىـ(4)كقاؿ البخارم ،: "ضعيؼ الحديث مضطرب"(3)كقاؿ مرةن  ،"القطاف

كبةابف أبي  قاؿ:  ؟قيؿ لو: يحتج بو ،فقاؿ: يكتب حديثو ؟أيش حالوقيؿ لو: "ف ،"، كىك يحتمؿعىري

ركاه لثكر  فاؼ حديثان الخ ىأنكركا عمك  ،"إال أنو كاف يدلس عف ثكر كأقكاـ أحاديث مناكير ،أرجك

في فضؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-بف يزيد، عف مكحكؿ، عف كريب، عف ابف عباس، عف النبي 

كعبد الكىاب لـ يقؿ فيو:  ،: ىذا مكضكع(5)يقكؿ بف معيفافكاف  ،كما أنكركا عميو غيره ،العباس

ليسا  ،يزيد حديثيفركل عف ثكر بف " :(6)قاؿ أبك زرعةك َ،ة"كىك ثق ،حدثنا ثكر، كلعمو دلس فيو

 ،في فضؿ العباس أنكركا عميو حديثان  ،صدكؽ ربما أخطأ: "(7)قاؿ ابف حجرك  ،"مف حديث ثكر

بى أسألت " :(9)ابف أبي حاتـ قاؿك  ،: "ليس بالقكم"(8)كقاؿ النسائي أيضان  ،"دلسو عف ثكر :يقاؿ

في ابف أبي  ،حكمأك أبك زيد الن ،ىك أحب إليؾ :قمت .محمو الصدؽ ،يكتب حديثو :فقاؿ ،وعن

                                                

 . 355، 2/354ركاية عبد اهلل:  -( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(1
 . 18/511( تيذيب الكماؿ: (2
 . 2/681داؿ: ( ميزاف االعت(3
 . 92( الضعفاء الصغير: (4
 . 12/280( تاريخ بغداد: (5
 .72/ 6( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 368( تقريب التيذيب: (7
 . 68( الضعفاء كالمترككيف: (8
 . 72/ 6( الجرح كالتعديؿ: (9
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كبة كال  ،يكتب حديثو: "(1)كقاؿ الخميمي ،"كليس عندىـ بقكل الحديث ،عبد الكىاب :؟ فقاؿعىري

عبد  قاؿ الباحث: ".المسند شيئان  لـ يدخؿ أبي عنو في": (2)كقاؿ ابف أبي خيثمة ،"يحتج بو

   .بالسماعكقد صرح  ،(3)كىك مدلس مف الثالثة ،حسف الحديث الكىاب بف عطاء

 ،(4)قاؿ أبك حاتـ ق(: 263)ت  ،يع العبدم النيسابكرمنً أحمد بف اَلزىر بف مى  ،أبك اَلزىر

مىكٌٍّي ٍبف عبدافكقاؿ  ،: "صدكؽ"(5)كصالح جزرة
: اكتب  ،وسألت مسمـ ٍبف الحجاج عىن": (6) فىقىاؿى

ٍنوي  مف أىؿ " :(8)كقاؿ محمد بف يحيي الذىمي ،"كىذا رسـ مسمـ ًفي الثقات": (7)قاؿ الحاكـ ،"عى

ٍنوي  ،الصدؽ كاألمانة ىك ": (10)مرةن ، كقاؿ "ىك بإجماعيـ ثقة": (9)قاؿ الحاكـك  ،"نرل أف يكتب عى

 لقكؿ  ؛يتكىـ أف أبا األزىر فيو ليف اركل عنو يحيى بف يحيى، كلعؿ متكىمن  ،محدث عصره

يقصد أف ابف خزيمة عاب - أبي بكر بف إسحاؽ: حدثنا أبك األزىر، ككتبتو مف كتابو

 ؼَّ ألف أبا األزىر كي  ؛، كليس كما يتكىـ-ثـ حدثو مف كتابو ،أنو حدثو مف حفظو ،ميوع

نقؿ ابف إسحاؽ  ،ككاف ال يحفظ حديثو، فربما قرئ عميو في الكقت بعد الكقت ،هبصري 

ًديثصى  ،ًثقىة: "(11)كقاؿ الذىبي ،"سماعو منو ليذه العمة زَّاؽ ،احب حى  ،رىحؿ ًإلىى عبد الرَّ

ميٌ فىاٍنفىرد عىن نىاًقب عى ًديث ًفي مى  ،"اٍحتج ًبوً ك  ،ثَـّ عذره ،تكمـ ًفيًو اٍبف مًعيف ،وي ًبذىاؾى الحى

                                                

 . 1/252( اإلرشاد: (1
 . 12/279( تاريخ بغداد: (2
 . 41( طبقات المدلسيف: (3
 .2/41التعديؿ: ( الجرح ك (4
 . 1/258( تيذيب الكماؿ: (5
 . 5/70( تاريخ بغداد: (6
 . 1/258( تيذيب الكماؿ: (7
 .1/258تيذيب الكماؿ: ( (8
 . 15/ 1( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (9

 المصدر السابؽ نفسو.( (10
 . 44( الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ: (11
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 ،كقاؿ: "يخطئ" ،في الثقات (3)كذكره ابف حباف ،بو" : "ال بأس(2)كالدارقطني ،(1)كقاؿ النسائي

كقاؿ  ،"شبيو بصكرة أىؿ الصدؽ عند الناس، كقد ركل عنو الثقات مف الناس: "(4)كقاؿ ابف عدم

أحمد  قاؿ الباحث: ".فصار كتابو أثبت مف حفظو ،ثـ كبر ،كاف يحفظ ،صدكؽ: "(5)ابف حجر

في فضؿ عمي حدثو بو عبد الذم حديث ال أكًلن: :كسبب الطعف في أبي األزىر ،بف األزىر ثقة

مف قبؿ ابف أخ لو  ،خؿ ىذا الحديث في كتاب معمر دكف عممودٍ كقد أي  ،الرزاؽ منفردان عف معمر

  .(6)كال قدح ،كال لمعمر في ىذا ذنب ،كال ألبي األزىر ،كليس لعبد الرزاؽ ،عيشي

 (7)بف خزيمةا عميو ذلؾ ثـ لما كبر حدث مف كتابو فعاب ،فيحدث مف حفظو كاف يحفظثانيان: 
أف ذلؾ بسبب  عمىقد نص الحاكـ  ،: "ثنا أبك األزىر مف أصؿ كتابو"إذا حدث عنو قاؿككاف 

بؿ  ،إذا خاؼ مف حفظو ،مف كتابوالراكم ليس بجرح أف يحدث  حقيقة أنوذىاب بصره. كفي ال
أف المحدث ال يحدث إال مف كتاب، كما كاف  :فالكرع: "(8)الذىبي قاؿ ،ىك الكرع كاالحتياط

   كباقي ركاة اإلسناد ثقات. ."كيكصي بو إماـ المحدثيف أحمد بف حنبؿ ،يفعؿ
كقد تابعو  ،ككف عبد الكىاب بف عطاء حسف الحديثل ؛إسناد الحديث حسف لذاتو :درجة الحديث

   كاهلل أعمـ.  ،صحيح لغيرهالرتقي إلى في ،عبد الكارث بف سعيد
ٍف اٍبًف عيمىرى (: 22) رقـ حديث ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو " :قىاؿى  ،عى مىى عى مىٍيًو -إنَّمىا كىافى اٍَلىذىافي عى مَّى المَّوي عى صى
ـى  مَّ سى قىا -كى ةي  :غىٍيرى أىنَّوي يىقيكؿي  ،مىةي مىرَّةن مىرَّةن مىرَّتىٍيًف مىرَّتىٍيًف كىاإلًٍ الى ةي قىٍد قىامىٍت الصَّ الى قاؿ  ."قىٍد قىامىٍت الصَّ

كىاهي أىبيك داكد: "(9)اإلماـ النككم ًحيحو  ،رى  ".كىالنَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى

                                                

 . 79( تسمية مشايخ النسائي: (1
 . 1/13( تيذيب التيذيب: (2
 . 8/43( ثقات ابف حباف: (3
 . 1/318( الكامؿ في الضعفاء: (4
 . 77( تقريب التيذيب: (5
 .      82/ 1، ميزاف االعتداؿ: 66/ 5( انظر: تاريخ بغداد: (6
 . 1/13( تيذيب التيذيب: (7
 . 9/383، 421/ 8( سير أعبلـ النببلء: (8
 . 95/ 3( المجمكع شرح الميذب: (9
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دَّثىنى  :(1)أبك داكدقاؿ اإلماـ  :نص الحديث ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا حى ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى ا ميحى
دٍّثي عىٍف ميٍسًمـو أىًبي اٍلميثىنَّ  ، ييحى ٍعفىرو : "شيٍعبىةي، سىًمٍعتي أىبىا جى ، قىاؿى ًإنَّمىا كىافى اٍَلىذىافي ى، عىًف اٍبًف عيمىرى

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى ـى -عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى قىامىةي مى  ،مىرَّتىٍيًف مىرَّتىٍيفً  -صى ٍيرى أىنَّوي  ،مىرَّةن  رَّةن كىاإلًٍ :  غى يىقيكؿي
ٍأنىا، ثي  ضَّ قىامىةى تىكى ةي، فىًإذىا سىًمٍعنىا اإلًٍ الى ةي، قىٍد قىامىًت الصَّ الى ةً قىٍد قىامىًت الصَّ الى رىٍجنىا ًإلىى الصَّ      ."َـّ خى

 بو. ،شعبة عف ،يًصي  اٍلًمصٍّ حجاج  بمثمو مف طريؽ (2)في سننو النسائي أخرجوتخريج الحديث: 
 نافع بو. بنحكه مف طريؽ  (3)في مستخرجو أبك عكانةك 

 ،الككفي ،المؤذف ،أبك جعفر ،راف بف المثنىيٍ محمد بف إبراىيـ بف مسمـ بف مً  :ركاة اإلسناد
اسمو محمد بف  قاؿ الباحث: :ق(160-151)ت  ،كلجد جده ،كلجد أبيو ،كقد ينسب لجده

 ،رافيٍ كينسب إلى جد أبيو فيقاؿ: محمد بف مً  ،فيقاؿ: محمد بف مسمـكينسب إلى جده  ،إبراىيـ
كيركم عنو أبك  ،ركل عنو يحيى القطاف ،ليس بو بأس: "(5)كقاؿ مرةن  ،: "ثقة"(4)ابف معيفقاؿ 
كعنو  ،سمع سممة بف كييؿ كجماعة: "(7)كقاؿ الذىبي ،: "ال بأس بو"(6)كقاؿ الدارقطني ،"الكليد

لينو ابف  ،صدكؽ ،شيخ ليحيى القطاف : "(9)كقاؿ مرةن  ،"لـ يضعؼك  ،ةكجماع (8)افالطيالسي
 ،صدكؽ: "(11)كقاؿ ابف حجر ،كقاؿ: "كاف يخطئ" ،في الثقات (10)كذكره ابف حباف ،"ميدم
ليس لو مف الحديث إالَّ  : "(13)كقاؿ ابف عدم ،: "يكتب حديثو"(12)كقاؿ أبك حاتـ ،"ئيخط

: (14)الفبلسعمرك بف عمي كقاؿ  ،"يتبيف صدقو مف كذبوكمقدار ما لو مف الحديث ال  ،اليسير
كاىى : "(15)كقاؿ أبك زرعة ،"حاديث منكرة في السكاؾ كغيرهأركل عنو أبك داكد الطيالسي "

                                                

 . 141/510/ 1( سنف أبي داكد: (1
 . 2/20/668( سنف النسائي: (2
 . 1/274/959( مستخرج أبي عكانة: (3
 . 4/109ركاية الدكرم: -( تاريخ ابف معيف (4
 . 24/332( تيذيب الكماؿ: (5
 .9/17( تيذيب التيذيب: (6
 . 2/154( الكاشؼ: (7
 ي.( أبك الكليد الطيالسي، كأبك داكد الطيالس(8
 . 2/633( المغني في الضعفاء: (9

 . 7/371( ثقات ابف حباف: (10
 . 466( تقريب التيذيب: (11
 . 8/78( الجرح كالتعديؿ: (12
 . 7/485( الكامؿ في الضعفاء: (13
 . 9/17( تيذيب التيذيب: (14
 . 8/78( الجرح كالتعديؿ: (15
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كباقي ركاة  .صدكؽ حسف الحديث ،أبك جعفر المؤذف ،محمد بف إبراىيـ :الباحثقاؿ  ".الحديث
 اإلسناد ثقات. 
كبالمتابعة  ،ألف محمد بف إبراىيـ الككفي صدكؽ ؛سف لذاتوإسناد الحديث ح :درجة الحديث
          . صحيح لغيرهاليرتقي إلى 

ٍيفىةى  أىًبي عىفٍ (: 23) رقـ حديث ًلن  رىأىٍيتي " :قىاؿى  ،جيحى  ،نايي كىى  نايي ىى  ،فاه تتبعأ فجعمت ،ييؤىذّْفي  ًبالى
ًشمىاًلن  يىًميننا مىى :يىقيكؿ ،كى يَّ عى ةً  حى الى يَّ  ،الصَّ مىى حى حً  عى ًفي ًركىايىًة : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلفىالى كى

د ةً  :فىمىمَّا بىمىغى ) :أىًبي دىاكي الى مىى الصَّ حً  ،حىيَّ عى مىى اٍلفىالى يَّ عى ًشمىاًلن  ،حى ـٍ  ،لىكىل عينيقىوي يىًميننا كى لى كى
ًحيحه  ،(يىٍستىًدرٍ  ٍسنىاديهي صى  ".كىاً 

دَّثىنىا ميكسىى بٍ  :(2)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث دَّثىنىا قىٍيسه حى ، حى اًعيؿى ًبيًع، -في ًإٍسمى يىٍعًني اٍبفى الرَّ
ًميعنا عىٍف عىٍكًف ٍبًف أىبً  ، جى ًكيعه، عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا كى ، حى مىٍيمىافى اأٍلىٍنبىاًرم  مَّدي ٍبفي سي دَّثىنىا ميحى ٍيفىةى، ح كىحى ي جيحى

ٍف أىًبيوً  : أىتىٍيتي النًَّبيَّ (3)عى مَّى اهللي -، قىاؿى مَّـى صى سى مىٍيًو كى ٍمرىاءى ًمٍف أىدىـو  ،ًبمىكَّةى  - عى رىج  ،كىىيكى ًفي قيبَّةو حى فىخى
ؿه فىأىذَّفى  :  ،وي فىكيٍنتي أىتىتىبَّعي فىمى  ،ًببلى رىجى رىسيكؿي المًَّو "ىىاىينىا كىىىاىينىا، قىاؿى ـى -ثيَـّ خى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى  -صى
مَّةه  مىٍيًو حي ٍمرىاءي  كىعى اًنيىةه بي  ،حى كده يىمى قىاؿى ميكسىى- "ًقٍطًرمّّ  ري :  -كى رىجى ًإلىى اأٍلىٍبطىحً "قىاؿى الن خى فىأىذَّفى  ،رىأىٍيتي ًببلى
ـٍ يىٍستىًدٍر  :فىمىمَّا بىمىبى  لى ، كى ًشمىاالن ًح، لىكىل عينيقىوي يىًميننا كى مىى اٍلفىبلى يَّ عى ًة، حى مىى الصَّبلى يَّ عى  . "حى

 عف ،الفريابي عف محمد بف يكسؼ ،بنحكه (4)في صحيحو رمالبخا أخرجوتخريج الحديث: 
 كف بف أبي جحيفةعف عكبلىما  ،عمر بف أبي زائدة مف طريؽ (5)في صحيحو كمسمـ ،الثكرم
 بو. 

                                                

 .  104/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 143/520/ 1( سنف أبي داكد: (2
، مػػف بنػػي عػػامر بػػف صعصػػعة، سػػكف الككفػػة، (3 ٍيفىػػةى الس ػػكىاًئيٍّ حى ( ىػػك الصػػحابي الجميػػؿ كىػػب بػػف عبػػد اهلل، أبػػك جي

ميػًس، المتػاع الػذم كػاف فػي حربػو،  كاف عمى شرطة عمي بف أبي طالب، ككاف يقـك تحت منبػره، اسػتعممو عمػى خي
ميـ، كتكفي أبك جحيفة في كالية بشػر بػف مػركاف عمػى  ، كأبك جحيفة لـ يبمب-صمى اهلل عميو كسمـ-تكفي النبي  الحي

، معرفػة الصػحابة ألبػػي 80ق". ) انظػػر: مشػاىير عممػاء األمصػار البػػف حبػاف:  64الككفػة، أم مػا يقػارب سػنة "
 (. 6/491، اإلصابة البف حجر: 2722/ 5نعيـ: 

 . 1/129/634( صحيح البخارم: (4
 . 1/360/503( صحيح مسمـ: (5
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 ،(1)شعبةأثنى عميو  ،ق( 167)ت  ،أبك محمد الككفي ،األسدم بف الربيعقيس  :ركاة اإلسناد

قيس مف قبؿ ابنو، كاف ابنو يأخذ أحاديث  يى تً إنما أي ": (3)الطيالسي كقاؿ أبك داكد ،(2)كابف عيينة

 ،الناس يضعفكنو: "(4)كقاؿ العجمي ،"كتاب قيس، كال يعرؼ الشيخ ذلؾ جً رى الناس، فيدخميا في في 

 ،إف ابنو أفسد عميو كتبو بوخره :كيقاؿ ،اصدكقن  ،ككاف معركفا بالحديث ،ككاف شعبة يركم عنو

ما اآلف أك  ،عيدم بو كال ينشط الناس في الركاية عنو: "(5)حاتـ كقاؿ أبك ،"فترؾ الناس حديثو

صدكؽ : "(6)كقاؿ الذىبي ،"كال يحتج بو ،يكتب حديثو ،كليس بقكم ،كمحمو الصدؽ ،حمىأراه أف

كأدخؿ عميو ابنو ما ليس  ،تغير لما كبر ،صدكؽ" :(7)كقاؿ ابف حجر ،"الحفظ يءفي نفسو، س

 ،(10)كيعضعفو ك ك  ،ال يرضاه (9)يحيي القطافكاف ك  ،(8)ميدمكتركو ابف  ،"فحدث بو ،مف حديثو

ضعيؼ  ،كؽ في نفسو كدينوقيس بف الربيع صد قاؿ الباحث: : "ليس بشيء".(11)ابف معيفكقاؿ 

 حدان أما رأيت " :الطيالسي بي الكليدأل (12)الفبلس عمرك بف عميقكؿ  ،كمما يؤكد ذلؾ ،الحديث

 . "-عزكجؿ- كاف ممف يخاؼ اهلل نو كاهللإ :في قيس منؾ، قاؿ حسف رأيان أ

                                                

 . 7/96كالتعديؿ: ( الجرح (1
 . 7/97( الجرح كالتعديؿ: (2
 . 115( الضعفاء الصغير لمبخارم: (3
 .  8/395، كىك مف زيادات ابف حجر، كانظر: تيذيب التيذيب: 2/220( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (4
   .98، 97/ 7( الجرح كالتعديؿ: (5
 . 3/393( ميزاف االعتداؿ: (6
 . 457( تقريب التيذيب: (7
 . 97/ 7( الجرح كالتعديؿ: (8
 المصدر السابؽ نفسو.( (9

 .115( الضعفاء الصغير لمبخارم: (10
 . 117( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (11
 . 97/ 7( الجرح كالتعديؿ: (12
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 ، (1)قاؿ مسممة بف القاسـ األندلسي ق(: 234)ت  ،أبك ىاركف ،محمد بف سميماف اَلنبارم
محمد بف سميماف  :الباحثقاؿ  ."صدكؽ": (3)قاؿ ابف حجرك  ،: "ثقة"(2)كالخطيب البغدادم

كذلؾ لـ يتكمـ فيو أحد ك  ،(4)كىك ال يركم إال عف ثقة ،ركل عنو بقي بف مخمد ،األنبارم ثقة
 بجرح. 

أم - عف الثكرم ،عف ككيع ،الذم يركيو أبك داكد عف األنبارم إسناد الحديث :درجة الحديث
 عف  ،الذم ركاه عف مكسى بف إسماعيؿ كاإلسناد األكؿ ،ركاتو ثقات ،صحيح لذاتو -الثاني

يرتقي إلى  ،د الثانياإلسنا كبالمتابعة مف ،ضعؼ قيس بف الربيعبسبب  ؛ضعيؼ قيس بف الربيع
           كالثاني نازؿ. ،عممان أف اإلسناد األكؿ عاؿو  ،يرهحسف لغال

مَّـى -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  ،عىٍف اٍبًف عيمىرى (: 24) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى  :أىٍك قىاؿى  -صى
ـٍ ثىٍكبىافً " :عيمىري  ًدكي ؿّْ ًفيًيمىا ،إذىا كىافى ًَلىحى ـٍ يىكيٍف إًلَّ ثىٍكبه كىاًحده فىٍميىتًَّزرٍ فى  ،فىٍمييصى ًبًو كىًلى يىٍشتىًمٍؿ  ،ًإٍف لى

اٍشًتمىاؿى 
كىاهي : "(6)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍليىييكدً  (5) د أىبيك رى ٍسنىاديهي ك  ،دىاكي ًحيحه  ا   ."صى

مَّ  :(7)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث دَّثىنىا حى ، حى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي ، حى ٍف أىي كبى ، عى ٍيدو ادي ٍبفي زى
ًف اٍبًف عيمىرى  ، عى ٍف نىاًفعو   بمثمو.  عى

في  كابف حباف ،بنحكه مف طريؽ ابف جريج (8)في مسنده أحمد أخرجوتخريج الحديث: 
عف ابف  ،عف نافع برم(كالعن ،ابف جريج) كبلىما ،مختصران مف طريؽ تكبة العنبرم (9)صحيحو

 .ؼكالكق بالشؾ بيف الرفع ،عمر

                                                

 .   9/203( تيذيب التيذيب: (1
 .2/387( انظر: تاريخ بغداد: (2
 . 482( تقريب التيذيب: (3
 .32/ 1كماؿ: ( انظر: إكماؿ تيذيب ال(4
سػبالو  اًلٍشًتمىاؿ:( (5 "افتعػاؿ مػف الشػممة، كىػك كسػاء يتغطػى بػو كيتمفػؼ فيػو، كالمنيػى عنػو ىػك التجمػؿ بػالثكب كا 

 (.  2/501مف غير أف يرفع طرفو" )النياية في غريب الحديث، البف األثير: 
 .  173/ 3( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 172/635/ 1( سنف أبي داكد: (7
 .10/424/6356ند أحمد: ( مس(8
 .4/613/1713( صحيح ابف حباف: (9
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في معاني  كالطحاكم ،يانيتى خٍ مف طريؽ أيكب السَّ  (1)كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو 

ثبلثتيـ  ،مف طريؽ عمر بف نافع (3)كالطبراني في األكسط ،مف طريؽ مكسى بف عقبة (2)اآلثار

: (4)قاؿ عمر بف نافعك  ،دكف الشؾ ،عف ابف عمر مرفكعان  ،ابف نافع( عف نافع ،مكسى ،)أيكب

 ".-صمى اهلل عميو كسمـ-إال عف النبي ال أعممو "

كلكنو  ،نافعفيك مف  ،في الرفع كالكقؼكأما الشؾ  .إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
   .(5)كاهلل أعمـ ،فالراجح ىك المرفكع ،ؾليس فييا الش ،ركم عنو مف طرؽ صحيحة

مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  :قىاؿى  ،سىًعيدو  أىًبي عىفٍ (: 25) رقـ حديث مىٍيوً  وي المَّ  صى مَّـى  عى سى ـً  إٍزرىةي " :-كى  اٍلميٍسًم
رىجى  كىًلى  ،السَّاؽً  ًنٍصؼً  إلىى نىاحى  ًلى  :قىاؿى  أىكٍ - حى بىٍيفى  بىٍينىوي  ًفيمىا -جي  ًمفٍ  أىٍسفىؿى  كىافى  مىا ،اٍلكىٍعبىٍيفً  كى

مىفٍ  ،النَّارى  ًفي فىييكى  اٍلكىٍعبىٍيفً  رَّ  كى كىاهي ": (6)قاؿ اإلماـ النككم ."إلىٍيوً  المَّوي  يىٍنظيرٍ  لىـٍ  بىطىرنا إزىارىهي  جى  أىبيك رى
د ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  دىاكي   ."صى

ٍبًد  :(7)قاؿ اإلماـ أبك داكد: نص الحديث ًء ٍبًف عى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىًف اٍلعىبلى ، حى ٍفصي ٍبفي عيمىرى دَّثىنىا حى حى
دٍ  : سىأىٍلتي أىبىا سىًعيدو اٍلخي ٍف أىًبيًو، قىاؿى  بمثمو. ًرمَّ عىًف اإًلزىارً الرٍَّحمىًف، عى

 (9)في المكطأ كمالؾ ،بنحكه مف طريؽ ابف عيينة (8)في سننو ماجوابف  أخرجوتخريج الحديث: 
يقً رى الحي بف يعقكب عف العبلء بف عبد الرحمف  (كمالؾ ،ابف عيينة) كبلىما ،بمثمو

 ،عف أبيو ،(10)
 (12)في مسندهكأحمد  ،األعمش مف طريؽ بنحكه (11)في سننو ماجوكابف . الخدرم عف أبي سعيد

                                                

 .376/766/ 1( صحيح ابف خزيمة: (1
 .377/2218/ 1( شرح معاني اآلثار: (2
 .127/7062/ 7( المعجـ األكسط: (3
 ( المصدر السابؽ نفسو. (4
 . 3/200( انظر: صحيح سنف أبي داكد لؤللباني: (5
 .  178/ 3( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 59/4093/ 4( سنف أبي داكد: (7
 . 2/1183/3573( سنف ابف ماجو: (8
 . 2/914/12( مكطأ مالؾ: (9

رىًقي:( (10 يىينىة" )التاريخ الكبير:  الحي قىة مف جي رى قىة، كحي رى  (. 6/508قاؿ اإلماـ البخارم: "مىكلىى حي
 . 2/1182/3570( سنف ابف ماجو: (11
 . 17/449/11352( مسند أحمد: (12
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عف  ،فيكٍ عف عطية العى  فراس( ،)األعمشكبلىما  ،بف يحيي اليمداني فراسمختصران مف طريؽ 
   الخدرم.  أبي سعيد

: (1)ق( 132)ت  ،المدني ،ؿبٍ أبك شً  ،يقً رى بف يعقكب الحي  العالء بف عبد الرحمف ركاة اإلسناد:
 ،: "ثقة"(5)كالعجمي ،(4)كالترمذم ،(3)أحمد كقاؿ ،"تان كاف ثقة كثير الحديث ثب: "(2)قاؿ ابف سعد
: "كاف (8)في المشاىيركقاؿ  ،في الثقات (7)كذكره ابف حباف ،: "ليس بو بأس"(6)كقاؿ النسائي

ركل : "صالح .... (10)كقاؿ أبك حاتـ ،"صدكؽ ربما كىـ: "(9)كقاؿ ابف حجر ،ربما كىـ" ،متقنان 
كقاؿ  ،"قكل ما يككفأليس ىك ب: "(11)كقاؿ أبك زرعة ،"شياءأنكر مف حديثو أنا أك  ،عنو الثقات
 يركييا ،خ، عف أبيو، عف أبي ىريرةكلمعبلء بف عبد الرحمف نس"ليس بالقكم ....  :(12)ابف عدم
 ،"ؤىـكمالؾ، كابف جريج كنظرا ،شعبة وكقد ركل عن ،كما أرل بحديثو بأسان  ،الثقاتي  عف العبلءً 

فقد ركل عنو  ،العبلء بف عبد الرحمف ثقة :الباحثقاؿ  ."بحجة ليس حديثو: "(13)كقاؿ ابف معيف
 كاحتج بو مسمـ في صحيحو.  ،كشعبة ،كالسفياناف ،مالؾ :منيـ ،جمع مف األئمة
        ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتو :درجة الحديث

مىيٍ -أىفَّ النًَّبيَّ  ،عف سيؿ بف أبى حثمة لى كً ري (: 26) رقـ حديث مَّى المَّوي عى مَّـى صى سى : " -ًو كى ًإذىا قىاؿى
تىوي  الى ـٍ ًإلىى سيٍترىةو، فىٍميىٍدفي ًمٍنيىا، ًلى يىٍقطىًع الشٍَّيطىافي صى ديكي مَّى أىحى كىاهي " :(14)قاؿ اإلماـ النككم ."صى رى

د ًحيحو  ،أىبيك دىاكي  ". كىالنَّسىاًئيّْ ًبًإٍسنىادو صى

                                                

 . 6/508التاريخ الكبير: ( (1
 . 5/420ط العممية:  –( الطبقات الكبرل (2
 . 6/357( الجرح كالتعديؿ: (3
 . 8/187( تيذيب التيذيب: (4
 .1/343( الثقات لمعجمي: (5
 . 22/523( تيذيب الكماؿ: (6
 . 5/247( ثقات ابف حباف: (7
 . 131( مشاىير عمماء األمصار: (8
 . 435( تقريب التيذيب: (9

 . 358، 6/357( الجرح كالتعديؿ: (10
 . 6/358( الجرح كالتعديؿ: (11
 ، 374 -6/372( الكامؿ في الضعفاء: (12
 . 6/357( الجرح كالتعديؿ: (13
 . 245، 244/ 3( المجمكع شرح الميذب: (14
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مَّ : (1): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا ميحى ، ححى نىا سيٍفيىافي ، أىٍخبىرى بَّاًح ٍبًف سيٍفيىافى   (2)دي ٍبفي الصَّ
، عىٍف صى  دَّثىنىا سيٍفيىافي اًمدي ٍبفي يىٍحيىى، كىاٍبفي السٍَّرًح، قىاليكا: حى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىحى ٍفكىافى ٍبًف كىحى

، عىٍف سىٍيًؿ بٍ  بىٍيرو ، عىٍف نىاًفًع ٍبًف جي مىٍيـو ٍثمىةى، بمثمو. سي  ًف أىًبي حى
سحاؽ بف  ،(3)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث:  عف عمي بف حيٍجر كا 

 عف سفياف بف عيينة بو.   ،ثبلثتيـ بمثمو (4)كأحمد في مسنده ،منصكر
رىائى ركاة اإلسناد: ٍرجى أبك جعفر التاجر  (5)محمد بف الصباح بف سفياف الجى

أبك  كقاؿ  ،: "ليس بو بأس"(7)كقاؿ ابف معيف ،ثقة": "(6)قاؿ أبك زرعة :ق(240)ت
 ،: "صدكؽ"(10)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (9)كذكره ابف حباف ،: "صالح الحديث"(8)حاتـ

قاؿ  .كلـ يذكره بعده بسكء" ،: "أنكر عميو ابف معيف حديثان كاحدان (11)كقاؿ يعقكب بف شيبة
      محمد بف الصباح صدكؽ.  الباحث:

أبك الحسف ابف أبي  ،ىك عثماف بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي :ي شيبةعثماف بف أب
كلو  ،قاؿ ابف حجر: "ثقة حافظ شيير لكف ،متفؽ عمى تكثيقو ،ق( 239شيبة الككفي )ت 

ألف اإلماـ أحمد تعقبو في بعض أحاديثو  ؛قكؿ الحافظ: "لو أكىاـ" كذلؾ قاؿ الباحث: .(12)أكىاـ"
كما مف أحد مف الثقات إال " فقاؿ: (13)اعتذر لو الخطيب البغدادم قاؿ عنيا مكضكعة، ثـ

 . "كيخطئ
                                                

 . 185/695/ 1( سنف أبي داكد: (1
ف لمتحكيػػؿ بػػيف األسػػانيد، إذا أراد أف ( تعػػرؼ لػػدل أىػػؿ الحػػديث بحػػاء التحكيػػؿ، أم التػػي يسػػتخدميا المحػػدثك (2

 يركم المتف الكاحد بأكثر مف إسناد، أك عف أكثر مف شيخ. 
 . 2/62/748( سنف النسائي: (3
 . 26/9/16090( مسند أحمد: (4
رىائػػى: بػػالراء السػػاكنة بػػيف الجيمػػيف المفتػػكحتيف كراء أخػػرل بعػػدىا، ىػػذه النسػػبة الػػى جرجرايػػا، كىػػي بمػػدة (5 ٍرجى ( الجى
بة مف الدجمة، بيف بغداد ككاسط، كالمنتسب إلييا جماعة مف أىؿ العمػـ، مػنيـ أبػك جعفػر محمػد بػف صػباح بػف قري

 (. 3/240سفياف ابف أبى سفياف الجرجرائى، مكلى عمر بف عبد العزيز)انظر: األنساب لمسمعاني: 
 . 7/289( الجرح كالتعديؿ: (6
 .  1/84ركاية ابف محرز:  -( تاريخ ابف معيف (7
 . 7/289( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 9/103( ثقات ابف حباف: (9

 . 484( تقريب التيذيب: (10
 .  3/345( انظر: تاريخ بغداد: (11
 . 368( تقريب التيذيب: (12
  .287 -11/284( انظر: تاريخ بغداد، (13
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 ألف ركاتو كميـ ثقات.          ؛إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
فىعىوي (: 27) رقـ حديث ٍف اٍبًف عىبَّاسو رى اًئضي كىاٍلكىٍمبي " :عى ٍرأىةي اٍلحى ةى اٍلمى الى قاؿ اإلماـ  ."يىٍقطىعي الصَّ
كىاهي " :(1)النككم ًحيحو  رى د ًبًإٍسنىادو صى  ". أىبيك دىاكي

:  :(2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا قىتىادىةي، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف شيٍعبىةى، حى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى
ًف اٍبًف عىبَّاسو  دٍّثي عى ، ييحى ٍيدو اًبرى ٍبفى زى فىعىوي شيٍعبىةي  -سىًمٍعتي جى : " -رى اًئضي  يىٍقطىعي قىاؿى ٍرأىةي اٍلحى ةى اٍلمى الى الصَّ

مىى اٍبًف كىاٍلكىٍمبي  ، عى ٍيدو اًبًر ٍبًف زى قىفىوي سىًعيده، كىًىشىاـه، كىىىمَّاـه، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف جى دى: كى "، قىاؿى أىبيك دىاكي
          . بَّاسو  عى
عف  ،لقطافعف يحيي ا ،عف عمرك بف عمي الفبلس (3)أخرجو النسائي في سننو تخريج الحديث:

قاؿ: قمت لجابر بف زيد األزدم: ما يقطع الصبلة؟ فقاؿ كاف ابف عباس يقكؿ:  ،عف قتادة ،شعبة
عف  (4)كابف ماجة في سننو ،ثـ قاؿ النسائي: "قاؿ يحيي: رفعو شعبة" ،"المرأة الحائض كالكمب"

عف  ،عف ابف عباس ،عف جابر األزدم ،عف قتادة ،عف شعبة ،عف يحيي ،أبي بكر بف خبلد
عف شعبة  ،عف يحيي (5)كأحمد في مسنده ،"الكمب األسكد" :بمفظ -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 

 قاؿ يحيي: "رفعو شعبة".       ،عف ابف عباس مكقكفان  ،عف جابر ،عف قتادة
أف الحديث اختمؼ فيو بيف  :تبيف لنا مف كبلـ األئمة ،مف خبلؿ التخريجقاؿ الباحث:  

كىماـ بف يحيي  ،كىشاـ الدستكائي ،ككقفو سعيد بف أبي عركبة ،عو شعبةحيث رف ،الرفع كالكقؼ
أخاؼ أف : "سألت أبي عف ىذا الحديث؛ فقاؿ: قاؿ يحيي القطاف: (6)قاؿ ابف أبي حاتـ .العىٍكًذم

ف كاف المصنؼ : "(7)كقاؿ األلباني ،"فقاؿ أبك حاتـ: ىك صحيح عندم -أم شعبة–يككف كىـ  كا 
كال " ابف عباس فع ،عف جابر بف زيد ،"كقفو سعيد كىشاـ كىماـ عف قتادةقد غمزه بقكلو عقبو: 

 ".   يعمو؛ فإف شعبة ثقة حجة حافظ؛ كقد زاد عمييـ الرفع، فيي زيادة مقبكلة
 ألف ركاتو كميـ أئمة ثقات.     ؛إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

                                                

 . 250/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 1/187/703( سنف أبي داكد: (2
 . 2/64/751( سنف النسائي: (3
 . 1/305/949( سنف ابف ماجة: (4
 . 5/293/3241( مسند أحمد: (5
 . 2/579/606( عمؿ ابف أبي حاتـ: (6
 . 3/289( صحيح سنف أبي داكد لؤللباني: (7
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ًميا (: 28) رقـ حديث ًكمى عىٍف عى مَّى المَّ -فَّ النًَّبيَّ أ ،ري مَّـى صى سى مىٍيًو كى : " -وي عى الًة قىاؿى ًمٍفتىاحي الصَّ
ـي  تىٍحًميمييىا التٍَّسًمي ، كى تىٍحًريمييىا التٍَّكًبيري كءي، كى ضي د" :(1)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلكي كىاهي أىبيك دىاكي كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،رى

ٍيريىيمىا  ".   ًبًإٍسنىادو صحيح ،كىغى
، عىًف  :(2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ًكيعه، عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا كى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى حى

ًميا بمثمو.  نىًفيًَّة، عىٍف عى مًَّد اٍبًف اٍلحى ، عىٍف ميحى ًقيؿو  اٍبًف عى
كمحمكد بف  ،كىناد بف السرم ،عف قتيبة بف سعيد (3)أخرجو الترمذم في سننوتخريج الحديث: 

عف محمد بف  (4)كالدارمي في سننو ،عف ابف ميدم ،كعف محمد بف بشار ،عف ككيع ،غىٍيبلف
بمثمو  -كابف ميدم ،كالضبي ،ككيع–ثبلثتيـ  ،عف ابف ميدم( 5)كأحمد في مسنده ،يبً يكسؼ الضَّ 

 عف سفياف الثكرم بو. 
ٍيًر ٍبًف أىًبي فىاًختىةى، عىٍف أى  ،مف طريؽ الثكرم (6)كأخرجو أبك نعيـ في الحمية  -ًبيًو عف ثيكى

، بمثمو.-سعيد بف عبلقة ًميا  ، عىٍف عى
ًقيؿ  ركاة اإلسناد:   ،أبك محمد المدني ،بف أبي طالب الياشميعبد الل بف محمد بف عى

: "صدكؽ، كقد تكمـ فيو (8)الترمذم كقاؿ ،: "ثقة جائز الحديث"(7)قاؿ العجمي :ق(140)ت بعد
ؿ يقكؿ: كاف أحمد بف حنبؿ، كسمعت محمد بف إسماعي ،بعض أىؿ العمـ مف قبؿ حفظو

سحاؽ بف إبراىيـ، كالحميدم يحتجكف بحديثو كقاؿ  ،قاؿ محمد: كىك مقارب الحديث" .كا 
 ،كالناس يختمفكف عميو" ،كابف ميدم يحدثاف عف ابف عقيؿ ،: "سمعت يحيى القطاف(9)الفبلس

: (11)الذىبي كقاؿ ،: "ركل عنو جماعة مف المعركفيف الثقات، كيكتب حديثو"(10)كقاؿ ابف عدم
قاؿ ك  ،كيقاؿ: تغير بأخرة" ،: "صدكؽ في حديثو ليف(12)كقاؿ ابف حجر ،"حديثو في مرتبة الحسف"

                                                

 . 289/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 .  1/167/618( سنف أبي داكد: (2
 . 1/8/3( سنف الترمذم: (3
 . 1/539/714( سنف الدارمي: (4
 . 2/322/1072( مسند أحمد: (5
 . 7/124( حمية األكلياء: (6
 . 2/57( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (7
 . 1/8( سنف الترمذم: (8
 .5/154( الجرح كالتعديؿ: (9

 . 5/209( الكامؿ في الضعفاء: (10
 . 2/485( ميزاف االعتداؿ: (11
 . 321( تقريب التيذيب: (12
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كال ممف يحتج  ،: "ليف الحديث، ليس بالقكم(2)كقاؿ أبك حاتـ ،: "في حفظو شيء"(1)ابف عيينة
كقاؿ  ،كؿ أمره" : "ضعيؼ في(4)كقاؿ مرةن  ،: "ليس بذاؾ"(3)كقاؿ ابف معيف ،يكتب حديثو" ،بحديثو

كقاؿ ابف  ،لسكء حفظو" ،: "ال أحتج بو(6)كقاؿ ابف خزيمة ،: "كاف ضعيفان"(5)ابف المديني
فمما كثر  ،ككاف يحدث عف التكىـ فيجيء بالخبر عمى غير سننو ،: "كاف ردمء الحفظ(7)حباف

ء ابف عقيؿ ضعيؼ لسك  قاؿ الباحث: ،كاالحتجاج بضدىا" ،ذلؾ في أخباره كجب مجانبتيا
 حفظو.

 كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره.   ،لسكء حفظ ابف عقيؿ ؛إسناد الحديث ضعيؼ درجة الحديث:

ٍجرو (: 29) رقـ حديث ةى رىسيكًؿ المًَّو  ،كىعىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي بلى ىٍنظيرىفَّ إلىى صى : ألى : قيٍمتي مَّى المَّوي -قىاؿى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مٍّي -عى ـى رىسيكؿي المَّ " ؟كىٍيؼى ييصى ـى -ًو فىقىا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ،فىكىبَّرى  ،فىاٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةى  -صى

اذىل أيذينىٍيوً  تَّى حى مىى ظىٍيًر كىفًّْو اٍلييٍسرىل ،فىرىفىعى يىدىهي حى عى يىدىهي اٍلييٍمنىى عى ضى  ."كىالسَّاًعدً  ،كىالرٍُّسغً  ،ثيَـّ كى
د بً " :(8)قاؿ اإلماـ النككم كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحو رى  ". ًإٍسنىادو صى

اًصـً ٍبًف  :(9): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ًؿ، عىٍف عى دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي اٍلميفىضَّ دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى
ٍجرو بمثمو.  ٍف أىًبيًو، عىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي ، عى  كيمىٍيبو

عف كائؿ بف  ،بنحكه مف طريؽ كائؿ بف عمقمة( 10)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 
  . ٍجرو        حي

الككفة ثـ  ،ذكره ابف سعد في تابعي ،كالد عاصـ الجرمي كيمىٍيب بف شياب ركاة اإلسناد:
كقاؿ  ،كيحتجكف بو" ،: "كاف ثقة كثير الحديث... رأيتيـ يستحسنكف حديثو(11)قاؿ

                                                

  .5/154( الجرح كالتعديؿ: (1
 ( المصدر السابؽ نفسو. (2
 ( المصدر السابؽ نفسو.(3
 ( المصدر السابؽ نفسو.(4
 .  88( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: (5
 . 16/84( تيذيب الكماؿ: (6
 . 2/3( المجركحكف: (7
 . 312/ 3( المجمكع شرح الميذب: (8
 .   1/193/726( سنف أبي داكد: (9

  .1/301/401( صحيح مسمـ: (10
 . 6/123صادر: -( الطبقات الكبرل (11
 . 7/229( التاريخ الكبير: (12
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: (2)كقاؿ أبك زرعة ،ثقة" : "تابعي(1)كقاؿ العجمي ،-أم في تابعي الككفة-"يعد في الككفييف" 
 -صمى اهلل عميو كسمـ-: "ركل عف النبي (3)كقاؿ أبك حاتـ ،ثقة" -أم تابعي ككفي–"ككفي 
 األنصار.عف رجؿ مف  ،عف أبيو ،إنما يركيو الناس عف عاصـ بف كميب ،كلـ يدركو ،مرسبلن 

في  (4)"كذكره ابف حباف ،ككائؿ ابف حجر ،ذر كأبى ،كسعد ،كعمى ،كركل كميب عف عمر
كقاؿ  ،إف لو صحبة" :قاؿ: "يقاؿ ،في الصحابة (5)الثقات في التابعيف؛ كلما ذكره في الكتاب

"كقاؿ ابف  ،: "ذيكر في الصحابة"(7)كقاؿ ابف األثير ،: "لو في الصحابة ذكر"(6)أبك نعيـ
أبك زرعة، ككذا ذكره  ،بأٌف كميبان تابعي ،: "جـز أبك حاتـ الرازٌم، كالبخارم، كغير كاحد(8)حجر

ككىـ مف ذكره في  ،: "صدكؽ(9)كقاؿ في التقريب ،كابف سعد، كابف حباف في ثقات التابعيف"
 ،كميب بف شياب تابعي ثقة قاؿ الباحث: .: "لو صحبة"(10)كقاؿ ابف عبد البر ،الصحابة"

  كليس لو صحبة.     
: (12)قاؿ ابف سعد :((11)ق 137ي الككفي )ت مً رٍ بف شياب بف المجنكف الجى  عاصـ بف كيمىٍيب
كقاؿ جرير: كاف  ،: "ثقة مأمكف(13)كقاؿ ابف معيف ،كليس بكثير الحديث" ،"ثقة يحتج بو

كقاؿ  ،: "يعد مف كجكه الككفييف مف الثقات"(14)كقاؿ أحمد بف صالح المصرم ،مرجئان"
 في (4)كذكره ابف حباف ،: "ثقة"(3)كالذىبي ،(2)كالنسائي ،(1)كيعقكب بف سفياف ،(15)العجمي

                                                

 . 2/228( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (1
 . 7/167( الجرح كالتعديؿ: (2
 ( المصدر السابؽ نفسو. (3
 . 5/337( ثقات ابف حباف: (4
 . 3/356( ثقات ابف حباف: (5
 . 5/2396( معرفة الصحابة: (6
 . 4/198( أسد الغابة: (7
 . 5/495( اإلصابة: (8
 . 462( تقريب التيذيب: (9

 . 3/1329( االستيعاب: (10
 . 7/119، إكماؿ تيذيب الكماؿ: 7/256، ثقات ابف حباف: 280( انظر: تاريخ خميفة بف خياط: (11
 . 6/331( الطبقات الكبرل: (12
 . 46ركاية ابف طيماف:  -( مف كبلـ ابف معيف في الرجاؿ(13
 . 150ماء الثقات: ( تاريخ أس(14
 . 2/9( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (15
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كقاؿ:  ،في الثقات( 6)كذكره ابف شاىيف ،: "مف متقني الككفييف"(5)كقاؿ في المشاىير ،الثقات
: (8)كقاؿ أبك عبيد اآلجرم ،: " قد احتج مسمـ بعاصـ بف كميب"(7)كقاؿ الحاكـ ،"ثقة مأمكف"

بف كميب، ابف مف؟ قاؿ: ابف شياب الجرمي، كاف مف العباد، كذكر اقمت ألبي داكد: عاصـ 
 ،: "كاف أفضؿ أىؿ الككفة"(9)كقاؿ أبك داكد مرةن  ،قمت: كاف مرجئان؟ قاؿ: ال أدرم" .ضمومف ف

كقاؿ أبك  ،رمي باإلرجاء" ،: "صدكؽ(11)قاؿ ابف حجرك  ،: "ال بأس بحديثو"(10)كقاؿ أحمد
: "كاف (14)كقاؿ شريؾ ،: "ال يحتج بو إذا انفرد"(13)كقاؿ ابف المديني ،: "صالح"(12)حاتـ

 ،يقؿ بو إال ابف المديني -إف صح لـ-كالتفرد  ،كميب ثقة بف عاصـ الباحث:قاؿ  .مرجئان"
 كاإلرجاء ال يطعف في تكثيقو في ركاية الحديث.  

 ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
ٍيرىةى (: 30) رقـ حديث ٍف أىًبي ىيرى مَّـى -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ةه ًلى  ًلى : "-صى الى تيٍجًزم صى

ًة اٍلًكتىابً  ٍيمىةى " :(15)قاؿ اإلماـ النككم ."ييٍقرىأي ًفييىا ًبفىاًتحى زى كىاهي ًبيىذىا المٍَّفًظ اٍبفي خي اًتـو ابف  ،رى كىأىبيك حى
ٍيًيمىا ًحيحى ًحيحو  ،ًحبَّافى ًفي صى  ". ًبًإٍسنىادو صى

مَّدي ٍبفي حدث: (16): قاؿ اإلماـ ابف خزيمةنص الحديث ، حدثيىٍحيىى،  نا ميحى ًريرو نا حدثنا كىٍىبي ٍبفي جى
ٍيرىةى بمثمو.  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ًء ٍبًف عى  شيٍعبىةي، عىًف اٍلعىبلى

                                                                                                                                       

 . 3/95( المعرفة كالتاريخ: (1
 . 13/538( تيذيب الكماؿ: (2
 . 1/321( المغني في الضعفاء: (3
 . 7/256( ثقات ابف حباف: (4
 . 260( مشاىير عمماء األمصار: (5
 . 150( تاريخ أسماء الثقات: (6
 . 1/83( المستدرؾ لمحاكـ: (7
 . 13/538( تيذيب الكماؿ: (8
 . 167( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (9

 . 6/350( الجرح كالتعديؿ: (10
 . 286( تقريب التيذيب: (11
 . 6/350( الجرح كالتعديؿ: (12
 . 5/56( تيذيب التيذيب: (13
 . 13/539( تيذيب الكماؿ: (14
 . 329/ 3( المجمكع شرح الميذب: (15
 . 1/248/490( صحيح ابف خزيمة: (16
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عف أبي ىريرة  ،مف طريؽ عطاء بف أبي رباح (1)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:
عف العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب  ،عيينةمف طريؽ ابف  ،(2)كمسمـ في صحيحو ،بنحكه

ـٍ يىٍقرىٍأ ًفييىا ًبأيٍـّ اٍلقيٍرآفً  :بمفظ ،عف أبي ىريرة ،عف أبيو ،الجيني ةن لى مَّى صىبلى ". ،"مىٍف صى  فىًييى ًخدىاجه
رىًقي العالء بف عبد الرحمف ركاة اإلسناد:  . (3)ثقة ،بف يعقكب الحي
 ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

رىاطى " -صمى اهلل عميو كسمـ–قكؿ النبي (: 31) رقـ حديث فىًإذىا قىاؿى اٍلعىٍبدي: )اٍىًدنىا الصّْ
ًء ًلعىٍبًدم : فىيىؤيًلى ... إلىى آًخًر السُّكرىًة( قىاؿى ـى ٍكهي " :(4)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلميٍستىًقي كى كىاًة رى  :أىٍكثىرى الرُّ

د كىىيكى الًَّذم  ،فىيىذىا ًلعىٍبًدم ًء ثىاًبتىةن ًفي سينىًف أىًبي دىاكي ٍف كىافى ىىؤيًلى ًحيًحًو كىاً  ـه ًفي صى كىاهي ميٍسًم رى
ٍيًف" ،كىالنَّسىاًئيّْ  ًحيحى  .ًبًإٍسنىادىٍيًيمىا الصَّ

ٍبًد الرٍَّحمىفً : (5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ًء ٍبًف عى ، عىًف اٍلعىبلى اًلؾو ، عىٍف مى دَّثىنىا اٍلقىٍعنىًبي  ، أىنَّوي حى
: ... سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّ  ٍيرىةى، يىقيكؿي : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ٍكلىى ًىشىاـً ٍبًف زىٍىرىةى يىقيكؿي -ًو سىًمعى أىبىا السَّاًئًب، مى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى بىٍيفى عىٍبًدم ًنصٍ يىقيكؿي ةى بىٍيًني كى الى فىٍيًف: "قىاؿى المَّوي تىعىالىى: قىسىٍمتي الصَّ
" ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى ًنٍصفييىا ًلعىٍبًدم، كى ـى -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  .فىًنٍصفييىا ًلي، كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى : -صى

{ ]الفاتحة:  :"اٍقرىءيكا يىقيكؿي اٍلعىٍبدي  ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى ؿَّ -[ يىقيكؿي المَّوي 2}اٍلحى جى ًمدىًني -عىزَّ كى : حى
{ ]الفاتحة: : }الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً ٍبًدم، يىقيكؿي ؿَّ -[، يىقيكؿي المَّوي 3عى جى ٍبًدم، يىقيكؿي  : أىٍثنىى-عىزَّ كى مىيَّ عى عى

اًلًؾ يىٍكـً الدّْيًف{]الفاتحة: ؿَّ -[، يىقيكؿي المَّوي 4اٍلعىٍبدي }مى جى ٍبًدم، يىقيكؿي اٍلعىٍبدي }ًإيَّاؾى -عىزَّ كى دىًني عى : مىجَّ
{ ]الفاتحة: نىٍعبي  يَّاؾى نىٍستىًعيفي ٍبًدم5دي كىاً  بىٍيفى عى ، يىقيكؿي  ،[، يىقيكؿي المَّوي: ىىًذًه بىٍيًني كى ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى كى

ـى  رىاطى اٍلميٍستىًقي ـٍ كىًلى *اٍلعىٍبدي }اٍىًدنىا الصّْ مىٍيًي كًب عى ٍيًر اٍلمىٍغضي ـٍ غى مىٍيًي ، ًصرىاطى الًَّذيفى أىٍنعىٍمتى عى
الّْ  { ]الفاتحة:الضَّ ًء ًلعىٍبًدم7 ،6 يفى ".  ،[، يىقيكؿي المَّوي: فىيىؤيًلى ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى  كى

 عف العبلء بف  ،مف طريؽ ابف عيينة ،بمثمو (6)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 

 عف أبي ىريرة.  ،عف أبيو ،عبد الرحمف بف يعقكب الجيني

رىًقي العالء بف عبد الرحمف بف ركاة اإلسناد:  .(1)ثقة :يعقكب الحي

                                                

 . 1/154/772( صحيح البخارم: (1
 . 1/296/395( صحيح مسمـ: (2
 (: 25حديث رقـ ) ر ( انظ(3
 .  339/ 3( المجمكع شرح الميذب: (4
 . 1/216/821( سنف أبي داكد: (5
 . 1/296/395( صحيح مسمـ: (6
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 ركاتو كميـ ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

مىى اٍبًف عىبَّاسو فىقيٍمنىا (: 32) رقـ حديث ٍمنىا عى : دىخى ٍبيًد المًَّو ٍبًف اٍلعىبَّاًس قىاؿى حديث عبد اهلل بف عى

: سىؿ اٍبفى عىبَّاسو  مىيٍ -أىكىافى رىسيكؿي المًَّو  :ًلشىابا مَّى المَّوي عى مَّـى صى سى :  -ًو كى يىٍقرىأي ًفي الظ ٍيًر كىاٍلعىٍصًر؟ فىقىاؿى

ٍأميكرنا ،ىىًذًه شىرٌّ ًمٍف اأٍليكلىى (2)افىًقيؿى لىوي: لىعىمَّوي كىافى يىٍقرىأي ًفي نىٍفًسًو؛ فقاؿ: خمشن  ،الى الى  ٍبدنا مى  ،كىافى عى

نىا ديكفى الناس بشيءو  ،بىمَّبى مىا أيٍرًسؿى ًبوً  مىا اٍختىصَّ اؿو إ ،كى ضيكءى " :ال بثبلث ًخصى  ،أىمىرىنىا أىٍف نيٍسًبغى اٍلكي

دىقىةى  مىى اٍلفىرىسً  (3)كىأىٍف ًلى نيٍنًزمى  ،كىأىٍف ًلى نىٍأكيؿى الصَّ  :(4)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلًحمىارى عى

ًحيحو " د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

دَّثىنىا ميسى : (5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى ٍبدي اٍلكىاًرًث، عىٍف ميكسىى ٍبًف سىاًلـو دَّثىنىا عى دَّده، حى

مىى اٍبًف عىبَّاسو بمثمو ٍمتي عى : دىخى ٍبدي المًَّو ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى دَّثىنىا عى  . حى

        دكف قصة الشاب الذم  ،مف طريؽ ابف عمية (6)أخرجو الترمذم في سننوتخريج الحديث: 

حماد(  ،كبلىما )ابف عمية ،مف طريؽ حماد بف زيد بمثمو (7)كالنسائي في سننو ،سأؿ ابف عباس

 بو. مكسى بف سالـ  ـضى يٍ عف أبي جى 

                                                                                                                                       

 (: 25حديث رقـ ) ر ( انظ(1
ٍمش: ىك كؿ أثر مف خدش أك عض في الكجو أك نحكه، كقاؿ ابػف األثيػر: "دعػا عميػو بػأف يخمػش كجيػو (2 ( الخى

أك جمػػده، كمػػا يقػػاؿ: جػػدعان كقطعػػان، كىػػك منصػػكب بفعػػؿ ال يظيػػر". )انظػػر: غريػػب الحػػديث، لمقاسػػـ بػػف سػػبلـ: 
 (.  2/80، النياية: 1/190

 (. 44/ 5( أم ال نحمميا عمييا لمنسؿ. )النياية: (3
 .  361/ 3( المجمكع شرح الميذب: (4
 . 1/214/808( سنف أبي داكد: (5
 . 4/205/1701( سنف الترمذم: (6
 . 6/224/3581( سنف النسائي: (7
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 :((1)ق140 – 131)ت ،مكلى آؿ العباس ،ـ البصرمضى يٍ أبك جى  ،مكسى بف سالـ ركاة اإلسناد:

"لـ يختمفكا في أنو ثقة، : (5)كقاؿ ابف عبد البر ،: "ثقة"(4)كأبك زرعة ،(3)كأحمد ،(2)قاؿ ابف معيف

كقاؿ   ،صدكؽ" ،: "صالح الحديث(6)كقاؿ أبك حاتـ ،كفي مكضع آخر: بصرم، ثقة عندىـ"

 منيـ: ،كثقو جمع مف األئمة ،أبك جيضـ ثقةقاؿ الباحث:  .: "صدكؽ"(8)كابف حجر ،(7)الذىبي

 .كالثكرم ،الميث بف سعد

 ثقات.  ركاتو كميـ ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
ًديثً (: 33) رقـ حديث مَّـى -كقكؿ النًَّبيٍّ  ،"المسيء صبلتو" "ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ثيَـّ اٍفعىٍؿ " :-صى

ًتؾى كيمّْيىا الى ًفي ًركىايىةو " :(9)قاؿ اإلماـ النككم ."ذىًلؾى ًفي صى ًحيحو )ثيَـّ  ،كى ذىكىرىىىا اٍلبىٍييىًقيُّ ًبًإٍسنىادو صى
 ".  ٍكعىةو(اٍفعىٍؿ ذىًلؾى ًفي كيؿّْ رى 

اًفظي، أنبأ: (10): قاؿ اإلماـ البييقينص الحديث ٍبًد اهلًل اٍلحى نىا أىبيك عى ،  ناأىٍخبىرى فَّاؼي أىبيك نىٍصرو اٍلخى
مىمىةى،  ـٍ عيبىٍيدي اهلًل ٍبفي عيمى حدأىٍحمىدي ٍبفي سى دَّثىكي : قيٍمتي أًلىًبي أيسىامىةى، أىحى ـى قىاؿى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، عىٍف ثنا ًإٍسحى رى

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍقبيًرمٍّ ؿه اٍلمىٍسًجدى  ،سىًعيدو اٍلمى ؿى رىجي : دىخى مَّـى -كىرىسيكؿي اهلًل  ،قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  -صى
اًلسه ًفي نىاًحيىًة اٍلمىٍسًجدً  : " ،جى مىٍيًو فىقىاؿى مَّـى عى اءى فىسى مَّى، ثيَـّ جى ، اٍرًجعٍ فىصى ـي مىٍيؾى السَّالى ؿّْ  كىعى ـٍ  ،فىصى فىًإنَّؾى لى

ؿّْ  عى  ،"تيصى مىٍيًو، فىقىاؿى لىوي  ،فىرىجى مَّـى عى اءى فىسى مَّى، ثيَـّ جى ، فىقىاؿى لىوي ًفي الثَّاًلثىًة: فىعىمٍٍّمًني يىا  :فىصى ًمٍثؿى ذىًلؾى
: " .رىسيكؿى اهللً  ةً قىاؿى الى كءى  ،ًإذىا قيٍمتى ًإلىى الصَّ ضي كىبٍّْر، ثيَـّ اٍقرىٍأ مىا تىيىسَّرى كىاٍستىٍقًبًؿ  ،فىأىٍسًبًغ اٍلكي اٍلًقٍبمىةى كى

ٍد  تَّى تىٍعتىًدؿى قىاًئمنا، ثيَـّ اٍسجي ًئفَّ رىاًكعنا، ثيَـّ اٍرفىٍع رىٍأسىؾى حى تَّى تىٍطمى ًئفَّ ًمفى اٍلقيٍرآًف، ثيَـّ اٍركىٍع حى تَّى تىٍطمى حى

                                                

 . 3/744( تاريخ اإلسبلـ: (1
 . 207ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(2
 . 2/494ركاية ابنو عبد اهلل: -الرجاؿ ( العمؿ كمعرفة(3
 . 8/144( الجرح كالتعديؿ: (4
 . 12/15( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 . 8/144( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 2/304( الكاشؼ: (7
 . 550( تقريب التيذيب: (8
 .   362/ 3( المجمكع شرح الميذب: (9

 . 2/181/2765( السنف الكبرل: (10
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تَّى تىٍطمىًئفَّ قىاًعدنا، ثيَـّ اسٍ  ًئفَّ قىاًعدنا، سىاًجدنا، ثيَـّ اٍرفىٍع حى تَّى تىٍطمى تَّى تىٍطمىًئفَّ سىاًجدنا، ثيَـّ اٍقعيٍد حى ٍد حى جي
سىٍجدىةو   ".ثيَـّ اٍفعىٍؿ كىذىًلؾى ًفي كيؿّْ رىٍكعىةو كى

كمسمـ في  ،مف طريؽ عبد اهلل بف نمير ،(1)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:
"في صبلتؾ  :بمفظ ،القطاف( ،ابف نميركبلىما ) ،مف طريؽ يحيي بف سعيد القطاف ،(2)صحيحو

 عف عبيد اهلل بف عمر بو.  ،كميا"
ٍقبيًرمّْ  سعيد ركاة اإلسناد: كقيؿ ( (3)ق 123)ت  ،أبك سعد المدني ،بف أبي سعيد كيساف اٍلمى

 ،كلكنو كبر كبقي حتى اختمط قبؿ مكتو بأربع سنيف" ،: "ثقة كثير الحديث(4)قاؿ ابف سعد :بعدىا
: "تغير ككبر كاختمط قبؿ مكتو، يقاؿ: بأربع سنيف، حتى استثنى بعض (5)شيبةكقاؿ يعقكب بف 

المحدثيف عنو ما كتب عنو في كبره مما كتب قبمو، فكاف شعبة يقكؿ: حدثنا سعيد المقبرم بعدما 
 ،: "ثقة(7)كقاؿ ابف حجر ،: "اختمط قبؿ أف يمكت بأربع سنيف"(6)كقاؿ ابف حباف ،"تكسع  كبر

: "سمع مف (8)كقاؿ العبلئي ،كركايتو عف عائشة كأـ سممة مرسمة" ،بأربع سنيفتغير قبؿ مكتو 
 ،نو اختمط قبؿ مكتوإ :كقالكا ،عميو في أحاديث ؼى مً تي كأنو اخٍ  ،كمف أبيو عف أبي ىريرة ،أبي ىريرة

كما كاف  ،كأثبت الناس فيو الميث بف سعد يميز ما ركل عف أبي ىريرة مما ركل عف أبيو عنو
سعيد بف أبي  قاؿ الباحث: .ألف أباه الكاسطة" ؛فإنو ال يضر ،مرسبل عف أبي ىريرةمف حديثو 

 .كالراجح أنو لـ يسمع منو أحد بعد االختبلط ،كاختمط قبؿ مكتو بأربع سنكات ،سعيد المقبرم ثقة
فرأل لعابو يسيؿ  ،فإف ابف عيينة أتاه ،: "ما أحسب أف أحدان أخذ عنو في االختبلط(9)قاؿ الذىبي

كأما قكؿ شعبة: "حدثنا ... بعدما كبر" يقصد التغير بسبب  ،فبل يضر اختبلطو ،مـ يحمؿ عنو"ف
ككذلؾ لك ثبت اختبلطو فإف الراكم عنو ىذا الحديث   ،كاهلل أعمـ ،كبر السف كليس االختبلط

 ،أنو أخذ منو في شبابو يدلؿ مما ،أم أنو تكفي قبؿ المقبرم ،ق( 100عبيد اهلل العمرم )ت 
  أعمـ.    كاهلل

                                                

 . 8/56/6251( صحيح البخارم: (1
 . 1/297/397( صحيح مسمـ: (2
 . 5/343العممية: -( الطبقات الكبرل(3
 ( المصدر السابؽ نفسو. (4
 . 10/470( تيذيب الكماؿ: (5
 . 4/285( ثقات ابف حباف: (6
 . 236( تقريب التيذيب: (7
 . 184( جامع التحصيؿ: (8
 . 2/140( ميزاف االعتداؿ: (9
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: "ثقة ثبت (1)قاؿ ابف حجر :ق( 201مكالىـ الككفي أبك أسامة )ت  حماد بف أسامة القرشي
: (2) كقاؿ ،المدلسيف كذكره في الثانية مف طبقات ،ككاف بأخرة يحدث مف كتب غيره" ،ربما دلس

ثـ  ،التدليس قاؿ القبطي: "كاف كثيرك  ،كيبيف تدليسو" ،كيدلس ،"قاؿ ابف سعد: "كاف كثير الحديث
كما كاف أثبتو ال  ،ضابطان لحديثو... كاف ثبتان  ،: "كاف صحيح الكتاب(3)كقاؿ أحمد ،رجع عنو"

 ،كرجع عنو ،كأنو تاب ،مف خبلؿ ما سبؽ تبيف أنو كاف يبيف تدليسو قاؿ الباحث: .يكاد يخطئ"
"قاؿ سفياف بف : (4)حيث قاؿ األزدم ،فيذا جرح لـ يثبت :كأما تحديثو مف كتب غيره .فبل يضر

فنظرنا  ،كالقاسـ العىٍنقىًزم، كمحمد بف عبد اهلل بف نمير، كأبك بكر بف أبي شيبة ،ككيع: جمست أنا
مف رجؿ رجؿ، حديث ىشاـ بف عركة،  ،فيما يحدث بو أبك أسامة، فعرفنا عامتو، كمف أيف أخذه

 ،فيأخذىا ،اةكاف يتبع كتب الرك  ،جكحديث ابف أبي خالد، كحديث مجالد، كحديث ابف جري
: "ذاكرني محمد بف عبد اهلل بف نمير شيئان مف أمر أبي أسامة (5)كقاؿ سفياف بف ككيع ،فينسخيا"

ثـ تتبع  ،في الحديث، كجعؿ يتعجب، كقاؿ: إف المحسف ألبي أسامة يقكؿ: إنو دفف كتبو
 ؟أسامةكيؼ جاز حديث أبي  :: "إني ألعجب(6)كقاؿ سفياف بف ككيع ،األحاديث بعد مف الناس"

منكران ىذه الركاية في أبي  (7)قاؿ ابف حجرك  ،كاف أمره بينان، ككاف مف أسرؽ الناس لحديث جيد"
لـ ينقمو  ،كىذا كما ترل ،أف األزدم قاؿ ىذا القكؿ عف سفياف الثكرم :أسامة: "حكى الذىبي

 كسفياف بف ككيع ضعيؼ".  ،األزدم إال عف سفياف بف ككيع كىك بو أليؽ
قاؿ  :((8)ىػ 341)ت  ،، أبك نصر النيسابكرم الخفاؼ، الشيخ الصالحبف عمر محمد بف أحمد

كربما  ،غير ىذا الذم ذكره الذىبي في تاريخ اإلسبلـ ،لـ أقؼ عمى كبلـ في الراكمالباحث: 
في أكثر  ،كلكنو قد تكبع ىذا الراكم متابعات قاصرة ،فبل ندرم ،قصد الذىبي بذلؾ صبلح دينو

 ؿ الحديث في الصحيحيف.   كما أف أص ،مف مكضع

                                                

 . 117( تقريب التيذيب: (1
 . 30( طبقات المدلسيف: (2
 . 3/133( الجرح كالتعديؿ: (3
 . 135، 4/134( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (4
 .  4/135( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 .  4/135( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (6
 . 3/3( تيذيب التيذيب: (7
 . 771/ 7( تاريخ اإلسبلـ: (8
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: (1)قاؿ الذىبي :ق( 405)ت  ي النيسابكرم الحاكـ،بٍّ محمد بف عبد اهلل الضى  أبك عبد الل الحافظ
كرمز لو في الميزاف بالرمز ]صح[ في أكؿ  ،"الحافظ، صاحب التصانيؼ... إماـ صدكؽ"

: "برع في (2)كقاؿ مرةن  ،كيرفض األقكاؿ التي قيمت فيو ،يقصد بذلؾ أنو صحيح الحديث ،ترجمتو
معرفة الحديث كفنكنو، كصٌنؼ التصانيؼ الكثيرة، كانتيت إليو رئاسة الفف بخراساف، ال بؿ في 

 ،في كتابو "الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة"ابف قطمكبغا كذكره  ،الدنيا، كىك ثقة حجة"
فرضيو، كىك ثقة كاسع  : "ذاكر الحفاظ كالشيكخ، ككتب عنيـ أيضان، كناظر الدارقطني(3)كقاؿ

قريبان مف  ،كالمقميف ،كجمع الشيكخ المكثريف ،كاألبكاب ،العمـ، بمغت تصانيفو لمكتب الطكاؿ
كقاؿ ابف  ،فيبيف ذلؾ" ،ثـ يتكمـ عميو ،خمسمائة جزء، يستقصى في ذلؾ، يؤلؼ الغث كالسميف

ديث مصنفات ... : "كاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالحفظ لمحديث، كلو في عمكـ الح(4)الجكزم
ًديث ًفي عصره(5)كقاؿ ابف الكردم ،ككاف ثقة" ا لـ يٍسبؽ ًإلىٍيًو، سىافر  ،: "ًإمىاـ الحى كالمؤلؼ ًفيًو مى

ًديث بىمغت شيييكخو ألفيف" ،ًفي طمب الحى : "كاف أحد أركاف االسبلـ، (6)كقاؿ ابف تغرم بردم ،كى
ماميـ في كقتو ذا الشأف؛ رحؿ إلى الببلد، كصٌنؼ الكتب، كالمرجكع إليو في ى ،كسٌيد المحٌدثيف كا 

كسمع الكثير، كركل عنو الجـٌ الغفير"، كقاؿ ابف ناصر الٌديف
 :: "لو مصنفات كثيرة، منيا(7)

كقاؿ  ،كىك صدكؽ مف األثبات، لكف فيو تشٌيع، كيصحح كاىيات" ،المستدرؾ عمى الصحيحيف
نما تكمـ في معاكية فأكذم: "ىك معٌظـ لمشيخيف بيقيف، كلذم الٌنكريف، ك (8)الذىبي كفي  ،ا 

ـ : "كاف مف أىؿ الفضؿ كالعم(9)المستدرؾ جممة كافرة عمى شرطيما"، كقاؿ الخطيب البغدادم
: (10)كقاؿ عبد الغافر بف إسماعيؿ ،... ككاف يميؿ إلى الٌتشٌيع"كالمعرفة كالحفظ... كاف ثقة

ماـ الحديث في أيامو" ،"حافظ زمانو : "سألت أبا إسماعيؿ عبد (11)سيكقاؿ ابف طاىر المقد ،كا 

                                                

إذا كتبػػت )صػػح( أكؿ االسػػـ فيػػي  : "-عنػػو ابػػف حجػػرفيمػػا نقػػؿ -، كقػػاؿ الػػذىبي 3/608( ميػػزاف االعتػػداؿ: (1
 (. 1/9إشارة الى أف العمؿ عمى تكثيقي ذلؾ الرجؿ"، )لساف الميزاف:

 . 2/211( العبر في خبر مف غبر:(2
 .  8/393( الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة: (3
 . 109/ 15( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ البف الجكزم: (4
 . 1/316ف الكردم: ( تاريخ اب(5
 . 4/238( النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة: (6
 . 1/316( تاريخ ابف الكردم: (7
 .  5/34( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: (8
 .3/509( تاريخ بغداد ت بشار: (9

 . 76( التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، البف نقطة الحنبمي: (10
 .  3/608( ميزاف االعتداؿ: (11
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ثـ قاؿ ابف  ،رافضي خبيث" ،اهلل األنصارم عف الحاكـ أبي عبد اهلل، فقاؿ: إماـ في الحديث
كلد  -صمى اهلل عميو كسمـ-طاىر: أجمعت األمة أف الضبي كذاب، كقكلو: )إف المصطفى 

مكً مى رٍ حاؽ األى كقاؿ أبك إس ،كقكلو: )إف عميان كصى(" ،مسركران مختكنان( قد تكاتر ىذا
: "جمع (1)

يما، ييمزميما إخراجيا في صحيح ،نيا صحاح عمى شرط البخارم كمسمـأزعـ  ،الحاكـ أحاديث
كلـ يمتفتكا  ،منيا: )حديث الطائر(، )كمف كنت مكاله فعمى مكاله(، فأنكر عميو أصحاب الحديث

"قاؿ الحاكـ: حديث  :-معقبان عمى ذلؾ–قاؿ ابف طاىر ك  ،فيو إلى قكلو كال صكبكه في فعمو"
إنما جاء مف سقاط  ،كىك صحيح" ثـ قاؿ أيضان: "حديث مكضكع ،الطائر لـ يخرج في الصحيح

، كقاؿ أيضان: "فبل يخمك الحاكـ مف "عف أنس كغيره ،عف المشاىير كالمجاىيؿ ،أىؿ الككفة
ما يعممو ثـ يقكؿ خبلف ،أمريف: إما أنو يجيؿ الصحيح فيككف  ،وفبل يعتمد عمى ما يقكلو، كا 

 ،كىك في داره ،: "دخمت عمى الحاكـ أبي عبد اهلل(2)كقاؿ أبك عبد الرحمف التميمي ،معاندان كذابان"
 ،مف جية أصحاب أبي عبد اهلل بف كراـ، كذلؾ أنيـ كسركا منبره ،ال يمكنو الخركج إلى المسجد

 -معاكيةيعنى -كأمميت في فضائؿ ىذا الرجؿ  ،كمنعكه مف الخركج، فقمت لو: لك خرجت
 ،السترحت مف ىذه المحنة، فقاؿ: ال يجيء مف قمبي، ال يجيء مف قمبي، ال يجيء مف قمبي"

ىؿ خفيت  :: "يصحح في مستدركو أحاديث ساقطة، كيكثر مف ذلؾ، فما أدرل(3)كقاؿ الذىبي
ف عمـ فيذه خيانة عظيمة، ثـ ىك شيعي مشيكر بذلؾ مف  ؟عميو فما ىك ممف يجيؿ ذلؾ، كا 

اهلل ": (5)أيضان قاؿ ك  ،كحٌط عمى معاكية" ،: "كاف فيو تشي ع(4)كقاؿ مرةن  ،مشيخيف"غير تعرض ل
 ،كمعرفتو بيذا الشأف ،فأما صدقو في نفسو ،، ما الرجؿ برافضي، بؿ شيعي فقطاإلنصاؼيحب 

نما عابكا عميو  ،إماـ في الحديث ،ثقة ،أبك عبد اهلل الحاكـ قاؿ الباحث: ".فأمر مجمع عميو كا 
كال  -كما قالكا-كىذا ليس مف باب الجيؿ بالعمـ  ،حاديث كاىيات في المستدرؾ كخارجوتصحيح أ
كعابكا  ،كاهلل اعمـ ،إنما يقاؿ أنو مف باب التساىؿ في الحكـ عمى األحاديث ،يتعمد ذلؾ فىك مم

 كليس برافضي.  ،فيك شيعي ،عميو أيضان الحط عمى معاكية
فارتقى  كقد تكبع ،مد بف أحمد الخفاؼ، شيخ صالحألف مح ؛حسفإسناد الحديث  درجة الحديث:

   . الصحيح لغيرهإلى 

                                                

 . 5/34( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: (1
 . 110/ 15( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ: (2
 . 3/608( ميزاف االعتداؿ: (3
 . 2/211( العبر في خبر مف غبر:(4
 . 3/608( ميزاف االعتداؿ: (5
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ٍف ًعٍكًرمىةى (: 34) رقـ حديث : " ،عى ٍف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى مىٍيًو -ًلى أىٍدًرم أىكىافى رىسيكؿي المًَّو عى مَّى المَّوي عى صى
ـى  مَّ سى ـٍ ًلى  ،يىٍقرىأي ًفي الظٍُّيًر كىاٍلعىٍصرً  -كى ًحيحو رى " :(1)قاؿ اإلماـ النككم ."؟أى د ًبًإٍسنىادو صى  ".    كىاهي أىبيك دىاكي

، عىٍف : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ٍيفه نىا حيصى دَّثىنىا ىيشىٍيـه، أىٍخبىرى ، حى دَّثىنىا ًزيىادي ٍبفي أىي كبى حى
 ًعٍكًرمىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو بمثمو. 

عف  ،عف عكرمة ،السٍَّخًتيىاًنيٍّ مف طريؽ أيكب  ،(3)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 
 ابف عباس بنحكه.    

    :ق( 183)ت  ،أبك معاكية الكاسطي ،يمً مى بف القاسـ بف دينار السي  ىيشىٍيـ بف بشير ركاة اإلسناد:
 ؛ثقة فيو عمتاف قاؿ الباحث: .كاإلرساؿ الخفي" ،كثير التدليس ،: "ثقة ثبت(4)قاؿ ابف حجر
كقد صرح بالسماع فزالت عمة  ،في الثالثة (5)في الطبقاتابف حجر كقد ذكره  :األكلى: التدليس

كليس فييـ حصيف بف عبد  ،فيك مرسؿ عف عدد مف الركاة :كالثانية: اإلرساؿ الخفي ،التدليس
 فزالت عمة اإلرساؿ الخفي.   ،الذم ركل عنو ىذا الحديث ،(6)الرحمف السممي
 كميـ ثقات.    ركاتو ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

ٍيرىةى  ،عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف يىسىارو (: 35) رقـ حديث ٍف أىًبي ىيرى : " ،عى ةن قىاؿى الى دو أىٍشبىوى صى رىاءى أىحى مٍَّيتي كى مىا صى
ـى -ًبرىسيكًؿ المًَّو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فو  -صى : كىافى ييًطيؿي الرٍَّكعىتىٍيًف اٍَليكلىيىٍيًف مً  ،ًمٍف فيالى ٍف قىاؿى سيمىٍيمىافي

فّْؼي اٍَلىًخيرىتىٍيفً  ،الظٍُّيرً  ييخى فّْؼي اٍلعىٍصرى  ،كى ييخى ؿً  ،كى اًر اٍلميفىصَّ ٍغًرًب ًبًقصى يىٍقرىأي ًفي اٍلمى يىٍقرىأي ًفي اٍلًعشىاًء  ،كى كى
ؿً  سىًط اٍلميفىصَّ ؿً  ،ًبكى ٍبًح ًبًطكىاًؿ اٍلميفىصَّ يىٍقرىأي ًفي الصُّ كىاهي النَّسى : "(7)قاؿ اإلماـ النككم ."كى اًئيُّ ًبًإٍسنىادو رى

ًحيحو     ".صى
ٍبًد المَّوً : (8): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث كفي ٍبفي عى نىا ىىاري دَّثىنىا اٍبفي أىًبي  ،أىٍخبىرى : حى قىاؿى

ٍف أىًبي ، عى افى ٍبًف يىسىارو مىٍيمى ٍبًد المًَّو، عىٍف سي ٍيًر ٍبًف عى ٍف بيكى ، عى افى اًؾ ٍبفي عيٍثمى حَّ ٍف الضَّ ، عى  فيدىٍيؾو
ٍيرىةى بمثمو.   ىيرى

                                                

 .   362/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 1/214/809( سنف أبي داكد: (2
 . 1/154/774لبخارم: ( صحيح ا(3
 . 574( تقريب التيذيب: (4
 . 47( طبقات المدلسيف: (5
 . 294( انظر: جامع التحصيؿ: (6
 .  383/ 3( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 2/167/982( سنف النسائي: (8
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بمثمو مف طريؽ عبد اهلل بف  (1)أخرجو النسائي في سننو تخريج الحديث:
كبلىما  ،مختصران مف طريؽ أبي بكر الحنفي ،(2)كابف ماجو في سننو ،الحارث

 عف الضحاؾ بف عثماف بو. 
 ،الضحاؾ بف عثماف بف عبد الل بف خالد بف ًحزاـ اَلسدم ركاة اإلسناد:

 : "ثقة(4)ابف سعد قاؿ ،((3)ق 153)ت  ،بك عثماف المدني الكبيرأ ،الًحزامي
 ،(8)كمصعب الزبيرم ،(7)كابف المديني ،(6)بكير كابف ،(5)كقاؿ ابف معيف ،كثير الحديث"

: "مف (12)كقاؿ في المشاىير ،في الثقات (11)كذكره ابف حباف ،: "ثقة"(10)كأبك داكد ،(9)كأحمد
: (14)كقاؿ الذىبي ،: "ال بأس بو جائز"(13)كقاؿ ابف نمير ،كأىؿ الكرع في الديف" ،المتقنيف
: "صدكؽ (16)كقاؿ ابف حجر ،: "صدكؽ، في حديثو ضعؼ"(15)كقاؿ يعقكب بف شيبة ،"صدكؽ"

كذكره في كتابو "مف تكمـ فيو  ،(17)كلينو يحيي القطاف كما حكى عنو الذىبي في الميزاف ،ييـ"
كقاؿ  ،قطاف، ككاف ابف المديني يميف حديثو"ركل عنو يحيى ال ،:"صدكؽ(18)كىك مكثؽ"؛ كقاؿ

                                                

 . 2/167/983( سنف النسائي: (1
 . 1/270/827( سنف ابف ماجو: (2
  .5/449العممية: -( الطبقات الكبرل(3
 ( المصدر السابؽ نفسو. (4
 . 135ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(5
 . 7/20( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (6
 . 4/447( تيذيب التيذيب: (7
 . 13/274، تيذيب الكماؿ: 2/1236( انظر: المتفؽ كالمفترؽ لمخطيب البغدادم: (8
 . 52( سؤاالت األثـر لئلماـ أحمد: (9

 . 13/274( تيذيب الكماؿ: (10
 . 6/482( ثقات ابف حباف: (11
 . 215( مشاىير عمماء األمصار: (12
 . 7/20( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (13
 . 2/324( ميزاف االعتداؿ: (14
 ( المصدر السابؽ نفسو. (15
 . 279( تقريب التيذيب: (16
 . 2/324( ميزاف االعتداؿ: (17
كمػػا فػػي –عػف ابػػف المػديني أنػػو قػاؿ عنػػو: ثقػة،الػذم كجدتػػو  قػػاؿ الباحػػث:. 270( مػف تكمػػـ فيػو كىػػك مكثػؽ: (18

، كأمػػا ركايػػة يحيػػي القطػػاف عنػػو مػػع تميينػػو لحديثػػو، فيػػذا مشػػعر أنػػو ال يصػػؿ إلػػى درجػػة التػػرؾ، -تيػػذيب التيػػذيب
 كمثمو حسف الحديث، كاهلل أعمـ.  
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كقاؿ ابف  ،: "ليس بقكم"(2)كقاؿ أبك زرعة ،كىك صدكؽ" ،كال يحتج بو ،: "يكتب حديثو(1)أبك حاتـ
            صدكؽ حسف الحديث.قاؿ الباحث:  .ليس بحجة" ،: "كثير الخطأ(3)عبد البر

قاؿ ابف  ،ق( 200)ت  ،يؿ المدنيأبك إسماع ،محمد بف إسماعيؿ بف مسمـ بف أبي فيدىٍيؾ
: (7)كقاؿ الذىبي ،: "ليس بو بأس"(6)كقاؿ النسائي ،: "ثقة"(5)كقاؿ مرةن  ،: "ليس بو بأس"(4)معيف

كذكره ابف حباف في  ،يحتج بو في الكتب الستة" ،: "صدكؽ مشيكر(8)كقاؿ في الميزاف ،"صدكؽ"
: "كاف كثير (11)كقاؿ ابف سعد ،ؽ": "صدك (10)ف حجربكقاؿ ا ،كقاؿ: "ربما أخطأ" ،(9)الثقات
 ابف أبي فديؾ صدكؽ.   قاؿ الباحث: .كليس بحجة" ،الحديث

ككذلؾ ابف أبي  ،ألف الضحاؾ بف عثماف صدكؽ ؛إسناد الحديث حسف لذاتو درجة الحديث:
: "ركاه النسائي بإسناد (12)كقاؿ اإلماـ النككم في الخبلصة ،كالضحاؾ عميو مدار اإلسناد ،فديؾ

         حسف".
ٍبًد المًَّو ال(: 36) رقـ حديث يىٍينىةى أىٍخبىرىهي جينعىٍف ميعىاًذ ٍبًف عى -أىنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ " :ي أىفَّ رىجيبلن ًمٍف جي

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا فىالى أىٍدًرم أىنىًسيى ميتيإذا زلزلت اَلرض في الركعتيف كم :يقرأ في الصبح -صى
مَّى المَّوي -رىسيكًؿ المًَّو  ـى  صى مَّ سى مىٍيًو كى ٍمدنا -عى ـٍ قىرىأى ذىًلؾى عى د : "(13)قاؿ اإلماـ النككم ."أى كىاهي أىبيك دىاكي رى

ًحيحو      ".ًبًإٍسنىادو صى
د: قاؿ اإلماـ نص الحديث ك، : (14)أىبيك دىاكي ًني عىٍمره ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، حى اًلحو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى حى
ًف اٍبًف أىًبي  يىٍينىةى أىٍخبىرىهي، بمثمو.  عى ، أىفَّ رىجيبلن ًمٍف جي يىًنيٍّ ٍبًد المًَّو اٍلجي ، عىٍف ميعىاًذ ٍبًف عى ؿو  ًىبلى

                                                

 .  13/274، قكلو: "كىك صدكؽ" زيادة مف تيذيب الكماؿ: 4/460( الجرح كالتعديؿ: (1
 .4/460كالتعديؿ:  ( الجرح(2
 . 4/447( تيذيب التيذيب: (3
 . 1/80ركاية ابف محرز: -( تاريخ ابف معيف(4
 . 2/365، تاريخ ابف أبي خيثمة: 218ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(5
 . 24/488( تيذيب الكماؿ: (6
 .2/158( الكاشؼ: (7
 . 3/483( ميزاف االعتداؿ: (8
 . 9/42( ثقات ابف حباف: (9

 . 468( تقريب التيذيب: (10
 . 5/503( الطبقات الكبرل: (11
 . 1/387( خبلصة األحكاـ لمنككم: (12
 .  384/ 3( المجمكع شرح الميذب: (13
 . 1/215/816( سنف أبي داكد: (14
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عف أحمد بف صالح  ،مف طريؽ أبي داكد (1)أخرجو البييقي في السنف الكبرل تخريج الحديث:
تغفرم في فضائؿ كالمس ،مف طريؽ أبي معاكية الضرير ،(2)كأخرجو أبك ادكد في المراسيؿ .بو

سماعيؿ بف جعفر( عف  ،كبلىما )أبك معاكية ،مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر المديني (3)القرآف كا 
 سعد بف سعيد األنصارم، عف معاذ بف عبد اهلل بف خبيب، عف سعيد بف المسيب، مرسبلن.   

 ،(5)عيفقاؿ ابف م :((4)ق 118المدني )ت  معاذ بف عبد الل بف خبيب الجيني ركاة اإلسناد:
: "كاف قميؿ (9)كقاؿ ابف سعد ،في الثقات (8)كذكره ابف حباف ،: "ثقة"(7)كالذىبي ،(6)كأبك داكد
كقاؿ ابف  ،: "ليس بذاؾ"(11)كقاؿ الدارقطني ،: "صدكؽ ربما كىـ"(10)كقاؿ ابف حجر ،الحديث"

 ،جرح يعدكقكؿ ابف سعد "قميؿ الحديث" ال  ،معاذ الجيني ثقة قاؿ الباحث: ،: "مجيكؿ"(12)حـز
 ألف غيره قد عرؼ ىذا الراكم. ؛ابف حـز لو بالجيالة ال يضر كصؼك 

 :((13)ق 135)ت  ،أبك العبلء المصرم ،مكالىـ سعيد بف أبي ىالؿ الميثي
: (16)كالذىبي ،(15)كقاؿ العجمي ،: "كاف ثقة إف شاء اهلل"(14)قاؿ ابف سعد

                                                

 . 2/546/4021( السنف الكبرل: (1
 . 93( المراسيؿ: (2
 . 2/681/1010( فضائؿ القرآف: (3
 ، قالو ابف أبي عاصـ. 28/126( انظر: تيذيب الكماؿ: (4
 . 208ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(5
 .28/126( تيذيب الكماؿ: (6
 . 2/273( الكاشؼ: (7
 . 5/422( ثقات ابف حباف: (8
 . 5/341( الطبقات الكبرل: (9

 . 536( تقريب التيذيب: (10
 . 11/250( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (11
 . 10/192( تيذيب التيذيب: (12
"، كقػاؿ ابػف حبػاف: 133"، كقػاؿ غيػره "135اختمؼ في كفاتػو، فقػاؿ ابػف يػكنس فػي تاريخػو: " قاؿ الباحث:( (13

"، كما قاؿ ابف يكنس، كىك الراجح عند الباحػث، كالسػبب فػي ذلػؾ أف ابػف 135"، كالذم ماؿ إليو الذىبي: "149"
 أعمػػـ، )انظػػر: تػػاريخ ابػػف يػػكنس: أبػػي ىػػبلؿ مصػػرم، كابػػف يػػكنس كػػذلؾ، فيػػك أخبػػر بالمصػػرييف مػػف غيػػره، كاهلل

 (.  1/446، الكاشؼ: 3/366، تاريخ اإلسبلـ: 11/96، تيذيب الكماؿ: 6/374، ثقات ابف حباف: 1/212
 . 7/356( الطبقات الكبرل: (14
 . 189( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (15
 . 2/162( ميزاف االعتداؿ: (16
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: "صدكؽ، كربما (3)بك زرعةكقاؿ أ ،بأس بو" : "ال(2)كأبك حاتـ ،(1)كقاؿ أحمد ،"ثقة"
: "لما خرج ابف خزيمة حديثو في الجير (4)كقاؿ مغك لطام ،كقع في قمبي مف حسف حديثو"

كقاؿ ابف عبد البر  ،"ال ارتياب في صحتو ،ىذا إسناد ثابت"قاؿ: ك  ،في كتاب البسممة ،بالبسممة
 ،بف أبي ىبلؿعف سعيد  ،مف حديث خالد بف يزيد ،ىذا حديث محفكظ"في كتاب اإلنصاؼ: 

ركاتو "، كقاؿ البييقي: "ركاتو ثقات"، كقاؿ الدارقطني: "كىما جميعان ثقتاف مف ثقات المصرييف
ىذا إسناد ثابت "، كقاؿ الخطيب في نيج الصكاب: "كمحتج بيـ ،مجمع عمى عدالتيـ ،ثقات

لؾ بمثابة كؿ ذ (5)ابف حجر عدَّ ك  ،كثقة رجالو" ،التصاؿ إسناده ؛ال يتكجو عميو تعميؿ ،صحيح
: "صدكؽ لـ أر البف حـز في (7)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (6)كذكره ابف حباف ،تكثيؽ لمراكم
: "ركل عنو الميث بف (8)كقاؿ الذىبي ،إال أف الساجي حكى عف أحمد: أنو اختمط" ،تضعيفو سمفان 

كقاؿ  ،"كاف أحمد يقكؿ: ما أدرم أم شيء يخمط في األحاديث ،: "صدكؽ(9)كقاؿ الساجي ،سعد"
لمتكثيؽ الصادر مف عدد مف  ؛سعيد بف أبي ىبلؿ ثقة قاؿ الباحث: .: "ليس بالقكم"(10)ابف حـز
 كلـ يجرحو إال أحمد.  ،النقاد

 ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،عف أبى قتادة(: 37) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىجى لىيٍ " -صى فىًإذىا ىيكى ًبأىًبي  ،مىةن خى
ٍنوي -بىٍكرو  مّْي -رىًضيى المَّوي عى ٍكًتوً  ،ييصى مىرَّ ًبعيمىرى بف الخطاب  ،يىٍخًفضي ًمٍف صى  -رضي الل عنو-كى
مّْي ٍكتىوي  ،ييصى ـى -فىمىمَّا اٍجتىمىعىا ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو  ،رىاًفعنا صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى -يُّ قىاؿى النَّبً  ،-صى صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مّْي :-المَّوي عى ٍرتي ًبؾ يىا أىبىا بىٍكرو كىأىٍنتى تيصى ٍكًتؾى  ،مىرى قىٍد أىٍسمىٍعتي مىٍف  :قىاؿى  ،تىٍخًفضي ًمٍف صى
ٍيتي يىا رىسيكؿى المَّوً  قىاؿى ًلعيمىرى  ،نىاجى مّْي :كى ٍرتي ًبؾى كىأىٍنتى تيصى ٍكتىؾى  ،مىرى  ،سيكؿى المَّوً فىقىاؿى يىا رى  ،رىاًفعنا صى

                                                

 . 1/285( عمؿ الخبلؿ: (1
 . 4/71: ( الجرح كالتعديؿ(2
 . 2/361( الضعفاء ألبي زرعة: (3
، اإلنصػػاؼ فيمػػا بػػيف عممػػاء المسػػمميف فػػي 2/72، كانظػػر: سػػنف الػػدارقطني: 5/365( إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ: (4

 . 247قراءة بسـ اهلل الرحمف الرحيـ في فاتحة الكتاب، البف عبد البر: 
 . 4/95( انظر: تيذيب التيذيب: (5
  . 6/374( ثقات ابف حباف: (6
 . 242( تقريب التيذيب: (7
 . 1/446( الكاشؼ: (8
 .4/95( تيذيب التيذيب: (9

 . 2/35( المحمى: (10



 

 

025 

ٍسنىافى  ـى -فىقىاؿى النًَّبيُّ  ،كىأىٍطريدي الشٍَّيطىافى  ،أيكًقظي اٍلكى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىا أىبىا بىٍكرو اٍرفىٍع ًمٍف  -صى
ٍكًتؾى شىٍيئنا ٍكًتؾى شىٍيئنا ،صى قىاؿى ًلعيمىرى اٍخًفٍض ًمٍف صى كىاهي أىبيك دىاكي : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."كى د ًبًإٍسنىادو رى

ًحيحو   ". صى
د: قاؿ اإلماـ نص الحديث ٍف ثىاًبتو : (2)أىبيك دىاكي مَّاده، عى دَّثىنىا حى ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى حى

ًف النًَّبيٍّ  ، عى مَّـى -اٍلبينىاًنيٍّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دَّثىنىا يى -صى بَّاًح، حى سىفي ٍبفي الصَّ دَّثىنىا اٍلحى ٍحيىى ٍبفي ، ح كحى
ٍف أىًبي قىتىا ، عى بىاحو ٍبًد المًَّو ٍبًف رى ، عىٍف عى ٍف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيٍّ مىمىةى، عى مَّادي ٍبفي سى نىا حى اؽى، أىٍخبىرى  بمثمو.  دىةى،ًإٍسحى

يىٍحيىى  مف طريؽ (4)كابف خزيمة في صحيحو ،بمثمو( 3)أخرجو الترمذم في سننو تخريج الحديث:
اؽى  عف أبي قتادة  ،عف عبد اهلل بف رباح ،عف ثابت البناني ،حماد بف سممةعف  ،اٍبفي ًإٍسحى
 مرفكعان. 

: ق( 210)ت ،أك أبك بكر نزيؿ بغداد ،أبك زكريا ،(5)يحيي بف إسحاؽ السٍَّيمىًحيًنيُّ  ركاة اإلسناد:
كقاؿ  ،: "ثقة حافظ"(7)كقاؿ الذىبي ،: "كاف ثقة .... ككاف حافظان لحديثو"(6)قاؿ ابف سعد

: "شيخ صالح ثقة، سمع مف: (10)كقاؿ أحمد ،: "صدكؽ"(9)كقاؿ ابف معيف ،: "ثقة"(8)معانيالس
: (12)قاؿ ابف حجر ،في الثقات (11)الشامييف، كمف ابف لييعة، كىك صدكؽ"  كذكره ابف حباف

 لـ يذكره أحد مف النقاد بجرح.     ،يحيي بف إسحاؽ ثقة قاؿ الباحث: ."صدكؽ"
قاؿ أحمد ليعقكب  :ق( 249)ت  ،نزيؿ بغداد ،أبك عمي الكاسطي ،الحسف بف الصباح البزار

ككاف لو جبللة عجيبة  ،: "صدكؽ(14)كقاؿ أبك حاتـ ،كتب عنو ثقة صاحب سنة"ا: "(13)الياشمي
                                                

 . 391/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 2/37/1329( سنف أبي داكد: (2
 . 2/309/447( سنف الترمذم: (3
 . 2/189/1161( صحيح ابف خزيمة: (4
: "نسبة إلى سىيمح(5  (. 7/350يف، كىي قرية معركفة، مف سكاد بغداد قديمة"، )األنساب لمسمعاني: ( السَّيمىًحيًني 
 . 7/244( الطبقات الكبرل: (6
 .2/361( الكاشؼ: (7
، كالسمعاني: ىك اإلماـ الحافظ، أبك بكر محمد بف أبي المظفر منصكر بػف 12/279( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (8

 (. 4/43زم، كالد الحافظ أبي سعد،) طبقات الحفاظ: محمد بف عبد الجبار التميمي السمعاني المرك 
 . 125ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف(9

 .16/234( تاريخ بغداد: (10
 . 9/260( ثقات ابف حباف: (11
 . 587( تقريب التيذيب: (12
 . 8/299( تاريخ بغداد: (13
 . 3/19( الجرح كالتعديؿ: (14
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ذكره الذىبي ك  ،في الثقات (1)كذكره ابف حباف ،ككاف أحمد بف حنبؿ يرفع مف قدره كيجمو" ،ببغداد
كقاؿ  ،: "صدكؽ ييـ"(3)كقاؿ ابف حجر ،]صح[ في أكؿ ترجمتو كرمز لو بالرمز (2)في الميزاف
كأخرج لو في  ،(6)كركل عنو اإلماـ البخارم ،: "ليس بالقكم"(5)كقاؿ مرةن  ،: "صالح"(4)النسائي
 .       ربما كىـ ،الحسف بف الصباح البزار ثقة قاؿ الباحث: .الصحيح

 ركاتو كميـ ثقات.  ،صحيح لذاتوإسناد الحديث  درجة الحديث:
رسالو قاؿ الباحث:  عف  ،فركاه مكسى بف إسماعيؿ ،قد اختمؼ في كصؿ الحديث كا 

مف  ،فركاتو كميـ ثقات ،بو مكصكالن  ،عف حماد ،كركاه يحيي بف إسحاؽ .عف ثابت مرسبلن  ،حماد
نما (7)قاؿ الترمذم .فبل يضر ذلؾ ،كمعو زيادة عمـ ،فالذم كصؿ ثقة ،كمف كصؿ ،ؿأرس : "كا 

أسنده يحيى بف إسحاؽ، عف حماد بف سممة، كأكثر الناس إنما رككا ىذا الحديث عف ثابت، عف 
في حدكد -لكف لـ أقؼ  ،أم المرسؿ ،ككأنو يرجح األكثر قاؿ الباحث: ."عبد اهلل بف رباح مرسبلن 

: "ىذا (8)قاؿ أحمد شاكر .غير مكسى بف إسماعيؿ ،عمى مف ركاه عف حماد مرسبلن  -اطبلعي
: بمى ىك (9)قاؿ األلباني .التعميؿ ال يؤثر في صحة الحديث؛ فإف يحيى بف إسحاؽ ثقة ... "

مؤثر؛ إف ثبت أف جماعة مف الركاة رككه مرسبلن؛ ألف الجماعة أحفظ مف الفرد، كىذا إذا كانكا 
كلـ أقؼ عمى أحد منيـ؛ سكل مكسى بف إسماعيؿ شيخ المصنؼ؛ فقد ركاه عف ثابت  ،ثقات

 فالقكؿ قكؿ الترمذم".   ،رسبلن كما رأيت، فإف تكبع عمى إرسالوم
اًرثو غي عىٍف (: 38) رقـ حديث ٍيًؼ ٍبًف حى ًميؿه -صى اًبيٌّ  ،كىىيكى تىاًبًعيٌّ جى حى : صى ًقيؿى : "قيٍمتي  -كى قىاؿى

مَّـى -ًلعىاًئشىةى: أىرىأىٍيًت رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿى المَّيٍ  -صى ا أىٍكتىرى  ؟ًؿ أىٍك آًخرىهي كىافى ييكًتري أىكَّ بَّمى قىالىٍت: ري
ًؿ المٍَّيؿً  ا أىٍكتىرى ًفي آًخًرهً  ،ًفي أىكَّ بَّمى عىؿى ًفي اأٍلىٍمًر سىعىةن  .كىري ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم جى :  .قمت: المَّوي أىٍكبىري اٍلحى قيٍمتي

مَّـى -أىرىأىٍيًت رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىٍخًفتي ًبوً  يىٍجيىري  -صى يىرى ًبوً  ،ًباٍلقيٍرآًف كى بَّمىا جى بَّمىا  ،قىالىٍت: ري كىري

                                                

 . 8/176( ثقات ابف حباف: (1
إذا كتبػػت )صػػح( أكؿ االسػػـ، فيػػي  : "-فيمػػا نقػػؿ عنػػو ابػػف حجػػر-، كقػػاؿ الػػذىبي 1/499العتػػداؿ: ( ميػػزاف ا(2

 (. 1/9إشارة الى أف العمؿ عمى تكثيقي ذلؾ الرجؿ". )لساف الميزاف:
 . 161( تقريب التيذيب: (3
 . 85( تسمية مشايخ النسائي: (4
 . 8/299( تاريخ بغداد: (5
 ( المصدر السابؽ نفسو. (6
 . 2/309/447نف الترمذم: ( س(7
 .310/ 2( حاشية سنف الترمذم ت شاكر: (8
 . 5/75( صحيح سنف أبي داكد: (9
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فىتى  عىؿى ًفي اأٍلىٍمًر سىعىةن" ،خى د ": (1)قاؿ اإلماـ النككم .قيٍمت: اهلل أكبر الحمد اهلل الًَّذم جى كىاهي أىبيك دىاكي رى
ًحيح  ".   ًبًإٍسنىادو صى

د: قاؿ اإلماـ نص الحديث ، حى : (2)أىبيك دىاكي ٍنبىؿو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى ، ح كىحى دَّثىنىا ميٍعتىًمره دَّثىنىا ميسىدَّده، حى
ٍيؼً  ، عىٍف غيضى ، عىٍف عيبىادىةى ٍبًف نيسىيا دَّثىنىا بيٍردي ٍبفي ًسنىافو : حى ، قىاالى ـى دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًف  حى

: قيٍمتي ًلعىاًئشىةى: أىرى  اًرًث، قىاؿى مَّـى -أىٍيًت رىسيكؿى المًَّو اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نىابىًة ًفي  -صى كىافى يىٍغتىًسؿي ًمفى اٍلجى
ًؿ المٍَّيؿً  ريبَّمىا اٍغتىسىؿى ًفي آًخرًهً أىٍك ًفي آًخًرًه؟ قىالىٍت: " ،أىكَّ ًؿ المٍَّيًؿ، كى : المَّوي  ."ريبَّمىا اٍغتىسىؿى ًفي أىكَّ قيٍمتي

ٍمدي  ،أىٍكبىري  عىؿى ًفي اأٍلىٍمًر سىعىةن اٍلحى : أىرىأىٍيًت رىسيكؿى المًَّو  .ًلمًَّو الًَّذم جى مَّـى -قيٍمتي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى  -صى
ؿى المٍَّيؿً  ـٍ ًفي آًخًرًه؟ قىالىٍت: " ،ييكًتري أىكَّ ريبَّمىا أىٍكتىرى ًفي آًخرًهً أى ًؿ المٍَّيًؿ كى :ريبَّمىا أىٍكتىرى ًفي أىكَّ المَّوي  "، قيٍمتي

عىؿى ًفي اأٍلىٍمًر سىعىةن  ،أىٍكبىري  ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم جى : أىرىأىٍيًت رىسيكؿى المًَّو  .اٍلحى مَّـى -قيٍمتي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كىافى  -صى
ـٍ يىٍخفيتي ًبًو؟ قىالىٍت: " ،يىٍجيىري ًباٍلقيٍرآفً  يىرى ًبوً أى فىتى  ،ريبَّمىا جى ريبَّمىا خى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم  ،وي أىٍكبىري المَّ  :"، قيٍمتي كى اٍلحى

عىؿى ًفي اأٍلىٍمًر سىعىةن.     جى

مف  ،كالكتر ،دكف ذكر غسؿ الجنابة ،(3)أخرجو ابف ماجو في سننو تخريج الحديث:
 ،دكف ذكر القراءة كالكتر ،(4)سننوكالنسائي في  ،(ةطريؽ إبراىيـ بف إسماعيؿ )ابف عمي

دكف ذكر  ،(5)كالحاكـ في المستدرؾ ،اد بف زيدكمف طريؽ حم ،مف طريؽ ابف عيينة
ًس بف الحسف التميمي ،القراءة كالكتر  ،بكاممو (6)كابف حباف في صحيحو ،مف طريؽ كىٍيمى

 ،كحماد ،ككيمس ،كابف عيينة ،جميعيـ )ابف عمية ،مرً مٍ مف طريؽ كىيب بف عمرك النً 
 ككىيب( عف برد بف سناف بو. 

مف طريؽ عبد اهلل  ،دكف ذكر الكتر كالقراءة ،(7)كأخرجو ابف خزيمة في صحيحو 
 ،مف طريؽ يحيي بف يعمر ،دكف ذكر الكتر كالقراءة ،(8)كأحمد في مسنده ،بف أبي قيس

 كيحيي( عف عائشة.     ،كبلىما )ابف أبي قيس

                                                

 . 392، 391/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 2/37/1329( سنف أبي داكد: (2
 . 1/430/1354( سنف ابف ماجو: (3
 . 223، 1/125/222( سنف النسائي: (4
 . 1/255/545( المستدرؾ: (5
 . 6/200/2447حيح ابف حباف: ( ص(6
 . 1/128/259( صحيح ابف خزيمة: (7
 ( المصدر السابؽ نفسو. (8



 

 

028 

         ،((1)ق135)ت ،نزيؿ البصرة ،أبك العالء الدمشقي ،د بف سنافرٍ بي  ركاة اإلسناد:
: (4)كالنسائي    ،(3)كقاؿ ابف معيف ،: "ما رأيت شاميان أكثؽ مف برد"(2)زريعقاؿ يزيد بف 

كقاؿ  ،مف مائتي حديث" ا"ليس بحديثو بأس ... كاف حديثو نحكن  :(5)مرةن  كقاؿ ابف معيف ،"ثقة"
 ،: "ال بأس بو"(8)كقاؿ أبك زرعة ،: "ليس بو بأس"(7)كقاؿ النسائي مرةن  ،: "ليس بو بأس"(6)مرةن 

كقاؿ  ،ككاف قدريان" ،: "كاف صدكقان (10)كقاؿ أبك حاتـ ،: "كاف صدكقان في الحديث"(9)رةن كقاؿ م
كقاؿ  ،: "صالح الحديث"(13)كقاؿ أحمد ،في الثقات (12)كذكره ابف حباف ،: "ليس بالمتيف"(11)مرةن 

: (16)كقاؿ أبك داكد ،: "ردمء الحفظ"(15)كقاؿ في المشاىير ،: "صدكؽ رمي بالقدر"(14)ابف حجر
برد بف سناف صدكؽ حسف  قاؿ الباحث: .: "ضعيؼ"(17)كقاؿ ابف المديني ،ف يرل القدر""كا

 كبدعتو ال تؤثر عمى حديثو.  ،الحديث

 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره. ،إسناد الحديث حسف لذاتو درجة الحديث:
ٍف أىًبي سىًعيدو (: 39) رقـ حديث : " ،عى مى -اٍعتىكىؼى رىسيكًؿ المًَّو قىاؿى مَّى المَّوي عى ـى صى مَّ سى ًفي  -ٍيًو كى

كفى ًباٍلًقرىاءىةً  ،اٍلمىٍسًجدً  ـٍ يىٍجيىري ـٍ مينىاجو رىبَّوي  ،فىكىشىؼى السٍّْترى  ،فىسىًمعىيي : أىًلى إفَّ كيمَّكي قىاؿى فىالى ييٍؤًذيىفَّ  ،كى

                                                

 . 576( طبقات خميفة: (1
 . 4/46( تيذيب الكماؿ: (2
 . 78ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(3
 . 4/45( تيذيب الكماؿ: (4
 . 4/280ركاية الدكرم: -( تاريخ ابف معيف(5
 . 336ابف الجنيد: -( تاريخ ابف معيف(6
 . 4/46( تيذيب الكماؿ: (7
 . 2/422( الجرح كالتعديؿ: (8
 .4/45( تيذيب الكماؿ: (9

 . 2/422( الجرح كالتعديؿ: (10
 . 1/429( تيذيب التيذيب: (11
 . 6/114( ثقات ابف حباف: (12
 . 2/422( الجرح كالتعديؿ: (13
 . 121( تقريب التيذيب: (14
 . 245( مشاىير عمماء األمصار: (15
 . 2/367( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (16
 . 4/46( تيذيب الكماؿ: (17
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ا ـٍ بىٍعضن كي مىى بىٍعضو ًفي اٍلًقرىاءىةً  ،بىٍعضي ـٍ عى كي ةً أىٍك قىاؿى ًفي الصَّ  ،كىًلى يىٍرفىعي بىٍعضي قاؿ اإلماـ  ."الى
ًحيح": (1)النككم د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

د: قاؿ اإلماـ نص الحديث ، : (2)أىبيك دىاكي نىا مىٍعمىره زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى ًميا سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى حى
مىمىةى، ٍف أىًبي سى يَّةى، عى ٍف ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف أيمى  عىٍف أىًبي سىًعيدو بمثمو.  عى

عف محمد بف  ،بمثمو ،(4)كالنسائي في الكبرل ،بمثمو (3)أخرجو أحمد في مسنده تخريج الحديث:
 .   بوعف عبد الرزاؽ  ابف رافع( ،كبلىما )أحمد ،رافع

كعبد الرزاؽ تغير حفظو بعد ما  ،ركاتو كميـ ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
كقد  ،كىك أعمـ الناس بتغيره ،(5)كالذم نص عمى ذلؾ اإلماـ أحمد ،ق( 200د )عاـ بع  ،عمي

 كاهلل أعمـ.     ،فبل يضر ،ركل عنو ىذا الحديث
مَّـى -قاؿ: "قيٍمتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  ،عف عكؼ بف مالؾ(: 40) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى
ـى يىٍقرىأي ًبسيكرىًة اٍلبىقىرىةً  ،لىٍيمىةن  قىؼى  ،فىقىا ةو إالَّ كى أىؿى  ،الى يىمير  ًبويىًة رىٍحمى ذىابو إالَّ  ،فىسى كىالى يىمير  ًبويىًة عى
قىؼى  ذى  ،كى كىعى ًبقىٍدًر ًقيىاًموً  ،فىتىعىكَّ مىكيكًت " يىقيكؿي ًفي ريكيكًعًو: ،ثيَـّ رى كًت كىاٍلمى بىري افى ًذم اٍلجى سيٍبحى

ـى فىقىرىأى ًبوًؿ  ،ثـ قاؿ في سجكده ذىًلؾى  ،ٍدًر ًقيىاًموً ثيَـّ سجد ًبقى  ،"كىاٍلًكٍبًريىاًء كىاٍلعىظىمىةً  ثيَـّ قىا
ًحيح": (6)قاؿ اإلماـ النككم .ثيَـّ قىرىأى سيكرىةن سيكرىةن" ،ًعٍمرىافى  د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ".  رى

د: قاؿ اإلماـ نص الحديث دَّثى : (7)أىبيك دىاكي ، حى اًلحو دي ٍبفي صى دَّثىنىا أىٍحمى دَّثىنىا حى ، حى نىا اٍبفي كىٍىبو
اًلؾو  ٍكًؼ ٍبًف مى ٍف عى ، عى ٍيدو مى اًصـً ٍبًف حي ٍف عى ، عى ٍمًرك ٍبًف قىٍيسو ٍف عى ، عى اًلحو ميعىاًكيىةي ٍبفي صى

ًعيٍّ بمثمو.   اأٍلىٍشجى
كالترمذم  ،مف طريؽ الميث بف سعد ،بمثمو (8)أخرجو النسائي في سننو تخريج الحديث:

كبلىما عف معاكية بف  ،ف طريؽ عبد اهلل بف صالح الجينيم ،بمثمو (9)في الشمائؿ
 صالح بو. 

                                                

 . 392/ 3( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 2/38/1332( سنف أبي داكد: (2
 . 18/392/11896( مسند أحمد: (3
 . 2/190/112( السف الكبرل لمنسائي: (4
 (: 9حديث رقـ ) ر ( انظ(5
 . 414، 413/ 3( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 1/230/873( سنف أبي داكد: (7
 . 2/223/1132( سنف النسائي: (8
 . 256/314( الشمائؿ المحمدية: (9
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ذكره ابف ك ،: "ثقة"(1)قاؿ الدارقطني :ي الحمصيكنً كي ركاة اإلسناد: عاصـ بف حميد السي 
"(3)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (2)حباف كقاؿ  ،: "كثؽ"(4)كقاؿ الذىبي ،: "صدكؽ مخضـر

: "ركل (6)كقاؿ البزار ،ك يركم عف معاذ حديثيف أك ثبلثة"ال يعرؼ أنو ثقة، كى" :(5)ابف القطاف
كعف عكؼ بف مالؾ كلـ يكف لو مف الحديث ما يعتبر بو  ،كال أعممو سمع منو ،عف معاذ
   عاصـ بف حميد صدكؽ.     قاؿ الباحث: .حديثو"

 . (7)ثقةمعاكية بف صالح الحضرمي 
 كعميو مدار اإلسناد.  ،حميد صدكؽ عاصـ بف ؛ ألفإسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 

كىل اٍلبىرىاءي ٍبفي عىاًزبو (: 41) رقـ حديث مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إذىا سجد كىافى " -صى
ًحيحو : "(9)قاؿ اإلماـ النككم ."(8)ج  كىاهي النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى  ".    رى

نى : (10)النسائي: قاؿ اإلماـ نص الحديث : أىٍنبىأىنىا اٍبفي أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍبًد الرًَّحيـً اٍلمىٍركىًزم  ٍبدىةي ٍبفي عى ا عى
ٍيؿو  ٍف اٍلبىرىاًء بمثمو. -ىيكى النٍَّضري -شيمى ؽى، عى ٍف أىًبي ًإٍسحى ؽى، عى : أىٍنبىأىنىا ييكنيسي ٍبفي أىًبي ًإٍسحى   ، قىاؿى

سعيد الدارمي، كأحمد عف أحمد بف  ،بمثمو (11)أخرجو ابف خزيمة في صحيحو تخريج الحديث:
مف طريؽ إبراىيـ بف نضر  ،بمثمو (12)كالحاكـ في مستدركو ،بف منصكر، كىاٍلييسىًرم  ٍبفي مىٍزيىدو 

ٍيؿو  ،كأحمد بف منصكر ،كيحيى بف المغيرة ،الس كًريًني   عف يكنس بف  ،جميعيـ عف النضر بف شيمى
 أبي إسحاؽ، عف أبي إسحاؽ، عف البراء بف عازب. 

                                                

 . 5/40( تيذيب التيذيب: (1
 . 5/235( ثقات ابف حباف: (2
 . 285( تقريب التيذيب: (3
 . 1/518( الكاشؼ: (4
 . 4/139اـ البف القطاف: ( بياف الكىـ كاإليي(5
 . 5/40( تيذيب التيذيب: (6
 (: 14حديث رقـ ) ( انظر (7
 (.242/ 1( جخ: فتح عضديو عف جنبيو، كجافاىما عنيما، كيركل جخي بالياء، كىك األشير. )النياية: (8
 . 3/429( المجمكع شرح الميذب: (9

 . 2/165/2709نسائي: ( سنف ال(10
 . 1/326/647( صحيح ابف خزيمة: (11
 . 1/351/828( المستدرؾ: (12
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قاؿ: حدثنا يحيى بف يحيى، قاؿ: أخبرنا عيبىٍيدي اهلل بف إياد  ،(1)سمـ في صحيحوكأخرجو م 
ًإذىا : "-صمى اهلل عميو كسمـ-، عف إياد، عف البراء، قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -ابف لىًقًيطو السدكسي–

ٍع كىفٍَّيؾى  ، فىضى ٍدتى  ".   كىاٍرفىٍع ًمٍرفىقىٍيؾى  ،سىجى
قاؿ  :ق( 129)ت  ،أبك إسحاؽ السىًبيعي ،ف عبيد اليمدانيركاة اإلسناد: عمرك بف عبد الل ب

: "قاؿ بعض أىؿ العمـ: كاف قد (3)كقاؿ يعقكب الفسكم ،اختمط بأخرة" ،: "ثقة مكثر(2)ابف حجر
ي يقكؿ: إنما سمع ابف عيينة مف أبي إسحاؽ اسً ؤى : "سمعت حميدان الر  (4)اختمط" ، كقاؿ ابف معيف

يقصد الذيف –كسفياف الثكرم  ،شعبة :: "إنما أصحاب أبي إسحاؽ(5)كقاؿ مرةن  ،بعد ما اختمط"
كقاؿ أبك زرعة  ،"، كالراكم عنو ىنا ىك سفياف الثكرم-كأخذكا عنو قبؿ االختبلط ،الزمكه

ٍعفىرو (6)الدمشقي ٍبدي المًَّو ٍبفي جى دَّثىًني عى ك ،: "حى مَّدى ٍبفى  ،عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو : ًجٍئتي ميحى سيكقىةى  قىاؿى
: اٍستىٍأًذٍف لىنىا الشٍَّيخى  ٍسرىاًئيؿى اؽى، فىقيٍمتي إًلً مَّى ًبنىا الشٍَّيخي  ،مىًعيى شىًفيعنا ًعٍندى أىًبي ًإٍسحى فىقىاؿى لىنىا: صى

رىٍجنىا" مٍَّمنىا كىخى مىٍيًو، فىسى ٍمنىا عى : فىدىخى ةى فىاٍختىمىطى، قىاؿى  ؛كسئؿ أبك زرعة عف زىير بف معاكية ،اٍلبىاًرحى
كعقب الذىبي عمى ذلؾ فقاؿ في  ،إال أنو سمع مف أبى إسحاؽ بعد االختبلط" ،: "ثقة(7)فقاؿ

ةه (8)ترجمتو جَّ قىٍد كىًبرى  ،ًببلى ًنزىاعو  ،: "ىيكى ًثقىةه، حى ـٍ يىختىًمٍط" ،كى لى ، كى تغىيَّرى ًحٍفظيو تىغىي ر السٍّفٍّ كقاؿ  ،كى
كقد سمع منو  ،كلـ يختمط يإال أنو شاخ كنس ،كأثباتيـ ،: "مف أئمة التابعيف بالككفة(9)أيضان 

 ؛لـ يختمط إنما تغير حفظو ،أبك إسحاؽ السبيعي قاؿ الباحث: ."سفياف بف عيينة، كقد تغير قميبلن 
–و ىذا الحديث ابنو يكنس كالد إسرائيؿ نكلزيادة االطمئناف فقد ركل ع ،بسبب الكبر كالشيخكخة

 ،فمف باب أكلى أف يعمـ بذلؾ كالده ،ؿ الصبلةالذم عمـ اختبلطو مف خبل -حفيد أبي إسحاؽ
كقد ركل الحديث بالعنعنة كلـ  (10)كفيو أيضان عمة التدليس كقد ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة

 يصرح بالسماع.  

                                                

 . 1/356/494( صحيح مسمـ: (1
 . 423( تقريب التيذيب: (2
 . 93( المختمطيف لمعبلئي: (3
  ( المصدر السابؽ نفسو.(4
 ( المصدر السابؽ نفسو. (5
 .469( تاريخ أبي زرعة الدمشقي: 6)
 . 589/ 3ديؿ البف أبي حاتـ: ( الجرح كالتع7)
 . 394/ 5( سير أعبلـ النببلء ط الرسالة: 8)
 . 270/ 3( ميزاف االعتداؿ: 9)

 . 42( طبقات المدلسيف: (10
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: "كاف ثقة (1)قاؿ ابف سعد :ق( 152)ت  ،أبك إسرائيؿ الككفي ،يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي
كقاؿ مرةن:  ،: "ثقة"(3)كقاؿ العجمي ،: "ثقة"(2)كقاؿ ابف معيف ،كثيرة" كلو أحاديث ،إف شاء اهلل

 ،: "صدكؽ"(6)كقاؿ الذىبي ،: "لـ يكف بو بأس"(5)كالنسائي ،(4)كقاؿ ابف ميدم ،"جائز الحديث"
: "لو (8)كال شعبة" كقاؿ ابف عدم ،رعى سٍ : "ىك صدكؽ، ما بو بأس، ما ىك في قكة مً (7)كقاؿ مرةن 

سرائيؿ بف يكنس ابنو ،كركل عنو الناس ،أحاديث حساف سرائيؿ  ،كعيسى بف يكنس ابنو ،كا  كا 
كركل عنو  ،كحديث الككفة يدكر عمييـ" ،كالركايات ،كىـ مف أىؿ بيت العمـ ،كعيسى أخكاف

: "صدكؽ ييـ (11)قاؿ ابف حجر ،في الثقات (10)كذكره ابف حباف ،(9)كيحيي القطاف ،الثكرم
: "كانت (13)كقاؿ يحيي القطاف ،إال أنو ال يحتج بحديثو" ،اكاف صدكقن : "(12)كقاؿ أبك حاتـ ،قميبل"

: "حديثو فيو زيادة عمى حديث (15)كقاؿ مرةن  ،: "حديثو حديث مضطرب"(14)كقاؿ أحمد ،فيو غفمة"
إسرائيؿ ابنو قد "قاؿ: ثـ  ،"أتـ كإنو سمع في الكتاب في :فقاؿ ابف أبي حاتـ: "يقكلكف ،الناس"

كسألو ابنو عبد اهلل عنو  ،فمـ يكف فيو زيادة مثؿ ما يزيد يكنس" ،ككتب ،سمع مف أبى إسحاؽ
: "ىذه العبارة يستعمميا عبد اهلل بف (17)فقاؿ ،عمؽ الذىبي عمى ىذاك  ،: " كذا ككذا"(16)فقاؿ ،مرةن 

: (18)كقاؿ أبك بكر األثـر ،أحمد كثيران فيما يجيبو بو كالده، كىى باالستقراء كناية عمف فيو ليف"

                                                

 . 6/344( الطبقات الكبرل: (1
 . 379( سؤاالت ابف الجنيد البف معيف: (2
 . 2/377( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (3
  .9/244( الجرح كالتعديؿ: (4
 . 32/492( تيذيب الكماؿ: (5
 . 2/402( الكاشؼ: (6
 . 4/483( ميزاف االعتداؿ: (7
 . 8/526( الكامؿ في الضعفاء: (8
 .9/244، الجرح كالتعديؿ: 8/408( التاريخ الكبير: (9

 . 7/650( ثقات ابف حباف: (10
 . 613( تقريب التيذيب: (11
 . 9/244( الجرح كالتعديؿ: (12
 نفسو. ( المصدر السابؽ (13
 . 2/519ركاية ابنو عبد اهلل: -( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(14
 . 9/244( الجرح كالتعديؿ: (15
 . 8/526( الكامؿ في الضعفاء: (16
 . 483/ 4( ميزاف االعتداؿ:(17
 .  32/491( تيذيب الكماؿ: (18
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 قاؿ الباحث: .فضعؼ حديثو عف أبيو" ،أبا عبد اهلل، كذكر يكنس بف أبي إسحاؽ "سمعت
 صدكؽ حسف الحديث.        ،يكنس بف أبي إسحاؽ

ًزمُّ  ٍركى قاؿ  :ق( 244)ت  ،نزيؿ دمشؽ ،أبك سعيد ،عبدة بف عبد الرحيـ بف حساف اٍلمى

 ،: "ثقة"(2)قاسـ كقاؿ مسممة بف ،كقاؿ أيضان: "صدكؽ ال بأس بو" ،: "ثقة"(1)النسائي

أحمد     كقاؿ عبد اهلل بف  ،في الثقات (4)كذكره ابف حباف ،: "صدكؽ"(3)كقاؿ أبك حاتـ

 ،: "ال أحدث عنو"(7)كقاؿ أبك داكد ،: "صدكؽ"(6)كقاؿ ابف حجر ،"شيخ صالح" :(5)بف حنبؿ

ف عبدة بف عبد الرحيـ المركزم صدكؽ حس قاؿ الباحث: .: "لو ما ينكر"(8)كقاؿ الذىبي

 الحديث.       

كبالمتابعة مف  ،بسبب تدليس أبي إسحاؽ السبيعي ،إسناد الحديث ضعيؼدرجة الحديث: 

 إياد بف لىًقًيطو السدكسي يرتقي إلى الحسف لغيره.   

ٍف أىٍحمىرى ٍبًف جى (: 42) رقـ حديث مَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،ٍزءو عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىافى إذىا " -صى

افىى عى  دى جى ٍف جنبيوسىجى ٍيًو عى دى د: "(9)قاؿ اإلماـ النككم ."لىوي  نىٍأًكمى حتي  ،ضي كىاهي أىبيك دىاكي كىاٍبفي  ،رى

وٍ  اجى  ".  ًبًإٍسنىادو صحيح ،مى

                                                

 . 18/541( تيذيب الكماؿ: (1
 . 8/391( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (2
 . 6/90( الجرح كالتعديؿ: (3
 . 8/436( ثقات ابف حباف: (4
 . 18/541( تيذيب الكماؿ: (5
 . 369( تقريب التيذيب: (6
 . 18/541( تيذيب الكماؿ: (7
 . 2/685( ميزاف االعتداؿ: (8
 . 430، 3/429( المجمكع شرح الميذب: (9
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د: قاؿ اإلماـ نص الحديث دَّثىنىا : (1)أىبيك دىاكي ، حى بَّادي ٍبفي رىاًشدو دَّثىنىا عى ، حى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـى دَّثىنىا ميٍسًم حى

سىفي  ٍزءو اٍلحى دَّثىنىا أىٍحمىري ٍبفي جى ، حى
اًحبي رىسيكًؿ المًَّو (2) مَّـى -، صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى   بمثمو.  -صى

  (4)مسنده كأحمد في ،بنحكه مف طريؽ ككيع (3)أخرجو ابف ماجو في سننو تخريج الحديث:

 ،)ككيعثبلثتيـ  ،مف طريؽ عفاف بف مسمـ كأيضان  ،بنحكه مف طريؽ عبد الرحمف بف ميدم

عف أحمر بف جزء  ،عف الحسف البصرم ،كعفاف( عف عباد بف راشد ،كابف ميدم

 ي.كسً دي السَّ 

: "ركاه ككيع، كشعيب بف حرب، بعدهكقاؿ  ،(5)كأخرجو أبك نعيـ في معرفة الصحابة
كركاه  .كمحمد بف ربيعة، كعبد الرحمف بف ميدم، كالمعافى بف عمراف، كميـ عف عباد بف راشد

 .-في الحسف اتابع عبادن  أم أف عطاءن - ،ف، عف الحسف، عف أحمر مثمو"عطاء بف عجبل

ثنا أبك حدبف مرزكؽ، قاؿ: احدثنا  :؛ قاؿ(6)كأخرجو الطحاكم في شرح معاني اآلثار 
كأكرده ابف حجر  .عف عباد بف ميسرة، عف الحسف، قاؿ: أخبرني أحمر ،عاصـ، كأبك عامر

إذ أف عباد  ،كىذا كىـ ظاىر قاؿ الباحث: .بالمنقرم ادن كنسب عبا( 7)بإسناده في إتحاؼ الميرة 

                                                

 . 1/237/900( سنف أبي داكد: (1
 . 1/287/886( سنف ابف ماجو: (2
 .33/448/20338، 31/352/19012( مسند أحمد: (3
( ىػػك الصػػحابي الجميػػؿ أحمػػر بػػف جػػزء بػػف ثعمبػػة بػػف زيػػد بػػف مالػػؾ بػػف سػػناف السدكسػػي، ركم عنػػو حػػديث فػػي (4

التجافي في السجكد، كقاؿ البخارم: بصرم لو صحبة، كجزء منيـ مف يضبطو بفتح الجيـ، كسككف الزام، بعػدىا 
 (. 1/186بعدىا مثناة تحتانية. )اإلصابة: ىمزة، كمنيـ مف يضبطو بفتح الجيـ، ككسر الزام، 

 . 1/328/1034( معرفة الصحابة: (5
 . 1/232/1389( شرح معاني اآلثار: (6
. قػػاؿ المعمقػػكف عمػػى إتحػػاؼ الميػػرة: "فػػي المطبػػكع مػػف الطحػػاكم أبػػك عاصػػـ، كأبػػك 1/270( إتحػػاؼ الميػػرة: (7

سبو المنقػرم، بػؿ لػـ ينسػب عنػد الطحػاكم، كال عنػد عامر، عف عباد بف ميسرة، كابف راشد غير ابف ميسرة، كلـ ين
( التغاير بينيما، بؿ ال يكجد ما يكقػع 107، 5/92أحمد، ككاضح كضكحان قاطعان مف ترجمتيما )تيذيب التيذيب: 

ف كػاف ممػػف يػركم عػػف  فػي اشػػتباه أنيمػا كاحػػد، كىنػاؾ أمػػكر تثيػر الشػػؾ فػي كركد ابػػف ميسػرة فػػي ىػذا الحػػديث، كا 
كىػذا يشػعر  -ككصػفو بػالمنقرم كىػـ منػو–المصنؼ جعؿ الطرؽ كميا مف ركاية عبػاد بػف راشػد الحسف البصرم، ك 

  بأف نسخة الحافظ مف شرح معاني اآلثار ليس فييا ابف ميسرة، بؿ الطرؽ كميا عف عباد بف راشد، كالػذيف أعمػكا
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فظير في كؿ الطرؽ أف مدار اإلسناد عمى  ،كعباد بف راشد المنقرم رجبلف ،بف راشد التميمي
خاصةن أف الطحاكم ذكر عباد بف ك  ،عباد المنقرم يثير الشؾ ري كٍ ذً فى  ،عباد ابف راشد التميمي

ل عف الحسف البصرم كلكف ليس عنو عف أحمر بف ككذلؾ ابف ميسرة رك  ،ميسرة كلـ ينسبو
 كاهلل أعمـ.     ،جزء

كقد نص غير  ،حديثو ىنا عف أحمر بف جزء ،(1)كثير اإلرساؿ ركاة اإلسناد: الحسف البصرم
كقاؿ ابف  ،ـ يحدث عف أحمر غير الحسف البصرملبؿ  ،كاحد مف األئمة أنو تفرد بالركاية عنو

: "عداده (3)كقاؿ أبك نعيـ ،البصرم، لـ يرك عنو غيره فيما عممت": "ركل عنو الحسف (2)عبد البر
 ،: "ركل عنو الحسف البصرم كحده"(4)كقاؿ ابف األثير ،في البصرييف، تفرد بالركاية عنو الحسف"

 .كاهلل أعمـ ،فزالت العمة ،مف النقاد في سماع الحسف منو -فيما أعمـ-كلـ يتكمـ أحد 

: (7)كقاؿ أحمد ،: "ثقة"(6)كالبزار ،(5)قاؿ العجمي :البزار ،البصرم ،مكالىـعباد بف راشد التميمي 
: (9)كقاؿ ابف معيف ،: "ثقة ثقة"(8)كحكى عنو ابف شاىيف أنو قاؿ ،صالح" ،صدكؽ ،ثقة ،"شيخ

كقاؿ أبك  ،: "ضعيؼ"(11)كقاؿ أيضان  ،لكنو يكتب" ،: "ليس حديثو بالقكم(10)كقاؿ مرةن  ،"صالح"

                                                                                                                                       

 بصػػػرم عػػػف أحمػػػر: ىػػػك ىػػػذا الحػػػديث، أك تكقفػػػكا فيػػػو، أشػػػاركا إلػػػى أف الػػػذم تفػػػرد بالتصػػػريح فيػػػو مػػػف الحسػػػف ال 
( أكرد الحديث 1647 – 4/1646(، ثـ إف ابف عدم في الكامؿ )80راشد، كما في تحفة األشراؼ، حديث ) ابف

في ترجمة ابف راشد، ال ابػف ميسػرة، كالمراجػع لػـ تػذكر ركايػة ألبػي عػامر العقػدم، كألبػي عاصػـ النبيػؿ، عػف ابػف 
 بف راشد، فقد ركل عنو أبك عامر العقدم". ميسرة، كال في ترجمتو ركاية ليما عنو، بخبلؼ ا

 (: 4حديث رقـ ) ( انظر (1
 .1/71( االستيعاب: (2
 . 1/328( معرفة الصحابة: (3
 . 1/66( أسد الغابة: (4
 . 2/16( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (5
 . 5/92( تيذيب التيذيب: (6
 .6/79التعديؿ: ( الجرح ك (7
 . 171( تاريخ أسماء الثقات: (8
 . 6/79( الجرح كالتعديؿ: (9

 .5/550( الكامؿ في الضعفاء: (10
 ( المصدر السابؽ نفسو. (11
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يحكؿ مف  :كقاؿ ،كأنكر عمى البخارم إدخاؿ اسمو في كتاب الضعفاء ،: "صالح الحديث(1)حاتـ
كحديثو  ،: "ليس حديثو بالكثير(4)كقاؿ ابف عدم ،: "صدكؽ"(3)كالذىبي ،(2)كقاؿ الساجي ،ىناؾ"

 ،أكىاـ" : "صدكؽ لو(5)كقاؿ ابف حجر ،كما لـ أذكره عمى االستقامة" ،مقدار ما لو مما ذكرتو
كىل عىنو اٍبف مىيًدمٌ (7)كقاؿ البخارم ،"ككاف صدكقان  ،يحيى القطاف : "تركو(6)كقاؿ األزدم  ،: "رى

كقاؿ ابف  ،: "ليس بالقكم"(9)كقاؿ النسائي ،: "ييـ الشيء"(8)كقاؿ أيضان  ،كتركو يىحيى القىٌطاف"
حتى يسبؽ إلى القمب أنو كاف المتعمد  ،: "كاف ممف يأتي بالمناكير عف أقكاـ مشاىير(10)حباف
صدكؽ لو  عباد بف راشد قاؿ الباحث: .: "ضعيؼ"(11)كقاؿ أبك داكد ،االحتجاج بو" فبطؿ ،ليا

  .    كاهلل أعمـ ،حديثنا ىذا في أكىامو -فيما أعمـ-كلـ يذكر أحد مف األئمة  ،أكىاـ

كقػد تابعػو عطػاء  ،صػدكؽ عباد بف راشدك  ،ركاتو ثقات ،حسف لذاتوإسناد الحديث درجة الحديث: 
 . لغيره صحيحلى البف عجبلف فيرتقي إ

ٍيرىةى (: 43) رقـ حديث ٍف أىًبي ىيرى : " ،عى ـى -كاف رسكؿ الل قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى إذىا كىبَّرى  -صمي الل تعالى عى
ذىا رىكىعى فىعىؿى ًمٍثؿى ذىًلؾى  ٍنًكبىٍيًو، كىاً  ٍذكى مى عىؿى يىدىٍيًو حى ًة جى الى كًد فىعىؿى ًمٍثؿى ذىًلؾى  ،ًلمصَّ ذىا رىفىعى ًلمسُّجي ذىا  ،كىاً  كىاً 

ـى ًمٍف الرٍَّكعىتىٍيًف فىعىؿى ًمٍثؿى ذىًلؾى قى  ًحيحو : "(12)قاؿ اإلماـ النككم ."ا د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي ًفيًو رىجيؿه  ،رى
ـو  كفى  ،ًفيًو أىٍدنىى كىالى ثَّقىوي اٍَلىٍكثىري قىٍد كى ًحيًحوً  ،كى اًرمُّ ًفي صى كىل لىوي اٍلبيخى قىٍد رى  ".كى

                                                

 . 6/79( الجحر كالتعديؿ: (1
 . 5/92( تيذيب التيذيب: (2
 . 2/365( ميزاف االعتداؿ: (3
 . 5/550( الكامؿ في الضعفاء: (4
 . 290: ( تقريب التيذيب(5
 . 5/92( تيذيب التيذيب: (6
 . 6/36( التاريخ الكبير: (7
 . 89( الضعفاء الصغير: (8
 . 74( الضعفاء كالمتركككف: (9

 .2/163( المجركحكف: (10
 . 14/118( تيذيب الكماؿ: (11
 . 3/447( المجمكع شرح الميذب: (12
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دأىبي : قاؿ اإلماـ نص الحديث دَّثىًني أىًبي، عىٍف : (1)ك دىاكي ًمًؾ ٍبفي شيعىٍيًب ٍبًف المٍَّيًث، حى ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى حى
ٍف أىبً  ، عى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ٍيجو رى ٍبًد اٍلعىًزيًز ٍبًف جي ًمًؾ ٍبًف عى ٍبًد اٍلمى ، عىٍف عى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىي كبى دٍّم، عى ي جى

ًف ٍبفً  ٍبًد الرٍَّحمى ٍيرىةى بمثمو.  بىٍكًر ٍبًف عى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًرًث ٍبًف ًىشىاـو   اٍلحى
 ،عف عقيؿ بف خالد ،مف طريؽ الميث بف سعد (2)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:

ابف جريج( عف  ،كبلىما )عقيؿ ،عف ابف جريج ،مف طريؽ عبد الرزاؽ (3)كمسمـ في صحيحيو
ٍنًكبىٍيوً دكف ذكر "رفع يديو حذك  ،بي ىريرةعف أ ،عف أبي بكر بف عبد الرحمف ،ابف شياب  ".مى

قاؿ  :ق( 150)ت  ،المكي ،مكالىـ ،األمكمج يٍ رى ركاة اإلسناد: عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جي 
أما التدليس: فقد ذكره ابف حجر في المرتبة  ،ككاف يدلس كيرسؿ" ،: "ثقة فقيو فاضؿ(4)ابف حجر
 اإلرساؿ: فيك مف أشير تبلميذ الزىرم. كأما  .كلـ يصرح بالسماع (5)الثالثة 

كقاؿ  ،:"ثقة"(6)قاؿ ابف معيف :ق( 168)ت  ،أبك العباس المصرم ،يحيى بف أيكب الغافقي
براىيـ الحربي ،كقاؿ يعقكب بف سفياف ،: "صالح"(8)كقاؿ أيضان  ،: "ليس بو بأس"(7)مرةن   ،(9)كا 

: (11)كقاؿ البخارم ،حديثو اضطراب"كقاؿ الدارقطني أيضان: "في بعض  ،: "ثقة"(10)كالدارقطني
: "لو أحاديث صالحة كقد (13)عدم ابف كقاؿ ،: "ثقة"(12)الترمذم عنو أنو قاؿ نقؿك  ،"صدكؽ"

كغيرىـ مف شيكخ  ،بف كىب الكثير، كابف أبي مريـ، كابف عفيراكركل عنو  ،ركل عنو الميث
نو ثقة أك يركل ىك مصر، كىك مف فقياء مصر كمف عممائيـ، كال أرل في حديثو إذا ركل ع

كمحؿ يحيى : "(14)كقاؿ أبك حاتـ ،ال بأس بو" ،عف ثقة حديثان منكران فأذكره، كىك عندم صدكؽ

                                                

 . 1/197/738( سنف أبي داكد: (1
 . 1/157/789( صحيح البخارم: (2
 .1/293/392( صحيح مسمـ: (3
 . 363( تقريب التيذيب: (4
 . 41( طبقات المدلسيف: (5
 . 1/98ركاية ابف محرز:  -( تاريخ ابف معيف(6
 . 57ركاية ابف طيماف:  -( تاريخ ابف معيف(7
 . 9/128( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 11/187( تيذيب التيذيب: (9

 . 14/95( عمؿ الدارقطني: (10
 . 117كبير: ( العمؿ ال(11
 . 11/187( تيذيب التيذيب: (12
 . 9/59( الكامؿ في الضعفاء: (13
 . 9/128( الجرح كالتعديؿ: (14
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: (2)كقاؿ أبك داكد ،: "صدكؽ ربما أخطأ"(1)كقاؿ ابف حجر ،كال يحتج بو" ،يكتب حديثو ،الصدؽ
كقاؿ أحمد بف  ،كم": "ليس بذاؾ الق(4)كقاؿ أيضان  ،: "ليس بو بأس"(3)كقاؿ النسائي ،"صالح"
كقاؿ أيضان: "لو أشياء يخالؼ  ،كربما خؿ في حفظو" ،: "كاف مف كجكه أىؿ البصرة(5)صالح
كقاؿ أبك أحمد  ،كاف أحمد يقكؿ: يخطئ خطأن كثيران" ،: "صدكؽ ييـ(6)كقاؿ الساجي ،فييا"

: (8)كقاؿ أحمد ،كما حدث مف كتاب فميس بو بأس" ،: "إذا حدث مف حفظو يخطئ(7)الحاكـ
 قاؿ الباحث: .كقاؿ اإلسماعيمي: "ال يحتج بو" ،: "منكر الحديث"(9)قاؿ ابف سعد ،"سيء الحفظ"

 كاهلل أعمـ.     ،ربما أخطأ إذا حدث مف حفظو ،صحيح الكتاب ،يحيي بف أيكب صدكؽ
غير مكجكدة في الصحيح  فيي زيادةمسألة "رفع اليديف"  إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ درجة الحديث:
: أنو كاف يكبر فقط، ليس  : "ىذا خطأ؛ إنما يركل ىذا (10)أبك حاتـقاؿ  ،ي ىريرةمف حديث أب

: "ركاه عبد الرزاؽ، عف ابف جريج، عف الزىرم، عف أبي (11)كقاؿ الدارقطني ،فيو رفع اليديف"
كعثماف بف الحكـ  ،كمف تابعو. كخالفو يحيى بف أيكب ،مثؿ قكؿ صالح ،بكر، عف أبي ىريرة

اه عف ابف جريج، عف الزىرم، عف أبي بكر بف عبد الرحمف، عف أبي ىريرة: ي فركيامً ذٌ الجي 
مَّـى -كىافى رىسيكؿي المًَّو ) سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ةى كىبَّرى  -صى ذىا  ،ًإذىا اٍفتىتىحى الصَّبلى ٍنًكبىٍيًو، كىاً  ٍذكى مى كرفع يديو حى

فىعى رىٍأسىوي  ذىا رى فىعىييمىا، كىاً  ـى ًمفى الرٍَّكعىًة الثَّاًلثىًة بىٍعدى التَّشىي دً  أىرىادى الر كيكعى رى ذىا قىا فىعىييمىا، كىاً  . (ًمفى الر كيكًع رى
 .         (12)فنكتفي بيا مف حديث ابف عمر ،كالصحيح قكؿ عبد الرزاؽ في التكبير دكف الرفع"

ٍجرو (: 44) رقـ حديث كىل كىاًئؿي ٍبفي حي مَّ -أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عى ًمٍرفىقىوي اٍَلىٍيمىفى " -ـى صى ضى كى
مىى فىًخًذًه اٍلييٍمنىى مىى قى مى حى  ؽى مَّ كحى َى  ،اييى مً ي تى تً الٍ كى  ،رصى نٍ الخً  وي عى ابً صى أى  دى قى ثيَـّ عى  ،عى ٍسطىى عى ة ًبأيٍصبيًعًو اٍلكي

                                                

 . 588( تقريب التيذيب: (1
 . 31/236( تيذيب الكماؿ: (2
 . 31/236( تيذيب الكماؿ: (3
 . 107( الضعفاء كالمتركككف: (4
 . 11/187( تيذيب التيذيب: (5
 و. ( المصدر السابؽ نفس(6
 . 11/187( تيذيب التيذيب: (7
 . 9/128( الجرح كالتعديؿ: (8
 .  7/357( الطبقات الكبرل: (9

 . 170/ 2( عمؿ ابف أبي حاتـ: (10
 . 414/ 1، كانظر: نصب الراية: 9/260( عمؿ الدارقطني: (11
 . 1/148/735( صحيح البخارم: (12
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ٍبيىاـً  رىفىعى السَّبَّابىةى  ،اإلًٍ رىأىٍيتيوي يي  ،كى كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ ًبمىٍفًظوً " :(1)قاؿ اإلماـ النككم ."ايى بً  ري يً شً كى كىاٍبفي  ،رى
ٍعنىاهي  ٍو ًبمى ًحيحه  ،مىاجى ٍسنىاديهي صى  ". كىاً 
ًمي  ٍبفي ًحٍمشىاذى : (2)البييقي: قاؿ اإلماـ نص الحديث اًفظي، ثنا عى ٍبًد اهلًل اٍلحى نىا أىبيك عى :  .أىٍخبىرى قىاؿى

ًني أىبيك سىًعيدو أىٍحمىدي ٍبفي يىٍعقيكبى ا ، أىٍنبىأىنىا ميسىدَّده، أنبأ ،لثَّقىًفي  كىأىٍخبىرى مَّدي ٍبفي أىي كبى : أىٍنبىأىنىا ميحى اًلدي  ناقىاالى خى
ٍبًد اهلًل،  ، أىفَّ النًَّبيَّ حدٍبفي عى ٍجرو ٍف أىًبيًو، عىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي ، عى مىٍيًو -ثنا عىاًصـي ٍبفي كيمىٍيبو مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ـى ًإلىى الصَّالى " -كى ذى ًشمىالىوي ًبيىًميًنًو، فىمىمَّا  ،ةً قىا اذىل ًبًيمىا أيذينىٍيًو، كىأىخى تَّى حى رىفىعى يىدىٍيًو حى ، كى فىكىبَّرى
عى يىدىيٍ  ضى دى كى دى  ،وً أىرىادى أىٍف يىٍركىعى رىفىعى يىدىٍيًو، فىمىمَّا رىفىعى رىٍأسىوي ًمفى الرُّكيكًع رىفىعى يىدىٍيًو، فىمىمَّا سىجى فىسىجى

مىسى بىٍينىييمى  مىى فىًخًذًه اٍلييٍمنىى،  ،ا، ثيَـّ جى ًمٍرفىقىوي اٍلييٍمنىى عى مىى فىًخًذًه اٍلييٍسرىل، كى عى يىدىٍيًو اٍلييٍسرىل عى ضى فىكى
ٍبيىاـً  ٍسطىى ًباإلًٍ مَّؽى اٍلكي ، ثيَـّ حى رى رى كىاٍلًبٍنصى  ". كىأىشىارى ًبالسَّبىابىةً  ،ثيَـّ عىقىدى اٍلًخٍنصى

مختصران مف طريؽ عمقمة بف كائؿ بف حجر كمكلىن  (3)مـ في صحيحوأخرجو مستخريج الحديث: 
ٍجرو  ،لو  .  بو عف كائؿ بف حي

 .     (4)كليس لو صحبة ،تابعي ثقة :ركاة اإلسناد: كميب بف شياب
 .    (5)ثقة :كميب بف عاصـ

الزاىد العابد،  أحمد بف يعقكب بف أحمد بف ًمٍيراف، أبك سعيد الثقفيُّ النَّيسابكرمُّ 
ىذا  كلكف الحاكـ ركل لو ،لـ أقؼ عمى أكثر مف ىذا الثناء في حقو قاؿ الباحث: :(6)ىػ(340)ت

 .  (7)كىك ثقة ،مقركنان بعمي بف ًحٍمشىاذى  ،الحديث
 .(8)ثقة :أبك عبد الل الحاكـ

 . ركاتو ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

                                                

 . 453، 3/452( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 2/188/2784ل: ( السنف الكبر (2
 . 1/301/401( صحيح مسمـ: (3
 (: 29حديث رقـ ) ( انظر (4
 (: 29حديث رقـ ) ( انظر (5
 .  735/ 7( تاريخ اإلسبلـ: (6
 . 15/398( سير أعبلـ النببلء ط الرسالة: (7
 (: 33حديث رقـ ) ( انظر (8
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ٍيدو (: 45) رقـ حديث مى مىى " -عميو كسمـصمى اهلل –أف النبي  ،عف أىًبي حي عى كىفَّوي اٍلييٍمنىى ]عى ضى كى

ريٍكبىًتًو اٍلييٍمنىى
مىى ريٍكبىًتًو اٍلييٍسرىل ،[(1) كىفَّوي اٍلييٍسرىل عى : (2)". قاؿ اإلماـ النككمكىأىشىارى ًبأيٍصبيًعوً  ،كى

د" كىاهي أىبيك دىاكي ٍنوي  ،رى ٍسنىاًد الصحيح ،كىغىٍيريهي عى  ".    ًباإلًٍ
ك، أىٍخبىرىًني : (3)أبك داكدماـ : قاؿ اإلنص الحديث ًمًؾ ٍبفي عىٍمرو ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى ، حى ٍنبىؿو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى حى

، كىأىبيك أيسىٍيدو  ٍيدو مى : اٍجتىمىعى أىبيك حي ، قىاؿى دَّثىًني عىبَّاسي ٍبفي سىٍيؿو ، حى مَّدي ٍبفي (4)فيمىٍيحه ميحى ، كى سىٍيؿي ٍبفي سىٍعدو ، كى
ةى رىسيكًؿ المًَّو مىٍسمىمىةى، فى  بلى كا صى مَّـى -ذىكىري سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًة  -صى بلى ـٍ ًبصى : أىنىا أىٍعمىميكي ٍيدو مى فىقىاؿى أىبيك حي

مَّـى -رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى مىى ريٍكبىتىٍيوً  ،"ثيَـّ رىكىعى فىذىكىرى بىٍعضى ىىذىا، قىاؿى عى يىدىٍيًو عى ضى  ،فىكى
تَّرى يىدىٍيوً كى  كى مىٍيًيمىا، كى دى  ،أىنَّوي قىاًبضه عى : ثيَـّ سىجى ٍنبىٍيًو، قىاؿى افىى عىٍف جى ٍبيىتىوي  ،فىتىجى جى  ،فىأىٍمكىفى أىٍنفىوي كى

ٍنبىٍيوً  نىحَّى يىدىٍيًو عىٍف جى عى كيؿُّ عىٍظـو  ،كى تَّى رىجى ٍنًكبىٍيًو، ثيَـّ رىفىعى رىٍأسىوي حى ٍذكى مى عى كىفٍَّيًو حى ضى كى ًفي مىٍكًضًعًو كى
مىسى فىاٍفتىرىشى ًرٍجمىوي اٍلييٍسرىل تَّى فىرىغى، ثيَـّ جى مىى ًقٍبمىًتوً  ،حى ٍدًر اٍلييٍمنىى عى عى كىفَّوي اٍلييٍمنىى  ،كىأىٍقبىؿى ًبصى ضى كى كى

مىى ريٍكبىًتًو اٍلييٍمنىى مىى ريٍكبىًتًو اٍلييٍسرىل كىأىشىارى ًبأيٍصبيًعًو".  ،عى كىفَّوي اٍلييٍسرىل عى  كى
مف طريؽ الميث، عف خالد،  ،كليس فيو الشاىد (5)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 

ة، عف محمد بف عمرك بف عطاء، أنو كاف جالسان مع مى حى مٍ عف سعيد، عف محمد بف عمرك بف حى 
، -صمى اهلل عميو كسمـ-، فذكرنا صبلة النبي -صمى اهلل عميو كسمـ-نفر مف أصحاب النبي 

محمد بف عمرك بف عطاء،  ،مف طريؽ (6)كأخرجو أبك داكد في سننو .يد الساعدمفقاؿ أبك حم
 عف عباس بف سيؿ الساعدم بو.  

  . (7)كثير الخطأ ،صدكؽ :فيمىٍيح بف سميماف المدني ركاة اإلسناد:
كمف  ،كقد تكبع ،كثير الخطأ ،صدكؽ األف فميحن  ؛حسف لذاتوإسناد الحديث  درجة الحديث:
 كاهلل أعمـ.        ،الصحيح لغيرهيرتقي إلى  ،كغيره ،تي في البخارممجمكع الطرؽ ال

                                                

ما بػيف القكسػيف غيػر مكجػكد فػي المجمػكع، كمػا فػي المكتبػة الشػاممة، كىػك خطػأ ينبػو إليػو؛ ألف  قاؿ الباحث:( (1
ٍكبىتًػًو اٍليي  مىػى ري كىفَّػوي اٍلييٍسػرىل، عى ٍسػرىل( أم الكفػيف عمػى ركبػة كاحػدة، كىػذا العبارة بدكنيا تصبح: )كضع كفو اٍلييٍمنىػى، كى

 خطأ كاضح، كاهلل أعمـ.   
 . 3/453( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 1/96/734( سنف أبي داكد: (3
 ( ىك الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف ثابت األنصارم، أبك أيسىٍيد الساعدم. (4
 . 1/165/828( صحيح البخارم: (5
 . 1/195/733( سنف أبي داكد: (6
 (: 1حديث رقـ ) ( انظر (7
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ٍيرىةى (: 46) رقـ حديث كىل أىبيك ىيرى مَّـى -أفَّ النًَّبيَّ  ،رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى  ـٍ كي دي حى أى  دى يى شى تى  اى ذى إً قىاؿى
ًفتٍ  ،كىعىذىاًب اٍلقىٍبرً  ،عىذىاًب النَّارً  فٍ مً  :عبى رٍ أى  فٍ مً  ذٍ كَّ عى تى يى مٍ فى  ًفٍتنىًة اٍلمىًسيًح  ،نىًة اٍلمىٍحيىا كىاٍلمىمىاتً كى كى

اؿً  ا بىدىا لىوي  ،الدَّجَّ اًرمُّ : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."ثيَـّ يىٍدعيك ًلنىٍفًسًو ًبمى كىاهي اٍلبيخى ـه  ،رى ميٍسًم ديكفى  ،كى
ا بىدىا لىوي " :قىٍكًلوً  يىادىةً  ،ًئيُّ كىالنَّسىا ،كىاٍلبىٍييىًقيُّ  ،"ثيَـّ يىٍدعيك ًلنىٍفًسًو ًبمى ًبًإٍسنىادو  ،ًبيىًذًه الزّْ

ًحيحو   ".  صى
، : (2): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث ٍكًصًمي  مَّارو اٍلمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى ًني ميحى أىٍخبىرى

ٍف ًعيسىى ٍبًف  ، عى ـو ٍشرى ًمي  ٍبفي خى ، ح كىأىٍنبىأىنىا عى ٍف اأٍلىٍكزىاًعيٍّ ٍف اٍلميعىافىى، عى ، عى كىالمٍَّفظي -ييكنيسى
: سىًمٍعتي أىبىا -لىوي  اًئشىةى، قىاؿى ًد ٍبًف أىًبي عى مَّ ٍف ميحى ًطيَّةى، عى سَّافى ٍبًف عى ٍف حى ، عى ٍف اأٍلىٍكزىاًعيٍّ ، عى

ٍيرىةى بمثمو.   ىيرى
مف طريؽ أبي سممة بف  ،ف الزيادةدك  (3)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 

كأيضان مف طريؽ ككيع، عف األكزاعي، عف  ،كذلؾ (4)حوكمسمـ في صحي ،عبد الرحمف
عف أبي  ،ابف أبي عائشة( ،كبلىما )أبك سممة ،عف ابف أبي عائشة ،حساف بف عطية

 ىريرة بو.   
كيقاؿ: محمد بف عبد الرحمف بف أبى عائشة ركاة اإلسناد: محمد بف أبى عائشة، 

كقاؿ أبك  ،: "ثقة"(5)ابف معيفقاؿ  :الحجازم، أبك عبد اهلل المدني، مكلى بنى أمية
: "ليس بو (8)قاؿ ابف حجرك  ،(7)كذكره ابف حباف في الثقات ،: "ليس بو بأس"(6)حاتـ
 محمد بف أبي عائشة ثقة.      قاؿ الباحث: .بأس"

 ركاتو ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
اًلحو (: 47) رقـ حديث ٍف أىًبي صى اًب النًَّبيٍّ  ،عى مَّـى -عىٍف بىٍعًض أىٍصحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى  -صى قىاؿى

مَّـى -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى ؿو ةً ًلرىجي الى أىتىشىيَّدي كىأىقيكؿي المَّييَـّ  :قىاؿى  ."؟كىٍيؼى تىقيكؿي ًفي الصَّ
                                                

 .  3/468( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 3/58/1310( سنف النسائي: (2
 . 2/99/1377( صحيح البخارم: (3
 . 1/412/588( صحيح مسمـ: (4
، كفػي الشػاممة مػف كتػاب الجػرح تصػحؼ فػي المطبػكع قاؿ الباحػث:. 209ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف(5

كالصػػكاب: ىػػك يحيػػي بػػف  -أم القطػػاف–(، بػػأف الػػدارمي سػػأؿ يحيػػي بػػف سػػعيد 8/53كالتعػػديؿ، البػػف أبػػي حػػاتـ )
 معيف، كما ىك مثبت في سؤاالتو. 

 . 8/53( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 5/374( ثقات ابف حباف: (7
 . 486( تقريب التيذيب: (8
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نَّةى  ا إنٍّي الى  ،كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف النَّارً  ،إنٍّي أىٍسأىليؾى اٍلجى -فىقىاؿى النًَّبي   ،كىالى دىٍندىنىةى ميعىاذو  ، أيٍحًسفى دىٍندىنىتىؾى أىمى
مَّى اهلل عميو كسمـ ًحيحو : "(1)قاؿ اإلماـ النككم". فٍ دً نٍ دى ا ني مى يي لى كٍ حى " :-صى  ".  ركاه أبك داكد ًبًإٍسنىادو صى

دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبى  :(2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، عىٍف حى ًميا دَّثىنىا حيسىٍيفي ٍبفي عى ةى، حى
اًب النًَّبيٍّ  ، عىٍف بىٍعًض أىٍصحى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى مىٍيمىافى مَّـى -زىاًئدىةى، عىٍف سي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى   بمثمو.  -صى

عف  ،عف أبي صالح ،مف طريؽ األعمش ،بمثمو (3)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 
 بو.  -صمى اهلل عميو كسمـ–نبي بعض أصحاب ال

   عف أبي ىريرة بو.     ،عف أبي صالح ،بمثمو مف طريؽ األعمش (4)كابف ماجو في سننو 
كصرح أبك  ،-رجاؿ الصحيحيف–ركاتو كميـ ثقات  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

بياـ اسـ  ،-مـصمى اهلل عميو كس–بأنو سمعو مف أصحاب النبي  -افمَّ ذككاف السَّ -صالح  كا 
 .(5)كىك أبك ىريرة ،كفي ركاية ابف ماجو تصريح باسـ الصحابي .الصحابي ال يضر

ك  -بفتح المثناة تحت-أىًبي اٍليىٍسًر  عف(: 48) رقـ حديث كىىيكى آًخري مىٍف -كىاٍسميوي كىٍعبي ٍبفي عىٍمرو
فٍّيى ًمٍف أىٍىًؿ بىٍدرو  سى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -تيكي مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -مَّـى صى ةى قىاؿى الى مّْي الصَّ ـٍ مىٍف ييصى ًمٍنكي

مّْي النٍّْصؼى  ،كىاًممىةن  ـٍ مىٍف ييصى ًمٍنكي ٍبعى  ،كىالثُّميثى  ،كى ٍمسى  ،كىالرُّ تَّى بىمىغى اٍلعيٍشرى  ،كىاٍلخي قاؿ اإلماـ . "حى
ًحيحو ": (6)النككم كىاهي النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى   ".رى

مىمىةى اٍلًمٍصًرم  (7)ائي في الكبرل: قاؿ اإلماـ النسنص الحديث مَّدي ٍبفي سى نىا ميحى دَّثىنىا  ،: أىٍخبىرى : حى قىاؿى
، عىفٍ  اًرمٍّ كىـً اأٍلىٍنصى ، عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلحى ؿو اًرًث، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي ًىبلى ٍمًرك ٍبًف اٍلحى ، عىٍف عى  اٍبفي كىٍىبو

 أىًبي اٍليىٍسًر بمثمو. 
 ،ج بف النعمافيٍ رى كسي  ،عف ىاركف بف معركؼ ،بمثمو (8)أحمد في مسندهأخرجو تخريج الحديث: 
 عف ابف كىب بو.    ،كمعاكية بف عمرك

 .  (9)ثقة ،ركاة اإلسناد: سعيد بف أبي ىالؿ الميثي
               ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

                                                

 .  3/471( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 1/210/792( سنف أبي داكد: (2
 . 25/234/15898( مسند أحمد: (3
 . 2/1264/3847( سنف ابف ماجو: (4
 فيرجع إليو. (: 8حديث رقـ ) ( كقد بسطنا الكبلـ في ىذه المسألة في (5
 .   3/521( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 1/316/616الكبرل: ( السنف (7
 . 24/280/15522( مسند أحمد: (8
 (: 36حديث رقـ ) ( انظر: (9
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ـي ًفي رىٍكعىتىًي " - عميو كسمـصمى اهلل-أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،عف عىاًئشىةي (: 49) رقـ حديث مّْ ًلى ييسى
كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ ًفي السُّنىًف اٍلكىًبيرىةً : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ".اٍلًكٍترً  ًحيحو  ،رى قىاؿى ييٍشًبوي أىٍف  ،ًبًإٍسنىادو صى كى

يتىاًر ًبًتٍسعو  ًديًثيىا ًفي اإلًٍ ارنا ًمٍف حى  ". يىكيكفى ىىذىا اٍخًتصى
ك: (2)ؿ اإلماـ البييقي: قانص الحديث اًفظي، كىأىبيك سىًعيًد ٍبفي أىًبي عىٍمرو ٍبًد اهلًل اٍلحى نىا أىبيك عى :  ،أىٍخبىرى قىاالى

مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى حد ، أنبأحد ،ثنا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى ،  ناثنا يىٍحيىى ٍبفي أىًبي طىاًلبو ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي عىطىاءو عى
ٍف قىتى حد اًئشىةى بمثمو.   ثنا سىًعيده، عى ، عىٍف عى رىارىةى ٍبًف أىٍكفىى، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًىشىاـو  ادىةى، عىٍف زي

عف سعيد ابف  ،بمثمو مف طريؽ بشر بف المفضؿ (3)سننو أخرجو النسائي في تخريج الحديث:
 كبلىما عف قتادة بو.  ،بمثمو مف طريؽ أباف بف يزيد العطار (4)كالحاكـ في مستدركو ،أبي عركبة

كركل عنو ىذا الحديث عبد  ،(5)ثقة أثبت الناس في قتادة :بةكي ري ركاة اإلسناد: سعيد بف أبي عى 
  الكىاب بف عطاء الخفاؼ كقد سمع منو قبؿ االختبلط. 

 كقد صرح بالسماع.  ،(6)مدلس مف الثالثة ،صدكؽ حسف الحديث :عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ
 .   (7)إماـ ثقة :أبك عبد الل الحافظ الحاكـ

كبالمتابعة يرتقي  ،الخفاؼ حسف الحديثك  ،ركاتو ثقات ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 
              إلى الصحيح لغيره. 

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو مَّ ـ بف ىى يٍ عى عف ني (: 50) رقـ حديث مَّـى -ار قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :  -صى يىقيكؿي
ـى  يىقيكؿي المَّوي تىعىالىى: اٍبفى " ًؿ نىيىاًرؾى أىٍكًفؾى آًخرىهي  (8)ًلى تيٍعًجٍزًني آدى قاؿ ". ًمٍف أىٍربىًع رىكىعىاتو ًمٍف أىكَّ

ًحيحو :  "(9)اإلماـ النككم د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

                                                

 .   4/17( المجمكع شرح الميذب:(1
 .234/1698/ 3 :( سنف النسائي(2
 . 2/156/1404( السنف الكبرل: (3
 . 1/447/1140( مستدرؾ الحاكـ: (4
 .  139كانظر: االغتباط: (: 5حديث رقـ )  ( انظر:(5
 (: 21حديث رقـ ) ( انظر: (6
 (: 33حديث رقـ ) ( انظر: (7
ىػذا مجػػاز تتػكاني عػػف أداء أربػع ركعػات فػػي أكؿ النيػار، كالمقصػػكد بيػا صػبلة الضػػحى، : أم ال ( الى تيٍعًجٍزنًػي(8

كنايةه عف تىٍسػكيؼ العبػد عممػو هلل تعػالى ، كالمعنػى: ال تيسىػٌكؼ صػبلة أربػع ركعػاتو لػي فػي أكؿ نيػارؾ أكفػؾ آخػر 
 :شػرح أبػي داكد لمعينػي) .النيار مف كؿ شيء: مف اليمـك كالببليا كنحكىما، ك" أكفؾ " مجزـك ألنػو جػكاب النيػي

5 /187). 
 . 4/39( المجمكع شرح الميذب: (9
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ًليدي، عى : (1): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا اٍلكى ، حى دي ٍبفي ريشىٍيدو دَّثىنىا دىاكي ٍبًد حى ٍف سىًعيًد ٍبًف عى
رىةى، عىٍف نيعىٍيـً ٍبًف ىىمَّارو  ، عىٍف كىًثيًر ٍبًف ميرَّةى أىًبي شىجى اٍلعىًزيًز، عىٍف مىٍكحيكؿو
   بمثمو. (2)

عف  ،مف طريؽ سميماف بف مكسى القرشي ،بمثمو (3)أخرجو الدارمي في سننوتخريج الحديث: 
 ،بمثمو (4)كأحمد في مسنده .ف نعيـ بف ىمارع ،يامً ذى عف قيس الجي  ،عف كثير بف مرة ،مكحكؿ

 ،بنحكه مف طريؽ معاكية بف صالح (5)كأحمد ،عف مكحكؿ ،مف طريؽ محمد بف راشد الدمشقي
عف نعيـ بف  ،عف كثير بف مرة ،كحدير( ،كبلىما )مكحكؿ ،يمً رى ضٍ ر الحى يٍ دى عف أبي الزاىرية حي 

 ىمار. 
عف نعيـ،  :ا، فمنيـ مف يجعموا كثيرن ختبلفن : "اختمؼ في ىذا الخبر ا(6)قاؿ ابف عبد البر

ٍنوي (7)كقاؿ ابف األثير ،كلـ يسمع منو" قبة بف عامر، كحدث مكحكؿ عف نعيـعف ع : "ركل عى
: يا -أف النًَّبٌي  ،قيس الجذامي ؿَّ : يقكؿ اهلل عىزَّ كىجى مىٍيًو كسمـ قىاؿى ـى الى تيٍعًجزٍ صمى اهلل عى  نياٍبفى آدى
ًؿ نىيىاًرؾى أىٍكًفؾى آًخرىهي ًمٍف أىٍربىًع رىكىعى  ل عف نعيـ، عف عقبة بف كً ركعتاف. كقد ري  :كقيؿ ،اتو ًمٍف أىكَّ

: "المحفكظ حديث سعيد بف عبد العزيز، عف مكحكؿ، عف كثير بف مرة، (8)كقاؿ المزم ،عىاًمر"
 ـ.كاهلل أعم ،فالركاية المقدمة كالمحفكظة ىي حديثنا األكؿ قاؿ الباحث: .عف نعيـ بف ىمار"

 ركاة اإلسناد: 
، : "ثقة(9)قاؿ ابف حجر :ق( 194مكالىـ، أبك العباس الدمشقي، )ت  ،الكليد بف مسمـ القرشي

  كلـ يصرح بالسماع.، (1)كثير التدليس كالتسكية"، كقد ذكره في المرتبة الرابعة
                                                

 . 2/27/1289( سنف أبي داكد: (1
:( الصػػحابي الجميػػؿ (2 ػػارو مختمػػؼ فػػي اسػػـ أبيػػو، فقيػػؿ: ىبػػار الغطفػػاني، كيقػػاؿ: ابػػف حمػػار، كقيػػؿ:  نيعىػػٍيـً ٍبػػًف ىىمَّ

بػػف معػػيف: اختمػػؼ النػػاس فػػي نعػػيـ بػػف ىمػػار، ىػػدار، كقيػػؿ: حمػػاد، كالػػراجح أنػػو ىمػػار. قػػاؿ الغبلبػػي، عػػف يحيػػى 
مَّار، كأىؿ الشاـ يقكلكف: ىمار، كىـ أعمـ بو. سكف الشاـ، حديثو عند قيس الجذامي. قػاؿ  فقالكا: ىبار، كقالكا: حى

حػديثنا كاحػدنا، فيمػا يحكيػو عػف ربػو تعػالى، إنػو قػاؿ: )اٍبػفى  -صمى اهلل عميو كسمـ-ابف عبد البر: "ركل عف النبي 
ـى  ؿى النَّيىاًر أىٍكًفؾى آًخرىهي("، كلما ترجـ لو ابف األثير، ذكر لػو حػديثيف آخػريف: )فػي أفضػؿ آدى ؿٍّ ًلي أىٍربىعى رىكىعىاتو أىكَّ صى

ًف(. )معرفػة الصػحابة ألبػي نعػيـ:  ػاًبًع الػرٍَّحمى قىٍمبيػوي بىػٍيفى أيٍصػبيعىٍيًف ًمػٍف أىصى ا ًمٍف آدىمىيا ًإالَّ كى ، 5/2669الشيداء(، ك)مى
 (.4/574، أسد الغابة: 4/1509ستيعاب: اال
 . 2/909/1492( سنف الدارمي: (3
 . 37/143/22475( مسند أحمد: (4
 ( المصدر السابؽ نفسو.(5
 . 4/1509( االستيعاب: (6
 . 4/574( أسد الغابة: (7
 . 9/288( تحفة األشراؼ: (8
 .584( تقريب التيذيب: (9
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أحمد سكاه  ،: "ثقة إماـ(2)ق(، قاؿ ابف حجر 167، )ت سعيد بف عبد العزيز التنكخي الدمشقي
المفيكـ مف كبلـ ابف  قاؿ الباحث: .لكنو اختمط في آخر أمره" ،ريً سٍ كقدمو أبك مي  ،باألكزاعي
ر، يً سٍ كليس اختبلط، كىذا يحدث لمجميع، كالذم ركل عنو ىذا الحديث ىك أبك مي  ،ريي غى حجر أنو تى 

و قديمان كىك مف نص عمى تغيره قبؿ مكتو، كىك مف أعمـ الناس بو، فاطمئف القمب أنو أخذ من
ال  :ككاف يقكؿ ،ككاف يعرض عميو قبؿ مكتو ،: "اختمط قبؿ مكتو(3)ريً سٍ قبؿ التغير، قاؿ أبك مي 

حديث  يوقاؿ: رأيت أصحابنا يعرضكف عم ،ريً سٍ : "سمعت أبا مي (4)أجيزىا"، كقاؿ أبك زرعة
ف أبي أليس حدثتنا عف يزيد ب ،يا أبا محمد :فقمت ،عف أنس ،عف يزيد بف أبي مالؾ ،المعراج
 : "قاؿ(5)إنما يقركف"، كقاؿ أبك مسير ،نعـ :قاؿ ،عف أنس بف مالؾ ،حدثنا أصحابنا :قاؿ ؟مالؾ

كبعد الظير اسماعيؿ بف عبيد  ،كنت أجالس بالغداة يزيد بف أبي مالؾ :سعيد بف عبد العزيز
لعزيز عمى ر يقدـ سعيد بف عبد ايً سٍ : "كاف أبك مي (6)كبعد العصر مكحكال"، كقاؿ أبك حاتـ ،اهلل

 األكزاعي".  
 مكحكؿك  ثقات، كالكليد بف مسمـ مدلس لـ يصرح بالسماع، لكنو تكبع، ركاتو كميـدرجة الحديث: 

عمى  -فيما أعمـ-د كلـ ينص أحد مف النقا ،تابعي كثير بف مرةك  ،مرسؿ عف بعض الصحابة
  كاهلل أعمـ.  ،أيضان  شامي مثمو مع ذلؾ كىك ،إرسالو منو

ٍف أىًبي ىيرى (: 51) رقـ حديث : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،ٍيرىةى عى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الن : "-صى ـى المَّوي رىجي رىًح
مَّى ـى ًمٍف المٍَّيًؿ فىصى ٍجًييىا اٍلمىاءى  ،كىأىٍيقىظى اٍمرىأىتىوي  ،قىا حى ًفي كى ـى المَّوي اٍمرىأىةن قىامىٍت ًمٍف  .فىًإٍف أىبىٍت نىضى رىًح

مَّتٍ  يىا ،المٍَّيًؿ فىصى ٍكجى ٍجًيًو اٍلمىاءى  ،كىأىٍيقىظىٍت زى ٍت ًفي كى حى كىاهي : "(7)قاؿ اإلماـ النككم ."فىًإٍف أىبىى نىضى رى
د ًحيحو  ،أىبيك دىاكي  ". كىغىٍيريهي ًبًإٍسنىادو صى

دَّثىنىا يىٍحيىى، عىًف اٍبًف عىجٍ : (8): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ، حى فى بلى
ٍيرىةى بمثمو.  ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ًكيـو دَّثىنىا اٍلقىٍعقىاعي ٍبفي حى  حى

                                                                                                                                       

 . 51( طبقات المدلسيف: (1
 .238تيذيب: تقريب ال( (2
 .205/ 21تاريخ دمشؽ البف عساكر: ( (3
 . 206/ 21تاريخ دمشؽ البف عساكر: ( (4
 . 43/ 4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ( (5
 .42/ 4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: ( (6
 .  4/46( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 2/70/1450( سنف أبي داكد: (8
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مف طريؽ ابف  ،بمثمو( 2)كابف ماجو في سننو ،(1)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 
بنحكه مف طريؽ  (3)كأحمد في مسنده ،عف أبي ىريرة ،عف أبي صالح ،عف القعقاع ،عجبلف

بنحكه مف طريؽ ابف  (4)كعبد الرزاؽ في مصنفو ،عف أبي ىريرة ،يد ابف أبي سعيد المقبرمسع
     قاؿ: حدثني مف، سمع أبا ىريرة، ال أراه إال رفعو.    المنكدر 

عابكا عميو حديثو عف أبي ىريرة التي مف طريؽ : (5)ركاة اإلسناد: محمد بف عجالف
صالح عف أبي ىريرة. ككذلؾ ىك مدلس مف  كحديثو ىذا مف طريؽ أبي ،سعيد المقبرم

  كأما اختبلطو فقمنا أنو تغير كليس اختبلط.  ،كقد صرح بالسماع ،(6)الثالثة 

       ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ٍف أىًبي سىًعيدو (: 52) رقـ حديث ًميعنا ،عى ٍيرىةى جى سيكؿي المًَّو  ،كىأىًبي ىيرى : قىاؿى رى مَّ -قىاالى ى المَّوي صى

" : مَّـى سى مىٍيًو كى مَّيىاعى ؿي أىٍىمىوي ًمٍف المٍَّيًؿ فىصى ًميعنا ،إذىا أىٍيقىظى الرَّجي مَّى رىٍكعىتىٍيًف جى كيًتبىا ًمٍف  ،أىٍك صى
د: "(7)قاؿ اإلماـ النككم ."الذَّاًكًريفى كىالذَّاًكرىاًت  كىاهي أىبيك دىاكي ا ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،رى ٍيريىيمى ادو ًبًإٍسنى  ،كىغى

ًحيحو   ". صى
دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي : (8): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث  ، حى اًتـً ٍبًف بىًزيعو مَّدي ٍبفي حى دَّثىنىا ميحى حى

، عىٍف أىًبي سىًعيدو  ًميٍّ ٍبًف اأٍلىٍقمىًر، عىًف اأٍلىغىرٍّ أىًبي ميٍسًمـو ، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف عى ميكسىى، عىٍف شىٍيبىافى
ٍيرىةى بمثمو.  ، كىأىًبي ىيرى ٍدًرمٍّ  اٍلخي

 (10)كابف ماجو في سننو ،رعى سٍ بمثمو مف طريؽ مً  (9)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 
 كبلىما عف عمي بف األقمر بو.     ،بمثمو مف طريؽ األعمش

               ركاتو كميـ ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
كىل (: 53) رقـ حديث مَّى عىدىدنا كىًثيرنا ،اٍلبىٍييىًقي  ًبًإٍسنىاًدهً رى مَّـى  ،أىفَّ أبا ذر صى قىاؿى لىوي اأٍلىٍحنىؼي  ،فىمىمَّا سى

ـٍ عمى ًكٍترو  :ٍبفي قىٍيسو  مىى شىٍفعو أى رىٍفتى عى إنٍّي  .فىًإفَّ المَّوى يىٍدًرم ،إالَّ أىكيٍف أىٍدًرم :قىاؿى  ؟ىىٍؿ تىٍدًرم اٍنصى
                                                

 . 3/205/1610( سنف النسائي: (1
 . 1/424/1336( سنف ابف ماجو: (2
 . 12/327/7369( مسند أحمد: (3
 . 3/48/4739( مصنؼ عبد الرزاؽ: (4
 (: 13حديث رقـ ) ر ( انظ(5
  .44( طبقات المدلسيف، (6
 . 4/46( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 2/70/1451( سنف أبي داكد: (8
 . 2/33/1309( سنف أبي داكد: (9

 . 1/423/1335( سنف ابف ماجو: (10
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ًميًمي أى  مَّـى -بىا اٍلقىاًسـً سىًمٍعتي خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ثيَـّ بىكىى -صى ًميًمي أىبىا  :ثيَـّ قىاؿى  ،يىقيكؿي إنٍّي سىًمٍعتي خى
مَّـى -اٍلقىاًسـً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى ةن يىقيكؿي دي لمًَّو سىٍجدىةن ًإًلَّ رىفىعىوي المَّوي ًبيىا دىرىجى ٍبدو يىٍسجي  ،مىا ًمٍف عى

ًطيئىةن كى  ٍنوي ًبيىا خى طَّ عى كىاهي الدَّاًرًميُّ ًفي ميٍسنىًدهً ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ."حى ًحيحو  ،رى إًلَّ  ،ًبًإٍسنىادو صى
الن اٍختىمىفيكا ًفي عىدىالىًتوً   ".  رىجي

، عىٍف : (2): قاؿ اإلماـ الدارمينص الحديث ، عىٍف اأٍلىٍكزىاًعيٍّ مَّدي ٍبفي كىًثيرو دَّثىنىا ميحى كفى ٍبًف حى ىىاري
ًف اأٍلىٍحنىًؼ ٍبًف قىٍيسو  ، عى :  ،ًرئىابو كدى، قيٍمتي ؿه ييٍكًثري الر كيكعى كىالس جي ٍمتي مىٍسًجدى ًدمىٍشؽى، فىًإذىا رىجي : دىخى قىاؿى

تَّى أىٍنظيرى  ؟ فىمىمَّا فىرىغى، قيمٍ  :الى أىٍخريجي حى مىى ًكٍترو ـٍ عى ، أى ًرؼي مىى شىٍفعو يىٍنصى ٍبدى المًَّو، أىيىٍدًرم ىىذىا عى : يىا عى تي
 : : ًإٍف أىؾي الى أىٍدًرم، فىًإفَّ المَّوى يىٍدًرم، ثيَـّ قىاؿى ؟ فىقىاؿى مىى ًكٍترو ـٍ عى ، أى رىٍفتى مىى شىٍفعو تىٍدًرم اٍنصى ًإنٍّي أىعى

" : مَّـى يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًميًمي أىبىا اٍلقىاًسـً صى دي سىًمٍعتي خى ٍبدو يىٍسجي ًإًلَّ رىفىعىوي المَّوي  ،ًلمًَّو سىٍجدىةن  مىا ًمٍف عى
ًطيئىةن  ٍنوي ًبيىا خى طَّ عى حى ةن، كى رىٍت  ."ًبيىا دىرىجى : فىتىقىاصى ، قىاؿى : أىنىا أىبيك ذىرا ٍف أىٍنتى رىًحمىؾى المَّوي؟ قىاؿى : مى قيٍمتي

 ًإلىيَّ نىٍفًسي.
كمف طريؽ  ،قيس مف طريؽ األحنؼ بف ،بمثمو (3)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 

  ثبلثتيـ عف أبي ذر بو.    ،كمف طريؽ المخارؽ العبدم ،ؼ بف عبد اهللرٍّ طى مي 
قاؿ  :ق(215)ت ،أبك يكسؼ الصنعاني ،ركاة اإلسناد: محمد بف كثير بف أبي عطاء الثقفي

كذكره ابف  ،: "ثقة كيذكركف أنو اختمط في آخر عمره"(5)كقاؿ ابف سعد ،: "صدكؽ"(4)ابف معيف
كقاؿ  ،: "صدكؽ كثير الخطأ"(7)كقاؿ صالح جزرة ،كيغرب" ،كقاؿ: "يخطئ ،في الثقات (6)حباف

كفي حديثو بعض ... ا صالحن : "كاف رجبلن (9)كقاؿ أبك حاتـ ،: "صدكؽ كثير الغمط"(8)ابف حجر
 ،: "لو ركايات عف معمر كاألكزاعي(11)كقاؿ ابف عدم ،: "ليف جدان"(10)كقاؿ البخارم ،اإلنكار"

                                                

 .    4/46( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 2/916/1502( سنف الدارمي: (2
 .  237/21308، 244/21317، 35/357/21452( مسند أحمد: (3
 . 357( سؤاالت ابف الجنيد البف معيف: (4
 .7/489صادر:  -( الطبقات الكبرل(5
 .9/70ابف حباف:  ( ثقات(6
 .26/333( تيذيب الكماؿ: (7
 . 504( تقريب التيذيب: (8
 . 26/332( تيذيب الكماؿ: (9

 ( المصدر السابؽ نفسو. (10
 . 7/501( الكامؿ في الضعفاء: (11



 

 

048 

فضعفو  ،أبى ه: "ذكر (1)كقاؿ عبد اهلل بف أحمد ،مما ال يتابعو أحد عميو" ااديث عدادن خاصة أح
كقاؿ  ،يركل أشياء منكرة" :ىك منكر الحديث، كقاؿ :كقاؿ ،كضعؼ حديثو عف معمر جدان  ،جدان 
كثير  بف محمد قاؿ الباحث: .ليس ليا أصؿ" ،يحدث بأحاديث مناكير ،: "ليس بشيء(2)أيضان 

 ضعيؼ. 
كيرتقي بالمتابعات إلى الحسف  ،لضعؼ محمد بف كثير ،إسناد الحديث ضعيؼالحديث: درجة 
 . لغيره
ٍدًرم  (: 54) رقـ حديث كىل أىبيك سىًعيدو اٍلخي طىبىنىا رىسيكؿي المًَّو  ،رى : خى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ،يىٍكمنا -صى
نى  ةً دى جٍ السَّ بً  رَّ فىمىمَّا مى  ،(ص)فىقىرىأى  لىًكٍف قىٍد  ،"إنَّمىا ًىيى تىٍكبىةي نىًبي  " :ا قىاؿى آنى ا رى مى مى فى  ،كدً جي الس  بً  (3)اتىشىزَّ كى

كدً  دى  ،اٍستىٍعدىٍدتيـٍ ًلمس جي سىجى ًحيحو ": (4)قاؿ اإلماـ النككم .فىنىزىؿى كى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي مىى شىٍرًط  ،رى عى
  ".البخارم

دَّثى : (5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا ابٍ حى ، حى اًلحو ك نىا أىٍحمىدي ٍبفي صى ًني عىٍمره ، أىٍخبىرى -في كىٍىبو
اًرثً  ، عىٍف -يىٍعًني اٍبفى اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف سىٍعًد ٍبًف أىًبي سىٍرحو ، عىٍف ًعيىاًض ٍبًف عى ؿو ، عىًف اٍبًف أىًبي ًىبلى

: قىرىأى رىسيكؿي ال ، أىنَّوي قىاؿى ٍدًرمٍّ مَّـى -مًَّو أىًبي سىًعيدو اٍلخي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى اٍلًمٍنبىًر )ص(، فىمىمَّا  -صى كىىيكى عى
دى  ،بىمىبى السٍَّجدىةى  ري قىرىأىىىا، فىمىمَّا بىمىبى السٍَّجدىةى تىشىزَّفى  ،نىزىؿى فىسىجى دى النَّاسي مىعىوي، فىمىمَّا كىافى يىٍكـه آخى سىجى  كى

كًد، فىقىاؿى النَّبً  مَّـى -ي  النَّاسي ًلمس جي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ تىشىزٍَّنتيـٍ : "-صى لىًكنّْي رىأىٍيتيكي ، كى ًإنَّمىا ًىيى تىٍكبىةي نىًبي 
كدً  دى ًلمسُّجي ديكا.   ،"، فىنىزىؿى فىسىجى سىجى  كى

مف طريؽ الميث  ،بمثمو (7)كابف خزيمة في صحيحو ،(6)أخرجو الدارمي في سننوتخريج الحديث: 
  عف ابف أبي ىبلؿ بو.  ،يحً مى بف يزيد الجي  عف خالد ،بف سعد

 .(8)ثقة :بف أبي ىالؿ الميثي ركاة اإلسناد: سعيد

 ركاتو كميـ ثقات.               ،صحيح لذاتو إسناد الحديثدرجة الحديث: 

                                                

 . 8/69( الجرح كالتعديؿ: (1
 . 26/331( تيذيب الكماؿ: (2
 (. 471/ 2النياية: ( التشزف: التأىب، كالتييؤ لمشيء، كاالستعداد لو. )(3
 .   3/480( المجمكع شرح الميذب: (4
 . 2/59/1410( سنف أبي داكد: (5
 . 2/919/1507( سنف الدارمي: (6
 . 3/148/1795( صحيح ابف خزيمة: (7
 (: 36حديث رقـ )  ( انظر:(8
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كىل اٍبفي عىبَّاسو (: 55) رقـ حديث مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًتًو كىافى يىٍمتىًفتي ًفي : "-صى الى صى
ًشمىاًلن  ٍمؼى ظىٍيرًهً  ،يىًميننا كى ًحيحو : "(1)قاؿ اإلماـ النككم. "كىًلى يىٍمًكم عينيقىوي خى كىاهي التٍّْرًمًذمُّ ًبًإٍسنىادو صى   ". رى

دَّثىنىا الفىضٍ : (2)الترمذم: قاؿ اإلماـ نص الحديث ، قىاليكا: حى ٍيري كىاًحدو ، كىغى فى دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيبلى ؿي حى
ٍف ًعٍكًرمىةى، عىٍف اٍبًف عىبَّاسو ا ، عى ٍيدو ٍف ثىٍكًر ٍبًف زى ، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف سىًعيًد ٍبًف أىًبي ًىٍندو  ،ٍبفي ميكسىى، عىٍف عى
ـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو " مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، كىًلى يىٍمًكم -صى ًشمىاًلن ًة يىًميننا كى الى ظي ًفي الصَّ عينيقىوي  كىافى يىٍمحى

ٍمؼى ظىٍيرًهً   ".خى
مف طريؽ الفضؿ بف  ،بمثمو (4)كأحمد في مسنده ،(3)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 

 ثكر بف زيد بو.   عف ،عبد اهلل بف سعيد فع ،مكسى
ا : "كال أعمـ أحدن (5)ثـ قاؿ عقبو ،نفسو اإلسنادكب ،كأخرجو الترمذم في العمؿ الكبير بمثمو 

 مثؿ ما ركاه الفضؿ بف مكسى".   ،اعف عبد اهلل بف سعيد بف أبي ىند مسندن  ،يثركل ىذا الحد
: ق( 146)ت  ،أبك بكر المدني ،مكالىـ ،مارً زى ركاة اإلسناد: عبد الل بف سعيد بف أبي ىند الفى 

 ،(10)كأبك داكد ،(9)كالعجمي ،(8)كأحمد ،(7)كقاؿ ابف معيف ،: "ثقة كثير الحديث"(6)قاؿ ابف سعد
كذكره ابف  ،: "ليس بو بأس"(13)كقاؿ النسائي ،: "صدكؽ"(12)كقاؿ أيضان  ،: "ثقة"(11)بيكالذى
كقاؿ  ،: "ييـ في الشيء بعد الشيء"(16)كقاؿ في المشاىير ،في الثقات (15)كابف حباف ،(14)شاىيف

                                                

 .   4/95( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 2/482/587نف الترمذم: ( س(2
 . 3/9/1201( سنف النسائي: (3
 . 4/288/2485( مسند أحمد: (4
 . 98/169( العمؿ الكبير: (5
 .5/433( الطبقات الكبرل: (6
 . 142ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(7
 . 5/71( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 2/31( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (9

 . 15/40 ( تيذيب الكماؿ:(10
 . 1/340( المغني في الضعفاء: (11
 . 1/558( الكاشؼ: (12
 . 15/40( تيذيب الكماؿ: (13
 . 126( تاريخ أسماء الثقات: (14
 . 7/12( ثقات ابف حباف: (15
 . 219( مشاىير عمماء األمصار: (16
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 ،تعرؼ كتنكر" ،: "كاف صالحان (2)كقاؿ يحيي بف سعيد القطاف ،ربما كىـ" ،: "صدكؽ(1)ابف حجر
عبد اهلل بف سعيد الفزارم  قاؿ الباحث: .(4)ككىنو أبك زرعة ،: "ضعيؼ الحديث"(3)ك حاتـكقاؿ أب

 .   ربما كىـ ،ثقة
 ركاتو ثقات.              ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

: " ،عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف الحنظميو(: 56) رقـ حديث ًة قىاؿى الى بى ًبالصَّ ٍبحى -ثيكّْ عىؿى  -يىٍعًني الصُّ فىجى
ـى -المًَّو رىسيكؿى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مّْي -صى قاؿ اإلماـ  ."عىًب كىىيكى يىٍمتىًفتي إلىى الشّْ  ،ييصى
ًحيحو ": (5)النككم د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي : " ،"رى قىاؿى ؿى فارسن كى  ؿً جٍ أى  فٍ عىًب مً ا إلى الشّْ كىافى أىٍرسى

 ".سرى حى الٍ 
، : (6): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ـو دَّثىنىا ميعىاًكيىةي يىٍعًني اٍبفى سىبلَّ ، حى ًبيعي ٍبفي نىاًفعو دَّثىنىا الرَّ حى

ميكًلي   دَّثىًني السَّ : حى ، قىاؿى ـو ، أىنَّوي سىًمعى أىبىا سىبلَّ ٍيدو ٍف سىٍيًؿ اٍبًف -ىيكى أىبيككىٍبشىةى -عىٍف زى ، عى
ٍنظىًميَّةً   ، بمثمو. (7)اٍلحى

 عف أخيو زيد بو.  ،مف طريؽ معاكية بف سبلـ (8)ئي في الكبرلأخرجو النساتخريج الحديث: 
عف جده أبي  ،مف طريؽ معاكية ،بنحكه (9)كأخرجو ابف أبي عاصـ في اآلحاد كالمثاني 

 اؿى قى  فٍ كىك حديث: "مى  ،اكاحدن  األف معاكية لـ يسمع مف جده إال حديثن  ؛كىك مرسؿ ،سبلـ ممطكر
" ةو رَّ مى  ةى ائى مً  هً دً مٍ حى بً كى  اهللً  افى حى بٍ سي 

(10)      .  

                                                

 . 306( تقريب التيذيب: (1
 . 15/39( تيذيب الكماؿ: (2
 . 5/71( الجرح كالتعديؿ: (3
 المصدر السابؽ نفسو. ( (4
 .   4/96( المجمكع شرح الميذب: (5
 .  1/241/916( سنف أبي داكد: (6
( الصحابي الجميؿ: سػيؿ بػف الحنظميػة، كاسػـ أبيػو: الٌربيػع، كقيػؿ: عقيػب بػف عمػرك، كقيػؿ: عمػرك بػف عػدٌم. (7

ـٍ بػػػف حارثػػػة بػػػف الحػػػارث بػػػف الخػػػزرج بػػػف عمػػػرك بػػػ ػػػ شى ف مالػػػؾ بػػػف األكس كىػػػك األشػػػير، عػػػدم ىػػػك بػػػف زيػػػد بػػػف جى
األنصػارٌم األكسػػٌي. كقػاؿ ابػػف سػػعد: الحنظميػة أـٌ عمػػرك بػف عػػدم. كاسػػميا أـ إيػاس بنػػت أبػاف بػػف داـر التميمٌيػػة، 
دنا كما بعدىا، ثـ تحٌكؿ إلى الشػاـ، حتػى مػات.  فمف كاف مف كلد عمرك بف عدٌم، قيؿ لو: ابف الحنظمٌية. شيد أيحي

ػ ا ال يكلػد لػو، كقػد بػايع تحػت الٌشػجرة. كقػاؿ غيػره: شػيد المشػاىد إال بػدرنا". كقاؿ البخارٌم: "لػو صػحبة، ككػاف عقيمن
 (. 165/ 3كقاؿ أبك زرعة، عف دحيـ: "تكفي في خبلفة معاكية". )اإلصابة في تمييز الصحابة: 

 . 8/140/8819( السنف الكبرل: (8
 .282، جامع التحصيؿ: 4/106/2076( اآلحاد كالمثاني: (9

 .282لتحصيؿ: ( انظر: جامع ا(10
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ثقة  ،كأبك سبلـ ممطكر الحبشي ،كركاة اإلسناد ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
 كقد صرح بالسماع مف أبي كبشة.  ،(2)ال عف التابعيف ،كىك مرسؿ عف الصحابة ،(1)مرسؿ
ٍيرىةى (: 57) رقـ حديث ًديثي أىًبي ىيرى مىٍيوً -عىٍف النًَّبيٍّ  ،حى مَّى المَّوي عى مَّـى  صى سى : " -كى ًلى ًغرىارى ًفي قىاؿى
ةو  الى ـى  ،صى ًحيحو ": (3)قاؿ اإلماـ النككم ."كىًلى تىٍسًمي د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

، عىٍف :  (4): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ًف ٍبفي مىٍيًدما ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى ٍنبىؿو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى حى
ٍيرىةى، عىًف النًَّبيٍّ سيفٍ  ، عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو ، عىٍف أىًبي حى ًعيٍّ اًلؾو اأٍلىٍشجى ، عىٍف أىًبي مى مىٍيًو -يىافى مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى : " -كى ًلى ًغرىارى قىاؿى
ةو، كىًلى تىٍسًميـو  (5) الى ا أىرىل-قىاؿى أىٍحمىدي: "يىٍعًني  ."ًفي صى ، كىالى  -ًفيمى مٍّـى أىٍف الى تيسى

ًتوً يي  بلى ؿي ًبصى ري الرَّجي ييغىرٍّ ، كى مىٍيؾى مَّـى عى ".  ،سى ًرؼي كىىيكى ًفييىا شىاؾٌّ  فىيىٍنصى
مف طريؽ  ،بتقديـ التسميـ (7)الحاكـ في المستدرؾ ،(6)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 
 عف سفياف الثكرم بو.    ،معاكية بف ىشاـ
              كاتو كميـ ثقات. ر  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

مَّى المَّوي عميو كسمـ-ركل أبك الدرداء أىفَّ النًَّبيَّ (: 58) رقـ حديث ثىةو ًفي قاؿ: " -صى مىا ًمٍف ثىالى
ةي  ،كىًلى بىٍدكو  ،قىٍريىةو  الى ـي الصَّ ـي ًفيًي ًة فىًإنَّ  ،ًلى تيقىا مىاعى ، فىعىمىٍيؾى ًباٍلجى ـي الشٍَّيطىافي مىٍيًي ذى عى مىا ًإًلَّ قىًد اٍستىٍحكى

ًحيحو ": (8)قاؿ اإلماـ النككم ."يىٍأكيؿي الذٍّْئبي اٍلقىاًصيىةى  د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ".رى
دَّثىنىا السَّاًئبي ٍبفي : (9): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا زىاًئدىةي، حى ، حى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى حى

ٍعدىافى ٍبًف أىبً  ، عىٍف مى بىٍيشو ، عىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء بمثمو. حي ةى اٍليىٍعميًرمٍّ  ي طىٍمحى
 (11)أحمد في مسندهك  ،مف طريؽ السائب ،بمثمو (10)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 

 عف أبي الدرداء. ،كبلىما عف معداف بف أبي طمحة ،بنحكه مف طريؽ عبادة بف نيسىيا 

                                                

 . 545( تقريب التيذيب: (1
 . 315( تحفة التحصيؿ: (2
 . 4/96( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 1/244/928( سنف أبي داكد: (4
: قمتو. )النياية: (5 : النقصاف، كغرار النـك  (. 356/ 3( الًغرىاري
 .1/244/929( سنف أبي داكد: (6
 . 1/396/973( مستدرؾ الحاكـ: (7
 . 4/182ع شرح الميذب: ( المجمك (8
 . 1/150/547( سنف أبي داكد: (9

 . 28/106/847( سنف النسائي: (10
 . 45/506/37513( مسند أحمد: (11
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بىٍيشو الكىال ركل عنو حفص بف عمر بف ركاحة،  :عي الحمصيركاة اإلسناد: السائب بف حي
كقاؿ  ،في الثقات (4)كابف خمفكف ،(3)كذكره ابف حباف ،: "ثقة"(2)كقاؿ العجمي ،(1)كزائدة بف قدامة

ال أعمـ حدث عنو  ،مف أىؿ الشاـ ،: "صالح الحديث(6)كقاؿ الدارقطني ،: "صدكؽ"(5)الذىبي
السائب بف حبيش الكبلعي ركل عنو  الباحث:قاؿ  .: "مقبكؿ"(7)كقاؿ ابف حجر ،غير زائدة"

 فيك حسف الحديث إف شاء اهلل.  ،كذلؾ كلـ يرد فيو جرح ،فميس بمقبكؿ ،اثناف
كبالمتابعة يرتقي إلى  ،ألف السائب حسف الحديث ؛إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 

 الصحيح لغيره.                
ًديثي عبد اهلل اٍبًف مىٍسعيكدو (: 59) رقـ حديث مَّـى -فَّ النًَّبيَّ أ ،حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى ةي قىاؿى الى صى

ٍجرىًتيىا ًتيىا ًفي حي الى ؿي ًمٍف صى ٍرأىًة ًفي بىٍيًتيىا أىٍفضى ًتيىا ًفي  ،اٍلمى الى ؿي ًمٍف صى تييىا ًفي مىٍخدىًعيىا أىٍفضى الى صى كى
د ًبًإٍسنى : "(8)قاؿ اإلماـ النككم ."بىٍيًتيىا كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحو رى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ،ادو صى   ". عى

دَّثىييـٍ : (9): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ك ٍبفى عىاًصـو حى دَّثىنىا اٍبفي اٍلميثىنَّى، أىفَّ عىٍمرى :  ،حى قىاؿى
ٍبًد المًَّو بمثمو.  ًص، عىٍف عى ٍف أىًبي اأٍلىٍحكى ٍف قىتىادىةى، عىٍف ميكىرٍّؽو، عى دَّثىنىا ىىمَّاـه، عى  حى

كعبد  ،مف طريؽ مكرؽ العجمي ،ليس فيو الشاىدك  (10)أخرجو الترمذم في سننوتخريج الحديث: 
" (11)الرزاؽ في مصنفو ٍت تىشىكَّؼى لىيىا الشٍَّيطىافي رىجى ٍرأىةى ًإذىا خى مف طريؽ حميد بف  ،بزيادة "ًإفَّ اٍلمى

مف طريؽ أبي إسحاؽ  ،بيييكًت..."بمفظ "اٍحًبسيكا النٍّسىاءى ًفي الٍ  (12)كابف أبي شيبة في مصنفو ،ىبلؿ
 ثبلثتيـ عف أبي األحكص عكؼ بف مالؾ األشجعي بو.            ،ييعً بً السَّ 

                                                

 . 10/182( تيذيب الكماؿ: (1
 . 1/384( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (2
 . 6/413( ثقات ابف حباف: (3
 .5/198( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (4
 . 1/424( الكاشؼ: (5
 . 10/183( تيذيب الكماؿ: (6
 . 228( تقريب التيذيب: (7
 .   4/198( المجمكع شرح الميذب: (8
 . 1/156/570( سنف أبي داكد: (9

 . 3/468/1173( سنف الترمذم: (10
 . 3/149/5116( مصنؼ عبد الرزاؽ: (11
 . 4/53/17710( مصنؼ ابف أبي شيبة: (12
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قاؿ  :ق(213)ت ،أبك عثماف البصرم ،ركاة اإلسناد: عمرك بف عاصـ بف عبيد الل الكالبي
: (4)كقاؿ أيضان  ،": "أراه كاف صدكقان (3)كقاؿ أيضان  ،: "ثقة"(2)كقاؿ ابف معيف ،: "ثقة"(1)ابف سعد
: "ثقة (7)كقاؿ أيضان  ،: "صدكؽ مشيكر"(6)كقاؿ الذىبي ،في الثقات (5)كذكره ابف حباف ،"صالح"

: "صدكؽ (8)كقاؿ ابف حجر ،كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس" ،مشيكر محتج بو في الكتب الستة"
يكتب حديثو كال يحتج : "(10)كقاؿ أبك حاتـ ،: "ال أنشط لحديثو"(9)كقاؿ أبك داكد ،في حفظو شيء"

 ثقة.  ىك ك  ،ركل عنو البخارم ،عمرك بف عاصـ الكبلبي قاؿ الباحث:  ،بو"
              ركاتو ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

ٍف أىنىسو (: 60) رقـ حديث : " ،عى ـى -كىافى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إذىا كىافى ًفي سىفىرو  -صى
ًميعنا ،الىٍت الشٍَّمسي فىزى  مَّى اٍلعىٍصرى كىالظٍُّيرى جى ؿى  ،صى كىاهي : "(11)قاؿ اإلماـ النككم ."ثيَـّ اٍرتىحى رى

ٍسمىاًعيًميُّ  ًحيحو  ،اإلًٍ  ".  كىاٍلبىٍييىًقيُّ ًبًإٍسنىادو صى
، : (12): قاؿ اإلماـ البييقينص الحديث ك اأٍلىًديبي نىا أىبيك عىٍمرو ،  ثنا أىبيك بىٍكرو حدأىٍخبىرى اًعيًمي  ٍسمى اإٍلً

،  ناأنبأ ٍعفىره اٍلًفٍريىاًبي  ٍيًو، أنحدجى اؽي ٍبفي رىاىىكى ، عىٍف  ناابثنا ًإٍسحى ٍف لىٍيًث ٍبًف سىٍعدو ، عى شىبىابىةي ٍبفي سىكَّارو
اًلؾو بمثمو.  ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى  عيقىٍيؿو

كمسمـ  ،الةضى ؿ بف فى ضَّ فى مف طريؽ المي  ،ناهبمع (13)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 
 كبلىما عف عقيؿ بف خالد األيمي بو.    ،مف طريؽ جابر بف إسماعيؿ ،بمعناه (14)في صحيحو

 ركاتو كميـ ثقات.             ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

                                                

 . 7/305صادر:  -( الطبقات الكبرل(1
 .14/109ريخ بغداد: ( تا(2
 . 177ركاية الدارمي: -( تاريخ ابف معيف(3
 .6/250( الجرح كالتعديؿ: (4
 . 8/481( ثقات ابف حباف: (5
 . 2/485( المغني في الضعفاء: (6
 . 146( الركاة الثقات المتكمـ فيـ بما ال يكجب ردىـ: (7
 . 423( تقريب التيذيب: (8
  .236( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (9

 . 2/485( المغني في الضعفاء: (10
 .  4/372( المجمكع شرح الميذب: (11
 . 3/231/5523( السنف الكبرل: (12
 . 2/46/1111( صحيح البخارم: (13
 . 1/489/704( صحيح مسمـ: (14
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ًديث اٍبًف عيمىرى (: 61) رقـ حديث : " ،حى مَّى المَّوي -نىيىى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى ـى  صى مَّ سى مىٍيًو كى عىٍف  -عى
ًبؿً  لىًة ًفي اإلًٍ الَّ مىٍييىا :اٍلجى ًحيحو : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."أىٍف ييٍركىبى عى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي    ". رى

ٍبدي : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، أىٍخبىرىًني عى ٍيجو الرَّاًزم  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي سيرى المًَّو ٍبفي  حى
ك  دَّثىنىا عىٍمره ، حى ٍيـً ًف اٍبًف عيمىرى -يىٍعًني اٍبفى أىًبي قىٍيسو -اٍلجى ، عى ٍف نىاًفعو ، عى ، عىٍف أىي كبى السٍَّختىيىاًنيٍّ

 بمثمو.  
 ،عف نافع ،مف طريؽ عمرك بف أبي قيس ،بمثمو (3)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 

لىةً  :ظبمف (4)كالطبراني في الكبير بلَّ ًف اٍلجى ظىٍيًرىىا" ،كىأىٍلبىاًنيىا ،"نىيىى عى مف طريؽ سالـ بف عبد اهلل  ،كى
 كبلىما عف ابف عمر بو.  ،بف عمر

 ،: "ثقة"(5)قاؿ ابف معيف :ككفي نزؿ الرم ،األزرؽ ،ركاة اإلسناد: عمرك بف أبي قيس الرازم
: "ال بأس (7)كقاؿ أبك داكد ،ؿ العمـ": "ثقة مستقيـ الحديث، ركل عنو جماعة مف أى(6)كقاؿ البزار

كقاؿ: "ال بأس  ،في الثقات (8)كذكره ابف شاىيف ،كقاؿ في مكضع آخر: "في حديثو خطأ" ،بو"
كذكره  ،"-ابف أبي شيبة–قالو عثماف  ،ركل عنو أكلئؾ الرازيكف ،كاف ييـ في الحديث قميبلن  ،بو

قاؿ عبد الصمد ك  ،كمتقنييـ" ،مة أىؿ الرم: "مف ج(10)كقاؿ في المشاىير ،في الثقات (9)ابف حباف
أليس عندكـ األزرؽ؟ يعني عمرك  :فقاؿ ،عمى الثكرم فسألكه الحديث ،: "دخؿ الرازيكف(11)المقرئ

أبي عمرك بف  قاؿ الباحث: .: "صدكؽ لو أكىاـ"(13)كابف حجر ،(12)كقاؿ الذىبي ،بف أبي قيس"
 نيا أنزلت رتبتو عف ذلؾ. إحيث  ،كلكال األكىاـ القميمة لكاف ثقة ،قيس صدكؽ

                                                

 .   4/387( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 3/25/2558( سنف أبي داكد: (2
 . 3/351/3787( سنف أبي داكد: (3
 . 304/13187/ 12عجـ الكبير لمطبراني: ( الم(4
 . 4/359ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف(5
 . 10/249( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (6
 . 22/205( تيذيب الكماؿ: (7
 . 152( تاريخ أسماء الثقات: (8
 . 7/220( ثقات ابف حباف: (9

 . 314( مشاىير عمماء األمصار: (10
 . 6/255( الجرح كالتعديؿ: (11
   . 3/285( ميزاف االعتداؿ: (12
 . 426( تقريب التيذيب: (13
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 ،: "رأيتو كلـ أكتب عنو(1)قاؿ أبك زرعة :أبك عبد الرحمف ،عبد الل بف الجيـ الرازم
كقاؿ ابف  ،: "صدكؽ"(3)كقاؿ الذىبي ،في الثقات (2)كذكره ابف حباف ،ككاف صدكقان"

جاء : "رأيتو، كلـ أكتب عنو، رأيتو كقد (5)كقاؿ أبك حاتـ ،: "صدكؽ فيو تشيع"(4)حجر
 .إلى إبراىيـ بف الحكـ بف الحكـ بف ظيير، كقعد بجنبو، كىك رجؿ قصير، ككاف يتشيع"

 ،دليؿ عمى قمة ذلؾ ،يتشيع :كقكلو ،عبد اهلل بف الجيـ الرازم صدكؽ قاؿ الباحث:
  كاهلل أعمـ.  ،كحديثو بعيد عف بدعتو

 يح لغيره.            كبالمتابعة يرتقي إلى الصح ،إسناد الحديث حسف لذاتو درجة الحديث: 
ٍيًؿ ٍبًف عمر(: 62) رقـ حديث ًديث سى : " ،حى رَّ رىسيكؿي المًَّو قىاؿى مىٍيًو -مى مَّى المَّوي عى صى
ـى  مَّ سى ةً  :فىقىاؿى  ،ًببىًعيرو قىٍد لىًحؽى ظىٍيريهي ًببىٍطًنوً  -كى كىاٍركىبيكىىا  ،اتَّقيكا المَّوى ًفي ىىًذًه اٍلبىيىاًئـً اٍلعيٍجمى

ةن  اًلحى كيميكىىا صى  ،صى ةن كى ًحيحو ": (6)قاؿ اإلماـ النككم ."اًلحى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ".    رى
دَّثىنىا ًمٍسًكيفه : (7): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى مَّدو الن فىٍيًمي  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى -حى
، عى -يىٍعًني ٍبفى بيكىٍيرو  دي ٍبفي مييىاًجرو مَّ دَّثىنىا ميحى ، ، حى ميكًليٍّ ٍف أىًبي كىٍبشىةى السَّ ًبيعىةى ٍبًف يىًزيدى، عى ٍف رى

ٍنظىًميًَّة بمثمو.  ٍف سىٍيًؿ ٍبًف اٍلحى  عى
عف ربيعة بف  ،بطكلو مف طريؽ عبد الرحمف بف يزيد (8)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 

 يزيد بو. 
رَّاًنيُّ  : (9)قاؿ البزار :ق( 198)ت  ،اءذَّ رحمف الحى أبك عبد ال ،ركاة اإلسناد: مسكيف بف بيكىٍيرو اٍلحى

زاد أحمد: "في حديثو  ،: "ال بأس بو"(11)كأحمد ،(10)كأبك حاتـ ،كقاؿ ابف معيف ،"ثقة مشيكر"
كقاؿ  ،: "ثقة مشيكر"(12)كقاؿ الذىبي ،يحفظ حديثو" ،كزاد أبك حاتـ: "كاف صحيح الحديث ،خطأ"

                                                

 . 5/27( الجرح كالتعديؿ: (1
 . 8/344( ثقات ابف حباف: (2
 . 1/543( الكاشؼ: (3
 . 299( تقريب التيذيب: (4
 . 14/390( تيذيب الكماؿ: (5
 . 4/390( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 3/23/2548( سنف أبي داكد: (7
 .29/165/17625: ( مسند أحمد(8
 . 13/224( مسند البزار: (9

 . 8/329( الجرح كالتعديؿ: (10
 . 10/121( تيذيب التيذيب: (11
 . 2/655( المغني في الضعفاء: (12
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 ،(3)كذكره ابف شاىيف ،: "صدكؽ يغرب"(2)كقاؿ أيضان  ،: "صدكؽ مشيكر صاحب حديث"(1)أيضان 
نو ثقة كلـ إ: يقكلكف: -المكصمي-زاد ابف شاىيف: "قاؿ ابف عمار  ،في الثقات (4)كابف حباف
كقاؿ أبك أحمد  ،ككاف صاحب حديث" ،: "صدكؽ يخطئ(5)كقاؿ ابف حجر ،أسمع منو"

مسكيف  قاؿ الباحث: .ة خطأ": "في حديثو عف شعب(7)كقاؿ أحمد ،: "كثير الكىـ كالخطأ"(6)الحاكـ
 أخطأ في حديثو عف شعبة.   ،صدكؽ :بف بكير

 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره. ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 
ٍيرىةى (: 63) رقـ حديث ٍف أىًبي ىيرى مَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى ًلى تىٍمنىعيكا إمىاءى قىاؿى
ته  ،مىسىاًجدى المَّوً  المَّوً  لىًكٍف ًليىٍخريٍجفى كىىيفَّ تىًفالى كى

د ًبًإٍسنىادو : "(9)قاؿ اإلماـ النككم ."(8) كىاهي أىبيك دىاكي رى
ًحيحو  اًرمّْ  ،صى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ميٍسًمـو  ،عى  ".  كى

دَّثىنىا : (10): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى مًَّد ٍبًف حى مَّاده، عىٍف ميحى حى
ٍيرىةى  مىمىةى، عىٍف أىًبي ىيرى ك، عىٍف أىًبي سى  بمثمو.  ،عىٍمرو

 (12)كأحمد في مسنده ،عف يزيد بف ىاركف ،بمثمو (11)أخرجو الدارمي في سننوتخريج الحديث: 
 (13)كالبخارم في التاريخ الكبير ،عف محمد بف عمرك الميثي ،عف يحيي بف سعيد القطاف ،بمثمو

 ،عف أبي سممة ،سممة بف صفكاف( ،كبلىما )محمد بف عمرك ،بمثمو مف طريؽ سممة بف صفكاف
 عف أبي ىريرة بو.     

                                                

 . 4/101( ميزاف االعتداؿ: (1
 . 2/257( الكاشؼ: (2
 . 230( تاريخ أسماء الثقات: (3
 . 9/194( ثقات ابف حباف: (4
 . 529( تقريب التيذيب: (5
 . 10/121( تيذيب التيذيب: (6
 . 4/221( الضعفاء لمعقيمي: (7
ت: أىٍم تىاًركىاتو ًلمطٍّيًب. )النياية: (8  (.1/191( تىًفبلى
 .   4/199( المجمكع شرح الميذب: (9

 . 1/155/565( سنف أبي داكد: (10
 . 2/812/1315( سنف الدارمي: (11
 .15/405/9645( مسند أحمد: (12
 . 4/79بير: ( التاريخ الك(13
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ىػ(:  145)ت  ،اهلل عبد كيكنى أبا ،الميثي كقاص بف عمقمة محمد بف عمرك بفركاة اإلسناد: 
 ابف صدكؽ"، كقاؿ" :(4)كقاؿ الذىبي ،"ثقة"(: 3)، كالنسائي(2)، كابف معيف(1)قاؿ ابف المديني

 مف جماعة عنو حدث كقد ،صالح : "لو حديث(6)بأس"، كقاؿ ابف عدم بو يكف "لـ :(5)المبارؾ
 غير مالؾه  عنو كركل بعض، عمى بعضيـ كيغرب ،بنسخة عنو ينفرد منيـ كاحد كؿ ،الثقات
: "كاف كقاؿ ،في الثقات (7)بو"، كذكره ابف حباف بأس ال أنو كأرجك كغيره، المكطأ في حديث

: "كثير الحديث ييٍستضعىؼ"، (9)كقاؿ ابف سعد ،لو أكىاـ" ،: "صدكؽ(8)يخطئ"، كقاؿ ابف حجر
ليحيى  : "قمت(11): "صالح الحديث، يكتب حديثو، كىك شيخ"، كقاؿ ابف المديني(10)كقاؿ أبك حاتـ

 يىكيح سممة أبك أشياخنا: يقكؿ كاف ،تريد ممف ليس قاؿ: ىك؟ كيؼ ،عمرك بف محمد: القطاف
 فيو فقاؿ ،عمرك بف محمد عف مالكان  سألت ثـ قاؿ يحيى القطاف: حاطب، الرحمف بف عبد بف
لمحديث"، كقاؿ ابف  الناس بأحفظ ليس ،: "صالح(12)لؾ"، كقاؿ يحيي القطاف قمت مما نحكان 
فكتبكىا"،  ،اإلسناد أصحاب اشتياىا حتى ،عمرك بف محمد حديث يكتبكف يككنكا : "لـ(13)معيف

 أبي عف مرة يحدث كاف قاؿ: ذلؾ؟ عمة كما لو: قيؿ حديثو، يتقكف الناس زاؿ : "ما(14)كقاؿ مرةن 
ىريرة"، كقاؿ  أبي عف ،سممة أبي عف أخرل مرة بو يحدث ثـ ،رأيو مف بالشيء سممة

محمد بف عمرك صدكؽ، قاؿ الباحث: حديثو".  كيشتيى الحديث ،بقكم : "ليس(15)الجكزجاني
نما تكممكا فيو مف جية ح  ،فظو في أحاديثو عف أبي ىريرة، كحديثو ىنا مف حديث أبي ىريرةكا 

  كشكاىد الحديث تؤيد ذلؾ. ،كلـ يذكر ضمف أكىامو
                                                

 . 94( سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني: (1
 . 1/107ركاية ابف محرز:  -( تاريخ ابف معيف(2
 . 26/217( تيذيب الكماؿ: (3
 . 460( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (4
 . 9/334( تيذيب التيذيب: (5
 . 6/244( الكامؿ في الضعفاء: (6
 . 7/377( ثقات ابف حباف: (7
 . 884التيذيب: ( تقريب (8
 . 363( الطبقات الكبرل، الجزء المتمـ: (9

 . 8/31( الجرح كالتعديؿ: (10
 . 8/31( الجرح كالتعديؿ: (11
 . 26/216( تيذيب الكماؿ: (12
 . 3/225ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف(13
 . 26/216( تيذيب الكماؿ: (14
 . 243( أحكاؿ الرجاؿ لمجكزجاني: (15
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صدكؽ يغمط في  محمد بف عمركك  ،ركاتو ثقات ،حسف لذاتوإسناد الحديث  درجة الحديث:
ديث لو شكاىد كالح ،لغيره صحيحكبالمتابعة يرتقي إلى ال ،كىذا ليس مف أكىامو ،حديث أبي ىريرة
                منيا في الصحيحيف. ،كثيرة صحيحة

ـى -كىافى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى " ،عىٍف اٍبًف عيمىرى (: 64) رقـ حديث مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ييكشيوي إذىا  -صى جي كى
كا مىٍكا الثَّنىايىا كىبَّري كا ،عى ذىا ىىبىطيكا سىبَّحي كىاهي أىبيك: "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."كىاً  ًحيحو  رى د ًبًإٍسنىادو صى   ".  دىاكي

نىا اٍبفي : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى ًميا سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى حى
مَّ  ًميًّا اأٍلىزىًدمَّ أىٍخبىرىهي، أىفَّ اٍبفى عيمىرى عى بىٍيًر، أىفَّ عى ًني أىبيك الز  ، أىٍخبىرى ٍيجو رى مَّى اهللي -مىوي، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو جي صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مىى ًبًعيًرهً  -عى ا ًإلىى سىفىرو  ،كىافى ًإذىا اٍستىكىل عى اًرجن : "} ،خى ثنا، ثيَـّ قىاؿى افى الًَّذم كىبَّرى ثىبلى سيٍبحى
بّْنىا لىمينٍ  نَّا ًإلىى رى ، كىاً  ٍقًرًنيفى مىا كينَّا لىوي مي رى لىنىا ىىذىا، كى َـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى [، 14{ ]الزخرؼ: قىًمبيكفى سىخَّ المَّيي

مىٍينىا سىفىرىنىا ىىذىا، المَّيي  ٍف عى َـّ ىىكّْ ى، المَّيي ًمًف اٍلعىمىًؿ مىا تىٍرضى َـّ اٍطًك لىنىا ًفي سىفىًرنىا ىىذىا اٍلًبرَّ كىالتٍَّقكىل، كى
اًحبي ًفي السَّفىًر، كىالٍ  َـّ أىٍنتى الصَّ ًميفىةي ًفي اٍَلىٍىًؿ كىاٍلمىاؿً اٍلبيٍعدى، المَّيي : خى عى قىالىييفَّ كىزىادى ًفيًيفَّ ذىا رىجى ". كىاً 

اًمديكفى " بّْنىا حى اًبديكفى ًلرى كىافى النًَّبيُّ ". آًيبيكفى تىاًئبيكفى عى ـى -كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى مىٍكا  -صى ييكشيوي ًإذىا عى جي كى
ذىا ىىبىطيكا كا، كىاً  مىى ذىًلؾى  الثَّنىايىا كىبَّري ةي عى الى ًضعىًت الصَّ كا، فىكي  .   سىبَّحي

مف  (4)كمسمـ في صحيحو ،مف طريؽ سالـ (3)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 
كا ...." ،كبلىما عف ابف عمر ،طريؽ عمي األزدم مىٍكا الثَّنىايىا كىبَّري كىذه الزيادة  ،دكف زيادة " ًإذىا عى

 مرسمة.  -صمى اهلل عميو كسمـ–عف النبي  ،عف ابف جريج (5)أخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو
نقؿ ابف خمفكف عف أحمد بف  :أبك عبد اهلل ،األزدم ،ركاة اإلسناد: عمي بف عبد الل البارقي

 ،: "صدكؽ"(9)كقاؿ الذىبي ،في الثقات (8)كذكره ابف حباف ،أنيما كثقاه (7)كعف العجمي ،(6)صالح
كقاؿ ابف  ،ما عممت ألحد فيو جرحة، كىك صدكؽ" ،و مسمـ: "كقد احتج ب(10)كقاؿ أيضان 

                                                

 .   4/395لميذب: ( المجمكع شرح ا(1
 . 1/263/1001( سنف أبي داكد: (2
 . 4/57/2995( صحيح البخارم: (3
 . 2/978/1342( صحيح مسمـ: (4
 . 5/159/9245( مصنؼ عبد الرزاؽ: (5
 . 9/357( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (6
 . 7/359( تيذيب التيذيب: (7
 . 5/164( ثقات ابف حباف: (8
 . 2/43( الكاشؼ: (9

 . 3/142العتداؿ: ( ميزاف ا(10
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: "صدكؽ ربما (2)قاؿ ابف حجر ،: "كليس لعمي البارقي األزدم كثير، كال بأس بو عندم"(1)عدم
 عمي بف عبد اهلل البارقي صدكؽ حسف الحديث.         قاؿ الباحث: .حديثو (3)كحسف الترمذم ،أخطأ"

: "ثقة ثبت"، (4)قاؿ ابف المديني :ىػ ( 126)ت  ،الزبير المكي، أبك محمد بف مسمـ بف تىٍدريس
: "ليس بو بأس"، كأثنى عميو ابف (8)كقاؿ أحمد ،: "ثقة"(7)، كالعجمي(6)، كالنسائي(5)كقاؿ ابف معيف

: "كفى بأبي الزبير صدقان أف (10): "كاف أبك الزبير أحفظنا"، كقاؿ ابف عدم(9)فقاؿ :أبي ليمى
مالكان ال يركم إال عف ثقة كال أعمـ أحدان مف الثقات تخمؼ عف أبي الزبير  فإف ،حدث عنو مالؾه 

فيككف ذلؾ مف جية  ،إال أف يركم عنو بعض الضعفاء ،إال قد كتب عنو، كىك في نفسو ثقة
كىك  ،كلـ يتخمؼ عنو أحد ،كال يككف مف قبمو، كأبك الزبير يركم أحاديث صالحة ،الضعيؼ
قد ركل عنو أىؿ  ،حجة في األحكاـ ،: "صدكؽ(11)ؿ الساجيكثقة ال بأس بو"، كقا ،صدكؽ
: (13): "ثقة تكمـ فيو شعبة"، كقاؿ يعقكب بف شيبة(12)كاحتجكا بو"، كقاؿ الذىبي ،كقبمكه ،النقؿ

لى الضعؼ ما ىك"،  ،"ثقو صدكؽ : (15)كقاؿ أبك حاتـ ،يدلس" ،: "صدكؽ(14)قاؿ ابف حجرك كا 
: "ركل عنو الناس، فقيؿ لو: يحتج (16)فقاؿ ،عة عنويحتج بو"، كسئؿ أبك زر  كال ،"يكتب حديثو

كنيى عف  ،: "ال يحسف أف يصمي(17)فقاؿ ،قاؿ: إنما يحتج بحديث الثقات"، كتكمـ فيو شعبة ؟بو
ـى تيٍمًسؾ عف أبي الزبير قاؿ: خدعني شعبة فقاؿ لي:  ؟األخذ عنو، فقيؿ لسكيد بف عبد العزيز: ًل

                                                

 . 6/307( الكامؿ في الضعفاء: (1
 . 403( تقريب التيذيب: (2
 . 5/501( سنف الترمذم: (3
 . 87( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: (4
 . 197( تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي: (5
 . 26/409( تيذيب الكماؿ: (6
 . 2/253( الثقات لمعجمي: (7
 . 8/76( الجرح كالتعديؿ: (8
 .9/392( تيذيب التيذيب: (9

 . 6/125( الكامؿ في الضعفاء: (10
 .9/392( تيذيب التيذيب: (11
 . 472( ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (12
 . 9/391( تيذيب التيذيب، (13
 . 895( تقريب التيذيب: (14
 . 8/76( الجرح كالتعديؿ: (15
 ( المصدر السابؽ نفسو.(16
 . 126، 6/122( الكامؿ في الضعفاء: (17
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، (1)تني ما كنت رأيت شعبة"، كضعفو أيكب السختيانيتحمؿ عنو فإني رأيتو يسئ صبلتو، كلي
كما تكقؼ  ،ثقة، فقد كثقو جمعه مف أئمة الحديث :أبك الزبير المكي قاؿ الباحث: .(2)كابف عيينة

فيو حجة  -فيما يقكؿ-: "كليس عند شعبة (4)قاؿ الحاكـ .، كقد تشدد في ذلؾ(3)عنو سكل شعبة
 :: "أبك الزبير(5)و عمى رجؿ مف أىؿ العمـ"، كقاؿ الحاكـأكثر مف أنو لبس السكاد، كتسفو بحضرت

كقد  ،احتج بو مسمـ في مكاضع يسيرة، كأخرج عامة حديثو في الشكاىد، كىك مف كبار التابعيف"
 ،: "قد عيب بأمكر ال تكجب ضعفو مطمقان (6)عيب عمى أبي الزبير كثرة التدليس، قاؿ الذىبي

 ، كقد صرح بالسماع. (7)ي المرتبة الثالثةكقد ذكره ابف حجر ف .التدليس" :منيا
   كقد صرح بالسماع مف أبي الزبير.  ،ثقة مدلس كمرسؿ ،(8)عبد الممؾ بف جريج المكي

ق( كلـ يذكر الحسف  200بسبب ذلؾ بعد ) ؛عمي فاختمط ،إماـ ،ثقة :(9)عبد الرزاؽ الصنعاني
  .   (10)بف عمي ممف سمع مف عبد الرزاؽ بعدما عمي

كبالمتابعات  ،عمي بف عبد اهلل البارقي صدكؽ؛ ألف إسناد الحديث حسف لذاتوديث: درجة الح
 .يرتقي إلى الصحيح لغيره

كىافى النًَّبيُّ كأما الزيادة التي أكردىا أبك داكد معمقةن: "  ـى -كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى ييكشيوي  -صى جي كى
ذىا ىىبى  كا، كىاً  مىٍكا الثَّنىايىا كىبَّري مىى ذىًلؾى ًإذىا عى ةي عى الى ًضعىًت الصَّ كا، فىكي فقد أخرجيا عبد الرزاؽ  ،"طيكا سىبَّحي

 .             (11)كليا شكاىد منيا في الصحيحيف ،مرسمةن  -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي  ،عف ابف جريج
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كى (: 65) رقـ حديث مىٍيًو كى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،أىبيك ميكسىى اأٍلىٍشعىًرم   لرى مَّى المَّوي عى مَّـى صى كىافى إذىا " -سى
اؼى قىٍكمنا َـّ إنَّا نىٍجعىميؾى ًفي نيحيكرًًىـٍ  :قىاؿى  ،خى كرًًىـٍ  ،المَّيي نىعيكذي ًبؾى ًمٍف شيري : (1)قاؿ اإلماـ النككم ."كى

د" كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحو  ،رى      ". كىالنَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى
دَّثىنىا  :(2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى دَّثىًني حدميحى ، حى ثنا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو

دَّثىوي  ٍبًد المًَّو، أىفَّ أىبىاهي حى   بمثمو. أىًبي، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف أىًبي بيٍردىةى ٍبًف عى
 عف قتادة بو.          ،بمثمو مف طريؽ عمراف القطاف (3)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 

     . (4)حديثو عف أبيو صحيح ،صدكؽ ،إلسناد: معاذ بف ىشاـ الدستكائيركاة ا
  معاذ حديثو عف أبيو صحيح.ك  ،ركاتو ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

مَّى المَّوي عميو كسمـ-أىفَّ النًَّبيَّ  ،ركل أبك بكرة(: 66) رقـ حديث ٍكًؼ ًبالًَّذيفى " -صى ةى اٍلخى الى مَّى صى صى
اءيكا رىٍكعىتىٍيًف، فىكىانىٍت ًلمنًَّبيّْ  ،فً رىٍكعىتىيٍ مىعىوي  ـى -كىالًَّذيفى جى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى لمًَّذيفى  ،أىٍربىعان  -صى اءيكا كى  جى

ًحيحو : "(5)قاؿ اإلماـ النككم ."رىٍكعىتىٍيفً  د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ".  رى
نىا عى : (6): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث : أىٍخبىرى ، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : حى ، قىاؿى ًميا ك ٍبفي عى ٍمري

ٍف أىًبي بىٍكرىةى بمثمو.  سىًف، عى ٍف اٍلحى ، عى دَّثىنىا اأٍلىٍشعىثي  حى
كأحمد في  ،بمثمو مف طريؽ خالد بف الحارث (7)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 

 اني بو.  رى مٍ حً عف أشعث ال ،بمثمو عف ركح بف عبادة (8)مسنده
 ،كتكمـ في سماع الحسف مف أبي بكرة ،ركاتو ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

  .(9)كالراجح أنو سمع منو
ٍيرىةى (: 67) رقـ حديث مَّـى -قىاؿى النًَّبي   ،عف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىسي ًمٍزمىاري : "-صى اٍلجى

ًحيحو " :(10)قاؿ اإلماـ النككم ."الشٍَّيطىافً  د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي مىى شىٍرًط مسمـ ،رى     ".عى
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دَّثىًني  :(1): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى ٍيسو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أيكى ، حى مَّدي ٍبفي رىاًفعو دَّثىنىا ميحى حى
ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى  ًء ٍبًف عى ، عىًف اٍلعىبلى ؿو مىٍيمىافي ٍبفي ًببلى ٍيرىةى بمثمو. سي ٍف أىًبي ىيرى  ٍف أىًبيًو، عى

عف العبلء  ،بمثمو مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر (2)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 
 بف عبد الرحمف بو. 

  .(3)ثقة :ركاة اإلسناد: العالء بف عبد الرحمف الحرقي
               لذاتو ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيحدرجة الحديث: 

اًبرو (: 68) رقـ حديث ًديًث جى : أىتىانىا رىسيكؿي المًَّو  ،حى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىرىأىل رىجيبلن شىًعثنا  -صى
:  ،قىٍد تىفىرَّؽى شىٍعريهي  :  ،""أىمىا كىافى ىىذىا يىًجدي مىا ييسىكّْفي ًبًو شىٍعرىهي فىقىاؿى ةه فىقىاؿى ًسخى مىٍيًو ًثيىابه كى كىرىأىل رىجيبلن عى

ا" ًحيحو : "(4)قاؿ اإلماـ النككم ."كىافى ىىذىا يىًجدي مىاءن يىٍغًسؿي ًبًو ثىٍكبىوي  أىمى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ،رى
ميٍسًمـو  اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى  ".   عى

، عىًف اأٍلىٍكزى  :(5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا ًمٍسًكيفه ، حى دَّثىنىا الن فىٍيًمي  دَّثىنىا حى ، ح كحى اًعيٍّ
مًَّد ٍبفً  سَّافى ٍبًف عىًطيَّةى، عىٍف ميحى ، نىٍحكىهي عىٍف حى ، عىًف اأٍلىٍكزىاًعيٍّ ًكيعو  عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، عىٍف كى

ٍبًد المًَّو بمثمو.   اًبًر ٍبًف عى ٍنكىًدًر، عىٍف جى  اٍلمي
كابف  ،مف طريؽ عيسى بف يكنس ،لثانيا دكف الجزء (6)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 
   كبلىما عف األكزاعي بو. ،مف طريؽ الكليد بف مسمـ ،بمثمو (7)حباف في صحيحو

رَّاًنيُّ     أخطأ في حديثو عف شعبة. ،صدكؽ :(8)ركاة اإلسناد: مسكيف بف بيكىٍيرو اٍلحى
              ،حيح لذاتوأما الطريؽ التي عف ككيع فيك ص :ركاه أبك داكد مف طريقيفدرجة الحديث: 

 لغيره.   افصار صحيحن  ،كتابعو ككيع ،صدكؽ األف مسكينن  ،كالطريؽ التي عف مسكيف حسف لذاتو
ٍبًد المًَّو ٍبًف ميعىاًكيىةى ٍبًف قيرَّةى (: 69) رقـ حديث ًديث عيٍركىةى ٍبًف عى اًبيٍّ  ،حى حى :  ،عىٍف أىًبيًو قيرَّةى الصَّ قىاؿى

مَّى المَّ -أىتىٍيتي رىسيكًؿ المًَّو " ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى وي لىميٍطمىؽه  ،ًفي رىٍىطو فىبىايىٍعنىاهي  -وي عى فَّ قىًميصى ٍمتي  ،كىاً  ثيَـّ أىٍدخى
ٍيًب اٍلقىًميصً  اتىـى  ،يىًدم ًفي جى إالَّ ميٍطًمقىٍي  ،كىالى اٍبنىوي قىط   ،فىقىاؿى عيٍركىةي: فىمىا رىأىٍيتي ميعىاًكيىةى  ."فىنىًسيتي اٍلخى
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ا را  ،تىاءو ًفي شً  ،أىٍزرىاًرًىمى د": (1)قاؿ اإلماـ النككم .كىالى حى كىاهي أىبيك دىاكي ٍو ًفي سينىًنًيمىا ،رى  ،كىاٍبفي مىاجى
ةو  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ ًفي الشَّمىاًئؿً  ًحيحى  ". ًبأىسىاًنيدى صى

: حى : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، قىاالى ، كىأىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى دَّثىنىا الن فىٍيًمي  دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا زيىىٍيره
ٍبًد المًَّو  ٍعًفي   -عيٍركىةي ٍبفي عى : اٍبفي قيشىٍيرو أىبيك مىيىؿو اٍلجي دَّثىًني  -قىاؿى اٍبفي نيفىٍيؿو دَّثىنىا ميعىاًكيىةي ٍبفي قيرَّةى، حى حى

" : ـى -أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو أىًبي، قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى وي ًفي رىىٍ  -صى فَّ قىًميصى ٍينىةى، فىبىايىٍعنىاهي، كىاً  طو ًمٍف ميزى
: "لىميٍطمىؽي اٍَلىٍزرىارً  اتىـى  ،فىبىايىٍعتيوي "، قىاؿى ٍيًب قىًميًصًو، فىمىًسٍستي اٍلخى ٍمتي يىدىمَّ ًفي جى قىاؿى عيٍركىةي:  ."ثيَـّ أىٍدخى

رىاًف أىٍزرىارىىيمىا أىبىدنا ،ًفي ًشتىاءو  ،أىٍزرىارًًىمىا فىمىا رىأىٍيتي ميعىاًكيىةى كىًلى اٍبنىوي قىطُّ ًإًلَّ ميٍطًمقىيٍ " رّْ ، كىًلى ييزى ر   ".  كىًلى حى
بف ا كىك-عف زىير ،عف ىاشـ بف القاسـ ،بمثمو (3)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 

 بو.   -خيثمة كأب ،معاكية
              ركاتو كميـ ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

: "(: 70) رقـ حديث ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ـى -لىعىفى رىسيكؿي المًَّو عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿى يىٍمبىسي  -صى الرَّجي
ٍرأىةً  ؿً  ،ليٍبسىةى اٍلمى ٍرأىةى تىٍمبىسي ليٍبسىةى الرَّجي ًحيحو : "(4)قاؿ اإلماـ النككم ."كىاٍلمى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

مىٍيمىافى ٍبًف : (5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، عىٍف سي اًمرو دَّثىنىا أىبيك عى ، حى ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى حى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبيًو، عى ، عىٍف سييىٍيؿو ؿو   بمثمو.  ًببلى

ٍرأىةى تىتىشىبَّوي ًبا (6)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث:  اًؿ..."بمفظ "لىعىفى اٍلمى مف طريؽ  ،لرٍّجى
مَّـى -بمفظ "لىعىفى رىسيكؿي المًَّو  (7)كأحمد في مسنده ،افمَّ أبي صالح السَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى نًَّثي  -صى ميخى

اًؿ..."  بمفظ "لىعىفى رىسيكؿي المًَّو  (8)كابف أبي شيبة في مصنفو ،مف طريؽ عطاء بف أبي رباح ،الرٍّجى
مىٍيوً - مَّى اهللي عى مَّـى  صى سى اًؿ..." -كى نًٍّثيفى ًمفى الرٍّجى كأبك نعيـ في  ،مف طريؽ جيضـ بف عبد اهلل ،اٍلميتىخى

كابف أبي  ،كبلىما )جيضـ ،مف طريؽ يحيي بف أبي كثير ،بنحك حديث ابف أبي شيبة (9)الحمية
ك  :بمفظ (10)كالطبراني في األكسط ،كثير( عف أبي سممة بف عبد الرحمف فى ًفي "أىٍربىعىةه ييٍصًبحي
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: « . غىًضًب المًَّو كييٍمسيكفى ًفي سىًخطى المَّوً  ـٍ يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى مىٍف ىي : كى اًؿ »قيٍمتي اٍلميتىشىبًٍّييفى ًمفى الرٍّجى
اؿً   ،عف أبيو ،" مف طريؽ محمد بف سبلـ الخزاعي...ًبالنٍّسىاًء، كىاٍلميتىشىبٍّيىاًت ًمفى النٍّسىاًء ًبالرٍّجى

 عف أبي ىريرة.  ،سبلـ الخزاعي( ،أبك سممة ،عطاء ،صالح أربعتيـ )أبك
يحيي  قاؿ :ىػ( 138)ت  ،أبك يزيد المدني ،افمَّ ركاة اإلسناد: سييؿ بف أبي صالح السَّ 

: (6)، كابف عبد البر(5)كالدارقطني ،(4)، كالنسائي(3)، كالعجمي(2)، كأحمد(1)القطاف، كابف عيينة
: "لـ ترؾ البخارم حديث (8)كسئؿ الدارقطني مرةن  ،يس بو بأس": "ل(7)كقاؿ النسائي مرةن  ،"ثقة"

كاف النسائي إذا مر بحديث  ،سييؿ بف أبي صالح في الصحيح؟ فقاؿ: ال أعرؼ لو فيو عذران 
ر كغيرىما، ككتاب البخارم مف يٍ كى قاؿ: كاهلل سييؿ خير مف أبي اليماف، كيحيى بف بي  ،سييؿ

 ،: "سييؿ أحد أركاف الحديث(10)تغير حفظو"، كقاؿ الحاكـ: "ثقة (9)ىؤالء مآلف"، كقاؿ الذىبي
كاألصكؿ إال أف الغالب عمى إخراجو حديثو في  ،كقد أكثر مسمـ عنو الركاية في الشكاىد

كساء حفظو في  ،قيؿ في حديثو بالعراؽ: إنو نسي الكثير منو ...الشكاىد، كقد ركل عنو مالؾ
 ،ا"فنسي كثيرن  ،مف أنو مات لو أخ ،كره ابف المدينيآخر عمره، كقد يجد المتبحر في الصنعة ما ذ

 :مثؿ ،كركل عنو األئمة ،كلو نسخ ،: "لسييؿ أحاديث كثيرة غير ما ذكرت(11)كقاؿ ابف عدم
كىذا يدؿ عمى  ،كحدث سييؿ عف جماعة، عف أبيو ،كغيرىـ مف األئمة ،كمالؾ ،الثكرم، كشعبة

عف األعمش، عف أبي  :كحدث سييؿ ،ي، عف أبي صالحمى عف سي  :حدث سييؿ ،ثقة الرجؿ
 ،عمى تمييز الرجؿ ؿكىذا يدل ،ـ، عف أبي صالحسى قٍ عف عبد اهلل بف مً  :صالح كحدث سييؿ

كبيف ما سمع مف سمي كاألعمش  -ليس بينو كبيف أبيو أحد-بيف ما سمع مف أبيو  هكتمييز 
: "ثقة (12)ف سعدبو"، كقاؿ اببأس ثبت ال  ،كسييؿ عندم مقبكؿ األخبار ،كغيرىما مف األئمة
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 . 4/425( الكامؿ في الضعفاء: (11
 . 5/427( الطبقات الكبرل: (12
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: (1)كقاؿ ابف حجر ،ا حتى حدث نفسو"ا شديدن دن جٍ سييؿ عمى أخيو عباد كى  دى جى كى  ،كثير الحديث
كاختمؼ فيو قكؿ  ،كال يحتج بو" ،: "يكتب حديثو(2)كقاؿ أبك حاتـ ،تغير حفظو بأخرة" ،"صدكؽ

كعباد بف  ،ى صالحسييؿ بف أب ؛: "أبك صالح السماف كاف لو ثبلثة بنيف(3)فقاؿ مرةن  :ابف معيف
عىف سمي  ابف معيف : "سئؿ(4)كقاؿ ابف طيماف ،كميـ ثقة" ،كصالح بف أبى صالح ،أبى صالح

: ًثقىة  ،سمي أىكثر مف سييىٍيؿ مائىة مٌرة" :فىقىاؿى  ؟سمي أىكثر أـ سييىٍيؿ :قيؿ لىوي  .مكلى أبي بكر فىقىاؿى
 :فقاؿ ،كعاصـ بف عبد اهلل ،قيؿكالعبلء كابف ع ،: "سئؿ يحيى عف حديث سييؿ(5)كقاؿ الدكرم

كليس حديثيـ  ،كالعبلء كسييؿ حديثيـ قريب مف السكاء ،عاصـ كابف عقيؿ أضعؼ األربعة
: "سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: أصحاب الحديث يتقكف حديث (6)كقاؿ ابف أبي خيثمة ،بالحجج"

ف أبي صالح؟ كقاؿ أيضان: "سئؿ يحيى بف معيف مرة أخرل عف سييؿ ب ،سييؿ بف أبي صالح"
سييؿ بف أبي صالح ثقة، فقد كثقو جمع مف األئمة كأقكاؿ ابف  قاؿ الباحث: .قاؿ: ليس بذاؾ"

إال أنو تغير حفظو  ،فيك ثقة ،كىك التكثيؽ ،فالراجح منو ما كافؽ الجميكر ،متعارضة معيف فيو
اف سييؿ : "ك(7)فقد قاؿ البخارم ،فنسي بعض حديثو ،كذلؾ بسبب كفاة أخ لو ،في آخر عمره
فنسي  ،: "كاف اعتؿ بعمة(8)كقاؿ الذىبي ،فنسي كثيران مف الحديث" ،فكجد عميو ،مات لو أخ

 عمة، أصيب ببعض : "قاؿ ربيعة: كاف أصاب سييبلن (9)العبلئيبعض حديثو"، كقاؿ 
فيمكف أف يككف مف القسـ  ،كمع ذلؾ فقد احتج بو مسمـ ،كنسي بعض حديثو ،حفظو
: "في الكبر تناقص حفظو، كلـ (10)ترجمة ىشاـ بف عركة كقاؿ الذىبي في ،األكؿ"

مف أنو كسييؿ بف أبي صالح  ،ا، كال عبرة بما قالو أبك الحسف بف القطافيختمط أبدن 
كلـ يبؽ حفظو كيك في حاؿ الشبيبة، فنسى  ،الرجؿ تغير قميبلن  ،نعـ ،اختمطا، كتغيرا
كلما قدـ العراؽ في آخر  ؟أىك معصكـ مف النسياف ؟أك كىـ، فكاف ماذا ،ةبعض محفكظ

حدث بجممة كثيرة مف العمـ، في غضكف ذلؾ يسير أحاديث لـ يجكدىا، كمثؿ  ،عمره
                                                

 . 421( تقريب التيذيب: (1
 . 4/274( الجرح كالتعديؿ: (2
 . 3/182ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف(3
 . 69ـ ابف معيف في الرجاؿ: ( مف كبل(4
 . 230/ 3ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف(5
 . 2/316( تاريخ ابف أبي خيثمة: (6
 . 6/152( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (7
  .3/339( ميزاف االعتداؿ: (8
 . 50( المختمطيف: (9

 .4/301( ميزاف االعتداؿ: (10
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لـ يذكر األئمة ك  ،كقد تكبع فزالت العمة ،كلكبار الثقات" ،كلككيع ،كلشعبة ،ىذا يقع لمالؾ
مف  كالمتابعة ،كحديثو ىذا صحيح ،أك بعدما تغير ،منو قبؿفي كتب المختمطيف مف سمع 

 كاهلل أعمـ.  ،باب االطمئناف
كقد زالت عمة تغير حفظ  ،ألف ركاتو ثقات ؛إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

   سييؿ.
اًبًر ٍبًف سىميرىةى (: 71) رقـ حديث ـى -كىافى النًَّبيُّ " :عىٍف جى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى  -صى إذىا صى
ٍجًمًسوً  ،اٍلفىٍجرى  بَّعى ًفي مى تَّى تى  ،تىرى ٍسنىاءى حى كىاهي أىبيك ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ."ٍطميعى الشٍَّمسي حى رى
د اًنيدى صحيحة ،دىاكي ٍيريهي ًبأىسى  ".كىغى

، : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث فىًرم  دى اٍلحى دَّثىنىا أىبيك دىاكي ٍيبىةى، حى افي ٍبفي أىًبي شى دَّثىنىا عيٍثمى حى
، دَّثىنىا سيٍفيىافي الثٍَّكًرم  اًبًر ٍبًف سىميرىةى  حى ، عىٍف جى ٍربو اًؾ ٍبًف حى ٍف ًسمى  بمثمو.  عى
 ،مف طريؽ زىير بف حرب ،بزيادة ألفاظ (3)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 
 (5)مسنده كأحمد في ،مف طريؽ أبي األحكص الحنفي ،بدكف "حسناء" (4)كالترمذم في سننو

  بو. أربعتيـ عف سماؾ  ،(6)ألفاظكمف طريؽ زائدة بزيادة  ،مف طريؽ شعبة ،بنحكه
فإنيا  ،عف ابف عباس ،إال في ركايتو عف عكرمة ،صدكؽ :(7)اؾ بف حربمى ركاة اإلسناد: سً 

   قديـ كصحيح. عنو كأمثاليـ ،كالثكرم ،حديث شعبةك  ،كاختمط بأخرة ،ككاف يتمقف ،مضطربة
كايتو ىذه ليست عف كر  ،صدكؽ بف حرب سماؾ ألف ؛إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 

 كعميو مدار اإلسناد. ،كأيضان جاءت مف طريؽ شعبة ،عكرمة
مَّـى -رىسيكًؿ المًَّو  يَّ بً  قاؿ: مرَّ  ،ديٍ كى يد بف سي رً عف الشَّ (: 72) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىأىنىا  -صى

اًلسه ىىكىذىا ٍمؼى ظىٍيًرم ،جى ٍعتي يىًدمى اٍلييٍسرىل خى قىٍد كىضى مىى ،كى : " ،أىٍليىةى يىًدم كىاتَّكىٍأت عى ٍعدىةى أىتىٍقعيدي قً فىقىاؿى
مىٍيًيـٍ  كًب عى ًحيحو : "(8)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلمىٍغضي د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

                                                

 . 4/473( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 4/263/4850كد: ( سنف أبي دا(2
 . 1/463/670( صحيح مسمـ: (3
 . 2/480/585( سنف الترمذم: (4
 . 34/414/20820( مسند أحمد: (5
 . 34/511/21003( مسند أحمد: (6
 (: 3رقـ )حديث  ر ( انظ(7
 . 4/473( المجمكع شرح الميذب: (8
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دَّثىنىا اٍبفي  : (1): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى دَّثىنىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ، حى ًمي  ٍبفي بىٍحرو دَّثىنىا عى  حى
ٍيدو  ٍمًرك ٍبًف الشًَّريًد، عىٍف أىًبيًو الشًَّريًد ٍبًف سيكى ـى ٍبًف مىٍيسىرىةى، عىٍف عى ، عىٍف ًإٍبرىاًىي ٍيجو رى جي
 بمثمو. (2)

 (4)كابف حباف في صحيحو ،عف عمي بف بحر ،بمثمو (3)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 
عف إبراىيـ بف  ،عف ابف جريج ،ف يكنسكبلىما عف عيسى ب ،انيرَّ مف طريؽ المغيرة الحى  ،بمثمو
عف ابف جريج  (5)كعبد الرزاؽ في مصنفو ،عف الشريد بف سكيد ،عف عمرك بف الشريد ،ميسرة

صمى اهلل عميو -قاؿ: أخبرني إبراىيـ بف ميسرة، أنو سمع عمرك بف الشريد، يخبر عف النبي 
الىوي  -كسمـ ًؿ ًشمى ٍضًع الرَّجي ًة: "ًىيى قً  أىنَّوي كىافى يىقيكؿي ًفي كى مىسى ًفي الصَّبلى "ًإذىا جى ـٍ مىٍيًي كًب عى  ،ٍعدىةي اٍلمىٍغضي

عف عمرك بف الشريد،  ،أخبرني إبراىيـ بف ميسرة :قاؿ ،مف طريؽ ابف جريج (6)كأحمد في مسنده
ًف النًَّبيٍّ  مَّـى -أنو سمعو يخبر عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى دى الرَّجي -صى مىى كىٍجًيوً ، أىنَّوي كىافى ًإذىا كىجى  ،ؿى رىاًقدنا عى

ٍقدىًة ًإلىى اهلًل  : "ًىيى أىٍبغىضي الرٍّ قىاؿى وي ًبًرٍجًمًو، كى ًزًه شىٍيءه، رىكىضى مىى عىجي ؿَّ -لىٍيسى عى كمف  ،"-عىزَّ كىجى
-يقكؿ: بىمىغىنىا، أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  اأنو سمع عمرن  ،حدثنا ابف ميسرة :قاؿ ،طريؽ زكريا بف أبي زائدة

مَّى ا مَّـى صى سى مىٍيًو كى : "ىىذىا أىٍبغىضي الر قىاًد ًإلىى اهلًل  -هللي عى مىى كىٍجًيًو، فىقىاؿى ؿو كىىيكى رىاًقده عى مىى رىجي -مىرَّ عى
ؿَّ   ".   -عىزَّ كىجى

 ،مف الثالثة كلـ يصرح بالسماع ،عبد الممؾ بف جريج يدلسك  ،ركاة الحديث ثقاتدرجة الحديث: 
كقد ركم ىذا الحديث عف ابف جريج مف طريقيف  ،(7)-توسبقت دراس–،كيرسؿ عف الصحابة

صمى اهلل عميو –عف أبيو عف النبي  ،ركاه عمرك بف الشريد ،الذم في سنف أبي داكد :األكؿ
صرح في إحدل طرقيا بأنو بمغو  -صمى اهلل عميو كسمـ–عف النبي  ،عف عمرك :كالثاني ،-كسمـ

نو ابف عأضؼ إليو أف الطريؽ المتصمة عن ،يجفيذا مشعر بثبكت تدليس ابف جر  ،عف رسكؿ اهلل
كصرح  ،زكريا بف أبي زائدة في الطريؽ المرسمة كقد تابعو ،كالمرسمة صرح فييا بالسماع ،جريج
          فاإلسناد ضعيؼ. ،فالراجح ىي الطريؽ المرسمة ،السماع مف إبراىيـ بف ميسرةفييا ب

                                                

 . 4/263/4848( سنف أبي داكد: (1
( الصحابي الجميؿ: الشًَّريد بف سكيد الثقفٌي، حديثو في أىؿ الحجاز، سكف الٌطائؼ، كاألكثر أنو الثقفٌي، كيقاؿ (2

إنو حضرمي، حػالؼ ثقيفنػا كتػزٌكج آمنػة بنػت أبػي العػاص بػف أميػة، كيقػاؿ: كػاف اسػمو مالكنػا، فسػٌمي الشػريد؛ ألنػو 
شػػعر أمٌيػػة بػػف أبػػي  -صػػٌمى المَّػو عميػػو كسػػمـ-الثقفيػػيف، استنشػػده الٌنبػػٌي  شػرد مػػف المغيػػرة بػػف شػػعبة، لمػػا قتػؿ رفقتػػو

 (. 3/275الٌصمت. )انظر: اإلصابة: 
 . 32/204/19454( مسند أحمد: (3
 . 12/488/5674( صحيح ابف حباف: (4
 . 2/197/3057( مصنؼ عبد الرزاؽ: (5
 . 222/19473، 32/208/19458( مسند أحمد: (6
 (: 43حديث رقـ ) ( انظر (7
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مىةو -عف ًطٍخفىةى اٍلًغفىاًرمٍّ (: 73) رقـ حديث مىةو  ،مىٍكسيكرىةو  ًبطىاءو ميٍيمى اءو ميٍعجى  -سىاًكنىةو ثيَـّ فىاءو  ،ثيَـّ خى
مىى بىٍطًني" :قىاؿى  رّْكيًني ًبًرٍجًموً  ،بىٍينىمىا أىنىا ميٍضطىًجعه ًفي اٍلمىٍسًجًد عى ؿه ييحى إفَّ ىىًذًه  :فىقىاؿى  ،إذىا رىجي

يىا المَّوي  مَّ -فىنىظىٍرتي فىًإذىا رىسيكًؿ المًَّو  ،ًضٍجعىةه يىٍبغىضي ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى : (1)قاؿ اإلماـ النككم ."-ى المَّوي عى
ًحيحو " د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

: : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، قىاؿى دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى دَّثىنىا ميحى حى
ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي  دَّثىًني أىًبي، عى ٍبًد الرٍَّحمىًف عىفٍ حى مىمىةى ٍبفي عى دَّثىنىا أىبيك سى : حى ، قىاؿى يىًعيشى ٍبًف  ،كىًثيرو

فًَّة، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو طً  اًب الص  : كىافى أىًبي ًمٍف أىٍصحى ، قىاؿى مىٍيًو -ٍخفىةى ٍبًف قىٍيسو اٍلًغفىاًرمٍّ مَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى : "عىاًئشىةى  اٍنطىًمقيكا ًبنىا ًإلىى بىٍيتً : "-كى ًشيشىةو أىٍطًعًمينىا ،يىا عىاًئشىةي "، فىاٍنطىمىٍقنىا، فىقىاؿى اءىٍت ًبحى  (3)" فىجى

" : ٍيسىةو أىٍطًعًمينىا ،يىا عىاًئشىةي فىأىكىٍمنىا، ثيَـّ قىاؿى اءىٍت ًبحى : " ،ًمٍثًؿ اٍلقىطىاةً  (4)" فىجى  ،يىا عىاًئشىةي فىأىكىٍمنىا، ثيَـّ قىاؿى
اءىتٍ  ،"اٍسًقينىا : " ،ًمٍف لىبىفو  (5)ًبعيسا  فىجى ًغيرو  ،"اٍسًقينىا ،يىا عىاًئشىةي فىشىًرٍبنىا، ثيَـّ قىاؿى اءىٍت ًبقىدىحو صى  ،فىجى

" : ـٍ ًإلىى اٍلمىٍسًجدً فىشىًرٍبنىا، ثيَـّ قىاؿى ٍف ًشٍئتيـي اٍنطىمىٍقتي ، كىاً  ـٍ ًبتُّـٍ ا أىنىا ميٍضطىًجعه ًفي  ."ًإٍف ًشٍئتي : فىبىٍينىمى قىاؿى
مىى بىٍطًنياٍلمىٍسجً  ًر عى : " ،ًد ًمفى السَّحى رٍّكيًني ًبًرٍجًمًو، فىقىاؿى ؿه ييحى يىا المَّوي ًإذىا رىجي " ًإفَّ ىىًذًه ًضٍجعىةه ييٍبًغضي

: فىنىظىٍرتي فىًإذىا رىسيكؿي المًَّو  مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . -صى
 (7)كالنسائي في الكبرل ،اىيـعف إسماعيؿ بف إبر  (6)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 

كالنسائي في  ،كبلىما عف ىشاـ الدستكائي ،مف طريؽ خالد بف الحارث ،مفظ: "خامس خمسة"ب
عف  ،شيباف( ،كبلىما )ىشاـ ،مف طريؽ شيباف بف عبد الرحمف ،بمفظ: "رابع أربعة" (8)الكبرل

 ،ةفى أصحاب الص   قاؿ: كاف أبي مف ،عف يعيش بف طخفة ،عف أبي سممة ،يحيي بف أبي كثير
 مف طريؽ الكليد بف مزيد، عف األكزاعي، عف ابف أبي كثير، عف  (9)كالنسائي في الكبرل

ة، قاؿ: ككاف فى بف طخفة، عف أبيو، ككاف مف أصحاب الص   سً يٍ قى لً  محمد بف إبراىيـ، عف ابفو 
مع فبلف"، قاؿ يأتينا بعد المغرب، فيقكؿ: "يا فبلف، انطمؽ  -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 

                                                

 . 4/477( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 4/309/5040( سنف أبي داكد: (2
( الحشيشػػػة: طعػػػاـ يصػػػنع مػػػف حنطػػػة قػػػد طحنػػػت بعػػػض الطحػػػف كطبخػػػت كتمقػػػى فيػػػو لحػػػـ أك تمػػػر، )عػػػكف (3

 (. 259/ 13المعبكد:
ٍيس: ىك أخبلط مف تمر كسمف كسكي(4 قط يجمع فيؤكؿ، )معالـ السنف لمخطابي: ( الحى  (.142/ 4ؽ كا 
 (. 425/ 1( العيٌس: القدح الضخـ العظيـ، )الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم: (5
 . 24/307/15543( مسند أحمد: (6
 . 6/241/6662( السنف الكبرل: (7
 .215/6587/ 6( السنف الكبرل لمنسائي: (8
 . 6/241/6663( السنف الكبرل: (9
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نيا في الطريؽ التي إحيث  ،خالفو الكليد بف مسمـ" أم في ذكر الصبلة ،النسائي: "كساؽ الحديث
مف طريؽ الكليد بف  (1)كأخرجو النسائي في الكبرل ".صبلة المغرب" :يركييا الكليد بف مزيد

، قاؿ: أتانا عف ابف قيس بف طخفة الغفارم، عف أبيو ،عف ابف أبي كثير ،عف األكزاعي ،مسمـ
 كنحف في الصفة بعد العشاء، كساؽ الحديث. -صمى اهلل عميو كسمـ-رسكؿ اهلل 

كركل  -أم طخفة–: "ىك الذم سمع أباه (2)قاؿ البخارم ،يعيش بف طخفة الغفارم ركاة اإلسناد:
 ...لو صحبة ،ةفَّ : "يعيش بف طخفة الغفارم مف أصحاب الص  (3)كقاؿ أبك حاتـ ،عنو: أبك سممة"

 ،: "يعيش ىك مف الصحابة"(4)كقاؿ الترمذم ،ركل عنو أبك سممة بف عبد الرحمف" ،كل عف أبيور 
: "يعيش بف (6)كقاؿ ابف عبد البر ،لو صحبة" ،: "يعيش بف طخفة الغفارم(5)كقاؿ ابف حباف
 ،شامي، حديثو عند ابف لييعة. قاؿ: سمعت عبد الرحمف بف جبير بف نفير ،طخفة الغفارم
أتي بناقة فقاؿ: مف  -صمى اهلل عميو كسمـ-أف النبي  ،ش بف طخفة الغفارميحدث عف يعي

يحمبيا؟ فقاـ رجؿ فقاؿ: أنا. فقاؿ: ما اسمؾ؟ قاؿ: مرة. قاؿ: اقعد، ثـ قاـ آخر فقاؿ: ما اسمؾ؟ 
كذكره  ،فقاؿ: جمرة. قاؿ: اقعد. قاؿ يعيش: ثـ قمت، فقاؿ: ما اسمؾ؟ قمت: يعيش. قاؿ: احمب"

: "يعيش ىذا غير يعيش بف طخفة اٌلذم ركل (7)كقاؿ ،مف اإلصابة ؿ ابف حجرفي القسـ األك 
مف  ،الحديث في معجـ الصحابة (8)كأخرج ابف قانع ،عف أبيو، كركل عنو يحيى بف أبي كثير"

مىٍيوً -ًضٍفتي النًَّبيَّ  :قىاؿى  ،عف يىًعيشى ٍبًف ًطٍيفىةى اٍلًغفىاًرمٍّ  ،طريؽ عطاء بف يسار مَّى اهللي عى مَّـى  صى سى  -كى
يٍّفيوي  رىجى ًفي المٍَّيؿي يىتىعىاىىدي أىٍضيىافىوي  ،ًفيمىٍف ييضى مىى بىٍطًني ،فىخى  ،فىرىكىظىًني ًبًرٍجًموً  ،فىرىآًني ميٍضطىًجعنا عى

يىا المَّوي  : "الى تىٍضطىًجٍع ىىكىذىا؛ فىًإنَّيىا ًضٍجعىةه ييٍبًغضي قىاؿى ؿَّ -كى كاؿ يتبيف مف أق قاؿ الباحث: ،"-عىزَّ كىجى
أك أف يعيش بف  ،ىـ مف حسبو ىذا الراكمقد ك ك  ،يعيش أيضان  :اسمو اىناؾ صحابين  :العمماء أف

 ،كىذا يفيـ ضمنان مف كبلـ البخارم ،الراجح أف يعيش ىذا تابعيك  ،ه صحابيافك ىك كأب :طخفة
كلـ أقؼ  ،كذكر ابف حجر أيضان أنو غير الصحابي ،كأبكه صحابي ،حيث قاؿ: "ركل عف أبيو"

 كتعديبلن.      ،و عمى كبلـ لؤلئمة جرحان في

                                                

 . 6/241/6664( السنف الكبرل: (1
 . 424/ 8( التاريخ الكبير: (2
 . 309/ 9( الجرح كالتعديؿ: (3
 . 97/ 5( سنف الترمذم: (4
 .449/ 3( ثقات ابف حباف: (5
 .1588/ 4( االستيعاب: (6
 . 541/ 6( اإلصابة: (7
 . 3/237( معجـ الصحابة البف قانع: (8
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 .حديثو عف أبيو صحيح ،صدكؽ (1)معاذ بف ىشاـ
أما  ،بسبب االضطراب الذم كقع في سنده كمتنو ؛ضعيؼإسناده الحديث درجة الحديث: 
: "طيفة (2)قاؿ ابف عبد البر .االختبلؼ في اسـ الصحابي طخفة كفي :السند االضطراب في

 ،اختبلؼ كثير، كاضطرب فيو اضطراب شديد، فقيؿ: طيفة بف قيس بالياءالغفارم، اختمؼ فيو 
كقيؿ: قيس بف  ،طقفة بالقاؼ كالفاءك  ،طغفة بالغيف :كقيؿ ،اءخكقيؿ: طخفة بف قيس بال

: "ركاه يحيى بف أبي كثير، كفيو عنو اختبلؼ طكيؿ عريض؛ فقيؿ: عنو، (3)كقاؿ المزم ،طخيفة"
يعيش بف طخفة بف قيس، عف أبيو. كقيؿ: عنو، عف أبي  عف أبي سممة بف عبد الرحمف، عف

عف  ،سممة، عف يعيش بف قيس بف طخفة، عف أبيو. كقيؿ: عنو، عف أبي سممة، عف ابف طخفة
أبيو. كقيؿ: عنو، عف محمد بف إبراىيـ بف الحارث التيمي، عف عطية بف قيس، عف أبيو، كىك 

يش بف طغفة، كفي نسخة ابف طخفة، عف كىـ. كقيؿ: عنو، عف محمد بف إبراىيـ عف ابف ليع
أبيو. كقيؿ: عنو، عف ابف لقيس بف طغفة، كفي نسخة ابف طخفة، عف أبيو، مف غير ذكر ألبي 

ما. كقيؿ: عنو، عف قيس بف طيفة، عف أبيو، مف غير ذكر يسممة، كال لمحمد بف إبراىيـ بين
ىك ابف -ؿ بف عبد اهلل، ألحد بينو كبيف قيس. كركاه يعقكب بف حميد بف كاسب، عف إسماعي

، عف أبيو، عف طيفة، عف أبي ذر، كىك قكؿ منكر، ال ٍر مً جٍ ، عف محمد بف نعيـ المي -أبي أكيس
كفيو اختبلؼ، غير ذلؾ، اقتصرنا منو عمى ما ذكره ىؤالء األئمة". ذكر  ،نعمـ أحدا تابعو عميو

كاالضطراب قد كقع في  ،كاحد": "كحديثيـ كميـ (4)ثـ قاال ،كابف األثير نحك ذلؾ ،ابف عبد البر
كخطأ غيرىا مف  ،طخفة (5)كبالنسبة السـ الصحابي فقد رجح البخارم ،الركايات
 األسماء. 
كمرةن ركم  ،ركم مرةن أنو خامس خمسةفقد  :في المتفالذم كقع االضطراب أما ك  

  كمرةن في صبلة العشاء. ،كركم مرةن أنو في صبلة المغرب ،رابع أربعة
 مف حديث قيس الكبلبي.  (6)أخرجو النسائي في الكبرل ،بمثمو ،حيحكلو شاىد ص 

                                                

  (: 4حديث رقـ )  ( انظر(1
 . 774/ 2( االستيعاب: (2
 . 376، 375/ 13( تيذيب الكماؿ: (3
 .97/ 3، أسد الغابة: 774/ 2( االستيعاب: (4
 . 152/ 1، التاريخ األكسط: 366/ 4( التاريخ الكبير: (5
 .214/6585/ 6( السنف الكبرل لمنسائي: (6
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ٍف أىًبي سىًعيدو (: 74) رقـ حديث سيكؿى المًَّو  ،عى : سىًمٍعتي رى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى
" : اًلًس أىٍكسىعييىايىقيكؿي ٍيري اٍلمىجى ًحيحو : "(1)قاؿ اإلماـ النككم. "خى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  رى

اًرمّْ  مىى شىٍرًط اٍلبيخى    ".  عى
ًف ٍبفي أىًبي : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا اٍلقىٍعنىًبي  حى

ٍدًرمٍّ  ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، عى اًرمٍّ ٍمرىةى اأٍلىٍنصى ًف ٍبًف أىًبي عى ٍبًد الرٍَّحمى ٍف عى كىاًلي، عى   بمثمو.  اٍلمى
كعف  ،عف أبي عامر العقدم ،فيو قصةك  (3)أخرجو أحمد في مسندهج الحديث: تخري

       بو. يكبلىما عف ابف أبي المكال ،أبي سعيد مكلى بني ىاشـ
أبك  ،كقيؿ: أبك المكاؿ جده ،كاسمو زيد ،ركاة اإلسناد: عبد الرحمف بف أبي المكالي

كقاؿ إسحاؽ  ،: "ثقة"(4)قاؿ الدكرم عف ابف معيف :ق( 173)ت  ،محمد مكلى آؿ عمي
كقاؿ  ،"ثقة" ،(8)كالذىبي ،(7)كالنسائي ،(6)كقاؿ الترمذم  ،: "صالح"(5)بف منصكر عنو

كقاؿ ابف حباف في  ،زاد أبك زرعة "صدكؽ" ،: "ال بأس بو"(10)زرعة كأبك ،كأبك حاتـ ،(9)أحمد
 ،كليس فيو "يخطئ" ،(12)كذكره في الثقات ،ككاف يغرب" ،: "مف متقني أىؿ المدينة(11)المشاىير

: "لعبد الرحمف بف أبي المكالي أحاديث غير ما (13)كقاؿ ابف عدم ،إنما ىي في تيذيب الكماؿ
كقد ركل حديث االستخارة غير  ،كالذم أنكر عميو حديث االستخارة ،ذكرت، كىك مستقيـ الحديث
اؿ ابف كق ،كما ركاه ابف أبي المكالي" ،-صمى اهلل عميو كسمـ-كاحد مف أصحاب النبي 

                                                

 . 4/480( المجمكع شرح الميذب: (1
 .257/4820/ 4( سنف أبي داكد: (2
 . 18/202/11663، 17/218/11137( مسند أحمد: (3
 . 3/158ركاية الدكرم: -( تاريخ ابف معيف(4
 . 448/ 17( تيذيب الكماؿ: (5
 . 2/245( سنف الترمذم: (6
 . 448/ 17( تيذيب الكماؿ: (7
 . 646/ 1( الكاشؼ: (8
 . 5/293( الجرح كالتعديؿ: (9

 . 5/293لجرح كالتعديؿ: ( ا(10
 . 223( مشاىير عمماء األمصار: (11
 . 448/ 17، تيذيب الكماؿ: 91/ 7( ثقات ابف حباف: (12
 .501/ 5( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: (13
 .351( تقريب التيذيب: (14
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 ؛ه كاف ذلؾأٌ طَّ كمف خى  ،عبد الرحمف بف أبي المكالي ثقة قاؿ الباحث: .ربما أخطأ" ،"صدكؽ
  بؿ ىك كما قاؿ ابف عدم.   ،كليس كذلؾ ،بسبب خطئو في حديث االستخارة

               ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ةى أىفَّ ال(: 75) رقـ حديث ٍفصى مَّـى -نًَّبيَّ عىٍف حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى كىاحي قىاؿى رى

ميعىًة كىاًجبه  (1) اٍلجي
مىى كيؿّْ ميٍحتىًمـو  مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ": (2)قاؿ اإلماـ النككم ."عى ًحيحو عى كىاهي النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى  ". رى
ًني مىٍحميكدي بٍ  :(3): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث ، أىٍخبىرى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍلكى : حى ، قىاؿى فى في غىٍيبلى

، عىفٍ  ٍف نىاًفعو ، عى ٍف بيكىٍيًر ٍبًف اأٍلىشىجٍّ ، عى الىةى، عىٍف عىيَّاًش ٍبًف عىبَّاسو ؿي ٍبفي فىضى دَّثىًني اٍلميفىضَّ : حى اٍبًف  قىاؿى
ةى  ٍفصى ، عىٍف حى  بمثمو. -أـ المؤمنيف- عيمىرى
 (5)كابف خزيمة في صحيحو ،عف يزيد الرممي ،بنحكه (4)ك داكد في سننوأخرجو أبتخريج الحديث: 

 كبلىما عف المفضؿ بو.    ،مف طريؽ يحيي بف بكير ،بنحكه
قاؿ ابف  :ق( 194)ت  ،أبك العباس الدمشقي ،مكالىـ ،ركاة اإلسناد: الكليد بف مسمـ القرشي

 كقد صرح بالسماع.  ،(7)بة الرابعةكقد ذكره في المرت ،كثير التدليس كالتسكية" ،: "ثقة(6)حجر
              ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

ؿى رىجيؿه اٍلمىٍسًجدى  ،أىنىسو  عف(: 76) رقـ حديث : دىخى مَّـى -كىرىسيكؿي المًَّو  ،قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى
ميعىةً  مىى اٍلًمٍنبىًر يىٍكـى اٍلجي : يا ر  ،يىٍخطيبي عى تىى السَّاعىةي؟ فىأىشىارى إلىٍيًو النَّاسي أىٍف اسكتفىقىاؿى  ،سكؿ المًَّو مى

ثى مىرَّاتو  كفى إلىٍيًو أىٍف ايٍسكيتٍ  ،فسألو ثىبلى سى -فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  ،كيؿ  ذىًلؾى ييًشيري مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : مَّـى صى
ؾى مىا أىٍعدىٍدتى لىيىا" ٍيحى ًحيحو : "(8)قاؿ اإلماـ النككم ؟"كى كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ ًبًإٍسنىادو صى  ". رى

مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف زىكىًريَّا، أنبأ: (9): قاؿ اإلماـ البييقينص الحديث نىا ميحى مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف  ناأىٍخبىرى ميحى
اؽى، أنبأ مًَّد ٍبًف ًإٍسحى دٍّم،  ناميحى ، حدجى ٍجرو ًمي  ٍبفي حي ، ثنا ًإٍسمىاعً حدثنا عى ٍعفىرو ثنا شىًريؾه أىنَّوي حديؿي ٍبفي جى
اًلؾو   بمثمو. سىًمعى أىنىسى ٍبفى مى

                                                

 (.2/5( أم كؿ مف راح الجمعة، كذىب إلييا. )انظر: عكف المعبكد: (1
 . 4/483( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 89/1371/ 3( سنف النسائي: (3
 . 1/94/342( سنف أبي داكد: (4
 . 3/110/1721( صحيح ابف خزيمة: (5
 .584( تقريب التيذيب: (6
 . 51( طبقات المدلسيف: (7
 .4/525( المجمكع شرح الميذب: (8
 . 313/5837/ 3( السنف الكبرل: (9
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 (2)كمسمـ في صحيحو ،مف طريؽ قتادة ،بتمامو (1)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 
 كبلىما عف أنس بو.  ،مف طريؽ الزىرم ،بتمامو

قاؿ  :ق( 140)ت  ،المدني أبك عبد اهلل ،ركاة اإلسناد: شريؾ بف عبد الل بف أبي نمر
كقاؿ ابف  ،: "ثقة"(5)كالعجمي ،(4)كقاؿ أبك داكد ،: "كاف ثقة كثير الحديث"(3)ابف سعد

كقاؿ  ،: "ليس بالقكم"(8)كقاؿ مرةن  ،: "ليس بو بأس"(7)كقاؿ مرةن  ،: "صالح"(6)معيف
"ليس بو : (11)كقاؿ الدارقطني ،: "ليس بالقكم"(10)كقاؿ مرةن  ،: "ليس بو بأس"(9)النسائي
: "ليس بو بأس، كليس بالقكم، ككاف (13)كقاؿ ابف الجاركد ،"صدكؽ" :(12)كقاؿ الذىبي ،بأس"

كقاؿ في  ،كقاؿ: "ربما أخطأ" ،في الثقات (14)كذكره ابف حباف ،يحيى بف سعيد ال يحدث عنو"
: "رجؿ مشيكر مف أىؿ (16)كقاؿ ابف عدم ،: "كاف ربما ييـ في الشيء بعد الشيء"(15)المشاىير

كغير مالؾ مف الثقات، كحديثو إذا ركل عنو ثقة فبل بأس بركايتو إال  ،المدينة، حدث عنو مالؾ
شريؾ بف أبي نمر  قاؿ الباحث: .: "صدكؽ يخطئ"(17)كقاؿ ابف حجر ،أف يركل عنو ضعيؼ"
 . ربما أخطأ ،صدكؽ حسف الحديث

                                                

 . 8/39/6167( صحيح البخارم: (1
  . 4/2032/2639( صحيح مسمـ: (2
 . 5/398( الطبقات الكبرل: (3
 . 6/253( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (4
 . 1/453( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (5
 . 2/297( تاريخ ابف أبي خيثمة: (6
 .4/364( الجرح كالتعديؿ: (7
 . 5/9( الكامؿ في الضعفاء: (8
 . 12/477( تيذيب الكماؿ: (9

 . 1/485( الكاشؼ: (10
 .262مـ فيو كىك مكثؽ: ( مف تك(11
 . 1/297( المغني في الضعفاء: (12
 . 6/253( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (13
 . 4/360( ثقات ابف حباف: (14
 . 131( مشاىير عمماء األمصار: (15
 . 5/9( الكامؿ في الضعفاء: (16
 . 266( تقريب التيذيب: (17
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جده ابف  ،ق( 387)ت  ،أبك طاىر السممي ،محمد بف الفضؿ بف محمد بف إسحاؽ ابف خزيمة
: عقدتي لىوي مجمس التحديث (2)كقىاؿى الحاكـ ،: "محدث نيسابكر"(1)قاؿ الذىبي ،ئمةاأل إماـخزيمة 

ٍزءنا مف سماعاتو  ٌده، كأخرجت لىوي مائتيف كخمسيف جي سنة ثمافو كستٌيف، كدخمت بيت كيتيب جى
مىى  ،ليا، فأخذىا صيانةن  ،الصحيحة، كانتقيت لىوي عشرة أجزاء، كقمت: دع اأٍلصكؿ عندم كفٌرقيا عى

فقرأ منيا، ثـ إنو مرض، كتغٌير بزكاؿ عقمو ًفي سنة  ،الٌناس، كذىبٍت، كمٌد يده إلى كيتيب غيره
ا : "ما عرفت أحدن (3)قاؿ الذىبيك أربع كثمانيف. ثـ قصدتو بعد ذىًلؾى لمركاية، فكجدتو ال يىٍعًقؿ، 

 سمع منو أياـ عدـ عقمو".  
  لـ أقؼ لو عمى ترجمة. ،(4)د بف زكريا اإلسفرائينيأبك بكر محمد بف أحم

يتكقؼ الباحث في الحكـ عمى اإلسناد بسبب عدـ تكفر ترجمة محمد بف أحمد درجة الحديث: 
 ركم في الصحيحيف.                ،الحديث صحيحمتف ك  ،اإلسفرائيني

ًديث اٍبفي عيمىرى (: 77) رقـ حديث مىٍيًو كى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،حى مَّى المَّوي عى مَّـى صى ميعىةى " :قىاؿى  -سى مىٍف أىتىى اٍلجي
اًؿ كىالنّْسىاًء فىٍميىٍغتىًسؿٍ  اًؿ كىالنّْسىاءً  ،ًمٍف الرّْجى مىٍيًو غيٍسؿه ًمٍف الرّْجى ـٍ يىٍأًتيىا فىمىٍيسى عى مىٍف لى قاؿ اإلماـ  ."كى

ًحيحو ": (5)النككم كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ ًبيىذىا المٍَّفًظ ًبًإٍسنىادو صى  ". رى
مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف زىكىًريَّا، أنبأ: (6): قاؿ اإلماـ البييقيحديثنص ال نىا أىبيك بىٍكرو ميحى مَّدي ٍبفي  ناأىٍخبىرى ميحى

ٍيمىةى، أنبأ زى اؽى ٍبًف خي مًَّد ٍبًف ًإٍسحى دٍّم،  نااٍلفىٍضًؿ ٍبًف ميحى ، حدجى مَّدي ٍبفي رىاًفعو ، حدثنا ميحى بىابو ٍيدي ٍبفي حي ثنا زى
دَّثىًني دَّثىًني نىاًفعه، عىًف اٍبًف عيمىرى  حى ، حى  بمثمو. عيٍثمىافي ٍبفي كىاًقدو اٍلعيمىًرم 

كابف  ،كعبدة الخزاعي ،عف محمد بف رافع (7)أخرجو ابف خزيمة في صحيحوتخريج الحديث: 
الجكىرم( عف  ،عبدة ،ثبلثتيـ )ابف رافع ،إبراىيـ الجكىرم مف طريؽ ،بمثمو (8)حباف في صحيحو

 بو.  الحبابزيد بف 
ميعىةى  :بمفظ (10)كمسمـ في صحيحو ،(9)كأخرجو البخارم في صحيحو  ـي اٍلجي ديكي اءى أىحى "ًإذىا جى

                                                

 . 625/ 8( تاريخ اإلسبلـ: (1
 .625/ 8( تاريخ اإلسبلـ: (2
 .9/ 4ميزاف االعتداؿ:  ((3
 .398( شيكخ البييقي: (4
 . 4/533( المجمكع شرح الميذب: (5
 . 267/5660/ 3( السنف الكبرل: (6
 . 3/126/1752( صحيح ابف خزيمة: (7
 . 4/27/1226( صحيح ابف حباف: (8
 . 2/2/877( صحيح البخارم: (9

 . 2/579/844( صحيح مسمـ: (10
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  بو.  عف نافع ،مف طريؽ مالؾ ،فىٍميىٍغتىًسٍؿ"
نزيؿ  ،المدني ،مرً مى بف محمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر العي ركاة اإلسناد: عثماف بف كاقد 

كقاؿ  ،: "ليس بو بأس"(3)كقاؿ مرةن  ،: "ثقة"(2)قاؿ ابف معيف :((1)ق160 -151)ت مف ،البصرة
كقاؿ  ،في الثقات (6)كذكره ابف حباف ،س بو"أ: "ال ب(5)كقاؿ الدارقطني ،: "ال أرل بو بأسان"(4)أحمد

عثماف بف كاقد  قاؿ الباحث: .: "ضعيؼ"(8)كقاؿ أبك داكد ،ربما كىـ" ،: "صدكؽ(7)ابف حجر
 بسبب مخالفتو في ىذا حديث.  ؛ضعفو أبك داكد فقط ،حديثحسف ال ،العمرم صدكؽ
اًؿ كىالنٍّسىاًء " :بزيادة ،مخالفة عثماف كاقد غيره مف الثقات في ىذا الحديث عمة الحديث: ًمٍف الرٍّجى

اًؿ كىالنٍّسىاءً  ،فىٍميىٍغتىًسؿٍ  مىٍيًو غيٍسؿه ًمٍف الرٍّجى ـٍ يىٍأًتيىا فىمىٍيسى عى مىٍف لى فرد بيا عثماف عف " ىذه الزيادة تكى
بؿ إف  ،اشذكذن  دفتع ،كال يقبؿ منو ىذا التفرد ،خؼ ضبطو ،كىك حسف الحديث ،الركاة

حيث قاؿ  ،-نكارةن  دفعمى رأيو تع–فتشدد في ذلؾ  ،بسبب ىذه الزيادة ؛أبا دكاد ضعفو
: "سألت أبا داكد عنو، فقاؿ: ضعيؼ، قمت ألبي داكد: إف عباس بف محمد (9)اآلجرم

صمى اهلل -أف النبي  :حدث ىذا ؛نو ثقة؟ فقاؿ: ىك ضعيؼأيى بف معيف يحكي عف يح
اًؿ كىالنٍّسىاًء فىٍميىٍغتىًسؿٍ "قاؿ:  -عميو كسمـ ميعىةى ًمٍف الرٍّجى ٍف أىتىى اٍلجي ا قاؿ " كال نعمـ أف أحدن مى
: "كثقو ابف معيف، كضعفو أبك داكد، ألنو ركل حديث: مف (10)كقاؿ الذىبي ،ىذا غيره"
  ة فميغتسؿ مف الرجاؿ كالنساء، فتفرد بيذه الزيادة".        أتى الجمع

بىاب أبك الحسيف العيٍكمي  ،ق( 203)ت  ،أصمو مف خراساف ككاف بالككفة ،زيد بف الحي
                      كقاؿ  ،: "ثقة"(13)كالعجمي ،(12)كابف المديني ،(11)قاؿ ابف معيف

                                                

 . 4/150( تاريخ اإلسبلـ: (1
 . 3/164ركاية الدكرم: -( تاريخ ابف معيف(2
 . 170ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف(3
 . 6/172( الجرح كالتعديؿ: (4
 . 9/193( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 . 7/197( ثقات ابف حباف: (6
 .387( تقريب التيذيب: (7
 . 505/ 19( تيذيب الكماؿ: (8
 . 505/ 19( تيذيب الكماؿ: (9

 . 59/ 3اف االعتداؿ: ( ميز (10
 . 112ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف(11
 . 3/561( الجرح كالتعديؿ: (12
 . 1/377( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (13
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ا، ككاف يضبط األلفاظ عف : "كاف صدكقن (2)مدكقاؿ أح ،: "صدكؽ صالح الحديث"(1)أبك حاتـ
: "كاف يقمب حديث الثكرم، كلـ (3)كقاؿ ابف معيف ،معاكية بف صالح، كلكف كاف كثير الخطأ"

: "رحؿ في الحديث فأكثر منو كىك صدكؽ يخطئ في حديث (4)كقاؿ ابف حجر ،يكف بو بأس"
: "لو حديث كثير، (5)عف الثكرمكقاؿ ابف عدم بعد أف ذكر بضعة أحاديث أخطأ فييا  ،الثكرم"

كىك مف إثبات مشايخ الككفة ممف ال يشؾ في صدقو كالذم قالو ابف معيف أف أحاديثو عف 
الثكرم مقمكبة إنما لو عف الثكرم أحاديث تشبو بعض تمؾ األحاديث يستغرب بذلؾ اإلسناد 

: (6)كقاؿ الذىبي  ،ا"كبعضو يرفعو، كال يرفعو كالباقي عف الثكرم كعف غير الثكرم مستقيمة كمي
زيد بف الحباب  قاؿ الباحث: ،: "الحافظ كلـ يكف بو بأس قد ييـ"(7)كقاؿ أيضان  ،"صدكؽ جكاؿ"

كربما مف نسبو إلى الكىـ بصفة عامة بسبب غمطو في حديث  ،يخطئ في حديث الثكرم ،ثقة
 الثكرم خاصةن كاهلل أعمـ.     

  .(8)أبك بكر محمد بف أحمد بف زكريا اإلسفرائيني
يتكقؼ الباحث في الحكـ عمى اإلسناد بسبب عدـ تكفر ترجمة محمد بف أحمد درجة الحديث: 
                                 . ركم في الصحيحيف ،الحديث صحيحمتف اإلسفرائيني، ك 

:  ،عىسَّاؿو عىٍف صفكاف بف (: 78) رقـ حديث اًحًبوً قىاؿى ا ال :"قىاؿى يىييكًدمّّ ًلصى فىأىتىيىا  ،نًَّبيّْ اٍذىىٍب ًبنىا إلىى ىىذى
ـى -رىسيكؿى المًَّو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف ًتٍسًع آيىاتو بىيّْنىاتو  -صى هي عى ًديثى إلىى قىٍكًلوً  ،فىسىأىًلى ذىكىرى اٍلحى فىقىبَّميكا يىدىهي  ؛كى

ًرٍجمىوي  قىاليكا نىٍشيىدي أىنَّؾى نىًبيّّ  ،كى كىاهي التّْرٍ : "(9)قاؿ اإلماـ النككم ."كى وٍ  ،ًمًذمُّ رى اجى اٍبفي مى ًبأىسىاًنيدى  ،كىالنَّسىاًئيّْ كى
ةو  ًحيحى        ".صى

، كىأىبيك أيسىامىةى، عىٍف : (10): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث ٍبدي المًَّو ٍبفي ًإٍدًريسى دَّثىنىا عى : حى ٍيبو قىاؿى دَّثىنىا أىبيك كيرى حى
ٍبًد ا ٍمًرك ٍبًف ميرَّةى، عىٍف عى اًحًبًو: اٍذىىٍب شيٍعبىةى، عىٍف عى : قىاؿى يىييكًدمٌّ ًلصى ، قىاؿى ٍفكىافى ٍبًف عىسَّاؿو ًممىةى، عىٍف صى لمًَّو ٍبًف سى

، فىأىتىيىا رىسيكؿى المًَّو  ،ًبنىا ًإلىى ىىذىا النًَّبيٍّ  ، ًإنَّوي لىٍك سىًمعىؾى كىافى لىوي أىٍربىعىةي أىٍعييفو اًحبيوي: الى تىقيٍؿ نىًبيٌّ مَّى -فىقىاؿى صى صى
                                                

 . 3/561( الجرح كالتعديؿ: (1
 . 46/ 10( تيذيب الكماؿ: (2
 ( المصدر السابؽ نفسو.(3
 . 222( تقريب التيذيب: (4
 .167/ 4لضعفاء: ( الكامؿ في ا(5
 .100/ 2( ميزاف االعتداؿ: (6
 . 415/ 1( الكاشؼ: (7
 (: 76حديث رقـ ) ( انظر (8
 . 4/639( المجمكع شرح الميذب: (9

 .77/2733/ 5( سنف الترمذم: (10
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مَّـى ال سى مىٍيًو كى ٍف ًتٍسًع آيىاتو بىيٍّنىاتو  -مَّوي عى هي عى : " ،فىسىأىالى ـٍ ٍيئنا، كىًلى تىٍسًرقيكا، كىًلى تىٍزنيكا، كىًلى فىقىاؿى لىيي ًلى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شى
ؽّْ، كىًلى تىٍمشيكا ًببىًرمءو ًإلىى ذً  ـى المَّوي ًإًلَّ ًبالحى رَّ ٍمطىافو تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى كا، كىًلى تىٍأكيميكا  ؛م سي ري ًليىٍقتيمىوي، كىًلى تىٍسحى
ـٍ  مىٍيكي لُّكا الًفرىارى يىٍكـى الزٍَّحًؼ، كىعى نىةن، كىًلى تيكى بىا، كىًلى تىٍقًذفيكا ميٍحصى ةن اليىييكدى -الرّْ اصَّ "، أىٍف ًلى تىٍعتىديكا ًفي السٍَّبتً  -خى

ًرٍجمىٍيًو. : فىقىبَّميكا يىدىٍيًو كى بَّوي أىفٍ  قىاؿى دى دىعىا رى ـٍ أىٍف تىتًَّبعيكًني"؟ قىاليكا: ًإفَّ دىاكي : "فىمىا يىٍمنىعيكي . قىاؿى : نىٍشيىدي أىنَّؾى نىًبيٌّ الى  فىقىاالى
اؼي ًإٍف تىًبٍعنىاؾى أىٍف تىٍقتيمىنىا اليىييكدي.   نَّا نىخى ، كىاً  يًَّتًو نىًبيٌّ  يىزىاؿى ًمٍف ذيرٍّ

بزيادة  (2)كأحمد في مسنده ،مف طريؽ عبد اهلل بف إدريس بنحكه (1)ي في سننوأخرجو النسائتخريج الحديث: 
لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى ًتٍسعى آيىاتو بىيّْنىاتو }: آية  كبلىما عف شعبة بو.   ،عف يحيي القطاف ،[101{ ]اإلسراء: كى

ًممة  ،: "ثقة"(4)كالعجمي ،(3)شيبةقاؿ يعقكب بف  :الككفيأبك العالية المرادم  ،ركاة اإلسناد: عبد الل بف سى
: "صدكؽ تغير (7)كقاؿ ابف حجر ،: "صكيمح"(6)كقاؿ الذىبي ،نو ال بأس بو"أ: "أرجك (5)كقاؿ ابف عدم

كقاؿ  ،ككاف قد كبر" فنعرؼ كننكر، ،: "كاف عبد اهلل يحدثنا(8)كقاؿ شعبة، عف عمرك بف مرة ،حفظو"
في حديث  (11)قاؿ البييقيك  ،: "تعرؼ كتنكر"(10)ـكقاؿ أبك حات ،: "ال يتابع في حديثو"(9)البخارم

نما يتكقؼ الشافعي في ثبكتو؛ ألف مداره عمى ابف سممة، ككاف قد كبر  ،أخرجو مداره عميو: "كا 
نما ركل ىذا الحديث بعدما كبر قالو شعبة"، كقاؿ  ،كأنكر مف حديثو كعقمو بعض النكرة، كا 

 .يرتقي حديثو إذا تكبع ،ف سممة ضعيؼعبد اهلل ب قاؿ الباحث: .: "كاف ييـ"(12)الساجي
كفي  ،مدار اإلسنادعميو كابف سممة ضعيؼ ك  ،ثقات توركا ،إسناد الحديث ضعيؼدرجة الحديث: 

فاآلية اختصت بالتسع آيات التي  ،كىك ذكر اآلية كما في مسند أحمد أيضان  ىذا الحديث إشكاؿ
ال عبلقة ليا في األمكر التي ذكرىا  ،-عميو السبلـ- أراىا اهلل لفرعكف عمى يد نبي اهلل مكسى

صمى اهلل –النبي  اكما أف األمكر التي ذكرى ،لمييكدم -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 

                                                

 . 7/111/4078( سنف النسائي: (1
 . 30/21/18096( مسند أحمد: (2
 . 15/52( تيذيب الكماؿ: (3
 . 258( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الباز: (4
 . 5/281( الكامؿ في الضعفاء: (5
 . 1/559( الكاشؼ: (6
 .306( تقريب التيذيب: (7
 . 99/ 5( التاريخ الكبير: (8
 ( المصدر السابؽ نفسو.(9

 . 5/74( الجرح كالتعديؿ: (10
 .388/ 7( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (11
 ( المصدر السابؽ نفسو.(12
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فيذه عمة في  ،بزيادة التكلي يكـ الزحؼ ،مف مجمكع الركايات عشرة أمكر -عميو كسمـ
 . (1)كاهلل أعمـ ،المتف
كىل التٍّْرًمًذمُّ : "(2)قاؿ اإلماـ النككم(: 79) رقـ حديث ًحيحً رى ٍف سىميرىةى  ،ًبًإٍسنىاًدًه الصَّ  ،عى
" : مَّى ًبنىا النًَّبيُّ قىاؿى ـى -صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكتنا ،ًفي كيسيكؼو  -صى  ".ًلى نىٍسمىعي لىوي صى

فى : (3): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث ٍيبلى ٍحميكدي ٍبفي غى دَّثىنىا مى :  ،حى ًكيعه قىاؿى دَّثىنىا كى : حى قىاؿى
ٍندىبو حى  ٍف سىميرىةى ٍبًف جي ، عى ٍف ثىٍعمىبىةى ٍبًف ًعبىادو ، عى ًد ٍبًف قىٍيسو ٍف األىٍسكى ، عى  بمثمو.  دَّثىنىا سيٍفيىافي

 ،مف طريؽ زىير بف أبي خيثمة بتمامو (4)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 
ىما عف كبل ،مف طريؽ الثكرم بمثمو (6)كابف ماجو في سننو ،(5)كالنسائي في سننو

  األسكد بف قيس بو. 
كقاؿ أبك  ،في الثقات (7)ذكره ابف حباف ،البصرم ثعمبة بف عباد العبدم ركاة اإلسناد:

: (9)كقاؿ ابف حجر ،ركل عنو األسكد بف قيس" ،: "ركل عف سمرة بف جندب(8)حاتـ
 ،"ةمر سمع س ،: "تابعي ال يدرل مف ىك(11)كقاؿ الذىبي ،: "مجيكؿ"(10)العجمي كقاؿ ،"مقبكؿ"

كقاؿ أبك محمد ابف  ،منيـ: ثعمبة بف عباد" ،: "األسكد يركم عف مجاىيؿ(12)كقاؿ ابف المديني
ىك  :ثعمبة بف عباد مجيكؿ كلـ يرك عنو سكل راكو كاحد قاؿ الباحث: .: "مجيكؿ"(13)حـز

 . األسكد

                                                

 . 63-1/55( شرح مشكؿ اآلثار: (1
 . 5/46( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 2/451/562( سنف الترمذم: (3
 . 1/308/1184( سنف أبي داكد: (4
 . 3/148/1495( سنف النسائي: (5
 . 1/402/1264( سنف ابف ماجو: (6
 ( 98/ 4( ثقات ابف حباف )(7
 .463/ 2( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 134( تقريب التيذيب: (9

 . 260/ 1( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (10
 . 122/ 1( المغني في الضعفاء: (11
 . 98/ 3( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (12
 ( المصدر السابؽ نفسو. (13
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في  كلو شكاىد كثيرة منيا ،ألف ثعمبة بف عباد مجيكؿ ،إسناد الحديث ضعيؼدرجة الحديث: 
فربما ألجؿ ذلؾ صحح النككم  ،الحديث (1)كالحاكـ ،كقد صحح الترمذم ،الصحيحيف

 كاهلل أعمـ.  ،بتكثيقيـ ثعمبة ،حيث تصحيحيـ مشعر ،إسناده
ة ٍبف اأٍلىٍككىعً (: 80) رقـ حديث مىمى ٍف سى : " ،عى مىٍيًو -كىافى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى مَّى المَّوي عى صى
ـى  مَّ سى يحي  -كى ا :كؿي يىقي  ،إذا اٍشتىدٍَّت الرّْ َـّ لىقىحن ا ،المَّيي ًقيمن ركاه ": (2)قاؿ اإلماـ النككم ."ًلى عى

 ".صحيح بإسنادابف السني 
، : (3): قاؿ اإلماـ ابف السنينص الحديث بٍّي  ٍبدىةى الضَّ دي ٍبفي عى دَّثىنىا أىٍحمى نىا أىبيك يىٍعمىى، حى أىٍخبىرى

ٍخزي حد ًف اٍلمى ٍبًد الرٍَّحمى ، ثىنىا اٍلميًغيرىةي ٍبفي عى ةى  ،ثىنىا يىًزيدي ٍبفي أىًبي عيبىٍيدو حدكًمي  مىمى : سىًمٍعتي سى قىاؿى
فىعىوي   بمثمو. ٍبفى اأٍلىٍككىًع رى

مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي  ،بمثمو (4)أخرجو الحاكـ في المستدرؾتخريج الحديث: 
كبلىما عف المغيرة بف  ،مف طريؽ أحمد بف عبدة ،بمثمو (5)كالطبراني في الكبير ،أكيس

 بد الرحمف بو.  ع
 ،أبك ىاشـ المدني ،ركاة اإلسناد: المغيرة بف عبد الرحمف بف الحارث المخزكمي

زاد يعقكب:  ،: "ثقة"(8)كالذىبي ،(7)كيعقكب بف شيبة ،(6)قاؿ ابف معيف :ق(188)ت
كقاؿ أبك  ،كزاد الذىبي: "ضعفو أبك داكد" ،كمف كاف يفتي فييـ" ،المدينة "كىك أحد فقياء أىؿ

: "مف جمة (11)كقاؿ في المشاىير ،في الثقات (10)كذكره ابف حباف ،: "ال بأس بو"(9)زرعة
كقاؿ  ،كاف ييـ" ،: "صدكؽ فقيو(12)كقاؿ ابف حجر ،كسادات التابعيف" ،القرشييف

                                                

 .483/ 1، المستدرؾ لمحاكـ: 452/ 2( سنف الترمذم: (1
 . 5/98( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 258/299ؿ اليـك كالميمة البف السني: ( عم(3
 . 4/318/7770( مستدرؾ الحاكـ: (4
 . 7/33/6296( المعجـ الكبير: (5
 . 3/202ركاية الدكرم: -( تاريخ ابف معيف(6
 . 28/382( تيذيب الكماؿ: (7
 . 180( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (8
 . 8/225( الجرح كالتعديؿ: (9

 . 5/407( ثقات ابف حباف: (10
 . 137( مشاىير عمماء األمصار: (11
 .543( تقريب التيذيب: (12
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ا حكى عف يحيى أنو قاؿ: فقمت لو: إف عباسن  .: "ضعيؼ(1)اآلجرم عف أبي داكد
المغيرة بف  قاؿ الباحث: .باس"فقاؿ: غمط ع ،ككثؽ المخزكمي ،ضعؼ الحزامي

كلما كثقو  ،داكد يو كلـ يضعفو سكل أب ،عبد الرحمف صدكؽ حسف الحديث
أف  إلى إشارة منو ،كأنو لـ يرتض ذلؾ ،الذىبي ذكر بعده تضعيؼ أبي داكد لو

 كاهلل أعمـ.    ،أبا داكد تفرد بتضعيفو
قاؿ  :ق( 245)ت  ،أبك عبد اهلل البصرم ،أحمد بف عبدة بف مكسى الضبي

: "قاؿ ابف خراش: تكمـ الناس (3)قاؿ الذىبيك  ،: "ثقة رمي بالنصب"(2)ابف حجر
 فيو، فمـ يصدؽ ابف خراش في قكلو ىذا، فالرجؿ حجة".   

كالمغيرة بف عبد الرحمف  ،ركاتو ثقات ،الحديث حسف لذاتو إسناددرجة الحديث: 
              كعميو مدار اإلسناد.  ،صدكؽ
ٍف أىًبي ىي (: 81) رقـ حديث ٍيرىةى عى سيكؿى المًَّو  ،رى مىٍيًو كسمـ-أىفَّ رى مَّى المَّوي عى :  -صى قىاؿى

كا ًمٍف ًذٍكًر ىىاًذـً المَّذَّاًت " كىاهي : "(4)قاؿ اإلماـ النككم ."يىٍعًني اٍلمىٍكتى  ،أىٍكًثري رى
وٍ  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،التٍّْرًمًذمُّ  ةو  ،كىاٍبفي مىاجى ًحيحى مىى  ،ًبأىسىاًنيدى صى اًرمّْ كيمُّيىا عى شىٍرًط اٍلبيخى
ميٍسًمـو   ". كى

دَّثىنىا : (5): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث : حى فى قىاؿى ٍيبلى دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غى حى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ةى، عى مىمى ٍف أىًبي سى ك، عى ٍمرو ًد ٍبًف عى مَّ ٍف ميحى   بمثمو.  الفىٍضؿي ٍبفي ميكسىى، عى

كالفضؿ بف  ،مف طريؽ محمد بف إبراىيـ ،بمثمو (6)سننو أخرجو النسائي فيتخريج الحديث: 
كبلىما عف محمد بف عمرك  ،مف طريؽ الفضؿ بف مكسى ،بمثمو (7)كابف ماجو في سننو ،مكسى
 بو. 

نما تكممكا فيو مف جية حفظو في أحاديثو  :(8)ركاة اإلسناد: محمد بف عمرك الميثي صدكؽ، كا 
كاهلل  ،لؼ فيواكلـ يخى  ،كلـ يذكر في أكىامو ،ىريرة عف أبي ىريرة، كحديثو ىنا مف حديث أبي

 أعمـ. 
                                                

 .382/ 28( تيذيب الكماؿ: (1
 . 82( تقريب التيذيب: (2
 .118/ 1( ميزاف االعتداؿ: (3
 . 5/105( المجمكع شرح الميذب: (4
 . 553/2307/ 4( سنف الترمذم: (5
 . 4/4/1824( سنف النسائي: (6
 .463/1441/ 1( سنف ابف ماجو: (7
 (: 63حديث رقـ ) ( انظر (8
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يخطئ  محمد بف عمرك صدكؽك  ،ركاتو ثقات ،حسف لذاتو إسناد الحديثدرجة الحديث: 
 كلـ يذكر ىذا الحديث في أكىامو.  ،كعميو مدار اإلسناد ،في أحاديث أبي ىريرة

ًديث عيمىري (: 82) رقـ حديث : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،حى مَّى ا-قىاؿى مَّـى صى سى مىٍيًو كى إذىا : "-لمَّوي عى
مىى مىًريضو فىميٍرهي فىٍميىٍدعي لىؾ ٍمت عى ًئكىةً  ،دىخى الى اًء اٍلمى اءىهي كىديعى : (1)قاؿ اإلماـ النككم ."فىًإفَّ ديعى

ًحيحو " ٍو ًبًإٍسنىادو صى اجى كىاهي اٍبفي مى   ". رى
ٍعفىري ٍبفي مي : (2): قاؿ اإلماـ ابف ماجونص الحديث دَّثىنىا جى ًثيري ٍبفي حى دَّثىًني كى : حى سىاًفرو قىاؿى

طَّابً  ٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى ، عى ٍيميكًف ٍبًف ًمٍيرىافى ٍف مى ، عى ٍعفىري ٍبفي بيٍرقىافى دَّثىنىا جى : حى اـو قىاؿى   بمثمو. ًىشى
مف طريؽ الحسف بف  ،بمثمو (3)أخرجو ابف السني في عمؿ اليكـ كالميمةتخريج الحديث: 

م، عف عيسى بف إبراىيـ الياشمي، عف جعفر بف رً زى اـ الجى عف كثير بف ىش ،عرفة
 بو.  برقاف

كىك ذاىب  ،ق( 154)ت  ،أبك عبد اهلل الرقي ،ركاة اإلسناد: جعفر بف بيٍرقاف الكالبي
ككاف ثقة مف ثقات  ،: "حدثنا جعفر بف برقاف(5)قاؿ ابف عيينة: (4)إلى بيت المقدس

كقاؿ  ،: "ثقة"(7)كقاؿ ابف معيف ،ثقة العدؿ": "ال(6)كقاؿ مركاف بف محمد ،المسمميف"
كقاؿ يعقكب بف أبي  ،ىك في حديث الزىرم بشيء" كليس ،يذكر بخير ،ا: "كاف أمين (8)مرةن 
لو جعفر بف برقاف كاف  :فقمت ،اكاف جعفر بف برقاف أمين  :: "سمعت يحيى بف معيف يقكؿ(9)شيبة
 .ا كما أصح ركايتو عف ميمكف كأصحابوصدكقن  فقاؿ: كاف ثقةن  ؟قاؿ: قمت فكيؼ ركايتو ؟اأمين 

 ،كجعؿ يضعؼ ركايتو عف الزىرم" ،أما ركايتو عف الزىرم ليست بمستقيمة؟ قاؿ: نعـ :فقمت لو
كقاؿ  ،: "ثقة"(11)كقاؿ العجمي ،ككاف رجؿ صدؽ" ،كال يكتب ،ال يقرأ ،ا: "كاف أمين (10)كقاؿ مرةن 

                                                

 . 5/118( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 463/1441/ 1( سنف ابف ماجو: (2
 . 507/557( عمؿ اليـك كالميمة البف السني: (3
 . 136/ 6ثقات ابف حباف: ( (4
 .85/ 2( تيذيب التيذيب: (5
 .( المصدر السابؽ نفسو(6
 . 84ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف (7
 . 474/ 2( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 372/ 2( الكامؿ في الضعفاء: (9

 . 419/ 4ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف (10
 .268/ 1( الثقات لمعجمي ط الدار: (11
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: "كاف ثقة (2)كقاؿ ابف سعد ،زىرم مضطربة"أحاديثو عف ال ،: "ثقة(1)محمد بف عبد اهلل بف نمير
: "إذا حدث (3)ا، لو ركاية كفقو كفتكل في دىره، ككاف كثير الخطأ في حديثو"، كقاؿ أحمدصدكقن 

 ،: "سألني شعبة(4)كقاؿ مسكيف بف بكير ،في حديث الزىرم يخطئ" ،عف غير الزىرم فبل بأس
ٍف أىرىادى " ،ةنى يٍ كى معت حديث أبي سي فيؿ س :قاؿ ،نعـ :قمت :قاؿ ؟سمعت مف جعفر بف برقاف مى
نًَّة فىعىمىٍيًو بالجماعة ةى اٍلجى فمما رجعت كتبت  :قاؿ مسكيف ،الـ تصنع شيئن  :قاؿ ،ال :قمت ،"بىٍحبىحى

: "صدكؽ (7)كقاؿ الذىبي ،في الثقات (6)كذكره ابف حباف ،: "ليس بو بأس"(5)كقاؿ النسائي ،عنو"
 ،: "مشيكر معركؼ(9)كقاؿ ابف عدم ،يكتب حديثو" ،الصدؽ : "محمو(8)كقاؿ أبك حاتـ ،مشيكر"

يقيـ ك  ،كىك ضعيؼ في الزىرم خاصة ،الثكرم فمف دكف :كقد ركل عنو الناس ،مف الثقات
نما قيؿ ،كغيره ،كثبتكه في ميمكف بف ميراف ،ركايتو عف غير الزىرم  :كأحاديثو مستقيمة حسنة، كا 

مالؾ، كابف  :ت منو بأصحاب الزىرم المعركفيفألف غيره عف الزىرم أثب ؛ضعيؼ في الزىرم
كىـ أثبت مف  ،فإنما أرادكا أف ىؤالء أخص بالزىرم ،كمعمر ،كعقيؿ ،كشعيب ،كيكنس ،عيينة
: "كاف (10)كقاؿ ابف خمفكف لما ذكره في الثقات ،ألف جعفر ضعيؼ في الزىرم ال غير" ؛جعفر
 ،ضبط الناس لحديث يزيد األصـا، كأحاديثو عف الزىرم مضطربة، ككاف مف أ صالحن رجبلن 

: "ربما (12)كقاؿ الدارقطني ،: "ثبت في ميمكف"(11)كقاؿ أحمد ،كأكثقيـ فييا" ،كميمكف بف ميراف
 ،كيحدث اآلخر بذلؾ الحديث عف ابف برقاف عف الزىرم ،بف برقاف عف الزىرماحدث الثقة عف 

 ،د بف األصـ فثابت صحيح"كيزي ،بمغني عف الزىرم فأما حديثو عف ميمكف بف ميراف :أك يقكؿ
لما سئؿ عنو كعف أبي  :كقاؿ ابف خزيمة ،ييـ في حديث الزىرم" ،: "صدكؽ(13)كقاؿ ابف حجر

                                                

 .475/ 2( الجرح كالتعديؿ: (1
 . 482/ 7( الطبقات الكبرل ط دار صادر: (2
 . 474/ 2لجرح كالتعديؿ: ( ا(3
 . 373/ 2( انظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ: (4
 . 202/ 3( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 .136/ 6( ثقات ابف حباف: (6
 . 146( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ت الرحيمي: (7
 . 475/ 2( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 373/ 2( الكامؿ في الضعفاء: (9

 .202 /3( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (10
 ( المصدر السابؽ نفسو. (11
 . 86/ 2( تيذيب التيذيب: (12
 . 140( تقريب التيذيب: (13



 

 

083 

 قاؿ الباحث: .: "عنده مناكير"(2)كقاؿ الساجي ،: "ال يحتج بكاحد منيما إذا انفرد"(1)بكر اليذلي
كىك ثبت  ،مالؾ كمعمر :أمثاؿ ،بأصحابو مقارنة ،ييـ في حديث الزىرم ،جعفر بف برقاف ثقة

 في ميمكف بف ميراف.    
قاؿ مسممة  :ق( 254)ت  ،ليذى أبك صالح اليي  ،سييً نً جعفر بف مسافر بف إبراىيـ بف راشد التى 

 ،كقاؿ: "ربما أخطأ" ،في الثقات (5)كذكره ابف حباف ،: "صدكؽ"(4)كقاؿ الذىبي ،: "ثقة"(3)بف قاسـا
 .: "شيخ"(8)كقاؿ أبك حاتـ ،: "صالح"(7)كقاؿ النسائي ،ربما أخطأ" ،: "صدكؽ(6)كقاؿ ابف حجر
 .      أخطأ ربما ،جعفر بف مسافر صدكؽقاؿ الباحث: 

رساؿ ميمكف بف  ،-كما سيأتي- لخطأ جعفر بف مسافر ؛إسناد الحديث ضعيؼدرجة الحديث:  كا 
 ميراف عف عمر.

ف ليس ىك كثير بف "أف راكيو عف جعفر بف برقا اَلكلى:: كلمحديث عمتاف قاؿ الباحث: 
فقاؿ: حدثنا  ،ف ذلؾ الحسف بف عرفةيَّ ىشاـ كما ىك ظاىر ىذا اإلسناد، بؿ بينيما رجؿ متيـ، بى 

عف ميمكف بف  ،عف جعفر بف برقاف ،عف عيسى بف إبراىيـ الياشمي ،كثير بف ىشاـ الجزرم
معمكؿ : "كقفت لو عمى حديث (10)في ترجمة جعفر بف مسافر قاؿ ابف حجرك  ،(9)ميراف بو"

عف  ،عف ميمكف بف ميراف ،عف جعفر بف برقاف ،عف كثير بف ىشاـ ،أخرجو ابف ماجو عنو
فأدخؿ  ،كعمتو أف الحسف بف عرفة ركاه عف كثير ،في األمر بطمب الدعاء مف المريض ،عمر

 ،كذلؾ أخرجو بف السني .عيسى بف إبراىيـ الياشمي :كىك ،اا جدن  ضعيفن رجبلن  ،بينو كبيف جعفر
إال أني كجدت في نسختي مف  ،فكاف جعفر يدلس تدليس التسكية ،مف طريؽ الحسف ،يكالبييق

 ؛فركاه جعفر عنو بالتصريح ،ا عنعنوفمعؿ كثيرن  ،ابف ماجو تصريح كثير بتحديث جعفر لو
فإف  ،العتقاده أف الصيغتيف سكاء مف غير المدلس لكف ما كقفت عمى كبلـ أحد كصفو بالتدليس

ال فيسمـ جعفر مف التسكية كيثبت التدليس في كثير ،ال أك ،كاف األمر كما ظننت  كاهلل أعمـ". ،كا 
                                                

 .85/ 2( تيذيب التيذيب: (1
 . 202/ 3( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (2
 . 232/ 3( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (3
 . 296/ 1( الكاشؼ: (4
 .161/ 8( ثقات ابف حباف: (5
 . 141( تقريب التيذيب: (6
 . 84ة مشايخ النسائي: ( تسمي(7
 . 491/ 2( الجرح كالتعديؿ: (8
 .54/ 3( انظر: السمسمة الضعيفة: (9

 . 107/ 2( تيذيب التيذيب: (10
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: "ميمكف بف ميراف (1)قاؿ المزم ،كلـ يسمع منو ،ميمكف بف ميراف لـ يدرؾ عمر أف الثانية:ك
 ،  : "ميمكف بف ميراف لـ يدرؾ عمر".       (2)كقاؿ النككم ،كلـ يدركو"  -عف عمر-أبك أيكب الجزرم 

كىل (: 83) رقـ حديث اًبره أىفَّ النًَّبيَّ رى مَّـى -جى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى مٍَّرتيـي اٍلمىيّْتى فى قىاؿى  هي كي ري مً جى ًإذىا جى
ٍنبىؿو ًفي ميٍسنىًدهً : "(3)قاؿ اإلماـ النككم ."اثن الى ثى  ًحيحه  ...ركاه أحمد بف حى ٍسنىاديهي صى    ".كىاً 

دَّثىنىا يىحٍ : (4): قاؿ اإلماـ أحمدنص الحديث ًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف أىًبي حى دَّثىنىا قيٍطبىةي، عى ـى، حى يىى ٍبفي آدى
: قىاؿى النًَّبي   ، قىاؿى اًبرو ، عىٍف جى مَّـى -سيٍفيىافى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ثنا: "-صى كهي ثىالى ، فىأىٍجًمري ٍرتيـي اٍلمىيّْتى  ".ًإذىا أىٍجمى

 :بمفظ ،(6)كأبك يعمى في مسنده ،موبمث (5)أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفوتخريج الحديث: 
 ابف نمير( عف يحيي بف آدـ القرشي بو.  ،كبلىما )ابف أبي شيبة ،مف طريؽ ابف نمير ،"فأكتركا"

: "ليس (7)قاؿ أحمد :اإلسكاؼ نزؿ مكة طمحة بف نافع الكاسطيىك  :أبك سفيافركاة اإلسناد: 
 ،ا بغيره"ج بو مسمـ، كأخرج لو البخارم مقركنن : "احت(9)كقاؿ أيضان  ،: "ثقة"(8)كقاؿ الذىبي ،بو بأس"

، عف األعمش ااألعمش عنو كركاى اركاى ،: "ركل عف جابر أحاديث صالحة(10)كقاؿ ابف عدم
كقاؿ  ،كقد ركل، عف أبي سفياف ىذا غير األعمش بأحاديث مستقيمة" ،الثقات، كىك ال بأس بو

أـ  ،قيؿ لو: أبك الزبير أحب إليؾ ،اس: "ركل عنو الن(12)كقاؿ أبك زرعة ،: "صدكؽ"(11)ابف حجر
فقاؿ: تريد أف  ،فعاكده بعض مف حضر فيو ،أبك سفياف طمحة بف نافع؟ قاؿ: أبك الزبير أشير

كال  ،كليس بالقكم ،: "جائز الحديث(13)كقاؿ العجمي ،كشعبة" ،أقكؿ ىك ثقة؟ الثقة سفياف
كطمحة مف رجاؿ  ،أعمـ كاهلل ،أعمـ أف األعمش ركل عف أحد يكنى أبا سفياف إال طمحة

                                                

 . 110/ 8( تحفة األشراؼ: (1
 . 258( األذكار لمنككم: (2
 . 5/196( المجمكع شرح الميذب: (3
 .  411/14540/ 22( مسند أحمد: (4
 . 2/467/11120( مصنؼ ابف أبي شيبة: (5
 . 4/197/2300( مسند أبي يعمى: (6
 .475/ 4( الجرح كالتعديؿ: (7
 . 317/ 1( المغني في الضعفاء: (8
 . 342/ 2( ميزاف االعتداؿ: (9

 . 181/ 5( الكامؿ في الضعفاء: (10
 .283( تقريب التيذيب: (11
 .475/ 4( الجرح كالتعديؿ: (12
 . 481/ 1( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (13
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ليس  ،كفيو مع ذلؾ ليف ،: "ليس بو بأس عندىـ(1)كقاؿ ابف عبد البر ،الصحيح"
: "غيره (3)كقاؿ الجريرم ،كليس بالقكم" ،: "يكتب حديثو(2)كقاؿ ابف المديني ،بالمتيف"

كقاؿ في  ،: "كاف األعمش يدلس عنو"(4)كقاؿ ،كذكره ابف حباف في الثقات ،أكثؽ منو"
كقاؿ ابف  ،: "ال شيء"(6)كقاؿ ابف معيف ،: "كاف ييـ في الشيء بعد الشيء"(5)يرالمشاى
: (9)كقاؿ مسمـ ،ال يحتج بو" ،: "ضعيؼ(8)كقاؿ أبك محمد اإلشبيمي ،: "ضعيؼ"(7)حـز

: "طمحة بف نافع عف عمر مرسؿ، كىك عف جابر (10)كقاؿ أبك زرعة ،ا""سمع جابرن 
كقاؿ  ،سمع أبك سفياف مف جابر أربعة أحاديث": قاؿ شعبة: (11)، كقاؿ أبك حاتـ"أصح

قاؿ أبك ك  ،إال أربعة أحاديث" ،: "أبك سفياف لـ يسمع مف جابر(12)ابف المديني
قاؿ ك  ،"-يعني عف جابر-: "كنت أحفظ، ككاف سميماف اليشكرم يكتب، (13)سفياف
 رى كى قاؿ: "ذى  ،كلما ذكره ابف خمفكف في الثقات ،"أبك سفياف عف جابر إنما ىك كتاب" :(14)شعبة

ابني  ،كعبد الرحمف ،قاؿ: سألت أبا عبد اهلل عف محمد ،أبك جعفر محمد بف الحسيف البغدادم
قاؿ: سمعا كىما صغيراف،  ،يحيى بف سعيد قمت: كانت ليما عمة؟ قاؿ: ،جابر بف عبد اهلل

 ،دكؽطمحة بف نافع ص قاؿ الباحث: .كمحمد بف المنكدر، كأبك سفياف أثبت في أبييما منيما"
مف  -أم في مراتب المدلسيف–قاؿ العبلئي: "كثالثيا  ،كلـ يصرح بالسماع ،(15)يدلس مف الثالثة

ا كالطبقة كقبميـ آخركف مطمقن  ،إال بما صرحكا فيو بالسماع ،تكقؼ فييـ جماعة فمـ يحتجكا بيـ
 ،زبير المكيكأبي ال ،كأبي إسحاؽ السبيعي ،كقتادة ،كالحسف ،ألحد األسباب المتقدمة ؛التي قبميا

                                                

 .86/ 7( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (1
 ( المصدر السابؽ نفسو. (2
 . 86/ 7( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (3
 . 393/ 4( ثقات ابف حباف: (4
 . 175( مشاىير عمماء األمصار: (5
 .475/ 4( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 12/160( المحمى: (7
 .86/ 7( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (8
 .85/ 7اؿ: ( إكماؿ تيذيب الكم(9

 ( المصدر السابؽ نفسو.(10
 .85/ 7( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (11
 ( المصدر السابؽ نفسو.(12
 . 346/ 4( التاريخ الكبير: (13
 . 491/ 3ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف (14
 . 113، جامع التحصيؿ: 39( طبقات المدلسيف: (15
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 مف أسباب احتماؿ رى كى كذى  قاؿ الباحث: .كعبد الممؾ بف عمير" ،كأبي سفياف طمحة بف نافع
طمحة احتج بو مسمـ ك  ،في الصحيحيف كلك لـ يصرحكا بالسماع تخريج حديثيـ فمف ذلؾ ،حديثيـ

      كاهلل أعمـ. ،كأخرج لو مصرحان فيو بالسماع عف جابر ،في صحيحو عف جابر
 ،(3)كالترمذم ،(2)كأحمد ،(1)قاؿ ابف معيف :الككفي ،بف عبد العزيز بف ًسيىاه اَلسدم ةبى طٍ قي 

: (8)كقاؿ ابف حجر ،(7)كابف حباف في الثقات ،(6)كذكره ابف شاىيف ،: "ثقة"(5)كالذىبي ،(4)كالعجمي
 ،ئمةكثقو األ ،قطبة بف عبد العزيز ثقة قاؿ الباحث: .: "ليس بالقكم"(9)كقاؿ البخارم ،"صدكؽ"

 كلـ يجرحو إال البخارم.   
        د. كعميو مدار اإلسنا ،يدلس طمحة بف نافع صدكؽ ،ضعيؼإسناد الحديث درجة الحديث: 

ٍبًد المًَّو ٍبًف عىكٍ (: 84) رقـ حديث ةى ٍبًف عى : " ،ؼعىٍف طىٍمحى مىى ًجنىػازىةو قىاؿى ٍمؼى اٍبًف عىبَّاسو عى مٍَّيتي خى  ،صى
ةى اٍلًكتىابً  سيكرى  ،فىقىرىأى فىاًتحى يىرى ًفييىا ،ةن كى تَّػى سىػًمٍعنىا ،فىجى ػٍذتي ًبثىٍكًبػوً  ،حى ػرىؼى أىخى ػٍف  ،فىمىمَّػا اٍنصى فىسىػأىٍلتيوي عى

ػػؽّّ  :فىقىػػاؿى  ،ذىًلػػؾى  حى كىاهي أىبيػػك يىٍعمىػػى اٍلميكًصػػًميُّ ": (10)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."سيػػنَّةه كى ػػًحيحه  ،رى ٍسػػنىاديهي صى  ،كا 
ـي   ".  كىاىلمَّوي أىٍعمى

ـي ٍبػفي سىػٍعًد ٍبػًف : (11)ـ أبػك يعمػى: قاؿ اإلمانص الحديث ػدَّثىنىا ًإٍبػرىاًىي : حى ، قىػاؿى ػٍكفو ػدَّثىنىا ميٍحػًرزي ٍبػفي عى حى
ٍف أىًبيًو  ، عى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى عى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍكؼو بمثمو. (12) ةى ٍبًف عى  ، عىٍف طىٍمحى

كمػػف طريػػؽ سػػفياف  ،عبةمػػف طريػػؽ شػػ ،بمثمػػو (13)أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحوتخػػريج الحػػديث: 
 عف طمحة بو.      ،كبلىما عف سعد بف إبراىيـ ،الثكرم

                                                

 .141/ 7( الجرح كالتعديؿ: (1
 و.( المصدر السابؽ نفس(2
 .708/ 4( سنف الترمذم: (3
 .218/ 2( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (4
 . 137/ 2( الكاشؼ: (5
 .192( تاريخ أسماء الثقات: (6
 .348/ 7( ثقات ابف حباف: (7
 . 455( تقريب التيذيب: (8
 . 191/ 7( التاريخ الكبير: (9

 . 5/234( المجمكع شرح الميذب: (10
 . 67/2661/ 5المكصمي: ( مسند أبي يعمى (11
( سعد بف إبراىيـ بف عبػد الػرحمف بػف عػكؼ، كقػد ينسػب إلػى جػده الصػحابي الجميػؿ عبػد الػرحمف بػف عػكؼ (12

 كما في إسناد أبي يعمى. 
 . 2/89/1335( صحيح البخارم: (13
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: (1)قػاؿ ابػف سػعد :ق( 231)ت  ،أبػك الفضػؿ البغػدادم ،ركاة اإلسناد: محرز بف عػكف الياللػي
 ،ال بػأس بػو" ،: "ثقػة(2)كقاؿ ابف معػيف ،ا"ككاف ثقة ثبتن  ،اا كبيرن ككتب الناس عنو كتابن  ،"كاف حدث

: "كػاف (5)كقػاؿ أبػك محمػد ابػف األخضػر ،: "ليس بػو بػأس"(4)كقاؿ مرةن  ،: "ثقة"(3)جزرةكقاؿ صالح 
كذكػػره ابػػف  ،: "لػػيس بػػو بػػأس"(7)كقػػاؿ النسػػائي ،: "بغػػدادم ثقػػة"(6)كقػػاؿ ابػػف قػػانع ،ثقػػة ال بػػأس بػػو"

كلػـ يػذكر  ،محػرز بػف عػكف ثقػةقػاؿ الباحػث:  ،: "صػدكؽ"(9)كقػاؿ ابػف حجػر ،في الثقات (8)حباف
 .    فيو جرح

 ركاتو ثقات.             ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
اًبرو (: 85) رقـ حديث : " ،عىٍف جى ٍدرًًه قىاؿى ؿه ًبسىٍيـو ًفي صى ٍمًقػًو  -ريًميى رىجي ػاتى  -أىٍك ًفي حى فىػأيٍدًرجى  ،فىمى

ػػا ىيػػكى  ػػعى رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ،ًفػػي ًثيىاًبػػًو كىمى نىٍحػػفي مى ػػمَّ -كى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : (10)قػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."-ـى صى
ًحيحو " د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ،رى  ".عى

ػدَّثىنىا : (11): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ٍعػفي ٍبػفي ًعيسىػى، ح كحى ػدَّثىنىا مى ، حى ػدَّثىنىا قيتىٍيبىػةي ٍبػفي سىػًعيدو حى
ػػ ، حى شىػػًمي  ػػرى اٍلجي بىٍيػػدي المَّػػًو ٍبػػفي عيمى ػػٍف أىبًػػي عي ، عى ػػافى ـى ٍبػػًف طىٍيمى ػػٍف ًإٍبػػرىاًىي ، عى ٍيػػًدما ًف ٍبػػفي مى ٍبػػدي الػػرٍَّحمى دَّثىنىا عى

اًبرو بمثمو.   بىٍيًر، عىٍف جى  الز 
 (13)كالبييقػي فػي الكبػرل ،عف محمد بف سػابؽ ،بمثمو (12)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 

 طيماف بو. عف إبراىيـ بف كبلىما  ،مف طريؽ معف بف عيسى ،بمثمو

                                                

 .257/ 7( الطبقات الكبرل ط العممية: (1
  .93/ 1ركاية ابف محرز:  -( تاريخ ابف معيف (2
 . 282/ 27ذيب الكماؿ: ( تي(3
 . 352/ 15( تاريخ بغداد ت بشار: (4
 . 94/ 11( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 ( المصدر السابؽ نفسو. (6
 . 282/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: (7
 . 191/ 9( ثقات ابف حباف: (8
 . 522( تقريب التيذيب: (9

 . 5/264( المجمكع شرح الميذب: (10
 . 195/3133/ 3اكد: ( سنف أبي د(11
 . 23/209/14952( مسند أحمد: (12
 . 4/22/6811( السنف الكبرل: (13
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ٍبػًد اهلًل،  (1)كأخرجو أحمد في مسػنده   ػاًبًر ٍبػًف عى ػٍف جى ، عى ػاًبرو ػٍف اٍبػًف جى ، عى مػف طريػؽ الز ٍىػًرمٍّ
ػًف النَّبًػيٍّ  ػػمَّـ-عى سى مىٍيػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػٍرحو  -صى ، فىػًإفَّ كيػػؿَّ جي ـٍ ػػميكىي : "الى تيغىسٍّ ػدو أىٍك كيػػؿَّ -أىنَّػوي قىػػاؿى ًفػي قىٍتمىػػى أيحي

.                  يى  -دىـو  ـٍ مىٍيًي ؿٍّ عى ـٍ ييصى لى ًة"، كى  فيكحي ًمٍسكنا يىٍكـى اٍلًقيىامى
 .      (2)كلـ يصرح بالسماع ،ثقة يدلس ،ركاة اإلسناد: أبك الزبير المكي
: "ثقػػة يغػػرب كتكمػػـ (3)قػػاؿ ابػػف حجػػر :ق( 168)ت  ،أبػػك سػػعيد ،إبػػراىيـ بػػف طيمػػاف الخراسػػاني

: "ثقػػة حسػػف (4)فقىػػاؿ صػػالح جػػزرة :أمػػا اإلرجػػاء قػػاؿ الباحػػث: .نػػو"كيقػػاؿ رجػػع ع ،لئلرجػػاء ؛فيػػو
كقىػاؿ أبػك  ،الحديث، يميؿ شيئا إلى اإلرجاء في اإليماف، حبب اهلل حديثو إلى الناس، جيد الركاية"

فقػدـ نيسػابكر، فكجػػدىـ عمػى قػكؿ جيػػـ،  ،: "ثقػة ككػاف مػف أىػػؿ سػرخس، فخػرج يريػػد الحػج(5)داكد
: اإلقامة عمى ىؤ  قىػاؿ أبػك الصػمت  ،فنقميـ مػف قػكؿ جيػـ إلػى اإلرجػاء" ،الء أفضؿ مف الحجفىقىاؿى كى

ٍبد السبلـ ٍبف صػالح اليػركم : سػمعت سػفياف ابػف عييىٍينىػة يقػكؿ: مػا قػدـ عمينػا خراسػاني أفضػؿ (6)عى
بػػد اهلل ٍبػػف كاقػػد اليػػركم. قمػػت لػػو: فػػإبراىيـ ٍبػػف طيمػػاف؟ قػػاؿ: كػػاف ذاؾ مرجئنػػ  ،ا"مػػف أبػػي رجػػاء عى

كأف تػػرؾ  ،لصػػمت: "لػػـ يكػػف إرجػػاؤىـ ىػػذا المػػذىب الخبيػػث أف اإليمػػاف قػػكؿ بػػبل عمػػؿفقػػاؿ أبػػك ا
ا عمػى الخػكارج العمػؿ ال يضػر باإليمػاف، بػؿ كػاف إرجػاؤىـ أنيػـ يرجػكف ألىػؿ الكبػائر الغفػراف، ردن 

سمعت  .كال يكفركف بالذنكب، كنحف كذلؾ ،ككانكا يرجئكف ،الذيف يكفركف الناس بالذنكب ،كغيرىـ
 ،الجراح يقكؿ: سمعت سفياف الثكرم يقكؿ في آخر أمره: نحف نرجك لجميع أىؿ الكبػائرككيع ٍبف 

ف عممػػكا أم عمػػؿ ،الػػذيف يػػدينكف ديننػػا، كيصػػمكف صػػبلتنا كقػػاؿ  ،ككػػاف شػػديدا عمػػى الجيميػػة" ،كا 
 ؛: "ثقة إنما تكممكا فيو(8)كقاؿ الدارقطني ،ككاف شديدا عمى الجيمية" ،: "كاف يرل اإلرجاء(7)أحمد
بؿ ذكر الحػاكـ أنػو  ،إليو : "كلـ يثبت غمكه في اإلرجاء كال كاف داعيةن (9)قاؿ ابف حجرك  ،رجاء"لئل

كلػػيس ىػػك  ،كأمػػا اإلغػػراب فرمػػاه ابػػف عمػػار بالنكػػارة فػػي بعػػض حديثػػو ،"-كاهلل أعمػػـ-رجػػع عنػػو 
: "سػػمعت محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػار المكصػػمي (10)قػػاؿ الحسػػيف بػػف إدريػػسك  .السػػبب فػػي ذلػػؾ
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ابػف عمػار مػف  :فقػاؿ -يعني جػزرة-فذكرتو لصالح  :قاؿ ،و: "ضعيؼ مضطرب الحديث"يقكؿ في
يعنػي الحػديث الػذم ركاه ابػف  ،إنما كقع إليو حديث إبػراىيـ فػي الجمعػة ؟أيف يعرؼ حديث إبراىيـ

عػػف أبػػي ىريػػرة: "أكؿ جمعػػة  ،عػػف محمػػد بػػف زيػػاد ،عػػف إبػػراىيـ ،عػػف المعػػافى بػػف عمػػراف ،عمػػار
 ،عف أبػي جمػرة ،ألف جماعة رككه عنو ؛صالح: "كالغمط فيو مف غير إبراىيـ قاؿ ،جمعت بجكاثا"
فعمػـ  ،كتفػرد المعػافى بػذكر محمػد بػف زيػاد ،كىػك الصػكاب ،ككذا ىك في تصػنيفو ،عف ابف عباس

كقاؿ السميماني: "أنكركا عميو حديثو عػف أبػي الزبيػر عػف جػابر فػي  ،أف الغمط منو ال مف إبراىيـ"
 ،عف أنس "رفعت لي سدرة المنتيى فإذا أربعػة انيػار" ،عف قتادة ،يثو عف شعبةكحد ،"رفع اليديف"

 كاهلل أعمـ.  ،كبذلؾ زالت العمتاف
قػػد احػػػتج مسػػػمـ فػػي صػػػحيحو بػػػأبي  ،ركاتػػػو ثقػػػات ،صػػػحيح لذاتػػوإسػػناد الحػػػديث درجػػػة الحػػػديث: 

 كاهلل أعمـ. ،كلـ يصرح بالسماع ،عف جابر ،الزبير
كىل: "(1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم(: 86) رقـ حديث ػػًحيحً  ،الػػدَّارىقيٍطًنيٌ  رى ػػٍف كىاٍلبىٍييىًقػػيُّ ًبًإٍسػػنىاًدًىمىا الصَّ " عى
ػكؿو  ٍيػػرىةى  ،مىٍكحي ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػمَّـى -أىفَّ النَّبًػيَّ  ،عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : " -صى فىػػاًجرو قىػػاؿى ٍمػػؼى كيػػؿّْ بىػػر  كى ػػمُّكا خى  ،صى

فىاًجرو صك  مىى كيؿّْ بىر  كى اًىديكا مىعى كيػ ،مكا عى جى فىػاًجرو كى ػكؿه أىبىػا  :قىػاالى  ."ؿّْ بىػر  كى ـٍ ييػٍدًرٍؾ مىٍكحي ٍنقىًطػعه فىمىػ ىىػذىا مي
ٍيػػػرىةى  فىػػػاًجرو " :قىػػػاؿى اٍلبىٍييىًقػػػي   ،ىيرى مىػػػى كيػػػؿٍّ بىػػػرا كى ًة عى ػػػبلى ًكمى ًفػػػي الصَّ ػػػٍف قىػػػاؿى الى إلىػػػوى إالَّ المَّػػػوي  ،ري مىػػػى مى  ،كىعى

اًديثي  ًعيفىةه  ،أىحى عٍ  ؛كيم يىا ضى ايىةى الضَّ ا ًفيًو ىىذىا اٍلميٍرسىؿي  ،ؼً غى ح  مى ـي.  ،قىاؿى كىأىصى  كىاىلمَّوي أىٍعمى
ٍكؽو اٍلًيزَّاًني  أىٍحمىدي ٍبفي ميحى : (2): قاؿ اإلماـ الدارقطنينص الحديث دَّثىنىا أىبيك رى  ،مًَّد ٍبػًف بىٍكػرو ًباٍلبىٍصػرىةً حى

ػدَّثىًني مي  ،ثنا اٍبػفي كىٍىػبو حػد ،ثنا بىٍحري ٍبفي نىٍصرو حد ػاًلحو حى ػاًرثً  ،عىاًكيىػةي ٍبػفي صى ًء ٍبػًف اٍلحى ػًف اٍلعىػبلى ػٍف  ،عى عى
كؿو  ٍيرىةى بمثمو ،مىٍكحي ٍف أىًبي ىيرى   .عى
مىٍف ديكنىوي ًثقىاته "قاؿ الدارقطني:   ٍيرىةى كى ٍع ًمٍف أىًبي ىيرى ـٍ يىٍسمى كؿه لى  . "مىٍكحي

كالطبرانػي فػي  ،ابػف كىػبمػف طريػؽ  ،بزيػادة ألفػاظ ،(3)أخرجو أبك داكد فػي سػننوتخريج الحديث: 
كبلىمػا عػف معاكيػة بػف  ،مػف طريػؽ عبػد اهلل بػف صػالح ،"الجيػاد" :بزيػادة لفػظ ،(4)مسند الشػامييف

 صالح بو. 
: "ثقػػة فقيػػو كثيػػر (5)قػػاؿ ابػػف حجػػر :ق( 112)ت  ،ركاة اإلسػػناد: مكحػػكؿ الشػػامي أبػػك عبػػد الل
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 .    (1)ة مرسبلن فحديثو ىذا عف أبي ىرير  ،سمع مف أبي ىريرةيكلـ  ،اإلرساؿ"
 ؛تغيػػر فػػي عقمػػو ،كاختبلطػػو ،كبدعتػػو ال تضػػر بالحػػديث ،ثقػػة :(2)العػػالء بػػف الحػػارث الحضػػرمي

  نتيجة التقدـ في السف كليس اختبلط.  
  كحديثو ىذا شامي.    ،يغرب في حديث الشامييف ،ثقة :(3)معاكية بف صالح الحضرمي

قػػاؿ ": (4)قػػاؿ البييقػػي .عػػف أبػػي ىريػػرة ،إلرسػػاؿ مكحػػكؿ ،إسػػناد الحػػديث ضػػعيؼدرجػػة الحػػديث: 
قد ركم في الصػبلة عمػى كػؿ .... ك  الدارقطني: مكحكؿ لـ يسمع مف أبي ىريرة، كمف دكنو ثقات

ال إلو إال اهلل، أحاديث كميا ضعيفة غاية الضعؼ، كأصح مػا  :كالصبلة عمى مف قاؿ ،بر كفاجر
أبك داكد في كتػاب السػنف، إال أف  ركم في ىذا الباب حديث مكحكؿ، عف أبي ىريرة، كقد أخرجو

                  كما ذكره الدارقطني رحمو اهلل".فيو إرساالن 
ٍف أىًبي بىٍكرىةى (: 87) رقـ حديث : " ،عى ػعى رىسيػكًؿ المَّػًو قىاؿى نىٍحفي نىٍرميػؿي رىمىػالن مى ػمَّى المَّػوي -لىقىٍد رىأىٍيتنىا كى صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ةو  ،ركاه أبك داكد: "(5)النككم قاؿ اإلماـ ." يىٍعًني ًباٍلًجنىازىةً -عى ًحيحى  ". كالنسائي ًبأىسىاًنيدى صى
ٍبػًد : (6): قاؿ اإلماـ أبػك داكدنص الحديث يىٍينىػةى ٍبػًف عى ػٍف عي ػدَّثىنىا شيػٍعبىةي، عى ، حى ـى ـي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي ػدَّثىنىا ميٍسػًم حى

نىازىًة عيٍثمىافى ٍبًف  ٍف أىًبيًو، أىنَّوي كىافى ًفي جى ًفيفنػا، فىمىًحقىنىػا أىبيػك الرٍَّحمىًف، عى ٍشػينا خى كينَّػا نىٍمًشػي مى أىًبي اٍلعىاًص كى
 : فىػػعى سىػػٍكطىوي، فىقىػػاؿى ػػعى رىسيػػكًؿ المَّػػًو »بىٍكػػرىةى فىرى نىٍحػػفي مى ـى -لىقىػػٍد رىأىٍيتينىػػا كى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اللي عى ػػؿي  -صى نىٍرمي

(7) 
 «. رىمىالن 

 ،(9)كأحمػد فػي مسػنده ،ريػؽ خالػد بػف الحػارثمػف ط ،(8)أخرجو النسائي فػي سػننوتخريج الحديث: 
"فػػي جنػػازة عبػػد  ،مػػف طريػػؽ ابػػف أبػػي عػػدم ،(10)كالبػػزار فػػي مسػػنده ،عػػف يحيػػي بػػف سػػعيد القطػػاف

عػف أبػي  ال نحفظػو :ال عثماف بف أبي العاص" كقاؿ البزار بعده: "ىذا الحديث ،الرحمف بف سمرة
ػ بيػػذا اإلسػػناد، كقػػد ركاه شػعبة، ،بكػرة إال مػػف ىػػذا الكجػو كالطحػػاكم فػػي معػػاني  ،ا"عػػف عيينػػة أيضن
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أربعػػتيـ عػػف عيينػػة بػػف  ،-شػػؾ فػػي الجنػػازة لعبػػد الػػرحمف أك لعثمػػاف-مػػف طريػػؽ شػػعبة  ،(1)اآلثػػار
 عبد الرحمف بو.      

ٍكشىػػف الغىطىفػػاني قػػاؿ  :ق( 150)ت  ،أبػػك مالػػؾ ،ركاة اإلسػػناد: عييىٍينىػػةى بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف جى
كقػاؿ  ،: "ثقػة"(7)كالنسػائي ،(6)كالعجمػي ،(5)كابف المػديني ،(4)ف معيفكاب ،(3)كقاؿ ابف سعد ،(2)ككيع

فػػي  (10)كذكػره ابػػف حبػاف ،صػػالح الحػديث" ،: "لػػيس بػو بػأس(9)كقػاؿ أحمػد ،: "صػػدكؽ"(8)أبػك حػاتـ
قػػػاؿ  .: "صػػػدكؽ"(12)كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر ،: "مػػػف متقنػػػي البصػػػرييف"(11)كقػػػاؿ فػػػي المشػػػاىير ،الثقػػػات

 .     عمى رأم جميكر النقاد ،ثقة ،لغطفانيعيينة بف عبد الرحمف االباحث: 
كشػعبة خػالؼ فػي ركايتػو مػف ركاه عػف  ،ركاتػو ثقػات ،إسناد الحديث صػحيح لذاتػودرجة الحديث: 

كلػيس كػذلؾ؛ بػؿ ىػك فػي جنػازة عبػد الػرحمف بػف  ،فذكره في جنازة عثمػاف بػف أبػي العػاص ؛عيينة
              سمرة. 
: "(: 88) رقـ حديث كىل اٍبفي عيمىرى قىاؿى مىٍيػًو كسػمـ-رىسيػكؿي المَّػًو  كىػافى رى ػمَّى المَّػوي عى  فى يٍ ى بىػًشػمٍ يى  -صى

ػػعي كى  ،رو ٍكػػك بى بيػػأى ا كى يى يٍ دى يىػػ ػػثٍ عي كى  ،رمى كىاهي الشَّػػاًفًعيُّ فػػي اَلـ" :(13)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم .اف"مى  ،كأبػػك داكد ،رى
وٍ  ،كالترمذم كالنسائي ٍسنىاديهي ،كىاٍلبىٍييىًقيُّ  ،كىاٍبفي مىاجى ـٍ كىاً  ٍيريىي ًحيحه  كىغى  ".صى

نىػا اٍبػفي عييىٍينىػةى : (14): قاؿ اإلماـ الشػافعينص الحديث ػٍف الز ٍىػًرمٍّ  ،أىٍخبىرى ػٍف سىػاًلـو  ،عى ػٍف أىًبيػًو " ،عى أىفَّ عى
ـى -النًَّبيَّ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى اٍلًجنىازىةً  ،كىعيمىرى  ،كىأىبىا بىٍكرو  -صى ا  ". كىانيكا يىٍمشيكفى أىمى
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 ،بمثمػػو (2)كالنسػػائي فػػي سػػننو ،عػػف القعنبػػي ،(1)أخرجػػو أبػػك داكد فػػي سػػننو بمثمػػو: تخػػريج الحػػديث
ٍجر ،وعف ابف راىكي  جميعيـ عف ابف عيينة بو. ،كقتيبة ،كابف حي

 ،(4)كمالػؾ فػي المكطػأ ،مف طريؽ معمػر ،دكف ذكر عثماف ،(3)كأخرجو الترمذم في سننو 
 . -كسمـصمى اهلل عميو -عف رسكؿ اهلل  ،كبلىما عف الزىرم

 ركاتو ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
: "حػػديث (5)فقػػاؿ الترمػػذم ،كقػػد تعػػارض فػػي ىػػذا الحػػديث الكصػػؿ كاإلرسػػاؿ قػػاؿ الباحػػث: 

ابف عمر، ركاه ابف جػريج، كزيػاد بػف سػعد، كغيػر كاحػد، عػف الزىػرم، عػف سػالـ، عػف أبيػو، نحػك 
أف " ، كمالؾ، كغير كاحد مف الحفاظ عف الزىرم،حديث ابف عيينة، كركل معمر، كيكنس بف يزيد

نىػػازىةً  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-النبػػي  ـى اٍلجى ػػا كأىػػؿ الحػػديث كميػػـ يػػركف أف الحػػديث "، "كىػػافى يىٍمًشػػي أىمى
كسػػػمعت يحيػػػى بػػػف مكسػػػى يقػػػكؿ: سػػػمعت عبػػػد الػػػرزاؽ يقػػػكؿ: قػػػاؿ ابػػػف  "المرسػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ أصػػػح

أرل ابف ". كقاؿ ابف المبارؾ: "حديث ابف عيينةحديث الزىرم في ىذا مرسؿ أصح مف "المبارؾ: 
، -كىػػك ابػػف سػػعد-كركل ىمػػاـ بػػف يحيػػى ىػػذا الحػػديث، عػػف زيػػاد . جػػريج أخػػذه عػػف ابػػف عيينػػة

نمػػا ىػػك سػػفياف بػػف عيينػػة ،كمنصػػكر، كبكػػر، كسػػفياف، عػػف الزىػػرم، عػػف سػػالـ، عػػف أبيػػو ركل  ،كا 
: "ىػػػذا حػػػديث قػػػد (7)اؿ البييقػػػيقػػػك  ،كالصػػكاب مرسػػػؿ" ،: "ىػػػذا خطػػػأ(6)كقػػػاؿ النسػػػائي ،عنػػو ىمػػػاـ"

أرسمو جماعة عف الزىرم، ىكذا، كمنيـ مف قاؿ: عف الزىرم، عػف سػالـ، ثػـ أرسػمو، فػذكركا فعػؿ 
كأصحابو مػف قػكؿ سػالـ، كمػنيـ مػف كصػمو. كممػف كصػمو كركجػع  -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 

قػػاؿ:  ،مػد خالفػؾ النػاسقػاؿ لػو عمػػي بػف المػديني: يػا أبػا مح ،فيػو فاسػتقر عميػو: سػفياف بػف عيينػة
ا لسػػت حدثنيػػو مػػرارن  ،مػػف؟ قػػاؿ: ابػػف جػػريج، كمعمػػر، كيػػكنس، فقػػاؿ لػػو ابػػف عيينػػة: اسػػتقر الزىػػرم

فقػد ركم  ،أحصيو، سمعتو مف فيو يعيده كيبديػو، عػف سػالـ، عػف أبيػو. قػاؿ أحمػد: أمػا ابػف جػريج
نػاه عػف ىمػاـ، عػف . كركم عنو، عف زياد بف سػعد، عػف الزىػرم. كقػد ركيكمرسبلن  ،عنو، مكصكالن 
إذا تعػػػارض أنػػػو  ،فالمكصػػػكؿ ىػػػك الػػػراجح عمػػػى قاعػػػدة المحػػػدثيف قػػػاؿ الباحػػػث: ."زيػػػاد، مكصػػػكالن 

كاهلل أعمػـ فػبل يكجػد  ،إذا كاف الػذم كصػؿ ثقػة ،فالراجح كالصكاب المكصكؿ ،الكصؿ مع اإلرساؿ
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يينػة نفسػو كاستقر األمر لدل اإلماـ الزىرم في األخير عمى الكصؿ كمػا صػرح بػذلؾ ابػف ع ،عمة
              فكاف يقظان ليا كىذا مما يزيد القمب اطمئناننا.        ،حيث لـ تخؼ عميو ىذه العمة

: "(: 89) رقـ حديث ٍبػػًد المَّػػًو قىػػاؿى ًريػػًر ٍبػػًف عى يّْػػتً عػػف جى ػػاعى إلىػػى أىٍىػػًؿ اٍلمى ػػًنيعىةى  ،كينَّػػا نىعيػػدُّ اًًلٍجًتمى صى كى
ةً  ،الطَّعىاـً بىٍعدى دىٍفًنوً  ٍنبىػؿو : "(1)اؿ اإلماـ النػككمق ."ًمٍف النّْيىاحى ػدي ٍبػفي حى كىاهي أىٍحمى ػٍو ًبًإٍسػنىادو  ،رى كىاٍبػفي مىاجى

ًحيحو   ".صى
:  :(2)ابف ماجو : قاؿ اإلماـنص الحديث كرو قىػاؿى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصي مَّدي ٍبفي يىٍحيىى، قىاؿى حى دَّثىنىا ميحى حى

اعي ٍبػػفي  ػػدَّثىنىا شيػػجى ػػٍيـه، ح كحى ػػدَّثىنىا ىيشى اًعيؿى ٍبػػًف أىبًػػي  حى ػػٍف ًإٍسػػمى ػػٍيـه، عى ػػدَّثىنىا ىيشى : حى ٍخمىػػدو أىبيػػك اٍلفىٍضػػًؿ، قىػػاؿى مى
 : ، قىػاؿى ًميٍّ ٍبًد المًَّو اٍلبىجى ًريًر ٍبًف عى ، عىٍف جى اًزـو ٍف قىٍيًس ٍبًف أىًبي حى ، عى اًلدو كينَّا نىرىل اًًلٍجًتمىاعى ًإلىى أىٍىػًؿ »خى

ٍنعىةى الطَّعىاـً ًمفى  صى ةً  اٍلمىيًّْت كى  .«النّْيىاحى
 ،بمثمػو (4)كالطبرانػي فػي الكبيػر ،عػف نصػر بػف بػاب ،(3)أحمػد فػي مسػندهأخرجػو تخريج الحػديث: 

عػػف إسػػماعيؿ بػػف أبػػي ىشػػيـ(  ،كبلىمػػا )نصػػر ،ىشػػيـ بػػف بشػػير عػػف ،أحمػػد بػػف منيػػع مػػف طريػػؽ
 خالد بو.     

 ،(5)مػػف الثالثػػةمػدلس  ،إسػناد الحػػديث ضػػعيؼ بسػبب تػػدليس ىشػػيـ كىػك ثقػػة إمػػاـدرجػػة الحػػديث: 
كلػـ نقػؼ عمييػا فمعػؿ فييػا تصػريح ىشػيـ  (6)كلمحديث طريؽ ذكره الػدارقطني ،كلـ يصرح بالسماع

كالمتابعة التامة ليشيـ التي ذكرتيػا فػي التخػريج ال ترتقػي بػو ألف  ،كصحح النككم بذلؾ ،بالسماع
 .(7)الذم تابعو كىك نصر بف باب متركؾ الحديث

ذىٍيفىةى (: 90) رقـ حديث : قى  ،عىٍف حي ػمَّـى -اؿى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ًلى تقػدمكا الشَّػٍيرى : "-صى
ؿى  ٍكا اٍلًيالى تَّى تىرى ؿى  ،أىٍك تيٍكًمميكا اٍلًعدَّةى  ،حى ٍكا اٍلًيػالى تَّػى تىػرى ػكميكا حى َـّ صي قػاؿ اإلمػاـ  ."أىٍك تيٍكًمميػكا اٍلًعػدَّةى  ،ثيػ

د" :(8)النػككم كىاهي أىبيك دىاكي ػًحيحو  ،كىالػدَّارىقيٍطًنيٌ  ،سىاًئيُّ كىالنَّ  ،رى ـٍ ًبًإٍسػنىادو صى ٍيػريىي ػاًرمّْ  ،كىغى مىػى شىػٍرًط اٍلبيخى عى
ميٍسًمـو  ٍعنىى مىا ذىكىٍرتيوي  ،كى اًديثي كىًثيرىةه ًبمى ًفي اٍلبىاًب أىحى  ". كى
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ػػ: (1): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ، حى ػػبَّاًح اٍلبىػػزَّازي ػػدي ٍبػػفي الصَّ مَّ ػػدَّثىنىا ميحى ٍبػػًد حى ًريػػري ٍبػػفي عى دَّثىنىا جى
ذىٍيفىةى  ، عىٍف حي ٍف ًرٍبًعيٍّ ٍبًف ًحرىاشو كًر ٍبًف اٍلميٍعتىًمًر، عى ، عىٍف مىٍنصي بٍّي  ًميًد الضَّ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،اٍلحى قىاؿى

مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ، أىكٍ : "-صى ؿى كيا اٍلًيالى تَّى تىرى تَّػى  ًلى تيقىدّْميكا الشٍَّيرى حى ػكميكا حى َـّ صي تيٍكًمميكا اٍلًعػدَّةى، ثيػ
، أىٍك تيٍكًمميكا اٍلًعدَّةى  ؿى كيا اٍلًيالى ػٍف تىرى ، عى ػٍف ًرٍبًعػيا ، عى ػكرو ػٍف مىٍنصي ٍيػريهي عى ، كىغى كىاهي سيػٍفيىافي دى: كىرى "، قىاؿى أىبيك دىاكي

اًب النًَّبيٍّ  ؿو ًمٍف أىٍصحى مَّـى -رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ  -صى ذىٍيفىةى. لى ٍـّ حي  ييسى
 (3)كابػف خزيمػة فػي صػحيحو ،عف ابػف راىكيػة ،بمثمو (2)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 

 كبلىما عف جرير بو.  ،عف يكسؼ بف مكسى ،بنحكه
مػػف طريػػؽ ابػػف ميػػدم، قػػاؿ: أخبرنػػا الثػػكرم، عػػف منصػػكر،  ،(4)كأخرجػو البػػزار فػػي مسػػنده 

صػمى اهلل عميػو -، عػف النبػي -صػمى اهلل عميػو كسػمـ- عف ربعي، عف رجؿ، مػف أصػحاب النبػي
 بنحكه كقاؿ: "كال نعمـ أحدنا قاؿ: فيو عف حذيفة، إال جرير".          -كسمـ

 مقبكلة.      كتسمية جرير لحذيفة زيادة ثقة ،ركاتو ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ًمػػيا (: 91) رقـ حديث ػػًديث عى : " ،حى ـى -المَّػػًو  أىٍىػػدىٍيتي ًلرىسيػػكؿً قىػػاؿى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  ،بىٍغمىػػةن  -صى
ٍيؿً  ،فىرىًكبىيىا مىى اٍلخى ًميرى عى ٍمنىا اٍلحى مى : لىٍك حى ػمَّى المَّػوي -فىقىاؿى رىسيكؿي المَّػًو  ،فىكىانىٍت لىنىا ًمٍثؿي ىىًذهً  ،فىقيٍمتي صى

ـى  ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػا يىٍفعىػػؿي ذىًلػػؾى الَّػػًذيفى ًلى يىٍعمى  :عى د ًبًإٍسػػنىادو : "(5)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."ميػػكفى إنَّمى كىاهي أىبيػػك دىاكي رى
ًحيحو     ".صى

ػػٍف يىًزيػػدى ٍبػػًف أىبًػػي  :(6): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ، عى ػػدَّثىنىا المٍَّيػػثي ، حى ػػًعيدو ػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػةي ٍبػػفي سى حى
ًميٍّ  ، عىٍف عى ٍيرو رى ًف اٍبًف زي ٍيًر، عى ٍف أىًبي اٍلخى ، عى ًبيبو  ٍبًف أىًبي طىاًلبو بمثمو.  حى

 عف قتيبة بف سعيد بو.  ،بمثمو (7)أخرجو النسائي في سننو تخريج الحديث: 
 مف طريؽ عمي بف عمقمة، عف عمي.   ،بنحكه (8)كأحمد في مسنده  

 ،(9)رمػػي بالتشػػيع :يقً افً ر الغىػػٍيػػرى كأبػػك زي  ،ركاتػػو ثقػػات ،إسػػناده صػػحيح لذاتػػودرجػػة الحػػديث: 
 ،كيزيػد بػف أبػي حبيػب كػاف يرسػؿ عػف بعػض الصػحابة ،عبلقػة لػو بالتشػيعكحديثو ىذا ال 
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 .              (1)كقد سمع مف أبي الخير اليزني ،ءكعف محمد بف عمرك بف عطا ،كعف الزىرم
ػمَّى المَّػوي -قىالىػٍت: سىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػًو  ،عف أـ كمثكـ بنت عقبة بف أبى معػيط(: 92) رقـ حديث صى

ػػمَّـى  سى مىٍيػػًو كى مىػػى ًذم الػػرًَّحـً اٍلكىاًشػػحً يقػػكؿ: "  -عى ػػدىقىًة عى ػػؿي الصَّ كىاهي ": (3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."(2)أىٍفضى رى
 ." ًحيحو  اٍلبىٍييىًقيُّ ًفي السُّنىًف اٍلكىًبيًر ًبًإٍسنىادو صى

ػػاًفظي، أنبأ :(4): قػػاؿ اإلمػػاـ البييقػػينػص الحػػديث ٍبػػًد اهلًل اٍلحى نىػػا أىبيػك عى ٍبػًد اهلًل مي  نػاأىٍخبىرى ػػدي ٍبػػفي أىبيػػك عى مَّ حى
 ، ػػػٍنعىاًني  ًمػػػيا الصَّ ، حػػػدعى ػػػٍنعىاًني  ـى الصَّ اؽي ٍبػػػفي ًإٍبػػػرىاًىي زَّاًؽ، أنبأحػػػدثنا ًإٍسػػػحى ٍبػػػدي الػػػرَّ ػػػًف  نػػػاثنا عى ، عى ػػػره ٍعمى مى

اؽى، أنبأ ػػػدَّثىنىا أىبيػػػك بىٍكػػػًر ٍبػػػفي ًإٍسػػػحى : كىحى ، ح قىػػػاؿى ػػػى،  نػػػاالز ٍىػػػًرمٍّ ، حػػػدًبٍشػػػري ٍبػػػفي ميكسى ٍيػػػًدم  مى  ثناحػػػدثنا اٍلحي
ٍقبىةى بمثمو.  ًو أيٍـّ كيٍمثيكـو ًبٍنًت عي ٍف أيمٍّ ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ٍيًد ٍبًف عى مى ، عىٍف حي ًف الز ٍىًرمٍّ ، عى  سيٍفيىافي

 (6)كابػػف أبػػي عاصػػـ فػػي اآلحػػاد كالمثػػاني ،بمثمػػو (5)أخرجػػو الحميػػدم فػػي مسػػندهتخػػريج الحػػديث: 
عػف أحمػد بػف  ،بمثمػو (7)فػي صػحيحوكابػف خزيمػة  ،كيعقػكب بػف حميػد ،عف ابف أبػي عمػر ،بمثمو
 عف ابف عيينة بو.    ابف عبدة( ،يعقكب ،ابف أبي عمر ،)الحميدم أربعتيـ ،عبدة

بسػػبب  ؛عمػػي فتغيػػر حفظػػو، فعمػػة اختبلطػػو :(8)بػػف ىمػػاـ الصػػنعاني عبػػد الػػرزاؽركاة اإلسػػناد: 
  ىػ(.  200فقداف البصر، كقد حدد اإلماـ أحمد اختبلطو بسنة )

اؽ بػػػف إً  ػػػٍنعىاني  ٍبػػػرىاًىيـ بػػػف عٌبػػػػادًإٍسػػػحى قػػػػاؿ  :ق( 285)ت  ،، أبػػػك يعقػػػكب الػػػدَّبىًرم  اليمػػػاني الصَّ
ػػػًمعى مصػػػٌنفات عبػػػد الػػػرزاؽ سػػػنة عشػػػرة منػػػو(9)الػػػذىبي باعتنػػػاء كالػػػده ًإٍبػػػرىاًىيـ، ككػػػاف صػػػحيح  ،: سى
ػػًدٌم  ،الٌسػػماع ا، : "استصػػغر فػػي عبػػد الػػرزاؽ، أحضػػره أبػػكه عنػػده كىىيػػكى صػػغير جػػدن (10)كقىػػاؿى ابػػف عى

: "سػاؽ (11)فقػاؿ الػذىبي ،فكاف يقكؿ: قرأنا عمى عبد الرزاؽ، قرأ غيره؛ كحػٌدث عنػو بحػديث مينكػر"
ي اٌدعػػى أٌنيػػا لػػو تػػيحتمػػؿ مثمػػو، فػػأيف األحاديػػث ال ،ـ اإلفريقػػيعيػػنٍ لػػو حػػديثنا كاحػػدنا مػػف طريػػؽ ابػػف أى 

                                                

 . 9/267، الجرح كالتعديؿ: 300( انظر: جامع التحصيؿ: (1
( الكاشػػػػح: العػػػػدك الػػػػذم يضػػػػمر عداكتػػػػو، كيطػػػػكم عمييػػػػا كشػػػػحو: أم باطنػػػػو. كالكشػػػػح: الخصػػػػر. )النيايػػػػة: (2
4/175.) 
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قىاؿى الحاكـ ،محتج بو في الصحيح، سمع كتبنا، فأداىا كما سمعيا" ،كالدَّبرم صدكؽ ؟مناكير كى
(1) :

قيٍطنٌي عػػف الػػدَّبرم : أم كاهلل، ىيػػكى صػػدكؽ، مػػا رأيػػت فيػػو  :"سػػألت الػػدَّارى أيػػدخؿ فػػي الصػػحيح؟ قىػػاؿى
 ،: "ال بػأس بػو"، "ككػاف العقيمػي يصػحح ركايتػو عػف عبػد الػرزاؽ(2)قاؿ مسممة بػف القاسػـك  ،خبلفنا"

إسػػحاؽ بػػف  قػػاؿ الباحػػث: .صػػدكؽ": "(4)كقػػاؿ الػػذىبي ،(3)كأدخمػػو فػػي كتابػػو الصػػحيح الػػذم ألفػػو"
غيػر أنػو سػمع كتػب  ،ق( فسمع مف عبد الرزاؽ بعدما تغير حفظػو 195كلد ) ،إبراىيـ الدبرم ثقة

فسػماعو  ،أك نحكىػا" ،: "سمع مف عبد الرزاؽ كتبو كىك ابف سبع سػنيف(5)قاؿ الذىبي ،عبد الرزاؽ
 صحيح.  

: "سػػمع مػػف (6)قػػاؿ الػػذىبي :ىػػػ( 400 - 391)ت  ،محمػػد بػػف عمػػي بػػف عبػػد الحميػػد الصػػنعاني
 ،كالبييقػػي ،كقػػد حػػدث عنػػو الحػػاكـ قػػاؿ الباحػػث: .إسػػحاؽ الػػدبرم جممػػة صػػالحة، كحػػدث بمكػػة"

سػػحاؽ بػػف محمػػد السكسػػي أبػػك عبػػد اهلل النيسػػابكرم حتػػى يػػتـ الحكػػـ  ؛كلػػيس لػػو ترجمػػة كافيػػة ،كا 
ف أبػي بكػر بػف إسػحاؽ عػ ،بأنو قد تكبع في ىذا الحديث بسند آخر لمبييقػي :فنكتفي بالقكؿ ،عميو

 النيسابكرم.       
  ثقة. :(7)أبك عبد الل الحاكـ

 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.             ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 
بَّاسو (: 93) رقـ حديث ٍف اٍبًف عى ًكمى عى مَّـى -أفَّ النًَّبيَّ  ،ري سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى ٍؤيى قىػاؿى كميكا ًلري ًتػًو صي

ٍؤيىًتًو، فىًإٍف  كا ًلري ابه فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى، كىًلى تىٍستىٍقًبميكا الشٍَّيرى اٍسًتٍقبىاًلن  ،ـكي يٍ مى عى  َـّ غي كىأىٍفًطري قاؿ اإلمػاـ  ."سىحى
ًحيحو : "(8)النككم كىاهي ىىكىذىا النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى ًديثي رى ـه ًمٍف ًركىا ،ىىذىا اٍلحى كىاهي ميٍسًم ".  كىرى بَّاسو  يىًة اٍبًف عى

، : (9): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث ـى ػدَّثىنىا ًإٍسػمىًعيؿي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي : حى ، قىػاؿى ـى ؽي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي نىا ًإٍسحى أىٍخبىرى
دَّثىنىا  : حى ٍف ًعٍكًرمىةى، قىاؿى ، عى ٍربو اًؾ ٍبًف حى ًغيرىةى، عىٍف ًسمى ـي ٍبفي أىًبي صى اًت دَّثىنىا حى : حى ػٍف قىاؿى ، عى بَّػاسو اٍبفي عى

: ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍؤيىًتػوً  رىسيكًؿ المًَّو صى ػكميكا ًلري بىٍينىػوي  ،"صي ـٍ كى ػاؿى بىٍيػنىكي ٍؤيىًتػًو، فىػًإٍف حى كا ًلري كىأىٍفًطػري
ابه  ".     ،سىحى  فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى، كىًلى تىٍستىٍقًبميكا الشٍَّيرى اٍسًتٍقبىاًلن
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عػػػف أبػػػي  ،مػػػف طريػػػؽ عمػػػرك بػػػف مػػػرة ،بنحػػػكه ،(1)أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحوديث: تخػػػريج الحػػػ
 كبلىما عف ابف عباس.  ،مف طريؽ محمد بف جبير (2)كالدارمي في سننو ،البخترم

إضػافة  ،صدكؽ في ركايتو عف عكرمة عف ابػف عبػاس اضػطراب ،ركاة اإلسناد: سماؾ بف حرب
 كابف جبير. ،د تابعو في ىذه الحديث أبك البخترمكق ،(3)ككاف يتمقف ،إلى أنو لـ يكف تاـ الضبط

عػػف ابػػف  ،كسػػماؾ صػػدكؽ اضػػطرب فػػي حديثػػو عػػف عكرمػػة ،ركاة اإلسػػناد ثقػػاتدرجػػة الحػػديث: 
 لغيره.  الصحيح فارتقى إلى ،كقد تكبع ،عباس
ػمَّـى -قىٍكلو (: 94) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًتػ: "-صى ػٍف أيمَّ زى ًلػي عى ػاكى طىػأى  ،يإفَّ المَّوى تىعىالىى تىجى  ،اٍلخى

مىٍيوً  ،كىالنٍّْسيىافى  مىا ايٍستيٍكرًىيكا عى ٍيًر ىىذىا اٍلبىػابً  ،ركاه البييقي: "(4)قاؿ اإلماـ النػككم ."كى  ،كغيره ًفي غى
ةو  ًحيحى  ". ًمٍف ًركىايىًة اٍبًف عىبَّاسو  ،ًبأىسىاًنيدى صى

نىا أىبيك ذىرٍّ ٍبفي أىبً  :(5): قاؿ اإلماـ البييقينص الحديث ، كىأىبيػك أىٍخبىرى سىٍيًف ٍبًف أىًبي اٍلقىاًسـً اٍلميػذىكٍّري ي اٍلحي
ػػًريفى  ػػًد ٍبػػًف ييكسيػػؼى الس كًسػػي  ًفػػي آخى مَّ اؽي ٍبػػفي ميحى ٍبػػًد اهلًل ًإٍسػػحى ػػدي ٍبػػفي حػػدثقىػػاليكا:  ،عى مَّ نا أىبيػػك اٍلعىبَّػػاًس ميحى

، حدث ،يىٍعقيكبى  ػمىٍيمىافى ًبيػعي ٍبػفي سي ، حػدثننا الرَّ بىٍيػًد حػدثنا ًبٍشػري ٍبػفي بىٍكػرو ػٍف عي ، عى ػٍف عىطىػاءو ، عى نا اأٍلىٍكزىاًعػي 
بَّاسو بمثمو.  ًف اٍبًف عى ، عى ٍيرو  ٍبًف عيمى

عػف الكليػد  ،ىفى صَّ عف محمد بف المي  ،"كضع" :بمفظ (6)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث: 
بػيف كلػيس فيػو عبيػد بػف عميػر  ،عػف ابػف عبػاس بػو ،عػف عطػاء ،حػدثنا األكزاعػي :بف مسػمـ قػاؿ

 عطاء كابف عباس. 
عػف  ،ى، عف الكليػد بػف مسػمـفى صَّ مف طريؽ محمد بف المي  ،بمثمو (7)في األكسط كالطبراني 
 عف ابف عباس بو.   ،عف عطاء ،ابف جريج
ػػاأٍلي  هً ذً يىػػا لً فىػػبمفػػظ "عى  (8)أيضػػان كالطبرانػػي فػػي األكسػػط   عػػف  ،مػػف طريػػؽ سػػعيد بػػف جبيػػر ،"ةً مَّ

 ابف عباس بو.

                                                

 . 2/766/1088( صحيح مسمـ: (1
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ى، عف الكليد، عف مالػؾ، عػف فى صَّ مف طريؽ محمد بف المي ( 1)أيضان  ألكسطكالطبراني في ا 
ػػنػػافع، عػػف ابػػف عمػػر. كمػػف طريػػؽ محمػػد بػػف المي  ى أيضػػان، عػػف الكليػػد، عػػف ابػػف لييعػػة، عػػف فى صَّ

  مرفكعان.  ،مكسى بف كرداف، عف عقبة بف عامر
بف محمَّد بف الحسف بف  عبد الرحمف ركاة اإلسناد: محمَّد بف أبي الحسيف محمَّد بف أبي القاسـ

ػ قاؿ الباحث: :(2)-مف أكالد أبي ذر الغفارم-أبك ذر  ،طمحة بف عمي بف رجب  الـ نجد فيو كبلمن
كثػػار البييقػػي عنػػو فػػي مصػػنفاتو ،فػػي الجػػرح كقػػد أخػػرج لػػو مقركنػػان بغيػػره حتػػى  ،لػػو تعػػديبلن  يعػػد ،كا 

    كاهلل أعمـ.   ،اكمكتصحيح النككم إلسناده يشعر بأنو تكثيؽ لمر  ،يطمئف القمب أكثر
             .إسناد الحديث صحيح لذاتو ركاتو ثقاتدرجة الحديث: 

دً (: 95) رقـ حديث ػٍف اأٍلىٍسػكى ـي قىػػاؿى قيٍمػتي ًلعىاًئشىػػةى: " ،عى ػاًئ : أىلىػػٍيسى كىػػافى  ،قىالىػػٍت: ًلى  ،أىييبىاًشػػري الصَّ قيٍمػػتي
ـى -رىسيكؿي المًَّو  ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّى المَّوي عى ٍرًبػوً قالػت: كىػ ،يباشػر -صى ـٍ إلً : (3)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."افى أىٍممىكىكيػ

ًحيحو " كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ ًبًإٍسنىادو صى  ". رى
: : (4): قػاؿ اإلمػاـ البييقػينص الحديث ، قىػاالى ٍبػًد اهلًل، كىأىبيػك سىػًعيدو نىػا أىبيػك عى ثنا أىبيػك اٍلعىبَّػاًس، حػدأىٍخبىرى

ٍبدي اٍلكىىَّاًب، ناثنا يىٍحيىى، أنبأحد ًد ٍبػًف  ناأنبأ عى ػًف اأٍلىٍسػكى ، عى ـى ػٍف ًإٍبػرىاًىي ، عى ػادو مَّ ػٍف حى ، عى ًىشىاـه الدٍَّسػتيكىاًئي 
" ـي؟ قىالىٍت: "الى اًئ : قيٍمتي ًلعىاًئشىةى: أىييبىاًشري الصَّ : أىلىٍيسى كىافى رىسيكؿي اهلًل  .يىًزيدى، قىاؿى مىٍيػًو -قيٍمتي ػمَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ؟ قىالىتٍ  -كى ٍرًبوً : "ييبىاًشري ـٍ إلً  ".  كىافى أىٍممىكىكي
كمسػمـ فػي  ،مػف طريػؽ الحكػـ بػف عتيبػة ،بمثمػو (5)أخرجػو البخػارم فػي صػحيحوتخريج الحػديث: 

  كبلىما عف إبراىيـ النخعي بو. ،ينً زى مف طريؽ ابف عكف المي  ،بمثمو (6)صحيحو
سػئؿ  :ق( 120)ت  ،أبك إسػماعيؿ الكػكفي ،ركاة اإلسناد: حماد بف أبي سميماف مسمـ اَلشعرم

كقػاؿ  ،حمػاد كقػاؿ: حمػاد بػف أبػي سػميماف ثقػة" :(7)أييمػا أثبػت؟ قػاؿ :ابف معيف عف مغيرة كحمػاد
: (9)كقػػاؿ ابػػف الجنيػػد ،: "سػػمعت يحيػػى بػػف سػػعيد يقػػكؿ: حمػػاد أحػػب إلػػي مػػف مغيػػرة"(8)ابػػف معػػيف

عت يحيػى بػف أنػا سػم"فقػاؿ:  .أك حمػاد بػف أبػي سػميماف ،"قمت ليحيى بف معيف: مغيرة أحػب إليػؾ
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أك  ،سعيد يقكؿ: حماد بف أبي سميماف أحب إلي مف مغيرة، فقمت ليحيى: كأنت، مغيرة أحب إليؾ
قػاؿ: فػي  -أم النخعػي-؟ قمػت ليحيػى: فػي إبػراىيـ .قاؿ: حماد أحب إلػي، كمػا قػاؿ يحيػى .حماد

: "ثقػػة (2)يكقػػاؿ الػػذىب ،: "كػػكفي، ثقػػة، كػػاف أفقػػو أصػػحاب إبػػراىيـ"(1)كقػػاؿ العجمػػي ،إبػػراىيـ كغيػػره
كقاؿ  ،ا"ككاف مرجئن  ،: سمعت ابف معيف يقكؿ: "ثقة(3)كقاؿ ابف أبي مريـ ،إماـ مجتيد كريـ جكاد"

: "كثيػػر (5)كقػػاؿ ابػػف عػػدم ،معمػػـ أبػػي حنيفػػة" ،د الفقيػػاءو مرجػػئ، كىػػك أحػػإال أنػػ ،: "ثقػػة(4)النسػػائي
كعػػػف  ،أبػػػي كائػػػؿ كيحػػػدث، عػػػف ،كرأل إبػػػراىيـ ،المسػػػند كالمقطػػػكع ،خاصػػػة عػػػف إبػػػراىيـ ،الركايػػػة
ال بػأس  ،كغرائػب، كىػك متماسػؾ فػي الحػديث ،كيقع فػي أحاديثػو إفػرادات ،بحديث صالح ،غيرىما

، كأمػا اكىشػامن  ،كشػعبة ،: "ركاية القدماء عنو تقػارب الثػكرم(6)كسئؿ أحمد بف حنبؿ عنو فقاؿ ،بو"
: (8)ؿ أبػػػػك حػػػػاتـكقػػػػا ،: "كثيػػػر الخطػػػػأ كالػػػػكىـ" (7)كقػػػػاؿ الػػػػذىمي  ،ا عنػػػػو بأعاجيػػػػب"ءك غيػػػرىـ فجػػػػا

ذا جػػاء اآلثػػار شػػكش" ،ىػػك مسػػتقيـ فػػي الفقػػو ،كال يحػػتج بحديثػػو ،"صػػدكؽ : (9)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،كا 
فػي   (11)كذكػره ابػف حبػاف ،: "لػـ يكػف حمػاد ثقػة"(10)قػاؿ إبػراىيـ النخعػي ،لػو أكىػاـ" ،"فقيو صدكؽ

ػػػافى مرجئنػػ ،الثقػػات كى حمػػػاد فػػػي اإلرجػػػاء : "إنمػػا تكمػػػـ (12)كقػػػاؿ مغيػػػرة بػػػف مقسػػػـ ،ا"كقػػػاؿ: "يخطػػػئ كى
 ،ائنػككػاف مرج ،فاختمط في آخػر أمػره ،ا في الحديث: "كاف حماد ضعيفن (13)كقاؿ ابف سعد ،لحاجة"

كقػػاؿ ابػػف المبػػارؾ عنػػو:  ،: "كػػاف صػػدكؽ المسػػاف"(14)كقػػاؿ بقيػػة عػػف شػػعبة ،ككػػاف كثيػػر الحػػديث"
غالػػب عميػػو قػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ: "يعنػػي أف الك  ،ال يحفػػظ" -يعنػػي ابػػف أبػػي سػػميماف-"كػػاف حمػػاد 

 ،: "لمػػا مػػات إبػػراىيـ جمػػس الحكػػـ(15)كقػػاؿ المغيػػرة بػػف مقسػػـ ،كأنػػو لػػـ يػػرزؽ حفػػظ اآلثػػار" ،الفقػػو
                                                

 .131( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الباز : (1
 .349/ 1( الكاشؼ: (2
 .6/ 3( الكامؿ في الضعفاء: (3
 .150/ 4( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (4
 .8/ 3مؿ في الضعفاء: ( الكا(5
 . 147/ 3( الجرح كالتعديؿ:(6
 .17/ 3( تيذيب التيذيب: (7
 . 147/ 3( الجرح كالتعديؿ:(8
 .178( تقريب التيذيب: (9

 .150/ 4( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (10
 . 159/ 4( ثقات ابف حباف: (11
 .5/ 3( الكامؿ في الضعفاء: (12
 .333/ 6( الطبقات الكبرل ط دار صادر: (13
 . 147/ 3( الجرح كالتعديؿ:(14
 .147/ 3( الجرح كالتعديؿ:(15
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حمػػػاد بػػػف أبػػػي  قػػػاؿ الباحػػػث: ."-يعنػػػي اإلرجػػػاء- حتػػػى أحػػػدث مػػػا أحػػػدث ؛كأصػػػحابو إلػػػى حمػػػاد
كلػػـ يثبػػت مػػا يػػدؿ  ،كلػػـ تػػؤثر بدعتػػو عمػػى ىػػذا الحػػديث ،كىػػك مرجػػئ ،ييػػـ أحيانػػان سػػميماف صػػدكؽ 

كابػف سػعد كػاف شػديدان  ،فمػـ يػذكره إال ابػف سػعد ،كأمػا االخػتبلط ،ى أف األئمة ترككا حديثو لذلؾعم
 كاهلل أعمـ.    ،لذلؾ كقاؿ فيو ما قاؿ ؛فربما ضعؼ الرجؿ ،عمى أىؿ البدع

 كقد صرح بالسماع.  ،(1)صدكؽ حسف الحديث مدلس مف الثالثة ،اؼفَّ عبد الكىاب بف عطاء الخى 
 ،أبػػػك بكػػػر الكاسػػػطي ،كاسػػػـ أبػػي طالػػػب جعفػػػر بػػػف عبػػػد اهلل بػػف الزبرقػػػاف :بيحيػػػى بػػػف أبػػػي طالػػػ

: (4)كقػػاؿ الػػذىبي ،فػػي الثقػػات (3)كذكػػره ابػػف حبػػاف ،: محمػػو الصػػدؽ(2)قػػاؿ أبػػك حػػاتـ ،ق(270)ت
بكػر البرقػاني، عػف يحيػى بػف أبػي طالػب، كالحػارث بػف أبػي  ك: أخبرنػا أبػ(5)كقػاؿ الخطيػب  ،"ثقة"

قمػػت:  .أمرنػػي أبػػك الحسػػف الػػدارقطني أف أخػػرج عنيمػػا فػػي الصػػحيحأسػػامة، ففضػػؿ يحيػػى، كقػػاؿ: 
ال بػػأس بػػو عنػػدم، كلػػـ "كركل الحػػاكـ: أنػػو سػػمع الػػدارقطني ذكػػر يحيػػى بػػف أبػػي طالػػب، فقػػاؿ: 

: (7)كقػػاؿ مكسػػى بػػف ىػػاركف ،"لػػيس بػػالمتيف": (6)كقػػاؿ أبػػك أحمػػد الحػػاكـ ،"يطعػػف فيػػو أحػػد بحجػػة
رده الػػدارقطني  ،كاتيامػػو بالكػػذب ،أبػػي طالػػب صػػدكؽيحيػػي بػػف قػػاؿ الباحػػث:  ".أشػػيد أنػػو يكػػذب"

 بقكلو: "لـ يطعف فيو أحد بحجة".  
 .   (8)ةإماـ ثق :أبك عبد الل الحافظ الحاكـ

                كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره. ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 
ٍيرىةى (: 96) رقـ حديث كىل أىبيك ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي ال ،رى ػمَّـى -مًَّو قىاؿى سى مىٍيػًو كى مَّى المَّوي عى ًلى يىػزىاؿي الػدّْيفي : "-صى

كفى  ري ػارىل ييػؤىخّْ ، ًإفَّ اٍليىييػكدى كىالنَّصى ؿى النَّػاسي اٍلًفٍطػرى ركاه اٍبػفي " :(9)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."ظىاًىرنا مىا عىجَّ
ًحيحو  ٍو ًبًإٍسنىادو صى  ".  مىاجى

ػ: (10): قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف ماجػػونػص الحػػديث  ػػدي ٍبػػفي  ،دَّثىنىا أىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػفي أىبًػػي شىػٍيبىةى حى مَّ ػدَّثىنىا ميحى : حى قىػػاؿى
: قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  ٍيػػرىةى، قىػػاؿى ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػمىمىةى، عى ػػٍف أىبًػػي سى ك، عى ٍمػػرو ػػًد ٍبػػًف عى مَّ ػػٍف ميحى ، عى ػػمَّى اهللي -ًبٍشػػرو صى

                                                

 (.21( انظر: حديث رقـ )(1
 .134/ 9الجرح كالتعديؿ: ( (2
 .270/ 9ثقات ابف حباف: ( (3
 .75ذيؿ ديكاف الضعفاء: ( (4
 . 323/ 1تاريخ بغداد: ( (5
 ( المصدر السابؽ نفسو.(6
 .323/ 1تاريخ بغداد: ( (7
 (: 33حديث رقـ ) ( انظر: (8
 . 6/359( المجمكع شرح الميذب: (9

 .542/1698/ 1سنف ابف ماجو: ( (10
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مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍيرو مىا ": -عى كفى ًلى يىزىاؿي النَّاسي ًبخى ري ؛ فىًإفَّ اٍليىييكدى ييؤىخّْ ميكا اٍلًفٍطرى ، عىجّْ ميكا اٍلًفٍطرى  ."عىجَّ
 (2)كأحمد في مسػنده ،مف طريؽ خالد الطحاف ،بمثمو (1)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 

كمف طريؽ عبد  ،مف طريؽ عبد األعمى السامي( 3)كابف خزيمة في صحيحو ،عف يزيد بف ىاركف
  بو. جميعيـ عف محمد بف عمرك ،"الى يىزىاؿي الدٍّيفي ظىاًىرنا" :بمفظ ،بيالرحمف المحار 

بنحػػكه مػػف طريػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف حرممػػة، عػػف  (4)كأخرجػػو البييقػػي فػػي شػػعب اإليمػػاف  
 سعيد بف المسيب، عف أبي ىريرة.  
نما تكممكا فيو مف جية حفظو في أحاديثػو ،ركاة اإلسناد: محمد بف عمرك الميثي عػف  صدكؽ، كا 

 .  (5)كلـ يذكر في أكىامو ،أبي ىريرة، كحديثو ىنا مف حديث أبي ىريرة
 ،كىػػك صػػدكؽ ،فػػزاؿ احتمػػاؿ الخطػػأ ،محمػػد بػػف عمػػرك تكبػػعك  ،ركاة اإلسػػناد ثقػػاتدرجػػة الحػػديث: 

 كارتقى بالمتابعة إلى الصحيح لغيره.  ،اإلسناد حسف لذاتوف
بَّاسو (: 97) رقـ حديث ٍف اٍبًف عى ًكبىٍت الٍ  ،عى ػكـى شىػٍيرنا ،بىٍحرى أىفَّ اٍمرىأىةن رى اىىػا أىٍف تىصي  ،فىنىذىرىٍت إٍف المَّػوي نىجَّ

اىىا المَّوي  تىعىالىى-فىنىجَّ انىوي كى اتىػتٍ  ،-سيٍبحى تَّى مى ـٍ حى ـٍ تىصي ػاءىٍت ًبٍنتييىػا ،فىمى -أىٍك أيٍختييىػا إلىػى رىسيػكًؿ المَّػًو  ،فىجى
ػمَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ك " ،-صى ٍنيىافىأىمىرىىىا أىٍف تىصي د: "(6)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."ـى عى كىاهي أىبيػك دىاكي ٍيػريهي  ،رى  ،كىغى

ًحيحو  ٍيفً  ،ًبًإٍسنىادو صى ًحيحى اؿي الصَّ اليوي ًرجى   ".  ًرجى
ػٍف  :(7): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، عى ػٍف أىبًػي ًبٍشػرو ػٍيـه، عى نىػا ىيشى ، أىٍخبىرى ػٍكفو ك ٍبػفي عى ٍمػري ػدَّثىنىا عى حى
بَّاسو سىًعيًد ٍبًف جي  ًف اٍبًف عى ، عى  بمثمو.  بىٍيرو

كالنسػائي فػي  ،مػف طريػؽ الحكػـ بػف عتيبػة ،بنحػكه (8)أخرجػو مسػمـ فػي صػحيحوتخريج الحػديث: 
أبػي بشػر  عػف ،عف ىشيـ ،بمثمو (10)كأحمد في مسنده ،مف طريؽ مسمـ بف عمراف ،بمثمو (9)سننو

 ثبلثتيـ عف سعيد بف جبير بو. ،اليشكرم

                                                

 .305/2353/ 2( سنف أبي داكد: (1
 .503/9810/ 15( مسند أحمد: (2
 .275/2060/ 3( صحيح ابف خزيمة: (3
 . 413/3632/ 5( شعب اإليماف: (4
 (: 63حديث رقـ ) ( انظر (5
 . 6/369( المجمكع شرح الميذب: (6
  .237/3308/ 3سنف أبي داكد: ( (7
 .804/156/ 2( صحيح مسمـ: (8
 .20/3816/ 7( سنف النسائي: (9

 .356/1861/ 3( مسند أحمد: (10
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قالػو   ،ككػاف يػدلس عػف أبػي بشػر ،(1)كىشػيـ مػدلس مػف الثالثػة ،إلسناد ثقػاتركاة ادرجة الحديث: 
كبالمتابعػة يرتقػي الحسػف  ،ىشػيـلتػدليس  ؛إسػناد الحػديث ضػعيؼف ،(2)إبراىيـ بػف عبػد اهلل اليػركم

 لغيره.              
ػًديثي أىبًػػي أىي ػػكبى (: 98) رقـ حديث لىٍفظيػػوي  ،حى كىاهي ميٍسػًمـه كى َـّ " :رى ، ثيػػ ػػافى ـى رىمىضى ػػا ػػٍف صى أىٍتبىعىػػوي ًسػػتِّا ًمػػٍف  مى

ًحيحو ًبمىٍفًظوً : "(3)قاؿ اإلماـ النككم ."شىكَّاؿو كىافى كىًصيىاـً الدٍَّىرً  د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي رى   ".كى
ػفٍ  :(4): قاؿ اإلمػاـ أبػك داكدنص الحديث ػٍف صى ، عى مَّػدو ٍبػدي اٍلعىًزيػًز ٍبػفي ميحى ػدَّثىنىا عى ، حى ػدَّثىنىا الن فىٍيًمػي  كىافى حى

ٍف أىًبي أىي كبى  ، عى اًرمٍّ ، عىٍف عيمىرى ٍبًف ثىاًبتو اأٍلىٍنصى سىٍعًد ٍبًف سىًعيدو ، كى مىٍيـو   بمثمو.  -األنصارم- ٍبًف سي
كالترمذم فػي  ،مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر ،بمثمو (5)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 

كالحميػػػدم فػػػي  ،عػػػف سػػػعد بػػػف سػػػعيد اكبلىمػػػ ،ي معاكيػػػة الضػػػريربػػػمػػػف طريػػػؽ أ ،بمثمػػػو ،(6)سػػػننو
بػػف  عػػف عمػػر ،كيحيػػي( ،كبلىمػػا )سػػعد ،مػػف طريػػؽ يحيػػي بػػف سػػعيد األنصػػارم ،بمثمػػو (7)مسػػنده
 بو.     ثابت

قػاؿ : ق( 141)ت  ،-أخػك يحيػى-بػف عمػرك األنصػارم  ركاة اإلسناد: سعد بف سعيد بف قػيس
 ،قميػؿ الحػديث ،: "كػاف ثقػة(10)د: "ثقػة"، كقػاؿ ابػف سػع(9)العجمػيك  ،(8)كابف عمار ،أحمد بف صالح

عف عمر بف  ،: "حديث سعد بف سعيد(12)كقاؿ ابف عدم ،: "صدكؽ"(11)كقاؿ الذىبي ،دكف أخيو"
قػد حػدث بػو،  ،فيػك مشػيكر، كمػدار ىػذا الحػديث عميػو ،مف صػاـ رمضػاف ،ثابت، عف أبي أيكب

كقػػػاؿ  ،نػػػاس"مػػػف ثقػػػات ال ،كغيػػػرىـ ،كالثػػػكرم، كابػػػف عيينػػػة ،و، كشػػػعبةيػػػعػػػف يحيػػػى بػػػف سػػػعيد أخ
 ،ا بمقدار ما يركيػو"تقرب مف االستقامة، كال أرل بأسن  ،: "لسعد بف سعيد أحاديث صالحة(13)أيضان 

                                                

 .47( طبقات المدلسيف: (1
 . 294( جامع التحصيؿ: (2
 . 6/378مجمكع شرح الميذب: ( ال(3
 .324/2433/ 2سنف أبي داكد: ( (4
 .822/204/ 2( صحيح مسمـ: (5
 . 123/759/ 3( سنف الترمذم: (6
 .372/386/ 1( مسند الحميدم :(7
 . 233/ 5( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (8
 .389/ 1( الثقات لمعجمي ط الدار: (9

 .425/ 5( الطبقات الكبرل ط العممية: (10
 .428/ 1كاشؼ: ( ال(11
 . 389/ 4( الكامؿ في الضعفاء: (12
 . 389/ 4( الكامؿ في الضعفاء: (13
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: "لىػػٍيسى (3)كقػاؿ النسػائي ،: "صػالح"(2)بػف معػيفاكقػاؿ  ،: "صػدكؽ سػيء الحفػظ"(1)كقػاؿ ابػف حجػر
أنو كاف  :ك محمد ابنو: "يعنيكقاؿ أب ،": "مؤدا (5)كقاؿ أبك حاتـ ،: "ضعيؼ"(4)كقاؿ أحمد ،ًباٍلقىًكٌم"
مػػف قبػػؿ  ،: "كقػػد تكمػػـ بعػػض أىػػؿ الحػػديث فػػي سػػعد بػػف سػػعيد(6)كقػػاؿ الترمػػذم ،مػػا سػػمع" ميػػؤد

فىمذىًلؾ سمكناه مىٍسمىؾ  ،هؤ لـ يفحش خط ،كقاؿ: "كىافى يخطئ ،في الثقات (7)كذكره ابف حباف ،حفظو"
 .: "كػاف يخطػئ إذا حػدث مػف حفظػو"قػاؿ أيضػان ك  ،: "ردمء الحفػظ"(8)كقاؿ في المشاىير ،اٍلعيديكؿ"

 . يخطئ ،سعد بف سعيد األنصارم صدكؽ قاؿ الباحث:
مػف جيػة أنػو يقمػب عبػد اهلل العمػرم إلػى  ،تكمـ في حفظػو (9)ثقة عبد العزيز بف محمد الداركردم

ككتابػػػو  ،فيػػك راجػػع إلػػػى خطئػػو فػػي القمػػب ؛كغمطػػو إذا حػػدث مػػػف كتػػاب غيػػره ،عبيػػد اهلل العمػػرم
  كحديثو ىذا ليس عف عبد اهلل العمرم فبل يضر.   ،اإلماـ أحمد صحيح كما ذكر
كقد تكبػع  ،سعد بف سعيد صدكؽ يخطئك  ،ركاتو ثقات ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 

 كقد أخرجو مسمـ مف ىذه الطريؽ.   ،كارتقى اإلسناد إلى الصحيح لغيره ،فزاؿ الخطأ
ٍيرىةى (: 99) رقـ حديث ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رى  ،عى ػمَّـى -سيكؿي المًَّو قىاؿى سى مىٍيػًو كى مَّى المَّػوي عى ؿى : "-صى ػكا ًىػالى أىٍحصي

ػػػافى  ػػػٍعبىافى ًلرىمىضى ػػػاًحًب " :(10)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."شى ػػػاًج صى جَّ ػػػٍف ميٍسػػػًمـً ٍبػػػًف اٍلحى كىاهي التٍّْرًمػػػًذمُّ عى رى
ًحيحً  ػًحيحً عىٍف أىًبي ميعىاًكيىةى ًبًإٍسػنىاًدًه ا ،عىٍف يىٍحيىى ٍبًف يىٍحيىى ،الصَّ الى نىٍعػًرؼي ًمٍثػؿى ىػذا إالَّ  :قىػاؿى  .لصَّ

ًديًث أىًبي ميعىاًكيىةى  ٍيرىةى السَّاًبقىةي  :قىاؿى  .ًمٍف حى ًحيحي ًركىايىةي أىًبي ىيرى افى ًبيىٍكـو كىالى  :كىالصَّ "الى تىقىدَّميكا شىٍيرى رىمىضى
ـي التٍٍّرًمػػًذمٍّ  ٍيًف" ىىػػذىا كىػػبلى ػػًديثً كىىىػػذىا الَّػػًذم قىالىػػوي  ،يىػػٍكمى ػػاًفظه  ؛لىػػٍيسى ًبقىػػاًدحو ًفػػي اٍلحى  ،أًلىفَّ أىبىػػا ميعىاًكيىػػةى ًثقىػػةه حى

ٍقبيكلىةه.    فىًزيىادىتيوي مى
اجو  :(11): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث جَّ ـي ٍبفي حى دَّثىنىا ميٍسًم دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىػى ،حى : حى :  ،قىاؿى قىػاؿى

دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، عىٍف مي  ٍيػرىةى حى ٍف أىًبي ىيرى مىمىةى، عى ٍف أىًبي سى ك، عى مًَّد ٍبًف عىٍمرو : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ،حى -قىػاؿى
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى افى ": -صى ؿى شىٍعبىافى ًلرىمىضى كا ًىالى ٍيرىةى غىًريػبه ". أىٍحصي ًديثي أىًبي ىيرى الى نىٍعًرفيػوي ًمٍثػؿى  ،حى
ًديثً  ٍف أىًبي  ىىذىا ًإالَّ ًمٍف حى مىمىةى، عى ٍف أىًبي سى ك، عى مًَّد ٍبًف عىٍمرو ًكمى عىٍف ميحى ًحيحي مىا ري أىًبي ميعىاًكيىةى، كىالصَّ
ًف النًَّبيٍّ  ٍيرىةى، عى مَّـى -ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :  -صى ٍيفً "قىاؿى ػافى ًبيىػٍكـو كىالى يىػٍكمى ، كىىىكىػذىا "الى تىقىػدَّميكا شىػٍيرى رىمىضى

ػػ ًكمى عى ػػًف النَّبًػػيٍّ ري ٍيػػرىةى، عى ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػمىمىةى، عى ػػٍف أىبًػػي سى ، عى ًثيػػرو مىٍيػػًو -ٍف يىٍحيىػػى ٍبػػًف أىبًػػي كى ػػمَّى المَّػػوي عى صى
مَّـى  سى .   -كى ك المٍَّيًثيٍّ مًَّد ٍبًف عىٍمرو ًديًث ميحى  نىٍحكى حى

حػػاكـ فػػي كال ،مػف طريػػؽ يحيػػي بػػف راشػػد ،بمثمػػو (1)أخرجػػو الطبرانػػي فػػي األكسػػطتخػػريج الحػػديث: 
كالبخػارم فػي  ،كبلىمػا عػف محمػد بػف عمػرك ،مف طريؽ أبػي معاكيػة الضػرير ،بمثمو (2)المستدرؾ
كبلىمػػا )محمػػد بػػف  ،مػػف طريػػؽ يحيػػي بػػف أبػػي كثيػػر ،بمعنػػاه (4)كمسػػمـ فػػي صػػحيحو ،(3)صػػحيحو
  بو.  كابف أبي كثير( عف أبي سممة ،عمرك

فػي أحاديثػو عػف  غمطػوا فيػو مػف جيػة صػدكؽ، تكممػك  :(5)ركاة اإلسناد: محمػد بػف عمػرك الميثػي
   .   كلـ يذكر في أكىامو ،أبي ىريرة، كحديثو ىنا مف حديث أبي ىريرة

كقػد  ،يخطػئ فػي حػديث أبػي ىريػرة ،محمد بف عمرك صػدكؽك  ،ركاة اإلسناد ثقاتدرجة الحديث: 
               كارتقى بالمتابعة إلى الصحيح لغيره.   ،حسف لذاتوسناد فاإل ،فزاؿ الخطأتكبع 
بىٍيشو (: 100) رقـ حديث : سىػأىٍلتي أيبىػيَّ ٍبػفى كىٍعػبو  ،عىٍف ًزرا ٍبًف حي ٍسػعيكدو  ،قىاؿى ػاؾى اٍبػفى مى : إفَّ أىخى فىقيٍمػتي

ػػٍكؿى ييًصػػٍب لىٍيمىػةى اٍلقىػػٍدر ـٍ اٍلحى ػػٍف يىقيػ : مى :  ،يىقيػكؿي ػػوي المَّػػوي -فىقىػاؿى مػا إنَّػػوي قىػػٍد أ ،أىرىادى أىٍف الى يىتًَّكػؿى النػػاس -رىًحمى
ـى أى  ًم افى عى ثـ حمؼ الى يىٍستىٍثًنيى أىنَّيىا  ،كىأىنَّيىا لىٍيمىةي سىٍبعو كىًعٍشًريفى  ،كىأىنَّيىا ًفي اٍلعىٍشًر اأٍلىكىاًخرً  ،نَّيىا ًفي رىمىضى

ػػٍبعو كىًعٍشػػًريفى  ٍنػػًذرً  ،لىٍيمىػػةي سى : بػػأم شػػيء تىقيػػكؿي ذىًلػػؾى يىػػا أىبىػػا اٍلمي ػػةً  :قىػػاؿى  ؟فىقيٍمػػتي مى  أك باآليػػة التػػي ،ًباٍلعىبلى
نىا رىسيكؿي المًَّو  مَّـى -أىٍخبىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًئذو الى شيعىاعى لىيىا...  -صى : (6)قاؿ اإلماـ النككمأىنَّيىا تىٍطميعي يىٍكمى

ػػًحيحو " د ًبًإٍسػػنىادو صى ًفػػي ًركىايىػػًة أىًبػػي دىاكي ًمٍمػػتي ذىًلػػؾى  :قيٍمػػتي  ،كى ٍنػػًذًر إنٍّػػي عى يىػػًة الَّتًػػي ًباآٍل  :فىقىػػاؿى  ،يىػػا أىبىػػا اٍلمي
نىا رىسيكؿي اهلل  مَّـى -أىٍخبىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ػا اآٍليىػةي  :ًقيؿى ًلػًزرا  -صى ةى ًتٍمػؾى  :قىػاؿى  ؟مى ػًبيحى تيٍصػًبحي الشَّػٍمسي صى
تَّى تىٍرتىًفعى". ،المٍَّيمىًة ًمٍثؿى الطٍَّستً     لىٍيسى لىيىا شيعىاعه حى
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ػ: (1): قػاؿ اإلمػاـ أبػك داكدنص الحديث ميسىػدَّده، حى ، كى ػٍربو ػمىٍيمىافي ٍبػفي حى ٍعنىػى-دَّثىنىا سي ػدَّثىنىا  -اٍلمى : حى قىػاالى
ػػٍف لىٍيمىػػًة اٍلقىػػٍدًر يىػػا  : أىٍخًبٍرنًػػي عى : قيٍمػػتي أًليبىػػيٍّ ٍبػػًف كىٍعػػبو ، قىػػاؿى ػػٍف ًزرا ، عى اًصػػـو ػػٍف عى ، عى ٍيػػدو ػػادي ٍبػػفي زى مَّ أىبىػػا حى

ٍنيىػا اًحبىنىا سيًئؿى عى ٍنًذًر، فىًإفَّ صى ًف، اٍلمي ٍبػًد الػرٍَّحمى ـى المَّػوي أىبىػا عى : رىًحػ ػٍكؿى ييًصػٍبيىا، فىقىػاؿى ػٍف يىقيػـً اٍلحى : مى ، فىقىػاؿى
افى  ـى أىنَّيىا ًفي رىمىضى ًم لىًكػٍف كىػًرهى أىٍف يىتًَّكميػكا-كىالمًَّو لىقىٍد عى َـّ اتَّفىقىػا ،زىادى ميسىػدَّده، كى ػبَّ أىٍف الى يىتًَّكميػكا، ثيػ  -أىٍك أىحى

افى لىٍيمىةى سىٍبعو كىًعٍشًريفى كىالمًَّو إً  ًمٍمػتى ذىًلػؾى  .الى يىٍستىٍثًني ،نَّيىا لىًفي رىمىضى ٍنًذًر، أىنَّى عى : يىا أىبىا اٍلمي :  ؟قيٍمتي قىػاؿى
نىا رىسيكؿي المًَّو  مَّـى -ًباآٍليىًة الًَّتي أىٍخبىرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  .-صى ا اآٍليىةي؟ قىػاؿى : مى ًبحي الشٍَّمسي تيصٍ "قيٍمتي ًلًزرا

تَّى تىٍرتىًفعى  ةى ًتٍمؾى المٍَّيمىًة ًمٍثؿى الطٍَّسًت لىٍيسى لىيىا شيعىاعه، حى ًبيحى  ."صى
 ،مػػػف طريػػػؽ عبػػػد بػػػف أبػػػي لبابػػػة ،بمثمػػػو (2)أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحوتخػػػريج الحػػػديث: 

  ثبلثتيـ عف زر بو.     ،مف طريؽ الشعبي ،بنحكه (3)كأحمد في مسنده ،كعاصـ
أبػػػػك بكػػػػر  ،الكػػػكفي ،اَلسػػػػدم ،بػػػػف أبػػػػي النجػػػػكدعاصػػػػـ بػػػػف بيدلػػػػة أك ا: ركاة اإلسػػػناد

رجػػؿ  ،ثقػػة: "(6)كقػػاؿ أحمػػد ،: "ثقػػة"(5)كالعجمػػي ،(4)قػػاؿ أبػػك زرعػػة ،ق(128)ت ،المقػػرلء
عمػػػش عميػػػو فػػػي تثبيػػػت ككػػػاف شػػػعبة يختػػػار األ ،حفػػػظ منػػػوأعمػػػش كاأل ،ثقػػػة ،ره يٍّػػػخى  صػػػالحه 
لػػيس : "(9)كقػػاؿ النسػػائي مػػرةن  ،"بػػو بػػأس لػػيس" :(8)كالنسػػائي ،(7)كقػػاؿ ابػػف معػػيف ،"الحػػديث
ًثيػػػرى  ،ًثقىػػػة: "(11)كقػػاؿ ابػػػف سػػػعد ،(10)كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف فػػػي الثقػػػات ،"بحػػافظ ػػػافى كى ًإال أىنَّػػػوي كى

ًديًثػػػوً  طىػػػًأ ًفػػػي حى قىػػػاؿ يعقػػػكب بػػػف سػػػفياف ،"اٍلخى كى
كقػػػاؿ  ،"حديثػػػو اضػػػطراب، كىػػػك ثقػػػة فػػػي": (12)

 ،"صػدكؽ ييػػـ ،ءة، كىػك فػي الحػديث دكف الثبػتثبػت فػي القػػرا: "(14)كقػاؿ مػرةن  ،: "كثػؽ"(13)الػذىبي
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كقػاؿ  ،"كحديثػو فػي الصػحيحيف مقػركف ،حجػة فػي القػراءة ،لػو أكىػاـ ،صػدكؽ" :(1)كقاؿ ابػف حجػر
كقػػد تكمػػـ فيػػو ابػػف  ،ف يقػػاؿ ىػػك ثقػػةألػػيس محمػػو ىػػذا " :(2)أبػػك حػػاتـ معقبػػان عمػػى تكثيػػؽ أبػػي زرعػػة

صػالح  ،محمػو عنػدم محػؿ الصػدؽؿ: "كقػا ،"الحفػظ ءسي كأف كؿ مف كاف اسمو عاصمان ك  ،عمية
قيٍطًني   ،"كلػـ يكػف بػذاؾ الحػافظ ،الحديث قىػاؿ الػدَّارى كى

: (4)قػاؿ يحيػى القطػافك  ،"فػي حفظػو شػيء": (3)
قىػػاؿ ،"الحفػظ مءإال كجدتػػو رد ،اسػػمو عاصػػـ مػا كجػػدت رجػػبلن " لػػـ يكػػف فيػػو إال سػػكء ": (5)العقيمػػي كى

  كاألئمة عمى تحسيف حديثو. ،عاصـ بف بيدلة صدكؽ ييـ قاؿ الباحث:". الحفظ
كبالمتابعػػة يرتقػػي  ،كعاصػػـ صػدكؽ ييػػـ ،ركاتػو ثقػػات ،إسػناد الحػػديث حسػػف لذاتػػودرجػػة الحػػديث: 

                 إلى الصحيح لغيره.
: ،ركت عائشة (: 101) رقـ حديث مىػى النٍّسىػاًء ًجيىػاده؟ قىػاؿى ًجيىػاده " قىالىٍت: قيٍمتي يىا رىسيكؿى اهلًل ىىػٍؿ عى

جُّ كىاٍلعيٍمرىةي ًلى ًقتىاؿى ًفيًو: ا ػوٍ : (6)قاؿ اإلماـ النػككم ."ٍلحى كىاهي اٍبفي مىاجى ػا ًبأىسىػاًنيدى  ،كىاٍلبىٍييىًقػيُّ  ،"رى ٍيريىيمى كىغى
ةو  ًحيحى ميٍسًمـو  ،صى اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ٍو عى ٍسنىادي اٍبًف مىاجى  ".  كىاً 

ػػدَّثىنىا أىبيػػك بىٍكػػًر ٍبػػفي  :(7): قػػاؿ اإلمػػاـ ابػػف ماجػػونػػص الحػػديث ػػٍيبىةى  حى ػػدي ٍبػػفي  ،أىبًػػي شى مَّ ػػدَّثىنىا ميحى : حى قىػػاؿى
اًئشىةى  ةى، عىٍف عى اًئشىةى ًبٍنًت طىٍمحى ًبيًب ٍبًف أىًبي عىٍمرىةى، عىٍف عى ، عىٍف حى ٍيؿو  بمثمو. فيضى

عف عائشة  ،مف طريؽ معاكية بف إسحاؽ ،بمثمو (8)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 
   كبلىما عف عائشة بو. ،مف طريؽ عمراف السدكسي ،بمعناه (9)كأحمد في مسنده ،بنت طمحة

              ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
بىٍيرً (: 102) رقـ حديث ٍف أىًبي الز  اًبرو  ،عى تينىػا ىىػًذًه  ،عىٍف جى : يىػا رىسيػكؿى المَّػًو عيٍمرى : قيٍمػتي عىٍف سيرىاقىةى قىاؿى

ـٍ ًلؤٍلىبىػ ،ًلعىاًمنىا ىىػذىا ػجّْ إلػى يػـك القيامػة ،بىػٍؿ ًلٍأىبىػدً  ؛ًلى " فىقىػا:ى  ؟دً أى مىػٍت اٍلعيٍمػرىةي ًفػي اٍلحى قػاؿ اإلمػاـ  ."دىخى
ًحيحو : "(10)النككم كىاهي الدارقطني ًبًإٍسنىادو صى ميٍسًمـه سيؤىاؿى سيرىاقىةى ًمٍف ًركىايىًة ....  ،رى اًرم  كى كىل اٍلبيخى قىٍد رى كى

اًبرو لىًكٍف ًبغىٍيًر ىىذىا  ".جى ـي  المٍَّفًظ كىاىلمَّوي أىٍعمى
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ػػاًطي  حػػد :(1): قػػاؿ اإلمػػاـ الػػدارقطنينػػص الحػػديث كزو اأٍلىٍنمى ـى ٍبػػًف نىٍيػػري ػػدي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي مَّ نػػا أخبر  ،ثنا ميحى
ًمػػيا  ك ٍبػػفي عى ٍمػػري ًبيػػبو أخبر  ،عى سىػػفي ٍبػػفي حى ٍكحي ٍبػػفي اٍلقىاًسػػـً أخبر  ،نػػا اٍلحى بىٍيػػرً  ،نػػا رى ػػٍف أىبًػػي الز  ػػ ،عى ػػٍف جى  ،اًبرو عى

اًلؾو   بمثمو. عىٍف سيرىاقىةى ٍبًف مى
كابػف ماجػو  ،مف طريؽ عطاء بف أبي رباح ،بنحكه ، (2)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 

 ،مػف طريػؽ طػاككس بػف كيسػاف ،بنحػكه -صمى اهلل عميو كسمـ-في خطبة رسكؿ اهلل  (3)في سننو
 كبلىما عف سراقة بف مالؾ بو.  

 (5)كمسػمـ فػي صػحيحو ،مػف طريػؽ عطػاء بػف أبػي ربػاح (4)صحيحوكأخرجو البخارم في  
 كبلىما عف جابر مطكالن كفيو سؤاؿ سراقة.  ،مف طريؽ محمد الباقر

، كلػػـ (6)مػػدلس مػػف الثالثػػة ،ثقػػة: ، أبػػك الزبيػػر المكػػيركاة اإلسػػناد: محمػػد بػػف مسػػمـ بػػف تىػػٍدريس
 يصرح بالسماع. 

: (8)كقػاؿ الػذىبي ،(7)قىػاؿ النَّسىػائي :ق( 197)ت  ،البصػرم ،الحسف بف حبيب بف نىٍدبػة التميمػي
كقػػػاؿ ابػػػف  ،فػػػي الثقػػػات (10)كذكػػػره ابػػػف حبػػػاف ،كأبػػػك زرعػػػة: "ال بػػػأس بػػػو" ،(9)كقػػػاؿ أحمػػػد ،"ثقػػػة"
 الحسف بف حبيب ثقة.       قاؿ الباحث: .: "ال بأس بو"(11)حجر

قػد احػتج مسػمـ بيػذه ك  ،لػـ يصػرح بالسػماعك  ،أبك الزبيػر مػدلس ،ركاة اإلسناد ثقاتدرجة الحديث: 
 .الطريؽ في صحيحو في عدة مكاضع

ٍبػًد المَّػوً (: 103) رقـ حديث ػبلن ًمػٍف أىٍىػًؿ الشَّػاـً  ،عىٍف سىػاًلـً ٍبػًف عى ػٍف  ،أىنَّػوي سىػًمعى رىجي ػرى عى سىػأىؿى اٍبػفى عيمى
ػجٍّ  ت ًع ًباٍلعيٍمرىًة إلىػى اٍلحى ؿه  ،التَّمى ػبلى : ًىػيى حى ػرى ٍنيىػاإفَّ أى  :قىػاؿى الشَّػاًمي   ،فىقىػاؿى اٍبػفي عيمى قىػاؿى  ،بىػاؾى قىػٍد نىيىػى عى

ٍنيىا نىعىيىا رىسيكًؿ المًَّو  ،اٍبفي عيمىرى أىرىأىٍيتى إٍف كىافى أىًبي نىيىى عى ػمَّـى -كىصى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىقىػٍد  :فىقىػاؿى  ،-صى
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ػػػنىعىيىا رىسيػػػكًؿ المَّػػػًو  ػػػمَّـى -صى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى كىاهي التٍّْرًمػػػًذمُّ ًبًإٍسػػػنىادو رى : "(1)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."-صى
ًحيحو   ".  صى

ـى ٍبػًف  :(2): قاؿ اإلماـ الترمػذمنص الحديث نًػي يىٍعقيػكبي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي : أىٍخبىرى ، قىػاؿى ٍيػدو مى ٍبػدي ٍبػفي حي ػدَّثىنىا عى حى
، أىفَّ سىا ٍف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلًح ٍبًف كىٍيسىافى دَّثىنىا أىًبي، عىٍف صى : حى ، قىاؿى دَّثىػوي، أىنَّػوي سىٍعدو ٍبػًد المَّػًو، حى ـى ٍبػفى عى ًل

؟ ػجٍّ ت ػًع بًػالعيٍمرىًة ًإلىػى الحى ػًف التَّمى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى عى ، كىىيكى يىٍسأىؿي عى ٍبػدي  سىًمعى رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ الشَّاـً فىقىػاؿى عى
: ًإفَّ أىبىػاؾى  ، فىقىاؿى الشَّاًمي  ؿه بلى : ًىيى حى : "أىرىأىٍيػتى المًَّو ٍبفي عيمىرى ػرى ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي عيمى ٍنيىػا، فىقىػاؿى عى قىػٍد نىيىػى عى

ػػنىعىيىا رىسيػػكؿي المَّػػًو  ٍنيىػػا كىصى ػػمَّـى -ًإٍف كىػػافى أىبًػػي نىيىػػى عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ـٍ أىٍمػػرى -صى ، أىأىٍمػػرى أىبًػػي نىتَّبًػػعي؟ أى
مَّـى -رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : بىػٍؿ أىٍمػرى رىسيػكًؿ المَّػًو ؟ فى -صى ؿي ػمَّـى -قىاؿى الرَّجي سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ، -صى

 : نىعىيىا رىسيكؿي المًَّو "فىقىاؿى ـى -لىقىٍد صى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ."-صى
كأبػػك  ،مػػف طريػػؽ صػػالح بػػف أبػػي األخضػػر ،بنحػػكه (3)أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػندهتخػػريج الحػػديث: 
مػػف  ،بمثمػػو (5)كأبػػك يعمػػى فػػي مسػػنده ،مػػف طريػػؽ عقيػػؿ بػػف خالػػد ،بمثمػػو (4)وعكانػػة فػػي مسػػتخرج

 ثبلثتيـ عف ابف شياب بو.  ،طريؽ أبي أكيس المدني
               ركاتو ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

ػػاًرمٍّ (: 104) رقـ حديث ػػٍف أىًبيػػوً  ،حػػديث خػػبلد ٍبػػًف السَّػػاًئًب اأٍلىٍنصى ػػمَّى المَّػػوي -أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو  ،عى صى
ػػمَّـى  سى مىٍيػػًو كى : " -عى اًبي ،أىتىػػاًني ًجٍبًريػػؿي قىػػاؿى ػػرى أىٍصػػحى ًعػػي ،فىػػأىمىرىًني أىٍف آمي ػػٍف مى مى ـٍ  ،كى أىٍف يىٍرفىعيػػكا أىٍصػػكىاتىيي
ؿً  ٍىالى ٍنبىػؿو ": (6)قاؿ اإلمػاـ النػككم ."ًبالتٍَّمًبيىةً  :أىٍك قىاؿى  ،ًباإلًٍ ػدي ٍبػفي حى كىاهي أىٍحمى  ،كىالنَّسىػاًئيُّ  ،دكىأىبيػك دىاكي  ،رى
وٍ  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ةو  ،كىاٍبفي مىاجى ًحيحى ـٍ ًبأىسىاًنيدى صى ٍيريىي  ".كىغى

ًمػًؾ ٍبػًف  :(7): قاؿ اإلماـ أحمدنص الحديث ٍبػًد اٍلمى ػٍف عى ، عى ٍبػًد اهلًل ٍبػًف أىبًػي بىٍكػرو ػٍف عى ، عى ػدَّثىنىا سيػٍفيىافي حى
ًد ٍبػ ػبلَّ ػٍف خى ػاًرًث، عى ػٍف أىًبيػوً أىًبي بىٍكًر ٍبػًف اٍلحى ، عى دو ػبلَّ ػًف النَّبًػيٍّ (8)ًف السَّػاًئًب ٍبػًف خى مىٍيػًو -، عى ػمَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى : " -كى ـي -أىتىاًني ًجٍبًريؿي قىاؿى مىٍيًو السَّالى ؿً  -عى ٍىالى ـٍ ًباإلًٍ ابىؾى فىٍميىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىيي : ميٍر أىٍصحى قىاؿى  ". كى
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 (2)كأبك داكد في سننو ،مف طريؽ ابف عيينة ،بمثمو (1)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث: 
 كبلىما عف عبد اهلل بف أبي بكر بف محمد بف عمرك بف حـز بو.     ،بمثمو مف طريؽ مالؾ

 ركاتو كميـ ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ػػػػًديثي "(: 105) رقـ حديث ػػػػٍيشي اآٍلًخػػػػرىةً  ،لىبٍَّيػػػػؾى حى كىاهي : "(3)ككمقػػػػاؿ اإلمػػػػاـ النػػػػ ."إفَّ اٍلعىػػػػٍيشى عى رى

ػًحيحو  ،الشَّاًفًعيُّ  ٍيجو  ،كىاٍلبىٍييىًقيُّ ًبًإٍسػنىادو صى ػرى ػٍف اٍبػًف جي ٍيػدو اأٍلىٍعػرىجً  ،عى مى ػٍف حي : " ،عى اًىػدو قىػاؿى ػٍف ميجى كىػافى عى
ـى -النًَّبيُّ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى َـّ لىبٍَّيػؾى  ،ييٍظًيري ًمٍف التٍَّمًبيىةً  -صى تَّػى  :قىػاؿى  -ذىكىرى التٍَّمًبيىػةى فىػ-لىبٍَّيؾى المَّيي حى

ٍنػوي  ـٍ ًفيػوً  ،إذىا كىافى ذىاتى يىٍكـو كىالنَّاسي ييٍصػرىفيكفى عى ػا ىيػ بىػوي مى لىبٍَّيػؾى إفَّ اٍلعىػٍيشى  :فىػزىادى ًفييىػا ،كىأىنَّػوي أىٍعجى
ٍيجو  ،"عىٍيشي اآٍلًخرىةً  رى فىةى ىىكى " :قىاؿى اٍبفي جي ًسٍبت أىفَّ ذىًلؾى يىٍكـي عىرى ".كىحى يىاهي ميٍرسىبلن كى   ذىا رى
ػًف  :(4): قاؿ اإلماـ الشافعينص الحديث ٍيػده، عى مى ًنػي حي : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي نىا سىًعيده، عى أىٍخبىرى

ػافى رىسيػكؿي المَّػًو  : "كى : أىنَّوي قىاؿى اًىدو ػمَّـى -األىٍعرىًج، عىٍف ميجى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ٍمًبيىػًة: ييٍظًيػري ًمػفى التَّ  -صى
ػػًري" ، ًل شى ػػةى لىػػؾى كىاٍلميٍمػػؾى ٍمػػدى كىالنٍّْعمى ، ًإفَّ اٍلحى ػػًريؾى لىػػؾى لىبٍَّيػػؾى ، لىبٍَّيػػؾى ًل شى َـّ لىبٍَّيػػؾى  ،"ؾى لىػػؾى لىبٍَّيػػؾى المَّييػػ

ػا ىيػكى ًفيػًو، فىػ بىػوي مى ٍنػوي، كىأىنَّػوي أىٍعجى فيكفى عى تَّى ًإذىا كىافى ذىاتى يىٍكـو كىالنَّاسي ييٍصػرى : حى لىبٍَّيػؾى زىادى ًفيػًو: "قىاؿى
فىةى. ًإفَّ اٍلعىٍيشى عىٍيشي اآلًخرىةً  ًسٍبتي أىفَّ ذىًلؾى يىٍكـى عىرى : كىحى ٍيجو رى  ". قىاؿى اٍبفي جي

 مف طريؽ الشافعي بمثمو.   (5)أخرجو البييقيتخريج الحديث: 
ككػاف  ،مػكلى آؿ الزبيػر بػف العػكاـ ،أبك صفكاف ،األعرج ،ركاة اإلسناد: حميد بف قيس المكي

 ،(8)كأحمػػد فػػي أحػػد قكليػػو ،(7)كابػػف معػػيف ،(6)قػػاؿ ابػػف سػػعد :ق( 130)ت  ،قػػارئ أىػػؿ مكػػة
 ،(13)كالعجمػػػػػػػػػي ،(12)كالفسػػػػػػػػػكم ،(11)كأبػػػػػػػػػك زرعػػػػػػػػػة ،(10)كأبػػػػػػػػػك داكد ،(9)كالبخػػػػػػػػػارم

                                                

 . 975/2922/ 2سنف ابف ماجو: ( (1
 .162/1814/ 2سنف أبي داكد: ( (2
 . 7/243( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 198/821/ 2ترتيب سنجر:  -( مسند الشافعي (4
 . 71/9035/ 5مبييقي: ، السنف الكبرل ل136/9575/ 7انظر: معرفة السنف كاآلثار: ( (5
 .33/ 6الطبقات الكبرل ط العممية: ( (6
 .242/ 1تاريخ ابف أبي خيثمة: ( (7
 .227/ 3الجرح كالتعديؿ: ( (8
 .47/ 3تيذيب التيذيب: ( (9

 .387/ 7تيذيب الكماؿ: ( (10
 . 228/ 3الجرح كالتعديؿ: ( (11
 .41/ 3المعرفة كالتاريخ: ( (12
 .324/ 1الثقات لمعجمي ط الدار: ( (13
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 ،: "ليس بػو بػأس"(4)كابف حجر ،(3)كالنسائي ،(2)كقاؿ أبك حاتـ ،: "ثقة "(1)كالذىبي
ػػػًدم يػػػث غيػػػر مػػػا ذكػػػرت صػػػالحة، كىىػػػك عنػػػدم ال بػػػأس : "لػػػو أحاد(5)كقػػػاؿ ابػػػفي عى

نَّما يؤتى ما يقع في حديثػو مػف اإلنكػار كقػد  ،مػف جيػة مػف يػركم عنػو ،بحديثو، كاً 
 ،كيحيػى ،فػإف أحمػد ،مالػؾ :ا إذا ركل عنػو مثػؿكناىيؾ بػو صػدقن  ،ركل عنو مالؾ

أىػؿ :  "قػارئ (6)كقػاؿ أحمػد مػرة ،ال نسأؿ عىمَّف ركل عنو مالؾ" إفال نبالي  :قاال
كنأخػذ  ،حميد بف قػيس المكػي ثقػة قاؿ الباحث: .ليس ىك بقكم في الحديث" ،مكة

 مف قكلي أحمد فيو ما كافؽ الجماعة.  
كقػد صػرح بالسػماع فػبل يػؤثر  ،كيرسػؿ ،ثقة يػدلس :(7)عبد الممؾ بف جريج المكي

 ذلؾ.  
: (9)قاؿ ابػف معػيف :( (8)ق  131)ت  ،أبك عثماف المكي ،سعيد بف سالـ القداح

كلكنػػو  ،رأل أبػػى حنيفػػة يإنمػػا كػػاف يػػتكمـ فػػ ،: "لػػيس بػػو بػػأس(10)كقػػاؿ مػػرةن  ،" ثقػػة"
ػػائي ،: "ثقػػة"(11)كقػػاؿ محمػػد بػػف السػػكرم ،صػػدكؽ" قىػػاؿ النَّسى كى

 ،: "لػػيس بػػو بػػأس"(12)
كقػاؿ ابػف  ،: "صدكؽ"(14)كقاؿ الذىبي ،ال بأس بو" ،: "صالح(13)كقاؿ ابف كضاح

كرأيػت  ،كأحاديثػو مسػتقيمة ،الحػديث ىػك حسػفغيػر مػا ذكػرت مػف الحػديث، كى  "لو :(15)عدم
يج ،الشػػافعي كثيػػر الركايػػة عنػػو ػػرى كغيرىمػػا، كىىػػك  ،كالقاسػػـ ٍبػػف معػػف ،كتػػب عنػػو بمكػػة، عػػًف اٍبػػف جي

                                                

 .355/ 1الكاشؼ: ( (1
 .228/ 3الجرح كالتعديؿ: ( (2
 .387/ 7تيذيب الكماؿ: ( (3
 . 182تقريب التيذيب: ( (4
 .73/ 3الكامؿ في الضعفاء: ( (5
 .398/ 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد، ركاية ابنو عبد اهلل: ( (6
 (: 43حديث رقـ ) سبقت دراستو انظر: ( (7
 .213السابؽ كالبلحؽ، لمخطيب البغدادم: ( انظر: (8
 . 452/ 4الكامؿ في الضعفاء: ( (9

 .82/ 3ركاية الدكرم:  -، كانظر: تاريخ ابف معيف 90/ 1ركاية ابف محرز:  -تاريخ ابف معيف ( (10
 .298/ 5إكماؿ تيذيب الكماؿ: ( (11
 .456/ 10تيذيب الكماؿ: ( (12
 . 298/ 5إكماؿ تيذيب الكماؿ:  ((13
 .260/ 1المغني في الضعفاء: ( (14
 .454/ 4الكامؿ في الضعفاء: ( (15
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د ،مقبػػكؿ الحػػديث" ،ال بػػأس بػػو ،عنػػدم صػػدكؽ قىػػاؿ أىبيػػك دىاكي كى
 ،: "صػػدكؽ، يػػذىب ًإلىػػى اإلرجػػاء"(1)

كقػػػػاؿ ابػػػػف  ،: "إلػػػػى الصػػػػدؽ مػػػػا ىػػػػك"(3)ك زرعػػػػةكقػػػػاؿ أبػػػػ ،: "محمػػػػو الصػػػػدؽ"(2)كقػػػػاؿ أبػػػػك حػػػػاتـ
كػاف ممػف يغمػك فػي : "(5)كقاؿ العقيمػي ،كليس بو بأس" ،ييـ في الحديث ،:"كاف مرجئا(4)السمعاني

: "لػيس بػذاؾ (7): "ضػعيؼ"، عثمػاف ٍبػف سىػًعيد الػدارمي(6)كقاؿ الساجي ،اإلرجاء، كفي حديثو كىـ"
: "كػػاف لػػو رأم (9)كقػػاؿ الفسػػكم ،لػػيس بحجػػة" ،جػػاء: "كػػاف يػػرل اإلر (8)كقػػاؿ العجمػػي ،ًفػػي الحػػديث"

ككػاف  ،: "كػاف يػرل اإلرجػاء(10)كقػاؿ ابػف حبػاف ،كركايتػو" ،سكء، ككاف داعيػة مرغػكب عػف حديثػو
ركل عػػف بػػف  ،حتػػى خػػرج بيػػا عػػف حػػد االحتجػػاج بػػو ،بيػػا مقمكبػػة يءحتػػى يجػػ ،ييػػـ فػػي األخبػػار

ػػٍف قىػػرىأى " :قػػاؿ -ى اهلل عميػػو كسػػمـصػػم-عػػف النبػػي  ،بػػف الزبيػػراعػػف  ،بػػف أبػػي مميكػػةاعػػف  ،جػػريج مى
قىػةو ًمٍنيىػا ألىٍدرى  نًَّة لىٍك أىفَّ غيرىابنا أىٍفرىخى تىٍحتى كىرى رىةن ًفي اٍلجى ـي قىٍبػؿى اٍلقيٍرآفى ظىاًىرنا أىٍك نىظىرنا أيٍعًطيى شىجى كىػوي اٍليىػرى

رىةي   ،ثنا جعفػر بػف أبػافحػد ،نا مكحػكؿثحد ،يمً يٍ جى ركاه عنو محمد بف بحر اليي  ".أىٍف تيٍقًطعى ًتٍمؾى الشَّجى
 :سػعيد القػداح قػاؿ الباحػث: .قاؿ لػيس بشػيء" ،سعيد بف سالـ القداح :قمت ليحيى بف معيف :قاؿ

كمػػف ضػػعفو  ،كابػػف عػػدم ،بسػػبب حػػديث ذكػػره ابػػف حبػػاف ؛كالخطػػأ كالػػكىـ ،يػػرل اإلرجػػاء ،صػػدكؽ
نقمو ابف حباف عف ابف معيف  كما ،كاهلل أعمـ ،كمتابعتو رأم أبي حنيفة ،كاف بسبب بدعتو ؛مطمقان 
كابػػف الجنيػػد قػػد رككا عػػف يحيػػى مػػا  ،كابػػف محػػرز ،كالػػدارمي ،الػػدكرم :ف تبلميػػذهإإذ  ،بػػو ىػػك تفػػرد

كمتابعتو لرأم أبي  ،اإلرجاءبسبب  ؛أف الرجؿ تكمـ فيو :ظاىر مف النصكصالك  ،يحسف الرأم فيو
 . (11)حنيفة

 ،-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–مجاىػػد عػػف النبػػي  كالحػػديث أرسػػمو ،ركاة اإلسػػناد ثقػػاتدرجػػة الحػػديث: 
ػػػٍيشي اآلًخػػػرىًة" كردت عػػػف النبػػػي  منػػػو مػػػاركاه  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ–كزيػػػادة "لىبٍَّيػػػؾى ًإفَّ اٍلعىػػػٍيشى عى

                                                

 .456/ 10تيذيب الكماؿ: ( (1
 . 31/ 4الجرح كالتعديؿ: ( (2
 . 31/ 4الجرح كالتعديؿ: ( (3
 .298/ 5إكماؿ تيذيب الكماؿ: ( (4
 . 108/ 2الضعفاء الكبير لمعقيمي: ( (5
 .299/ 5ذيب الكماؿ: إكماؿ تي( (6
 .452/ 4الكامؿ في الضعفاء: ( (7
 . 399/ 1تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: ( (8
 . 54/ 3المعرفة كالتاريخ: ( (9

 .320/ 1المجركحيف البف حباف: ( (10
 .108/ 2، الضعفاء الكبير لمعقيمي: 457/ 10تيذيب الكماؿ: ( انظر: (11
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اءىنىػا رىسيػكؿي المَّػًو  (1)البخارم في صػحيحو : جى ػمَّى اهللي -مػف حػديث سىػٍيؿو بػف سػعد السػاعدم، قىػاؿى صى
ػمَّـى  سى مىٍيًو كى نى  -عى مىػى أىٍكتىاًدنىػا، فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو كى نىٍنقيػؿي الت ػرىابى عى ٍنػدىؽى، كى مىٍيػًو -ٍحػفي نىٍحًفػري الخى ػمَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ػارً : »-كى فػالنككم صػحح اإلسػناد  ،«المَّييَـّ الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىٍه، فىاٍغًفٍر ًلٍممييىػاًجًريفى كىاألىٍنصى
 كنبو عمى عمة اإلرساؿ.  ،تيقصد أف ركاتو ثقا

ػرى (: 106) رقـ حديث ػًديثي اٍبػًف عيمى ػػبلن أىتىػى إلىػى النَّبًػيٍّ  ،حى ػمَّـى -أىفَّ رىجي سى مىٍيػًو كى ػػمَّى المَّػوي عى :  ،-صى فىقىػػاؿى
ا يىٍمبىسي اٍلميٍحًرـي ًمٍف الثٍّيىابً  : " ؟يىا رىسيكؿى المًَّو مى كىًلى  ،ٍرنيسى كىًلى اٍلبي  ،كىًلى اٍلًعمىامىةى  ،ًلى يىٍمبىسي اٍلقىًميصى قىػاؿى

ٍرسه  ،(2)كىًلى اٍلقىبىاءى  ،السَّرىاًكيؿى  كىاهي اٍلبىٍييىًقػيُّ : "(3)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."أىٍك زىٍعفىػرىافه  ،كىًلى ثىٍكبنا يىمىسُّػوي كى رى
ػًحيحً  مىػى شىػٍرًط الصَّ ػًحيحو عى يىػادىةي  ،ًبًإٍسنىادو صى ةه  -اءً كىًىػيى ًذٍكػري اٍلقىبىػ-قىػاؿى اٍلبىٍييىًقػيُّ كىىىػًذًه الزّْ ػًحيحى صى

  ".  مىٍحفيكظىةه 
ٍبػػدىافى  :(4): قػػاؿ اإلمػػاـ البييقػػينػػص الحػػديث ػػدى ٍبػػًف عى ًمػػي  ٍبػػفي أىٍحمى سىػػًف عى نىػػا أىبيػػك اٍلحى أىبيػػك  نػػاأنبأ ،أىٍخبىرى

ػدى الطَّبىرىانًػي   مىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمى اؽي حػد ،اٍلقىاًسـً سي ـى الػدَّبىًرمَّ -ثنا ًإٍسػحى زَّاؽً  ،-يىٍعنًػي اٍبػفى ًإٍبػرىاًىي ٍبػًد الػرَّ ػٍف عى  ،عى
ٍبػًد اٍلعىًزيػزً  ًمي  ٍبػفي عى دَّثىنىا عى : كىحى مىٍيمىافي ًبٍشػري ٍبػفي ميكسىػى ،قىاؿى سي :  ،كى ػدَّثىنىا  ،ثنا أىبيػك نيعىػٍيـو حػدقىػاالى : كىحى قىػاؿى

ـى  ٍريى ػٍف سيػٍفيىافى  ،ثنا اٍلًفٍريىاًبي  حد ،اٍبفي أىًبي مى ـٍ عى ػٍف أىي ػكبى  ،كيم يي ػٍف نىػ ،عى ػرى  ،اًفعو عى ػًف اٍبػًف عيمى ػبلن  ،عى أىفَّ رىجي
ـى ًإلىى النًَّبيٍّ  مَّـى -قىا سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : يىا رىسيكؿى اهللً  ،-صى : " ،فىقىاؿى ا يىٍمبىسي اٍلميٍحًرـي ًمفى الثٍّيىاًب؟ قىاؿى ًلى مى
ٍرسه  ،كىًلى اٍلقىبىاءى  ،اًكيؿى كىًلى السَّرى  ،(5)كىًلى اٍلبيٍرنيسى  ،كىًلى اٍلًعمىامىةى  ،يىٍمبىًس اٍلقىًميصى  كىًلى ثىٍكبنا مىسَّوي كى

أىٍك  ،(6)
فٍَّيفً  ،زىٍعفىرىافه   ". فىيىٍقطىعىييمىا أىٍسفىؿى ًمفى اٍلكىٍعبىٍيفً  ،ًإًلَّ أىٍف ًلى يىًجدى النٍَّعمىٍيفً  ،كىًلى يىٍمبىًس اٍلخي

عػػف  ،يػػدمػػف طريػػؽ حمػػاد بػػف ز  ،بمثمػػو (7)أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحوتخػػريج الحػػديث: 
كمالػؾ(  ،كبلىمػا )أيػكب ،مف طريػؽ مالػؾ ،بمثمو (8)كمسمـ في صحيحو ،يانً يى تى خٍ أيكب السَّ 

 عف نافع بو. 
 .(9)ثقة :برمركاة اإلسناد: إسحاؽ بف إبراىيـ الدّْ 

                                                

 .34/3797/ 5صحيح البخارم: ( (1
 :غريػب الحػديث لمخطػابي. )يجمعػو البسػو عمػى نفسػو، فيضػـ أحػد طرفيػو إلػى اآلخػر: نكع مػف المبػاس ( القباء(2
3 /130) . 

 . 7/266( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 78/9062/ 5( السنف الكبرل لمبييقي: (4
 (. 122/ 1س: ىك كؿ ثكب رأسو منو ممتزؽ بو. )النياية: ني رٍ البي ( (5
 (.173/ 5بات أصفر، يستخدـ لمصباغة. )النياية: الكىٍرس: ن( (6
 .143/5794/ 7صحيح البخارم: ( (7
 . 834/1177/ 2صحيح مسمـ: ( (8
 (: 92حديث رقـ )  سبقت دراستو( (9
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ػػًعيد محػػي، المصػػرم عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف سى  :ق(281)ت ،بػػف أبػػي مػػريـ، أىبيػػك بىٍكػػر اٍلجي
"مصػرم يحػدث عػف الفريػابي : (2)كقػاؿ ابػف عػدم ،صػرم ثقػة": "م(1)قاؿ مسممة بف القاسـ

ثـ قاؿ: فأحسف ظننا بابف  ،فىتيٍؤذيكا األىٍحيىاءى" ،كأخرج لو حديث "ال تىسيب كا األىٍمكىاتى  ،بالبكاطيؿ" كغيره
نمػا بيػذا اإلسػناد ،إف لـ يكػف تعمػد ،أنو دخؿ لو حديث في حديث ،أبي مريـ ي "بىػاًرٍؾ أليمَّتًػي ًفػ :كا 

بَّػػػاسو  ثػػـ أخػػرج مػػػف طريقػػو حػػديث ،ا"ىىػػكرً كي بي  ـٍ ًفػػػي األمػػر قىػػاؿى أىبيػػك بىٍكػػػرو  :ًفػػي قىٍكًلػػوً  ،اٍبػػًف عى ػػاًكٍرىي شى كى
" ػػري إمػػا أف يكػػكف  ،ٍبػػًف أبػػي مػػريـ ىػػذاكا .قػػاؿ: "ىػػذا الحػػديث لػػيس بمحفػػكظ عػػًف ابػػف عييىينػػةك  ،كىعيمى
ػػا -يث فػػإني رأيػػت لػػو غيػػر حػػد ،أك يتعمػػد ،ا ال يػػدرم مػػا يخػػرج مػػف رأسػػو،مغفػػؿن  ممػػا لػػـ أذكػػره أىيضن
 . ضعيؼ :عبد اهلل بف محمد بف سىًعيد بف أبي مريـ قاؿ الباحث: .غير محفكظات" -ىىاىينا

عػدا  ،ركاتيػا كميػا ثقػات ،عػف الثػكرم ،ركل البييقػي ىػذا الحػديث مػف ثػبلث طػرؽدرجة الحػديث: 
كػؿ  :فاف اآلخػر ايقػكالطر  ،كىػذا الطريػؽ بالمتابعػة حسػف لغيػره ،ضػعيؼفإنػو  ،طريؽ ابف أبي مػريـ

 منيما صحيح لذاتو.               
ًديًث أىًبي قىتىادىةى (: 107) رقـ حديث : )فىػذىكىٍرتي شىػٍأنىوي  ،ًفي حى ػارى اٍلكىٍحًشػيَّ أىنَّػوي قىػاؿى ًحػيفى اٍصػطىادى اٍلًحمى

مَّـى -ًلرىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نَّ  -صى ـٍ أىكيٍف أىٍحرىٍمتي كىاً  ذىكىٍرتي أىنٍّي لى ا اٍصػطىٍدتيوي لىػؾكى فىػأىمىرى النًَّبػيُّ  ،مى
ـى - مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ابىوي  -صى ـٍ يىٍأكيؿٍ  ،فىأىكىميكا ،أىٍصحى لى تَّى أىٍخبىٍرتيوي أىنّْي اٍصطىٍدتيوي لىوي  ،كى قػاؿ اإلمػاـ  ."حى

 ".  كالبييقي بإسناد صحيح ،ركاه الدارقطني" :(3)النككم
ػػدي ٍبػػفي يىٍحيىػػىحػػدث ،ثنا أىبيػػك بىٍكػػرو حػػد :(4)قطني: قػػاؿ اإلمػػاـ الػػدار نػػص الحػػديث مَّ ٍبػػدي حػػدث ،نا ميحى نا عى

زَّاؽً  ػػره خبر أ ،الػػرَّ ٍعمى ًثيػػرو  ،نػػا مى ػػٍف يىٍحيىػػى ٍبػػًف أىبًػػي كى ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف أىبًػػي قىتىػػادىةى  ،عى ػػٍف عى ػػٍف أىًبيػػوً  ،عى :  ،عى قىػػاؿى
رىٍجتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  مَّ -خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًبيىةً  -ـى صى دى اًبي ،زىمىفى اٍلحي ـى أىٍصػحى ـٍ أيٍحػًرـٍ  ،فىأىٍحرى لىػ فىرىأىٍيػتي  ،كى

مىٍيػوً  ،ًحمىارنا مىٍمتي عى ػمَّـى -فىػذىكىٍرتي شىػٍأنىوي ًلرىسيػكًؿ المَّػًو  ،فىاٍصػطىٍدتيوي  ،فىحى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ذىكىػٍرتي أىنٍّػي  -صى كى
ـٍ أىكيٍف أىٍحرىٍمتي  مَّـى -فىأىمىرى النًَّبي   ،اٍصطىٍدتيوي لىؾى كىأىنٍّي ًلذىا  ،لى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ابىوي  -صى ـٍ  ،فىأىكىميكا"أىٍصػحى لى كى

 . "يىٍأكيٍؿ ًمٍنوي ًحيفى أىٍخبىٍرتيوي أىنّْي اٍصطىٍدتيوي لىوي 

                                                

 .110/ 6الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة: ( (1
 . 420 – 419/ 5( الكامؿ في الضعفاء: (2
 . 7/325( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 358/2749/ 3( سنف الدارقطني: (4
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مػف طريػؽ عثمػاف  ،دتو لػؾ"ط"اصػ :بػدكف زيػادة ،(1)أخرجو البخارم في صػحيحوتخريج الحديث: 
كبلىمػا  ،مف طريؽ يحيي بف أبي كثيػر ،بنحك حديث البخارم ،(2)مسمـ في صحيحوك  ،بف مكىب
 كيحيي( عف عبد اهلل بف أبي قتادة بو.  ،)عثماف
: قىٍكليػػوي: اٍصػػطىٍدتيوي لىػػؾى   ـٍ يىٍأكيػػٍؿ  ،قػػاؿ الػػدارقطني عقػػب الحػػديث: "قىػػاؿى لىنىػػا أىبيػػك بىٍكػػرو لىػػ قىٍكليػػوي: كى كى

دنا ذى  ،ًمٍنوي  ـي أىحى ػرو الى أىٍعمى ٍعمى ٍيػري مى ػًديًث غى " ،كىرىهي ًفي ىىػذىا اٍلحى ػافى ػٍف عيٍثمى ًكمى عى ػا ري تفػرد قػاؿ الباحػث:  .كىىيػكى ميكىاًفػؽه ًلمى
 كزيادتو مقبكلة.  ،كىك إماـ ،بيذه الزيادة معمر

كتكمػـ العممػاء فػيمف أخػذ منػو  ،ق( 200فتغيػر حفظػو بعػد ) ،يى ًمػعى  ،(3)الصػنعاني ركاة اإلسناد: عبد الػرزاؽ
كقػػد أخػػرج لػػو مسػػمـ مػػف ىػػذه  ،راكم ىػػذا الحػػديث عنػػو ،فمػػـ يػػذكركا مػػنيـ محمػػد بػػف يحيػػي الػػذىمي ،ذلػػؾبعػػد 
 .(4)الطرؽ

              ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
بَّاسو (: 108) رقـ حديث ًديث اٍبًف عى مىٍيًو كسػمـ-أىفَّ النًَّبيَّ  ،حى مَّى المَّوي عى  :عو ًمػٍف الػدَّكىابّْ نىيىى عىٍف قىٍتًؿ أىٍربىػ" -صى
رىدً  ،كىاٍلييٍدىيدً  ،كىالنٍَّحمىةً  ،النٍَّممىةً  ًحيحو : "(5)قاؿ اإلماـ النككم ."كىالصُّ د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي   ".  رى

ػدَّثىنى  :(6): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث زَّاًؽ، حى ٍبػدي الػرَّ ػدَّثىنىا عى ، حى ٍنبىؿو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى ، حى ػًف الز ٍىػًرمٍّ ، عى ػره ٍعمى ا مى
 " : ، قىاؿى بَّاسو ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى، عىًف اٍبًف عى ػٍف قىٍتػًؿ عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ـى نىيىػى عى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى اللي عى ًإفَّ النًَّبيَّ صى

: النٍَّممىةي، كىالنٍَّحمىةي، كىاٍلييٍدىيدي،  رىدي أىٍربىعو ًمفى الدَّكىابّْ  ".(7)كىالصُّ
عبػد  فعػ ،عػف محمػد بػف يحيػي ،بمثمػو (9)كالدارمي في سػننو ،(8)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث: 

 الرزاؽ بو. 
كاإلمػػاـ أحمػػد ىػػك مػػف حػػدد  ،ق( 200فتغيػػر حفظػػو بعػػد ) ،يى ًمػػعى  ،(10)ركاة اإلسػػناد: عبػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني

  .(11) نو ىذا الحديثكىك ركال ع ،كىك أعمـ الناس بو ،ىذا التاريخ
                                                

 .13/1824/ 3صحيح البخارم: ( (1
 .854/1196/ 2صحيح مسمـ: ( (2
  (: 7حديث رقـ ) سبؽ دراستو، ( (3
 . 212، االغتباط: 1843/158/ 4انظر: صحيح مسمـ: ( (4
 . 7/316( المجمكع شرح الميذب: (5
 . 367/5267/ 4( سنف أبي داكد: (6
دي ( (7 رى  (.21/ 3: ىك طائر ضخـ الرأس كالمنقار، لو ريش عظيـ نصفو أبيض كنصفو أسكد. )النياية: الص 
 .1074/3224/ 2سنف ابف ماجو: ( (8
 . 1271/2042/ 2سنف الدارمي: ( (9

 (: 7حديث رقـ ) سبؽ دراستو، ( (10
 . 212، االغتباط: 1843/158/ 4انظر: صحيح مسمـ: ( (11
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 ركاتو ثقات.              ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ٍمًرمٍّ (: 109) رقـ حديث مىمىةى الضَّ ٍيًر ٍبًف سى ػمَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،عىٍف عيمى سى مىٍيػًو كى مَّى المَّػوي عى ػرىجى  -صى خى

ًقيرو  فىًإذىا ىيكى  ،فىمىرَّ ًباٍلعىٍرجً  ،كىىيكى ميٍحًرـه  ،ييًريدي مىكَّةى  ؿه ًمٍف بىٍيزو  ،ًبًحمىارو عى اءى رىجي ـٍ يىٍمبىٍث أىٍف جى فقػاؿ:  ،فىمى
ـٍ ًبيىػا ،المًَّو ىىًذًه رىًميًَّتي يا رسكؿى " ـى -فىػأىمىرى رىسيػكؿي المَّػًو  ،فىشىػٍأنيكي ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  ،أىبىػا بىٍكػرو  -صى

كاه أىٍحمىدي : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."فىقىسَّمىوي بىٍيفى الرّْفىاؽً  ًحيحه  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،رى ٍسنىاديهي صى  ". كىاٍلبىٍييىًقيُّ كىاً 
ػػًد ٍبػػًف  :(2): قػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػدنػػص الحػػديث مَّ ػػٍف ميحى ، عى ػػًعيدو نىػػا يىٍحيىػػى ٍبػػفي سى : أىٍخبىرى ػػٍيـه، قىػػاؿى ػػدَّثىنىا ىيشى حى

ةى ٍبًف عيبى  ًني ًعيسىى ٍبفي طىٍمحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـى ػٍمًرمٍّ ًإٍبرىاًىي ػمىمىةى الضَّ ٍيػًر ٍبػًف سى ػٍف عيمى ٍيًد اهلًل، عى
، أىفَّ رىسيػكؿى (3)

ػػمَّـى -اهلًل  سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػرَّ بًػػاٍلعىٍرجً  -صى مى
ػػؿه ًمػػٍف (4) ػػاءى رىجي ـٍ يىٍمبىػػٍث أىٍف جى ، فىمىػػ ًقيػػرو ػػارو عى ، فىػػًإذىا ىيػػكى ًبًحمى

ٍميىتًػي : يىػا رىسيػكؿى اهلًل، ىىػًذًه رى ، فىقىاؿى ـٍ ًبيىػا ،بىٍيزو ػمَّـى -فىػأىمىرى رىسيػكؿي اهلًل  ،فىشىػٍأنيكي سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى أىبىػا  -صى
قىبىةى أيثىايىةى  تَّى أىتىى عى فىاًؽ، ثيَـّ سىارى حى ، فىقىسىمىوي بىٍيفى الرٍّ بىٍكرو
ػاًقؼه (5) ، فىًإذىا ىيكى ًبظىٍبيو ًفيًو سىػٍيـه، كىىيػكى حى

(6) 
ٍخرىةو، فىأىمىرى ال مَّـى -نًَّبي  ًفي ًظؿٍّ صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًبوً  -صى : " ،رىجيبلن ًمٍف أىٍصػحى تَّػى فىقىػاؿى ًقػٍؼ ىىاىينىػا حى

ده ًبشىٍيءو  ،يىميرَّ الرّْفىاؽي   " ًلى يىٍرًميًو أىحى
كابػف أبػي عاصػـ  ،مػف طريػؽ يزيػد ابػف اليػاد ،بنحػكه (7)أخرجو النسائي فػي سػننوتخريج الحديث: 

 يمي بو.  كبلىما عف محمد الت ،مف طريؽ يحيي بف سعيد األنصارم ،بنحكه (8)في اآلحاد كالمثاني
إذا حػدث  ء منكػرلػو شػي، ال يعمػـ (9)بػف خالػد التيمػي ركاة اإلسناد: محمد بف إبراىيـ بف الحارث

 كالراكم عنو ىذا الحديث اإلماـ يحيي بف سعيد األنصارم.  ،عنو ثقة
                                                

 . 7/327( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 186/15450/ 24( مسند أحمد: (2
ػٍمًرمٍّ يعػد فػي الحجػازييف، ركل عنػو عيسػى بػف ( (3 طمحػة بػف الصحابي الجميػؿ: عميػر بػف سػممة بػف ميٍنتىػاًب الضَّ

-لعمير بف سػممة، عػف النبػي  و: "كالصحيح أنابف عبد البرعبيد اهلل. قاؿ ابف مندة: "مختمؼ في صحبتو"، كقاؿ 
: "لػػو أيضػػان ، كالبيػػزم كػػاف صػػائد الحمػػار، كلػػـ يختمفػػكا فػػي صػػحبة عميػػر بػػف سػػممة"، كقػػاؿ -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ

جػػاز، مختمػػؼ فػػي صػػحبتو"، كقػػاؿ ابػػف حجػػر أيضػػان: صػػحبة"، ككػػذا قػػاؿ ابػػف األثيػػر، كزاد: "معػػدكد فػػي أىػػؿ الح
/ 3عميػر بػف سػػممة: لػو صػحبة، كلػـ يختمػػؼ فػي صػحبتو. )انظػر: االسػػتيعاب: قػػاؿ الباحػث: "مػدني لػو صػحبة". 

 (. 431، تقريب التيذيب: 597/ 4، اإلصابة: 282/ 4، أسد الغابة: 1217
ًدٍينىة، عمى جادة ال(4 حاج، ييذكر مػع السػقيا، لػو ذكػر كثيػر فػي الحػديث كفػي المغػازم ( العىٍرج: عقبةه بيف مىكَّة كىاٍلمى

 (.668)األماكف، ما اتفؽ لفظو كافترؽ مسماه: 
ا. )معجـ البمداف: (5 قىبىة أيثىايىة: مكضع في طريؽ الجحفة بينو كبيف المدينة خمسة كعشركف فرسخن  (.90/ 1( عى
اًقؼ: أم نائـ قد انحنى في نكمو. )النياية: (6  (. 413/ 1( حى
 . 205/4344/ 7سنف النسائي: ( (7
 .67/1382/ 3اآلحاد كالمثاني: ( (8
 (: 20حديث رقـ ) سبقت الترجمة لو، انظر ( (9
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 .                 صرح بالسماع ،مدلس (1)كىشيـ بشير ،ركاتو ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ٍمًرك ٍبػًف اٍلعىػاصً (: 110) رقـ حديث ٍبًد المًَّو ٍبًف عى : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ،عىٍف عى مىٍيػًو -قىػاؿى ػمَّى المَّػوي عى صى
" : مَّـى سى ـي يىاقيكتى كى نَّةً الرٍُّكفي كىاٍلمىقىا ػاءى  ،نيكرىىيمىاطىمىسى المَّوي  ،تىاًف ًمٍف يىكىاًقيًت اٍلجى ىضى لىػٍكًلى ذىًلػؾى َلى ػا بىػٍيفى َكى مى

ًحيحو " :(2)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًربً  كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ ًبًإٍسنىادو صى رى ٍيريهي كى كىاهي التٍّْرًمًذمُّ كىغى   ".  رى
ػػدَّثىنى  :(3): قػػاؿ اإلمػػاـ الترمػػذمنػػص الحػػديث : حى ػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػةي قىػػاؿى ػػاءو أىبًػػي حى ػػٍف رىجى ، عى ٍيػػعو رى ا يىًزيػػدي ٍبػػفي زي

: سىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػوً  ك، يىقيػكؿي ٍمػرو ٍبدى المًَّو ٍبفى عى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى اًجبى : سىًمٍعتي ميسىاًفعنا الحى  يىٍحيىى، قىاؿى
ػػمَّـى - سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : " -صى ـى يىاقيكتىتىػػا ًإفَّ الػػرٍُّكفى يىقيػػكؿي قىػػا ػػسى المَّػػوي كىالمى نَّػػًة، طىمى ًف ًمػػٍف يىػػاقيكًت الجى

ـٍ يىٍطًمٍس نيكرىىيمىا لىٍك لى اءىتىا مىا بىٍيفى المىٍشًرًؽ كىالمىٍغًربً  ،نيكرىىيمىا، كى ىضى    ".َلى
مػػف طريػػؽ  ،بمثمػػو (5)كالحػػاكـ فػػي مسػػتدركو ،(4)أخرجػػو ابػػف خزيمػػة فػػي صػػحيحوتخػػريج الحػػديث: 

 بو.  عف مسافع ،الزىرم
كبالمتابعػة يرتقػي إلػى  ،(6)ضػعيؼ :يًشػرى كرجاء بػف صػبيح الحى  ،كاة اإلسناد ثقاتر درجة الحديث: 

               كاألسانيد األخرل ال تخمكا مف ضعؼ.  ،الحسف لغيره
ٍمػػًرك ٍبػػًف اٍلعىػػاصً (: 111) رقـ حديث ػػٍف اٍبػػًف عى ػػٍف رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ،عى ػػمَّـى -عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى أىفَّ " -صى

د ـى - سيمىٍيمىافى ٍبػفى دىاكي ػمَّ سى ػا كى مىٍيًيمى ػمَّى المَّػوي عى ٍقػًدسً  -صى ػؿَّ -سىػأىؿى المَّػوى  ،لىمَّػا بىنىػى بىٍيػتى اٍلمى جى ػزَّ كى  -عى
ثنا ًلن ثىالى سىأىؿى المَّوى  -تىعىالىى–سىأىؿى المَّوى  :ًخالى ٍكمىوي فىأيكًتيىوي كى اًدؼي حي ٍكمنا ييصى ميٍمكنػا ًلى يىٍنبىًغػي  -تىعىالىى-حي
دو ًمٍف بىعٍ  سىأىؿى المَّوى  ،ًدًه فىأيكًتيىوي ًَلىحى ػؿَّ -كى جى ػده ًلى  -عىزَّ كى حػيف فػرغ مػف بنػاء المسػجد أف ًل يىٍأًتيىػوي أىحى

ػػوي  ٍتػػوي أيمُّ لىدى ًطيئىًتػػًو كىيىػػٍكـً كى ػػوي ًمػػٍف خى ةي ًفيػػًو أىٍف ييٍخًرجى ػػالى كىاهي ": (7)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."يىٍنيىػػزيهي إًلَّ الصَّ رى
ًحيحو النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو   ".صى
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ػػكرو  :(1): قػػاؿ اإلمػػاـ النسػػائينػص الحػػديث ك ٍبػفي مىٍنصي ٍمػػري نىػا عى ػػدَّثىنىا أىبيػك ميٍسػػًيرو  ،أىٍخبىرى : حى :  ،قىػاؿى قىػػاؿى
ًف اٍبًف الدَّ  ، عى ًنيٍّ ٍكالى ٍف أىًبي ًإٍدًريسى اٍلخى ًبيعىةى ٍبًف يىًزيدى، عى ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىٍف رى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عى ٍف ٍيمىًميٍّ حى ، عى

ك ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو   بمثمو.  عى
ػك أىٍف يىكيػكفى " بزيػادة: (2)أخرجو ابف ماجو فػي سػننوتخريج الحديث:  ػا، كىأىٍرجي ػا اٍثنىتىػاًف فىقىػٍد أيٍعًطيىييمى أىمَّ
ػػك أىٍف "فىػػنىٍحفي نى  بزيػػادة: (3)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،مػػف طريػػؽ أبػػي زرعػػة السَّػػٍيبىاًنيٌ  ،"قىػػٍد أيٍعًطػػيى الثَّاًلثىػػةى  ٍرجي

ؿَّ قىٍد أىٍعطىاهي ًإيَّاهي"  ،كبلىمػا )السػيباني ،عف ربيعة بػف يزيػد ،مف طريؽ األكزاعي ،يىكيكفى المَّوي عىزَّ كىجى
كالسػػيباني عػػف ابػػػف  ،فػػركاه ربيعػػة ،كلػػيس فيػػػو أبػػي إدريػػس ،ربيعػػة( عػػف عبػػد اهلل بػػف الػػديممي بػػو

   .(4)الديممي مباشرةن 
ثقػة تغيػر بسػبب  كسػعيد بػف عبػد العزيػز ،ركاتو ثقات ،ح لذاتوإسناد الحديث صحيدرجة الحديث: 

 .(5)كبر السف كلـ يختمط
بَّاسو (: 112) رقـ حديث ٍف اٍبًف عى ٍبًد اٍلميطًَّمبً  ،عى بىٍيًر ٍبًف عى بىاعىةى ًبٍنتى الز  مَّى -أىتىٍت النًَّبيٍّ  ،أىفَّ ضي صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى جَّ فىأىٍشتىًرطى فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو إنٍّي أيرً  ،-المَّوي عى : " ،يدي أىٍف أىحي ـٍ قىاؿى قىالىػٍت: فىكىٍيػؼى أىقيػكؿي  ،"نىعى
" : َـّ لىبٍَّيػػؾى قىػػاؿى ٍيػػثي تىٍحًبسيػػًني ،قيػػكًلي لىبٍَّيػػؾى المَّييػػ ًحمّْػػي ًمػػٍف اٍَلىٍرًض حى كىاهي ":(6)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."مى رى

د ،اإلماـ أىٍحمىدي  ةو كىالنَّسى  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،كىأىبيك دىاكي ًحيحى   ". اًئيُّ ًبأىسىاًنيدى صى
ػػٍف  :(7): قػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػدنػػص الحػػديث ، عى بَّػػابو ؿو يىٍعنًػػي اٍبػػفى خى ػػٍف ًىػػبلى ، عى بَّػػادي ٍبػػفي اٍلعىػػكَّاـً ػػدَّثىنىا عى حى

بىٍيًر  بىاعىةى ًبٍنتى الز  ، أىفَّ ضي بَّاسو ًف اٍبًف عى  بمثمو. ًعٍكًرمىةى، عى
 ،عػػف أبيػػو ،مػػف طريػػؽ ىشػػاـ بػػف عػػركة ،بنحػػكه (8)و أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننتخػػريج الحػػديث: 
ػػي كىاٍشػػتىًرًطي" (9)كأحمػػد فػػي مسػػنده  جٍّ  ،عػػف ابػػف عبػػاس ،مػػف طريػػؽ عبػػد الكػػريـ الجػػزرم ،بمفػػظ "حي

 ابف عباس( عف ضباعة بو.    ،كبلىما )عركة
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 ق(: 144)ت  ،نزيؿ المػدائف ،مكالىـ أبك العبلء البصرم ،ىالؿ بف خباب العبدمركاة اإلسناد: 
: (4)، كالػذىبي(3)، كالمفضػؿ الغبلبػياٍبػف عمػار، ك (2)كقاؿ عفاف بف مسػمـ"، شيخ ثقة": (1)حمدقاؿ أ

عف ىبلؿ بف خباب، كقمت: إف يحيػى القطػاف  ،سألت يحيى بف معيف: "(5)ابف الجنيد كقاؿ ،"ثقة"
ثقػة ىػك؟ فقاؿ يحيى: ال، ما اختمط كال تغير، قمت ليحيى: ف ؟يزعـ أنو تغير قبؿ أف يمكت كاختمط

"، كقاؿ أبك تغير قبؿ مكتو مف كبر السف :ثقة صدكؽ، يقاؿ" :(6)أبك حاتـ قاؿ"، ك قاؿ: ثقة مأمكف
ككػذا "، إال أنػو تغيػر، عمػؿ فيػو السػف ،ثقػة": (7)أنػو قػاؿ نعيـ الفضؿ بف دكيف، عف سفياف الثكرم

"، و ال بػػأس بًػػوً كأرجػػك أنػػ ،ليػػبلؿ ٍبػػف خبػػاب غيػػر مػػا ذكػػرت": (9)ابػػف عػػدمقىػػاؿى ك  ،(8)ذكػػر الفسػػكم
، ككػػاف قػػد أتيػػت ىػػبلالن ":  (11)يحيػػى بػػف سػػعيدكقػػاؿ  "،تغيػػر بػػأخرة ،صػػدكؽ: "(10)كقػػاؿ ابػػف حجػػر
فػي حديثػو كىػـ، ": (13)كقاؿ السػاجي"، مف كبر السف: "(12)"، زاد عند ابف أبي حاتـتغير قبؿ مكتو

ػال في الثقات، كقاؿ: "يخطػئ (14)"، كذكره ابف حبافتغير بأخرة ييخى : (15)فػي المجػركحيفؼ"، كقػاؿ كى
ال يجػػكز االحتجػػاج بػػو إذا  ،فكػػاف يحػػدث بالشػػيء عمػػى التػػكىـ ،كػػاف ممػػف اخػػتمط فػػي آخػػر عمػػره"

 قاؿ الباحث:". أرجك أف ال يجرح في فعمو ذلؾ ،فإف احتج بو محتج ،كأما فيما كافؽ الثقات ،انفرد
كلػـ يخػػتمط، كيحيػػي ثقػة أنكػػر ابػػف معػيف تغيػػره، كاختبلطػػو، كالػراجح أنػػو تغيػػر؛ بسػبب كبػػر السػػف، 

، ككػاف قػد تغيػر قبػؿ أتيػت ىػبلالن القطاف كبلمو مشعر أنو لـ يرًك عنو أحد في تغيره، حيث قػاؿ: "
  ".مكتو
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 ركاتو ثقات.    ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ٍيدىةى " لرك (: 113) رقـ حديث ـى -أىفَّ النًَّبيَّ بيرى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى سىًف  -صى سىػٍيفً عىؽَّ عىٍف اٍلحى  ."كاٍلحي

ًحيحو : "(1)قاؿ اإلماـ النككم كىاهي النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى  ".  رى
ٍيػػػثو  :(2): قػػػاؿ اإلمػػػاـ النسػػػائينػػػص الحػػػديث رى ػػػٍيفي ٍبػػػفي حي سى نىػػػا اٍلحي ػػػٍف  ،أىٍخبىرى ، عى ػػػدَّثىنىا اٍلفىٍضػػػؿي : حى قىػػػاؿى

ٍيدىةى، عى  ٍبًد المًَّو ٍبًف بيرى ، عىٍف عى سىٍيًف ٍبًف كىاًقدو   بمثمو.  ٍف أىًبيوً اٍلحي
 عف حسيف بف كاقد بو. ،عف زيد بف الحباب ،بمثمو (3)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 
كقػد  ،لػو أكىػاـ" ،: "ثقػة(4)ابػف حجػر فيػو الحسػيف بػف كاقػد قػاؿك  ،ركاة اإلسناد ثقاتدرجة الحديث: 

 .س ىنػػاؾ أحػػد إال كيخطػػئكلػػي ،كىػػك لػػيس حػػديثنا ىػػذا ،حػػديثان كاحػػدان  (5)كأبػػك داكد ،لػػو أحمػػد أنكػػر
كلػـ يقػؿ  ،كقػد أطمػؽ األئمػة تكثيقػو ،ربمػا أغػرب" ،: "ثقػة ثبػت(6)كالفضؿ بف مكسى قاؿ ابػف حجػر

فإسػػناد الحػػديث صػػػحيح  ،لػػيس حػػديثنا ىػػذا ،(7)ذلػػؾ إال ابػػف المػػديني كذكػػر لػػو حػػديثان كاحػػػدان فقػػط
 لذاتو.        

ٍيػرىةى (: 114) رقـ حديث ٍف أىبًػي ىيرى : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػ ،عى ػمَّـى -ًو قىػاؿى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى كا: "-صى  ،ًلى تىٍنػًذري
ػا ييٍسػتىٍخرىجي ًبػًو ًمػٍف اٍلبىًخيػؿً  ،فىًإفَّ النٍَّذرى ًلى ييٍغًني ًمٍف اٍلقىدىًر شىٍيئنا نَّمى كىاهي : "(8)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."كىاً  رى

ًحيحو  ،التٍّْرًمًذمُّ   ".  كىالنَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو صى
ػٍف  :(9)قاؿ اإلماـ الترمذم: نص الحديث ، عى ػدو مَّ ٍبػدي العىًزيػًز ٍبػفي ميحى ػدَّثىنىا عى : حى حدَّثىنىا قيتىٍيبىةي قىاؿى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيًو، عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ًء ٍبًف عى  بمثمو. العىبلى
 ،مػػػف طريػػػؽ ىمػػػاـ بػػػف منبػػػو ،بمثمػػػو ،(10)أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي صػػػحيحوتخػػػريج الحػػػديث: 

 كبلىما عف أبي ىريرة بو. ،مف طريؽ األعرج ،بنحكه ،(11)ي صحيحوكمسمـ ف
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  .(1)ثقة :يقً رى ركاة اإلسناد: العالء بف عبد الرحمف الحي 
ثقػػة تكمػػـ فػػي حفظػػو مػػف جيػػة أنػػو يقمػػب عبػػد اهلل  :(2)عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد الػػداركردم

لػى خطئػو فػي كغمطو إذا حدث مػف كتػاب غيػره فيػك راجػع إ ،العمرم إلى عبيد اهلل العمرم
فػبل  ،كحديثػو ىػذا لػيس عػف عبػد اهلل العمػرم ،ككتابو صحيح كما ذكر اإلماـ أحمػد ،القمب

  يضر.   
               ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

اًبره (: 115) رقـ حديث كىل جى أىفَّ رجبل قاؿ: يا رسكؿ اهلل إنػي نػذرت إف فػتح اهلل عميػؾ  ،رى
صػػؿ فقػاؿ: " ،فأعػػاد عميػو ،"صػػؿ ىينػا" :فقػاؿ ،قػدس ركعتػيفأف أصػمي فػي بيػػت الم ،مكػة
د ًفػػي سيػػنىًنوً ": (3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."شػػأنؾثػػـ أعػػاد عميػػو فقػػاؿ: " ،"ىينػػا كىاهي أىبيػػك دىاكي  ،رى

ًحيحو   ".ًبمىٍفًظًو ًبًإٍسنىادو صى
ػػدَّثىنى  :(4): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ، حى اًعيؿى ػػى ٍبػػفي ًإٍسػػمى ػػدَّثىنىا ميكسى نىػػا حى ػػاده، أىٍخبىرى مَّ ا حى

ٍبًد المَّوً  اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى بىاحو ـي، عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى ًبيبه اٍلميعىمٍّ  بمثمو.  حى
كأحمػد  ،مػف طريػؽ حجػاج بػف منيػاؿ ،بمثمػو (5)أخرجػو الػدارمي فػي سػننوتخريج الحديث: 

   .  وببف سممة كبلىما عف حماد  ،عف عفاف بف مسمـ ،بمثمو (6)في مسنده
 عف عطاء بو.    ،مف طريؽ حبيب بف الشييد ،بمثمو (7)كالبييقي في الكبرل 

 قػػػػاؿ  :ق( 130)ت  ،بػػػػف زائػػػػدة أبػػػػك محمػػػػد البصػػػػرم ،ركاة اإلسػػػػناد: حبيػػػػب المعمػػػػـ
كقػػاؿ  ،زاد أحمػػد: "مػػا أصػػح حديثػػو" ،: "ثقػػة"(9)كالػػذىبي ،(8)كأبػػك زرعػػة ،كأحمػػد ،بػػف معػػيفا

 ،(11)كقػاؿ الػذىبي مػرةن  ،كأرجػك أنػو مسػتقيـ فػي ركاياتػو" ،أحاديث صػالحة : "لحبيب(10)ابف عدم
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ككػاف  ،: "كاف يحيى ال يحػدث عػف حبيػب المعمػـ(2)كقاؿ عمرك بف عمي ،: "صدكؽ"(1)كابف حجر
قىػاؿ النَّسىػائي ،عبد الرحمف يحدث عنو" كى

كلػـ  ،ثقػة :حبيػب المعمػـ قػاؿ الباحػث: .: "لػيس بػالقكم"(3)
كيقابمػو تحػديث ابػف ميػدم  ،لػـ يػذكر لػو سػبب عنػو؛ لقطػافكعػدـ تحػديث يحيػي ا ،يذكر فيػو جػرح

 كاهلل أعمـ.  ،عنو
 :مثػؿ ،كحديثو عػف الشػيكخ الكبػار ،تغير حفظو بأخرة ،إماـ :(4)حماد بف سممة بف دينار البصرم

مثػػؿ:  ،كأمػػا عػػف غيػػرىـ فػػبل، كقػػد ضػػعؼ مسػػمـ حديثػػو عػػف بعػػض شػػيكخو ،ثابػػت البينىػػاني يعتبػػر
م، كيحيػػػى بػػػف سػػػعيد، كعمػػػرك بػػػف دينػػػار، رً ٍيػػػرى اكد بػػػف أبػػػي ىنػػػد، كالجي قتػػػادة، كأيػػػكب، كيػػػكنس، كد

كأشباىيـ، ثـ قاؿ: "فإنػو يخطػئ فػي حػديثيـ كثيػران"، كقػد ركل عنػو ىػذا الحػديث جماعػة مػف كبػار 
 كاهلل أعمـ.   ،مما يطمئف القمب بعدـ كجكد خطأ ،تبلميذه عمى نسؽ كاحد

كغمطو عف بعض شػيكخو  ،كتغير حماد ،ثقات ركاتو ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
 كاهلل أعمـ.                  ،كىك ليس مف شيكخو الذيف ذكرىـ مسمـ ،فحديثو ىذا عف حبيب المعمـ ،لـ يؤثر
ػاًبرو (: 116) رقـ حديث ػٍف جى : " ،عى ػعى رىسيػكًؿ المَّػػًو قىػاؿى ـى -سىػػافىٍرنىا مى ػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ككنػػا  ،-صى

ٍيػػؿً  كىاهي الػػدَّارىقيٍطًنيٌ : "(5)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."نىٍشػػرىبي أىٍلبىانىيىػػاكى  ،نأكػػؿ لحػػـك اٍلخى كىاٍلبىٍييىًقػػيُّ ًبًإٍسػػنىادو  ،رى
ًحيحو   ".   صى

ػاًعدو  :(6): قػاؿ اإلمػػاـ الػدارقطنينػص الحػػديث ػًد ٍبػػفي صى مَّ ػػدَّثىنىا أىبيػك ميحى ػػكرو حػدث ،حى ػػدي ٍبػفي مىٍنصي  ،نا أىٍحمى
مَّدي ٍبفي بيكىٍيرو الٍ حدث ٍضرىًمي  نا ميحى ٍبًد اٍلكىًريـً  ،نا شىًريؾه حدث ،حى اًبرو  ،عىٍف عىطىاءو  ،عىٍف عى  بمثمو.عىٍف جى

مػػف  ،فػػي الرخصػػة فػػي لحػػـ الخيػػؿ يػػـك خيبػػر (7)أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحوتخػػريج الحػػديث: 
مف طريػؽ أبػي الزبيػر المكػي  ،في زمف خيبر (8)كمسمـ في صحيحو ،طريؽ محمد بف عمي الباقر

عػف عبػد  ،مػف طريػؽ الثػكرم كمعمػر ،كلػيس فيػو ألبانيػا (9)كابػف ماجػو فػي سػننو ،صرح بالسماعك 
   .بو عف جابرعطاء(  ،أبك الزبير ،)الباقرثبلثتيـ  ،بف أبي رباح عف عطاء ،الكريـ الجزرم
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 ،بعػػد كاليتػػو قضػػاء الككفػػة ؛سػػيء الحفػػظ ،صػػدكؽ :(1)ركاة اإلسػػناد: شػػريؾ بػػف عبػػد الل النخعػػي
فيػك  ،كمػف سػمع منػو بعػد تكليػو قضػاء الككفػة ،ليػو القضػاء فحديثػو صػحيحقبػؿ تك  مف سػمع منػوف

أنػػو  تػػدلؿ فيػػذه قرينػػة ،اكلػػيس ككفينػػ ،مضػػطرب، كراكم ىػػذا الحػػديث عنػػو محمػػد بػػف بكيػػر بغػػدادم
 كىك قميؿ التدليس.  ،سمع منو قبؿ تكليو قضاء الككفة فزالت العمة

 ،: "شيخ ثقة صدكؽ"(2)عقكب بف شيبةقاؿ ي :ق( 221)ت  ،ٍير بف كاصؿ الحضرميمحمد بف بيكى 
فػػي  (4)كذكػػره ابػػف حبػػاف ،: "حػػدثنا محمػػد بػف بكيػػر الحضػػرمي الثقػػة"(3)كقػاؿ محمػػد بػػف غالػػب تمػػاـ

 ،: "صػػدكؽ يخطػػئ"(6)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،يغمػػط أحيانػػا" ،: "صػػدكؽ عنػػدم(5)كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ ،الثقػػات
 ييـ أحيانان.     ،ؽصدك  قاؿ الباحث: .: "صاحب غرائب"(7)كقاؿ أبك نعيـ األصبياني

 ،ييػػـ أحيانػػان  ،كمحمػػد بػػف بكيػػر صػػدكؽ ،ركاتػػو ثقػػات ،إسػػناد الحػػديث حسػػف لذاتػػودرجػػة الحػػديث: 
               يرتقي إلى الصحيح لغيره.ك  ،يزكؿ الكىـ كبالمتابعات

ػػػًديثي (: 117) رقـ حديث ػػػٍفدىعً " :حى ػػػٍف قىٍتػػػًؿ الضّْ ػػػاًئيّْ :"(8)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."النٍَّيػػػًي عى كىاهي النَّسى رى
ػػػًحيحو بً  ًف بػػػف عثمػػػاف بػػػف عبيػػػد اهلل التميمػػػي الصػػػحابي ،ًإٍسػػػنىادو صى ٍبػػػًد الػػػرٍَّحمى  كىػػػك - ،ًمػػػٍف ًركىايىػػػًة عى

ػػأىؿى طىًبيػػبه النَّبًػػيَّ  -ابػػف أخػػى طمحػػة بػػف عبيػػد اهلل : سى ػػمَّـى -قىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػٍف ًضػػٍفدىعو  -صى عى
 ". يىافىنىيىاهي عىٍف قىٍتمً " :يىٍجعىمييىا ًفي دىكىاءو 
،  :(9): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث ٍف اٍبػًف أىبًػي ًذٍئػبو ، عى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي فيدىٍيؾو : حى نىا قيتىٍيبىةي قىاؿى أىٍخبىرى

، أىفَّ طىًبيبنػا ذىكىػرى ًضػفٍ  ػافى ٍثمى ًف ٍبػًف عي ٍبػًد الػرٍَّحمى ػٍف عى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًٍّب، عى اًلدو عنا دى عىٍف سىًعيًد ٍبًف خى
مَّـى -ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو  ،ًفي دىكىاءو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـى -فىنىيىى رىسيػكؿي المَّػًو "، -صى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى اللي عى  -صى
   . "عىٍف قىٍتًموً 
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 كأحمػػػد فػػػي  ،مػػػف طريػػػؽ سػػػفياف الثػػػكرم ،بمثمػػػو (1)أخرجػػػو أبػػػك داكد فػػػي سػػػننوتخػػػريج الحػػػديث: 

 كبلىما عف ابف أبي ذئب بو.  ،بف ىاركفعف يزيد  ،وبمثم (2)مسنده

كيعقكب  ،(4)كالنسائي ،(3)قاؿ العجمي :بف قارظ الكناني ركاة اإلسناد: سعيد بف خالد بف عبد الل
كقػػػػػاؿ  ،(7)كابػػػػػف خمفػػػػػكف فػػػػػي الثقػػػػػات ،(6)كذكػػػػػره ابػػػػػف حبػػػػػاف ،: "ثقػػػػػة"(5)بػػػػػف إسػػػػػحاؽ الحضػػػػػرمي

: (11)كقػػاؿ النَّسىػػائي ،: "صػػدكؽ"(10)حجػػركابػػف  ،(9)كقػػاؿ الػػذىبي ،: "مػػدني يحػػتج بػػو"(8)الػػدارقطني
كقػػد نقػػؿ مغكلطػام تكثيػػؽ النسػػائي لػػو مػػف  ،سػػعيد بػػف خالػد الكنػػاني ثقػػة قػػاؿ الباحػػث: ."ضػعيؼ "

كصػػاحب  ،قمػػو المػػزمنثػػـ عقػػب عمػػى مػػا  ،-كمػػا فػػي اإلكمػػاؿ- "الجػػرح كالتعػػديؿ"كتػػاب النسػػائي 
: -ا صػػػاحب الكمػػػاؿمتبعنػػػ- : "كالػػػذم نقمػػػو عنػػػو المػػػزم(12)الكمػػػاؿ مػػػف تضػػػعيؼ النسػػػائي لػػػو فقػػػاؿ

، كالػػذم ذكػػره فػػي كتػػاب صػػاحبو -فيمػػا أعمػػـ-لػػـ أره فػػي شػػيء مػػف تصػػانيؼ النسػػائي  ،ضػػعيؼ
لما ذكره في  ،ابف خمفكف :منيـ ،ما أنبأتؾ بو، كىك الذم نقمو عنو جماعة أيضا "الجرح كالتعديؿ"

 كتاب الثقات". 
 صدكؽ.   :(13)محمد بف إسماعيؿ بف مسمـ بف أبي فيدىٍيؾ

إلػى الصػحيح  كبالمتابعة يرتقػي ،ابف أبي فديؾ صدكؽ ،إسناد الحديث حسف لذاتورجة الحديث: د
 لغيره.       
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ػػمىمىةى (: 118) رقـ حديث ٍت أيـ  سى كى ػػمَّـى -فَّ النَّبًػػيَّ أرى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : " -صى و انى حى بٍ سيػػ-إفَّ المَّػػوى قىػػاؿى
ـى  -ىالى عى تى كى  رَّ ـٍ ًفيمىا حى ـٍ يىٍجعىٍؿ ًشفىاءىكي ـٍ  لى مىٍيكي كىاهي أىبيك يىٍعمىى اٍلمىٍكًصًميُّ ًفي : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."عى رى

ًحيحو  اًج ًبًركىايىًة اٍلمىٍستيكرً  ،إًلَّ رىجيالن كىاًحدنا فىًإنَّوي مىٍستيكره  ،ميٍسنىًدًه ًبًإٍسنىادو صى كىازي اًًلٍحًتجى حُّ جى  ".كىاٍَلىصى
دَّ  :(2): قاؿ اإلماـ أبك يعمىنص الحديث سَّػافى حى ػٍف حى ، عى ػًف الشَّػٍيبىاًنيٍّ ، عى ًريره دَّثىنىا جى ٍيثىمىةى، حى ثىنىا أىبيك خى

ؿى النَّبًػػي   ، فىػػدىخى ػػمىمىةى: اٍشػػتىكىًت اٍبنىػػةه ًلػػي فىنىبىػػٍذتي لىيىػػا ًفػػي كيػػكزو : قىالىػػٍت أيـ  سى ػػاًرؽو قىػػاؿى ػػمَّى اهللي -ٍبػػًف ميخى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى :  -عى :  "؟مىا ىىػذىا"كىىيكى يىٍغًمي، فىقىاؿى : ًإفَّ اٍبنىتًػي اٍشػتىكىٍت فىنىبىػٍذنىا لىيىػا ىىػذىا، فىقىػاؿى ًإفَّ المَّػوى "فىقيٍمػتي

ؿَّ - جى رىاـو  -عىزَّ كى ـٍ ًفي حى ـٍ يىٍجعىٍؿ ًشفىاءىكي  ."لى
مػف طريػؽ  ،بمثمػو (4)كالطبراني في الكبيػر ،بمثمو (3)في مسنده وأخرجو ابف راىكيتخريج الحديث: 

ثبلثػتيـ  ،عػف أحمػد بػف عمػي بػف المثنػى ،بمثمػو (5)كابػف حبػاف فػي صػحيحو ،ةعثماف بف أبي شػيب
 بف عبد الحميد بو.  جريرابف المثنى( عف  ،ابف أبي شيبة ،)ابف راىكيو

ارؽ اٍلكيكًفي كقػاؿ: "يػركم  ،فػي الثقػات (6)ذكػره ابػف حبػاف :انيبالشػي ،ركاة اإلسناد: حساف ٍبف ميخى
نوي أىبيك إً  ممىة ركل عى اؽ الشٍَّيبىاًنٌي"عىف أـ سى كيبدكا أنػو  ،بنفس االسـ آخر رجبلن  كذكر ابف حباف ،ٍسحى

: (8)كقػاؿ البخػارم ،(7)بػف جبيػرنو يركم عنػو سػعيد أكذكر  ،العكاـ احيث كناه أب ،خطأ كىما كاحد
ػاًبر ٍبػف يزيػد ٍبػف رفاعػة"" بىٍيػر، ركل عنػو جى ػٍف سىػًعيد ٍبػف جي زاد  ،حساف ٍبف مخارؽ، أراه الشيباني، عى

فقػاؿ  ،كأما ابف أبي حػاتـ ،فمـ يذكر الشيخاف ركايتو عف أـ سممة ،: "أبك العكاـ"(9)مسمـ في الكنى
 ،الشػيباني :ركل عنػو ،كسعيد بػف جبيػر ،كأبي عبد اهلل الجدلي ،أـ سممة :: "ركل عف(10)عف أبيو

مػف لػـ يقػع الثقػات م (11)كقد ذكػره الػذىبي ،كىك الصكاب اكجابر بف يزيد بف رفاعة" فجعميما كاحدن 
 ،كر فيػو جػرحذٍ كلػـ ييػ ،ركل عنػو اثنػاف :حسػاف بػف مخػارؽ الكػكفي قاؿ الباحث: .في الكتب السػتة

 أم مجيكؿ الحاؿ.  ،كبقي مستكر ،فارتفعت عنو جيالة العيف ،كال تعديؿ

                                                

 . 9/41( المجمكع شرح الميذب: (1
 .402/6966/ 12( مسند أبي يعمى المكصمي: (2
 .139/1912/ 4( مسند إسحاؽ بف راىكيو: (3
 .326/749/ 23( المعجـ الكبير لمطبراني: (4
 .233/1391/ 4( صحيح ابف حباف: (5
 .163/ 4( ثقات ابف حباف: (6
 . 223/ 6( ثقات ابف حباف: (7
 .33/ 3( التاريخ الكبير: (8
 .623/ 1( الكنى كاألسماء لئلماـ مسمـ: (9

 .235/ 3( الجرح كالتعديؿ: (10
 .338/ 3تب الستة: ( الثقات ممف لـ يقع في الك(11
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كقػػػد ركل البخػػػارم فػػػي  ،لجيالػػػة حسػػػاف بػػػف المخػػػارؽ ؛إسػػػناد الحػػػديث ضػػػعيؼ درجػػػة الحػػػديث:
ػػؿً  عػػف ابػػف مسػػعكد مكقكفػػان فػػي بىػػابً  ،بمثمػػو معمقػػان  (1)صػػحيحو ٍمػػكىاًء كىالعىسى قىػػاؿى  ،شىػػرىاًب الحى ثػػـ قػػاؿ: كى

، ًفػي السَّػكىًر:  ـٍ "اٍبفي مىٍسعيكدو مىػٍيكي ـى عى ػرَّ ػا حى ـٍ ًفيمى ـٍ يىٍجعىػٍؿ ًشػفىاءىكي كلػو شػاىد مػف حػديث أبػي  ،"ًإفَّ المَّػوى لىػ
"أخػػرج الحػػافظ أبػػك بكػػر الخطيػػب فػػي  :(2)فقػػاؿ ،ذكػػره ابػػف الممقػػف فػػي البػػدر المنيػػر ،ىريػػرة مرفػػكع

 ًإف اهللى "عػف أبػي ىريػرة رفعػو:  ،مػف حػديث محمػد بػف سػيريف "الممتمس في إيضاح الممتبس"كتاب 
مػف تػػداكل ًبحػرىاـ اهلل لػـ يكػف لىػػوي  أنػزؿ الػدَّاء، كىأنػزؿ الشٍّػػفىاء فىمػف تػداكل بحػبلؿ اهلل كىػػافى لىػوي ًشػفىاء، كى

              .   "ًفيًو ًشفىاء
ةى (: 119) رقـ حديث يٍّصى ـى -اٍستىٍأذىفى رىسيكًؿ المًَّو أىنَّوي " ،عىٍف ميحى ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّى المَّػوي عى ػًفػي إً  -صى  ةً ر اجى

ٍنيىػا اـً فىنىيىاهي عى جَّ ٍؿ يىٍسػأىليوي  ،اٍلحى ـٍ يىػزى تَّػى قىػاؿى  ،فىمىػ ؾ :حى كىاهي : "(3)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."أىٍعًمٍفػوي نىكىاًضػحى رى
د ،مىاًلؾه  وٍ  ،التٍّْرًمًذمُّ كى  ،كىأىبيك دىاكي ةً  ،كىاٍبفي مىاجى ًحيحى ـٍ الصَّ ـٍ ًبأىسىاًنيًدًى ٍيريىي  ".كىغى

اًرثىةى،  :(4): قاؿ اإلماـ مالؾنص الحديث ًد بىًني حى ، أىحى اًرمٍّ ةى اأٍلىٍنصى يٍّصى ًف اٍبًف ميحى ، عى ًف اٍبًف ًشيىابو عى
ػػ-أىنَّػػوي اٍسػػتىٍأذىفى رىسيػػكؿى المَّػػًو  سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ٍؿ يىٍسػػأىليوي  -مَّـى صى ـٍ يىػػزى ٍنيىػػا فىمىػػ ، فىنىيىػػاهي عى ػػاـً جَّ ػػارىًة اٍلحى ًفػػي ًإجى

 : تَّى قىاؿى يىٍستىٍأًذنيوي حى ؾى »كى احى ".« اٍعًمٍفوي نيضَّ ًقيقىؾى  يىٍعًني رى
ػػةى  يّْصى كمػػف ىػػك صػػاحب  ؟كعػػف مػػف ركاه ؟مػػف ىػػك :قػػاؿ الباحػػث: اختمػػؼ فػػي ابػػف ميحى

 ه: فركم ىذا الحديث عمى عدة كجك  ؟القصة
ػػةى  ،عػػف الزىػػرم ،اَلكؿ: يركيػػو سػػفياف بػػف عييينػػة يّْصى أٌف  عػػف أبيػػو ،عػػف حػػراـ بػػف سػػعد بػػف ميحى

ةى سأؿ النبي  يٍّصى  (5)عػف الشػافعي ،عػف كسػب الحجػاـ... ركاه المزنػي -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ميحى
حػراـ  عػف ،عػف الزىػرم ،قػاؿ: أنػا سػفياف (6)عػف الشػافعي ،كركاه أيضان الربيع بف سػميماف ،عنو بو

ػػةى سػػأؿ النبػػي  يٍّصى ػػةى أٌف ميحى يٍّصى كركاه  ،لػػـ يػػذكر عػػف أبيػػو -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-بػػف سػػعد بػػف ميحى
                  كركاه ابػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي شػػػػػػػػيبة  ،عنػػػػػػػػو بمثػػػػػػػػؿ ركايػػػػػػػػة الربيػػػػػػػػع عػػػػػػػػف الشػػػػػػػػافعي (7)أحمػػػػػػػػد فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػنده

                                                

(، كقػػاؿ فػػي التمخػػيص: "كقػػد 29/ 5. كقػػد كصػػمو ابػػف حجػػر فػػي تغميػػؽ التعميػػؽ )110/ 7( صػػحيح البخػػارم: (1
  (، كأخرجػػو ابػػف أبػػي141/ 4أكردتػػو فػػي تغميػػؽ التعميػػؽ مػػف طػػرؽ إليػػو صػػحيحة" )التمخػػيص الحبيػػر ط قرطبػػة: 

ػك  شيبة  ٍف مىٍنصي ، عى ًريره دَّثىنىا جى ، في مصنفو، فقاؿ: حى ، فىنيًعػتى لىػوي السَّػكىري ػٍفري ػابىوي الص  ػبلن أىصى ، أىفَّ رىجي ػٍف أىبًػي كىائًػؿو ، عى رو
". مصنؼ ابف أ ـٍ مىٍيكي ـى عى رٍّ ـٍ ًفيمىا حي ـٍ يىٍجعىٍؿ ًشفىاءىكي : "ًإفَّ المَّوى لى ، فىقىاؿى ٍف ذىًلؾى ٍبدى المًَّو عى  (. 38/ 5بي شيبة )فىسىأىؿى عى

  .713/ 8( البدر المنير: (2
 . 9/60( المجمكع شرح الميذب: (3
 .974/28/ 2( مكطأ مالؾ ت عبد الباقي: (4
 .289/273( السنف المأثكرة لمشافعي: (5
 .566/19506/ 9( السنف الكبرل لمبييقي: (6
 .100/23693/ 39( مسند أحمد: (7
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ػةى  ،عف الزىرم ،عنو (1)في مصنفو يٍّصى صػمى اهلل -ؿ النبػي أٌف أبػاه سػأ ،عف حراـ بػف سػعد بػف ميحى
ػػػػةى  -عميػػػػو كسػػػػمـ يٍّصى كبػػػػيف أف  ،كأخرجػػػػو  الحميػػػػدل فػػػػي مسػػػػنده ،فجعمػػػػو مػػػػف مسػػػػند سػػػػعد بػػػػف ميحى

قػػاؿ -حػػراـ بػػف سػػعد  أفَّ  ،ثنا الزىػػرمحػػد ،ثنا سػػفيافحػػد: "(2)فقػػاؿ ،االضػػطراب فيػػو مػػف ابػػف عيينػػة
ػةى سػأؿ النبػ -سفياف: ىذا الػذم ال شػؾ فيػو، كأراه قػد ذكػر عػف أبيػو يٍّصى صػمى اهلل عميػو -ي أٌف ميحى

 ...". -كسمـ
كمٌرة لـ يذكره، كالحديث ركاه  ،عف أبيو هفمٌرة ذكر  ،كقد اضطرب سفياف في ىذا الحديث 

 كاختمفكا عميو، منيـ:  ،غير سفياف ،جماعة عف الزىرم
ػةى  ،عف الزىرم ،مىٍعمىر بف راشد - 1 يٍّصى صػمى اهلل -أٌنػو سػأؿ النبػي  ،عػف أبيػو ،عف حػراـ بػف ميحى

ػػٍف  ،مػػف طريقػػو (3)أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده ،-سػػمـعميػػو ك  ػػةى، عى يٍّصى ػػرىاـً ٍبػػًف ميحى ػػٍف حى ، عى ػػًف الز ٍىػػًرمٍّ عى
ػمَّـى -أىًبيًو، أىنَّوي سىأىؿى النَّبًػيَّ  سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى مىٍيػوً  -صى ػادى عى ؟ فىنىيىػاهي فىأىعى ػاـً جَّ ػٍف كىٍسػًب اٍلحى فىنىيىػاهي فىػذىكىرى  ،عى

ًتًو فىقى  اجى : ًمٍف حى ًقيقىؾى "اؿى ؾى كىأىٍطًعٍموي رى  . "اٍعًمٍؼ نىاًضحى
ػةى  ،عػف الزىػرم ،عبد الرحمف بػف خالػد بػف مسػافر الفيمػي - 2 يٍّصى  ،عػف حػراـ بػف سػعد بػف ميحى

ػػةى  يٍّصى ػػًف اٍبػػًف  ،عنػػو ،مػػف طريػػؽ الميػػث بػػف سػػعد (4)أخرجػػو الطحػػاكم فػػي معػػاني اآلثػػار ،عػػف ميحى عى
ػػٍعًد ٍبػػفً  ،ًشػػيىابو  ػػرىاـً ٍبػػًف سى ػػٍف حى ػػةى  عى يٍّصى ػػةى  ،ميحى يٍّصى ػػًف اٍلميحى اًرثىػػةى -عى ػػؿو ًمػػٍف بىنًػػي حى أىنَّػػوي قىػػٍد كىػػافى لىػػوي  ،رىجي
اـه  جَّ ؿً  ،حى ـي الرَّجي ةى  :كىاٍس يٍّصى مَّـى -سىأىؿى رىسيكؿى اهلًل  -اٍلميحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .-صى

ةى  ،عف الزىرم ،الميث بف سعد - 3 يٍّصى صمى اهلل عميو  -رسكؿ اهلل  أٌف أباه استأذف ،عف ابف ميحى
بػف ابػف شػياب، عػف اعػف  ،عنػو ،مف طريؽ ابف مكىب (5)أخرجو ابف حباف في صحيحو ،-كسمـ

ةى  يٍّصى مَّـى -أىفَّ أىبىاهي اٍستىٍأذىفى رىسيكؿى المًَّو  ،ميحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى .   -صى اـً جَّ رىاًج اٍلحى  ًفي خى
ػةى عف حػرا ،عف الزىرم ،ابف أبي ذئب - 4 يٍّصى أٌنػو سػأؿ رسػكؿ اهلل  ،عػف أبيػو ،ـ بػف سػعد بػف ميحى
ػػًف  ،عنػػو ،مػػف طريػػؽ شػػبابة بػػف سػػكار (6)أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو ،-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ- عى

ػػأىؿى النَّبًػػيَّ  ػػٍف أىًبيػػًو، أىنَّػػوي سى ػػةى، عى يٍّصى ػػرىاـً ٍبػػًف ميحى ػػٍف حى ، عى ػػمَّـى -الز ٍىػػًرمٍّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػ-صى ٍف كىٍسػػًب ، عى
 : ةى، فىقىاؿى اجى ٍنوي، فىذىكىرى لىوي اٍلحى ، فىنىيىاهي عى اـً جَّ ؾى "اٍلحى  ."اٍعًمٍفوي نىكىاًضحى

                                                

 . 354/20981/ 4( مصنؼ ابف أبي شيبة: (1
 . 127/902/ 2( مسند الحميدم: (2
 . 102/23696/ 39د: ( مسند أحم(3
 .131/6049/ 4( شرح معاني اآلثار: (4
 .557/5154/ 11( صحيح ابف حباف: (5
 . 732/2166/ 2( سنف ابف ماجو: (6
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مٍَّد بف إسحاؽ المدني - 5 ػةى بػف مسػعكد ،عف الزىرم ،ميحى يٍّصى عػف  ،عف حراـ بػف سػاعدة بػف ميحى
ةى  ،أبيو يٍّصى ػٍف  ،نػوع ،عػف يزيػد بػف ىػاركف (1)أخرجو أحمد في مسنده ،عف جده ميحى ، عى ػًف الز ٍىػًرمٍّ عى

اـه، ييقىاؿي لىوي: أىبيك طىيٍّبىةى... جَّ ـه حى : كىافى لىوي غيبلى ، قىاؿى ةى ٍبًف مىٍسعيكدو يٍّصى رىاـً ٍبًف سىاًعدىةى ٍبًف ميحى  حى
مػف  (2)أخرجػو ابػف أبػي عاصػـ فػي اآلحػاد كالمثػاني ،عػف الزىػرم ،زىٍمعىة بف صػالح اليمػاني - 6

ػػٍف  ،عنػػو ،مطريػػؽ أبػػي عػػامر العقػػد ، عى ػػاًرمٍّ ػػةى اأٍلىٍنصى يٍّصى ػػٍعًد ٍبػػًف ميحى ػػرىاـً ٍبػػًف سى ػػٍف حى ، عى ػػًف الز ٍىػػًرمٍّ عى
دًٍّه،  مَّـى -أىنَّوي اٍستىٍأذىفى النًَّبيَّ "أىًبيًو، عىٍف جى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ... -صى اـً جَّ رىاًج اٍلحى  ًفي خى

بَّػاد( - 7 ػةى األنصػارم ،رمعػف الزىػ ،عبد الرحمف بف إسحاؽ القرشػي )عى يٍّصى  ،عػف حػراـ بػف ميحى
أخرجػػػو أبػػػك بكػػػر الشػػػافعي فػػػي  ،-صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-أٌنػػػو أخبػػػره أٌف أبػػػاه اسػػػتأذف رسػػػكؿ اهلل 

ػاًرمٍّ  ،عنو ،مف طريؽ إبراىيـ بف طيماف (3)الغبلنيات ػةى اأٍلىٍنصى يٍّصى ػرىاـً ٍبػًف ميحى ػٍف حى ، عى ًف الز ٍىًرمٍّ  ،عى
مَّـى -اٍستىٍأذىفى رىسيكؿى المًَّو  أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىنَّوي  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ...  -صى اـً جَّ  ًفي اٍلحى

ةى األنصارم  .عف الزىرم ،مالؾ - 8 يٍّصى -أٌنو استأذف رسكؿ اهلل  -أحد بني حارثة-عف ابف ميحى
ػةى  ،عػف الزىػرم ،عف مالؾ :ركاه األكثر -صمى اهلل عميو كسمـ يٍّصى يـ: عػف أبيػو، مػن ،عػف ابػف ميحى

ػًف  ،عنو (4)أخرجو أبك داكد في سننو ،عبد الل بف مسممة القعنبي ، عى ػًف اٍبػًف ًشػيىابو ، عى اًلػؾو عىٍف مى
ػػٍف أىًبيػػًو، أىنَّػػوي اٍسػػتىٍأذىفى رىسيػػكؿى المَّػػًو  ػػةى، عى يٍّصى ػػمَّـى -اٍبػػًف ميحى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ...  -صى ػػاـً جَّ ػػارىًة اٍلحى ًفػػي ًإجى

عف مالؾ بف أنس، عف ابف شياب،  ،عنو (5)أخرجو الترمذم في سننو ،كقتيبة بف سعيد التنكخي
فػي  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-، عػف أبيػو، أنػو اسػتأذف النبػي -أخػي بنػي حارثػة-عف ابف محيصة 
عػف يػكنس بػف  (6)أخرجو الطحاكم في معاني اآلثػار كعبد الل بف كىب المصرمإجارة الحجاـ... 
ػػا، ،عبػػد األعمػػى، عنػػو اًلكن ػػةى  أىفَّ مى يٍّصى ػػرىاـً ٍبػػًف ميحى ػػٍف حى ، عى ػػًف اٍبػػًف ًشػػيىابو الز ٍىػػًرمٍّ ػػًد بىنًػػي  -أىٍخبىػػرىهي عى أىحى

اًرثىةى  ٍف أىًبيًو ....  -حى ػةى  (7)في سننو كالشافعيعى يٍّصى ػًف اٍبػًف ميحى ، عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾو ػًد -عىٍف مى أىحى
اًرثىةى  ٍف أىًبيًو، أىنَّوي اٍستىٍأذىفى رى  ،-بىًني حى مَّـى -سيكؿى المًَّو عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ... -صى اـً جَّ ارىًة اٍلحى  ًفي ًإجى

ػة ،الثاني: يركيو أبك أىبيك عيفىٍيرو اَلنصػارم ٍثمى ػٍد بػف سػيؿ بػف أبػي حى مَّ ػةى ٍبػًف  ،عػف ميحى يٍّصى ػٍف ميحى عى
اًرمٍّ  ػاـه  ،مىٍسعيكدو اأٍلىٍنصى جَّ ـه حى -نىػاًفعه أىبيػك طىيٍّبىػةى، فىػاٍنطىمىؽى ًإلىػى رىسيػكًؿ المَّػًو  ييقىػاؿي لىػوي: ،أىنَّوي كىافى لىػوي غيػبلى
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :  -صى رىاًجًو، فىقىاؿى ٍبوي "يىٍسأىليوي عىٍف خى مىى رىسيكًؿ المَّػًو  "الى تىٍقرى مىٍيػًو -فىرىدَّدى عى ػمَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى : -كى ، كىاٍجعى "، فىقىاؿى مف طريؽ الميػث  (1)أخرجو أحمد في مسنده ،"ٍموي ًفي ًكٍرًشوً اٍعًمٍؼ ًبًو النَّاًضحى

 عف يزيد بف أبي حبيب بو.  ،بف سعد
مٍَّد بف أيكب ،الثالث: يركيو يحيى بف أبي كثير  :يقػاؿ لػو ، مف اَلنصار حٌدثػوأٌف رجالن  ،عف ميحى

فَّ أى  ،عػػف محمػػد بػػف أيػػكب ،مػػف طريػػؽ يحيػػي بػػف أبػػي كثيػػر (2)أخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده ،محيصػػة
ػمَّى  رىهي رىسيػكؿي المَّػًو صى اـه فىزىجى جَّ ـه حى ةي، كىافى لىوي غيبلى يٍّصى دَّثىوي ييقىاؿي لىوي: ميحى اًر حى مىٍيػًو رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى اهللي عى

 : : أىفىبلى أيٍطًعميوي يىتىامىى ًلي؟ قىػاؿى مَّـى عىٍف كىٍسًبًو، فىقىاؿى سى ػدَّؽي بًػًو؟ "الى "كى : أىفىػبلى أىتىصى :  قىػاؿى الى فىػرىخَّصى "قىػاؿى
وي   ."لىوي أىٍف يىٍعًمفىوي نىاًضحى

ػٍد بػف زيػاد ،عف ىشػاـ الدسػتكائي ،الرابع: يركيو السكف بف إسماعيؿ مَّ عػف محيصػة:  ،عػف ميحى
ػةى األنصػارم (3)أخرجو الطبرانػي فػي األكسػط يٍّصى قػاؿ: سػألت  ،مػف طريػؽ محمػد بػف زيػاد، عػف ميحى

ػػػ"ال"ف كسػػػب الحجػػػاـ آكمػػػو؟ قػػػاؿ: عػػػ -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-رسػػػكؿ اهلل  ا . قمػػػت: فأطعمػػػو أيتامن
 ، فرخص لو أف يعمفو ناضحو.  "ال"عندم؟ قاؿ: 

ةى بف مسػعكد الحػارثي -كسعيد ،ابف ساعدة :كيقاؿ-حراـ ىك ابف سعد تنبيو:  يٍّصى  :كيقػاؿ ،بف ميحى
ػةى : "قػاؿ عبػد الحػؽ اإلشػبيمي: ا(4)قػاؿ ابػف الممقػف .حراـ بف محيصة، ينسب إلى الجػد يٍّصى  :بػف ميحى

ػةى  يٍّصى ػةى صػحبة ،ىك حراـ بف سعد بف ميحى يٍّصى قمػت:  ،ينسػب تػارة إلػى جػده... كليسػت لسػعد بػف ميحى
ىػؿ ىػك  ،مف ىك الذم ركل عنو حراـ ،فاالختبلؼ الحاصؿ قاؿ الباحث: .بمى، لو كألبيو صحبة"

ػةى بػػف مسػعكد الحػػاكىػػك  ،فػالراجح أنػػو جػده ؟هك أـ أبػػ ؟جػده يٍّصى كقػد اتفػػؽ عمػػى  ،(5)رثيالصػػحابي ميحى
: لػػو كألبيػػو (6)فقػػاؿ أبػػك نعػػيـ ،فػػاختمؼ فػػي صػػحبتو ،كأمػػا ابنػػو سػػعد كالػػد حػػراـ ،صػػحبتو كركايتػػو

: "ال تصػح لػو صػحبة، كحديثػو فػي (8)كقػاؿ ابػف عبػد البػر ،عمػى ذلػؾ (7)كتبعو ابف األثير ،صحبة
لصحابة، كلـ أجػد لػو : "ذكره محمد بف إسماعيؿ في ا(9)قاؿ البغكمٌ ك  .كسب الحجاـ مرسؿ عندم"
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: "ركل ابف أبي شيبة، عف ابف عيينة، عف الزىرم، عف حراـ بف سعد، (1)قاؿ ابف حجرك  ،ا"حديثن 
ػةى سػأؿ النبػي  ،عف أبيو يٍّصى قػاؿ  .عػف كسػب الحٌجػاـ... الحػديث" -صػٌمى المَّػو عميػو كسػمـ-أف ميحى
ىػػػك  :فالمقصػػػكد ىنػػػا ،ينسػػػب لجػػػده ان كقػػػد عممنػػػا أف حرامػػػ ،كىػػػذا ال يثبػػػت صػػػحبة لسػػػعد الباحػػػث:
ةى  ،في التيذيب ابف حجر قاؿ ،محيصة يٍّصى عف سعد بف ميحى

صمى اهلل عميػو -: "ركل عف النبي (2)
أك  ،لػػو صػػحبة :: "قيػػؿ(3)كقػػاؿ فػػي التقريػػب ،كلػػو صػػحبة" ،كعػػف أبيػػو ،مرسػػؿ :يقػػاؿ -كآلػػو كسػػمـ

: "ذكػػػر (4)بقكلػػػو كقػػػاؿ أيضػػػان متعقبػػػان الحسػػػيني فػػػي إثبػػػات الصػػػحبة لسػػػعد ،كركايتػػػو مرسػػػمة" ،رؤيػػػة
انتيى. كأخطأ  ،ة الحٌجاـ، ركل عنو ابنو حراـز حديثو في إجا ،كقاؿ: لو صحبة ،الٌشريؼ الحسينيٌ 

ػػ ػػفػػي ذلػػؾ خطػػأ فاحشن عنػػد  ،اختمفػػت الركايػػة عػػف الزىػػرم فػػي جميػػع طػػرؽ الحػػديث :اا، فػػإف حرامن
ةى  :أحمد يٍّصى فعي حػراـ بػف سػعد بػف عنػد الٌشػاك  .ال ذكر لسعد في نسبو، كال في ركاية ،حراـ بف ميحى

ػػةى ال ركايػػة فيػػو لسػػعدو  يٍّصى ػػةى  قػػاؿ الباحػػث: ،"أصػػبلن  محٌيصػػة، عػػف ميحى يٍّصى الػػراجح أف سػػعد بػػف ميحى
قاؿ  ،الطريؽ المحفكظ كبؿ ى ،كحراـ ىك الذم يركم الحديث عف جده محيصة ،ليست لو صحبة

صة، عف أبيو، كقكؿ مف كغيره عف الزىرم، عف ابف محيٌ  ،: "ركاه مالؾ(5)محمد بف يحيي الٌذىميٌ 
ػةى سػػماع ،قػاؿ عػػف حػػراـ عػػف أبيػػو ىػك المحفػػكظ" يٍّصى كمػػا قػػاؿ ابػػف عبػػد  ،كلػػيس لحػػراـ مػػف جػػده ميحى

 البر. 
ػةى عػف جػده  ،كطريؽ مالؾ مرسمة ،ركاة اإلسناد ثقات درجة الحديث: يٍّصى ألف حراـ بف سعد بف ميحى
ةى مرسؿ يٍّصى  فيرتقي إلى الحسف لغيره.       ياتكقد ركم مف طرؽ أخرل مكصكلة كما بين ،ميحى

ػػٍف اٍلميًغيػػرىًة ٍبػػًف شيػػٍعبىةى (: 120) رقـ حديث ػػًمٍعتي رىسيػػكؿى المَّػػًو  ،عى : سى ػػمَّـى -قىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  -صى
" : كُّؿً  ،مىٍف اٍكتىكىليىقيكؿي كىاهي الترمذم بإسػناد : "(6)قاؿ اإلماـ النػككم ."أىٍك اٍستىٍرقىى فىقىٍد بىًرئى ًمٍف التَّكى رى
 ". حصحي

مَّدي ٍبفي بىشَّارو  :(7): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث دَّثىنىا ميحى ٍيػًدما  ،حى ًف ٍبػفي مى ٍبدي الػرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى  ،قىاؿى
ٍف أىًبيًو  قَّاًر ٍبًف الميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى، عى ، عىٍف عى اًىدو ، عىٍف ميجى كرو ، عىٍف مىٍنصي دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى  بمثمو. قىاؿى
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كأبػك داكد الطيالسػي  ،مف طريؽ ابف أبي نىًجيح ،بنحكه (1)أخرجو أحمد في مسندهتخريج الحديث: 
بػػف عبػػد  مػػف طريػػؽ جريػػر ،بنحػػكه (3)كالنسػػائي فػػي الكبػػرل ،مػػف طريػػؽ شػػعبة ،بنحػػكه (2)فػػي مسػػنده

 عف مجاىد بو.    ،منصكر( ،شعبة ،)ابف أبي نجيح ثبلثتيـ ،بف المعتمر عف منصكر ،الحميد
 ركاتو ثقات.              ،إسناد الحديث صحيح لذاتوالحديث: درجة 
ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو (: 121) رقـ حديث ٍف أىًبيوً  ،عىٍف عى دًٍّه " ،عى مىٍيػًو -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف جى مَّى المَّوي عى صى
ـى  مَّ سى ـٍ عىنّْي أىٍربىعى  ،أىٍرسىؿى عىتَّابى ٍبفى أىًسيدو إلىى أىٍىًؿ مىكَّةى  -كى اؿو  أىٍف أىٍبًمٍغيي أىنَّوي ًلى يىٍصميحي شىػٍرطىاًف  :ًخصى

سىمىؼه  ،ًفي بىٍيعو  ـٍ تىٍمًمؾٍ  ،كىًلى بىٍيعه كى ـٍ تىٍضمىفٍ  ،كىًلى تىًبٍع مىا لى كىاهي : "(4)قاؿ اإلماـ النككم ."كىًلى ًرٍبحي مىا لى رى
ةو  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،التٍّْرًمًذمُّ  ًحيحى ٍو ًبأىسىاًنيدى صى  ".  كىاٍبفي مىاجى

ًنيػػعو : (5): قػػاؿ اإلمػػاـ الترمػػذميثنػػص الحػػد ػػدي ٍبػػفي مى ػػدَّثىنىا أىٍحمى ـى  ،حى اًعيؿي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ػػدَّثىنىا ًإٍسػػمى : حى  ،قىػػاؿى
ٍبػ تَّػى ذىكىػرى عى ػٍف أىًبيػًو، حى ػدَّثىًني أىًبػي، عى : حى ، قىػاؿى ك ٍبفي شيػعىٍيبو دَّثىنىا عىٍمري : حى دَّثىنىا أىي كبي قىاؿى : حى دى قىاؿى

ك أىفَّ رىسيكؿى المًَّو المًَّو ٍبفى عىمٍ  مَّـى -رو سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :  -صى بىٍيػعه، كىًلى شىػٍرطىاًف "قىػاؿى ػمىؼه كى ًلى يىًحؿُّ سى
ـٍ ييٍضمىٍف، كىًلى بىٍيعي مىا لىٍيسى ًعٍندىؾى  ، كىًلى ًرٍبحي مىا لى  ."ًفي بىٍيعو

ػمػف طريػؽ أيػكب ال ،بمثمػو (6)أخرجو أبػك داكد فػي سػننوتخريج الحديث:  كأحمػد فػي  ،يانً يى تى خٍ سى
 كبلىما عف عمرك بف شعيب بو.   ،عثمافالضحاؾ بف مف طريؽ  ،بمثمو (7)مسنده

-، بػف شػعيب كالػد عمػرك ،بف العػاص بف عمرك بف عبد الل بف محمد ركاة اإلسناد: شعيب
كىػػك  ،بػػف عمػػرك عبػػد اهلل ،كلػػو سػػماع مػػف جػػده -كقػػد ينسػػب إلػػى جػػده عمػػى خػػبلؼ فػػي ذلػػؾ

إنما تكممكا  ،جرحان كتعديبلن  ،لـ يتعرض العمماء لرتبة شعيب بف عمرك قاؿ الباحث: .(8)ثابت عنو
  كىك صدكؽ. ،في سماعو مف جده عبد اهلل بف عمرك الصحابي

                                                

 .140/18200/ 30( مسند أحمد: (1
 .74/732/ 2( مسند أبي داكد الطيالسي: (2
 .97/7561/ 7( السنف الكبرل لمنسائي: (3
 . 9/263( المجمكع شرح الميذب: (4
 .527/1234/ 3سنف الترمذم: ( (5
 . 283/3504/ 3( سنف أبي داكد: (6
 . 203/6628/ 11( مسند أحمد: (7
اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاص ،كالػػد عمػػرك، الخػػبلؼ فيػػو مشػػيكر: ىػػؿ  ( قػػاؿ العبلئػػي: "شػػعيب بػػف محمػػد بػػف عبػػد8)

رضػػي اهلل -اهلل بػػف عمػػرك، كمػػف ابػػف عمػػر، كابػػف عبػػاس  حديثػػو مرسػػؿ أـ ال؟ كاألصػػح: أنػػو سػػمع مػػف جػػده عبػػد
بػػف شػػعيب، عػػف أبيػػو، عػػف جػػده، عائػػد إلػػى شػػعيب، ال إلػػى . كالضػػمير المتصػػؿ بجػػده، فػػي قػػكليـ: عمػػرك -عػػنيـ

اهلل بف عمرك. كشعيب صػغير فكفمػو جػده كسػمع منػو كثيػرنا"،  عمرك... كمحمد كالد شعيب مات في حياة أبيو عبد
  كقاؿ المزم بعد ما ذكر قصػةن فييػا ثبػكت سػماع شػعيب مػف جػده عبػد اهلل بػف عمػرك: "ىػذا إسػناد صػحيح، كفيػو



 

 

230 

أبػك عبػد اهلل،  :كيقػاؿ ،، أبك إبراىيـبف العاص بف عمرك بف عبد الل بف محمد بف شعيب عمرك
: (3)كقػػاؿ النسػػائي فػػي مكضػػعو آخػػر ،: "ثقػػة"(2)ئي، كالنسػػا(1)العجمػػيقػػاؿ ، (ىػػػ 118ت )المػػدنى، 

 :مثػػؿ ،ركل عنػػو الػػذيف نظػػركا فػػي الرجػػاؿ ،ثقػػة: "(4)كقػػاؿ أحمػػد بػػف سػػعيد الػػدارمي ،لػػيس بػػو بػػأس
كعبد اهلل بف  ،كسمع أبكه مف عبد اهلل بف عمرك ،كاحتج أصحابنا بحديثو ،كالحكـ ،كالزىرم ،أيكب
 ؟بف معػيف عنػواسألت : "(6)كقاؿ أبك حاتـ ،" ثقة" :(5)كقاؿ ابف معيف"، كعبد اهلل بف عباس ،عمر

:" يكتػػػػب حديثػػػػو"، كقػػػػاؿ (7)قػػػػاؿ ابػػػػف معػػػػيفك  ،"ركل عنػػػػو األئمػػػػة فيػػػػو؟ مػػػػا أقػػػػكؿ :كقػػػػاؿ ،فغضػػػػب
ا ىػك عمػرك بػف شػعيب بػف محمػد بػف عبػد اهلل  ،(9):" إذا حدث عف أبيو عف جده فيك كتاب(8)أيضن

أك نحػػك ىػػذا مػػف  ،ىػػا ىنػػا جػػاء ضػػعفو فمػػف ،عػػف جػػدم ،أبػػي :كىػػك يقػػكؿ ،بػػف عمػػرك بػػف العػػاص
ذا حدث عف سعيد بف المسيب ،الكبلـ أك  ،فيك ثقة عػف ىػؤالء ،أك عركة ،أك سميماف بف يسار ،كا 

سػحاؽ بػف  ،كعمػي بػف المػديني ،رأيػت أحمػد بػف حنبػؿ:"(10)كقػاؿ البخػارم ،الكػبلـ" قريب مف ىذا كا 
مػػا  ،عػف جػػده ،عػف أبيػػو ،شػػعيب كعامػػة أصػحابنا يحتجػػكف بحػديث عمػػرك بػف ،كأبػػا عبيػد ،وكيىػراىي 

إذا كػاف الػراكم عػف  :"(11)كقاؿ إسػحاؽ بػف راىكيػو ،؟"ف الناس بعدىـمى ... تركو أحد مف المسمميف
يحيػػى كقػػاؿ  ،"عػػف بػػف عمػػر ،عػػف نػػافع ،عػػف جػػده ثقػػة فيػػك كػػأيكب ،عػػف أبيػػو ،عمػػرك بػػف شػػعيب

                                                                                                                                       

يبنا سمع مف جده عبد اهلل بف عمرك، كمف ابف عباس، كمػف ابػف عمػر، كىكػذا قػاؿ غيػر كاحػد: التصريح بأف شع 
أف شعيبنا يركم عف جده عبد اهلل، كلـ يذكر أحد منيـ: أنو يػركم عػف أبيػو محمػد، كلػـ يػذكر أحػد لمحمػد بػف عبػد 

بػف شػعيب، عػف أبيػو، عػف اهلل، كالد شعيب ىذا ترجمة إال القميؿ مف المصنفيف، فدؿ ذلػؾ عمػى أف حػديث عمػرك 
جػده، صػػحيح متصػػؿ، إذا صػػح اإلسػناد إليػػو، كأف مػػف ادعػػى فيػو خػػبلؼ ذلػػؾ، فػػدعكاه مػردكدة، حتػػى يػػأتي عمييػػا 

 (. 12/535، تيذيب الكماؿ: 196بدليؿ صحيح يعارض ما ذكرناه، كاهلل أعمـ". )جامع التحصيؿ: 
 .  2/177( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: 1)
 .22/72 ( تيذيب الكماؿ:2)
 .22/72( تيذيب الكماؿ: 3)
 .73-22/72( تيذيب الكماؿ: 4)
 .22/70( تيذيب الكماؿ: 5)
 . 6/238( الجرح كالتعديؿ: 6)
 .22/70( تيذيب الكماؿ: 7)
 .4/462ركاية الدكرم:  –( تاريخ ابف معيف8)
)انظػػر: سػػير أعػػبلـ  ( يقصػػد بالكتػػاب: كتػػاب عبػػد اهلل بػػف عمػػرك بػػف العػػاص، المسػػمى: "الصػػحيفة الصػػادقة".9)

 (. 5/176النببلء لمذىبي 
 .22/69( تيذيب الكماؿ: 10)
 .22/72( تيذيب الكماؿ: 11)



 

 

232 

كقػاؿ ىػي"، حديثػو عنػدنا كا :"(2)كقػاؿ أيضػان  ،"يحتج بػو ،فيك ثقة ،إذا ركل عنو الثقات: "(1)القطاف
 .عمرك بف شعيب سمع مف أبيو شيئنا؟ قاؿ يقكؿ: حدثني أبػي: قمت ألحمد بف حنبؿ: "الجكزجاني

"مػػا أعمػػـ  :(3)أحمػد كقػػاؿ ،أراه قػػد سػمع منػػو" ،قمػت: فػػأبكه سػمع مػػف عبػػد اهلل بػف عمػػرك؟ قػػاؿ: نعػـ
 ،بحػديث عمػرك بػف شػعيبعف جده، قيؿ لو: ييحتج  ،عف أبيو ،أحدنا ترؾ حديث عمرك بف شعيب

"سئؿ أبك عبد اهلل: عف عمػرك بػف  :(4)كقاؿ أبك بكر األثـر ،ما كاف عف غير أبيو؟ قاؿ: ال أدرم"
شػػعيب؟ فقػػاؿ: أنػػا أكتػػب حديثػػو، كربمػػا احتججنػػا بػػو، كربمػػا كجػػس فػػي القمػػب منػػو شػػيء، كمالػػؾ 

عمػػػرك بػػػف  :"أصػػػحاب الحػػػديث إذا شػػػاؤكا احتجػػػكا بحػػػديث(5)كقػػػاؿ أحمػػػد ،يػػػركم عػػػف رجػػػؿ عنػػػو"
ذا شػػاؤكا تركػكه ،عػف جػده ،عػف أبيػػو ،شػعيب  ،يكتػب حديثػػو ،"لػيس بقػػكم :(7)حػاتـ ككقػاؿ أبػػ ،"(6)كا 

نمػػا أنكػػركا عميػػو كثػػرة  ،ركل عنػػو الثقػػات :"(8)كقػػاؿ أبػػك زرعػػة ،كمػػا ركل عنػػو الثقػػات فيػػذاكر بػػو" كا 
كما  ،نده فركاىاكأخذ صحيفة كانت ع ،إنما سمع أحاديث يسيرة :كقالكا ،عف جده ،ركايتو عف أبيو

كعامػػة ىػذه المنػاكير التػػي  ،مػف المنكػر ،عػف جػػده ،ممػا ركل عػف غيػػر أبيػو ،أقػؿ مػا نصػيب عنػػو
كىػػك ثقػة فػػي نفسػو إنمػػا  ،(9)كالضػعفاء ،بػف لييعػػةاك  ،تػركل عنػو إنمػػا ىػي عػػف المثنػى بػػف الصػباح

 ؟يبسػػئؿ أبػػك زرعػػة عػػف عمػػرك بػػف شػػع :"(10)كقػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ ،"تكمػػـ فيػػو بسػػبب كتػػاب عنػػده
كاف :"(11)كقاؿ سفياف بف عيينة ،"بسبب كتاب عنده ؛إنما تكمـ فيو ،مكي كأنو ثقة في نفسو :فقاؿ

 ،لو أشياء مناكير: "(12)"، كقاؿ أحمدككاف حديثو عند الناس فيو شيء ،عف جده ،يحدث عف أبيو
نمػػا يكتػػب حديثػػو ؿ ألبػػي قيػػ: "(13)كقػػاؿ أبػػك عبيػػد اآلجػػرم"، فأمػػا أف يكػػكف حجػػة فػػبل ،يعتبػػر بػػو ،كا 

                                                

 .22/67( تيذيب الكماؿ: 1)
 .22/68، تيذيب الكماؿ:  6/238( الجرح كالتعديؿ: 2)
 .231( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد:3)
 .6/238( الجرح كالتعديؿ: 4)
 . 230أحمد:  ( سؤاالت أبي داكد لئلماـ5)
( عٌمؽ الذىبي عمى ىذه الركاية بقكلو: "ىذا محمكؿ عمى أنيـ يترددكف فػي االحتجػاج بػو، ال أنيػـ يفعمػكف ذلػؾ 6)

 (.5/168عمى التشيي".) سير أعبلـ النببلء لمذىبي 
 .6/238( الجرح كالتعديؿ: 7)
 ( المصدر السابؽ نفسو. 8)
ا-بأنو يأتي الثقات عنو  ( كتعٌقب الذىبي  كبلـى أبي زرعة األخير:9) بما يينكر. )انظر: سير أعػبلـ النػببلء  -أيضن

 (.5/169لمذىبي 
 .6/238( الجرح كالتعديؿ: 10)
 .6/238( الجرح كالتعديؿ: 11)
 .3/991( الضعفاء لمعقيمي: 12)
 .72-22/71( تيذيب الكماؿ: 13)
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كقػد فصػؿ  ،"كال نصػؼ حجػة ،ال: قػاؿ ؟حجة عندؾ ،عف جده ،عف أبيو ،عمرك بف شعيب :داكد
ا، ككثقػػػو الجميػػػكر، عمػػػرك بػػػف شػػػعيب ضػػػعفو نػػػاس مطمقنػػػ: "(1)فػػػي أمػػػره الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر فقػػػاؿ

عػف جػده حسػب، كمػف ضػعفو مطمقػا فمحمػكؿ عمػى ركايتػو  ركايتو عػف أبيػو، في كضعؼ بعضيـ
 يالصحيفة بمفظ: عف، فإذا قاؿ: حدثن يأما ركايتو عف أبيو فربما دلس ما فف ،عف جده ،عف أبيو

زرعػة المتقػدـ، كأمػا ركايػة أبيػو عػف جػده فإنمػػا  يصػحتيا كمػا يقتضػيو كػبلـ أبػ يأبػى، فػبل ريػب فػ
يعنػى بيػػا الجػد األعمػػى عبػػد اهلل بػف عمػػرك ال محمػد بػػف عبػػد اهلل، كقػد صػػرح شػعيب بسػػماعو مػػف 

 ،"كىػذه قطعػة مػف جممػة أحاديػث صػح سػماعو منػو" كذكػر أحاديػث ثػـ قػاؿ:أمػاكف، ك  يعبد اهلل فػ
أـ سػػمع  ؟، لكػػف ىػػؿ سػػمع منػػو جميػػع مػػا ركل عنػػو(2)عبػػد اهلل بػػف عمػػرك :تصػػرح بػػأف الجػػد ىػػك

كأمػا اشػتراط  ،، كىػك الجػامع الخػتبلؼ األقػكاؿ فيػومأظيػر عنػد ي:الثان صحيفة؟ يكالباق ،بعضيا
قػاؿ  ".جميػع الػركاة ال يخػتص بػو عمػرك يذا الشرط معتبر فعنو ثقة، في مبعضيـ أف يككف الراك 

 ،كاعتبػار تحممػو كجػادة صػحيحة ،، كلكف مع صحة كتابػو(3)ىك صدكؽ، صحيح الكتاب الباحث:
 ؛لػدل الحفػاظ عػف رتبػة مطمػؽ االحتجػاج ،عػف جػده وعػف أبيػ ،فقد انحٌط حديث عمرك بػف شػعيب

يػدخميا التصػحيؼ، حيػث أف الصػحؼ فػي ذاؾ  مف أجؿ الكجادة، ألف الركاية بالكجادة بػبل سػماع
كال منقكطػػة، بخػػبلؼ األخػػذ مػف أفػػكاه الرجػػاؿ، كقػد تكػػكف المنػػاكير التػػي  ،العصػر لػػـ تكػػف مشػككلة

 راجعة إلى ىذا السبب، كاهلل أعمـ.  أنكرىا بعض األئمة عميو؛
سػحاؽ كقػد صػحح اإلمػاـ إ ،صػدكقاف كأبػكه ،عمرك بف شعيبك  ،ركاة اإلسناد ثقاتدرجة الحديث: 

إذا كػػاف الػػذم يحػػدث عػػف عمػػرك بػػف  عػػف جػػده ،عػػف أبيػػو ،حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيب وبػػف راىكيػػ
: "سمعت أبا الكليد حساف بف محمد الفقيو، يقػكؿ: سػمعت الحسػف (4)حيث قاؿ الحاكـ ،شعيب ثقة

، يقػكؿ: إذا كػاف الػراكم عػف -وابػف راىكيػ-بف سفياف، يقكؿ: سمعت إسحاؽ بف إبراىيـ الحنظمػي 
فبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ  قػػاؿ الباحػػث: .عيب ثقػػة، فيػػك كػػأيكب، عػػف نػػافع، عػػف ابػػف عمػػر"عمػػرك بػػف شػػ

الػػذم مػػف  ،أكضػػح أف ىػػذا اإلسػػناد قػػد تػػكفر فيػػو شػػرط الضػػبط وألف ابػػف راىكيػػ ؛فاإلسػػناد صػػحيح
كالحفظ أقكل  ،ألنيا صحيفة ؛عف جده ،عف أبيو ،أجمو أنزؿ العمماء رتبة حديث عمرك بف شعيب

                  فيك صحيح لذاتو.   ،أيكب السختياني كىك إماـ ثقة :كالراكم عنو ،أعمـ كاهلل ،كما قالكا ،منيا
ٍبًد المًَّو بف عمرك بف العاص(: 122) رقـ حديث ػمَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،عىٍف عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -صى

ٍيشنا" يّْزى جى لىٍيسى ًعٍندىنىا - ،أىمىرىهي أىٍف ييجى ٍبدي المًَّو: كى مىٍيػًو -فىأىمىرىهي النًَّبيُّ  :قىاؿى  ،-ظىٍيره قىاؿى عى مَّى المَّوي عى صى

                                                

 .8/51( تيذيب التيذيب: 1)
 .174-5/170( كانظر لؤلىمية : سير أعبلـ النببلء: 2)
 .315( انظر: مقدمة ابف الصبلح: 3)

  .186/ 1( مستدرؾ الحاكـ: (4
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ـى  مَّ سى دُّؽً  ،أىٍف يىٍبتىاعى ظىٍيرنا -كى كًج التَّصى ري ٍبدي المًَّو اٍلبىًعيػرى  ،إلىى خي ٍيفً  ،فىاٍبتىاعى عى ًبػاٍَلىٍبًعرىةً  ،ًبػاٍلبىًعيرى إلىػى  ،كى
ػػدُّؽً  كًج التَّصى ػػري ػػمَّ -ًبػػػأىٍمًر رىسيػػكًؿ المَّػػػًو  ،خي ـى صى ػػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ركاه : "(1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػػككم ."-ى المَّػػػوي عى

ًحيحو   ".   الدَّارىقيٍطًنٌي ًبًإٍسنىادو صى
ٍبػًد اأٍلىٍعمىػىحدث ،ثنا أىبيك بىٍكرو النٍَّيسىابيكًرم  حد: (2): قاؿ اإلماـ الدارقطنينص الحديث  ،نا ييكنيسي ٍبفي عى

ػػ ،نا اٍبػػفي كىٍىػػبو حػػدث نًػػي اٍبػػفي جي ٍيجو أىٍخبىرى ك ٍبػػفى شيػػعىٍيبو أىٍخبىػػرىهي  ،رى ٍمػػرى ػػٍف أىًبيػػوً  ،أىفَّ عى ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف  ،عى ػػٍف عى عى
 بمثمو. عىٍمًرك 

عف عبد اهلل بف  ،شيٍ رى مف طريؽ عمرك بف حي  ،بمثمو (3)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 
 عمرك. 
ػػرٍ يي امى كالرَّ   قػػاؿ: كتػػب إلػػي ابػػف  ،ف لييعػػةمػػف طريػػؽ ابػػ ،بمثمػػو ،(4)م فػػي المحػػدث الفاصػػؿزً مي
 يخبر عف عمرك بف شعيب، عف أبيو، عف جده.   ،جريج

  .سبؽ كما ،صدكقاف :ركاة اإلسناد: عمرك كأبيو شعيب بف محمد بف عبد الل بف عمرك
كقػػد صػػرح  (5)كلكنػػو يػػدلس مػػف الثالثػػة ،ثقػػة إمػػاـ ،األمػػكمعبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد العزيػػز بػػف جػػريج 

 .بالسماع
كعمػػرك بػػف شػػعيب ركل  ،كأبيػػو صػػدكقاف ،عمػػرك بػػف شػػعيبك  ،كاة اإلسػػناد ثقػػاتر درجػػة الحػػديث: 

عػػف  ،حػػديث عمػػرك بػػف شػػعيبتصػػحيحو ل وكنقمنػػا عػػف ابػػف راىكيػػ ،ابػػف جػػريج كىػػك إمػػاـ ثقػػةعنػػو 
             فيك صحيح لذاتو.  ،إذا كاف الراكم عنو ثقة كما في الحديث السابؽ عف جده ،أبيو

ـى - أىفَّ النًَّبيَّ " ركل أىنىػسه (: 123) رقـ حديث ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى تَّػى  -صى ػٍف بىٍيػًع اٍلًعنىػًب حى نىيىػى عى
دَّ  تَّػػى يىٍشػػتىدَّ  ،يىٍسػػكى ػػبّْ حى ػػٍف بىٍيػػًع اٍلحى د: "(6)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."كىعى كىاهي أىبيػػك دىاكي كىاٍبػػفي  ،كىالتٍّْرًمػػًذمُّ  ،رى
وٍ  ةو  ،مىاجى ًحيحى كفى ًبأىسىاًنيدى صى ري  ".    كىآخى

ػاًد ٍبػػًف  :(7): قػػاؿ اإلمػاـ أبػػك داكدنػص الحػديث مَّ ػٍف حى ًليػػًد، عى ػدَّثىنىا أىبيػك اٍلكى ، حى ًمػيا سىػفي ٍبػػفي عى ػدَّثىنىا اٍلحى حى
ٍف أىنىسو  ، عى ٍيدو مى مىمىةى، عىٍف حي   بمثمو.  سى

                                                

 . 9/399( المجمكع شرح الميذب: (1
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 ،(2)كمسػمـ فػي صػحيحو ،مف طريػؽ ابػف المبػارؾ (1)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 
" :بمفػظ ،فػرمف طريؽ إسماعيؿ بػف جع تَّػى تىٍزىيػكى ػًر النٍَّخػًؿ حى ػٍف بىٍيػًع ثىمى  الطكيػؿ عػف حميػد ،"نىيىػى عى

 بو.   
عػػف عفػػػاف بػػػف  (4)كأحمػػػد فػػي مسػػػنده ،مػػف طريػػػؽ حجػػػاج منيػػاؿ (3)كابػػف ماجػػػو فػػي سػػػننو 

" :بزيادة ،مسمـ تَّى تىٍزىيكى  عف حميد بو.  ،كبلىما عف حماد ،"نىيىى أىٍف تيبىاعى الثَّمىرىةي حى
كىػك أثبػت النػاس فػي  ،عؼ في بعػض شػيكخوضي  ،إماـ :(5)إلسناد: حماد بف سممة البصرمركاة ا

مػف حمػاد بػف سػممة، سػػمع  ،: "ال أعمػـ أحػدان أحسػف حػػديثان عػف حميػد(6)قػاؿ أحمػدك  ،حميػد الطكيػؿ
دَّ" مقبكلة :كزيادة قاؿ الباحث: .منو قديمان" تَّى يىٍسكى  زيادة ثقة.  ؛ ألنيا"بىٍيًع اٍلًعنىًب حى

               ركاتو كميـ ثقات.   ،إسناده الحديث صحيح لذاتوجة الحديث: در 
ٍف الز ٍىًرمٍّ (: 124) رقـ حديث نىٍيػؼو  ،عى ٍف أىًبي أيمىامىةى سىٍيًؿ ٍبًف حي مىػى  ،عى ًبيعىػةى عى ػاًمري ٍبػفي رى ػرَّ عى قىػاؿى مى

ـٍ أىرى كػاليكـ كال جمػد  نىٍيؼو كىىيكى يىٍغتىًسػؿي فىقىػاؿى لىػ بَّػأىةو سىٍيًؿ ٍبًف حي -فمػا لبػث أف لػبط بػو فػأتى النَّبًػيٍّ  ميخى
ػػمَّـى  سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : " -صى ػػًريعنا فىقىػػاؿى : لىػػوي أىٍدًرٍؾ سىػػٍيبلن صى ػػٍف يىتًَّيميػػكفى ًبػػوً فىقىػػاؿى قػػالكا: عػػامر بػػف  ؟"مى

ػػاهي عػػالفقػػاؿ: " ؟ربيعػػة ـٍ أىخى ػػديكي ػػا ييٍعًجبيػػوي فىٍميىػػٍدعي ًباٍلبىرىكىػػ ،ـ يىٍقتيػػؿي أىحى ػػأى  ،ةً إذىا رىأىل مى ضَّ ػػرىهي أىٍف يىتىكى  ،كىأىمى
ٍجيىوي  يىٍغًسؿى كى يىدىٍيوً  ،كى ًمٍرفىقىٍيوً  ،كى ريٍكبىتىٍيوً  ،كى دىاًخمىةى إزىارًهً  ،كى بَّ اٍلمىاءي عميو ،كى ييصى كيكفػأ  :قاؿ الزىػرم. "كى

كىاهي النَّسىاًئيُّ ًفي ًكتىاًبوً : "(7)قاؿ اإلماـ النككم .مف حمقو اإلناء ػوٍ  ،كىالمٍَّيمىةً  عىمىؿي اٍليىٍكـً  :رى  ،كىاٍبػفي مىاجى
ةو  ًحيحى  ".    كىاٍلبىٍييىًقيُّ ًفي سينىًنًيمىا ًبأىسىاًنيدى صى

مَّػد بػف عبػد اهلل بػف يًزيػد  :(8): قاؿ اإلماـ النسػائي فػي عمػؿ اليػـك كالميمػةنص الحديث أخبرنىػا ميحى
ارث بف ًمٍسػكيف  ،اٍلمقرم مىٍيػًو كىأىنػا أسػمع-كاٍلحى ػف الز ٍىػًرمٌ  ،عىػف سيػٍفيىاف -ٍفػظ لىػوي كىالمَّ  ،ًقػرىاءىة عى عىػف  ،عى

نىٍيػؼو كىىيػكى يٍغتىسػؿ ،أبي أيمىامىة : مر عىامر بسيؿ بف حي بَّػأىةو  ،قىاؿى ، كىالى ًجٍمػدى ميخى ـٍ أىرى كىػاٍليىٍكـً : لىػ فىقىػاؿى
(9)، 

                                                

 .77/2195/ 3( صحيح البخارم: (1
 .1190/1555/ 3( صحيح مسمـ: (2
 .747/2217/ 2( سنف ابف ماجو: (3
 . 222/13613/ 21( مسند أحمد ط الرسالة: (4
 (: 2حديث رقـ ) ( انظر (5
 .781/ 2( شرح عمؿ الترمذم: (6
 . 9/68( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 232/208عمؿ اليـك كالميمة لمنسائي: ( (8
( المخبأة: الجارية التي في خدرىا لـ تتزكج بعد؛ ألف صيانتيا أبمب ممف قػد تزكجػت، كمعنػاه أف جمػد سػيؿ بػف (9

 (.3/ 2الجارية البكر. )انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر:  حنيؼ مف جمالو يشبو جمد



 

 

236 

ػػػػا لبػػػػث أىف ليػػػػ سػػػػمـ-بًػػػػًو فىػػػػأتي النَّبًػػػػي ( 1)طبفىمى مىٍيػػػػًو كى : " ،فىقيػػػػؿ: أٍدرؾ سػػػػيبلن  -صػػػػمى اهلل عى ػػػػٍف فىقىػػػػاؿى مى
ػػامر بػػف ربيعىػػة؟تىتًَّيميػػكفى  : " ،" قىػػاليكا: عى ػػا قىػػاؿى ـٍ ًمػػٍف أىًخيػػًو مى ػػديكي ػػاهي، ًإذىا رىأىل أىحى ـٍ أىخى ػػديكي ـى يىٍقتيػػؿي أىحى ػػالى عى

ػػأ ،ييٍعًجبيػػوي، فىٍميىػػٍدعي لىػػوي ًباٍلبىرىكىػػةً  ضَّ جيػػو ،كىأمػػر أىف يتىكى يىديػػو ًإلىػػى اٍلمػػٍرفقيف ،فىيغسػػؿ كى  ،فكالػػركبتي ،كى
دىاًخمىةى إزىاره َـّ أىمر أىف يصب ،كى اًرث فراح مىعى الركب.   ،"ث  زىاد اٍلحى

 ،(3)كمالػؾ فػي المكطػأ ،عف ىشاـ بػف عمػار ،بمثمو (2)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث: 
 عف الزىرم بو. ،كمالؾ( ،كبلىما )ىشاـ ،بنحكه

            ركاتو ثقات.    ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
اًبرو (: 125) رقـ حديث ًديثي جى :  ،حى دقىاؿى مىٍيػًو -كىالنًَّبيُّ  ،"كينَّا نىًبيعي سىرىاًريَّنىا أيمَّيىاًت أىٍكًلى مَّى المَّوي عى صى
ـى  ػػػمَّ سى ػػػيّّ ًلى يىػػػرىل ًبػػػذىًلؾى بىٍأسنػػػا -كى كىاهي الػػػدَّارىقيٍطًنيٌ : "(4)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."حى كىاٍلبىٍييىًقػػػيُّ ًبًإٍسػػػنىادو  ،رى
ًحيحو   ".صى

دَّثىنىا أىبيك بىٍكػرو النٍَّيسىػابيكًرم   :(5): قاؿ اإلماـ الدارقطنينص الحديث ًف ٍبػفي ًبٍشػرو حػدث ،حى ٍبػدي الػرٍَّحمى  ،نا عى
زَّاؽً حدث ٍبدي الرَّ ٍيجو خبر أ ،نا عى ػرى بىٍيػرً  ،نػا اٍبػفي جي نًػي أىبيػك الز  ػاًبرنا  ،أىٍخبىرى ٍبػًد المَّػوً -أىنَّػوي سىػًمعى جى  -يىٍعنًػي اٍبػفى عى

 بمثمو. 
كابػف ماجػو  ،مػف طريػؽ عطػاء بػف أبػي ربػاح ،بنحػكه (6)أخرجو أبك داكد في سننوتخريج الحديث: 

 كبلىما عف جابر بو.  ،مف طريؽ أبي الزبير ،بمثمو (7)في سننو
كعبػػد  ،(9)كػػذلؾكابػػف جػػريج  ،(8)صػػرح بالسػػماع ،ثقػػة مػػدلس ،المكػػي ركاة اإلسػػناد: أبػػك الزبيػػر

 ،فمػف سػمع منػو قبػؿ ذلػؾ فحديثػو صػحيح ،(10)ق( 200تمط عػاـ )فػاخ ،عمػي :الػرزاؽ الصػنعاني
سػمع  :كالراكم عنو ىذا الحػديث عبػد الػرحمف بػف بشػر العبػدم ،كمف سمع بعده فيك في االختبلط
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 ،: "احتممػت(1)قػاؿ عبػد الػرحمف بػف بشػر نفسػو .فحديثو عنػو قبػؿ االخػتبلط ،مف عبد الرزاؽ قديمان 
قاؿ: اشيدكا أف ابني قػد  ،فمما فرغكا مف الطعاـ ،ث الغرباءفدعا أبي عبد الرزاؽ، كأصحاب الحدي

 كىك ذا يسمع مف عبد الرزاؽ، كقد سمع مف سفياف بف عيينة".  ،احتمـ
                           ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

بَّػػاسو (: 126) رقـ حديث : " ،عػػف اٍبػػًف عى ػػمَّى المَّػػوي -نىيىػػى النًَّبػػيُّ قىػػاؿى ـى صى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػًف  -عى ػػٍف ثىمى عى
قىاؿى  ،اٍلكىٍمبً  اءى يىٍطميبي ثىمىفى اٍلكىٍمبً  :كى ٍ كىفَّػوي تيرىابنػا ،إٍف جى د : "(2)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."فىاٍمأى كىاهي أىبيػك دىاكي رى

ًحيحو   ".   ًبًإٍسنىادو صى
ًبيعي ٍبفي نىاًفعو  :(3): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا الرَّ دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو  حى يىٍعًني اٍبفى -أىبيك تىٍكبىةى، حى

ك بَّاسو  -عىٍمرو ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ، عىٍف عى ٍبتىرو ٍف قىٍيًس ٍبًف حى ، عى ٍبًد اٍلكىًريـً  بمثمو.  عىٍف عى
ػػ"ثى  :بزيػادة (4)أخرجػػو أحمػػد فػي مسػػندهتخػريج الحػػديث:  عبػػد عػػف  ،مػف طريػػؽ إسػرائيؿ ،"رً ٍمػػخى الٍ  فً مى

ػػالكػػري  ،مػػف طريػػؽ معقػػؿ بػػف عبيػػد اهلل ،بزيػػادة بعػػض األلفػػاظ ،(5)كالػػدراقطني فػػي سػػننو ،مرى زى ـ الجى
      كبلىما عف قيس بف حبتر الربعي بو.

              ركاتو ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
بَّػاسو (: 127) رقـ حديث ػٍف اٍبػًف عى : " ،كىعى ػػمَّى المَّػوي -رىأىٍيػتي رىسيػػكؿى المَّػًو قىػػاؿى ـى  صى ػمَّ سى مىٍيػػًو كى اًلينػػا  -عى خى

ػػرىهي إلىػػى السَّػػمىاءً  ،ًعٍنػػدى الػػرٍُّكفً  ثنػػا-لىعىػػفى المَّػػوي اٍليىييػػكدى  :فىقىػػاؿى  ،فىرىفىػػعى بىصى ـٍ  -ثىالى مىػػٍيًي ـى عى ػػرَّ إفَّ المَّػػوى حى
كـى  مىى قىٍكـو أى  ،كىأىكىميكا أىٍثمىانىيىا ،فىبىاعيكىىا ،الشُّحي ـى عى رَّ فَّ المَّوى ًإذىا حى نىػوي كىاً  ـٍ ثىمى مىػٍيًي ـى عى رَّ قػاؿ  ."ٍكؿى شىٍيءو حى

د ًبًإٍسنىادو صحيح: "(6)اإلماـ النككم كىاهي أىبيك دىاكي   ". رى
ٍبػًد المَّػًو،  :(7): قػاؿ اإلمػاـ أبػك داكدنص الحػديث اًلػدى ٍبػفى عى ػًؿ، كىخى ػدَّثىنىا ميسىػدَّده، أىفَّ ًبٍشػرى ٍبػفى اٍلميفىضَّ حى

ٍعنىى، عىفٍ  ـي اٍلمى دَّثىاىي كىػةى  حى ػٍف بىرى ٍبػًد المَّػًو، عى اًلًد ٍبًف عى ًديًث خى ٍف بىرىكىةى، قىاؿى ميسىدَّده: ًفي حى ذَّاًء، عى اًلدو اٍلحى خى
: رىأىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػًو  ، قىػاؿى بَّػاسو ػًف اٍبػًف عى َـّ اتَّفىقىػا عى ًليًد، ثيػ ػمَّـى -أىًبي اٍلكى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى اًلسنػا ًعٍنػدى  -صى جى

: الػػر ٍكفً  ، فىقىػػاؿى ػػًحؾى اًء فىضى ػػرىهي ًإلىػػى السَّػػمى فىػػعى بىصى : فىرى ثنػػا-لىعىػػفى المَّػػوي اٍليىييػػكدى "، قىػػاؿى ـى  -ثىالى ػػرَّ ًإفَّ المَّػػوى حى
ـى عى  رَّ مىى قىٍكـو أىٍكؿى شىٍيءو حى ـى عى رَّ فَّ المَّوى ًإذىا حى كـى فىبىاعيكىىا كىأىكىميكا أىٍثمىانىيىا، كىاً  ـي الشُّحي مىٍيًي نىوي  مىٍيًيـٍ عى  ."ثىمى
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كأحمػػػد فػػػي  ،مػػػف طريػػػؽ يحيػػػي البيرانػػػي ،بمعنػػػاه (1)أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحوتخػػػريج الحػػػديث: 
 كبلىما عف ابف عباس بو.  ،مف طريؽ بركة بف الكليد المجاشعي ،بمثمو ،(2)مسنده

              ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ٍف ييكنيسى ٍبًف بيكىٍيرو (: 128) رقـ حديث مَّدي ٍبفي إسحؽ ،عى دَّثىنىا ميحى دَّثىًني نىػاًفعه  ،قىاؿى حى ػٍف اٍبػًف  ،قىاؿى حى عى
اًر يىٍشكيك إلىى رىسيكًؿ المًَّو  ،عيمىرى  : سىًمٍعتي رىجيبلن ًمٍف اأٍلىٍنصى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىنَّػوي الى يىػزىاؿي  -صى

ػمَّـى - فىقىػػاؿى رىسيػكؿي المَّػوً  ،ييٍغػبىفي ًفػي اٍلبىٍيػعً  سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػػوي عى بىػػةى  :إذىا بىايىٍعػػتى فىقيػؿٍ : "-صى َـّ أىٍنػػتى  ،ًلى ًخالى ثيػ
ثى لىيىػػاؿو  ٍف سىػػًخٍطتى فىػػاٍرديدٍ  ،فىػػًإٍف رىًضػػيتى فىأىٍمًسػػؾٍ  ،ًباٍلًخيىػػاًر ًفػػي كيػػؿّْ ًسػػٍمعىةو اٍبتىٍعتىيىػػا ثىػػالى قىػػاؿى اٍبػػفي  ."كىاً 

ػػػأىنٍّي اآٍلفى أىٍسػػػمىعيوي  : فىكى ػػرى بىػػػةى  ،إذىا اٍبتىػػاعى  عيمى : الى ًخبلى ػػػًديثً  :قػػاؿ ابػػػف اسػػػحؽ .يىقيػػػكؿي ػػدٍَّثتي ًبيىػػػذىا اٍلحى  ،فىحى
مَّدى ٍبفى يىٍحيىى ٍبفى حباف ك ذقاؿ: كاف جدم منق .ميحى ٍمػرو ػبلن قىػٍد أيًصػيبى ًفػي رأس أمػو ،ٍبفى عى كىػافى رىجي  ،كى

كيًسرىٍت ًلسىانيوي  ٍقميوي  ،كى ٍت عى نىقىصى كىافى ييٍغبىفي فً  ،كى كىػافى الى يىػدى  ،ي اٍلبىٍيعً كى ػارىةى كى فىشىػكىا ذىًلػؾى إلىػى النَّبًػيٍّ  ،عي التٍّجى
مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى بىػةى  :إذىا اٍبتىٍعتى فىقيػؿٍ فىقىاؿى َـّ أىٍنػتى ًفػي كيػؿّْ بىٍيػعو تىٍبتىاعيػوي ًباٍلًخيىػاًر  ،ًلى ًخالى ثيػ

ثى لىيىاؿو  ٍف سىًخٍطتى فىاٍرديدٍ  ،إٍف رىًضيتى فىأىٍمًسؾٍ  ؛ثىالى تَّى أىٍدرىؾى زىمىفى عيٍثمىافى  ،"كىاً  كىىيكى اٍبػفي ًمائىػةو  ،فىبىًقيى حى
ًثيفى سىنىةن  ثىبلى اًف عيٍثمىافى  ،كى عى ًبوً  ،فىكىافى إذىا اٍشتىرىل شىٍيئنا ،فىكىًبرى ًفي زىمى ـى تىٍشػتىًرم أىٍنػتى  ،فىرىجى  ؟فىقىػاليكا لىػوي: ًلػ

عىمىًني : قىٍد جى مَّـى -رىسيكًؿ المًَّو  فىيىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ثنػا -صى ا اٍبتىٍعػتي ًباٍلًخيىػاًر ثىبلى :  ،ًفيمى  ،ٍرديٍدهي افىيىقيكليػكفى
ًبٍنتى  : غيًشٍشتى  ،فىًإنَّؾى قىٍد غي ٍذ ًسػٍمعىتىؾى  ،فىيىٍرًجعي إلىى بىٍيًعوً  ،أىٍك قىاؿى : خي : الى  ،ٍرديٍد دىرىاًىًمػياكى  ،فىيىقيكؿي فىيىقيػكؿي

اًب رىسيكًؿ المًَّو  ،فذىبت ،قد رضيت ،أىٍفعىؿي  ؿي ًمٍف أىٍصحى تَّى يىميرَّ ًبًو الرَّجي ػمَّـى -حى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -صى
 : ػػمَّـى -فَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو إفىيىقيػػكؿي سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ثنػػا -صى ػػا تىٍبتىػػاعي ثىبلى عىمىنًػػي ًباٍلًخيىػػاًر ًفيمى مىٍيػػًو فىيىػػريد   ،قىػػٍد جى عى
ػػوي  ػػذي ًسػػٍمعىتىوي" ،دىرىاًىمى يىٍأخي ػػاًرمُّ ًفػػي تىاًريًخػػوً : "(3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم .كى كىاهي اٍلبيخى ٍبػػًف  ذًفػػي ترجمػػة منقػػ ،رى
ك ٍمرو ًحيحو  ،عى مًَّد ٍبًف ًبًإٍسنىادو صى ػاًحبي  :سحؽ اٍلمىٍذكيكري ًفي إٍسنىاًدهً إكمحمد بف  .سحؽإإلىى ميحى ىيػكى صى
ثَّقيكهي كىاأٍلى  ،اٍلمىغىاًزم كفى كى مىٍيًو التٍَّدًليسى  ،ٍكثىري ابيكا عى نَّمىا عى قىٍد قىػاؿى ًفػي ًركىايىتًػوً  ،كىاً  ػدَّثىًني نىػاًفعه  :كى كىاٍلميػدىلٍّسي  ،حى
ػػدَّثىًني :إذىا قىػاؿى  نًػي ،حى ػػًمٍعتي  ،أىٍك أىٍخبىرى ًة ًبالسَّػػمىاعً  ،أىٍك سى ػرٍّحى نىٍحكىىىػا ًمػػٍف اأٍلىٍلفىػػاًظ اٍلميصى بًػػًو ًعٍنػػدى  ايٍحػتيجَّ  ،كى

ػاًىيرً  مى ػاًرمٍّ  ،اٍلجى ػػٍذىىبي اٍلبيخى ٍسػػًمـو  ،كىىيػػكى مى مي ػدًٍّثيفى  ،كى ػػاًئًر اٍلميحى سى ػػٍف ييٍعتىػد  بًػػو ،كى ٍمييػػكًر مى ػػا يىٍتريكيػػكفى  ،كىجي نَّمى كىاً 
ًديًث المدلس ما قاؿ فيو ػًد ٍبػًف  ،سػحؽإلكف القطعة التػي ذكرىػا محمػد بػف ... عنو :ًمٍف حى مَّ ػٍف ميحى عى

ػمىةه يىٍحيىى  ـٍ ييػٍدًرٍؾ النَّبًػيَّ  ؛ٍبًف ًحبَّافى ميٍرسى مَّػدى ٍبػفى يىٍحيىػى لىػ ػمَّـى -أًلىفَّ ميحى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ـٍ يىػٍذكيٍر  -صى لىػ كى
ػٍف سىػًمعىيىا ًمٍنػوي  لىًكػفٍ  ،مى ػًؿ يىٍحػتىج  بًػًو الشَّػاًفًعي   :كى ػؿى  :أًلىنَّػوي يىقيػكؿي  ؛ًمٍثػؿي ىىػذىا اٍلميٍرسى ػدى  إفَّ اٍلميٍرسى إذىا اٍعتىضى
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ػػػرى  ػػػؿو آخى ٍسػػػنىدو  ،ًبميٍرسى ابىةً  ،أىٍك ًبمي ػػػحى ٍـّ أىٍىػػػًؿ اٍلًعٍمػػػـً  ،أىٍك ًبقىػػػٍكًؿ بىٍعػػػًض الصَّ ػػػكىا كىىىػػػذىا  ،اٍحػػػتىجَّ بًػػػوً  ،أىٍك ًبفيٍتيىػػػا عى
كىاًز شىٍرًط اٍلًخيىاًر ثىبلى  ؛اٍلميٍرسىؿي قىٍد كيًجدى ًفيًو ذىًلؾى  مىى جى ".  ،ثىةى أىيَّاـو أًلىفَّ اأٍليمَّةى ميٍجًمعىةه عى ـي  كىاىلمَّوي أىٍعمى

بػػد  :(1): قػػاؿ اإلمػػاـ البخػػارم فػػي التػػاري  الكبيػػرنػػص الحػػديث ًليػػد: حػػدَّثنا عى ٌيػػاش بػػف الكى قػػاؿ عى
ػدٍّل  : كىػافى جى ، قىػاؿى ٌبػافى مَّػد ٍبػفي يىحيىػى ٍبػًف حى : حػدَّثني ميحى مد ٍبف ًإسػحاؽ، قىػاؿى األىعمى، قاؿ: حدَّثنا ميحى

كىافى الى يىدىعي التٍّجارىةى، كالى  ،ًفي رىأًسوً  (2)ك، أىصابىتوي آمَّةه مينًقذي بفي عىمرو  قمىوي، كى فىكىسىرىت ًلسانىوي، كنازىعىت عى
، فىذىكىرى ذىًلػؾى ًلرىسيػكًؿ اهلًل  ػمـ-يىزاؿي ييغبىفي مىيػو كسى ػمى المَّػوي عى ، فىقيػؿ: ًلى ًخالىبىػةى ، فىقػاؿ: "-صى ، (3)ًإذا ًبعػتى

ػًف عيثمػاف ابتىعتىيا ًبالًخياًر ثىالىثى لىياؿو  كأىنتى ًفي كيؿّْ ًسمعىةو  مى كىػافى ًفػي زى ". كعاش ثبلثيف كمئػة سىػنىة، كى
، يىٍبتىاعي ًفي الس كًؽ، فييغػبف، فىيىًصػيري ًإلىػى أىٍىًمػوً  : ًإفَّ النَّبػيَّ  ،فىيىميكميكنىػوي، فىيىػريد هي  ،ًحيفى كىثيرى النَّاسي يىقيػكؿي كى

مـ- مىيو كسى مى المَّوي عى ػؿي ًمػف أصػحاًب النَّبػيٍّ جى  -صى تَّى يىميػرَّ الرَّجي ػمى المَّػوي -عىمىًني ًباٍلًخيىاًر ثىبلثنا، حى صى
مىيو كسىمـ دىؽى.  -عى : صى  فىيىقيكؿي

 تخريج الحديث: ركم ىذا الحديث عمى عدة كجكه: 
ركاه البخػػػارٌم فػػػي تاريخػػػو مػػػف طريػػػؽ ابػػػف  اَلكؿ: أف صػػػاحب القصػػػة منقػػػذ بػػػف عمػػػرك:

كىػػك  ،قػػاؿ: كػػاف جػػدم منقػػذ بػػف عمػػرك ،ي محمػػد بػػف يحيػػي بػػف حبػػافقػػاؿ: حػػدثن ،إسػػحاؽ
كأبػػك نعػػيـ فػػي  ،مػػف طريػػؽ عبػػد األعمػػى ،بمثمػػو (4)كأخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو ،السػػابؽ

كبلىمػا  ،مػف طريػؽ عبػاد بػف العػكاـ ،بنحػكه فػي ترجمػة منقػذ بػف عمػرك (5)معرفة الصحابة
كابػػف  ،م منقػػذ بػػف عمػػركعػػف محمػػد بػػف يحيػػى بػػف حبػػاف، قػػاؿ: ىػػك جػػد ،عػػف ابػػف إسػػحاؽ

قػػاؿ: حػػدثنا سػػعيد بػػف سػػميماف، قػػاؿ: حػػدثنا عبػػاد بػػف  ،مختصػػران  (6)أبػػي خيثمػػة فػػي تاريخػػو
العكاـ، عف محمد بف إسحاؽ، عف محمد بف يحيى بػف حبػاف، عػف عمػو كاسػع بػف حبػاف؛ 

 ،في ترجمػة منقػذ بػف عمػرك ،الحديث (7)كذكر ابف عبد البر في االستيعاب ،اأف جده منقذن 
كقػػاؿ  ،(8)كتبعػػو عمػػى ذلػػؾ ابػػف األثيػػر فػػي أسػػد الغابػػة ،أيضػػان فػػي ترجمػػة ابنػػو حبػػاف كذكػػره
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ا(2 ـى ًإلىػى الػدٍّمى ػرىؽى اٍلعىٍظػ ٍأميكمىةي مىا خى ةن بمغىٍت أيَـّ رٍأًسو، كىاٍلمى ، 201/ 8ًغ. )لسػاف العػرب: ( أصابتو آمة، أىم شيجَّ شىجَّ

 (.294/ 4شرح الزرقاني عمى المكطأ: 
( ال خبلبػػػػػػة: أم ال خػػػػػػداع، كفػػػػػػي ركايػػػػػػة "ال خيابػػػػػػة" باليػػػػػػاء، ككأنيػػػػػػا لثغػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػراكم، أبػػػػػػدؿ الػػػػػػبلـ يػػػػػػاء. (3

 (.2/58)النياية:
 .789/2355/ 2( سنف ابف ماجو: (4
 .2618/6303/ 5( معرفة الصحابة ألبي نعيـ: (5
 . 561/ 1أبي خيثمة:  ( تاريخ ابف(6
 .318/ 1، 1451/ 4( االستيعاب:(7
 .437/ 1، 497/ 4( أسد الغابة: (8



 

 

241 

آمػة فػي  كاف قد أصػابتو ،: "منقذ بف عمرك األنصارم، أحد بني مازف بف النجار(1)الذىبي
ػمَّى المَّػوي -فىقىػاؿى لىػوي النَّبًػي   ،كىك الذم كاف يغػبف فػي البيػكع ،كنازعت عقمو ،فكسرت لسانو ،رأسو صى

ػػػمَّـى  سى مىٍيػػًو كى ، فىقيػػػؿ: الى ًخبلىبىػػةى"، كأخػػػرج ابػػف أبػػػي شػػيبة فػػػي المسػػند-عى مػػػف طريػػؽ ابػػػف  (2): "ًإذا ًبعػػتى
نػو مػدلس مػف إإذ  ؛كىػذا خطػأ ،عف محمد بف يحيي بف حباف قاؿ حدثني منقذ بف عمرك ،إسحاؽ

حاؽ، لتػػدليس ابػػف إسػػ ؛: "ىػػذا إسػػناد ضػػعيؼ(3)قػػاؿ ابػػف حجػػر .كلػػـ يصػػرح بالسػػماع ،ابػػف إسػػحاؽ
 ".  مرسبلن  ،عف محمد بف يحيي بف حباف ،خرجو ابف ماجو

 ،، مػف طريػؽ ابػف إسػحاؽ(4)كالػدارقطنيٌ  ،: ركاه الحػاكـالثاني: أف صاحب القصة حباف بػف منقػذ
فػي رأسػو مأمكمػة،  (5)قعا، ككػاف قػد سيػ ضػعيفن عف ابػف عمػر: كػاف حٌبػاف بػف منقػذ رجػبلن  ،عف نافع

كأخػػػرج الػػػدارقطني فػػػي  ،ا...لػػػو الخيػػػار فيمػػػا اشػػػترل ثبلثنػػػ -ٌمـصػػػٌمى المَّػػػو عميػػػو كسػػػ-فجعػػػؿ النبػػػي 
بَّافي ٍبفي كىاًسعو  ،مف طريؽ ابف لييعة (6)سننو ةى ٍبًف يىًزيدى ٍبًف ريكىانىةى  ،قاؿ: أخبرنا حى ـى  ،عىٍف طىٍمحى أىنَّػوي كىمَّػ

طَّاًب ًفي اٍلبيييكعً  ـٍ شىٍيئنا أىٍكسى  ،عيمىرى ٍبفى اٍلخى ا أىًجدي لىكي : مى عىػؿى رىسيػكؿي المَّػًو قىاؿى مىٍيػًو -عى ًممَّػا جى ػمَّى اهللي عى صى
ػمَّـى  سى ٍنًقػذو  -كى بَّػافى ٍبػػًف مي ػرً  ،ًلحى ػًريرى اٍلبىصى عىػػؿى لىػوي رىسيػكؿي المَّػػًو " ،ًإنَّػوي كىػػافى ضى ػػمَّـى -فىجى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى  -صى

ثىًة أىيَّاـو  ذى  ،عيٍيدىةى ثىبلى طى تى  ،ًإٍف رىًضيى أىخى ٍف سىخى  .  "رىؾى كىاً 
مػف طريػؽ ابػف أبػي  ،(7): أخرجػو أبػك داكد فػي سػننوعػف رجػؿ لػـ يسػمو ،الثالث: أنػس بػف مالػؾ

ٍيًد رىسيكًؿ المَّػًو  ،عف قتادة ،كبةري عى  مىى عى ، عى ػمَّـى -عف أنس أىفَّ رىجيبلن سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى كىػافى يىٍبتىػاعي  -صى
، فىأىتىى أىٍىميوي نىًبيَّ  ٍعؼه ًفي عيٍقدىًتًو ضى مَّـى -المًَّو  كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىػى -صى ػٍر عى ، فىقىاليكا: يىا نىًبيَّ المًَّو، اٍحجي

... فو  فيبلى
ٍبًد المًَّو  ،مف طريؽ مالؾ (8)أخرجو أبك داكد في سننوعف رجؿ لـ يسمو:  ،الرابع: ابف عمر عىٍف عى

، ذىكىػػرى ًلرى  ػػبلن ، أىفَّ رىجي ػػرى ػػًف اٍبػػًف عيمى ، عى ػػمَّـى -سيػػكًؿ المَّػػًو ٍبػػًف ًدينىػػارو سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى أىنَّػػوي ييٍخػػدىعي ًفػػي  -صى
مَّـى -اٍلبىٍيًع، فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى بىةى ": -صى  ". ًإذىا بىايىٍعتى فىقيٍؿ الى ًخبلى

ؾ كمػا صػرح بػذل ؛أف صاحب القصػة ىػك منقػذ بػف عمػرك :الراجح مما سبؽقاؿ الباحث:  
كذكرىػا الػذىبي  ،فػي ترجمػة منقػذ بػف عمػرك يكػكف غالبػان  ذكػر القصػةك  ،محمد بف يحيي بف حبػاف

                                                

 .493/ 2( سير أعبلـ النببلء ط الحديث: (1
 . 95/594/ 2( مسند ابف أبي شيبة: (2
 . 322/ 3( إتحاؼ الخيرة الميرة البف حجر: (3
 .26/2201/ 2، مستدرؾ الحاكـ: 7/3008/ 4( سنف الدارقطني: (4
 .(379/ 2 :النياية) .( السقع كالصقع: الضرب بباطف الكؼ(5
 . 6/3007/ 4( سنف الدارقطني: (6
 .282/35010/ 3( سنف أبي داكد (7
 .282/3500/ 3( سنف أبي داكد: (8
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: "ىذا غريب، كفيو انقطاع بيف ابف حباف كبيف جد (1)كقاؿ في الميزاف ،في ترجمة منقذ في السير
 أبيو".

كعمو  ،بعيككالده يحيي تا ،تابعي ،(2)محمد بف يحيي بف حباف بف منقذ بف عمرك المازنيتنبيو: 
كجػػد أبيػػو منقػػذ ليمػػا  ،كجػػده حبػػاف ،كاسػػع بػػف حبػػاف أخػػك يحيػػي تػػابعي ركل عنػػو محمػػد ابػػف أخيػػو

 صحبة. 
 مػػدلس ،حسػػف الحػػديث ،صػػدكؽ :(3)القرشػػي صػػاحب المغػػازمركاة اإلسػػناد: محمػػد بػػف إسػػحاؽ 

  كما أف الراكييف مف قبمو كمف بعده ثقات.  ،صرح بالسماع
ألف محمد بف يحيي بف حباف بف منقذ لـ يػذكر لػو سػماع مػف  ؛ةىذه الركاية مرسمدرجة الحديث: 

 ،فحممػت المكصػكلة عمػى المرسػمة ،كقد ركاىػا ابػف أبػي خيثمػة مكصػكلة ،منقذ بف عمرك ،جد أبيو
فاإلسػناد حسػف  ،كالمكصػكلة لػـ يصػرح فييػا ،خاصةن أف المرسػمة صػرح فييػا ابػف إسػحاؽ بالسػماع

 كاهلل أعمـ.     ،إذا اعتبرناىا في مسند منقذ ،عمر كابف ،بركاية أنس أيضان  يتقكلك  ،لغيره
اًئشىةى (: 129) رقـ حديث ًعػيفي قىالىٍت: " ،عىٍف عى َـّ يىٍغتىًسػؿي ًمٍنػوي اٍلمى أي ثيػ ضَّ قػاؿ  ."كىافى ييٍؤمىري اٍلعىاًئفي فىيىتىكى

ًحيحو : "(4)اإلماـ النككم د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي ميٍسًمـو  ،رى اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى  .   "عى
ػًش،  :(5): قاؿ اإلمػاـ أبػك داكدنص الحديث ػًف اأٍلىٍعمى ، عى ًريػره ػدَّثىنىا جى ػافي ٍبػفي أىبًػي شىػٍيبىةى، حى ٍثمى ػدَّثىنىا عي حى

اًئشىةى  ًد، عىٍف عى ًف اأٍلىٍسكى ، عى ـى ٍف ًإٍبرىاًىي  بمثمو. عى
مػف  ،-مكقكؼ عمى عائشة كلو حكـ الرفػع- (6)أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفوتخريج الحديث: 

كبلىمػا  ،مف طريؽ عبثػر بػف القاسػـ الزبيػدم ،بمثمو (7)كالطحاكم في مشكؿ اآلثار ،طريؽ الثكرم
 عف األعمش بو. 
              ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

ػػاًبره "(: 130) رقـ حديث ػػٍف جى ـى -أىفَّ النًَّبػػيَّ عى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ابىوي  -صى كفى كىػػاني  ،كىأىٍصػػحى ػػري كا يىٍنحى
ٍعقيكلىةى اٍلييٍسرىل ػا بىًقػيى ًمػٍف قىكىاًئًميىػا ،اٍلبىدىنىةى مى مىػى مى د : "(8)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."قىاًئمىةن عى كىاهي أىبيػك دىاكي رى

                                                

 .474/ 3( ميزاف االعتداؿ: (1
/ 8، 134/ 9: ، كفػػػي الجػػػرح كالتعػػػديؿ437/ 1، 497/ 4، أسػػػد الغابػػػة: 318/ 1، 1451/ 4( االسػػػتيعاب:(2

 ، ركل عف أنس بف مالؾ كابف محيريز كعمو كاسع بف حباف.122
 (: 20حديث رقـ ) ( انظر (3
 . 9/68( المجمكع شرح الميذب: (4
 .9/3880/ 4سنف أبي داكد: ( (5
 . 50/23596/ 5( مصنؼ ابف أبي شيبة: (6
 .332/2893/ 7 ( شرح مشكؿ اآلثار:(7
 . 9/85( المجمكع شرح الميذب: (8
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ًحيحو  مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ،ًبًإٍسنىادو صى  ".     عى
دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبػفي أى  :(1): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ػًف حى ، عى ػري اًلػدو اأٍلىٍحمى ػدَّثىنىا أىبيػك خى بًػي شىػٍيبىةى، حى

ًف ٍبفي سىاًبطو  ٍبدي الرٍَّحمى ًني عى ، كىأىٍخبىرى اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الز  ، عى ٍيجو رى  بمثمو.  اٍبًف جي
يعنػي ابػف جػريج قػاؿ: كأخبرنػي ابػف -كأخبرني عبد الرحمف بف سػابط  :قكلو قاؿ الباحث: 
كأخبرني عبد الرحمف بف  :قاؿ أبك الزبير ...جابرحديث : "(2)الو المزم في التحفةكالذم ق -سابط
مػػف طريػؽ يحيػػي بػػف  ،بمثمػو (3)ألف الحػػديث أخرجػو ابػػف أبػي شػػيبة فػي مصػػنفو ؛ىػػذا كىػـ ،سػابط"
كابػػف سػػابط  ،مرسػػبلن  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-عػػف النبػػي  ،عػػف ابػػف سػػابط ،عػػف ابػػف جػػريج ،سػػعيد
قػاؿ ك  ،تصػريح ابػف جػريج بالسػماع مػف ابػف سػابط (4)في المطالب العاليػة كذكر ابف حجر ،تابعي
: "جيػػؿ مػػف قػػاؿ: ىػذا حػػديث مرسػػؿ، فػػإف المخبػر عػػف عبػػد الػػرحمف بػف سػػابط ىػػك ابػػف (5)الزيمعػي

كغيػػرىـ، لكػػف  ،جػػريج، فالحػػديث مػػف مسػػند جػػابر، كمػػا ذكػػره أصػػحاب "األطػػراؼ"، ككتػػب األحكػػاـ
عميػػو -أف النبػػي  ،عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف سػػابط ،ابػػف جػػريجركاه ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي "مصػػنفو" عػػف 

 ،عػف جػابر ،فالحػديث ركاه ابػف جػريج مػرة عػف أبػي الزبيػر قػاؿ الباحػث: ."، فذكره مرسبلن -السبلـ
صػػػمى اهلل عميػػػو -كمػػػرةن عػػػف ابػػػف سػػػابط عػػػف النبػػػي  ،مسػػػندان  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-عػػػف النبػػػي 

   مرسبلن. -كسمـ
 كلـ يصرح بالسماع.  ،مدلس ،ثقة :(6)لمكيركاة اإلسناد: أبك الزبير ا

 كقد صرح بالسماع في الطريؽ المرسمة.  ،مدلس ،ثقة :(7)عبد الممؾ بف جريج
عػف جػابر  ،كقػد احػتج مسػمـ فػي صػحيحو بتػدليس أبػي الزبيػر ،ركاة اإلسػناد ثقػاتدرجة الحػديث: 

  .دكف أف يصرح بالسماع

                                                

 .149/1767/ 2( سنف أبي داكد: (1
 .329/ 2( تحفة األشراؼ: (2
 .214/13558/ 3( مصنؼ ابف أبي شيبة: (3
 . 58/1265/ 7( المطالب العالية، البف حجر: (4
 .164/ 3( نصب الراية: (5
 (.64( سبقت دراستو حديث رقـ: )(6
 (: 43حديث رقـ ) ( انظر (7
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ٍيػػػدو السَّػػػاًعًدمٍّ (: 131) رقـ حديث مى ػػػٍف أىبًػػػي حي ػػػمَّـى -كؿى المَّػػػًو أىفَّ رىسيػػػ ،عى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى :  -صى قىػػػاؿى
كىاهي اٍلبىٍييىًقػيُّ : "(1)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."فىًإفَّ كيالِّ مييىسَّره ًلمىا كيًتبى لىػوي ًمٍنيىػا ،أىٍجًمميكا ًفي طىمىًب الدٍُّنيىا" رى

ًحيحو   ".    ًبًإٍسنىادو صى
ػاًفظي أىٍخبى  :(2): قػاؿ اإلمػاـ البييقػينص الحػديث ٍبػًد اهلًل اٍلحى نىػا أىبيػك عى ك  ،رى ٍمػرو -كىأىبيػك سىػًعيًد ٍبػفي أىبًػي عى
ػػا مىٍيًيمى ػػٍيًرم   ،-ًقػػرىاءىةن عى ٍيػػًدما اٍلقيشى ػػًد ٍبػػًف مى مَّ ػػًد ٍبػػًف ميحى مَّ بىٍيػػدي ٍبػػفي ميحى ػػدو عي مَّ ػػدَّثىنىا أىبيػػك ميحى قىػػاليكا:  -لىٍفظنػػا-كىحى

مَّػدي ٍبػفي يىعٍ حد ػمىٍيمىافى حػد ،قيػكبى ثنا أىبيػك اٍلعىبَّػاًس ميحى ًبيػعي ٍبػفي سي ٍبػدي اهلًل ٍبػفي كىٍىػبو  ،ثنا الرَّ نىػا عى نػا خبر أ ،أىٍخبىرى
ؿو  مىٍيمىافي ٍبفي ًببلى ٍبًد الرٍَّحمىفً  ،سي ًبيعىةي ٍبفي أىًبي عى دَّثىًني رى ٍيدو  ،حى ًمًؾ ٍبًف سىًعيًد ٍبًف سيكى ٍبًد اٍلمى ٍف أىًبي  ،عىٍف عى عى
ٍيدو السَّاًعًدمٍّ  مى   بمثمو.حي

ًزيَّػػةى  ،بمثمػػو ،(3)أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننوتخػػريج الحػػديث:  كالبػػزار فػػي  ،مػػف طريػػؽ عمػػارة بػػف غى
ٍرًدم   ،بمثمو (4)مسنده     .الرحمف بو عبد كبلىما عف ربيعة بف أبي ،مف طريؽ الدَّرىاكى

 إسناد الحديث صحيح لذاتو ركاتو ثقاتدرجة الحديث: 

                                                

 . 9/150( المجمكع شرح الميذب: (1
  .434/10403/ 5السنف الكبرل لمبييقي: ( (2
 .725/2142/ 2( سنف ابف ماجو: (3
 .169/3719/ 9( مسند البزار: (4
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 لنككم: "حديث صحيح":المبحث الثاني: ما قاؿ فيو اإلماـ ا
مـ-المًَّو  رىسيكؿى  سىاًئؿه  ؿى أى قاؿ: سى  ،ركل أبك ىريرة(: 132) رقـ حديث سى مىيو كى مى اهلل عى :: -صى ، فىقىػاؿى

ػاءً  نىٍحًمػؿي مىعىنىػا اٍلقىًميػؿى ًمػفى اٍلمى ، كى ػأي  ،يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا نىٍركىبي اٍلبىٍحرى ًطٍشػنىا، أىفىنىتىكىضَّ ػٍأنىا بًػًو عى فىػًإٍف تىكىضَّ
ػمـ-بماء البحر؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ًبوً  سى مىيو كى مى اهلل عى ٍيتىتيػوي ": -صى ػاؤيهي، اٍلًحػؿُّ مى قػاؿ  ."ىيكى الطَّييػكري مى

     حديث صحيح ركاه مالؾ في المكطأ كالشافعي كأبك داكد".  : "(1)اإلماـ النككم
ػػ :(2): قػػاؿ اإلمػػاـ مالػػؾنػػص الحػػديث ، عى ػػمىٍيـو ػػٍفكىافى ٍبػػًف سي ػػٍف صى ػػمىمىةى، عى ػػًعيًد ٍبػػًف سى ًمػػٍف آًؿ بىنًػػي -ٍف سى

ًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف أىًبي بيٍردىةى، -اأٍلىٍزرىؽً  ٍبًد الدَّارً -، عى ٍيرىةى  ،-كىىيكى ًمٍف بىًني عى  بمثمو. أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى
 (5)سػػندهكأحمػػد فػػي م ،مػػف طريػػؽ مالػػؾ ،بمثمػػو (4)كالترمػػذم ،(3)أخرجػػو أبػػك داكد فػػي سػػننوتخػػريج الحػػديث: 

عػف سػعيد بػف  ،عػف صػفكاف بػف سػميـ ،أبػك أكيػس( ،كبلىمػا )مالػؾ ،مف طريػؽ أبػي أكيػس األصػبحي ،بمثمو
ػػ (6)فػػي مسػػنده كأحمػػد .سػػممة األزرؽ عػػف  ،الجػػبلح( ،كبلىمػػا )سػػعيد ،ح بػػف عبػػد اهلل األمػػكمبلَّ مػػف طريػػؽ الجى
  المغيرة بو. 

عبد اهلل بف  :، ك يقاؿ بف أبى بردة الحجازل العبدرلهللابف عبد ا :كيقاؿ ،المغيرة بف أبى بردةركاة اإلسناد: 

قىاؿ النَّسىائي ،ق(100)ت بعد  ،المغيرة بف أبى بردة الكنانى كى
كقاؿ  ،في الثقات (8)كذكره ابفي ًحبَّاف ،"ثقة": (7)

ػف أىًبػي داكدك  ،"كثؽ، بخمؼ: "(9)الذىبي كثقػو " :(11)كقػاؿ ابػف حجػر ،"معػركؼ": (10)قاؿ أىبيك عيبىيد اآلجرم، عى

كككثقػػو  ،فيػػك مػف التػابعيف ،المغيػرة بػف أبػػي بػردة ثقػة قػاؿ الباحػػث: ،"سػائي كقػد كلػػي إمػرة الغػزك بػػالمغربالن

 كقد ارتضى ابف حجر ذلؾ كذكر مناقب الرجؿ.  ،النسائي كىك متشدد

                                                

 .82/ 1( المجمكع شرح الميذب: (1
 .22/12/ 1( مكطأ مالؾ ت عبد الباقي: (2
 .21/83/ 1( سنف أبي داكد: (3
 .100/69/ 1( سنف الترمذم: (4
 .8912، 9099/ 486/  14( مسند أحمد: (5
 . 486/8912/ 14 :( مسند أحمد(6
 . 353/ 28 :تيذيب الكماؿ( (7
 .410/ 5 :( ثقات ابف حباف(8
 .159/ 4 :ميزاف االعتداؿ( (9

 .353/ 28 :تيذيب الكماؿ( (10
 .542ص : ( تقريب التيذيب(11
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ػػػائيقػػػ ،سػػػعيد بػػػف سػػػممة المخزكمػػػي مػػػف آؿ ابػػػف اَلزرؽ خػػػرج ابػػػف خزيمػػػة حديثػػػو فػػػي  ،"ثقػػػة": (1)اؿ النَّسى

كثقػو : "(4)كقاؿ ابػف حجػر ،ًفي الثقات (3)كذكره ابفي ًحبَّاف،(2)ككذلؾ ابف حباف كالبييقي كالطكسي« حيحوص»

« مػػاء البحػػر»يعػػيف  -سػػألت محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم عػػف ىػػذا الحػػديث : "(5)كقػػاؿ الترمػػذم ،"النسػػائي

نما لـ يخرجو الشيخاف ألجؿ": (6)قاؿ البييقيك ، "فقاؿ: ىك حديث صحيح ختبلؼ كقػع فػي اسػـ سػعيد بػف ا كا 

: (7)كذكر المػزم االخػتبلؼ فػي اسػمو فػي ترجمػة المغيػرة بػف أبػي بػردة عنػد ذكػر مػف ركل عنػو فقػاؿ ،"سممة

ػًعيد ٍبػف سػممة المخزكمػي، كقيػؿ: سػممة " كىل عىنو: الجبلح أىبيك كثير عمى خبلؼ فيو، كالحارث ٍبف يزيد، كسى رى

بد المًَّو ٍبف سىعً  قػكؿ البخػارم صػحيح ": (8)ابػف عبػد البػر:كقػاؿ  ،"يد شيخ لصفكاف ٍبػف سػميـٍبف سىًعيد، كقيؿ: عى

مػػا أدرم مػػا ىػػذا، كأىػػؿ الحػػديث ال يحتجػػكف بمثػػؿ إسػػناد ىػػذا الحػػديث، كسػػعيد بػػف سػػممة لػػـ يػػرك عنػػو إال 

صفكاف بف سميـ، كمف كانت ىذه حالػو ال تقػكـ بػو حجػة قػاؿ: كقػد ركاه يحيػى بػف سػعيد مرسػبل عػف المغيػرة 

نمػا الحػديث عنػدم صػحيح ألف العممػاء تمقػكه بػالقبكؿكلـ يػذك قػاؿ  ،"ر أبػا ىريػرة، كيحيػى أحػد األئمػة قػاؿ: كا 

كأخػرج  ،كصػحح حديثػو البخػارم ،كارتضاه ابف حجػر ،سعيد بف سممة ثقة كثقو النسائي كىك متشددالباحث: 

 لو ابف خزيمة في صحيحو كلـ يخالؼ في ذلؾ إال ابف عبد البر.  

 ركاتو ثقات.  ،ناد الحديث صحيح لذاتوإس درجة الحديث:

                                                

 .480/ 10 :تيذيب الكماؿ( (1
 .305/ 5 :إكماؿ تيذيب الكماؿ( (2
 .236ص  :تقريب التيذيب .364/ 6 :( ثقات ابف حباف(3
 .236ص  :تقريب التيذيب .364/ 6 :( ثقات ابف حباف(4
  .41ص  :( العمؿ الكبير لمترمذم(5
 . 305/ 5 :إكماؿ تيذيب الكماؿ( (6
 .352/ 28 :تيذيب الكماؿ( (7
 .217/ 16 البف عبد البر:( التمييد (8
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ػاعىةى  ،ركل أبك سعيد الخدرم(: 133) رقـ حديث ػأي ًمػٍف ًبٍئػًر بيضى ضَّ قاؿ: ًقيؿى يىا رىسيكؿى المًَّو: أىتىتىكى
كىًىػيى ًبٍئػره   (1)

 : ؟ فىقىػػاؿى ًب كىاٍلًحػػيىضي كىالنَّػػتىفي ػػكـي اٍلًكػػبلى ػػٍيءه ييٍطػػرىحي ًفييىػػا ليحي سيػػوي شى ػػاءي طىييػػكره ًلى يينىجّْ : (2)ؿ اإلمػػاـ النػػككمقػػا ".اٍلمى
 حديث صحيح ركاه اَلئمة". "

ٍبػًد المَّػوً  :(3): قاؿ اإلماـ النسائي نص الحديث كفي ٍبػفي عى نىا ىىػاري ًليػدي ٍبػفي  ،أىٍخبىرى ػدَّثىنىا اٍلكى ػامىةى، حى ػدَّثىنىا أىبيػك أيسى : حى قىػاؿى
، عىٍف عيبى  ،كىًثيرو  مَّدي ٍبفي كىٍعبو اٍلقيرىًظي  دَّثىنىا ميحى : حى ػٍدًرمٍّ قىاؿى ػًعيدو اٍلخي ػٍف أىًبػي سى ، عى ٍبػًد الػرٍَّحمىًف ٍبػًف رىاًفػعو ٍيًد المًَّو ٍبًف عى

 بمثمو. 
محمػد بػػف العػبلء، كالحسػف بػػف عمػي، كمحمػد بػػف عػف  ،بمثمػو (4)أبػك داكد فػي سػػننو أخرجػػوتخػريج الحػديث: 
ػػًرمٌ عػػف  ،بمثمػػو (5)كالترمػػذم فػػي سػػننو ،سػػميماف األنبػػارم جمػػيعيـ عػػف أبػػي  ،ف الخػػبلؿ، كالحسػػىىنَّػػاد بػػف السَّ

  أسامة بو. 
 ،مػف طريػؽ خالػد بػف أبػي نػكؼ ،بنحػكه (7)كأحمػد فػي مسػنده ،بنحػكه (6)النسائي فػي سػننوك  
 . عف أبيو ،عف عبد الرحمف بف أبي سعيد الخدرم ،بف أيكب يطً مً عف سى 

و فيػك  (9)كالطحاكم فػي معػاني اآلثػار ،مف طريؽ قيس بف الربيع ،(8)كالطيالسي في مسنده 
عف أبػي نضػرة  ،يؼ بف سفيافرً عف طى  ،كشريؾ( ،كبلىما )قيس ،مف طريؽ شريؾ النخعي ،قصة
 عف جابر، أك أبي سعيد. -بالشؾ-كعند الطحاكم  .عف أبي سعيد ،-منذر بف مالؾ-

ػ عبيد الل بف عبد الػرحمف بػف رافػع ركاة اإلسناد: قيػؿ: اسػمو عبػد اهلل بػف  ،اَلنصػارم جو يً دً بػف خى
: (10)ق(  111)ت  ،أبػك الفضػؿ ،كقيػؿ: ابػف عبػد الكاحػد ،يؿ: عبيػد اهلل بػف عبػد اهللكق  ،عبد اهلل

ىمػػا: حػػديث  ،خػػديج... كذكػػر لػػو حػػديثيف بػػف رافػػع بػػف اهلل عبػػد بػػف اهلل : "عبيػػد (11)قػػاؿ البخػػارم 
  :(12)كقاؿ أبك حاتـ ،"ىك المدينيثـ قاؿ:  ،كحديث إحياء األرض الميتة ،الكضكء مف بئر بضاعة

                                                

اعىة( (1  (.442/ 1: ىي دار بني ساعدة، بالمدينة، كبئرىا معركفة. )معجـ البمداف: بيضى
 .82/ 1( المجمكع شرح الميذب: (2
 .174/326/ 1سنف النسائي: ( (3
 .17/66/ 1( سنف أبي داكد: (4
 .95/66/ 1( سنف الترمذم: (5
 . 174/327/ 1( سنف النسائي: (6
 . 190/11119/ 17( مسند أحمد: (7
 . 613/2269/ 3( مسند أبي داكد الطيالسي: (8
 .12/5/ 1( شرح معاني اآلثار: (9

 . 71/ 5، ثقات ابف حباف: 83/ 19( تيذيب الكماؿ: (10
 .389/ 5( التاريخ الكبير: (11
 .321/ 5( الجرح كالتعديؿ: (12
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 بػػف كىشػػاـ ،أيػػكب بػػف سػػميط عنػػو: ركل ،اهلل عبػػد بػػف جػػابر كعػػف ،الخػػدرم سػػعيد أبػػي عػػف: "ركل
 : "ال (3)كقػاؿ ابػف القطػاف  ،: "مسػتكر"(2)كقػاؿ ابػف حجػر ،فػي الثقػات (1) كذكره ابف حباف ،عركة"
 كقػد كغيػره حنبػؿ بػف أحمد حديثو صحح نعـ : "مجيكؿ(4)كقاؿ ابف منده ،عيف" كال حاؿ لو تعرؼ
عبيػد اهلل بػف رافػع  قػاؿ الباحػث:كىػـ".  رافػع بػف الػرحمف عبػد قػاؿ مػف قػكؿ أف مىع البخارم نص

كقػكؿ ابػف  ،لكنػو لػـ يػذكر فيػو جػرح كال تعػديؿ ،مجيكؿ الحاؿ كقد عرؼ البخارم كأبػك حػاتـ عينػو
 كتصحيح أحمد لمحديث يشعر بتكثيؽ الراكم.   ،كابف القطاف فيو تعنت ،منده

 ،مجيػكؿ الحػػاؿ ،غيػر أف عبيػػد اهلل بػف عبػد الػػرحمف بػف رافػػع ،ركاة اإلسػناد ثقػػات درجػة الحػػديث:
: حنبػؿ بػف أحمػد عػف الميمػكني، الحسػف أبػك : "قػاؿ(5)قاؿ المزم ،كقد صحح الحديث اإلماـ أحمد

كأبك  ،كيحيى بف معيف ،صححو أحمد بف حنبؿ: "(6)كقاؿ ابف حجر ،صحيح" بضاعة بئر حديث
"  كاهلل أعمـ.  ،كم؛ فربما ألجؿ ذلؾ صححو النك محمد بف حـز

فػي دـ الحػيض يصػيب  ،سماء بنت أبى بكرأل -صمى اهلل عميو كسمـ-قكلو (: 134) رقـ حديث
ػاءً الثكب: " تّْيًو، ثيَـّ ايٍقريًصيًو، ثيَـّ اٍغًسًميًو ًباٍلمى سػماء فػركاه أحػديث أمػا : "(7)قػاؿ اإلمػاـ النػككم. "حي

ٍعنىاهي  ـى -سىػأىلىٍت النًَّبػيَّ  أىفَّ اٍمرىأىةن  ،لىًكٍف عىٍف أىٍسمىاءى  ،البخارم كمسمـ ًبمى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ػٍف  -صى عى
تُّوي " :فىقىاؿى  .ذىًلؾى  ػاءً  ،تىحي ػوي ًباٍلمى َـّ تىٍقريصي ًفػي ًركىايىػةو  ".ثيػ ػاءو " :كى ػٍحوي ًبمى َـّ ًلتىٍنضى  ،ىىػذىا لىٍفظيػوي  ،"فىٍمتىٍقريٍصػوي ثيػ
ػػًحيحً ك  ػػدىةً يكجػػد ذلػػؾ  كىًلى  ،أىفَّ أىٍسػػمىاءى ًىػػيى السَّػػاًئمىةي  :ًفػػي الصَّ ػػًديًث اٍلميٍعتىمى كىاهي  ،ًفػػي كيتيػػًب اٍلحى لىًكػػٍف رى

ًعيفىةو  كىاهي عىٍف أىٍسمىاءى  ،الشَّاًفًعيُّ ًفي اٍَليْـّ كىذىًلؾى ًفي ًركىايىةو ضى قىٍد أىٍنكىػرى  ...أىفَّ اٍمرىأىةن سىأىلىتٍ  ،بىٍعدى أىٍف رى كى
نًّْؼ ًركىايىتىوي  مىى اٍلميصى مىاعىةه عى مَّطيكهي ًفيػوً  ،مىاءى ًىيى السَّاًئمىةي أىفَّ أىسٍ  ،جى لىػٍيسى ىيػكى ًبغىمىػطو  ،كىغى كىاهي  ،كى بىػٍؿ رى

ًديثً  ،الشَّاًفًعيُّ كىمىا ذىكىٍرنىا ٍتفي اٍلحى ًحيحه  ،كىاٍلميرىادي مى ػًديثً  ،كىىيكى صى ػنّْؼي ًبتىٍحًقيػًؽ اٍلحى لىػٍك اٍعتىنىػى اٍلميصى  ،كى
ٍيفً  ًحيحى  . "كىأىٍبرىأى ًلًديًنًو كىًعٍرًضوً  ،فى أىٍكمىؿى لىوي لىكىا ،كىأىتىى ًبًركىايىًة الصَّ

ػدَّثىنىا :(8)البخػارم: قاؿ اإلمػاـ نص الحديث ٍبػدي  حى ، ٍبػفي  المَّػوً  عى نىػا: قىػاؿى  ييكسيػؼى ، أىٍخبىرى اًلػؾه ػفٍ  مى  ًىشىػاـً  عى
ػػٍركىةى، ٍبػػفً  ػػفٍ  عي ػػةى  عى ٍنػػًذًر، ًبٍنػػتً  فىاًطمى ػػفٍ  المي ػػ بىٍكػػرو  أىبًػػي ًبٍنػػتً  أىٍسػػمىاءى  عى ػػأىلىتً : قىالىػػتٍ  أىنَّيىػػا دٍّيؽً الصٍّ  اٍمػػرىأىةه  سى

ػػمَّى المَّػػوً  رىسيػػكؿى  مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػابى  ًإذىا ًإٍحػػدىانىا أىرىأىٍيػػتى  المَّػػًو، رىسيػػكؿى  يىػػا: فىقىالىػػتٍ  كى ـي  ثىٍكبىيىػػا أىصى  ًمػػفى  الػػدَّ
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ةً  ٍيضى ػمَّى المَّػوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  تىٍصنىعي؟ كىٍيؼى  الحى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ػابى  ذىا"إ: كى ـي  ًإٍحػدىاكيفَّ  ثىػٍكبى  أىصى  ًمػفى  الػدَّ
ةً  ٍيضى ٍحوي  ثيَـّ  فىٍمتىٍقريٍصوي، الحى ، ًلتىٍنضى مّْي ثيَـّ  ًبمىاءو  ".ًفيوً  ًلتيصى

 (2)كالترمػػذم فػػي سػػننو ،مػػف طريػػؽ ككيػػع ،بمثمػػو (1)أخرجػػو مسػػمـ فػػي صػػحيحوتخػػريج الحػػديث: 
 عف ىشاـ بف عركة بو.  كبلىما ،مف طريؽ سفياف ابف عيينة ،بمثمو

 . ركاتو ثقات ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
ًديًث أىًبي قىتىادىةى (: 135) رقـ حديث أي  ،حى نىػاءى  ،فجاءت ىػرة ،أىنَّوي كىافى يىتىكىضَّ فىشىػًربىٍت  ،فىأىٍصػغىى لىيىػا اإٍلً

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ،فىتيعيجٍّبى ًمٍنوي  مىٍيًو كى -فىقىاؿى مَّى المَّوي عى مَّـى صى إنَّيىػا  ،إنَّيىػا لىٍيسىػٍت ًبػنىجىسو ": يىقيػكؿي  -سى
ـٍ  مىػػٍيكي ػػًحيحه :  "(3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."-أىًك الطَّكَّافىػػاتً -ًمػػٍف الطَّػػكَّاًفيفى عى ػػًديثه صى اًلػػؾه ًفػػي  ،حى كىاهي مى رى

طَّأً  د ،اٍلميكى ".  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،كىأىبيك دىاكي ـٍ ٍيريىي   كىغى
بىٍيػًد  :(4)مالؾ : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍيدىةى ًبٍنػًت عي مى ةى، عىٍف حي ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى ٍف ًإٍسحى عى

 ، ػاًرمٍّ كىانىػػٍت تىٍحػتى اٍبػػًف أىبًػي قىتىػػادىةى اأٍلىٍنصى ، كى اًلػؾو الىًتيىػػا كىٍبشىػةى ًبٍنػػًت كىٍعػًب ٍبػػًف مى ػٍف خى ػػةى، عى أىنَّيىػػا ٍبػًف ًرفىاعى
ٍتيىػػا: أىفَّ أىبىػػ مىٍييىػػاأىٍخبىرى ػػؿى عى ػػاءىٍت ًىػػرَّةه ًلتىٍشػػرىبى ًمٍنػػوي، فىأىٍصػػغىى لىيىػػا  ،ا قىتىػػادىةى دىخى ػػكءنا، فىجى فىسىػػكىبىٍت لىػػوي كىضي

ًبيفى يىا اٍبنىةى أىًخي؟ قىالىٍت:  : أىتىٍعجى تَّى شىًربىٍت. قىالىٍت كىٍبشىةي: فىرىآًني أىٍنظيري ًإلىٍيًو. فىقىاؿى نىاءى حى . اإٍلً ـٍ : نىعى فىقيٍمتي
: ًإفَّ رىسيػكؿى المَّػًو فىقىػ ػمَّـى -اؿى سى مىٍيػًو كى ػػمَّى اهللي عى :  -صى ػا ًىػػيى ًمػفى الطَّػػكَّاًفيفى "قىػاؿى ًإنَّيىػػا لىٍيسىػٍت ًبػػنىجىسو ًإنَّمى

ـٍ  مىٍيكي  . "-أىًك الطَّكَّافىاًت  -عى
مف طريؽ ىشاـ بف عػركة، كعمػي بػف  ،بمثمو (5)أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفوتخريج الحديث: 

 عف امرأة عبد اهلل بف أبي قتادة، عف أبي قتادة.       ،رؾ، عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف أبي طمحةالمبا
 ختمػؼ فػيمف تزكجيػا: أبػك قتػادة؟ أـا: مالؾ األنصػارية السػممية ٍبفكىٍعًب  ًبٍنتي  د: كىٍبشىةي ركاة اإلسنا

فالمشػيكر أنػو ابػف  ،كػذلؾكلػيس  ،(6)ذكر ابف األثيػر أنيػا زكجػة أبػي قتػادة ،ابنو؟ فالراجح أنو ابنو
. كالمشيكر كالراجح (7)قالو ابف سعد ،فقيؿ: ثابت ثـ اختمؼ ىؿ ىك ثابت؟ أـ عبد اهلل؟ ،أبي قتادة

 .(8)كابف حجر ،قالو المزم ،أنو عبد اهلل
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كذكرىػػا فػػي  ،صػػحبة" : "ليػػا(1)كقػػد اختمػػؼ ىػػؿ ىػػي صػػحابية؟ أـ تابعيػػة؟ قػػاؿ ابػػف حبػػاف
أنػو قػػاؿ: "ليػا صػػحبة"  ،عػػف جعفػر المسػػتغفرم ، (2)األثيػر كنقػؿ ابػػف  ،مكضػع آخػػر كسػكت عنيػػا

كذكرىػػػا ابػػػف حجػػػر فػػػي القسػػػـ األكؿ الغيػػػر مختمػػػؼ فػػػي صػػػحبتيـ مػػػف الصػػػحابة فػػػي  ،كأقػػػره عميػػػو
كزاد:  (4)كقاليػػا فػػي التيػػذيب ،المسػػتغفرٌم" كتبعػػو صػػحبة، ليػػا: حٌبػػاف ابػػف كقػػاؿ: "قػػاؿ (3)اإلصػػابة

كاهلل  ،ذلؾ يقرىـ عميو دكف اعتػراض فيػي مػف الصػحابة ككؿ ،مكسى" كأبك ،بكار بف الزبير "تبعو
  أعمـ.
ٍيدىة مى ذكرىػا  زكج إسػحاؽ بػف عبػد اهلل بػف أبػي طمحػة: ،المدنية ،بنت عبيد بف رفاعة اَلنصارية حي

"أخػػػرج حػػػديثيا أصػػػحابي  :قػػػاؿ الباحػػػث .: "مقبكلػػػة"(6)كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر ،فػػػي الثقػػػات (5)ابػػػف حبػػػاف
 ،(7)ؽ، ككلػدهي يحيػىامالؾ، كركل عنيا زكجيا إسحكعب بف ت السنف، كركت عف خالتيا كبشة بن
 ،(9)أيضػػان  كنقػػؿ عػػف مالػػؾ تصػػحيحو لػػو ،كصػػححو الحػػاكـ ،(8)كقػػد صػػحح ىػػذا الحػػديث الترمػػذم

 كابػف كالعقيمػي ،كالػدارقطني كالبخػارم الترمػذم كصػححو صحيح، حسف : "إسناده(10)كقاؿ األلباني
تصػحيح ىػؤالء جمػيعيـ  باحث:لقاؿ اكالنككم".  الذىبي ككافقو كالحاكـ كالبييقي حباف كابف خزيمة
خاصػػػةن أف عبػػػارة العقيمػػػي تػػػدلؿ عمػػػى ذلػػػؾ  ،كركاة اإلسػػػناد ،يػػػدلؿ عمػػػى تػػػكثيقيـ لحميػػػدة ،لمحػػػديث
 صحيح".  ثابت إسناد : "ىذا(11)حيث حكـ عمى اإلسناد فقاؿ ،بكضكح

 . ركاتو ثقات ،لذاتو صحيحإسناد الحديث  درجة الحديث:
ػػػػػًديثي (: 136) رقـ حديث ػػػػػالٍ  بً رٍ شيػػػػػ" :حى ركاه  ،صػػػػػحيح: "(12)قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ النػػػػػككم ."ؿكٍ بىػػػػػالٍ  ةً أى رٍ مى

قىاؿى  ". :الدارقطني كى ًحيحه ًديثه صى     ىيكى حى
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كمػا أشػار  ،عمى الركاية في كتػب الػدارقطني -في حدكد اطبلعي-لـ أعثر  قاؿ الباحث: 
ػًديث : "ىىػذىا(1)لكػػف قػاؿ ابػف الممقػػف ،بدؿ بركايػة الطبرانػػي كمػا سػيأتيتفتسػ ،النػككم كىاهي  الحى ػػاًكـ رى  اٍلحى
قيٍطًنيٌ  اٍلميٍسػػتىٍدرؾ، ًفػػي قىػػاؿى . سػػنىنو ًفػػي كىالػػدَّارى ػػاءى  ااًلٍضػػًطرىاب كأفَّ  ميٍضػػطىرب، إنَّػػو: عممػػو ًفػػي كى  مػػف جى
الػػؾ أبػػي ًجيىػػة ػػًعيؼ" كىأىنػػو رىاًكيػػو، النَّخًعػػيٌ  مى كاهلل  ،كىػػذا خػػبلؼ مػػا ذكػػره النػػككم عػػف الػػدارقطني ،ضى

 أعمـ. 
ػدَّثىنىا :(2)الطبراني ؿ اإلماـ: قانص الحديث سىػٍيفي  حى اؽى  ٍبػفي  اٍلحي ، ًإٍسػحى ػافي  حػدثنا الت ٍسػتىًرم  ٍثمى  أىبًػي ٍبػفي  عي

، ٍبفي  شىبىابىةي  حدثنا شىٍيبىةى، دَّثىًني سىكَّارو اًلؾو  أىبيك حى ، مى ًعي  دً  عىفً  النَّخى ، ٍبػفً  اأٍلىٍسػكى ػفٍ  قىػٍيسو ، نيبىػٍيحو  عى  اٍلعىنىػًزمٍّ
،أىيٍ  أيٍـّ  عىفٍ  ـى : قىالىتٍ  مىفى مَّى- اهللً  رىسيكؿي  قىا مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ػارىةو  ًإلىػى المٍَّيػؿً  ًمفى  -كى انًػبً  ًفػي فىخَّ  اٍلبىٍيػتً  جى
ا فىشىًرٍبتي  ،عىٍطشىانىةي  كىأىنىا المٍَّيؿً  ًمفى  فىقيٍمتي  ًفييىا. فىبىاؿى  مَّى- النًَّبي   أىٍصبىحى  فىمىمَّا أىٍشعير. الى  كىأىنىا ،ًفييىا مى   صى
مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى ، أيَـّ  يىا": قىاؿى  -كى ارىةً  ًتٍمؾى  ًفي مىا فىأىٍىًريًقي قىٍكًمي أىٍيمىفى اٍلفىخَّ

ػا شىػًرٍبتي  كىاهللً  قىدٍ : قيٍمتي  "(3)  مى
ًحؾى : قىالىتٍ  ًفييىا. ػمَّى- اهللً  رىسيػكؿي  فىضى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى تَّػى -كى َـّ  نىكىاًجػذيهي، بىػدىتٍ  حى ػا": قىػاؿى  ثيػ  ًلى  ًإنَّػؾً  أىمى

 ". أىبىدنا بىٍطنىؾً  تىتًَّجًعيفى 
كأبػػك نعػػيـ فػػي  ،مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف ركح ،(4)الحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 

 كبلىما بنحكه مف طريؽ شبابة بف سكار بو.  ،مف طريؽ إسحاؽ بف بيمكؿ ،(5)الحمية
متػركؾ  -عبػد الممػؾ بػف الحسػيف-ك مالػؾ النخعػي أبػ ،ضعيؼ جػدان  إسناد الحديث درجة الحديث:

 كباقي ركاة اإلسناد ثقات.    ،(6)الحديث
مَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،عف أىًبي ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمٍّ (: 137) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى قىاؿ:ى " -صى رّْ حي

مىػى ذيكيػكًر أيمًَّتػي ًريػًر كىالػذَّىىًب عى ػًحيحه : "(7)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."نىػاًثًيـٍ كىأيًحػؿَّ إلً  ،ًلبىاسي اٍلحى ػًديثه صى حى
كىاهي التٍّْرًمًذمُّ   ". رى
ػكرو  :(8): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث اؽي ٍبفي مىٍنصي دَّثىنىا ًإٍسحى ٍيػرو  ،حى ٍبػدي المَّػًو ٍبػفي نيمى ػدَّثىنىا عى : حى  ،قىػاؿى

ػػٍف نىػػاًفعو  ، عى ػػرى بىٍيػػدي المَّػػًو ٍبػػفي عيمى ػػدَّثىنىا عي : حى ػػٍف أىبًػػي ميكسىػػى األىٍشػػعىًرمٍّ قىػػاؿى ، عى ػػًعيًد ٍبػػًف أىبًػػي ًىٍنػػدو ػػٍف سى  ، عى
  بمثمو.
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 عف نافع بو.  ،مف طريؽ أيكب السختياني ،بنحكه (1)أخرجو النسائي في سننوتخريج الحديث: 
 ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

مَّـى -قىٍكليوي (: 138) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : "ًلؤٍلى  -صى ػرىؾ المَّػوي ٍعرىاًبيٍّ ٍأ كىمىا أىمى ضَّ قػاؿ اإلمػاـ  ."تىكى
د كىالتٍّْرًمًذمُّ : "(2)النككم كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى ًديثو طىًكيؿو  ،صى ٍيًف".   ،كىىيكى بىٍعضي حى ًحيحى  كىأىٍصميوي ًفي الصَّ

ػػ :(3): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ، حى ًمػػيا سىػػفي ٍبػػفي عى ػػدَّثىنىا اٍلحى ًمػػًؾ، حى ٍبػػًد اٍلمى ـي ٍبػػفي عى ػػا دَّثىنىا ًىشى
ػفٍ  ػةى، عى ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف أىبًػي طىٍمحى اؽي ٍبػفي عى ػدَّثىنىا ًإٍسػحى ػاـه، حى دَّثىنىا ىىمَّ : حى ، قىاالى اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو جَّ ًمػيٍّ ٍبػًف  كىاٍلحى عى

 ، ًو ًرفىاعىةى ٍبًف رىاًفعو ٍف أىًبيًو، عىٍف عىمٍّ ، عى دو بلَّ ٍعنىاهي بً -يىٍحيىى ٍبًف خى : قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو -مى ػمَّى اهللي -، قىػاؿى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ـٍ ": -عى ًدكي ةي أىحى الى ُـّ صى كءى كىمىا أىمىرىهي المَّوي  ،ًإنَّيىا ًلى تىًت ضي تَّى ييٍسًبغى اٍلكي ػؿَّ -حى جى ، فىيىٍغًسػؿى -عىزَّ كى

ٍجيىػوي  يىٍمسىػػحى ًبرى  ،كى ٍيػًو ًإلىػى اٍلًمػٍرفىقىٍيًف، كى يىدى َـّ ييكىبّْػرى المَّػوى كى ًرٍجمىٍيػًو ًإلىػى اٍلكىٍعبىػٍيًف، ثيػػ ػػؿَّ -ٍأًسػًو كى جى ػزَّ كى  -عى
ػا أىًذفى لىػوي ًفيػوً  يىٍحمىدىهي، ثيَـّ يىٍقػرىأى ًمػفى اٍلقيػٍرآًف مى تىيىسَّػرى  ،كى : ""كى ، قىػاؿى ػادو مَّ ػًديًث حى َـّ ييكىبّْػرى ، فىػذىكىرى نىٍحػكى حى ثيػ

ٍجيىػػوي  دى فىػػييمىكّْفى كى ٍبيىتىػػوي قىػػ-فىيىٍسػػجي : جى ػػا قىػػاؿى بَّمى ري ػػاـه: كى ػػًئفَّ مىفىاًصػػميوي  ،ًمػػفى اٍَلىٍرضً  -اؿى ىىمَّ تَّػػى تىٍطمى حى
ٍقعىًدهً  مىى مى ، ثيَـّ ييكىبّْرى فىيىٍستىًكمى قىاًعدنا عى تىٍستىٍرًخيى ةى ىىكىذىا أىٍربىعى رىكىعىاتو  ،كى الى صىؼى الصَّ ٍمبىوي"، فىكى ـى صي ييًقي كى

تَّى تىٍفريغى، ًلى تىتً  تَّى يىٍفعىؿى ذىًلؾى حى ـٍ حى ًدكي ةي أىحى الى  ". ُـّ صى
كالنسائي  ،مف طريؽ يحيي بف عمي بف يحيي ،بمثمو (4)أخرجو الترمذم في سننوتخريج الحديث: 

 ،عف عمي بف يحيى الزرقي، كبلىما ) يحيي بف عمػي ،مف طريؽ ابف عجبلف ،بمثمو (5)في سننو
، عػػف رفاعػػة بػػف -كجػػد يحيػػي بػػف عمػػي ،عمػػي كالػػد-ككالػػده عمػػي بػػف يحيػػي( عػػف يحيػػي بػػف خػػبلد 

       رافع بو. 
"يحيػى بػف خػبلد بػف رافػع األنصػارم ك ،ركاتػو ثقػات ،إسػناد الحػديث صػحيح لذاتػودرجة الحػديث: 

    ".(6)كىك ثقة ،لو رؤية كذكره ابف حباف في ثقات التابعيف كمات في حدكد السبعيف ،الزرقي
ػًحيحه ": (7)قاؿ اإلماـ النككم ".كىانىٍت كىًثيفىةن  أىفَّ ًلٍحيىتىوي اٍلكىًريمىةى حديث: "(: 139) رقـ حديث ىىػذىا صى

كؼه   ".مىٍعري

                                                

 .161/5148/ 8( سنف النسائي: (1
 . 1/353( المجمكع شرح الميذب: (2
 .227/858/ 1سنف أبي داكد: ( (3
 .100/302/ 2( سنف الترمذم: (4
 .193/1053/ 2( سنف النسائي: (5
  .590تقريب التيذيب: ( (6
 . 1/374الميذب:  ( المجمكع شرح(7
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، : (1)قاؿ اإلماـ مسػمـ: نص الحديث ػٍف ًإٍسػرىاًئيؿى بىٍيػدي اهلًل، عى ػدَّثىنىا عي ػدَّثىنىا أىبيػك بىٍكػًر ٍبػفي أىبًػي شىػٍيبىةى، حى حى
ػػاًبرى ٍبػػفى سىػػميرىةى، يىقيػػكؿي  ػػًمعى جى ، أىنَّػػوي سى ػػٍف ًسػػمىاؾو ػػعى ـى -افى رىسيػػكؿي الًل : "كى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اللي عى قىػػٍد  -صى

كىػافى كىًثيػرى  (2)شىًمطى  ، كى ذىا شىػًعثى رىٍأسيػوي تىبىػيَّفى ـٍ يىتىبىػيٍَّف، كىاً  كىافى ًإذىا ادَّىىفى لى ًلٍحيىًتًو، كى ـي رىٍأًسًو كى شىػٍعًر ميقىدَّ
ٍجييوي ًمٍثػؿي السَّػٍيًؼ؟ قىػ ؿه كى : رىجي كىػافى ميٍسػتىًديرنا المٍّْحيىًة، فىقىاؿى ػًر، كى ، بىػٍؿ كىػافى ًمٍثػؿى الشَّػٍمًس كىاٍلقىمى : ًلى اؿى

سىدىهي" ًة ييٍشًبوي جى مىامى ًة اٍلحى اتىـى ًعٍندى كىًتًفًو ًمٍثؿى بىٍيضى رىأىٍيتي اٍلخى  . كى
 (4)كالنسػػائي فػػي سػػننو ،مػػف طريػػؽ أيػػكب بػػف جػػابر ،مختصػػران  (3)أخرجػػو الترمػػذم فػػي سػػننوتخػػريج الحػػديث: 

 . مف طريؽ إسرائيؿ ثبلثتيـ عف سماؾ بو ،بمثمو (5)كأحمد في مسنده ،ان مف طريؽ شعبةمختصر 
ككػاف  ،صدكؽ إال في ركايتو عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس فإنيػا مضػطربة :(6)ركاة اإلسناد: سماؾ بف حرب

  .يتمقف
: "(: 140) رقـ حديث فَّػػافى ػػاف ٍبػػًف عى ػػمَّ -أىفَّ النًَّبػػيَّ قىػػٍكؿي عيٍثمى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى مّْػػؿي ًلٍحيىتىػػوي  -ـى صى ػػافى ييخى قػػاؿ  ."كى

كىاهي التٍّْرًمًذمُّ : "(7)اإلماـ النككم ًحيحه رى  ".صى
ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػفي ميكسىػػى :(8): قػػاؿ اإلمػػاـ الترمػػذمنػػص الحػػديث ػػٍف  ،حى زَّاًؽ، عى ٍبػػدي الػػرَّ ػػدَّثىنىا عى : حى قىػػاؿى

ٍف أىًبي كىائً  اًمًر ٍبًف شىًقيؽو، عى ، عىٍف عى فَّافى ًإٍسرىاًئيؿى ، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف عى   بمثمو.  ؿو
كالػدارمي  ،عبػد الػرزاؽ عػف ،عػف محمػد القزكينػي ،(9)أخرجو ابػف ماجػو فػي سػننوتخريج الحديث: 

  عف إسرائيؿ بو. ،بنحكهمالؾ(  ،كبلىما )عبد الرزاؽ ،عف مالؾ بف إسماعيؿ ،(10)في سننو
 عف عثماف بو.  ،لمسيبمف طريؽ ابف ا ،بمثمو (11)كأخرجو الطبراني في األكسط 

قػاؿ  .: "لػيف الحػديث"(12)قاؿ ابف حجػر :األسدم الككفي ركاة اإلسناد: عامر بف شقيؽ بف جمرة
 مقبكؿ.  فحديثوكقد تكبع  الباحث:

                                                

 .1823/2344/ 4( صحيح مسمـ: (1
 . (501/ 2 :النياية) ( الشمط: الشيب، كالشمطات: الشعرات البيض التي كانت في شعر رأسو، يريد قمتيا(2
 .602/3644/ 5 :( سنف الترمذم(3
 .150/5114/ 8 :( سنف النسائي(4
 .505/20998/ 34( مسند أحمد: (5
 (: 3حديث رقـ ) ( سبقت دراستو (6
 . 1/374( المجمكع شرح الميذب: (7
 .46/31/ 1سنف الترمذم: ( (8
 .148/430/ 1( سنف ابف ماجو: (9

 .550/731/ 1( سنف الدارمي: (10
 .225/6253/ 6المعجـ األكسط: ( (11
 . 287( تقريب التيذيب: (12
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كالراكم عنو ىذا الحديث يحيي بػف  ،ق( فتغير حفظو 200عمي سنة ) :(1)عبد الرزاؽ الصنعاني
 ق(.  200ممف أخذه عنو قبؿ ) ،مدكىك مف طبقة اإلماـ أح ،ق( 240مكسى )ت

ع فػارتقى إلػى كبػكقػد ت ،ألف عػامر بػف شػقيؽ لػيف الحػديث ؛إسناد الحػديث ضػعيؼ درجة الحديث:
عػػػف  ،بسػػػندو صػػػحيح ،منيػػػا: فػػػي سػػػنف الترمػػػذم ،كقػػػد قػػػكاه النػػػككم لشػػػكاىده ،الحسػػػف لغيػػػره

 .(2)عمار
ػػػػمَّـى -قىػػػػاؿى (: 141) رقـ حديث سى مىٍيػػػػًو كى ػػػػمَّى المَّػػػػوي عى قىػػػػ ،أًلىًبػػػػي ذىرا  -صى نىابىػػػػًة كى ػػػػٍف اٍلجى ػػػػأىلىوي عى ٍد سى
ـً كىالى يىًجدي اٍلمىاءى: " ،تيًصيبيوي  ػكءي اٍلميٍسػًم ضي ًعيدي الطَّيّْبي كي ػجو  ،الصَّ ػاءى عىٍشػرى ًحجى ـٍ يىًجػٍد اٍلمى ٍف لىػ  ،كىاً 

ػػاءى فىٍمييًمسَّػػوي بىشىػػرىتىوي  ػػدى اٍلمى جى كىاهي أىبيػػك : "(3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."فىػػًإذىا كى ػػًحيحه رى ػػًديثه صى د حى دىاكي
كفى  ري ". َكىآخى ةو ًحيحى  ًبأىسىاًنيدى صى

ػٍف  :(4): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، عى اًلػده اٍلكىاًسػًطي  نىػا خى ، أىٍخبىرى ػٍكفو ك ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍمري حى
اًلػده  نىػا خى دَّثىنىا ميسىدَّده، أىٍخبىرى بىةى، ح حى ٍف أىًبي ًقبلى ، عى اًلدو ٍبػًد المَّػًو -خى ػٍف -اٍلكىاًسػًطيَّ يىٍعًنػي اٍبػفى عى ، عى

ػٍف أىًبػي ذىرا  ، عى ٍمػًرك ٍبػًف بيٍجػدىافى ػٍف عى بىػةى، عى ٍف أىًبػي ًقبلى ذَّاًء، عى اًلدو اٍلحى ػةه  ،خى : اٍجتىمىعىػٍت غينىٍيمى قىػاؿى
سيػػػكًؿ المَّػػػًو  ػػػمَّـى -ًعٍنػػػدى رى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى اهللي عى :  -صى ى . فىبىػػػدىٍكتي ًإلىػػػ"ًفييىػػػا (5)يىػػػا أىبىػػػا ذىر  اٍبػػػدي "فىقىػػػاؿى

بىػػػذىةً  نىابىػػػةي  ،(6)الرَّ ، فىأىتىٍيػػػتي النَّبًػػػيَّ  ،فىكىانىػػػٍت تيًصػػػيبيًني اٍلجى ٍمػػػسى كىالسٍّػػػتَّ مىٍيػػػًو -فىأىٍمكيػػػثي اٍلخى ػػػمَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى :  -كى :  ،. فىسىكىت  "أبيك ذىر  "فىقىاؿى ٍيؿي  ،ثىًكمىٍتؾى أيمُّؾى أىبىا ذىر  "فىقىاؿى ا ًلػي ًبجى  ،"ًَليمّْؾى اٍلكى  ،اًريىػةو سىػٍكدىاءى فىػدىعى

ػػاءه  ػػاءىٍت ًبعيػػسا ًفيػػًو مى ٍتًني ًبثىػػٍكبو  ،فىجى ػػتىرى ػػبىبلن  ،فىسى نٍّػػي جى ػػأىنٍّي أىٍلقىٍيػػتي عى ػػٍمتي فىكى  .كىاٍسػػتىتىٍرتي ًبالرَّاًحمىػػًة، كىاٍغتىسى
ـً " :فىقىػاؿى  كءي اٍلميٍسًم ضي ًعيدي الطَّيّْبي كى ٍدتى  ،الصَّ جى ، فىًإذىا كى لىٍك ًإلىى عىٍشًر ًسًنيفى اٍلمىاءى فىأىًمسَّوي ًجٍمدىؾى فىًإفَّ كى

ٍيره   . "ذىًلؾى خى
عػف  ،خالػد الحػذاء ،سػفياف الثػكرم مػف طريػؽ ،بنحكه (7)أخرجو الترمذم في سننوتخريج الحديث: 

 .عف أبي ذر ،-سماه-عف عمرك بف بجداف  ،أبي قبلبة

                                                

  (: 7حديث رقـ )  ( سبقت دراستو(1
 .44/29/ 1( سنف الترمذم: (2
 . 1/463( المجمكع شرح الميذب: (3
 .90/332/ 1سنف أبي داكد: ( (4
( "ايبدي فييا" أمره مف بدا، يبدك، إذا خرج إلى البدك، يقاؿ: بدا القـك بدكنا، إذا خرجكا إلى البادية، كالضػمير الػذم (5

 (.141/ 2فييا" يرجع إلى الغنـ، أم: اخرج إلى البدك في الغنـ. )شرح أبي داكد لمعيني: في "
بىذىةي: مػف قػرل المدينػة عمػى ثبلثػة أٌيػاـ، قريبػة مػف ذات عػرؽ، عمػى طريػؽ الحجػاز إذا رحمػت مػف فيػد تريػد (6 ( الرَّ

 (. 24/ 3مٌكة، كبيذا المكضع قبر أبي ذر الغفارم. )معجـ البمداف: 
 .211/124/ 1الترمذم:  ( سنف(7
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ف أبػػي عػػ ،عػػف أيػػكب السػػختياني ،مػػف طريػػؽ حمػػاد بػػف زيػػد ،بمثمػػو (1)كأبػػك داكد فػػي سػػننو 
فتحمػػؿ  قػػاؿ الباحػػث:قػػاؿ دخمػػت عمػػى أبػػي ذر...  ،-لػػـ يسػػـ- عػػف رجػػؿ مػػف بنػػي عػػامر ،قبلبػػة

قػػػاؿ  ،كاهلل أعمػػػـ ،ألف ىػػػذا الظػػػاىر ؛فػػػي بيػػػاف اسػػػـ الػػػراكم المػػػبيـ ،ركايػػػة أيػػػكب عمػػػى ركايػػػة خالػػػد
ألف أيكب يركيو عف أبي قبلبة، عف  ؛: "كأحسبو حمؿ حديث أيكب عمى حديث خالد(2)الدارقطني

 لـ يسمو، عف أبي ذر". رجؿ 
عػػف  ،مػػف طريػػؽ قتػػادة ،دكف ذكػػر القصػػة ،بمثمػػو (3)الشػػامييف مسػػند كأخرجػػو الطبرانػػي فػػي 

 عف أبي ذر.  ،جابر بف غنـ
 ،إسػناد الحػديث ضػعيؼف (4)عمرك بف بجػداف مجيػكؿ الحػاؿأف غير  ،ركاتو ثقات درجة الحديث:

و شكاىد كثيرة منيا في الصحيحيف؛ ليذا كل ،فارتقى إلى الحسف لغيره ،كقد تكبع مف جابر بف غنـ
حيث إف مػدار اإلسػناد عمػى  ،لكنو تساىؿ عندما قاؿ: بأسانيد صحيحة ،قكل اإلماـ النككم المتف

     عمرك بف بجداف كىك مجيكؿ الحاؿ. 
ٍيػػدو (: 142) رقـ حديث ٍبػػًد المَّػػًو ٍبػػًف زى ػػًديثي عى ـى -أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو " :حى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػذى أى  -صى خى

ذى ًلرىٍأًسوً  ؼى الًَّذم أىخى ًحيحه : "(5)قاؿ اإلماـ النككم ."ًَليذينىٍيًو مىاءن ًخالى ًديثه صى   ".  كىىيكى حى
اؽى،  :(6): قاؿ اإلماـ الحاكـنص الحديث دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا حدحى ، ثيَـّ حى ًميا سىٍيفي ٍبفي عى ثنا اٍلحي

اًفظي  ًميا اٍلحى ،  نا، أىٍنبىأى أىبيك عى بىٍيػًد المَّػًو، ًبًمٍصػرى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىبًػي عي ٍبػدي اٍلعىًزيػًز ٍبػفي ًعٍمػرىافى حػدميحى ثنا عى
: أىٍنبىأى ا مىةي ٍبفي يىٍحيىى، قىاالى ٍرمى ، كىحى صو بَّػافى ٍبػًف  ناٍبًف ًمٍقبلى ػٍف حى اًرًث، عى ك ٍبفي اٍلحى ًني عىٍمري ، أىٍخبىرى اٍبفي كىٍىبو

: كىاًسعو  ، قىاؿى اًرمٍّ ٍيدو اأٍلىٍنصى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ٍف أىًبيًو، عىٍف عى ـى، -رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو "، عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اللي عى صى
ؼى اٍلمىاًء الًَّذم مىسىحى ًبًو رىٍأسىوي  ذى مىاءن ًَليذينىٍيًو ًخالى أي فىأىخى ضَّ  ."يىتىكى

ىاركف بف معركؼ، كىاركف بػف سػعيد عف  ،بنحكه ،(7)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 
 جمػيعيـ عػػف ،عػف عمػػي بػف خشػػـر ،بنحػػكه (8)كالترمػذم فػػي سػننو ،المصػػرم األيمػي، كأبػػك الطػاىر

                                                

 .91/333/ 1( سنف أبي داكد: (1
 .252/ 6( عمؿ الدارقطني: (2
 .66/2743/ 4( مسند الشامييف لمطبراني: (3
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 ،)عمػػرككبلىمػػا  ،مػػف طريػػؽ ابػػف لييعػػة ،بنحػػكه (1)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،عمػػرك بػػف الحػػارث
 عف حباف بف كاسع بو.  ابف لييعة( 

 (2)ذكػػره ابػػف حبػػاف :بػػف حبػػاف بػػف منقػػذ بػػف عمػػرك المػػازني كاسػػعبَّػػاف بػػف ركاة اإلسػػناد: حً 
 ،: "مػػف متقنػػى أىػػؿ المدينػػة"(4)كقػػاؿ ابػػف حبػػاف فػػي المشػػاىير ،فػػي الثقػػات (3)كابػػف خمفػػكف

كاحػتج بػو مسػمـ فػي  ،حبػاف بػف كاسػع صػدكؽقػاؿ الباحػث:  .: "صػدكؽ"(5)كقاؿ ابف حجر
 .ىذا الحديث

 ،حفػػػػص المصػػػػرم صػػػػاحب الشػػػػافعيأبػػػػك  ،بػػػػف عمػػػػراف حرممػػػػة بػػػػف يحيػػػػى بػػػػف حرممػػػػة
: (7)كقػػاؿ الحػػاكـ ،: "كػػاف أعمػػـ النػػاس بػػابف كىػػب، كىػػك ثقػػة"(6)قػػاؿ العقيمػػي  :ىػػػ(244)ت

كمثمػػو ال يتػػرؾ إال بجػػرح  ..."أىػػؿ مصػػر ليسػػكا عنػػو براضػػيف، غيػػر أنػػو شػػيخ جميػػؿ القػػدر
ره : "مػا أعمػـ بػو بأسػان"، كذكػ(8)كقػاؿ النسػائي ،ظاىر... كاف محدث أىؿ مصر في زمانػو"

 ،كػػاف أعمػػـ النػػاس بػػابف كىػػب" ...: "شػػيخ بمصػػر(10)معػػيف كقػػاؿ ابػػف ،فػػي الثقػػات (9)ابػػف حبػػاف
بػف ا: "ككػاف عنػد (11)أيضػان كقػاؿ  ،ة كرىػت ذكرىػا"جقاؿ ابف عػدم: "فػذكر عنػو يحيػى أشػياء سػمك 

فمػـ  ،كفتشػتو الكثيػر ،كقد تبحرت حػديث حرممػة ،كيحدثنا عنو ،عف حرممة الكثير ،أبي صالح ىذا
كيكػػكف عنػػده  ،بػػف كىػػب عنػػدىـاكرجػػؿ يتػػكارل  ،حديثػػو مػػا يجػػب أف يضػػعؼ مػػف أجمػػو أجػػد فػػي

بػػف اإفػػرادات  كتػػب كنسػػخ ،بػػف كىػػباف يغػػرب عمػػى غيػػره مػػف أصػػحاب أفمػػيس ببعيػػد  ،حديثػػو كمػػو
فأعطػاه نصػؼ  ،بػف كىػبافػإف أحمػد سػمع فػي كتبػو مػف  ،كأما حمؿ أحمد بف صالح عميػو ،كىب

ال يحدثو  ،يبدأ بحرممةك فمف دخؿ مصر  ،ا العداكة مف ىذافتكلدت بينيم ،كمنعو النصؼ ،سماعو
كرأينػا أف مػف عنػده حرممػة لػيس  ،اا جمع بينيما فكتب عنيما جميعن كما رأينا أحدن  ،أحمد بف صالح
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ػػا، حافظنػػا لمحػػديث (1)كقػػاؿ النػػككم ،عنػػده أحمػػد، كمػػف عنػػده أحمػػد لػػيس عنػػده حرممػػة" : "كػػاف إمامن
: "ثقػػة يغػػرب (2)ـ بػػف الحجػػاج عنػػو فػػي صػػحيحو"، كقػػاؿ الػػذىبيكالفقػػو، كيكفيػػو جبللػػة إكثػػار مسػػم

: (5): "صػػدكؽ"، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ(4): "صػػدكؽ يغػػرب"، كقػػاؿ ابػػف حجػػر(3)لكثػػرة ركايتػػو"، كقػػاؿ مػػرة
ألف ابػػف كىػػب رفػػض أف  ؛كال يحػػتج بػػو"، كحمػػؿ عميػػو أحمػػد بػػف صػػالح المصػػرم ،"يكتػػب حديثػػو

قػاؿ  .: "ضػعيؼ"(7)عبػداهلل بػف محمػد الفرىػاذانيكقػاؿ  ،(6)يحدثو بكؿ حديثػو كأعطػاه النصػؼ فقػط
   فحديثو عنو صحيح.   ،أعمـ الناس بابف كىب ،حرممة بف يحيي صدكؽ الباحث:

صو  قػاؿ القاضػي  :ق( 234)ت  ،، الخزاعػي، أبػك عمػيعبد العزيز بف عمراف بف أيػكب بػف ًمٍقػالى
 ،صػكفيان  ،زاىػدان  ،فقييػان كعػف الشػافعي، ككػاف  ،أخذ عنو ،: "مف أكابر أصحاب ابف كىب(8)عياض
فػػي  (10)كذكػػره ابػػف حبػػاف ،: "صػػدكؽ"(9)كأبػػك زرعػػة، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ ،ركل عنػػو أبػػك حػػاتـ ،حسػػنان"
    عبد العزيز بف عمراف ثقة.قاؿ الباحث:  .الثقات

 . (11)ضعيؼ الحديث ،المديني -عثماف- محمد بف أحمد بف أبي عبيد الل
 كذكػره  ،: "صػدكؽ"(12)قػاؿ أبػك حػاتـ :عبػد اهلل الكػكفيأبػك  ،الحسيف بف عمػي بػف اَلسػكد العجمػي

لػػـ  ،اكثيػػرن  ئيخطػػ ،: "صػػدكؽ(14)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،كقػػاؿ: "ربمػػا أخطػػأ" ،فػػي الثقػػات (13)ابػػف حبػػاف
ثػـ قػاؿ: "سػرؽ  ،لػو حػديثان عػف أنػس (15)كذكر ابػف عػدم فػي الكامػؿ ،يثبت أف أبا داكد ركل عنو"

ػػ ،الحسػػيف عمػػى أف غيػػر ،ىػػذا الحػػديث مػػف عبػػد اهلل بػػف عػػكف  ،ا"مػػف الضػػعفاء قػػد سػػرؽ منػػو أيضن
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: "ال (2)كقػػػاؿ أحمػػػد ،: "كػػػكفي يسػػػرؽ الحػػػديث"(1)أنػػػو قػػػاؿ ،ابػػػف عػػػدم ذكػػػر الخطيػػػب بسػػػنده عػػػفك 
: "رمػي بالكػذب (4)كقػاؿ ابػف المػكاؽ ،يتكممػكف فػي حديثػو" ،ا: "ضػعيؼ جػدن (3)كقػاؿ األزدم ،أعرفو"

  يؼ الحديث.الحسيف بف عمي العجمي ضعقاؿ الباحث:  .كسرقة الحديث"
كالحسػػيف بػػف عمػػي  ،محمػػد بػػف أحمػػد المػػديني ،ضػػعؼل ؛إسػػناد الحػػديث ضػػعيؼ درجػػة الحػػديث:

      كقد قكاه النككم؛ ألف أصمو في صحيح مسمـ.  ،كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره ،العجمي
ٍف أىًبيوً  ،عف عمرك بف شيعىٍيبو (: 143) رقـ حديث ػدٍّهً  ،عى ػٍف جى ػبلن أىتىػى النَّبًػيَّ  ،عى ػمَّى المَّػوي -أىفَّ رىجي صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى : يا رسكؿ اهلل كيؼ الطيكر -عى ػاءو ًفػي إنىػاءو " ؟فىقىاؿى ثنػا ،فدعى ًبمى ػؿى كىفٍَّيػًو ثىالى ذىكىػرى  ،فىغىسى كى
ًديثى إلىى أىٍف قىػاؿى  ثنا ،ثيَـّ غىسىؿى ًرٍجمىٍيوً  :اٍلحى ثنا ثىالى : " ،"ثىالى َـّ قىػاؿى ػكءي ثيػ ضي مىػ ،ىىكىػذىا اٍلكي ػٍف زىادى عى  ،ى ىىػذىافىمى

ـى  ظىمى ًحيحه : "(5)قاؿ اإلماـ النككم ."أىٍك نىقىصى فىقىٍد أىسىاءى كى ًديثه صى د ،حى كىاهي أىبيك دىاكي     ".رى
اًئشىةى،  :(6): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف ميكسىى ٍبًف أىًبي عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى

ٍمًرك ٍبًف شيعىيٍ  دًٍّه، أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ عىٍف عى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى مَّـى -بو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : يىا -صى ، فىقىاؿى
ثنا، ثيَـّ غىسىؿى " ؟رىسيكؿى المًَّو كىٍيؼى الط ييكري  ٍجيىوي ثىالى ثنا، ثيَـّ غىسىؿى كى فىدىعىا ًبمىاءو ًفي ًإنىاءو فىغىسىؿى كىفٍَّيًو ثىالى

مىػًذرىاعى  ٍيًو عى مىسىحى ًبًإٍبيىامى تىٍيًف ًفي أيذينىٍيًو، كى ؿى ًإٍصبىعىٍيًو السَّبَّاحى ثنا، ثيَـّ مىسىحى ًبرىٍأًسًو فىأىٍدخى ى ظىػاًىًر ٍيًو ثىالى
ثنػػا ثنػػا ثىالى ػػؿى ًرٍجمىٍيػػًو ثىالى َـّ غىسى تىٍيًف بىػػاًطفى أيذينىٍيػػًو، ثيػػ ًبالسَّػػبَّاحى : "أيذينىٍيػػًو، كى َـّ قىػػاؿى ػػذىا"، ثيػػ  ىىكى

ـى  ظىمى مىى ىىذىا أىٍك نىقىصى فىقىٍد أىسىاءى كى ـى كىأىسىاءى -اٍلكيضيكءي فىمىٍف زىادى عى  ."-أىٍك ظىمى
كأحمػد فػي  ،(8)كابػف ماجػو فػي سػننو ،(7)أخرجو النسائي فػي سػننوتخريج الحديث: 

كابػػػػف  ،(10)كابػػػػف خزيمػػػػة فػػػػي صػػػػحيحو ،مػػػػف طريػػػػؽ يعمػػػػى الطنافسػػػػي ،(9)مسػػػػنده
كابػف  ،"نقص" :دكف زيادة ،ف طريؽ عبيد اهلل األشجعيم ،(11)الجاركد في المنتقى
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 ،ثبلثػػتيـ )يعمػػى ،"نقػػص" :بزيػػادة ،عػػف حمػػاد بػػف أسػػامة ،(1)أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو
مػف طريػؽ أبػي  ،بتمامػو (2). كأبك داكد في سػننوأبك أسامة( عف الثكرم ،األشجعي

ثبلثػتيـ  ،مف طريػؽ الحكػـ بػف بشػر ،بمثمو (3)كالقاسـ بف سبلـ في الطيكر ،عكانة
 عف ابف أبي عائشة بو.     ،ابف بشر( ،أبك عكانة ،)الثكرم

ثبػت سػماعو بػف العػاص  بػف عمػرك بػف عبػد الل بف محمد ركاة اإلسناد: شعيب
 .  (4)بف عمرك كىك صدكؽ مف جده عبد اهلل

صػػدكؽ،  ،(5)بػػف العػػاص بػػف عمػػرك بػػف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف شػػعيب عمػػرك
 .ف جده كجادةصحيح الكتاب، كحديثو عف أبيو ع
: "ثقػػة (6)قػػاؿ ابػػف حجػػر ،أبػػك الحسػػف الكػػكفي ،مكسػػى ابػػف أبػػي عائشػػة اليٍمػػداني

كبعػػػػض  ،تكممػػػكا فػػػي سػػػػماعو مػػػف إبػػػػراىيـ النخعػػػي قػػػػاؿ الباحػػػػث: .عابػػػد يرسػػػؿ"
 . (7)فيبقى عمى أصؿ حالتو عمرك بف شعيب يس في سماعو مفكل ،الصحابة

كقػد صػحح اإلمػاـ  ،كأبيػو صػدكقاف ،عيبعمػرك بػف شػ ،إسناد الحديث حسػف لذاتػودرجة الحديث: 
ألف الػراكم  ،فاإلسناد صػحيح ،ثقة إذا كاف الراكم عنو عمرك بف شعيبحديث إسحاؽ بف راىكية 

فمـ يذكرىا في الركاة عف الثكرم إال  ،غير أف لفظة "نقص" شاذة ،عنو مكسى ابف أبي عائشة ثقة
صػمى اهلل -ثابػت عػف رسػكؿ اهلل  ،ثػان ثبلثػان كثبل ،كمػرتيف مػرتيف ،الكضػكء مػرةن مػرةن ألف  ؛أبك أسػامة
 ،فكيػػؼ يكػػكف الػػذم أنقػػص عػػف الثبلثػػة أسػػاء كظمػػـ ،كالحػػديث ذكػػر الكضػػكء ثبلثػػان  -عميػػو كسػػمـ

قػػاؿ  ،-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كالظمػػـ كالسػػكء فػػي الحػػديث كاقػػع فػػي حػػؽ مػػف زاد عمػػى فعػػؿ النبػػي 
التػػي ال خفػػاء ليػػا إذ  ،األكىػػاـ البينػػة فيػػك مػػف ،ا مػػف الػػراكم: "إف لػػـ يكػػف المفػػظ شػػكن (8)ابػػف المػػكاؽ
: "كقػد جػػاء (9)كقػاؿ السػندم ،كاآلثػػار بػذلؾ صػحيحة" ،ال خػبلؼ فػي جػكازه ،كمػرتيف ،الكضػكء مػرة

                                                

 .16/58/ 1( مصنؼ ابف أبي شيبة: (1
 .33/135/ 1: ( سنف أبي داكد(2
 .175/90( الطيكر لمقاسـ بف سبلـ: (3
   (: 121حديث رقـ )  سبقت دراستو( 4)

 (: 121حديث رقـ )  ( سبقت دراستو(5
 .552( تقريب التيذيب: (6
 . 320( انظر: تحفة التحصيؿ: (7
محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف أبػػي القاسػػـ بػػف يكسػػؼ كابػػف المػػكاؽ ىػػك: . 157/ 1( عػػكف المعبػػكد كحاشػػية ابػػف القػػيـ: (8

ماميػا كصػالحيا فػي كقتػو ق(.  897) العبدرم الغرناطي، أبػك عبػد اهلل المػكاؽ: فقيػو مػالكي: كػاف عػالـ غرناطػة كا 
 .(154/ 7 :األعبلـ لمزركمي)

 . 158، 43/157/ 1، كانظر: صحيح البخارم: 88/ 1ئي: ( حاشية السندم عمى سنف النسا(9
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 ،لجػػكاز الكضػػكء مػػرة مػػرة ؛كالمحققػػكف عمػػى أنػػو كىػػـ ،"أك نقػػص" :فػػي بعػػض ركايػػات ىػػذا الحػػديث
 كمرتيف مرتيف".      

ػػػػافي ٍبػػػػفي بىًشػػػػيرو (: 144) رقـ حديث كىل الن ٍعمى ػػػػمَّـى -أىفَّ النَّبًػػػػيَّ  ،رى سى مىٍيػػػػًو كى ػػػػمَّى المَّػػػػوي عى مىٍينىػػػػا  -صى أىٍقبىػػػػؿى عى
: " ،ًبكىٍجًيػػػوً  قىػػػاؿى "كى ـٍ ػػػفيكفىكي ػػػكا صي ػػػاًحًبوً  .أىًقيمي ػػػؿى ًمنَّػػػا ييٍمًصػػػؽي كىٍعبىػػػوي ًبكىٍعػػػًب صى ٍنًكبىػػػوي  ،فىمىقىػػػٍد رىأىٍيػػػتي الرَّجي مى كى
ٍنًكًبوً  سىفه (1)قاؿ اإلماـ النككم .ًبمى ًديثه حى يٍّػدىةو : "حى ػا ًبأىسىػاًنيدى جى ٍيريىيمى د كىاٍلبىٍييىًقػي  كىغى كىاهي أىبيػك دىاكي ذىكىػرىهي  ،رى كى

ػػٍزـو  ػػًحيًحًو تىٍعًميقنػػا ًبًصػػيغىًة جى ػػاًرم  ًفػػي صى كقػػاؿ النعمػػاف بػػف  ،ًفػػي أبػػكاب تسػػكية الصػػفكؼ :فىقىػػاؿى  ،اٍلبيخى
ػػ :بىًشػػيرو  ػػؿى ًمنَّػػا ييٍمًصػػؽي كىٍعبىػػوي ًبكىٍعػػًب صى ػػاًرمٍّ إذىا كىانىػػٍت  .اًحًبوً رىأىٍيػػتي الرَّجي قىػػٍد قىػػدٍَّمنىا أىفَّ تىٍعًميقىػػاًت اٍلبيخى كى

ةن...  ًحيحى ٍزـو كىانىٍت صى ًحيحه ًبًصيغىًة جى ًديثي النٍُّعمىاًف اٍلمىٍذكيكري ًفي اٍلًكتىاًب صى حى  . "كى
ػدَّ  :(2): قاؿ اإلماـ أبػك داكد نص الحديث ػافي ٍبػفي أىبًػي شىػٍيبىةى، حى ٍثمى ػدَّثىنىا عي كىًريَّػا ٍبػًف حى ػٍف زى ًكيػعه، عى ثىنىا كى

ٍف أىًبي اٍلقىاًسـً اٍلجى  : أىٍقبىؿى رىسيكؿي المًَّو أىًبي زىاًئدىةى، عى ، يىقيكؿي : سىًمٍعتي الن ٍعمىافى ٍبفى بىًشيرو ، قىاؿى مَّى -دىًليٍّ صى
ػمَّـى  سى مىٍيًو كى :  -اهللي عى مىػى النَّػاًس ًبكىٍجًيػًو، فىقىػاؿى ػفيكفىكي "عى ثنػا "ـٍ أىًقيميػكا صي ـٍ " .ثىبلى ػفيكفىكي أىٍك  ،كىالمَّػًو لىتيًقػيميفَّ صي

ـٍ  اًلفىفَّ المَّوي بىٍيفى قيميكًبكي ؿى يي  ".لىييخى : فىرىأىٍيتي الرَّجي ػاًحًبوً قىاؿى ٍنًكػًب صى ٍنًكبىػوي ًبمى ػاًحًبًو  ،ٍمػزىؽي مى ٍكبىػًة صى ٍكبىتىػوي ًبري كىري
كىٍعبىوي ًبكىٍعًبًو.   كى

كمسمـ  ،مف طريؽ سالـ ابف أبي الجعد ،مختصران  (3)في صحيحو أخرجو البخارمتخريج الحديث: 
 كبلىما عف النعماف بو.   ،مف طريؽ سماؾ بف حرب ،فيو قصة (4)في صحيحو

ػدلي  ،: "معػركؼ"(5)قػاؿ ابػف المػديني :أبػك القاسػـ الكػكفي ،ركاة اإلسناد: الحسيف بػف الحػارث الجى
عػف حػديث فػي إسػناده الجػدلي: "إسػناده متصػؿ  (7)كقاؿ الدارقطني ،في الثقات (6)كذكره ابف حباف

أبػك القاسػـ الجػدلي  قػاؿ الباحػث: .: "صػدكؽ"(9)كقاؿ ابػف حجػر ،: "كثؽ"(8)كقاؿ الذىبي ،صحيح"
 صدكؽ حسف الحديث. 

كبالمتابعػة يرتقػي إلػى  ،كالجػدلي: صػدكؽ ،ركاتػو ثقػات ،إسناد الحديث حسف لذاتػو درجة الحديث:
 الصحيح لغيره.  

                                                

 . 1/421( المجمكع شرح الميذب: (1
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 . 145/717/ 1( صحيح البخارم: (3
 .324/436/ 1( صحيح مسمـ: (4
 .358/ 6( تيذيب الكماؿ: (5
 .155/ 4( ثقات ابف حباف: (6
 .118/2191/ 3( سنف الدارقطني: (7
 .332/ 1( الكاشؼ: (8
 . 166( تقريب التيذيب: (9
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ٍمػػػرً (: 145) رقـ حديث كىل عى ػػػٍف أىًبيػػػوً  ،ك ٍبػػػًف شيػػػعىٍيبو رى ػػػدٍّهً  ،عى ػػػٍف جى مىٍيػػػًو -أىفَّ النَّبًػػػيَّ  ،عى ػػػمَّى المَّػػػوي عى صى
مَّـى  سى ثنا -كى ثنا ثىبلى أى ثىبلى مىى ىىذىا" :ثيَـّ قىاؿى  ،تىكىضَّ كءي فىمىٍف زىادى عى ضي  ".فىقىٍد أىسىاءى كظمػـ ،أىٍك نىقىصى  ،ىىكىذىا اٍلكي

ًديثي عىمٍ ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ًحيحه  ،ًرك ٍبًف شيعىٍيبو ىىذىاحى ٍنبىؿو  ،صى كىاهي أىٍحمىدي ٍبفي حى  ". رى
ػدَّثىنىا :(2)أحمػد : قاؿ اإلمػاـنص الحديث ػدَّثىنىا يىٍعمىػى، حى ، حى ػفٍ  سيػٍفيىافي اًئشىػةى، أىبًػي ٍبػفً  ميكسىػى عى ػفٍ  عى  عى

، ٍبفً  عىٍمًرك دٍّهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  شيعىٍيبو اءى : قىاؿى  جى مَّى- النًَّبيٍّ  ًإلىى أىٍعرىاًبيٌّ  جى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى  يىٍسػأىليوي  -كى
ػػفً  ػػكًء؟ عى ثنػػا، فىػػأىرىاهي  اٍلكيضي ثنػػا ثىبلى ػػكءي  ىىػػذىا: »قىػػاؿى  ثىبلى ضي ػػفٍ  ،اٍلكي مىػػى زىادى  فىمى تىعىػػدَّل، أىسىػػاءى، فىقىػػدٍ  ،ىىػػذىا عى  كى
ـى  ظىمى  .  «كى

يؿ بػف أبػي صػالح، كأخرجػو ، بمثمػو، مػف طريػؽ سػي(3)مسػمـ فػي صػحيحو أخرجوتخريج الحديث: 
قػػاؿ: حػػدثني -بمثمػػو، عػػف يحيػػي بػػف سػػعيد القطػػاف، عػػف ابػػف عجػػبلف،  (4)أحمػػد فػػي مسػػنده

 ، كبلىما )سييؿ، كابف عجبلف(، عف القعقاع بو. -القعقاع
ثبػت سػماعو مػف جػده عبػد  ،(5)بف العاص بف عمرك بف عبد الل بف محمد ركاة اإلسناد: شعيب

 .بف عمرك كىك صدكؽ اهلل
صػػدكؽ، صػػحيح الكتػػاب،  ،(6)بػػف العػػاص بػػف عمػػرك بػػف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف شػػعيب ركعمػػ

 .كحديثو عف أبيو عف جده كجادة
بف أبي أمية الككفي، أبك يكسؼ الطنافسي، ثقة إًل في حديثو عف الثكرم ففيػو يعمى بف عبيد 

 .(7) ليف
كقػد  ،كحديثو ىذا عنو ،كيعمى بف عبيد الطنافسي ضعيؼ في الثكرم ،ركاتو ثقات درجة الحديث:

مػػنيـ: أنػػس بػػف  ،كمكسػػى بػػف أبػػي عائشػػة اليمػػداني مرسػػؿ عػػف جماعػػةتكبػػع عميػػو فػػانتفى الخطػػأ 
 .فاإلسناد حسف لغيره ،(8)كىك ثقة ،كلـ يذكر منيـ شيخو عمرك بف شعيب ،مالؾ
مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،ٍبًف شيٍعبىةى  ركل اٍلميًغيرىةي (: 146) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى الخفػيف  -صى مىسىحى عى

ًديثي : "(9)قاؿ اإلماـ النػككم ."بىٍؿ أىٍنتى نىًسيتى ًبيىذىا أىمىرىًني رىبّْيفقاؿ: " ،فقمت: يا رسكؿ اهلل نسيت حى
                                                

 . 1/48( المجمكع شرح الميذب: (1
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ًحيحه  د ًفي سينىًنوً  ،اٍلميًغيرىًة صى كىاهي أىبيك دىاكي أىفَّ  ،كركاه البخارم كمسػمـ فػي صػحيحيما ،بيذا المفظ رى
مَّى ا-النًَّبيَّ  ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى فٍَّيفً  -لمَّوي عى كدي".   ،مىسىحى عف اٍلخي  كىىىذىا ىيكى اٍلمىٍقصي

سىػػفي ٍبػػفي  :(1): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ػػيا ىيػػكى اٍلحى ػػدَّثىنىا اٍبػػفي حى ، حى ػػدي ٍبػػفي ييػػكنيسى ػػدَّثىنىا أىٍحمى حى
اًلحو  ٍبًد ا ،صى ، عىٍف عى ًميٍّ اًمرو اٍلبىجى ٍف بيكىٍيًر ٍبًف عى ًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى عى ، عى ًف ٍبًف أىًبي نيٍعـو   بمثمو.  لرٍَّحمى

مػف طريػؽ عػركة بػف  ،كفيػو المسػح عمػى الخفػيف (2)أخرجػو البخػارم فػي صػحيحوتخريج الحديث: 
 ،مػف طريػؽ األسػكد بػف ىػبلؿ ،كفيو المسػح عمػى الخفػيف (3)كمسمـ في صحيحو ،المغيرة بف شعبة

 ة بو. كبلىما عف المغيرة بف شعب
قػاؿ ابػف  :ق( 99)ت  ،أبك الحكـ الكػكفي العابػد ،يمً جى البى  ركاة اإلسناد: عبد الرحمف بف أبي نيٍعـو 

 (7)كأثنػى عميػو أبػك حػػاتـ ،: "كػاف مػف األكليػاء الثقػػات"(6)كقػاؿ الػػذىبي ،: "ثقػة"(5)كالنسػائي ،(4)سػعد
 ،فػػي ثقػػات التػػابعيف (9)طنيكذكػػره الػػدارق ،فػػي الثقػػات (8)كذكػػره ابػػف حبػػاف ،كذكػػر لػػو فضػػبلن كعبػػادة

عف ابف أبي خيثمػة،  ،في بياف الكىـ كاإليياـ (11)كنقؿ ابف القطاف ،: "صدكؽ"(10)كقاؿ ابف حجر
: " كػذا نقػؿ ابػف القطػاف، كىػذا لػـ (12)الذىبي بقكلو و، كتعقب"ضعيؼ": عنو قاؿ أنو عف ابف معيف

 ،خرج لو الشػيخاف فػي صػحيحييماأ ،عبد الرحمف بف أبي نعـ ثقة قاؿ الباحث: .يتابعو عميو أحد"
فقػد  ؛كلػك صػح ،لػـ نجػده فػي كتػب ابػف معػيف ،كالذم نقمو ابف القطاف مػف تضػعيؼ ابػف معػيف لػو

 فرد ابف معيف بذلؾ.ت
 .(13)ضعيؼ :أبك إسماعيؿ الككفي ،يمً جى ر بف عامر البى يٍ كى بي 
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 .112/ 5( ثقات ابف حباف: (8
 . 211/ 1( ذكر أسماء التابعيف: (9

 .352( تقريب التيذيب: (10
 . 539/ 4( بياف الكىـ كاإليياـ: (11
 .595/ 2يزاف االعتداؿ: ( م(12
 . 127( تقريب التيذيب: (13
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تقػػي إلػػى متابعػػة ير بالك  ،لضػػعؼ بكيػػر بػػف عػػامر البجمػػي ؛إسػػناد الحػػديث ضػػعيؼ درجػػة الحػػديث:
 كاهلل أعمـ.  ،كأصمو في الصحيحيف؛ لذلؾ فإف اإلماـ النككم صحح المتف ،الحسف لغيره

ٍفكىافى (: 147) رقـ حديث ًديثي صى :  ،بف عساؿ حى ـى -كىافى رىسيكؿي المًَّو "قىػاؿى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -صى
ثىةى أىيَّ  بىػٍكؿو يىٍأميرينىا ًإذىا كينَّا سىفىرنا أىٍف ًلى نىٍنًزعى ًخفىافىنىا ثىالى لىًكٍف ًمٍف غىاًئطو كى نىابىةو، كى ، ًإًلَّ ًمٍف جى لىيىاًلييفَّ اـو كى

نىػػػػٍكـو  ػػػػًحيحه ": (1)قػػػػاؿ اإلمػػػػاـ النػػػػككم ".كى كىاهي الشَّػػػػاًفًعيُّ ًفػػػػي ميٍسػػػػنىًدهً  ،صى ًفػػػػي اٍَليْـّ  ،رى  ،كىالتٍّْرًمػػػػًذمُّ  ،كى
وٍ  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ٍيريىيـٍ  ،كىاٍبفي مىاجى ًحي ،كىغى ةو ًبأىسىاًنيدى صى  ". حى

نىا :(2)الشافعي : قاؿ اإلماـنص الحديث ، أىٍخبىرى ػفٍ  سيٍفيىافي اًصػـً  عى ػفٍ  بىٍيدىلىػةى، ٍبػفً  عى  ًزرا بػف حبػيش، عى
ٍفكىافى  أىتىٍيتي : قىاؿى  اٍلميرىاًدمَّ  عىسَّاؿو  ٍبفى  صى

قىاؿى  ،(3) اءى  مىا: كى ؟ جى ، اٍبًتغىاءى : قيٍمتي  ًبؾى  اٍلمىبلًئكىةى  ًإفَّ : قىاؿى  اٍلًعٍمـً
عي تى  تىيىا ضى ا اٍلًعٍمـً  ًلطىاًلبً  أىٍجًنحى ، ًبمىا ًرضن ػاؾى  ًإنَّوي : قيٍمتي  يىٍطميبي ػٍدًرم ًفػي حى مىػى اٍلمىٍسػحي  صى فَّػٍيفً  عى  بىٍعػدى  اٍلخي

كيٍنتى  كىاٍلبىٍكًؿ، اٍلغىاًئطً  ابً  ًمفٍ  اٍمرىءنا كى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  أىٍصحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ىىػؿٍ : ٍسأىليؾى أى  فىأىتىٍيتيؾى  ،-كى
ػػمَّى- المَّػوً  رىسيػػكؿً  ًمػػفٍ  سىػًمٍعتى  مىٍيػوً  المَّػػوي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػٍيئنا؟ ذىًلػؾى  ًفػػي -كى - المَّػػوً  رىسيػػكؿي  كىػػافى " ،نىعىػـٍ : قىػػاؿى  شى
ػػمَّى مىٍيػػوً  المَّػػوي  صى ـى  عى ػػمَّ سى  أىيَّػػاـو  ثىالثىػػةى  ًخفىافىنىػػا نىٍنػػًزعى  ًل أىفٍ  -ميسىػػاًفًريفى  أىكٍ - سىػػفىرنا كينَّػػا ًإذىا يىٍأميرينىػػا -كى

لىيىاًليىييفَّ  نىابىةو، ًمفٍ  ًإًل ،كى بىٍكؿو  غىاًئطو  ًمفٍ  لىًكفٍ  جى نىٍكـو  كى  ".  كى
كالنسػػائي فػػي  ،مػػف طريػػؽ حمػػاد بػػف زيػػد ،بتمامػػو (4)الترمػػذم فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 

كأبػػك بكػػر بػػف  ،بػػف معاكيػػة كزىيػػر ،كمالػػؾ بػػف مغػػكؿ ،الثػػكرممػػف طريػػؽ  ،بمثمػػو (5)سػػننو
مػػف طريػػؽ  ،بمثمػػو (6)كالطبرانػػي فػػي الصػػغير ،جمػػيعيـ عػػف عاصػػـ ،بػػف عيينػػةاك  ،يػػاشع

بىٍيػػدمػػف طريػػؽ  ،بتمامػػو (7)كفػػي الكبيػػر ،طمحػػة بػػف مصػػرؼ ثبلثػػتيـ  ،بػػف الحػػارث اليػػامي زي
مػف طريػؽ عبيػد  ،بنحػكه (8)كزبيد( عف زر بف حبيش. كأحمد في مسػنده ،كطمحة ،)عاصـ

                                                

 . 1/476 ( المجمكع شرح الميذب:(1
 .190/84/ 1ترتيب سنجر:  -مسند الشافعي ( (2
مىؿ، (3 ( الصحابي الجميؿ: صفكاف بف عساؿ المرادم، مف بني الرٍَّبض بف زاىر بف مراد، ككاف عداده في بني حى

اثنتػػي عشػػرة غػػزكة، سػػكف الككفػػة، عنػػو: عبػػد اهلل بػػف مسػػعكد، كأبػػك  -سػػمـصػػمى اهلل عميػػو ك -غػػزا مػػع رسػػكؿ اهلل 
 (. 1501/ 3الغريؼ، كزر بف حبيش، كأبك سممة بف عبد الرحمف. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ: 

 .546/3536/ 5( سنف الترمذم: (4
 .83/127/ 1( سنف النسائي: (5
 .132/198/ 1( المعجـ الصغير: (6
 .54/7348 /8( المعجـ الكبير: (7
 .17/18094/ 30( مسند أحمد: (8
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 ،كبلىمػػا )زر ،مػػف طريػػؽ عمػػرك بػػف مػػرة ،بنحػػكه (1)طكالطبرانػػي فػػي األكسػػ ،اهلل بػػف خميفػػة
  عمرك( عف صفكاف بف عساؿ بو.   

كاألئمة عمى تحسيف  ،: صدكؽ ييـ(2)عاصـ بف بيدلة قاؿ الباحث:ركاة اإلسناد: 
 حديثو.

كبالمتابعػة  ،كعاصػـ صػدكؽ ييػـ ،ركاتػو ثقػات ،حسػف لذاتػو إسػناد الحػديث درجة الحديث:
 يرتقي إلى الصحيح لغيره.  

ػػػةى ٍبػػػًف ثىاًبػػػتو (: 148) رقـ حديث ٍيمى زى ػػػًديث خي سيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى  ،حى مىٍيػػػًو -قىػػػاؿى رى ػػػمَّى المَّػػػوي عى صى
فَّػػٍيفً  -كسػػمـ مىػػى اٍلخي ٍسػػًح عى ًلٍمميًقػػيـً يىػػٍكـه " :فػػي اٍلمى ثه كى ػػاًفًر ثىػػالى : (3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."ًلٍمميسى

ًحيحه " ًديثه صى د ،حى كىاهي أىبيك دىاكي       ".كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،رى
ػدَّثىنىا :(4): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث ػدَّثىنىا: قىػاؿى  ،قيتىٍيبىػةي  حى ػفٍ  عىكىانىػةى، أىبيػك حى ػًعيدً  عى  ٍبػفً  سى

، كؽو ٍسػػري ػػفٍ  مى ، ًإٍبػػرىاًىيـى  عى ػػفٍ  التٍَّيًمػػيٍّ ٍمػػًرك عى ، ٍبػػفً  عى ػػكفو ٍيمي ػػفٍ  مى ٍبػػدً  أىًبػػي عى ، المَّػػوً  عى ػػدىًليٍّ ػػفٍ  الجى  عى
ػػػةى  ٍيمى زى ػػػ ،(5)ثىاًبػػػتو  ٍبػػػفً  خي ػػػمَّى- النًَّبػػػيٍّ  فً عى مىٍيػػػوً  المَّػػػوي  صى ػػػمَّـى  عى سى ػػػفً  سيػػػًئؿى  أىنَّػػػوي  ،-كى ٍسػػػحً  عى مىػػػى المى  عى
فٍَّيًف؟ ثىةه، ًلٍمميسىاًفرً ": فىقىاؿى  الخي ًلٍمميًقيًـ  ثىالى  ".يىٍكـه  كى

عػف أبػي عبػد اهلل  ،مف طريؽ إبراىيـ النخعي ،بنحكه (6)أبك داكد في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
 الجدلي بو. 

                                                

 .327/7635/ 7( المعجـ األكسط: (1
 (: 100حديث رقـ )  ( سبقت دراستو(2
 . 1/484( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 158/95/ 1( سنف الترمذم: (4
ٍطًمي األنصارم، األكسي، يعػرؼ بػذم الشػيادتيف.  ( الصحابي الجميؿ: خزيمة بف ثابت بف الفىاًكو(5 بف ثعمبة الخى

شػػػيادتو بشػػيادة رجمػػػيف، يكنػػى أبػػا عمػػػارة، شػػيد بػػدرنا، كمػػػا بعػػدىا مػػػف  -صػػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-جعػػؿ رسػػكؿ اهلل 
ػػػحيؼى ًفػػػي  ػػػٍختي الص  ػػػة بيػػػده يػػػـك الفػػػتح، ركل البخػػػارم، عػػػف زيػػػد بػػػف ثابػػػت، قػػػاؿ: "نىسى ٍطمى المشػػػاىد، ككانػػػت رايػػػة خى

اًحًؼ، فىفىقىٍدتي آيىةن ًمٍف سيكرىًة األىٍحزىاًب كيٍنتي أىٍسمىعي رىسيكؿى المًَّو  ػمَّـى -المىصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ أىًجػٍدىىا ًإالَّ  -صى يىٍقػرىأي ًبيىػا، فىمىػ
عىؿى رىسيػكؿي المَّػًو  اًرمٍّ الًَّذم جى ٍيمىةى ٍبًف ثىاًبتو األىٍنصى زى مىٍيػ-مىعى خي ػمَّى اهللي عى ػمَّـى صى سى مىػٍيًف، كىىيػكى قىٍكليػوي:  -ًو كى شىػيىادىتىوي شىػيىادىةى رىجي

مىٍيًو{ ]األحزاب:  دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى كل عف محمد بف عمارة بف خزيمة بف ثابػت 23}ًمفى الميٍؤًمًنيفى ًرجى ["، ري
يػػـك الجمػػؿ، فممػػا قتػػؿ عمػػار قػػاؿ: مػػا زاؿ جػػدم خزيمػػة بػػف ثابػػت مػػع عمػػي بصػػفيف، كافنػػا سػػبلحو، ككػػذلؾ فعػػؿ 

  يقكؿ: "تىٍقتيؿي عىمَّارنا اٍلًفئىػةي اٍلبىاًغيىػةي"، ثػـ سػؿ سػيفو -صمى اهلل عميو كسمـ-بصفيف، قاؿ خزيمة: سمعت رسكؿ اهلل 
، صػحيح 448/ 2فقاتؿ حتى قتؿ. ككانت صفيف سنة سبع كثبلثيف. )انظر: االستيعاب في معرفة األصػحاب:  

 (. 19/2807/ 4، 71/4679/ 6البخارم: 
 . 40/157/ 1( سنف أبي داكد: (6
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عػػػف  ،عػػػف إبػػػراىيـ التيمػػػي ،مػػػف طريػػػؽ سػػػممة بػػػف كييػػػؿ ،بنحػػػكه (1)كابػػػف ماجػػػو فػػػي سػػػننو 
عػف  ،(2)كمػف طريػؽ إبػراىيـ التيمػي أيضػان  ،عػف خزيمػة ،عف عمػرك بػف ميمػكف ،الحارث بف سكيد
 عف خزيمة. -دكف الحارث-عمرك بف ميمكف 

سػعيد بػف  ؽكمػف طريػ ،مف طريؽ منصكر بػف المعتمػر ،بمثمو (3)كأخرجو أحمد في مسنده 
عػػف أبػػي  ،عػػف عمػػرك بػػف ميمػػكف ،كبلىمػػا عػػف التيمػػي ،فيػػو زيػػادة -كالػػد سػػفياف الثػػكرم-مسػػركؽ 

 عبد اهلل الجدلي بو. 
عػػػف  ،عػػػف الجػػدلي ،الركايػػة المحفكظػػػة: ىػػي التػػػي عػػف عمػػرك بػػػف ميمػػكفقػػاؿ الباحػػػث:  
عػف  ،التيمػي إبػراىيـ حػديث مػف "الصػحيح: (4)زرعػة أبػك قػاؿ ،كىي التي اختارىا الترمػذم ،خزيمة
 كأبػك الضػبي خزيمػة... كقػاؿ أبػك حػاتـ: جريػر عػف الجػدلي، اهلل عبػد أبػي عػف ميمػكف، بػف عمرك

 الجػدلي، اهلل عبد أبي عف ميمكف، بف عمرك عف التيمي، ابف عف: يقكالف بو يحدثاف عبد الصمد
أم عػػف التيمػػي عػػػف  ،ميمػػكف" بػػف عمػػرك: فيػػو يقػػكؿ ال ،بػػو يحػػدث األحػػكص كأبػػك ،خزيمػػة عػػف
أبػػػك -عمػػػى المنفػػػرد  -كأبػػػك عبػػػد الصػػػمد ،جريػػػر-كفػػػي تقػػػديـ أبػػػي حػػػاتـ لؤلكثػػػر  ،جػػػدلي مباشػػػرةن ال

    كىذا الذم يميؿ إليو الباحث.    ،ترجيح الركاية التي سمكيا الترمذم -األحكص
ق(: قػػاؿ  92)ت  ،العابػد الكػػكفي أسػماء أبػػك ،التيمػػي شػػريؾ بػف يزيػػد بػػف إبػػراىيـركاة اإلسػناد: 
 ،(6)تكممػػكا فػػي سػػماعو مػػف بعػػض الصػػحابة قػػاؿ الباحػػث:كيػػدلس".  يرسػػؿ ثقػػة: " (5)ابػػف حجػػر 
كلػػـ يػػذكر أحػػد مػػف النقػػاد أنػػو أرسػػؿ  ،كىػػك عمػػرك بػػف ميمػػكف ،ىػػذا عػػف تػػابعيكحديثػػو 
كأما التدليس فمـ يػذكره  ،ق( 74كتكفي عمرك ) ،كىما مف بمد كاحد كىك الككفة ،عنو

 .    كال ابف حجر نفسو في طبقات المدلسيف ،أحد بذلؾ
 ركاتو ثقات.   ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

 يصػح ال: فقػاؿ الحديث ىذا عف إسماعيؿ بف محمد : "سألت(7)كقاؿ الترمذم 
 سماع الجدلي اهلل عبد ألبي يعرؼ ال ألنو المسح؛ في ثابت بف خزيمة حديث عندم

                                                

 .184/554/ 1( سنف ابف ماجو: (1
 .184/553/ 1( المصدر السابؽ: (2
 .196/21871، 182/21857/ 36( مسند أحمد: (3
 .443/ 1( عمؿ الحديث، البف أبي حاتـ: (4
 .95( تقريب التيذيب: (5
 .18ركاة المراسيؿ: ، تحفة التحصيؿ في ذكر 141( انظر: جامع التحصيؿ: (6
 . 53( العمؿ الكبير: (7
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 عمى بناءن  ىذا : "لعؿ(1)قكلو ،كنقؿ الزيمعي عف ابف دقيؽ العيد ،ثابت" بف خزيمة مف
ًكػي مػا  المػػركم مػف الػراكم سػماع يثبػت أف االتصػاؿ فػي يشػترط أنػو بعضػيـ: عػف حي

 المقالػػة، ليػػذه الػػرد فػػي مسػػمـ أطنػػب كقػػد البخػػارم، مػػذىب إنػػو: كقيػػؿ مػػرة، كلػػك عنػػو،
لػػذلؾ خػػالؼ الترمػػذم فػػي سػػننو قػػكؿ البخػػارم  قػػاؿ الباحػػث:المقػػاء".  بإمكػػاف كاكتفػػى

كأخرج الحديث فػي الجػامع ثػـ قػاؿ عقػب الحػديث:  ،العمؿ الكبيرالذم أكرده عنو في 
ىػذا حػديث ك أنػو صػحح حػديث خزيمػة بػف ثابػت فػي المسػح،  (2)بػف معػيفا عػف كرذي "

خارجػػان بػػذلؾ  ،ككأنػو بػػذلؾ يميػؿ إلػػى رأم ابػف معػػيف كىػك إمػػاـ كبيػر ،"حسػف صػػحيح
 عمػى حيحصػ فالحػديث ىذا كعمى ،عف مذىب شيخو في ثبكت المقاء إلثبات السماع

 .    (3)كافقو كمف مسمـ مذىب
ػػمَّـى -قىٍكليػػوي (: 149) رقـ حديث سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػٍكتو " :-صى ػػكءى إًلَّ ًمػػٍف صى ضي أىٍك  ،ًلى كي
ًحيحه ": (4)قاؿ اإلماـ النككم ".ًريحو  ًديثه صى كىاهي التٍّْرًمًذمُّ  ،حى   ".   رى

ػػدَّثىنىا :(5)الترمػػذم : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا: قىػػاالى  نَّػػاده،كىىى  قيتىٍيبىػػةي، حى ًكيػػعه، حى ػػفٍ  كى  عى
، أىًبي ٍبفً  سييىٍيؿً  عىفٍ  شيٍعبىةى، اًلحو ٍيرىةى بمثمو.  أىًبي عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  صى  ىيرى

كمػػف طريػػؽ محمػػد بػػف  ،مػػف طريػػؽ ككيػػع ،بمثمػػو (6)ابػػف ماجػػو فػػي سػػننوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 ثبلثتيـ عف شعبة بو.  ،ف يحيي القطافع ،بمثمو (7)كأحمد في مسنده ،كابف ميدم ،جعفر غندر

  ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ٍيفً  آًخػرى  كىافى  " جابر: قاؿ(: 150) رقـ حديث ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿً  ًمػفٍ  اٍَلىٍمػرى مىٍيػوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  ،-كى
ػػكءً  تىػػٍرؾي  ضي ػػا اٍلكي يَّػػرىتً  ًممَّ ػػًدي": (8)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم". النَّػػاري  غى ػػًحيحه حى ػػاًبرو صى د ،ثي جى كىاهي أىبيػػك دىاكي  ،رى

ةو  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ًحيحى ـٍ ًبأىسىاًنيدى صى ٍيريىي     ."كىغى

                                                

، كقد كقع خطأ في المطبكع بأف: الكبلـ عمى سماع الجػدلي مػف عمػر، كلػيس كػذلؾ، 177/ 1( نصب الراية: (1
فالصػػػكاب مػػػا كجػػػدناه فػػػي العمػػػؿ الكبيػػػر لمترمػػػذم، عػػػف شػػػيخو البخػػػارم، كاهلل أعمػػػـ، كانظػػػر: الجػػػكىر النقػػػي البػػػف 

 .  279/ 1التركماني: 
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ػدَّثىنىا :(1)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍمًمػي   ًعٍمػرىافى  أىبيػك- سىػٍيؿو  ٍبػفي  ميكسىػى حى ػدَّثىنىا ،-الرَّ ًمػي   حى  عى
، ٍبفي  يَّاشو دَّثىنىا عى ٍمزىةى، أىًبي ٍبفي  شيعىٍيبي  حى مَّدً  عىفٍ  حى ٍنكىًدًر، ٍبفً  ميحى اًبرو بمثمو.   عىفٍ  اٍلمي  جى

أنػػو سػػأؿ جػػابرنا  ،مػػف طريػػؽ سػػعيد بػػف الحػػارث ،(2)البخػػارم فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
كءً  ... ًممَّا عف اٍلكيضي مػف طريػؽ عبػد اهلل بػف محمػد  ،كفيو قصػة (3)كالترمذم في سننو ،مىٍسًت النَّاري

قً   ابف المنكدر( عف جابر بو.  ،عبد اهلل ،ثبلثتيـ )سعيد ،كمف طريؽ ابف المنكدر ،يؿبف عى
 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتوإسناد الحديث  درجة الحديث:

اًئشىةي (: 151) رقـ حديث ٍت عى كى رىجى رىسيكؿي المًَّو  :قىالىتٍ  ،رى مَّـى -مىا خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًء  -صى بلى ًمٍف اٍلخى
ًديثي عىاًئشىةى صًحيحه ": (4)قاؿ اإلماـ النككم ".ؾى غيٍفرىانى " :إالَّ قىاؿى  د ،حى كىاهي أىبيك دىاكي  ". ...رى

ػػدَّثىنىا :(5)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ك حى ٍمػػري ػػدو  ٍبػػفي  عى مَّ ػػدَّثىنىا النَّاًقػػدي، ميحى ـي  حى ، ٍبػػفي  ىىاًشػػ  اٍلقىاًسػػـً
ػدَّثىنىا ، حى ػفٍ  ًإٍسػرىاًئيؿي ػفٍ  ،بيػٍردىةى  أىبًػي ٍبػػفً  ييكسيػؼى  عى ػػدَّثىٍتًني أىًبيػًو، عى اًئشىػةي، حى ػمَّى- النَّبًػيَّ  أىفَّ  عى مىٍيػػوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى رىجى  ًإذىا كىافى  -كى  ". غيٍفرىانىؾى ": قىاؿى  الغىاًئطً  ًمفى  خى

 (8)كالبخارم في األدب المفػرد ،(7)كالدارمي في سننو ،(6)الترمذم في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
عػػف ىاشػػـ بػػف  (9)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،عػػف مالػػؾ بػػف إسػػماعيؿ ،بمثمػػو -نوكعنػػو الترمػػذم فػػي سػػن-

  كبلىما عف إسرائيؿ بو.     ،القاسـ
 ركاتو ثقات.   ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

كىل اٍلميًغيرىةي (: 152) رقـ حديث ػمَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  اٍلغىػاًئطً  ًإلىػىكىػافى إذىا ذىىىػبى " -صى
ػًحيحه ": (10)قاؿ اإلماـ النػككم ".أىٍبعىدى  ػًديثي اٍلميًغيػرىًة صى ٍنبىػؿو  ،حى ػدي ٍبػفي حى كىاهي أىٍحمى ًبأىسىػاًنيدى  ،كىالػدَّاًرًميُّ  ،رى

ةو  ًحيحى  ".   صى
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نىػػا: (1)الػػدارمي : قػػاؿ اإلمػػاـنػص الحػػديث ، ٍبػفي  يىٍعمىػػى أىٍخبىرى بىٍيػػدو ػدَّثىنىا عي ػػدي  حى مَّ ك، ٍبػػفي  ميحى ٍمػرو ػػفٍ  عى  أىبًػػي عى
ػمىمىةى، ػػفً  سى ػػعى  "كيٍنػػتي  :قىػػاؿى  شيػٍعبىةى، ٍبػػفً  اٍلميًغيػرىةً  عى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿً  مى مىٍيػػوً  اللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى  بىٍعػػضً  ًفػػي -كى
كىافى  أىٍسفىارًًه، مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  كى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى ةً  ًإلىى ذىىىبى  ًإذىا -كى اجى  أىٍبعىدى". اٍلحى

نٍّيبمفظ: " (2)البخارم في صحيحو أخرجوتخريج الحديث:  تَّى تىكىارىل عى مف طريؽ مسركؽ بػف  ،"حى
تَّػى تىػكىارىل ًفػي سىػكىاًد المٍَّيػؿً بمفػظ: " (3)كمسمـ في صػحيحو ،األجدع مػف طريػؽ عػركة بػف المغيػر  ،"حى
  كبلىما عف المغيرة بو.    ،بف شعبة

نمػا تكممػكا :(4)الميثػي ركاة اإلسناد: محمد بف عمرك فيػو مػف جيػة حفظػو فػي أحاديثػو  صػدكؽ، كا 
 المغيرة بف شعبة. مف حديث ذاعف أبي ىريرة، كحديثو ى

ف، كحديثػػو ىنػػا لػػيس عػػف ثقػػة إال فػػي حديثػػو عػػف الثػػكرم ففيػػو لػػي :(5)يعمػػى بػػف عبيػػد الطنافسػػي
 الثكرم.

يخطػػئ فػػي  ،محمػػد بػػف عمػػرك صػػدكؽك  ،ركاتػػو ثقػػات ،حسػػف لذاتػػو إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
  كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.    ،كحديثو ىذا عف المغيرة ،رةحديث أبي ىري

ٍيػػرىةى (: 153) رقـ حديث كىل أىبيػػك ىيرى ػػمَّـى -أىفَّ النَّبًػػيَّ  ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ـٍ " :قىػػاؿى  -صى ػػديكي إذىا ذىىىػػبى أىحى
ػًحيحه ": (6)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".كىًلى بىػٍكؿو  ،ًلغىػاًئطو  ؛كىًلى يىٍسػتىٍدًبٍرىىا ،فىالى يىٍستىٍقًبٍؿ اٍلًقٍبمىةى  ،إلىى اٍلغىاًئطً   ،صى

كىاهي الشَّاًفًعيُّ ًفي ميٍسنىًدهً   ". رى
نىا :(7)الشافعي : قاؿ اإلماـنص الحديث ، اٍبفً  عىفً  عييىٍينىةى، اٍبفي  أىٍخبىرى ، ٍبفً  اٍلقىٍعقىاعً  عىفً  عىٍجبلفى ًكيـو  حى

، أىًبي عىفٍ  اًلحو ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  صى مَّى- المَّوً  سيكؿى رى  أىفَّ  ،ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى ػمَّـى  عى سى ػا": قىػاؿى  -كى  ًمٍثػؿي  لىكيػـٍ  أىنىػا ًإنَّمى
ـٍ  ذىىىبى  فىًإذىا اٍلكىاًلًد، ديكي ، كىًل ،ًبغىاًئطو  ،يىٍستىٍدًبٍرىىا كىًل اٍلًقٍبمىةى، يىٍستىٍقًبؿً  فىال ،اٍلغىاًئطً  ًإلىى أىحى ٍليىٍسػتىٍنجً  بىٍكؿو  كى
ارو  ًبثىالثىةً   . (8)"أىٍحجى

كىػػك مػػدلس مػػف  ،اخػػتمط فػػي أحاديػػث أبػػي ىريػػرة ،: ثقػػة(9)محمػػد بػػف عجػػالفركاة اإلسػػناد: 
 الثالثة. 
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كاخػػتمط فػػي أحاديػػث أبػػي  ،صػػرح بالسػػماع مػػدلس كابػػف عجػػبلف ،ركاتػػو ثقػػات درجػػة الحػػديث:
   .لغيره كقد تكبع فصار حسنان  ،ضعيؼ سنادفاإل ىريرة كىذا الحديث ألبي ىريرة

ٍبػػدي المَّػػ(: 154) رقـ حديث كىل عى ػػٍرًجسى رى ػػمَّـى -أىفَّ النًَّبػػيَّ  ،ًو ٍبػػفي سى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى نىيىػػى " :-صى
ٍحرو  ًحيحه ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ".عىٍف اٍلبىٍكًؿ ًفي جي كىاهي أىٍحمىدي  ،صى د ،رى  ".  كىالنَّسىاًئيُّ  ،كىأىبيك دىاكي

ػدَّثىنىا :(2)أحمػد : قػاؿ اإلمػاـنص الحديث ػاـو  ٍبػفي  ميعىػاذي  حى ػدَّثىًني ،ًىشى ػفٍ  أىًبػي، حى ػفٍ  قىتىػادىةى، عى ٍبػدً  عى  عى
ػمَّى- منًَّبيَّ بحثا أىفَّ  ،(3)سىٍرًجسى  ٍبفً  المَّوً  مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ـٍ  يىبيػكلىفَّ  ًلى ": قىػاؿى  -كى ػديكي ٍحػًر، ًفػي أىحى  اٍلجي
ذىا ، فىػػأىٍطًفئيكا ًنٍمػتيـٍ  كىاً  ػػذي  اٍلفىػٍأرىةى  فىػػًإفَّ  السّْػرىاجى  ،(4)اٍَلىٍسػػًقيىةى  كىأىٍكًكئيػكا اٍلبىٍيػػًت، أىٍىػؿى  فىتىٍحػػًرؽي  مىػةى اٍلفىًتي تىٍأخي

كا مّْري خى كى
(5) ، مّْقيكا الشَّرىابى  ".  ًبالمٍَّيؿً  اٍَلىٍبكىابى  كىغى

 (7)كالنسائي فػي سػننو ،عف عبيد اهلل بف عمر ،بمثمو (6)أبك داكد في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
  ما عف معاذ بف ىشاـ بو. كبلى ،عف عبيد اهلل بف سعيد ،مختصران 

   حديثو عف أبيو صحيح. صدكؽ  :(8)الدٍَّستيكىاًئيُّ  ركاة اإلسناد: معاذ بف ىشاـ
كحديثػو عػف  ،صػدكؽ بػف ىشػاـ كمعػاذ ،ركاتػو ثقػات ،صػحيح لذاتػو إسػناد الحػديث درجة الحديث:
 أبيو صحيح. 

قػاؿ ابػف أبػي  ،جسمػف عبػد اهلل بػف سػر  ،تكمـ بعض العمماء في سماع قتادةقاؿ الباحث:  
 مػف أحػد عػف ركل قتػادة أعمػـ قػاؿ: مػا ،حنبػؿ بػف أحمػد عف ،حرب بف إسماعيؿ : "أخبرنا(9)حاتـ

ا" يػره لػـ فكأنػو سػرجس؟ فػابف قيػؿ: ،أنػس عػف إال -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي أصحاب  ،سػماعن
 قػد ،أشػبيو امػ قػاؿ: سػرجس؟ بػف اهلل عبػد مػف سػمع قتادة ألبي: : "قمت(10)كقاؿ عبد اهلل بف أحمد

                                                

 . 2/85( المجمكع شرح الميذب: (1
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ػا، كاسػتغفر  -صمى اهلل عميو كسػمـ-: عبد اهلل بف سىٍرجس المزني، أكؿ مع النبي ( الصحابي الجميؿ(3 خبػزنا كلحمن

لو، عداده في البصرييف، حديثو عند قتادة، كعاصػـ األحػكؿ، كمسػمـ بػف أبػي مػريـ. )معرفػة الصػحابة ألبػي نعػيـ: 
3 /1676 .) 

 يػػػػػػدخميا حيػػػػػػكاف، أكسػػػػػػقط فييػػػػػػا شػػػػػػيء. ( أىٍكًكئيػػػػػػكا: كفػػػػػػي ركايػػػػػػة: أككػػػػػػكا، أم شػػػػػػدكا رؤكسػػػػػػيا بالككػػػػػػاء؛ لػػػػػػئبل(4
 (.5/222)النياية:

 (.77/ 2( التخمير: التغطيو. )النياية: (5
 .8/29/ 1( سنف أبي داكد: (6
 .33/34/ 1( سنف النسائي: (7
 (: 4حديث رقـ ) ( انظر (8
 .168( المراسيؿ البف أبي حاتـ: (9

 .86/ 3ركاية ابنو عبد اهلل: -كمعرفة الرجاؿ ألحمد ( العمؿ (10
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 -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي أصحاب مف يمؽ : "لـ(1)كقاؿ ابك حاتـ ،األحكؿ" عاصـ عنو ركل
 المػػػديني، بػػػف عمػػػي منػػػو سػػػماعو : "كأثبػػػت(2)كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر ،سػػػرجس" بػػػف اهلل كعبػػػد ،أنسػػػان  إال

 ؿ:قػػا ،سػػرجس بػف اهلل عبػػد مػف قتػػادة "سػمع :(3)كقيػػؿ ألحمػػد ،السػكف" كابػػف ،خزيمػة ابػػف كصػححو
 عنو حدث كقد ،كاحدنا حديثنا -سرجس بف اهلل عبد عف قتادة عف يعني- ،ىشاـ عنو حدث قد نعـ

 األحكؿ". عاصـ
كىػذا المقػدـ مػف الركايػات؛ ألنيػا فػي  ،قػد أثبػت سػماعو منػو أحمػد فػي كتابػو قاؿ الباحث: 

كقػد  ،حػاتـكأثبػت سػماعو أيضػان أبػك  ،كجعميػا خاصػةن فػي ىػذا الحػديث ،كىي التي جـز بيا ،كتابو
كقػػد تػػكفي ابػػف  ،-عمػػى مػػذىب مسػػمـ– ممػػا يطمػػئف إلػػى إمكانيػػة المقػػاء ،عػػاش كبلىمػػا فػػي البصػػرة

 ،ق( 110كتكفي بعد سنة ) ،ق( 60) كقتادة كلد فييا سنة ،ق( في البصرة80سرجس بعد سنة )
ذكػر كقػد  ،حتى لك لـ يصرح بالسماع ،نقكؿ: إف األئمة احتممكا تدليسو ،كلك قيؿ: إف قتادة مدلس

أم أنػو  ،يقصػد ىػذا الحػديث فيػذا بمثابػة التصػريح بالسػماع ،أحمد أنو سمع منو حديثان كاحػدان فقػط
 .    -عمى مذىب البخارم– كبذلؾ يككف قد ثبت المقاء أيضان  ،لقيو مرةن كاحدةن فسمع منو ىذا الحديث

اًئشىةي  عف(: 155) رقـ حديث مى -إفَّ النًَّبيَّ  :يىقيكليكفى " :قىالىتٍ  ،عى مَّى المَّوي عى ـى صى مَّ سى ى  -ٍيًو كى أىٍكصى
ًمػػي  إلىػػى  ػػا أىٍشػػعيري ًبػػوً  ،سى بى حى انٍ ا فىػػييىػػفً  كؿي بيػػيى  ًت ٍسػػالطّْ بً  يى ًعػػدي  دٍ قىػػلى  ،عى مى ػػاتى كى قػػاؿ  ".فىمى

ًحيحه ": (4)اإلماـ النككم ًديثه صى كىاهي النَّسىاًئيُّ  ،ىىذىا حى  ".  رى
نىػا :(5)النسػائي اإلمػاـ: قػاؿ نص الحديث ك أىٍخبىرى ٍمػري ًمػ ٍبػفي  عى ،عى ػدَّثىنىا: قىػاؿى  يا ، حى  أىٍزىىػري

، اٍبػػفي  أىٍنبىأىنىػػا: قىػػاؿى  ػػٍكفو ػػفٍ  عى ، عى ػػفٍ  ًإٍبػػرىاًىيـى ًد، عى ػػفٍ  اأٍلىٍسػػكى ػػةى، عى اًئشى  ًإفَّ  يىقيكليػػكفى : قىالىػػتٍ  عى
ػمَّى- المَّوً  رىسيكؿى  مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ػى -كى ، ًإلىػى أىٍكصى ًمػيا ػا لىقىػدٍ " عى  ًليىبيػكؿى  ًبالطٍَّسػًت  دىعى

نىثىتٍ  ييىا،فً  مَّى- نىٍفسيوي  (6)فىاٍنخى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى مىا -كى ، كى ى مىفٍ  فىًإلىى أىٍشعيري  ".  أىٍكصى
 ،بنحػػكه (8)كمسػػمـ فػػي صػػحيحو ،(7)البخػػارم فػي صػػحيحو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 

 عف ابف عكف بو.  ،مف طريؽ ابف عمية
   ركاتو ثقات. ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

                                                

 .133/ 7( الجرح كالتعديؿ: (1
 . 187/ 1( التمخيص الحبير: (2
 .284/ 3ركاية ابنو عبد اهلل: -( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد (3
 . 2/92( المجمكع شرح الميذب: (4
 . 240/3624/ 6سنف النسائي: ( (5
نىثىتٍ ( (6  (. 82/ 2كانثنى؛ السترخاء أعضائو، عند المكت. )النياية:  : أم انكسر،فىاٍنخى
 .3/2741/ 4( صحيح البخارم: (7
 .1257/1636/ 3( صحيح مسمـ: (8
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ػػػةي (: 156) رقـ حديث اًئشى ػػػٍف عى ػػػمَّـى -أىفَّ النًَّبػػػيَّ  ،عى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى  ًإذىا" :قىػػػاؿى  -صى
ـٍ  ذىىىػبى  ػديكي ثىػةً  مىعىػػوي  فىٍميىػٍذىىبٍ  اٍلغىػاًئًط، ًإلىػى أىحى ػارو  ًبثىالى ، (1)يىٍسػتىًطيبي  أىٍحجى  فىػػًإنَّييفَّ  ًبًيػفَّ
ٍنػػػوي  تيٍجػػػًزئي  ػػػًحي":  (2)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."عى ػػػًديثه صى ػػػدي  ،حه حى كىاهي أىٍحمى د ،رى  ،كىأىبيػػػك دىاكي

وٍ  ،كىالنَّسىاًئيُّ      ."كىالدَّارىقيٍطًنيّْ  ،كىاٍبفي مىاجى
ػدَّثىنىا :(3)أحمػد : قاؿ اإلمػاـنص الحديث ػًعيدي  حى ، ٍبػفي  سى ػكرو ػدَّثىنىا: قىػاؿى  مىٍنصي  يىٍعقيػكبي  حى

ٍبػدً  ٍبفي  ػفٍ  الػرٍَّحمىًف، عى ، أىًبػي عى ػاًزـو ػفٍ  حى ،قيػ ٍبػفً  ميٍسػًمـً  عى ػفٍ  ٍرطو ػٍركىةى  عى بىٍيػًر، ٍبػفً  عي ػفٍ  الز   عى
اًئشىةى بمثمو.     عى

 ،بمثمػػو (5)كالبييقػػي فػػي الكبػػرل ،(4)الػػدارقطني فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 
 عف أبيو بو.    ،مف طريؽ ىشاـ بف عركة بف الزبير ،كفيو سؤاؿ سراقة عف التغكط

 بػف عػركة عػف كقػاؿ: "يػركل ،فػي الثقػات (6): ذكػره ابػف حبػافالمػدني قيٍرط بف مسمـركاة اإلسناد: 
" أبػػػك عنػػػو ركل الحجػػػاز، أىػػػؿ فػػػي عػػػداده الزبيػػػر،  كقػػػاؿ  ،(7)كحسػػػف الػػػدارقطني حديثػػػو ىػػػذا ،حػػػاـز

ذا جػػػدان، مقػػػؿ : "ىػػػك(8)ابػػػف حجػػػر : (9)أيضػػػان  كقػػػاؿ ،ضػػػعيؼ" فيػػػك ،يخطػػػئ حديثػػػو قمػػػة مػػػع كػػػاف كا 
مسػػػمـ بػػػف قػػػرط  قػػػاؿ الباحػػػث:ة". "نكػػػر : (11)كقػػػاؿ أيضػػػان  يعػػػرؼ"، : "ال(10)كقػػػاؿ الػػػذىبي ،"مقبػػػكؿ"

 ،كىك الذم يميؿ إليػو الباحػث؛ ألف الػذىبي قػد أنكػره ،كىك رأم الدارقطني ،المدني: حسف الحديث
كأحسػنيا الػذم  ،فقػد تعارضػت أقكالػو فيػو كأما ابف حجػر ،فالذم عرفو معو زيادة عمـ ،كغيره عرفو

نقمػػو عػػف ابػػف حبػػاف أنػػو قػػاؿ فيػػو: خاصػػةن أنػػو ضػػعفو فػػي التيػػذيب بنػػاءن عمػػى  ،فػػي التقريػػب مقبػػكؿ
 كاهلل أعمـ.      ،كىك غير مكجكد في الثقات ،"يخطئ"

                                                

: االسػػتطابة، كاإلطابػػة: كنايػػة عػػف االسػػتنجاء. سػػمي بيػػا مػػف الطيػػب، ألنػػو يطيػػب جسػػده؛ بإزالػػة مػػا يىٍسػػتىًطيبي ( (1
 (. 149/ 3ياية: عميو مف الخبث باالستنجاء، أم يطيره. )الن

 . 2/95( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 470/25012/ 41مسند أحمد: ( (3
 .89/154/ 1( سنف الدارقطني: (4
 . 179/539/ 1( السنف الكبرل لمبييقي: (5
 .447/ 7( ثقات ابف حباف: (6
 .85/ 1( سنف الدارقطني: (7
 .134/ 10( تيذيب التيذيب: (8
 .530( تقريب التيذيب: (9

 .106/ 4ميزاف االعتداؿ: ( (10
 .259/ 2( الكاشؼ: (11
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كصػححو  ،الحػديث فكمسػمـ بػف قػرط حسػ ،ركاتو ثقات ،حسف لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
، أبػػي : "حػػديث(1)الػػدارقطني فػػي العمػػؿ فقػػاؿ  عائشػػة، عػػف عػػركة، عػػف قػػرط، بػػف مسػػمـ عػػف حػػاـز

 مف حديث ابف مسعكد.      (2)كاىد تصحح متنو كما في صحيح البخارمكلو ش ،صحيح" متصؿ
اًئشىػػةى (: 157) رقـ حديث ػػٍف عى ػػاءً " :أىنَّيىػػا قىالىػػٍت ًلًنٍسػػكىةو  ،عى كا ًباٍلمى كيػػفَّ أىٍف يىٍسػػتىٍنجي ػػٍرفى أىٍزكىاجى فىػػًإنّْي  ،مي

فَّ النًَّبػػيَّ  ،أىٍسػػتىٍحًييًيـٍ  ـى -كىاً  ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػًديثه ": (3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ".كىػػافى يىٍفعىميػػوي  -صى حى
ًحيحه  كىاهي أىٍحمىدي  ،صى كفى  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،رى ري  ".  كىآخى

ػػدَّثىنىا :(4)أحمػػد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ، حى فَّػػافي ػػدَّثىنىا: قىػػاؿى  عى ػػاـه، حى ػػدَّثىنىا: قىػػاؿى  ىىمَّ : قىػػاؿى  قىتىػػادىةي، حى
دَّثىٍتًني اًئشىةى، عىفٍ  دىًكيَّةي،اٍلعى  ميعىاذىةي  حى كيفَّ  ميٍرفى : "قىالىتٍ  عى ـٍ  يىٍغًسميكا أىفٍ  أىٍزكىاجى ٍنيي ءً  أىثىرى  عى الى  كىاٍلبىػٍكًؿ، ،اٍلخى
، آميرىىيـٍ  أىفٍ  أىٍستىًحي فىًإنّْي مَّى- اللً  رىسيكؿى  ًإفَّ  ًبذىًلؾى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى  . "يىٍفعىميوي  كىافى  -كى

 ،مف طريؽ أبي عكانة ،بمثمو ،(6)كالنسائي في سننو ،(5)ترمذم في سننوال أخرجوتخريج الحديث: 
 عف قتادة بو. 
  ركاتو ثقات.   ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

اًئشىػػةي (: 158) رقـ حديث ٍت عى كى ػػمَّـى -أىفَّ النَّبًػػيَّ  ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  اٍلًختىانىػػافً  اٍلتىقىػػى ًإذىا" :قىػػاؿى  -صى
بى  جى ًحيحه ": (7)قاؿ اإلماـ النككم ".اٍلغيٍسؿي  كى ٍعنىاهي  ،صى ـه ًبمى كىاهي ميٍسًم كىاهي الشَّاًفًعيُّ ك  ،رى  ".  رى

نىػا :(8)الشافعي : قاؿ اإلماـنص الحديث ، أىٍخبىرى ػفٍ  سيػٍفيىافي ًمػيٍّ  عى ، ٍبػفً  عى ٍيػدو ػفٍ  زى : اٍلميسىػيٍّبً  ٍبػفً  سىػًعيدً  عى
اًئشىػةى  سىػأىؿى  األىٍشػعىًرمَّ  ميكسىػى أىبىا أىفَّ  ػفً  عى اًئشىػةي  فىقىالىػتٍ  ،اٍلًختىػانىٍيفً  اٍلًتقىػاءً  عى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى : عى  صى
مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى ، اٍلًختىافي  مىسَّ  أىكٍ  ،اٍلًختىانىافً  اٍلتىقىى ًإذىا": -كى بى  فىقىدٍ  اٍلًختىافى جى  ."اٍلغيٍسؿي  كى

  عف أبي مكسى بو.  ،أبي بردةمف طريؽ  ،بطكلو (9)مسمـ في صحيحو أخرجوتخريج الحديث: 
كبالمتابعػػػة يرتقػػػي إلػػػى  ،(10)ضػػػعيؼ؛ لضػػػعؼ عمػػػي بػػػف زيػػػد بػػػف جػػػدعاف هإسػػػناد درجػػػة الحػػػديث:

 الحسف لغيره. كمتنو صحيح.
                                                

 .206/ 14( عمؿ الدارقطني: (1
 . 43/156/ 1( صحيح البخارم: (2
 . 2/101( المجمكع شرح الميذب: (3
  .450/24984/ 41مسند أحمد: ( (4
 . 30/19/ 1( سنف الترمذم: (5
 .42/46/ 1( سنف النسائي: (6
 . 2/130( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 197/96/ 1ترتيب سنجر: -مسند الشافعي ( (8
 . 271/349/ 1( صحيح مسمـ: (9

 . 401( تقريب التيذيب: (10
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ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو (: 159) رقـ حديث عىٍمتي أىٍغتىًسؿي ًفي الشٍّػتىاءً  ،كيٍنت رىجيبلن مىذَّاءن  :قىاؿى  ،ركل عى  ،فىجى
تَّى تىشىقَّؽى ظىٍيًرم مَّـى -فىذىكىٍرت ذىًلؾى ًلمنًَّبيٍّ  ،حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ػٍذمى  ،ًلى تىٍفعىؿٍ " :فىقىػاؿى  -صى  ،إذىا رىأىٍيت اٍلمى

ةً  ،فىاٍغًسٍؿ ذىكىرىؾى  ػالى كءىؾ ًلمصَّ ضي ٍأ كي ضَّ تىكى ػٍختى  ،كى ػاءى فىاٍغتىًسػؿٍ  (1)فىػًإذىا فىضى : (2)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".اٍلمى
ًحيحه "   ".  كالبييقي بمفظو ،كالنسائي ،ركه أبك داكد ،صى

دَّثىنىا :(3)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ، ٍبػفي  قيتىٍيبىػةي  حى ػدَّثىنىا سىػًعيدو ًبيػدىةي  حى ٍيػدو  ٍبػفي  عى مى ػذَّاءي، حي ػفً  اٍلحى  عى
ًبيًع، ٍبفً  الرًَّكيفً  ٍيفً  عىفٍ  الرَّ ةى، ٍبفً  حيصى ًميا  عىفٍ  قىًبيصى  بمثمو.  عى

 ،مػف طريػؽ أبػي عبػد الػرحمف السػممي ،مختصػران  (4)خػارم فػي صػحيحوالبأخرجو تخريج الحديث: 
 كبلىما عف عمي بو.   ،مف طريؽ ابف عباس ،مختصران  (5)كمسمـ في صحيحو

ميد بف عىبيدةركاة اإلسناد:   ،(6)ق(: قاؿ ابف سعد 190)ت  ،الحذاء الرحمف عبد أبك ،الككفي حي
: (11)كالػدارقطني ،(10)كابف عمػار المكصػمي ،(9)نمير كابف ،(8)شيبة أبي بف كعثماف ،(7)كابف معيف

ػا(12)كقاؿ ابف معيف أيضان  ،زاد ابف أبي شيبة: "صدكؽ" ،"ثقة"  ،(13)ككػذا قػاؿ أحمػد ،بىػٍأس" بًػوً  : "مى
 ما: كقاؿ أمره، كرفع جدنا حميد بف عبيدة عمى الثناء اهلل عبد أبك "أحسف: (14)األثـر بكر كقاؿ أبك

 تجػده فمػيس التصػحيؼ كأمػا السػقط، قميػؿ كػاف: فقػاؿ حديثػو، ةصػح ذكػر ثػـ كلػو؟ لمنػاس ما أدرم
 كسػػنة ثمػانيف، سػػنة عنػو كتبػػت ثػـ. عفػػاف مسػجد فػػي عنػو كتبػػت مػا أكؿ :اهلل عبػػد أبػك قػػاؿ. عنػده
 ،"ال بػػأس بػػو" :(16)قػػاؿ العجمػػي ،معمػػـ" "كػػكفي: (15)فقػػاؿ داكد، أبػػك عنػػو كسػػئؿ ،كثمػػانيف" إحػػدل
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شػػيئنا"، كضػػعفو  عنػػو ركيػػت كمػػا صػػحاح : "أحاديثػػو(1)مػػرةن  كاختمفػػت فيػػو أقػػكاؿ ابػػف المػػديني؛ فقػػاؿ
فػػي  (2)كنقػؿ الػذىبي ،رجػاال" أصػح كال الحػػذاء عبيػدة مػف حػديثا أصػح رأيػػت "مػا: كقػاؿ أيضػان  ،مػرةن 

نما ،بأس بو يكف : "لـ(3)كقاؿ ابف شاىيف ،الميزاف عنو أنو قاؿ: "ثقة"  عنػد يقعػد كػاف أنػو عػابكه كا 
 فػػي بػػالقكم "لػػيس: (5)كقػػاؿ السػػاجي ،أخطػػأ" ربمػػا ،"صػػدكؽ :(4)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،الكتػػب" أصػػحاب
 مػف يكػف كلػـ عنػو، النػاس كتػب "شػيخ: (6)كقاؿ يعقكب بػف شػيبة ،الصدؽ" أىؿ مف كىك الحديث،
 كلـ يجرح بجرح مفسر.     ،عبيدة بف حميد ثقةقاؿ الباحث: المتقنيف".  الحفاظ

  ت. ركاتو ثقا ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ٍمًرك ٍبًف العاص(: 160) رقـ حديث ًديثي عى ػمَّـى -فقػاؿ النبػي  ،حػيف تػيمـ ،حى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  :-صى

نيبه " اًبؾ كىأىٍنتى جي مٍَّيت ًبأىٍصحى  ". حديث صحيح": (7)قاؿ اإلماـ النككم". صى
ػػدَّثىنىا :(8)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث نىػػا اٍلميثىنَّػػى، اٍبػػفي  حى ، ٍبػػفي  كىٍىػػبي  أىٍخبىرى ًريػػرو نىػػا جى  ،أىبًػػي أىٍخبىرى

، أىي كبى  ٍبفى  يىٍحيىى سىًمٍعتي : قىاؿى  دٍّثي ، أىًبي ٍبفً  يىًزيدى  عىفٍ  ييحى ًبيبو ، أىًبي ٍبفً  ًعٍمرىافى  عىفٍ  حى ػفٍ  أىنىسو ٍبػدً  عى  عى
بىٍيػرو  ٍبػفً  الرٍَّحمىفً  ، جي ػفٍ  اٍلًمٍصػًرمٍّ ٍمػًرك عى ػٍزكىةً  ًفػي بىػاًردىةو  لىٍيمىػةو  ًفػي اٍحتىمىٍمػتي : قىػاؿى  ،اٍلعىػاصً  ٍبػفً  عى  ذىاتً  غى
ًسؿً  ٍمتي  ًإفً  فىأىٍشفىٍقتي  ،الس بلى ، أىٍىًمؾى  أىفٍ  اٍغتىسى مٍَّيتي  ثيَـّ  فىتىيىمٍَّمتي اًبي صى ٍبحى  ًبأىٍصحى كا ،الص   ًلمنًَّبيٍّ  ذىًلؾى  فىذىكىري

مَّى- مىٍيوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ك يىػا": فىقىػاؿى  -كى ٍمػري ػمٍَّيتى  عى اًبؾى  صى نيػبه  ٍنػتى كىأى  ًبأىٍصػحى نىعىنًػي ًبالَّػًذم فىأىٍخبىٍرتيػوي  ؟"جي  مى
قيٍمتي  ،ااًلٍغًتسىاؿً  ًمفى  ـٍ  تىٍقتيميكا كىًلى : }يىقيػكؿي  المَّوى  سىًمٍعتي  ًإنٍّي كى ـٍ  كىافى  المَّوى  ًإفَّ  أىٍنفيسىكي ػا ًبكي : النسػاء{ ]رىًحيمن
ًحؾى [ 29 مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  فىضى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى لى  -كى  شىٍيئنا.  يىقيؿٍ  ـٍ كى

كابػػػف المنػػػذر فػػػي  ،مػػػف طريػػػؽ ابػػػف لييعػػػة ،بمثمػػػو (9)أحمػػػد فػػػي مسػػػنده أخرجػػػوتخػػػريج الحػػػديث: 
  عف ابف أبي حبيب بو.      ،مف طريؽ عمرك بف الحارث ،بمثمو (10)اإلجماع

 : صدكؽ؛ سيء الحفظ.(11)يحيي بف أيكب الغافقيركاة اإلسناد: 
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 ،فػزاؿ الخطػػأ ،كتكبػع ،حيػي بػف أيػكب صػدكؽ سػيء الحفػظكي ،ركاة اإلسػناد ثقػات درجػة الحػديث:
 كارتقى إلى الصحيح لغيره.  

اًديػػثً ا" :(1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ؿً  :ٍَلىحى ػػؼّْ اٍَلىكَّ ػػاـً الصَّ مىٍيػػًو  ،ًفػػي اٍَلىٍمػػًر ًبًإٍتمى ػػاـً عى ًفػػي فىٍضػػًمًو كىاًًلٍزًدحى كى
لييىا ،كىاًًلٍسًتيىاـً  اًؿ أىكَّ فيكًؼ الرّْجى ٍيري صي خى ةً  ،كى ًحيحى    ."كىاىلمَّوي أعمـ ،صَّ
نػص كػبلـ اإلمػاـ النػككم فػي الداللػة عمػى فضػؿ الصػؼ األكؿ: اجتمػع فيػو  قاؿ الباحث: 

كمنيػا فػي الصػحيحيف فيقتصػر  ،منيا: في سنف النسػائي كىػك مػا سيدرسػو الباحػث ،ثبلثة أحاديث
 الباحث عمى تخريجو.

نىا :(2)النسائي اإلماـقاؿ  :نص الحديث(: 161) رقـ حديث اًعيؿي إً  أىٍخبىرى ، ٍبفي  ٍسمى ػفٍ  مىٍسعيكدو اًلػدو  عى  خى
ػػدَّثىنىا: قىػػاؿى  ػػًعيده، حى ػػفٍ  سى ػػفٍ  قىتىػػادىةى، عى ، عى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿى  أىفَّ  أىنىػػسو مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػكا": قىػػاؿى  -كى  أىًتمُّ

ؿى  الصَّؼَّ  فٍ  يىًميًو، الًَّذم ثيَـّ  ،اٍَلىكَّ رً  ؼّْ الصَّ  ًفي فىٍميىكيفٍ  ،نىٍقصه  كىافى  كىاً   ".  اٍلميؤىخَّ
عػف قتػادة  ،عػف شػعبة ،مف طريؽ محمد بف جعفػر ،(3)مسمـ في صحيحو أخرجوتخريج الحديث: 

 بو. 
 (5)كالبييقػي فػي الكبػرل ،مػف طريػؽ عبػد الكىػاب بػف عطػاء ،بمثمو ،(4)كأبك داكد في سننو 

كبلىما  ،-تادةقاؿ حدثنا ق- ،عف ابف أبي عركبة ،مف طريؽ محمد بف عبد اهلل األنصارم ،بمثمو
  قتادة بو.    عف  ،عف ابف عركبة ،األنصارم( ،)عبد الكىاب

كمف أثبت الناس في  ،كاختمط ،كثير التدليس ،ثقة :(6)العدكم بةك ركاة اإلسناد: سعيد بف أبي عىري 
 خالد بف الحارث كقد سمع منو قبؿ االختبلط. كالراكم عنو  ،عنوحديثو ىنا ة، ك قتاد

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو الحديثإسناد  درجة الحديث:
دَّثىنىا: (7)قاؿ اإلماـ البخارم نص الحديث(: 162) رقـ حديث ٍبدي  حى ، ٍبػفي  المَّوً  عى نىػا: قىػاؿى  ييكسيػؼى  أىٍخبىرى
، اًلػػؾه ػػفٍ  مى ػػٍكلىى سيػػمىيا  عى ، أىبًػػي مى ػػفٍ  بىٍكػػرو ، أىبًػػي عى ػػاًلحو ػػفٍ  صى ٍيػػرىةى  أىبًػػي عى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿى  أىفَّ  ،ىيرى  اهللي  صى
مىٍيػوً  ػمَّـى  عى سى ـي  لىػكٍ ": قىػػاؿى  -كى ػػا النَّػػاسي  يىٍعمىػػ ػػؼّْ  النّْػػدىاءً  ًفػي مى ًؿ، كىالصَّ َـّ  اَلىكَّ  يىٍسػػتىًيميكا أىفٍ  ًإًلَّ  يىًجػػديكا لىػػـٍ  ثيػ
مىٍيوً    …".ًلىٍستىيىميكا  عى
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 ،-نيفىٍيػػع بػػف رافػػػع-مػػف طريػػػؽ أبػػي رافػػع  ،بنحػػكه (1)أخرجػػو مسػػػمـ فػػي صػػحيحو تخػػريج الحػػديث:
 كبلىما عف أبي ىريرة بو.   ،مف طريؽ أبي صالح السَّمَّاف ،بنحكه (2)كالترمذم في سننو

ػدَّثىنىا: (3)قاؿ اإلماـ مسػمـ نص الحديث(: 163) رقـ حديث ، ٍبػفي  زيىىٍيػري  حى ػٍربو ػدَّثىنىا حى ، حى ًريػره ػفٍ  جى  عى
، ػػفٍ  سيػػيىٍيؿو ػػفٍ  أىًبيػػًو، عى ٍيػػرىةى، أىبًػػي عى ػػمَّى- اهللً  رىسيػػكؿي  قىػػاؿى : قىػػاؿى  ىيرى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ٍيػػري ": -كى ػػفيكؼً  خى  صي
اؿً  لييىا، الرّْجى شىرُّىىا أىكَّ ٍيري  آًخريىىا، كى خى فيكؼً  كى شىرُّىىا آًخريىىا، النّْسىاءً  صي لييىا كى  ". أىكَّ

سػػماعيؿ بػػف زكريػػا  ،مػػف طريػػؽ خالػػد الكاسػػطي ،(4)أخرجػػو أبػػك داكد فػػي سػػننو تخػػريج الحػػديث: كا 
 ثبلثتيـ عف سييؿ بو.      ،عزيز بف محمدمف طريؽ عبد ال ،بمثمو (5)كالترمذم في سننو ،الككفي
ػػمَّـى -قىٍكلػػو (: 164) رقـ حديث سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ٍمنىػػةى ًبٍنػػًت جحػػش -صى يًَّضػػي ًفػػي ًعٍمػػـً المَّػػًو " :ًلحى تىحى

ػا تىًحػيضي النّْسىػاءي  ،ًستَّةى أىيَّاـو  يىٍطييػٍرفى  ،أىٍك سىٍبعىةى أىيَّاـو كىمى ٍيًضػًيفَّ  ًميقىػاتي كى طيٍيػرًًىفَّ  حى اإلمػاـ  قػاؿ ".كى
ًحيحه ": (6)النككم ٍمنىةى فىصى ًديثي حى د ،حى كىاهي أىبيك دىاكي  ".  رى

ػدَّثىنىا :(7)أبػك داكد : قاؿ اإلمػاـنص الحديث ، ٍبػفي  زيىىٍيػري  حى ػٍربو ٍيػريهي  حى ػدَّثىنىا: قىػاالى  ،كىغى ٍبػدي  حى ًمػؾً  عى  ٍبػفي  اٍلمى
ك، دَّثىنىا عىٍمرو ، ٍبفي  زيىىٍيري  حى مَّدو ٍبدً  عىفٍ  ميحى مَّدً  ٍبفً  وً المَّ  عى ، ٍبفً  ميحى ًقيؿو ـى  عىفٍ  عى مَّدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي ةى، ٍبفً  ميحى  طىٍمحى
ػػفٍ  ػػوً  عى ػػةى، ٍبػػفً  ًعٍمػػرىافى  عىمٍّ ػػفٍ  طىٍمحى ػػوً  عى ٍمنىػػةى  أيمٍّ ٍحػػشو  ًبٍنػػتً  حى اضي  كيٍنػػتي : قىالىػػتٍ  (8)جى ػػةن  أيٍسػػتىحى ٍيضى ًثيػػرىةن  حى  كى

مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  فىأىتىٍيتي  شىًديدىةن، مىٍيوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ٍدتيػوي  كىأيٍخبًػريهي، ،أىٍسػتىٍفًتيوً  -كى ٍينىػبى  أيٍختًػي بىٍيػتً  ًفػي فىكىجى  زى
ٍحػشو  ًبٍنتً  اضي  اٍمػرىأىةه  ًإنٍّػي المَّػًو، رىسيػكؿى  يىػا: فىقيٍمػتي  ،جى ػةن  أيٍسػتىحى ٍيضى ػا شىػًديدىةن، ،كىًثيػرىةن  حى  قىػدٍ  ًفييىػا؟ تىػرىل فىمى

نىعىٍتنًػػي ةى  مى ػػبلى . الصَّ ػػٍكـى ـى  ييػػٍذًىبي  فىًإنَّػػوي  ،(9)اٍلكيٍرسيػػؼى  لىػػؾً  أىٍنعىػػتي ": فىقىػػاؿى  كىالصَّ  ًمػػفٍ  أىٍكثىػػري  ىيػػكى : قىالىػػتٍ  ،"الػػدَّ
ػا ،ذىًلػؾى  ًمػفٍ  أىٍكثىػري  ىيػكى : فىقىالىػتٍ . "ثىٍكبنا فىاتًَّخًذم": قىاؿى . ذىًلؾى  ػا أىثيػج   ًإنَّمى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  قىػاؿى  .(10)ثىجًّ  صى

                                                

 .326/439/ 1مسمـ: ( صحيح (1
 . 437/225/ 1( سنف الترمذم: (2
  .326/440/ 1صحيح مسمـ: ( (3
 .181/678/ 1( سنف أبي داكد: (4
 . 435/224/ 1( سنف الترمذم: (5
 . 2/377( المجمكع شرح الميذب: (6
  .76/287/ 1سنف أبي داكد: ( (7
ٍمنة بنت جحش بف رياب األسدية، مف ب(8 ني أسد بػف خزيمػة، أخػت زينػب بنػت جحػش أـ ( الصحابية الجميمة: حى

المػػؤمنيف، كانػػت تحػػت مصػػعب بػػف عميػػر، كقتػػؿ عنيػػا يػػـك أحػػد، فتزكجيػػا طمحػػة بػػف عبيػػد اهلل، فكلػػدت لػػو محمػػدنا 
كعمػػراف ابنػػي طمحػػة بػػف عبيػػد اهلل، ككانػػت تسػػتحاض ىػػي كأختيػػا أـ حبيبػػة بنػػت جحػػش. )االسػػتيعاب فػػي معرفػػة 

 (. 1813/ 4األصحاب: 
 (. 4/163ؼ: القطف. )انظر: النياية: سي رٍ ( الكي (9

 (.207/ 1ج: سيبلف دماء اليدم كاألضاحي. )النياية: ( الثَّ (10



 

 

276 

مىٍيوً  اهللي  ػمَّـى  عى سى ٍيًف: سىآميريؾً ": -كى ٍنػؾً  أىٍجػزىأى  فىعىٍمػتً  أىيَّييمىا ًبأىٍمرى ػًر، ًمػفى  عى فٍ  اآٍلخى ػا قىًكيػتً  كىاً  مىٍيًيمى  فىأىٍنػتً  عى
ـي  ا": لىيىػا قىاؿى . "أىٍعمى ةه  ىىًذهً  ًإنَّمى اتً  ًمفٍ  رىٍكضى يًَّضي ،الشٍَّيطىافً  رىكىضى  ًفػي أىيَّػاـو  سىػٍبعىةى  أىكٍ  ،أىيَّػاـو  ًستَّةى  فىتىحى
تَّى ،اٍغتىًسًمي ثيَـّ  المًَّو، ـً ًعمٍ  ػمّْي كىاٍسػتىٍنقىٍأتً  طىييػٍرًت، قىػدٍ  أىنَّػؾً  رىأىٍيتً  ًإذىا حى ثنػا فىصى  أىكٍ  لىٍيمىػةن  كىًعٍشػًريفى  ثىالى

كًمي، كىأىيَّامىيىا لىٍيمىةن  كىًعٍشًريفى  أىٍربىعنا صي كىذىًلؾى  يىٍجًزيًؾ، ذىًلؾى  فىًإفَّ  كى  تىًحيضي  كىمىا ،شىٍيرو  كيؿّْ  ًفي فىاٍفعىًمي كى
كىمىا النّْسىاءي، ٍيًضػًيفَّ  ًميقىاتي  ،يىٍطييٍرفى  كى . حى طيٍيػرًًىفَّ فٍ  كى مىػى قىًكيػتً  كىاً  ًرم أىفٍ  عى ًمػي ،الظٍُّيػرى  تيػؤىخّْ تيعىجّْ  كى
ًعػػيفى  فىتىٍغتىًسػػًميفى  ،اٍلعىٍصػػرى  تىٍجمى تىٍيفً  بىػػٍيفى  كى ػػالى ًريفى  كىاٍلعىٍصػػًر، الظٍُّيػػرً  ،الصَّ تيػػؤىخّْ ٍغػػًربى  كى ًمػػيفى  ،اٍلمى تيعىجّْ  كى
تىٍجمىًعيفى  تىٍغتىًسًميفى  ثيَـّ  اٍلًعشىاءى، تىٍيفً  بىٍيفى  كى الى تىٍغتىًسػًميفى  فىاٍفعىًمي، ،الصَّ ػعى  كى ػكًمي فىػاٍفعىًمي، اٍلفىٍجػرً  مى صي  كى

مىى قىًدٍرتً  ًإفٍ  مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى . "ذىًلؾى  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى بي  كىىىذىا": -كى ٍيفً اٍَلى  أىٍعجى  ".ًإلىيَّ  ٍمرى
كابػف ماجػو فػي  ،مػف طريػؽ زىيػر بػف محمػد ،بمثمػو (1)الترمػذم فػي سػننوأخرجػو تخريج الحػديث: 

 كبلىما عف ابف عقيؿ بو.  ،مف طريؽ ابف جريج (2)سننو
 : ضعيؼ لسكء حفظو.(3)طالب أبي بف عقيؿ بف محمد بف الل عبدركاة اإلسناد: 

ركايػػػة أىػػؿ الشػػػاـ عنػػػو  ،ق(: ثقػػػة 162الخراسػػاني، )ت  المنػػػذر أبػػك ،التميمػػػي محمػػػد بػػػف زىيػػػر
  . (4)كحديثو ىذا حجازم مدني ،ضعيفة

كلػػو  ،كعميػػو مػػدار اإلسػػناد ،لضػػعؼ عبػػد اهلل بػػف محمػػد ،ضػػعيؼإسػػناد الحػػديث  درجػػة الحػػديث:
كأـ  ،حيػث أف حمنػة ليػا أختػاف زينػب بنػت جحػش أـ المػؤمنيف ،شاىد مػف حػديث أختيػا أـ حبيبػة

قػاؿ  (6)كالشػاىد أخرجػو أحمػد فػي مسػنده ،(5)تسػتحاض أختيػا أـ حبيبػة أيضػان مثميػاككانت  ،حبيبة
ػػػدَّثىنىا ٍبػػػدي  حى زَّاًؽ، عى ػػػدَّثىنىا الػػػرَّ ، حى ػػػره ٍعمى ػػػفً  مى ، عى ػػػفٍ  الز ٍىػػػًرمٍّ ٍمػػػرىةى، عى ػػػفٍ  عى ًبيبىػػػةى  أيٍـّ  عى ، ًبٍنػػػتً  حى ٍحػػػشو : قىالىػػػتٍ  جى

، سىٍبعى  اٍستيًحٍضتي  مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  ىًإلى  ذىًلؾى  فىاٍشتىكىٍيتي  ًسًنيفى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ػمَّى- النَّبًػي   فىقىػاؿى  -كى  صى
مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى ػةً  ًتٍمػؾى  لىٍيسىػتٍ ": -كى ٍيضى لىًكػفٍ  ًباٍلحى ةو، كيػؿٍّ  ًعٍنػدى  تىٍغتىًسػؿي  فىكىانىػتٍ  ".فىاٍغتىًسػًمي ًعػٍرؽه  كى ػبلى  صى

ٍفرىةى  رىلفىتى  (7)اٍلًمٍركىفً  ًفي تىٍغتىًسؿي  فىكىانىتٍ   كركاتو كميـ ثقات. ،"اٍلًمٍركىفً  ًفي الدَّـً  صي

                                                

 .221/128/ 1( سنف الترمذم: (1
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طَّػػػأً (: 165) رقـ حديث اًلػػؾه ًفػػي اٍلميكى كىل مى ٍقبىػػةى  ،رى ػػٍف عقبػػة ابػػػف أىبًػػي عي ػػػةى  ،عى اًئشى ًة عى ػػٍكالى ػػًو مى ػػػٍف أيمٍّ  ،عى
ػػةً  :قىالىػػتٍ  اًئشىػػةى ًبالد ٍرجى ػػاءي يىٍبعىػػٍثفى إلىػػى عى ًفييىػػا اٍلكيٍرسيػػؼي  (1)كىانىػػٍت النٍّسى

ػػ ،(2) ػػٍيضً ًفيػػًو الص   ،ٍفرىةي ًمػػٍف دىـً اٍلحى
اءى " :فىتىقيكؿي  ةى اٍلبىٍيضى ٍيفى اٍلقىصَّ تَّى تىرى ٍمفى حى ًلى تىٍعجى

ػةً  -تيًريدي ًبذىًلؾى الطٍُّيرى - ،(3) ٍيضى قػاؿ اإلمػاـ ". ًمٍف اٍلحى
طَّػأً ى": (4)النككم ػًحيًحًو تىٍعًميقنػا بً  ،ذىا لىٍفظيوي ًفػي اٍلميكى ػاًرمُّ ًفػي صى ذىكىػرىهي اٍلبيخى ػٍزـو كى ػحَّ ىىػذىا  ،ًصػيغىًة جى فىصى

  ."المٍَّفظي عىٍف عىاًئشىةى 
ٍمقىمىةى  عىفٍ  :(5)مالؾ : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍمقىمىةى، أىًبي ٍبفً  عى ةً  أيمٍّوً  عىفٍ  عى ػٍكالى اًئشىػةى  مى ، أيٍـّ  عى ػٍؤًمًنيفى  اٍلمي

 قىالىٍت بمثمو.  أىنَّيىا
 (7)كالبييقػػي فػػي الكبػػرل ،عػػف معمػػر ،بمثمػػو (6)عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 

 كبلىما عف عمقمة بو.  ،مف طريؽ مالؾ ،بمثمو
 فػػػػي البخػػػػارم ليػػػػا عمػػػػؽ عمقمػػػػة أـ تكنػػػػى ،عمقمػػػػة كالػػػػدة مرجانػػػػة المدنيػػػػةركاة اإلسػػػػناد: 

: (10)الػذىبي      كقػاؿ  ،فػي الثقػات (9)كذكرىػا ابػف حبػاف ،: "ثقػة"(8)الحيض: قاؿ العجمي
أخػػػػرج ليػػػػا البخػػػػارم فػػػػي  ،ثقػػػػة قػػػػاؿ الباحػػػػث: ،"مقبكلػػػػة": (11)كقػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر ،"كثقػػػػت"
.  (12)صحيحو  ىذا الحديث تعميقان بصيغة الجـز

  ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ٍيػػػًد رىسيػػػكًؿ المَّػػػًو  أف امػػػرأة كانػػػت تيػػػراؽ الػػػدـ مى كً ري (: 166) رقـ حديث مىػػػى عى مىٍيػػػًو -عى ػػػمَّى المَّػػػوي عى صى
ػمَّـى -اؿ النبػي فقػ ،فاسػتفتت ليػا أـ سػممة ،كسمـ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ػدىدى المَّيىػاًلي " :-صى  كىاٍَلىيَّػاـً ًلتىٍنظيػٍر عى
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ييفَّ  كىانىتٍ  الًَّتي ػابىيىا الَّػًذم ييًصيبىيىا أىفٍ  قىٍبؿى  الشٍَّيًر، ًمفى  تىًحيضي ةى  عً دى تىػمٍ فى  ،أىصى ػالى قػاؿ  ".ذىًلػؾى  قىػٍدرى  الصَّ
ػػػ": (1)اإلمػػػاـ النػػػككم ػػػًديثي أيْـّ سى ػػػًحيحه حى طَّػػػأً  ،مىمىةى صى اًلػػػؾه ًفػػػي اٍلميكى كىاهي مى ػػػدي فػػػي  ،كىالشَّػػػاًفًعيُّ  ،رى كىأىٍحمى

د ،يمايمسند وٍ  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،كىأىبيك دىاكي ػاًرمّْ  ،كىاٍبفي مىاجى مىػى شىػٍرًط اٍلبيخى ةو عى ػًحيحى ـٍ ًبأىسىػاًنيدى صى ًفي سينىًنًي
ميٍسًمـو    ."كى

، عىفٍ  :(2) مالؾ : قاؿ اإلماـنص الحديث مىٍيمىافى  عىفٍ  نىاًفعو ػمىمىةى، أيٍـّ  عىفٍ  ،يىسىارو  ٍبفً  سي ٍكجً  سى - النَّبًػيٍّ  زى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍيدً  ًفي الدٍّمىاءى  تييىرىاؽي  كىانىتٍ  اٍمرىأىةن  أىفَّ  ،-كى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى -كى

ػػمىمىةى  أيـ   لىيىػػا فىاٍسػػتىٍفتىتٍ  ، ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿى  سى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػدىدً  ًإلىػػى ًلتىٍنظيػػرٍ ": فىقىػػاؿى  ،-كى  المَّيىػػاًلي عى
ييفَّ  كىانىتٍ  الًَّتي كىاٍَلىيَّاـً  ابىيىا، الًَّذم ييًصيبىيىا أىفٍ  قىٍبؿى  الشٍَّيًر، ًمفى  تىًحيضي ةى  فىٍمتىٍتريؾً  أىصى الى  ذىًلػؾى  قىػٍدرى  الصَّ

مَّفىتٍ  ًإذىافى  الشٍَّيًر، ًمفى  مّْي ثيَـّ  ًبثىٍكبو  (3)ًلتىٍستىٍثًفرٍ  ثيَـّ  فىٍمتىٍغتىًسٍؿ، ذىًلؾى  خى  ". ًلتيصى
 (5)كابػػف ماجػػو فػػي سػػننو ،مػػف طريػػؽ مالػػؾ ،بمثمػػو (4)أبػػك داكد فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 

  كبلىما عف نافع بو.   ،مف طريؽ عبيد اهلل العمرم ،بمثمو
  ركاتو ثقات.  ،حيح لذاتوص إسناد الحديث درجة الحديث:

ٍشػػييكرىةه ًفػػي أىفَّ النًَّبػػيَّ " :(6)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم(: 167) رقـ حديث ةي مى ػػًحيحى اًديػػثي الصَّ ػػمَّى -اٍَلىحى صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى   ."أىكىؿى اٍلكىًبدى  -المَّوي عى

نىػػا :(7)البييقػػي : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ًمػي   أىٍخبىرى ػػدى  ٍبػػفي  عى ، ٍبػػفً  أىٍحمى ٍبػػدىافى ػػدَّثىنى  عى ػػدي  احى ، ٍبػػفي  أىٍحمى بىٍيػػدو  عي
دَّثىنىا ، أىبيك حى دَّثىنىا ميٍسًمـو ـي  حى ، ٍبفي  ميٍسًم ـى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ٍتبىةى، ٍبفي  ثىكىابي  حى ٍبدً  عىفٍ  عي ٍيدىةى، ٍبفً  المَّوً  عى ػفٍ  بيرى  أىًبيػًو، عى
ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿى  أىفَّ  مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى تَّػػى اٍلًفٍطػػرً  ٍكـى يىػػ يىٍخػػريجي  ًلى  "كىػػافى  -كى ـى  حى  يىػػٍكـى  يىٍأكيػػؿي  كىًلى  ،يىٍطعىػػ

ى تَّى اٍَلىٍضحى  . "أيٍضًحيًَّتوً  كىًبدً  ًمفٍ  فىيىٍأكيؿى  يىٍرًجعى  حى

                                                

 . 2/415( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 62/105/ 1مكطأ مالؾ: ( (2
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مف  ،(2)كابف ماجو في سننو ،مف طريؽ عبد الكارث ،(1)الترمذم في سننوأخرجو تخريج الحديث: 
ػعى  فً ٍبػ يٍّ ًمػرٍ عػف حى  ،(3)كأحمد في مسنده ،طريؽ الضحاؾ بف مخمد ثبلثػتيـ عػف ثىػكىاب  ،ارةمى

كبلىمػػا  ،مػػف طريػػؽ عقبػػة الرفػػاعي ،"فىيىٍأكيػػؿى ًمػػٍف أيٍضػػًحيًَّتوً بمفػػظ: " ،كأحمػػد أيضػػان  ،بػػف عتبػػة
 عقبة( عف عبد اهلل بف بريدة بو.   ،)ثكاب

قػاؿ: أنػو   (4): نقػؿ الػدكرم عػف ابػف معػيفالبصػرم ،المىٍيػرم عتبػة بف ثكابركاة اإلسناد: 
نػوي  حػدث صػدؽ اؿ: كسمعتو يقكؿ عنػو: "شػيخثـ ق ،ثقة" يػره ،اٍلحػداد عيبىٍيػدىة أىبيػك عى  قىػاؿى  ،كىغى
ػػف كتبػػت كنػػت فىػػًإف اٍلفضػػؿ: أىبيػػك كىًريَّػػا أبػػي عى ػػٍيئنا ًفيػػوً  زى ػػًعيؼ أىنػػو شى ػػعى  فقػػد ،ضى كىًريَّػػا أىبيػػك رىجى  ،زى
 ،تكثيػؽ ابػف معػيف لػو (5)كأبػك حػاتـ ،كقػد أنكػر أبػك زرعػة ،قىٍكلو" مف اأٍلىخير القىٍكؿ ىيكى  كىىىذىا
  كقػػػاؿ ،فػػػي الثقػػػات (8)ابػػػف حبػػػافك  ،(7)شػػػاىيف ابػػػف كذكػػػره ،بػػػأس" بػػػو "لػػػيس: (6)داكد أبػػػك كقػػػاؿ
 : "يعػرؼ(10)كقػاؿ ابػف عػدم ،الحػديث" صػالح يككف أف "أرجك: (9)خمفكف كابف ،الطكسي عمي أبك
 بػف عقبػة مػنيـ: ،بريػدة بػف اهلل عبػد عػف ،غيػره ركاه قػد الحػديث كىػذا ،آخر كحديث ،الحديث بيذا
: (11)كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر ،ضػػػعؼ" يمحقػػػو ال ثػػػكاب يركييمػػػا المػػػذيف الحػػػديثيف ففػػػي ،األصػػػـ اهلل عبػػػد

ًديثػػػو : "يٍكتػػػب(13)كقػػػاؿ العجمػػػي ،لػػػيف" : "فيػػػو(12)كقػػػاؿ الػػػذىبي ،"مقبػػػكؿ" لىػػػٍيسى  ،حى  كقػػػاؿ ،بًػػػاٍلقىًكٌم" كى
 بنػكع يجػرح لػـ الحػديث، "قميػؿ :(15)الحػاكـ قػاؿ ،الحػديث" ىػذا سػكل لثكاب يعرؼ "ال: (14)البخارم
 ثكاب بف عتبة صدكؽ.  قاؿ الباحث:حديثو".  بو يسقط
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كالػػػذم تابعػػػو عقبػػػة  ،كثػػػكاب صػػػدكؽ ،ركاتػػػو ثقػػػات ،حسػػػف لذاتػػػو إسػػػناد الحػػػديث درجػػػة الحػػػديث:
  . كاهلل أعمـ ،ال يرقيو (1)الرفاعي ضعيؼ

ػػٍف أىنىػػسو (: 168) رقـ حديث ػػأىؿى رىسيػػكؿى المَّػػًو  ،عى ػػػةى سى ػػػمَّى المَّػػ-أىفَّ أىبىػػا طىٍمحى ػػمَّـى صى سى مىٍيػػًو كى أىنىتًَّخػػػذي  -وي عى
بلًّ  ٍمرى خى ػًحيحه ": (2)قاؿ اإلماـ النػككم". ًلى " :قىاؿى  ،اٍلخى ػةى فىصى ًديثي أىًبػي طىٍمحى د ،حى كىاهي أىبيػك دىاكي ٍيػريهي  ،رى كىغى

ةو  ًحيحى ًحيًحوً ... ًبأىسىاًنيدى صى كىل ميٍسًمـه ًفي صى ٍف أىنىسو  ،كىالتٍٍّرًمًذم   ،كىرى مَّى المَّػوي -ًئؿى النًَّبي  سي  :قىاؿى  ،عى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى بلًّ قىاؿى  -عى ٍمرى خى  ". ًلى " :أىنىتًَّخذي اٍلخى

ػػدَّثىنىا :(3)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ، ٍبػػفي  زيىىٍيػػري  حى ػػٍربو ػػدَّثىنىا حى ًكيػػعه، حى ػػفٍ  كى ، عى ػػفً  سيػػٍفيىافى  عى
، ػفٍ  الس ػدٍّمٍّ ػفٍ  ىيبىٍيػرىةى، أىبًػي عى ، فً ٍبػ أىنىػسً  عى اًلػؾو ػةى، أىبىػا أىفَّ  مى ػمَّى- النَّبًػيَّ  سىػأىؿى  طىٍمحى مىٍيػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى  -كى

ًرثيكا أىٍيتىاـو  عىفٍ  ٍمرنا. كى ؟ أىٍجعىمييىا أىفىبلى : قىاؿى  ".أىٍىًرٍقيىا": قىاؿى  خى بلًّ  ". ًلى ": قىاؿى  خى
 (5)فػػي مسػػندهكأحمػػد  ،مػػف طريػػؽ السػػدم ،بمثمػػو (4)مسػػمـ فػػي صػػحيحو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 

  ىيبىٍيرىةى يحيي بف عباد بو.    كبلىما عف أىًبي ،مف طريؽ ليث بف أبي سميـ ،بمثمو
ق(: قػاؿ  127، )ت أبػك محمػد، مدّْ إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السيػ ركاة اإلسناد:

أحػد، كمػا تركػو  ،يػذكر السػدم إال بخيػر حػدان أال بػأس بػو، مػا سػمعت : "(6)يحيي بف سػعيد القطػاف
: "ثقػػة"، (8)"، كقػػاؿ أيضػػان صػػالح ،ب الحػػديثمقػارى : "(7)"، كقػػاؿ أحمػػدركل عنػو شػػعبة كسػػفياف كزائػػدة

عند عبػد الػرحمف بػف ميػدم: السػدم ضػعيؼ، فغضػب  يحيى بف معيف يكمان  قاؿ : "(9)كقاؿ أيضان 
أف ال أكػػكف  ،مػػا نػػدمت عمػػى رجػػؿ لقيتػػو: "(10)"، كقػػاؿ شػػريؾ النخعػػيككػػره مػػا قػػاؿ ،عبػػد الػػرحمف

"، ال بػأس بػو ،صػدكؽ ،مستقيـ الحػديث: " (11)"، كقاؿ ابف عدمإال السدم ،كتبت كؿ شئ لفظ بو
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كقػػاؿ أبػػك  "،كرمػػي بالتشػػيع ،صػػدكؽ ييػػـ: "(2): "حسػػف الحػػديث"، كقػػاؿ ابػػف حجػػر(1)كقػػاؿ الػػذىبي
: "فػػي حديثػػو (5)"، كقػػاؿ ابػػف معػيفلػيف": (4)أبػػك زرعػػة قػاؿ، ك "كال يحػػتج بػػو ،يكتػػب حديثػو: "(3)حػاتـ
 صدكؽ، حممكا عميو التشيع، كال يؤثر عمى حديثنا. السيدٍّم: قاؿ الباحث:ؼ". ضع

كبالمتابعػػة يرتقػػي إلػػى  ،كالسػػدم صػػدكؽ ،ركاتػو ثقػػات ،حسػػف لذاتػػو إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
  كأصمو في صحيح مسمـ.     ،الصحيح لغيره

تَّػػى يىٍبميػػغى "  :حػػديث ػػًبيّْ حى ػػٍف الصَّ ـي عى ػػ ،ريًفػػعى اٍلقىمىػػ تَّػػى يىٍسػػتىٍيًقظى كىعى ػػفً  ،ٍف النَّػػاًئـً حى تَّػػى اٍلمىٍجنيػػكفً  كىعى  حى
ًحيحه ": (6)قاؿ اإلماـ النككم ."ؽى يً فً يى  ًديثي صى كىاهي عىٍف النًَّبيّْ  ،اٍلحى ـى -رى ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّى المَّػوي عى ًمػيّّ  -صى  ،عى

  ."النسائيك  ،ركاه أبك داكد ،كىعىاًئشىةي 
ػػدَّثىنىا :(7) أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث(: 169) رقـ حديث ، ٍبػػفي  ميكسىػػى حى اًعيؿى ػػدَّثىنىا ًإٍسػػمى  حى
، ػػفٍ  كيىىٍيػبه ، عى اًلػدو ػػفٍ  خى ى، أىبًػػي عى ػحى ػػفٍ  الض  ، عى ًمػػيا ػفً  عى ػػمَّى- النَّبًػػيٍّ  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى  ريًفػػعى : "قىػاؿى  -كى
ـي  ثىةو  عىفٍ  اٍلقىمى تَّى النَّاًئـً  عىفً : ثىالى ًبيّْ  كىعىفً  يىٍستىٍيًقظى، حى تَّى الصَّ ، حى ـى تَّى اٍلمىٍجنيكفً  كىعىفً  يىٍحتىًم  . "يىٍعًقؿى  حى

تَّػػ" ،(8)الترمػػذم فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث:  ػػًبيٍّ حى ػػًف الصَّ ٍعتيػػكهً كىعى ػػًف المى ، كىعى ى يىًشػػبَّ
تَّػػى  (9) حى

مػف طريػؽ  ،كفيو قصة رجػـ المجنكنػة ،(10)كأبك داكد في سننو ،مف طريؽ الحسف البصرم ،"يىٍعًقؿى 
  كبلىما عف عمي بو.    ،ٍبيىاف الًجنىًبيأبي ظى 

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديثدرجة الحديث: 
نىا :(11)النسائي : قاؿ اإلماـنص الحديث(: 170) رقـ حديث ، ٍبفي  يىٍعقيكبي  أىٍخبىرى ـى دَّثىنىا: قىاؿى  ًإٍبرىاًىي  حى
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ٍبدي  ، ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى دَّثىنىا: قىاؿى  مىٍيًدما مَّادي  حى مىمى  ٍبفي  حى مَّادو  عىفٍ  ةى،سى ػفٍ  ،(1)حى ، عى ـى ػفٍ  ًإٍبػرىاًىي ًد، عى ػفٍ  اأٍلىٍسػكى  عى
اًئشىةى، مَّى- النًَّبيٍّ  عىفً  عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ـي  ريًفعى : "قىاؿى  ،-كى ثو  عىفٍ  اٍلقىمى تَّى النَّاًئـً  عىفً : ثىالى  يىٍستىٍيًقظى، حى
ًغيرً  كىعىفً  تَّى الصَّ ، حى تَّى اٍلمىٍجنيكفً  كىعىفً  يىٍكبيرى  . " ييًفيؽى  أىكٍ  ،يىٍعًقؿى  حى

كالػػدارمي فػػي  ،مػػف طريػػؽ يزيػػد بػػف ىػػاركف ،بمثمػػو (2)أبػػك داكد فػػي سػػننوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 كبلىما عف حماد بف سممة بو.  ،مف طريؽ عفاف ،بمثمو (3)سننو

ثر كلػـ تػؤ  ،كىػك مرجػئ ،: صدكؽ لػو أكىػاـ(4)اَلشعرم مسمـ سميماف أبي بف حماد ركاة اإلسناد:
 كلـ يترؾ األئمة حديثو. ،كلـ يختمط ،بدعتو عمى ىذا الحديث
كليس منيـ شيخو في ىذا  ،إماـ يخطئ في حديثو عف بعض شيكخو: (5)حماد بف سممة البصرم

 الككفي. الحديث: حماد بف أبي سميماف
د كق ،حماد بف أبي سميماف صدكؽ كعميو مدار اإلسناد ،حسف لذاتو إسناد الحديثدرجة الحديث: 

   كاهلل أعمـ.     ،صحح النككم المتف بالشاىد الذم قبمو
ػػٍبرىةى (: 171) رقـ حديث ػػًديثي سى ًة إذىا بىمىػػغى سىػػٍبعى ًسػػًنيفى "  :حى ػػالى ػػًبيَّ ًبالصَّ كا الصَّ ػػري ٍشػػرى  ،مي ذىا بىمىػػغى عى كىاً 

مىٍييىػا ػًديثي ": (6)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."ًسًنيفى فىاٍضًربيكهي عى ػًحيحه  سىػٍبرىةى  حى كىاهي  ،صى ددىا أىبيػك رى  ،كىالتٍّْرًمػًذمُّ  ،كي
ٍيريىيمىا ةو  ًبأىسىاًنيدى  ،كىغى ًحيحى  ". صى

دَّثىنىا :(7)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث مَّدي  حى دَّثىنىا ،-الطَّبَّاعً  اٍبفى  يىٍعًني- ًعيسىى ٍبفي  ميحى ـي  حى  ًإٍبرىاًىي
، اٍبفي  ٍبدً  عىفٍ  سىٍعدو ًبيعً  ٍبفً  اٍلمىًمؾً  عى دًٍّه بمثمو.  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  سىٍبرىةى، ٍبفً  الرَّ  جى

كأحمػد فػي  ،مف طريؽ حرممػة بػف عبػد العزيػز ،بمثمو (8)الترمذم في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
  كبلىما عف عبد الممؾ بو.    ،عف زيد بف الحباب ،بمثمو (9)مسنده

                                                

(، كفػػػي 205/808ـ(، ) 1988( جػػػاء فػػػي المنتقػػػى البػػػف الجػػػاركد، طبعػػػة مؤسسػػػة الكتػػػاب، األكلػػػى، سػػػنة )(1
ة، عػف (، عػف حمػاد بػف سػمم387/2327/ 4ـ(، ) 1985األكسط البف المنذر، طبعة دار طيبة، األكلػى، سػنة )

 .  -أم ابف أبي سميماف-، كالصكاب حماد بف سممة، عف حماد -أم النخعي-إبراىيـ 
 .139/4398/ 4( سنف أبي داكد: (2
 . 1477/2342/ 3( سنف الدارمي: (3
  (: 95حديث رقـ )  ( سبقت دراستو(4
 (: 2حديث رقـ ) ( انظر (5
 . 3/10( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 133/494/ 1( سنف أبي داكد: (7
 .259/407/ 2( سنف الترمذم: (8
 .56/15339/ 24( مسند أحمد: (9
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 ،(1)صػػػالح بػػػف أحمػػػد قػػاؿالجينػػػي:  معبػػػد بػػػف سػػػبرة بػػػف الربيػػػع بػػػف الممػػػؾ عبػػػدركاة اإلسػػػناد: 
 ،فػي الثقػات (5)كذكػره ابػف خمفػكف ،: "صػدكؽ"(4)كقاؿ الذىبي أيضان  ،: "ثقة"(3)كالذىبي ،(2)كالعجمي

 كأبػك ،كاإلشػبيمي ،حـز ابف محمد أبك ،الصبلة الصبي تعميـ في حديثو : "صحح(6)كقاؿ مغكلطام
 ؿ ابػفقػا ،(7)كأخػرج لػو مسػمـ فػي المتابعػات حػديث المتعػة عػاـ الفػتح ،الطكسػي" عمي كأبك ،عكانة
ف كاف مسمـ قد أخرج لعبد الممؾ المذككر فغير محتج بو، كعسى أف يككف الحػديث ": (8)القطاف كا 
ػػا ،"اا ال ضػػعيفن حسػػنن   كتػػاب القشػػيرم عمػػى الفػػتح أبػػي الحػػافظ بخػػط : "رأيػػت(9)كقػػاؿ مغكلطػػام أيضن

ا "إف قيؿ: ،المستدرؾ ػا لػو يخػرج لـ مسممن فػي ىػذا عنػو كعػف أبيػو  (10)كسػئؿ ابػف معػيف ،بػو" محتجن
 يتػػابع لػػـ مػػا أبيػػو عػػف يػػركم جػػدان  الحػػديث : "منكػػر(11)كقػػاؿ ابػػف حبػػاف ،فقػػاؿ: "ضػػعاؼ" ،الحػػديث
 عبد الممؾ بف الربيع صدكؽ.    قاؿ الباحث:عميو". 

كعميػػو  ،كعبػػد الممػػؾ بػػف الربيػػع صػػدكؽ ،ركاتػػو ثقػػات ،حسػػف لذاتػػو إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
  كىذا يدؿ عمى تكثيقو لعبد الممؾ.    ،ناده صحيح عندهمدار اإلسناد كقد صححو النككم؛ ألف إس

كىل أىبيػػك قىتىػػادىةى (: 172) رقـ حديث ػػمَّـى -فَّ النَّبًػػيَّ أ ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  النَّػػٍكـً  ًفػػي لىػػٍيسى " :قىػػاؿى  -صى
ػا ،تىٍفػًريطه  رى  أىفٍ  ،اٍليىقىظىػةً  ًفػي التٍَّفػًريطي  ًإنَّمى ةن  تيػؤىخّْ ػالى تَّػى ،صى ؿى  حى ػالى  يىػٍدخي ٍقػتي صى قػاؿ اإلمػػاـ  ."أيٍخػرىل ةو كى
ًحيحه ": (12)النككم د ،صى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

ػػدَّثىنىا :(13)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ، اٍلعىبَّػػاسي  حى ػػدَّثىنىا اٍلعىٍنبىػػًرم  ػػمىٍيمىافي  حى دى  ٍبػػفي  سي  كىىيػػكى - دىاكي
ػػدَّثىنىا ،-الطَّيىاًلًسػػي   ػػمىٍيمىافي  حى ػػفٍ  ،-اٍلميًغيػػرىةً  اٍبػػفى  يىٍعنًػػي- سي ، عى ػػفٍ  ثىابًػػتو ٍبػػدً  عى ، ٍبػػفً  المَّػػوً  عى بىػػاحو ػػفٍ  رى  أىبًػػي عى

 قىتىادىةى بمثمو.  

                                                

 . 309/  8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (1
 .362( تقريب التيذيب: (2
 .664/ 1( الكاشؼ: (3
 .405/ 2 ( المغني في الضعفاء:(4
 .309/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 . 309/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (6
 . 1025/1406/ 2( صحيح مسمـ: (7
 .138/ 4( بياف الكىـ كاإليياـ: (8
 .308/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (9

 .701/ 2( تاريخ ابف أبي خيثمة: (10
 . 132/ 2( المجركحيف البف حباف: (11
 . 3/25ذب: ( المجمكع شرح المي(12
  .121/441/ 1سنف أبي داكد: ( (13
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كمسػمـ  ،مف طريؽ عبد اهلل بف أبػي قتػادة ،بمعناه (1)البخارم في صحيحوأخرجو تخريج الحديث: 
ةن كزاد فيػػو: " ،بمثمػػو (3)كالترمػػذم فػػي سػػننو ،بطكلػػو (2)فػػي صػػحيحو ػػبلى ـٍ صى ػػديكي ـى فىػػًإذىا نىًسػػيى أىحى ، أىٍك نىػػا

مٍّيىا ًإذىا ذىكىرىىىا ٍنيىا، فىٍمييصى  كبلىما عف أبي قتادة بو.   ،مف طريؽ عبد اهلل بف رباح ،"عى
  ركاتو ثقات.   ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

ػػًديًث ًجٍبًريػػؿى (: 173) رقـ حديث ـي -ثىبىػػتى ًفػػي حى مىٍيػػًو السَّػػبلى ػػ-فَّ النَّبًػػيَّ أ -عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  -مَّـى صى
ػػمَّى اٍلفىٍجػػرى ًحػػيفى بىػػرً " :قىػػاؿى  َـّ صى ػػاًئـً  ،ؽى اٍلفىٍجػػري ثيػػ مىػػى الصَّ ـي عى ـى الطَّعىػػا ػػري حى : (4)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."كى
ًحيحه " ًديثه صى  ". حى

ػػدَّثىنىا :(5)الترمػػذم : قػػاؿ اإلمػاـنػص الحػػديث ػػدَّثىنىا: قىػاؿى  ،السَّػػًرمٍّ  ٍبػفي  ىىنَّػادي  حى ٍبػدي  حى  أىبًػػي ٍبػفي  الػػرٍَّحمىفً  عى
نىػػاًد، ػػفٍ  الزٍّ ٍبػػدً  عى ػػاًرثً  ٍبػػفً  الػػرٍَّحمىفً  عى يَّػػاشً  ٍبػػفً  الحى ًبيعىػػةى، أىبًػػي ٍبػػفً  عى ػػفٍ  رى ًكػػيـً  عى ًكػػيـو  ٍبػػفً  حى  اٍبػػفي  كىىيػػكى - حى
بَّادً  نىٍيؼو  ٍبفً  عى ًني: قىاؿى  ،-حي بىٍيػرً  ٍبػفي  نىاًفعي  أىٍخبىرى ، ٍبػفً  جي نًػي: قىػاؿى  ميٍطًعػـو ، اٍبػفي  أىٍخبىرى بَّػاسو - النَّبًػيَّ  أىفَّ  عى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ػرَّتىٍيًف، البىٍيػتً  ًعٍنػدى  ًجٍبًريػؿي  أىمًَّني: "قىاؿى  -كى ػمَّى مى ػا اَليكلىػى ًفػي الظٍُّيػرى  فىصى  ًمٍنييمى
الشّْػػرىاؾً  ًمٍثػػؿى  الفىػػٍيءي  كىػػافى  ًحػػيفى 

َـّ  ،(6) ػػمَّى ثيػػ َـّ  ًظمّْػػًو، ًمٍثػػؿى  شىػػٍيءو  كيػػؿُّ  كىػػافى  ًحػػيفى  العىٍصػػرى  صى ػػمَّى ثيػػ  صى
بىتً  ًحيفى  المىٍغًربى  جى ـي، كىأىٍفطىرى  الشٍَّمسي  كى اًئ مَّى ثيَـّ  الصَّ مَّى ثيَـّ  الشَّفىؽي، غىابى  ًحيفى  الًعشىاءى  صى  الفىٍجرى  صى
، بىًرؽى  ًحيفى  ـى  الفىٍجري ري حى ـي  كى مىػى الطَّعىػا ، عى ػاًئـً ػمَّى الصَّ صى ػرَّةى  كى  ًحػيفى  الظٍُّيػرى  الثَّاًنيىػةى  المى
ٍقًت  ًمٍثمىوي  شىٍيءو  كيؿّْ  ًظؿُّ  كىافى  َـّ  ًبػاَلىٍمًس، العىٍصػرً  ًلكى ػمَّى ثيػ  ًظػؿُّ  كىػافى  ًحػيفى  العىٍصػرى  صى
َـّ  ًمٍثمىٍيػًو، شىٍيءو  كيؿّْ  ػمَّى ثيػ ٍغػًربى  صى ٍقًتػوً  المى ًؿ، ًلكى َـّ  اَلىكَّ ػمَّى ثيػ  ًحػيفى  اآلًخػرىةى  الًعشىػاءى  صى

َـّ  المٍَّيػػًؿ، ثيميػػثي  ذىىىػػبى  ػػمَّى ثيػػ ػػٍبحى  صى أىٍسػػفىرىًت  ًحػػيفى  الصُّ
(7)  ، َـّ  اَلىٍرضي  ًإلىػػيَّ  التىفىػػتى  ثيػػ

، ػدي، يىػا: فىقىػاؿى  ًجٍبًريؿي مَّ ٍقػتي  ىىػذىا ميحى ، ًمػفٍ  اَلىٍنًبيىػاءً  كى ٍقػتي  قىٍبًمػؾى ػا كىالكى  ىىػذىٍيفً  بىػٍيفى  ًفيمى
ٍقتىٍيفً   ."الكى

مػػف  ،بمثمػػو ،(9)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،(8)أبػػك داكد فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 
                                                

 .122/595/ 1( صحيح البخارم: (1
 .472/681/ 1( صحيح مسمـ: (2
 . 334/177/ 1( سنف الترمذم: (3
 . 3/45( المجمكع شرح الميذب: (4
 .278/149/ 1سنف الترمذم: ( (5
قػدره ىاىنػا لػيس عمػى معنػى التحديػد، النعػؿ التػي تكػكف عمػى كجييػا، ك  -حبؿ يربط بيا- أحد سيكر الشٍّرىاؾ:( (6

 (.467/ 2كلكف زكاؿ الشمس ال يبيف إال بأقؿ ما يرل مف الظؿ، ككاف حينئذ بمكة ىذا القدر. )النياية: 
 (.372/ 2( أسفرت األرض: انكشفت كأضاءت. )النياية: (7
 .107/393/ 1( سنف أبي داكد: (8
 .202/3081/ 5( مسند أحمد: (9
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مػف طريػؽ عبػد  ،مختصران  (1)كالدارقطني في سننو ،حمف بف الحارثطريؽ عبد الر 
كبلىما عف حكيـ. كبمثمو مػف طريػؽ زيػاد بػف  ،كمحمد بف عمرك األمكم ،الرحمف

ػػـ ،أبػػي زيػػاد ابػػف  ،زيػػاد ،ثبلثػػتيـ )حكػػيـ ،كمختصػػران مػػف طريػػؽ عبيػػد اهلل بػػف ًمٍقسى
 مقسـ( عف نافع بف جبير بو.  

قػػاؿ  :اَلكسػػي اَلنصػػارم حنيػػؼ بػػف عبػػاد بػػف حكػػيـ بػػف حكػػيـركاة اإلسػػناد: 
كقػػػػاؿ  ،الحػػػػديث" : "حسػػػػف(4)كقػػػػاؿ الػػػػذىبي أيضػػػػان  ،: "ًثقىػػػػة"(3)كالػػػػذىبي ،(2)العجمػػػػي
ػػا(5)أحمػػد كقػػاؿ ابػػف  ،فػػي الثقػػات (7)كابػػف خمفػػكف (6)حبػػاف كذكػػره ابػػف ،خيػػرا" ًإالَّ  أعمػػـ : "مى
"كصػحح حديثػو  ،بحديثػو" يحتجػكف ال ،الحػديث قميػؿ : "كػاف(9)كقػاؿ ابػف سػعد ،: "صدكؽ"(8)حجر

حكػػػيـ بػػػف  قػػػاؿ الباحػػػث:عدالتػػػو".  تعػػػرؼ : "ال(11)كقػػػاؿ ابػػػف القطػػػاف ،(10)كابػػػف خزيمػػػة" ،الترمػػػذم
 حكيـ: صدكؽ حسف الحديث. 

ق(: قػاؿ  143)ت  ،المخزكمػي ربيعػة أبػي بػف عيػاش بػف الل عبػد بػف الحػارث بف الرحمف عبد
 ،: "صػالح"(15)كقػاؿ أيضػان  ،بىٍأس" ًبوً  "لىٍيسى  :(14)كقاؿ ابف معيف ،: "ثقة" (13)كالعجمي ،(12)ابف سعد

قىػػػاؿ ،أكىػػػاـ" لػػػو : "صػػػدكؽ(17)كقػػػاؿ ابػػػف حجػػػر ،: "شػػػيخ"(16)كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ ػػػائي كى  "لىػػػٍيسى : (18)النَّسى

                                                

 . 487/1017، 1016، 486/1015/ 1( سنف الدارقطني: (1
 .316/ 1( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (2
 .186/ 1( المغني في الضعفاء: (3
 .347/ 1( الكاشؼ: (4
 .233( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد: (5
 .214/ 6( ثقات ابف حباف: (6
 .121/ 4( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (7
 . 176( تقريب التيذيب: (8
 .409/ 5طبقات الكبرل: ( ال(9

 .449/ 2( تيذيب التيذيب: (10
 .538/ 3( بياف الكىـ كاإليياـ: (11
 .394/ 5( الطبقات الكبرل: (12
 . 2/75( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (13
 .163ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف (14
 . 224/ 5( الجرح كالتعديؿ: (15
 المصدر السابؽ نفسو.( (16
 . 338ريب التيذيب: ( تق(17
 .38/ 17( تيذيب الكماؿ: (18
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كؾ(2)كقػاؿ أحمػد ،(1)ك"ضػعفو ابػف المػديني" ،بالقكم" تٍػري ػًديث" : "مى قىػاؿى  ،الحى  أقػدـ "الى  :(3)نميػر اٍبػف كى
ًديثو".  ترؾ عمى  يعتبر بو.  ،لكنو ضعيؼ ،ال يترؾ حديثو الباحث:قاؿ حى

 ،(4)قػػػاؿ الترمػػػذم: ىػػػػ( 174 ت) ،عبػػػد الل بػػػف ذىٍكػػػكىاف السَّػػػمَّاف بػػػف أبػػػي الزنػػػادعبػػػد الػػػرحمف 
: (6)كقػاؿ الػذىبي ،"كيأمر بالكتابة عنو ،كاف مالؾ بف أنس يكثقوزاد الترمذم: " ،"ثقة"، (5)كالعجمي
كقػاؿ ابػف  ،"ككػاف كثيػر الحػديث عالمػان  ،كػاف نبػيبلن فػي عممػو": (7)، كقػاؿ ابػف سػعدالحديث" "حسف
: (10)النسػػائيك  ،(9)ابػػف معػػيف قػػاؿك  ،"ككػػاف فقييػػان  ،تغيػػر حفظػػو لمػػا قػػدـ بغػػداد ،صػػدكؽ: "(8)حجػػر

ديثو: "(11)كقاؿ ابف معيف مرةن  ،"ضعيؼ" كػاف عنػد أصػحابنا ": (12)كقاؿ ابػف المػديني ،"الى يٍحتىج بحى
، كقػاؿ "كمػا حػدث بػو بػالعراؽ فيػك مضػطرب ،و بالمدينػة حػديث مقػاربحديثػ"، كقػاؿ مػرةن: "ضعيفان 

: (14)، كقػاؿ أحمػد"كما حػدث بػو ببغػداد أفسػده البغػداديكف ،ما حدث بالمدينة فيك صحيح": (13)مرةن 
فيػػو ": (16)، كقػػاؿ الفػػبلس"كال يحػػتج بػػو ،يكتػػب حديثػػو": (15)، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ"رب الحػػديثطمضػػ"

 ينفػػػرد ممػػػف : "كػػػاف (17)كقػػػاؿ ابػػػف حبػػػاف، "ا حػػػدث ببغػػػدادكمػػػا حػػػدث بالمدينػػػة أصػػػح ممػػػ ،ضػػػعؼ
 إذا ،بخبػره يجكز االحتجاج فبل ،خطئو ككثرة ،حفظو سكء مف ذلؾ ككاف ،األثبات عف بالمقمكبات

عبػد الػرحمف بػف قػاؿ الباحػث: بػو".  يحػتج الركايػات فػي صػادؽ فيػك الثقػات كافػؽ فيمػا فأما ،انفرد
 ئمة. أبي الزناد ضعيؼ فقد ضعفو جمع مف األ

                                                

 .156/ 6( تيذيب التيذيب: (1
 .92/ 2( الضعفاء كالمتركككف، البف الجكزم: (2
  المصدر السابؽ نفسو.( (3
 . 3/360/1755( سنف الترمذم: (4
 . 2/76( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الباز: (5
 .243( ديكاف الضعفاء: (6
 . 5/415برل البف سعد: ( الطبقات الك(7
 . 578( تقريب التيذيب: (8
 . 1/151ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف (9

  .160: لمنسائي ( الضعفاء كالمتركككف،(10
 . 257/ 3ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف (11
 . 131( سؤاالت ابف شيبة: (12
 . 10/228( تاريخ بغداد: (13
 .  5/252( الجرح كالتعديؿ: (14
 ( المصدر السابؽ نفسو. (15
 .10/228( تاريخ بغداد: (16
 . 56/ 2المجركحكف البف حباف: ( (17
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 ،كابػػػف أبػػػي الزنػػػاد ،ضػػػعيؼ؛ لضػػػعؼ عبػػػد الػػػرحمف بػػػف الحػػػارث إسػػػناد الحػػػديث درجػػػة الحػػػديث:
الترمذم في  وأخرجكقد صحح النككم متنو بالشكاىد منو ما  ،كبالمتابعات يرتقي إلى الحسف لغيره

 بنحكه مف حديث جابر.   (1)سننو
ػػٍدًرم  (: 174) رقـ حديث ػػًعيدو اٍلخي كىل أىبيػػك سى ًبٍسػػنىا يىػػكٍ " :قىػػاؿى  ،رى ٍنػػدىؽً حي تَّػػى ذىىىػػبى ىىػػًكمّّ ًمػػٍف  ،ـى اٍلخى حى
ذىًلؾى قىٍكؿي المًَّو  ،المٍَّيؿً  تَّى كيًفينىا كى ؿَّ -حى جى كىفىى اللي  -عىزَّ كى -رىسيػكؿي المَّػًو  ىعى دى فىػ ،اؿى تىػقً الٍ  يفى نً مً ؤٍ مي الٍ  كى

ـى  ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ًلن  -صى ـى قىػػأفى  :هي رى مى أى فىػػ ،ًبػػالى ػػكى  فى سىػػحٍ أى كى  ،رى ٍيػػظُّ الٍ  ا ػػا يي مى ٍقًتيىػػامً صى ـى  ،ي ًفػػي كى َـّ أىقىػػا ثيػػ
ىىا كىػذىًلؾى  ،اٍلعىٍصػرى  ػالَّ ٍغػًربى  ،فىصى ـى اٍلمى َـّ أىقىػا ىىا كىػذىًلؾى  ،ثيػ ػػالَّ ىىا كىػذىًلؾى  ،فىصى ػالَّ ـى اٍلًعشىػاءى فىصى َـّ أىقىػا قػػاؿ  ."ثيػ

ػػػًحيحه ": (2)اإلمػػػاـ النػػػككم ػػػافً  ،صى مىامى كىاهي اإلًٍ ٍبػػػًد المَّػػػوً  :رى ٍنبىػػػؿو ًفػػػي  ،الشَّػػػاًفًعيُّ  أىبيػػػك عى ػػػدي ٍبػػػفي حى كىأىٍحمى
ًحيحو  ،ميٍسنىدىٍيًيمىا  ".  ًبًإٍسنىادو صى

نىػا :(3)الشػافعي : قػاؿ اإلمػاـنص الحديث ، أىبًػي اٍبػفي  أىٍخبىرى ػفً  فيػدىٍيؾو ، أىبًػي اٍبػفً  عى ػفً  ًذٍئػبو ، عى ٍقبيػًرمٍّ  اٍلمى
ٍبدً  عىفٍ  ػٍدًرمٍّ  سىًعيدو  أىًبي ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ػفٍ  ،اٍلخي ، أىبًػي عى ًبٍسػنىا": قىػاؿى  سىػًعيدو ٍنػدىؽً  يىػٍكـى  حي ػفً  اٍلخى ػالةً  عى  الصَّ
تَّى تَّى المٍَّيؿً  ًمفى  (4)ًبيىًكم   اٍلمىٍغًربً  بىٍعدى  كىافى  حى ذىًلؾى  كيًفينىاهي، حى ؿَّ  عىزَّ - المَّوً  قىٍكؿي  كى جى كىفىػى: }-كى  المَّػوي  كى

ػػٍؤًمًنيفى  كىػػافى  اٍلًقتىػػاؿى  اٍلمي ًزيػػزنا يِّػػاقىكً  المَّػػوي  كى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىػػدىعىا ،[25: األحػػزاب]{ عى مىٍيػػوً  المَّػػوي  صى  عى
ـى  مَّ سى ، -كى ـى  فىأىمىرىهي: ًبالًلن الىىا الظٍُّيرى  فىأىقىا التىيىا فىأىٍحسىفى  فىصى مّْييىا كىافى  كىمىا صى ٍقًتيىا، ًفي ،ييصى ـى  ثيَـّ  كى  أىقىػا
الىىا اٍلعىٍصرى  ، فىصى ـى أىقى  ثيَـّ  كىذىًلؾى الىىا اٍلمىٍغًربى  ا ـى  ثيَـّ  ،كىذىًلؾى  فىصى الىىا اٍلًعشىاءى  أىقىا  ".  كىذىًلؾى  فىصى

كأحمػد  ،مػف طريػؽ يحيػي القطػاف ،كلػيس فيػو العشػاء (5)النسائي في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
عػف  ،بمثمػو (7)كابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو ،مف طريػؽ عبػد الممػؾ بػف عمػرك ،بمثمو ،(6)في مسنده

  ثبلثتيـ عف ابف أبي ذئب بو.    ،ف ىاركفيزيد ب
  ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

ٍحػػػذيكرىةى (: 175) رقـ حديث كىل أىبيػػػك مى مىػػػيَّ رىسيػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى  ،رى ػػػمَّـى -أىٍلقىػػػى عى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى  -صى
ًحيحه ": (8)قاؿ اإلماـ النػككم ."أىٍكبىري  المَّوي أىٍكبىري المَّوي  :قيؿٍ " :فىقىاؿى  ،التٍَّأًذيفى ًبنىٍفًسوً  ـه  ،صى كىاهي ميٍسًم لىًكنَّػوي  ،رى

                                                

 .281/150/ 1( سنف الترمذم: (1
 . 3/83( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 231/153/ 1ترتيب سنجر:  -مسند الشافعي ( (3
ف الميػػػػػؿ". )شػػػػػرح مسػػػػػند الشػػػػػافعي، ( قكلػػػػػو: "بييػػػػػكم" الييػػػػػًكم كاليىػػػػػكم: القطعػػػػػة مػػػػػف الميػػػػػؿ، كيػػػػػركل: "ىيكيًّػػػػػا مػػػػػ(4

 (. 1/286لمرافعي:
 . 17/661/ 2( سنف النسائي: (5
 .45/11465/ 18( مسند أحمد: (6
 . 322/36502/ 7( مصنؼ ابف أبي شيبة: (7
 .3/90( المجمكع شرح الميذب: (8
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ًلًو ًفي ًركىايىًة ميٍسًمـو مىرَّتىٍيًف فىقىطٍ  قىعى التٍَّكًبيري ًفي أىكَّ  ،أىٍشيىدي أىٍف ًلى إلىػوى إًلَّ المَّػوي  ،المَّوي أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري  ،كى
د ًفي ًركىايىًة أىًبي دىاكي ٍيرًًىمىا ،النَّسىاًئيّْ كى  ،كى    ."كىمىا ىيكى ًفي اٍلمييىذَّبً  ،التٍَّكًبيري أىٍربىعنا ،كىغى

ػػدَّثىنىا :(1)أبػػك داكد: قػػاؿ اإلمػػاـ نػػص الحػػديث ػػدي  حى مَّ ، ٍبػػفي  ميحى ػػدَّثىنىا بىشَّػػارو ، أىبيػػك حى اًصػػـو ػػدَّثىنىا عى  اٍبػػفي  حى
، ٍيجو رى ًني جي ٍبدً  اٍبفي  أىٍخبىرى ٍبػدى  يىٍعنًػي- مىٍحذيكرىةى  أىًبي ٍبفً  اٍلمىًمؾً  عى ػفً  ،-اٍلعىًزيػزً  عى ، اٍبػفً  عى ٍيًريػزو ػفٍ  ميحى  أىبًػي عى
مىٍحذيكرىةى 
مىػيَّ  أىٍلقىػى: قىػاؿى  ،(2) ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى : قيػؿ: " فىقىػاؿى  ًبنىٍفًسػًو، ىيػكى  التَّػٍأًذيفى  -كى

، المَّػػوي  أىٍكبىػػري  المَّػػوي  ، المَّػػوي  ٍكبىػػري أى  المَّػػوي  أىٍكبىػػري  المَّػػوي، ًإًلَّ  ًإلىػػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشػػيىدي  المَّػػوي، ًإًلَّ  ًإلىػػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشػػيىدي  أىٍكبىػػري
مَّدنا أىفَّ  أىٍشيىدي  مَّدنا أىفَّ  أىٍشيىدي  المًَّو، رىسيكؿي  ميحى ػرَّتىٍيفً  مىرَّتىٍيفً - المَّوً  رىسيكؿي  ميحى َـّ : قىػاؿى  -مى  فىميػدَّ  اٍرًجػٍع، ثيػ
ػػكٍ  ًمػػفٍ  ػػدنا أىفَّ  أىٍشػػيىدي  المَّػػوي، ًإًلَّ  ًإلىػػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشػػيىدي  المَّػػوي، ًإًلَّ  ًإلىػػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشػػيىدي  ًتؾى صى مَّ  المَّػػًو، رىسيػػكؿي  ميحى

مَّدنا أىفَّ  أىٍشيىدي  يَّ  المًَّو، رىسيكؿي  ميحى مىى حى ًة، عى الى يَّ  الصَّ مىى حى ًة، عى الى ػيَّ  الصَّ مىػى حى ًح، عى ػيَّ  اٍلفىػالى مىػ حى  ىعى
ًح، ، المَّوي  أىٍكبىري  المَّوي  اٍلفىالى  . "المَّوي  ًإًلَّ  ًإلىوى  ًلى  أىٍكبىري

عػف ابػف  ،مػف طريػؽ مكحػكؿ ،كالتكبيػر فيػو مػرتيف (3)مسػمـ فػي صػحيحو أخرجػوتخريج الحػديث: 
ٍيًريزو  كمػف طريػؽ األسػكد بػف  ،مػف طريػؽ أبػي سػمماف المػؤذف ،مختصػران  (4)كالنسػائي فػي سػننو ،ميحى

  األسكد( عف أبي محذكرة بو.      ،المؤذف ،ـ )ابف محيريزثبلثتي ،يزيد
 ،(5)ضعيؼ؛ ألف عبد العزيز بف عبد الممػؾ بػف أبػي محػذكرة مقبػكؿ إسناد الحديث درجة الحديث:

كلػذلؾ صػحح النػككم  ،كىػك عنػد مسػمـ فػي صػحيحو ،فارتقى إلى الحسف لغيره ،كقد تابعو مكحكؿ
 المتف بذلؾ. 

ػػمىمىةى (: 176) رقـ حديث ٍت أيـ  سى كى ػػمَّـى -أىفَّ النَّبًػػيَّ  ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى قىػػرىأى ًبٍسػػـً المَّػػًو الػػرٍَّحمىًف " -صى
ًحيحه ": (6)قاؿ اإلماـ النككم ."الرًَّحيـً فىعىدَّىىا آيىةن  ًحيًحوً  ،صى ٍيمىةى ًفي صى زى كىاهي اٍبفي خي ٍعنىاهي  ،رى  ".ًبمى

 بػػف خالػػد أخبرنػػا الصػػغاني، حاؽإسػػ بػػف محمػػد حػػدثنا :(7)ابػػف خزيمػػة : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث
- النبػي أف سػممة، أـ عػف مميكػة، أبػي ابػف عػف جػريج، ابػف عػف ىاركف، بف عمر حدثنا خداش،

                                                

 .137/503/ 1سنف أبي داكد: ( (1
مى (2 ، أبػك محػذكرة الجي ، مػؤذف -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-ًحػي، مػؤذف رسػكؿ اهلل ( الصحابي الجميػؿ: سػمرة بػف ًمٍعيىػرو

ػةه فػي مقػدـ رأسػو، يرسػميا فتبمػب األرض إذا جمػس، فقمنػا -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي  ، نػزؿ الشػاـ، كانػت لػو قيصَّ
مسػػح عمييػػا بيػػده، فمسػػت أحمقيػػا حتػػى أمػػكت، فمػػا  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-لػػو: ال تحمقيػػا؟ فقػػاؿ: إف رسػػكؿ اهلل 

 (. 1411/ 3ى مات. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ: حمقيا حت
 . 287/379/ 1( صحيح مسمـ: (3
 . 14/652، 13/647/ 2( سنف النسائي: (4
 . 358( تقريب التيذيب: (5
 . 3/333( المجمكع شرح الميذب: (6
 .248/493/ 1صحيح ابف خزيمة: ( (7
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 ك آيػػة، فعػػدىا[ 1:الفاتحػػة{ ]ًبٍسػػـً المَّػػًو الػػرٍَّحمىًف الػػرًَّحيـً } الصػػبلة فػػي قػػرأ -كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى
ٍمػػػدي } ػػػعى [ 5: الفاتحػػػة{ ]نىٍسػػػتىًعيفي  ًإيَّػػػاؾ}ك يتػػػيف،آ[ 2: الفاتحػػػة{ ]اٍلعىػػػالىًميفى  رىبً  للً  اٍلحى مى جى ٍمػػػسى  كى  خى

اًبًعوً   ."أىصى
مػػف  ،كلػيس فيػػو عػدىا آيػػة ،(2)كالترمػػذم فػي سػػننو ،(1)أبػك داكد فػػي سػننو أخرجػػوتخػريج الحػػديث: 
تًػػػؿي آيػػػةن آيىػػػة" (3)كابػػػف عبػػػد البػػػر فػػػي اإلنصػػػاؼ ،طريػػػؽ ابػػػف جػػػريج ييرى مػػػف طريػػػؽ نػػػافع  ،بمفػػػظ: "كى

مىًحي ىما عف ابف أبي ميمىٍيكىة. كأخرجو تماـ في فكائدهكبل ،الجي
 مف طريؽ خيرة مكالة أـ سممة.  ،(4)

ٍممػػؾ ،بنحػػكه (5)كأخرجػػو الطحػػاكم فػػي مشػػكؿ اآلثػػار ثبلثػػتيـ )ابػػف  ،مػػف طريػػؽ يعمػػى بػػف مى
  ابف مممؾ( عف أـ سممة بو.     ،خير ،أبي مميكة

 لس مف الثالثة كلـ يصرح بالسماع.يد ،ةثق :(6)جريج بف العزيز عبد بف الممؾ عبدركاة اإلسناد: 
ك يعقػكب بػف  ،(7)ق(: قاؿ ابف سػعد 224)ت  ،الميمبي الييثـ أبك ،ًخدىاش بف عجالف بف خالد
 كػػػاف بػػػو بػػػأس ال ،"صػػػدكؽ :(9)حػػػرب بػػػف كقػػػاؿ سػػػميماف ،زاد ابػػػف شػػػيبة: "صػػػدكؽ" ،ثقػػػة" (8)شػػػيبة
 ،زيػد بػف حمػاد إلى االختبلؼ كثير كاف: كقاؿ -خيرنا عميو كأثنى- زيد بف حماد إلى معنا يختمؼ
كذكػػػره ابػػػف  ،"صػػػدكؽ": (12)أبػػػك حػػػاتـ ،(11)كصػػػالح جػػػزرة ،(10)كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف ،المػػػزـك لػػػو" كثيػػػر
 ضػػعؼ، "فيػػو: (15)كقػػاؿ السػػاجي ،يخطػػىء" : "صػػدكؽ (14)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،فػػي الثقػػات (13)حبػػاف
: (16)بػػف المػػدينيكقػػاؿ ا ،بأحاديػػث" زيػػد بػػف حمػػاد عػػف تفػػرد عنػػو، كتبػػت قػػد: معػػيف بػػف يحيػػى قػػاؿ

                                                

 .37/4001/ 4( سنف أبي داكد: (1
 .185/2927/ 5( سنف الترمذم: (2
 .262( اإلنصاؼ البف عبد البر: (3
 .215/508/ 1( فكائد تماـ الرازم: (4
 .9/5408/ 14( شرح مشكؿ اآلثار: (5
 (: 43حديث رقـ ) ( انظر (6
 .249/ 7( الطبقات الكبرل: (7
 .244/ 9( تاريخ بغداد: (8
 .327/ 3( الجرح كالتعديؿ: (9

 .244/ 9( تاريخ بغداد: (10
 ( المصدر السابؽ نفسو. (11
 .327/ 3( الجرح كالتعديؿ: (12
 .225/ 8( ثقات ابف حباف: (13
 .187( تقريب التيذيب: (14
 .244/ 9( تاريخ بغداد: (15
 المصدر السابؽ نفسو.( (16
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كقػػكؿ السػػاجي فيػػو:  ،كلػػـ يضػػعفو إال ابػػف المػػديني ،خالػػد بػػف خػػداش ثقػػة قػػاؿ الباحػػث:"ضػػعيؼ". 
كبنػػاءن  ،"فيػو ضػػعؼ" اعتمػػد عمػػى الحكايػة التػػي نقميػػا عػػف ابػف معػػيف فػػي التفػػرد عػف حمػػاد بػػف زيػػد

 فػػيالسػػاجي  يػػكرد "لػػـ: (1)كقػػد تعقػػب الخطيػػب ذلػػؾ فقػػاؿ ،عمػػى ذلػػؾ ذكػػر ابػػف حجػػر أنػػو يخطػػئ
 فػي مكجػكد ذلػؾ كمثػؿ أحاديػث، بركايػة تفػرد أنػو معػيف بف يحيى عف الحكاية سكل حجة تضعيفو
 ،معػػػيف بػػػف يحيػػػى فػػػإف ىػػػذا كمػػػع ،األئمػػػة مػػػف كغيػػػرىـ كشػػػعبة، كالثػػػكرم، أنػػػس، بػػػف مالػػػؾ حػػػديث
ككأنػػو أنكػػر  ،بحديثػػو" احػػتج قػػد األئمػػة مػػف كاحػد كغيػػر بالصػػدؽ، خالػػدنا كصػػفكا قػػد ،غيػػره كجماعػة
 ييٍنكىػر كال زيػد، بػف حٌمػاد عػف بأحاديػث يتفػرد أنػو عميػو نقمػكا مػا "أكثػر: (2)كقاؿ الذىبي ،عميو ذلؾ

 لو".  مبلزمنا كاف فإٌنو ذلؾ
كابػف ، (3)كعمر بػف ىػاركف الثقفػي متػركؾ ،ركاتو ثقات ضعيؼ جدان  إسناد الحديث درجة الحديث:
      . (4)كلو شاىد أخرجو الترمذم في سننو ،لـ يصرح بالسماع ،جريج مدلس

ةى رىسيػػػكًؿ المَّػػػًو  ،بػػػا حميػػػد السػػػاعدمأف أ مى ك ري (: 177) رقـ حديث ػػػبلى ػػػؼى صى مىٍيػػػًو -كىصى ػػػمَّى المَّػػػوي عى صى
مَّـى  سى لىـٍ  ،ؿى دى تى اعٍ كى  عى كى رى فى " :فىقىاؿى  -كى بٍ  كى كّْ لىـٍ  رىٍأسىوي، ييصى ػًحيح": (5)قاؿ اإلماـ النػككم ."ييٍقًنٍعوي  كى كىاهي  ،صى رى

د كىالتٍّْرًمًذمُّ   ". أىبيك دىاكي
ػػدَّثىنىا  :(6)الترمػػذم : قػػاؿ اإلمػػاـالحػػديث نػػص : حى ػػدي ٍبػػفي الميثىنَّػػى، قىػػاالى مَّ ميحى ، كى ػػدي ٍبػػفي بىشَّػػارو مَّ ػػدَّثىنىا ميحى حى

ٍمػًرك ٍبػفً  مَّدي ٍبػفي عى دَّثىنىا ميحى : حى ٍعفىرو قىاؿى ًميًد ٍبفي جى ٍبدي الحى دَّثىنىا عى : حى ، يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو القىطَّافي قىاؿى  عىطىػاءو
ػمَّ  عىفٍ  سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى اًب النَّبًػيٍّ صى : سىػًمٍعتيوي كىىيػكى ًفػي عىشىػرىةو ًمػٍف أىٍصػحى ، قىػاؿى ٍيػدو السَّػاًعًدمٍّ مى ـى أىًبي حي

ػمَّ  سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ًة رىسيػكًؿ المَّػًو صى ػبلى ـٍ ًبصى : أىنىػا أىٍعمىميكيػ ـٍ أىبيك قىتىػادىةى ٍبػفي ًرٍبًعػيا يىقيػكؿي ديىي ػا أىحى ، قىػاليكا: مى ـى
 " : : بىمىػى، قىػاليكا: فىػاٍعًرٍض، فىقىػاؿى نىػا لىػوي ًإٍتيىاننػا؟ قىػاؿى ػٍحبىةن، كىالى أىٍكثىرى نىا لىػوي صي كىػافى رىسيػكؿي المَّػًو كيٍنتى أىٍقػدىمى

رىفىػعى يىدىٍيػًو حى  ػا، كى ًة اٍعتىدىؿى قىاًئمن الى ـى ًإلىى الصَّ ـى ًإذىا قىا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنًكبىٍيػًو، صى ػا مى ػاًذمى ًبًيمى تَّػى ييحى
رىكىعى، ، كى : المَّوي أىٍكبىري ٍنًكبىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى اًذمى ًبًيمىا مى تَّى ييحى ـٍ  فىًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍركىعى رىفىعى يىدىٍيًو حى ، فىمىػ َـّ اٍعتىػدىؿى ثيػ

مىػى ريٍكبىتىٍيػ عى يىدىٍيػًو عى ضى كى ـٍ ييٍقًنٍع، كى لى ٍب رىٍأسىوي كى كّْ رىفىػعى يىدىٍيػًو ييصى ًمػدىهي، كى ػٍف حى : سىػًمعى المَّػوي ًلمى َـّ قىػاؿى ًو، ثيػ
: المَّػ َـّ قىػاؿى َـّ ىىػكىل ًإلىػى اَلىٍرًض سىػاًجدنا، ثيػ ، ثيػ ٍكًضػًعًو ميٍعتىػًدًلن ٍظػـو ًفػي مى تَّى يىٍرًجعى كيػؿُّ عى ، حى وي كىاٍعتىدىؿى

                                                

 . 244/ 9( تاريخ بغداد: (1
 .561/ 5( تاريخ اإلسبلـ: (2
 . 417تقريب التيذيب: ( (3
صػػمى اهلل عميػػو -، كقػػاؿ: قػػاؿ بيػػذا عػػدة مػػف أىػػؿ العمػػـ، مػػف أصػػحاب النبػػي 14/245/ 2( سػػنف الترمػػذم: (4

منيـ: أبك ىريرة، كابف عمر، كابف عباس، كابف الزبير، كمػف بعػدىـ مػف التػابعيف، رأكا الجيػر ب }بسػـ اهلل  -كسمـ
 [، كبو يقكؿ الشافعي. 1الرحمف الرحيـ{ ]الفاتحة: 

 . 3/406الميذب: ( المجمكع شرح (5
 .105/304/ 2: سنف الترمذم( (6
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فىتى ى أى  دىٍيًو عىٍف ًإٍبطىٍيًو كى افىى عىضي ، ثيَـّ جى َـّ أىٍكبىري مىٍييىػا، ثيػ قىعىػدى عى َـّ ثىنىػى ًرٍجمىػوي الييٍسػرىل كى اًبعى ًرٍجمىٍيػًو، ثيػ صى
َـّ  ، ثيػ : المَّػوي أىٍكبىػري َـّ قىػاؿى َـّ ىىػكىل سىػاًجدنا، ثيػ ، ثيػ ٍكًضػًعًو ميٍعتىػًدًلن ٍظػـو ًفػي مى تَّى يىٍرًجعى كيؿُّ عى ثىنىػى  اٍعتىدىؿى حى

تَّى يىٍرًجعى  قىعىدى كىاٍعتىدىؿى حى نىعى ًفػي الرٍَّكعىػًة الثَّاًنيىػًة ًمٍثػؿى ًرٍجمىوي كى ٍكًضًعًو، ثيَـّ نىيىضى ثيَـّ صى ٍظـو ًفي مى كيؿُّ عى
ػنىعى  ػا صى ٍنًكبىٍيػًو، كىمى ػا مى ػاًذمى ًبًيمى تَّػى ييحى رىفىػعى يىدىٍيػًو حى ـى ًمػفى السَّػٍجدىتىٍيًف كىبَّػرى كى تَّػى ًإذىا قىػا ، حى ًحػيفى  ذىًلؾى

نىعى  ةى، ثيَـّ صى الى ػرى ًرٍجمىػوي الييٍسػرىل  اٍفتىتىحى الصَّ تيوي أىخَّ ػالى تَّى كىانىًت الرٍَّكعىةي الًَّتػي تىٍنقىًضػي ًفييىػا صى ، حى كىذىًلؾى
ـى  مَّ رّْكنا، ثيَـّ سى مىى ًشقًّْو ميتىكى قىعىدى عى  ".كى

مػف طريػؽ  ،بنحػكه (2)كأحمػد فػي مسػنده ،بتمامػو (1)البخػارم فػي صػحيحو أخرجػوتخريج الحػديث: 
كبلىمػا  ،مػف طريػؽ عبػاس بػف سػيؿ ،مختصػران  (3)كأبك داكد في سننو ،محمد بف عمرك بف عطاء

 عف أبي حميد بو.   

ىػ(:   153األنصارم أبك سعد، )ت  الحكـ بف اهلل عبد بف عبد الحميد بف جعفرركاة اإلسناد: 
 ثقة عندنا ككاف بالقدر يقكؿ : "كاف(5)الحديث"، كقاؿ ابف المديني كثير : "ثقة(4)قاؿ ابف سعد

الناس"، كقاؿ ابنو عبد  احتممو قد بأس بو : "ليس(6)يضعفو"، كقاؿ أحمد الثكرم سفياف ككاف
 -يعني الثكرم–سفياف  كاف يقكؿ: -يعني القطاف–يحيى  سمعت يقكؿ: أبي : "سمعت(7)اهلل

ثقة، قاؿ عبد اهلل: أظف أف  ثقة عندنا الحميد عبد أبي: كقاؿ جعفر، بف الحميد عبد يضعؼ
بالقدر"، كقاؿ ابف أبي  يرمى ككاف : "ثقة(8)القدر"، كقاؿ ابف معيف جؿأ مف الثكرم ضعفو

 ككاف يكثقو، سعيد بف يحيى كاف جعفر بف الحميد عبد يقكؿ: معيف بف يحيى : "سمعت(9)خيثمة
:  (10)صالح"، كقاؿ العجمي ىك بأس، بحديثو ليس قاؿ أنت؟ تقكؿ ما قمت: يضعفو، الثكرم سفياف

                                                

 .828/ 165/ 1( صحيح البخارم: (1
 . 9/23599/ 39( مسند أحمد: (2
 .196/734/ 1( سنف أبي داكد: (3
 . 400القسـ المتمـ لمتابعيف:  -( الطبقات الكبرل(4
 . 100( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني: (5
 . 220حمد: ( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أ(6
 . 3/153( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد: (7
 . 3/165ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف(8
 . 6/10( الجرح كالتعديؿ: (9

 . 1/159( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (10
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 : "ال(3): "صدكؽ"، كقاؿ ابف عدم(2)"ثقة غمزه الثكرم لمقدر"، كقاؿ مرةن  :(1)"ثقة"، كقاؿ الذىبي
: "ليس بالقكم"،  (5): "ليس بو بأس"، كقاؿ مرةن (4)حديثو"، كقاؿ النسائي يكتب ممف كىك بأس بو

 (8): "صدكؽ رمي بالقدر"، كذكره ابف حباف(7): "محمو الصدؽ"، كقاؿ ابف حجر(6)كقاؿ أبك حاتـ
عبد الحميد بف جعفر ثقة، كمف تكمـ فيو فذلؾ بسبب  قاؿ الباحث:ؿ: "ربما أخطأ". في الثقات فقا

 لمقدر، كقد احتج بو مسمـ في أصؿ صحيحو.   

    صحيح لذاتو. إسناد الحديث درجة الحديث:
ًميٍّ ٍبًف أىًبي طالب(: 178) رقـ حديث ػمَّـى -عىٍف رىسيكًؿ المَّػًو  ،عىٍف عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهلل عى أىنَّػوي كىػافى " -صى

ٍكتيكبىًة كىبَّرى  ًة اٍلمى الى ـى إلىى الصَّ ٍنًكبىٍيػوً  ،إذىا قىا ػٍذكى مى رىفىعى يىدىٍيػًو حى ػى ًقرىاءىتىػوي  ،كى يىٍصػنىعي ًمٍثػؿى ذىًلػؾى إذىا قىضى كى
يىٍصنىعيوي  ،يىٍركىعى  أىفٍ كىأىرىادى  ًتوً  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي يىٍرفىعي  كىًلى - ،الرُّكيكعً  ًمفى  رىٍأسىوي  رىفىعى  ًإذىا كى الى  -قىاًعده  كىىيكى  ،صى

كىبَّرى  ـى ًمٍف الرٍَّكعىتىٍيًف رىفىعى يىدىٍيًو كىذىًلؾى كى ذىا قىا ًحيحه ": (9)قاؿ اإلماـ النككم ."كىاً  ًديثه صى ػاًرمُّ  ،حى كىاهي اٍلبيخى رى
ٍفًع اٍليىدىٍيفً   ".ًفي ًكتىاًب رى

دَّثىنىا :(10)البخارم : قاؿ اإلماـنص الحديث اًعيؿي  حى ٍيسو أي  أىًبي ٍبفي  ًإٍسمى دَّثىنىا ،كى نىػادً  أىبًػي اٍبػفي  حى ػفٍ  ،الزٍّ  عى
ٍقبىةى  ٍبفً  ميكسىى ٍبدً  عىفٍ  ،عي ٍبدً  عىفٍ  ،اٍلفىٍضؿً  ٍبفً  المَّوً  عى ػفٍ  ،-اأٍلىٍعرىجً - ىيٍرميزى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى بىٍيػدً  عى  المَّػوً  عي

ًميٍّ  عىفٍ  ،رىاًفعو  أىًبي ٍبفً  ػمَّى- المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ،طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  عى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ـى  ًإذىا كىػافى " -كى  ًإلىػى قىػا
ةً  الى ٍكتيكبىةً  الصَّ رىفىػعى  ،كىبَّرى  اٍلمى ػٍذكى  يىدىٍيػوً  كى ٍنًكبىٍيػوً  حى ذىا ،مى يىٍصػنىعيوي  ،يىٍركىػعى  أىفٍ  أىرىادى  كىاً   ًمػفى  رىٍأسىػوي  رىفىػعى  ًإذىا كى
ًتوً  ًمػفٍ  شىػػٍيءو  ًفػي يىٍرفىػعي  كىًلى  ،الرُّكيػكعً  ػالى ذىا ،قىاًعػده  كىىيػػكى  ،صى ـى  كىاً   ،كىػػذىًلؾى  يىدىٍيػوً  رىفىػعى  السَّػػٍجدىتىٍيفً  ًمػفى  قىػا
كىبَّرى   . "كى

                                                

 . 1/614( الكاشؼ لمذىبي: (1
 . 1/368( المغني في الضعفاء لمذىبي: (2
 . 5/318( الكامؿ في الضعفاء: (3
 . 16/419( تيذيب الكماؿ: (4
 . 169( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي: (5
 . 6/10( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 564( تقريب التيذيب: (7
  .7/122( ثقات ابف حباف: (8
 .  3/447( المجمكع شرح الميذب: (9

 . 13/9قرة العينيف برفع اليديف في الصبلة: ( (10
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مف طريػؽ سػميماف بػف  ،بمثمو (2)كالترمذم في سننو ،(1)أبك داكد في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
كأدعيػة  ،يػاـكفيػو التكبيػر عنػد الق ،(3)كعبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو ،عف ابف أبي الزناد ،داكد الياشمي

  كبلىما عف مكسى بف عقبة بو.      ،عف إبراىيـ بف محمد األسممي ،االستفتاح
 .(4)ضعيؼ ركاة اإلسناد: عبد الرحمف بف أبي الزناد

 ابف اهلل عبد أبك ،األصبحي عامر أبي بف مالؾ بف أكيس بف الل عبد بف الل عبد بف إسماعيؿ
ال ": (6)كقاؿ مػرة ،: "ثقة"(5)أحمد قاؿق(:  126)ت  -ابف أخت اإلماـ مالؾ- ،المدني أكيس أبي

، "كػػاف ثبتنػػا فػػي حالػػو": (8)، كقػػاؿ مػػرة"محمػػة الصػػدؽ، ك كػػاف ميغىفٌػػبل": (7)، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ"بػػأس بػػو
:"ركل عػػف (11)كقػػاؿ ابػػف عػػدم ،فػػي الثقػػات (10)، كذكػػره ابػػف حبػػاف"كػػاف مػػف الثقػػات": (9)كقػػاؿ مػػرة

أحد عميو، كعف سميماف بف ببلؿ، كغيرىما مف شيكخو، كقد  خالو مالؾ أحاديث غرائب، ال يتابعو
حدث عنو الناس، كأثنى عميو ابف معيف، كأحمد، كالبخارل يحدث عنو الكثير، كىك خير مف أبيػو 

ابػف  فيػو قػكؿ كاختمػؼ ،"أخطػأ فػي أحاديػث مػف حفظػو ،صػدكؽ": (12)أبى أكيس"، كقاؿ ابف حجػر
يعنى أنػو -ضعيؼ العقؿ، ليس بذاؾ،  ،صدكؽ": (14)ة، كقاؿ مر "ال بأس بو": (13)معيف، فقاؿ مرة

أبػك أكيػس كابنػو ": (15)، كقاؿ مػرة"، كال يعرؼ أف يؤديو، أك يقرأ مف غير كتابو-ال يحسف الحديث
مخمػػط، يكػػذب، ": (17)، كقػػاؿ مػػرة"ابػػف أبػػى أكيػػس كأبػػكه يسػػرقاف الحػػديث": (16)، كقػػاؿ مػػرة"ضػػعيفاف

                                                

 .198/744/ 1( سنف أبي داكد: (1
 .487/3423/ 5( سنف الترمذم: (2
 . 79/2567/ 2( مصنؼ عبد الرزاؽ: (3
  (.173( حديث رقـ )(4
 .10/394( سير أعبلـ النببلء: 5)
 .3/127( تيذيب الكماؿ: 6)
 .2/181( الجرح ك التعديؿ: 7)
 .1/311( تيذيب التيذيب: 8)
 (المصدر السابؽ نفسو.9)
 .8/99( ثقات ابف حباف: 10)
 . 1/527ي الضعفاء: ( الكامؿ ف11)
 .63( تقريب التيذيب: 12)
 .238ركاية الدارمي:  –( تاريخ ابف معيف 13)
 .3/127( تيذيب الكماؿ: 14)
 .3/127، تيذيب الكماؿ: 1/87( الضعفاء الكبير لمعقيمي: 15)
 .3/127، تيذيب الكماؿ: 1/317( الكامؿ في الضعفاء: 16)
 . 312( سؤاالت ابف الجنيد البف معيف: 17)
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ػػػمٍ يسػػػكل فً ابػػػف أبػػػى أكيػػػس ": (1)، كقػػػاؿ مػػػرة"لػػػيس بشػػػيءو   كقػػػاؿ ،"ضػػػعيؼ": (2)كقػػػاؿ النسػػػائى ،"فيٍ سى
"بالب النسائي في الكػبلـ عميػو، إلػى أف يػؤدل إلػى تركػو،  :(4)كقاؿ البللكائى ،"ليس بثقة": (3)أيضان 

: (5)كقػاؿ الػدارقطني ،ألف كبلـ ىؤالء كميـ يؤكؿ إلى أنػو ضػعيؼ" ؛ك لعمو باف لو ما لـ يبف لغيره
قاؿ لي سممة بف شبيب: ": (7)كقاؿ النسائي ،"ضعيؼ": (6)ؿ ابف حـز، كقا"ختاره في الصحيحأال "

ألىػػؿ المدينػػة إذا اختمفػػكا فػػى  ،يقػػكؿ: ربمػػا كنػػت أضػػع الحػػديث ،سػػمعت إسػػماعيؿ بػػف أبػػي أكيػػس
في قصة كضعو  ، كقكؿ النسائيضعيؼ ،إسماعيؿ بف أبي أكيس: قاؿ الباحث". شىء فيما بينيـ
"ىػػذا ىػػك الػػذم بػػاف لمنسػػائي منػػو حتػػى تجنػػب حديثػػو،  :(8)فقػػاؿ ابػػف حجػػر تعقبيػػا، ألىػػؿ المدينػػة

كأطمؽ القكؿ فيو بأنو ليس بثقة، كلعؿ ىذا كاف مف إسماعيؿ فى شبيبتو ثـ انصمح، كأما الشيخاف 
فبل أظف بيما أنيمػا أخرجػا عنػو إال الصػحيح مػف حديثػو الػذم شػارؾ فيػو الثقػات، ك قػد أكضػحت 

" بسندو " :(9)كقاؿ أيضان أعمـ"،  ذلؾ فى مقدمة شرحى عمى البخارل، كاهلل ركينا في "مناقًب البخارمٍّ
ـى لػػوي عمػػى مػػا يحػػدث بػػو مٍّػػعى صػػحيحو أٌف إسػػماعيؿى أخػػرج لػػو أصػػكلو، كأذف لػػو أف ينتقػػي منيػػا، كأٍف يي 

 ؛ض عما سكاه، كىك مشعره بػأفَّ مػا أخرجػو البخػارم  عنػو ىيػك ًمػٍف صػحيًح حديثػورً عٍ ليحدث بو، كيي 
، كعمػى ىػذا ال يحػػتج بشػيء مػف حديثػو غيػػر مػا فػي الصػػحيح مػف أجػؿ مػػا ألنػو كتػب مػف أصػػكلو

"الرجػػؿ قػػد  : (10)، لػػذلؾ قػػاؿ الػػذىبي"بػػو ف شػػاركو فيػػو غيػػره فيعتبػػرإإال  ،كغيػػره ،قػػدح فيػػو النسػػائي
كال ريػب أنػو صػاحب أفػراد كمنػاكير تنغمػر فػي  ،كثب إلى ذاؾ البػٌر، كاعتمػده صػاحبا الصػحيحيف

مػػػا صػػػحَّ مػػػف  شػػػيكخو ينتقػػػي مػػػف أصػػػكؿككػػػاف البخػػػارم  ،ة العمػػػـ"فإنػػػو مػػػف أكعيػػػ ،سػػػعة مػػػا ركل
بػتي ًمػٍف ًكتابػًو، نىسىػخى تمػؾ  أبي :" كىافى إسماعيؿي بف(11)؛ حيث قاؿحديثيـ األحاديػثى  أيكيػس إذا انتىخى

ًديثي". مَّد  بفي إسماعيؿ ًمٍف حى : ىذه األحاديثي انتخبيا ميحى قىاؿى   لنفًسًو، كى

                                                

 . 1/87الضعفاء لمعقيمي:  (1)
 .3/128، تيذيب الكماؿ: 42( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي: 2)
 .3/128( تيذيب الكماؿ: 3)
 ( المصدر السابؽ نفسو. 4)
 .1/311، تيذيب التيذيب: 1/223( ميزاف االعتداؿ: 5)
(6 :  . 3/250( المحمى البف حـز
 . 1/312( تيذيب التيذيب: 7)
  فسو.المصدر السابؽ ن (8)
 . 2/1032( ىدم السارم مقدمة: 9)
 .10/393( سير أعبلـ النببلء: 10)
 . 52/77، تاريخ دمشؽ البف عساكر:2/19( تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم: 11)
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كبالمتابعػة يرتقػي  ،كابف أبػي أكيػس ،ضعيؼ لضعؼ ابف أبي الزناد إسناد الحديث درجة الحديث:
   كالترمذم.   ،عند أبي داكد ،كالنككم صحح المتف ألنو متفه صحيح ،كاهلل أعمـ ،إلى الحسف لغيره

ػػٍف أىبًػػي ميكسىػػى اأٍلىٍشػػعىًرمٍّ (: 179) رقـ حديث ػػمَّـى -قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو  :قىػػاؿى  ،عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  :-صى
ـٍ كىافى ًعٍندى اٍلقً إذىا " ػًدكي ًؿ قىػٍكًؿ أىحى ػمىكىاتي ًلمَّػوً  ،الطَّيّْبىػاتي  ،التًَّحيَّػاتي ًلمَّػوً  :ٍعدىًة فىٍميىكيٍف ًمٍف أىكَّ ـي  ،الصَّ السَّػالى

بىرىكىاتيوي  رىٍحمىةي المًَّو كى مىٍيؾى أىيُّيىا النًَّبيُّ كى اًلحً  ،عى مىى ًعبىاًد المًَّو الصَّ مىٍينىا كىعى ـي عى أىٍشيىدي أىٍف ًلى إلىػوى  ،يفى السَّالى
رىسيكليوي  ٍبديهي كى مَّدنا عى كىاهي النَّسىاًئيُّ ": (1)قاؿ اإلماـ النككم ."إًلَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى اًديػثي اٍلػكىاًردىةي  ،رى فىيىًذًه اٍَلىحى

ةه  ًحيحى كيمُّيىا صى  ."ًفي التَّشىيًُّد كى
نىا :(2)النسائي : قاؿ اإلماـنص الحديث ، اٍلًعٍجًمي   اٍلًمٍقدىاـً  ٍبفي  أىٍحمىدي  اأٍلىٍشعىثً  بيكأى  أىٍخبىرى : قىاؿى  اٍلبىٍصًرم 

دَّثىنىا ، حى دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلميٍعتىًمري ، أىًبي حى دٍّثي بو  أىًبي عىفٍ  قىتىادىةى، عىفٍ  ييحى بىٍيػرو  ٍبػفي  ييكنيسي  كىىيكى - غىبلَّ ػفٍ  ،-جي  عى
ٍبػدً  ٍبػفً  ًحطَّافى  ػمَّ  أىنَّييػـٍ  المَّػًو، عى ػعى  ٍكاصى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿى  ًإفَّ : فىقىػاؿى  ،ميكسىػى أىبًػي مى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـ عى سى  ،-كى
ؿً  ًمفٍ  فىٍميىكيفٍ  اٍلقىٍعدىةً  ًعٍندى  كىافى  ًإذىا": قىػاؿى  ـي  قىٍكؿً  أىكَّ ًدكي مىكىاتي  الطَّيّْبىاتي  ًلمَّوً  التًَّحيَّاتي  أىحى ـي  ًلمًَّو، الصَّ  السَّػالى

مىٍيؾى  رىٍحمىةي  النًَّبيُّ  أىيُّيىا عى بىرىكىاتيوي، المَّوً  كى ـي  كى مىٍينىا السَّالى مىى عى ، المَّوً  ًعبىادً  كىعى اًلًحيفى  ًإلىػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشيىدي  الصَّ
ٍحدىهي  المَّوي  ًإًلَّ  مَّدنا أىفَّ  كىأىٍشيىدي  لىوي، شىًريؾى  ًلى  كى ٍبديهي  ميحى رىسيكليوي  عى  ".كى

 (4)كأبػػك داكد فػػػي سػػػننو ،مػػف طريػػػؽ أبػػي عكانػػػة ،(3)مسػػمـ فػػػي صػػػحيحوأخرجػػػو تخػػريج الحػػػديث: 
 كبلىما عف قتادة بو.  ،كىشاـ الدستكائي ،مف طريؽ أبي عكانة ،بتمامو

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ٍبدو اٍلقىارٍّ (: 180) رقـ حديث ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى طَّػاًب أ -ًبتىٍشًديًد الياء- مٌ عىٍف عى نو سػمع عمػر بػف اٍلخى

مىػػى اٍلًمٍنبىػػرً - ـي النَّػػاسى التَّشىػػي دى  -كىىيػػكى عى ػػمىكىاتي  ،الزَّاًكيىػػاتي ًلمَّػػوً  ،التًَّحيَّػػاتي ًلمَّػػوً  :قيكليػػكا" :يىقيػػكؿي  ،ييعىمٍّػػ الصَّ
بىرىكىاتيػػوي  ،الطَّيّْبىػػاتي ًلمَّػػوً  ػػةي المَّػػًو كى رىٍحمى مىٍيػػؾى أىيُّيىػػا النًَّبػػيُّ كى ـي عى مىٍينىػػا ،السَّػػالى ـي عى مىػػى ًعبىػػاًد المَّػػًو  ،السَّػػالى كىعى
ػػاًلًحيفى  رىسيػػكليوي  ،الصَّ ٍبػػديهي كى ػػدنا عى مَّ : (5)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."أىٍشػػيىدي أىٍف ًلى إلىػػوى إًلَّ المَّػػوي كىأىٍشػػيىدي أىفَّ ميحى

ًحيحى " كيمُّيىا صى اًديثي اٍلكىاًردىةي ًفي التَّشىيًُّد كى طًَّأ فىيىًذًه اٍَلىحى كىاهي مىاًلؾه ًفي اٍلميكى  ."ةه رى
ػفً  :(6)مالػؾ : قػاؿ اإلمػاـنص الحديث ، اٍبػفً  عى ػفٍ  ًشػيىابو بىٍيػًر، ٍبػفً  عيػٍركىةى  عى ػفٍ  الز  ٍبػدً  عى  ٍبػفً  الػرٍَّحمىفً  عى

ٍبػػدو  ، عى ػػًمعى  أىنَّػػوي  اٍلقىػػاًرمٍّ ػػرى  سى طَّػػابً  ٍبػػفى  عيمى مىػػى كىىيػػكى - اٍلخى ـي  -اٍلًمٍنبىػػرً  عى : قيكليػػكا: يىقيػػكؿي  التَّشىػػي دى، النَّػػاسى  ييعىمٍّػػ

                                                

 . 3/456( المجمكع شرح الميذب: (1
 .242/1173/ 2سنف النسائي: ( (2
 .303/404/ 1( صحيح مسمـ: (3
 .255/972/ 1( سنف أبي داكد: (4
 . 3/456( المجمكع شرح الميذب: (5
 .90/53/ 1مكطأ مالؾ: ( (6
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ػػمىكىاتي  الطَّيّْبىػػاتي  ًلمَّػػًو، الزَّاًكيىػػاتي  ًلمَّػػًو، لتًَّحيَّػػاتي ا" ـي  ًلمَّػػًو، الصَّ مىٍيػػؾى  السَّػػالى ػػةي  النًَّبػػيُّ  أىيُّيىػػا عى رىٍحمى  المَّػػوً  كى
بىرىكىاتيوي، ـي  كى مىٍينىا السَّالى مىى عى ، المَّػوً  ًعبىػادً  كىعى ػاًلًحيفى مَّػدنا أىفَّ  كىأىٍشػيىدي  ،المَّػوي  ًإًلَّ  ًإلىػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشػيىدي  الصَّ  ميحى

ٍبديهي  رىسيكليوي  عى  ". كى
كعػف  ،بمثمػو ،عػف الزىػرم ،عف معمر بف راشػد (1)عبد الرزاؽ في مصنفوأخرجو تخريج الحديث: 
ابػػف  ،ثبلثػػتيـ )الزىػػرم ،مػػف طريػػؽ ىشػػاـ بػػف عػػركة ،(2)كالحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ ،ابػػف جػػريج بنحػػكه

-عػف عمػر  ،كحػديث ىشػاـ ،ابف جريج عف عمػرك  ،ىشاـ( عف عركة بو. كحديث الزىرم ،جريج
 . -صمى اهلل عميو كسمـ-عف رسكؿ اهلل  -عمى المنبر

صػمى -كعبد الػرحمف القػارم رأل النبػي  ،ركاتو ثقات ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
  .  (3)كأتي بو إليو كىك صغير ،كلد في زمنو -اهلل عميو كسمـ

ػػػػدو (: 181) رقـ حديث مَّ ػػػػٍف اٍلقىاًسػػػػـً بػػػػػف ميحى ػػػػيَّدىتٍ  ،عى ػػػػػةى كىانىػػػػٍت إذىا تىشى اًئشى التًَّحيَّػػػػػاتي " :قىالىػػػػػتٍ  ،أىفَّ عى
ػػمىكىاتي الزَّاًكيىػػاتي ًلمَّػػوً  ،الطَّيّْبىػػاتي  رىسيػػكليوي  ،الصَّ ٍبػػديهي كى ػػدنا عى مَّ ـي  ،أىٍشػػيىدي أىٍف ًلى إلىػػوى إًلَّ المَّػػوي كىأىفَّ ميحى السَّػػالى

ػػةي المَّػًو  رىٍحمى مىٍيػؾى أىيُّيىػػا النًَّبػيُّ كى بىرىكىاتيػػوي عى ػػاًلًحيفى  ،كى مىػى ًعبىػػاًد المَّػًو الصَّ مىٍينىػػا كىعى ـي عى قػاؿ اإلمػػاـ  ."السَّػالى
ًحيحه ": (4)النككم طَّأً  ،صى كىاهي مىاًلؾه ًفي اٍلميكى  ". رى

ٍبدً  عىفٍ  :(5)مالؾ : قاؿ اإلماـنص الحديث ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ػفٍ  اٍلقىاًسػـً ػفٍ  أىًبيػًو، عى اًئشىػةى  عى ٍكجً  عى  بًػيٍّ النَّ  زى
ػػمَّى- مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ، كىانىػػتٍ  أىنَّيىػػا ،-كى ، التًَّحيَّػػاتي ": تىشىػػيَّدىتً  ًإذىا تىقيػػكؿي ػػمىكىاتي  الطَّيّْبىػػاتي  الزَّاًكيىػػاتي  الصَّ

ٍحدىهي  المَّوي  ًإًلَّ  ًإلىوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشيىدي  ًلمًَّو، مَّػدنا كىأىفَّ  لىػوي، شىًريؾى  ًلى  كى ٍبػديهي  ميحى رىسيػكلي  عى ـي  وي،كى مىٍيػؾى  السَّػالى  أىيُّيىػا عى
رىٍحمىةي  النًَّبيُّ  بىرىكىاتيوي، المَّوً  كى ـي  كى مىٍينىا السَّالى مىى عى ، المَّوً  ًعبىادً  كىعى اًلًحيفى ـي  الصَّ ـٍ  السَّالى مىٍيكي  ".عى

َـّ زاد فيػػو: " (7)كابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ،بمثمػػو (6)مالػػؾ فػػي المكطػػأأخرجػػو تخػػريج الحػػديث:  ثيػػ
 عف عبد الرحمف بف القاسـ بو.    ،مف طريؽ يحيي بف سعيد األنصارم ،"كا ًلنىٍفًسوً يىٍدعي 

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
كىل اٍبفي مىٍسعيكدو (: 182) رقـ حديث مىٍينىا التَّشىي دي مىعى رىسيكًؿ المَّػًو  :قىاؿى  ،رى "كينَّا نىقيكؿي قىٍبؿى أىٍف ييٍفرىضى عى

مَّى المَّوي - مَّـى صى سى مىٍيًو كى مىى المًَّو قىٍبؿى ًعبىاًدهً  :-عى ـي عى ًميكىاًئيؿى  ،السَّبلى مىى ًجٍبًريؿى كى ـي عى مىى  ،السَّبلى ـي عى السَّبلى

                                                

 . 3068، 202/3067/ 2( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني: (1
 .398/980/ 1( مستدرؾ الحاكـ: (2
 .14/ 4، سير أعبلـ النببلء ط الرسالة: 34/ 5( انظر: اإلصابة: (3
 . 3/457( المجمكع شرح الميذب: (4
  .91/55/ 1مكطأ مالؾ: ( (5
 .91/56/ 1( المصدر السابؽ: (6
 .261/2993/ 1( مصنؼ ابف أبي شيبة: (7
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فو  ػمَّـى -فىقىاؿى النًَّبي   ،فيبلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىػى المَّػوً  :ًلى تىقيكليكا" :-صى ـي عى  ،ـفىػًإفَّ المَّػوى ىيػكى السػال ،السَّالى
ًحيحه ًبيىذىا المٍَّفظً ": (1)قاؿ اإلماـ النككم. "كلكف قكلكا التحيات لل كىاهي الدَّارىقيٍطًنيٌ  ،صى   ". كىاٍلبىٍييىًقيُّ  ،رى

دَّثىنىا :(2)الدارقطني : قاؿ اإلماـنص الحديث مَّدو  أىبيك حى مَّدً  ٍبفي  يىٍحيىى ميحى اًعدو  ٍبفً  ميحى ءن  صى  حػدثنا ،ًإٍمبلى
بىٍيػػػدً  أىبيػػػك كًمػػػي   المَّػػػوً  عي ػػػًعيدي - اٍلمىٍخزي ٍبػػػدً  ٍبػػػفي  سى يىٍينىػػػةى  ٍبػػػفي  سيػػػٍفيىافي  حػػػدثنا ،-الػػػرٍَّحمىفً  عى ػػػفً  ،عي ػػػشً  عى  ،اأٍلىٍعمى

كرو  مىٍنصي ػمىمىةى  ٍبفً  شىًقيؽً  عىفٍ  ،كى ػفً  ،سى ٍسػعيكدو  اٍبػفً  عى ـي : التَّشىػي دي  ييٍفػرىضى  أىفٍ  قىٍبػؿى  نىقيػكؿي  كينَّػا: قىػاؿى  ،مى  السَّػبلى
مىػػى ـي  ،المَّػػوً  عى مىػػى السَّػػبلى ًميكىاًئيػػؿى  ًجٍبًريػػؿى  عى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىقىػػاؿى  ،كى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى  تىقيكليػػكا ًلى : "-كى
ـي  ىيكى  المَّوى  فىًإفَّ  ىىكىذىا لىًكفٍ  ،السَّالى ػمىكىاتي  ،ًلمَّػوً  التًَّحيَّػاتي : قيكليػكا كى ـي  ،كىالطَّيّْبىػاتي  ،كىالصَّ مىٍيػؾى  السَّػالى  يىػاأىيُّ  عى
رىٍحمىةي  النًَّبيُّ  بىرىكىاتيوي  المَّوً  كى ـي  ،كى مىٍينىا السَّالى مىى ،عى ػاًلًحيفى  المَّػوً  ًعبىػادً  كىعى  المَّػوي  ًإًلَّ  ًإلىػوى  ًلى  أىفٍ  أىٍشػيىدي  ،الصَّ
مَّدنا أىفَّ  كىأىٍشيىدي  ٍبديهي  ميحى رىسيكليوي  عى  ".كى

عػػف  ،عػػيـ الفضػػؿ بػػف دكػػيفعػػف أبػػي ن ،بمثمػػو (3)البخػػارم فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
كبلىمػػا عػف شػقيؽ بػػف  ،مػف طريػػؽ منصػكر بػف المعتمػر ،بمثمػو (4)كمسػمـ فػي صػػحيحو ،األعمػش

 سممة بو.   
 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

مَّـى -ـ حبيبة أىفَّ النًَّبيَّ أركت (: 183) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى افىظى  مىفٍ " :قىػاؿى  -صى مىى حى  ٍربىعً أى  عى
ـى  بىٍعدىىىا، كىأىٍربىعو  الظٍُّيًر، قىٍبؿى  رىكىعىاتو  ري مىى حى د": (5)قاؿ اإلماـ النككم ."النَّارً  عى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى  ". صى

ػػدَّثىنىا :(6)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػؿي  حى مَّ ػػدَّثىنىا اٍلفىٍضػػًؿ، ٍبػػفي  ميؤى ػػدي  حى مَّ ، ٍبػػفي  ميحى ػػفً  شيػػعىٍيبو  عى
اًف،الن عٍ  ، عىفٍ  مى كؿو ٍنبىسىةى  عىفٍ  مىٍكحي ، أىًبي ٍبفً  عى ًبيبىةى  أيـ   قىالىتٍ : قىاؿى  سيٍفيىافى  بمثمو. حى

كمف طريؽ  ،مف طريؽ القاسـ بف عبد الرحمف ،مثمو (7)الترمذم في سننوأخرجو تخريج الحديث: 
ٍبًد المًَّو الش عىٍيًثيٍّ   (9)كأحمػد فػي مسػنده ،ف عطيػةمف طريػؽ حسػاف بػ ،بمثمو (8)كالنسائي في سننو ،عى

مػكلى عنبسػة(  ،حسػاف ،الشػعيثي ،أربعػتيـ )القاسػـ ،عػف مػكلى لعنبسػة ،مف طريؽ مكحكؿ ،بمثمو
 عف عنبسة بو. 

                                                

 . 3/462( المجمكع شرح الميذب: (1
  .160/1327/ 2سنف الدارقطني: ( (2
 .166/831/ 1( صحيح البخارم: (3
 . 301/402/ 1( صحيح مسمـ: (4
 . 4/7( المجمكع شرح الميذب: (5
 .23/1269/ 2سنف أبي داكد: ( (6
 . 427، 292/428/ 2ف الترمذم: ( سن(7
 .264/1812/ 3( سنف النسائي: (8
 .358/26772/ 44( مسند أحمد: (9



 

 

298 

 كأبػك ،ق(: قاؿ دحػيـ132)ت  ،الدمشقي الكزير أبك ،الغساني المنذر بف النعمافركاة اإلسناد: 
: (3)كقػػاؿ الػػذىبي ،فػػي الثقػػات (2)ذكػػره ابػػف حبػػافك  ،زاد دحػػيـ: "إال أنػػو يػػرل القػػدر" ،: "ثقػػة"(1)زرعػة

قىػاؿ ،بالقػدر" رمػي : "صػدكؽ(4)كقػاؿ ابػف حجػر ،"قدرم "صدكؽ  ،القػكم" بػذاؾ "لػيس: (5)النَّسىػائي كى
مىػػى مسػػير أىبيػػك "ضػػرب: (6)كقػػاؿ أبػػك داكد ًعػػيف بػػف يىٍحيىػػى لىػػوي  فىقىػػاؿى  حديثػػو، عى  أىبيػػك قػػاؿ. اهلل كفقػػؾ: مى

دى  النعمػػاف بػػف  قػػاؿ الباحػػث:القػػدر".  قػػكؿ ًإلىػػى ًفيػػوً  يػػدعك كتابنػػا كضػػع ،القػػدر يًفػػ داعيػػةن  كىػػافى : دىاكي
 كىي غير مؤثرة.   ،كترؾ أبك ميٍسًير حديثو ألجؿ بدعتو ،يرل القدر ،المنذر ثقة

سنادك  ،ركاتو ثقات درجة الحديث: فمػـ يسػمع مػف عنبسػة  ،ضعيؼ؛ إلرساؿ مكحكؿ عػف عنبسػة ها 
كبالمتابعػػة يرتقػػي إلػػى الحسػػف  ،(7)كأبػػك زرعػػة ،كالبخػػارم ،مػػارقالػػو ىشػػاـ بػػف ع ،بػػف أبػػي سػػفياف

كقػد صػحح  ،كمػا فػي مسػند أحمػد ،خاصةن أننا قد عممنا الحمقػة المفقػكدة كىػي مػكلى عنبسػة ،لغيره
 عند النسائي.    ،النككم المتف؛ ألنو جاء بسندو ركاتو ثقات

ثى مى حديث:  ًمًؾ اٍلقيدُّكسً " :رَّاتو ييٍستىحىب  أىٍف يىقيكؿى بىٍعدى اٍلًكٍتًر ثىبلى افى اٍلمى َـّ إنّْػي " :كىأىٍف يىقيػكؿى  ،"سيٍبحى المَّييػ
ًطؾى  اؾى ًمٍف سىخى ًبميعىافىاًتؾى ًمٍف عيقيكبىًتؾى  ،أىعيكذي ًبًرضى مىٍيػؾى  ،كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍنؾى  ،كى أىٍنػتى  ،ًلى أيٍحًصػي ثىنىػاءن عى

مىى نىٍفًسؾى  افً ": (8)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".كىمىا أىٍثنىٍيتى عى ػًحيحى ػًديثىاًف صى ػا حى د ،فىًفيًيمى  ،ًفػي سيػنىًف أىًبػي دىاكي
 ". كغيره

نىػػا :(9)النسػػائي قػػاؿ اإلمػػاـ :نػػص الحػػديث ؽي  أىٍخبىرى ، ٍبػػفي  ًإٍسػػحى ػػكرو ػػدَّثىنىا: قىػػاؿى  مىٍنصي دى، أىبيػػك حى : قىػػاؿى  دىاكي
ػػدَّثىنىا ػػفٍ  شيػػٍعبىةي، حى ػػفٍ  قىتىػػادىةى، عى رىارىةى، عى ػػفٍ  زي ٍبػػدً  عى ػػفٍ  ،(10)أىٍبػػزىل ٍبػػفً  مىفً الػػرَّحٍ  عى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿً  عى  اهللي  صى
مىٍيوً  ػمَّـى  عى سى ـى  ًبسىػبٍّحً  ييػكًتري  كىػافى  ،-كى بٍّػؾى  اٍسػ قيػؿٍ  اأٍلىٍعمىػى، رى ، أىي يىػا يىػا كى كفى قيػؿٍ  اٍلكىػاًفري ػده، المَّػوي  ىيػكى  كى  فىػًإذىا أىحى
افى ": قىاؿى  فىرىغى  ثنا "اٍلقيدُّكسً  اٍلمىًمؾً  سيٍبحى يىميد   ثىبلى   .الثَّاًلثىةً  ًفي كى

                                                

 .447/ 8( الجرح كالتعديؿ: (1
 .530/ 7( ثقات ابف حباف: (2
 .323/ 2( الكاشؼ: (3
 .564( تقريب التيذيب: (4
 .462/ 29( تيذيب الكماؿ: (5
 المصدر السابؽ نفسو.( (6
 . 314تحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، لمعراقي: ( انظر: تحفة ال(7
 . 4/16( المجمكع شرح الميذب: (8
 .247/1741/ 3سنف النسائي: ( (9

( الصػػحابي الجميػػؿ: عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػزل الخزاعػػي، مػػكلى نػػافع بػػف عبػػد الحػػارث الخزاعػػي، سػػكف الككفػػة، (10
كصمى خمفو، كأكثر ركاياتػو عػف عمػر، كأيبىػي ، -صمى اهلل عميو كسمـ-كاستعممو عمي عمى خراساف، كأدرؾ النبي 
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 ،مػػف طريػػؽ سػػعيد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف أىٍبػػزىل ،بمثمػػو (1)أحمػػد فػػي مسػػندهأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 كبلىما عف عبد الرحمف بف أبزل بو.  ،مف طريؽ زرارة ،كبمثمو

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ػدَّثىنىا :(2)أبك داكد قاؿ اإلماـ(: 184) رقـ حديث ، ٍبػفي  ميكسىػى حى اًعيؿى ػدَّثىنىا ًإٍسػمى ػاده، حى مَّ ػفٍ  حى  ًىشىػاـً  عى
ك ٍبفً  ، عىٍمرو ٍبدً  عىفٍ  اٍلفىزىاًرمٍّ اًرثً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ، ٍبفً  اٍلحى ًميٍّ  عىفٍ  ًىشىاـو ، أىًبي ٍبفً  عى - رىسيػكؿى  أىفَّ  طىاًلػبو

مَّى مىٍيوً  صى مَّـى  عى سى َـّ "المَّ : ًكٍتًرهً  آًخرً  ًفي يىقيكؿي  كىافى  -كى اؾى  أىعيكذي  ًإنّْي يي ، ًمفٍ  ًبًرضى ًبميعىافىاًتؾى  سيٍخًطؾى  ًمفٍ  كى
، ، ًبؾى  كىأىعيكذي  عيقيكبىًتؾى مىٍيؾى  ثىنىاءن  أيٍحًصي ًلى  ًمٍنؾى مىى أىٍثنىٍيتى  كىمىا أىٍنتى  عى ". عى  نىٍفًسؾى

 ،(4)كالنسػائي فػي سػننو ،مػف طريػؽ يزيػد بػف ىػاركف ،(3)الترمذم في سػننو أخرجوتخريج الحديث: 
  ثبلثتيـ عف حماد بف سممة بو.     ،كىشاـ بف عبد الممؾ ،مف طريؽ سميماف بف حرب ،بمثمو

ضػػعيؼ فػػي بعػػض  ،كحمػػاد بػػف سػػممة ،ركاتػػو ثقػػات ،صػػحيح لذاتػػو إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
 .  (5)بؿ ىك أقدـ شيخ لحماد بف سممة ،كليس منيـ ىشاـ بف عمرك ،شيكخو
ٍيػػرىةى (: 185) رقـ حديث ػػٍف أىبًػػي ىيرى ػػمَّـى -: قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػًو قىػػاؿى  ،عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػمَّى : "-صى إذىا صى

ٍبحً  ـٍ الرٍَّكعىتىٍيًف قىٍبؿى الصُّ ديكي مىى يىًميًنوً  ،أىحى :  ."فىٍميىٍضطىًجٍع عى كىـً ػدىنىا فىقىاؿى لىوي مىٍركىافي ٍبفي اٍلحى أىمىا يىٍجػًزم أىحى
تَّى يىٍضطى  مىى يىًميًنوً مىٍمشىاهي إلىى اٍلمىٍسًجًد حى ػًحيحه :  "(6)قاؿ اإلمػاـ النػككم .ًلى  :قىاؿى  .ًجعى عى ػًديثه صى  ،حى

د كىاهي أىبيك دىاكي  ".رى
ٍيسىػرىةى،  :(7): قاؿ اإلماـ أبػك داكدنص الحديث ػرى ٍبػًف مى بىٍيػدي المَّػًو ٍبػفي عيمى ، كىعي ػدَّثىنىا ميسىػدَّده، كىأىبيػك كىاًمػؿو حى

ٍبدي اٍلكىاًحدً  دَّثىنىا عى : قىاؿى رىسيكؿي المَّػًو قىاليكا: حى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو ٍف أىًبي صى ، عى دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي -، حى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى يىًميًنػوً ": -صى ٍبًح، فىٍميىٍضطىًجٍع عى ـي الرٍَّكعىتىٍيًف قىٍبؿى الصُّ ديكي مَّى أىحى ، فىقىػاؿى لىػوي "ًإذىا صى

بىٍيػدي المَّػًو مىٍركىافي ٍبفي الٍ  مىػى يىًمينًػًو، قىػاؿى عي تَّػى يىٍضػطىًجعى عى ٍسػًجًد حى دىنىا مىٍمشىاهي ًإلىػى اٍلمى ا ييٍجًزئي أىحى : أىمى كىـً حى
: الى  ًديًثًو: قىاؿى : فىًقيػؿى اًلٍبػفً  .ًفي حى مىػى نىٍفًسػًو، قىػاؿى ٍيػرىةى عى : أىٍكثىرى أىبيك ىيرى ، فىقىاؿى : فىبىمىبى ذىًلؾى اٍبفى عيمىرى  قىاؿى

 : ؟ قىاؿى : ىىٍؿ تيٍنًكري شىٍيئنا ًممَّا يىقيكؿي بينَّا"عيمىرى لىًكنَّوي اٍجتىرىأى كىجى ، كى : "الى ٍيرىةى، قىاؿى : فىبىمىبى ذىًلؾى أىبىا ىيرى ا "، قىاؿى فىمى
نىسىٍكا ًفٍظتي كى  ."ذىٍنًبي ًإٍف كيٍنتي حى

                                                

 . 75/15356، 72/15354/ 24( مسند أحمد: (1
 .64/1427/ 2سنف أبي داكد: ( (2
 .561/3566/ 5( سنف الترمذم: (3
 . 248/1747/ 3( سنف النسائي: (4
 (: 2حديث رقـ ) ك، 64/ 2سنف أبي داكد: ( انظر: (5
 . 4/28( المجمكع شرح الميذب: (6
 .21/1261/ 2سنف أبي داكد: ( (7
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 (2)كأحمػد فػي مسػنده ،عػف بشػر بػف معػاذ ،مختصػران  (1)أخرجػو الترمػذم فػي سػننوتخريج الحػديث: 
فػػي  وكأخرجػػو ابػػف ماجػػ .عػػف األعمػػش ،عبػػد الكاحػػد بػػف زيػػاد فكبلىمػػا عػػ ،عػػف عفػػاف ،مختصػػران 

 ،مػػف طريػػؽ سػػييؿ بػػف أبػػي صػػالح ،ال مػػف قكلػػو -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-مػػف فعػػؿ النبػػي  (3)سػػننو
     عف أبي صالح بو.سييؿ(  ،)األعمشكبلىما 

 ركاتو ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
ػًحيحً " :(4)قاؿ اإلماـ النككم(: 186) رقـ حديث ًديًث الصَّ ػٍف أىبًػي الػدٍَّردىاءً . ثىبىتى ًفي اٍلحى يىٍبميػبي بًػًو  ،عى
مَّـى -النًَّبيَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى مّْي ًمٍف المٍَّيًؿ فىغىمىبىٍتوي قىاؿى مىٍف أىتىى ًفرىاشىوي كىىيكى يىٍنًكم أىٍف يىقيكـى فىييصى

يٍ  تَّى ييٍصًبحى  ،نيوي عى بّْػوً  ،كيًتبى لىوي مىا نىكىل ،حى مىٍيًو ًمٍف رى دىقىةن عى كىافى نىٍكميوي صى كىاهي النَّسىػاًئيُّ "ثػـ قػاؿ:  ."كى رى
وٍ    ."بإسناد عمى شرط مسمـ كىاٍبفي مىاجى

ػدَّثى  :(5): قاؿ اإلمػاـ النسػائينص الحديث : حى ٍبػًد المَّػًو، قىػاؿى كفي ٍبػفي عى نىػا ىىػاري ، أىٍخبىرى ًمػيا سىػٍيفي ٍبػفي عى نىا حي
فى  ٍيًد ٍبػًف غى ػٍف سيػكى ٍبػدىةى ٍبػًف أىبًػي ليبىابىػةى، عى ػٍف عى ، عى ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىابًػتو ، عىٍف حى مىٍيمىافى مىػةى، عىٍف زىاًئدىةى، عىٍف سي

ٍف أىًبي الدٍَّردىاًء،   بمثمو.عى
حبيػػب بػػف أبػػي  فعػػ ،األعمػػش مػػف طريػػؽ ،بمثمػػو (6)أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننوتخػػريج الحػػديث: 

مػػف طريػػؽ  ،(8)كابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو ،مػػف طريػػؽ الثػػكرم ،(7)كابػػف خزيمػػة فػػي صػػحيحو ،ثابػػت
شػعبة( عػف عبػدة بػف  ،الثػكرم ،ثبلثتيـ )حبيب ،-أك أبي ذر ،شؾ عبدة عف أبي الدرداء- ،شعبة

 أبي لبابة بو. 
 ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

احػػديث:  ٍت عى كى ػػمَّـى -أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو  ،ًئشىػػةي رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػ" -صى ػػيي  افى كى ٍشػػرىةى رىٍكعىػػةن  يمً صى ثى عى  ،ثىػػالى
ٍمسو  ييكًتري ًمٍف ذىًلؾى ًبخى ـي  ،كى مّْ ييسى  فَّ يي نى ٍيػبى  ؿي ًصػفٍ  يى ًلى  ،سو ٍمػخى بً كى  ،كىأىنَّػوي أىٍكتىػرى ًبسىػٍبعو  ،يىٍجًمسي ًفي اآٍلًخرىًة كى

ًحيحه ": (9)اؿ اإلماـ النككمق. "ـو اًل سى بً  ًديثي عىاًئشىةى صى ٍيفً  ،حى ًحيحى وي ًفي الصَّ  ."بىٍعضي
 كالثاني مف حديث أـ سممة.   ،: ىذاف حديثاف األكؿ مف حديث عائشةقاؿ الباحث 

                                                

 .281/420/ 2( سنف الترمذم: (1
 . 217/9368/ 15( مسند أحمد: (2
 .378/1199/ 1( سنف ابف ماجو: (3
 . 4/47( المجمكع شرح الميذب: (4
 .258/1787/ 3سنف النسائي: ( (5
 .426/1344/ 1( سنف ابف ماجو: (6
 .196/1174/ 2( صحيح ابف خزيمة: (7
 . 323/2588/ 6( صحيح ابف حباف: (8
 . 4/49( المجمكع شرح الميذب: (9
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ػػػدَّثىنىا :(1)مسػػػمـ : قػػػاؿ اإلمػػػاـنػػػص الحػػػديث(: 187) رقـ حديث ػػػٍيبىةى، أىبًػػػي ٍبػػػفي  بىٍكػػػرً  أىبيػػػك حى  كىأىبيػػػك شى
، ٍيػػبو ػػ: قىػػاالى  كيرى ٍبػػدي  دَّثىنىاحى ، ٍبػػفي  اهللً  عى ٍيػػرو ػػدَّثىنىا ح نيمى ، اٍبػػفي  كحى ٍيػػرو ػػدَّثىنىا نيمى ػػدَّثىنىا أىبًػػي، حى ػػاـه، حى ػػفٍ  ًىشى  أىًبيػػًو، عى
اًئشىةى، عىفٍ  مَّى- اللً  رىسيكؿي  كىافى ": قىالىتٍ  عى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى مّْي -كى ثى  المٍَّيؿً  ًمفى  ييصى  رىٍكعىةن، عىٍشرىةى  ثىالى
، ذىًلؾى  ًمفٍ  ييكًتري  ٍمسو  ."آًخرًىىا ًفي ًإًلَّ  شىٍيءو  ًفي يىٍجًمسي  ًلى  ًبخى

 ،عػف ىشػاـ بػف عػركة ،مػف طريػؽ مالػؾ ،بنحػكه (2)البخػارم فػي صػحيحوأخرجػو تخػريج الحػديث: 
 عراؾ( عف عركة بو.    ،كبلىما )ىشاـ ،مف طريؽ عراؾ بف مالؾ ،مختصران  (3)كمسمـ في صحيحو

نىػا :(4)نسػائيال : قاؿ اإلمػاـنص الحديث(: 188) رقـ حديث ػدَّثىنىا: قىػاؿى  قيتىٍيبىػةي، أىٍخبىرى ، حى ًريػره ػفٍ  جى  عى
، كرو ، عىفٍ  مىٍنصي كىـً ، عىفٍ  اٍلحى مىمىةى  أيٍـّ  عىفٍ  ًمٍقسىـو مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  كىافى ": قىالىػتٍ  ،سى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  -كى

ٍمسو  ييكًتري  ًبسىٍبعو  ،ًبخى ـو  بىٍينىيىا يىٍفًصؿي  ًلى  ،كى ـو  كىًلى  ًبسىالى  ".ًبكىالى
كأحمػػد فػػي  ،مػػف طريػػؽ زىيػػر بػػف معاكيػػة ،بمثمػػو ،(5)أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو تخػػريج الحػػديث:

كالترمػػذم فػػي  عػػف ًمٍقسىػػـ. ،عػػف الحكػػـ ،كبلىمػػا عػػف منصػػكر ،مػػف طريػػؽ الثػػكرم ،بمثمػػو (6)مسػػنده
مػػف  ،بمثمػو (8)كابػف أبػي عاصػـ فػي اآلحػاد كالمثػاني ،مػف طريػؽ يحيػي بػف الجػزار ،بنحػكه (7)سػننو

 ابف عباس( عف أـ سممة بو.  ،ابف الجزار ،ثبلثتيـ )مقسـ ،عف ابف عباس ،طريؽ ًمٍقسىـ
ـً ٍبًف بيٍجػرىةى  ركاة اإلسناد: يكجػد  قػاؿ الباحػث: :ق( 101مػكلى ابػف عبػاس )ت  ،أبػك القاسػـ ،ًمٍقسى

بػػف بجػػرة بػػف   : "مقسػػـ(9)قػػاؿ ابػػف يػػكنس ،مػػف المشػػتبو فػػي األسػػماء كفيػػ ،نفسػػو االسػػـبراكو آخػػر 
، كبػايع -صمى اهلل عميػو كسػمـ-أسمـ فى حياة النبي  ،حارثة بف قتيرة الكندٌل، ثـ الٌتجيبى الٌنخعىٌ 

ػػكبى  قػػاؿ الباحػػث: .كيقػػاؿ: إف لػػو صػػحبة، كشػػيد فػػتح مصػػر" ،ا بػػاليمفمعػػاذن  رة بفػػتح البػػاء كلػػيس جى
: "سػػمع ابػػف (10)فقػػاؿ ،كقػػد ميػػز البخػػارم بينيمػػا ،بضػػميا كمػػا ميػػز بينيمػػا مغػػك لطػػام كمػػا سػػيأتي

: "مقسـ مكلى بف عباس مكي تابعي (11)فقاؿ ،كميزه العجمي ،كركل عنو الحكـ بف عتيبة" ،عباس

                                                

  .508/737/ 1صحيح مسمـ: ( (1
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قػاؿ ": (2)قػاؿ ،كلمػا ذكػره ابػف شػاىيف فػي الثقػات ،: "تابعي ثقة"(1)فقاؿ ،يزه الدارقطنيمككذا  ،ثقة"
: "كعقبػة بػف بجػرة (3)مػاككال كقاؿ ابف ،"أحمد بف صالح: مقسـ ثقة ثبت، ال شؾ فيو، في الككفييف

بػػف حارثػػة بػػف قتيػػرة التجيبػػي، مخضػػـر صػػحب أبػػا بكػػر كشػػيد فػػتح مصػػر، ركل عنػػو جعفػػر بػػف 
ربيعة كيزيد بف أبي حبيب كأخكه مقسـ بف بجرة ركل عف كعب األحبار، حدث عنو سالـ بف عبد 

ػرىة بحركػات كجػيـ ... كعقبػة بػف(4)كقاؿ ابػف ناصػر الػديف ،اهلل بف عمر" بجػرة التجيبػي سػمع  : "بىجى
 ،كغيػػره ،ركل عنػػو يزيػػد بػػف أبػػي حبيػػب ،أبػػا بكػػر الصػػديؽ قمػػت: عقبػػة مخضػػـر شػػيد فػػتح مصػػر

 -كمقسػـ بػف بجػرة  ،كعنػو سػالـ بػف عبػد اهلل بػف عمػر ،عػف كعػب األحبػار ،كأخػكه مقسػـ بػف بجػرة
 ،لياشػػميمػكلى عبػػد اهلل بػف الحػارث بػف نكفػؿ ا ،أبػك ىاشػـ :كيقػاؿ ،أبػك القاسػػـ ،بػف نجػدةا :كيقػاؿ

تػكفي سػنة  ،كغيػرىـ ،كأـ سػممة ،كعػف عائشػة ،ركل عنػو ،لمزكمػو لػو ؛كيقاؿ لو: مكلى ابػف عبػاس
: "كينظر في قكؿ المزم: بجرة، عمى (5)كقاؿ مغك لطام ،كاهلل أعمـ" ،كأراه الذم قبمو ،إحدل كمئة

، فظػف الشػيخ فإنو ذكر مقسـ بف بجرة في كتابو ،مثاؿ شجرة، ككأنو غير جيد، كأظنو تابع األمير
أخػك عقبػة  ،أنو أراد ىذا المذككر، كليس بو؛ ألف ذاؾ مقسـ بف بجػرة بػف حارثػة بػف قتيػرة التجيبػي

 ،بف بجرة، ركل عف كعػب األحبػار، حػدث عنػو سػالـ بػف عبػد اهلل بػف عمػر، لػيس فػي كتابػو غيػره
ركايػػػة ال ،كعػػػف أـ سػػػممة ،كال فػػػي كتػػػاب مػػػف مثمػػػو مػػػف المػػػؤلفيف غيػػػره، كذكػػػر ركايتػػػو عػػػف عائشػػػة

المشػػعرة عنػػده باالتصػػاؿ، كقػػد قػػاؿ البخػػارم فػػي تاريخػػو الصػػغير: ال يعػػرؼ لمقسػػـ سػػماع مػػف أـ 
فػػػالراجح مػػا قالػػػو البخػػػارم بػػػأف ىػػػذا ىػػك الػػػراكم عػػػف ابػػػف عبػػػاس  ،كال عائشػػػة" ،كال ميمكنػػػة ،سػػممة

 اإف صح أف ىنػاؾ صػحابين  ،كالبعض قد خمط بينو كبيف اسـ الصحابي ،كيسمى مكلى ابف عباس
 ،ىك التابعي كليس الصحابي ،ألف الذم يفيـ مف كبلـ ابف ناصر الديف أنيما كاحد نفسو؛ سـاالب

: (7)قػػاؿ أبػػك حػػاتـ ،: "ثقػػة"(6)فقػػاؿ يعقػػكب بػػف سػػفياف ،كأمػػا مػػف حيػػث الجػػرح كالتعػػديؿ ،كاهلل أعمػػـ
: "صػػدكؽ (9)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،مشػػيكر" ،: "صػػدكؽ(8)كقػػاؿ الػػذىبي ،ال بػػأس بػػو" ،"صػػالح الحػػديث
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: "سػػمعت أبػػي يقػػكؿ: (2)كقػػاؿ عبػػد اهلل بػػف أحمػػد ،: "لػػيس بػػالقكم"(1)كقػػاؿ ابػػف حػػـز ،يرسػػؿ"ككػػاف 
قػاؿ اهلل أعمػـ يقكلػكف  ،فما ركل غير ىػذا :قمت ...أربعة أحاديث ،الحكـ عف مقسـ :الذم يصحح

كسػمعت ... اا مػف خمسػيف حػديثن عف بف عباس نحػكن  ،عف مقسـ ،ا ركل عنوىي كتاب أرل حجاجن 
 .ىذه األربعة التي يصححيا الحكـ سماع مف مقسـ" :ؿ شعبةقا :أبي يقكؿ

كبالمتابعػػة يرتقػػي إلػػى  ،كمقسػػـ صػػدكؽ ،ركاتػػو ثقػػات ،حسػػف لذاتػػو إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
 الصحيح لغيره. 

ك ٍبفي اٍلعىاصً (: 189) رقـ حديث كىل عىٍمري ـى -أىٍقرىأىًني رىسيكؿي المًَّو " :قىاؿى  ،رى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -صى
ٍمػػسى  ٍشػػرىةى سىػػٍجدىةن ًفػػي اٍلقيػػٍرآفً  خى ػػؿً  :ًمٍنيىػػا ،عى ثه ًفػػي اٍلميفىصَّ ػػجّْ سىػػٍجدىتىافً  ،ثىػػالى ًفػػي اٍلحى قػػاؿ اإلمػػاـ  ."كى
د": (3)النػػػككم كىاهي أىبيػػػك دىاكي ـي  ،حػػػديث عمػػػرك رى ػػػاًك سىػػػفو  ،كىاٍلحى ػػػٍذىىًب  ،ًبًإٍسػػػنىادو حى ابينىا ًلٍممى كاحػػػتج أىٍصػػػحى

ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص الٍ  ًديًث عى ٍذكيكًر ًفي اٍلًكتىابً ًبحى ًحيحه  ،مى   ".كىىيكى صى
ػػدَّثىنىا :(4)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدي  حى مَّ ٍبػػدً  ٍبػػفي  ميحى ، ٍبػػفً  الػػرًَّحيـً  عى ػػدَّثىنىا اٍلبىٍرًقػػيٍّ  أىبًػػي اٍبػػفي  حى

، ـى ٍريى نىا مى اًرثً  عىفً  يىًزيدى، ٍبفي  نىاًفعي  أىٍخبىرى ، سىػًعيدو  ٍبػفً  اٍلحى ػفٍ  اٍلعيتىًقػيٍّ ٍبػدً  عى ، ٍبػفً  المَّػوً  عى نىػٍيفو ٍبػدً  بىنًػي ًمػفٍ  مي  عى
، ؿو مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ اٍلعىاًص " ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  كيبلى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى ٍمسى  أىٍقرىأىهي  -كى  سىػٍجدىةن  عىٍشرىةى  خى

ثه  ًمٍنيىا اٍلقيٍرآًف، ًفي ًؿ، ًفي ثىالى ًفي اٍلميفىصَّ جّْ  سيكرىةً  كى  ".تىافً سىٍجدى  اٍلحى
كالػػدارقطني  ،عػف محمػد بػف يحيػي الػذىمي ،بمثمػو (5)ابػف ماجػو فػي سػػننوأخرجػو تخػريج الحػديث: 

مػف طريػؽ محمػد  ،بمثمػو (7)كالحاكـ في المستدرؾ ،ًرٍشًديفمف طريؽ محمد بف  ،بمثمو (6)في سننو
 ثبلثتيـ عف ابف أبي مريـ بو.    ،بف إسماعيؿ السممي

ػػػًبي -مصػػػغر- نىػػػٍيفو مي  ابػػػف الل عبػػػد ركاة اإلسػػػناد: عػػػده يعقػػػكب بػػػف سػػػفياف  :المصػػػرم اليىٍحصي
: (10)كقػاؿ الػذىبي ،سػفياف" ابػف يعقػكب : "كثقػو(9)قػاؿ ابػف حجػر ،فػي ثقػات أىػؿ مصػر (8)الفسكم
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كسػػكت كلػػـ  ،نقػػؿ ابػػف حجػػر تكثيػػؽ الفسػػكم لػػو ،: عبػػد اهلل بػػف منػػيف ثقػػةقػػاؿ الباحػػث"مجيػػكؿ". 
 كابف حجر.  ،كالذىبي إف جيمو فقد عرفو الفسكم ،فيذا بمثابة اإلقرار منو عمى ذلؾ ،يعترض
 : "خػػرج(2)كقػػاؿ مغػػك لطػػام ،: "مقبػػكؿ"(1)قػػاؿ ابػػف حجػػر المصػػرم: ،العيتىًقػػي سػػعيد بػػف الحػػارث
 حديثػو، بقبػكؿ المشػعر حديثػو سػككتو عف اإلشبيمي محمد أبك كسكت ،صحيحو في حديثو الحاكـ
 لػػػو تعػػػرؼ ال : "رجػػػؿ(4)اؿ ابػػػف القطػػػافكقػػػ ،يعػػػرؼ" ال : "مصػػػرم(3)كقػػػاؿ الػػػذىبي ،عنػػػده" لصػػػحتو

 حاؿ". الحارث بف سعيد مقبكؿ كما قاؿ ابف حجر. 
 فاإلسناد ضعيؼ.  ،الحارث بف سعيد مقبكؿ كلـ يتابع ،ركاتو ثقات إسناد الحديث درجة الحديث:

ٍيرىةى (: 190) رقـ حديث كىل أىبيك ىيرى مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى" -صى ـى عى مَّ أيبىيّْ كىٍعبو كىىيكى  سى
ـٍ ييًجٍبوي  مّْي فىمى رىؼى إلىى النًَّبيّْ  ،ييصى ةى كىاٍنصى الى فَّؼى الصَّ ـى -فىخى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىعىػؾى  :فىقىػاؿى  .-صى ػا مى مى

ػػمّْي :قىػػاؿى  .أىٍف تيًجيبىًنػػي ػػا أيكًحػػيى إ :قىػػاؿى  .يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو كيٍنػػت أيصى ـٍ تىًجػػٍد ًفيمى اٍسػػتىًجيبيكا ًلمَّػػًو )لىػػيَّ أىفىمىػػ
ـٍ  ػػاكي ًلمرَّسيػػكًؿ إذىا دىعى ػػكدي  ،بىمىػػى يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػوً  :قىػػاؿى  (.كى ػػًديثي ": (5)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."ًلى أىعي  أىًبػػي حى

ٍيرىةى  ةً  ًفي ىيرى كىاهي  ،أيبىػيّْ  ًقصَّ زىادى  ىينىػا ًبمىٍفًظػوً  التٍّْرًمػًذمُّ  رى مىٍيػوً  كى : ،عى قىػاؿى ػًديثه  كى سىػفه  حى . حى ػًحيحه كىاهي  صى رى  كى
ا النَّسىاًئيُّ  ٍعنىاهي  أىٍيضن كىاهي  ،ًبمى رى اًرمُّ  كى ًحيًحوً  ًفي اٍلبيخى ًحيحه  .... سعيد أبى عف ،صى   ."صى

دَّثىنىا :(6)الترمذم : قاؿ اإلماـنص الحديث دَّثىنىا: قىاؿى  ،قيتىٍيبىةي  حى ٍبدي  حى ، ٍبػفي  العىًزيزً  عى مَّػدو ػفٍ  ميحى ءً  عى  العىػبلى
ٍبػػدً  ٍبػفً  ػػفٍ  الػرٍَّحمىًف، عى ػػفٍ  أىًبيػًو، عى ٍيػػرىةى، أىبًػي عى ػمَّى- المَّػػوً  رىسيػكؿى  أىفَّ  ىيرى مىٍيػوً  المَّػػوي  صى ػػمَّـى  عى سى ػرىجى  -كى مىػػى خى  عى
، ٍبفً  أيبىيٍّ  مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  كىٍعبو مىٍيػوً  المَّػوي  صى ػمَّـى  عى سى ػمٍّي، كىىيػكى  "أيبىػيُّ  يىػا": -كى  لىػـٍ كى  أيبىػيٌّ  فىالتىفىػتى  ييصى

ػػمَّى ييًجٍبػػوي، ، أيبىػػيٌّ  كىصى فَّػػؼى َـّ  فىخى ػػرىؼى  ثيػػ ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿً  ًإلىػػى اٍنصى مىٍيػػوً  المَّػػوي  صى ػػمَّـى  عى سى ـي : فىقىػػاؿى  ،-كى  السَّػػبلى
مىٍيؾى  مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا عى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مىٍيؾى ": -كى ـي، كىعى ػ السَّالى نىعىػؾى  امى  أيبىػيُّ  يىػا مى
ٍكتيؾى  ًإذٍ  تيًجيبىًني أىفٍ  ًة، ًفي كيٍنتي  ًإنٍّي المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  "دىعى  ًإلىػيَّ  أيكًحي ًفيمىا تىًجدٍ  أىفىمىـٍ : "قىػاؿى  الصَّبلى
ًلمرَّسيكؿً  ًلمَّوً  اٍستىًجيبيكا} أىفٍ  ـٍ  ًإذىا كى ػاكي ػا دىعى ـٍ  ًلمى  شىػاءى  ًإفٍ  أىعيػكدي  كىالى  ،بىمىػى: قىػاؿى [ "24: األنفػاؿ] {ييٍحًيػيكي

مّْمىؾى  أىفٍ  تيًحبُّ ": قىػاؿى  المَّوي، بيػكرً  ًفػي كىًلى  ،اإًلٍنًجيػؿ ًفػي كىًلى  ،التٍَّكرىاةً  ًفي يىٍنًزؿٍ  لىـٍ  سيكرىةن  أيعى  ًفػي كىًلى  ،الزَّ
مىٍيوً  المَّوي  مَّىصى - المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا نىعىـٍ : قىاؿى  "؟ًمٍثمييىا ،الفيٍرقىافً  مَّـى  عى سى  ًفي تىٍقرىأي  كىٍيؼى ": -كى
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ةً  الى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  فىقىاؿى  القيٍرآًف، أيَـّ  فىقىرىأى : قىاؿى  "؟الصَّ مىٍيػوً  المَّػوي  صى ػمَّـى  عى سى ػا ًبيىػًدهً  نىٍفًسػي كىالَّػًذم": -كى  مى
ٍنًجيػػؿً  ًفػػي كىًلى  ،التَّػػٍكرىاةً  ًفػػي أيٍنًزلىػػتٍ  بيػػكرً  ًفػػي كىًلى  ،اإلًٍ نَّيىػػا ًمٍثمييىػػا، ،الفيٍرقىػػافً  ًفػػي كىًلى  ،الزَّ  ًمػػفى  سىػػٍبعه  كىاً 
ثىاًني ـي  كىالقيٍرآفي  المى  ".أيٍعًطيتيوي  الًَّذم اٍلعىًظي

كابػف خزيمػة فػي  ،مف طريػؽ عبػد الػرحمف بػف إبػراىيـ ،(1)أحمد في مسندهأخرجو تخريج الحديث: 
ٍكح بف القاسـ ،بمثمو (2)صحيحو عف  ،عف العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب كبلىما ،مف طريؽ رى

مػف  ،مختصػران  (4)كالبخػارم فػي صػحيحو ،مف طريػؽ األعػرج ،بمثمو (3)أبيو. كالحاكـ في المستدرؾ
 المقبرم( عف أبي ىريرة بو.   ،األعرج ،ثبلثتيـ )عبد الرحمف ،طريؽ سعيد المقبرم

رًَّقيركاة اإلسناد:    : ثقة.(5)العالء بف عبد الرحمف اٍلحي
منكر الحديث عف عبد اهلل  ،صحيح الكتاب ،ثقة :(6)بف عبيد الدراكردمعبد العزيز بف محمد 

 كحديثو ىذا عف العبلء بف عبد الرحمف.               ،العمرم
  ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

كىل ميعىٍيًقيػػػبه (: 191) رقـ حديث مىٍيػػػًو كى -أىفَّ النَّبًػػػيَّ  ،رى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ػػػمَّـى صى  كىأىٍنػػػتى  تىٍمسىػػػحٍ  ًلى " :قىػػػاؿى  -سى
ػػمّْي، ، بيػػدَّ  ًلى  كيٍنػػتى  فىػػًإفٍ  تيصى ػػى تىٍسػػًكيىةى  فىكىاًحػػدىةه  فىػػاًعالن ػػًديثي  ىىػػذىا": (7)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."اٍلحىصى  اٍلحى
ػػػًحيحه  كىاهي  ،صى د أىبيػػػك رى مىػػػى ًبًإٍسػػػنىادو  ،ًبمىٍفًظػػػوً  دىاكي ػػػٍرطً  عى ػػػاًرمّْ  شى ميٍسػػػًمـو  اٍلبيخى كى  ،كى رى ـه كى ميٍسػػػًم ػػػاًرمُّ كى اهي اٍلبيخى
ٍعنىاهي  لىٍفظيييمىا ،ًبمى ـى -عىٍف ميعىٍيًقيبو إفَّ النًَّبيَّ  :كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًؿ ييسىػكّْم التُّػرىابى  -صى قىاؿى ًفي الرَّجي

دي  ٍيثي يىٍسجي   "....حى
دَّثىنىا :(8)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ـي  حى ،ًإٍبرىاىً  ٍبفي  ميٍسًم ـى دَّثىنىا ي ػفٍ  ًىشىاـه، حى ػفٍ  يىٍحيىػى، عى  أىبًػي عى

مىمىةى، ميعىٍيًقيبو  عىفٍ  سى
 بمثمو.  (9)

                                                

 .200/9345/ 15( مسند أحمد: (1
 .37/861/ 2( صحيح ابف خزيمة: (2
 .745/2051/ 1( مستدرؾ الحاكـ: (3
 .81/4704/ 6( صحيح البخارم: (4
 (: 25حديث رقـ ) ر ( انظ(5
 (: 9حديث رقـ ) ر ( انظ(6
 . 4/98( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 249/946/ 1سنف أبي داكد: ( (8
ف مياجرة الحبشة، حميؼ بني سػعيد بػف العػاص، أسػمـ ( الصحابي الجميؿ: ميعىٍيًقيب ابف أبي فاطمة الدكسي، م(9

 -صمى اهلل عميو كسػمـ-قديمنا بمكة، كىاجر منيا إلى أرض الحبشة اليجرة الثانية، كأقاـ بيا حتى قدـ عمى النبي 
  افػػػػ، كاستعممو أبك بكر كعمر عمى بيت الماؿ، كك-صمى اهلل عميو كسمـ-بالمدينة، ككاف عمى خاتـ رسكؿ اهلل 
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كمسػػمـ فػػي  ،مػػف طريػػؽ شػػيباف التميمػػي ،بنحػػكه (1)البخػػارم فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 كبلىما عف ابف أبي كثير بو.   ،عف ىشاـ الدٍَّستىكىاًئي ،مف طريؽ ككيع ،بمثمو (2)صحيحو

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث الحديث: درجة
ًحيحي عىٍف النًَّبيّْ ": (3)قاؿ اإلماـ النككمحديث:  ـى -الصَّ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى " أىنَّوي كىافى ييًشيري ًفي  -صى
ًة" الى ٍيريىيمىا .الصَّ اًبره كىأىنىسه كىغى كىاهي جى  ".رى
ػػدَّ  :(4)أحمػػد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث(: 192) رقـ حديث ٍبػػدي  ثىنىاحى زَّاًؽ، عى ػػدَّثىنىا الػػرَّ ، حى ػػره ٍعمى ػػفٍ  مى  عى

، ، عىفٍ  الز ٍىًرمٍّ مَّى- النًَّبيَّ  أىفَّ " أىنىسو مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى ةً  ًفي ييًشيري  كىافى  -كى الى  . "الصَّ
 ،كمحمػد بػف رافػع ،مػف طريػؽ أحمػد المػركزم ،بمثمػو (5)أبك داكد في سػننوأخرجو تخريج الحديث: 

 ثبلثتيـ عف عبد الرزاؽ بو.    ،مف طريؽ ابف معيف ،بمثمو (6)ف في صحيحوكابف حبا
ق( 200زاؽ الصنعاني عمي فتغير سػنة )كعبد الر  ،ركاتو ثقات ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

 . (7)كأحمد ىك أعمـ الناس بتغيره الذم أصابو
دَّثىنىا :(8)مسمـ : قاؿ اإلماـنص الحديث(: 193) رقـ حديث ، ٍبػفي  قيتىٍيبىةي  حى ػًعيدو ػدَّثىنىا سى ، حى ػدَّثىنىا ح لىٍيػثه ػدي  كىحى مَّ  ميحى
، ٍبفي  نىا ريٍمحو ، أىٍخبىرى بىٍيًر، أىًبي عىفٍ  المٍَّيثي ، عىفٍ  الز  اًبرو ػمَّى- اهللً  رىسيكؿي  اٍشتىكىى: قىاؿى  جى مىٍيػوً  اهللي  صى ـى  عى ػمَّ سى ػمٍَّينىا -كى  فىصى

ػا، فىرىآنىػا ًإلىٍينىا فىاٍلتىفىتى  تىٍكًبيرىهي، النَّاسى  عي ييٍسمً  بىٍكرو  كىأىبيك قىاًعده، كىىيكى  كىرىاءىهي  ػارى  ًقيىامن ػمٍَّينىا ،فىقىعىػٍدنىا ًإلىٍينىػا فىأىشى ًتوً  فىصى ػبلى  ًبصى
ـى  فىمىمَّا قيعيكدنا مَّ كـً  فىاًرسى  ًفٍعؿى  لىتىٍفعىميكفى  آًنفنا ًكٍدتيـٍ  ًإفٍ ": قىاؿى  ،سى مىى يىقيكميكفى  كىالرُّ ، عى ـٍ  تىٍفعىميػكا فىػالى  قيعيػكده  كىىيػـٍ  ميميكًكًي
ـٍ  اٍئتىمُّكا مَّى ًإفٍ  ًبأىًئمًَّتكي مُّكا قىاًئمنا صى فٍ  ًقيىامنا فىصى اً  مَّى كى مُّكا قىاًعدنا صى  ". قيعيكدنا فىصى

 (10)كالنسػائي فػي سػننو ،مػف طريػؽ أبػي سػفياف بػف نػافع ،بمثمػو (9)أبك داكد في سػننوأخرجو تخريج الحديث: 

                                                                                                                                       

نزؿ بػو داء الجػذاـ، فعػكلج منػو بػأمر عمػر بػف الخطػاب بالحنظػؿ، فتكقػؼ أمػره، كتػكفي آخػر خبلفػة عثمػاف.  قد 
/ 5، معرفػػػة الصػػحابة ألبػػي نعػػػيـ: 1478/ 4كقيػػؿ: تػػكفي سػػنة أربعػػػيف آخػػر خبلفػػة عمػػػي. )انظػػر: االسػػتيعاب: 

2589  .) 
 .64/1207/ 2( صحيح البخارم: (1
 . 387/546/ 1( صحيح مسمـ: (2
 . 4/104المجمكع شرح الميذب: ( (3
 .398/12407/ 19مسند أحمد: ( (4
 .248/943/ 1( سنف أبي داكد: (5
 .42/2264/ 6( صحيح ابف حباف: (6
 (: 9حديث رقـ ) ر ( انظ(7
 . 309/413/ 1صحيح مسمـ: ( (8
 .164/602/ 1( سنف أبي داكد: (9

 .9/1200/ 3لنسائي: ( سنف ا(10
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ثبلثػتيـ عػف جػابر  ،مف طريؽ سالـ بػف أبػي الجعػد ،بنحكه (1)كأحمد في مسنده ،رمف طريؽ أبي الزبي ،بمثمو
 بو. 

 عنو.    ،مدلس احتمؿ األئمة تدليسو إذا ركاه الميث بف سعد: (2)أبك الزبير المكيركاة اإلسناد: 
ػػٍدًرم  (: 194) رقـ حديث ػػًعيدو اٍلخي كىل أىبيػػك سى ػػمَّـى -أىفَّ النَّبًػػيَّ  ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  شىػػؾَّ  ذىاإ" :ؿقػػا -صى
ـٍ  ديكي ًتوً  ًفي أىحى الى ٍليىٍبفً  الشَّؾَّ  ؽً مً يي مٍ فى  ،صى مىى كى ـي مى التى  فى قى يٍ تى ا اسٍ ذى إً فى  ،فً يً قً يى الٍ  عى  تٍ انى كى  فٍ إفى  فً يٍ تى دى جٍ سى  دى جى سى  ا

ػاقً نى  تٍ انىػكى  فٍ ا ً ك  افً تى دى جٍ كالسَّػ ،ولىػ ةن مىػافً نى  ةي عىػكٍ الرَّ  تٍ انى ة كى امَّ و تى تي الى صى  ػمى تى  ةي عىػكٍ لرَّ ا تٍ انىػكى  ةن صى ػا لً امن  وً تً الى صى
كىاهي ": (3)قاؿ اإلماـ النككم ."افطى يٍ الشَّ  ؼى نٍ أى  افً مى غً رٍ تي  افً تى دى جٍ السَّ كى  ... رى ًحيحه ـه  صى   ."ميٍسًم

ػدَّثىًني :(4)مسمـ : قاؿ اإلماـنص الحديث ػدي  حى مَّ ػدى  ٍبػفي  ميحى ، أىًبػي ٍبػفً  أىٍحمى مىػؼو ػدَّثىنىا خى  حى
دى، ٍبفي  ميكسىى دَّ  دىاكي مىٍيمىافي  ثىنىاحى ، ٍبفي  سي ؿو ٍيدً  عىفٍ  ًببلى ، ٍبفً  زى ـى ػفٍ  أىٍسمى ، ٍبػفً  عىطىػاءً  عى ػارو  يىسى
ػػفٍ  ػػًعيدو  أىًبػػي عى ، سى ػػٍدًرمٍّ سيػػكؿي  قىػػاؿى : قىػػاؿى  اٍلخي ػػمَّى- اهللً  رى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػؾَّ  ذىا"إ: -كى  شى

ـٍ  ديكي ًتًو، ًفي أىحى الى ػـٍ  يىٍدرً  فىمىـٍ  صى ػمَّى كى ثنػا صى ٍليىػٍبفً  الشَّػؾَّ  فىٍميىٍطػرىحً  أىٍربىعنػا، أىـٍ  ثىالى مىػى كى  عى
، مىا دي  ثيَـّ  اٍستىٍيقىفى ، أىفٍ  قىٍبػؿى  سىٍجدىتىٍيفً  يىٍسجي ـى ػمّْ ػمَّى كىػافى  فىػًإفٍ  ييسى ٍمسنػا صى  لىػوي  شىػفىٍعفى  خى

تىوي، الى فٍ  صى مَّى كىافى  كىاً  امنا صى ا كىانىتىا ًَلىٍربىعو  ًإٍتمى  ".ًلمشٍَّيطىافً  تىٍرًغيمن
 (6)كالترمػذم فػي سػننو ،بزيػادة ألفػاظ (5)أبػك داكد فػي سػننوأخرجػو ريج الحديث: تخ

مػػف طريػػؽ  ،بمثمػػو (7)كالنسػػائي فػػي سػػننو ،مػػف طريػػؽ عيػػاض بػػف ىػػبلؿ ،مختصػػران 
عطػػاء(  ،كبلىمػػا )عيػاض ،عػف عطػػاء بػف يسػار ،عػػف زيػد بػف أسػػمـ ،ابػف عجػبلف

 عف أبي سعيد. 
ػٍكؼو (: 195) رقـ حديث ًف ٍبػًف عى ٍبًد الػرٍَّحمى سيػكؿى المَّػًو قىػا ،عىٍف عى ػًمٍعتي رى ػمَّى -ؿى سى صى

مىٍيػػًو كسػػمـ ػػيىا ًإذىا" :يقػػكؿ -المَّػػوي عى ـٍ  سى ػػديكي ًتوً  ًفػػي أىحى ػػالى ػػمَّى كىاًحػػدىةن  يىػػٍدرً  فىمىػػـٍ  صى  أىكٍ  صى
مىى فىٍميىٍبفً  ،ًثٍنتىٍيفً  ػمَّى ًثٍنتىٍيفً  يىٍدرً  لىـٍ  فىًإفٍ  كىاًحدىةو، عى ثنػا أىكٍ  صى مىػى فىٍميىػٍبفً  ،ثىالى  ًف،ًثٍنتىػيٍ  عى
ثنػا يىػٍدرً  لىـٍ  فىًإفٍ  ػمَّى ثىالى مىػى فىٍميىػٍبفً  ،أىٍربىعنػا أىكٍ  صى ، عى ثو دٍ  ثىػالى ٍليىٍسػجي ػٍجدىتىٍيفً  كى  أىفٍ  قىٍبػؿى  سى
ـى  مّْ كىاهي التٍّْرًمًذمُّ صحيح ": (8)قاؿ اإلماـ النككم ."ييسى  ."رى

                                                

 .403/15251/ 23( مسند أحمد: (1
 . 110كجامع التحصيؿ:  (،64سبقت ترجمتو انظر حديث رقـ: ) ((2
 . 4/106( المجمكع شرح الميذب: (3
 .400/571/ 1صحيح مسمـ: ( (4
 .270/1029/ 1( سنف أبي داكد: (5
 .243/396/ 2( سنف الترمذم: (6
 .27/1238/ 3( سنف النسائي: (7
 . 4/107( المجمكع شرح الميذب: (8



 

 

318 

ػدَّثىنىا :(1)الترمػذم : قػاؿ اإلمػاـنص الحديث ػدي  حى مَّ ػدَّثىنىا: اؿى قىػ ،بىشَّػارو  ٍبػفي  ميحى ػدي  حى مَّ  ميحى
اًلدً  ٍبفي  ٍثمىةى  اٍبفي  خى دَّثىنىا: قىاؿى  ،عى ـي  حى ، ٍبػفي  ًإٍبرىاًىي ػٍعدو ػدَّثىًني: قىػاؿى  سى ػدي  حى مَّ ، ٍبػفي  ميحى اؽى  ًإٍسػحى
، عىفٍ  كؿو ، عىفٍ  مىٍكحي ٍيبو ، اٍبفً  عىفٍ  كيرى بَّاسو ٍبدً  عىفٍ  عى  عىٍكؼو بمثمو.   ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى

مػف  ،بمثمػو (3)كأبك يعمى المكصمي ،(2)ابف ماجو في سننورجو أختخريج الحديث: 
كالطبرانػػػػي فػػػػي  ،-كعنػػػػد أبػػػػي يعمػػػػى قػػػػاؿ: حػػػػدثني مكحػػػػكؿ-طريػػػػؽ ابػػػػف إسػػػػحاؽ 

عػف كريػب. كالبػزار  ،كبلىمػا عػف مكحػكؿ ،ثابػت بػف ثكبػاف مػف طريػؽ ،مختصران  (4)األكسط
كعبيػد اهلل( عػػف  ،مػا )كريػبكبلى ،مػف طريػؽ عبيػد اهلل بػػف عبػد اهلل بػف عتبػة ،بنحػكه (5)فػي مسػنده

 ابف عباس بو.  
كلػـ يػذكر أحػد  ،كبعػض التػابعيف ،مرسؿ عف بعض الصحابة ثقة ،مكحكؿ الشاميركاة اإلسناد: 

 . (6)كىك االتصاؿ ،فيبقى األمر عمى أصمو ،مف النقاد أنو أرسؿ عف كريب
 . (7)كقد صرح بالسماع ،مدلس ،صدكؽ حسف الحديث ،القرشي محمد بف إسحاؽ بف يسار

: "ال بػػأس (9)كقػػاؿ أبػػك زرعػػة ،: "ثقػػة"(8)قػػاؿ البييقػػي ،البصػػرم الحنفػي عثمػػة بػػف خالػػد بػػف محمػػد
: (12)كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ ،صػػػدكؽ"": (11)كقػػػاؿ الػػػذىبي ،: "مػػػا أرل بحديثػػػو بأسػػػان"(10)كقػػػاؿ أحمػػػد ،بػػػو"

 : "صػػدكؽ(14)كقػاؿ ابػػف حجػػر ،كقػػاؿ: "يغػػرب" ،فػػي الثقػات (13)كذكػػره ابػف حبػػاف ،"صػالح الحػػديث"
 محمد بف خالد بف عثمة صدكؽ.  قاؿ الباحث: ،يخطئ"

                                                

 .244/398/ 2( سنف الترمذم: (1
 .381/1209/ 1( سنف ابف ماجو: (2
 .152/839/ 2( مسند أبي يعمى المكصمي: (3
 .76/6900/ 7( المعجـ األكسط: (4
 .211/997/ 3( مسند البزار: (5
 .285جامع التحصيؿ: ، ك (: 86حديث رقـ ) سبقت ترجمتو، انظر ( (6
 (: 20حديث رقـ ) انظر ( (7
 .23( القراءة خمؼ اإلماـ، لمبييقي: (8
 .243/ 7( الجرح كالتعديؿ: (9

 ( المصدر السابؽ نفسو.(10
 .167/ 2( الكاشؼ: (11
 .243/ 7( الجرح كالتعديؿ: (12
 .55/ 9ابف حباف: ( ثقات (13
 .476( تقريب التيذيب: (14
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ابػػػف إسػػػحاؽ صػػػدكؽ مػػػدلس صػػػرح  ،ركاتػػػو ثقػػػات ،حسػػػف لذاتػػػو إسػػػناد الحػػػديث درجػػػة الحػػػديث:
 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.  ،كابف عثمة صدكؽ ،بالسماع
بَّاسو (: 196) رقـ حديث ٍف اٍبًف عى مىٍيػًو -قىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو  :قىاؿى  ،عى ػمَّى المَّػوي عى ػمَّـى صى سى ػفٍ " :-كى  سىػًمعى  مى

ػا: قىػاليكا "،عيػٍذره  اتّْبىاًعػًو، ًمػفى  يىٍمنىٍعػوي  فىمىـٍ  اٍلمينىاًدمى  مى ؟ كى ػٍكؼه ": قىػاؿى  اٍلعيػٍذري ، أىكٍ  خى  ًمٍنػوي  تيٍقبىػؿٍ  لىػـٍ  مىػرىضه
ةي  الى ػمَّى الًَّتػي الصَّ ػًحيحه ": (1)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".صى بَّػاسو صى ػًديثي اٍبػًف عى كىاهي أىبيػك دى  ،حى درى ٍيػريهي  ،اكي  ،كىغى

ًعيؼه ميدىلّْسه  ؿه ضى ًفي إٍسنىاًدًه رىجي د ،كى عٍّْفوي أىبيك دىاكي ـٍ ييضى لى   ".  كى
ػػدَّثىنىا :(2)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػةي، حى ، حى ًريػػره ػػفٍ  جى ، أىبًػػي عى نىػػابو ػػفٍ  جى  ٍغػػرىاءى مى  عى

، ، ٍبفً  عىًدمٍّ  عىفٍ  اٍلعىٍبًدمٍّ ، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  ثىاًبتو بىٍيرو بَّاسو بمثمو.  اٍبفً  عىفً  جي   عى
عمػػػى كجيػػػيف: األكؿ: مػػػف طريػػػؽ ابػػػف عبػػػاس  ،ركم ىػػػذا الحػػػديث عػػػف شػػػعبةتخػػػريج الحػػػديث: 

 كالثاني: مف طريؽ ابف عباس مكقكفان عميو.  ،مرفكعان 
 ،بنحػػكه (4)كالحػػاكـ فػػي المسػػتدرؾ ،مػػف طريػػؽ ىشػػيـ ،بنحػػكه (3)ابػػف ماجػػوأخرجػػو كاألكؿ:  

مػف طريػؽ  ،بنحػكه (5)كالبييقي فػي الكبػرل ،كمف طريؽ داكد بف الحكـ ،مف طريؽ سعيد بف عامر
 ،مػػػف طريػػػؽ ًمٍغػػػراء العبػػػدم ،بمثمػػػو (6)كالطبرانػػػي فػػػي األكسػػػط ،أربعػػػتيـ عػػػف شػػػعبة ،قيػػػرىاد أىبيػػػك نيػػػكحو 
 بو.  عف ابف عباسو  ،عف سعيد بف جبير ،مغراء( عف عدم بف ثابت ،كبلىما )شعبة

عػف حبيػب بػف  ،عػف شػعبة ،مػف طريػؽ سػميماف بػف حػرب ،بنحػكه (7)ي في المعرفػةكالبييق 
 عف ابف عباس مرفكعان.  ،عف سعيد بف جبير ،أبي ثابت
 (9)كالبييقػػي فػػي الكبػػرل ،عػػف ككيػػع ،بمثمػػو (8)كالثػػاني: أخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو 

ٍكضػي ،بمثمو عػف عػدم  ،شػعبة ثبلثػتيـ عػف ،كسػميماف بػف حػرب ،مف طريؽ حفػص بػف عمػر الحى
عف حبيب بف  ،عف شعبة ،مف طريؽ سميماف بف حرب ،بمثمو (10)كالطبراني في الكبير ،بف ثابت
 مكقكفان.  عف ابف عباسو  ،حبيب( عف ابف جبير ،كبلىما )عدم ،أبي ثابت

                                                

 . 4/191( المجمكع شرح الميذب: (1
 .151/551/ 1( سنف أبي داكد: (2
 .260/793/ 1( سنف ابف ماجو: (3
 .895، 373/894/ 1( مستدرؾ الحاكـ: (4
 .80/4940/ 3( السنف الكبرل لمبييقي: (5
 . 314/4303/ 4( المعجـ األكسط: (6
 .105/5610/ 4كاآلثار: ( معرفة السنف (7
 . 303/3464/ 1( مصنؼ ابف أبي شيبة: (8
 .248/5585/ 3( السنف الكبرل لمبييقي: (9

 .18/12344/ 12( المعجـ الكبير لمطبراني: (10
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ٍغػػرىاءي  ػػاًرؽ أبػػك ،العبػػدم ركاة اإلسػػناد: مى كنقػػؿ عنػػو أبػػك  ،فػػي ثقاتػػو (1)ذكػػره العجمػػي ،الكػػكفي اٍلميخى
: (4)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،الثقػػات (3)كذكػػره ابػػف حبػػاف فػػي ،"بػػو بػػأس أنػػو قػػاؿ: "ال (2)لعػػرب القيراكنػػيا

 صدكؽ.  قاؿ الباحث:حديثو"  لو يترؾ ما فيو يثبت : "لـ(5)كقاؿ ابف القطاف ،"مقبكؿ"
كقػد اختمػؼ فيػو بػػيف  ،ضػعيؼ (6)ضػعيؼ؛ كػكف أبػك جنػاب الكمبػيإسػناد الحػديث  درجػة الحػديث:
كركاه آخػركف عنػو مػف  ،فقد ركاه جماعػة عػف شػعبة مػف طريػؽ ابػف عبػاس مرفكعػان  ،الرفع كالكقؼ

 كىػك ،شػعبة أصػحاب كأكثػر غنػدر أكقفػو قػد حديث : "ىذا(7)قاؿ الحاكـ ،طريؽ ابف عباس مكقكفان 
 فيػو فػالقكؿ ،كصػبله فػإذا ثقتػاف، نػكح أبػك كقػراد ،كىشػيـ يخرجػاه، كلػـ الشػيخيف شرط عمى صحيح
 عػػف ،بشػػير بػػف ىشػػيـ : "ركاه(8)كقػػاؿ البييقػي ،شػػكاىد" ثابػػت بػػف عػدم عػػف هسػػند فػػي كلػػو ،قكليمػا
 بػػف عػػدم عػػف ،العبػػدم مغػػراء كركاه عبػػاس، ابػػف عمػػى مكقكفنػػا سػػعيد عػػف ،الجماعػػة كركاه ،شػػعبة
قػاؿ أعمػـ".  كاهلل أصح، كالمكقكؼ كمكقكفنا، مسندنا ،األشعرم مكسى أبي عف كركم مرفكعنا، ثابت

كأما مف رفعػو عنػو فػبل يخمػكا  ،الركاة الذيف كقفكه عف شعبة لكجدناىـ أئمةفمك نظرنا إلى  الباحث:
كمػا فػي مصػنؼ -خاصػةن أنػو ركم بإسػناد ركاتػو ثقػات  ،بعضيـ مف كبلـ فمذلؾ الراجح المكقػكؼ

 . (9)كلو شاىد صحيح مف حديث أبي مكسى األشعرم بمثمو مرفكعان  ،-ابف أبي شيبة
ػػرى (: 197) رقـ حديث كىل اٍبػػفي عيمى ػػمَّـى -رىسيػػكؿي المَّػػًو قىػػاؿى  :قىػػاؿى  ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ًلى تىٍمنىعيػػكا " :-صى

ـٍ اٍلمىسىػاًجدى  ٍيػره لىييػفَّ  ،ًنسىػاءىكي بيييػكتيييفَّ خى ػًحيحه ": (10)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."كى د ،صى كىاهي أىبيػك دىاكي  ًبمىٍفًظػػوً  رى
ًحيحه  ًبًإٍسنىادو  ،ىىذىا مىى صى اًرمّْ  شىٍرط عى  ". اٍلبيخى

دَّثىنىا :(11)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث دَّثىنىا شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  عيٍثمىافي  حى ، ٍبفي  يىًزيدي  حى كفى نىا ىىاري  أىٍخبىرى
ـي  ، ٍبفي  اٍلعىكَّا ٍكشىبو دَّثىًني حى ًبيبي  حى ، أىًبي ٍبفي  حى  عيمىرى بمثمو.   اٍبفً  عىفً  ثىاًبتو

                                                

 . 436( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الباز: (1
 .315/ 11( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (2
 .464/ 5( ثقات ابف حباف: (3
 .542لتيذيب: ( تقريب ا(4
 .96/ 3بياف الكىـ كاإليياـ: ( (5
 . 589( انظر: تقريب التيذيب: (6
 .372/ 1( مستدرؾ الحاكـ: (7
 .80/ 3( السنف الكبرل لمبييقي: (8
 .303/3463/ 1( مصنؼ ابف أبي شيبة: (9

 . 4/197( المجمكع شرح الميذب: (10
 .155/567/ 1سنف أبي داكد: ( (11
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ٍيره لىييفَّ بييي دكف " (1)البخارم في صحيحوأخرجو تخريج الحديث:  مف طريؽ سالـ بف عبد  ،"كتيييفَّ خى
ػاءى اهلًل مىسىػاًجدى اهللً بمفػػظ: " (2)كمسػمـ فػي صػحيحو ،اهلل كبلىمػا عػػف  ،مػػف طريػؽ نػافع ،"الى تىٍمنىعيػكا ًإمى

 ابف عمر بو. 
  ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

ػػرى (: 198) رقـ حديث ػػٍف اٍبػػفي عيمى ػػمَّى-أىفَّ النَّبًػػيَّ  ،عى ػػمَّـى  صى سى مىٍيػػًو كى ةن فىقىػػرىأى ًفييىػػا " -المَّػػوي عى ػػالى ػػمَّى صى صى
مىٍيػػوً  ػػرىؼى قىػػاؿى ًَلىًبػػي ،فىميػػبّْسى عى ػػا اٍنصى ػػمٍَّيتى مىعىنىػػا :فىمىمَّ نىعىػػؾى  :قىػػاؿى  ،نىعىػػـٍ  :قىػػاؿى  ؟أىصى ػػا مى قػػاؿ اإلمػػاـ  ."فىمى

ًحيحو ": (3)النككم د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي حَّ  ،رى ًحيحه  ،ةً كىاًمًؿ الصّْ ًديثه صى  ."كىىيكى حى
دَّثىنىا :(4)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث مَّدو  ٍبفي  يىًزيدي  حى ، ميحى ٍشػًقي  ػدَّثىنىا الدٍّمى ـي  حى ، ٍبػفي  ًىشىػا اًعيؿى  ًإٍسػمى

دَّثىنىا مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى نىا شيعىٍيبو ٍبدي  أىٍخبىرى ءً  ٍبفي  المَّوً  عى ، ٍبفً  اٍلعىبلى ٍبرو ٍبدً  ٍبفً  سىاًلـً  عىفٍ  زى ػفٍ  المَّػًو، عى ٍبػدً  عى  المَّػوً  عى
 عيمىرى بمثمو.  ٍبفً 

كأبػك نعػيـ  ،مػف طريػؽ ىشػاـ بػف عمػار ،بمثمػو (5)ابػف حبػاف فػي صػحيحوأخرجػو تخريج الحديث: 
كبلىمػػػا عػػػف محمػػػد بػػػف  ،مػػػف طريػػػؽ ىشػػػاـ بػػػف إسػػػماعيؿ العطػػػار ،بمثمػػػو (6)فػػػي معرفػػػة الصػػػحابة

 شعيب بو. 
 ركاتو ثقات.  ،حيح لذاتوص إسناد الحديث درجة الحديث:

ٍف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو (: 199) رقـ حديث ػمَّـى -كىػافى رىسيػكؿي المَّػًو  :قىاؿى  ،عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى مَّػؿي  -صى يىتىخى
نىاًكبىنىا ،الصَّؼَّ ًمٍف نىاًحيىةو إلىى نىاًحيىةو  مى نىا كى ديكرى يىقيكؿي  ،يىٍمسىحي صي ـٍ ًلى تىٍختىًمفيكا فىتىٍختىًمؼى قيميكبي " :كى كىافى  ،"كي كى

ؿً " :يىقيػػكؿي  ػػؼّْ اٍَلىكَّ مىػػى الصَّ ػػمُّكفى عى ًئكىتىػػوي ييصى مىالى ػػًديثي اٍلبىػػرىاًء ": (7)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم. "إفَّ المَّػػوى كى حى كى
ًحيحه  د ،صى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحو  رى   ".ًبًإٍسنىادو صى

دَّثىنىا :(8)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ،السَّػرً  ٍبفي  ىىنَّادي  حى اًصػـً  مٍّ ػكَّاسو  ٍبػفي  كىأىبيكعى ، جى نىًفػي  ػفٍ  اٍلحى  عى
ًص، أىبًػػي ػػفٍ  اأٍلىٍحػػكى ، عى ػػكرو ػػفٍ  مىٍنصي ػػةى  عى ، طىٍمحى ػػفٍ  اٍليىػػاًميٍّ ٍبػػدً  عى ةى، ٍبػػفً  الػػرٍَّحمىفً  عى ػػفً  عىٍكسىػػجى  ٍبػػفً  اٍلبىػػرىاءً  عى

، مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  عىاًزبو مىٍيوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ػؼَّ  مَّػؿي يىتىخى  -كى  يىٍمسىػحي  نىاًحيىػةو  ًإلىػى نىاًحيىػةو  ًمػفٍ  الصَّ

                                                

 .38/5238/ 7( صحيح البخارم: (1
 . 327/442/ 1( صحيح مسمـ: (2
 . 4/227( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 239/907/ 1سنف أبي داكد: ( (4
 .13/2242/ 6( صحيح ابف حباف: (5
 .1715/4327/ 3( معرفة الصحابة ألبي نعيـ: (6
 . 4/226( المجمكع شرح الميذب: (7
 . 178/664/ 1سنف أبي داكد: ( (8
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نىا ػػديكرى نىاًكبىنىػػا صي مى يىقيػػكؿي  كى ـٍ  فىتىٍختىًمػػؼى  تىٍختىًمفيػػكا ًلى ": كى كىػػافى  "قيميػػكبيكي ًئكىتىػػوي  المَّػػوى  ًإفَّ ": يىقيػػكؿي  كى مىالى ػػمُّكفى  كى  ييصى
مىى فيكؼً  عى ؿً  الصُّ  ". اٍَليكى

كابػف ماجػو  ،مػف طريػؽ منصػكر بػف المعتمػر ،بمثمػو (1)سػننوالنسػائي فػي  أخرجوتخريج الحديث: 
مػػف طريػػؽ  ،بزيػػادة ألفػػاظ (3)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،مػػف طريػػؽ شػػعبة ،دكف الجػػزء األكؿ (2)فػػي سػػننو 

 األعمش( عف طمحة بو.  ،شعبة ،ثبلثتيـ )منصكر ،منصكر كاألعمش
 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

ػػاًبرو (: 200) رقـ حديث ػػٍف جى ػػعى النًَّبػػيّْ " :قىػػاؿى  ،عى ػػمّْي مى ـى -كىػػافى ميعىػػاذه ييصى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى  -صى
ػػمّْييىا لىييػـٍ  ،اٍلًعشىػاءى  َـّ يىٍطميػػعي إلىػى قىٍكًمػػًو فىييصى ٍكتيكبىػػةي اٍلًعشىػػاءً  ،ًىػػيى لىػػوي تىطىػػكُّعه  ،ثيػػ ـٍ مى لىييػ قػاؿ اإلمػػاـ  ."كى
ًحيحه ": (4)النككم ًديثه صى كىاهي ًبيىذى  ،حى   . "كمسنده ،اَلـا المٍَّفًظ الشَّاًفًعيّْ في رى

نىػا :(5)الشافعي : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍبػدي  أىٍخبىرى ًجيػدً  عى نًػي: قىػاؿى  ،اٍلمى ٍيجو  اٍبػفي  أىٍخبىرى ػرى ػفٍ  ،جي ك عى ٍمػرو  ،عى
اًبرو  عىفٍ  مّْي ميعىاذه  كىافى ": قىاؿى  ،جى مَّى- النًَّبيّْ  مىعى  ييصى مىٍيػوً  المَّػوي  صى ـى  عى ػمَّ سى َـّ  اٍلًعشىػاءى، -كى  إلىػى يىٍنطىًمػؽي  ثيػ

مّْييىا قىٍكًموً  ـٍ  فىييصى ـٍ  كىًىيى  ،تىطىكُّعه  لىوي  ًىيى  ،لىيي ٍكتيكبىةه  لىيي  ".  مى
كبنحػػكه مػػف طريػػؽ  ،مػػف طريػػؽ شػػعبة ،بتمامػػو (6)البخػػارم فػػي صػػحيحو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 
 (8)البييقػػي فػػي الكبػػرلك  ،مػػف طريػػؽ ابػػف عيينػػة ،بتمامػػو (7)كمسػػمـ فػػي صػػحيحو ،أيػػكب السػػختياني

  أربعتيـ عف عمرك بف دينار بو.         ،-قاؿ أخبرني عمرك-مف طريؽ ابف جريج  ،بمثمو
كَّاد أبػي بػف العزيز عبد بف المجيد عبدركاة اإلسناد:  : (9)ق(: قػاؿ ابػف معػيف206)ت ،األزدم رى

 :(11)قػاؿ ابػف معػيف مػرةن ك  ،بػأس" بػو لػيس ،: "ثقػة(10)عف ابف معيف ،كقاؿ عبد اهلل بف أحمد ،"ثقة"
 أف أراد فيػو، يقعػكف كأكلئػؾ الحميػدم كػاف إنمػا: يحيػى فقػاؿ شػيئنا، ليحيػى الغبلبػي ابػف فقػاؿ "ثقة،
 يػركم ككػاف اإلرجػاء، رأم يػرل كػاف أنػو إال نفسػو، فػي ثقػة كىػك يفعػؿ، فمػـ ،-الحديث-ليـ  يبذؿ
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 ابػف عػف عميػة، ابػف بى تيػكي  أصػمح : "كػاف(1)معػيف ثقػة"، كقػاؿ ابػف ضعفاء، كىك فػي نفسػو قكـ عف
 يكػف لػـ أنػو إال ،جػريج ابػف بكتػب عالمنا كاف: فقاؿ المحؿ! بيذا المجيد عبد كاف لو: فقيؿ ،جريج
كذكػػر ابػػف  ،الجػػراح" بػػف ككيػػع بقتػػؿ الرشػػيد أفتػػى أنػػو المجيػػد عبػػد عمػػى كنقػػـ ،لمحػػديث نفسػػو يبػػذؿ

 اهلل صػػمى- اهلل رسػػكؿ إف يالبيػػ اهلل عػػدم فػػي الكامػػؿ: أف ككيعػػان حػػدث كىػػك بمكػػة بحػػديث عبػػد
ـٍ يػػدفف حتػػى ربػػا بطنػػو كأن" -كسػػمـ عميػػو ػػاتى لىػػ ػػا مى ػػرىاهي ثنػػلىمَّ ٍنصى  ،الرشػػيد فييػػا حػػج سػػنة ككانػػت ،"ت خى
 عبػد فأمػا ،ركاد أبػي بػف العزيػز عبػد بػف المجيػد كعبػد عيينػة، بػف سػفياف الرشػيد فدعا ،إليو فقدمكه
-كسمـ عميو اهلل صمى- لمنبي غش قمبو كفي إال ىذا يرك لـ فإنو ىذا يقتؿ أف يجب فقاؿ: المجيد

 يجػػب ال ،فػػركاه حػػديثنا سػػمع رجػػؿ ،القتػػؿ عميػػو يجػػب ال: فقػػاؿ عيينػػة؟ بػػف سػػفياف الرشػػيد فسػػأؿ ،
 ،االثنػػيف يػػكـ -كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى- النبػػي تػػكفي ،الحػػر شػػديدة أرض المدينػػة إف ،القتػػؿ عميػػو
 ،كاألنصػػار قػػريش كاختمفػت ،محمػػد أمػػة أمػر صػػبلح فػػي كػانكا القػػكـ ألف األربعػػاء؛ ليمػة إلػػى فتػرؾ
 لػـ حػديثنا يسػمع ،جاىػؿ رجػؿ ذاؾ قػاؿ: ،المجيػد عبػد فعػؿ لػو ذكر إذا ككيع فكاف ،تغير ذاؾ فمف

كقػػاؿ  ،اإلرجػػاء" فػػي غمػػك فيػػو ككػػاف ،بػػو بػػأس : "ال(2)كقػػاؿ أحمػػد ،تكمػػـ" بمػػا فػػتكمـ كجيػػو يعػػرؼ
 كتبػت قػد ،مرجئنػا "كػاف :(4)أحمػد عػف ركذمالم كقاؿ ،اإلرجاء" في يغمك "ثقة أحمد: عف (3)الذىبي
-عف  يحدث اهلل عبد أبك ككاف ،عينية البف منافرنا ككاف ،أباه المرجئ أفسد يقكلكف: ككانكا ،عنو

ا" أك داعيةن  يكف لـ إذا -(5)المرجئ قىاؿ ،مخاصمن ٍيج بابف عالمنا كاف ،"ثقة: (6)داكد أىبيك كى رى  ككاف ،جي
بػد ابنػو نشأ حتى -كالده-العزيز  عبد دفس كما لئلرجاء، داعية مرجئنا  ال خراسػاف كأىػؿ المجيػد، عى

 اإلرجػاء فػي العزيػز عبػد غػبل كمػا اإلرجػاء، يػرل ال العزيػز عبػد "كػاف: كقػاؿ أيضػان  ،عنو" يحدثكف
بد ابنو نشأ حتى قىاؿ ،اإلرجاء" ًفي رأسنا المجيد عىبد ككاف المجيد، عى قىاؿ ،: "ثقة"(7)النَّسىائي كى  فػي كى

 "مػا :(9)اهلل عبػد بػف كقػاؿ ىػاركف ،مرجػئ" : "صدكؽ(8)كقاؿ الذىبي ،بأس" بو "لىٍيسى : آخر مكضع
 ،: "صػػدكؽ(10)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،منػػو" أخشػػع المجيػػد عبػػد ككػػاف ،ككيػػع مػػف هلل أخشػػع أحػػدنا رأيػػت
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 ،كذكػر لػو ابػف عػدم أحاديػث غيػر محفكظػة ،متػركؾ" فقػاؿ: ،حباف ابف أفرط مرجئنا ككاف يخطئ
 ابػف عػف كلػو ،جػريج بػفا حػديث فػي يتثبػت أنػو عمػى ،محفكظػة غيػر األحاديث ىذه : "كؿ(1)كقاؿ
 ،بػػالقكل : "لػػيس(2)كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ ،اإلرجػػاء" عميػػو أنكػػر مػػا كعامػػة ،محفكظػػة غيػػر أحاديػػث جػػريج
 يتكمـ الحميدم ككاف اإلرجاء، يرل : "كاف(3)كقاؿ البخارم ،فيو" يتكمـ الحميدل كاف ،حديثو يكتب
 : "منكػر(5)كقػاؿ ابػف حبػاف ،مرجػئ" ضػعيؼ ،الحػديث : "كثير(4)كقاؿ ابف سعد ،"عنو كيركم فيو،

 ىػػك أنػػو عنػػو كنقػػؿ ،التػػرؾ فاسػػتحؽ المشػػاىير عػػف المنػػاكير كيػػركم ،األخبػػار يقمػػب ،جػػدنا الحػػديث
 قػاؿ: ،عبػاس ابػف عػف ،عطػاء عػف ،جػريج ابػف عػف ركل الػذم كىك ،اإلرجاء في أباه أدخؿ الذم

ػػػؽَّ ًإال ًفػػػي اٍلميٍرًجئىػػػةً  اٍلقىدىًريَّػػػةي كيٍفػػػره " ـي اٍلحى ػػػا نىٍعمىػػػ مى ػػػةه كى كًريَّػػػةي ًبٍدعى ري ػػػةه كىاٍلحى ػػػيعىةي ىىمىكى  ىػػػذه عنػػػو ركل ،"كىالشٍّ
 كال ،ركاه عطػاء كال ،عبػاس ابػف قالػو مػا ،مكضكع شيء كىذا ،البمخي يكسؼ بف عصاـ ،الحكاية

كبدعتػو ال تػؤثر  ،جػئعبػد المجيػد بػف عبػد العزيػز صػدكؽ مر  قػاؿ الباحػث:بػو".  حػدث جػريج ابف
 عمى حديثو ىذا.    

كعبػػد المجيػػد بػػف عبػػد العزيػػز صػػدكؽ  ،ركاتػػو ثقػػات ،حسػػف لذاتػػو إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.  ،كابف جريج مدلس صرح بالسماع ،مرجئ
ٍيفً (: 201) رقـ حديث كىل ًعٍمرىافي ٍبفي اٍلحيصى ػعى رىسيػكًؿ المَّػ" :قىاؿى  ،رى ٍجتي مى جى مىٍيػًو -ًو حى ػمَّى المَّػوي عى صى
ـى  مَّ سى تَّى ذىىىبى  -كى مّْي رىٍكعىتىٍيًف حى سىافىٍرت مىعى أىًبي بىٍكرو فىكىافى ييصى ػعى  ،فكاف يصمي رىٍكعىتىٍيًف كى سىافىٍرت مى كى

تَّى ذىىىػبى  مّْي رىٍكعىتىٍيًف حى ػمَّى رىٍكعىتىػٍيًف ًسػتَّ  ،عيمىرى فىكىافى ييصى ػافى فىصى ػعى عيٍثمى سىػافىٍرت مى َـّ  ،ًسػًنيفى  كى َـّ أىتىػ ثيػ
ًحيحه ": (6)قاؿ اإلماـ النككم ."ًبًمننى ًديثي ًعٍمرىافى صى كىاهي التٍّْرًمًذمُّ  ،حى  ".رى

إنمػا ىػي مػف حػديث  ،قكؿ المصنؼ "ثـ أتـ بمنى" ليست مػف حػديث عمػراف قاؿ الباحث: 
ف كىػك مػػا كقػػد حكػـ النػككم عمػى حػديث عمػرا ،(7)عبػد اهلل بػف عمػر أخرجػو البخػارم فػي صػحيحو

 مكضع الدراسة ىنا.   
دَّثىنىا :(8)الترمذم : قاؿ اإلماـنص الحديث ًنيعو  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى دَّثىنىا: قىاؿى  مى نىا: قىاؿى  ىيشىٍيـه  حى ًمي   أىٍخبىرى  ٍبفي  عى

ٍيػػػدً  ، ٍبػػػفً  زى ػػػٍدعىافى ػػػفٍ  جي ػػػٍيفو  ٍبػػػفي  ًعٍمػػػرىافي  سيػػػًئؿى : قىػػػاؿى  نىٍضػػػرىةى، أىبًػػػي عى ػػػفٍ  حيصى ةً  عى ػػػبلى ػػػ صى : فىقىػػػاؿى  اًفًر،الميسى
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ٍجػػتي " جى ػػعى  حى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿً  مى مىٍيػػوً  المَّػػوي  صى ـى  عى ػػمَّ سى ػػمَّى ،-كى ٍجػػتي  رىٍكعىتىػػٍيًف، فىصى جى حى ػػعى  كى ، أىًبػػي مى  بىٍكػػرو
ػػمَّى ػػعى  رىٍكعىتىػػٍيًف، فىصى مى ، كى ػػرى ػػمَّى عيمى ػػعى  رىٍكعىتىػػٍيًف، فىصى مى ػػافى  كى فىًتػػوً  ًمػػفٍ  ًسػػًنيفى  ًسػػتَّ  عيٍثمى ػػ أىكٍ - ًخالى  اًنيى ثىمى
مَّى -ًسًنيفى   ". رىٍكعىتىٍيفً  فىصى

مػػف طريػػؽ  ،بمثمػػو (2)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،مختصػػران  (1)أبػػك داكد فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 
 ،مػف طريػؽ الحسػف البصػرم ،بمثمػو (3)كأبك بكر الشافعي في فكائده ،عف أبي نضرة ،عمي بف زيد

 كبلىما عف عمراف بو. 
كىشيـ بف بشير  ،(4)ككف عمي بف زيد بف جدعاف ضعيؼ ،يؼضع إسناد الحديث درجة الحديث:

كقد صحح النككم متف الحديث  ،كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لغيره ،صرح بالسماع ،(5)ثقة مدلس
 نفان.   حديث ابف عمر الذم ذكره الباحث آ بالشاىد الذم أخرجو البخارم مف

اًبرو (: 202) رقـ حديث ـى رسكؿ المَّػًو " قاؿ: عىٍف جى ػمَّى ا-أىقىا ـى صى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ًبتىبيػكؾى ًعٍشػًريفى  -لمَّػوي عى
ةى  ػػالى ػػري الصَّ ػػا يىٍقصي ميٍرسىػػالن  ،ركاه أبػػك داكد" :(6)قػػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."يىٍكمن ًكمى ميٍسػػنىدنا كى قىػػػاؿى  ،لىًكػػػٍف ري

ح   ًؿ أىصى ًركىايىةي اٍلميٍرسى ـٍ كى يي ًركىايىةي اٍلميٍسنىًد تىفىرَّدى ًبيىا مىٍعمىري  :قيٍمت ،بىٍعضي مىػى  كى ػعه عى ػاـه ميٍجمى ٍبفي رىاًشدو كىىيكى إمى
لىًتوً  بلى ميٍسػًمـو  ،جى ػاًرمٍّ كى مىػى شىػٍرًط اٍلبيخى ػًحيحه عى ٍسػنىاًد صى بىػاًقي اإٍلً ػًحيحه  ،كى ػًديثي صى ػًحيًح أىنَّػوي  ؛فىاٍلحى أًلىفَّ الصَّ

ـى ًباٍلميٍسنىدً  ًك ٍسنىاده حي ًديًث إٍرسىاؿه كىاً   ".  إذىا تىعىارىضى ًفي اٍلحى
ػدَّثىنىا :(7)أبػك داكد : قػاؿ اإلمػاـحديثنص ال ػدي  حى ، ٍبػفي  أىٍحمى ٍنبىػؿو ػدَّثىنىا حى ٍبػدي  حى زَّاًؽ، عى نىػا الػرَّ ، أىٍخبىرى ػره ٍعمى  مى
، أىًبي ٍبفً  يىٍحيىى عىفٍ  مَّدً  عىفٍ  كىًثيرو ٍبدً  ٍبفً  ميحى ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى اًبرً  عىفٍ  ثىٍكبىافى ٍبدً  ٍبفً  جى  المًَّو بمثمو.   عى

مػف  ،بمثمػو ،(9)كابػف حبػاف ،-كعنػو أبػك داكد- ،بمثمػو (8)أحمػد فػي مسػندهأخرجػو حديث: تخريج ال
 بو.  ،عف عبد الرزاؽ ،طريقو

عػف ابػف أبػي  ،مػف طريػؽ عمػي بػف المبػارؾ ،بمثمػو (10)كأخرجو ابف أبي شيبة في مصػنفو 
 مرسبلن.   -صمى اهلل عميو كسمـ-عف النبي  ،عف محمد بف عبد الرحمف ،كثير

                                                

 .9/1229/ 2( سنف أبي داكد: (1
 .104/19871/ 33( مسند أحمد: (2
 .154/115/ 1ألبي بكر الشافعي:  ( الفكائد الشييرة بالغيبلنيات(3
 .401 ص ( تقريب التيذيب:(4
 . 47 ص ( طبقات المدلسيف:(5
 . 4/361( المجمكع شرح الميذب: (6
 . 11/1235/ 2( سنف أبي داكد: (7
 .44/14139/ 22( مسند أحمد: (8
 .456/2749/ 6( صحيح ابف حباف: (9

 .208/8209/ 2( مصنؼ ابف أبي شيبة: (10
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مرسػػؿ لكػػف عػػف  ،(1)كابػػف أبػػي كثيػػر ،ركاتػػو ثقػػات ،صػػحيح لذاتػػو إسػػناد الحػػديث ديث:درجػػة الحػػ
 ،كلػـ يػنص أحػد عمػى إرسػالو عنػو ،كحديثو ىذا عف ابف ثكباف كىك مف التابعيف ،بعض الصحابة

ق(  200عمػػػي فتغيػػػر سػػػنة ) (2)كعبػػػد الػػػرزاؽ بػػػف ىمػػػاـ ،فيبقػػػى عمػػػى أصػػػؿ حالػػػو كىػػػك االتصػػػاؿ
 كأخذه عنو قبؿ ذلؾ.  ،عمـ الناس بعمتو ىذهكالراكم عنو ىك أحمد كىك أ

كقػد  ،فتعػارض الكصػؿ مػع اإلرسػاؿ ،قد ركم ىػذا الحػديث مػرةن مرسػبلن كمػرةن مكصػكالن  قاؿ الباحث:
 عمي كركاه مسندا، بركايتو معمر كقاؿ: "تفرد ،بنفس طريؽ أبي داكد (3)أخرجو البييقي في الكبرل

" -كسػمـ عميػو اهلل صػمى- النبػي عف ثكباف، ابف عف يحيى، عف كغيره المبارؾ  بف كقػاؿ  ،مرسػبلن
 ثكبػاف، بػف الػرحمف عبػد بػف محمػد عػف كثيػر، أبػي بػف يحيػى عف معمر، : "كحديث(4)في المعرفة

ـى رسػػكؿ المَّػػػًو " اهلل عبػػػد بػػػف جػػػابر عػػف ػػمَّـى -أىقىػػػا سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ػػػري  -صى ػػػا يىٍقصي ًبتىبيػػػكؾى ًعٍشػػػًريفى يىٍكمن
ةى  ػػػبلى  ذكػػػر فيػػػو كلػػػيس مرسػػػبلن  يحيػػػى عػػػف كغيػػػره، المبػػػارؾ، بػػػف عمػػػي ركاه كقػػػد ،محفػػػكظ " غيػػػرالصَّ
ػح  : "(5)كقاؿ النككم ،جابر" ػًؿ أىصى ًركىايىػةي اٍلميٍرسى ـٍ كى ػيي ػري  :قيٍمػت ،قىػاؿى بىٍعضي ٍعمى ًركىايىػةي اٍلميٍسػنىًد تىفىػرَّدى ًبيىػا مى كى

لىًتوً  بلى مىى جى اـه ميٍجمىعه عى ًحيحي الك  ؛ٍبفي رىاًشدو كىىيكى إمى ـى  صَّ ًكػ ٍسػنىاده حي ػًديًث إٍرسىػاؿه كىاً  أىنَّوي إذىا تىعىارىضى ًفػي اٍلحى
-الراجح أف الطريؽ المكصكؿ المسند صحيح؛ ألف الذم كصمو إماـ ثقػة  قاؿ الباحث:. "ًباٍلميٍسنىدً 

 يقبؿ منو مثؿ ىذا فبل عمة في ذلؾ.  ،-كىك معمر بف راشد
ػػاًبرو قىػػاؿى (: 203) رقـ حديث ػػٍف جى ػػعى رىسيػػ" :عى ـى -كًؿ المَّػػًو شىػػًيٍدتي مى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى صػػالة  -صى
ٍكؼً  ٍمؼى رىسيكًؿ المًَّو  ،اٍلخى فٍَّيًف خى فىٍفنىا صى ـى -فىصى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى بىػٍيف اٍلًقٍبمىػةً  -صى  ،كىاٍلعىػديكُّ بىٍينىنىػا كى

ـى -فىكىبَّرى رىسيكؿي المًَّو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كى  -صى ًميعناكى ًميعنا ،بٍَّرنىا جى رىكىٍعنىا جى ثيَـّ رىٍفعى رىٍأسىوي ًمػٍف  ،فىرىكىعى كى
ًميعنػػا رىفىٍعنىػػا جى ػػؼُّ الَّػػًذم يىًميػػوً  ،الرُّكيػػكًع كى كًد كىالصَّ ػػدىرى ًبالسُّػػجي َـّ اٍنحى ري فػػي نحػػك  ،ثيػػ ػػؤىخَّ ػػؼُّ اٍلمي ـى الصَّ قىػػا كى

ػػى النًَّبػػيُّ  ،اٍلعىػػديكّْ  ػػا قىضى ػػمَّى المَّػػوي -فىمىمَّ ـى  صى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػؼُّ الَّػػًذم يىًميػػوً  -عى ـى الصَّ قىػػا كدى كى ػػدىرى  ،السُّػػجي اٍنحى
قىاميكا كًد كى ري ًبالسُّجي ـي  ،الصَّؼُّ اٍلميؤىخَّ رى الصَّؼُّ اٍلميقىدَّ تىأىخَّ ري كى ـى الصَّؼُّ اٍلميؤىخَّ -ثيَـّ رىكىعى النًَّبػيُّ  ،ثيَـّ تىقىدَّ

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًميعنا -صى رىكىٍعنىا جى ًميعنا ،كى رىفىٍعنىا جى ػؼُّ  ،ثيَـّ رىفىعى رىٍأسىوي كى كًد كىالصَّ دىرى ًبالسُّػجي ثيَـّ اٍنحى
رنا ًفي الرٍَّكعىًة اٍَليكلىى ،الًَّذم يىًميوً  ري ًفي نىٍحًر اٍلعىػديكّْ  ،الًَّذم كىافى ميؤىخَّ ـى الصَّؼُّ اٍلميؤىخَّ قىا ػى  ،كى فىمىمَّػا قىضى

ػ-النًَّبيُّ  ـى صى ػمَّ سى مىٍيػًو كى كد -مَّى المَّػوي عى ري ًبالسُّػجي ػؼُّ اٍلميػؤىخَّ ػدىرى الصَّ ػؼُّ الَّػًذم يىًميػًو اٍنحى كدى كىالصَّ  ،السُّػجي

                                                

 . 299 ص حصيؿ:( جامع الت(1
 (: 9حديث رقـ ) ر انظ( (2
 .217/ 3( السنف الكبرل لمبييقي: (3
 .2736140/ 4( معرفة السنف كاآلثار: (4
 . 4/361( المجمكع شرح الميذب: (5
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ديكا ـى النًَّبيُّ  ،فىسىجى مَّ ـى -ثيَـّ سى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ًميعنػا -صى ػمٍَّمنىا جى سى كىاهي " :(1)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ."كى رى
ًحيحه  اَلنصارمًمٍف ًركىايىًة أىًبي عىيَّاشو الزرقى الصحابي  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،دأىبيك دىاكي  ًديثيوي صى حى  ".كى

دَّثىنىا :(2)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ، ٍبفي  سىًعيدي  حى كرو دَّثىنىا مىٍنصي ًريري  حى ٍبدً  ٍبفي  جى ًميًد، عى ػفٍ  اٍلحى  عى
، ػػكرو ػػفٍ  مىٍنصي ، عى اًىػػدو ػػفٍ  ميجى يَّػػ أىبًػػي عى ًقػػيٍّ  اشو عى رى الز 

ػػعى  كينَّػػا": قىػػاؿى  ،(3) ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿً  مى مىٍيػػوً  اللي  صى  عى
ـى  ػػمَّ سى مىػػى ،(4)ًبعيٍسػػفىافى  -كى اًلػػدي  اٍلميٍشػػًرًكيفى  كىعى ًليػػًد، ٍبػػفي  خى ػػمٍَّينىا اٍلكى ، فىصى  لىقىػػدٍ : اٍلميٍشػػًركيكفى  فىقىػػاؿى  الظٍُّيػػرى
ػٍبنىا ػػٍبنىا لىقىػدٍ  ًغػػرَّةن، أىصى ٍفمىػػةن، أىصى ٍمنىػػا كينَّػػا لىػكٍ  غى مى مىػٍيًيـٍ  حى ةً  ًفػي كىىيػػـٍ  عى ػػالى  بىػػٍيفى  اٍلقىٍصػػرً  آيىػةي  فىنىزىلىػػتٍ  ،الصَّ
رىتً  فىمىمَّا كىاٍلعىٍصًر، الظٍُّيرً  ، حىضى ـى  اٍلعىٍصري مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىا مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  اٍلًقٍبمىػًة، ميٍسػتىٍقًبؿى  -كى

ٍمؼى  ؼَّ فىصى  أىمىامىوي، كىاٍلميٍشًركيكفى  ػمَّى- المَّػوً  رىسيكؿً  خى مىٍيػوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى ، ،-كى ػؼّّ ػؼَّ  صى صى  ذىًلػؾى  بىٍعػدى  كى
، صىؼّّ  الصَّؼّْ  ري مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  فىرىكىعى  آخى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى رىكىعيكا ،-كى ًميعنا، كى َـّ  جى دى، ثيػ دى  سىػجى سىػجى  كى
ػػؼُّ  ـى  يىميكنىػػوي، الَّػػًذيفى  الصَّ قىػػا كفى  كى ػػري ، اآٍلخى ـٍ ػػا يىٍحريسيػػكنىيي ػػمَّى فىمىمَّ ءً  صى قىػػاميكا، السَّػػٍجدىتىٍيفً  ىىػػؤيًلى دى  كى  سىػػجى

كفى  ػػري ، كىػػانيكا الَّػػًذيفى  اآٍلخى ـٍ ٍمفىييػػ َـّ  خى رى  ثيػػ ػػؼُّ  تىػػأىخَّ قىػػاـً  ًإلىػػى يىًميػػوً  الَّػػًذم الصَّ ، مى ػػًريفى ـى  اآٍلخى تىقىػػدَّ ػػؼُّ  كى  الصَّ
ًؿ،اٍَلى  الصَّؼّْ  مىقىاـً  ًإلىى اٍَلىًخيري  مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  رىكىعى  ثيَـّ  كَّ مىٍيػوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى رىكىعيػكا -كى ًميعنػا، كى َـّ  جى  ثيػ
دى  دى  سىجى سىجى ػؼُّ  كى ـى  يىًميػوً  الَّػًذم الصَّ قىػا كفى  كى ػري ، اآٍلخى ـٍ مىػسى  فىمىمَّػا يىٍحريسيػكنىيي ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  جى  اللي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى دى  يىًميًو، لًَّذما كىالصَّؼُّ  -كى ، سىجى كفى ري مىسيكا ثيَـّ  اآٍلخى ًميعنا جى ـى  جى مَّ مىٍيًيـٍ  فىسى ًميعنا، عى ىىا جى الَّ  فىصى

، ىىا ًبعيٍسفىافى الَّ صى مىٍيـو  بىًني يىٍكـى  كى  . "سي
 ،بمثمػو (6)كأحمػد فػي مسػنده ،مػف طريػؽ شػعبة ،بمثمو (5)النسائي في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
 ىما عف منصكر بف المعتمر بو. كبل ،مف طريؽ الثكرم

                                                

 .4/420( المجمكع شرح الميذب: (1
 (11/1236/ 2سنف أبي داكد )( (2
ًقي، اختمؼ فػي اسػمو، فقيػؿ: اسػمو زيػد بػف الصػامت، كقيػؿ: عبيػد بػف زيػد ( الصح(3 رى ابي الجميؿ: أبك عياش الزي

ٍيؽ، قالو ابف إسحاؽ. كقاؿ خميفة: اسمو عبيد بف معاكية بف الصامت بف زيد بػف خمػدة  رى بف الصامت، أخك بني زي
: اسػػـ أبػػي عيػػاش الزرقػػي زيػػد بػػف بػػف عػػامر بػػف زريػػؽ الخزرجػػي األنصػػارم الزرقػػي، كأكثػػر أىػػؿ الحػػديث يقكلػػكف

صػمى -الغزكات التي غزىا، كعيمٍّرى بعػد النبػي  -صمى اهلل عميو كسمـ-الصامت، لو صحبة، كشيد مع رسكؿ اهلل 
، ركل عنو مجاىد، كأبك صالح السماف، كعاش إلى زمف معاكية، كمات بعد األربعيف، كقيؿ: بعد -اهلل عميو كسمـ

 (.1724/ 4الخمسيف. )انظر: االستيعاب: 
بمد بيف مٌكػة كالمدينػة، بينيػا كبػيف مكػة تسػعة كأربعػكف مػيبلن، كبينيػا كبػيف البحػر عشػرة أميػاؿ، كفييػا : ( عيٍسفىافى (4

آبار عذبة، كبيف عسفاف كقديد أربعة كعشركف ميبلن، كعسػفاف كثيػرة األىػؿ، خصػيبة، ماؤىػا مػف اآلبػار. )الػركض 
 (. 121/ 4ـ البمداف: ، كانظر: معج421المعطار في خبر األقطار: 

 . 176/1549/ 3( سنف النسائي: (5
 .120/16580/ 27( مسند أحمد: (6
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 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ػػًديثي (: 204) رقـ حديث ٍكفيكفىػػةً " :حى بَّػػًة اٍلمى ػػًحيحه ": (1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ".اٍلجي د  ،صى كىاهي أىبيػػك دىاكي رى

  ".ًبمىٍفًظًو ىىذىا
ػدَّثىنىا :(2)أبػك داكد : قػاؿ اإلمػػاـنػص الحػديث ػدَّثى  ميسىػدَّده، حى ، ٍبػفي  ًعيسىػػى نىاحى ػدَّثىنىا ييػكنيسى  ٍبػػفي  اٍلميًغيػرىةي  حى

، ػػدَّثىنىا ًزيىػػادو ٍبػػدي  حى ، أىبيػػك المَّػػوً  عى ػػرى ػػٍكلىى عيمى ػػرى  اٍبػػفى  رىأىٍيػػتي : قىػػاؿى  ،بىٍكػػرو  أىبًػػي ًبٍنػػتً  أىٍسػػمىاءى  مى  الس ػػكؽً  ًفػػي عيمى
ػػٍأًميًّا، ثىٍكبنػػا اٍشػػتىرىل ٍيطنػػا ًفيػػوً  فىػػرىأىل شى ػػرى  خى دَّهي، أىٍحمى اًريىػػةي  يىػػا: فىقىالىػػتٍ  لىيىػػا ذىًلػػؾى  فىػػذىكىٍرتي  أىٍسػػمىاءى  أىتىٍيػػتي فى  فىػػرى  جى
بَّػػةى  نىػػاًكًليًني ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿً  جي مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػتٍ ": -كى بَّػػةى  فىأىٍخرىجى ٍكفيكفىػػةى  (3)طىيىاًلسىػػةو  جي ٍيػػًب، مى  اٍلجى
ٍيفً  كىاٍلكيمٍَّيًف،  ".ًبالدّْيبىاجً  (4)كىاٍلفىٍرجى
كالنسػائي  ،بنحػكه (6)كأحمػد فػي مسػنده ،كفيػو قصػة ،(5)مسػمـ فػي صػحيحو أخرجوالحديث:  تخريج

ٍييىػػا بمفػػظ: " (7)فػػي الكبػػرل فىٍرجى ٍكفيػػكفىٍيفً -كى ًريػػرنا مى كابػػف ماجػػو فػػي  ،مػػف طريػػؽ ابػػف جػػريج ،"-يىٍعنًػػي حى
  كبلىما عف عبد اهلل أبي عمر بف كيساف بو. ،مف طريؽ حجاج بف أرطاة ،مختصران  (8)سننو

ق(: قػػػاؿ  152)ت  ،المكصػػػمي ىاشػػػـ أك ىشػػػاـ أبػػػك ،البجمػػػي زيػػػاد بػػػف المغيػػػرةركاة اإلسػػػناد: 
  ،(10)كقػػػػػاؿ الػػػػػدكرم ،اضػػػػػطراب" حديثػػػػػو فػػػػػي: غيػػػػػره كقػػػػػاؿ ثقػػػػػة، كػػػػػاف: ككيػػػػػع : "قػػػػػاؿ(9)البخػػػػػارم

 بػأس بػو "لػيس :(12)عػف ابػف معػيف مػريـ أبػي ابػف كقاؿ ،عف ابف معيف: "ثقة" (11)كابف أبي خيثمة
ككذا قاؿ  ،منكر" كاحد حديث لو ،بأس بو ليس : "(13)د اهلل بف أحمد عف ابف معيفكقاؿ عب ،ثقة"

                                                

 . 4/437( المجمكع شرح الميذب: (1
 .49/4054/ 4سنف أبي داكد: ( (2
جمػػع طيمسػػاف كىػػك نػػكع مػػف الثيػػاب األعجميػػة كػػاف يمبسػػيا الييػػكد، كلعميػػا نػػكع مػػف األكسػػمة تكضػػع طىيىاًلسىػػةه: ( (3

، كقػاؿ ابػف حجػر: "المػراد بالطيالسػة فػي ىػذا الحػديث مػا يمػبس فيشػمؿ الجسػد ال كىػي بػدكف خياطػةعمى الكتػؼ، 
 (. 288/ 10المعيكد اآلف". )فتح البارم البف حجر: 

 ( الفرجيف: أم فتحتي الجبة غير الكميف، كىما الفتحة التي عند الرقبة، كالذيؿ. (4
 .1641/2069/ 3( صحيح مسمـ: (5
 .507/26942/ 44( مسند أحمد: (6
 . 410/9546/ 8( السنف الكبرل لمنسائي: (7
 .942/2819/ 2( سنف ابف ماجو: (8
 .127( الضعفاء الصغير لمبخارم ت أبي العينيف: (9

 .411/ 4ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف (10
 .240/ 3( تاريخ ابف أبي خيثمة: (11
 .74/ 8( الكامؿ في الضعفاء: (12
 نفسو.( المصدر السابؽ (13
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 يركيػػو مػػا : "عامػػة(3)كقػػاؿ ابػػف عػػدم ،األزدم" الفػػتح أبػػك : "كثقػػو(2)كقػػاؿ ابػػف الجػػكزم ،(1)العجمػػي
 الغمط، مف بأس بو ليس مف حديث في ىذا يقع كما حديثو في يقع أنو إال ،مستقيـ زياد بف مغيرة
 صػالح ابنػو ركايػة كقػاؿ أحمػد فػي ،أكىػاـ" لو : "صدكؽ(4)كقاؿ ابف حجر ،عندم" بو بأس ال كىك
 آخػر: مكضػع كقػاؿ فػي ،منػاكير" بأحاديػث حدث ،الحديث : "ضعيؼ(6)"ثقة"، كقاؿ أيضان : (5)عنو

قىػاؿ ،منكػر" فيػك زياد بف مغيرة رفعو حديث "كؿ :(7)كقاؿ أيضان  ،منكره" ،الحديث "مضطرب  أىبيػك كى
 ،أبػي : "سألت(10)كقاؿ ابف أبي حاتـ ،مشيكر" الحديث : "صالح(9)كقاؿ الذىبي ،"صالح": (8)داكد
 صػالح ىػك: أبػى كقػاؿ ،ال: قػاال يحػتج بحديثػو؟ قمػت: شػيخ،: فقػاال ،زيػاد بػف مغيرة عف زرعة كأبا

 اسػمو يحػكؿ يقػكؿ: أبػى فسػمعت ،الضػعفاء كتػاب فػي البخػارم كأدخمػو القكل، بذاؾ ليس ،صدكؽ
: (12)كقػاؿ النسػائي ،اضػطراب" حديثػو : "فػي(11)كقاؿ أبك زرعة في الضػعفاء ،لضعفاء"ا كتاب مف

قىاؿ ،بالقكم" "ليس أىٍحمىد أىبيك الحاكـ كى
 ممػف : "كػاف(14)كقػاؿ ابػف حبػاف ،عنػدىـ" بػالمتيف "لىٍيسى : (13)

 كتػػػرؾ ،الركايػػػات مػػػف انفػػػرد مػػػا مجانبػػػة فكجػػػب ،األثبػػػات حػػػديث يشػػػبو ال بمػػػا الثقػػػات عػػػف ينفػػػرد
: (15)كقػػػػاؿ الحػػػػاكـ ،الركايػػػػات" فػػػػي الثقػػػػات كافػػػػؽ بمػػػػا كاالعتبػػػػار ،األثبػػػػات خػػػػالؼ بمػػػػا تجػػػػاجاالح

ػػف حػػدث إنػػو: ]كييقػػاؿ ،تركػػو فػػي يختمفػػكا لػػـ ،منػػاكير "صػػاحب مكضػػكع  بحػػديث نسػػي ٍبػػف عبػػادة عى
كتعقبػو المػزم  ،المناكير مف بجممة ،الزبير كأبي ،رباح أبي بف عطاء عف حدث أنو كيقاؿ: [،(16)

                                                

 .292/ 2( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (1
 .133/ 3( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم: (2
 .76/ 8( الكامؿ في الضعفاء: (3
 . 543( تقريب التيذيب: (4
 .319/ 11( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 .73/ 8( الكامؿ في الضعفاء: (6
 . 74/ 8( المصدر السابؽ: (7
 .362/ 28اؿ: ( تيذيب الكم(8
 .672/ 2( المغني في الضعفاء: (9

 .222/ 8( الجرح كالتعديؿ: (10
 . 658/ 2( الضعفاء ألبي زرعة: (11
 .96( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي: (12
 .362/ 28( تيذيب الكماؿ: (13
 . 7/ 3( المجركحكف البف حباف: (14
 .145( سؤاالت السجزم لمحاكـ: (15
 .362/ 28 ( زيادة مف تيذيب الكماؿ:(16
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 أحػدنا نعمػـ كال ،كثقػكه قػد العمػـ أىؿ مف جماعة فإف نظر، القكؿ ىىذىا "كفي: (1)فقاؿ
 حكشػػب ٍبػػف أصػػـر فػػإف بغيػػره، عميػػو اشػػتبو كلعمػػو الحػػديث، متػػركؾ إنػػو قػػاؿ: مػػنيـ
ػػا ىشػػاـ أىبىػػا يكنػػى:  كاهلل بػػو، عميػػو اشػػتبو فمعمػػو المتػػرككيف، الضػػعفاء مػػف كىػػك أيضن
أما النكارة التػي رمػي بيػا؛ فالمقصػكد ك  ،مغيرة بف زياد صدكؽ قاؿ الباحث:أعمـ". 

كلذلؾ ذكر لػو ابػف عػدم بضػعة  ،منيا مخالفة مف ىك أكثؽ منو في الرفع كالكقؼ
ثػػـ تكسػػط فػػي كبلمػػو فيػػو. كرد المػػزم عمػػى دعػػكل  ،أحاديػػث يخػػالؼ فييػػا الثقػػات

ػػا قػػاؿ عنػػو: كضػػع حػػديثان  بػػؿ إف أبػػا حػػاتـ قػػاؿ: األصػػؿ أف يخػػرج مػػف  ،الحػػاكـ لمَّ
 مكانو أف يذكر مع جممة الضعفاء. الضعفاء فميس 

 ،كػػػػكف مغيػػػػرة بػػػػف زيػػػػاد صػػػػدكؽ ،حسػػػػف لذاتػػػػوإسػػػػناد الحػػػػديث  درجػػػػة الحػػػػديث:
 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره. 

ػكزي لً ": (2)قاؿ اإلماـ النػككم ػمرَّ يىجي ػ سً بٍ ليػ ؿً جي ػفً الٍ  ـً اتى خى ػنٍ ي خً ًفػ ةً ضى ٍف  ،وً ًنػًميً يى بً  هً رً صى كىاً 
ًر يىسىا حَّ ًفٍعميوي عىٍف النًَّبيّْ  ،رًهً شىاءى ًفي ًخٍنصى ىيمىا صى ـى -ًكالى ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّى المَّػوي عى  ،-صى

ًحيحى اٍلمىٍشييكرى  ؿي  :لىًكفَّ الصَّ    .  "ًَلىنَّوي ًزينىةه كىاٍليىًميفي أىٍشرىؼي  ؛أىنَّوي ًفي اٍليىًميًف أىٍفضى
ػػدَّثىنىا :(3)مسػػمـ : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث(: 205) رقـ حديث ػػافي  حى  يأىًبػػ ٍبػػفي  عيٍثمى
ٍيبىةى، بَّادي  شى ػدَّثىنىا: قىػاالى  ميكسىى، ٍبفي  كىعى ػةي  حى ػاًرم   كىىيػكى  يىٍحيىػى ٍبػفي  طىٍمحى َـّ  اأٍلىٍنصى ، ثيػ ًقػي  رى  الز 
ػػػفٍ  ، عى ػػػفً  ييػػػكنيسى ، اٍبػػػفً  عى ػػػفٍ  ًشػػػيىابو ، ٍبػػػفً  أىنىػػػسً  عى اًلػػػؾو ػػػمَّى- اللً  رىسيػػػكؿى  أىفَّ " مى  اللي  صى
مىٍيوً  ـى  عى مَّ سى اتىـى  لىًبسى  -كى ةو  خى بىًشػيّّ  (4)فىػصّّ  ًفيػوً  يىًميًنػًو، ًفػي ًفضَّ ػوي  يىٍجعىػؿي  كىػافى  حى  فىصَّ
 ".  كىفَّوي  يىًمي ًممَّا

مػػف طريػػؽ  ،لػػيس فيػػو اليمػػيف ،(5)البخػػارم فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 ،مػػف طريػػؽ ابػػف كىػػب ،لػػيس فيػػو اليمػػيف ،(6)كمسػػمـ فػػي صػػحيحو ،حميػػد الطكيػػؿ

كىػك  ،عف ابف شياب فيػو اليمػيف ،نسكمف طريؽ سميماف بف ببلؿ كبلىما عف يك 
 ابف شياب( عف أنس بو.  ،كبلىما )حميد ،(7)أيضان عند ابف حباف في صحيحو

                                                

 .363/ 28( تيذيب الكماؿ: (1
 . 4/462( المجمكع شرح الميذب: (2
 . 1658/2094/ 3( صحيح مسمـ: (3
 (.330/ 1( فص الخاتـ: أم رأسو، كيصنع مف الجزع أك العقيؽ؛ ألف معدنيما اليمف كالحبشة. )النياية(4
 .156/5870/ 7( صحيح البخارم: (5
 .2094،  1658/2094/ 3( صحيح مسمـ: (6
 .304/6394/ 14( صحيح ابف حباف: (7
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 ،المدني ،يمً يٍ طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد الل التَّ ركاة اإلسناد: 
 كقاؿ ابف ،كلو أحاديث صالحة" ،: "كاف ثقة(1)قاؿ ابف سعد :ق(148)ت
في  (6)كذكره ابف شاىيف ،"ثقة" :(5)كالدارقطني ،(4)كالعجمي ،(3)شيبة كيعقكب بف ،(2)معيف
 ،عنو الثقات ا: "ركل أحاديث ركاى(8)كقاؿ ابف عدم ،: "ليس بو بأس"(7)كقاؿ أبك داكد ،الثقات

 ،صحيح الحديث" ،حسف الحديث ،: "صالح الحديث(9)كقاؿ أبك حاتـ ،كما بركاياتو عندم بأس"
: (12)كقاؿ يعقكب بف سفياف ،: "صالح"(11)كقاؿ أبك زرعة ،: "صالح الحديث"(10)كقاؿ أحمد

كقاؿ  ،: "كاف يخطئ"(13)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ ،"شريؼ، ال بأس بو، في حديثو ليف"
: (16)كقاؿ النسائي ،: "لـ يكف بالقكم"(15)قاؿ يحيي بف سعيد ،"ئ: "صدكؽ يخط(14)ابف حجر

، كقد دكؽطمحة بف يحيي ص قاؿ الباحث: .يث": "منكر الحد(17)كقاؿ البخارم ،"ليس بالقكم"
  أخرج مسمـ لو ىذا الحديث متابعة.

ػػدَّثىًني(18)مسػػمـ : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث(: 206) رقـ حديث دو  ٍبػػفي  بىٍكػػرً  أىبيػػك : حى ػػبلَّ ، خى  اٍلبىػػاًىًمي 
دَّثىنىا ٍبدي  حى ، ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى دَّثىنىا مىٍيًدما مَّادي  حى مىمىةى، ٍبفي  حى ، عىفٍ  سى ، عىفٍ  ثىاًبتو اتىـي  كىافى ": قىاؿى  أىنىسو  النًَّبيّْ  خى

مَّى- مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى  ". اٍلييٍسرىل يىًدهً  ًمفٍ  اٍلًخٍنصرً  ًإلىى كىأىشىارى  ىىًذًه، ًفي -كى

                                                

 . 6/361ط صادر:  -الطبقات الكبرل ((1
 . 136ركاية الدارمي:  -تاريخ ابف معيف( (2
 .  13/443تيذيب الكماؿ: ( (3
 . 1/481تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: ( (4
 . 228سؤاالت الحاكـ لمدارقطني: ( (5
 . 121تاريخ أسماء الثقات: ( (6
 .    13/443الكماؿ: تيذيب  ((7
 .  5/180الكامؿ في الضعفاء: ( (8
 . 4/477الجرح كالتعديؿ: ( (9

 . 4/477الجرح كالتعديؿ: ( (10
 المصدر السابؽ نفسو. ( (11
 . 3/107المعرفة كالتاريخ: ( (12
 . 6/487ثقات ابف حباف: ( (13
 . 283تقريب التيذيب: ( (14
 . 5/180الكامؿ في الضعفاء: ( (15
 . 60ء كالمتركككف، لمنسائي: الضعفا( (16
 . 5/179الكامؿ في الضعفاء: ( (17
  .1659/2095/ 3( صحيح مسمـ: (18
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كالنسػائي  ،مػف طريػؽ ابػف شػياب ،لػيس فيػو الشػاىد (1)أبػك داكد فػي سػننو أخرجوتخريج الحديث: 
 ،عػف حمػاد ،كمػف طريػؽ بيػز بػف أسػد ،مػف طريػؽ قتػادة ،"اٍلييٍسػرىل ًإٍصػبىعىوي بمفظ: "ًفػي  (2)في سننو

رى عف ثابت البناني بمفظ: " فىعى ًإٍصبىعىوي اٍلييٍسرىل اٍلًخٍنصى  ثبلثتيـ عف أنس بو.      ،"رى
  .(4)،  ىك أثبت الناس في ثابت البناني(3)ركاتو ثقات كحماد بف سممةركاة اإلسناد: 

عٍ (: 207) رقـ حديث ٍبًد المًَّو ٍبًف جى مَّـى -فىرو أىفَّ النًَّبيَّ عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ثنا ثيَـّ  -صى ٍعفىرو ثىبلى أىٍميىؿى آؿى جى
: " ،أىتىاىيـٍ  مىى أىًخي بىٍعدى اٍليىٍكـً فىقىاؿى : " ،"ًلى تىٍبكيكا عى فقاؿ:  ،خري فٍ فىًجيءى بنا كأنا أى ،"ايٍدعيكىا ًلي بىًني أىًخيثيَـّ قىاؿى

ًديثه ": (5)قاؿ اإلماـ النككم .انى سي ك ؤي ري  ؽى مى حى فى  هي رى مى أىفى  ،"ؽاٍلى حى الٍ  يى لى إً  اكي عي دٍ اي " ًحيحه  حى كىاهي  ،صى د أىبيك رى  ًبًإٍسنىادو  ،دىاكي
ًحيحو  مىى ،صى اًرمّْ  شىٍرطً  عى ميٍسًمـو  اٍلبيخى  ".كى

، كىاٍبفي اٍلميثىنَّى،  :(6)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث ـو دَّثىنىا عيٍقبىةي ٍبفي ميٍكرى دَّثىنىا حى ، حى ًريرو دَّثىنىا كىٍىبي ٍبفي جى : حى قىاالى
ٍعفىرو  ٍبًد المًَّو ٍبًف جى ، عىٍف عى سىًف ٍبًف سىٍعدو دٍّثي عىًف اٍلحى ، ييحى مَّدى ٍبفى أىًبي يىٍعقيكبى : سىًمٍعتي ميحى أىًبي، قىاؿى
 بمثمو.  (7)

فيو ك  (9)في مسنده كأحمد ،مف طريؽ كىب بف جرير ،بمثمو (8)في سننو أخرجو النسائيتخريج الحديث: 
 بو.  -جرير بف حاـز األزدم–عف أبيو  ،كىب عف ،قصة غزكة مؤتة
 ،كالد كىب ،أبك النضر البصرم ،جرير بف حاـز اَلزدم :ركاة اإلسناد

كلو  ،لكف في حديثو عف قتادة ضعؼ ،: "ثقة(10)قاؿ ابف حجر :ق(170)ت
عمة  قاؿ الباحث: .طو"يحدث في حاؿ اختبل لـك اختمط ك  ،أكىاـ إذا حدث مف حفظو

كحديثو ىذا ركاه عنو كلده  ،كحديثو ىنا عف ابف أبي يعقكب ال عف قتادة ،االختبلط ال تضر
  كىب ككاف مبلزمان ألبيو.

    ركاتو كميـ ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتو :درجة الحديث

                                                

 .89/4221/ 4( سنف أبي داكد: (1
 . 194/5285، 193/5284/ 8( سنف النسائي: (2
 (: 2حديث رقـ ) ( انظر (3
 . 217( انظر: التمييز لمسمـ: (4
 . 296/ 1( المجمكع شرح الميذب: (5
 . 83/4192/ 4( سنف أبي داكد: (6
اءي ًبٍنػػتي عي (7 ػػوي: أىٍسػػمى ، أيم  ٍعفىػػرو اٍليىاًشػػًمي  ٍعفىػػًر ٍبػػًف أىبًػػي طىاًلػػبو أىبيػػك جى ٍبػػدي اهلًل ٍبػػفي جى ػػٍيًس ٍبػػًف ( ىػػك الصػػحابي الجميػػؿ: عى مى

بىشىًة، يي  ٍكًلديهي ًبأىٍرًض اٍلحى اًف، مى بىٍيًر رىسيػكؿى اهلًل الن ٍعمى ٍبدي اهلًل ٍبفي الز  ، بىايىعى ىيكى كىعى ٍعفىرو ، -ٍكنىى: أىبىا جى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى صى
. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ:  اًنيفى ًدينىًة سىنىةى ثىمى فٍّيى ًباٍلمى فىاًتًو، تيكي ، ميٍختىمىؼه ًفي كى  (. 1605/ 3كىىيكى اٍبفي سىٍبًع ًسًنيفى

 .8/182/5227( سنف النسائي: (8
 . 3/278/1750( مسند أحمد: (9

 . 138( تقريب التيذيب: (10
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بّْعنا" :(1)قاؿ اإلماـ النككم كزي اٍلقيعيكدي ميتىرى ميٍفتىًرشن  ،يىجي رّْكنا ،اكى ميتىكى ميٍحتىًبينا ،كى اءى  ،كى كىاًًلٍسًتٍمقىاءي  ،كىاٍلقيٍرفيصى
مىدُّ الرٍّْجؿً  مىى اٍلقىفىا كى ٍيري ذىًلؾى ًمٍف ىىٍيئىاًت اٍلقيعيكدً  ،عى نىٍحًكىىا ،كىغى إذىا  ،ًمػٍف ذىًلػؾى  يءكًل كراىة في شػ ،كى

ٍضرىًة ا ـٍ يىميدَّ ًرٍجمىوي ًبحى لى ـٍ يىٍكًشٍؼ عىٍكرىتىوي كى مىى ذىًلؾى  ،لنَّاسً لى ةي عى ًحيحى اًديثي الصَّ قىٍد تىظىاىىرىٍت اٍَلىحى  ."كى
نىػػا :(2) النسػػائي : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث(: 208) رقـ حديث كفي  أىٍخبىرى ٍبػػدً  ٍبػػفي  ىىػػاري : قىػػاؿى  المَّػػًو، عى
ػػدَّثىنىا دى  أىبيػػك حى ، دىاكي فىػػًرم  ػػفٍ  اٍلحى ، عى ٍفػػصو ػػفٍ  حى ٍيػػدو  عى مى حي

ػػفٍ  ،(3) ٍبػػدً  عى ػػًقيؽو  ٍبػػفً  المَّػػوً  عى ػػفٍ  ،شى اًئشىػػةى  عى : قىالىػػتٍ  عى
مَّى- النًَّبيَّ  رىأىٍيتي " مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى مّْي -كى بّْعنا ييصى  ".  ميتىرى

كيكسػؼ  ،مػف طريػؽ محمػد المخزكمػي ،بمثمػو (4)ابف خزيمة فػي صػحيحو أخرجوتخريج الحديث: 
عػف أبػي داكد  كبلىمػا ،مػف طريػؽ ىػاركف بػف عبػد اهلل ،بمثمػو (5)كالدارقطني فػي سػننو ،بف مكسى

 الحفرم بو. 
 منو، قاؿ ابف حجر:" صػاحب أنػس، مشػيكره  ره مكثً  سه : ثقة كلكنو مدلٍّ يؿكً د الطَّ يٍ مى حي ركاة اإلسناد: 

و بالتدليس النسائي فى صى كى دليس عنو حتى قيؿ: إف معظـ حديثو عنو بكاسطة ثابت كقتادة كى التٌ  كثيري 
 .كغيره 

في ، أبػػك عمػػر الكػػك  يمالػػؾ بػػف الحػػارث النخعػػؽ بػػف معاكيػػة بػػف بػػف طٍمػػىػػك ا حفػػص بػػف غيػػاث
 مجمعه عمى تكثيقو إال أنو اتيـ بأمريف: .(ىػ 195أك  194ت )القاضي، 

 فيػك كتابػو مػف عنػو كتب فمف ، استقضى ما بعد حفظو ساء: تغٌير الحفظ، قاؿ أبك زرعة: اَلكؿ
قػػى تٌ تابػػو ، ك يي ثقػػة ثبػػت إذا حػػدث مػػف ك، لػػذلؾ قػػاؿ يعقػػكب بػػف شػػيبة:  (6)كػػذا فيػػك إال ك صػػالح

كالسػػػبط ابػػػف  ،(8)، كلػػذلؾ ذكػػػره مػػػف ألٌػػؼ فػػػي االخػػتبلط مػػػع المختمطػػػيف كػػالعبلئي(7)بعػػض حفظػػػو
 .(9)العجمي

كلكف يبدك كاهلل أعمـ أف رميو باالختبلط غير مسٌمـ بو ، ألف مف نصَّ عمى سكء حفظػو، 
سػػػاؽ المتغٌيػػػر مسػػػاؽ إنمػػػا ذكػػػر التغٌيػػػر، كلػػػـ يػػػذكر االخػػػتبلط، كالتغيػػػر أقػػػؿ مػػػف االخػػػتبلط، كال يي 

 المختمط كما سبؽ بيانو.

                                                

 . 4/472( المجمكع شرح الميذب: (1
   .224/1661/ 3سنف النسائي: ( (2
 ( حميد بف أبي حميد الطكيؿ. (3
 .89/978/ 2( صحيح ابف خزيمة: (4
 .251/1482/ 2( سنف الدارقطني: (5
 .3/185: الجرح كالتعديؿ (6)
 .7/60تيذيب الكماؿ:  (7)
 .24المختمطيف لمعبلئي: ص  (8)
 .35رقـ  74، كانظر معجـ المختمطيف لمحمد بف طمعت ص 94االغتباط: ص  (9)
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، إال أنػػو قميػػؿ التػػدليس، لػػذلؾ اغتفػػر  (2)كالػػدارقطني (1): التػػدليس، كنسػػبو إليػػو اإلمػػاـ أحمػػدالثػػاني
 .(3)األئمة تدليسو، كعده ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف

كىػػك  -تابعػػو أبػػك معاكيػػة الضػػرير كمػػع قمٌػػة تدليسػػو فإنػػو صػػٌرح بالسػػماع فػػي ىػػذه الركايػػة، ككػػذلؾ
 في ركايتو عف األعمش. -(4)أحفظ الناس لحديث األعمش

  . (5)لكف حميد لـ يصرح بالسماع، كحفص لـ يتابع ،ركاتو ثقات ،إسناده ضعيؼ درجة الحديث:
، حػدثناه :(6)ابػف خزيمػة : قػاؿ اإلمػاـنص الحديث(: 209) رقـ حديث كًمػي  ػدَّثىنىا اٍلمىٍخزي ، حى  سيػٍفيىافي
، بف عىاًصـ عىفٍ  ػفٍ  كيمىٍيبو ػفٍ  أىًبيػًو، عى ٍجػرو  ٍبػفً  كىائًػؿً  عى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿى  رىأىٍيػتي :: قىػاؿى  ،حي مىٍيػوً  اللي  صى  عى

ـى  مَّ سى مىسى  ًحيفى  -كى ةً  ًفي جى الى بى  اٍلييٍسرىل ًرٍجمىوي  اٍفتىرىشى  الصَّ نىصى  ".اٍلييٍمنىى ًرٍجمىوي  كى
كالنسػائي فػي  ،مف طريػؽ عبػد اهلل بػف إدريػس ،بنحكه (7)الترمذم في سننوأخرجو تخريج الحديث: 

كبلىمػا عػف عاصػـ  ،عػف سػفياف بػف عيينػة ،مف طريؽ محمػد بػف يكسػؼ الفريػابي ،بنحكه (8)سننو
 بف كميب بو.    
ٍرًميركاة اإلسناد:   كليس لو صحبة.  ،تابعي ثقة :(9)كميب بف شياب الجى

 : ثقة.   (10)عاصـ كميب الجرمي
  ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديثدرجة الحديث: 

ػػدَّثىنىا :(11): قػػاؿ اإلمػػاـ الترمػػذمنػػص الحػػديث(: 210) رقـ حديث ػػدي  حى مَّ ، ٍبػػفي  ميحى ػػدي  بىشَّػػارو مَّ ميحى  ٍبػػفي  كى
دَّثىنىا: قىاالى  الميثىنَّى، دَّثىنىا: قىاؿى  ،القىطَّافي  سىًعيدو  ٍبفي  يىٍحيىى حى ٍبدي  حى ًميدً  عى ٍعفىرو  ٍبفي  الحى ػدَّثىنىا: قىاؿى  ،جى مَّػدي  حى  ميحى

ٍمًرك ٍبفي  ، ٍبفً  عى ٍيدو  أىًبي عىفٍ  عىطىاءو مى ، حي ابً  ًمفٍ  عىشىرىةو  ًفي كىىيكى  سىًمٍعتيوي : قىاؿى  السَّاًعًدمٍّ - النَّبًػيٍّ  أىٍصػحى
مَّى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ديىيـٍ  -كى ةً  أىٍعمىميكيػـٍ  أىنىػا: يىقيػكؿي  ،ًرٍبًعػيا  ٍبػفي  قىتىػادىةى  أىبيػك أىحى ػبلى ػمَّى- وً المَّػ رىسيػكؿً  ًبصى  صى
مىٍيوً  المَّوي  مَّـى  عى سى ا: قىاليكا ،-كى نىا كيٍنتى  مى ٍحبىةن، لىوي  أىٍقدىمى نىا كىالى  صي  فىػاٍعًرٍض،: قىػاليكا بىمىى،: قىاؿى  ًإٍتيىاننا؟ لىوي  أىٍكثىرى

                                                

 .45المدلسيف ألبي زرعة: ص  (1)
 .20طبقات المدلسيف البف حجر: ص  (2)
 .20طبقات المدلسيف البف حجر: ص  (3)
 .430تقريب التيذيب: ص  (4)

 . 38( طبقات المدلسيف: (5
 .343/691/ 1صحيح ابف خزيمة: ( (6
 .85/292/ 2( سنف الترمذم: (7
 .35/1264/ 3( سنف النسائي: (8
 (: 29حديث رقـ ) ( (9

  (: 29حديث رقـ ) : ( سبقت دراستو، انظر(10
  .105/304/ 2سنف الترمذم: ( (11
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مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : "فىقىػاؿى  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى ػمَّ سى ـى  ًإذىا -كى ةً  ًإلىػى قىػا ػالى ػا، تىػدىؿى اعٍ  الصَّ رىفىػعى  قىاًئمن  يىدىٍيػوً  كى
تَّى اًذمى  حى ٍنًكبىٍيًو، ًبًيمىا ييحى تَّى يىدىٍيوً  رىفىعى  يىٍركىعى  أىفٍ  أىرىادى  فىًإذىا مى ػاًذمى  حى ػا ييحى ٍنًكبىٍيػًو، ًبًيمى َـّ  مى  المَّػوي : قىػاؿى  ثيػ
، رىكىعى، أىٍكبىري ، ثيَـّ  كى بٍ  فىمىـٍ  اٍعتىدىؿى كّْ لىػـٍ  رىٍأسىػوي  ييصى ػعى  ٍع،ييٍقًنػ كى ضى كى مىػى يىدىٍيػوً  كى َـّ  ريٍكبىتىٍيػًو، عى  سىػًمعى : قىػاؿى  ثيػ
ػفٍ  المَّوي  ًمػدىهي، ًلمى رىفىػعى  حى ، يىدىٍيػوً  كى تَّػى كىاٍعتىػدىؿى ٍظػـو  كيػؿُّ  يىٍرًجػعى  حى ٍكًضػًعوً  ًفػي عى ، مى َـّ  ميٍعتىػًدًلن  ًإلىػى ىىػكىل ثيػ

، المَّوي : قىاؿى  ثيَـّ  سىاًجدنا، اَلىٍرضً  َـّ  أىٍكبىػري ػافىى ثيػ ػدىٍيوً  جى فىػتىحى  ًإٍبطىٍيػوً  عىػفٍ  عىضي ػاًبعى  كى َـّ  ًرٍجمىٍيػًو، أىصى  ثىنىػى ثيػ
قىعىدى  الييٍسرىل ًرٍجمىوي  مىٍييىا، كى تَّى اٍعتىدىؿى  ثيَـّ  عى ٍظـو  كيؿُّ  يىٍرًجعى  حى ، مىٍكًضًعوً  ًفي عى َـّ  ميٍعتىػًدًلن  سىػاًجدنا، ىىػكىل ثيػ
، المَّوي : قىاؿى  ثيَـّ  قىعىدى  ًرٍجمىوي  ثىنىى ثيَـّ  أىٍكبىري تَّػى كىاٍعتىدىؿى  كى ٍظػـو  كيػؿُّ  يىٍرًجػعى  حى ٍكًضػًعًو، ًفػي عى َـّ  مى َـّ  نىيىػضى  ثيػ  ثيػ

نىعى  ، ًمٍثؿى  الثَّاًنيىةً  الرٍَّكعىةً  ًفي صى تَّى ذىًلؾى ـى  ًإذىا حى رىفىعى  كىبَّرى  السٍَّجدىتىٍيفً  ًمفى  قىا تَّى يىدىٍيوً  كى اًذمى  حى ػا ييحى  ًبًيمى
ٍنًكبىٍيًو، ػنىعى  كىمىا مى ةى، اٍفتىػتىحى  يفى ًحػ صى ػالى َـّ  الصَّ ػنىعى  ثيػ ، صى تَّػى كىػذىًلؾى  ًفييىػا تىٍنقىًضػي الًَّتػي الرٍَّكعىػةي  كىانىػتً  حى
تيوي  الى رى  صى قىعىدى  الييٍسرىل ًرٍجمىوي  أىخَّ مىى كى رّْكنا، ًشقّْوً  عى ـى  ثيَـّ  ميتىكى مَّ  .  "سى

  . (1)صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ػػدَّثىنىا(2)البخػػارم قػػاؿ اإلمػػاـ نػػص الحػػديث(: 211) رقـ حديث ػػدي  : حى مَّ ، أىبًػػي ٍبػػفي  ميحى اًلػػبو نىػػا غى  أىٍخبىرى
ـي  ٍنًذرً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ، المي دَّثىنىا الًحزىاًمي  مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى ، عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  فيمىٍيحو ، اٍبفً  عىفً  نىاًفعو  رىأىٍيتي ": قىاؿى  عيمىرى
مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى  ".  ًبيىًدهً  ميٍحتىًبينا الكىٍعبىًة، ًبًفنىاءً  -كى

  ،مػػػف طريػػػؽ يحيػػػي بػػػف سػػػعيد األنصػػػارم ،بمثمػػػو (3)البػػػزار فػػػي مسػػػندهأخرجػػػو تخػػػريج الحػػػديث: 
 ،(5)الكبػرل      كالبييقػي فػي  ،مف طريؽ عمر بف محمد العمرم ،بمثمو (4)كالطبراني في األكسط

 ثبلثتيـ عف نافع بو.  ،مف طريؽ فميح ،بمثمو
احتج بو البخارم منفردان في الصحيح،  ،صدكؽ كثير الخطأ: (6)ح بف سميمافيٍ مى في  ركاة اإلسناد:

لكنو مف المعمكـ أف منيج البخارم  ،األصؿ أف ال يخرج لو في الصحيحك  ،السنف كأصحاب
كقد أخرجنا لو  ،مف حيث مكافقتيـ لما ركاه الثقات ،أحاديث الركاة المتكمـ فييـاالنتقاء مف 

لكجدنا غالبيا  ،كأمثاؿ فميح لك تأممنا أحاديثو التي في صحيح البخارم ،ابعات خارج الصحيحمت
 : "لـ(7)كقد اعتذر ابف حجر لمبخارم فقاؿ ،كفضائؿ األعماؿ ،كالترىيب كالترغيب ،في المناقب

                                                

 (.177سبقت دراستو في حديث رقـ: )( (1
  .61/6272/ 8صحيح البخارم: ( (2
 .192/585/ 12( مسند البزار: (3
 .159/9417/ 9( المعجـ األكسط: (4
 .333/5914/ 3( السنف الكبرل لمبييقي: (5
 (: 1حديث رقـ ) ( انظر (6
 . 435( ىدم السارم مقدمة فتح البارم: (7
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نما ،كأضرابيما عيينة كابف مالؾ عمى اعتماده البخارم عميو يعتمد  في أكثرىا أحاديث لو أخرج كا 
: "إنما أخرج لو البخارم في (1)الرقاؽ"، كقاؿ نكر الديف عتر في كبعضيا ،المناقب

 كيصمح ركايتيا عف مثمو فيو".  ،المناقب كالرقاؽ، كىذه األحاديث ييتىسىاىىؿي فييا
،  :(2)أبػػػك داكدقػػػاؿ اإلمػػػاـ  نػػػص الحػػػديث(: 212) رقـ حديث ػػػرى ٍفػػػصي ٍبػػػفي عيمى ػػػدَّثىنىا حى حى

ػػى ٍبػػفي  ميكسى ،كى اًعيؿى ػػدَّثىنىا: قىػػاالى  ًإٍسػػمى ٍبػػدي  حى سَّػػافى  ٍبػػفي  المَّػػوً  عى ، حى ػػدَّثىٍتًني: قىػػاؿى  اٍلعىٍنبىػػرم  ، حى ػػدَّتىامى  جى
ًفيَّةي، ٍيبىةي، صى ديحى مىٍيبىةى، اٍبنىتىا كى مىػةى  ًبٍنػتً  ميكسىػى: قىاؿى - عي ٍرمى كىانىتىػا ،حى ًبيبىتىػيٍ  كى ػةى  ًبٍنػتً  قىٍيمىػةى  رى مى  ،مىٍخرى
كىانىتٍ  دَّةى  كى ا يىاأىنَّ  ،-أىًبيًيمىا جى ٍتييمى مَّى- النًَّبيَّ  رىأىتً " أىنَّيىا، أىٍخبىرى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  قىاًعػده  كىىيػكى  -كى

اءى  مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  فىمىمَّا ،(3)اٍلقيٍرفيصى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى قىػاؿى - ،اٍلميٍختىًشػعى  -كى : ميكسىػى كى
شّْعى  اٍلميتىخى
ؽً  ًمفى  ٍرًعٍدتي أي  اٍلًجٍمسىةً  ًفي ،-(4)  .  "الفىرى

 ،عػػػػػف مكسػػػػػى بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ ،(5)البخػػػػػارم فػػػػي األدب المفػػػػػردأخرجػػػػػو تخػػػػػريج الحػػػػػديث: 
كبلىمػػا مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل  ،مػػف طريػػؽ عفػػاف بػػف مسػػمـ ،بمثمػػو ،(6)كالترمػػذم فػػي الشػػمائؿ

 بف حساف العنبرم بو.  

: (8)ثقػػػات، كقػػػاؿ الػػػذىبيفػػي ال (7): ذكرىػػػا ابػػػف حبػػػافدحيبػػػة بنػػػت عميبػػػة العنبريػػػة ركاة اإلسػػػناد:
قػػاؿ : "مقبكلػػة". (10)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،فػػي قسػػـ النسػػكة المجيػػكالت (9)"كثقػػت"، كذكرىػػا فػػي الميػػزاف

 دحيبة بنت عميبة مقبكلة.  الباحث:

                                                

  .2/109( حاشية المغني في الضعفاء لمذىبي: (1
 . 262/4847/ 4( سنف أبي داكد: (2
دره. )غريب الحديث، البف الجكزم: (3 يقبض يىده ًإلىى صى ٍكبىتىٍيًو كى يجمع ري اء: ىيكى أىف يٍقعد كى  (.2/237( اٍلقيٍرفيصى
. )لسػاف( ا(4  لتخش ع: نىٍحكي التضر ًع، كالخشيكعي: الخضيكعي، كالتخش عي: تىكم ؼ الخيشكع. كالتخش عي ًلمًَّو: اإًلٍخبػاتي كالتػذل ؿي

 (. 34/ 2، انظر: النياية: 8/71العرب: 
 . 402/1178( األدب المفرد: (5
 . 115/128( الشمائؿ المحمدية: (6
 . 6/295( ثقات ابف حباف: (7
 . 2/507لكاشؼ: ( ا(8
 . 7/468( ميزاف االعتداؿ: (9

 . 1353( تقريب التيذيب: (10
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في الثقات، ذكرىا الذىبي في الميزاف في قسـ  (1): ذكرىا ابف حبافصفية بنت عميبة العنبرية
العنبرم"، كقاؿ ابف  حساف بف اهلل عبد ركاية مف إال تعرؼ : "ال(2)كقاؿ ،النسكة المجيكالت

 صفية بنت عميبة مقبكلة.     قاؿ الباحث:: "مقبكلة". (3)حجر
ٍبدي  سَّافى  بف المَّوً  عى  ًبوً  أىرى  : "لىـٍ (5)كقاؿ مرةن  ،: "ثقة"(4)أبك الجنيد التميمي: قاؿ الذىبي ،اٍلعىٍنبىًرمُّ  حى
عبد اهلل بف  قاؿ الباحث:: "مقبكؿ". (7)في الثقات، كقاؿ ابف حجر (6)كقاؿ كذكره ابف حباف ،بىٍأسنا"

 حساف صدكؽ.  
ٍيبىة كصفية مقبكلتاف إسناد الحديث درجة الحديث:  .(8)كلو شاىد ،كلـ يتابعا ،ضعيؼ؛ ألف ديحى

ػدَّثىنىا(9)قاؿ اإلماـ البخػارم نص الحديث(: 213) رقـ حديث ٍبػدي  : حى ٍسػمىمىةى، ٍبػفي  المَّػوً  عى ػفٍ  مى ، عى اًلػؾو  مى
ػ ، اٍبػفً  فً عى ػفٍ  ًشػيىابو بَّػادً  عى ، ٍبػفً  عى ػفٍ  تىًمػيـو ػًو، عى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿى  رىأىل" أىنَّػوي  عىمٍّ مىٍيػوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  -كى

مىى ًرٍجمىٍيوً  ًإٍحدىل كىاًضعنا المىٍسًجًد، ًفي ميٍستىٍمًقينا  ". اَليٍخرىل عى
كمسػػػمـ فػػػي  ،ؽ ابػػػف عيينػػػةمػػػف طريػػػ ،بمثمػػػو ،(10)البخػػػارم فػػػي صػػػحيحوأخرجػػػو تخػػػريج الحػػػديث: 

 كبلىما عف الزىرم بو.  ،مف طريؽ مالؾ ،بمثمو ،(11)صحيحو
ػػػًديثي أىفَّ النَّبًػػػيَّ ": (12)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم(: 214) رقـ حديث ػػػمَّـى -حى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى كىػػػافى " -صى

مىى اٍلًمٍنبىرً  ًحيحه مىٍشييكره  ،"يىٍخطيبي عى   ".صى
ػدَّثى  :(13)البخارم : قاؿ اإلماـنص الحديث ـي  نىاحى ، أىبًػي ٍبػفي  آدى ػدَّثىنىا: قىػاؿى  ًإيىػاسو ، أىبًػي اٍبػفي  حى ػفً  ًذٍئػبو  عى

، ػػفٍ  الز ٍىػًرمٍّ ، عى ػػفٍ  سىػاًلـو ػػًمٍعتي : قىػاؿى  أىًبيػػًو، عى ػمَّى- النَّبًػػيَّ  سى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى مىػػى يىٍخطيػبي  -كى  الًمٍنبىػػًر، عى
اءى  مىفٍ ": فىقىاؿى  ميعىًة، ًإلىى جى  ". فىٍميىٍغتىًسؿٍ  الجي

                                                

 .6/480( ثقات ابف حباف: (1
 . 7/471( ميزاف االعتداؿ: (2
  .1360( تقريب التيذيب: (3
 . 1/545( الكاشؼ: (4
 .422/ 4( تاريخ اإلسبلـ: (5
 .8/337( ثقات ابف حباف: (6
 .499( تقريب التيذيب: (7
 .157/2124/ 5ة الصحيحة: ( السمسم(8
 .102/475/ 1صحيح البخارم: ( (9

 . 64/6287/ 8( المصدر السابؽ: (10
 .1662/2100/ 3( صحيح مسمـ: (11
 . 4/526( المجمكع شرح الميذب: (12
 .9/919/ 2صحيح البخارم: ( (13
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 ،مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر ،بمثمػػو (1)مسػػمـ فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 عف أبيو بو. 

ٍنػػػػديبو (: 215) رقـ حديث ػػػميرىةى ٍبػػػًف جي مىٍيػػػًو كسػػػػمـ-قىػػػاؿى رىسيػػػػكؿي المَّػػػًو  :قىػػػاؿى  ،ركل سى ػػػمَّى المَّػػػػوي عى  :-صى
ػًحيحه ": (2)مػاـ النػككمقػاؿ اإل ."كىأىٍطيىػبي  أىٍطيىػري  فىًإنَّيىػا اٍلبىيىػاضى  ثيىػابى  اٍلبىسيكا" ػًديثي سىػميرىةى فىصى كىاهي  ،حى رى

ـي ًفي اٍلميٍستىٍدرىؾً  اًك  ".  اٍلحى
ػػدَّثىنىا :(3)الحػػاكـ : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدي  حى مَّ ػػاًلحً  ٍبػػفي  ميحى ، ٍبػػفً  صى ػػدَّثىنىا ىىػػاًنئو ػػدي  حى ، ٍبػػفي  أىٍحمى  نىٍصػػرو

دَّثىنىا ، أىبيك حى دَّثىنىا نيعىٍيـو ، حى نىػاكىأىخٍ  سيػٍفيىافي اؽى  ٍبػفي  بىٍكػرً  أىبيػك بىرى مَّػدي  أىٍنبىأىنػا اٍلفىًقيػوي، ًإٍسػحى ، ٍبػفي  ميحى اًلػبو ػدَّثىنىا غى  حى
ذىٍيفىػػةى، أىبيػػك ػػدَّثىنىا حي ، حى ػػفٍ  سيػػٍفيىافي ًبيػػبً  عى ، أىبًػػي ٍبػػفً  حى ػػفٍ  ثىابًػػتو ػػكفً  عى ٍيمي ، أىبًػػي ٍبػػفً  مى ػػًبيبو ػػفٍ  شى  ٍبػػفً  سىػػميرىةى  عى

، ٍنػػديبو ػػمَّى- وً المَّػػ رىسيػػكؿي  قىػػاؿى : قىػػاؿى  جي مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ، الثّْيىػػابى  اٍلبىسيػػكا": -كى كىفّْنيػػكا اٍلبىيىػػاضى  ًفييىػػا كى
، ـٍ ٍكتىاكي  ".  كىأىٍطيىبي  أىٍطيىري  فىًإنَّيىا مى

 (5)كابف ماجو في سننو ،مف طريؽ ابف ميدم ،بمثمو (4)الترمذم في سننوأخرجو تخريج الحديث: 
عف ميمكف. كالنسػائي فػي  ،عف حبيب بف أبي ثابت ،الثكرم كبلىما عف ،مف طريؽ ككيع ،بمثمو
أبػك الميمػب( عػف  ،كبلىمػا )ميمػكف ،-عمػرك بػف معاكيػة-مف طريػؽ أبػي المييىمىػب  ،بمثمو (6)سننو

 سمرة بو. 
: (7)ق(: قػاؿ أبػك حػاتـ 83)ت  ،الكػكفي نصػر أبػك ،الربعػي شبيب أبي بف ميمكفركاة اإلسناد: 

: (10)كقػاؿ ابػف حجػر ،: "صػدكؽ"(9)كقػاؿ الػذىبي ،في الثقات (8)بافكذكره ابف ح ،الحديث" "صالح
قػػاؿ الباحػػث: "ضػػعيؼ". : معػػيف ابػػف عػػف (11)كقػػاؿ الػػذىبي فػػي الميػػزاف ،اإلرسػػاؿ" كثيػػر ،"صػػدكؽ

 ،كعمػػي ،رسػػؿ عػػف بعػػض الصػػحابةذكػػر العممػػاء أنػػو أ ،مرسػػؿ ،ميمػػكف بػػف أبػػي شػػبيب: صػػدكؽ

                                                

 . 579/844/ 2( صحيح مسمـ: (1
 . 4/537( المجمكع شرح الميذب: (2
 .506/1309 /1مستدرؾ الحاكـ: ( (3
 . 117/2810/ 5( سنف الترمذم: (4
 .1181/3567/ 2( سنف ابف ماجو: (5
 .205/5322/ 8( سنف النسائي: (6
 . 234/ 8( الجرح كالتعديؿ: (7
 .416/ 5( ثقات ابف حباف: (8
 .311/ 2( الكاشؼ: (9

 .556( تقريب التيذيب: (10
 .233/ 4( ميزاف االعتداؿ: (11
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قىػػاؿ ،(1)كمعػاذ ٍنػػوي  كحػدث الخيػػر، أىػؿ مػػف ككىػافى  ران،تػػاج رجػبلن  "كػػاف: (2)الفػبلس كى  أىبػػي بػػف حبيػب عى
بػػراىيـ عتيبػػة، ٍبػػف كالحكػػـ ثابػػت، ػػمَّى- النَّبًػػيٌ  أصػػحاب عػػف يحػػدث ككىػػافى  النخعػػي، كا   عميػػو المَّػػوي  صى
ػػر عػػف كحػػدث ،-كسػػمـ بػػد كعػػف الخطػػاب، ابػػف عيمى  منػػو شػػيء ًفػػي عنػػدنا كلىػػٍيسى  مسػػعكد، ٍبػػف المَّػػوً  عى
ػمَّى- النَّبًػػيٌ  أصػحاب مػػف سػمع أنػػو يػزعـ أحػػدنا فأ أخبػر كلػػـ سػمعت،: يىقيػكؿي   ،-كسػػمـ عميػو المَّػػوي  صى
ٍنػػػوي" ركم كقػػػد كقػػػد حػػػدث عػػػف سػػػمرة بػػػف  قػػػاؿ الباحػػػث:عائشػػػة".  يػػػدرؾ "لػػػـ: (3)داكد أبػػػك كقػػػاؿ ،عى

ككفػػاة ميمػػكف  ،ق( 59كأف كفػػاة سػػمرة ) ،كأظػػف أنػػو أدركػػو خاصػػةن أف االثنػػيف مػػف الككفػػة ،جنػػدب
 (5)كقػػاؿ ابػػف الصػػبلح ،(4)فػػي سػػماعو مػػف سػػمرة -فػػي حػػدكد عممػػي-مػػاء كلػػـ يػػتكمـ العم ،ق( 83)

مىٍيػًو في حديث ميمكف عف عائشة قالػت: " ،معقبان عمى قكؿ أبي داكد ػمَّى اهللي عى نىػا رىسيػكؿي المَّػًو صى أىمىرى
نىاًزلىييـٍ  مَّـى أىٍف نيٍنًزؿى النَّاسى مى سى  الػراكم أف كذكػر ،وبػ منفػردنا بإسػناده (6)سػننو فػي داكد أبك " : "أخرجوكى

 كػػكفي فإنػػو ،كنظػػر ،تكقػػؼ داكد أبػػك قالػػو كفيمػػا ،يػػدركيا لػػـ شػػبيب أبػػي بػػف ميمػػكف عائشػػة عػػف لػػو
 إمكػػاف مػػع التعاصػػر مسػػمـ: كعنػػد ،عائشػػة قبػػؿ المغيػػرة كمػػات ،شػػعبة بػػف المغيػػرة أدرؾ قػػد ،متقػػدـ
 ،ىػذا نحػك أك ،عائشػة ألػؽ لػـ قػاؿ: أنػو ىػذا ميمػكف عػف كرد فمػك ،اإلدراؾ ثبػكت في كاؼ التبلقي
أكتبػو  "لػـ: (7)يحيػى القطػاف كقػاؿ ،أعمـ" كاهلل ،ذلؾ كىييات ،إدراكو بعدـ الجـز داكد ألبي الستقاـ

سػمرة".  عػف شػبيب أبػي بػف ميمػكف بحػديث "اسػتغنيت: قػاؿ لػـ؟: قيػؿ "،-أم حديث أبي الميمب-
 ،يمػكف عػف سػمرةكفػي ىػذا إشػارة إلػى أف يحيػي بػف سػعيد القطػاف قػد اعتمػد ركايػة م قاؿ الباحػث:
 كاهلل أعمـ. 

ػػةي ٍبػػفي عيٍقبىػػةى بػػف محمػػد بػػف سػػفياف السُّػػكىاًئيّْ  قػػاؿ ابػػف  :ق( 215أبػػك عػػامر الكػػكفي )ت  ،قىًبيصى
: "ثقػػة فػػي كػػؿ (9)كقػػاؿ ابػػف معػػيف ،كثيػػر الحػػديث عػػف سػػفياف الثػػكرم" ،اصػػدكقن  ،: "كػػاف ثقػػة(8)سػعد
كقػػاؿ أبػػك  ،: "ثقػػة"(10)العجمػػيكقػػاؿ  ،فإنػػو سػػمع منػػو كىػػك صػػغير" ؛إال فػػي حػػديث سػػفياف ،شػػيء

                                                

 .322( انظر: تحفة التحصيؿ: (1
 .207/ 29( تيذيب الكماؿ: (2
 .261/ 4( سنف أبي داكد: (3
 .322( انظر: تحفة التحصيؿ: (4
 . 84( صيانة صحيح مسمـ: (5
 .261/4842/ 4( سنف أبي داكد: (6
 .205/ 8( سنف النسائي: (7
 .403/ 6( الطبقات الكبرل ط دار صادر: (8
  .493/ 14تاريخ بغداد: ( (9

 . 388لباز: ( الثقات لمعجمي ط ا(10
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سكل قبيصػة  ،ال يغيره ،لـ أر أحدان مف المحدثيف يأتي بالحديث عمى لفظ كاحد ،: "صدكؽ(1)حاتـ
كذكػػره ابػػف  ،: "حػػافظ عابػػد"(2)كأبػػى نعػػيـ فػػي الثػػكرم"، كقػػاؿ الػػذىبي ،كعمػػي بػػف الجعػػد ،بػػف عقبػػة
كقػػػػاؿ ابػػػػف  ،: "لػػػػيس بػػػػو بػػػػأس"(5)كقػػػػاؿ أيضػػػػان  ،: "صػػػػالح"(4)كقػػػػاؿ النسػػػػائي ،فػػػػي الثقػػػػات (3)حبػػػػاف
د يىقيكؿ ،: "صدكؽ ربما خالؼ"(7)كقاؿ ابف حجر ،: "صدكؽ"(6)خراش كقاؿ أبك دىاكي

ػد (8) : "كىػافى أىٍحمى
 ،نعيـ يبأ: "قبيصة بف عقبة مع ذكر ابف ميدل ك (9)كقيؿ ألحمد ،ٍبف حنبؿ ال يحدث عىف قبيصة"

أىبػػي كذكػػر قبيصػػة، كأبػػا حذيفػػة، فقػػاؿ:  : "سػػمعتي (10)قػػاؿ عبػػد اهلل بػػف أحمػػدك فكأنػػو لػػـ يعبػػأ بػػو"، 
أبػػك حذيفػػة شػػبو ال شػػيء، كقػػد كتبػػت عنيمػػا  -يعنػػي فػػي حػػديث سػػفياف -قبيصػػة أثبػػت منػػو جػػدنا 

: "قػاؿ أبػك عبػد اهلل: كػاف يحيػػى بػف آدـ أصػغر مػف سػمع مػػف (11)كقػاؿ حنبػؿ بػف إسػػحاؽ ،جميعنػا"
فمػػا قصػػة قبيصػػة فػػي  قػػاؿ: كقػػاؿ يحيػػى: قبيصػػة أصػػغر منػػي بسػػنتيف، قمػػت لػػو: ،سػػفياف عنػػدنا

قمت لو: فغير ىذا؟ قاؿ: كاف صغيرنا ال يضبط، قمت  .سفياف؟ فقاؿ أبك عبد اهلل: كاف كثير الغمط
ا ثقػو، ال بػأس بػو فػي تدينػو، كأم شػيء لػـ يكػف  ،لو: فغير سفياف؟ قاؿ: كػاف قبيصػة رجػبلن صػالحن

داكد عف قبيصة، كعبيػد  : "سألت أبا(12)كقاؿ اآلجرم ،عنده في الحديث، يذكر أنو كثير الحديث"
كأبك حذيفة ال يحفظكف  ،كأبك عامر ،كاف قبيصة ،فقاؿ: قبيصة أسمـ مف عبيد اهلل ،اهلل بف مكسى
كقػاؿ صػالح  ،: "ما رأيت في الشػيكخ أحفػظ مػف قبيصػة"(13)كقاؿ إسحاؽ بف سيار ،ثـ حفظكا بعد"

: "الرجػػؿ (15)اؿ الػػذىبيقػػك  ،تكممػػكا فػػي سػػماعو مػػف سػػفياف" ،ا صػػالحن : "كػػاف قبيصػػة رجػػبلن (14)جػػزرة
ككػاف مػف  ،ثقة، كما ىك في سػفياف كػابف ميػدم كككيػع، كقػد احػتج بػو الجماعػة فػي سػفياف كغيػره

                                                

 .126/ 7( الجرح كالتعديؿ: (1
 .133/ 2( الكاشؼ: (2
 .21/ 9( ثقات ابف حباف: (3
 . 92( تسمية مشايخ النسائي: (4
 .299/ 8( سير أعبلـ النببلء ط الحديث: (5
 المصدر السابؽ نفسو.( (6
 . 453تقريب التيذيب: ( (7
 . 148( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (8
 . 126/ 7يؿ: ( الجرح كالتعد(9

 .386/ 1ركاية ابنو عبد اهلل: -( العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد(10
 .493/ 14تاريخ بغداد: ( (11
 . 152، سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: 298/ 8( سير أعبلـ النببلء ط الحديث: (12
 .298/ 8( سير أعبلـ النببلء ط الحديث: (13
 .298/ 8سير أعبلـ النببلء ط الحديث: ( (14
 مصدر السابؽ نفسو.ال( (15
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ا : "كاف قبيصة يحدث بحديث الثكرم عمى الكالء، درسن (1)كقاؿ الفضؿ بف سيؿ األعرج ،العابديف"
كأنػػا ابػف سػت عشػػرة : "سػمعت قبيصػػة يقػكؿ: جالسػت الثػكرم (2)قػاؿ ىػػاركف الحمػاؿ ،ا"ا حفظنػدرسنػ

: "يػركم فػي األحكػاـ (3)كلما ذكر الذىبي تعنت ابف القطػاف الفاسػي عميػو بقكلػو ،سنة ثبلث سنيف"
: "قػػد قفػػز قبيصػػة القنطػػرة كاحتجػػكا بػػو، (4)قػػاؿ ،كىػػك عنػػدىـ كثيػػر الخطػػأ" ،لقبيصػة، كال يعػػرض لػػو
غيػر  ،سػكائي ثقػة إمػاـقبيصػة ال قػاؿ الباحػث: .الذم ينقـ بو عمػى قبيصػة" ،فأرني الحديث المنكر

بػدك ؛ يفػي حفػظ الرجػؿ ككىمػو كقكؿ أحمػد ،كابف ميدم ،ككيع :أنو ليس كأصحاب الثكرم الباقيف
 كاهلل أعمـ. ،ظير ذلؾ مف كبلـ أبي داكد ،ثـ بعد ذلؾ مكف قبيصة حفظو ،أنو قديـ

 ركاتو ثقات.     ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
مَّى المَّػوي -قىٍكًلو (: 216) رقـ حديث ػمَّـى صى سى مىٍيػًو كى تَّػى "  -عى كفى حى ري ًلى يىػزىاؿي قىػٍكـه يىتىػأىخَّ

ـٍ المَّوي تىعىالىى  رىىي ًحيحه ": (5)قاؿ اإلماـ النككم" ييؤىخّْ ًديثه صى    ."كىىيكى حى
ػدَّثىنىا :(6) مسػمـ : قاؿ اإلماـنص الحديث ػٍيبىافي  حى ، ٍبػفي  شى كخى ػدَّثىنىا فىػر   اأٍلىٍشػيىًب، أىبيػك حى

ػػفٍ  ، ٍضػػرىةى نى  أىًبػػي عى ػػفٍ  اٍلعىٍبػػًدمٍّ ػػًعيدو  أىًبػػي عى ، سى ػػٍدًرمٍّ سيػػكؿى  أىفَّ  اٍلخي ػػمَّى- اهللً  رى مىٍيػػوً  اهللي  صى  عى
ػػمَّـى  سى اًبوً  ًفػػي رىأىل -كى رنا أىٍصػػحى ٍليىػػٍأتىَـّ  ًبػػي، فىػػٍأتىمُّكا تىقىػػدَّميكا: »لىييػػـٍ  فىقىػػاؿى  تىػػأىخ  ػػفٍ  ًبكيػػـٍ  كى  مى

، ـٍ ك قىٍكـه  يىزىاؿي  ًلى  بىٍعدىكي ري تَّى فى يىتىأىخَّ ـي  حى رىىي  .«اللي  ييؤىخّْ
كمحمػد  ،عػف مكسػى بػف إسػماعيؿ ،(7)أبػك داكد فػي سػننوأخرجػو تخريج الحػديث: 

كابػػف ماجػػو  ،مػػف طريػػؽ ابػػف المبػػارؾ (8)كالنسػػائي فػػي سػػننو ،بػػف عبػػد اهلل الخزاعػػي
عػف أبػي األشػيب جعفػر بػف  ،أربعػتيـ بمثمػو ،مف طريؽ ابف أبي زائدة (9)في سننو

 حياف بو. 

                                                

 .298/ 8سير أعبلـ النببلء ط الحديث: ( (1
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بىًطػػػػػي شػػػػػيبة أبػػػػػي فػػػػػركخ بػػػػػف شػػػػػيبافاإلسػػػػػناد:  ركاة  ،محمػػػػػد : أبػػػػػك(1)األيبمٍّػػػػػي ،الحى
 : "ثقػػػػة(4)كقػػػػاؿ الػػػػذىبي ،"ثقػػػػة": (3)قاسػػػػـال بػػػػف كمسػػػػممة ،(2)أحمػػػػد ق(: قػػػػاؿ235)ت

: (6)كقػاؿ أيضػان  ،كمسػندىا" البصػرة محػدث الثقة : "اإلماـ(5)كقاؿ عنو أيضان  ،مشيكر"
 ،"صدكؽ" :(7)زرعة كقاؿ أبك ،إسناد" كعمك كمعرفة حديث صاحب الثقات ككاف "أحد
في  (9)كذكره ابف حباف ،ىيٍدبىة" مف عندىـ أثبت شيباف "كاف :(8)األىكازم عبداف كقاؿ

 : "كػػاف(11)كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ ،صػػدكقنا" كػػاف أنػػو إال قػػدرم : "(10)السػػاجي كقػػاؿ ،الثقػػات
 يكرمػػ ،ييػػـ : "صػػدكؽ(12)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،بػػأخرة" إليػػو النػػاس كاضػػطر ،القػػدر يػػرل

 كقد احتج بو مسمـ.   ،شيباف بف فركخ ثقةقاؿ الباحث: بالقدر". 
ًحيحً ": (13)قاؿ اإلماـ النػككم(: 217) رقـ حديث ًديًث الصَّ اءى ًفي اٍلحى -قىاؿى النًَّبيُّ  :جى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى طَّى -صى     ."اٍجًمٍس فىقىٍد آذىٍيتى " :ًلمىٍف يىرىاهي يىتىخى
ػػدَّثىنىا :(14)دأبػػك داك  : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث كفي  حى ، ٍبػػفي  ىىػػاري كؼو ٍعػػري ػػدَّثىنىا مى  ٍبػػفي  ًبٍشػػري  حى

، ػػػًرمٍّ ػػػدَّثىنىا السَّ ، ٍبػػػفي  ميعىاًكيىػػػةي  حى ػػػاًلحو ػػػفٍ  صى ػػػعى  كينَّػػػا: قىػػػاؿى  الزَّاًىًريَّػػػًة، أىًبػػػي عى ٍبػػػدً  مى   ٍبػػػفً  المَّػػػوً  عى

                                                

( نسػػبو البخػػارم فػػي التػػاريخ الكبيػػر، كابػػف أبػػي حػػاتـ فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ، كعػػدد مػػف المصػػادر بػػاأليمي، كنسػػبو (1
آخػركف كىػػـ األكثػػر، بػػاألبمي، نسػػبة إلػػى األبمٌػػة بمػػدة قديمػػة عمػى أربعػػة فراسػػخ مػػف البصػػرة كىػػي أقػػدـ مػػف البصػػرة، 

ذكػره السػمعاني فػي  قػاؿ الباحػث:نيا مف جنػاف الػدنيا، كممػف اشػتير باالنتسػاب إلييػا... شػيباف بػف فػركخ. كقيؿ: إ
األنساب، كابف األثير في المباب في باب األبمي، كلـ يذكراه في باب األيمي كأصمو مػف أبمػة البصػرة التػي عرفناىػا 

، 98/ 1، كابػػف حجػػر. )انظػػر: األنسػػاب لمسػػمعاني: سػابقان، كىػػذا ىػػك الػػراجح كاهلل أعمػػـ، كىػػك الػػذم اختػػاره الػػذىبي
 (. 126/ 1، اإلكماؿ في رفع االرتياب: 98/ 1، المباب في تيذيب األنساب: 1/409
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ػػاًحبً  (1)بيٍسػػرو  ػػمَّى- النًَّبػػيٍّ  صى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػاءى  ميعىػػًة،اٍلجي  يىػػٍكـى  -كى ػػؿه  فىجى طَّػػى رىجي  ًرقىػػابى  يىتىخى
ٍبػدي  فىقىػاؿى  النَّاًس، ػاءى : بيٍسػرو  ٍبػفي  المَّػوً  عى ػؿه  جى طَّػى رىجي ميعىػًة، يىػٍكـى  النَّػاسً  ًرقىػابى  يىتىخى ػمَّى- كىالنَّبًػي   اٍلجي  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى ، -كى مَّى- النًَّبي   لىوي  فىقىاؿى  يىٍخطيبي مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى كى  عى ".  فىقىدٍ  "اٍجًمٍس  :-سى   آذىٍيتى

 (3)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،مػػف طريػػؽ ابػػف كىػػب ،بمثمػػو (2)النسػػائي فػػي سػػننوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 عف معاكية بو.  ،مف طريؽ ابف ميدم ،بمثمو

 .: ثقة(4)معاكية بف صالح الحضرميركاة اإلسناد: 
 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتوإسناد الحديث  درجة الحديث:

كىل أىٍكسي ٍبفي أىٍكسو (: 218) رقـ حديث ػمَّـى -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى  ،رى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إفَّ ًمػٍف " :-صى
ميعىػةً  ـٍ يىػٍكـى اٍلجي ًؿ أىيَّػاًمكي ًة ًفيػوً  ،أىٍفضى ػالى مىػيَّ ًمػٍف الصَّ كا عى مىػيَّ  ،فىػأىٍكًثري ػةه عى كضى ـٍ مىٍعري تىكي ػالى قػاؿ  ."فىػًإفَّ صى

د كىالنَّسىاًئيُّ  ،ًحيحه صى ": (5)اإلماـ النككم كىاهي أىبيك دىاكي   ".رى
ػدَّثىنىا :(6)أبػك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث سىػفي  حى ، ٍبػفي  اٍلحى ًمػيا ػدَّثىنىا عى سىػٍيفي  حى ًمػيا  ٍبػفي  اٍلحي ، عى ٍعًفػي   اٍلجي

ٍبدً  عىفٍ  ، ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى اًبرو ٍنعىاًنيٍّ  اأٍلىٍشعىثً  أىًبي عىفٍ  جى  قىاؿى : قىاؿى  ،(7)أىٍكسو  ٍبفً  أىٍكسً  عىفٍ  ،الصَّ
ػػمَّى- النَّبًػػي   مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػؿً  ًمػػفٍ  ًإفَّ ": -كى ـٍ  أىٍفضى ميعىػػًة، يىػػٍكـى  أىيَّػػاًمكي كا اٍلجي مىػػيَّ  فىػػأىٍكًثري ةً  ًمػػفى  عى ػػالى  الصَّ
ـٍ  فىًإفَّ  ًفيًو، تىكي الى ةه  صى كضى مىيَّ  مىٍعري كىٍيؼى : المَّوً  ؿى رىسيك  يىا: فىقىاليكا: قىاؿى  "،عى تينىا تيٍعػرىضي  كى ػبلى ، صى مىٍيػؾى قىػدٍ  عى  كى

؟ ٍمػػتى تىعىػػالىى تىبىػػارىؾى  المَّػػوى  ًإفَّ ": قىػػاؿى  -بىًميػػتى : يىقيكليػػكفى : قىػػاؿى - أىرى ـى  كى ػػرَّ مىػػى حى  اٍَلىٍنًبيىػػاءً  أىٍجسىػػادى  اٍَلىٍرضً  عى
مَّى مىٍيًيـٍ  المَّوي  صى  ".عى

                                                

ؿ: عبػػد اهلل بػػف بيٍسػػر السػػممي المػػازني، يكنػػى: أبػػا بسػػر، كقيػػؿ: أبػػك صػػفكاف، آخػػر مػػف مػػات ( الصػػحابي الجميػػ(1
يػده عمػى رأسػو كبػرؾ عميػو كدعػا لػو،  -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-بالشاـ مف الصحابة، كصمى القبمتيف، كضع النبي 

سػػت كتسػعيف فػػي ، تػكفي سػنة -صػمى اهلل عميػو كسػػمـ-صػحب ىػك كأبػػكه كأمػو كأخػكه عطيػػة كأختػو الصػماء النبػػي 
 (.1595/ 3خبلفة سميماف. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ: 

 .103/1399/ 3( سنف النسائي: (2
 .239/17697/ 29( مسند أحمد: (3
 (. 14( حديث رقـ: )(4
 . 4/548( المجمكع شرح الميذب: (5
 . 88/1531/ 2سنف أبي داكد: ( (6
بف أبي أكس. كىك كالد عمرك بف أكس. ركل عنو أبك  ( الصحابي الجميؿ: أكس بف أكس الثقفي، كيقاؿ: أكس(7

 -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-األشعث الصػنعاني، كابنػو عمػرك بػف أكس، كعطػاء كالػد يعمػي بػف عطػاء، لػو عػف النبػي 
 (.119/ 1أحاديث، منيا في الصياـ، كمنيا مف غسؿ كاغتسؿ كبكر كابتكر، يعني يـك الجمعة. )االستيعاب: 
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كابػػف ماجػػو فػػي  ،عػػف إسػػحاؽ بػػف منصػػكر ،بمثمػػو (1)النسػػائي فػػي سػػننوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 كبلىما عف الحسيف الجعفي بو.  ،عف أبي بكر بف أبي شيبة ،بمثمو (2)سننو

 وكىػي: أف حسػيف الجعفػي أخطػأ فػي اإلسػناد فجعمػ ،كفيو عمػة قادحػة ،ركاتو ثقات درجة الحديث:
ف بػػف يزيػػد بػػف لكػػف الصػػكاب أنػػو عػػف عبػػد الػػرحم ،عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف يزيػػد بػػف جػػابر كىػػك ثقػػة

 كحػديث :طائفػة : "قالػت(4)قػاؿ ابػف رجػب ،فأصػبح اإلسػناد ضػعيفان  ،فقمبػو الحسػيف الجعفػي (3)تميـ
 منكػرة أحاديث عنو كركل الشامي، تميـ بف يزيد بف الرحمف عبد مف سمع الجعفي كحسيف منكر،
 ،حبػػػاف فكابػػػ ،داكد كأبػػػك ،حػػػاتـ كأبػػػك ،زرعػػػة كأبػػػك ،البخػػػارم ذلػػػؾ: ذكػػػر كممػػػف ،نسػػػبتو فػػػي فغمػػػط

 كغيرىـ". 
ٍيرىةى (: 219) رقـ حديث ًديثي أىًبي ىيرى ػمَّـى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ،حى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ميعىػًة  -صى ذىكىػرى يىػٍكـى اٍلجي
ـه  ،ًفيًو سىػاعىةه " :فىقىاؿى  ٍبػده ميٍسػًم ػمّْي ،ًلى ييكىاًفقييىػا عى ـه ييصى  ،اهي إًلَّ أىٍعطىػاهي إيَّػ ،يىٍسػأىؿي المَّػوى شىػٍيئنا ،كىىيػكى قىػاًئ

كىايىاتً ": (5)قاؿ اإلماـ النككم ."كىأىشىارى ًبيىًدًه ييقىمّْمييىا سىقىطى ًفي بىٍعًض الرّْ ـه كى ميٍسًم اًرمُّ كى كىاهي اٍلبيخى ـه  :رى "قىاًئ
ةو ًلٍمبىٍييىًقيّْ  ًحيحى ًفي ًركىايىةو صى مّْي" كى ـى -كىأىشىارى رىسيكؿي المًَّو " :ييصى ػمَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  "ًبيىػًدًه ييقىمّْمييىػا -صى

ًفي ًركىايىةو ًلميٍسًمـو  ًفيفىةه " :كى  ".كىًىيى سىاعىةه خى
نىا :(6)البييقي : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍبدً  أىبيك أىٍخبىرى ، كىأىبيك زىكىًريَّا، كىأىبيك المًَّو، عى : قىاليكا سىًعيدو  كىأىبيك بىٍكرو

دَّثىنىا نى : قىاؿى  ،اٍلعىبَّاسً  أىبيك حى ًبيعي  اأىٍخبىرى نىا: قىاؿى  ،الرَّ نىػا: قىػاؿى  ،الشَّػاًفًعي   أىٍخبىرى ، أىٍخبىرى اًلػؾه ػفٍ  مى نىػاًد، أىبًػي عى  الزٍّ
ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ  اأٍلىٍعرىًج، عىفً  مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ىيرى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ميعىةً  يىٍكـى  ذىكىرى " -كى  ًفيوً ": فىقىاؿى  اٍلجي

ـه، ًإٍنسىافه  ًفقييىاييكىا ًلى  سىاعىةه  ـه  كىىيكى  ميٍسًم مّْي قىاًئ  النًَّبػيُّ  كىأىشىػارى  ،ًإيَّػاهي" أىٍعطىػاهي  ًإًلَّ  شىػٍيئنا المَّػوى  يىٍسػأىؿي  ييصى
مَّى- مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى  . ييقىمّْمييىا ًبيىًدهً  -كى

مـ فػػػي كمسػػػ ،عػػػف عبػػػد اهلل بػػػف مسػػػممة ،بمثمػػػو (7)البخػػػارم فػػػي صػػػحيحوأخرجػػػو تخػػػريج الحػػػديث: 
 ثبلثتيـ عف مالؾ بو.   ،كقتيبة بف سعيد ،عف يحيي بف يحيي النيسابكرم ،بمثمو (8)صحيحو

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

                                                

 .91/1374/ 3( سنف النسائي: (1
 .345/1085/ 1( سنف ابف ماجو: (2
 .353( انظر: تقريب التيذيب: (3
 .529/ 2، كانظر: عمؿ الحديث البف أبي حاتـ: 818/ 2شرح عمؿ الترمذم: ( (4
 . 4/548( المجمكع شرح الميذب: (5
 . 423/6687/ 4معرفة السنف كاآلثار: ( (6
 .13/935/ 2( صحيح البخارم: (7
 .583/852/ 2( صحيح مسمـ: (8
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ػػًحيحً ا": (1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم(: 220) رقـ حديث ػػًديًث الصَّ ٍيػػرىةى  ،ٍلحى ػػٍف أىبًػػي ىيرى قىػػاؿى رىسيػػكؿي  :قىػػاؿى  ،عى
مى -المًَّو  مَّى المَّوي عى مَّـى صى سى ـٍ إلىى اٍلمىٍجًمسً " :-ٍيًو كى ديكي ػمّْـٍ  ،إذىا اٍنتىيىى أىحى ـٍ فىًإذىا أىرىادى أىٍف يىقيكـى فىٍمييسى مّْ  ،فىٍمييسى

ؽَّ ًمٍف اٍَليٍخرىل د ."فىمىٍيسىٍت اٍَليكلىى ًبأىحى كىاهي أىبيك دىاكي   ".كىالتٍٍّرًمًذم   ،رى
ػدَّثىنىا :(2)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ػدي  حى ، ٍبػفي  أىٍحمى ٍنبىػؿو ميسىػدَّده، حى ػدَّثىنىا: قىػاالى  كى  يىٍعًنيىػافً - ًبٍشػره  حى

ؿً  اٍبفى  ، اٍبفً  عىفً  ،-اٍلميفىضَّ فى ، عىفً  عىٍجبلى ٍقبيػًرمٍّ ٍقبيػًرم   سىػًعيدو  أىبًػي ٍبػفي  سىػًعيدي : ميسىػدَّده  قىػاؿى - اٍلمى ػفٍ  -اٍلمى  عى
ٍيػػػرىةى، أىبًػػي ػػػ- المَّػػوً  رىسيػػػكؿي  قىػػػاؿى : قىػػاؿى  ىيرى مىٍيػػػوً  اهللي  مَّىصى ػػمَّـى  عى سى ـٍ  اٍنتىيىػػػى ًإذىا": -كى ػػػديكي ٍجًمػػػًس، ًإلىػػػى أىحى  اٍلمى

مّْـٍ  ، أىفٍ  أىرىادى  فىًإذىا فىٍمييسى مّْـٍ  يىقيكـى ؽَّ  اٍَليكلىى فىمىٍيسىتً  فىٍمييسى  ".  اآٍلًخرىةً  ًمفى  ًبأىحى
كأحمػػػد فػػػي  ،مػػػف طريػػػؽ الميػػػث بػػػف سػػػعد ،بمثمػػػو (3)الترمػػػذم فػػػي سػػػننو أخرجػػػوتخػػػريج الحػػػديث: 

 ،كبلىمػا عػف ابػف عجػبلف ،-عػف ابػف عجػبلف قػاؿ: حػدثني سػعيد- ،عػف يحيػي القطػاف (4)مسنده
 ،كبلىمػػا )ابػػف عجػػبلف ،مػػف طريػػؽ يعقػػكب بػػف زيػػد التيمػػي ،بتمامػػو (5)كالبخػػارم فػػي األدب المفػػرد

  عف سعيد بو.       ،يعقكب(
ككػػذلؾ  ،و أحاديػػث أبػي ىريػػرةاختمطػػت عميػ ،ثقػة :(6)سػػعيد بػػف أبػػي سػػعيد المقبػػرمركاة اإلسػناد: 

كالمرسػػمة قػػد عرفػػت الكاسػػطة فييػػا كىػػك أبػػك سػػعيد  ،سػػمع مػػف أبػػي ىريػػرة أحاديػػث كأرسػػؿ بعضػػيا
 كقد أخرجو الترمذم مف طريؽ الميث بف سعد كىك ممف يميز ىذه األحاديث. ،كالده

بف أبي كاختمط في أحاديث أبي ىريرة؛ فتكبع عميو مف سييؿ  ،: ثقة(7)محمد بف عجالف القرشي
 كىك مدلس صرح بالسماع.  ،صالح

 ركاتو ثقات.   ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ػػٍف أبػػى الػػدارداء(: 221) رقـ حديث ميعىػػًة كىالنًَّبػػيُّ " :قىػػاؿى  ،عى ٍسػػًجدى يىػػٍكـى اٍلجي ٍمػػتي اٍلمى ػػمَّى المَّػػوي -دىخى صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ـٍ ييكىمٍّْمًنػي  :ٍعبو بف كى  َلبيفقمت  ،يىٍخطيبي فىقىرىأى سيكرىةى بىرىاءىةو  -عى مىتىى نىزىلىٍت ىىػًذًه السُّػكرىةي فىمىػ
ًتؾى إًلَّ مىا لىغىٍكتى فىذىكىٍرتيػوي ًلمنًَّبػيّْ  ؾى لى  امى  :اؿى قى فى  ،ينً مٍ مٍ كى تي  ـٍ مى فى  ؾى تي لٍ أى سى  :وي لى  متي قي  ،انى يٍ مَّ ا صى مَّ مى فى  الى -ًمٍف صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىؽى أي  :فىقىاؿى  -صى ًحيحه ": (8)قاؿ اإلماـ النككم ."يّّ بى صى ًديثه صى  ". حى

                                                

 . 4/599( المجمكع شرح الميذب: (1
 .353/5208/ 4سنف أبي داكد: ( (2
 .62/2706/ 5( سنف الترمذم: (3
 .413/9664/ 15( مسند أحمد: (4
 . 342/986( األدب المفرد: (5
 (.33( سبقت دراستو، انظر: حديث رقـ: )(6
   (: 13حديث رقـ ) سبقت دراستو ( (7
 . 4/525( المجمكع شرح الميذب: (8
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كذكره مػف حػديث  ،استدؿ النككم بيذا الحديث عمى مسألة المغك في الخطبة قاؿ الباحث: 
كسػػيدرس الباحػػث حػػديث أبػػي الػػدرداء الػػذم  ،كقػػد كردت القصػػة عمػػى أكثػػر مػػف كجػػو ،أبػػي الػػدرداء

 ؼ في األلفاظ عف حديث أبي ذر.   عممان أنو يكجد فييا بعض االختبل ،استدؿ بو النككم
ػػدَّثىنىا :(1)أحمػد : قػاؿ اإلمػاـنػص الحػديث ، حى ػدَّثىنىا مىكٍّػيٌّ ٍبػدي  حى ، ٍبػفي  اهللً  عى ػفٍ  سىػًعيدو ػٍربً  عى ، ٍبػفً  حى  قىػػٍيسو

ػػػفٍ  مىػػػسى : قىػػػاؿى  الػػػدٍَّردىاًء، أىبًػػػي عى ػػػمَّى- اهللً  رىسيػػػكؿي  جى مىٍيػػػوً  اهللي  صى ػػػمَّـى  عى سى ػػػا -كى مىػػػى يىٍكمن طىػػػبى ًر، اٍلًمٍنبىػػػ عى فىخى
تىى أيٍنًزلىٍت ىىًذًه اآٍليىةي؟ قى  ، مى ، فىقيٍمتي لىوي: يىا أيبىي  ٍنًبي أيبىي  ٍبفي كىٍعبو لىى جى تىبلى آيىةن كىاً  ، كى : فىأىبىى أىٍف النَّاسى اؿى

تَّى نىزىؿى رىسيكؿي اهلًل  ػمَّى اهللي -ييكىمٍّمىًني، ثيَـّ سىأىٍلتيوي فىأىبىى أىٍف ييكىمٍّمىًني، حى ػمَّـى  صى سى مىٍيػًو كى : -عى ، فىقىػاؿى ًلػي أيبىػيٌّ
رىؼى رىسيػكؿي اهلًل  . فىمىمَّا اٍنصى ا لىغىٍيتى ميعىًتؾى ًإالَّ مى ا لىؾى ًمٍف جي ػمَّـى -مى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ًجٍئتيػوي فىأىٍخبىٍرتيػوي،  -صى
ٍنبًػػي أيبىػػي   لىػػى جى : أىٍم رىسيػػكؿى اهلًل، ًإنَّػػؾى تىمىػػٍكتى آيىػػةن كىاً  تىػػى أيٍنًزلىػػٍت ىىػػًذًه اآٍليىػػةي؟  فىقيٍمػػتي ػػأىٍلتيوي مى ، فىسى ٍبػػفي كىٍعػػبو

؟ فىقىاؿى  ا لىغىٍيتي ميعىًتي ًإالَّ مى ـى أيبىيٌّ أىنَّوي لىٍيسى ًلي ًمٍف جي ٍلتى زىعى تَّى ًإذىا نىزى دىؽى أيبىػيّّ : "فىأىبىى أىٍف ييكىمٍّمىًني حى صى
ـي فىأىٍنًصٍت حى   . "تَّى يىٍفريغى فىًإذىا سىًمٍعتى ًإمىامىؾى يىتىكىمَّ

كابػف  ،عػف أبػي بكػرة البكػراكم ،بمثمػو (2)الطحػاكم فػي شػرح معػاني اآلثػار أخرجػوتخريج الحديث: 
ثبلثػػتيـ  ،مػػف طريػػؽ محمػػد بػػف إسػػحاؽ الصػػغاني ،بمثمػػو (3)كالبييقػػي فػػي المعرفػػة ،مػػرزكؽ األمػػكم

 عف مكي بف إبراىيـ الحنظمي بو. 
كىاهي  ،لو متابعة (4)كقد ذكر لو البييقي في الكبرل  ٍبدي  فقاؿ: كىرى ، ٍبفي  اهللً  عى ٍعفىرو ػفٍ  جى ، عى  شىػًريؾو

، عىفٍ  ، ٍبفً  أيًبيٍّ  عىفٍ  الدٍَّردىاًء، أىًبي عىفٍ  عىطىاءو عىؿى  كىٍعبو ةى  كىجى ا اٍلًقصَّ  بمثمو. ،بىٍينىييمى
 كقد ركم ىذا الحديث عمى أكثر كمف كجو عمى النحك التالي:  

فجعػؿ القصػة مػف حػديث أبػي ذر: أخرجػو ابػف خزيمػة  ،عػف عطػاء بػف يسػار عػف أبػي ذر اَلكؿ:
عف شريؾ بف أبي نمر عنو بػو. كقػاؿ  ،عف محمد بف جعفر ،مف طريؽ ابف مريـ (5)في صحيحو

كمػع ىػذا قػاؿ  ،"انقطاعان  فيو أظف: "(7)كقاؿ ابف حجر ،"ذر أبا أدرؾ عطاء أحسب ما: "(6)الذىبي
ح   اٍلبىابً  ًفي : "لىٍيسى (8)البييقي    .ىذا اإلسناد" ًمفى  أىصى
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كىاهي  الثػػاني: ػػمىمىةى  أىبيػػك رى ٍبػػدً  ٍبػػفي  سى بىػػٍيفى  ذىرا  أىبًػػي بىػػٍيفى  ميٍرسىػػبلن  الػػرٍَّحمىفً  عى ػػأىلىوي  شىػػٍيءو  ًفػػي كىٍعػػبو  ٍبػػفً  أيبًػػيٍّ  كى  سى
ٍنوي، قالو البييقي عػف أبػي ذر.  ،عػف أبػي ىريػرة ،عف أبي سممة ،كقد كصمو محمد بف عمرك ،(1)عى

 .   (2)الطيالسي في مسنده كىذا أخرجو أبك داكد
أف صػاحب القصػة أبػػك  ،عػػف أبػي كعػب ،عػف عطػاء بػف يسػار ،ركاه شػريؾ بػف أبػي نمػػر الثالػث:
كليسػػت سػػكرة بػػراءة: أخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي  ،كالسػػكرة ىػػي تبػػارؾ ،-بالشػػؾ-أك أبػػك ذر  ،الػػدرداء
سناده حسف لذاتو ،(3)سننو  . (4)شريؾ بف أبي نمر صدكؽ ،كا 

أنػس فػي  بػف مالػؾ طبقػة مػف كىػك مػكالىـ، الطمحػي، ،طمحػة مػكلى قػيس بف حرب ركاة اإلسناد:
 كقاؿ أيضان: "عف أبي الػدرداء مرسػبل"، ،"رضى كاف: "(5)غزية بف عمارة عف البخارم قاؿ العمر:
 ،السػػتة الكتػػب فػػي يقػػع لػػـ ممػػف فػػي الثقػػات (7)كذكػػره ابػػف قطمكبغػػا ،الثقػػات فػػي (6)حبػػاف ابػػف كذكػػره

 أبػػي كقػػاؿ ابػػف ،كىػػك مشػػعر بتكثيقيمػػا لػػو (8)كابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحييما ،كأخػػرج لػػو ابػػف خزيمػػة
كحديثػػو عػػف أبػػي الػػدرداء  ،حػػرب بػػف قػػيس ثقػػة قػػاؿ الباحػػث:: "عػػف أبػػي الػػدرداء مرسػػؿ". (9)حػػاتـ

 مرسؿ.      
كالشػػكاىد  ،إسػػناد الحػػديث ضػػعيؼ؛ كػػكف قػػيس بػػف حػػرب مرسػػؿ عػػف أبػػي الػػدرداء درجػػة الحػػديث:

 كاهلل أعمـ.  ،خطبة كثيرة لذلؾ صحح النككم المتفعمى مكضكع المغك أثناء ال
ػػٍف أىًبيػػوً  ،ركل عمػػرك بػػف شيػػعىٍيبو (: 222) رقـ حديث ػػدًٍّه أىفَّ رىسيػػكؿى اهلل  ،عى ػػٍف جى صػػمى اهلل عميػػو -عى
ػػ" -كسػمـ ٍمسنػػا ةً يىػػانً ى الثى ًفػػكى  ان عى بٍ سىػػ اٍَليكلىػػيي ًفػػ اٍلًفٍطػػرً ي ًفػػ ري ًبػػكى يي  افى كى ةً  تىٍكًبيػػرىةً  ًسػػكىل خى ػػالى قػػاؿ . "الصَّ
ًحيحه ": (10)النككم اإلماـ ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ىىذىا صى ًديثي عى د ،حى كىاهي أىبيك دىاكي سىنىةو  رى ٍيريهي ًبأىسىاًنيدى حى قىاؿى  ،كىغى

ٍنػوي فىقىػاؿى  :التٍٍّرًمًذم  ًفي ًكتىػاًب اٍلًعمىػؿً  ػاًرمَّ عى ػح  ًمٍنػوي  يءلػيس فػي ىػذا البػاب شػ :سىػأىٍلت اٍلبيخى  :قىػاؿى  ،أىصى
ًبًو أىقيكؿي  ٍمييكري كى  .كى عَّفىوي اٍلجي ًعيؼه ضى ٍبًد المًَّو ضى  ". ىىذىا الًَّذم قىالىوي ًفيًو نىظىره أًلىفَّ كىًثيرى ٍبفى عى
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كمتنػػػو ىػػػك الػػػذم حكػػػـ النػػػككم  ،ىػػػذا المفػػػظ أخرجػػػو الػػػدارقطني فػػػي السػػػنف قػػػاؿ الباحػػػث: 
 بالصحة لذلؾ ىك مكضع الدراسة.   

ػدَّثىنى  :(1)الػدارقطني : قاؿ اإلماـنص الحديث ػافي  احى ٍثمى ػدى  ٍبػفي  عي سىػفي  حػدثنا ،الػدَّقَّاؽي  أىٍحمى ـو  ٍبػفي  اٍلحى  ،سىػبلَّ
ٍبػدي  حػدثنا ، نيعىػٍيـو  أىبيػك حدثنا ٍبػدً  ٍبػفي  المَّػوً  عى ك حػدثنا ، الطَّػاًئًفي   الػرٍَّحمىفً  عى ٍمػري ػفٍ  ،شيػعىٍيبو  ٍبػفي  عى  ،أىًبيػوً  عى
دٍّهً  عىفٍ  مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ،جى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ًفي اٍَليكلىى ًفي سىٍبعنا اٍلًفٍطرً  يىٍكـى  اٍلًعيدً  ًفي كىبَّرى " -كى  كى

ٍمسنا اآٍلًخرىةً  ةً  تىٍكًبيرىةً  ًسكىل خى الى  ". الصَّ
-مػػف قػػكؿ النبػػي - ،مػػف طريػػؽ المعتمػػر ،بنحػػكه ،(2)أبػػك داكد فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 

  ،مػف طريػؽ ابػف المبػارؾ ،مختصػران  ،(3)سػننوكابف ماجو في  ،-ال مف فعمو -صمى اهلل عميو كسمـ
ػػػؿٍّ قىٍبمىيىػػػا، كىالى كزاد فيػػػو: " -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-مػػػف فعػػػؿ النبػػػي  (4)كأحمػػػد فػػػي مسػػػنده ـٍ ييصى لىػػػ كى

 ثبلثتيـ عف عبد اهلل بف عبد الرحمف الطائفي بو.     ،عف ككيع ،"بىٍعدىىىا
ثبػت سػماعو مػف جػده عبػد  :(5)العػاصبف  بف عمرك بف عبد الل بف محمد ركاة اإلسناد: شعيب

 بف عمرك كىك صدكؽ.  اهلل
صػػدكؽ، صػػحيح الكتػػاب،  :(6)بػػف العػػاص بػػف عمػػرك بػػف عبػػد الل بػػف محمػػد بػػف شػػعيب عمػػرك

 .كحديثو عف أبيو عف جده كجادة
 ،: "ثقػة"(7)الثقفػي: قػاؿ العجمػي يعمػى أبػك ،الطػائفي كعػب بػف يعمػى بػف الػرحمف عبػد بف الل عبد

: (10)كقػػاؿ مػػرةن  ،حديثػػو" يكتػػب بػػأس بػػو : "لػػيس(9)كقػػاؿ ابػػف معػػيف ،فػػي الثقػػات (8)فكذكػػره ابػػف حبػػا
 : "أحاديثػػػػو(13)كقػػػػاؿ ابػػػػف عػػػػدم ،: "ضػػػػعيؼ"(12)كقػػػػاؿ مػػػػرة ،: "صػػػػالح"(11)كقػػػػاؿ مػػػػرةن  ،"صػػػػكيمح"

                                                

 .387/1730/ 2سنف الدارقطني: ( (1
 .299/1151/ 1( سنف أبي داكد: (2
 .407/1278/ 1( سنف ابف ماجو: (3
 .283/6688/ 11( مسند أحمد: (4
 (: 121حديث رقـ )  ( 5)

 (: 121حديث رقـ )  ( (6
 . 45/ 2( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (7
 .40/ 7( ثقات ابف حباف: (8
 . 276/ 5( الكامؿ في الضعفاء: (9

 .141ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف (10
 . 301/ 1( تاريخ ابف أبي خيثمة: (11
 . 276/ 5( الكامؿ في الضعفاء: (12
 .277/ 5( الكامؿ في الضعفاء: (13



 

 

339 

: (2)كقػاؿ أبػك حػاتـ ،كييػـ" يخطػئ : "صػدكؽ(1)كقاؿ ابف حجػر ،حديثو" يكتب ممف كىك مستقيمة،
 بػػذاؾ "لػػيس: (4)مػػرةن  كقػػاؿ ،بػػأس" بػػو "لػػيس: (3)النسػػائي كقػػاؿ ،لحػػديث"ا لػػيف ىػػك بقػػكم، ىػػك "لػػيس
 كفػي القػكم، بػذاؾ لػيس: آخػر مكضػع كفػي "صػالح،: (5)شػاىيف كقػاؿ ابػف ،حديثػو" كيكتػب القػكم،
قػػػاؿ نظػػػر".  "فيػػػو: (7)البخػػػارم كقػػػاؿ ،بػػػو" "يعتبػػػر: (6)الػػػدارقطني كقػػػاؿ ،ضػػػعيؼ": آخػػػر مكضػػػع
 يعتبر بو.   ،ضعيؼ الباحث:
 ،كعميػو مػدار اإلسػػناد ،ضػعيؼ؛ لضػعؼ عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمفإسػناد الحػديث  لحػديث:درجػة ا

 .   (8)كلممتف شاىد مف حديث عائشة
ػػًديثي تىػػٍرًؾ النًَّبػػيّْ " :(9)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم(: 223) رقـ حديث ـى -حى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ةى  -صى ػػالى صى

كؼه  ،اٍلًعيًد يىٍكـى النٍَّحًر ًبًمننى ًحيحه مىٍعري  ."صى
إنما يستدؿ اإلمػاـ النػككم فػي مسػألة تػرؾ صػبلة العيػد لمحػاج عمػى أنػو أمػر قاؿ الباحث:  
كالشػػاىد فيػػو: أف الصػػحابي ذكػػر فيػػو  ،كأمػػا الػػدليؿ عميػػو فيسػػتنبط مػػف الحػػديث اآلتػػي ،مسػػتفيض

 الخطبة يكـ النحر كلـ يذكر فيو صبلة العيد كاهلل أعمـ.  
ػدَّ  :(10)البخػارم : قاؿ اإلمػاـنص الحديث ٍبػدي  ثىًنيحى ، ٍبػفي  المَّػوً  عى مَّػدو ػدَّثىنىا ميحى ، أىبيػك حى ػاًمرو ػدَّثىنىا عى  قيػرَّةي، حى

مَّدً  عىفٍ  ، ٍبفً  ميحى ًني: قىاؿى  ًسيًريفى ٍبدي  أىٍخبىرى ؿه  بىٍكرىةى، أىًبي عىفٍ  بىٍكرىةى، أىًبي ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ؿي  - كىرىجي  ًفي أىٍفضى
ٍبدً  ًمفٍ  نىٍفًسي مى  ،- الرٍَّحمىفً  عى ٍبدً  ٍبفي  ٍيدي حي طىبىنىػا: قىػاؿى  ، بىٍكػرىةى  أىبًػي عىفٍ  الرٍَّحمىًف، عى ػمَّى- النَّبًػي   خى  اهللي  صى
مىٍيوً  مَّـى  عى سى كفى ": قىاؿى  النٍَّحًر، يىٍكـى  -كى ـي، كىرىسيػكليوي  المَّػوي : قيٍمنىا ؟"،ىىذىا يىٍكـو  أىمُّ  أىتىٍدري تَّػى فىسىػكىتى  أىٍعمىػ  ظىنىنَّػا حى
ي أىنَّػوي   المَّػػوي : قيٍمنىػػا ؟"،ىىػػذىا شىػػٍيرو  أىمُّ ": قىػػاؿى  بىمىػى،: قيٍمنىػػا ؟"النٍَّحػػرً  يىػػٍكـى  أىلىػػٍيسى ": قىػػاؿى  اٍسػػًمًو، ًبغىٍيػػرً  وً سىييسىػػمٍّ

                                                

 .311قريب التيذيب: ( ت(1
 .97/ 5( الجرح كالتعديؿ: (2
 .36/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (3
 . 61، كانظر: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي: 228/ 15( تيذيب الكماؿ: (4
 .37/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 ( المصدر السابؽ نفسو.(6
 ( المصدر السابؽ نفسو.(7
دَّثىنىا اٍبفي (8 ،  ( قاؿ أبك داكد: حى ػًف اٍبػًف ًشػيىابو اًلػًد ٍبػًف يىًزيػدى، عى ػٍف خى نًػي اٍبػفي لىًييعىػةى، عى ، أىٍخبىرى نىا اٍبػفي كىٍىػبو السٍَّرًح، أىٍخبىرى

اًئشىةى، "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مَّـى -عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ى، ًفػي اأٍلي  -صى كلىػى سىػٍبعى كىافى ييكىبٍّري ًفي اٍلًفٍطًر كىاأٍلىٍضحى
تىػًي الر كيػكًع". )سػنف أبػي داكد:  ٍمسنػا ًسػكىل تىٍكًبيرى ًفي الثَّاًنيىًة خى ، كى كىػذا إسػناد  قػاؿ الباحػث:(. 2991150/ 1تىٍكًبيرىاتو

 (. 378/ 5حسف لذاتو، فيو ابف لييعة، كحديث ابف كىب عنو صحيح. )انظر: تيذيب التيذيب: 
 . 5/25( المجمكع شرح الميذب: (9

 .176/1741/ 2يح البخارم: صح( (10
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ـي، كىرىسيػكليوي  تَّػػى فىسىػػكىتى  أىٍعمىػػ يوً  أىنَّػػوي  ظىنىنَّػػا حى ػػةً  ذيك أىلىػػٍيسى " فىقىػػاؿى  اٍسػػًمًو، ًبغىٍيػػرً  سىييسىػػمٍّ جَّ  بىمىػػى،: قيٍمنىػػا ؟"،الحى
ـي، كىرىسيػػػكليوي  المَّػػػوي : قيٍمنىػػػا ؟"ىىػػػذىا بىمىػػػدو  أىمُّ " قىػػػاؿى  ػػػكىتى  أىٍعمىػػػ تَّػػػى فىسى يوً  أىنَّػػػوي  ظىنىنَّػػػا حى ػػػمٍّ  قىػػػاؿى  اٍسػػػًمًو، ًبغىٍيػػػرً  سىييسى
رىاـً  ًباٍلبىٍمدىةً  أىلىٍيسىتٍ " ـٍ  فىًإفَّ ": قىػاؿى  بىمىى،: قيٍمنىا ؟"الحى ـٍ  ًدمىاءىكي ـٍ  كىأىٍمكىالىكي مىػٍيكي ػرىاـه، عى ػةً  حى ٍرمى ـٍ  كىحي  ىىػذىا، يىػٍكًمكي

ـٍ  ًفي ـٍ  ًفي ىىذىا، شىٍيًركي ، تىٍمقىػٍكفى  يىػٍكـً  ًإلىػى ىىذىا، بىمىًدكي ـٍ بَّكيػ ،: قىػاليكا ؟"،بىمٍَّغػتي  ىىػؿٍ  أىًلى  رى ـٍ َـّ ": قىػاؿى  نىعىػ  المَّييػ
، الشَّػػاًىدي  فىٍمييبىمّْػػغً  اٍشػػيىٍد، ػػى ميبىمَّػػغو  فىػػريبَّ  الغىاًئػػبى ، ًمػػفٍ  أىٍكعى  يىٍضػػًربي  كيفَّػػارنا، بىٍعػػًدم تىٍرًجعيػػكا فىػػالى  سىػػاًمعو
ـٍ  كي  ".بىٍعضو  ًرقىابى  بىٍعضي

كمسػػػػمـ فػػػػي  ،مػػػػف طريػػػؽ ابػػػػف عػػػػكف ،بمثمػػػػو (1)البخػػػػارم فػػػي صػػػػحيحوأخرجػػػػو تخػػػػريج الحػػػػديث: 
 كبلىما عف ابف سيريف بو.   ،مف طريؽ أيكب السٍَّختىياني ،بمثمو (2)صحيحو
-امػػت بينػػة عنػػد النبػػي ق :قػػالكا ،عػػف عمكمتػػو ،نػػسأر بػػف ٍيػػمى ركل أبػػك عي (: 224) رقـ حديث

ـٍ النًَّبيُّ " ،بعد الظير أنيـ رأكا ىبلؿ شكاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ ـى -فىأىمىرىىي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى
كا أىفٍ  ػػػمَّى ،ييٍفًطػػػري ػػػكا ًمػػػفى اٍلغىػػػًد ًإلىػػػى اٍلميصى ٍيػػػرو " :(3)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."كىأىٍف يىٍخريجي ػػػًديثي أىًبػػػي عيمى حى

ًحيحه  درى  ،صى ا ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،كىاهي أىبيك دىاكي ةو  ،كىغىٍيريىيمى ًحيحى   ".  ًبأىسىاًنيدى صى
ػػدَّثىنىا :(4)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ٍفػػصي  حى ، ٍبػػفي  حى ػػرى ػػدَّثىنىا عيمى ػػفٍ  شيػػٍعبىةي، حى  عى

ٍعفىرً  ٍيرً  أىًبي عىفٍ  كىٍحًشيَّةى، أىًبي ٍبفً  جى ، ٍبفً  عيمى ػةو  عىفٍ  أىنىسو ابً  ًمػفٍ  وي لىػ عيميكمى  رىسيػكؿً  أىٍصػحى
ػػمَّى- المَّػػوً  مىٍيػػوً  اهللي  صى ، عى ػػمَّـى سى ٍكبنػػا أىفَّ " كى ػػاءيكا رى ػػمَّى- النًَّبػػيّْ  ًإلىػػى جى مىٍيػػوً  اللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى  -كى

ؿى  رىأىكيا أىنَّييػـٍ  يىٍشيىديكفى  كا، أىفٍ  فىػأىمىرىىيـٍ  ًبػاٍَلىٍمًس، اٍلًيػالى ذىا ييٍفًطػري  ًإلىػى كايىٍغػدي  أىفٍ  أىٍصػبىحيكا كىاً 
ىيـٍ  الَّ  ".  ميصى

كأحمػد  ،مػف طريػؽ يحيػي القطػاف ،بمثمو (5)النسائي في سننو أخرجوتخريج الحديث: 
 (7)كابف ماجو في سػننو ،كبلىما عف شعبة ،عف محمد بف جعفر ،بمثمو (6)في مسنده

ىشيـ( عف جعفر بف أبي كحشػية  ،كبلىما )شعبة ،مف طريؽ ىشيـ بف بشير ،بنحكه
 بو.    

                                                

 .24/67/ 1( صحيح البخارم: (1
 . 1305/1679/ 3( صحيح مسمـ: (2
 . 5/27( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 300/1157/ 1سنف أبي داكد: ( (4
 .180/1557/ 3( سنف النسائي: (5
 .186/20579/ 34( مسند أحمد: (6
 .529/1653/ 1( سنف ابف ماجو: (7
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كجيالػة اسػـ الصػحابة ال  ،ركاتػو ثقػات ،صػحيح لذاتػو إسػناد الحػديث حػديث:درجػة ال
كأبػػك عميػػر قػػد سػػمع  ،كصػػرح بأنػػو سػػمعو مػػف صػػحابي ،إذا كػػاف الػػراكم ثقػػة ،تضػػر

 . (1)مما يزيد االطمئناف القمبي ،أم مف ىـ في طبقة كالده أنس ،الحديث مف عمكمتو
مَّـى -رىسيكًؿ المًَّو  دىفىعى إلىىى  :قىاؿى  ،حديث عيٍركىةى اٍلبىاًرًقيٍّ (: 225) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى

ٍيتي لىوي شىاتىٍيفً  ،ًدينىارنا أًلىٍشتىًرمى لىوي شىاةن  كىًجٍئتي ًبالشَّاًة كىالدٍّينىاًر إلىى  ،فىًبٍعتي إٍحدىاىيمىا ًبًدينىارو  ،فىاٍشتىرى
مَّـى -رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " ،مىا كىافى ًمٍف أىٍمًرهً  فىذىكىرى لىوي  ،-صى ٍفقىًة فىقىاؿى بىارىؾى المَّوي لىؾى ًفي صى

ـى  ؛(2)اٍلكيكفىةً  فىكىافى يىٍخريجي بىٍعدى ذىًلؾى إلىى كينىاسىةً  ."يىًميًنؾى  ٍبحى اٍلعىًظي فىكىافى ًمٍف أىٍكثىًر أىٍىًؿ  .فىيىٍربىحي الرٍّ
كىاهي : "(3)قاؿ اإلماـ النككم .اٍلكيكفىًة مىاالن  درى  ،كىذا لىٍفظي التٍّْرًمًذمّْ  ،كابف ماجو ،كالترمذم ،أىبيك دىاكي

ًحيحه  ٍسنىادي التٍّْرًمًذمّْ صى سىفه  ،كىاً  ًريفى حى ٍسنىادي اآٍلخى ًحيحه  ،كىاً  ًديثه صى  ". فىييكى حى
دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي سىًعيدو الدَّاًرًمي   :(4): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث دَّثىنىا ،حى : حى بَّافي  قىاؿى كىىيكى اٍبفي -حى

ؿو  ًبيبو اٍلبىٍصًرم   ،ًىبلى ٍقػًرئي  -أىبيك حى كفي اأٍلىٍعػكىري المي دَّثىنىا ىىاري : حى :  ،-كىىيػكى اٍبػفي ميكسىػى اٍلقىػاًرئي -قىاؿى قىػاؿى
، عىٍف عيٍركىةى البىاًرًقيٍّ  ٍف أىًبي لىًبيدو يًت، عى بىٍيري ٍبفي الًخرٍّ دَّثىنىا الز  حى
 بمثمو. (5)

عػػػف الزبيػػػر بػػػف  ،مػػػف طريػػػؽ سػػػعيد بػػػف زيػػػد ،بمثمػػػو (6)أخرجػػػو أحمػػػد فػػػي مسػػػندهلحػػػديث: تخػػػريج ا
مف طريؽ شبيب بف غرقدة،  ،بمثمو (7)كعبد الرزاؽ في مصنفو ،يمً ضى يٍ عف أبي لبيد الجى  ،الخريت

عػف عػركة  كشػبيب بػف غرقػدة البػارقي( ،)أبػك لبيػد كبلىمػا ،-كىك خطػأ ألنيمػا كاحػد-كابف عرفة، 
 البارقي.  

بَّار اَلزدم الجى ركا قػاؿ  :((8)ق أك بعػدىا 80)ت ،أبػك لبيػد البصػرم ،يمً ضى يٍ ة اإلسناد: ًلمىازىة بف زى

                                                

  (: 8حديث رقـ )  ( كانظر لمفائدة(1
الكينىاسػػػػة: كسػػػػح مػػػػا عمػػػػى كجػػػػو األرض مػػػػف القمامػػػػة، كالكناسػػػػة ممقػػػػى ذلػػػػؾ، كىػػػػي محمػػػػة بالككفػػػػة. )معجػػػػـ ( (2

 ( .4/481البمداف:
 . 9/262( المجمكع شرح الميذب: (3
 .551/1258/ 3سنف الترمذم: ( (4
بػػف ًعيىػػاض، بػػف أبػػي الجعػػد البػػارقي، كبػػارؽ فػػي األزد، يقػػاؿ: إف البػػارؽ جبػػؿ نزلػػو ( الصػػحابي الجميػػؿ: عػػركة (5

بعض األزدييف، فنسبكا إليػو، اسػتعممو عمػر بػف الخطػاب عمػى قضػاء الككفػة، كضػـ إليػو سػمماف بػف ربيعػة، كذلػؾ 
ا. )االستيعاب:   (. 1065/ 3قبؿ أف يستقضي شريحن

 .106/19362/ 32( مسند أحمد: (6
 .189/14831/ 8د الرزاؽ: ( مصنؼ عب(7
 .303/ 24( الكافي بالكفيات: (8
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"ثقػػة إال أنػػو كػػاف يشػػتـ : (2)كقػػاؿ الػػذىبي ،: "سػػمع مػػف عمػػي، ككػػاف ثقػػة، كلػػو أحاديػػث"(1)ابػػف سػػعد
 ،يمػدح يزيػد"كاف يذـ عميػا ك ك  ،: "حضر الجمؿ(4)كقاؿ مرة ،كثؽ" ،: "فيو نصب(3)كقاؿ مرةن  ،عميا"

 قتػػؿ كيػؼ أحػػب رجػبلن  :قػػاؿ ،اأتحػػب عمينػ :قيػؿ لػو ،ا يػـك الجمػػؿقاتػؿ عمينػػ ،: "ثقػػة(5)كقػاؿ الصػفدم
" كقػاؿ الكرمػاني سػمعت أحمػد  ،فػي الثقػات(6)كذكػره ابػف حبػاف ،مف قكمي ألفيف كخمسمائة فػي يػـك

كقػػاؿ  ،اصػبي"ن ،: "صػدكؽ(8)كقػاؿ ابػػف حجػر ،ا"حسػنن  كأثنػى عميػػو ثنػاءن  ،: "صػالح الحػديث(7)يقػكؿ
كبدعتػو ال عبلقػة ليػا بحديثػو  ،ثقػة ناصػبيقػاؿ الباحػث:  .ا": "نرل أنو كاف يشتـ عمينػ(9)ابف معيف

   .(10)"فمنا صدقو كعميو بدعتو" ،ىذا
  ركاتو ثقات. ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

اًئشىةى (: 226) رقـ حديث ًديثي عى اةه ًلمرَّ " :حى مىٍرضى : (11)قاؿ اإلماـ النككم ."بّْ السّْكىاؾي مىٍطيىرىةه ًلٍمفىـً كى
ًحيحه " ًديثه صى كىاهي أىبيك بىٍكرو  ،حى ٍيمىةى  ،رى زى اؽى ٍبفي خي مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ًحيًحوً  ،ميحى ـي اٍَلىًئمًَّة ًفي صى ا  ،إمى

كفى  ،كىاٍلبىٍييىًقيُّ ًفي سينىًنًيمىا ،كىالنَّسىاًئيُّ  ري ةو  ،كىآخى ًحيحى  ". ًبأىسىاًنيدى صى
ٍف يىًزيدى  :(12)النسائيقاؿ اإلماـ  :نص الحديث ٍبًد اأٍلىٍعمىى، عى مَّدي ٍبفي عى ميحى ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى، كى مى نىا حي  أىٍخبىرى

ٍيعو  رى : سىًمٍعتي عىاًئشىةى  ،ٍبفي زي دَّثىًني أىًبي قىاؿى : حى ًف ٍبفي أىًبي عىًتيؽو قىاؿى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى : حى   بمثمو.  قىاؿى
كابف حباف في  ،عف يزيد بف زريع(13)في مسنده أحمدأخرجو اإلماـ  تخريج الحديث:

 ،أيضان  (15)في مسنده كأحمد ،عبد الرحمف بف أبي عتيؽ عف ،مف طريؽ يزيد(14)صحيحو

                                                

 .213/ 7( الطبقات الكبرل ط دار صادر: (1
 .565/ 4( ميزاف االعتداؿ: (2
 .151/ 2( الكاشؼ: (3
 . 535/ 2( المغني في الضعفاء: (4
 .303/ 24( الكافي بالكفيات: (5
 .345/ 5( ثقات ابف حباف: (6
 .182/ 7( الجرح كالتعديؿ: (7
 . 464( تقريب التيذيب: (8
 .303/ 24( الكافي بالكفيات: (9

 .5/ 1( انظر: ميزاف االعتداؿ: (10
 . 267/ 1المجمكع شرح الميذب:  (11)
 . 10/5/ 1سنف النسائي:  (12)
 . 41/404/24925مسند أحمد:  (13)
 . 3/484/1067صحيح ابف حباف:  (14)
 . 40/240/24203مسند أحمد:  (15)
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مف طريؽ عبد ك  ،مف طريؽ محمد بف إسحاؽ ،(2)في مسنده كأبك يعمى ،(1)في مسنده كالحميدم
كردم العزيز   ،د بف عبد اهلل بف أبي عتيؽمف طريؽ محم ،(3)في األكسط كالطبراني ،الدارى
  جميعيـ

كردم ك ،كابف إسحاؽ ،كأخكه محمد ،)عبد الرحمف   عف عائشة. ،عف عبد اهلل بف أبي عتيؽ(الدارى
كابف  ،(6)في مصنفو كابف أبي شيبة ،(5)في مسنده كأحمد ،(4)في سننو أخرجو الدارميك  
عف داكد بف  ،يبة األشيميمف طريؽ إبراىيـ بف إسماعيؿ بف أبي حب ،(7)في مسنده راىكيو

كمف طريؽ ابف إسحاؽ  ،مف طريؽ ابف إسحاؽ عف رجؿ لـ يسَـّ (8)في الحمية كأبك نعيـ ،الحصيف
عف القاسـ بف محمد عف عائشة بزيادة  -كالرجؿ المبيـ ،ابف الحصيف–عف أبي عتيؽ كبلىما 

بًَّة آلسٍَّكدىاًء ًشفىاءه ...".   ًفي اٍلحى  "كى
كما في عامة  ،ابف أبي عتيؽ :ىك ،ؽ الذم ذكره ابف إسحاؽأبك عتي قاؿ الباحث: 
عف  ،كالمحفكظ طريؽ ابف أبي عتيؽ ،ثـ إف طريؽ القاسـ عف عائشة غير محفكظ ،الركايات
ركاه داكد بف الزبرقاف، عف ابف أبي عتيؽ، عف القاسـ، ك : "(9)في العمؿ قاؿ الدارقطني ،عائشة

بف زريع، عف عبد الرحمف بف أبي عتيؽ، عف أبيو، كركاه يزيد  ،عف عائشة، كليس ىك بمحفكظ
 عف عائشة... كالصحيح أف ابف أبي عتيؽ، سمعو عف عائشة، كذكر القاسـ فيو غير محفكظ".     

مف طريؽ ابف إسحاؽ عف عبد اهلل بف محمد بف  (10)في الحمية أيضان  كأخرجو أبك نعيـ 
 أبي بكر عف عائشة. 

ىك ابف أبي عتيؽ كاسمو عبد اهلل بف محمد  ،بف أبي بكرعبد اهلل بف محمد  قاؿ الباحث: 
بدالن  -سيدنا أبي بكر الصديؽ-بف عبد الرحمف بف أبي بكر فربما نسبو ابف إسحاؽ لجد أبيو 

 أم ىي نفس الطريؽ التي عند النسائي كغيره.  ،مف جده المباشر عبد الرحمف بف أبي بكر

                                                

 . 1/242/162م: مسند الحميد( 1)
 . 8/315/4916مسند أبي يعمى:  (2)
 . 1/91/276المعجـ األكسط:  (3)
 .1/538/711سنف الدارمي: ( 4)
 . 42/64/25133مسند أحمد: ( 5)
 . 1/156/1792مصنؼ ابف أبي شيبة: ( 6)
 . 2/385/936مسند ابف راىكيو:  (7)
 .  7/94حمية األكلياء:  (8)
   .14/422عمؿ الدارقطني:  (9)
 . 7/159حمية األكلياء:  (10)
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ابف إسحاؽ عف عبد اهلل بف محمد مف مف طريؽ  (1)في شعب اإليماف كأخرجو البييقي
 آؿ أبي بكر عف عائشة بمثمو.

عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف بف -الراجح أف ىذا ىك ابف أبي عتيؽ  قاؿ الباحث:
أم شعبة عف ابف إسحاؽ عف  ،حيث يركييا عف ابف إسحاؽ شعبة كما تقدـ -أبي بكر الصديؽ
 عمـ.         كشعبة أثبت مف غيره كاهلل أ ،ابف أبي عتيؽ

عف عبد اهلل بف أبي  ،مف طريؽ ابف إسحاؽ (2)أيضان  في شعب اإليماف كأخرجو البييقي 
: "ركاه عبد اهلل بف إدريس، عف (3)قاؿ الدارقطني ،عف عائشة بو ،عف عمرة ،-ابف حـز-بكر 

، عف عمرة، عف عا ٍبًد المًَّو ٍبًف أبي بكر بف حـز اؽى، عىٍف عى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى  ،ئشة كلـ يتابع عميو"ميحى
: "كالصكاب عف محمد بف إسحاؽ، عف عبد اهلل بف (4)في شعب اإليماف كقاؿ اإلماـ البييقي

       محمد بف أبي عتيؽ، عف عائشة".
أبك  ،ىك عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ :ابف أبي عتيؽ :ركاة اإلسناد

: (7)كقاؿ مصعب الزبيرم ،: "ثقة"(6)كالذىبي ،(5)عجميالقاؿ  :المعركؼ بابف أبي عتيؽ ،بكر
: "صدكؽ (9)قاؿ ابف حجر ،(8)كذكره ابف حباف في الثقات ،"كاف امرءنا صالحان، ككىافى ًفيًو دعابة"

 كلـ ييذكر فيو جرح.  ،ثقةابف أبي عتيؽ  قاؿ الباحث: .فيو مزاح"
قاؿ  :-ف بف أبي بكر الصديؽمحمد بف عبد الرحم- عبد الرحمف بف عبد الل بف أبي عتيؽ

 كقاؿ ،كذكره ابف حباف في الثقات ،: "كثؽ"(11)كقاؿ الذىبي ،: "ال أعمـ إال خيران"(10)اإلماـ أحمد
اًييف"  ،: "كاف ثبتان (12)في المشاىير   قاؿك  ،-أم في بعض األحياف–إال أنو ربما كىـ في اأٍلىحى

                                                

 . 3/450/1939شعب اإليماف:  (1)
 . 4/282/2522شعب اإليماف:  (2)
 . 14/421/3768عمؿ الدارقطني:  (3)
 . 4/282/2522شعب اإليماف: ( 4)
 . 2/57الثقات لمعجمي:  (5)
 . 1/594الكاشؼ: ( 6)
 . 66/ 16تيذيب الكماؿ:  (7)
 . 5/41ثقات ابف حباف:  (8)
 . 321تقريب التيذيب: ( 9)
 . 5/256الجرح كالتعديؿ:  (10)
 .1/633الكاشؼ:  (11)
قاؿ ابف حباف: عبد الرحمف بف محمد، قاؿ الباحث: كلػيس كػذلؾ، بػؿ ىػك عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل، فربمػا ( 12)

  نػافعينسب إلى جده كما أشار ابف حجر؛ كيؤكد ذلؾ قكؿ ابف حباف في باقي ترجمتو: "يركم عف أبيػو كعطػاء ك 
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عبد الرحمف  الباحث:قاؿ  .: "أبك عتيؽ قد ينسب إلى جده مقبكؿ"(1)ابف حجر
كردمك  ،كابف إسحاؽ ،كقد تابعو محمد بف عبد اهلل ،ييـ أحيانان  ،صدكؽ   .الدارى

، كقاؿ أبك : "ثقة"(2)النسائي الباىمي: قاؿ عدة بف المبارؾ الساميسٍ د بف مى يٍ مى حي 
في (4)كىك صدكؽ"، كذكره ابف حباف ،: "كتبت بعض حديثو ألسمع منو(3)حاتـ

قاؿ ابف  ،: "صدكؽ"(6)، كقاؿ الذىبي: "ثقة"(5)عماد الحنبميابف الكقاؿ الثقات، 
   حميد بف مسعدة ثقة. قاؿ الباحث: .: "صدكؽ"(7)حجر

 ،ركاتو ثقات ،كىك حسف لذاتو ،ىذه الركاية ىك المحفكظإسناد : درجة الحديث
كابف  ،كقد تابعو محمد بف عبد اهلل ،صدكؽ ربما كىـ ابف أبي عتيؽ عبد الرحمفك 

كردم ك ،إسحاؽ      لغيره. ان صحيحكصار اإلسناد  ،فزاؿ الكىـ ،الدارى

ٍبًد المًَّو ٍبًف ميغىفَّؿو (: 227) رقـ حديث ٍف عى مىةً -عى -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -ًباٍلغىٍيًف اٍلميٍعجى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿً " :-صى ٍف التَّرىجُّ نىيىى عى

: (10)قاؿ اإلماـ النككم ."(9)إًلَّ ًغبِّا (8)
ًديثه صى " د ،ًحيحه حى كىاهي أىبيك دىاكي ةو  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،رى ًحيحى  ". ًبأىسىاًنيدى صى

ٍف ًىشىاـً ٍبًف  :(11)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث دَّثىنىا يىٍحيىى، عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف ميغىفَّؿو  ٍف عى سىًف، عى ًف اٍلحى ، عى سَّافى   بمثمو.  حى

                                                                                                                                       

ركل عنو سميماف بف ببلؿ". فيؤالء شيكخو، كتبلميذه، كقد ذكػره فػي المشػاىير، فقػاؿ: "عبػد الػرحمف بػف عبػد اهلل  
، مشػػاىير عممػػاء األمصػػار: 7/65بػػف أبػػى عتيػػؽ كاسػػـ أبػػى عتيػػؽ محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف". )ثقػػات ابػػف حبػػاف: 

288 .) 
 . 344تقريب التيذيب: ( 1)
 . 91تسمية شيكخ النسائي: ( 2)
 . 3/229الجرح كالتعديؿ:  (3)
 . 8/197ثقات ابف حباف:  (4)
 .2/104شذرات الذىب، البف العماد الحنبمي: ( 5)

 . 1/354( الكاشؼ لمذىبي، (6
 . 182تقريب التيذيب: ( 7)

 (.2/203( الترجؿ: تسريح الشعر، كتنظيفو، كتحسينو، كأنو كره كثرة الترفو كالتنعـ. )النياية: (8
ف جػػاء بعػػد أيػػاـ.  ( غبػػان:(9 ػػا ثػػـ تعػػكد، فنقمػػو إلػػى الزيػػارة كا  ػػا كتدعػػو يكمن الغػػب: مػػف أكراد اإلبػػؿ: أف تػػرد المػػاء يكمن

 (. 3/336يقاؿ: غب الرجؿ إذا جاء زائرا بعد أياـ. كقاؿ الحسف: في كؿ أسبكع. )النياية: 
 .  293/ 1( المجمكع شرح الميذب: (10
 .   75/4159/ 4( سنف أبي داكد: (11
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 في كأحمد ،(2)في سننو كالنسائي ،(1)في سننو أخرجو الترمذمتخريج الحديث: 
 عف عبد اهلل بف مغفؿ ،عف الحسف البصرم ،مف طريؽ ىشاـ بف حساف ،(3)مسنده
 ،-صمى اهلل عميو كسمـ–عف النبي  ،عف الحسف البصرم ،. كركم عف قتادةمرفكعان 
  .(4)المرفكعكالصكاب  ،مرسبلن 

أما ككاف يرسؿ كثيران كيدلس"،  ،: "ثقة فاضؿ(6)قاؿ ابف حجر :(5)حسف البصرمال :ركاة اإلسناد
عمى سماع الحسف مف عبد اهلل بف  أحمد نص كقد(7)خاصةن عف الصحابة ،فيك كثير اإلرساؿ:

 .(9)فيك قميؿ كأما  التدليس: ،(8)مغفؿ
"كنا ال نعد ىشاـ ية: مى قاؿ ابف عي ق(:  147)ت  أبك عبد اهلل البصرم ،اَلزدم ىشاـ بف حساف

كقاؿ يىٍحيىى ٍبف سىًعيد: "ىشاـ بف حساف في ابف سيريف أحب إلي مف  ،بف حساف ًفي الحسف شيئان"
كقاؿ ابف المديني:  ،اء، كىك عندم ًفي الحسف دكف محمد بف عىٍمرك"حكاؿ، كخالد الحذَّ عاصـ األ

ف، ككاف يحيى يضعؼ حديثو عىٍف كف ىشاـ بف حساتي بً ثى "كىافى يىٍحيىى ٍبف سىًعيد ككبار أصحابنا يي 
كقاؿ مرةن: "حديث ىشاـ عىٍف  ،ككاف الناس يركف أنو أخذ حديث الحسف عىٍف حكشب" ،عطاء

مىى حكشب، كىشاـ أثبت مف خالد الحذَّ  اء ًفي محمد فصحاح، كحديثو عىًف الحسف عامتيا تدكر عى
ا تكممكا (11)كقاؿ أبك داكد ،(10)ابف سيريف، كىشاـ ثبت" سىف: "ًإنَّمى ًديثو عىف اٍلحى  ؛كعطاء ،ًفي حى

مف أثبت الناس  ،: "ثقة(12)قاؿ ابف حجرك  ،ألنو كاف ييرسؿ، ككانكا يركف أنو أخذ كتب حكشب"
قاؿ  .كاف يرسؿ عنيما" :ألنو قيؿ ؛مقاؿ ،كعطاء ،كفي ركايتو عف الحسف ،في ابف سيريف

أف ركايتو عنو التي مدارىا  ،عف الحسفتو الضابط في ركايك  ،ىشاـ بف حسَّاف ثقة ثبت الباحث:

                                                

 . 4/234/1756الترمذم:  ( سنف(1
 .8/132/5055( سنف النسائي: (2
 . 27/348/16793( مسند أحمد: (3
 . 132/5056/ 8( انظر: سنف النسائي: (4
 (: 4حديث رقـ ) ( انظر (5
 . 236( تقريب التيذيب: (6
 . 38( المراسيؿ البف أبي حاتـ: (7
 . 165التحصيؿ: ( جامع (8
 . 29( انظر: طبقات المدلسيف: (9

 . 187، 186، 185/ 30( كؿ عبارات العمماء السابقة مف تيذيب الكماؿ: (10
 . 284( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (11
 . 572( تقريب التيذيب: (12
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في ىذا  كركايتو ،ىي التي تكمـ فييا العمماء -مف كبار أصحاب الحسف–ب بف مسمـ شى كٍ حى  ىعم
 عف عبد اهلل بف مغفؿ فزالت العمة.  ،الحسف عف الحديث

 ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
ًبرىةى (: 228) رقـ حديث ًديثي لىًقيًط ٍبًف صى ًحيحه : "(1)قاؿ اإلماـ النككم .ءفي ثكاب الكضك  :حى  ،صى

د كىاهي أىبيك دىاكي ةو  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،كىالتٍّْرًمًذمُّ  ،رى ًحيحى ـٍ ًبأىسىاًنيدى صى ٍيريىي كىىىذىا اٍلمىٍذكيكري  ،ًمٍف ًركىايىًة لىًقيطو  ،كىغى
 ". ًفي اٍلمييىذًَّب لىٍفظي ًركىايىًة التٍّْرًمًذمّْ 

كىـً الكىرَّاؽي، كىأىبيك عىمَّارو (2)قاؿ اإلماـ الترمذم: نص الحديث ٍبًد الحى ٍبدي الكىىَّاًب ٍبفي عى دَّثىنىا عى : حى
: سىًمٍعتي  ، قىاؿى دَّثىًني ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي كىًثيرو : حى مىٍيـو قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سي : حى سىٍيفي ٍبفي حيرىٍيثو قىاالى  الحي

ٍف أىًبي ًبرىةى، عى : (3)وً عىاًصـى ٍبفى لىًقيًط ٍبًف صى كًء؟ قىاؿى ًف الكيضي : قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو، أىٍخًبٍرًني عى ، قىاؿى
اًئمنا" بىاًلٍغ ًفي اًًلٍسًتٍنشىاًؽ، ًإًلَّ أىٍف تىكيكفى صى اًبًع، كى مٍّْؿ بىٍيفى اَلىصى خى كءى، كى ضي  ".      أىٍسًبًغ الكي

 ،يحيي بف سميـ الطائفي عف ،عف قتيبة بف سعيد (4)في سننو أخرجو أبك داكدتخريج الحديث: 
 ،مف طريؽ عبد الممؾ بف جريج(6)في مسنده كأحمد ،مف طريؽ سفياف الثكرم(5)في سننو كالنسائي
 بو.  بمثمو عف أبي ىاشـ إسماعيؿ بف كثير (ابف جريج ،الثكرم ،الطائفي) ثبلثتيـ

، كابف (7)دابف سع قاؿ :ىػ( 193)ت ،أبك محمد المكي ،يحيي بف سميـ الطائفي :ركاة اإلسناد
: (12)في الثقات، كقاؿ ابف عدم(11)، كذكره ابف حباف: "ثقة"(10)، كالذىبي(9)، كالعجمي(8)معيف

 ،يكتب حديثو ،لـ يكف بالحافظ ،محمو الصدؽ ،: "شيخ(13)ال بأس بو"، كقاؿ أبك حاتـ ،"صدكؽ

                                                

 . 352/ 1( المجمكع شرح الميذب: (1
  .146/788/ 3ذم: ( سنف الترم(2
لىًقيط بف صبرة بف عبد المَّو بف الميٍنتىًفؽ بػف عػامر بػف عقيػؿ بػف كعػب بػف ربيعػة بػف عػامر ( الصحابي الجميؿ: (3

 (.507/ 5بف صعصعة العامرم. ركل عف النبي صٌمى المَّو عميو كآلو كسمـ، ركل عنو ابنو عاصـ. )اإلصابة: 
 . 1/35/1423( سنف أبي داكد: (4
  . 1/66/87( سنف النسائي: (5
 . 29/388/17846( مسند أحمد: (6
 . 5/500( الطبقات الكبرل البف سعد: (7
 . 3/60( تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم: (8
 . 1/260( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (9

 . 2/367( الكاشؼ: (10
 . 7/615( ثقات ابف حباف: (11
 . 7/219( الكامؿ في الضعفاء: (12
 . 9/156( الجرح كالتعديؿ: (13
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نكر الحديث كىك م ،: "ليس بو بأس(2): "ليس بالقكم"، كقاؿ مرةن (1)كال يحتج بو"، كقاؿ النسائي
: "صدكؽ (4): "صدكؽ ييـ في الحديث"، قاؿ ابف حجر(3)عف عبيد اهلل بف عمر"، كقاؿ الساجي

فقاؿ: كذا ككذا، كاهلل  ،: "سألت أبي عف يحيي بف سميـ(5)كقاؿ عبد اهلل بف أحمد سيء الحفظ"،
ـ"، كقاؿ يٍ ثى خي بف ا: "كاف قد أتقف حديث (6)ككأنو لـ يحمده"، كقاؿ مرة -يعني فيو شيء-إف حديثو 
صدكؽ سيء الحفظ، كحديثو عف  :يحيي بف سميـ قاؿ الباحث: : "سيء الحفظ".(7)الدارقطني

 . كحديثو ىذا عف إسماعيؿ بف كثير ،عبيد اهلل بف عمر ضعيؼ
قد تكبع عمى ىذا ك  ،يحيي بف سميـ صدكؽ سيء الحفظك  ،ركاة اإلسناد ثقات :درجة الحديث

 كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.  ،فيك حسف لذاتو ،جريج كابف ،الحديث مف سفياف الثكرم
مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  يىدي  كىانىتٍ " قىالىٍت: ،عىاًئشىةى  عىفٍ (: 229) رقـ حديث مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  اٍلييٍمنىى -كى
طىعىاًموً  ًلطيييكرًهً  كىانىتٍ  ،كى ًئوً  اٍلييٍسرىل كى الى مىا ًلخى ًديثه " :(8)نككم". قاؿ اإلماـ الأىذنل ًمفٍ  كىافى  كى  حى
ًحيحه  كىاهي  ،صى د أىبيك رى  ". صحيح ًبًإٍسنىادو  ،كىغىٍيريهي  ،دىاكي

دَّثىنىا أىبيك تىٍكبىةى  :(9): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ًبيعي ٍبفي نىاًفعو -حى دَّثىًني ًعيسىى ٍبفي -الرَّ ، حى
، عىٍف ًإبٍ  ٍف أىًبي مىٍعشىرو كبة، عى ، عىًف اٍبًف أىًبي عىري ، عىٍف عىاًئشىةى، ييكنيسى ـى  بمثمو.  رىاًىي

كأحمد في  ،مف طريؽ عبد الكىاب الخفاؼ ،(10)أخرجو أبك داكد في سننو تخريج الحديث:
عف األسكد بف  ،عف إبراىيـ النخعي ،عف أبي معشر ،بةك عىري عف ابف أبي  ،عنو بمثمو (11)مسنده
 عف عائشة.  ،يزيد

 ،عف أبي معشر ،بةك عىري عف ابف أبي  ،عف ابف أبي عدم ،أيضان  (12)كأحمد في مسنده 
 . -دكف ذكر األسكد–عف عائشة  ،عف إبراىيـ النخعي
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 عف  ،عف رجؿ ،بةك عىري عف ابف أبي  ،عف محمد بف جعفر ،أيضان  (1)كأحمد في مسنده 
 عف عائشة.     ،عف إبراىيـ النخعي ،أبي معشر
كلكف  ،(2)يسمع منيا ألنو لـ ،ركاية إيراىيـ النخعي عف عائشة مرسمة قاؿ الباحث: 

كبة عف  ،الطريؽ األخرل أظيرت الكاسطة بينيما كىك األسكد بف يزيد. أما ركاية ابف أبي عىري
كبةفركاىا ابف أبي  -زياد بف كميب الحنظمي-عف أبي معشر  ،رجؿ مبيـ بدكف  ،مباشرة عىري

سعيد كقد نفى يحيي بف  ،كىك مدلس كلـ يصرح بالسماع ،عف أبي معشر ،الرجؿ المبيـ
فاإلسناد عمى  ،رجالو أخرج ليـ مسمـ": (4)قاؿ ابف حجرك  ،(3)األنصارم سماعو مف أبي معشر

كالتحرير أنو  ...، لكنو جـز بأنو حديث صحيح-أم النككم– كما قاؿ المصنؼ ،شرط الصحة
رسالو،  ختبلؼ عمى سعيداال اف؛ األكلى:حسف، فإنو فيو عمت كبة في كصمو كا  : ةالثانيبف أبي عىري

مف طريؽ عبد الكىاب بف عطاء،  عمى السند المكصكؿ، فإف أبا داكد أخرجو أكالن  اكو ر يو زيادة ف
كبة، عف أبي معشر كىك زياد بف كميب، عف إبراىيـ النخعي، عف األسكد  عف سعيد بف أبي عىري

عف عائشة، ثـ أخرجو مف ركاية عيسى بف يكنس بإسقاط األسكد،  ،-ىك ابف يزيد النخعي-
بييقي مف ركاية محمد بف أبي عدم، عف سعيد، عف رجؿ لـ يسـ، عف أبي معشر، كأخرجو ال

مف أجؿ المبيـ،  ؛بسبب ذلؾ ضعيفان  ؛كرجح الدارقطني في العمؿ ىذه الركاية فصار الحديث
نما قمت: إف الحديث حسف العتضاده  ،كقد عنعنو، فإنو ممف اختمط كسعيد مع ككنو مدلسان  كا 
، عف -زياد بف كميب الحنظمي-ركاه أبك معشر : "(5)الدارقطني كقاؿ ،"بالحديث الذم بعده

كبة، عىٍف رجؿ، عف أبي  إبراىيـ النخعي، كاختمؼ عنو؛ ، عىًف اٍبًف أىًبي عىري فركاه ابف أىًبي عىًدما
فركاه عف ابف أبي  كخالفو عبد الكىاب الخفاؼ؛ ،معشر، عف إبراىيـ، عف عائشة، مرسبلن 

كبة، عف أبي معشر، عف قكؿ ابف  ...إبراىيـ، عف األسكد، عف عائشة، كأشبييا بالصكاب عىري
عف  ،عف ابف عركبة ،فاألرجح ىي طريؽ ابف أبي عدم قاؿ الباحث:". أبي عدم، عف سعيد

كقد تابعو محمد بف  ،-بدكف ذكر األسكد–عف عائشة  ،عف عف إبراىيـ النخعي ،أبي معشر
كعبد الكىاب  ،كىما ثقتاف ،ي معشر رجؿ مبيـكبيف أب ،جعفر غير أنو ذكر بيف ابف أبي عركبة

 صدكؽ لذلؾ رجح الباحث ىذه الطريؽ مؤكدان عمى ما قالو الدارقطني.   
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ق(:  96)ت ،أبك عمراف الككفي ،إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف اَلسكد النخعي ركاة اإلسناد:
 . (2)ائشة كما سبؽثقة مرسؿ عف ع قاؿ الباحث:". ثقة إال أنو يرسؿ كثيران : "(1)قاؿ ابف حجر

كبة سعيد بف أبي عىري
كقد ركل ىذا الحديث مرةن  ،(4)اختمطك  ،كثير التدليس ،ثقة ،(3)

 كلـ يصرح بالسماع. كباقي الركاة ثقات.  ،كمرةن مرسبلن بالعنعنة ،مكصكالن 
كتدليس ابف  ،إسناد الحديث ضعيؼ؛ إلرساؿ إبراىيـ النخعي عف عائشة درجة الحديث:
 ،كاهلل أعمـ ،كيصبح بمجمكع الطرؽ التي سبقت في التخريج حسنان لغيره ،أبي عركبة فيو

 مف حديث حفصة أـ المؤمنيف. (5)كلو شاىد أخرجو أبك داكد في سننو
ػػةي (: 230) رقـ حديث اًئشى ٍت عى كى ػػمَّـى -أىفَّ النًَّبػػيَّ  ،رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : " -صى ـٍ يىػػٍكـى قىػػاؿى ًفٍطػػريكي

ـٍ يىػػٍكـى  اكي كفى كىأىٍضػػحى ػػحُّكفى كىعىرىفىػػةي يىػػٍكـى تيعىرّْفيػػكفى تيٍفًطػػري ػػًديثي : "(6)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."تيضى حى
ًحيحه  اًئشىةى صى كىاهي التٍّْرًمًذمُّ  ،عى ٍيريهي  ،رى لىٍيسى ًفي ًركىايىًة التٍٍّرًمًذمٍّ  ،كىغى " :كى فيكفى ـٍ يىٍكـى تيعىرٍّ فىتيكي  .  "كىعىرى
ػػدَّثىنىا يىحٍ  :(7): قػػػاؿ اإلمػػاـ الترمػػػذمنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا يىٍحيىػػى ٍبػػػفي حى : حى ػػى قىػػػاؿى يىػػػى ٍبػػفي ميكسى

سيػػكؿي المَّػػًو  ػػةى قىالىػػٍت: قىػػاؿى رى اًئشى ػػٍف عى ػػًدًر، عى ػػًد ٍبػػًف الميٍنكى مَّ ػػٍف ميحى ، عى ػػرو ٍعمى ػػٍف مى ػػاًف، عى ػػمَّى -اليىمى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ي ا": -المَّوي عى حّْ ى يىٍكـى ييضى ، كىاَلىٍضحى  ."لنَّاسي الًفٍطري يىٍكـى ييٍفًطري النَّاسي

 ،مػػػف طريػػػؽ عػػػركة بػػػف الزبيػػػر ،بمثمػػػو (8)أخرجػػػو الشػػػافعي فػػػي مسػػػندهتخػػػريج الحػػػديث: 
 ،)عػػػركة كبلىمػػػا ،مػػػف طريػػػؽ عمػػػرة بنػػػت عبػػػد الػػػرحمف ،بنحػػػكه (9)كالطبرانػػػي فػػػي األكسػػػط

 عف عائشة بو.     كعمرة(
قػاؿ إسػحاؽ بػف  :ق( 189)ت ،أبػك زكريػا ،الكػكفي ركاة اإلسناد: يحيى بف يماف العجمػي

 ،ككػاف ثقػة ،: "مػف كبػار أصػحاب الثػكرم(10)كقػاؿ العجمػي ،صكر عف ابف معػيف: "ثقػة"من
كقػاؿ  ،فتغيػر حفظػو" ،إال أنػو فمػج بػوخره ،اصػدكقن  ،ا بالحػديثمعركفنػ ،اجائز الحديث متعبدن 
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، كػػاف يحفػػظ فػػي المجمػػس الكاحػػد و: "مػػا كػػاف أحػػد مػػف أصػػحابنا أحفػػظ لمحػػديث منػػ(1)ككيػػع
، يحيػػى -يعنػػي فػػي الثػػكرم–وثبػػت منػػأ: "ككيػػع (2)اؿ أحمػػدكقػػ ،"يخمسػػمائة حػػديث، ثػػـ نسػػ

كقػػػػاؿ ابػػػػف  ،: "لػػػػيس بحجػػػػة فػػػػي الحػػػػديث"(3)كقػػػػاؿ أيضػػػػان  ،يضػػػػطرب فػػػػي بعػػػػض حديثػػػػو"
فمػػا خػػالؼ فييػػا النػػاس  ،أحاديػػث النػػاس : "ربمػػا عارضػػت بأحاديػػث يحيػػى بػػف يمػػاف(4)معػػيف

س ىػذا سػفياف الػذم لػي :فقػاؿ ككيػع ،ا مػف حديثػو عػف سػفيافكقػد ذكػرت لككيػع شػيئن  ،ضربت عميػو
 ؟: "قمػت ليحيػػى بػف معػػيف: يحيػى بػػف يمػاف فػػي الثػػكرم(5)كقػػاؿ عثمػاف الػػدارمي ،سػمعنا نحػػف منػو"

كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف  ،قمػػػت: فكيػػػؼ ىػػػك فػػػي حديثػػػو قػػػاؿ لػػػيس بػػػالقكم" ،اقػػػاؿ أرجػػػك أف يكػػػكف صػػػدكقن 
 ،تخمػيط"ا ثقة كلكف فػي حفظػو :  "كاف صدكقن (7)كقاؿ عثماف الدارمي ،: "ضعيؼ الحديث"(6)أيضان 

نما أنكر أصحابنا عميو كثرة الغمط، كليس : "كاف صدكقن (8)كقاؿ يعقكب بف شيبة ا كثير الحديث، كا 
: "رأيػػت (9)بحجػػة إذا خكلػػؼ، كىػػك مػػف متقػػدمي أصػػحاب سػػفياف فػػي الكثػػرة عنػػو"، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ

اتـ: كقػاؿ أبػك حػ ،كيقػكؿ: كػأف حديثػو خيػاؿ" ،محمد بف عبد اهلل بف نمير يضعؼ يحيػى بػف يمػاف
: "صػػدكؽ (10)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،"مضػػطرب الحػػديث، فػػي حديثػػو بعػػض الصػػنعة، كمحمػػو الصػػدؽ"

: "يخطػػئ فػػي (12)كقػػاؿ أبػػك داكد ،: "ييػػـ كثيػػران"(11)كقػػاؿ أبػػك زرعػػة ،عابػػد يخطػػئ كثيػػرا كقػػد تغيػػر"
: "ضعفو أحمد بف حنبؿ، قاؿ: حدث عف الثػكرم بعجائػب ال (13)كقاؿ الساجي ،األحاديث كيقمبيا"

: "صدكؽ فمػج (14)كقاؿ الذىبي ،يزؿ ىكذا أك تغير حيف لقيناه أك لـ يزؿ الخطأ في كتبو"أدرم لـ 
: "كالبف يماف، عف (15)كقاؿ ابف عدم بعد ما ذكر لو أحاديث يضرب فييا كبخالؼ ،فساء حفظو"
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األعمش غير ىذا كعامتيا غير محفكظة كالبف يماف عف الثكرم غير مػا ذكػرت كعامػة مػا يركيػو 
: (1)كقاؿ النسائي ،كابف يماف في نفسو ال يتعمد الكذب إال أنو يخطئ كيشتبو عميو"غير محفكظ، 

كىك  ،يحيي بف يماف صدكؽ في نفسو حفظ كثيران عف الثكرم ثـ نسي قاؿ الباحث: .ليس بالقكم""
 في الحديث ضعيؼ. 

 ،غيرهإسناد الحديث ضعيؼ لضعؼ يحيي بف يماف كبالمتابعة يرتقي إلى الحسف لدرجة الحديث: 
بسػػند  (2)كقػػد قػػكل النػػككم متنػػو لكجػػكد شػػكاىد عمػػى مكضػػكعو منيػػا مػػا أخرجػػو الترمػػذم فػػي سػػننو

 حسف لذاتو مف حديث أبي ىريرة بمثمو.
ػػرىجى رىسيػػكؿي المَّػػًو " :قىػػاؿى  ،عػػف عمػػو ،ركل عبػػاد بػػف تمػػيـ(: 231) رقـ حديث مىٍيػػًو -خى ػػمَّى المَّػػوي عى صى
ـى  مَّ سى مَّى رىٍكعىتىٍيفً  يىٍستىٍسًقيى  -كى يىرى  فىصى رىفىعى يىدىٍيوً  جى ؿى ًردىاءىهي، كى كَّ حى قػاؿ  ."كىاٍستىٍسػقىى ًباٍلًقرىاءىًة ًفيًيمىا، كى

ػػػًحيحه " :(3)اإلمػػػاـ النػػػككم ػػػًو صى ػػػٍف عىمّْ بَّػػػادو عى ػػػًديثي عى د ،حى ػػػذىا أىبيػػػك دىاكي كىاهي ىىكى كىاهي  ،كىالتٍّْرًمػػػًذمُّ  ،رى رى كى
ػاًرمُّ  ـه  ،اٍلبيخى ميٍسػػًم ػػا كى  ،كى لىػػٍيسى ًفػػي ًركىايىًتًيمى ٍيػػري ًبػػاٍلًقرىاءىةً  ،رىفىػػعى يىدىٍيػوً كى كىىيػػكى  ،كىًلى ًفػػي ًركىايىػػًة ميٍسػػًمـو اٍلجى

اًرمّْ   ". ثىاًبته ًفي ًركىايىًة اٍلبيخى
ٍبػػدي  :(4): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا عى ، حى ػػٍركىًزم  ػػًد ٍبػػًف ثىابًػػتو اٍلمى مَّ ػػدي ٍبػػفي ميحى ػػدَّثىنىا أىٍحمى حى
زَّاًؽ، أىٍخبىرى  ػػًو، الػػرَّ ػػٍف عىمٍّ ، عى بَّػػاًد ٍبػػًف تىًمػػيـو ػػٍف عى ، عى ػػًف الز ٍىػػًرمٍّ ، عى ػػره ٍعمى ػػمَّى اللي -أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو "نىػػا مى صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ؿى ًردىاءىهي، -عى ػكَّ حى ػا، كى يىػرى ًبػاٍلًقرىاءىًة ًفيًيمى ـٍ رىٍكعىتىػٍيًف، جى مَّى ًبًي رىجى ًبالنَّاًس ًليىٍستىٍسًقيى فىصى ، خى

رىفى   ."عى يىدىٍيًو، فىدىعىا كىاٍستىٍسقىى كىاٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةى كى
 (6)كمسمـ في صحيحو ،مف طريؽ ابف أبي ذئب ،(5)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 

 كبلىما عف الزىرم بو.  ،كليس فيو رفع اليديف ،مف طريؽ يكنس بف يزيد األيمي
فكبػػار تبلميػػذه الػػذيف  ،فتغيػػر حفظػػو ق( 200عمػػي بعػػد)ركاة اإلسػػناد: عبػػد الػػرزاؽ الصػػنعاني 
 كالػػػػراكم عنػػػػو أحمػػػػد المػػػػركزم مػػػػف طبقػػػػة اإلمػػػػاـ أحمػػػػد ،سػػػػمعكا منػػػػو قػػػػديمان فػػػػذلؾ قبػػػػؿ أف يتغيػػػػر

 .(7)فسماعو منو قديمان كاهلل أعمـ ق(230)ت
 ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:
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اًئشىػػةي قىالىػػٍت: "(: 232) رقـ حديث ٍت عى كى ػػمَّـى -لىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو شىػػكىا النَّػػاسي إً رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى  -صى
ػػمَّى ًضػػعى لىػػوي ًفػػي اٍلميصى ، فىكي ػػكطى اٍلمىطىػػًر، فىػػأىمىرى ًبًمٍنبىػػرو ػػًحيحه : "(1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم. "قيحي كىاهي أىبيػػك  ،صى رى

ػػًحيحو  د ًبًإٍسػػنىادو صى قىػػاؿى  ،دىاكي ـي ًفػػي  :كى ػػاًك كىاهي اٍلحى يٍّػػدو كىرى ؾً ىيػػكى إٍسػػنىاده جى ٍسػػتىٍدرى قىػػاؿى  ،اٍلمي ػػًحيحي  :كى صى
ميٍسًمـو  اًرمٍّ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى  ".  عى

اًلػػدي ٍبػػفي  :(2): قػػاؿ اإلمػػاـ أبػػك داكدنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا خى ، حى ػػًعيدو اأٍلىٍيًمػػي  كفي ٍبػػفي سى ػػدَّثىنىا ىىػػاري حى
ػاـً ٍبػ ػٍف ًىشى ، عى ػٍف ييػكنيسى ، عى كرو ٍبػري ـي ٍبػفي مى ػدَّثىًني اٍلقىاًسػ ، حى اًئشىػةى ًنزىارو ػٍف عى ػٍف أىًبيػًو، عى ًف عيػٍركىةى، عى

سيػػكًؿ المَّػػًو  قىالىػػٍت: ػػكىا النَّػػاسي ًإلىػػى رى ػػمَّـى -شى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ،  -صى ػػكطى اٍلمىطىػػًر، فىػػأىمىرى ًبًمٍنبىػػرو قيحي
اًئشىػةي  ػكفى ًفيػًو، قىالىػٍت عى ػا يىٍخريجي ػدى النَّػاسى يىٍكمن ػمَّى، كىكىعى ًضعى لىػوي ًفػي اٍلميصى سيػكؿي المَّػًو فىكي ػرىجى رى : فىخى

مىػػى اٍلًمٍنبىػػًر، فىكىبَّػػرى - اًجػػبي الشَّػػٍمًس، فىقىعىػػدى عى ، ًحػػيفى بىػػدىا حى ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػمَّى اهللي -صى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى :-عى ، ثيَـّ قىاؿى ؿَّ ًمدى المَّوى عىزَّ كىجى ، كىاٍسػ» ، كىحى ـٍ ٍدبى ًديىػاًركي ـٍ شىكىٍكتيـٍ جى ارى اٍلمىطىػًر ًإنَّكي ًتٍئخى

ـٍ  ـٍ أىٍف يىٍسػتىًجيبى لىكيػ ػدىكي كىعى ػؿَّ أىٍف تىػٍدعيكهي، كى جى ـي المَّوي عىزَّ كى قىٍد أىمىرىكي ، كى ـٍ ٍنكي اًنًو عى ٍف ًإبَّاًف زىمى ، «عى
: ًمػًؾ يىػٍكـً الػدّْيًف، ًلى ًإلىػ» ثيَـّ قىػاؿى ًف الػرًَّحيـً مى ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى الػرٍَّحمى وى ًإًلَّ المَّػوي، يىٍفعىػؿي اٍلحى

مىٍينىػا اٍلغىٍيػ نىٍحفي اٍلفيقىػرىاءي، أىٍنػًزٍؿ عى َـّ أىٍنتى المَّوي، ًلى ًإلىوى ًإًلَّ أىٍنتى اٍلغىًنيُّ كى ا ييًريدي، المَّيي ، كىاٍجعىػٍؿ مى ثى
ػػا ًإلىػػى ًحػػيفو  غن بىالى ٍلػػتى لىنىػػا قيػػكَّةن كى ػػا أىٍنزى ـٍ يىػػزى ، «مى ٍيػػًو، فىمىػػ فىػػعى يىدى َـّ رى تَّػػى بىػػدىا بىيىػػاضي ثيػػ ٍفػػًع حى ٍؿ ًفػػي الرَّ

َـّ أىٍقبىػػؿى  ٍيػػًو، ثيػػ ؿى ًردىاءىهي، كىىيػػكى رىاًفػػعه يىدى ػػكَّ ، أىٍك حى قىمىػػبى ؿى ًإلىػػى النَّػػاًس ظىٍيػػرىهي، كى ػػكَّ َـّ حى مىػػى ًإًبطىٍيػػًو، ثيػػ عى
بىرى  ابىةن فىرىعىدىٍت كى ٍكعىتىٍيًف، فىأىٍنشىأى المَّوي سىحى مَّى رى ، فىصى نىزىؿى ـٍ النَّاًس كى ٍت ًبػًإٍذًف المَّػًو، فىمىػ قىٍت، ثيَـّ أىٍمطىػرى

ػػًحؾى  ـٍ ًإلىػػى اٍلًكػػفٍّ ضى تىيي ػػا رىأىل سيػػٍرعى ، فىمىمَّ ػػالىًت الس ػػييكؿي تَّػػى سى ٍسػػًجدىهي حى مىٍيػػًو -يىػػٍأًت مى ػػمَّى اهللي عى صى
مَّـى  سى :-كى تَّى بىدىٍت نىكىاًجذيهي، فىقىػاؿى مىػى كيػؿّْ شىػٍيءو » ، حى ٍبػدي المَّػًو  أىٍشػيىدي أىفَّ المَّػوى عى ، كىأىنّْػي عى قىػًديره

رىسيكليوي      «.   كى
مػف طريػؽ طػاىر بػف خالػد بػف  ،بمثمػو (3)أخرجػو ابػف حبػاف فػي صػحيحوتخريج الحػديث: 

كبلىمػػا عػػف  ،مػػف طريػػؽ ىػػاركف بػػف سػػعيد األيمػػي ،بمثمػػو (4)كالحػػاكـ فػػي مسػػتدركو ،نػػزار
 خالد بف نزار بو.   

: " كنػت أحسػب أف (5)قػاؿ مالػؾ :ق( 158)ت  ،ًمػيركاة اإلسناد: القاسـ بف مبػركر اَلىيٍ 
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: "صػػدكؽ (2)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،فػػي الثقػػات (1)كذكػػره ابػػف حبػػاف ،ا مػػف األكزاعػػي"يكػػكف خمفنػػ
 القاسـ بف مبركر صدكؽ حسف الحديث.  قاؿ الباحث: .فقيو أثنى عميو مالؾ"

     قاؿ  :ق( 222)ت  ،أبك يزيد األيمي ،خالد بف نزار يف المغيرة الغساني
: "أثبت مف حرمي بف (5)كقاؿ ابف الجاركد ،"ثقة": (4)كمسممة بف القاسـ ،(3)الدارقطني

كقاؿ ابف  ،كقاؿ: " يغرب كيخطئ" ،في الثقات (7)ابف حبافك  ،(6)كذكره ابف خمفكف ،عمارة"
فقد ركل عف جماعة مف  ،خالد بف نزار الغساني ثقة قاؿ الباحث: .: "صدكؽ يخطئ"(8)حجر
كىذا  ،كىك مف أقرانو ،كالشافعي ،كابف أبي الزناد ،كابف عيينة ،كاألكزاعي ،مالؾ :منيـ ،األئمة

 يكضح لنا المحيط الذم كاف يعيش فيو ىذا الراكم إذ ىك محاط بجمع مف األئمة.  
كعميػػو مػػدار  ،إسػػناد الحػػديث حسػػف لذاتػػو ركاتػػو ثقػػات كالقاسػػـ بػػف مبػػركر صػػدكؽ درجػػة الحػػديث:

                مف حديث أنس.  (9)أبك داكد في سننوكلو شاىد أخرجو  ،اإلسناد
صػػمي اهلل عميػػو -ركل أف مسػػكينة ماتػػت لػػيبل فػػدفنكىا كلػػـ يكقظػػكا رسػػكؿ اهلل (: 233) رقـ حديث
ػػػمَّى رىسيػػػكؿي المَّػػػًو " -كسػػػمـ ـى -فىصى ػػػمَّ سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ػػػفى  -صى قػػػاؿ اإلمػػػاـ  ،"اىىػػػرً بٍ ي قى مىػػػعى  دً غىػػػالٍ  مى
ًديثي " :(10)النككم ًحيحه  ينىةً اٍلًمٍسكً  حى كىاهي  ،صى ٍيريىيمىا ،كىاٍلبىٍييىًقيُّ  ،النَّسىاًئيُّ  رى ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  ،كىغى  ". صى

ػٍف  :(11): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث ، عى ػٍف اٍبػًف ًشػيىابو ، عى اًلػؾو ػٍف مى ًديثًػًو، عى نىا قيتىٍيبىةي ًفػي حى أىٍخبىرى
نىٍيؼو أىنَّوي أى  ٍت، فىأيٍخًبرى رىسيكؿي المًَّو أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي مىٍيػًو -ٍخبىرىهي، أىفَّ ًمٍسًكينىةن مىًرضى مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى كىػافى رىسيػكؿي المَّػًو  -كى ًضػيىا، كى ػمَّـى -ًبمىرى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ، فىقىػاؿى  -صى ـٍ ػٍنيي يىٍسػأىؿي عى ، كى يىعيػكدي اٍلمىسىػاًكيفى
مى -رىسيػػكؿي المَّػػػًو  ػػمَّى اهللي عى ػػػمَّـى صى سى اتىػػػٍت فىػػػآًذنيكًني: »-ٍيػػػًو كى كىًرىيػػػكا أىٍف «ًإذىا مى ، كى ًتيىػػا لىػػػٍيبلن نىازى ، فىػػػأيٍخًرجى ًبجى

مَّـى -ييكًقظيكا رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى -، فىمىمَّا أىٍصبىحى رىسيكؿي المًَّو -صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أيٍخبًػرى  -صى
: ًبالَّػػًذم كىػػافى ًمنٍ  ـٍ أىٍف تيٍؤًذنيػػكًني ًبيىػػا»يىػػا، فىقىػػاؿى ػػٍركي ـٍ آمي ، قىػػاليكا: يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو، كىًرٍىنىػػا أىٍف نيكًقظىػػؾى «أىلىػػ
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 ، ػػرىجى رىسيػػكؿي المَّػػًو لىػػٍيبلن ـى -فىخى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اللي عى كىبَّػػرى أىٍربىػػعى  -صى مىػػى قىٍبرًىىػػا، كى ػػؼَّ ًبالنَّػػاًس عى تَّػػى صى حى
 .تىٍكًبيرىاتو 

كعبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي  ،كمػػػف طريقػػػو النسػػػائي ،بمثمػػػو  (1)أخرجػػػو مالػػػؾ فػػػي المكطػػػأخػػػريج الحػػػديث: ت
 عف الزىرم بو. كابف جريج( ،)مالؾ كبلىما ،عف ابف جريج ،بمثمو (2)مصنفو
 بػػف أمامػػة أبػػي عػػف الزىػػرم، عػػف األكزاعػػي،مػػف طريػػؽ ( 3)كأبػػك نعػػيـ فػػي معرفػػة الصػػحابة 

  أخبره بمثمو.  -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي أصحاب بعض أف حنيؼ، بف سيؿ
نٍيؼ أبك أمامةركاة اإلسناد:  كلػيس لػو صػحبة  ،مف كبار التابعيف لو رؤية ،أسعد بف سيؿ بف حي

كلكنػو صػرح بسػماع ىػذا الحػديث مػف  ،بعػاميف -صػمى اهلل عميػو كسػمـ–حيث كلد قبؿ كفاة النبػي 
 ،الزىػػرم فػػي ركايػػة أبػػي نعػػيـ كمػػا ذكػػر ذلػػؾ عنػػو ،-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ–أصػػحاب رسػػكؿ اهلل 
 حنيػؼ بف سيؿ بف أسعد أمامة أبي ركاية مف : "صحيح(4)كقاؿ اإلماـ النككم ،فالحديث مكصكؿ

 كىػػػك بػػػو أخبػػػره -كسػػػمـ عميػػػو اهلل صػػػمى- النبػػػي أصػػػحاب بعػػػض أف أمامػػػة أبػػػي عػػػف ركايػػػة كفػػػي
 عدكؿ".      كميـ الصحابة فإف صحيح

  ركاتو ثقات.   ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ حديث (: 234) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  كىًَلىنَّوي  عً يً قً بى الٍ ى بً تى كٍ مى الٍ  في فً دٍ كىافى يى " -صى

ًحيحه " :(5)قاؿ اإلماـ النككم ".هي ري كي زي يى  فٍ مٍ مً  وي لى  اءى عى دُّ الٍ  ري ثي كٍ يى  ًديثي الدٍَّفًف ًباٍلبىًقيًع صى ميتىكىاًتره  ،حى
ك    ."ؼه مىٍعري

ػػدَّثىًني :(6)مسػػمـ : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث كفي  حى ػػًعيدو  ٍبػػفي  ىىػػاري ، سى ػػدَّثىنىا اأٍلىٍيًمػػي  ٍبػػدي  حى ، ٍبػػفي  اهللً  عى  كىٍىػػبو
نىػػا ، اٍبػػفي  أىٍخبىرى ٍيجو ػػرى ػػفٍ  جي ٍبػػدً  عى ًثيػػرً  ٍبػػفً  اهللً  عى ػػًمعى  أىنَّػػوي  اٍلميطًَّمػػًب، ٍبػػفً  كى ػػدى  سى مَّ ، ٍبػػفى  ميحى ػػًمٍعتي : يىقيػػكؿي  قىػػٍيسو  سى

دٍّثي  اًئشىةى عى  ـٍ  أىالى : فىقىالىتٍ  تيحى دٍّثيكي مَّى- النًَّبيٍّ  عىفً  أيحى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى دَّثىًني ح بىمىى،: قيٍمنىا كىعىنٍّي، -كى  كحى
ا سىًمعى، مىفٍ  اجن جَّ دَّثىنىا: قىاؿى  - لىوي  كىالمٍَّفظي  - اأٍلىٍعكىرى  حى اجي  حى جَّ ، ٍبفي  حى مَّدو دَّثىنىا ميحى ، اٍبفي  حى ٍيجو ػرى نًػي جي  أىٍخبىرى
ٍبػػدي  ػػؿه  - اهللً  عى ٍيشو  ًمػػفٍ  رىجي ػػفٍ  - قيػػرى ػػدً  عى مَّ ػػةى  ٍبػػفً  قىػػٍيسً  ٍبػػفً  ميحى مى ػػا قىػػاؿى  أىنَّػػوي  اٍلميطًَّمػػًب، ٍبػػفً  مىٍخرى  أىالى : يىٍكمن

ـٍ  دٍّثيكي لىدىتٍػوي، الَّتًػي أيمَّوي  ييًريدي  أىنَّوي  فىظىنىنَّا: قىاؿى  أيمٍّي كىعىفٍ  عىنٍّي أيحى اًئشىػةي  الىػتٍ قى : قىػاؿى  كى ـٍ  أىالى : عى ػدٍّثيكي نٍّػي أيحى  عى
مَّى- اهللً  رىسيكؿً  كىعىفٍ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى - النًَّبي   كىافى  الًَّتي لىٍيمىًتي كىانىتٍ  لىمَّا: قىالىتٍ : قىاؿى  بىمىى،: قيٍمنىا -كى
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ػػػمَّى مىٍيػػػوً  اهللي  صى ػػػمَّـى  عى سى ػػػعى  اٍنقىمىػػػبى  ًعٍنػػػًدم، ًفييىػػػا -كى مىػػػعى  ءىهي،ًردىا فىكىضى ا نىٍعمىٍيػػػًو، كىخى ػػػعىييمى  ًرٍجمىٍيػػػًو، ًعٍنػػػدى  فىكىضى
ػػػطى  بىسى مىػػػى ًإزىاًرهً  طىػػػرىؼى  كى عى، ًفرىاًشػػػًو، عى ػػػا ًإالَّ  يىٍمبىػػػثٍ  فىمىػػػـٍ  فىاٍضػػػطىجى ٍيثىمى ، قىػػػدٍ  أىفٍ  ظىػػػفَّ  رى قىػػػٍدتي ػػػذى  رى  ًردىاءىهي  فىأىخى
ٍيػػدنا، كى ٍيػػدنا، كىاٍنتىعىػػؿى  ري كى فىػػتىحى  ري ، اٍلبىػػابى  كى ػػرىجى َـّ  فىخى افىػػوي  ثيػػ ٍيػػدنا، أىجى كى عىٍمػػتي  ري ، رىٍأًسػػي، ًفػػي ًدٍرًعػػي فىجى ػػٍرتي  كىاٍختىمى
تىقىنٍَّعػػتي  َـّ  ًإزىاًرم، كى مىػػى اٍنطىمىٍقػػتي  ثيػػ تَّػػى ًإثٍػػًرًه، عى ػػاءى  حى ، اٍلبىًقيػػعى  جى ـى ، فىأىطىػػاؿى  فىقىػػا ـى َـّ  اٍلًقيىػػا فىػػعى  ثيػػ ٍيػػوً  رى ثى  يىدى  ثىػػبلى
، ػػػرَّاتو َـّ  مى ػػػػرىؼى  ثيػػػػ ٍفػػػتي  اٍنحى رى ، فىأىٍسػػػػرىعى  ،فىاٍنحى ؿى  فىأىٍسػػػػرىٍعتي ، فىيىػػػػٍركى ٍلػػػتي ػػػػرى  فىيىٍركى ، فىأىٍحضى ػػػػٍرتي ػػػػبىٍقتيوي  فىأىٍحضى  فىسى
، ٍمتي ٍعتي  أىفً  ًإالَّ  فىمىٍيسى  فىدىخى ، اٍضطىجى ؿى ا: »فىقىاؿى  فىدىخى ، يىا لىًؾ؟ مى ٍشػيىا عىاًئشي  الى : قيٍمػتي : قىالىػتٍ  «رىاًبيىػةن  حى
ًبيري  المًَّطيؼي  ييٍخًبرىنّْيلى  أىكٍ  لىتيٍخًبًريًني: »قىاؿى  شىٍيءى،  كىأيمٍّػي، أىٍنتى  ًبأىًبي اهلًل، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي : قىالىتٍ  «اٍلخى

،: قيٍمػتي  «؟أىمىاًمي رىأىٍيتي  الًَّذم السَّكىادي  فىأىٍنتً : »قىاؿى  فىأىٍخبىٍرتيوي، ـٍ ػٍدًرم ًفػي فىمىيىػدىًني نىعىػ عىٍتنًػي، لىٍيػدىةن  صى  أىٍكجى
مىٍيػؾً  اللي  يىًحيؼى  أىفٍ  أىظىنىٍنتً : »قىػاؿى  ثيَـّ  رىسيػكليوي  عى ػا: قىالىػتٍ  «؟كى ٍيمى ، اهللي، يىٍعمىٍمػوي  النَّػاسي  يىٍكػتيـً  مى ـٍ : قىػاؿى  نىعىػ
ٍبتيػػوي، ًمٍنػػًؾ، فىأىٍخفىػػاهي  فىنىػػادىاًني، رىأىٍيػػًت، ًحػػيفى  أىتىػػاًني ًجٍبًريػػؿى  فىػػًإفَّ " لىػػـٍ  ًمٍنػػًؾ، فىأىٍخفىٍيتيػػوي  فىأىجى ؿي  يىكيػػفٍ  كى  يىػػٍدخي

مىٍيػػؾً  قىػػدٍ  عى ػػٍعتً  كى ضى ظىنىٍنػػتي  ًثيىابىػػًؾ، كى ًشػػيتي  أيكًقظىػػًؾ، أىفٍ  فىكىرًٍىػػتي  رىقىػػٍدًت، قىػػدٍ  أىفٍ  كى خى  ،تىٍستىٍكًحًشػػي" أىفٍ  كى
بَّؾى  ًإفَّ ": فىقىاؿى  ـٍ  فىتىٍستىٍغًفرى  اٍلبىًقيعً  أىٍىؿى  تىٍأًتيى  أىفٍ  يىٍأميريؾى  رى ـٍ  أىقيكؿي  كىٍيؼى : قيٍمتي : قىالىتٍ  ،" لىيي  كؿى رىسيػ يىا لىيي
ـي : قيكًلي"  قىاؿى  الًل؟ مىى السَّالى ، اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  الدّْيىارً  أىٍىؿً  عى ـي  كىاٍلميٍسًمًميفى يىٍرحى  ًمنَّػا اٍلميٍستىٍقًدًميفى  اللي  كى

، نَّا كىاٍلميٍستىٍأًخًريفى ـٍ  اللي  شىاءى  ًإفٍ  كىاً  ًحقيكفى  ًبكي  .  "لىالى
كالنسػائي فػي  ،مػف طريػؽ عطػاء بػف يسػار ،حػكهبن ،(1)مسػمـ فػي صػحيحو أخرجوتخريج الحديث: 

  كبلىما عف عائشة بو.    ،مف طريؽ محمد بف قيس بف مخرمة ،بمثمو ،(2)سننو
 ، مدلس صرح بالسماع. (3)كابف جريج ،ركاة اإلسناد ثقاتركاة اإلسناد: 

ـى -أىفَّ النًَّبػيَّ حديث " :(4)قاؿ اإلماـ النػككم(: 235) رقـ حديث ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ي فىػفى ًفػدي  -صى
ًحيحه ميتىكىاًتره  ،ةشى ائً عى  ةً رى جٍ حي    ."صى

ػػدَّثىنىا :(5)البخػػارم : قػػاؿ اإلمػػاـنػص الحػػديث ، حى اًعيؿي ػدَّثىًني ًإٍسػػمى ، حى ػػمىٍيمىافي ػفٍ  سي ، عى ػػاـو ػػدَّثىًني ح ًىشى  كىحى
ػػدي  مَّ ، ٍبػػفي  ميحى ػػٍربو ػػدَّثىنىا حى ػػٍركىافى  أىبيػػك حى كىًريَّػػاءى، أىبًػػي ٍبػػفي  يىٍحيىػػى مى ػػفٍ  زى ،ًىشىػػ عى ػػفٍ  اـو ػػٍركىةى، عى ػػفٍ  عي اًئشىػػةى، عى  عى
ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  كىافى  ًإفٍ : قىالىتٍ  مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ًضػوً  ًفػي لىيىتىعىػذَّري  -كى ، أىنىػا أىٍيػفى : »مىرى  أىنىػا أىٍيػفى  اليىػٍكـى
اًئشىةى، ًليىٍكـً  اٍسًتٍبطىاءن  «غىدنا وي  يىٍكًمي، كىافى  فىمىمَّا عى نىٍحًرم سىٍحًرم فى بىيٍ  المَّوي  قىبىضى ديًففى  كى  بىٍيًتي. ًفي كى
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كمسػػمـ فػػي  ،مػػف طريػػؽ ابػػف أبػػي مميكػػة ،بنحػػكه( 1)البخػػارم فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 كبلىما عف عائشة بو. ،مف طريؽ عركة بف الزبير ،بنحكه (2)صحيحو

 اؿ ق(: قػػػػ 190)ت ،يطً الكاًسػػػػ مػػػػركاف أبػػػػك ،الغسػػػػاني زكريػػػػا أبػػػػي بػػػػف يحيػػػػىركاة اإلسػػػػناد: 
  ضػػعفو": (4)كقػػاؿ أيضػػان  ،متابعػػة كاحػػد مكضػػع سػػكل البخػػارم فػػي لػػو مػػا ،: "ضػػعيؼ(3)ابػػف حجػػر

 فقاؿ: حباف بف كبالب ،بالمشيكر ليس حاتـ: أبك كقاؿ ،حالو أعرؼ ال معيف: بفا كقاؿ ،داكد أبك
 فػي عائشػة عػف ،أبيػو عػف ،ىشػاـ عف كاحدنا حديثنا البخارم لو أخرج قمت: ،عنو الركاية تجكز ال"

ىػػك حػػديثنا ىػػذا كقػػد  ،كلػػو حػديث آخػػر فػػي الصػػحيح قػػاؿ الباحػػث:عنػػده".  عميػػو تكبػػع كقػػد ،اليديػة
 فالبخارم أخرج لو متابعةن.  ،فقد ذكر البخارم المتابعة في نفس اإلسناد ،ركاه أيضان متابعةن 

ػػػًديثي (: 236) رقـ حديث ػػػبىؽى "حى ػػػٍف سى ػػػدو " :(5)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ".ًمننػػػى مينىػػػاخي مى مَّ كىاهي أىبيػػػك ميحى  رى
ًحيحه  ًديثه صى   . "الدَّاًرًميُّ حى

نىا :(6)الدارمي : قاؿ اإلماـنص الحديث اؽي، أىٍخبىرى دَّثىنىا ًإٍسحى ًكيعه، حى دَّثىنىا كى ، حى ـى  عىفٍ  ًإٍسرىاًئيؿي  ٍبػفً  ًإٍبرىاًىي
، ، ٍبفً  ييكسيؼى  عىفٍ  مييىاًجرو مىٍييىا كىأىٍثنىى - ميسىٍيكىةى  أيمٍّوً  عىفٍ  مىاىىؾى ٍيرنا عى اًئشىةى  فٍ عى  - خى  يىا: قيٍمتي : قىالىتٍ  عى
؟ ًبنىػاءن  ًبًمننػى لىػؾى  نىٍبًني أىالى  المًَّو، رىسيكؿى  ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  فىقىػاؿى  ييًظم ػؾى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ؛: »-كى  ًمننػى ًلى
 .  «سىبىؽى  مىفٍ  مينىاخي 

 ،(8)كالترمذم في سػننو ،مف طريؽ ابف ميدم ،بمثمو (7)أبك داكد في سننوأخرجو تخريج الحديث: 
غيػر أف أبػا داكد لػـ يسػـ  ،مف طريؽ ككيع كبلىما عف إسرائيؿ بػو ،بمثمو ،(9)كابف ماجو في سننو

 عف أمو.  ،ميسىٍيكو إنما قاؿ عف يكسؼ

 ،(10)سػػعد ابػػف قػػاؿ ،أبػػك إسػػحاؽ ،الكػػكفي البجمػػي جػػابر بػػف ميػػاجر بػػف إبػػراىيـركاة اإلسػػناد: 

                                                

 .13/4451/ 6المصدر السابؽ: ( (1
 .1893/2443/ 4( صحيح مسمـ: (2
 . 590تقريب التيذيب: ( (3
 .451/ 1فتح البارم البف حجر: ( (4
 . 5/282( المجمكع شرح الميذب: (5
 . 1233/1980/ 2( سنف الدارمي: (6
 .212/2019/ 2سنف أبي داكد: ( (7
 .219/881/ 3سنف الترمذم: ( (8
 . 1000/3006/ 2سنف ابف ماجو: ( (9

 .295/ 1إكماؿ تيذيب الكماؿ: ( (10



 

 

358 

: (3)قاؿ ابػف حجػر ،بو" بأس "ال: كأحمد ،(2)ابف عيينة كقاؿ ،"ثقة" في ديكاف الضعفاء: (1)كالذىبي
 كنبالػة، شػرؼ : "لػو(5)كقػاؿ الفسػكم ،بػالقكم" يكف "لـ :(4)القطاف يحيى كقاؿ ،الحفظ" ليف "صدكؽ
 قريػب السائب بف كعطاء الرحمف عبد بف كحصيف ىك بقكم : "ليس(6)كقاؿ أبك حاتـ ،ليف" حديثو

 مػػا ألبػػي قمػػت بحػػديثيـ يحػػتج كال حػػديثيـ يكتػػب الصػػدؽ، محػػؿ دناعنػػ محميػػـ بعػػض، مػػف بعضػػيـ
ػ كػانكا قاؿ بحديثيـ؟ يحتج ال معنى  فػي تػرل فيغمطػكف يحفظػكف ال بمػا فيحػدثكف يحفظػكف ال اقكمن

 كذكػر - الػرحمف عبػد عنػد يكما معيف بف يحيى : "قاؿ(7)كقاؿ أحمد ،شئت" ما ااضطرابن  حاديثيـأ
: (8)كقػػاؿ ابػػف حبػػاف ،قػػاؿ" مػػا ككػػره الػػرحمف عبػػد كغضػػب ،ضػػعيؼ: -فقػػاؿ ميػػاجر ابػػف إبػػراىيـ
 لكثػرة األثبػات كافػؽ بمػا االحتجػاج يعجبنػي كال الركايػات مف انفرد ما مجانبة تستحب الخطأ "كثير
ػػػ بعضػػػيا يحمػػػؿ صػػػالحة، أحاديثػػػو: "(9)كقػػػاؿ ابػػػف عػػػدم ،المقمكبػػػات" مػػػف يػػػأتي مػػػا  كيشػػػبو ا،بعضن

 تكمػـ "ضػعفكه :(10)كسػأؿ الحػاكـ الػدارقطني عنػو فقػاؿالضػعفاء"  في يكتب كحديثو ا،بعضن  بعضيا
 يتػػابع ال بأحاديػػث حػػدث ،"بمػػى قػػاؿ الػػدارقطني: ،"بحجػػة" قػػاؿ الحػػاكـ: ،كغيػػره" القطػػاف يحيػػى فيػػو

 : إبراىيـ بف المياجر ضعيؼ. قاؿ الباحثأيضا".  شعبة غمزه قد عمييا

كلػـ  ،(11)مجيكلػة ،لمكيػةضعيؼ؛ ألف مسيكة أـ يكسؼ بف ماىػؾ ا إسناد الحديث درجة الحديث:
 يرك ىذا الحديث عف عائشة غيرىا. 

ٍف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو قىاؿى (: 237) رقـ حديث ػمَّـى -قىاؿى ًلي رىسيكؿي المَّػًو  :عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى إذىا " :-صى
ػكءىؾ لمصػػالة ثػـ اضػػطجع عمػى شػػقؾ اًليمػف ضي ػػٍأ كي ضَّ عىؾ فىتىكى ػػالىًة، ،أىتىٍيػت مىٍضػجى َـّ  ًلمصَّ  عٍ اٍضػػطىجً  ثيػ

مىى قيؿٍ  اَلىٍيمىًف، ًشقّْؾى  عى َـّ : كى ًحيحه " :(12)قاؿ اإلماـ النككم .إلىى آًخًرًه" ًإلىٍيؾى  نىٍفًسي أىٍسمىٍمتي  المَّيي  ".صى
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ػػدَّثىنىا :(1)البخػػارم : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا ميسىػػدَّده، حى ، حى ػػًمٍعتي : قىػػاؿى  ميٍعتىًمػػره ػػكرنا، سى ػػفٍ  مىٍنصي  عى
دَّثىًني: قىاؿى  ةى،عيبىٍيدى  ٍبفً  سىٍعدً  ا، المَّوي  رىًضيى  عىاًزبو  ٍبفي  البىرىاءي  حى ٍنييمى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  ًلػي قىاؿى : قىاؿى  عى  صى
مىٍيوً  اهللي  ػمَّـى  عى سى ، أىتىٍيتى  ًإذىا: " -كى عىؾى أٍ  مىٍضجى ضَّ كءىؾى  فىتىكى ضي الىًة، كى مىى اٍضطىًجعٍ  ثيَـّ  ًلمصَّ ػًف، ًشػقّْؾى  عى  اَلىٍيمى
قيؿٍ  َـّ المَّ : كى ، نىٍفًسي أىٍسمىٍمتي  يي ٍضتي  ًإلىٍيؾى فىكَّ ، أىٍمًرم كى ٍأتي  ًإلىٍيؾى ، ظىٍيًرم كىأىٍلجى رىٍغبىػةن  رىٍىبىةن  ًإلىٍيؾى ، كى  ًلى  ًإلىٍيػؾى
أى  ا كىًلى  مىٍمجى ٍنجى ، ًإًلَّ  ًمٍنؾى  مى ، الًَّذم ًبًكتىاًبؾى  آمىٍنتي  ًإلىٍيؾى ًبنىًبيّْؾى  أىٍنزىٍلتى ، الًَّذم كى ٍمتى مىى ميتَّ  ميتَّ  فٍ فىإً  أىٍرسى  عى

ػػا آًخػػرى  فىػػاٍجعىٍمييفَّ  الًفٍطػػرىةً  ًبرىسيػػكًلؾى : أىٍسػػتىٍذًكريىيفَّ  فىقيٍمػػتي "  تىقيػػكؿي  مى ػػٍمتى  الَّػػًذم كى ًبنىًبيّْػػؾى » الى،: قىػػاؿى . أىٍرسى  كى
ٍمتى  الًَّذم  . «أىٍرسى

سػمـ كم ،مػف طريػؽ أبػي إسػحاؽ السػبيعي ،بمثمو ،(2)البخارم في صحيحو أخرجوتخريج الحديث: 
 كبلىما عف البراء بو.  ،مف طريؽ سعد بف عيبيدة ،بمثمو (3)في صحيحو

ًتيػػؾو أىفَّ رىسيػػكؿى المَّػػًو (: 238) رقـ حديث ػػاًبًر ٍبػػًف عى ػػًديث جى ػػمَّـى -حى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػاءى يىعيػػكدي  -صى جى
عى  بىكىٍيفى فىجى احى النٍٍّسكىةي كى ًمبى فىصى دىهي قىٍد غي ٍبدى المًَّو ٍبفى ثىاًبتو فىكىجى ًتيػؾو ييٍسػًكتيييفَّ فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو عى ؿى اٍبفي عى

مَّـى - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى بى فىالى تىٍبًكيىفَّ بىاًكيىػةه " :-صى جى ػكبي يىػا رىسيػكؿى المَّػوً  ،"دىٍعييفَّ فىًإذىا كى ػا اٍلكيجي مى  ؟قىػاليكا كى
ًديثه " :(4)قاؿ اإلماـ النػككم ."اٍلمىٍكتي " :قىاؿى  ًحيحه  حى طَّػأً  ًفػي مىاًلؾه  كىاهي رى  ،صى ػدي  ،كىالشَّػاًفًعيُّ  ،اٍلميكى  ،كىأىٍحمى
د كىأىبيك ٍيريىيـٍ  ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،دىاكي " ًبأىسىاًنيدى  كىغى ةو ًحيحى   .صى

ٍبدً  عىفٍ  :(5)مالؾ : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍبػدً  ٍبفً  المَّوً  عى ػاًبرً  ٍبػفً  المَّػوً  عى ، ٍبػفً  جى ًتيػؾو ػفٍ  عى ًتيػؾً  عى  ٍبػفً  عى
ارً  د   كىىيكى  ًث،اٍلحى ٍبدً  جى ٍبدً  ٍبفً  المَّوً  عى اًبرو  ٍبفً  المَّوً  عى ًو، أىبيك جى ػاًبرى  أىفَّ : أىٍخبىػرىهي  أىنَّوي  أيمٍّ ًتيػؾو  ٍبػفى  جى  أىٍخبىػرىهي  (6)عى
ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿى  أىفَّ  مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػاءى  -كى ٍبػػدى  يىعيػػكدي  جى ػػدىهي  (7)ثىابًػػتو  ٍبػػفى  المَّػػوً  عى ًمػػبى  دٍ قىػػ فىكىجى مىٍيػػوً  غي  عى

ػػاحى  عى  ييًجٍبػػوي، فىمىػػـٍ  بًػػوً  فىصى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىاٍسػػتىٍرجى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى قىػػاؿى  -كى ًمٍبنىػػا: »كى مىٍيػػؾى  غي  أىبىػػا يىػػا عى
ًبيعً  احى  ،«الرَّ ، النٍٍّسكىةي  فىصى بىكىٍيفى عىػؿى  كى ػاًبره  فىجى ، جى ػ- المَّػوً  رىسيػكؿي  فىقىػاؿى  ييسىػكٍّتيييفَّ مىٍيػوً  اهللي  مَّىصى ػمَّـى  عى سى : -كى
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بى  فىًإذىا دىٍعييفَّ » جى ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ،«بىاًكيىةه  تىٍبًكيىفَّ  فىالى  كى مى ؟ كى ػاتى  ًإذىا: »قىػاؿى  اٍلكيجيكبي  فىقىالىػتً  ،«مى
ػػك كيٍنػػتي  ًإفٍ  كىالمَّػػوً : اٍبنىتيػػوي  ىٍرجي ػػًييدنا، تىكيػػكفى  أىفٍ  ألى ػػٍيتى  قىػػدٍ  كيٍنػػتى  فىًإنَّػػؾى  شى ، قىضى - المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىقىػػاؿى  ًجيىػػازىؾى
مَّى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى مىػى أىٍجػرىهي  أىٍكقىػعى  قىػدٍ  المَّػوى  ًإفَّ : »-كى ػا ًنيًَّتػًو، قىػٍدرً  عى مى : قىػاليكا «؟الشَّػيىادىةى  تىعيػدُّكفى  كى
مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي اٍلقىٍتؿي  مىيٍ  اهللي  صى مَّـى  وً عى سى  ًفػي اٍلقىٍتؿً  ًسكىل سىٍبعىةه، الشُّيىدىاءي : " -كى
ػػاًحبي  شىػػًييده، كىاٍلغىػػًرؽي  شىػػًييده، اٍلمىٍطعيػػكفي : المَّػػوً  سىػػًبيؿً  صى ٍنػػبً  ذىاتً  كى ٍبطيػػكفي  شىػػًييده، اٍلجى  شىػػًييده، كىاٍلمى

ًرؽي  ٍرأى  شىًييده، اٍليىٍدـً  تىٍحتى  يىميكتي  كىالًَّذم شىًييده، كىاٍلحى ٍمعو  تىميكتي  ةي كىاٍلمى  . " شىًييده  ًبجي
كابػف أبػي شػيبة  ،مف طريػؽ عتيػؾ بػف الحػارث ،بمثمو(1)أبك داكد في سننوأخرجو تخريج الحديث: 

مػػف  ،لػػيس فيػػو قصػػة عبػػد اهلل بػػف ثابػػت ،(3)كابػػف أبػػي عاصػػـ فػػي اآلحػػاد كالمثػػاني ،(2)فػػي مسػػنده
 كبلىما عف جابر بف عتيؾ بو.    ،طريؽ عبد اهلل بف جابر

ًتيؾاإلسناد:  ركاة في الثقات؛ كقاؿ: ( 4)المدني: ذكره ابف حباف اَلنصارم عتيؾ بف الحارث بف عى
 عنو ركل ،-كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ أصحاب مف كجماعة عتيؾ بف جابر عف "يركم
: (6)كقاؿ الذىبي ،: "مقبكؿ"(5)قاؿ ابف حجر ،كالناس" عتيؾ بف جابر بف اهلل عبد بف اهلل عبد
 كقد تكبع.      ،عتيؾ بف الحارث مقبكؿ قاؿ الباحث: ،مجيكؿ" ي،"تابع

كتابعػػو عبػػد اهلل بػػف جػػابر بػػف  ،ضػػعيؼ عتيػػؾ بػػف الحػػارث مقبػػكؿ إسػػناد الحػػديث درجػػة الحػػديث:
كقػػػد صػػػحح النػػػككم بنػػػاءن عمػػػى استفاضػػػة األحاديػػػث فػػػي أنػػػكاع  ،عتيػػػؾ فػػػارتقى إلػػػى الحسػػػف لغيػػػره

 .   كاهلل أعمـ ،الشيداء منيا في الصحيحيف
ػػػرى أىفَّ النَّبًػػػيَّ (: 239) رقـ حديث كىل اٍبػػػفي عيمى ػػػمَّـى -رى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ػػػقىٍت "  -صى ػػػا سى فىػػػرىضى ًفيمى

ثىًريِّػػا  -السَّػػمىاءي كىاٍَلىٍنيىػػاري كىاٍلعيييػػكفي أىٍك كىػػافى بىٍعػػالن  ًكمى عى ري ػػا سيػػًقيى ًبالنٍَّضػػًح نصػػؼ  -كى ًفيمى اٍلعيٍشػػري كى
ػػ" :(7)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."العشػػر ػػًحيحه حى ػػرى صى د ،ًديثي اٍبػػًف عيمى كىاهي أىبيػػك دىاكي ػػًحيحو  ًبًإٍسػػنىادو  رى مىػػى ،صى  عى
كىاهي  اٍلمييىذَّبً  ًفي ًبمىٍفًظوً  ،ميٍسًمـو  شىٍرطً  رى اًرمُّ  كى ٍعنىاهي  اٍلبيخى  ".ًبمى

ػدَّثىنىا :(8)أبػك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث كفي  حى ػدَّثىنىا ،اأٍلىٍيًمػي   اٍليىٍيػثىـً  ٍبػفً  سىػًعيدً  ٍبػفي  ىىػاري ٍبػدي  حى  المَّػوً  عى
، ٍبفي  ًني كىٍىبو ػفً  يىًزيػدى، ٍبػفي  ييػكنيسي  أىٍخبىرى ، اٍبػفً  عى ػفٍ  ًشػيىابو ٍبػدً  ٍبػفً  سىػاًلـً  عى ػفٍ  المَّػًو، عى  قىػاؿى : قىػاؿى  أىًبيػًو، عى
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مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ا: »-كى ،كىاٍلعي  كىاٍَلىٍنيىاري  السَّمىاءي  سىقىتً  ًفيمى ، بىٍعالن  كىافى  أىكٍ  ييكفي  اٍلعيٍشري
ًفيمىا  .  «اٍلعيٍشرً  ًنٍصؼي  النٍَّضحً  أىكً  ًبالسَّكىاًني، سيًقيى  كى

عػػف سػػعيد بػػف  ،بمثمػػو ،(2)كالترمػػذم فػػي سػػننو ،(1)البخػػارم فػػي صػػحيحوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
 كبلىما عف ابف كىب بو.  ،عف ىاركف بف سعيد(3)كالنسائي في سننو ،مريـ

 صحيح لذاتو ركاتو ثقات. إسناد الحديث  لحديث:درجة ا
كىل أىبيػػك ذىرا إفَّ النَّبًػػيَّ (: 240) رقـ حديث ػػمَّـى -رى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ًبػػؿً  ًفػػي: "قىػػاؿى  -صى ػػدىقىتييىا، اإلًٍ  صى
ًفي دىقىتييىا، اٍلغىنىـً  كى ًفي صى دىقىتييىا، اٍلبىقىرً  كى ًفػي صى ػدىقىتيوي  اٍلبىػزٌ  كى ػًديًث أىًبػي " :(4)قػاؿ اإلمػاـ النػككم. "صى حى

ًحيحه   ".  ذىر  صى
ػدَّثىنىا :(5)أحمد : قاؿ اإلماـنص الحديث مَّػدي  حى ، ٍبػفي  ميحى نىػا بىٍكػرو ، اٍبػفي  أىٍخبىرى ٍيجو ػرى ػفٍ  جي  أىبًػي ٍبػفً  ًعٍمػرىافى  عى

، ٍنوي، بىمىغىوي  أىنىسو اًلؾً  عىفٍ  عى دىثىافً  ٍبفً  أىٍكسً  ٍبفً  مى ، اٍلحى ػفٍ  اٍلنىٍصػًرمٍّ ، أىبًػي عى  المَّػوً  رىسيػكؿى  سىػًمٍعتي : قىػاؿى  ذىرا
مَّى- مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ًبػؿً  ًفػي: »يىقيػكؿي  -كى ػدىقىتييىا، اإلًٍ ًفػي صى ػدىقىتييىا، اٍلغىػنىـً  كى ًفػي صى ػدىقىتييىا، اٍلبىقىػرً  كى  صى

ًفي دىقىتيوي (6)اٍلبىزّْ  كى  .«صى
 ،عبيػػػدةمػػػف طريػػػؽ مكسػػػى بػػػف  ،بنحػػػكه ،(7)ابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو أخرجػػػوتخػػػريج الحػػػديث: 

  عف عمراف بو.   ،كبلىما ،مف طريؽ سعيد بف سممة ،بنحكه ،(8)كالحاكـ في المستدرؾ
 ق(: قػػاؿ  204)ت ،البصػػرم عثمػػاف أبػػك ،البيٍرسػػاني عثمػػاف بػػف بكػػر بػػف محمػػد ركاة اإلسػػناد:

 زاد الػذىبي: "صػاحب ،: "ثقػة(13)الػذىبي ،(12)كالعجمػي ،(11)داكد كأبك ،(10)معيف كابف ،(9)ابف سعد

                                                

 .126/1483/ 2صحيح البخارم: ( (1
 .23/640/ 3سنف الترمذم: ( (2
 .41/2488/ 5سنف النسائي: ( (3
 . 6/47( المجمكع شرح الميذب: (4
 . 441/21557/ 35( مسند أحمد: (5
 (.311/ 5البز: نكع مف أنكاع الثياب. )انظر: لساف العرب: ( (6
 .428/10700/ 2أبي شيبة: مصنؼ ابف ( (7
 .545/1431/ 1مستدرؾ الحاكـ: ( (8
 .216/ 7( الطبقات الكبرل ط العممية: (9

 .214ركاية الدارمي:  -تاريخ ابف معيف ( (10
 .443/ 2( تاريخ بغداد: (11
 .232/ 2( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي ط الدار: (12
 .160/ 2الكاشؼ: ( (13
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كذكػره ابػف  ،فػي ثقػات التػابعيف(2)كذكػره الػدارقطني ،مشػيكر" : "صدكؽ(1)كقاؿ في الميزاف ،حديث"
 ،الصػدؽ" محمػو : "شػيخ(5)كقػاؿ أبػك حػاتـ ،الحديث" : "صالح(4)حنبؿ بف أحمد ،في الثقات(3)حباف

ػًديًث" ًفػي بًػاٍلقىًكمٍّ  : "لىػٍيسى (7)كقػاؿ النسػائي   ،يخطػئ" قػد : "صػدكؽ(6)كقاؿ ابف حجر  ابػف قػاؿ ،اٍلحى
 يكػػف لػػـ أنػػو "يعنػػي: (9)فقػػاؿ الخطيػػب ،منػػو" نسػػمع كلػػـ تركنػػاه حػػديث صػػاحب يكػػف "لػػـ: (8)عمػػار
كأشػباىيما".  ميػدم، بػف الػرحمف كعبػد القطػاف، سػعيد بػف يحيػى كىػـ كقتػو، فػي الحفػاظ مػف كغيره

 ثقة.  ،: محمد بف بكر البرسانيقاؿ الباحث
 كابف جريج مدلس كقد صرح بالسماع.  ،و ثقاتصحيح لذاتو ركاتإسناد الحديث  درجة الحديث:

ػًدمٍّ ٍبػًف اٍلًخيىػاًر (: 241) رقـ حديث بىٍيًد المًَّو ٍبًف عى نًػي: قىػاؿى عىٍف عي فً  أىٍخبىرى ػبلى ػا: رىجي - النَّبًػيَّ  أىتىيىػا أىنَّييمى
ػػػمَّى مىٍيػػػوً  اهللي  صى ػػػمَّـى  عى سى ػػػةً  ًفػػػي -كى جَّ دىاًع، حى ـي  كىىيػػػكى  اٍلػػػكى ػػػ ػػػدىقىةى، ييقىسٍّ هي  الصَّ ػػػأىالى فىػػػعى  يىػػػا،ًمنٍ  فىسى ػػػرى  ًفينىػػػا فىرى  اٍلبىصى

وي، فىضى ٍمدىٍيًف، فىرىآنىا كىخى ظَّ  كىًلى  أىٍعطىٍيتيكيمىا، ًشٍئتيمىا ًإفَّ : »فىقىػاؿى  جى ، ًفييىا حى قػاؿ  ،«ميٍكتىًسبو  ًلقىًكم   كىًلى  ًلغىًني 
يٍ " :(10)اإلماـ النككم د كىالنَّسىاًئيُّ كىغى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى ًديثي صى ةو ىىذىا اٍلحى ًحيحى   ".ريىيمىا ًبأىسىاًنيدى صى
ػدَّثىنىا :(11)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدَّثىنىا ميسىػػدَّده، حى ، ٍبػػفي  ًعيسىػى حى ػدَّثىنىا ييػػكنيسى ـي  حى ػػا  ٍبػػفي  ًىشى

 بمثمو.  اٍلًخيىاًر، ٍبفً  عىًدمٍّ  ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى،
كابػف أبػي شػيبة  ،كعػف ككيػع ،عف يحيػي بػف القطػاف ،(12)في مسنده أحمدأخرجو تخريج الحديث: 

 جميعيـ بمثمو عف ىشاـ بو.  ،كعبد اهلل بف نمير ،عف عبد الرحيـ بف سميماف ،(13)في مصنفو
 ق(:95)ت،المػدني مناؼ عبد بف نكفؿ بف عدم بف الًخيىار بف عدم بف الل عبيدركاة اإلسناد: 
 مػػف ًثقىػة تىػاًبًعيٌ  : "مػدًني(2)كقػػاؿ العجمػي ،فػي كبػار التػابعيف" ،ثالحػدي قميػػؿ : "ثقػة(1)قػاؿ ابػف سػعد

                                                

 .492/ 3ميزاف االعتداؿ: ( (1
 .331/ 1ذكر أسماء التابعيف لمدارقطني: ( (2
 . 442/ 7ثقات ابف حباف: ( (3
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 .470تقريب التيذيب: ( (6
 .236/ 3السنف الكبرل لمنسائي: ( (7
 .443/ 2( تاريخ بغداد: (8
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كقػػاؿ ابػػف  ،المػػدنييف" تػػابعي مػػف األكلػػى الطبقػػة فػػي مسػػمـ : "ذكػػره(3)كقػػاؿ المػػزم ،التَّػػاًبعيف" كبػػار
 قػدماء : "مػف(5)كقػاؿ فػي المشػاىير ،" -كسػمـ عميػو اهلل صػمى-اهلل  رسكؿ زماف في : "كلد(4)حباف

 الصػحابة، فػي : "ذكػر(6)كقػاؿ أبػك نعػيـ ،كتسػعيف " خمػس سػنة مػات الجاىمية درؾأ ممف التابعيف
 بمغنػي : "(7)البغػكم القاسػـ أبػك كقػاؿ ،"-كسػمـ عميػو اهلل صػمى- النبػي أدرؾ إنػو: كيقػاؿ يثبت، كال
 صػمى- النبػي : "أدرؾ(8)كقاؿ ابف عساكر ،"-كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسكؿ عيد عمى كلد أنو
 عميػو اهلل صػمى- النبػي عيػد عمػى : "كلػد(10)كابف األثيػر ،(9)كقاؿ ابف عبد البر ،"-سمـك  عميو اهلل

 النبى زمف أدرؾ ،التابعى : "المدني(11)كقاؿ النككم ،الممؾ" عبد بف الكليد زمف في كمات ،-كسمـ
ػػمَّى- مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى  زمػػف فػػي لػػد: " ك (12)كقػػاؿ المػػزم ،رؤيتػػو" تثبػػت كلػػـ شػػيئنا، عنػػو يػػرك كلػػـ -كى

بعػد مػا ذكػر طائفػة مػف (13)كقػاؿ الػذىبي ،قػريش" فقيػاء مػف ككػاف ،-كسػمـ عميػو اهلل صمى- النبي
: (14)كقػػاؿ العبلئػػي ،"- كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى- النبػػي رأل قػػد اهلل عبيػػد يكػػكف ىػػذا األقػػكاؿ: "فعمػػى

 كحديثػو تػابعي ىػك بػؿ رؤيػة كال صػحبة لػو كليسػت -كسػمـ عميػو اهلل صػمى- النبػي عيد عمى "كلد
 مػػػف الصػػػحابة فػػػي ذكػػػر كىػػػـ مػػػف ،الثػػػاني فػػػي اإلصػػػابة فػػػي القسػػػـ (15)كذكػػػره ابػػػف حجػػػر ،مرسػػػؿ"
 النسػػػاء مػػػف الصػػػحابة لػػػبعض -كسػػػمـ عميػػػو المَّػػػو صػػػٌمى- النبػػػي عيػػػد فػػػي كلػػػدكا الػػػذيف األطفػػػاؿ
 فػػػي أكلئػػػؾ ذكػػػر إذا التمييػػػز، سػػف دكف فػػػي كىػػػك -كسػػػمـ عميػػػو المَّػػو صػػػٌمى- مػػػات ممػػػف كالرجػػاؿ،
 لتػكٌفر رآىػـ -كسػمـ عميػو المَّو صٌمى- أنو عمى الظفٌ  لغمبة اإللحاؽ، سبيؿ عمى ىك اإنم الصحابة
 عمػػػييـ، كيبػػػٌرؾ كيسػػػٌمييـ ليحػػػٌنكيـ كالدتيػػػـ عنػػػد عنػػػده أكالدىػػػـ إحضػػػارىـ عمػػػى أصػػػحابو دكاعػػػي
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 أف عائشػة عف أبيو عف عركة بف ىشاـ طريؽ مف مسمـ صحيح ففي: شييرة كثيرة بذلؾ كاألخبار
مىػػٍيًيـٍ » -كسػػمـ آلػػو كعمػػى عميػػو لمَّػػوا صػػٌمى- النبػػي ػػٍبيىاًف فىييبىػػرٍّؾي عى كقػػاؿ فػػي  ،«(1)كىػػافى ييػػٍؤتىى ًبالصٍّ

 كبػار ثقػات فػي كغيػره العجمػي كعػٌده ،لػذلؾ الصػحابة في فعدٌ  امميزن  الفتح في ىك : "كاف(2)التقريب
 ،عػدم بػف الخيػارعبيد اهلل بػف  قاؿ الباحث:الممؾ".  عبد ابف الكليد خبلفة آخر في مات التابعيف

-كحديثػو عػف النبػي  ،كىػك مػف كبػار ثقػات التػابعيف ،-صمى اهلل عميػو كسػمـ-كلد في عيد النبي 
 كقد ركل عف كبار الصحابة.    ،مرسؿ -صمى اهلل عميو كسمـ

صػػمى اهلل عميػػو -عػػف النبػػي  ،كحػػديث عبيػػد اهلل بػػف الخيػػار ،ركاة اإلسػػناد ثقػػات درجػػة الحػػديث:
بكاسػػطة  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-ئف لػػو القمػػب أف ركايتػػو عػػف النبػػي كالػػذم يطمػػ ،مرسػػؿ -كسػػمـ

كتصػػريحو بػػأف صػػاحبا القصػػة رجػػبلف أتيػػا  ،كالصػػحابة كميػػـ عػػدكؿ ،كىػػك غيػػر مػػدلس ،صػػحابي
 كعبيد اهلل قد أدرؾ كبار الصحابة.  ،يدلؿ عمى أنيما صحابييف -صمى اهلل عميو كسمـ-النبي 
ػ(: 242) رقـ حديث ٍيػرىةى " أىفَّ رىجي ًديثي أىًبي ىيرى ـٍ يىكيػٍف ًعٍنػدىهي إالَّ حى ػٍيؼه فىمىػ ػاًر بىػاتى بًػًو ضى بلن ًمػٍف اأٍلىٍنصى

ػا ًعٍنػدى  ػٍيًؼ مى قىػدًٍّمي ًلمضَّ ٍبيىافى كىأىٍطًفػٍئ السٍّػرىاجى كى ًمي الصٍّ قيكتي ًصٍبيىاًنًو فىقىاؿى اًلٍمرىأىًتًو نىكٍّ لىػٍت قيكتيوي كى ًؾ "فىنىزى
مىػػى أىٍنفيًسػػيً ىىػػًذًه اآٍليىػػةي) كفى عى ييػػٍؤًثري ػػةه كى اصى ـٍ خىصى لىػػٍك كىػػافى ًبًيػػ : (3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم [.9]الحشػػر: (ـٍ كى

كىاهي التٍّْرًمًذمُّ ًبيىذىا المٍَّفظً " ًحيحه رى ًديثه صى   ". ىىذىا حى
دَّثىنىا :(4)الترمذم : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍيبو  أىبيك حى دَّثىنىا: قىاؿى  كيرى ًكيعه، حى ػفٍ  كى ػٍيؿً  عى ، ٍبػفً  فيضى ػٍزكىافى  غى

، أىًبي عىفٍ  اًزـو ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  حى  بمثمو.     ىيرى
كمسػمـ فػي  ،مػف طريػؽ عبػد اهلل بػف داكد ،بتمامػو (5)البخارم في صحيحو أخرجوتخريج الحديث: 

 عف فضيؿ بو.  ،مف طريؽ ككيع كبلىما ،(6)صحيحو
  صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:

نىا" :عف عمر قىاؿى (: 243) رقـ حديث ػمَّى- المَّػوً  كؿي رىسي  أىمىرى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ػا -كى ػدَّؽى، أىفٍ  يىٍكمن  نىتىصى
ػػاالن  ذىًلػػؾى  فىكىافىػػؽى  ػػبىٍقتيوي  ًإفٍ  بىٍكػػرو  أىبىػػا أىٍسػػًبؽي  اٍليىػػٍكـى : فىقيٍمػػتي  ًعٍنػػًدم، مى ػػا، سى ػػاًلي، ًبًنٍصػػؼً  فىًجٍئػػتي  يىٍكمن  فىقىػػاؿى  مى
مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ا: »-كى  رىًضػيى  بىٍكػرو  أىبيػك كىأىتىػى: قىاؿى  ًمٍثمىوي،: قيٍمتي  ،«؟ًَلىٍىًمؾى  أىٍبقىٍيتى  مى
ٍنوي  المَّوي  ا ًبكيؿٍّ  عى ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  لىػوي  فىقىػاؿى  ًعٍنػدىهي، مى مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ػا: »-كى : قىػاؿى  «؟ًَلىٍىًمػؾى  أىٍبقىٍيػتى  مى
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ـي  أىٍبقىٍيػػتي  ػػاًبقيؾى  الى : قيٍمػػتي  وي،كىرىسيػػكلى  المَّػػوى  لىييػػ ػػرى " :(1)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ،أىبىػػدنا شىػػٍيءو  ًإلىػػى أيسى ػػًديثي عيمى حى
نىاًقبً  د ًفي ًكتىاًب الزَّكىاًة كىالتٍّْرًمًذمُّ ًفي اٍلمى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى  ".صى

دَّثىنىا :(2)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ، ٍبفي  أىٍحمىدي  حى اًلحو ًديثيوي، كىىىذىا شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفي  كىعيٍثمىافي  صى  حى
ػػدَّثىنىا: قىػػاالى  ، ٍبػػفي  اٍلفىٍضػػؿي  حى ػػٍيفو ػػدَّثىنىا ديكى ـي  حى ػػا ، ٍبػػفي  ًىشى ػػٍعدو ػػفٍ  سى ٍيػػدً  عى ، ٍبػػفً  زى ـى ػػفٍ  أىٍسػػمى ػػًمٍعتي : قىػػاؿى  أىًبيػػًو، عى  سى
طَّاًب بمثمو.  ٍبفى  عيمىرى   اٍلخى

عػػف أبػػي نعػػيـ بػػف  ،ىػػاركف البغػػدادم عػػف ،بمثمػػو ،(3)الترمػػذم فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 
 دكيف بو.
  عف عمر بو.    ،عف ابف عمر ،مف طريؽ نافع ،بمثمو ،(4)كأخرجو البزار في مسنده 

ٌباد المدنيىشاـ بف سعد القرشيركاة اإلسناد:  : (5)الساجي قاؿ ،أك قبميا (:ق 160)ت  ، أبك عى
 قػػػػاؿ ك  ،"صػػػػدكؽ لػػػػو أكىػػػػاـ": (7)، كقػػػػاؿ ابػػػػف حجػػػػر"حسػػػػف الحػػػػديث": (6)قػػػػاؿ الػػػػذىبيك  ،"صػػػػدكؽ"

كقػػاؿ عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف  ،"لػػـ يكػػف بػػالقكمصػػالح، ك ": (8)ابػػف أبػػى شػػيبة عػػف عمػػي بػػف المػػديني
، كقػػػاؿ "، كػػػاف يحيػػػى بػػف سػػػعيد ال يػػػركل عنػػػو(10)كػػػذاىشػػػاـ بػػػف سػػعد كػػػذا ك ": (9)، عػػػف أبيػػػوحنبػػؿ
 كقػاؿ ،"شػيخ محمػو الصػدؽ": (12)كقػاؿ أبػك زرعػة ،"ىك محكـ الحػديثليس ": (11)مرة
جػػػائز الحػػػديث، ": (14)كقػػػاؿ العجمػػػي ،"ييكتػػػب حديثػػػو كال يحػػػتج بػػػو": (13)حػػػاتـ أبػػػك

: (16)كقػاؿ النسػائي ،:" مع ضعفو ييكتب حديثو"(15)كقاؿ ابف عدم ،"حسف الحديث
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لػػػيس ": (2)كقػػػاؿ ابػػػف معػػػيف ،"ضػػػعيؼ" :(1)، كقػػػاؿ فػػػي مكضػػػعو آخػػػر"لػػػيس بػػػالقكم"
لػػيس " :(4)، كقػػاؿ مػػرة"الحػػديث صػػالح، لػػيس بمتػػركؾ": (3)، كقػػاؿ مػػرة"بػػذاؾ القػػكم

قػػاؿ ". فيػػو ضػػعؼ": (6)، كقػػاؿ مػػرة"، كػػاف يحيػػى بػػف سػػعيد ال يحػػدث عنػػو(5)بشػػيء
في حديثو عف زيد بف أسمـ، قػاؿ أبػك كمع ذلؾ فيك أثبت الناس ، ضعيؼ يعتبر بوىك  :الباحث

كمػا قػاؿ  حسػنة أنيػا ركايتػو عػف زيػدفتحمؿ : "ىشاـ بف سعد أثبت الناس في زيد بف أسمـ" (7)داكد
 كحديثو ىذا عف زيد.    ،الذىبي

 ،ألف حػػػديث ىشػػػاـ بػػػف سػػػعد عػػػف زيػػػد بػػػف أسػػػمـ حسػػػف لذاتػػػو ،حسػػػف لذاتػػػو إسػػػناد الحػػػديث درجػػػة الحػػػديث:
  كاهلل أعمـ.    ،كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره 

ًجػػدى لىػػوي ًدينىػػارىاًف "حػػديث: (: 244) رقـ حديث ػػاتى فىكي ػػفًَّة مى ػػالن ًمػػٍف أىٍىػػًؿ الصُّ أىفَّ رىجي
ـى كىيَّتىاًف ًمٍف نىارو فىقىا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ػًديث " :(8)قاؿ اإلمػاـ النػككم ،"ؿى النًَّبيُّ صى حى

ـي  ًحيح كىاىلمَّوي أىٍعمى  ".  صَّ
دَّثىنىا :(9)أحمد: قاؿ اإلماـ نص الحديث ، ٍبفي  يىٍحيىى حى ٍيؿً  عىفٍ  سىًعيدو ، ٍبػفً  فيضى ػٍزكىافى  غى

ػػدَّثىًني: قىػػاؿى  ػػازً  أىبيػػك حى ،حى ػػفٍ  ـو ٍيػػرىةى، أىًبػػي عى سيػػكؿى  أىفَّ  ىيرى ػػمَّى- المَّػػوً  رى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى  -كى
ػػمَّى مىػػى صى ػػؿو  عى ٍيًف، تىػػرىؾى  رىجي ثىػػةن، أىكٍ  ًدينىػػارى ػػمَّى- النًَّبػػي   فىقىػػاؿى  ثىبلى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى : -كى

ثىةه  أىكٍ  كىيَّتىافً »  .  «ثىالى
 ،مػف طريػؽ ىػاركف بػف سػعد ،بمثمػو (10)دهأحمػد فػي مسػن أخرجػوتخريج الحػديث: 

مػػف طريػػؽ أبػػي  ،بمثمػػو (11)كابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ،عػػف أبػػي حػػاـز األشػػجعي
  كبلىما عف أبي ىريرة بو.   ،يكنس الدكسي
 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:
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ٍف اٍبفي عيمىرى (: 245) رقـ حديث مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى عى مى  اهللي  صى ػمَّـى  ٍيػوً عى سى : -كى
مىفٍ  فىأىًعيذيكهي، ًبالمَّوً  اٍستىعىاذى  مىفً » مىفٍ  فىأىٍعطيكهي، ًبالمَّوً  سىأىؿى  كى ـٍ  كى اكي ػفٍ  فىأىًجيبيكهي، دىعى مى  كى

ػػنىعى  ـٍ  صى كفنػػا ًإلىػػٍيكي ػػاًفئيكهي، مىٍعري ػػا تىًجػػديكا لىػػـٍ  فىػػًإفٍ  فىكى تَّػػى لىػػوي  فىػػاٍدعيكا تيكىاًفئيكنىػػوي، مى ٍكا حى  تىػػرى
ـٍ  ًدي" :(1)قاؿ اإلماـ النككم .«كىافىٍأتيميكهي  قىدٍ  أىنَّكي دحى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى  ".  ثه صى

ػدَّثىنىا :(2)أبػك داكد: قاؿ اإلماـ نص الحديث ػافي  حى ػٍيبىةى، أىًبػي ٍبػفي  عيٍثمى ػدَّثىنىا شى ، حى ًريػره  جى
، عىفٍ  اأٍلىٍعمىًش، عىفً  اًىدو ٍبدً  عىفٍ  ميجى ، ٍبفً  المَّوً  عى    بمثمو. عيمىرى

كأحمد فػي  ،بزيادة: "مف استجار باهلل"( 3)النسائي في سننوأخرجو تخريج الحديث: 
عػػػف  ،مػػػف طريػػػؽ أبػػػي عكانػػػة ،بمثمػػػو ،(5)كالبخػػػارم فػػػي األدب المفػػػرد  ،(4)مسػػػنده

 األعمش بو. 
 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:

أميػر مكػة الحػارث "خطبنػا  :ركل الحسيف بف حريث الجدلي جديمػة قػيس قػاؿ(: 246) رقـ حديث
ـى -أىمىرىنىا رىسيكؿي المًَّو  :ابف حاطب فقاؿ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  دى يً شى كى  هي رى نى  ـٍ لى  فٍ إً فى  وً تً يى ؤٍ لري  نىٍنسيؾى  أىفٍ  -صى

ػٍدًلىفً  شىاًىدىافً  ػًحيحه " :(6)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".ًبشىػيىادىًتًيمىا نىسىػٍكنىا عى ٍيػثو صى رى حػديث الحسػيف ابػف حي
كى  درى  ". اهي أىبيك دىاكي

دَّثىنىا :(7)أبك داكد: قاؿ اإلماـ نص الحديث مَّدي  حى ٍبػدً  ٍبفي  ميحى ، يىٍحيىػى أىبيػك الػرًَّحيـً  عى ػدَّثىنىا اٍلبىػزَّازي  سىػًعيدي  حى
، ٍبفي  مىٍيمىافى دَّثىنىا سي بَّاده، حى اًلػؾو  أىًبي عىفٍ  عى ، مى ًعيٍّ ػدَّثىنىا اأٍلىٍشػجى سىػٍيفي  حى ػاًرثً  ٍبػفي  حي ، اٍلحى ػدىًلي  ًديمىػةى  ًمػفٍ  اٍلجى  جى

، ، مىكَّةى  أىًميرى  أىفَّ  قىٍيسو طىبى ًيدى : »قىاؿى  ثيَـّ  خى ػمَّى- المَّػوً  رىسيكؿي  ًإلىٍينىا عى مىٍيػوً  اللي  صى ـى  عى ػمَّ سى  نىٍنسيػؾى  أىفٍ  -كى
ٍؤيىػػًة، شىػػًيدى  نىػػرىهي، لىػػـٍ  فىػػًإفٍ  ًلمرُّ ػػٍدؿو  شىػػاًىدىا كى ػػأى  ،«ًبشىػػيىادىًتًيمىا نىسىػػٍكنىا عى ػػٍيفى  ٍلتي فىسى سى ػػاًرثً  ٍبػػفى  اٍلحي ػػفٍ  اٍلحى  مى
اًرثي  ىيكى : فىقىاؿى  بىٍعدي، لىًقيىًني ثيَـّ  أىٍدًرم، الى : قىاؿى  مىكَّةى، أىًميري  اًطبو  ٍبفي  اٍلحى ك حى مَّػدً  أىخي ، ٍبػفً  ميحى اًطػبو َـّ  حى  ثيػ
ـٍ  ًإفَّ : اأٍلىًميري  قىاؿى  ـي  ىيكى  مىفٍ  ًفيكي ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿً  ًمػفٍ  ىىذىا شىًيدى كى  ًمنٍّي، كىرىسيكًلوً  ًبالمَّوً  أىٍعمى مىٍيػوً  اهللي  صى  عى
مَّـى  سى أى  ،-كى ، ًإلىى ًبيىًدهً  كىأىٍكمى سىٍيفي  قىاؿى  رىجيؿو ٍنًبي ًإلىى ًلشىٍيخو  فىقيٍمتي : اٍلحي ػأى  الَّػًذم ىىػذىا مىفٍ  جى  ًإلىٍيػوً  أىٍكمى
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؟ ٍبػػدي  ىىػػذىا: قىػػاؿى  اأٍلىًميػػري ، ٍبػػفي  المَّػػوً  عى ػػرى ػػدىؽى  عيمى صى ػػا كى ـى  فى كى  أىمىرىنىػػا ًبػػذىًلؾى : »فىقىػػاؿى  ًمٍنػػوي، ًبالمَّػػوً  أىٍعمىػػ
مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى  .  «-كى

 ،مػػػف طريػػػؽ إبػػػراىيـ بػػػف ىػػػانئ ،بمثمػػػو ،(1)الػػػدارقطني فػػػي سػػػننوأخرجػػػو تخػػػريج الحػػػديث: 
عيد بػف كبلىمػا عػف سػ ،مف طريؽ محمػد بػف يحيػي المػركزم ،بمثمو(2)كالبييقي في المعرفة

 سميماف بو. 
   صدكؽ حسف الحديث. :(3)الجدلي الحسيف بف الحارثركاة اإلسناد: 
كعميو مدار  ،كالحسيف بف الحارث صدكؽ ،ركاتو ثقات ،حسف لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:

كقد صحح النككم متنو لما لو مف شػكاىد كثيػرة تػدؿ عمػى مكضػكع الصػـك لرؤيػة اليػبلؿ  ،اإلسناد
 لصحيحيف. منيا في ا

اًب رىسيػكًؿ المَّػًو (: 247) رقـ حديث ػٍف بىٍعػًض أىٍصػحى ٍف أىبًػي بىٍكػرو عى ػمَّـى -عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى أىنَّػوي  -صى
دَّثىوي قىاؿى  ـى -لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو " :حى ػمَّ سى مىٍيػًو كى مَّى المَّوي عى ـه  -صى ػاًئ ػاءى كىىيػكى صى مىػى رىٍأًسػًو اٍلمى ػبُّ عى يىصي

رّْ  ًمٍف اٍلعىطىشً  ًحيحه " :(4)قاؿ اإلماـ النككم ."أىٍك ًمٍف اٍلحى ٍبًد الرٍَّحمىًف ىىذىا فىصى ًديثي أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى  ".حى
ػدَّثىنىا :(5)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍبػدي  حى ٍسػمىمىةى  ٍبػفي  المَّػوً  عى ، مى ػفٍ  اٍلقىٍعنىبًػي  ، عى اًلػؾو ػفٍ  مى  سيػمىيا  عى

ػػٍكلىى ًف، ٍبػػدً عى  ٍبػػفً  بىٍكػػرً  أىبًػػي مى ػػفٍ  الػػرٍَّحمى ٍبػػدً  ٍبػػفً  بىٍكػػرً  أىبًػػي عى ػػفٍ  الػػرٍَّحمىًف، عى ابً  بىٍعػػضً  عى - النَّبًػػيٍّ  أىٍصػػحى
مَّى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي : قىػاؿى  -كى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى ـى  سىفىرًهً  ًفي النَّاسى  أىمىرى  -كى ا  عى
قىػػ ًبػػاٍلًفٍطًر، اٍلفىػػٍتحً  ٍكا: »اؿى كى ـٍ  تىقىػػكَّ كي ـى  ،«ًلعىػػديكّْ ػػا صى ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿي  كى مىٍيػػوً  اللي  صى ـى  عى ػػمَّ سى  أىبيػػك قىػػاؿى  ،-كى
دَّثىًني الًَّذم: قىاؿى : بىٍكرو  مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي  لىقىدٍ  :حى مىٍيوً  اللي  صى ـى  عى مَّ سى مىػى يىصيبُّ  ًباٍلعىٍرجً  -كى  رىٍأًسػوً  عى

ـه  كىىيكى  اٍلمىاءى، اًئ ". ًمفى  أىكٍ  اٍلعىطىًش، ًمفى  صى رّْ  اٍلحى
عػف  ،مػف طريػؽ مالػؾ  ،(7)كأحمػد فػي مسػنده ،بمثمػو ،(6)مالؾ في المكطػأ أخرجو: تخريج الحديث

 سمي بو. 
كجيالػػة اسػػـ الصػػحابي ال تضػػر ألنيػػـ  ،صػػحيح لذاتػػو ركاتػػو ثقػػات إسػػناد الحػػديث :درجػػة الحػػديث

  . (8)جميعان عدكؿ كالذم صرح بذلؾ ثقة
                                                

 .119/2192/ 3( سنف الدارقطني: (1
 .301/8799/ 6( معرفة السنف كاآلثار: (2
 (: 144حديث رقـ ) انظر ( (3
 .348/ 6( المجمكع شرح الميذب: (4
 .307/2365/ 2سنف أبي داكد: ( (5
 .294/22/ 1( مكطأ مالؾ: (6
 .246/23191/ 38( مسند أحمد: (7
 (: 8حديث رقـ ) ( انظر: (8
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ػػٍف أىنىػػسو قىػػاؿى (: 248) رقـ حديث ٍعفىػػرى ٍبػػفى أىًبػػي طىاًلػػبو " :عى ػػاًئـً أىفَّ جى ػػةى ًلمصَّ امى ػػا كرىػػت اٍلًحجى ؿي مى أىكَّ
ـه فىمىرَّ ًبًو النًَّبيُّ  اًئ ـى كىىيكى صى ـى -اٍحتىجى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ػصى النًَّبػيُّ  ،أىٍفطىػرى ىىػذىافً  :فىقىػاؿى  -صى َـّ رىخَّ ثيػ

مىيٍ - مَّى المَّوي عى ـى صى مَّ سى ًحيحه " :(1)قاؿ اإلماـ النككم .بىٍعدي في الحجامة لمصائـ" -ًو كى ًديثه صى  ".حى
دَّثىنىا :(2)الدارقطني : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍبدي  اٍلقىاًسـً  أىبيك حى مَّدً  ٍبفي  المَّوً  عى ٍبػدً  ٍبػفً  ميحى  ثنػا ، اٍلعىًزيػزً  عى

اًلدي  ثنا ، شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  عيٍثمىافي  ٍبػدي  نػا ، ٍخمىػدو مى  ٍبػفي  خى ػفٍ  اٍلميثىنَّػى ٍبػفي  المَّػوً  عى ػفٍ  ، اٍلبينىػاًني   ثىابًػتو  عى  أىنىػسً  عى
اًلػػؾو  ٍبػػفً  ؿي : قىػػاؿى  ، مى ػػا أىكَّ ػػةي  كيًرىىػػتً  مى امى ػػاًئـً  اٍلًحجى ٍعفىػػرى  أىفَّ  ًلمصَّ ـى  طىاًلػػبو  أىبًػػي ٍبػػفى  جى ػػاًئـه  كىىيػػكى  اٍحػػتىجى  ، صى
مَّى- النًَّبي   ًبوً  فىمىرَّ  مى  اهللي  صى مَّـى  ٍيوً عى سى ػصى  ثيَـّ  ،«ىىذىافً  أىٍفطىرى : »فىقىاؿى  ،-كى ػمَّى- النًَّبػيُّ  رىخَّ مىٍيػوً  اللي  صى  عى
ـى  مَّ سى امىةً  ًفي بىٍعدي  -كى اًئـً  اٍلًحجى كىافى  ،ًلمصَّ ـي  أىنىسه  كى اًئـه  كىىيكى  يىٍحتىًج   .صى

كالطبرانػي فػي  ،مػف طريػؽ ثابػت البنػاني ،بمعنػاه (3)أبػك يعمػى فػي المعجػـأخرجػو تخريج الحػديث: 
 ،(6)كالترمػػذم فػػي سػػننو ،(5)كأبػػك داكد فػػي سػػننو ،مػػف طريػػؽ أبػػي قبلبػػة ،فيػػو الرخصػػة ،(4)األكسػػط

 ثبلثتيـ عف أنس بو.   ،مف طريؽ قتادة ،كليس فيو الشاىد
: أبػك المثنػى البصػرم ركاة اإلسناد: عبد الل بف المثنى بف عبد الل بف أنس بف مالؾ اَلنصارم

، (10)كضػػعفو مػػرةن  ،"يحػػتج بػػوزاد الػػدارقطني: " ،: "ثقػػة"(9)كالػػدارقطني ،(8)كالعجمػػي، (7)الترمػػذمقػػاؿ 
، كقػػاؿ ابػػف  "شػػيخ"أبػػك حػػاتـ:  ، كزاد"صػػالح": (13)كأبػػك زرعػػة ،(12)بػػك حػػاتـأ ،(11)كقػػاؿ ابػػف معػػيف

: "لػيس (16)النسػائيقػاؿ ك  ،"صػدكؽ كثيػر الغمػط: "(15)كقاؿ ابف حجر ،"ليس بشيء": (14)معيف مرةن 
                                                

 . 352، 6/351( المجمكع شرح الميذب: (1
 . 149/2260/ 3سنف الدارقطني: ( (2
 . 222/269( معجـ أبي يعمى المكصمي: (3
 .38/7890/ 8( المعجـ األكسط: (4
 . 4/3860/ 4( سنف أبي داكد: (5
 .390/2051/ 4( سنف الترمذم: (6
 . 4/410( سنف الترمذم: (7
 . 2/57( الثقات لمعجمي: (8
 .162/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (9

 . 5/339( تيذيب التيذيب: (10
 . 5/177ح كالتعديؿ: ( الجر (11
  المصدر السابؽ نفسو.( (12
 المصدر السابؽ نفسو.( (13
 .5/339( تيذيب التيذيب: (14
 . 540( تقريب التيذيب: (15
 . 16/27( تيذيب الكماؿ: (16
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 يكػف لػـ ضػعؼ "فيػو :(2)السػاجي كقػاؿ ،حديثػو" أكثر عمى يتابع : "ال(1)العقيميؿ قاك  ،بالقكم"
عبػد اهلل بػف قػاؿ الباحػث: : "ال أخػرج حديثػو". (3)داكدقػاؿ أبػك ك  ،مناكير" ركل حديث صاحب

 ال يتابع عمى بعض حديثو.   ،المثنى صدكؽ
عثمػػاف بػػف قػػاؿ  (:ىػػػ 213 أبػػك الييػػثـ البجمػػي مػػكالىـ الكػػكفي،)ت ،خالػػد بػػف مخمػػد القىطىػػكىاًنيٌ 

كزاد صػالح: "مػتيـ  ،"صػدكؽ" :عثمػاف زاد ،: "ثقػة"(6)كالعجمػي ،(5)كصػالح جػزرة، (4)أبػي شػيبة
، "لػػيس بػػو بػػأس" :(7)كقػػاؿ ابػػف معػػيف كثيػػر الحػػديث"، ،قميػػؿ التشػػيع "العجمػػي:  كزاد ،بػػالغمك"

زاد ابػػػػػف  ،"صػػػػػدكؽ": (10)، كابػػػػػف حجػػػػػر(9)فػػػػػي الثقػػػػػات، كقػػػػػاؿ أبػػػػػك داكد(8)كذكػػػػػره ابػػػػػف حبػػػػػاف
"لػـ أجػد فػي حديثػو أىٍنكىػر ممػا : (11)كقػاؿ ،كذكر لو ابف عدم أحاديث ،كلو أفراد" ،حجر"يتشيع

ىك مف المكثريف فى محدثي الككفػة ، ك .....  ذكرتو، كلعٌميا تكٌىـ منو، أك حمبلن عمى حفظو
دنا في حديثو بعػض المنػاكير، كىػك عنػ": (12)كقاؿ األزدم ،"ىك عندم إف شاء اهلل ال بأس بو

يكتػػب ": (14)، ك قػػاؿ أبػػك حػػاتـ"لػػو أحاديػػث منػػاكير" :(13)كقػػاؿ أحمػػد ،"فػػى عػػداد أىػػؿ الصػػدؽ
كػػاف ": (16)كقػػاؿ ابػػف سػػعد ،حديثػػو" يكتػػب كقػػاؿ منػػاكير أحاديػػث : "لػػو(15)كقػػاؿ أيضػػان ، "حديثػػو

 : "لػػػو(17)كقػػاؿ العقيمػػػي ،"متشػػٌيعنا منكػػػر الحػػديث، فػػػي التشػػيع مفرطنػػػا، ك كتبػػػكا عنػػو لمضػػػركرة

                                                

 . 304/ 2الضعفاء الكبير لمعقيمي: ( (1
 . 163/ 8إكماؿ تيذيب الكماؿ: ( (2
 . 232( سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: (3
 .76اريخ أسماء الثقات البف شاىيف: ( ت4)
 .2/1052، ىدم السارم: 3/117( تيذيب التيذيب: 5)
 . 141( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: 6)
 . 104ركاية الدارمي:  –( تاريخ ابف معيف 7)
 .8/224( ثقات ابف حباف: 8)
 . 103( سؤاالت اآلجر م ألبي داكد: 9)
 .143( تقريب التيذيب: 10)
 .907 -3/904في الضعفاء:  ( الكامؿ11)
 .3/117( تيذيب التيذيب: 12)
 .2/17( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد: 13)
، كقػاؿ الػذىبي: " قػد عممػت باالسػتقراء التػاـ أف أبػا حػاتـ الػرازم إذا 3/354( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ 14)

 (.6/360 قاؿ في رجؿ: ييكتب حديثو، أنو ليس بحجة"، )سير أعبلـ النببلء:
 .553/ 2( التعديؿ كالتجريح لمباجي: (15

 .6/406( الطبقات الكبرل البف سعد: 16)
 . 15/ 2الضعفاء الكبير لمعقيمي: ( (17
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كأمػػا صػػدكؽ،  خالػػد بػػف مخمػػد :الباحػػث قػػاؿ .الضػػعفاء يكفػػ(1)كذكػػره السػػاجى ،اكير"منػػ أحاديػػث
 لو أحاديث ال يتابع عمييا. كباقي ركاة اإلسناد ثقات.     ،التشيع فقد قميؿ كما ذكر العجمي

خاصة أف عبد  ،ضعيؼ؛ بسبب الشذكذ الذم كقع في إسناده كمتنو إسناد الحديث درجة الحديث:
كأمػا النكػارة  ،كخالد بف مخمد معركفيف بالنكػارة فػي بعػض األحاديػث التػي يركيانيػا ،اهلل بف المثنى

فقد أخرجػو البخػارم  ،في السند فيك مخالفة عبد اهلل بف المثنى لشعبة في ركايتو عف ثابت البناني
ػػًمٍعتي : قىػػاؿى  مػػف طريػػؽ شيػػٍعبىة، (2)فػػي صػػحيحو ، ثىاًبتنػػا سى اًلػػؾو  في ٍبػػ أىنىػػسي  سيػػًئؿى : قىػػاؿى  البينىػػاًنيَّ  أىكيٍنػػتيـٍ : مى

امىةى  تىٍكرىىيكفى  ؟ الًحجى اًئـً ٍعؼً  أىٍجؿً  ًمفٍ  ًإالَّ  الى،: »قىاؿى  ًلمصَّ دَّثىنىا شىبىابىةي، كىزىادى  ،«الضَّ مىى شيٍعبىةي، حى ٍيػدً  عى  عى
مَّى النًَّبيٍّ  مىٍيوً  اهللي  صى " عى مَّـى سى عمػـك كم ،كأما نكػارة المػتف فيػك أف القصػة حػدثت فػي عػاـ فػتح مكػة  ،كى

فكيػػؼ يكػػكف صػػاحب  ،أف جعفػػر استشػػيد فػػي غػػزكة مؤتػػة كىػػذا مشػػيكر أيضػػان بأنػػو قبػػؿ فػػتح مكػػة
 يصػػػمح ال منكػػػره  حػػػديثه  الحػػػديث : "ىػػػذا(3)كقػػػاؿ ابػػػف عبػػػد اليػػػادم ،القصػػة جعفػػػر بػػػف أبػػػي طالػػػب

َـّ  اإلسناد شاذ ألنَّو بو، االحتجاج ة سيمٍّـ لك كالمتف .... ث ػةه، فيػو يكػف لػـ أنس حديث صحَّ  ألفَّ  حجَّ
مَّى- كقكلو الفتح، قبؿ مؤتة ككانت مؤتة، غزكة في قتؿ طالب أبي بف جعفر مىٍيػوً  المَّػوي  صى ػمَّـى  عى سى : كى

 طالب".  أبي بف جعفر قتؿ بعد الفتح عاـ كاف" كالمحجكـ الحاجـ أفطر" 
كقد صحح النككم متنو لما لمكضكع جكاز الحجامة لمصائـ مف شكاىد منيا  قاؿ الباحث: 
 عف أبي سعيد الخدرم.  ،ركاتو ثقات ،بسند صحيح (4)و ابف خزيمة في صحيحوما أخرج
ػػاالقػػدر  ةى مىػػيٍ لى  تي ٍقػػافى كى  يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو أىرىأىٍيػػتى ًإفٍ ركل أف عائشػػة قالػػت: (: 249) رقـ حديث  ذىاالقىػػٍدًر مى
نّْػػي تقػػكليف:قػػاؿ: " ،أىقيػػكؿي  َـّ ًإنَّػػؾى عيفيػػكّّ تيًحػػبُّ اٍلعىٍفػػكى فىػػاٍعؼي عى ػػًديث : "(5)مػػاـ النػػككمقػػاؿ اإل ."المَّييػػ حى

 ". جممة اَلحاديث الصحيحة عىاًئشىةى ًفي
ػػػمىٍيمىافى  :(6)الترمػػػذم : قػػػاؿ اإلمػػػاـنػػػص الحػػػديث ٍعفىػػػري ٍبػػػفي سي ػػػدَّثىنىا جى : حى ػػػًعيدو قىػػػاؿى ػػػدَّثىنىا قيتىٍيبىػػػةي ٍبػػػفي سى حى

ٍيدىةى، عى  ٍبًد المًَّو ٍبًف بيرى سىًف، عىٍف عى ، عىٍف كىٍيمىًس ٍبًف الحى بىًعي  : يىػا رىسيػكؿى المَّػًو أىرىأىٍيػتى ًإٍف الض  اًئشىةى، قىالىػٍت: قيٍمػتي ٍف عى
" : ًمٍمتي أىم  لىٍيمىةو لىٍيمىةي القىٍدًر مىا أىقيكؿي ًفييىا؟ قىاؿى َـّ ًإنَّؾى عيفيكّّ تيًحبُّ اٍلعىٍفكى فىاٍعؼي عىنّْيعى    ".قيكًلي: المَّيي
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عػف يزيػد  ،بمثمػو (2)كأحمػد فػي مسػنده ،مف طريؽ ككيػع ،بمثمو (1)ابف ماجو في سننوأخرجو تخريج الحديث: 
 عف عائشة بو.  ،عف عبد اهلل بف بريدة ،كبلىما عف كيمس ،بف ىاركف
 عف عائشة بو.   ،مف طريؽ سميماف بف بريدة ،بمثمو ،(4)كالنسائي في الكبرل ،(3)كأحمد في مسنده 

بىًعي سميماف بف جعفرركاة اإلسناد:  : (5)ق(: قاؿ ابف معيف 178 )ت،البصرم سميماف أبك ،الضي
كىافى  ،"ًثقىة ًديثػو" يٍكتب الى  اٍلقطَّاف سعيد بف يحيى كى المػديني  "سػألت ابػف: (6)شػيبة أبػي ابػف كقػاؿ ،حى
 منػاكير أحاديػث كفييػا مراسػيؿ ككتػب ثابػت عػف "أكثر: (7)أيضان  كقاؿ ،عندنا" ثقة ىك: فقاؿ عنو؟
ػػػفً  ثابػػػت عػػػف ػػػمَّى- النَّبًػػػيٍّ  عى ػػػافى  : "ًثقىػػػة(8)كقػػػاؿ العجمػػػي ،"-كسػػػمـ مىٍيػػػوً عى  المَّػػػوي  صى كى كقػػػاؿ  ،يتشػػػيع " كى

: (10)ىػػاركف بػػف يزيػػد كقػػاؿ ،يكتػػب" ال كػػاف متماسػػؾ ثقػػة كىػػك منكػػرة أحاديػػث : "ركل(9)الجكزجػػاني
: (11)كقػاؿ ابػف حبػاف ،الخػائفيف" حػديث حديثػو ثقػة، ككػاف يتشيع، ككاف الخائفيف، مف جعفر "كاف
 أىػػؿ إلػػى الميػػؿ ينتحػػؿ كػػاف إنػػو غيػػر الركايػػات فػػي المتقنػػيف ثقػػاتال مػػف سػػميماف بػػف جعفػػر "ككػػاف
 المػتقف الصػدكؽ أف خػبلؼ أئمتنػا مػف الحػديث أىػؿ بػيف كلػيس مذىبػو إلػى بداعية يكف كلـ البيت
: (12)الكػكفي الحسػف أبػك كقػاؿ ،جائز" بأخباره االحتجاج أف إلييا يدعك يكف كلـ بدعة فيو كاف إذا

 فيػػو : "ثقػػة(14)كقػػاؿ الػػذىبي ،الشػػيخيف" يػػبغض ككػػاف متقنػػا ثقػػة كػػاف": (13)السػػمعاني كقػػاؿ ،"ثقػػة"
 ،ضػعؼ كبػو : "ثقػة(15)قػاؿ ابػف سػعد ،الشػيعة" زىػاد مػف كىػك أميػا كػاف قيػؿ عمكمو كثرة مع شيء
 ال يقػػكؿ حػرب بػػف سػميماف إف لػػو قيػؿ بػػو بػأس : "ال(16)أحمػػد عػف طالػػب أبػك كقػػاؿ ،يتشػيع" ككػاف
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 فػي يغمػكف البصػرة كأىػؿ عمػي فضػؿ فػي بأحاديث يحدث افكك يتشيع كاف إنما فقاؿ حديثو يكتب
 أني إال كغيره الرحمف عبد عنو ركل كقد جمعيا قد كاف نعـ؛ قاؿ: ،رقاؽ حديثو عامة قمت ،عمي
 عػف األحاديػث : "كىػذه(1)كقػاؿ ابػف عػدم ،ال" أـ منو سمع أدرم فبل شيئا عنو يحيى مف أسمع لـ

 كلجعفػر ،غيػره ثابػت عػف يركييػا ال ،لجعفػر فػراداتإ كميػا أنػس عػف ثابت، عف سميماف بف جعفر
 ،الرقػػػاؽ كجمػػػع ،التشػػػيع فػػػي معػػػركؼ كىػػػك الحػػػديث، حسػػػف كىػػػك كثيػػػرة، كركايػػػات صػػػالح حػػػديث
 كأرجػك ،حػاتـ بػف سػيار عنػو ذلػؾ يركيػو الزىػد فػي الرقيػؽ الكػبلـ عػنيـ فحفظ البصرة زىاد كجالس

 يػركم ميػدم ابػف كػاف: فقػاؿ عنػو، يػركم ال كػاف يحيػى "إف: (2)معػيف البف كقيؿ ،بو" بأس ال أنو
 كػػاف لكنػػو زاىػػد : "صػػدكؽ(3)قػػاؿ ابػػف حجػػر ،يثبتػػو" رأيتػػو شػػيئا؟ فيػػو يحيػػى قػػكؿ يسػػكم فمػػا عنػػو

 كيؤخذ الحديث، في يكذب ال ككاف السمؼ، بعض عمى تحامؿ فيو "كاف: (4)األزدم كقاؿ ،يتشيع"
 محمػد كقػاؿ ،كمنكػر" نظػر فييػا رهكغيػ ثابػت عػف حديثػو فعامػة الحػديث، فأمػا كالرقائؽ، الزىد عنو
 عمػار ابػف مػف جعفػر في الخبلؼ "كىذا: (6)ابف شاىيف كقاؿ ،"ضعيؼ": (5)عمار بف اهلل عبد بف
أبػػا  تشػػتـ: لػو قيػػؿ أنػػو عنػو ييػػركل ألنػو ،المػػذىب لعمَّػػة تركػو فػػي سػعيد بػػف يحيػػى كمػف ضػػعفو، فػي
طعػف فػي حديثػو إال محمػد بػف كما رأيت مػف  ،شئت ما بغضان، كلكف ال شتميما فقاؿ كعمر؟ بكر

أحػػدا نسػػمع  "لػػـ :(7)البػػزار كقػػاؿ ،"ضػػعيؼ ،عبػػد اهلل بػػف عمػػار المكصػػمي بقكلػػو جعفػػر بػػف سػػميماف
قػػاؿ ". يطعػػف عميػػو فػػي الحػػديث كال فػػي خطػػأ فيػػو إنمػػا ذكػػرت عنػػو شػػيعيتو كأمػػا حديثػػو فمسػػتقيـ

 ىا عف ثابت عف أنس. كالمناكير التي ركا ،عابكا عميو التشيع ،جعفر بف سميماف صدكؽ الباحث:
كبالمتابعة يرتقي  ،فيك حسف لذاتو ،كجعفر بف سميماف صدكؽ ،ركاة اإلسناد ثقات درجة الحديث:

 : "عبد اهلل بف(8)قاؿ الدارقطني ،كتكمـ في سماع عبد اهلل بف بريدة مف عائشة ،إلى الصحيح لغيره
 يكجػد ال كىذا النفي ،(9)البييقيكتبعو عمى ذلؾ  ،كتفرد ىك بذلؾ ،شيئا" عائشة مف يسمع لـ بريدة
 إلثبػػات كافيػػة المعاصػػرة أف المصػػطمح عمػػـ فػػي األمػػر عميػػو اسػػتقر لمػػا مخػػالؼ ىػػك بػػؿ يؤيػػده، مػػا

التػػدليس، كعبػػد اهلل بػػف بريػػدة لػػـ يػػـر بشػػيء مػػف التػػدليس، كقػػد صػػح مػػف  السػػبلمة بشػػرط االتصػػاؿ
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مػػػع أبيػػػو عمػػػى معاكيػػػة، (، بػػػؿ ثبػػػت أنػػػو دخػػػؿ ق 63) سػػػماعو مػػػف أبيػػػو كغيػػػره، كتػػػكفي أبػػػكه سػػػنة
(، فقػػد عاصػػرىا يقينػػا، كلػػذلؾ أخػػرج لػػو ق 57) (، كعائشػػة ماتػػت سػػنةق 60) كمعاكيػػة مػػات سػػنة

الشػػيخاف ركايتػػو عػػف بعػػض الصػػحابة ممػػف شػػاركيا فػػي سػػنة كفاتيػػا أك قاربيػػا، مثػػؿ عبػػد اهلل بػػف 
 بػف بػؿ كذكػركه فػيمف ركل عػف عبػد اهلل ،(ق 58) مغفؿ، كقريػب منػو سػمرة بػف جنػدب مػات سػنة

 ،لػـ يػذكره باإلرسػاؿ إال بركايتػو عػف عمػرك كىػا باالنقطػاع، (، كلـ يعم  ق 32) مسعكد المتكفى سنة
كػػؿ ذلػػؾ يؤكػػد عمػػى سػػماعو مػػف  ،(1)كىػػذا ظػػاىر جػػدا؛ ألنػػو كلػػد لػػثبلث خمػػكف مػػف خبلفػػة عمػػر

 كاهلل أعمـ.  ،عائشة
بىٍيػرو  ،سػحؽإبػي أعػف  ،عىٍف مكسي بف عقبػة(: 250) رقـ حديث ػٍف سىػًعيًد ٍبػًف جي ػٍف  ،عى ػرى عى اٍبػًف عيمى

: "سيػػًئؿى رىسيػػكًؿ المَّػػًو  ػػمَّـى -قىػػاؿى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى : " -صى ػػٍف لىٍيمىػػًة اٍلقىػػٍدًر فىقىػػاؿى ًىػػيى ًفػػي كيػػؿّْ كىأىنىػػا أىٍسػػمىعي عى
افى  د: "(2)قاؿ اإلماـ النككم ."رىمىضى كىاهي أىبيك دىاكي شيٍعبىةي عف أبي اسحؽ مك .رى كىاهي سيٍفيىافي كى قىاؿى رى ا قكفنػ.. كى

ػمَّـى -عمػى ابػف عمػر لػـ يرفعػاه إلىػى النَّبًػيٍّ  سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػػوي عى د -صى ػػًديثي  ،ىىػذىا كػبلـ أبػك دىاكي كىىىػذىا اٍلحى
ًحيحه  ٍكقيكفنا ،صى مى ٍرفيكعنا كى ًكمى مى ًديثى إذىا ري ٍفًعًو ًَلىنَّيىا ًركىايىةي ًثقىةو  ،كاٍلحى ـي ًبرى ٍك ًحيحي اٍلحي  ". فىالصَّ

ػػًعيدي ٍبػػفي أىبًػػي  :(3)أبػػك داكد قػػاؿ اإلمػػاـ: نػػص الحػػديث نىػػا سى ، أىٍخبىرى ػػاًئي  ٍيػػًو النَّسى كى ٍنجي ٍيػػدي ٍبػػفي زى مى ػػدَّثىنىا حي حى
ػفٍ  اؽى، عى ػٍف أىبًػي ًإٍسػحى ٍقبىػةى، عى نىا ميكسىى ٍبفي عي ، أىٍخبىرى ٍعفىًر ٍبًف أىًبي كىًثيرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى ، حى ـى ٍريى سىػًعيًد  مى

، بىٍيرو : سيػًئؿى رىسيػكؿي المَّػًو  ٍبًف جي ، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ػمَّـى -عىٍف عى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ػٍف  -صى كىأىنىػا أىٍسػمىعي عى
 : ػافى »لىٍيمىًة اٍلقىٍدًر، فىقىػاؿى اؽى «ًىػيى ًفػي كيػؿّْ رىمىضى ػٍف أىبًػي ًإٍسػحى شيػٍعبىةي، عى ، كى كىاهي سيػٍفيىافي دى: رى ، قىػاؿى أىبيػك دىاكي

ٍكقي  ـٍ يىٍرفىعىاهي ًإلىى النًَّبيٍّ مى ، لى مىى اٍبًف عيمىرى مَّـى -كفنا عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  . -صى
كفيػد بػف  ،عف محمد بػف حميػد ،بمثمو (4)الطحاكم في شرح معاني اآلثار أخرجوتخريج الحديث: 

بػف أبػي ثبلثػتيـ عػف سػعيد ا ،مف طريػؽ محمػد بػف مسػمـ بػف كارة ،(5)كالبييقي في الكبرل ،سميماف
  عف أبي إسحاؽ بو مرفكعان.    ،عف مكسى بف عقبة ،عف محمد بف جعفر ،مريـ

كالطحػػاكم فػػي معػػاني  ،مػػف طريػػؽ الثػػكرم ،بمثمػػو (6)كأخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو 
 ،كمػػف طريػػؽ الحسػػف بػػف صػػالح الثػػكرم ،مػػف طريػػؽ أبػػي األحػػكص سػػبلـ الحنفػػي ،بمثمػػو (7)اآلثػػار
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 أبي إسحاؽ السبيعي بو مكقكفان عمى بف عمر.          أربعتيـ عف  ،كمف طريؽ شعبة
حيػث ركاه األكثػر كاألثبػت عػف أبػي  ،تتمثؿ عمة الحديث في تعارض الرفػع كالكقػؼ عمة الحديث:

 الحػػػػديث ىػػػػذا : "أصػػػػؿ(1)قػػػػاؿ الطحػػػػاكم ،كركاه مكسػػػػى بػػػػف عقبػػػػة عنػػػػو مرفكعػػػػان  ،إسػػػػحاؽ مكقكفػػػػان 
أم أشػػبو  ،أشػػبو" : "كالمكقػػكؼ(2)الػػدارقطني ؿكقػػا ،إسػػحاؽ" أبػػي عػػف األثبػػات ركاه كػػذلؾ ،مكقػػكؼ

    بالصكاب. 
كىػػي مخالفػػة  ،ككقػػع فػػي متنػػو شػػذكذ ،ركاتػػو ثقػػات ،إسػػناد الحػػديث صػػحيح لذاتػػو درجػػة الحػػديث:
 لمركاة في رفعو.   ،مكسى بف عقبة

: يىا رىسيكؿى اهلل إف أبي شيخ كبيػر ال (: 251) رقـ حديث عف أبي زريف العقيمي الصحابي أىنَّوي قىاؿى
ػػ : " ،جَّ كىاٍلعيٍمػػرىةى كىالى الظٍَّعػػفى يسػػتطيع اٍلحى ػػٍف أىًبيػػؾى كىاٍعتىًمػػرٍ قىػػاؿى ػػجَّ عى حػػديث ": (3)قػػاؿ اإلمػػاـ النػػككم ."حي

وٍ  د كىالتٍّْرًمًذمُّ كىالنَّسىاًئيُّ كىاٍبفي مىاجى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى ةو  أبي زريف ىىذىا صى ًحيحى ـٍ ًبأىسىاًنيدى صى ٍيريىي  ". كىغى
:  :(4)أبػػك داكد اـ: قػػاؿ اإلمػػنػػص الحػػديث ٍعنىػػاهي قىػػاالى ، ًبمى ـى ـي ٍبػػفي ًإٍبػػرىاًىي ميٍسػًم ، كى ػػرى ٍفػػصي ٍبػػفي عيمى ػدَّثىنىا حى حى

ًزيفو  ٍف أىًبي رى ، عى ٍمًرك ٍبًف أىٍكسو ، عىٍف عى اًف ٍبًف سىاًلـو ًف الن ٍعمى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عى  بمثمو.  حى
 ،(6)كالنسػػائي فػػي سػػننو ،ؽ ككيػػعمػػف طريػػ ،بمثمػػو ،(5)الترمػػذم فػػي سػػننوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 

 كبلىما عف شعبة بو.     ،مف طريؽ خالد بف الحارث اليجيمي ،بمثمو
 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:

اًئشىػػةى أىفَّ النَّبًػػيَّ (: 252) رقـ حديث ػػًديث عى ػػمَّـى -حى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ٍمػػرىتىٍيًف ًفػػي" -صى ػػرى عي ًذم َاٍعتىمى
د ًفي سينىًنوً " :(7)قاؿ اإلماـ النككم ."ًفي شىكَّاؿو اٍلًقٍعدىًة كى  كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى ًحيحً  صى   ".ًبًإٍسنىاًدًه الصَّ

ٍبػًد الػرٍَّحمىًف،  :(8)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث دي ٍبػفي عى ػدَّثىنىا دىاكي ، حى ػادو مَّ ٍبدي اأٍلىٍعمىى ٍبػفي حى دَّثىنىا عى حى
اًئشىةى عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركى  ٍف أىًبيًو، عىٍف عى   بمثمو. ةى، عى
كمسػمـ فػي  ،كعػركة ،مػف طريػؽ مجاىػد ،بنحػكه ،(9)البخػارم فػي صػحيحوأخرجػو تخريج الحػديث: 
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 كابف عمر في القصة.   ،كبلىما عف عائشة ،مف طريؽ عركة ،بنحكه (1)صحيحو
 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:

بَّ (: 253) رقـ حديث ًديثي اٍبًف عى مَّـى -اسو أىفَّ النًَّبيَّ حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : -صى ـٍ "قىػاؿى اٍلبىسيكا ًمػٍف ًثيىػاًبكي
ـٍ  ٍكتىػاكي كىفّْنيكا ًفييىػا مى ـٍ كى كىاهي : "(2)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".اٍلبىيىاضى فىًإنَّيىا ًمٍف ًخيىاًر ًثيىاًبكي ػًحيحه رى ػًديثه صى حى

د كىالتٍّْرًمًذمُّ  ٍيري  أىبيك دىاكي ةو كىغى ًحيحى  ". ىيمىا ًبأىسىاًنيدى صى
ٍبًد المَّػًو ٍبػًف  :(3)الترمذم: قاؿ اإلماـ نص الحديث ًؿ، عىٍف عى دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي الميفىضَّ : حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي قىاؿى حى

: قىػػاؿى رىسيػػكؿي المَّػػ بَّػػاسو قىػػاؿى ػػٍف اٍبػػًف عى ، عى بىٍيػػرو ػػًعيًد ٍبػػًف جي ػػٍف سى ، عى ثىػػٍيـو ػػافى ٍبػػًف خي ٍثمى مىٍيػػًو -ًو عي ػػمَّى المَّػػوي عى صى
مَّـى  سى ـٍ : »-كى ٍكتىاكي كىفّْنيكا ًفييىا مى ، كى ـٍ ٍيًر ًثيىاًبكي ، فىًإنَّيىا ًمٍف خى ـي البىيىاضى  «. البىسيكا ًمٍف ًثيىاًبكي

كابػػف  ،مػػف طريػػؽ زىيػػر بػػف معاكيػػة ،بزيػػادة الكحػػؿ (4)أبػػك داكد فػػي سػػننوأخرجػػو تخػػريج الحػػديث: 
كالطبرانػػي فػػي  ،كبلىمػػا عػػف ابػػف خثػػيـ ،طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف رجػػاء مػػف ،بنحػػكه (5)ماجػػو فػػي سػػننو

 عف ابف جبير بو.    حكيـ( ،)ابف خثيـ كبلىما ،مف طريؽ حكيـ بف جبير ،بمثمو ،(6)الكبير
ٍبدي الًل ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف  ثىٍيـو المكيركاة اإلسناد: عى كػاف ثقػة كلػو ": (7)قاؿ ابف سػعد: ىػ( 132 ت)،خي

ػرَّةن: "ثقة حجة": (8)كقاؿ ابف معيف ،"أحاديث حسنة ػرَّةن "أحاديثػو ليسػت بالقكيػة"، كقاؿ مى ، كقػاؿ مى
(9) :

لػػيس بػػالقكم فػػي ": (12)مػػرةن  النسػػائي كقػػاؿ ،: "ثقػػة"(11)، كالنسػػائي(10)العجمػػيكقػػاؿ ، "لػػيس بػػو بػػأس"
ًديثيػػ ،الحػػديث ـٍ ييتٍػػرىٍؾ حى ػػًديًنيٍّ قىػػاؿى  ،وكلىػػ ًمػػػيَّ ٍبػػفى المى ػػًديثً مي  عنػػو: ًإالَّ أىفَّ عى ػػػري اٍلحى ًمػػيَّ ٍبػػػفى  ،ٍنكى ػػأىفَّ عى كى كى

ػػًديثً  ًمػػؽى ًلٍمحى ػػًديًنيٍّ خي : (14)، كقػػاؿ ابػػف عػػدم"مػػا بػػو بػػأس صػػالح الحػػديث": (13)، كقػػاؿ أبػػك حػػاتـ"المى
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كػاف مػف أىػؿ ": (2)فػي الثقػات، كقػاؿ مػرةن  (1)، كذكره ابف حباف"أحاديثو حساف مما ييحىب  أف ييٍكتىب"
فػػي مػػف تكمػػـ فيػػو  (4)، كذكػػره الػػذىبي"صػػدكؽ: "(3)قػػاؿ ابػػف حجػػر ،"ظالفضػػؿ كالنسػػؾ كالفقػػو كالحفػػ

ثىٍيـو صدكؽ، قاؿ الباحث:  ،كىك مكثؽ ٍبدي اهلًل ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف خي   حكيـ بف جبير.  قد تابعوك عى
كقد تكبع فارتقى إلػى  ،حسف لذاتو؛ ككف عبد اهلل بف عثماف صدكؽإسناد الحديث  درجة الحديث:

 الصحيح لغيره.  
ػػػًييده حػػػديث "(: 254) رقـ حديث ػػػٍف قيًتػػػؿى ديكفى ًديًنػػػًو فىييػػػكى شى ػػػًديثو : "(5)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ."مى حى
ًحيحو   ". صى

ـى ٍبػًف  :(6)الترمػذم : قاؿ اإلماـنص الحديث نًػي يىٍعقيػكبي ٍبػفي ًإٍبػرىاًىي : أىٍخبىرى ، قىػاؿى ٍيػدو مى ٍبػدي ٍبػفي حي ػدَّثىنىا عى حى
ٍف أىًبيًو،  دَّثىنىا أىًبي، عى : حى ٍبػًد سىٍعدو قىاؿى ةى ٍبًف عى ، عىٍف طىٍمحى مًَّد ٍبًف عىمَّاًر ٍبًف يىاًسرو ٍف أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف ميحى عى

: سىػًمٍعتي رىسيػكؿى المَّػًو  ٍيػدو قىػاؿى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف زى ػمَّـى -المًَّو ٍبًف عىٍكؼو سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى :  -صى ػٍف »يىقيػكؿي مى
اًلًو فىييكى شىػًييده، ػٍف قيًتػؿى ديكفى دىًمػًو فىييػكى شىػًييده،  قيًتؿى ديكفى مى مى ػٍف قيًتػؿى ديكفى ًديًنػًو فىييػكى شىػًييده، كى مى كى

مىٍف قيًتؿى ديكفى أىٍىًمًو فىييكى شىًييده      «.كى
مف طريػؽ أبػي عبيػدة  ،بمثمو ،(8)كالنسائي في سننو ،(7)و أبك داكد في سننوأخرج تخريج الحديث:

لػيس فيػو (10)كالنسػائي فػي سػننو ،(9)م في سػننوكالترمذ ،بف محمد بف عمار بف ياسر
 عف سعيد بف زيد بو.  ،كبلىما عف طمحة ،مف طريؽ الزىرم ،الشاىد
بمفػػظ "مػػف أخػػذ  ،(12)كمسػػمـ فػػي صػػحيحو ،(11)كأخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو 

عػف سػعيد بػف  ،مػف طريػؽ عػركة بػف الزبيػر ،شبران مػف األرض..." كلػيس فيػو الشػاىد
 زيد بو.         
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         كقيػػػؿ: ،سػػػممة أخػػػك ،ياسػػػر بػػػف عمػػػار بػػػف محمػػػد بػػػف عبيػػػدة أبػػػك إلسػػػناد:ركاة ا
                           كقػػػػػػػػػاؿ  ،"ثقػػػػػػػػػة": (2)كعبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد ،(1)معػػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػممة: قػػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػػف

كقػػػاؿ  ،الحػػػديث " : "ال يسػػػمى منكػػػر(4)كقػػػاؿ مػػػرةن  ،: "صػػػحيح الحػػػديث"(3)أبػػػك حػػػاتـ
عبيػػدة بػف محمػػد بػػف  أبػك قػػاؿ الباحػػث:: "مقبػػكؿ". (6)كقػػاؿ ابػف حجػػر ،: "كثػػؽ"(5)الػذىبي

كالراجح أف سممة أخكه كليس ىك ألف سممة  ،عمار بف ياسر معركؼ صدكؽ كىك معركؼ بكنيتو
كقػػػاؿ  ،كىػػػك لػػػيس مػػػف تبلميػػػذ أبػػػي عبيػػػدة ،ال يعػػػرؼ حالػػػو كركل عنػػػو عمػػػي بػػػف زيػػػد بػػػف جػػػدعاف

 : "كأخػكه(8)ؿ عبػد اهلل بػف أحمػدكقػا ،عبيػدة" أبػي أخػا " كأراه: (7)البخارم فػي ترجمػة سػممة
أبك عبيدة بف : "(9)كقاؿ أبك حاتـ ،حالو" يعرؼ كال زيد بف عمي إال عنو يرك لـ سممة

ركل عنػػو عمػػي بػػف زيػػد بػػف جػػدعاف كىػػك  ،اسػػمو سػػممةمحمػػد بػػف عمػػار بػػف ياسػػر، 
كقػػد  ،كقػػد تنػػاقض فػػي ذلػػؾ حيػػث ذكػػر فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ أنػػو ال يسػػمى ،"مػػديني

كىػػػذا القػػػكؿ أشػػػبو بالصػػػكاب مػػػف قػػػكؿ مػػػف : "(10)ة البخػػػارم كقػػػاؿنقػػػؿ المػػػزم عبػػػار 
 ".     ا، كاهلل أعمـجعميما كاحدن 

 ،ألف أبػػػا عبيػػػدة بػػػف محمػػػد صػػػدكؽ ،حسػػػف لذاتػػػو إسػػػناد الحػػػديث درجػػػة الحػػػديث:
  كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره. 

: " ،عىٍف نافع(: 255) رقـ حديث ػمَّى ال-كىافى رىسيػكؿي المَّػًو عف اٍبًف عيمىرى قىاؿى مَّػوي صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ػرى ًفػي كيػؿّْ طىٍكفىػةو  -عى جى ػاًنيى كىاٍلحى ـى الرٍُّكفى اٍليىمى قىػاؿى نىػاًفعه  ،"ًلى يىدىعي أىٍف يىٍستىًم

ػػػرى يىٍفعىميػػػوي  ػػػافى اٍبػػػفي عيمى كى ػػػًحيحه  :(11)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم ،كى ػػػًديثه صى د  "حى كىاهي أىبيػػػك دىاكي رى
ػػاًرمّْ كى  ػػٍرًط اٍلبيخى مىػػى شى ميٍسػػًمـو ًبًإٍسػػنىادو عى ػػاًرمّْ كى ػػٍرًط اٍلبيخى مىػػى شى ػػاًئيُّ ًبًإٍسػػنىادو عى كىاهي النَّسى رى

ًميعنا  ".  جى
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ٍبػػػًد  :(1)أبػػػك داكد : قػػػاؿ اإلمػػػاـنػػػص الحػػػديث ػػػٍف عى ػػػدَّثىنىا يىٍحيىػػػى، عى ػػػدَّده، حى ػػػدَّثىنىا ميسى حى
ًف اٍبًف عيمىرى  ، عى ٍف نىاًفعو ، عى كَّادو  بمثمو.  اٍلعىًزيًز ٍبًف أىًبي رى

مػف طريػؽ سػالـ بػف عبػد  ،بنحػكه (2)أخرجػو البخػارم فػي صػحيحوديث: تخريج الح
 ،عػػػػف نػػػػافع ،مػػػػف طريػػػػؽ عبيػػػػد اهلل العمػػػػرم ،بنحػػػػكه (3)كمسػػػػمـ فػػػػي صػػػػحيحو ،اهلل

 نافع(عف ابف عمر بو. ،كبلىما)سالـ
 ، كَّادو قاؿ : ىػ ( 159 تأبك عبد الرحمف، )ركاة اإلسناد: عبد العزيز بف أبي رى

 كقاؿ، "أخطأ فيو مو الحديث، ليس ينبغي أف يترؾ لرأي ثقة ف": (4)يحيى القطاف
: (10)كقاؿ النسائي ،: "ثقة"(9)، كالذىبي(8)كالحاكـ ،(7)العجميك  ،(6)، كأبك حاتـ(5)،معيف بفا
، كقاؿ "رجؿ صالح ككاف مرجئان كليس ىك في التثبت مثؿ غيره" :(11)، كقاؿ أحمد"ليس بو بأس"

: "صدكؽ عابد ربما كىـ كرمي (13)ابف حجرقاؿ ك  ،"صدكؽ يرل اإلرجاء": (12)الساجي
عبد العزيز قاؿ الباحث:  ".متكسط الحديث ربما كىـ في حديثو": (14)كقاؿ الدارقطني ،باإلرجاء"

 بف أبي ركاد ثقة كمف ضعفو لعمو مف أجؿ اإلرجاء كىذا ما صرح بو يحيي بف سعيد القطاف. 
  صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:

ةى "حػػػديث: " :(15)قػػػاؿ اإلمػػػاـ النػػػككم(: 256) رقـ حديث ػػػالى ػػػمَّى ىىػػػًذًه الصَّ ػػػٍف صى مى
اًبيّْ  "مىعىنىػػا ػػحى ػػرًّْس ٍبػػًف أىٍكسو الطَّػػاًئيّْ الصَّ ػػٍركىةى ٍبػػًف ميضى ػػًحيحه كىىيػػكى ًمػػٍف ًركىايىػػًة عي فىصى
ـى -أىتىٍيػتي رىسيػكؿى المَّػًو  :قىاؿى  ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ًلفىػًة ًحػيفى  -صى ًة ًباٍلميٍزدى ػالى ػرىجى ًلمصَّ خى

                                                

 .176/1876/ 2سنف أبي داكد: ( (1
 .151/1609/ 2( صحيح البخارم: (2
 .924/1267/ 2( صحيح مسمـ: (3
 . 5/394( الجرح كالتعديؿ: (4
 ( المصدر السابؽ نفسو .(5
 ( المصدر السابؽ نفسو . (6
 . 2/96( الثقات لمعجمي: (7
 . 6/302( تيذيب التيذيب: (8
 . 1/655( الكاشؼ: (9

 . 6/302التيذيب:  ( تيذيب(10
 . 2/484( العمؿ كمعرفة الرجاؿ لئلماـ أحمد: (11
 . 6/302( تيذيب التيذيب: (12
 . 612( تقريب التيذيب: (13
 . 100( سؤاالت السممي لمدارقطني: (14
 . 8/97( المجمكع شرح الميذب: (15
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فىقيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو إنّْي جئت مػف جبػؿ طػَ أىٍكمىٍمػت رىاًحمىًتػي كىأىٍتعىٍبػتي نىٍفًسػي كىاىلمَّػًو 
ػمَّى المَّػوي  ػج  فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو صى مىٍيًو فىيىٍؿ ًلي ًمػٍف حى قىٍفتي عى بىؿو إًلَّ كى ا تىرىٍكتي ًمٍف جى مى

ـى مىٍف شى  مَّ سى مىٍيًو كى قىػؼى ًبعىرىفىػةى قىٍبػؿى عى قىػٍد كى تَّػى نىػٍدفىعى كى قىػؼى مىعىنىػا حى تىنىا ىىػًذًه فىكى الى ًيدى صى
وي  جُّ ى تىفىثىوي  ،ذىًلؾى لىٍيالن أىٍك نىيىارنا فىقىٍد تىَـّ حى قىضى د ،"كى كىاهي أىبيػك دىاكي ػاًئيُّ  رى كىالتٍّْرًمػًذمُّ كىالنَّسى
ـٍ ًبأىسىاًنيدى صى  ٍيريىي ٍو كىغى ةو كىاٍبفي مىاجى  . " ًحيحى

ػدَّثىنىا :(1)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ػدَّده، حى ػدَّثىنىا ميسى ػفٍ  يىٍحيىػى، حى ، عى اًعيؿى  ًإٍسػمى
دَّثىنىا ، حى اًمره ًني عى رٍّسو  ٍبفي  عيٍركىةي  أىٍخبىرى سيػكؿى  أىتىٍيتي : قىاؿى  ،(2)الطَّاًئي   ميضى ػمَّى- المَّػوً  رى  صى
مىٍيوً  اهللي  مَّـى  عى سى ٍمعو  يىٍعًني ًقؼً ًباٍلمىكٍ  -كى بىؿً  ًمفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًجٍئتي : قيٍمتي  ًبجى  مىًطيَّتًػي أىٍكمىٍمتي  طىيٍّئو  جى

ٍبؿو  ًمفٍ  تىرىٍكتي  مىا كىالمَّوً  نىٍفًسي كىأىٍتعىٍبتي  قىٍفتي  ًإالَّ  حى مىٍيوً  كى ؟ ًمػفٍ  ًلػي فىيىؿٍ  عى ػجا ػمَّى- المَّػوً  رىسيػكؿي  فىقىػاؿى  حى  صى
مىٍيػوً  اهللي  ػمَّ  عى سى ػػفٍ : »-ـى كى ةى، ىىػػًذهً  مىعىنىػا أىٍدرىؾى  مى ػػالى ، كىأىتىػى الصَّ َـّ  فىقىػػدٍ  نىيىػارنا، أىكٍ  لىػػٍيالن  ذىًلػػؾى  قىٍبػؿى  عىرىفىػػاتى  تىػػ

وي، جُّ قىضىى حى  .«تىفىثىوي  كى
سػماعيؿ بػف مػف طريػؽ  ،بمثمػو (3)الترمػذم فػي سػننو أخرجوتخريج الحديث:  داكد بػف أبػي ىنػد، كا 

أربعػتيـ  ،مزً نىػار العى يى مػف طريػؽ ًسػ ،بمثمػو ،(4)سػننو يكالنسػائي فػ ة،أبي خالػد، كزكريػا بػف أبػي زائػد
 عف الشعبي بو.  

 ركاتو ثقات.  ،صحيح لذاتو إسناد الحديث درجة الحديث:
ًف ٍبًف يىٍعميرى أىفَّ نىاسنا ًمٍف أىٍىًؿ نىٍجدو أىتىٍكا رىسيكؿى المَّػًو (: 257) رقـ حديث ٍبًد الرٍَّحمى ػمَّى المَّػوي -عىٍف عى صى

مَّ  سى مىٍيًو كى فىةى فىسىػأىليكهي  -ـى عى ـى -فىػأىمىرى رىسيػكؿي المَّػًو "كىىيكى ًبعىرى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى ػجُّ  -صى ػالن فىنىػادىل اٍلحى رىجي
وي  جُّ ُـّ حى ج  فىيىًت اءى لىٍيمىةى حى جُّ يىٍكـي عىرىفىةى مىٍف جى ٍبًد الرٍَّحمىًف الػدّْيًميّْ " :(5)قاؿ اإلماـ النػككم ،"اٍلحى ًديثي عى  حى

وٍ  د كىالتٍّْرًمًذمُّ كىالنَّسىاًئيُّ كىاٍبفي مىاجى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى ةو  صى ًحيحى كفى ًبأىسىاًنيدى صى ري  ". كىآخى
ػػدَّثىنىا :(6)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػدي  حى مَّ ، ٍبػػفي  ميحى ًثيػػرو ػػدَّثىنىا كى ، حى ػػدَّثىًني سيػػٍفيىافي ٍيػػري  حى  ٍبػػفي  بيكى

                                                

 . 196/1950/ 2( سنف أبي داكد: (1
ارثة بف الـ بف عمرك بف طريػؼ بػف عمػرك بػف ثمامػة بػف ( الصحابي الجميؿ عركة بف مضرس بف أكس بف ح(2

مالؾ بف جدعاء بف ذىؿ بف ركماف بف جندب بف خارجة بف سعد بف فطرة بف طػيء كػاف سػيدا فػي قكمػو، ككػاف 
يناكئ عدم بف حاتـ في الرياسة، ككاف أبكه عظيـ الرياسة أيضا، كعركة ىك الذم بعث معو خالد بف الكليد عيينة 

 (.31/ 4، لما أسره في الرد إلى أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو. )أسد الغابة ط العممية: بف حصف الفزارم
 .229/891/ 3( سنف الترمذم: (3
 . 263/3041/ 5( سنف النسائي: (4
 . 8/95( المجمكع شرح الميذب: (5
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، ٍبدً  عىفٍ  عىطىاءو مَّى- النًَّبيَّ  أىتىٍيتي : قىاؿى  ،(1)الدٍّيًميٍّ  يىٍعمىرى  ٍبفً  رٍَّحمىفً ال عى مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى فىةى  كىىيكى  -كى  ًبعىرى
ػػاءى  كا نىٍجػػدو  أىٍىػػؿً  ًمػػفٍ  نىفىػػره  أىكٍ  نىػػاسه  فىجى ػػبلن  فىػػأىمىري ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىنىػػادىل رىجي مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ٍيػػؼى  -كى  كى
ػػج   ػػمَّى- المَّػػوً  رىسيػػكؿي  فىػػأىمىرى  ؟،اٍلحى مىٍيػػوً  اهللي  صى ػػمَّـى  عى سى ػػبلن  -كى ،» فىنىػػادىل رىجي ػػجُّ ، اٍلحى ػػجُّ ػػفٍ  عىرىفىػػةى، يىػػٍكـي  اٍلحى  مى
اءى  ةً  قىٍبؿى  جى الى ٍبحً  صى ٍمعو  لىٍيمىةً  ًمفٍ  الصُّ وي  فىتىَـّ  جى جُّ ـي  حى ثىةه، ًمننى أىيَّا ؿى  فىمىفٍ  ثىالى ٍيًف، ًفػي تىعىجَّ ـى  فىػالى  يىػٍكمى  ًإثٍػ

مىٍيًو، مىفٍ  عى رى  كى ـى  فىالى  تىأىخَّ مىٍيوً  ًإٍث ٍمفىوي  رىجيبلن  أىٍردىؼى  ثيَـّ : قىاؿى  ،«عى عىؿى  خى  .ًبذىًلؾى  يينىاًدم فىجى
 ،كابػػػف ميػػػدم ،مػػػف طريػػػؽ يحيػػػي القطػػػاف ،بمثمػػػو (2)الترمػػػذم فػػػي سػػػننوأخرجػػػو تخػػػريج الحػػػديث: 
 الثكرم بو. ثبلثتيـ عف  ،مف طريؽ ككيع ،بمثمو ،(3)كالنسائي في سننو

 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:
ًديثي (: 258) رقـ حديث سىػٍعيه كىاًحػده "حى ػا طىػكىاؼه كىاًحػده كى ػٌج كىاٍلعيٍمػرىًة كىفىػاهي لىييمى مىعى بىػٍيفى اٍلحى  ،"مىٍف جى

ًحيحه " :(4)قاؿ اإلماـ النككم   ".  صى
ػػدَّثىنىاه :(5)مسػػمـ : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ٍيػػرو  اٍبػػفي  كحى ػػدَّثىنىا ،نيمى ػػدَّثىنىا أىبًػػي، حى بىٍيػػدي  حى ػػفٍ  اهلًل، عي ، عى  نىػػاًفعو

جَّ  عيمىرى  اٍبفي  أىرىادى : قىاؿى  اجي  نىزىؿى  ًحيفى  اٍلحى جَّ بىٍيًر، ًباٍبفً  اٍلحى ٍبًد فقاؿ  الز  ـى ٍبفى عى سىاًل ٍبًد اهلًل، كى ٍبدى اهلًل ٍبفى عى عى
، فىإً  ـى ػجَّ اٍلعىػا ػر ؾى أىٍف الى تىحي بىػٍيفى اٍلبىٍيػػًت، اهلًل: الى يىضي ػػاؿي بىٍينىػؾى كى نَّػػا نىٍخشىػى أىٍف يىكيػكفى بىػػٍيفى النَّػاًس ًقتىػاؿه ييحى

" : بىٍينىوي فىعىٍمتي كىمىا فىعىؿى رىسيكؿي الًل قىاؿى ـى -فىًإٍف ًحيؿى بىٍيًني كى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى اللي عى كىأىنىػا مىعىػوي، ًحػيفى  -صى
ٍيشو بىٍينىوي كى  الىٍت كيفَّاري قيرى مىٍيفىػًة حى تَّى أىتىى ذىا اٍلحي ٍبتي عيٍمرىةن، فىاٍنطىمىؽى حى ـٍ أىنّْي قىٍد أىٍكجى بىٍيفى اٍلبىٍيًت، أيٍشًيديكي

ػػا بىٍينىػػوي فىعىٍمػػتي كىمى ٍف ًحيػػؿى بىٍيًنػػي كى ًتػػي، كىاً  ػػٍيتي عيٍمرى ػػًبيًمي قىضى مّْػػيى سى : ًإٍف خي َـّ قىػػاؿى فىعىػػؿى  فىمىبَّػى ًبػػاٍلعيٍمرىًة، ثيػػ
ػػ-رىسيػػكؿي الًل  ـى صى ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ـٍ ًفػػي رىسيػػكًؿ الًل أيٍسػػكىةه  -مَّى اللي عى : }لىقىػػٍد كىػػافى لىكيػػ َـّ تىػػالى كىأىنىػػا مىعىػػوي، ثيػػ

سىنىةه{ ]اَلحزاب:  ػا ًإًلَّ كىاًحػده، ًإٍف ًحيػؿى 21حى ػا أىٍمريىيمى : مى تَّى ًإذىا كىافى ًبظىٍيًر اٍلبىٍيدىاًء قىاؿى [، ثيَـّ سىارى حى
بىٍيفى الٍ  تَّػى بىٍيًني كى ػعى عيٍمػرىةو، فىػاٍنطىمىؽى حى ةن مى جَّ ٍبتي حى ـٍ أىنّْي قىٍد أىٍكجى ، أيٍشًيديكي جّْ بىٍيفى اٍلحى عيٍمرىًة ًحيؿى بىٍيًني كى

ـٍ يى  َـّ لىػ ػٍركىًة، ثيػ ػفىا كىاٍلمى بىػٍيفى الصَّ ػا طىكىافنػا كىاًحػدنا ًباٍلبىٍيػًت كى َـّ طىػاؼى لىييمى ػا ًحػؿَّ ًمنٍ اٍبتىاعى ًبقيدىٍيدو ىىٍدينا، ثيػ ييمى
ػةو يىػٍكـى النٍَّحػرً  جَّ ػا ًبحى ؿَّ ًمٍنييمى تَّى حى كىػافى  ،"حى ػفٍ ": يىقيػكؿي  قػاؿ نػافع: كى ػعى  مى مى ػجّْ  بىػٍيفى  جى  كىفىػاهي  كىاٍلعيٍمػرىةً  اٍلحى

لىـٍ  كىاًحده  طىكىاؼه  تَّى يىًحؿَّ  كى ًميعنا ًمٍنييمىا يىًحؿَّ  حى َ".   جى

                                                

عداده في أىػؿ الككفػة، حديثػو عنػد بكيػر بػف عطػاء الميثػي، ( الصحابي الجميؿ: عبد الرحمف بف يعمر الدٍّيىًمي، (1
نسػػبة إلػػى بنػػى الػػديؿ بػػف ىػػداد بػػف زيػػد منػػاة بػػف الحجػػر، مػػف  الػػدٍّيًميٍّ (، ك 1835/ 4)معرفػػة الصػػحابة ألبػػي نعػػيـ: 
 (. 449/ 5األزد. )األنساب لمسمعاني: 
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كمسػمـ فػي  ،طريػؽ أيػكب السػختيانيمػف  ،بنحػكه (1)البخػارم فػي صػحيحوأخرجو تخريج الحديث: 
 ،عػػػػػػف عبيػػػػػػد اهلل العمػػػػػػرم ،مػػػػػػف طريػػػػػػؽ يحيػػػػػػي القطػػػػػػاف ،بتمامػػػػػػو دكف ىػػػػػػذه الزيػػػػػػادة (2)صػػػػػػحيحو

 عبيد اهلل(عف نافع بو.    ،كبلىما)أيكب
ػػمَّـى -ركل الفضػػؿ بػػف اٍلعىبَّػػاسي أىفَّ النَّبًػػيَّ (: 259) رقـ حديث سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى قىػػاؿى غػػداة يػػكـ  -صى
ى اٍلقيٍط ًليَ" :النحر يىاتو  لىوي  فىمىقىٍطتي  ،حىصن ٍذؼً  مثؿ حىصىى حىصى ًديثي " :(3)قاؿ اإلماـ النككم ،" اٍلخى حى

ػًحيحه  ػيىاًت فىصى مىػى  ،اٍلفىٍضًؿ ٍبًف عىبَّاسو ًفي لىٍقػًط اٍلحىصى ػًحيحو كىىيػكى عى سىػفو أىٍك صى كىاهي اٍلبىٍييىًقػي  ًبًإٍسػنىادو حى رى
ٍبًد المَّ  بَّػاسو شىٍرًط ميٍسًمـو ًمٍف ًركىايىًة عى ٍف أىًخيػًو اٍلفىٍضػًؿ ٍبػًف عى بَّاسو عى ػٍو  ،ًو ٍبًف عى كىاهي النَّسىػاًئي  كىاٍبػفي مىاجى كىرى

ٍيفً  ًحيحى مىى شىػٍرًط ميٍسػًمـو  ،ًبًإٍسنىادىٍيًف صى بَّػاسو ميٍطمىقنػا ،إٍسنىاًد النَّسىاًئٌي عى يىػاهي ًمػٍف ًركىايىػًة اٍبػًف عى كى ػا رى  ،لىًكنَّييمى
ظىاًىري ًركىايىًتيً  ػاًفظي أىبيػك اٍلقىاًسػـً ٍبػفي عىسىػاًكرى ًفػي كى كىػذىا ذىكىػرىهي اٍلحى بَّػاسو الى اٍلفىٍضػؿي كى ٍبدي المَّػًو ٍبػًف عى ا أىنَّوي عى مى

ػا ذى  ػًحيحه كىمى ًميػعي صى ـٍ يىػٍذكيٍرهي ًفػي ميٍسػنىًد اٍلفىٍضػًؿ كىاٍلجى لىػػ بَّػاسو كى ٍبػًد المَّػًو ٍبػًف عى كىٍرنىػػاهي اأٍلىٍطػرىاًؼ ًفػي ميٍسػنىًد عى
ػػٍو كىىيػػكى فى  ػػاًئٌي كىاٍبػػًف مىاجى ػػمىوي ًفػػي ًركىايىتىػػٍي النَّسى ػػمىوي ًفػػي ًركىايىػػًة اٍلبىٍييىًقػػٌي كىأىٍرسى بَّػػاسو كىصى ػػؿي يىكيػػكفي اٍبػػفي عى ميٍرسى

ػاًد كى  ػاًج كىااًلٍعًتمى ٍنػوي فىػًإذىا عيػًرؼى فىػأىٍكلىى ًبااًلٍحًتجى ػؿي عى ـٍ ييٍعػرىٍؼ اٍلميٍرسى ػةه لىػٍك لىػ جَّ اًبيا كىىيػكى حي ػحى قىػٍد عيػًرؼى صى
بَّػػاسو كىاىل ػػًحيحه ًمػػٍف ًركىايىػًة اٍلفىٍضػػًؿ ٍبػًف عى ػًديثى صى اًصػػؿي أىفَّ اٍلحى بَّػاسو فىاٍلحى ػٍف اٍلفىٍضػػًؿ ٍبػػًف عى مَّػػوي ىينىػا أىنَّػػوي عى

ـي    ". أىٍعمى
دَّثىنىا يىحٍ (4): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث : حى ، قىاؿى نىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي سىًعيدو دَّثىنىا : أىٍخبىرى : حى يىى، قىاؿى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ، عىٍف أىًبي اٍلعىاًليىًة، عىٍف اٍبًف عىبَّاسو ٍيفو دَّثىنىا ًزيىادي ٍبفي حيصى : حى ، قىاؿى -عىٍكؼه
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى رىاًحمىًتًو: " -صى يىاتو " ىىاًت، اٍلقيٍط ًليغىدىاةى اٍلعىقىبىًة كىىيكى كىاًقؼه عى  ،فىمىقىٍطتي لىوي حىصى

عىؿى يىقيكؿي ًبًيفَّ ًفي يىًدًه  ٍعتيييفَّ ًفي يىًدًه، كىجى ٍذًؼ، فىكىضى ى اٍلخى كىكىصىؼى يىٍحيىى تىٍحًريكىييفَّ ًفي -ىيفَّ حىصى
ءً : "-يىًدهً   ".   ًبأىٍمثىاًؿ ىىؤيًلى

 (6)حمد في مسندهكأ ،مف طريؽ أبي أسامة ،بمثمو (5)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث: 
 كبلىما عف عكؼ بف أبي جميمة العبدم بو.       ،عف ىشيـ ،بمثمو
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كثير  ،: "ثقة(1)قاؿ ابف حجر ،ق( 90)ت  ،ريفىٍيع بف ًمٍيراف ،ركاة اإلسناد: أبك العالية الًريىاحي
كلـ يتكممكا في سماعو مف ابف  ،كعمي ،تكممكا في سماعو مف عمر قاؿ الباحث: .اإلرساؿ"
 .  (2)عباس

: "ثقة (3)قاؿ ابف حجر ،أك الرياحي أبك جيمة البصرم ،زياد بف الحصيف ابف قيس الحنظمي
 مف أبي العالية.   (4)قاؿ الباحث: قد أثبت سماعو البخارم ،يرسؿ"

 ركاتو ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 
ًمػيٍّ ٍبػًف أى عف (: 260) رقـ حديث ػٍف عى ٍبػد المَّػًو ٍبػفي أىبًػي رىاًفػعو عى قىػؼى : قىػاؿى  :بًػي طىاًلػبو قىػاؿى عى  رىسيػكؿي  كى
مَّى- المَّوً  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى فىةى، -كى ، كىىيكى  عىرىفىةي، ىىًذهً : »فىقىاؿى  ًبعىرى ٍكًقػؼه  كيمُّيىػا كىعىرىفىػةي  اٍلمىٍكًقؼي َـّ  ،«مى  ثيػ

بىتً  ًحيفى  أىفىاضى  ، غىرى ، ٍبفى  أيسىامىةى  كىأىٍردىؼى  الشٍَّمسي ٍيدو عىؿى  زى مىى ًبيىًدهً  ييًشيري  كىجى  يىٍضًربيكفى  كىالنَّاسي  ًىٍيئىًتًو، عى
، يىًميننا ًشمىاالن ، يىٍمتىًفتي  كى ـٍ يىقيكؿي  ًإلىٍيًي ـي  النَّػاسي  أىيُّيىػا يىػا: »كى مىػٍيكي َـّ  ،«السَّػًكينىةى  عى ٍمعنػا أىتىػى ثيػ ػمَّى جى ـي  فىصى  ًبًيػ

تىٍيفً  ًميعنا، الصَّبلى قىؼى  قيزىحى  أىتىى أىٍصبىحى  فىمىمَّا جى مىٍيًو، فىكى قىػاؿى  عى ، كىىيػكى  قيزىحي  ىىذىا: »كى ٍكًقػؼي ٍمػعه  المى جى  كيمُّيىػا كى
تَّػى أىفىاضى  ثيَـّ  ،«مىٍكًقؼه  ، كىاًدم ًإلىػى اٍنتىيىػى حى سٍّػرو بَّػتٍ  نىاقىتىػوي، فىقىػرىعى  ميحى تَّػى فىخى ػاكىزى  حى ، الػكىاًدمى  جى قىػؼى  فىكى
ٍمػرىةى  أىتىى ثيَـّ  الفىٍضؿى  كىأىٍردىؼى  َـّ  مىاىىػا،فىرى  الجى ، أىتىػى ثيػ ػرى ٍنحى ػري  ىىػذىا: »فىقىػاؿى  المى ٍنحى ًمننػى المى ػره  كيمُّيىػا كى ٍنحى  ،«مى

اًريىػػةه  كىاٍسػػتىٍفتىٍتوي  ػػابَّةه  جى ، ًمػػفٍ  شى ػػٍثعىـو ػػٍيخه  أىبًػػي ًإفَّ : فىقىالىػػتٍ  خى ًبيػػره  شى كىتٍػػوي  قىػػدٍ  كى ػػةي  أىٍدرى ، ًفػػي المَّػػوً  فىًريضى ػػجٍّ  الحى
جَّ  أىفٍ  أىفىييٍجًزئي  ٍنوي  أىحي لىكىل: قىاؿى  ،«أىًبيؾً  عىفٍ  حيجّْي: »قىاؿى  ؟عى  رىسيػكؿى  يىػا: العىبَّػاسي  فىقىاؿى  الفىٍضًؿ، عينيؽى  كى
ـى  المَّػػًو، ٍيػػتى  ًلػػ نيػػؽى  لىكى ؟ اٍبػػفً  عي ػػؾى شىػػابَّةن  شىػػابِّا رىأىٍيػػتي : »قىػػاؿى  عىمٍّ ػػفً  فىمىػػـٍ  كى ػػا الشَّػػٍيطىافى  آمى مىٍيًيمى َـّ  ،«عى  أىتىػػاهي  ثيػػ
، ؿه ػرٍ  أىكٍ  اٍحًمػٍؽ،: »قىػاؿى  أىٍحًمػؽى، أىفٍ  قىٍبػؿى  أىفىٍضػتي  ًإنٍّػي المَّػًو، كؿى رىسيػ يىػا: فىقىػاؿى  رىجي ػرىجى  كىًلى  قىصّْ : قىػاؿى  ،«حى
ػاءى  ، كىجى ػري ، أىفٍ  قىٍبػؿى  ذىبىٍحػػتي  ًإنٍّػي المَّػًو، رىسيػكؿى  يىػػا: فىقىػاؿى  آخى ػػرىجى  كىًلى  اٍرـً : »قىػاؿى  أىٍرًمػيى َـّ : قىػاؿى  ،«حى  أىتىػػى ثيػ
، أىتىى ثيَـّ  ًبًو، فىطىاؼى  البىٍيتى  ـى ٍمزى ٍبدً  بىًني يىا: »فىقىاؿى  زى ـي  أىفٍ  لىٍكًلى  الميطًَّمًب، عى ٍنوي  النَّاسي  يىٍغًمبىكي  .«لىنىزىٍعتي  عى

كىاهي التٍّْرًمًذمُّ " :(5)قاؿ اإلماـ النككم ًحيحه رى ًمي  فىصى ًديثي عى  ". حى
ػدَّثىنىا :(6)الترمػذم : قاؿ اإلماـنص الحديث مَّػدي  حى ػدَّثىنىا: قىػاؿى  ارو بىشَّػ ٍبػفي  ميحى ػدى  أىبيػك حى بىٍيػًرم   أىٍحمى : قىػاؿى  الز 

دَّثىنىا ، حى ٍبدً  عىفٍ  سيٍفيىافي اًرثً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى يَّاشً  ٍبفً  الحى ًبيعىةى، أىًبي ٍبفً  عى ٍيدً  عىفٍ  رى ، ٍبفً  زى ًميا  أىًبيًو، عىفٍ  عى
، أىًبي ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ  ًميٍّ  عىفٍ  رىاًفعو  بمثمو.  طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  عى
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مػػف طريػػؽ  ،بمثمػػو (2)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،مختصػػران (1)أبػػك داكد فػػي سػػننو أخرجػػوتخػػريج الحػػديث: 
مػػف طريػػؽ المغيػػرة بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف  ،بمثمػػو ،(3)كأحمػػد فػػي مسػػنده ،عػػف الثػػكرم ،يحيػػي بػػف آدـ

  مغيرة(عف عبد الرحمف بف الحارث بو.       ،كبلىما)الثكرم ،الحارث
كحديثػػو  ،لكنػػو ضػػعيؼ ،: ال يتػػرؾ حديثػػو(4)عبػػد الػػرحمف بػػف الحػػارث المخزكمػػياإلسػػناد:  ركاة

 يرتقي في المتابعات.
ق(: قػاؿ  203)ت ،الكػكفي الزبيػرم أحمػد أبػك ،اَلسػدم عمػر بػف الزبيػر بػف الل عبػد بػف محمد

ىػػذا قػػد تكبػػع عمػػى  قػػاؿ الباحػػث: ،الثػػكرم" حػػديث فػػي يخطػػئ قػػد أنػػو إال ثبػػت : "ثقػػة(5)ابػػف حجػػر
 الحديث مف يحيي بف آدـ بمثمو فزاؿ الخطأ. 

كعميػو مػدار  ،ضعيؼ؛ لضعؼ عبد الرحمف بف الحارث المخزكمػي إسناد الحديث درجة الحديث:
 . (6)كلو شاىد مف حديث جابر أخرجو مسمـ في صحيحو ،اإلسناد
ػاًزبو إفَّ النَّبًػيَّ (: 261) رقـ حديث كىل اٍلبىرىاًء ٍبػًف عى ػمَّ -رى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  ًفػي ئي زً ٍجػيي  ًلى :"قىػاؿى  -ـى صى

اًحيّْ  ريىىا، بىيّْفه  اٍلعىٍكرىاءي  :اٍَلىضى ةي  عىكى يىا، البىيّْفه  كىاٍلمىًريضى اءي  مىرىضي  ًلى  الًَّتي كىاٍلكىًسيرةي  ظىٍمعييىا، بىيّْفه  كىاٍلعىٍرجى
ًديثي : "(7)". قاؿ اإلماـ النككمتىٍنقىى ًحيحه  اٍلبىرىاءً  حى كىاهي  صى د أىبيك رى ػوٍ  كىاٍبػفي  كىالنَّسىاًئيُّ  التٍّْرًمًذمُّ كى  دىاكي  مىاجى

ٍيريىيـٍ  سىنىةو  ًبأىسىاًنيدى  كىغى : ٍبفي  أىٍحمىدي  قىاؿى  حى ٍنبىؿو ػًديثو  ًمػفٍ  أىٍحسىػنىوي  مىا حى قىػاؿى  حى : كى ػًديثه  التٍّْرًمػًذمُّ سىػفه  حى  حى
ًحيحه   ".  صى

ػدَّثىنىا :(8)أبك داكد : قاؿ اإلماـنص الحديث ٍفػصي  حى ػرى  ٍبػفي  حى ، عيمى ػدَّثىنىا النًَّمػًرم  ػفٍ  شيػٍعبىةي، حى ػمىٍيمىافى  عى  سي
ٍبدً  ٍبفً  ػفٍ  الرٍَّحمىًف، عى بىٍيػدً  عى ، ٍبػفً  عي كزى ػاًزبو  ٍبػفى  اٍلبىػرىاءى  سىػأىٍلتي : قىػاؿى  فىٍيػري ػا عى ػكزي  الى  مى ػاًحيٍّ  ًفػي يىجي . اأٍلىضى
ـى : فىقىاؿى  مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  ًفينىا قىا مىٍيػوً  اهللي  صى ػمَّـى  عى سى ػاًبًعيكى  -كى ػري  أىصى ػاًبًعًو، ًمػفٍ  أىٍقصى ػري  كىأىنىػاًمًمي أىصى  أىٍقصى
كزي  ًلى  أىٍربىعه : " فىقىػاؿى  أىنىاًمًموً  ًمفٍ  اًحيّْ  ًفي تىجي ريىىػا، بىػيّْفه  اٍلعىػٍكرىاءي : - فىقىػاؿى  - اٍَلىضى ػةي  عىكى  بىػيّْفه  كىاٍلمىًريضى

يىا، اءي  مىرىضي كىاٍلكىًسيري  ، (9)ظىٍمعييىا بىيّْفه  كىاٍلعىٍرجى
 ًفي يىكيكفى  أىفٍ  أىٍكرىهي  فىًإنٍّي: قيٍمتي : قىاؿى ". تىٍنقىى ًلى  الًَّتي (10)
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 .544/525/ 1( المصدر السابؽ: (3
 (. 176: )( حديث رقـ(4
 .487( تقريب التيذيب: (5
 .881/1213/ 2( صحيح مسمـ: (6
 .399/ 8( المجمكع شرح الميذب: (7
 .97/2802/ 3سنف أبي داكد: ( (8
 (.158/ 3( الظىٍمع: العرج. )النياية: (9

 (.172/ 4ير: المنكسرة الرجؿ التي ال تقدر عمى المشي. )النياية: سً ( الكى (10
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ا: »قىاؿى . نىٍقصه  السٍّفٍّ  رٍّْموي  كىًلى  فىدىٍعوي  كىرًٍىتى  مى مىى تيحى دو  عى  . «أىحى
كالنسػائي فػي  ،مف طريؽ يزيد بف أبي حبيب ،بمثمو ،(1)الترمذم في سننوأخرجو تخريج الحديث: 

ثبلثػػتيـ عػػف سػػميماف بػػف عبػػد  ،كالميػػث بػػف سػػعد ،مػػف طريػػؽ عمػػرك بػػف الحػػارث ،بنحػػكه ،(2)سػػننو
 الرحمف الدمشقي بو. 

 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.  إسناد الحديث درجة الحديث:
ـٍ قىػػاليكا(: 262) رقـ حديث اًئشىػػةى أىنَّييػػ ػػًديث عى اًىًميَّػػًة :"حى ٍيػػدو ًباٍلجى يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو إفَّ قكمنػػا حػػديث عى

كا فىنىٍأكيؿي ًمٍنيىػا فىقىػاؿى رىسيػكؿي المَّػًو يىٍأتيكفى ًبميٍحمىافو ًلى  ـٍ يىٍذكيري ـٍ لى مىٍيًو أى ـى المًَّو عى كا اٍس ػمَّى - نىٍدًرم أىذىكىري صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى كيميكا -المَّوي عى ػًحيًحًو : "(3)قاؿ اإلماـ النككم ".سىمُّكا كى ػاًرمُّ ًفػي صى كىاهي اٍلبيخى ًحيحه رى ًديثه صى حى

كىاهي أىبيك دى  رى ػوٍ كى د كىالنَّسىػاًئيُّ كىاٍبػفي مىاجى مىػى  اكي ػٍو عى ةو كيمّْيىػا فىًإٍسػنىادي النَّسىػاًئٌي كىاٍبػًف مىاجى ػًحيحى ًبأىسىػاًنيدى صى
اًرمّْ  مىى شىٍرًط اٍلبيخى د عى ٍسنىادي أىًبي دىاكي ميٍسًمـو كىاً  اًرمّْ كى  ". شىٍرًط اٍلبيخى

دَّثىنىا ميكسىى :(4): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا  حى مَّاده، ح كحى دَّثىنىا حى ، حى اًعيؿى ٍبفي ًإٍسمى
اًضره  ميحى ، كى يَّافى مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي ميكسىى، حى ، ح كحى ، عىٍف مىاًلؾو ٍعنىى-اٍلقىٍعنىًبي  ، -اٍلمى

ـٍ يىٍذكي -عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى،  لى ـٍ قىاليكا: كى اًئشىةى أىنَّيي ، عىٍف عى اًلؾو مى ، كى مَّادو رىا عىٍف حى
اًىًميَّةً  ٍيدو ًباٍلجى ًديثيك عى مىٍييىا ،يىٍأتيكفى ًبميٍحمىافو  ،يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ قىٍكمنا حى ـى المًَّو عى كا اٍس ـٍ  ،الى نىٍدًرم أىذىكىري ـٍ لى أى

كا، أىفىنىٍأكيؿي ًمٍنيىا؟ فىقىاؿى  مَّـى -رىسيكؿي المًَّو يىٍذكيري سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كيميكا ،سىمُّكا المَّوى : "-صى  ".   كى
 ،ماكً فى مف طريؽ محمد عبد الرحمف الط   ،بمثمو (5)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 

 عف ىشاـ بف عركة بو.   
رّْع الككفياضً حى مي  ركاة اإلسناد: : "كاف ثقة (6)دقاؿ ابف سع :ق( 206)ت  ،ر بف الميكى

: (8)كقاؿ ابف قانع ،: "صدكؽ"(7)كقاؿ أبك زرعة ،ثـ حدث بعد ذلؾ" ،ا بالحديثا ممتنعن صدكقن 
قىاؿ النَّسىائي(9)كقاؿ مسممة ،ثقة""   كذكره ،: "ليس بو بأس"(10): "ثقة مشيكر"، كى

                                                

 .85/1497/ 4( سنف الترمذم: (1
 .215/4371/ 7( سنف النسائي: (2
 . 411/ 8( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 104/2829/ 3( سنف أبي داكد: (4
 . 3/54/2057صحيح البخارم: ( (5
 . 367/ 6الطبقات الكبرل: ( (6
 .437/ 8الجرح كالتعديؿ: ( (7
 .90/ 11إكماؿ تيذيب الكماؿ: ( (8
 المصدر السابؽ نفسو.( (9

 . 261/ 27الكماؿ: تيذيب ( (10
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كغيره  ،مة: "ركل عىًف األىٍعمىش أحاديث صالحة مستقي(2)ابف عدم كقاؿ ،في الثقات (1)ابف حباف
ًديثنا ميٍنكىرنا فىأىٍذكيريهي  ،ًإذىا ركل عف غيره كذلؾ ٍنوي ثقة" ،كلـ أر ًفي ركاياتو حى كىل عى كقاؿ  ،ًإذىا رى

 ،: "صدكؽ لو أكىاـ"(5)قاؿ ابف حجر ،: "مستقيـ الحديث"(4)كقاؿ مرةن  ،: "صدكؽ مغفؿ"(3)الذىبي
كقاؿ أبك  ،ا" جدن يث، كاف مغفبلن صحاب الحدأحاديث، لـ يكف مف أ : "سمعت منو(6)كقاؿ أحمد

دَّاد: ال ييحسفي أف (8)كقاؿ أىبىك داكد ،: "ليس بالمتيف، يكتب حديثو"(7)حاتـ : "قىاؿى أبك سىعيد الحى
مىى الخطأ ًفي كتابو، فىإىذىا بمب ذىًلؾى المكضع أخطأ" ،يصدؽ، فكيؼ يحسف أف يىٍكذب  .كينَّا نكقفو عى

 صدكؽ فيو غفمة.   :عر بف الميكىرٍّ اضً حى مي قاؿ الباحث: 
: "ثقة كثير (9)قاؿ ابف سعد ،ق( 190)ت  ،أبك خالد األحمر الككفي ،سميماف بف حياف اَلزدم

 ،: "ثقة"(13)كالعجمي ،(12)كمحمد بف يزيد الرفاعي ،(11)كابف المديني ،(10)كقاؿ ابف معيف ،"الحديث
اؽ ٍبف راىكيو ،زاد الرفاعي المأمكف عىف أبي خالد، فقاؿ: كأىبيك خالد  ا: "سألت ككيعن (14)كقاؿ ًإٍسحى
كقاؿ  ،: "ثقة مشيكر"(16)كقاؿ مرةن  ،: "صدكؽ إماـ"(15)كقاؿ الذىبي ،ممف يسأؿ عنو؟"

: "ليس ممف يمـز  (19)كقاؿ مرةن  ،: "ككفي ثقة"(18)كقاؿ البزار ،: "ثقة كليس يثب"(17)العقيمي

                                                

 . 513/ 7ثقات ابف حباف: ( (1
 .194/ 8الكامؿ في الضعفاء: ( (2
 . 243/ 2الكاشؼ: ( (3
 . 337ديكاف الضعفاء: ( (4
 . 521( تقريب التيذيب: (5
 .437/ 8الجرح كالتعديؿ: ( (6
 المصدر السابؽ نفسو.( (7
 .153سؤاالت اآلجرم ألبي داكد: ( (8
 . 363 /6الطبقات الكبرل: ( (9

 .129ركاية الدارمي:  -( تاريخ ابف معيف (10
 . 107/ 4الجرح كالتعديؿ: ( (11
 المصدر السابؽ نفسو.( (12
 .427/ 1الثقات لمعجمي ط الدار: ( (13
 . 396/ 11تيذيب الكماؿ: ( (14
 . 458/ 1الكاشؼ: ( (15
 . 278/ 1المغني في الضعفاء: ( (16
 . 124/ 2الضعفاء الكبير لمعقيمي: ( (17
 .163/ 11( مسند البزار: (18
 . 50/ 6إكماؿ تيذيب الكماؿ: ( (19
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 ،عف األعمش ،قد ركل أحاديث كأنو ،اأنو لـ يكف حافظن  ،التفاؽ أىؿ العمـ بالنقؿ ؛بزيادتو حجة
: "ليس بو (3)كقاؿ النَّسىائي ،: "صدكؽ"(2)كابف خراش ،(1)كقاؿ أبك حاتـ ،لـ يتابع عمييا" ،كغيره
 ،ككاف ثبتان" ،: "مف متقنى أىؿ الككفة(5)كقاؿ في المشاىير ،في الثقات (4)كذكره ابف حباف ،بأس"

كقاؿ ابف  ،": "صدكؽ ليس بحجة(7)مرةن كقاؿ ابف معيف  ،يخطىء" ،: "صدكؽ(6)قاؿ ابف حجرك 
 ،مما فيو كبلـ كيحتاج فيو إلى بياف ،ما أعمـ لو غير ما ذكرت ،: "لو أحاديث صالحة(8)عدم
نما أي   ،صدكؽ :كيخطىء، كىىك في األصؿ كما قاؿ اٍبف مىًعيف ،فيغمط ؛ىذا مف سكء حفظو ىى تً كا 

لـ يضعفو إال ابف معيف في بعض ثقة  :سميماف بف حياف األزدم قاؿ الباحث: .كليس بحجة"
كما  ،فالراجح ما كافؽ فيو الجماعة ،كليس عف تبلميذه المشيكريف ،أقكالو مف الكامؿ البف عدم

 كرد في كتبو.    
بف  قاؿ مسممة :ق( 253)ت  ،أبك يعقكب الككفي ،يكسؼ بف مكسى بف راشد القطاف

 ،: "ال بأس بو"(12)كقاؿ النسائي ،ؽ": "صدك (11)كقاؿ أبك حاتـ ،: "ثقة"(10)كالذىبي ،(9)القاسـ
قاؿ أبك سعيد: "رأيت يحيى بف معيف كتب ك  ،: "صدكؽ، اكتب عنو"(13)ابف معيف عنو فقاؿئؿ كس

كأنكر عميو  ،: "صدكؽ"(15)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (14)كذكره ابف حباف ،ككتبنا" ،عف يكسؼ
أحمد بف  ،مى ركايتو ىكذا: "كىذا الحديث قد تابع يكسؼ ع(16)فقاؿ الخطيب ،اأحمد حديثن 

كقد كصؼ غير كاحد مف األئمة يكسؼ بف مكسى  ...فسقطت العيدة فيو عف يكسؼ ...حاـز
                                                

 . 107/ 4الجرح كالتعديؿ: ( (1
 . 28/ 10تاريخ بغداد: ( (2
 . 396/ 11تيذيب الكماؿ: ( (3
 . 395/ 6ثقات ابف حباف: ( (4
 .270مشاىير عمماء األمصار: ( (5
 . 250تقريب التيذيب: ( (6
 . 278/ 4الكامؿ في الضعفاء: ( (7
 المصدر السابؽ نفسو. ( (8
 . 425/ 11تيذيب التيذيب: ( (9

 . 12/221سير أعبلـ النببلء: ( (10
 . 231/ 9الجرح كالتعديؿ: ( (11
 . 104تسمية الشيكخ: ( (12
 . 445/ 16تاريخ بغداد:( (13
 . 282/ 9ثقات ابف حباف: ( (14
 . 612تقريب التيذيب: ( (15
 . 445/ 16تاريخ بغداد:( (16
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يكسؼ بف مكسى القطاف ثقة كتب عنو  قاؿ الباحث: .بالثقة، كاحتج بو البخارم في صحيحو"
 كالحديث الذم أنكره عميو أحمد لـ يكف مف قبمو.     ،ابف معيف

كبالمتابعة يرتقي إلى  ،د الحديث حسف لذاتو محاضر بف مكرع صدكؽ ييـإسنادرجة الحديث: 
 الصحيح لغيره. 

ٍف النًَّبيٍّ (: 263) رقـ حديث ٍيرىةى عى ٍف أىًبي ىيرى مَّـى -عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًلى يىًحؿُّ ًًلٍمرىأىةو تيػٍؤًمفي ):قىاؿى  -صى
ػةو  ًباىلمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر أىٍف تيسىاًفرى مىًسػيرىةى يىػٍكـو  ٍرمى لىٍيمىػةو لىػٍيسى مىعىيىػا حي كىاهي : "(1)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ،(كى رى

ةو  ػًحيحى ًفي ًركىايىػًة صى ًفي ًركىايىةو لىوي لىٍيمىةن كى ًفي ًركىايىةو ًلميٍسًمـو مىًسيرىةى يىٍكـو كى ـه كى ميٍسًم اًرمُّ كى ًفػي سيػنىًف اٍلبيخى
جّْ  مىى حى ًقيىاسنا عى (كى د)مىًسيرىةى بىًريدو نىٍحًكًىمىا أىًبي دىاكي يىارىًة كى ارىًة كىالزّْ سىفىًر التّْجى   ."التَّطىكًُّع كى

ػػدَّثىنىا :(2)أبػػك داكد : قػػاؿ اإلمػػاـنػػص الحػػديث ػػفٍ  ميكسىػػى، ٍبػػفي  ييكسيػػؼي  حى ، عى ًريػػرو ػػفٍ  جى ، عى ػػفٍ  سيػػيىٍيؿو  عى
ػػًعيدً  ، أىبًػػي ٍبػػفً  سى ػػًعيدو ػػفٍ  سى ٍيػػرىةى، أىبًػػي عى ػػمَّ - المَّػػوً  رىسيػػكؿي  قىػػاؿى : قىػػاؿى  ىيرى مىٍيػػوً  اهللي  ىصى ػػمَّـى  عى سى  يىًحػػؿُّ  ًلى : »-كى
مىعىيىا ًإًلَّ  ،(3)بريد مىًسيرىةى  تيسىاًفري  ميٍسًممىةو  ًًلٍمرىأىةو  ؿه  كى ٍرمىةو  ذيك رىجي   .«ًمٍنيىا حي

 (5)كمسػمـ فػي صػحيحو ،مف طريؽ ابف أبي ذئػب (4)البخارم في صحيحو أخرجوتخريج الحديث: 
عػف أبػي  ،عػف أبيػو ،كبلىما عف سعيد بف أبي سػعيد ،يمة"بمفظ "يـك كل ،مف طريؽ الميث بف سعد

 ىريرة بو.
 (7)كمالػػؾ فػػي المكطػػأ ،مػػف طريػػؽ ابػػف أبػػي ذئػػب ،(6)كأخرجػػو ابػػف ماجػػو فػػي سػػننو 

 عف أبي ىريرة بو. ،مف طريؽ سعيد مالؾ( ،)ابف أبي ذئب كبلىما ،"دكف لفظ "بريدان 
بػػػػف عبػػػػػد اهلل  كخالػػػػػد ،مػػػػف طريػػػػػؽ الثػػػػكرم (8)كأخرجػػػػو ابػػػػف خزيمػػػػػة فػػػػي صػػػػػحيحو 
ثبلثػػتيـ كفيػػو لفػػظ  ،مػػف طريػػؽ حمػػاد بػػف سػػممة (9)كالطحػػاكم فػػي مشػػكؿ اآلثػػار ،الكاسػػطي

                                                

 .344/ 8رح الميذب: ( المجمكع ش(1
 . 140/1725/ 2: سنف أبي داكد( (2
، )انظر: الفائؽ في غريب الحديث:  ع( البريد: نك (3 مف المقاييس، كىك مسيرة أربعة فراسخ، أم مسيرة نصؼ يـك
  (.103/ 9، شرح النككم عمى مسمـ: 344/ 3

 . 43/1088/ 2( صحيح البخارم: (4
 .977/1339/ 2( صحيح مسمـ: (5
 .968/2899/ 2ابف ماجو:  ( سنف(6
 .979/37/ 2( مكطأ مالؾ: (7
 .135/2526/ 4( صحيح ابف خزيمة: (8
 .112/3497/ 2( شرح معاني اآلثار: (9
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 ،بمفػػظ البريػػد ،مػػف طريػػؽ ابػػف عجػػبلف(1)كالطحػػاكم فػػي مشػػكؿ اآلثػػار ،عػػف سػػييؿ ،البريػػد
 عف أبي ىريرة بو.      ،ابف عجبلف(عف سعيد ،كبلىما)سييؿ

 ،عػػف أبيػػو ،أف الحػػديث ركاه سػػعيد مػػرةن يتبػػيف لنػػا  التخػػريج مػػف خػػبلؿ قػػاؿ الباحػػث: 
كقػػاؿ  ،(2)ثػػـ جعميػػا كميػػا عػػف أبيػػو ،كقػػد سػػمع منيمػػا جميعػػان  ،كمػػرةن عػػف أبػػي ىريػػرة مباشػػرةن 

 ىريرة، أبي عف أبيو، مف كسمعو ىريرة، أبي عف المقبرم، سعيد الخبر ىذا : "سمع(3)ابف حباف
 الركايات كاهلل أعمـ.   ذم تدؿ عميوالذم يرجحو الباحث كال كىذا ىك ،محفكظاف" جميعا فالطريقاف

 .(4)ثقة ،القطاف راشد بف مكسى بف يكسؼركاة اإلسناد: 
كلفظػة "بريػدنا" ىػي زيػادة ركاىػا يكسػؼ  ،ركاتػو ثقػات ،صػحيح لذاتػو إسػناد الحػديث درجة الحديث:

 كقػػد تكبػػع عمييػػا مػػف ،كزيػػادة الثقػػة مقبكلػػة إذا لػػـ يكػػف فييػػا مخالفػػة ،بػػف مكسػػى القطػػاف كىػػك ثقػػة
ذا كانػػت الزيػػادة ،الثقػػات كمػػا فػػي التخػػريج آنفػػان  مػػف سػػييؿ فقػػد أخػػرج لػػو الطحػػاكم متابعػػة بمفػػظ  ،كا 

الراجح فيػػػو أنػػػو يحمػػػؿ عمػػػى تعػػػدد فػػػكأمػػػا تبػػػايف عػػػدد األيػػػاـ أك الميػػػالي  ،مػػػف ابػػػف عجػػػبلف ،البريػػػد
أك  ،كال يعتبػػر مخالفػػة ،كتعػػدد المػػكاطف ، -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-كاألجكبػػة عمييػػا منػػو  ،األسػػئمة

 فإنػػو اخػػتبلؼ، كال تبػػايف الركايػػات ىػػذه فػػي عػػف المنػػذرم: "لػػيس(5)قػػاؿ الزيمعػػي ،شػػذكذ مػػف الػػركاة
 كمػو ذلػؾ يكػكف أف كيحتمػؿ األسػئمة، بحسػب مختمفة، مكاطف في قاليا -السبلـ عميو- أنو يحتمؿ
 أكؿ لػػػثبلثكا كأقمػػػو، الكثيػػػر أكؿ كاالثنػػػاف كأقمػػػو، العػػػدد أكؿ الكاحػػػد كاليػػػكـ األعػػػداد، ألقػػػؿ تمثػػػيبل
، غيػر مػع السػفر فيػو ليػا يحػؿ ال الػزمف قمػة في ىذا مثؿ أف أشار فكأنو الجمع،  بمػا فكيػؼ محػـر
 زاد".  
اًلؾه عىٍف عمػارة بػف عبػد اهلل بػف (: 264) رقـ حديث أىفَّ  ،ف عطػاء ابػف يىسىػارو أىٍخبىػرىهي إ :يادصػقىاؿى مى

اًرمَّ  ي بً : "أىٍخبىرىهي قىاؿى  ،أىبىا أىي كبى اأٍلىٍنصى حّْ ػٍف أىٍىػًؿ بىٍيًتػًو كينَّا نيضى ٍنػوي كىعى ػؿي عى يىا الرَّجي الشَّاًة اٍلكىاًحدىًة يىػٍذبىحي
ػارىٍت ميبىاىىػاةن  ػًحيحي أىفَّ : "(6)قػاؿ اإلمػاـ النػككم ".ثيَـّ تىبىاىىى النَّػاسي بىٍعػدي فىصى ػًحيحه كىالصَّ ػًديثه صى ىىػذىا حى

قىػٍد سىػبى  ًديثه مىٍرفيػكعه كى يغىةى تىٍقتىًضي أىنَّوي حى مىػى ىىًذًه الصٍّ قىػٍد اتَّفىقيػكا عى ػًة ىىػذىا الشَّػٍرًح كى يىا ًفػي ميقىدَّمى ػاحي ؽى إيضى
. اؿي يَّاًد الًَّذم ًقيؿى إنَّوي الدَّجَّ  تىٍكًثيًؽ ىؤالء الركاة كعبد المًَّو كىاًلدي عيمىارىةى ىىذىا قىاليكا ىيكى اٍبفي الصَّ

                                                

 .112/3496/ 2( شرح معاني اآلثار: (1
 .184( جامع التحصيؿ: (2
 .438/ 6صحيح ابف حباف: ( (3
 (: 262حديث رقـ ) انظر ( (4
 .11/ 3( نصب الراية: (5
 .384/ 8( المجمكع شرح الميذب: (6
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، ٍبفً  عيمىارىةى  عىفٍ  :(1)مالؾ : قاؿ اإلماـنص الحديث يَّادو ، ٍبػفى  عىطىػاءى  أىفَّ  صى  أىي ػكبى  أىبىػا أىفَّ  أىٍخبىػرىهي  يىسىػارو
ػاًرمَّ  ي (2)كينَّػػا": قىػاؿى  أىٍخبىػػرىهي  اأٍلىٍنصى ػػحّْ يىا اٍلكىاًحػػدىةً  ًبالشَّػػاةً  نيضى ػػؿي  يىػٍذبىحي ٍنػػوي، الرَّجي ػػفٍ  عى َـّ  بىٍيًتػػًو، أىٍىػػؿً  كىعى  ثيػػ

ارىتٍ  بىٍعدي  النَّاسي  تىبىاىىى  ".ميبىاىىاةن  فىصى
بمفػظ "عمػى (4)كابػف ماجػو فػي سػننو ،(3)الترمػذم فػي سػننو أخرجػوديث: تخريج الحػ

عػػف  ،مػػف طريػػؽ الضػػحاؾ بػػف عثمػػاف ،"-صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ-عيػػد رسػػكؿ اهلل 
 عمارة بف صياد بو. 

 صحيح لذاتو ركاتو ثقات.   إسناد الحديث درجة الحديث:
سيػكؿي المَّػًو (: 265) رقـ حديث بَّػاسو قىػاؿى رى مى -عػف اٍبػًف عى ػمَّى المَّػوي عى ػمَّـى صى سى  ": -ٍيػًو كى

ػًديثي اٍبػًف " :(5)قػاؿ اإلمػاـ النػككم". الظٍُّيري يىٍكـى التٍَّرًكيىًة كىاٍلفىٍجػري يىػٍكـى عىرىفىػةى ًبًمننػى حى
د كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  عىبَّاسو صى ًحيحو عى    ".ًبًإٍسنىادو صى

دَّثىنىا زي : (6): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى ٍربو دَّثىنىا اأٍلىٍحكىصي ٍبفي ىىٍيري ٍبفي حى حى
ٍف  ، عى كىـً ًف اٍلحى مىٍيمىافى اأٍلىٍعمىًش، عى ٍف سي ٍيؽو، عى زى دَّثىنىا عىمَّاري ٍبفي ري ، حى بٍّى  كَّابو الضَّ جى

، بَّاسو بمثمو.  ًمٍقسىـو ًف اٍبًف عى  عى
أبي مف طريؽ عطاء بف  ،بنحكه (7)أخرجو الترمذم في سننوتخريج الحديث: 

مف طريؽ  ،مختصران  (8)كأحمد في مسنده ،كمف طريؽ ًمٍقسىـً ٍبًف بيٍجرىةى  ،رباح
 عف ابف عباس.    ثبلثتيـ كابف جبير ،مقسـ

 ،ق( 101)ت  ،أبك القاسـ مكلى ابف عباسركاة اإلسناد: ًمٍقسىـً ٍبًف بيٍجرىةى 
 . (9)حسف الحديث ،صدكؽ

                                                

 .486/10/ 2( مكطأ مالؾ: (1
قكلو "كنا" بصيغة الماضي إشارة إلى أنو في زماف مضى، كالزماف الػذم سػبؽ زمػاف أبػي أيػكب  قاؿ الباحث:( (2

كػبلـ أبػي أيػكب األنصػارم لػو حكػـ الرفػع،  فيػذا الحػديث مػف -صػمى اهلل عميػو كسػمـ-األنصارم ىػك زمػاف النبػي 
 كما في التخريج.  -صمى اهلل عميو كسمـ-كقد أخرجو ابف ماجو بمفظ صرح فيو أبك أيكب أنو عمى عيد النبي 

 .91/1505/ 4( سنف الترمذم: (3
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 . 8/79( المجمكع شرح الميذب: (5
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: (1)قاؿ ابف حجر ،ق( 113)ت  ،الككفيأبك محمد الكندم  ،ةبى يٍ تى الحكـ بف عي 
  يك قميؿ التدليس.   ف ،(2)كذكره في المرتبة الثانية ،"ثقة ثبت فقيو إال أنو ربما دلس"
الثانية فيك قميؿ مدلس مف  ،ثقة: (3)األعمش ،سميماف بف ميراف اَلسدم

 التدليس.    
ٍيؽو الضبي زى د قاؿ أبك أحم ،ق( 159)ت  ،أبك األحكص الككفي ،عمار بف ري

كابف  ،(5)كقاؿ ابف معيف ،: "لك اختمفت إليو لكفاؾ أىؿ الدنيا"(4)الزبيرم
"كاف مف األكياس  :(9)كقاؿ أحمد ،: "ثقة"(8)كالذىبي ،(7)كأبك زرعة ،(6)المديني
كذكره  ،: "ليس بو بأس جيد الحديث"(11)كقاؿ البزار ،: "ال بأس بو"(10)كقاؿ أبك حاتـ ،األثبات"
 ،عمار بف رزيؽ ثقة قاؿ الباحث: ،: "ال بأس بو"(13)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (12)ابف حباف

 كلـ يرد فيو جرح كاهلل أعمـ.  ،كثقو جمع مف األئمة
كَّاب الضبي كيعقكب  ،قاؿ ابف أبي خيثمة :ق( 211)ت  ،أبك الجكاب الككفي ،اَلحكص بف جى

كقاؿ  ،لؾ القكم"كقاؿ مرةن: "ليس بذا ،: "ثقة"(14)كعباس الدكرم عف ابف معيف ،بف شيبة
كذكره ابف  ،: "صدكؽ"(17)كقاؿ أبكحاتـ ،: "ثقة مشيكر"(16)كقاؿ مرةن   ،: "صدكؽ"(15)الذىبي

                                                

 .175( تقريب التيذيب: (1
  .30( طبقات المدلسيف: (2
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قاؿ  .: "صدكؽ ربما كىـ"(2)كقاؿ ابف حجر ،كربما كىـ" ،في الثقات كقاؿ: "كاف متقنان  (1)حباف
كعبارتو  ،مف الكىـسكل ما قالو ابف حباف  ،حرى جٍ ـ يي ل ،ربما كىـ ،األحكص بف جكاب ثقة الباحث:

كأما قكؿ ابف  ،ىك مف رجاؿ مسمـ في صحيحوك  ،كال يسمـ كبير الركاة مف مثؿ ىذا ،غير جازمة
؛ ألنو "ليس بذالؾ القكم" فقد ركم عنو التكثيؽ مف ثبلثة ركاة عنو فالراجح عنو التكثيؽ :معيف

 كاهلل أعمـ.    ،(3)عيفعند تعارض أقكاؿ ابف م ،كىي مقدمة عمى غيرىا ،مف ركاية العباس الدكرم
كعميو  ،(4)كمقسـ صدكؽ حديثو حسف ،إسناد الحديث حسف لذاتو ركاتو ثقاتدرجة الحديث: 

 بما فييـ مقسـ.  ،كقد صحح النككم الحديث ألف ركاتو ثقات عنده ،مدار اإلسناد
  

                                                

 . 6/89ثقات ابف حباف: ( (1
 . 96تقريب التيذيب: ( (2
 . 63عبد المطيؼ: ( ضكابط الجرح كالتعديؿ، لعبد العزيز ال(3
 (: 275يث رقـ )حد انظر: ( (4
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 : ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده عمى شرط الثالثالمبحث 
 :ىما"البخارم كمسمـ أك أحد

 
ٍف أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيؿو (: 266) رقـ حديث : " ،عى مىى اٍلًجنىازىةً قىاؿى ًة عى الى أىٍف يىٍقرىأى ًفي  :السُّنَّةي ًفي الصَّ

افىتىةن  ثنا ،التٍَّكًبيرىًة اٍَليكلىى ًبأيْـّ اٍلقيٍرآًف ميخى ـي ًعٍندى اآٍلًخرىةً  ،ثيَـّ ييكىبّْر ثىالى : (1)قاؿ اإلماـ النككم ."كىالتٍَّسًمي
كى " ٍيفً رى ًحيحى مىى شىٍرًط الصَّ  ". اهي النَّسىاًئيُّ ًبًإٍسنىادو عى

ٍف أىًبي (2)قاؿ اإلماـ النسائي :نص الحديث ، عى ، عىٍف اٍبًف ًشيىابو دَّثىنىا المٍَّيثي : حى نىا قيتىٍيبىةي، قىاؿى : أىٍخبىرى
 أيمىامىةى بمثمو.           

، بزيادة قىكؿ (4)أبي شيبة في مصنفو ، كابف(3)أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو تخريج الحديث:
دٍّثي سىًعيدى ٍبفى اٍلميسىيًٍّب"، مف طريؽ معمر، كالحاكـ في مستدركو الز ٍىًرٌم: "سىًمٍعتي أىبىا أيمىامىةى، ييحى
(5) ،

ارً  كىافى ًمٍف كيبىرىاًء اأٍلىٍنصى ، كىأىٍبنىاًء ا ،بزيادة قىكؿ الز ٍىًرٌم في أبي أمامة: "كى ـٍ اًئًي مىمى لًَّذيفى شىًيديكا بىٍدرنا كىعي
مَّـى -مىعى رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًب رىسيكًؿ المًَّو  -صى اؿه ًمٍف أىٍصحى مىٍيًو -أىٍخبىرىهي ًرجى مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى مىى اٍلًجنىازىًة"، مف طريؽ يكنس بف يزيد األيمي، كبلىما  -كى ًة عى  -معمر، كيكنس–ًفي الصَّبلى
  ف شياب بو.عف اب

اختمؼ في  :ق( 100، أبك أمامة )ت يؼ اَلنصارمنً أسعد بف سيؿ بف حى  ركاة اإلسناد:
: (7)"، كقاؿ البخارمٌ -صمى اهلل عميو كسمـ–: "كاف ممف أدرؾ النبي (6)صحبتو، فقاؿ ابف شياب

كبار : "يعد في (8)كلـ يسمع منو"، كقاؿ ابف عبد البر -صٌمى المَّو عميو كسمـ-"أدرؾ النبٌي 
قبؿ كفاتو بعاميف،  -صمى اهلل عميو كسمـ-في حياة النبي  : "كلد(9)كقاؿ ابف األثير، التابعيف"

و، كسماه باسـ جده ألمو أسعد بف زرارة، ككناه كى نَّ حى فى  -صمى اهلل عميو كسمـ-كأتى بو أبكه النبي 
حديثان، كقاؿ  -كسمـصمى اهلل عميو -بكنيتو، كىك أحد األئمة العمماء، .... كلـ يرك عف النبي 
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قاؿ ابف  .وكى نَّ كبايعو، كبارؾ عميو، كحى  -صمى اهلل عميو كسمـ-ابف أبي داكد: صحب النبي 
-: "معدكد في الصحابة، لو رؤية، كلـ يسمع مف النبي (1)كاألكؿ أصح"، كقاؿ ابف حجر"األثير: 

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى أحاديث  -ٌمى المَّو عميو كسمـص-: "ركل عف النبٌي (2)"، كقاؿ أيضان -صى
كليس لو صحبة، كلكنو صرح  ،لو رؤية ،أبك أمامة مف كبار التابعيف قاؿ الباحث: .أرسميا"

، كما ذكر ذلؾ عنو الزىرم في -صمى اهلل عميو كسمـ–بسماع الحديث مف أصحاب رسكؿ اهلل 
 .  (3)ركاية الحاكـ، فالحديث مكصكؿ

 ركاة الصحيحيف.  ثقات، ركاتو ،لذاتوإسناد الحديث صحيح  درجة الحديث:
ٍبًد المَّوً (: 267) رقـ حديث ٍقبىرىةً  ،عف جابر بف عى : رىأىل نىاسه نىارنا ًفي اٍلمى فىًإذىا رىسيكًؿ  ،فىأىتىٍكىىا ،قىاؿى
مَّـى -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ذىا ىيكى يىقيكؿي  -صى "ًفي اٍلقىٍبًر كىاً  ـٍ اًحبىكي ذىا ىيكى  ،: "نىاًكليكًني صى ؿي الًَّذم كىاً  الرَّجي

ٍكتىوي ًبالذٍٍّكرً  اًرمّْ : "(4)قاؿ اإلماـ النككم .كىافى يىٍرفىعي صى مىى شىٍرًط اٍلبيخى د ًبًإٍسنىادو عى كىاهي أىبيك دىاكي رى
ميٍسًمـو   ".   كى

دَّثىنىا أىبيك ني (5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى اًتـً ٍبًف بىًزيعو مَّدي ٍبفي حى دَّثىنىا ميحى مًَّد : حى ، عىٍف ميحى عىٍيـو
ٍبًد المَّوً  اًبرى ٍبفى عى ٍبًد المًَّو، أىٍك سىًمٍعتي جى اًبري ٍبفي عى ًني جى ، أىٍخبىرى ٍمًرك ٍبًف ًدينىارو ، عىٍف عى  بمثمو.   ٍبًف ميٍسًمـو

ف، يٍ كى مف طريؽ أبي نعيـ ابف دي  ،بمثمو (6)أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير تخريج الحديث:
كلي، كبلىما )كأبك نعيـ، مي مف طريؽ إسحاؽ بف منصكر السَّ  ،فيو قصةك  (7)لمستدرؾكالحاكـ في ا

 السمكلي( عف محمد بف مسمـ الطائفي بو.   
: "لـ (9): "ثقة"، كقاؿ مرةن (8)قاؿ ابف معيف :ق( 190، )ت ركاة اإلسناد: محمد بف مسمـ الطائفي

كىافى ًإذا حدث مف ًكتىابو فىمىٍيسى ًبًو  ئ،أىنَّوي يخطكى  :يىقيكؿ ،يكف ًبًو بىٍأس... كىافى ًإذا حدث مف حفظو كى
ميحمد (10)بىٍأس"، زاد في الكامؿ البف عدم : "كابف عييىينة أثبت ًمٍنوي ًفي عىٍمرك بف دينار كأكثؽ، كى
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: "ثقة"، كقاؿ معركؼ بف (1)بف مسمـ أحب إلي ًفي عىٍمرك بف داكد العطار"، كقاؿ العجمي
مد بف مسمـ الطائفي"، كقاؿ ابف ميدم: "رأيتي سفياف ا(2)كاصؿ لثٍَّكرٌم يكتب بيف يدم ميحى

(3) :
: "لمحمد بف مسمـ (5): "ليس بو بأس"، كقاؿ ابف عدم(4)محمد صحاح"، كقاؿ أبك داكد بي تي "كي 

كلـ أر لو  ،ال بأس بو ،الطائفي غير ما ذكرت أحاديث حساف غرائب، كىىك صالح الحديث
كىزعـ عبد الرٍَّحمىف بف مٍيدم أىف  ئ،كقاؿ: "كىافى يخط ،في الثقات (6)افحديثان منكران"، كذكره ابف حب

اح"، كقاؿ مرةن  مَّد ٍبف ميسمـ ًصحى كتب ميحى
ككاف ييـ في  ،: "كاف لو العناية الكثيرة في العمـ(7)

 ،: "صدكؽ(9)قاؿ ابف حجرك : "استشيد بو البخارم في الصحيح"، (8)األحاييف"، كقاؿ المزم
محمد بف مسمـ الطائفي  قاؿ الباحث:: "ما أضعؼ حديثو"، (10)"، كقاؿ أحمديخطىء مف حفظو

 صدكؽ، صحيح الكتاب.   
ألف محمد بف مسمـ الطائفي صدكؽ، كعميو مدار  ؛إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 

    اإلسناد. 
ًديثي عىاًئشىةى (: 268) رقـ حديث مىيى النًَّبي   ،حى ؿى عى مىيٍ -قىالىٍت: دىخى مَّى المَّوي عى مَّـى صى سى ذات يـك  -ًو كى
: " .قيٍمنىا: الى  ؟"ىؿ عندكـ شَفقاؿ: " ـه قىاؿى اًئ رى فىقيٍمنىا: يارسكؿ المًَّو  ،"فىًإنّْي إذىٍف صى ثيَـّ أىتىانىا يىٍكمنا آخى

ٍيسه  : " ،أيٍىًدمى لىنىا حى اًئمنا"  ،أىًرًنيوً فىقىاؿى كى : "(11)قاؿ اإلماـ النككم .فىأىكىؿى فىمىقىٍد أىٍصبىٍحتي صى د رى اهي أىبك دىاكي
ميٍسًمـو  اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ٍسنىاديهي عى  ".  كىاً 

دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي (12)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث ، ح كحى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى مَّدي ٍبفي كىًثيرو دَّثىنىا ميحى : حى
ةى ٍبفً  ًميعنا عىٍف طىٍمحى ًكيعه، جى دَّثىنىا كى اًئشىةى قىالىٍت:  أىًبي شىٍيبىةى، حى ةى، عىٍف عى يىٍحيىى، عىٍف عىاًئشىةى ًبٍنًت طىٍمحى

مَّـى -كىافى رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : " -صى مىيَّ قىاؿى ؿى عى ـٍ طىعىاـه؟ًإذىا دىخى  ."، فىًإذىا قيٍمنىا: الى ىىٍؿ ًعٍندىكي
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" : ـه قىاؿى اًئ ًكيعه . "ًإنّْي صى مىٍينى  :زىادى كى ؿى عى ٍيسه فىدىخى ، فىقيٍمنىا: يىا رىسيكؿى المًَّو، أيٍىًدمى لىنىا حى رى ا يىٍكمنا آخى
(1) ،

" : ، فىقىاؿى بىٍسنىاهي لىؾى اأىٍدًنيوً فىحى اًئمن ةي: فىأىٍصبىحى صى .   ،"، قىاؿى طىٍمحى  كىأىٍفطىرى
ركاية المجمكع ىي نص ركاية اإلماـ مسمـ، كركاية أبي داكد بنحكىا، كىي  قاؿ الباحث: 
 ألنيا ىي التي حكـ اإلماـ النككم عمى إسنادىا.  ؛راسةمحؿ الد

مف طريؽ عبد الكاحد بف  ،بزيادة في بعض معانيو ،(2)أخرجو مسمـ في صحيحو تخريج الحديث:
 زياد، عف طمحة بف يحيي بو.

بمعناه  (4)بنحكه مف طريؽ عكرمة، كالطبراني في األكسط (3)كأخرجو الطيالسي في مسنده 
 عبد الرحمف األنصارية، كمف طريؽ مجاىد بف جبر، ثبلثتيـ عف عائشة.        مف طريؽ عمرة بنت

 .(5)صدكؽ طمحة بف يحيى،ركاة اإلسناد: 
 إسناد الحديث حسف لذاتو، كبالمتابعات يرتقي إلى الصحيح لغيره.          درجة الحديث:

اًئشىةى (: 269) رقـ حديث مَّى المَّوي عى -كىافى رىسيكؿي المًَّو " :قىالىتٍ  ،عىٍف عى اٍعتىكىؼى ًَإذىا -مىٍيًو كسمـصى
ٍنسىافً  ًة اإلًٍ اجى ؿي اٍلبىٍيتى إًلَّ ًلحى كىافى ًلى يىٍدخي د : "(6)قاؿ اإلماـ النككم. "ييٍدًني إليى رىٍأسىوي، كى كىاهي أىبيك دىاكي رى

ميٍسًمـو  اًرمّْ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى  ".ًبًإٍسنىادو عى
دَّثىنىا  :(7): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو اًلؾو ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى، عىٍف مى عى

اًئشىةى بمثمو.  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى بىٍيًر، عىٍف عىٍمرىةى ًبٍنًت عى   عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الز 
مف طريؽ الميث بف سعد، عف ابف  ،بمثمو (8)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 

مف طريؽ ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف  ،بمثمو (9)رة، كمسمـ في صحيحوشياب، عف عركة كعم
 عائشة بو.      
 إسناده صحيح لذاتو، ركاتو كميـ ثقات.    درجة الحديث: 

مَّدو (: 270) رقـ حديث ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍف النًَّبيٍّ  ،عىٍف أىًبيوً  ،عىٍف جى دٍّثي عى ٍبًد المًَّو ييحى اًبرى ٍبفى عى أىنَّوي سىًمعى جى
مَّى المَّ - مَّـى صى سى مىٍيًو كى : " -وي عى ـى -فىمىمَّا طىاؼى النًَّبيُّ قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ،ذىىىبى إلىى اٍلمىقىاـً  -صى
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مَّى رىٍكعىتىٍيفً  كقاؿ: مِّى{ فىصى ـى ميصى  ،ركاه البييقي: "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."}كىاتًَّخذيكا ًمٍف مىقىاـً ًإٍبرىاًىي
ٍسنىادي ىىًذًه ا مىى شىٍرًط ميٍسًمـو كىاً  كىايىًة عى  ".  لرّْ
ك :(2): قاؿ اإلماـ البييقينص الحديث نىا أىبيك طىاًىرو اٍلفىًقيوي، كىأىبيك سىًعيًد ٍبفي أىًبي عىٍمرو :  ،أىٍخبىرى قىاالى

، حد مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى ، حدثنا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى غىاًني  اؽى الصَّ مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ٍكحه ثنا حدثنا ميحى يىٍعًني اٍبفى -رى
ًميا حد -عيبىادىةى  مًَّد ٍبًف عى ٍعفىري ٍبفي ميحى ًني جى ، أىٍخبىرى ٍيجو دٍّثي  ،ثنا اٍبفي جيرى اًبرى  ،أىنَّوي سىًمعى أىبىاهي ييحى أىنَّوي سىًمعى جى

دٍّثي بمثمو.  ٍبًد اهلًل ييحى  ٍبفى عى
ف إسماعيؿ المدني، عف مف طريؽ حاتـ ب ،بطكلو (3)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 

  بف محمد، عف أبيو محمد بف عمي بف الحسيف، عف جابر بو.    اجعفر 
أبك عبد  ،بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب الياشمي جعفر بف محمد بف عميركاة اإلسناد: 

لـ  قاؿ الباحث: .: "صدكؽ فقيو إماـ"(4)قاؿ ابف حجر :ق( 148المعركؼ بالصادؽ )ت  ،اهلل
كاف ك  ،حديثو حسف ،مة فيو جرحان كتعديبلن، لكنو ال يرتقي إلى مرتبة الثقة فيك صدكؽيختمؼ األئ

، كصحح يحيي بف سعيد القطاف حديثو ىذا الذم في الحج، (5)اإلماـ مالؾ يركم لو مقركنان بغيره
: "كنت ال أسأؿ يحيى بف سعيد عف حديثو، فقاؿ لى: لـ ال تسألنى عف حديث (6)قاؿ ابف معيف

يعنى حديث  ،فحديث أبيو المسند ،محمد؟ قمت: ال أريده، فقاؿ لى: إف كاف يحفظ جعفر بف
 كاهلل أعمـ.       فيذا يدؿ عمى أف شرط الضبط قد تحقؽ كامبلن في حديثو ىذا، جابر فى الحج"،

 . مف الثالثة كقد صرح بالسماع: مدلس (7)عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج
سناد ىذا الحديث صحيح لذاتو،  ركاة اإلسناد درجة الحديث: ثقات، كجعفر الصادؽ صدكؽ، كا 

 .        فقد صححو يحيي بف سعيد القطاف
مَّـى -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،عف اٍبًف عىبَّاسو (: 271) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الظٍُّيري يىٍكـى " :-صى

مىى شىٍرًط :"(8)ككمقاؿ اإلماـ الن ."التٍَّرًكيىًة كىاٍلفىٍجري يىٍكـى عىرىفىةى ًبًمننى ًحيحو عى د ًبًإٍسنىادو صى كىاهي أىبيك دىاكي رى
 ". ميٍسًمـو 

سناده حسف لذاتو.(: 265حديث رقـ ) سبقت دراستو، انظر   كا 
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كىاهي النَّسىاًئيٌ : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."ابدؤا ًبمىا بىدىأى المَّوي ًبوً " :حديث(: 272) رقـ حديث ٍسنىاديه  رى كىاً 
مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ًحيحه عى   ". صى

دَّثىنىا ًإٍسمى  :(2)قاؿ اإلماـ النسائي: نص الحديث : حى ، قىاؿى ٍجرو ًمي  ٍبفي حي نىا عى دَّثىنىا اأىٍخبىرى : حى ، قىاؿى ًعيؿي
، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  اًبرو ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى مَّدو ٍعفىري ٍبفي ميحى مَّى اهللي عى -جى مَّـى صى سى رىمىؿى  ؛، طىاؼى سىٍبعنا-مىٍيًو كى

مىشىى أىٍربىعنا، ثيَـّ قىرىأى:  ثنا، كى مِّى{ثىبلى ـى ميصى مَّى سىٍجدىتىٍيًف، 125]البقرة:  }كىاتًَّخذيكا ًمٍف مىقىاـً ًإٍبرىاًىي [، فىصى
، ثيَـّ  ـى الر ٍكفى بىٍيفى اٍلكىٍعبىًة، ثيَـّ اٍستىمى ـى بىٍينىوي كى قىا عىؿى اٍلمى : " كىجى ، فىقىاؿى رىجى فىا كىاٍلمىٍركىةى ًمٍف شىعىاًئًر خى ًإفَّ الصَّ

 ".المًَّو، فىاٍبدىءيكا ًبمىا بىدىأى المَّوي ًبوً 
 (4)بنحكه، مف طريؽ أبي الزبير، كأبك داكد في سننو (3)أخرجو مسمـ في صحيحوتخريج الحديث: 

 . مف طريؽ عطاء بف أبي رباح، كبلىما عف جابر بف عبد اهلل ،بطكلو
عف جابر  ،عف أبيو ،صدكؽ، حديثو في الحج :(5)الصادؽ ،جعفر بف محمدركاة اإلسناد: 

 . صحيح
سناد ىذا الحديث صحيح لذاتو، درجة الحديث:  ركاة اإلسناد ثقات، كجعفر الصادؽ صدكؽ، كا 

 .        فقد صححو يحيي بف سعيد القطاف
ميٍسًمـو أىفَّ  : ًفي ًركىايىةو ًلٍمبىٍييىًقيٍّ (6)قاؿ اإلماـ النككم(: 273) رقـ حديث اًرمٍّ كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى ًبًإٍسنىادو عى
مَّـى -النًَّبيَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى سّْرو " -صى عى ًفي كىاًدم ميحى   ". أىٍكضى

، أنبأ(7): قاؿ اإلماـ البييقينص الحديث ٍبدىافى دى ٍبًف عى ًمي  ٍبفي أىٍحمى نىا عى افي ٍبفي  نا: أىٍخبىرى سيمىٍيمى
دى  ،  أىٍحمى ٍبًد اٍلعىًزيًز، حدٍبًف أىي كبى ًمي  ٍبفي عى ، حدثنا عى ٍفصه دَّثىنىا حى : كىحى ، قىاؿى ثنا حدثنا أىبيك نيعىٍيـو

 : ميعىاذي ٍبفي اٍلميثىنَّى، قىاالى دَّثىنىا ييكسيؼي اٍلقىاًضي، كى : كىحى ةي، قىاؿى ، قىاليكا: حدقىًبيصى ثنا اٍبفي كىًثيرو
ٍف أىًبي الحد ، عى سيكؿي اهلًل ثنا سيٍفيىافي : أىفىاضى رى ، قىاؿى اًبرو ٍف جى بىٍيًر، عى مىٍيًو -ز  مَّى اهللي عى صى

مَّـى  سى ـٍ ًبالسًَّكينىةً  -كى مىٍيًو السًَّكينىةي، كىأىمىرىىي سٍّرو  ،كىعى عى ًفي كىاًدم ميحى كىأىٍكضى
ـٍ أىٍف يىٍرميكا  (8) كىأىمىرىىي

                                                

 . 8/65( المجمكع شرح الميذب: (1
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 (: 274حديث رقـ ) انظر ( (5
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ٍذؼً  ى اٍلخى ارى ًمٍثؿى حىصى اٍلًجمى
(1) " : قىاؿى ذيك كى ـٍ ا خي نىاًسكىكي اًمي ىىذىا ،عىنّْي مى ـٍ بىٍعدى عى  ".لىعىمّْي ًلى أىرىاكي

، فىًإنٍّي الى أىٍدًرم لىعىمٍّي الى أىحيج   (2)أخرجو مسمـ في صحيحو تخريج الحديث: ـٍ نىاًسكىكي ذيكا مى بمفظ "ًلتىٍأخي
ًتي ىىًذًه"، مف طريؽ ابف جريج، قاؿ: أخبرني أبك الزبير، أنو سمع جَّ  جابران.      بىٍعدى حى

مف طريؽ أبي  ،(4)كالنسائي في سننومف طريؽ ابف كثير،  ،(3)كأخرجو أبك داكد في سننو
ذيكا عى  "، كابف ماجو في سننونٍّ نعيـ ابف دكيف، كليس فيو "خي ـٍ ي مىنىاًسكىكي

بمثمو، مف طريؽ عبد  (5)
     بو. اهلل بف رجاء، ثبلثتيـ عف الثكرم، عف أبي الزبير

صرح ك  ،(6)مدلس مف الثالثة ثقة :، أبك الزبير المكيمحمد بف مسمـ بف تىٍدريس ركاة اإلسناد:
 بالسماع.    

ةي ٍبفي عيٍقبىةى بف محمد بف سفياف السُّكىاًئيّْ   .(7)، ثقةقىًبيصى
: "ثقة"، كقاؿ (8)قاؿ الدارقطني :ىػ( 280)ت  ،أبك عمرك ،يقً اح الرَّ بَّ حفص بف عمر بف الصى 

ا: "مف كبار (9)الذىبي : "اإلماـ المحدث (10)مشيخة الطبراني، معركؼ مكثر"، كقاؿ أيضن
نفسو، كليس بمتقف"، كقاؿ في الصادؽ، شيخ الرقة، احتج بو أبك عكانة، كىك صدكؽ 

كقاؿ: "ريبما أخطأ"، كقاؿ أبك أحمد  ،في الثقات (12): "أحد المكثريف"، كذكره ابف ًحبَّاف(11)العراقي
دَّثى بغير حديثو (13)الحاكـ : "كاف يحفظ، كينفرد برفع (14)لـ ييتابع عميو"، كقاؿ الخميمي : "حى

 حفص بف عمر الرقي صدكؽ يخطئ.     قاؿ الباحث: .: "ضعيؼ"(15)حديث"، كقاؿ ابف الجكزم
                                                

 ( حصػػػػػػى الخػػػػػػذؼ، ىػػػػػػك الحصػػػػػػى الصػػػػػػغير، الػػػػػػذم يسػػػػػػتخدـ لمرمػػػػػػي بيػػػػػػا الحصػػػػػػاة بػػػػػػيف إبيامػػػػػػؾ كالسػػػػػػبابة.(1
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 .474/ 2اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث: ( (14
 . 370/ 2العمؿ المتناىية: ( (15



 

 

411 

يزكؿ الخطأ، بالمتابعة ك ، ئيخطصدكؽ حفص بف عمر ركاة اإلسناد ثقات، ك  درجة الحديث:
   .غيرهل صحيحيرتقي إلى ال

مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،عف اٍبف عيمىرى (: 274) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ،كىافى إذىا رىمىى اٍلًجمىارى " -صى
رىاًجعنا اًرمّْ : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."مىشىى إلىٍيًو ذىاًىبنا كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى كىاهي التٍّْرًمًذمُّ ًبًإٍسنىادو عى رى

ميٍسًمـو   ".  كى
، عىٍف عيبىٍيًد  ،دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي ًعيسىى: حى (2): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث دَّثىنىا اٍبفي نيمىٍيرو : حى قىاؿى

، عىٍف اٍبًف عيمىرى  ٍف نىاًفعو   بمثمو.  المًَّو، عى
 (4)مطكالن، مف طريؽ سالـ، كأبك داكد في سننو (3)أخرجو البخارم في صحيحوتخريج الحديث: 

  بنحكه، مف طريؽ نافع، كبلىما عف ابف عمر.
 ركاتو ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتوة الحديث: درج

مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ  ،عف الفضؿ بف اٍلعىبَّاسي (: 275) رقـ حديث سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىاؿى غداة يـك  -صى
ٍذًؼ  " :النحر يىاتو ًمٍثؿى حىصىى اٍلخى ى، فىمىقىٍطتي لىوي حىصى كىاهي : "(5)قاؿ اإلماـ النككم ."اٍلقيٍط ًلي حىصن رى

وٍ  ،سىاًئيُّ النَّ  ٍيفً  ،كىاٍبفي مىاجى ًحيحى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو  ،ًبًإٍسنىادىٍيًف صى يىاهي ًمٍف  ،إٍسنىاًد النَّسىاًئٌي عى كى لىًكنَّييمىا رى
ٍبدي المًَّو ٍبًف عىبَّاسو  ،ًركىايىًة اٍبًف عىبَّاسو ميٍطمىقنا ظىاًىري ًركىايىًتًيمىا أىنَّوي عى  ".ًلى اٍلفىٍضؿي  ،كى

 كىك صحيح لذاتو.(: 259حديث رقـ ) و في سبقت دراست
ًديث عىاًئشىةى (: 276) رقـ حديث اًىًميًَّة  ،حى ٍيدو ًباٍلجى أىنَّييـٍ قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو إفَّ قكمنا حديث عى

ـٍ لى  مىٍيًو أى ـى المًَّو عى كا اٍس كا فىنىٍأكيؿي ًمٍنيىا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو يىٍأتيكفى ًبميٍحمىافو الى نىٍدًرم أىذىكىري مَّى -ـٍ يىٍذكيري صى
" : مَّـى سى مىٍيًو كى كيميكاالمَّوي عى اًرمّْ : "(6)قاؿ اإلماـ النككم ."سىمُّكا كى مىى شىٍرًط اٍلبيخى د بًإٍسنىاد عى كىاهي أىبيك دىاكي  ". رى

سناده حسف، يرتقي بالمتابعة إلى الصحيح لغيره. (: 262حديث رقـ ) سبقت دراستو: انظر   كا 
مىى شىٍرًط عف الحديث السابؽ: " (7)قاؿ اإلماـ النككم(: 277) رقـ حديث كركاه النَّسىاًئيُّ بإسناد عى

 ." ميٍسًمـو اًرمّْ كى  اٍلبيخى
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ـى قىاؿى (1): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي نىا ًإٍسحى دَّثىنىا النٍَّضري ٍبفي شيمىٍيؿو : أىٍخبىرى : حى
ٍف أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى  ـي ٍبفي عيٍركىةى، عى دَّثىنىا ًىشىا : حى ، كىالى  ،قىاؿى أىفَّ نىاسنا ًمفى اأٍلىٍعرىاًب كىانيكا يىٍأتيكنىا ًبمىٍحـو

ـٍ الى  مىٍيًو أى ـى المًَّو عى كا اٍس مَّ -فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ؟نىٍدًرم أىذىكىري مَّـى صى سى مىٍيًو كى ـى المًَّو ": -ى اهللي عى كا اٍس -اٍذكيري
ؿَّ  جى كيميكا -عىزَّ كى مىٍيًو كى  ."عى

    فإسناده صحيح لذاتو. ،سبؽ دراستو كركاة النسائي عمى شرط الشيخيفدرجة الحديث: 
مىى عف الحديث السابؽ: " (2)قاؿ اإلماـ النككم(: 278) رقـ حديث ٍو بإسناد عى كركاه اٍبفي مىاجى

ميٍسًمـو شىٍرًط اٍلبيخى   ".اًرمّْ كى
دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى (3)و: قاؿ اإلماـ ابف ماجنص الحديث دَّثىنىا عىٍبدي الرًَّحيـً ٍبفي  ،: حى : حى قىاؿى

، أىفَّ قىٍكمنا قىاليكا:  ٍؤًمًنيفى ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عىاًئشىةى أيٍـّ اٍلمي مىٍيمىافى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ سي
 : ؟ قىاؿى ـٍ الى مىٍيًو أى ـي المًَّو عى ا يىٍأتيكنىا ًبمىٍحـو الى نىٍدًرم ذيًكرى اٍس كيميكا"قىٍكمن ٍيدو  "سىمُّكا أىٍنتيـٍ كى ًديثى عى كىانيكا حى كى

 ًباٍلكيٍفًر.
     فإسناده صحيح لذاتو. ،عمى شرط الشيخيف بف ماجوسبؽ دراستو كركاة ادرجة الحديث: 

ٍيرىةى قىاؿى (: 279) رقـ حديث مَّـى -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى " -صى مىٍف اٍحتىجى
ٍحدىل كىًعٍشًريفى كىافى ًشفىاءن ًمٍف كيؿّْ دىاءو  ًتٍسعى عىٍشرىةى كىاً  كىاهي " :(4)قاؿ اإلماـ النككم" ًلسىٍبعى عىٍشرىةى كى رى

سى  د ًبًإٍسنىادو حى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو أىبيك دىاكي        ".فو عى
ٍبًد (5)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عى ، حى ًبيعي ٍبفي نىاًفعو دَّثىنىا أىبيك تىٍكبىةى الرَّ : حى

ٍيرىةى،  ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيًو، عى ، عى ، عىٍف سييىٍيؿو مىًحي  ًف اٍلجي   بمثمو. الرٍَّحمى
بنحكه، مف طريؽ أبي سممة بف عبد الرحمف،  (6)الطبراني في الصغير أخرجوتخريج الحديث: 

بنحكه، مف طريؽ ابف سيريف، كمختصران مف طريؽ األعرج، ثبلثتيـ عف أبي  (7)كفي األكسط
 ىريرة.

ىذا الطريؽ مكصكؿ، كذكر البرذعي عف أبي زرعة طريقان مرسبلن، عف  قاؿ الباحث: 
    .    (8)، كرجح أبك زرعة المرسمة-هلل عميو كسمـصمى ا-سييؿ بف أبي صالح، عف النبي 
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 بسبب كفاة أخ لو، كلـ يختمط.   بأخرة؛ ، ثقة، تغير حفظو (1)سييؿ بف أبي صالحركاة اإلسناد: 
قاؿ مكسى  :ق( 176، أبك عبد اهلل المدني، قاضي بغداد، )ت سعيد بف عبد الرحمف الجمحي

، (5)، كالعجمي(4)، كأحمد بف صالح(3)ابف معيف : "ثقة مأمكف"، كقاؿ(2)بف ىاركف، كالحاكـ
في الثقات، كقاؿ: "قاؿ عنو ابف نمير: مدني ثقة"، كنقؿ  (7): "ثقة"، كذكره ابف خمفكف(6)كالذىبي

: (10): "ال بأس بو"، كقىاؿى أحمد(9)ي: "ليس ىك بشيء"، كقاؿ النسائ(8)الساجي عف ابف معيف
ًديثو مقارب"، كقا : "ال يحتج (12): "صالح"، كنقؿ ابف الجكزم عنو(11)ؿ أبك حاتـ"لىٍيسى ًبًو بىٍأس حى

: (14)كأفرط ابف حباف في تضعيفو"، كقاؿ ابف عدم ،لو أكىاـ ،: "صدكؽ(13)بو"، كقاؿ ابف حجر
نما ييـ عندم في الشيء بعد الشيء ،كأرجك أنيا مستقيمة ،"لو أحاديث غرائب حساف يرفع  ،كا 

: "سعيد بف عبد الٌرحمف الجمحي، ركل (15)، كقاؿ الساجيال عف تعمد" ،كيكصؿ مرسبلن  ،امكقكفن 
عىٍف ىشاـ ٍبف عركة، كسييؿ ٍبف أبي صالح أحاديث لـ يتابع عمييا أركل الناس عنو عبد اهلل بف 

 ،: "يركم عف عبيد اهلل بف عمرك(17): "ليف الحديث"، كقاؿ ابف حباف(16)كىب"، كقاؿ الفسكم
 قاؿ الباحث: .يؿ إلى مف سمعيا أنو كاف المتعمد ليا"يتخا ،أشياء مكضكعة ،كغيره مف الثقات

مف األئمة الكبار، كلـ  كثقو عدد حسف الحديث، فقد ،سعيد بف عبد الرحمف الجمحي صدكؽ
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ال يتابع عمييا، كقد ذكر لو ابف عدم بضعة  ،يضعفو مطمقان إال ابف حباف، غير أنو يتفرد بأشياء
    يرفع المكقكؼ، كيكصؿ المرسؿ.    ،أحاديث

ركاة اإلسناد ثقات، كسعيد بف الرحمف الجمحي صدكؽ، فاإلسناد حسف لذاتو، درجة الحديث: 
كقد أعؿ البرذعي، كأبك زرعة الحديث  قاؿ الباحث:. لغيره صحيحيرتقي إلى العة كبالمتاب

صمى اهلل عميو -بتعارض الكصؿ مع اإلرساؿ، كقد رجحا المرسؿ، أم عف سييؿ، عف النبي 
عف سييؿ  جمحي،"ذكرت ألبي زرعة حديث سعيد بف عبد الرحمف ال :(1)لبرذعيقاؿ ا ،-كسمـ

سعيد بف عبد الرحمف،  :فقاؿ ،في "الحجامة لسبع عشرة مف الشير يكـ الثبلثاء" ،ابف أبي صالح
كأنو إذا تفرد بو ليس في مكضع يقكؿ عميو، ففحصت بعد ذلؾ  ،عف سييؿ، كحرؾ رأسو

عف أبي ىريرة.  ،، عف سعيد، عف سييؿ، عف أبيوالن ك ه مكصالحديث، فكجدت أبا تكبة قد ركا
كركاه ابف كىب، عف يحيى بف عبد اهلل بف سالـ عف سييؿ، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فبل 
أدرم تحريؾ رأس أبي زرعة كاف مف أنو قد عرفو مف ركاية ابف كىب أنو مرسؿ، أك مف تفرد 

 ، كاهلل أعمـ.  (2)كـ، ككافقو الذىبي، كقد صحح الحديث النككم، كالحاسعيد بو"
 

 

                                                

 . 568/ 2الضعفاء ألبي زرعة: ( (1
 .233/ 4( المستدرؾ لمحاكـ: (2
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 المبحث الرابع: ما شؾ فيو اإلماـ النككم بيف الصحة كغيرىا
 

مَّى- النًَّبيَّ  أىفَّ  ،عيمىرى  اٍبفً  عىفٍ (: 280) رقـ حديث مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍذكى  يىدىٍيوً  يىٍرفىعي  كىافى " -كى  حى
ٍنًكبىٍيوً  ةى  اٍفتىتىحى  إذىا ،مى الى كىاهي  :(1)ككمقاؿ اإلماـ الن ."الصَّ اًرم   "رى ـه  اٍلبيخى ميٍسًم ًفي ،كى : ًركىايىةو  كى اًرمٍّ  ًلٍمبيخى

ًفي ،"ييكىبٍّري  ًحيفى  يىدىٍيوً  يىٍرفىعي " فىعى  كىبَّرى " لىوي: ًركىايىةو  كى ًفي ،"يىدىٍيوً  كىرى : ،ًلميٍسًمـو  ًركىايىةو  كى  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى " قىاؿى
مَّى- مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  إذىا -كسمـ عى ةً  إلىى قىا فىعى  الصَّبلى تَّى ،يىدىٍيوً  رى ٍذكى  يىكيكنىا حى ٍنًكبىٍيوً  حى ًفي ."كىبَّرى  ثيَـّ  مى  كى

د ًَلىًبي ًركىايىةو  ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  ،دىاكي : أىكٍ  صى سىفو  .  "كىذىًلؾى  كىما ،كبر "ثيَـّ  حى
فَّ  :(2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث مَّدي ٍبفي اٍلميصى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا حى دَّثىنىا بىًقيَّةي، حى ، حى ى اٍلًحٍمًصي 

" : ، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى ، عىٍف عى ، عىٍف سىاًلـو ، عىًف الز ٍىًرمٍّ بىٍيًدم  مىٍيًو -كىافى رىسيكؿي المًَّو الز  مَّى اللي عى صى
ـى  مَّ سى تَّى تىكيكفى  -كى ًة رىفىعى يىدىٍيًو حى الى ـى ًإلىى الصَّ ٍنًكبىٍيًو، ثيَـّ كىبَّرى كىىيمىا كىذىًلؾى  ًإذىا قىا ٍذكى مى فىيىٍركىعي، ثيَـّ  ،حى

ٍمبىوي رىفىعىييمىا ًمدىهي كىًلى يىٍرفىعي  ،ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍرفىعى صي : سىًمعى المَّوي ًلمىٍف حى ٍنًكبىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى ٍذكى مى تَّى تىكيكفى حى حى
كدً  يىٍرفىعيييمى  ،يىدىٍيًو ًفي السُّجي تيوي  ،قىٍبؿى الرُّكيكعً  ،ا ًفي كيؿّْ تىٍكًبيرىةو ييكىبّْريىىاكى الى تَّى تىٍنقىًضيى صى  .   "حى
 (4)كمسمـ في صحيحو ،مف طريؽ مالؾ ،بنحكه (3)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:

 كبلىما عف الزىرم بو.  ،مف طريؽ ابف عيينة ،بنحكه
 في ثقة : "كاف(5)ىػ(: قاؿ ابف سعد 197)ت  حمصيصائد ال بقية بف الكليد بف ركاة اإلسناد:

 قكـ عف حدث "إذا: (6)الثقات"، كقاؿ أبك حاتـ غير عف الركاية ضعيؼ ككاف ،الثقات عف ركايتو
إذا : "(8)كقاؿ مرةن  ،بأس" بو فميس ،ثقة عف حدث : "إذا(7)فبل"، كقاؿ ابف معيف بمعركفيف ليسكا

ذا حدث عف المجيكليف فبل، شيئان، كىك صالح"، كقاؿ  يساكم فميس ،الرجؿ اسـ سـي كلـ كنى كا 
 مف يؤتى فبل ،الصدؽ فأما المجيكليف، عف ركايتو كثرة إال عيب؛ لبقية : "ما(9)أبك زرعة

                                                

 . 308/ 3لميذب: ( المجمكع شرح ا(1
 .  1/192/722( سنف أبي داكد: (2
 .   1/148/735( صحيح البخارم: (3
 .    1/292/390( صحيح مسمـ: (4
 . 7/469( الطبقات الكبرل: (5
 . 2/435( الجرح كالتعديؿ: (6
 . 1/79ركاية ابف محرز:  -( تاريخ ابف معيف (7
 . 2/435( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 2/435 ( الجرح كالتعديؿ:(9
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ذا ،الصدؽ  يسقط : "تتبعت مف حديثو مناكير ما(1)ثقة"، كقاؿ ابف حباف فيك ،الثقات عف حدث كا 
 كاف كلكنو مأمكنان، ثقةن  فرأيتو ،عنو القدماء ركاية مف حديثو كتتبعت الحديث، في اإلنساف عدالة

 ،: "صدكؽ(3)كقاؿ ابف حجر ،الثقات" مف سمعو فيما الجميكر؛ : "كثقو(2)مدلسان"، كقاؿ الذىبي
بقية بف الكليد: ثقة إذا حدث عف ثقة معركؼ، كال  قاؿ الباحث:الضعفاء".  عف التدليس كثير

 ، كقد صرح بالسماع.  (4)الرابعة يقبؿ حديثو عف المجاىيؿ، كىك مدلس مف
كأبك  ،كأبك داكد ،ق(: ركل عنو: بقي بف مىٍخمد 246)ت  ،ى بف بيمكؿ الحمصيفَّ صى محمد بف مي 
 ،: "يغرب"(6)زاد الذىبي ،"ثقة": (5)ي الحافظانً يى كأبك عمي الجٍّ  ،مسممة بف قاسـكقاؿ  ،حاتـ الرازم
كقاؿ: "كاف  ،في الثقات (9)كذكره ابف حباف ،ؽ": "صدك (8)كقاؿ أبك حاتـ ،: "صدكؽ"(7)كقاؿ مرةن 
كقاؿ  ،: "صالح"(11)كقاؿ النسائي ،"ككاف يدلس ،لو أكىاـ ،صدكؽ: "(10)كقاؿ ابف حجر ،يخطئ"

، كقد حدث بأحاديث ، كأرجك أف يككف صادقان كاف مخمطان ": (12)صالح بف محمد البغدادم
محمد بف  قاؿ الباحث:كليد بف مسمـ. حديثان ركاه عف ال (13)كأنكر عميو اإلماـ أحمد ،"مناكير

 كقد صرح بالسماع.  ،(14)مدلس مف الثالثة ،مصفى صدكؽ

                                                

 . 1/200( المجركحيف البف حباف: (1
 . 1/273( الكاشؼ: (2
 . 174( تقريب التيذيب: (3
  .49( طبقات المدلسيف البف حجر: (4
 . 10/361( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (5
 . 2/222( الكاشؼ: (6
 . 4/43( ميزاف االعتداؿ: (7
 . 8/104( الجرح كالتعديؿ: (8
 . 9/101( ثقات ابف حباف: (9

 . 507( تقريب التيذيب: (10
، كقػاؿ مغػك لطػام فػي اإلكمػاؿ: "قػاؿ النسػائي فػي مشػيختو: صػدكؽ، ككػذا نقمػو 50( تسمية شػيكخ النسػائي: (11

عنو أبك القاسـ ابف عساكر"، كلـ أعثر عمى ذلؾ في تاريخ دمشؽ فػي النسػخة المتػكفرة، كاهلل أعمػـ )انظػر: إكمػاؿ 
 (. 55/410، تاريخ دمشؽ: 10/361تيذيب الكماؿ: 

 . 26/469( تيذيب الكماؿ: (12
 . 1/561ركاية ابنو عبد اهلل:  -( العمؿ كمعرفة الرجاؿ(13
 . 45( طبقات المدلسيف: (14
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كبالمتابعػػة  ،كمحمػػد بػف مصػػفى صػػدكؽ ،ركاتػو ثقػػات ،إسػناد الحػػديث حسػػف لذاتػػو درجػػة الحػػديث:
 يرتقي إلى الصحيح لغيره.  

ًديث(: 281) رقـ حديث سىفً  حى : ،اٍلحى ًنػي" قىاؿى مَّمى ػمَّى- المَّػوً  رىسػكؿي  عى مىٍيػوً  المَّػوي  صى ـى  عى ػمَّ سى ءً  -كى  ىىػؤيًلى
: ،اٍلًكٍترً  ًفي اٍلكىًممىاتً  اًنيىةى  اٍَلىٍلفىاظى  فىذىكىرى  ،اٍىًدًني المَّيَـّ  قىاؿى قىاؿى  ،الثَّمى تىعىالىٍيػتى  ،تىبىارىٍكتى  آًخرًىىا: ًفي كى  كى
مَّى صى مىى المَّوي  كى ػًحيحو  ًبًإٍسػنىادو  النىسىػاًئيٌ  ةً ًركىايىػ ًفػي لىٍفظيوي  ىذا" :(1)قاؿ اإلماـ النككم ."النًَّبيّْ  عى  أىكٍ  صى
سىفو   ".    حى

ػٍف يىٍحيىػى  :(2)النسائي: قاؿ اإلماـ نص الحديث ، عى ػدَّثىنىا اٍبػفي كىٍىػبو : حى ػمىمىةى، قىػاؿى مَّػدي ٍبػفي سى نىػا ميحى أىٍخبىرى
ٍبًد المَّػًو ٍبػًف عى ا ٍقبىةى، عىٍف عى ، عىٍف ميكسىى ٍبًف عي ٍبًد المًَّو ٍبًف سىاًلـو ًمػيا ٍبًف عى سىػًف ٍبػًف عى ػٍف اٍلحى ، عى :  ،ًمػيا قىػاؿى

نًػػي رىسيػػكؿي المَّػػًو  مَّمى ػػمَّـى -عى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى اهللي عى ػػاًت ًفػػي اٍلػػًكٍترً  -صى ًء اٍلكىًممى : "  ،ىىػػؤيالى َـّ اٍىػػًدًني قىػػاؿى قيػػٍؿ: المَّييػػ
لَّ  لًَّني ًفيمىٍف تىكى تىكى ، كى بىاًرٍؾ ًلي ًفيمىا أىٍعطىٍيتى ، كى ، فىًإنَّػؾى تىٍقًضػي ًفيمىٍف ىىدىٍيتى ػٍيتى ػا قىضى ًقًني شىػرَّ مى ، كى ٍيتى

مىى النَّ  مَّى المَّوي عى صى ، كى تىعىالىٍيتى بَّنىا كى ، تىبىارىٍكتى رى نَّوي ًلى يىًذؿُّ مىٍف كىالىٍيتى ، كىاً  مىٍيؾى ى عى مَّدو كىًلى ييٍقضى  .  "ًبيّْ ميحى
كىالى كزيػادة: " ،كتػأخير بعضػيا ،ظبتقػديـ بعػض األلفػا (3)أخرجو أبك داكد في سػننو تخريج الحديث:
ٍيػػتً  ادى ػػٍف عى مػػف طريػػؽ أبػػي الحػػكراء  ،بمثمػػو (5)كابػػف ماجػػو فػػي سػػننو ،(4)كالترمػػذم فػػي سػػننو ،"يىًعػز  مى

 عف الحسف بف عمي بو.  ،السعدم
مػػدو كقػػد تفػػرد بزيػػادة: " قػػاؿ الباحػػث:  مىػػى النَّبًػػيٍّ ميحى ػػمَّى المَّػػوي عى عػػف  ،" يحيػػي بػػف عبػػد اهللكىصى
 كلـ يشاركو غيره ممف ركاه عنو.  ،ف عقبةمكسى ب
 ،عػف مكسػى بػف عقبػة ،مف طريؽ محمد بػف جعفػر ،بمثمو (6)كأخرجو الطبراني في الكبير 

 .    عف أبي إسحاؽ، عف بريد بف أبي مريـ، عف أبي الحكراء، عف الحسف
 (7)حبػافذكػره ابػف  ،القرشػي بػف عمػي بػف أبػي طالػب عبد الل بف عمي بف الحسػيفركاة اإلسناد: 

                                                

 . 3/499( المجمكع شرح الميذب: (1
 .248/1746/ 3سنف النسائي: ( (2
 . 2/63/1425( سنف أبي داكد: (3
 . 2/328/464( سنف الترمذم: (4
 . 1/372/1178( سف ابف ماجو: (5
 . 3/73/2701( المعجـ الكبير: (6
 . 2/ 7( ثقات ابف حباف: (7
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 ،فػػي الثقػػات (1)كذكػػره ابػػف خمفػػكف ،"أمػػو بنػػت الحسػػف بػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػبكقػػاؿ: " ،فػػي الثقػػات
صحح " :(3)كقاؿ ابف حجر في التيذيب ،"ثقة ...كأرسؿ عف جده ،عف أبيو: "ركل (2)كقاؿ الذىبي

 ،"بػػكؿمق" :(4)فػػي التقريػػب كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،"عػػف أبيػػو ،كىػػك مػػف ركايتػػو ،كالحػػاكـ ،الترمػػذم حديثػػو
كأما ركايتو عف الحسف بف عمي فمـ " :(5)عف ركايتو عف جده ألمو الحسف بف عمي -أيضان -كقاؿ 
عػػف الحسػػف بػػف  ،عػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػي ،كىػػي عنػػد النسػػائي مػػف طريػػؽ مكسػػى بػػف عقبػػة ،تثبػػت
 -لمػػا مػات عمػػو الحسػػف-ألف كالػػده عمػػي بػف الحسػػيف  ؛فمػػـ يػػدرؾ جػده الحسػػف بػػف عمػي ،...عمػي

 مرسؿ عف جده ألمو: الحسف بف عمي.  ،عبد اهلل بف عمي صدكؽ قاؿ الباحث:". بمكغكاف دكف ال
: (6)الػػدارقطني ق(: قػػاؿ 153)ت  ،بػػف عبػػد اهلل بػػف عمػػر المػػدني يحيػػى بػػف عبػػد الل بػػف سػػالـ

قػػاؿ ك  ،"صػػدكؽ: "(8)كقػػاؿ الػػذىبي ،: "ثقػػة"(7)أنػػو قػػاؿ ،كنقػػؿ البييقػػي عػػف ابػػف كىػػب، "مػػدني ثقػػة"
 ،فػػي الثقػػػات (11)كذكػػػره ابػػف حبػػػاف ،"صػػدكؽ" :(10)قػػػاؿ ابػػف حجػػػر ،"قيـ الحػػديثمسػػػت": (9)النسػػائي
ػػا أغػػربكقػػاؿ: " بمى  ،بػػف معػػيف: ىػػك ضػػعيؼ الحػػديثاقػػاؿ ك غيػػر صػػدكؽ، ": (12)قػػاؿ السػػاجيك  ،"ري
 يحيي بف عبد اهلل العمرم صدكؽ.    قاؿ الباحث:". صدكؽ

كقػد تكبػع عمػى حديثػو  ،دهإسناد الحديث ضعيؼ؛ إلرساؿ عبد اهلل بف عمي عف ج درجة الحديث:
دكف الزيػػادة فيػػي ضػػعيفة  ،فيرتقػػي إلػػى الحسػػف لغيػػره ،"كصػػمى اهلل عمػػى النبػػي محمػػددكف زيػػادة "

                                                

 .74/ 8( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (1
 .576/ 1( الكاشؼ: (2
  .325/ 5( تيذيب التيذيب: (3
  .314( تقريب التيذيب: (4
  .325/ 5( تيذيب التيذيب: (5
 . 338/ 12( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (6
 . 208لمبييقي: ( القراءة خمؼ اإلماـ (7
 .369/ 2( الكاشؼ: (8
  .240/ 11( تيذيب التيذيب: (9

 . 592: ( تقريب التيذيب(10
 . 249/ 9( ثقات ابف حباف: (11
 .338/ 12( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (12
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قػػاؿ النػػككم فػػي شػػرح الميػػذب: إنيػػا زيػػادة بسػػند " :(1)كقػػاؿ ابػػف حجػػر ،تفػػرد بيػػا عبػػد اهلل بػػف عمػػي
ـ يمحػػؽ الحسػػف بػػف فػػإف عبػػد اهلل بػػف عمػػي لػػ ،صػػحيح، أك حسػػف، قمػػت: كلػػيس كػػذلؾ، فإنػػو منقطػػع
فركل عنو شيخ ابف كىػب ىكػذا، كركاه محمػد  ،عمي، كقد اختمؼ عمى مكسى بف عقبة في إسناده

عػػف بريػػد بػػف أبػػي مػػريـ  ،عػػف أبػػي إسػػحاؽ ،عػػف مكسػػى بػػف عقبػػة ،بػػف أبػػي جعفػػر بػػف أبػػي كثيػػر
ػػ ،كالحػػاكـ ،ركاه الطبرانػػيك  .بسػػنده  ،بػػةا الحػػاكـ مػػف حػػديث إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف عقكركاه أيضن

 ،عػػف الحسػػف بػػف عمػػي ،عػػف عائشػػة ،عػػف أبيػػو ،عػػف ىشػػاـ بػػف عػػركة ،عػػف عمػػو مكسػػى بػػف عقبػػة
نًػػػي رىسيػػػكؿي المَّػػػًو "قػػػاؿ:  مَّمى ػػػمَّـى  -عى سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ـٍ يىٍبػػػؽى إالَّ  -صى لىػػػ فىٍعػػػتي رىٍأًسػػػي كى ًفػػػي ًكتٍػػػًرم إذىا رى
كدي   ،كتفػػرد يحيػػى بػػف عبػػد اهلل بػػف سػػالـ . فقػػاؿ اختمػػؼ فيػػو عمػػى مكسػػى بػػف عقبػػة كمػػا تػػرل،"الس ػػجي

               ".  عف عبد اهلل بف عمي، كبزيادة الصبلة فيو :بقكلو ،عنو
 كابف ماجو فأسانيدىا جميعان صحيحة.    ،كالترمذم ،كأما الركاية التي أخرجيا أبك داكد 
ةً  ًفي ،أىنىسو  عىفٍ (: 282) رقـ حديث : ،قتمكا الًَّذيفى  اٍلقرَّاءً  ًقصَّ مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  ٍيتي رىأى  لىقىدٍ " قىاؿى  صى
مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى مَّى كيمَّمىا -كى مىٍيًيـٍ  يىٍدعيك ،يىدىٍيوً  يىٍرفىعي  اٍلغىدىاةى  صى مىى يىٍعًني- عى قاؿ  ."-قىتىميكىيـٍ  الًَّذيفى  عى

كىاهي اٍلبىٍييىًقيُّ " :(2)اإلماـ النككم ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  رى سىفو  أىكٍ  صى   ". حى
:  :(3)البييقيقاؿ اإلماـ : نص الحديث ، كىأىبيك نىٍصًر ٍبػفي قىتىػادىةى، قىػاالى مىًمي  ًف الس  ٍبًد الرٍَّحمى نىا أىبيك عى أىٍخبىرى

كرو اٍلقىاًضي، أنبأ ناأنبأ مَّدو يىٍحيىى ٍبفي مىٍنصي ػٍقًر ٍبػًف نىٍصػًر ٍبػًف ميكسىػى  ناأىبيك ميحى ًمي  ٍبفي صى أىبيك اٍلقىاًسـً عى
اًلبو  ،ٍغدىادى الس كًَّرم  ًببى  ٍيقىًة غى ًفي سيكى

، حدًمٍف ًكتىاًبًو،  ،(4) فَّافي ٍبفي ميٍسًمـو ػمىٍيمىافي ٍبػفي اٍلميًغيػرىًة، حدثنا عى ثنا سي
اًلؾو  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ٍف ثىاًبتو  بمثمو. عى

كمسػمـ فػي  ،مف طريؽ عبد العزيز البناني بطكلو (5)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:
 ثبلثتيـ عف أنس.  ،كمف طريؽ ثابت البناني بطكلو ،مف طريؽ أنس بف سيريف بنحكه (6)صحيحو

                                                

 .448/ 1( انظر: التمخيص الحبير ط قرطبة: (1
 . 3/500( المجمكع شرح الميذب: (2
 .299/3145/ 2السنف الكبرل لمبييقي: ( (3
4) ): اًلبو ٍيقىًة غى  (. 288/ 3مف محاٌؿ بغداد، كقد نسب إلييا بعض الٌركاة. )معجـ البمداف:  سيكى
 . 5/104/4088( صحيح البخارم: (5
 . 3/1511/677، 1/468/677( صحيح مسمـ: (6
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 قػػاؿق(:  287)ت  ،مرً كى عمػػي بػػف صػػقر بػػف نصػػر بػػف مكسػػى السُّػػ ،أبػػك القاسػػـركاة اإلسػػناد: 
أبػػك  قػػاؿ الباحػػث:. الضػػعفاء كالمترككػػكففػػي  (2)كذكػػره ابػػف الجػػكزم ،"لػػيس بػػالقكم": (1)الػػدارقطني

 ليس بالقكم. القاسـ السكرم 
 ،كالسػكرم لػيس بػالقكم ،(3)كال يرتقػي لضػعؼ السػممي ،إسناد الحديث ضعيؼ جدان  درجة الحديث:

                كاهلل أعمـ.   ،فالمتف صحيح ،كقد أخرجو البخارم كمسمـ مف عدة طرؽ عف أنس
ًديث(: 283) رقـ حديث : ،عىباسو  اٍبفي  حى  كىاٍلعىٍصرً  ،ٍيرً الظُّ  ًفي ،ميتىتىاًبعنا شىٍيرنا الل رسكؿ قىنىتى " قىػاؿى

ٍغػػًرب ػػٍبحً  ،كىاٍلًعشىػػاء ،كىاٍلمى ةو  كػػؿّْ  ديبػػرً  ًفػػي ،كىالصُّ ػػالى : إذىا ،صى ػػفٍ  اللي  سىػػًمعى  قىػػاؿى ٍمػػدىهي  ًلمى  الرٍَّكعىػػةً  ًفػػي ،حى
مىى يىٍدعيك ،اآٍلًخرىةً  : بىًني ًمفٍ  أىٍحيىاءو  عى مىى سمىٍيـو ذىٍككىافى  ،رىٍعؿو  عى ػيَّةى  ،كى يػؤىمّْفي  ،كىعصى مٍ  مىػفٍ  كى قػاؿ  ."فىػوي خى

كىاهي ": (4)اإلماـ النككم د أىبيك رى سىفو  ًبًإٍسنىادو  دىاكي ًحيحو  أىكٍ  حى  ".صى
ػدَّثىنىا ثىابًػتي ٍبػفي يىًزيػدى،  :(5): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، حى مىًحػي  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميعىاًكيىػةى اٍلجي دَّثىنىا عى حى

ٍف ًعٍكًرمىةى،  ، عى بَّابو ًؿ ٍبًف خى بَّاسو عىٍف ًىبلى ًف اٍبًف عى  بمثمو.  عى
الحػػػؽ -مػػػف طريػػػؽ أبػػػي مجمػػػز  ،بنحػػػكه (6)أخرجػػػو الطبػػػرم فػػػي تيػػػذيب اآلثػػػار تخػػػريج الحػػػديث:

مػػف طريػػؽ  ،فػػي الفجػػر فقػػط ،(8)كالطبػػرم فػػي تيػػذيب اآلثػػار ،(7)كالطبرانػػي فػػي الكبيػػر ،-السدكسػػي
 كبلىما عف ابف عباس.  ،عف سعيد بف جبير ،عف سماؾ ،عمرك ابف أبي قيس

  ثقة، تغير قبؿ مكتو بقميؿ بسبب كبر السف كلـ يختمط. :(9)ىالؿ بف خباب العبدم ة اإلسناد:ركا
 ركاتو ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

                                                

 .398/ 13تاريخ بغداد: ( (1
 . 194/ 2: ، لمنسائيالضعفاء كالمتركككف( (2
ػمىًمي، )ت محمَّد بػف الحسػي( (3 ػد بػف مكسػى الس  ق(.ضػعيؼ الحػديث، كمػتيـ بالكضػع لمصػكفية.  412ف بػف محمَّ

، ديػػكاف 860/ 3، اإلرشػػاد فػػي معرفػػة عممػػاء الحػػديث لمخميمػػي: 245/ 2انظػػر: تػػاريخ بغػػداد كذيكلػػو ط العمميػػة: 
 . 250/ 17، سير أعبلـ النببلء: 523/ 3، ميزاف االعتداؿ: 347الضعفاء: 

 . 3/502الميذب:  ( المجمكع شرح(4
 .68/1443/ 2سنف أبي داكد: ( (5
 . 339/567/ 1تيذيب اآلثار مسند ابف عباس: ( (6
 . 8/12311/ 12المعجـ الكبير: ( (7
 .339/566/ 1تيذيب اآلثار مسند ابف عباس: ( (8
 .(112حديث رقـ )انظر: ( (9
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ٍكتيكـو  أيٍـّ  اٍبفً  عىفٍ (: 284) رقـ حديث مَّى- النًَّبيَّ  سىأىؿى  أىنَّوي  ،مى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى : -كى  رىسيكؿى  يىا فىقىاؿى
ؿه  إنٍّي المَّوً  ًريري  رىجي رً  ضى ًلي ،الدَّارً  شىاًسعي  ،اٍلبىصى ًزميًني الى  قىاًئده  كى ةه  ًلي فىيىؿٍ  ،ييبلى مٍّيى  أىفٍ  ريٍخصى  ًفي أيصى

؟ : بىٍيًتيٍّ : النّْدىاءى". تىٍسمىعي  ىىؿٍ " قىاؿى . قىاؿى ـٍ : نىعى ةن  لىؾ أىًجدي  "ًلى  قىاؿى كىاهي : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ."ريٍخصى  رى
ددىا أىبيك ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  كي سىفه  أىكٍ  صى  ".  حى

، عىٍف عىاًصـً : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ٍيدو مَّادي ٍبفي زى دَّثىنىا حى ، حى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي حى
، عىًف اٍبًف أيٍـّ مىٍكتيكـو  ًزيفو ٍف أىًبي رى  بمثمو.   ٍبًف بىٍيدىلىةى، عى

مف طريؽ ابف أبي  ،بنحكه (4)كالنسائي في سننو ،(3)كد في سننوأخرجو أبك دا تخريج الحديث:
ٍيف األسدم ،بمثمو (5)كابف ماجو في سننو ،ليمى زى  ،فيو زيادة (6)كأحمد في مسنده ،مف طريؽ أبي ري

كابف الياد( عف ابف أـ  ،كأبك رزيف ،ثبلثتيـ )ابف أبي ليمى ،مف طريؽ عبد اهلل بف شداد بف الياد
 مكتـك بو.     

 كاألئمة عمى تحسيف حديثو.     ،صدكؽ ييـ: (7)عاصـ بف بيدلة كاة اإلسناد:ر 
فاإلسناد حسف  ،كبالمتابعة يزكؿ الكىـ ،كعاصـ صدكؽ ييـ ،ركاة اإلسناد ثقات درجة الحديث:

 أم بالمتابعات.   ،أك صحيح ،كقاؿ النككم: إما حسف ،كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره ،لذاتو
تٍ (: 285) رقـ حديث كى ائً  رى رىٍجت قىالىٍت: ،شىةي عى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  خى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ًفي -كى
افى  عيٍمرىةً  ٍمت فىأىٍفطىرى  ،رىمىضى رى  ،كىصي قىصى ٍمتي  أىٍفطىٍرتى  ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقيٍمت: ،كىأىٍتمىٍمت كى ٍرتى  ،كىصي قىصى  كى

: ،كىأىٍتمىٍمتي  كىاهي : "(8). قاؿ اإلماـ النككم"عىاًئشىةي  يىا أىٍحسىٍنتً " فىقىاؿى  كىاٍلبىٍييىًقيُّ  ،كىالدَّارىقيٍطًنيٌ  ،النَّسىاًئيُّ  رى
سىفو  ًبًإٍسنىادو  ًحيحو  أىكٍ  ،حى  ". صى

، : (9): قاؿ اإلماـ النسائينص الحديث دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو : حى ، قىاؿى كًفي  ًني أىٍحمىدي ٍبفي يىٍحيىى الص  أىٍخبىرى
دَّثىنىا ا : حى اًئشىةى، أىنَّيىا قىاؿى ًد، عىٍف عى ًف ٍبفي اأٍلىٍسكى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى ءي ٍبفي زيىىٍيرو اأٍلىٍزًدم  ٍلعىبلى
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مَّـى -اٍعتىمىرىٍت مىعى رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًدينىًة ًإلىى مىكَّةى  ،-صى تَّى ًإذىا قىًدمىٍت مىكَّةى،  ،ًمفى اٍلمى حى
ٍمتي  ،: يىا رىسيكؿى المًَّو، بىأىًبي أىٍنتى كىأيمٍّيقىالىتٍ  ، كىأىٍفطىٍرتى كىصي ٍرتى كىأىٍتمىٍمتي :  .قىصى أىٍحسىٍنًت يىا "قىاؿى

مىيَّ "عىاًئشىةي  مىا عىابى عى  .   ، كى
مى -كيؿ  ذىًلؾى فىعىؿى رىسيكؿي المًَّو بمفظ: " (1)أخرجو الطيالسي في مسنده تخريج الحديث: مَّى اهللي عى ٍيًو صى

مَّـى  سى ـى كىأىٍفطىرى  ،ًفي السَّفىرً  -كى ا في  (2)كالدارقطني ،عف عائشة ،مف طريؽ عطاء بف أبي رباح ،"صى
رىٍجتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو سننو بزيادة: " مَّـى -خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى افى  -صى العبلء " مف طريؽ ًفي عيٍمرىًة رىمىضى

مف  (3)كعبد الرزاؽ في مصنفو ،عف عائشة ،ف أبيوع ،عف عبد الرحمف بف األسكد ،بف زىيرا
مٍّي أىٍربىعناقاؿ: عف عاشة " ،طريؽ عركة بف الزبير تيصى كـي ًفي السَّفىًر كى أم ركاه مف –" كىانىٍت تىصي

 .  -فعؿ عائشة
 عمؿ الحديث: تتمثؿ عمة الحديث في التالي: 

ركاه مرةن عف أبيو عف عائشة.  أكًلن: سماع عبد الرحمف بف اَلسكد بف يزيد النخعي مف عائشة:
عف العبلء بف زىير، عف عبد  ،ركاه الفريابي: "(4)قاؿ الدارقطني ،كمرةن عف عائشة بدكف كاسطة

كخالفو أبك نعيـ، فركاه عف العبلء، عف عبد الرحمف  الرحمف بف األسكد، عف أبيو، عف عائشة؛
قد دخؿ عمى عائشة، كسمع بف األسكد، عف عائشة، كالمرسؿ أشبو بالصكاب، كعبد الرحمف 

 ،عكى منيا، كاف أبكه يرسمو إلييا في الحاجة، فقاؿ: دخمت عمييا عاـ احتممت، كقالت: فعمتيا يا لي 
 ،في ىذا الحديث ،عف أبيو ،عف األسكدكمف قاؿ: " :(5)كقاؿ ابف عبد اليادم ،"كأرسمت الحجاب

 ،كىك إسناد حسف ،األكؿ متصؿ"ك  :(6)". كقاؿ الدارقطني عف الركاية التي بكاسطة أبيوفقد أخطأ
كنقؿ  ،"كقد سمع منيا ،كىك مع أبيو ،كدخؿ عمييا كىك مراىؽ ،كعبد الرحمف قد أدرؾ عائشة
ففي تاريخ البخارم كغيره ما يشيد  ،قمت: كىك كما قاؿ: "(7)ثـ قاؿ ،ذلؾ ابف حجر في التمخيص
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مت: كفي ابف أبي شيبة، لذلؾ. كقاؿ أبك حاتـ: أدخؿ عمييا كىك صغير، كلـ يسمع منيا. ق
أنو  ،بعدما أخرج الحديث مف طريقو ،كنقؿ البييقي عف الدارقطني ،"كالطحاكم ثبكت سماعو منيا

كىك إسناد صحيح مكصكؿ؛ فإف عبد الرحمف بف : "(2)كقاؿ البييقي ،"ىذا إسناد صحيح: "(1)قاؿ
لطريؽ الذم ركاه عبد ا ،كالصكاب ،الراجح في ىذا الحديث قاؿ الباحث:". األسكد أدرؾ عائشة

 ،بعدـ سماعو منيا (3)الرحمف مباشرة عف عائشة كتسمية الدارقطني لو مرسبلن مجاراةن مع مف قاؿ
قد ثبت سماع عبد الرحمف ك  ،فيك مكصكؿ ،فبل إشكاؿ في ذلؾ ،ثـ نقؿ الحكاية في سماعو منيا

 فزالت ىذه العمة.   ،بف األسكد مف عائشة
–حيث إف النبي  ،ىذه مف عمؿ المتف ،كما في ركاية الدارقطني اف":ثانيان: زيادة "في عمرة رمض

ىذا " :(5). قاؿ ابف عبد اليادم(4)كما في الصحيح ،لـ يعتمر في رمضاف -صمى اهلل عميو كسمـ
لـ  -صمى اهلل عميو كسمـ-حديث منكر، كقكلو: )في عمرة في رمضاف( باطؿ، فإف نبي اهلل 

 ".يعتمر في رمضاف قط
فيما – : كقد نبو عميو ابف تيمية-صمى اهلل عميو كسمـ– الفة عائشة فعؿ رسكؿ اللثالثان: مخ

مـ تكف عائشة فىذا الحديث كذب عمى عائشة، : "(6)حيث قاؿ ،-نقمو عنو تمميذه ابف القيـ
، كسائر الصحابة، كىي تشاىدىـ -صمى اهلل عميو كسمـ-بخبلؼ صبلة رسكؿ اهلل  ؛تصميل

ببل مكجب، ككيؼ: كىي القائمة: فرضت الصبلة ركعتيف، فزيد في يقصركف، كتتـ ىي كحدىا 
صبلة الحضر، كأقرت صبلة السفر، فكيؼ يظف أنيا تزيد عمى ما فرض اهلل، كتخالؼ رسكؿ اهلل 

عنيا بذلؾ: فما  ،عف أبيو ،لما حدثو ،قاؿ الزىرم لعركة كأصحابو؟! -صمى اهلل عميو كسمـ-
 -صمى اهلل عميو كسمـ-ت كما تأكؿ عثماف، فإذا كاف النبي شأنيا كانت تتـ الصبلة؟ فقاؿ: تأكل

قد حسف فعميا، كأقرىا عميو، فما لمتأكيؿ كجو، كال يصح أف يضاؼ إتماميا إلى التأكيؿ، مع ىذا 
  ".التقدير

                                                

 . 4/253( معرفة السنف كاآلثار: (1
 . 4/253( معرفة السنف كاآلثار: (2
 (. 221( قاؿ أبك حاتـ: "أدخؿ عمى عائشة، كىك صغير، كلـ يسمع منيا". )جامع التحصيؿ: (3
 . 3/3/1779( انظر: صحيح البخارم: (4
 . 2/520اليادم الحنبمي:  ( تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ، البف عبد(5
 . 1/455( زاد المعاد: (6
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عف  ،حيث ركل الحديث مف طريؽ عطاء ،(1)كىك ثقة ،رابعان: اضطراب العالء بف زىير اَلزدم
 ،كقد ركاه كما عند النسائي بدكف الزيادة ،طني زاد فيو "عمرة رمضاف"كما عند الدارق ،عائشة

يركم عف الثقات ما ال يشبو حديث األثبات فبطؿ االحتجاج بو : "(2)قاؿ ابف حباف ،كالزيادة منكرة
 ".        فيما لـ يكافؽ الثقات

  أعمـ.  كاهلل  ،كىي زيادة: "عمرة رمضاف" ،في متنو شذكذضعيؼ بسبب ال درجة الحديث:
: ،بىًشيرو  ٍبفي  الن ٍعمىافي  عىفٍ (: 286) رقـ حديث مىى الشٍَّمسي  كىسىفىتً " قىاؿى ٍيدً  عى مَّى- المَّوً  رىسيكؿً  عى  صى
مىٍيوً  المَّوي  ـى  عى مَّ سى عىؿى  ،-كى مّْي فىجى يىٍسأىؿي  ،رىٍكعىتىٍيفً  رىٍكعىتىٍيفً  ييصى تَّى ،عىٍنيىا كى مىتٍ  حى قاؿ اإلماـ  ."اٍنجى

كىاهي : "(3)النككم ددى  أىبيك رى ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  ،كالنسائي ،اكي سىفو  أىكٍ  ،صى  ". حى
اًرثي ٍبفي : (4)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث دَّثىًني اٍلحى ، حى رَّاًني  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي شيعىٍيبو اٍلحى حى

بىةى، عىًف ال ٍف أىًبي ًقبلى ، عى ٍف أىي كبى السٍَّخًتيىاًنيٍّ ، عى ٍيرو اٍلبىٍصًرم   بمثمو.  ن ٍعمىاًف ٍبًف بىًشيرو عيمى
مف طريؽ خالد  ،كفيو قصة ،(6)كابف ماجو في سننو ،(5)أخرجو النسائي في سننو تخريج الحديث:

ذَّاء كبلىما عف  ،مف طريؽ الحسف البصرم ،بنحكه (7)كالنسائي في سننو ،عف أبي قبلبة ،الحى
 النعماف بشير. 
ق(: قاؿ ابف  104)ت  ،أبك قبلبة البصرم ،جرميعبد الل بف زيد بف عمرك ال ركاة اإلسناد:

ىك  ،أبك قبلبة عف النعماف بف بشير" :(9)بف معيفاقاؿ ك  ،"كثير اإلرساؿ ،فاضؿ ،ثقة: "(8)حجر
أبك قبلبة عف النعماف  قاؿ الباحث:". ال أعمـ سمع منوك  ،دركوأقد " :(10)بك حاتـأكقاؿ  ،"مرسؿ

                                                

 . 434، تقريب التيذيب: 6/355( انظر: الجرح كالتعديؿ: (1
 . 2/183( المجركحيف: (2
 . 63، 5/62( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 1/310/1193( سنف أبي داكد: (4
 . 3/141/1485( سنف النسائي: (5
 . 1/401/1262( سنف ابف ماجو: (6
 . 3/145/1490سنف النسائي:  ((7
 . 304( تقريب التيذيب: (8
 .  4/214ركاية الدكرم:  -( تاريخ ابف معيف(9

 . 176( تحفة التحصيؿ: (10
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كىك أيضان لـ يسمع منو  ،الحسف البصرم عف النعمافكقد تابعو  ،كلـ يسمع منو ،بف بشير مرسؿ
 .           (1)شيئان 

... كيثني عميو ،كىافى حماد ٍبف زيد يقدـ الحارث ٍبف عيمىير" ،البصرم أبك عمير ،الحارث بف عمير
: ىذا مف ثقات أصحاب أيكب ،كنظر إليو  ،(4)كأبك حاتـ ،كأبك زرعة ،(3)كقاؿ ابف معيف ،"(2)فىقىاؿى

: "ثقة (8)كقاؿ أحمد ،: "ثقة". زاد أبك زرعة: "رجؿ صالح"(7)كالدارقطني ،(6)كالنسائي ،(5)يكالعجم
كابف  ،ضعفو بسببيا األزدم ،كفي أحاديثو مناكير ،كثقو الجميكر: "(9)كقاؿ ابف حجر ،ثقة"
كشذ األزدم  ،كثقو الجميكر: "(10)كقاؿ أيضان  ،"فمعمو تغير حفظو في اآلخر ،كغيرىما ،حباف
كليس لو في الصحيح سكل  ،إف أحاديثو مكضكعة :بف حباف فقاؿاكبالب  ،كتبعو الحاكـ ،وفضعف

" اتكبع عمييا في الصحيح أيضن  ،كىي زيادة في خبر ،في أكاخر الحج ،مكضع كاحد
 ،: "ال يحتج بو"(12)كقاؿ أيضان  ،؟!"كيؼ خرج لو النسائي ،تعجبأنا : "أ(11)كقاؿ الذىبي
ىك ضعيؼ ": (14)الفتح األزدمكقاؿ أبك  ،"ال بيف الضعؼما أراه إ: "(13)كقاؿ أيضان 

كاف ممف يركم عف األثبات األشياء : "(15)كقاؿ ابف حباف ،"منكر الحديث

                                                

 .  72( تحفة التحصيؿ: (1
 .5/270( تيذيب الكماؿ: (2
 ( المصدر السابؽ نفسو.(3
 . 84، 3/83( الجرح كالتعديؿ: (4
 . 1/103( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (5
 .5/270( تيذيب الكماؿ: (6
 . 5/270( تيذيب الكماؿ: (7
 . 235( سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد: (8
 . 147( تقريب التيذيب: (9

 . 1/456مقدمة فتح البارم: ىدم السارم ( (10
 . 1/142( المغني في الضعفاء: (11
 . 155( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (12
 . 1/440( ميزاف االعتداؿ: (13
 . 3/312إكماؿ تيذيب الكماؿ:  ((14
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كنقؿ  ،"حاديث مكضكعةأ ،كحميد ،عف جعفر بف محمد ركل: "(1)كقاؿ الحاكـ ،"المكضكعات
: الحارث بف ؿ الباحثقا ".الحارث بف عمير كذاب" :(2)أنو قاؿ ،بف خزيمةاعف  ،بف الجكزما

 ،كالحاكـ ،كتشدد ابف حباف ،كلو بعض األحاديث المنكرة ،فقد كثقو أىؿ عصره ،عمير ثقة
ألف ابف  ،ال تثبت ،عف ابف خزيمة أنو قاؿ عنو كذاب ،كحكاية ابف الجكزم ،كاألزدم فيو

 كاهلل أعمـ.  ،كما ىي مكجكدة في كتب ابف خزيمة ،ال يمتـز الصحة في ذلؾ ،الجكزم
كتابعو الحسف  ،عف النعماف بف بشير ،إسناد الحديث ضعيؼ؛ إلرساؿ أبي قبلبة درجة الحديث:

 فصار حسنان لغيره.  -عمى قاعدة اإلماـ الشافعي-فاعتضدد بو  -كىك مرسؿ عنو-البصرم 
كىل(: 287) رقـ حديث ٍبدي  رى ٍيدو  ٍبفي  المَّوً  عى مَّى- النًَّبيَّ  أىفَّ  ،زى مىٍيوً  المَّوي  صى مىٍيوً  اٍستىٍسقىي" -كسمـ عى  كىعى

ةن  ًمًيصى ذى  أىفٍ  فىأىرىادى  ،سىٍكادىءى  لىوي  خى ىىا ًبأىٍسفىًميىا فىيىٍجعىمىوي  يىٍأخي مىٍيوً  ثىقيمىتٍ  فىمىمَّا ،أىٍعالى مىي قىمىبىيىا ،عى اًتًقوً  عى . "عى
كىاهي : "(3)قاؿ اإلماـ النككم د أىبيك رى ةو  ًبأىسىاًنيدى  كىغىٍيريىيمىا ،كىالنَّسىاًئيُّ  ،دىاكي ًحيحى سىنىةو  أىكٍ  صى   ". حى

، أىنَّوي : (4): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي بىٍكرو ، عىٍف عى اًلؾو ، عىٍف مى دَّثىنىا اٍلقىٍعنىًبي  حى
اًزًنيَّ  ٍيدو اٍلمى ٍبدى المًَّو ٍبفى زى : سىًمٍعتي عى ، يىقيكؿي بَّادى ٍبفى تىًميـو سىًمعى عى
(5) : رىجى رىسيك"، يىقيكؿي مَّى -ؿي المًَّو خى صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى -اللي عى ؿى ًردىاءىهي ًحيفى اٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةى  ،ًإلىى اٍلميصى كَّ حى  ".  فىاٍستىٍسقىى، كى
ثـ كزاد فيو: " ،بنحكه مف طريؽ ابف أبي ذئب (6)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:
دكف ذكر  ،بنحك حديث البخارم (7)حيحوكمسمـ في ص ،"جير فييما بالقراءة ،صمى ركعتيف

عف  ،عف الزىرم -كيكنس ،ابف أبي ذئب–كبلىما  ،مف طريؽ يكنس بف يزيد األيمي ،الجير
 عباد بف تميـ بو.    

 ركاتو كميـ ثقات.  ،إسناد الحديث صحيح لذاتو درجة الحديث:

                                                

 . 3/312( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (1
 ( المصدر السابؽ نفسو.(2
 .80-5/78( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 1/303/1167( سنف أبي داكد: (4
ٍزرىجً (5 ، اٍلخى اًرم  ، اأٍلىٍنصى اًزًني  اًصـو اٍلمى ٍيًد ٍبًف عى ٍبدي اهلًل ٍبفي زى ػرًَّة، سىػنىةى ( عى قيتًػؿى يىػٍكـى اٍلحى اًر، شىًيدى بىػٍدرنا، كى ، ًمٍف بىًني النَّجَّ ي 

. )معرفة الصحابة ألبي نعيـ:  مَّدو ، ييٍكنىى أىبىا ميحى ًستٍّيفى ثو كى  (.1655/ 3ثىبلى
 . 2/31/1024( صحيح البخارم: (6
 . 2/611/894( صحيح مسمـ: (7
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كىل(: 288) رقـ حديث ٍيرىةى  أىبيك رى : ،ىيرى مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى مىٍيوً  وي المَّ  صى نىٍفسي ": -كسمـ عى
ى"  تَّى ييٍقضى كىاهي : "(1)تجييزه. قاؿ اإلماـ النككم إلى كيبادرالميٍؤًمًف ميعىمَّقىةه ًبدىٍيًنًو حى  كىاٍبفي  ،التٍّْرًمًذمُّ  رى

وٍ  ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  ،مىاجى سىفو  أىكٍ  ،صى  ".   حى
دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي : (2): قاؿ اإلماـ الترمذمنص الحديث فى  حى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف زىكىًريَّا  ،غىٍيبلى : حى قىاؿى

ٍيرىةى ا مىمىةى، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي سى ـى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،ٍبًف أىًبي زىاًئدىةى، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّى -قىاؿى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍنوي  ،ةه ًبدىٍيًنوً نىٍفسي الميٍؤًمًف ميعىمَّقى ": -المَّوي عى ى عى تَّى ييٍقضى  ". حى

مف طريؽ إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف  ،بمثمو (3)أخرجو ابف ماجو في سننو تخريج الحديث:
مف طريؽ سفياف  ،بنحكه (5)كأحمد في مسنده ،(4)كالدارمي في سننو ،عبد الرحمف بف عكؼ

 ،راىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼكالثكرم( عف سعد بف إب ،كبلىما )إبراىيـ بف سعد ،الثكرم
عف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف  ،مف طريؽ ابف أبي زائدة ،بمثمو (6)كأخرجو أحمد في مسنده

كسعد(  ،كبلىما )عمر عـ سعد ،عف عمر بف أبي سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ ،بف عكؼ
 عف أبي ىريرة.  ،عف أبي سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ

 .     (7)كحماد بف أسامة ثقة ،ركاتو ثقات ،الحديث صحيح لذاتو إسناد درجة الحديث:
: عىفٍ (: 289) رقـ حديث دو  شييىدىاءى  أىفَّ " أىنىسو ديًفنيكا ،ييغىسَّميكا لىـٍ  أيحي اًئًيـٍ  كى لىـٍ  ،ًبًدمى ؿَّ  كى مىٍيًيـٍ  ييصى  ".عى

كىاهي : "(8)قاؿ اإلماـ النككم د أىبيك رى سىفو  ًبًإٍسنىادو  دىاكي ًحيحو  أىكٍ  ،حى  ".  صى
مىٍيمىافي : (9): قاؿ اإلماـ أبك داكدديثنص الح دَّثىنىا سي ، ح كحى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، حى اًلحو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى حى

نىا اٍبفي كىٍىبو ا ، أىٍخبىرى دى اٍلمىٍيًرم  ، أىفَّ اٍبفى ًشيىابو  -كىىىذىا لىٍفظيوي -ٍبفي دىاكي ٍيدو المٍَّيًثي  ًني أيسىامىةي ٍبفي زى أىٍخبىرى
دَّثىييـٍ  ،ٍخبىرىهي أى  اًلؾو حى  بمثمو.   أىفَّ أىنىسى ٍبفى مى

                                                

 . 5/121( المجمكع شرح الميذب: (1
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 . 16/352/10599( مسند أحمد: (6
 (: 33حديث رقـ )  ( انظر:(7
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 ،مف طريؽ يكنس بف عبد األعمى (1)أخرجو الطحاكم في شرح مشكؿ اآلثار تخريج الحديث:
كمحمد بف  ،كبلىما )يكنس ،مف طريؽ محمد بف عبد اهلل بف عبد الحكـ (2)كالحاكـ في المستدرؾ

 ،مف طريؽ الشافعي (3)كالبييقي في معرفة السنف كاآلثار ،عبد اهلل( بمثمو عف عبد اهلل بف كىب
كبعض أصحاب الشافعي( عف أسامة بف زيد  ،كبلىما )ابف كىب ،قاؿ: عف بعض أصحابنا

 الميثي بو. 
كقاؿ  ،: "ثقة"(4)ق(: قاؿ العجمي 153)ت ،أبك زيد المدني ،أسامة بف زيد الميثي ركاة اإلسناد:

فأمسؾ عف حديثو، كليس ىك كما  ،ككاف يحيى غمط عميو ثقة مديني،: "(5)يعقكب بف سفياف
كقاؿ في  ،: "ليس بو بأس"(6)كاختمؼ فيو قكؿ ابف معيف؛ فقاؿ في ركاية الدارمي ،"تكىـ يحيى

كاف : "(8)كقاؿ في تاريخ ابف أبي خيثمة أيضان  ،كتاريخ ابف أبي خيثمة: "ثقة" ،(7)ركاية الدكرم
فىةى كيمَّيىا "أنو حدث عف عطاء، عف جابر، قاؿ:  مف أجؿ ؛يحيى بف سعيد القطاف يضعفو عىرى

ٍكًقؼه  صدكؽ قكم الحديث، أكثر مسمـ مف إخراج : "(9)كقاؿ الذىبي ،"ؼ الحديثي، كىك ضع"مى
: (10)كقاؿ مرةن  ،حديث ابف كىب عنو، كلكف أكثرىا شكاىد كمتابعات، كالظاىر أنو ثقة عند مسمـ"

: (12)كقاؿ ابف عدم ،"صحيح الكتاب ،تقيـ األمرىك مس: "(11)كقاؿ مغك لطام ،"صدكؽ ييـ"
كىك حسف  ...بف كىب بنسخة صالحةاكيركم عنو  ،كجماعة مف الثقات ،يركم عنو الثكرم"
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ترؾ يحيى ": (2)قاؿ أحمدك  ،"ييـ ،صدكؽ: "(1)كقاؿ ابف حجر ،"كأرجك أنو ال بأس بو ،الحديث
ركل ": (4)قاؿ أبي :حمدأعبد اهلل بف ؿ كقا ،: "ليس بشيء"(3)كقاؿ أيضان  ،"بأخرة وبف سعيد حديث

 ،فقاؿ تدبر حديثو .إف أسامة حسف الحديث :قمت لو .أسامة بف زيد عف نافع أحاديث مناكير
كثيرى : "(6)كقاؿ ابف سعد ،"كال يحتج بو ،يكتب حديثو: "(5)كقاؿ أبك حاتـ ،"فستعرؼ النكرة فييا

 ىك صدكؽ يخطئ.     قاؿ الباحث:. : "ليس بالقكم"(7)كقاؿ النسائي ،"ييستضعؼ ،الحديث
كعميػػو  ،كأسػػامة بػػف زيػػد صػػدكؽ يخطػػئ ،ركاتػػو ثقػػات ،إسػػناد الحػػديث حسػػف لذاتػػو درجػػة الحػػديث:
إال أف ىذه الركاية مف طريؽ ابػف كىػب عنػو أم مػف النسػخة الصػالحة التػي ذكرىػا  ،مدار اإلسناد
 مـ.      كاهلل أع ،فيك صحيح لذاتو ،كىذا دليؿ عمى زكاؿ الخطأ ،ابف عدم

دىقىةي ًلغىًني   " :-كسمـ عميو اهلل صمي- قكلو(: 290) رقـ حديث ٍمسىةو: ؛ًلى تىًحؿُّ الصَّ ًلغىازو  ًإًلَّ ًلخى
ؿو كىافى لىوي  اًلًو، أىٍك ًلرىجي ؿو اٍشتىرىاىىا ًبمى ، أىٍك ًلرىجي مىٍييىا، أىٍك ًلغىاًرـو اره ًفي سىًبيًؿ المًَّو، أىٍك ًلعىاًمؿو عى جى

دّْؽى عى  ًديثي  ىىذىا" :(8)قاؿ اإلماـ النككم. "مىى اٍلًمٍسًكيًف، فىأىٍىدىاىىا اٍلًمٍسًكيفي ًلٍمغىًنيّْ ًمٍسًكيفه فىتيصي  اٍلحى
سىفه  ًحيحه  أىكٍ  حى كىاهي  ،صى د أىبيك رى ديىيمىا): طىًريقىٍيفً  ًمفٍ  دىاكي  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ  ،يىسىارو  بف عىطَّاءً  عىفٍ  (أىحى
ٍدًرمٍّ  مَّى- النًَّبيٍّ  عىفٍ  ،اٍلخي مىٍيوً  لمَّوي ا صى مَّـى  عى سى مَّى- النًَّبيٍّ  عىفٍ  ،عىطَّاءو  عىفٍ ( كىالثَّاًني) -كى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
مَّـى  سى ٍسنىاديهي  ،ميٍرسىبلن  -كى يٍّده  كىاً  مىعى  ،الطًَّريقىٍيفً  ًفي جى ًفييىا: ،طيريقىوي  اٍلبىٍييىًقي   كىجى اًلكنا أىفَّ  كى  ،عييىٍينىةى  كىاٍبفى  ،مى
هي  ه كىالثٍَّكًرمَّ  ،مىٍعمىرنا أىفَّ كى  ،أىٍرسىبلى بلى ٍممىةً  ًمفٍ  كىىيمىا ،كىصى فَّاظً  جي قىدٍ  ،اٍلميٍعتىمىًديفى  اٍلحي رىتٍ  كى  اٍلقىاًعدىةي  تىقىرَّ

كفىةي  ًديثً  أًلىٍىؿً  اٍلمىٍعري كًؿ: اٍلحى ًديثى  أىفَّ  كىاأٍليصي ًكمى  إذىا اٍلحى ميٍرسىبلن  ميتًَّصبلن  ري ـي  كىافى  ،كى ٍك اؿً  اٍلحي  ًلبًلتٍّصى
مىى ًحيحً  اٍلمىٍذىىبً  عى قىدٍَّمنىا ،الصَّ ا كى دى  إذىا ًباٍلميٍرسىؿً  يىٍحتىج   أىنَّوي  الشَّاًفًعيٍّ  عىفٍ  أىٍيضن دً  اٍعتىضى  أىٍربىعىةً  ًبأىحى
: ًديثه ( إمَّا) أيميكرو مَّا) ،ميٍسنىده  حى رى  طىًريؽو  ًمفٍ  ميٍرسىؿه ( كىاً  مَّا) ،آخى اًبيا  قىٍكؿي ( كىاً  حى مَّا) ،صى  أىٍكثىرً  ٍكؿي قى ( كىاً 
ًكمى  فىقىدٍ  ،أىٍكثىري  ًفيوً  كيًجدى  قىدٍ  كىىىذىا ،اٍلعيمىمىاءً  قىاؿى  ،ميٍسنىدنا ري ابىةً  ًمفٍ  ،اٍلعيمىمىاءي  ًبوً  كى حى ".  ،الصَّ ـٍ  كىغىٍيًرًى
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ٍيًد : (1)قاؿ اإلماـ أبك داكد :نص الحديث ، عىٍف زى اًلؾو ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى، عىٍف مى دَّثىنىا عى ـى، حى ٍبًف أىٍسمى
، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مَّـى -عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : " -صى دىقىةي ًلغىًني  قىاؿى ًإًلَّ  ؛ًلى تىًحؿُّ الصَّ

ؿو اٍشتىرىاىىا ، أىٍك ًلرىجي مىٍييىا، أىٍك ًلغىاًرـو ٍمسىةو: ًلغىازو ًفي سىًبيًؿ المًَّو، أىٍك ًلعىاًمؿو عى ؿو كىافى  ًلخى اًلًو، أىٍك ًلرىجي ًبمى
اره ًمٍسًكيفه  مىى اٍلًمٍسًكيًف، فىأىٍىدىاىىا اٍلًمٍسًكيفي ًلٍمغىًنيّْ  ،لىوي جى دّْؽى عى ،  ،"فىتيصي ًميا سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى حى

، عىٍف عىطىاًء بٍ  ٍيًد ٍبًف أىٍسمىـى ، عىٍف زى نىا مىٍعمىره زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى ٍدًرمٍّ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، عى ًف يىسىارو
ٍعنىاهي  : ًبمى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  . قىاؿى

مف طريؽ  ،بمثمو (3)كالبييقي في المعرفة  ،بمثمو (2)أخرجو مالؾ في المكطأتخريج الحديث: 
 ،مف طريؽ الثكرم ،بمثمو (4)مصنفو كابف أبي شيبة في  ،-كىك في المكطأ-عف مالؾ  ،الشافعي

 .-صمى اهلل عميو كسمـ–عف عطاء يرفعو إلى النبي  ،الثكرم( عف زيد بف أسمـ ،كبلىما )مالؾ
ىكذا ركاه ": (5)قاؿ أحمد ،كمف ركاه مف طريؽ مالؾ يركيو ىكذا مرسبلن  قاؿ الباحث: 

  ."مالؾ في المكطأ مرسبلن 
 ،عف معمر (7)كعبد الرزاؽ في تفسيره ،معمرمف طريؽ  (6)كأخرجو ابف ماجو في سننو 
عف أبي سعيد الخدرم  ،عف عطاء ،كالثكرم( عف زيد ،كبلىما )معمر ،كالثكرم
 مرفكعان.
عف أبي سعيد  ،ركاه مكصكالن  ،مف ركاه مف طريؽ معمر قاؿ الباحث: 
 مرفكعان. 
عف  ،عف عمراف البارقي ،مف طريؽ الثكرم (8)كأخرجو أبك داكد في سننو 
 عف أبي سعيد مرفكعان.  ،ة العكفيعطي
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أبك عبد اهلل كأبك  ،بف الخطاب مكلى عمر ،العدكمزيد بف أسمـ  ركاة اإلسناد:
إنما ىك  قاؿ الباحث:". ثقة عالـ ككاف يرسؿ" :(1)ق(: قاؿ ابف حجر136)ت ،أسامة

 كقاؿ أبك ،كركايتو ىنا عف التابعي عطاء بف يسار ،ال عف التابعيف ،الصحابة مرسؿ عف
َ".   زيد بف أسمـ عف أبي سعيد مرسؿ يدخؿ بينيما عطاء بف يسار: "(2)حاتـ

كقد ركل  ،ق(؛ بسبب فقد البصر 200: ثقة تغير حفظو بعد )(3)ىماـ الصنعانيعبد الرزاؽ بف 
 كىك أعمـ الناس بو.  ،كىك الذم نص عمى تاريخ عمتو ،(4)ىذا الحديث عنو أحمد في مسنده

 ،كاإلسناد اآلخر صحيح لذاتو ،ركاتو ثقات ،ديث األكؿ مرسؿ صحيحإسناد الح درجة الحديث:
 فبل يضر.   ،في الثاني هكأظير  ،عطاء أسقط الصحابي في األكؿك  ،ركاتو ثقات

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ (: 291) رقـ حديث مَّى- النًَّبيٍّ  عىفٍ  ،ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى : -كى  ًفي أىٍفطىرى  مف" قىاؿى
افى  شىٍيرً  اءى  فىالى  ،نىاًسينا رىمىضى مىٍيوً  قىضى كىاهي : "(5). قاؿ اإلماـ النككم"كىفَّارىةى  كىًلى  ،عى  ًبًإٍسنىادو  الدَّارىقيٍطًنيٌ  رى

ًحيحو  سىفو  أىكٍ  صى  ". حى
مَّدي ٍبفي مىٍحميكدو أىبيك بىٍكرو السَّرَّاجي َ:(6): قاؿ اإلماـ الدارقطنينص الحديث دَّثىنىا ميحى مَّدي ٍبفي حد ،حى ثنا ميحى

كؽو ا اًرم  حد ،ٍلبىٍصًرمٌ مىٍرزي ٍبًد المًَّو اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى كحد ،ثنا ميحى مَّدي ٍبفي عىٍمرو مىمىةى  ،ثنا ميحى  ،عىٍف أىًبي سى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى كؽو كىىيكى ًثقىةه قاؿ الدارقطني:  بمثمو. ،عى مَّدي ٍبفي مىٍرزي اًرمٍّ  ،تىفىرَّدى ًبًو ميحى ًف اأٍلىٍنصى  .     عى

ا أىٍطعىمىوي المَّوي بزيادة: " (8)كمسمـ في صحيحو ،(7)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث: فىًإنَّمى
سىقىاهي   عف أبي ىريرة مرفكعان.   ،مف طريؽ ابف سيريف ،"كى
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نما تكممكا فيو مف  :(1)الميثي كقاص بف عمقمة محمد بف عمرك بف ركاة اإلسناد: صدكؽ، كا 
كلـ ينص أحد مف  ،حديثو ىنا مف حديث أبي ىريرةجية حفظو في أحاديثو عف أبي ىريرة، ك 

 النقاد عمى أنو مف أكىامو.    
ق(: قاؿ  248)ت  ،كقد ينسب لجده مرزكؽ ،أبك عبد اهلل ،محمد بف محمد بف مرزكؽ الباىمي

كذكره ابف حباف في  ،: "ثقة"(4)كالخطيب البغدادم ،(3)كقاؿ الدارقطني ،: "صدكؽ"(2)أبك حاتـ
 ،عف األنصارم يفلو ابف عدم حديث خرجكأ ،"صدكؽ لو أكىاـ: "(6)ابف حجر كقاؿ ،(5)الثقات

اءى  فىبلى " :حيث قاؿ ،متنو ةفغرب ،كىذا غريب المتف كاإلسناد: "(7)منيا حديثنا ىذا ثـ قاؿ مىٍيوً  قىضى  ،عى
بف كلـ أر ال ،كغربة اإلسناد مف حديث محمد بف عمرك، عف أبي سممة، عف أبي ىريرة "كىفَّارىةى  كىالى 

محمد بف محمد بف مرزكؽ  قاؿ الباحث:". مرزكؽ ىذا أنكر مف ىذيف الحديثيف، كىك ليف
 كىذا الحديث مف أكىامو كما قاؿ ابف عدم.          ،الباىمي صدكؽ يخطئ

كبالمتابعة يرتقي إلى  ،إسناد الحديث ضعيؼ؛ لكىـ ابف مرزكؽ في ىذا الحديث درجة الحديث:
     كاهلل أعمـ.  ،الحسف لغيره

: قىاؿى  ،بىٍكرىةى  أىًبي عىفٍ (: 292) رقـ حديث مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  يىقيكؿي  ًلى " :-كى
ـٍ  ديكي ٍمتي  إنّْي أىحى افى  صي قيٍمتيوي" كيمَّوي  رىمىضى : أىكٍ  التٍَّزًكيىةى؟ أىكىًرهى  أىٍدًرم فىبلى  كى  أىكٍ  ،نىٍكمىةو  ًمفٍ  بيدَّ  "ًلى  قىاؿى
كىاهي : "(8)إلماـ النككمقاؿ ا ."رىٍقدىةو  د أىبيك رى سىنىةو  ًبأىسىاًنيدى  كىالنَّسىاًئيُّ  دىاكي ةو  أىكٍ  ،حى ًحيحى  ". صى

ًبيبىةى، : (9): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا يىٍحيىى، عىًف اٍلمييىمًَّب ٍبًف أىًبي حى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى حى
، عىٍف أىًبي بىٍكرىةى  سىفي دَّثىنىا اٍلحى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ،حى مَّـى -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ ًإنّْي ": -صى ديكي ًلى يىقيكلىفَّ أىحى

قيٍمتيوي كيمَّوي  افى كيمَّوي، كى ٍمتي رىمىضى :  ؟، فىبلى أىٍدًرم أىكىًرهى التٍَّزًكيىةى "صي   ". أىٍك رىٍقدىةو  ،ًلى بيدَّ ًمٍف نىٍكمىةو "أىٍك قىاؿى
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 ،بمثمو (2)كأحمد في مسنده ،مف طريؽ الميمب ،بمثمو (1)جو النسائي في سننوأخر  تخريج الحديث:
 كبلىما عف الحسف البصرم بو.   ،مف طريؽ قتادة

ثقة فاضؿ كثير اإلرساؿ عف : ((3)ق 110كتكفي  ،ق 21)كلد ركاة اإلسناد: الحسف البصرم 
كمف  ،عمراف بف حصيف سمع الحسف مف" :(5)قاؿ بيز بف أسد ،(4)كمدلس مف الثانية ،الصحابة

كلو عنو في صحيح البخارم  ،الحسف لـ يسمع مف أبي بكرة: "(6)كقاؿ الدارقطني ،"أبي بكرة شيئان 
ا كىالى تىعيدٍ "كمنيا حديث  ،قصة الكسكؼ :عدة أحاديث منيا قاؿ العبلئي مدافعان  ،"زىادىؾى المَّوي ًحٍرصن

 ،فالبخارم ال يكتفي بمجرد إمكاف المقاء ،ف لـ يكف فييا التصريح بالسماعا  ك : "(7)عف البخارم
 ،عف أبي بكرة ،عف األحنؼ بف قيس ،أف الحسف ركل أحاديث :كغاية ما اعتؿ بو الدارقطني

أبك بكرة ىك الصحابي الجميؿ  قاؿ الباحث:". كذلؾ ال يمنع مف سماعو منو ما أخرجو البخارم
 ،ق 21كالحسف بصرمه )كلد  ،ق( 52)كتكفي بالبصرة  ،أسمـ بالطائؼ ع بف الحارث الثقفىيٍ فى ني 

فأمكف المقاء بينيما كالسماع مكانان  ،كبيز أنو سمع منو أشياء ،ق( كنص أبك حاتـ 110كتكفي 
كىي سماع ميمكف بف  ،كلمحافظ ابف الصبلح كبلـ مفيد في مسألةو تشابو ىذه المسألة ،كزمانان 
نىاًزليـٍ مف عائشة في حديث "ًإٍنزىاؿ  ،شبيب كأخرجو أبك داكد في سننو : "(8)حيث قاؿ "النَّاس مى
لـ يدركيا كفيما قالو أبك  ،ميمكف بف شبيب ،كذكر أف الراكم لو عف عائشة ،منفردا بو ،بإسناده

 ،كمات المغيرة قبؿ عائشة ،قد أدرؾ المغيرة بف شعبة ،متقدـ ،فإنو ككفي ،كنظر ،داكد تكقؼ
 :فمك كرد عف ميمكف ىذا أنو قاؿ ،اإلدراؾ كعند مسمـ التعاصر مع إمكاف التبلقي كاؼ في ثبكت

 ،"كاهلل أعمـ ،لـ ألؽ عائشة أك نحك ىذا الستقاـ ألبي داكد الجـز بعدـ إدراكو كىييات ذلؾ
 فالحسف البصرم سمع مف أبي بكرة كاهلل أعمـ.  

                                                

 . 4/130/2109( سنف النسائي: (1
 . 34/58/20416( مسند أحمد: (2
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 ،: "شيخ ثقة"(3)كقاؿ أحمد ،: "ثقة"(2)كالذىبي ،(1): قاؿ أبك داكدالميمب بف أبي حبيبة البصرم
: (6)ذكره بف عدم في الكامؿ كقاؿ ،: "صدكؽ"(5)كقاؿ ابف حجر ،في الثقات (4)كذكره ابف حباف

 ركل عنو يحيي بف سعيد القطاف.  ،ثقة قاؿ الباحث:". ا فأذكرها منكرن كلـ أر لو حديثن "
     ركاتو ثقات.   ،إسناد الحديث صحيح لذاتودرجة الحديث: 

مىٍيمىافى  عىفٍ (: 293) رقـ حديث قَّاصو  أىًبي بف سعد رأيت قاؿ: ،اهلل عبد أبي ٍبفً  سي ذى  ،كى  رىجيبلن  أىخى
ـً  ًفي يىًصيدي  رى ًدينىةً  حى ـى  الًَّذم ،اٍلمى رَّ مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  حى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى مىبىوي  -كى اءى  ،ًثيىابىوي  فىسى  ،مىكىاًليوً  فىجى
: ،ًفيوً  فىكىمَّميكهي  مَّى- المَّوً  رىسيكؿى  إفَّ  فىقىاؿى مىٍيوً  وي المَّ  صى مَّـى  عى سى ـى  -كى رَّ ـى  ىىذىا حى رى : ،اٍلحى قىاؿى ذى  مىفٍ " كى  ًفيوً  أىخى

ـٍ  أىريد   فىبلى  ،"فىٍميىٍسميٍبوي  مىٍيكي ًنييىا ،طيٍعمىةن  عى مىٍيوً  هلل صمى- اهلل رسكؿ أىٍطعىمى مَّـى  عى سى لىًكفٍ  -كى  ًشٍئتيـٍ  إفٍ  كى
ـٍ  دىفىٍعتي  كى : "(7)قاؿ اإلماـ النككم عنو. إلىٍيكي د أىبيك اهي رى ـٍ  ًبًإٍسنىادو  دىاكي فَّاظه  ًثقىاته  كيمُّيي  بف سميماف إال ؛حي
ٍبدً  داكد أبى : أىبيك فىقىاؿى  ،ىىذىا المَّوً  عى اًتـو لىًكفٍ  ،ًباٍلمىٍشييكرً  ىيكى  لىٍيسى  حى ًديًثوً  ييٍعتىبىري  كى لىـٍ  ،ًبحى عٍٍّفوي  كى  أىبيك ييضى
د. كىاهي  الًَّذم كىىىذىا دىاكي ٍعنىى رى كىاهي  امى  ًبمى ـه  رى كىايىةى  ىىًذهً  أىفَّ  ،ىىذىا مىٍجميكعي  فىيىٍقتىًضي ،ميٍسًم ةه  الرّْ ًحيحى  أىكٍ  ،صى
سىنىةه   ". حى

ًريره : (8): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا جى مىمىةى، حى دَّثىنىا أىبيك سى اًزـو -حى دَّثىًني -يىٍعًني اٍبفى حى ، حى
، عىٍف سيمىٍيمىا ًكيـو ذى رىجيبلن يىًصيدي يىٍعمىى ٍبفي حى ، أىخى قَّاصو : رىأىٍيتي سىٍعدى ٍبفى أىًبي كى ٍبًد المًَّو، قىاؿى فى ٍبًف أىًبي عى

ًدينىةً  ـً اٍلمى رى ـى رىسيكؿي المًَّو  ،ًفي حى رَّ مَّـى -الًَّذم حى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى مىكىاًليوً -صى مىبىوي ًثيىابىوي، فىجى فىكىمَّميكهي  ،، فىسى
: ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو ًفيًو، فىقىا مَّـى -ؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : -صى قىاؿى ، كى ـى رى ـى ىىذىا اٍلحى رَّ دنا يىًصيدي "، حى ذى أىحى مىٍف أىخى

ًنييىا رىسيكؿي المًَّو  ،"ًفيًو فىٍميىٍسميٍبوي ًثيىابىوي  ـٍ طيٍعمىةن أىٍطعىمى مىٍيكي مَّـى -فىبلى أىريد  عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىًكٍف ًإٍف  ،-صى كى
ـٍ ثىمىنىوي    .    ًشٍئتيـٍ دىفىٍعتي ًإلىٍيكي
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 عف أبيو.         ،مف طريؽ عامر بف سعد ،بنحكه (1)أخرجو مسمـ في صحيحو تخريج الحديث:
التابعي الذم يركم عف سعد بف بف أبي كقاص: قاؿ  سميماف بف أبي عبد اللركاة اإلسناد: 

كقاؿ الخطيب  ،"أدرؾ المياجريف كاألنصار: "(3)ؿ أبك حاتـكقا ،"أدرؾ المياجريف: "(2)البخارم
: (7)كقاؿ مغك لطام ،: "كثؽ"(6)كقاؿ الذىبي ،في الثقات (5)كذكره ابف حباف ،"رجؿ تىاًبًعيٌ : "(4)
فيعتبر  ،: "ليس بالمشيكر(8)كقاؿ أبك حاتـ ،"ابف حبافك  ،خرج الحاكـ حديثو في مستدركو"

سميماف  قاؿ الباحث:". مجيكؿ بالنقؿ: "(10)كقاؿ العقيمي ،قبكؿ": "م(9)كقاؿ ابف حجر ،بحديثو"
 مقبكؿ.   بف أبي عبد اهلل

 ق(: قاؿ  170)ت  ،أبك النضر البصرم ،جرير بف حاـز بف زيد بف عبد الل اَلزدم
مات سنة  ،كلو أكىاـ إذا حدث مف حفظو ،في حديثو عف قتادة ضعؼ ،ثقة: "(11)ابف حجر
حديثو عف يعمى بف  قاؿ الباحث:". لكف لـ يحدث في حاؿ اختبلطو ؛مطبعد ما اخت كمائة سبعيف
اغتفرت : "(12)فقد قاؿ الذىبي ،كأما قكلو: "لو أكىاـ إذا حدث مف حفظو" ،ال عف قتادة ،حكيـ

فحجبو أكالده  ،قبؿ مكتو بسنة ،كأما اختبلطو: فقد كاف؛ بسبب الكبر ،"أكىامو في سعة ما ركل
 .      (13)بلطوفمـ يسمع منو أحد في اخت

                                                

 . 2/993/1364( صحيح مسمـ: (1
 .23/ 4( التاريخ الكبير: (2
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كبالمتابعة يرتقي إلى  ،إسناد الحديث ضعيؼ ألف سميماف بف أبي داكد مقبكؿدرجة الحديث: 
         الحسف لغيره.

ٍيرىةى  أىًبي كىعىفٍ (: 294) رقـ حديث : ،ىيرى مَّى- المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  قىاؿى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  يىًحؿُّ  ًلى " :-كى
ٍمكىافي  كىًلى  ،اٍلكىٍمبً  ثىمىفي  كىاهي : "(1)قاؿ اإلماـ النككم ،"اٍلبىًغيّْ  مىٍيري  كىًلى  ،اٍلكىاًىفً  حي د أىبيك رى  بإسناد دىاكي

سىفو  صحيح  ". أك حى
كؼي : (2): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىًني مىٍعري ، حى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، حى اًلحو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى حى

، أىفَّ ا ذىاًمي  ٍيدو اٍلجي ٍيرىةى  ٍبفي سيكى دَّثىوي أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى ، حى بىاحو المٍَّخًميَّ مىيَّ ٍبفى رى  َبمثمو.  عي
كمير  ،دكف حمكاف الكاىف (4)كالنسائي في سننو ،(3)أخرجو البخارم في صحيحو تخريج الحديث:

مختصران مف  (5)كالترمذم في سننو ،مف طريؽ أبي حاـز األشجعي ،كبزيادة: عسب الفحؿ ،البغي
ـً طريؽ أبي   عف أبي ىريرة بو.         ،التميمي اٍلمييىزٍّ

ذىاًميُّ  معركؼ بف سكيدركاة اإلسناد:  : (6)ق(: قاؿ الذىبي 150)ت  ،أبك سممة المصرم ،اٍلجي
: (9)كقاؿ ابف حجر ،: "ال بأس بو"(8)كقاؿ ابف بشككاؿ ،في الثقات (7)كذكره ابف حباف ،"ثقة"

 ف سكيد صدكؽ.   معركؼ ب قاؿ الباحث:". مقبكؿ"
   كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.  ،حسف لذاتو إسناد الحديثدرجة الحديث: 

ةى  أىبىا أىفَّ  ،أىنىسو  كىعىفٍ (: 295) رقـ حديث مَّى- النًَّبيَّ  سىأىؿى  ،طىٍمحى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  أىٍيتىاـو  عىفٍ  -كى
ًرثيكا ٍمرنا كى : خى : ".أىٍىًرٍقيىا" قىاؿى بلًّ  مييىاأىٍجعى  أىفىبلى  قىاؿى : خى كىاهي : "(10)قاؿ اإلماـ النككم ".ًلى " قىاؿى د أىبيك رى  دىاكي

ًحيحو  ًبًإٍسنىادو  سىفو  أىكٍ  صى  ". حى
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، عىًف : (1): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ًكيعه، عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا كى ، حى ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى حى
ٍف أىًبي ىيبىٍيرىةى، عىفٍ  ، عى اًلؾو  الس دٍّمٍّ  بمثمو.  أىنىًس ٍبًف مى

بنحكه  (3)كأحمد في مسنده ،مف طريؽ السدم ،بمثمو (2)أخرجو مسمـ في صحيحو تخريج الحديث:
 يحيي بف عباد بو.   ىيبىٍيرىةى عف أبي  ،مف طريؽ ليث بف أبي سميـ

 ،شيعحممكا عميو الت ،صدكؽ ،(4)مدّْ إسماعيؿ بف عبد الرحمف بف أبي كريمة السي ركاة اإلسناد: 
 كال يؤثر عمى حديثنا.   

       كبالمتابعة يرتقي إلى الصحيح لغيره.   ،السدم صدكؽ ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 
دٍّهً  عىفٍ  ،أىًبيوً  عىفٍ  ،شيعىٍيبو  عمرك بف عف(: 296) رقـ حديث مَّى- النًَّبيَّ  أىفَّ  ،جى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى
مَّـى  سى : -كى ؽى  ًلى " قىاؿى فىاءى  كىًلى  ،تىٍمًمؾي  ًفيمىا إًلَّ  بىٍيعى  كىًلى  ،تىٍمًمؾي  ًفيمىا إًلَّ  ًعٍتؽى  كىًلى  ،ًمؾيىمٍ  فيما إًل طىالى  كى
ًديثه : "(5)قاؿ اإلماـ النككم ".تىٍمًمؾي  ًفيمىا إًلَّ  نىٍذرو  سىفه  حى ًحيحه  أىكٍ  ،حى كىاهي أىبيك ،صى د رى  ،كىالتٍٍّرًمًذم   ،دىاكي
وٍ  كىاٍبفي  سىنىةو  ًبأىسىاًنيدى  ،كىًثيرىةو  طيريؽو  ًمفٍ  ،كىغىٍيريىيـٍ  ،مىاجى مىٍجميكعييىا ،حى سىننا كىٍكًنوً  عىفٍ  يىٍرتىًفعي  كى يىٍقتىًضي حى  كى
".  أىنَّوي  ًحيحه   صى

دَّثىنىا اٍبفي : (6): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث دَّثىنىا ًىشىاـه، ح كحى ، حى ـى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ميٍسًم حى
دَّثىنىا عى  بَّاًح، حى ، عىٍف الصَّ ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو دَّثىنىا مىطىره اٍلكىرَّاؽي، عىٍف عى : حى مىًد، قىاالى ٍبًد الصَّ ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى

دٍّهً   بمثمو.  أىًبيًو، عىٍف جى
كالنسائي في  ،مف طريؽ عامر األحكؿ ،بمثمو (7)أخرجو الترمذم في سننو تخريج الحديث:

كبلىما عف عمرك  ،مف طريؽ عبيد اهلل بف األخنس ،-ؽليس فيو الطبلؽ كالبيع كالعت- (8)سننو
 .       -عبد اهلل بف عمرك–عف جده  ،عف أبيو ،بف شعيب
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 سمع جده عبد اهلل بف عمرك. ،: صدكؽ(1)بف عمرك بف عبد الل بف محمد شعيبركاة اإلسناد: 
 .(3)صدكؽ، صحيح الكتاب: (2)بف العاص بف عمرك بف عبد الل بف محمد بف شعيب عمرك

ق(:  125)ت  ،سكف البصرة ،الخراساني ،أبك رجاء السممي مكالىـ ،مطر بف طيماف الكراؽ
ال يساكل دستجة "عثماف بف دحية: كعندما قاؿ  ،: "صدكؽ"(5)كقاؿ أيضان  ،: "ثقة"(4)قاؿ الذىبي

فيذا غمك مف عثماف، فمطر مف رجاؿ مسمـ، حسف " :(6)رد عميو الذىبي ،بقؿ -حزمة-
كقاؿ  ،: "ليس بو بأس"(8)كقاؿ البزار ،"صدكؽ، كقاؿ مرة: ال بأس بو: "(7)العجمي كقاؿ ،"الحديث
كحديثو عف عطاء  ،صدكؽ كثير الخطأ: "(10)كقاؿ ابف حجر ،"صدكؽ ييـ" :(9)الساجي
كاف : "(12)كقاؿ في المشاىير ،كقاؿ: "ربما أخطأ" ،في الثقات (11)كذكره ابف حباف ،"ضعيؼ

كاف فيو : "(14)كقاؿ ابف سعد ،: "ليس بالقكم"(13)كقاؿ النسائي ،"الحفظ عمى صبلح فيو مءرد
كاف يحيى بف سعيد القطاف يضعؼ حديث مطر عف " :(15)حمدكقاؿ أ ،"ضعؼ في الحديث

 ،بى ليمى في سكء الحفظأبابف  ،سعيد يشبو مطر الكراؽ كاف يحيى بف: "(16)كقاؿ أيضان  ،"عطاء

                                                

 (: 121حديث رقـ ) بقت ترجمتو، ( س1)
 (: 121حديث رقـ ) ( سبقت ترجمتو، انظر  2)
 .315( انظر: مقدمة ابف الصبلح: 3)

 . 2/662( المغني في الضعفاء: (4
 . 485( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ: (5
 . 4/127( ميزاف االعتداؿ: (6
 . 1/430( تاريخ أسماء الثقات لمعجمي: (7
 . 10/168( تيذيب التيذيب: (8
 . 10/169( تيذيب التيذيب: (9

 . 534( تقريب التيذيب: (10
 . 5/435( ثقات ابف حباف: (11
 . 153( مشاىير عمماء األمصار: (12
 . 97( الضعفاء كالمتركككف، لمنسائي: (13
 . 7/189ت الكبرل: ( الطبقا(14
 . 8/287( الجرح كالتعديؿ: (15
 . 8/133( الكامؿ في الضعفاء: (16
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 ،"بى رباحأضعيؼ في حديث عطاء بف ": (1)بف معيفكقاؿ ا، "كابف أبي ليمى مضطرب الحديث
لمطر، عف أنس : "(4)كقاؿ ابف عدم ،"صالح الحديث": (3)كقاؿ أبك حاتـ ،"صالح": (2)أيضان  قاؿك 

ككاف يكتب المصاحؼ  ،غير ىذا كلمطر، عف قتادة كعطاء كسائر شيكخو أحاديث صالحة
سئؿ : "(5)ابف أبي حاتـقاؿ ك  ،"يجمع حديثو كيكتب ،كلذا سمي الكراؽ، كىك مع ضعفو ،بالبصرة

ركايتو عف أنس ": (6)أبك زرعةكقاؿ  ،"مرهأكأنو ليف  ،: صالحعنو فقاؿ أبك زرعة
كال  ،ليس ىك عندم بحجة" :(7)داكد كأبكقاؿ َ،"لـ يسمع مف أنس شيئان  ،مرسمة

 ،مطر الكراؽ صدكؽ سيء الحفظ قاؿ الباحث: ".يقطع بو في حديث إذا اختمؼ
 مجمع عمى ضعؼ حديثو مف عطاء بف أبي رباح.             ،كلـ يسمع مف أنس
 ،كقد تكبع ،كمطر الكراؽ صدكؽ سيء الحفظ ،ركاة اإلسناد ثقاتدرجة الحديث: 
 كيرتقي إلى الصحيح لغيره.  ،فيك حسف لذاتو

ًديث(: 297) رقـ حديث ٍيرىةى  أىًبي حى مَّى- النًَّبيٍّ  عىفٍ  ،ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى : -كى  قىاؿى
مىى ًمميكفى اٍلميسٍ " كًطًيـٍ  عى كىاهي ": (8)قاؿ اإلماـ النككم ".شيري د أىبيك رى سىفو  ًبًإٍسنىادو  دىاكي  ،حى
ًحيحو  أىكٍ   ".   صى

نىا اٍبفي : (9): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث ، أىٍخبىرى ٍيًرم  دى اٍلمى مىٍيمىافي ٍبفي دىاكي دَّثىنىا سي حى
ؿو  افي ٍبفي ًببلى مىٍيمى ًني سي ، أىٍخبىرى دَّثىنىا كىٍىبو ، حى ٍشًقي  ٍبًد اٍلكىاًحًد الدٍّمى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى ، ح كحى

مَّدو -مىٍركىافي  مَّدو -يىٍعًني اٍبفى ميحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميحى ، أىٍك عى ؿو افي ٍبفي ًببلى مىٍيمى دَّثىنىا سي -، حى
بى  -شىؾَّ الشٍَّيخي  ًليًد ٍبًف رى ًف اٍلكى ، عى ٍيدو ًثيًر ٍبًف زى : قىاؿى عىٍف كى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى احو

                                                

 . 8/287( الجرح كالتعديؿ: (1
 ( المصدر السابؽ نفسو. (2
 ( المصدر السابؽ نفسو.(3
 . 8/134( الكامؿ في الضعفاء: (4
 . 8/288( الجرح كالتعديؿ: (5
 ( المصدر السابؽ نفسو.(6
 . 10/169( تيذيب التيذيب: (7
 . 9/376المجمكع شرح الميذب: ( (8
 . 3/304/3594( سنف أبي داكد: (9
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مَّـى -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًئزه بىٍيفى اٍلميٍسًمًميفى ": -صى ٍمحي جى دي  "الصُّ ًإًلَّ " :زىادى أىٍحمى
ًلن  الى ـى حى رَّ ا، أىٍك حى رىامن ؿَّ حى ا أىحى ٍمحن دى  ،"صي افي ٍبفي دىاكي مىٍيمى زىادى سي سيك  :كى قىاؿى رى -ؿي المًَّو كى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى كًطًيـٍ ": -صى مىى شيري  َ ".  اٍلميٍسًمميكفى عى
مف طريؽ كثير  ،-ليس فيو الزيادة- (1)أخرجو أحمد في مسنده تخريج الحديث:

 بف زيد بو.
: (2)ق(: قاؿ البخارم 117)ت  ،الدٍَّكًسي ،المدنيركاة اإلسناد: الكليد بف رباح 

كقاؿ  ،في الثقات (4)كذكره ابف حباف ،: "صالح"(3)كقاؿ أبك حاتـ ،"حسف الحديث"
الكليد بف رباح  قاؿ الباحث:". صدكؽ: "(6)كقاؿ ابف حجر ،: "صدكؽ"(5)الذىبي

  صدكؽ حسف الحديث.   
 ،: "ثقة"(7)قاؿ ابف معيف ،ق( 158)ت  ،أبك محمد المدني ،السيمي ،اَلسمميكثير بف زيد 

 ،"ليس بذاؾ القكم: "(10)كقاؿ مرةن  ،: "ليس بذاؾ"(9)كقاؿ أيضان  ،بأس": "ليس بو (8)كقاؿ أيضان 
 كقاؿ  ،عف أحمد: "ما أرل بو بأسان" (12)كقاؿ ابف شاىيف ،: "ثقة"(11)كقاؿ ابف عمار المكصمي

ا كلـ أر بحديثو بأسن  ،لكثير بف زيد عف غير الكليد بف رباح أحاديث لـ أنكرىا: "(13)ابف عدم

                                                

 . 14/389/8784( مسند أحمد: (1
 . 389( العمؿ الكبير: (2
 . 9/4( الجرح كالتعديؿ: (3
 . 9/223( ثقات ابف حباف: (4
 . 2/351( الكاشؼ: (5
 . 581( تقريب التيذيب: (6
 . 7/204( الكامؿ في الضعفاء: (7
 ( المصدر السابؽ نفسو.(8
 . 24/115( تيذيب الكماؿ: (9

 . 2/336( تاريخ ابف أبي خيثمة: (10
 .24/115( تيذيب الكماؿ: (11
 . 194( تاريخ أسماء الثقات: (12
 . 7/207( الكامؿ في الضعفاء: (13
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كاف كثير كقاؿ: " (2)كذكره في المجرحيف ،في الثقات (1)كذكره ابف حباف ،"كأرجك أنو ال بأس بو
صالح، كليس ": (3)كقاؿ ابف المديني ،"ال يعجبني االحتجاج بو إذا انفرد ،عمى قمة ركايتو ،الخطأ
صدكؽ فيو " :(5)أبك زرعةكقاؿ ، "يكتب حديثو ،ليس بالقكل ،صالح: "(4)كقاؿ أبك حاتـ ،"بقكم
لى (7)كقاؿ يعقكب بف شيبة ،ئ"صدكؽ يخط: "(6)ف حجركقاؿ اب ،"ليف : ليس بذاؾ الساقط، كا 

 ،كثير بف زيد صدكؽ قاؿ الباحث:: "ضعيؼ". (8)كقاؿ النسائي ،"ما ىكالضعؼ 
 حديثو حسف.        
منكر الحديث  ،صحيح الكتاب ،(9)ثقة ،بف عبيد الدراكردمعبد العزيز بف محمد 
 ا عف كثير بف زيد. كحديثو ىذ ،عف عبد اهلل العمرم

 ،المعركؼ بابف عبكد الدمشقي ،بف كاقد التميميأحمد بف عبد الكاحد 
  ،(11)كمسممة بف القاسـ ،(10)كابف أبي عاصـ ،ق(: قاؿ العقيمي254)ت
 :(13)بف عساكراقاؿ  ،كفي تيذيب التيذيب ،ثقة"" :(12)في تاريخو بف عساكركا
 ،: "ثقة"(14)كقاؿ الذىبي ،ثقة" ذكره محمد بف يحيى بف أحمد الفقيو فقاؿ: "ىك"

                                                

 . 7/354( ثقات ابف حباف: (1
 . 2/222( المجركحيف: (2
 . 3/404( ميزاف االعتداؿ: (3
 . 7/151كالتعديؿ:  ( الجرح(4
  ( المصدر السابؽ نفسو.(5
 . 459( تقريب التيذيب: (6
 . 24/115( تيذيب الكماؿ: (7
 . 89( الضعفاء كالمتركككف، لمنسائي: (8
 (: 9حديث رقـ ) ر ( انظ(9

 . 1/58( تيذيب التيذيب: (10
 . 1/78( إكماؿ تيذيب الكماؿ: (11
 . 71/286( تاريخ دمشؽ: (12
 . 1/57( تيذيب التيذيب: (13
 . 1/199( الكاشؼ: (14
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قاؿ ". صدكؽ: "(2)كقاؿ ابف حجر ،ال بأس بو" ،: "صالح(1)كقاؿ النسائي
 كلـ يرد فيو جرح.    ،أحمد بف عبد الكاحد الدمشقي ثقةالباحث: 

كعميو  ،ككذلؾ كثير بف زيد ،فالكليد بف رباح صدكؽ ،إسناد الحديث حسف لذاتودرجة الحديث: 
 مدار اإلسناد. 

ٍنديبو عى (: 298) رقـ حديث : " ،ٍف سىميرىةى ٍبًف جي ـى -أىمىرىنىا النًَّبيُّ قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىٍف نىريدَّ  -صى
اـً  مى مىى اإلًٍ ـى بعضنا عمي بعض ،عى مّْ  ،كالدارقطني ،ركاه أبك داكد: "(3)قاؿ اإلماـ النككم ."كىأىٍف ييسى
د سىعً  ،كىاٍلبىٍييىًقيُّ  ًفي إٍسنىاًد أىًبي دىاكي اًج ًبوً  ،يدي ٍبفي بىًشيرو كى كفى الى  ،كىىيكى ميٍختىمىؼه ًفي ااًلٍحًتجى كىاأٍلىٍكثىري

سناد ركايتي الدارقطني ،يىٍحتىج كفى بو سىفه  ،كىاٍلبىٍييىًقيٍّ  ،كا  ارى  ،حى ًديًث فىصى دىٍت طيريؽي ىىذىا اٍلحى كىاٍعتىضى
ا ًحيحن سىننا أىٍك صى      ".  حى

دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي : (4): قاؿ اإلماـ أبك داكدنص الحديث مىاًىًر، حى مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى أىبيك اٍلجى دَّثىنىا ميحى حى
سىًف، عىٍف سىميرىةى، بمثمو.   ًف اٍلحى ، عىٍف قىتىادىةى، عى   بىًشيرو

 ،مف طريؽ ىماـ بف يحيي بف دينار ،بمثمو (5)أخرجو ابف ماجو في سننوتخريج الحديث: 
   عف سمرة بو.   ،عف قتادة عف الحسف ،مف طريؽ عثماف بف مقسـ بمثمو (6)كالطبراني في الكبير

 ،في حديثو عف قتادة خاصةن  ،(7)لضعؼ سعيد بف بشير ؛إسناد الحديث ضعيؼدرجة الحديث: 
   كباقي ركاة اإلسناد ثقات. ،كقد تكبع فيرتقي إلى الحسف لغيره

                                                

 . 80( تسمية مشايخ النسائي: (1
 . 82( تقريب التيذيب: (2
 .   3/480( المجمكع شرح الميذب: (3
 . 1/263/1001( سنف أبي داكد: (4
 . 1/297/922( سنف ابف ماجو: (5
 . 7/218/6907( المعجـ الكبير: (6
 . 5/264، إكماؿ تيذيب الكماؿ: 234( انظر: تقريب التيذيب: (7
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 :لمدراسة النتائج التفصيمية
 

 نتائج المبحث اَلكؿ: 
"بإسػناد  ،"بإسناد صحيح عمػى شػرط البخػارم كمسػمـ" ،"بأسانيد صحيحة" نككم "بإسناد صحيح"،عبارة ال .1

، كفػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف صػػػػحيح %49أكثرىػػػػا كمػػػػا قػػػػاؿ )صػػػػحيح لذاتػػػػو ،صػػػػحيح عمػػػػى شػػػػرط مسػػػػمـ"
 %.13%، كبعضيا ضعيؼ7%، كبعضيا حسنان لغيره8لذاتو(، كفي بعضيا يككف حسنان %18لغيره

كلعمػو أراد  ،ىك كما قاؿ مف جية اإلسناد )صحيح لذاتػو( ،بإسناد صحيح" ،عبارة النككم: "حديث حسف .2
 بحسف الحديث الحسف المعنكم. 

عبػػارة النػػككم "إسػػناده صػػحيح"، ثػػـ يػػكرد االخػػتبلؼ الػػكارد فػػي الكػػبلـ عمػػى أحػػد ركاة إسػػناده، أسػػانيدىا  .3
(، كارتقػى ثبلثػة منيػا (1)ضعيفة ألجؿ الراكم المختمػؼ فيػو )كىػك عنػدنا فييػا جميعػان فػي مرتبػة: ضػعيؼ

 بالمتابعة إلى الحسف لغيره، كلجميعيا شكاىد يصح بيا متف الحديث.
جميع أسانيدىا  ،"إسناده صحيح عمى شرط الصحيح" ،عبارة النككم "إسناده صحيح عمى شرط البخارم" .4

 صحيحة لذاتيا. 
لكنيمػا عمػػى  ،لذاتػو عبػارة النػككم "بإسػناد صػػحيح عمػى شػرط البخػارم كمسػػمـ" فييػا حػديثاف كىمػا حسػػف .5

 شرط مسمـ فقط. 
 ىك كما قاؿ.   ،"(2)عبارة النككم: "إسناده صحيح كىك مرسؿ .6
 

 نتائج المبحث الثاني: 
، كاآلخر فػي صػحيح (3)ذكر اإلماـ النككم حديثيف متكاتريف، أحدىما في صحيح البخارم .1

 .(4)مسمـ
 ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "حديث صحيح" فيك عمى ضربيف: .2

 :  أف يككف الحديث صحيحان عمى ثبلثة مراتب مف الصحة: أكالن  
                                                

 إنما قمنا ذلؾ ألف المستكر عندنا ضعيؼ، بخبلؼ اإلماـ النككم الذم يرل أف األصح االحتجاج بو.( (1
 (: 105حديث رقـ ) انظر: ( (2
 (: 235حديث رقـ ) انظر: ( (3
 (: 234حديث رقـ ) انظر: ( (4
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 . (3) (2)أك مسمـ (1)ما كاف كاردان في صحيح البخارم .أ 
 .(4)ما كاف صحيحان لذاتو كىك األكثر .ب 
 . (5)ما كاف صحيحان لغيره .ج 

فيصػػػػححو اإلمػػػػاـ النػػػػككم  ،أك ضػػػػعيفان  ،ثانيػػػػان: أف يكػػػػكف الحػػػػديث إسػػػػناده حسػػػػننا بنكعيػػػػو
 . (6)ثان كاحداإال حدي ،بالشكاىد

"حػػػديث صػػػحيح بإسػػػناد  ،مػػػا قػػػاؿ فيػػػو اإلمػػػاـ النػػػككم: "حػػػديث صػػػحيح بأسػػػانيد صػػػحيحة" .3
 ،أك أحػػػدىما" ،بأسػػػانيد صػػػحيحة عمػػػى شػػػرط البخػػػارم كمسػػػمـ ،"حديث صػػػحيح،صػػػحيح"

 . (7)يصححيا بالشكاىد ،%(40كبعضو أسانيده حسنة ) ،%(60فأكثره كما قاؿ )
يح، يػػركل بإسػػناد حسػػف"، أك "حػػديث صػػحيح، مػػا قػػاؿ فيػػو اإلمػػاـ النػػككم: "حػػديث صػػح .4

يػػركل بأسػػػانيد حسػػػنة، أك "حػػػديث صػػػحيح، كيػػركل بإسػػػناد فيػػػو راك مػػػتكمـ فيػػػو"، فبعضػػػيا 
 .(8)%(، يصححيا بالشكاىد75%(، كأكثرىا ضعيفة )25صحيح لذاتو )

تنكعػػػت أسػػػباب الضػػػعؼ لؤلحاديػػػث التػػػي صػػػححيا اإلمػػػاـ النػػػككم عمػػػى الكجػػػكه التاليػػػة: )ضػػػعؼ 
 (.  (11)الشذكذ في اإلسناد ،(10)جيالة الراكم  ،(9)الراكم 

                                                

 (: 237حديث رقـ ) (: 214حديث رقـ ) (: 213حديث رقـ ) (: 211حديث رقـ ) (: 162حديث رقـ ) انظر:  ((1
(: 206حديث رقـ ) (: 205حديث رقـ ) (: 193حديث رقـ ) (: 187حديث رقـ ) (: 163حديث رقـ ) انظر: ( (2
 (: 258حديث رقـ )  (: 221حديث رقـ ) 

قاؿ الباحث: أحيانان ينص اإلماـ النككم عمى ككف الحديث صحيحان كمف ركاية الشيخيف أك أحدىما، كمػا فػي ( (3
حػػديث رقػػـ  (: 190حػػديث رقػػـ ) (: 165حػػديث رقػػـ ) (: 146حػػديث رقػػـ ) (: 138حػػديث رقػػـ ) األحاديػػث التاليػػة: 

(: 263حػػديث رقػػـ ) (: 231حػػديث رقػـ ) (: 219حػػديث رقػـ ) (: 202حػديث رقػػـ ) (: 194حػديث رقػػـ ) (: 191)
 كأحيانان يغفؿ ذلؾ. 

 ( حديثان.40كبمغت )( (4
 ( حديثان.12كبمغت )( (5
ضػػػػعيؼ أبػػػػي كابػػػػف القػػػػيـ، كانظػػػػر: كقػػػػد حسػػػػف الحػػػػديث الترمػػػػذم، كالحػػػػاكـ،  (: 236حػػػػديث رقػػػػـ ) انظػػػػر: ( (6
 .2/190/345:داكد
حػػػديث رقػػػـ   (: 229حػػػديث رقػػػـ )  (: 168حػػػديث رقػػػـ ) (: 142حػػػديث رقػػػـ ) (: 141حػػػديث رقػػػـ ) انظػػػر: ( (7
(232 :) 

 (: 222حديث رقـ ) (: 196حديث رقـ ) (: 138حديث رقـ ) انظر( (8
 (: 196حديث رقـ ) (: 222حديث رقـ )  (: 221حديث رقـ ) انظر:( (9

 (: 139حديث رقـ ) (: 236حديث رقـ ) (: 212حديث رقـ ) (: 156حديث رقـ )  انظر:( (10
 (: 248حديث رقـ ) ظران( (11
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 نتائج المبحث الثالث: 

ما قاؿ فيػو اإلمػاـ النػككم: "عمػى شػرط الصػحيحيف" أك مػا قػاؿ فيػو: "عمػى شػرط البخػارم  .1
%(، كبعضػػػػيا 57كمسػػػػمـ"، فػػػػأكثره، كمػػػػا قػػػػاؿ )صػػػػحيح لذاتػػػػو، كركاتػػػػو ركاة الصػػػػحيحيف

سػػػف )حسػػػف %(، كبع14اكتسػػػب الصػػػحة مػػػف غيػػػره )صػػػحيح لغيػػػره ضػػػيا فػػػي مرتبػػػة الحي
 %(. 14%(، كصادؼ أحدىا اكتسابو الحيسف مف غيره )حسف لغيره14لذاتو

%(، كبعضػػػو 67مػػػا قػػػاؿ فيػػػو اإلمػػػاـ النػػػككم: "عمػػػى شػػػرط مسػػػمـ"، فػػػأكثره )صػػػحيح لذاتػػػو .2
 %(.  33)حسف لذاتو

ف اكتسػب الصػحة مػف  .3 ما قػاؿ فيػو اإلمػاـ النػككم: "عمػى شػرط البخػارم"، فيػك صػحيح، كا 
 . غيره

ف اكتسػب الحسػف  .4 ما قاؿ فيو اإلماـ النككم: "إسناده حسف عمى شرط مسمـ" فيك حسػف كا 
مف غيره، كلعؿ ىذا سبب في تمييزه بيف حكمو عمى اإلسناد مف جية، كبيف الحكػـ عمػى 

 ركاتو مف جية أخرل، فميزه لذلؾ عما قاؿ فيو "عمى شرط مسمـ". 
 

 نتائج المبحث الرابع: 
%( )كقممػا 40لنككم: "إسناده صحيح أك حسػف" فػأكثره صػحيح لغيػره )ما قاؿ فيو اإلماـ ا .1

%(، كقد يككف أحيانػان ضػعيؼ 20%(، كبعضو حسف لغيره )20يكتسب الصحة مف ذاتو
%(، كعميػػو يبلحػػظ أف مػػراده مػػف الصػػحيح أك الحسػػف، كػػبل 20اإلسػػناد صػػحيح المػػتف )

 نكعيو. 
أك قكلػػػو: "بأسػػانيد صػػػحيحة أك  مػػا قػػاؿ فيػػػو اإلمػػاـ النػػككم: "إسػػػناده حسػػف أك صػػحيح"،  .2

%(، 40حسػػػنة"، أك مػػػا قػػػاؿ فيػػػو "بأسػػػانيد حسػػػنة أك صػػػحيحة"،  فبعضػػػو حسػػػف لذاتػػػو )
%(، كىنػػػا يظيػػر الفػػػرؽ فػػػي تقػػػديـ 20%(، كبعضػػو ضػػػعيؼ )40كبعضػػو حسػػػف لغيػػػره )

 الحسف عمى الصحة، خبلفان لما قبمو. 
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 الخاتمة
 :الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل، أما بعد

فقػػد انتيػػى العمػػؿ فػػي ىػػذه الرسػػالة العمميػػة، التػػي بعنػػكاف: "مػػنيج اإلمػػاـ النػػككم فػػي تصػػحيح 
 األسانيد، مف خبلؿ كتابو المجمكع شرح الميذب، دراسة تطبيقية".

 :كالتكصياتكقد تكصؿ الباحث لمجمكعة مف النتائج 
 :العامة النتائج أكًل:

كالحػػديث، ككتابػػو المجمػػكع مػػف أنفػػع إف اإلمػػاـ النػػككم فريػػد عصػػره فػػي الفقػػو كاألصػػكؿ  .1
: مصػطمح الحػديث، شػرح مػذىب اإلمػاـ الشػافعي، شػرح بػاقي المػذاىب،  المصنفات في عدة عمـك

 التفسير، عمـك المغة، التراجـ كالركاة.
كتقػػػػديـ ركايػػػػة  ،كتكجيييػػػػا ،بمػػػػا يػػػػرد بػػػػيف الركايػػػػات مػػػػف اخػػػػتبلؼ -رحمػػػػو اهلل-عنايتػػػػو  .2

 .(1)الصحيحيف في ذلؾ
اـ النػػككم عمػػى األحاديػػث، كذلػػؾ لػػك كػػرر حػػديثان فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع،  ثبػػات حكػػـ اإلمػػ .3

 .(2)كحكـ عميو لـ يتغير حكمو
 . (3)يعتمد اإلماـ النككم في تصحيحو بعض األحاديث عمى مف سبقو مف األئمة  .4
 .(4)يفرؽ اإلماـ النككم بيف الحكـ عمى الحديث كالحكـ عمى اإلسناد .5
ف كانت قاصرة ،ث بالمتابعاتيقكم اإلماـ النككم أسانيد األحادي .6  .  (5)كا 
يػرل اإلمػاـ النػككم أف األصػح جػكاز االحتجػاج بركايػة المسػتكر، كيصػحح إسػناد الحػديث  .7

 .(6)كىذا يعتبر تساىبلن  ،الذم ىك فيو

                                                

      (: 175حديث رقـ )  (: 134حديث رقـ ) انظر: حديث رقـ ( (1
 (.     272(، ككرره برقـ )270(، كحديث رقـ )275(، ككرره برقـ )259انظر: حديث رقـ )( (2
  (: 136حديث رقـ ) انظر: ( (3
، كالمبحػث الثػاني مػا قػاؿ فيػو حػديث 63انظر: المبحث األكؿ ما قاؿ فيو اإلمػاـ النػككم إسػناده صػحيح، ص( (4

 .238صحيح، ص
  (: 298حديث رقـ ) (: 293حديث رقـ ) انظر: ( (5
     (: 118حديث رقـ ) انظر: ( (6
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يػػرل اإلمػػاـ النػػككم أف الحػػديث إذا ركم مرفكعػػان كمكقكفػػان فالصػػحيح الحكػػـ برفعػػو إذا كػػاف  .8

 .(1)الذم رفعو ثقة 

 ،دكف بقية شػركط الحكػـ عمػى الحػديث ،شرط ...." مشعرة بتعمقيا بالركاة فقط قكلو "عمى .9
كليذا نجده عندما يريد الحكـ عمى الحديث بشػركطو الخمسػة المعركفػة يميػزه بعبػارة سػابقة كقكلػو: 

 عمى شرط مسمـ".  ،"إسناده حسف
"حسػف يبلحظ فػي قكلػو: "إسػناده صػحيح أك حسػف" أف أكثػره صػحيح بنكعيػو.  كأف قكلػو:  .10

 .(2)رحمو اهلل-أك صحيح" أف أكثره حسف بنكعيو. كليذا فرؽ النككم بيف العبارتيف 
كلعػػؿ اإلمػػاـ  ،فضػػعفيا (3)خػػالؼ الباحػػث اإلمػػاـ النػػككم فػػي الحكػػـ عمػػى بعػػض األحاديػػث .11

، أك االتصػػاؿ (4)بنػػاءن عمػػى االخػػتبلؼ الكاقػػع فييػػا مػػا بػػيف الرفػػع كالكقػػؼ ،النػػككم صػػحح األسػػانيد
أك  ،(7)أك لزيػػادة فػػي مػػتف الحػػديث مػػف ثقػػة عنػػده ،(6)أك االخػػتبلؼ فػػي مرتبػػة الػػراكم ،(5)كاالنقطػػاع

 كفي كؿ ذلؾ شكاىد منتشرة في كتب المتكف. ، (8)عند االختبلؼ ترجيح طريؽ عمى طريؽ
منػػو  كقممػػا يػػذكر صػػحة المػػتف، كىػػذا يعتبػػر تسػػاىبلن   يصػػحح النػػككم األسػػانيد بالشػػكاىد، .12

 .(9)رحمو اهلل
سػػانيد ال ترقػػى عػػف درجػػة الحسػػف، كىػػذا يعتبػػر تسػػاىؿ منػػو رحمػػو اهلل، أيصػػحح النػػككم  .13

 كاألمثمة عميو كثيرة في األحاديث التي حكمنا عمييا بالحسف بنكعيو.
بسػػبب الشػػذكذ   (10)خػػالؼ الباحػػث اإلمػػاـ النػػككم فػػي حكمػػو عمػػى إسػػناد حػػديث كاحػػد فقػػط .14

 ة الثقة كاهلل أعمـ.كلعؿ اإلماـ النككم اعتبره مف قبيؿ زياد ،الذم كقع في متنو
                                                

 (: 250حديث رقـ ) انظر: ( (1
 (.289، 285، 283(، )282، 281، 280انظر: المبحث الرابع، مثبلن حديث رقـ )( (2
 (: 89حديث رقـ )  (: 86حديث رقـ )  (: 77حديث رقـ )  (: 15حديث رقـ ) (: 3حديث رقـ ) انظر: ( (3
 (: 15حديث رقـ ) انظر: ( (4
 (: 89حديث رقـ ) انظر: ( (5
 (: 79حديث رقـ )  (: 78حديث رقـ )  (: 4حديث رقـ ) انظر: ( (6
 (: 77حديث رقـ ) انظر: ( (7
  (: 3حديث رقـ ) انظر: ( (8
 (.164(، )118(، )73انظر: حديث رقـ: )( (9

 (: 285حديث رقـ ) ( (10
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مما حذا بالباحث  ،(1)رغـ نصو عمى عمتيا ،صحح اإلماـ النككم أسانيد بعض األحاديث .15
 إلى تضعيفيا بسبب ذلؾ. 

 : عمى النحك اآلتي مصطمحات اإلماـ النككم في التصحيح .16

 دًللتو مصطمح ال ـ
صػػحيح لذاتػػو، كفػػي بعػػض األحيػػاف صػػحيح لغيػػره كفػػي  . بإسناد صحيح  .1

 .كف حسنان بنكعيوبعضيا يك
 // بأسانيد صحيحة.   .2
بإسػػػػػػناد صػػػػػػحيح عمػػػػػػى شػػػػػػرط   .3

 .البخارم كمسمـ
// 

بإسػػػػػػناد صػػػػػػحيح عمػػػػػػى شػػػػػػرط   .4
 .مسمـ

// 

إسػػػػػػػػػناده صػػػػػػػػػحيح ثػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػكرد   .5
االخػػػػػتبلؼ الػػػػػكارد فػػػػػي الكػػػػػبلـ 
عمػػػػػػػػػػػػػى أحػػػػػػػػػػػػػد ركاة إسػػػػػػػػػػػػػناده، 
أسػانيدىا ضػعيفة ألجػؿ الػراكم 

 المختمؼ فيو. 

نيػا بالمتابعػة جميعان في مرتبػة الضػعيؼ كارتقػى ثبلثػة م
إلػػػى الحسػػػف لغيػػػػره، كلجميعيػػػا شػػػكاىد يصػػػػح بيػػػا مػػػػتف 

 الحديث.

إسػػػػػػناده صػػػػػػحيح عمػػػػػػى شػػػػػػرط   .6
 البخارم.

 .جميع أسانيدىا صحيحة لذاتيا

إسػػػػػػناده صػػػػػػحيح عمػػػػػػى شػػػػػػرط   .7
 الصحيح.

 // 

 أم ركاتو ثقات، لكنو مرسؿ.  .إسناده صحيح كىك مرسؿ  .8
اد بحسػػػػػػػف الحػػػػػػػديث الحسػػػػػػػف صػػػػػػػحيح لذاتػػػػػػػو كلعمػػػػػػػو أر  حديث حسف، بإسناد صحيح.    .9

 . المعنكم
. أف يكػػكف الحػػديث صػػحيحان عمػػى ثبلثػػة مراتػػب مػػف 1 حديث صحيح.  .10

 الصحة: 
 أك مسمـ. ما كاف كاردان في صحيح البخارم .أ 

                                                

  (: 82حديث رقـ ) انظر: ( (1
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 ما كاف صحيحان لذاتو كىك األكثر. .ب 
 ما كاف صحيحان لغيره. .ج 

. أف يككف الحػديث إسػناده حسػننا بنكعيػو، أك ضػعيفان، 2
 كم بالشكاىد، إال حديثان كاحدا. فيصححو اإلماـ النك 

حػػػػػػػػػػػػػديث صػػػػػػػػػػػػػحيح بأسػػػػػػػػػػػػػانيد   .11
 صحيحة. 

فػػػػأكثره كمػػػػا قػػػػاؿ، كبعضػػػػو أسػػػػانيده حسػػػػنة، يصػػػػححيا 
 بالشكاىد. 

حػػػػػػػػػػػديث صػػػػػػػػػػػحيح، بأسػػػػػػػػػػػانيد   .12
صػػػحيحة عمػػػى شػػػرط البخػػػارم 

 كمسمـ، أك أحدىما. 

// 

حػػػػػػػػػػػػػػديث صػػػػػػػػػػػػػػحيح بإسػػػػػػػػػػػػػػناد   .13
 صحيح.

// 

حػػديث صػػػحيح، يػػركل بإسػػػناد   .14
 حسف.

كأكثرىػػػػا ضػػػػعيفة، يصػػػػححيا فبعضػػػػيا صػػػػحيح لذاتػػػػو، 
 بالشكاىد.

حػػديث صػػحيح، يػػركل بأسػػانيد   .15
 حسنة.

// 

حديث صحيح، كيػركل بإسػناد   .16
 فيو راك متكمـ فيو. 

 // 

 صحيح لذاتو، كركاتو ركاة الصحيحيف. عمى شرط الصحيحيف.  .17
صػػػػػػػحيح لذاتػػػػػػػو، كركاتػػػػػػػو ركاة الصػػػػػػػحيحيف كبعضػػػػػػػيا  عمى شرط البخارم كمسمـ.  .18

صػػحيح لغيػػره كبعضػػيا فػػي اكتسػػب الصػػحة مػػف غيػػره 
 مرتبة الحيسف حسف لذاتو ككاحد حسف لغيره.

 صحيح لذاتو كبعضو حسف لذاتو.   عمى شرط مسمـ.  .19
ف اكتسب الصحة مف غيره أحيانان. عمى شرط البخارم.   .20  فيك صحيح، كا 
إسػػػػػػػػناده حسػػػػػػػػف عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػرط   .21

 مسمـ.
ف اكتسػػب الحسػػف مػػف غيػػره، كلعػػؿ ىػػذا سػػبب  حسػػف كا 

 فيو: "عمى شرط مسمـ".تمييزه عف ما قاؿ 
صػػحيح لغيػػره كقممػػا يكتسػػب الصػػحة مػػف ذاتػػو كبعضػػو  إسناده صحيح أك حسف"   .22

حسف لغيره، كقد يككف أحيانػان ضػعيؼ اإلسػناد صػحيح 
 المتف، فمراده مف الصحيح أك الحسف، كبل نكعيو.

 حسف بنكعيو. إسناده حسف أك صحيح  .23
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فػػي كػػؿ منيمػػا سػػكل حػػديث صػػحيح لذاتػػو، كلػػـ يكجػػد  بأسانيد صحيحة أك حسنة  .24
 كاحد فقط. 

 // بأسانيد حسنة أك صحيحة  .25
 

 :ثانيان: التكصيات
 إجراء دراسات تطبيقية الستخبلص مناىج األئمة في الحكـ عمى األحاديث. .1
 دراسة كنقدان لتميزه كدقتو في عمكـ الحديث.االىتماـ بكتب اإلماـ النككم  .2
نيػػػة لمػػػا ليػػػا مػػػف دكر فػػػي خدمػػػة السػػػنة أكصػػػي باإلىتمػػػاـ بالكتػػػب كالمكسػػػكعات اإللكترك  .3

 النبكية كعمكميا
عػػدـ التسػػرع بػػالحكـ عمػػى الػػركاة كاألحاديػػث، بػػؿ يجػػب اسػػتفراغ مػػا فػػي الكسػػع فػػي التتبػػع  .4

 كالبحث مف أجؿ الكصكؿ إلى األحكاـ الصحيحة.
 
 
 
 
 
 
 

 كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران.
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 راجعالمصادر كالم قائمة

 :ىػػػػ(، 852إتحػػػاؼ الميػػػرة بالفكائػػػد المبتكػػػرة مػػػف أطػػػراؼ العشػػػرة، ألحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف حجػػػر العسػػػقبلني، )ت
المدينػة المنػكرة، الطبعػة  -تحقيؽ: د.زىير بف ناصر الناصر، مجمع الممػؾ فيػد لطباعػة المصػحؼ الشػريؼ 

 ـ. 1994 -ىػ 1415األكلى، 
 :الرياض،  -قيؽ: د.باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة، دار الراية ىػ(، تح287اآلحاد كالمثاني، البف أبي عاصـ )ت

 ـ.1991 -ىػ 1411الطبعة األكلى، 
  ،األحكػػاـ الشػػرعية الكبػػرل، لعبػػد الحػػؽ بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف سػػعيد إبػػراىيـ األزدم

عكاشػػة، مكتبػػة  ىػػػ(، تحقيػػؽ : أبػػك عبػػد اهلل حسػػيف بػػف581األندلسػػي األشػػبيمي، المعػػركؼ بػػابف الخػػراط ) ت
 ـ .2001 -ىػ 1422الرياض، الطبعة األكلى  -الرشد 

 :ت( ، ػاًنيٍّ ٍكٍزجى ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد 259أحكاؿ الرجاؿ، ألبي إسحاؽ إبػراىيـ بػف يعقػكب بػف إسػحاؽ السػعدم الجي
، حديث اكادمي   باكستاف. -فيصؿ آباد  -العميـ عبد العظيـ البىٍستىًكمٍّ

 ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي، دار البشػػػائر 256ؿ البخػػػارم، )ت:األدب المفػػػرد، لمحمػػػد بػػػف إسػػػماعي
 ـ.1989 -ىػ 1409بيركت، الطبعة الثالثة،  –اإلسبلمية 

  :ىػػػػ(، دار ابػػػف حػػػـز لمطباعػػػة 676األذكػػػار،  ألبػػػي زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم )المتػػػكفى
 ـ .2004 -ىػ1425كالنشر، الطبعة األكلى 

 ة عممػػاء الحػػديث، ألبػػي يعمػػى الخميػػؿ بػػف عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف الخميػػؿ الخميمػػي القزكينػػي، اإلرشػػاد فػػي معرفػػ
 ىػ.1409الرياض، الطبعة األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ: د.محمد سعيد بف عمر إدريس، مكتبة الرشد 446)ت:

 ،قدـ لو:  إرشاد القاصي كالداني إلى تراجـ شيكخ الطبراني، ألبي الطيب نايؼ بف صبلح بف عمي المنصكرم
د سػػعد بػػف عبػػد اهلل الحميػػد، راجعػػو كلخػػص أحكامػػو كقػػدـ لػػو: أبػػك الحسػػف مصػػطفى بػػف إسػػماعيؿ السػػميماني 

 اإلمارات.  –الرياض، مكتبة ابف تيمية  -المأربي، دار الكياف 
 :ىػػػ(، 463االسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب، ألبػػي عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر، )ت

 ـ.1992 -ىػ 1412حمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، تحقيؽ: عمي م
  أسػد الغابػػة فػػي معرفػػة الصػػحابة، ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أبػي الكػػـر محمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكػػريـ بػػف عبػػد

عػػادؿ أحمػػد  -ىػػػ(، المحقػػؽ: عمػػي محمػػد معػػكض 630الكاحػد الشػػيباني الجػػزرم، عػػز الػػديف ابػػف األثيػػر )ت 
 ـ. 1994 -ىػ 1415ار الكتب العممية، الطبعة األكلى، عبد المكجكد، د

 :اليند. -ىػ(، طبعة كمكتا 852اإلصابة في تمييز الصحابة، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، )ت 
  ـ.2002بيركت، الطبعة الخامسة،  -األعبلـ، لخير الديف الزركمي، دار العمـ لممبلييف 
 إبراىيـ بف محمد بف خميؿ سبط ابػف العجمػي، مػع تحقيقػو نيايػة  االغتباط بمف رمي باالختبلط، ألبي إسحاؽ

القػػاىرة، الطبعػة األكلػػى،  -االغتبػاط بمػف رمػػي مػف الػػركاة بػاالختبلط، لعػػبلء الػديف عمػي رضػػا، دار الحػديث 
 ـ.1988 -ىػ 1408

  ىػػػ(، 762:إكمػػاؿ تيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ، لميٍغمىطىػػام بػػف قمػػيج بػػف عبػػد اهلل البكجػػرم الحنفػػي، )ت
تحقيؽ: أبي عبد الرحمف عادؿ بف محمد، كأبػي محمػد أسػامة بػف إبػراىيـ، الفػاركؽ الحديثػة لمطباعػة كالنشػر، 

 ـ.2001 -   ىػ1422الطبعة األكلى، 
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  اإلكمػػاؿ فػػي رفػػع االرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ كالمختمػػؼ فػػي األسػػماء كالكنػػى كاألنسػػاب، لسػػعد الممػػؾ، أبػػك نصػػر
لبنػػاف، الطبعػػػة األكلػػػى، -بيػػػركت-ىػػػػ(، دار الكتػػب العمميػػػة475مػػػاككال )ت  عمػػي بػػػف ىبػػة اهلل بػػػف جعفػػػر بػػف

 ـ.1990-ىػ1411
 :ىػػػ(، بعنايػػة: محمػػد زىػػرم النجػػار، دار المعرفػػة 204األـ، ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف إدريػػس الشػػافعي، )ت– 

 ـ.1973 -ىػ 1393بيركت، الطبعة الثانية، 
  ىػػػ(، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل 562ر التميمػػي السػػمعاني، )ت:األنسػػاب، ألبػػي سػػعد عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػك

 ـ.1988 -ىػ 1408بيركت، الطبعة األكلى،  -عمر الباركدم، دار الجناف 
  اإلنصاؼ فيما بيف عمماء المسمميف فػي قػراءة بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ فػي فاتحػة الكتػاب، ألبػي عمػر يكسػؼ

ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد المطيػؼ بػف 463قرطبي )المتػكفى: بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم ال
 ـ.1997ىػ / 1417السعكدية.، الطبعة األكلى،  -محمد الجيبلني المغربي، أضكاء السمؼ 

 :ىػػ(، 319األكسط في السػنف كاإلجمػاع كاالخػتبلؼ، ألبػي بكػر محمػد بػف إبػراىيـ بػف المنػذر النيسػابكرم، )ت
 -ىػػػػ 1405الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى،  -، دار طيبػػػة تحقيػػػؽ: أبػػػي حمػػػاد صػػػغير أحمػػػد بػػػف محمػػػد حنيػػػؼ

 ـ.1985
 ىػػ(774الفػداء إسػماعيؿ بػف عمػر بػف كثيػر القرشػي البصػرم ثػـ الدمشػقي )المتػكفى: ، ألبػي البداية كالنيايػة ،

الطبعػػة: األكلػػى، ، دار ىجػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع كاإلعػػبلف، تحقيػػؽ: عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي
 .ـ 1997 -ىػ  1418

  :ـ2003ىػ / 1424سنة النشر 
  ،البحػػػػر الزخػػػػػار المعػػػػركؼ بمسػػػػػند البػػػػزار، ألبػػػػػي بكػػػػر أحمػػػػػد بػػػػف عمػػػػػرك بػػػػف عبػػػػػد الخػػػػالؽ العتكػػػػػي البػػػػػزار

ىػ(، تحقيؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل، كعادؿ بف سعد، كصبرم عبد الخالؽ الشافعي، مكتبة العمـك 292)ت:
 بيركت، الطبعة األكلى. - المدينة المنكرة، كمؤسسة عمـك القرآف -كالحكـ 

  البدر المنير في تخػريج األحاديػث كاألثػار الكاقعػة فػي الشػرح الكبيػر، لسػراج الػديف أبػك حفػص عمػر بػف عمػي
ىػ(، تحقيػؽ: مصػطفى أبػك الغػيط، كعبػد اهلل بػف 804بف أحمد األنصارم الشافعي المعركؼ بابف الممقف )ت:

 ـ.2004 -ىػ 1425السعكدية، الطبعة: األكلى،  -الرياض -سميماف، كياسر بف كماؿ، دار اليجرة 
  بيػػاف الػػكىـ كاإلييػػاـ الػػكاقعيف فػػي كتػػاب األحكػػاـ، البػػف القطػػاف الفاسػػي أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف عبػػد

 -ىػػػػ 1418الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى،  -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: د.الحسػػػيف آيػػػت سػػػعيد، دار طيبػػػة 628الممػػػؾ، )ت:
 ـ. 1997

 ىػػػ(، دار الكتػػب العمميػػة 749لػػديف عمػػر بػػف مظفػػر الشػػيير بػػابف الػػكردم، )ت:تػػاريخ ابػػف الػػكردم، لػػزيف ا– 
 ـ.1996 -ىػ 1417بيركت، لبناف، الطبعة: األكلى، 

  ،تػاريخ ابػف يػكنس الصػدفي، أبػي سػعيد عبػد الػرحمف بػػف أحمػد بػف يػكنس بػف عبػد األعمػى الصػدفي المصػػرم
بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػػى،  -كتػػػب العمميػػػػة ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: د.عبػػػػد الفتػػػاح فتحػػػي عبػػػػد الفتػػػاح، دار ال347)ت:

 ـ.2000 -ىػ 1421
 :ىػػػ(، ركايػػة: 281تػػاريخ أبػػي زرعػػة الدمشػػقي، عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػرك بػػف عبػػد اهلل بػػف صػػفكاف النصػػرم، )ت

 دمشؽ. –أبي الميمكف بف راشد، تحقيؽ: شكر اهلل نعمة اهلل القكجاني، مجمع المغة العربية 
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 ىػػ(، تحقيػؽ: صػبحي السػامرائي، الػدار السػمفية 385مر بف شػاىيف، )ت:تاريخ أسماء الثقات، ألبي حفص ع
 ـ.1984 -ىػ 1404الككيت، الطبعة األكلى،  –

  تاريخ أصبياف، ذكر أخبار أصبياف، ألبي نيعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بػف مكسػى بػف ميػراف
بيػػػػركت، الطبعػػػػة األكلػػػػى،  – ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: سػػػػيد كسػػػػركم حسػػػػف، دار الكتػػػػب العمميػػػػة430األصػػػػبياني )ت:

 ـ.1990 -ىػ 1410
 :فيات المشػاىير كاألعػبلـ، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي، )ت ىػػ(، 748تاريخ اإلسبلـ كىكى

 ـ.2003 -ىػ 1424بيركت، الطبعة األكلى،  -تحقيؽ: د.بشار عٌكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 
 ىػػػ(، دار البػػاز، 261عبػػد اهلل بػػف صػػالح العجمػػى الكػػكفى )المتػػكفى:  تػػاريخ الثقػػات، ألبػػي الحسػػف أحمػػد بػػف

 ـ.1984-ىػ1405الطبعة األكلى 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: 279التػػاريخ الكبيػػر المعػػركؼ بتػػاريخ ابػػف أبػػي خيثمػػة، ألبػػي بكػػر أحمػػد بػػف أبػػي خيثمػػة، )ت

 ـ.2006 -ىػ 1427القاىرة، الطبعة األكلى،  –صبلح بف فتحي ىمؿ، الفاركؽ الحديثة 
 :ىػػػ(، دار الكتػػب العمميػػة 256التػػاريخ الكبيػػر، ألبػػي عبػػد اهلل إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ الجعفػػي البخػػارم، )ت- 

 ـ.1986 -ىػ 1407بيركت، 
 ىػػػ(، المحقػػؽ: 256التػػاريخ األكسػػط ، لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة البخػػارم، أبػػك عبػػد اهلل )ت

 ـ.1977 – 1397حمب ، القاىرة،  الطبعة األكلى،  -التراث  محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي ، مكتبة دار
  تاريخ بغداد "تػاريخ مدينػة السػبلـ كأخبػار محػدثييا كذكػر قطانيػا العممػاء مػف غيػر أىميػا ككاردييػا"، ألبػي بكػر

ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: د.بشػػػار عػػػكاد معػػػركؼ، دار الغػػػرب 463أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف ثابػػػت الخطيػػػب البغػػػدادم، )ت:
 ـ.2001 -ىػ 1422الطبعة األكلى،  بيركت، -اإلسبلمي 

  ىػػ(،  463تاريخ بغداد كذيكلو، لػأبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بػف أحمػد بػف ميػدم الخطيػب البغػدادم )ت
 ىػ. 1417بيركت، دراسة كتحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األكلى،  –دار الكتب العممية 

 المحقػػػؽ: حمػػػدم ، ىػػػػ(911الػػػديف السػػػيكطي )المتػػػكفى:  الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػبلؿ ، لعبػػػدتػػػاريخ الخمفػػػاء
 .ـ2004-ىػ1425الطبعة األكلى: ، مكتبة نزار مصطفى الباز، الدمرداش

 ىػػػ(، 240تػػاريخ خميفػػة بػػف خيػػاط، ألبػػي عمػػرك خميفػػة بػػف خيػػاط بػػف خميفػػة الشػػيباني العصػػفرم البصػػرم )ت
 ىػ.1397شؽ ، بيركت، الطبعة الثانية، دم -المحقؽ: د. أكـر ضياء العمرم، دار القمـ ، مؤسسة الرسالة 

 :ىػػػ(، فػػي تجػػريح 233ىػػػ(، عػػف أبػػي زكريػػا يحيػػى بػػف معػػيف، )ت:280تػػاريخ عثمػػاف بػػف سػػعيد الػػدارمي )ت
 دمشؽ. -الركاة كتعديميـ، تحقيؽ: د.أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث 

  اهلل المعػػػركؼ بػػػػابف عسػػػػاكر،  تػػػاريخ مدينػػػػة دمشػػػؽ، ألبػػػػي القاسػػػػـ عمػػػي بػػػػف الحسػػػف بػػػػف ىبػػػػة اهلل بػػػف عبػػػػد
ـ.تحفػػة األبػػرار 1995 -ىػػػ 1415بيػػركت،  -ىػػػ(، تحقيػػؽ: عمػػرك بػػف غرامػػة العمػػركم، دار الفكػػر 571)ت:

ىػػ(، حقػؽ نصكصػو كعمػؽ 911بنكت األذكار لمنككم، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السػيكطي )ت 
 ـ.1987 -ىػ  1407نكرة، الطبعة األكلى، عميو: محيي الديف مستك، مكتبة دار التراث، المدينة الم

 ىػػػػ(، 742تحفػػػة األشػػػراؼ بمعرفػػػة األطػػػراؼ، لجمااللػػػديف أبػػػك الحجػػػاج يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف المػػػزم )ت
 ـ .1983ىػ، 1403المحقؽ: عبد الصمد شرؼ الديف، المكتب اإلسبلمي، كالدار القٌيمة، الطبعة الثانية، 

 مػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحيـ بػػػػف الحسػػػػيف أبػػػػي زرعػػػػة ابػػػػف العراقػػػػي، تحفػػػػة التحصػػػػيؿ فػػػػي ذكػػػػر ركاة المراسػػػػيؿ، ألح
 ـ. 1999 -ىػ 1419الرياض، الطبعة األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ: عبد اهلل نكارة، مكتبة الرشد 826)ت:
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 بف إبػراىيـ بػف داكد بػف سػمماف بػف سػميماف، أبػك الحسػف، ، لعمي تحفة الطالبيف في ترجمة اإلماـ محيي الديف
ضػبط نصػو كعمػؽ عميػو كخػرج أحاديثػو: أبػك عبيػدة مشػيكر بػف ، ىػػ(724)المتػكفى: عبلء الديف ابف العطار 

 .ـ 2007 -ىػ  1428الطبعة: األكلى، ، األردف -الدار األثرية، عماف ، حسف آؿ سمماف
 ىػػ(748الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز الػذىبي )المتػكفى: ، لشمس تذكرة الحفاظ ،

 .ـ1998 -ىػ1419الطبعة: األكلى، ، لبناف-عممية بيركتدار الكتب ال
 ػػاؿ لميٍغمىطىػػام، )ت ػػاؿ تىٍيػػًذيبى الكىمى ـي السَّػػاًقطىةي ًمػػٍف ًكتىػػاًب ًإٍكمى طىاًلبىػػاٍت 762التَّػػراًج ىػػػ(، تحقيػػؽ كدىرىاسىػػة: طيػػبلٍَّب كى

مىة الماجٍستٍير )لعاـ  ًدٍيث 1425 - 1424مىٍرحى ًمػي جا -( شيٍعبىة التٍَّفًسٍير كىالحى معة الممػؾ سػعكد، إٍشػرىاؼ: د. عى
بػػف عبػػد اهلل الصػػياح، تقػػديـ: د. محمػػد بػػف عبػػد اهلل الػػكىيبي، دار المحػػدث لمنشػػر كالتكزيػػع، المممكػػة العربيػػة 

 ىػ.1426السعكدية، الطبعة األكلى، 
 ىػػ(، مجمكعػة 544ترتيب المدارؾ كتقريب المسػالؾ، ألبػي الفضػؿ القاضػي عيػاض بػف مكسػى اليحصػبي )ت

 المحمدية، المغرب، الطبعة األكلى. -لمحققيف، مطبعة فضالة مف ا
 :ىػػ(، تحقيػؽ: الشػريؼ 303تسمية مشايخ النسائي، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمػي النسػائي، )ت

 ىػ.1423مكة المكرمة، الطبعة األكلى،  -حاتـ بف عارؼ العكني، دار عالـ الفكائد 
 خػػػارم فػػػي الجػػػامع الصػػػحيح، ألبػػػي الكليػػػد سػػػميماف بػػػف خمػػػؼ البػػػاجي، التعػػػديؿ كالتجػػػريح ، لمػػػف خػػػرج لػػػو الب

 ـ.1986 -ىػ 1406الرياض، الطبعة األكلى،  –ىػ(، تحقيؽ: د.أبك لبابة حسيف، دار المكاء 474)ت:
  تغميؽ التعميػؽ عمػى صػحيح البخػارم، ألبػي الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف حجػر العسػقبلني

 –بيػركت ، عمػاف  -عبد الرحمف مكسى القزقي، المكتب اإلسبلمي، دار عمػار ىػ(، المحقؽ: سعيد 852)ت
 ىػ.1405األردف، الطبعة األكلى، 

  تفسير القرآف العظيـ مسندان عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كالصحابة كالتػابعيف، لعبػد الػرحمف بػف محمػد
 -الطيػب، مكتبػة نػزار مصػطفى البػاز ىػػ(، تحقيػؽ: أسػعد محمػد 327بف إدريس الرازم، ابف أبي حػاتـ، )ت:

 ىػ.1419المممكة العربية السعكدية، الطبعة الثالثة، 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد عكامػػة، دار الرشػػيد 852تقريػػب التيػػذيب، ألحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني، )ت- 

 ـ.1991 -ىػ 1411سكريا، الطبعة الثالثة، 
  عبػد الغنػي بػف أبػي بكػر بػف شػجاع، أبػك بكػر، معػيف الػديف، التقييد لمعرفػة ركاة السػنف كالمسػانيد، لمحمػد بػف

ىػ(، المحقػؽ: كمػاؿ يكسػؼ الحػكت، دار الكتػب العمميػة، الطبعػة األكلػى 629ابف نقطة الحنبمي البغدادم )ت
 ـ.1988 -ىػ  1408

  التمخػػيص الحبيػػر فػػي تخػػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبيػػر، ألبػػي الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف
مصػػر،  –ىػػػ(، تحقيػػؽ: أبػػك عاصػػـ حسػػف بػػف عبػػاس بػػف قطػػب، مؤسسػػة قرطبػػة 852لعسػػقبلني )تحجػػر ا

 ـ.1995ىػ/1416الطبعة األكلى، 
  :ىػػ(، المحقػؽ: د. محمػد مصػطفى 261التمييز، لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتػكفى

 ىػ.1410 السعكدية، الطبعة: الثالثة، –المربع  -األعظمي، مكتبة الككثر 
  ىػػػ(، 744تنقػػيح التحقيػػؽ فػػي أحاديػػث التعميػػؽ، لشػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عبػػد اليػػادم الحنبمػػي )ت

الريػػاض، الطبعػػة  –تحقيػؽ : سػػامي بػػف محمػػد بػػف جػػاد اهلل كعبػػد العزيػػز بػػف ناصػػر الخبػػاني، أضػػكاء السػػمؼ 
 ـ.2007 -ىػ 1428األكلى، 



 

 

444 

 ى اهلل عميػو كسػمـ مػف األخبػار، ألبػي جعفػر الطبػرم محمػد تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابػت عػف رسػكؿ اهلل صػم
ىػػػ(، مسػػند عبػػد اهلل بػػف عبػػاس رضػػي اهلل عنػػو، تحقيػػؽ: محمػػكد محمػػد شػػاكر، 310بػػف جريػػر بػػف يزيػػد، )ت:

 القاىرة. –مطبعة المدني 
  تيػػذيب اآلثػػار كتفصػػيؿ الثابػػت عػػف رسػػكؿ اهلل مػػف األخبػػار، لمحمػػد بػػف جريػػر بػػف يزيػػد بػػف كثيػػر بػػف غالػػب

 ىػ(، المحقؽ: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني، القاىرة.310ممي، أبك جعفر الطبرم ) تاآل
 :ىػػػػ(، مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ النظاميػػػة 852تيػػذيب التيػػذيب، ألحمػػد بػػف عمػػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني، )ت- 

 ىػ.1325اليند، الطبعة األكلى، 
  ٍّىػػ(، تحقيػؽ: د.بشػار عػكاد معػركؼ، 742)ت: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، ألبي الحجاج يكسؼ اٍلًمػزٍّم

 ـ.1983 -ىػ 1403بيركت، الطبعة الثانية،  -مؤسسة الرسالة 
  تكضيح المشتبو في ضػبط أسػماء الػركاة كأنسػابيـ كألقػابيـ ككنػاىـ، لمحمػد بػف عبػد اهلل )أبػي بكػر( بػف محمػد

ىػػػػ(، 842صػػػر الػػػديف )ت ابػػػف أحمػػػد بػػػف مجاىػػػد القيسػػػي الدمشػػػقي الشػػػافعي، شػػػمس الػػػديف، الشػػػيير بػػػابف نا
 ـ.1993بيركت، الطبعة األكلى،  –المحقؽ: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة 

 :ت( ، ىػػ(، مؤسسػة الكتػب الثقافيػة، مطبعػة 354الثقات، ألبي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد التميمػيٍّ البيٍسػًتيٍّ
 ـ.1973 -ىػ 1393اليند، الطبعة األكلى،  -دائرة المعارؼ العثمانية 

  الثقػػات ممػػف لػػـ يقػػع فػػي الكتػػب السػػتة )يينشػػر ألكؿ مػػرة عمػػى نسػػخة خطيػػة فريػػدة بخػػطٍّ الحػػافظ شػػمس الػػديف
ىػ(، ألبي الفداء زيف الديف قاسػـ بػف قيٍطميٍكبىغىػا الس ػٍكديٍكًني )نسػبة إلػى معتػؽ أبيػو  902السَّخاكم )المتكفى سنة 

راسػػػة كتحقيػػػؽ: شػػػادم بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػالـ آؿ ىػػػػ(، د879سػػػكدكف الشػػػيخكني( الجمػػػالي الحنفػػػي )المتػػػكفى: 
نعمػػػاف، مركػػػز النعمػػػاف لمبحػػػكث كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية كتحقيػػػؽ التػػػراث كالترجمػػػة صػػػنعاء، الػػػيمف، الطبعػػػة: 

 ـ.2011 -ىػ  1432األكلى، 
 :ىػػ(، تحقيػػؽ: حمػػدم 761جػامع التحصػػيؿ فػي أحكػػاـ المراسػيؿ، ألبػػي سػػعيد خميػؿ بػػف كيكمػدم العبلئػػي، )ت

 ـ.1986 -ىػ 1407بيركت، الطبعة الثانية،  -سمفي، عالـ الكتب عبد المجيد ال
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد 279الجػػامع الصػػحيح كىػػك سػػنف الترمػػذم، أبػػي عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى بػػف سىػػٍكرة )ت

براىيـ عطكة عػكض، شػركة مكتبػة كمطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي  محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي، كا 
 ـ.1977 -ىػ 1397، مصر، الطبعة الثانية -

 :ىػػػ(، 256الجػػامع الصػػحيح، ألبػػي عبػػداهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة الجعفػػي البخػػارم، )ت
 ىػ.1422تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، الطبعة: األكلى، 

 :عػػكاد معػػركؼ، دار ىػػػ(، تحقيػػؽ: د.بشػػار 279الجػػامع الكبيػػر، ألبػػي عيسػػى محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذم، )ت
 ـ.1996الغرب اإلسبلمي، الطبعة األكلى، 

 :ىػ(، تحقيؽ: د.عبد العمي عبػد الحميػد 458الجامع لشعب اإليماف، ألبي بكر أحمد بف الحسيف البييقي، )ت
 ـ.2003 -ىػ 1423الرياض، الطبعة األكلى،  -حامد، مكتبة الرشد 

 محمد بف إدريس بف المنذر التميمي الحنظمي الػرازم،  الجرح كالتعديؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ
 ـ.1952 -ىػ 1271بيركت، الطبعة األكلى،  -ىػ(، دار إحياء التراث العربي 327)ت:

  الجػػكىر النقػػي عمػػى سػػنف البييقػػي، لعػػبلء الػػديف عمػػػي بػػف عثمػػاف بػػف إبػػراىيـ بػػف مصػػطفى المػػارديني، أبػػػك
 ىػ(، دار الفكر.750الحسف، الشيير بابف التركماني )المتكفى: 
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  حاشػػية السػػندم عمػػى سػػنف النسػػائي )مطبػػكع مػػع السػػنف(، لمحمػػد بػػف عبػػد اليػػادم التتػػكم، أبػػك الحسػػف، نػػكر
 – 1406حمػػػب، الطبعػػػة: الثانيػػػة،  –ىػػػػ(، مكتػػػب المطبكعػػػات اإلسػػػبلمية 1138الػػػديف السػػػندم )المتػػػكفى: 

 ـ. 1986
 ىػػ(، دار الكتػب العمميػة 430بد اهلل األصػبياني، )ت:حمية األكلياء كطبقات األصفياء، ألبي نيعىٍيـو أحمد بف ع

 ـ.1988 -ىػ 1409بيركت، الطبعة األكلى،  -
 مػػي )المتػػػكفى: ، لمحمػػػد خطػػط الشػػاـ ػػد، كيػػػٍرد عى ، مكتبػػػة النػػكرم، دمشػػػؽ، ىػػػ(1372بػػف عبػػػد الػػرزاؽ بػػػف محمَّ

 .ـ 1983 -ىػ  1403الطبعة: الثالثة، 
 ـ، ألبػػػي زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم خبلصػػػة األحكػػػاـ فػػػي ميمػػػات السػػػنف كقكاعػػػد اإلسػػػبل

 –لبنػػاف  -ىػػػ(، المحقػػؽ : حققػػو كخػػرج أحاديثػػو: حسػػيف إسػػماعيؿ الجمػػؿ، مؤسسػػة الرسػػالة 676)المتػػكفى : 
 ـ.1997 -ىػ 1418بيركت، الطبعة األكلى، 

 حقػػؽ: إبػػراىيـ الم، ىػػػ(927القػػادر بػػف محمػػد النعيمػػي الدمشػػقي )المتػػكفى: ، لعبػػد الػػدارس فػػي تػػاريخ المػػدارس
 .ـ1990 -ىػ 1410الطبعة: األكلى ، دار الكتب العممية، شمس الديف

  ،ٍمػػؽه مػػف المجيػػكليف كثقػػات فػػييـ لػػيف، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػػذىبي ديػػكاف الضػػعفاء كالمتػػرككيف كخى
 ية.مكة المكرمة، الطبعة الثان -ىػ(، تحقيؽ: حماد بف محمد األنصارم، مكتبة النيضة الحديثة 748)ت:

  ذكر أسماء التابعيف كمف بعدىـ ممف صحت ركايتو عف الثقات عنػد البخػارم كمسػمـ، ألبػي الحسػف عمػي بػف
ىػػ(، المحقػؽ: 385عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغػدادم الػدارقطني )المتػكفى: 

ىػ 1406اف، الطبعة: األكلى، لبن –بيركت  -بكراف الضناكم / كماؿ يكسؼ الحكت، مؤسسة الكتب الثقافية 
 ـ. 1985 -

 :ثَّؽه، لمحمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، )ت ىػ(، تحقيؽ: محمد شػككر 748ذكر أسماء مف تيكيمٍّـى فيو كىك ميكى
 ـ.1986 -ىػ 1406األردف، الطبعة األكلى،  -بف محمكد الحاجي أمرير المياديني، مكتبة المنار 

 يث فيػو، ألبػي حفػص عمػر بػف أحمػد بػف عثمػاف المعػركؼ بػابف شػاىيف، ذكر مف اختمؼ العممػاء كنقػاد الحػد
السػػعكدية، الطبعػػة  –الريػػاض  -ىػػػ(، تحقيػػؽ: حمػػاد بػػف محمػػد األنصػػارم، مكتبػػة أضػػكاء السػػمؼ 385)ت:

 ـ.1999 -ىػ 1419األكلى، 
 ( ،832ت:ذيؿ التقييد في ركاة السنف كاألسانيد، لتقي الديف أبي الطيب محمد بف أحمد بف عمػي الفاسػي ،)ىػػ

 ـ.1990 -ىػ 1410لبناف، الطبعة األكلى،  -تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، بيركت 
  ذيػػؿ ديػػكاف الضػػعفاء كالمتػػرككيف، لشػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف قىاٍيمػػاز الػػذىبي

 مكة، الطبعة: األكلى. –الحديثة ىػ(، المحقؽ: حماد بف محمد األنصارم، مكتبة النيضة 748)المتكفى: 
 بعنايػػػة: كزارة ، ىػػػػ( 726الػػػديف أبػػػك الفػػػتح مكسػػػى بػػػف محمػػػد اليػػػكنيني )المتػػػكفى: ، لقطػػػب ذيػػػؿ مػػػرآة الزمػػػاف

 1413الطبعة: الثانية، ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، التحقيقات الحكمية كاألمكر الثقافية لمحككمة اليندية
 .ـ 1992 -ىػ 

 لمػػػػتكمـ فػػػػييـ بمػػػػا ال يكجػػػػب ردىػػػػـ، ألبػػػػي عبػػػػد اهلل محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف الػػػػذىبي، الػػػػركاة الثقػػػػات ا
لبنػػاف، الطبعػػة األكلػػى،  –بيػػركت  -ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد إبػػراىيـ المكصػػمي، دار البشػػائر اإلسػػبلمية 748)ت:

 ـ.1992 -ىػ 1412
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  ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة زاد المعػػػاد فػػػي ىػػػدم خيػػػر العبػػػاد، لمحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد شػػػمس الػػػديف
مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، الطبعة: السابعة كالعشركف  -ىػ(، مؤسسة الرسالة، بيركت 751)المتكفى: 

 ـ.1994ىػ /1415، 
 ىػػػ(370بػػف أحمػػد بػػف األزىػػرم اليػػركم، أبػػك منصػػكر )المتػػكفى:  ، لمحمػػدالزاىػػر فػػي غريػػب ألفػػاظ الشػػافعي ،

 .لناشر: دار الطبلئعا، المحقؽ: مسعد عبد الحميد السعدني
  سمسػػمة األحاديػػث الصػػحيحة كشػػيء مػػف فقييػػا كفكائػػدىا، لمحمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني، مكتبػػة المعػػارؼ- 

 ـ.1995 -ىػ 1415الرياض، الطبعة األكلى، 
  سمسػمة األحاديػث الضػعيفة كالمكضػكعة كأثرىػػا السػيئ فػي األمػة، ألبػي عبػػد الػرحمف محمػد ناصػر الػديف، بػػف

الممكمػة  -ىػػ(، دار المعػارؼ، الريػاض 1420اتي بػف آدـ، األشػقكدرم األلبػاني )المتػكفى: الحاج نكح بػف نجػ
 ـ.1992ىػ /  1412العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

 بػػف عمػػي بػػف عبػػػد القػػادر، أبػػك العبػػاس الحسػػػيني العبيػػدم، تقػػي الػػػديف ، ألحمػػػد السػػمكؾ لمعرفػػة دكؿ الممػػكؾ
الطبعة: ، لبناف/ بيركت -دار الكتب العممية ، : محمد عبد القادر عطاالمحقؽ، ىػ(845المقريزم )المتكفى: 

 .ـ1997 -ىػ 1418األكلى، 
 :ىػػ(، تحقيػؽ: محمػد فػؤاد عبػد البػاقي، دار 273سنف ابف ماجػو، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف يزيػد القزكينػي، )ت

 إحياء الكتب العربية.
 ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػي 275اني األزدم، )ت:سػػػنف أبػػػي داكد، ألبػػػي داكد سػػػميماف بػػػف األشػػػعث السًٍّجٍسػػػت

 بيركت. –الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
 :ت( ، قيٍطًنيٍّ ، لعمػػي بػػف عمػػر الػػدَّارى قيٍطًنيٍّ ، ألبػػػي 385سػػنف الػػدَّارى قيٍطًنيٍّ ىػػػػ(، كبذيمػػو التعميػػؽ المغنػػي عمػػى الػػدَّارى

كط، كحسػف عبػد المػنعـ شػمبي، كعبػد المطيػؼ الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم، تحقيؽ: شعيب األرنػؤ 
، مؤسسة الرسالة   ـ.2004 -ىػ 1424بيركت، الطبعة األكلى،  -حرز اهلل، كأحمد برىـك

 :ىػ(، تحقيؽ: محمػد عبػد القػادر عطػا، 458السنف الكبرل، ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي، )ت
 ـ.2003 -ػ ى1424بيركت، الطبعة الثالثة،  -دار الكتب العممية 

 :ىػػ(، تحقيػؽ: حسػف عبػد المػنعـ شػمبي، 303السنف الكبرل، ألبي عبد الرحمف أحمد بػف شػعيب النسػائي، )ت
 ـ.2001 -ىػ 1421بيركت، الطبعة األكلى،  -بإشراؼ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة 

  ىػػػ(، 264)المتػػكفى: السػػنف المػػأثكرة لمشػػافعي، ركايػػة إسػػماعيؿ بػػف يحيػػى بػػف إسػػماعيؿ، أبػػك إبػػراىيـ المزنػػي
 ىػ.1406بيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: د. عبد المعطي أميف قمعجي، الناشر: دار المعرفة 

  سنف النسائي، بشرح جبلؿ الديف السيكطي، كحاشية اإلماـ السػندم، اعتنػى بػو: عبػد الفتػاح أبػك غػدة، مكتػب
 ـ.1986 -ىػ 1406حمب، الطبعة الثانية،  -المطبكعات اإلسبلمية 

 :نىٍيػػػًد أبػػػي إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ بػػػف عبػػػد اهلل الختمػػػي )ت ىػػػػ(، ألبػػػي زكريػػػا يحيػػػى ابػػػف معػػػيف 260سػػػؤاالت ابػػػف الجي
 -ىػػػ 1408المدينػػة المنػكرة، الطبعػػة األكلػػى،  -ىػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػد نػػكر سػػيؼ، مكتبػة الػػدار 233)ت:

 ـ.1988
 د بػف حنبػؿ فػي جػرح الػركاة كتعػديميـ، تحقيػؽ: سؤاالت أبي داكد سميماف بػف األشػعث السًٍّجٍسػتانيٍّ لئلمػاـ أحمػ

 ـ. 1994 -ىػ 1414المدينة المنكرة، الطبعة األكلى،  -د.زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ 
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 :ىػػ( فػي معرفػة الرجػاؿ كجػرحيـ 275سؤاالت أبي عبيد اآلجيرٍّمٍّ أبا داكد سميماف بف األشػعث السجسػتاني )ت
ـ عبد العظػيـ البسػتكم، مكتبػة دار االسػتقامة، مؤسسػة الريػاف، الطبعػة األكلػى، كتعديميـ، تحقيؽ: د.عبد العمي

 ـ.1997 -ىػ 1418
  ، ، ألبػػػػػي بكػػػػػر أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف غالػػػػػب المعػػػػػركؼ بالبىٍرقىػػػػػاًنيٍّ قيٍطًنيٍّ سػػػػػؤاالت البىٍرقىػػػػػاًنيٍّ لمػػػػػدَّارى

 -رم، كتػػػب خانػػػو جميمػػػي ، تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحيـ محمػػػد أحمػػػد القشػػػق-ركايػػػة الكرجػػػي عنػػػو-ىػػػػ(، 425)ت:
 ىػ.1404باكستاف، الطبعة األكلى، 

  ،قيٍطًنيٍّ فػػي الجػػرح كالتعػػديؿ، تحقيػػؽ: د.مكفػػؽ بػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد القػػادر سػػؤاالت الحػػاكـ النيسػػابكرم لمػػدَّارى
 ـ.1984 -ىػ 1404الرياض، الطبعة األكلى،  -مكتبة المعارؼ 

 ألبػي ع ، قيٍطًنيٍّ مىًميٍّ لمػدَّارى ، )ت:سؤاالت الس  ػمىًميٍّ ىػػ(، تحقيػؽ: فريػؽ مػف 412بػد الػرحمف محمػد بػف الحسػيف الس 
البػػػػاحثيف، بإشػػػػراؼ: د.سػػػػعد بػػػػف عبػػػػد اهلل الحميػػػػد، كد.خالػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف الجريسػػػػي، الطبعػػػػة: األكلػػػػى، 

 ىػ. 1427
 بػف  سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني في الجػرح كالتعػديؿ، تحقيػؽ: مكفػؽ بػف عبػد اهلل

 ـ.1984 -ىػ 1404الرياض، الطبعة األكلى،  -عبد القادر، مكتبة المعارؼ 
  مع "أسئمة البغدادييف عف أحكاؿ الركاة"، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف عبػد اهلل ، سؤاالت مسعكد بف عمي السٍٍّجًزمٍّ

 -اإلسػػػبلمي ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: د.مكفػػػؽ بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد القػػػادر، دار الغػػػرب 405الحػػػاكـ النيسػػػابكرم، )ت:
 ـ. .1988 -ىػ 1408بيركت، الطبعة األكلى، 

 :ىػػػػ(، تحقيػػؽ: مجمكعػػة مػػف المحققػػػيف، 748سػػير أعػػبلـ النػػببلء، لمحمػػد بػػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي، )ت
 بيركت. -مؤسسة الرسالة 

  :سػػير أعػػػبلـ النػػػببلء، لشػػػمس الػػػديف أبػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػف عثمػػػاف بػػػف قىاٍيمػػػاز الػػػذىبي )المتػػػكفى
 ـ.2006-ىػ1427القاىرة، الطبعة:  -ىػ(، دار الحديث748

  الشذا الفياح مف عمـك ابف الصبلح رحمو اهلل تعالى، إلبراىيـ بػف مكسػى بػف أيػكب، برىػاف الػديف أبػك إسػحاؽ
ىػػػػ(، المحقػػؽ: صػػػبلح فتحػػػي ىمػػؿ، مكتبػػػة الرشػػػد، الطبعػػػة 802األبناسػػي، ثػػػـ القػػػاىرم، الشػػافعي )المتػػػكفى: 

 ـ .1998ىػ 1418األكلى 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط، كمحمػػد زىيػػر الشػػاكيش، 516شػػرح السػػنة، لمحسػػيف بػػف مسػػعكد البغػػكم، )ت

 ـ.1983 -ىػ 1403دمشؽ، الطبعة الثانية،  -المكتب اإلسبلمي 
  شرح سنف أبي داكد، ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسػيف الغيتػابى الحنفػى بػدر الػديف

الريػاض، الطبعػة:  –ىػ(، المحقؽ: أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم، مكتبة الرشػد 855: العينى )المتكفى
 ـ. 1999-ىػ  1420األكلى، 

 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: د.ىمػػاـ عبػػد الػػرحيـ سػػعيد، مكتبػػة الرشػػد 795شػػرح عمػػؿ الترمػػذم، البػػف رجػػب الحنبمػػي، )ت- 
 ـ.2001 -ىػ 1421الرياض، الطبعة الثانية، 

  ،ىػػػػػ(، تحقيػػػػؽ: شػػػػعيب 321ألبػػػػي جعفػػػػر أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف سػػػػبلمة الطحػػػػاكم، )ت:شػػػرح مشػػػػكؿ اآلثػػػػار
 ـ.1494 -ىػ 1415بيركت، الطبعة األكلى،  -األرنؤكط، مؤسسة الرسالة 



 

 

448 

  شرح معاني اآلثار، ألبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصػرم
مد زىرم النجار، كمحمد سيد جاد الحػؽ، كد.يكسػؼ المرعشػمي، ىػ(، تحقيؽ: مح321الطحاكم الحنفي، )ت:

 ـ.1994 -ىػ 1414بيركت، الطبعة األكلى،  -عالـ الكتب 
  :الشػػمائؿ المحمديػػة، لمحمػػد بػػف عيسػػى بػػف سىػػٍكرة بػػف مكسػػى بػػف الضػػحاؾ، الترمػػذم، أبػػك عيسػػى )المتػػكفى

 بيركت. –ىػ(، دار إحياء التراث العربي 279
  مف ذىب، لعبػد الحػي بػف أحمػد بػف محمػد ابػف العمػاد العىكػرم الحنبمػي، أبػك الفػبلح شذرات الذىب في أخبار

ىػ(، حققو: محمكد األرناؤكط، خرج أحاديثػو: عبػد القػادر األرنػاؤكط، دار ابػف كثيػر، دمشػؽ 1089)المتكفى: 
 .1986 -ىػ  1406بيركت، الطبعة: األكلى،  –

 ع مػنيـ كذكػر تجػريح مػف جػرح مػنيـ كتعديمػو ممػا كقػع شيكخ عبد اهلل بف كىب القرشي الذيف ركل عػنيـ كسػم
في كتاب أبي عبد اهلل محمد بف كضاح، مع أخبار ابف كىب كفضمو كزىده كسػبب كفاتػو، البػف بشػككاؿ أبػي 

ىػ(، تحقيؽ: د.عامر حسف صػبرم، دار 578القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف مسعكد القرطبي األندلسي، )ت:
 ـ.2007 -ىػ 1428كلى البشائر اإلسبلمية، الطبعة األ

 :ت( ، ىػػػ(، 354صػػحيح ابػػف ًحبَّػػافى بترتيػػب ابػػف بمبػػاف، ألبػػي حػػاتـ محمػػد بػػف ًحبَّػػافى بػػف أحمػػد التميمػػيٍّ البيٍسػػًتيٍّ
 ـ.1993 -ىػ 1414بيركت، الطبعة الثانية،  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة 

  ٍي زى ػػػةى، ألبػػػي بكػػػر محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف خي ٍيمى زى ػػػةى السػػػممي النيسػػػابكرم، )ت:صػػػحيح ابػػػف خي ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: 311مى
 بيركت. -د.محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي 

 :ىػ(، كسمى 1420صحيح سنف أبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني، لمحمد ناصر الديف األلباني، )ت
 ـ.2002 -ىػ 1423الككيت، الطبعة األكلى،  -المؤلؼ ىذا الكتاب باألـ، مؤسسة غراس 

 :ىػػ(، تحقيػؽ: محمػد فػؤاد عبػد 261صحيح مسػمـ، ألبػي الحسػيف مسػمـ بػف الحجػاج القيشىػٍيًرمٍّ النيسػابكرم، )ت
 ـ.1991 -ىػ 1412بيركت، الطبعة األكلى،  -الباقي، دار إحياء الكتب العربية، دار الكتب العممية 

 ىػ(، المحقػؽ: أبػك 256)المتكفى:  الضعفاء، لمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل
 ـ.2005ىػ/1426عبد اهلل أحمد بف إبراىيـ بف أبي العينيف، مكتبة ابف عباس، الطبعة: األكلى 

 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف أبػػي العينػػيف، 256الضػػعفاء الصػػغير، لمحمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم )ت
 ـ.2005 -ىػ 1426مكتبة ابف عباس، الطبعة األكلى، 

 ىػػػ(، تحقيػػؽ: 322لضػػعفاء الكبيػػر، ألبػػي جعفػػر محمػػد بػػف عمػػرك بػػف مكسػػى بػػف حمػػاد العقيمػػي المكػػي، )ت:ا
 ـ.1984 -ىػ 1404بيركت، الطبعة األكلى،  -عبد المعطي أميف قمعجي، دار المكتبة العممية 

 اشػػمي الضػػعفاء ألبػػي زرعػػة الػػرازم كأجكبتػػو عمػػى أسػػئمة البرذعػػي، مػػع أطركحػػة دكتػػكراه لمػػدكتكر سػػعدم الي
المدينػة المنػكرة،  –المنصػكرة، دار ابػف القػيـ  –بعنكاف أبك زرعة الرازم كجيكده في السنة النبكية، دار الكفاء 

 ـ.1989 -ىػ 1409الطبعة الثانية، 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػكد إبػػراىيـ زايػػد، دار الػػكعي 303الضػػعفاء كالمتػػرككيف، ألحمػػد بػػف شػػعيب النسػػائي )ت– 

 ىػ.1396حمب، الطبعة األكلى، 
  :ىػػ(، 597الضعفاء كالمترككػكف، لجمػاؿ الػديف أبػك الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف محمػد الجػكزم )المتػكفى

 ىػ.1406بيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: عبد اهلل القاضي، دار الكتب العممية 
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 :لصػػباغ، ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد بػػف لطفػػي ا385الضػعفاء كالمتػػرككيف، لعمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد الػدارقطني )ت
 ـ.1980 -ىػ 1400بيركت، الطبعة األكلى،  -المكتب اإلسبلمي 

  :ىػػ(، دار الكتػب العمميػة 911طبقات الحفاظ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الػديف السػيكطي )المتػكفى– 
 ىػ.1403بيركتػ، الطبعة: األكلى، 

 صػػػفرم البصػػػرم )المتػػػكفى: طبقػػات خميفػػػة بػػػف خيػػاط، ألبػػػي عمػػػرك خميفػػػة بػػف خيػػػاط بػػػف خميفػػػة الشػػيباني الع
ىػػ( ، محمػد بػف أحمػد بػف محمػد  3ىػ(، ركاية: أبػي عمػراف مكسػى بػف زكريػا بػف يحيػى التسػترم )ت ؽ 240

 ـ. 1993ىػ    1414ىػ(، المحقؽ: د سييؿ زكار، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  3األزدم )ت ؽ 
 دم الشػيبي الدمشػقي، تقػي الػديف ابػف قاضػي بكػر بػف أحمػد بػف محمػد بػف عمػر األسػ، ألبي طبقات الشافعية

الطبعػػة: األكلػػى، ، بيػػركت -عػػالـ الكتػػب ، المحقػػؽ: د. الحػػافظ عبػػد العمػػيـ خػػاف، ىػػػ(851شػػيبة )المتػػكفى: 
 .ىػ 1407

 المحقػػؽ: د. ، ىػػػ(771الػػديف عبػػد الكىػػاب بػػف تقػػي الػػديف السػػبكي )المتػػكفى: ، لتػػاج طبقػػات الشػػافعية الكبػػرل
الطبعػػػػة: الثانيػػػػة، ، ىجػػػػر لمطباعػػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػػع، عبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد الحمػػػكمحمػػػكد محمػػػػد الطنػػػػاحي د. 

 .ىػ1413
  الطبقات الكبرل، ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيػع الياشػمي بػالكالء، البصػرم، البغػدادم المعػركؼ بػابف

 .ـ 1968بيركت، الطبعة: األكلى،  –ىػ(، المحقؽ: إحساف عباس، دار صادر 230سعد )المتكفى: 
  الطبقات الكبرل، ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيػع الياشػمي بػالكالء، البصػرم، البغػدادم المعػركؼ بػابف

بيػػركت، الطبعػػة: األكلػػى،  –ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا، دار الكتػػب العمميػػة 230سػػعد )المتػػكفى: 
 ـ. 1990 -ىػ  1410

 ة كمػػػف بعػػػدىـ، ألبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف سػػػعد بػػػف منيػػػع الطبقػػػات الكبػػػرل، القسػػػـ المػػػتمـ لتػػػابعي أىػػػؿ المدينػػػ
ىػػ(، المحقػؽ: زيػاد محمػد منصػكر، 230الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتػكفى: 

 ىػ.1408المدينة المنكرة، الطبعة: الثانية،  -مكتبة العمـك كالحكـ 
 ف بالتدليس، ألحمد بف عمي بػف حجػر العسػقبلني طبقات المدلسيف أك تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفي

 -ىػػػ 1403األردف، الطبعػػة األكلػػى،  -ىػػػ(، تحقيػػؽ: د.عاصػػـ بػػف عبػػداهلل القريػػكتي، مكتبػػة المنػػار 852)ت:
 ـ.1983

  :ىػػ(، حقػو 224الطيكر لمقاسـ بف سبلـ، ألبي عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبػد اهلل اليػركم البغػدادم )المتػكفى
الشػرفية، مكتبػة التػابعيف، سػميـ األكؿ  -مشيكر حسف محمكد سػمماف، مكتبػة الصػحابة، جػدة كخرج أحاديثو: 

 ـ.1994 -ىػ  1414الزيتكف، الطبعة: األكلى،  –
  :العبر في خبر مف غبر، لشمس الديف أبك عبػد اهلل محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز الػذىبي )المتػكفى

 بيركت. –بف بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية  ىػ(، المحقؽ: أبك ىاجر محمد السعيد748
  عمؿ الترمذم الكبير، ترتيب: أبك طالب القاضي، تحقيؽ: صبحي السامرائي، كأبك المعاطي النكرم، كمحمكد

 ـ.1989 -ىػ 1409بيركت، الطبعة األكلى،  -محمد خميؿ الصعيدم، عالـ الكتب، مكتبة النيضة العربية 
 قيٍطًنيٍّ )ت:العمػػؿ الػػكاردة فػػػي األحاديػػ ىػػػػ(، المجمػػدات مػػػف 385ث النبكيػػػة، ألبػػي الحسػػػف عمػػي بػػف عمػػػر الػػدَّارى

الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى، -األكؿ، إلػػى الحػػادم عشػػر؛ تحقيػػؽ: محفػػكظ الػػرحمف زيػػف اهلل السػػمفي، دار طيبػػة 
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ـ، كالمجمدات مف الثاني عشر، إلػى الخػامس عشػر؛ تحقيػؽ: محمػد بػف صػالح بػف محمػد 1985 -ىػ 1405
 ىػ.1427الدماـ، الطبعة األكلى،  -اسي، دار ابف الجكزم الدب

  العمػػػؿ المتناىيػػػة فػػػي األحاديػػػث الكاىيػػػة، لجمػػػاؿ الػػػديف أبػػػك الفػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد الجػػػكزم
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: إرشػػػاد الحػػػؽ األثػػػرم، إدارة العمػػػـك األثريػػػة، فيصػػػؿ آبػػػاد، باكسػػػتاف، الطبعػػػة: 597)المتػػػكفى: 
 ـ.1981ىػ/1401الثانية، 

  ٍكًذمٍّ كغيػره، تحقيػؽ: د.كصػى اهلل بػف ػر  العمؿ كمعرفة الرجاؿ عف اإلمػاـ أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ، ركايػة اٍلمى
 ـ. 1988 -ىػ 1408اليند، الطبعة األكلى،  -محمد عباس، الدار السمفية 

 :د.كصي اهلل بف ىػ(، ركاية ابنو عبد اهلل، تحقيؽ241العمؿ كمعرفة الرجاؿ، ألحمد بف محمد بف حنبؿ، )ت :
 ـ.2001 -ىػ 1422الرياض، الطبعة الثانية،  -محمد عباس، دار الخاني 

 :ىػػ(، تحقيػؽ: فريػؽ 327العمؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الحنظمي الػرازم، )ت
الحميضػي،  مف البػاحثيف، بإشػراؼ: د.سػعد بػف عبػد اهلل الحميػد، كد.خالػد بػف عبػد الػرحمف الجريسػي، مطػابع

 ـ.2006 -ىػ 1427الطبعة األكلى، 
  عمؿ اليـك كالميمة سمكؾ النبي مع ربو عز كجؿ كمعاشرتو مع العباد، ألحمد بف محمد بف إسحاؽ بف إبػراىيـ

، المعػػػركؼ بػػػػ  ػػػنٍّي»بػػػف أسػػػباط بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف بيػػػدىٍيح، الػػػدٍٍّينىكىرم  ىػػػػ(، 364)المتػػػكفى: « ابػػػف الس 
 جدة / بيركت. -البرني، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية كمؤسسة عمـك القرآف  المحقؽ: ككثر

  :ىػػػ(، 303عمػػؿ اليػػـك كالميمػػة، أل]م عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف عمػػي الخراسػػاني، النسػػائي )المتػػكفى
 ىػ .1406بيركت، الطبعة: الثانية،  –المحقؽ: د. فاركؽ حمادة، مؤسسة الرسالة 

 يضػاح عممػو كمشػكبلتو،  عكف المعبكد شرح سنف أبػي داكد، كمعػو حاشػية ابػف القػيـ: تيػذيب سػنف أبػي داكد كا 
لمحمػػػد أشػػػرؼ بػػػف أميػػػر بػػػف عمػػػي بػػػف حيػػػدر، أبػػػك عبػػػد الػػػرحمف، شػػػرؼ الحػػػؽ، الصػػػديقي، العظػػػيـ آبػػػادم 

 ىػ. 1415بيركت، الطبعة: الثانية،  –ىػ(، دار الكتب العممية 1329)المتكفى: 
 ىػػ(، تحقيػؽ: د.محمػد عبػد المعيػد خػاف، مطبعػة دائػرة 224اسػـ بػف سػبٌلـ، )ت:غريب الحديث، ألبي عيبيد الق

 ـ.1964 -ىػ 1384الدكف، الطبعة األكلى،  -المعارؼ العثمانية، حيدر آباد
  غنيػة الممػػتمس ايضػػاح الممتػػبس، ألبػي بكػػر أحمػػد بػػف عمػي بػػف ثابػػت بػػف أحمػد بػػف ميػػدم الخطيػػب البغػػدادم

السػػعكدية/ الريػػاض،  -ى بػػف عبػػد اهلل البكػػرم الشػػيرم، مكتبػػة الرشػػد ىػػػ(، المحقػػؽ: د. يحيػػ463)المتػػكفى: 
 ـ.2001 -ىػ 1422الطبعة: األكلى، 

  :الفػػائؽ فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر، ألبػػي القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد، الزمخشػػرم جػػار اهلل )المتػػكفى
 لبناف، طبعة: الثانية. –محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة -ىػ(، المحقؽ: عمي محمد البجاكم 538

 :ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد 852فتح البارم بشرح صحيح البخػارم، لمحػافظ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر العسػقبلني، )ت
 بيركت، لبناف. -العزيز بف عبد اهلل بف باز، دار المعرفة 

 ٍكًجردم الخراسػػػػاني، أبػػػػك بكػػػػر البييقػػػػي ٍسػػػػرى  فضػػػػائؿ األكقػػػػات، ألحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي بػػػػف مكسػػػػى الخي
مكػػة المكرمػػة، الطبعػػة:  -ىػػػ(، المحقػػؽ: عػػدناف عبػػد الػػرحمف مجيػػد القيسػػي، مكتبػػة المنػػارة 458)المتػػكفى: 
 ىػ.1410األكلى، 
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  الفكائد، ألبي القاسـ تماـ بف محمد بػف عبػد اهلل بػف جعفػر بػف عبػد اهلل بػف الجنيػد البجمػي الػرازم ثػـ الدمشػقي
الريػػػػاض، الطبعػػػػة: األكلػػػػى،  –مفي، مكتبػػػػة الرشػػػػد ىػػػػػ(، المحقػػػػؽ: حمػػػػدم عبػػػػد المجيػػػػد السػػػػ414)المتػػػػكفى: 

 ىػ.1412
  :ٍيػو البغػدادم الشػافعي البػزَّاز )المتػكفى الفكائد )الغيبلنيات(، ألبي بكر محمد بف عبد اهلل بػف إبػراىيـ بػف عبدكى

ىػ(، حققو: حممي كامؿ أسعد عبد اليادم، قدـ لو كراجعو كعمؽ عميو: أبك عبيػدة مشػيكر بػف حسػف آؿ 354
 ـ.1997 -ىػ 1417السعكدية / الرياض، الطبعة: األكلى،  -دار ابف الجكزم  سمماف،

 بػف أحمػد بػف عبػد الػرحمف بػف شػاكر بػف ىػاركف بػف شػاكر الممقػب بصػبلح ، لمحمد  بف شاكر فكات الكفيات
 ـ. 1973الطبعة: األكلى، بيركت -دار صادر ، المحقؽ: إحساف عباس، ىػ(764الديف )المتكفى: 

 ىػػػ(، 256مػػاـ، لمحػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة البخػػارم، أبػػك عبػػد اهلل )المتػػكفى: القػػراءة خمػػؼ اإل
حققو كعمؽ عميػو: األسػتاذ فضػؿ الػرحمف الثػكرم، راجعػو: األسػتاذ محمػد عطػا اهلل خميػؼ الفكحبػاني، المكتبػة 

 ـ. 1980 -ىػ  1400السمفية، الطبعة: األكلى، 
 لمحمػػد  بػػف إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ بػػف المغيػػرة البخػػارم، أبػػك عبػػػد اهلل قػػرة العينػػيف برفػػع اليػػديف فػػي الصػػبلة ،

ىػػ  1404ىػ(، تحقيؽ: أحمد الشريؼ، دار األرقـ لمنشر كالتكزيػع، الككيػت، الطبعػة: األكلػى، 256)المتكفى: 
 ـ. 1983 -

 :ىػػػػ(،748الكاشػػػؼ فػػػي معرفػػػة مػػػف لػػػو ركايػػػة فػػػي الكتػػػب السػػػتة، لمحمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف عثمػػػاف الػػػذىبي، )ت 
ىػػػ(، تحقيػػؽ: محمػػد عكامػػة، 841كحاشػػيتو، ألبػػي الكفػػاء إبػػراىيـ بػػف محمػػد سػػبط ابػػف العجمػػي الحمبػػي، )ت:

 ـ.1992 -ىػ 1413جدة، الطبعة األكلى،  -كأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة، كمؤسسة عمـك القرآف 
 :عادؿ أحمد عبد المكجكد، ىػ(، تحقيؽ: 365الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ألبي أحمد بف عىًدما الجرجاني، )ت

 -ىػػػػ 1418بيػػػركت، الطبعػػػة األكلػػػى،  -كعمػػػي محمػػػد معػػػكض، كعبػػػد الفتػػػاح أبػػػك سػػػنة، دار الكتػػػب العمميػػػة 
 ـ.1997

  ،الكتػػػاب المصػػػنؼ فػػػي األحاديػػػث كاآلثػػػار، ألبػػػي بكػػػر عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف أبػػػي شػػػيبة الكػػػكفي العبسػػػي
 ـ.1989 -ىػ 1409كت، الطبعة األكلى، بير  -ىػ(، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، دار التاج 235)ت:

  :الكفاية في عمـ الركاية، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابػت بػف أحمػد بػف ميػدم الخطيػب البغػدادم )المتػكفى
 المدينة المنكرة. -ىػ(، المحقؽ: أبك عبداهلل السكرقي ، إبراىيـ حمدم المدني، المكتبة العممية 463

 ىػػػ(، تحقيػؽ: عبػد الػرحيـ محمػػد أحمػد القشػقرم، عمػػادة 261لحجػاج، )ت:الكنػى كاألسػماء، لئلمػاـ مسػػمـ بػف ا
 -ىػػ 1404البحث العممي بالجامعػة اإلسػبلمية، المدينػة المنػكرة، المممكػة العربيػة السػعكدية، الطبعػة األكلػى، 

 ـ.1984
 الككاكػػػب النيػػػرات فػػػي معرفػػػػة مػػػف الػػػركاة الثقػػػات، ألبػػػػي البركػػػات محمػػػد بػػػف أحمػػػػد المعػػػركؼ بػػػابف الكيػػػػاؿ ،

ىػ 1420مكة المكرمة، الطبعة الثانية،  -ىػ(، تحقيؽ: عبد القيـك عبد رب النبي، المكتبة األمدادية 939)ت:
 ـ.1999 -

 :ىػػػػ(، دار صػػػادر 711لسػػػاف العػػػرب، ألبػػػي الفضػػػؿ محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف منظػػػكر اإلفريقػػػي المصػػػرم، )ت- 
 بيركت.

 :تحقيؽ: عبد الفتاح أبػك غػدة، دار البشػائر  ىػ(،852لساف الميزاف، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني، )ت
 ـ.2002 -ىػ 1423بيركت، الطبعة األكلى،  -اإلسبلمية 
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  مػػا اتفػػؽ لفظػػو كافتػػرؽ مسػػماه مػػف األمكنػػة، ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف مكسػػى بػػف عثمػػاف الحػػازمي اليمػػداني، زيػػف
 ىػ. 1415جمة كالنشر، ىػ(، المحقؽ: حمد بف محمد الجاسر، دار اليمامة لمبحث كالتر 584الديف )المتكفى: 

  :ىػػ(، دراسػة كتحقيػؽ: 463المتفؽ كالمفترؽ، ألبي بكر أحمد بػف عمػي بػف ثابػت الخطيػب البغػدادم )المتػكفى
الػػػدكتكر محمػػػد صػػػادؽ آيػػػدف الحامػػػدم، دار القػػػادرم لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، دمشػػػؽ، الطبعػػػة: األكلػػػى، 

 ـ. 1997 -ىػ  1417
  المجػػركحيف مػػػف المحػػػدثيف كالضػػػعفاء ك ، المتػػرككيف، ألبػػػي حػػػاتـ محمػػػد بػػػف ًحبَّػػافى بػػػف أحمػػػد التميمػػػي البيٍسػػػًتيٍّ

 ـ.1992 -ىػ 1412بيركت، الطبعة األكلى،  -ىػ(، تحقيؽ: محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة 354)ت:
  المجمػػػكع شػػػرح الميػػػذب مػػػع تكممػػػة السػػػبكي كالمطيعػػػي، ألبػػػي زكريػػػا محيػػػي الػػػديف يحيػػػى بػػػف شػػػرؼ النػػػككم

 ر الفكر.ىػ(، دا676)ت:
  المحػػدث الفاصػػؿ بػػيف الػػراكم كالػػكاعي، أل]م محمػػد الحسػػف بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف خػػبلد الراميرمػػزم الفارسػػي

 ىػ.1404بيركت، الطبعة: الثالثة،  –ىػ(، المحقؽ: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر 360)المتكفى: 
 مَّى باآلثار، ألبي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  –ىػ(، دار الفكر 456الظاىرم، )ت: الميحى

 بيركت.
  المختمطػػػيف، ألبػػػي سػػػعيد العبلئػػػي، تحقيػػػؽ: د.رفعػػػت فػػػكزم عبػػػد المطمػػػب، عمػػػي عبػػػد الباسػػػط مزيػػػد، مكتبػػػة

 ـ.1996 -ىػ 1417القاىرة، الطبعة األكلى،  -الخانجي 
 لبغػػدادم المختمػػؼ فػػييـ، ألبػػي حفػػص عمػػر بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أيػػكب بػػف أزداذ ا

ىػ(، المحقؽ: عبد الرحيـ بف محمد بف أحمد القشػقرم، مكتبػة الرشػد، 385المعركؼ بػ ابف شاىيف )المتكفى: 
 ـ.1999ىػ، 1420الرياض، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

 :لمطمػب، ىػ(، تحقيؽ: د.رفعت فػكزم عبػد ا826المدلسيف، ألبي زرعة أحمد بف عبد الرحيـ ابف العراقي، )ت
 ـ.1995ىػ، 1415المنصكرة، الطبعة األكلى،  -كد.نافذ حسيف حماد، دار الكفاء 

 محمػػد عفيػػؼ الػػديف عبػػد اهلل بػػف ، ألبػػي مػػرآة الجنػػاف كعبػػرة اليقظػػاف فػػي معرفػػة مػػا يعتبػػر مػػف حػػكادث الزمػػاف
العمميػة،  دار الكتػب، كضػع حكاشػيو: خميػؿ المنصػكر، ىػػ(768أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي )المتكفى: 

 .ـ 1997 -ىػ  1417الطبعة: األكلى، ، لبناف -بيركت 
 :ىػػ(، تحقيػؽ: 327المراسيؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بػف أبػي حػاتـ محمػد بػف إدريػس الحنظمػي، الػرازم، )ت

 ـ.1998 -ىػ 1418بيركت، الطبعة الثانية،  -شكر اهلل نعمة اهلل قكجاني، مؤسسة الرسالة 
  ىػػ(، 316عكانػة يعقػكب بػف إسػحاؽ بػف إبػراىيـ النيسػابكرم اإلسػفراييني )المتػكفى: مستخرج أبي عكانة، ألبػي

 ـ.1998 -ىػ1419بيركت، الطبعة: األكلى،  –تحقيؽ: أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة 
 :ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: 405المسػػػتدرؾ عمػػػى الصػػػحيحيف، ألبػػػي عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل الحػػػاكـ النيسػػػابكرم، )ت

 ـ.2002 -ىػ 1422بيركت، الطبعة الثانية،  –لقادر عطا، دار الكتب العممية مصطفى عبد ا
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: د.محمػػد بػػف عبػػد المحسػػف 204مسػػند أبػػي داكد الطيالسػػي سػػميماف بػػف داكد بػػف الجػػاركد، )ت

 ـ.1999 -ىػ 1420مصر، الطبعة األكلى،  –التركي، دار ىجر 
  نى التميمي، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد، دار المػأمكف لمتػراث مسند أبي يعمى المكصمي، أحمد بف عمي بف المثي

 ـ.1990 -ىػ 1410دمشؽ، الطبعة الثانية،  -
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 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: شػػعيب األرنػػؤكط، كآخػػركف، مؤسسػػة الرسػػالة، الطبعػػة 241مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، )ت
 ـ.1995 -ىػ 1416األكلى، 

  بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المػركزم المعػركؼ بػػ مسند إسحاؽ بف راىكيو، ألبي يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ
المدينػػة  -ىػػػ(، المحقػػؽ: د. عبػػد الغفػػكر بػػف عبػػد الحػػؽ البمكشػػي، مكتبػػة اإليمػػاف 238ابػػف راىكيػػو )المتػػكفى: 

 ـ.1991 – 1412المنكرة، الطبعة: األكلى، 
 شر كالتكزيػع، بيػركت، المسند الجامع، حققو كرتبو كضبط نصو: محمكد محمد خميؿ، دار الجيؿ لمطباعة كالن

 ـ. 1993 -ىػ  1413الشركة المتحدة لتكزيع الصحؼ كالمطبكعات، الككيت، الطبعة: األكلى، 
 :ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: حسػػػف سػػػميـ أسػػػد 219مسػػػند الحميػػػدم، ألبػػػي بكػػػر عبػػػد اهلل بػػػف الزبيػػػر القرشػػػي الحميػػػدم )ت

 ـ. 1996دمشؽ، الطبعة األكلى،  -الدَّارىانٌي، دار السقا 
 ي المعركؼ بسنف الدارمي، ألبي محمػد عبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػف الفضػؿ بػف بىيػراـ الػدارمي، مسند الدارم

 -ىػػػػ 1421الريػػػاض، الطبعػػػة األكلػػػى،  -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: حسػػػيف سػػػميـ أسػػػد الػػػداراني، دار المغنػػػي 255)ت:
 ـ. 2000

 اس بف عثماف بف شػافع مسند اإلماـ الشافعي )ترتيب سنجر(، الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العب
ىػػػػ(، رتبػػػو: سػػػنجر بػػػف عبػػػد اهلل 204بػػػف عبػػػد المطمػػػب بػػػف عبػػػد منػػػاؼ المطمبػػػي القرشػػػي المكػػػي )المتػػػكفى: 

ىػ(، حقؽ نصكصػو كخػرج أحاديثػو كعمػؽ عميػو: مػاىر ياسػيف 745الجاكلي، أبك سعيد، عمـ الديف )المتكفى: 
 ـ. 2004 -ىػ  1425فحؿ، شركة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت، الطبعة: األكلى، 

 :ت( ، ىػػ(، تحقيػؽ: حمػدم بػف 360مسند الشامييف، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب المخمػيٍّ الطبرانػيٍّ
 ـ. 1989 -ىػ 1409بيركت، الطبعة األكلى،  -عبدالمجيد السمفي، مؤسسة الرسالة 

  المجيػد السػمفي، مؤسسػة مسند الشػياب، ألبػي عبػد اهلل محمػد بػف سػبلمة القضػاعي، تحقيػؽ: حمػدم بػف عبػد
 ـ. 1985 -ىػ 1405بيركت، الطبعة األكلى،  -الرسالة 

 :ىػػ(، تحقيػؽ: 354مشاىير عمماء األمصار كأعبلـ فقيػاء األقطػار، ألبػي حػاتـ محمػد بػف ًحبَّػاف البيسػتي، )ت
 ـ.1991 -ىػ 1411المنصكرة، الطبعة األكلى،  –مرزكؽ عمى ابراىيـ، دار الكفاء 

  ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: حبيػػػب الػػػرحمف األعظمػػػي، 211عبػػػد الػػػرزاؽ بػػػف ىمػػػاـ الصػػػنعاني، )ت:المصػػػنؼ، ألبػػػي بكػػػر
 ىػ.1403بيركت، الطبعة الثانية،  -المكتب اإلسبلمي 

 :ىػ(، كقد حقؽ الكتاب 852المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني )ت
مد بف سعكد، كقاـ بتنسيقيا د.سعد بف ناصر بف عبد العزيز ( رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ مح17في )

 ىػ.1419السعكدية، الطبعة األكلى،  –الشثرم، دار العاصمة، دار الغيث 
 :ىػػ(، بعنايػة: 388معالـ السنف كىك شرح سنف أبي داكد، ألبي سميماف حمد بف محمػد الخطػابي البسػتي، )ت

 ـ.1932 -ىػ 1351طبعة األكلى، حمب، ال –محمد راغب الطباخ، المطبعة العممية 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف 360المعجػػـ األكسػػط، ألبػػي القاسػػـ سػػميماف بػػف أحمػػد الطبرانػػي، )ت

 ـ. 1995 -ىػ 1415القاىرة،  -محمد، كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 
 ىػػػ(، دار صػػػادر 626البغػػدادم، )ت: معجػػـ البمػػداف، ألبػػي عبػػد اهلل يػػاقكت بػػف عبػػد اهلل الركمػػي الحمػػكم- 

 ـ.1995بيركت، الطبعة الثانية، 



 

 

454 

 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: صػػبلح بػػف سػػالـ المصػػراتي، 351معجػػـ الصػػحابة، ألبػػي الحسػػيف عبػػد البػػاقي بػػف قػػانع، )ت
 ىػ.1418المدينة المنكرة، الطبعة األكلى،  -مكتبة الغرباء األثرية 

 ىػػ(، تحقيػؽ: محمػد األمػيف 317بف عبد العزيز البغكم، )ت: معجـ الصحابة، ألبي القاسـ عبد اهلل بف محمد
 ـ.2000 -ىػ 1421الككيت، الطبعة األكلى،  -بف محمد الجكني، مكتبة دار البياف 

  :المعجػػـ الصػػغير، لسػػميماف بػػف أحمػػد بػػف أيػػكب بػػف مطيػػر المخمػػي الشػػامي، أبػػك القاسػػـ الطبرانػػي )المتػػكفى
بيػػركت ، عمػػاف،  -أمريػػر، المكتػػب اإلسػػبلمي ، دار عمػػار  ىػػػ(، المحقػػؽ: محمػػد شػػككر محمػػكد الحػػاج360

 ـ. 1985 - 1405الطبعة: األكلى، 
 :ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: حمػػػدم بػػػف عبػػػد المجيػػػد 360المعجػػػـ الكبيػػػر، ألبػػػي القاسػػػـ سػػػميماف بػػػف أحمػػػد الطبرانػػػي، )ت

 ـ. 1983 -ىػ 1404القاىرة، الطبعة الثانية،  -السمفي، مكتبة ابف تيمية 
 الناشر: دار الدعكة، مؤلؼ: مجمع المغة العربية بالقاىرةال، المعجـ الكسيط. 
  معرفة الثقات مف رجػاؿ أىػؿ العمػـ كالحػديث كمػف الضػعفاء كذكػر مػذاىبيـ كأخبػارىـ، ألبػي الحسػف أحمػد بػف

، )ت:  -ىػػ(، تحقيػؽ: عبػد العمػيـ عبػد العظػيـ البسػتكم، مكتبػة الػدار 261عبد اهلل بػف صػالح الًعٍجًمػيٍّ الكيػٍكًفيٍّ
 دينة المنكرة.الم

 :ىػ(، الجزء األكؿ: تحقيؽ: محمػد كامػؿ القصػار، الجػزء 233معرفة الرجاؿ، ألبي زكريا يحيى بف معيف، )ت
الثاني، ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بػف ميٍحػًرز، تحقيػؽ: محمػد مطيػع الحػافظ، كغػزكة بػدير، مجمػع المغػة 

 ـ.1985ىػ، 1405دمشؽ، الطبعة األكلى،  -العربية 
 ىػػػ(، تحقيػػؽ: د.عبػػد المعطػػي أمػػيف 458السػػنف كاآلثػػار، ألبػػي بكػػر أحمػػد بػػف الحسػػيف البييقػػي، )ت: معرفػػة

 -ىػػػػ 1412المنصػػػكرة، الطبعػػػة األكلػػػى،  -حمػػػب، دار الكفػػػاء  -دمشػػػؽ، دار الػػػكعي  -قمعجػػػي، دار قتيبػػػة 
 ـ.1991

 يػػػراف األصػػػبياني معرفػػػة الصػػػحابة، ألبػػػي نيعىػػػٍيـو أحمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف مكسػػػى بػػػف م
 -ىػػ 1419الريػاض، الطبعػة األكلػى،  -ىػ(، تحقيؽ: عػادؿ بػف يكسػؼ العػزازم، دار الػكطف لمنشػر430)ت:

 ـ.1998
 :ىػػػ(، 643معرفػػة أنػػكاع عمػػـ الحػػديث، البػػف الصػػبلح أبػػي عمػػرك عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف الشػػيرزكرم، )ت

بيػػركت، لبنػاف، الطبعػػة األكلػػى،  -لعمميػة تحقيػؽ: د.عبػػد المطيػؼ اليمػػيـ، كمػاىر ياسػػيف الفحػؿ، دار الكتػػب ا
 ـ.2002 -ىػ 1423

 :ت( ، ىػػ(، تحقيػؽ: أكػـر ضػياء العمػرم، مكتبػة 277المعرفة كالتاريخ، ألبي يكسؼ يعقكب بػف سػفياف الفىسىػًكمٍّ
 ىػ.1410المدنية المنكرة، الطبعة األكلى،  -الدار البيضاء 

 ىػ(، تحقيؽ: نكر الديف عتر، إدارة إحياء 748ىبي، )ت:الميٍغًني في الضعفاء، لمحمد بف أحمد بف عثماف الذ
 قطر. -التراث اإلسبلمي 

 المحقػؽ: عبػد ، ىػػ(395بف فػارس بػف زكريػاء القزكينػي الػرازم، أبػك الحسػيف )المتػكفى: ، ألحمد مقاييس المغة
 ـ.1979 -ىػ 1399، دار الفكر، السبلـ محمد ىاركف

 س الديف أبك عبد اهلل محمد بػف أحمػد بػف عثمػاف بػف قىاٍيمػاز مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ أك صالح الحديث، لشم
 ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي.748الذىبي )المتكفى: 
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  مػف سػؤاالت أبػػي بكػر أحمػػد بػف محمػػد بػف ىػػانئ األثػـر أبػػا عبػد اهلل أحمػػد بػف محمػػد بػف حنبػػؿ، ضػمف ثػػبلث
بيركت، الطبعة األكلى،  –دار البشائر اإلسبلمية  رسائؿ في الجرح كالتعديؿ، تحقيؽ: د.عامر حسف صبرم،

 ـ.2004 -ىػ 1425
  ،ػافى البػادم مف كبلـ أبي زكريػا يحيػى بػف معػيف فػي الرجػاؿ، ركايػة أبػي خالػد الػدقاؽ يزيػد بػف الييػثـ بػف طىٍيمى

 دمشؽ. –تحقيؽ: د.أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف لمتراث 
 كًذمٍّ كغيػػره، تحقيػػؽ: صػػبحي البػػدرم مػػف كػػبلـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي عمػػؿ الحػػديث كمع ػػر  رفػػة الرجػػاؿ، ركايػػة المى

 ىػ.1409الرياض، الطبعة األكلى،  –السامرائي، مكتبة المعارؼ 
  ،المنتخػػػب مػػػػف العمػػػػؿ لمخػػػبلؿ، لمكفػػػػؽ الػػػػديف عبػػػػد اهلل بػػػف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الشػػػيير بػػػػابف قدامػػػػة المقدسػػػػي

الريػػاض، الطبعػػة األكلػػى،  –، دار الرايػػة ىػػػ(، تحقيػػؽ: أبػػي معػػاذ طػػارؽ بػػف عػػكض اهلل بػػف محمػػد620)ت:
 ـ.1998 -ىػ 1419

  :المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ، لجماؿ الديف أبك الفػرج عبػد الػرحمف بػف عمػي بػف محمػد الجػكزم )المتػكفى
دار الكتػب العمميػة، بيػركت، الطبعػة: ، ىػ(، المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا597

 ـ. 1992 -ىػ  1412األكلى، 
  ،المنتقػػػػى مػػػػف السػػػػنف المسػػػػندة عػػػػف رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ، ألبػػػػي محمػػػػد عبػػػػد اهلل بػػػػف الجػػػػاركد

بيػػػركت، الطبعػػػة  -ىػػػػ(، تحقيػػػؽ: عبػػػد اهلل عمػػػر البػػػاركدم، مؤسسػػػة الكتػػػاب الثقافيػػػة، كدار الجنػػػاف 307)ت:
 ـ.1988 -ىػ 1408األكلى، 

  قيٍطًنيٍّ البغدادم، )ت:المؤتىًمؼ كالمختىًمؼ، ألبي الحسف عمي ىػ(، تحقيؽ: د.مكفؽ بػف عبػد 385بف عمر الدَّارى
 ـ.1986 -ىػ 1406بيركت، الطبعة األكلى،  -اهلل بف عبد القادر، دار الغرب اإلسبلمي 

 :بيػركت،  -ىػ(، تحقيؽ: محمد فػؤاد عبػد البػاقي، دار إحيػاء التػراث العربػي 179المكطأ، لمالؾ بف أنس، )ت
 ـ.1985 -ىػ 1406

 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: عمػػي محمػػد 748ميػػزاف االعتػػداؿ فػػي نقػػد الرجػػاؿ، لمحمػػد بػػف أحمػػد بػػف عثمػػاف الػػذىبي، )ت
 ـ.1963 -ىػ 1382بيركت،  -البجاكم، دار المعرفة 

  ،النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة/ ليكسؼ بف تغرم بردم بف عبد اهلل الظاىرم الحنفي، أبػك المحاسػف
 ىػ(، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب، مصر.874جماؿ الديف )المتكفى: 

  نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغيػة األلمعػي فػي تخػريج الزيمعػي، لجمااللػديف أبػك، محمػد عبػد اهلل
ىػػػػ(، قػػػدـ لمكتػػػاب: محمػػػد يكسػػػؼ البىنيػػػكرم، صػػػححو ككضػػػع 762بػػػف يكسػػػؼ بػػػف محمػػػد الزيمعػػػي )المتػػػكفى: 

لديكبنػػدم الفنجػػاني، إلػػى كتػػاب الحػػج، ثػػـ أكمميػػا محمػػد يكسػػؼ الكػػاممفكرم، المحقػػؽ: الحاشػػية: عبػػد العزيػػز ا
 –جػػػدة  -لبنػػػاف/ دار القبمػػػة لمثقافػػػة اإلسػػػبلمية-بيػػػركت  -محمػػػد عكامػػػة، مؤسسػػػة الريػػػاف لمطباعػػػة كالنشػػػر 

 ـ.1997ىػ/1418السعكدية، الطبعة: األكلى، 
 ىػػػ(، 606رؾ بػػف محمػػد الجػػزرم ابػػف األثيػػر، )ت:النيايػػة فػػي غريػػب الحػػديث كاألثػػر، ألبػػي السػػعادات المبػػا

 بيركت. -تحقيؽ: محمكد محمد الطناحي، كطاىر أحمد الزاكم، دار إحياء التراث العربي 
  ىدم السارم مقدمة فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ألحمد بف عمي بف حجػر العسػقبلني، دار المعرفػة– 

 ىػ.1379بيركت، 
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  بػف محمػػد أمػػيف بػػف ميػر سػػميـ البابػػاني البغػػدادم ، إلسػػماعيؿ كآثػػار المصػػنفيفىديػة العػػارفيف أسػػماء المػؤلفيف
أعادت طبعو ، 1951طبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ ، ىػ(1399)المتكفى: 

 .لبناف -باألكفست: دار إحياء التراث العربي بيركت 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد األرنػػؤكط، كتركػػي مصػػطفى، دار 764الػػكافي بالكفيػػات، لخميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم، )ت

 ـ.2000 -ىػ1420بيركت، الطبعة األكلى،  -إحياء التراث 
 :ىػػػ(، تحقيػػؽ: أحمػػد األرنػػؤكط، كتركػػي مصػػطفى، دار 764الػػكافي بالكفيػػات، لخميػػؿ بػػف أيبػػؾ الصػػفدم، )ت

 ـ.2000 -ىػ1420بيركت، الطبعة األكلى،  -إحياء التراث 
 تحقيػػؽ: د.أحمػػد محمػػد نػػكر  -ىػػ( 271بػػو التػػاريخ، ركايػة عبػػاس بػػف محمػػد الػػدكرم )ت:يحيػى بػػف معػػيف ككتا

حياء التراث اإلسبلمي   ـ.1979 -ىػ 1399مكة المكرمة، الطبعة األكلى،  -سيؼ، مركز البحث العممي كا 
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 فيرس اآليات القرآنية
 رقـ الصفحة رقـ اآلية طرؼ اآلية ـ
ى ًإلىٍيؾى   .1 ٍؿ ًباٍلقيٍرآًف ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف ييٍقضى ؽ  كىالى تىٍعجى ًمؾي اٍلحى  2 114طو  فىتىعىالىى المَّوي اٍلمى
ىًزيدىنَّ   .2 ـٍ لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ ألى ب كي ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ كىاً   4 7إبراىيـ  كي
ٍسًمميكفى   .3 ؽَّ تيقىاًتًو كىالى تىميكتيفَّ ًإالَّ كىأىنتـي م   9 102آؿ عمراف  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكٍا اتَّقيكٍا اهللى حى
مىؽى ًمٍنيىا  .4 مىقىكيـ مٍّف نٍَّفسو كىاًحدىةو كىخى ـي الًَّذم خى بَّكي  9 1النساء  يىا أىي يىا النَّاسي اتَّقيكٍا رى
قيكليكا قىٍكالن سىًديدنا  .5  9  71 ،70األحزاب  يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى
اًفظيكفى   .6 نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍٍّكرى كىاً   9 9الحجر  ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
نَّاتو تىٍجًرم   .7 ٍيرنا ًمٍف ذىًلؾى جى عىؿى لىؾى خى  25 10رقاف الف تىبىارىؾى الًَّذم ًإٍف شىاءى جى
ـٍ ًبيىا  .8 كٍّيًي تيزى ـٍ كى دىقىةن تيطىيٍّريىي ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي  50 103التكبة  خي
ًعيدنا طىيٍّبنا  .9  50 43النساء  صى

ـٍ   .10 مىٍيكي كهي فىتىابى عى ـى أىٍف لىٍف تيٍحصي ًم  56 20المزمؿ  عى
ٍمدي ًلمًَّو رىبٍّ اٍلعىالىًميفى   .11  113 2الفاتحة  اٍلحى
 113 3الفاتحة  الرًَّحيـً  الرٍَّحمىفً   .12
اًلًؾ يىٍكـً الدٍّيفً   .13  113 4الفاتحة  مى
يَّاؾى نىٍستىًعيفي   .14  113 5الفاتحة  نىٍعبيدي كىاً 
15.   ، ـى رىاطى اٍلميٍستىًقي  113 6الفاتحة  اٍىًدنىا الصٍّ
الٍّي  .16 ـٍ كىالى الضَّ مىٍيًي ٍيًر اٍلمىٍغضيكًب عى ـٍ غى مىٍيًي  113 7الفاتحة  فى ًصرىاطى الًَّذيفى أىٍنعىٍمتى عى
لىقىٍد آتىٍينىا ميكسىى ًتٍسعى آيىاتو بىيٍّنىاتو   .17  177 101اإلسراء  كى
ـٍ   .18 ا ييٍحًييكي ـٍ ًلمى اكي ًلمرَّسيكًؿ ًإذىا دىعى  304 24األنفاؿ  اٍستىًجيبيكا ًلمًَّو كى
ةه   .19 اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري  364 9الحشر  كى
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أحاديث الدراسة النظرية أطراؼ فيرس   

 رقـ الصفحة طرؼ الحديث ـ
ةي   .20 بلى ـٍ الصَّ اًلكي ٍيرى أىٍعمى كا، كىاٍعمىميكا أىفَّ خى لىٍف تيٍحصي  58 اٍستىًقيميكا، كى
اعنا  .21 دَّىىا، فىٍميىريدَّ مىعىيىا صى فَّمىةن فىرى  58  اٍشتىرىل شىاةن ميحى
ميكًد اٍلمىيٍ   .22  55 تىًة إذىا ديًبغىتٍ أىمىرى أىٍف ييٍستىٍمتىعى ًبجي
مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ   .23 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى اأٍلىٍرضً -صى ، كىاٍعتىمىدى عى ـى  57 : اٍستىكىل قىاًعدنا، ثيَـّ قىا
مَّـى -أىفَّ النًَّبيَّ   .24 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عى يىدىٍيًو -صى ًتًو، كىضى بلى ـى ًفي صى  57 : كىافى إذىا قىا
ـٍ كىًبيرنا ًإفَّ   .25  53 ذىًلؾى لىنىٍقصه ًبكي
مَّـى -رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   .26 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًبعى ًرٍجمىٍيًو ًبًخٍنًصًرهً  -صى مَّؿى أىصى أى، فىخى  56 تىكىضَّ
نىٍحفي مىعى رىسيكًؿ المًَّو   .27 كفى ًبنىا، كى ٍكبىافي يىمير  مَّ -كىافى الر  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، -ـى صى  56 ميٍحًرمىاتو
مىٍيًو كسمـ-كىافى رىسكؿي المًَّو   .28 مَّى المَّوي عى  57 يمشى بيف يدييا، كأبك بكر، كعمر،  -صى
مَّـى -كىانىٍت ًلي سىاعىةه ًمٍف النًَّبيٍّ   .29 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍدتيوي  -صى  56 آًتيًو ًفييىا، فىًإٍف كىجى
مىى أىًخي بىٍعدى   .30 : ايٍدعيكىا ًلي بىًني أىًخي، فجيء بنا كأنا  الى تىٍبكيكا عى ، ثيَـّ قىاؿى  55 اٍليىٍكـً
دً   .31 اًء كىالثٍَّمًج كىاٍلبىرى طىايىامى ًباٍلمى  52 المَّييَـّ اٍغًسٍؿ خى
قىبىًة أىمىافه ًمٍف اٍلغيؿٍّ   .32  59 مىٍسحي الرَّ
ليكًغ ا  .33 ًمٍف كي ليكًغ اٍلكىٍمًب سىٍبعنا، كى نىاءي ًمٍف كي  59 ٍلًيرًَّة مىرَّةن ييٍغسىؿي اإٍلً
ـٍ ًخيىاريكيـٍ   .34 ذٍٍّف لىكي  53 ييؤى
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 فيرس أطراؼ أحاديث الدراسة التطبيقية      
 رقـ الحديث اسـ الراكم ـ
ؿً   .1 ٍىبلى ـٍ ًباإٍلً ابىؾى فىٍميىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىيي قىاؿى ميٍر أىٍصحى ـي كى مىٍيًو السَّبلى  104 أىتىاًني ًجٍبًريؿي عى
مىٍيًيـٍ   .2  72 أىتىٍقعيدي ًقٍعدىةى اٍلمىٍغضيكًب عى
رً   .3 ٍف كىافى نىٍقصه فىٍميىكيٍف ًفي الصَّؼٍّ اٍلميؤىخَّ ؿى ثيَـّ الًَّذم يىًميًو كىاً   161 أىًتم كا الصَّؼَّ اأٍلىكَّ
ٍينىةى فىبىايىعٍ   .4 مَّـى ًفي رىٍىطو ًمٍف ميزى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى وي لىميٍطمىؽي أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى فَّ قىًميصى  69 نىاهي كىاً 
 217   اٍجًمٍس فىقىٍد آذىٍيتى   .5
 131 أىٍجًمميكا ًفي طىمىًب الد ٍنيىا فىًإفَّ كيبلًّ مييىسَّره ًلمىا كيًتبى لىوي ًمٍنيىا  .6
اًئشىةي   .7  285 أىٍحسىٍنًت يىا عى
افى   .8 ؿى شىٍعبىافى ًلرىمىضى كا ًىبلى  99 أىٍحصي
 7 أىٍك اٍتريكيكهي كيمَّوي  اٍحًمقيكهي كيمَّوي   .9

مىى ًشقٍّؾى األىٍيمىفً   .10 بلىًة ثيَـّ اٍضطىًجٍع عى ٍأ كىضيكءىؾى ًلمصَّ عىؾى فىتىكىضَّ  237 ًإذىا أىتىٍيتى مىٍضجى
ثنا  .11 كهي ثىبلى ٍرتيـي اٍلمىيٍّتى فىأىٍجًمري  83 ًإذىا أىٍجمى
ًة فىٍمتى   .12 ٍيضى ـي ًمفى الحى ابى ثىٍكبى ًإٍحدىاكيفَّ الدَّ مٍّي ًفيوً إذىا أىصى ٍحوي ًبمىاءو ثيَـّ ًلتيصى  134 ٍقريٍصوي ثيَـّ ًلتىٍنضى
 158 ًإذىا اٍلتىقىى اٍلًختىانىاًف أىٍك مىسَّ اٍلًختىافي اٍلًختىافى فىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسؿي   .13
مٍّ   .14 ـٍ فىًإذىا أىرىادى أىٍف يىقيكـى فىٍمييسى مٍّ ٍجًمًس فىٍمييسى ـٍ ًإلىى اٍلمى ديكي  220 ـٍ ًإذىا اٍنتىيىى أىحى
ًميعنا كيًتبىا ًمٍف الذَّاًكًريفى   .15 ٍكعىتىٍيًف جى مَّى رى مَّيىا أىٍك صى  52 إذىا أىٍيقىظى الرَّجيؿي أىٍىمىوي ًمٍف المٍَّيًؿ فىصى
 128 ًإذا ًبعتى فىقيؿ الى ًخبلىبىةى   .16
ذىاًب النَّاًر كىعىذى   .17 ٍذ ًمٍف أىٍربىع ًمٍف عى ـٍ فىٍميىتىعىكَّ ديكي اًت ًإذىاى تىشىيىدى أىحى ٍحيىا كىاٍلمىمى ًفٍتنىًة اٍلمى  46 اًب اٍلقىٍبًر كى
ًئكىةً   .18 اًء اٍلمىبلى مىى مىًريضو فىميٍرهي فىٍميىٍدعي لىؾ فىًإفَّ ديعىاءىهي كىديعى ٍمت عى  82 إذىا دىخى
ارو يىٍستىًطيبي   .19 ثىًة أىٍحجى ـٍ ًإلىى اٍلغىاًئًط فىٍميىٍذىىٍب مىعىوي ًبثىبلى ديكي  156 ًإذىا ذىىىبى أىحى
 41 ا سجد جخإذى   .20
مَّى  .21 ـٍ يىٍدًر كىاًحدىةن صى ًتًو فىمى بلى ـٍ ًفي صى ديكي  195 ًإذىا سىيىا أىحى
ـٍ أىٍربىعنا فىٍميىٍطرىًح الشَّؾَّ   .22 ثنا أى مَّى ثىبلى ـٍ صى ـٍ يىٍدًر كى ًتًو فىمى بلى ـٍ ًفي صى ديكي  194 إذىا شىؾَّ أىحى
بٍ   .23 ٍكعىتىٍيًف قىٍبؿى الص  ـي الرَّ ديكي مَّى أىحى مىى يىًميًنوً ًإذىا صى  185 ًح فىٍميىٍضطىًجٍع عى
تىوي   .24 بلى ـٍ ًإلىى سيٍترىةو فىٍميىٍدفي ًمٍنيىا الى يىٍقطىًع الشٍَّيطىافي صى ديكي مَّى أىحى  25 ًإذىا صى
ـي التًَّحيَّاتي ًلمَّوً   .25 ًدكي ًؿ قىٍكًؿ أىحى  179 ًإذىا كىافى ًعٍندى اٍلقىٍعدىًة فىٍميىكيٍف ًمٍف أىكَّ
ـٍ يىكيٍف إالَّ ثىٍكبه كىاًحده فىٍميىتًَّزٍر ًبًو إذىا كىافى أًلى   .26 ا فىًإٍف لى ؿٍّ ًفيًيمى ـٍ ثىٍكبىاًف فىٍمييصى ًدكي  24 حى
اتىٍت فىوًذنيكًني  .27  233 ًإذىا مى
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كيميكا  .28 مىٍيًو كى ؿَّ عى ـى المًَّو عىزَّ كىجى كا اٍس  277 اٍذكيري
اًحيٍّ   .29  261 أىٍربىعه الى تىجيكزي ًفي اأٍلىضى
بىٍيفى اٍلكىٍعبىٍيًف إٍزرىةي اٍلمي   .30 ا بىٍينىوي كى نىاحى ًفيمى رىجى أىٍك قىاؿى الى جي  25 ٍسًمـً إلىى ًنٍصًؼ السَّاًؽ كىالى حى
بىاًلبٍ   .31 اًبًع كى مٍٍّؿ بىٍيفى األىصى  228 أىٍسًبًب الكيضيكءى كىخى
ٍسًجًد فىسىمً   .32 مَّـى ًفي اٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كفى ًباٍلًقرىاءىًة اٍعتىكىؼى رىسيكًؿ المًَّو صى ـٍ يىٍجيىري  39 عىيي
تىٍيًف ًفي  .33 ًفي شىكَّاؿو  اٍعتىمىرى عيٍمرى  252 ًذم اٍلًقٍعدىًة كى
ؾى   .34 احى  119 اٍعًمٍفوي نيضَّ
مىى ًذم الرًَّحـً اٍلكىاًشحً   .35 دىقىًة عى ؿي الصَّ  92 أىٍفضى
 248 أىٍفطىرى ىىذىافً   .36
ا أيكًحي ًإلىيَّ أىٍف }ا  .37 ـٍ تىًجٍد ًفيمى {أىفىمى ـٍ ا ييٍحًييكي ـٍ ًلمى اكي ًلمرَّسيكًؿ ًإذىا دىعى  190 ٍستىًجيبيكا ًلمًَّو كى
ةى   .38 بلى ري الصَّ ا يىٍقصي ـى ًبتىبيكؾى ًعٍشًريفى يىٍكمن مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  202 أىقىاـى رسكؿ المًَّو صى
ثه ًفي ا  .39 ٍمسى عىٍشرىةى سىٍجدىةن ًفي اٍلقيٍرآًف ًمٍنيىا ثىبلى جٍّ سىٍجدىتىافً أىٍقرىأىهي خى ًفي سيكرىًة اٍلحى ًؿ كى  189 ٍلميفىصَّ
ثنا   .40 ـٍ ثىبلى فيكفىكي  144 أىًقيميكا صي
كا ًمٍف ًذٍكًر ىىاًذـً المَّذَّاًت يىٍعًني اٍلمىٍكتى   .41  81 أىٍكًثري
 4 أىلىٍيسى قىٍد دىبىٍغًتيىا  .42
ا ييسىكٍّفي ًبًو شىٍعرىهي   .43  68 أىمىا كىافى ىىذىا يىًجدي مى
قىامىةى أيًمرى ًببلى   .44 ييكًترى اإٍلً  21 ؿه أىٍف يىٍشفىعى اأٍلىذىافى كى
مٍّـى بعضنا عمي بعض  .45 اـً كىأىٍف ييسى مى مىى اإٍلً ـى أىٍف نىريدَّ عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىا النًَّبي  صى  298 أىمىرى
دىقىةى كىأىٍف الى   .46 نىا أىٍف نيٍسًببى اٍلكيضيكءى كىأىٍف الى نىٍأكيؿى الصَّ مىى اٍلفىرىسً  نيٍنًزمى  أىمىرى  32 ٍلًحمىارى عى
لىٍيسى ًعٍندىنىا ظىٍيره   .47 ٍبدي المًَّو كى ٍيشنا قىاؿى عى يٍّزى جى  122 أىمىرىهي أىٍف ييجى
ا ًحيفى كىافى الفىٍيءي   .48 مَّى الظ ٍيرى ًفي األيكلىى ًمٍنييمى تىٍيًف فىصى  173 أىمًَّني ًجٍبًريؿي ًعٍندى البىٍيًت مىرَّ
يىا ًمفى اٍلمىٍسًجدً ًإفَّ اٍلحىصى   .49  15 اةى لىتينىاًشدي الًَّذم ييٍخًرجي
ا    .50 ـٍ يىٍطًمٍس نيكرىىيمى لىٍك لى نًَّة طىمىسى المَّوي نيكرىىيمىا كى ـى يىاقيكتىتىاًف ًمٍف يىاقيكًت الجى قىا ٍكفى كىالمى  110 ًإفَّ الر 
طىأى كىالنٍّ   .51 ٍف أيمًَّتي اٍلخى اكىزى ًلي عى مىٍيوً إفَّ المَّوى تىعىالىى تىجى ا ايٍستيٍكًرىيكا عى مى  94 ٍسيىافى كى
رىاـو   .52 ـٍ ًفي حى ـٍ يىٍجعىٍؿ ًشفىاءىكي ؿَّ لى  118 ًإفَّ الٌموى عىزَّ كىجى
سىٍيفً   .53 سىًف كاٍلحي ٍف اٍلحى مَّـى عىؽَّ عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  113 أىفَّ النًَّبيَّ صى
ًف الرًَّحيـً ًبٍسـً أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قرأ في الصبلة }  .54  176 { ][ المًَّو الرٍَّحمى
مٍّؿي ًلٍحيىتىوي   .55 مَّـى كىافى ييخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  140 أىفَّ النًَّبيَّ صى
ًة   .56 بلى مَّـى كىافى ييًشيري ًفي الصَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  192 أىفَّ النًَّبيَّ صى
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سى   .57 مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دَّ أىفَّ النًَّبيَّ صى تَّى يىٍسكى ٍف بىٍيًع اٍلًعنىًب حى  123 مَّـى نىيىى عى
ٍف قىٍتًؿ أىٍربىعو ًمفى الدَّكىابٍّ النٍَّممىةي كىالنٍَّحمىةي كىاٍليي   .58 مَّـى نىيىى عى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  108 ٍدىيدي ًإفَّ النًَّبيَّ صى
مَّـى كىأىبىا  .59 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى اٍلًجنىازىًة  أىفَّ النًَّبيَّ صى ا  88 بىٍكرو كىعيمىرى كىانيكا يىٍمشيكفى أىمى
ٍعقيكلىةى اٍلييٍسرىل   .60 كفى اٍلبىدىنىةى مى ري ابىوي كىانيكا يىٍنحى مَّـى كىأىٍصحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  130 أىفَّ النًَّبيَّ صى
ـٍ يىكيٍف ًعنٍ   .61 ٍيؼه فىمى اًر بىاتى ًبًو ضى قيكتي ًصٍبيىاًنوً أىفَّ رىجيبلن ًمٍف اأٍلىٍنصى  242 دىهي إالَّ قيكتيوي كى
فًَّة مىاتى فىكيًجدى لىوي ًدينىارىاًف   .62  244 أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ الص 
مىشىى   .63 ثنا كى مَّـى طىاؼى سىٍبعنا؛ رىمىؿى ثىبلى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  272 أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
مَّى المَّ   .64 ًشمىاالن أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ًة يىًميننا كى بلى ظي ًفي الصَّ مَّـى كىافى يىٍمحى سى مىٍيًو كى  55 وي عى
ؿى ًباأٍلىٍمسً   .65 ـٍ رىأىكيا اٍلًيبلى مَّـى يىٍشيىديكفى أىنَّيي سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءيكا ًإلىى النًَّبيٍّ صى ٍكبنا جى  224 أىفَّ رى
مى   .66 مَّى المَّوي عى د صى مىٍيمىافى ٍبفى دىاكي ٍقًدًس أىفَّ سي ا بىنىى بىٍيتى اٍلمى ـى لىمَّ مَّ سى  111 ٍيًيمىا كى
مىٍيًيـٍ   .67 ؿَّ عى ـٍ ييصى لى ـٍ كى اًئًي ديًفنيكا ًبًدمى ميكا كى ـٍ ييغىسَّ دو لى  289 أىفَّ شييىدىاءى أيحي
ظَّ ًفييىا ًلغىًنيا   .68 ا أىٍعطىٍيتيكيمىا كىالى حى  241 ًإفَّ ًشٍئتيمى
مىى ميميكًكًيـٍ  ًإٍف ًكٍدتيـٍ آًنفنا لىتىٍفعىميكفى   .69 كـً يىقيكميكفى عى  193 ًفٍعؿى فىاًرسى كىالر 
ًة ًفيوً   .70 بلى مىيَّ ًمٍف الصَّ كا عى ميعىًة فىأىٍكًثري ـٍ يىٍكـى اٍلجي ًؿ أىيَّاًمكي  218 إفَّ ًمٍف أىٍفضى
اًئشىةي أىٍطًعًمينىا  .71 اًئشىةى فىاٍنطىمىٍقنىا فىقىاؿى يىا عى  73 اٍنطىًمقيكا ًبنىا ًإلىى بىٍيًت عى
ٍنكيـٍ   .72 اًنًو عى مى ارى اٍلمىطىًر عىٍف ًإبَّاًف زى ـٍ كىاٍسًتٍئخى ٍدبى ًديىاًركي ـٍ شىكىٍكتيـٍ جى  232 ًإنَّكي
ـي اٍلغىاًئطى فىبلى يىٍستىٍقًبًؿ اٍلًقٍبمىةى   .73 ديكي ـٍ فىًإذىا أىتىى أىحى مٍّميكي ٍنًزلىًة اٍلكىاًلًد أيعى ـٍ ًبمى ا أىنىا لىكي  13  ًإنَّمى
ا أىنىا لى   .74 ـٍ ًإلىى اٍلغىاًئًط فىبل يىٍستىٍقًبًؿ اٍلًقٍبمىةى كىال يىٍستىٍدًبٍرىىا ًبغىاًئطو ًإنَّمى ديكي ـٍ ًمٍثؿي اٍلكىاًلًد فىًإذىا ذىىىبى أىحى  153  كي
تىٍيفً   .75 تىٍيًف مىرَّ مَّـى مىرَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو صى مىى عى  22 ًإنَّمىا كىافى اأٍلىذىافي عى
 54 ا ًىيى تىٍكبىةي نىًبيا إنَّمى   .76
مَّـى يقرأ في الصبح إذا زلزلت األرض في الركعتيف   .77 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  36 أىنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ صى
اًء   .78 ًة قىٍكـه يىٍعتىديكفى ًفي الطَّييكًر كىالد عى  16 ًإنَّوي سىيىكيكفي ًفي ىىًذًه اأٍليمَّ
بلى   .79 ؿَّ فىيىٍغًسؿى كىٍجيىوي ًإنَّيىا الى تىًتـ  صى ا أىمىرىهي المَّوي عىزَّ كىجى تَّى ييٍسًببى اٍلكيضيكءى كىمى ـٍ حى ًدكي  138 ةي أىحى
ذٍٍّف ًبًو   .80 مىٍيًو مىا رىأىٍيتى فىٍمييؤى ؿ فىأىٍلًؽ عى ـٍ مىعى ًببلى ؽٌّ ًإٍف شىاءى المَّوي فىقي ٍؤيىا حى  20 ًإنَّيىا لىري
ـٍ أىًك الطَّكَّافىاًت ًإنَّيىا لىٍيسىٍت ًبنىجىسو ًإنَّ   .81 مىٍيكي  135 مىا ًىيى ًمفى الطَّكَّاًفيفى عى
مىى طىيىارىةو –إنٍّي كىًرٍىتي أىٍف أىٍذكيرى المَّوى   .82 مىى طيٍيرو أىٍك قىاؿى عى  12 تىعىالىى إالَّ عى
ًكبىيىا   .83 ـى بىٍغمىةن فىرى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  91 أىٍىدىٍيتي ًلرىسيكًؿ المًَّو صى
 168 ٍىًرٍقيىاأى   .84
 295 أىٍىًرٍقيىا  .85
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 223 أىم  شىٍيرو ىىذىا؟ قيٍمنىا المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمىـي فىسىكىتى   .86
مَّـى يباشر   .87 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـي قىالىٍت الى قيٍمتي أىلىٍيسى كىافى رىسيكؿي المًَّو صى اًئ  95 أىييبىاًشري الصَّ
 235 نىا غىدناأىٍيفى أىنىا اليىٍكـى أىٍيفى أى   .88
ٍفقىًة يىًميًنؾى   .89  225 بىارىؾى المَّوي لىؾى ًفي صى
ـٍ فىًإنَّيىا أىٍطيىري كىأىٍطيىبي   .90 ٍكتىاكي كىفٍّنيكا ًفييىا مى  215 اٍلبىسيكا الثٍّيىابى اٍلبىيىاضى كى
كىفٍّنيكا ًفييىا  .91 ـٍ كى ٍيًر ًثيىاًبكي ـي البىيىاضى فىًإنَّيىا ًمٍف خى ـٍ  البىسيكا ًمٍف ًثيىاًبكي ٍكتىاكي  253 مى
ـٍ اٍلبىٍردي   .92 ابىيي مَّـى سىًريَّةن فىأىصى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  10 بىعىثى رىسيكؿي المًَّو صى
 211 ًبًفنىاًء الكىٍعبىًة ميٍحتىًبينا ًبيىًدهً   .93
بٍّي  .94 ًني رى  146 بىٍؿ أىٍنتى نىًسيتى ًبيىذىا أىمىرى
ٍمدى كىالنٍٍّعمىةى لىؾى كىاٍلميٍمؾى ال شىًريؾى لىؾى لىبٍَّيؾى لىبٍَّيؾى ال شىًريؾى لىؾى لىبَّ   .95  105 ٍيؾى ًإفَّ اٍلحى
مَّدنا   .96 مىكىاتي الزَّاًكيىاتي ًلمًَّو أىٍشيىدي أىٍف الى إلىوى إالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى  181 التًَّحيَّاتي الطَّيٍّبىاتي الصَّ
مىٍيؾى أىي يىا النًَّبي  كىرىٍحمىةي المَّوً التًَّحيَّاتي ًلمًَّو الزَّاًكيىاتي ًلمًَّو الطَّيٍّبى   .97 ـي عى مىكىاتي ًلمًَّو السَّبلى  180 اتي الصَّ
تَّى تىٍرتىًفعى   .98 ةى ًتٍمؾى المٍَّيمىًة ًمٍثؿى الطٍَّسًت لىٍيسى لىيىا شيعىاعه حى ًبيحى  100 تيٍصًبحي الشٍَّمسي صى
ٍف بى   .99 ـٍ مى ٍليىٍأتىَـّ ًبكي ـي اهللي تىقىدَّميكا فىٍأتىم كا ًبي كى رىىي تَّى ييؤىخٍّ كفى حى ري ـٍ الى يىزىاؿي قىٍكـه يىتىأىخَّ  216 ٍعدىكي

ـٍ   .100 كي ٍكا ًلعىديكٍّ  247 تىقىكَّ
ًة كىااًلٍسًتٍنشىاؽً   .101 مىعى بىٍيفى اٍلمىٍضمىضى أى مىرَّةن مىرَّةن كىجى  9 تىكىضَّ
مىٍيوً   .102 مَّـى كىعى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىجى رىسيكؿي المًَّو صى اًنيىةه ًقٍطًرمٌّ  ثيَـّ خى كده يىمى ٍمرىاءي بيري مَّةه حى  23 حي
ٍنبىٍيوً   .103 افىى عىٍف جى تَّرى يىدىٍيًو فىتىجى مىٍيًيمىا كىكى ٍكبىتىٍيًو كىأىنَّوي قىاًبضه عى مىى ري عى يىدىٍيًو عى  45  ثيَـّ رىكىعى فىكىضى
مَّى  .104 عىؿى رىسيكؿى المًَّو صى ٍبحى فىجى ًة يىٍعًني الص  بلى مٍّي كىىيكى يىٍمتىًفتي  ثيكٍّبى ًبالصَّ مَّـى ييصى سى مىٍيًو كى  56 المَّوي عى
رىسي ًمٍزمىاري الشٍَّيطىافً   .105  67 اٍلجى
مىى كيؿٍّ ميٍحتىًمـو   .106 ميعىًة كىاًجبه عى  75 اٍلجي
ٍغًرًب ًبيىًكما   .107 تَّى كىافى بىٍعدى اٍلمى بلًة حى ًف الصَّ ٍندىًؽ عى ًبٍسنىا يىٍكـى اٍلخى  174 حي
ج    .108 ج  اٍلحى فىةى  اٍلحى  257 يىٍكـي عىرى
جَّ عىٍف أىًبيؾى   .109  251 حي
ٍجتي   .110 جى ٍكعىتىٍيًف كىحى مَّى رى مَّـى فىصى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍجتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى جى  201 حى
نىاًثًيـٍ   .111 مىى ذيكيكًر أيمًَّتي كىأيًحؿَّ إًلً ًريًر كىالذَّىىًب عى ـى ًلبىاسي اٍلحى رٍّ  137 حي
مىسى   .112 نىصىبى ًرٍجمىوي اٍلييٍمنىىًحيفى جى ًة اٍفتىرىشى ًرٍجمىوي اٍلييٍسرىل كى بلى  209 ًفي الصَّ
ـٍ   .113 نىاًسكىكي ذيكا عىنٍّي مى  273 خي
ا  .114 يىرى ًباٍلًقرىاءىًة ًفيًيمى ٍكعىتىٍيًف جى ـٍ رى مَّى ًبًي رىجى ًبالنَّاًس ًليىٍستىٍسًقيى فىصى  231 خى
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مىٍيوً   .115 مَّى اهللي عى رىجى رىسيكؿي المًَّو صى ؿى ًردىاءىهي  خى كَّ مَّى فىاٍستىٍسقىى كىحى ـى ًإلىى اٍلميصى مَّ سى  287 كى
ٍكًتًو   .116 مٍّي يىٍخًفضي ًمٍف صى رىجى لىٍيمىةن فىًإذىا ىيكى ًبأىًبي بىٍكرو رىًضيى المَّوي عىٍنوي ييصى  37 خى
اًلًس أىٍكسىعييىا  .117 ٍيري اٍلمىجى  74 خى
شىر ىى   .118 لييىا كى اًؿ أىكَّ فيكًؼ الرٍّجى ٍيري صي لييىاخى شىر ىىا أىكَّ فيكًؼ النٍّسىاًء آًخريىىا كى ٍيري صي  163 ا آًخريىىا كىخى
ةً   .119 بلى أ كيضيكءىؾ ًلمصَّ تىكىضَّ ؾ كىأيٍنثىيىٍيؾ كى كيؿ  فىٍحؿو ييٍمًذم فىتىٍغًسؿي ًمٍف ذىًلؾى فىٍرجى  14 ذىًلؾى اٍلمىٍذمي كى
مَّـى كىىيكى   .120 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى رىأىًت النًَّبيَّ صى  212 قىاًعده اٍلقيٍرفيصى
مىى األيٍخرىل   .121  213 رىأىل رىسيكؿى المًَّو ميٍستىٍمًقينا ًفي المىٍسًجًد كىاًضعنا ًإٍحدىل ًرٍجمىٍيًو عى
بٍّعنا  .122 مٍّي ميتىرى مَّـى ييصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  208 رىأىٍيتي النًَّبيَّ صى
مىٍيوً   .123 مَّى اهللي عى ذى مىاءن أًليذينىٍيًو  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى أي فىأىخى مَّـى يىتىكىضَّ سى  142 كى
ا اٍغتىسىؿى ًفي آًخًرهً   .124 ًؿ المٍَّيًؿ كىريبَّمى ا اٍغتىسىؿى ًفي أىكَّ  38 ريبَّمى
حى ًفي كىٍجًييىا اٍلمىاءى   .125 مَّى كىأىٍيقىظى اٍمرىأىتىوي فىًإٍف أىبىٍت نىضى ـى ًمٍف المٍَّيًؿ فىصى ـى المَّوي رىجيبلن قىا  51  رىًح
تَّى يىٍكبيرى   .126 ًغيًر حى ًف الصَّ تَّى يىٍستىٍيًقظى كىعى ًف النَّاًئـً حى ثو عى ًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى  170 ري
تَّى يىٍستىٍيًقظى   .127 ثىةو عىًف النَّاًئـً حى ًفعى اٍلقىمىـي عىٍف ثىبلى  169 ري
ٍمًقًو فىمىاتى   .128 ٍدًرًه أىٍك ًفي حى ؿه ًبسىٍيـو ًفي صى  85 ريًميى رىجي
نىٍشرىبي أىٍلبىانىيىا  .129 ٍيًؿ كى مَّـى ككنا نأكؿ لحـك اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  116 سىافىٍرنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى
ا فىأىٍنًت أىٍعمىـي   .130 مىٍيًيمى ٍف قىًكيًت عى ًر كىاً  ٍنًؾ ًمفى اآٍلخى ا فىعىٍمًت أىٍجزىأى عى ٍيًف أىيَّييمى  164 سىوميريًؾ ًبأىٍمرى
افى ذً   .131 مىكيكًت كىاٍلًكٍبًريىاًء كىاٍلعىظىمىةً سيٍبحى كًت كىاٍلمى بىري  40 م اٍلجى
كيميكا  .132  275 سىم كا المَّوى كى
ٍيدو ًباٍلكيٍفرً   .133 ًديثى عى كىانيكا حى كيميكا كى  278 سىم كا أىٍنتيـٍ كى
كيميكا  .134  262 سىم كا كى
مىى اٍلًجنىازىًة أىٍف يىٍقرىأى ًفي التَّ   .135 ًة عى بلى افىتىةن الس نَّةي ًفي الصَّ  266 ٍكًبيرىًة اأٍليكلىى ًبأيٍـّ اٍلقيٍرآًف ميخى
اةه ًلمرَّبٍّ   .136 مىٍرضى  226 السٍّكىاؾي مىٍطيىرىةه ًلٍمفىـً كى
تَّى يىٍفريغى   .137 دىؽى أيبىيٌّ فىًإذىا سىًمٍعتى ًإمىامىؾى يىتىكىمَّـي فىأىٍنًصٍت حى  221 صى
 115 صؿ ىينا فأعاد عميو فقاؿ صؿ ىينا  .138
ةي اٍلمى   .139 بلى ؿي صى تييىا ًفي مىٍخدىًعيىا أىٍفضى بلى ًتيىا كىصى ٍجرى ًتيىا ًفي حي بلى ؿي ًمٍف صى  59 ٍرأىًة ًفي بىٍيًتيىا أىٍفضى
اًئزه بىٍيفى اٍلميٍسًمًميفى   .140 ٍمحي جى  297 الص 
فى   .141 اًىديكا مىعى كيؿٍّ بىرا كى فىاًجرو كىجى مىى كيؿٍّ بىرا كى فىاًجرو كصمكا عى ٍمؼى كيؿٍّ بىرا كى م كا خى  86 اًجرو صى
ٍكتنا  .142 مَّـى ًفي كيسيكؼو الى نىٍسمىعي لىوي صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى ًبنىا النًَّبي  صى  79 صى
ٍكًؼ ًبالًَّذيفى   .143 ةى اٍلخى بلى مَّى صى ٍكعىتىٍيًف مىعىوي صى اءيكا رى ٍكعىتىٍيًف كىالًَّذيفى جى  66 رى
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مىيٍ   .144 ةن فىقىرىأى ًفييىا فىميبٍّسى عى بلى مَّى صى مٍَّيتى مىعىنىا؟ قىاؿى صى رىؼى قىاؿى أًلىًبي أىصى  198 ًو فىمىمَّا اٍنصى
يىرى ًفييىا   .145 سيكرىةن فىجى ةى اٍلًكتىاًب كى مىى ًجنىازىةو فىقىرىأى فىاًتحى ٍمؼى اٍبًف عىبَّاسو عى مٍَّيتي خى  84 صى
بىيٍ   .146 ـٍ كى اؿى بىٍينىكي ٍؤيىًتًو فىًإٍف حى كا ًلري ٍؤيىًتًو كىأىٍفًطري ابه فىأىٍكًمميكا اٍلًعدَّةى صيكميكا ًلري  93 نىوي سىحى
فىةى ًبًمننى  .147  265 الظ ٍيري يىٍكـى التٍَّرًكيىًة كىاٍلفىٍجري يىٍكـى عىرى
فىةى ًبًمننى  .148  271 الظ ٍيري يىٍكـى التٍَّرًكيىًة كىاٍلفىٍجري يىٍكـى عىرى
ـى أى   .149 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ًيدى ًإلىٍينىا رىسيكؿي المًَّو صى ٍؤيىةً عى  246 ٍف نىٍنسيؾى ًلمر 
 151 غيٍفرىانىؾى   .150
اًبره ييسىكٍّتيييفَّ   .151 عىؿى جى بىكىٍيفى فىجى احى النٍٍّسكىةي كى ًبيًع فىصى مىٍيؾى يىا أىبىا الرَّ ًمٍبنىا عى  238 غي
بَّةى طىيىاًلسىةو   .152 ٍت جي فىأىٍخرىجى

ٍيفً   ٍيًف كىاٍلفىٍرجى ٍيًب كىاٍلكيمَّ ٍكفيكفىةى اٍلجى مى
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ثنا   .153 ثنا ثيَـّ تىمىٍضمىضى كىاٍستىٍنثىرى ثىبلى مىى يىًميًنًو فىغىسىؿى يىدىٍيًو ثىبلى نىاًء عى  8 فىأىٍفرىغى ًمفى اإٍلً
ـٍ يىٍأكيٍؿ ًمٍنوي ًحيفى أىٍخبىٍرتيوي أىنٍّي اٍصطىٍدتيوي لىوي   .154 لى  107 فىأىكىميكا كى
ٍنيىا  .155 كـى عى  97 فىأىمىرىىىا أىٍف تىصي
مَّـى  فىًإٍف ًحيؿى   .156 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ا فىعىؿى رىسيكؿي اهلًل صى بىٍينىوي فىعىٍمتي كىمى  258 بىٍيًني كى
ثنا   .157 ٍيًو ثىبلى ثنا ثيَـّ غىسىؿى ًذرىاعى ثنا ثيَـّ غىسىؿى كىٍجيىوي ثىبلى ا ًبمىاءو ًفي ًإنىاءو فىغىسىؿى كىفٍَّيًو ثىبلى  143 فىدىعى
ي النَّاسي الًفٍطري يىٍكـى ييٍفًطري النَّاسي   .158 حٍّ ى يىٍكـى ييضى  230 كىاألىٍضحى
فىعى يىدىهي   .159 مَّـى فىاٍستىٍقبىؿى اٍلًقٍبمىةى فىكىبَّرى فىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـى رىسيكؿي المًَّو صى  29 فىقىا
قىاـً   .160 مَّـى ذىىىبى إلىى اٍلمى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  270 فىمىمَّا طىاؼى النًَّبي  صى
ٍذتيـٍ مىٍسكىيىافىمىٍكالى   .161  3  أىخى
مَّـى عىٍف قىٍتًمو أم الضفدع   .162 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  117 فىنىيىى رىسيكؿي المًَّو صى
دىقىتييىا  .163 ًفي اٍلبىقىًر صى دىقىتييىا كى ًفي اٍلغىنىـً صى دىقىتييىا كى ًبًؿ صى  240 ًفي اإٍلً
 239 ٍك كىافى بىٍعبلن اٍلعيٍشري ًفيمىا سىقىًت السَّمىاءي كىاأٍلىٍنيىاري كىاٍلعيييكفي أى   .164
مٍّي يىٍسأىؿي المَّوى شىٍيئنا ًإالَّ أىٍعطىاهي ًإيَّاهي   .165  219 ًفيًو سىاعىةه الى ييكىاًفقييىا ًإٍنسىافه ميٍسًمـه كىىيكى قىاًئـه ييصى
ٍبًدم ًنٍصفىٍيًف فىًنٍصفييىا   .166 بىٍيفى عى ةى بىٍيًني كى بلى ًنٍصفييىا ًلعىٍبًدم قىاؿى المَّوي تىعىالىى قىسىٍمتي الصَّ  31 ًلي كى
ـٍ قىاليكا رىأىٍينىاؾى أىٍلقىٍيتى نىٍعمىٍيؾى   .167 مىى ًإٍلقىاًء ًنعىاًلكي ـٍ عى مىكي مى  2 قىاؿى مىا حى
الىوي ًبيىًميًنًو   .168 ذى ًشمى ا أيذينىٍيًو كىأىخى اذىل ًبًيمى تَّى حى فىعى يىدىٍيًو حى ًة فىكىبَّرى كىرى بلى ـى ًإلىى الصَّ  44 قىا
ـى فى   .169 ٍكبىتىٍيًو قىا مىى ري عى يىدىٍيًو عى فىعى يىدىٍيًو ًحيفى كىبَّرى ًلمر كيكًع ثيَـّ رىكىعى كىكىضى فىعى يىدىٍيًو ثيَـّ رى  180 كىبَّرى كىرى
ٍذؼً   .170 ى اٍلخى يىاتو مثؿ حىصى ى فىمىقىٍطتي لىوي حىصى  259 اٍلقيٍط ًلي حىصن
فىاؽي الى يىٍرًميًو أى   .171 تَّى يىميرَّ الرٍّ ده ًبشىٍيءو ًقٍؼ ىىاىينىا حى  109 حى
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ا أىٍعطىٍيتى   .173 بىاًرٍؾ ًلي ًفيمى  281 قيٍؿ المَّييَـّ اٍىًدًني ًفيمىٍف ىىدىٍيتى كى
 283 قىنىتى رسكؿ اهلل شىٍيرنا ميتىتىاًبعنا  .174
 249 اٍلعىٍفكى فىاٍعؼي عىنٍّي قيكًلي المَّييَـّ ًإنَّؾى عيفيكٌّ تيًحب    .175
ٍيثي تىٍحًبسيًني  .176 ًحمٍّي ًمٍف اأٍلىٍرًض حى  112 قيكًلي لىبٍَّيؾى المَّييَـّ لىبٍَّيؾى مى
ًت النَّاري   .177 مَّـى تىٍرؾي اٍلكيضيكًء ًممَّا غىيَّرى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًف ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو صى  150 كىافى آًخرى اأٍلىٍمرى
كًرًىـٍ كىافى إذى   .178 نىعيكذي ًبؾى ًمٍف شيري ـٍ كى كًرًى ا قىاؿى المَّييَـّ إنَّا نىٍجعىميؾى ًفي نيحي اؼى قىٍكمن  65 ا خى
 274 كىافى إذىا رىمىى اٍلًجمىارى مىشىى إلىٍيًو ذىاًىبنا كىرىاًجعنا  .179
دىٍيًو عىٍف جنبيو حتي   .180 افىى عىضي دى جى  42 لىوي  نىٍأًكمى كىافى إذىا سىجى
ذىا أىرىادى أىٍف يىٍركىعى كىافى ًإذىا قى   .181 ٍنًكبىٍيًو كىاً  ٍذكى مى فىعى يىدىٍيًو حى ٍكتيكبىًة كىبَّرى كىرى ًة اٍلمى بلى ـى ًإلىى الصَّ  178 ا
كفى اٍلًعشىاءى اآٍلًخرىةى   .182 ـى يىٍنتىًظري مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ابي رىسيكًؿ المًَّو صى  11 كىافى أىٍصحى
مَّى المَّوي   .183 ٍجًمًسًو  كىافى النًَّبي  صى بَّعى ًفي مى مَّى اٍلفىٍجرى تىرى مَّـى إذىا صى سى مىٍيًو كى  71 عى
مَّـى ًفي ىىًذًه كىأىشىارى ًإلىى اٍلًخٍنصًر ًمٍف يىًدًه اٍلييٍسرىل  .184 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اتىـي النًَّبيٍّ صى  206 كىافى خى
مَّـى إذا  .185 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا كىافى رىسيكؿي المًَّو صى ًقيمن ا الى عى  80 اٍشتىدٍَّت الرٍّيحي يىقيكؿي المَّييَـّ لىقىحن
مىٍيًو كسمـ ًإذىا  .186 مَّى المَّوي عى  269 اٍعتىكىؼى ييٍدًني إليى رىٍأسىوي  كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
ًة اٍعتىدىؿى   .187 بلى ـى ًإلىى الصَّ ـى ًإذىا قىا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  210 قىاًئمنا كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
فىعى يىدىٍيًو   .188 ًة رى بلى ـى ًإلىى الصَّ ـى ًإذىا قىا مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  280 كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
مَّى اٍلعىٍصرى   .189 مَّـى إذىا كىافى ًفي سىفىرو فىزىالىٍت الشٍَّمسي صى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  60 كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
مَّـى كىثَّ الشٍَّعًر كىالمٍٍّحيىةً  كىافى رىسيكؿي   .190 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  139 اهلًل صى
رى   .191 جى اًنيى كىاٍلحى ٍكفى اٍليىمى ـى الر  مَّـى الى يىدىعي أىٍف يىٍستىًم سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  255 كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
مَّـى يى   .192 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  147 ٍأميرينىا ًإذىا كينَّا سىفىرنا أىٍك ميسىاًفًريفى أىٍف ال نىٍنًزعى ًخفىافىنىا كىافى رىسيكؿي المًَّو صى
ٍكعىةن   .193 ثى عىٍشرىةى رى مٍّي ًمفى المٍَّيًؿ ثىبلى مَّـى ييصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  187 كىافى رىسيكؿي اهلًل صى
مَّـى يصمييا  .194 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًر ًلثىاًلثىةو  كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  18 ًلسيقيكًط اٍلقىمى
ـو كىالى ًبكى   .195 ًبسىٍبعو الى يىٍفًصؿي بىٍينىيىا ًبسىبلى ٍمسو كى مَّـى ييكًتري ًبخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـو كىافى رىسيكؿي المًَّو صى  188 بلى
عىؿى يى   .196 ًة جى بلى مَّـى إذىا كىبَّرى ًلمصَّ سى مىٍيًو كى ٍنًكبىٍيًو كاف رسكؿ اهلل صمي اهلل تعالى عى ٍذكى مى  43 دىٍيًو حى
تَّى يىٍرًجعى   .197 ى حى ـى كىالى يىٍأكيؿي يىٍكـى اأٍلىٍضحى تَّى يىٍطعى  167 كىافى الى يىٍخريجي يىٍكـى اٍلًفٍطًر حى
ـى اٍلًعشىاءى ثيَـّ يىٍنطىًمؽي إلىى قىٍكًمًو   .198 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مٍّي مىعى النًَّبيٍّ صى مٍّييىا كىافى ميعىاذه ييصى  200 فىييصى
أي ثيَـّ يىٍغتىًسؿي ًمٍنوي اٍلمىًعيفي   .199  129 كىافى ييٍؤمىري اٍلعىاًئفي فىيىتىكىضَّ
ةً   .200 بلى ٍمسنا ًسكىل تىٍكًبيرىًة الصَّ ًفي اآٍلًخرىًة خى  222 كىبَّرى ًفي اٍلًعيًد يىٍكـى اٍلًفٍطًر سىٍبعنا ًفي اأٍليكلىى كى
ٍيًد رى   .201 مىى عى ٍكعىتىٍيفً كىسىفىًت الشٍَّمسي عى ٍكعىتىٍيًف رى مٍّي رى عىؿى ييصى مَّـى فىجى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  286 سيكًؿ المًَّو صى
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ًليدً   .202 اًلدي ٍبفي اٍلكى مىى اٍلميٍشًرًكيفى خى ـى ًبعيٍسفىاف كىعى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  203 كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى
يٌّ الى يىرىل ًبذىًلؾى بىٍأسناكينَّا نىًبيعي سىرىاًريَّنىا أيمَّ   .203 مَّـى حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى د كىالنًَّبي  صى  125 يىاًت أىٍكالى
ةً   .204 ٍنعىةى الطَّعىاـً ًمفى النٍّيىاحى  89 كينَّا نىرىل ااًلٍجًتمىاعى ًإلىى أىٍىًؿ اٍلمىيًٍّت كىصى
يىا الرَّجي   .205 ي ًبالشَّاًة اٍلكىاًحدىًة يىٍذبىحي حٍّ ٍف أىٍىًؿ بىٍيًتًو كينَّا نيضى ٍنوي كىعى  264 ؿي عى
مَّـى ًفي بىٍعًض أىٍسفىاًرًه   .206 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  152 كيٍنتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو صى
ًة؟  .207 بلى  47 كىٍيؼى تىقيكؿي ًفي الصَّ
ـى يىٍقرىأي ًفي الظ يٍ   .208 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ الى الى أىٍدًرم أىكىافى رىسيكؿي المًَّو صى  34 ًر كىاٍلعىٍصًر أى
مىى أىًخي بىٍعدى اٍليىٍكـً   .209  207 الى تىٍبكيكا عى
ًة اٍلًكتىابً   .210 ةه الى ييٍقرىأي ًفييىا ًبفىاًتحى بلى  30 الى تيٍجًزم صى
ٍمسىةو   .211 ؛ ًإالَّ ًلخى دىقىةي ًلغىًنيا  290 الى تىًحؿ  الصَّ
كىافى يى   .212 ـٍ كى ًؿ الى تىٍختىًمفيكا فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي فيكًؼ اأٍليكى مىى الص  م كفى عى ًئكىتىوي ييصى مىبلى  199 قيكؿي ًإفَّ المَّوى كى
ـى المَّوي ًإالَّ بً   .213 رَّ  78 الحىؽٍّ الى تيٍشًركيكا ًبالمًَّو شىٍيئنا كىالى تىٍسًرقيكا كىالى تىٍزنيكا كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى
ٍيفى اٍلقىصَّ   .214 تَّى تىرى ٍمفى حى اءى الى تىٍعجى  165 ةى اٍلبىٍيضى
ًة   .215 بلى ٍأ كيضيكءىؾ ًلمصَّ تىكىضَّ  159 الى تىٍفعىٍؿ إذىا رىأىٍيت اٍلمىٍذمى فىاٍغًسٍؿ ذىكىرىؾى كى
ؿى   .216 كيا اٍلًيبلى تَّى تىرى ؿى أىٍك تيٍكًمميكا اٍلًعدَّةى ثيَـّ صيكميكا حى كيا اٍلًيبلى تَّى تىرى  90 الى تيقىدٍّميكا الشٍَّيرى حى
لىًكٍف قيكليكا التًَّحيَّاتي ًلمَّوً الى تىقيكليك   .217 ـي كى  182 ا ىىكىذىا فىًإفَّ المَّوى ىيكى السَّبلى
مٍّي فىًإٍف كيٍنتى الى بيدَّ فىاًعبلن فىكىاًحدىةه تىٍسًكيىةى اٍلحىصىى  .218  191 الى تىٍمسىٍح كىأىٍنتى تيصى
لىًكٍف ًليىٍخريجٍ   .219 ته الى تىٍمنىعيكا إمىاءى المًَّو مىسىاًجدى المًَّو كى  63 فى كىىيفَّ تىًفبلى
ٍيره لىييفَّ   .220 بيييكتيييفَّ خى ـٍ اٍلمىسىاًجدى كى  197 الى تىٍمنىعيكا ًنسىاءىكي
ا ييٍستىٍخرىجي ًبًو ًمٍف اٍلبىًخيؿً   .221 نَّمى كا فىًإفَّ النٍَّذرى الى ييٍغًني ًمٍف اٍلقىدىًر شىٍيئنا كىاً   114 الى تىٍنًذري
ؽى إال فيما يىٍمًمؾ  .222  296 الى طىبلى
ةو كىالى تىٍسًميـو   .223 بلى  57 الى ًغرىارً م صى
ٍكتو أىٍك ًريحو   .224  149 الى كيضيكءى إالَّ ًمٍف صى
ذىا ًنٍمتيـٍ فىأىٍطًفئيكا السٍّرىاجى   .225 ٍحًر كىاً  ـٍ ًفي اٍلجي ديكي  154 الى يىبيكلىفَّ أىحى
ٍمكىافي اٍلكىاًىفً   .226  294 الى يىًحؿ  ثىمىفي اٍلكىٍمًب كىالى حي
مى   .227 ا لىٍيسى ًعٍندىؾى الى يىًحؿ  سى ـٍ ييٍضمىٍف كىالى بىٍيعي مى ا لى بىٍيعه كىالى شىٍرطىاًف ًفي بىٍيعو كىالى ًرٍبحي مى  1231 ؼه كى
 263 الى يىًحؿ  اًلٍمرىأىةو ميٍسًممىةو تيسىاًفري مىًسيرىةى بريد  .228
؛ فىًإفَّ   .229 ميكا اٍلًفٍطرى ميكا اٍلًفٍطرى عىجٍّ ٍيرو مىا عىجَّ كفى  الى يىزىاؿي النَّاسي ًبخى ري  96 اٍليىييكدى ييؤىخٍّ
ٍكعىتىًي اٍلًكٍترً   .230 مٍّـي ًفي رى  49 الى ييسى
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قيٍمتيوي كيمَّوي   .231 افى كيمَّوي كى ٍمتي رىمىضى ـٍ ًإنٍّي صي ديكي  292 الى يىقيكلىفَّ أىحى
الى السَّرىاًكيؿى كىالى اٍلقىبىاءى  الى يىٍمبىًس اٍلقىًميصى كىالى اٍلًعمىامىةى كىالى اٍلبيٍرنيسى   .232  106 كىالى ثىٍكبنا مىسَّوي كىٍرسه ِى
جٍّ إلى يـك القيامة  .233 مىٍت اٍلعيٍمرىةي ًفي اٍلحى ؛ بىٍؿ ًلؤٍلىبىًد دىخى  102 الى
؛ ًمننى مينىاخي مىٍف سىبىؽى   .234  236 الى
ةو ًفي يىًميًنًو ًفيًو فىصٌّ   .235 اتىـى ًفضَّ  205 لىًبسى خى
ابىيىا ًلتىٍنظيٍر عىدىدى المَّيىاًلي كىاأٍلىيَّاـً الًَّتي  .236 ييفَّ ًمفى الشٍَّيًر قىٍبؿى أىٍف ييًصيبىيىا الًَّذم أىصى  1066 كىانىٍت تىًحيضي
انىيىا   .237 كـى فىبىاعيكىىا كىأىكىميكا أىٍثمى ـي الش حي مىٍيًي ـى عى رَّ ثنا ًإفَّ المَّوى حى  127 لىعىفى المَّوي اٍليىييكدى ثىبلى
مىٍيًو كى   .238 مَّى المَّوي عى مَّـى الرَّجيؿى يىٍمبىسي ليٍبسىةى اٍلمىٍرأىًة كىاٍلمىٍرأىةى تىٍمبىسي ليٍبسىةى الرَّجيؿلىعىفى رىسيكؿي المًَّو صى  70 سى
نىثىتٍ   .239 ا ًبالطٍَّسًت ًليىبيكؿى ًفييىا فىاٍنخى لىقىٍد دىعى

مَّـى   سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  155 نىٍفسيوي صى
مىٍيًو كى   .240 مَّى المَّوي عى مىٍيًيـٍ لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى مَّى اٍلغىدىاةى يىٍرفىعي يىدىٍيًو يىٍدعيك عى مَّـى كيمَّمىا صى  282 سى
ًؿ الط كلىيىٍيفً   .241 ـى يىٍقرىأي ًفييىا ًبأىٍطكى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى لىقىٍد رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو صى

 17 لمص  
نىٍحفي نىٍرميؿي رىمىبلن مىعى رىسيكًؿ المَّ   .242 ـى لىقىٍد رىأىٍيتنىا كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  87 ًو صى
مَّـى   .243 سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نىعىيىا رىسيكؿي المًَّو صى  103 لىقىٍد صى
ًلٍمميًقيـً يىٍكـه   .244 ثه كى  148 ًلٍمميسىاًفًر ثىبلى
ا  .245 ًؿ مى ًمًف اٍلعىمى ى  المَّييَـّ ًإنٍّي أىٍسأىليؾى ًفي سىفىًرنىا ىىذىا اٍلًبرَّ كىالتٍَّقكىل كى  64 تىٍرضى
ًبميعىافىاًتؾى ًمٍف عيقيكبىًتؾى كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍنؾى   .246 اؾى ًمٍف سيٍخًطؾى كى  184 المَّييَـّ ًإنٍّي أىعيكذي ًبًرضى
مىٍيًو الىٍستىيى   .247 ـٍ يىًجديكا ًإالَّ أىٍف يىٍستىًيميكا عى ًؿ ثيَـّ لى ا ًفي النٍّدىاًء كىالصَّؼٍّ األىكَّ ـي النَّاسي مى  162 اميك لىٍك يىٍعمى
ةو   .248 بلى ًبالسٍّكىاًؾ ًعٍندى كيؿٍّ صى ـٍ ًبتىٍأًخيًر اٍلًعشىاًء كى ٍرتييي ىمى مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ألى  19 لىٍكالى أىٍف أىشيؽَّ عى
ا التٍَّفًريطي ًفي اٍليىقىظىةً   .249  172 لىٍيسى ًفي النٍَّكـً تىٍفًريطه ًإنَّمى
؟  .250 ا أىٍبقىٍيتى أًلىٍىًمؾى  243 مى
مٍَّيتي كىرىا  .251 فو مىا صى مَّـى ًمٍف فيبلى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ةن ًبرىسيكًؿ المًَّو صى بلى دو أىٍشبىوى صى  35 ءى أىحى
ٍشيىا رىاًبيىةن   .252 ا لىًؾ؟ يىا عىاًئشي حى  234 مى
ـي ا  .253 مىٍيًي ذى عى ةي ًإالَّ قىًد اٍستىٍحكى بلى ـي الصَّ ـي ًفيًي ثىةو ًفي قىٍريىةو كىالى بىٍدكو الى تيقىا ا ًمٍف ثىبلى  58 لشٍَّيطىافي مى
ًطيئىةن   .254 ٍنوي ًبيىا خى ةن كىحىطَّ عى فىعىوي المَّوي ًبيىا دىرىجى دي ًلمًَّو سىٍجدىةن ًإالَّ رى ٍبدو يىٍسجي ا ًمٍف عى  53 مى
سيوي شىٍيءه   .255  133 اٍلمىاءي طىييكره الى يينىجٍّ
ـى ًببىًعيرو قىٍد لىحً   .256 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  62 ؽى ظىٍيريهي ًببىٍطًنًو فىقىاؿى اتَّقيكا المَّوى ًفي ىىًذًه مىرَّ رىسيكؿي المًَّو صى
ـٍ ًبذىًلؾى   .257 ًء كىاٍلبىٍكًؿ فىًإنٍّي أىٍستىًحي أىٍف آميرىىي بلى ـٍ أىثىرى اٍلخى ٍنيي كيفَّ أىٍف يىٍغًسميكا عى  157 ميٍرفى أىٍزكىاجى
ذى   .258 ًة إذىا بىمىبى سىٍبعى ًسًنيفى كىاً  بلى ًبيَّ ًبالصَّ كا الصَّ مىٍييىاميري  171 ا بىمىبى عىٍشرى ًسًنيفى فىاٍضًربيكهي عى
ـي   .259 تىٍحًميمييىا التٍَّسًمي تىٍحًريمييىا التٍَّكًبيري كى بلًة اٍلكيضيكءي كى  28 ًمٍفتىاحي الصَّ
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مىٍيًو غيسٍ   .260 ـٍ يىٍأًتيىا فىمىٍيسى عى ٍف لى مى اًؿ كىالنٍّسىاًء فىٍميىٍغتىًسٍؿ كى ميعىةى ًمٍف الرٍّجى ٍف أىتىى اٍلجي اًؿ مى  77 ؿه ًمٍف الرٍّجى
تَّى ييٍصًبحى كيًتبى لىوي   .261 ٍينيوي حى مٍّي ًمٍف المٍَّيًؿ فىغىمىبىٍتوي عى ٍف أىتىى ًفرىاشىوي كىىيكى يىٍنًكم أىٍف يىقيكـى فىييصى ا مى  186 مى
ٍحدىل كىًعٍشًريفى كىافى ًشفىاءن ًمٍف كيؿٍّ   .262 ًتٍسعى عىٍشرىةى كىاً  ـى ًلسىٍبعى عىٍشرىةى كى ٍف اٍحتىجى  279 دىاءو  مى
دنا يىًصيدي ًفيًو فىٍميىٍسميٍبوي ًثيىابىوي   .263 ذى أىحى ٍف أىخى  293 مى
ى تى   .264 قىضى وي كى ج  فىاتى قىٍبؿى ذىًلؾى لىٍيبلن أىٍك نىيىارنا فىقىٍد تىَـّ حى ةى كىأىتىى عىرى بلى ٍف أىٍدرىؾى مىعىنىا ىىًذًه الصَّ  256 فىثىوي مى
ًف اٍستىعىاذى ًبالمًَّو فىأىًعيذيكهي   .265 مىٍف سىأىؿى ًبالمًَّو فىأىٍعطيكهي  مى  254 كى
مىٍيًو كىالى كىفَّارىةى   .266 اءى عى افى نىاًسينا فىبلى قىضى  291 مف أىٍفطىرى ًفي شىٍيًر رىمىضى
ك ؿً   .267 ٍف اٍكتىكىل أىٍك اٍستىٍرقىى فىقىٍد بىًرئى ًمٍف التَّكى  120 مى
ٍف تىتًَّيميكفى   .268  124 مى
ا ييبٍ   .269 ا ًممَّ ـى ًعٍممن ٍف تىعىمَّ ا ًمفى مى ؿَّ الى يىتىعىمَّميوي ًإالَّ ًلييًصيبى ًبًو عىرىضن  1 تىغىى ًبًو كىٍجوي المًَّو عىزَّ كىجى
ميعىًة فىٍميىٍغتىًسؿٍ   .270 اءى ًإلىى الجي  214 مىٍف جى
مىى النَّارً   .271 ـى عى ري مىى أىٍربىًع رىكىعىاتو قىٍبؿى الظ ٍيًر كىأىٍربىعو بىٍعدىىىا حى افىظى عى  183 مىٍف حى
ٍف   .272 ـٍ يىٍمنىٍعوي ًمفى اتٍّبىاًعًو عيٍذره مى  200 سىًمعى اٍلمينىاًدمى فىمى
افى ثيَـّ أىٍتبىعىوي ًستًّا ًمٍف شىكَّاؿو كىافى كىًصيىاـً الدٍَّىرً   .273 ـى رىمىضى ا  89 مىٍف صى
اًلًو فىييكى شىًييده   .274 ٍف قيًتؿى ديكفى مى  254 مى
ًمٍنكي   .275 ةى كىاًممىةن كى بلى مٍّي الصَّ ٍف ييصى ـٍ مى تَّى ًمٍنكي ٍبعى كىاٍلخيٍمسى حى مٍّي النٍٍّصؼى كىالث ميثى كىالر  ٍف ييصى  48 ـٍ مى
ـٍ   .276 اًحبىكي  267 نىاًكليكًني صى
ج  كىاٍلعيٍمرىةي   .277 ـٍ ًجيىاده الى ًقتىاؿى ًفيًو اٍلحى  101 نىعى
ٍنوي   .278 ى عى تَّى ييٍقضى  288 نىٍفسي الميٍؤًمًف ميعىمَّقىةه ًبدىٍيًنًو حى
دينىا كيؿَّ يىٍكـو نىيىانىا رىسيكؿي   .279 مَّـى أفَّ يىٍمتىًشطى أىحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  6 المًَّو صى
اءى يىٍطميبي ثىمىفى اٍلكىٍمًب فىاٍمؤلىٍ   .280 قىاؿى إٍف جى ًف اٍلكىٍمًب كى ٍف ثىمى مَّـى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  126  نىيىى النًَّبي  صى
مَّى المَّوي   .281 مىٍييىانىيىى رىسيكؿي المًَّو صى ًبًؿ أىٍف ييٍركىبى عى لىًة ًفي اإٍلً مَّـى عىٍف اٍلجىبلَّ سى مىٍيًو كى  61 عى
ؿً   .282 ٍف التَّرىج  نىيىى عى

 227 إالَّ ًغبًّا 
 5 نىيىى عف جمكد السٍّبىاعً   .283
ٍذؼً   .284 يىاتو ىيفَّ حىصىى اٍلخى  275 ىىاًت اٍلقيٍط ًلي فىمىقىٍطتي لىوي حىصى
ظىمىـى ىىذىا اٍلكيضيكءي فىمىٍف زىادى عى   .285 تىعىدَّل كى  145 مىى ىىذىا فىقىٍد أىسىاءى كى
 284 ىىٍؿ تىٍسمىعي النٍّدىاءى   .286
ـٍ طىعىاـه   .287  268 ىىٍؿ ًعٍندىكي
ٍيتىتيوي   .288  132 ىيكى الطَّييكري مىاؤيهي اٍلًحؿ  مى
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افى   .289  250 ًىيى ًفي كيؿٍّ رىمىضى
ؿٍّ   .290 ـٍ تيصى ؿٍّ فىًإنَّؾى لى ـي اٍرًجٍع فىصى مىٍيؾى السَّبلى  33 كىعى
ا أىٍعدىٍدتى لىيىا  .291 ؾى مى ٍيحى  76 كى
بىذىةً  يىا أىبىا ذىرا اٍبدي   .292 ييىا فىبىدىٍكتي ًإلىى الرَّ ًِ 141 
ارىةً   .293 ا ًفي ًتٍمؾى اٍلفىخَّ  136 يىا أيَـّ أىٍيمىفى قىٍكًمي فىأىٍىًريًقي مى
نيبه   .294 اًبؾى كىأىٍنتى جي مٍَّيتى ًبأىٍصحى ك صى  160 يىا عىٍمري
ةى ا  .295 بلى اًئضي كىاٍلكىٍمبي يىٍقطىعي الصَّ ٍرأىةي اٍلحى  27 ٍلمى
ًؿ نىيىاًرؾى أىٍكًفؾى آًخرىهي   .296 ـى الى تيٍعًجٍزًني ًمٍف أىٍربىًع رىكىعىاتو ًمٍف أىكَّ  50 يىقيكؿي المَّوي تىعىالىى اٍبفى آدى
ًئوً   .297 بلى كىانىٍت اٍلييٍسرىل ًلخى طىعىاًمًو كى  229 اٍلييٍمنىى ًلطيييكًرًه كى
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 42 الحسيف بف عمي بف األسكد العجمي، أبك عبد اهلل الككفي  .53
 208 حفص بف غياث  .54
 271 الحكـ بف عتيبة، أبك محمد الكندم الككفي  .55
 173 حكيـ بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ األنصارم األكسي  .56
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 95 اعيؿ الككفيحماد بف أبي سميماف مسمـ األشعرم مكالىـ، أبك إسم  .57
 33 حماد بف أسامة القرشي مكالىـ الككفي أبك أسامة  .58
 2 حماد بف سممة بف دينار البصرم، أبك سممة  .59
 208 حميد الطكيؿ  .60
 105 حميد بف قيس المكي، األعرج أبك صفكاف، مكلى آؿ الزبير بف العكاـ  .61
ٍيد بف مىٍسعدة بف المبارؾ السامي الباىمي  .62 مى  226 حي
ٍيدىةى   .63 مى  135 بنت عبيد بف رفاعة األنصارية، المدنية زكج إسحاؽ ابف أبي طمحة حي
 21 خالد الحذاء، خالد بف ميراف أبك المنازؿ البصرم  .64
 176 خالد بف ًخدىاش بف عجبلف أبك الييثـ الميمبي، مكالىـ البصرم  .65
 8 خالد بف عمقمة اليمداني  .66
 248 مكالىـ الككفيخالد بف مخمد القىطىكىاًنٌي، أبك الييثـ البجمي   .67
 21 خالد بف ميراف أبك المنازؿ البصرم الحذاء  .68
 232 خالد بف نزار يف المغيرة الغساني، أبك يزيد األيمي  .69
 212 دحيبة بنت عميبة العنبرية  .70
 10 راشد بف سعد المىٍقرىئي  .71
 164 زىير بف محمد التميمي، أبك المنذر الخراساني  .72
 275 مي، أك الرياحي أبك جيمة البصرمزياد بف الحصيف ابف قيس الحنظ  .73
 290 زيد بف أسمـ العدكم، مكلى عمر بف الخطاب، أبك عبد اهلل كأبك أسامة، المدني  .74
 9 زيد بف أسمـ القرشي العدكم، أبك أسامة المدني  .75
بىاب أبك الحسيف العيٍكمي، أصمو مف خراساف ككاف بالككفة  .76  77 زيد بف الحي
بىٍيشو الكى   .77  58 بلعي الحمصيالسائب بف حي
 98 سعد بف سعيد بف قيس بف عمرك األنصارم أخك يحيى  .78
، أبك سعد المدني  .79 ٍقبيًرمٍّ  33 سعيد بف أبي سعيد كيساف اٍلمى
كبة العدكم  .80  5 سعيد بف أبي عىري
 36 سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي مكالىـ أبك العبلء المصرم  .81
ٍيًرم، أبك مسعكد البصرم  .82 رى  16 سعيد بف إياس الجي
 117 سعيد بف خالد بف عبد اهلل بف قارظ الكناني، المدني  .83
 105 سعيد بف سالـ القداح، أبك عثماف المكي  .84
 132 سعيد بف سممة  .85
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 279 سعيد بف عبد الرحمف الجمحي، أبك عبد اهلل المدني، قاضي بغداد  .86
 111 سعيد بف عبد العزيز التنكخي الدمشقي  .87
 293 الذم يركم عف سعد بف بف أبي كقاص سميماف بف أبي عبد اهلل التابعي  .88
 83 سميماف بف ميراف األسدم الككفي األعمش  .89
 3 ًسمىاؾ بف حرب بف أكس، الككفي، أبك المغيرة  .90
 70 السماف أبك يزيد المدني -ذككاف  –سييؿ بف أبي صالح   .91
 11 شاذ بف فياض، أبك عبيدة اليشكرم، البصرم، كاف اسمو ىبلؿ فغمب عميو شاذ  .92
 15 جاع بف الكليد بف قيس السككني، أبك بدر الككفيش  .93
 76 شريؾ بف عبد اهلل النخعي، الككفي، القاضي بكاسط، ثـ الككفة، أبك عبد اهلل  .94
 121 شريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر، أبك عبد اهلل المدني  .95
 216 بف العاص بف عمرك بف عبد اهلل بف محمد شعيب  .96
 216 طي، األيبمٍّيشيباف بف فركخ أبي شيبة الحب  .97
 212 صفية بنت عميبة العنبرية  .98
 35 الضحاؾ بف عثماف بف عبد اهلل بف خالد بف ًحزاـ األسدم، الًحزامي، أبك عثماف   .99

 83 طمحة بف نافع الكاسطي أبك سفياف اإلسكاؼ نزؿ مكة  .100
 268 طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد اهلل التيمي، المدني، نزيؿ الككفة  .101
 205 يحيي طمحة بف  .102
 100 عاصـ بف بيدلة  .103
 40 عاصـ بف حميد السككني الحمصي  .104
 29 عاصـ بف كيمىٍيب بف شياب بف المجنكف الجرمي الككفي  .105
 140 عامر بف شقيؽ بف جمرة األسدم الككفي  .106
 42 عباد بف راشد التميمي مكالىـ، البصرم، البزار  .107
 210 م أبك سعدعبد الحميد بف جعفر بف عبد اهلل بف الحكـ األنصار   .108
 178 عبد الرحمف بف أبي الزناد  .109
 74 عبد الرحمف بف أبي المكالي، كاسمو زيد، كقيؿ أبك المكاؿ جده، أبك محمد  .110
 146 عبد الرحمف بف أبي نيٍعـ البجمي، أبك الحكـ الككفي العابد  .111
 173 عبد الرحمف بف الحارث بف عبد اهلل بف عياش بف أبي ربيعة المخزكمي المدني  .112
 226 عبد الرحمف بف عبد اهلل بف أبي عتيؽ محمد بف عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ  .113
 173 عبد الرحمف بف عبد اهلل بف ذىٍككىاف السَّمَّاف  .114
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 7 عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني  .115
، أبك عبد الرحمف  .116 كَّادو  255 عبد العزيز بف أبي رى
 42 عي، أبك عميعبد العزيز بف عمراف بف أيكب بف مقبلص، الخزا  .117
 9 عبد العزيز بف محمد بف عبيد الدراكردم أبك محمد الجيني مكالىـ، المدني  .118
 61 عبد اهلل بف الجيـ الرازم، أبك عبد الرحمف  .119
ًبي المصرم -مصغر-عبد اهلل ابف مينىٍيفو   .120  189 اليىٍحصي
 248 لبصرمعبد اهلل بف المثنى بف عبد اهلل بف أنس بف مالؾ األنصارم أبك المثنى ا  .121
، أبك الجنيد التميمي  .122 سَّافى اٍلعىٍنبىًرم  ٍبدي المًَّو بف حى  212 عى
 21 عبد اهلل بف زيد الجرمي أبك قبلبة  .123
 286 عبد اهلل بف زيد بف عمرك الجرمي، أبك قبلبة البصرم  .124
 55 عبد اهلل بف سعيد بف أبي ىند الفزارم مكالىـ، أبك بكر المدني  .125
ًممة،  .126  78 أبك العالية المرادم الككفي عبد اهلل بف سى
 222 عبد اهلل بف عبد الرحمف بف يعمى بف كعب الطائفي، أبك يعمى الثقفي  .127
ثىٍيـو المكي  .128 ٍبدي اهلًل ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف خي  253 عى
 281 عبد اهلل بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب القرشي  .129
 106 بيك بىٍكر اٍلجيمحي، مكالىـ المصرمعبد اهلل بف محمد بف سىًعيد بف أبي مريـ، أى   .130
 226 عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف بف أبي بكر الصديؽ   .131
ًقيؿ بف أبي طالب الياشمي، أبك محمد المدني  .132  28 عبد اهلل بف محمد بف عى
كَّاد، األزدم  .133  200 عبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي رى
 171 لجينيعبد الممؾ بف الربيع بف سبرة بف معبد ا  .134
 43 عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم مكالىـ المكي  .135
 21 عبد الكىاب بف عطاء الخفاؼ، أبك نصر العجمي مكالىـ، البصرم، نزيؿ بغداد  .136
، أبك سعيد، نزيؿ دمشؽ  .137  41 عبدة بف عبد الرحيـ بف حساف اٍلمىٍركىًزم 
 133 ارمعبيد اهلل بف عبد الرحمف بف رافع بف خديج األنص  .138
 241 عبيد اهلل بف عدم بف الًخيىار بف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ القرشي النكفمي   .139
ميد الككفي، أبك عبد الرحمف الحذاء  .140  159 عىبيدة بف حي
ًتيؾ بف الحارث بف عتيؾ األنصارم المدني  .141  238 عى
 26 سفعثماف بف أبي شيبة ىك عثماف بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي أبك الح  .142
 77 عثماف بف كاقد بف محمد بف زيد بف عبد اهلل بف عمر العمرم، المدني نزيؿ البصرة  .143
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 14 العبلء بف الحارث بف عبد الكارث الحضرمي أبك كىب الدمشقي  .144
ًقي، أبك ًشٍبؿ، المدني  .145 رى  25 العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب الحي
 64 ابف أبي الكليد عمي بف عبد اهلل البارقي، األزدم أبك عبد اهلل  .146
ٍيؽو الضبي، أبك األحكص الككفي  .147 زى  271 عمار بف ري
 61 عمرك بف أبي قيس الرازم، األزرؽ ككفي نزؿ الرم  .148
 59 عمرك بف عاصـ بف عبيد اهلل الكبلبي، القيسي، أبك عثماف البصرم  .149
 41 عمرك بف عبد اهلل بف عبيد اليمداني، أبك إسحاؽ السىًبيعي  .150
 176 ف المقرمء، أبك عثماف البصرم، صاحب الكرلعمرك بف ىارك   .151
 121 بف العاص بف عمرك بف عبد اهلل بف محمد بف شعيب عمرك  .152
ٍكشىف الغىطىفاني، أبك مالؾ  .153  87 عييىٍينىةى بف عبد الرحمف بف جى
مىٍيمىافى بف أبي المغيرة الخزاعي، كيقاؿ األسممي، أبك يحيى المدني  .154  1 فيمىٍيحي بف سي
 232 مبركر األىٍيًمي القاسـ بف  .155
 215 قبيصة بف عقبة السكائي  .156
 23 قيس بف الربيع األسدم، أبك محمد الككفي  .157
 135 كىٍبشىةي ًبٍنتي كىٍعًب ٍبف مالؾ األنصارية السممية  .158
 297 كثير بف زيد األسممي، السيمي، أبك محمد المدني  .159
 29 كيمىٍيب بف شياب الجرمي كالد عاصـ  .160
بَّ   .161  225 ار األزدم الجيضمي، أبك لبيد البصرمًلمىازىة بف زى
 262 محاضر بف الميكىرٍّع الككفي  .162
 84 محرز بف عكف اليبللي، أبك الفضؿ البغدادم  .163
 20 محمد بف إبراىيـ بف الحارث التيمي، أبك عبد اهلل المدني  .164
 22 محمد بف إبراىيـ بف مسمـ بف ًمٍيراف بف المثنى، أبك جعفر، المؤذف، الككفي،   .165
 46 محمد بف أبى عائشة، كيقاؿ محمد بف عبد الرحمف بف أبى عائشة الحجازم  .166
 94 محمَّد بف أبي الحسيف محمَّد بف أبي القاسـ عبد الرحمف بف محمَّد ابف الحسف  .167
 42 المديني -عثماف-محمد بف أحمد بف أبي عبيد اهلل   .168
 76 محمد بف أحمد بف زكريا اإلسفرائيني أبك بكر  .169
 33 مد بف عمر، أبك نصر النيسابكرم الخفاؼمحمد بف أح  .170
 20 محمد بف إسحاؽ بف يسار مكلى عبد اهلل بف قيس القرشي صاحب المغازم  .171
 35 محمد بف إسماعيؿ بف مسمـ بف أبي فيدىٍيؾ، أبك إسماعيؿ المدني  .172



 

 

477 

 282 محمَّد بف الحسيف بف محمَّد بف مكسى السممي، أبك عبد الرحمف النيسابكرم  .173
رىائى أبك جعفر التاجر محمد بف  .174 ٍرجى  26 الصباح بف سفياف الجى
 76 محمد بف الفضؿ بف محمد بف إسحاؽ ابف خزيمة، أبك طاىر السممي  .175
 240 محمد بف بكر بف عثماف البيٍرساني، أبك عثماف البصرم  .176
 116 محمد بف بيكٍير بف كاصؿ الحضرمي، البغدادم، أبك الحسيف نزيؿ أصبياف  .177
 195 ف عثمة الحنفي البصرممحمد بف خالد ب  .178
 23 محمد بف سميماف األنبارم، أبك ىاركف  .179
 13 محمد بف عىٍجبلف مكلى فاطمة بنت عتبة القرشي  .180
 92 محمد بف عمي بف عبد الحميد الصنعاني  .181
 63  محمد بف عمرك الميثي  .182
 53 محمد بف كثير بف أبي عطاء الثقفي، أبك يكسؼ الصنعاني، المصيصي  .183
 291 مد بف مرزكؽ الباىمي، أبك عبد اهلل البصرم، كقد ينسب لجده مرزكؽمحمد بف مح  .184
 267 محمد بف مسمـ الطائفي  .185
 64 محمد بف مسمـ بف تىٍدريس أبك الزبير المكي  .186
 284 محمد بف مصفى بف بيمكؿ الحمصي  .187
 62 مسكيف بف بكير الحراني، أبك عبد الرحمف الحذاء  .188
 156 مسمـ بف قيٍرط المدني  .189
 296 بف طيماف الكراؽ، أبك رجاء السممي مكالىـ، الخراساني، سكف البصرة مطر  .190
 36 معاذ بف عبد اهلل بف خبيب الجيني المدني  .191
 4 معاذ بف ىشاـ بف أبي عبد اهلل الدٍَّستيكىاًئيٌ   .192
دىٍير، الحضرمي، أبك عمرك الحمصي  .193  14 معاكية بف صالح بف حي
، أبك سم  .194 ذىاًمي   294 مة المصرممعركؼ بف سكيد اٍلجي
 7 معمر بف راشد األزدم  .195
 196 مىٍغرىاءي العبدم، أبك المخارؽ الككفي  .196
 132 المغيرة بف أبي بردة  .197
 204 المغيرة بف زياد البجمي، أبك ىشاـ أك ىاشـ المكصمي  .198
 80 المغيرة بف عبد الرحمف بف الحارث بف عبد اهلل المخزكمي، أبك ىاشـ المدني  .199
 192 رىةى أبك القاسـ مكلى ابف عباسًمٍقسىـً ٍبًف بىجى   .200
 86 مكحكؿ الشامي أبك عبد اهلل  .201
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 2 المنذر بف مالؾ بف قيطىعىةى العكفي، أبك نضرة العبدم  .202
 292 الميمب بف أبي حبيبة البصرم  .203
 143 مكسى ابف أبي عائشة اليٍمداني، مكالىـ أبك الحسف الككفي  .204
 32 لعباسمكسى بف سالـ، أبك جيضـ البصرم، مكلى آؿ ا  .205
 215 ميمكف بف أبي شبيب الربعي، أبك نصر الككفي  .206
 183 النعماف ابف المنذر الغساني أبك الكزير الدمشقي  .207
 227 ىشاـ بف حساف األزدم أبك عبد اهلل البصرم  .208
ٌباد المدني  .209  243 ىشاـ بف سعد القرشي، أبك عى
 280 ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ األسدم  .210
 34 بشير بف القاسـ بف دينار السممي، أبك معاكية الكاسطي ىيشىٍيـ بف  .211
 112 ىبلؿ بف خباب العبدم  .212
 283 ىبلؿ بف خباب العبدم، مكالىـ أبك العبلء البصرم، نزيؿ المدائف  .213
 297 الكليد بف رباح المدني، الدكسي  .214
 75 الكليد بف مسمـ القرشي مكالىـ، أبك العباس الدمشقي  .215
 235 الغساني، أبك مركاف الكاسطي يحيى بف أبي زكريا  .216
 95 يحيى بف أبي طالب كاسـ أبي طالب جعفر بف عبد اهلل بف الزبرقاف  .217
 43 يحيى بف أيكب الغافقي، أبك العباس المصرم  .218
 281 يحيى بف عبد اهلل بف سالـ بف عبد اهلل بف عمر المدني  .219
 234 يحيى بف يماف العجمي الككفي، أبك زكريا  .220
 37 أبك زكريا أك أبك بكر نزيؿ بغداد  اؽ السٍَّيمىًحيًني  يحيي بف إسح  .221
 228 يحيي بف سميـ الطائفي، أبك محمد المكي  .222
 145 يعمى بف عبيد الطنافسي  .223
 73 يعيش بف طخفة الغفارم  .224
 262 يكسؼ بف مكسى بف راشد القطاف، أبك يعقكب الككفي نزيؿ الرم ثـ بغداد  .225
 41 ك إسرائيؿ الككفييكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي، أب  .226
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 277 القصة البيضاء  .39
 195 الكاًشح.  .40
 275 ؼالكيٍرسي   .41
 384 الكىًسير  .42
 239 ال خبلبة  .43
فَّمىة.  .44  56 الميحى
 235 المخبأة  .45
 276 اٍلًمٍركىفً   .46
 67 المىٍسؾ.  .47
 281 المعتكه  .48
 25 المعيد   .49
 212 الكىٍرس.  .50
 270 يىٍستىًطيبي   .51
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 فيرس البمداف 

 رقـ الصفحة اسـ البمد  ـ
 21 ًإٍشًبيًميىة  .1
 20 أىٍنطىاًكيىة  .2
 51 بىٍطفي نخؿ  .3
 107 جرجرايا  .4
كارزمٌية   .5  17 الخى
 24 دار الحديث األشرفيَّة  .6
 24 دار الحديث الكاممٌية   .7
 52 ذات الٌرقاع  .8
بىذىةي   .9  253 الرَّ

اًلبو   .10 ٍيقىًة غى  408 سيكى
 125 سىيمحيف  .11
 48 شيراز  .12
 215 العىٍرج  .13
 52 عيٍسفىافي   .14
قىبىة أيثىايىة  .15  215 عى
 19 عيف جالكت  .16
 20 غىرناطة  .17
 52 ٌطٌفافغٌ   .18
 25 المدرسة التَّقىًكيَّة  .19
 35 المدرسة الركاحية   .20
كَّاًنيَّةً   .21  26 المدرسة الشامية اٍلجى
 26 المدرسة الصاحبية  .22
 25 المدرسة الٌظاىرية  .23
 25 المدرسة المستنصرٌية ببغداد  .24
 21 ميٍرًسيىةي   .25
سٍّرو   .26  398 كىاًدم ميحى
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 فيرس اَلعالـ 

 رقـ الصفحة اسـ العمـ  ـ
 48 أبك إسحاؽ الشيرازم   .1
 22 أبك الفضائؿ بدر الديف األىٍرمىًني  األىتىابًكيٌ   .2
 48 أبك حامد الغزَّالي  .3
 125 أبك بكر محمد بف أبي المظفر السمعاني ،اإلماـ الحافظ  .4
 19 السمطاف الشييد الممؾ المظٌفر سيؼ الديف قطز بف عبد اهلل المعٌزم  .5
 20 لديف أبك الفتكح بىٍيبرس البيٍنديٍقدارمالسمطاف الممؾ الظاىر ركف ا  .6
سىٍيًني  .7 مَّد اٍلحي  22 الشريؼ عز الٌديف أىبيك اٍلفتيكح مرتضى اٍبف أبي طىالب أىٍحمد بف ميحى
ء الٌديف  .8 ء الٌديف كيقبىاد بف ًغيىاث الٌديف ًكيٍسرك بف عىبلى  22 عىبلى
 19 كىتىٍبغا المغكلي الن كيف  .9

 36 الكماؿ األيٍدفيكم  .10
 22 مجاىد الديف أيبؾ الٌدكيدار  .11
 22 الممؾ الناصر صبلح الديف ابف السمطاف الممؾ العزيز محمد ابف الظاىر غازم  .12
 19 ىكالكك بف تكلي قاف بف الممؾ جنكزخاف  .13
 18 الكزير مؤيد الديف ابف العمقمي  .14
 34 ياسيف بف عبد اهلل، المقرئ  .15

 

 


