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 ةــراسَ ص الدِّ خ  ـمَ مُ 
ػػٍنيى عنــوان البحــث: ػػاـًمى مى ضػػيتاػػعيًؼا حاديػػث،اٍبػػفًاإٍلً مػػفةهتطبيقي ػػدراسػػةه"عبػػدالبػػر 

."الت مييد:وًكتابًخالؿً
ػاـالَمْنَيِج االْسـِتْقراِِي ثُـم االْنِتَقـاِِيَ َوِفْيـوِ ىمىػثعىحٍاالبىذىيىىضًاعتمدتي مى أىٍقػكىاؿاإٍلً :تتىب ٍعػتي

التػػيقػػاـبتاػػعيً ي ا حاديػػثى ًضػػيتاػػعيًؼا حاديػػثًضػػيًكتىابًػػوالت مييػػد،كىانتقيػػتي ا،ابػفعبػػدالبػػر 
مػػفةمػػعاتسػػت ادسػػكاءنكػػافالت اػػعيؼلمحػػديثمػػفجيػػةاإلسػػناد،أكالمػػتف،أككالييمػػامعنػػا،

 .رجيحدمعندالبيافكالت قٍة،كالن ي ةالعممًالماد ضًرٍيضيعى ًصٍالمني الكى
نىػػػػةًمػػػػفٍدراسػػػػتيضػػػػيىػػػػذاالبىٍحػػػثكجعمػػػتي ػػػػد قىميميكىك  سارًيىػػػػاتمػػػػة،كضىصػػػػكؿ،كخىضيأربعػػػةك،ةمى

.ميتىنىك عىة
،كعصره،ككتابوكىعىرىٍاتي ضييامفخالؿضصكلياكمباحثيا،الت عريؼباإلماـابفعبدالبر 

ضػيتاػعيؼا حاديػثمػفخػالؿأقكالػوالتػياػع ؼ مىاـابفعبدالبر  ٍنيى اإٍلً مى الت مييد،كأبرٍزتي
ضيياىذها حاديث.

إلىخاتمًةالبىصٍميثـ خى الن ام ،كىثحٍتي يات.كصًتائ كالت نتيياأىـ 
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Abstract 

          The title of the research is the imam Ibn Abdul al baar in the 

criticism  of conversations an empirical study by writing Altmheed book.  

          In this research, I relied on inductive and selective methods, in 

which the words of imam Ibn Ibdul baar are mentioned in the weakened 

of hadith in his book altmheed, I selected the hadiths which he weakened 

them, whether it is weak for Almatn or Alsnad or both of them, scientific, 

and monetary statement and weighting. 

         My study in this research consists of introduction, four chapters and 

conclusion and a various indexes. 

         And presented through the chapters and discussions and the 

definitions of Imam ibn abdul baar and his era and his book Altmheed 

and highlighted the approach of imam ibn abdul baar in his weakened of 

hadith through his words that he weakens in these hadiths, then reach the 

end of the conclusion and joined the most results.  
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  ْآَيُُىا ِيُُكى ٍَ ُ انَِّري  يَْسفَِع َّللاَّ

ٍَ أُوتُىا اْنِعْهَى َدَزجَ        بثـَوانَِّري


 [44]المجادلة:                                                   
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 اإلىداء
 تأنامموىمفكم إل،كتعبتعيناهخكضناعمينا،مفأجمناجبينوعمىالعرؽجرلإلىمف

إلى ،دليطريؽالعمـإلىمفحصدا شكاؾعفدربيليمي  ،مناحيالحياةـلناليقد 
أبي القمبالكبير اعمي؛ضأنتىنا يكرمؾالعزيزإليؾى ضماأناإتحصادما؛بكـر

كؿ رعتيداؾز عمي .كخط تبويدامماشد مفضكرم،،ضإف  ب اًمؾى  ضيرسالتيتعترؼي
 ؛نيبدعائيام ظشاؤىاقبؿيدييا،إلىالتيتالتيرآنيقمبياقبؿعينييا،كام تنيأحإلى

...لًؾ إتمفعينيياكالت اؤؿإلىالغاليةالتيتنرلا مؿ لتصؿبيإلىالس ماء،
يالن اسياأم التيدائمناماأقكؿليا:ضكؿ ،الحياةشريافك،دةالقمبًلدىتىيالحبيبة،ياسي كا

 .يركمضؤادممياه،ككحدؾزمزـه
 ضكفترايا...كلكجوتقصيرماسترا...الميـ ،ضمٍبعدراااغايتيضياكالدم رااكما

كماكنت كليائؾاللكالدى مسؤكؿ،ؿأعمارىماكأصمحأعماليماضإن ؾأط،كالحيفص م  خيرى
 كأكرـىمجيب.

 ركحي،إلىتمؾالجكىرًةالمايئة،كالد رًةالمصكنة،إلىميجةقمبيكقر ةعينيكأنس
كعالأفيح ظياكالمؤلؤًةالمكنكنة،خطيبتيمزيكنةيعقكبسميماف،الذمأسأؿاجؿ 

 ،كديكدىةنكليكدىةن.عالمةنعابدةنصالحةنبح ظوكيرعاىابرعايتو،كأفيجعميا
 أنتيـيسكنتيكـمن لقد،رياحيفحياتيإخكتيكأخكاتيإلى يحناياأامعي...حتىبتـ 

 الحياة.
 ي.عمكمتي،كذكمالقربةمن لىحسبيكنسبيإلىعمكمتيكأبناءإلىأصميكضصميإ 
  كرإخكانيضيالمسجدالعمرم.بالذ إخكانيا حبابضيمدينتيالغر اء،كأخص 
 بعدا عمي  ىذاالعمـإلىمفكافلوال اؿي  ىمو،ضيحيب  كتكر"أبك،الد كالن صح 

"،رزقؾدبفماىربفمحم ماىرمحم  العمؿكطكؿالعيٍمردالمظمـك ٍسفى  .احي
 الس ائريفعمىخيطى اًحبيفالمنتيجيفنيجو،كالص ،الط البيفلكالمو، الن بيإلىكؿ 

 و.أن اسى
  اين عنييكـالقدكـًإلىكؿ  .عمىامفعم منيعممن
 ا صيؿ...كمي الذيفسط ركابدمائيـالش يداءإلى كاالط ريؽإلىالن صردالمجدكالعز 

كال تحالقريب.
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 كر والت قديرالش  
ٌَ قاؿاتعالى: ٍْ َشَكْستُْى ََلَِشيَدََُّكىْ  َوإِْذ تَأَذَّ كماجاءضيالحديث،[7إبراىيـ:] َزبُُّكْى نَئِ

ٍيرىةى ٍفأىًبيىيرى رىسيكؿي:قىاؿىعى اىتى»:اًقىاؿى الن اسىتىفٍمىيىٍشكيري انطالقنامف،(1)«يىٍشكيري
شرعي كافىذهاآلية، .ال اؿكاإلحسافلذكمأعترؼبال اًؿأفخالقي اأكعرضي اكالزامناعمي 

كعالأفأض،كالس دادتنكآخرنا،الذمىدانيإلىطريؽالر شادشكرناتعالىأك  سألوجؿ 
راطالقكيـطريقي. يجعؿالت كضيؽدكمناحمي ي،كالص 

مكـدبفماىرالمظماىرمحم ككتكرأبشكرنا ستاذمكشيخيكالمشرؼعمىرسالتيالد 
ليؾ،ح ظواتعالى...ضيذهالر سالةي ؾ،ضينصحيشيدأن ؾبذلتقصارلجيدًضاأىمنؾكا 

رشادم،كشحذىم تي،ضجزاؾك كأف،المثكبةكالعطاءاعن يخيرالجزاء،كأجزؿلؾتكجيييكا 
طكؿة،كأفيرزقؾضيالد نياكاآلخرعميذكرؾ،كييضيميزافحسناًتؾ،كأفيرضعقدرؾيككفذلؾ
حيسفالعمؿ.العمرك
ال اامىالجزيؿـبالش كركماكأتقد  يفعاكملجنةالمناقشة: ستاذم 
ح ظواتعالى.....كتكر/ضايمةالد 
ح ظواتعالى. ...كتكر/كضايمةالد 

ثمينةإرشاداتًلقىبيكًلًيمىامناقشةىذهالر سالة،كلماسيبذتنومف ضيكااحه،يككفلياأثره
م أجمؿًإخراًجىذهالر سالةضي ةكأبيىصكرة،ضجزاكمااخيرنا.حي

اةالعريقة،كأيزجيشكرناخاص شكرمليذاالص رحالش امخ،الجامعةاإلسالمي كأخط كما
داري يمي عميدناكأكادً-ًةأصكؿالد يفكمي –يتيلكم  .ةرئيسناكأعااءنـالحديثخاص يف،كقسيفكا 

بدعائيما،كأحيابنباًيما،أيزجيلكماشكرناكاضرناشكرملكالدىرىد ديكأي العزيزيفالم ذيفأىًسيري م 
ماجزلكعمىعنايًتكيماكرعايًتكيما،ضجزاكمااعن  عفكلًده.ايخيرى لدو

 
 
 

                                                           
داكد (1) أبك سننكالترمذم،أخرجو صحيحييماضي داكد،،بسند أبي سنف داكد.  بي 7)كالم ظ /188/

ًحيحهكقاؿالترمذم:"(،1954/ح4/339سنفالترمذم،)(،4811ح صى ًديثه ".ىىذىاحى
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 ُمَقــدَِّمةاْل
ىكإليوالمصير،إتإلوتالط كؿذمالعقابشديدًكبالت كقابؿًالذ نبًغاضرًالحمد

ابإذنواإلىكىاديناكنذيرناكبشيرنارحمةنلمعالميفالمبعكثنبي ناعمىكأسم ـكأصم ي منيرنا،كسراجن
بعد:أم ا

 :كجؿ عز او،ضقاؿكينبكعًيفًىذاالد مصدرًبح ظًاأفتك ؿىنعمةًمفإتماـًإف ض
ٍلنىانىٍحفيًإن ا ن االذ ٍكرىنىز  اًضظيكفىلىويكىاً  ،المرسميفدًسي ةًن سيذلؾح ظىفى[،كتام 9:الحجر]لىحى
كالس الكريـعميوالص وًبي نمياصحابةىعمىنقٍكجؿ عز ايفىمىتىضائٍ أطيريالة مكبان،قياسًالن الـ،

حمؿ،الت ؽ مكىاحىا داء،كماتحم ؽ كىاحىا،ضأد يجنـمنٍييا،كأسمميساننـلًييكأضصحيقكتن،ـعيكأص اىي
،ضكافشأنيييـح ظىاآلثارً،ااأثباتنثقاتنةعمماءنن ليذهالس تعالىايضىعاية،ثـقي الر ؽ ىاحىكٍكرعى

 البىرىاًرم  كقطعىالمى ىاًكًزكىالًق ىاًر،كرككبى عىٍنويكالبحاًرًضياقًتبىاًسمىاشىرىعىالر سيكؿي ييعىر جيكفى ،تى
ىىكنل كىتى أىٍصمىيىا،،ًإلىىرىٍأمو ًبذىًلؾى ت ىثىب تيكا حى نىقىالن كى سين تىويًحٍ ظنا رىسيكا ،كىحى ًضٍعالن كى شىًريعىتىويقىٍكتن قىًبميكا

ًبيىاكىأىٍىمىيىا ؽ  كىانيكاأىحى ًديًثعنياالم ،ضكى بأصحاًباٍلحى ،ويتىعىالىىيىذيب  الح  اظي ركاًنيىاكالقك اميكفى ضيـي
،،بأمًرىىاكشىأنيىا ديكنىيىايينىاًاميكفى ـٍ ٍنيىاضىيي عىًفالد ضىاًععى دىؼى ًإذىاصى ًحٍزبى ًإف  الم ًوأىتى ًحٍزبي أيكلىًئؾى

ٍ ًمحيكفى اٍلمي ـي .(1)[22]المجادلة:الم ًوىي
كثر كتشع ةلما كا حاديثي ، كاياتي الر  ابىشىبٍت ا بعان انٍكاةًالر مفأخطاءًيا رلجيابذةهبى،

جاد  قبمىيـعمى كاف مف لمد ًة ضاع ا رسكًؿ حديًث ضقاىاعنيكدًكالذ عف حياتى، ضيكا يـ
كجانبيكا س ارًحاؿًتًاترٍ الر ، ضيسبيؿًكاتسٍاحةىكا كالبحثًكمعرضتًكاةًالر لقاءًتقرار، عنيـ،يـ،
كابذليكقدو،ق حىفلوكتنقصلًبٍكتغي،منيـدوحىضيوعمىأىيؼىحً،تتىةودقيقكازيفىيـعمىماىكعرٍ
لمح اظًجيدىكؿ  الس ىـ مفيزًيًمٍكتى،ةن عمى مفكالمكاكععيؼًالا المردكًد ٍقبيكؿ المى عف
ءًيا،كمفىؤتءالعمماءًضيخدمتً يسىمكاالغاليكالن ،كقد الحسفًكحيحًالص  اإلسالـشيخيا جال 

 ـيالمغربًحاضظي ـضيإبرازًو ساىىتياخترٍضقد،رحمواتعالىق(463)تالبر عبدًابفياإلما
لو،كةالحديثي انبًكالجأحدًضيمنيجوً ا سانيدىدىضقدنقىيا،يوضكعبًوكعمكيقدمًرسكخيالتييشيدي
مفسقيمًصحيحىزىيا،كمي كمتكنى عمييـ،كالحكـًركاًتياأخطاءًكشؼًب،ةضييام العًحىيا،ككا يا

وضيتاعيًؼا حاديًثفىبي أفأيك جؿذلؾأحببتي :ػبدراستيىذه،كالمكسكمةمفخالؿًمنيجى
مييد".و الت  كتابِ  لِ يث من خاَل حادِ اأْل  عيفِ في تضْ  لبرِّ ا عبدِ  يج اإلمام ابنِ نْ "مَ 

                                                           
(.10(شرؼأصحابالحديث:لمخطيبالبغدادم،)ص:(1
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 .ة الموضوع وأسباب اختيارهأوال: أىمي  
عمـ-1 ا حاديث،إف  كرد اعمىكالت عرؼنقد قىبيكتن الن بكية،الس ن ةلح ظا ساسىكدرجتيا

اعيفالط اعنيفمفكحمايتياعنيا،كالذ ب  .كالكا 

الجمعضيالمتمي زكمنيجوكمتننا،سندناا حاديثنقدضيكمكانتيوعبدالبر ابفاإلماـمنزلة-2
.كالن قدكالبحث

ال-3 الت مييد؛قيمة لكتاب الغزيرالعممي ة العمـ مف ضيو الجم ،إذ كال كائد العمـك شت ى ضي ة
.الشرعي ة

عبدالبر أف -5 مستقمةوكاضيةومعشيرًتوكغزارًةعمًموبالحديثكركاإلماـابفى ايتولـيي رىدبدراسةو
"مني :اجعمنيأنتًقيىذاالعنكافىكىذامم -عمىحسبعممي-ضيجانبتاعيؼا حاديث

 مييد".ضيتاعيؼا حاديثمفخالؿكتابوالت اإلماـابفعبدالبر 

م د"الد كتكركأستاذمشيخي،تشجيعمفكجدتوكماالمكاكع، ىمي ةنظران-6 بفماىربفميحى
م د اتعالىازاده"المظمكـميحى مم ابو،العمؿعمىكالميٍسًمميف،اإلسالـبواكن عككقارنا،عممن
عنيالتيالمحظةتمؾمنذغمارهلخكضدضعني .ضيياشج 

 .ثانيا: أىداف البحث
1- اع  يا التي ا حاديث ضي منيًجو البياف كتابو المعانيمفالمكط أضيمال ت مييدضي

كمعرضةأحكاموعمييا،كمقارنتيابأحكاـغيرهمفالن ق اد،كبيافالر اجحضيذلؾسكاءنكا سانيد،
عندهأكعندغيره.

إبرازمرتبتومفحيثالت شد دأكالت ساىؿأكالت كسطبيفالن ق ادضيأحكاموعمىا حاديث،-2
.نتيابأحكاـغيرهمفالن ق ادكذلؾمفخالؿمقار

،كضيميابناءالتيأطمقياعندالحكـعمىا حاديثالبر حصرمصطمحاتاإلماـبفعبد-3
عمىاستخداموليا.

عمىالر د -4 ؽ ضيكالش انئيفالط اعنيفالعممي با سانيدكااىتم بأن يـبات ياميـالمحد ثيفحى
.المتكفبنقدـاتىتمادكفكنقدىا







 

3 

 

 .ابقةراسات الس  ثالثا: الدِّ 
العممي ة،البحكثمراكزمعالمراسمةخالؿمفالد راسةمكاكععفكالت نقيبالبحثبعد

كأساتذتنامشايخنامفكالت خصصالعمـأىؿكسؤاؿاإلنترنت،شبكةعبر معظـعمىكق ت،
مةذاتالس ابقةالد راسات :الت اليالن حكعمىأذكرأىم يىاراسة،الد بمكاكعالص 

،لمد كتكرمييدالت كتابومفخالؿعندالحاضظابفعبدالبر مني نقدالحديثرسالة دكتوراة: -1
ضيةضيبيافمني اإلماـابفعبدالبر عام يرسالةكىمصط ىحميداتك،رسالةجامعي ة،

حيث الحديثي ة؛ الن كاحي ضييدخأشتى كالمتكاتر،حيحالص اؿ كمراتبو، عيؼكالا كحد ه
،كشرحغريبالحديث،كالن اسخكالمنسكخ،كمختمؼالحديث،ككافكالحسفكبعضأنكاعو،

 ضيالت اعيؼ،ضيمبحثصغيرمستقؿ.حديثوعفمني اإلماـابفعبدالبر 
البر رسالة دكتوراة: -2 عبد ابف الحديثاإلماـ ضي مطركدلمباحث،كجيكده صاحبجكاد

ضي1997،تاريخالن شر:)جامعةبغداد،العباسي (،كىيتتحدثعفجيكدابفعبدالبر 
الر جاؿ كذكر عمىا حاديثكشركحيا، كتعميقو كالت اعيؼ، الحديثمفحيثالت صحيح

بحيث مكجز، بشكؿ مباحثالد راسة لمت اعيؼضيمبحثمف كتطر ؽ يعًطكأحكاليـ، لـ
منيجويحتاج ضيتاعيؼا حاديث،إذأف  كرةالكاضيةضيمني اإلماـابفعبدالبر  الص 
إلىدراسةكاسعةتتنحصرضيمبحثأكمطمب،كماىكمكجكدضيىذهالد راسة،كبعض

 الد راساتالس ابقة.
الحديثي الص رسالة دكتوراة: -3 البر نعة ابفعبد عند الت يٍابىكتىمفخالؿة ،مييدكاتستذكارو

المباحث اقطبعبد اليادمعبد جامعةعبد بكار، محمد محمكد مشرؼالر سالة ،
ـ(،تكم ـضيياعفمكانةابف2007،سنةالن شر)عكةبأسيكطيفكالد يةأصكؿالد كم ا زىر،

ضيالحديث،كعفطريقةسياقتولمحديث،كجمعط رقو،كالحكـعميو،كنقدهلإلسنادعبدالبر 
اعتمد التي الحديثي ة كمصادره عمييـ، كالحكـ كاة لمر  كالت عديؿ الجرح ضي كمنيجو كالمتف،
بإسياب الاعيؼ عف يتكم ـ كلـ الحديثي ة، لم كائد كذكره لألحاديث، تخريجو ضي عمييا

ن ماذكرمنيجوضينقدبعضا حاديث.  كاسترساؿكا 
البر اجستير:رسالة م -4 عبد ابف الحاضظ عند الحديث مصطمح لمباحث،ا ندلسيمسائؿ

العنزمإبراىيـ محم ، اإلماـ اإلسالمي جامعة سعكد بف ةد الن ، شر:تاريخ
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كعفمقد متو1999ىػ،1420) ـ(،كىكيتكم ـعفالمصطمحاتالحديثي ةعندابفعبدالبر 
 ضيالت مييد.

،مييدضىالحديثالحسفمفخالؿكتابالت مني الحاضظابفعبدالبر :رسالة ماجستير -5
سالؼلقيقط القادر،إعداد ا ميرعبد اإلسالمية،جامعة تطر ؽضيو)ق1422)،العمـك ،

ىك الت اعيؼالذم ضي لمنيجو يتطر ٍؽ كلـ ا حاديث، تحسيف ضي البر  عبد ابف لمني 
 مكاكعالد راسة.
عفتكشؼتطبيقي ةنت صيمي ةنمن ردةن،دراسةتكجدتإن و:القكؿيمكفسبؽمم ا

ضيتاعيؼا حاديثمفخالؿكتابوالت مييد" ىككالذم،"مني اإلماـابفعبدالبر 
 .كالميسد دالمكض ؽتعالىكا،دراستيمكاكع

.رابعا: منيج البحث وطبيعة عممي فيو
مني  سكاءنو؛ ياضيمييد،كالقياـبجمعا حاديثالتياع كتابالت لاءاتستقراعتمدتي

تصريحنتعريان أك ا ا، باتنتقاء قمتي ثـ عمىمنيا البر لالستدتؿ عبد ابف اإلماـ ضيمني 
ل ياتاعي و بذكركاكت يت، أكثر أك كؿ مثاؿ الد تحت مطالب مف بحسبراسةمطمب
الي:حكالت عمىالن ستككف،ؿاخطكاتالعمكأم مقتاياتو،

راسة.باتالد كمتطم ،حسبالحاجةعمىإلىضصكؿ،كمباحث،كمطالبتقسيم البحث: -1
.بعدذكراآليةمباشرةكرةكرقـاآليةأذكراسـالس ة: عزو اآليات القرآني   -2
ة: ة واآلثار من مصادرىا األصمي  بوي  تخريج األحاديث الن   -3
كافالحديثضيالص إفٍ-أ كافمفامفبتخريجومنيماأكت يحيحيفأكأحدىما إتإذا ،

الحاجة،ككذلؾأتكس عضيتخري ةعمىقدرن عضيتخريجومفكتبالس تكس أحاديثالد راسةأ
ا .مالـيكفضييمامفا حاديثأيان

ـ ماأخالؼذلؾنادرني ،كرب خرتبعوبذكرالمتابعاتضيالت أيأذكرالحديث،ثـ -ب ا،لسببما،ث
بقكلي:"بو".،قطةاتشتراؾيؿعمىنيحًأي
كافالحديثاعي نا،-ج إتأإذا بحثلوعفشكاىدإفكجد،دكفاتستقصاءضيتخريجيا

أم لما  الٍركرة، إفكافالحديثضيدائرة ضقدأكت يبذلؾ،دكف-كلكضيأدنىدرجاتو–كؿبيقىا
خري كاىدمعالحكـعمىالحديث،كقدأذكرىاضينيايةالت البحثلوعفشكاىد،كقدأذكرالش 

 قبؿالحكـ.
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    م فىكأقدـكضاةن،كتأخالؼإتلمحاجة.خرجالحديثمخري مفأىـضيالت قد أي-د
الي:حكالت لبحث،عمىالن كاةالكاردذكرىـضيارجمةلمر أقكـبالت واة واألعالم:تراجم الر   -4
حابة،-أ ىؿثبتتصحبتوأـت؟كأستعيفضيذلؾبماقالوابفأيترجـلمفاختمؼضيومفالص 

حابة.حجرضياإلصابةضيتمييزالص 
كاةأكت يباإلشارةإلىتكثيقو،كلـأيترجـلولالختصار،-ب مفكافمت ىق اعمىتكثيقومفالر 

ؿؼضييـأضص مىتىخٍالميرجمةالمكجزةلممت  ؽعمىاع يـمفالت قريبتبفحجر،كأماكأكت يبالت 
أسج ضيالجرحأكالت القكؿضييـ،سكاءن ثـ ضيكؿ ؿالن عديؿ، التيأتكصؿإلييا ـ تيجة ث ، راكو

ةالتيضيياأقكاؿالعمماء.يؿعمىالمراجعا صمي حًأي
ردذكرىـضيمتفالبحث)أمماكافمفضكؽالحاشية(غالبانمفغيرأترجـلألعالـالكا-ج

. يفن المص 
الحكم عمى الحديث: -5

كافالحديثضيالص  كافمم إذا لـأذكررتبتوإتإذا تىحيحيف،أكأحدىما، ـضيوم كىا
أذكرحكمو،ثـ سحيفحياإذاكافالحديثخارجالص رحمواتعالى،أم اإلماـابفعبدالبر 

اختمؼالعمماءماةإذاا،خاص رليمفأحكاـالعمماءعميو،كأناقشبعاياأحياننأنقؿماتيس 
كماع ؼلمحديث؛ بي فالر اجحضيذلؾ حو ح  .بيفمصى

مشيكرةعريف باألماكن والبمدان:الت   -6 تكف لـ إذ كجدت متى كالبمداف با ماكف أعرؼ
كمعركضة.

 ركح.كيةكالش غىتبغريبالحديثكالمعاجـالم كذلؾمفكيبيان غريب األلفاظ:  -7
 ةعندالحاجة.ببعضالمصطمحاتالحديثي أعرؼعريفات: الت   -8
ـضيابطيا.تكى ةالتيييمىكًشٍابطا سماءكالكمماتالميأبط:الض  -9

رجمةكرقـالحديثكالت ، حةكالص ،زءكالجي، وكمؤل ،أكت يضييابذكراسـالكتابالحاشية: -10
المي اسـ كأذكر الن ،ؽحق إفكجد، الن نىكسى،بعةكالط ،شركدار لمكتابضية المصادرقائمةشر
 كالمراجعلالختصار.

ةمتنكعة.ؿالبحثب يارسعممي ذي أة: الفيارس العممي   -11
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 .ة البحثخامسا: خط  
؛كىيعمىالن ،كخاتمةوكأربعةضصكؿ،مة،مقد ضييقعالبحث مـةالمقـدِّ  الي:حكالت كضيارسى
أىمي  كالد كتشتمؿعمى: كأىداؼالبحث، اختياًره، كأسباًب البحًث ابقة،كمني راساتالس ة

ةالبحث.البحثكطبيعةعمميضيو،كخط 
 لالفصل األو  

 مييدوكتابِو الت   َاإلماِم ابِن عبِد البرِّ ب تعريفٌ 
كيشتمؿعمىمٍبحثىيف:

 . عريُف باإلمام ابن عبد البرِّ ل: الت  المبحُث األو  
 كيشتمؿعمىمٍطمىبىيف:

 .ل: عصُر االماِم ابن عبد البرِّ المطمب األو  
كيشتمؿعمىثالثًةمقاصدى:

ة.ياسي الحالةيالس ل:المقصد األو  
ة.جتماعي الحالةياتاني:المقصد الث  
ة.الحالةيالعممي الث:المقصد الث  
 .مام ابن عبد البرِّ اني: ترجمُة اإلالمطمب الث  

كيشتمؿعمىسبعًةمقاصد:
 اسميوكنسبيوككنيتيوكلقبيو.ل:المقصد األو  
  كنشأتيوالعمميةكرحالتيو.كأسرتومكلديه،اني: المقصد الث  
وكتالميالث:المقصد الث   ذيه.شيكخي
.ثناءيالعمماءعميوابع: المقصد الر  

مذىبيوال قييكالعىقىًدم.المقصد الخامس:
آثاريهالعممية.ادس: المقصد الس  
  كضاتيو.ابع:المقصد الس  
 مييد.عريُف بكتاِب الت  اني: الت  المبحث الث  

مطالب:أربعةكيشتمؿعمى
عاـهبل:المطمب األو    .ت مييدترتيبكتابالتعريؼه
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تػأليًؼكتابانيالمطمب الث   .الت مييد:سببي
مييًدكثناءيالعمماًءعميو.أىميةيكتاًبالت :الث الثالمطمب 
مييًدككتاًباتستذكار.ال رؽيبيفكتاًبالت :الر ابعالمطمب 

 الفصل الث اِني
 ظِر في أسانيِدىان  في تضعيِف األحاديث من خالل ال منيُج اإلماِم ابِن عبد البرِّ 

عمىثالثًةمباحث: كيشتمؿي
ل  .وراوي لطعن في حديثِ ال : تضعيفُ المبحث األو 

كيشتمؿعمىسبعًةمطالب:
ل: ضيإسناًدهمفىكاعيؼ.المطمب األو  الحديًث؛ ف  تاعيؼي
ضيإسناًدهأكأخطأىضيو.المطمب الث اني: ـى راكيوكىًى الحديًث؛ ف  تاعيؼي
الخطأ.المطمب الث الث: ضيإسنادهمفىكسيءيالح ًظكثيري الحديث؛ ف  تاعيؼي
بو.المطمب الر ابع:  ضيإسنادهمفتييحت     تاعيؼالحديث؛ ف 

ضيإسناًدهمفىكمجيكؿ.المطمب الخامس: الحديث؛ ف  تاعيؼي
ضيإسناًدهالمطمب الس ادس: الحديث؛ ف  مفىكمٍتركؾ.تاعيؼي
ضيإسناًدهمفىكمنسكبإلىالكذًبأكميت يىـهبو.المطمب الس ابع: الحديث؛ ف  تاعيؼي

 في إسناده. ةٍ لعم   حديثال اني: تضعيفُ الث   مبحثال
كيشتمؿعمىثمانيةمطمب:

ضيإسناده.ل:المطمب األو   الحديثتنقطاعو تاعيؼي
الحاني:المطمب الث   ضيإسناده.تاعيؼي ديثإلرساؿو
الحديثلتدليسضيإسناده.الث:المطمب الث   تاعيؼي
الحديثتختالًطراكيوضيإسناده.ابع:المطمب الر   تاعيؼي

ضيإسناده.المطمب الخامس: الحديثتاطرابو تاعيؼي
أكنكارةو(.ادس:المطمب الس   الحديثلمخال ةوضيإسناده)شذكذو تاعيؼي
الحديثتختالؼركاًتوبيفالكصًؿكاترساؿ.ابع:س  المطمب ال تاعيؼي
الحديثتختالًؼركاتوبيفالرضًعكالكقؼ.امن:المطمب الث   تاعيؼي
 إسناده.الِة عمى َضْعِف الد   فاظِ األلمن  بإطالق لفظٍ  حديث: تضعيف الالثالمبحث الث  
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كيشتمؿعمىتسعةمطالب:
ل: الحالمطمب األو  ديثبقكلو:ضيإسناًدهنىظىر.تاعيؼي
.المطمب الث اني: اعيؼه الحديثبقكلو:إسناديهلي فه تاعيؼي
،أكليسبالقكم.المطمب الث الث: الحديثبقكلو:إسناديهاعيؼه تاعيؼي
الحديثبقكلو:إسناديهلي ف.المطمب الر ابع: تاعيؼي

ـياإلسالمطمب الخامس: الحديثبقكلو:مظم ناد.تاعيؼي
تاعيؼالحديثبقكلو:لـيقيـإسنادهضالف.المطمب الس ادس: 
 تاعيؼالحديثبقكلو:لـيسمعمفضالف.المطمب الس ابع: 
ٍعً والمطمب الث امن: تىمىعهعمىاى الحديثبقكلو:ميجى .مفجيةإسنادهتاعيؼي
سىنىدنا.المطمب الت اسع: الحديثبقكلو:تيًصح  تاعيؼي

 الث الث الفصل
 َظر في متوِنيافي تضعيف األحاديث من خالل الن   منيُج االماِم ابِن عبد البرِّ  

كيشتمؿعمىمبحثيف:
 ٍة في متونيا.ل: تضعيُف األحاديث لعم  المبحث األو  

كيشتمؿعمىأربعةمطالب
ل:  تاعيؼالحديثلت ر دراكيوضيمتنو.المطمب األو 
 الحديثإلدراجضيمتنو.تاعيؼالمطمب الث اني:
الحديث فمٍتنىوتييٍشًبوأل اظىالن المطمب الث الث: تاعيؼي .بي 
أكمكاكعه.المطمب الر ابع: مٍتنىومنكره الحديث ف  تاعيؼي
 .الد الة عمى ضْعِفوفاظ لأل ابإطالق لفظ من  الحديث: تضعيف المبحث الث اني

كيشتمؿعمىمطمبيف:
الحديثبقكلو:ل:األو   المطمب ضيالحديث.معمكؿهتاعيؼي عندأىًؿالعمـً

لآلثاًرالثابتة.التاعيؼي:المطمب الث اني حديثبقكلو:مخالؼه
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 الر ابع الفصل
مًعا ومتوِنيا أسانيِدىا في الن َظرِ  خاللِ  من األحاديث تضعيفِ  في البرِّ  عبد ابن االمامِ  منيجُ 

ف:كيشتمؿعمىمبحثي
 والمتن. اإلسنادٍة مشتركة في ل: تضعيف الحديث ِبِعم  المبحث األو  
مطالب:ستةكيشتمؿعمى

الحديثًل:المطمب األو   لقصكًرركاًتوضيإتقافإسنادهكمٍتًنو. تاعيؼي
الحديثتاطرابإسنادهكمٍتًنو.اني: المطمب الث   تاعيؼي
الحديثلقمًبإسنالث:المطمب الث   اًدهكمٍتًنو.تاعيؼي
الحديثلنكارًةإسنادهكمٍتًنوابع:المطمب الر    .تاعيؼي

الحديثلخطأوضيإسناًدهكمٍتًنو.المطمب الخامس:   تاعيؼي
الحديثلبطالًفإسناًدهكمٍتًنوأككٍاًعوادس:المطمب الس   .تاعيؼي
 واألخرى في المتن. سناداإلتين ُمختمفتين إحداىما في اني: تضعيف الحديث ِبِعم  المبحث الث  
كيشتمؿعمىمطمبيف:

ٍتًنول:المطمب األو   الحديثلعدـثبكتومفًجيىًةالن قًؿكميخال ًةمى . تاعيؼي
الحديًثتاطرابإسناده،كاختالؼمتًنو.اني:المطمب الث   تاعيؼي
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 لاَلوَّ  نفصما

ٍِ  بإليبوِ ب تعسيف   كتببِه و انبسِّ  عبدِ  اب

هيد  انتًَّ
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 لاَلوَّ  ًبحثُ ان

 انبسِّ  بإليبو ابٍ عبدانتَّعسيُف ب

كبعصرهباختصار،كذلؾضيمطمبيفعمى أعر ؼضيىذاالمبحثباإلماـابفعبدالبر 
 الن حكالت الي:
.المطمب األو    ل: عصُر اإلماِم ابن عبد البرِّ

ًتًو،شخصي كتككيفتككيًنو،ضيتيساىـكالتيضييا،عاشالتيًتوًكبيئعصًرهابفياإلنسافىإف 
.كحاارًتياتاريًخيامفجزءوتككيفًضيضيساىـىذلؾ،بعدضييالييؤث رىضيو؛تيؤث ريالتي
ضيو،تأث رىالتيكالعكامؿًبيئًتو،معرضةًعفبمعزؿويككفتأحدأم ةًشخصي كمعرضةي

ضكره.فتككيضيكساىمتٍ
ـىأفعمي تكج بىىناكمف لنيدًرؾىتعالى؛ارحموابفعبدالبر اإلماـلعصربدراسةوأيقد 
ضيو،كذلؾضيالمقاصدالت الية:عاشالذمكالعصرببيئًتوتأث ًرهمدل

 ل: الحالُة السِّياسي ة.المقصد األو  
عاصػػمةالخالضػػة(1)ق(،ككانػػتدمشػػؽ99)ضيًتحػػٍتبػػالدا نػػدلسضػػيعيػػدبنػػيأيمي ػػةسػػنة

مريرةو،حت ى اإلسالمي ةآنذاؾ،كضينيايةالقرفالث الثاليجرمعاشٍتبالدا ندلسضيصراعاتو
ىاجػٍتبيػا،ككػافذاحػٍزـسياسػيأنيػى(2)جاءعبدالر حمفالن اصر ضابطإدارةالبالدبعدضتنفو

ضييا،حيػث صراعو ضػيالمنػاًكئيفىكػؿ عمػىيقاػيىكأفكىػدًتيا،مػفينتىًشػمىيافأاسػتطاععمىكؿ 
ـ كقكتىيػاكىحدتىياليايعيدىكأفكالخارج،الد اخؿ بػالعمـكالعممػاءكالمعرضػةكالث قاضػة،ثػ ـ  كىيبتىيػا،كاىػت

ضصارعمىأىثىًره.(3)جاءكلدهالمستىنًصر

                                                           
دلسبمرحمتيفمتميزتيف:مرحمةاإلمارة،منذتأسيسياعمىيدعبدقدمرتالدكلةا مكيةخالؿحكميالألن((1

ـ(لتبدأالمرحمة929ىػ/316ـ(كقداستمرتىذهالمرحمةإلىسنة)756ىػ/138الرحمفالداخؿسنة)
كالتاريخ النبكية السيرة المؤمنيف. بأمير يدعى كصار خمي ة ن سو الناصر الرحمف عبد بإعالف الثانية

 (.346مي:عبدالشاضىمحمدعبدالمطيؼ،)ص:اإلسال
تمقبمف((2 مف أك ؿ كىك ا، لديف الممق ببالن اصر اصاحبا ندلس، بفعبد محم د بف الر حمف عبد

 (.7/233ا مكييفبألقابالخم اء،تسم ىبأميرالمؤمنيف.الكامؿضيالتاريخ:ابفا ثير،)
لديفالم وبفمحم دبفا ًميرعبدالم وبفمحم دبفعبدالر حمفا كسىطبفحمفالن اصرلحكـٍبفعبدالر ا((3

الحكـالر بىايبفىشىاـالرايبفعىبدالر حمفالد اخؿبفميعاكيىةبفىشىاـبفعبدالممؾبفمركافبف
(.1/226ابالصمة:ابفا بارالقااعي،)الحكـأبكالعاصيالمستنصرباأميرا ندلس.التكممةلكت
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ـ جػػاءابنػػوىشػػاـ ػػراعبعػػدذلػػؾ(1)ثػػ الص  ػػًربى أخػػرلعمػػىالحكػػـإلػػىحػػيفسىػػيطرمػػر ةضاي
المىنصكربفأبيعامر
ق(،ض ػيىػذهالمرحمػةتمك ػف499ق_483عمييا،ككػافذلػؾسػنة)(2)

ابفأبيعامرمفالحكػـضسػاسالػبالدكأدارىىػا،كتيعتبػرىػذهال تػرةمػفأضاػؿال تػراتالتػيمػر ت
ة،كاتقتصػادي ةكاتجتماعي ػػة،كمػػفالعممػػاءمػػفاعتىبػػربيػاا نػػدلسمػػفالن احيػػةالس ياسػػي ة،كالعممي ػػ

 ،كخػػاضى ػػيـمػػفجعميػػاامتػػدادنالحكػػـا مػػكيي ف،كمػػنيـابػػفعبػػدالبػػر  دكلتػػوقائمػػةنبػػذاًتيا،كبعاي
ػًنـ كخمسيفغزكةباشػرىىاكم يػابيػده،كغى غزكاتادالن صارل،كانتصرعمييـضيست  المنصكري

منيـ ماجمبمفالماؿ،كقاـبالس يطرةعمىالجبياتالد اخمية،كعمىبالجىال ب؛لكثرةحت ىسيم يى
مفكادىلومكرناكخديعةن،حت ػىانػذاعٍتلػوالػبالدبأكمميػا،كأل ػؼضيػوابػفحي ػاف كؿ 
كتابػانسػم اه(3)

مى ىػػػوابنيػػػوعبػػػدالممػػػؾ ـ خى ػػػ ثرالعامري ػػػة"،كمػػػفثىػػػ "المى
ق(،حيػػػثأدار499ق_499مػػػفسػػػنة)(4)

معاممةن. لييكنةنمنو،كأسيؿى البالدمثؿأبيوإتأن وكافأكثرى
أبنػػاءالمنصػػكرعبػػدالػػر حمف ثػػـجػػاءآخػػري

أيضيػػكؿق(،ككػػاف354ق_499مػػفسػػنة)(5)
ػػمطةعمػػىيديػػو لمغػػزكضكىجػػدثػػكرةنكقعػػتعميػػومػػفًقبىػػؿالن ػػاس،؛الس  ذاتيػػكـو لخالعػػةوضيػػو،ضخػػرجى

                                                           
أخبار((1 المغربضي البياف با. المؤيد كلقبو: الكليد، أبك كنيتو: الناصر الرحمف عبد بف الحكـ ابف كىك

(.2/253ا ندلسكالمغرب:ابفعذارمالمراكشي،)
فأبيعامرمحمدبفالكليدبفيزيدأبكعامرمحمدبفأبيح صعبدابفمحمدبفعبدابفعامرب((2

بفعبدالممؾ،الداخؿإلىا ندلسمعطارؽ؛ككافلوضيضتحياأثرجميؿ؛ككافضيقكموكسيطا.البياف
(.2/256المغربضيأخبارا ندلسكالمغرب:ابفعذارمالمراكشي،)

بفحيافبفكىببفحياف((3 الرحمفبفحيافبفخمؼبفحسيفبفحيافبفمحمد مكلىا ميرعبد
معاكيةبفىشاـبفعبدالممؾبفمركاف،مفأىؿقرطبةكصاحبتاريخيا؛يكنى:أبامركاف.الصمةضي

(.150تاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:
اؿأىؿعبدالممؾبفمحمدبفأبيعامرالممقببالمظ رأميرا ندلسبعدأبيو،بغيةالممتمسضيتاريخرج((4

(.373ا ندلس:أبيجع رالابي،)ص:
عبدالرحمفبفمحمدبفأبيعامرالممقببالناصرا ميربعدأخيوعبدالممؾ،تكضىمقتكتنضيرجبسنة((5

الممتمسضيتاريخرجاؿأىؿ بغية الجباركصمبو. بفعبد بفىشاـ محمد قتمو تسعكتسعيفكثالثمائة،
 (.356بي،)ص:ا ندلس:أبيجع رالا
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عبػد(1)زعيميامحم دبفىشػاـبػفعبػدالجب ػارككاف عمػىإٍثرىػا،كاسػتكلىعمػىالحكػـابػفي كقيتًػؿى
اشديدنا،كلكن ولـيؤد حق يا قرطبةىبوضرحن أىؿي .(2)الجب ار،كضًرحى

ػػابالن سػػبةتبػػفعبػػدال كعائمتًػػولػػـتػػٍذكًرالمصػػادريأم  عػػنيـالش ػػيءالكثيػػر،كالػػذميظيػػربػػر 
 ةأف  يعنيجد هكافمفالميكاليفلألمكيي فدكفالعامريي ف،كخاص  أسرةابفعبدالبر  كاأعمـأف 

ػػػفأٍشػػػيىالمس دهعمػػػىتكليػػػةابنػػػوىشػػػاـ،ضمػػػذانجػػػدىػػػذها سػػػرةقػػػدانشػػػغمتبطمػػػبالعمػػػـتنصػػػرمم 
كتحصيموبعيدةعفا جكاءالس ياسي ة.

ػػـىػػذها حػػداثعصػػ  ٍتال ػػتفضػػيقرطبػػة،كأخػػذابػػفعبػػدالجب ػػاري تًػػؾبأىػػؿكضػػيًخاى
كىػػـ(3)البىٍربىػػر ػػاشػػديدنا،حت ػػىجػػاءسػػميمافبػػفالحى مػػفخػػارجالػػبالد،كقػػدجػػي شلػػوالجيػػكش،(4)ضتكن

مفخيارالن اس،منيـالعمما ،ءي،كالكع اظي،كأئم ػةالمسػاجدًضحدثتمعركةنشديدةنأٍكدىٍتبحياًةكثيرو
ـ عػػادابػػفعبػػدكغيػػري بيػػا،كأصػػبحىػػكالخمي ػػةضييػػامػػععػػدـاسػػتقرارالػػبالد،ثػػ ىـ،كظى ىػػرسػػميمافي

الجب ػػارإلػػىقيرطبػػةمسػػتعيننابالن صػػارل،كطػػردمنيػػاسػػميماف،كحينئػػذتػػكل ىالخمي ػػةىشػػاـا مػػكر
ػػػ،بن سػػو،كلكن ػػولػػـيػػػنجح (5)كدضػػأتىسػػميمافمػػػر ةأخػػرلضسػػيطرعمييػػا،كاد عػػػىعمػػيبػػفحم  أف 

ىشامناتعي دبالخالضةلو،كقاـبقتؿسميماف
(6).

                                                           
ا مكمالممقب((1 الرحمفبفمحمد الجبارابفالناصرلديفاأبيالمطرؼعبد بفعبد بفىشاـ محمد

ىػ،تكثبعمىا مربا ندلس،كخمعالمؤيدباىشاما.تاريخاإلسالـ:الذىبي،400بالميدم،المتكضى:
(8/821.) 

(.تكمـعفكتيتوبالت صيؿ.18ندلس:الحميدم،)ص:انظر:جذكةالمقتبسضيذكركتةا ((2
إلىآخرالمغربكالبحرالمحيطكضيالجنكبإلىبالد((3 ثـ برقة أكليا ضيجباؿالمغرب، قبائؿكثيرة كىـ

بالد كيقاؿلمجمكعبالدىـ التيتنزلو، ينسبكؿمكاعإلىالقبيمة السكداف،كىـأمـكقبائؿتتحصى،
اختمؼضيأصؿنسبيـ،ضأكثرالبربرتزعـأفأصميـمفالعرب،كىكبيتافمنيـككذب.معجـالبربر،كقد
(،كقيؿمككنيفمفا مازيغكالميبييفكا ضارقة،دخمكاا ندلسحديثاعمىعيدالمنصكر1/368البمداف)

(.58بفأبيعامر.انظرابفعبدالبركجيكدهضيالتاريخاتسالميص)
ٍبدالر ٍحمىفا مكٌمالمركانٌي:الممقببالمستعيف.خرجقبؿسميما((4 كىـبفسميمافابفالٌناصرلديفاعى فبفالحى

 مٍيًوخمؽمفجيكشالبربربا ندلس،كحاصرقيٍرطيبىةإلىأفأخذىاكماذكرناسنةثالثو ا ربعمائة،كالتٌؼعى
(.28/99كأربعمائة.تاريخاإلسالـ:الذىبي،)

عميبفحمكدبفميمكفبفأحمدبفعمياإلدريسي...كىكمفنسبالحسفبفعميبفأبيطالب.((5
(.19جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:

(،تكمـضيياعفكتيةسميماف.19انظر:جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:((6
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كثيرالن زاععمىالس مطة،ككم ماكليخمي ةلـيرتاكهكقتمكه،أكخمعػكه،حت ػىنػادلالن ػاس
تشت تيراعيـ،ضفمفبالدا ندلسلعدـكجكدراعوكطالبكابإسقاطالخالضةا مكي ة،كطىٍردا مكيي 

ىدكيػػػالتصػػػغيرةبمغػػػتسػػػتناإلػػػ كعشػػػريفدكيمػػػة،مػػػعسػػػتًةمنػػػاطؽإقميمي ػػػة،حت ػػػىظيػػػرعصػػػري
ممػػػػز ؽبعػػػػدأفكانػػػػتكتمػػػػةنممتحمػػػػةن،كتقاتػػػػؿالن ػػػػاسضييػػػػاعمػػػػى قػػػػتالد كلػػػػةكػػػػؿ  الط كائػػػػؼ،كتمز 

ئاسػػة،كضسػػدٍتأخػػالؽالن ػػاسإتالقميػػؿ،كأخػػذالعممػػاءبػػال را رمػػفالمناصػػب،كتنػػاحركاعمػػىالر 
.(1)ال تفبحثناعفاتستقرار

كغيرهمػفالعممػاءكػابفحػـز (3)الكليػًدالبىػاجي،كابػفحي ػاف،كأبػي(2)كافدكرابفعبدالبر 

الد عكةإلىالت كحد،كنبذال رقة،كالت كجولمد عكةإلىاإلصالح،كلـ شمؿالبالدبعدت ر ًقيا،كا مر
ركحاليقظةمفالغ مةبالمعركؼكالن ييعفالم نكر،كقامكابتشخيصالد اءككصؼالد كاء،كبث 

لطػػردالن صػػارلمػػف(5)بقيػػادةيكسػػؼبػػفتاشػػ يف(4)التػػيكقػػعضييػػاالن ػػاس،كاسػػتدعكاالمػػرابطيف
البالد

 . ق(379كسم يتب تحال تكحسنة)(6)كافذلؾضيمعركةالز تقة
                                                           

(.22تاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع رالابي،)ص:انظر:بغيةالممتمسضي(1) 
بفغالبأبكمحمدأصمومفال رس،كجدها قصىضياإلسالـاسمويزيد((2 عميبفأحمدبفسعيدبفحـز

الكتابكالسنة، مف لألحكاـ مستنبطان الحديثكضقيو، بعمـك عالمان كافحاضظان بفأبيس ياف، ليزيد مكلى
جمةعامالنبعممو،زاىدانضيالدنيابعدالرياسةالتيكانتلوك بيومفقبمومفالكزارةكتدبيرمت ننانضيع مـك

(.308الممالؾ،متكااعانذاضاائؿجمة.جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:
بفأيكببفكارثالتجيبيالباجيالمالكيالحاضظ:مف(3) أىؿقرطبةسكفشرؽسميمافبفخمؼبفسعد

(.197ا ندلسيكنى:أباالكليد.الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:
كتبضيياعميمحمدمحمدالصالبيضقوالتمكيفعنددكلةالمرابطيف،مؤسسةاقرألمنشركالتكزيعكالترجمة،((4

ـ.2006-ىػ1427مصر،الطبعة:ا كلى،–القاىرة
ٍمطىاف،الميٍسًمًميف،ٍيريأىمً((5 ،البىٍربىًرم،الم متكًني،تىاشً ٍيفبفيييٍكسيؼييىٍعقيٍكبىأىبيكالس  مىثـ  ييٍعرىؼيالمي ًبأىًمٍيرأىٍياانكى

ي رىىىامىر اكيش،بىنىىال ًذمكىىيكىالمرىابطيف، ٍمًكًودىارىكىصى اعانبىطىالن..ضىطىمىعى.مي اًدتنشىٍيمانشيجى ًيٍيبان.سيرعى أعالـمى
.(954/رقـ99/959)النبالء:الذىبي،

المسمميفيكسؼبف((6 أمير زه كعز  بفعباد، ال رن كبيفصاحبا ندلسالمعتمد كانتبيف الزتقة: كقعة
الكامؿضي ن س. ثالثمائة منيـ نجا ما ضيقاؿ: ضكافالعدكخمسيفأل ا تاش يفبجيكشالبربرالممثميف،

أستاذمشارؾبالجامعة،جميؿعبدامحمدالمصرم:دكتكرال(.كتبضييا8/307تاريخ:ابفا ثير،)ال
معركةالزتقة،-اإلسالمية:الزتقةمعركةمفمعارؾاإلسالـالحاسمةضيا ندلس،ككتبضيياضالحضمكح

1900دارا دب) دارا-(،ككذلؾمحمكدغريبجكدة الزتقة، لطالئعلمنشركالتكزيعكالتصديرمعركة
(2000.)
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تماعية.المقصد الثاني: الحالُة االج
ات سػػػػػـالمجتمػػػػػعا ندلسػػػػػيقبػػػػػؿال تنػػػػػةالتػػػػػيحم ػػػػػتبقرطبػػػػػةبػػػػػاختالؼا جنػػػػػاسكامتػػػػػزاج

،كعػػػرب(1)الحاػػػارات،كأصػػػكؿمختم ػػػةا ديػػػاف،ضكػػػانكاطكائػػػؼمتعػػػد دةالجنسػػػي ةمػػػفأندلسػػػييف
،كغيػػػػرىـ،كىػػػػذها شػػػػػكاؿانػػػػدمجتمػػػػعالمسػػػػمميفضػػػػيالحيػػػػػاة(3)،كأسػػػػباف(2)كبربػػػػر،كصػػػػقالبة

الت صػػػاىر،كالمنػػػاضعالت جاريػػػة،كالت بػػػادؿالث قػػػاضي:تماعي ػػػة،ضكانػػػتىنػػػاؾركابػػػطتجمعيػػػـمثػػػؿاتج
كتعميـغيرالعربالمغةالعربي ة،ككانتالمغةالعربي ةىيالمغةالقكمي ةكالمسافالس ائد؛ ن يالغة

دنظػػاـالقاػػاءذاأىميػػةلتعػػد ككػػافالقػػرآفكالحػػديث؛لػػذاكجػػبعمػػييـأفيتقنكىػػاقػػراءةككتابػػة،
ػػػاعمػػػىالعػػػػدؿكالمسػػػاكاة،كيتمث ػػػؿالقاػػػاةمػػػفالعممػػػاءالمسػػػػمميف، الػػػن ظـاتجتماعي ػػػةضكػػػافقائمن
ػاالعػاداتكالت قاليػد،ضكػانكامػفأشػد  كالن صارل،كالييكدلم صؿبيػنيـضػيالقاػايااتجتماعي ػة،كأم 

،كال اػائؿالجميمػة،المتك جػةبالر حمػةضيمػابيػنيـ،كقػدكانػتالن اسح اظناعمىا خالؽالحميػدة
طبقاتالمجتمعمنقسمةإلىثالثطبقات:

ة: تتككفمفالمسمميفال اتحيف،كا مراء،كالممكؾ.الط بقة العميا الخاص 
كالت جاركالمكظ  يف.الط بقة الوسطى:

دـ.كالمزارعيفكالعم اؿكاالط بقة الد نيا: لخى
كعنػػدماحػػػدثتال تنػػةأيشػػػًعمتالط ائ يػػػةالجنسػػي ة،كظيػػػرتالمظػػالـ،كاتسػػػتبداد،كالت صػػػارع

 ضػيىػذهال تنػة،إًذالكػؿ  عمىالحكـ،كاتسػتغالؿالس ياسػي،كأصػبحتىػذهالط كائػؼدمػارناككبػاتن
،ضمػاكػافمنػوأرادمنصبنامرمكقنا،ضتقاتمكاكتناحركا،كىذهالمرحمةىيالتيعاشيا ابػفعبػدالبػر 

                                                           
كىـالعائالتالذيفاستقركاضييابعدال تحاإلسالميكانصيرتضيبكتقةاإلسالـكقدعرضكابأىؿالجماعة،((1

كضينسبتيـخالؼشديدعمىأنيـمفالعربأـمفا سبافالمسيح.ابفعبدالبركجيكدهضيالتاريخص
(55.)

،كقيؿ:الصقالبةبالدقيؿ:ىـج((2 يؿحمرا لكافصيبالشعكريتاخمكفبالدالخزرضيأعاليجباؿالرـك
الصقالبة،كىـشبييكبيفبمغاركقسطنطينيةكتنسب بالينكدكليـعاداتتشبييـ.معجـالبمداففإلييـالخـر

(3/416.)
ـضيبادئا مرعمىشبوجزيرةإيبرياكمياعمىكقدأطمؽىذااتس،المرادبم ظإسبانياا ندلساإلسالمية((3

أيدمالمسمميف كانتضي أنيا الجغراضيشيئن،اعتبار مدلكلو ل ظا ندلسيقؿ أخذ ضشيئنثـ تبعنا لمكاعا ا
اعمىحتىصارل ظا ندلسآخرا مرقاصرن،السياسيالذمكانتعميوالدكلةاإلسالميةضيشبوالجزيرة

كتقعضيالركفالجنكبيالشرقيمفشبوجزيرةإيبريا.تعريؼ،كىيآخرمممكةضيأسبانيا،غرناطةالصغيرة
(مكقعاإلسالـ.1/76با ماكفالكاردةضيالبدايةكالنيايةتبفكثير)
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أىمػػو،ىػػػككغيػػػرهمػػػف إتالتجػػك ؿكالتنق ػػػؿمػػػفبمػػػدإلػػىبمػػػدطمبنػػػالمعمػػػـ،كجمعػػو،كأخػػػذهمػػػفكػػػؼ 
.(1)العمماء،بحثناعفا مفكاتستقرار

المقصد الثالث: الحالُة العممية.
ػًتال ػتفكاٍدلى بػدالػر حمفالن اصػر،ككػافذارأمٍتالباليػاعمػىالن ػاسجػاءعم ػيىبعدأفتحى

ـ ضرقتيـ،ككط د دكممتيـ،كل ،كشجاعةومصحكبةوبذكاء،ضجمعشمؿالن اس،ككح  سديدو كقكؿو رشيدو
عالعممػػػاءعمػػػىنشػػػرهكتبن ػػػاىـ،ككػػػاف بػػػالعمـبكاض ػػػةأنكاعػػػو،كشػػػج  ـ  أركػػػافالد كلػػػةكساسػػػيا،كاىػػػت

ق(،مػػفال تػػراتالتػػيازدىػػر453ق_433ذهال تػػرة)يسػػتجمبيـمػػفأقطػػارا رض،ككانػػتىػػ
العكامؿالتيساعدتضيذلؾ: ضيياالعمـكالمعرضةضيبالدا ندلس،كمفأىـ 

أكت:اىتماـا مراءكالممكؾبالعمـكأىمو،كتبن ييـكتقديرىـكاحتراميـ.
بالعمػـالعمماءىكجمبيـ،كطمبيـلإلتيافإلىبالدثانيا:دعكةيالخم اءً ا ندلس،ككذلؾخركجطػال 

منيالتمق يالعمـعفالش يكخخارجالبالدككافىذايعد شرطناعندىـلتحصيؿالعمـ.
ثالثػػا:ضػػتحالمكتبػػات،كالمؤسسػػات،كجمػػعكتػػبالعممػػاءمػػفالػػد اخؿكالخػػارجكنشػػرىا،ككػػذاتربيػػة

يـعميو.سي ةبالعمـ،كدضعأبنائيـكحث كاىتماـا سرا ندل
ػػازادمػػفنسػػبةالت ػػأليؼكالت رجمػػة رابعػػا:اخػػتالطكاحتكػػاؾالث قاضػػاتا خػػرلبالػػد يفاإلسػػالميمم 

كتعم ـالم غاتا خرل.
ػػازمػػفال تنػػةسػػنة) ق(،ضقػػدتراجػػعالعمػػـ،كرحػػؿكثيػػرمػػفالعممػػاءبحثنػػا399ق_499أم 

،سيػً كتعفا مفكىربنامفال تف،حيثلبثتمايقرب نىًحسػاتو مفثالثةكعشريفسػنةعجػاؼو
ضييػػػادمػػػػاءالعممػػػػاء،كتعط مػػػػتالمسػػػػاجد،كىيػػػد متالمػػػػدارسالت عميمي ػػػػة،كًبيعػػػػتكتػػػػبالمستنصػػػػر
بأبخسا ثمافالتيجمعياكنشرىامفالعمماء،ضشيدتتمؾال ترةتراجعناضيالحاارةكجكانبيا؛

كأىؿقرطبة،كالن صارل،كمععػدـاتسػتقرارالس ياسػيإتبسببالحركبا ىمي ةبيفالبربر، أف 
لػػـينػػثفً مػػعمػػفالعمػػـكأل ػػؼمػػفابػػفعبػػدالبػػر  عػػفطمػػبالعمػػـ،كلػػـيىصػػرؼأنظػػارهعنػػو،ضقػػدجى

ع ينيػػؿمنيػػا،مػػعكثػػرةالكتػػبحت ػػىأصػػبحالعممػػاءعيػػاتن ثنػػاءالعممػػاءعميػػوكعمييػػامييػػا،كالجػػؿ 
.(2)رحمواتعالى


                                                           

:ص)((1 (.بصياغةالباحث.22انظر:المني الحديثيعنداإلماـابفحـز
:ص)75اريخص)انظر:ابفعبدالبركجيكدهضيالت((2  (.23(،كالمني الحديثيعنداإلماـابفحـز
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اني: ترجمُة االمام ابن عبد البرِّ المطمب الث  
مقاصػداػمفباختصػار،كحياتػونسػبابػفعبػدالبػر عفالمطمبالحديثىذاضيأتناكؿ
:الت الية

 اسُمو ونسُبو وكنيُتو ولقُبو.ل: المقصد األو  
 اسمو ونسبو: -أوال

اسمىوعمى(1)ات  قتالمصادر عبًدا أف  بفي بفًمحم دبفًبفًيكسؼي عاصـعبدالبر 
الن مىرم
.(3)الكيبي،المىرطيا ندلسي،القي(2)

مفعبدااكافمفابفضىٍرحيكفضسم ىأباإتم بدتن هعمرى
(4).

 كنيتو ولقبو: -ثانيا

كأم القبوضكافيمق ببحاضظ، "أبا عمروكافييٍكنى"أن عمى(5)ترجمكفلوالمات  ؽ
ـيمغرب.ال مة،كقاؿالذ ىبي:"اإلما ٍركمي:(6)اإلسالـشيخيالمغرًب،حاضظيالعال  "يقاؿ،كقاؿالز 
 .(7)المغرب"حاضظلو:

 

                                                           
1))(، أنسابالعرب:ابفحـز الحميدم،)302جميرة المقتبس: القااي(،ترتيبالمدارؾ:1/367(،جذكة

صر(،المخت7/71(،كضياتا عياف:ابفخمكاف،)2/677تبفبشككاؿ،)(،الصمة:8/127عياض،)
ابفكثير،)ضيأخبارالبشر الذىبي،)2/188: الذىبي،)13/358(،سيرأعالـالنبالء: العبر: ،)2

الذىبي،)316/ الياضعي،)3/1128(،تذكرةالح اظ: أبيمحمد الجناف: ابف3/89(،مرآة البداية: ،)
( 12كثير، الص دم،)104/ الكاضيبالكضيات: ابفكثير،)ص:29/99( (،460(،طبقاتالشاضعييف:

( ابفضرحكف، 2الديباجالمذىب: /367( السيكطي، طبقاتالح اظ: كشؼالظنكف:433–432(، ،)
 (.8/240(،ا عالـلمزركمي،)3/314(،شذراتالذىب:ابفالعماد،)1/12حاجيخمي ة،)

ى((2 بفأضصى قىاسطبفًىٍنبو ًديمىةبفأسدبفربيعةبفالن مىرم:النسبةإلىالن مىر،كىكالن مىربفي بفدعًميبفجى
 (.13/179ا نسابلمسمعاني،) نزار.

 (.13/357سيرأعالـالنبالء:)((3
(.2/367الديباجالمذىب:ابفضرحكف،)((4
5))(، أنسابالعرب:ابفحـز الحميدم،)302جميرة المقتبس: القااي(،ترتيبالمدارؾ:1/367(،جذكة

(،المختصر7/71(،كضياتا عياف:ابفخمكاف،)2/677تبفبشككاؿ،)(،الصمة:8/127عياض،)
 .(2/188البشر:ابفكثير،)ضيأخبار

(.13/361(،)13/360(،)13/359(،)13/358(،)13/357سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((6
(.8/240ا عالـلمزركمي،) ((7
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 المقصد الثاني: مولُدهَ وأسرتو ونشأُتو العممي ة ورحالُتو.
 مولده: -أوال

المػػذةق(،كىػػكأحػػدت383ق_397م ػػك ز)بػػفطػػاىرسػػمعت:(1)ق(398عمػػي)أبػػكقػػاؿ
المشػػيكريفا معػػة،يػػكـ"كلػػدتي:يقػػكؿعمػػرأبػػاسػػمعت:يقػػكؿ(2)بػػفعبػػدالبػػر  يخطػػبيكاإلمػػاـالجي

كىػذه،(3)نػكنبر"مػفكالعشػركفالت اسػعاليكـكىككستيف،ثمافوسنةىاآلخًر،ربيعومفبقيفىلخمسو
قػػػ فىػػػذااليػػػكـ،كىػػػذهالس ػػػاعةمباركػػػةييسػػػتجابضييػػػاالػػػد عاء،كلػػػذانجػػػدكالػػػدابػػػفعبػػػدالبػػػر  ددك 

بيػػذاالت ػػاريخالمكتػػكببخػػط  ـ اعتنػػىابػػفعبػػدالبػػر  ػػابيػػذهالس ػػاعة،كمػػفثػػ ن ػػاكتباركن الم حظػػاتتيىم 
ػػدبػػفاعبػػدأبيػػوبخػػط الش ػػيخ"أرانيػػو:أبيػػو،قػػاؿابػػفم ػػك ز (4)ا"رحمػػومحم  ،كمػػعذلػػؾإتأف 

ميػػدم)تبعػػضالمصػػادرقػػدخال ػػتتػػاريخم كىػػكمػػفتالميػػذابػػفعبػػد(5)ق(388كلػػدهقػػاؿالحى
:"مكلده ػب ي)ت(6)مائة"كثالثكستيفاثنتيفسنةرجبضيالبر  ،كتبعوعمىذلؾأبكجع ػرالا 

ػػفذكػػرعنػػواختالضػػاضػػيمكلػػدهاإلمػػاـالػػذ ىبي)ت(8)ضػػيالبغيػػة(7)(هــ 955  ق(ضقػػاؿ:738،كمم 

ا كلػػػى،جمػػػادلضػػػي:اآلخػػػر،كقيػػػؿربيػػػعشػػػيرضػػػيمائػػػةالثكثػػػكسػػػتيفثمػػػافسػػػنةضػػػي"مكلػػػده
كاياتضاختم ت .(9)عنو"الش يرضيالر 
حلػػيأن ػػوكلػػدرحمػػوايػػكـقمــت:  ربيػػعمػػفبقػػيفىلخمػػسويخطػػبيكاإلمػػاـالجمعػػة،يتػػرج 
أبيػو،اآلخر؛ ن ومنقكؿعنومباشرة،كمكتكببخط ربيعضيكستيفكثالثمائةثمافسنةاآلخر،

                                                           

ب ((1  الميمؿالحسيفبفمحمد كلوكتاب"تقييد بالرجاؿ، إماـمحدثحاضظعالـ فأحمدالغسانيأبكعمي،
 (.265كتمييزالمشكؿ".بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس)ص:

طاىربفم كزأبكالحسف،ضقيومحدثأديبحاضظمفأىؿبيتجاللة.صحبالحاضظأباعمربفعبد((2
لماتكضىأبكعمربفعبدالبر،كافىكالذمصمىعميو.بغيةالممتمسضيتاريخالبر،كركلعنوضأكثر،ك
(.327رجاؿأىؿا ندلس)ص:

(.642الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:((3
المصدرالسابؽ. ((4
بداا زدمالحميدم:اإلماـالقدكةا ثرم،المتقفالحاضظ،شيخالمحدثيف:محمدبفأبينصرضتكحبفع((5

مفأىؿجزيرةميكرقة،كأصموبفقرطبةمفربضالرصاضةمنيا؛يكنى:أباعبدا.الصمةضيتاريخأئمة
(.530ا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:

) جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،  ((6
(37أحمدبفيحيىبفأحمدبفعميرة،أبكجع رالابي.)ص: ((7
 (.490)ص::أبيجع رالابي،بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس((8
 (.18/154سيرأعالـالنبالء:الذىبي،) ((9
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،حيػثاكت ػىبػذكره(1)ككذلؾاعتماداإلماـالمحق ؽالذ ىبيلػوضػيكتابػوالت ػذكرة،كتػاريخاإلسػالـ
.كاتعالىأعمىكأعمـ.(2)اآلخر"ربيعضيكثالثمائةكستيفثمافسنةدكفغيره،ضقاؿ:"كلد

أسرتو ونشأُتو العممي ة ورحالتو: -ثانيا
اشتييربالعمـكالعمؿكالز ىػد،ضكػافنشأىرحمواكترعر محم ػدبػفًاًعبػديأبـوه:  عىضيبيتو

،عبدبفً كقػدكالػذ كاء،العمػـًضػيكالت قػد ـالذ ائعػة،كالبالغػةالبػارًع،ا دبًأىؿمحم د،مفأبكالبر 
ف  :كمم اأنشدرسائمو،الن اسيدك 

مىيؾىكىاٍحًبٍس...تىأىمالتيٍكًثرىف تى طىٍرًضؾٍعىنىافىعى
ب مػػػا ٍمتىػػػػوضىمىري ٍيدىافًضيضىرىمىاؾى...أىٍرسى ٍتً ػػػؾٍمى .(3)حى

كطيػدةومػعأىػؿا أبيػوالز اىػدالعابػد،ضكانػتلػوعالقػاتو لعمػـ،نشأضيضترةوعممي ةوتحتظؿ 
وضػيالعمػـ،قػاؿأبػكحي ػاف:"مػفا عػكىذامم اثب ػتقػدىـابنًػ مػفالعمػـً راسػي ةه،كبحػاره ًىاػابه الـً

، قكلييـمىسمكعه،كًبر ىـمىشركعه،كأثريىـمتبكعه،مثؿ:عبديابفمحم دبفعبػدالبػر  زاخرةه،كأعالـه
" ،مػػنيـ(4)كالػػدأبػػيعمػػربػػفعبػػدالبػػر  كبػػارو (5)أحمػػدبػػفديحػػيـ:،كلقػػدأخػػذكالػػدهالعمػػـعػػفشػػيكخو

(7)ق(،كأحمػػػػػدبػػػػػفمطػػػػػر ؼ453ق_983)(6)بػػػػػفسػػػػػعيدبػػػػػفحػػػػػـزق(،كأحمػػػػػد447ق_987)
ػا،كمكانػةمثمػى،ق(،كذلؾمم اجعؿلوش459) مػفالس ػماعقػاؿالػذ ىبي:كضاتػوأنناكشأكناعظيمن

دنا،عابدناضقييناضكافاإلماـ...أبيو .(8)سنة"خمسيفعاشمتيج 

                                                           
(.31/137انظر:تاريخاإلسالـ:الذىبي،)((1
(.3/217انظر:تذكرةالح اظ:الذىبي،)((2
(.354الابي،)ص:بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع ر((3
(.2/48أعماؿا عالـ:لسافالديفبفالخطيب،)((4
أحمدبفدحيـبفخميؿ،أبكعمرركلكتابالسنة بيعبداالزبيربفأحمدبفسميمافالزبيرم.جذكة((5

(.122المقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:
،بفغالبأبكعم((6 رالكزير،كالدال قيوأبيمحمد،كافكزيرانضيالدكلةالعامرية،أحمدبفسعيد،بفحـز

 (.126)ص:المصدرن سو.كمفأىؿالعمـكا دبكالخير،ككافلوضيالبالغةيدقكية.
أحمدبفمطرؼبفعبدالرحمف،عالـمحدث،كافرجالنصالحان،ضااالنمعظمانعندكتةا مربا ندلس،((7

ضيمف المقتبسضيذكركتةيشاكركنو جذكة ككافصاحبالصالة. ضيذلؾ، يصمحلألمكركيرجعكفإليو
 (.147ا ندلس:الحميدم،)ص:

(.13/358سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((8
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ضيكتابأبي"ككافأحياننايحد ثمفكتابأبيوضيقكؿ:"كجقمت:  .(1)دتي
، ض يكالدهكىػكصػغيرالسػف  :ذكػركتكي اآلخػرربيػعشػيرضػيتػكض يكالػده"أف ابػفعبػدالبػر 
.(2)تعالى"ارحموكثالثمائةثالثيفسنةكمكلدهكثالثمائة،ثمانيفسنة
بفعاصـالن مرم)تجد هككاف زيف،ق(مفالز ىاد483:محم دبفعبدالبر  العب ادالميبػرى

المعمماءكال قياءمف ابالز اىدالعالـيحيىككافمالزمن ض يمجاىػد،ٍبفأىٍصحى بسػبعةابنػوقبػؿكتيػكي
.(3)سنةثمانيفابفكىكأشير،

يعشػػرسػػنة،تكلػػتكالدتيػػوتربيتػػو،ضأنشػػأتونشػػأةنصػػالحةن،تػػكبعػػدكضػػاةأبيػػو،كىػػكابػػفاثن
ضيسعًةضحد دٍتلوالمسىارالذ كبيره ميسيرعميو،كاتت جاهالذميت جوضيو،كىذامم اكافلوأثره

ؿضػػػيقيرطبػػػػةى،ككانػػػػت ػػػوبىكصػػػػمتولطمػػػػبالعمػػػـ،ضتجػػػػك  عممػػػًو،كاط العػػػػو،كتكسػػػيعمداركػػػػو،كتكج 
مػف عاصمةىالخالضًةضيا ندلس،ضأخذالعمـعفكبارعممائيا،ضمزميـكنىيىؿمفأدبيـ،كاقتػبسى

كالش  كال قوىكا صكؿى ناعمػر"كأبػك:عميالغس انيأبكقاؿعر،عمًميـالحديثى ػوشػيخي مػفارحمى
ثًمػػريفى الممػػؾًعبػػدًبػػفىأحمػػدىعمػػرأبػػككلػػزـىكت ق ػػوطمػػبىبيػػاقرطبػػةى،أىػػؿمػػفربيعػػةضػػيقاسػػطىالمي

نػة،يديػو،كأخػذىعنػوالبػيف،ككتػبهـ (493مولـه   اإلٍشػبيميال قيوىاشـى بػفالكليػدىأبػاكلػًزـىمدك 
ًاػػي ضيػػوكىاٍضػػتىف العمػػـ،طمىػػبضػػيعمػػرأبػػككدىأىبىالحػػديث،عمػػـمػػفكثيػػرناكأخػػذعنػػوالحػػاضظ،ال ىرى

.(4)ا ندلس"رجاؿمفتقد مومفبياضاؽىبراعةنكبرىع
رحالتًػػوكانػػٍتبسػػبب ضػػيبػػالدا نػػدلسشػػرقناكغربنػػا،كأغمػػبي ـ أخػػذيطػػكؼي ا جػػكاءكمػػفثػػ

ن  كف قاائي ةضيبعضالمػدفا ندلسػي ة،قػاؿابػف(5)الس ياسي ةكماذكرالمص  ،كقدتكل ىمناصبى
م كاف:"ضػارؽ ـ مػد ةن،ا نػدلسغػربًضػيكجػاؿىقرطبػةى،خى ؿثػ دانيػةنكسػكفا نػدلس،شػرؽإلػىتحػك 

                                                           
(.19/172(،ك)8/245(،ك)4/229انظر:التمييد:ابفعبدالبر،)((1
 (.7/71كضياتا عياف:ابفخمكاف،)((2
(.1/298التكممةلكتابالصمة:ابفا بارالقااعي،)((3
(.641الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:((4
كالنشر((5 جاسـ_دارالكضاءلمطباعة لمدكتكرليثسعكد ضيالتاريخ: البرا ندلسيكجيكده ابفعبد انظر:

كالتكزيع.
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أي ػاـضػي،(2)نتريفكشػ،(1)أشػبكنةقاػاءىكتػكل مختم ػة،أكقػاتضػيكشػاطبة،كبمنسػي ةىبالًدىػا،مف
.(3)ا ضطىس"بفالمظ  رممًكيا
 بػالًدا نػدلس،مػعأن ػوكػافكثيػرى لػـيسػاضٍرخػارجى ابػفعبػدالبػر  الت ػراجـأف  أىؿي كمم اذكرى

ميػدم:"كػافكثيػر أكػابرًمػفسػًمعىلكن ػوا نػدلس،مػفيخػريجٍلػـأن ػوعمػىالش ػيكخالش يكخ،قاؿالحى
.(4)إلييا"القادميفالغرباءًكمفكغيًرىا،بقرطبةىالحديثأىؿ

ضىذ  جميؿو مفعمماءالمسػمميف،ضقػدجمػعبػيفكىكذاضقدآتٍتىذها يسرةأكمىيىابتخري عالـو
اضػػيمؤل  اتػوالث مينػػ العمػـكا دبكالعمػػؿ،كقػدظيىػػرذلػؾجمي ػػاضػػيكتبًػوالن ً يسػػة،ككااػحن ة،كلعػػؿ 

آثارىهتينًبيؾعفأخباًره.
 : شيوُخو وتالميُذه.المقصد الثالث

ابفي حتػىكثػركا،خياكعممائيػامشػايًكبػارىـىكلزًا،كعرانبالدا ندلسطكتنعبدالبر طاؼى
الػػذيفحمػػؿعػػنيـتيبمغػػكفسػػبعيفشػػيكخوًكجميػػعي"ىبي:قػػاؿالػػذ ،ابعيفشػػيخنضبمػػغعػػددىـالس ػػ

ػػ ػػدىةالمتعػػد ةكال كري ػػوا دبي ػػشػػيكخوزادمػػفبنػػاءشخصػػيتًةكثػػرأف ،كتشػػؾ (5)"ان سن واجعمىػػة،كمم 
و:امفشيكخًبعانأذكريالمغرب،كضيىذاالمقاـًبالدًحاضظىكمنحولقبى،واعمىأقرانًقنمت ك 

ـي (1 اًل شىٍيخيا ىٍندىليس،عى اًلًكي ة،كى ،أبكالمى بدًبفيأىٍحمىديعيمىرى ،بفًالمىًمؾًعى ،ىىاًشـو المىٍكًكم اٍبفياإًلٍشًبٍيًمي 
ػػامعظ ىػػػ(كػػافضقيينػػ324) إليػػوكلبقرطبػػة،كانتيػػتٍال تٍػػمػػفإليػػوًا،عمػػىجميػػعًمنامقػػد ا،كم تينػػمن

                                                           
ليالشبكنة،كىيمتصمةبشنتريفقريبةمفالبحرالمحيطيكجدعمىأشبكنة:ىيمدينةبا ندلسأياايقاؿ((1

(.1/195ساحمياالعنبرال ائؽ.معجـالبمداف)
:كممتافمركبةمفشنتكممةكريفكممة...مدينةمتصمةا عماؿبأعماؿباجةضيغربيا ندلس((2 شىٍنتىًريفي

يالبحرالمحيط،كىيحصينة،بينياكبيفقرطبةخمسةثـغربيقرطبةكعمىنيرتاجوقريبمفانصبابوض
(.3/367عشريكما،كبينياكبيفباجةأربعةأياـ.معجـالبمداف)

(.7/67كضياتا عياف:ابفخمكاف،)((3
 (.367جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص: ((4
(.10/202تاريخاإلسالـ:الذىبي،)((5

ضيالحاشية،أنوجمعأكثر227دكتكرليثجاسـضيرسالتوابفعبدالبركجيكدهضيالتاريخ:صكقدذكرال
مفمائةكسبعةمفالشيكخمفكتبالتراجـكالطبقات.
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ػػالر  ػػداىفي،تييػػوًانػػةضػػيدينًػػالمتى،كػػافمػػفأىػػؿً(1)ذلػػؾ"ةضػػيكقتػػوياسى معػػويػػؿيمًمطاف،كتيىالس 
 .(2)"إذااايقووضيالحؽ دقىصًادةو،كتيدعيكىبيى

ػػػٍتًقفياإلمػػػاـ، (2 ،أىبيػػػكالػػػكىًرعي،المي ػػػافى ٍثمى ػػػٍكلىىعي ػػػًكم اًًلػػػًدٍيفًالن اًصػػػرًمى ثق(،محػػػد 350،ت)ا يمى
أصػػػبغ،قػػػاؿعنػػػوأبػػػكعمػػػر:بػػػفًى"لمقاسػػػـًبىػػػ"المجتىكتػػػابى،ركلعنػػػوأبػػػكعمػػػرىأديػػػبهضااػػػؿه
عنػده،كنشػأميفىاصػرالمقػد حمفالن مػكالىعبػدالػر تح،كػافأبػكهمػفكبػارًأبػيال ىػبػابفً"يعػرؼ

ـ كبرعىبا دبىمىأبكعثماف،ضطى بيـ،ككٍىػلىػبػفأصػبغ،كابػفأبػيديا؛قرطبػةىشػيكخىتزـىضيػو،ثػ
يفكالكرعكال اؿبط،ككافمفأىؿالد قييدكالا يـ،ككتببأحسفالت حىة،كأحمدبفديبفمسر 

 .(3)يحان"بانضصًمعرً
ثانمكثػػػرانىػػػػ(،محػػػد 393ىػػػػ_325باغ)سػػػيؿالمعػػػركؼبالػػػد القاسػػػـبػػػفًبػػػفيؼىمىػػػأبػػػيالقاسػػػـخى (3

عندهضقاؿ:"أماخمؼبفالقاسػـ،كافأبكعمرتيقد (4)حاضظان ـعميومفشيكخوأحدان،كذيًكرى
بالمشرؽعفنحكثالثمائةرجؿ،ككافمفنا،كتبىلشيكخًلنا،كشيخهبفسيؿالحاضظضشيخه

 اسػػير،كلػػـيكػػفلػػػوكاريخ،كالت ـلػػذلؾ،كلمت ػػييػػػاسبرجػػاؿالحػػديث،كأكتػػبيـلػػو،كأجمعيأعمػػـالن ػػ
أحاديػثضيػو،كلػو)مسػنديثا ندلسضيكقتو"،ىذاقػكؿابػفعبػدالبػر أم،كىكمحد بالر بصره

 .(5)ريح(ةشيحابة(،ك)أقايىىالتيلمص نىة(،ك)الكيشعبأحاديثًمالؾ(،ك)مسندي
4) ، ػػػد ثي ٍبػػػديالث قىػػػةي،الميحى ٍكفىبػػػفًسيػػػٍ يىافىبػػػفيالػػػكىاًرثًعى ٍبػػػري ،أىبيػػػكجي ،القىاًسػػػـًالقيٍرطيبًػػػي  الميمىق ػػػبيالقيٍرطيبًػػػي 

ًبٍيبً  .ىػ(395ىػ_317)ًبالحى
رانضااػػالنضيمػػانكايػػة،ككػػافخي ػػاتكاآلثػػاركالر اءىرالًقػػأىػػؿًمػػفٍرلء:"كػػافىركالمقيػػٍمػػقػػاؿأبػػكعى
 .(6)ابطان"اى
 .(7)ق(395ىػ_310ني)يىالجيأسدوحمفبفًعبدالر دبفًمحم ابفًدعبديأبيمحم  (5

                                                           
(.132جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:(1(

(.28الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:((2
.(314(،)ص:313الممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع رالابي،)ص:بغية(3(

(.211(،ك)ص:210(،ك)ص:209جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:((4
(17/113سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(5(
(.364الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:(6(

(.242)ص:سوالمصدرن ((7
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ػرنامحػر اضػيالمغػة،ضقيينػـ،رأسنػةالعًمػىبي:"كافمفأكعيىػقاؿعنوالذ  ابالحػديث،كبيػرىا،عالمن
 .(1)"عنوأبكعمربفعبدالبر رى،أكثىرًدٍالقى
ٍبػػديالميطىػػر ؼًأىبيػػك (6 ػػدًبػػفيالػػر ٍحمىفًعى م  ،ضيطىػػٍيسبػػفأىٍصػػبىغىبػػفًضيطىػػٍيسبػػفًًعيسىػػىبػػفًميحى القيٍرطيبًػػي 

ػػاًلًكي  ايف،حاضظنػػندًكالمٍسػػالعممػػاءًثيف،ككبػػارًحػػد ذةالميابًػػيىىػػػ(،كػػافمػػفجى402ىػػػ_348)المى
تقانًاإلىضيمًو،منسكبنمًكعمىلمحديثً اآلثػارًـضيمعرضةًالعمكـ،كتقد ضيسائرًو،كلومشاركةنوكا 
ػػدىالمسػػنىكالحكايػػاتً،يكرةًالمٍشػػكا حاديػػثًنفًبتقييػػدالس ػػكاممػػةوكعنايػػةو،كا خبػػارًرًيىكالس ػػ عىة،جمى

كايػةكالح ػظًعةالر ا نػدلسمػعسىػهبعصرًأحدهمفأىؿًويمالـيجمعٍمفالكتبضيأنكاعالعمـً
 .(2)"هوضيمسجدًمفح ظًيالحديثىمًمٍككافيي،رايةكالد 

ـي (7 ا اًضظي،اإًلمى ًلٍيًد،أىبيكالث قىةي،البىاًرعيالحى ٍبدًالكى م دًبفًاًعى ،نىٍصروبفًييٍكسيؼىبفًميحى يعرؼالقيٍرطيًبي 
ًاػػيبػػابفً ػػ،كقػػدجى(4)الحػػديثكثيػػرانمػػفعمػػـًوأخػػذى،كعٍنػػ(3)ىػػػ(403ىػػػ_351،)ال ىرى ػػعىمى اعممن
مػػفكالغايػػةىيايػػةىضيػػوالن ا نػػدلس،كبمػػغىعممػػاءًوضػػيتػػاريخًابىػػؼكتىاضػػيضنػػكفالعمػػـضصػػن كثيػػرن
ااعالمنيين:"كافضقًعبدالبر ا،قاؿابفياحسننؼكتابنؼكالمختمًتمًعضيالمؤٍكاإلتقاف،كجمىظالح 
يػرم.ظًبيكنىاف،ككػافصػاحًاليػؼحسىػكىكلػوتى،الرجػاؿً،كعمػـًالحػديثًضيًالعمـًضنكفًميعًضيج

وأنػا،كػافبينػيكبينػوضػيالسػف درٍكػيكخمػالػـأييكخو،كأدرؾمػفالش ػشيػأخذتمعو،عػفأكثػرً
ػػػا،ككػػػافحسػػػفىاكحػػػديثنوقػػػديمنتيبٍسػػػنة،صػػػحًعشػػػرةىنحػػػكمػػػفخمػػػسى سػػػفىحبةكالمعاشػػػرة،حالص 

وع ػااجنازتيػ،كحاػرتيمقتػكتناـوأي ػهثالثػةىكبقػيضػيدارً،نػةًضػيسػنةال تٍبػريرٍوالبىقتمتيػ،قاءالم 
 .(5)عنو"

،أبػػػكقيػػػو،يخ،ال ىالش ػػػ (8 ػػػٍيفيعمػػػي  سى ٍبػػػدًبػػػفيالحي ػػػٍيفًبػػػفًاًعى سى ،بػػػفًالحي ػػػاًني ا ىٍندىليًسػػػي يىٍعقيػػػٍكبى البىج 
، اًلًكي  ٍكتنٌي:"كافقدى(6)ىػ(421ػ_ى326)المى ،ماعمػفأىػؿالعمػـالس ػمػب،كثيػرىيـالط ،قاؿالخى

                                                           
.(12/528سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(1(
 (298الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص: (2(
(.246الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:(3(
.(7/66كضياتا عياف:ابفخمكاف،)(4(
 .(247الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:(5(
(.17/377سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(6(
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ػػأى ػػسى كعم  اإلسػػػنادىبي:"انتيػػىإليػػػوعمػػكيكاٍحتػػػي إليػػو"،ثػػـقػػػاؿالػػذ ،المائػػةكقػػاربى،رطػػػكيالنف 
 .(1)با ندلس"

،اإلمىاـ (9 د ثي اًة،قىاًايالز اىديالمحى ٍبدًبفيييٍكنيسيأبكالكًليد،ا ىعيىافًبىًقي ةيالقياى م دًبفًاًعى بفًميحى
م دًبفًميًغٍيثً دانضااػالنىػػ(،ككػافزاًىػ429ىػ_338)الص   ارالمعركؼًبابفا،عبدبفميحى

ػ،صػكؼضػػيالت حقيػؽًميػؿإلػىالت يى إلػىاعػػز نقطعػيفىوكتػػابالميبًػتيكمػفكي، اتن كلػوضػػيمص 
 .(2)"قريببيبكالت سٍككتابالت ،ديفج ككتابالمتي ،كجؿ 

ق ؽ، (10 ،أىبيكاإلماـالمحى ٍبدًبفيأىٍحمىديعيمىرى م دًبفًاًعى ًمي بفًميحى ،شىًريعىةى،بفًعى عيًرؼىاإًلٍشًبٍيًمي 
،ًباٍبفً ـياجًعمرالبىأبك:"كافىابفعبدالبر ىػ(،قاؿ429ىػ_340كلدسنة)البىاًجي  يإما

كتبغيرىامفككربقرطبةىكاليدلكال اؿ،كلـأرى،أمىكالر الحديثىعصرهكضقيوزمانو،جمعى
ذاكربالحديثكيي،وذاكربال قًو،كافيييفكضركعًبأصكؿالد موًقاسبوضيعمٍا ندلسرجالنيي

بفقتيبةح ظانحسنان،قرأأبكعمردح ظغريبيالحديث بيعبيد،ك بيمحم كيى،جاؿكالر 
كتابالمنتقى كالمترككيفكالا ى،عميو حني ة،ع اء تبفككم ،ككتاباآلحاد،ككتابأبي يا

 .(3)"الجاركد
 وأم ا تالمذتو:

ـي، (9 ا ،أىبيكاإًلمى م دوالبىٍحري ًمي ميحى ٍزـًبفًسىًعٍيدًبفًأىٍحمىدىبفيعى اًلحًبفًغىاًلبًبفًحى ال ىارًسي،صى
القيٍرطيًبي  بعمكـعالمناحاضظناكافال يرس،مفق(،أصميو353ق_تكضيبعد483،)ا ىٍندىليًسي 

زاىدانبعمًموعامالنجم ة،عمكـضيمت ىن نناالكتابكالس نة،مفلألحكاـميستنبطناكضقيو،الحديث
ئاسةبعدالد نياضي مىعالمماليؾ،كتدبيرالكزارةضيقبمومفك بيولوكانتالتيالر  مفكجى

ضقوضيجم ا،كأل ؼسماعناكسمعكثيرنا،شيئناكالمسنداتكالمصن  ات،الحديثعمـضيالكتب
ا حكاـ"، صكؿً"اإلحكاـكتابكلو الًخصاؿ"،ضىيـإلى"اإليصاؿسم اهكبيرناكتابناالحديث
ؿ"،كالن كا ىكاءالًممؿضيك"ال ٍصؿ .(4)ال قو"أبكابعمىكمسائؿك"اإلجماعحى

                                                           
 (.17/377سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(1(
.(512بغيةالممتمس:أبيجع رالابي،)ص: (2(

 (.186(،)ص:185(،)ص:184،)ص:المصدرن سو ((3
(.416(،)ص:415)ص:المرجعالسابؽ،((4
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ـي، (9 ا م دًبفيأىٍحمىديالش يخ،اإًلمى ،ا مىكم،ًرٍزؽوبفًميحى ٍع ىر،)تأبىا:ييٍكنىالقيٍرطيًبي  ىػ(،377جى
صدرنابال تكل،عارضنابالن كازؿ،بصيرنالممسائؿ،ذاكرناضيو،مقد مالمر أم،حاضظناضقيينا،كاف
كن ععنده،كالت  قوكالميدىارسة،المنىاظرة،ضيعميوبقرطبةال ًقوطمبةمدارككافييستىٍ تىي،يمفض

 .(1)كاستقامة"ىدلنعمىع ي ناحميمنا،متكااعناككافعنو،أخذىمفكؿبوا

ـي،4 ا ،(اإًلمى د ثي ميًنيبوبفًعيمىرىبفًًدٍليىاثًبفًسًأىنىبفًعيمىرىبفيأىٍحمىديالعىب اسًأىبيكالث قىةي،الميحى
، )تالعيٍذًرم  ،ق(،387ا ىٍندىليًسي  الد تىًئي  ن ؼى ًكتىاب"دتىًئؿالن بيك ة"كىصى المسىالؾ"،كى
اًلؾ ـي،3.(2)"كىالممى اًضظي،(اإلما ،شىٍيخيالحى د ًثٍيفى م ديالميحى ٍبدًبفضيتيٍكحنىٍصروأىًبيبفيميحى بفًاًعى

،بفًضيتيٍكحً ٍيًدا ىٍزًدم  مى ،حي ٍيًدم  مى ،ييٍكنىبأًبيعبدا،كلدالحي ق_393قبؿ)ا ىٍندىليًسي 
 .(3)"تةا ندلسسضيذكركيبًقتىكةالميذٍجىكتمميذه،كلوحـزابفق(،صاحب388

ـي5 ا اًضظي(اإًلمى ديالحى ك  سىٍيفي،الميجى م دًبفيالحي :ييٍكنىىبقرطبة،المحد ثيفالغس اني،رئيسيأىٍحمىدىبفًميحى
مي،أبىا ككباًرالعمماءًالمحد ثيف،جياًبذةمفىػ(،ككاف398_397بالجي انًي،):كييعرؼعى

لكاإليوالن اسكركايًتوكابًطو،رحؿككتًبوبالحديثكعًنيىالمسًنًديف، كايةضيكعك  عميو،الر 
م تيا،كضقياؤيىاككباريىاقرطبةي،أعالـيمنوكسمعبقرطبة،الجامعلمسجدبالذلؾكجمىسى كجي
.(4)كالت صاكف"كالت كااعكالن باىة،كالح ظبالجاللة،ككص يكهي

ـي4 اإلما ٍبًدالعىًزٍيًز(الش يخي بفعى اج،أباييٍكنىىعيدىيس،ا نصارم،بفيالر حمفًعبدبفيييٍكسيؼي الحج 
عفأخذى ،(5)الحديثمفمعافوعمىكالـلومت ن ننا،حاضظناالعمـأىؿمفق(،ككاف535)ت
.(6)ذكينا"حاضظناكال ٍيـ،كالمعرضةًالعمـًأىؿمفككاف.كثيرنا...البر عبدبفعمرأبي

ًمي بفي(اإلماـالمحد ثالش يخميحم د7 ٍبديبفيعى مىمىٍيفبفيالعًزيزًعى مىاعةت غميًبي،قاايالحى الج 
،جاللةن،الر جاؿأضردمفق(،كاف538ق_349ا،)عبدأبا:ييٍكنىبقرطبة؛ كعمالن

                                                           
(.68ؿ،)ص:الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككا((1
.(994/رقـ98/547)النبالء:الذىبي،أعالـسير((2
 (.19/120)المصدرن سو((3
 (.142(،)ص:141الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:((4
 (.491بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع رالابي،)ص: ((5
(.644:ابفبشككاؿ،)ص:الصمةضيتاريخأئمةا ندلس ((6
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العمكـضيالت  ىن فأىؿ،ككافمف(1)المسمميفمناضعضيكن كذانالحؽ ،ضيكمعرضةن،كصالبةن
.(2)أصكلي ا"ليغكيناشاعرنابناأديضطنناذكي احاضظناككافكبمذاكرتيا،بياكاتضتنافً

دكؽ،(الش يخ8 ٍبدًبفيميٍكسىىًعٍمرىافىأبكالص  مىؼًبفًالر ٍحمىفًعى تميدأىًبيبفميٍكسىىبفخى
ضًقييا،قاؿابفبىشككاؿ:"كاف(3)مشيكرهمحد ثهحاضظهق(،ضقيوه597ق_333الش اطًبي،)

"دي نناشاعرناأديباببمده،مٍ تيا .(4)ضااالن
م دو(اإلماـالمحد ثميٍ تيقيرطيبة،أىبيك9 ٍبديميحى م دًبفيالر ٍحمىفًعى ،مكثربفًميحى ت ابو كاية،ضيعى الر 

،(5)شىرضان"بذلؾضخم دلوصغيركىكأبكهلواستجازىىػ(،593ق_344مسنديبالدا ندلس)
م ةخالش يكآًخريقاؿعنوابفبىٍشككاؿ:"ىك كسعةاإلسناد،عمك ضيبا ندلس،ا كابرالجي

كاية"،كقاؿ ا:"كافى-الر  مىعكالت كااع،كالًحٍمـال ٍاؿ،أىؿًمفٍأيان الز ىدضيح يالنكتابناكجى
دكر"،"ًش اءسم اهكالر قاًئؽ عميوالحديثأصحابكمداريإليو،كقًتوضيالر حمةككانتالص 
عمىمكاظبنالمن اس،القعكدعمىصاًبرناكتبو،ككافكصحةًإسناده،كعمكًلًتو،كجاللثقًتو،

.(6)الًعشىائيف"كبٍيفكم ويكموليـيجمساتستماع،
ـي93 ا ،(اإًلمى ،الميٍتًقفي ًعٍيسىىبفسيٍ يىافىبفًالعىاصًبفًأىٍحمىدىبفًالعىاصًبفيسيٍ يىافيبىٍحروأىبيكالن ٍحًكم 

ًكبىارًالعيمىمىاء،ًجم ةًًمفٍكىافى:بىٍشكيكىاؿاٍبفيق(،قىاؿى593،)ت(7) ىسىًدمٌا ابطانا يدبىاء،كى اى
ديٍكقان،ًلكيتيًبًو، .(8)كىًثٍيرانًمٍنويالن اسيسىًمعىصى

 المقصد الر ابع: ثناُء العمماء عميو.
عبػػدالبػػر شخصػػييػػرتٍظى ،العممػػاءعميػػواءًثنىػػكثػػرةبػػذلؾحؽ اضاسػػت ننػػابي ةظيػػكرنالعممي ػػةيابػػفي
ػذكة: ،لمػالػومػفمكانػةوسػاميةورضيعػةوعنػدىـ،يـلوعمىغيػرهكتقديمي ضػيالجى ميػدم  قػاؿتمميػذيهالحى
،حاضظهضقيوهعمر"أبك قػديـكالر جػاؿ،الحػديثكبعمػكـالً قػو،ضػيكبػالًخالؼًبػالقرىاءاًت،عػالـهمكثره

                                                           
 (.113بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع رالابي،)ص:((1
 (.539الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص: ((2
(457بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع رالابي،)ص: ((3
(.576شككاؿ،)ص:الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفب ((4
(.357:أبيجع رالابي،)ص:بغيةالممتمس ((5
(.333(،)ص:332الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص: ((6
(.298/رقـ19/515سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((7
(611–2/610)الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،((8
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بقرطبػةالحػديثأىػؿأكػابرمػفسػًمعلكن ػوا نػدلس،يخرٍجًمػفلـأن وعمىالش يكخكثيريالس ماع،
بي(1)إلييا"القاًدميفىالغرباءًكمفكغيًرىا، .(2)،كبنحكهقاؿأبكجع رالا 
الحػديث"،كذيًكػرضػيالبػر عبدبفًعمرىأبيمثؿىبا ندلسًيكفٍ"لـ:البىاجيكقاؿأبكالكليدً
 عمػرىأبػا"سػمعتي:الغس ػانيعمػيأبػكالمٍغػرب"،كقػاؿأىػؿأح ػظي"أبكعمري:مر ةوعنده،ضقاؿذاتى
ػػدأبػيمثػؿىببمػػًدناأحػدهيكػف"لػـ:يقػػكؿالبػر عبػدبػف ـيمحم  بػػفيأحمػدعمػرىكأبػػي،(3)محم ػدبػفيقاسػ

م  نػاكتبػدكنًيما،يكػفٍلػـعمػرىأبىاإف اشاءإفيعنيالغس اني:–أقكؿ،كأنا(4)الجب ابخمؼ متخى
إي اهبمدحكتابو:"تعنييما"، الن مبج  يعنػي-مثمىػوالحػديثضًقوعمىالكىالـضيأٍعمـكقاؿابفحـز

، الت ػػأليؼ،ضػػيمكض قنػػامٍنػػو"،كقػػاؿابػػفبىشػػككاؿ:"كػػافأحسػػفىضكيػػؼكتػػابالت مييػػدتبػػفعبػػدالبػػر 
لػوالحػديثكمعػانيبال قػو،كبصػًرها ثػر،عمـتقد موضيمعككافكالي و،بتاكن عىعميو،ميعاننا
ـيالن سػبعمـضيكبيرةهبسطةه بىػر"...إمػا ،كقػاؿالس ػمعاني:"الحػاضظ،(5)دىػًره"ككاحػدعصػره،كالخى
ػػاكػػاف ـي(6)القىػػٍدر"جميػػؿىكبيػػرناضااػػالنإمامن م كػػاف:"إمػػا خى ػػديثضػػيعصػػًره،كقػػاؿابػػفي كمػػاا ثػػركالحى
.(7)بيما"يتعم ؽ
ـي مة،كقاؿالذ ىبي:"اإلما ـىاإلسػالـ...كطمىػبىشػيخيالمغػرًب،حاضظيالعال  الت سػعيفبعػدالعمػ
،كأدرؾىمائة،كثالث ككث ػؽكصػن ؼ،الط مبػةي،كجمػعىعميوكتكاثرىسنديه،كعىالعمريه،كطاؿىالكبارى

الز مػػاف"،كبعػػدأفذكػػرثنػػاءالعممػػاءعممػػاءيلعمًمػػوكخاػػعىاف،الر كبػػبتصػػانيً وكسػػارتٍكاػػع ؼ،
ػػا،عميػػوقػػاؿ:"كػػاف مػػةن،متقننػػا،ثقػػةن،ديننػػا،إمامن ػػرنا،عال  أثري ػػا،أك تنككػػافكات بػػاع،سػػن ةصػػاحبيمتبح 

ـ ًقيؿ،ضيماظاىري ا، ؿث ذلػؾ؛لػويينكػركتمسػائؿ،ضػيالش ػاضعيضقػوإلػىبىػي فميػؿمػعمالكي ػاتحك 
كقػك ةالعمػـسىػعةمػفومنزلتيػلػوبػافمصػن  اتوضينىظىرىكمفالمجتيديف،ا ئم ةرتبةبمغمم فضإن و

كسػمـ،كلكػفعميػواصػمىارسػكؿإتكييتػرىؾيقكلومفيؤخذيأحدوككؿ الذ ىف،كسيالفال ىيـ،
                                                           

 (.367ذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:جذكةالمقتبسضي ((1
(.489:أبيجع رالابي،)ص:غيةالممتمسب((2
3)) القىاًسـً بًف ًد م  ميحى بفي القىاًسـي م دو أىبيكميحى ا ىٍندىليس،البىي اًني  ـي اًل اًضظي،عى ،الميٍجتىًيدي،الحى ـي ا ،اإًلمى بًفسىي ارو ًد م  ميحى بًف

،ا ى ،.سيرأعالـالنبالءا يمىًكم  ،القيٍرطيًبي  (.150/رقـ13/327):الذىبي،ٍندىليًسي 
ييعٍ((4 ،كى اًلًدبًفيىًزٍيدىالقيٍرطيًبي  خى أىٍحمىديبفي ا ىٍندىليس،أىبيكعيمىرى د ثي اًضظي،الن اًقدي،ميحى ،الحى ـي ا ب اب.سيراإًلمى ًباٍبًفالجى رىؼي

(.95/رقـ15/240أعالـالنبالء:الذىبي،)
(.641-640الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص: ((5
(.10/374ا نسابلمسمعاني،)((6
(.7/66كضياتا عياف:ابفخمكاف،)((7
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كنعتذريلونستغ ريبؿمعىاًرضىو،كنيغط يمحاًسنىو،ننىسىأفلناينبغيتاجتيادهضيإماـهأخطأإذا
ناعنو...كقاؿ الس ػنفضػيبا نػدلسمػفأعمػـعمػرأبػك"كػاف:(1)ال ػتحأبػيبفاعبدًأبكشيخي

ل ىالت ػٍأًليؼ،ًضػيمعاننػامكض ق ػاكقػاؿابػفالػكردم:"كىػافى .(2)ا مصػار"عممػاءكاخػتالؼكاآلثػار، تىػػكى كى
ػاءقى ـي(3)كسػػنتريف"أشػػبكنة،اى ػػ دم:"العىمىػػ ،كقػػاؿابػػفكثيػػر:(4)قرطبػػة"محػػد ثالمشػيكر،كقػػاؿالص 

ـي، ،الحاضظي،"اإلما ،الكبيري "،كقػاؿالعمىالبحري ػا:"ميحػد ثيا-ـي تمػؾكشػيخييعنػيبػالدا نػدلس،–أيان
ػػرالكثيػػرسػػًمعزمانػػو،ضػػيالػػبالد أثنػػىالن اضعػػة،كقػػدالم يػػدةىبىالكتػػكصػػن ؼشػػت ى،عمػػكـضػػيكتبح 
ػػةالمشػػايخكجاللتًػػوإمامتًػػوضػػيعميػػو ضػػيكتبػػوعمػػىًعيمىػػةبعػػدهالعممػػاءيػػزؿكلػػـكالعممػػاء،كا ئم 

.(5)المصن  ات"يعنيمناظراتيـضيكمباحثيـمصن  اتيـ،
كػافمػفكأح ػظكقتػو،ضػيمحػد ثيياككبيرا ندلس،عمماءشيخيكقاؿابفضرحكف:"حاضظه،
ا عػالـكصػاحب"أحػدالحػاضظ"....العمـالعاٌلمة،كقاؿابفالًعماد:"كضييا(6)المأثكرة"لمسن ةضييا

،،كقػػاؿابػػفالغػػز م:"اإلمػاـ،(7)الت صػانيؼ" مػػة"الحػػاضظي،الحبػػري ٍركمػػي:"مػػف(8)العال  كبػػار،كقػاؿالز 
اثة،أديب،مؤر خ،الحديث،ح  اظ .(9)المغرب"ظحاضلو:يقاؿبح 

 المقصد الخامس: مذىُبو الفقيي والَعَقِدي.
  مذىبو الفقيي: -أوال

المػػذىبأـت؟ ػػذىب،ضػػأكثرالعممػػاءيعمػػىأن ػػومػػالكي اختمػػؼالعممػػاءيىػػؿىػػكمػػالكي  المى
ػيـقػػاؿأن ػ :"كوشػػاضعي،كسػػببذلػؾقػػكؿتمميػذهأبػػيكبعاي ميػدم  وميػؿضػػيال ًقػػكػػافيىعبػػداالحى

المػذىبمػالكيكػافأن ػوالعمػـأىػؿمػفاثنػافيشػؾ ،كقػاؿابػفكثيػر:"كت(10)"اضعيلىأقكاؿالش ػإ

                                                           
ًدٍينً((1 المى م دو ميحى أىًبيال ىٍتًحأىٍحمىدىبفى اًمديبفي اًضظي،حى ،الحى ًدٍيًني  ٍبًداًالمى .سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)أىبيكعى /20ي 

(.166/رقـ249
(.13/361(،)13/360(،)13/359(،)13/358(،)13/357سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((2
 (.1/363تاريخابفالكردم،) ((3
(.29/99الكاضيبالكضيات:الص دم،)((4
(.459(،)ص:458طبقاتالشاضعييف:ابفكثير،)ص:((5
(.2/367الديباجالمذىب:ابفضرحكف،)((6
 (.5/266شذراتالذىب:ابفالعماد،) ((7
 (.3/345ديكافاإلسالـ:ابفالغزم،) ((8
(.8/240ا عالـلمزركمي،) ((9

(.367جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:((10
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ن ماكاختصره،بالت مييدالمكط أكشرحؿ،ص كأىعميوعىر ضى مىناكا  مى أبػيقػكؿالش ػاضعي ةمػعإيػرادهعمىحى
قػػاؿابػػفكثيػػرأقػػكاؿالش ػاضإلػػىال قػػوًضػػييميػػؿي"كػػاف:الحميػػدماعبػد ـ  ميمػػوجممػػة"مػػف:عي"،ثػػ
ضػيالمشػيكرةالمسػائؿمفكىيلذلؾ،كانتصاريهبالبسممة،الجيرضيتصني والش اضعيمذىبإلى

.(1)ال قياء"سائردكفمفأصحابناعمىكالش عاركىيأضراده،مفبؿالمذىب،
نىاقىػػاؿىقػػاؿاإلمػػاـالػػذ ىبي: ػػٍيخي ٍبػػدًأىبيػػكشى ؿضػػي"كػػاف:ال ىػػٍتحًأىبًػػيبػػفياًعى ظػػاىرمزمانًػػوأك 

ـ طكيمة،مد ةالمىذىب عث إلػىيىميػؿماكثيرناكافأن وإتأحدوتقميدًغيرمفبالقياسالقكؿإلىرجى
ن ماالش اضعي،مذىب .(2)مالكي"أن والمعركؼكا 
 مػػالكيالمػػػذىب،كأدؿ  ابػػفعبػػدالبػػر  أف  شػػيءعمػػىذلػػؾتىكالي ػػوالتػػيأل  يػػػا،كالػػذميىبًػػيفي

ككتاباتػػوالتػػيكتبىيػػاضػػيالمػػذىبالمػػالكي،كمنيػػاالت مييػػدالػػذمبػػيفأيػػدينا،كاتسػػتذكار،كالكػػاضي
كأصػػحابًضػػيضقػػوأىػػؿالمدينػػةالمػػالك أقػػكاًؿمالػػؾو و،كضػػيكتابػػواتنتقػػاءضػػيضاػػائؿي،كاخػػتالؼي

الش ػاالث الثةا ئم ةال قياءمالػؾكالش ػا ـ  ـ ضعي،كأبػيحني ػةرحميػـا،ضبػدأبػذكرمالػؾ،ثػ ضعي،ثػ
ػػػاميميػػػ و قػػػكاًؿاإلمػػػاـالش ػػػاضعيرحمػػػوا،كتألي ػػػوكتػػػاباإلنصػػػاؼضػػػيالبسػػػممةأبػػػيحني ػػػة،كأم 

مػفخػالؼ كترجيحولوضيو،تيعنيأن وشاضعي،إن ماىكيت بعالد ليؿا قكلكا رجح،كليسكػؿ 
ىبىوضيمسألةماأكبابمفأبكابال قوخرجعنو.مذ

 عقيدتو رحمو اهلل:  -ثانيا
الحضػيمسػائؿاتعتقػاد،كىػذاكااػحجمي ػا يسيرعمىمني الس مؼالص  كافابفعبدالبر 

كعمػر،بكػر،أبػيإسػالـإلػىنىظىػرىمػفأن ػوأقػكؿ"الػذممفخالؿكالًموضػيالت مييػد،حيػثقػاؿ:
الكضػػػكدكجميػػػعكا نصػػػار،الميػػػاجريف،كسػػػائرالػػػر حمف،كعبػػػدكسػػػعد،كطمحػػػة،كعمػػػي،اف،كعثمػػػ
ػػا؛اديػػفضػػيدخمػػكاالػػذيف الن بيػػي فبتصػػديؽًإتمػػنيـكاحػػدهيعرٍضػػولػػـكجػػؿ عػػز اأف عًمػػـأضكاجن
كػػافبػػابمػػفكتعض،كالػػبالكػػؿ بػػابمػػفكتحركػػة،ًقبىػػؿمػػفتالر سػػالة،كدتئػػؿالن بػػكةبػػأعالـ
كن يػػو،كالت شػػبيوكن يػػو،الجسػػـكضػػيكاجبنػػا،عمػػييـكالس ػػككفًالحركػػةًضػػيالن ظػػريكػػافكلػػككيكػػكف،
اعكه،ماتزمنا، مػدحًيـضػيأطنبىكتكتقديًميـ،بتزكيًتيـالقرآفنطؽماالكاجبأااعكاكلكأاى

                                                           
 (.460)ص:ابفكثير،طبقاتالشاضعييف:((1
 (.13/361سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((2
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كلشىػيىركاعػنيـ،تسػت اضىمعركضنػا،خالقيـأمفأكمشيكرنا،مفعممًيـذلؾكافكلككتعظيمًيـ،
كايات"بالقرآفشىيىركاكمابو  .(1)كالر 
اقكؿمثؿيعندىيـ"الد نياالس ماءإلىرب نا"ينزؿيصم ىاعميوكسم ـ:ارسكؿكقكؿ

:عز  م ىضىمىم اكجؿ  ب ويتىجى بىؿًرى ًلٍمجى
ب ؾىكىجاءى  قكًلو:كمثؿى،(2) كم يـ،(3)صى  اصى  اكىاٍلمىمىؾيرى

،ككيؼيتجم ى،ككيؼيجيء،كيؼيقكلكفتكيؼ،بالكيجيء،كيتجم ى،"ينزؿييقكؿ: كتيىنزؿي
؛أيفمفكتتجم ى،أيفمفكتجاء،أيفمف ٍمًقو،ًمفكشيءوليسى ن ويىنًزؿي عفكتعالىخى

.(4)لو"شريؾىكتا شياء
ػػا-كقػػاؿ مى ػػا:"كى ػػاءىأيان اءًًضػػيجى ػػٍنييـًٍصػػ ىاًتوًأىكٍالم ػػوًأىٍسػػمى ـىعى ػػًم لىػػـٍلىػػوي،سى ػػاًضيػػوًيينىػػاظىٍركى لىػػـٍكىمى

كا، ػرىأىبيػكقىػاؿىيينىػاظىري كىاىىػػا:عيمى ػمىؼيرى سىػكىتيكاالس  ٍنيىػاكى ػػانيكاكىىيػـٍعى ػاالن ػاسًأىٍعمىػؽىكى ػػاكىأىٍكسىػعىييـًٍعٍممن ضىٍيمن
لىـٍتىكىم  ناأىقىم ييـٍكى ايىسىٍعويلىـٍضىمىفًٍعي عىفٍسيكيكتيييـٍيىكيفٍكى ًسعىييـٍمى ابىضىقىدٍكى "خى ًسرى كىخى

(5).
ػػػػكفالس ػػػػنة"أىػػػػؿيكقػػػػاؿ: مىػػػػىمجًمكعي ٍقػػػػرىارًعى ػػػػ ىاتًاإٍلً كىالس ػػػػن ًة،اٍلقيػػػػٍرآفًًضػػػػيكيم يىػػػػااٍلػػػػكىاًردىةًًبالص 
يمىافً ٍمًميىااًبيىكىاإٍلً مىىكىحى ًقيقىةًعى مىػىتىاٍلحى ػاًز،عى ،ًمػفٍشىػٍيئناييكىي  يػكفىتىأىن ييػـًٍإت اٍلمىجى ػد كفىكىتىذىًلػؾى يىحي

كرىةن،ًص ىةنًضيوً ٍيًمي ةياٍلًبدىعًأىٍىؿيكىأىم امىٍحصي كىاٍلجى
كىاٍلميٍعتىًزلىةي،(6)

كىاًرجيكيم يىا،(7) كىاٍلخى
كىتىييٍنًكريىىا،ييـٍضىكيم ،(8)

ػػػٍيئنايىٍحًمػػػؿي مىػػػىًمٍنيىػػػاشى ًقيقىػػػًة،عى ػػػكفىاٍلحى يىٍزعيمي ػػػفٍأىف كى ػػػب وه،ًبيىػػػاأىقىػػػر مى ػػػفًٍعٍنػػػدىكىىيػػػـٍميشى نىػػػاضيكفىأىٍثبىتىيىػػػامى

                                                           
(.7/152التمييد:ابفعبدالبر،) ((1
(.143سكرةا عراؼ) ((2
(.22سكرةال جر) ((3
 (.7/153التمييد:ابفعبدالبر،) ((4
(.2/946جامعبيافالعمـكضامو:ابفعبدالبر،) ((5
ًإلىى((6 اٍلميٍنتىًسبيكفى ـي ٍيًمي ةي:ىي اٍلجى ذىذىًلؾى أىخى ،كىىيكى الص  ىاًتكىالت ٍعًطيؿى نىٍ يى ال ًذمأىٍظيىرى ،كىىيكى الت ٍرًمًذم  ٍ كىافى ٍبًفصى ٍيـً جى

ًبكىاًسطى.شرحالطحاكية:ابفأبيا ٍبًدالم ًواٍلقىٍسًرم  عى اًلديٍبفي ح ىًبًوخى ،ال ًذماى ٍعًدٍبًفًدٍرىىـو ًفاٍلجى لعزالحن ي،عى
(2/794.)

ًعبىاًدًه،كى((7 مىىأىٍضعىاًؿ تىعىالىىعى الم ًو أىٍضعىاؿى قىاسيكا ـٍ ميشىب يىةياٍ ىٍضعىاًؿ،ً ىن يي ـٍ اٍلًعبىاًداٍلميٍعتىًزلىةي:كىىي ًمفى يىٍحسيفي ا مى عىميكا جى
يىجً قىاليكا: كى ًمٍنوي! يىٍقبيحي اٍلًعبىاًد ًمفى يىٍقبيحي ا مى كى ًمٍنوي، كىذىا،يىٍحسيفي يىٍ عىؿى أىٍف لىوي يىجيكزى كىتى كىذىا، يىٍ عىؿى أىٍف مىٍيًو عى بي

اٍلًقيىاًساٍل ىاًسًد،ضىييـ ىذىًلؾى ٍقتىاى ٍمًؽالقيٍرآف.ًبمي ًضيالقىدىًرقدري ة،كيىقيكليكفبىخى يمي ةيين يكنىيىا،كى انظر:ضيالص  اتجى
(.2/792شرحالطحاكية،ابفأبيالعزالحن ي،)

عمىالت حكيـ،كمذىبيىالخكارج:ىـالذيفخرجكالقتاؿعميبفأبيطالبراياعنوبسببالت ((8 برؤـيقـك
خالؼالس  إذا كالخركجعمىاإلماـ ضيالن ن مفعثمافكعمي، كتخميده كتك يرضاعؿالكبيرة ـضرؽار،كىة،

.(24/12)،ارمحمدحسفعبدالغ :عديدة.شرحلمعةاتعتقاد
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ٍعبيكًد، ؽ ًلٍممى ااٍلقىاًئميكفىقىالىويًضيمىاكىاٍلحى سين الم وًًكتىابيًبوًنىطىؽىًبمى ًة،أىًئم ةيكىىيـٍرىسيكًلًو،ةيكى مىاعى ٍمدياٍلجى كىاٍلحى
 .(1)ًلم ًو"

رحمػػوا،قػػاؿ لنػػااعتقىػػادىابػػًفعبػػدالبػػر  مػػفا خبػػاًرتيبػػي في ضيػػذهجممػػةهمػػفاآلثػػاًركبعػػضه
ػا:"كػاف-،كقاؿ(2)الد يانة"متيفىاتعتقاد،سم ي الذ ىبي:"كاف ػاأيان مػةن،متقننػا،ثقػةندي ننػاإمامن عال 

رنا، عقيػدةنصػحيحةنسػميمةن،(3)كات بػاع"سػن ةنصػاحبمتبح  عبػدالبػر  عقيػدةىابػفى ،كىكػذاتبػي فلنػاأف 
قػكؿيخال يمػاأي ػاكػاف بيػاعمػىالكتػابكالس ػنة،كيػرضضكػؿ  عقيدةأىػؿالس ػن ةكالجماعػة،يرتكػزي

.(4)قائمو
 ة.المقصد السادس: آثاُره العممي

ابفً ضاقتالخمسيفكتابنا،ككافأكثريىاضيالت اريخ،لقدكثيرىٍتآثاري حيثي عبدالبر 
اكن ععميو،معانناالت أليؼ،ضيمكض قناكالحديثكال قوكاآلداًبكالس ير،قاؿالذ ىبي:"كاف

عمـضيكبيرةبسطةلوثالحديكمعانيبال قو،كبصرها ثر،عمـضيتقد مومعككافبتكالي و،
"الن سب كالخبىرى

،كسأذكرضيىذاالمقاـعشرةمفتكالي و،ضمنيا:(5)
حركؼعمىمالؾ،شيكخأسماءعمىرت بوكا سانيد،المعانيمفالمكط أضيلماالت مييد-9

ـبتحقيقوالمعجـ،كسيأتيالكالـعمىأىميةالكتاب،كمكانتوعندالعمماءبالت  صيؿ،كقدقا
ا كقاؼ،كقامتبنشرهكرمدعبدالكبيرالبىمحم ،كمصط ىبفأحمدالعمكم كزارةعمـك

.المغرب–كالشؤكفاإلسالمية
ضيػوشػرحكاآلثػار،الػر أممعػانيمػفالمكط ػأتاػم نوضيمػاا مصػارعممػاءلمذىباتستذكار-9

شػػرحالمسػػندكالمرسػػؿ،كشػػرحبقػػاـحيػػثالمكط ػػأكمػػاىػػكعمػػىا بػػكاب،كىػػككتػػابكبيػػرعظػػيـ
كمػابينػي مالػؾبػفأنػس فقػكؿىرؽ،كبػي كاىدكالط ػكػرارالش ػكحذؼمنػوتى،ابعيفكالت  حابةالص  أقاكيؿ

ػػوحقيقػػكقػػدقػػاـبت،المدينػػة عميػػومػػفأقاكيػػؿأىػػؿ ػػكدعطػػا،سػػالـمحم  ،كقامػػتدعمػػيمعػػكضمحم 
  .بيركت–دارالكتبالعمميةبنشره

                                                           
(.7/145التمييد:ابفعبدالبر،)((1
 (.31/142تاريخاإلسالـ:الذىبي،) ((2
(.13/359سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((3
العاصمة((4 دار الغصف، بفصالح تأليؼسميماف كاإليماف: التكحيد ضي البر عبد ابف اإلماـ عقيدة انظر:

لمتكزيعكالنشر.
(.18/159ـالنبالء:الذىبي،)سيرأعال ((5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 تضيل عتبرالكتابمفأكائؿالكتبالتيأييي،حيثاتستيعابضيمعرضةا صحاب-4
كشيئانمفكنسبوحابيذكرالص ؼضيكتابوأفيى،ككافمني المؤل راياعنيـحابةالص 

كبعض،صم ىاعميوكسم ـ فركلعفرسكؿاسيرتوكماكقعلو،كمفركلعنو،كشيئامم 
نؼعمىحسبترتيبالحركؼعندأىؿبيـالمص كقدرت ،كعمره،ككضاتو،أمكرتتعمؽبو

 .دارالجيؿ،بيركت،كقامتبنشرهعميمحمدالبجاكم،كقدقاـبتحقيقومغربال

كاة،قبائؿعفاإلنباه-3 كتابيًضيذكرتضىًإن يبعدأما" و،ضقاؿ:ضيمنيجوابفعبدالبر ذكرالر 
كىتال تًػػػياٍلقىبىائًػػػؿأيم يىػػػاتىىػػػذىا ػػػفرى مىٍيػػػوًاصػػػمىارىسيػػػكؿعى سػػػمـ،عى ًلػػػؾبػػػتكقر كى كاختصػػػرتو،ذى

عىمتػػػوكبٌينتػػػو، ًلػػػيالنكىجى ػػػكؿعمػػػػىدى ػػػاب،أصي ابىةًضػػػػيكتػػػابيًإلىػػػىكمػػػػدخالناٍ ىٍنسى ػػػحى عكنػػػػانليىكيػػػكفالص 
اليمـبذكمجيميويىًميؽتىًعٍمـهضىًإن وياٍ ىٍنسىاب،معرضىةمفًإلىٍيوًييحتاجمىاعمىكمنبيناًضيًو،لمن اظريف
اـ"صمىةمفًضيوًلماكاآلداب، .(1)اٍ ىٍرحى
طبعػػةأخػػرل،كلمكتػػاببيػػركتبدارالكتػػابالعربػػي،كنشػػرتوإبػػراىيـا بيػػارمقػػاـبتحقيقػػو

عريػؼبأصػكؿأنسػابالعػربكالعجػـكىككتابالقصدكا مـضيالت ،ؼن سوممحقةبكتابلممؤل 
 مـةمفا ـبالعربي ؿمفتكم ك أك

كىككتابقي ـم يدلطمبةالعمـكحممو،ركايتوضيينبغيكمامو،كضاالعمـبيافجامع-5
ـ،ؼبحكثناعفالعمـكضامو،كآدابالعمـكالمتعم والمؤل نىو؛ضقدام عميوعنكانييدؿ ومكاكعك

ـ كالمراحؿالتييمر  ـ بياطالبالعمـ،كالعمكـالتييجبأفيم ؼن رسـالمص بياطالبالعمـ،ث
اتعميمي المفأرادأفيككفمجتيدنا،ضأرشدإلىالت  نف،كاإلحاطةبأصكؿعضيح ظالس كس منيجن

 نوالكتاب.ةالتيقامتعمييا،إلىغيرذلؾمماتام كا دل ،المذاىب
 .دارابفالجكزم،المممكةالعربيةالسعكدية،كنشرتوىيرم:أبيا شباؿالز وحقيقكقدقاـبت

مػػػفأىػػػـكتػػػبالمػػػذىبمجمػػػدنا،كييعتبػػػرعشػػػرمالػػػؾ،كىػػػكضػػػيخمسػػػةمػػػذىبضػػػيالكػػػاضي-6
ػالمػذىبالمػالكيالمكثػكؽبيػا،كىػيا صػح  عتمدضيوعمىدكاكيفا وقدمؤل المالكي، ف  اعممن
ػػكؿ،كىػػكبػػذلؾجمػػعالمسػػائؿ كثيػػرنامػػايػػذكرالمسػػائؿكت ريعػػاتا بػػكاب ك ،كا كثػػؽنقػػالن كال يصي

كالبيانػات،ضػيضكائػدا حكػاـكمعرضػةالحػالؿ يىيأصكؿكأم يػاتمػاييبنػىعمييػامػفال ػركعالت
كالحػػراـ،كىػػكبػػذلؾيك ػػيعػػفالمؤل  ػػاتالط ػػكاؿكالمتىتىبػػعتختياراتػػوضػػيالكػػاضي،يظيػػرلػػومػػدل

                                                           
.(11اإلنباهعمىقبائؿالركاة:ابفعبدالبر،)ص: ((1
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رحمواتعالى،كقدقػاـبتحقيقػو ،اديػؾالمكريتػانيدأحيػدكلػدمدمحم ػمحم ػاجتيادابفعبدالبر 
.مكتبةالرياضالحديثة،الرياض،المممكةالعربيةالسعكديةكنشرتو

،اعنيـرحميـاضعيكأبيحني ةةال قياءمالؾكالش الثةا ئم اتنتقاءضيضاائؿالث -7
ذكرضيوليا:يشتمؿعمىضاائؿمالؾبفأنسكأخباره،كمفعمىثالثةأجزاء:أك أهالكتابميجز ك

ه،كطمبولمعمـ،كذكراضعيكأخباريشتمؿعمىضاائؿالش :ثانييا،كمعومفأصحابورحميـا
،،كذكاءهكضطنتوثالثيا:يشتمؿعمىضاائؿأبيحني ةكأخبارهضيوتالمذتو،كمفركلعنو،ك

امت،كلـأعثرعمىمفحقؽىذاالكتاب،كقدقكمفذكرضيومعومفأصحابورحميـا
 .بيركتضيدارالكتبالعمميةبنشره

بىةمػػفصػػحيحالبخػػارم،-8 بىةعػػفالمسػػائؿالمسػػتغرى كتػػببيػػاإلػػىال قيػػوأبػػيا جكبػػةالمسػػتكعى
ػالقاسـالميم  الكتػابمػف،كيعػد ىػذااكىػياثنػافكعشػركفحػديثن،جكابػانلسػؤالو(1) رةببفأبػيصي

ر،كىكييصن ؼتحػتمشػًكؿالحػديث تىمػفحيػثل ىػال ػف بالغػةهبيػذاعنايػةهكتبػفعبػدالبػر ،الد رى
توكدراسػوتحقيقػكقػدقػاـب،(2)كحم ػًو،كضػياسػمواخػتالؼكثيػروظرإلىاإلشكاؿ،كمحاكلةدضعًالن 

 .كابفع اف،ضيدارابفالقيـ طبعك،عمركعبدالمنعـسميـ

،ةا خباريةمفنكادرالمكسكعاتا دبي كتابىذاال،كيعد سالًجىسكأنسالميالًجىبيجةالمى-9
:)كجمعتضيوماقاؿكمالحظاتوضيميدافا دب،،وخالصةقراءاتًأضرغضيوابفعبدالبر 

ا،ااعتمناقي ضح ظلنابيفدضتيوتراثن،(3)"انتيىإليوح ظيكرعايتي،كامتوركايتيكعنايتي
دمحم ،كقدقاـبتحقيقوكتأفاـشمموكجمعشتاتوة،ككاديندثرلمعظـمصادرها صمي 

 .كليمرسيالخي

،اإلنصاؼضيمابيفعمماءالمسمميفضيقراءةبسـاالرحمفالرحيـضيضاتحةالكتاب-93
تكسعضيذكرمذاىبالعمماءضي،كأقكاؿالعمماءضيقراءةالبسممةمفذكرجممةقاـضيوب

طائ ةمفتبوكؿ ذكرمااستدل ،كالصحابةكالتابعيف،ضمفبعدىـالمسألة،ضبدأبذكرمذاىب
فطرقيا،يكردا حاديث،كيبي ،كا حاديثكاآلثار،كيذكركجواستدتليـمفبعضا حاديث

                                                           
1))  ن ؼي ميصى ، ا ىٍندىليًسي  ، ا ىسىًدم  القىاًسـ، أبك اً، ٍبًد عى بًف أىًسٍيًد ٍ رىةى أىًبيصي بًف أىٍحمىدى بفي ًحٍيًحالمييىم بي صى شىٍرًح

دى أىحى كىافى كى ، اًرم  )البيخى الذىبي، : النبالء أعالـ سير ًبالذ كىاء. كضيف اٍلمىٍكصي اء، ال يصحى ًة 17ا ىًئم  /579/
(.384رقـ

.(43-42-41ذكرذلؾمحقؽالكتاب:عمركسميـ،)ص: ((2
.(1بيجةالمجالسكأنسالمجالس:ابفعبدالبر،)ص: ((3
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اكتاعي ناـتكم ،ككاتختالؼضيأسانيدىاضيالغالب ،عمىبعضا حاديثالتيركاىاتصحيحن
دالجيالنيعبدالمطيؼبفمحم قاـبتحقيؽ،ضركاةا سانيدالتيأكردىاـعمىبعتكم ككما

السعكدية.-أاكاءالسمؼ،كنشرتوالمغربي
 المقصد السابع: وفاُتو. 

ضيسنةثالثكستيفكأربعمائة تيكي عبدالبر  ابفى أف  ـ َ ذكرتالمصادري قاؿابفبىشككاؿ:"ث
ربيػػعضػػيارحمػػوتيػػكض يكبيػػاكشػػاطبة،كبمنسػػي ة،دانيػػة،منػػوكسػػكفا نػػدلس،شػػرؽإلػػىتحػػك ؿ
كصػم ىق(،344مائػة)كأربػعكسػتيفثػالثسػنةمػفالعصػرلصػالةالجمعػةيػكـىكديضػفاآلخػر،
الميعػػاضرم"م ػػك زبػفطىػػاىرالحسػػفأبػكصػػاحبناعميػو

عمػػرأبػػك"مػات:المقػػرئداكدأبػػك،كقػاؿ(1)
ػػػاكاسػػػتكمؿمائػػػة،كأربػػػعكسػػػتيفثػػػالثسػػػنةر،اآلخػػػربيػػػعسػػػمخالجمعػػػةليمػػػة سػػػنةكتسػػػعيفخمسن

 .(2)ا"رحموأياـكخمسة
ذكةقدخالؼالعمماءضػيذلػؾضقػاؿ:"أخبرنػي بػفعمػي الحسػفأبػكإتأن نانجدصاحبالجى
،كتبعىػوعمػىذلػؾ(3)"ا ندلسبالدمفبشاطبةمائةكأربعستيفسنةضيماتأن والعابدم:أحمد

ىذاالت اريخغيرمابكطو ،(4)صاحبالبيغية أف  جيدنا،ضقدخرجابفبىشػككاؿمػفا نػدلسكتشؾ 
،حيثقاؿ كأربعكأربعيفثمافسنةا ندلسمفخركجيكقتحي اتركتو: "قبؿكضاةابفعبدالبر 

العابػدمأحمػدبػفعمػيلحسػفاأبػككضاتو"،كمػاأن ػوأينبًػأىبػوإنبػاءن،ضقػاؿ:"أخبرنػيبمغنيثـمائة،
 .(5) مات..."أن و
 

                                                           
1)) )ص: ابفبشككاؿ، ا ندلس: أئمة ضيتاريخ ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)642الصمة ،)8 /130،)

(،المختصرضيأخبار7/71(،كضياتا عياف)2/367الديباجالمذىبضيمعرضةأعيافعمماءالمذىب)
(،تذكرةالح اظ2/313(،العبرضيخبرمفغبر)29/99(،الكاضيبالكضيات:الص دم،)2/188البشر)

(،طبقاتالح اظ:السيكطي،249(،الكضياتتبفقن ذ،)ص:460)ص:(،طبقاتالشاضعييف3/218)
 ذىب)432)ص: مف أخبار شذراتالذىبضي ،)5 /266( الغزم، ابف اإلسالـ: ديكاف ،)3 /346،)

 (.8/240ا عالـلمزركمي،)
 (.18/159سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((2
 (.369ميدم،)ص:جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الح((3
(.491بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس:أبيجع رالابي،)ص:((4
 .(369جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص:((5
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 انيالمبحث الث  
 الت عريُف بكتاِب الت مييد لما في الموط أ من المعاني واألسانيد 

لماضيالمكط أمفالمعانيكا سانيدلإلماـابفعبد أعر ؼضيىذاالمبحثبكتابالت مييد
البر،كذلؾضيخمسةمطالب:

 ل: تعريٌف عاٌم بالكتاب.المطمب األو
 المكط ػػألإلمػػاـمالػػؾبػػفأنػػس،إمػػاـداراليجػػرة،إتأف  ضيػػومؤل  يػػوكتػػابى شػػرحى ىػػككتػػابه

ولمكتىابكمارت بواإلماـمالؾرحموا،بحيثاستخدـطريقة لـيرت بشرحى اإلماـابفعبدالبر 
عمػىاإلسنادعمىأسماًءشيكخاإلماـمالؾالذيفركل راكو عنيـالمكط أ،ضقاـبجمعأحاديػثكػؿ 

كاةكالت عريػػػؼبيػػػـ،ككصػػػؿا قػػػاـبترجمػػػةلمػػػر  ـ   سػػػانيدحػػػدىةومرت بنػػػاإي ػػػاىـعمػػػىحػػػركؼالمعجػػػـ،ثػػػ
ػػػػالمرسػػػمةضػػػػيالمكط ػػػأ،كذى ػػػػآراءأىػػػػؿالعمػػػـضػػػػيال قػػػػوكالحػػػديث،كذىرىكى ضيػػػػوجممػػػةمػػػػفاآلثػػػػاررىكى
ن ائًسال نكفكالعمكـ.كا خبار،كأكدىعىضيومف

عمػػىكا سػػانيد،رت بػػوالمعػػانيمػػفالمكط ػػأضػػيلمػػاالت مييػػدقػػاؿأبػػكعمػػيالغس ػػاني:"كتػػاب
جػزءنا"،سػبعكفكىػكمثًمػو،إلػىأحػديتقد مػولػـكتػابكىكالمعجـحركؼعمىمالؾشيكخأسماء
.(1)"؟منوأحسفضكيؼمثمو،ثالحديضقوعمىالكالـضيأعمـ"ت:حـزبفمحم دأبككقاؿ

،ضيكتابومسمكانكااحالمىعالـ،يقكـعمىا سساآلتية:  كلقدسمؾابفعبدالبر 

:"رأيت:أوالً  ضيأجمعأفاعتمدضيشرحوعمىركايةيحيىبفيحيىالميثي،قاؿابفعبدالبر 
الميثييحيىبفيحيىيةركاضيارحموأنسبفمالؾمكط أتام نىوماكؿىذاكتابي

.(2)عنو"ا ندلسي
مف:ثانياً  المكط أ ضي ما عنيـ ركل الذيف مالؾ اإلماـ شيكخ أسماء عمى الكتاب مادةى نىظىـ

إبراىيـ،كختـ بمفاسمو ضبدأ عمىحركؼالمعجـحسبالت رتيبالمغربي، كرت بيـ ا حاديث،
بالك كأخيران كيعقكب، كيكنس، يحيى، اسمو كنسبو،بمف الش يخ، اسـ ضيذكر البالغات، ـ  ث نى،

                                                           
 (.641الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص: ((1
.ن سوالمصدر ((2
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مقدارماركاهعنومالؾضيالمكط أ،قاؿأبكعمر:"جعمتيو ـ  ككنيتو،كشيكخو،كحالو،ككضاتو،ث
.(1)لممتناكؿ"أقربليككفى-ارحميـ-مالؾشيكخأسماءضيالمعجـحركؼعمى
ماجرلمجراهمم ااختيمؼضيات صالو،ثـ عندنظرهضيا حاديث،قد ـضيياالم:ثالثاً  ـ  ت صؿ،ث

:"كرت بت ـ المت صؿ،ضيياقدمتمراتبذلؾالمنقًطعكالمرسىؿ،قاؿابفعبدالبر  مجراهجرلماث
ـ ات صالو،ضياختيمؼمم ا .(2)كالمرسىؿ"المنقًطعث
،أكاقتصاريهضيشرحوعمىماكردعفالر سكؿص:رابعاً  م ىاعميوكسم ـمفالحديثمت صالن

كتاب ليا أضرد  ن و كاآلثار؛ اآلراء مف المكط أ ضي ما دكف ، مرسالن أك مكقكضنا، أك منقًطعنا،
:"رأيت أنسبفمالؾمكطأتام نىوماكؿىذاكتابيضيأجمعأفاتستذكار،قاؿابفعبدالبر 

عميواصمىارسكؿحديثمفعنوا ندلسيالميثييىيحبفيحيىركايةضيارحمو
ًمو،ككؿ كمقطكًعومسنىًدهكسمـ .(3)-عميوكسالميواصمكات-إليوإااضتويمكفماكمرسى

:كصميولألحاديثالتيضيالمكط أكالمراسيؿالتيجاءتمفغيرطريؽمالؾرحمواخامساً 
غيرمفمسندناجاءمرسؿوككؿ مالؾ،ركايةغيرمفمت ًصالنءىجامقطكعوكؿ قاؿ:"ككصمت

.(4)جمعو"بركايتيكصح عممو،بمغنيضيماعميو،ارحمةطريقو
اعتمادهضيالن قؿعمىكالـا ئم ةال قياء،كسمككومسمؾأىؿالحديثضيعدـتقيدهسادًسا:

معيف،كترجيحماقك اهالد ليؿ، :"كاعتمدتبرأم  ضيكعاادىهالن ظركاتجتياد،قاؿابفعبدالبر 
المقصكدةكأحكاميااآلثارمعانيمفكذكرتا م ة،ىذهثقاتركاهكماا ئم ة،نقؿعمىذلؾ

تأكيمياضيالعمماءأقاكيؿمفكجمبتيا لباب،أكلكال قياءمثموعمىعك ؿماالخطاببظاىر
.(5)كمعانييا"كأحكاميا،كمنسكخيا،كناسخيا

 اني: سبُب تـأليِف الكتاب.المطمب الث  
مبين اسببتألي ولمكتابضيالمقد مة:"أ ػٍفقاؿاإلماـابفعبدالبر  مى كيػؿ  م ابىٍعديضىًإن يرىأىٍيػتي

ػويالم ػوي،ًمػػفٍ رىًحمى اًلػًؾٍبػًفأىنىػسو ط ػػًأمى ػاًضػيميكى ػدىًإلىػىتىٍخػًريً مى ػًديًثرىسيػكًؿالم ػًوصػم ىاعميػػوقىصى حى

                                                           
(.1/9التمييد:ابفعبدالبر،) ((1
 (.1/8)مصدرن سوال((2
.مرجعالسابؽال ((3
(.1/9التمييد:ابفعبدالبر،)((4
 .ن سوالمصدر((5
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ػا مى ًضػيكيػؿ  ذىًلػؾى تىأىم ٍمػتي ػًؿ،كى ٍنقىًطػػًعكىاٍلميٍرسى ػًفاٍلمي عى ػدىًبزىٍعًمػًوًإلىػىاٍلميٍسػنىًد،كىأىٍاػرىبى اٍنتىيىػػىكسػم ـ،قىصى
ًؼاٍ ىزٍ مىػػػىاٍخػػػًتالى عى ػػػاًئًراٍلبيٍمػػػدىاًف،كىأيل ػػػؼى ًمػػػعىًضػػػيسى ػػػاجي ًمم  ػػػاًإلىػػػي  قى يػػػكاًعٍنػػػدىمى اًمًعيػػػًوكى جى أىرى ـٍ ػػػاًف،ضىمىػػػ مى

اأىم ميكهي مى ًضيذىًلؾى ـٍ لىيي ـى ًم سى .(1)"شىرىطيكهي،كىتى
مم اقاؿأن وأرادبكتابوإارابمفسبقوممػفخػر جأحاديػثالمكط ػأعػفالمنقطػع ضييستىنتى ي

صم ىاعميوكسم ـ،ضأرادكصؿاآلثاركالمرسؿضيو،كاكت ائوبتخري المسندمنوإلىرسكؿا
المنقطعة،كالمرسمةضيالمكط أ.

 مييِد وثناُء العمماِء عميو.ُة كتاِب الت  الث: أىمي  المطمب الث  
 ـى ضػيتألي ػومػد ةنطكيمػةن،كنىظىػ عبػدالبػر  ابػفي لكتابالت مييػدأىمي ػةهعظيمػةهجميمػةه،ضقػدمكػثى

ا:  ضيذلؾنظمن
ةنفىثىالىثيميذٍضيؤىاًدمًمٍيريسى ٍيقىؿي...ًحج  كىصى

ىىم يعىٍف،كىالمي ىر جيًذٍىًني(2)
ـىًضٍيػػوًلىكيػػـبىسىٍطػػتي ػػػػػػا...نىًبي ػكيػػػـكىػػالى كىالًعٍمػػػػػـًالً ٍقػػػػػوًًمفىمىعىاًنيػػػػػوًًضيًبمى

ًضٍيػػػوً .(3)الظ مـعفكينيىكالت قكلالًبر إلى...ػوًبًػيييتدلمىااآلدابًمػفىكى
ػو اضائقنا،كأقبمكاعميوضمنيـمفاختصره،كمػنيـمػفنظىمى كلذانجدالعمماءىاىتمكابواىتمامن

إشػكاتًتو،كاسػتدرؾعمػىابػفعبػد عمىالط البح ظو،كمنيـمفقاـبشرًحو،كحػؿ  شعرناليىسييؿى
بعضماضاتو ميدم:"كمػف(4)البر  المعػانيمػفالمكط ػأضػيلمػاالت مييػدكتػابمجمكعاتػو،قاؿالحى

ضػيأعمػـتكتػابكىػك:أمابػفحػـز-أحمػدبػفعمػي محم ػدأبكلناقاؿجزءان،سبعكفكا سانيد
لػػـكتػػاب"كىػػك،كقػػاؿأبػػكعمػػيالغس ػػاني:(5)منػػو"أحسػػفىضكيػػؼمثمىػػو،الحػػديثًضٍقػػوعمػػىالكػػالـ
ىػػػ587)(7)الس ػػالـعبػػدبػػفالػد يفعػػز الش ػػيخ،كقػػاؿ(6)جػػزءا"سػبعكفكىػػكمثمػػو،إلػػىأحػػدهويتقد مػ

                                                           
(.1/1التمييد:ابفعبدالبر،)((1
يقى((2 ،أمكتابةماضيذىنو.القامكسؿ:صى .(1022:ص)المحيط:ال يركزآبادم،ًكتابو
(.24/448التمييد:ابفعبدالبر،)((3
(.208_207بفعبدالبركجيكدهضيالتاريخ:)انظر:ا((4
(.368جذكةالمقتبسضيذكركتةا ندلس:الحميدم،)ص: ((5
 (.641الصمةضيتاريخأئمةا ندلس:ابفبشككاؿ،)ص:((6
عبدالعزيزبفعبدالسالـبفأبيالقاسـبفالحسف،شيخاإلسالـ،كبقيةا ئمةا عالـ،عزالديف،أبك((7

/14محمدالسممي،الدمشقي،الشاضعيكلدسنةسبعأكثمافكسبعيفكخمسمائة.تاريخاإلسالـتبشار)
933.)



 

38 

 

حػٍزـتبػف"المحم ػى"مثػؿالعمػـضػياإلسػالـكتػبًضػيرأيتي"ما:المجتيديفأحديق(ككاف443_
ػػػػدؽ"لقػػػػد:يعنػػػيالػػػػذ ىبي-الػػػػد يف"،قمػػػػت:ميكض ػػػػؽلمش ػػػػيخ"المغنػػػػي"ككتػػػاب الػػػػد يف،عػػػػز خالش ػػػػيصى
،عبدتبفالت مييد:الكبيرلمبييقي،كرابعياالس نف:كثالثيما ككػافالػد كاكيف،ىػذهحص ؿضمفالبر 

.(1)حق ا"العالـضيكضييا،المطالعةكأدمفالم تيف،أذكياءمف

 ابع: الفرُق بين كتاِب الت مييِد وكتاِب االستذكار.المطمب الر  
كتابىػػوالت مييػػدلشػػرحالمكط ػػأ،كبعػػدبيرىػػةومػػفالػػز مفنسػػأل ػػؼاإلمػػاـ كتابػػوابػػفعبػػدالبػػر   ى

ػػػالًفلبعاػػػ يماالػػػبعض،إتأن نػػػانجػػػديبعػػػضالعممػػػاءعػػػد كتػػػاباتسػػػتذكار،ككػػػالالكتػػػابيفمكم 
ػػ دم(2)اتسػتذكارمختصػػرالكتػابالت مييػػدمػنيـاإلمػػاـالػذ ىبي كا غمبيػػة،(4)،كالس ػيكطي(3)،كالص 

،كالحقيقػػةيأن  يجعمػػوكتابنػػامسػػتقالن كتػػابو لكػػؿ  ػػالفلبعاػػيماالػػبعضحيػػثإف  يمػػاكمػػاذكرنػػامكم 
تمي زيهعفاآلخر،كيكجدبينيماضركؽكمفتمؾال ركقات:صبغةن
كتػػػابالت مييػػػدمرتػػػبعمػػػىأسػػػماءشػػػيكخمالػػػؾالػػػذيفركلعػػػنيـالمكط ػػػأمرت بنػػػ -9 اعمػػػىأف 

 عجمي ةالمغربي ة،ككتاباتستذكارصرضوعمىأبكابالمكط أ.الحركؼا 

نعةالحديثي ة،كالعنايػةبا سػانيد،كىػذابػي فمػفخػالؿاسػـ -9 كتابالت مييدغالبعميوالص 
ا أيان الكتابككذلؾمفمقد متو،كأم ااتستذكارمشرىببصيغةأصكلي ةضقيي ةكىذاجًميه

 تاب.مفخالؿاسـالك

تيػػاضػػياتسػػتذكار،كىػػذاكػػافبطمػػبمػػفطمبػػةت،كقم الش ػػكاىدكالمتابعػػاضػػيالت مييػػدكثٍػػرىة -4
 العمـمشاضيةكمكاتبةمفنكاحينائية.

،إٍذتبػػد مػػفمعرضػػةشػػيخاإلمػػاـاكشػػاقناالكصػػكؿإلػػىالحػػديثصػػعبنيكػػكفضػػيالت مييػػد -3
ػاالكصػكؿلمحػديثضػيا مالؾحت ػىيصػؿإليػو،أم  تسػتذكارضيػكسػيؿيسػير ن ػومرتػبه

 عمىأبكابالمكط أ.

                                                           
 (.13/378سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)((1
 (.18/158)المصدرن سو((2
(.29/100الكاضيبالكضيات:الص دم،)((3
(.432طبقاتالح اظ:السيكطي،)ص:((4




 

39 

 

كالمقطػكع،-صػم ىاعميػوكسػم ـ-قصدضيالت مييدإلىشرحا حاديثالمرضكعةلمن بػي -5
ػحابة،كالت ػابعيف كالمرسؿ،دكفاآلراءكاآلثار،كضياتستذكارقصدإلىشرحأقاكيػؿالص 

ىبو،كاختارهمفأقاكيؿأىؿبمده،كذكرىػذاضػيمقد متػوكال قياء،كمابنىمالؾعميومذ
لالستذكار.
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اني  الفصل الثَّ

في  منيُج اإلماِم ابِن عبد البرِّ 
ظِر تضعيِف األحاديث من خالل الن  

 في أسانيِدىا
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 لالمبحث األو  
 تضعيُف الحديِث لضعِف راويو

ابطمفشركطالحد ابطعفالعدؿالا  يثالص حيحالمت  ؽعمييا،أفينقموالعدؿالا 
ؿالس ندإلىمنتياهمفغيرشذكذكتعم ة؛قاؿابفحجر بًط،تاـ عدؿو"بنقؿً:أك  مت صؿىالا 

اابطكعدؿ،ضإفكافالن اقؿليسبعدؿأكليسباابط،أكليسب(1)شاذ"كتميعىم ؿغيرىالس نىًد،
يحتمؿالت قكية،ككافلوطيريؽ كافالا عؼمم ا الحديثيككفاعي نا،إتإذا ضين سو،ضإف 
يو،ضإن ويتقكلإلىالحسفلغيره،كأم اإفكافالا عؼمماتيحتمؿالت قكيةضإن وتيتقكل تقك 

،كمايت احضيالمطالباآلتية:كيبقىاعي نا،كعمىىذاالمني ساراإلماـابفعبدالبر 
 المطمب األول: تضعيف الحديث؛ ألن  في إسناده من ىو ضعيف.

أسباباٍعؼالحديثعند سببمف أكابطو، عدالتو اعؼالر اكممفجية إف 
بطأككالىمامعنا،كىما العمماء؛ ن ويككفبسببذلؾالا عؼقداضتقدشرطالعدالةأكالا 

،كمفأمثمةطالص حةالمت  ؽعميياعندىـ،مفشرك كعمىىذاالن ي ساراإلماـابفعبدالبر 
ذلؾ:

ًكمىقىدٍرحمواتعالى:البرعبدابفقاؿاإلماـ م ىالن ًبي عىفًري مىٍيوًالم ويصى :قاؿأن وكسمـ،عى
ٍيريهي،ميكسىىٍبفيأىسىديكىاهيرىَواْضِرُبوهُ"َ َمتَاَعوُ  َفَأْحِرُقوا (2)َغل   "َمنْ  ،عىفًكىغى ٍرًدم  اًلحًعىفٍالد رىاكى ٍبفًصى
م دً ،عىفٍزىاًئدىةى،ٍبفًميحى ،اٍبفًعىفًسىاًلـو قىاؿىعيمىرى كىاةًبىٍعضيكى ًديثًىىذىاري  ُعُنَقوُ  "َفاْضِرُبواًضيًو:اٍلحى

.(3)َمتَاَعُو" َوَأْحِرُقوا

 
 

                                                           
 .(47:ص):ابفحجر،ال كرنخبةتكايحضيالنظرنزىة  ((1

اؿ.ضيكغىمكتنؿغيغيضيالمغنـيىؿ سمة.يقاؿ:غىرقةمفالغنيمةقبؿالقًغنـكالس ىكالخيانةضيالمى:مكؿالغي((2
ؿ،اغىغمكلةأم:ممنكعةمجعكؿضييا يدمضييامى؛ ف مكتنيةضقدغؿ.كسميتغي ٍمفخافضيشيءخًككؿ 

كىكالحديدةالتيتجمعيدا سيرإلىعنقو.كيقاؿلياجامعةأياان.النيايةضيغريبالحديثكا ثر:ابف
(.3/380ا ثير،)

(.2/22(التمييد:ابفعبدالبر،)(3
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نقد الحديث:
اتعالىإلماـاؿاق رحمو البر  ابفعبد ٍرؽيكىافى"لىكٍ: حى تىاًعًو كىاًجبنا-يعنيالغاؿ–مى

كسم ـلى ىعىمىوي ،صم ىاعميو لىكًٍحينىًئذو ًديًث،ًضيذىًلؾىلىنيًقؿىضىعىمىويكى حديث–كمريكقداٍلحى كذكر
ًديثهكىىيكى-الد راسة مىىيىديكريحى اًلحًعى م دًميٍبفًصى ًعيؼهكىىيكىزىاًئدىةى،ٍبفًحى .(1)"ًبوًييٍحتى  تىاى

   تخريج الحديث:
كمالحديثبأل اظمختم ةعمىالن حكالت الي: ري

".َواْضِرُبوهُ  َمتَاَعُوَ َفَأْحِرُقوا:"أوال: من أخرج الحديث بمفظ
كمىذاالحديثمفمسندعمربفالخط ابراياعنو،كركممك قكضنامفحديثري
سالـبفعبدابفعمربفالخط اب،كىذاتخري الحديثمفىذيفالكجييف:

 الوجو األول: عن سالم عن أبيو عبد اهلل عن جدِّه عمر بن الخط اب رضي اهلل عنوَ مرفوًعا.
ٍبدينا:قاؿ رحموا،منصكربفسعيدأخرجو ،ٍبفياٍلعىًزيزًعى م دو ًنيأىخٍ:قىاؿىميحى اًلحيبىرى صى

م دًٍبفي ٍبدًٍبفًمىٍسمىمىةىمىعىكيٍنتي:قىاؿىزىاًئدىةى،ٍبفًميحى دىاٍلغىٍزًك،ًضياٍلمىًمؾًعى ،قىدًٍإٍنسىانناضىكىجى ؿ  ضىدىعىاغى
ـى ٍبدًٍبفىسىاًل ،عىفٍضىسىأىلىويالم ًو،عى د ثىًني:ضىقىاؿىذىًلؾى ٍنويالم ويرىًايىط ابًاٍلخىٍبفًعيمىرىعىفٍأىًبي،حى أىف عى
ًضيضىكيًجدى،«َمتَاَعوُ  َوَحرُِّقوا َفاْضِرُبوهَُ َغل   َقدْ  َوَجْدُتُموهُ  َمنْ »:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿى
،رىٍحًموً ،عىفٍسىاًلـهضىسيًئؿىميٍصحىؼه د قيكاًبيعيكهي:ضىقىاؿىذىًلؾى تىصى ًنوًكى .(2)"ًبثىمى









                                                           
(.2/22(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
(.2729/ح2/315(سنفسعيدبفمنصكر،)(2
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كابف ،(5)،كالط حاكم(4)يىعمىكأبك ،(3)داكدكأبك،(2)كالد ارمي،(1)حنبؿبفأحمدأخرجو
كابفعساكر(8)كالبييقي،(7)كالحاكـ،(6)عدم كابفالجكزم(9)، ٍكرقاني(10)، كالجى ياء(11)، كالا  ،

ٍرًدم،عفصالحدمحم بفالعزيزعبدعفطيريؽ ؛جميعيـمف(13)العىديـكابف ،(12)المقدسي الد رىاكى
م دًبف زائدة،عفسالـبفعبدا،عفأبيو،عفجد هعمربفالخط ابراياعنو،بفميحى

.بنحكهمرضكعنا
محم دبفالعزيزعبدعفطيريؽمف؛(16)اركالبز ،(15)رمذمكالت ،(14)كأخرجوابفأبيشيبة

ٍرًدم، ا،بو،كاقتصرضيوعمىإحراؽعبدبفسالـعفزىاًئدىةى،بفمحم دبفعفصالحالد رىاكى
 .المتاع،دكفذكراربالغاؿأكاربعنقو

 الوجو الثاني: عن سالم بن عبد اهلل بن عمر بن الخط ابَ موقوًفا.
داكد أبك البييقي(17)أخرجو طريقو كمف العديـ(18)، كابف اًلح(19)، طريؽصى مف بف؛

 ابفعمربفالخط اب،مكقكضنا.عبدبفسالـفعزائدةى،بفمحم د

                                                           

(.144/ح1/289ؿ،)مسندأحمدبفحنب(1)
.(2532/ح3/1617سنفالدارمي،)(2)
(.2713/ح3/69سنفأبيداكد،)(3)
(.204/ح1/180(مسندأبييعمىالمكصمي،)(4
(.242،243/ح10/447(،)241/ح10/446(شرحمشكؿاآلثار:الطحاكم،)(5

(.5/90)الكامؿ:ابفعدم،(6)
.(2584/ح2/138صحيحيف:الحاكـ،)(المستدرؾعمىال(7
(.18213/ح9/174(السنفالكبرل:لمبييقي،)(8

(.23/373تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(9) 
(.1901/ح2/349التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(10)
(.588/ح2/247)،ا باطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير:الجكرقاني(11)

ياءالمقدسي،خرجمفا حاديثالمختارة:المست(12)  (.202/ح1/311(،)201/ح1/310)الا 
(.9/4114بغيةالطمبضيتاريخحمب:ابفالعديـ،)(13)
بنحكه..(33542/ح6/526(،)28690/ح5/530مصنؼابفأبيشيبة،)(14)
.بنحكه،كضيوقصة.(1461/ح4/61(سنفالترمذم،)(15
بنحكه..(123/ح1/235دالبزار،)(مسن(16

بنحكه،كضيوقصة..(2714/ح3/69سنفأبيداكد،)(17)
بم ظو..(18214/ح9/175(السنفالكبرل:لمبييقي،)(18

بنحكه..(9/4115بغيةالطمبضيتاريخحمب:ابفالعديـ،)(19)
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 وليذا المفظ شاىد من حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنيما:
داكد أبك كالحاكـ(1)أخرجو كالبييقي(2)، ،(3) ثالثتيـ ،بفالكًليدطريؽمف؛ :قاؿمسًمـو

د ثىنىا ،ٍبفيزيىىٍيريحى م دو ،شيعىٍبفًعىٍمًركعىفٍميحى د ًهعىفٍأىًبيًو،عىفٍٍيبو عبدابفعمركبفالعاصجى
.مرضكعنا،راياعنيما

 ".َمتَاَعوُ  َوَأْحِرُقوا ُعُنَقوَ َفاْضِرُبواثانيا: من أخرج الحديث بمفظ: "
ابفعمربفالخط ابراياالحديثىذاكمري مفطريؽسالـ،عفأبيوعبد

عنيما،مرضكعنا.
د ثىنىاالط حاكمرحمواتعالى،قاؿ:أخرجو ،ٍبفيضىٍيديحى مىٍيمىافى د ثىنىاسي مىمىةىأىبيكحى ميكسىىسى

،ٍبفي د ثىنىاًإٍسمىاًعيؿى ٍبديحى م دوٍبفياٍلعىًزيزًعى ،ميحى ٍرًدم  اًلحًعىفٍالد رىاكى م دوٍبفًصى ٍع ىروأىبيكقىاؿى-ميحى كىىيكى:جى
ٍمنىا:"قىاؿى-زىاًئدىةىاٍبفي كـًأىٍرضىدىخى ًمًؾ،عىٍبدًٍبفًمىٍسمىمىةىمىعىالر  ،ضىغىؿ اٍلمى ؿه ،سىاًلـوًإلىىمىٍسمىمىةيضىبىعىثىرىجي
ضىقىاؿى د ثىًني: قىاؿىأىًبيحى يىقيكؿيصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿىسىًمٍعتي: َ َقدْ  َوَجْدُتُموهُ  َمنْ ":  َغل 

كىافىَ"َمتَاَعوُ  َوَأْحِرُقوا ُعُنَقُوَ اَفاْضِرُبو  ،:قىاؿىأيرىاهي-مىتىاًعوًًضيكى ًبيعيكهي،:ضىقىاؿىسىاًلمنا،ضىسىأىؿىميٍصحىؼه
د قيكا تىصى ًنوًكى .(4)"ًبثىمى

الكجو إلىىذا بقكلوالمقدسيياءالا اإلماـ كأشار ،" ًديثمفمكًكري: ٍبفًاعبدحى
م ىي الن بًعىفً،عيمىرى مىٍيوًالم ويصى سمـعى .(5)"كى

كىاهيكقاؿضيمكاعآخر:" دىأىبيكرى عىفً،عيمىرىاٍبفًًركىايىةًًمفًٍكتىابىٍيًيمىاًضيكىالت ٍرًمًذم دىاكي
.(6)"صم ىاعميوكسم ـالن ًبي 

عميوعندىما،عفعمربفالخط اب،كليسعفابنوعبدقمت: ارايكالذمعثرتي
التبس أكيككفقد كاياتكالن سخليذيفالكتابيف، ذلؾيككفمفاختالؼالر  كلعؿ  اعنيما؛

                                                           

بم ظ:"عىٍفعىٍمًركبٍ.(2715/ح3/69سنفأبيداكد،)(1)  د ًه: جى أىًبيًو،عىٍف ٍف ،عى الم ًو»ًفشيعىٍيبو رىسيكؿى أىف 
بيكهيصم ىاعميوكسم ـ رى قيكامىتىاعىاٍلغىاٌؿكىاى ر  حى كىعيمىرى دى:«كىأىبىابىٍكرو أىبيكدىاكي ،عىًف»قىاؿى بىٍحرو ٍبفي ًمي  ًضيًوعى كىزىادى
أىٍسمىٍعويًمٍنوي ـٍ لى ًليًد،كى مىنى«اٍلكى .عيكهيسىٍيمىويكى

بنحكه..(2591/ح2/142المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(2) 
بنحكه..(18211/ح9/174(السنفالكبرل:لمبييقي،)(3
(.4240/ح10/446(شرحمشكؿاآلثار:الطحاكم،)(4

ياءالمقدسي،)(5)  (.201/ح1/310المستخرجمفا حاديثالمختارة:الا 
مصدرن سو.ال(6) 
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عميوأكعمىمفاعتمدعميوضيذلؾمم فسبقوضيذلؾبيفعبدابفعمركعبدابف
ا،كركاهأبكداكدضيسننومف عنوأيان حديثومرضكعنا،عمركراياعنيـ؛ضالحديثمركمٌّ

كماسأبي نوعندذكرالش اىدليذاالحديث،كاأعمـ.
ٍرًدم...كالىماعفاإلماـقاؿ ابفكثير:"كأخرجوأبكداكدكالت رمذم،مفحديثالد رىاكى

غير،عفسالـ،عفأبيو،عفعمربو،كضىنسخالت رمذم، صالحبفمحمدأبىكاقدالميثيالص 
(1)بفعمر،عفالن بيصمىاعميوكسمـ،ضاأعمـ"عفعبدا

 . 

  :اإلسناددراسة 
م دوأىبيك،(2)الد رَاَوْرِديّ  ُعَبْيدٍ  بنِ  ُمَحم دِ  بنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ فيو:  يىًني ميحى الجي

المىدىًني ،مىٍكتىىيـ،(3)
مفمنكر،اٍلعيمىًرم الم وًعيبىٍيدًفعحديثو:سائيالن قاؿ،ضيخطئغيرهكتبمفيحدثكافصدكؽ

عم ةىذا(4)كثمانيفسبعأكستسنةماتامنة،الث  ؿضيوالقكؿ؛تت  اؽالعمماءبأف  ،كلـأيضص 
الحديثعمىالذميميو،الذمعميومدارالحديث.

دا ربعيفماتبع،غيرالص (5)يثيأبككاقدالم ،المدني َبن محمد بن زاِدة صالحوفيو 
.(6)كمائة

قاؿ:كىىيبأخبرنيمىيدم،الر حمفبفعبدقاؿ الميثيكاقدأبكعمينا"قدـبفخالد،
لكتبتيضمكيحد ث،ضسمعتيوالبصرة،زائدةبفمحم دبفصالحيعني ،كقاؿ(7)ضتركتيو"عنو،شئتي

                                                           

(.2/468ينظر،مسندال اركؽ:ابفكثير،)(1) 
ٍرًدمٌ(2)  إنومف:الد رىاكى ضقالكا:دراكردم،كقيؿ: دارابجردم، أفيقكلكا ضاستثقمكا ب ارس، مدينة إلىدرابجرد نسبة

ذاأرادأفاندرابة،كقاؿأحمدبفصالح:كافالدراكردٌممفأىؿأصبياف،نزؿالمدينة،ككافيقكؿلمرجؿإ
.(5/327مسمعاني،)ليدخؿاندراكفضمقبوأىؿالمدينةالدراكردٌم.ا نساب

يىٍينىةًإلىىالن ٍسبىةالجيني:ىىًذه(3)  بفالحاؼبفأسمـبفسكدبفلىٍيثبفزيدكاٍسموقااعةمفقىبيمىةكىًىيجي
ابىةمفكثيرخمؽًإلىٍييىايٍنسبكىاٍلبىٍصرىةاٍلكيكضىةنزليكاقااعة حى مفكىالت اًبًعيفىالص  المبابكى . تيذيبضيبعدىـٍ

.(1/317)ا نساب:ابفا ثير،
.(4119/رقـ358تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(4)

لى]زىرةبنىحميؼكنانة،بفليثإلىالميثي:نسبة(5)  بفقارظبياكالمشيكرمناة،عبدبفبكربفليثكا 
.(11/241)لمسمعاني،بالميثي.ا نساشيبة

.(2885/رقـ273تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(6) 
.(4/412الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(7)
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تأركمعنو" ، ذاىبه الحديث، "منكر آخ(1)البخارم: كقاؿضيمكاع "تىركو، مىٍيمىافر: بفسي
ٍرب ًديث"مينكرحى .(2)الحى

"لىٍيسى معيف: ابف ًديثوكقاؿ "حى كقاؿ(3)ًبذىاؾى الجاركدبفمحم دأبك، حديثو"ليس:
الر ازم(4)بذاؾ" حاتـ أبك كقاؿ ، صاحبككافحرب،بفسميمافيتركوالحديث،بقكم"ليس:
، .(5)الحديث"منكرغزكو

" الن سائي: كقاؿ(6)ًباٍلقىًكٌم"لىٍيسىكقاؿ الس اجي، كقاؿ(7)اعؼ"ضيوالحديث،"منكر: ،
كىتىكا سانيداٍ ىٍخبىاريقمبًمم ف،كقاؿابفًحب اف:"كىافى(8)بالقكم"كليسحديثو،العجمي:"ييكتب

ًديثومفذىًلؾىكثرضىمىم اي يـ،كىتىاٍلمىرىاًسيؿكيسنديعمـ، .(9)الٌتٍرؾ"اٍستحؽكضحش،حى
زام:أبيعبدالر حمفبفكقاؿ ،كقاؿابفعدم:(10)بذاؾ"حديثوليس"اعيؼ،بكرالر 

يامستقيمة،أحاديثو"بعض ًديثمفلىويكليسإنكار،ضيوكبعاي ع اءمفكىىكالقميؿ،إتاٍلحى الا 
كقاؿابفالقيسراني:،(12)بالقائـ"ليس"حديثو:الحاكـأحمدأبك،كقاؿ(11)حديثيـ"ييكتبالذيف

ًعيؼ ا:"مينكر-كقاؿ،(13)جد ا""اى ًديث،أيان ًعيؼ"الحى .(14)اى


                                                           

.(431/رقـ237)العمؿالكبير:الترمذم،(1) 
.(1951/رقـ2/103):البخارم،التاريخا كسط(2)
.(805/رقـ3/181)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(3)

(.2470/رقـ6/343إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(4) 
.(1810/رقـ4/411الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(5)

.(297/رقـ57الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(6) 
(.2470/رقـ6/343إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(7)

.(689/رقـ226الثقات:العجمي،)ص:(8) 
.(488/رقـ1/367حيف:ابفحباف،)المجرك(9) 
.(911/رقـ5/89الكامؿ:ابفعدم،)(10)
المصدرن سو.(11)

(.2470/رقـ6/343إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(12) 
.(4816/رقـ4/2085ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(13)
.(5259/رقـ4/2264)المصدرن سو(14)
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حاتـالر ازم،كأبك(3)،كابفمعيفضيمكاعآخر(2)،كابفالمديني(1)كاع  وابفسعد
ٍرعىة،كأبك(4)ضيمكاعآخر .(7)كابفالقيسراني(6)،كالد ارقطني(5)زي

.(8)بأسنا"بوأرل"ماكقاؿأحمدبفحنبؿ:
يًمح" كى .(10)،كقاؿابفحجر:"اعيؼ"(9)كقاؿالذ ىبي:"صي

فلـييتابعضمنكرالحديث.خالصة القول في الر اوي: اعيؼينجبرحديثوإذاتيكبع،كا 
 الحكم عمى الحديث:

لألسبابالت الية:الحديث ُمنكر ُمضطرب سنًدا ومتًنا؛
عمىأواًل: ييتابعزائدةبفدمحم بفصالحمداره فلـ تيكبع،كا  إذا ،كىكاعيؼينجبرحديثو

ضمنكرالحديث،كىذاالحديثمم الـييتابععميو،كلـيركًهعفسالـبفعبداغيره،كىكمم ا
أينكرعميو.

كمالمرضكعمر ةنمفمسندعمربثانًيا: كممر ةنمرضكعنا،كأخرلمكقكضنا،كري فااطرابسنده؛ضري
ييدل ؿعمىعدـ مم ا ابنوعبدابفعمرراياعنيما،كىذا الخط اب،كأخرلمفمسند

ابطراكيولو.
ضقط،كضيثانية:"ضاحرقكاثالثًا: متاعو" ااطرابمتنو؛حيثجاءضيبعضركاياتو:"ضاحرقكا

 عنقىو"، كااًربكا متاعىو "ضاحرقكا كضيثالثة: كاٍاربكه"، ابطعدـعمىؿدل ييامم كىذامتاعىو
ا.–لوراكيو أيان
مفىذهرابًعا: شيء ضييا يرد ضمـ ضيعقابالغاؿ؛ الكاردة الص حيحة لمقرآفكالس ن ة معاراتيو

ا نكاعالمذككرةمفالعقابلو.
                                                           

.(256/رقـ346)د،:ابفسعالطبقاتالكبرل(1) 
.(86/رقـ91)ص:،سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(2)
.(911/رقـ5/89الكامؿ:ابفعدم،)(3)
.(262/رقـ169)ص:،سؤاتتالبرذعي بيزرعةالرازم(4)
.ن سوالمصدر(5)

.(103/رقـ2/52العمؿ:الدارقطني،)(6) 
.(1585/رقـ2/814ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(7) 
.(3219/رقـ2/488العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا)(8) 
.(2840/رقـ1/305المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(9)

.(2885/رقـ273تقريبالتيذيب:ابفحجر،)(10) 
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الت رمذم:،(1)"الحديثأصحابنكرهيي،منكرهحديثهىذا:"المدينيبفاقاؿ كقاؿاإلماـ
ًديثيا"ىىذى ،الحى سىأىٍلتيىىذىاًمفًٍإت نىٍعًرضيويتىغىًريبه ...كى الكىٍجًو م دنا ىىذىاعىفٍ-يعنيالبخارم–ميحى

ًديًث، ا:ضىقىاؿىالحى كىلًإن مى اًلحيىىذىارى م دًٍبفيصى ،كىاًقدوأىبيككىىيكىزىاًئدىةى،ٍبفًميحى ًديًث،ميٍنكىريكىىيكىالم ٍيًثي  الحى
م دهقىاؿى قىدٍ:ميحى ًكمىكى ٍيرًًضيري ًديثوغى ،ًضيصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًحى ًضيوًيىٍأميٍرضىمىـٍالغىاؿ 

ٍرؽً تىاًعو"ًبحى مى
(2).

ع ؼى كذىكىرضيمكاعآخرأن وسأؿاإلماـالبخارمعنو،ضقاؿ: م ده"اى ًديثىىىذىاميحى اٍلحى
قىاؿى كى ٍيريصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًًكمىريقىدٍ: ًديثوغى ؼيحى ًديثيىىذىا،ًخالى ٍيرىةىأىًبيحى ًضيىيرى
ةً ـوًقص  ًديثي،(3)ًمٍدعى ٍيدًكىحى اًلدوٍبفًزى ؿ رىجيالنأىف خى زىاتوغى رى خى

ذىكىرى،(4) اًديثىكى شىٍيءوًضييىٍذكيٍرضىمىـٍ،أىحى
،مىفٍمىتىاعيييٍحرىؽىأىفٍأىمىرىصم ىاعميوكسم ـًبي الن أىف :ًمٍنيىا ؿ  م دهقىاؿىغى اًلحي:ميحى م دًٍبفيكىصى ميحى
،أىبيكىيكىزىاًئدىةىٍبفً ًديثًميٍنكىريكىاًقدو ٍنويأىٍرًكمتىذىاًىبهاٍلحى .(5)"عى






                                                           

(.2/468ينظر:مسندال اركؽ:ابفكثير،)(1) 
.(1461/ح4/61سنفالترمذم،)(2) 
ًنٍمنى(3)  ةن،ًإن مىاغى ذىىىبناكىتىًضا  ـٍ نىٍغنى ـٍ لى ،كى ٍيبىرى الم ويعىٍنوي،قاؿ:اٍضتىتىٍحنىاخى ٍيرىةىرىًايى كىالمىتىاعىعفأبيىيرى كىاإًلًبؿى االبىقىرى

ٍضنىامىعىرىسيكًؿالم ًو رى اٍنصى كىاًئطى،ثيـ  ـه،أىٍىدىاهيًإلىىكىاًدمصم ىاعميوكسم ـكىالحى لىويًمٍدعى ٍبدهلىويييقىاؿي مىعىويعى القيرىل،كى
رىسيكًؿالم ًو يىحيط رىٍحؿى بىاًب،ضىبىٍينىمىاىيكى ديبىًنيالا  صم ىاعميوكسم ـلىويأىحى ابى ت ىأىصى ،حى اًئره عى اءىهيسىٍيـه ًإٍذجى

:ىىًنيئنالىوي الن اسي العىٍبدى،ضىقىاؿى الم ًوذىًلؾى رىسيكؿي :»صم ىاعميوكسم ـالش يىادىةي،ضىقىاؿى بىٍؿ،كىال ًذمنىٍ ًسيًبيىًدًه،ًإف 
مىٍيًونىارنا عى ،لىتىٍشتىًعؿي ـي قىاًس تيًصٍبيىاالمى ـٍ ،لى المىغىاًنـً ًمفى ٍيبىرى خى ابىيىايىٍكـى سىًمعىذى«الش ٍممىةىال ًتيأىصى ًحيفى اءىرىجيؿه ضىجى ًلؾى

 الن ًبي  الم ًوصم ىاعميوكسم ـًمفى رىسيكؿي ٍبتيوي،ضىقىاؿى أىصى :ىىذىاشىٍيءهكيٍنتي أىٍكًبًشرىاكىٍيًف،ضىقىاؿى صم ىاًبًشرىاؾو
(.4234/ح5/138صحيحالبخارم،)«.ًمٍفنىارو-أىٍكًشرىاكىاًف-ًشرىاؾه:»عميوكسم ـ

ًلرىسيكًؿاًمًنيىالجيعفزيديفخالد(4)  ،كىأىن ويذيًكرى ٍيبىرى ًبخى ض يى تيكي اٍلميٍسًمًميفى ًمفى رىجيالن صم ىاعميوكسم ـي:"أىف 
": ،قىاؿى ـٍ ،ضىمىم ارىأىلال ًذمًبًي ًلذىًلؾى كهياٍلقىٍكـً :ضىتىغىي رىٍتكيجي "قىاؿى ـٍ اًحًبكي مىىصى م كاعى :"صى ضىقىاؿى ًضيًإف  ؿ  غى ـٍ اًحبىكي صى

أحمد مسند ٍيًف. ييسىاًكمًدٍرىىمى ا مى اٍليىييكًد ًز رى خى ًمٍف زنا رى خى ًضيًو ٍدنىا ضىكىجى مىتىاعىوي، ضى ىت ٍشنىا اً"، )سىًبيًؿ ،28/257/
ٍكىىري (.17031ح مىاكالخرز:ىكاٍلجى .(2/197)ماجو،ابفسنفعمىالسندمحاشية.يىٍنتىًظـيكى
(.238عمؿالكبير:الترمذم،)ص:ال(5) 
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ا:"-كقاؿاإلماـالبخارم مدٍبفصالحأيان تركو،المىدىًنيٌالم يثٌي،كاقد،أىبكة،زائدٍبفميحى
الحديثمنكرحىرب،ٍبفسيميماف غىؿ مىفرضعو؛عيمر،عىفٍعيمر،اٍبفعىفًسالـ،عىفٍيىٍرًكم،
تاعىويضىأىحًرقيكا قىاؿى،مى كلـالغمكؿ،ًضيصم ىاعميوكسم ـ؛الن بي فععيمر،عف:عىٌباساٍبفيكى
ر ؽ غير(2)بنحكذلؾقاؿضيالت اريخالص غير،ك(1)"ييحى ع اءالص  .(3)،كالا 

أصح -أمالمكقكؼ–"كىذا:كركلاإلماـأبكداكدالحديثمرضكعناثـ ركاهمكقكضنا،كقاؿ
الكليدكاحد:غيرركاهالحديثيف، غىؿ قدككافسعد،بفزيادرىٍحؿىأحرؽىشاـبفأف 
.(4)كاربىو"

ىذامفإتصم ىاعميوكسم ـالن بيعفييركلنعمموتالحديثكىذا:"ارالبز قاؿك
يبىىككيإسماعيؿ،بفحاتـعنوركلىذازائدة،ابفىكد،محم بفكصالحياإلسناد،بيذاالكجو
فعصالح،يرككلـالد راكردم،إتصالحعفركاهنعمـتالحديثكىذادم،اكرٍكالد رىخالدبف

.(5)"الحديثىذاإتعمرعفأبيو،عفسالـ،
لركاياتالحديث–الط حاكمكقىاؿى ذكره بعد ـيًإٍسمىاًعيؿ،ىٍبفيميكسىى"ضىاٍختىمىؼى: نيعىٍي ٍبفيكى

م ادو مىىحى ٍرًدم عى ًديًث،ىىذىاًإٍسنىادًًضيالد رىاكى ىاعميوكسم ـصم الن ًبي بىٍيفىًضيوًميكسىىيىٍذكيٍرضىمىـٍاٍلحى
بىٍيفى ،أىبىاهيعيمىرىاٍبفًكى ذىكىرىهيعيمىرى ضىقىاؿىرىٍحًمًو،ًإٍحرىاؽًبىٍعدىًبوًييٍ عىؿيًضيمىاكىاٍختىمى ىاًإٍسنىاًدًه،ًضينيعىٍيـهكى
ًديًثوًًضيميكسىى قىاؿى،"عينيقىويكىاٍاًربيكا:"حى ًديًثوًًضينيعىٍيـهكى كىاٍاًربيكهي:"حى ًديثىٍيفًكىأىٍكلىى" ًضيًعٍندىنىااٍلحى
ااٍلبىابًىىذىا كىاهيمى مىٍيًو؛ميكسىىرى ٍرًدم عىفًالن اسًأىٍيًدمًضيال ًذمً ىن ويعى ًديًثًيمىا،غىٍيرًًمفٍالد رىاكى لىم احى كى
،ذىًلؾىكىافى كىافىكىذىًلؾى ًديًثوًًضيكى ٍربًاٍ ىٍمريحى ٍحرىاؽًعينيًقًو،ًباى تىاًعوًكىاً  فًٍمٍنوي،كىافىال ًذمًلٍمغيميكؿًمى كىاً 
ٍيرًًضيًبيىذىانىٍسمىعٍلىـٍكين ا ًديًث،ىىذىاغى ٍدنىاكىتىاٍلحى دناكىجى ارًضيقىيىاءًًمفٍأىحى مىٍيوًاٍ ىٍمصى ٍيرىعى غى مىٍكحيكؿو
فٍ... ابًمىٍذىىبيكىافىكىاً  ًديثًأىٍىؿًأىٍصحى اًلحًًضياٍلحى م دوٍبفًصى غىٍيرًًمفًٍركىايىًتوًتىٍاًعيؼىىىذىاميحى

ًديثىويضىتىأىم ٍمنىالىيىا،ًمٍنييـًٍإٍسقىاطو ؿ عىز اًًكتىابًًضينىًجديىىؿٍىىذىاحى صم ىاًرىسيكؿًسين ةًًضيأىكٍكىجى
كسم ـ عميو اًل يويمىاا ؟أىـٍييخى ٍدنىاتى ؿ عىز اىضىكىجى كىالس اًرقىةيكىالس اًرؽي:ًكتىاًبوًًضيقىاؿىقىدٍكىجى

زىاءنأىٍيًديىييمىاضىاٍقطىعيكا ؿ عىز ضىأىٍخبىرى،[38:المائدة]كىسىبىاًبمىاجى اًبوًأىمىرىال ًذمىأىف كىجى قىٍطعًًمفًٍضيًيمى
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ا زىاءنأىٍيًديًيمى ًضيًمٍنييمىا،كىافىًلمىاجى اذىًلؾىكى زىاءىتىأىفٍدىؿ قىدٍمى الىييمىاجى ٍيريًمٍنييمىاكىافىًضيمى قىٍطعًغى
ا، كىافىأىٍيًديًيمى مىىذىًلؾىكى ظ تىًلغىٍيًرًىمىامىاؿهىيكىمىاسىًرقىًتًيمىاعى كىافىًضيًو،لىييمىاحى اٍلغىنىاًئـًًمفىاٍلغىاؿ كى

ظٌّ،ًضيوًلىويًلشىٍيءوغىات  ٍعقيكتنضىكىافىحى مىىكىاًجدوغىٍيرىكىافىًإذىاأىن ويمى اًمٍنويكىافىمىفٍعى اآٍليىةًًضيذىكىرىمى
ظًٌّضيوًلىويكىافىًإذىاكىافىرىٍحًموًًإٍحرىاؽيًضيوًلىٍيسىأىن وي مىٍيوًيىًجبىتىأىفٍأىٍحرىلحى ميكًلوًًضيعى ًإٍحرىاؽيًمٍنويغي
اضىاٍنتى ىىًو،رىٍحمً مىٍيوًيىكيكفىأىفٍذىكىٍرنىاًبمى ميكًلوًًضيعى ٍدنىارىٍحًمًو،ًإٍحرىاؽيغي صم ىاعميواًرىسيكؿىكىكىجى
ًكمىقىدٍكسم ـ ٍنويري اذىكىٍرنىاهيقىدًٍمم اعى ـىًضيمى كهًًمفىىىذىاًكتىاًبنىاًضيًمن اتىقىد  ٍقبيكلىًة،اٍلكيجي يىًحؿ "تىأىن وي:اٍلمى
ـي ثوًبًإٍحدىلًإت ميٍسًمـواٍمًرئودى ،بىٍعدىكيٍ رو:ثىالى ،بىٍعدىًزنناأىكًٍإيمىافو افو ًضي،"ًبنىٍ سونىٍ سوأىكًٍإٍحصى ذىًلؾىكى
ا ايىًحؿ دىميوييىكيكفىأىفٍيىٍنً يمى ثىًة،اٍ ىٍشيىاءًىىًذهًًسكىلًبمى كىافىالث الى ًديثًًضيذيًكرىمىاكى ؿًاٍلحى ًمفٍاٍ ىك 

ٍربً ٍيرىًضيوًعينيًقوًاى ثىةًىىًذهًغى اضىكىافىاٍ ىٍشيىاًء،الث الى ينىاهيًضيمى ك  ٍقبيكلىةًاآٍلثىارًىىًذهًًمفٍري ااٍلمى نى ىىقىدٍمى
، كزيضىقىدٍ:قىاًئؿهضىقىاؿىذىًلؾى ـيىىذىايىكيكفىأىفٍيىجي ٍك ٍقبيكلىًة،اآٍلثىارًىىًذهًًضيبىٍعدىمىاكىافىاٍلحي ًبيىا،ضىمىًحؽىاٍلمى
كىابىنىاضىكىافى :ًضيلىويجى اأىف ذىًلؾى ،ذىًلؾىًمفٍذيًكرىمى ٍيرىميٍحتىمىؿه ةيتىقيـًلىـٍأىن اغى ج  مىٍينىااٍلحي كىافىذىًلؾىأىف عى
ٍزلىـٍاآٍلثىارًًتٍمؾىًضيًمٍنويكىافىابىٍعدىمىصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿًًمفٍ اقيويلىنىايىجي كىافىًضييىا،ًإٍلحى كى

ٍظري مىىًعٍندىنىااٍلحى اًلوًعى ت ىحى ةيتىقيكـىحى ج  مىٍينىااٍلحي ؽًعى ٍظرًذىًلؾىًضيًمم اشىٍيءوًبًإٍطالى ًباًضىنيٍطًمقىوي،اٍلحى كى
.(1)الت ٍكًضيؽي"

،عفزائدة،بفمحم دبفصالحيكاقدوأبك"يركيو:د ارقطنيعنو،ضقاؿكسيئؿاإلماـال سالـو
،ىذاكاقدكأبكصم ىاعميوكسم ـ،الن بي عفعمر،عفأبيو،عف سالمناأف كالمح كظاعيؼه
.(2)مر"ععفكتأبيو،عفذكرىهكتصم ىاعميوكسم ـ،الن بي إلىيرضٍعوكلـبيذا،أمر

كقاؿالد ارقطنيضيمكاعآخر كا": أىٍنكىري ،عفًركىايىتىوي-يعنيصالح–عميو عىفٍسىالـو
ؿ مىفٍ:»صم ىاعميوكسم ـالن ًبي عف،عفعمرأىًبيًو، تىاعىويضىأىٍحًرقيكاغى طىأه،كىىىذىا،«مى ييتىابىعٍلىـٍخى
مىٍيًو، .(3)"صم ىاعميوكسم ـي الن بًعىفًأىٍصؿهلىويكىتعى
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ًديثيكىأىم ا:"البييقيقاؿك ارايعمرعفعمربفعبداحديثكذكر–ال ًذماٍلحى
ًعيؼهضىيىذىا-عنيما دًيثهىىذىا:"الجكرقانيقاؿ،ك(1)"اى اإلشبيميقىاؿى،ك(2)"ميٍنكىرهحى ىىذىا":عبدالحؽ 
ًديث مىىيىديكرحى اًلحعى م د،فبٍصى ًديث،ميٍنكىركىىيكىميحى ًعيؼاٍلحى ع  ىويًبًو،ييٍحتى ٌتىاى اًرمٌاى اٍلبيخى
ك(3)"كغيره "ككمالن قاؿ، ًعيؼه: آخركقاؿ،(4)"اى مكاع ٍمييكريقىاؿى":ضي ًديثهكىىىذىا:اٍلجي حى

ًعيؼه اًلحيًبوًاٍن ىرىدىًمم اً ىن وي:اى م دوٍبفيصى ًعيؼهكىىيكى،ـوسىالًعىفٍميحى (5)"اى :فالممق ابفكقاؿ،
ا–الحديثؼاع " :اضعيالش كقاؿ:الر اضعييعني–قكلو:"حجرابفكقاؿ ،(6)"جماعات-أيان
قمت،الحديثصح لك اضعيالر قاؿ،بو: ابفالقائؿ-قمت...صحتولويظيرلـوأن يريد:

د،محم بفصالحمفضيواتاطرابأف كالظ اىر":آخرمكاعضيكقاؿ،(7)"يصحلىـٍ:حجر
.(8)"اعيؼوضإن 

،كعدـتصريح(9)لاعؼراكيوزىيربفمحمدوأم ا شاىده فال ُيفرح بوَ فيو ُمنكر؛
،بؿشيعىيببفمًركعىمفمحم دبفزىيربسماعشيخو(10)الكليدبفمسمـالمشيكربالت دليس

كالس ن ةالص حيحةكسابقو.عنعنو،ككذلؾمخال تولمقرآف
"ـكأشاراإلما بقكلو: إلىاٍع و، لىـٍالبخارمضيصحيحو ٍبدييىٍذكيٍركى ك،ٍبفيالم وًعى عىٍمرو

ر ؽىأىن ويصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفً ح كىىىذىامىتىاعىوي،حى .(11)"أىصى
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ضيعمركبفاعبدعفركمامتاعيؼإلى-يعنيالبخارم–أشارقاؿابفحجر:"
.(1)"الغاؿرحؿبحرؽكا مرساقوالذمالحديثإلىىذابقكلوكاإلشارةالغاؿرحؿبحرؽا مر

ا-كقاؿالعيني البخارمأيان اًصؿضقاؿ:"-معم قناعمىكالـ اًرمٌأىف،ىىذىامفكىاٍلحى البيخى
تىاعحرؽأىفًإلىىًبيىذىاأىشىارى ًحيح،ىيكىكىأىنومىنعو،عمىاٍلعىمىؿكىأىفيجكز،تىكرحموالغاؿمى الص 
اًنيقىاؿى،أصحكىىىذىا:بقكلوًإلىٍيوًأىشىارى .(2)"ذكرهمفأصح حريؽالت ذكرعدـ:أىم:اٍلكٍرمى

ـ ،الغنيمةمفمكؿالغيضيؽتتعم أحاديثالبييقي اإلماـذكرك لىـٍ:"قاؿث شىٍيءوًضيييٍذكىٍركى
كىايىاتًىىًذهًًمفٍ تىاعًًبتىٍحًريؽًأىمىرىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي أىف الر  ،مى ًضياٍلغىاؿ  مىىدىًليؿهذىًلؾىكى عى

ٍعؼً "عنيماارايعمركبفاعبدحديثكذكر–اى قيكا: نىعيكهياٍلغىاؿ مىتىاعىأىٍحرى مى سىٍيمىويكى
بيكهي رى ٍيريكىاهيرىىىكىذىا-كىاى ًليدًعىفًكىاًحدوغى قىدٍ،ميٍسًمـوٍبفًاٍلكى ٍنويًقيؿىكى طريؽمفذكرهثـ–ميٍرسىالنعى
ٍبدييىٍذكيٍرلىـٍ:كقاؿآخر، ٍنعىاٍلكىى ابًعى ييقىاؿي،سىٍيًموًمى ،ىىذىازيىىٍيرناًإف :كى لىٍيسىمىٍجييكؿه ًباٍلمىك ي كى

(3).
"ضيمكاعآخرقاؿك ،ٍبفيزيىىٍيريكىاهيكىرى: م دو ،ٍبفًعىٍمًركعىفٍميحى عىفٍأىًبيًو،عىفٍشيعىٍيبو

د ًه، ًقيؿىمىٍرضيكعنا،جى ٍنوي:كى ،عى لىٍيسىمىٍجييكؿهىيكى:ييقىاؿيىىذىاكىزيىىٍيرهميٍرسىالن ًباٍلمىك ي كى
(4).

،ضيذامفتساىمو(5)"جاهيخر كلـ،صحيحه،غريبهحديثه:"الن يسابكرمحاكـالكأم اقكؿ
اكضيوتمؾالعمؿالمذككرة؟!كاتعالى رحمواتعالىالمعركؼ،ضكيؼبالحديثيككفصحيحن

 "حجرابفكقاؿأعمـ، شعيببفعمركحديثكأما: الحديث،اعيؼمحمدبفكزىير...
.(6)"أعمـكاقكلو،شعيببفعمركعفكالمح كظ
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د ثىنىاقاؿ:الثاني الحديث رحمواتعالى:حى مىؼيابفعبدالبر  ،ٍبفيخى :اٍلقىاًسـً د ثىنىاقىاؿى ٍبفيأىٍحمىديحى
ـى د ادي،ًإٍبرىاًىي :اٍلحى د ثىنىاقىاؿى :يىٍحيىى،ٍبفيزىكىًري اءيحى د ثىنىاقىاؿى سىفيحى م ادوٍبفياٍلحى ادىةي،حى :سىج  د ثىنىاقىاؿى حى
،ٍبفًيىًزيدىضىٍركىةىأىًبيعىفٍيىٍعمىى،ٍبفييىٍحيىى ٍيدًعىفًٍسنىافو ،عىفً،(1)أينىٍيسىةىأىًبيٍبفًزى سىًعيدًعىفٍالز ٍىًرم 
ٍيرىةىأىًبيعىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفً :ىيرى  َصم ى ِإَذا صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبي   َكانَ »راياعنو،قىاؿى

لِ  ِفي َيَدْيوِ  عَ َرفَ  ِجَناَزةٍ  َعَمى .(2)«اْلُيْسَرى َعَمى اْلُيْمَنى َوَضعَ  ُثم   َتْكِبيَرٍةَ َأو 

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"يىٍحيىى ،يىٍعمىىٍبفيقاؿابفعبدالبر  ًعي ىاًف"ضىٍركىةىكىأىبيكاٍ ىٍسمىًمي   .(3)اى

:تخريج الحديث
كمالحديثمفكجييف؛ا ك ؿذيًكر ،كالث انيلـييذكركاسطةبيفأبيضىركةكالز ىرمضيوري

ضيوكاسطةبينيما.
 من أخرجو بذكر واسطة بين أبي َفروة والز ىري: -أوالً 

عف(7)اؽمفطريؽإسماعيؿالكر ؛ثالثتيـ(6)،كالبييقي(5)ارقطنيالد ،ك(4)أخرجوالت رمذم
.يسةنىبيأيعفزيدبفأ،عفيزيدبفسناف،يحيىبفيعمى

زيدبفمفطريؽيحيىبفيعمى،عفيكنسبفخب اب؛كالىما)(8)كأخرجوأبكالش يخ
،كيكنسبفخب اب(عفالز ىرمبو.يسةنىأبيأي



                                                           

وزيدبفأبيأنيسةالجزرم،أبكأسامة،ثقةلوأضراد،ماتسنةتسععشرةكمائة،كقيؿسنةأربعكعشريفكل(1) 
(.2118/رقـ222ستكثالثكفسنة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

(.20/79التمييد:ابفعبدالبر،)(2) 
المصدرن سو.(3) 
(.بنحكه.1077/ح3/380الترمذم،السنف_شاكر)(4) 
(.بنحكه.1831/ح2/438سنفالدارقطني،،)(5) 
ه.(.بنحك6953/ح4/62السنفالكبرل:البييقي،)(6) 
إسماعيؿبفأبافالكراؽا زدم،أبكإسحاؽأكأبكإبراىيـ،ككضيثقةتكمـضيولمتشيع،ماتسنةستعشرة(7) 

.(410/رقـ105كمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
3/619طبقاتالمحدثيفبأصبياف:أبيالشيخا صبياني،)(8)  سم ـصم ىاعميوك(.بم ظ:"أىٌفالن ًبي  كىافى

الىويًبيىًميًنًو". ذيًشمى يىٍأخي ًةاٍلًكتىاًب،كى مىىاٍلًجنىازىًةًب ىاًتحى يىٍقرىأيعى
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  من أخرجو بدون ذكر واسطة بين أبي َفروة والز ىري: -ثانيا
د ثىنىاأخرجوأبكيعمى سىفيرحمواتعالى،قاؿ:حى م ادوفيبٍاٍلحى ادىةي،حى د ثىنىاسىج  ٍبفييىٍحيىىحى
،عىفًضىٍركىةى،أىًبيًسنىافوٍبفًيىًزيدىعىفٍيىٍعمىى، ٍيرىةىرايأىًبيعىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍالز ٍىًرم  ىيرى

 َيِدهِ  َعَمى اْلُيْمَنى َيَدهُ  َوْضعَ  ُثم   َرََفَكب   َجَناَزةٍ  َعَمى َصم ى صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبي   َأن  »اعنو،
.(1)«اْلُيْسَرى
عفأحمدبف(3)راقطنيالد أخرجودبفىاركف،كعفمحم (2)ىرمأبكال اؿالز أخرجو
،ادعفيحيىبفيعمىدبفىاركف،كأحمدبفالقاسـ(عفالحسفبفحم )محم ؛كالىماالقاسـ
بو.

اجبفنيصير(5)،كالعيقيمي(4)يارقطنوالد :أخرجولمحديث شاىد  ؛كالىمامفطريؽالحج 
عفابفعفال اؿبفالس كفعفىشاـبفيكسؼ،عفمىعمىر،عفابفطاكس،عفأبيو،

مىىيىدىٍيوًيىٍرضىعيكىافى»صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىأىف ،راياعنيمااسعب  يضًاٍلًجنىازىةًعى
ؿً .كالم ظلمد ارقطني.«يىعيكديتىثيـ تىٍكًبيرىةوأىك 

 اإلسناد:دراسة 
الت اننَ يزيد بن سِ فيو   يزيد ضى(7)رمزىالجى،(6)ميميبف أبك الر ، ماتسنة(8)ىاكمركة ،

.(9)كسبعكفكلوستٌّكمائة،خمسكخمسيف
                                                           

(.5858/ح10/243يعمى،)يأبمسند(1) 
 (2) الزىرم)ص: ال اؿ 688/ح631حديثأبي الن ًبي  بم ظ:"أىف  كسم ـ(. اعميو نىازىةوصم ى مىىجى م ىعى صى

عىيى مىىيىًدًهاٍلييٍسرىل".ضىكىاى دىهياٍلييٍمنىىعى
(.بنحكه.1830/ح2/438سنفالدارقطني،)(3)  
(.1832/ح2/438سنفالدارقطني،)(4) 
بمثمو..(3/449الاع اءالكبير:العقيمي،)(5) 

.(3/78مسمعاني،)لا نساب.سبةإلىتميـالت ميمي:ن((6
ابفجزيرةليا:يقاؿكاحدةلبمدةخاصكاسـبكر،ديارمفبالدعد ةإلىىيكالجزيرةإلى:نسبةرمزى(الجى(7

الدجمةبيفبالدكىيكمياضارقيف،كآمدالعيفكرأسكالرقةكحرافكسنجارالمكصؿمنيابالدكعدةعمر،
نماكال رات، كذكرلجزرييفاتاريخالحرانيمعشرأبىبفالحسيفعركبةأبكجمعكقدليذا،الجزيرةلياقيؿكا 

.(3/269)لمسمعاني،ا نساب.البالدىذهرجاؿضيو
ىيبمدةمفبالدالجزيرة،يقاؿلياالرىا،ككافا ضرن استكلكاعمييامدة،كظ رعمييـالمسممكف:ىاكمالر (8) 

(.1845/رقـ6/203)،كخمصاتمؾالبمدةمفيدىـكىيضييدالمسمميف.ا نسابلمسمعاني
.(7727/رقـ602)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(9) 
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بشيء" "ليسحديثو كقاؿ(1)قاؿابفمعيف: ، دي"البخارم: ٍنوي،كؽهصى كىلعى رى م دنا ميحى اٍبنىوي أىف  ًإت 
نىاًكيرى مى اًديثى ،(2)"أىحى

مىٍيوًييتىابىعيحديثنا،كقاؿضيو:"تى العقيميلو،كذكر(3)"متركؾالحديث:"سائيكقاؿالن  ،عى
ًمم فييب كقاؿابفحً،(4)ًبًو"ًإت ييٍعرىؼيكىتى ت ،خطىءكثيرااف:"كىافى شبوىيركمعىفالث قىاتمىاتييحى

ًديثاٍ ىٍثبىات بىًرًهًإذاكىاضؽالث قىاتضىكيؼًإذااٍن ىردبالمعاالت،حى اجًبخى ييعجبًنياًتٍحًتجى تى
كقاؿ،(5)

"سىيٍ،كقاؿابفالقى(6)الحاكـ:"كاىيالحديث" ًبشىٍيءو .(7)راني:"ىىذىالىٍيسى
الر ازم حاتـ أبك دؽ،و"محم  :كقاؿ ييحت  كتحديثيوييكتبالغ مة،عميوكالغالبالص 

،كقاؿ(12)كالت رمذم،(11)،كأحمد(10)،كابفالمديني(9)ضيمكاعآخر وابفمعيفاع ،ك(8)بو"
ا-معيف لىٍيسىعىنوي،اٍلكيكًضي كفى"ركل:(14)الد كرمك،(13)أيان :"ليسالر ازمرعةكقاؿأبكزيًبًثقىة"،كى

اًني:قاؿك،(15)بقكمالحديث" كزىجى .(16)"ؼكاعٍضيوليفه"الجي
ع اء،(17)كذكرهأبكنيعيـ .(18)فيع اءكالمتركككابفالجكزرمضيالا ضيالا 


                                                           

.(2063/رقـ3/421)،ابفمعيف،التاريخ_ركايةالدكرم(1) 
(.196/رقـ114الترمذم،)ص::العمؿالكبير(2) 
(.650/رقـ111الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(3) 
(.4/382الاع اءالكبير:العقيمي،)(4) 
(.1187/رقـ3/106فحباف،)المجركحيف:اب(5) 
(.334/رقـ248)ص:،لمحاكـسؤاتتالسجزم(6) 
(.435/ح184ابفالقيسراني،)ص::تذكرةالح اظ(7) 
(1120/رقـ9/266الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(8) 
(.2/105)،تاريخابفمعيفركايةابفمحرز(9) 

.(1120/رقـ9/266الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(10) 
(.2166/رقـ9/152الكامؿ:ابفعدم،)(11) 
.(3514/رقـ2/984)خالصةا حكاـ:النككم،(12) 
.(5023/رقـ4/411)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(13) 
(.2166/رقـ9/153الكامؿ:ابفعدم،)(14) 
(.3/835)،الاع اء بيزرعةالرازمضيأجكبتوعمىأسئمةالبرذعي(15) 
(.319/رقـ304)ص:الجكزجاني، :أحكاؿالرجاؿ(16) 
(.271/رقـ161أبكنعيـ،)ص::الاع اء(17) 
(.3786/رقـ3/209ابفالجكزم،)(18) 
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ًديًنيٌ، وأىٍحمداع ،ىبي:"مىٍشييكركقاؿالذ   .(2)،كقاؿابفحجر:"اعيؼ"(1)"كىاٍبفاٍلمى
دؽ،إتأن ويغًمبعميوالغ مةضيالحديثضيركمالمناكير.محًخالصة القول في الر اوي:  م والص 

 كاأعمىكأعمـ.
.(4)الككضي،(3)مميا سٍعمىيحيى بن يَ وفيو  
معيف يحيىبف القيسراني(5)قاؿ كابف بشىٍيءو(6)، "لىٍيسى :" ، حنبؿ بف أحمد عىفكسيئؿ

:الت ٍيًمٌي،اةالمحي أبي،عىفيحيىبفيعمياٍ ىٍسمىًميٌ ،كسئؿعنوضيمكاع(7)أىخبىٍرىما""تضىقىاؿى
"آخرضقاؿلمس ائؿ:"تى أيٍخًبريؾى

ًديث"،(10)كالمحاربيٌ، (9)قاؿالبخارم،ك(8) أبكاؿكق:"ميٍاطىربالحى
الر ازم "يغمطضيا سانيد"،(11)الحديث"اعيؼبالقكل،ليس،"ككضى:حاتـ البز ار: ،(12)كقاؿ

قعذىًلؾًضيًركىايىتوًمٍنويأىٍكمفأبيركمعىفالث قىاتاٍ ىٍشيىاءالمقمكبات،ضمستياف:"يىب ابفحً أىٍدًرمكى
طىأ(13)عيـاراربفصردأىبىانيعيـ،ً ىف ني يتيي ،سيءاٍلًحٍ ظكثيراٍلخى ًدًىمىاضىالى أإلزاؽالجرحًبأىحى

اؿكىكىجى،ًضيمىاركيادكفاآلخر اجبيماعمىكؿحى ترؾاًتٍحًتجى ،(14)"بالتنكبعىم اركياجممىةكى
ًبيىذىا(15)بىس اـوعىفٍيىٍرًكيوًأىٍعمىـيتكذكرابفعدملوحديثاكاحدامماأنكرضيوعميو،كقاؿ:"كىىىذىا

                                                           

(.7110/رقـ2/750المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(1) 
.(7727/رقـ602)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2) 
لمسمعانيكأسمـ.ا نسابخزاعةأخكافكىماعمرك،بفحارثةبفأضصىبفأسمـالىالنسبة:ىذهمميا سٍ(3) 
(1/238).
.(7677/رقـ598)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(4) 
(.2132/رقـ9/87الكامؿ:ابفعدم،)(5) 
.(4/2210ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(6) 
.(4147/رقـ3/56)،بنوعبداالعمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةا(7) 
.(2066/رقـ4/435الاع اءالكبير:العقيمي،)(8) 
.(2507/رقـ2/254البخارم،):التاريخا كسط(9) 

.(417/رقـ12/256):الذىبي،تاريخاإلسالـ(10) 
.(820/رقـ9/196الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(11) 
.(5224/رقـ12/387غمطام،)إكماؿتيذيبالكماؿ:الم(12) 
الككضي،صدكؽلوأكىاـ،كخطأ،كرميبالتشيع،ككافعارضا(13)  أبكنعيـالطحاف، التيمي، د رى ًاراربفصي

.(2982/رقـ280)ص:بال رائض،ماتسنةتسعكعشريفكمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.1212/رقـ3/121المجركحيف:ابفحباف،)(14) 
يرضي،اعبدبفساـب(15)  تقريبالحسف،أبكالككضي،الص  حجر،صدكؽ. ابف ص)التيذيب: :121/
.(662رقـ
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يىٍحيىىيىٍعمىى،ٍبفًيىٍحيىغىٍيرىاإًلٍسنىادً ،ىىذىايىٍعمىىٍبفيكى ٍممىةًًضيكىىككيكًضيٌّ "جي ـٍ ًشيعىًتًي
كقاؿ(1) ،

 .(2)بالقكم"الد اقطني:"ليس
.(5)،كالبكصيرم(4)،كالييثمي(3)كاع  والعراقي
ع اءقيميالعيذكرهك ع اءكالمترككيف،(6)ضيالا  .(7)كابفالجكزمضيالا 
.(9)"اعيؼشيعي"كقاؿابفحجر:،(8")ىبي:"اعيؼالذ كقاؿ
اعيؼماطربيأتيبالمقمكبات.كاأعمىكأعمـ. شيعي،القول في الر اوي: خالصة 
أكمنيما،ضركياهمر ةبدكفقمت: الحديثكقعضيواتاطرابمفأحدىما ىذا كلعؿ 

ذكر ضي ا أيان ااطرب كلعم و بينيما، كاسطة بكجكد كأخرل كالز ىرم، ضىركة أبي بيف كاسطة
ضمر ة بينيما ضيالكاسطة مبي ف ىك كما خب اب، بف كأخرليكنسى أينيسة، أبي ابف بينيما ذكر

.كاأعمىكأعمـ.(10)بالر ضضرمييخطىء،ىذاصدكؽالت خري ،كيكنس
كبقيةركاتوثقات.

 :الحديثالحكم عمى 
 الحديث غير محفوٍظَ وليس بثابٍت؛ لؤلسباب الت الية:

 دؽ،إتأن ويغمبعميوالغ مةضيالحديثضيركمالمناكير.ضيويزيدبفسناف؛محم والص  -1
 .اعيؼ،ماطرب،يأتيبالمقمكبات شيعي، ضيويحيىبفيعمى؛ -2
ااطرابضيإسناده،كمابي نتضيدراسةاإلسناد. -3

                                                           

(.2132/رقـ9/87الكامؿ:ابفعدم،)(1) 
.(15/237العمؿ:الدارقطني،)(2) 
(.205المغنيعفحمؿا س ار:العراقي،)ص:(3) 
(2325/رقـ2/207مجمعالزكائد:الييثمي،)(4) 
(7/163إتحاؼالخيرةالميرة:البكصيرم،)(5) 
.(2066/رقـ4/435الاع اءالكبير:العقيمي،)(6) 
(3765/رقـ3/205الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(7) 
(.7072/رقـ2/746(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)6272/رقـ2/379الكاشؼ:الذىبي،)(8) 
.(7677/رقـ598فحجر،)ص:تقريبالتيذيب:اب(9) 

.(7903/رقـ613)ص:المصدرن سو(10) 
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ًديثهالت رمذم:"ىىذىااإلماـقاؿ الكىٍجًو"ىىذىاًمفًٍإت نىٍعًرضيويتىغىًريبهحى
قطني:راالد كقاؿ،(1)

ثىاًبتو ٍيري غى ًديثي ،كىاٍلحى ًبمىٍح يكظو ذىًلؾى "البييقيقاؿك،(2)""لىٍيسى ًسنىافو ٍبفي ًبًويىًزيدي :"كىىيكًمم اتى ىر دى
(3)،

كىاهي ًعيؼ،ًبًإٍسنىادالت ٍرًمًذمٌكقاؿالن ككم:"رى ،كقاؿ(4)ًعيؼ"اىكىىيكىضىٍركىة،أىبيكًسنىافاٍبفًضيًويًزيداى
ًديثابفالقط اف:"كىىيكى ،تىحى ًضي(5)الر ىاكم"ضىٍركىةأبيلاٍعؼيىصح  ًإٍسنىاده،كقاؿابفحجر:"كى

. (7)،كقاؿا لباني:"اعيؼ"(6)اعؼ"
 ضاعيؼ الش اىد اعيؼ–كأم ا كىك نيصير، بف اج حج  ضيو  ف  ا؛ يقبؿكافأيان
ال(8)التمقيف بف كال اؿ الحديث، يابط ت مجيكؿ كىك الن ككم،(9)س كف، اإلماـ كاع ؼ
ضإن والس كف،بفال اؿغيرثقات،رجالوبسندالد ارقطني،كقاؿا لباني:"أخرجو(10)الحديث
.(11)مجيكؿ"








                                                           

(.1077/ح3/380سنفالترمذم،)(1) 
(.9/150العمؿ:الدارقطني،)(2) 
".1075/ح2/20السنفالصغير:البييقي،)(3)  ًسنىافو دىًبًويىًزيديٍبفي اتى ىر  (.بم ظو،ثـقاؿ:"كىىيكًمم 
(.3514/رقـ2/984لنككم،)خالصةا حكاـ:ا(4) 
(.1171/ح3/420بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،:ابفالقطاف،)(5) 
(.1/236الدرايةضيتخري أحاديثاليداية:ابفحجر،)(6) 
.(1/116أحكاـالجنائز:النككم،)(7) 
ثالثعش(8)  ماتسنة البصرم، القيسيأبكمحمد يرال ساطيطي، كمائتيف.حجاجبفنيصى أربععشرة أك رة

(.1139/رقـ153تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
قيٍطًنٌي.ينظر:الاع اءالكبير:(9)  ييدرلمفذىا،اع والد ارى اٍل اؿبفالسكفاٍلكيكًضيعىفًىشىاـبفييكسيؼتى

.(4920/رقـ2/511المغنيضيالاع اء:الذىبي،).(1500/رقـ3/449العقيمي،)
(.3513/رقـ2/984خالصةا حكاـ:النككم،)(10) 
(.75/ح1/116أحكاـالجنائز:ا لباني،)(11) 
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د ثىنىاالحديث الث الث: رحمواتعالى:حى ،نىصٍٍبفيسىًعيديقاؿاإلماـابفعبدالبر  د ثىنىارو ٍبفيقىاًسـيحى
د ثىنىاأىٍصبىغى، م ديحى ،ٍبفيميحى احو د ثىنىاكىا  د ثىنىاشىٍيبىةى،أىًبيٍبفيبىٍكرًأىبيكحى :حى ،ٍبفيسىًعيديقىاؿى مىٍيمىافى :سي قىاؿى
د ثىنىا ٍبديبىٍكروأىبيكحى ،ٍبفيالم وًعى ًكيـو ٍيدىةى،اٍبفًعىفًصييب،بفييكسيؼىعىفٍحى أىًبيًوراياعىفٍبيرى
:عنو، الم وًرىسيكؿيقىاؿىقىاؿى كسم ـ: عميو ا َِِكةُ  َتْقَرُبُيمُ  اَل  َثاَلَثةٌ »صم ى  َ(1)اْلُمَتَخمِّقُ  اْلَماَل

.(2)«َواْلَجُنبُ  َوالس ْكرَاُنَ

 نقد الحديث: 
اتعالىاإلماـقاؿ البر  ابفعبد ٍبدي: ،ٍبفيالم وً"عى ًكيـو ،بىٍكروأىبيكىيكىحى مىد ًنيٌّالد اًىًرم 
مىىميٍجتىمىعه ٍعً ًو"عى  .(3)اى

تخريج الحديث:
أبيشيبة بف بكر أبك الت اريخ(4)أخرجو كالبخارمضي ابفعدم(5)، كمفطريقو ،(6)،

بوبمثمو.،مفطريؽسعيدبفسميماف،(9)،كالط براني(8)،كالعقيمي(7)كأخرجوالبز ار
ولمحديث شواىد منيا:

د ثىنىا-1 ،أىًبيٍبفياٍلعىب اسيأخرجوالبز اررحمواتعالى،قاؿ:حى مىمىةى،أىبيكثناطىاًلبو أىبىافهثناسى
يىٍعًني ٍيدىةى،اٍبفى: ٍيدىةى،اٍبفًعىفًقىتىادىةى،عىفٍبيرى ،ٍبفًيىٍحيىىعىفٍبيرى ،عىب اٍبفًعىفًيىٍعميرى الن ًبي عىفًاسو

.(10)الحديث:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـ

                                                           

ميكؽي(1)  كؼهًطيبه:اٍلخى ٍيًرهًالز ٍع ىرىافًًمفىمىٍعري م ؽي،كىغى .غريبًبوًييخى ؿي  .(1/25)الحربي،إبراىيـالحديث:الر جي
 .(2/184التمييد:ابفعبدالبر،)(2) 
 المصدرن سو.(3)

الميرة(4)  :إتحاؼالخيرة 1)البكصيرم، ضيالكتابالمطبكعتبفأبيشيبة،(682/ح385/ أعثرعميو لـ .
ككذلؾقدركاهابفعبدالبرمفطريقو.

 .(2331/ح2/209):البخارم،(.التاريخا كسط195/ح5/74)،لبخارما،التاريخالكبير(5) 
 .(5/232،)الكامؿ:ابفعدم(6) 
 .(4446/رقـ10/321)،مسندالبزار(7)

 .(2/241)،لعقيميا:الاع اءالكبير(8) 
 .(5233/رقـ5/252):الطبراني،المعجـا كسط(9) 

(.2930/ح3/355):الييثمي،كشؼا ستار(10) 
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،مكقكضاعمىابفعب اسراياعنيما،قاؿرحمو(2)،كابفعدم(1)كأخرجوالبخارم
دثنىا ٍ صاتعالى:حى ٍيدىةبفعفقىتىادىةعىفعكىانىةأىبيكثىنىاعمربفحى عفيعمربفيحيىعىفبيرى

راياعنيما:الحديث.عب اسابف
رجالوكم يـثقات،إتأنومكقكؼعمىابفعب اسراياعنيما.قمت:
د ثىنىا-2 كفيأخرجأبكداكدرحمواتعالى،قاؿ:حى ٍبدًٍبفيىىاري د ثىنىاالم ًو،عى ٍبديحى ٍبدًٍبفياٍلعىًزيزًعى عى
،الم وً ٍيًسي  د ثىنىااٍ يكى ،ٍبفيمىافيسيمىيٍحى ؿو ،ٍبفًثىٍكرًعىفًٍبالى ٍيدو سىفًعىفًزى سىًف،أىًبيٍبفًاٍلحى عىم ارًعىفٍاٍلحى
،ٍبفً كسم ـالم وًرىسيكؿىأىف يىاًسرو "قىاؿىصم ىاعميو ثىةه: بيييـيتىثىالى ًئكىةيتىٍقرى اٍلمىالى اٍلكىاًضًر،ًجي ىةي:

م خي ميكًؽ،كىاٍلميتىاى ،ًباٍلخى نيبي أىأىفًٍإت كىاٍلجي .(3)"يىتىكىا 
دراسة اإلسناد:

،البصرم،ماتسنةمائةكخمسكسبعكف.(4)اىرمأبكبكرالد عبد اهلل بن حكيم فيو
اني كزىجى "،كزاد(7)،كابفالقيسراني(6)كالبيرقاني،(5)قاؿالجي اني:"كىذ ابه كزىجى :البرقاني،(8)الجي

المدينيضيبثقة"،كقاؿابف:"ليس(11)،كالن سائي(10)،كابفمعيف(9)دينيابفالم"مصر ح"،كقاؿ
ًديثيوي،كقاؿابفمعيفضيمكاعآخر:"لىٍيسىييٍكتىبي"ت:مكاعآخر ًديثيويحى "حى ،كقاؿ(12)ًبشىٍيءو

ا– "ىك،كأحمدبفحنبؿ:"ليس(13)-أيان .(14)بشىيءو

                                                           

 .(2331/ح2/209):البخارم،(.التاريخا كسط195/رقـ5/74)،لبخارما:التاريخالكبير(1) 
 .(5/232الكامؿ:ابفعدم،)(2) 
 .(4180/ح4/80)،سنفأبيداكد(3) 
 .(2/435)البمدافكالٌريع،معجـالخصبضيالمثؿبياياربببغداد:نسبةإلىداىر،كىيقريةاىرمالد (4) 

.(5/297)لمسمعاني،ا نساب
.(218/رقـ223)ص::الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ(5) 
.(975/رقـ5/227الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
 .(88/رقـ46)ص:،ابفالقيسراني:تذكرةالح اظ(7) 
 .(975/رقـ5/227الكامؿ:ابفعدم،)(8) 
 .(205/رقـ150)ص:،سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(9)

 .(975/رقـ5/227الكامؿ:ابفعدم،)(10) 
 .(667/رقـ115)ص:،لنسائيا:الاع اءكالمتركككف(11) 
 .(5018/رقـ4/409)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(12) 
 .(975/رقـ5/227الكامؿ:ابفعدم،)(13) 
.(113/رقـ1/87):ابفالجكزم،العمؿالمتناىية(14)
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"ىكليسمناكير،يثأحاد"يركمكقاؿأحمدبفحنبؿضيمكاعآخر: ،كقاؿ(1)بشىٍيءو
"ترؾ أبيحاتـ: رعةأبكابف كقاؿعمينا،يقرأهكلـحديثوزي حاتـ(2)اعيؼ"ىك: أبك كقاؿ ،

"اعيؼ كقاؿالر ازم: مرةالحديث"، بأحاديثت(3)الحديث""ذاىب: د ث "ييحى العقيمي: كقاؿ ،
.(4)أصؿليا،كيحيؿعمىالث قات"

ًديثياعاف:"كىافىكقاؿابفًحب  مىاكمسعركىالث ٍكرممىالؾ،عفكيركمالث قىات،عمىاٍلحى
اًديثيـ،مفلىٍيسى مىىًإت اٍلكتبًضيذكرهيحؿ تىأىحى ،كقاؿابفعدمبعدذكره(5)ًضيًو"القىٍدحسىًبيؿعى

"كم يا اكذلؾالحديث،مفذكرتماغيركلوعميو،الداىرمأحدهيتاًبعت حاديثلو: أىيان
"حد ث(6)الحديث"منكر نيعيـ: أبك كقاؿ اًلد،أبيبفًإٍسمىاًعيؿعىف، كىالث ٍكرمكىاٍ ىٍعمىش،خى

.(8)،كقاؿابفناصرالد يفالد مشقي:"ساقط"(7)بالمكاكعات"
،(11)،كالد ارقطني(10)ًخراشبفيكسؼبفالر حمف،كعبد(9)كقاؿيعقكببفأبيشيبة
:طالبالن يسابكرمأبيبفالحديث"،كقاؿًإبراىيـ:"متركؾ(12)كابفالقيسرانيضيمكاعآخر

البييقي(13)ًضيًو"يتكم مكف"متركؾ، كقاؿ كالس بكي(14)، كقاؿييحت  ت"اعيؼ،:(15)، بخبره"،

                                                           

 .(975/رقـ5/227الكامؿ:ابفعدم،)(1) 
 .(186/رقـ5/41الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2)
رن سو.المصد(3)
.(2/241)،الاع اءالكبيرلمعقيمي(4)

 .(550/رقـ2/21)،المجركحيفتبفحباف(5) 
 .(975/رقـ5/226الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
 .(109/رقـ98)ص:،الاع اء بينعيـ(7) 
 .(4/260):ابفناصرالد يفالد مشقي،تكايحالمشتبو(8) 
 .(2/241)،الاع اءالكبيرلمعقيمي(9)

 .(5076/رقـ9/453):الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد(10)
.(584/رقـ1/288)،سنفالدارقطني(11) 
 .(1/201):ابفالقيسراني،ذخيرةالح اظ(12) 
 .(5076/رقـ9/454):الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد(13) 
 .(62)ص:،لجكينيا:رسالةالبييقي(14) 
 .(5/83)،لسبكيا:طبقاتالشاضعيةالكبرل(15)
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ًديثًاٍلًعٍمـًأىٍىؿًًعٍندىًثقىةو"غىٍيري البييقيضيمكاعآخر: كقاؿالد ارقطنيضيمكاعآخر:"،(1)ًباٍلحى
.(3)عندىـ"بالقكم ،كقاؿأبكأحمدالحاكـ:"ليس(2)اعيؼ" "

"كاهو ٍاًع"ميت يـكقاؿالذ ىبي: ًباٍلكى
،(5)ًبات  ىاؽ"المترككيف،كقاؿضيمكاعآخر:"أحد(4)

 "ليس-كقاؿ ا: "بعض(6)مأمكف"كتبثقةأيان مر ة: كقاؿ ييمت تضمـكقك اه،مش اهقدالن اس،
.(8)"ثقة"،ككأن وأرادبقكلوىذاقكؿسعيدبفسميماف:(7)إليو"

 متركؾالحديث،مت يـبالكذب.خالصة القول في الر اوي: 
 الحكم عمى الحديث:

ن ما الحديثاعيؼمفىذاالكجو،كلكفلوشكاىديرتقيبياإلىدرجةالحسفلغيره،كا 
مداره ؛ ف  ع ؼى عمىأبيبكرالد اىرم،كىكمتركؾالحديث،مت يـبالكذب،قاؿالبخارمبعداي
ًديثي،كقاؿالبز ار:"كىىىذىا(9)ىىذىا"يىصح ذكرهلمحديث:"تى يدةعىفييٍركىلنىٍعمىميويتاٍلحى ىىذىاًمفٍإت بيرى

كىاهينىٍعمىـيكتىاٍلكىٍجًو، يىٍيبوٍبفًييكسيؼىعىفٍرى ًكيـوٍبفيالم وًعىبدت إصي ىىذىايىٍركً،كقاؿالعقيمي:"لىـٍ(10)حى
ًديثى يىٍيبوٍبفًييكسيؼىعىفٍاٍلحى ٍبديًإت صي ،ٍبفيالم وًعى ًكيـو ،بىٍكروأىبيككىىيكىحى ٍبفيسىًعيدي:ًبوًتى ىر دىالد اًىًرم 
مىٍيمىافى ،اىًإٍسنىاده،كقاؿالبكصيرم:"ىىذىا(11)"سي ٍعؼًًعيؼه ٍبدًًلاى ًكيـوٍبفًالم وًعى الد اًىًرم بىٍكروأىبيكحى

، ع  ىوياٍلبىٍصًرم  ًديًني كىاٍبفيمىًعيفوكىاٍبفيأىٍحمىدياى ،اٍلمى قىاؿىكىالن سىاًئي  اًني كى ٍكزىجى اٍلجى كقاؿ(12)كىذ ابه: ،

                                                           

 .(1/74السنفالكبرل:لمبييقي،)(1) 
 .(1190/رقـ1/425):البييقي،معرضةالسنفكاآلثار(2) 
 .(570/رقـ2/170)،أبيأحمدالحاكـ:ا ساميكالكنى(3) 
 .(3144/رقـ1/335المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(4)

 .(7344/رقـ2/774)المصدرن سو(5) 
 .(10013/رقـ4/499اتعتداؿ:الذىبي،)ميزاف(6)

 .(2/411)المصدرن سو(7) 
 .(975/رقـ5/227الكامؿ:ابفعدم،)(8) 
 .(2331/ح2/209):البخارم،التاريخا كسط(9) 
 .(4446/رقـ10/321)،مسندالبزار(10)

 .(5233/رقـ5/252):الطبراني،المعجـا كسط(11) 
 .(2/241)،عقيميلا:الاع اءالكبير(12) 
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قدبي نتقمت:.(1)ثقات"رجالوكبقيةرضو،أعكلـحكيـبفاعبدكضيوالبزار،الييثمي:"ركاه
حالتوضيدراسةاإلسناد.

ل:  وأم ا الش اىداألو 
قىاؿى ثقات، اٍلبىز اريضالمرضكعرجالو كىاهي: ٍيريرى نىٍعمىميويكىتميٍرسىال،طىاًلبوأىًبيٍبفًاٍلعىب اسًغى

ب اسواٍبفًعىفًييٍركىل نىٍحكيهي"عىم اروعىفًٍكمىكىرياٍلكىٍجوي،ىىذىاًإتعى
كرجالوالبزار،قاؿالييثمي:"ركاه(2)

 .(3)ثقة"كىكطالبأبيبفالعب اسخالالص حيحرجاؿ
يسيرأخرجوباختالؼعنيمااراىعب اسابفعفآخركجومفجاءقدقمت:

د ثىنىا(4)الط براني م دي،قاؿرحموا:حى ًريرييىٍحيىىٍبفيزىكىًري انىا:اؿىقىأىٍحمىدىٍبفيميحى شىبىابىةينىا:قىاؿىالا 
،ٍبفياٍلميًغيرىةينىا:قىاؿىسىك اروٍبفي ،ٍبفًًىشىاـًعىفٍميٍسًمـو س افو ،عىفٍحى عىب اساٍبفًعىفًسىميرىةى،مىٍكلىىكىًثيرو

الحديث.راياعنيما،مرضكعا،كرجالوأقميـيقاؿضيوصدكؽ،ضيكحسف
ضيوأبكعىكانةكىك كأم اماجاءمكقكضناعمىابفعب اسراياعنيماضاعيؼ، ف 

بف بف،كقاؿيحيى(5)اعي نا"قىتادةضيعىكانةأبك"كاف:المدينيضيقىتادةاعيؼ،قاؿعمي 
.(6)بذاؾ"ليسقتادةضي"ىكمعيف:

كىل ،نىادوًبًإسٍاٍلبىز اريكقاؿالبكصيرم:"كىرى ًحيحو مىٍكقيكضناعىب اسواٍبفًعىفًصى
كركايةقمت:،(7)

أباعىكانةضيقتادةاعيؼ. مفرضعوأكلى،لمعم ةالتيبي نتياكىيأف 
الش اىد الثاني:وأم ا

إسنادهبيفالحسفبفأبيالحسفتنقطاع؛قدبي نتصحةىذاالحديث،كىكاعيؼ
أيااارعم عفالحسفأبيبفالحسف:"ركاهعنو،قاؿابفعبدالبر كعم اربفياسررايا

"الحسف(8)ـ"كسم عميواىصم ارسكؿأف منويسمعكلـ المنذرم: كقاؿ مفيسمعلـ،

                                                           

 .(8197/رقـ5/72):الييثمي،مجمعالزكائد(1) 
(.2930/ح3/355):الييثمي،كشؼا ستار(2) 
 .(8198/رقـ5/72):الييثمي،مجمعالزكائد(3) 
.(5405/ح5/311):الطبراني،المعجـا كسط(4) 
 .(13/468):الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد(5) 
 .المصدرن سو(6) 
.(5419/رقـ6/99)البكصيرم،:إتحاؼالخيرةالميرة(7) 
)ص:.(2/183)،ابفعبدالبر:التمييد(8)  (.285تـدراستوكامالن
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قاؿ(1)منقطع"ضيكعم ار، لغيره، الحسف إلى الا عيؼ مف بشكاىده الحديث يرتقي كبذلؾ ،
 .كاتعالىأعمىكأعمـ.(2)ا لباني:"حسف"

 راويو َوِىَم في إسناِده أو أخطَأ فيو. ألن   ؛اني: تضعيُف الحديثِ المطمب الث  
الث قة مف ذلؾ كيككف الر اكمكخطئو، ـي كىٍى العمماء، أسبابتاعيؼالحديثعند مف

ميًو،اط ًمعىكغيره،كتيتـ معرضةالخطًأإتًبسٍبًرركاياتالحديث،قاؿابفحجر:"ًإفً ،أمعى الكىىىـً
،كٍصؿًًمفراكيوًكىىـعمىالد ال ةًًبالقىراًئفً ،أىكمرسؿو ،ضيحديثوًإدخاؿًأىكمنقطعو نحكًأىكحديثو
ٍمعالت تبعبكثرةذلؾمعرضةكتىٍحصؿالقادحة،ا شياءًًمفذلؾ ،كقد(3)المعم ؿ"ىكالطرؽضيذاكجى

ىذاالمصطمح،كمفأمثمةذلؾ:استعمؿابفعبدالبر 

د ثىنىارحمواتعالى:البرعبدابفقاؿاإلماـالحديث األول: ٍبديحى ،ٍبفياٍلكىاًرثًعى :سيٍ يىافى قىاؿى
د ثىنىا :أىٍصبىغى،ٍبفيقىاًسـيحى د ثىنىاقىاؿى م ديحى ،ٍبفيميحى احو :كىا  م ديلىنىاقىاؿىقىاؿى ٍبدًٍبفيميحى ٍيروٍبفًالم وًعى : نيمى

ًديثيىىذىا ًديثياٍلحى م دًحى ،ٍبفًميحى ٍيؿو اًلحوأىًبيعىفٍاٍ ىٍعمىًش،عىفًضياى ٍيرىةىراياأىًبي،عىفٍ(4)صى ىيرى
م ىالم وًرىسيكؿىأىف عنو، مىٍيوًالم ويصى :كسمـ،عى اَلةِ  ِإن  »قىاؿى .(5)«َوآِخرًا َأو اًل  ِلمص 

الحديث:نقد 
كىاهي":تعالىارحموالبرعبدابفاإلماـقاؿ اًىدوعىفٍاٍ ىٍعمىًش،عىفًكيم ييـٍالن اسيرى ميجى

، كىاهيميٍرسىالن م ديكىرى ،ٍبفيميحى ٍيؿو ًديثهكىىيكىًضيًو،ضىأىٍخطىأىاٍ ىٍعمىشًعىفًضياى ًعيؼهحى ؛لىٍيسىاى اًبشىٍيءو ًإن مى
اًىدوعىفٍٍعمىشًاٍ ىعىفًىيكى "ميجى ميٍرسىؿه

(6). 
:ضىًإفٍ"كقاؿضيمكاعآخررحمواتعالى: كىلاٍ ىٍعمىشىًإف ًقيؿى اًلحوأىًبيعىفٍرى عىفٍصى

ٍيرىةى،أىًبي م ىالن ًبي عىفًىيرى ًضيًو:اٍلمىكىاًقيًت،كسمـحديثعميوالم ويصى ؿى"أىف كى ٍقتًأىك  ًحيفىاٍلمىٍغًربًكى

                                                           

.(4180/ح3/69):المنذرم،مختصرسنفأبيداكد(1) 
.(1/395/1959)كزيادتوالصغيرالجامعصحيح(2) 
(.75/ح1/116أحكاـالجنائز:ا لباني،)(3) 
ذككافأبكصالحالسمافالزياتالمدني،ثقةثبت،ككافيجمبالزيتإلىالككضة،ماتسنةإحدلكمائة.(4) 

.(1841/رقـ203تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
(.8/87التمييد:ابفعبدالبر،)(5) 
.ن سولمصدرا(6) 
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:"،(1)الش  ىؽييىًغيبيًحيفىكىآًخرىىىاالش ٍمسيتىٍغريبي ًديثيىىذىا"لىويًقيؿى ًميعًًعٍندىاٍلحى ًديًث،أىٍىؿًجى اٍلحى
ًديثه ،حى طىأهكىىيكىميٍنكىره دهيىٍرًكهًلىـٍخى ٍسنىادًًبيىذىااٍ ىٍعمىشًعىفًأىحى م ديًإت اإٍلً ،ٍبفيميحى ٍيؿو قىضياى كهيدٍكى أىٍنكىري
مىٍيوً .(2)"عى

   تخريج الحديث:
دكفرضعو، مرسالن كالث انيعفمجاىد مرضكعنا، كمالحديثمفكجييفا ك ؿمنيما ري

 كىما:
أوال: من أخرجو مرفوعًا. 

أبيشىيبةرحمواتعالى،قاؿ: ًفاٍ ىٍعمىًش،عىفٍأخرجواإلماـابفي ،عى ٍيؿو ضياى د ثىنىااٍبفي حى
الم ًوصم ىاعميوكسم ـ: رىسيكؿي :قىاؿى ٍيرىةى،قىاؿى ٍفأىًبيىيرى ،عى اًلحو اَلِة أو اًل َوآِخرًاَ »أىًبيصى ِإن  ِلمص 

ن  َأو   ن  آِخَر وْقِتَيا ِحيَن َيْدُخَل وْقُت اْلَعْصِرَ َواِ  َل َوْقِت الظ ْيِر ِحيَن َتُزوُل الش ْمُسَ َواِ  ن  َأو   لَ َواِ 
ن  آِخَر َوْقِتَيا ِحيَن َتْصَفر  الش ْمُس  َل َوْقِت (3)َوْقِت اْلَعْصِر ِحيَن َيْدُخُل وْقُت اْلَعْصِرَ وا  ن  َأو  َ َواِ 

ن  آِخَر وْقِتَيا ِحيَن َيِغيُب اأْلُُفقُ  َل َوْقِت اْلِعَشاِء اآْلِخرَ (4)اْلَمْغِرِب ِحيَن َتْغُرُب الش ْمُسَ َواِ  ن  َأو  ِة َ َواِ 
َل َوْقِت اْلَفْجِر ِحيَن يْطمُع الْ  ن  َأو  ن  آِخَر َوْقِتَيا ِحيَن َيْنَتِصُف الم ْيُلَ َواِ  َفْجُرَ ِحيَن َيِغيُب اأْلُُفُقَ َواِ 

ن  آِخَر َوْقِتَيا ِحيَن َتْطُمُع الش ْمُس   .(5)«َواِ 




                                                           

مىىىكالذميقىعالش  ىؽي:(1)  ًغيببىٍعدىالمىٍغربيضًتيرلال ًتيالحيٍمرةعى كا ثر:الحديثغريبضيالش ٍمًس.النيايةمى
.(2/487)ابفا ثير،

(.8/86التمييد:ابفعبدالبر،)(2) 
.(5/38)البخارم:العيني،صحيحشرحالقارمعمدة.ص رىةالش ٍمستدخؿتص رالشمس:أىف(3) 
كالمرادا يضيؽ(4)  شرحأنوعمىالعمـأىؿجماىيرالجماىير،ندعا حمركىكالش ؽبو: سنفا حمر.

(.29/4)الخايرالكريـعبدالترمذم،
(.1/281مصنؼابفأبيشيبة،)(5) 
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ا-(1)أخرجوابفأبيشيبة ،(5)اركالبز ،(4)بيعاصـكابفأ،(3)رمذم،كالت (2)كأحمد،أيان
المنذرك كابف(11)كالبييقي،(10)ارقطنيكالد ،(9)كالعقيمي،(8)حاكمكالط ،(7)كسيكالط ،(6)ابف ،

يؿ،،جميعيـمفطريؽابف(13)،كابفالجكزم(12)حـز ،أبيعفاٍ ىٍعمىًش،عفضياى اًلحو عفصى
ٍيرىةى،أبي عميوكسم ـ.صم ىاالم وًرىسيكؿيقاؿ:قاؿىيرى

 ثانيا: من أخرجو عن مجاىد مرساًل دون رفعو.
د ثىنىا الت رمذمرحمواتعالى،قاؿ:حى قىاؿىىىن اده،أخرجواإلماـ د ثىنىا: عىفٍأيسىامىةى،أىبيكحى

اؽىأىًبي ،ًإٍسحى ،عىفٍا ىٍعمىًش،عىفًال ىزىاًرم  اًىدو اَلةِ ِلم ِإن   ُيَقالُ  َكانَ »:قىاؿىميجى .(14)«َوآِخرًا َأو اًل  ص 
.(16)مفطريؽأبكإسحاؽال زارم(15)أخرجوالبييقي


                                                           

كىآًخرنا»(.بم ظ:35900/ح7/262مصنؼابفأبيشيبة،)(1)  ًةأىك تن الى ًلمص  كأشارإلىبقيةالحديثدكف«.ًإف 
ذكره.

(.بمثمو.7172/ح12/94)مسندأحمد،(2) 

(.82/ح62(بنحكحديثابفأبيشيبة.العمؿالكبير:الترمذم،)ص:151/ح1/220سنفالترمذم،)(3) 
مختصرا.

الش ٍمسي (.60/ح76ا كائؿتبفأبيعاصـ،)ص:(4)  كؿي تىزي ٍقًتالظ ٍيًرًحيفى كى ؿي ٍقًت«بم ظ:"أىك  كى ؿى أىك  ذىكىرى كى
ٍقًتاٍل ىٍجًر".اٍلعىصٍ كى ؿى ٍقًتاٍلًعشىاًءكىأىك  كى ؿى ٍقًتاٍلمىٍغًرًبكىأىك  كى ؿى ًركىأىك 

(.بمثمو.9210/ح16/125مسندالبزار،)(5) 
بمثمو..(959/ح2/336ا كسطضيالسنفكاإلجماعكاتختالؼ:ابفالمنذر،:ابفالمنذر،)(6) 
(.بمثمو.136/ح1/402مستخرجالطكسي،)-مختصرا حكاـ(7) 
(.مختصرا.941/ح1/156(،)908/ح1/150(،)907/ح1/149)شرحمعانياآلثار:الطحاكم،(8) 
 (9)( العقيمي، الكبير: 4الاع اء 1678/ح118/ ًحيفى الظ ٍيًر ٍقًت كى ؿى أىك  ف  كىاً  كىآًخرنا، أىك تن ًة الى ًلمص  "ًإف  بم ظ: .)

،كى الش ٍمسي كؿي .تىزي ًديثى اٍلحى ذىكىرى اٍلعىٍصًر"كى ٍقتي كى ؿي يىٍدخي ٍقًتيىاًحيفى كى رى آخى ف  اً 
(.بمثمو.22/ح1/262سنفالدارقطني،)(10) 
(.بمثمو.2387/ح2/202معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(11) 
 (12)(، .(2/201المحمىباآلثار:ابفحـز
.بمثمو.(315/ح1/278)التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،(13) 
:151/ح1/220)الترمذم،سنفالترمذم،(14)  كىآًخرنا»(.قىاؿى ًةأىك تن الى ًلمص  ًإف  ييقىاؿي «.كىافى
(.مختصرا.1761/ح1/553السنفالكبرل:البييقي،)(15) 
ثقةإبراىيـبفمحمدبفالحارثبفأسماءابفخارجةبفحصفبفحذي ةال زارم،اإلماـ(16)  أبكإسحاؽ،

 )ص: ابفحجر، تقريبالتيذيب: بعدىا. كقيؿ خمسكثمانيفكمائة ماتسنة تصانيؼ، لو /92حاضظ
(.230رقـ
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كأخرجو،(4)مفطريؽزائدة(3)،كالبييقي(2)اقطني،كالد (1)العقيميك،(17)الت رمذمأخرجوك
ر(عفعبث،زائدةإسحاؽ،أبكثالثتيـ)؛(7)ثربفالقاسـبٍمفطريؽعى(6)،كالبييقي(5)اقطنيالد 

دكفرضعو،عفمجاىد،ا عمش  .مرسالن
 :اإلسناددراسة 

.(9)،ماتسنةخمسكتسعيفكمائة(8)بيبفغزكافالا ضيلد بن فُ محم  فيو 
،كقاؿابف(10)بو"حت  يـتيىا،كبعايعنمتشي ،كثيرالحديث،قاؿابفسعد:"ثقةصدكؽ

ًديث اأقؿ ،المديني:"ًثقىةثبتاًضيالحى مى ًديثو"كى ،كقاؿأحمد:(12):"ثقة"ابفمعيف،كقاؿ(11)سقطحى
:"صدكؽمف(15)كابفالقط اف،(14)الر ازمرعةقاؿأبكزيك،(13)ككافحسفالحديث"،ع"كافيتشي 
كقاؿأبك،(17)"الحؽعفزائغكقاؿالجكزجاني:"،(16):"شيخ"الر ازمكقاؿأبكحاتـ،أىؿالعمـ"

                                                           

(.مختصرا.1678/ح4/118)الاع اءالكبير:العقيمي،(1) 
بم ظ:23/ح1/262سنفالدارقطني،)(2)  بى»(. الش ٍمسي تىكيكفي ًحيفى ٍقًتاٍلعىٍصًر كى ؿي أىك  تىٍحايرى ًإلىىأىٍف اءى ٍياى

«.اٍلمىٍغًربي
(.مختصرا.1761/ح1/553السنفالكبرل:البييقي،)(3) 
زائدةبفقدامةالثق يأبكالصمتالككضي،ثقةثبتصاحبسنة،ماتسنةستيفكمائةكقيؿبعدىا.تقريب(4) 

(.1982/رقـ213التيذيب:ابفحجر،)ص:
(.مختصرا.23/ح1/262سنفالدارقطني،)(5) 
(.مختصرا.1761/ح1/553السنفالكبرل:البييقي،)(6) 
بيدمأبكزيبيد،الككضي،ثقة،ماتسنةتسعكسبعيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(7)  عىبٍثربفالقاسـالز 

.(3197/رقـ294)ص:
ب ي:نسبىة(8)  كثير.خمؽًإلىٍيًيـكينسبأدبفمربفتىًميــعىمياربفإٍليىاسبفطابخةبفأدبفابةًإلىىالا 

.(2/261)ا نساب:ابفا ثير،تيذيبضيالمباب
(.6227/رقـ502تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(9) 

(.2703/ح6/361الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(10) 
(.208تاريخأسماءالثقات:ابفشاىيف،)ص:(11) 
.(551/رقـ156كايةالدارمي،)ص:ر-تاريخابفمعيف(12) 
.(263/ح8/57/58الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(13) 
المصدرن سو.(14) 
.(5/439):ابفالقطاف،كاإليياـالكىـبياف(15) 
.(263/رقـ8/58)،حاتـأبيابف:كالتعديؿالجرح(16) 
.(87/63:ص):الجكزجاني،الرجاؿأحكاؿ(17) 
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ككاف،ككضيثقة":،كقاؿالعجمي(2)،كقاؿالن سائي:"ليسبوبأس"(1)ا"حترقنامداكد:"كافشيعي 
ًحب افضيكتابوالث كذكره،(3)"عيتشي  قىاؿ:"كافيغمكضيالت ابفي كم:"ثقةسىكقاؿال ى،(4)ع"شي قات،كى

.(5)شيعي"
عفايراي-عثمافىعفامينحًرضنكافأن وإتالحديًث،ضيثىبىتناكافكقاؿالد ارقطني:"

بىويأباهأف بمغني-عثمافى ـىآخًره؛إلىالميؿًأكؿًمفارى ،عمىًليىترح   ،كقاؿ(6)"يى عؿٍضمـعثمافى

ٍيؿبفاسىًمعت"الر ضاعي:ًىشىاـأىبيك حـيتر تىمفرحـكىتى،عى  افبفعيٍثمىافارحـ:يىقيكؿضياى
مىٍيوً احبوأىن ًبالم ويحمؼمعتوكس:قىاؿى،عى مىاعىةةسن لصى .(7)"كىجى

الذ  شيعي"كقاؿ "ثقة "،(8)ىبي: آخر: ضيمكاع ابف،(9)"مشيكرصدكؽكقاؿ كقاؿ
.(10)"عشي ميبالت ري،صدكؽعارؼحجر:"

ثقة،عالـمتشي عرب ماأخطأ.خالصة القول في الر اوي:
كبقيةركاتوثقات.

أبكإسحاؽكزائدة،كعبثركجميعيـثقاتوأم ا المرسل كما-ضجميعركاتوثقات،ركاه
.-سبؽبيانو عفا عمشمرسالن

 الحكم عمى الحديث:
ؿلمحديثإسناداف؛ كالث اني،كىكغيرمح كظ،ايؿعفا عمشدبفضيرضعومحم ا ك 
ا عمش،إسحاؽكأبك،كعبثر،زائدةأرسمو رضعًعف دكف مجاىد عف ،  ف  المح كظ؛ كىك و،

                                                           

(.1/45رم بيداكد،)سؤاتتاآلج(1) 
.(26/297):المزم،الكماؿتيذيب(2) 
(.1635ح/2/250الثقات:العجمي،)(3) 
لـأعثرعميوضيكتابالثقاتتبفحباف..(5548رقـ/26/297تيذيبالكماؿ:المزم،)(4) 
(.3/112ال سكم،):المعرضةكالتاريخ(5) 
.(341/رقـ283:ص)،لمدارقطنيالسمميسؤاتت(6) 
.(2/674):أبكسميمافالباجي،كالتجريحالتعديؿ(7) 
.(5115/رقـ2/211الكاشؼ:الذىبي،)(8) 
.(8062/رقـ4/9):الذىبي،اتعتداؿميزاف(9) 

(.6227/رقـ502التيذيب:ابفحجر،)ص:تقريب(10) 
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محم دبفضيايؿت ر دبرضعوكلـييتابععميو،بؿخالؼمفىكأكثؽمنومم فأرسمكهكلـيرضعكه،
رضعوكافمفكٍىـابفال يايؿ؛ ن وثقةرب ماأخطأ. كلعؿ 

ع  ىوييىٍحيىىبٍكيكاضؽذلؾحكـالعمماء، قىٍداى ًديثه ،قاؿالبييقي:"ىىذىاحى اًرم  ،كىاٍلبيخى مىًعيفو في
اًىدو ميجى عىٍف اٍ ىٍعمىًش، ًف عى ٍيًرًه، غى ًركىايىةي ًحيحي الص  قىاليكا: كى اٍلحي  اًظ، ًمفى ـٍ كىغىٍيريىي ، قيٍطًني  كىالد ارى

ميٍرسىالن
(1) ، قاؿ "سىًمعتيالد عب اس معيف–يحيىكرم: ابف بفاع يي-يعني م د ميحى ًديث حى ؼ
ٍيؿ الح،عىفاٍ ىٍعمىش،ضياى ٍيرىة،عىفأىبىصى ةأىكتكآخرا،عىفأىبىىيرى ،أىحسبيحيىييًريدًإفلمص الى
قىاؿى اًىد"،ًإن مىايٍركلعىفاٍ ىٍعمىش":كى عىفميجى

(2).
قاؿالت ك م دنا ميحى "سىأىٍلتي م -يعنيالبخارم–رمذم: ميحى ـى كىًى : ضىقىاؿى ًديًث اٍلحى ىىذىا عىٍف ٍبفي دي

اًىدو اٍ ىٍعمىًش،عىٍفميجى ًديثي حى ىيكى ًحيحي ًديًثًو،كىالص  ًضيحى ٍيؿو ـى،ىىذىاخطأه"حاتـ:كقاؿأب،ك(3)ضياى كىًى
ا ىٍعمىًش،عىًفا ىٍعمىًش،عىٍفميجاًىد،قكلىوي يؿ؛يىركيوأصحابي ضياى  ارقطني:كقاؿالد ،(4)"ًضيًوابفي

دناميٍسنىيىًصح تى"ىىذىا ـى، ٍيؿواٍبفيًإٍسنىاًدهًًضيكىًى ضياى ٍيريهي، اٍ ىٍعمىشًعىفًيىٍرًكيوًكىغى اًىدوعىفٍ، ميجى
ميٍرسىالن
"كخال وزائدة،كعبثربفالقاسـ،ضركياهعفا عمش،عفمجاىد،قكلو،كىك"،كقاؿ:(5)
 .(6)حيح"الص 

المرسؿ.،أم(7)"كىذاأكلى":بقائالنكذكراإلسناديفكماأسم ناالعقيميثـعق 
كابفعبد،افال اسيكابفالقط ،كابفالجكزم،امفالعمماء:ابفحـزفعد هصحيحنكمم 
كا لباني.،كأحمدشاكر،ىبيكالذ ،اليادم

مي ًبأىف  ٍيرىةى أىًبيىيرى ًديًث ًضيحى تىعىم ؿى مىٍف مىٍينىا عى يىٍخؼى ـٍ لى كىذىًلؾى "كى : حـز ابف قاؿ ٍبفى م دى حى
 اًىدو مىىميجى عى ٍكقيكؼه مى ن مىاىيكى أىٍخطىأىًضيًو؛كىاً  ٍيؿو -ضياى مىايىاير  ،كى بيٍرىىافو ادىٍعكىلكىاًذبىةهًبالى كىىىذىاأىٍيان

؟" ٍفأىٍكقىؼى مى ٍفأىٍسنىدىإيقىاؼى إٍسنىاديمى
(8).

                                                           

(.2388/ح2/203معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1) 
(.1909/ح3/393ركايةالدكرم،)-فمعيفتاريخاب(2) 
(.83/ح62العمؿالكبير:الترمذم،)ص:(3) 
(.273/ح2/145عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(4) 
.(1/4931030سنفالدارقطني،)(5) 
(.13/274العمؿ:الدارقطني،)(6) 
(.1678/ح4/118الاع اءالكبير:العقيمي)(7) 
،)المحمىباآلثار:(8)  (.2/202ابفحـز
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الع مف سبقكه الذيف أقكاؿ ذىكىرى أف بعد الجكزم: ابف ًثقىةهكقاؿ ٍيؿو ضياى اٍبفي "قيٍمنىا ،مماء
ميٍرسال اًىدو قىٍدسىًمعىويًمٍفميجى اٍ ىٍعمىشي أىٍفيىكيكفى كزي ميٍسنىدنا"،ضىيىجي اًلحو .(1)كسىمعوًمٍفأىًبيصى

ًديث"ًإف باعمىعبدالحؽ اف:معق كقاؿابفالقط  ع  و؛كذكرحى ةأىكتكآخرا"،كىاى لمص الى
ًحيحكىىيكى كتيبعدأفيككفعندا عمشضيىذا"افأنوقاؿ:،كنقؿالز يمعيعفابفالقط (2)"صى

قوابفمعيف،طريقاف:إحداىمامرسمة،كا خرلمرضكعة،كالذمرضعوصدكؽمفأىؿالعمـ،كث 
.(3)"ايؿدبفضيكىكمحم 
ًثقىة"ىبي:قاؿالذ ك ضايؿو يخكقاؿالش ،(4)"ا عمًشًبسىنىدىٍيفًضىيجكزأىفيككفًعٍند،ابفي

دبفضايؿثقةحاضظ،محم  ف ؛عميؿمنيـخطأمو:كىذاالت قاعمىتعميؿمفعم أحمدشاكرمعم 
شيع،كليستىذهقاؿابفالمديني:"كافثقةثبتاضيالحديث"،كلـيطعفضيوأحدإتبرميوبالت 

يؤث يمةمم الت  أف كتثب رضيح ظوا "كالذمأختاره دكايةالمرسمةأكالمكقكضةتؤي الر تو،ثـقاؿ:
.(5)صمةالمرضكعة،كتتككفتعمياللياأصال"كايةالمت الر 

كهبأفغيرابفضايؿكقاؿا لباني:"كىذاإسنادصحيحعمىشرطالشيخيف،كقدأعم 
ةقادحةتحتماؿأفيككفكىذهليستعم ،قاتقدرككهعفا عمشعفمجاىدمرسالمفالث 

،كاآلخرعنوعفمجاىدمرسال،لألعمشضيوإسناداف:أحدىماعفأبيصالحعفأبيىريرة
كثيرضيأحاديثالث  ضيوقدجاءضيقات،ضمثموتيرد كمثؿىذا بوالحديث،تسيماككؿما

أعمـ..كا(6)"ا حاديثالصحيحة،ضميسضيومايستنكر
حيفلممرضكع،كجعميـإي اهمفمزيدمتصؿا سانيدقمت  :كضيكالـىؤتءا ئم ةالمصح 

عمىكقكعالخطأمنوأحياننا،كالث قةالذمتيحتمؿ فكافثقةضإن وممانيص  مفرضعوكا  نظر؛ ف 
لـيًرد مفكافثقة ن ما كا  حالوكيذا، المخال ةليسمىٍف الخطأزيادتوعند عنوالخطأ،ككركد

عندهكاؼلتاعيؼركايتوإذاخالؼجٍمعهمفالث قاتمثؿالمذككريفسابقا،ككيؼتيككفذلؾ
ئم ةمفالن ق ادمم فذكرنا.كقداع  وأئم ةا 

                                                           

.(315/ح1/279التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(1) 
(.5/675)،بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف(2) 
.(1/231الزيمعي،نصبالراية،الزيمعي،)(3) 
(.77/ح1/95)،لذىبيا:تنقيحالتحقيؽ(4) 
(.1/285سنفالترمذم،)(5) 
.(1696/ح4/272ا لباني،):حيحةسمسمةا حاديثالص(6) 
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قىدٍرحمواتعالى:البرعبدابفقاؿاإلماـ:انيالث  الحديث  كىلكى ًبيبوأىًبياٍبفيرى د ثىنىامىاحى ًبوًحى
اًلحوأىبيك ر اًني صى :،(1)اٍلحى د ثىنىاقىاؿى ًبيبوأىًبياٍبفًعىفًلىًييعىةى،اٍبفيحى ،اٍبفًعىفً،(2)حى عيٍركىةى،عىفًٍشيىابو
راياعنيا،عىفٍ  َفَيُمر   َيْعَتِكُفَ وسمم َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  "َكانَ قىالىٍت:عىاًئشىةى

.(3)َيِقُف" َواَل  َعَمْيوِ  َفُيَسمِّمُ  اْلَبْيتِ  ِفي ِباْلَمِريضِ 

نقد الحديث:
اتعالىاإلماـؿاق البررحمو "ابفعبد ميٍعًاؿهكىىىذىا:

الىوي،كىٍجوىتى(4) ًضٍعؿيىيكىًإن مى
اًئشىةى م ىالن ًبي ًذٍكريلىٍيسى،عى مىٍيوًالم ويصى م عى سى ًديثًىىذىاًمفٍـىكى ،ًضياٍلحى ـيكىىىذىاشىٍيءو اٍبفًًمفًاٍلكىٍى
الىًييعىةى .(5)"أىٍعمىـيكىالم وينىرىل،ًضيمى

   تخريج الحديث:
كمالحديثمرضكعناكمكقكضنا،عمىالن حكالت الي: ري

.أواًل: من أخرج الحديث مرفوًعا
أ إتضيكتابعمىعثرلـ ىذا الحتبفكتعمىكتابابفالص الن الحديثبإسناده

منويسقطلـضيماالحديثأئم ةمفالجماعةكالـضيبالمعاؿالت عبيركجدت :ضقاؿ،حجر
:ذلؾالبتة،ضمفشيء

                                                           

 (1) الغ ار عمىعبد كعشريف أربع ماتسنة ضقيو، ثقة مصر نزيؿ الحراني صالح أبك ميراف ابف داكد بف
افبمدةمفالجزيرةكافبياكمنياجماعةمفال االءكالعمماءضيكؿكحر ،أربعكثمانكفسنةالصحيحكلو

ا أبكعركبة تاريخعممو كليا مفأىؿضف، لحسيفبفأبىمعشرالحرانيالحاضظذكرضيوجماعةكثيرة
قطنىحرافقبيمةمفحميركىيحرافبفكحرافبطفمفىمداف.قاؿالدارالجزيرةسماهتاريخالجزرييف

بفسيؿ. ابفحجر،تقريبالتيذيبعكؼبفعدمبفمالؾبفزيد : ا نساب360/4136)ص: .)
(.1112/ح4/107)،مسمعانيل

سنةماتيرسؿ،ككافضقيوثقةكتئو،ضيكاختمؼسكيد،أبيوكاسـرجاء،أبكالمصرم،حبيبأبيبفيزيد(2) 
.(7701/رقـ600:ص)تقريبالتيذيب:ابفحجر،الثمانيف.قاربكقدكعشريفكمائة،ثماف

(.8/321)،بفعبدالبرلتمييد:اا(3) 
البتة،شيءمنويسقطلـضيماالحديثأئمةمفالجماعةكالـضيالمعاؿبالت عبيركجدت":ابفحجرقاؿ(4) 

(.2/575)حجر،ابف:الصالحابفكتابعمىالنكت .":ضذكرحديثالد راسةذلؾضمف
(.8/321):ابفعبدالبر،التمييد(5) 
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الذ محم قاؿما يحيى بف الز ،(1)ىميد الٍضي صالح أبك حدثنا ابف،يانًر حىىريات: ثنا
قالت:،عفعائشةراياعنيا،عفعركة،عفابفشياب،بعفيزيدبفأبيحبي،ةيعىيًلى
.(2)"فُ قِ  يَ اَل وَ  وِ يْ مَ عَ  مَ مِ سَ يُ فَ  ِباْلَمِريضِ  َيْعَتِكُف َفَيُمر   َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى  اهللِ  ولُ سُ رَ  انَ "كَ 

 ولمحديث متابع:
داكدوأخرج ك(3)أبك مفطريؽ(4)البييقيطريقومف، ،أىًبيٍبفًالم ٍيثً، مىٍيـو ٍبدًعىفٍسي عى

،ٍبفًالر ٍحمىفً  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى الن ِبي   َكانَ »:قىالىتٍعنيا،اراي عىاًئشىةىعىفٍأىًبيًو،عىفٍاٍلقىاًسـً
 .(5)«وُ َعنْ  َيْسَألُ  ُيَعرِّجُ  َواَل  ُىَوَ َكَما َفَيُمر   ُمْعَتِكٌفَ َوُىوَ  ِباْلَمِريِضَ َيُمر   َوَسم مَ 

 ثانيا: من أخرج الحديث موقوًفا عمى عاِشة رضي اهلل عنيا.
كمالحديثمكقكضنامفكجكه،أذكرأىص حكجييفمنيا: ري

 موقوًفا. عنياَ اهلل رضي عن عاِشة الر ْحَمِنَ َعْبدِ  ِبْنتِ  َعْمَرةَ  األول: من ُطرق َعنْ 
اًلؾ،اإلماـأخرجو ،اٍبفًعىفًمى ٍبدًًبٍنتًرىةىعىمٍعىفًٍشيىابو اًئشىةىأىف الر ٍحمىًف،عى اراي عى

.(6)«َتِقفُ  اَل  َتْمِشي َوِىيَ  ِإال   اْلَمِريضِ  َعنِ  َتْسَألُ  اَل  اْعَتَكَفتْ  ِإَذا َكاَنتْ »عنيا:
 (8)كالبييقي،(7)سائيضيالكبرلالن أخرجو مفطريؽمالؾ،،  شياب،ابفعفكالىما

بمثمو.

                                                           

ماتجميؿ،حاضظثقةم،الزىرالنيسابكرمالذىميذؤيببفضارسبفخالدبفاعبدبفيحيىبفمحمد(1) 
كمائتيف،ثمافسنة حجر،كثمانكفستكلوالصحيحعمىكخمسيف ابف التيذيب: تقريب :ص)سنة.
.(6387/رقـ512

(.2/575)حجر،ابف النكتعمىكتابابفالصالح:(2) 
(.2472 /ح2/333)،سنفأبيداكد(3) 
(.بم ظ8595/ح4/526)البييقي،:،كالسنفالكبرل(9110 /ح6/400)البييقي،:معرضةالسنفكاآلثار(4) 

أبيداكد.
(.2472 /ح2/333)،سنفأبيداكد(5) 
(2/ح1/312)،مكطأمالؾ(6) 
(.3357/ح3/389)،لنسائيا:السنفالكبرل(7) 
(.9106،9107/ح6/400)البييقي،:معرضةالسنفكاآلثار(8) 
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،(1)شيبةأبيابفكأخرجو ٍبدًعىفٍمفطريؽسيٍ يىافى ،بنحكه؛كالىماأىًبيٍبفًالم وًعى بىٍكرو
عنيا،ارايعائشةعفالر حمف،عبدبنتعمرةعف)ابفشياب،كعبدابفأبيبكر(

 .عمييامكقكضنا
َبْيِرَ ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَياٍبَ اْبنِ  الثاني: من ُطرق َعنِ   عن عاِشة الر ْحَمِنَ َعْبدِ  ِبْنتِ  َوَعْمَرةَ  الز 

 موقوًفا. عنياَ اهلل رضي
،اٍبفًعىفًالم ٍيًثبفسعد،مفطريؽ مسمـأخرجواإلماـ ًبٍنتًكىعىٍمرىةىعيٍركىةى،عىفًٍشيىابو

ٍبدً ٍكجىعىاًئشىةىأىف الر ٍحمىًف،عى م ىالن ًبي زى مىٍيوًايصى م ـى،عى سى  ِلْمَحاَجِةَ اْلَبْيتَ  أَلَْدُخلُ  ُكْنتُ  ِإنْ »:قىالىتٍكى
نْ  َمار ةٌَ َوَأَنا ِإال   َعْنوُ  َأْسَألُ  َفَما ِفيِوَ َواْلَمِريُض   َلُيْدِخلُ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اهللُ  َصم ى اهللِ  َرُسولُ  َكانَ  َواِ 

ُمُوَ اْلَمْسِجدِ  ِفي َوُىوَ  رَْأَسوُ  َعَمي   .(2)«ُمْعَتِكًفا َكانَ  ِإَذا ِلَحاَجٍةَ ِإال   اْلَبْيتَ  لُ َيْدخُ  اَل  َوَكانَ  َفُأَرجِّ
الميثبفسعد.يـمفطريؽكم ،(6)كالبييقي،(5)كالبغكم،(4)وكابفماج،(3)أحمدأخرجوك
ك ا-أحمدأخرجو الكبرلكالن ،(7)أيان ضي كابف(8)سائي يمة، زى الجاركد،(9)خي ،(10)كابف
كىعىٍمرىةىعيٍركىةى،عىفٍابفشياب،س؛كالىما)الميث،كيكنس(عفيكنيـمفطريؽكم ،(11)كالبغكم
ٍبدًًبٍنتً .بمثموعمييامكقكضنا راياعنيا،عائشةالر ٍحمىًف،عفعى

كمكقد يا؛ضمذا(12)طيرؽأخرمفغيرىذهمكقكضنامفالحديثىذاري ،كالتيذكرتياأصح 
.اكت يتبيا

                                                           

(.9642ح/2/335)،شيبةأبيابفمصنؼ(1) 
(.297/7رقـ1/244)،صحيحمسمـ(2) 
(.25159/ح8/2969)،مسندأحمد(3) 
(.1776/ح1/565)،سنفابفماجو(4) 
(.1837/ح6/399)،لبغكما:شرحالسنة(5) 
(.8592/ح4/525)،لبييقيا:الكبرلالسنف(6) 
(.25159/ح8/2969)،مسندأحمد(7) 
(.3356/ح3/389)،يلنسائا:السنفالكبرل(8) 
.(2230ح/3/348)،خزيمةابفصحيح(9) 

(.409/رقـ109)ص:،المنتقىتبفالجاركد(10) 
(.1837/ح6/399)،لبغكما:شرحالسنة(11) 
(.8062ح/4/359)،الصنعانيالرزاؽعبدمصنؼينظرعمىسبيؿالمثاؿ:(12) 
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  :اإلسناددراسة 
ٍبديفيو حمفالمصرمالقااي،مات،أبكعبدالر (1)بفعقبةالحارميلىًييعىةىٍبفيالم وًعى

.(2)مانيف،كقدناؼعمىالث كمائةسنةأربعكسبعيف
مىيدم:"كافيحيػىبفسعيدتيراهيشيئن قاؿابفسعد:"كافك،(3)ا"قاؿالبخارم،عفالحي

ضيركايتوممفسمعمنوؿأمرهأحسفحاتنك اكعندهحديثكثير،كمفسمعمنوضيأاعي ن
كلكفكافيقرأعميو،اؿأمرهكآخرهكاحدنولـيختمطكلـيزؿأك اأىؿمصرضيذكركفأن ب خره،كأم 

مايجيئكفبكتابيقرؤكنوضقيؿلوضيذلؾضقاؿ:كماذنبي؟إن ،ماليسمفحديثوضيسكتعميو
،(5)بحديثو"حت  تيي":ابفمعيفقاؿك،(4)وليسمفحديثي"أن كلكسألكني خبرتيـ،كيقكمكف

احترقت ضقاؿ:"اعيؼقبؿأفتحترؽكبعدما احتراؽكتبو، عنده ضيمكاعكقاؿ،(6)"كذيًكرى
وا:"ابفلييعةضىحديثوكم أيان-،كقاؿ(8)كقاؿ:"اعيؼالحديث"،(7):"ليسىكبذاؾ"آخر

حمفبفميدمكقيؿلو:نحمؿعفابفلييعةلمديني:"سمعتعبدالر ،كقاؿابفا(9)ليسبشيء"
.(10)"اكتكثيرنقاؿ:ت،تتحمؿعنوقميالن
سكقاؿعمركبفعمي :"عبدابفلييعةاحترقتكتبو،ضمفكتبعنوقبؿذلؾال ال 

المقرمأصح  ابفيزيد احمثؿابفالمبارؾكعبد ما بعد ترقتالكتب،كىكمفالذيفكتبكا
.(12)"،كقاؿاتماـمسمـ:"تركوابفميدمكيحيىكككيع(11)اعيؼالحديث"

                                                           

.(4/180)لمسمعاني،ا نسابأقصاىا.مفاليمفبالدمفكىيمكتحارإلىالنسبةىذهالحارمي:(1) 
 (.3653 /رقـ319)ص:ابفحجر،:تقريبالتيذيب(2) 
(.80)ص:والاع اءالصغيرلك(،574/ح5/182البخارم،):التاريخالكبير(3) 
(.977/ترجمة5/238)الكامؿ:ابفعدم،(4) 
المصدرن سو.(5) 
المرجعالسابؽ.(6) 
.(1/76)،الرجاؿليحيىبفمعيفركايةابفمحرزمعرضة(7)
المصدرن سو.(8)

(.1/67)،ركايةابفمحرز_تاريخابفمعيف(9)  
(.682 /رقـ5/146)الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(10) 
(.682 /رقـ5/147)المصدرن سو(11) 
(.1/519)مسمـ،:الكنىكا سماء(12) 
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ئؿأبكزرعةعف:"سيبفأبيحاتـحمف،قاؿعبدالر الر ازمرعةكن ىاحتراؽكتبوأبكزي
بعافابفلييعةسماعالقدماءمنو؟ضقاؿ:آخرهكأكلوسكاءإتأفابفالمبارؾكابفكىبكانايتت

أصكلوضيكتبافمنو،كىؤتءالباقكفكانكايأخذكفمفالشيخككافابفلييعةتيابط،كليس
،قمتلو:إفالناسيقكلكفاحترؽكتبابفلييعة،(1)ممفيحت بحديثومفأجمؿالقكؿضيو"

كتاب غابلو "ما زيأيان-كقاؿ،(2")ضقاؿ: "سألتأبيكأبا (3)يرعةعفابفلييعةكا ضريقا:
ابفلييعةضأمرهإليكما،ضقات:جميعااعي اف،بيفاإلضريقيكابفلييعةكثير،أم يماأحب أي  ا

يكتبحديثوعمىاتعتبار (4)"ماطرب، ، : الترمذم  اع "كقاؿ أىؿالحديث،  واعيؼعند
ًعيؼكقاؿالن ،(5)"ؿح ظوبىافكغيرهمفقًيحيىبفسعيدالقط  كقاؿابفخزيمة:،(6)"سائي:"اى
ن جحديثوضيىذاالكتابإذات ر خرًفأي"ابفلييعةليسمم  ىذاالخبر ف جتيخرىماأىدبركاية،كا 

.(7)"جابربفإسماعيؿمعوضياإلسناد
الحب كقاؿابفحً شىيخاصى لكن ،اف:"كىافى ييدىل كى عى ىاءقبؿاحتراؽكتبووكىافى ـ ،سعىفالا  ث

ًإف احت ابنىايىقيكليكفى أىٍصحى كىافى ًمائىةقبؿمىكتوًبأىٍربىعًسًنيف،كى سىماعمفرقتكتبوًضيسنةسبعيفكى
كتبو احتراؽ بعد ًمٍنوي سمع كىمف ًحيح، صى ضسماعيـ العبادلة مثؿ كتبو احتراؽ قبؿ ًمٍنوي سمع

ابفلىًييعىةمفالكت ابيفلٍمحى كىافى ًبشىٍيء،كى .(8)لٍمعمـكالر حاليفًضيًو"ًديثكالجم اعيفضسماعولىٍيسى
كزىجانيكقاؿ بركايتوأكيعتد :"ابفلىًييعىةتيكقؼعمىحديثو،كتىينبغيأفيحت  الجي

(9)"بركايتو كقاؿ آخر، مكاع ضي نكرى": ييت أف ينبغي كت حديثو، كقاؿ(10)"بوحت  عمى ،

                                                           

(.682 /رقـ5/147)بفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ:ا(1) 
المصدرن سو.(2) 
كقيؿ(3)  ماتسنةستكخمسيفكمائة، اإلضريقيقااييا،اعيؼضيح ظو، بفأىٍنعيـ الرحمفبفزياد عبد

(.3862/رقـ340)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،بعدىاكقيؿجازالمائةكلـيصح،ككافرجالصالحا.
(.682 /رقـ5/147)أبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ:ابف(4) 
.(1/19/11)،سنفالترمذم(5)

(.346 /64)ص:،لنسائيا:الاع اءكالمتركككف(6) 
(.146 /ح1/75)،ابفخزيمةصحيح(7) 
(.538 /رقـ2/11)ابفحباف،المجركحيف(8) 
.(977/رقـ5/239)الكامؿ:ابفعدم،(9) 

(.4530/رقـ2/477الذىبي،):ميزافاتعتداؿ(10) 
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ابفعدم،كقاؿ(1)ابفالمبارؾ،كالمقرئ،كابفكىب"؛والعبادلةعتبربمايركمعنارقطني:"ييالد 
امفأجزاءكثيرةنتجزءنكبي ،:"ىذاالذمذكرتتبفلىًييعىةمفحديثولوبعدأفذكرأحاديث

فيكتبستبافعىم فركلعنو،كىىكمم وييكحديثوحسفكأن ،بفلىًييعىةعفمشايخواايركيومم 
ًثقىةن،(2)حديثو" ارى صى كىلمىاييكىاًضقيييـٍ :"إذىارى ًعي نا،كقاؿابفحـز اى ارى صى اًل يييـٍ اييخى كىلمى ذىارى (3)"كىاً 

ًديثً،(4")ككافيكثرضيومفقكؿ:"سىاًقطه اٍلحى (6)،ككذاقاؿابفالجكزم(5)"كقاؿالخطيب:"ذىاًىبي
.(7)"ككم:"اعيؼعندأىؿالحديثكقاؿالن 

سىبٍ العجمي:كقاؿ بف يدل ط الا كاف عف الس يكطي(8)ع اءس كقاؿ ،(9) ؼصًكي:
.(11)ع اءضيالا ابفالجكزمكذكره،(10)دليسبالت 

ثعنوابفالمبارؾ،كابفكىب،كأبكف،حد عةعمموبالمتقًلـيكفعمىسىىبي:"كقاؿالذ 
كقبؿاحتراؽكتبوضحديثىؤتءعنوحمفالمقرئكطائ ةقبؿأفيكثرالكىـضيحديثو،عبدالر 

،(12)بو"حت  ييركلحديثوضيالمتابعاتكتيي…،وكتيرتقيإلىىذاحيأقكل،كبعايـيصح 
ابفحجرضيالط ك،(13)"العمؿعمىتاعيؼحديثوكقاؿضيمكاعآخر:" بقةالخامسةذكره

اختمطضيآخرعمرهككثركقاؿ:" ،-دليسؼبأمرآخرغيرالت ع كىـمفقداي-سيفالمدل 

                                                           

(.319/رقـ2/160)الدارقطني،:الاع اءكالمتركككف(1) 
.(977/رقـ5/253)الكامؿ:ابفعدم،(2) 
،:المحمىباآلثار(3)  (.5/7)ابفحـز
(.12/115)المصدرن سو(4) 
(.11/114،)البغدادمالخطيب:تاريخبغداد(5) 
(.3/256)ابفالجكزم،:المكاكعات(6) 
(.2/301)النككم،:يذيبا سماءكالمغاتت(7) 
.(63/رقـ67ص)،سىٍبطبفالعجمي:التبييف سماءالمدلسيف(8)
.(93/رقـ77ص)،لسيكطيا:أسماءالمدلسيف(9)
.(93/رقـ77ص)،لسيكطيا:أسماءالمدلسيف(10)

(.2096/ح2/136)ابفالجكزم،:الاع اءكالمتركككف(11) 
(.224/رقـ1/175)الذىبي،:ظتذكرةالح ا(12) 

.(4592/رقـ1/951)،لذىبيا:الكاشؼ(13)



 

77 

 

كركايةابف،طبعداحتراؽكتبو:"صدكؽ،خم ،كقاؿضيمكاعآخر(1)"عنوالمناكيرضيركايتو
.(2)المبارؾكابفكىبعنوأعدؿمفغيرىما"

،كقاؿ:عبدالرحمفبف(3)كرم:"عندابفلييعةا صكؿكعندناال ركع"قاؿس يافالث ك
كددتأ يعنيميدم: كأنيغرمتمكدلكأنو حديث، خمسمائة لييعة ابف نيسمعتمف

ابفكىبيقكؿكسألورجؿعفحديثضحدثو(5)،أحمدبفعىٍمركبفالمسرح(4)دية يقكؿ:سىمعتي
د ثنيبوكاالصادؽالبارعىبدابفلىًييعىة مد،قىاؿ:حى بوضقاؿلومفحدثؾبيذاياأباميحى
(6).

يقكؿ:"مارأيتأح ظمفابفلييعة(8)سمعتأبي(7)افدبفيحيىبفحس م كقاؿمح
،كقاؿ(9")بعدىشيـقمتلو:إفالناسيقكلكفاحترؽكتبابفلييعة،ضقاؿ:ماغابلوكتاب

:"لـيحترؽلوكتابككافياع و"،كقاؿأحمدبفحنبؿ:"مفكافمثؿ(10)سعيدبفأبيمريـ
تقانو"ابفلييعةبمصرضي بفحنبؿ(11)كثرةحديثوكابطوكا  كقاؿأبكداكد:سمعتأحمد ،

.(12)يقكؿ:"ماكافمحدثمصرإتابفلييعة"
                                                           

(.151رقـ/45)ص،ابفحجرطبقاتالمدلسيف:(1)
 (.3563/رقـ319)ص:ابفحجر،:تقريبالتيذيب(2) 
(.224رقـ/1/175)الذىبي،:تذكرةالح اظ(3) 
(.7/128)الذىبي،:سيرأعالـالنبالء(4) 
بف(5)  ماتسنةخمسيفكمائتيف.أحمد ثقة، أبكالطاىرالمصرم، عمركبفعبدابفعمركبفالسرح،

(.كضينصالكتابكجدتوالمسرح،كىكالسرح.85/رقـ83)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.977/رقـ5/239)الكامؿ:ابفعدم،(6) 
الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،حاتـ:"شيخصالح".محمدبفيحيىبفحسافالتنيسىأبكعبدا،قاؿأبك(7) 

.(558رقـ/8/124)
تقريبالتيذيب:يحيىبفحسافالتنيسي،أصمومفالبصرة،ثقة،ماتسنةثمافكمائتيفكلوأربعكستكف.(8) 

(.7529/رقـ589)ص:ابفحجر،
(.682 /رقـ5/148)الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(9) 

فالحكـبفمحمدبفسالـبفأبيمريـالجمحيبالكتء،أبكمحمدالمصرم،كقدينسبإلىجدسعيدب(10) 
)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،جده،ثقةثبتضقيو،ماتسنةأربعكعشريفكمائتيفكلوثمانكفسنة.

.(2286/رقـ234
(.224ـ/رق1/175)الذىبي،:تذكرةالح اظ(11) 
(.3474/رقـ32/145عساكر،)ابف:تاريخدمشؽ(12) 
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:"كافابفلييعةصحيحالكتابطالبالمعمـ"،كقاؿابفقتيبةى:(1)كقاؿأحمدبفصالح
إليوالميثمفالغدبألؼدينار احترقٍتكتبابفلييعةبعثى الميث،كلما(2)"لما ماتسمعتي

،كقاؿبدر(4")"كافمكثرانمفالحديثكا خباركالركاية،كقاؿابفًخم كاف:(3")يقكؿ:ماخمؼمثمو
.(6)كذكرهالسيكطيضيطبقاتالح اظ،(5)الديفالعيني:"الثقة

 :الر اوي خالصة القول
العبادلةعنوكركايةكتبو،احتراؽبعداختمطمفالط بقةالخامسةمفالمدل سيف،اعيؼ

ذالالعتبار،حديثيومفغيرركايةالعبادلةعنوكييركلأعدؿمفغيرىما، .بويحت ضالان ردكا 
الميث  مفطريؽةقاصرتيي رحبياكماىكمبي فضيالت خري ؛ ن يامتابعبتيكبعقمت:
كأربعيفثمافسنةماتذلؾ،غيركقيؿأنس،:كقيؿأيمف،أبيوكاسـُزَنيمَ بنميم بن أبي سُ 

ميكىك،(7)كمائة الحديثاعيؼ أحمد،اطرب اإلماـ ذكر حاتـ،(8)كما زي،كأبك رعةكأبك
.(10)ضترؾ"حديثويتميزكلـجدنااختمط"صدكؽ،كقاؿابفحجر:(9)الر ازياف

 

                                                           

أحمدبفصالحالمصرم،أبكجع ربفالطبرم،ثقةحاضظ،تكمـضيوالنسائيبسببأكىاـلوقميمة،كنقؿعف(1) 
ابفحبافبأنوإنماتكمـضيأحمدبفصالحالشمكمي،ضظفالنسائيأنوعنىبف ابفمعيفتكذيبو،كجـز

كمائت كأربعيف ثماف سنة مات الطبرم، سنة. كسبعكف ثماف كلو حجر،يف ابف التيذيب: )ص:تقريب
(.48/رقـ80

.(13/11الخطيب،):تاريخبغداد(2) 
(.224/رقـ1/175الذىبي،):تذكرةالح اظ(3) 
(.325/رقـ3/38ابفخمكاف،):كضياتا عياف(4) 
.(1349رقـ/2/124العيني،):مغانيا خيارضيشرحأساميرجاؿمعانياآلثار(5) 
(.213/رقـ107السيكطي،)ص::طبقاتالح اظ(6) 
(.5685رقـ/464:ص)حجر،ابف:التيذيبتقريب(7) 
ٍنويالن اس".العمؿكمعرضة(8)  لىًكفحدثعى ًديثكى أىًبييىقيكؿ:"لىٍيثٍبفأىًبيسميـميٍاطىربالحى اسىًمعتي قاؿعبدي

(.2691/رقـ2/379)،الرجاؿ حمدركايةابنوعبدا
الحديث".(9)  ماطرب ىك بو يشتغؿ "ليثت يقكتف: زرعة كأبا أبى سمعتي قاؿ الرحمف عبد الجرح قاؿ:

.(7/179)،حاتـأبيابف:كالتعديؿ
(.5685رقـ/464:ص)حجر،ابف:التيذيبتقريب(10) 
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 الحكم عمى الحديث:
عنيا أخرجو مسمم؛الحديث ُمنكر مرفوًعاَ وقد صح  موقوًفا عمى عاِشة رضي اهلل 

ٍعؼالمرضكعيعكدلألسبابالت الية:  كاى
كركايةكتبو،احتراؽبعداختمطالمدل سيف،مفالخامسةالط بقةمفضيوابفلىًييعىة،اعيؼ-1

ذالالعتبار،عنوالعبادلةركايةغيرمفحديثيوكييركلغيرىما،مفأعدؿعنوالعبادلة ان ردكا 
.بوييحت  ضال

كما،اعيؼماطربالحديثسيميـلوضاليي رحبيا؛ ن وأبيبفةالميثمتابعاكأم 
.بي نت
الميثمفأكق ومفالث قات،كماىكمبي فضيالت خري . لىًييعىةكميتابعوميخال ةابف-2

ىكإن مالو،كجوتميعاؿحديثىذا:"قاؿالذ ىميعمفالعمماء،جمٍمرضكعناكاع  و
ابفمفنرلضيماكالكىـذكر،ضيوكسم ـعميواصم ىلمن بيليسعنياارايعائشةضعؿ
.(1)"لىًييعىة

عنيا"،أمالحديثالمكقكؼارايعائشةضعؿىكإنما" يريدالذ ىمي،بقكلو:قمت:
الذمذكرتوضيالت خري .

"القي ـابفكقاؿ ٍنًذًرم قىاؿى: مىٍيـوأىًبيٍبفيلىٍيثيًإٍسنىاًدهًيضًاٍلمي ًضيوًسي ك(2)"مىقىاؿهكى ابف، قاؿ
الميثفالممق  طريؽ مف الذم المتاًبع الحديث ركايةضي اعيؼمف بإسناد داكد أبك "ركاه :

،كقاؿابف(4)ف"بسندلي بنحكه،كقاؿالعراقي:"ركاهأبكداكد(3)عائشة،كركاهمسمـمكقكضناعمييا"
اًئشىةىحجر ًديًثعى دًمٍفحى مىٍيـو،:"ركاهأىبيكدىاكي أىًبيسي ٍبفي ًضيًولىٍيثي ًعيؼه،كى اى عىٍف،كىىيكى ًحيحي كىالص 

اًئشىةىًمٍفًضٍعًميىا كىغىٍيريهي،عى ويميٍسًمـه أىٍخرىجى كىذىًلؾى سميـأبيبفليثإسنادهضي:"الش ككانيكقاؿ،(5)"كى
لىأعمـ.كاتعا.(6)"مقاؿكضيو

                                                           

(.2/575)حجر،ابف النكتعمىكتابابفالصالح:ينظر:(1) 
(.7/103)،آبادمالعظيـ :القيـابفكحاشيةالمعبكدكفع(2) 
(.1014/رقـ7/179الجرحكالتعديؿتبفأبيحاتـ).(1/341)ف،ابفالممق:خالصةالبدرالمنير(3) 
الديف(4)  (.2/609)العراقي،:تخري أحاديثإحياءعمـك
(.951/ح2/478ابفحجر،):التمخيصالحبير(5) 
(.4/316)الشككاني،:كطارا نيؿ(6) 
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 في إسناده من ىو سيُء الحفِظ كثيُر الخطأ. ألن   ؛: تضعيُف الحديثالث الثالمطمب 
اعؼالر اكممفجيةابطو؛لسكءح ظوككثرتخطئو،سببمفأسباباٍعؼ إف 
بط،الذمىكشرطمف الحديثعندالعمماء؛ ن ويككفبسببذلؾالا عؼقداضتقدشرطالا 

ح أن وكافياع ؼالحديثةالمت  ؽعميياعندىـ،شركطالص  كمفمني اإلماـابفعبدالبر 
 جؿذلؾ،كمفأمثمةذلؾ:

رحمواتعالى َمامِ  َفِقرَاَءةُ  ِإَمامٌ  َلوُ  َكانَ  َمنْ »:قاؿاإلماـابفعبدالبر  ًديثهىىذىاَ«ِقرَاَءةٌ  َلوُ  اإلِْ حى
كىاهي اًبرهرى ٍعً ي جى بىٍيرأىًبيعىفٍ،(1)اٍلجي ،عىفٍ،(2)الز  اًبرو مىٍيوًالن ًبي عىفًجى ـيعى الس الى

(3).

 نقد الحديث: 
ا: رحمو البر  ابفعبد ٍيريييٍسًنٍدهي"لىـٍقاؿ أىٍىؿًًعٍندىاٍلًحٍ ظًسيءكىكحني ة،أىًبيغى

ًديًث، قىدٍاٍلحى الى ىويكى .(4)"اٍلحي  اظيخى
تخريج الحديث:

،عمىالن حكالت الي: كمرسالن ركمالحديثمت صالن
 أوال من أخرجو متصال:

ركمالمت صؿمفكجكهعدة:
الوجو األول: من أخرجو من طريق الحسن بن صالحَ عن جابر الُجعفيَ عن أبي الز بير عن 

 جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيماَ ومتابعاتو.
ثنارحمواتعالى أخرجوعبدبفحميد ،أىبيك،قاؿ: سىفيثىنىانيعىٍيـو ،ٍبفياٍلحى اًلحو عىفٍصى

، اًبرو بىٍيًر،أىًبيعىفٍجى ،عىفٍالز  اًبرو .(5)الحديث:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًجى

                                                           

إلىالقبيمةكىيجع يبفسعد(1)  النسبة ىذه ال اء، كضيآخرىا كسككفالعيفالميممة الجيـ باـ الجيع ي:
العشيرةكىكمفمذح ،ككافكضدعمىالنبيصمىاعميوكسمـضيكضدجع ةضيا ياـالتيتكضىضييا

(.908/رقـ291_3/290)،لمسمعانيا نسابالنبيصمىاعميوكسمـ".
محمدبفمسمـبفتىٍدريس،ا سدممكتىـ،أبكالزبيرالمكي،صدكؽإتأنويدلس،ماتسنةستكعشريف(2) 

.(6291/رقـ506)ص:،ابفحجرالتيذيب:كمائة.تقريب
(.11/48التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 
المصدرن سو.(4) 
(.1050/ح320)ص:،بدبفحميدالمنتخبمفمسندع(5) 
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ماجو ابف كالط حاكم(1)أخرجو الد ينكرم(2)، بكر كأبك ا عرابي(3)، كابف ،(4)،
،(9)؛جميعيـمفطريؽالحسفبفصالح(8)،كالبييقي(7)،كأبكنيعيـ(6)،كابفعىدم(5)كالد ارقطني

.جابر الجعفيعف
؛(14)،كالبييقي(13)،كالد ارقطني(12)،كابفعدم(11)،كابفا عرابي(10)كأخرجوالط حاكم
.وليث بن أبي سميمجابر الجعفيصالح،عفبفخمستيـمفطريؽالحسف
الط برا كالد ارقطني(15)نيكأخرجو كالبييقي(16)، أي كب(17)، طريؽ مف ثالثتيـ ؛

مفطريؽابفلييعة؛أربعتيـ)جابرالجع ي،كليثبفأبيسميـ،كأي كب(19)كأخرجوالبييقي
.بيرعفأبيالز الس ختياني،كابفلييعة(

                                                           

(.850/ح1/277سنفابفماجو،)(1) 
(.1298/ح1/217شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(2) 
(.3523/ح8/246)أبيبكرالد ينكرم،:المجالسةكجكاىرالعمـ(3) 
(.1755/ح2/851معجـابفا عرابي،)(4) 
(.1254/ح2/122سنفالدارقطني،)(5) 
(.472/ح2/334ؿ:ابفعدم،)الكام(6) 
/ح(.7/334نعيـ،)يأبا كلياء:حمية(7) 
(.344/ح155القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص:(.2898/ح2/228):البييقي،السنفالكبرل(8) 
الحسفبفصالحبفصالحبفحي،كىكحيافبفشي ىياليمدانيبسككفالميـ،الثكرم،ثقةضقيوعابدرمي(9) 

 )ص:  ابفحجر، تقريبالتيذيب: مائة. سنة ككافمكلده تسعكستيفكمائة، ماتسنة /161بالتشيع،
(.1250رقـ
بمثمو..(1298_1297/ح1/217شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(10) 
.(1755/ح2/851)ا عرابي،ابفمعجـ(11) 
.(7/237الكامؿ:ابفعدم،)(12) 
(.1253/ح2/122سنفالدارقطني،)(13) 
.(3764/ح3/79معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(14) 
بنحكه.(.7903/ح8/43المعجـا كسط:الطبراني،)(15) 

بنحكه.(.1501/ح2/259)سنفالدارقطني،(16)
(.346/ح158القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص:(17)

18) ) الجالس ختياني: كىي كبيعيا، السختياف عمؿ إلى بأدـنسبة ليست الاأنية، مكد السمعاني،:ا نساب.
(7/53).

(.347/ح159القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص:(19)
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،مفطريؽيحيى(2)البييقيسالـ،كأخرجوبف،مفطريؽيحيى(1)كأخرجوالد ارقطني
عف،أنسبفعفمالؾبفنصرالحاجب؛كالىما)يحيىبفسالـ،كيحيىبفنصرالحاجب(

كيساف؛كالىما)أبكالز بير،ككىببفكيساف(عفجابربفعبداراياعنيما.بفكىب
ابر بن عبد اهلل الوجو الثاني: من أخرجو من طريق الحسن بن صالحَ عن أبي الز بيرَ عن ج

 رضي اهلل عنيما.
د ثىنىا أخرجوابفأبيشيبة حى قاؿ: اًلؾيرحمواتعالى، ،ٍبفيمى اًعيؿى سىفًعىفٍإٍسمى ٍبفًحى

، اًلحو بىٍيًر،أىًبيعىفٍصى ،عىفٍالز  اًبرو   .(3)الحديث:قىاؿىكسمـ،عميواصمىالن ًبي عىفًجى
،مفطريؽالحسفبفصالح،بو،بمثمو.(5)،كالط حاكم(4)أخرجوأحمد

عن موسى بن أبي عاِشةَ عن عبد  وغيرهَالوجو الثالث: من أخرجو من طريق أبي حنيفة 
 اهلل بن شد اد بن اليادَ عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو.

ٍبدًعىفٍميكسىى،عىفٍأخرجوأبكحني ةرحمواتعالى،قاؿ: ،شىد اٍبفًالم وًعى اًبرًعىفٍدو جى
ٍبدًٍبفً ٍنوي،الم ويرىًايىالم وًعى اـهلىويكىافىمىفٍ:»قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىأىف عى ضىًقرىاءىةيًإمى

اـً مى ًضي،«ًقرىاءىةنلىوياإٍلً ٍمؼىقىرىأىرىجيالنأىف :ًركىايىةوكى كىاٍلعىٍصًر،الظ ٍيرًًضيصم ىاعميوكسم ـالن ًبي خى
،ًإلىٍيوًكىأىٍكمىأى ؿه ،ضىمىم اضىنىيىاهي،رىجي رىؼى قىاؿىاٍنصى ٍمؼىأىٍقرىأىأىفٍأىتىٍنيىاًني: صم ىاعميوكسم ـ؟الن ًبي خى
ت ىذىًلؾىضىتىذىاكىرىا مىفٍ:»صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيضىقىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي سىًمعىحى
م ى ٍمؼىصى ،خى مىاـً اـًًقرىاءىةىضىًإف اإٍلً مى  .(6)«ًقرىاءىةهلىوياإٍلً



                                                           

(.1241/ح2/114سنفالدارقطني،)(1)  يىكيكفى أىٍف ًإت  ًخدىاجه اٍلًكتىاًبضىًييى ًبأيـ  ًضييىا يىٍقرىٍأ تى ةو الى صى بم ظ:"كيؿ 
." اـً مى كىرىاءىاإٍلً

(.352/ح161القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص:(2) 
(.3802/ح1/331مصنؼابفأبيشيبة،)(3) 
حدثناأسكدبفعامر،أخبرناحسفبفصالح،عفأبيالزبير،عفجابر،عفالنبيصمىقاؿاإلماـأحمد:(4) 

(.14643/ح23/12)أحمد،قراءتولوقراءة".مسنداعميوكسمـقاؿ:"مفكافلوإماـ،ض
.بمثمو.(1298/رقـ1/217)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح(5) 
/1/407)ك (635/ح1/411)لمحارثيحني ةأبيكمسند .(25:ص)الحصك ي،ركايةحني ةأبيمسند(6) 
.(654/ح1/420)لمحارثيحني ةأبيكمسند(624ح
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،(3)،كالط حاكم(2)الحسفالش يبانيبف،كمحم د(1)أخرجومفطريقوأبكيكسؼالقااي
يعيـبو،بمثمو.؛جم(7)،كالخطيبالبغدادم(6)،كالبييقي(5)،كالد ارقطني(4)كابفعىدم

مسنده ضي مىنيع ابف كأخرجو
(8 البييقي( كأخرجو كشريؾ، الث كرم، س ياف ،(9)عف

كابفعىدم(10)كالد ارقطني البييقي(11)، كأخرجو مفطريؽالحسفبفعيمىارة، مف(12)أياا-،
سىبفطمحةكىكمجيكؿ؛أربعتيـ)س يافالث كرم،كشريؾ،كالحسفبفعمارة،كطمحة(عفمك

 أبيعائشة،بو.

عن موسى بن أبي عاِشةَ عن عبد اهلل بن  ،الوجو الرابع: من أخرجو من طريق أبي حنيفة
 َ عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو. عن أبي الوليدشد اد بن اليادَ 

ًني ىةى،عىٍفميكسىىٍبًفأىًبيأخرجوأبكيكسؼالقاايرحمواتعالى،قاؿ: عىٍفأىًبيحى
 اٍليىاًد، ٍبًف شىد اًد ٍبًف الم ًو ٍبًد عى عىٍف اًئشىةى، الم ويَعْن َأِبي اْلَوِليدِ عى رىًايى الم ًو ٍبًد عى ٍبًف اًبًر جى عىٍف ،

:ضىأىٍكمى :قىاؿى صم ىاعميوكسم ـًضيالظ ٍيًرأىًكاٍلعىٍصًر،قىاؿى الن ًبي  ٍمؼى قىرىأىخى رىجيالن ا،أىف  ٍنييمى أىًإلىٍيًوعى
صم ىاعميوكسم ـ؟ضىتى الن ًبي  ٍمؼى :أىتىٍنيىاًنيأىٍفأىٍقرىأىخى قىاؿى ضىنىيىاهيضىأىبىى،ضىمىم ااٍنصىرىؼى ؿه ذىاكىٍرنىارىجي
صم ىاعميوكسم ـ:"مىفٍ الن ًبي  الم ًوصم ىاعميوكسم ـ،ضىقىاؿى ت ىسىًمعىرىسيكؿي حى م ىذىًلؾى صى

لىويًقرىاءىةه اـً مى ًقرىاءىةىاإٍلً ،ضىًإف  اـو ًإمى ٍمؼى  .(13)"خى

                                                           

(.113/ح23يكسؼ،)ص:يأبآثار(1) 
.(1/168/86)الحسف،بفلمحمداآلثار(2) 
(.بمثمو.1294/ح1/217شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(3) 
(.8/241الكامؿ:ابفعدم،)(4) 
(.1234/ح2/110سنفالدارقطني،)(5) 
القراءةك(.3761/ح3/79معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)ك(.2896/ح2/227)السنفالكبرل:البييقي،(6) 

(.334/ح147البييقي،)ص:خمؼاإلماـ:
(.1/544)،لخطيبالبغدادما:ال قيوكالمت قو(7) 
.(2/168إتحاؼالخيرةالميرة:البكصيرم،)(8) 
(.3759/ح3/78معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(9) 

(.1237/ح2/111سنفالدارقطني،)(10) 
(.3/110الكامؿ:ابفعدم،)(11) 
(.338/ح148ـ:البييقي،)ص:القراءةخمؼاإلما(12) 
.(113/ح23:ص)يكسؼ بياآلثار(13) 
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؛مفطريؽأبيحني ة،بو.(3)،كالبييقي(2)،كالد ارقطني(1)أخرجوابفعدم
الوجو الخامس: من أخرجو من طريق إسراِيل بن يونسَ عن موسى بن أبي عاِشةَ عن 

 َ عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.ةعن رجل من أىل البصر عبد اهلل بن شدادَ 
د ثىنىاأخرجوالط حاكمرحمواتعالى،قاؿ: أىبيكثنا:قىاؿىبىٍكرىةى،أىبيكحى يعنيمحمد–أىٍحمىدى

ٍبدًعىفٍ،عىاًئشىةىأىًبيٍبفًميكسىىعىفٍ،ًإٍسرىاًئيؿيثنا:قىاؿىبفعبداالزبيرم،  َعنْ ،شىد ادوٍبفًاًعى
.(4)صم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿًعىفٍ،اْلَبْصَرةِ  َأْىلِ  ِمنْ  لٍ َرجُ 

 ولمحديث المرفوع شواىد ال ُيفرح بياَ منيا:
صالح،بف،ثالثتيـمفطريؽالحسف(7)كالبييقي (6)كابفعدم، (5)ماأخرجوالط براني

عميوكسم ـ،بمثمو.العبدمعفأبيسعيدالخدرم،عفالن بيصم ىاىاركفأبيعف
مدارهعمىأبيىاركفالعبدم،كىككىكاعيؼجد  ،بوكمنيـمفكذ ،متركؾا؛ ف 

.(8)شيعيكىك
 
 
 
 

                                                           

(.8/242الكامؿ:ابفعدم،)(1) 
(.1236/ح2/111)سنفالدارقطني،(2) 
(.341/ح149البييقي،)ص::القراءةخمؼاإلماـ(3) 
.(1296/ح1/217)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح(4) 
(.7579/ح7/308)المعجـا كسط:الطبراني،(5) 
(.150/رقـ1/524الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
 (7) ًفالن ًبي  عى ،عىٍفأىًبيسىًعيدو كفى ًبيًع،عىٍفأىًبيىىاري عىًفالر  ميٍظًمـو رى آخى ًمٍفكىٍجوو ًقيؿى صم ىاقاؿالبييقي:"كى

ًقرىاءىةىاإٍلًعميوكسم ـ ضىًإف  اـو ًإمى ٍمؼى م ىخى لىويًقرىاءىةه:"مىٍفصى اـً عيمىارىةى«مى ديكفى كفى مىىأىًبيىىاري عى يىديكري ًديثه كىىىذىاحى
دىالس  أىبيكدىاكي قىٍدقىاؿى كى ٍفيٍجيىؿي مىىبىٍعًضمى مىٍيمىةىكىعى عي بىٍدرو ًبيعيٍبفي ..كىالر  اٍلعىٍبًدم  ٍيفو كى دىٍبًفجي أىٍحمى :سىًمٍعتي ًجٍستىاًني 

ٍنبىؿو حى :عيمىارىةيٍبفى اًرم  اٍلبيخى اًعيؿى ًإٍسمى م ديٍبفي ميحى قىٍدقىاؿى ًديًث.كى اٍلحى كؾي مىٍتري اٍلعىٍبًدم  كفى :أىبيكىىاري أىبيكيىقيكؿي ٍيفو كى جي ٍبفي
".القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص: كىذ ابه اٍلعىٍبدم  كفى .(438/ح199_198ىىاري

شيعي،ماتسنةأربعكثالثيف.،اركفالعبدممشيكربكنيتو،متركؾكمنيـمفكذبوعمارةبفجيكيف،أبكى(8) 
(.4840/رقـ408)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،
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الد ارقطنيومنيا: أخرجو الر ازم(1)ما بفعب اد ،عفإسماعيؿبف(2)مفطريؽمحم د
بيىريرةبمثمو.سييؿبفأبيصالح،عفأبيو،عفأ،عف(3)إبراىيـالت يمي

سماعيؿاعيؼ، ركلالبييقيشكاىدقمت:ت ر دبومحم دبفعب اد،عفإسماعيؿبفإبراىيـ،كا 
،كزيدبف(5)،كالن ك اسبفسمعاف(4)أخرلتتقؿاع اعم اذكرتو،منياحديثأنسبفمالؾ

ًمٍف-نويعنيحديثجابرراياع–قاؿابفحجر:"لىويكغيرىا،(6)ثابت مىاعىةو عىٍفجى طيريؽه
ابىةً حى ٍعميكلىةه"،الص  كيم يىامى كى

(7).
من أخرجو مرسال:

د ثىنىا ،أخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ:حى ،شىًريؾه ًريره أىًبيٍبفًميكسىىعىفٍكىجى
اًئشىةى، ٍبدًعىفٍعى ،ٍبفًالم وًعى .(8)الحديث:صم ىاعميوكسم ـوًالم رىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىشىد ادو

(10)،مفطريؽإسرائيؿبفيكنس،كأخرجوالط حاكم(9)أخرجومحم دبفالحسفالش يباني

،مفطريؽ(12)،كالبييقي(11)كأخرجوابفعدممفطريؽعبدابفالمبارؾعفس يافالث كرم،
شعبة.


                                                           

ًعيؼه"قاؿالدارقطني:(1)  اى كىىيكى اًعيؿى ،عىٍفًإٍسمى الر اًزم  ب ادو عى م ديٍبفي ًبًوميحى دى ،تى ىر  ىىذىاعىٍفسييىٍيؿو يىًصح  .سنف"تى
(.1504/ح2/260)الدارقطني،

محمدبفعبادبفزيادالمزنيالخزازالمكى،أبكجع رنزيؿالرلضيدارأبيا قكاؿ،قاؿعنوأبكحاتـ:(2) 
(.61/رقـ8/14"صدكؽ".الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)

تقر(3)  أبكيحيىالتيميالككضي،اعيؼ. ا حكؿ، إسماعيؿبفإبراىيـ ابفحجر،)ص: /106يبالتيذيب:
(.421رقـ

عىٍفرىسيكًؿالم وً(4)  ًلشيٍعبىةىعىٍفقىتىادىةىعىٍفأىنىسو مىٍكايكعو ًبًإٍسنىادو بىرى ٍكاىىذىااٍلخى كى قىٍدرى صم ىاعميوقاؿالبييقي:"كى
(.387/ح178".القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص:كسم ـ

كىذ قاؿالبييقي:"(5)  ضىييكى اٍلعيك اًشي  ىيكى ًإٍفكىافى ىىذىا اؽى ًإٍسحى ٍبفي م دي ميحى ،كى ييٍعرىؼي ًضيًومىٍفتى بىاًطؿه ًإٍسنىاده ىىذىا ابه
ًة".القراءةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص: اٍ ىًئم  كىغىٍيًرًهًمفى مىىاٍ ىٍكزىاًعي  عى ًديثى عياٍلحى (.442/ح201يىاى

(.448/ح210ةخمؼاإلماـ:البييقي،)ص:القراء(6) 
/(.1/569التمخيصالحبير:ابفحجر،)(7) 
.(1/330/3779)شيبة،أبيابفمصنؼ(8) 
.(62/124:ص)الشيباني،الحسفبفمحمدركايةمالؾمكطأ(9) 

.(1295/ح1/217)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح(10) 
.(8/243)الكامؿ:ابفعدم،(11) 
.(336/ح148:ص)البييقي،اإلماـ:خمؼالقراءة(12) 
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مفس يافبفعيينة،كأخرجوابفعدم،مفطريؽ(2)،كالبييقي(1)كأخرجوابفعدم
الحميد عبد بف حني ة(3)طريؽجرير أبي طريؽ البييقيمف كأخرجو )إسرائيؿ،(4)، ستتيـ ؛

عبدعفعائشة،أبيبفمكسىكس يافالث كرم،كشعبة،كابفعيينة،كجرير،كأبكحني ة(عف
شداد،عفالن بيصم ىاعميوكسم ـ،بمثمو.بفا

 دراسة اإلسناد:
: كمرسالن ركمالحديثمت صالن

 دراسة إسناد من أخرجو مت صال: -أوال
ركمالمت صؿمفكجكهعدة:

دراسة الوجو األول: وىو من طريق الحسن بن صالحَ عن جابر الُجعفيَ عن أبي الز بير عن 
 جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما.

أبكعبداالككضي،ماتسنةسبعكعشريف،بفالحارثَجابر بن يزيد الجعفيفيو 
.(5)كمائة،كقيؿ:سنةاثنتيفكثالثيف

يؤمفبالر جعة"بفقدامةقاؿزائدة "كافجابرالجع يكذ ابان كقاؿأبكحني ة:"ما(6): ،
عنده أف  كزعـ بأثر، ضيو رأمإتجاءني مف بشيء أتيتو ما الجع ي، جابر لقيتأكذبمف

،(10)،كالجيكزجاني(9)،كأي كبالس ختياني(8)،كقاؿسعيدبفجبير(7)حديثلـييظيرىا"ثالثيفألؼ
كزجانيضيمكاعآخر:"منكرالحديث"(11)ابفحـزك .(12):"كذ اب"،كقاؿالجي

                                                           

.(8/242)الكامؿ:ابفعدم،(1) 
.(336/ح148:ص)البييقي،اإلماـ:خمؼالقراءة(2) 
.(8/242)الكامؿ:ابفعدم،(3) 
.(336/ح148:ص)البييقي،اإلماـ:خمؼالقراءة(4) 
 (.818/رقـ191(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص5)

.(1955/رقـ9/452ركايةالدكرم،)-تاريخابفمعيف(6)
.(119/رقـ1/415(المجركحيف:ابفحباف،)7)
.(951/رقـ1/131الاع اءالكبير:العقيمي،)(8)
.(119/رقـ1/415(المجركحيف:ابفحباف،)9)
.(92/رقـ44أحكاؿالرجاؿ:الجكزجاني،)ص:(10)
.(2/273،)المحمىباآلثار:ابفحـز(11)
.(921/رقـ6/151):مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ(12)
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،كتركو(1)كسيئؿا عمشألستتركمعفجابرالجع ي،ضقاؿ:"ت،كتنصؼحديث"
اؿيحيىبفالقط اف:"تركناجابرناقبؿأفيقديـعميناالث كرم"،كق(2)ابفعيينةكلـيسمعمنو

(3)،
كقاؿأحمدبفحنبؿ:"تركوعبدالر حمفبفمىيدم،كيحيىالقط اف"
،كقاؿضيمكاعآخر:(4)

ضاستراح" ميدم بف جابر(5)"تركو عف يحد ثاف ت الر حمف كعبد يحيى "كاف س: ال ال  كقاؿ ،
تركو"الجع ي،ككافعبد ـ  ،كقاؿأحمدبفسناف:"ترؾعبد(6)الر حمفيحد ثيناعنوقبؿذلؾث

"تركويحيى،كابفميدم"(7)الر حمفبفميدمحديثجابرالجع ي" ،كقاؿ(8)،كقاؿالبخارم:
كىرىامة" كت الجع ي، جابر حديث ييكتب "ت معيف: ابف

آخر: ،(9) مكاع ضي "ليس كقاؿ
أياا:-،كقاؿ(11)"كلـيدعجابرمم فرآهإتزائدة،ككافجابركذ ابا" مكاعآخر:كزادضي
.(12)"اعيؼ"
جابر!تتمكتحت ىتكذبعمىرسكؿاصم ىاعميوكسم ـ،  "يا كقاؿالش عبي:

،كقاؿ(14)ف"كقاؿأبكزرعة:"لي ،(13)قاؿإسماعيؿ:ماماىا ي اـكالمياليحت ىات يـبالكذب"
بو" ييحت   كت اتعتبار، عمى حديثيو "ييكتب ضي،(15)حاتـ: يغمك اعي نا "كاف العجمي: كقاؿ

عمينا(16)ككافيدل س" ،كقاؿابفًحب اف:"كافسبئي انمفأصحابعبدابفسبأ،ككافيقكؿ،إف 

                                                           

.(697/رقـ9/692الكامؿ:ابفعدم،)(1)
.(697/رقـ9/661)المصدرن سو(2)
(.4449/رقـ4/411لبخارم،)ا(التاريخالكبير:3)
(.424/رقـ8/91(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)4)
.(697/رقـ9/661الكامؿابفعدم،)(5)
(.424/رقـ8/91(المصدرن سو،)6)
(.424/رقـ8/91السابؽ،)المرجع(7)
(.4449/رقـ4/411(،التاريخالكبير:البخارم،)28/رقـ45(الاع اءالصغير:البخارم،)ص8)
(.1125/رقـ9/922ركايةالدكرم،)-(تاريخابفمعيف9)
.(1647/رقـ6/924)المصدرن سو(10)
.(697/رقـ9/693الكامؿضياع اءالرجاؿ)(11)
(.424/رقـ8/91(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)12)
(.4449/رقـ4/411(التاريخالكبير:البخارم،)13)
(.424/رقـ8/91(المصدرن سو)14)
(.424/رقـ8/91)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ15)
(.412/رقـ1/422)،جميلعا:(معرضةالثقات16)
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لد راقطني:"إًفاعتبرلوبحديثبعدحديث،صالحإذا،كقاؿا(1)عميوالس الـيرجعإلىالد نيا"
.(2)كافعفا ئم ة"

"متركؾ" الن سائي: (3)كقاؿ رأيو، ضي جد ان اعي ا ككاف يدل س، "كاف سعد: ابف كقاؿ
يكتبحديثو"(4)كركايتو" ت كذاب، "ليسبشيء، الجاركد: بف محمد أبك كقاؿ ،(5) أبك، كقاؿ

"عن البمىخي: بشيء"القاسـ ليس رأيو(6)دم ضي جدنا اعي نا "كاف الر بيع: بف قيس كقاؿ ،
مف،(7)كحديثو" حديثيف ضي الجع ي جابر عمى يختمؼ "لـ شيبة: أبي بف بكر أبك كقاؿ
يؤمنكف(8)حديثو" الذيف الغالية، الٌراضاة مف كىك حديثو، ضي "كافاعي ا قتيبة: ابف كقاؿ ،

.(9)نجات"بالٌرجعةككافصاحبشبية،كنير
كقاؿابفعىدم:"لوحديثصالح،كقداحتمموالن اسكرككاعنو،كعام ةماقذضكهبوأن و

إلىالد نيا-كافيؤمفبالر جعة لو-يعنيرجعةعمي  كايةعنو،كلـأرى كلـيتخمؼأحدضيالر 
دؽ"أحاديثجاكزًتالمقدارضياإلنكار،كىكمعىذاكم وأقربإلىالا  ،(10)عؼمنوإلىالص 

بو،إتأفيىركمحديثايشاركوضيو ماضيأمرهأفيككفحديثوتيحت   كقاؿابفشاىيف:"أقؿ 
لت صيؿس يافلو" يعمؿعميو بحديثلـ ان رد ذا كا  (11)الث قات، "سيئؿ، كقاؿال اؿبفزياد:

ا؛إن ماترؾا،كليثأحسنيمارأينماحديثنبفحنبؿعنوكعفليثبفأبيسميـضقاؿ:جابرأقكاى
رأيو" لسكء (12)الن اسحديثجابر عنو أحمد كسيئؿ ضأطرؽ-أياا–، أىٍرطاة بف اج حج  كعف

                                                           

(.1/418)،ابفحباف:(المجركحيف1)
(.124/رقـ1)ص،(الاع اءكالمترككيفلمدراقطني2)
(.58/رقـ129(الاع اءكالمترككيف:النسائي،)ص3)
.(921/رقـ3/139إكماؿتيذيبالكماؿ:مغمطام،)(4)
المصدرن سو.(5)
.(921/رقـ6/151)المرجعالسابؽ(6)
(.2/929(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)7)
(.452تاريخأبيزرعةالدمشقي،)ص:(8)
رينيارتبيتر :العربيةالمعاجـتكممة ،سحريةرقىكالنيرنجات:(.1/480(المعارؼ:ابفقتيبةالدينكرم،)9)

.(10/343)،آفديكًزم
(.942/رقـ4/115(الكامؿ:ابفعدم،)10)
(921/رقـ3/142الكماؿ:مغمطام،)إكماؿتيذيب(11)
(.4/122(المعرضةكالتاريخ:ال سكم،)12)
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قدركلشعبةعفجابرالجع ينحكسبعيفحديثان" قاؿ: ـ ، كقاؿشعبة:(1)كقاؿ:تأدرمث ،
"تنعمـأحدانترؾجابرانالجع يإتزائدة،كىك،كقاؿيعقكببفشيبة:(2)"صدكؽضيالحديث"

.(3)رجؿضيحديثوااطراب"
رأيتأكرعضيالحديث ما ضيالحديث، "كافجابرالجع يكرعان كقاؿس يافالث كرم:

،كقاؿشعبة:"كافجابرإذاقاؿ:ثناكسمعتضيك(5)،كقاؿشعبة:"صدكؽضيالحديث"(4)منو"
ذا(6)مفأكثؽالن اس" ،كقاؿس يافالث كرم:"إذاقاؿجابر:إذاقاؿلؾحد ثنيأكسمعتضذاؾ،كا 

"كافجابرإذاقاؿسمعتأكسألتضيكمف:،كقاؿزىيربفمعاكية(7)قاؿ:قاؿضكأن ويدل س"
.(8)أصدؽالن اس"

ال محمد أبا يزيد بف جابر أف  تشك كا ضال شيء ضي شكىٍكتـ "ميما ككيع: جع يكقاؿ
ضيؾ"(9)ثقة" ضيجابرالجع ي تكم مف  .كقاؿالذ ىبي:"أحد(10)،كقاؿس يافلشعبة:"لئفتكم متى

،كقاؿضيمكاعآخر:"مفأكبرعمماءالشيعة،كثقوشعبة(11)أكعيةالعمـعمىاعً وكرضًاو"
الح  اظ" كتركو ا،(12)ضشذ  طبقات مف الخامسة المرتبة ضي حجر ابف كقاؿ:كذكره لمدل سيف،

بالت دليس" الث كرم،كالعجمي،كابفسعد كقاؿضيمكاعآخر:"اعيؼ(13)الجميكر،ككص و ،
.(14)راضاي"

                                                           

(المصدرالسابؽ.1)
.(2043/رقـ2/497الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2)
(.8/95(تاريخاإلسالـ:الذىبي،)3)
(.424/رقـ8/91(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)4)
(.424رقـ/8/91(المصدرن سو)5)
.(697/رقـ4/999(الكامؿ:ابفعدم،)6)
(.2/929(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)7)
(.424/رقـ8/91(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)8)
.المصدرن سو(9)
(.4/994(الكامؿ:ابفعدم،)10)
(.8/21(المصدرن سو)11)
(.195/رقـ1/488(الكاشؼ:الذىبي،)12)
(.199/رقـ99تالمدلسيف:ابفحجر،)ص(طبقا13)
(.818/رقـ191(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص14)
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:اعيؼيغمكضيالت شي ع،ات يموالبعضبسببذلؾ،ككافمدل سنامفخالصة القول في الر اوي
،عىٍفبخارمالقىاؿ،المرتبةالخامسة،كلـيصر حبالس ماع اًبرو جى ،عىٍف اًلحو صى ٍبفي سىفي كىلاٍلحى :كىرى

بىٍيرً ًمٍفأىًبيالز  اًبره يىٍدًرمأىسىًمعىجى صم ىاعميوكسم ـ،كىتى بىٍيًر،عىٍفالن ًبي  .كاأعمـ،(1)"أىًبيالز 
كقدتكبعكماىكمبي فضيالت خري مفًقبؿ:

نىيـ،كاسـأبيوأيمف،كقيؿبميمالميث بن أبي سُ  -1 غيرذلؾ،صدكؽاختمط:كقيؿ،أنس:فزي
.(2)رؾ،ماتسنةثمافكأربعيفكمائةكلـيتميزحديثوضتي،جدا

عبد اهلل بن لييعة -2 القااي، المصرم الرحمف عبد أبك عقبة، مدلسعفبف صدكؽ
قبؿاحتراؽكتبوضصالا  احتراؽكتبو،كركايتو اختمطبعد كخاصةعفالعبادلة،،حيحةع اء،

ذاان ردضاليحت  ،ولالعتباركالمتابعاتكييركلحديثي ،كلـيصر حبالس ماع،كضيإسناده(3)بوكا 
 ،كىكمتركؾالحديث.(4)محمدبفأشرس

كيسافالس ختياني،أبكبكرالبصرم،ثقةثبتحجةمفكبارال قياءوب بن أبي تميمةأي   -3
مفًقبىؿ(5)سنةإحدلكثالثيفكمائةكلوخمسكستكفالعباد،مات الطريؽمركمٌّ ،كلكفىذا

كؾهسيؿبفالعباس،كىكمتركؾ، ٍتري اٍلعىب اًسمى ٍبفي سىٍيؿي ،كى ميٍنكىره ًديثه ،(6)"قاؿالدارقطني:"ىىذىاحى
بىري"ىىذىا:البييقيكقىاؿى ٍسنىادًًبيىذىابىاًطؿهاٍلخى لىكٍ،اإٍلً ح كى ًديثًًمفٍىىذىاًمٍثؿيصى عىفٍالس ٍخًتيىاًني أىي كبىحى
بىٍيرًأىًبي اًبروعىفٍالز  اًباٍليىدًكىاٍ ىٍخذًلىكىافىجى لىمى دهًضيوًاٍختىمىؼىكى أىحى ا، ن مى ٍمؿيكىاً  مىىًضيوًاٍلحى ٍبفًسىٍيؿًعى

"مىٍجييكؿهضىًإن ويىىذىااٍلعىب اسً ييٍعرىؼي تى
(7).

وضالي رحبتمؾالمتابعات؛لشدةاع يا،لماذكرتو.كعمي

                                                           

(.8البخارم،)ص::القراءةخمؼاإلماـ(1) 
(.5685/رقـ464)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2) 
(.74،)ص:سبقتترجمتو(3) 
ميزاف.كغيرهالحاضظ،اتخـربفاعبدبكأالحديث،كتركوضيالسممي،النيسابكرل،متيـأشرسبفمحمد(4) 

.(7246/رقـ3/485)اتعتداؿ:الذىبي،
(.117/605)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(5) 
(.1501/ح2/259)سنفالدارقطني،(6) 
(.346/ح158البييقي،)ص::القراءةخمؼاإلماـ(7) 
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محمدبفمسمـبفتىٍدريس،ا سدممكتىـ،أبكالزبيرالمكي،صدكؽوفيو أبو الز بير
،كلـيصر حبالس ماع.(1)س،ماتسنةستكعشريفكمائةويدل إتأن 

،كلكفضيإسناده:وىب بن كيسانكقدتكبعمفقبؿ
كمالؾكجماعة،قاؿ،ثبالمغربعفسعيدبفأبيعركبةحد م البصريَسال  يحيى بن  -1

ًعيؼه "،الدارقطني:"اى ٍكقيكؼه مى كىابي كىالص 
.(3)"يكتبحديثومعاع و"،كقاؿابفعدم:(2)

رعةحاجببفنصر بن يحيى -2 "ليسبشيء"،كقاؿأبكزي الر ازم: قاؿأبكحاتـ القرشى،
.(4)الن اسضيو"الر ازم:"تكم ـ

كعميوضاليي رحبيذهالمتابعة؛ ن يااعي ة،لماذكرتو.
دراسة الوجو الثاني: وىو من طريق الحسن بن صالحَ عن أبي الز بيرَ عن جابر بن عبد اهلل 

 رضي اهلل عنيما.
ضيوأباال زبير،كىكثقةكثيرالت دلس،كلـيصر حبا لس ماع.جميعركاتوثقات،إتأف 

مف ىذا الذمبينوكبيفأبيالز بير،كلعؿ  يذكرالحسفبفصالحالكاسطة ككذلؾلـ
كايةعميو. اختالؼالر 

عن موسى بن أبي عاِشةَ عن عبد  وغيرهَدراسة الوجو الثالث: وىو من طريق أبي حنيفة 
 اهلل بن شد اد بن اليادَ عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو.

،أبكحني ةاإلماـ،يقاؿ:أصميـمفضارس،ماتسنةن عمان بن ثابت الكوفيوفيو ال
 .(5)خمسيفكمائةعمىالص حيح،كلوسبعكف

قاؿأبكعبدالر حمفالمقرئ:"كافأبكحني ةيحدثناضإذاضرغمفالحديثقاؿ:ىذاالذل
،كباطؿ" أىبى(6)سمعتـكم وريحه احني ةيىقيكؿ:عام ةماأحد ثكـكقاؿضيمكاعآخر:"سىًمٍعتي

                                                           

(6291/رقـ506)ص:،ابفحجرالتيذيب:تقريب(1) 
(.1241/ح2/114نفالدارقطني،)س(2) 
(2154/رقـ9/124)الرجاؿاع اءضيالكامؿ(3) 
.(805/رقـ9/193)حاتـ،أبيابفكالتعديؿ:الجرح(4) 

.(7153/رقـ563(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(5
(.2062/رقـ8/449(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
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د ثىناأىبيكحني ةككافمرجئيايمد بياصكتوصكتناعالينا،كقيؿلو:ضأنت-،كقاؿ(1)خطأ" ا:حى أيان
ٍنوي،ككافمرجئنا،قاؿ:إن يأبيعالم حـمعالعظاـ" تركلعى ـى ًل
(2).
أبكحني ةمفالك رم ،كعندمانيعيأبكحني ة،(3)ر تيف"كقاؿس يافالث كرم:"استيًتيبى

ًلدضي-،كقاؿ(4)قاؿ:الحمد،كسجد،كقاؿ:كافينقضاإلسالـعركةعركة" ا:"ماكي أيان
،كذيكرحديثناعندس يافالث كرم،ضقاؿرجؿحد ثنيضالفبغيرىذا،(5)اإلسالـمكلكدأشأـمنو"

عمىغيرمىمئ"ضقاؿمفىك؟قاؿ:أبكحني ة،قاؿ:أحٍمتىًني
،كقاؿمر ة:"غيرثقةكتمأمكف،(6)

:"ترأمكتحديث"(7)غيرثقةكتمأمكف" .(8)،كسئؿعنوضىقىاؿى
،(9)"كقاؿمالؾبفأنس:"الد اءالعيااؿاليالؾًضيالد يف،كأىبيكحني ةمفالد اءالعيااؿ

اينبغيلبمدكـكقاؿالكليدبفمسمـ:قاؿليمالؾأييذكرأبكحني ة :نىعىـقىاؿ:مى ًضيبمدكـ؟قمتي
صاحباإلماـمالؾ:مالرأمالن عمافدخؿالبمدافكم يا-،كقيؿلمحم دبفمسممة(10)أفتيسكف"

اؿكتالط اعكف،كىك رسكؿاصمىاعميوكسمـقاؿ:"تيدخمياالد ج  إتالمدينة؟قاؿ:إف 
اؿمفالد جاجمة استقبؿآثاررىسيكؿالم ًوصم ىاعميو(11)"دج  ،كقاؿحم ادبفسممة:"شيطافه
(12)كسم ـيرد ىابرأيو" ،كقاؿككيع:"كافشىًريؾتيجيزشيادتو،كتىشيادةأصحابو،كأم االث ٍكرم 

خماريبيعالخمر،كقاؿشىًريؾ:" ىفيككفضيكؿربعمفرباعالككضة(13)ضماكم موحت ىمات"
.(14)خيرمفأفيككفضييامفيقكؿبقكؿأبيحني ة

                                                           
.(3453/رقـ7/233)(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،(1
.(1954/رقـ8/239(الكامؿ:ابفعدم،)(2
(.388/رقـ132(الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(3
.المصدرن سو((4
المرجعالسابؽ.((5
.(3453/رقـ7/233(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(6
(.13/419(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(7
(.13/418)المصدرن سو((8
.(1954/رقـ8/237(الكامؿ:ابفعدم،)(9

.المصدرن سو((10
(.388/رقـ132(الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(11
.(1954/رقـ8/239(الكامؿ:ابفعدم،)(12
.المصدرن سو((13
المرجعالسابؽ.((14



 

93 

 

مىىحديثأىًبيحني ة :ااربكاعى ،كقاؿضيمكاع(1)كقاؿعبدابفالمبارؾيىقيكؿي
أىبيكحني ةيتيمناضيالحديث" آخر:"كىافى
ا:كتبتعفأىًبيحني ةأربعمائةحديث-،كقاؿ(2) أيان

كايةعف(3)إفشاءامحكتياإذارجعتإلىالعراؽ أصحابيليىمكميكنىًنىضيالر  ،كقاؿمر ة:"إف 
أبىحني ة،كذاؾأن وأخذكتابمحم دبفجابرعفحم ادبفأبيسميمافضركلعفحم ادكلـ

ر،كقاؿمحم دبفجاب(5)،كقاؿمر ةأخرل:"كافأبكحني ةمسكينناضيالحديث"(4)يسمعومنو"
(6)اليمامى:"سرؽابكحني ةكيتيبحم ادمن ى" :"متركؾالحديث،لىٍيسى ،كقاؿالن اربفشيمىيؿو

.(7)بثقة"
أبك كقاؿال اؿبفديكىيف:"لـيكفبيفالمشرؽكالمغربضقييناييذكربخيرإتعابى

ؿضيمكاع،كقا(9)،كقاؿيحيىبفسعيدالقط اف:"ليسبصاحبحديث"(8)حني ةمجمسو"
بىأبكحني ةكأناضىسكؽالككضة،ضمـأسألوعفشئ،ككافجارمبالككضةضماقربتو آخر:"مر 

،كسيئؿعميبفالمىديًنيعنوضقاؿ:"صاحبالر أم،ضاع  وجد ا،كقاؿ:(10)كتسألتوعفشئ"
ؿعبدابفنمير:،كقا(11)كافبيفيدمماسألتوعفشيء،كركلخمسيفحديثاأخطأضييا"
الن اسكمايكتبكفالحديثعفأبيحني ة،ضكيؼالر أم؟ ،كقاؿيعقكببفشيبة:(12)أدركتي

بي:"اعيؼ"(13)"صدكؽاعيؼالحديث" .(14)،كقاؿمحم دبفزكرياالغال 

                                                           
(.13/423(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(1
(.13/417)المصدرن سو((2
المرجعالسابؽ.((3
(.2062/رقـ8/449(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
.المصدرن سو((5
المرجعالسابؽ.((6
.(1954/رقـ8/238(الكامؿ:ابفعدم،)(7
.المصدرن سو.(1954/رقـ8/238(الكامؿ:ابفعدم،)(8
.المصدرن سو((9

(.2062/رقـ8/449(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(10
.(3453رقـ/7/233(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(11
(.13/417(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(12
(.13/416)المصدرن سو((13
(.13/422(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(14
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،كقاؿأحمدبفحنبؿ:(1)كقاؿابفسعد:"اعيؼضيالحديث،ككافصاحبرأم"
رىة""تركوابفالمبا رؾبأخى

أىبيكحني ةيكذب"(2) ا:–،كقاؿ(3)،كقاؿضيمكاعآخر:"كىافى أيان
،كقاؿ(5)،كقاؿمر ة:"حديثأىًبيحني ةاعيؼ،كرأيواعيؼ"(4)كبدنوتيذكر"،"رأيومذمكـ

،(8):"كافمرجئنايرلالس يؼ"(7)،كيكسؼبفأسباط(6)ككيعبفالجر اح،كأبكإسحاؽال ىزىارم
،كقاؿمسمـ:"صاحبالر أم،(9)كقاؿالبخارم:"مرجئناسكتكاعنو،كعفرأيوكعفحديثو"

،كقاؿأحمدبفسعدبفأبيمريـ:سألت(10)ماطربالحديث،ليسلوكبيرحديثصحيح"
.(11)يىٍحيىىبفمعيفعفأىًبيحني ةضقاؿ:"تتكتبحديثو"

،كقاؿالن سائي:"ليسبالقكمضيالحديث(12)رأيو"كقاؿالجكزجاني:"تيقنعبحديثو،كتب
ًديثصناعتوحد ثًبًمائىة(13)ككضي" رجالجدتظىاىراٍلكىرع،لـيكفالحى ،كقاؿابفًحب اف:"كىافى

ًديثا، ًديثًضيالد ٍنيىاغىيرىا،أىخطىأًمٍنيىاًضيمائىةكىعٍشريفحى الىويحى ًديثنامسانيدمى حى ًثيفى ثىالى ًإم اأىفكى
كىابواٍستيحؽ ترؾ طؤيهيعمىصى يعمـ،ضىمىم اغمبخى تى ٍيثي تنومفحى يككفأقمبًإٍسنىاده،أىكغي رمى

دىاعيناًإلىىاإلرجاء، اجًبًو؛ً ىن ويكىافى يجكزاًتٍحًتجى مفًجيىةأيٍخرىلتى اجًبًوًضياٍ ىٍخبىار،كى اًتٍحًتجى
أىًئم ةكالد اعيةًإلىىالٍ أعمـبىينيـًضيًوخالضناعمىأىف  يجكزأىفيٍحتى ًبًوًعٍندأىًئم تنىاقاطبة،تى بدعتى

مىٍيًواٍلقدح سىاًئرا قطارجر حكه،كأطمقكاعى اركى ًميعاٍ ىٍمصى اٍلميسمميفكىأىؿاٍلكىرعًضيالد يفًضيجى
اٍلكىاًحدبعداٍلكىاًحد" ًإت 
(14).

                                                           
.(3453/رقـ7/233(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(1
(.2062/رقـ8/449حاتـ،)(الجرحكالتعديؿ:ابفأبي(2
(.13/421(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(3
(.2062/رقـ8/449(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
(.13/421(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(5
(.1876/رقـ4/268(الاع اءالكبير:العقيمي،)(6
.المصدرن سو((7
المرجعالسابؽ.((8
(.2253/رقـ8/81التاريخالكبير:البخارم،)((9

.(963/رقـ1/276(الكنىكا سماء:مسمـ،)(10
(13/422(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(11
.(95/رقـ117(أحكاؿالرجاؿ:الجكزجاني،)ص:(12
(.586/رقـ100(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(13
(.1128-1127/رقـ3/60(المجركحيفتبفحباف،)(14
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بفعدم:"لوأحاديثصالحة،كعام ةمايركيوغمطكتصاحيؼ،كزياداتًضيكقاؿا
أسانيدىاكمتكنيا،كتصاحيؼًضيالر جاؿ،كعامةمايركيوكذلؾ،كلـيصٍحلىويًضيجميعما

حديثنا،كقدركلمفالحديثلعم وأرجحمفثالثًمئىةحديثمفمشاىير يركيوإتباعةىعشرى
مفأىؿالحديث،كتييحمىؿعمىمفتككفىذهكغرائب،ككم و كرة ن وليسىيكى عمىىىًذًهالص 

(1)صكرتوًضيالحديث" ؟ضقاؿ:تيىصح  سماعيأبيحني ةىعفأنسو ،كسيئؿالد ارقطني:ىؿيىصح 
 ،كترؤيةيأحدو لورؤيةيأنسو حابًة،كتتصح  مفالص  ،كتعفأحدو مفسماعيوعفأنسو

موالر ًدمءغيرمٌرة،كثير(2)الصحابًة" ًبخمؽاٍلقيٍرآف،كاستتيبمفكىالى ،كقاؿأبكنيعيـ:"قىاؿى
طىأكا كىاـ" ،كسئؿعنو(4)،كسئؿيحيىبفمعيفعنوضقاؿ:"كافياع ؼضيالحديث"(3)اٍلخى

ت ىتسأؿعى عندأىًبيحني ةمفالحديثحى ،كقاؿأبكأحمد(5)ٍنوي"مر ةأخرلضقاؿ:"كأيشكىافى
.(6)الحاكـ:"عامةحديثوخطأ"
ع اءكالمترككيف.(7)كذكرهابفالجكزم ضيالا 

،كقاؿيحيىبفسعيدالقط اف:"كـمف(8)يبفإبراىيـ:"كافأعمـأىؿزمانو"كقاؿمك 
اعفال قوحت ى،كقاؿالن اربفشيميؿ:"كافالن اسنيامن(9)شيءحسفقدقالوأىبيكحني ة"

و" ،كقاؿككيع:مالقيتأحدناأضقومفأبيحني ة،(10)أيقظيـأىبيكحني ةبماضىتىقىو،كبي نو،كلخ صى
.(11)أحسفصالةمنو"

                                                           
.(1954/رقـ8/235(الكامؿ:ابفعدم،)(1
(.398/رقـ317(سؤاتتالسمميلمدارقطني،)ص:(2
(.255/رقـ154(الاع اء بينعيـ،)ص:(3
(.13/422(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(4
.(13/418)المصدرن سو((5
(.1851/رقـ4/175،)(ا ساميكالكنى:أبيأحمدالحاكـ(6
(3539/رقـ3/163(الاع اءكالمتركككفتبفالجكزم)(7
(.13/345(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(8
.المصدرن سو((9

المرجعالسابؽ.((10
(.13/345(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(11
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،كقاؿضيمكاعآخر:"كاف(1)كقاؿيحيىبفمًعيف:"كافأبكحني ةثقةضيالحديث"
قىاؿ(2)أبكحني ةتبأسًبو" ا:-،كى دؽ،كلـييت يـبالكذب،أيان أىبيكحني ةعندنامفأىؿالص  كىافى

،كقاؿمر ة:"كافأبكحني ةثقةت(3)كلقداربوابفىبيرةعمىالقااءضأبىأفيككفقااينا"
:(4)يحد ثبالحديثًإتمايح ظ،كتييحد ثبماتيح ظ" ضيالحديث؟قىاؿى ،كقيؿلو:"أثقةىيكى

قدرنامفذلؾ"نعـثقةث أجؿ  كاأكرعمفأفيكذب،كىىيكى قة،كىافى
،كقاؿرجؿليحيىبف(5)

صدكقاًإتأفضيحديثو أىبيكحني ةأنبؿمفأفيكذب،كىافى :كىافى معيف:أىبيكحني ةكذ اب،قىاؿى
مىىديف:"ثقةصدكقاضيالحديثكال قو،معنومر ة،ضقاؿ،كسئؿ(6)ماضيحديثالش يكخ" أمكنناعى

.(7)ا"
ع اء ،كذكره(8)كقاؿ:"ذيًكرعفجماعةتكثيقو"،كذكرهابفشاىيفضيتاريخالا 

.ضيالث قات(10)كابفشاىيف،(9)العقيمي
.(12)،كقاؿابفحجر:"ضقيومشيكر"(11)كقاؿالذ ىبي:"ضقيوالعراؽ"

ضقيومشيكر،اعيؼالحديث.خالصة القول في الر اوي:
بقيةركاتوثقات.ك

 
 
 

                                                           
(.6439/رقـ29/417(تيذيبالكماؿ:المزم،)(1
.ن سوالمصدر((2
المرجعالسابؽ.((3
(.13/422(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(4
.(3453/رقـ7/233(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(5
.(13/421(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(6
.(3453رقـ/7/233(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(7
.(645/رقـ184)ص:(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف:ابفشاىيف،(8
(.1694/رقـ450(الثقاتلمعجمي،)ص:(9

.(1477/رقـ241(تاريخأسماءالثقات:ابفشاىيف،)ص:(10
(.5845/رقـ2/322(الكاشؼ:الذ ىبي،)(11
.(7153/رقـ563(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(12
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 وقد توبع من ِقَبل:
إماـعابد،ضقيو،حاضظ،ثقة،الككضي،اعبدأبكالث كرم،مسركؽبفسعيدبفس ياف-1

.(1)كستكفأربعكلوكستيفكمائة،إحدلسنةماتدل س،رب ماككافحجة،
خالؼإسحاؽ الث قةيكسؼبفكلكف كىك(2)ا زرؽ منو أكثؽ ىك مف بف، ا عبد

ا زرؽ،عفس يافالث كرم،كأرسموعبدابفالمبارؾ،كمايكسؼبفالمبارؾ،ضكصموإسحاؽ
 سبؽبيانوضيالت خري .

الن خعي-2 ا عبد بف (3)شريؾ كىك كثيرن، القااءصدكؽيخطىء كلي منذ ح ظو تغير ا
عادتن ككاف شديدنعابدنضااالنبالككضة، ا أىؿ عمى كسبعيف،البدعا ثماف أك سبع ماتسنة

.(4)كمائة
فكافيكسؼبفكلكفإسحاؽ ،كعمى(5)خمط"ضقدقاؿابفسعد:"رب ماثقةا زرؽ،كا 

يكسؼبفىذايمكفأفيككفقدخالؼمفىكأكثؽمنو،كىكابفأبيشيبة،ضكصموإسحاؽ
 الت خري .ا زرؽ،عفشريؾ،كأرسموابفأبيشيبة،كماسبؽبيانوضي

متصؿقمت: مزيد قبيؿ مف ا زرؽ، يكسؼ بف إسحاؽ مف ذلؾ بأف  قائؿ قاؿ لك
الكجو،الذمضيو)أبكحني ة، ا سانيد؛ ن ومفالث قات،كزيادةالث قةمقبكلة،أقؿ:تيسمـىذا

ىـبذلؾ،كىـ:كس يافالث كرم،كشريؾ(،مفمخال ةالث قاتالذيفأرسمكه،كتيمكفأفييااىك
إلى باإلااضة الحجاج(، بف كشعبة يكنس، بف سرائيؿ كا  عيينة، كابف الحميد، عبد بف )جرير

 أرسمكه قد ضإن يـ الث الثة ا–ىؤتء مف-أيان ضاليسمـ كعميو مكاضقيفليؤتءالح  اظضيإرسالو؛
أباحني ةااطربضيوالمخال ة،سكاءكانتمنيـأكمم فركلعنيـ،ضيكغيرمح كظ،كلعؿ 

يعنيالذمزادضيوراكبيف–ضركاهبثالثةكجكهاثنافمنيامت صالف؛كىماىذاالكجوكالذميميو
عبدابفشد ادكجابرراياعنو،كركاهضيكجوثالثمكاضقالجميكرالح  اظمرسال،ضمعم و

                                                           

.(2445/رقـ244:ص)المصدرن سو(1) 
كلوكتسعيفكمائةخمسسنةماتثقةبا زرؽالمعركؼالكاسطيالمخزكميرداسمبفيكسؼبفإسحاؽ(2) 

.(396/رقـ104:ص)التيذيب:ابفحجر،كسبعكف.تقريبثماف
لمسمعاني،ذكرىـ.ا نسابانتشركمنياالككضة،نزلتالعربمفقبيمةكىيالن خع،إلىالنسبةالن خعيىذه(3) 
(13/62).

(.2787/رقـ266)ص:يذيب:ابفحجر،تقريبالت(4) 
.(3430/رقـ7/228)الكبرل:ابفسعد،الطبقات(5) 
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ريؾمت صالبيذاالكجو،كمرةمرسالكباقيابطوضيىذاالكجو،ككذلؾركاهس يافالث كرم،كش
تكف لـ إف المت صؿ، الكجو ىذا ضي يابطاه كلـ الكجو، ىذا مف ابطاه كلعم يما الح  اظ،

 المخال ةكقعتمفقبؿإسحاؽبفيكسؼا زرؽالذميركيوعنيمامت صال.
ييٍسًنٍدهيعىٍفميكسىىٍبًفأىًبيعىائًقاؿالد  ـٍ عيمىارىةىارقطني:"لى ٍبفي سىفي ًني ىةى،كىاٍلحى أىًبيحى شىةىغىٍيري
ًعي ىاًف" كىىيمىااى
ٍصًمًو،،(1) ًبكى ًني ىةىتى ىر دى أىبىاحى ًجد ا،كىاٍلمىٍح يكظيأىف  ًعيؼه اى سىفي كقاؿالخطيب:"كىاٍلحى

اٍلحي  اظي" الى ىويالث قىاتي كىخى
ًديثه،كقاؿالبييقي:"ىىذىا(2) كىاحى مىاعىةههيرى ابًًمفٍجى ًني ىةىأىٍصحى رىًحمىويأىًبيحى

ٍنويالم وي الى ىييـٍمىٍكصيكتنعى ٍبديكىخى ـياٍلميبىارىؾًٍبفيالم وًعى مىا كىاهياإٍلً ٍنويضىرى "عى ميٍرسىالن
(3).

الشيخ "ا لبانيكقاؿ حةظاىرهسندكىذا: الص  ابفذىكىرىضقدمعمكؿ؛عندمكىك...
ضذكرجابر،ذكردكفمرسالنركياهكشريكانالثكرمس يافأفكالبييقيالدارقطنيذاككعدم،
فضإن وا زرؽ،إسحاؽمفكأظن وكىٍىـه،منيعابفإسنادضيجابر ابفضيوقاؿضقدثقةكافكا 
...غمطربما:"سعد القمبلوكينشرحالن  سإليوتسكفالذمىككىذا" كابأف : ن وأضيوالص 

، .(4)"اإلسنادصحيحمرسؿهكلكنوميٍرسىؿه
عن موسى بن أبي عاِشةَ عن عبد  ،دراسة إسناد الوجو الرابع: وىو من طريق أبي حنيفة

 َ عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنو. عن أبي الوليداهلل بن شد اد بن اليادَ 
 كىكميمؿغيرمعركؼ.فيو أبو الوليدَ

يومشيكر،اعيؼالحديث،كقدااطربضيوكمابي نتضيكىكضقوفيو أبو حنيفةَ
الكجوالس ابؽ.

بقيةركاتوثقات.
الوجو الخامس: وىو من طريق إسراِيل بن يونسَ عن موسى بن أبي عاِشةَ عن دراسة

َ عن النبي صمى اهلل عميو وسمم.عن رجل من أىل البصرةعبد اهلل بن شد ادَ 
كىكمبيـغيرمعركؼ.يو الر جل من أىل البصرةَأن  ف إت جميعركاتوثقات

                                                           

.(1233/ح2/107)الدارقطني،سنف(1) 
(.1/545)،لخطيبالبغدادما:ال قيوكالمت قو(2) 
.(147:ص)اإلماـ:البييقي،خمؼالقراءة(3) 
(.500/ح2/270إركاءالغميؿ:ا لباني،)(4) 
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ككذلؾىذاالكجوتيسمـمفالمخال ةلمح  اظالذيفأرسمكهممفذكرت،كقدركمعف
دكف ممف الكجو ىذا ركاة أحد يككف كعميو الح  اظ؛ لركاية مكاضقا يكنسمرسال بف إسرائيؿ

ي،الذمىكأكثؽمنو،حيثركاهمرسالإسرائيؿقدخالؼضيكصمومحمدبفالحسفالش يبان
المخالؼضيوأفيككفأبابكرة. عفإسرائيؿبفيكنس،كلعؿ 

 دراسة اإلسناد المرسل: -ثانيا
صدكؽيخطىءجميعركاتوثقاتإتأن ومرسؿ،كذكرشريؾبفعبداالن خعي،كىك

 ن رح ظومنذكليالقااءبالككضةاتغي كثيرن ومقركننابجريربفعبدالحميد،ككذلؾ،تيار 
قدتكبعامفًقبىؿالح  اظالذيفسبؽذكرىـضيالت خري كدراسةالكجوالث الثمفالمت صؿ.

الحكم عمى الحديث: 
؛ ن وقدركممفًقبىؿجمعمفالحٌ اظ،كصحيحمرسالنالحديثغيرمح كظمت صالن

كأم ا مرسال، صحيحة مفعمةبأسانيد يسمـ التيركمبيا مفكجكىو مفكجو ضما المت صؿ
قادحةأكأكثركمابينتضيدراسةاإلسناد.

ًديثيركيًوأىبيكحني ىةعىفميكسىىكيكاضؽماذكرتوأقكاؿالن ق اد،ضقاؿيحيىبفمعيف :"حى
ابرعىفالن ًبيصمىا لىويًإمىاـبفأبيعىاًئشىةعىفعبدابفشىد ادعىفجى سمـمفكىافى مىٍيًوكى عى

ابفشىد اد عبد ىيكى ًإن مىا ًبشىٍيء ىيكى لىٍيسى قىاؿى ًقرىاءىة لىوي ًإمىامو كقاؿ(1)يعنيمرسال"–ضقراءة ،
"البخارم : اٍلًعرىاًؽ كىأىٍىًؿ اًز اٍلًحجى أىٍىًؿ ًمٍف اٍلًعٍمـً أىٍىًؿ ًعٍندى يىٍثبيٍت ـٍ لى بىره خى ٍرسىاًلًوىىذىا إًلً ـٍ ٍيًرًى كىغى

صم ىاعميوكسم ـ ًفالن ًبي  ،عى شىد ادو كىاهياٍبفي أىؿيختمؼأبكحاتـالر ازم:"ت،كقاؿكىاٍنًقطىاًعًورى
،يقصدضيذلؾأباحني ة.(2)أخطأ"قدأنوجابر؛عفعائشة،أبيبفمكسى:قاؿمفأف العمـ

حني ةكأبكعمارة،بفالحسفغيرجابرإسنادهضيضزادويكصملـ"ىذا:ابفعدمكقاؿ
عائشةأبيبفمكسىعفالحديثىذاركلكقدعمارةبفالحسفمفمنوأشيرحني ةكبأبي
كأبككزىير،كزائدةكالث كرمكشعبةا حكص،كأبكعيينة،كابفجرير،مثؿضأرسمكهغيرىما
شداد،بفاعبدعفعائشة،أبيبفمكسىعفكغيرىـكقيسكشريؾ،ليمىأبيكابفعكانة،

.(3)مرسال"كسمـعميواصمىالنبيأف

                                                           

(.397/رقـ121)ص:،مفكالـأبيزكريايحيىبفمعيفضيالرجاؿ(1) 
(.282/ح2/157ابفأبيحاتـ،):عمؿالحديث(2) 
.(3/110)الكامؿ:ابفعدم،(3) 
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:"كيشبوأفيككفأبكحني ةكىـضيقكلوضيىذاالحديثعفجابرضإف كقاؿالد ارقطني
ًفالن بًاظرككهعفمكسىبفأبيعائشة،عفعبدابفشد جماعةمفالح   ،عى اد،ميٍرسىالن ي 

سرائيؿ،كابفعيينة،كجريربفصم ىاعميوكسم ـ،منيـ:شعبة،كالث  كرم،كزائدة،كشريؾ،كا 
،كقداستكعبجميعالطرؽكأعم يا.(1)كاب"يـأرسمكه،كىذاأشبوبالص عبدالحميد،كم 

ك البغدادمقاؿ ًإٍسنىالخطيب ٍصًؿ ًبكى ضىتى ىر دى اًبرو جى ًديثي حى "كىأىم ا أىًبي: ٍبًف ميكسىى عىٍف اًدًه
أى أىف  كىاٍلمىٍح يكظي ًجد ا، ًعيؼه اى كىاٍلحىسىفي ، كىذىًلؾى عيمىارىةى ٍبًف سىًف اٍلحى عىًف ًقيؿى كى ًني ىةى، أىبيكحى اًئشىةى بىاعى

الث ٍكرً :سيٍ يىافي ـٍ اٍلحي  اظي،ًمٍنيي الى ىويالث قىاتي ٍصًمًو،كىخى ًبكى ًني ىةىتى ىر دى حى اًج،كزىاًئدىةيٍبفي ج  اٍلحى ،كشيٍعبىةيٍبفي م 
سيٍ يىا كى الم ًو، ٍبًد عى ٍبفي كشىًريؾي ، مىٍيـو سي ٍبفي ـي اٍ ىٍحكىًصسىال  كىأىبيك ، احي اٍلكىا  عىكىانىةى كىأىبيك قيدىامىةى، ٍبفي في

اٍل ىزىارً اؽى ،كىأىبيكًإٍسحى ًميًد اٍلحى ٍبًد عى ٍبفي ًريري ٍكهي،عىٍفميكسىىٍبًفعييىٍينىةى،كجى كى ر اًحضىرى اٍلجى كيعيٍبفي ،كىكى م 
اًبرنا،كى كاًضيًوجى يىٍذكيري ـٍ صم ىاعميوكسم ـ،لى ًفالن ًبي  ،عى ٍبًدالم ًوٍبًفشىد ادو أىًبيعىاًئشىةى،عىٍفعى اٍلقىٍكؿي

ةه،ً ىن وي ًديًثحيج  ًباٍلحى تىٍثبيتي ،ضىالى ـٍ "قىٍكلييي ميٍرسىؿه
(2).

كذلؾلمابي نتوضيدراسةاإلسناد،بؿكصموس يافالث كرمكشريؾ،كلكفلـيصحقمت:
..."قاؿالبييقي:ك ًعيؼه اى ،كىىيكى مىٍيـو أىًبيسي اٍبفي لىٍيثي ،كى كؾه ٍتري مى ،كىىيكى ٍعً ي  اٍلجي اًبره كىلجى كىرى

 أىٍاعىؼي مىىذىًلؾى ٍفتىابىعىييمىاعى مى كيؿ  ًدًىمىاكى ا،أىٍكًمٍفأىحى .(3)"ًمٍنييمى
اًديثي"ىىًذهً كذكرابفالجكزمطرؽىذاالحديثالمتصؿ،ثـقاؿ: "كيم يىااٍ ىحى .(4)ًاعىاؼه

ا-قاؿك تيىًصح أيان ًديثه حى "ىىذىا كؾه-كىكسييؿبفالعب اس-كىالت ٍرًمًذم ،: ٍتري ًليىذىا،مى كى
ابً عىٍفجى ًديًثطيريؽه كىعىٍفعمياٍلحى ٍيفو،كابفعمركبفعىب اسو،رو حيصى ٍبفى ما،كىًعٍمرىافى ضييا لىٍيسى

كلقدذىكىٍرتييىاًضيًكتىاًبالت ٍحًقيًؽ"،يثبت
(5).

كأم االش كاىدالتيذكرتيياعم مياالعمماءضيكتبيـكماذكرناذلؾضيالت خري ،حيثلـ
ع اءكالمتركككف. يركىاإتالا 

"كىًىيى فٍقاؿالز يمعي: كلىةن،كىانىتٍكىاً  لىًكفٍمىٍدخي يىايىشيد كى ا"بىٍعاي ،كقاؿالبكصيرم:(1)بىٍعان
ًعيؼًإٍسنىاد"ىىذىا ابر،اى كىاهيلىًكفميت يـ،اٍلجٍعً يٌيًزيداٍبفىيكىجى حميدبفكىعبدمنيعبفأىٍحمدرى

                                                           

(.3261/ح13/373العمؿ:الدارقطني،)(1) 
(.1/545الخطيب،):ال قيوكالمت قو(2) 
.(3764/ح3/79معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(3) 
.(1/366)الخالؼ:ابفالجكزم،مسائؿضيالتحقيؽ(4) 
.(1/431)الكاىية:ابفالجكزم،ا حاديثضيالمتناىيةالعمؿ(5) 
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ًحيحًبسىنىد كىاًئدًضيبىينتوصى ًديثكىىىذىااٍلعٍشرىة،يدالمسانزى الؼحى كىاهيلماميخى مفالس ت ةاٍ ىًئم ةرى
ًديث اًمتبفعبىادىةحى لوالص  ًديثمفشىاىدكى ٍيرىةأبيحى كىاهيىيرى قىاؿىالت ٍرًمًذمٌرى ًضيكى اٍبفعىفاٍلبىابكى
اًبرمىٍسعيكد ٍيف"بفكىعٍمرىافكىجى .(2)حيصى

ًديثي(3)صحيح"سند"ىذاكقاؿابفالت ركماني: اًبرً،كقاؿالبكصيرم:"حى ٍبدًٍبفًجى الم وًعى
،ًإٍسنىاديهيىىذىا ًحيحه اليويصى "كيم ييـًٍرجى يتكممافعفحديثالحسفعفأبيالزبير،كقاؿعنو(4)ًثقىاته

ككذلؾا مركمابي نتضقدااطربضيوالحسفبفصالح،قمت:،(5)"صحيحسندالعيني:"ىذا
لـيصر حأبكالز بيربالس ماع،كماىكمبي فضيالت خري كدراسةاإلسناد.

ابف ءًاليماـ:كقاؿ شىًريؾهسيٍ يىافي"ضىيىؤيتى ًريرهكى ضىعيكهيكىجى ةًًبالط ريؽًرى ًحيحى عىد ىيـٍضىبىطىؿىالص 
لىكٍيىٍرضىٍعوي،لىـًٍضيمىفٍ ًزيىادىةيًزيىادىةهالر ٍضعىً ىف قىبيكليويكىجىبىالث قىةيتى ىر دىكى ٍقبيكلىةهالث قىةًكى لىـٍضىكىٍيؼىمى يىٍن ىًرٍد،كى
ًديثىييٍسًنديقىدٍكىالث قىةي ييٍرًسميويتىارىةناٍلحى أيٍخرىل"كى

إن ماخال كاجميكرالث قاتضيكصمو،كقدقمت:،(6)
بينتذلؾضيدراسةاإلسناد.

ًديثأما" يني:كقاؿالع ابرحى ابىٍعايىايشدأيٍخرىلطرؽضىمويجى ًحيح،طىًريؽًمٍنيىا:بىٍعان صى
كىاهيمىاكىىيكى م درى ط أًضياٍلحسفبفميحى ظير"قد،كقاؿمتعق باالدارقطني:(7)حني ىة"أبيعىفاٍلميكى
بىحني ة،أبيعمىالد ارقطنيتحامؿلؾ أبيمثؿتاعيؼلمد ارقطنيأيفضمفال اسد،ويكتعص 

ضيىكركلكقدحني ة،أبيحديثيياىعؼىكثـالت اعيؼ،يستحؽبيذاأن وكالحاؿحني ة؟
.(8)مكاكعة"كأحاديثمنكرة،غريبةكأحاديثمعمكلة،سقيمةسننوأحاديث

كانتىذهقمت:  إذا إت ضاليصح بيا، طرؽأفيصح الحديثبعدة يعنيركاية ت
ؽسالمةمفالعمؿالتيتمنعيامفتعايضبعاياالبعض،كىذاا مرغيرمكجكدضيالطر

ىذهالكجكه،بؿضييامفالعمؿمايك يإلسقاطياجميعا،كماىكمبيفضيدراسةاإلسنادكأما

                                                                                                                                                                      

(.57/ح2/6نصبالراية،الزيمعي،)(1) 
.(1/106مصباحالزجاجة:البكصيرم،)(2) 
.(2/159ابفالتركماني،):الجكىرالنقي(3) 
.(1075/رقـ2/80يرة:البكصيرم،)إتحاؼالخ(4) 
.(3/500العيني،):شرحأبيداكد(5) 
(.1/339)،ابفاليماـ:ضتحالقدير(6) 
.(6/12عمدةالقارمشرحصحيحالبخارم،:العيني،)(7) 
(.3/497العيني،):شرحأبيداكد(8) 
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تعقباإلماـالعينيعمىاإلماـالد ارقطنيبسببتاعي و بيحني ةض يونظر؛ نولـين رد
بوإلماـضيذل ؾكمابينتضيترجمةأبيحني ة،بؿكقكعذلؾمفاإلماـالعينيلعم ومفتعص 

مذىبو.كاأعمىكأعمـ.
المطمب الر ابع: تضعيف الحديث؛ ألن  في إسناده من ال ُيحتج  بو. 

بوعندعمماءالحديث،ىكمفساءابطوأكمفكافمطعكنن الر اكمالذمتييحت   اإف 
حةالمت  ؽ يككفالحديثقداضتقدبعضشركطالص  ضيعدالتو،كعمىكالا مريفأكأحدىما

أن وكافياع ؼالحديث جؿىذاالس بب،كمفعميياعندىـ، كمفمني اإلماـابفعبدالبر 
أمثمةذلؾ:

رحمواتعالى َمامِ  َفِقرَاَءةُ  ِإَمامٌ  َلوُ  َكانَ  َمنْ »:قاؿاإلماـابفعبدالبر  ًديثهىىذىاَ«ِقرَاَءةٌ  َلوُ  اإلِْ حى
كىاهي اًبرهرى ٍعً ي جى بىٍيرأىًبيعىفٍ،(1)اٍلجي ،عىفٍ،(2)الز  اًبرو مىٍيوًالن ًبي عىفًجى ـيعى الس الى

(3).

 
 نقد الحديث: 

رحموا: اًبرهقاؿابفعبدالبر  ٍعً ي "جى ًعيؼياٍلجي ًديًث،اى ييٍحتى  تىاٍلمىٍذىىًب،ٍذميكـيمىاٍلحى
.(4)ًبًمٍثًموً

 تخريج الحديثَ ودراسة إسنادهَ والحكم عميو:
ال صؿ مف المبحثا ك ؿ، مف المطمبالث الث، ضي الحديثبتمامو، دراسة سبؽ قد

.(5)الث اني


                                                           

ال اء،ى(1)  النسبةإلىالقبيمةكىيجع يبفسعدالجيع ي:باـالجيـكسككفالعيفالميممةكضيآخرىا ذه
العشيرةكىكمفمذح ،ككافكضدعمىالنبيصمىاعميوكسمـضيكضدجع ةضيا ياـالتيتكضىضييا

(.908/رقـ291_3/290)،ا نسابلمسمعانيالنبيصمىاعميوكسمـ".
المكي،صدكؽإتأنويدلس،ماتسنةستكعشريفمحمدبفمسمـبفتىٍدريس،ا سدممكتىـ،أبكالزبير(2) 

.(6291/رقـ506)ص:،ابفحجرالتيذيب:كمائة.تقريب
(.11/48التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 
المصدرن سو.(4) 
(.80)ص:(5) 
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 مجيول. في إسناده من ىو ألن   ؛المطمب الخامس: تضعيُف الحديث
بطكالعدالةحتىيتسنىمعرضةمفشركطالحديث الص حيحمعرضةركاتومفحيثالا 

كاةت كرد ا،ضبعضالر  لـالذمالر اكمأف ذلؾص تو،كمعنىأكعينو،تيعرؼالحكـعميوقبكتن
عفيعرؼلـأمشيءص توعفيعرؼلـكلكفشخصيتو،عرضتأكشخصيتو،أكذاتوتعرؼ
ضيككابطوعدالتو "رىد شيء، قاؿابفحجر: المجيكؿركايةًمجيكؿكياع ؼالحديثبو،
لقبكؿشرطهالث قةثبكتًإذٍثقتو،ثبكتلعدـكلكفثقتو،ضيأكابطو،أكعدالتو،ضيلطعفوليس

ضيمنيجوضيتاعيؼا حاديث،كمفأمثمة(1)ركايتو" ،كعمىذلؾساراإلماـابفعبدالبر 
ذلؾ:

ًديثيالحديث األول: رحمواتعالى:حى ٍع ىرًًبٍشروأىًبيقاؿاإلماـابفعبدالبر  كىٍحًشي ةى،أىًبيٍبفًجى
د ثىوي،أىنىسوٍبفىعيمىٍيرًأىبىاأىف  :حى ًنيقىاؿى ارًًمفىًليعيميكمىةهأىٍخبىرى ابًًمفٍاٍ ىٍنصى صم ىالم وًرىسيكؿًأىٍصحى

 الن َيارِ  آِخرِ  ِمنْ  َرْكبٌ  َفَجاءَ  ِصَياًماَ َفَأْصَبْحَنا َشو الٍ  ِىاَللُ  (2)َعَمْيَنا ُأْغِمي»قىاليكا:اعميوكسم ـ،
 ِبَأنْ  الن اَس  الس اَلمُ  َعَمْيوِ  الن ِبي   َفَأَمرَ  ِباأْلَْمِسَ اْلِياَللَ  رََأُوا َأن ُيمْ  َفَشِيُدوا الس اَلُمَ َعَمْيوِ  الن ِبيِّ  ِإَلى

.(3)«اْلَغدِ  ِمنَ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ  َيْوِمِيْمَ ِمنْ  اُيْفِطُرو 

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"كىىىذىا ًديثهقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍسنىاًد،ًبيىذىاًإت يىًجيءيتىحى اٍن ىرىدىاإٍلً

ٍع ىريًبوً ،أىبيككىٍحًشي ةىأىًبيٍبفيجى ...كىأىم اًثقىةهكىىيكىًبٍشرو ٍيرًأىبيككىاًسًطيٌّ ،ٍبفيعيمى :أىنىسو اٍبفيًإن ويضىييقىاؿي
،ٍبفًأىنىسً اًلؾو ٍبديكىاٍسميويمى لىـٍالم ًو،عى ٍنوييىٍركًكى ،أىًبيغىٍيريعى مىفًٍبٍشرو تىمىٍجييكؿهضىييكىىىكىذىاكىافىكى

ًبوً .(4)"ييٍحتى  
 تخريج الحديث:

ديثبم ظيف،كىماعمىالن حكالت الي:قدأيخرجالح
 

                                                           

.(99:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة(1) 
مىٍينىا:حاؿأيٍغًمي(2)  .(4/1229)لمطيبي،المشكاةشرح.غيـرؤيتودكفعى
(.14/359التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 
(.14/360التمييد:ابفعبدالبر،)(4) 
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ل: بمفظ:   .«اْلَغدِ  ِمنَ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ »األو 
كقدأيخرجىذاالم  ظمفثالثةكجكه،كىي:

من طريق أبي ِبشرَ عن أبي ُعميرَ عن عمومٍة لو من األنصار من أصحاب الن بي صم ى  -1
اهلل عميو وسم مَ مرفوًعا.

ز اؽرحمواتعالى،قاؿ:عىفٍ ،ٍبفًىيشىٍيـًأخرجواإلماـعبدالر  د ثىًني:قىاؿىبىًشيرو أىبيكحى
ٍع ىريًبٍشرو ،ٍبفىعيمىٍيرًأىبىاأىف كىٍحًشي ةى،أىًبيٍبفيجى د ثىويأىنىسو ًني:قىاؿىحى ارًًمفىًليعيميكمىةنأىٍخبىرى اٍ ىٍنصى
ابًًمفٍ .(1)ضذكرالحديثبم ظو:قىاليكاصم ىاعميوكسم ـ،ًبي الن أىٍصحى

،كابفالجاركدمف(4)،كأخرجوأحمد(3)،كمفطريقوابفماجو(2)أخرجوابفأبيشيبة
مفطريؽأبيكيرىيب(5)طريؽزيادبفأي كب ،كالط برم 

اكممفطريؽسعيدبف(6) ،كأخرجوالط ح 
،كالبييقي،كالىما(10)،كأخرجوأبكنيعيـ(9)،كعبدابفصالح(8)حس اف،كيحيىبف(7)منصكر

يحيى كسعيد،(11)مفطريؽيحيىبف كيريب، كأبك كزياد، كأحمد، أبيشيبة، )ابف ثمانيتيـ ؛
.(12)كيحيىبفحس اف،كعبدا،كيحيىبفيحيى(عفىيشىيـبفبىشير



                                                           

(.7339/ح4/165مصنؼعبدالرزاؽ،)(1) 
(.بمثمو.769/ح2/274مسندهابفأبيشيبة،)(2) 
(.بمثمو.1/529/1653سنفابفماجو،)(3) 
(.ضيا كؿبنحكه،كالثانيبمثمو.20584/ح34/191(،)20579/ح34/186مسندأحمد،)(4) 
(.بنحكه.266/ح77المنتقىتبفالجاركد،)ص:(5) 
(.بمثمو.1138/ح2/766تيذيباآلثارمسندابفعباس:الطبرم،)(6) 
(.بنحكه.2274/ح1/387شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(7) 
..بنحكه (2275/ح1/387)المصدرن سو(8) 
ةىاٍلًعيدً»بنحكه.كزادضيو.(2273/ح1/386شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(9)  الى صى ـٍ م ىًبًي «.ضىصى

بمثمو..(7126/ح6/3084معرضةالصحابة:أبكنعيـ،)(10) 
بمثمو..(6283/ح3/442السنفالكبرل:لمبييقي،)(11) 

،الكاسطي،ثقةثبتكثيرالتدليس(ىيشيـبفبىشيربفالقاسـبفدينار(12 السممي،أبكمعاكيةابفأبيخاـز
/574كاإلرساؿالخ ي،ماتسنةثالثكثمانيفكمائة،كقدقاربالثمانيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

.(7312رقـ
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عد(1)كأخرجوأحمد ،(6)،كالد كتبي(5)،كالد ارقطني(4)،كالن سائي (3)بكداكد،كأ(2)،كابفالجى
اج.(9)،كالبييقي(8)،كأبكنيعيـ(7)كالبز از ؛ثمانيتيـمفطريؽشيعبةبفالحج 

نيعيـ أبك كالبييقي(10)كأخرجو مفطريؽأبيعىكانة(11)، كالىما )ىيشىيـ،(12)، ثالثتيـ ؛
يكىحشي ةكشيعبة،كأبكعىكانة(عفجع ربفأب

 ،عفأبيعيمير،بو.(13)
من طريق َخَمف بن ىشامَ عن أبي َعوانةَ عن منصور بن الُمعتمرَ عن ِرْبعيِّ بن -2

عن بعض أصحاب الن بي صم ى اهلل عميو وسم مَ مرفوًعا. ِحراشَ
داكد أبك كالد ارقطني(14)أخرجو كالبييقي(15)، بفَ(16)، مىؼ خى طريؽ مف ثالثتيـ

عفأبيعىكانة،بو.

                                                           

بنحكه..(20579/ح34/186مسندأحمد،)(1) 
بنحكه..(1712/ح258مسندابفالجعد،)ص:(2) 
(.بنحكه.1157/ح1/300سنفأبيداكد،)(3) 
بنحكه. (.1557/ح3/180سنفالنسائي،)(4) 
(بنحكه.2204/ح3/124سنفالدارقطني،)(5) 
بنحكه..(699/ح1/394الكنىكا سماء:الدكتبي،)(6) 
ا كؿذكرهبنحكه،(.233/ح1/241(،)231/ح1/240ال كائدالشييربالغيالنيات:أبيبكرالشاضعي،)(7) 

رىسيكًؿالم ًو»كالثانيذكرهبم ظ: أىٍفصم ىاعميوكسم ـقىامىٍتبىي نىةهًعٍندى ـٍ ،ضىأىمىرىىي ؿى رىأىكيااٍلًيالى ـٍ الظ ٍيًرأىن يي بىٍعدى
م ى اٍلغىًدًإلىىاٍلميصى كاًمفى كا،كىأىٍفيىٍخريجي «.ييٍ ًطري

بنحكه..(7126/ح6/3084ـ،)معرضةالصحابة:أبكنعي(8) 
بنحكهكضيوقصة.(.2/91/1314(،كالصغرل)8196/ح4/418السنفالكبرل:البييقي،)(9) 

بمثمو..(7126/ح6/3084معرضةالصحابة:أبكنعيـ،)(10) 
بمثمو..(8196/ح4/418(السنفالكبرل:البييقي،)(11

احبفعبدااليشكرم،الكاسطي(12)  البزاز،أبكعكانة،مشيكربكنيتو،ثقةثبتماتسنةخمسأكستكا 
(.7407/رقـ580كسبعيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

(جع ربفإياسأبكبشربفأبيكىٍحشي ة،ثقةمفأثبتالناسضيسعيدبفجبير،كاع وشعبةضيحبيب(13
/139يفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:بفسالـكضيمجاىد،ماتسنةخمسكقيؿستكعشر

(.930رقـ
(.بنحكه.2339/ح2/301سنفأبيداكد،)(14) 
(.بنحكه.2202/ح3/123سنفالدارقطني،)(15) 
(.بنحكه.8198-8199/ح4/419السنفالكبرل:البييقي،)(16) 
لواختي(17)  ثقة المقرلءالبغدادم، بفثعمبالبزار، ماتسنةتسعكعشريفخمؼبفىشاـ ارضيالقراءات،

(.1737/رقـ194كمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
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من طريق سعيد بن عامرَ عن شعبة عن َقتادةَ عن أنس رضي اهلل عنوَ مرفوعا.-3
بو،(5)،مفطريؽسعيدبفعامر(4)،كالبييقي (3)،كابفًحب اف(2)،كالبز ار(1)أخرجوأحمد
بمثمو.

 . «اْلَغدِ  ِمنَ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ »ثانيا: بدون لفظ: 
 أيخرجىذاالحديثبيذاالم  ظمفكجييف،كىما:

 الم وِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  َبْعضِ  َعنْ  ِحرَاٍشَ ْبنِ  ِرْبِعيِّ  َعنْ  من ُطُرق عن َمْنُصور بن الُمعتمرَ -1
 صم ى اهلل عميو وسم مَ مرفوًعا.

د ثىنىا ًكيعه،أخرجواإلماـأحمدرحمواتعالى،قاؿ:حى د ثىنىاكى حى يعنيابفعييينة،–سيٍ يىافي
كرعىفٍ مىٍنصي

،ٍبفًًرٍبًعي عىفٍ،(6) ابًبىٍعضًعىفًٍحرىاشو :قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًأىٍصحى
االن اسيأىٍصبىحى ،ًلتىمىاـًًصيىامن ًثيفى اءى:قىاؿىثىالى اضىشىًيدىاأىٍعرىاًبي اًف،ضىجى ؿىالٍأىىىال أىن ييمى  َفَأَمرَ »ًباٍ ىٍمًس،ًيالى
 .(7)«َفَأْفَطُروا الن اَس  صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولُ 

ا-أخرجوأحمد عفعبدالر حمفبفمىٍيدم-أيان
عفميسد د،عف،كأخرجوأبكداكد(8)

عىكانة ميد(9)أبي حي بف عىبيدة طريؽ مف الد ارقطني كأخرجو الط بر(10)، كأخرجو كأبك(11)م ، ،

                                                           

 (1)( أحمد، ح21/395مسند /13974 الن ًبي  ًعٍندى شىًيديكا لىوي عيميكمىةن "أىف  : أىنىسو عٍف بم ظ: صم ىاعميو(.
أىكسم ـ الن اسى ًؿ،ضىأىمىرى ٍؤيىًةاٍلًيالى مىىري اٍلغىًد".عى ًمفى ـٍ كاًإلىىًعيًدًى كا،كىأىٍفيىٍخريجي ٍفييٍ ًطري

بنحكه..(7164/ح13/426مسندالبزار،)(2) 
(.بنحكه.3456/ح8/237صحيحابفحباف،)(3) 
(.بنحكه.8197/ح4/419السنفالكبرل:البييقي،)(4) 
بعي،أبكمحمدالبصرم،ثقةصالح(5)  اؿأبكحاتـربماكىـ،ماتسنةثمافكمائتيفكق،سعيدبفعامرالا 

(.2338/رقـ237كلوستكثمانكف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
اثنتيف(6)  ماتسنة يدلس، ت ثبتككاف ثقة عت ابالككضي، أبك االسممي، بفعبد المعتمر بف منصكر

(.6908/رقـ547كثالثيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
(.23069/ح38/168مسندأحمد،)(7) 
(.بمثمو.18824/ح31/120)المصدرن سو(8) 
(.بنحكه.2339/ح2/301سنفأبيداكد،)(9) 

(.بنحكه.3/120/2194سنفالدارقطني،)(10) 
بمثمو..(1140/ح2/768تيذيباآلثارمسندابفعباس:الطبرم،)(11) 
بنحكه..(7207/ح6/3129معرضةالصحابة:أبكنعيـ،)(12) 
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،ثالثتيـمفطريؽس يافبفعييينة؛أربعتيـ)عبدالر حمف،أبكعىكانة،كعىبيدة،كابف(1)كالبييقي
عييينة(عفمنصكر،بومرضكعنا.

من طريق سفيان بن ُعيينةَ عن منصور بن الُمعتمرَ عن ربعيَ عن أبي مسعود  -2
 األنصاري رضي اهلل عنو مرفوعا.

،ثالثتيـمفطريؽإسحاؽبفإسماعيؿ،عف(4)،كالبييقي(3)،كالحاكـ(2)والط برانيأخرج
ابفعييينة،بو.

"لىـٍ الط براني: دهيىقيؿٍقاؿ ًديًث،ىىذىاًضيأىحى ٍيًرًه،عىفٍكىتىعييىٍينىةىاٍبفًعىفًاٍلحى أىًبيعىفٍغى
اؽىإت مىٍسعيكدو "الط ًإٍسمىاًعيؿىٍبفىًإٍسحى الط برانيقدأخرجوكذكر(5)الىقىاًني  ،كأشارالييثميإلىأف 

 .(6)ثقة"كىك:قمت قكلو،كعم ؽعميوبقكلو:"
يقكؿالط برانيبؿتيكبعمفإبراىيـبفبش ار،قاؿ(7)لـين ردبوإسحاؽبفإبراىيـقمت: كما

كىذىًلؾى كىاهيالبييقي:"كى ـيرى .(9)عييىٍينىةى"ٍبفًسيٍ يىافىعىفٍ،(8)اروبىش ٍبفيًإٍبرىاًىي
.(10)أخرجوالد ارقطنيمفطريؽإبراىيـبفبش ار،عفابفعيينة،بو 

 دراسة إسناد الحديث:
 .«اْلَغدِ  ِمنَ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ »أوال: دراسة اإلسناد الذي جاء بقولو: 

                                                           

بنحكه.(.8188/ح4/416السنفالكبرل:لمبييقي،)(1) 
(.بمثمو.663/ح17/238المعجـالكبير:الطبراني،)(2) 
(.بمثمو.1103/ح1/437المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(3) 
(.بمثمو.8190/ح4/417السنفالكبرل:لمبييقي،)(4) 
(.663/ح17/238لطبراني،)المعجـالكبير:ا(5) 
.(3/147مجمعالزكائدكمنبعال كائد)(6) 
إسحاؽبفإسماعيؿالطالقاني،أبكيعقكبنزيؿبغداديعرؼباليتيـ،ثقةتكمـضيسماعومفجريركحده،(7) 

(.341/رقـ100ماتسنةثالثيفكمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
ابفبشارالر(8)  الثالثيفتقريبإبراىيـ ماتضيحدكد مفالعاشرة أكىاـ مادمأبكإسحاؽالبصرمحاضظلو

.(88155التيذيب:ابفحجر،)ص:
(.بمثمو.8190/ح4/417السنفالكبرل:لمبييقي،)(9) 

(.بمثمو.2212/ح3/127سنفالدارقطني،)(10) 



 

108 

 

ل ليذا المفظ: ا نصارم،مالؾبفأنس بن ُعمير وفيو أبوات،كم يـثقرواة الوجو األو 
كقدجعموبعضأىؿالعمـأن وىككعبدابفأنسبفمالؾا نصارمكاحدنا،كمنيـمفضر ؽ

كاحدمنيمابترجمةخاصة. بينيما،كترجـلكؿ 
الباركدم كاحدنا: جعميما ا(1)ضمم ف بعبد سنده سياؽ ضي عنده مسم ى جاء ،(2)إذ

عبداسمو،كقاؿابفحجرعندترجمتولو:"قيؿ(3)ا"عبد"اسموكالحاكـأبكأحمد،حيثقاؿ:
ٍيرو،كقاؿضيمكاعآخر:"أىبيك(4)مالؾ"بفأنسكلدأكبركافقيؿثقة،ا، كاىىذىاعيمى أىن ويذىكىري
لىدًأىٍكبىرىكىافى ،كى كاأىنىسو ذىكىري ٍبدياٍسمىويأىف كى ـىكىمىالم وًاعى زى ـيًبوًجى اًك ٍيريهي،أىٍحمىدىأىبيكاٍلحى أىنىسناضىمىعىؿ كىغى
كىن اهيً يم وًأىًخيوًًباٍسـًسىم اهي يىكيكفيًبكيٍنيىًتًو،كى ةىأىبيككى ًزقىويال ًذماٍبنىويسىم ىطىٍمحى مى ناري عيمىٍيروأىًبيًمفٍخى
ٍيروأىًبيًباٍسـً  .(5)ًبكيٍنيىًتًو"ييكىن وًلىـٍويلىًكن عيمى

اإلماـ منيـ: بينيما، ضر قكا كبارنا ء أجال  أئم ة أف  كاحدنا؛ جعميما عمى ييشكؿ كلكف
"أبك ترجمةغيرا خرل،ضقاؿضيترجمةأبيعمير: بفعميرالبخارم،إذترجـلكؿمنيما

،كلـيذكرضيوجرحاكتتعديال،(6)"بشرأبكعنوركلا نصارم،عمكمةلو،عفمالؾبفأنس
،ككذلؾضر ؽ(8)"(7)الر شؾيزيدعنوركلا نصارم،مالؾبفأنسبفاكقاؿعفاآلخر:"عبد

،أبكعميربفأنسبفمالؾركلعفعمكمتوبينيماابفأبيحاتـ،حيثترجـلألك ؿ،بقكلو:"
عبد" ،كترجـلآلخر،بقكلو:(9)"أبييقكؿذلؾسمعتيكحشي ة،أبيبفجع ربشرأبكعنوركل
اكعبدالر شؾ،يزيدعنوركلمالؾ،بفأنسأبيوعفركلا نصارممالؾبفأنسبفا

                                                           

(.ىكذاكجدتوضيبياف1/236بفعدم،)ىكأبكمنصكر،محمدبفسعدالباكردم.الكامؿ:ابفعدم،:ا(1) 
لوكتابتاريخ ثبتضيالكتبالباكردم،كليسالباركدم،كىكشيخابفعدم، الكىـكاإليياـ،كاسموكما

الصحابةكىكم قكد،است ادمنوابفحجرضيكتابواإلصابة.
.(5/45)بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،(2) 
.(7545/رقـ34/142م،)تيذيبالكماؿ:المز(3) 
.(8281/ح661تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4) 
.(10/586ضتحالبارم:ابفحجر،)(5) 
.(561/رقـ9/63التاريخالكبير:البخارم،)(6) 
بعي،يعرؼبالر شؾ،ثقةعابدكىـمفلينوماتسنةثالثيفكمائة،كىكابفمائة(7)  يزيدبفأبييزيد،الا 

.(606تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:سنة.
(.73/رقـ5/42التاريخالكبير:البخارم،)(8) 
.(2035/رقـ9/416الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(9) 
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ن وي(1)ذلؾ"يقكؿأبيسمعتالمثنى،بف ًحيح؛:ًضيوًييقىاؿتىًبأىفلحرمٌّ،كقاؿابفالقط اف:"كىا  صى
ٍيرأىبىاً ىف  الو،تعرؼتىعيمى لكن وحى ح حويىيكىكى لـيعنياإلشبيمي،–صى أبيعمكمةكىكفيباؿكى

ٍير ًديثأىنو،كقاؿضيمكاعآخر:"كىًعٍنًدم(2)يسم كا"لـعيمى ًإت يقبؿكىتىًضيًو،يينظرأىفيىٍنبىًغيحى
ٍير،أبيعىدىالىةتثبتأىف ثىة،أىكحديثافًىيىًإن مىاشىٍيء،كىًبيرلىوييعمـتىضىًإن ويعيمى عىنوييركىالـثىالى

ٍع ىر:بشرأبيغير الومفعرؼأحداأعرؼكىتىكحشي ة،أبيبفجى كىتىًركىايىتو،قبيكؿييكجبًبمىاحى
مًزيداٍبًتغىاءًضياٍلميٍختىمؼالمساتيرجممىةمفضىيصيرعىنوي،ركلكىاًحدمفأىكثرأىفيعمـًمم فىيكى
ميـٍمفتقررمىاعمى قداٍلعمـأىؿًبًركىايىةإٍسالى ًديثوذكرالباركدمرىأىٍيتعىٍنييـ،كى ًكتىابوًضيىىذىاحى
ابىةًضي حى ٍسنىادن سًضيضأسماهلىوي،الص  ذىًلؾىا،عبداإٍلً كدًضيييً يدتىكى الىةمعرضىةمفاٍلمىٍقصي حى

.(3)شىٍيئا،ضاعممو
مفضر ؽبينيمايكفأبكعميرمجيكؿالحاؿ،ضمـيركعنوإتكاحدكعمىقكؿقمت:

كلـييذكرضيوجرحكتتعديؿ،كلكفقدصح ححديثوجمعمفالعمماءكماسأبي فضيالحكـعمى
الحديث،كيككفذلؾمنيـتكثيقا بيعمير،ضيؤتءالذيفعرضكهعندىـزيادةعمـعمىمفلـ

ة لوعمكمةمالؾ،عفبفأنسعميربفعمييـبزيادةعمميـ،قاؿالذ ىبي:"أبكيعرٍضو،ضيـحج 
كاؿبعدالعيدثبكتضي أبكعنوآخر،ت ر دكبحديثبيذا،إتييعرؼالغد،تمفالعيدكصالةالز 

،كابفيالمنذًر،ابفيحديثىوكصح حعدالتيو،تثبتٍ"لـ:القط افابفقاؿبشر، ضذلؾكغيرىما،حـز
نعاني:"ًإٍسنىاديهي(4)أعمـ"لو،ضاتكثيؽ ًحيحه،،كقاؿالص  ويصى ٍو،كىاٍبفيالن سىاًئيٌكىأىٍخرىجى ويمىاجى ح حى كىصى
ٍنًذرًاٍبفي ،كىاٍبفيالس كىفًكىاٍبفياٍلمي ٍزـو قىٍكؿيحى ٍبدًاٍبفًكى ٍيروأىبىاإف اٍلبىر عى ضىويقىدًٍبأىن ويمىٍرديكدهمىٍجييكؿهعيمى عىرى
ح حىمىفٍ .(5)"لىويصى

"كافقمت: سعد: ابف قاؿ ثقة؛ ضيذا أنس، بف ا عبد بأن و قالكا: كما كاف قميؿثقة،لك
.(7)،كذكرهابفحب افضيالث قات(6)الحديث"

                                                           

.(36/رقـ5/7)المصدرن سو(1) 
(.2/597)بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،(2) 
.(5/45)المصدرن سو(3) 
.(10478/رقـ4/558الذىبي،)ميزافاتعتداؿ:(4) 
(.1/426سبؿالسالـ،الصنعاني،)(5) 
(.7/192الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(6) 
(.3586/رقـ5/11الثقات:ابفحباف،)(7) 
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ضيمعرضةاسمو؛ىؿىكن سوعبدابفأنس،أـىكرجؿخالصة القول  في الر اوي:  مختمؼه
 كاأعمـ. خر،كعمىأي ةحاؿضيكثقةلمابي نتوضيترجمتو.آ

بفًحرىاشوأم ا رواة الوجو الث اني:  ضكم يـثقات،ضقدتابعضيوًربعي 
(1) أباعمير،إتأف 

قاؿ يادة، الز  عفربعيبدكفىذه الث قاتالذيفرككه خمؼبفىشاـ خالؼضيو قد الكجو ىذا
": ،ًإلىىيىٍغديكاكىأىفٍالبييقي  ـٍ ىي كىايىةًىىًذهًًضيغىًريبهميصىال  ًديثًًمفًٍإت أىٍكتيٍبويلىـٍالر  مىؼًحى ،ٍبفًخى ًىشىاـو

ٍيرًأىًبيًجيىةًًمفٍمىٍح يكظهكىىيكىالث قىاًت،ًمفىكىىيكى ،ٍبفًعيمى ارًًمفىلىويعيميكمىةوعىفٍأىنىسو .(2)اٍ ىٍنصى
بص حةالحديث؛ ن وثقة،كزيادةمفىكضيرتبتوتيقبؿعندكمقمت: خال توتتار 
رضيكتبالمصطمح-العمماء مالـتتعارضمعماجاءبوغيرهمفالث قات،(3)-كماىكمقر 

يادةتتعارضماجاكؤابو،بؿىيزيادةعمـلـيأتبياغيرهمم فرككاىذاالحديث كىذهالز 
منيماعفر يادةجاءتمفغيرركايةربعيكىكأبكعمير،ضيككفكؿٌّ الز  ىذه أف  بعي،كما

يادة: الز  الكجوبيذه قاؿالد ارقطنيبعدذكرهليذا ًإٍسنىاده" متابعهلآلخرضيتمؾال زيادة،ضمذا ىىذىا
ثىاًبته سىفه  .(4)"حى
مفأصحابرسكؿاصم ىكأم اقكؿأبيعمير:"عفبعضعمكمتيمفا نصار

ضي اعميوكسم ـ"،كقكؿًرٍبعي:"عفبعضأصحابالن بيصم ىاعميوكسم ـ"،ضيذاتيار 
لعداتيـبات  اؽ. حابةتتار  الجيالةبالص  صحةاإلسناد؛ ف 

قىتادة،الذمجاءمفطريؽسعيدبفعامر،عفشعبة،عفوأم ا رواة الوجو الثالث: 
ضيو، أخطأ قد عامر بف سعيد أف  إت ثقات، ركاتو جميع مرضكعنا، أنسراياعنو، عف

كابأنوعفشعبةعفأبيبشرعفأبيعميرعفعمكمتو،قاؿالت رمذم:"سىأىٍلتي م دناكالص  ميحى
ضىقىاؿى ٍنو عى طىأهىيكى: ،ٍبفًسىًعيدًًمفٍخى اًمرو ًحيحيعى ًبٍشروأىًبيعىفٍةيشيٍعبىكىالص  ٍيرًأىًبيعىفٍ، ٍبفًعيمى

                                                           

،ماتسنةمائةكقيؿغيرذلؾ.تقريبالتيذيب:(1)  ربعيبفًحراشأبكمريـالعبسيالككضي،ثقةعابدمخاـر
.(1879/رقـ205ابفحجر،)ص:

(.بنحكه.1314/ح2/91السنفالصغير:البييقي،)(2) 
بًف(3)  عفأئمةالحديثالمتقدميف:كعبدالرحمفبفميدم،كيحيىالقطاًف،كأحمدى "كالمنقكؿي قاؿابفحجر:

كالن  ، حاتـو كأىبي ٍرعىة، زي كأبي اًرٌم، كالبيخى المًديني، بف كعمٌي مىعيف، بًف كيحيى ، ،حنبؿو كالد ارقطني  ، سائي 
منييـإطالؽيقبكًؿالزيادًة".نزىةالنظر عفأحدو يادًةكغيرىا،كتييٍعرىؼي الت رجيًحضيمايتعمؽيبالز  كغيًرىـ،اعتباري

(.82ضيتكايحنخبةال كر:ابفحجر،)ص:
(.12/ح2/169سنفالدارقطني،)(4) 
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" ؛ٍبفيسىًعيديًضيوً،كقاؿابفأبيحاتـ:قاؿأبي:"أخطأى(1)أىنىسو أبيشيٍعبىة،عف:ىيكىًإن مىاعىاًمرو
صم ىاعميوكسم ـ"عىفًعيميكمىتو،عىفٍأىنس،ابفعيمىيرأبيًبشر،عف ،كقاؿالبز ار:(2)الن بي 

اًمروٍبفيسىًعيديًبوً"تى ىر دى ًمطىشيٍعبىةى،عىفٍعى كىاهيًإن مىاًضيًو،كىغى "أىًبيعىفٍشيٍعبىةيرى كقاؿ(3)ًبٍشرو ،
عفأنس،بفعميرأبيعفبشر،أبيعفشعبة،عفرككهشعبة؛أصحابالد ارقطني:"كخال و

كىذىًلؾىصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي عىفًلىوي،عمكمة كىكبشر،أبيعفكىشيـ،عكانة،أبكركاهكى
كاب"  .(4)الص 

 .«اْلَغدِ  ِمنَ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ »ثانيا: دراسة اإلسناد الذي جاء بدون قولو: 
ل ليذاالم ظ:كم يـثقات.رواة الوجو األو 
طريؽوأم ا الوجو الث اني: مف جاء  الذم إسماعيؿ، بف بش ار،إسحاؽ بف براىيـ كا 

كالىماعفس يافبفعييينة،عفمنصكربفالميعتمر،عفًربعي،عفأبيمسعكدا نصارم
راياعنو،مرضكعنا،ضكم يـثقات،كلـين ردضيوإسحاؽعفابفعييينةبذكرأبيمسعكد،كما

بش ار، بف إبراىيـ تابعو ن ما كا  الط براني، ثقاتكمقاؿ قاؿككالىما كلذا الت خري ، ضي بي نت ا
ًديثهالحاكـعندتخريجولو:"ىىذىا ًحيحهحى مىىصى لىـٍشىٍرطًعى ٍيًف،كى اهي"الش ٍيخى ر جى  .(5)ييخى

 الحكم عمى الحديث:
عميربفأنسالذماع ؼابف كأبا ثقات، الحديثبكالل ظيوصحيح؛جميعركاتو

كت ر دهضييا،كأن ومجيكؿتَ «اْلَغدِ  ِمنَ  ِلِعيِدِىمْ  َيْخُرُجوا َوَأنْ »عبدالبرركايتوالتيضييازيادة:
بو،ككذلؾقكلو:"كىىىذىا ًديثهييحت   ٍسنىاًد،ًبيىذىاًإت يىًجيءيتىحى ٍع ىريًبوًاٍن ىرىدىاإٍلً أىبيككىٍحًشي ةىأىًبيٍبفيجى

بفًحرى "،ضيونظر؛ضقدتابعوًرٍبعي  اش،ككالىماثقات،كيكاضؽماذىبتإليوحكـالعمماءًبٍشرو
،كقاؿالبييقي:"ًإٍسنىاده(6)كاجب"إليوضالمصيرصحيح،عيميرأبيعميو،قاؿالخط ابي:"حديث

، ًحيحه ًبمىٍعنىاهيصى كىاهيكى ٍع ىريًبٍشروأىًبيعىفٍشيٍعبىةيرى يٍأىًبيكىعيميكمىةًكىٍحًشي ةى،أىًبيٍبفيجى ًمفٍروعيمى

                                                           

.(193قـ/ر112العمؿالكبير:الترمذم،)ص:(1) 
(.683/رقـ3/51عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(2) 
.(5/45بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(3) 
.(2523/رقـ12/134عمؿالدارقطني،)(4) 
(.1103/ح1/437المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(5) 
(.1/252معالـالسنف:الخطابي،)(6) 
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ابً "ًإت يىكيكنيكفىتىصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿًأىٍصحى ،كقاؿضيمكاعآخر:"ًإٍسنىاده(1)ًثقىاتو
، سىفه ابيحى فًٍثقىاتهصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي كىأىٍصحى ًتًو"أىٍسمىاءىعيمىٍيروأىبيكيىٍذكيٍرلىـٍكىاً  عيميكمى

(2)،
،ميٍسنىدهـ:"ىىذىاكقاؿابفحز ًحيحه مىىمىٍقطيكعهعيمىٍيروكىأىبيكصى مىٍيوًيىٍخ ىىتىأىن ويعى اًموًًمفٍعى مىفٍأىٍعمى

ح تٍ ٍحبىتيويصى ٍحبىتيوي،تىًصح لىـًٍمم فٍصي ن مىاصي مىٍيوًيىٍخ ىىأىفٍييٍمًكفيًمم فًٍعم ةنىىذىايىكيكفيكىاً  ىىذىا،عى
ابىةي حى ٍنييـٍالم ويعيديكؿرىًايىكيم ييـٍكىالص  "تىعىالىىالم وًًلثىنىاءً،-عى ـٍ مىٍيًي عى

ًديثي(3) ،كقاؿابفالمنذر:"حى
"ًبوًكىاٍلقىٍكؿيثىاًبتهأىنىسوٍبفًعيمىٍيرًأىًبي ًحيح،(4)يىًجبي كىاهي،كقاؿالن ككم:"صى د،أىبيكرى كىالن سىاًئٌي،دىاكي

كفى ري ة"نيدبأساكىآخى ًحيحى "حجر:"ًإٍسنىاديهي،كقاؿابف(5)صى ًحيحه .(6)صى
ن وي ضيتاعيؼركايةأبيعمير،بقكلو:"كىا  لحرمٌّكأم امتابعةابفالقط افتبفعبدالبر 

ًحيح؛:ًضيوًييقىاؿتىًبأىف ٍيرأىبىاً ىف صى الو،تعرؼتىعيمى لكن وحى ح حويىيكىكى لـمي،يعنياإلشبي–صى كى
ًديثأىنو،كبقكلوضيمكاعآخر:"كىًعٍنًدم(7)يسم كا"لـعيمىٍيرأبيعمكمةكىكفيباؿ أىفيىٍنبىًغيحى
حديثافًىيىًإن مىاشىٍيء،كىًبيرلىوييعمـتىضىًإن ويعيمىٍير،أبيعىدىالىةتثبتأىفًإت يقبؿكىتىًضيًو،يينظر
ثىة،أىك ٍع ىر:بشرأبيغيرنويعىيركىالـثىالى الومفعرؼأحداأعرؼكىتىكحشي ة،أبيبفجى حى
جممىةمفضىيصيرعىنوي،ركلكىاًحدمفأىكثرأىفيعمـًمم فىيكىكىتىًركىايىتو،قبيكؿييكجبًبمىا

ميـٍمفتقررمىاعمىمًزيداٍبًتغىاءًضياٍلميٍختىمؼالمساتير قدمـاٍلعأىؿًبًركىايىةإٍسالى رىأىٍيتعىٍنييـ،كى
ًديثوذكرالباركدم ابىةًضيًكتىابوًضيىىذىاحى حى ٍسنىادن سًضيضأسماهلىوي،الص  ذىًلؾىا،عبداإٍلً تىكى

كدًضيييً يد الىومعرضىةمفاٍلمىٍقصي ،ضيونظر؛لمعرضةغيره بيعميركتكثيقو(8)شىٍيئا،ضاعمموحى
حابةتتار،كمابي نتضيماسبؽ.كاأعمىلو،كمتابعةربعي بي عمير،ككذلؾجيالةالص 

كأعمـ.

                                                           

(.6283/ح3/442)السنفالكبرل:البييقي،(1) 
.(1316/ح2/92)المصدرن سو(2) 
 (3)(، .(3/307المحمىباآلثار:ابفحـز
(.4/295ا كسطضيالسنفكاإلجماعكاتختالؼ:ابفالمنذر،)(4) 
.(2/838خالصةا حكاـ:النككم،)(5) 
.(484/ح140بمكغالمراـمفأدلةا حكاـ:ابفحجر،)ص:(6) 
(.2/597لكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)بيافا(7) 
.(5/45)المصدرن سو.(8) 
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ًديًث: رحمواتعالىاإلماـابفعبدالبر :قاؿثانيالحديث ال ًمٍفحى ًكمى قىٍدري دى:كى قاؿأىبيكدىاكي
ًإٍحدىلعىٍشرىةىسىجٍ ـي مىٍيًوالس الى عى ًفالن ًبي  ٍسنىاديهيكىاهوأىًبيالد ٍردىاًء،عى دىةن".كىاً 

(1()2).

  نقد الحديث:
ٍفأىًبي: رحمواتعالىابفعبدالبر قاؿ الد ٍردىاًءعى ،عىٍفأيـ  مىٍجييكؿه الد مىٍشًقي  كىاهيعيمىري "رى
 .(3)الد ٍردىاًء"

 تخريج الحديث:
كمالحديثمفكجكهعد ة،اختيًمؼضييااختالضناشديدناعمىا لن حكالت الي:ري

َ ُعَمرَ  ِىاَلٍلَ َعنْ  َأِبي ْبنِ  َسِعيدِ  الوجو األول: َعنْ  الد ْرَداِءَ عن أبي الد ْرَداِء  ُأمِّ  َعنْ  الدَِّمْشِقيِّ
 رضي اهلل عنيما.

د ثىنىاأحمداإلماـأخرجو ٍي يرحمواتعالى،قاؿ:حى اًف،ٍبفيسيرى د ثىنىاالن ٍعمى ،اٍبفيحى كىٍىبو
اًرثًٍبفًعىٍمًركعىفٍ ،أىًبيٍبفًسىًعيدًعىفٍ،(4)اٍلحى ؿو ،عيمىرىعىفًٍىالى الد ٍردىاًءرايأيـ عىفٍالد مىٍشًقي 

د ثىًني:قىالىتٍ،(5)اعنيا  ِإْحَدى صم ى اهلل عميو وسم م اهللِ  َرُسولِ  َمعَ  َسَجدَ  َأن وُ »:الد ٍردىاءًأىبيكحى
 .(6)«الن ْجمُ  ِمْنُين   َدًةََسجْ  َعْشَرةَ 




                                                           
(،ذكرهبعدذكًرهلحديثآخريتعمؽضيذاتالبابمعمقا،بمثؿالصكرة1401/ح2/58(سنفأبيداكد،)(1

التيأكردىاابفعبدالبرعنو،كلـيكردهبسنده.
(.19/120(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
ن سو.المصدر((3
قبؿ(4 (عمركبفالحارثبفيعقكبا نصارم،مكتىـالمصرمأبكأميةأيكب،ثقةضقيوحاضظ،ماتقديما

(.5004/رقـ419الخمسيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
الك(5 كىيالصغرلكأما الدمشقية، ا كصابية كقيؿجييمة ىيجيمة، اسميا الدرداءزكجأبيالدرداء، أـ برل(

ضاسمياخيرةكتركايةلياضيىذهالكتب،كالصغرلثقةضقيية،ماتتقبؿالمائةسنةإحدلكثمانيف.تقريب
(.8728/رقـ756التيذيب:ابفحجر،)ص:

(.21692/ح36/22(مسندأحمد،)(6
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عمركبفمفطريؽأربعتيـ؛(4)،كالبغكم(3)،كالبييقي(2)،كابفماجو(1)الت رمذمأخرجو
بو،بمثمو.،سعيدبفأبيىالؿالحارث،عف

رداء عن أم الد   َرجل أخبرهعن  َمشقيعن عمر الدِّ  ِىاَلٍلَ َأِبي ْبنِ  َسِعيدِ  الوجو الثاني: َعنْ 
 رضي اهلل عنيما. رداءأبي الد  عن 

د ثىنىاأحمداإلماـأخرجو ،ٍبفييىٍحيىىرحمواتعالى،قاؿ:حى فى د ثىنىا:قىاؿىغىٍيالى ،حى ًرٍشًديفي
د ثىًني:قىاؿى كحى اًرًث،ٍبفيعىٍمري ،أىًبيٍبفًسىًعيدًعىفٍاٍلحى ؿو ،عيمىرىعىفًٍىالى أىٍخبىرىهيميٍخًبرنا،أىف الد مىٍشًقي 
.(5)الحديث:قىاؿىأىن ويالد ٍردىاًء،أىًبيعىفٍالد ٍردىاًء،أيـ عىفٍ

،بو،بمثمو.ىالؿأبيعفسعيدبف،(8)مفطريؽخالدبفيزيد،(7)البييقي،ك(6)رمذمالت أخرجو
 الوجو الثالث: 

 رضي اهلل عنو. رداءعن أبي الد   َعن رجل َعن سعيد بن أبي ىالل
د ثىنىا رحمواتعالى،حاكمجوالط أخر ،قاؿ:حى ،اٍبفيأنا:قىاؿىييكنيسي ًني:قىاؿىكىٍىبو أىٍخبىرى

ك اًرًث،ٍبفيعىٍمري ،أىًبيٍبفًسىًعيدًعىفٍاٍلحى ؿو .(9)الحديث:قىاؿىالد ٍردىاًء،أىًبيعىفٍ،أىٍخبىرىهيعىم فًٍىالى
بو،بمثمو.حارث،عفسعيدبفأبيىالؿ،طريؽعمركبفالمف؛(10)البييقيأخرجو

 
 
 
 

                                                           
(.568/ح2/457(سنفالترمذم،)(1
(.1055/ح1/335)(سنفابفماجو،(2
(.3704/ح2/444ل:البييقي،)(السنفالكبر(3
(.762/ح3/300(شرحالسنة:البغكم،)(4
(.27494/ح45/486(مسندأحمد،)(5
(.569/ح1/708(سنفالترمذم،)(6
(.3705/ح2/444(السنفالكبرل:البييقي،)(7
فكمائة.تقريبالتيذيب:(خالدبفيزيدالجمحي،أبكعبدالرحيـالمصرم،ثقةضقيو،ماتسنةتسعكثالثي(8

.(1691/رقـ191ابفحجر،)ص:
 (.2080/ح1/353(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(9

(.3705/ح2/444(السنفالكبرل:البييقي،)(10
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 الوجو الرابع: 
 َ عن أبي الدرداء رضي اهلل عنيما.الدرداء عن أمِّ  حمنبن عبد الر   الميديِّ عن 

د ثىنىا حى قاؿ: ا، ابفماجورحمو م ديأخرجو قىاؿىيىٍحيىىٍبفيميحى د ثىنىا: مىٍيمىافيحى ٍبدًٍبفيسي عى
مىٍشًقي الد الر ٍحمىفً

قىاؿى،(1) د ثىنىا: قىاؿىضىاًئدوٍبفيعيٍثمىافيحى د ثىنىا: اءًٍبفيعىاًصـيحى ٍيكىةى،ٍبفًرىجى عىفًحى
ٍبدًٍبفًاٍلمىٍيًدم  ،ٍبفًعييىٍينىةىٍبفًالر ٍحمىفًعى اًطرو د ثىٍتًنيقىاؿىخى الد ٍردىاًء،أىًبيعىفٍالد ٍردىاًء،أيـ عىم ًتيحى

ٍدتي:"اؿىقى ؿًًمفىًضييىالىٍيسىسىٍجدىةن،عىٍشرىةىًإٍحدىلصم ىاعميوكسم ـالن ًبي مىعىسىجى :شىٍيءهاٍلمي ىص 
، ،كىالر ٍعدي،اٍ ىٍعرىاؼي بىًنيكىالن ٍحؿي ،كى ـي،ًإٍسرىاًئيؿى ٍريى مى ،كى سىٍجدىةيكىاٍلحى   مىٍيمىافياٍل يٍرقىاًف،كى سي لن ٍمًؿ،اسيكرىةًكى
ًضيكىالس ٍجدىةي، سىٍجدىةيص،كى "كى كىاًميـً اٍلحى

(2).
،مفطريؽعثمافبفضائد،بو،بمثمو.(3)البييقيأخرجو

اإلسناد: دراسة 
 الوجو األول:إسناد دراسة  -أوال

.(4)الدمشقيانعمر بن حي   وفي
عنوسعيدبفأبيرداءراىاعنيا،ركلمشقيعفأـالد عمرالد "قاؿالبخارم:

كقاؿابفحب (5)"ىالؿ ، "اف: كىتى أىٍدًرممفىيكى كقاؿالذ (6)"ٍبفمفىيكىاتى ، ركلعنو"ىبي: ما
.(8)"قاؿابفحجر:"مجيكؿك،(7)"سكلسعيدبفأبيىالؿ
مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الر اوي:

البخارمبقكلو: عمىذلؾاإلماـ الد عمرالد "كضيوانقطاعكمانص  رداءمشقيعفأـ
.(9)"راىاعنيا،ركلعنوسعيدبفأبيىالؿ،منقطع

                                                           
الدمشقي،صدكؽيخطىءماتسنةثالثكثالثيفكمائتيف.(1 الرحمفبفعيسىالتميمي، سميمافبفعبد )

(2588/رقـ253جر،)ص:تقريبالتيذيب:ابفح
.(1056/ح1/335(سنفابفماجو،)(2
(.3704/ح2/444(السنفالكبرل:البييقي،)(3
.(4886/رقـ411(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
(.2186/رقـ6/206(التاريخالكبير:البخارم،)(5
(.9603/رقـ7/188(الثقات:ابفحباف،)(6
(.4448/رقـ2/465(،المغنيضيالاع اء:الذىبي،)6089/رقـ3/192:الذىبي،)(ميزافاتعتداؿ(7
.(4886/رقـ411(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(8
(.2186/رقـ6/206(التاريخالكبير:البخارم،)(9
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ا صؿ،ماتمدنيقيؿالمصرم،العالءأبكمكتىـ،الميثيوفيو سعيد بن أبي ىاللَ
 .(1)بسنةالخمسيفقبؿكقيؿقبميا،كقيؿالثالثيفكمائة،بعد

،كقاؿ(3)بو"بأس،كقاؿأبكحاتـالر ازم:"ت(2)ا"شاءإفثقةقاؿابفسعد:"كاف
كأىؿالمتقنيفأحد،كقاؿضيمكاعآخر:"ككاف(5)،كذكرهابفحب افضيالث قات(4)العجمي:"ثقة"

حديثوشيءأمأدرمما:يقكؿحنبؿبفأحمدكاف"صدكؽ،:الس اجي،كقاؿ(6)الد يفضيال اؿ
.(7)ا حاديث"ضييخمط

،كقاؿ(12)البر عبدكابف،(11)كالخطيب،(10)كالبييقي،(9)كالد ارقطني،(8)خزيمةابفككث قو
:ابف م كفابف،كذكره(13)بالقكم،"ليسحـز .(14)صالحا"رجال"كافكقاؿ:الث قات،كتابضيخى

مرسال،جابرعفالمكثريف،كقاؿضيمكاعآخر:"أحد(15)الث قات""أحدكقاؿالذ ىبي:
كقاؿابفحجر:"صدكؽ،(16)كحده"حـزابفاع  وبت،ثثقة تاعي وضيحـزتبفأرلـ،

.(17)اختمط"أن وأحمدعفحكىالس اجيأف إتسم ا،
:ثقة،كاأعمـ.خالصة القول في الر اوي

 
                                                           

(.2410/رقـ242(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
.(4062قـ/ر7/356(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(2
.(301/رقـ4/71(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3
.(566/رقـ189(الثقات:العجمي،)ص:(4
.(8165/رقـ6/374(الثقات:ابفحباف،)(5
.(1525/رقـ301(مشاىيرعمماءا مصار:ابفحباف،)ص:(6
.(2025/رقـ5/364(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(7
.(159/رقـ4/94التيذيب:ابفحجر،)(تيذيب(8
.(14/رقـ1/305(سنفالدارقطني،)(9

.(2025/رقـ5/364(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(10
المصدرن سو.((11
.(32/رقـ247)ص:،(اإلنصاؼتبفعبدالبر(12
13)(، .(2/35(المحمىباآلثار:ابفحـز
.(2025/رقـ5/364،)(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام(14
.(959/رقـ6/395(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(15
.(3141/رقـ7/232(لسافالميزاف:ابفحجر،)(16
(.2410/رقـ242)ص:(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(17
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إسناد الوجو الثاني  -ثانيا
 ركلعنوعمرالد مشقي. ضيوالر جؿالمبيـ؛الذم -1
 .عمرالد مشقي،كسعيدبفأبيىالؿضيو  -2

مفالكجوالس ابؽلخمك همفعم ةاتنقطاعالتيضيا ك ؿ،كأشارإلى كىذاالكجوأصح 
ح "ىىذىاتقديـىذاالكجوعمىالس ابؽاإلماـالت رمذم،ضقاؿ: ًديثًًمفٍأىصى ،ٍبفًسيٍ يىافىحى ًكيعو عىفٍكى

ٍبدً الومنو؛لمعمؿالتيذكرتيا.(1)"كىٍىبوٍبفًاًعى ،كىذاتيعنيتصحيحن
كبقيةرجالوثقات.

 إسناد الوجو الثالث -ثالثا
ضيوالر جؿالمبيـ،كسعيدبفأبيىالؿ،كيزيدعمىذلؾ كيشترؾمعالكجوالس ابؽأف 

الد رداءمنو. ـ  إسقاطعمرالد مشقيكأ
كبقيةرجالوثقات.

  اد الوجو الرابع:إسن -ثاالثا

 .(2)مجيكؿالش امي،عبيدةالر حمفبفعبدبفمنذركيقاؿ،مين د ويقال فيو ميديَ
ديثو كمكقىداإًلسناد،ًبيذاًإت ييعرىؼكتمىح يكظ،غىيرذكرلوالعقيميحديثنا،كقاؿ:"حى ري

أبيابفكتالبخارميذكرهكر:"لـ،كقاؿابفعسا(3)ىىذا"ًمفأىصمىحطىريؽًمفاإًلسنادىىذاًبغىير
مفإتيعرؼت،كقاؿالذ ىبي:"دمشقي،(4)أعمـ"كاميندبابضيكتميدمبابضيتحاتـ،
.(5)حاتـ"أبيابفكتالبخارم،ذكرهما عنو...رجاءبفعاصـركاية

مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الر اوي:
.(7)ال مسطيني،(6)الكندمحيكةبفرجاء بن وفيو عاصم

                                                           
.(1/708/569)(سنفالترمذم،(1
عمىثالثةأقكاؿ.(.مختمؼضياسمو6931/رقـ548)ص:(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2
(.1873/رقـ6/144)،(الاع اءلمعقيمي(3
(.61/309(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(4
(.8825/رقـ4/195(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(5
(.10/487الكندم:نسبةإلىًكٍندة،كىيقبيمةهمشيكرةمفاليمف،ت رقتضيالبالد.ا نسابلمسمعاني،)((6
.(3058/رقـ285)ص:تيذيب:ابفحجر،(تقريبال(7
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كقاؿ(1):"صكيمح"معيفابفقاؿ "زرعةأبك، الد ارقطني:(2)"بوبأست: كقاؿ ،
الث قات(3)"اعيؼ" ضي حب اف ابف كذكره "مف(4)، آخر: مكاع ضي كقاؿ الش اـأىؿثقات،
.(5)كمتقنييـ"

.(6)ييـ"قاؿابفحجر:"صدكؽ
بو،لوأكىاـ.تبأسخالصة القول في الراوي:

.(7)البصرملبابةأبكالقرشي،فاِد بن وفيو عثمان
ًديثو"ًضي:البخارم،كقىاؿ(8)بشئ""ليس:معيفابفقاؿ يـ(9)نظر"حى "ليس:(10)،كقاؿديحى

" كقاؿابفًحب اف:(11)بشيءو أن والقمبإلىيسبؽحتىالمعاالتبا شياءالثقاتعف"يأتي،
"منكر(12)بو"اتحتجاجيجكزتتعم دايعمميا ابفعدم: كقاؿ قميؿ، الحديث،الحديث...

نىاًكيًر،الث قىاتعىف"ركل،كقاؿأبكنيعيـ:(13)بالمح كظ"ليسيركيوما ،كقاؿ(14)شىٍيء"تىًباٍلمى
اعبدأبكالحاكـ كقاؿ(15)المعاالت"الث قاتمفجماعةعف"ركل: عمرك، سعيد أبك

ع اءجممةضيالعقيمي،كذكره(16)المكاكعات"الث قاتمفجماعةعف"ركل:لن ق اشا .(17)الا 
                                                           

.(1897/رقـ6/342)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ(1
مصدرالسابؽ.(ال(2
.(1083/رقـ6/216(عمؿالدارقطني،)(3
.(9961/رقـ7/259(الثقات:ابفحباف،)(4
.(1451/رقـ290(مشاىيرعمماءا مصار:ابفحباف،)ص:(5
(.8825/رقـ4/195داؿ:الذىبي،)(ميزافاتعت(6
.(4509/رقـ386(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(7
.(5552/رقـ3/51):الذىبي،(ميزافاتعتداؿ(8
.(3853/رقـ19/474(تيذيبالكماؿ:المزم،)(9

يـبفاليتيـ،ثقةحاضظمتقف،مات(10 سنةخمسكأربعيف(عبدالرحمفبفإبراىيـبفعمرك،أبكسعيد،لقبوديحى
(.3793/رقـ335كلوخمسكسبعكفكمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

.(3853/رقـ19/474(تيذيبالكماؿ:المزم،)(11
.(669/رقـ2/101(المجركحيف:ابفحباف،)(12
.(1320/رقـ6/270(الكامؿ:ابفعدم،)(13
.(156/رقـ115(الاع اء:أبينعيـ،)ص:(14
.(3648/رقـ9/180إكماؿتيذيبالكماؿ:مغمطام،)((15
المصدرن سو.((16
.(1215/رقـ3/212(الاع اءالكبير:العقيمي،)(17
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كقاؿ حديثنا، الذ ىبي لو ركل (1)عثماف"كاآلضةمكاكع،"ىذا: كقاؿ ا-، بعد-أيان
كىكإتنظرضيورجؿالبخارمعنديككفأفكقؿ عثماف،ا حاديثىذهبكاع"المت يـ:ترجمتو

.(3)،كقاؿابفحجر:"اعيؼ"(2)يـ"مت 
ليسبشيءمت يـ،يركمالمعاالتعفالث قات.خالص القول في الر اوي: 
كبقيةرجالوثقات.

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث واٍه من وجوه األربعةَ ومضطربَ ولك بيان أسباب ذلك:

ضيوعدةعمؿ:الوجو األول:  -أوال
بي نتضيدراسةاإلسناد.كماالحاؿكىكمجيكؿشقي؛الد مافعمربفحي ضيو-1
اختالطسعيدبفأبيىالؿكااطرابو؛ضراكهبكجكهمختم ةكماىكمبي فضيالت خري .-2
اعنيا،-3 راي الد رداء ـ  كأ الد مشقي بيفعمر ما ضيو اتنقطاع دراسةكما بي نتضي

اإلسناد.
 الوجو الثاني:

 عمرالد مشقيكأـالد رداءراياعنيا. مابيف رجؿمبيـ؛ضيو-1
 ضيوماضيالكجوا كؿمفالعمةرقـكاحدكاثنيف.  -2

 الوجو الثالث:
ضيوالر جؿالمبيـ،كسعيدبفأبيىالؿ،كيزيدعمىذلؾ يشترؾمعالكجوالس ابؽأف 

الد رداءمنو. ـ  إسقاطعمرالد مشقيكأ
 الرابع:الوجو 

ضيومفالعمؿمايمي:
ضيوميدمبفعبدالر حمف،كىكمجيكؿالحاؿ.-1
ضيوعاصـبفرجاء،كىكتبأسبو،لوأكىاـ.-2
ضيوعثمافبفضائد:ليسبشيءمتيـ،يركمالمعاالتعفالثقات.-3

                                                           
.(5552/رقـ3/51):الذىبي،(ميزافاتعتداؿ(1
المصدرالسابؽ.((2
.(4509/رقـ386(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3
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ع اءالمناكيرثقةضيمايركيوعفالث قات،يركمعفالالرحمف،كىكعبدبفضيوسميماف-3 ا 
ضاليعتدبحديثوعنيـ،كقدركاهعفعثمافبفضائد،كىكمفشديدالا عؼ،كمابي نتآن نا.

ضيالث الثة ذيًكر ضقد ضالحديثمتنوماطرب؛ الكجكه ضيىذه ذكرتمفعمؿ إلىما إااضة
الن جـمفالس جداتاإلحدلعشر،كأم االكجوالرابعضم ـيجعميامنو،كماىكمبي فا كلىبأف 

ضيالت خري .
ًديثي:رمذمالت كقاؿ،(1)قاؿأبكداكدبعدإيرادهلمحديثمعم قا:"إسنادهكاه" الد ٍردىاءًأىًبي"حى

ًديثه ،حى ًديثًًمفًٍإت نىٍعًرضيويتىغىًريبه ،أىًبيٍبفًسىًعيدًحى "عيمىرىعىفًٍىالىؿو الد مىٍشًقي 
كقدمت:ق،(2)

كلمفغيرطريؽسعيدبفأبيىالؿ،عفعمرالد مشقي،عندابفماجو،كالبييقي،كىككاهو ري
ضاليي رحبو؛لماذكرتومفعمؿضيو.

كمفبابأكلىتاعيؼ،(3)بعدإيرادهلوابفعبداليادمالكجوالث انيكاع ؼإسناد
اتعالىأعمىكأعمـ.ك.(4)كاع ؼطرقواإلماـا لبانيالكجوا كؿ،

 مْتروك. في إسناده من ىو ألن   ؛المطمب السادس: تضعيُف الحديث
إذاكيجدضيإسنادهمفىكمتركؾ،كييعتبرىذاالن كع الحديثييرد  أنكاعأشر معمكـأف 

ؿورىحديثيييٍترىؾي"تى:ع،قاؿالعجميمنوكىكالمكاكعيؼضميسبعدهإتماىكأشرهالا  ت ىجي حى
مىىالجميعييىٍجتىًمعى ،ضيالفه:ييقىاؿيقدٍحديًثًو،تىرؾًعى ًعٍيؼه كؾهضيالىفه:ييقىاؿىأفٍضأم ااى ٍتري أفٍإت ضالى،مى
مىىالجميعيييٍجًمعى ًدٍيًثًو"تىٍرؾًعى ضيمنيجو،كمف(5)حى ،كعمىىذاالمنكاؿساراإلماـابفعبدالبر 

أمثمةذلؾ:

رحمواتعالى:يث األول:الحد سىٍعًدٍبًفطىًريؼوقاؿاإلماـابفعبدالبر  ًديثي ٍفًعٍكًرمىةى،حى ،عى
ًفاٍبًفعىب اسو صم ىاعميوكسم ـ،عى الن ًبي  َأَقم ُيْم َرْحَمًة  َُكْم ِشرَاُرُكمْ ُمَعمُِّمو ِصْبَيانَ » :قىاؿى،أىف 

.(6)«َعَمى اْلِمْسِكينِ  َوَأْغَمُظُيمْ  َِباْلَيِتيمِ 

                                                           
(.1401/ح2/58(انظر:سنفأبيداكد،)(1
.(1/708/569(سنفالترمذم،)(2
.(2/337)،(انظر:تنقيحالتحقيؽ(3
(.249/ح2/73(انظر:ا لباني،اعيؼأبيداكد:ا لباني،)(4
.(246:ص):ابفالصالح،الحديثعمـكأنكاعمعرضة((5

(.21/113ابفعبدالبر،التمييد)(6) 
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:نقد الحديث
رحمواتعالى ًديثًقاؿاإلماـابفعبدالبر  اٍلحى كؾي ٍتري مى طىًريؼو سىٍعديٍبفي :"كى

("1).
 تخريج الحديث:
 قاؿ:أخرجو د ثىًني يعقكبال ىسىكم، اؽىٍبفيعيبىٍيديحى قىاؿى،ًإٍسحى :قىاؿى،عيمىرىٍبفيسىٍيؼيثنا:

ٍسكىاؼًسىٍعدوًعٍندىكيٍنتي اءىهي،اإٍلً بىًني:قىاؿىيىٍبًكياٍبنيويضىجى رى ا:قىاؿى،اٍلميعىم ـياى ،كىالم وًأىمى ـٍ يٍخًزيىن يي د ثىًني ى حى
.(2):ضذكرالحديثصم ىاعميوكسم ـالن ًبي قىاؿى:عىب اسواٍبفًعىفً،ًعٍكًرمىةي
؛(8)،كابفالجكزم(7)،كالحاكـ(6)،كابفشاىيف(5)كابفعدم،(4)قيميالعي،ك(3)يابفا عرابأخرجو
.مفطريؽسيؼبفعمرستتيـ

بفسيؼك،؛كالىما)سيؼبفعمر(10)مفطريؽسيؼبفىاركف(9)عيـأبكنيأخرجو
 ،بومرضكعا.ىاركف(عفسعداإلسكاضي

 اإلسناد:دراسة 
،قاؿأبكحاتـاعبيدبفحةطمبفمكسىبفادحم بفإسحاق بن اهلل عبيدفيو 

.(11)"بقكمليس":الر ازم
 

                                                           

(.21/114)المصدرن سو(1) 
.(3/58)المعرضةكالتاريخ:ال سكم،(2) 
بمثمو.(.1095/ح2/559)،معجـابفا عرابي(3) 
بمثمو..(1091 /ح3/115الاع اءالكبير:العقيمي،)(4) 
بمعناه.(.796/رقـ4/387الكامؿ:ابفعدم،)(5) 
.بمثموضي(729/ح2/383)،(728ح/2/382)،الجكرقاني:كالمشاىيركالصحاحكالمناكيرا باطيؿ(6) 

ا كؿ،كبنحكهضيالثاني.
بمثمو..(56:ص):الحاكـ،اإلكميؿكتابإلىالمدخؿ(7) 
.بنحكه.(1/222)،الجكزمتبفالمكاكعات(8) 
بمثؿحديثابفا عرابي..(2/276نعيـ،)يأب:تاريخأصبياف(9) 

أبكالكرقاءالككضي،اعيؼ(10)  ابفسيؼبفىاركفالبيرجيمي، أضحشابفحبافالقكؿضيو.تقريبالتيذيب:
(.2727/رقـ262حجر،:ابفحجر،)ص:

.(1464رقـ/5/308)،حاتـأبيابف:كالتعديؿالجرح(11) 
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ي،كيقاؿغيرذلؾالككضي،اعيؼضيب ،كيقاؿلوالا ميميسيف بن عمر الت  وفيو 
ضيالت  ،كقصدبو(1)افالقكؿضيو،ماتسنةسبعيفكمائةب اريخ،أضحشابفحًالحديث،عمدة

.(2)ندقة،يىٍرًكمالمكاكعاتعىفاٍ ىٍثبىات"يـبالز ت :"أيقكؿابفًحب افضيو
كتابعوسيؼبفىاركف،كلكن واعيؼ،كماىكمبي فضيالت خري .

.(5)،أبكالعالءالككضي(4)الحنظمي(3)اإلسكاضيريفسعد بن طَ  وفيو
 ًبشىٍيء"(7)ابفشاىيفك،(6)ابفمعيفقىاؿى يسل" ،كقاؿابفمعيفضيمكاعآخر::"لىٍيسى

اجيالس كقاؿ،(8)"عنويركمأف حديحؿ  عنده،بشيءليس،عنويركمأف حديحؿ ت":
.(9)"ذكرىايطكؿمناكير

سىٍيؼهكذكرال ىسىكمحديثالد راسةكأتبعوبقكلو:" سىٍعدهكى كركايتيماحديثيما،اإلسكاؼكى
ًديثعىب كقاؿابفحً،(10)"بشيءليس ياعاٍلحى ابف،ك(12)كقاؿالٌدارقطني،(11)"مىىاٍل ىٍكراف:"كىافى

"(13)القيسراني "كىذ ابه "ياع": آخر: ضيمكاع كقاؿ أمالحديث،-(14)، "-كقاؿ ليسأياان:
.(15)"الحديثضيبشيء

                                                           

 .(2724/رقـ262تقريبالتيذيب:ابفحجر،:ابفحجر،)ص:(1) 
(.443/رقـ1/345)،ابفحباف:المجركحيف(2) 
 (3 اإلسكاضي( ا نساب.العراؽسكادمفكىيالنيركافصكبعمىببغدادناحيةكىيإسكاؼالىنسبة:

.(1/234)،لمسمعاني
.(4/284)،لمسمعانيا نساب.غط افمفجماعةكىـحنظمة،بنىإلىالنسبةىذه:الحنظمي(4) 
.(2241/رقـ231تقريبالتيذيب:ابفحجر،:ابفحجر،)ص:(5) 
.(2227/رقـ3/453)،يةالدكرم_ركاابفمعيفتاريخ(6) 
.(241/رقـ98ابفشاىيف،)ص::تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(7) 
.(2/120)،لعقيميا:الكبيرالاع اء(8) 
.(5/236):ابفالمغمطام،الكماؿتيذيبإكماؿ(9) 

.(3/58)المعرضةكالتاريخ:ال سكم،(10) 
.(467/رقـ1/357ابفحباف،):المجركحيف(11) 
.(1/264):الدارقطني،العمؿ(12) 
(.731/ح293ابفالقيسراني،)ص::تذكرةالح اظ(13) 
.(751/رقـ300:ص)المصدرن سو(14) 
.(1/330)ابفالقيسراني،:الح اظذخيرة(15) 
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"ك ك(1)"الحديثبكاعيـمت قاؿابفالجكزم: ضيالا ، كقاؿ(2)كالمترككيفع اءذكره ،
اني:"مذمكـ" كزىجى .(3)الجي

ك الر ازمقاؿ حاتـ أبك الحديث": الحدي،منكر الحديث،اعيؼ كقاؿ،(4)"ثمتركؾ
ًديث"الن  كؾالحى سائي:"مىٍتري

.(6")اكقاؿابفعدم:"اعيؼجد ،(5)
بفعبد وكاع  ىشاـ الكليد بفحنبؿ(7)الممؾالط يالسيأبك كأحمد س(8)، كال ال  ،(9)،

س:"ضيالحديث،كزادال،(11)كالعجمي،(10)أبكدكادك :قاؿالبخارم ك،(12)"عشي الت ضييغرؽكىىك ال 
ًباٍلقىًكٌمًعٍندىـ" .(15)كقاؿالت رمذم:"يياع ؼ" ،(14)ف"لي ي:"ككضالر ازمرعةأبكزيكقاؿ،(13)"لىٍيسى
،(17)"اع وعمىمجمعكقاؿضيمكاعآخر:"،(16) كه"اع ىبي:"شيعيكاهوكقاؿالذ 

.(18)"اككافراضاي ،افبالكاعب كرماهابفحً،حجر:"متركؾكقاؿابف
مدارخالصة القول في الر اوي:  كعميو الت شي ع، ضي يغرؽ كيصؼبالكذب، الحديث، متركؾ

 الحديث،كتيكجدلومتابع.كاأعمـ.

                                                           

.(1/223)،الجكزمتبفالمكاكعات(1) 
(.1356/رقـ1/312)،الاع اءكالمتركككفتبفالجكزم(2) 
.(51/رقـ78:ص):الجكزجاني،الرجاؿأحكاؿ(3) 
(.379رقـ/4/87)حاتـ،أبيابف:كالتعديؿالجرح(4) 
.(281/رقـ53النسائي،)ص::الاع اءكالمتركككف(5) 
(.796/رقـ4/387الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
.(2/120)،لعقيميا:الكبيرالاع اء(7) 
(796رقـ/4/383)الكامؿ:ابفعدم،(8) 
(379 /رقـ4/87ابفأبيحاتـ،):الجرحكالتعديؿ(9) 

(.55/رقـ119)ص:،سؤاتتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستانيضيالجرحكالتعديؿ(10) 
(566/رقـ1/391العجمي،):الثقات(11) 
(796/رقـ4/383)الكامؿ:ابفعدم،(12) 
(،كالاع اء1956/رقـ4/59البخارم،):(،التاريخالكبير1810/رقـ2/64البخارم،):التاريخا كسط(13) 

(.151/رقـ71الصغير)ص:
(379 /رقـ4/87الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(14) 
.(801/ح3/155)،الترمذمسنف(15) 
(.1831/رقـ1/429الذىبي،):الكاشؼ(16) 
.(2346/رقـ1/255)الذىبي،:الاع اءضيالمغني(17) 
.(2241/رقـ231تقريبالتيذيب:ابفحجر،:ابفحجر،)ص:(18) 
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 الحكم عمى الحديث:
ض طىهمدارالحديثمكاكع؛ بف الحديث،ريؼعمىسعد متركؾ ،ًصؼبالكذبكيكىك

ليسبالقكم، كىك بفإسحاؽ، كىكسيؼبفىاركفسيؼبفعمرككككذلؾعبيد كمتابعو ،
،كأتبعوبقكلو:"اعي اف، سىٍيؼهكيكاضؽىذاالحكـقكؿالعمماء،ضذكرهال ىسىكم  سىٍعدهكى ،اإلسكاؼكى
ىذاضيات ؽقدك،مكاكعمنكرىذا" ،كقاؿابفالقيسراني:(1)"بشيءليسكركايتيماحديثيما
إسحاؽبفعبيدعفضرككهع اء،الا مفثالثةالحديث  :بيالا رعمبفكسيؼ،اعيؼ:
البالءكلعؿالككضة،أىؿمفكثالثتيـالجماعة،أاعؼكىكاعيؼ،:اإلسكاؼكسعد،اعيؼ

مكاكعحديثىذاكقاؿابفالجكزم:"،(3)ضيا باطيؿكالمناكيرالجكرقانيذكرهك،(2)"جيتومف
،الحديثبكاعيـمت ىماضكالكسعدسيؼذلؾضيىـكأشد مجركحكف،جماعةكضيو،شؾ بال
".تيمةأقكلالحديثىذاضيىكسعد

الس  كا كقاؿ سيؼ كى سعد "مىٍكايكع، تيٍيمىةن"،اعافيكطي: أقكل ىىذىا كىسعد
كأقر ه(4) ،

كم اليىرى
(7)رمذمكالت ،(6)البخارم ركاهمالكاعوكيشيد:ؿ،ككذلؾالعىٍجميكنيبعدذكرقكلو،ضقا(5)

ٍيريكيـٍ»:ورضعىعمي عف م مىويالقيٍرآفىتىعىم ـىمىفٍخى ًمفٍضيمكاعآخر:"يكطيالس كقاؿ،(8)«كىعى أىٍمًثمىةًكى
ا مىىدىؿ مى ٍاًعوًعى الحديث(9)"الر اًكمًضيقىًرينىةهكى كذكر الميناكم،، ككذلؾ

كق(10) ًعراؽ، ابف اؿ
" كنت":قاؿاسي ن ف ؛تيمةأقكلىناكسعدطريؼ،بفكسعدعمركبفسيؼكضيوالكناني:

كا:ضقاؿـالمعم اربني:قاؿمالؾ؟ضقاؿ،يبكيلوابفجاءإذ،ريؼطىبفسعدعنداجالسن

                                                           

.(3/58)المعرضةكالتاريخ:ال سكم،(1) 
.(4/2153):ابفالقيسراني،الح اظذخيرة(2) 
(.728/ح2/382الجكرقاني،):ا باطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير(3) 
.(1/181)ي،:السيكطالمكاكعةا حاديثضيالمصنكعةالآللىء(4) 
اليركم،المكاكعالحديثمعرضةضيالمصنكع(5)  .(113/161:ص):مال 
.(5027/ح6/192)،البخارمصحيح(6) 
.(2907/ح5/173)،الترمذمسنف(7) 
.(1542/رقـ2/8):العجمكني،الخ اءكشؼ(8) 
.(2/390):السيكطي،المكاكعةا حاديثضيالمصنكعةالآللىء(9) 

.(2/42):المناكم،ال كرنخبةشرحشرحكالدرراليكاقيت(10) 
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،يـخزين  ي كا.(2)"مىٍكايكعبمسي:"،كقاؿالط را(1)"ضذكرهاس،عب ابفعف،عكرمةثنيحد اليـك
أعمىكأعمـ.

رحمواتعالى:ثاني:الحديث ال ًزم مكريقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍيمىةىٍبًفجى زى رىجيؿهعف،عىٍفخي
ابىةً حى الص  الم ًوصم ىاعميوكسم ـ:أىن ويقىاؿى،ًمفى رىسيكؿى ًدينىةىضىأىتىٍيتي اٍلمى :ضىقيٍمتي،قىًدٍمتي أىٍسأىليؾى ًجٍئتي
أىٍح ىاشً الا ب َ«َسْل َعم ا ِشِْتَ »:قىاؿى؟اٍ ىٍرضً(3)عىٍف عىًف اَل آُكُمُو َواَل »:ضىقىاؿى؟(4)ضىسىأىٍلتيوي

ـٍ:ضىقيٍمتيَ«ُأَحرُِّموُ  ر  تيحى ـٍ مىالى نِّي رََأْيُت ُخُمًقا رَ »:قىاؿى،ًإن يآًكؿه :قىاؿىَ«(5)اَبِنيِإن َيا َفَقَدْت ُأم ٌة َواِ 
اٍ ىٍرنىبً عىًف سىأىٍلتيوي ـٍَ«اَل آُكُمُو َواَل ُأَحرُِّموُ »:ضىقىاؿى؟كى ر  تيحى ـٍ لى ا مى آًكؿه ًإن ي ِإن َيا »:قىاؿى،قىاؿى

الث ٍعمىبً:قىاؿىَ«(6)ُتْدِمي عىًف سىأىٍلتي ا«؟!َوَمْن َيْأُكُل الث ْعَمبَ »:ضىقىاؿى؟كى عىًف سىأىٍلتي ضىقىاؿىكى بيًع :لا 
ُبعَ » سىأىٍلتيويعىًفالذ ٍئبً:قىاؿى«؟!َوَمْن َيْأُكُل الض  َِْب َأَحدٌ  لَ أو يأكُ » :ضقاؿ،كى .(7)«؟الذِّ

نقد الحديث:
رحمواتعالى: اءىقاؿاإلماـابفعبدالبر  قىٍدجى ًديثه ًبًمٍثًموً،"ىىذىاحى ييٍحتى   أىن ويتى ؛ًإت 

ٍعؼً مىٍيًوً ىن وي،ًإٍسنىاًدهًًلاى عى ييعىر جي اًرؽً؛كىتى ٍبًفأىًبياٍلميخى ٍبًداٍلكىًريـً مىىعى عى ٍيريهي،يىديكري يىٍرًكيًوغى لىٍيسى ،كى
ًديًث" اٍلحى كؾي ٍتري مى ًعيؼه اى كىىيكى
(8). 

 
 

                                                           

.(1/253):ابفعراؽالكناني،المرضكعةالشريعةتنزيو(1) 
.(274/ح103:ص)الطرابمسي،المحاسفأبك:المرصكعالمؤلؤ(2) 
.كيقصدبذلؾ(6/287)العربسافل.لًايقوًبوًسيم يىا ىٍرض،ًمفىالس ٍمؾًالقريبيالذ ًليؿاٍلبىٍيتيا ح اش:(3) 

عفالحيكاناتالتيمسكنياا رض.كاأعمـ.
:خالكيوابفقاؿ،كييكنيأباًحٍسؿ...ابةا نثىكيقاؿقميال،منوأكبركلكنوالجرذكفتشبودكيبةالاب:(4) 

نوسنةسبعمائةيعيشإنو بؿ:كيقاؿسفلوسقطيكتقطرة،يكماأربعيفكؿضيكيبكؿالماءيشربتكا 
(9/663)حجرتبفالبارمضتح.كاحدةقطعةأسنانو

ًقيؿى.شك كىنىبمٍعنىكأىرىابىًنيالش ىءيرىابىًنيرابني:(5)  اٍستىٍيقىٍنتوضىًإذىاًضيًو،الٌريبىةىكىأىٍكىىمىًنيشك كىنىأىمٍكىذىاًضيأىرىابىًنيكى
.(2/286):ابفا ثير،كا ثرالحديثغريبضييايةالن.أىًلؼوًبغىٍيرًرىابىًنيقمتى

ذىًلؾىالد ـ،تىٍرًميأن ياأىمٍتيدمى:(6)  اتىًحيضياٍ ىٍرنىبىأىف كى :ابفكا ثرالحديثغريبضيالنياية.اٍلمىٍرأىةيتىًحيضيكىمى
.(2/135)ا ثير

(.1/161ابفعبدالبر،):التمييد(7) 
المصدرن سو.(8) 
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 تخريج الحديث:
د ثىنىا،قاؿ:ابفأبيعاصـأخرجواإلماـ ،ٍبفييىٍحيىىناشىٍيبىةى،ًبيأىٍبفيبىٍكرًأىبيكحى كىاًاحو

م دًعىفٍ اؽى،ٍبفًميحى ٍبدًعىفًٍإٍسحى اًرًؽ،أىًبيٍبفًاٍلكىًريـًعى ،ٍبفًًحب افًعىفٍاٍلميخى ًزمى ٍيمىةىأىًخيوًعىفٍجي زى خي
ٍنويالم ويرىًايىجيزىم ٍبفً .(1):ضذكرالحديثبمثموعى

أبيشيبةااإلماـأخرجو (2)بف ماج، كالبز از(3)وكابف ،(6)برانيكالط ،(5)كالط برم،(4)،
ٍبدًعىفٍ،دبفإسحاؽمفطريؽمحم خمستيـ اًرًؽ،أىًبيٍبفًاٍلكىًريـًعى ،ٍبفًًحب افًعىفٍاٍلميخى ًزمى عىفٍجي

ٍيمىةىأىًخيوً زى ٍنويالم ويرىًايىجيزىم ٍبفًخي ،مرضكعنا.عى
مفطريؽرمذمكأخرجوالت مفطريؽمحمدبفإسحاؽ،(8)كأبكنيعيـ،(7)كأخرجوالبز از

مفطريؽ،(9)أبيمعاكيةمحم دبفخاـز اٍلبىٍكرىاكمبحريأب كالط براني 
(10).

 

 

                                                           

(.1411/ح3/93ابفأبيعاصـ،):اآلحادكالمثاني(1) 
مىٍف24294/ح5/118مصنؼابفأبيشيبة،)(2)  :"كى بيًع؟قىاؿى ًضيالا  اتىقيكؿي الم ًو،مى يىارىسيكؿى (.بم ظ:"قيٍمتي

بيعى؟". الا  يىٍأكيؿي
اقتصرعمىذكرالابع،كأماضيا كؿ(.3235/ح2/1077)،(3244/ح2/1080ابفماجو،)سنف(3) 

اقتصرعمىذكرالا بكا رنب.ضيالثاني
بمثمو.(1028/ح2/750بكرالشاضعي،)يال كائد ب(4) 
.ضيا كؿاقتصرعمىالاب،كضي(1186/ح2/847)،(1/168):الطبرم،عمرمسنداآلثارتيذيب(5) 

الثانيذكرا رنب.
ضيا كؿاقتصرعمىذكرا رنب(4/102/3797)،(3796/ح4/102ي،)الطبران:المعجـالكبير(6) 

.كالابع،كضيالثانيبمثمو
بمثمو.(.1026/ح2/748)بكرالشاضعي،يأب:ال كائد(7) 
بنحكه .(2384/ح2/924)،نعيـأبي:الصحابةمعرضة(8) 
،الاريرمعاكيةأبكخاـزبفمحمد .ئباقتصرعمىذكرالابعكالذ(.1792/ح4/253سنفالترمذم،)(9) 

سنةمات،غيرهحديثضيييـكقد،ا عمشلحديثالناسأح ظثقة،صغيركىكعمي"ضاضاه"لقبوالككضي
.(5841/رقـ475:ص)تقريبالتيذيب:ابفحجر،.سنةكثمانكفاثنتافكلو،كمائةكتسعيفخمس

عبدبفأميةبفعثمافبفالرحمفعبدكالبكراكم: بمثمو..(3796/ح4/102)،لطبرانيا:الكبيرالمعجـ(10) 
تقريبالتيذيب:.كمائةكتسعيفخمسسنةمات،اعيؼ،البكراكمبحرأبك،الثق ي،بكرةأبيبفالرحمف

.(346/3943:ص)ابفحجر،
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ا-كأخرجوالط براني  ٍيؿبفمحم د،مفطريؽ(2)،كأبكنيعيـ(1)أيان أبكأخرجوك،(3)ضياى
كأبك،(4)سميماففبًصمىة مفطريؽ-أياا–عيـني كأبكمعاكية، بفإسحاؽ، )محمد خمستيـ

عفعبدالكريـبفأبي؛ـإسماعيؿبفمسمبحر،كمحمدبفضايؿ،كصمةبفسميماف(عف
ًزمىافبفب عفحً،خارؽالمي ًزمىزيمةبفعفخيجي .مرضكعنا(5)جي

د ثىنىاهيكأخرجوأبكنيعيـ،قاؿ: ٍمًركأىبيكحى ٍمدىٍبفيعى ،حى د ثىنىاافى سىفيحى ،ٍبفياٍلحى ديثناسيٍ يىافى دىاكي
،ٍبفي ًبيدىةىعىفٍبىًقي ةي،ثناريشىٍيدو ،اٍليىاًشًمي قىٍيسوٍبفًعى ًديًني  ،عىفٍاٍلمى ًدينىةًأىٍىؿًًمفٍشىٍيخو د ثىوياٍلمى عىفٍحى
اًلدً ،ٍبفًخى ٍزءو ٍيمىةىأىًخيوًعىفٍجى ٍزءوٍبفًخيزى .(6)بنحكه:قىاؿىجى

اإلسناد:دراسة 
،سار،أبكبكر،نزيؿالعراؽ،إماـالمغازم،صدكؽيدل سىبفيىد بن إسحاقمحم  فيو 
ا–،كذكرهابفحجر(7)عكالقدر،ماتسنةخمسيفكمائةشي كرميبالت  ضيالط بقةالر ابعة-أيان

كص و،منيـشر كعف،كالمجيكليفع اءالا عفدليسبالت مشيكرصدكؽمفالمدل سيف،كقاؿ:"
.(8)"كغيرىما،ارقطنيكالد ،أحمدبذلؾ

ضيالس ندا ك ؿعفعبدالكريـبفأبيالمخارؽقمت: كلـييصر حبالس ماع،كقدركاه
مباشرة،كضيالثانيركاهعفإسماعيؿبفمسمـعفعبدالكريـ،كقدتكبععمىذلؾمفقبؿ

تابعضيا كؿ،كماىكمبي فضيالت خري .أربعةآخريف،كلـيي

                                                           

.بمثمو.(3797/ح4/102)،لطبرانيا:الكبيرالمعجـ(1) 
.بمثمو.(2379ح/2/921)،نعيـأبي:الصحابةمعرضة(2) 
ثقة،عالـمتشي عرب ماأخطأ.(،68سبقتترجمتو.)ص:(3) 
الصحابة(4)  2)نعيـ،يأب:معرضة ح922/ /2380) الاب. عمى ضيو اقتصر العطارسميمافبفصمة.

الجرح."منكرةاشعثعفأحاديثو،قاؿابفمعيف:"كافيكذب"،كقاؿأبكحاتـ:"متركؾالحديث،الكاسطي
.(1966/رقـ4/447)،حاتـأبيابف:كالتعديؿ

 ( 5 ٍزء( جى بف جزمخزيمة أك يصح، لـ صحابي إليو.، 2)الصحابةتمييزضياإلصابة اإلسناد /241/
(.1711/رقـ193)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،.(2259رقـ

.(2385/ح2/924)،نعيـأبي:الصحابةمعرضة(6) 
(.5725/رقـ467:ابفحجر،)ص:تقريبالتيذيب(7) 
.(125/رقـ51:ص):ابفحجر،المدلسيفطبقات(8) 
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وفيو إسماعيل بن مسمم ىك الكريـ، كبيفعبًد إسحاؽى ابًف بيف أبكيالمك الكاسطة
ـ البصرةمفكافإسحاؽ، .(1)الحديثاعيؼ،اضقيينككافمكة،سكفث
قيس،أبيوكاسـمكة،نزيؿأيمىي ةىالميعىم ـ،البصًرم،أبكالُمَخاِرقَ أبي بن الكريم وفيو عبد 
  .(2)طارؽكقيؿ

،(7)،كالبييقي(6)كالخميمي ،(5)كأبكحاتـالرازمَ (4)كابفمعيف ،(3)اع  وأحمدبفحنبؿ
اٍلقىٍيسىرىاًنيكابف

كالبغكم(8) كالييثمي(9)، "ليسىك ،(10)، بفحنبؿضيمكاعآخر: كقاؿأحمد
يستاع و،عيينةابف"كافأياان:-،كقاؿ(11)بشيء،كقداربتعمىحديثوكىكشبومتركؾ"

،(13)بشيء"حديثو"ليس،كقاؿابفمعيفضيمكاعآخر:(12)نعـ"ضقاؿ:لوىكاعيؼ؟ضقيؿ
الكريـعبدإتثقةضيكأنسبفمالؾعنوركلمف"كؿ ،كقاؿ:(14)بشيء"أياان:"ليس-كقاؿ

.(16)ح ظو"،كزادالييثمي:"لسكء(15)أمية"أبكالبصرم
عند"اعيؼ،كقاؿالت رمذم:(17)ا حكاـ"ضيبحجةكليساعؼ"ضيو:الس اجيكقاؿ

ماكؿ عمىبىي ف"كالا عؼ:عدلابف،كقاؿ(18)ضيو"كتكمـالسختيانيأيكباع والحديث،أىؿ
                                                           

(.484/رقـ110)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(1) 
 (.4156/رقـ361)المصدرن سو((2
 (.873/رقـ1/412)،(العمؿ حمدبفحنبؿركايةابنوعبدا(3
 (.1496ـ/رق7/39)،ابفعدم:(الكامؿ(4
 (.311/رقـ6/60)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ(5
 (.1/214)،(اإلرشادلمخميمي(6
 (.493/رقـ1/165)،لبييقيا:(السنفالكبرل(7
 (.782/رقـ1/512)،ابفالقيسراني:(ذخيرةالح اظ(8
 (.311/رقـ1/318)،لبغكما:(معجـالصحابة(9

 (.2638/رقـ2/282)،لييثميا:زكائد(مجمعال(10
 (.1979/رقـ2/114)،ابفالجكزم:(الاع اءكالمتركككف(11
 (.820/رقـ1/401)،(انظر:العمؿ حمدبفحنبؿركايةابنوعبدا(12
 (.252/رقـ83)،(مفكالـأبيزكريايحيىبفمعيفضيالرجاؿ(13
 (.681/رقـ186)،ةالدارميركاي-(تاريخابفمعيف(14
 (.1496/رقـ7/38)،ابفعدم:(الكامؿ(15
 (.2638/رقـ2/282)،لييثميا:(مجمعالزكائد(16
 (.3319/رقـ8/294)،لمغمطاما:(إكماؿتيذيبالكماؿ(17
 (.12/رقـ1/18)،لترمذما(سنف(18
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:"اعيؼ،(1)يىركيو" نيـمأف إتاٍع وضيبالحديثالعمـأىؿيختمؼت،كقاؿابفعبدالبر 
ة،ا حكاـغيرضييقبميومف الٍكىـ،كثير"كاف:ًحب افابفكقاؿ(2)حاؿ"عمىبوييحت  كتخاص 

.(3)بأخباره"اتحتجاجبطؿمنوذلؾكثيرىضمم االخطأ،ضاحشي
رعةالر ازمأبككقاؿ ،كقاؿأبكأحمد(5)منو"أكثؽ"غيرهالحٍربي:إسحاؽأبك،كقاؿ(4)"لىي ف":زي

.عندىـ"بالقكم :"ليس(7)،كابفمنده(6)الحاكـ
"متركؾ"،كقاؿالن سائيضيمكاعآخر:"كافغير:(9)كالد ارقطني،(8)الن سائيكقاؿ

ا:-كقاؿ،(10)ثقة" "ليس(11)بشيء""ليسأيان كقاؿ: كقاؿالد ارقطنيضي(12)اعيؼ"بثقة،، ،
،كقاؿابفاٍلميمىق ف:"كاه"(14)الحديث":"متركؾ،كقاؿابفعبدالبر (13)مكاعآخر:"ييترؾ"

(15)،
ع اء""أحدكقاؿضيمكاعآخر: .(16)الا 

اًنيٌ(17)كقاؿأي كبالس ٍخًتيىاًني ٍكزىجى اًني:"غير:(18)،كالجي ٍكزىجى مالكانا"رحـىثقة"،كزادالجي
الكريـعبد"سمعتابفعيينة: كقاؿبكسائو"،اغتر منكسرة،أظن وخزضةعمىضكقعىناؾغاص

                                                           
 (.1496/رقـ7/41)،ابفعدم:(الكامؿ(1
 (.20/65)،ابفعبدالبر:(التمييد(2
 (.752/رقـ2/144)،ابفحباف:في(المجركح(3
 (.311/رقـ6/60)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ(4
 (.719/رقـ6/378)،ابفحجر:(تيذيبالتيذيب(5
 (.259/رقـ1/340)،أبيأحمدالحاكـ:(ا ساميكالكنى(6
 (.430/رقـ72)،ابفمنده:لبابضيالكنىكا لقاب(ضتحا(7
 (.1979/رقـ2/114)،ابفالجكزم:(الاع اءكالمتركككف(8
 (.10/رقـ1/163)،لدارقطنيا(سنف(9

 (.719/رقـ6/378)،ابفحجر:(تيذيبالتيذيب(10
 (.329/رقـ1/209)،لنسائيا:(السنفالكبرل(11
 (.3319/رقـ8/293)،لمغمطاما:ذيبالكماؿ(إكماؿتي(12
 (.306/رقـ45)،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(13
 (.1/161)،ابفعبدالبر:(التمييد(14
 (.9/15)،ابفالممقف،(التكايح(15
 (.2/187)،ابفالممقف:(البدرالمنير(16
 (.10/10)،لدارقطنيا:(العمؿ(17
 (.144/رقـ161)،لجكزجانيا:جاؿ(أحكاؿالر(18
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عندميستخرجليسضقاؿ:كغاب،يكمانأمي ةأبا عم اسٍمنيإلنساف:ضقاؿأغاب،حت ىما
.(1)لي"عمـتأقكؿكتأسمع،لـأقكؿكتأدرم،تأقكؿضالشئت

القكؿييٍنسىبلشعبةضيأبيأمي ةبفيىعمى؛ضقدقيؿ بيقمت:  حكى":داكدكلكفىذا
تشريؼيعمىضإن وبفأمي ةأبيعف"اكتبكا:شعبةيقكؿسمعأن و(2)شيبافا يبيم يرجؿعف
.(3)يىكذب"

أمي ة.أبيالكريـعبدترجمةضيضأكردهاإلكماؿصاحبعمىالتبسضقدقمت:
ذ اءخالدكقاؿ الحى (4)العاليةأبكيقكؿساضرإذاالكريـعبد"كاف: عميناترد تالميـ :

س،كقاؿ(5)"صاحباٍ ىٍكًسيىة عفيحد ثافتسعيدبفكيحيىميدل،بفالر حمفعبد"كاف:ال ال 
.(6)المعم ـ"الكريـعبد

كاحدكغير،(8)كالخميمي،(7)داكدأبككقاؿ كقاؿمنو"،أاعؼىعفمالؾركل"ما:
.(9)المخارؽ"أبيبفالكريـعبدغيرحديثيورؾيييتأحدعفركلمالكاننعمـالد ارقطني:"كت

"كقدقمت: الذ ىبي: قاؿ بسمتو؛ اغتراره مالؾعنو أمره،تىبىي فلم ااعتذركسببركاية
:(10)ىذا"نحكأكالمسجد،ضيبكاًئوبكثرةغر ني:كقاؿ الس متحسف"كاف،كقاؿابفعبدالبر 
أبيابفالكريـعبدعفمالؾييخر جضيعرضىو...كلـبمدهأىؿمفيكفكلـسمتيو،منومالكانغىر 

ن مامكطئو،ضيحكمانالمخارؽ "ترغيبناعنوضيوذكركا  .(11)كضاالن

                                                           
 (.1496/رقـ7/39)،ابفعدم:(الكامؿ(1
نسبةإلىا بٌمةبمدةقديمةعمىأربعةضراسخمفالبصرةكىيأقدـمفالبصرة.ا نسابلمسمعاني)ا يبيم ي:((2

 (.41/رقـ1/98
 (.604/رقـ367)،(سؤاتتأبيعبيداآلجرم بيداكد(3
يىاًحٌي،البىٍصًرٌم،ثقةكثيراإلرساؿ،ماتسنةتسعيف،كقيؿبعدذلؾ.تقريب(4 ضىٍيعيبفًمٍيرىافأىبيكالعىاًليىةالر  (ري

 (.1953/رقـ210التيذيب:ابفحجر،)
 (.3506/رقـ18/263)،لمزما:(تيذيبالكماؿ(5
 (المصدرالسابؽ.(6
 (.719/رقـ6/378)،ابفحجر:(تيذيبالتيذيب(7
 (.1/214)،لخميميا:(اإلرشاد(8
 (.523/رقـ287)،(سؤاتتالحاكـلمدارقطني(9

 (.5172/رقـ2/647)،لذىبيا:(ميزافاتعتداؿ(10
 (.20/65)،ابفعبدالبر:(التمييد(11
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ع اء.(2)،كابفالجكزم(1)كذكرهالعقيمي ضيالا 
.(3)يىكذب"تشريؼرجؿضإن وعنو"اكتبكا:شعبةأبكًبٍسطىاـكقاؿ
أياان:-،كقاؿ(5)،كقاؿضيمكاعآخر:"لي ف"(4)بعايـ"تىرىكىو"اعيؼ،:بيالذ ىكقاؿ
ككافبقكم"ليس "كاف(6)مرجئنا"ضقييناالحديث... كقاؿ: يقكؿأن وإتالعمماءال قياءأحد،

كقاؿ:"اعيؼ(7)اعؼ"حديثوكضيباإلرجاء، الحديث، ككاف، اإلرجاءيرلمؤد ب... مع،
"حجرابفقاؿو ،(8)كع"كخشتعب دو "متركؾ(9)"اعيؼ: آخر: مكاع ضي كقاؿ أئم ةعند،

.(10)الحديث"
 كاتعالىأعمـ. الحديث.متركؾخالصة القول الر اوي: 

.(13)صدكؽ،ماتسنةكاحدكمائة،(12)مميالس (11)ان بن َجْزءب  حِ وفيو 
كبقيةركاتوثقات.

 الحكم عمى الحديث:
الحديثاعيؼجد  كىكمتركؾ،عمىعبدالكريـبفأبيالمخارؽإسنادهمدارا؛ ف 

 ضيكاعيؼالحديث، مسمـ بف إسماعيؿ ا–كتمميذه بكاسطة-أيان إسحاؽمر ة ابف ركاه كقد
كقداع ؼالحديثإسماعيؿكمر ةبدكنوعفعبدالكريـ،كىذهأسبابكاضيةلتاعيؼالحديث،

                                                           
 (.1027/رقـ3/62)،لعقيميا:(الاع اءالكبير(1
 (.1979/رقـ2/114)،ابفالجكزم:متركككف(الاع اءكال(2
 (.3319/رقـ8/294)،لمغمطاما:(إكماؿتيذيبالكماؿ(3
 (.3784/رقـ2/402)،لذىبيا:(المغنيضيالاع اء(4
 (.491/رقـ1/94)،لذىبيا:(المقتنىضيسردالكنى(5
 (.1/106)،لذىبيا:(تذكرةالح اظ(6
 (.211/رقـ3/455)،لذىبيا:اإلسالـ(تاريخ(7
 .(850/رقـ6/244)،لذىبيا:(سيرأعالـالنبالء(8
 (.4156/رقـ361)(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(9

(.1/421)،ابفحجر:(ضتحالبارم(10
ٍزءب حً((11 اء،ًبكىٍسركىىيكى:افبفجى بطو،ًضييٍختىمؼكىأىبكهياٍلحى كسراٍلًجيـًب ىٍتحزمجىضىييقىاؿاى ييقىاؿالز ام،كى ـكى ًباى

ضتحاٍلًجيـ (.3/575)القطاف،ابف:كاإليياـالكىـبياف .الز امكى
بفخص ةابفعكرمةبفمنصكربفسميـليايقاؿمشيكرةالعربمفقبيمةىينسبةإلىسيميـ،الس ممي:((12

.(7/181)،لمسمعانيا نساب.حمصنزلتمنيـكثيرةةكجماعالبالد،ضيت رقت،ماربفعيالفقيس
(.1072/رقـ149)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(13) 
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ًإٍسنىاديهيًبالقىًكم حيث،رمذمالت اإلماـجمعمفالعمماءمنيـ؛ لىٍيسى ًديثه ،قاؿ:"ىىذىاحى نىٍعًرضيويًإت  تى
ًضي ًديًث الحى أىٍىًؿ بىٍعضي تىكىم ـى قىٍد كى ي ةى، أيمى أىًبي الكىًريـً ٍبًد عى عىٍف ، ميٍسًمـو ٍبًف اًعيؿى ًإٍسمى ًديًث حى ًمٍف

أىًبيأي الكىًريـً ٍبًد ،كىعى اًعيؿى ي ةىًإٍسمى اًرًؽ"،مى قىٍيًسٍبًفأىًبيالميخى ٍبفي الكىًريـً ٍبدي عى كىىيكى
هابفحـز،كرد (1)

شىٍيءى"ضقاؿ: ضىالى اٍلمىٍذكيكري بىري ًعيؼه؛كىأىم ااٍلخى اى ميٍسًمـو ٍبفى اًعيؿى إٍسمى اًرًؽسىاًقطه،،ً ىف  أىًبياٍلميخى كىاٍبفى
مىٍجييكؿه ٍزءو جي ٍبفى (2)"كىًحب افى افابفالقط كقاؿ، قد"ال اسي: ترؾاٍلكىًريـ،ًبعىٍبدالت ٍرًمًذمٌ واع كى كى

اؿمىٍجييكؿضىييكىزم،جىبفافب حًأىمربىيىاف عىٍبد،(3)"اٍلحى  ىف  تيىًصح  "كىىىذىا كقاؿابفالجكزم:
أي  قدرماه كقاؿالجي"ختيانيبالكذبكبالس الكريـ "ىىذىاقىكرى، بىاًطؿهاني: ًديثه ،،حى ًحيحو ًبصى لىٍيسى كى

عبدالكريـ" ًإت  ٍزءو ٍبًفجي يىٍرًكًهعىٍفًحب افى ـٍ لى كى
ٍزءبفلخزيمةلىٍيسىيرم:"كصىالبي،كقاؿ(4) اٍبفًعٍندجي

ًديثىىذىاسكلماجة ٍسنىاد،الحى ًديثوكىا  ًعيؼحى ك(5)"اى ؛" :ابفحجرقاؿ، ًعيؼه مىًتت  ىاًقًيـٍضىاى ىعى
ٍعؼً ٍبدًاى ٍنويكىالر اًكمأيمىي ة،أىًبياٍلكىًريـًعى .كاتعالىأعمىكأعمـ.(6)"ميٍسًمـٍبفيإٍسمىاًعيؿيعى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.(4/253(سنفالترمذم،)(1
،):(المحمىباآلثار(2 (.6/72ابفحـز
(.3/575ابفالقطاف،):(بيافالكىـكاإليياـ(3
.(606/ح2/265رقاني،)الجك:(ا باطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير(4
(.3111/ح3/239البكصيرم،):(مصباحالزجاجة(5
.(1998/رقـ4/376):ابفحجر،(التمخيصالحبير(6
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منسوب إلى الكذِب أو  في إسناده من ىو ألن  ؛ المطمب السابع: تضعيُف الحديث
 ُمت َيٌم بو.

نسكبإلىالكذب،أكيككفالحديثمترككناإذاكافضيإسنادهمفىكم بو،قاؿميت يىـه
"ما ابفعبد(1)المتركؾ"ىكبالكذب،الر اكمتييمةبسببًيككفابفحجر: ،كمفمني اإلماـ

أن وكافياع ؼالحديثبسببنسبةراكيوإلىالكذب،أكات ياموبو،كمفأمثمةذلؾ: البر 

ل: رحمواالحديث األو  د ثىنىاهيقاؿابفعبدالبر  ٍبديتعالى:حى م دًٍبفيالم وًعى ،ٍبفًميحى :ييكسيؼى قىاؿى
د ثىنىا سىفيحى ،ٍبفياٍلحى :ًإٍسمىاًعيؿى د ثىنىاقىاؿى م دًٍبفيبىٍكريحى ءًٍبفًميحى :اٍلقىاًاي،اٍلقيشىٍيًرم اٍلعىالى د ثىنىاقىاؿى حى
،ميٍسًمـوأىبيك :اٍلكىش ي  د ثىنىقىاؿى ـياحى ٍبدًٍبفيًإٍبرىاًىي ز اؽًٍبفًالم وًعى ٍبًدالر  ز اؽً:قىاؿى،أىًخيعى الر  ٍبدي د ثىنىاعى ،حى

الم وً،عىٍفسيٍ يىافى ٍفنىاًضعو،(2)عىٍفعيبىٍيدي الم ًو:قىاؿىراياعنيما،عىًفاٍبًفعيمىرى،عى رىسيكؿي قىاؿى
يَ » :صم ىاعميوكسم ـ .(5)«(4)َوَلْيَسْت َعَمى َأْىِل اْلَمَدرِ  (3)اَفُة َعَمى َأْىِل اْلَوَبرِ الضِّ

:نقد الحديث
" تعالى: ا رحمو عمر أبك يىًصح قاؿ تى ًديثه حى ز اًؽ،ىىذىا الر  ٍبًد عى أىًخي ٍبفي ـي ٍبرىاًىي كىاً 

ًإلىىاٍلكىًذبً ٍنسيكبه ًديًثمى اٍلحى كؾي ٍتري ٍاًعوًكىىىذىاًمم اانٍ،مى ًإلىىكى نيًسبى دىًبًوكى .(6)" ىرى
 
 
 
 

                                                           
.(112:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة ((1
،قدمو(عبيدابفعمربفح صبفعاصـبفعمربفالخطابالعمرم،المدني،أبكعثماف،ثق(2 ةهثبته

ضيناضع،كقدموابفمعيفضيالقاسـعفعائشة،عمىالزىرمعفعركة،عنيا، عمىمالؾو أحمدبفصالحو
كأربعيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر، (.4323/رقـ373)مفالخامسة،ماتسنةىباعو

العرب)(3)  لساف كا رانبكنحكىا. صكؼاإلبؿ 5الكبر: سكاف271/ كيستخدميا يتخذكف(.  ىنيـ اٍلبىاًديىة
ًبؿ. .(5/145)كا ثر:ابفا ثير،الحديثغريبضيالنياية بيييكتيـمفكبراإٍلً

الطيفالعمؾالذمترمؿضيو،كاحدتومىدىرىة.لسافالعرب)(4)  (.5/162المدر:قطعالطيفاليابس،كقيؿ:
.(4/309)ثركا الحديثغريبضيالنيايةكتطمؽعمىسكافالقرل.

.(21/43التمييد:ابفعبدالبر،)(5) 
المصدرن سو.(6) 
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تخريج الحديث:
أخيابفاعبدبف؛مفطريؽإبراىيـ(3)،كالد يممي(2)،كالقيااعي(1)أخرجوابفعدم

ز اؽ،عبد نعاني،عبدعفالر  ز اؽالص   بو.الر 
 دراسة اإلسناد:

نعانيبفاهلل عبد بن فيو إبراىيم زاؽ،قاؿابفحب اف:عبدأخيابف،(4)ىم اـالص  الر 
ز اؽعىٍبدعىف"يىركم اجيىجيكزتىال ًتياٍلكىًثيرىةالمقمكباتالر  ،كقاؿ(5)لكثرتيا"يىٍرًكييىالمفاًتٍحًتجى

عي"كىذ ابه:الد ارقطني،كقاؿ(6)ابفعدم:"منكرالحديث" "يىاى ًديثى .(7)اٍلحى
كبقيةركاتوثقات.

منكرالحديثمت يـبالكاع.كاأعمىكأعمـ.القول في الر اوي:  خالصة
الحكم عمى الحديث: 

متيـ الحديث، منكر كىك نعاني، الص  ا عبد بف إبراىيـ عمى مداره الحديثمنكر؛
"كىىىذىافً لو: حديثيف ذكر أف عىدمبعد ابف قاؿ ًديثىافًبالكاع، منكرافالث ٍكرمٌحديثًمفٍاٍلحى

بدأىًخياٍبفيًبًيمىايحد ث ز اؽعى "كىىىذىا(8)ىىذىا"الر  كقاؿابفالقيسراني: غيرًبوًيحد ثلـمينكر،
عندالحديث:"ىذا(11)،ككاضقوالن ككم(10)،كقاؿالقاايعياض(9)الث ٍكرٌم"عىفعىم وعىفًإٍبرىاًىيـ،

                                                           

بمثمو..(113/رقـ1/440الكامؿ:ابفعدم،)(1) 
(.بمثمو.284/ح1/190مسندالشيابالقااعي،)(2) 
بمثمو..(3897/ح2/432):الديممي،ال ردكسبمأثكرالخطاب(3) 
.(331-8/330)لمسمعاني،معركضة.ا نسابقديمةاليمفبصنعاء...بمدةإلىالنسبةىذه(4) 
.(33/رقـ1/118المجركحيف:ابفحباف،)(5) 
بمثمو..(113/رقـ1/440الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
(.127/رقـ1/42(،ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)774/رقـ1/455ابفالجكزم،):العمؿالمتناىية(7) 
(113/رقـ1/441الكامؿ:ابفعدم،)(8) 
.(3454/ح3/1555)ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،(9) 

(.1/207القاايعياض،):إكماؿالمعمـ(10) 
(.2/19شرحالنككمعمىمسمـ،)(11) 
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"تىالمعرضةأىؿ القارم: كقاؿ "ًإسنىاده(1)وي"لىأىٍصؿىمكاكع"، الميناكم: كقاؿ ًضيومينكر،، كى
كاتعالىأعمىأعمـ..(3)"،كقاؿا لباني:"مكاكع(2)كىذ اب"

اتعالى:قاؿالحديث الث اني:  رحمو البر  نىٍصروابفعبد ٍبفي د ثىنىاهيسىًعيدي بف،حى اٍلكىاًرًث ٍبدي كىعى
قىاتى ـي:سيٍ يىافى د ثىنىاقىاًس أىٍصبىغىحى احو:قىاؿى،ٍبفي كىا  ٍبفي م دي د ثىنىاميحى أىًبي:قىاؿى،حى أىبيكبىٍكًرٍبفي د ثىنىا حى

ٍخمىدو:قىاؿى،شىٍيبىةى مى ٍبفي اًلدي خى د ثىنىا م دو،حى ميحى ٍبفي أىٍحمىدي د ثىنىا اٍل ىٍاؿً:قىاؿى،كىحى ٍبفي أىٍحمىدي د ثىنىا :قىاؿى،حى
د ثىنىاميحى ًريروحى جى ٍبفي أىي كبى:قىاؿى،م دي ٍبفي د ثىنىاًزيىادي أىبيكعىاًمرو:قىاؿى،حى د ثىنىا :قىاتى،حى ٍبفي د ثىنىاكىًثيري حى
الم وً ٍبًد أىًبيوً،عى قىاؿى،عىٍف د ًه جى يىقيكؿي:عىٍف كسم ـ اعميو صم ى الم ًو رىسيكؿى ِإن  ِفي »:سىًمٍعتي
ًِا ِإال  ُأْعِطَي ُسْؤَلوُ اْلُجُمَعِة   :َقالَ  ؟َأي  َساَعٍة ِىيَ  :ِقيلَ  ََساَعًة ِمَن الن َياِر اَل َيْسَأُل اْلَعْبُد ِفيَيا َشْي

اَلُة ِإَلى ااِلْنِصرَاِف ِمْنَيا .(4)«ِحيَن ُتَقاُم الص 

 نقد الحديث: 
رحمواتعالى:قاؿ الم وً"ابفعبدالبر  ٍبًد عى ٍبفي ٍبًف،ىىذىاكىًثيري الم ًو ٍبًد عى ٍبفي كىًثيري ىيكى

ًني  اٍلميزى ٍمًركٍبًفعىٍكؼو ًإلىىاٍلكىًذبً،عى ٍنسيكبه مى ًعيؼه ًبوً،اى ييٍحتى   ًبًمٍثًموً،تى .(5)"كىتى
 :تخريج الحديث

أبيشيبة ابف مى،(6)أخرجو بف ابفماجوعفخالد كعنو بفحي(7)خمد، كعبد ،(8)ميد،
.مفطريؽأبيعامرالعىقىًدم(9)رمذمالت أخرجوك



                                                           

.(276/ح238القارم،)ص::مالعميا سرارالمرضكعةضيا خبارالمكاكعة(1) 
.(21/43التمييد:ابفعبدالبر،)(2) 
.(791/ح2/206سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(3) 
.(19/21):ابفعبدالبر،التمييد(4) 
المصدرن سو.(5) 
(.بمثمو.5515/ح1/477مصنؼابفأبيشيبة،)(6) 
بمثمو..(1138/ح1/360سنفابفماجو،)(7) 
(.بمثمو.291/ح120المنتخبمفمسندابفحميد،)ص:(8) 
(.بنحكه.490/ح2/361سنفالترمذم،)(9) 
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كعبد،(5)،كالبغكم(4)،كالبييقي(3)رانيب ،كالط (2)ابفقانع،ك(1)أخرجوآدـابفأبيإياسك
كأبيعامربفمخمىد،؛ثالثتيـ)خالد(7)بفأبيأكيسإسماعيؿمفطريؽ،(6)الغنيالمقدسي

 ا.مرضكعن،هعفجد ،عفأبيو،اكابفأبيأكيس(عفكثيربفعبدالعىقىدم،
 اإلسناد: دراسة

كثير،ابنومنوسىًمعىأباه،سىًمعى،(8)المزنييزيدٍبفعكؼٍبفَعْمرو ْبن الم و فيو َعْبد
اٍلمىدىًنيٌ
(9).

،(12)،كلـيذكراشيئا،كذكرهابفحب افضيالث قات(11)،كابفأبيحاتـ(10)ترجـلوالبخارم
ث ؽ"كقاؿالذ  ىبي:"كي

.(14)،كقاؿابفحجر:"مقبكؿ"(13)
الحاؿ.مجيكؿاوي: خالصة القول في الر  

.(15)نيالمدنيزىبفعمركبفعكؼالميكثير بن عبد اهللوفيو 
قاؿالش اضعي:"ريكفمفأركافالكذب"
،كقاؿ(17)ابيف"كقاؿأبكداكد:"كافأحدالكذ ،(16)

"منكرالحديثجد  ،تيحؿ اابفًحب اف: نسخةمكاكعة يركمعفأبيوعفجده ضي، ذكرىا

                                                           

(.بمثمو.11/ح12)ص:،جزءآدـبفأبيإياس(1) 
بنحكه..(2/198ابفقانع،):معجـالصحابة(2) 
(.بمثمو.182/ح71الدعاء:الطبراني،)ص:(3) 
(.بمثمو.2721/ح4/402شعباإليماف:البييقي،)(4) 
(بمثمو.1052/ح4/210شرحالسنة:البغكم،)(5) 
(.بنحكه.43/ح82)ص:،عبدالغنيالمقدسي:الترغيبضيالدعاءكالحثعميو(6) 
(.2/19شرحالنككمعمىمسمـ،)(7) 
.(12/226)لمسمعاني،سمرقند.ا نسابقرلمفقريةكىيمزف،إلىالنسبةالميزني:ىذه(8) 
.(467/رقـ5/154التاريخالكبير:البخارم،)(9) 

المصدرن سو.(10) 
.(540/رقـ5/118الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(11) 
.(3755/رقـ5/41الثقات:ابفحباف،)(12) 
.(2882/ح1/580الكاشؼ:الذىبي،)(13) 
.(3503/رقـ316تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(14) 
.(5617/رقـ460)ص:المصدرن سو(15) 

(.596)ص:،ملراميرمزا:(المحدثال اصؿ16)
(.4948/رقـ24/138)،لمزما:(تيذيبالكماؿ17)



 

137 

 

كايةعنوإتعمىجيةالت عجب" اب"،كقاؿ:"كذ (3)،كالس يكطي(2)،كقاؿابفكثير(1)الكتب،كتالر 
البيكصيرم:"ميت يـ"
(4).

بشيء" "ليس معيف: ابف كثير(5)كقاؿ "حديث آخر: مكاع ضي كقاؿ ىك، ليس
كقا(6)بشيء" ، الحديث"–ؿ "اعيؼ ا: (7)أيان ليس، الحديث، "منكر حنبؿ: بف أحمد كقاؿ
ميرة(8)بشيء" ،(9)،كقاؿعبدابفأحمدبفحنبؿ:"سمعتأبييقكؿ:حسيفبفعبدابفاي

ككثيربفعبدابفعمركبفعكؼتيسكيافشيئنا،جميعنامتقارباف،ليسبشيء،كارب
.(10)ثنابياضيالمسند"عبدابفعمركبفعكؼ،كلـيحد أبيعمىحديثكثيربف

رعةالر ازم:"كاىيالحديثليسبقكل" ،كقاؿلوابفأبيحاتـالر ازم:"بيزبف(11)كقاؿأبكزي
(13)،كعبدالمييمف(12)حكيـ إليؾ؟ضقاؿ:بيزكعبدالمييمفأحب  ،ككثيربفعبدا،أييـأحب 

منو" :،كق(14)إلي  اؿلوالبرذعي:"أحاديثكثيربفعبداعفأبيوعفجده؟قاؿ:كاىية،قمتي
.(15)ممفكىنيا؟قاؿ:مفكثير"

                                                           

(.2/221)،ابفًحب اف:(المجركحيف1)
(.1/386)،ابفكثير:(البدايةكالنياية2)
(.1/86)،لس يكطيا:(الآلليالمصنكعة3)
(.61/رقـ1/25)،لبيكصيرما:(مصباحالزجاجة4)
ليحيىبف5) سؤاتتابفالجنيد ،معيف( رقـ434)ص: تاريخابفمعيف795/ الدارمي-(، )ص:،ركاية

(.713/رقـ195
(.1087/رقـ3/232)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف6)
(.858/رقـ7/154)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ7)
(المصدرن سو.8)
ميرةسعد،الحيميرم،م9) ميرة،كاسـاي ي،منكرالحديث.التاريخفآؿذميزف،مدين(حسيفبفعبدابفاي

(.2873/رقـ2/388)،لبخارما:الكبير
(.4922/رقـ3/213)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدبفحنبؿ10)
(.858/رقـ7/154)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ11)
بالتيذيبماتقبؿالستيف.تقري(بيزبفحكيـبفمعاكيةالقيشيرم،أبكعبدالممؾ،صدكؽ،مفالسادسة،12)

(.72/رقـ128تبفحجر)ص:
ماتبعد13) مفالثامنة، ا نصارمالمدني،اعيؼ، الساعدم، عبدالمييمفبفعباسبفسيؿبفسعد )

(.4235/رقـ366)ص:،ابفحجر:التيذيبالسبعيفكمائة.تقريب
(.858/رقـ7/154)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ14)
(.2/501)،(أجكبةأبيزرعةالرازمعمىسؤاتتالبرذعي15)
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،:"متركؾالحديث"(4)ف،كابفالممق (3)،كابفعبدالبر (2)،كالد ارقطني(1)كقاؿالن سائي
–،كقاؿ(6)مكاعآخر:"كاه"فضي،كقاؿابفالممق (5)كقاؿالن سائيضيمكاعآخر:"ليسبثقة"

ا:"اعيؼبمرة" كايةعنوبتخري ا ئم ،كقاؿمرةن:"تتحؿ (7)أيان ،كقاؿ:"مجمع(8)ةلو"الر 
.(10)،كقاؿالعيني:"عندىـمتركؾ"(9)عمىاع و"

،كقاؿ(11)تابععميو"كقاؿابفعدم:"عام ةأحاديثوالتيقدذكرتيا،كعام ةمايركيوتيي
ثعف،كقاؿالحاكـالن يسابكرم:"حد (12)بفالس كف:"يركمعفأبيوعفجدهأحاديثضييانظر"ا

.(13)أبيوعفجدهبصحي ةأكثرىامناكير"
مت  "ساقط، : حـز ابف اط كقاؿ تتحؿ" ؽعمى عنو كاية الر  كأف  ابف(14)راحو، كقاؿ ،

بشيء" "ليس (15)القيسراني: آخر: مكاع ضي كقاؿ "اعيؼ(16)"اعيؼ"، الن ككم: كقاؿ ،
،كقاؿضيمكاعآخر:"ميت  ؽعمىاع و"(17)ا"جد 

(18).

                                                           

(.504/رقـ228)ص:،لنسائيا:(الاع اءكالمترككيف1)
(.295/رقـ24)ص:،(سؤاتتالس مميلمدارقطني2)
(.7/185)،ابفعبدالبر:(اتستذكار3)
(.5/79)،ابفالممقف:(البدرالمنير4)
(.4948/رقـ24/139)،لمزما:(تيذيبالكماؿ5)
(.7/615)،ابفالممقف:(التكايحلشرحالجامعالصحيح6)
(.2/59)،ابفالممقف:(البدرالمنير7)
(.5/78(المصدرن سو)8)
(.10/611)،ابفالممقف:(التكايحلشرحالجامعالصحيح9)
(.4/501)،(شرحأبيداكدلمعيني10)
(.1599/رقـ6/62)،ابفعدم:(الكامؿ11)
(.754/رقـ8/378)،ابفحجر:(،تيذيبالتيذيب78-5/77)،ابفالممقف:(البدرالمنير12)
(.160/رقـ188)ص:،لحاكـالن يسابكرما:(المدخؿإلىالص حيح13)
(.6/277)،ابفحـز:(المحمىباآلثار14)
(.5379/رقـ4/2314)،ابفالقيسراني:(ذخيرةالح اظ15)
(.86/رقـ1/229(المصدرن سو)16)
(.2936/رقـ2/832ةا حكاـ:النككم،)(خالص17)
(.2641/رقـ2/756(المصدرن سو)18)
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ييستاعؼ" الحديث قميؿ "كاف سعد: ابف "ليس،(1)كقاؿ الر ازم: حاتـ أبك كقاؿ
،كابف(7)،كالخميمي(6)،كابفالبرقي(5)كمسىال ىك،(4)كالس اجي،(3) وابفالمدينيكاع ،(2)بالمتيف"

،كقاؿابفالقي ـضيمكاعآخر:"ليسىكممف(10)،كابفرجب(9)،كابفالقي ـ(8)افال اسيالقط 
بحديثو" كالت رمذم(11)ييحت   البخارم س ف ييحى ىذا، "ككثيره آخر: مكاع ضي رجب ابف كقاؿ ،

عفجد  أبيو عف أحاديثو كقاؿبعايـ: أمره، ابفكغيرىما مفمراسيؿ إلينا أحب  المس يب،ه
ع ؼا كثركفحديثو،كارباإلماـأحمدعميو،كلـيخرجوضيمسنده" ا:-،كقاؿ(12)كاى أيان

،كقاؿ(13)ب"اهقكـ،كقد ـبعايـحديثوعمىمرسؿابفالمسي ععمىترؾحديثو،بؿقدقك جمىيي
ًحححديثو،كقدمىا ىأىٍمرىهغييركاحد الت رمذمييص  "ضإف  ،كتركوا كثركف،كاربأحمدمرةن:

.(14)عمىحديثو،كلـييخر جوضيالمسند"
"اع  تيمية: ابف يحدثكقاؿ ضمـ المسند، ضي عمىحديثو كاربأحمد الجماعة،  و

مىىتىٍاًعيً ًو"(15)بو" ،كقاؿالز يمعي:"ميٍجمىعهعى
س ف(16) ،كقاؿالييثمي:"أجمعكاعمىاع و،كقدحى

س فلوالت رمذم"(17)الت رمذمحديثو" ا:-،كقاؿ(18)،كقاؿضيمكاعآخر:"متركؾ،كقدحى أيان
                                                           

(.5/412)،ابفسعد:(الطبقاتالكبرل1)
(.858/رقـ7/154)،ابفأبيحاتـ:(الجرحكالتعديؿ2)
(.84/رقـ90ص:)،(سؤاتتمحمدبفعثمافبفأبيشيبةتبفالمديني3)
(.754/رقـ8/378)،تبفحجر:(تيذيبالتيذيب4)
(.3/368)،ليعقكبال سكم:(المعرضةكالتاريخ5)
(.754/رقـ8/378)،ابفحجر:(تيذيبالتيذيب6)
(.158/رقـ1/347)،لخميميا:(اإلرشاد7)
(.3/527)،ابفالقطاف:(بيافالكىـكاإليياـ8)
(.2/209)،ابفالقيـ:أبيداكد(تيذيبسنف9)
(.1/166)،ابفرجب:(ضتحالبارم10)
(.1/393)،ابفالقيـ:(زادالمعاد11)
(.5/516)،ابفرجب:(ضتحالبارم12)
(.227)ص:،ابفرجب:(شرحعمؿالترمذم13)
(.202(المصدرن سو)ص:14)
(.198)ص:،نكرانيةال قييةلو(،القكاعدال29/147)،ابفتيمية:(مجمكعال تاكل15)
(.2/425)،لزيمعيا:(نصبالراية حاديثاليداية16)
(.995/رقـ1/481)،لييثميا:(مجمعالزكائد17)
(.883/رقـ1/444(المصدرن سو)18)
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س فالت رمذمحديثو""اع  ـ،كقاؿابفعبداليادم:"تكم (2)ةن:"اعيؼ"،كقاؿمر (1) والجميكر،حى
لـيحد ًضيًواٍ ىًئم ةكاع  ًديثوًضياٍلمسندكى مىىحى .(3)ثًبًو" كه،كارباإًلمىاـأىٍحمدعى

ضيصحيحو زيمة ابفخي أخرجلو مرةن(4)كقد س فالت رمذمحديثو كحى حومع،كصح (5)،
(6)لالت حسيفأيخر الحديث-يعنيالبخارم–،كقاؿضيالعمؿالكبير:"سألتمحمدنا -عفىذا

ٍبًدالم ًو،عىفٍ ،عىٍفكىًثيًرٍبًفعى ٍبًدالم ًوٍبًفنىاًضعو د ًه،يعني:حديثعى صم ىا»أىًبيًو،عىٍفجى الن ًبي  أىف 
الًقرىاءىةً قىٍبؿى ٍمسنا خى ًضياآلًخرىًة كى الًقرىاءىًة، قىٍبؿى ًضيا يكلىىسىٍبعنا ًضيالًعيدىٍيًف كىب رى كسم ـ ،(7)«عميو
الط ائ ي،ضقاؿ:ليسضيالبابشيءأص حمفىذا،كبوأقكؿ،كحديثعبدابفعبدالر حمف

ا،كعبدابفعبد عفعمركبفشعيب،عفأبيو،عفجده،ضيىذاالباب،ىكصحيحأيان
الر حمفالط ائ يميقاربالحديث"
(8).
جمٍ اعترضعميو معق عهكقد ال اسي القط اف ابف ضقاؿ ذلؾ، ضي العمماء عمىمف بنا

ت ىذيفاإلشبيمي ضي الت رمذم ذكره ما ظاىر ت باعو قاؿ "ثـ المذككريف: يعني–الحديثيف
قاؿاإلشبيمي:صح  الحديث، ححديثعمركبفيعنياإلشبيمي:ككذلؾصح –حالبخارمىذا

حالبخارمحديثكثيربفكباالت كضيؽ:لـييصح -هضيذلؾ،ضأقكؿشعيب،عفأبيو،عفجد 
تصحيحالبخارملكاحدمنيما،-رمذميعنينصماذكرهالت –عبداالمذككر...كليسضيو

منو"،كليسىذابنصضيكأماحديثكثيربفعبدا،ضإن ماقاؿ:"ليسضيالبابشيءأصح 
فكافكم تصحيحوإي  واعي ان،ضإفقيؿ:ييؤك اه،إذقديقكؿىذا شبوماضيالباب،كا  دم يـك
"كبوأقكؿ"-يعنياإلشبيمي–أبيمحمد تأدرمىؿىككالـقكلو: ضالجكابأفتقكؿ:ىذا ،

كافكالـالبخارميككفمعناه:كبوأقكؿكأضتيضيصالة البخارمأككالـالت رمذم؟كىكإذا
أمإف  أقكؿ، الت رمذميككفمعناه:كبو كافكالـ ذا كا  الت كبير، ليوأذىبضيعدد العيديف،كا 

                                                           

(.12540/رقـ7/667)المرجعالسابؽ(1)
(.96/رقـ1/187السابؽ)مرجع(ال2)
(.495)ص:،ابفعبداليادم:ث(المحررضيالحدي3)
(.2420/رقـ4/90(،)2412/رقـ4/87)(،1438،1439/رقـ2/346)،(صحيحابفخزيمة4)
(.2677/رقـ5/45(،)536/رقـ2/416(،)490ـ/رق2/361)،(سنفالترمذم5)
(.2630/رقـ5/18(،)1352/رقـ3/634(المصدرن سو)6)
(.536/رقـ2/416السابؽ)المرجع(7)
(.153/رقـ93)ص:،(العمؿالكبيرلمترمذم8)
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حو،ضإن وقيؿ:قكلو:"كحديثعبدابفعبدالر حمفالحديثالمذككرأشبوماضيالبابكأص
اييؤكدالم يكـا كؿ،الط ائ ي،عفعمرك،عفأبيو،عفجد  هضيىذاالبابىكصحيحأيان

العم  تقكؿ:كىذاأيان ومفكالـالت رمذم،ضيكالذمعيديصحححديثعمركبفضالجكابأف 
لعنوثقة،ضإفقيؿ:كىذاال رارعفظاىرالكالـالمذككرشعيب،عفأبيو،عفجده،إذارك

عبدابفعمرك،كالدكثيرىذا،تتيعرؼحالو،كت تقكؿ:أكجبوأف  ماأكجبو؟ضالجكابأف 
ييعمـركلعنوغيرابنوكثير،ككثيرعندىـمتركؾالحديث...كجدهعمركبفعكؼصحابي،

ث،قاؿابفالس كف:ضييانظر،كقاؿالبزار:لـيركعنوإتابنو،يركمعنوبيذااإلسنادأحادي
اعمىالبخارمأفييصح  ححديثعبدكحيفذكرالت رمذمىذاالحديثلـييصححو،كأستبعدأيان

ع ؼالط رائ يابفعبدالر حمفالط رائ يعفعمركبفشعيب،عفأبيو،عفجد  (1)ه،ضقداى
تستطراضيـطرائؼيأتييـبيا،كقدأطمتممابكهالط رائ يمنيـابفمعيف،كلقدلق المذككرناس:

قكؿالبخارم:أصح  ا،ضاعممو"ليسمفالباب، بيفأف  .(2)شيء،ليسمعناهصحيحن
ًعيؼجدنا،ضىمىعىم وياعتادبشكاىد ًضيونظر؛ً ىفكثيربفعبداىىذىااى كقاؿالن ككم:"كى

كىغىيرىىا"
(3).

ضيتحسيفالت رمذمليذاالحديثنظرنا،كقكؿالبخارم:أن وكقاؿابفالممق  ف:"كاعمـأف 
حمنوعمى منوتصحيحو،بؿمرادهأن وليسضيالبابأص  حمنو،تيمـز ليسضيالبابأص 

مىالت رمذمتحسينوعالتو؛كسببذلؾاعؼكثيربفعبداراكيو...كقدأنكرجماعاتع
ا أيان كصح ... "جامعو"، مف ا حكاـ" "كتاب ضي حديثنا لو ركل الحيسف،كالت رمذم مع حو

.(4)كاإلنكارعميوأشد"
اليادم:"كقدتعج  كىاهي(5)بتمفقكلوىذا"كقاؿابفعبد –،كقاؿضيمكاعآخر:"رى

ييتىا-يعنيحديثكثير لـ كى كىصىححوي، اٍ ىًئم ة،الت ٍرًمًذٌم ًضيًو تىكىمـ كثيرنا ضىًإف  تىٍصًحيحو، مىى عى بع
.(6)كاع كه"

                                                           

(لـأعثرعمىىذاالمقبلوعندأحدممفترجمكالو.كاتعالىأعمـ.1)
(.262-2/259)،ابفالقطاف:الكىـكاإليياـ(بياف2)
(.2936/رقـ2/832)،لنككما:(خالصةا حكاـ3)
(.78-5/77)،ابفالممقف:(البدرالمنير4)
(.2/91)،ابفعبداليادم:(تنقيحتحقيؽ5)
(.495)ص:،ابفعبداليادم:(المحررضيالحديث6)
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ىذا" كثير حديث تصحيح الت رمذم عمى استدرؾ "كقد القيـ: ابف ابف(1)كقاؿ كقاؿ ،
كالد ارقطني، كابفماجو، كأبكداكد، أحمد، "كأنكرجماعةتحسينوعمىالت رمذم،كركاه حجر:

يعنيابفالمديني،-ب،عفأبيو،عفجده،كصححوأحمد،كعميمفحديثعمركبفشعي
،كقاؿضيمكاعآخر:"قاؿالت رمذمعفالبخارم:ىكأص حما(2)كالبخارمضيماحكاهالت رمذم"

الباب،كقاؿأحمد:ليسضيالبابشيءصحيح" –،كقاؿالش ككاني:"كقدركللو(3)ضيىذا
.(4)حديثو،كاعترضعميوبذلؾ"الت رمذم،كصحح-يعنيكثير

ا:"متركؾ"-،كقاؿ(5)كقاؿالذ ىبيضيمكاعآخر:"كاىيالحديث" ،كقاؿمرةن:(6)أيان
ًجد ا"(7)"ات  قكاعمىاع و" ًعيؼه ا:"اع كه-،كقاؿ(8)،كقاؿابفحجرضيمكاعآخر:"اى أيان

كثيرنا"
البخارم(9) كمفتبعو،كالت رمذم،كابفخيزيمةييقككف،كقاؿمرةن:"اعيؼعندا كثر،لكف 
البخارممشاه،كتبعوالت رمذم"(10)أمره" .(11)،كقاؿ:"اعيؼعندا كثر،لكف 

.بالكاعيـبو،ات حت  تيي ؽعمىتاعي و،كاهومت اوي:خالصة القول في الر  
 الحكم عمى الحديث:
 كاهو؛ اوضيحديث عبد بف كثير كىك كاهو ؽمت ، تاعي و، ييعمى ات حت  ت يـبو،

بالكاع، ىك، إت أبيو عف الحديث يرك كلـ الحاؿ، مجيكؿ ا عبد القارم:كأبكه قاؿ

                                                           

(.2/209)،ابفالقيـ:(تيذيبسنفأبيداكد1)
(.2/200)،ابفحجر:(التمخيصالحبير2)
(.1/221)،ابفحجر:(الدرايةضيتخري أحاديثاليداية3)
(.466)ص:ي،لش ككانا:لمجمكعةضيا حاديثالمكاكعة(ال كائدا4)
(.4/280)،لذىبيا:(تاريخاإلسالـ5)
(.95/رقـ17كتابالمكاكعاتلو)ص:(،تمخيص5084/رقـ2/531)،لذىبيا:ع اء(المغنيضيالا6)
(.10/409)،لذىبيا:(تاريخاإلسالـ7)
(.1504رقـ/7/462)،ابفحجر:عالية(المطالبال8)
(.2/201)،ابفحجر:(الدرايةضيتخري أحاديثاليداية9)
(.4/451)،ابفحجر:(ضتحالبارم10)
(.7/280(المصدرن سو)11)
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" ًعيؼه ة ؽأئم كقدات ،ككاني:"كضيإسنادهكثيربفعبدابفعمركبفعكؼ،كقاؿالش (1)"اى
.(3)"ا:"اعيؼجد كقاؿا لباني،(2)"الجرحكالتعديؿعمىاع و

"بقكلولو،رمذماإلماـالت أم اتحسيفك غىًريبه سىفه حى ًديثه حى ٍمًركٍبًفعىٍكؼو عى ًديثي ،(4):"حى
ض يونظرلماذكرتومفتعق باتلمعمماءعميوضيترجمةكثيرسابقنا.كاتعالىأعمىكأعمـ.


















 

                                                           

.(3/1013القارم،):عميمالمرقاةالم اتيحشرحمشكاةالمصابيح(1) 
يالحسنا.(.كأطاؿضيوالكالـكضصؿت ص3/291الشككاني،):نيؿا كطار(2) 
.(55ا لباني،)ص::اعيؼالترمذم(3) 
(.بنحكه.490/ح2/361سنفالترمذم،)(4) 
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 انيالمبحث الث  
 ٍة في إسنادهم  عِ لِ تضعيُف الحديث  

كجكدعم ةمفالعمؿالقادحةضيإسنادالحديث،تنزلومفدرجةالقىبكؿإلىالا عؼ،كذلؾ إف 
فكانت عمىحسبنكععم توالتيكقعتضيو،ضإفكانتالعم ةخ ي ةكافالا عؼخ ي نا،كا 

ضيتاعيؼالحديثالعم ةشديدةكافالا عؼشديدنا،ككافذلؾمفمني اإلماـاب فعبدالبر 
عندكجكدعمةضيإسناده،كذلؾعمىالن حكاآلتي:

 ل: تضعيُف الحديث النقطاٍع في إسناده.المطمب األو  
ؿشرطمفشركطمفأسبابتاعيؼالحديثعندالعمماءانقطاعإسناده؛كذلؾتختال

ات كىي الحديث "ضإفٍصحة حجر: ابف قاؿ ضيمتكالييف،غيرباثنيفاقطالس كافت صاؿ،
ٍنقىًطعي،ضييكمثالن،مكاعيف عدـييٍشتىرىطلكفاثنيف،مفأكثرأكضقطكاحدهسىقىطًإفٍككذاالمي
ضيمنيجوضيتاعيؼالحديث،كمف(1)الت كالي" البر  ابفعبد الد أبدأباإلماـ ،كعمىىذا
أمثمة:








                                                           

تقدميفقمت:يختمؼالمنقطععندبعضالم.(102:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة(1) 
ىذااتنقطاع،كبذلؾفيعتبركفالمنقطعالذملـيتصؿإسنادهعمىأمكجوكافكعندالمتأخريف،ضالمتقدمك

ايككفعام المعركؼضيال قوكأصكلوأف  ،أميدخؿضيوالمرسؿ،كالمعمؽ،كالمعاؿ،قاؿابفالصالح:"إف 
ليو-يقصدأمانقطاعضيالسند–كؿذلؾ ،كا  ذىبمفأىؿالحديثأبكبكرالخطيبكقطعييسمىمرسالن

الن ًبي ًإلىىييٍعزىلكىافىسىكىاءنيتصؿتماكؿعندلالمنقطع"ابفعبدالبرحيثقاؿ:ككاضقيـعمىذلؾ،"بو
م ى المتأخريفلىإأككسمـعميوالم ويصى عند كالمنقطع ٍيًرًه"، لـغى اسـيشمموتمم اإسناده،يت صؿالذم

معرضةأنكاع.المعاؿ،كىذارأمابفحجركماىكمبي فا عمىضيأصؿالرسالةأكالمعمؽ،أكالمرسؿ،
الحديث .(1/21)(..التمييد:ابفعبدالبر،52:ابفالصالح،)صعمـك
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رحمواتعالى:قاؿاإلماـابفعبالحديث األول: صم ىاعميوكسم ـأىن ويدالبر  ًفالن ًبي  عى
َفِإن  َغزَاًة ِفي اْلَبْحِر َأْفَضُل ِمْن َغْزَوَتْيِن ِفي  ََمْن َلْم ُيْدِرِك اْلَغْزَو َمِعي َفْمَيْغُز ِفي اْلَبْحرِ » :قىاؿى
ن  َشِييَد اْلَبْحِر َلُو َأْجُر َشِيي َِ اْلَبرّ  ن  َأْفَضَل الش َيَداِء ِعْنَد الم ِو َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْصَحاُب  َِ َدِي اْلَبرّ َواِ  َواِ 

ِبِيْم َمرَاِكُبُيْم ِفي َسِبيِل  (1)َقْوٌم ُتْكَفأُ  :َقالَ ؟ َيا َرُسوَل الم ِو َوَما َأْصَحاُب اْلَوُكوفِ  :َقاُلوا َاْلَوُكوفِ 
.(2)«الم وِ 

:نقد الحديث
رحمواتعالى:قاؿاإلماـا ٍنقىًطًعاإلسناد"بفعبدالبر  مي ًديثو كاًبحى   .(3)"كىاٍحتىج 

 تخريج الحديث: 
ٍبدًٍبفًسىًعيدًأخرجواإلماـابفالمبارؾقاؿ:عىفٍ ًني:اٍلعىًزيًز،قىاؿىعى ٍمقىمىةيأىٍخبىرى ًشيىابوٍبفيعى

،  اْلَبْحِرَ ِفي َفْمَيْغزُ  َمِعي اْلَغْزوَ  ُيْدِركِ  َلمْ  َمنْ »:اعميوكسم ـصم ىالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىاٍلقيشىٍيًرم 
َ ِفي َيْوَمْينِ  ِقتَالِ  ِمنْ  َخْيرٌ  اْلَبْحرِ  ِفي َيْومٍ  ِقتَالَ  َفِإن   ن   اْلِبرِّ  َكَأْجرِ  اْلَبْحرِ  ِفي الش ِييدِ  َأْجرَ  َواِ 

َ ِفي َشِييَدْينِ  ن   اْلِبرِّ  الم ِوَ َرُسولَ  َيا: ِقيلَ . «اْلَكْفءِ  َأْصَحابُ  َوَجل   َعز   الم وِ  ِعْندَ  ش َيَداءِ ال ِخَيارَ  َواِ 
.(4)«اْلَبْحرِ  ِفي َمرَاِكُبُيمْ  َعَمْيِيمْ  ُتْكَفأُ  َقْومٌ : »َقالَ  اْلَكْفِء؟ َأْصَحابُ  َوَمنْ 
أبيشيبة ابف ٍذلـ(5)أخرجو كابفحى كالى(6)عفككيع، )ككيعمفطريؽا كزاعي؛ ما

كا كزاعي(عفسعيدبفعبدالعزيز.
زاؽ الر  عبد القد كس(7)كأخرجو عفعمقمة(8)عفعبد القد كس( كعبد )سعيد، كالىما ؛

عفالن بيصٌمىاعميوكسم ـ.

                                                           
ًكؼى:قاؿابفا ثير:"(تيٍك ىأي(1 كى ان،يىٍككىؼيكى كىؼىًمفٍكىىيكىكى ،كى قىعًإذىاالمىطىري ك ؼى«كى ٍك ىواٍنتىظىرًإذىاالخبىرىكتىكى أىمٍ:كى

.(5/221)كا ثرثالحديغريبضيالنياية.كقيكعىو"
(.1/238(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
المصدرن سو.((3
(.196/ح154ابفالمبارؾ،)ص::(الجياد(4
(.بمثمو.19751/ح5/314(مصنؼابفأبيشيبة،)(5
.(18/ح8ابفحذلـ،)ص::(جزءمفحديثا كزاعي(6
بنحكه.،(9631/ح5/286(مصنؼعبدالرزاؽ،)(7
(عبدالقدكسبفحبيبالكىالعىالشاميأبكسعيد،قاؿعبدالرحمف:سألتأبيرحمواعنوضقاؿ:"متركؾ(8

(.295/رقـ6/55الحديثكافتيصدؽ"،ماتسنةسبعكفكمائة.الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)



 

146 

 

،(2)مفطريؽعمركبفحصيف،عفمحمدبفعبدابفعيالىثىة(1)كأخرجوالط براني
يز،عفعمقمة،عفكاثمةبفا سقعراياعنو،عفالن بيصم ىاعفسعيدبفعبدالعز

عميوكسم ـ.
:"لىـٍالبحر". في فميغز معي الغزو يدرك لم "منبم ظ: ًديثىىىذىايىٍركًقاؿالط براني  اٍلحى

ٍبدًٍبفًسىًعيدًعىفٍ ثىةى،اٍبفيًإت اٍلعىًزيزًعى كعىمٍ:ًبوًتى ىر دىعيالى ٍيًف"ٍبفيري .(3)اٍلحيصى
:ولمحديث شاىد

المبارؾ ابف بفشريح(4)أخرجو الر حمف عفعبد ابفحيجيرة(5)، عف الن بي(6)، عف ،
صم ىاعميوكسم ـ.

ابفحجيرةىذاْلَبْحِر"َ  ِبَغْزوِ  َفَعَمْيوِ  َمِعي اْلَغْزوَ  ُيْدِركِ  َلمْ  "َمنْ بم ظ: اكىكمنقطعاإلسنادضإف 
ماتبعدالمائة.
 دراسة اإلسناد:

عنوركلجبؿ،بفمعاذعفييحد ث(7)القيشيرمشياب بن َعْمَقمة جميعركاتوثقاتإت
سماعلوييعمىـ،قاؿابفأبيحاتـسمعتأبييقكؿ:"ت(8)الش اميالعزيزعبدبفكسعيدع ير

                                                           
(.8352/ح8/186(المعجـا كسط:الطبراني،)(1
ىثةالعقيمي،الجزرم،أبكاليىًسيرالحراني،القااييقاؿلو:قاايالجف،صدكؽ(محمدبفعبدا(2 بفعيالى

.(6040/رقـ489)ص:يخطىءماتسنةثمافكستيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.8352/ح8/186(المعجـا كسط:الطبراني،)(3
.(197/ح154ابفالمبارؾ،)ص::(الجياد(4
الر(5 عبد ثقةضااؿ،لـيصبابفسعدضي( أبكشريحاإلسكندراني، االمىعاضرم، حمفبفشريحبفعبيد

(.3892/رقـ342)ص:تاعي و،ماتسنةسبعكستيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
تقريب(6 المائة. بعد مات ثقة، المصرم، الرحمف عبد أبك القااي، حيجيرة بف الرحمف عبد بف ا عبد )

(.3429/رقـ310)ص:التيذيب:ابفحجر،
ٍيمىةبفقيشىٍيرًإلىىًنٍسبىةاٍلقشيًرم:((7 زى اًرثىةبفأضصىبفأسمـاٍبفسالمافبفمىالؾبفخي ًمٍنييـأسمـمفبطفحى

ممىة .(3/38)ا نسابتيذيبضياٍ ىٍككىع.المباببفسى
.(187/رقـ7/43(التاريخالكبير:البخارم،)(8
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كىلالش اـ،أىؿًضيدىادهكقاؿ:"عً ،كذكرهابفحب افضيالث قات،(1)معاذ"مف ٍنويرى ٍبفمىٍح يكظاٍبنوعى
ٍمقىمىة عى
كمعاذمرسال.-يعنيابفا سقع–أن وركلعفكاثمة(3)،كذكرابفعساكر(2)"

لـييذكرضيوجرحكتتعديؿ،كقدركاهمرسالعفخالصة القول في الر اوي:  مجيكؿالحاؿ،
الن بيصم ىاعميوكسم ـ.

ضيوانقطاعمابيفعمقمةكالنبيصم ىاعميوكسم ـ،ضعمقمةلـيدركو.ك
الن بيصم ىاعميوكسم ـمت صال،ض يو كأم اركايةعمقمة،عفكاثمةبفا سقع،عف
كالث انيةعمركبفالحصيف،،عمقمةبفشياب:ا كلى:عم تاف تبي ف، كىكمجيكؿالحاؿكما

رىم،ثـالبصرم زى  .(4)سنةكاحدكثالثكفكمائتيفماتمتركؾ،الجى
 الحكم عمى الحديث:

الحديثاعيؼ؛تنقطاعإسناده،ضقدركاهعمقمةبفشيابعفالن بيصمىاعميو
الذمذيًكرضيوالكاسطةبيفعمقمةكالن بيصم ىاعميوكسم ـ كسمـمرسال،كأم اإسنادالطبراني 

ضيكاعيؼجد ككىك بفاثمةراياعنو، عمرك  فضيو كتيصمحأفيككفمتابعنا؛ ا،
حيصيف،كىكمتركؾالحديث،كشيخوابفعيالىثىةصدكؽييخطئ.
الذمأخرجوابفالمبارؾمنقطعاإلسناد شاىده ابفحيجيرةعفأيان–كأما ضقدركاه ا؛

يككفالحديثكشاىدهاعي اف.الن بيصم ىاعميوكسم ـمرسال،كبيذا
بعدذكرالحديثمفطريؽعمقمةعفكاثمةراياعنومت صالن :"لىـٍكقاؿالط براني 

ًديثىىىذىايىٍركً ٍبدًٍبفًسىًعيدًعىفٍاٍلحى ثىةى،اٍبفيًإت اٍلعىًزيزًعى ك:ًبوًتى ىر دىعيالى ٍيًف"ٍبفيعىٍمري ،كحكـ(5)اٍلحيصى
رقا ،(6)بقكلو:"اعيؼ"-يعنيالمرسؿ–نيعمىركايةعمقمةعفالن بيصم ىاعميوكسم ـالز 

.كاتعالىأعمىكأعمـ.(7)ككذلؾاع  والش يخا لباني

                                                           
.(2267/رقـ6/406(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
.(4569/رقـ5/212(الثقات:ابفحباف،)(2
(.4754/رقـ41/138(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(3
.(5012/رقـ420(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
(.8352/ح8/186(المعجـا كسط:الطبراني،)(5
.(3/65مىالمكطأ،)(شرحالزرقانيع(6
.(6165/ح13/372(سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(7
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رحمواتعالى:عىفً:الثاني الحديث صم ىاعميوكسم ـ،أىن ويالن ًبي قاؿاإلماـابفعبدالبر 
:  أِلَْنُفِسِيْمَ َأْطَيبُ  َذِلكَ  َفِإن   َجِميًعاَ َنَفَقُتُيمْ  َسَفرٍ  ِفي َخَرُجوا ِإَذا اْلَقْومُ  ُيْخِرجَ  َأنْ  الس ن ةِ  ِمنَ »قىاؿى

.(1)«أِلَْخاَلِقِيمْ  َوَأْحَسنُ 

نقد الحديت:
قىدٍ رحمواتعالى:"كى ينىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  ك  ٍنقىطىًريؽوًمفٍري صم ىالن ًبي عىفًًطعومي

.(2)اعميوكسم ـ"
تخريج الحديث: 

دثنىا(3)أخرجواإلماـالخرائطي ٍبدينىااٍلبىز از،يًزيدبفسىٍعدىاف،قاؿ:حى ٍبفًًارىارًٍبفيالم وًعى
ك، ،يىًزيدىعىفٍأىًبيًو،عىفٍعىٍمرو راياعٍبفًأىنىسًعىفٍالر قىاًشي  اًلؾو صم ىاعميوالن ًبي أىف نو:مى
:كسم ـ  َأْطَيبُ  َذِلكَ  َفِإن   َسَواًءَ َجِميًعا َنَفَقُتُيمْ  َتُكونَ  َأنْ  َسْفرًاَ اْلَقْومُ  َكانَ  ِإَذا الس ن ةِ  ِمنَ  ِإن  »قىاؿى

.«أِلَْخاَلِقِيمْ  َوَأْحَسنُ  أِلَْنُفِسِيْمَ
ا-أخرجوالخرائطي  ِإن  »عفالن بيصمىاعميوكسمـ:بم ظ:بن ساإلسناد،-أيان

مف«اأْلَْشَياءِ  َأْحَمدِ  ِمنْ  .(4)«الس ن ةِ  ِمنَ  ِإن  »،بدتن
يعنيعبدا–جد هعىف،(6)أىًبيوعف،(5)شيعىيببفعمركذكرهالحكيـالت رمذم،عفولو شاىد:

،-عىنييماارىًايبفعمركبفالعاص مىٍيوًاصمىاكؿرىسيقىاؿىقىاؿى سمـ:عى بنحكه،دكفكى
.(7)«الس ن ةِ  ِمنَ  ِإن  » ل ظة:



                                                           
(.23/177(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
المصدرن سو.((2
ا خالؽ:الخرائطي،)ص:(3 (.882/ح289(مكاـر
(.825/ح268)ص:المصدرن سو((4
بفعمركبفالعاص،صدكؽ،ماتسنةثمانيعشرةكمائة.تقريب(عمركبفشعيببفمحمدبفعبدا(5

(.5050/رقـ423)ص:التيذيب:ابفحجر،
(شعيببفمحمدبفعبدابفعمركبفالعاص،صدكؽثبتسماعومفجده.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(6

ثمانيف،ضيدكلةعبدالممؾ.(.قاؿالذىبي:"كلـنعمـمتىتكضي،ضمعموماتبعدال2806/رقـ267)ص:
(.5/181/62سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)

(.3/70الحكيـالترمذم،):(نكادرا صكؿضيأحاديثالرسكؿ(7
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 دراسة اإلسناد:
العشريفقبؿماتاعيؼ،زاىدالبصرم،عمركأبك،(1)الر َقاشي أبان بن فيو يزيد

.(2)كمائة
.(4)يثمنكرالحدالارارية،شيخالمعتزلة،رؤكسمف،(3)عمرو الَمَمَطي بن وفيو ِضرار
،ا ٍسدم،قاؿابفمعيف:"ليسِضرار بن اهلل وفيو عبد ،كقاؿ(5)حديثو"ييكتبكتىبشىٍيءو
،كقاؿضيمكاعآخر:"تى(7)،كقاؿابفالقيسراني:"تشيء"(6)بقكم""ليس:أبكحاتـالر ازم

ًديث"ًضيشىٍيء  .(9)،كذكرهابفحب افضيالث قات(8)الحى
 ديث: الحكم عمى الح

ض منكر؛ منكراالحديث كأبكه ًارار بف عبدا اعيؼيو أباف بف كيزيد الحديث،
عبدكابنوالحديث؛متركؾضإن وىذا؛ارارآضتوجد ان؛كاهوإسنادقاؿا لباني:"كىذا  الحديث،

 .(10)"الر قىاشييزيدشيخوككذلؾاعيؼ،ا؛
ن ماركاهالحكيـالت رمذمعفعمركبفشعيبكأم االش اىدتيعرؼمفأسندإسناده ،كا 

عفأبيوعفجد ه،ضاأعمـبحاؿمفأسقطيـالحكيـمفقبؿعمرك.
مقد مةضيالس يكطينص عمرك،كلكفقدإلىإسنادهبحاؿأعمـقاؿا لباني:"ضا

ع اء"ضيلمعقيميعيزمماكؿ أف ":الكبيرالجامع" ضيكالخطيب،"الكامؿ"ضيعدمبفكا،"الا 
كالد يممي،"الن كادر"ضيالت رمذمكالحكيـ،"الت اريخ"ضيالحاكـأكأياان،عساكركتبف،"تاريخو"

                                                           
قاشي:نسبة((1 كىيمفقيسعيالف،كالمشيكربيذهقبيمة،صاركاحتىأكتدىاكثرترقاشاسمياامرأةإلىالر 

.(1803/رقـ6/149)لمسمعانييمنيـ.ا نساب،كيزيدالرقاشالنسبةجماعة
(.7683/رقـ599)ص:(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2
مىطىي:نسبة((3 خرجمفأكثرقاؿالسمعاني:سمعتأف أذربيجاف،يميمماالرـكثغكرمفكىيالممطية،إلىالمى

.(12/421)لمسمعانياع اء.ا نسابكانكاالمحد ثيفمفعنيا
4 )( حاتـ، أبي ابف كالتعديؿ: الجرح )4 رقـ465/ /2045)،( الذىبي، النبالء: أعالـ 10سير /544/

(.175رقـ
(.1068/رقـ5/396(الكامؿ:ابفعدم،)(5
(.401/رقـ5/88(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
.(4/2270(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(7
.(4/2434)المصدرن سو((8
0(3730/رقـ5/37(الثقات:ابفحباف،)(9

(4135/ح9/141(ا لباني،سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(10
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،(1)"اع وبيافعفبعاياإلىأكإلييابالعزكضيستغنى.اعيؼضيك؛"ال ردكسمسند"ضي
كبحثتعفكالموىذاكلـأجده.

 تضعيُف الحديث إلرساٍل في إسناده.المطمب الثاني: 
،كلذا(2)"ابعيىكماسقطمفآخرإسنادهمىٍفبعدالت عندجميكرالمحد ثيف:" المرسؿ

كىي الحديث، صحة شركط مف شرطنا إسناده ل قد لو؛ راكيو إلرساؿ ياع ؼ الحديث ضإف 
تاعيؼالحديثاتت صاؿ،كعدـمعرضةالر اكمالمحذكؼ،ككافمفمني اإلماـ ابفعبدالبر 

عندكجكداإلرساؿضيإسناده،كمفأمثمةذلؾ:

رحمواتعالى:  َيُؤم ن   الَ » َقاَل: صم ى اهلل عميو وسم مَ الم وِ  َرُسولَ  ن  أَ قاؿاإلماـابفعبدالبر 
.(3)«َجاِلًسا َبْعِدي َأَحدٌ 

 نقد الحديث: 
رحمو ًديثه"كىىىذىااتعالى:قاؿاإلماـابفعبدالبر  ،ميٍرسىؿهحى ًعيؼه دهيىرىلتىاى ًمفٍأىحى

ًديثهكىىيكىًركىايىتىوي،كىتىًكتىابىوياٍلًعٍمـًأىٍىؿً اًبرهًبوًاٍن ىرىدىحى ،جى عىً ي  كىاهياٍلجي ،عىفًضىرى الن ًبي عىفًالش ٍعًبي 
مىٍيوً ـي،عى اًبرهالس الى مىرىاًسؿيعييىٍينىةى،اٍبفيًضيوًتىكىم ـىقىدٍكىجى "ًعٍندىىيـٍلىٍيسىتٍالش ٍعًبي كى .(4)ًبشىٍيءو

 تخريج الحديث:
مكقكضنا: مرضكعنا،كمرسالن ركمالحديثمرسالن

 
 
 
 
 

                                                           
(9/141(سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،كأثرىاالسيئضيا مة)(1
د ثيفىجميكرضذىبثقةو،عفإتييٍرًسؿتن وأىالت ابعي عادةًًمفعيًرؼىضإفٍقاؿابفحجر:"((2 التكق ًؼ؛ًإلىالمحي

ضقاؿ:"اٍلميٍرسىؿيلبقاءً مىىًبًإٍجمىاعوأىٍكقىعيكهياًتٍسـىىىذىاضىًإف اتحتماًؿ"،كأماابفعبدالبر  ًديثًعى اٍلكىًبيرًالت اًبًعي حى
.(1/19)تمييد:ابفعبدالبر،".الصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفً

.(22/320التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 
المصدرالسابؽ.(4) 
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 من أخرجو مرساًل مرفوًعا: -أو ال
عىفً قاؿ: زاؽرحموا، الر  ،أخرجواإلماـعبد ،عىفٍالث ٍكًرم  اًبرو ،عىفًجى :قىاؿىالش ٍعًبي 

.(1)الحديث:صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى
زاؽ الر  عبد ا-كأخرجو بفالحسفالش يباني(2)أيان كمحم د عىفٍ(3)، كالىما بف؛ ًإٍسرىاًئيؿى
ٍيف فطريؽس ياف؛كالىمام(6)،كالبييقيمفطريقو(5)كالد ارقطني،(4)يكنسالس بيعي،كأخرجوليكى

ٍيف ليكى كأخرجو الث كرم،
عىفٍ(8)مفطريؽشىًريؾه(7) )إسرائيؿ،كس يافالثكرم،كشريؾ( ثالثتيـ؛ ،

الجع ي. اًبرو  جى
معم قناعمىالش عبي،(9)كأخرجوابفحـز معم قنامفطريؽجابرالجع ي،كأخرجوابفحـز

،كأخرجوالبييقي اًلدو مفطريؽميجى
)جابر، ؛ثالثتيـَرُجلٍ  عىفٍعييىينىةى،بف يىافسمفطريؽ(10)

،مرسالمرضكعاكمجالد،كالرجؿالمبيـ(عىفٍ .(11)الش ٍعًبي 
 من أخرجو مرسال موقوًفا: -ثانيا

ـيأخرجوالبييقيمعم قنامكقكضناعمىعمربفالخط ابراياعنو،مفطريؽ ًإٍبرىاًىي
،ٍبفي ،عىفٍطىٍيمىافى اًبرو فًعىجى كىـً دهيىؤيم ف تى:»عيمىريكىتىبى:قىاؿىابفعتيبةالكندم،–اٍلحى اًلسناأىحى جى
.(1)«صم ىاعميوكسم ـالن ًبي بىٍعدى

                                                           

.(4087/ح2/463)،مصنؼعبدالرزاؽ(1) 
ز اًؽ:بمثمو.ك(.4088/ح2/463)المصدرن سو(2)  الر  ٍبدي عى م ى»قىاؿى ،ًإذىاصى اـً مى مىىاإٍلً عى ًإت  الن اسى مىارىأىٍيتي كى
ٍيًركىاًحدوقى سين ةهًمٍفغى ٍم ىويقيعيكدنا،كىًىيى م ىمىٍفخى .«اًعدناصى
بمثمو..(71/158)ص:،مكطأمالؾركايةمحمدبفالحسفالشيباني(3) 
(.بمثمو.12/ح13)ص:،حديثلكيفالمصيصي(4) 
بنحكه.(.1485/ح2/252سنفالدارقطني،)(5) 
بنحكه.(.5075/ح3/114)السنفالكبرل:لمبييقي،(6) 
(.بمثمو.12/ح13حديثلكيفالمصيصي)ص:(7) 
تغيركثيرا،يخطىءصدكؽا،عبدأبكالككضة،ثـبكاسط،القااي،الككضي،النخعي،اعبدبفشريؾ(8) 

ثمافأكسبعسنةالبدع،ماتأىؿعمىشديداعابدا،ضااالعادتككافبالككضة،القااءكليمنذح ظو
.(2787/رقـ266:ص)التيذيب:ابفحجر،كسبعيفكمائة.تقريب

 (9)(، (.2/105المحمىباآلثار:ابفحـز
كنقؿقكؿالد ارقطني.،(5075/ح3/114السنفالكبرل:لمبييقي،)(10) 
 (11)(، (.2/105المحمىباآلثار:ابفحـز
(.5711/ح4/146معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1) 



 

152 

 

ولو شاىد:
د ثىنىا ديأخرجوالحارثرحمواتعالى،قاؿ:حى ،ٍبفيدىاكي ـى،أىًبيٍبفيبىٍكرًأىبيكثناريشىٍيدو مىٍريى

ٍمرىةى،اٍ ىٍحكىصًأىًبيعىفٍ قىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي أىف كىاى  َأَحدٌ  َيُؤم ن   اَل »عيبىٍيدىةىأىبىايىا:
اًلسنالىعىم وي:قيٍمتي،«َبْعِدي  .(1)"جى

 دراسة اإلسناد:
عفيجابر بن يزيد الجُ فيو 

يموالبعضبسببذلؾ،ككافمدل سنامف:اعيؼيغمكضيالت شي ع،ات خالصة القول في الر اوي
.(2)المرتبةالخامسة،كلـيصر حبالس ماع.كاأعمـ

كبقيةركاتوثقاتكىكمرسؿمفمراسيؿالش عبي.
 وقد توبع من اثنين ال يمكن أن يتقوى بيماَ وىما:

 .(4)ربعيفكمائة،أبكعمركالككضي،سنةأربعكأ(3)بفعميراليٍمدانيُمَجالد بن سعيد -1
"،ك(6)،كالبخارم(5)كذ بوابفمعيف ًديثى اٍلحى اًلدي ييجى اًلدو عىٍفميجى ًديثي قاؿالش اضعي:"اٍلحى

(7)،
مجالد" "ىك آخر: ضيمكاع عنو (8)كسيًئؿ عنو كسيًئؿ الد"-أياا-، ييجى "ىيك (9)ضقاؿ: كقاؿ،

                                                           

.(147/ح1/267)،مسندالحارث(1) 
 (.81)ص:سبقتترجمتو.(2)

ىياليٍمداني(3) نسبونزلتاليمفمفقبيمةكىيىمداف،إلىمنسكبة: كيمتد ا نسابالككضة، لمقحطانييف.
 .(16/513)لمسمعاني

 (.7562/رقـ546تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(4)

(.9/97المكاكعاتتبفالجكزم،)(5)
(.9/97)(المصدرن سو6)
(7( حباف، ابف المجركحيف: )9/11( لمبييقي كاآلثار السنف معرضة كانظر: لمسمعاني1/291(. كا نساب ،)

(عفابفغانـضيضاائمو)يعنيالشاضعي(.كضييا:حديث5/491(،كالبدرالمنير:ابفالممقف،)9/225)
مجالديجمد.

.(1511/رقـ2/244)الكامؿ:ابفعدم،(8)
.(1511/رقـ2/244)(المصدرن سو9)
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يحيى ع  و،ككا-يعنيالقط اف–البخارم:كافى ابفميدمتيركمعنويياى كقاؿيحيى،(1)فى
.(2)القط افضيمكاعآخر:"ضين سيمنوشيء"

" أحمد:"ليسبشيءو ،كزادضيمكاعآخر:"يىرضعحديثناكثيرناتيرضعوالن اس،(3)كقاؿى
كذم:"سألتوعفمجالد(5)،كقاؿ:"أحاديثيويكم ياحمـ"(4)كقداحتمموالن اس" بفسعيد،،كقاؿالمر 

بو؟ضتكم ـبكالـلي ف" ككذا،كقاؿ:ركلعنويحيى،قمت:يحت   ،كقاؿ(6)كيؼىك؟ضقاؿ:كذا
مجالد" حديث أكتب ت "أنا عند(7)البخارم: مجالد حديث ميدل: بف الر حمف عبد كقاؿ ،

ىيشيـ،ا حداث؛يحيىبفسعيد،كأبىاسامة،ليسبشئ،كلكفحديثشعبة،كحم ادبفزيد،ك
.(8)كىؤتءالقدماء،قاؿأبكمحمد:يعنيأنوتغي رح ظوضيآخرعمره"

سعد:"كافاعي ناضيالحديث" ،كقاؿابفقتيبة:"كافنس ابا،كا غمبعميو(9)كقاؿابفي
بحديًثًو"(10)ركايةا خبار،كافياع ؼضيحديثو" معيف:"تييحت   ،كقاؿ:"كاىي(11)،كقاؿابفي

كأٌنو"-،كقاؿ(12)حديث"ال ا:"صالحه عفيىحيىالقط افيقكؿلعبد(13)أيان أبيحاتـو ،كركلابفي
السيرة-يعنيابفكىب–ا إلىكىًببفجريرأكتبي تذىب؟قاؿ:أذىبي يعنىعف-:أيفى

 أفيجعمياليمجالدكم ياعفالشعبيع-مجالدو كىًذبناكثيرنا،لكشئتي فمسركؽو،قاؿ:تكتبي
.(14)عفعبداضىعىؿ

                                                           

/112)صلو(،الاع اءالصغير1591/رقـ8/5)لو(،التاريخالكبير4/12(التاريخا كسط:البخارم،)1)
(.928رقـ

(.1299/رقـ8/921(الجرحكالتعديؿ:تبفأبيحاتـ)2)
(.9/74)،كانظر:التاريخا كسطلو(.963/رقـ117الاع اءالصغير:البخارم،)ص(3)
(.1299/رقـ8/921(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)4)
(.1/944التاريخا كسط:البخارم،)(5)
(.45/رقـ94العمؿكمعرضةالرجاؿعفأحمدبفحنبؿركايةالمركذمكغيره،)ص(6)
(.111عمؿالترمذمالكبير،)ص(7)
.(2/671فأبيحاتـ)الجرحكالتعديؿتب(8)
(.2/572الطبقاتالكبير:ابفسعد،)(9)
(.991(المعارؼ:ابفقتيبةالدينكرم،)ص10)
(،9/435تاريخيحيىبفمعيفركايةالدكرم،)(11)
(.1299/رقـ8/924)الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(12)
(.211/رقـ916الدارمي،)ص–تاريخابفمعيف(13)
(.1299/رقـ8/921)كالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،الجرح(14)
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ع ؼحديثيوي" "يياى كزجاني: الجي كقاؿ(1)كقاؿ آخر، محمكد"ضيمكاع "غير كقاؿ(2): ،
الغىمىط" "كثيري الت رمذم:
(3) بقكم  كليسى كقاؿ: ،... ت قاؿ: بحديًثًو؟ "يحت   حاتـ: أبك كسيًئؿى ،

:"ليسبالقكم"،كقاؿالد ارقطنيضي(6)د ارقطنيالك،(5)،كقاؿالن سائيضيمكاعآخر(4)الحديًث"
ا:"غيرهأثبتمنو"–،كقاؿ(7)مكاعآخر:"ليسبثقة" .(8)أيان

اتحتجاجي ،تيجكزي كيرضعيالمراسيؿى ا سانيدى الح ًظ،يىٍقًمبي ردمءى ًحب اف:"كافى كقاؿابفي
عىًدم:"عام ةمايركيوغيرمح كظ"(9)بًو" ،كقاؿالعجمي:"جائزالحديث،حسف(10)،كقاؿابفي

.(11)الحديث"
ع  ىوابفمعيفضيمكاعآخر .(13)،كالن سائي(12)كاى

.(16)،كالن سائيضيمكاعآخر(15)كمسى،كال ى(14)ككث قويابفمعيفضيركاية
ضيو" عمىليفو حديثو ،صاحبي ،(17)كقاؿالذ ىبي:"مشيكره بالقكم  حجر:"ليسى ابفي ،كقاؿى

.(18)كقدتىغىي رضيآخًرعمًرًه"
ليسبالقكمكات يموالبعض،كتىغىي رضيآخًرعمًرًه.كاأعمـخالصة القول في الر اوي:

                                                           

(.142/رقـ85(أحكاؿالرجاؿ:الجكزجاني،)ص1)
(.54/رقـ12(المصدرن سو)ص2)
(.752/رقـ6/61سنفالترمذم،)(3)
(.1299/رقـ8/924)الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(4)
(.4621/رقـ96/966تيذيبالكماؿ:المزم،)(5)
.(469/رقـ666(،كالاع اءكالمترككيف،)ص5641/رقـ4/611سنفالدارقطني،)(6)
(.525/رقـ75سؤاتتالبرقانيلمدارقطني،)ص(7)
(.9661/رقـ6/131سنفالدارقطني،)(8)
(.6/11المجركحيف:ابفحباف،)(9)
(.7/599الكامؿ:ابفعدم،)(10)
(.1289ـ/رق4/422(معرضةالثقات:العجمي،)11)
(.6/11المجركحيف:ابفحباف،)(12)
(.463/رقـ996الاع اءكالمترككيف:النسائي،)ص(13)
(.9/435الدكرم،)-تاريخابفمعيف(14)
(.6/126المعرضةكالتاريخ:ليعقكبال سكم،)(15)
(.4621/رقـ96/966تيذيبالكماؿ:المزم،)(16)
(.6161رقـ/6/562ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(17)
(.7562/رقـ546تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(18)
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كاأعمـبو.الر جل المبيم.-2
 ضركاتوثقاتإتجابرالجع ي،كىككمابينت.وأم ا المرسل:

إلىينسبكقدالشامي،(1)الغس انيمريـأبيفباعبدبفبكرأبكض يووأما الش اىد؛
ستسنةماتضاختمط،بيتوسرؽقدككافاعيؼالس الـ،عبدكقيؿ:بكير،اسموقيؿ:جده،

.(2)كخمسيفكمائة
.(3)ييـصدكؽالش امي،الحمصيا حكصأبكا حكص،بفُعمير بن وفيو حكيم

ىكبيفامرةبفحبيبكبيفالن بيصم ىكبقيةركاتوثقات،كىكمرسؿ،كتييدرلمف
اعميوكسم ـ.

 الحكم عمى الحديث: 
الحديثاعيؼجد ا؛لألسبابالت الية:

بف-1 الجع يكمجالد جابر كىـ أفيقكماآلخر، منيـ تيمكف حد عمىاع اء، مداره
سعيد،كالر جؿالمبيـ.

عنعنوعفالش عبي.لـيصر حضيوجابرالجع يبالسماعكقد-2
مرسؿاإلسنادمفجميعطرقو؛كتييدرىلمفبيفالش عبيكالن بيصم ىاعميوكسم ـ.-3
قداختمؼضيوضركممرسالمرضكعاكمرسالمكقكضاعمىعمربفالخط اب.-4
كسم -5 الن بيصم ىاعميو عف الكاردة الص حيحة لألحاديثكاآلثار مامعاراتو كمنيا ـ،

اًئشىةى البخارممفحديثعى راياعنيا،أيـ أخرجو ٍؤًمًنيفى قىالىتٍأىن يىاالمي م ى: الم وًرىسيكؿيصى
،كىىيكىبىٍيًتوًًضيصم ىاعميوكسم ـ م ىشىاؾو اًلسناضىصى م ىجى أىفًًإلىٍيًيـٍضىأىشىارىًقيىامنا،قىٍكـهكىرىاءىهيكىصى

رىؼىضىمىم اسيكا،اٍجمً ًعؿىًإن مىا:»قىاؿىاٍنصى ـيجي ا ذىاضىاٍركىعيكارىكىعى،ضىًإذىاًبًو،ًلييٍؤتىـ اإًلمى ضىعى،كىاً  ذىاضىاٍرضىعيكا،رى كىاً 
م ى اًلسناصى م كاجى ميكسناضىصى .(4)«جي

                                                           

ضسمكاكرمعزبيدبىيفًباٍليمفكىىيكىغىس افمىاءمفشربكاا زدمفكىًبيرىةقىبيمىةكىًىيالغس اني:نسبةإلىغىس اف(1) 
.(2/382)ا نساب:ابفا ثير،تيذيبضيًبًو.المباب

.(7974/رقـ623حجر،)ص:تقريبالتيذيب:ابف(2) 
.(1476/رقـ177)ص:المصدرن سو(3) 
(688/ح1/139صحيحالبخارم،)(4) 
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ز اؽ(1)كالحديثالص حيح ،قاؿ:عىفً(3)،كمفطريقوابفالمنذر(2)الذمأخرجوعبدالر 
اًعيؿىعىفٍعييىٍينىةى،اٍبفً ،أىًبيٍبفًًإٍسمى اًلدو اًزـوأىًبيٍبفًقىٍيسًعىفٍخى قىاؿىحى ًني: ضٍيدوٍبفيقىٍيسيأىٍخبىرى

، اًرم  مىىاٍشتىكىىًإمىامىييـيأىف اٍ ىٍنصى ٍيدًعى كسم ـ،الم وًرىسيكؿًعى »قىاؿىصم ىاعميو نىايىؤيم ضىكىافى:
اًلسنا نىٍحفيجى ميكسهكى ،كغيرىمامماكردضيالباب.«جي

إليوماقالوالعمماءضيالحكـعميو؛قاؿاإلماـالش اضعي:"ميٍنقىًطعه، عفكيكاضؽماذىبتي
الجع ي–رجؿ جابر كاية-يعني الر  "عمىحجةبمثمويىٍثبيتيتعنو،مىٍرغكب كقاؿ(4)أحدو ،

ةه،ًضيوً:"لىٍيسىتٍالش اضعيضيمكاعآخر ًديثهىىذىاكىأىف حيج  اؿوًمٍثميوييىٍثبيتيتىحى مىىًبحى ،عى لىكٍشىٍيءو كى
اًلٍ ويلىـٍ غىٍيريهي"ييخى

(5).
دى:أىبيككقىاؿى ًديثي"كىىىذىادىاكي "لىٍيسىاٍلحى ًبميت ًصؿو

بىره"كىىىذىا:،كقاؿابفالمنذر(6) تيًحيطيويكىاهو،خى
اًبره،اٍلًعمىؿي كؾيجى ٍتري ًديًث،مى ًديثياٍلحى ،كىاٍلحى اًلؼهكىىيكىميٍرسىؿه صم ىاالن ًبي عىفًالث اًبتىةًًلأٍلىٍخبىارًميخى

كىًثيرنا"عميوكسم ـ
"لىـٍ(7) كقاؿالد ارقطني: ٍيرييىٍرًكهً، اًبروغى ٍعً ي جى اٍلجي كؾهكىىيكىالش ٍعًبي عىفً، ٍتري ،مى

ةه"ًبوًتىقيكـيتىميٍرسىؿهًديثيكىاٍلحى .(8)حيج 
بؿتيكبعمفًقبىؿمجالدكالر جؿالمبيـكلـيتقكلبيما،كمابي نتآن نا.قمت:

ح كقاؿابفًحب اف:"كىىىذىالىكٍ ،لىكىافىًإٍسنىاديهيصى بىرًًمفىكىاٍلميٍرسىؿيميٍرسىالن مىااٍلخى ًسي افًييٍركىلىـٍكى
ٍكـًاًضي ىن اًعٍندىنىا؛ٍلحي ،ًإٍرسىاؿىقىٍبًمنىالىكٍ ى فٍتىاًبًعي  مىىضىاًاالنًثقىةنكىافىكىاً  ٍسفًعى ،حي نىاالظ ف  قىبيكؿيلىًزمى
،أىٍتبىاعًعىفًٍمٍثًموً مىتىىالت اًبًعيفى نىاذىًلؾىقىٍبًمنىاكى مىاٍ ىٍتبىاًع،تىبىعًعىفًٍمٍثًموًقىبيكؿيلىًزمى نىاذىًلؾىقىٍبًمنىاتىىكى لىًزمى

                                                           

حإسناده(1)  حو،لـأعثرعميوضيكتبو(3/205)ا كطارنيؿ ،العراقيصح  /2:)ح تالابفحجرضيكصح 
قمت:كرجالوكميـثقات.(.176

.(4084/ح2/462مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(2) 
بمثمو..(2042/ح4/206ا كسطضيالسنف:ابفالمنذر،)(3) 
(.1/255)،الرسالةلمشاضعي(4) 
(7/210)،ا ـلمشاضعي(5) 
(2/294):المبارك كر،تح ةا حكذم(6) 
.(4/209ا كسطضيالسنف:ابفالمنذر،)(7) 
(.1485/ح2/252)سنفالدارقطني،(8) 
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مىتىىالت بىًع،تيب اعًعىفٍذىًلؾىًمٍثؿًقىبيكؿي نىاذىًلؾىقىٍبًمنىاكى الم وًرىسيكؿيقىاؿىًإذىاًإٍنسىافوكيؿ ًمفٍنىٍقبىؿىأىفٍلىًزمى
ًضيصم ىاعميوكسم ـ،  .(1)الش ًريعىًة"نىٍقضيىىذىاكى

ةه؛ًضيوًي:"لىٍيسىتٍكقاؿاإلماـالبييق ؛تىكىً ىن ويحيج  ؛ً ىن وييىٍثبيتي ؿوعىفٍكىً ىن ويميٍرسىؿه يىٍرغىبيرىجي
كىايىةًعىفًالن اسي ٍنوي"الر  "كجابر(2)عى رجبالحنبمي: ابف كقاؿ بماضكيؼيسنده،بماييحت  ت،
اًني،شيبة،أىًبيكابفالش اًضًعٌي،ىىذىاحدثيوًضيطعفكقد!يرسمو؟ كزىجى .(3)كغيرىـ"حب افكابفكالجي

قىاؿى ًديثي..كىأىم ا.شىٍيءى"تى"كىىىذىا:ابفحـزقىاؿى:ابفحـزكى ؛الش ٍعًبي حى ًركىايىةيً ىن ويضىبىاًطؿه
اًبرو ٍعً ي جى رىًايىًبرىٍجعىةًًباٍلقىٍكؿًاٍلمىٍشييكرًاٍلكىذ ابًاٍلجي ًمي  ٍنوي،م ويالعى اًلدوعى ميجى ،كىىيكىكى ًعيؼه كىىيكىاى
قىاؿى،(5)،ككاضقوالز يمعي(4)ذىًلؾىمىعىميٍرسىؿه ًديثي:اٍلبىٍييىًقي كى ةه،ًبوًتىقيكـيتىميٍرسىؿه"اٍلحى ج  ًضيوًحي اًبرهكى جى

، ٍعً ي  كؾهكىىيكىاٍلجي ٍتري مىٍيوًايٍختيًمؼىقىدٍثيـ رىٍأًيًو،ًضيمىٍذميكـهًركىايىًتوًًضيمى كىاهيًضيًو،عى ٍنوي،عييىٍينىةىاٍبفيضىرى عى
،كىمىا ـى كىاهيتىقىد  ٍنويطىٍيمىافىاٍبفيكىرى ،عىفٍعى كىـً قىاؿىاٍلحى دهيىؤيم ف تى:عيمىريكىتىبى: اًلسناأىحى الن ًبي بىٍعدىجى

ٍكقيكؼهميٍرسىؿهكىىىذىاصم ىاعميوكسم ـ، ـًعىفً،كىرىاًكيوًمى كى ًعيؼهاٍلحى "كىذه ،كقاؿابفالقي ـ:(6)اى
،،كقاؿابفدقيؽالعيد:"كىىىذىا(7)الككضة"أىؿركاياتأسقطمف اًبريميٍرسىؿه ٍيدوٍبفيكىجى :ًضيوًقىاليكايزى

، كؾه ٍتري كىاهيمى اًلدهكىرى قىدٍالش ٍعًبي عىفٍميجى اًلده"كى ميجى "تيعق ب(8)ايٍستيٍاًعؼى رقاني: كقاؿالز  ؛، جابرابأف 
.(9)إرسالو"معاعيؼ

                                                           

قىٍدقىدىحى5/474محققا)-بفحبافصحيحا(1)  ًؿكى ًبًمٍثًؿىىذىااٍلميٍرسى ٍفيىٍحتى   ًمم  (.ثـقاؿابفحباف:"كىاٍلعىجىبي
:حى ق ًةقىاؿى ًبالر  اٍلقىط افي ٍبًدالم ًوٍبًفيىًزيدى عى ٍبفي سىٍيفي نىااٍلحي اأىٍخبىرى ًضيمى ـٍ د ثىنىاأىٍحمىًضيًركىايىًتًوًزًعيمييي كىاًرم  أىًبياٍلحى ٍبفي دي

مً ؿى أىٍضاى ٍفلىًقيتي ًضيمى مىارىأىٍيتي ًني ىةىيىقيكؿي أىبىاحى :سىًمٍعتي قىاؿى اًني  أىبىايىٍحيىىاٍلًحم  :سىًمٍعتي قىاؿى لىًقيتي كىتى ٍفعىطىاءو
قىط  اأىتىٍيتيويًبشىٍيءو مى ٍعً ي  اٍلجي اًبرو ًمٍفجى أىٍكذىبى ٍفلىًقيتي كىذىاًضيمى ًعٍندىهيكىذىاكى أىف  ـى كىزىعى ًديثو اءىًنيًضيًوًبحى جى ًإت  ًمٍفرىٍأمو

عىٍفرىسيكًؿالم ًو ًديثو حى ييكىذ بيويًاد صم ىاعميوكسم ـأىٍلؼى كى ٍعً ي  اًبرنااٍلجي جى ر حي ًني ىةىييجى يىٍنًطٍؽًبيىا،ضىيىذىاأىبيكحى ـٍ لى
ًفانٍ لىم اااٍقىٍكًؿمى ًغيبىةهثيـ  ًعيؼه اى فه ضيالى ـٍ ًضيكيتيًبًي ًتنىا أىًئم  قىٍكؿى أىف  ـى مىٍذىىبىويكىزىعى اًبًو أىٍصحى ًمٍف ؿى تىحى طىر هياٍ ىٍمري

يىٍدضىعيًبًوسين ةنًمٍفسينىًفرىسيكًؿالم ًو ويًضيشىٍيءو ٍفكىذ بىويشىٍيخي ًبمى يىٍحتى   عىؿى ".عميوكسم ـصم ىاجى
(.5711/ح4/146معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(2) 
(.6/152)،ابفرجب:ضتحالبارم(3) 
 (4)(، (.2/106المحمىباآلثار:ابفحـز
(.2/50نصبالراية،الزيمعي،)(5) 
(.5711/ح4/146معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(6) 
.(2/277):ابفالقيـ،إعالـالمكقعيف(7) 
(.1/225):ابفدقيؽالعيد،إحكاـا حكاـشرحعمدةا حكاـ(8) 
(.1/483شرحالزرقانيعمىالمكطأ،)(9) 
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"كىىىذىا حجر: ابف ابرًركىايىةمفإٍرسىالومىعىكقاؿ عى ىاء،أحداٍلجٍعً يٌجى قدالا  قىاؿىكى
قيٍطًنيٌ "أىف (1)ًبًو"ت ردًإن والد ارى ًديثى،كقاؿا حكذم: كهًاًمفىكىٍجووًمفٍيىًصح تىاٍلحى اٍلكيجي قىاؿىكىمى
" اٍلًعرىاًقي 
(2).

ضركاتوثقاتإتجابرالجع ي،كىككمابينت،قاؿالبييقي:"وأم ا المرسل: كىىىذىاميٍرسىؿه
ًعيؼه اى كىـً ،كىرىاًكيًوعىًفاٍلحى ٍكقيكؼه  .(3)"مى

ضاليقكلبو؛ضيكاعيؼجد ا،لاعؼأبيبكربفأبيمريـ،كماأشاروأم ا شاىده
حجر ابف  ذلؾ كمخالؼ(4)إلى ا، أيان مرسؿ كىك ييـ، صدكؽ ا حكصكىك أبك كضيو ،

لألحاديثكاآلثارالص حيحة.كاأعمـ.
 .المطمب الثالث: تضعيُف الحديث لتدليس في إسناده

إذادل سضيوراكيو؛ ن ويككفقدأسقطأحدركاةإسناده ياع ؼعمماءالحديًثالحديثى
"الميدىل سكأخ اه، حجر: ابف قاؿ ده، كجك  ظاىره، ـ لـالر اكملككفًبذلؾسيم يىضحس ف مىفٍييسى
د ثىوي، ـىحى ديثًسماعىوكأىٍكىى كاشتقاقيويحد ٍثولـمم فٍلمحى اختالطيكىكبالت حريًؾ،الد لىسًًمفبًو،
ك(5)الخى ىاًء"ضيتشتراكيمابذلؾسيم يىالظ الـ، قكؿالعمماءضيذلؾ، قكلو البر  كاضؽابفعبد

ٍعنىاهيالت ٍدًليسيحيثقاؿ:"كىأىم ا مىاعىةًًعٍندىضىمى ًديثًاٍلًعٍمـًأىٍىؿًجى ؿييىكيكفىأىفًٍباٍلحى الىًقيىقىدٍالر جي ًمفٍشىٍيخن
اًديثىًمٍنويضىسىًمعىشيييكًخوً اًبوًبىٍعضيأىٍخبىرىهيثيـ ًمٍنويغىٍيرىىىايىٍسمىعٍلىـٍأىحى ذىًلؾىعىفًٍبوًيىًثؽيًمم فٍأىٍصحى
اًديثىالش ٍيخً د ثيمنوسمعالتيتمؾغىٍيرًًبأىحى حدثوالذمصاحبويىٍذكيرىأىفٍديكفىالش ٍيخًعىفًًبيىاضىييحى
فوعىفٍضيوضيقكؿبيا "ذىًلؾىيىٍعًنيضيالى ،كمفأمثمةذلؾعنده:(6)الش ٍيخى




                                                           

.(1/173الدرايةضيتخري أحاديثاليداية:ابفحجر،)(1) 
(.2/294):المبارك كرم،تح ةا حكذم(2) 
(.5711/ح4/146معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(3) 
.(1105/ح2/94إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة:البكصيرم،)(4) 
.(103:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة(5) 
.(1/27)التمييد:ابفعبدالبر،(6) 
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رحمواتعالى:الحديث األول: قاؿابفعبدالبر  ،عىفٍاٍ ىٍعمىًش،عىفًييٍركىلحديثه :أىنىسو قىاؿى
ـهًمن ااٍستيٍشًيدى ،يىٍكـىغيالى دو عىمىتٍأيحي :كىٍجًيًو،عىفٍالت رىابىتىٍمسىحيأيم ويضىجى تىقيكؿي ن ةي،لىؾىىىًنيئناأىٍبًشٍركى اٍلجى
 اَل  َما َوَيْمَنعُ  َيْعِنيِوَ اَل  ِفيَما َيَتَكم مُ  َكانَ  َلَعم وُ  ُيْدِريكِ  َوَما»صم ىاعميوكسم ـ:الن ًبي لىيىاضىقىاؿى
.(1)«َيُضر هُ 

نقد الحديث:
رحمواتعالى:"ىىذىا ًديثيقاؿابفعبدالبر  ؛لىٍيسىاٍلحى لىويًصح يىتىاٍ ىٍعمىشىً ىف ًباٍلقىًكم 
،ًمفٍسىمىاعه كىافىأىنىسو عى ىاًء"عىفًميدىل سناكى .(2)الا 

 تخريج الحديث:
كمالحديثمفطريقيف:  ري

 األول: من أخرجو عن األعمشَ عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو.
كىيعمى بأل اظمتغايرة، يعمىكح صبفغياث، عفا عمشيحيىبف ركاه كقد

:الن حكالت الي
قىالىٍتمن أخرجو عن يحيى بن يعمىَ بوَ بمفظ: " -أوال ن ةيبينىي يىالىؾىىىًنيئنا:يعنيأيم وي-كى  ".اٍلجى

د ثىًني أخرجواإلماـابفأبيالد نيارحموا،قاؿ: اًلحوٍبفيالر ٍحمىفًعىٍبديحى ،(3)اٍ ىٍزًدم صى
د ثىنىا ،اٍ ىٍسمىيىٍعمىىٍبفييىٍحيىىحى اًلؾوٍبفًأىنىسًعىفٍاٍ ىٍعمىًش،عىفًًمي  ٍنوي،الم ويرىًايىمى اٍستيٍشًيدى:"قىاؿىعى
ـه ،يىٍكـىًمن اغيالى دو مىىضىكيًجدىأيحي ٍخرىةهبىٍطًنوًعى كًع،ًمفىمىٍربيكطىةهصى كىٍجًيوًعىفٍالت رىابىأيم ويضىمىسىحىتٍاٍلجي
قىالىتٍ ن ةي،بينىي يىالىؾىىىًنيئنا:كى .(4)الحديث:صم ىاعميوكسم ـالن ًبي ضىقىاؿىاٍلجى

اكم(5)أخرجوأبكيعمى ،عفا عمشعفيحيىبفيعمى؛كالىمامفطريؽ(6)،كالط ح 
أنسمرضكعا.

                                                           

(.10/228التمييد:ابفعبدالبر،)(1) 
المصدرن سو.(2) 
كثالثيفكمائتيف.تقريبخمسسنةماتيتشيع،صدكؽبغداد،نزيؿلككضياا زدم،صالحالرحمفبفعبد(3) 

.قمت:كا كثرعمىتكثيقومعتشيعو.(3898/رقـ343:ص)التيذيب:ابفحجر،
(.109/ح92ابفأبيالدنيا،)ص::الصمت(4) 
(.بنحكه.4017/ح7/84يعمى،)يأبمسند(5) 
(.بمثمو.2423ح/6/210الطحاكم،):مشكؿاآلثار(6) 
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ن ةًأىٍبًشٍر-رىجيالنيىٍعًني-ضىقىاؿىمن أخرجو عن حفص بن غياثَ بوَ بمفظ: " -ثانيا ولفظ:  ،"ًبالجى
ن ةيلىؾىىىًنيئنا:"ضىقىاليكا ةمسحا ـعفكجيوالت راب."َاٍلجى  دكفقص 

د ثىنىا أخرجواإلماـالت رمذمرحمواتعالى،قاؿ: ٍبدًٍبفيسيمىٍيمىافيحى ب ارًعى ،(1)البىٍغدىاًدم الجى
د ثىنىا:قىاؿى ٍ صًٍبفيعيمىريحى د ثىنىا:قىاؿى،(2)ًغيىاثوٍبفًحى راياعىفٍا ىٍعمىًش،عىفٍ،(3)أىًبيحى أىنىسو
ض يى:قىاؿىعنو، ؿهتيكي اًبًو،ًمفٍرىجي ن ًة،أىٍبًشٍر-رىجيالنيىٍعًني-ضىقىاؿىأىٍصحى صم ىاالم وًرىسيكؿيضىقىاؿىًبالجى

.الم ظا كؿ.(4)«َيْنُقُصوُ  اَل  ِبَما َبِخلَ  َأوْ  ْعِنيوِ يَ  اَل  ِفيَماَ َتَكم مَ  َفَمَعم وُ  َتْدِري َأَواَل »:عميوكسم ـ
الط براني اإلماـ نيعيـ(5)كأخرجو كأبك كالبييقي(6)، ح صبف(7)، طريؽ مف ثالثتيـ ،

غياث،بو،بالم ظالثاني.
الثاني: من أخرجو عن األعمشَعن أبي سفيانَ عن أنس بن مالك رضي اهلل عنوَ بنحو 

ل  من الط ريق الس ابق. الم فظ األو 
نىا ،سىٍيؿوأىبيكأخرجوالبييقيرحموا،قاؿ:أىٍخبىرى م ديأىنىااٍلًمٍيرىاًني  ٍع ىرًٍبفيميحى ،ٍبفًجى مىطىرو

،أىبيكنىا ًني ىةىاٍلكىاًسًطي  سىفينىاحى بىمىةى،ٍبفياٍلحى ٍمًت،ٍبفيسىًعيدينىاجى ،ًبيأىعىفٍاٍ ىٍعمىًش،عىفًالص  سيٍ يىافى
،ٍبفًأىنىسًعىفٍ اًلؾو ؿهأيًصيبى:قىاؿىمى ابًًمفٍرىجي ،يىٍكـىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي أىٍصحى دو اءىتٍأيحي ضىجى
مىا:"صم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿيلىيىاضىقىاؿى.الش يىادىةيًلييٍيًنئىؾىبينىي يىا:ضىقىالىتٍأيم وي لىعىم ويٍدًريًؾ؟ييكى
ايىتىكىم ـيكىافى ؿييىٍعًنيًو،تىًبمى يىٍبخى .(8)"يىٍعًنيوًتىًبمىاكى

                                                           

ابفحجر،)ص:(1)  تقريبالتيذيب: الخي اطأبكأي كبالبغدادم،صدكؽ. الجباربفزريؽ، سميمافبفعبد
.(2583/رقـ252

عمربفح صبفغياثبفطىٍمؽالككضي،ثقةربماكىـ،ماتسنةاثنتيفكعشريفكمائتيف.تقريبالتيذيب:(2) 
(.4880/رقـ411)ص:ابفحجر،

قميؿضي(3)  تغيرح ظو ضقيو ثقة القااي، أبكعمرالككضي، النخعي، ح صبفغياثبفطمؽبفمعاكية
/173)ص:اآلخر،ماتسنةأربعأكخمسكتسعيفكمائة،كقدقاربالثمانيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،

(.1430رقـ
(.2316/ح4/558سنفالترمذم،)(4) 
(.بنحكه178/ح1/107الطبراني،):تيذيباآلثارمسندعمر(5) 
(.بمثمو.5/56أبكنعيـ،)ا كلياء:حمية(6) 
(.بنحكه.10341/ح13/285شعباإليماف:البييقي،)(7) 
(.10342/ح13/285البييقي،شعباإليماف:البييقي،)(8) 
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المقدسي ياء الا  عف(1)أخرجو إبراىيـ بف إسحاؽ طريؽ مت،بفسعيدمف بوالص 
بمثمو.

وت،كلكن (2)مفحديثأبيىريرةراياعنو،أخرجوأبكيعمىرحمواولمحديث شاىد:
.(3)يي رحبو؛ضيكاعيؼجد ا

 دراسة اإلسناد:
ل:   أوال: دراسة الط ريق األو 

قىالىٍتدراسة اإلسناد الذي جاء عن يحيى بن يعمىَ بمفظ: " -1 يىالىؾىىىًنيئنا:يعنيأيم وي-كى
ن ةيبينىي   ".اٍلجى
حاضظثقة،ا عمشالككضي،محمدأبك،(4)الكاىميا ٍسدمميران بن فيو سميمان 
سنةأكؿمكلدهكمائة،ككافثمافأككأربعيفسبعسنةماتيدلس،لكن وكرعبالقراءات،عارؼ
.(5)كستيفإحدل

ابفحجرضيالط بقاتضيالمرتبة ،(6)اعيؼ"عفدل سقاؿالط رابمسي:"رب ما كذكره
"محد ث قاؿ: كالن سائي،الكرابيسي،لؾبذكص ويدل س،ككافكقارؤىا،الككضةالث انية،

.(7)كغيرىـ"كالد ارقطني،
بعدـ ـز جي كقد مفأنسراياعنو، سماعو بعدـ ـ ييجزى إفلـ كتدليسوتيار،

بذلؾ،سماعومفأنسراياعنو، يحمؿلـ"ا عمش:المدينيحيثقاؿابفكممفجـز

                                                           

ياءالمقدسي،):ا حاديثالمختارة(1)   .(2232/ح6/219الا 
مىىرىجيؿهقيًتؿىبلفظ:  (.6646/ح11/523يعمى،)مسندأبي(2)  م ىالم وًرىسيكؿًعىٍيدًعى مىٍيوًايصى م ـىعى سى شىًييدنا،كى

قىاؿى مىٍيوًضىبىكىتٍ: ضىقىالىتٍبىاًكيىةهعى قىاؿىكىاشىًييدىاهي،: م ىالن ًبي ضىقىاؿى: مىٍيوًايصى م ـىعى سى »كى شىًييده،ن ويأىييٍدًريؾًمىامىوٍ:
لىعىم وي ايىتىكىم ـيكىافىكى ؿييىٍعًنيًو،تىًبمى يىٍبخى ويتىًبمىاكى .يىٍنقيصي

الزكائد(3)  مجمع ضي الييثمي قاؿ ضالف. كقاؿ ضالف قاؿ الحديث؛ منكر كىك طميؽ، بف عمىعصاـ مداره
،كقاؿا لبانيضيسمسمة(:"ركاهأبكيعمى،كضيوعصاـبفطميؽ؛كىكاعيؼ"18180/ح10/544)

.(:"كىذاإسناداعيؼ"6107/ح13/244ا حاديثالاعي ة)
اًرثبفكىاًىؿًإلىىالن ٍسبىةىىًذهاٍلكىاًىًمي:(4)  ًمٍنييـمياربفإٍليىاسبفمدركةبفىيذىٍيؿبفسعدبفتىًميـبفاٍلحى

.(3/79)ا ثير،ا نساب:ابفتيذيبضيًباٍلكيكضىًة.المبابجمىاعىة
(.2615/رقـ254)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(5) 
(31/30الطرابمسي،)ص::التبييف سماءالمدلسيف(6) 
.(55/رقـ33ابفحجر،)ص::طبقاتالمدلسيف(7) 
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ن مايصم ي،كرآهيخاب،رآهإن ماأنسعىفٍ ،كقاؿ(1)أنس"عىفٍكأبافالر قاشييزيدمفعياسمكا 
ابفعبدالبر،كىذاالقكؿالذمقاؿبو(2)مرسؿ"ضيكأنسعىفٍا عمشماركل"كؿ:مىًعيفابف

.(3)منو"سماعلويثبتكماذكرت،ككذلؾالمز محيثقاؿ:"لـ
 ريؽالث اني.كلعم ودل سوعفأبيس ياف،ضقدركاهعنوعفأنسكماضيالط 

 .(4)اعيؼماطربيأتيبالمقمكبات شيعي،ا سمميالككضي،يحيى بن يعمىوفيو 
أىٍبًشرٍ-رىجيالنيىٍعًني-ضىقىاؿىدراسة اإلسناد الذي جاء من طريق حفص بن غياثَ بمفظ: "  -2

ن ةً ."ًبالجى
ا عمشلـيسمعمفأنسراياعنو.  جميعركاتوثقاتإتأف 

 دراسة الط ريق الث اني: ثانيا:
.(6)مكةنزؿ،(5)اإلسكاؼناضع،بفطمحة،كىكسفيان فيو أبو 
سيٍ يىافعفن سوأىبيكقىاؿى كىافىأح ظ"كنت: مىٍيمىافكى عىفٍيىٍعًني-يكتب(7)اليشكرمسي
اًبر" كقىاؿى(8)جى شيٍعبىةي، د ثيال ًتي"ىىًذهً: احًسيٍ يىافىأىبيكًبيىاييحى "اٍ ىٍعمىشًبيصى كقاؿضي(9)ًكتىابه ،

ًديثي:مكاعآخر ،عىفٍسيٍ يىافىأىًبي"حى اًبرو ًحي ىةه"ًىيىًإن مىاجى ا:"أىبيك-،كقىاؿى(10)صى عىفسيٍ يىافأيان
ابر س ياف(11)كتاب"ىيكىًإن مىاجى كقاؿ عيينةبف، ىيإن ماجابرعفس يافأبي"حديث:

                                                           

.(12/83)الكماؿ:المزم،تيذيب(1) 
.ن سوالمصدر(2) 
.(2983/رقـ13/438)المرجعالسابؽ(3) 
(.56بقتترجمتو:)ص:س(4)  
لمف(5)   نسبة طريؼبفسعدمنيـجماعة،النسبةبيذهكالمشيكركالشمشكات،المكالؾ،يعمؿاإلسكاؼ:

أىؿاإلسكاؼ ا نسابمف 1)لمسمعانيالككضة. رقـ233/ /152). كالشمشكات: مفكالمكلؾ، ارب
الخ اؼالتيتمبسضيالرجؿككذاالشمشؾككالىماغيرعربي.

(.3035/رقـ283تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(6) 
الزبير.تقريبابفضتنةضيالثمانيفقبؿالمائة،دكفقديماماتثقة،البصرم،اليىٍشكرم،قيسبفسميماف(7)  

.(2601/رقـ253:ص)التيذيب
.(3079/رقـ4/346التاريخالكبير:البخارم،)(8) 
.(768/رقـ2/224الاع اءالكبير:العقيمي،)(9) 

المصدرن سو.(10) 
.(2397/رقـ3/491)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(11) 
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كقاؿابفا(1)صحي ة" "كىافى، ابنىالمديني: ًديثو"ًضييياع  كنوأىٍصحى كقاؿ(2)حى "أبكابفمعيف:،
،(5)-أمأحاديثوقميمة–شئ"ت:،كقاؿضيمكاعآخر(4)س ياف"مفأبىإلى أحب (3)الز بير
ا:-كقاؿ ابرعىفسيٍ يىاف"أىبيكأيان .(6)كتاب"ىيكىًإن مىاجى

أحمدضيمكاعآخرًبوً:"لىٍيسى(8)سىائي،كالن (7)كقاؿأحمدبفحنبؿ "كىأىبيك:بىٍأس"،كقىاؿى
ًديثًضيًإلىيٌأعجبالز بير ا:-،كقاؿ(9)سيٍ يىاف"أبيمفالحى الز ٍعرىاء"كىأىبيكأيان

ًضيًإلىيٌأعجب(10)
ًديث  .(11)سيٍ يىاف"أبيمفالحى
رعةالر ازمأبككقاؿ س يافأبكأـإليؾأحب الز بيرأبك:لوالن اس،قيؿعنو"ركل:زي
ىكأقكؿأفتريد:ضقاؿضيو،حارمفبعضأشير،ضعاكدهالز بيرأبك:قاؿناضع؟بفطمحة
ةي(12)كشعبة"س يافالث قةثقة؟ ،عيمىرىعىفٍنىاًضعوٍبفي،كقاؿضيمكاعآخر:"طىٍمحى عىفٍكىىيكىميٍرسىؿه
اًبرو "جى ح  (13)أىصى أبك كقاؿ الر ازم، حاتـ كقاؿضي(14)س ياف"أبىمفإلي أحب الز بير"أبك: ،

اًبريضىأىم اشىٍيئناأىي كبىأىًبيًمفٍسيٍ يىافىأىبيكيىٍسمىعٍ"لىـٍ مكاعآخر: أىبيكيىٍسمىعٍلىـٍيىقيكؿيشيٍعبىةىضىًإف جى
اًبروًمفٍسيٍ يىافى ،أىٍربىعىةىًإت جى اًديثى ،ضىًإن ويأىنىسهكىأىم اأىًبيقىاؿىأىحى ييقىاؿييىٍحتىًمؿي ذىسيٍ يىافىأىبىاًإف كى أىخى
ًحي ىةى اًبروصى مىٍيمىافىعىفٍجى "سي .(15)اٍلييٍشكىًرم 

                                                           

.(4/475الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1) 
.(197/رقـ146)ص:،سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(2) 
التيذيبكعشريفكمائة.تقريبستسنةيدلس،أنوإتصدكؽالمكي،الزبيرأبكتىٍدريس،بفمسمـبفمحمد(3) 
.(6291/رقـ506:ص)
.(1/116)،ركايةابفمحرز-تاريخابفمعيف(4) 
.(4/475الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(5) 
.(2397/رقـ3/491)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(6) 
.(369/رقـ204)ص:،العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةالمركذم(7) 
.(13/439تيذيبالكماؿ:المزم،)(8) 
.(369/رقـ204حمد،)ص: ركايةالمركذم-العمؿكمعرضةالرجاؿ(9) 

.(7667/رقـ598:ص)التيذيبتقريببو.بأستككضيالزعراء،أبكالطائي،الكليدبفيحيى(10) 
.(34/رقـ163حمد،)ص: ركايةالمركذم-العمؿكمعرضةالرجاؿ(11) 
.(2086/رقـ4/475الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(12) 
.(155/رقـ100)ص:،المراسيؿتبفأبيحاتـ(13) 
.(2086/رقـ4/475الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(14) 
.(155/رقـ100)ص:،المراسيؿتبفأبيحاتـ(15) 
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اٍ ىٍعمىش،عىنوي،كقاؿابفًحب اف:"ركل(1)بالقكم"كليسالحديث،"جائز:كقاؿالعجمي
ًكيـأبيبفكىعتبىة كىافىس،كىالن احى ضيييـ،كقاؿضيمكاعآخر:"كاف(2)عىنوي"ييدىل ساٍ ىٍعمىشكى
ركاهصالحة،أحاديثجابرعفركلكقدجابر،،كقاؿابفعىدم:"صاحب(3)الشئ"بعدالشئ

غيرىذاس يافأبيعىفركلكقدبو،بأستكىىكالثقات،ا ىٍعمىشكركاىاعىفًعنوا ىٍعمىش
.(4)مستقيمة"اديثبأحا ىٍعمىش
الحؽ كقاؿ اإلشبيميعبد "ت(5)"اعيؼ": ضيمكاعآخر: كزاد كقاؿ(6)بو"ييحت  ، ،
،كقاؿضيمكاع(7)منو"ا عمشسماعضيتيكم ـكقدكثيرا،حديثاا عمشعنو"ركل :البز ار
،(9)ماـأحمدبفحنبؿالث قات،ثـذكرقكؿاإلضيشاىيفابف،كذكره(8)ثقة"ن سوضي"ىكآخر:

اتستغناء كتاب ضي البر  عبد ابف ليسليفذلؾمعكضيوعندىـ،بأسبو"ليس:كقاؿ
رعةابفالعراقي:"ذكرهالحاكـ(11)"اعيؼ":حـزابف،كقاؿ(10)بالمتيف" كافممف،كقاؿأبكزي
.(12)الت ابعيف"مفيدل س

-،كقاؿ(14)،كقاؿضيمكاعآخر:"ثقة"(13)مقركنا"البخارملوكقاؿالذ ىبي:"خر ج
ا:"قد ،كذكرهابفحجرضيالط بقةالث الثة(15)بغيره"مقركنناالبخارملوكأخرجمسمـ،بواحت  أيان

                                                           

.(727/رقـ237الثقات:العجمي،)ص:(1) 
.(3517/رقـ4/393ف،)الثقات:ابفحبا(2) 
.(825/رقـ175مشاىيرعمماءا مصار:ابفحباف،)ص:(3) 
.(958/رقـ5/180الكامؿ:ابفعدم،)(4) 
.(2/64)،ابفحـز:اإلحكاـضيأصكؿا حكاـ(5) 
.(2604/رقـ7/85إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(6) 
.(14/61مسندالبزار،)(7) 
.(2604/رقـ7/85الكماؿ:المغمطام،)إكماؿتيذيب(8) 
.(605/رقـ121)ص::ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات(9) 

.(2604/رقـ7/85إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(10) 
 (11)(، (.12/160المحمىباآلثار:ابفحـز
.(31/رقـ61)ص::ابفالعراقي،المدلسيف(12) 
(.1/514/2481الكاشؼ:الذىبي،)(13) 
(.167/رقـ102)ص::الذىبي،مفتكمـضيوكىكمكثؽ(14) 
(.2/342ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(15) 
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،(1)كغيره"الد ارقطنيبذلؾكص وبالت دليس،معركؼبكنيتومشيكرمفالمدل سيف،كقاؿ:"صدكؽ
ا:-كقاؿ .(2)صدكؽ""أيان

ثقةيخطئ،مدلسمفالث الثة،كقدعنعفكلـيصر حبالس ماعمفأنسالقول في الر اوي: خالصة
راياعنو.

،سبقتدراستوضيالط ريؽا ك ؿ.وفيو األعمش 
ْمت بن سعيدوفيو  ٍسمىاًعيؿاٍ ىٍعمىشعىفيركمشيراز،مفضىارسأىؿمف،الص  بفكىاً 

اًلد،ذكرهابفحبأىبى ضيو حدرأيت"ما:،كقاؿالذ ىبي(3)أغرب"افضيالثقاتكقاؿ:"ريبمىاخى
دؽ"ضمحم وجرحا، "صالح(4)الص  آخر: مكاع ضي كقاؿ ضيو حدعممتيكماالحديث،،
ا" .(5)جرحن

:ثقةييغرب.خالصة القول في الر اوي
ادالمجيكليف،قاؿالييثمي:،لـأعثرعمىترجمةلوضيكضيعدَجَبَمةَ  ْبنُ  وفيو اْلَحَسنُ  

 .(6)ذكره"مفأجد"كلـ
.(7)ًباٍلقىًكٌم""لىٍيسىالكىاًسًطٌي،قاؿالد ارقطني:حني ىةأىبيك حنيَفةَ بن وفيو ُمَحم د 
الميزىك ي(8)الًمٍيرانيٌسيؿأبك،إبراىيم ْبن محم د ْبن أحمد وفيو 

بىٍكرأبكركلعنو،(9)
البىٍييىقيٌ
(10).
،ضيكضيعدادالمجيكليف.كلـ اأكتعديالن أعثرعمىمفذكرضيوجرحن

                                                           

(.75/رقـ39)ص::ابفحجر،طبقاتالمدلسيف(1) 
(.3035/رقـ283)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2) 
.(8185/رقـ6/378الثقات:ابفحباف،)(3) 
(.101/رقـ4/1107):الذىبي،تاريخاإلسالـ(4) 
(.9/318سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(5) 
(.5152/ح3/439)مجمعالزكائد:الييثمي،(6) 
(.219/رقـ151)ص:،سؤاتتالحاكـلمدارقطني(7) 
الزاىدميرافبفالحسيفبفأحمدبكرأبككىكإليو،المنتسبلجداسـكىكميراف،إلىالنسبةالميراني:ىذه(8) 

.(12/490)لمسمعاني،القراءات.ا نسابضيالغايةكتابصاحبنيسابكر،أىؿمفالميرانى،المقرئ
بيتبنيسابكربيذاكاشتيرحاليـ،القاايكيبم غحاليـ،عفكيبحثالش يكديزك ىلمفقاؿالسمعاني:اسـ(9) 

.(3764/رقـ12/222)لمسمعانيالكبار.ا نسابالمحد ثيفمفجماعةضييـكبير،
.(426/رقـ28/285):الذىبي،تاريخاإلسالـ(10) 
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كبقيةرجالوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

الحديثاعيؼجد انمفكالالط ريقيف،كلؾبيافأسبابذلؾ:
منيمابم ظمغايرلآلخر،ككالىماشديدناالا عؼ،الطريق األول:  -أوال المركمبكجييف،كؿ 

 الية:لألسبابالت 
 أسباب الض عف لموجو المروي من طريق يحيى بن يعمى: -1
تدليسا عمش،كعدـسماعومفأنسبفمالؾراياعنو.-أ
اعيؼماطربيأتيبالمقمكبات. ضيويحيىبفيعمى،كىكشيعي،-ب
 أسباب الض عف لموجو المروي من طريق حفص بن غياث: -2

ا عم شقددلسو،كلـيسمعمفأنسراياعنو.جميعركاتوثقاتإتأف 
ااضةإلىماذكرتومفعمؿضيكالالكجييفضقداختم اضيالم  ظكماىكمبي فضي كا 
ح صىك إسناد أف  عمى البييقي نص  كقد لو، كاة الر  ابط عدـ عمى يدؿ  كىذا الت خري ،

ذلؾليسبصحيحلماذكرتومفعمؿككذلؾكلكن ومع،(1)"المح كظىكىذا"المح كظ،بقكلو:
ليسىكا شبو،بؿالط ريؽالثانيالذمضيوأبكس يافبيفا عمشكأنسراياعنوىك

كىاهي عمىذلؾالد ارقطني،بقكلو:"رى ٍمًت،ٍبفيسىٍعديا شبو،كمانص  أىًبيعىفٍا ىٍعمىًش،عىفًالص 
، ،عىفٍسيٍ يىافى ٍ صيالى ىويكىخىأىنىسو كىاهيًغيىاثوٍبفيحى قىٍكؿيأىنىسوعىفٍا ىٍعمىشًعىفًضىرى ٍمتًٍبفًسىٍعدًكى الص 
.قمت:كىذاا شبواعيؼلماسيأتي.(2)أشبو"
 ضيوعدةعمؿ،كىي:الط ريق الثاني: -ثانيا

عنعفك-أ كقد مدلسمفالث الثة، يخطئ، ثقة كىك بفناضع، أبكس يافطمحة يصر حضيو لـ
بالس ماعمفأنسراياعنو.

سىفي-ب بىمىةى،لـأعثرعمىترجمةلوضيكضيعدادالمجيكليف.ٍبفيضيواٍلحى جى
م د-ج ًباٍلقىًكم.الكىاًسًطٌي،كىكلىٍيسىحني ىةأىبيك حني ىة،بفضيوميحى
إبراىيـ،كىكضيعدادالمجيكليف.ٍبفمحمدٍبفأحمد ضيو-د

                                                           

(.10341/ح13/285شعباإليماف:البييقي،)(1) 
(.2678/رقـ12/250العمؿ:الدارقطني،)(2) 
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ااض ا-ةإلىماذكرتومفعمؿضيكالالط ريقيف،ضقداختم اكا  ض يالط ريؽا ك ؿ-أيان
جاءعفا عمشعفأنسراياعنودكفكاسطة،كالث انيجاءبكاسطةبينيما،كىكأبك

كاةإلسنادالحديث. عمىعدـابطالر  س ياف،كىذااتختالؼيدؿ 
الحدي الحديثي أبيالد نياككذلؾيعارضىذا ابف الذمأخرجو لذاتو الحسف حيثثى ،

د ثىنىاقاؿ: اإًلٍسكىٍندىرىاًني حى اًعيؿى ًإٍسمى ٍبفي ـي د ثىنىاًامىا ،حى ًعيسىىاٍلًمٍصًرم  أىٍحمىديٍبفي
(1) د ثىًنييىًزيديٍبفي ،حى

ًبيبو كىٍردىافى(2)أىًبيحى ميكسىىٍبفي ،كى
كىٍعًبٍبًفعيٍجرىةى(3) كىٍعبنا،،عىٍف ضىقىدى الن ًبي  أىف  ٍنوي، الم ويعى رىًايى

،" :"أىٍبًشٍريىاكىٍعبي مىٍيًو،قىاؿى عى ؿى ت ىأىتىاهي،ضىمىم ادىخى يىٍمًشيحى رىجى ،ضىخى ٍنوي،ضىقىاليكا:مىًريضه عى ضىقىالىٍتضىسىأىؿى
:"مىٍفىى ،ضىقىاؿى ن ةييىاكىٍعبي اٍلجى مىىالم ًو؟"أيم وي:ىىًنيئنالىؾى الم ًو،ًذًهاٍلميتىأىل يىةيعى أيم ييىارىسيكؿى :ًىيى قىاؿى

نىعىمىاتييٍغًنيوي" مىاتيىٍعًنيًو،أىٍكمى كىٍعبناقىاؿى ،لىعىؿ  اييٍدًريًؾيىاأيـ كىٍعبو مى :"كى ضىقىاؿى
(4).

ثذكرضيالمريض.ككجوالمعاراةأفحديثالدراسةذكرضيالشييد،كأماىذاالحدي
ًديثهقاؿالت رمذمعفإسنادعمربفح ص:"ىىذىا قاؿأبكنيعيـ:"كىذاك،(5)"غىًريبهحى
رقاني:"اعيؼ،ك،(6)ح ص"أبيوعفعمر،بوت ر دالحديث .(7)كمشيكر"قاؿالز 
مفطريؽيحيىبفيعمىعفا عمشعفقمت: ركممفكجييفآخريف؛ الحديثقد كلكف 
متعفا عمشعفأبيس يافعفأنس،كماىكمبي فضيأن س،كمفكجوآخرسعدبفالص 

الت خري 
كىاتو "ري ا عمشلـيسمعمفأنس(8)ًثقىات"كقاؿالمنذرم: إتأف  ثقات، قمت:ركاتو ،

راياعنوكمابي نتسابقنا.

                                                           

ًامىاـبفإسماعيؿبفمالؾالمرادم،أبكإسماعيؿالمصرم،صدكؽربماأخطأ،ماتسنةخمسكثمانيف(1) 
(.ترجةضيالحاشية2985/رقـ280)ص:لوثمافكثمانكفسنة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،كمائة،ك

يزيدبفأبيحبيبالمصرم،أبكرجاء،كاسـأبيوسكيد،كاختمؼضيكتئو،ثقةضقيوككافيرسؿ،ماتسنة(2) 
(.7701/رقـ600)ص:ثمافكعشريفكمائة،كقدقاربالثمانيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،

سبع(3)  ماتسنة أخطأ، صدكؽربما مدنيا صؿ، المصرم، أبكعمر مكسىبفكردافالعامرممكتىـ،
(.7023/رقـ554)ص:عشرةكمائة،كلوأربعكسبعكف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،

(.110/ح93)ص:،بفأبيالدنياتالصمت(4) 
(2316/ح4/558سنفالترمذم،)(5) 
(.5/56أبكنعيـ،)ياء:ا كلحمية(6) 
(.4/72)،شرحالزرقانيعمىالمكطأ(7) 
.(3/346)المنذرم،كالترىيب:الترغيب(8) 
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ًديثمفالت ٍرًمًذمٌكقاؿالعراقي:"أخرجو :ميٍختىصرا،أنسحى قىاؿى كىاهي"غىًريبكى أبياٍبفكىرى
ٌنؼًبمىٍ ظالص متًضيالد ٍنيىا ًعيؼ"ًبسىنىدالميصى .(1)اى

"ىذا ا لباني: ا كلىكمتفهاعيؼ،إسنادكقاؿ عم تاف كضيو منكر، بيفاتنقطاع:
بفيحيى:خرليأتي،كا كمايصحبعايـ،كتكصموكقدمنو،يسمعلـضإنو:كأنسا عمش

عفالكاسطيحني ةأبيطريؽمف-يعنيالبييقي–ركاهاعيؼ....ثـكىك:ا سممييعمى
متبفعفسعيدجبمةبفالحسف حديثمثؿبو؛...أنسعفس يافأبيعفا عمشعفالص 

كىذاذكركضيوالت رجمة، البييقيقكؿذلؾإلىيشيركما-مح كظغيرمنكراتستشياد،
متبفسعيدكعمتو-آن انمذككرال (2)أعرضو"لـضإنيىذا؛الص  "كقد، آخر: ضيمكاع كقاؿ

كافأن وضيوعجرةبفعفكعبحسف،بإسنادشاىدانلمحديثكجدتحيفذلؾنكارةمفتأكدتي
أموضقالتمرياان الجن ةلؾىنيئان: الحديث؛ضذكر! كسم ـ ضيقالوأن وضصح صم ىاعميو
كأسألوعمىضالحمدالش ييد،ضيكليسالمريض بتخري (3)ضامومفالمزيدتكضيقو، كقاـ ،

ذىبتإليومفنكارة(4)الحديثضيالس مسةالص حيحة يؤك دإلىما ،ككالـالش يخا لبانيىذا
 متفالحديث.

الحديث الثاني:  رحمواتعالى: البر  ابفعبد كىقاؿاإلماـ أىٍرطىاةىلرى ٍبفي اجي ج  أىًبي،اٍلحى ٍف عى
كىًعٍكًرمىةي ٍع ىرو الم ًوصم ىاعميوكسم ـ:قىاؿى،عىًفاٍبًفعىب اسو،جى رىسيكؿي مىك ةى،لىم ااٍعتىمىرى بىمىغىأىٍىؿى

مىك ةى ـى ضىمىم اقىًد اًبًوىىٍزتن ًبأىٍصحى اًبوً،أىف  ً ىٍصحى َحت ى َيَرى َقْوُمُكْم َأن   (6)َوَأْرِمُموا (5)َياِزَرُكمْ ُشد وا مَ »:قىاؿى
يىٍرميؿٍَ «ِبُكْم ُقو ةً  ـٍ الم ًوضىمى رىسيكؿي ثيـ حى  

(7).

 
                                                           

(.5/ح1001المغنيعفحمؿا س ار:العراقي،)ص:(1) 
.(6107/رقـ13/241سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(2) 
المصدرن سو.(3) 
(.3103/ح7/277ا لباني،):يثالصحيحةسمسمةا حاد(4) 
ـٍ(5)  كي يىاًزرى أصؿمى كاإلزارالميزر: الظيركىكا زر،: )تعالىقكلوكمنو. تصحيح(.أىٍزًرمًبوًاٍشديدٍأىًخي:

.(308:ص)،ابفالمرزبافكشرحو:ال صيح
بىبيالر مىؿ:الر مىؿي(6)  ٍثبنا.شرحيىًثبيكىتىالخطاتقاربمعالمشىًإٍسرىاعيكىىيكىكىاًحدوًبمىٍعننىكىاٍلخى مسمـ،عمىالنككمكى
(9/7).
(.2/72التمييد:ابفعبدالبر،)(7) 
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 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"ضىيىذىا مىىيىديل ؾىقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍعؼًعى اًج،ًركىايىةًاى ج  مىاكىأىف اٍلحى

ًديثًأىٍىؿيقىاؿى ًعيؼهأىن ويًضيوًاٍلحى ًديًثًو؛ييٍحتى  تىميدىل سهاى ٍعً وًًبحى سيكءًًلاى ؽٌّ"ًعٍندىىيـٍنىٍقًموًكى .(1)حى
،ككجدتوقمت :بعدالبحثكالتنقيبلـأعثرىذااإلسنادكمتنو،كماذكرابفعبدالبر 

عنداإلماـأحمدضيمسندهكاآلتي:
 تخريج الحديث: 

بفىاركف عفيزيد قاؿ: أحمد، اإلماـ (3)اجحج عف،(2)أخرجو الممؾبف، عفعبد
:(5)عفعبدابفمقداـبفكرد(،4)المغيرة "قىاؿى الص  ىاكىاٍلمىٍركىًة،ضىقيٍمتي يىٍمًشيبىٍيفى عيمىرى اٍبفى رىأىٍيتي

؟ضىقىا تىٍرميؿي تى الىؾى ٍبًدالر ٍحمىًفمى :لىوي:أىبىاعى .(6)"َقْد َرَمَل َرُسوُل الم ِو صم ى اهلل عميو وسم م َوَتَركَ "ؿى
 دراسة اإلسناد:
الككضي،القااي،أحد،،أبكأرطاة(7)خعيبفثكربفىبيرةالن اج بن أرطاةحج  فيو ال

.(8)ال قياء
أحمد قدامة"كاف:(9)يكنسبفقاؿ بف اج،عفيركمتزائدة ترؾقدكافالحج 

اجحديثنترؾأفزائدة"أمرنا:بفالحارثالمحاربييعمىبف،كقاؿيحيى(1)ث"حدي بفالحج 
.(2)أرطاة"

                                                           

.(2/75التمييد:ابفعبدالبر،)(1) 
أبكخالدالكاسطي،ثقةمتقفعابد،ماتسنةستكمائتيفكقد(2)  السمميمكتىـ يزيدبفىاركفبفزاذاف،

.(7789/رقـ606)ص:.تقريبالتيذيب:ابفحجر،قاربالتسعيف
(.2/72التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 
(.4220/رقـ365)ص:عبدالممؾبفالمغيرةالطائ ي،مقبكؿ.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(4) 
الط(5)  الطائ يركلعفعمركبفحبشيركلعنوعبدالممؾبفالمغيرة بفالكرد ابفمقداـ ائ ي.عبد

(.823/رقـ5/175الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)
(.4993/ح9/43مسندأحمد،)(6) 

.(12/60)ا نسابالسمعاني،ذكرىـ،انتشركمنياالككضة،نزلتالعربمفقبيمةإلى:نسبةخعيالن ((7
(.1119/رقـ152)(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(8
سبفعبدابفقيسالتميميالككضي،ثقةحاضظ،ماتسنةسبعكعشريف(ىكأحمدبفعبدابفيكن(9

(.63/رقـ81)كمائتيف،كىكابفأربعكتسعيفسنة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
.(673/رقـ3/155الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1) 
.(342/رقـ1/277العقيمي،):الاع اءالكبير(2) 
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اج"كاف:المبارؾابفكقاؿ "بذاؾأياا:"ليس-كقاؿ،(1)يدل س"الحج  ،كقاؿابف(2)القكل 
بشئ"،عنويركلأفالقطافيرليحيىيكف"لـ:،كقاؿأحمد(3)الحديث"ضياعي ا"كاف سعد:
كقاؿ كقاؿأحمد(4)الحديث"ماطرب"ىك: يقكؿحنبؿبف، اج"كاف: ضي الح اظ،مفالحج 

ىرم،يقكلكفلـيمؽالز ...اس،ليسيكادلوحديثإتضيوزيادةحديثوزيادةعمىحديثالن 
ككأن  يمقيـ، كقاؿأبك(5)" وواع ككافيركمعفرجاؿلـ الر ازم، رعة زي ،(6)مدل س"ؽ"صدك:

ع اءعفيدل سكقاؿأبكحاتـالر ازم:"صدكؽ ذاحديثو،ييكتبالا  تصالححد ثناضيك:قاؿكا 
،(8)بالقكم"،كقاؿالن سائي:"لىٍيسى(7)بحديثو"ييحت  كتالس ماع،بي فإذاكح ظوصدقوضييرتاب

"كىافى ًمؼىكقاؿابفحب اف: يىٍحيىىٍلميبىارؾابفتىركو....(9)صى يحيىمٍيدمكىاٍبفاٍلقىط افكى بفكى
ٍنبىؿ،ٍبفكأحمدمًعيف "الم ورىًحميـحى أىٍجمىًعيفى

(10). 
"جائز العجمي: الش رىطة،عمىككافالبصرة،عمىككافضقولوككافالحديث،كقاؿ

يحيىعفيرسؿفكاإرساؿ،صاحبككافتيو،ضيوككافالككضة،م تيأحدككافضقيينا،ككاف
مكحكؿعفكيرسؿشيئنا،منويسمعكلـمجاىدعفكيرسؿشيئنا،منويسمعكلـكثير،أبيبف
،(11)الت دليسمنوالن اسيعيبضإن ماشيئنا،منويىسمعكلـالز ىرمعفكيرسؿشيئنا،منويسمعكلـ

شاىيف: ابف "أ(12)بالقكم"كليسصدكؽ،"ككضيكقاؿ الخطيب: كقاؿ بالحديث،العمماءحد،
كىافىكىالح  اظ كال قو،الحديثضىا ئم ة،كقاؿالن ككم:"أحد(1)يمقو"لـعم فيركممدل سا،لو،كى

                                                           

.(2835/رقـ2/378البخارم،)التاريخالكبير:(1) 
.(673/رقـ3/155الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2) 
.(6/342)الكبرل:ابفسعد،الطبقات(3) 
.(673/رقـ3/155الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4) 
المصدرن سو.(5) 
مرجعالسابؽ.ال(6) 
.(673/رقـ3/156الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(7) 
(.406/رقـ2/518الكامؿ:ابفعدم،)(8) 
ادي(9)  "الص  قاؿابفضارس: : ًمؼى ـيصى ًحيحهأىٍصؿهكىاٍل ىاءيكىالال  مىىيىديؿ صى ...عى مىويييٍكًثريًلمىفٍذىًلؾىييقىاؿيًشد ةو كىالى

يىٍمدىحي ٍيرىكىتىنىٍ سىويكى .(3/47)كا ثرالحديثغريبضيالنياية،كانظر(3/305)المغةمقاييس.ًعٍندىهي"خى
(.204/رقـ1/225)،ابفحباف:المجركحيف(10) 
(.251/رقـ107العجمي،)ص::الثقات(11) 
(149/رقـ78ابفشاىيف)ص::تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(12) 
(.8/225تاريخبغداد،الخطيب،)(1) 
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كاضمـالجميكر،كاع  ومدل س،أن وعمىكات  قكا ضىبارعناككافكقميمكف،شعبةككث قوبو،يحتج 
  .(1)كالعمـ"الح ظ

البخارم ع اء(2)كذكره الا  ضي الجكزم كابف تح ة(3)، ضي العراقي ابف كذكره ،
.(4)الت حصيؿ

اجكقاؿ اجعف"اكتبكا:شعبةبفالحج  سحاؽ،أرطأةبفحج  ،كقاؿ(5)حاضظاف"ضإن يماكا 
م اد(6)مثموككضييكـمفرأيتما:بفعيينةنجيحلس يافأبيابف كا"كىافى:(7)سممةٍبف،كقاؿحى
،كقاؿابف(9)أرطأة"بفحجاجمفأح ظأحداتأتكف"ما:الث كرم،كقاؿس ياف(8)نظي ا" اظري

الح ًديث"معيف:"صى شيئا،عكرمةمفيسمعأياا:"لـ-،كقاؿ(11)بأس"بوكقاؿ:"ليس،(10)الحى
اج:(13)زيدبف،كقاؿحم اد(12)قط"رآهكتكاحداحرضاكتمفالز ىرل لمحديثدأسر"كافالحج 

                                                           

(.112/رقـ1/152النككم،):تيذيبا سماءكالمغات(1) 
(.76/رقـ46الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(2) 
(.765/رقـ1/191الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(3) 
(.61)ص::أبكزرعةابفالعراقي،تح ةالتحصيؿ(4) 
(1/178):العيني،مغانيا خيارضيشرحأساميرجاؿمعانياآلثار(5) 
(673/رقـ3/155حاتـ،)الجرحكالتعديؿ:ابفأبي(6) 

(حم ادبفسممةبفدينارالبصرم،أبكسممة،ثقةعابدأثبتالن اًسضيثابت،تغيرح ظوبأخرة،ماتسنة(7
(.1493/رقـ178)سبعكستيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،

(.406/رقـ2/518الكامؿ:ابفعدم،)(8) 
.(2/803)كالتاريخ:ال سكم،المعرضة(9) 

(213/رقـ76)ص:،مفكالـأبيزكريايحيىبفمعيفضيالرجاؿ(10) 
.(2/132)،ركايةابفمحرز-تاريخابفمعيف(11) 
(1/132)المصدرن سو(12) 

ا زدم(13 درىـ بف زيد بف حم اد الميممة-( الداؿ الزامككسر ا لؼكسككف ب تًح شنكءة، أزد إلى ،-نسبة
ال-الجيامي، بالبصرةب تح كىيمحمة يىاامة، الجى إلى نسبة الياء، كسككف المنقكطة كالااد أبك-جيـ ،

عنوأنوكافيكتب،مات إسماعيؿالبصرم،ثقةثبتضقيو،قيؿ:إنوكافاريرنا،كلعموطرأعميو؛ نوصح 
كسبعيف قريبالتيذيب:(،ت1/197()3/391،كلوإحدلكثمانكفسنة.ا نسابالسمعاني،)كمائةسنةتسعو

(.1498/رقـ178)ابفحجر،
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س(1)الث كرم"س ياف ميدمابفعنو،ككافيحد ثتسعيدالقط افبفيحيى"كاف:،كقاؿال ال 
.(2)عنو"يحد ث

اج(3)ضيو"ليفعمىا عالـكقاؿالذ ىبي:"أحد ال قيوأرطاةبف،كقاؿابفحجر:"حج 
ع اءعفبالت دليسرهكغيالن سائيكص ومقركنا،مسمـلوأخرجالمشيكرالككضي أطمؽكمم فالا 
الس يكطي:(4)كأحمد"معيفبفكيحيىالقط اف،بفكيحيىالمبارؾ،ابفالت دليسعميو كقاؿ ،

.(5)بالت دليس""مشيكر
الحديث.بتغييرأل اظصدكؽمشيكربالت دليسكاإلرساؿ،كيعابخالصة القول في الر اوي:
كبقيةإسنادهثقات.

 كم عمى الحديث:الح
اجبفأرطأة،كىك اجبفأرطأةعنداإلماـأحمدحج  الحديثاعيؼ؛ضيإسنادهحج 

صدكؽمشيكربالت دليس،كقدركلعفعبدالممؾبفالمغيرةبصيغةالعنعنةكلـييتابععميو.

  المطمب الرابع: تضعيُف الحديث الختالِط راويو في إسناده.
كتعريؼمفأسبابتاعيؼالحديث تيككفإتمفالث قة، كىذا ضيو، اختالطراكيو

ىكسكءي أىككيتيًبوتحًتراؽًأىكٍبصًره،لذىىابًأىكًلًكبىره،ًإم االر اكم؛عمىيطرأح ظواتختالط:
عىيٍعتىًمديىاكافىبأىفٍعدىًميا، منو،كتمي اتختالط،قىٍبؿبوحد ث،ضما(6)ضساءى"ح ًظوًًإلىضىرىجى زقيًبؿى

ضمردكدإفلـيتابععميو،كأم ا بعده قبؿأكبعدبحثعفمفحد ثبوأن ويتميٍزلـماكأما
عميوحديثو، بالر اكيةرد  لـنجدمفتابعو،كت ر د ذا حديثو،كا  قيًبؿى لو متابعنا كجدنا ضإذا تابعو،

يياع ؼ أن و البر  ابفعبد يكفلوككافمفمني اإلماـ كلـ مختمطنا، كافراكيو الحديثإذا
متابعنا،كمفأمثمةذلؾ:

                                                           

(673/رقـ3/155الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1) 
المصدرن سو.(2) 
(.928/رقـ1/311الذىبي،):الكاشؼ:الذىبي،(3) 
(.118/رقـ49ابفحجر،)ص::طبقاتالمدلسيف(4) 
(.8/رقـ37)ص::السيكطي،أسماءالمدلسيف(5) 
.(129:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضينظرالنزىة(6) 
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اتعالى: رحمو البر  عبد ابف د ثىًنيقاؿ م دوٍبفيأىٍحمىديًبوًحى د ثىنىا،(1)اٍلقىاًايميحى ذىٍي ىةىأىبيكحى حي
د ثىنىا، ،أىًبياٍبفًعىفًسيٍ يىافيحى ،عىفًٍذٍئبو اًلحو ٍيرىةى،أىًبيعىفٍصى :ىيرى :قىاؿى صم ى اهلل  الم وِ  َرُسولُ »قىاؿى

 .(2)«َأْجرٌ  َلوُ  َفَمْيَس  اْلَمْسِجدِ  ِفي ِجَناَزةٍ  َعَمى َصم ى َمنْ  عميو وسم م:

 نقد الحديث: 
رحمواتعالى: اًلحهقاؿابفعبدالبر  ًديثًاٍلًعٍمـًأىٍىؿًًمفٍالت كأمةمكلى"صى تىمىفًٍباٍلحى

ًديًثوًًمفٍشىٍيءهيىٍقبىؿي ٍعً ًو،حى ًمٍنييـًٍلاى ًديًثوًًمفٍيىٍقبىؿيمىفٍكى كىاهيمىاحى ٍنويًذٍئبوأىًبياٍبفيرى ةن،عى اص  ً ىن ويخى
ًط،قىٍبؿىًمٍنويسىًمعى ؼىكىتىاًتٍخًتالى ايىٍعًرؼيكىتىيىٍاًبطيتىضىكىافىاٍختىمىطىأىن ويًخالى ًمٍثؿيًبًو،يىٍأًتيمى ىىذىاكى
ةولىٍيسى اًبحيج  لىٍيسىًبًو،اٍن ىرىدىًضيمى ًديثيىىذىاييٍعرىؼيكى ٍيرًًمفٍاٍلحى .(3)اٍلبىت ةى"ًركىايىًتوًغى

 تخريج الحديث:
 :َلُو" َشْيءَ  َفاَل :" مفأخرجوبم ظ-أوال

الط يالسي داكد أبك د ثىنىا أخرجو حى قاؿ: ا، ،يأىبًاٍبفيرحمو اًلحوعىفًٍذٍئبو ٍكلىىصى مى
ًة، ٍيرىةى،أىًبيعىفٍالت ٍكأىمى  ِفي ِجَناَزةٍ  َعَمى َصم ى َمنْ »صم ىاعميوكسم ـ:الم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىىيرى
قىاؿى«َلوُ  َشْيءَ  َفاَل  اْلَمْسِجدِ  اًلحه اتنكىأىٍدرىٍكتي:أمالت كأمة–صى صم ىاعميوالن ًبي أىٍدرىكيكاًمم فًٍرجى
اءيكاًإذىابىٍكروكىأىبىاكسم ـ م كاأىفًٍإت يىًجديكاضىمىـٍجى عيكااٍلمىٍسًجدًًضيييصى م كاضىمىـٍرىجى .(4)ييصى

الجعد ابف ز اؽ(5)أخرجو الر  عبد كأخرجو ابف(6)، طريقو كمف كس ياف، معمر عف
كالبييقي(7)شاىيف اب(8)، كأخرجو شيبة، أبي عف(9)ف أحمد كأخرجو غياث، ح صبف عف

                                                           

ثقةثبتاحجة،يذكربالصالحكىالعبادة،مات(1)  م دٍبفعيسىٍبفا زىر،أىبيكاٍلعىب اساٍلقىاًاي،كىافى أىٍحمىدٍبفميحى
.(2747/رقـ5/265الخطيب،):سنةثمانيفكمائتيف.تاريخبغداد

(.21/221التمييد:ابفعبدالبر،)(2) 
المصدرن سو.(3) 
(.2429/ح4/72الطيالسي،)مسند(4) 
(.2751/ح404مسندابفالجعد،)ص:(5) 
(.6579/ح3/527عبدالرزاؽ،مصن و)(6) 
.(349/ح303ناسخالحديثكمنسكخو:ابفشاىيف،)ص:(7) 
(.7040/ح4/86السنفالكبرل:البييقي،)(8) 
:ك(.11972/ح3/44)مصنؼابفأبيشيبة،(9)  "قىاؿى رىسيكًؿالم ًو ابي أىٍصحى كىافى ،ًإذىاصم ىاعميوكسم ـكى

م كا ييصى ـٍ لى عيكاكى رىجى اٍلمىكىافي ًبًيـً ايىؽى ."تىاى
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ىاركف(1)ككيع بف كيزيد اج(2)، كحج  ماجو(3)، ابف كأخرجو ،(4) شاىيف كابف ا-، ،(5)أيان
مفطريؽال اؿبفديكيف.(7)؛مفطريؽككيع،كأخرجوابفشاىيف(6)كالبييقي
،كابف(10)خرجوأبكنعيـ،كأ(9)بفسعيد،كالبييقيمفطريؽيحيى(8)كأخرجوأبكنعيـ
الط حاكم(11)شاىيف كأخرجو كمعفبفعيسى(13)مفطريؽأسد(12)مفطريؽس ياف، ؛(14)،

دكيف، بف كال اؿ اج، كالحج  كيزيد، كككيع، ح ص، كس ياف، كمعمر، الجعد، )ابف جميعيـ
كيحيىبفسعيد،كأسد،كمعفبفعيسى(عفابفأبيذئب،بو،بمثمو.

 :"فال شيء عميو" :وبم ظمفأخرج-ثانيا
د ثىنىا أخرجوأبكداكد د ثىنىاميسىد ده،رحموا،قاؿ:حى ،أىًبياٍبفًعىفًيىٍحيىى،حى د ثىًنيًذٍئبو حى

، اًلحه ٍيرىةى،أىًبيعىفٍالت ٍكأىمىًة،مىٍكلىىصى قىاؿىىيرى  َصم ى َمنْ »:صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:
.(15)«َعَمْيوِ  َشْيءَ  َفاَل  اْلَمْسِجدَ ِفي َجَناَزةٍ  َعَمى
 :"َأْجرٌ  َلوُ  "َفَمْيَس  مفأخرجوبم ظ:-ثالثا

                                                           

(.9730/ح15/454مسندأحمد،)(1) 
أبكخالدالكاسطي،ثقةمتقفعابد،(2)  ماتسنةستكمائتيفكقديزيدبفىاركفبفزاذافالسمميمكتىـ،

(7789/رقـ606)ص:قاربالتسعيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
ي،أبكمحمدترمذما صؿ،نزؿبغدادثـ9865/ح15/535مسندأحمد،)(3)  يص  (.كحجاجبفمحمدالمص 

كمائتيف.تقريبالمصيصة،ثقةثبتلكنواختمطضيآخرعمرهلماقدـبغدادقبؿمكتو،ماتببغدادسنةست
(.1135/رقـ153التيذيب:ابفحجر،)ص:

(.1517/ح1/486سنفابفماجو،)(4) 
.(346/ح302:ص)شاىيفتبفكمنسكخوالحديثناسخ(5) 
(.7040/ح4/86السنفالكبرل:البييقي،)(6) 
.(346/ح302:ص)شاىيفتبفكمنسكخوالحديثناسخ(7) 
(.7/92يـ،)أبكنعحميةا كلياء:(8) 
.(7683/ح5/318معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(9) 

(.7/93أبكنعيـ،)حميةا كلياء:(10) 
.(348/ح303ناسخالحديثكمنسكخو:ابفشاىيف،)ص:(11) 
(.2824/ح1/492شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(12) 
.(2823/ح1/492)المصدرن سو(13) 
أثبتمعفبفعيسىبف(14)  ىك حاتـ أبك قاؿ ثبت، ثقة يحيىالمدنيالقزاز، أبك يحيىا شجعيمكتىـ،

(.6820/رقـ542)ص:أصحابمالؾ،ماتسنةثمافكتسعيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.3191/ح3/207سنفأبيداكد،)(15) 
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د ثىًني: أخرجوابفالجعدرحموا،قاؿ م دوٍبفيأىٍحمىديًبوًحى ذىٍي ىةىأىبيكنىااٍلقىاًاي،ميحى ،(1)حي
،نىا ،أىًبياٍبفًعىفًسيٍ يىافي ،فٍعىًذٍئبو اًلحو ٍيرىةى،أىًبيعىفٍصى صم ىاعميوالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىىيرى

.(2)«َأْجرٌ  َلوُ  َفَمْيَس  اْلَمْسِجدِ  ِفي ِجَناَزةٍ  َعَمى َصم ى َمنْ »:كسم ـ
متابعةتبفالت كأمة:

فعفابفأبيذئبعفصالحع(4)مفطريؽإبراىيـبفطيماف(3)كأخرجابفشاىيف
أباصالحالس مافتابعصالحبفالت كأمةضي أبيصالحالس مافعفأبيىريرة،مرضكعنا،أمأف 

كايةعفأبيىريرةراياعنو. الر 
 شواىد لمحديث: 

زاؽ ،،عىفٍ(5)لوشاىدأخرجوعبدالر  ،أىًبياٍبفًعىفًمىٍعمىرو ؿوعىفًٍذٍئبو :لىويييقىاؿيسىم اهيرىجي
ٍسًمـهمي

ضىعىويًإت أىٍعمىميويتى:قىاؿىعىب اسوٍبفًكىًثيرًعىفٍ،(6) ىٍعًرضىف :قىاؿىرى م يىتٍمىا" ى مىىصي ًضيًجنىازىةوعى
اٍلمىٍسًجًد"
(7).

 دراسة اإلسناد:
:َلُو" َشْيءَ  َفاَل :" مفأخرجوبم ظ-أوال

محم دفيو ابن أبي ذِب  بفعبدبفكىك ذئبأبيبفالحارثبفمغيرةالالر حمف
.(1)تسعسنةكقيؿكخمسيفكمائة،ثمافسنةماتضااؿ،ضقيوثقةالمدني،الحارثأبكالقرشي،
  

                                                           

أبكحذي ةالبصرم،صدكؽسيءالح ظكك(1)  الن يدم، افيصحؼمفصغار،ماتسنةمكسىبفمسعكد
ابف التيذيب: تقريب المتابعات. ضي البخارم عند كحديثو التسعيف، جاز كقد بعدىا، أك كمائتيف، عشريف

.(7010/رقـ554حجر،)ص:
.(.بمثؿل ظابفعبدالبر2752/ح404مسندابفالجعد،)ص:(2) 
(.350/ح304ابفشاىيف،)ص::ناسخالحديثكمنسكخو(3)  ضىالى ٍسًجًد ًضياٍلمى نىازىةو مىىجى م ىعى بم ظ:"مىٍفصى

شىٍيءىلىوي".
ضيولإلرجاءكيقاؿرجع(4)  ثقةيغربكتكمـ مكة، أبكسعيد،سكفنيسابكرثـ بفطيمافالخراساني، إبراىيـ

(.189/رقـ90)ص:عنو،ماتسنةثمافكستيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.6580/ح3/527لرزاؽالصنعاني،)مصنؼعبدا(5) 
ابف(6)  تقريبالتيذيب: ستكمائة. ماتسنة ضصيحقارلء، ثقة القااي، بفجندباليذليالمدني، مسمـ

(.6620/رقـ529)ص:حجر،
كرجالوثقات.(.6580/ح3/527مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(7) 
(.6082/رقـ493)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(1) 
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.(2)كعشريفستأكخمسسنةمات،(1)الت كأمةمكلىالمدني،نبيان بن وفيو صالح
د ثيتىشيٍعبىةي"كىافى:(3)قاؿاٍ ىٍصمىًعي  ٍنو"ييحى أكخمس،سنة"لقيتو:عيينةابفكقاؿ،(4)عى

ابفمفسمعتى:لوأقكؿضجعمتبعدم،الث كرمضمقيوتغي ر،كقدنحكىا،أككمئة،كعشريفسبع،
الش يخإف :عندهرجؿقاؿبيا،يجيءضالضالف؟مفسمعتىأماىريرة؟أبيمفسمعتىعب اس؟

.(6)حديثو"ييابكفرأيتيـقميمة،ثأحادي،قاؿابفسعد:"لو(5)نحكه"أككبير،قد
سألتي:(8)الز ىرانيعيمىربف،كقاؿبشر(7)""كذ اب:يقكؿعنومالكانسمعت:كقاؿمطر ؼ
كقاؿ(9)شىيئنا"عنوتأخذف ضالبثقة،"ليسضقاؿ،عنو،أنسمالؾبف "ًثقىة"،، يحيىبفمعيف:
: ،كقاؿأحمد:(10)ثىبت"ضىييكىيٍختىمطأىفقبؿًمٍنويمعسضىمفيىميكت،أىفقبؿخرؼكىافى"قدكقىاؿى
:يحيى"سىأىلت ضىقىاؿى ًديث"ًضيًباٍلقىًكمٌ"لىٍيسىعىنو، ضقاؿ:(11)الحى كسئؿعنو، كقاؿ(12)"ًثقىة"، ،–

.(15)،كابفشاىيف(14)،ككث قوالعجمي(13)""ثقةحج ة
الح ًرؼىأن وإتثقة،كقاؿابفالمديني:"صى ،خى كىًبرى ًرؼهكىىيكىقكـًمٍنويضىسمعكى كىًبير،خى

ًحيح،سماعيـلىٍيسىضىكىافى كىافىخرؼ،مىابعدًمٍنويسمعمفالث ٍكرمٌسيٍ يىافًبصى قدًذٍئبأبياٍبفكى
                                                           

مىًحي،جمحٍبفحذاضةٍبفكىبٍبفخمؼٍبفأيمي ةبنتالت ٍكأىمىة(1)  ٍحبىة،لىيىاالجي الحنسبال ًتيكىًىيصي مكلىصى
.(144/رقـ3/42)حباف،تبفًإلىٍييىا.الثقاتالت ٍكأىمىة

(.2892/رقـ274)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2) 
مً(3)  ٍبديالمى عى سىنىةىأىبيكسىًعٍيدو .مىاتى ديا عالىـً ،أىحى ،ا ىٍخبىاًرم  ،الم غىًكم  البىٍصًرم  ًمًؾ،ا ىٍصمىًعي  ٍبًدالمى ٍيًببًفعى قيرى ًؾبفي

ائىتىٍيًف.سيرأعالـالنبالء:الذىبي،) مى عىٍشرىةىكى ٍمسى (.32/رقـ10/175خى
.(734/رقـ2/204الاع اءالكبير:العقيمي،)(4) 
.(2865/رقـ4/291ريخالكبير:البخارم،)التا(5) 
(.1052/رقـ5/344الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(6) 
.(2/461أبكزرعة،):الاع اء_ضيأجكبتوعمىأسئمةالبرذعي(7) 
بشربفعمربفالحكـالز ىراني،ا زدمأبكمحمدالبصرم،ثقة،ماتسنةسبعكقيؿتسعكمائتيف.تقريب(8) 

.(698/رقـ123)ص:ذيب:ابفحجر،التي
(.910/رقـ5/84الكامؿ:ابفعدم،)(9) 

.(783/رقـ3/176)،ركايةالدكرم-ابفمعيفاتاريخ(10) 
(.3979/رقـ3/23)،عمؿأحمد_ركايةابنوعبدا(11) 
(.435/رقـ133)ص:،ركايةالدارمي-ابفمعيفتاريخ(12) 
(.910/رقـ5/85الكامؿ:ابفعدم،)(13) 
.(691/رقـ227الثقات:العجمي،)ص:(14) 
.(101)ص::ابفشاىيف،ذكرمفاختمؼالعمماءكنقادالحديثضيو(15) 
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الحا،أٍدرؾقدكىافى،كقاؿأحمد:"مىالؾ(1)"يخرؼأفقبؿًمٍنويسمع قدصى مىاكىًبير،ىيكىأىكاٍختىمىطكى
قدقىًديما،سمعمفبىٍأساًبوًأعمـ ٍنويركلكى ًدينىة"أىٍىؿأكىاًبرعى اٍلمى

ً ىٍحمىد،كقاؿأبكداكد:قمت(2)
ًديث"،"مقاربىيكى :الحى كىأماأىفيقكـمىكًاعمجدضىالى،ضأحتمموكأركمعىنويأىنا"أم اقىاؿى

"(3).
:"اعيؼ"كقاؿ حب (4)الن ساًئي  ابف كقاؿ "كىجعؿ، تشبوالتيبا شياءيىٍأًتياف:

ًديثوضاختمطالث قىات،اٍ ىًئم ةعىفالمكاكعات ديثواٍ ىخيرحى لىـٍاٍلقىًديـبحى ي زكى ضىاٍستحؽ يتىمى
القديـكلسماعولسن ومقبكؿعنوذئبأبيبفضحديثآخرا،تغي ر"الجكزجاني:،كقاؿ(5)الٌتٍرؾ"
.(6)التغي ر"بعدضجالسورمالث كٍكأم اعنو،

ا:"ىك-كقاؿابفعدم قديمنا،كمم فمنوسمعكاإذابوبأستكركاياتون سوضيأيان
ي كابفذئب،أبيبفمنوسمع رى سمعضإن وبأخرة،منوسمعمفضأم اكغيرىـ،سعدبفكزيادجي
قبؿبوحد ثالذمصالححديثكاتختالط،بعدكغيرىـكالث كرممالؾكلحقومختمط،كىىك

ن ماثقة،عنوركلإذامنكرناحديثنالوأعرؼكتىاتختالط، ذئب،أبيابفدكفمم فالبالءكاً 
قبموكتعنو،ضيركماعي ناكيككف مف البالء الت ،يككف مكلى بأسبركاياتوكصالح ت كأمة
"ؿالبييقي:"ليس،كقا(8)حديثو"،كقاؿابفقانع:"ياع ؼ(7)"كحديثو ،كقاؿابفحجر:(9)بالقًكم 
.(10)ب خره"اختمط"صدكؽ

:صدكؽاختمطب خره.خالصة القول في الراوي
كبقيةركاتوثقات

  :"فال شيء عميو" :مفأخرجوبم ظ-ثانيا

كىكصدكؽاختمطب خره.فيو صالح مولى الت وأمة 
                                                           

.(79/رقـ86)ص:،سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(1) 
.(2382/ح2/311)،_ركايةابنوعبداالعمؿأحمد(2) 
المصدرن سو.(3) 
(.910/رقـ5/88ابفعدم،)الكامؿ:(4) 
(.485/رقـ1/366المجركحيف:ابفحباف،)(5) 
(.910/رقـ5/84الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
المصدرن سو.(7) 
(2475/رقـ6/347إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(8) 
(.1446/ح1/452السنفالكبرل:البييقي،)(9) 

(.2892/رقـ274)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(10) 
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كبقيةركاتوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

مدارالحديثعمىابفأبيذئب،كىكمت  ؽعمىعدالتو،كقدركاهالحديث حسف؛ ف 
مفسمعمنو عفصالحبفالت كأمةكىكمختمؼضيوتختالطو،كالر اجحمفالقكؿكاأعمـأف 
ة قبؿاتختالطكابفجيري كابفأبيذئبييقبؿحديثيو،كمفسمعمنوبعداتختالطضميسبحج 

،كذكرىذاالقكؿابفعدمااكحديثنعميورألأىؿالعمـقديمنالذماستقر  يانيفكمالؾ،كىذاكالس 
العم ةمفغيرهتمنو،قاؿابف أخرللوكبي فأف  بعدأفسردأقكاؿالعمماءضيو،كذكرأحاديثى

كايةمفطريؽثقة"،ضمم اكافىذاحالعنوركلإذامنكرناحديثنالوأعرؼعدم:"كتى الر  و،كأف 
سكاءت ر دأـتقيًبؿابفأبيذئب،كىكثقةضيمايركيوعفصالح نوركلعنوقبؿاتختالط

تابعأبكصالحالس مافصالحنحديثيو، بي نتضيالت خري ،كركاةمكلىاككذلؾقد كما الت كأمة،
.(1)فالحديثإسنادهكم يـثقاتإتأحمدبفسميماف،ضيكحس

قديـمنوكسماعوعنو،ذئبأبيابفركايةمفضإن وحسف،الحديثقاؿابفالقي ـ:"ىذا
كقاؿا لبانيبعد(2)اتختالط"قبؿبوحد ثمالرد مكجبنااختالطويككفضالاختالطو،قبؿ ،

عمىتعكيؿضالثابت،أن وتبي نتٍذئبعنو،أبيابفركايةمفالحديث"كأف الت  صيؿضيصالح:
أحمد.اإلماـعفكنحكهالبييقي،ضعؿكماالمجمؿضيوبالط عفمتمس كاتاعي وإلىذىبمف

.(3)كاأعمـ
كايةعفأبي كقداع ؼبعضالعمماءالحديثتختالطصالحبفالت كأمة،كت ر دهبالر 

ابي(4)ـىريرةراياعنو،كأن ومخالؼلماركاهمسم عائشة،حديثمفا ربعةالس نف،كىأىٍصحى

                                                           

م(1)  اد، الن ج  ، ٍنبىًمي  الحى ًإٍسرىاًئٍيؿالبىٍغدىاًدٌم، بًف سىًف الحى ٍممىافبًف سى بفي أىٍحمىدي بىٍكرو أىبيك الًعرىاؽ، شىٍيخي ثىمىافو اتسىنىةى
ثىالىًثمائىةو. كى (.285/رقـ15/502سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)كىأىٍربىًعٍيفى

(.1/482ابفالقيـ،):زادالمعاد(2) 
.(2351/ح5/464ا لباني،):سمسمةا حاديثالصحيحة(3) 
 (4) الن ًبي  أىٍزكىاجى أىٍرسىؿى ق اصو أىًبيكى سىٍعديٍبفي ض يى اتيكي ًتًوًضي-صم ىاعميوكسم ـ-أنياقىالىٍت:"لىم  كاًبًجنىازى أىٍفيىمير 

عى م يفى ٍسًجًدضىييصى ًإلىىاٍلمى نىاًئًزال ًذمكىافى مىىحجرىفيصميفعميو،كأخرجبوًمٍفبىاًباٍلجى ًبًوعى قىؼى مىٍيًوضى ىعىميكا،ضىكى
ًبيىااٍلمىٍسًجدى.ضىبى ؿي ييٍدخى نىاًئزي اكىانىًتاٍلجى قىاليكا:مى كى ابيكاذىًلؾى عى الن اسى أىف  قىاًعًد،ضىبىمىغىييف  اًئشىاٍلمى عى ةى،ضىقىالىٍت:مىامىغىذىًلؾى

مى= ًضياٍلمىٍسًجًد،كى ًبًجنىازىةو مىٍينىاأىٍفنىمير  ابيكاعى ًبًو،عى ـٍ لىيي ـى ًعٍم أىٍفيىًعيبيكامىاتى الم ًوأىٍسرىعىالن اسى م ىرىسيكؿي -اصى
ٍسًجًد".-صم ىاعميوكسم ـ ًضياٍلمى اءىكىأىًخيًوًإت  .(100/ح2/668مسمـ،صحيحو)عمىسييؿٍبًفبىٍياى
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قىدٍ ـىقاؿاإلماـأحمد:"كى ًديثًًمفىذىكىٍرنىامىاعىارىضىمىفٍظىمى ًحيًح...اٍلحى "،كقاؿابفحب اف:(1)الص 
بىره"كىىىذىا كسم ـاٍلميٍصطى ىىييٍخًبريكىٍيؼىبىاًطؿهخى اعميو م يىأىف صم ى مىىاٍلمىٍسًجدًًضياٍلميصى عى
م يثيـ ا ىٍجرًًمفىلىويشىٍيءىتىاٍلًجنىازىةً ًمي صم ىاعميوكسم ـىيكىييصى اءبفسييىٍيؿعى ًضياٍلبىٍياى
اٍلمىٍسًجد"
كىابي(،2) اأىف كقاؿابفالجكزم:"كىاٍلجى اًلحن كحهصى ٍنوييىٍرًكمتىشيٍعبىةيكىافىمىٍجري يىٍنيىعى عىٍنويىكى

قىاؿى يىٍحيىىكى كى اًلؾه الحأىٍضرىادمف،كقاؿالن ككم:"ىيكى(3)ًبًثقىة"لىٍيسىمى ميٍختىمؼكىىيكىالت ٍكأىمىة،مكلىىصى
مىٍيوًعابكامىاميعظـعىدىالىتو،ًضي ط،عى سمع:قىاليكااًتٍخًتالى ط،قبؿًمٍنويًذٍئبأبياٍبفكى ضىااًتٍخًتالى
ا–كاع  و،(4)أعمـ يرم(5)ابفالممق ف-أيان كغيرىـ.(7)كاٍلبٍييًقي،(6)كالبكصى

كالحديثكمابي نتآن اأن وحسف؛ ن وسمعمنوقبؿاتختالط،ككذلؾتابعوأبكقمت:
صالحالس ماف.

 كؿ  كأم امعاراتوحديثعائشةراياعنياضممعمماءعد ةمسالؾضيذلؾ:منياأف 
كاياتضيو"تشيءلو"،أمحد تشيء:يثلومقصكدهالخاصبو،ضحديثصالحأغمبالر 

                                                           

.(7683/ح5/318معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1) 
(.485/رقـ1/366المجركحيف:ابفحباف،)(2) 
(.887/ح14_2/13التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(3) 
.(3451/ح2/966)خالصةا حكاـ:النككم،(4) 
م (5)  كىاهيصم ىاعميوكسم ـىرىسيكؿاقاؿابفالممقف:"لقدصى اءًضياٍلمىٍسًجدسييىٍيؿكأخيورى مىىاٍبنيبىٍياى عى

عمـلىييـًبًوقى اأٍسرعأىفيعيبكامىاتى ًضيًركىايىةلىويمى اأٍسرعمىانسيالن اسكى ًضيًركىايىةلىويقىالىتمى اٍبفميسمـكى اؿى
عى ىاًئًوكىحى مىىحبىافًضياي شىٍيءلىويخبربىاًطؿعى نىازىةًضياٍلمىٍسًجدضىالى مىىجى م ىعى ٍرضيكعمفصى ٍيرىةاٍلمى ًديثأبيىيرى

اءًضيًو".ابفصم ىاعميوكسم ـرىسيكؿا مىىسييىٍيؿبفبىٍياى عى م يىيكى ييصى كىيؼيخبراٍلميٍصطى ىىبذلؾثـ  كى
.(2/23):ابفالممقف،المنياجالممقف،تح ةالمحتاجإلىأدلة

السنفا ربعةمفحديثعائشة(6)  ابي كىأىٍصحى ٍسًمـه كىاهيمي ًلمىارى اًلؼه ميخى ٍيرىةىىىذىا ًديًثأىًبيىيرى كقاؿالبكصيرم:"كىحى
 الن ًبي  أىٍزكىاجى أىٍرسىؿى ق اصو أىًبيكى سىٍعديٍبفي ض يى اتيكي ًتًوًضي-عميوكسم ـصم ىا-أنياقىالىٍت:"لىم  كاًبًجنىازى أىٍفيىمير 

نىاًئًزال ًذم مىىحجرىفيصميفعميو،كأخرجبوًمٍفبىاًباٍلجى ًبًوعى قىؼى مىٍيًوضى ىعىميكا،ضىكى عى م يفى ٍسًجًدضىييصى ًإلىىاٍلمى كىافى
قىاليكا: كى ابيكاذىًلؾى عى الن اسى أىف  قىاًعًد،ضىبىمىغىييف  اًئشىةى،ضىقىالىٍت:مىااٍلمى عى ًبيىااٍلمىٍسًجدى.ضىبىمىغىذىًلؾى ؿي ييٍدخى نىاًئزي اكىانىًتاٍلجى مى

مى ًضياٍلمىٍسًجًد،كى ًبًجنىازىةو نىمير  أىٍف مىٍينىا عى ابيكا ًبًو،عى ـٍ لىيي ـى ًعٍم تى مىا يىًعيبيكا أىٍف الن اسى أىٍسرىعى الم ًو م ىرىسيكؿي -اصى
ًضياٍلمىٍسًجًد".إتحاؼالخيرةالميرة:البكصيرم،)-عميوكسم ـصم ىا اءىكىأىًخيًوًإت  /2عمىسييؿٍبًفبىٍياى

470).
ًضي(7)  اييعىد  ًمم  ًفابفأبيذئب،عفصالحمكلىالتكءمةكىىيكى مىاعىةهعى كىاهيجى ٍيرىةىرى أىًبيىيرى دًيثي قاؿالبييقي:"حى

الً وي".أىٍضرىاًدصى ر حي ييجى أىنىسو ٍبفي اًلؾي مى ًضيعىدىالىًتًو،كىافى عائشةأصحمنو،كصالحمكلىالتكءمةميٍختىًمؼه ًديثي .كىحى حو
(.7040/ح4/86السنفالكبرل:البييقي،)
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مىٍعنىى كغيره:"كى مىٍيوًشىٍيءىتىييًريديلىوي"شىٍيءى"تىقىٍكليوعميو،قاؿابفعبدالبر  ًحيحهكىىىذىا:قىاليكاعى صى
كؼه فًٍ ىٍن يًسكيـٍأىٍحسىٍنتيـٍأىٍحسىٍنتيـًٍإفٍؿ كىجىعىز الم ويقىاؿىاٍلعىرىبًًلسىافًًضيمىٍعري ٍعنىىضىمىيىاأىسىٍأتيـٍكىاً  ًبمى
ًمٍثميويضىعىمىٍييىا مىى(1)"كىًثيرهكى :"كىعى ،كبيذايككفالحديثصحيحكالمعنىصحيح،قاؿابفعبدالبر 
ايىكيكفيتىالت ٍأًكيؿًىىذىا ًديثًميعىاًران اًئشىةىًلحى اأىٍكلىىكىكىىيعى ًممىتٍمى مىٍيوًحي اًديثيعى اءىتٍال ًتياٍ ىحى جى

ةن يىديؿ لىوي،ميعىاًراى مىىكى ةًعى م ىبىٍكروأىبىاأىف ذىًلؾىًصح  مىٍيوًصى م ىاٍلمىٍسًجًد،ًضيعيمىريعى يىٍيبهكىصى صي
مىى رًاٍلمىٍسًجًد،ًضيعيمىرىعى ابىةًًجم ةًًبمىٍحاى حى لىٍيسىًمٍنييـٍنىًكيروغىٍيرًًمفٍالص  بىٍعدىىيـٍذىًلؾىأىٍنكىرىمىفٍكى
ةو ج  مىٍيًيـًٍبحي ارىعى ا،ًبيىاييٍعمىؿيسين ةنىينىاذيًكرىًبمىاضىصى كزيضىالىقىًديمن الى ىتييىايىجي ًبالم وًميخى  .(2)الت ٍكًضيؽي"كى

أحدىمانسخاآلخر.كمفالعمماءمفسمؾطريؽالجمعبيفالحديثيف،أكأف 
ييٍمًكفيضمم فجمعككض ؽبينيمااإلماـالس ندم ٍعننىييقىاؿىأىفٍحيثقاؿ:"كى ضىالىشىٍيءىضىالىمى

م ىكىٍكًنوًً ىٍجؿًلىوي،أىٍجرى ًديثياٍلمىٍسًجدًًضيصى ةىأىف ًلبىيىافًضىاٍلحى الى ٍجرهأىلىيىالىٍيسىاٍلمىٍسًجدًًضياٍلًجنىازىةًصى
ااٍلمىٍسًجدًًضيكىٍكًنيىاً ىٍجؿً ٍكتيكبىاتًًضيكىمى ةًأىٍصؿًضىأىٍجرياٍلمى ابىاؽو،الص الى ن مى ًديثيكىاً  ٍمًب اٍلحى ضىادىًةسى إًلً

ًمٍفأىن يىاًضياٍلمىٍسًجدً ـي ييتىكىى  مىا ال،اٍ ىٍجًرًبكىاًسطىًة ًة بىاحى إًلً ميقىي دنا ًديثي اٍلحى ًضياٍلمىٍسًجًدضىيىكيكفي ًة ص الى
يىا اًرجى مىىكىٍكًنيىاخى ضىًايمىةهزىاًئدىةهعى بىٍذًلؾى لىيىا يىكيكفى أىٍف ٍيًر غى اًتٍحًتمىاؿي،ًمٍف ىىذىا يىتىعىي فى يىٍنبىًغيأىٍف كى

سىبً اٍ ىًدل ًةًبحى تىٍكًضيقنابىٍيفى ٍمكىافً دىٍضعناًلمت عىاريًضكى .(3)اإٍلً
اكمضقاؿ:"ضىمىم اكأم امفسمؾ كىايىاتياٍختىمى ىتًالن سخاإلماـالط ح  صم ىاًرىسيكؿًعىفٍالر 

اضىكىافى،اٍلبىابًىىذىاًضياعميوكسم ـ ٍينىاًضيمى كى ؿًاٍل ىٍصؿًًضيرى ةياٍ ىك  ةًًإبىاحى مىىالص الى نىاًئزًعى ًضياٍلجى
ا،اٍلمىسىاًجدً ًضيمى ٍينىكى كى ـىذىًلؾىكىٍشؼًًإلىىاٍحتىٍجنىا،ذىًلؾىكىرىاىىةيالث اًنياٍل ىٍصؿًًضيارى رىًلنىٍعمى ،ًمٍنوياٍلميتىأىخ 
اضىنىٍجعىمىوي انىاًسخن ـىًلمى "ًمفٍتىقىد  "ضىًإفٍ(4)ذىًلؾى شاىيف: ابف كقاؿ ح ، ًديثيصى ضىييكىًذٍئبوأىًبياٍبفيحى
ٍنسيكخه ًديثًمى اءى،ٍبفًسييىٍيؿًًبحى مىىكىالد ًليؿيبىٍياى ةيذىًلؾىعى مىىالص الى ضىمىكٍاٍلمىٍسًجًد،ًضيكىعيمىرىبىٍكروأىًبيعى
ًديثيثىبىتى ااٍلحى م ىمى دهصى مىىأىحى ابًعى اٍلمىٍسًجدًًضيصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًأىٍصحى

(1).

                                                           

(.21/222التمييد:ابفعبدالبر،)(1) 
المصدرن سو.(2) 
(.1/462حاشيةالسندمعمىسنفابفماجو،)(3) 
(.2824/ح1/492شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(4) 
.(352/ح305:ص)شاىيف،ابفكمنسكخو:الحديثناسخ(1) 
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العمماءعمىأف  ركايةابفأبيذئبعفصالحتاختالجضيياضالحديثحسف،تتحاد 
إتقكؿاإلماـأحمدرحموا،كأن وتكبعبصالحالس ماف،كالحديثغيرمعارضلحديثعائشة

راياعنياكمابي فالعمماء،كاأعمىكأعمـ.
 : تضعيُف الحديث الضطراٍب في إسناده.خامسالمطمب ال

لحديثمفالعمؿالتيتكجبتاعي و؛إلشعارنقمتوبعدـيعتبراتاطرابضيإسنادا
معمتعاراةمتداضعةكجكهعمىابطولو،حيثييختىمؼضيركايةإسنادالحديثأكمتنو

كايىةيتىٍختىًمؼيالذمقاؿابفالص الح:"ىكى،مم اتيمكفإزالةالت عارضبينيا،تساكيياضيالقك ة الر 
ييـضىيىٍرًكٍيوًضيًو، مىىبىٍعاي ييـكىٍجوو،عى اًلؼوآخرىكىٍجووعمىكبىٍعاي ن مىامخى ٍيوًلىوي،كا  إذاميٍاطىًربنانيسىم 

كايتىاًف، ًتالر  أكٍأٍح ىظى،رىاًكٍييايككفىبأفٍا خرىل،تيقىاًكميياتىبحيثيإٍحدىاىيماتىرىج حىتٍإذاأم اتىسىاكى
ٍحبىةنأٍكثىرى ًة،ضالحكـيالمعتىمىدىًة،الت ٍرًجيحاتًكجكهًًمفٍذلؾىغيرىأكنوي،علممىرًكم صي ييٍطمىؽيكتىلمر اًجحى
ٍكميوي"لىويكتىالمٍاطىًرًب،كىٍصؼيحينىًئذوعميوً حي

حيثاع ؼ(1) ،ككافىذامفمني ابفعبدالبر 
جممةمفا حاديثتاطرابيا،كمفأمثمةذلؾ:

رحمواتعالى:قاؿرىسيكؿًقاؿالحديث األول: م ىالم وًاإلماـابفعبدالبر  مىٍيوًالم ويصى كسمـ:عى
 َلُيَما الت رَابُ  َقالَ  َأوْ  الت رَاُبَ َفَطُيوُرُىَما اأْلََذى ِفي ِبَنْعَمْيوِ  َقالَ  َأوْ  ِبُخف ْيِوَ َأَحُدُكمْ  وطىءَ  إذا»

.(2)«َطُيورٌ 

 نقد الحديث: 
ًديثهقاؿابفعبد رحمواتعالى:"كىىيكحى ٍسنىادًميٍاطىًربيالبر  ،تىاإٍلً ًضياٍختيًمؼىيىٍثبيتي

مىىًإٍسنىاًدهً مىىاٍ ىٍكزىاًعي عى ضناسىًعيدوأىًبيٍبفًسىًعيدًكىعى اجىييٍسًقطياٍخًتالى  .(3)ًبًو"اًتٍحًتجى
 تخريج الحديث:

كمالحديثمفكجييف؛منيـمفركاهع "،كمنيـمفركاهري "أينبٍئتي فا كزاعيبم ظ:
بالعنعنة.

 

                                                           

.(192:ص)الحديث:ابفالصالح،عمـكأنكاعمعرضة(1) 
(.13/107(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
المصدرن سو.((3
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 من أخرجو بمفظ: "ُأنبُِْت". -أوال
د ثىنىا أخرجوأبكداكد ،ٍبفيأىٍحمىديرحموا،قاؿ:حى ٍنبىؿو د ثىنىاحى اٍلميًغيرىةًأىبيكحى

د ثىنىا،ح،(1) كحى
ب اسي ًليدًٍبفيعى ،ٍبفًاٍلكى ًنيمىٍزيىدو د ثىنىاح،،(2)أىًبيأىٍخبىرى كىكثقة،ٍبفيمىٍحميكديكحى اًلدو د ثىنىاخى يىٍعًنيعيمىريحى
ٍبدًاٍبفى اٍلكىاًحدًعى

ٍعنىى،اٍ ىٍكزىاًعي عىفً،(3) ٍقبيًرم سىًعيدوأىًبيٍبفىسىًعيدىأىف أيٍنًبٍئتي:قىاؿىاٍلمى اٍلمى
د ثى،(4) حى

يٍأىًبيعىفٍ،(5)أىًبيوًعىفٍ  َوِطئَ  ِإَذا»:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىأىف رىةىراياعنو،ىيرى
 .(6)«َطُيورٌ  َلوُ  الت رَابَ  َفِإن   اأْلََذىَ ِبَنْعِموِ  َأَحُدُكمْ 

.(7)أخرجومفطريقوالبغكم
دالكاحد.مىزيىد،كعمربفعببف،عفأبيالمغيرة،كالكًليدً(8)معم قناكأخرجالبييقي
،مفطريؽالعب اسبفالكليدبفمىزيدعفأبيو.(10)،كالبييقي(9)كأخرجوالحاكـ

ثالثتيـ)عمربفعبدالكاحد،كأبكالمغيرة،كالعب اسبفمزيد(عفا كزاعي،عفسعيدالمىقبرم،
عفأبيو،عفأبيىريرةمرضكعنا.

 
 
 

                                                           
ال(1 المغيرة أبك الخكتني، الحجاج بف القدكس عبد تقريب( كمائتيف. عشرة اثنتي سنة مات ثقة، حمصي،

.(4145/رقـ360)ص:التيذيب:ابفحجر،
ٍزيىدأبكالعباس،البيركتي،ثقةثبت،قاؿالن سائي:"كافتيخطىءكتيدلس"،ماتسنةثالث(2 (الكليدبفمى

(7454/رقـ583كثمانيفكمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
ابف(عمرب(3 تقريبالتيذيب: ماتسنةمائتيفكقيؿبعدىا. ثقة، الدمشقي، بفقيسالسممي، الكاحد فعبد

(4943/رقـ415)ص:حجر،
(سعيدبفأبيسعيدكيسافالمقبرم،أبكسعدالمدني،ثقةتغيرقبؿمكتوبأربعسنيفكركايتوعفعائشةكأـ(4

.(2321/رقـ236)ص:بالتيذيب:ابفحجر،سممةمرسمة،ماتسنةثالثكعشريفكمائة.تقري
(كيسافأبكسعيدالمقبرمالمدني،مكلىأـشريؾ،كيقاؿىكالذميقاؿلوصاحبالعباء،ثقةثبت،مات(5

.(5676/رقـ463)ص:سنةمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.385/ح1/105(سنفأبيداكد،)(6
(.بمثمو.300/ح2/93(شرحالسنة:البغكم،)(7
(.بنحكه5070/ح3/398(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(8
 (.بنحكه.591/ح1/272(مستدرؾالحاكـ،)(9

بمثمو..(4246/ح2/603(السنفالكبرل:البييقي،)(10
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 من أخرجو بدون لفظ: "أنبِت": -ثانيا
د ثىنىاأخرجوابف ًمي المنذررحموا،قاؿ:حى سىًف،ٍبفيعى ديثنااٍلحى ،ٍبفيدىاكي م ديريشىٍيدو ميحى ٍبفيكى

،رىاًشدو ٍسًني  قىاتىاٍلحي ًليدي،ثنا: ،عىفًاٍلكى ،أىًبيٍبفًسىًعيدًعىفٍاٍ ىٍكزىاًعي  أىًبيعىفٍ،َأِبيوِ  َعنْ سىًعيدو
ٍيرىةى، .(1)الحديث:قىاؿىًارىسيكؿىأىف ىيرى

،عفالكليدبفمىزيد.حمفبفإبراىيـعبدالر ،مفطريؽ(3)،كالبييقي(2)أخرجوابفًحب اف
ابفخزيمة كالعقيمي(4)كأخرجو كابفًحب اف(5)، كالحاكـ(6)، كالبييقي(7)، مفطريؽ(8)، ،

ير(عفا كزاعي،عفابفعجالف،؛ثالثتيـ)الكليدبفمزيد،كمحم دبفكث(9)محم دبفكثير
عفأبيىريرة.،عن أبيوعفسعيدالمقبرم،

،مفطريؽمحم دبفكثير،عفا كزاعي،عفابف(11)،كالبييقي(10)كأخرجوالط حاكم
،عفأبيىريرةراياعنو.سعيد المقبريعجالف،عف

ولمحديث شاىد:
د ثىنىا ،ٍبفيميكسىىأخرجوأبكداكدرحموا،قاؿ:حى د ثىنىاًإٍسمىاًعيؿى م اديحى مىمىةى،ٍبفيحى عىفٍسى

،نىعىامىةىأىًبي ،سىًعيدوأىًبيعىفٍنىٍارىةى،أىًبيعىفٍالس ٍعًدم  ٍدًرم  قىاؿىاٍلخي ا: صم ىاالم وًرىسيكؿيبىٍينىمى
م يعميوكسم ـ اًبوًييصى مىعىًإذًٍبأىٍصحى اضىكىنىٍعمىٍيوًخى عىييمى ،أىٍلقىٍكااٍلقىٍكـيذىًلؾىرىأىلضىمىم ايىسىاًرًه،عىفٍاى ًنعىالىييـٍ

ىضىمىم ا تىوي،صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاى مىكيـٍمىا:»قىاؿىصىالى مى مىىحى ـًٍإٍلقىاءًعى :قىاليكا،«ًنعىاًلكي
صم ىاًجٍبًريؿىًإف :"صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيضىقىاؿىًنعىالىنىا،ضىأىٍلقىٍينىانىٍعمىٍيؾىأىٍلقىٍيتىرىأىٍينىاؾى

                                                           
(.بمثمو.734/ح2/168(ا كسطضيالسنفكاإلجماعكاتختالؼ:ابفالمنذر،)(1
(.بمثمو.1403/ح4/249ابفحباف،)صحيح((2
(.بمثمو.5070/ح3/398(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(3
(.بمثمو.292/ح1/148ابفخزيمة،)صحيح((4
(.بمثمو.2/261(الاع اءالكبير:العقيمي،)(5
(.بمثمو.1404/ح4/250ابفحباف،)صحيح((6
(.بمثمو.590/ح1/271(مستدرؾالحاكـ،)(7
(.بمثمو.4247/ح2/603(السنفالكبرل:البييقي،)(8
(محمدبفكثيربفأبيعطاءالثق يالصنعاني،أبكيكسؼنزيؿالمصيصة،صدكؽكثيرالغمط،ماتسنة(9

(.6251/رقـ504)ص:باععشرةكمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،
(.بمثمو.289/ح1/51(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(10
(.بمثمو.5068/ح3/397(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(11
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ًنيأىتىاًنيعميوكسم ـ اأىف ضىأىٍخبىرى قىاؿى"-أىذنل:قىاؿىأىكٍ-قىذىرناًضيًيمى اءىًإذىا:"كى ـٍجى ديكي اٍلمىٍسًجدًًإلىىأىحى
ؿ ضىٍميىٍمسىٍحويأىذنلأىكٍقىذىرناٍعمىٍيوًنىًضيرىأىلضىًإفٍ:ضىٍميىٍنظيٍر ٍلييصى .(1)"ًضيًيمىاكى

ا-(2)كأخرجوأبكداكد مفطريؽا كزاعي،عفمحم دبفالكليد،عفسعيدبفأبي-أيان
سعيد،عفالقعقاعبفحكيـ،عفعائشةبمعناه.

 اإلسناد: دراسة
 رجال من أخرجو بمفظ: "أنبِت": -أوال

 .(3)العيٍذرممزيدبفالوليد بن فيو العب اس
مزيد:بفالكليدبفالعب اسعفعكؼبفمحم د،كسيئؿ(4)صدكؽ""ثقة:القط افابفقاؿ

أبيبفآدـإلىذاىبكأناكمائتيف،عشرةسبعسنةبدمشؽ،عنو"كتبتيضقاؿ:عنو؟كتبتىأيف
معنايحاركفدمشؽأىؿمفالحديثأصحابككبارالحكارمأبيبفأحمدككافإياس،
،كقاؿابفأبيحاتـ:"سمعتمنو،كىك(6)"صدكؽ"،كقاؿأبكحاتـالر ازم:(5)"حديثومفكنكتب
عميوكعراتأبيمفسمعتييقكؿككافليؿ،صاحبداكد:"كافأبككقاؿ ،(7)ثقة"صدكؽ
كذكرمغمطامأف (8)أصح"كالعرض (9)"ثقة":مشيختوقاؿضيالن سائي، ضذىبتإلىمشيختو،

كىايىات"ًضيالمت قنيفاعبادًخيىار،كقاؿابفًحب اف:"كافمف(1)بو"بأس"تضكجدتوقاؿ: الر 
(2).

                                                           
(.650/ح1/175(سنفأبيداكد،)(1
(.387/ح1/105)المصدرن سو((2

.(9/261)لمسمعاني،ا شعرييف.ا نسابمفبطفكىكعذر،إلىالنسبةىذهالعذرم:((3
.(1178/رقـ7/221(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(4
.(3128/رقـ26/452(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(5
.(1178/رقـ6/214(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
المصدرن سو.((7
.(230/رقـ5/132(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(8
.(1178/رقـ7/221(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(9
.(126رقـ/65)ص::النسائي،(مشيخةالنسائي(1
.(14745/رقـ8/512(الثقات:ابفحباف،)(2
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سياربفإسحاؽ،كقاؿ(1)صدكؽمسمـ"شيخ"ذاؾالطب اع:بفيكسؼبفكقاؿمحم د
ة،الحكقاؿالذ ىبي:"اإلماـ،َ(2)"منوسمتاأحسفأحدارأيتما كقاؿابفَ(3)الحاضظ"المقرئ،ج 

 .(4)عابد"حجر:"صدكؽ
صدكؽ،عابد،كرع.خالصة القول في الر اوي:
كبقيةرجالوثقات.

ثقةثبت،كابفعجالفصدكؽ(5)مداراإلسنادعمىا كزاعيكابفعجالف،كا كزاعي
ىريرة.أبيأحاديثعميواختمطتأن وإت

 ون لفظ: " أنبِت":رجال من أخرجو بد -ثانيا
،لـأعثرلوعمىترجمة،مجيكؿالحاؿ.فيو محمد بن راشد الحسيني

.سكيةدليسكالت ثقةلكنوكثيرالت كىكوفيو الوليد بن مسممَ
 الحكم عمى الحديث:

الحديثماطرباإلسنادلمايمي:
عمىا كزاعيكعمىسعيدب فأبيسعيد،اختيًمؼضياإلسنادالذمذكرهابفعبدالبر 

عجالف بف محمد إسناده ضي ككذلؾ مباشرة، أبيىريرة عف كمر ة أبيو عف مر ة بحيثيركيو
كمحمدبفكثير.

كاختيًمؼقمت ا–: عف-أيان كمر ة ا كزاعي عف أبيو يركمعف ضمر ة مزيد، العب اسبف عمى
ضياإلسنادأكثرمفعم ةكىياختالؼ كايةعمىا كزاعيكعمىا كزاعيمباشرة،أمأف  الر 

غيرابفعجالفأم يركعفسعيد لـ ككذا كايةعنو-سعيد، ييتابعضيالر  كىكصدكؽ-لـ
اختمطتعميوأحاديثأبيىريرة،كىذاالحديثالر اكما عمىضيوأبكىريرة.

كايةعمىا كزاعيبسببالعب اس مفاختالؼالر  بفالكليدضقدضماذكرهابفعبدالبر 
كايةعفأبيوعبدالر حمفبفإبراىيـ،كبذلؾيزكؿاتاطرابكاأعمـ. تابعوضيالر 

                                                           
.(3128/رقـ26/452(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(1
.المصدرن سو((2
.(172/رقـ12/471(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(3
.(3192/رقـ294(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
ي،أبكعمرك،ال قيو،ثقةجميؿ،ماتسنةسبعكخمسيفكمائة.(عبدالر حمفبفعمركبفأبيعمركا كزاع(5

(.3967/رقـ347)تقريبالتيذيب:ابفحجر،
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كايةعف كأم اماذيًكرمفاعؼابفكثيرضإن وينت يبمتابعةغيرهلو،ضقدتابعوضيالر 
ثقات.ا كزاعيأربعةكىـ:ابفعبدالكاحدكأبكالمغيرةكمزيدكابنو،ككم يـ

،قاؿالبز ار:"كىذامىفكمفالعمماء قدالحديثأسقطاتحتجاجبوغيرابفعبدالبر 
ٍقبيًرمٌعفعىٍجالفابفعىفا ىكزىاًعٌي،غيرركاه رجؿعفاٍلمى يثبت"ضالحديث، كقاؿ(1)ت ،

ال وي اب-ابفكثير-يعنيالبييقي:"كىخى ًليدبفاٍلعىب اسضركلٍسنىادهإًًإقىامىةًضياٍ ىٍكزىاًعيٌأىٍصحى اٍلكى
كىذىًلؾىعىفأىًبيوعىفمًزيدبف "كى كقاؿ: كىاهياٍ ىٍكزىاًعٌي...، اجبفالقد كسعبداٍلميغيرىةأىبيكرى اٍلحج 

ٍنعىاًنيٌمفبا كزاعيأعرؼكىـاٍلكىاًحدعبدبفكىعمر ارىالص  ًديثضىصى مفكىخرجمعمكتبذلؾالحى
.(2)ركينىا"لماميعىاراايككفأىف

عدؿإلىتصحيحو ذكراتختالؼضياإلسنادثـ  عبدالحؽ  ،(3)كأشارابفالقط اف:أف 
"ضعمى ىك: قاؿ ـ  ًديثًبيىذىاييظف أىفيىٍنبىًغيتىىىذىاث ًحيحأىن والحى ضىاٍعمىـالط ًريؽ،ىىذىامفصى

ضيإسناده،كاع ؼالمنذرماإلسناديف:(4)ذىًلؾ" أف  "نيب ئت": ا كزاعيبقكلو: ؿالذمركاه ا ك 
بعد عجالف بابف أعم و كالث اني: "كالىماأبيطريقيمفأخرجوأىفمجيكؿ، قاؿ: ـ  ث د دىاكي

كىل(5)اعيؼ" دأىبيك،كقاؿالن ككم:"كىرى ٍيرىةىأىًبيعىفًٍبأىسىاًنيدىدىاكي عميوكسم ـصم ىاالن ًبي عىفٍىيرى
:"إذا ًطئىقىاؿى ـٍكى ديكي "لىويالت رىابىضىًإف اٍ ىذىلًبنىٍعمىٍيوًأىحى كىاهيطىييكره ًعي ىةهكيم يىاطيريؽوًمفٍرى كىاًتٍعًتمىادياى

مىى ًديثًعى "أىًبيحى .(6)سىًعيدو
ابفخزيمة وكحس نوجٍمعمفالعمماءضذكره حى ،(2)حب افضيصحيحوكابف(1)كقدصح 

،كقاؿ(4)حسف"حديثعائشةحديثقيؿككاضقوعميوالذ ىبي،كقاؿابفتيمية:"كقد(3)كالحاكـ

                                                           
.(8435/ح15/131)(مسندالبزار،(1
.(1/126ابفضىرحاإلشبيمي،):(مختصرخالضياتالبييقي(2
.(2374/رقـ5/126(انظر:بيافالكىـكاإليياـ)(3
.(2374/رقـ5/129إليياـ:ابفالقطاف،)(بيافالكىـكا(4
.(363/ح1/126)المنذرم،داكد:أبيسنفمختصر((5
.(2/599)الميذب:النككم،شرحالمجمكع((6
(.292/ح1/148(صحيحابفخزيمة،)(1
(.1403/ح4/249(صحيحابفحباف،)(2
3)( مستدرؾالحاكـ، )1 ح272/ د591ً/ "حى قاؿالحاكـ: .) كىًثيرو ٍبفى م دى ميحى ضىًإف  ميٍسًمـو مىىشىٍرًط عى ًحيحه صى يثه

اهي. ر جى ييخى ـٍ لى كى فى اٍبًفعىٍجالى ً ظىًضيًإٍسنىاًدًهًذٍكري قىٍدحي ديكؽهكى ىىذىاصى ٍنعىاًني   الص 
(.2/62ابفتيمية،):(ال تاكلالكبرل(4
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ًديثكىىىذىا:اٍلقط افاٍبفقىكؿًإلىىيٍمتى تبدرالديفالعيني:"كىتى كىاهيحى دأىبيكرى ييظفٌتىطىًريؽمفدىاكي
ة"بيىا ح  .(1)الص 

قاؿضيوالمنذرمكغيرهضيومجيكؿلعم ويككفابفعجالف،حيث:ضياإلسنادالذمقمت
صر حبوا كزاعيضيبعضالط رؽ،كابفعجالفصدكؽاختمطتعميوأحاديثأبيىريرة،
مفطريؽأبي داكد أبك الحديثافالذمركاىما حديثو، د اتختالطكييعا  ىذا ين يعنو كمم ا

حديثاآلخرمفطريؽالقعقاععفعائشةبمعناه،كالش اىدافنٍارةعفأبيسعيدالخدرم،كال
.(2)ين يافاتاطرابالذمذكرهابفعبدالبر 

ًديثه كقدحس فحديثأبيسعيداإلماـالن ككمبعدأفذكرحديثأبيىريرةضقاؿ:"حى
سىفه كىاهيحى دأىبيكرى "ًبًإٍسنىادودىاكي ًحيحو اا لبا-،كصح حو(3)صى .(4)نيأيان

"مدار ،(5)اعيؼ"كىكسٍمعاف،ابفعمىالحديثقاؿالد ارقطنيعفحديثعائشة:
"كىىىذىا اييعىارضتىأىٍيااكقاؿالبييقي: كينىا،مى كىىيكىسعيدًإلىىبكااحلىٍيسىًضيوًالط ًريؽضىًإف رى

مىاعىاًئشىةمفيسمعلـاٍلقىٍعقىاعميٍرسؿ مىٍيًو" ؽميت ًإٍسنىادهركينىاكى "إسناده(6)عى المنذرم: كقاؿ ،
ًضيحسف"،كرد هابفالممق فكقاؿ: ٍنقىطع"ً ىن وينظر؛ذىًلؾ"كى مي

،أممنقطعبيفالقعقاعكعائشة(7)
راياعنيا.

ذكرابفحجرقمت ييذكرضيكتبالمدل سيفكت(1): ككذلؾلـ منيا، سمع أن و كغيره
يى لـ بؿ الحسفالمرسًميف، امف أدرجيا ثـ كاع  يا ا سانيد ىذه كمم فذكر أحد، ضيو طعف

سىنىديهي "كى نعاني،حيثقاؿ: الص  ًعيؼهاإلماـ وياى دأىبيككىأىٍخرىجى ًديثًًمفٍدىاكي ًضيعىاًئشىةى،حى اٍلبىابًكى
ٍيري ٍعؼوعىفٍتىٍخميكتىًبأىسىاًنيدىىىًذهًغى يىابىعٍيىشيد أىن ويإت اى ااي "كىذه(2)"بىٍعان الش ككاني: كقاؿ ،

                                                           
.(3/145(عمدةالقارمشرحصحيحالبخارم،:العيني،)(1
(.387/ح1/105(سنفأبيداكد،)(2
(.1/95النككم،):(المجمكعشرحالميذب(3
.(412/ح2/239)ا لباني،:(صحيحأبيداكد(4
.(3682/رقـ14/337(العمؿ:الدارقطني،)(5
.(1/127(مختصرخالضياتالبييقي)(6
.(4/132(البدرالمنير:ابفالممقف،)(7
.(681/رقـ8/383لتيذيب:ابفحجر،)(تيذيبا(1
(.1/206الصنعاني،):(سبؿالسالـ(2
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كايات ا رضضيبدلكويطيرالن عؿأف عمىبيالالحتجاجضتنتيضبعاا،بعاياييقك مالر 
.(1)يابسناأكرطبنا

ًكمى:الثاني الحديث رحمواتعالى:كىري صم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًقاؿاإلماـابفعبدالبر 
:أىن وي .(4)«َذْبحٌ  الت ْشِريقِ  َأي امِ  َوُكل   َ(3)َمْنَحرٌ  َمك ةَ  (2)ِفَجاجِ  ُكل  »قىاؿى

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"كىىيكى ًديثهقاؿاإلماـابفعبدالبر  "ًإٍسنىاًدهًًضيحى ،كذكره(5)اٍاًطرىابه

مكسى،عفناضعبفجبيربفمطعـ،مر ةأخرلمفطريؽإسماعيؿبفعي اش،عفسميمافبف
ًديثًأىٍىؿيعفأبيومرضكعا،كقاؿ:"كىأىم ا ٍصًموًاٍن ىرىدىًمم اًإن وييىقيكليكفىضىًإن ييـٍاٍلحى عىي اشوٍبفيإسماعيؿًبكى

لىـٍ مىىييتىابىعٍكى اذىًلؾىعى ن مى "ىيكىكىاً  ميٍرسىؿه
(6).

 تخريج الحديث:
عد ةكبأل اظمختم ة،عمىالن حكالت الي:ركمالحديثمفكجكه

الوجو األول:
ا، رحمو أحمد اإلماـ د ثىنىاأخرجو حى قىاؿىاٍلميًغيرىًة،أىبيكقاؿ: د ثىنىا: ٍبدًٍبفيسىًعيديحى عى

بىٍيرًعىفٍ،ُموَسى ْبنُ  ُسَمْيَمانُ  َحد َثِني:قىاؿى،(1)اٍلعىًزيزً ،ٍبفًجي صم ىاعميوكسمـ ًبي الن عىفًميٍطًعـو

                                                           
.(1/64الشككاني،):(نيؿا كطار(1
اج((2 ٍمعي:الً جى ،جى .(3/412)كا ثرالحديثغريبضيالنياية.اٍلكىاًسعيالط ًريؽيكىىيكىضى  
ًبؿ.عمدةًضيوًتنحرال ًذماٍلمكاعاٍسـ:اٍلًميـًب ىٍتحقاؿبدرالديفالعيني:"المنحر،((3 .(10/48)القارم،اإٍلً

ر "نىحى ابفمنظكر: رهالبعيرىكقاؿ نىٍحرناينحى ًرهًضيطىعىنو: ٍيثيمىٍنحى مقـكيىٍبديكحى لساف الصٍدر".أىعمىًمفٍالحي
.(5/195)العرب،

.(12/131(التمييد:ابفعبدالبر،)(4
المصدرالسابؽ.((5
.(23/197(التمييد:ابفعبدالبر،)(6
(سعيدبفعبدالعزيزالتنكخيالدمشقي،ثقةإماـسكاهأحمدبا كزاعيكقدموأبكمسيرلكنواختمطضيآخر(1

/238أمره،ماتسنةسبعكستيفكمائةكقيؿبعدىاكلوباعكسبعكف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
(.2358رقـ
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ضىاتوكيؿ :"قىاؿى ،عىرى ٍكًقؼه نىةىبىٍطفًعىفٍكىاٍرضىعيكامى عيرى
كيؿ ،(1) ،ميٍزدىًل ىةىكى ٍكًقؼه س روعىفٍكىاٍرضىعيكامى ميحى

(2)،
كيؿ  اجًكى ،ًمننىًضجى ره كيؿ مىٍنحى "الت ٍشًريؽًأىي اـًكى  .(3)ذىٍبحه

مفطريؽسعيدبفعبدالعزيًز،بو.(4)أخرجوالبييقي
نىا الوجو الثاني: كرًٍبفيأىٍحمىديأخرجوالبز اررحموا،قاؿأىٍخبىرى ،ٍبفًمىٍنصي نىا:قىاؿىسىي ارو م ديأىٍخبىرى ميحى

،ٍبفي نىا:قىاؿىبيكىٍيرو ٍيديأىٍخبىرى ٍبدًٍبفيسيكى ٍبدًٍبفًسىًعيدًعىفٍاٍلعىًزيًز،عى مىٍيمىافىعىفٍيًز،اٍلعىزًعى ميكسىى،ٍبفًسي
بىٍيرًٍبفًنىاًضعًعىفٍ ،ٍبفًجي ٍنويالم ويرىًايىأىًبيووعىفٍميٍطًعـو :صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعى
ـي»  .(5)«ذىٍبحهكيم يىاالت ٍشًريؽًأىي ا

الط براني كالد ارقطني(6)أخرجو كالبييقي(7)، ثالثتيـمفطريؽسكيدبفسعيدعف(8)، ؛
سعيدبفعبدالعزيز،عفسميمافبفمكسى،بو.

نىاهي أخرجوالبز ارالوجو الثالث:  نىا:قىاؿىميكسىى،ٍبفيييكسيؼيرحموا،قاؿ:أىٍخبىرى ٍبديأىٍخبىرى اٍلمىًمؾًعى
ٍبدًٍبفي قىاؿىاٍلعىًزيًز،عى نىا: ٍبدًٍبفيسىًعيديأىٍخبىرى ،اٍلعىًزيزًعى مىٍيمىافىعىفٍالت نيكًخي   َعْبدِ  َعنْ ميكسىى،ٍبفًسي

بىٍيرًعىفٍُحَسْيٍنَ َأِبي ْبنِ  الر ْحَمنِ  ٍنويالم ويرىًايىميٍطًعـوٍبفًجي صم ىاعميوالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعى
ضىاتوكيؿ :»كسم ـ ،عىرى ٍكًقؼه كيؿ نىةى،عيرىعىفٍكىاٍرتىً عيكامى ،ميٍزدىًل ىةىكى ٍكًقؼه ،عىفٍكىاٍرتىً عيكامى س رو كيؿ ميحى كى
اجً ،ًمننىًضجى ره ًضيمىٍنحى   .(1)«ذىٍبحهالت ٍشًريؽًأىي اـًكيؿ كى

                                                           
ذىاءكادعيرىنة،بطف((1 بطفكىكالحديث،ضيذكركلوكمو،كالمسيؿعرضةمسجدعرنةعرضات...بطفبحي

شرحالتنكير.ا ثرضيكماالشياطيفمكاع نيا ،كأمرىـباتبتعادعنيا(4/111)البمدافعرنة.معجـ
.(8/189)الصغيرالجامع

س ر:كىك((2 كتمنىمفكليسكالمزدل ةمنىبيف:كقيؿكعرضة،منىبيف:كقيؿكعرضة،مكةبيفمامكاعميحى
.(5/62)البمدافبرأسو.معجـكادىكبؿالمزدل ة

(.16751/ح27/316أحمد،)(مسند(3
".10226/رقـ5/392(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4 الت ٍشًريًؽذىٍبحه أىي اـً كيؿ  ،كى ره ًمننىمىٍنحى (."كيؿ 
(.3443/ح8/363)(مسندالبزار،(5
.بمثمو.(1583/رقـ2/138(المعجـالكبير:الطبراني،)(6
بمثمو.(.4756/ح5/511(سنفالدارقطني،)(7
بمثمو.(.10227/ح5/392(السنفالكبرل:البييقي،)(8
،بمثمو.(3444/ح8/363)(مسندالبزار،(1
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ابفحب اف كالبييقي(1)أخرجو كابفحـز(2)، عف(3)، العزيز، بفعبد مفطريؽسعيد ،
،عفجبيربفبفميطًعـراياعنومرضكعنا.سينعن عبد الر حمن بن أبي حسميماف،

د ثىنىا أخرجوالط برانيرحموا،الوجو الرابع:  ـيقاؿ:حى ،ٍبفيًإٍبرىاًىي ٍيـو ًليديثىنىاأىًبي،ثىنىاديحى ٍبفياٍلكى
، ٍ صًعىفٍميٍسًمـو ،ٍبفًحى فى بىٍيرًعىفٍ،اْلُمْنَكِدرِ  ْبنِ  ُمَحم دِ  َعنْ ميكسىى،ٍبفًسيمىٍيمىافىعىفٍغىٍيالى ٍبفًجي
، ضىاتي:»قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًعىفٍميٍطًعـو ٍكًقؼهعىرى كىاٍلميٍزدىًل ىةي،عيٍرنىةىًمفٍكىاٍدضىعيكامى
ٍكًقؼه س روعىفٍكىاٍدضىعيكامى  .(4)«ميحى

د الوجو الخامس:  ًعيسىىٍبفيأىٍحمىدينا،الن ٍيسىابيكًرم بىٍكروأىبيكثىنىاأخرجوالد ارقطنيرحموا،قاؿ:حى
ش ابي اٍلخى كنا، مىمىةىأىًبيٍبفيعىٍمري سى ميعىٍيدوأىبيكنا، مىٍيمىافىعىفٍ، ميكسىىٍبفًسي ِديَنارٍ  ْبنَ  َعْمَروأىف ،
د ثىوي حى بىٍيرًعىفٍ، ميٍطًعـوٍبفًجي االم وًرىسيكؿىأىف ، كسم ـصم ى عميو »قىاؿى، الت ٍشًريؽًأىي اـًكيؿ :
 .(5)«ذىٍبحه

مفطريؽح صبفغيالف،بوبمثمو.(6)كأخرجوالبييقي
 ولو متابعة:

د ثىنىا أخرجياالحارثابفأبيأسامة،قاؿ: م ديحى ،ٍبفيميحى اؽىٍبفيعيمىريثناعيمىرى ٍكلىىًإٍسحى مى
مىٍخرىمىةىآؿً

بىٍيروٍبفيعينىاضًثنا،(7) ضىةىكيؿ :»قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىأىف أىًبيوًعىفٍ،(1)جي عىرى
، ٍكًقؼه كيؿ مى ٍمعوكى ،جى كيؿ مىٍكًقؼه رهًمننىكى .(2)«مىٍنحى

                                                           
،بمثمو.(3854/ح9/166(صحيحابفحباف،)(1
(.بن س19241/ح9/498كضيالسنفالكبرل)بمثمو.(.1832/ح2/227البييقي،):(السنفالصغير(2

".19114/ح14/64الم ظ.كضيمعرضةالسنفكاآلثار:البييقي،) الت ٍشًريًؽذىٍبحه أىي اـً (.بم ظ:"ًضيكيؿ 
،)ص:(3 ."حصيفيرحمواضقاؿ:"ابفأبكقدأخطأضياسمو.(169/رقـ207(حجةالكداع:ابفحـز
(.1556/ح2/389الطبراني،):(مسندالشامييف(4
".4758/ح5/512(سنفالدارقطني،)(5 الت ٍشًريًؽذىٍبحه أىي اـً (.بم ظ:"كيؿ 
(.19115/ح14/64)(.كمعرضةالسنفكاآلثار:البييقي،19243/ح9/498)،السنفالكبرل:البييقي((6
يركمعىٍنوي(7 دىًنييف اٍلمى يركمعىًف اؽ، ًإٍسحى ٍبف مد محى أخك مكلىقيسبفمخرمىة يسىار اؽبف بفًإسحى عمر )

ٍ ص.الثقات:ابفحباف،) ًمائىةكنيتوأىبيكحى سنةأىربعكىخمسيفكى (.قاؿ9496/رقـ7/167الد رىاكٍرًدممىاتى
ديثو،كلىيسبمىش ًبالن قؿ.الاع اءلمعقيميالعقيمي:كتييتابىععمىحى (،قاؿالذىبي:1351/رقـ4/405)،يكرو

ًديثمينكر".المغنيضيالاع اء:الذىبي،) (.4372/رقـ2/458"حى
(ناضعبفجبيربفمطعـالنكضمي،أبكمحمدكأبكعبداالمدني،ثقةضااؿ،قبؿالمائةسنةتسعكتسعيف.(1

(.7072/رقـ558تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
".383/ح1/457)،(مسندالحارث(2 ره ًمننىمىٍنحى كيؿ  كى مىٍكًقؼه ٍمعو جى كيؿ  كى ضىةىمىٍكًقؼه عىرى (."كيؿ 
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 مفطريؽعمربفإسحاؽ،عفناضعبفجبيرعفأبيومرضكعا.(1)أخرجوأبكنعيـ
يا:ولمحديث شواىد من

عفعبدابفعمر،عفأخيوعبيد(3)عفعبدالر حمفبفأشرس(2)أخرجوالط براني
اعفعطاءعفابفعب اسمرضكعا.

 ولو شاىد آخر:
مفطريؽأي كب،عفابفالمنكدرعفأبيىريرةمرضكعا.(4)أخرجوأبكداكد

:دراسة اإلسناد
 دراسة الوجو األول:
.(5)ا شدؽالد مشقي،مكتىـا مكمموسى بن فيو سميمان

ا:"كاف-،كقاؿ(6)قاؿابفالمديني:"مطعكفضيو" ككافمكحكؿأصحابكبارمفأيان
"عنده(7)بيسير"مكتوقبؿخكلط كقاؿالبخارم: ع اء(8)مناكير"، ضيالا  كذكره كقاؿابف(9)، ،

ًديثو نىاًكير"بعضمنده:"ًضيحى اٍلمى
(10).

دؽ،"محم و:الر ازمكقاؿأبكحاتـ مفأحدناأعمـكتاتاطراب،بعضحديثوكضيالص 
"أحد(1)منو"أثبتكتمنوأضقومكحكؿأصحاب الن سائي: كقاؿ ًضيًباٍلقىًكمٌلىٍيسى،اٍل يقىيىاء،
ًديث" ضىًقيياكرعا،كقاؿابفحب اف:"(2)الحى ا:"كقد-،كقاؿ(3)"كىافى كليسابرنا،جسمعإن و:قيؿأيان

                                                           
بمثؿمسندالحارث.(.1462/ح2/522أبكنعيـ،):(معرضةالصحابة(1
اًجمىك ةىمى8957/ح9/7(المعجـا كسط:الطبراني،)(2 ًضجى ".(:"كيؿ  ره ٍنحى
(عبدالرحمفبفأشرسالمغربي،قاؿعبدالرحمفسألتأبيعنوضقاؿ:شيخمجيكؿ.الجرحكالتعديؿ:ابف(3

(.1007/رؽ5/214أبيحاتـ،)
بنحكه.(.2324/ح2/297(سنفأبيداكد،)(4
(.2616/رقـ255(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(5
(.1/338(عمؿالدارقطني،)(6
.(387/رقـ4/227تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)((7
.(1888/رقـ4/38(التاريخالكبير:البخارم،)(8
(.146/رقـ53(الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(9

.(390/رقـ67)ص::ابفمنده،(ضتحالبابضيالكنىكا لقاب(10
(.2616/رقـ255(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
(.252/رقـ49كالمتركككف:النسائي،)ص:(الاع اء(2
.(8192/رقـ6/379(الثقات:ابفحباف،)(3
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الن اس،مفالث قاتعنوحد ثراك،كقاؿابفعدم:"ضقيو(1)مدل سة"أخباركم ياتمؾبشئ،ذاؾ
.(2)صدكؽ"ثبتعندمكىىكغيره،بيايركيياين ردأحاديثركلكقدالش اـ،أىؿعمماءأحدكىىك

جري "،كزادابفعميوثنى،كزادابفسعد:"أ(5)،كديحيـ(4)،كابفمعيف(3)كث قوابفسعد
كقاؿ(6)عندنا"صحيح"كحديثومعيف:ابف مٌرة، ديحيـ كقاؿ(7)مكحكؿ"أصحاب"أكثؽ: ،

.(8)الح  اظالث قاتالد ارقطني:"مف
"أحد الذ ىبي: "صدكؽ(9)ا ئم ة"كقاؿ ابفحجر: كقاؿ ليف،بعضحديثوضيضقيو،،

.(10)بقميؿ"مكتوقبؿكخكلط
 ."ةرىكلوغرائب،كقداختمطبأخى:"صدكؽ،ول في الر اويخالصة الق

لـيمؽسميمافبفمكسىجبيربفمطعـ،كسيأتيبيافذلؾضيالحكـعمىالحديث.
كبقيةركاتوثقات.

 الوجو الث اني:
ذلؾ،غيركقيؿ:حمصي،أصموكقيؿ:الد مشقي،نيمىير،بفالعِزيز عبدِ  بن فيو ُسويد

.(1)مائةكأربعكتسعيفسنةاتجدنا،ماعيؼ
كبقيةركاتوثقات.

 
 الوجو الث الث:

                                                           
.(1415/رقـ284(مشاىيرعمماءا مصار:ابفحباف،)ص:(1
.(4/251/741(الكامؿ:ابفعدم،)(2
(.7/457(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(3
.(26/رقـ46)ص:،ركايةالدارمي-(تاريخابفمعيف(4
5)( ابفحجر، تيذيبالتيذيب: )4 رقـ226/ العثماني،387/ بفعمرك إبراىيـ بف الرحمف عبد كدحيـ: .)

مكتىـالدمشقيأبكسعيدلقبوديحيـابفاليتيـ،ثقةحاضظمتقف،ماتسنةخمسكأربعيفكمائتيفكلوخمس
(.3793/رقـ335كسبعكف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

.(4/227التيذيب:ابفحجر،)(تيذيب(6
.(615/رقـ4/141(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(7
.(15/14(العمؿ:الدارقطني،)(8
.(2133/رقـ1/464(الكاشؼ:الذىبي،)(9

(.2616/رقـ255(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(10
.(2692/رقـ260)ص:المصدرن سو((1
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عىفيىٍرًكمحيسىٍيفأبيبفالر ٍحمىفعبدبفاعبدكىاًلدُحَسْين أبي بن الر ْحَمن فيو عبد
بىير كىلمطعـٍبفجي ٍنويرى ميكسىىٍبفسيمىٍيمىافعى

(1).
مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الر اوي:

الرمثـبغداد،(2)افبفراشدالقط يوسف بن موسى وفيو ،أبكيعقكبالككضي،نزيؿي
كخمسيف .(3)كمائتيفماتسنةثالثو

مىًعيفٍبفيحيىكرأيت:الس كرمسىًعيدأىبيكقاؿ،(4)عنو"أكتب"صدكؽ،مىًعيف:قاؿابف
"صدكؽ"(5)عنو"معوككتبتعنو،كتب الر ازم: حاتـ أبك كقاؿ ،(6) "تبأس، الن سائي: كقاؿ
"كص و(7)بو البغدادم: الخطيب كقاؿ ًضياٍلبيخارمًبوًكاحت  بالث قة،ا ئم ةمفكاحدغير،

.(10)ثقة""كافمسممةبفالقاسـ:،كقاؿ(9)،ذكرهابفحب افضيالث قات(8)صحيحو"
بفيحيى:عنوكتبقدالعمـ،أكعيةمفالثقة...ككافالمحدثكقاؿالذ ىبي:"اإلماـ

.(2)"صدكؽ،كقاؿابفحجر:"(1)كالكبار"معيف،
ثقة.خالصة القول في الر اوي:
كبقيةركاتوثقات.

 
 
 

                                                           
(.4089/رقـ5/109(الثقات:ابفحباف،)(1

.(10/449)لمسمعاني،القطف.ا نساببيعإلىالنسبةىذهافالقط ((2
(.7887/رقـ612(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)(3
.(7615/رقـ14/306(تاريخبغداد:الخطيب،)(4
المصدرن سو.((5
.(969/رقـ9/231(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
.(7615/رقـ14/306داد:الخطيب،)(تاريخبغ(7
المصدرن سو.((8
.(16448/رقـ9/282(الثقات:ابفحباف،)(9

.(830/رقـ11/425(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(10
.(2039/رقـ9/555(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(1
(.7887/رقـ612(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)(2
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 الوجو الرابع:
التدليسكثيرلكنوثقةالدمشقي،العباسأبكمكتىـالقرشي، فيو الوليد بن مسمم

.(1)كمائةكتسعيفخمسسنةأكؿأكأربع،سنةآخرماتكالتسكية،
 .(2)بالقدررميضقيوصدكؽشامي،ميعيد،أبك َغْيالن بن وفيو حفص

كبقيةركاتوثقات.
 الوجو الخامس:

.(4)كسبعيفكمائتيفثالثسنةماتالمصرم،،(3)التِّنِّيسي عيسى بن فيو أحمد
المجاىيؿعىف،كقاؿابفًحب اف:"يركم(5)جد ا"الحديثماطرب"كاف قاؿابفيكنس:

نىاًكيراٍ ىٍشيىاء كزتىالمقمكبةاٍ ىٍشيىاءاٍلمىشىاًىيركىعىفاٍلمى اجًعٍنًدميىجي ااًتٍحًتجى مفًبوًاٍن ىردًبمى
"حدث(6)اٍ ىٍخبىار" كقاؿ: بكاطيؿ، كم يا أحاديث لو عدم ابف كذكر اًديث، بيىايحدثتىًبأىحى
الد راقطني(1)غىيره" كقاؿ ، ""ليس: "ليس(2)بالقكم  الحاكـ: كقاؿ ابف(3)عندىـ"بالقكم، كقاؿ ،

" عي"،كقاؿضيمكاعآخر:"كىذ ابه(4)القيسراني:"كىذ ابه اٍبف،كتعق بوالذ ىبي،ضقاؿ:"أسرؼ(5)يىاى
:طىاًىر ًديث،ياعكىذ ابضىقىاؿى ٍكًزمٌاٍبفمىٍكايكعىاتًضيلمخش ابرىأىٍيتينعـ،قمت:الحى ءا منااٍلجى

                                                           
.(7456/رقـ584حجر،)ص:(تقريبالتيذيب:ابف(1
(.1432/رقـ174)ص:المصدرن سو((2

بتنيسكسميتالخمي ،ككرمفكىيمحيط،بياكالماءالبحركسطضيمصردياربالدمفالت ن يسي:بمدة((3
.(3/98)لمسمعاني،نكح.ا نساببفحاـبف
.(87/رقـ83(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
.(46/رقـ1/19بفيكنسالمصرل،)(تاريخا(5
.(76/رقـ1/146(المجركحيف:ابفحباف،)(6
.(31/رقـ1/314(الكامؿ:ابفعدم،)(1
.(66/رقـ128(سؤاتتالسمميلمدارقطني،)ص:(2
.(596/رقـ2/184(ا ساميكالكنى:أبيأحمدالحاكـ،)(3
.(292قـ/ر125(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(4
.(373/رقـ159)ص:/المصدرن سو((5
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ثىة؛ ميعىاًكيىة،كىًجٍبًريؿأناثىالى "لىوي(1)طىاًىر"اٍبفضىصدؽكى الكناني: عراؽ ابف كقاؿ اًديث، أىحى
.(3)بالقكم"،كقاؿابفحجر:"ليس(2)بىاًطمىة"

اعيؼجدنا،ماطربالحديثيأتيبالمقمكبات.خالصة القول في الر اوي:
لوصدكؽىاشـ،بنيمكلىالد مشقيح صأبكالت ن يسي،سممة أبي بن وفيو عمرو

.(4)كمائتيفبعدىاأكعشرةثالثسنةماتأكىاـ،
كبقيةركاتوثقات.

 الحكم عمى الحديث: 
الحديثاعيؼ؛كماسأبي ف:

 الوجو األول:
 ىذا الوجو ضعيفَ لؤلسباب الت الية:

بو-1 ىذامفَةرىبأخى،كلوغرائب،كقداختمطضيوسميمافبفمكسى،كىكصدكؽييحت   كلعؿ 
 .غرائبو،أكمم ااختمطعميو

 ضيإسنادهإنقطاع،بيفسميمافبفمكسىكجبيربفمطعـراياعنو.-2
ضيإسنادهااطراب؛ضمر ةيركيوسميمافبفمكسىعفناضعبفجبيربفمطعـ،كمر ةعف-3

 حسيف،كتارةعفعمركبفدينار.أبيوراياعنو،كمرةيركيوعفعبدالرحمفبفأبي
ا راي حابة الص  مف أحدا يدرؾ لـ "أن و : البخارم  قاؿ العمماء، ذكره ما ذلؾ كيكاضؽ

ابفكثيرقاؿ:(3)،ككاضقوالن ككم(2)،كقاؿالبييقي:"مرسؿ"(1)عنيـ" ،كنقؿصاحبالر ايةأف 
سميمافلـيدرؾجبير" .(5)اٍنًقطىاعهسىنىًدهًجر:"ًضي،كقاؿابفح(4)"منقطعضإف 

 الوجو الثاني:
                                                           

.(396/رقـ1/51(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(1
.(172/رقـ1/31):ابفعراؽالكناني،(تنزيوالشريعةالمرضكعة(2
.(87/رقـ83(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3
.(5043/رقـ422)ص:المصدرن سو((4
(.176/ح102ذم،)ص:(العمؿالكبير:الترم(1
(.19240/ح9/498(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
(.8/387):النككم،(انظر:المجمكعشرحالميذب(3
.(3/61(انظر:نصبالراية،الزيمعي،)(4
(.10/8ابفحجر،):(ضتحالبارم(5
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 تاعي وبرقـكاحدكاثنيفمفالكجوا كؿ.-1
"كىىيكى قد-2 البز ار: قاؿ العزيز، بفعبد سكيد كىك اعيؼجد ا، راكو ؿهكصمو لىٍيسىرىجي

اًضًظ، "اٍن ىرىدىًإذىاًبوًييٍحتى  كىتىًباٍلحى ًديثو ؿي،كقاؿالبييقي(1)ًبحى ؛غىٍيريكىىىذىاميٍرسىؿه:"اٍ ىك  ً ىف قىًكم 
ٍيده"رىاًكيىوي سيكى

(2). 
 الوجو الثالث:

سىٍيف،كىكمجيكؿالحاؿ.أبيبفالر ٍحمىفضيوعبد-1 حي
حيسىٍيفكجبيربفمطعـراياعنو.أبيبفالر ٍحمىفضيإسنادهانقطاع؛بيفعبد-2

ًديثياقاؿالبز ار:"كىىىذىا ـيتىٍلحى دنانىٍعمى بىٍيروٍبفًنىاًضعًعىفًٍضيوًقىاؿىأىحى ٍيديًإت أىًبيوًعىفٍجي ٍبفيسيكى
ٍبدً ؿهكىىيكىاٍلعىًزيًز،عى اًضظًلىٍيسىرىجي ،اٍن ىرىدىًإذىاًبوًييٍحتى  كىتىًباٍلحى ًديثو ًديثيًبحى سىٍيفوأىًبياٍبفًكىحى ىىذىاحي
كىابيىيكى سىٍيفوأىًبيكىاٍبفيالص  بىٍيرىيىٍمؽىلىـٍحي ،ٍبفىجي ن مىاميٍطًعـو ًديثىىىذىاذىكىٍرنىاكىاً  عىفٍنىٍح ىظٍلىـًٍ ىن ااٍلحى

ًديثًىىذىاًضيًإت «ذىٍبحهالت ٍشًريؽًأىي اـًكيؿ ًضي:»قىاؿىأىن ويصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿً ضىًمفٍاٍلحى
بىي نىاذىكىٍرنىاهيذىًلؾىأىٍجؿً (3)ًضيًو"اٍلًعم ةىكى ا-،كقىاؿى كىت-يعنيابفعبدالعزيز-سىًعيده،ًبوً"تى ىر دى:أيان
اييحى   ًعيؼه،كقاؿالبييقي:"كىىيكى(4)ًبًو"تى ىر دىًبمى .(5)الن ٍقًؿ"أىٍىؿًبىٍعضًًعٍندىاى

 الوجو الرابع:
.سكيةدليسكالت ثقةلكنوكثيرالت فمسمـ،كىكضيوالكليدب-1
بالقدر.رميضقيوكىكصدكؽغىٍيالف،بفكضيوح ص-2
أباىريرةراياعنو،قاؿالييثمي:-2 محمدبفالمكندرلـيمؽى ضيإسنادهانقطاع؛ضإف 

ث قكف""رجالو مكى
مىوي(1) "كىصى حجر: ابف كقاؿ قيٍطًني ، الس يكطيلوكرىمىزى ،(2)ًثقىاتهاليويكىًرجىالد ارى

حة، .(3)الصغيرالجامعصحيحضيا لبانيالش يخكأقر هبالص 

                                                           
(.3444/ح8/363)(مسندالبزار،(1
(.10227/ح5/392(السنفالكبرل:البييقي،)(2
(.3444/ح8/363)(مسندالبزار،(3
.(1126/رقـ2/27(كشؼا ستار:الييثمي،)(4
(.10227/ح5/392(السنفالكبرل:البييقي،)(5
(.5540/ح3/558)(مجمعالزكائد:الييثمي،(1
.(10/8(ضتحالبارم:ابفحجر،)(2
.(8666/ح8666)ص::السيكطي،(الجامعالصغيركزيادتو(3
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ضجاجمك ةمنحر"،ضرجالورجاؿثقاتإتقمت أي اـالت شريؽذبح"،كليسضيو"كؿ  و"كؿ  :كنص 
 "كركاه الن ككم: قاؿ الحديث، حسف غياث الد ارقطن–ح صبف اعي ةطيريؽمف-ييعني

"كىىىًذهً(1)"مت صالن ابفحجر: كقاؿ يىادىةي، كىاٍلمىٍح يكظيًبمىٍح يكظىةو،لىٍيسىتٍالز  "كيم يىا"ًمننى: ره ٍنحى مى
(2)،

اضقدركمبكجكهمختم ةكماىكمبي فضي كعمىىذاا ساسيككفضيااطرابضيمتنوأيان
حاشيةالت خري .

 الوجو الخامس:
عيسى،كىكاعيؼجد ا،ماطربالحديثيأتيبالمقمكبات.بفضيوأحمد-1
أكىاـ.لوسممة،كىكصدكؽأبيبفكضيوعمرك-2

الد ارقطنيمفطريؽ إتالط ريؽالذمذكره معمكلةاعي ة، كم يا التيذكرتيا ضالكجكه
ح صبفغياث،كقدبينتالعم ةضيوأن وماطربالمتف.

كايةعفجبيربفكأم  االمتابعةالتيذكرىاالحارثضيمسندهلسميمافبفمكسىضيالر 
ؿ: ناضعض يياعمربفإسحاؽ،كىكاعيؼالحديث،ككذلؾالش اىدافال ذيفذكرناىماآن اضا ك 

ابفضيوعبدالر حمفبفأشرس، كىكمجيكؿالحاؿ،كالث اني:اعيؼتنقطاعضيإسنادهضإف 
المكندرلـيمؽىأباىريرةراياعنو.كاأعمىكأعمـ.

 : تضعيُف الحديث لمخالفٍة في إسناده )شذوٍذ أو نكارٍة(.السادسالمطمب 
ياع ؼالحديثإذات ر دبوراكيوأكبجزءمنو،كخالؼمفىكأكلىمنو،كحينئذيسم ى

أىكلىىيكًلمىفٍميخاًل انالمٍقبكؿيركاهيما:حجر:"الش اذالحديثشاذ اأكمنكرنا،كحكموالر د،قاؿابف
... فٍ ًمنوي ٍعًؼ؛معىالمخال ةكقىعىتًكا  لويييقاؿيضالر اًجحيالا  :لويقاؿكمقابميويالمىٍعركؼ،:
جممةمفا حاديثبسببالمخال ة،ككافذلؾمف(1)المنكىر" ،كقداع ؼاإلماـابفعبدالبر 
وضيتاعيؼا حاديث،كمفأمثمةذلؾ:منيج




                                                           
.(8/387):النككم،(انظر:المجمكعشرحالميذب(1
.(4/260(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(2
.(86-85:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة((1
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د ثىنىاهي:تعالىارحموالبر عبدابفاإلماـقاؿالحديث األول: ،ٍبفيسىًعيديحى قىاؿىنىٍصرو د ثىنىا: حى
:إسحؽ،بفإسماعيؿحدثناقاؿ:أصبغ،ٍبفيقىاًسـي د ثىنىاقىاؿى ٍبديحى :مىٍسمىمىةى،ٍبفيالم وًعى د قىاؿى أىبيكثىنىاحى

، ٍيسو ،عىفًأيكى ،ًإٍدًريسىأىًبيعىفٍالز ٍىًرم  ًني  ٍكتى ،ثىٍعمىبىةىأىًبيعىفٍاٍلخى شىًني   الم وِ  َرُسولُ  َنَيى :قىاؿىاٍلخي
 ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلِ  َوَعنْ  َ(3)َواْلُمَجث َمةِ  َ(2)َوالن ْيَبةِ  َ(1)اْلَخْطَفةِ  َعنِ  وسمم َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى

.(4)«السَِّباعِ 

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"ركاه ضيماعنوشيابابفًأصحابًجماعةقاؿاإلماـابفعبدالبر 

أكؿعفنيىكسمـعميواصمىارسكؿأف كمتنو،إسنادهضيسكاءمالؾركايةبمثؿعممت
أل اظاضيوضزادالمتف،ضيكخال يـاإلسنادضيكاضقيـضإن وأيكيسأباإتالس باع،مفنابذمكؿ 

"ىىذىا(1)ا"شاءإفىاىناسنذكرىا آخر: كقاؿضيمكاع االم ٍ ظي، ًديثًًمفٍييٍح ىظيًإن مى أىًبيحى

                                                           
1) اءي( "اٍلخى قاؿابفضارس: ٍط ىًة: ،ميط ًردهكىاًحدهأىٍصؿهكىاٍل ىاءيكىالط اءياٍلخى بهكىىيكىميٍنقىاسه ضىاٍلخىٍطؼي.ًخ  ةوًضياٍسًتالى

" بي البييمةأعااءاإلنسافمفيقطعوأكالسبع،يخط والذمالعاكبياقاؿالزمخشرم:سميك،اًتٍسًتالى
الغنـكألياتاإلبؿأسنمةيجبكفالناسرألالمدينةقدـحيفأنوىذاكأصؿتحؿ،تميتةكىكالحية،

اثير:"ييًريديكقاؿابفا ،ضيأكمكنيا اءًًمفٍالذئبياٍختىطىؼىمى يًٌمفٍأيًبيفىمىاكيؿ ً ىف حي ة؛كىًىيىالش اةًأىٍعاى حى
،ضىييكى ضارس،المغةمقاييس الش اة".أىٍطرىاؼًًمفٍييٍقطىعمىاكىاٍلميرىاديمىي ته ابف :(2 غريبضيال ائؽ،(196/

.(2/49):ابفا ثير،كا ثرالحديثغريبضييايةالن،(1/382):الزمخشرم،الحديث
:كا ثرالحديثغريبضيالنياية.عاًلية"قيمةهلىويشىٍيئنايىٍختمستىأىمٍ:كالس ٍمب"اٍلغىارىةيالن ٍيبىًة:قاؿابفا ثير:((2

.(5/133)ابفا ثير،
ًة:قىاؿى((3 ث مى ث مى:عيبىٍيدوأىبيكاٍلميجى لىًكن يىااٍلمىٍصبيكرىةي،ًىيىةياٍلميجى ث ـيًمم اذىًلؾىكىأىٍشبىاهًكىاٍ ىرىاًنبًالط ٍيرًًضيًإت تىكيكفيتىكى ييجى

ٍيًرىىاًباٍ ىٍرضً كجثـالش اةكرباتاٍلبىًعيربرؾييقىاؿاٍلمىٍكتعمىجثمتال ًتيكقاؿابفقتيبة:"ًىيى لىًزمىوي"،ًإذىاكىغى
مىٍيًو"،لىيىامٍكرىابيىاضعمتأىناًإذاكجثمتياا رنبكجثمتاًئرالط  يىكىافوكيؿ ًىيىوقال ابن األثير: "عى ييٍنصبحى

ـيًمم اذىًلؾىكأٍشباهكىاٍ ىرىاًنبًالط يرًضيتٍكثرأن ياإت لييقتؿ،كييرمى ًبيىا،كيٍمتىصؽيمزميياأىمٍ:اٍ ىٍرضًًضييىٍجًث
ثى ثيكمان،الطائريـىكجى ٍنًزلىةًكىىيكىجي ـي،ًلإٍلًًبًؿ"البيركؾًبمى ـيكىالث اءيكقاؿابفضارس:"اٍلًجي ًحيحهأىٍصؿهكىاٍلًمي مىىيىديؿ صى عى

م عً ٍثمىافي.الش ٍيءًتىجى ٍنسىافًشىٍخصي:ضىاٍلجي ،.اإٍلً ثىـى ثىـى.ًباٍ ىٍرضًلىًطئىًإذىاكىجى ـييىجٍالط اًئريكىجى ًضي.ًث ًديثًكى نىيىى:»اٍلحى
ث مىةًعىفً مىىاٍلمىٍصبيكرىةيكىًىيى،«اٍلميجى :الحديثغريب،(1/255)،سالـبفلقاسـا:الحديثغريب.اٍلمىٍكًت"عى
.(1/505)المغة،مقاييس(1/239)كا ثرالحديثغريبضيالنياية ،(1/276)،قتيبةابف

.(11/8)(التمييد:ابفعبدالبر،(4
.(11/7)المصدرن سو((1
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،كحديثأبيالد رداءراياعنوالمقصكدمف(1)يعنيبيذاالم ظالمذككربتمامو"–الد ٍردىاًء
،ستأتيدراستوضيمطمب؛تايعؼالحديث،بقكلو:لي فاإلسنادكالـاب .(2)فعبدالبر 

 تخريج الحديث:
كطريؽ ركممفطريؽأبيأكيس، الحديثقد إلىأف  البر  ابفعبد أشاراإلماـ قد

مالؾبفأنس،كغيرهمفالح  اظالذيفشارككه،كخال كاأباأيكيسضيمتنو.
 طريق أبي أويس: من أخرجو من  -أوال

الجعد ابف كالد ارمي(3)أخرجو عىكانة(4)، كأبك كالط براني(5)، بشراف(6)، كابف ،(7)،
،جميعيـمفطريؽالقعنبي،عفأبيأيكيس،عفالز ىرم،عفأبيإدريسالخكتني.(8)كالبييقي

الكليد،عف؛كالىمامفطريؽبقيةبف(10)،كالن سائي(9)كلومتابعأخرجوأحمدبفحنبؿ
بىحيربفسعد،عفخالدبفمعداف،عفجبيربفني ير؛كالىما)أبكإدريسالخكتني،كجبير

بفني ير(عفأبيثعمبةراياعنو.
 من أخرجو من طريق اإلمام مالكَ وغيره من الحف اظ الذين شاركوه: -ثانيا

،ًشيىاٍبفًرحمواتعالى،قاؿ:عىفً اإلماـمالؾ أخرجو ،ًإٍدًريسىأىًبيعىفٍابو ًني  ٍكتى اٍلخى
شىًني ثىٍعمىبىةىأىًبيعىفٍ  السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلُ »:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿىأىف اٍلخي
.(1)«َحرَامٌ 

                                                           
.(11/8)المصدرن سو((1
(.271)ص:((2

الس بىاًع".2885/ح422)ص:،مسندابفالجعد(3)  ًمفى ًذمنىابو ٍفأىٍكًؿكيؿ  (.بمثمودكفل ظ:"كىعى
(.بمثؿابفالجعد.2024/ح2/1261سنفالدارمي،)(4) 
بمثؿابفالجعد.،(7606ح/5/17)،مستخرجأبيعكانة(5) 
الطبراني،)(6)  الطبراني،)551/ح22/209المعجـالكبير: المعجـا كسط: (.بمثؿ8576/ح8/261(.

ابفالجعد.
(.بمثؿابفالجعد.489/ح211)ص:،أماليابفبشراف(7) 
(.بمثؿابفالجعد.19487/ح9/561السنفالكبرل:لمبييقي،)(8) 
بمثموكضيوقصة.،(18018/ح6/2172)،مسندأحمد(9) 

(،بمثؿل ظابفالجعد.4326/ح7/2018)،سنفالنسائي(10) 
.(13/ح2/496)،مكطأمالؾ(1) 
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؛(5)كمسمـ،(4)،كأخرجوالبخارم(3)،كالت رمذم(2)،كأبكداكد(1)أخرجومفطريقوالبخارم
،(7)البخارمكمفطريقو،(6)نعانيزاؽالص كأخرجوعبدالر كالىمامفطريؽس يافبفعيينة،

؛خمستيـ)مالؾ،(9)،كيكنسبفيزيد(8)مفطريؽعمركبفالحارث،كأخرجومسمـعمرعفمى
 مثمو.كابفعيينة،كمعمر،كعمركبفالحارث،كيكنسبفيزيد(مفطريؽالز ىرم،بو،ب

 دراسة اإلسناد:
 دراسة إسناد رواة من أخرجو من طريق أبي أويس:  -أوال

أكيس،أبك،(10)ا صبحيعامرأبيبفمالؾبفأويس بن اهلل عبد بن اهلل فيو عبد
.(11)كصيرهمالؾقريبالمدني

عنوضيمكاعآخر،كسيئؿ(12)الحديث"كأبكهيسرقافأكيسأبي"ابفمعيف:قاؿابف
ضقاؿ (1)بشيء""ليس: كقاؿ "مثؿ-، ا: "ليس(2)اعؼ"حديثوكضيضميح،أيان مر ة: كقاؿ ،
ة"ليس،كقاؿ:"صدكؽ(3)بثقة" ،كقاؿ:(5)الجائز"بذاؾليسحديثوكلكف،كقاؿ:"صالح،(4)بحج 

                                                           

،بنحكه.(5530/ح7/96صحيحالبخارم،)(1) 
،بنحكه.(3802/ح3/355سنفأبيداكد،)(2) 
.بنحكه.(1477/ح4/73سنفالترمذم،)(3) 
(.بمثمو.5780/ح7/140(،)5530/ح7/96خارم،)صحيحالب(4) 
(.بمثمو.1932/ح3/1533)،صحيحمسمـ(5) 
،عبدالرزاؽالصنعاني:(،كا ماليضيآثارالصحابة8704/ح4/519مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(6) 

.(30/8)ص:
.(5530/ح7/96صحيحالبخارم،)(7) 
.(1932/ح3/1533)،صحيحمسمـ(8) 
المصدرن سو.(9) 

مفزرعة،كىكبفسدادبفزيدبفمالؾبفعكؼابفالحارثكاسموأصبحالىالنسبةا صبحي:ىذه(10) 
.(1/281)لمسمعاني،قبيمة.ا نسابصارتكأصبحقحطافبفيعرب

.(3412/رقـ309(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(11
.(999/رقـ5/300(الكامؿ:ابفعدم،)(12
.(5117/رقـ10/6(تاريخبغداد:الخطيب،)(1
.(1085/رقـ3/231)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(2
.(423/رقـ5/92(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3
.(1048/رقـ3/225)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(4
.(5117/رقـ10/6(تاريخبغداد:الخطيب،)(5
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رعةالر ازم(3)حنبؿبف،كأحمد(2)،كقاؿابفمعيفضيمكاعآخر(1)بأس"بو"ليس :(4)،كأبكزي
الحديث".يؼ"اع

"ما الر ازم(5)أصح"ضيككتابوأصؿمفركلكقاؿالبخارم: كقاؿأبكحاتـ ، "يكتب:
كقاؿكليسبو،يحت كتحديثو آخر:أبكبالقكم"، مكاع ضي رعة كأن وصدكؽ"صالحزي
مىٍيماف،بفضيمىٍيح:أياا-،كقاؿ(6)لي ف" ٍيسكأبكالزناد،أبيبفالرحمفكىعىبدسي كالد راكىرًدم،،أيكى
،أبيكابف قىاؿ؟إليؾىأحب أي يـحاـز ىؤتءمفإلي أحب حاـزأبيكابف،الد راكىرًدمٌ:
ىككتالترؾ،استحؽحت ىخطؤهي حشلـكثيرنا،يخطىءمم ف"كاف،كقاؿابفًحب اف:(7)كم يـ"
أخبارهمفالث قاتخالؼماتنك بأمرهضيأرلكالذممسمكيـ،ضيسمؾالث قاتسنفسمؾمم ف

.(8)أخرل"كياع  ومرةيكث قومعيفبفيحيىككافمنيا،ا ثباتكاضؽبماكاتحتجاج
المدينيكقاؿابف كقاؿابفماككت:(9)اعي نا"أصحابناعند"كاف: ،(10)"ضيواعؼ"،

ا-،كقاؿ(12)نكاه"يسكل"ت:الس اجي،كقاؿ(11)بالقكم""ليس:الن سائيكقاؿ اعؼ،"ضيو:أيان
حديثو،(1)بالقكم"كليس عف الد ارقطني كسئؿ ضقاؿ، كقاؿ(2)شيء"بعايا"ضي: أحمدأبك،
ذاعمينا"قىًدـ:نيعيـأبك،كقاؿ(3)حديثو"بعضضي"يخالؼ:الحاكـ يعني-يارٍبفجكارمعوكا 

                                                           
صدرن سو.الم((1
.(694/رقـ190ركايةالدارمي)ص:-(تاريخابفمعيف(2
.(999/رقـ5/300(الكامؿ:ابفعدم،)(3
.(93/رقـ111)ص:،(سؤاتتالبرذعي بيزرعةالرازم(4
.(377/رقـ5/127(التاريخالكبير:البخارم،)(5
.(423/رقـ5/92(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
.(211/رقـ154)ص:،(سؤاتتالبرذعي بيزرعةالرازم(7
.(553/رقـ2/24(المجركحيف:ابفحباف،)(8
.(173/رقـ135)ص:،(سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(9

.(102/رقـ1/154)،(إكماؿاإلكماؿتبفنقطة(10
.(674/رقـ117(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(11
.(3016/رقـ8/16اؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(إكم(12
المصدرن سو.((1
.(570/رقـ73)ص:،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(2
.(5117/رقـ10/8(تاريخبغداد:الخطيب،)(3
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كثرةإلىنسب"قد:الحاكـاعبدأبك،كقاؿ(1)شيئا"منوأسمعتكاتضقمت:قىاؿى-الًقياف
.(2)الصحيح"عنوكيذكرالكىـعنويحتمؿمفمحؿا ئمةعندكمحموالكىـ،

ا:"ليس-،كقاؿ(3)بو"بأس"ت:حنبؿضيمكاعآخربفكقاؿأحمد أكبأس،بوأيان
شيئناكافمالؾاعكسم،أكيسأبيسماعأف زعمكا،عنوضكتبكاىاىناقًدـكاف،ثقة:قاؿ

"صدكؽ،:شيبةبف،كقاؿيعقكب(6)الحديث""صالح:داكد،كقاؿأبك(5)"صالح":،كقاؿ(4)كاحدنا"
لىالحديث،كصالح س:(7)ىك"ماالا عؼكا  ال ال  كقاؿ أىؿمفعندىـكىكاعؼ،"ضيو،
دؽ" ،ا مرمقاربككىياع  و...مفكمنيـ،ح ظورايمف،كقاؿالخميمي:"منيـ(8)الص 

.(9)المحد ثيف"ضيمعدكدلكن و،رتبةال قوضيلوليس
أحد،عميويكاضقوماتكمنياعميوالث قاتكيكاضقويصح ماأحاديثوكقاؿابفعدم:"ضي

ابف(10)حديثو"يكتبمم فكىك ضيو"ااطرب:الكنىكتابذكرضيالبر عبد،كنقؿمغٍمطامأف 
كأمانتو،دينو،ضيجرحوأحدعنوييحكيتالغيبة...ضيتساىؿكىكمعيف،بفيحيىقكؿ
ن ما .(11)حديثو"ضييخالؼكأن وح ظولسكءعابكهكا 

،كذكرهابف(3)،كابفالقيسراني(2)،كابفشاىيف(1)كاع  وابفالمدينيضيمكاعآخر
ع اءكالمترككيف.(4)الد ارقطني،كابفالجكزم ضيالا 

                                                           
المصدرن سو.((1
المصدرن سو.((2
.(999/رقـ5/300(الكامؿ:ابفعدم،)(3
.(203/رقـ224)ص:،مد(سؤاتتأبيداكدلإلماـأح(4
.(5117/رقـ10/8(تاريخبغداد:الخطيب،)(5
المصدرن سو.((6
المرجعالسابؽ.((7
.(5117/رقـ10/8(تاريخبغداد:الخطيب،)(8
.(1/287(اإلرشاد:الخميمي،)(9

.(999/رقـ5/303(الكامؿ:ابفعدم،)(10
.(5117/رقـ10/8(تاريخبغداد:الخطيب،)(11
المصدرن سو.((1
.(342/رقـ120)ص:ابفشاىيف،:(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(2
.(1717/رقـ2/859(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(3
.(2066/رقـ2/131(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(4
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.(2)،كابفشاىيف(1)كث قوابفمعيفك
.(4)ييـ"،كقاؿابفحجر:"صدكؽ(3)يسير"ليفكضيوكقاؿالذ ىبي:"صدكؽ

كبقيةرجالوثقات.
 وأم ا المتابع:
ًعيَبِقي ُة بُن الَوِلْيِد فيو  الكىالى كىٍعًب بًف اًئًد صى الًحٍميىًرم (5)بًف ٍيتىًمي(6)، المى ،

أبك(7) ،
 .(9)،كلوسبعكثمانكفكمائةاتسنةسبعكتسعيف،م(8)ييٍحًمد

" لبقية: شعبة أركاف"قاؿ ليسلو كلكف حديثؾ، أحسف ما يحمد أبا (1)يا ، بفاكقاؿ
،كسيًئؿعنوأىبك(2)وتييساكمشيئنا"اهضاعمـأن الر جؿالذمركلعنوأككن الجاركد:"إذالـييسـ 
 اؽال زىاًرم، "ضقاؿًإٍسحى ضالتكتبؾحد ثإذا: كقاؿ(3)"عنوعم فتعرؼ،كعم فتتعرؼ، بفا،

" كافضيثكاب،كغيره"عييينة: منوما كاسمعكا كافضيسين ة، مفبقيةما (4)تتسمعكا كقاؿ،

                                                           
.(679/رقـ3/158ركايةالدكرم)-(تاريخابفمعيف(1
.(629/رقـ125)ص:ابفشاىيف،:ءالثقات(تاريخأسما(2
.(397/رقـ208)ص::الذىبي،(مفتكمـضيوكىكمكثؽ(3
.(3412/رقـ309(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
ًعي:ىىًذهالن ٍسبىةًإلىىالكالع،كىًىيقىبيمىةكىًبيرىة،نزلتحمصمفالش اـ،كأكثرىـنزلتحمص.ا نساب(الكى(5 :الى

(.35016/رقـ11/186الس معاني،)ج
ًضيآخرىىارىاء(6 ضتحاٍليىاءاٍلميثىن اةمفتحيتاكى سيكيكفاٍلًميـكى اءكى -(اٍلًحٍميىًرم:ًبكىٍسراٍلحى ىىًذهالن ٍسبىةًإلىىحميركىىيكى

اؽ ٍفيٍنسبًإلىٍييىا:أىبيكًإٍسحى ًمم  كؼبكعبمفأصيكؿاٍلقىبىاًئؿال ًتيًباٍليمفكى اٍلمىٍعري كىٍعببفماتعاٍلًحٍميىًرم،كىىيكى
اٍلكتبا كلىركلالن اسعىنويكىسكف قىرىأى قد كىافى كى ٍنييمىا، اٍ ىٍحبىار،ركلعىفعمركىاٍبفعىب اسرىًاياعى

قيؿسنةاٍثنىتىٍيًفكى قبؿقتؿعيٍثمىافًبسنةكى ًثيفى ثىالى مىاتسنةأىربعكى قدبمغمائىةسنةكىأىٍربعًسًنيف،الش اـ،كى كى ًثيفى ثىالى
ضىةعمر.المبابضيتيذيبا نساب (.393ابفا ثير،)ص:كىأسمـًضيخالى

ٍيتىمي:ىذهالن سبةإلىميتـ،كىيبطكفمفقبائؿشتى.الس معاني،ا نساب)ج(7 (.4012/رقـ12/517(المى
قيطًنٌي:"أىؿالحديث(8 كابباميا".ابفحجر،تيذيب(قاؿالد ارى يقكلكفضيكنيتو:أبكيىحمدب تحالياء،كالص 

(.878/رقـ1/476التيذيب:ابفحجر،)ج
(،قاؿالذ ىبي:"ذكرطائ ةأفبقيةماتسنةسبعكتسعيف734/رقـ126)ص(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(9

(.1250/رقـ1/339تداؿ:الذىبي،)جكمائة،كأخطأمفقاؿغيرذلؾ".الذ ىبي،ميزافاتع
(.878/رقـ1/477(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)ج(1
(.783/رقـ3/9(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)ج(2
(.2/240)ج،تاريخابفمعيفركايةابفمحرز((3
(.878/رقـ1/474(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)ج(4
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 بف أف (1)الممؾعبدىشاـ قاؿ "مف قاؿ: ما كذب، ضقد أنبأ، أك ثنا قاؿ: قط بقية إتبقية
"كقا،(2)"ثنيحد  ابفسعد: عفغيرؿ كاية ككافاعيؼالر  الث قات، عف ضيركايتو ثقة كاف

.(3)الث قات"
ثإذاحد ،كقاؿضيمكاعآخر:"(4)"ثعفثقةضميسبوبأسإذاحد بفمعيف:"اكقاؿ

،كسيًئؿعنو،ضقاؿ:(6)ثعفثقةضيكصدكؽثقة"إذاحد أياان:"-،كقاؿ(5)عفثقةضيكصدكؽ"
" لـييسـ ،كقاؿمرة:"(7)"ثؾعمفتعرؼكعمفتتعرؼضالتكتبعنوحد إذا الر جؿالذمإذا

ثعفالث قاتمثؿإذاحد ،كقاؿ:"(9)،كقاؿ:"ثقة"(8)"وتييساكمشيئنااهضاعمـأن ركلعنوأككن 
ذاكن  ـييسـاسـالر جؿىكلص كافبفعمرككغيره،ضأماإذاحدثعفأكلئؾالمجيكليفضال،كا 

 شيئنا"، "أي ضميسييساكم ليحيى: عي اشضقيؿ بف إسماعيؿ أك بقية أثبت "كالىما(10)ما قاؿ: ؟
"(1)صالحاف" كقاؿ: حد ث، إذا رالمععفثقةه ككافلوكلكفكضيف، ىـ"، مشايختيدرلمف

ضيو" الر أم ثابت(2)ييحسف بف "عمي كقاؿ: ،(3) عي اش، بف سماعيؿ كا  بف، كمركاف كبقية،

                                                           
ٍبدالممؾٍبفًعمراف(1 ،أىبيكالتقياليزنيالحمصي،تكضيسنةإحدلكخمسيفكمائة،ينظر:تاريخ(ىشاـٍبفعى

)ج:اإلسالـ رقـ6/225الذ ىبي، مف578/ أظنو حمير، مف بطف كىك يزف، إلى النسبة ىذه كاليزنٌي: ،)
(.5318/رقـ13/497السمعاني،)ج:الكالع،ا نساب

(.783/رقـ3/7،8ؿ)ج(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،ضيأسماءالرجا(2
(.3922/رقـ7/326ابفسعد،)ج:(الطبقاتالكبرل(3
(.235/رقـ1/79)ج،ركايةابفمحرز-(تاريخابفمعيف(4
(.273/رقـ1/84)جالمصدرن سو((5
(.425/رقـ1/99)جالسابؽ(المرجع(6
(.235/رقـ1/79)ج،ركايةابفمحرز-(تاريخابفمعيف(7
(.5043/رقـ4/415)ج،ركايةالدكرم-ابفمعيف(تاريخ(8
(.190/رقـ79)ص،ركايةالدارمي-(تاريخابفمعيف(9

ضي(10 مخمط بمده أىؿ عف ركايتو ضي صدكؽ الحمصي، عتبة أبك العنسي، سميـ بفعياشبف إسماعيؿ )
/109لتيذيب:ابفحجر،)صتقريبا.كلوباعكسبعكفسنةكمائة،ماتسنةإحدلأكاثنتيفكثمانيف

(.473رقـ
(.2/435(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)ج(1
(.1/201(المجركحيف:ابفحباف،)ج(2
تقريب.(عميبفثابتالجزرم،أبكأحمدالياشميمكتىـ،صدكؽربماأخطأكقداع وا زدمبالحجة(3

(.4696/رقـ398التيذيب:ابفحجر،)ص
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بالعجائب"ثكفعفالكؿ يـييحد ثقاتضيأن سيـإتأن (2)كزيدبفحباب،(1)معاكية ،(3)كيأتكنا
 قىاؿ معيفكى ييحد ابف "بقية أحاديث: شيعبة، عف حديث أل ا كعنده منو، أصغر ىك عمف ث

عف"كافبقيةيافبحديثوكلقدقاؿلينيعيـ:":أياا-قاؿكصحاح،كافييذاكرشعبةبال قو"،
:"كافابفمعيفو،قاؿ"،قاؿ:كتابص كاف؟أمكأن (4)الث قات"،قاؿ:"طمبتمنوكتابص كاف

ع اءبمئةحديث،قبؿأفييحدثعىٍفأحدمفالث قات"ييحد  .(5)ثعىًفالا 

عمحم كسيئؿ ث اء،ضماحد دبفعبداالس كرمعفبقية؟ضقاؿ:"ثقة،ييحدثعفالا 
.(6)"عفالث قاتضيكصحيح

كقاؿعميابفالمديني:"صالحضيماركلعفأىؿالش اـ،كأماعفأىؿالحجازكالعراؽ
إلٍيؾأي بفحنبؿ:اكسيًئؿ،(7)"ضاعيؼجدنا قاؿ؟أكبقي ة(8)ىكماأحب  ،إلينا:"تامرةأحب 

كافييباليعم فحد  "،ك(9)"ثبقي ةما آخر: حد قاؿضيمكاعو ثعىفالمعركضيفمثؿبقي ةًإذا
(1)بيحيربفسعد (2)قيًبؿ"كغيره، كبقية، ابفعي اش، ذيكر حمد، "تعتد ،كقاؿأبكداكد: قمت:

ة"،كقاؿسمعتأحمدمرةنثعفشيكخوالث قات،أراهعندمبقي بشيءمفحديثو؟"قاؿ:"إذاحد 

                                                           
معاكيةبفالحارثبفأسماءال زارم،أبكعبداالككضي،نزيؿمكةكدمشؽ،ثقةحاضظككاف(مركافبف(1

(.6575/رقـ526تقريبالتيذيب:ابفحجر،)صكمائة.يدلسأسماءالشيكخ،ماتسنةثالثكتسعيف
رمنو،كىكصدكؽزيدبفالحباب،أبكالحسيفالعيٍكمي،مفخراسافككافبالككضةكرحؿضيالحديثضأكث((2

(.2116/رقـ222يخطىءضيحديثالثكرم،ماتسنةثالثيفثالثكمائتيفالمرجعن سو)ص
(.2/73(الكامؿ:ابفعدم،)ج(3
السكسكي(4 أكبعدىا.كمائة،أبكعمركالحمصي،ثقة،ماتسنةخمسكخمسيف،(ص كافابفعمركابفىـر

(.2938/رقـ277تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص
.(738/رقـ4/197(تيذيبالكماؿ:المزم،)ج(5
(.783/رقـ3/7(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)ج(6
(.878/رقـ1/477(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)ج(7
أبكعبداأصمودمشقي،صدكؽييـقميال،ماتسنةاثنتيفكمائتيف.تقريب،(امرةبفربيعةال مسطيني(8

(.2988/رقـ280)جحجر،ابف:التيذيب
(.2624/رقـ2/366)ج،ركايةابنوعبدا(العمؿكمعرضةالرجاؿ(9
(.633/رقـ120تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص.حكلي،أبكخالد،ثقةثبت(بىًحيربفسعدالس (1
ابفكالتعديؿ:الجرح(،3141/رقـ2/479)ج،ركايةابنوعبدا-أحمدبفحنبؿ(العمؿكمعرضةالرجاؿ(2

(.1728/رقـ2/435)ج،أبيحاتـ
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ضيمكاع،(2)"مناكير-ىكابفعمرالعمرم-(1)ة،عفعبيداي أخرل،قاؿ:"ركلبق كسيئؿى
ةككافككافصاحبحديث،ككافبقي ة،ضقاؿ:"كافإسماعيؿآخرعفإسماعيؿبفعي اشكبقي 

بقي كضخ  كذكر أمره، بقي ـ كاف ضقاؿ: كأن ة، أم أذكاىما، الحديث"ة يشتيي ان:(3)و أيان كقاؿ ،
أىف مت"تكى  د ثي ييحى تى عفإتالمناكيربقي ة المشاىيرعفالمناكيرييحد ثىكالمجاىيؿضإذا

اؿكق،(5)يعنيتتقبمكه"-ثعفقكـليسكابمعركضيفضال"إذاحد كقاؿ:،(4)"أيفأتىضىعممتمف
أحاديثإلىنظرنماكا ارحمواعبدأبكينسبولـ:"بفحنبؿأحمدذكرقكؿبعد:ابفحب اف
يسقطماىذادكفكضياإلنكارمكاعإنوكلعمرمضأنكرىاثقاتأقكاـعفعنوركيتمكاكعة

النسخككتبتحديثوضتتبعتبقيةشأفىميكأكثرحمصدخمتكلقدالحديثضياإلنسافعدالة
مدلساكافكنوكلمأمكناثقةضرأيتوعنوالقدماءركايةمفبعمكأجدلـماكتتبعتالكجوعمى
كذابيفأقكاـعفسمعثـمستقيمةيسيرةأحاديثكمالؾكشعبةعمربفاعبيدمفسمع

بفكالس رم،(6)عمركبفالمجاشعمثؿكمالؾكشعبةعمربفاعبيدعفمترككيفاع اء
عفكلضربالكنى،إتيعرضكفتكأقكاـكأشباىيـ،(8)المثيميمكسىبفكعمر،(7)الحميدعبد
ع اءىؤتءمفسمعمابالتدليسرآىـالذيفالث قاتأكلئؾ عمربفاعبيدقاؿ:يقكؿككافالا 
الكاىيكأسقطمالؾعفكبقيةاعبيدعفبقيةعفضحممكاكذاعفناضعمالؾكقاؿناضععف

                                                           
(عبيدابفعمربفح صبفعاصـبفعمربفالخطابالعمرمالمدني،أبكعثماف،ثقةثبت،قدمو(1

أحمدبفصالحعمىمالؾضيناضع،كقدموابفمعيفضيالقاسـعفعائشةعمىالزىرمعفعركةعنيا،
(.4324/رقـ373ئة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)جماتسنةباعكأربعيفكما

(.265/303)صحنبؿضيالجرحكالتعديؿ،(سؤاتتأبيداكدلإلماـأحمدبف(2
(.3514/رقـ7/623الخطيبالبغدادم،)ج:(تاريخبغداد(3
(.1/200(المجركحيف:ابفحباف،)ج(4
(.3514/رقـ7/623الخطيبالبغدادم،)ج:(تاريخبغداد(5
ابمساف(6 أبكيكسؼمجاشعبفعمرك[. : كأنو أبيومفكنيتو (مجاشعبفيكسؼالسممي]لعموتحرؼاسـ

(.6307/رقـ6/463الميزاف:ابفحجر،)ج
(.43/رقـ3/13رمبفعبدالحميد،شيخلبقيةمتركؾالحديث.لسافالميزاف:ابفحجر،)ج(الس (7
الميثمي(8 عمربفمكسىبفكجيو الدمشقي( الحمصيا نصارم، الكجييي، السابؽ)ج.، /6/148المرجع

(.5698رقـ
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نماالكسطمفالكااعكتخمصببقيةالمكاكعضالتزؽبينيما كانكالويذبتالمبقيةامتحفكا 
.(1)كموبوذلؾضالتزؽكيسككنوحديثومفالاع اءيسقطكف

بقيةبفالكليدصدكؽالميجة،كافيأخذعمفأقبؿدبفعبداالمخرمي:"كقاؿمحم 
،كقاؿمرة:(3)يا سامي"أعيانيبقية،كافييسميالكنى،كييكن ،كقاؿضيمكاعآخر:"(2)كأدبر"

"إذااجتمعبقيةكا " إلي  اًني:،(4)سماعيؿبفعي اشضيحديث،ضبقيةأحب  كزىجى "كافيأخذكقاؿالجي
آخر:"(5)"عفغيرثقة،ضإذاأخذتحديثوعفالث قاتضيكثقة رحمواكغ ر،كقاؿضيمكاعو

راضةعمفيأخذه،ضأماحديثوعفالث قات .(6)ضالبأسبو"لو،ماكافييباليإذاكجدخي
عفضالف،ضإن وقددل سعف:يقكؿشرطأفييصر حباإلخبار،كتبوالذ ىبي،ضقاؿ:"كتعق 

رىي ،كعفا كزاعيبالط امات .(7)"ابفجي

،(8)"ثقةماركلعفالمعركضيف،كماركلعفالمجيكليفضميسبشيءكقاؿالعجمي:"
دثالمعركضيف،كييح عفثذاحد بقيةبفالكليد،ىكثقةحسفالحديث،إكقاؿيعقكببفشيبة:"

 الحديث، مترككي قكـ كعفعىٍف كيىًحيد ع اء، عفالا  إلىأسمائيـ كناىـ كعف إلىكناىـ،
"(9)أسمائيـ،كييحدثعمفىكأصغرمنو" ثقة،كييتقيحديثو،كقاؿضيمكاعآخر: صدكؽه

ثقةصادؽ،كييتقىمفمرة:"كقاؿ،(1)عفمشيختوالذيفتييعرضكف،كلوأحاديثمناكيرجدنان"
.(2)حديثوماحدثوعفالمجيكليف؛ضإنوييكثرالحديثعنيـ،ككمياأكعامتيامناكير"

                                                           
(.1/200،201(المجركحيف:ابفحباف،)ج(1
(.1/162)ج(الاع اءالكبير:العقيمي،(2
(.3514/رقـ7/623الخطيبالبغدادم،)ج:(تاريخبغداد(3
(.3514/رقـ7/623)جالمصدرن سو((4
(.316/رقـ296جكزجاني،)صال:(أحكاؿالرجاؿ(5
(.317/رقـ298)صالمصدرن سو((6
(.49/رقـ4/1083الذ ىبي،)ج:(تاريخاإلسالـ(7
(.160/رقـ83العجمي،)ص:(تاريخالثقات(8
(.738/رقـ4/197(تيذيبالكماؿ:المزم،)ج(9
(.3514/رقـ7/623الخطيبالبغدادم،)ج:(تاريخبغداد(1
(.934/رقـ10/346مشؽ:ابفعساكر،)جتاريخد((2
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كىكالش امييف،حديثضيالكليدمفكافضإف،(1)كالكليدإسماعيؿ"يقاربكم:سىكقاؿال ى
مفكالطرائؼالممحيشتييأن وإتبح ظيذكرالحجة،مقاـيقـكضحديثوثقةعفحد ثإذاثقة،

المعركؼالاعيؼضيكنيالحديث،يشتييككافاعؼ،ضييـشيكخعفكيركمالحديث،
آخر:"،(2)باسمو"بالكنيةالمعركؼكيسميباتسـ، إذابقية:العمـأىؿقاؿكقدكقاؿضيمكاعو

.(3)"شيئاحديثويسكل ضالككناهعنويركمالذميسـلـ
رعةا إلىمفإسماعيؿبفعي اش،مالبقيةعيبإتكثرةلر ازم:"كقاؿأبكزي بقيةأحب 

ذاحدثعفالث قاتضيكثقة" دؽضالييؤتىمفالص دؽ،كا  الص  ،(4)ركايتوعفالمجيكليف،ضأما
آخر:" بقيةعجب،إذاركلعفالثقات،ضيكثقة،كيحدثعفقكـتيعرضكف،كقاؿضيمكاعو

.(5)"كتيابطكف
مفإسماعيؿبفكتييحت  ،ييكتبحديثبقيةكقاؿأبكحاتـالر ازم:" إلي  بو،كىكأحب 

ذاقاؿ:عفضالفضالييؤخذ،كقاؿالن سائي:"(6)عي اش" د ثناكأخبرناضيكثقة،كا  عنو؛إذاقاؿ:حى
آخر:"(7) ىنوتييدرلعمفأخذه" كقاؿالس اجي:،(8)حدثنيكحدثناضالبأس"،كقاؿضيمكاعو

اختالؼ" (9)"ضيو كقاؿ "ا، زيمة: الكليد"بفخي بف ببقية أحت  (1)ت العربالقيركاني:، أبك كقاؿ
ع اءكالمجيكليف .(2)""يركمعفكثيرمفالا 

ذاركلعف كقاؿابفعدم:"كلبقيةحديثصالح،ض يبعضركاياتوييخالؼالث قات،كا 
ذا ذاركلعفالمجيكليفأىؿالش اـضيكثبت،كا  ركلعفغيرىـخمطكإسماعيؿبفعي اش،كا 

                                                           
(الكليدبفمسمـالقرشي،مكتىـأبكالعباسالدمشقي،ثقةلكنوكثيرالتدليسكالتسكية،ماتآخرسنةأربعأك(1

(.7456/رقـ584.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)صكمائةأكؿسنةخمسكتسعيف
(.2/424ال سكم،)ج:(المعرضةكالتاريخ(2
(.425-2/424مرجعالسابؽ)ج(ال(3
(.1728/رقـ2/435الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)ج((4
(.139/رقـ8/522الذىبي،)ج:(سيرأعالـالنبالء(5
(.1728/رقـ2/435(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)ج(6
(.878/رقـ1/47(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)ج(7
(.3514/رقـ7/623غدادم،)جالخطيبالب:(تاريخبغداد(8
(.783/رقـ3/8)ج،(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام(9
(.934/رقـ10/349(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)ج(1
(.783/رقـ3/7(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)ج(2
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ذاركلعفغيرالش امييفضرب  ماكىـعمييـكربماكافالكىـمفالر اكمضالعيدةمنيـتمنو،كا 
غاركيركمعنو،كبقيةصاحبحديثكمفعالمةصاحبالحديثأن  ويركمعفالكباركالص 

.(1)كىذهصكرةبقية"عنوالكبارمفالن اس،
عىفالث قات د ثى تييعرؼلكنوربماركل،كقاؿأبكأحمدالحاكـ:"ثقةضيحديثوإذاحى

كالز بيدم،كعيبيداالعيمىرمأحاديثشبييةبالمكاكعةأخذىاعفمحمدعفأقكاـمثؿا ىكزاعي
الر حمف عبد الكس،(2)بف مف كييسقطيـ ع اء، الا  مف بياكغيرىما حدثكه عىم ف كيركييا ط

مترككيف،كقاؿالد ارقطني:"(3)عنيـ" مثؿميجاشعبفعمرك،كعبدابفيحيى،َ يركمعفقـك
آخر:"(4)"تأعرضو،كتأعمـركلعنوغيربقية مترككيف،كقاؿضيمكاعو َ يركمعفقـك

كقاؿمرةن:،(5)لوراكياغيربقية"كتأعمـمثؿمجاشعبفعمرك،كعبدابفيحيى،تأعرضو،
كيـو الكليًدكعفبىٍيًزبًفحى عفبقيةىبًف ع اء،(6)"أىخرجالبخارم  عفالا  بقي ةىييحد ثي اعتبارنا؛ ف 

متكس ط بىًقي ةىدىل (7)"كبيزه لىعىؿ  ٍيً ،كى رى ًفاٍبًفجي عى حديثانلو:"ىىذىابىاًطؿه سىوي،كقاؿأياانبعدأفذكرى
ـي" كىالم ويأىٍعمى ًعيؼو اى عىٍفرىجيؿو
(8).

مأمكف" "ثقةه الحاكـ: عبدا أبك عىًف(1)كقاؿ كىل رى "ًإذىا آخر: مكاعو ضي كقاؿ ،
ٍقبيكؿ" مى ٍأميكفه مى ضىًإن وي اٍلمىٍشييكًريفى
(2)" البييقي: كقاؿ ع اء، الا  عف بقية يركيو ما أف ذكرنا كقد

.(3)"منو،كيؼكقدأجمعكاعمىأفبقيةليسبحجةكالمجيكليفضميسبمقبكؿ

                                                           
(بتصرؼيسير.2/276(الكامؿ:ابفعدم،)ج(1
نزيؿبيتالمقدس،كذبكه،ركللوابفماجو.تقريبالتيذيب:ابف(محمدبفعبدالرحمفالقشيرم،الككضي،(2

(.6090/رقـ493حجر،)ص
(.477-1/476(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)ج(3
(.628/رقـ3/138الدارقطني،)ج:(الاع اءكالمتركككف(4
(.96/رقـ144(سؤاتتالسمميلمدارقطني،)ص(5
/128م،أبكعبدالممؾ،صدكؽ،ماتقبؿالستيفكمائة.ابفحجر)ص(بيزبفحكيـبفمعاكيةالقشير(6

(.772رقـ
(.80/رقـ136-13(سؤاتتالسمميلمدارقطني،)صص(7
(.588/رقـ1/289)ج(سنفالدارقطني،(8
(.60/رقـ93)صم بكعبداالحاكـ،(سؤاتتالسجز(1
(.1008/رقـ1/406)ج،الحاكـالنيسابكرم:(المستدرؾ(2
(.934/رقـ3/141البييقي،)ج:(الخالضيات(3
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ككاف المجاىيؿ عف أكثرىا أف إت مناكير حديثو "ضي البغدادم: الخطيب كقاؿ
ع اء،(1)صدكقان" كايةعفالا  كقاؿالس معاني:"كافثقةضيالذميركيوعفالث قات،كأكثرالر 

آخر:"إذاركلعف(3)مـضيو"،كقاؿعبدالحؽاإلشبيمي:"قدتيك(2)"كدلسبيـ ،كقاؿضيمكاعو
جيد" ضحديثو (4)الث قات ًبًإٍسقىاط، الت ٍدًليس باستباحة بىًقي ة "رمى القطاف: بف الحسف أبك كقاؿ

عى ىاء،كيستبيحذلؾ،كىذاإفصحمي سدلعدالتو مى يكفضيالث قات:"لـييتكمـ،(5)"الا  كقاؿابفخى
تيكمـضيومفًقبىؿتدليسو،كركايتوعفالمجيكليفضيومفًقبىؿح ظو ،كقاؿ(6)"كتمذىبو،إنما

" ًبوًالحازمي: كضىٍيفضىييٍحتى   اٍلمىٍعري كىلعىًف رى ذىا كىاً  ًضينىٍ ًسًو، ممة(7)"ًثقىةه ابفشاىيفضيجي كذكره ،
.(9)،كقاؿأبكيعمىالخميمٌي:"اٍختىمى يكاًضيًو"(8)الث قات

:"ليسبالقكم"كقاؿابف آخر:"اعيؼ"(10)حـز قىاًني:(11)،كقاؿضيمكاعو كزى ،كقاؿالجي
آخر:"(12)"اعيؼالحديث" كايةضغيرميحت بو،لكثرةكىمو"،كقاؿضيمكاعو إذات ردبالر 

(13)،
اعتبارنان عنو أخرجكا قد ا ئمة مف كجماعة مسممان أف "ميعميان ذلؾ: عمى ميعقبنا ميغيٍمطىام قاؿ

ميدل سانيركمعىفقكـمترككيف،كقاؿابفالجكزم:"(1)ستشيادنانإتأنيـجعمكات ردهأصالن"كا كىافى
.(2)"كمجيكليف

                                                           
(.3514/رقـ7/623الخطيبالبغدادم،)ج:(تاريخبغداد(1
(.783/رقـ3/8(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)ج(2
(.1/484عبدالحؽاإلشبيمي،)ج:(ا حكاـالشرعيةالكبرل(3
(.4/559)جالمصدرن سو((4
(.4/168/1633يياـ:ابفالقطاف،)ج(بيافالكىـكاإل(5
(.783/رقـ3/7(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)ج(6
(.1/42أبكبكرالحازمي،)ج:(اتعتبارضيالناسخكالمنسكخمفاآلثار(7
(.139/رقـ49ابفشاىيف،)ص:(تاريخأسماءالثقات(8
(.107/رقـ1/266الخميمي،)ج:(اإلرشاد(9

،)ج(المحمىبا(10 (.6/43آلثار:ابفحـز
(.12/405)جالمصدرن سو((11
(.2/85،173الجكزقاني،)ج:(ا باطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير(12
(.783/رقـ3/8)ج(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،(13
(.783/رقـ3/8)جالمصدرن سو((1
(.546/رقـ1/146ابفالجكزم،)ج:(الاع اءكالمتركككف(2
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ع اء،ييعانيتدليسالت سكية،كىككقاؿابفالعراقي:" مشيكربالت دليس،ميكثرلوعفالا 
ع اء،،كقاؿبرىافالد يفالحمبي:"مشي(1)أضحشأنكاعالت دليس" كربالت دليس،ميكثرلوعفالا 
.(2)كتعنيتدليسالت سكية"

اعىف لوغرائبتيستنكرأيان كدرج،كى ا ئمةاٍلح اظيٍركلعىم فدىب  كقاؿالذ ىبي:"أىٍحدي
ًديثو" الث قىاتًلكىٍثرىةحى
آخر:"(3) ،كقاؿ(4)"كثقوالجميكرضيماسمعومفالث قات،كقاؿضيمكاعو

عفالكذابيف"ياان:"أ ،كقاؿمرة:"ثقةضين سو،يأتيبالعجائبعف(5)ثقةنضين سو،لكن ويدل سي
ككافمفأكعية،كقاؿمرةن:"(6)المترككيفكالمجيكليف،كييدلسا سماء،كييغربكثيرانعفالث قات"

ع اء،كالعكاـ،كالحمؿعمفدب  ميختمؼ،كقاؿ:"(7)كدرج"العمـ،لكنوكد رذلؾباإلكثارعفالا 
.(8)ضياتحتجاجبو،كبعايـقبموعمىكثرةمناكيرهعفالث قات"

" حجر: ابف ع اء"كقاؿ الا  عف الت دليس كثير آخر:(9)صدكؽ مكاعو ضي كقاؿ ،
.(10)"مشيكرميختمؼضيو،كلومىكاعميعمؽضيالص الة"

ع اء،قىًبؿركايتوصدكؽضين سو،كثير:في الر اويخالصة القول  الت دليسعفالمجاىيؿكالا 
،كلـيصر حجمعمفالعمماءإذاحد ثعفالث قاتكصر حبالس ماععمىكثرةمناكيرهعفالث قات

كاتعالىأعمـ.بالس ماعضيحديثناىذا،بؿعنعنو.
كبقيةرجالوثقات.

 مالكَ وغيره من الحف اظ الذين شاركوه: دراسة إسناد من أخرجو من طريق اإلمام -ثانيا
جميعركاتوثقات.

 
                                                           

(.4/رقـ37ابفالعراقي،)ص:(المدلسيف(1
(.5/رقـ16برىافالديفالحمبي،)ص:(التبييف سماءالمدلسيف(2
(.944/رقـ1/172(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)ج(3
(.619/رقـ1/273(الكاشؼ:الذىبي،)ج(4
(.619/رقـ50الذ ىبي،)ص:(ديكافالاع اءكالمترككيف(5
(.81/رقـ1/25الذ ىبي،)ج:الاع اءكالمترككيف(ذيؿديكاف(6
(.139/رقـ8/519الذ ىبي،)ج:(سيرأعالـالنبالء(7
(.54/رقـ1/54الذ ىبي،)ج:(ذكرأسماءمفتكمـضيوكىكمكثؽ(8
(.734/رقـ126(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(9

(.1/456ابفحجر،)ج:(ىدمالس ارم(10
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 الحكم عمى الحديث:
كغيرىه أنسو بفى مالؾى ـى الحديثمفطريؽأبيأكيسغيرمح كظ؛ ن وخالؼضيواإلما

لحديث،كأما،ضيمتفاَواْلُمَجث َمِة" َوالن ْيَبِةَ "اْلَخْطَفِةَمفالح  اظالمذككريفضيالت خري بزيادة:
ع اء الكليد،كىككثيرالت دليسعفالا  بًف المتابعةالقاصرة بيأكيس،ضييمفطريؽبقي ةى
ضإن يماتيقكيا كالمجاىيؿ،كقدعنعفالحديثكلـيصر حبوبالس ماع،ضمذاتيقكلبو،كلكصح 

 ؽعمىصحتوىكماجاءمفطريؽلمخال ةمفذكرنامفالح  اظ؛ضمذاالحديثالمح كظالمت 
.«َحرَامٌ  السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلُ » مالؾكمفمعومفالح  اظكالذمبم ظ:

ؿىيىٍركًقاؿالط براني:"لىـٍ ًديثًىىذىاأىك  ٍط ىًة،ًضيالز ٍىًرم عىفًاٍلحى ًة،اٍلخى ث مى ،أىبيكًإت كىاٍلميجى ٍيسو تى ىر دىأيكى
،:ًبوً ًديثًكىآًخرياٍلقىٍعنىًبي  ابًًعٍندىاٍلحى :كاسموأكيس،أبك،كقاؿالد ارقطني:"ركاه(1)"الز ٍىًرم أىٍصحى
الخط ة،عفكنيى:ضيوكزادثعمبة،أبيعفإدريس،أبيعفالز ىرم،عفا،عبدبفاعبد

.كاأعمى(2)يعنياإلماـمالؾكاآلخريف"-تابعومفكالز بيدم،قكؿكالمجث مة...كالقكؿكالن يبة،
كأعمـ.














                                                           

.(8576/ح8/261سط:الطبراني،)المعجـا ك(1) 
.(6/317العمؿ:الدارقطني،)(2) 
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رحمواتعالى:الحديث الثاني: د ثىنىاهيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،ٍبفيسىًعيديحى :نىٍصرو د ثىنىاقىاؿى حى
:أىٍصبىغى،ٍبفيقىاًسـي د ثىنىاقىاؿى ،اٍبفيحى احو :كىا  د ثىنىاقىاؿى :شىٍيبىةى،أىًبيٍبفيبىٍكرًبيكأىحى د ثىنىاقىاؿى ٍبديحى الم وًعى
،ٍبفي ،عىفٍيىًزيدى،عىفًٍإٍدًريسى راياعنيما،اٍبفًعىفًًمٍقسىـو ب اسو :عى صم ى  الم وِ  َرُسولُ  ُكفِّنَ »قىاؿى

.(3)«(2)َنْجرَاِني ةٌ  َلوُ  (1)َوُحم ةٌ  َِفيوِ  َماتَ  ال ِذي َقِميُصوُ  َأْثَواٍبَ َثاَلَثةِ  ِفي اهلل عميو وسم م

 نقد الحديث:
"ىىذىا رحمواتعالى: البر  ًديثيقاؿاإلماـابفعبد مىىيىديكرياٍلحى ،أىًبيٍبفًيىًزيدىعى ًزيىادو

لىٍيسى اًبوًييٍحتى  ًمم فًٍعٍندىىيـٍكى كًلؼىًضيمى ًمٍنييـًٍبًو،اٍن ىرىدىأىكًًضيًو،خي شىٍيءوًضيًبوًيىٍحتى  تىمىفٍكى
ٍعً ًو، ًديثيًلاى ًديثهعىاًئشىةىكىحى ويثىاًبتهحى يىٍدضىعيوي"ييعىاًراي كى

(4). 
تخريج الحديث:

ركمالحديثعفًمقسىـ،عفابفعب اسراياعنيمابم ظيفمختم يف،عمىالن حك
الت الي:

 َأْثَواٍب". َثاَلَثةِ  ِفي صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  ُسولِ رَ  َكَفنُ  من أخرجو بمفظ: "َكانَ  -أوال
د ثىنىا أخرجوابفأبيشيبة ٍبديرحمواتعالى،قاؿ:حى ،ٍبفيالم وًعى عىفٍيىًزيدى،عىفًٍإٍدًريسى

، ،اٍبفًعىفًًمٍقسىـو ب اسو ثىةًًضيصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًكى ىفيكىافى:"قىاؿىعى ًضي:أىٍثكىابوثىالى
،ال ًذمقىًميًصوً ب ةوًضيوًمىاتى .(1)"نىٍجرىاًني ةولىويكىجي

                                                           
1) 1)الحديثغريبضيقاؿأبكعبيد( م ة:(228/ كقاؿتككفحتىحم ةتسمىتكرداء،إزار"الحي ثكبيف".

الزمخشرم 3)الحديثغريبضيال ائؽضي "اسـ(197/ لمثكبيف: ا ثيراإلزار: ابف كقاؿ ضيكالرداء".
مىًؿ،"كىاًحدىةي :(1/432)كا ثرالحديثغريبضيالنياية كديكىًىيىالحي ًف،بيري م ةتيسىم ىكىتىاٍليىمى تىكيكفىأىفًٍإت حي
".ًجٍنسوًمفٍثكبىيف كىاًحدو

ٍنسيكبىةه"ًىيى :(5/21)كا ثرالحديثغريبضيالنياية:قاؿابفا ثيرضينىٍجرىاًني ةه((2 ،لىىإًمى مىٍكًاعهكىىيكىنىٍجرىافى
كؼه ازًبىٍيفىمىٍعري ًف"كىالش اـًاٍلًحجى قحطافبفيعرببفيشجببفسبإبفزيدافبفبنجرافسمي:كقالكا .كىاٍليىمى

نماالمرعؼكىككنزلياعمرىامفأكؿكاف نو حتىرائداضخرجضيالتورؤيارأل نونجرافإلىصاركا 
.كاإلزار:لمايمبستحت(5/266):ياقكتالحمكم،البمدافبو.معجـنجرافضسميبونزؿضكادإلىانتيى

الس رة،كالرداء:لمايمبسضكقيا.
(.2/163(التمييد:ابفعبدالبر،)(3
المصدرن سو.((4
(.كىكطريؽالمؤلؼ.11046/ح2/462(مصنؼابفأبيشيبة،)(1
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الط براني أحمد(1)كأخرجو كأخرجو أبيشيبة، ابف ماجو(2)مفطريؽ كابف كأبك(3)، ،
؛جميعيـمفطريؽعبدابفإدريس.(5)،كمفطريقوالبييقي(4)دكد

ابفسعد كالط براني(6)كأخرجو ال سكم(7)، كأخرجو مف(8)مفطريؽصالحبفعمر،
طريؽزىيربفمعاكية.

مفطريؽ(10)مفطريؽعبدالر حيـبفسميماف،كأخرجوالط براني(9)كأخرجوأبكيعمى
اكأخرجوأبكنعيـزائدةبفقدامة، مف(12)كأخرجوالخطيب،مفطريؽكرقاءبفعمر(11)أيان
عيينة؛خمستيـ)عبدابفإدريس،صالحبفعمر،زىيربفمعاكية،كزائدةطريؽعمرافبف

رىة،بو. بفقدامة،كعمرافبفعيينة(عفيزيدبفأبيزيادعفمقسىـبفبىجى
 َأْبَيَضْيِن". ُبْرَدْينِ  ِفي صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبي   من أخرجو بمفظ: "ُكفِّنَ  -ثانيا

زا  الر  نعانيأخرجوعبد ،رحمواتعالى،قاؿ:عىفً ؽالص  لىٍيمىى،أىًبياٍبفًعىفًالث ٍكًرم 
،عىفً كىـً ،عىفٍاٍلحى ب اسواٍبفًعىفًًمٍقسىـو »قىاؿىعى كسم ـالن ًبي كي  فى: عميو ا بيٍردىٍيفًًضيصم ى

ٍيًف، بيٍردوأىٍبيىاى  .(1)«أىٍحمىرىكى



                                                           
(.بمثمو.12146/ح11/404)(المعجـالكبير:الطبراني،(1
(.بمثمو.1942/ح3/414(مسندأحمد،)(2
.(.بمثمو1471/ح2/452(سنفابفماجو،)(3
(.بمثمو.3153/ح3/199(سنفأبيداكد،)(4
(.بمثمو.6675/خ3/561(السنفالكبرل:لمبييقي،)(5
رى2/218(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(6 الم ًو(.بم ظ:"أىف  ٍمرىاءى-صم ىاعميوكسم ـ-سيكؿى حى م ةو ًضيحي كي  فى

." قىًميصو يىٍمبىسييىاكى نىٍجرىاًني ةوكىافى
(بمثؿل ظ:ابفسعد.12147/ح11/405(المعجـالكبير:الطبراني،)(7
،(مشيخةيعقكببفس يافال سكم(8 لىوي150/ح112)ص: ًقٍيؿى : "قىاؿى بم ظ: ًضيأىم –( أمتبفعباس:

 الن ًبي  كي  فى ".صم ىاعميوكسم ـشىٍيءو قىًميصو يىٍمبىسييىاكى ٍمرىاءىكىافى م ةوحى :ًضيحي ؟قىاؿى
(.بمثمو.2655/ح5/63(مسندأبييعمىالمكصمي،)(9

(بنحكحديثبفسعد.12147/ح11/405(المعجـالكبير:الطبراني،)(10
(بمثؿل ظ:ابفسعد.4/117قاتالمحدثيفبأصبيافكالكارديفعمييا:أبينعيـ،)(طب(11
(.بمثؿل ظ:ابفسعد.233/رقـ1/345(تاريخبغداد:الخطيب،)(12
(.6166/ح3/420(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(1
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سعد ابف كأحم(1)أخرجو اليركم(2)د، عمي كأبك كالط براني(3)، نصر(4)، كابف ،
مف(8)،كأحمد(7)،مفطريؽمحمدبفعبدالر حمف،كأخرجوابفسعد(6)،كالبييقي(5)الش يباني

اجبفأرطاة( اجبفأرطاة؛ثالثتيـ)محمدبفعبدالرحمف،كزىيربفمعاكية،حج  طريؽالحج 
 رىة،بو.عفالحكـبفعتيبةعفمقسـبىجى

مفطريؽشيربفحكشب،عفابفعب اسراياعنيما.(9)كأخرجوأبكنعيـ
 دراسة اإلسناد:

 َثاَلَثةِ  ِفي صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولِ  َكَفنُ  دراسة إسناد من أخرجو بمفظ: "َكانَ  -أوال
 َأْثَواٍب".

 .(10)تسنةستكثالثيفالياشمي،مكتىـالككضي،مافيو يزيد بن أبي زيادَ
،(2)،كقاؿعبدالر حمفبفميدم:"ليثبفأبيسميـ(1)بو"قاؿعبدابفالمبارؾ:"إرـً

،كقاؿشعبة:"كافيزيدبفأبي(4)،كيزيدبفأبيزياد،ليثأحسنيـحاتن"(3)كعطاءبفالس ائب
.(5)"أميرضعاآلثار-اعانزيادرض 

                                                           
(.بمثمو.2/218(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(1
(.بمثمو.2284/ح4/139(مسندأحمد،)(2
(بمثمو.89/ح93)ص:،(ضكائدابفنصر(3
(.بمثمو.12056/ح11/378(المعجـالكبير:الطبراني،)(4
(.بمثمو.89/ح93)ص:،(ضكائدابفنصر(5
(.بمثمو.6676/ح3/561(السنفالكبرل:لمبييقي،)(6
(.بمثمو.2/218(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(7
(.بمثمو.2284/ح4/139مد،)(مسندأح(8
(بمثؿل ظعبدالرزاؽ.6/65(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(9

(.7717/رقـ601(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(10
(.7101/رقـ2/749)(المغنيضيالاع اء:الذىبي،(1
كلـيتميززينىيـ،كاسـأبيوأيمف،كقيؿ:أنس،كقيؿ:غيرذلؾالميثبفأبيسميـبف((2 ،صدكؽاختمطجدنا

(.5685/رقـ464.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)صكمائةحديثوضترؾ،ماتسنةثمافكأربعيف
ماتسنةستكثالثيف(3 أبكالس ائبالثق يالككضي،صدكؽاختمط، كيقاؿ: أبكمحمد، بفالس ائب، عطاء )

(.4592/رقـ391.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)صكمائة
(1848/رقـ6/332(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
5) "يعنياآلثارالتيىيمفأقكاؿالص حابة6/130(،قاؿالذىبيضيالسير)169)صالمصدرن سو( :)

يرضعيا".
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،كقاؿعبدا(1)بفأبيزيادأحسفح ظنامفعطاءبفالس ائب"كقاؿجرير:"كافيزيد
بفأحمد:حدثنيعثمافبفأبيشيبو،قاؿ:سألتجريرناعفليث،كعطاءبفالس ائب،كيزيدبف
ثـعطاءبفالس ائب،ككافليثأكثر استقامةضيالحديث، أحسنيـ إفيزيد ضقاؿ: أبيزياد،

،كقاؿأحمد(2)عفىذا؟ضقاؿ:أقكؿكماقاؿجرير"-نيأحمدبفحنبؿيع-تخميطنا،كسألتأبي
بالحاضظ" زياد أبى بف يزيد يكف "لـ آخر: مكاع ضي حنبؿ ليس(3)بف "حديثو مرةن: كقاؿ ،

"يزيدبفأبيزياد(5)ؾرأسو" وكحر ضاع و،"كسيئؿأحمدبفحنبؿعن(4)بذاؾ" ،كقيؿلومرةن:
أ إليؾ بفـأحب  مرةليث ًمٍقًسـ، مرة طاككس، مرة اختالؼ، عنو يزيد قاؿ: سميـ؟ أبي

ميجاىد"
يربفأبيضىاًختىة(6) ا:"عفثيكى ،كليثبفأبيسميـ،كيزيدبفأبيزياد،(7)،كسئؿأيان

.(8)ضقاؿ:ماأقرببعايـمفبعض"
رةن:،كقاؿم(10)،كقاؿضيمكاعآخر:"ليسبالقكم"(9)كقاؿيحيىبفمعيف:"اعيؼ"

ا:"ليسبحج -،كقاؿ(11)"ليسبذاؾ" بحديثيزيدبف،كقاؿ:"تييحت  (1)ةاعيؼالحديث"أيان
إليؾىكأكعطاءبفالس ائب؟ضقاؿ:(2)أبيزياد" ،كقاؿ:"اعيؼالحديث،ضقيؿلو:أيماأحب 
تمطضيزيدضكؽ،كقاؿ:"يزيدبفأبيزياددكفعطاء،كمفسمعمفعطاءكىكميخ(3)ماأقربيما"

                                                           
(.3220/رقـ8/334)،لبخارما:(التاريخالكبير(1
(.5684/رقـ3/384)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدبفحنبؿ(2
(.708/رقـ1/368(المصدرن سو)(3
(.3180/رقـ2/484)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدبفحنبؿ(4
(.3/101(المجركحيف:ابفحباف،)(5
(.350/رقـ294)ص،(سؤاتتأبيداكدلإلماـأحمدبفحنبؿ(6
(.862/رقـ135لتيذيب:ابفحجر،)ص،أبكالجيـ،اعيؼرميبالر ضض.تقريبا(ثيكيربفأبيضاختة(7
(.4118/رقـ3/50)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدبفحنبؿ(8
(.890/رقـ450)ص،(سؤاتتابفالجنيد(9

(.250/رقـ93)ص،ركايةالدارمي-(تاريخابفمعيف(10
(.1752/رقـ3/361)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(11
(.883/رقـ447)ص،جنيد(سؤاتتابفال(1
(.3144/رقـ4/59)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(2
(.2168/رقـ7/275(الكامؿ:ابفعدم،)(3
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ا:"ليثأاعؼمفيزيدبف(1)عطاء،كليثبفأبيسميـأاعؼمفعطاءكيزيد" ،كقاؿأيان
.(2)أبيزياد،يزيدضكقوضيالحديث"

ىذيف غير قاؿ: أبيزياد؟ بف ضيزيد المديني: "قمتلعميبف عمي: بف الحسف كقاؿ
.(3)"عطاءكعاصـ،كاعؼأمره

ا كزاعي قان(4)كقاؿ كابف قيٍطًنيٌ(5)ع، كالد ارى ،
المقدسي،(6) طاىر بف كابف(7)كمحمد ،

كالييثمي(8)كثير كالس خاكم(9)، يحت  (10)، "ت آخر: مكاع ضي قيٍطًنٌي الد ارى كزاد "اعيؼ"، :
ا:"كافسيءالح ظ"(12)كقاؿمرةن:"شيخ،ليسبثقة" ،كقاؿ:"تييخرجعنوضي(13)،كقاؿأيان

لقفالص حيح،اع كيتمقفإذا يؼيخطيءكثيرنا
فيزيدضيآخرعمره،ككافقدق ،كقاؿ:"لي(14")

يزيدبفأبيزيادأرجحمنوكميجالدتييعتبر،،كقاؿ:"ميجالدبفسعيدالككضيليسبثقة(1)اختمط"
 ،كزادمحمدبفطاىرالمقدسي:"الحديث"،كزادالييثمي:"ييكتبحديثو".(2)بو"



                                                           
(.4015،4016/رقـ3/29)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدبفحنبؿ(1
(.4039/رقـ3/32(المصدرن سو)(2
(.1993/رقـ4/380)،(اع اءالعقيمي(3
(.10/124)،ابفكثير:(البدايةكالنياية(4
(.531/رقـ11/288(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(5
(.2803/رقـ12/376)،(العمؿلمدارقطني(6
(.118/رقـ1/243(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(7
(.5/177)،ابفكثير:(البدايةكالنياية(8
(.8690/رقـ5/261)،لييثميا:(مجمعالزكائد(9

(.46/رقـ75)ص،لسخاكما:(المقاصدالحسنة(10
(.145/رقـ4/244(سنفالدارقطني،)(11
(.1991/رقـ10/250)،(العمؿلمدارقطني(12
(.2382/رقـ12/38(المصدرن سو)(13
(.561/رقـ72)صلمدارقطني،(سؤاتتالبرقاني(14
(.23/رقـ1/294(سنفالدارقطني،)(1
(.484/رقـ64)صلمدارقطني،(سؤاتتالبرقاني(2
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رمالبخاكقاؿ الر ازمكقاؿ،(1)ًب ًخًره"تغي رأن وإت "صدكؽه: حاتـ :(3)الن سائيك،(2)أبك
أحمدبفىاركفكقاؿ،(4)"ليسبالقكل"،كقاؿأبكزرعةالر ازم:"ليفييكتبحديثو،كتييحت بو"

،كقاؿابف(6):"ركلعفمجاىدكضيسماعومنونظر،كليسىكبالقكم"(5)اٍلبىٍرًديًجيأبكبكر
أىؿ مفشيعة كيزيد عفابفعباسغيرحديثو، عفًمٍقًسـ، بفأبىزياد، يزيد "عند عدم:

ٍيمىة:"ضيالقمبمنو"(7)الككضة،كمعاع وييكتبحديثو" زى ،كقاؿابفخي
(8).

فمار،ضكافيتمق اكبرساءح ظوكتغي ولم إتأن ؛ب اف:"كافيزيدصدكقناكقاؿابفحً
مفتمىق لي المناكيرضيحديثو ضكقع إي ق ف، لسكءح ظو،،اهفغيره ليسمفحديثو ضيما جابتو كا 

ضسماعمفسمعمنوقبؿدخكلوالككضةضيأكؿعمرهسماعصحيح،كسماعمفسمعمنوضي
،كقاؿضيمكاعآخر:(9)شيء"بنومايمقفسماعليسرح ظوكتمق آخرقدكموالككضةبعدتغي 

(10)ليسممفيحت بنقؿحديثوكتبشيء"" ياع ، "سمعتيـ اًني: كزىجى ،(11) كفحديثو"كقاؿاٍلجي
عندىـ" بالقكم "ليس أحمد: أبك (1)الحاكـ القي ، ابف الح ظكقاؿ "سيء آخر،ـ: ضي اختمط

.(2")عمره


                                                           
.(391:ص)الترمذم،الكبير:العمؿ((1
(.1114/رقـ9/265(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
(.651/رقـ252)ص،لنسائيا:(الاع اءكالمترككيف(3
(.1114/رقـ9/265(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
كالماءضرسخا،عشرأربعةبردعةكبيفبينياآذربيجاف،بأقصىبميدةكىيبردي ،الىالنسبة:ىذهٍرًديًجياٍلبى((5

.(2/148/434)لمسمعانيببغداد.ا نسابالدجمةمثؿكبيرالكرلو:يقاؿنيرضيبردي حكالييدكر
(.531/رقـ11/288)(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،(6
(.2168/رقـ7/276فعدم،)(الكامؿ:اب(7
(.2691/رقـ4/203)،(صحيحابفخزيمة(8
(.3/100(المجركحيف:ابفحباف،)(9

(.4634/رقـ5/230(الثقات:ابفحباف،)(10
(.135/رقـ92)ص،لجكزجانيا:(أحكاؿالرجاؿ(11
(.531/رقـ11/288(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(1
(.342/رقـ150)ص،ابفالقيـ:(المنارالمنيؼ(2
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الممق  ابف ح ظو"كقاؿ ساء "صدكؽ بو(1)ف: يحت  "ت آخر: مكاع ضي كقاؿ ،
"اع (2)لاع و" مرةن: كقاؿ "ميتكم (3) كه"، العراقي: كقاؿ ضيو"، القط (4)ـ ابف كقاؿ "ميختمؼ، اف:

كقاؿالبي(5)ضيو" الجميكر"صيرم:"اع ك، فأخرجلو(6) و كقاؿضيمكاعآخر:"اعيؼ،كا  ،
الن يسابكرمضيمف،كذكرهالحاكـ(7)مسمـ،ضإنماأخرجلومقركننابغيره،معاع وضقداختمطب خرة"

.(8)سكافييدل 
كأذكركالـمسمـضيمقدمةكتابو،كاص ناحاؿيزيدكمفعمىشاكمتوبعدذكرهلكصؼ

منيـضيالا  نحفتقص مفىـأعمىرتبةن "ضإذا قائالن: نؼمفبطكاتتقاف، الص  أخبارىذا ينا
ليسبا بعضمف ضيأسانيدىا يقع أخبارنا لمكصكؼبالح ظكاإلتقافكالصنؼالن اسأتبعناىا

أن المقد  عمى قبميـ، ضإف ـ دكنيـ كص نا ضيما كانكا ف كا  العمـيـ كتعاطي دؽ كالص  الس تر اسـ
م  اؿاآلثار،يشمميـ،كعطاءبفالس ائب،كيزيدبفأبيزياد،كليثبفأبيسميـ،كأارابيـمفحي

بماكص نكنيق  فكانكا امفالعمـكالس ترعندأىؿالعمـمعركضيفضغيرىـمفاؿا خبار،ضيـكا 
كايةي اي ،(1)"كنيـضيالحاؿكالمرتبةميأقرانيـممفعندىـماذكرنامفاإلتقافكاتستقامةضيالر 

ـعفابفميدمضيالجمععمىذلؾ:"كىكمكاضؽلماتقد بانإلىآخركالمو،قاؿابفحجرمعق 
.(2)كت ايموليثناعمىاآلخريف"بيفىؤتءالث الثة

،كقاؿابفسعد:(3)ـضيو"قاؿأحمدبفصالحالمصرم:"ثقة،تييعجبنيقكؿمفيىتكىم 
ضجاءبالعجائب""كافثقةضين سوإتأن  "ثقةجائز(4)واختمطضيآخرعمره كقاؿالعجمي: ،

                                                           
(.2/595(البدرالمنير:ابفالممقف،)(1
(.5/213(المصدرن سو)(2
(.6/87)(المصدرالسابؽ(3
(.3430/رقـ2/939(المغنيعفحمؿا س ار:العراقي،)(4
(.1238/رقـ3/475(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(5
(.2/136)،صيرملبا:(مصباحالزجاجة(6
(.1701/رقـ3/213(المصدرن سو)(7
الحديث(8 (.164)ص،لحاكـا:(معرضةعمـك
(.1/5)،(مقدمةصحيحمسمـ(1
(.531/رقـ11/288(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(2
(.1561/رقـ256)ص،ابفشاىيف:(تاريخأسماءالثقات(3
(.6/340)،ابفسعد:(الطبقاتالكبرل(4



 

220 

 

أخكيزيدبفأبيزياد(2)أبيزياد،كقاؿضيمكاعآخر:"بيٍردبف(1)الحديثككافب خرهيمقف"
فكافقدتكمـالناس(3)ككضيثقةكىكأرضعمفأخيويزيد" ،كقاؿال سكم:"يزيدبفأبيزيادكا 

فلـيكفمثؿمنصكركالحكـكا عمش ،ضيولتغيرهضيآخرعمره،ضيكعمىالعدالةكالثقةكا 
أبيزيادثبتتأعمـأحدناترؾحديثو،كغيره،كقاؿأبكداكد:"يزيدبف(4)ضيكمقبكؿالقكؿثقة"

منو" إلي  .(6)،كقاؿابفضايؿ:"مفأئمةالش يعةالكبار"(5)أحب 
"لي (7)كقاؿالذ ىبي:"مشيكرسيءالح ظ" فالحديث،ركللو،كقاؿضيمكاعآخر:

ة...ككافصدكقانضين سوحج انليسبثانمكثرانشيعي ،كقاؿمرةن:"كافمحد (8)مسمـمقركنانب خر"
ا:"شيعيعالـضيـصدكؽردمءالح ظلـيترؾ"(9)سيءالح ظ" ،كقاؿ:"اتماـ(10)،كقاؿأيان

،كقاؿ:"أحد(11)ث...كافمفأكعيةالعمـ،كليسىكبالمتقف،ضمدالـيحت بوالش يخاف"المحد 
ب خر"عمماءالككضةالمشاىيرعمىسكءح ظو...خرجلومسم :رؿابفحجاق،ك(1)ـمقركننا

ضتغي  كبر يتمق "اعيؼ، كصار شيعي ر ككاف (2)"انف، ضيو،ك، "مختمؼ آخر: مكاع ضي قاؿ
.(3)وليسبمتركؾ"كالجميكرعمىتاعيؼحديثوإتأن 

أحدف،معككنوق فضتمىق اعيؼييعتبربو،كقداختمطضيآخرعمرهضمي:الر اوي خالصة القول في
.(4)عمماءالش يعة،ركللومسمـحديثناكاحدنامقركننابغيره

                                                           
(.2019/رقـ2/364)،لعجميا:(معرضةالثقات(1
(.652/رقـ121(بيٍرديبفأبيزيادالياشميأخكيزيد،ثقة،.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(2
(.144/رقـ1/244)،لعجمي:ا(معرضةالثقات(3
(.3/173)،ل سكما:(المعرضةكالتاريخ(4
(.139رقـ/158)ص،(سؤاتتأبيعبيداآلجرم(5
(.2168/رقـ7/275(الكامؿ:ابفعدم،)(6
(.7101/رقـ2/749(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(7
(.1/144)،لذىبيا:(العبرضيخبرمفغبر(8
(.8/565)،لذىبيا:(تاريخاإلسالـ(9

(.6305/رقـ2/382(الكاشؼ:الذىبي،)(10
(.41/رقـ6/129)،لذىبيا:(سيرأعالـالنبالء(11
(.9695/رقـ4/423(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(1
(.7717/رقـ601(المصدرن سو)ص(2
(.459(ىدمالسارممقدمة:ابفحجر،)ص(3
(.2067/رقـ1638-3/1637)،(أخرجومسمـضيصحيحو(4
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كبقيةإسنادهثقات.
 َأْبَيَضْيِن". ُبْرَدْينِ  ِفي صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبي   من أخرجو بمفظ: " ُكفِّنَ  -ثانيا

اج بن أرطاة  .(1)الحديثبتغييرأل اظصدكؽمشيكربالت دليسكاإلرساؿ،كيعابَ وىو فيو الحج 
كبقيةإسنادهثقات.

 الحكم عمى الحديث:
 الحديث ضعيف؛ لؤلسباب التالية:

 ،فق فضتمىق اعيؼييعتبربو،كقداختمطضيآخرعمرهضميتفر د يزيد بن أبي زياد بوَ وىو  -1
عائشةكحديثلاع و،بويحت تكىكزياد،أبىبفيزيدبوان ردحديثقاؿابفبط اؿ:"ىذا

"كذلؾأكلى(2)القميص"عنون تالذلأصح، كقاؿالبييقي: مف-يعني–(3)، حديثعائشة،
حديثعائشة،كككنياأعرؼإسنىادحديثيزيدبفأبيزياد،كمفحديثالحكـبفعتبة...لقك ة

 و،لاعبوييحت  كتزياد،أبيبفيزيدبوت ر دحديث"ىذا:،كقاؿالمنذرم(4)بذلؾمفغيرىا
كىاهي(1)أصح -القميصعنون تٍالذم-عائشةكحديث :ًزيىادأبيبفيًزيد،كقاؿابفالقيسراني:"رى

يًزيداٍبفعىفمقسـ،عىف ًعيؼ"عىب اس،كى  .(3)،كقاؿا لباني:"اعيؼاإلسناد"(2)اى
الذمأخرجوالبخارمرح-2 موامخال توالثقاتكمعاراتولحديثعائشةراياعنيا

د ثنا حى قاؿ: كغيره، ،تعالى، اًعيؿي قىاؿىًإٍسمى د ثىًني: ،حى اًلؾه عىفٍأىًبيًو،عىفٍعيٍركىةى،ٍبفًًىشىاـًعىفٍمى
اًئشىةى ٍنيىاالم ويرىًايىعى »عى كسم ـالم وًرىسيكؿىأىف : عميو ا ًبيضوأىٍثكىابوثىالىثىةًًضيكي  فىصم ى

كًلي ةو، .(4)«ًعمىامىةهكىتىقىًميصهًضييىالىٍيسىسىحي

                                                           
(.170سبقتترجمتو،)ص:((1
.(3/260)بطاؿ،ابفالبخارل:صحيحشرح((2
(.3/173(المعرضةكالتاريخلم سكم)(3
(5/237/7375(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(4
(2/381(مختصرسنفأبيداكد،)(1
.(1734/رقـ2/866(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(2
.(2،3153(صحيحكاعيؼسنفأبيداكد،)ص:(3
.(1273/ح2/77(صحيحالبخارم،)(4
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بويحت ممفكليسزيادأبيبفيزيدعمىيدكرالحديثقاؿعبدالحؽاإلشبيمي:"ىذا
،كقاؿابف(1)عنيا"كثبتعائشةعفركلبماالثقاتخال وكقدضكيؼحديثو،ضييخالؼلـلك

ًديثالممق ف:"كىىيكى ًعيؼ؛حى يٍحتى كىتىًبًو،ت ردضىًإن ويًإٍسنىادهًضياٍلمىٍذكيكرًزيىادأبيبفيًزيد جؿاى
ٍع و،ًبوً قدًسيمىاتىلاى الؼكى ًديثًضييىا،الث قىاتًركىايىةخى نوي،ن تاٍلقىًميصال ًتيعىاًئشىةكىحى لىكعى كى

ح  اًئشىةعىفسمؼمىاضتأكيموصى ًضييىا فييكضىمـلىوياٍلحم ةاشترتأىن يىاعى
لما(2) ،كقاؿابفالممق ف:"كى

ًديثمفالت ٍرًمًذمٌأخرجو اًئشىةحى ححوي،عى ًكمىقد:قىاؿىكىصى م ى-ارىسيكؿك فًضيري مىٍيوًاصى عى
سمـ ًديثميٍختىم ىة،ًركىايىات-كى اًئشىةكىحى اًديثأصحعى ،كقاؿابفحجر:(3)كى نوًضيركيتال ًتياٍ ىحى

كىل:ضىاًئدىةه" دأىبيكرى ثىةًًضيصم ىاعميوكسم ـكي  فىأىن ويعىب اسواٍبفًعىفٍدىاكي ويأىٍثكىابوثىالى ال ًذمقىًميصي
م ةهًضيوًمىاتى قىدًٍزيىادوأىًبيٍبفييىًزيديًبوًتى ىر دىنىٍجرىاًني ةهكىحي ًعيؼًًمفٍكىىىذىاتىغىي رىكى ًديًثوًاى .(4)حى

 ضيك مقسـ عف الث اني الم ظ ا–كأم ا أربعة-أيان إت مقسـ مف يسمع لـ الحكـ اعيؼ ف 
اًديث"أىٍربىعىةًإت مقسـمفالحكـيسمع"لـقاؿشعبة:َ أحاديثكضيركايةستةأحاديث ،(1)أىحى

.(2)أحاديث"ستةإتمقسـمفالحكـيسمع"لـ:كضيركايةعفشعبة،قاؿ
 "ال ًذمقاؿ أحمد: اًديث؛أىٍربىعىةمقسـعىفالحكـيصحعفاإلماـ ًديثأىحى أىف اٍلكترحى

مىٍيوًاصمىالن ًبي سمـعى ًديثييكتر،كىافىكى ؽعىًزيمىةكىحى ًضيعىب اسبفعىفمقسـعىفالط الى
ؽ،عىًزيمىة ًديثىيكىاٍل ٍجرًضيقنتعمرأىفعىب اسبفعىفمقسـكىعىفاٍلًجمىاعكال يالط الى حى
ااٍلقينيكت، ابمحـرًضيرىٍأيومقسـعىفكىأىٍيان مىٍيوًقىاؿىصيداأصى زىاؤيهيعى قـكًعٍندهيكفلـضىًإفجى
زىاء ـ دىرىاًىـاٍلجى أرلكتابًىيىيىقيكليكفىأعمـ،اقىاؿىىىذىاغيرركلضىمىاقمتطىعىاماالد رىاًىـتقكـث
ب اسبفعىفمقسـعىفعىنويركلحجاجا ًديثاخمسيفمفنىحكاعى ًضييغمطليمىأبيكىاٍبفحى
اًديث اًديثمفأىحى سمعتالحكـأىحى الحكـيصححياال ًتياٍ ىٍربىعىةىىًذهشيٍعبىةقىاؿىيىقيكؿمٌرةأبيكى
،(3)مقسـمفسىماع

                                                           
.(2/128)حكاـالكسطى:عبدالحؽاإلشبيمي،(ا (1
.(5/213(البدرالمنير:ابفالممقف،)(2
.(5/215)المصدرن سو((3
.(2/254(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(4
(4052/رقـ3/35(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا)(1
(19رقـ/1/138(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
.(1269/رقـ1/536)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا(3
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الحكـمفمققمت: سمعيا الحديث.كحديثالد راسةليستمم ا ع ؼىذا سـ؛كلذلؾاي
 كاأعمىكأعمـ.

 : تضعيُف الحديث الختالف رواِتو بين الوصِل واالرسال.الثامنالمطمب 
أك كاحد مفراك كقع إذا لتاعي و، سببنا رسالو الحديثكا  اتختالؼضيكصؿ ييعتبر

كاةبحيثتيمكفالت رجيحبينيماأكالت كضيؽ؛ ف  اتختالؼييشعربعدـابطجماعةمفالر 
،ضيالث قاتياختمؼىالر اكملو،قاؿالعراقي:"إذا يـضركاهيحديثو يـمت صالن،بعاي مرسالن،كبعاي

،لمىفٍالحكـيىؿًضيوًالحديثًأىؿيضاختمؼى ،لمىفٍأككصؿى عمىلألح ًظ؟أكلألكثًر،أكأرسؿى
:كىي:أقكاؿوأربعةً

يادةقبكؿأم"رضعوأككصمولمفالحكـ-أ .كا صكلييفال قياءجميكرقكؿكىك،"الز 
يادةرد أم"كق وأكأرسمولمفالحكـ-ب .الحديثأصحابأكثرقكؿكىك،"الز 
.الحديثأصحاببعضقكؿكىك:لألكثرالحكـ-ج
ٌر:مفأمثمةذلؾعندابفعبدالب،ك(1)الحديث"أصحاببعضقكؿكىك:لألح ظالحكـ-د

رحمواتعالى:الحديث األول: قاؿرسكؿاصمىاعميوكسمـ:قاؿاإلماـابفعبدالبر 
َذا اْشَتَرى (3)َ َفْمَيْأُخْذ ِبَناِصَيِتَيا(2)ِإَذا َتَزو َج َأَحُدُكُم اْلَمْرَأَة َأِو اْشَتَرى اْلَجاِرَيةَ » َ َوْلَيْدُع ِباْلَبَرَكِةَ َواِ 

.(6)«َ َوْلَيْسَتِعْذ ِبالم ِو ِمَن الش ْيَطانِ (5)َسَناِموِ  (4)َيْأُخْذ ِبِذْرَوةِ اْلَبِعيَر َفمْ 

                                                           

بتصرؼ..(1/227)العراقي،أل يةكالتذكرةالتبصرةشرح(1) 
2) اًريىةى( ::اٍلجى رىمى "جى ـيقاؿابفضارس: أىاٍنًسيىاحيكىىيكىكىاًحده،أىٍصؿهكىاٍليىاءيكىالر اءياٍلًجي ... االش ٍيًء ضىًييىالس ً ينىةيم 

اًريىةي، كىذىًلؾىاٍلجى ،كى اًريىةي.اٍلًقيىاسيكىىيكىالش ٍمسي ا،ذىًلؾىًمفٍالن سىاءًًمفىكىاٍلجى ًة،ًضيتيٍستىٍجرىلً ىن يىاأىٍيان كىًىيىاٍلًخٍدمى
.(1/448)المغةمقاييس.اٍلًجرىاًء"بىي نىةي

3) "الن اًصيىةي( قاؿابفضارس: ٍنبىًتيىاًتٍرًت ىاعًسيم يىتٍ: مى كىالن اًصيىةي. اصي: نصا".مقاييسقيصى المغةالش ٍعر،ًكأصميا
(5/433).

ٍمعي:قاؿابفا ثير:الذ رىل((4 هيشىٍيءوكيؿ كًذٍركىةي.البىعيرسىناـأٍعمىىكىًىيىًذٍركىةوجى كقاؿابفقتيبة:كذركة،أىٍعالى
هي"شىٍيءؿككالجبؿالسناـ :الحديثغريب .(2/159):ابفا ثير،كا ثرالحديثغريبضيالنياية.أىٍعالى
.(2/412)،قتيبةابف

ـيكىالن كفيالس يفي:سىنىاًموً((5 مىىيىديؿ كىاًحده،أىٍصؿهكىاٍلًمي ـي.كىاًتٍرًت ىاعًاٍلعيميك عى كؼهضىالس نىا تىسىن ٍمتي.مىٍعري مىكٍ:كى نىاقىةه.تيعى كى
د بةه.كىي:(3/107)المغةمقاييس.لىيىبىيىاأىٍعمىٍيتي:الن ارىكىأىٍسنىٍمتي.الس نىاـًعىًظيمىةي:سىًنمىةه مفالش ٍحـميحى كيتىؿه

،كىيأعمىشيءضيالبعير.عمىظيرالبعيركالناقة
 (.5/300التمييد:ابفعبدالبر،)(6)
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 نقد الحديث: 
رحمواتعالىقاؿ  البر  ابفعبد ا"كىىىذىا: ًميعًًعٍندىميٍرسىؿهأىٍيان كىاةًجى ط ًأ،الر  كىالم ويًلٍمميكى

ـي مىٍعنىاهيأىٍعمى ًديثًًمفٍيىٍستىًنديكى ٍبدًحى ٍمًركٍبفًالم وًعى ًمفٍ،(1)اٍلعىاصًٍبفًعى ًديثًكى س أىًبيحى تى
زىاًعي  قىدٍ،(2)اٍلخي كىاهيكى ٍنبىسىةيرى ٍبدًٍبفيعى ٍيدًعىفٍالر ٍحمىًف،عى الن ًبي عىفًعيمىرىعىفٍأىًبيوًعىفٍأىٍسمىـىٍبفًزى

ٍنبىسىةيصم ىاعميوكسم ـ، ًعيؼهكىعى .(3)ًبًو"ييٍحتى  تىاى
 تخريج الحديث:

كمالحديثمفكجييف؛ا كؿ:مرضكعا،كالثاني:عفزيدبفأسمـمرسال: ري
 من أخرجو مت صال مرفوعا: -أوالً 

،كىعميرحمواتعالى،قاؿ:عدمأخرجوابفي الر اًسًبي  ٍبًفيىًزيدى اًلًد خى مدٍبفي د ثىنىاميحى حى
سىًعيدال د ثىناٍبفي ًفالقرشي،حى عىبدالر ٍحمى ٍنبىسىةيٍبفي د ثىناعى ،حى ًغيىاثو بداٍلكىاًحًدٍبفي د ثىناعى ،قىات:حى ر اًزم 

،عىٍفأىًبيوً ـى ٍيًدٍبًفأىٍسمى ط اب،زى الم ًوصم ىا،راياعنيماعىٍفعيمىرٍبًفاٍلخى قىاؿ:قىاؿرىسيكؿي
َأْو َخاِدًما َفْمَيَضْع َيَدُه َعَمى  َزَاَد َعِمي   ََأْو َفَرًسا ََتَزو َج َأَحُدُكْم َأِو اْشَتَرى َجاِرَيةً ِإَذا ":عميوكسم ـ

 .(1)"َناِصَيِتَيا َوْلَيْدُع ِباْلَبَرَكةِ 
 من أخرجو مرساًل مرفوًعا عن زيد بن أسمم: -ثانياً 

أخرجومالؾ قاؿ: ٍيدًعىفٍرحمواتعالى، ،أىٍبفًزى ـى صم ىاعميوالم وًرىسيكؿىأىف ٍسمى
َذا ِباْلَبَرَكِةَ َوْلَيْدعُ  ِبَناِصَيِتَياَ َفْمَيْأُخذْ  اْلَجاِرَيَةَ اْشَتَرى َأوِ  اْلَمْرَأةَ  َأَحُدُكمُ  َتَزو جَ  ِإَذا» :قىاؿىكسم ـ،  َواِ 
.(2)«الش ْيَطانِ  ِمنَ  ِبالم وِ  َتِعذْ َوْلَيسْ  َسَناِمِوَ ِبِذْرَوةِ  َفْمَيْأُخذْ  اْلَبِعيرَ  اْشَتَرى



                                                           

اىد.سيأتيذكرهضيالشك(1) 
الم ًو(2) مىنىارىسيكؿي مى :حى ،قىاؿى اٍلخيزىاًعي  سو ٍفأىًبيتى صم ىاعميوكسم ـحديثأبكتسعنداإلماـأحمدكغيره،عى

: انىرىلأىٍفتىٍحًممىنىاىىًذًه.قىاؿى الم ًو،مى ،ضىقيٍمنىا:يىارىسيكؿى دىقىًةًلٍمحى   ًمٍفًإًبًؿالص  مىىًإًبؿو ًتًو»عى ًضيذيٍركى ًإت  اًمٍفبىًعيرو مى
ضى ـٍ اٍمتىًينيكىىاً ىٍن يًسكي ،ثيـ  ـٍ ٍرتيكي اأىمى ًكٍبتيميكىىاكىمى مىٍييىاًإذىارى الم ًوعى ـى كااٍس ،ضىاٍذكيري الم وي".أحمد،المسندشىٍيطىافه ايىٍحًمؿي ًإن مى

(.17938/ح29/458)
 (.5/300التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 

(.1406/رقـ6/460(الكامؿ:ابفعدم،)(1
 (.52/ح2/56)،(مالؾمكطأ2)
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بيصم ىاعميوكسم ـ،كأخرجوماركاهعفزيدبفأسمـعفالن لـيذكرضيوعنبسة،إن حيث
.مفطريؽمالؾ(1)البغكم

واىدَ منيا:ش ولمحديث
لذاتو حسف ىك د (2)ا ك ؿ: حى قاؿ: العباد، أضعاؿ البخارمضيخمؽ اإلماـ أخرجو ثىنىا؛
د ثىنىاميسىد ده، ،اٍبفًعىفًيىٍحيىى،حى فى د ثىًنيعىٍجالى كحى ،ٍبفيعىٍمري د ًه،عىفٍأىًبيًو،عىفٍشيعىٍيبو قىاؿى:قىاؿىجى
 َفْمَيُقلْ  ْلُغاَلِمَا َأوِ  الد اب ِةَ َأوِ  اْلَجاِرَيةَ  َأوِ  اْلَمْرَأةَ  َأَحُدُكمُ  َأَفادَ  ِإَذا»:صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿي
.(1)«َعَمْيوِ  ُجِبَمتْ  َما َوَشرِّ  َشرَِّىاَ ِمنْ  ِبكَ  َوَأُعوذُ  َعَمْيِوَ ُجِبَمتْ  َما َوَخْيرِ  َخْيرَِىاَ ِمنْ  َأْسأَُلكَ 
كضيمسنده،قاؿالمىكصميأىبيكيىٍعمىى،أخرجو(2)ىكحسفلغيرهالثاني: عىٍمرو ديٍبفي :حدثنادىاكي

(3)،
اٍلعىٍنًزم ثىنىاًحب  ًمي  عى ٍبفي (4)افي ٍيرىةىرىًايى ،عىٍفأىًبيىيرى ٍقبيًرم  اٍلمى ،عىٍفسىًعيده فى ٍبًفعىٍجالى م ًد ،عىٍفميحى

ٍنوي ٍذًبنىاًصيىًتيىا،الم ويعى اضىٍميىٍأخي اًدمن خى ـٍ ديكي الم ًوصم ىاعميوكسم ـ:"ًإذىااٍشتىرىلأىحى رىسيكؿي :قىاؿى ،قىاؿى
ٍيًرىىا ًمٍفخى ًإن يأىٍسأىليؾى ٍليىقيٍؿ:الم ييـ   .(5)"كى

االسناد: دراسة
ركمالحديثبكجييف،أحدىمامت صال،كاآلخرمرسال،عمىالن حكاآلتي:

  دراسة اإلسناد المت صل: -أوال

                                                           

بنحكه.(.1329/ح5/117(شرحالسنة:البغكم،)1)
ًةالث قىاًت،2757/ح2/202قاؿالحاكـضيالمستدرؾ)(2)  اذىكىٍرنىاهيًمٍفًركىايىًةاٍ ىًئم  مىىمى عى ًحيحه صى ًديثه (:"ىىذىاحى

كًضياٍلًكتىابىٍيًف"،كحس نوالعراقي،المعنيضيحمؿا س ار)عىفٍ اهيعىٍفعىٍمرو ر جى ييخى ـٍ لى ،كى /2عىٍمًركٍبًفشيعىٍيبو
ا ـ-ضيصحيحأبيداكد-أياان-(:"إسنادهجيد"،كقاؿ93كقاؿا لبانيضيآدابالزضاؼ)ص:(.847

(:"إسنادهحسف".1876/رقـ6/373)
،ضىٍميىقيٍؿ59البخارم،)ص::ؽأضعاؿالعبادخم(1)  ـً اًريىةىأىًكالد اب ًة،أىًكاٍلغيالى ٍرأىةىأىًكاٍلجى اٍلمى ـي ديكي أىحى (.بم ظ:"ًإذىاأىضىادى

مى ًبمىٍتعى مىاجي شىر  ًمٍفشىر ىىا،كى مىٍيًو،كىأىعيكذيًبؾى ًبمىٍتعى ٍيًرمىاجي ٍيًرىىا،كىخى ًمٍفخى ٍيو".أىٍسأىليؾى
(:"ركاهأبكيعمى،كضيوحبافبفعمي،كقد17158/ح10/205قاؿالييثميضيمجمعالزكائد_ال كر)(2) 

ث ؽعمىاع و،كبقيةرجالورجاؿالصحيح".  كي
داكدبفعمركبفزىيربفعمركالابي،أبكسميمافالبغدادم،ثقةماتسنةثمافكعشريفكمائتيف،كىك(3) 

.(1803/رقـ199مسمـ.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:مفكبارشيكخ
حبافبفعميالعىنىزىم،أبكعميالككضي،اعيؼككافلوضقوكضاؿ،ماتسنةإحدلأكاثنتيفكسبعيف(4) 

(.1076/رقـ149كمائة،كلوستكفسنة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
(.6610/ح11/490يعمى،)يمسندأب(5) 
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.(1)بفعنبسةبفسعيدبفالعاصا مكمحمنعنبسة بن عبد الر  فيو  
اٍ ى قىاؿ(2)ٍزًدمٌ"كىذ بو كؾ"مًعيف:ابف، "مىٍتري

كقاؿ(3) ًديثو، "حى آخر: مكاع لىٍيسىضي
ا:"تأعرضو"-،كقاؿ(4)ًبشىٍيء" ،كقاؿالبخارم:(6)بشيء"ليسالحديث،،كقاؿ:"اعيؼ(5)أيان
،-،كقاؿ(1)،كزادضيمكاعآخر:"منكرالحديث"(7)"ترككه" ًعيؼه ًديًث"ذىاًىبيأياا:"اى ،(2)اٍلحى

شئعنويكنسبفأحمدعندككاف الحديث،ياعكافالحديث،كقاؿأبكحاتـالر ازم:"متركؾ
كؾ(3)العمد"عمىعنونكتبضمـ ٍتري "مى الن سائي: كقاؿ ًديث"، احب(4)الحى "صى ابفحب اف: كقاؿ ،

مىامىٍكايكعىة،أىٍشيىاء اجيحؿتىمقمكبلىوي،أصؿتىكى "منكر(5)ًبًو"اًتٍحًتجى ابفعدم: كقاؿ ،
"ت(6)الحديث" القيسراني: ابف كقاؿ ًديًث"ًضيشىٍيءى، كؾي(7)اٍلحى ٍتري "مى آخر: مكاع ضي كقاؿ ،
ًديًث" .(8)اٍلحى





                                                           

 (.5206/رقـ433)ص:يبالتيذيب:ابفحجر،تقر(1)
 .(2617/رقـ2/235الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(2)
 .(2540/رقـ2/262):البخارم،التاريخا كسط(3)

(.5040/رقـ4/414)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(4) 
 .(6/459الكامؿ:ابفعدم،)(5) 
 .(471/رقـ387)ص:عيف،تبفمسؤاتتابفالجنيد(6) 
 .(169/رقـ7/39التاريخالكبير:البخارم،)(7)

 .(6/459الكامؿ:ابفعدم،)(1) 
.(392(العمؿالكبير:الترمذم،)ص:2)

 .(2247/رقـ6/403الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3)
 .(428/رقـ76الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(4) 
 .(811/رقـ2/178بفحباف،)المجركحيف:ا(5)

(.1406/رقـ6/463الكامؿ:ابفعدم،)(6) 
.(98/رقـ50تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(7)
.(724/رقـ290)ص:المصدرن سو(8)



 

227 

 

مدعبد وكاع  كأبك(1)الكارثعبدبفالص  آخر،(2)داكد، مكاع ضي ،(3)كالن سائي
.(5)"ياعؼ"الت رمذم:كقاؿ،(4)كالد ارقطني
ع اء،كابفالجكزم(6)كذكرهأبكنيعيـ ع اءكالمترككيف.(7)ضيالا  ضيالا 
.(8)"رماهأبكحاتـبالكاع،متركؾكقاؿابفحجر:"

متركؾالحديث،مت يـبالكاع.كاأعمـ.خالصة القول في الر اوي:
العالءبفميمبعفحدثبصرم،النيميالراسبياعبدأبكخالدبفمحمدوفيو  

.(1)الطبرانيعنوركل
قاؿابفحجر: ،(2)الحاضظالر ازمالحسفأبكميرافبفبشيربفسعيدبفعميوفيو 
ضيدخكلومفجيةضيوكالميـلعؿ قمت:ضيو"،"تكممكايكنس:ابفجك اؿ...كقاؿرحاؿ"حاضظ
.(3)السمطافأعماؿ

ثقات.وكبقيةرجال
 المرسل: دراسة اإلسناد -ثانيا

جميعركاتوثقات،إتأن ومرسؿ؛ضقدأيسقطمابيفزيدبفأسمـ،كالن بيصم ىاعميو  
كسم ـ.

:الحديثالحكم عمى 
إلىالحديثبإسناد ينجبربالش كاىد ثقات، المرسؿضجميعركاتو كأم ا المت صؿمنكر؛ ه

عمىعنبسة،كىكمتركؾ ضالمسندمداره بالكاع،كقدخالؼضيالحسفلغيره، مت يـ الحديث،

                                                           

 .(1405/رقـ3/367الاع اءالكبير:العقيمي،)(1) 
.(288/رقـ8/161تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(2)
 . سونالمصدر(3)
 المرجعالسابؽ.(4)
 .(288/رقـ8/161تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(5)
 (183/رقـ125الاع اء:أبينعيـ،)ص:(6)
 (2617/رقـ2/235الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(7)
 (.5206/رقـ433)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(8)
.(1/403):ابفماككت،اإلكماؿضيرضعاترتياب(1)
(41/510/4916تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(2)

.(4/231لسافالميزاف:ابفحجر،)(3) 
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البغكم: قاؿ مرسال، بوعفزيد الذمجاء مالؾبفأنس، اإلماـ ٍنقىًطعه،"كصمو مي ًديثه حى ىىذىا
صم ىاعميو ًفالن ًبي  د ًه،عى ،عىٍفأىًبيًو،عىٍفجى ٍمًركٍبًفشيعىٍيبو ،عىٍفعى ًفاٍبًفعىٍجالفى ييٍركىلعى كى

.(1)"كسم ـ
لكفالمرسؿجميعركاتوثقات،كلوشكاىدينجبربياضيرتقيبياإلىالحسفلغيره،كما

ىكمبي فضيالت خري .
المت صؿقىاؿى اإلسناد ضي الر ازم حاتـ أبك ،حديثه"ىىذىا: يىٍعًنيمينكىره اإًلٍسنىاًد،ًبيىذىا:

ٍنبىسىةي لمت صؿلعنبسةمفجممةأحاديثأينكرت،كذكرابفعدمالحديثا(2)الحديث"اعيؼيكعى
.كاأعمىكأعمـ.(3)عميو

رحمواتعالىالحديث الثاني: َمامِ  َفِقرَاَءةُ  ِإَمامٌ  َلوُ  َكانَ  َمنْ »:قاؿاإلماـابفعبدالبر   َلوُ  اإلِْ
ًديثهىىذىاَ«ِقرَاَءةٌ  كىاهيحى اًبرهرى ٍعً ي جى بىٍيرأىًبيعىفٍ،(1)اٍلجي ،عىفٍ،(2)الز  اًبرو مىٍيوًالن ًبي عىفًجى عى
ـي الس الى
(3).

 نقد الحديث: 
ا: رحمو البر عبد ابف كىل"قىدٍقاؿ ًديثىىىذىارى ًني ىةىأىبيكاٍلحى أىًبيٍبفًميكسىىعىفٍحى

اٍليىاًدمشد ادبفبفاعبدعف،(4)عائشة
اًبرًعىفٍ،(5) ٍبدًٍبفًجى مىٍيوًلن ًبي اعىفًالم ًو،عى ـي،عى الس الى

                                                           

بنحكه.(.1329/ح5/117(شرحالسنة:البغكم،)1)
 (.1270/رقـ4/79ابفأبيحاتـ،):عمؿالحديث(2) 
.(1406/رقـ6/463الكامؿ:ابفعدم،)(3)

النسبةإلىالقبيمةكىيجع يبفسعدالجيع ي:باـالجيـكسككفالعيف(1)  ال اء،ىذه الميممةكضيآخرىا
العشيرةكىكمفمذح ،ككافكضدعمىالنبيصمىاعميوكسمـضيكضدجع ةضيا ياـالتيتكضىضييا

(.908/رقـ291_3/290)،ا نسابلمسمعانيالنبيصمىاعميوكسمـ".
ا سدممكتىـ،أبكالزبيرالمكي،صدكؽإتأنويدلس،ماتسنةستكعشريفمحمدبفمسمـبفتىٍدريس،(2) 

.(6291/رقـ506)ص:،ابفحجرالتيذيب:كمائة.تقريب
(.11/48التمييد:ابفعبدالبر،)(3) 
تقريب(4)  ككافيرسؿ. عابد، ثقة الككضي، الحسف أبك مكتىـ الميـ اليمدانيبسككف أبيعائشة مكسىبف

.(6980/رقـ552)ص:ذيب:ابفحجر،التي
كذكره(5)  ، م ـى سى كى مىٍيًو عى م ىاي النبيصى عمىعيد كلد المدني، الكليد أبك الميثي، الياد بف ابفشداد عبد

العجميمفكبارالتابعيفالثقات،ككافمعدكداضيال قياء،ماتبالككضةمقتكتسنةإحدلكثمانيفكمائة.
(.3382/رقـ307)ص:.تقريبالتيذيب:ابفحجر،كقيؿبعدىا
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لىـٍ ًديًث،أىٍىؿًًعٍندىاٍلًحٍ ظًسيءكىكحني ةأىًبيغىٍيريييٍسًنٍدهيكى قىدٍاٍلحى الى ىويكى سيٍ يىافيًضيوًاٍلحي  اظيخى
، شيٍعبىةي،الث ٍكًرم  ،عييىٍينىةى،كىاٍبفيكى ًريره ٍكهيكىجى كى ٍبدًعىفٍعىاًئشىةىأىًبيٍبفًميكسىىعىفٍضىرى شىد ادوٍبفًالم وًعى
، ًحيحيكىىيكىميٍرسىالن ،ًضيوًالص  ٍرسىاؿي لىٍيسىاإٍلً .(1)ًبًو"ييٍحتى  ًمم اكى

 تخريج الحديثَ ودراسة إسنادهَ والحكم عميو:
ال صؿ مف المبحثا ك ؿ، مف المطمبالث الث، ضي الحديثبتمامو، دراسة سبؽ قد

.(2)الث اني
 فِع والوقف.: تضعيُف الحديث الختالِف رواتو بين الر  السابعمطمب ال

ت،أـمت صؿبإسنادواتنتياءذلؾكافىسكاءهاإًلسناد،غايةيإليوتنتييماالمرضكع:كىك
حابي إلىاٍنتىيىىما:كالمىٍكقكؼ ضيتاعيؼا حاديث،اختالؼ(1)الص  ،كمفمني ابفعبدالبر 
الر ضعكالكقؼ،كذلؾإشعارامنيـعمىعدـابطالحديث،كمفأمثمةذلؾ:ركاتوبيف

م دًالحديث األول: رحمواتعالى:"ميحى ٍمًركٍبفيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍمقىمىةى،ٍبفيعى مىًميحعىفٍعى
ٍبدًٍبفً ،الم وًعى ٍيرىةىراياعنو،أىًبيعىفٍالس ٍعًدم  :أىن ويىيرى  َقْبلَ  َوَيْخِفُضوُ  رَْأَسوُ  َيْرَفعُ  ال ِذي»قىاؿى

َمامِ  .(2)«َشْيَطانٍ  ِبَيدِ  َناِصَيُتوُ  َفِإن َما اإلِْ

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"ىىكىذىا كىاهيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍكقيكضنامىاًلؾهرى مىٍيوًييٍختىمىؼٍلىـٍمى ًضيًو،عى

كىاهي ،الد رىاكىرٍكىرى م دًعىفًٍدم  ك،ٍبفًميحى ٍيرىةى،أىًبيعىفٍمىًميح،عىفٍعىٍمرو مىٍيوًالن ًبي عىفًىيرى ـيعى الس الى
ا، ٍسنىادًًبيىذىامىٍكقيكضناًإت يىًصح كىتىمىٍرضيكعن "كىالم وياإٍلً ـي أىٍعمى

(3). 
 تخريج الحديث:

كمالحديثمرضكعناكمكقكضناعمىأبيىريرةر اياعنوعمىالن حكالت الي:ري
 
 

                                                           

(.11/48التمييد:ابفعبدالبر،)(1) 
(.8)ص:سبقتدراستو،((2
.(145:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة((1
.(13/59(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
المصدرن سو((3
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 أوال: من أخرجو مرفوًعا.
د ثىنا أخرجواإلماـالبز ار،قاؿ: د ثىنا،(1)سميمافبفيكسؼحى م دبفالعزيزعبدحى -ميحى

م د عفميحى ، ٍرًدم  ًميحعفعمرك،بفالد رىاكى اعبدبفمى ٍيرىةىأىًبيعىفٍ، ٍنويايرىًايىىيرى عى عىفً،
.(2)صم ىاعميوكسم ـ،قاؿ:الحديثالن ًبي 

العيقيمي الط براني(1)كأخرجو كأخرجو بفنيسير، مفطريؽسى ىرى
بف(2) مفطريؽأحمد

مد ،(5)،عفمحم دبفعىجالف(4)،عفأبيسعدا شيمي(3)عبدالص  ،ثالثتيـ؛)الد اركردم،كسى ىرى
ًميح.كمحم دبفعىجالف(عف محم دبفعمركبفعمقمة،عفمى

ح صعمرأبيعفعب اد،بف؛كالىمامفطريؽزيىير(7)،كابفعساكر(6)كأخرجوتم اـ
 .(9)؛عفمحم دبفعجالف،عفأبيوعجالف(8)ميسرةبف




                                                           

/611عمرالبصرم،صدكؽ.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:يكسؼبفسممافالباىمي،أكالمازنيأبك(1) 
(.7867رقـ

(.9404/ح16/237مسندالبزار،)(2) 
(.بنحكه.3/452الاع اءالكبير:العقيمي،)(1) 
(.بنحكه.7692/ح7/348المعجـا كسط:الطبراني،)(2) 
مدأىبيكأىي كبالنيركانييركمعىف(3)  ثىنىاعىنويأىٍحمدبفعبدالص  اًرم  ا ىٍنصى ٍفيىٍحيىىٍبًفسىًعيدو اًعيؿبفقيسعى ًإٍسمى

ديثوًإذاركلعىفالث قىات.الثقات:ابفحباف،) اؽالث قىً ٌيكىغىيرهيٍعتىبربحى م دبفًإٍسحى (،12117/رقـ8/30ميحى
ًثقىةن".تاريخبغداد:الخطيب،) كىافى (.2332/رقـ5/25قاؿالخطيب:"كى

أبكسعدالمدني،نزيؿبغدادصدكؽ،ماتعمىرأسالمائتيف.تقريب(4)  محمدبفسعدا نصارما شيمي،
(5906/رقـ480التيذيب:ابفحجر،)ص:

المدني(5)  بفعجالف ثمافمحمد ماتسنة الخامسة مف أحاديثأبيىريرة اختمطتعميو أنو إت صدكؽ
(.6136/رقـ496،)ص:كأربعيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر

(.بمثمو.226/ح1/99ضكائدتماـ)(6) 
(.بمثمو.362/رقـ6/276تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(7) 
ح صبفميسرةالعقيمي،أبكعمرالصنعاني،نزيؿعسقالف،ثقةربماكىـ،ماتسنةإحدلكثمانيفكمائة.(8) 

(1433/رقـ174تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
.(4534/رقـ387عجالفمكلىضاطمةبنتعتبةالمدني،تبأسبو.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(9) 
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عىمركبفًمحمدً،عفمالؾ،عف(2)مفطريؽح صبفعمر(1)كأخرجوابفالمظ  ر
ًميح،كعجالف،كأبكسممة(عفأبيبيأعفعمقمة، سممةىبفعبدالر حمفبفعكؼ؛ثالثتيـ)مى

ىريرةراياعنو،مرضكعا.
 ثانيا: من أخرجو موقوفا عمى أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

، اًلؾه مى اإلماـ عىفٍأخرجو م دًقاؿ: ٍمًركٍبفًميحى ٍمقىمىةى،ٍبفًعى ًميحعىفٍعى ٍبدًٍبفًمى اًعى
، ٍيرىةىراياعنو،أىًبيعىفٍالس ٍعًدم  .(1)الحديث:قىاؿىأىن ويىيرى

زاؽ ميدم(2)كأخرجوعبدالر  عف(4)،عفس يافبفعيينة،كأخرجوابفأبيشيبة(3)،كالحي
ٍبدةبفسميماف مفطريؽمالؾ؛ثالثتيـ)س ياف،كعبدة،كمالؾ(عف(6)،كأخرجوابفالمظ  ر(5)عى

بفعمركبفعمقمة،عفمىًميح.محمد
ٍمدم ،عفمحمدبف(8)،مفطريؽغس افبفالر بيع،عفثابتبفيزيد(7)كأخرجوالخي

ًميح،كأبكسممة(عف(9)عمركبفعمقمة،عفأبيسممةبفعبدالر حمفبفعكؼ ؛كالىما)مى
أبيىريرةراياعنومكقكضا.

                                                           

(.بمثمو.109/ح176غرائبمالؾبفأنستبفالمظ ر)ص:(1) 
ح صبفعمربفميمكفالعدنيالصنعاني،أبكإسماعيؿلقبوال ىٍرخ،اعيؼ.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2) 

(1420ـ/رق173)ص:
(245/ح1/146)179مكطأمالؾ(1) 
(.بمثمو.2/373/3753مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(2) 
:1019/ح2/205مسندالحميدم)(3)  أىبيكبىٍكرو يىٍرضىٍعوي»(.بمثمو.قىاؿى ـٍ الى ضىعىويكىريب مى ريب مىارى سيٍ يىافى قىٍدكىافى .«كى
(.بمثمو.7223ح/2/327مصنؼابفأبيشيبة،)(4) 
كثمانيف(5)  سبع ماتسنة ثبت، ثقة الرحمف، عبد يقاؿاسمو الككضي، محمد أبك بفسميمافالكالبي، عبدة

(1858/رقـ2/460كمائة،كقيؿبعدىا.الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)
(.بمثمو.109/ح176غرائبمالؾبفأنستبفالمظ ر)ص:(6) 
يانبيؿ(.بمثمو.كىكمفامفمجمكعةضيوثالثةأجزاءحديثية،جمع457/ح210:ضكائدالخمدم،)ص(7) 

مدم:ىكأبكمحمدجع ربفمحمدبفنصيربفقاسـ،الشيخ،اإلماـ،القدكة،سعدالديفجراركحققيا. كالخي
(.333/ح15/558المحدث،شيخالصكضية،البغدادم.سيرأعالـالنبالء_الرسالة)

بفيزيدا حكؿ،أبكزيدالبصرم،ثقةثبت،ماتسنةتسعكستيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،ثابت(8) 
(834/رقـ133)ص:

أبكسممة:ىكابفعبدالر حمفبفعكؼالز ىرمالمدني،قيؿ:اسموعبدا،كقيؿ:إسماعيؿ،ثقةمكثر،(9) 
دهسنةباعكعشريف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:ماتسنةأربعكتسعيف،أكأربعكمائة،ككافمكل

(8142/رقـ645
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 دراسة اإلسناد:
سناد المرفوع:دراسة اإل-أوال

ينيمحم دأبك،الد رَاوْردي ُعبيد محم د بن بن العزيز فيو عبد المدني،مكتىـالجي
.(1)ضييخطىءغيرهكتبمفييحد ثكافصدكؽ

كأربعيفخمسسنةماتالمدني،الم يثيكق اصبفعمقمةبفوفيو محم د بن عمرو
.(2)الص حيحعمىكمائة

،كسيًئؿعنوابفمعيفضيمكاعآخر،(3)،كالن سائي(2)كابفالمديني،(1)كث قوابفمعيف
،كذكرهابف(5)بأس"بو،كقاؿالن سائيضيمكاعآخر:"ليس(4)حديثو"يتقكفالن اسزاؿ"ما:ضقاؿ

.(6)ييخطئ"ًحب افضيالث قات،كقاؿ:"ككىافى
،كجاءضيسؤاتتابف(7)ديث"لمحالن اسليسبأح ظصالحكقاؿيحيىالقط اف:"رجؿ

ًديثًكىًثيرى،كقاؿابفسعد:"كىافى(8)الا ٍعؼ"بعضيياع  ويسعيدبفيحيىأبيشيبة:"كىافى اٍلحى
" .(9)ييٍستىٍاعىؼي

ًديًنٌي:بفكقاؿعمي م دعىف-يعنيالقط اف–سعيدبفيحيىسىأىلتقىاؿىاٍلمى عىٍمركبفميحى
ٍمقىمىة،بف :عى :تشد د؟أىكاٍلعى كتيًريديقىاؿى ،ضىقىاؿى :أيٍشدد،بؿتى يىقيكؿ:كىافىتيًريدي،ًمم فىيكىلىٍيسىقىاؿى

ممىةأىبيكأشياخنا يحيىسى اًطب،بفالر ٍحمىفعبدبفكى سىأىلتيحيى:قىاؿىحى عىفأنسبفمىالؾكى
م د :عىٍمرك،بفميحى انىٍحكًضيوًضىقىاؿى :قمت.مى ا-فالمدينيابقىاؿى :يعنيالقطاف–يحيىقىاؿىأيان

                                                           

(.4119/رقـ358)ص:تقريبالتيذيب:ابفحجر،(1) 
(.6188/رقـ499)ص:المصدرن سو(2) 
.(1/107)،ركايةابفمحرز-تاريخابفمعيف(1) 
.(94/رقـ94)ص:،سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(2) 
(.26/217لكماؿ:المزم،)تيذيبا(3) 
(.138/رقـ8/31الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4) 
(.26/217تيذيبالكماؿ:المزم،)(5) 
.(10518/رقـ7/377الثقات:ابفحباف،)(6) 
(1693/رقـ7/456الكامؿ:ابفعدم،)(7) 
(.94/رقـ94)ص:،سؤاتتابفأبيشيبةتبفالمديني(8) 
.(1278/رقـ5/433قاتالكبرل:ابفسعد،)الطب(9) 
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ٌمد ميحى الحأبيبفسييىٍيؿمفأىعمىىعىٍمركبفكى بفالر ٍحمىفعبدضىكؽًعٍنًدمكىىيكى،(1)صى
مىة ٍرمى حى
(2)"(3).

الن يسابكرم:كقاؿ ،كقاؿابفعىدم:"كلو(1)بأس"بويكف"لـالمبارؾ:ابفقاؿالحاكـ
ًديثه ،حى اًلحه قىصى د ثىدٍكى ٍنويحى مىاعىةهعى ٍنوييىٍن ىًرديًمٍنييـٍكىاًحدوكيؿ الث قىاتًًمفىجى ةو،عى يىٍغريبيًبنيٍسخى كى
ييـٍ مىىبىٍعاي ،عى كىلبىٍعضو ٍنويكىرى ٍيرىمىاًلؾهعى ًديثوغى ط إًًضيحى ٍيريهي،اٍلميكى ككىغى .(2)"بوبأستأىن ويكىأىٍرجي

،كقاؿابفالص الح:(3)شيخ"كىكحديثويكتبالحديث،:"صالحكقاؿأبكحاتـالر ازم
ٍدؽًاٍلمىٍشييكًريفى"ًمفى يىانىًة،ًبالص  ٍتقىاًف،أىٍىؿًًمفٍيىكيفٍلىـٍلىًكن ويكىالص  ت ىاإٍلً ع  ىويحى ييـٍاى ًجيىةًًمفٍبىٍعاي
ث قىويًحٍ ًظًو،سيكءو ييـٍكىكى لىًلًصٍدًقوًبىٍعاي الى ًديثيويًتًو،كىجى "اٍلًجيىةًىىًذهًًمفٍضىحى سىفه .(4)حى

"ركل الًمز م: ًبوًكاحت  المتابعات،ضيكمسمـبغيره،مقركناالبخارملوكقاؿ
"كىك(5)الباقكف" الييثمي: كقاؿ آخر:"اختمؼ(6)الحديث"حسفثقة، مكاع ضي كقاؿ ضي،

لىكسط"ىكشىيبة:بفيعقكبكقاؿأياا:"حديثوحسف"،-،كقاؿ(7)بواتحتجاج ماالا عؼكا 
ميمي:(8)ىك" ًديثيوي،ييٍكتىبي"،كقاؿالخى .(9)ًبًو"ييٍحتى  كىتىحى



                                                           

المدني،صدكؽتغيرح ظوبأخرة،ركللوالبخارممقركنا(1)  أبكيزيد سييؿبفأبيصالحذككافالس ماف،
(2675/رقـ259كتعميقا،ماتضيخالضةالمنصكر.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

 سمميأبكحرممةالمدني،صدكؽربماأخطأ،ماتسنةخمسعبدالرحمفبفحرممةبفعمركبفسىن ة،ا(2) 
(3840/رقـ339كأربعيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:

(.744العمؿالصغيرلمترمذم)ص:(3) 
(619/رقـ9/377تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(1) 
(.1693/رقـ7/458الكامؿ:ابفعدم،)(2) 
(.138/رقـ8/31ـ،)الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحات(3) 
الحديث(4)  .(35)ص::ابفالصالح،معرضةأنكاععمـك
.(5513/رقـ26/218تيذيبالكماؿ:المزم،)(5) 
.(1118/رقـ1/221):الييثمي،مجمعالزكائد(6) 
.(2103/رقـ2/33)المصدرن سو(7) 
.(619/رقـ9/377تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(8) 
.(1/252الخميمي،)اإلرشاد:(9) 
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اني: كزىجى الجي الد راقطني:(1)حديثو"كييشتيىالحديث،بقكم"ليسكقاؿ كقاؿ ،
.(2)"اعيؼ"

"مىٍشييكر الذ ىبي: ًديث"حسفكقاؿ آخ(3)الحى مكاع ضي كقاؿ ""حديثو، عدادضير:
،كقاؿالعيني:"صدكؽ،(3)أكىاـ"لو،كقاؿابفحجر:"صدكؽ(2)،كقاؿمر ة:"صدكؽ"(1)الحسف"

.(4)أكىاـ"لو
ثقةييخطئ،كاأعمـ.خالصة القول في الر اوي:

بفعمركبفمحمدعنوركلىريرةأبيعفركل،الس عدماهلل عبد بن وفيو َمِميح
ابفسعدضيالط بقات(5)ذلؾيقكؿبيأسمعتعمقمة "ييعدضيأىؿ(6)،كذكره ،كقاؿالبخارم:
،كعادتوضي(8)،كلـأعثرضيوجرحاكتتعديالإتمفًذٍكرابفًحب افلوضيالثقات(7)المدينة"

ذكرمجيكليالحاؿضيكتابو.
مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الر اوي:

العقيمي؛ وأما متابعو الذي أخرجو اعيؼسفرضيو (9)كىك ومتابعو الذي عند ،
كىكثقةاختمطعميوأحاديثابن عجالنَ ،كىكصدكؽ،كضيوأبو سعد األْشيميضيوالط براني؛

،مجيكؿالحاؿ.َمِميحأبيىريرة،كضيو

                                                           

.(244/رقـ243)ص::الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ(1) 
.(4159/ح5/174سنفالدارقطني،)(2) 
.(5876/رقـ2/621المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(3) 
.(6/136سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(1) 
.(307/رقـ165)ص::الذىبي،مفتكمـضيوكىكمكثؽ(2) 
(.6188/رقـ499لتيذيب:ابفحجر،)ص:تقريبا(3) 
.(527/رقـ3/549):العيني،مغانيا خيارضيشرحأساميرجاؿمعانياآلثار(4) 
 (5)( أبيحاتـ، ابف الجرحكالتعديؿ: 8انظر: رقـ367/ المؤتمؼ1679/ اترتيابعف ضيرضع كاإلكماؿ ،)

(.7/223):ابفماككت،كالمختمؼضيا سماءكالكنىكا نساب
.(809/رقـ5/195الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(6) 
.(1954/ح8/10التاريخالكبير:البخارم،)(7) 
(.5669/رقـ5/450الثقات:ابفحباف،)(8) 
ربفنيسىير،ا زدمالحمصي،أرسؿعفأبيالد رداء،كىكاعيؼ.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:س ى(9) 

.(2434/رقـ243
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،(1)،كىكثقةيخطئزىير بن عبادضيووأم ا متابعو الذي أخرجو تم ام وابن عساكر؛
،صدكؽاختمطعميوأحاديثأبيىريرةراياعنو.بن عجالنوفيو ا

ابفعجالفاختمؼعميوضيىذيفالس نديف،ضركم بأف  كمفخالؿالت خري يت احلنا
ىريرة أبي عف أبيو كا خرلعف أبيىريرة، عف ًميح مى عف عمرك، بف محم د عف مرة عنو

ذلؾبسباختالطأحاديثأ الخطأكقعضيومفًقبىؿزىيربفمباشرة،كلعؿ  بيىريرةعميو،أكأف 
ىذاالكجولـيركهإتزىير،عف عب اد،كىكثقةيخطئ،كقمنابكقكعالخطأضيىذاا خير؛ ف 
ح ص،عفابفعجالف،كتيكجدلومتابع،بؿخكلؼمفًقبىؿالد اركردمكسى ىر،ضركياهعف

ًميح، عفأبيىريرةراياعنو،ككذلؾركاهابفعجالفضيالكجومحمدبفعمرك،عفمى
ا كؿ.

جعموعفابفعجالف،عفأبيو،عفأبي إذ الحديثمفأخطائو، ليذا ركايتو كلعؿ 
ىريرةراياعنومرضكعا.

بف محم د عف عجالف، بف محمد عف ضركاه ا شيمي، سعد أبك ذلؾ ضي خال و كقد
ًميح،ع فأبيىريرةمرضكعا.عمرك،عفمى

عفوأم ا ما أخرجو ابن المظف ر عفمالؾ، مفطريؽح صبفعمر، بفًمحمدً،
سممةىبفعبدالر حمفبفعكؼ،عفأبيىريرةراياعنو،مرضكعا،ض يوأبيعفعىمرك،

مفىذا مرضكعا اختمؼضيوعمىأبيسممةضركممرة كقد ح صبفعمر،اعيؼالحديث،
عيؼ،كأخرلمكقكضامفطريؽآخرمقبكؿ،كىكمقد ـعميو.الطري ؽالا 

الكجوتنبيو: فكافاعي ا–كىذا كمضيوالحديثمرضكعا،عفمالؾ،مف-كا  الذمري
طريؽح صبفعمرعنو،ي يدأنوقداختمؼضيوعمىمالؾرضعاككق ا،كىذاخالؼماأبداه

بقكلو:"ىىكىذىا كىاابفعبدالبر  اًلؾههيرى ٍكقيكضنا،مى مىٍيوًييٍختىمىؼٍلىـٍمى ًضيًو"،عندالت عميؽعمىالحديث.عى
دراسة اإلسناد الموقوف:-ثانيا

جميعركاتوثقاتإتمميحضيكمجيكؿالحاؿ،كمابينا.
                                                           

زىيربفعبادالرؤاسيبفعـككيعبفالجراح،قاؿأبكحاتـالر ازم:"ثقة"،الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(1) 
(،كقاؿالد ارقطني:مجيكؿ،قاؿالذىبي:قمت:ىكابفعـككيعبفالجراح،ككضي،2679/رقـ3/591)

بفس ياف،كالحسفبفال رجالغزل،نزؿمصر،كحدثعفمالؾ،كح صبفميسرة،كجماعة،كعنوالحسف
(  الذىبي، اتعتداؿ: ميزاف آخركف. ككث قو الر ازم، حاتـ 2كأبك رقـ83/ ضي2914/ حباف ابف كذكره ،)

الؼ،ماتسنةثمافكثالثيفكمائتيف.الثقات:ابفحباف،) ييخى (.8/256الثقات،ثـقاؿ:يخطىءكى
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المىكصميا زدمالر بيع بن غس ان كضيوولو متابع أخرجو الُخْمدي؛ 
 ،قاؿالخميمي:(1)

،كقاؿالذ ىبي:(4)"صالح":ضيمكاعآخر،كقاؿ(3)"اعيؼ":الد ارقطني،كقاؿ(2)"صالح"ثقة
ةليساكًرعنا"كافصالحن .(5)الحديث"ضيبحج 

صدكؽ.خالصة القول في الر اوي:
 الحكم عمى الحديث:

مكقكضنالحديثاعيؼمرضكعن كمح كظحسفلغيره المكقكؼمركمعفمالؾا،  ف  ا؛
ك ضيكس ياف الذيف عجالف، كابف كس ر الد اركردم ضيو خال كا أثبات، ثقات كثالثتيـ عىبدة،

ابطيـمقاؿ،ككذلؾقداختمؼضيالمرضكعممايدل ؿعمىعدـابطركاتولو،كماىكمبي ف
ماكصمن إليوحكـالعمماءعمىالحديث،حيثسيئؿعنوأبكحاتـالر ازمضيالت خري ،كيؤي دي ا

ركايةالر ضعمعمكلةضر حأن ومكقكؼ،كأف  كلنعمـ،كقاؿالبز ار:"كت(1)ج  ًميحرى عف،اعبدبفمى
ٍنويايرىًايىىريرةأبي عى كصك بركاية(2)الحديث"ىذاإت، الر ضع، ركاية الد ارقطني كعم ؿ ،

سنادهكسط،ا ضيكالط برانيالبز ار،كقاؿالييثمي:"ركاه(3)الكقؼ ،(5)،ككاضقوالمنذرم(4)حسف"كا 
،كقاؿالش يخا لبانيضيالحكـعمىالحديث(6)يعنيالمكقكؼ"–اٍلمىٍح يكظيكقاؿابفحجر:"كىىيكى

،كاتعالىأعمىكأعمـ.(7)اعيؼ"إسنادالمرضكع:"ىذا



                                                           

.(6659/رقـ3/334ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(1) 
(2/619)الخميمي،الحديث:عمماءمعرضةضياإلرشاد(2) 
.(2679/رقـ2/246)الجكزم،ابفكالمتركككف:الاع اء(3) 
.(6659/رقـ3/334ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(4) 
المصدرن سو.(5) 
.(223/رقـ2/70عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(1) 
(.9404/ح16/237مسندالبزار،)(2) 
(.1380/رقـ8/16العمؿ:الدارقطني،)(3) 
(.2415/ح2/229)مجمعالزكائد:الييثمي،(4) 
.(745/ح1/197)،لمنذرما:الترغيبكالترىيب(5) 
.(2/183ضتحالبارم:ابفحجر،)(6) 
.(4/156سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(7) 
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د الحديث الثاني: رحمواتعالى:حى ٍبديثىنىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  سىًعيديسيٍ يىافىٍبفياٍلكىاًرثًعى كى
،ٍبفي :نىٍصرو نىاقىاتى ـيأىٍخبىرى :أىٍصبىغى،ٍبفيقىاًس نىاقىاؿى اًعيؿيأىٍخبىرى اؽى،ٍبفيًإٍسمى :ًإٍسحى نىاقىاؿى ًإٍسمىاًعيؿيأىٍخبىرى
،أىًبيٍبفي ٍيسو :أيكى د ثىًنيقىاؿى ،بًٍبفًعىٍفسيمىٍيمىافىأىًخي،حى ؿو م دوٍبفًعيمىرىعىفٍالى ،عىفٍميحى اٍبفًعىفًسىاًلـو

، :صم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿىأىف عيمىرى  َأمْ  َثاَلثًا َصم ى َكمْ  َيْدرِ  َفَممْ  َأَحُدُكمْ  َصم ى ِإَذا»قىاؿى
.(1)«َسْجَدَتْينِ  َيْسُجدْ  ُثم   َوُسُجوَدَىاَ ُرُكوَعَيا ُيْحِسنُ  َرْكَعةً  َفْمَيْرَكعْ  َأْرَبًعاَ

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"تى ٍضعييىًصح قاؿاإلماـابفعبدالبر  ًديًث،ىىذىارى ـي؛كىالم وياٍلحى ً ىف أىٍعمى

اًلكنا كىاهيمى ،ٍبفًعيمىرىعىفٍرى م دو ،عىفٍميحى قى ىويأىًبيًو،عىفٍسىاًلـو مىىضىكى ،اٍبفًعى قىٍكًلًو،ًمفٍعىمىويجىعيمىرى
الىؼى اكىخى لىًكن ويكىاًحده،كىاٍلمىٍعنىىلىٍ ظىوي،أىٍيان اًعيؿيًبًو،ييكثىؽيتىمىفًٍإت يىٍرضىٍعويلىـٍكى ٍسمى ٍيسوأىًبيٍبفيكىاً  أيكى
كهي "ييٍحتى  تىًاعىاؼهكىأىبيكهيكىأىخي ـٍ ًبًي

(1).
 تخريج الحديث:

كمالحديثمرضكعناكم كقكضناعمىعبدابفعمرراياعنيما.ري
 أوال: من أخرجو مرفوعا:

م ديناأخرجواإلماـابفخزيمةرحمواتعالى،قاؿ: اًعيؿيثنايىٍحيىى،ٍبفيميحى أىًبيٍبفيًإٍسمى
، ٍيسو د ثىًنيأيكى ،ٍبفًسيمىٍيمىافىعىفٍأىًخي،حى ؿو ٍبفًعيمىرىعىفًٍبالى م دو ،اٍبفيكىكىىي-ميحى ٍيدو ٍبدًٍبفًسىاًلـًعىفٍزى عى
ٍبدًعىفٍالم ًو، كسم ـالم وًرىسيكؿىأىف الم وًعى عميو ا الط بر(2)الحديث:صم ى كأخرجو ،(3)ني،

مفطريؽإسماعيؿبفأبيأكيس.(4)كالبييقي


                                                           
.(5/38لبر،)(التمييد:ابفعبدا(1
المصدرن سو.((1
.(1026/رقـ2/112)،(صحيحابفخزيمة(2
.(27/ح40)ص::الطبرم،(تيذيباآلثار(3
(.4536/رقـ3/272(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(4
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 خزيمة ابف كالحاكـ(1)اأيان–كأخرجو كالبييقي(2)، ،(3) مف ثالثتيـ أي كببف؛ طريؽ
؛كالىما)إسماعيؿبفأبيأكيس،أي كببفسميماف(عفأبيبكربفأبيأكيس،بو(4)سميماف
بمثمو.

أشارابفخزيمةتنبيو: الحكـ:قد سنذكرعند كما إتأن وقدركمعفأي كبمكقكضنا
يطعفضيصحةعمىالحديث،كيدلؿذلؾعمىاتختالؼعمىأيكبضيرضعوككق و،كىذامما

رضعو.
د ثىًنيولمحديث شواىد؛ م ديمنياماأخرجواإلماـمسمـكغيره،قاؿاإلماـمسمـ:حى ٍبفيميحى

،أىًبيٍبفًأىٍحمىدى مىؼو د ثىنىاخى دى،ٍبفيميكسىىحى د ثىنىادىاكي مىٍيمىافيحى ،ٍبفيسي ٍيدًعىفًٍبالىؿو ،ٍبفًزى ـى عىطىاءًعىفٍأىٍسمى
،يىسىاٍبفً ،سىًعيدوأىًبيعىفٍرو ٍدًرم  ـٍشىؾ "ًإذىا:صم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىاٍلخي ديكي ًضيأىحى

الىًتًو، ـٍيىٍدرًضىمىـٍصى م ىكى ٍليىٍبفًالش ؾ ضىٍميىٍطرىحًأىٍربىعنا،أىـٍثىالىثناصى مىىكى ،مىاعى ديثيـ اٍستىٍيقىفى تىٍيفًسىٍجدىيىٍسجي
،أىفٍقىٍبؿى ـى م  م ىكىافىضىًإفٍييسى ٍمسناصى الىتىوي،لىويشى ىٍعفىخى فٍصى م ىكىافىكىاً  تىٍرًغيمناكىانىتىا ىٍربىعوًإٍتمىامناصى

.(1)ًلمش ٍيطىاًف"
:من أخرجو موقوفا -ثانيا

م دًٍبفًعيمىرىأخرجواإلماـمالؾ:عىفٍ ،ٍبفًميحى ٍيدو ٍبدًٍبفًـًسىالًعىفٍزى ٍبدىأىف اً،عى ٍبفىاًعى
، ـٍشىؾ "ًإذىا:يىقيكؿيكىافىعيمىرى ديكي الىًتًو،ًضيأىحى الىًتًو،ًمفٍنىًسيىأىن وييىظيف ال ًذمضىٍميىتىكىخ صى م ًو،صى ضىٍمييصى

دٍثيـ  "كىىيكىالس ٍيكًسىٍجدىتىيًٍليىٍسجي اًلسه  .(2)جى



                                                           
.(1026/رقـ2/112)،(صحيحابفخزيمة(1
.(1203/رقـ1/468(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(2
.(3809/رقـ2/471(السنفالكبرل:لمبييقي،)(3
(أيكببفسميمافبفبالؿالقرشيالمدني،أبكيحيى،ثقة،لي نوا زدمكالس اجيبالدليؿ،ماتسنةأربع(4

(.613/رقـ118)ص:مائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،كعشريفك
(.1209/ح2/84(صحيحمسمـ،)(1
.(253/ح1/151)،(مكطأمالؾ(2
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الط  ابفكىبكأخرجو القعنبي(1)حاكممفطريؽ مفطريؽ المنذر ابف كأخرجو ،(2)،
؛ثالثتيـ)ابفكىب،كالقعنبي،كيحيىبفبكير((3)كأخرجوالبييقي،مفطريؽيحيىبفبيكير

عفمالؾ.
الط حاكم (4)كأخرجو عف كابفكىب( )مالؾ، كالىما ابفكىب؛ طريؽ بفعمرمف

زاؽ،كأخرجوعبدمحمد،عفسالـ ،عىفً(5)الر  ٍبدًعىفٍالث ٍكًرم  .ٍبفًالم وًعى ًدينىارو
ٍبدً-اأيان-(6)كأخرجو عى ،ٍبفًالم وًعف دينار،عىفٍعيمىرى كابف سالـ، ( ثالثتيـ ؛ نىاًضعو

راياعنيمامكقكضا،بمثمو.اٍبفًعىفًكناضع( عيمىرى
 دراسة اإلسناد:

 دراسة اإلسناد المرفوع: -أوال
ٍيسابفعىٍبدبف اهلل عبد بن فيو إسماعيل   أبكعامرا ٍصبحي،أبيابفمالؾبفأيكى

 . (1)كمائتيفكعشريفستسنةا،ماتعبد
المىٍركىزمٌالن ٍاربفقاؿ مىمىةى سى ،(2)كىب"ابفبمسائؿمالؾعفيحدثكاف"كذ اب،:

كقا(4)الحديث"ياع"كاف:(3)محمدبفسيؼكقاؿ ًدٍحيىة:ؿ، كالمانضيوالناس"تكمـابف
كقاؿابفمعيف(5)قبيحان" ، ليس(6)العقؿاعيؼ"صدكؽ: "يعنى(7)بذاؾ"، تأنوقاؿالمز م:
.(8)كتابو"غيرمفيقرأأكيؤديو،أفيعرؼكتالحديث،يحسف

                                                           
و.(.بمثم2525/ح1/435(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(1
و.بمثم.(1654/رقـ3/281(ا كسطضيالسنفكاإلجماعكاتختالؼ:ابفالمنذر،)(2
و.(.بمثم3810/ح2/471(السنفالكبرل:لمبييقي،)(3
و.(.بمثم2525/ح1/435(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(4
و.(.بمثم3470/رقـ2/306مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)((5
و.(.بمثم3471/رقـ2/306)المصدرن سو((6
 (.460/رقـ108(انظر:تقريبالتيذيب:ابفحجر،)(1
 (.151/رقـ1/525)،ابفعدم:(الكامؿ(2
 لـأعثرلوعمىترجمة.((3
 (.569قـ/ر1/312(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(4
 (.449/رقـ2/185(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(5
 (.3430/رقـ2/368)،(تاريختبفأبيخيثمة(6
 (.3431/رقـ2/368(المصدرالسابؽ)(7
 (.459/رقـ3/127)،لمزما،(تيذيبالكماؿ(8
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"أبك كقاؿ(2)اعي اف"كابنو،(1)أكيسكقاؿمرة: "اعيؼ"،- ، ا: يحؿتسالناأاعؼأيان
م ط،"ميخى:،كقاؿ(4)الحديث"يسرقافكأبكهأكيسأبى"ابف:،كقاؿ(3)بشيء"عنوثيحد أفلمسمـ
دؽ،"محم و:حاتـضيمكاعآخرأبك،كقاؿ(6)ضمسيف"،كقاؿ:"يسكل(5)بشيء"ليسيكذب، الص 
،(8)مالؾ"خالوحديثضيثبتانأياان:"كاف-،كقاؿ(7)مغ  الن"ككاف

الب ر(2)،كالد ارقطني(1)اع  والن سائيك ضي،كقاؿالن سائي(4)،كابفحـز(3)،كابفعبد
بركايتويحت  ضالعنو،حكايةصنعالن سائي،،كزادالد ارقطني:"رماه(5)بثقة""ليس:آخرمكاع

ضيأختاره"ت:الد ارقطنيضيمكاعآخرغيره"،كقاؿعفكتبالؿ،سميمافبفعفان ردإذا
.(6)الص حيح"




                                                           
اًلؾبفأى(1 ٍيسبفمى ٍبدابفأيكى ٍبداٍبفعى ًصٍيره،(عى اًلؾكى قىًرٍيبمى دىًنٌي، ٍيساٍلمى أبكأيكى اًمرا ىٍصبىًحٌي، ًبيعى

 (.3412/رقـ309صدكؽييـ،ماتسنةسبعكستيفكمائةػتقريبالتيذيب:ابفحجر،)
 (.100/رقـ1/87(الاع اءالكبير:العقيمي،)(2
 (.1/65)،(التاريختبفمعيفركايةابفمحرز(3
 (.151/رقـ1/525)،ابفعدم:الكامؿ((4
 (.71/رقـ1/370)،لباجيا:(التعديؿكالتجريح(5
 (.100/رقـ1/87(الاع اءالكبير:العقيمي،)(6
كلكفعندالذىبي:قاؿأبكحاتـ:"محموالصدؽ"،(.614/رقـ2/181(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(7

 تمفعنده، نياضيا صؿكافمغ ال.(،كلعمياسقط1/79المغني)
 (.1/347)،لخميميا:(اإلرشاد(8
 (.42/رقـ17(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)(1
 (.354)ص،(انظر:اإللزاماتكالتتبعلمدارقطني(2
 (.5/39)،ابفعبدالبر:(التمييد(3
 (.6/250)،ابفحـز:(المحمى(4
 (.459/رقـ3/128)،لمزما:(تيذيبالكماؿ(5
 (.854/رقـ1/222(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،لمذىبي)(6
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مىمىة"حكى:ضأم اعفالحكايةالتيذكرىاالن سائي،ضقاؿضييا سمعت:(1)شىًبٍيببفليسى
ضيماشيءضياختم كاإذاالمدينة ىؿالحديثأاعكنتربمايقكؿ:أكيسأبىبفإسماعيؿ
.(2)بينيـ"

الاٌللىكائيٌأبكقاؿ تركو،إلىيؤدلأفإلىعميو،الكالـضيسائيالن "بالغ:(3)القاسـ
.(4)اعيؼ"أنوإلىيؤكؿكميـىؤتءكالـ فلغيره،يبفلـمالوبافكلعمو

ليسبأنوضيوالقكؿكأطمؽحديثو،تجنبحتىمنولمنسائيبافالذلىك"ىذا:قاؿابفحجر
.(5)انصمح"ثـشبيبتوضيإسماعيؿمفكافىذاكلعؿبثقة،

ابف كعفعميو،أحديتابعوتغرائب،أحاديثمالؾخالوعف"ركل:عدلكقاؿ
.(1)أكيس"أبىأبيوخيرمفشيكخو...كىكمفكغيرىمابالؿ،بفسميماف

ذلؾق عمى معمقان الذىبي اؿ صاحباكاعتمدهالبر،ذاؾإلىكثبقد"الرجؿ:
،(2)العمـ"أكعيةمفضإنوركلماسعةضيرتنغمكمناكيرأضرادصاحبأنوريبكتالصحيحيف،

"كاف:اإلسماعيميكقاؿ،(3)لو"ييٍنكىرماكتجنبتكثيقوعمىا مركقاؿضيمكاعآخر:"استقر
.(4)لمسنة"جانبناه:بعايـذكره،كقاؿأكرهماإلىكالطيشالخ ةضيينسب

ٍبدقاؿالذ ىبي:"أماكص وبالط يشكالخ  ة؛ضذلؾلقكؿ:" اليىاًشًمٌي:اًعيبىٍيدًبفاًعى
رىجتي اًعٍيؿىمىًعيخى ٍيسوأىًبيبفًًبًإٍسمى ؿىاليىمىًف،ًإلىىأيكى مىعىوييىٍكمانًإلىي ضىدىخى ،ثىٍكبيكى ٍشيو اٍمرىأىًتي:ضىقىاؿىكى
ؿًىىذىاًمفٍتىٍشتىرًلىـًٍإفٍثىالىثانطىاًلؽه ضىقيمتيًديًٍبمائىةًثىٍكبىويالر جي ، ًلٍمغيالىـًنىارو ضىكىزىفىًزفٍ: ذالىوي،لىوي، كىاً 

                                                           
،ثقة،ماتسنةباعكأربعيفكمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفنزيؿمكة،النيسابكرم(سممةبفشىًبٍيبالًمٍسمىًعٌي،(1

 (.2494/رقـ247حجر،)
 (.9رقـ/47)،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(2
تاريخ(3 انظر: ثمانيةعشركأربعمائة، ماتسنة الط بىرٌم، الحاضظالٌرازٌم سىفٍبفمنصكر، اٍبفالحى ىبة )

 ( لمذىبي 9اإلسالـ /303 رقـ تمبسضي351/ التي كىي المكالؾ، بيع إلى النسبة ىذه كالاٌللىكائٌي: ،)
 (.5288/رقـ13/459ا رجؿ.ا نسابلمسمعاني)

 (.459/رقـ3/128)،لمزما:(تيذيبالكماؿ(4
 (.569/رقـ1/312)(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،(5
 (.151/رقـ1/527)،ابفعدم:(الكامؿ(1
 (.1645/رقـ8/442)،لذىبيا:(سيرأعالـالنبالء(2
 (.67/رقـ5/535)،لذىبيا:(تاريخاإلسالـ(3
 (.569/رقـ1/311يب:ابفحجر،)(تيذيبالتيذ(4
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ٍمًسٍيفىييسىاًكمًبالث كبً ضىقىاؿىبىٍعدي،ضىسىأىٍلتيوًدٍينىاران،خى ؿىًإف : ،ثـ(1)ًدٍينىاران"ًعٍشًرٍيفىًمٍنيىاأىٍعطىاًنيالر جي
.(2)كااحة"عقؿسخاضة"ىذه:قاؿمعق بانعمىذلؾ

كزادأحمدَ (5)،كأبكحاتـالر ازم(4)،كابفمعيفضيمكاعآخر(3)حمدبفحنبؿكث قوأ
ت"كقاؿضيمكاعآخر:"َ محمكدانمقامان-أمخمؽالقرآف–المحنةأمرضيقاـ: "بفحنبؿ

أكالعمـكثيرعالـىكأكيسأبيبفإسماعيؿ:ضقاؿاليكـ؟بالمدينة،كقيؿلو:"مف(6)"بوبأس
.(9)،كذكرهابفًحب افضيالث قات(8)،كقاؿابفمعيفضيمكاعآخر:"تبأسبو"(7)ىذا"نحك

كقاؿضيمكاعآخر:(10)الن سائي"لذلؾاع  ومناكير،لو"صدكؽ:كقاؿالذ ىبي ،
ا:"الحاضظ-،كقاؿ(1)غرائب"ذكمشيكر"صدكؽ الحاضظ،كقاؿ:"اإلماـ(2)المدينة"محد ثأيان
دك تقانوح ظو،ضينقصعمىزمانوضيكمحد ثيـالمدينة،أىؿعالـؽ...ككافالص  كلكتكا  أف 

.(3)ضيو"عندمالذمىذاالحسفدرجةإلىالص حيحدرجةعفحديثولزحزحبواحتجاالش يخيف
حجرابفكقاؿ كقاؿ(4)ح ظو"مفأحاديثضيأخطأ"صدكؽ: آخر:مكاعضي،

كقدأخرجإسماعيؿلمبخارمأصكلو،حديثو...تخري مفيكثرالـأنيماتإالشيخافبو"احت  
كىكسكاه،عماكيعرضبو،ليحدثبويحدثماعمىلوييعىم ـكأفمنيا،ينتقيأفلوكأذف
تىذاكعمىأصكلو،مفكتب نوحديثو؛صحيحمفىكعنوالبخارمأخرجومابأفمشعر

                                                           
 (.1645/رقـ8/443)،لذىبيا:(سيرأعالـالنبالء(1
 (.1645/رقـ8/443(المصدرالسابؽ)(2
 (.67/رقـ5/535)،لذىبيا:(تاريخاإلسالـ(3
 (.930/رقـ238)،(التاريختبفمعيفركايةالدارمي(4
 (.499/رقـ2/184مطام،)(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغ(5
 (.613/رقـ2/181(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
 (.1645/رقـ8/442)،لذىبيا:(سيرأعالـالنبالء(7
 (.151/رقـ1/525)،ابفعدم:(الكامؿ(8
 (.12421/رقـ8/99(الثقات:ابفحباف،)(9

 (.638/رقـ1/79(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(10
 (.33/رقـ44)،لذىبيا،(مفتكمـضيوكىكمكثؽ(1
 (.415/رقـ1/300)،لذىبيا:(تذكرةالح اظ(2
 (.1645/رقـ8/441)،لذىبيا:(سيرأعالـالنبالء(3
 (.460/رقـ108(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)(4
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شاركوفإإتكغيرهالنسائيضيوقدحماأجؿمفالصحيحضيماغيرحديثومفبشيءيحت 
.(1)ضيو"ضيعتبرغيرهضيو

ضيوقدحوماأجؿمفالص حيحضيماغيرحديثومفبشيءييحت  تخالصة القول في الر اوي:
 بو.ضىييٍعتىبىرغيرهضيوشاركوإفإتكغيره،الن سائي

مشيكرأكيس،أبيبفبكرأبكا صبحي،أكيسفباهلل عبد بن الحميد وفيو عبد
.(2)كمائتيفاثنتيفسنةماتكأبيو،بكنيتو

،كقاؿضي(4)،كقاؿيحيىبفمعيف:"ثقة"(3)كقراءة"عربيةصاحبقاؿابفسعد:"كاف
قىاؿ(5)ًبًو"بىٍأس"تىمكاعآخر: مىىضقد موعنو،داكدأباسألت:اآلجرمعيبىيدأبك،كى اًعيؿًإسٍعى -مى
"يت ر د"(6)شديداتقديمايعنيأخيو، كقاؿ: الث قات، ضي حب اف ابف كذكره الد ارقطني:(7)، كقاؿ ،

ة" بكرأبيضيذلؾأطمؽىإن ماضإن وغيرهأن وإتظفهأظن و"كما،كعم ؽا زدمعميوبقكلو:(1)"حج 
.(3)"اعيؼ"الن سائي:،كقاؿ(2)ىك"كىكا عشى

.(5)،كقاؿابفحجر:"ثقة"(4)قاؿالذ ىبي:"ثقة"ك
ت ر د،كتيارهتاعيؼالن سائيلو؛ نوتاعيؼغيرخالصة القول في الر اوي: ثقة،رب ما

م س رمفمتشد د،معمخال تو غمبالن قادضيتكثيقو،كقديككفتاعي وىذا جؿت ر دهضي
كاياتالذمأشارإ ليوابفحب اف،ىذاسببغيرمجر حكتييخرجالر اكمعفرتبةالث قةبعضالر 

إتإذاكثرمنوذلؾ،كىذاليسبكثيرعنده.

                                                           
 .(1/391(انظر:ضتحالبارم:ابفحجر،)(1
(.3767/رقـ333(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
.(1463/رقـ5/503(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(3
.(72/رقـ6/15(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
.(975/رقـ2/908)،لباجيا:(التعديؿكالتجريح،لمفخرجلوالبخارمضيالجامعالصحيح(5
.(3721/رقـ16/445،)(تيذيبالكماؿ:المزم(6
.(14073/رقـ8/398(الثقات:ابفحباف،)(7
.(239/رقـ6/118(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(1
المصدرن سو.((2
المرجعالسابؽ.((3
(.10021/رقـ4/503(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(4
(.3767/رقـ333(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(5
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كبقيةرجالوثقات.
 دراسة اإلسناد الموقوف: -ثانيا

جميعركاتوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

المرضكعخالؼضيوعبد الحميدبفأبيالحديثاعيؼمرضكعا،كصحيحمكقكضا؛ ف 
أكيسا ثبات،كىـمالؾكابفكىبالذيفأكق كهعمىابفعمرراياعنيما،كىكدكنيـ

ذلؾمفت رداتوالتيأشارإليياابفًحب اف. ضيالر تبة،كلعؿ 
كالمكقكؼيأخذحكـالمرضكع؛ ن ومماتاجتيادضيو،كتيككفإتبكحي،كيكاضؽذلؾ

مرضكعامفغيرحديثابفعمرراياعنيما،كالذمذكرتومفحديثأبيمجيءالحديث
سعيدالخدرمراياعنوعنداإلماـمسمـرحمواتعالى.

م ديقاؿابفخزيمةبعدذكرهلمحديث،قىاؿى ٍدتي:يىٍحيىىٍبفيميحى بىرىىىذىاكىجى مىٍكًاعوًضياٍلخى
رى  .(1)كضنامىٍكقيأىي كبيًكتىابىًضيآخى

"ىىذىا ضيو: قكؿالحاكـ ًديثهكأم ا ًحيحهحى مىىصى ٍيًف،شىٍرطًعى لىـٍالش ٍيخى اهيكى ر جى كقكؿ(1)"ييخى ،
كىاتيوي "ري ،البييقي: قىدًٍثقىاته قى ىويكى اًلؾيكى ط ًأ"ًضيأىنىسوٍبفيمى اٍلميكى

كا(2) ذكرناه، لما نظر؛ ض ييما ،
تعالىأعمىكأعمـ.











                                                           
(.1026/رقـ2/112)،يمة(صحيحابفخز(1
(.1203/رقـ1/468(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(1
(.3809/رقـ2/471(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
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 الثالمبحث الث  
 الِة عمى َضْعِف إسنادهتضعيف الحديث بإطالق لفٍظ من األلفاِظ الد  

مفأل اظ ضيتاعيؼالحديثاتكت اءبإطالؽل ظو كافمفمني اإلماـابفعبدالبر 
الت اعيؼعمىإسناده،كقدتنك عتتمؾا ل اظعنده،ككافذلؾعمىالن حكاآلتي:

تضعيُف الحديث بقولو: في إسناِده َنَظر. المطمب األول:
ضيتاعيؼا حاديثإطالؽمصطمح مفا ل اظالتياسخدميااإلماـابفعبدالبر 

ضيونىظىرلإلشارةإلىاعؼالحديث،كمفأمثمةذلؾعنده:

د ثىنىا رحمواتعالى:حى ،ٍبفيسىًعيديقاؿاإلماـابفعبدالبر  د ثىنىعيٍثمىافى ،ٍبفيأىٍحمىدياحى ٍيـو د ثىنىاديحى حى
م دي سىٍيفًٍبفيميحى ،ٍبفًاٍلحي ٍيدو د ثىنىازى م ديحى ،ٍبفيميحى مىٍيمىافى د ثىنىاسي ًبيعيحى ،يىٍحيىىٍبفيالر  د ثىنىااٍ يٍشنىاًني  حى
،سيٍ يىافي م دًعىفٍالث ٍكًرم  رايعىفٍاٍلميٍنكىًدر،ًٍبفًميحى اًبرو  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولَ  َأن  »اعنو:جى
 ِعم ةٍ  َواَل  َخْوفٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ِباْلَمِديَنِةَ َواْلَعَشاءِ  َواْلَمْغِربِ  َواْلَعْصِرَ الظ ْيرِ  َبْينَ  َجَمعَ  وسمم عميو

.(1)«ِلمر ْخَصةِ 

 نقد الحديث:
ينى ك  رحمواتعالى:"كقدري بىرنا،ىىذىانىٍحكىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  فٍخى ًإٍسنىاًدهًًضيكىافىكىاً 

" .(2)نىظىره
 تخريج الحديث:

 .«ِعم ة َواَل »أوال: من أخرجو بمفظ: 
كممفكجييف،عمىالنحكالتالي: كقدري

مرفوعا.  الوجو األول: عن ابن المنكدر عن جابر رضي اهلل عنو
الط حاكم يم(3)أخرجو زى بفخي بفمكسى،مفطريؽمحم د كعمراف أبيداكد، كابف ة،

يداكم مفطريؽىشاـبفعمي.(4)كأخرجوالص 
                                                           

.(12/217(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
المصدرن سو.((2
بمثمو.بدكفل ظ:"لمرخصة"..(976/ح1/161(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(3
(.بمثمومفغيرل ظ:"ضيالمدينة".193)ص:،ابفجميعالصيداكم:معجـالشيكخ((4
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أبكنيعيـ يمة،كابفأبي(1)كأخرجو زى بفخي بفأي كب؛خمستيـ)محم د مفطريؽمحم د
عفس ياف عفالر بيعبفيحيى، بفأي كب( محم د بفعمي، ىشاـ كعمرافبفمكسى، داكد،

م دبفالمنكدر،عفجابربفعبداراياعنيما،مرضكعا.الث كرم،عفمح
 الوجو الثاني: عن أبي الز بير عن جابر رضي اهلل عنوَ مرفوًعا. 

د ثىنىا ،قاؿ:(2)أخرجوأبكنيعيـ م دًأىبيكحى ،ٍبفيميحى ي افى ،ًمٍيرىافيثناحى ،ٍبفييىًزيديثناالر اًزم  مىٍخمىدو
اؽيثنا اٍ ىٍزرىؽيًإٍسحى

.سيٍ يىافيثنا،(3) الث ٍكًرم 
ابفعساكر (1)كأخرجو قاؿ: أىبيك، اٍل ىٍتًح أىبيك أنا أىٍحمىدى، ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿي اٍلقىاًسـً أىبيك أخبرنا

ػبً ٍرقىٍندى سىمى ،نىًزيؿي ٍيًكي  اٍلبيكى الش اًشي  سىًفٍبًفأىًبياٍلقىاًسـً اٍلحى ٍبفي مىٍيًوًمٍفأىٍصًمًوػالم ٍيًثنىٍصري ًقرىاءىًتيعى
مىيٍ ػًقرىاءىةنعى الن ٍيسىابيكًرم  اٍلمىعىر م  مىؼو كًرٍبًفخى مىٍنصي أىٍحمىديٍبفي أىبيكبىٍكرو ـٍ كي لىوي:أىٍخبىرى تىٍسمىعيقيٍمتي ًو،كىأىٍنتى

الد مىٍشقً م دو ميحى ٍبًف ًمي  عى ٍبفي سىفي اٍلحى م دو ميحى أىبيك أنا ًمًؾػ اٍلمى ٍبًد عى ٍبفي م دي ميحى الم ًو ٍبًد عى أىبيك نا ، ي 
ـى ًإٍبرىاًىي اؽيٍبفي د ثىناًإٍسحى ،حى ٍبًدالم ًواٍلعىٍبًدم  أىبيكعى ـى ًإٍبرىاًىي م ديٍبفي ،ناميحى ـي،ًبًمٍصرىالد ينىكىًرم  د ثىناميٍسًم حى

ـى ًإٍبرىاًىي ٍبفي
اًبروس ياف،كشعبة(؛كالىما)،عىٍفشيٍعبىةى(2) بىٍيًر،عىٍفجى ،راياعنوعىٍفأىًبيالز 
مرضكعنا.

.«ِعم ة َواَل »ثانيا: من أخرجو بدون لفظ: 
.؛كالىمامفطريؽمحم دبفأي كب(4)،كأبكنيعيـ(3)أخرجوتم اـ



                                                           
 (.بمثمو.1/443(تاريخأصبياف:أبينعيـ،)(1
»بم ظ:.(7/88(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(2 الن ًبي  ًدينىًةصم ىاعميوكسم ـأىف  الظ ٍيًركىاٍلعىٍصًرًباٍلمى مىعىبىٍيفى جى

اٍلمىٍغًرًبكىاٍلًعشىاءً بىٍيفى ،كى ٍكؼو خى كىتى ٍيًرسى ىرو .«ًمٍفغى
(إسحاؽبفيكسؼبفمرداس،المخزكمي،الكاسطي،المعركؼبا زرؽ،ثقة،ماتسنةخمسكتسعيفكمائة(3

.(396/رقـ104كلوثمافكسبعكف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
.بنحكه.(62/31تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)((1
اثنتيف(2 ماتسنة مأمكفمكثرعميبأخرة، ثقة البصرم، أبكعمرك ال راىيدم، ا زدم، بفإبراىيـ مسمـ )

(.529كعشريف،كىكأكبرشيخ بيداكد.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
(.بمثموبدكفل ظ:"مفغيرعمةلمرخصة".404/ح1/173)،(ضكائدتماـ(3
(.بمثمو.1/443تاريخأصبياف:أبينعيـ،)بنحكه،(.7/88لياء:أبينعيـ،)(حميةا ك(4
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ـ؛ثالثتي(2)،كعميبفال اؿ(1)مفطريؽىشاـبفعمي-اأيان-كأخرجوأبكنيعيـ
)محمدبفأي كب،كىشاـبفعمي،كعميبفال اؿ(عفالر بيعبفيحيى،عفس يافالث كرم،

عفمحمدبفالمنكدر،عفجابربفعبداراياعنيما،مرضكعا.
أخرجواإلماـمسمـمف ال م ظشاىد؛ ٍبًفطريؽكليذا سىًعيًد عىٍف ، أىًبيثىاًبتو ٍبًف ًبيًب حى

،عى بىٍيرو عىب اسوجي اٍبًف قىاؿىراياعنيما،ًف  َبْينَ  صم ى اهلل عميو وسم م اهللِ  َرُسولُ  َجَمعَ »:
ًديثًًضي،«َمَطرٍ  َواَل  َخْوٍفَ َغْيرِ  ِفي ِباْلَمِديَنِةَ َواْلِعَشاءِ  َواْلَمْغِربِ  َواْلَعْصِرَ الظ ْيرِ  ًكيعوحى :قىاؿى:كى
ـى:عىب اسوًتٍبفًقيٍمتي ؟ضىعىؿىًل ًضي،«ُأم َتوُ  ُيْحِرجَ  اَل  َكيْ »:قىاؿىذىًلؾى ًديثًكى ًتٍبفًًقيؿى:ميعىاًكيىةىأىًبيحى

ب اسو ؟ًإلىىأىرىادىمىا:عى .(3)«ُأم َتوُ  ُيْحِرجَ  اَل  َأنْ  َأرَادَ »:قىاؿىذىًلؾى
ا،مفطريؽأىبي-كأخرجومسمـ بىٍيًر،أيان د ثىنىاالز  بىيٍٍبفيسىًعيديحى ،جي د ثىنىارو ،اٍبفيحى عىب اسو

اَلةِ  َبْينَ  َجَمعَ »صم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿىأىف   َفَجَمعَ  َتُبوَكَ َغْزَوةِ  ِفي َساَفَرَىا َسْفَرةٍ  ِفي الص 
مىويامى:عىب اسوًتٍبفًضىقيٍمتي:سىًعيدهقىاؿى«َواْلِعَشاءِ  َواْلَمْغِربِ  َواْلَعْصِرَ الظ ْيرِ  َبْينَ  مى مىىحى ،عى :قىاؿىذىًلؾى
.(1)«ُأم َتوُ  ُيْحِرجَ  اَل  َأنْ  َأرَادَ »

 دراسة اإلسناد:
 أوال: دراسة إسناد الم فظ األول:

دراسةالكجوا كؿمنو:
كعشريفأربعسنةماتالبصرم،ال اؿأبك،(2)ا يٍشنىاًنيًمٍقًسـبففيو الر بيع بن يحيى 

يثعميو.،كمدارالحد(3)كمائتيف



                                                           
.بنحكه.(7/88ا كلياء:أبينعيـ،)(حمية(1
(.بمثؿالذمعفىشاـ.7/88)المصدرن سو((2
.(705/ح1/490)،(صحيحمسمـ(3
المصدرن سو.((1
:ابفا ثير،شرائو،كىيمىكًاعًببىٍغدىاد.المبابضيتيذيبا نسابىذهالنسبةالىبيعا شنافكا يٍشنىاًني:((2

(1/67).
.(1903/رقـ207(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3
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ابفعىفالث ٍكرٌم،عىفيركمًباٍلقىًكٌم،لىٍيسى ،كقاؿالد ارقطني:"(1)"اعيؼ"قانع:ابفقاؿ
ابر،عىفاٍلميٍنكىدر، تىٍيًف،بىيفاٍلجمعجى ًديثألؼمائىةييٍسقطىىذىاالص الى يعنيحديثالد راسة،–(2)"حى

لينىان،ضيوأثروحديثًألؼمائةصاحبىكمم فبيذاأتىكقاؿالذ ىبيمعم قاعمىذلؾ:"يعنيمف
ن مااتحتجاج،درجةعفألؼالمائةرتبةتنحط بحيث قدمم فضكـالمبالغة؛سبيؿعمىىذاكا 
كل الد ارقطنيضيمكاع(3)ثقة؟"كىككثالثة،حديثيفضيمنياككىـحديث،مائتىيرى كقاؿ ،

"اعيؼ كىل(4)"ثيرانكييخطئبالقكم،ليسآخر: "رى اليادم: كقاؿابفعبد اًرٌم،عىنوي، قدالبيخى كى
ًديث"ىىذىاًبسىبىبًضيوًتيكم ـ يعنيحديثالد راسة.–(5)الحى

،كذكرهابف(2)"ثقة":بفقاسـا ندلسيمسممة،كقاؿ(1)ثبت"كقاؿأبكحاتـالر ازم:"ثقة
.(3)ًحب افضيالث قات،كقاؿ:"ييخطىء"

"ثقةكقا الذ ىبي: "صدكؽ"(4)حديث"صاحبؿ كقاؿضيمكاعآخر: مرة:(5)، كزاد ،
اًرمٌعىنوي"ركل ًضيو،(6)البيخى اًتـأىبىاأىف كىاٍلعجب؛الم يف،بعضكى :تعن تو،مىعىحى ،كقاؿ(7)ثىبت"ًثقىةقىاؿى

.(8)أكىاـ"لوابفحجر:"صدكؽ
حديثوعفالث كرم،كحديثالد راسةعنو،كقدأخطأضيوثقةييخطئضيخالصة القول في الر اوي:

الربيعكماسأبي فضيالحكـعمىالحديث.
كبقيةرجالوثقات.

                                                           
(.1557/رقـ4/346(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(1
.(319/رقـ206)ص:،(سؤاتتالحاكـلمدارقطني(2
(.1686/رقـ8/478(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(3
.(156/رقـ30)ص:،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(4
(.411/رقـ259)ص:ابفعبداليادم،:(المحررضيالحديث(5
.(2106/رقـ3/471(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
(.4/346(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(2
(.13218/رقـ8/240(الثقات:ابفحباف،)(3
(.1/307):الذىبي،(العبرضيخبرمفغبر(4
.(2747/رقـ2/43(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(5
كا»كىكشيخالبخارم،ركللوحديثاكاحدا،كىك:((6 ؿ بىٍكروأىبىاميري /4/150)البخارم،.صحيح«ًبالن اسًضىٍمييصى

.(3385ح
(.2101رقـ/1/229(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(7
.(1903/رقـ207(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(8
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 دراسة الوجو الثاني:
الطريؽا كؿ:

،كىكمجيكؿالحاؿ.ازمالر ميران بن ىارونفيو 
.(1)خداشأبكالكاسطي،مخمد بن وفيو يزيد

،قاؿالباحث(2)الحديث"منكر:"كقاؿاليركم،مخمدبفـيزيدذكرأبكزرعةالر ازم:اس
.(3)خداشأبكيزيدبفمخمدالكاسطيلعموسعدالياشمي

كبقيةإسنادهثقات.
 الطريق الثاني:

الد مشقي،قاؿابفعساكر:محم دأبككيقاؿ:عمي،أبكمحم دبفعمي بن فيو الحسن
دؽ"أىؿأحاديثتشبوتبأحاديث"حد ث .(1)الص 

،أبكعبدا،كىكمجيكؿالحاؿ.(2)الد ينكرمالممك عبد بن وفيو محم د
الحكم عمى الحديث:

الحديث من الوجو األول الذي أورده ابن عبد البر شذ  الر بيع بذكر ابن المنكدر فيو؛
الحدي كقدركلىذا ثقةييخطئضيحديثوعفالث كرم، قاؿأبك فالر بيعبفيحيى، ثعنو؛

بىير،أبا:أىرىادىالت ٍصًنيًؼ،ًضيأيدًخٍمويلـخطأه،ىىذىاًعٍنًدم،"باطؿهحاتـالر ازم: ،عىفٍالز  اًبرو :أكجى
بىير،أبا بىير،ٍبفًسىًعيدًعىفٍالز  .(3)كالخطأيمفالر بيع"عب اس؛اٍبفًعىفًجي

الر ازمكأتحقمت: أبكحاتـ عفأشاراإلماـ الحديثأصميوعفأبيالز بير، إلىأف 
جابرراياعنو،كقدسبؽتخريجوكماعندأبينيعيـكابفعساكر،أكعفأبيالز بير،عف

سعيد،عفابفعب اس؛كقدسبؽتخريجوكماعندمسمـ.

                                                           
.(1245/رقـ9/291)حاتـأبيتبفكالتعديؿالجرح((1
.(1017/رقـ478:ص)الرازم،زرعة بيالبرذعيسؤاتت((2
.(2/760)النبكيةالسنةضيكجيكدهالرازمزرعةأبك((3
(1393رقـ/13/314)عساكرتبفدمشؽتاريخ((1
2) العمماءمفجماعةبياكافقىٍرًميسيف،عندالجبؿبالدمفبمدةكىيالدينكر،إلىالنسبةىذه:الد ينكرم(

.(5/456)لمسمعانيا نساب المشاىير".كالمشايخالمحدثيف
.(2/205/313(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(3
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ناقةضيورالمنكدبفلمحم دليسحديثقاؿالد ارقطنيبعدإيرادهلحديثالد راسة:"كىذا
مىؿ"كت جى

ًديثًًمفٍ،كقاؿأبكنيعيـ:"غىًريبه(1) ،عىفٍالث ٍكًرم حى م دو ًبيعيًبوًتى ىر دىميحى مىىكىاٍختيًمؼى،الر  عى
ٍمعًًضيالث ٍكًرم  تىٍيفًبىٍيفىاٍلجى كهوًمفٍالص الى .(2)ًعد ةو"كيجي

ؿالذمجاءبوضيو ف أيًضا؛-وأم ا من الوجو الث اني فضعيف  ميرافبفالط ريؽا ك 
،كىكمجيكؿالحاؿ.ازمىاركفالر 

كىكمنكرالحديث.خداش،أبكالكاسطي،مخمدبفكضيويزيد
أحاديثتشبوتبأحاديثالد مشقي،كقدحد ثعميبفضيوالحسف كالطريؽالثانيضيو،

م،كىكمجيكؿالحاؿ.الدينكرالممؾعبدبفالص دؽ،كضيومحمدأىؿ
كاأعمىكأعمـ.وأم ا مجيء الحديث بدون لفظ: "وال عم ة"َ أخرجو مسمم. 

  المطمب الثاني: تضعيُف الحديث بقولو: إسناُده ليٌِّن ضعيٌف.
قكلو: البرضيتاعيؼا حاديث، ابفعبد اعيؼهمفا ل اظالتياستخدميا ،لي فه

كمفأمثمةذلؾعنده:

قىدٍ:األول الحديث رحمواتعالى:كى كىلقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،مىٍعشىروأىبيكرى دىًني  ٍبدًعىفٍاٍلمى عى
ـً م دًٍبفًالس الى نيكًب،أىًبيٍبفًميحى سىًف،عىفًاٍلجى راياعنو،ٍبفًمىٍعًقؿًعىفٍاٍلحى :يىسىارو قىاؿىقىاؿى
م ىالم وًرىسيكؿي  ُأم ِتي َعَمى َوَحق   اأْلَْرِضَ ِمنَ  َوَمْضَجِعي الَمدينة ُمَياَجِريَ» كسمـ:مىٍيوًعىالم ويصى

 َأْىلِ  ُعَصاَرةِ  اْلَخَباِلَ ِطيَنةِ  ِمنْ  الم وُ  َسَقاهُ  يفعل لم َفَمنْ  اْلَكَباَِِرَ اْجَتَنُبوا َما ِجيرَاِني ُيْكِرُموا َأنْ 
.(1)«الن ارِ 

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"كىىىذىاقاؿاإلماـابف ،ًليفهًضيوًًإٍسنىادهعبدالبر  ٍعؼه ييٍحتى  ًمم الىٍيسىكىاى

اًئؿي ا،ًضييىاييتىسىامىحيًبو،كىاٍل ىاى "كىالم ويقىًديمن اٍلميٍستىعىافي
(2).

 

                                                           
.(23/رقـ61)ص:،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(1
(.7/88(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(2
.(21/25(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
المصدرن سو.((2



 

251 

 

تخريج الحديث:
ركمالحديثمفكجييف:

َيَساٍر رضي اهلل  ْبنِ  َمْعِقلِ  َعنْ َ َسِن البصرياْلحَ  الجنوبَ َعنِ  أبي األول: عن عبد الس الم بن
 عنو.

كياني،قاؿ: كنىا أخرجواإلماـأبكبكرالر  ،ٍبفيعىٍمري ًمي  اًبرينىاعى اؽىٍبفيجى ،ًإٍسحى نىااٍلبىاًىًمي 
ٍبدًعىفٍ،مىٍعشىروأىبيك ـًعى م دوٍبفًالس الى سىفًعىفً،ميحى ٍعًقؿًعىفٍ،اٍلحى ،يىٍبفًمى الم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىسىارو

.(1)الحديثصم ىاعميوكسم ـ:
،كأخرجوابفعىدم(2)كأخرجوالط براني مفطريؽعامر(3)مفطريؽعاصـبفعمي 

مٍطريؽفم()عاصـ،كعامر؛كالىمابفسي ار عفعبدالس الـبفرةأنسبفعياض،أبياى
الجنكب،بو.أبي

َيَساٍر  ْبنِ  َمْعِقلِ  َعنْ َ اْلَحَسنِ  َعنِ  َالجنوب عن عمرو بن عبيدأبي ن عبد الس الم بن الثاني: ع
 رضي اهلل عنو.

ارك،(2)كابفعدم،(1)أخرجوابفأبيخيثمة أربعتيـ؛(4)،كأبكالط يبال اسي(3)ابفالنج 
مٍطريؽفم الجنكب،بو.أبيعفعبدالس الـبفرةأنسبفعياض،أبياى

 ولو شاىدان:
"األول  ِطيَنةِ  ِمنْ  الم وُ  َسَقاهُ  يفعل لم َفَمنْ  اْلَكَباَِِرَ اْجَتَنُبوا َما:شاىدلودكفل ظة:

كىكمفحديثعائشةراياعنيا،أخرجواإلماـابفعدم،الن اِر"َ َأْىلِ  ُعَصاَرةِ  اْلَخَبالِ 
د ثىنىا مدٍبفيأىٍحمىديشىٍيبىةىأىًبيٍبفيبىٍكرًأىبيكقاؿ:حى ،ٍبفًميحى اًلحيشىًبيبو :قاتييكنيس،ٍبفًأىٍحمىدىٍبفيكىصى

د ثىنا بىٍيريحى ،ٍبفيالز  د ثىنابىك ارو مدحى سىفًٍبفيميحى بىالىة،ٍبفًاٍلحى د ثىنازى اًلؾهحى ،عىفٍمى عىفٍأىًبيوًعىفًٍىشىاـو

                                                           
(.1301/ح2/329)،(مسندالركياني(1
(.بمثمو.470/ح20/205(المعجـالكبير:الطبراني،)(2
بمثمو..(1487/ح26-7/25(الكامؿ:ابفعدم،)(3
ًرم"..(1298/ح1/347)،مة(تاريخابفأبيخيث(1 مقتصراعمىل ظ:"المىدينةمييىاجى
بمثمو..(1487/ح26-7/25(الكامؿ:ابفعدم،)(2
.(46)ص::ابفالنجار،(الدرةالثمينةضيأخبارالمدينة(3
بنحكه..(2/398):أبيالط يبال اسي،(ش اءالغراـبأخبارالبمدالحراـ(4
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اًئشىةى،  َعَمى َوَحق   َبْيِتيَ َوِفيَيا ُمَياِجِريَ اْلَمِديَنةُ »اعميوكسم ـ:صم ىاًرىسيكؿقىاؿقىالىٍت:عى
.(1)«ِجيرَاِني ِحْفظُ  ُأم ِتي

م ي الس  الط اىر أبك المقرئ(2)كأخرجو كابف الحسف(3)، بف طريؽمحمد مف كالىما ؛
زبالة،بو.
اأْلَْرِض"َ دون بقية الحديثَ ِمنَ  َوَمْضَجِعي الَمدينة ُمَياَجِريَشاىدلم ظ:"الثاني:

كىكمفحديثابفعمرراياعنيما،أخرجوابفالميقرئ
د ثىنىا(4) م دي،قاؿ:حى ،ٍبفيميحى يىٍعقيكبى

ـي،ثنا ،ثنااٍلًمٍقدىا ،عىفٍأىًبي،سىًمٍعتي:قىاؿىاٍلميٍعتىًمري ٍبدًعىفٍطىاكيسو ،ٍبفًالم وًعى ىصم الن ًبي عىفًعيمىرى
.«َقْبِري َوِفيَيا ُمَياَجِريَ اْلَمِديَنةُ »:قىاؿىاعميوكسم ـ
 دراسة اإلسناد:

المدني،نىجيحمىٍعشرأبيعفركلالبصرم،سعيدأبك،(1)الباىميإسحاق بن فيو جابر
ًديث""ميٍستىًقيـ،كقاؿابفًحب اف:(2)"صدكؽ":قاؿأبكحاتـالر ازم  .(3)الحى

صدكؽ،كاتعالىأعمـ.في الر اوي:خالصة القول 
مشيكرىاشـ،بنيمكلىالمدني،(4)الس ٍندم،الر حمن عبد بن َمْعشر َنجيح أبووفيو

.(5)ىالؿبفالكليدبفالر حمفعبداسموكافكيقاؿ:كمائة،سبعيفسنةماتبكنيتو،



                                                           
(.بنحكه.7/373)المصدرن سو((1
(.752/ح3/838):أبيالط اىرالس م ي،(الطيكريات(2
.(17/ح49)ص:،ابفالمقرئ:(جزءضيوأحاديثناضعبفأبينعيـ(3

.(18/ح51)ص:المصدرن سو((4
كأنياباىمةالىاتنتسابمفيستنك كفالعربككافاعصربفباىمةكىيباىمةالىالنسبةالباىمي:ىذه((1

.(2/70)لمسمعانيا شراؼ.ا نسابمفبينيـضيماليست
.(2063/رقـ2/501(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
.(12765/ح8/163(الثقات:ابفحباف،)(3
.(7/269)لمسمعانيا نساباليند.بالدمفكىيالسند،إلىالنسبةىذهالسندم:((4
(.7100/رقـ559حجر،)ص:(تقريبالتيذيب:ابف(5
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،(1)يشبيو"مدنيارأيتماكمىعشر،أبىمفأكيسمدنيارأيتي"ماقاؿىيشيـبفبىشير:
قىاؿ اًتـالر ازم،كقاؿأىبك(2)حديثو"ثىبىتى:ىاركفيزيدبفكى :كيقكؿيرااه،حنبؿبفأىٍحمىد"كىافى:حى
بف(3)بالمغازم"بصيراكىافى أحمد كقاؿ آخر:، مكاع ضي ييقيـتلكن وصدكقا"كافحنبؿ

اًتـالر ،كقاؿأىبك(4)بذاؾ"ليساإلسناد، ت ىمعشرأبيحديثأىاب"كنتي:ازمحى بفأىٍحمىدرأيتحى
،كسيئؿعنوأياا،أىك(5)حديثو"كتابةًضيبعدضتكس عتأحاديث،عىٍنويرجؿعفيحد ثحنبؿ

"صالح ضقاؿ: كأبكمحم والحديث،لي فثقة؟ أخرلىك مرة عنو كسيًئؿ دؽ"، رعةالص  :ضقاتزي
رعأبككزاد،(1)"صدكؽ" .(3)كيينكىر"،كقاؿابفميدم:"ييعرىؼ(2)بالقكم"كليسالحديث،"ضي:ةزي

ديكقنا،،كقاؿابفشاىيف:"كىافى(4)حديثو"ييكتباع وكقاؿابفعدم:"مع لكنوصى تىكى
كيساكاف":نيعيـ،كقاؿأبك(6)بالمغازم"الن اسأعمـمف،كقاؿالخطيب:"كاف(5)اٍ ىسىاًنيد"ييقيـ

ٌمدعيٍركىة،بفكىًىشىاـاٍلميٍنكىدر،كىاٍبفنىاًضع،عىف،كقاؿضيمكاعآخر:"ركل(7)حاضظا" ميحى بفكى
ا-،كقاؿ(8)شىٍيء"تىالمكاكعات،عىٍمرك كعببفمحمدحدثنا:يقكؿ(9)أٍلكىفرجال"كاف:أيان
 .(10))قعب("

                                                           
.(2263/رقـ8/494(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
.(29/325(تيذيبالكماؿ:المزم،)(2
.(2263/رقـ8/494(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3
.ن سوالمصدر((4
المرجعالسابؽ.((5
.(2263/رقـ8/494(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
.ن سوالمصدر((2
.(2397/رقـ8/114(التاريخالكبير:البخارم،)(3
.(1984/رقـ8/321(الكامؿ:ابفعدم،)(4
(1494/رقـ243)ص::ابفشاىيف،(تاريخأسماءالثقات(5
.(7304/رقـ13/429(تاريخبغداد:الخطيب،)(6
المصدرن سو.((7
(.254/رقـ153(الاع اء:أبينعيـ،)ص:(8

.(5/264)المغة:ابفضارس،مقاييس.الم سىافًًضياٍلًعي كىًىيىالم ٍكنىةي:((9
(.4/246(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(10
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 سبفعمرككعف ال ال  قاؿعمي معشرأبىعفيحد ثتسعيدبفيحيى"كاف:
،(2)،كاع  وابفسعد(1)عنويحد ثميدلبفالر حمفعبدككافذكره،إذاكياحؾكياع  و

قىاؿابفكثير،كزادابفسعد:"كاف(5)،كالن سائي(4)المديني،كابف(3)كابفمعيف مىًعيفالحديث"،كى
"حديثوضيمكاعآخر:"ليس ،،كقاؿمرة:"ليس(6)بشيءو حديثو،مفالحديثرقاؽبييكتبشىٍيءو

ي ارجالككىافى قىاؿ(1)المسنىد"حديثومفييركلأفييتقىأم  ،(2)الحديث"ضيبقكم"ليس:أياا-،كى
.(4)،كقاؿالد ارقطني:"ليسبالقكم"(3)شيخ""ذاؾ:المدينيكزادابف

ميٍدًرؾوٍبفيميظ ريكىاًمؿوكقاؿأىبىك
ٍسنىادى"يىٍاًبطيتىرىجيال"كىافى:(5) .(6)اإٍلً

البخارمكقاؿ "كىافى(7)الحديث""منكر: كقاؿابفًحب اف: عمره،آًخرًضياٍختىمىطًمم ف،
بىًقي مفًركىايىتوًضياٍلمىنىاًكيرضىكثرًبًو،يحد ثمىايٍدًرمتىشىًديد،تغي رًضيسنتىٍيفيىميكتأىفقبؿكى
طو؛ًقبىؿ ع اءكالمترككيف.(9)،كذكرهابفالجكزم(8)ًبًو"اجاًتٍحًتجىضىبىطؿاٍخًتالى ضيالا 



                                                           
.(2263/رقـ8/494(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
(.5/418(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(2
.(2263/رقـ8/494(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3
المصدرن سو.((4
.(101(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(5
.(2/350/3320)،(تاريخابفأبيخيثمة(6
.(2263/رقـ8/494(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
المصدرن سو.((2
المرجعالسابؽ.((3
.(2308/رقـ3/167(سنفالدارقطني،)(4
مظ  رب(5 ماتسنةسبع( كافتيحد ثإتعفثقة، ثقةمتقف، أبككامؿنزيؿبغداد، فمدرؾالخراساني،

ابفحجر، ضإن ولـيمحٍقو.تقريبالتيذيب: ابفعدمكغيرهضيشيكخالبخارمكىككىـ كمائتيف،كقدذكره
(.6722/رقـ535)ص:

لـأجدهباسموىذاإتعندالعقيمي،قمت.(1909/رقـ4/308(الاع اءالكبير:العقيمي،)(6 :كمطي رىذا
كابفحبافضيالثقات.

(.4/246(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(7
.(1125/رقـ3/60(المجركحيف:ابفحباف،)(8
.(3507/رقـ3/157(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(9
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ع  يكهي "اى الخميمي: ًديثًًضيكقاؿ اٍلحى لىـٍ، ...يىت ً قيكاكى مىٍيًو يىتى ىر ديعى اًديثىكى ًبأىحى كىأىٍمسىؾى،
كىايىةًعىفًالش اًضًعي  ٍنوي"الر  ًعيؼ(1)عى .(2)ا"جد ،كقاؿابفالقيسراني:"اى
كاختمط"كقاؿابفحجر:"اعيؼ .(3)أىسىف 

خالصة القول في الر اوي: صدكؽضين سو،مفأئم ةالمغازم،ليسبالقكمضيالحديث،أىسىف 
اختمطضركلالمناكيركالمكاكعات.ك

نيكبأبيابفالس الم وفيو عبد .(4)المدنيالجى
كابفحب اف(1)قاؿابفالمديني كالد ارقطني(2)، كابفالقيسراني(3)، ًديًث"،"ميٍنكىري :(4)، اٍلحى

ًحب اف: ابف االث قىاتعىف"يىٍرًكمكزاد ًديثييشبوتىمى اجييعجبًنيتىاٍ ىٍثبىات،حى بىًرهًاًتٍحًتجى ًبخى
ال ىتو كىايىات"،كقاؿأبكحاتـالر ازم:"شيخًضياٍ ىٍثبىاتلميخى كقاؿ،(5)الحديث"متركؾمدينى،الر 

رعة:أبكابفأبيحاتـ:قاؿ .(7)الحديث"البز ار:"لي ف،كقاؿ(6)حديثو"عميناقرأيىكلـ"اعيؼ،زي
ميوييتىابىعيتىيركيو،ما"بعض كقاؿابفعدم: (10)،كابفالجكزم(9)،كذكرهالد ارقطني(8)منكر"عى

ع اء كالمترككيف.ضيالا 



                                                           
.(1/300(اإلرشاد:الخميمي،)(1
(703/رقـ1/485ابفالقيسراني،)(ذخيرةالح اظ:(2
(.7100/رقـ559(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3
.(4065/رقـ355)ص:المصدرن سو((4
.(1030/رقـ3/66(الاع اءالكبير:العقيمي،)(1
.(763/رقـ2/150(المجركحيف:ابفحباف،)(2
.(3292/رقـ8/271(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(3
(.412/رقـ145(معرضةالتذكرة،ابفالقيسراني،)ص:(4
.(236/رقـ6/45(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(5
المصدرن سو.((6
.(612/رقـ6/315(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(7
(.7/26(الكامؿ:ابفعدم،)(8
(.361/رقـ2/163(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(9

(.1925/رقـ2/106اع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(ال(10
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الث قاتضيلوًحب افابفبذكرييغتر تبفحجر:"اعيؼ،،كقاؿا(1)كقاؿالذ ىبي:"كاه"
ع اءضيذكرهضإن و :كلـأعثرعميوضيثقاتابفًحب افالمطبكع.(2)الا  ،قمتي

منكرالحديث،كاتعالىأعمـ.خالصة القول في الراوي:
كبقيةركاتوثقات

بىالة.ضمدارهعمىمحم دبفالحسفبوأما الش اىد األول:   فزى
بىالةبفالحسفبفكىكمحم د .(2)المائتيفقبؿماتالمدني،الحسفأبك،(1)المخزكميزى

""لىٍيسى:قاؿابفمعيف ،كقاؿ_أياا:(4)بشيء"ليسكذ اب،بشيء،ىذا،كقاؿمر ة:"ليس(3)ًبًثقىةو
لـكذ ابا،"كىافى .(6)ناكير"م،كقاؿالبخارم:"ًعٍندىهي(5)ًبشىٍيء"يكفكى

قىاؿ ـ حديثألؼمئةعنو"كتبت:الًمٍصًرمصالحٍبفأىٍحمىدكى ياعكىافىأن وليتبي فث
"كاىي(7)حديثىو"ضتركتيالحديث الر ازم: حاتـ أبك كقاؿ ذاىبالحديث،اعيؼالحديث،،
،(8)الحديث"بمتركؾكليسمناكير،عندهالحديث،منكرالحديث، رعة: زي أبك "كاىىكقاؿ
ثقة"،،كقاؿمسمـ:"غير(10)حديثو"ييترؾأفمكاعضي"ىك:كقاؿضيمكاعآخر،(9)الحديث"

،(11)المدينة"أىؿضج اها نسابمثالبكتابككاعمالؾ،عمىحديثا"كاعالس اجي:كقاؿ
اني:"لـ كزىجى .(12)بحديثو"الن اسيقنعكقاؿالجي

                                                           
.(3363/رقـ1/651(الكاشؼ:الذىبي،)(1
(4065/رقـ355(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2

كىكقريشمخزـكإلىكا خرلعمرك،بفإلىمخزـكتنسبإحداىماقبيمتيف،إلىالنسبةالمخزكمي:ىذه((1
.(12/136)لمسمعاني،غالب.ا نساببفلؤمٌبفكعببفمرةابفيقظةبفمخزـك

.(5815/رقـ474(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
(.794/رقـ214)ص:،ركايةالدارمي-(تاريخابفمعيف(3
(.486/رقـ390)ص:تبفمعيف،(سؤاتتابفالجنيد(4
(.1060/رقـ3/227)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(5
.(329/رقـ119(،كالاع اءالصغير:البخارم،)ص:154/رقـ1/67(التاريخالكبير:البخارم،)(6
.(25/65(تيذيبالكماؿ:المزم،)(7
.(1254/رقـ7/228(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(8
المصدرن سو.((9

(.177)ص:،(سؤاتتالبرذعي بيزرعةالرازم(10
.(160/رقـ9/117ذيب:ابفحجر،)(تيذيبالتي(11
.(229/رقـ231)ص::الجكزجاني،(أحكاؿالرجاؿ(12
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كؾكقاؿالن سائي: ٍتري ًديث"مى ًديث،يسرؽًمم ف،كقاؿابفًحب اف:"كىافى(1)"الحى كيركمالحى
االث قىاتعىف ٍنييـ"غيرمفًمٍنييـيسمعلـمى يسرؽكافبثقة،،كقاؿابفشاىيف:"ليس(2)تىٍدًليسعى

ا زدم:(3)الحديث" كقاؿ كؾ، ٍتري ًديث""مى قىاؿى،(4)الحى قيٍطًنٌي:كى ًديث""مينكرالد ارى كق(5)الحى اؿ،
كىل اًلؾوعىفٍالخميمي:"رى لىٍيسىكىىيكى،مىنىاًكيرىمى ،كى ًعيؼه "اى ،كقاؿأبكنيعيـ:"مينكر"(1)ًباٍلقىًكم 

(2).
ٍرًدممالؾعفيركمالحاكـكقاؿ كى الميعاىالتكالد ارى

،كقاؿضيمكاعآخر:"ذاىب(3)
ًديثً(4)الحديث" ،كقاؿابفالقيسراني:"كىاًىياٍلحى

،(6)اؿمرة:"كىذ اب"كق"،(5)
ع اءكالمترككيف(7)كذكرهالد ارقطني .(8)،كابفالجكزمضيالا 
كؾ" ،كقاؿالس يكطي:(10)،كقاؿابفحجر:"كذ بكه"(9)كقاؿالذ ىبي:"متركؾ" ٍتري "مى

(11).
واي: متركؾ،متيـبالكذب،كاأعمـ.خالصة القول في الر 

مجيكؿالحاؿ،لـأجدضيوعركاتوثقاتإتمحم دبفيعقكبضجميوأما الش اىد الث اني:
تعديال.تكجرحا

 
 

                                                           
.(535/رقـ92(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(1
.(965/رقـ2/275(المجركحيف:ابفحباف،)(2
(550/رقـ165)ص::ابفشاىيف،(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(3
(.2944/رقـ3/51ف:ابفالجكزم،)(الاع اءكالمترككك(4
مصدرن سو.(ال(5
.(9/رقـ1/170(اإلرشاد:الخميمي،)(1
.(218/رقـ141(الاع اء:أبينعيـ،)ص:(2
.(160/رقـ9/117(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(3
.(1403/رقـ3/313(ا ساميكالكنى:أبيأحمدالحاكـ،)(4
.(51يسراني،)ص:(تذكرةالح اظ:ابفالق(5
.(3605/رقـ3/1621(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(6
.(473/رقـ3/130(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(7
(.2944/رقـ3/51(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(8
(.4794/رقـ2/164(الكاشؼ:الذىبي،)(9

(.5815/رقـ474(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(10
(.1/29):السيكطي،(الآللىءالمصنكعة(11
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 الحكم عمى الحديث:
أبي كضيو الحديث، منكر كىك الجنكب، أبي بف الس الـ عبد ضيو  ف  الحديثمنكر؛

كاختمطضركلالمنا كيرمعشرصدكؽضين سو،مفأئم ةالمغازم،ليسبالقكمضيالحديث،أىسىف 
كالمكاكعات.

بىالةمتركؾ ضيومحم دبفالحسفبفزى عىة،إذا ك ؿمنيما الن جى الش اىدافضمـيبمغا كأم ا
يغتر ضال كعميو الحاؿ؛ مجيكؿ يعقكب بف محم د ض يو الث اني كأما بالكذب، مت يـ الحديث،

كاضؽماذىبتإليوحكـالعمماء،بكجكدىما ن يمالـيقكيابن سيما،ضاليقكلبيماغيرىما،كي
ـكىعبدمينكر،قاؿابفالقيسراني:"كىىىذىا ًديثو"عمىييتىابعتىالس الى عبد،كقاؿالييثمي:"كضيو(1)حى

.(2)أعمـ"كامتركؾ،كىكالجنكبأبيبفالس الـ
كىاهي م دكذكرابفالقيسرانيالشاىدا كؿ،كأتبعوبقكلو:"رى عىف:زبالةبفحسفالٍبفميحى

اًئشىة،عىفأىًبيو،عىفًىشىاـ،عىفمىالؾ، ٌمدعى ميحى كاتعالىأعمى(3)كىذ اب"ىىذىااٍلحسفبفكى ،
.كأعمـ

رحمواتعالى:الحديث الثاني: كىٍىبوقاؿاإلماـابفعبدالبر  كىلاٍبفي ٍفيىٍحيىىٍبًفأىي كبى،كىرى ،عى
ب افى ،ضىائًبفعىٍفزى ،أىنىسوٍبفًميعىاذًٍبفًسىٍيؿًعىفٍدو يىًني  الم وًرىسيكؿىأىف أىًبيًوراياعنو،عىفٍاٍلجي

:صم ىاعميوكسم ـ، هُ  ِفي َقَعدَ  َمنْ »قىاؿى ْبحِ  ِمنَ  َيْنَصِرفُ  ِحينَ  ُمَصال   َرْكَعَتيِ  (4)ُيَسبِّحَ  َحت ى الص 
َحى نْ  َخَطاَياهُ  َلوُ  ُغِفرَ  ْيرًاَخَ  ِإال   َيُقولُ  اَل  الض  .(6)«اْلَبْحرِ  (5)َزَبدِ  ِمنْ  َأْكَثرَ  َكاَنتْ  َواِ 

 
 

                                                           
.(5691/ح4/2456(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(1
(.5840/ح3/665)(مجمعالزكائد:الييثمي،(2
.(5691/ح4/2456(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(3
ًف...اءيكىاٍلحىكىاٍلبىاءيالس يفيقاؿابفضارس:"سىبىحى:ييسىب حى((4 ةي،أىٍصالى ةي،كىًىيىالس ٍبحى الى يىٍختىص الص  اًبذىًلؾىكى كىافىمى

اٍل يقىيىاءييىقيكؿي.ضىٍرضوغىٍيرىنىٍ الن تىٍيفًبىٍيفىاٍلميسىاًضرييىٍجمىعي: الى ا،ييسىب حيكىتىالص  ايىتىنى  ؿيتىأىمٍبىٍينىييمى ةوبىٍينىييمى الى .ًبصى
.(3/125):ابفضارس،المغةمقاييس

بىد((5 بىد:قاؿابفمنظكر:"الز  مىؿًزى ،ًإذامىشىاًضريهيًبوًتىتىمىط خيال ًذما ىبيضليغاميوكىىيكىاٍليىاًئً ،اٍلجى ًلٍمبىٍحرًىىاجى بىدكى زى
وىىاجىًإذا .(3/193)العرب:ابفمنظكر،لساف.مكجي

(.8/142(التمييد:ابفعبدالبر،)(6
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 نقد الحديث:
"كىىىذىا اتعالى: رحمو البر  ابفعبد اإلماـ ٍسنىاديقاؿ ًإت لىي فهًعٍندىىيـٍاإٍلً ؛ ًعيؼه أىف اى

اًئؿى كىاىىامىفٍكيؿ عىفٍيىٍركيكنىيىااٍل ىاى  .(1)"يىريد كنىيىاكىتىرى
 تخريج الحديث:

د ثىنىا سىفهأخرجواإلماـأحمدرحموتعالى،قاؿ:حى د ثىنىا،(1)حى د ثىنىا،(2)لىًييعىةىاٍبفيحى ،حى ب افي زى
،ٍبفًسىٍيؿًعىفٍ هُ  ِفي َعدَ قَ  َمنْ »:قىاؿىأىن ويصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًعىفٍأىًبيًو،عىفٍميعىاذو  ُمَصال 
ْبحَ  ُيَصمِّي ِحينَ  َحىَ ُيَسبِّحَ  َحت ى الص  نْ  َخَطاَياهَُ َلوُ  ُغِفَرتْ  َخْيرًا ِإال   َيُقولُ  اَل  الض   ِمنْ  َأْكَثرَ  َكاَنتْ  َواِ 
 .(3)«اْلَبْحرِ  َزَبدِ 

أي كب بف يحيى طريؽ مف داكد أبك البييقي(4)أخرجو طريقو كمف أبك(5)، كأخرجو ،
كالط براني(7)كابفعدم،(6)يعمى مفطريؽ(8)، كالىما كأخرجرشديف؛ اجالمىٍيرم، وأبيالحج 

ا-الط براني اجالمىٍيرم،كابف؛)يحيىبفأي كب،كأبكاثالثتيـ،مفطريؽابفلييعة(9)أيان لحج 
ب افبفضائد،بو.لىًييعىة (عفزى

 دراسة اإلسناد:
.(1)كمائةكخمسيفخمسسنةمات؛(10)راكمالحمٍفاِِد بن فيو َزب ان

                                                           
المصدرن سو.((1
عشر(1 أك تسع ماتسنة ثقة، كغيرىا المكصؿ، قااي البغدادم، عمي أبك ا شيب، مكسى بف الحسف )

.(1288/رقـ164كمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
2) الرحمفالمصرمالقااي،صدكؽمدلسعفالا ( أبكعبد ابفلييعةبفعقبة، اختمطبعدعبد ع اء،

،ولالعتباركالمتابعاتكخاصةعفالعبادلة،كييركلحديثي،حتراؽكتبو،كركايتوقبؿاحتراؽكتبوضصحيحةا
ذاان ردضاليحت   (.74.سبقتترجمتو،)ص:بوكا 

.(15623/ح24/387(مسندأحمد،)(3
(.بنحكه.1287/ح2/27(سنفأبيداكد،)(4
بنحكه..(4907ح/3/69(السنفالكبرل:لمبييقي،)(5
ت ىتىٍطميعى»(.بم ظ:1487/ح3/61(مسندأبييعمىالمكصمي،)(6 الم وىحى قىعىدىييٍذكىري ةىاٍل ىٍجًرثيـ  الى م ىصى مىٍفصى

ن ةي بىٍتلىوياٍلجى كىجى «.الش ٍمسي
بم ظ:أبييعمى.(.669/رقـ4/75(الكامؿ:ابفعدم،)(7
(.بنحكه.442/ح20/196اني،)(المعجـالكبير:الطبر(8
(.بنحكه.442/ح20/196(المعجـالكبير:الطبراني،)(9

.(4/245)لمسمعاني،مصر.ا نسابب سطاطمكاعكىكالحمراء،إلىالنسبةالحٍمراكم:ىذه((10
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"عندهالس اجي:،كقاؿ(3)مناكير"،كقاؿأحمد:"أحاديثو(2)اعيؼ"قاؿابفمعيف:"شيخ
ًديث،كقاؿابفًحب اف:"مينكر(4)مناكير" بنسخة،كأن يامكاكعةمعاذبفسيؿعىفيٍن ىردجد ااٍلحى

ع اءكالمترككيف،كذكرهابفالجكزمض(1)بو"ييحت  ت بف–،كقاؿابفالقىيسراني:"سىٍيؿه(2)يالا 
ب افي-معاذ "لىٍيسىاكىزى .(4)،كقاؿأبكحاتـالر ازم:"صالح"(3)ًبشىٍيءو

ي ركقاؿالذ ىبي:"ضااؿ صالحومعالحديث،كقاؿابفحجر:"اعيؼ(5)اعيؼ"خى
.(6)كعبادتو"

بنسخة،منكرةهكأن يامكاكعة،معمعاذبفسيؿعىفرداعيؼ،يٍن ىخالصة القول في الر اوي:
صالحوكعبادتو.

يني،أنسبفمعاذ بن وفيو سْيل زب افركاياتضيإتبوبأستمصر،نزيؿالجي
،كركايةالد راسةمفركايتوعنو.(7)عنو

كبقيةرجالوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

عمىزب اف مداره  ف  ؛ كىكالحديثمينكره معاذبفسيؿعىفاعيؼيٍن ىرد بفضائد؛
منيا كىذا مكاكعةه، كأن يا منكرةو "إسنادهَ بنسخةو ًعيؼ"قاؿالن ككم: كقاؿابفالقط اف:(8)اى ،

ا،كىىيكىعىنوي-يعنياإلشبيمي–"كىسكت ؛تىمتسامحن بفيحيىعىفكىب،اٍبفًركىايىةمفً ىن وييىصح 

                                                                                                                                                                      
.(1985/رقـ213(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
.(2788/رقـ3/616(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
المصدرن سو.((3
.(3/308(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(4
.(378/رقـ1/313(المجركحيف:ابفحباف،)(1
(.1258/رقـ1/292(انظر:)(2
(.798/رقـ317(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(3
.(2788/رقـ3/616(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
.(1610/رقـ1/400الذىبي،)(الكاشؼ:(5
(.بنحكه.1287/ح2/27(سنفأبيداكد،)(6
.(2667/رقـ258(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(7
.(1937/رقـ1/571)(خالصةا حكاـ:النككم،(8
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سىيؿأىًبيوعىفمعىاذبفسيؿعىفضائد،بففزباعىفأىي كب، ًعيؼ،معىاذبفضىذكره،كى بفكزب افاى
ًعيؼ"ضائد .(1)اى

ٍسنىاده ًعيؼ"كقاؿبدرالديفالعيني:"كىاً  قىاؿ(2)اى زيفشىيخنىا،كقاؿضيمكاعآخر:"كى
يعنيالعراقي-الٌديف ًعيؼ،ًإٍسنىاده: مًعيف،اٍبفاع  وضائد،بفافزب ًإٍسنىادهًضيً ىف قمت:اى
قىاؿى اًديثو:أىٍحمدكى لىًكفمىنىاًكير،أىحى دأىبيككى كىاهيلم ادىاكي مىٍيًو،سكترى اهيدىًليؿكسككتوعى .(1)ًبًو"ًراى

ابفحجر:قمت: قاؿ بو، م ـ ميسى غيرى " ف  كىذا داكد–سككتو أبك يككفتارة-يعني
يككفمنو،كتارةلذىكؿيككفكتارةكتابو،ن سضيذلؾالر اكمضيكالـالمفلوتقد ـبمااكت اء
،كىذاا خيرىكالذميناسب(2)ركايتو"طرحعمىا ئم ةكات  اؽالر اكمذلؾاعؼكاكحلشد ة

ا لباني كقاؿ الد راسة، حديث أعمى(3)الحديث"اعيؼزٌبافاعيؼ؛"إسناده: تعالى كا ،
كأعمـ.

  أو ليس بالقوي. َطمب الثالث: تضعيُف الحديث بقولو: إسناُده ضعيفٌ الم
إسناد اعؼ إلى تيشير التي بعضا ل اظ إطالؽ البر  عبد ابف اإلماـ مني  مف

ٍعؼ، ،كمفأمثمةذلؾعنده:أكليسبالقكمالحديثكقكلو:ضيإسنادهاى

رحمواتالحديث األول: د ثىنىاهيقاؿاإلماـابفعبدالبر  مىؼيعالى:حى ،ٍبفيخى :قىاًسـو د ثىنىاقىاؿى اٍبفيحى
:اٍلمي ىس ًر، د ثىنىاقىاؿى ًمي ٍبفيأىٍحمىديحى :اٍلقىاًاي،عى د ثىنىاقىاؿى ٍيثىمةأبكحى رىب،ابفزيىيرخى حدثناقاؿ:حى
:ًعيسىى،ٍبفيإسحؽ د ثىنىاقىاؿى ٍع ىرًعىفٍلىًييعىةى،اٍبفيحى ًبيعىةى،فًبٍجى ،عىفًرى رًعىفٍالز ٍىًرم  ر  أىًبيٍبفًميحى
ٍيرىةى، ط اًبراياعنو،ٍبفًعيمىرىعىفٍأىًبيًوراياعنو،عىفٍىيرى  الم وِ  َرُسولُ  َنَيى»: قىاؿىاٍلخى

.(5)«ِبِإْذِنَيا ِإال   اْلُحر ةِ  َعنِ  (4)ُيْعَزلَ  َأنْ  صم ى اهلل عميو وسم م

 الحديث:نقد 

                                                           
(.1638/رقـ4/171(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(1
.(7/239ني،)(عمدةالقارمشرحصحيحالبخارم:العي(2
لـأعثرعميومفكتبالعراقي.(.7/146)المصدرن سو((1
.(1/440)،ابفحجر:(النكتعمىكتابابفالصالح(2
(.238/ح2/50(اعيؼأبيداكد:ا لباني،)(3
4)): ؿًعىٍزؿيالعىٍزؿي اًريىًتوًعىفٍالماءىالر جي امىعىيىاًإذاجى .(11/441)العرب:ابفمنظكر،لساف.تىٍحًمؿًلئىال جى
.(3/150(التمييد:ابفعبدالبر،)(5
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رحمواتعالى:"ًضي ،ًإٍسنىاًدهًقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍعؼه لىًكف اى ةًًإٍجمىاعىكى ج  مىىاٍلحي عى
ًتًو"يىٍقًايبمعناهاٍلقىٍكؿً  .(1)ًبًصح 

 تخريج الحديث:
كمالحديثمرضكعنا،كمكقكضناعمىعمر،كابنوعبداراياعنيما. كقدري

رجو مرفوًعا:أوال: من أخ
كمىذاالمرضكعمفمسندعمر،كمفمسندأبيىريرةراياعنيما. كقدري

 من أخرجو من مسند عمر رضي اهلل عنو. -1
حنبؿ بف أحمد اإلماـ ماجو(1)أخرجو كابف ال ىسىكم(2)، كيعقكب كالط براني(3)، ،(4)،

جع رعفلًييعىة،عيسى،عفابف؛جميعيـمفطريؽإسحاؽبف(6)البييقيك،(5)كالد ارقطني
،عفربيعةى،بف رعفالز ىرم  ر  عنو،عفىريرة،أىًبيبفميحى ا راي بفعمرعفأىًبيًو

الخط ابراياعنو.
اؽمفطريؽابفأبيحاتـمعم قاكذكره الد ارقطنيمفطريؽعبد،ك(7)الط ب اعٍبفًإٍسحى
بفجع رعفلًييعىة،حاؽبفعيسى،كعبدابفكىب(عفابف؛كالىما)إس(8)ابفكىب

،عفربيعةى، ،بفاعبدبفحمزةعفالز ىرم  عمرراياعنو،بمثمو.عفأىًبيًو،عفعيمىرى
 من أخرجو من مسند أبي ىريرة رضي اهلل عنو.  -2

بفربيعةعفأخرجوابفسٍمعكفمفطريؽمكسىبفداكدعفابفلييعةعفجع ر
ربفأبيىريرة،عفأبيىريرةراياعنو .(9)الز ىرم،عفالمحر 


                                                           

المصدرن سو.((1
.(212/ح1/339(مسندأحمد،)(1
(.1928/ح1/620(سنفابفماجو،)(2
(.2/ح1/385):ال سكم،(المعرضةكالتاريخ(3
(.3679/ح4/87(المعجـا كسط:الطبراني،)(4
.(35/رقـ2/93)طني،عمؿالدارق((5
.(14324/ح7/376(السنفالكبرل:لمبييقي،)(6
.(1233/رقـ4/38(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(7
بمثمو..(135/رقـ2/93)عمؿالدارقطني،((8
بمثمو..(87/ح137)ص:،(أماليابفسمعكفالكاعظ(9
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 ثانيا: من أخرجو موقوًفا:
كقدركممكقكضناعمىعمركعمىابنوعبداراياعنيما.

 من أخرجو موقوًفا عمى عمر رضي اهلل عنو. -1
عفجع ربفلييعة،،عفابف(1)إسحاؽبفعيسىأخرجوابفأبيحاتـمفطريؽ

ًبيعىةى، عمىرراياعنو.عفأىًبيًو،عىفٍا،عبدبفحمزةعفالز ىرم،عفرى
ا–كأخرجوابفأبيحاتـ اًلحومفدكفذكرالز ىرمضياإلسناد؛مفطريؽأىبي-أيان صى

عيمىرعىفأىًبيًو،عىفٍا،عبدبفحمزةعفربيعة،بفًجع رعفلىًييعىة،ابفعىفًالم ٍيث،كاتبً
.(1)راياعنو

 من أخرجو موقوًفا عمى ابن عمر رضي اهلل عنو. -2
د،أىبيأخرجوابفأبيحاتـمفطريؽ ٍع ىرًعىفٍلىًييعىة،اٍبفًعىفًا سكى ًبيعىةى،ٍبفًجى عىفٍرى

.(2)أىًبيًوراياعنوعىفٍا،عبدبفحمزةعفالز ٍىرم،
 سناد:دراسة اإل

ر .(3)العزيزعبدبفعمرخالضةضيماتالمدني،الد كسي،ىريرة أبي بن فيو محر 
"كاف سعد: ابف الث قات(4)الحديث"قميؿقاؿ ضي ًحب اف ابف كذكره الذ ىبي:(5)، كقاؿ ،

ث ؽ" "كي
.(7)كقاؿابفحجر:"مقبكؿ" ،(6)

مقبكؿ.خالصة القول في الر اوي:
.(8)كىكاعيؼكاختمطبعداحتراؽكتبو،ييعةوفيو عبد اهلل بن ل

 

                                                           
(.1234/رقـ4/38)،(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ(1
المصدرن سو.((1
(.1233/ح4/38الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)((2
.(6500/رقـ521(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3
.(5/254(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(4
.(9290/رقـ7/124(الثقات:ابفحباف،)(5
.(5308/رقـ2/244(الكاشؼ:الذىبي،)(6
.(6500/رقـ521فحجر،)ص:(تقريبالتيذيب:اب(7
.(70)ص:سبقتترجمتو((8
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سنةماتصدكؽ،الط باع،ابفيعقكبأبكالبغدادم،نجيح،بفعيسى بن إسحاق وفيو
.(1)بسنةبعدىاكقيؿعشرةكمائتيفأربع

كبقيةركاتوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

مدارهعمىابفلييعة،كىكاعالحديث ضعيف مرفوًعا وموقوًفا؛ يؼاختمطبعد ف 
احتراؽكتبو،كقدخم طضيو،ضركاهمر ةمرضكعنامفمسندعمر،كأخرلمفمسندأبيىريرةراي
رً ر  اعنيما،كالذممفمسندعمرراياعنوركاهمفكجييفمختم يف،ضمرةركاهعفميحى

ٍيرىةى،أىًبيٍبفً ط ابًٍبفًعيمىرىعىفٍأىًبيًو،عىفٍىيرى اعبدبفحمزةراياعنيما،كأخرلعفاٍلخى
،ٍبفً عمرراياعنيما.عىفٍأىًبيًو،عىفٍعيمىرى

عنيما،وأم ا الموقوف  ا راي ا عبد ابنو عمى كأخرل عمر، عمى أكق و ضمر ة
،اعبدبفبيفجع ربفربيعة،كحمزةالز ٍىرمضالمكقكؼعمىعمرركاهبكجييف؛مرةبذكر

كأخرلدكفذكره.
كسيًئؿَ(1)!أىٍنكىرىهي"مىاكلؾبعضأقكاؿالن ق ادعمىالمرضكع،سيًئؿاإلماـأحمدعنو،ضقاؿ:

كىكعندم ىذا،يستغربييىٍ يىـيتكمىفٍلىًييعىة،ابفًتخاليطًًمفٍ"ىىذىا:أىًبكحاتـالر ازم،ضقاؿعنو
ًديثىىىذىاكًيىرٍ،كقاؿالط براني:"لىـٍ(2)خطأه ،عىفًاٍلحى ٍع ىريًإت الزيٍىًرم  ًبيعىةى،ٍبفيجى ،عىفٍكىتىرى ٍع ىرو جى
اؽي:ًبوًتى ىر دىلىًييعىةى،اٍبفيًإت  ًإت صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًعىفٍييٍركىلكىتىًعيسىى،ٍبفيًإٍسحى
ٍسنىادًًبيىذىا .(3)"اإٍلً

سيًئؿى "ضىقىاؿىعىكى الد ارقطني: ٍنو اؽيًبوًتى ىر دى: ٍع ىرًعىفٍلىًييعىةى،اٍبفًعىفًالط ب اعي،ًإٍسحى ٍبفًجى
ًبيعىةى، ،عىفًرى رًعىفٍالز ٍىًرم  ر  ٍيرىةى،أىًبيٍبفًميحى ـىعىفٍأىًبيًو،عىفٍىيرى ،كىكىًى الى ىويعيمىرى كىٍىبواٍبفيًضيًو،كىخى
كىاهي ٍع ىرًعىفٍلىًييعىةى،اٍبفًعىفًضىرى ًبيعىةى،ٍبفًجى ،عىفًرى ٍمزىةىعىفٍالز ٍىًرم  ٍبدًٍبفًحى ،ٍبفًالم وًعى عىفٍعيمىرى
،كىكعىفٍأىًبيًو، كاب-أياا–كىـعيمىرى عيمىرىعىفٍميٍرسىؿهكالص 

(4).

                                                           
.(375/رقـ102(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
.(1869/رقـ389)ص:،(مسائؿاإلماـأحمدركايةأبيداكدالسجستاني(1
.(4/37(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(2
(.3679/ح4/87المعجـا كسط:الطبراني،)((3
.(135/رقـ2/93ؿ:الدارقطني،)(العم(4
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ًعيؼ؛ًإٍسنىادكقاؿالبكصيرم:"ىىذىا لواءسىكىلىًييعىةاٍبفلاٍعؼاى ًديثمفشىاىدكى اٍبفحى
ًديثكىمفعمر ب اساٍبفحى كىاهيعى ابعىفبيماميٍن ىردااٍلبىٍييىًقيٌرى ككاضقو(1)الس ت ة"اٍلكتبأىٍصحى ،

ًضي(2)الس ندم قدلىًييعىة،اٍبفًإٍسنىاده،كقاؿابفالممق ف:"كى ًممتكى الو"عى ًضيوً(3)حى ،كقاؿابفحجر:"كى
.(4)ًييعىةى"لىاٍبفي

،(1)معركؼ"مقاؿكضيولييعةابفإسنادهضيالخطاببفعمركقاؿالش ككاني:"حديث
 .(3)،كقاؿا لباني:"اعيؼ"(2)بذلؾ"إسنادهكقاؿضيمكاعآخر:"ليس

اًلحوأىًبي"حديثي:ضيوأىبكحاتـالر ازمكأم االمكقكؼعمىعمرراياعنوضقىاؿى صى
؛ ح  اًليطًًمفىىذىاكىأصى ضيو(4)لىًييعىة"اٍبفًتىخى ييذكر المكقكؼالذملـ يعنيبحديثأبيصالح ،
ا.كتيعنيىذاتصحيحمنولو،لقكلوضيآخرعبدبفبيفجع ربفربيعة،كحمزةالز ٍىرم

اًليطًًمفعبارتو:"كىىىذىا كابلىًييعىة"،كقكؿاإلماـالد ارقطنيضيو:"الاٍبفًتىخى "ميٍرسىؿهص  عىٍفعيمىرى
(5)،

بن سمرادأبيحاتـمفقكلوالذمبي ن اه.
أشبوي"،تيعنيىذاأن وصحيح؛"كىىىذىاكأم االمكقكؼعمىابفعمرقاؿضيوأبكحاتـ:

مدارهعمىابفلييعة،كاتعالىأعمىكأعمـ . ف 






                                                           
.(692/ح2/111(مصباحالزجاجة:البكصيرم،)(1
.(1/595(حاشيةالسندمعمىسنفابفماجو،)(2
(.7/664(البدرالمنير:ابفالممقف،)(3
.(3/400(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(4
.(6/234):الشككاني،(نيؿا كطار(1
.(6/233)المصدرن سو.((2
.(2007/رقـ7/70(إركاءالغميؿ:ا لباني،)(3
(.1234/رقـ4/38(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(4
.(135/رقـ2/93(العمؿ:الدارقطني،)(5
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نىارحمواتعالى:قاؿاإلماـابفعبدالبر :الثاني الحديث ٍبديأىٍخبىرى م دًٍبفيالم وًعى يىٍحيىى،ٍبفًميحى
: د ثىنىاقىاؿى ٍع ىرًٍبفيأىٍحمىديحى ،ٍبفًجى ٍمدىافى :حى د ثىنىاقىاؿى ٍبديحى ،ٍبفًأىٍحمىدىٍبفيالم وًعى ٍنبىؿو :حى د ثىًنيقىاؿى حى
مىىقيًرئىقىاؿىأىًبي، ،عى :سيٍ يىافى ،يىٍحيىىسىًمٍعتيقىاؿى اًبرى ،مىاًجدوأىًبيعىفٍاٍلجى نىً ي  :اٍلحى ٍبدىسىًمٍعتيقىاؿى عى
،اٍبفىيىٍعًني-الم وً :مىٍسعيكدو :ًباٍلًجنىازىًة،الس ٍيرًعىفًصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىسىأىٍلنىايىقيكؿي ضىقىاؿى
 َوَلْيَس » َأْحَياًنا: ِفيوِ  َيُقولُ  يعني ابن عيينةَ–ُسْفَياُن  َ َوَكانَ «(1)تَاِبَعةٍ بِ  َوَلْيَستْ  َمْتُبوَعةٌ  اْلِجَناَزةُ »

 .(3)«(2)َتَقد َمَيا َمنْ  ِمن ا

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"ًإٍسنىادي ًديثًىىذىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  ؛لىٍيسىاٍلحى  ًباٍلقىًكم  اًجدو أىبىامى ً ىف 

يىٍحيىى ًعي ىافًكى اى اًبرى .(4)"اٍلجى
تخريج الحديث:

د ثىنىا ،أخرجواإلماـأحمدرحموا،قاؿ:حى قىاؿىسيٍ يىافي لىٍيسى: قيًرئىيىٍقديمييىا.مىفًٍمٍنيىاكى كى
مىى سيٍ يىافىعى ،يىٍحيىىسىًمٍعتي: اًبرى ،مىاًجدوأىًبيعىفٍاٍلجى نىً ي  قىاؿىاٍلحى ٍبدىسىًمٍعتي: :يىقيكؿياًعى

.(5)الحديث
ا،أيان-(8)،كالىمامفطريؽابفعيينة،كأخرجوأحمد(7)،كأحمد(6)أخرجوعبدالر از ؽ

الجكزم كالبييقي(9)كابف أحمد(10)، كأخرجو معاكية، بف زىير طريؽ مف أربعتيـ ،(11)،

                                                           
1) الصنعاني،الجامعشرحالتنكير.يتقدمياكتأماموكيجعميايتبعيامفيبمغياأم:ًبتىاًبعىةو( /5)الصغير:

298).
.(3/360)القدير:المناكم،ليا.ضيضمشيعايعدتأم((2
.(12/98(التمييد:ابفعبدالبر،)(3
المصدرن سو.((4
(.3585/ح6/64(مسندأحمد،)(5
بمثمو..(6265/ح3/446(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(6
(.بمعناه.3978/ح7/86(مسندأحمد،)(7
(بمعناه.3939/ح7/54(،)3734/ح6/279(مسندأحمد،)(8
(.بمعناه.879/ح2/11(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(9

(.بمعناه.6849/ح4/33(السنفالكبرل:لمبييقي،)(10
(.بمثؿحديثابفأبيشيبة.4110/ح7/183(مسندأحمد،)(11
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اكم كالبييقي(1)كالٌطح  بف(2)، الحسف طريؽ مف ثالثتيـ حييصالح؛ كأخرجوبف أبي، ابف
عفمحمدبفضيايؿ.(3)شيبة

كأخرجوثتيـمفطريؽأبيعىكانة،؛ثال(3)،كالبييقي(2)،كأبكيعمى(1)كأخرجوأبكداكد
،كأخرجوأبك(5)،كأخرجوابفماجومفطريؽعبدالكاحدبفزياد(4)الت رمذممفطريؽشعبة

.(7)،كجرير(6)يعمىمفطريؽخالدالكاسطي
ريؽكأخرجوابفش كأخرجوالط برانيمفطريؽعميبف(8)اىيفمفطريؽعم اربفزي

بفحيي،كابفضايؿ،كأبكعىكانة،بفصالح؛جميعيـ)ابفعييينة،كزىير،كالحسف(9)صالح
كشعبة،كعبدالكاحد،كخالد،جرير،كعم ار،كعمي(عفيحيىالجابر.

الط برانيمفطريؽأي كبالس ختياني كيحيىبفىانئ(10)كأخرجو )يحيى(11)، ثالثيـ ؛
الجابر،كأ يكب،كيحيى(عفأبيماجد،بو.

 دراسة اإلسناد:
.(12)الككضيالحارثأبكالجابر،الحارثبفاهلل عبد بن فيو يحيى
،كقاؿابفًحب اف:(2)"معركؼ":المدينى،كقاؿابف(1)"ليسحديثوبشيء":معيفقاؿابف
"مينكر ًديثًحب اف: نىاًكيركميرالحى ًديثتشبوتىال ًتياٍلكىًثيرىة،اٍلمى ت ىاٍ ىًئم ة،حى ًإلىىسبؽريب مىاحى

                                                           
(.بنحكه.2741/ح1/479(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(1
(.بمعناه.6867/ح4/38(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
(بمعناه.11240/ح2/478(مصنؼابفأبيشيبة،)(3
(.بمعناه.3184/ح3/206(سنفأبيداكد،)(1
(.بمعناه.5404/ح9/278(مسندأبييعمىالمكصمي،)(2
(.بمعناه.7507/رقـ5/273(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(3
(.بمعناه.1011/ح3/323(سنفالترمذم،)(4
(.بمعناه.1484/ح1/476(سنفابفماجو،)(5
بمعناه..(5038/ح8/452(مسندأبييعمىالمكصمي،)(6
بمعناه..(5154/ح9/87)المصدرن سو((7
(.بمعناه.331/ح292(ناسخالحديثكمنسكخو:ابفشاىيف،)ص:(8
(بمعناه.2159/ح2/338لطبراني،)(المعجـا كسط:ا(9

(.بمعناه.6020/ح6/137)المصدرن سو((10
(بمعناه.7536/ح7/294)المرجعالسابؽ((11
(.7581/ح592(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(12
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كزتىلذىًلؾيتىعىم د؛كىافىأىنواٍلقمب اجيىجي اؿ"ًبوًاًتٍحًتجى متقاربة"أحاديثو ،كقاؿابفعىدم:(1)ًبحى
كمنكر،حديثضيوكليس .(2)ًبًو"بىٍأسىتأىن ويكأرجي

كزجاني:"غير ،كقاؿ(4)بالقكم"كليسحديثو،"ييكتب:،كقاؿالعجمي(3)محمكد"كقاؿالجي
"ييعتبر آخر، (5)بو"الد ارقطني: ضيمكاع كزاد عفيركميكادكتأحاديثوعمىيتابع"كت:

.(6)غيره"شيكخو
،كابف(11)لن سائي،كا(10)،كأبكداكد(9)،كأبكحاتـالر ازم(8)،كأحمد(7)كاع  وابفمعيف

كالبييقي(12)شاىيف القيسراني(13)، كابف ،(14) ابف، آخركقاؿ ضي(15)معيفضيمكاع كأحمد ،
.(17)أحمد"ككث قوالجميكر،عند"اعيؼبأس"،كقاؿالييثمي:بو"ليس:(16)مكاعآخر



                                                                                                                                                                      
.(845/رقـ480)ص:تبفمعيف،(سؤاتتابفالجنيد(1
.(667قـ/ر9/161(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
.(1217/رقـ3/123(المجركحيف:ابفحباف،)(1
.(2105/رقـ9/29(الكامؿ:ابفعدم،)(2
.(65/رقـ89)ص::الجكزجاني،(أحكاؿالرجاؿ(3
.(1795/رقـ469(الثقات:العجمي،)ص:(4
.(528/رقـ69)ص:،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(5
.(5154/رقـ12/337،)(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام(6
.(667/رقـ9/161(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(7
.(2105/رقـ9/29(الكامؿ:ابفعدم،)(8
.(667/رقـ9/161(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(9

(.3184/ح3/206(سنفأبيداكد،)(10
.(623/رقـ107(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(11
.(683/رقـ195)ص::ابفشاىيف،تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف((12
.(6849/ح4/33(السنفالكبرل:لمبييقي،)(13
.(956/رقـ1/583(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(14
.(9559/رقـ4/389(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(15
.(804/رقـ1/397)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا(16
.(8143/رقـ5/95)(مجمعالزكائد:الييثمي،(17
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العقيمي الجكزم(1)كذكره كابف آخر(1)، ضيمكاع داكد أبك ككث قو ع اء، ،(2)ضيالا 
،(3)كالت رمذم

"صدكؽ الذ ىبي: "ليف(4)اعؼ"ضيوكقاؿ حجر: ابف كقاؿ عفكركايتوالحديث،،
.(5)مرسمة"المقداـ

صدكؽضيواعؼ.كاأعمىكأعمـ.خالصة القول في الر اوي: 
كقدتكبعمفقبؿأي كبالس ختياني،كيحيىبفىانئ.

.(6)نامةبفعائذاسموقيؿمسعكد،ابفعفماجد وفيو أبو
م دهقاؿالت رمذم:"قىاؿى ٍيًدم قىاؿى:ميحى مى مىفٍيعنيالجابر،–ًليىٍحيىىًقيؿى:عييىٍينىةىاٍبفيقىاؿى:الحي

...طىارىطىاًئره:قىاؿىىىذىا؟مىاًجدوأىبيك د ثىنىا اًجدوكىأىبيكضىحى ؿهمى ،تىمىٍجييكؿهرىجي اييٍعرىؼي ويعىنٍييٍركىلًإن مى
ًديثىافً "اٍبفًعىفًحى مىٍسعيكدو

اًجدوأىبيكًمىفٍ:،كسيئؿيحيىالجابر(7) ؟مى نىً ي  مىٍينىاكىرىلكىارو:ضىقىاؿىاٍلحى عى
يحيىغيرعنويركلـ،كقاؿابفحجر:"مجيكؿ(9)،كقاؿابفالقيسراني:"تيعرؼ"(8)ًباٍلكيكضىًة"
.(10)الجابر"

جيكؿالحاؿ.مخالصة القول في الر اوي:
 
 
 
 

                                                           
.(2036/رقـ4/410(الاع اءالكبير:العقيمي،)(1
.(3735/رقـ3/198(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(1
(.5154/رقـ12/337(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(2
(.1011/ح3/323(سنفالترمذم،)(3
(.6194/رقـ2/369الكاشؼ:الذىبي،)((4
(.7581/ح592(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(5
.(8334/رقـ670(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(6
(.1011/ح3/323(سنفالترمذم،)(7
.(2036/رقـ4/410)العقيمي،الكبير:الاع اء((8
.(1/583)الح اظ:ابفالقيسراني،ذخيرة((9

.(8334/رقـ670تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:((10
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 الحكم عمى الحديث:
قاؿ حديثو، عمى ييتابع كلـ مجيكؿ، كىك ماجد، أبي عمى مداره اعيؼ؛ الحديث

ًديثهالت رمذم:"ىىذىا ًديثًًمفٍييٍعرىؼيتىغىًريبهحى ٍبدًحى سىًمٍعتيالكىٍجًو،ىىذىاًمفًٍإت مىٍسعيكدوٍبفًالم وًعى
م دى ًإٍسمىاًعيٍبفىميحى ع ؼي-يعنيالبخارم–ؿى ًديثىيياى اًجدوأىًبيحى .(1)ىىذىا"مى

ًديثىىىذىايىٍركًكقاؿالط براني:"لىـٍ ،ًإت ىىاًنئوٍبفًيىٍحيىىعىفٍاٍلحى ًإٍسمىاًعيؿي:ًبوًتى ىر دىشىًريؾه
ك،ٍبفي ًديثًًمفٍكىاٍلمىٍشييكريعىٍمرو اًرثًٍبفًيىٍحيىىحى اًبًر،الت ٍيًمي اٍلحى ييقىاؿياٍلجى ،:كى ب ري ،كىافىاٍلميجى ب ري ييجى

قىاؿى ًديًث،ىىذىاًضيكى ،عىفٍاٍلحى اًجدو ن مىامى اًجدوأىبيك:ىيكىكىاً  ،كأكردهضيمكاعآخرمفطريؽ(2)"مى
"لىـٍ كقاؿ: ًديثىىىذىايىٍركًأي كب، ٍبديًإت أىي كبىعىفٍاٍلحى ب ٍبفياٍلميٍؤًمفًعى ،عى ٍبفينىٍصريًبوًتى ىر دىادو

ًمي   . (3)"عى
البييقي القي ـ(4)كاع  و كابف ًديث(5)، "حى الممق ف: ابف كقاؿ الجابر،يىٍحيىى جؿكاهو؛،

.كاأعمىكأعمـ.(6)ضاع  كه"يىٍحيىىأماماجد،كأبي

 .يِّنالمطمب الرابع: تضعيُف الحديث بقولو: إسناُده ل
ضيتاعيؼا حاديث،قكلو:مفأل اظ البر  اإلماـابفعبد الت اعيؼالتياستعمميا

إسنادهليف،كمفأمثمةذلؾعنده:

كىاهي رحمواتعالى:رى ٍبديقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،ٍبفيالر ًحيـًعى ،أىي كبىأىًبيعىفٍسيمىٍيمىافى ٍضًريًقي  اإٍلً
ٍ كىافىعىفٍ ،ٍبفًصى صم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي عىفًالد ٍردىاًء،أىًبيعىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍسيمىٍيـو
.(7)«السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلِ  َوَعنْ  َواْلَخْطَفِةَ َوالن ْيَبِةَ اْلُمَجث َمِةَ َأْكلِ  َعنْ  َنَيىأىن وي:

 
 

                                                           
(.1011/ح3/323(سنفالترمذم،)(1
.(7536/ح7/294(المعجـا كسط:الطبراني،)(2
(.6020/ح6/137)المصدرن سو.((3
.(6849/ح4/33(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
يااحمشكالتو(5 .(2/97):ابفالقيـ،(تيذيبسنفأبيداكدكا 
.(5/231(البدرالمنير:ابفالممقف،)(6
.(11/8(التمييد:ابفعبدالبر،)(7
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 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"كىىيكىقاؿاإلماـابفعبد ًديثهالبر  ٍسنىاًد"لىي فيحى  .(1)اإٍلً

 تخريج الحديث:
،بفالر حيـعبدثىنىا:أخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ مىٍيمىافى أىي كبىأىًبيعىفٍسي

، ٍضًريًقي  ٍ كىافىعىفٍاإٍلً ،ٍبفًصى مىٍيـو -الم وًرىسيكؿًعىفٍالد ٍردىاًء،أىًبيعىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍسي
.(2)الحديثصم ىاعميوكسم ـ:

الت رمذم كالبز ار(3)أخرجو سيميـ.(4)، بف عفص كاف أي كباإلضريقي، أبي مفطريؽ ،
المبارؾ بف ا عبد نعاني(5)كأخرجو الص  زاؽ الر  كعبد ميدم(6)، كالحي بف(7)، كمسد د ،

حنبؿ(8)رىدمس بف كأحمد مىنيع(9)، بف كأحمد ،
المكصمي(10) يعمى كأبك ،(11)،

؛جميعيـمفطريؽسييؿبفأبيصالح،(14)،كالمحاممي(13)،كابفحب اف(12)كالد كتبي
سعيدعفعبدابفيزيدالس عدم؛كالىما)ص كافبفسميـ،كعبدابفيزيد(عف

 اعنو.ءرايادبفالمسي ب،عفأبيالد ر
 
 

                                                           
.(11/8(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
.(50/ح1/57(مسندابفأبيشيبة)(2
(.بمثمو.1473/ح4/71(سنفالترمذم،)(3
".كزاد:"كىأىٍحسىبيويبمثمو،(.4091/ح10/30(مسندالبزار،)(4 اًراإًلٍنًسي  :اٍلًحمى قىاؿى
بمثموكضيوقصة..(188/ح115)ص:،(مسندعبدابفالمبارؾ(5
بمثموكضيوقصة..(4/514(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(6
(.بمثموكضيوقصة.401/ح1/380)،(مسندالحميدم(7
(.بمثموكضيوقصة.4717/1/ح5/302،)(إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة:البكصيرم(8
(.بمثموكضيوقصة.21706/ح36/37(مسندأحمد،)(9

(.بمثموكضيوقصة.4717/5/ح5/303(إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة:البكصيرم،)(10
عمنو.(بمثموكضيوقصة.كلـأعثرعميوضيالمطبك4717/6/ح5/302)المصدرن سو((11
الم ًو2003/ح3/1150)،لدكتبيا:(الكنىكا سماء(12 رىسيكؿى نىيىىعىٍفكيؿ صم ىاعميوكسم ـ(.بم ظ:"أىف 

الس بىاًع". ًمفى ًذمنىابو
.(8791/رقـ7/13(الثقات:ابفحباف،)(13
ظعبدالرزاؽ.(.بمثؿل 317/ح164(أماليالمحامميركايةابفميدمال ارسي)ص:(14
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 ويشيد أللفاظ الحديث ما يمي:
قاؿ اتعالى، أخرجالبخارمرحمو د ثىنىا: ما اجيحى ج  ،ٍبفيحى د ثىنىاًمٍنيىاؿو :قىاؿىشيٍعبىةي،حى

ًني ،ٍبفيعىًدم أىٍخبىرى ٍبدىسىًمٍعتي:قىاؿىثىاًبتو  َأن وُ »:م ـصم ىاعميوكسالن ًبي عىفًيىًزيدى،ٍبفىالم وًعى
.(1)«َوالُمْثَمةِ  الن ْيَبةِ  َعنِ  َنَيى

د ثىنىا–كقاؿ ا:حى ًليًد،أىبيكأيان د ثىنىاالكى ،ٍبفًًىشىاـًعىفٍشيٍعبىةي،حى ٍيدو ٍمتي:قىاؿىزى ،مىعىدىخى أىنىسو
مىى ـًعى كى ،ٍبفًالحى اننا،ضىرىأىلأىي كبى بيكاًضٍتيىاننا،أىكًٍغٍممى اجىنىصى الن ًبي نىيىى:»أىنىسهضىقىاؿىيىٍرميكنىيىا،ةندىجى

ـيتيٍصبىرىأىفٍصم ىاعميوكسم ـ كترمىتربطالتي.كالمصبكرةبمعنىالمجث مة،كىي:(2)«البىيىاًئ
تقتؿ.حتى

د ثىنىا حى ٍبديكقاؿ: ،ٍبفيالم وًعى نىاييكسيؼى ،أىٍخبىرى اًلؾه ،اٍبفًعىفًمى ًإٍدًريسىًبيأىعىفًٍشيىابو
، ٍكتىًني  ٍنويالم ويرىًايىثىٍعمىبىةىأىًبيعىفٍالخى  َأْكلِ  َعنْ  َنَيى صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولَ  َأن  »:عى

.(3)«السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ 
كلوشكاىدأخرل،لكفماذكرناهضيوالغيٍنية.

دراسة اإلسناد: 
الككضي.ثـاإلضريقي،أي كبأبكاألزرقَ عمي بن اهلل فيو عبد

اٍلميبىارؾ"اٍبفكذ بو
كؾ(4) ًديث"،كقاؿابفالقيسراني:"متري .(5)الحى
ًضيوبىٍأس،ًبوً"ليسكقاؿابفمعيف: مىٍريىـأبيبفبكرأبيمفًإلىىأحب كىىيكىاعؼ،كى

:قىًثقىة،ىيكىليحيىقمت:،كقاؿالد كرم،(7)"(6)الغساني رعة(8)بىٍأس"ًبوًلىٍيسىنعـ،اؿى ،كقاؿأبكزي

                                                           
.(5516/ح7/94(صحيحالبخارم،)(1
.(5513/ح7/94)المصدرن سو((2
.(5530/ح7/96)المرجعالسابؽ((3
.(4/1883(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(4
.(2/700)المصدرن سو.((5

السالـ،عبدكقيؿ:بكيراسموقيؿ:ه،جدإلىينسبكقدالش امي،الغس انيمريـأبيبفاعبدبفبكرأبك((6
/623:ص)التيذيب:ابفحجر،كمائة.تقريبكخمسيفستسنةماتضاختمط،بيتوسرؽقدككافاعيؼ

.(7974رقـ
.(5025/رقـ4/411)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(7
.(5331/رقـ4/467)المصدرن سو((8
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الر ازم ابفحب افضيالث قات(1)لي ف"ىكإنكار،حديثوضيبالمتيف،"ليس: كذكره كقاؿأبك(1)، ،
،كقاؿالذ ىبي:"لي نو(3)مقاؿ"،كقاؿابفسي دالن اس:"ضيو(2)نيعيـ:"عزيزالحديث،ييجمعحديثو"

رعة"  .(5)يخطىء"،كقاؿابفحجر:"صدكؽ(4)أبكزي
 ليف.وصدكؽضين سوضيحديثخالصة القول في الر اوي: 
كبقيةركاتوثقات.

عنوركلالمسيب،بفسىًعيدسىًمعىىالؿ،أبك الس عدم،وأم ا المتابع لو: ففيو عبد اهلل بن يزيد
،كابفأبيحاتـ،(7)،ذكرهالبخارم(6)البكرمكييقىاؿيبالؿ،ٍبفسميمافنسبوصالح،أبيبفسييؿ

 .(9)،كذكرهابفحب افضيالث قات(8)كلـيذكراضيوجرحاكتتعديال
مجيكؿالحاؿ.كاأعمـ.خالصة القول في الر اوي: 
كبقيةرجالوثقات.

،لـيسمعمفأبيالد رداءراياعنو،قاؿالد ارقطني:"كتوفيو سعيد بن المسي ب
س(10)يمتقيا"لـ ن يماالد رداء؛أبيمفسعيدسماعثبتي مراسيؿ كلكف عنديع، صحيحة د

رساؿ:الش اضعيجميكرالعمماء،قاؿ "أصح :معيفابف،كقاؿ(11)حسف"عندناالمسي بابف"كا 
ح أصالمسي ببفسعيد"مرسالت:حنبؿبف،كقاؿأحمد(12)المسي ب"بفسعيدمراسيؿالمراسيؿ

 .(13)المرسالت"
                                                           

.(5/116)(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(1
.(8857/رقـ7/28(الثقات:ابفحباف،)(1
.(3/480):أبينعيـ،(طبقاتالمحدثيفبأصبيافكالكارديفعمييا:أبينعيـ،(2
.(1/179)الناس،سيدابف:(الن حالشذمشرحجامعالترمذم(3
.(2869/رقـ1/576(الكاشؼ:الذىبي،)(4
.(3487/رقـ314(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(5
.(742/رقـ5/227(التاريخالكبير:البخارم،)(6
المصدرن سو.((7
.(935/رقـ5/200(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(8
.(8791/رقـ7/13(الثقات:ابفحباف،)(9

(.1070/رقـ6/203(العمؿ:الدارقطني،)(10
.(404)ص:،لخطيبالبغدادما:يعمـالركاية(الك ايةض(11
الحديث(12 (.404)ص:،لخطيبالبغدادما:(.الك ايةضيعمـالركاية26)ص:،لحاكـا:(معرضةعمـك
.(404)ص:،لخطيبالبغدادما:(الك ايةضيعمـالركاية(13



 

274 

 

كبقيةإسنادهثقات.
 الحكم عمى الحديث:

أي كب أبك ضيو لغيره؛ الحسف إلى كالش كاىد بالمتاًبع، يرتقي اإلسناد، اعيؼ الحديث
تصمح ضييااعؼإتأن يا تكبعبمتابعةقاصرة كقد لي فالحديث، اإلضريقي،صدكؽضين سو

كى أبيصالح، بف سييؿ ضييا كىكلالعتبار؛ الس عدم، يزيد ابف كعبد بأخرة، تغي ر ثقة ك
مجيكؿالحاؿ،كلومايشيد ل اظوعنداإلماـالبخارمكغيره.

مراسيمو ؛ ف  بالن سبةلعدـسماعسعيدمفأبيالد رداءراياعنوضاليار  كأم ا
صحاحعندجميكرالعمماءكمابي نتضيدراسةاإلسناد.

،كقاؿ(1)غريب"حديثالد رداءأبي"حديثت رمذمعفركايةأبيأي كباإلضريقي:قاؿال
ًديثيالبز ار:"كىىىذىا ًكمىقىدٍاٍلحى كهو،ًمفٍكىالًموًنىٍحكيصم ىاعميوكسم ـالن ًبيٌعىفًري الد ٍردىاءًكىأبيككيجي

كىلمىفٍأىٍعمىىضىمىفٍ ًديثىذىكىٍرنىاضىًمذىًلؾىصم ىاعميوكسم ـ،م وًالرىسيكؿًعىفٍذىًلؾىرى الد ٍردىاءًأىًبيحى
اللىًتًو، لىـًٍلجى ًكمىمىاكيؿ نىعيد كى إت الم ٍ ظًًبيىذىااٍلكىٍجوًىىذىاًمفٍصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًعىفٍري

ٍسنىاديهيا،شىٍيئنيىًزيدىأىكٍلىٍ ظنا،ييغىي رىأىفٍ ،كىاً  سىفه كىلنىٍعمىـيكتىحى الد ٍردىاءًأىًبيعىفاٍلميسىي ب،ٍبفيسىًعيدرى
ٍيرى ًديًث،ىىذىاغى كىلكتىاٍلحى ًديثىىىذىارى ٍ كىافىعىفٍاٍلحى مىٍيـوٍبفًصى كىل،أىي كبىأىبيكإت سي أىي كبىأىًبيعىفكرى
،عىبدىىذىا .(2)زىاًئدىةىيأىبًكىابفالر ًحيـً

أبيعفالمسي ببفكسئؿأبكحاتـالر ازمعفحديثأبيأي كباإلضريقي،ضقاؿ:"سعيد
أبيعفالمسي ب،بفسعيدعفسميـ،بفص كاف،كقاؿالد ارقطني:"ركاه(3)يستكم"تالد رداء
أشبوكأن وصالح،أبيبفسييؿص كاف...كحديثعفا ضريقي،أي كبأبكبوت ر دالدرداء،

"ىىذىا(4)يمتقيا"لـ ن يماالد رداء،أبيمفسعيدسماعيثبتكتبالص كاب، البيكصيرم: كقاؿ ،
ًديثه ،ًإٍسنىاًدهًًضيحى ٍبديمىقىاؿه بىاًقيالث قىاًت،ًضيًحب افىاٍبفيذىكىرىهيالس ٍعًدم يىًزيدىٍبفيالم وًعى اؿًكى ًرجى
سٍ  .(5)لشيرتيـ"حاليـعىفٍييسأؿتىنىادًاإٍلً

                                                           
(.1473/ح4/71(سنفالترمذم،)(1
(.4091/ح10/30(مسندالبزار،)(2
.(1535/رقـ4/422)(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،(3
(.1070/رقـ6/203(العمؿ:الدارقطني،)(4
(بمثؿل ظعبدالرزاؽ.4717/6/ح5/302(إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة:البكصيرم،)(5
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حسف،ىكبؿالت حسيف،"حديثويحتمؿ:كلكن وتكبعكماسبؽبيانو،قاؿا لبانيقمت:
 ،ثـذكرطريؽعبدابفيزيدالس عدم.كاأعمىكأعمـ.(1)أخرل"طريؽلوكجدتضقد

اد.ظمُم اإلسن: تضعيُف الحديث بقولو: مُ الخامسالمطمب 
ضيتاعيؼا حاديث،قكلو: البر  اإلماـابفعبد مفأل اظالت اعيؼالتياستعمميا

ركاتومجاىيؿ،كمفأمثمةذلؾعنده: مظمـاإلسناد،كيقصدضيذلؾأف 

ًكمىالحديث األول: رحمواتعالى:كىري ٍبفًعىٍمًركبفاعبدحديثًمفٍقاؿاإلماـابفعبدالبر 
مىٍيوًالن ًبي اًص،عىفًاٍلعى ـيعى :أىن ويالس الى اَ َأوْ  َغاِزًياَ َرُجٌل ِإال   اْلَبْحرَ  َيْرَكبُ  اَل » قىاؿى  ُمْعَتِمرًاَ َأوْ  َحاجًّ
.(1)«َنارًا اْلَبْحرِ  َتْحتَ  َفِإن  

 نقد الحديث:
"كىىيكى تعالى: ا رحمو البر  عبد ابف اإلماـ ًديثهقاؿ ًعيؼهحى ـيمياى ٍسنىاًد،ٍظًم تىاإٍلً

وي حي ح  ًديثًاٍلًعٍمـًأىٍىؿيييصى كىاتىويً ىف ًباٍلحى ،تىمىٍجييكليكفىري ًديثيييٍعرىضيكفى رىاـوأيـ كىحى ايىريد هيىىذىاحى ًضيمى كىاهيكى رى
رىاـوأيـ عىفٍشىد ادوٍبفييىٍعمىى د ًه"ًضيًك ىايىةهحى رى

(2).
 تخريج الحديث: 

كمالحديثمرضكعناكمكقكضناعمىعبدابفعمركراياعنو.ري
ا َأوْ  َغاِزًيا َرُجٌل ِإال   اْلَبْحرَ  َيْرَكبُ  اَل »أوال: من أخرجو مرفوًعاَ بمفظ  َ وروي من «ُمْعَتِمرًا َأوْ  َحاجًّ

 وجوه عدة.
 الوجو األول: 

،عىفٍزىكىًري ا،ٍبفيًإٍسمىاًعيؿينا:قىاؿى أخرجواإلماـسعيدبفمنصك أىًبيًبٍشروعىفٍميطىر ؼو
ٍبدً ٍبدًعىفٍُمْسِمٍمَ ْبنِ  َبِشيرِ عىفٍالم ًو،عى كراياعنو،ٍبفًالم وًعى :قىاؿىعىٍمرو



                                                           
.(5/508):ا لباني،(سمسمةا حاديثالصحيحة(1
.(1/240(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
 سو.المصدرن((2
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َ ِإال   اْلَبْحرَ  َيْرَكبُ  اَل »:صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى  ِفي ازٍ غَ  َأوْ  ُمْعَتِمٌرَ َأوْ  َحاج 
 ُسْمَطانٍ  (1)َضْغَطةِ  ِذي ِمنْ  َتْشَتِرَين   َواَل  َبْحرًاَ الن ارِ  َوَتْحتَ  َنارًاَ اْلَبْحرِ  َتْحتَ  َفِإن   الم ِوَ َسِبيلِ 
ًِا   .(2)«َشْي

داكد أبك مفطريقو كالجص اص(1)أخرجو كالد يممي(2)، كالبييقي(3)، كالخطيب(4)، ،(5)،
.(6)كابفالجكزم

ثاني:الوجو ال
بفأبيمسمـ، ال اكييمفطريؽإسماعيؿبفزكرياءعفمطرؼ،عفخالد أخرجو

.(7)عفعبدابفعمركراياعنو
الوجو الثالث:

البخارم كالط براني(8)أخرجو كالخطيب(9)، عف(10)، بفزكرياء، مفطريؽإسماعيؿ ،
 اياعنو.ا،عفعبدابفعمركرعبدأبيًبشرمطر ؼ،عف

 
 
 
 
 

                                                           
غىطىو:يقاؿقىٍير،أم((1 مىوعىصىره:اٍغطاناى ي ؽكزىحى  كالحديث:القرآفغريبيضيالمغيثالمجمكع.عميوكاى

.(2/326)ا صبياني،محمدبفعمر
.(2393/ح2/186(سنفسعيدبفمنصكر،)(2
(.بنحكه.2489/ح3/6(سنفأبيداكد،)(1
(.بنحكه.1/131)،لجصاصا:(أحكاـالقرآف(2
(.بنحكه.2/4(ذكرهالسيكطيضيالآللىءالمصنكعةضيا حاديثالمكاكعة)(3
(.بمثمو.453/ح265)ص:،لبييقيا:(.البعثكالنشكر11079/ح6/30(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
(.بنحكه.1/157):الخطيب،(تمخيصالمتشابوضيالرسـ(5
بنحكه. (1200/ح2/115:ابفالجكزم،)(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ(6
بنحكه..(897/ح1/415)،ل اكيي:ا(أخبارمكة(7
(بنحكه.1846/ح2/104(التاريخالكبير:البخارم،)(8
بنحكه..(14499/ح584(المعجـالكبير:الطبراني،)ص:(9

(.بنحكه.1/157):الخطيب،(تمخيصالمتشابوضيالرسـ(10
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الوجو الرابع:
الخطيب البحيرم(1)أخرجو كأخرجو عمر، بف صالح طريؽ مف كالبييقي ،(1)،

مفطريؽعبدالر حيـبفسميماف،كالىما)صالحبفعمر،كعبدالر حيـبفسميماف((2)الخطيب
.(3)عفمطر ؼ،عفبشيربفمسمـ،عفعبدابفعمركراياعنو

وجو الخامس:ال
عن مفطريؽصالحبفعمر،عفمطر ؼ،عفبشيربفمسمـ،(4)أخرجوالخطيب

عفعبدابفعمركراياعنوراياعنو.رجلَ
الوجو السادس:

أنو بمغومفطريؽالميثبفسعد،عفمطر ؼ،عفبشيربفمسمـ،(5)أخرجوالخطيب
راياعنو.عفعبدابفعمركراياعنو
ا َأوْ  َغاِزًيا َرُجٌل ِإال   اْلَبْحرَ  َيْرَكبُ  اَل »ثانيا: من أخرجو موقوفاَ بدون لفظ "  .«ُمْعَتِمرًا َأوْ  َحاجًّ

ز اؽ ؿوعىفٍ،أىًبيوًعىفٍ،الت ٍيًمي اٍبفًرحموا،قاؿ:عىفً أخرجوعبدالر  ٍبدًعىفٍ،رىجي الم وًعى
كٍبفً ـٍتىٍحتىًإف :»قىاؿى،عنيماراياعىٍمرو ف ،نىاروًمفٍبىٍحرناىىذىابىٍحًركي ،مىاءوًمفٍبىٍحرناتىٍحتىويكىاً 

ت ى روسىٍبعىةىعىد حى سىٍبعىةى،مىاءوًمفٍأىٍبحي روكى .(6)«نىاروًمفٍأىٍبحي
ـ(7)أخرجوابفأبيشيبة بفأبيمفطريؽسعيد(8)عفىشاـ،كأخرجوالقاسـبفسال 

مفطريؽشعبةكىم اـ؛أربعتيـ)ىشاـ،كسعيد،كشعبة،كىم اـ(عفقتادة(9)عركبة،كالبييقي
عفأبيأي كب.

                                                           
السابؽ.المصدر((1
(.بمثمو.37/ح38)ص:،(الثانيمفضكائدأبيعثمافالبحيرم(1
(.بنحكه.1/156):الخطيب،(تمخيصالمتشابوضيالرسـ(2
(.بنحكه.11078/ح6/29(السنفالكبرل:لمبييقي،)(3
(.بنحكه.1/157):الخطيب،(تمخيصالمتشابوضيالرسـ(4
المصدرن سو.((5
(.3607/ح3/426)،دالرزاؽ(ت سيرعب(6
بنحكه..(1394/ح1/122(مصنؼابفأبيشيبة،)(7
بنحكه..(247/ح302)ص:،لقاسـبفسالـا:(الطيكر(8
ٍكقيكضنا".8665/ح4/547(السنفالكبرل:لمبييقي،)(9 مى ًكمى (.بنحكه.ثـقاؿالبييقي:"ىىكىذىاري
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مفطريؽأبيالمغيرةالقك اس؛كالىما)أبكأيكب،كأبك(1)كأخرجوأبكالش يخا ص ياني
 المغيرة(عفعبدابفعمركراياعنو.

شواىد لمحديث:
د ثىنىا رجوال اكييأخ سىفيرحموا،قاؿ:حى ضىةىٍبفياٍلحى ٍبدًٍبفيعيمىريثنا:قىاؿىعىرى الر ٍحمىفًعى

ٍ صوأىبيك ،حى ،عىفٍاٍ ىب اري ،عىفٍلىٍيثو ٍنييمىا،ايرىًايىعيمىرىاٍبفًعىفًنىاًضعو صم ىاالن ًبي عىفًعى
.(1)«ُمْعَتِمرٌ  َأوْ  َغازٍ  َأوْ  َحاج   ِإال   اْلَبْحرَ  بُ َيْركَ  اَل »:قىاؿىعميوكسم ـ

،مفطريؽعمربفعبدالرحمفا ب ار،عفليث،عف(3)،كالييثمي(2)كأخرجوالط كسي
 ناضع،عفابفعمرراياعنومرضكعا.

 ولو شاىد آخر:
د ثىنىا حى قاؿ: ا، رحمو أسامة أبي ابف الحارث ًميؿيقاؿ ًبيبيثنازىكىًري ا،ٍبفياٍلخى ٍبفيحى

سىفًعىفًالش ًييًد، سىًف،أىًبيٍبفًاٍلحى :صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىبىٍكرىةى،أىًبيعىفٍاٍلحى
.(4)«ُمْعَتِمرٌ  َأوْ  َحاج   َأوْ  َغازٍ  ِإال   اْلَبْحرَ  َيْرَكبُ  اَل »

 دراسة اإلسناد:
.(5)مجيكؿا،عبدأبك،الكندي فيو بشر

.(6)مجيكؿالككضي،اعبدأبكالكندم،مسمم بن وفيو بشير
 كبقيةإسنادهثقات.

 
 
 

                                                           
بنحكه..(4/1407)،أبيالشيخا صبياني:(العظمة(1
(.896/ح1/414)،ل اكييا:(أخبارمكة(1
بمثمو..(1394/ح6/206)،الطكسي:(مختصرا حكاـ(2
بمثمو..(1668/ح2/265(كشؼا ستار:الييثمي،)(3
.(359/ح1/441)،(مسندالحارث(4
.(709/رقـ124(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(5
.(721/رقـ125)ص:المصدرن سو.((6
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ٍبدعىفٍ،(1)الط ائ يُمْسِمم َأِبي ْبن فيو َخاِلد الوجو الثاني: النعافعنوركلقكلىوي،عىٍمركٍبفالم وعى
 .(2)عطاءٍبفكيعمىسالـٍبف

.(3)،كلـيذكراضيوشيئا،كذكرهابفحباف(2)،كابفأبيحاتـ(1)رمترجـلوالبخا
ٍمقانيمرةبفزكريا بن وفيو إسماعيل قميال،يخطىءصدكؽالككضي،زيادأبك،(4)الخي

.(5)قبمياكقيؿ:كتسعيفكمائة،أربعسنةماتالثامنةمف
 الوجو الثالث:

بشيربفمسمـ.ضيومثؿركاةالكجوا كؿإتأنوتيكجدضيو
 الوجو الرابعَ والخامسَ والسادس:

،كىكمجيكؿالحاؿ.مسمم بن فيو بشير
ل:  وأما الش اىد األو 
صدكؽذلؾ،غيركقيؿأنس،كقيؿأيمف،أبيوكاسـزينيـ،بفُسميم أبي بن ففيو الم يث

.(6)كأربعيفكمائةثمافسنةماتضترؾ،حديثويتميزكلـجدااختمط
:الش اىد الث انيا وأم  

.(7)متركؾزكار،أبك:لويقاؿزكرياالبصرم،أبك،الش يبانيزكريا بن ففيو الخميل
 الحكم عمى الحديث: 

 الحديث منكر بكلِّ طرقو؛ لؤلسباب الت الية:
 

                                                           
صمىارسكؿحاصرىامكة،مفضرسخاعشراثنىعمىمدينةكىيالطائؼ،إلىالنسبةالطائ ي:ىذه((1
.(9/18)لمسمعاني،حنيف.ا نسابمفضرغلمامكةضتحبعدكسمـعميوا
.(588/رقـ3/172)(التاريخالكبير:البخارم،(2
المصدرن سو.((1
.(1600/رقـ3/354تعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(الجرحكال(2
.(2525/رقـ4/207(الثقات:ابفحباف،)(3

ٍمقاني:ىذه((4 .(5/179)لمسمعانيكغيرىا.ا نسابالثيابمفالخمؽبيعإلىالنسبةالخي
.(445/رقـ107:ص)التيذيب:ابفحجر،تقريب((5
.(5685/رقـ464)ص:المصدرن سو((6
.(1752/رقـ195)ص:جعالسابؽالمر((7
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 الوجو األول:  -1
مجيكؿ.ا،كىكعبدأبك،الكندي فيو بشر -أ
كىكمجيكؿ.الككضي،اعبدأبكالكندم،مسمم بن فيو بشير -ب

:أحمدبفحنبؿثـذكراإلاطرابضياإلسناد،كقاؿ(1)حديثو"يصح "لـ:قاؿالبخارم 
كبشيراعبدأبكبشرجدا،اعيؼحديث"ىذا:داكدأبكقاؿ:الحؽعبدكقاؿ،(2)"غريب"

كقاؿ(3)مجيكتف" الخط ابي، "اعيؼكقاؿابفالمم،(4)إسناده""اع  كا: ،(5)ا ئمة"بات  اؽق ف:
.(6)"المكقكؼىكالمح كظ"كذكرابفحجراإلسناديف،كقاؿ:

،كعبدابفعمركبفالعاص،أشارإلىذلؾاإلماـفيو انقطاع بين بشير بن مسمم-ج
عفعمرك،بفاعبدعفرجلَ عنالكندم،مسمـ،بفبشيرالبخارمعندماترجـلو،ضقاؿ:

دأىبيككقاؿالعراقي:"أخرجوكسمـ،عميواصمىالنبي ًديثمفدىاكي قيؿعىٍمرك،بفاعبدحى كى
ٍنقىطع"ًإن و مي

(7).
ضقدركممرضكعابعدةكجكه،ككذلؾركممكقكضا،كماىكمبي فالحديث مضطرب اإلسناد؛  -ج

 .(8)إسناده"ضي"اختمؼ:ضيالت خري ،قاؿابفدقيؽالعيد
 طرب المتنَ فقد روي بأكثر من وجوَ كما ىو مبي ن في الت خريج.مض -د
ا لباني(9)ااطراب"الحديث"ضيقال المنذري:   كقاؿ ، جيالةضيواعيؼسند"كىذا:

.(10)كااطراب"
أىن الىييـٍكىآيىةه قاؿاتعالى:معارضتو لمقرآن الكريمَ واألخبار الص حيحة واآلثار الث ابتةَ  -ه
ٍمنىاحى ي تىييـٍمى مىٍقنىااٍل يٍمؾًًضيذير  كًف*كىخى اًمٍثًموًًمفٍلىييـٍاٍلمىٍشحي يىٍركىبيكفىمى

،كمفا خبارالص حيحة(1)
                                                           

.(1846/ح2/104(التاريخالكبير:البخارم،)(1
(.1/157):الخطيب،(تمخيصالمتشابوضيالرسـ(2
(.بحثتعفقكلوىذاضيالسنفكلـأعثرعميو.474/1)،(ا حكاـالكسطى،عبدالحؽاإلشبيمي(3
.(31/رقـ6/30(البدرالمنير:ابفالممقف،)(4
المصدرن سو.((5
.(2/183(ضتحالبارم:ابفحجر،)(6
.(531(المغنيعفحمؿا س ار:العراقي،)ص:(7
.(31/رقـ6/30(البدرالمنير:ابفالممقف،)(8
(.3/359مختصرسنفأبيداكد،)((9

.(1/691(سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(10
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أىن وي مفحديثأنسبفمالؾراياعنو، البخارمكغيره أخرجو قاؿما الم وًرىسيكؿيكىافى:
مىيىٍدخيؿيصم ىاعميوكسم ـ رىاـوأيـ ىعى افىًبٍنتًحى كىانىتٍ-ضىتيٍطًعميويًمٍمحى رىاـوأيـ كى ٍبفًعيبىادىةىتىٍحتىحى

اًمًت، ؿىالص  مىٍييىاضىدىخى ٍتويصم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿيعى عىمىتٍضىأىٍطعىمى ـىرىٍأسىوي،تىٍ ًميكىجى رىسيكؿيضىنىا
،كىىيكىاٍستىٍيقىظىثيـ صم ىاعميوكسم ـ،الم وً ؾي ا:ضىقيٍمتي:قىالىتٍيىٍاحى مى الم ًو؟رىسيكؿىيىاييٍاًحكيؾىكى
كاأيم ًتيًمفٍنىاسه:"قىاؿى مىي عيًراي مىىىىذىاالبىٍحرًثىبى ىيىٍركىبيكفىالم ًو،سىًبيؿًًضيغيزىاةنعى ا ىًسر ًة،ميميككناعى
مىالميميكؾًًمٍثؿى:أىكٍ .(1)ىا ىًسر ًة..."عى

"تىٍنًبيوه حجر: ابف قاؿ ًديثيىىذىا: وياٍلحى ًديثيييعىاًراي ٍيرىةىأىًبيحى ىىذىاأىك ؿًًضياٍلمىٍذكيكريىيرى
ي اًديفىسيؤىاؿًًضياٍلًكتىابً نىٍحًمؿي،اٍلبىٍحرىنىٍركىبيإن ا:الص  لىـٍاٍلمىاءًًمفٍاٍلقىًميؿىمىعىنىاكى "ييٍنًكٍركى ـٍ مىٍيًي عى

(2).
 وأما الشاىد األول:

ـيت:اٍلبىز اريضيوالميثبفأبيسيميـ،كىكصدكؽاختمطضتيرؾ،قىاؿى كىاهينىٍعمى ًإتنىاًضعوعىفٍرى
، ٍنويكىتلىٍيثه ٍ صوأىبيكًإتعى الط كسي:(3)حى كقاؿ كقاؿ(4)غريب"صحيححسفحديث"ىذا، ،

"ركاه ابف(5)ثقات"رجالوكبقيةمدل سكىكسميـ،أبيبفليثضيوكالبز ارالييثمي: كأشار ،
.(6)اع وبعدذكرهلمحديثإلىالقيسراني

 وأما الش اىد اآلخر:
كىاهي-ضاعيؼ ا،ض يوالخميؿبفزكريا،قاؿالبكصيرم:رى اًرثيأيان عىفًأيسىامىةىأىًبيٍبفياٍلحى

ًميؿً ،ضالحديثكماذكرناأن ومنكر؛لمابي ن اهآن ا،كاأعمـ.(7)ًعيؼهاىكىىيكىزىكىًري ا،ٍبفًاٍلخى

                                                                                                                                                                      
(.41،42)(سكرةيس(1
.(2788/ح4/16(صحيحالبخارم،)(1
اً955/ح2/485(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(2 رىسيكؿى ؿه رىجي ضيو:سىأىؿى ٍيرىةى،يىقيكؿي (.يقصدحديثأىبىاىيرى

اٍلمىاصم ىاعميوكسم ـ ًمفى مىعىنىااٍلقىًميؿى نىٍحًمؿي ،كى اٍلبىٍحرى :"ًإن انىٍركىبي أي،ضىقىاؿى ٍأنىاًبًوعىًطٍشنىا،أىضىنىتىكىا  ًء،ضىًإٍفتىكىا 
 الن ًبي  :ضىقىاؿى اًءاٍلبىٍحًر؟قىاؿى ٍيتىتيوي".صم ىاعميوكسم ـًمٍفمى مى مىاؤيهي،اٍلًحؿ  الط ييكري :"ىيكى

.(2525/رقـ4/207(الثقات:ابفحباف،)(3
.(1394/ح6/206)،الطكسي:(مختصرا حكاـ(4
.(9452/ح5/512)(مجمعالزكائد:الييثمي،(5
(.1021/رقـ396(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(6
.(2430/رقـ3/157(إتحاؼالخيرةالميرة:البكصيرم،)(7
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رحمواتعالى:عىفٍالحديث الثاني: اًلؾوقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،عىفٍمى ،ابفعىفٍنىاًضعو عيمىرى
: .(1)«َوَرُسوَلوُ  الم وَ  َعَصى َفَقدْ  ِبالش ْطَرْنجِ  َلِعبَ  َمنْ »: صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿىقىاؿى

 نقد الحديث:
"ىىذىا تعالى: ا رحمو البر  عبد ابف اإلماـ اًلؾوعىفًٍإٍسنىادهقاؿ ًديثهكىىيكىميٍظًمـه،مى حى

"مىٍكايكعه .(1)بىاًطؿه
 تخريج الحديث: 

لـأعثرعميوباإلسنادالمذككر.
ياعنوأخرجوالعقيميرحمواتعالى،لوشكاىدمنيا:حديثأبيىريرةراقمت:
د ثىنىا م دًٍبفيأىٍحمىديقاؿ:حى ،ٍبفًميحى د ثىنىا:قىاؿىعىاًصـو م ديحى د ثىنىا:قىاؿىاٍلميثىن ىٍبفيميحى اٍليىٍيثىـًٍبفيميطىي ريحى

د ثىنىا:قىاؿى ،ًشٍبؿهحى ٍبدًعىفٍاٍلبىٍصًرم  ،يىٍبفًالر ٍحمىفًعى ٍيرىةىأىًبيعىفٍٍعمىرى صم ىالم وًرىسيكؿيمىر :قىاؿىىيرى
ٍن ًيىٍمعىبيكفىًبقىٍكـو،اعميوكسم ـ ٍنيىا؟أىٍنوىأىلىـٍاٍلكيكبىةيىىًذهًمىا:»ضىقىاؿى،ًبالش ٍطرى مىىالم وًلىٍعنىةيعى مىفٍعى

ًشٍبؿه،(2)«ًبيىايىٍمعىبي ٍبدي،كى فًيىٍعمىرىٍبفًالر ٍحمىفًكىعى مىٍجييكتى
(3).

ؿ معم قنا.(5)،مفطريؽشبؿالبصرم،كذكرهابفحب اف(4)كأخرجوالخال 
 دراسة اإلسناد:

يوباإلسنادكتبالمتفالمذككر.لـأعثرعم
 
 
 
 
 

                                                           
.(13/173(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
المصدرن سو.((1
.(4/261(الاع اءالكبير:العقيمي،)(2
صدرن سو.الم((3
.(62)ص:،لخالؿا:(ا مربالمعركؼكالنييعفالمنكر(4
(ذكرهضيترجمةمطيربفالييثـ.1065/رقـ3/26(المجركحيف:ابفحباف،)(5
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 وأم ا شاىده:
اجبفالييثم بن مطي ر ففيو .(2)متركؾالبصرم،(1)الط ائيالحج 

يىعمىر،بصريَوفيو ِشْبل ال بف الر حمف كعبد كًشبؿ العقيمي: قاؿ مجيكؿ، كىك
.(1)مجيكتف

.(2)بخراسافماتكيقاؿ:الككضةنزؿشبؿمجيكؿ،لكفعبدالر حمفبفيعمرصحابي،قمت:
 الحكم عمى الحديث:

مظمـ أن و أعمـ كا قاؿ كما كىك ، البر  عبد ابف ذكره الذم الحديث عمى أعثر لـ
ضيومطي ربفالييثـ،كىكمتركؾ،كضيوشبؿاإلس ناد،مكاكع،كشاىدهالمذككرضيكباطؿ؛ ف 

البصرم،كىكمجيكؿ.
يتابعتماعميبفمكسىعفيأتيالحديثقاؿابفًحب افبعدترجمةمطي ر:"منكر

ذكرهابفالجكزم،ك(3)ا ثبات"،ثـذكرالحديثحديثيشبوتماالث قاتمفغيرهكعفعميو،
ابفالقيسراني،ثـقاؿ:-أياان-كذكره،(4)ليما"أصؿتحديثافىذاف:"معحديثآخر،ثـقاؿ

باطؿ،(5)حديثيـ"يشبوتماالث قاتعفيأتيالحديث،منكرىذا"مطي ر بي نا ضالحديثكما ،
كشاىدهتأصؿلو.كاأعمـ.

 ولو: لم يقيم إسناده فالن. المطمب السادس: تضعيف الحديث بق
ضالف، إسناده يقيـ لـ عمىاٍعؼالحديث،كىيقكلو: ل ظةتدؿ  البر  أطمؽابفعبد

كمفأمثمةذلؾعنده:




                                                           
(.9/21ا نسابالسمعاني،).جميمةبفأددبفزيدالطائي:نسبةإلىطي ئ،كاسمو((1
.(6713/ح535(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
.(4/261(الاع اءالكبير:العقيمي،)(1
.(4047/رقـ353(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
ذكرهضيترجمةمطيربفالييثـ..(1065/رقـ3/26(المجركحيف:ابفحباف،)(3
.(1305/رقـ2/283،)المتناىية:ابفالجكزمعمؿال((4
.(217/رقـ98(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(5
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ا رحمواتعالى:مى دناأىٍعمىـيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ًديثًًمفٍأىٍسقىطىقىط أىحى قىٍكلىوي:ىىذىاقىتىادىةىأىًبيحى
مىٍيوًالن ًبي عىفً ـي:عى اًإت ًبنىجىسولىٍيسىتًٍإن يىاالس الى عفسممة،بفحمادعفميكسىى،ٍبفيأىسىديذىكىرىهيمى

ٍبدًبفإسحاؽ ةى،أىًبيٍبفًالم وًعى َناءَ  (1)ُيْصِغي َكانَ  َأن وُ »قىتىادىةى:أىًبيعىفٍطىٍمحى  َفَيِمغَ  (2)ِلمسِّن ْورِ  اإلِْ
أُ  ُثم   ِفيوِ   َوالط و اَفاتِ  الط و اِفينَ  ِمنَ  ِىيَ  صم ى اهلل عميو وسم م: الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  َوَيُقولُ  ِمْنُوَ َيَتَوض 

.(4)«(3)َعَمْيُكمْ 
مىا كىاهيكى ارى ًبيًع،ٍبفًقىٍيسًعىفٍأىسىده،أىٍيان ٍبدًٍبفًكىٍعبًعىفٍالر  د هًعىفٍالر ٍحمىًف،عى قىتىادىةى،ًبيأىجى
نىٍحكيهي
(5).

 نقد الحديث:
كىل رحمواتعالى:"رى البر  ًديثىىىذىاقاؿاإلماـابفعبد مىاعىةهاٍلحى اؽىعىفٍجى اًإٍسحى كىمى

كىاهي ؛رى اًلؾه ـيًمٍنييـٍمى سىٍيفييىٍحيىى،ٍبفيىىم ا ـياٍلميعىم ـي،كىحي فٍ،عييىٍينىةىكىاٍبفيعيٍركىةى،ٍبفيكىًىشىا ًىشىاـه،كىافىكىاً 
الىـٍعييىٍينىةىكىاٍبفي ءًًإٍسنىادىهي،ييًقيمى ًديثًىىذىاًضييىقيكليكفىكيم ييـٍكىىىؤيتى صم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًاٍلحى
:أىن وي "لىٍيسىتٍ"ًإن يىاقىاؿى فًٍبنىجىسو ييـٍكىافىكىاً  اًلؼيبىٍعاي اًلؾه،ًإٍسنىاًدهًًضيييخى مىفٍضىمى ـىقىدٍتىابىعىويكى ًإٍسنىادىهيأىقىا

دىهي" ك  كىجى
(6).

 .(7)فيما بعد حديث ودراسة إسناده والحكم عميوتخريج ال سيأتي
 
 

 

                                                           
.(1/144)حجر،ابفالبارم:يميمو:ضتحأىم((1
.(2/684)الحربيإلبراىيـالحديثاٍ يٍنثىى.غريبكىاٍلًير ةي،الذ كىريالس ن ٍكريىيكى:اٍلًير ((2
عمىياإن ما:عميكـالط كاضاتأكالط كاضيفمف((3 اليؾ،بمنزلةجى ادـًكشىب يياالمىمى مىىيىطيكؼال ًذمبالخى كيدكريمىكتهيعى

كلو، ـٍلىٍيسى:تىعىالىىقىٍكًلوًًمفٍأٍخذانحى مىٍيكي مىٍيًيـٍكىتعى ناحهعى لىم اطىك اضيكفىبىٍعدىىيف جي ،كى ـٍ مىٍيكي ناثهذككرهًضيًيف كىافىعى كا 
الحديث:القاسـ.غريب(3/142)ابفا ثير،كا ثر:الحديثغريبضيالنياية.كالط ك اضىاتالط ك اضيكف:قىاؿى

.(1/341)بفسالـ،
.(19/165(التمييد:ابفعبدالبر،)(4
المصدرن سو.((5
(.366ستأتيدراستو)ص:.(1/322(التمييد:ابفعبدالبر،)(6
(.360)ص:((7
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 المطمب السابع: تضعيف الحديث بقولو: لم يسمع من فالن.

كىل رحمواتعالى:كىرى رىسيكؿىأىف يىاًسروٍبفًعىم ارًعىفٍيىٍعميرىٍبفييىٍحيىىقاؿاإلماـابفعبدالبر 
قىدٍلىوي:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وً مىٍيوًرىأىلكى ميكؽىعى م قىويقىدٍزىٍع ىرىافوخى  اْذَىبْ » لىوي:ضىقىاؿىأىٍىميويًبوًخى

َِِكةَ  َفِإن   َعْنكَ  َىَذا َفاْغِسلْ   َواَل  َ(2)ِبالز ْعَفرَانِ  (1)اْلُمَتَضمِّخِ  َوالَ  ِرَاْلَكافِ  ِجَناَزةَ  َتْحُضرُ  اَل  اْلَماَل
.(3)«اْلُجُنبِ 

 نقد الحديث: 
 اتعالىقاؿ رحمو البر  ابفعبد ،ٍبفًعىم ارًًمفٍيىٍعميرىٍبفييىٍحيىىيىٍسمىٍعوي"لىـٍ: يىاًسرو
ا ،بىٍينىييمى ؿه كىاهيرىجي سىفيكىرى سىفًأىًبيٍبفياٍلحى ااروعىم عىفٍاٍلحى لىـٍأىٍيان  .(4)ًمٍنوي"يىٍسمىعٍكى

تخريج الحديث:
ركمالحديثمفكجييف:

الوجو األول: من طريق عطاء الخرسانيَ عن يحيى بن َيعُمرَ عن عم ار بن ياسر رضي اهلل 
عنو.

د ثىنىا:أخرجوأبكداكدالط يالسيرحموا،قىاؿى م اديحى مىمىةى،ٍبفيحى ،ءوعىطىاعىفٍسى رىاسىاًني  اٍلخي
،ٍبفًيىٍحيىىعىفٍ ،ٍبفًعىم ارًعىفٍيىٍعمىرى قىاؿىيىاًسرو مىىقىًدٍمتي: ،ًمفٍأىٍىًميعى كًنيسى ىرو م خي ضىاى

م ٍمتيصم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿىأىتىٍيتيأىٍصبىٍحتيضىمىم اًبالز ٍع ىرىاًف، مىٍيوًضىسى لىـًٍبي،بٍييرىح ضىمىـٍعى كى
قىاؿىًبي،يىبىش  ٍنؾىىىذىاضىاٍغًسؿٍاٍذىىبٍ:»كى ٍمتيوي:قىاؿى،«عى قىدٍضىًجٍئتيعىن يضىغىسى مىي بىًقيىكى شىٍيءه،ًمٍنويعى

م ٍمتي مىٍيوًضىسى لىـًٍبي،ييرىح بٍضىمىـٍعى قىاؿىًبي،يىبىش كى »كى ٍنؾىىىذىاضىاٍغًسؿٍاٍذىىبٍ: مٍ«عى ثيـ عىن يتيويضىغىسى
م ٍمتيصم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿىأىتىٍيتي مىٍيًو،ضىسى مىي ضىرىد عى ،عى ـى قىاؿىًبي،كىرىح بىالس الى ًإف :»كى

ًئكىةى ريتىاٍلمىالى ،اٍلكىاًضرًًجنىازىةىتىٍحاي ٍيرو ،كىتىًبخى م خى نيبىالٍكىتىًبالز ٍع ىرىاًف،اٍلميتىاى .(5)«جي

                                                           

 .(3/821)السنفحقائؽعفشؼالكالمطيبيالمشكاةيقطر.شرححتىمنوكاإلكثارالمتامخ:التمطخ(1)
نىكعبىري ةأىٍنكىاعًمٍنويالسكسنيةال صيمةمفمعمربصمينىبىاتالز ٍع ىرىاف:(2) المعجـطبيصبغيكى مىٍشييكر.

.(1/394)الكسيط
 (2/183التمييد:ابفعبدالبر،)(3)

 المصدرن سو.(4) 
أىٍك(.قا681/ح2/37)،مسندأبيداكدالطيالسي(5) نيًبًإذىاأىرىادىأىٍفيىٍأكيؿى ًلٍمجي ؿعمارراياعنو:"كىرىخ صى

أى". أىٍفيىتىكىا  ـى يىنىا
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زاؽ(1)كمفطريقوالبييقي زاؽ(2)،كمفطريقوالط براني(1)،كأخرجوعبدالر  ،ركاهعبدالر 
عفيحيىبفيعمرمرسال،ككصموالط براني.

،كأخرجو(6)،كمفطريقوالبييقي(5)،كأخرجوأبكداكد(4)،كأحمد(3)كأخرجوابفأبيشيبة
كالبز ار(7)الت رمذم ،(8) كأبكيعمى(9)كالحربي، كالط كسي(10)، كالط حاكم(11)، كالط براني(12)، ،(13)،
؛جميعيـمفطريؽعطاءالخرساني،عفيحيىبفيعمر.(15)،كالبغكم(14)كتم اـ

داكد أبك كالبييقي(16)كأخرجو الرحمفبف(17)مفطريؽثكربفزيد، مفطريؽعبد
الىما)يحيىبفيىعمير،كالحسفبفأبيالحسف(الس راج؛كالىماعفالحسفبفأبيالحسف،ك

عفعم اربفياسرراياعنو.
كايةعفعم ارراي متابعةليحيىبفيىعمير،ضقدتابعوالحسفبفأبيالحسف،ضيالر 

اعنو.

                                                           

(.بمثمو.982/ح1/313السنفالكبرل:لمبييقي،)(1)
 .(1087/ح1/281)،مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني(1)
 .(2452/ح3/353مسندالشامييف،الطبراني،)(2)
 .(441/ح1/293)،بفأبيشيبةمسندا(3)
 .(18886/ح31/181مسندأحمد،)(4)
 .(4176/ح4/79)،سنفأبيداكد(5)

 .(8972/رقـ5/55السنفالكبرل:لمبييقي،)(6) 
»(.بم ظ:613/ح2/511)،سنفالترمذم(7)  الن ًبي  نيًبًإذىاأىرىادىأىصم ىاعميوكسم ـأىف  ًلٍمجي ،أىٍكرىخ صى ٍفيىٍأكيؿى

ةً الى أىكيايكءىهيًلمص  أىٍفيىتىكىا  ـى ،أىٍكيىنىا «.يىٍشرىبى
 .(1402/ح4/238)،مسندالبزار(8) 
.(1/23)،إبراىيـالحربي:غريبالحديث(9) 
 .(1635/ح3/202)،مسندأبييعمىالمكصمي(10)

(بم ظالترمذم.437/ح3/192):الطكسي،مختصرا حكاـ(11) 
(.بم ظالترمذم.783/ح1/127):الطحاكم،شرحمعانياآلثار(12) 
 .(2452/ح3/353مسندالشامييف،الطبراني،)(13)

 .(1/310/776)،ضكائدتماـ(14) 
 (.بم ظالترمذم.267/ح2/34)،لبغكما:شرحالسنة(15)

ثىةه".بم ظ:(4180/ح4/80)،سنفأبيداكد(16)  بيييتىثىالى ًئكىةيـيتىٍقرى اٍلمىالى م خياٍلكىاًضًر،ًجي ىةي: ميكًؽ،كىاٍلميتىاى ًباٍلخى
، نيبي أىأىفًٍإت كىاٍلجي  "يىتىكىا 

 .بمثؿل ظأبيداكد.(8974/رقـ5/56السنفالكبرل:لمبييقي،)(17) 
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د ثىنىا كفيأخرجأبكداكدرحمواتعالى،قاؿ:حى ٍبدًٍبفيىىاري د ثىنىاالم ًو،عى ٍبديحى ٍبفياٍلعىًزيزًعى
ٍبدً ،الم وًعى ٍيًسي  د ثىنىااٍ يكى ،ٍبفيسيمىٍيمىافيحى ؿو ،ٍبفًثىٍكرًعىفًٍبالى ٍيدو سىفًعىفًزى سىًف،أىًبيٍبفًاٍلحى عىفٍاٍلحى

،ٍبفًعىم ارً ثىةه:"قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىأىف يىاًسرو بيتىثىالى ًئكىةيييـيتىٍقرى اٍلكىاًضًر،ًجي ىةي:اٍلمىالى
م خي ميكًؽ،كىاٍلميتىاى ،ًباٍلخى نيبي أىأىفًٍإت كىاٍلجي  .(1)"يىتىكىا 

مفطريؽعبدالرحمفبفالس راج،عفالحسفبفأبيالحسف.(2)أخرجوالبييقي
ار بن عن عم   عن رجلَمن طريق عطاء الخرسانيَ عن يحيى بن يعمرَ الوجو الثاني:

ياسر.
عىفً قاؿ: ا، نعانيرحمو الص  زاؽ الر  عبد ٍي واٍبفًأخرجو رى قىاؿىجي ًني: ٍبفيعيمىريأىٍخبىرى

كىاًر،أىًبيٍبفًعىطىاءً ،ٍبفىيىٍحيىىسىًمعىأىن وياٍلخي ،ٍبفًعىم ارًعىفٍأىٍخبىرىهي،َرُجلٍ  َعنْ ييٍخًبرييىٍعمىرى أىف يىاًسرو
م ٍقتي:قىاؿىعىم ارنا ميكؽوتىخى أيـ اٍبفىيىااٍذىىبٍ:»ضىقىاؿىضىاٍنتىيىرىًنيصم ىاعميوكسم ـالن ًبي أىتىٍيتيثيـ (3)ًبخى
ٍنؾىضىاٍغًسٍمويعىم ارو ٍعتي:قىاؿى«عى ٍمتيويضىرىجى ٍعتيثيـ عىن ي،ضىغىسى ًنيًإلىٍيوًرىجى ا،ضىاٍنتىيىرى نًأىٍيان أىٍرًجعىأىفٍيكىأىمىرى

،ضىأىٍغتىًسؿى ٍعتيثيـ ضى ىعىٍمتي ًنيًإلىٍيوًرىجى ًنيضىاٍنتىيىرى ثناضىأىٍغتىًسؿىأىٍرًجعىأىفٍكىأىمىرى .(4)"ثىالى
.(7)،كمفطريقوالبييقي(6)،كأخرجوأبكداكد(5)كمفطريقوأحمد

دراسة اإلسناد:
لخراسانيَ عن يحيى بن َيعُمرَ عن دراسة إسناد الوجو األول: الذي من طريق عطاء ا -1

عم ار بن ياسر رضي اهلل عنو.
ا،عبدكقيؿ:ميسرة،أبيوكاسـالخراساني،عثمافأبكمسممَ أبي بن فيو عطاء

.(8)كمائةكثالثيفخمسسنةماتكيدل س،كيرسؿ،كثيرا،ييـصدكؽ
                                                           

 .(4180/ح4/80)،سنفأبيداكد(1) 
 .(8974/رقـ5/56السنفالكبرل:لمبييقي،)(2) 
كؼهطيبهالخمكؽ:(3)  ٍيًرهًالز ٍع ىرىافًمفىييت خذميرىكبمىٍعري مىٍيوًكتىٍغمبالط يًب،أٍنكاعًمفٍكىغى ٍ رةاٍلحيمرةعى قىدٍ.كالص  كى

دى ًتوتىارىةنكىرى تىارىةنبإباحى ٍنوي،بالن ٍييكى كأٍثبىتيأٍكثركالن ٍيييعى ن ما. ٍنوينىيىىكا  أٍكثىرككيف الن ساء،ًطيبًمفًٍ ىن ويعى
 .(2/71)كا ثرالحديثغريبضيالنياية.ًمٍنييـٍلىوياٍستعماتن

.(6145/ح3/416)،مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني(4) 
.(18890/ح31/185مسندأحمد،)(5) 
.(4177/ح4/80)،سنفأبيداكد(6) 
.(8973/ح5/55السنفالكبرل:لمبييقي،)(7) 
.(4600/رقـ392التيذيب:ابفحجر،)ص:تقريب(8) 
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سعيد شعبة:(2)كالز ىرم،(1)المسي ببفكذ بو كقاؿ ابف(3)نسي ا""كاف، كقاؿ معيف:،
الص الةعميوالن بىأصحابمفأحدالقىلوقيؿمرسؿضقاؿ:عب اسكابفىريرةأبىعف"حد ث
حابةمفأحدمفيسمع"لـالط براني:،كقاؿ(4)سمعت"ماضقاؿ:كالس الـ .(5)أنس"مفإتالص 

حديثويترؾأفيستحؽمالؾعنويركمرجالأنسبفلمالؾأعرؼكقاؿالبخارم:"ما
كقاؿابفًحب اف:"كاف ،(6)مقمكبة"أحاديثوعامة:قاؿشأنو؟ما:لوقمت.الخراسانيعطاءغير
نويضىحمؿيعمـكىتىيخطىءاٍلكىىـ،كثيراٍلًحٍ ظ،رىًدمءأىنوا،غيرعبادًخيىارمف كثرضىمىم اعى
"كاف(7)ًبًو"اجاًتٍحًتجىبىطؿًركىايىتوًضيذىًلؾ آخر: مكاع ضي ا أيان كقاؿ عفركايتوثبتا،

حابة "غىٍيري(8)مدل سة"كم ياالص  الخميمي: كقاؿ مىٍيًو"ميت  ىؽه، "ليس(9)عى الحاكـ: أحمد أبك كقاؿ ،
"غير(10)عندىـ"بالقكم كقاؿالبيييقي: "ًضيوً(11)قكم"، كقاؿابفكثير: ٍعؼه، يًٍضيوًتىكىم ـىاى ريغى
.(12)اٍ ىًئم ًة"ًمفىكىاًحدو

"ركل الر ازم: حاتـ تعب اسابفعفكقاؿأبك قيؿلو:صدكؽ،بوبأسمرسؿ...
قىاؿ(13)نعـ"قاؿبحديثو؟يحت   كى دىأىبيك، دىاكي قىاؿ(14)يره"كلـعب اسابفيدرؾ"لـ: كى :الن سائي،
.(16)بو"بأستأن و،كقاؿابفعدم:"أرجك(15)بأس"بو"ليس

                                                           

.(3027/رقـ6/474)،لبخارما:التاريخالكبير(1) 
.(2312/رقـ2/178)،ابفالجكزم:الاع اءكالمتركككف(2) 
.(1850/رقـ6/335الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3) 
.(1/129)،ركايةابفمحرز-تاريخابفمعيف(4) 
.(7/215):ابفحجر،يبتيذيبالتيذ(5) 
.(271)ص:،لترمذما:العمؿالكبير(6) 
.(725/رقـ2/130)،ابفحباف:المجركحيف(7) 
.(305)ص:،ابفحباف:مشاىيرعمماءا مصار(8) 
.(1/221)،لخميميا:اإلرشاد(9) 

.(1/281)،أبيأحمدالحاكـ:ا ساميكالكنى(10) 
.(4122/رقـ2/434)ي،:الذىبالمغنيضيالاع اء(11) 
.(4/368):ابفكثير،البدايةكالنياية(12) 
.(1850/رقـ6/334الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(13) 
.(20/110):المزم،تيذيبالكماؿ(14) 
المصدرن سو.(15) 
.(7/72الكامؿ:ابفعدم،)(16) 
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قىاؿ الد ارقطًنيكى البخارم(1)عب اس"ابفيمؽلـأن وإتن سوضي"ثقة: كذكره ،(2)،
ع اء،كذكرهابفالجكزم(3)كالعقيمي ع اءكالمترككيف.(4)،ضيالا  ضيالا 

ا كزاعي سعد(5)ككث قو كابف معيف(6)، كابف كأحمد(7)، كالعجمي(8)، كيعقكب(9)، بف،
كالت رمذم(10)شيبة يعقكب(11)، كزاد شيبةبف، الت رمذمبال تكل"معركؼ: كزاد كالجياد"، ركل:
ضيوتكم ـالمتقد ميفمفأحداأف أسمعكلـ،كغيرىماكمعمرمالؾمثؿا ئم ةمفالث قاتعنو

بشيء".
ديكؽ مىٍشييكر"كقاؿالذىبي:"صى

.(13)ؿ"كيرسكثيراييـ،كقاؿابفحجر:"صدكؽ،(12)
كالت دليس،خالصة القول في الر اوي:  الكىـ، كثير الحديث، ضي اعيؼ ن سو، ضي صدكؽ

بالس ماعضيالط رؽالتي كايةعفيحيىضيىذاالكجو،ككذلؾلـيصر  كاإلرساؿ،كقدت ر دبالر 
كق تعمييا.

اربفياسرراي،اختمؼعمىسماعيمامفعم وفيو يحيى بن َيعمر والحسن بن أبي الحسن
اعنو،كماسيأتيبيانوضيالت خري .

كبقيةإسنادهثقات.
 عن رجلَطريق عطاء الخرسانيَ عن يحيى بن َيعمرَ الذي مندراسة إسناد الوجو الثاني:

عن عم ار بن ياسر.
                                                           

.(20/110تيذيبالكماؿ:المزم،)(1) 
.(291/رقـ107)ص:،لبخارما:الاع اءالصغير(2) 
.(1450/رقـ5/17)،الاع اءلمعقيمي(3) 
.(2312/رقـ2/178الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(4) 
.(40/419تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(5) 
.(7/369):ابفسعد،الطبقاتالكبرل(6) 
الدارمي-تاريخابفمعيف(7)  ،ركاية رقـ146)ص: تاريخ499/ الدكرم-ابفمعيف( /3/178)،ركاية

(.791رقـ
.(3/74)،ميزافاتعتداؿ:الذىبي(8) 
.(1136/ح334)ص:،الثقاتلمعجمي(9) 

.(5642/رقـ3/74ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(10) 
.(273)ص:،العمؿالكبيرلمترمذم(11) 
.(4122/رقـ2/434):الذىبي،المغنيضيالاع اء(12) 
.(4600/رقـ392ريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:تق(13) 
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ضيويحيىبفيعمركالحسفبفأبيالحسف،اختمؼعمىسماعيمامفعم اربفياسر
عنو،كماسيأتيبيانوضيالت خري .رايا

ضيوراكمبيـ. كبقيةركاتوثقاتإتأف 
 الحكم عمى الحديث:

الحديثبكالالكجييفاعيؼ؛لألسبابالت الية:
ضيوعطاءالخراساني،كىكصدكؽضين سو،اعيؼضيالحديث،كثيرالكىـ،كالت دليس،-1

 كاية بالر  ت ر د كقد دراسةكاإلرساؿ، ضي بينتذلؾ كقد يىعمير، بف يحيى عف ا كؿ الكجو ضي
اإلسناد.

ضيوانقطاعاإلسناد،كىكثبكتسماعيحيىبفيعمركالحسفبفأبيالحسفمفعماربف-2
قاؿ الحديثعمييما، كمدار داكدأبكياسرراياعنو، بفكعم اريىعمىرىبفيحيى"بيف:

"الحديثىذاضيياسر يحيىعفعم ارضقاؿ(1)رجؿه الد ارقطنيعفحديثركاه كسئؿ ، "ت:
، ،(2)لقيو"عمفالحديثصحيحيعمربفيحيىأف إتعم ارا،يعمربفيحيىيمؽلـ ن ويصح 

"يحيى الحنبمي: رجب ابف المنذرم:(3)عمار"ًمفيسمعلىـكالحسفيعمر،بفًكقاؿ كقاؿ ،
قاؿ(4)منقطع"ضيكر،عم امفيسمعلـ"الحسف البييقي، الكجو(5)أثبت""ا كؿ: عف يتكمـ

حالحديث. ا كؿ،كىذاتيي يـمفكالموأن ويصح 
الخك ارعطاءالخراسانى،أبىبفعطاءبفاتختالؼالذمكقعضياإلسنادضقدخالؼعمري-3

الخكار أبي ابف ركاية كضي انقطاع الخراساني عطاء ركاية ضيض ي بينت كما مبيـ، رجؿ
.(6)مجيكؿ"إسنادهالتخري ،قاؿالمنذرم:"ضي

"ىىذىا الت رمذمحيثقاؿ: الحديثاإلماـ ًديثهكممفصح ح سىفهحى "حى ًحيحه كقاؿ(7)صى ،
ضقديعمربفيحيىيمقاهأفببعيدضميسكثالثيفسبعسنةبص  يفقتؿعم ار:شاكرأحمدالشيخ

                                                           

 .(1/161)،سنفأبيداكد(1) 
 .(25/رقـ62)ص:،سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(2) 
.(1/361)،ابفرجب:ضتحالبارم(3) 
.(4180/ح3/69):المنذرم،مختصرسنفأبيداكد(4) 
.(8973/ح5/55السنفالكبرل:لمبييقي،)(5) 
.(3/67)،لمنذرما:أبيداكدمختصرسنف(6) 
(.613/ح2/511)،سنفالترمذم(7) 
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قاؿكماصحيحضالحديثبتدليسيعرؼلـثقةكيحيىعمار،مفأقدـكىكعثمافعفركل
الت رمذم.

تمانعمفأفيككفقدعاصره،كلكفلـيمقوكماذكرالعمماء،كالعمؿالتيضيوقمت:
اكتاعي نا.كاأعمىكأعمـ. تك يوطرحن

 .ة إسنادهمن جي تضعيُف الحديث بقولو: ُمَجَتَمٌع عمى َضْعِفو المطمب الثامن:
ضيتاعيؼا حاديث،قكلو: البر  اإلماـابفعبد مفأل اظالت اعيؼالتياستعمميا

تىمىعه ٍعً وعمىميجى إسناده،كمفأمثمةذلؾعنده:جيةمفاى

د :األول الحديث :حى ًمي ىةى،قىاؿى خى ٍبفي م دي د ثىنىاهيميحى رحمواتعالى:حى ثىنىاقاؿاإلماـابفعبدالبر 
بٍ أىٍحمىدي أىبيكالط اًىًر د ثىنىا :حى دى،قىاؿى أىًبيدىاكي أىبيكبىٍكًرٍبفي د ثىنىا :حى سىٍيًف،قىاؿى اٍلحي ٍبفي م دي كميحى عىٍمرو في

الً ،عىٍفعيقىٍيًؿٍبًفخى ٍيحو شيرى ٍيكىةيٍبفي ًنيحى :أىٍخبىرى ،قىاؿى كىٍىبو د ثىنىااٍبفي :حى ،قىاؿى مىمىةىٍبًفاٍلًمٍصًرم  ،عىٍفسى دو
: قىاؿى صم ىاعميوكسم ـ، الن ًبي  ،عىًف مىٍسعيكدو اٍبًف أىًبيًو،عىًف الر ٍحمىًف،عىٍف ٍبًد ٍبًفعى مىمىةى أىًبيسى

ُل َنَزَل ِمْن َباٍب َواِحٍد َعَمى َوْجٍو َواِحٍدَ َوَنَزَل اْلُقْرآُن ِمْن َسْبَعةِ » َأْبَواٍب َعَمى  َكاَن اْلِكتَاُب اأْلَو 
رُِّموا َسْبَعِة َأْوُجٍوَ زَاِجٌرَ َوآِمٌر َوَحاَلٌلَ َوَحرَاٌمَ َوُمْحَكٌمَ َوُمَتَشاِبٌوَ َوَأْمثَاٌلَ َفَأِحم وا َحاَلَلُوَ َوحَ 

 .(1)«َربَِّناَحرَاَمُوَ َواْعَتِبُروا ِبَأْمثَاِلِوَ َوآِمُنوا ِبَتَشاُبِيِوَ َوُقوُلوا آَمن ا ِبِو ُكل  ِمْن ِعْنِد 

 نقد الحديث:
، ًفاٍبًفًشيىابو ،عى الم ٍيًث،عىٍفعيقىٍيؿو رحمواتعالى:"كيىٍرًكيًو قاؿاإلماـابفعبدالبر 

يىمٍ ـٍ مىمىةىلى ،كىأىبيكسى صم ىاعميوكسم ـميٍرسىالن ًفالن ًبي  مىمىةى،عىٍفأىًبيًو،عى مىمىةىٍبًفأىًبيسى ؽىعىٍفسى اٍبفى
ٍعً ًوًمٍفًجيىًةًإٍسنىا مىىاى ميٍجتىمىعهعى ًديثي ًبًو،كىىىذىااٍلحى ًمم ٍفييٍحتى   مىمىةيلىٍيسى ،كىاٍبنيويسى .(2)ًدًه"مىٍسعيكدو

  تخريج الحديث:
كمالحديثمفكجييف :،عمىالن حكالت اليري

َأِبيِوَ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنوَ  من أخرجو من طريق َسَمَمَة ْبِن َأِبي َسَمَمَةَ َعنْ  -أوال
  َعِن الن ِبيِّ صم ى اهلل عميو وسم م:

                                                           
 .(8/275(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
.(8/276)المصدرن سو((2
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،(5)،كأبكالط اىرالمخم ص(4)،كالط حاكم(3)،كابفحب اف(2)،كالط برم(1)أخرجوأبكيعمى
بمثمو.،بو؛جميعيـعفحيكةبفشريح،عفعيقيؿبفخالد،(8)،كاليركم(7)،كالحاكـ(6)كاآلجرم

من أخرجو من طريق ابن شيابَ عن سممة بن أبي سممةَ عن الن بي صم ى اهلل عميو  -ثانيا
وسم م:

مفطريؽعقيؿبفخالد،عفابفشياب،بوبمثمو.(9)أخرجواإلماـالط حاكم
 ٌم ..." إلخ.ولو متابع لمجزء األول منو دون قولو: "زَاِجٌرَ َوآِمٌر َوَحاَلٌلَ َوَحرَاٌمَ َوُمْحكَ 

،مف(13)،كأبكالس عيدالش اشي(12)،كابفأبيداكد(11)،كالن سائي(10)أخرجواإلماـأحمد
ًضي الم ًو ٍبًد عى ًإلىى ضىًزعى ٍف ًضيمى ضىًزٍعتي : قىاؿى ، ٍعً ي  اٍلجي ضيٍم يمىةى عىٍف ، س افى حى ٍبًف عيٍثمىافى عىٍف طريؽ

مىٍيًو،ضى ٍمنىاعى اًحًؼ،ضىدىخى نىاىىذىااٍلمىصى رىاعى ًحيفى لىًكٍفًجٍئنىاؾى ،كى زىاًئًريفى نىٍأًتؾى ـٍ :ًإن الى اٍلقىٍكـً ًمفى ؿه رىجي قىاؿى
 : ضىقىاؿى بىري مىىسىٍبعىًة»اٍلخى عى ، أىٍبكىابو سىٍبعىًة ًمٍف كسم ـ، صم ىاعميو ـٍ مىىنىًبي كي عى نىزىؿى اٍلقيٍرآفى ًإف 

:«أىٍحريؼو كىاًحدوحيري»،أىٍكقىاؿى ٍرؼو مىىحى ،عى كىاًحدو ًمٍفبىابو يىٍنًزؿي قىٍبمىويكىافى اٍلًكتىابى ف  ،كىاً  كالم ظ،«كؼو
 حمد.كالباقيبنحكه.

 
 
 
 

                                                           
.(3479/ح14/331)حجر،ابف:(المطالبالعالية(1
(.67/ح1/68)،(ت سيرالطبرم(2
. (745/ح3/20(صحيحابفحباف،)(3
 .(3102/ح8/115ار:الطحاكم،)(شرحمشكؿاآلث(4
. (695/ح1/405):ابفالمخمص،(المخمصيات(5
. (99/9)ص:،(ا ربعكفحديثالآلجرم(6
. (2031/ح1/739(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(7
. (557/ح3/224):اليركم،(ذـالكالـكأىمو(8
.(3103/ح8/116(شرحمشكؿاآلثار:الطحاكم،)(9

.(4252/ح7/283(مسندأحمد،)(10
(.7930/ح7/244)،لنسائيا:(السنفالكبرل(11
(.82)ص:،(المصاحؼتبفأبيداكد(12
.(881/ح2/304)،(المسندلمشاشي(13
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دراسة اإلسناد:
ركمالحديثمفكجييف:

دراسة إسناد الوجو األول: -أوال
.(1)الز ٍىًرمٌبفعبدالر ٍحمىفبفعىٍكؼاٍلقرًشيفيو َسمَمة بن أبي َسمَمة

،كذكرهابفحب اف(3)،كقاؿأبكحاتـالر ازم:"تبأسبو"(2)"ًعٍندهمراسيؿ" قاؿالبخارم:
.(5)،ككث قوالعجمي(4)ضيالث قات

ىذامفمراسيمو.اوي:خالصة القول في الر   تبأسبو،عندهمراسيؿ،كلعؿ 
ىرمالمدني،قيؿ:اسموعبدا،كقيؿ:بفعكؼ،الز وفيو أبو سممة بن عبد الر حمن

.(6)إسماعيؿثقةمكثر،ماتسنةأربعكتسعيف،أكأربعكمائة،ككافمكلدهسنةباعكعشريف
قمت: ىكثقةمكثر،إتأن وتيكم ـضيسماعومفعبدابفمسعكدراياعنو،قىاؿى

ًباٍ ىسىا اٍلًعٍمـً أىٍىؿي الط حاكم:"كىافى مىمىةىتى أىبىاسى ًتٍنًقطىاًعًوًضيإٍسنىاًدًه؛كىً ىف  ًديثى ىىذىااٍلحى ًنيًديىٍدضىعيكفى
ٍنوي" أىٍخذيهيإي اهيعى ؛كىتى ٍبًداًٍبًفمىٍسعيكدو يىتىيىي أيًضيًسن ًوًلقىاءيعى
(7).

كبقيةرجالوثقات.
ثانيا: دراسة إسناد الوجو الثاني:

ا ك ؿإتأفضيوسممةبفأبيسممة،كىكتبأسبوعندهمراسيؿ.ن سركاةالكجو
ٍبدىقمت: يىٍذكيٍرًضيًوعى ـٍ لى ضيوانقطاعبيفأبيسممة،كالن بيصم ىاعميوكسم ـ،قاؿالطحاكم:"كى

" مىٍسعيكدو اًٍبفى
(8).

 
 

                                                           
.(8268/رقـ6/396(الثقات:ابفحباف،)(1
.(2027/رقـ4/80(التاريخالكبير:البخارم،)(2
.(718/رقـ4/164ؿ:ابفأبيحاتـ،)(الجرحكالتعدي(3
.(8268/رقـ6/396(الثقات:ابفحباف،)(4
.(588/رقـ197(الثقات:العجمي،)ص:(5
.(8142/رقـ645(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(6
.(3103/ح8/116(شرحمشكؿاآلثار:الطحاكم،)(7
المصدرن سو.((8
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َوَحاَلٌلَ َوَحرَاٌمَ َوُمْحَكٌم ..."  وأما المتابع لمجزء األول منوَ دون قولو: "زَاِجٌرَ َوآِمرٌ 
 إلخ.

،الجع ي،الككضيمة بن عبد اهللفُ مْ فيو فُ 
.(3)،كقاؿابفحجر:"مقبكؿ"(2)،كذكرهابفحب افضيالث قات(1)كث قوالعجمي

 ثقة.اوي:خالصة القول في الر  
.(5)،كبعثمافأشبو،الككضي،كيقاؿ:القاسـبفحس اف(4)العامرموفيو عثمان بن حس ان

،كذكرهابفشاىيفضيثقاتو،كقاؿ:ثقة،(7)،كذكرهابفحب افضيالث قات(6)كث قوالعجمي
الح" .(8)قالوأىٍحمدبفصى

،كقاؿابفأبيحاتـ:"رجؿمفأصحاب(10)،كتيعرؼ"(9)كقاؿالبخارم:"حديثومنكر
 مسعكد بف ا عبد مف سمع نعمـ كت مسعكد، ت"ابف تعرؼ(11)أـ "تى القط اف: ابف كقاؿ ،

الو" ث ؽ"،(12)حى كقاؿالذ ىبي:"كي
.(1)،كقاؿابفحجر:"مقبكؿ"(13)

ثقة،كمفعرضوعندهزيادةعمـعمىمفلـيعرضو.كاأعمـ.اوي:خالصة القول في الر  
كبقيةركاتوثقات.

                                                           
(1361ـ/رق385(الثقات:العجمي،)ص:(1
.(4945/رقـ5/300(الثقات:ابفحباف،)(2
.(5442/رقـ448(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3

4) ىذه( ...كضييـلؤلٌبفعامرمنيـرجاؿثالثةإلىالنسبةالعامرم: كالثانيمنسكبإلىعامربفكثرة
.(9/151)ني،لمسمعا.ا نسابكالثالثمنسكبإلىعامربفعدمبفتجيب...صعصعة

5)( ابفأبيحاتـ، الجرحكالتعديؿ: ينظر: )6 رقـ148/ /808 )ص: ابفحجر، تقريبالتيذيب: .)449/
(.5454رقـ

.(1365/رقـ386(الثقات:العجمي،)ص:(6
.(623/رقـ7/108(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(7
.(1148/رقـ189)ص:،ابفشاىيف:(تاريخأسماءالثقات(8
.(6799/رقـ3/369(يقصدبوحديثاآخرغيرحديثالدراسة،ذكرهالذىبيضيميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(9

.(6799/رقـ3/369(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(10
.(5454/رقـ449(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(11
.(3/266(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(12
.(4506/رقـ2/127الذىبي،)(الكاشؼ:(13
.(5454/رقـ449(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
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 الحكم عمى الحديث:
تومفعمؿضيدراسةاإلسناد،كيكاضؽذلؾماالحديثاعيؼبكالالكجييف؛لماذكر

الجزءا كؿمنوصحيح ذكرتومفأقكاؿالن قادالذيفسبؽذكرأقكاليـضيدراسةاإلسناد،إتأف 
مفالط ريؽالذمأخرجوأحمدبفحنبؿكمفذكرتيـضيالت خري .

ا ك كأم  الكجو عمى الحاكـ قكؿ حىا "ىىذىا لو: إخراجو عند ؿ ـٍ لى كى ٍسنىاًد اإٍلً ًحيحي صى ًديثه
اهي" ،،كىككماقاؿ،كنقؿابفحجرحكـابفعبدالبر (2)،كتعق بوالذ ىبي،بقكلو:"منقطع"(1)ييٍخًرجى

.(3)"كالحاكـ،صح ححديثوابفحب اف"ثـقاؿ:قمت:
كقاؿا لبانيعفالمتابعلمجزءا ك  إسنادجيدمكصكؿ، "ىذا رجالوكميـؿلمحديث:

ثقاتمعرضكفغيرضم مةىذا...كيمكفأفيككفضم مةىذاىكالكاسطةضيركايةىذاالحديث
.(4)بيفأبيسممةكابفمسعكد،كبالجممةضالحديثحسفعندمبيذهالط ريؽ.كاأعمـ

دهؼ،كىكثقةكمابي نتضيدراسةاإلسناد،كعميوضجميعركاةإسنارًضم مةقدعيقمت: 
ضي الكاسطة ىك "يمكفأفيككفضم مةىذا قكلو: كأما ا، كيككفالحديثالمتابعصحيحن ثقات،
ركايةىذاالحديثبيفأبيسممةكابفمسعكد"،ضيذابعيد نولـينصأحدمفالعمماءأفأبي

سممةركلعنوضيمكطفمفالمكاطف.كاأعمـ.








                                                           
(.ضيمستدركوكجدتعفعبدالرحمفبفعكؼ،2031/ح1/739(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(1

كىيابف،كاأعمـ.
. (3144/ح1/739(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(2
.(255/رقـ3/68ابفحجر،)(لسافالميزاف:(3
.(2/134):ا لباني،(سمسمةا حاديثالصحيحة(4
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كىاهيقاؿاإلماـابف:الثاني الحديث رحمواتعالى:رى ،اٍبفيعبدالبر  يىٍحيىىلىًييعىةىاٍبفًعىفًكىٍىبو كى
،ٍبفً :ضىمىر ةنأىٍزىىرى ،سىٍعدوٍبفًعىم ارًعىفٍقىاؿى اًلحوأىًبيعىفٍاٍلميرىاًدم  ،صى ًمي عىفٍاٍلًغ ىاًرم  أىًبيٍبفًعى

، مير ةىطىاًلبو :كى يىٍحيىىةىلىًييعىاٍبفًعىفًقىاؿى ،ٍبفًكى اجًعىفًأىٍزىىرى ج  ،ٍبفًاٍلحى اًلحوأىًبيعىفٍشىد ادو صى
، ًمي عىفٍاٍلًغ ىاًرم  راياعنو،أىًبيٍبفًعى :طىاًلبو  َأنْ  صم ى اهلل عميو وسم م ِحبِّي َنَياِني» قىاؿى
.(2)«َمْمُعوَنةٌ  َفِإن َيا (1)َباِبلَ  َأْرضِ  ِفي ُأَصمِّيَ  َأنْ  َوَنَياِني اْلَمْقَبَرةِ  ِفي ُأَصمِّيَ 

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"ىىذىا ًعيؼهًإٍسنىادهقاؿاإلماـابفعبدالبر  مىىميٍجتىمىعهاى ٍعً ًو،عى كىىيكىاى

ٍنقىًطعهىىذىامىعى ٍيريمي ٍنوي،الم ويرىًايىًبعىًمي ميت ًصؿوغى ،عى يىحٍكىعىم اره كى اج، تىمىٍجييكليكفىيىى،كالحج 
ضيكفى يىٍحيىىلىًييعىةىكىاٍبفيىىذىا،ًبغىٍيرًييٍعرى ًعي ىافًأىٍزىىرىٍبفيكى ا،ييٍحتى  تىاى ثىًمًيمىا،كىتىًبًيمى اًلحوكىأىبيكًبمى صى

ٍبدًٍبفيسىًعيديىيكىىىذىا ،الر ٍحمىفًعى ًمفٍسىمىاعهلىوييىٍصح كىتىا،أىٍيانًبمىٍشييكرولىٍيسىًمٍصًرمٌّاٍلًغ ىاًرم 
" ًمي   .(3)عى

 تخريج الحديث:
د ثىنىاأخرجوأبكداكدرحمواتعالى،قاؿ: مىٍيمىافيحى دى،ٍبفيسي نىادىاكي ،اٍبفيأىٍخبىرى :قىاؿىكىٍىبو

د ثىًني يىٍحيىىلىًييعىةى،اٍبفيحى ،ٍبفيكى ،اٍلميرىسىٍعدوٍبفًعىم ارًعىفٍأىٍزىىرى اًلحوأىًبيعىفٍاًدم  ،صى أىف اٍلًغ ىاًرم 
ًمي ا ٍنوي،الم ويرىًايىعى اءىهييىًسيريكىىيكىًببىاًبؿىمىر عى ةًييؤىذ فياٍلميؤىذ فيضىجى الى زىضىمىم ااٍلعىٍصًر،ًبصى ًمٍنيىابىرى
،أىمىرى ـىاٍلميؤىذ فى ةى،ضىأىقىا  ُأَصمِّيَ  َأنْ  َنَياِني صم ى اهلل عميو وسم م َحِبيِبي ِإن  »:قىاؿىضىرىغىضىمىم االص الى
.(4)«َمْمُعوَنةٌ  َفِإن َيا َباِبلَ  َأْرضِ  ِفي ُأَصمِّيَ  َأنْ  َوَنَياِني اْلَمْقَبَرِةَ ِفي

مفطريؽابف(2)،كأخرجوابفأبيحاتـضيت سيره(1)،كالخطيب(5)كمفطريقوالبييقي
كىب،بو.

                                                           
.(1/309)البمدافكالخمر".معجـالسحرإليياينسبكالحٌمة،الككضةمنياناحيةبابؿ:"اسـ((1
.(5/223(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
المصدرن سو.((3
.(490/ح1/132(سنفأبيداكد،)(4
.(4364/ح2/632السنفالكبرل:لمبييقي،)((5
(.2/648):الخطيب،(تمخيصالمتشابوضيالرسـ(1
.(1003/ح1/189(ت سيرابفأبيحاتـ،)(2
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داك أبك كأخرجو أىٍحمىدي-أياان–د ،ٍبفيعف اًلحو د ثىنىاصى ،اٍبفيحى ًنيكىٍىبو ٍبفييىٍحيىىأىٍخبىرى
، اجِ  َعنِ لىًييعىةى،كىاٍبفيأىٍزىىرى اًلحوأىًبيعىفٍ،َشد ادٍ  ْبنِ  اْلَحج  ،صى ،..الحديثعىفٍاٍلًغ ىاًرم  ًمي  .(1)عى

.(2)كمفطريقوالبييقي
 دراسة اإلسناد:

عمرعفأرسؿكقدمقبكؿ،مراد،مفكسميـالمصرم،(3)الس ٍميميسعد بن فيو عم ار
.(4)كمائةكأربعيفثمافسنةمات

الو"تعرؼ،كقاؿابفالقط اف:"تى(5)ذكرهابفحب افضيالث قات ث ؽ"(6)حى ،كقاؿالذىبي:"كي
،كقاؿ(7)

.(8)ابفحجر:"مقبكؿ"
صدكؽ.خالصة القول في الر اوي:

.(9)كستيفكمائةإحدلسنةماتصدكؽ،قريش،مكلىالبصرم،أزىر بن و يحيىوفي
.(12)،كقاؿابفحجر:"صدكؽ" (11)،كقاؿالذ ىبي:"ثقة"(10)ذكرهابفًحب افضيالث قات
صدكؽ.خالصة القول في الر اوي:

وفيو عبد اهلل بن لييعة احتراؽكتبو، بعد ض(13)كىكاعيؼكاختمط تابعو كقد ي،
عفعم اربفسعد،كالحج اجبفشد اديحيىبفأزىر،كىكصدكؽ.

نعاني،شد اد بن وفيو حج اج .(1)مصرنزيؿالص 
                                                           

.(491/ح1/132(سنفأبيداكد،)(1
.(4365/ح2/632(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
ٍميمي:ىذه((3 .(7/190)لمسمعانيراد،القحطانية.ا نسابممفبطفكىكسميـ،إلىالنسبةالس 
.(4824/رقـ407(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
.(10088/رقـ7/284(الثقات:ابفحباف،)(5
.(3/147(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(6
.(3990/رقـ2/51):الذىبي،الكاشؼ((7
المصدرن سو.((8
.(7497/رقـ587حجر،)ص:(تقريبالتيذيب:ابف(9

.(16270/رقـ9/251(الثقات:ابفحباف،)(10
.(6125/رقـ2/360(الكاشؼ:الذىبي،)(11
.(7497/رقـ587(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(12
(.74،)ص:سبقتترجمتو((13
.(1127/رقـ153(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
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تعرؼ،كقاؿابفالقط اف:"تى(2)كلـيذكرشيئا،كذكرهابفحب افضيالث قات(1)ترجـلوالبخارم
الو" .(4)،كقاؿابفحجر:"مقبكؿ"(3)حى
صدكؽ.صة القول في الر اوي:خال

كبقيةرجالوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

 الحديث ضعيف؛ لؤلسباب الت الية:
كركايتو قاؿابفيكنس:"َ الغ ارم،كعميراياعنوصالحأبيبيفالنقطاع إسناده  -1 

أعمـكتمقاؿ،الحديثىذاإسناد"ضي:الخط ابيقاؿو،(5)منوسمعأظن وكمامرسمة،عمىٌعف
،غىٍيري"ًإٍسنىاديهي:،كقاؿالبييقي(6)بابؿ"أرضضيالصالةحر ـالعمماءمفأحدا لىعىم ويقىًكم  ح ًإفٍكى صى
قىامىةىكىًرهى ٍسؼهًبيىاكىافىًبأىٍرضواإٍلً ةوكىعىذىابهخى الى ٍيًرىىا"أىكًٍلصى اإلشبيميكقاؿ،(7)غى الحؽ :عبد

.(8)ضيوابفلييعةكغيرهكاىي، ف "حديث
قدتابعويحيىبفأزىر،كىكصدكؽ،كلـيجر ٍحوأحدمفالعمماء،قاؿابفالقطاف:"مىاقمت:

ًديثحؽ  ًعي اًإي اه،ًركىايىتوًضيًبوًالمقترفأىٍزىىربفيحيىكىافىًإفًإت لىًييعىةًباٍبفياعؼأىفالحى اى
كىايىة،ًضيلىويلىًييعىةاٍبفبمقارنةنباليضىالىقىة،ثًكىافىًإفأم اكىذىًلؾ، معيمىاكأن ماالر  كىىيكىكىب،اٍبفجى

اؿنىٍنظيرأىفىيكىيىٍنبىًغييار،ضىال ًذمتىذىًلؾككؿميٍجتىمعيف،أك من رديفًمٍنييمىاسىمعوقد يحيىحى
ح ًثقىةعىرٍضنىاهيضىًإفأىٍزىىر،بف ًديث،صى م دأىبيكلىوييعرضلـًمم اأيٍخرىلًعٌمةلىويتككفأىفت إًالحى -ميحى

فيعنيعبدالحؽاإلشبيمي، ًعي اكىافىكىاً  لىًييعىة،اٍبفأىمرمفبىيفمىامثؿأمرهتبيفمفكىجباى

                                                           
.(2830/رقـ2/377(التاريخالكبير:البخارم،)(1
.(7376/رقـ6/203(الثقات:ابفحباف،)(2
.(3/147(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(3
.(1127/رقـ153(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
.(554/رقـ1/208(تاريخابفيكنسالمصرل،)(5
.(1/148):الخطابي،(معالـالسنف(6
.(5089/رقـ3/402ر:البييقي،)(معرضةالسنفكاآلثا(7
.(3/146(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(8
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ٍيثيًضيوًالقىٍكؿًإٍجمىاؿضىأىما ضىٍكقيمىامف"كىغىيرهلىًييعىةٍبفاًضيوً:"بقكلوأىرىادىًإن مىايككفأىفيٍحتىمؿًبحى
 .(1)بصكابضىمىٍيسى

تمطعف حدضيومفحيثقمت:،(2)حاليـييعرؼترجاتضيوأف :القط افكذكرابف
 ركاتو،ضقدتـمعرضتيـكالكشؼعنيـ،كلـأجدضيومفيستحؽالجرح،كتيكجدضيوعم ةإتأف 

ٍيؿأجؿمفيىصحتىاؿأياان:"ضنراهالحديثمنقطعضقطتغير،كق اؿاٍلجى كعمار،حجاجًبحى
لـ م دأىبيكذىًلؾلبىيىافيعرضكى ،كالعم ةكمابي ن اسابقاكليسلجيالتيـ.(3)ضاعممو"ميحى

"ابفحجركقاؿ "المكقكؼ(4)اعؼ"إسنادهضي: كاع ؼ،(5)أصح ،كقاؿابفرجب:
 .(6)أعمـ"كا.يعالجمالمنادمابفالحسيفأبك

الكاردةعفالن بيصم ىاعميوكسم ـ،منياماأخرجومخالفتو لآلثار الص حيحة -2
اًبري كغيره،مفحديث(7)البخارم ٍبدًٍبفيجى صم ىاالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىالم ًوراياعنيما،عى

كسم ـ "عميو ٍمسناأيٍعًطيتي: دهطىييف ييعٍلىـٍخى قىٍبًميا ىٍنًبيىاءًًمفىأىحى ،مىًسيرىةىًبالر ٍعبًنيًصٍرتي: شىٍيرو
ًعمىتٍ طىييكرنا،مىٍسًجدناا ىٍرضيًليكىجي ؿوكىأىي مىاكى كىٍتويأيم ًتيًمفٍرىجي ،الص الىةيأىٍدرى ؿ  ًليكىأيًحم تٍضىٍمييصى
ـي، كىافىالغىنىاًئ ةن،قىٍكًموًلىىإًييٍبعىثيالن ًبي كى اص  بيًعٍثتيخى الش  ىاعىةى".كىأيٍعًطيتيكىاض ةن،الن اسًًإلىىكى

 َسَندا. ِصح  : تضعيُف الحديث بقولو: ال يَ التاسعالمطمب 
ضيتاعيؼا حاديث،قكلو:ت مفأل اظالت اعيؼالتياستعمميااإلماـابفعبدالبر 

ده:سىنىدا،كمفأمثمةذلؾعنيىًصح 

                                                           
.(3/147(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(1
.(3/146)المصدرن سو((2
.(3/148)المرجعالسابؽ((3
.(1/530(ضتحالبارم:ابفحجر،)(4
ز اًؽ،عىفً(5 ٍبديالر  :(يقصدماأخرجوعى قىاؿى ٍبًدالم ًوٍبًفأىًبياٍلميًحؿ  ،عىٍفعى ٍبًدالم ًوٍبًفشىًريؾو ،عىٍفعى ٍرنىا»الث ٍكًرم  مىرى

اكىزىهي ت ىجى ًضيًوحى م يى ضىكىًرهىأىٍفييصى ٍسًؼال ًذمًببىاًبؿى ،ًباٍلخى ًمي  كاأعمـ.مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،«.مىعىعى
(.1623/ح1/415)

(.3/236)،ابفرجب:(ضتحالبارم(6
(.1/95(صحيحالبخارم،)(7
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رحمواتعالى: قىدٍقاؿاإلماـابفعبدالبر  ًكمىكى اًبرًعىفٍري ٍبدًٍبفًجى أىف يىًصح تىًبًإٍسنىادوالم ًو،عى
:صم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي  .(3)«(2)ِقيرَاًطا َوِعْشُرونَ  َأْرَبَعةٌ  (1)الدِّيَنارُ »قىاؿى

 نقد الحديث:
قىدٍقاؿاإلماـابفعبد رحمواتعالى:"كى ًكمىالبر  اًبرًعىفٍري ٍبدًٍبفًجى تىًبًإٍسنىادوالم ًو،عى

...كىىىذىا ،يىًصح  ًديثي فٍاٍلحى مىاعىةًقىٍكؿًضىً يًإٍسنىاديهي،يىًصح لىـٍكىاً  ٍجمىاعًًبًو،اٍلعيمىمىاءًجى مىىالن اسًكىاً  عى
ٍعنىاهي  .(4)ًضيًو"ٍسنىادًاإٍلًعىفًييٍغًنيمىامى

تخريج الحديث: 
لـأعثرعمىمفأخرجوبإسناد،كلكفمفأكردهمفالعمماءضيكتابمفكتبو،ذكره

ضيو .(5)بدكفإسناد،معذكرهلكالـابفعبدالبر 
 لـأعثرعمىإسنادلو.دراسة اإلسناد: 

 الحكم عمى الحديث:
العمؿعمىمعناهعندالع ظىاىرتأصؿلو،كلكف  ـمماء،قاؿاإلماـابفالص الح:"كى كىالى

ةأىف اٍلبر عبداٍبف ح  اتيكجدالص  ًديثأىؿتمقيمفأىٍيان فًبًو،كىاٍلعىمىؿًباٍلقبيكؿًالحى لىويييكقؼلـكىاً 
ًحيح،ًإٍسنىادعمى قدصى ًكمىالت ٍمًييدًضيقىاؿىكى ابرعىفري ًحيحلىٍيسىًبًإٍسنىادجى اصمىالن ًبيأىفًبصى
مىٍيوً سمـعى كفىأىٍربىعىةالد ينىارقىاؿىكى :كىًعٍشري ف"كىىىذىاقيراطا"،كقىاؿى جمىاعىةقىكؿضىً يًإٍسنىادهيىصحلـكىاً 

ٍجمىاعاٍلعممىاء ٍعنىاهيعمىالن اسكىاً  ٍسنىادعىفييغنيمىامى قىًريبًضيًو،اإٍلً اًمٍنويكى ًضييالش اًضعًذكرهمى
ًديثًضي(6)الرسىالىة ًصي ةتىحى لكىارث"كى

(7).

                                                           
.(5/4)ا حكذمتح ة.ًدٍرىىمناعىشىرىاٍثنىاالدينار:((1
الًقيراط((2 دًأىٍكثىرًًضيعيٍشرهًنٍصؼيكىىيكىالًدينار،أىٍجزىاءًًمفٍجيزء: ابفالحديثغريبضيالنياية.اٍلًبالى كا ثر:

.(4/42)ا ثير،
.(20/145(التمييد:ابفعبدالبر،)(3
المصدرن سو.((4
(،كتدريبالراكمضيشرحتقريب8/258(،كعمدةالقارم:العيني،)3/11القسطالني،):(إرشادالسارم(5

نقمكاضيوكالـابفعبدالبر. (.1/66):السيكطي،النكاكم
نما((6 ٍ تيبماقىًبٍمنىاهقاؿالشاضعي:"كا  جماعالمغازمأىؿنٍقؿمفكىصى فعميو،العامةكا  الحديثذكرناقدكين اكا 

االمغازمأىؿحديثًعمىكاعتمدناضيو، جماععام  .(1/140)لمشاضعي،الرسالة.الناس"كا 
.(1/109)،لزركشيا:(النكتعمىمقدمةابفالصالح(7
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 الثالفصل الث  

في  منيُج االماِم ابِن عبد البرِّ 
َظر تضعيف األحاديث من خالل الن  

 في متوِنيا
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 المبحث األول
 تنوٍة في مم  عِ تضعيُف الحديث لِ  

كجكدعم ةمفالعمؿالقادحةضيمتفالحديث، تنزلومفدرجةالقىبكؿإلىالا عؼ،إف 
ف كذلؾعمىحسبنكععم توالتيكقعتضيو،ضإفكانتالعم ةخ ي ةكافالا عؼخ ي نا،كا 
ضيتاعيؼ كانتالعم ةشديدةكافالا عؼشديدنا،ككافذلؾمفمني اإلماـابفعبدالبر 

اآلتي:الحديثعندكجكدعمةضيإسناده،كذلؾعمىالن حك
ل: تضعيف الحديث لتفر د راويو في متنو.  المطمب األو 

ضيتاعيؼا حاديث،أفياع ؼالحديثبسببت ر د مفمني اإلماـابفعبدالبر 
 الر اكمالاعيؼبالحديثدكفمشاركةغيرهلو،كمفأمثمةذلؾ:

قىدٍ رحمواتعالى:كى كىلقاؿاإلماـابفعبدالبر  ارى ،ًلدهخى افي ،عىفٍالط ح  اؽى،أىًبيعىفٍميطىر ؼو ًإٍسحى
،عىفً اًرثى ،عىفٍاٍلحى ًمي  :عى  َصْوَتوُ  الر ُجلُ  َيْرَفعَ  أن وسمم َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َنَيى»قىاؿى

.(1)«ونَ ُيَصم   َوُىمْ  َأْصَحاَبوُ  ُيَغمِّطُ  َوَبْعَدَىا اْلِعَشاءِ  ِباْلُقْرآِن َقْبلَ 

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"تى ىر دى اًلدهًبوًقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،خى افي ،كىىيكىالط ح  ًعيؼه ٍسنىاديهياى كىاً 

.(2)ًبًو"ييٍحتى  ًمم الىٍيسىكيم وي
 تخريجو الحديث:

د ثىنىا ،أخرجواإلماـأحمدرحمواتعالى،قاؿ:حى د ثىعى  افي اًلدهنىاحى ،يىٍعًنيخى افى د ثىنىاالط ح  حى
، اؽى،أىًبيعىفٍميطىر ؼه اًرًث،عىفًًإٍسحى ،عىفٍاٍلحى ًمي  أىفٍصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿينىيىى:"قىاؿىعى

ؿييىٍرضىعى ٍكتىويالر جي بىٍعدىىىا،اٍلعىتىمىةًقىٍبؿىًباٍلقيٍرآفًصى ابىييغىم طيكى .(3)"الص الةًًضيويأىٍصحى



                                                           
.(23/319(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
مصدرن سو.ال((2
(.817/ح2/190(مسندأحمد،)(3
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مسد د الس راج(1)أخرجو الييثـ كأبك يعمى(2)، كأبك نيعيـ(3)، كأبك كالبييقي(4)، ،(5)،
،مفطريؽمطر ؼ،بو،(6)كالذ ىبي

بم ظ: الغزاليضياإلحياءمعم قا، مىىبىٍعاكيـيٍجيرتى»كذكره بىيفاٍلًقرىاءىةًضيبعضعى
 .(7)«كىاٍلعشىاءاٍلمغرب

أخرجواإلماـمالؾرحمواتعالى،قاؿ:عىفٍولو شواىد منيا: ،ٍبفًيىٍحيىىما سىًعيدو
م دًعىفٍ ـىٍبفًميحى اًرثًٍبفًًإٍبرىاًىي ،اٍلحى اًزـوأىًبيعىفٍالت ٍيًمي  الم وًرىسيكؿىأىف :(8)اٍلبىيىاًاي عىفًالت م اًر،حى

كسم ـ رىصم ىاعميو مىىجىخى ،كىىيـٍالن اسًعى م كفى قىدٍييصى مىتٍكى ضىقىاؿىًباٍلًقرىاءىًة،أىٍصكىاتيييـٍعى  ِإن  »:
 (9)«ِباْلُقْرآنِ  َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضُكمْ  َيْجَيرْ  َواَل  ِبِوَ ُيَناِجيوِ  ِبَما َفْمَيْنُظرْ  َرب ُوَ ُيَناِجي اْلُمَصمِّيَ 

د ثىنىاأخرجوأبكداكدرحموولو شاىد ثاني: سىفياتعالى،قاؿ:حى ،ٍبفياٍلحى ًمي  د ثىنىاعى حى
ٍبدي ز اًؽ،عى نىاالر  ،أىٍخبىرى ي ةى،ٍبفًًإٍسمىاًعيؿىعىفٍمىٍعمىره مىمىةى،أىًبيعىفٍأيمى ،أىًبيعىفٍسى اٍعتىكىؼى:قىاؿىسىًعيدو

كفىًمعىييـٍضىسىاٍلمىٍسًجًد،ًضيصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿي ،ضىكىشىؼىًباٍلًقرىاءىًة،يىٍجيىري قىاؿىالس ٍترى :كى
 َأوْ  َ«اْلِقرَاَءةِ  ِفي َبْعضٍ  َعَمى َبْعُضُكمْ  َيْرَفعْ  َواَل  َبْعًضاَ َبْعُضُكمْ  ُيْؤِذَين   َفاَل  َرب ُوَ ُمَناجٍ  ُكم ُكمْ  ِإن   َأاَل »

اَلةِ  ِفي: »َقالَ  .(10)«الص 
دراسة اإلسناد:

                                                           
(.بمثمو.4/409/592):ابفحجر،(المطالبالعالية(1
(.بنحكه.2/ح3)ص::أبيالييثـالس راج(حديثخالدبفمرداس(2
(.بنحكه.497/ح1/384(مسندأبييعمىالمكصمي،)(3
(.بنحكه.2/52(تاريخأصبياف:أبينعيـ،)(4
(.بنحكه.4/212/2413عباإليماف:البييقي،)(ش(5
/11)ءلوـالنبال(.سيرأعال2/193)لو(.تذكرةالح اظ66/ح1/108)،لذىبيا:(معجـالشيكخالكبير(6

(.بنحكه.102
الديف(7 .(1/278):الغزالي،(إحياءعمـك

8) ضركة( تمييزضياإلصابة.البيااي نصارمابيااةبفغانـبفعبيدبفكدقةعمربفبفالبيااي:
.(6993/رقـ5/278):ابفحجر،الصحابة

.(29/ح1/80)مالؾ،(مكطأ(9
.(1332/ح2/38(سنفأبيداكد،)(10
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كتياليٍمداني،،األعور اهلل عبد بن لحارثفيو ا عمي،صاحبزىير،أبكالككضي،(1)الحي
.(2)الز بيرابفخالضةضيمات

"أشيد(3)كذ ابا"ككافالحارث،"حد ثناالش عبي:قاؿ آخر: ضيمكاع كقاؿ أحدأىن وي،
،كقاؿأبك(6)كذكبا"ككافالحارثـ"زعإسحاؽ:أبك،كقاؿ(5)،كات يموإبراىيـالن خعي(4)الكذ ابيف"
أباياضقاؿ،كالحارث،عاصـعفالمديني،بفعمي"سألتالجيكزجاني:،كقاؿ(7)"كذ اب":خيثمة
كسمع(8)كذاب"الحارثذاعفيسأؿمثمؾإسحاؽ شيئاا عكرالحارثمفاليٍمدانيمرة،
بالشر الحارثكأحس سي و،عمىؿكاشتممر ةضدخؿإليؾأخرجحتىاقعدٍلو:ضقاؿضأنكره،
س:(10)الكذ ابيف"أحد،كقاؿابفشاىيف:"مف(9)ضذىب" يعنيالقط اف،–يحيى"كاف،كقاؿال ال 
،كقاؿ(11)عمي"عفالحارثعفإسحاؽأبيعفيحد ثنافت-يعنيابفميدم-الر حمفكعبد

رعةأبك،كقاؿ(12)بحديثو"يحت  مفمكتبالقكم،ليسالحديث"اعيؼ:أبكحاتـالر ازم "ت:زي
.(13)بحديثو"يحت  

ٍي ا" كاىيناالت شيعضيغاليا،كقاؿابفحب اف:"كاف(14)كقاؿجريربفعبدالحميد:"كافزى
ماكعام ةالقميؿمسعكدابفعفكركلعميعفركاياتو"أكثر:عدمابف،كقاؿ(15)الحديث"ضي

                                                           
الحارثبفمعاكيةبفا صغرالحارثابفحكتكىككندةمفبطفكىكحكتإلىالنسبةىذهالحيكتي:((1

.(4/301)لمسمعاني،ع ير.ا نساببفكندةكىكثكربفمعاكيةبفا كبر
.(1029/رقـ146(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
.(370/رقـ2/449(الكامؿ:ابفعدم،)(3
.(2437/رقـ2/273(التاريخالكبير:البخارم،)(4
المصدرن سو.((5
.(363/رقـ3/78(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6
.(20/رقـ5/58):الذىبي،سالـ(تاريخاإل(7
.(370/رقـ2/449(الكامؿ:ابفعدم،)(8
.(197/رقـ1/222(المجركحيف:ابفحباف،)(9

.(104/رقـ69)ص::ابفشاىيف،(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(10
.(197/رقـ1/222(المجركحيف:ابفحباف،)(11
.(363/رقـ3/78(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(12
المصدرن سو.((13
.(1/208(الاع اءالكبير:العقيمي،)(14
.(197/رقـ1/222(المجركحيف:ابفحباف،)(15
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،(2)ركايتو"ضياعيؼكىكسكء،قكؿلو،كقاؿابفسعد:"كاف(1)ظ"مح كغيرعنيمايركيو
غيرهكافبأرااىـالحارثيكف"لـ:عي اشبفبكرأبك،كقاؿ(3)بالقكم""ليسالن سائي:كقاؿ

.(4)كتب"صاحبأن ويقكلكف:كانكامنو،أراى
كقاؿالييثميضيمكاع،(8)،كالعراقي(7)،كالبكصيرم(6)،كالييثمي(5)معيفكاع  وابف

.(9)معيف"ابفككث قوجدا،آخر:"اعيؼ
ع اء الا  ضي البخارم كالد ارقطني(10)كذكره الجكزم(11)، كابف الاع اء(12)، ضي

كالمترككيف.
الحارثيقد مكف....خمسةالككضة:يعنيالقرية؛ىذهعمماء"كاف:سيريفابفكقاؿ

الث الثأف )يختم كفيككنكاكلـعبيدة،يقد مكفكأحياناا عكر، كالر ابع-عمقمة: مسركؽ،:
تعمـالن اس،كأحسبالن اس،أضقوالحارث"كاف:داكدأبيبفبكرأبك،كقاؿ(13)شريح":كالخامس
ارحميماكالحسيفالحسفرأيت"لقد:،كقاؿالش عبي(14)عنو"ارايعمي،مفال رائض
كقاؿ(15)عمي"حديثعفا عكرالحارثيسأتف صالحبفأحمد، :الش عبيضقيؿلو"ثقة"،:
.(16)رأيو"ضيكذبوكافإن ماالحديث،ضييكذبيككفأحمدقاؿكذ ابان،كافقاؿ:

                                                           
.(370/رقـ2/451(الكامؿ:ابفعدم،)(1
.(6/209(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(2
.(114/رقـ29(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(3
.(363/رقـ3/78ديؿ:ابفأبيحاتـ،)(الجرحكالتع(4
.(370/رقـ2/451(الكامؿ:ابفعدم،)(5
.(3595/ح2/543)(مجمعالزكائد:الييثمي،(6
.(4/69(مصباحالزجاجة:البكصيرم،)(7
.(6/ح329(المغنيعفحمؿا س ار:العراقي،)ص:(8
.(8/13):الييثمي،(مجمعالزكائد(9

.(60/رقـ28لصغير:البخارم،)ص:(الاع اءا(10
.(151/رقـ2/148(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(11
.(726/رقـ1/181(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(12
.(3/135)،(تاريخابفأبيخيثمة(13
.(422/رقـ5/81(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(14
.(363/رقـ3/78)(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،(15
.(104/رقـ69)ص::ابفشاىيف،(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(16
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الحارثبحديث"ييحت  معيف:بفليحييكقيؿ ضقاؿ... ؟ يقبمكفالمحد ثكفزاؿما:
الحارثحاؿشيءأم قمت:معيفبفيحيىرمي:"سألتعثمافبفسعيدالد ا:،كقاؿ(1)حديثو"

يعنيعمىقكلوىذا،كقاؿضيمكاعآخر-(2)عميو"يتابعليسعثمافقاؿثقة،قاؿ:عمي،ضي
كالن سائي(3)ىك كقيؿبو"ليس:(4)، قاؿالحارث؟إلىتختمؼكنتلمش عبي:بأس"، كنتنعـ:

أحدعمىكيًذبما:،كقاؿضيمكاعآخر(5)الناس"سبأحككافالحسابمنوأتعم ـإليوأختمؼ
يرككفماعامةأفيرلسيريفابف"كاف:قاؿأي كب،،عف(6)عمي"عمىكيًذبماا مةىذهمف
.(7)باطؿ"عميعف

"شيعي الذ ىبي: "مف(8)لي ف"كقاؿ آخر: كقاؿضيمكاع عمىالت ابعيفعمماءكبار،
،كتعق بالذ ىبي(10)حديثو"ضيليفعمىالعمـ،كثيرضقيينا،ا:"كافأيان-،كقاؿ(9)ضيو"اعؼ

:يقكؿككاف.ا كؿالش يعةكمف،العمـأكعيةمفالحارثكافأقكاؿمفقاؿضيوكذ اببقكلو:"قد
.(11)سنيف"ثالثضيكالكحيسنتيفضيالقرآفتعم مت

تالت عمدتالخطأبالكذبعنىن وأعمىضمحمكؿ،كذ ابالحارثالش عبيقكؿضأم ا كا 
ىك:خيثمةكأبكالمديني،بفعميقاؿككذا!الد يف؟ضيالكذببتعمدكيعتقدهعنويركمضمماذا
:النسائياإلماـقاؿككذابأس،بوليس:مرةكقاؿثقة،ىك:ضقاؿمعيف،بفيحيىكأماكذ اب،
السنفكأربابالن سائيإف ثـبو،يحت ت:حاتـبكأكقاؿبالقكمليس:أيااكقاؿ،بأسبوليس

بو.اتحتجاجضيكق ةعندمممفكىكبالحارثاحتجكا

                                                           
المصدرن سو.((1
.(370/رقـ2/451(الكامؿ:ابفعدم،)(2
.(1751/رقـ3/360)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(3
.(1025/رقـ5/244(تيذيبالكماؿ:المزم،)(4
.(370/رقـ2/451(الكامؿ:ابفعدم،)(5
المصدرن سو.((6
المرجعالسابؽ.((7
.(859/رقـ1/303(الكاشؼ:الذىبي،)(8
.(1627/رقـ1/435(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(9

.(422/رقـ5/81(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(10
المصدرالسابؽ.((11
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.(1)اعؼ"حديثوكضيبالرضض،كرميرأيوضيالش عبيكقاؿابفحجر:"كذ بو
اعيؼ،ات يـبالكذب.خالصة القول في الر اوي:

 الحكم عمى الحديث: 
ضيوالحارثبفعبداا عكر،كىكمت يـبالكذب،الحديثبيذااإلسن اداعيؼ؛ ف 

"ركاه الييثمي: قاؿ لمحديث، ركايتو عمى يتابع كىكالحارث،كضيويعمى،كأبكأحمد،كلـ
.(2)اعيؼ"

اف،كىكاعيؼ"،ضقدجانبالص كابضي :"ت ر دبوخالدالط ح  كأم اقكؿابفعبدالبر 
حجرابفقاؿذلؾ، تممفضييـضميسالحارث،إت ثقاتالكؿ ضًإف اعي ة،مجازضة"كىي:
بؿىكمجمععمىتكثيقو،ضمـأعثرعمىأحدقدحضيو.قمت:،(3)غيره"بوييحت  

"ىذا الذ ىبي: (4)اإلسناد"صالححديثكقاؿ كضيوقمت:، اإلسناد صالح يككف كيؼ
ضيأكثرمفمكاعكمابي نتضيالت خري .الحارثبفعبدا،كقداع  و

يتقكلمتفالحديثبالش اىديف ثقات،كبيذا الش اىدافضكالىماصحيحاف،رجاليما كأم ا
ضيرتقيإلىالحسفلغيره.كاتعالىأعمىكأعمـ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.(1029/رقـ146(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
.(3595/ح2/265):الييثمي،مجمعالزكائد((2
(.3/101(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(3
(14/165(سيرأعالـالنبالء:الذىبي،)(4
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 المطمب الث اني: تضعيف الحديث إلدراج في متنو.

رحمو د ثىنىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍبدياتعالى:حى ٍبدًٍبفيالر ٍحمىفًعى ،ٍبفًالم وًعى اًلدو :خى د ثىنىاقىاؿى حى
م دي ،يىٍحيىىٍبفًاٍلعىب اسًٍبفيميحى مىًبي  :اٍلحى د ثىنىاقىاؿى ًمي  حى ٍبدًٍبفيعى ًميًد،عى د ثىنىااٍلحى ٍبدًٍبفيًإٍسمىاًعيؿيكىحى عى
،اٍلقيرىالر ٍحمىفً :ًشي  م ديقىاؿى ،يىٍحيىىٍبفًاٍلعىب اسًٍبفيميحى مىًبي  :اٍلحى د ثىنىاقىاؿى ٍع ىروٍبفيبىٍكرًأىبيكحى ًمي جى كىعى

ٍبدًٍبفي ًميًد،عى :اٍلحى :ميكسىى،بفمجاىدحدثناقىاتى د ثىنىاقىاؿى :ًعيسىى،ٍبفيمىٍعفيحى د ثىنىاقىاؿى اًلؾه،حى مى
،الز ٍىرًعىفً ٍيرىةى،أىًبيعىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍم  :ىيرى صم ىاعميوكسم ـ:الم وًرىسيكؿيقىاؿىقىاؿى
.(2)«َصاِحِبوِ  ِمنْ  َوُىوَ  (1)الر ْىنُ  َيْغَمقُ  اَل »

 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"لىوي مىٍيوًغيٍنميويقاؿاإلماـابفعبدالبر  اٍختىمىؼىقىدًالم ٍ ظىةيىىًذهًوي"،غيٍرميكىعى

كىاةي ٍضًعيىا،ًضيالر  ضىعىيىارى ،أىًبياٍبفيضىرى ،ًذٍئبو مىٍعمىره ًديثًىىذىاًضيكىغىٍيريىيمىاكى ،اٍلحى ـٍ ٍكهيلىًكن يي كى ميٍرسىالنرى
مىى ؼوعى ...ضتىبىي فىأىًبياٍبفًعىفًذىًلؾىًضياٍخًتالى ىىذىاأىف يىًزيدىٍبفًييكنيسىعىفٍكىٍىبوٍبفًاًبًركىايىةًًذٍئبو
اٍلميسىي ًب"ٍبفًسىًعيدًقىٍكؿًًمفٍ

(3).
 تخريج الحديث:

،عمىالن حكالت الي: كمرسالن ركمالحديثمت صالن
 من أخرجو مت صال: -أوال

ركمالحديثبأل اظمختم ة.
 .«غرمو َوَعَمْيوِ  ُغْنُمُوَ َلوُ  الر ْىُنَ َيْغَمقُ  اَل »من أخرجو بمفظ: -1

نىا رحمواتعالى،قاؿ: أخرجوابفحب اف ـيأىٍخبىرى كىارًميكسىىٍبفيآدى ،ًبخي د ثىنىاالر م  حى
سىٍيفي ،ًعيسىىٍبفياٍلحي د ثىنىااٍلًبٍسطىاًمي  اؽيحى ،ٍبفًًزيىادًعىفٍعييىٍينىةى،ابفالط ب اًع،عىفًٍبفيًإٍسحى عىفًسىٍعدو

                                                           
ذيهيتىتيغمؽالرىف:أىمٍ((1 ؿ ًإذىااٍلميٍرتىًيفييىٍأخي ؿيحى ااٍ ىجى مىٍيوًلىويًبمى اًحًبًو"ًمفًٍبوًأىٍكلىىيىكيكفي كىتىعى /6).التمييد:صى

434).
.(6/426(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
المصدرن سو.((3
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، ٍيرىةى،أىًبيعىفٍَ اٍلميسىي بًٍبفًسىًعيدًعىفٍالز ٍىًرم   اَل ":صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىىيرى
 .(2)"غرمو َوَعَمْيوِ  َ(1)ُغْنُموُ  َلوُ  الر ْىُنَ َيْغَمقُ 

،(8)،كابفعبدالبر (7)،كالبييقي(6)،كالحاكـ(5)،كأبكنيعيـ(4)،كابفالمخم ص(3)أخرجوالد ارقطني
العابدم،عفس يافبفعيينة،عفزيادبفسعد.عمرافبفاعبد مفطريؽ

يد ،مفطريؽ(11)،كالحاكـ(10)،كالد ارقطني(9)كأخرجوالبز ار ،عف(12)أبييحيىكيرى
.(16()15)ق ي،مفطريؽسميمافبفداكدالر (14)،كالد راقطني(13)معمر،كأخرجوابفعدم






                                                           
م تيويلىويأىمٍغيٍنميوي:لىوي((1 قىبىتيويغى ضىاًئدىتيويكىرى مىٍيوًكيم يىاكى ميًصيبىتيويًضكىاكيويغيٍرميويكىعى ًعٍندىىيـٍاٍلقىٍكؿيىىذىااٍلمىٍعنىىىىذىاضىعىمىىكى

اًحًبوًلًغيٍنميوي مىٍيوًكىغيٍرميويصى .قىاليكاعى .(6/438)التمييد:ابفعبدالبر، كىاٍلميٍرتىًيفي
.(5934/ح13/258(صحيحابفحباف،)(2
.(2920/ح3/437(سنفالدارقطني،)(3
.(1273/ح2/159(المخمصيات:ابفالمخمص،)(4
.(7/315(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(5
.(2315/ح2/58ؾ:الحاكـ،)(المستدر(6
(2033/ح2/289(.كالسنفالصغير:البييقي،)11747/ح8/232(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(7
.(6/427(التمييد:ابفعبدالبر،)(8
.(7741/ح14/189)،(مسندالبزار(9

.(2925/ح3/439(سنفالدارقطني،)(10
.(2321ح/2/60(المستدرؾ:الحاكـ،)(11
لساف(12 ضيترجمةنصربفطريؼ. أشارابفعدلإلىلينو، كيدىيربفيحيىالبصرم،ركلعفمعمر، )

(.1540/رقـ4/487الميزاف)
.(16/رقـ1/289(الكامؿ:ابفعدم،)(13
.(2922/ح3/438(سنفالدارقطني،)(14
.(16/رقـ1/289م،)(قاؿابفعدم:"سميمافبفداكدتيعرؼ.الكامؿ:ابفعد(15
نسبةإلىالرقةكىيبمدةعمىطرؼال راتمشيكرةالرقي:((16 ،كسيميتبالٌرقة؛ ٌنياعمىشط ال رات،ككؿ 

تككفعمىالشطتسمىالٌرقة (.6/156ا نسابلمسمعاني،)،أرضو
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(4)،كأخرجوالد ارقطني(3()2)،مفطريؽسميمافبفأبيداكدالحر اني(1)كأخرجوالحاكـ
،عفابفأبيذئب.(7)عفعب ادبفكثير(6)إسماعيؿبفعي اش،مفطريؽ(5)كابفعبدالبر 

،عفابفعي اشإسماعيؿبف،مفطريؽ(10)،كالبييقي(9)،كالحاكـ(8)كأخرجوالد ارقطني
أبيذئب.

عفإسماعيؿبفعي اش،مفطريؽ(13)،كالحاكـ(12)،كتم اـ(11)كأخرجوالد راقطني
مىيع(15)،كابفالمقرئ(14)كأخرجوابفالمظ  رالز بيدم، ،كابفجي

 (18)،كالخطيب(17)،كالًحن ائي(16)

؛(1)يؽأحمدبفأبيسىكينة،عفمالؾ،كأخرجوابفعبدالبرمفطر(1)مفطريؽمحم دبفكثير
                                                           

.(2319/ح2/59(المستدرؾ:الحاكـ،)(1
دالحراني،كاسـأبيداكدسالـ،قاؿأبكحاتـالرازم:"اعيؼالحديث(سميمافبفسالـ،كىكابفأبيداك(2

.(520/رقـ4/120جدا".الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)
.بمدةمفالجزيرةخرجمنياجماعةهمفالعمماء،كحٌرافبطفمفىمداف،كقيؿ:ىيقبيمةهمفًحميرالحراني:((3

.(4/107مسمعاني،)لا نساب
.(9/168)،الدارقطني(عمؿ(4
.(6/428(التمييد:ابفعبدالبر،)(5
ضيركايتً(6 وعفأىًؿبمده،(إسماعيؿبفعياشبفسميـالعنسي،أبكعتبةالحمصي،قاؿابفحجر:صدكؽه

ابفحجر،:،ماتسنةإحدلأكاثنتيفكثمانيف،كلوباعكسبعكفسنة.تقريبالتيذيبمخمطهضيغيرىـ
(.473ـرق/109)

تقريب(7 ا ربعيفكمائة. ماتبعد قاؿأحمد:ركلأحاديثكذب، متركؾ، البصرم، بفكثيرالثق ي، عباد )
.(290التيذيب:ابفحجر،)ص:

.(2921/ح3/438(سنفالدارقطني،)(8
.(2317/ح2/59(المستدرؾ:الحاكـ،)(9

.(11219/ح6/66)،لبييقيا:(السنفالكبرل(10
.(2923/ح3/438فالدارقطني،)(سن(11
.(71/ح1/38)،(ضكائدتماـ(12
.(2320/ح2/60(المستدرؾ:الحاكـ،)(13
.(92/ح152)ص:،ابفالمظ ر:(غرائبمالؾبفأنس(14
.(12/ح50)ص:،ابفالمقرئ:(المنتخبمفغرائبمالؾ(15
.(211)ص:،ابفجميعالصيداكم:(معجـالشيكخ(16
.(62/ح1/398)،الحنائي(ضكائد(17
.(6/163(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(18
ماتسنةباععشرة(1 أبكيكسؼ،صدكؽكثيرالغمط، نعاني، الثق يالص  بفكثيربفأبيعطاء محمد )

(.6251/رقـ504كمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
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ثمانيتيـ)زيادبفسعد،كمعمر،كسميمافبفداكد،كسميمافبفأبيداكد،كابفأبيذئب،
 كالز بيدم،كمالؾ،كأحمدبفأبيسىكينة(عفالز ىرم،بو،بمثمو.

ف،م(6)،كابفحـز(5)،كابفعبدالبر (4)،كالحاكـ(3)،كالد ارقطني(2)كأخرجوابفعىدم
،عفشىبىابة،عفابفأبيذئب،عفالز ىرم،عفسعيدبف(7)ا صـ نصربفاطريؽعبد

 المسي ب،كأبيسممة،عفأبيىريرةراياعنو.
،عفالز ىرم،بو(9)بقكلو:أخبرنيالث قة،عفيحيىبفأبيأنيسة(8)كأخرجوالش اضعي

بمثمو.
.(10)كمفطريقوالبييقي

،عفأبيسممة،عف(12)مفطريؽمحمدبفعمركبفعمقمة(11)الد ارقطنيكأخرجو
أبيىريرةعفالن بيصم ىاعميوكسم ـ.





                                                                                                                                                                      
(.6/428(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
.(5/383كامؿ:ابفعدم،)(ال(2
.(2927/ح3/439(سنفالدارقطني،)(3
.(2/59/2318(المستدرؾ:الحاكـ،)(4
.(6/430(التمييد:ابفعبدالبر،)(5
،(المحمىباآلثار(6 :اسـناربفعاصـا نطاكي،ناشبابةعف6/379):ابفحـز (.صح ؼضيوابفحـز

رم،كىككماضيالتخري كسيأتيبيانوضيالحكـعمىالحديث.كرقاء،ناأبيذئب،عفالزى
مد،ذكرلوابفعدمأحاديثضييامناكير،(7 (عىبدابفنصرا صـا نطاكيأصموخراساني،ييكىن ىأباميحى

،(1049/رقـ5/382الكامؿ:ابفعدم،)،كمنياحديثالد راسة،كقاؿ:"لىويغيرماذكرتمماأنكرتعميو"
(.3399/رقـ1/361):الذىبي،كقاؿالذىبي:"منكرالحديث"المغنيضيالاع اء

.(148)ص:،(مسندالشاضعي(8
.(يحيىبفأبيأينيسة،أبكزيدالجزرم،اعيؼ،ماتسنةستكأربعيفكمائة(9

.(11745/ح8/231(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(10
مىٍيًوغيٍرميوي(»2919/ح3/437(سنفالدارقطني،)(11 ،لىويغيٍنميوي،كىعى الر ٍىفي ييغىؿ  «.تى
(محمدبفعمركبفعمقمةبفكقاصالميثيالمدني،صدكؽلوأكىاـ،ماتسنةخمسكأربعيفكمائةعمى(12

.(6188/رقـ499الصحيح.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
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 .«الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل »بمفظ:  من أخرجو -2
د ثىنىا م ديأخرجوابفماجورحمواتعالى،قاؿ:حى ،ٍبفيميحى ٍيدو مى د ثىنىا:قىاؿىحي ـيًإٍبرىاحى ٍبفيًىي

اؽىعىفٍاٍلميٍختىاًر، ،ٍبفًًإٍسحى ،عىفًرىاًشدو ٍيرىةى،أىًبيعىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍالز ٍىًرم  رىسيكؿىأىف ىيرى
.(1)«الر ٍىفييىٍغمىؽيتى:»قىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الم وً

مفطريؽأبك(3)كأخرجوابفعدممفطريؽإسحاؽبفراشد،(2)أخرجوابفا عرابي
.(6)مفطريؽأحمدبفأبيسىكينة(5)،عفمعمر،كأخرجوالخطيب(4)جيزم 

مفطريؽعبدابفعمراف،عفس يافبفعيينة،عفزياد(7)كأخرجوابفعبدالبر 
 ثمو.بفسعد؛أربعتيـ)إسحاؽ،معمر،كابفأبيسكينة،كزيادبفسعد(عفالز ىرم،بو،بم

 من أخرجو مرسال: -ثانيا
 ركمالحديثبأل اظمختم ة.

 . «ُغْرُموُ  َوَعَمْيوِ  َغَنُموُ  َلوُ  َرَىَنُوَ ِمم نْ  الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  الَ »من أخرجو بمفظ:  -1  
ز اؽرحمواتعالى، ،عىفً:قىاؿىأخرجوعبدالر  ،أىًبياٍبفًعىفًالث ٍكًرم  ،الز ىٍعىفًًذٍئبو ًرم 

 َلوُ  َرَىَنُوَ ِمم نْ  الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل »:صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىاٍلميسىي بًاٍبفًعىفً
.(8)«ُغْرُموُ  َوَعَمْيوِ  َغَنُموُ 

.(1)،أبكبكرالن يسابكم(9)كمفطريقوابفعدم

                                                           
(.2441/ح2/816(سنفابفماجو)(1
.(704/ح1/364معجـابفا عرابي)((2
.(8/278(الكامؿ:ابفعدم،)(3
(نصربفطريؼأبكجزمالباىمىبصرل،قاؿابفعدم:"لوغيرماذكرتمفالحديثمفالمناكيركغيره،(4

ليسمح كظاكين ردع الثقاتإتأفالغالبعمىركاياتوأنويركلما فكربمايحدثبأحاديثيشارؾضييا
.(1970/رقـ8/274الثقاتبمناكير،كىكبيفالاعؼكقدأجمعكاعمىاع و".الكامؿ:ابفعدم،)

.(4/72(تاريخبغداد:الخطيبالبغدادم،)(5
(أحمدبفإبراىيـبفأبيسكينةالحمبي،كبعايـيسميومحمدا،قالوالخطيب،يركلعفمالؾ،قاؿالذىبي:(6

.(280/رقـ1/80):الذىبي،".ميزافاتعتداؿ"مارأيتليـضيوكالما
.(6/428(التمييد:ابفعبدالبر،)(7
.(15034/ح8/237)،(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني(8
.(7/538(الكامؿ:ابفعدم،)(9
.(283/ح390)ص::أبكبكرالن يسابكم،(الزياداتعمىكتابالمزني(1
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،(3)،كالبغكم(2)كمفطريقوالبييقيمفطريؽمحمدبفأبيضديؾ،(1)كأخرجوالش اضعي
مف(6)عفأحمدبفيكنس،كالد ارقطني(5)مفطريؽككيع،كأبكداكد(4)كأخرجوابفأبيشيبة

طريؽمعمر.
مفطريؽس يافبفعيينة،عفزيادبفسعد،كأخرجو(7)كأخرجوأبكبكرالن يسابكرم

،مفطريؽمالؾكس ياف؛سبعتيـ)محمدبف(10)ائي،كالًحن (9)،الًكالبي(8)أبكأحمدالن يسابكرم
أبيضديؾ،كككيع،أحمدبفيكنس،كمعمر،كزيادبفسعد،كمالؾكس ياف(عفالز ىرم،بو،

 بمثمو.
  .«الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل » من أخرجو بمفظ: -2

،اٍبفًأخرجواإلماـمالؾرحمواتعالى،قاؿ:عىفً أىف اٍلميسىي ًب،فًبٍسىًعيدًعىفًٍشيىابو
 .(11)«الر ْىنُ  َيْغَمقُ  اَل »:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿى

.(14)،كالًكالبي(13)،كابفالمظ  ر(12)كمفطريقوأبكبكرالن يسابكم




                                                           
.(148)ص:،(مسندالشاضعي(1
.(2034/ح2/290(السنفالصغير:البييقي،)(2
.(2122/ح8/184)،لبغكما:(شرحالسنة(3
.(22799/ح4/525)،(مصنؼابفأبيشيبة(4
.(187/ح172)ص:،(المراسيؿ بيداكد(5
.(2926/ح3/439(سنفالدارقطني،)(6
.(281/ح389)ص::أبكبكرالن يسابكم،(الزياداتعمىكتابالمزني(7
.(385)ص:،عميبفالم اؿالمقدسي:(ا ربعكفعمىالطبقات(8
.(12/ح59)ص:،(جزءمفحديثالكالبي(9

.(59/ح1/398)،(ضكائدالحنائي(10
.(13/ح2/728)،(مكطأمالؾ(11
.(280/ح389)ص::أبكبكرالن يسابكم،(الزياداتعمىكتابالمزني(12
.(93/ح155)ص:،ابفالمظ ر:أنس(غرائبمالؾبف(13
.(15/ح64)ص:،(جزءمفحديثالكالبي(14
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زاؽك (4)،مفطريؽمعمر،كأخرجوالبييقي(3)،كالبييقي(2)،كأبكداكد(1)أخرجوعبدالر 
ريؽشعيببفأبيحمزة؛كالىما)معمر،كشعيب(عفالز ىرم،بو،بمثمو.مفط

-أياان-،كأخرجو(5)كأخرجوالط حاكممفطريؽمالؾ،كيكنسبفيزيد،كابفأبيذئب
مفطريؽا كزاعي؛خمستيـمفطريؽ(7)مفطريؽس يافبفعيينة،كأخرجوابفالمظ  ر(6)

عفالز ىرم،بو،بمثمو.
 ا الحديث شواىد منيا:وليذ

نىا ًمي أىبيكأخرجوأبكعبدالرحمفالس ممي،قاؿ:أٍخبىرى سىٍيفيعى ًمي ٍبفياٍلحي اًضظي،عى ٍبديثىنىااٍلحى عى
مىدً ،سىًعيدوٍبفيالص  ،ٍبفياٍلحيسىٍيفيثىنىااٍلًحٍمًصي  اًلدو م دًعىفٍخى ،عىفٍ،(8)ًزيىادوٍبفًميحى اًلؾو ،نىاعىفٍمى ًضعو
،اٍبفًعىفً .(9)«الر ٍىفيييٍغمىؽيت:»صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعيمىرى

 دراسة اإلسناد:
،عمىالن حكالت الي: كمرسالن ركمالحديثمت صالن

 دراسة إسناد من أخرجو مت صال: -أوال
ركمالحديثبأل اظمختم ة.

 َوَعَمْيوِ  ُغْنُموُ  َلوُ  َرَىَنُوَ ال ِذي َصاِحِبوِ  ِمنْ  الر ْىنُ  َيْغَمقُ  اَل »جو بمفظ:دراسة إسناد من أخر  -1
.«ُغْرُموُ 

سنةماتالط باع،صدكؽ،بفيعقكبأبكالبغدادم،نىجيحبفعيسى بن فيو إسحاق
.(10)بسنةبعدىاكقيؿعشرةكمائتيف،أربع

                                                           
.(15033/ح8/237)،(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني(1
.(186/ح170)ص:،(المراسيؿ بيداكد(2
.(11222/ح6/67)،لبييقيا:(السنفالكبرل(3
المصدرن سو.((4
.(5887/ح4/100):الطحاكم،(شرحمعانياآلثار(5
.(5893/ح4/102)المصدرن سو((6
.(94/ح156)ص:،ابفالمظ ر:(غرائبمالؾبفأنس(7
(.7/469/1705(محمدبفزيادا سدم،منكرالحديثعفالثقات.الكامؿ:ابفعدم،)(8
.(8/ح9)ص:،(مجمس بيعبدالرحمفالسممي(9

.(375/رقـ102:ص)التيذيب:ابفحجر،تقريب((10
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واية عن سفيان: ًزيفالمخزكمي،العابدم،أبكعبداوقد تابعو في الرِّ بفعمرافبفرى
 .(2)"يخطئكيخالؼ":،قاؿابفحباف(1)القاسـالمكي،صدكؽماتسنةخمسكأربعيفكمائة

كارممكسىبفآدـوفيو  ،كىكمجيكؿالحاؿ.(3)الخى
  كبقيةركاتوثقات.

 .«الر ْىنُ  َيْغَمقُ  اَل »دراسة إسناد من أخرجو بمفظ: -2
رمراشد بن اقفيو إسح زى .(4)الكىـبعضالز ىرمعفحديثوضيثقةسميماف،أبكالجى

كايةعفالز ىرمبيذاقمت: كحديثالد راسةقدركاهعفالز ىرم،إتأن وتابعوضيالر 
مف)معمر،كابفأبيسكينة،كزيادبفسعد(،ضيين ىعنوالكىـضيو. الم ظكال 

يقاؿ:الح ظ،اعيؼصدكؽالر ازم،إسماعيؿأبكالت ميميرالمختا بن وفيو إبراىيم
.(5)كمائةكثمانيفاثنتيفسنةمات

أمضيو،فالر ازم،حاضظاعيؼ،ككافابفمعيفحس افالر حي ميد بند بن حُ فيو محم  
.(6)ماتسنةثمافكأربعيفكمائتيف،كىكضيكالاإلسناديفعندابفماجو،كابفا عرابي

 دراسة إسناد من أخرجو مرسال: -ثانيا
 .«ُغْرُموُ  َوَعَمْيوِ  َغَنُموُ  َلوُ  َرَىَنُوَ ِمم نْ  الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل »دراسة إسناد من أخرجو بمفظ:  -1

رجالوكميـثقات.
  .«الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل » من أخرجو بمفظ: -2

رجالوكميـثقات.
 الحكم عمى الحديث: 

بدكفلوغنموَ«َرَىَنوُ  ال ِذي َصاِحِبوِ  ِمنْ  الر ْىنُ  َيْغَمقُ  اَل »صحيحبم ظ:الحديثالمرسؿ
كعميوغرمو،كبقيةا ل اظاعي ة،كلؾبيافذلؾ:

                                                           
.(3510/رقـ316(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1

 .(13884/رقـ8/363(الثقاتتبفحباف،)(2
.(224/رقـ23/156)اإلسالـ:الذىبي،تاريخ((3
.(350/رقـ100:ص)التيذيب:ابفحجر،تقريب((4
.(245/رقـ93:ص)المصدرن سو((5
.(475:(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(6
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 َوَعَمْيوِ  ُغْنُموُ  َلوُ  َرَىَنُوَ ال ِذي َصاِحِبوِ  ِمنْ  الر ْىنُ  َيْغَمقُ  اَل »حكم من أخرجو متصِّال بمفظ: -1
 .«ُغْرُموُ 

الا عؼضيوأنواختمؼضيوعمىابفعيينةضمرةيركيوعفالزىرمبكاسطةكمرةكسبب
كىذا،الث قاتالح  اظمفسعدبفالد ارقطني:"زياد بدكفكاسطةكمرةيكصموكأخرليرسمو،قاؿ

كىكمرسال،زيادعفس ياف،عفغيرهركاه"قد:،كتعق بوالبييقي،ضقاؿ(1)مت صؿ"حسفإسناد
المسي بابفعفالز ىرم،عفا يمي،يزيدبفكيكنسكا كزاعيعمرأبككركاهلمح كظ،ا

،كقاؿأبك(2)أعمـكاالمسيب،ابفقكؿمفغرمو،كعميوغنمولو:قكلوجعالأن يماإتمرسال،
أبيو،عفالعابدماعبدبوت ر دالز ىرم،عفزياد،عفعيينة،ابفحديثمفنعيـ:"غريب

.(3)عفابفعيينةعنو"
كايةعفس ياف:قمت ليس بيوذكرضياإلسناد،ككذلؾلـين ردبو،ضقدتابعوضيالر 

 إسحاؽبفالط ب اع،كمابي نتضيالت خري .
:"ًإف  ابًًمفٍاٍ ىٍثبىاتىقاؿابفعبدالبر  كفىتىيىٍينىةىعياٍبفًعىفًيىٍركيكنىويعييىٍينىةىاٍبفًأىٍصحى أىبىاًضيوًيىٍذكيري

ٍيرىةى، يىٍجعىميكنىويىيرى ،سىًعيدوعىفٍكى ًديثيكىىىذىاميٍرسىالن ،ًبالن ٍقؿًاٍلًعٍمـًأىٍىؿًًعٍندىاٍلحى فٍميٍرسىؿه ًصؿىقىدٍكىافىكىاً  كي
ًديىىذىامىعىكىىيكىييعىم ميكنىيىا،ضىًإن ييـٍكىًثيرىةو،ًجيىاتوًمفٍ دهيىٍرضىعيويتىثهحى ،أىحى ـٍ فًًمٍنيي تىٍأًكيًموًًضياٍختىمى يكاكىاً 

ٍعنىاهي، مى ًبالم وًكى .(4)الت ٍكًضيؽي"كى
ًديثهكقاؿالحاكـ:"ىىذىا ًحيحهحى مىىصى ٍيفًشىٍرطًعى لىـٍالش ٍيخى اهيكى ر جى ؼوييخى مىىًضيوًًلًخالى عى

ابً قىدٍالز ٍىًرم أىٍصحى مىٍيمىافيًذٍئبوأىًبيكىاٍبفيمىاًلؾهتىابىعىويكى سي دىأىًبيٍبفيكى ،دىاكي ر اًني  م دياٍلحى ميحى ًليدًٍبفيكى اٍلكى
، بىٍيًدم  مىٍعمىريالز  مىىرىاًشدوٍبفيكى كىايىةًىىًذهًعى ىكصحيحضيالجزءا كؿمنوكأماالجزءقمت:،(5)"الر 

.لمسي بكماسيأتيبيانوالث انيضإن ومفقكؿسعيدابفا

                                                           
.(3/438(سنفالدارقطني،)(1
.(11221/ح6/67)،لبييقيا:(السنفالكبرل(2
.(7/315(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(3
.(6/430)كا سانيدالمعانيمفالمكطأضيلماالتمييد((4
.(2315/ح2/58(المستدرؾ:الحاكـ،)(5
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كالد ارقطني:ض يوعبدابفنصر،كىكاعيؼلومناكير،كأم اماركاهابفعدم،
،كأشارابفالممق ف(1)عميو"أنكرتمماذكرتماغيرلىويىىذىانصربفاقاؿابفعدم:"عىبد

.(2)إلىتاعي و
،كعبدالحؽ اإلشبيمي.كصح حالحديثبيذااإلسنادابفحب اف،كابف حـز

:"ضيذا ،كتعقبوابفالممق ف،(3)الباب"ىذاضيركمماأحسفمفمسندقاؿابفحـز
م ىًضيضقاؿ:"ككقع كىأىن ويالث قىة،عىاًصـبفنصرىىذىااعبدبدؿحـزًتٍبفًاٍلميحى ،(4)تىٍحًريؼ"كى

ظىيىرى ٍزـواٍبفًًركىايىةًيضًقىٍكلىويأىف كقاؿابفحجر:"كى ن مىاتىٍصًحيؼهعىاًصـوٍبفينىٍصريحى ٍبديىيكىكىاً  الم وًعى
ـ نىٍصروٍبفي سىقىطىاٍ ىصى ٍبديكى ر ؼىالم وًعى ـ كىحى .(5)ًبعىاًصـ"اٍ ىصى

كم غيره،كضياإًلسنادىذاضيعنوكريًضعسعيد،عفمرسالنكقاؿعبدالحؽ اإلشبيمي:"ري
ضىًإن وياٍلبر،عبدبفعمرأىبىاىىذىاًضيتبعًإن مىا،كتعق بوابفالقط اف،ضقاؿ:"كىأرىاهي(6)صحيح"عوكرض

ح حوي،كىىيكى ًديثصى ـ،نصربفاعبدًإٍسنىادهًضيحى الو،أعرؼكىتىاٍ ىٍنطىاًكي،اٍ ىصى قدحى ركلكى
ذكرهجمىاعىة،عىنوي عى ىاء،ًضيتىابوكًًضيأىٍحمدأىبيككى لـالا  الومفيبيفكى لىويذكرأىنوًإت شىٍيئا،حى

اًديث مىٍيًو،أنكرًمم اأىحى نىا،كأماقكؿالشاضعي:(7)أىحدىىا"ىىذىاعى أىًبيٍبفًيىٍحيىىعىفٍالث قىةي،أىٍخبىرى
...اٍبفًعىفًأينىٍيسىةى، ًشيىابو

(8).
اضعيغيرمعركؼ،كيحيىبفأبيأينيسةاعيؼ.الث قةالذمركلعنوالش قمت:

ضركاهعياشبفإسماعيؿإت مرسالسىًعيدعىفالز ٍىًرٌم،عىفمالؾ،كقاؿالبز ار:كركاه
يرة،أىًبيعىفسىًعيد،عىفالز ٍىًرٌم،عىفأنيسة،أبيكىابفذئب،أبيابفعىف صم ىاالن ًبيٌعىفىيرى

.(9)عميوكسم ـ

                                                           
.(5/384(الكامؿ:ابفعدم،)(1
.(6/638):ابفالممقف،المنير(البدر(2
،(المحمىباآلثار(3 .(6/379):ابفحـز
.(6/639):ابفالممقف،(البدرالمنير(4
.(3/96):ابفحجر،(التمخيصالحبير(5
.(2/690):عبدالحؽاإلشبيمي،(ا حكاـالصغرل(6
(5/90):ابفالقطاف،(بيافالكىـكاإليياـضيكتابا حكاـ(7
.(148)ص:،(مسندالشاضعي(8
.(7741/ح14/189)،(مسندالبزار(9
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ركاهإسماعيؿبفعي اشعفابفأبيذئب،كالز بيدم،كركاهمرةعفعب ادبفقمت:
"ركاه:كثيرعفابفأبيذئبككأن وااطربضيو،كقدبي نتذلؾضيالت خري ،قاؿاإلماـأحمد

ابفكحديثاعيؼ،أنيسةأبيبفكيحيىمكصكت،ذئبأبيابفعفعياش،بفإسماعيؿ
.(1)اعيؼ"الٌشاـأىؿرغيعفعياش

كأم اماأخرجوالد ارقطنيمفطريؽمحمدبفعمركبفعمقمة،عفأبيسممةعفأبي
ا،قاؿالد ارقطني:"أىبيك–ىريرةعفالن بيصم ىاعميوكسم ـ،ضيكاعيؼ ًبٍشرهًعٍصمىةىأيان كى

ًعي ىافً م دًعىفٍيىًصح كىتى،اى ك"ٍبفًميحى .(2)عىٍمرو
ىذاالكجومفالحديثاعيؼ فركاتواعاؼ،ككذاااطربكاضيوكمابي نتقمت:

.(3)اعي ة"كم ياكالبييقيالد ارقطني،ضيطرؽذلؾضيالتخري .قاؿابفحجر:"لو
 .«الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل »بمفظ:  حكم من أخرجو -2

،كقد(4)اإسناداعيؼ"قاؿالبكصيرم:"ىذحميد،كىكاعيؼ،بفضيومحمدقمت:
تابعوغيرهعمىىذاالم ظ،إتأن يـخال كاالث قاتضيكصمو.

 حكم من أخرجو مرسال: -ثانيا
 . «ُغْرُموُ  َوَعَمْيوِ  َغَنُموُ  َلوُ  َرَىَنُوَ ِمم نْ  الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل »حكم من أخرجو بمفظ:  -1  

فالمسي ب،كضيوعم ةأخرل،كىي:ىؿقكلو:رجالوكم يـثقاتإتأن ومرسؿعفسعيدب
مفقكؿرسكؿاصم ىاعميوكسم ـأـمفقكؿسعيدبفَ «ُغْرُموُ  َوَعَمْيوِ  َغَنُموُ » َلوُ 

المسيب؟.
غنمو،لصاحبوالر ىفيقكؿ:المسي بابفككاف:شيابابفقاؿيزيدبفيكنسقاؿ

أبا،كنقؿالز يمعيأ(5)غرمو"كعميو نقموسعيد،كالـمف،"غرموكعميوغنمو،لو:"داكدقاؿف 
ـ قاؿ:"يؤي ده(6)الص حيح"ىكىذا:كقاؿالز ىرم،عنو ز اؽعبدركاهما،كقدكاضقوالز يمعي،ث الر 
:ؿقاكسم ـ،عميواصم ىارسكؿأف المسي بابفعفالز ىرمعفمعمرأخبرنامصن  وضي

                                                           
.(11746/ح8/232(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1
.(2919/ح3/437(سنفالدارقطني،)(2
.(3/96):ابفحجر،(التمخيصالحبير(3
.(468/ح3/74):البكصيرم،(مصباحالزجاجة(4
.(5888/ح4/100):الطحاكم،(شرحمعانياآلثار(5
.لـأعثرعميوضيكتبأبيداكد.(4/320):الزيمعي،(نصبالراية(6
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إف:يقكؿالرجؿأىكالرىف،يغمؽت:الرجؿقكؿأرأيت:لمز ىرمقمت،"رىنوممفالرىفتيغمؽ"
حؽيذىبلـىمؾإف:قاؿأنوعنوبمغنيثـ:معمرقاؿنعـ،:قاؿلؾ؟ضالرىفبمالؾ،آتؾلـ

ضمذلؾ:سعيد،كقاؿابفالمظ  ر:"قاؿ(2)(1)غرمو"كعميوغنمو،لوالرىف،ربمفىمؾإنماىذا،
ابفكالـمفالحديثضيمدرجةإن يا،كقاؿابفالممق ف:"قيؿ:(3)غرمو"كعميو،غنمولو:أقكؿ

.(4)خالضو"ينقؿ،كيحتمؿكماالمسي ب
 .«الر ْىنُ  ُيْغَمقُ  اَل »بمفظ:  من أخرجو مرسال -2

ز اؽالصنعاني،كالش قمت: اضعي،كابفأبيشيبة،ركاهالح  اظمثؿا كزاعي،كعبدالر 
كبزيادةليستمفالحديث،كقاؿ ،كركاهغيرىـمت صالن كيكنسبفيزيدا يمي،ضرككهمرسالن

كابكىكمرسالنسعيدعفالز ىرم،عفمالؾ،الد ارقطني:"عف ركم،ككذلؾ(5)مالؾعفالص 
لىًكف ،كقاؿالحً(6)الص كاب"كىكسعيدعفالز ىرم،عفعيينة،ابفعف أىٍشبىوياٍلميٍرسىؿىن ائي:كى

كىاًب، إسنادهضيكليسمرسؿ،ضيوا صؿالحديث،كقاؿابفالقيسراني:"ىذا(7)أعمـكاًبالص 
كلوإرسالو،القط افكابفكالد ارقطني،كالبز ار،داكد،أبك،كقاؿابفحجر:"صح ح(8)ىريرة"أبك

.(9)كصموالحؽ كعبدالبر، عبدابفكصح حاعي ة،كم ياكالبييقيالد ارقطني،ضيطرؽ
كأماالش اىدضاعيؼجد ا؛ فراكيوقدأدخؿإسنادضيإسنادآخر،قاؿابفعدم:"ىذا

نمااإلسنادبيذامنكرحديث عفسعيدعفالزىرمعفالمكطإ،ضيالحديثىذامالؾيركمكا 
عفالزىرم،عفمالؾ،عفركمكقدمالؾعفكصؿكقدمرسالكسمـعميواصمىالنبي
ىذاضيإتأعرضوتا سدمزيادبفكمحمدحديث،ضيحديثركاهلمفدخؿباطؿكىذاأنس

كاتعالىأعمىكأعمـ..(10)بالمعركؼ"كليسالحديث
                                                           

.(15033/ح8/237)،(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني(1
.(4/320):الزيمعي،(نصبالراية(2
.(157)ص:،ابفالمظ ر:(غرائبمالؾبفأنس(3
.(6/641):ابفالممقف،(البدرالمنير(4
.(9/168)،(عمؿالدارقطني(5
المصدرن سو.((6
.(1/399)،(ضكائدالحنائي(7
.(5/2723):ابفالقيسراني،(ذخيرةالح اظ(8
.(3/96):ابفحجر،(التمخيصالحبير(9

.(7/469/1705(الكامؿ:ابفعدم،)(10
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د ثىنىاالحديث الثاني: رحمواتعالى:حى ٍبديقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،ٍبفيوًالم عى م دو :ميحى د ثىنىاقىاؿى حى
م دي :بىٍكروٍبفيميحى د ثىنىاقىاؿى دى،أىبيكحى :دىاكي د ثىنىاقىاؿى م ديحى م دياٍلميثىن ىٍبفيميحى ميحى يىٍحيىىكى ،ٍبفيٍبفي ضىي اضو
: د ثىنىاقىاتى ٍبديحى :اٍلكىى اًب،عى د ثىنىاقىاؿى ،عىفٍالم ًو،عيبىٍيديحى ؿو ،عىفٍرىجي ،ٍبفًًعرىاؾًعىفٍمىٍكحيكؿو اًلؾو عىفٍمى
ٍيرىةىأىًبي م ىالن ًبي عىفًىيرى :كسمـعميوالم ويصى  َزَكاةَ  ِإال   َزَكاةٌ  َوالر ِقيقِ  اْلَخْيلِ  ِفي َلْيَس »قىاؿى

.(1)«اْلِفْطرِ 

 نقد الحديث: 
ىىًذهًمىرىعيأىبيك"قىاؿى:رحمو اهلل تعالى قال أبو عمر  يىادىةي -اٍلً ٍطرًزىكىاةىًإت  يعني-الز 
اءىتٍ ًديثًىىذىاًضيجى ؿًمىفًنىٍدًرمكىتىتىرىل،كىمىااٍلحى كىاىىاال ًذمالر جي ،عىفٍرى ن مىامىٍكحيكؿو نىٍعًرؼيكين اكىاً 
يىادىةىىىًذهً ٍع ىرًالز  ًبيعىةى،ٍبفًًلجى اٍبفًًعرىاؾًعىفٍرى ح تًٍإفٍىىذىاًلؾومى ٍنوي"صى .(2)عى

تخريج الحديث:
ركمالحديثبم ظيفمختم يفعمىالن حكالت الي:

.«اْلِفْطرِ  َزَكاةَ  ِإال   َزَكاةٌ  َوالر ِقيقِ  اْلَخْيلِ  ِفي َلْيَس »المفظ األول:
ريؽعبيد؛ثالثتيـمفط(5)،كأخرجوأبكيىعمى(4)،كمفطريقوالبييقي(3)أخرجوأبكداكد

،عفمكحكؿ،عفعراؾبفمالؾ.عن رجلا
يحيى،أربعتيـمفطريؽ(9)،كالبييقي(8)،كالد ارقطني(7)،كالط براني(6)كأخرجوالط حاكم

.ناد،عفا عرجزائدة،عفعبيدابفعمر،عفأبيالز  بفزكريابفأبي

                                                           

 .(17/135)التمييد:ابفعبدالبر،(1) 
 المصدرن سو.(2) 
.أخرجوابفعبدالبرمفطريقو.(1594/ح2/108)داكد،أبيسنف(3) 
.(7402/ح4/197)البييقي،الكبرل:السنف(4) 
.بمثمو.(6139/رقـ10/523)المكصمي،يعمىأبيمسند(5) 
 .بمثمو.(2255/ح6/29)اآلثار:الطحاكم،مشكؿشرح(6) 
 (6270/ح6/232)ا كسط:الطبراني،المعجـ(7) 
 .بمثمو.(5/ح2/127)الدارقطني،سنف(8) 
.بمثمو.(7401/ح4/197)البييقي،الكبرل:السنف(9) 
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زيمة ؛أربعتيـمفطريؽ(4)،الد ارقطني(3)اف،كابفًحب (2)،كالط حاكم(1)كأخرجوابفخي
ربيعة؛ثالثتيـ)عراؾبفمالؾ،كا عرج،كجع ربفربيعة(عفأبيىريرةرايابفجع ر

عنومرضكعنا.
عفعراؾبفمالؾ،(6)،كالد راقطني(5)كأخرجومسمـ مفطريؽبكيربفعبداا ش  

دىاٍلعىٍبدًًضي"لىٍيسى بو،بم ظ: دىقىةيًإت قىةهصى اٍلً ٍطًر".صى
.«َصَدَقةٌ  َوُغاَلِموِ  َفَرِسوِ  ِفي َعَمى الُمْسِممِ  َلْيَس »المفظ الثاني:

د ثىنىا ـي،أخرجوالبخارمرحمواتعالى،قاؿ:حى د ثىنىاآدى د ثىنىاشيٍعبىةي،حى ٍبديحى ،ٍبفيالم وًعى ًدينىارو
مىٍيمىافىسىًمٍعتي:قىاؿى ،ٍبفىسي ،ٍبفًًعرىاؾًعىفٍيىسىارو اًلؾو ٍيرىةىأىًبيعىفٍمى ٍنوي،الم ويرىًايىىيرى قىاؿى:قىاؿىعى
م ىالن ًبي  مىٍيوًايصى م ـىعى سى .(7)«َصَدَقةٌ  َوُغاَلِموِ  َفَرِسوِ  ِفي َعَمى الُمْسِممِ  َلْيَس »:كى

ا-مفطريؽعبدابفدينار،بو،كأخرجو(8)كأخرجومسمـ مفطريؽمكحكؿ؛كالىما(9)أيان
)عبدابفدينار،كمكحكؿ(عفسميمافبفيسار،بو.

 دراسة اإلسناد:
 المفظ األول:

ضيالكجوا ك ؿمكحكؿ كثيرضقيو،ثقةاالش امي،عبدأبكجميعركاتوثقاتإتأف 
عراؾ،مفيسمٍعولـحكؿ"مك،قاؿالبييقي:(10)كمائةعشرةباعسنةماتمشيكر،اإلرساؿ،

الذمأشارإليوالبييقي،أخرجومسمـضيقمت:،(11)ًعراؾ"عفيساروبفسميمافعفركاهإن ما

                                                           

 .بنحكه.(2288/ح4/29)خزيمة،ابفصحيح(1) 
 .بنحكه.(2254/ح6/28)اآلثار:الطحاكم،مشكؿشرح(2) 
 .بنحكه.(3272/ح8/65)حباف،ابفصحيح(3) 
.بنحكه.(2025/ح3/39)الدارقطني،سنف(4) 
 .(2238/ح3/68)مسمـ،صحيح(5) 
.بمثؿل ظمسمـ.(2024/ح3/38)الدارقطني،سنف(6) 
.(1463/ح2/120)البخارم،صحيح(7) 
 .بمثمو.(982/ح2/675)مسمـ،صحيح(8) 
 .بمثمو.(2236/ح3/67)المصدرن سو(9) 

 .(6875/رقـ545:ص)التيذيب:ابفحجر،تقريب(10) 
 .(7402/ح4/197)البييقي،الكبرل:السنف(11) 
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الحديثركمعفمكحكؿبالم ظيف صحيحوبالم ظالث اني،كمفخالؿذلؾيتبي فلناأف 
المذككريف،كماىكمبي فضيالت خري .

ا ىك"ىذاقاؿالبييقي: مفحديثمكحكؿعف–صح  نادأصح  يعنيحديثأبيالز 
نادأبيعفكحديثو-عراؾ الطريؽالذمضيومكحكؿعفعراؾبفقمت:،(1)مح كظ"غيرالز 

مالؾاعيؼ،لكفالطرؽا خرلتقكيو،ضقدتكبعمكحكؿمفًقبىؿاثنيفكىماأبيا عرج،
كجع ربفربيعة.

ماحسبعمىطرقومفطريؽضيكقعإن مااتنقطاع:"قاؿابفصد يؽالغيمارم
تا خرل،الط رؽبعضتصريحيقتايو انقطاعتمت صؿاإلسنادظاىربحسبضالحديثكا 
بفمفأي كبركاهثـ...ىريرةأبيعفمالؾ،بفعراؾ،عفمكحكؿ،ركايةمفأن وكذلؾضيو،

ضيالمسمـعمىليس:"بم ظبو،مالؾبفعراؾعفيسار،بفسميمافعفمكحكؿ،عفمكسى
كقاؿا لباني:"كقد،(2)الصحيح"ضيمسمـعندالكجوىذامفكىك،"صدقةضرسوكتعبده
يحيىضخال وإسناده،ضيالش يخيفرجاؿمفثقةكىكالثق ي،عبدالمجيدبفالكىابعبدخكلؼ

.(3)زائدةبفأبيزكريابف
.(4)مجيكؿ"رجؿإسنادهيـ،قاؿالمنذرم:"ضيكضيوالر جؿالمب

 المفظ الثاني:
جميعركاتوثقات.

 الحكم عمى الحديث:
 المفظ األول: -أوال

مكحكؿلـيسمعومفعراؾبف ؛ ف  الحديثاعيؼباإلسنادالذمذكرهابفعبدالبر 
مبيـ ،كلكفيقكلالحديثمالؾ،ضبينيمارجؿكمابي نتضيدراسةاإلسناد،ككذلؾضيورجؿه

نادكجع ربفربيعة،ضيرتقيبيماإلىالحسفلغيره،كا مفأبيالز  بالمتابعاتضقدتابعوكال 
 أعمـ.

                                                           

 المصدرن سو.(1) 
 .(5/354)المناكمكشرحيالصغيرالجامعلعمؿالمداكم(2) 
 .(5/220)كضكائدىا:ا لبانيضقييامفكشيءالصحيحةا حاديثسمسمة(3) 
 .(1530/ح1/465)المنذرم،داكد:أبيسنفمختصر(4) 
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،كغيره،كقكلو:(1)كأم ال ظة:"الخيؿ"،ضييمنسكخةبحديثآخر،أخرجوأحمدبفحنبؿ
دىقىةهاٍلعىٍبدًًضي"لىٍيسى دىقىةيًإت صى "ضقدأخرجومسمـكالد ارقطني،كمابي نتضيالت خري .اٍلً ٍطرًصى
 المفظ الثاني: -ثانًيا

الحديثمت  ؽعميو،ضقدأخرجوالبخارمكمسمـكغيرىـ،قاؿالت رمذمعفالكجوالث اني:
السائمةالخيؿضيليسأنو:العمـأىؿعندعميوكالعمؿ"صحيح،حسفحديثىريرةأبي"حديث
ض يلمتجارةكانكاضإذالمتجارة،يككنكاأفإتصدقة،لمخدمةكانكاإذاالرقيؽضيتكصدقة،
مت ؽصحيح،قاؿابفصد يؽالغيمارم:"الحديث(2)"الحكؿعميياحاؿإذاالزكاةأثمانيـ
،كاأعمىكأعمـ.(3)عميو"

بيِّ صمى اهلل عميو ْتَنو ال ُيْشِبو ألفاَظ الن  : تضعيُف الحديث ألن مَ الثالثالمطمب 
  وسمم.

مفمؤش راتتاعيؼالحديثأفتككفأل اظوركيكةكتراكيبوغيرمتناسقة،أكتككف
ليستمفكالـ بذلؾعمىأن يا مخال ةلمشرعلمصمحةدنيكيةكغيرذلؾمفاإليحائات،ضتدؿ 

اديثيرسكؿاصمىاعميوكسمـ،قاؿابفالص الح:"كيًاعىتٍ رىكىاكىةيبكٍاًعيىايىٍشيىديطكيمىةهأحى
كمىعىاًنييا"أل ىاًظيىا

الحديثكاع و،(4) الط ريقةضيمعرضةصحة ىذه البر  ابفعبد اعتمد كقد ،
كمفأمثمةذلؾعنده:

ٍبدً رحمواتعالى:ركلعى ز اًؽ،قاؿاإلماـابفعبدالبر  ،عىفًالر  ،سيمىٍيمىافىعىفٍالث ٍكًرم  الش ٍيبىاًني 
،ٍبفًيىًزيدىعىفٍ ـ  صم ى اهلل عميو  الن ِبي   َسَألَ  َرُجاًل  َأن  »راياعنيما:عىب اسواٍبفًعىفًاٍ ىصى

.(1)«َشرًّا َتِزْدهُ  َلمْ  َخْيرًا َتِزْدهُ  َلمْ  ِإنْ  َنَعْمَ َقاَل: َأِبي؟ َعنْ  َأُحج   َفَقاَل: وسم مَ

                                                           

د ثىنىا(1)  د ثىنىاالم ًو،ديعىبٍحى م دًٍبفيأىٍحمىديحى ،ٍبفًميحى د ثىنىاأىي كبى ،ٍبفيبىٍكرًأىبيكحى اؽى،أىًبيعىفٍاٍ ىٍعمىًش،عىفًعىي اشو ًإٍسحى
ٍمرىةى،ٍبفًعىاًصـًعىفٍ ًمي عىفٍاى م ىالم وًرىسيكؿىأىف :عى مىٍيوًايصى م ـىعى سى ٍيؿًعىفًلىكيـٍعى ىٍكتيقىدٍ"ًإن ي:قىاؿىكى ًقيؽًاٍلخى كىالر 
دىقىةىكىت ا".قاؿالترمذم:"كسألتصى يعنيطريقيف–صحيحعندم"كالىما:ضقاؿالحديث؟ىذاعف:محمداًضيًيمى

 .(3/7)الترمذم،سنف .(1267/ح2/416)أحمد،لمحديث"،مسند

 .(628/ح3/14)الترمذم،سنف(2) 
 .(5/354)المناكمكشرحيالصغيرالجامعلعمؿالمداكم(3) 

.(203:ص)الصالح،الحديث:ابفعمـكأنكاعمعرضة((4
.(9/129(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
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 نقد الحديث:
ا "أىم اقاؿ اتعالى: رحمو البر  ابفعبد ًديثيىىذىاإلماـ ميكاضىقىدٍاٍلحى مى مىىًضيوًحى ٍبدًعى عى

ز اؽً اًبًو،سىاًئرًبىٍيفًًمفٍالث ٍكًرم عىفًًبوًًتٍنً رىاًدهًالر  قىاليكا:أىٍصحى ًديثهىىذىاكى ديتىحى ًعٍندىالد ٍنيىاًضيييكجى
دو ٍسنىادًاًبيىذىاأىحى ٍبدًًكتىابًًضيًإت إٍلً ز اًؽ،عى ويمىفًٍكتىابًًضيأىكٍالر  ز اًؽ،عىٍبدًًكتىابًًمفٍأىٍخرىجى لىـٍالر  كى
دهيىٍرًكهً قىدٍغىٍيريهي،الث ٍكًرم عىفًأىحى ط أيكهيكى طىأه،ًعٍندىىيـٍكىىيكىًضيًو،خى تيٍشًبييويتىميٍنكىرهلىٍ ظهىىذىاضىقىاليكا:خى
ايىٍأميرىأىفٍصم ىاعميوكسم ـالن ًبي أىٍل ىاظي يىٍن ىعي"تىأىـٍيىٍن ىعيىىؿٍيىٍدًرمتىًبمى

(1).
 تخريج الحديث:

ًكمالحديثمرضكعناكمكقكضناعمىابفعب اسراياعنيما. ري
 من أخرجو مرفوعا: -أوال

نعاني.لـأعثرعميوضيالمطبكعمفمصن ؼ زاؽالص  اإلماـعبدالر 
م دي أخرجواإلماـابفماجو،قاؿ: ٍبدًٍبفيحد ثناميحى ٍبديثنا:قىاؿى،(2)اٍ ىٍعمىىعى ز اًؽ،عى :قىاؿىالر 

،سيٍ يىافيأنا مىٍيمىافىعىفٍالث ٍكًرم  ،سي ـ ،ٍبفًيىًزيدىعىفٍالش ٍيبىاًني  ٍنييمىا،ايًايىرىعىب اسواٍبفًعىفًاٍ ىصى عى
اءى:قىاؿى ؿهجى  َأِبيَكَ َعنْ  ُحج   َنَعمْ »:قىاؿىأىًبي؟عىفٍأىحي  :ضىقىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي ًإلىىرىجي
.(3)«َشرًّا َتِزْدهُ  َلمْ  َخْيرًاَ َتِزْدهُ  َلمْ  َفِإنْ 

مفطريؽأحمدبف(5)ط براني،مفطريؽمحم دبفعبدا عمى،كال(4)أخرجوال اكيي
أحمد.

،كأخرجوأبكنيعيـمف(2)مفطريؽمحم دبفعبدالممؾ(1)كأخرجوأبكالط اىرالمخم ص
.(3)طريؽإسحاؽبفراىىكيو

                                                           
المصدرن سو.((1
نعانيالبصرم،ثقة،ماتسنةخمسكأربعيفمائتيف.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(2 (محم دبفعبدا عمىالص 

(.6060/ح491)ص:
.(2904/ح2/969(سنفابفماجو،)(3
(.426/ح1/390)،ل اكيي:ا(أخبارمكة(4
بمثمو،كلـأعثرعميوضيمسنداإلماـأحمدالمطبكع..(13009/رقـ12/245(المعجـالكبير:الطبراني،)(5
(.2737/رقـ3/369):ابفالمخمص،(المخمصيات(1
يوالبغدادم،أبكبكرالغز اؿ،ثقة،ماتسنةثمافكخمسيفكمائتيف.تقريب(محمدبفعبدالممؾبفزنجك(2

(.6097/رقـ494التيذيب:ابفحجر،)ص:
(.4/100(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(3
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؛خمستيـ)محم دبفعبدا عمى،(2)مفطريؽمحم دبفيكسؼ(1)كأخرجوابفحـز
زاؽ،كأحمدبفحنبؿ،كمحمدبفعبدالممؾ،ك سحاؽبفراىكيو،كمحم دبفيكسؼ(عفعبدالر  ا 

بوبمثمو.
 من أخرجو موقوًفا عمى ابن عب اس رضي اهلل عنيما. -ثانيا

د ثىنىا ًمي أخرجواإلماـابفأبيشيبة،قاؿ:حى ميٍسًيروٍبفيعى
يىًزيدىعىفٍ،(4)الش ٍيبىاًني عىفً،(3)

ـ ٍبفً راياعنيما،عىاٍبفًعىفً،(5)اٍ ىصى ؿهسىأىلىوي:قىاؿىب اسو ،أىًبيًإف :ضىقىاؿىرىجي لىـٍمىاتى يىحي  كى
ٍنوي؟أىضىأىحي  قىط ، ،:»قىاؿىعى ـٍ ٍيرناتىًزٍدهيلىـًٍإفٍضىًإن ؾىنىعى .(6)«شىر اتىًزٍدهيلىـٍخى

 دراسة اإلسناد:
رجالوكم يـثقاتكماتبي فضيالت خري .

:حكم عمى الحديثال
مكقكضناعمىابفعب اسراياعنيما؛ضقدت ر دبرضعو الحديثشاذٌّمرضكعنا،كصحيحه
عبد عنو بركايتو كت ر د الث كرم، اإلماـ الم  ظ كىذا الس ند بيذا كسم ـ الن بيصم ىاعميو إلى

زاؽ،كخال كاضيذلؾالث قاتالذيفلـيذكركاضي ٍيرناتىًزٍدهيلىـًٍإفٍالحديث،ل ظ:"ضىًإن ؾىالر  تىًزٍدهيلىـٍخى
بفمسير زاؽكخالؼعمي  الر  عبد الث كرمكعنو ضرضعو ككق و، ككذلؾاختمؼضيرضعو شىر ا"،
الم  ظ،كاختمؼالعمماء ،حيثركاهعفسميمافالش يبانيشيخوبن سالس ندمكقكضابيذا الث كرم 

زاؽ،كييحتمؿأفيككفالخطأكقعمفأحدىما؛ضينسب ةالخطأضيوإلىالث كرم،أكإلىعبدالر 
،كتندرمىذهالمخال ةكقعتمفالث كرم،أكمفعبد عميبفمسيرقدخالؼضيوالث كرم   ف 

                                                           
(.9/129(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
ا ربعيفكمائتيف.(2 ماتضيحدكد ًبيدماليماني،صدكؽ، بفيكسؼالز  ابفحجر(محمد ،تقريبالتيذيب:

(.6418/رقـ515)ص:
كثمانيف.(3 تسع ماتسنة أفأار، لوغرائببعد ثقة قاايالمكصؿ، القرشيالككضي، عميبفميٍسًير )

(4800/رقـ405تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
ثقة،ماتضيحدك(4 أبكإسحاؽالش يبانيالككضي، دا ربعيفكمائة.تقريب(سميمافبفأبيسميماف،ضيركز،

(.2568/رقـ252التيذيب:ابفحجر،)ص:
أـ(5 ابفأختميمكنة كىك أبكعكؼككضي، البك ائي، بفمعاكية، بفعبيد كاسموعمرك بفا صـ، يزيد )

/599المؤمنيف،يقاؿلورؤيةكتتثبتكىكثقة،ماتسنةثالثكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
.(7686رقـ

(.15348/ح3/859(مصنؼابفأبيشيبة،)(6
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م الم ظ،كسكاءكافالخطأ الس ندكىذا بيذا زاؽالذمت ردبركايتوعنومرضكعا منيماالر  فأم 
ضكقكعالخطأضيىذاالحديثمجزكـبوعندالن قادكعميوضالحديثشاذٌّمرضكعا.

جميعركاتوثقات، الص حيحأن ومكقكؼعمىابفعب اسراياعنيما؛ ف  كلعؿ 
كايةعفالن  بيككالموراياعنوكافضيمقاـالجكابعمىسؤاؿالر جؿ،كليسبمقاـالر 

"ضىًإن ؾى قكلو: ضمذا ىكظاىرالحديث، ٍيرناتىًزٍدهيلىـًٍإفٍصم ىاعميوكسم ـكما شىر ا"،تىًزٍدهيلىـٍخى
 ؿى إليو،أم امفييكحىإليوضاليقعمنوالش ؾضيىذا،إتإذاأيك  ييناسبمقاـالم تيالذملـييكحى

حيثقاؿ: ا"كىأىم ابتأكؿمقبكؿكتأكيؿابفحـز ًكمىمى لىـًٍإف :»صم ىاعميوكسم ـقىٍكًلوًًمفًٍضيوًري
ٍيرناتىًزٍدهي دىؽى،«شىر اتىًزٍدهيلىـٍخى ٍيريهي،قىالىويأىكٍصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىالىويىىذىا،قىاًئؿيضىصى كىتىغى
ةًًضيشىؾ  ٍيًرهًعىفٍحى  مىفٍف ً ىاٍلقىٍكًؿ؛ىىذىاًصح  ميويييٍقبىؿىأىفًٍمفٍيىٍخميكتىغى ٍنوياٍلمىٍجميكعيضىيىًزيدىعىمى عى
ٍيرنا ،ًبالىخى ؽيضىمىٍيسىييٍقبىؿىتىأىكٍشىؾ  .(1)"شىٍيءهذىًلؾىًمفٍاٍلمىي تىيىٍمحى

ًمم فٍ :"كى كىاهينعمـتى:قىاؿىاٍلبىز ار،ًبيىذىاقىاؿىقاؿابفالقط افبعدذكرهلقكؿابفعبدالبر  رى
ز اؽ،عبدًإت الث ٍكرمٌعىفكىتىالث ٍكرٌم،ًإت  ٍن ىردضىجعؿالر  ،كقاؿأبكنيعيـ:"غىًريبه(2)الث ٍكرٌم"ًبوًاٍلمي
ًديثًًمفٍ ،ًبوًتى ىر دىيىًزيدى،حى "عىفًالث ٍكًرم  عبدبوت ر دمم اقاايًعياض:"لكن و،كقاؿال(3)الش ٍيبىاًني 

ز اؽ ز اؽعبدًبوً،كقاؿابفالقىيسراني:"ت ر د(4)الث كرل"عفالر  عىنويالش ٍيبىاًنيٌعىفالث ٍكرمٌعىفالر 
مىٍرضيكعا"
ًديًث:ًضي،كقاؿابفحجر:"زىادى(5) ،عىفٍ"حي  اٍلحى ٍيرنيىًزٍدهيلىـٍضىًإفٍأىًبيؾى ضىقىدٍشىر ا"،يىًزٍدهيلىـٍاخى

ـى زى .(6)شىاذ ةه"ًركىايىةهًبأىن يىااٍلحي  اظيجى
"ىىذىا قكؿالبكصيرمضيو: ًحيحًإٍسنىادكأم ا الوصى كلكفكقعت(1)ًثقىات"ًرجى ضيككذلؾ؛ ،

خال ة.المخال ةضيومفقبؿالث قةلغيرهمفالث قات،ضكافالحديثمرضكعاشاذ اليذهالم
ٍيرنايىًزٍدهيلىـٍكأصؿالحديثدكفل ظة:"ضىًإفٍ ض يالص حيحيف،كماأخرجشىر ا"،يىًزٍدهيلىـٍخى

ا،الم ويرىًايىعىب اسواٍبفًالش يخافمفحديث ٍنييمى يىٍينىةى،ًمفٍاٍمرىأىةنأىف عى اءىتٍجي صم ىالن ًبي ًإلىىجى

                                                           
،)ص:(1 .(471(حجةالكداع:ابفحـز
(.كقكؿالبز ارلـأعثرعميوضيمسندهالمطبكع.5/458(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(2
(.4/100(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(3
.(4/228)،لقاايعياضا:(إكماؿالمعمـ(4
.(2828/رقـ3/335):ابفالقىيسراني،أطراؼالغرائبكا ضراد((5
.(4/70(ضتحالبارم:ابفحجر،)(6
.(4201/رقـ3/185(مصباحالزجاجة:البكصيرم،)(1
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ت ىتىحي  ضىمىـٍتىحي  أىفٍنىذىرىتٍأيم يًإف :ضىقىالىتٍاعميوكسم ـ، ٍنيىا؟أىضىأىحي  مىاتىٍت،حى  َنَعمْ »:قىاؿىعى
ي ،(1)«ِبالَوَفاءِ  َأَحق   َفالم وُ  الم وَ  اْقُضوا َقاِضَيًة؟ َأُكْنتِ  َدْينٌ  ُأمِّكِ  َعَمى َكانَ  َلوْ  َأرََأْيتِ  َعْنَياَ ُحجِّ

تعالى،كاتعالىأعمىكأعمـ.كالم ظلمبخارمرحموا

 موضوٌع. منكرٌ ْتَنو : تضعيُف الحديث ألن مَ الرابعالمطمب 
ديثًضيالر اكمبكىًذبًالط ٍعفيالمكاكع:كىيك ًعيًؼ،شىر ،كيعد (2)النبكم الحى وي،الا  ـيكىأىٍقبىحي تىٍحري كى

ٍاًعوًأىمًٍبًو،اٍلًعٍمـًمىعىًركىايىتيوي ٍعننىأىم يضًًبكى ـيسىكىاءهكىافىمى ٍيريىىاكىالت ٍرًغيبيكىاٍلقىصىصياٍ ىٍحكىا ًإت كىغى
كنناأىمٍميبىي ننا، ٍقري ٍاًعوًًببىيىافًمى كى

،كمفأمثمة(4)،كلكٍاعالحديثأسبابذكرىاالعمماءضيكتبيـ(3)
ذلؾ:

رحمواتعا:األول الحديث ًديثيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍرعىةى،عىفٍبىًقي ةى،لى:حى ٍبفًًعٍمرىافىعىفٍزي
،عىفٍاٍل ىٍاًؿ، أىن ويصم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿًراياعنيما،عىفٍعيمىرىاٍبفًعىفًنىاًضعو
: َ وحي   لقبيمةَ َقِبيَمةٌ  ِلَبْعٍضَ َبْعُضَيا َ(5)َأْكَفاءٌ  "اْلَعَربُ قىاؿى  حاِكً  إال لرجٍلَ لٌ ورج لحيٍّ

ام .(6)«وحج 

 نقد الحديث:
ًديثه رحمواتعالى:"حى مىٍكايكعه"ميٍنكىرهقاؿاإلماـابفعبدالبر 

(7).
 تخريج الحديث:

سماعيؿالص   اررحميماا،قات:حدثنا ،كا  أىٍحمىديعيٍتبىةىأىبيكأخرجوأبكالعب اسا صـ 
ٍرعىةيثناًقي ةي،بىثنااٍل ىرىًج،ٍبفي ،اًعيبىٍيدًٍبفيزي ،عىفٍاٍل ىٍاًؿ،أىًبيٍبفًًعٍمرىافىعىفٍالز بىٍيًدم  عىفًنىاًضعو
يىاأىٍك ىاءهاٍلعىرىبي:"صم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعىٍنييمىاايرىًايىعيمىرىاٍبفً ابىٍعاي بىٍعان

                                                           
.(2664/ح3/155(،صحيحمسمـ،)1852/ح3/18(صحيحالبخارم،)(1
.(107:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرنزىة((2
.(1/323)الراكم:السيكطي،تدريب((3
.(325-1/324)النكاكمتقريبشرحضيالراكمتدريب((4
5) الخطابىقاؿ( أربعةضىالعمماءأكثرقكؿضى"الك اءة: السنف:معالـ.كالصناعة"كالحريةكالنسبالديف:

.(3/207)الخطابي،
.(19/165(التمييد:ابفعبدالبر،)(6
لمصدرن سو.ا((7
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ؿه،ًبقىًبيؿوقىًبيؿه يىاأىٍك ىاءهكىاٍلمىكىاًليًبرىجيؿوكىرىجي ابىٍعاي ،قىًبيؿهبىٍعان ؿهًبقىًبيؿو ؿوكىرىجي اًئؾهًإت ًبرىجي أىكٍحى
اـه ج  .(1)"حى

،(5)،كابفالجكزم(4)،كابفعدم(3)حب افمفطريقييما،كأخرجوابف(2)أخرجوالبييقي
ابفعد كأخرجو عفابفجري ،(6)ممفطريؽعمرافبفأبيال اؿ، عفعميبفعركة،

ابفالجكزم ابفالجكزم(7)كأخرجو كأخرجو مفطريؽ-أياا-(8)مفطريؽعميبفعركة،
محمدبفال اؿعفعبيدابفعمر؛)عمرافبفأبيال اؿ،كابفجري ،كعميبفعركة،

كعبيدابفعمر(عفناضع.
عفمسممةبفعمي،عفالز بيدم،عفزيدبفأسمـ.(10)،كأبكنعيـ(9)كأخرجوأبكالش يخ
،عفابفجري ،عفرجل مبيممفطريؽعفشجاعبفالكليد،عف(1)كأخرجوالبييقي

عبدابفأبيممكية؛ثالثتيـ)ناضع،كزيدبفأسمـ،كعبدابفأبيممكية(عفعبدابف
عمرراياعنيما،مرضكعا.

 اإلماـ أبيمميكةكذكر مفطريؽابف أسنده الحاكـ ابفحجر:(2)الز يمعيأف  كقاؿ ،
ًضيوعمرىافبفأبياٍل اؿ،أخرجوأىبيكيٍعمى" مىىاع،كىاٍبفعدمكى ميت  ؽعى .كبحثت(3) وكىىيكى

عنوكلـأعثرعميو.

                                                           
سماعيؿالص ار)ص:(1 .(196/ح120(مجمكعضيومصن اتأبيالعباسا صـكا 
(.بمثمو.13770/ح7/218(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
(.بمثمو.715/رقـ2/124(المجركحيف:ابفحباف،)(3
(بمثمو.6/173(الكامؿ:ابفعدم،)(4
بمثمو.(.1017/ح2/128(عمؿالدارقطني،)(5
(.بمثمو.1362/رقـ6/357(الكامؿ:ابفعدم،)(6
(.1018/ح2/128(.كعمؿالدارقطني،)1729/ح2/269(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(7

بمثمو.
(.1019/رقـ2/128(عمؿالدارقطني،)(8
(.بنحكه.4/130(طبقاتالمحدثيف:أبينعيـ،)(9

(.بنحكه.1/232أبينعيـ،)(تاريخأصبياف:(10
1)( لمبييقي، الكبرل: السنف )7 ح217/ /13769( البييقي، السنفالصغير: .)3 ح31/ كالىما2411/ .)

بمثمو.
.(3/197(نصبالراية،الزيمعي،)(2
.(2/63)اليداية:ابفحجر،أحاديثتخري ضيالدراية((3
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 ولمحديث شواىد منيا:
 الش اىد األول:

د ثىنىاأخرجوالبز اررحمواتعالى،قاؿ: م ديحى نىا:قىاؿىاٍلميثىن ى،ٍبفيميحى أىًبيٍبفيسيمىٍيمىافيأىٍخبىرى
ٍكًف، نىا:قىاؿىاٍلجى اًلدًعىفٍيىًزيدى،اٍبفىيىٍعًنيثىٍكرهأىٍخبىرى ،ٍبفًخى بىؿوٍبفًميعىاذًعىفٍمىٍعدىافى ٍنويالم ويرىًايىجى عى

يىااٍلعىرىبي:»عميوكسم ـصم ىاالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿى ،أىٍك ىاءهبىٍعاي ييـٍكىاٍلمىكىاًليًلبىٍعضو أىٍك ىاءهبىٍعاي
 .(1)«ًلبىٍعضو

 الش اىد الثاني:
ٍبديأخرجوابفا عرابيرحمواتعالى،قاؿ:نا ،عى ٍبدينااٍلكىًريـً ٍبدًٍبفيالم وًعى ب اًر،عى نااٍلجى

ـي كى ٍبدًٍبفياٍلحى ،عىفًًو،الم عى اًئشىةى،عىفٍاٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍالز ٍىًرم  صم ىاعميوالن ًبي أىف عى
ؿيًباٍلقىًبيًؿ،اٍلقىًبيؿي،أىٍك ىاءهكىاٍلمىكىاًلياٍلعىرىبي،أىٍك ىاءهالن اسي:قىاؿىكسم ـ ؿًكىالر جي .(2)ًبالر جي

 دراسة اإلسناد:
الش امي.(3)ا يمياْلفضل أبي بن فيو عمرَان

،كقاؿابفمعيفضي(6)بشيء""ليس،كابفشاىيف:(5)الجاركدكابف،(4)قاؿابفمعيف
"ليس آخر: "اعيؼ(1)بشىء"حديثومكاع الر ازم: حاتـ أبك كقاؿ الحديثمنكرالحديث،

 .(2)جدا"
ديثو "حى كلكقىدمىح يكظ،غىيركقاؿالعقيمي: "رى ناكيرى مى

"كىافى(3) كقاؿابفحب اف: ًمم ف،
مىىاٍ ىٍثبىاتعىفالمكاكعاتيركم ًديثوًكتىابىةيحؿتىًركىايىتوقم ةعى ،(4)الت عىج ب"سىًبيؿعمىًإت حى

                                                           
.(2677/ح7/121(مسندالبزار،)(1
.(2025/ح3/953)،جـابفا عرابي(مع(2
.(1/409)لمسمعاني،مصر.ا نسابدياريميمماالقمـزبحرساحؿعمىبمدة((3
.(5152/رقـ4/433)،ركايةالدكرم-(تاريخابفمعيف(4
.(1019/رقـ4/349(لسافالميزاف:ابفحجر،)(5
.(487/رقـ149ص:):ابفشاىيف،(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(6
.(1/53)،ركايةابفمحرز-(تاريخابفمعيف(1
.(1683/رقـ6/303(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
.(1316/رقـ4/362)،(الاع اءلمعقيمي(3
.(715/رقـ2/124(المجركحيف:ابفحباف،)(4
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ٍع يوي "اى عدم: ابف مىىبىي فهكقاؿ ًديًثًو"عى "يىٍرًكم(1)حى القيسراني: ابف كقاؿ عىفًاٍلمىٍكايكعىاتً،
ًديث"ًضيًبشىٍيء،كقاؿضيمكاعآخر:"لىٍيسى(2)قىاًت"الث  .(3)الحى

معيف ابف الر ازم(4)كاع  و حاتـ أبك كابف كالن سائي(5)، كذكره(6)، ضيالس اجي،
ع اء .(7)الا 

اعيؼجد ا،يركمالمناكير.خالصة القول في الر اوي:
.(8)بيًدمٌالز ًزيىادبفلبيدبفاهلل عبد بن وفيو ُزْرَعة

،(10)،كاع  وضيمكاعآخر(9)الحديث"اعيؼمجيكؿقاؿأبكحاتـالر ازم:"شيخ
"،كقاؿابفعدم:"غىٍيري(11)الحديث"متركؾكقاؿا زدم: كؼو مىٍعري

،كذكرهابفالجكزمضي(12)
ع اءكالمترككيف .(14)باطؿ،كقاؿالذ ىبي:"متركؾ،كالخبر(13)الا 
متركؾالحديث.لر اوي:خالضة القول في ا
عفالت دليسكثيرصدكؽييٍحًمد،أبكالكالعي،كعببفصائدبفالوليد بن وفيو بقية

ع اء،مات .(1)كثمانكفسبعكلوكتسعيفكمائة،سبعسنةالا 
 

                                                           
.(6/173(الكامؿ:ابفعدم،)(1
.(686/رقـ276)ص:سراني،(تذكرةالح اظ:ابفالقي(2
.(3/1282(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(3
.(1019/رقـ4/349(لسافالميزاف:ابفحجر،)(4
.(3/630(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(5
.(479/رقـ85(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(6
.(1019/رقـ4/349(لسافالميزاف:ابفحجر،)(7
ا(8 بىٍيًدم( إلىزبيد:لز  الككضة،نسبة اليمفنزلكا مف مفمذح أصميـ قديمة كىيقبيمة مسمعاني،لا نساب.

(6/248).
.(2742/رقـ3/606(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(9

.(3/630(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(10
.(1912/رقـ2/475(لسافالميزاف:ابفحجر،)(11
.(6/173مؿ:ابفعدم،)(الكا(12
.(1268/رقـ1/293(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(13
.(2861/رقـ2/70(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(14

(203سبقتترجمتو،)ص:(1(
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 وأم ا المتابعون فيم ضعفاء ومتروكونَ وىم:
.(1)كىكمتركؾالد مشقي،القرشيعركةبفعمي-1
ثمانيفسنةماتكذ بكه،بخارل،نزيؿالككضيالعبدم،عمربفعطيةبفال اؿبفدمحم-2

 .(2)كمائة
 .(3)تسعيفسنةقبؿماتمتركؾ،الدمشقي،سعيدأبكالخشني،عميبفمسممة -3

،بىٍيفىميٍنقىًطعهكأم ااإلسنادالذمأخرجوالبييقي،ضيوراكمبيـ،قاؿالبييقي:"ىىذىا اعو فًكىابٍشيجى
ٍي و رى ٍيثيجي ـ لىـٍحى اعهييسى اًبوًبىٍعضىشيجى كىاهي(4)أىٍصحى ـي،كقاؿابفحجر:"رى اًك ًضي،اٍلحى لىـٍرىاكوًإٍسنىاًدهًكى
ـ  "أىبيككىاٍستىٍنكىرىهي،ييسى اًتـو .(5)حى

ل: وأما الش اىد األو 
،كقاؿالييثمي:(6)ذكرا"لىويأجدقاؿابفالقط اف:"لـالجكف،أبيبفض يإسنادهسميمىاف

.(7)ذكره"مفأجد"لـ
مجيكؿ.خالصة القول فيو:

 وأما االش اىد الث اني:
اعبداسموكقيؿخط اؼ،بفاعبدبفالحكـىكالش امي،العامميسممةض يوأبك

.(1)بالكذبحاتـأبككرماهمتركؾ،سعد،بف
 الحكم عمى الحديث:
 باب اآلتية:الحديث منكر؛ لؤلس

 .اٍل اؿ،كىكاعيؼجد ا،يركمالمناكيرأبيبفضيوعمرىاف-1

                                                           
(.4771/رقـ403(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص(1
.(6225/رقـ502)ص:المصدرن سو((2
.(6662/رقـ531،)ص:(تقريبالتيذيب:ابفحجر(3
.(13769/ح7/217(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
.(1009/رقـ303)ص::ابفحجر،(بمكغالمراـمفأدلةا حكاـ(5
.(3/63(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(6
.(4/504(مجمعالزكائد:الييثمي،)(7
.(8145/رقـ645(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(1
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ابفأبيمميكة الذمضيو الر ازمعفاإلسناد قاؿأبكحاتـ ،(1)لىويأصؿىتكىًذبه"ىىذىا:
عمراف الذمضيو كقاؿعفاإلسناد "حديثه"ىىذىا: مينكىره

كقاؿ(2) "كىذا-، ا: باطؿهالحديثيأيان
ًديثىافً،كقاؿابفعدم:"كىىىذىافً(3)ًعٍمراف"ًمفٍذىًلؾىككأىف ؛مكاكعه ن مىاميٍنكىرىافًاإًلٍسنىادًًبيىذىااٍلحى كىاً 
ٍرعىةعىفٍبىًقي ةييىٍرًكيًيمىا بدٍبفًزي ٍرعىةيالم وًعى كؼوغىٍيريكىزي مىٍعري

،كقاؿالبييقيعفالطريؽالذمضيو(4)
ًعيؼه ًعيؼ"،كقاؿالبييقي:عفطريؽابفجري ،(5)ر ةو"ًبمىعمراف:"اى ،كقاؿابفالجكزم:(6)"اى

"تالحديث"ىذا ابف(7)يىًصح  كقاؿ اليادمعبد، ابف(8)بيما"ييحت  ت"الطريقاف: كقاؿ ،
ٍسنىاد"ًبيىذىاالقيسراني:"مينكر ،كقاؿ(10)،كأشارابفالقيسرانيإلىتاعي وضيمكاعآخر(9)اإٍلً
ًديثابفالممق ف:"ىىذىا ًعيؼ"الحى ،كقاؿا لبانيعفإسناد(12)بىاًطؿ""ىىذىا:،كقاؿالذىبي(11)اى

عبدبفكعثماف،بالكاعحبافابفرماهمتركؾعركةبفعمى،ىالؾإسناد"ىذا:بفعركة
الكقاصىىكالرحمف (13)معيفابفكذبوأياامتركؾ، ا: كقاؿأيان كذبىذا"، أصؿت،

.ثـذكرطرقو
ا،كىكمتركؾالحديث،ككؿمفتابعيماضيكمتركؾ،أكاعيؼكماعبدبفضيوزٍرعىة-2

بي نتضيدراسةاإلسناد.

                                                           
.(1275/رقـ4/84(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(1
المصدرن سو.((2
.(3/630(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(3
(.بمثمو.6/173(الكامؿ:ابفعدم،)(4
.(13769/ح7/217(السنفالكبرل:لمبييقي،)(5
المصدرن سو.((6
.(2/129(عمؿالدارقطني،)(7
.(4/331)،عبداليادم(تنقيحالتحقيؽتبف(8
.(3/1608(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(9

.(3/1608(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(10
.(7/583(البدرالمنير:ابفالممقف،)(11
.(2/181)،لذىبيا:(تنقيحالتحقيؽ(12
.(6/269(إركاءالغميؿ:ا لباني،)(13
المصدرن سو.((14
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مخال تولآلثارالث ابتة،كا خبارالص حيحة،ضقدأخرجاإلماـالت رمذمكغيرهمفحديثأبي-3
طىبىًإذىا:»صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿياؿىقى:قىاؿى، ىريرةراياعنو ـٍخى ٍكفىمىفًٍإلىٍيكي تىٍراى

ميقىويًدينىوي كهي،كىخي ك جي ضىسىادها ىٍرًض،ًضيًضٍتنىةهتىكيفٍتىٍ عىميكاًإت ضىزى .(1)«عىًريضهكى
ل:  وأم ا الش اىد األو 

ضيإسنادهسميمىاف ف،كىكمجيكؿ.الجكأبيبفضاعيؼ ف 
 وأم ا الش اىد الث اني: 
ضيإسنادهأبكسممةالحكـبفعبدا،كىكمتركؾمت يـبالكاع،–ضاعيؼ ا ف  أيان
ًكمى "ري اًئشىةىعىفٍقاؿالبييقي: مىٍرضيكعناعى

ىيمىا(2) ًكالى كى ، ًعيؼه كابفعمر،-اى يعنيحديثعائشة
ًديثي ـيالم ويكىأىٍمثىؿيعيمىرىاٍبفًكىحى أىٍعمى

(3).

د ثىنىاهي:الثاني الحديث رحمواتعالى:حى مىؼيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،ٍبفيخى د ثىنىاقىاًسـو م ديحى ٍبفيميحى
،ٍبفًأىٍحمىدى د ثىنىاكىاًمؿو م دًٍبفيالم وًعيبىٍيديحى سىٍيفوٍبفًميحى ،حي د ثىنىاالد ٍميىاًطي  م دًبفميكسىىحى ٍبفًميحى

، د ثىنىاعىطىاءو اًلؾهحى ،عىفٍمى ،اٍبفًعىفًنىاًضعو :عيمىرى :قىاؿى  َىِدي ةُ »صم ىاعميوكسم ـ:الم وًرىسيكؿيقىاؿى
.(4)«َباِبوِ  َعَمى المؤمن الس اِِلُ  ِإَلى الم وِ 

 نقد الحديث:
كىا رحمواتعالى:"رى ميكسىىٍبفيسىًعيديهيقاؿاإلماـابفعبدالبر 

اًلؾوعىفٍ،(5) ًبًإٍسنىاًدهًمى
ميكسىىًمٍثمىوي، م دوٍبفيكى سىًعيديميحى ككىاًف،ميكسىىٍبفيكى ٍتري ًديثيمى ٍسبينىاكىاٍلحى كىحى ـىالم ويمىٍكايكعه، ًنٍع كى

" ًكيؿي اٍلكى
(6).

 
 

                                                           
.(1084/رقـ3/386ذم،)(سنفالترم(1
.(13680/ح10/64(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(2
.(13681/ح10/64)المصدرن سو((3
.(5/298(التمييد:ابفعبدالبر،)(4
(سعيدبفمكسىا دزم،يركمعفمالؾ،عفناضع،عفبفعمر،عفالنبيصمىاعميوكسمـ،كات يمو(5

(.405/رقـ1/326كحيف:ابفحباف،)بالكاع.المجر
.(5/298(التمييد:ابفعبدالبر،)(6
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 تخريج الحديث:
-عفسعيدبفأبيمريـ،كأخرجو(2)مدمفطريؽعبدالس الـبفمح(1)أخرجوأبكتم اـ

ا اعي(4)مفطريؽسعيدبفمكسى،كأخرجوأبكنيعيـ(3)أيان ،مفطريؽمكسىبف(5)،كالقياى
المقدسي ياء الا  كأخرجو المقدسي، بفأبي(6)محمد )سعيد أربعتيـ بفزيد؛ مفطريؽسعيد

الؾ،بو،بمثمو.مريـ،كسعيدبفمكسى،مكسىبفمحم د،كسعيدبفزيد(عفم
دراسة اإلسناد:

.(7)الًبمقاكمالد مياطي،طاىربفعطاء،أبكمحم د بن فيو موسى
"رأيتو الر ازم: حاتـ أبك كيأتىيكذبككافعنو،أكتبكلـعم اربفىشاـعندقاؿ

مكسى،(8)بالبكاطيؿ" الر مميسيؿبفكقاؿ كقاؿ(9)يكذب"كافأن وعميو"أشيد: رعةأبك، زي
"ليس:الن سائي،كقاؿ(10)يكذب"ككافكضالف،كضالف،حميد،بفالييثـعفضحد ثأتيتو:الر ازم
"يحد ث(11)بثقة" العقيمي: كقاؿ قاؿابفًحب اف: ،(12)المكايكعات"ضيًبالبكاطيؿًالث قات،عفً،
تحؿ تا ثبات،عفلوأصؿتماكيركمالث قاتعمىالحديثكياعبالش اـ،يدكر"كاف

كاية "متركؾ(1)لمخكاص"اتعتبارسبيؿعمىإتحديثوكتابةكتعنوالر  يكنس: ابف كقاؿ ،

                                                           
.(1142/رقـ2/60)،(ضكائدتماـ(1
الخطيب:(2 كقاؿ "اعيؼجدا"، مالؾ: غرائب ضي الدارقطني قاؿ ا مكم، القرشي محمد بف السالـ عبد )

(.40/رقـ4/17"صاحبمناكير"لسافالميزاف:ابفحجر،)
.(1141/ح2/60)،ئدتماـ(ضكا(3
.(2/100(تاريخأصبياف:أبينعيـ،)(4
.(149/ح1/120)،(مسندالشيابالقااعي(5
المقدسي(6 لماياء المنتقىمفمسمكعاتمرك )- )ص: بف333/ح197مخطكط)ف( سعيد لعموأراد .)

فمكسى.مكسىا زدم، فكؿمفأخرجالحديثمفطريؽسعيدا زدمذؾأنواب
.(2/315)لمسمعانيالشاـ.ا نساببناحيةالشراةمدينةكىيالبمقاءالىالنسبةالًبمقاكم:ىذه((7
.(715/رقـ8/161(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(8
المصدرن سو.((9

.(365/رقـ212)ص:،(سؤاتتالبرذعي بيزرعةالرازم(10
.(8915/رقـ4/219)(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،(11
.(1743/رقـ4/169(الاع اءالكبير:العقيمي،)(12
.(919/رقـ2/242(المجركحيف:ابفحباف،)(1
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،كقاؿابفعدم:(1)بفأنس"مالؾ:مثؿالث قات،عفبالمكاكعاتكحٌدثمصر،قدـالحديث،
،كقاؿالبييقي:"منكر(3)الحديث""متركؾ،كقاؿالد ارقطني:(2)الحديث"كيسرؽالحديث،"منكر

كقاؿ(4)اعيؼ"الًحديث، كقاؿ(5)شيء""تا صبياني:نعيـأبك، سعيد:بفالغنيعبد،
ًديث،كقاؿابفالممق ف:"مينكر(6)"اعيؼ" ًعيؼ"الحى .(7)اى

ع اءكالمترككيف(8)كذكرهالد ارقطني .(9)،كابفالجكزم،ضيالا 
،كقاؿابف(11)المترككيف"،كقاؿضيمكاعآخر:"أحد(10)"ميت يـكقاؿالذىبي:"كىذ اب

.(12)الت م اء""أحدحجر:
مت يـبالكذب.خالصة القول في الر اوي:

ًشيشكيقاؿ: حسينَ بن محم د بن اهلل وفيو ُعبيد كيقاؿ:الد مياطي،عميأبكخى
الحمصي،مىخمدبفمحم دـأسمكأبيالًبمقاكم،عطاءبفمحم دبفمكسىعفحد ثالد مشقي،

.(13)الط برانيأحمدبفكسميمافالبغدادم،اعبدبفمحم دبفمحم دجع رأبكعنوركل
مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الر اوي: 

.(14)بكرخركؼبفكامؿالمديني،أبكبفأحمد بن وفيو محم د
مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الر اوي:

قمت: مفتابعمكسىبفمحم دضقدتم تالت رجمةلوضيالت خري ،كىـمتركككف.كؿ 
                                                           

.(640/رقـ2/239(تاريخابفيكنسالمصرل،)(1
.(1829/رقـ8/64(الكامؿ:ابفعدم،)(2
.(1/122(العمؿ:الدارقطني،)(3
.(3/395(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
.(442/رقـ6/126(لسافالميزاف:ابفحجر،)(5
المصدرن سو.((6
.(5/35(البدرالمنير:ابفالممقف،)(7
.(523/رقـ3/133(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(8
.(3470/رقـ3/149(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(9

.(6520رقـ/2/686(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(10
.(442/رقـ5/708):الذىبي،(تاريخاإلسالـ(11
.(442/رقـ6/127(لسافالميزاف:ابفحجر،)(12
.(6520/رقـ2/686(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(13
.(5/231(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(14
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 الحكم عمى الحديث:
كايةعفمالؾسعيدبف الحديثمكاكع؛كاعومكسىبفمحمد،كقدشاركوضيالر 

ا-مكسى،كىكمت يـبالكاعكماىكمبي فضيالت خري ،كقدركاه عبدالس الـبفمحمد-أيان

عبدالس الـالر اكمعنوصاحبمناكير،قاؿابفعف سعيدبفأبيمريـ،كسعيدىذاثقةإتأف 
كىاهي ،ميكسىىٍبفيسىًعيديالقيسراني:"رى ،عىفٍا ىٍزًدم  اًلؾو ،عىفٍمى ،اٍبفًعىفًنىاًضعو كىاهيعيمىرى ٍنويكىرى سيمىٍيمىافيعى

بىاًئًرم  ًكالىيمىا،(1)اٍلخى نىعىوي،يىكيكفىأىفٍؿيييٍحتىمىكى ًديثيصى ًديثًًمفٍأىٍصؿهلىويلىٍيسىكىاٍلحى ،حى اًلؾو نىاًضعوكىتمى
،اٍبفًكىت "كىالم ويعيمىرى ـي أىٍعمى

كاأعمى.(4)،كقاؿا لباني:"مكاكع"(3)كىًذب"،كقاؿالذ ىبي:"ىذا(2)
كأعمـ.
















                                                           
تركؾتيشتغؿبو.ميزافاتعتداؿ:(سميمافبفسممةالخبائرل،أبكأيكبالحمصي،قاؿأبكحاتـالرازم:م(1

(.3472/ح2/209الذىبي،)
.(963/رقـ376)ص:،(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني(2
.(4/220(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(3
.(594/ح2/59(سمسمةا حاديثالاعي ةكالمكاكعة:ا لباني،)(4
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 انيالمبحث الث  
 وفِ عْ الة عمى ضَ بإطالق لفظ من األلفاظ الد   الحديثتضعيف 

مفأل اظ ضيتاعيؼالحديثاتكت اءبإطالؽل ظو كافمفمني اإلماـابفعبدالبر 
الت اعيؼعمىمتنو،كقدتنك عتتمؾا ل اظعنده،ككافذلؾعمىالن حكاآلتي:

 مِم في الحديث.عند أىِل الع معمولٌ المطمب األول: تضعيُف الحديث بقولو: 
أفياع ؼالحديث،باتعتمادعمىأسالضوالمحد ثيفالذيفقالكا مفمني ابفعبدالبر 

بتاعيؼالحديثبسببعم ةماضيو،كمفأمثمةذلؾ:

د ثىنىا حى رحمواتعالى: البر  ابفعبد ٍبديقاؿاإلماـ ،ٍبفياٍلكىاًرثًعى :سيٍ يىافى د ثىنىاقىاؿى ٍبفيقىاًسـيحى
:أىٍصبىغى، د ثىنىاقىاؿى ٍبديحى ،ٍبفًأىٍحمىدىٍبفيالم وًعى ٍنبىؿو :حى د ثىًنيقىاؿى :أىًبي،حى د ثىنىاقىاؿى ًكيعه،حى عىاًصـًعىفٍكى

،ٍبفً د،ًٍبفًالرحمافعبدعفكيمىٍيبو ٍمقىمىةى،عىفٍاٍ ىٍسكى :عى راياعناٍبفيقىاؿىقىاؿى  َأاَل » و:مىٍسعيكدو
.(1)«َمر ةً  ِإال   َيَدْيوِ  َيْرَفعْ  َفَممْ  َفَصم ى َقاَل: صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولِ  َصاَلةَ  ِبُكمْ  ُأَصمِّي

 نقد الحديث:
"كىىىذىافً تعالى: ا رحمو البر  عبد ابف اإلماـ ًديثىافًقاؿ فًحى ٍعميكتى اٍلًعٍمـًأىٍىؿًًعٍندىمى

ةًأىٍىؿًًعٍندىمىٍرضيكعىافًًديًث،ًباٍلحى ح  "الص  ـٍ ًعٍندىىي
(2).

 تخريج الحديث:
كمالحديثمرضكعناكمكقكضناعمىعبدابفمسعكدراياعنو. ري

 من أخرجو مرفوًعا. -أوال
 ركمالحديثبأل اظمختم ة،عمىالن حكالت الي:

 
 
 
 

                                                           
.(9/215(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
رن سو.المصد((2
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.«َمر ةً  ِإال   َدْيوِ يَ  َيْرَفعْ  َفَممْ » من أخرجو بمفظ: -أوال
د ثىنىا ًكيعه،أخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ:حى ،عىفٍكى ٍبفًعىاًصـًعىفٍسيٍ يىافى

، ٍبدًعىفٍكيمىٍيبو ًد،ٍبفًالم وًعى ٍمقىمىةى،عىفٍاٍ ىٍسكى ٍبدًعىفٍعى أىتى:قىاؿىالم ًوبفمسعكدراياعنو،عى
ـٍ الىأيًريكي .(1)«مىر ةنًإت يىدىٍيوًيىٍرضىعٍضىمىـٍ»صم ىاعميوكسم ـ؟الم وًرىسيكؿًةىصى

أحمد اإلماـ داكد(2)أخرجو كأبك يعمى(3)، كأبك كالط كسي(4)، المنذر(5)، كابف ،(6)،
،مفطريؽككيع،عفس ياف،بو،بمثمو.(7)كالبييقي

  الث كرم،بو،بمثمو.معم قامفطريؽس ياف(8)كأخرجوالبخارم
لِ  ِفي ِإال   َيَدْيوِ  َيْرَفعْ  َفَممْ »من أخرجو بمفظ:  -ثانيا .«َمر ةٍ  َأو 

د ثىنىا د ثىنىا:قىاؿىىىن ادهأخرجوالت رمذمرحموا،قاؿ:حى ًكيعه،حى ،عىفٍكى عىاًصـًعىفٍسيٍ يىافى
،ٍبفً ٍبدًعىفٍكيمىٍيبو ًد،ا ىٍبفًالر ٍحمىفًعى ٍمقىمىةى،عىفٍٍسكى قىاؿىعى ٍبديقىاؿى: راياٍبفيالم وًعى مىٍسعيكدو
م يأىتى:»عنو ةىًبكيـٍأيصى الى م ى،صم ىاعميوكسم ـ؟الم وًرىسيكؿًصى ؿًًضيًإت يىدىٍيوًيىٍرضىعٍضىمىـٍضىصى أىك 
.(9)«مىر ةو

بفالمبارؾعفس يافالث كرم،بو،بمثمو.مفطريؽعبدا(10)أخرجوالن سائي
لِ  ِفي َيَدْيوِ  َيْرَفعُ  َكانَ  َأن وُ »من أخرجو:  -ثالثا  .«َيُعودُ  اَل  ُثم   َتْكِبيَرٍةَ َأو 

د ثىنىا ٍبدٍبفييىٍحيىىأخرجوابفأبيخيمثةرحموا،قاؿ:حى ًميًد،عى ًكيعه،حدثنا:قىاؿىاٍلحى كى
،عىفٍ ،ٍبفًعىاًصـًعىفٍسيٍ يىافى ٍبدعىفٍكيمىٍيبو ًد،ٍبفًالر ٍحمىفعى ٍمقىمىة،عىفٍا ىٍسكى ٍبدعىفٍعى الم ًوبفعى

                                                           
.(2441/ح1/213(مصنؼابفأبيشيبة،)(1
.(3681/ح6/203(مسندأحمد،)(2
.(748/ح1/199(سنفأبيداكد،)(3
(.5040/ح8/453(مسندأبييعمىالمكصمي،)(4
(.237/ح2/102)،ـالطكسي:(مختصرا حكا(5
(.1392/ح3/149(ا كسطضيالسنف:ابفالمنذر،)(6
(.3280/ح2/422عرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(م(7
.(31/رقـ28)ص::البخارم،(قرةالعينيفبرضعاليديفضيالصالة(8
(.257/ح2/40(سنفالترمذم،)(9

(.1026/ح2/182)،(سنفالنسائي(10
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 ثُم   َيَدْيوِ  َفَرَفعَ  صم ى اهلل عميو وسم م؟ الم وِ  َرُسولِ  َصالةَ  ُأِريُكمْ  َأال» :قىاؿىمسعكدراياعنو،
.(1)«َيُعدْ  َلمْ 


الن سائي كا(2)أخرجو المقرئ(3)لط حاكم، كابف حـز(4)، كابف بو،(5)، مفطريؽككيع،

بمثمو.
 .«َواِحَدةً  َمر ةً  ِإال   َيَدْيوِ  َيْرَفعْ  َفَممْ  َفَصم ى»ثالثا: من أخرجو بمفظ: 

ًكيعه،أخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ:نا ،عىفٍكى ،عىفٍسيٍ يىافى ٍبدًعىفٍعىاًصـو عى
ًد،ٍبفًالر ٍحمىفً ٍمقىمىةى،عىفٍاٍ ىٍسكى راياعنو،اٍبفًعىفًعى قىاؿىمىٍسعيكدو م يأىتى: ـٍأيصى ةىًبكي صىالى
 .(6)«َواِحَدةً  َمر ةً  ِإال   َيَدْيوِ  َيْرَفعْ  َفَممْ »صم ىاعميوكسم ـ:الم وًرىسيكؿً

ككيع،بو،بمثمو.،عف(9)،كابفالجكزم(8)،كالبييقي(7)أخرجوالن سائي
 َفَممْ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َوَأِبي صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولِ  َمعَ  َصم ْيتُ »من أخرجو بمفظ: -خامسا
اَلةِ  اْفِتتَاحِ  ِعْندَ  ِإال   َأْيِدَيُيمْ  َيْرَفُعوا .«الص 

د ثىنىا اؽيأخرجوأبكيعمىرحموا،قاؿ:حى ،ًإٍسرىأىًبيٍبفيًإٍسحى د ثىنىااًئيؿى م ديحى ،ٍبفيميحى اًبرو جى
،عىفٍ م ادو ـى،عىفٍحى ٍمقىمىةى،عىفًٍإٍبرىاًىي ٍبدًعىفٍعى م ٍيتي:»قىاؿىالم ًوبفمسعكدراياعنو،عى مىعىصى

ةًاٍضًتتىاحًًعٍندىت إًأىٍيًديىييـٍيىٍرضىعيكاضىمىـٍكىعيمىرىبىٍكروكىأىًبيصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿً .(10)«الص الى



                                                           
(.4015/ح3/105)،ابفأبيخيثمة:(التاريخالكبير(1
(649/رقـ1/332)،لنسائيا:الكبرلالسنف((2
(.1349/ح1/224)(.شرحمعانياآلثار:الطحاكم،5826/ح15/35(شرحمشكؿاآلثار:الطحاكم،)(3
(.62/ح62)ص:،(الثالثعشرمفضكائدابفالمقرئ(4
5)(، (.2/265(المحمىباآلثار:ابفحـز
.(323/ح1/219)،(مسندابفأبيشيبة(6
.(1058/ح2/195)،(سنفالنسائي(7
.(2531/ح2/112(السنفالكبرل:لمبييقي،)(8
.(423/ح1/332(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(9

.(5039/ح8/453(مسندأبييعمىالمكصمي،)(10
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العيقيمي كاإلسماعيمي(1)أخرجو عدم(2)، كابف كالد ارقطني(3)، كالخطيب(4)، مف(5)، ،
طريؽمحم دجابر،بو،بمثمو.

 ثانيا من أخرجو موقوفا عمى عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو.
عى قاؿ: ا، نعانيرحمو زاؽالص  الر  عبد ،فًأخرجو ،عىفٍالث ٍكًرم  ٍيفو ـى،عىفٍحيصى ًإٍبرىاًىي

ؿًًضييىدىٍيوًيىٍرضىعيكىافى:»مىٍسعيكدواٍبفًعىفً .(6)«بىٍعدييىٍرضىعيتىثيـ شىٍيءوأىك 
مفطريؽأبيًمعشىر،كأخرجو(8)،مفطريؽ،كأخرجوابفأبيشيبة(7)كأخرجوالط براني

عي،عفعبدامفطريؽحصيف(9)الط براني ؛كالىما)أبيمعشر،حصيف(عفإبراىيـالن خى
بفمسعكدراياعنو.

 دراسة اإلسناد:
 دراسة رواة من أخرجو مرفوعا: -أوال

 جميع رواة األوجو ثقات إال في الوجو الخامس:
مفأصموا،عبدأبك،(10)اليماميالحن يطارؽبفسي اربفجابر بن فيو محم د

.(11)كمائةالسبعيفبعدماتكضة،الك
لو:ضقمتحديثو،يح ظتضرأيتوالن اسيحد ثبمنىكىكبوالمبارؾ:"مررتابفقاؿ

ضنظرتيانظٍرلي:ضقاؿكتابوكمعورحمي،إلىضجاءنيقاؿ:ككذا،بكذاحد ثتنيإن ؾالش يخأي يا
                                                           

.(4/41(الاع اءالكبير:العقيمي،)(1
.(318/ح2/692):الجرجاني،(معجـأساميشيكخأبيبكراإلسماعيمي(2
.(7/339(الكامؿ:ابفعدم،)(3
.(1133/ح2/52(سنفالدارقطني،)(4
.(5949/ح11/224(تاريخبغداد:الخطيب،)(5
.(2533/ح2/71(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(6
.(9298/ح9/261(المعجـالكبير:الطبراني،)(7
8)( شيبة، أبي ابف مصنؼ )1 ح213/ /2443 بم ظ: أى»(. تى ثيـ  ، يىٍستىٍ ًتحي ا مى ًؿ أىك  ًضي يىدىٍيًو يىٍرضىعي كىافى ن وي

ا «.يىٍرضىعيييمى
بمثؿل ظابفأبيشيبة.(.9299/ح9/261(المعجـالكبير:الطبراني،)(9

حني ة،بنكبيانزؿمفكأكثرالعكالي_الجزيرةالعربية،بالدمفبمدةكىياليمامة،إلىالنسبةاليمامي:ىذه((10
/13)لمسمعاني،عنو.ا نساباراىبكرأبىزمفقتؿكبياخرجمنياالمتنبيالكذابمسيممةككاف
522).

.(5777/رقـ471(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(11
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،كقاؿيحيى(2)بو"بأس"تالذىمي:كقاؿ،(1)كتابؾ"مفإتتحد ثتضقمت:صحيح،ىكضإذا
"ليس:،كزادضيمكاعآخر(4)،كقاؿضيمكاعآخر:"ليسبشيء"(3)بفمعيف:"ليسبثقة"

.(5)بشيء"حديثو
ا:"تى-كقاؿ ًديثو،يٍكتبأيان :،كسئؿعنو:ضذم و(6)ًبًثقىة"لىٍيسىحى قىاؿى ًإت عىنوييحد ث"مىاكى

(7)وي"ًمنٍشىرٌىيكىمف كقاؿ "كاف-، ا: إلىضانتقؿككضي اككافحديثو،عميوكاختمطأعمىأيان
.(8)اعيؼ"كىكاليمامة،

ًديث بي"ذكرتكقاؿعبدابفأحمد: م دحى ابربفميحى م ادعىفجى عىفًإٍبرىاًىيـ،عىفحى
ٍمقىمىة، :الٌرٍضع،ًضياعبدعىفعى ابرابفىىذىاضىقىاؿى ًديثو،إيشجى ًديثىىذىاحى ،(9)جدا"أينكرهيمينكرحى

ـ عىنويحد ثمٍيدمبفالر ٍحمىفعبدكقاؿضيمكاعآخر:"يركلعنو،كىافى ،(10)بعد"تىركوث
ا:"كىافى-كقاؿ م دأيان ًديث،ضذيًكرلوحديثيىٍعًنيًكتىابوًضييٍمحؽأىكًكتىابوًضيألحؽريبمىاميحى الحى

ًديثىىذىاضقىاؿىية،جريربالغامد ًحيح،لىٍيسىحى ا:"يركم-،كقاؿ(11)كذب"قىاؿىأىكًبصى اًديثأيان أىحى
نىاًكير، كؼكىىيكىمى ًديثولىحقاكتبوًضيرىأىٍكايىقيكليكفىًبالس مىاعًمىٍعري م ادعىفحى ،(12)اٍاًطرىاب"ًضيوًحى

الر حمفعبدككافيمق ف،ككافح ظوكساءعمره،آخرضيكتبوكقاؿأبكحاتـالر ازم:"ذىبت
جيدبالس ماع،معركؼكىكمناكير،أحاديثيركلككافبعد،تركوثـعنويحد ثميدمبف

                                                           
.(116/رقـ9/88)تيذيبالتيذيب:ابفحجر،((1
المصدرن سو.((2
.(232/رقـ331)ص:تبفمعيف،(سؤاتتابفالجنيد(3
.(448/رقـ383)ص:المصدرن سو((4
.(1292/رقـ1/344)،(التاريخالكبيرابفأبيخيثمة(5
.(375/رقـ116)ص:،(مفكالـأبيزكريايحيىبفمعيفضيالرجاؿ(6
.(719/رقـ1/374)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا(7
.(1215/رقـ7/219أبيحاتـ،)(الجرحكالتعديؿ:ابف(8
.(716/رقـ1/373)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا(9

.(178/رقـ84)ص:،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةالمركذمكغيره(10
.(2/370(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا)(11
.(4176/رقـ3/61)المصدرن سو((12
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كسيئؿ،(1)الث قات"مفعشرةعنوركلااطراب،ضيوحم ادعفكحديثولٍحقان،كتبوضيرأكاالم قاء
دؽ،محم يماعنوكعفابفلييعة،ضقاؿ: .(2)لىييعةابفمفإلي جابرأحب بفكمحم دالص 
ا–كقاؿأبكحاتـ رعةكأبك-أيان كأم اتخاليط،حديثوضيأف إتصدكؽ"ىكالر ازياف:زي

ا:أبككقاؿ،(3)صحاح"ضيىأصكلو رعةأيان .(4)العمـ"أىؿعندالحديث"ساقطزي
"صدكؽ س: ال ال  مك(5)الكىـ"كثيركقاؿ ضي كقاؿ "متركؾ"، آخر: كقاؿ(6)اع ،

ا:"يىتىكىم ميكفى-،كقاؿ(8)،كزادضيمكاعآخر"عندىـ"(7)البخارم:"ليسبالقكم" قىاؿ(9)ًضيًو"أيان ،كى
داكدأىبيك "محمد(10)بشيءوليس: كقاؿال ىسىكم: ًعي ىافً،(11)عتبةبفأيكبثناجابربف، تىاى
ا"ييٍ رىحي ًديًثًيمى ًبحى

كزجاني:ال،كقىاؿى(12)  .(13)"غيرمقنع"جي
قاؿ:"تى ـ  اييتىابىعيكذكرلوالعقيميحديثيف،ث مىٍيًيمى مىىكىتىعى ًديًثًو"عىام ةًعى ،كقاؿابف(14)حى

ًديثو،مفلىٍيسىمىاكتبوًضييٍمحؽأعمىكىافى ًحب اف:" يٍسرؽحى ،كقىاؿى(15)ًبًو"ًبًوضىيحدثذككرمىاكى
ابفعدم عفإسرائيؿأىًبيبفإسحاؽكعندذكرت،ماغيرالحديثمفجابربف"كلمحمد:

مد ؿإسحاؽككافصالحة،أحاديثكتابجابربفميحى مدي ا  مىىجابربفميحى شيكخجماعةعى
مدعفركلكقدكأكثؽ،ًمٍنويأضاؿىـ عكف،كابفأي كب،الكبارمفذكرتكماجابربفميحى

                                                           
.(1215/رقـ7/219(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
المصدرن سو.((2
.(1215/رقـ7/220)المرجعالسابؽ((3
.(1215/رقـ7/219(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(4
المصدرن سو.((5
.(1/425)،(شرحأبيداكدلمعيني(6
.(111/رقـ1/53(التاريخالكبير:البخارم،)(7
.(328/رقـ119(الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(8
.(2249/رقـ2/188):البخارم،(التاريخا كسط(9

(.5110/رقـ24/564(تيذيبالكماؿ:المزم،)(10
(أيكببفعتبةاليمامي،أبكيحيىالقااي،اعيؼ،ماتسنةستيفكمائة.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(11

.(619/رقـ118)ص:
.(2/121(المعرضةكالتاريخ)(12
(.175أحكاؿالرجاؿ:الجكزجاني،)((13
.(1589/رقـ4/41(الاع اءالكبير:العقيمي،)(14
.(956/رقـ2/270(المجركحيف:ابفحباف،)(15
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مدأف كلكتذكرتيـمم فكغيرىـعييىينةكابفكشيعبة،كالث كرم،حس افبفكًىشاـ ًضيجابربفميحى
تكم ـ،مفضيوتكم ـماكمعأحاديثًضيخالؼكقددكنيـ،ىيكىالذيفىؤتءعنويركلـالمحؿذىًلؾى
،اربافمتقاعي افأخكاف،(2)جابربفكأي كبجابربف،كقاؿالد ارقطني:"محم د(1)حديثو"ييكتب
لوقيؿ قاؿييتركاف؟: ليس(3)بيما"يعتبرت: أخيو، كعف "عنو شاىيف: ابف كقاؿ حديثيما،

كقاؿالحاكـ:(4)بشيء" ًديثيسرؽ"كىافى ، ت ىضيركيويذاكره،مفكؿمفالحى نىاًكيركثرتحى اٍلمى
ًركىايىتو"ًضيكالمكاكعات

(5)" "ىىاًلؾه : كقاؿابفحـز "لىٍيسىكقاؿابفالقيس،(6)، ًضيًبشىٍيءوراني:
ًديًث" كىاٍختىمىطىأعمى،،كقاؿعبدالحؽاإلشبيمي:"كىافى(8)،كقاؿضيمكاعآخر:"اعيؼ"(7)اٍلحى

مىٍيوً ًديثو،عى ذىىىبتكتبوضايحى ،كقاؿالييثمي:(10)،كقاؿابفعبداليادم:"تيحت بو"(9)"ؼع كى
مك(11)بو"اتحتجاجضي"اختمؼ ضي كقاؿ "كقد، آخر: يمىق فككافحديثو،عميواختمطاع
،(12)ضيتمق ف" "صدكؽ-كقاؿ الممق ف:(13)الت مقيف"كقبؿكتبو،ااعتكلكن وأياا: ابف كقاؿ ،
 .(14)ًضيًو""ميتىكىم ـ



                                                           
.(1646/رقـ7/330(الكامؿ:ابفعدم،)(1
الككضي،اعيؼ.تقريبالتيذيب:ابفحجر،(أيكببفجابربفسيارالسحيمي،أبكسميمافاليمامي،ثـ(2

.(607/رقـ118)ص:
.(469/رقـ63)ص:،(سؤاتتالبرقانيلمدارقطني(3
.(569/رقـ167)ص::ابفشاىيف،(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(4
.(3/495(البدرالمنير:ابفالممقف،)(5
6)(، .(11/46(المحمىباآلثار:ابفحـز
.(214)ص:،ةالح اظ:ابفالقيسراني(تذكر(7
.(3/1725(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(8
.(4/158(بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(9

.(4/472)،ابفعبداليادم:(تنقيحالتحقيؽ(10
.(2/114)(مجمعالزكائد:الييثمي،(11
.(2/269)المصدرن سو.((12
.(3/349)يثمي،(مجمعالزكائد:الي(13
.(2/294(البدرالمنير:ابفالممقف،)(14
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الر حمفبفميدم عبد كالن سائي(1)كاع  و كالعجمي(2)، كالد كتبي(3)، كالبييقي(4)، ،(5)،
.(7)،كقاؿالبييقيضيمكاعآخر:"متركؾ"(6)يفالعينيكبدرالد 
ع اءكالمترككيف ضي(10)،كابفالعجمي(9)،كذكرهالعالئي(8)كذكرهابفالجكزمضيالا 

.(11)المختمطيف،كذكرهابفالكي اؿضيالككاكب
،كقاؿابفحجر:(13)،كقاؿضيمكاعآخر:"اعيؼ"(12)الح ظ"كقاؿالذ ىبي:"سئ

ابفعمىحاتـأبككرج حويمق ف،ضصاركعميكثيرا،كخمطح ظو،ضساءكتبوذىبتدكؽ"ص
.(14)لييعة"

تمط،ضيحديثوعفحم ادااطراب.اعيؼ،مخخالصة القول في الر اوي:
من أخرجو موقوفا عمى عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو. -ثانيا

جميعركاتوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

 الحكم عمى حديث من أخرجو مرفوعا. -أوال
حة؛لألسبابالت الية: فكافظاىرهالص  الحديثاعيؼكا 



                                                           
.(116/رقـ9/88(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(1
.(533/رقـ92(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(2
.(1440/رقـ401(الثقات:العجمي،)ص:(3
.(435)ص:،(شرحابفماجولمغمطام(4
.(645/رقـ1/212(السنفالكبرل:لمبييقي،)(5
.(4/381)،(شرحأبيداكدلمعيني(6
.(3154/رقـ2/301(السنفالكبرل:لمبييقي،)(7
.(2910/رقـ3/45(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(8
.(39/رقـ108)ص:،لعالئي:(المختمطيف(9

.(94/رقـ317)ص:،(اتغتباطبمفرميمفالركاةباتختالط(10
.(35/رقـ494)ص:،ككاكبالنيرات(ال(11
.(4762/رقـ2/161(الكاشؼ:الذىبي،)(12
.(1/135)،لذىبيا:(تنقيحالتحقيؽ(13
.(5777/رقـ471(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(14
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ـى:ييقىاؿيخطأه؛"ىىذىا:قاؿأبكحاتـالر ازمذكر العمماء أن  سفيان الث وري وِىم فيوَ  -1 ًضيوًكىًى
" بعدذكرهلمحديثأىبيك،كقىاؿى(1)الث ٍكًرم  دى رهًديثهحى"ىىذىا:دىاكي ًديثوًمفٍميٍختىصى ،حى لىٍيسىطىًكيؿو ىيكىكى
ًحيحو مىىًبصى ،كمفالعمماءمفجعؿالكىـمفعاصـبفكيميب،كماذكرالبز ار،(2)الم ٍ ًظ"ىىذىاعى

"عىاًصـه ًديًثوًًضيحيثقاؿ: ،حى ًديثًًضيًسي مىاكىتىاٍاًطرىابه ٍبدًعىفٍذىكىرىهيالر ٍضعًحى ٍبفًٍحمىفًالر عى
ًد، ٍمقىمىةى،عىفٍاٍ ىٍسكى ٍبدًعىفٍعى ضىعىأىن ويالم وًعى ؿًًضييىدىٍيوًرى تىٍكًبيرىةو"أىك 

(3).
ٍبدًمخال تولآلثاركا خبار؛ضإنوقدثبتعفالنبيصمىاعميوكسمـخالؼذلؾ،قاؿ-2 عى
ابفمسعكدًدمًعنٍيىٍثبيتٍلىـٍ:قىاؿىاٍلميبىارىؾًٍبفًالم وً ًديثي قىدٍ...حى ًديثيًعٍنًدمثىبىتىكى يىدىٍيوًيىٍرضىعيمىفٍحى
ٍنوي، ذىارىكىعىًإذىاعى ضىعى"كىاً  رى

ـ :اٍلبىٍييىًقيٌ،كقىاؿى(4) ذكرييعىاراويث ًديثاكى ٍمقىمىةعىفمسمسالحى عبدعىفعى
،كالحديثما(5)ًمٍنويكىالر ٍضعالر كيكعًعٍندلٌرٍضعاًضيوًذكرصم ىاعميوكسم ـ-الن ًبيعىفا

صم ىااًرىسيكؿىرىأىٍيتي:قىاؿى، أخرجواإلماـمسمـكغيره،مفحديثابفعمرراياعنيما
ةىاٍضتىتىحىًإذىا»عميوكسم ـ ضىعىالص الى ت ىيىدىٍيوًرى اًذمىحى ٍنًكبىٍيًو،ييحى قىٍبؿىمى ذىاٍركىعى،يىأىفٍكى ضىعىكىاً  الر كيكًع،ًمفىرى

.(6)«الس ٍجدىتىٍيفًبىٍيفىيىٍرضىعيييمىاكىتى
ع  وَيُعْد" َلمْ  "ُثم  مفالعمماءأنكرل ظة:-3 اقاؿابفالممق ف:"كىاى ٍنبىؿبفأىٍحمداإلمامافأىٍيان حى

يىٍحيىى مىىآدـبفكى انىقمومىاعى ٍنييمى اًرٌم،كتعى مىىابعيماالبخارمالبيخى أرادبذلؾقمت:،(7)تىٍاًعي و"عى
ٍنبىؿوٍبفيماذكرهالبخارمضيكتابقر ةالعينيف،حيثقاؿاإلماـأىٍحمىدي ،ٍبفًيىٍحيىىعىفٍ:حى ـى :قىاؿىآدى

ٍبدًًكتىابًًضي"نىظىٍرتي ًضيوًلىٍيسىكيمىٍيبوٍبفًعىاًصـًعىفًٍإٍدًريسىٍبفًالم وًعى قاؿ(8)يىعيٍد"لىـٍـ ثي: ثـ ،
ح البخارم:"ضىيىذىا ؿىً ىف اٍلًعٍمـًأىٍىؿًًعٍندىأىٍح ىظياٍلًكتىابىً ىف أىصى االر جي ب مى د ثىري ًإلىىيىٍرًجعيثيـ ًبشىٍيءوحى

اضىيىكيكفياٍلًكتىابً ًكيع"كىافى،كقاؿأحمدبفحنبؿ:(9)اٍلًكتىاًب"ًضيكىمى يىٍعًنينى سوقبؿمفىىذىاؿيىقيككى

                                                           
.(2/124(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(1
.(748/ح1/199(سنفأبيداكد،)(2
.(1608/ح5/46(مسندالبزار،)(3
.(2/423(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(4
.(2/77)ضرحاإلشبيمي،:ابفمختصرخالضياتالبييقي((5
.(390/ح1/292)،(صحيحمسمـ(6
.(3/493(البدرالمنير:ابفالممقف،)(7
.(31/رقـ28)ص:البخارم،:(قرةالعينيفبرضعاليديفضيالصالة(8
المصدرن سو.((9
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ـ  اًديثي(1)يعكد"تىث اليديفرضعًضيصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًتيٍركىلال ًتي،كقاؿالبز ار:"اٍ ىحى
كيم يىا"اعي ةيعكدتثـ

(2).
"ًإٍسنىاديهي الد ارقطني: ،كقاؿ ًحيحه ًضيوًصى ذىٍي ىةىأىبيكذىكىرىىىاةو،ًبمىٍح يكظىلىٍيسىتٍلىٍ ظىةهكى ًضيحي

ًديًثًو، ،عىفًحى ذكركقديصح،"ت:اإلشبيميالحؽ عبد،كقاؿ(3)"يىعيدٍلىـٍثيـ :"قىٍكليويكىًىيىالث ٍكًرم 
ًمٍنويكىىيكى:بقكلوالقط افابفضتعق بو،(4)ا يدمكتابرضعضيالمركزماعبدأبككبي نياعمتو
ع ؼأن والحؽ عبدمحم دأبكتكى ـالذمالمىركزماعبديؼ...كأبكتىٍاعً المذككر؛الحديثاى
كماضصحيح،دكنياالحديثضأماكغيره،حنبؿبفأحمدككذلؾالم  ظة،ىذهبتاعيؼاعتنىإن ما
 .(5)الد ارقطني"قاؿ

قىاؿىذكرالعمماءاتنقطاعبيفعبدالرحمفبفا سكدكعمق-4 مةبفقيس،قاؿابفالجكزم:"كى
ٍيريىيمىا ٍمقىمىة،مفالر ٍحمىفعبديىٍسمىعٍلىـٍ-يعنيغيرابفالمبارؾكأبكداكد–غى يىكيكفىأىفٍكيجكزعى
ٍمقىمىةي ً يىقىدٍمىٍسعيكدواٍبفيأىكًيىٍاًبٍط،لىـٍعى مىٍيوًخى كىمىاعميوكسم ـ،صم ىاالم وًرىسيكؿًًضٍعؿًًمفٍىىذىاعى
ً يى مىٍيوًخى ٍيريهيعى اإلماـالمنذرمذكرىذهالعمة،كأجاب(6)الت ٍطًبيؽًنىٍسخًًمٍثؿيغى ،كنقؿابفالممق فأف 

الخطيبالبغدادمذكرأن وسمعمنو،كبذلؾينت ياتنقطاع. عنياأف 
اًكـقىاؿى:اٍلبىٍييىًقيٌقىاؿى بىر"ىىذىا:اٍلحى :يىٍعًني-كيمىٍيببفكىعىاًصـأىصمو،مفٍختىصرمياٍلخى

ٍسنىادًضياٍلمىٍذكيكر ًديثويخرجلـ-ا كؿاإٍلً ًحيح،ًضيحى ذىًلؾىالص  اٍ ىٍخبىاريختصركىافىأىنوكى
مىىييؤىد ييىا ـ »الم ٍ ظىةكىىىًذهاٍلمىٍعنى،عى بىر"ًضيمىٍح يكظىةغير«يعدلـث .(7)اٍلخى

اأ-كقاؿ اًكـ"ييًريد:يان ًحيحبذلؾأعمـكىااٍلحى اًرٌم؛صى ًديثو،أخرجقدميسمماً ىف البيخى حى
؛كىمىاكىىيكى ميٍستىٍدركوًضينىصقدضىًإن ويقىاؿى

ة"ًضيذكرهًبًو،اٍحت ميسمماأىف (8) ،كقاؿابف(9)الص الى
قىدٍ:حجر اؿىاٍلميٍدرىجًًضيبىي ٍنتي"كى بىرًاىىذىحى حىاٍلخى ًضيىىذىا،ًمفًٍبأىٍكاى :"كىافىاٍبفًعىفٍاٍلبىابًكى عيمىرى

                                                           
.(710/رقـ1/369)،(العمؿكمعرضةالرجاؿ حمدركايةابنوعبدا(1
.(9/221)التمييد:ابفعبدالبر،((2
.(804/رقـ5/172(العمؿ:الدارقطني،)(3
(.3/365بيافالكىـكاإليياـ:ابفالقطاف،)(،ك1/367):عبدالحؽاإلشبيمي،(ا حكاـالكسطى(4
.(3/365يياـ:ابفالقطاف،)(بيافالكىـكاإل(5
.(1/335(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(6
.(2/114(السنفالكبرل:لمبييقي،)(7
.(81/ح1/83(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(8
(.1/546(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(9



 

347 

 

كسم ـالم وًرىسيكؿي عميو ا ةىاٍضتىتىحىإذىايىدىٍيوًيىٍرضىعيصم ى يىعيكدي"تىثيـ الص الى كىاهي، ًضياٍلبىٍييىًقي رى
ًضي اًت، ٍقميكبهكىىيكىاٍلًخالى مىٍكايكعه"مى

ًعيؼ"،(1) .(2)كقاؿابفالممق ف:"اى
 وأم ا الوجو الخامس:

ت ر د كقد كىكصدكؽاختمطيركمالمناكير، بفجابر، محم د ضيو  ف  ضيكاعيؼ؛
الد ارقطني:"تى ىر دى كايةعفحم اد،كأم االمكقكؼعمىعبداضيكصحيح،قىاؿى م ديًبوًبالر  ٍبفيميحى

اًبرو كىافىجى ًعي ناكى ،عىفٍاى م ادو ـى،عىفٍحى م ادوكىغىٍيريًإٍبرىاًىي ـىعىفٍيىٍرًكيوًحى ،ًإٍبرىاًىي ٍبدًعىفٍميٍرسىالن اًعى
"كىىيكىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي ًإلىىمىٍرضيكعوغىٍيرىًضٍعًموًًمفٍ كىابي قىاؿى(3)الص  كى اٍلبىٍييىًقي ، كىذىًلؾى: "كى
كىاهي م اديرى مىٍيمىافىأىًبيعفسممةٍبفيحى ـىعىفٍسي "مىٍسعيكدواٍبفًعىفٍإٍبرىاًىي ميٍرسىالن

يمعي:"كىىًذهً،(4) قاؿالز  كى
كىايىةي يىاالر  ًضي اتًًضياٍلبىٍييىًقي أىٍخرىجى ـىعىفًٍبسىنىًدهًاٍلًخالى ؿىإذىاكىافىمىٍسعيكدواٍبفىأىف إٍبرىاًىي ةًالص ًضيدىخى الى
ضىعىكىب رى ؿىيىدىٍيوًكىرى ،بىٍعدىيىٍرضىعٍلىـٍثيـ مىر ةو،أىك  ـيقىاؿىذىًلؾى اًك "ىيكىكىىىذىا:اٍلحى ًحيحي .(5)الص 

ًديثه ،كمم فحس نومفالعمماء،اإلماـالت رمذمحيثقاؿ:"حى سىفه ًبوًحى كىاًحدوغىٍيرييىقيكؿيكى
ابًًمفٍالًعٍمـًأىٍىؿًًمفٍ ،كىىيكىصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي أىٍصحى ،سيٍ يىافىقىٍكؿيكىالت اًبًعيفى كىأىٍىؿًالث ٍكًرم 

ا-كصح حوَ (6)الكيكضىًة" ،ضقاؿ:"إف -أيان بىرىىىذىاابفحـز "اٍلخى ًحيحه ،كتعق بوالن ككم،ضقاؿ:(7)صى
مىى"ات  قيكا مىىركا"كأنك...(8)تىٍاًعي و"عى .(9)تحسينو"الت ٍرًمًذمٌعى

أحدىا:أكجو:ثالثةمفعميواعتراكاقاؿ:"كقد،حيث(10)كأشارالعراقيإلىتحسينو
كقاؿ:قاؿ:ثـالمبارؾابفقكؿذكرالمنذرمأف الثاني:عندم"يثبت"لـقاؿ:المبارؾابفأف 

الص حيح.ضيحديثويخر جلـعاصـاكـ:الحقاؿالثالث:عمقمة،مفالرحمفعبديسمعلـغيره

                                                           
..بحثتعنوكلـأعثرعمىىذهالركايةالمصدرن سو.((1
.(3/492(البدرالمنير:ابفالممقف،)(2
.(1133/رقـ2/52(سنفالدارقطني،)(3
.(2/114(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
 بحثتعنوكلـأعثرعمىىذهالركاية..(1/396(نصبالراية،الزيمعي،)(5
.(257/ح2/40(سنفالترمذم،)(6
7)(، .(3/4(المحمىباآلثار:ابفحـز
.(1080/رقـ1/354)(خالصةا حكاـ:النككم،(8
المصدرن سو.((9

.(1/351)المغنيعفحمؿا س ار:العراقي،((10
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كالجكاب قاؿالعراقي، ـ  بثبكتومعارضالمبارؾابفعندثبكتوعدـأف الث الثة:عفث
أىؿمفكاحدغيريقكؿبوكقاؿالت رمذم،كحس نوالمحم ى،ضيصح حوحـزابفضإف غيره،عند
حابةمفالعمـ تمما"كىذاالط حاكم:كقاؿالككضة،كأىؿس يافقكؿكىككالت ابعيف،الص 

تالمبارؾابفعندثبكتوعدـممخصومااإلماـصاحبكقاؿضيو،مسعكدابفعفاختالؼ
أخرجتابعيا سكدبفالرحمفكعبدثقة،كىكعاصـ،عمىكمدارهرجالو،حاؿاعتبارمفيمنع
عمىكاتت اؽلشيرتوعنويسأؿتعمقمةكمعيفابفككثقةكتابو،مفمكااعضيمسمـلو

بو.اتحتجاج
رجؿبقكؿتعميؿضإن وعجيب،عمقمةمفالرحمفعبديسمعلـغيرهالمنذرم:كقاؿكقكؿ

عفركياتوأف المراسيؿضيكتابوضييذكرلـحاتـأبيابفأف معالن  يعمىشيدمجيكؿ
، عمقمةعفكركلالجرحكتابضيكقاؿذكرىا،طوشرمفلكافكذلؾكانتكلكمرسمة،عمقمة

المانعضماالن خعي،إبراىيـسف سن وكافالث قات:كتابضيًحب افابفكقاؿمرسؿأن ويذكركلـ
الخطيببكرأبكصر حضقدىذاكبعدمنو،الن خعيسماععمىاتت  اؽمععمقمةعفسماعومف
عمقمة.مفسمعأن وكالم ترؽالمت  ؽكتابضي

بعم ة،ذلؾضميسالحديثىذاأرادإفالص حيح،ضيحديثوييخر جلـعاصـالحاكـ:كقكؿ
فالمستدرؾ،كتابوعميول سدعم ةكافلكإذ أكتنضذاؾالص حيحضيحديثلويخر جلـأرادكا 

عفالمستدرؾضيىكأخرجكقدعدؿكؿ عفالت خري الص حيحشرطليسإذأياانبعم ةليس
.(1)الصحيح"ضيليـيخر جلـجماعة









                                                           
المصدرن سو.((1
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 ابتة.لآلثاِر الث   ُيعارض: تضعيُف الحديث بقولو: الثانيالمطمب 
الص حيحة، الث ابتة لآلثار الحديث معاراة العمماء ذكرىا التي الكاع عالمات مف

 "كمنيا حجر: ابف قاؿ ليا، عال–كمناقاتيو ايككفأفماتالكاع:يعنيمف لنص مناقان
(1)القطعي"اإلجماعأكالمتكاترة،الس نةأكالكتاب، ،كعمىىذاالمني ساراإلماـابفعبدالبر 

ضيتاعي ولمحديث،كمفأمثمةذلؾ:

كىلالحديث األول: رحمواتعالى:رى ،الم وًعيبىٍيدياٍلميًنيبًأىبيكقاؿاإلماـابفعبدالبر  عىفٍاٍلعىتىًكي 
ٍبدً ٍيدىةى،ٍبفًالم وًعى :أىًبيًوراياعنو،عىفٍبيرى  َأنْ  وسمم َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َنَيى»قىاؿى

.(4)«(3)ِرَداءٌ  َعَمْيَيا َلْيَس  (2)َسرَاِويلَ  ِفي ُيَصم ى

 نقد الحديث:
رحمواتع بىرهالى:"كىىىذىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  ٍعً ًو،ًبوًييٍحتى  تىخى لىكًٍلاى ح كى كىافىصى

ٍعنىاهي؛ ،ًلمىفٍالن ٍدبىمى قىدٍقىدىرى اءىكى وي؛مىاجى كىلييعىاًراي ،أىبيكرى ًصيفو ،أىًبيعىفٍحى اًلحو اًئشىةىعىفٍصى عى
م صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىأىف راياعنيا: ويثىٍكبوًضيىصى مىٍييىابىٍعاي عى

تىكىىىذىا،(5)

                                                           
.(1/126)حجر،تبفالصالحابفكتابعمىالنكت((1
مىاكالركبتيفالس ر ةييغطيالس رىاًكيؿ:((2 ا.المعجـكى .(1/428)،بالقاىرةالعربيةالمغةمجمع :الكسيطبىينيمى
3) دىاء:( االر  ٍزءيستركىالث ٍكبكالعباءةكالجبةالث يىابضىكؽيمبسمى زىارضىكؽاٍلًجٍسـمفاٍ ىٍعمىىاٍلجي كالكشاح.اإٍلً

.(1/340)،بالقاىرةالعربيةالمغةمجمع :الكسيطالمعجـ
.(6/374(التمييد:ابفعبدالبر،)(4
اًئشىةىراي((5 اًلح،عىٍفعى ٍفأبيصى ،عى ًصيفو أخرجوأبكداكد،حدثناأبكداكدالط ياًلسي،عىٍفزىاًئدىةى،عىٍفأىًبيحى

»اعنيا: الن ًبي  مىي صم ىاعميوكسم ـأىف  ويعى بىٍعاي م ىًضيثىٍكبو ا لباني،صحيحأبيداكد.«صى :(3/
(.646/ح204
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الىةى يىريد هيالس رىاًكيًؿ،ديكفىمىحى اكى ًديثيأىٍيان اًبروحى ًديثي،(1)جى ،اٍبفًكىحى فٍقىٍكليوي:عيمىرى ي قناكىافىكىاً  ضىٍميىت ًزرٍاى
 .(2)ًبًو..."

 تخريج الحديث: 
د ثىنىاأخرجوابفأبيشيبةرحموا،قاؿ: ٍيديحى بىاًب،ٍبفيزى نىا:قىاؿىحي ٍبدًٍبفياًعيبىٍيديأىٍخبىرى عى

،اٍلميًنيبًأىبيكاً ٍبديحد ثىنىا:قىاؿىاٍلعىتىًكي  ٍيدىةى،ٍبفياًعى عميواصمىاًرىسيكؿًعىفٍأىًبيًو،عىفٍبيرى
م ي:الم ٍبسىتىافًأىم اٍجًمسىٍيًف،مىًلٍبسىتىٍيًف،كىعىفٍعىفٍنىيىىأىن ويكسمـ؛ مىٍيؾلىٍيسىالس رىاًكيؿًًضيضىتيصى شىٍيءهعى
ٍيريهي، ؿيغى م يكىالر جي ش حيتىاٍلكىاًحدًالث ٍكبًًضيييصى يىتىكى

كىاٍلمىٍجمسىافًًبًو،(3) يىٍحتىًبيى:
اٍلكىاًحدًًبالث ٍكبً(4)

ري تيوي،ضىتيٍبصى يىٍجًمسيعىٍكرى كىالش ٍمسًالظ ؿ بىٍيفىكى
(5).

ا-(6)كأخرجوابفأبيشيبة عفزيدبفالحباب. -أيان



                                                           
اًرًث،قىاؿى(أخرجو(1 ،عىٍفسىًعيًدٍبًفالحى مىٍيمىافى سي ٍبفي د ثىنىاضيمىٍيحي :حى ،قىاؿى اًلحو صى د ثىنىايىٍحيىىٍبفي :سىأىٍلنىاالبخارم،قاؿ:حى

 الن ًبي  مىعى رىٍجتي خى : ضىقىاؿى الكىاًحًد، ًضيالث ٍكًب الىًة الص  ًف عى الم ًو ٍبًد عى ٍبفى اًبرى ًضيبىٍعًضكسم ـصم ىاعميوجى
م يٍ كىصى ًبًو ضىاٍشتىمىٍمتي كىاًحده، ثىٍكبه مىي  كىعى م ي، ييصى ٍدتيوي ضىكىجى أىٍمًرم، ًلبىٍعًض لىٍيمىةن ضىًجٍئتي ضىمىم اأىٍس ىاًرًه، اًنًبًو، ًإلىىجى تي

: قىاؿى رىؼى اًبري»اٍنصى اضى«مىاالس رىليىاجى ًتي،ضىمىم  اجى :ضىأىٍخبىٍرتيويًبحى قىاؿى ال ًذمرىأىٍيتي»رىٍغتي :«مىاىىذىااًتٍشًتمىاؿي ،قيٍمتي
 ثىٍكبه -كىافى اؽى :-يىٍعًنياى ي قناضىات ًزٍرًبوً»قىاؿى اى ٍفكىافى كىاًسعناضىاٍلتىًحٍؼًبًو،كىاً  صحيحالبخارم،«.ضىًإٍفكىافى

.(361/ح1/81)
.(6/374(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
القارممنكبيو.عمدةعمىاتشتماؿكىك:بقكلوذلؾكأكاحالثكب،طرضيبيفيخالؼالذمىكلمتكشح:ا((3

.(4/59):العيني،البخارمصحيحشرح
كىكغيرساقيونصبكقدإليتيو،عمىيقعدأفضيكشيءمنوضرجوعمىليسالكاحدالثكبضياتحتباء:((4

ذاركبتيوعمىكيشدىماطرضيوبيفيجمعبثكبيحتبيثـمتزر اليكاءكبيفبينوضرجةبقيتذلؾضعؿكا 
.(3/89):الخطابي،السنفمعالـ.عكرتومنياتنكشؼ

لـإذاأنو:بويتكشحيتلحاؼضيالصالةعفالنييككىٍجو(.25218/ح5/201(مصنؼابفأبيشيبة،)(5
كافإذاأنوضالظاىر:رداءعميوكلٍيسسراكيؿضيالصالةعفنكجيوكأماعكرتو،تنكشؼربمابويتكشح
أبيتكره.شرحأنياإتجائزة،ضصالتوالرداء،بدكفضيوكصمىطكيالنكافإذاضأماعكرتو،يىٍسترتقصيرا
(3/167)لمعينيداكد

ىنىيى»(.بم ظ303/ح302)ص:،(.كا دبتبفأبيشيبة25963/ح5/267(مصنؼابفأبيشيبة،)(6
كىالش ٍمسً الظ ؿ  «.أىٍفييٍقعىدىبىٍيفى
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،مفطريؽعبدابفكىب،(3)،مفطريقو،كأخرجوكالط براني(2)كالعقيمي(1)أخرجوابفماجوك
باب. كالىما)ابفأبيشيبة،كابفكىب(عفزيدبفالحي

كياني(4)أخرجوأبكداكد ،كأخرجوابف(8)،كعنوالبييقي(7)،كالحاكـ(6)،كالط حاكم(5)،كالر 
.(10)،جميعيـمفطريؽأبيتيميمة(9)عدم
ابفعدم ا-كأخرجو بفالحباب،(12)مفطريؽس يافبفىشاـ(11)أيان )زيد ثالثتيـ ؛

كأبكتيميمة،كس ياف(عفأبيمنيب،بو.
؛أخرجواإلماـمسمـرحموا،قاؿ::مفحديثأبيىريرةراياعنوولمحديث شاىد 
د ثىنىا كشىٍيبىةى،أىًبيٍبفيبىٍكرًأىبيكحى ،ٍبفيكىزيىىٍيريالن اًقدي،كىعىٍمره ٍربو ًميعناحى :زيىىٍيرهقىاؿىعييىٍينىةى،اٍبفًعىفًجى
د ثىنىا ،حى نىاًد،أىًبيعىفٍسيٍ يىافي ٍيرىةىأىًبيعىفٍا ىٍعرىج،عىفًالز  صم ىاًرىسيكؿىأىف راياعنو،ىيرى

م ي"تى:قىاؿىاعميوكسم ـ، ـٍييصى ديكي مىىلىٍيسىاٍلكىاًحدًالث ٍكبًًضيأىحى اًتقىٍيوًعى .(13)شىٍيءه"ًمٍنويعى
 
 
 

                                                           
كىالش ٍمسً»(.بم ظ3722/ح2/1227(سنفابفماجو،)(1 الظ ؿ  «.نىيىىأىٍفييٍقعىدىبىٍيفى
(.بمثؿل ظأبيداكد.3/121(الاع اءالكبير:العقيمي،)(2
داكد.(.بمثؿل ظأبي1939/ح2/265(المعجـا كسط:الطبراني،)(3
الم ًو»(.بم ظ:636/ح1/172(سنفأبيداكد،)(4 صم ىاعميوكسم ـنىيىىرىسيكؿي تى اؼو ًضيًلحى م يى أىٍفييصى

ًردىاءه مىٍيؾى عى لىٍيسى كى ًضيسىرىاًكيؿى م يى أىٍفتيصى ري ًبًو،كىاآٍلخى ش حي «.يىتىكى
داكد.(.بمثؿل ظأبي26/ح1/72)،(مسندالركياني(5
(.بمثؿل ظأبيداكد.2255/ح1/382(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(6
(.بمثؿل ظأبيداكد.914/ح1/379(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(7
(.بمثؿل ظأبيداكد.327/ح2/334(السنفالكبرل:لمبييقي،)(8
ة.(.بمثؿل ظابفأبيشيب5/531(الكامؿ:ابفعدم،)(9

ابفحجر،(10 تقريبالتيذيب: ثقة. المركزممشيكربكنيتو، أبكتيميمة، يحيىبفكااحا نصارم،مكتىـ )
(.7663/رقـ598)ص:

(.4/479(الكامؿ:ابفعدم،)(11
(،كقاؿابفعدم:"تبأس16170/رقـ9/232)،(ًىشىاـبفسيٍ يىافاٍلمركًزم:ذكرهابفحب افضيالث قات(12
(.قمت:تبأسبو.كاأعمـ.4/479ركاياتو"،الكامؿ:ابفعدم،)ب
.(1087/ح2/61(صحيحمسمـ،)(13
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 دراسةاإلسناد:
.(2)المركزم،(1)العتكيالمينيب،أبك،اهلل عبد بن اهلل فيو عبيد 
يٍجتىمعتىًعٍكًرمىةعىفركلأىن وضىأيٍخبريىٍأًتيًو،أىفاٍلميبىارؾبف:"أىرىادىرخسيةالس قاؿأبكقدام
مناكير"،كزادالس اجي:"امتنع"ًعٍنده(5)،كالس اجي(4)،كقاؿالبخارم(3)يىٍأتو"ضىمـكىاٍلعشر،اٍلخراج
يأتيو".أفالمبارؾابف

"تى العيقيمي: ًديًثًو،مىىعىييتىابىعيكقاؿ "يٍن ىرد(6)ًبًو"ًإت ييٍعرىؼيكىتىحى ابفحب اف: كقاؿ عىف،
اجدكفالث قىاتييكىاضؽًبمىاكىاًتٍعًتبىارًبوًيت ر دمىامجانبةيجبالمقمكبات،با شياءالث قىات اًتٍحًتجى
،كذكره(9)عندىـ"بالقكم"ليس:اكـالحأحمدأبك،كقاؿ(8)بحديثو"يحت  "ت:البييقيكقاؿ،(7)ًبًو"

ع اءكالمترككيف .(10)ابفالجكزمضيالا 
ع اء،ضيإدخالوالبخارمعمىكأنكرالحديث،"صالحكقاؿأبكحاتـالر ازم: كتابالا 
ؿ":كقاؿ .ًبًو":"تبأس(14)،كابفالقيسراني(13)،كابفعدم(12)داكد،كقاؿأبك(11)يحك 




                                                           
ا نساب...نكحعميوالسالـ.الناربفعتيؾكىكا زد،مفبطفكىكالعتيؾ،إلىالنسبةىذهالعتكي:((1

.(9/227)،لمسمعاني
.(4312/رقـ372(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
.(72(الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(3
.(1245/ح5/388(التاريخالكبير:البخارم،)(4
.(3460/رقـ9/41(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(5
.(1103/رقـ3/121(الاع اءالكبير:العقيمي،)(6
.(610/رقـ2/64(المجركحيف:ابفحباف،)(7
.(3460/رقـ9/41المغمطام،)(إكماؿتيذيبالكماؿ:(8
المصدرن سو.((9

.(2244/رقـ2/163(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(10
.(5/322(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(11
.(3460/رقـ9/41(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(12
.(1161/ح5/530(الكامؿ:ابفعدم،)(13
.(1/412القيسراني،)(ذخيرةالح اظ:ابف(14
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اٍلمىرىاًكزىًة،ًثقىاتً،كقاؿالحاكـ:"ًمفٍ(3)،كعب اسبفمصعب(2)،كالن سائي(1)معيفككث قوابف
ًمم فٍ ًديثيويييٍجمىعيكى "ًضيحى رىاسىاًني يفى اٍلخي

(4).
.(6)ييخطىء"،كقاؿابفحجر:"صدكؽ(5)كقاؿالذ ىبي:"لي ف"

بوإذاان رد،كقدت ر دضيحديثثقةعندهمناكير؛ جمياتخالصة القول في الر اوي: ييحت  
الدراسة،كلـأعثرلوعمىمتابع،كاأعمـ.

كبقيةرجالوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

مدارهعمىأبيالمنيب،كىكثقة الحديثإسنادهاعيؼ،كمتنوحسفلغيرهبالش اىد؛ ف 
بوإذاان رد،كقد  ت ر دضيو.عندهمناكير؛ جمياتييحت  

كلمحديثشاىدعنداإلماـمسمـمفحديثأبيىريرةراياعنو،كماىكمبي فضي 
الت خري ،ضيتقكلبو،إلىالحسفلغيره.

ًديثيىىذىاييٍركىلقاؿالط براني:"تى  ٍيدىةىعىفٍاٍلحى ٍسنىاًد،ًبيىذىاًإت بيرى ،(7)"كىٍىبواٍبفي:ًبوًتى ىر دىاإٍلً
بفقمت: زيد الحديثعف ركاية كىبضي تبف شيبة أبي ابفي متابعة الت خري  ضي ظير قد

باب،بو،كلـين ردابفكىبكماقاؿ؛كلكفيبقىمدارالحديثعمىأبيالمينيب،كقدبي نت الحي
حالو.
"ضي إسنادهقاؿالمنذرم: كضييماكأبكتيمىيمة،أبك: (8)مقاؿ"المينيب، قدأقمت:، تيميمة بك

كيبقىمدارالحديثعمىأبيالمنيبكبويعتؿ  كذلؾ، كىكثقة بي نتضيالت خري ، تكبعكما
الحديث.

                                                           
.(137)ص:،ركايةالدارمي-(تاريخابفمعيف(1
.(3460/رقـ9/40(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(2
.(3656/رقـ19/80(تيذيبالكماؿ:المزم،)(3
.(914/ح1/379(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(4
.(6065رقـ/2/100):الذىبي،(المقتنىضيسردالكنى(5
.(4312/رقـ372(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(6
.(1939/ح2/265(المعجـا كسط:الطبراني،)(7
.(608/ح1/193):المنذرم،(مختصرسنفأبيداكد(8
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"كيحيى، اإلشبيمي: الحؽ  أباأف عمىمعيف،ابفكث قيماثقتاف،المنيبكأبككقاؿعبد
،-عمر البر  عبد ابف قاؿيعني يحت  : آخر:(1)لاع و"الحديثبيذات مكاع ضي كقاؿ ،

ذكرهىذاكحديثوكاع ؼ،كث ؽالمنيبالمينيب...كأبكأبيحديثالباب،ىذاضيما"كأحسف
بؿأحسفمنوحديثأبيىريرةراياعنوعندقمت:،(2)كغيره"-يعنيابفعدم–أحمدأبك

اإلماـمسمـضيصحيحو،الذمذكرتوشاىداليذاالحديث.
ا الحاكـ "ىىذىاقاؿ ًديثهلن يسابكرم: ًحيحهحى مىىصى ٍيفًشىٍرطًعى لىـٍالش ٍيخى اهي،كى ر جى اييخى كىاٍحتىج 

ٍيمىةى،ًبأىًبي ًمم فٍاٍلمىرىاًكزىًة،ًثقىاتًًمفٍاٍلعىتىًكي ٍبفيالم وًعيبىٍيديضىًإن وياٍلمىٍركىًزم اٍلميًنيبًأىبيككىأىم اتيمى ييٍجمىعيكى
ًديثي "ًضيويحى رىاسىاًني يفى اٍلخي

ليسالمنيبأباضإف ؛(4)كىما"،كقاؿا لبانيمعق باعمىالحاكـ:"كقد(3)
.(5)عممت"كماالش يخيفرجاؿمف

"كىذا كضيوالمنيب،أبيغيرالبخارم؛رجاؿثقاترجالوحسف،إسنادكقاؿا لباني:
ىريرةأبيحديثلويشيدالحديثإف لؼ...ثـلـيخاإذاالحسفرتبةعفحديثوينزؿتمقاؿ

.(7)"!ضتنبوالت مييد؛ضيإياهالبر عبدلتاعيؼابفكجوضال؛(6)المتقد ـ
كىككماقاؿالش يخا لبانيرحمواتعالى،كيجمعبينيماكبيفا حاديثالت يقمت:

التيضيظاىرىامعا راةحديثالد راسةكشاىدهالذمذكرتوبماأشارإلييااإلماـابفعبدالبر 
إعماؿالحديثيفأكلىمفإىماؿأحدىما. قالوىكعندنقدالحديث،أن ومحمكؿعمىالن دب، ف 

 كاأعمىكأعمـ.

                                                           
.(1/312)(ا حكاـالكسطى:عبدالحؽاإلشبيمي،(1
.(4/224)المصدرن سو((2
.(914/ح1/379لحاكـ،)(المستدرؾعمىالصحيحيف:ا(3
نمالخصعبارة(4 دخاؿالذىبيضيذلؾضيونظر؛ فالذىبيلـيقؿبذلؾ،كا  (يقصدبذلؾالحاكـكالذىبي،كا 

الحاكـضيممخصالمستدرؾ،كىذاعمموضيالممخص،إتضيبعضالمكاطفالتياعترضعميوضييا،ض يو
ننسبالقكؿلو،أماضيغيرىاضال.

.(646/ح3/204):ا لباني،حأبيداكد(صحي(5
قاؿرسكؿا،أبيىريرةحديثيقصد(.637/ح3/190):ا لباني،(صحيحأبيداكد(6 صم ىاقاؿ:

ٍنًكبىٍيًومنوشيء".)قمت:إسنادهصحيحعمىشرطعميوكسم ـ :"تيصؿأحدكـضيالثكبالكاحدليسعمىمى
ـكأبكعكانةضي"صحاحيـ"(.البخارم.كأخرجوىككمسم

.(646/ح3/204):ا لباني،(صحيحأبيداكد(7
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البر قاؿ:الثاني الحديث ابفعبد اتعالىاإلماـ د ثىنىاهي:رحمو ٍبديحى ،ٍبفيالم وًعى م دو د ثىنىاحىميحى
م دي ،ٍبفًميحى :بىٍكرو د ثىنىاقىاؿى دى،أىبيكحى :دىاكي د ثىنىاقىاؿى ،ٍبفيأىٍحمىديحى ٍنبىؿو :حى د ثىنىاقىاؿى اٍبفًعىفًيىٍحيىى،حى
، ٍي و رى بىٍيًر،أىبيكأىٍخبىرىًنيجي اًبرىسىًمعىأىن ويالز  ٍبدًٍبفىجى :الم ًو،عى  ِفي الس اَلمُ  َعَمْيوِ  الن ِبي   َطافَ »يىقيكؿي
ةِ  َفا َوَبْينَ  ِباْلَبْيِتَ رَاِحَمِتوِ  َعَمى اْلَوَداعِ  َحج   الن اَس  َفِإن   َوِلَيْسأَُلوُه؛ الن اُسَ ِلَيرَاهُ  َواْلَمْرَوِةَ الص 
.(2)«(1)َغُشوهُ 

  نقد الحديث:
ًديىىذىاًضيقىٍكليوي:": رحمواتعالىابفعبدالبر قاؿ بىٍيفىثًاٍلحى تىٍدضىعيويكىاٍلمىٍركىًة،الص  ىاكى

،عىفٍاٍلميتىكىاًترىةياآٍلثىاري اًبرو قىٍكلىويىىًذًه؛مىاًلؾوًركىايىةًًبًمٍثؿًجى ب تًٍ ىف  اهياٍنصى يىٍدضىعياٍلمىًسيًؿ،بىٍطفًًضيقىدىمى
رىاًكبنا"يىكيكفىأىفٍ

(3). 
 تخريج الحديث:

الش اضع اإلماـ البييقي(4)يأخرجو طريقو كمف كالبغكم(5)، سالـ،(6)، بف سعيد عف ،
-؛ثالثتيـمفطريؽيحيىالقط اف،كأخرجوأحمد(9)،كابفحـز(8)،كأبكداكد(7)كأخرجوأحمد

كحبفعبادة.(10)أياا مفطريؽرى



                                                           
ميكاأىم:غىشيكهي((1 مىٍيوًاٍزدىحى ًشيىةي:ييقىاؿي.ككىثيركاعى الش ٍيءىكغىًشيى.غىط اهًإذاتىٍغًشيةنكغىش اهيجاءىهي،ًإذاًغٍشيانانيىٍغشىاهيغى

.(15/127)نظكر،العرب:ابفملساف.تبىسىوًإذا
.(2/94(التمييد:ابفعبدالبر،)(2
المصدرن سو.((3
.(127)ص:،(مسندالشاضعي(4
.(9983/ح7/259(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(5
.(1910/ح7/118(شرحالسنة:البغكم،)(6
.(14415/ح22/307(مسندأحمد،)(7
.(1880/ح3/265(سنفأبيداكد،)(8
،)ص:(9 .(67/ح157(حجةالكداع:ابفحـز

.(14579/رقـ22/436(مسندأحمد،)(10
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؛ثالثتيـمفطريؽمحمدبفبكر،كأخرجو(3)،كابفحـز(2)،كالبييقي(1)كأخرجومسمـ
مفطريؽعيسىبفيكنس.(4)أياا-سمـم

،مفطريؽ(6)مفطريؽعبدالمجيدبفأبيرك اد،كأخرجوالن سائي(5)كأخرجوال اكيي
مفطريؽعثماف(8)،كأخرجوتماـ(7)شعيببفإسحاؽ،كأخرجوالط برممفطريؽابفالمبارؾ

يسىبفيكنس،كمحمدبفبكر،بفالييثـ؛تسعتيـ)سعيدبفسالـ،كيحيىالقط اف،كركح،كع
كعبدالمجيدبفأبيرك اد،كشعيب،كعبدابفالمبارؾ،كعثمافبفالييثـ(عفابفجري ،بو،

بمثمو.
مسمـ د ثىنىا(9)كأخرجو قىاؿىشىٍيبىةى،أىًبيٍبفيبىٍكرًأىبيكحى د ثىنىا: ًمي حى اٍبفًعىفًميٍسًير،ٍبفيعى

، ٍي و رى بىٍيًر،أىًبيعىفٍجي ،عىفٍالز  اًبرو ةًًضيًباٍلبىٍيتًصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿيطىاؼى:قىاؿىجى ج  حى
دىاعً مىىاٍلكى ـيرىاًحمىًتوًعى رىيىٍستىًم جى ًنوًاٍلحى ،يىرىاهي ىفٍ،(10)ًبًمٍحجى ،الن اسي ًلييٍشًرؼى ًليىٍسأىليكهي؛كى الن اسىضىًإف كى
 .غىشيكهي

مالؾكأم  اإلماـ أخرجيا الحديث، نقد عند البر  ابفعبد مالؾالتيأشارإلييا ركاية ا
ٍع ىرًرحمواتعالى،قاؿ:عىفٍ ،ٍبفًجى م دو اًبرًعىفٍأىًبيًو،عىفٍميحى ٍبدًٍبفًجى الم وًرسكؿ"أف الم ًو:عى

م ى مىٍيوًالم ويصى كىافىعى ـى مى سى ت ىمىشىى،لص  ىااًمفٍنىزىؿىًإذىاكى ب تًٍإذىاحى اهياٍنصى قىدىمى
اٍلكىاًدم،بىٍطفًًضي(11)

ت ىسىعىى  .(12)ًمٍنوي"يىٍخريجىحى

                                                           
.(3051/ح4/67(صحيحمسمـ،)(1
(.1656/ح2/183(.السنفالصغير:البييقي،)9377/ح5/162(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
،)ص:(3 .(66/ح156(حجةالكداع:ابفحـز
.(3051/ح4/67(صحيحمسمـ،)(4
.(467/ح1/246)،ل اكييا:(أخبارمكة(5
.(2975/ح5/241)،(سنفالنسائي(6
.(74/ح1/66):الطبرم،(تيذيباآلثارمسندابفعباس(7
.(1165/ح2/68)،(ضكائدتماـ(8
.(3050/ح4/67(صحيحمسمـ،)(9

في((10 ٍكلجاف.لسالرٍأسميعىق  ةعىصان:الًمٍحجى .(13/108)العرب:ابفمنظكر،افكالص 
ب تٍ((11 اهياٍنصى تىاأىم:قىدىمى دىرى .(1/517)العرب:ابفمنظكر،لساف.الس ٍعيًًضياٍنحى
.(1314/ح1/509(مكطأمالؾركايةأبيمصعبالزىرم)(12
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،مفطريؽمالؾ،بو،بمثمو.(3)،كالن سائي(2)،كمسمـ(1)أخرجوأحمد
مفحديثابفعب اسراياعنيما،يزيؿاإلشكاؿالذمكقععندولمحديث شاىد

،مفمعاراتوابفعبد قدماالن بيصم ىاالبر  ضيياأف  لآلثارالمتكاترةعفجابرالتيذيًكرى
انص بتضيبطفالكادم،كذلؾيخالؼذكرطكاؼالن بيصم ىاعميوكسم ـ قد عميوكسم ـ

راكباضيىذاالحديث.
د ثىنىا ٍيؿيكىاًمؿوأىبيكأخرجومسمـرحمواتعالى،قاؿ:حى ،حيسىٍيفوٍبفيضياى ٍحدىًرم  د ثىنىااٍلجى حى

ٍبدي ،ٍبفياٍلكىاًحدًعى د ثىنىاًزيىادو ،حى ٍيًرم  رى ب اسوًتٍبفًقيٍمتي:قىاؿىالط  ىٍيًؿ،أىًبيعىفٍاٍلجي الر مىؿىىىذىاأىرىأىٍيتى:عى
،ثىالىثىةىًباٍلبىٍيتً مىٍشيىأىٍطكىاؼو ؟أىسين ةه،أىٍطكىاؼوأىٍربىعىةًكى :سين ةه،أىن وييىٍزعيميكفىقىٍكمىؾىضىًإف ىيكى :ضىقىاؿىقىاؿى
دىقيكا، كىذىبيكا،صى :كى ا:قيٍمتيقىاؿى :مى دىقيكاقىٍكليؾى كىذىبيكا؟صى ـىصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿىًإف :قىاؿىكى قىًد
اٍلميٍشًركيكفىضىقىاؿىمىك ةى، م دنًإف : ابىوياميحى كىانيكااٍلييزىاًؿ،ًمفىًباٍلبىٍيتًيىطيكضيكاأىفٍيىٍستىًطيعيكفىتىكىأىٍصحى كى

يىٍمشيكاثىالىثنا،يىٍرميميكاأىفٍصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿيضىأىمىرىىيـٍ:قىاؿىيىٍحسيديكنىوي، قيٍمتي:قىاؿىأىٍربىعنا،كى
؟أىسين ةهرىاًكبنا،كىاٍلمىٍركىةًالص  ىابىٍيفىالط كىاؼًعىفًأىٍخًبٍرًني:لىوي :قىاؿىسين ةه،أىن وييىٍزعيميكفىقىٍكمىؾىضىًإف ىيكى

دىقيكا كىذىبيكا،صى ا:قيٍمتيقىاؿىكى مى دىقيكا:قىٍكليؾىكى كىذىبيكا؟صى كىثيرىصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿىًإف :قىاؿىكى
مىٍيوً م دهىىذىا:يىقيكليكفى،الن اسيعى م ده،ىىذىاميحى ت ىميحى رىجىحى اٍلعىكىاًتؽيخى

كىافى:قىاؿىاٍلبيييكًت،ًمفى(4) رىسيكؿيكى
كسم ـاً اعميو مىٍيوًكىثيرىضىمىم ايىدىٍيًو،بىٍيفىالن اسيييٍارىبيتىصم ى ،عى كىالس ٍعييكىاٍلمىٍشييرىًكبى

ؿي .(5)أىٍضاى
الن بيصم ىاعميوكسم ـلم ابدأبالط كاؼبيفالص  اكالمركةكافقمت: كىذام ادهأف 

أرمؿ، انصبتقدماهضيبطفالكادمأثناءسعيوماشينا ماشيا،ككافصم ىاعميوكسم ـإذا
صم ىاعميوكسم ـ،كلم اكافىذاحالو،غشاهالن اس،كلـيكفييارىبالن اسبيفرسكؿا

طكاضوعميو،كبيذاتيككفىناؾتعارضبيفىذها حاديثبؿكؿ ضؤتيلوببعير،ضركبوكأتـ 
منيايتم ـلناصكرةطكاؼالن بيصم ىاعميوكسم ـبيفالص  اكالمركة،ككي ي توالتيكقعت

                                                           
.(15404/ح5/2617)،(مسندأحمد(1
طكؿ.(.أخرجوضيحديثم2922/ح4/38(صحيحمسمـ،)(2
.(2981/ح5/243)،(سنفالنسائي(3
ا:اٍ ىعرىاًبياٍبفقىاؿىأٍدرٍكت،مىاأكؿالش اب ة:العاتؽ((4 بىامفعتقتً ىن يىاعاتقاسميتًإن مى بىمغتالص  تزكج.أىفكى

.(2/389)الحديث:الزمخشرم،غريبضيال ائؽ
.(3030/ح4/64(صحيحمسمـ،)(5
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عمىجكازالط كاؼبيفالص  اكالمركةراكبنا،قاؿمنوصم ىاعميوكسم ـ؛كلذاأجمعالعمماء
دىقيكاالن ككم:"يىٍعًني كىذىبيكارىاًكبنا،طىاؼىأىن ويًضيصى ،الر كيكبىأىف ًضيكى ؿي ،اٍلمىٍشيىبىؿًأىٍضاى ؿي ن مىاأىٍضاى كىاً 

كسم ـالن ًبي رىًكبى اعميو ب اسوابفقىالىويال ًذمىىذىاكىذىكىرىهي،ال ًذمًلٍمعيٍذرًصم ى مىٍيًو،ميٍجمىعهعى عى
مىىأىٍجمىعيكا ،كىاٍلمىٍركىةًالص  ىابىٍيفىالس ٍعيًًضيالر كيكبىأىف عى اًئزه ؿياٍلمىٍشيىكىأىف جى ،ًإت ًمٍنويأىٍضاى ًلعيٍذرو
ـيكىالم وي أىٍعمى

(1).
كجياآخرضيإزالةالت ع فكقدسمؾابفحـز كايات،غيرالذمذكرتو،كا  ارضبيفالر 

كافماذكرتوأكلى؛لمجيئوعفابفعب اسراياعنياكاص اضيوطكاؼالن بيصم ىا
ا"لىٍيسىعميوكسم ـ،ضقاؿ: مىٍيوًأىن ويًمفٍذيًكرىمى ـيعى ًلمىاًبميعىاًرضورىاًكبناكىاٍلمىٍركىةىالص  ىابىٍيفىطىاؼىالس الى

ابىٍعضًًضيذيًكرى ٍدنىامى اًديثًًمفىأىٍكرى ب تٍ:الر اًكمقىٍكؿًًمفٍاٍ ىحى اهي؛اٍنصى ًبوًاٍنصىب ًإذىاالر اًكبىً ىف قىدىمى
ب تٍكيم وي،اٍنصىب ضىقىدًبىًعيريهي اهيكىاٍنصى اقىدىمى سىًدًه،سىاًئرًمىعىأىٍيان كىذىًلؾىجى الد اب ةًرىمىؿىيىٍعًنيؿًالر مىًذٍكريكى

قىدًٍبرىاًكًبيىا، اءىكى مىٍيوًأىن ويتىرىلكىمىاالن ص جى ـيعى ةًًتٍمؾىًضييىطيؼٍلىـٍالس الى ج  ًإت كىاٍلمىٍركىةًالص  ىابىٍيفىاٍلحى
ن مىارىاًكبنا،كىاًحدىةنمىر ةن مىىنىٍقطىعٍلىـٍكىاً  ؿىاٍ ىالط كىاؼىأىف عى مىٍيوًطىاضىويال ًذمىيكىًباٍلبىٍيتًك  ـيعى رىاًكبنا؛الس الى
مىٍيوًً ىن وي ـيعى ةًًتٍمؾىًضيًباٍلبىٍيتًطىاؼىقىدٍالس الى ج  ؿيطىكىاضيويًمٍنيىاًمرىارنا،اٍلحى ًة،كىطىكىاؼياٍ ىك  ضىااى اإٍلً

دىاًع،كىطىكىاؼي رىاًكبنا"كىافىاٍ ىٍطكىاؼًًتٍمؾىأىم أٍعمىـيضىالم وياٍلكى
(2).

 دراسة اإلسناد:
جميعركاتوثقات.

 الحكم عمى الحديث:
، أخرجواإلماـمسمـ،كتتعارضبينوكبيفا حاديثا خرلالتيأشارابفعبدالبر 

كمابي نتضيالت خري .كاأعمىكأعمـ.
 
 
 
 
 

                                                           
.(9/11كمعمىمسمـ،)(شرحالنك(1
،)ص:(2 .(67/ح157(حجةالكداع:ابفحـز
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 ابعالفصل الر  
في  ابن عبد البرِّ  منيُج االمامِ 

تضعيِف األحاديث من خالِل الن َظِر 
 افي أسانيِدىا ومتوِنيا معً 
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ل  المبحث األو 
 تضعيف الحديث ِبِعم ٍة مشتركة في الس ن د والمتن 

تنزلومفدرجةالقىبكؿإلى سناده، كجكدعم ةمفالعمؿالقادحةضيمتفالحديثكا  إف 
ح كذلؾعمى الا عؼالا عؼ، كاف خ ي ة كانتالعم ة ضإف كقعتضيو، التي عم تو سبنكع

ضي فكانتالعم ةشديدةكافالا عؼشديدنا،ككافذلؾمفمني اإلماـابفعبدالبر  خ ي نا،كا 
تاعيؼالحديثعندكجكدعمةضيإسنادهكمتنو،كذلؾعمىالن حكاآلتي:

 صوِر رواِتو في إتقان إسناده ومْتِنو.األول: تضعيُف الحديِث لق طمبالم
عدـإتقافالر اكمإلسنادالحديثكمتنوعالمةدال ةعمىعدـابطراكيولو،كضقداف إف 
حة،كلذلؾكافمفمني  مفشركطالص  بطيياًعؼالحديثل قدانوشرطنا الر اكملشرطالا 

تبي فعد تاعيؼالحديثإذا البر  ابفعبد كمفاإلماـ الحديثكمتنو، إتقافالر اكمإلسناد ـ
أمثمةذلؾعنده:

ا رحمواتعالى:مى دناأىٍعمىـيقاؿاإلماـابفعبدالبر  ًديثًًمفٍأىٍسقىطىقىط أىحى قىٍكلىوي:ىىذىاقىتىادىةىأىًبيحى
مىٍيوًالن ًبي عىفً ـي:عى اًإت ًبنىجىسولىٍيسىتًٍإن يىاالس الى عفسممة،بفحمادعفميكسىى،ٍبفيأىسىديذىكىرىهيمى

ٍبدًبفإسحاؽ ةى،أىًبيٍبفًالم وًعى َناءَ  (1)ُيْصِغي َكانَ  َأن وُ »قىتىادىةى:أىًبيعىفٍطىٍمحى  َفَيِمغَ  (2)ِلمسِّن ْورِ  اإلِْ
أُ  ُثم   ِفيوِ   َوالط و اَفاتِ  الط و اِفينَ  ِمنَ  ِىيَ  ميو وسم م:صم ى اهلل ع الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  َوَيُقولُ  ِمْنُوَ َيَتَوض 

.(4)«(3)َعَمْيُكمْ 
مىا كىاهيكى ارى ًبيًع،ٍبفًقىٍيسًعىفٍأىسىده،أىٍيان ٍبدًٍبفًكىٍعبًعىفٍالر  د هًعىفٍالر ٍحمىًف،عى قىتىادىةى،أىًبيجى
نىٍحكيهي
(5).

                                                           
.(1/144)حجر،ابفالبارم:ميمو:ضتح:ييٍصًغي((1
.(2/684)،الحربيإبراىيـ:الحديثاٍ يٍنثىى.غريبكىاٍلًير ةي،الذ كىرالس ن ٍكريىيكىكسىبيع،اٍلًير :لس ن ٍكرًا((2
عمىياإن ما:عميكـالط كاضاتأكالط كاضيفمف((3 اليؾ،بمنزلةجى ادـًكشىب يياالمىمى مىىيىطيكؼال ًذمبالخى كيدكريمىكتهيعى

كلو، ـٍلىٍيسى:تىعىالىىقىٍكًلوًًمفٍأٍخذانحى مىٍيكي مىٍيًيـٍكىتعى ناحهعى لىم اطىك اضيكفىبىٍعدىىيف جي ،كى ـٍ مىٍيكي ناثهذككرهًضيًيف كىافىعى كا 
الحديث:القاسـ.غريب(3/142)كا ثر:ابفا ثير،الحديثغريبضيالنياية.كالط ك اضىاتالط ك اضيكف:قىاؿى

.(1/341)بفسالـ،
.(19/165(التمييد:ابفعبدالبر،)(4
المصدرن سو.((5
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 نقد الحديث:
رحمو اييٍحتى  تىاتعالى:"ىىذىافًقاؿاإلماـابفعبدالبر  ا،ًبًيمى ا،ًتٍنًقطىاًعًيمى ضىسىاًدًىمى كى

تىٍقًصيرً كىاًتًيمىاكى ٍتقىافًعىفًري ٍسنىادًًضياإٍلً كىلاإٍلً ٍتًف،رى ًديثىىىذىاكىاٍلمى مىاعىةهاٍلحى اؽىعىفٍجى اًإٍسحى كىاهيكىمى رى
؛ اًلؾه ـيًمٍنييـٍمى سىٍيفيكىيىٍحيىى،ٍبفيىىم ا ـياٍلميعىم ـي،حي فٍعييىٍينىةى،كىاٍبفيعيٍركىةى،ٍبفيكىًىشىا كىاٍبفيًىشىاـه،كىافىكىاً 
الىـٍعييىٍينىةى ءًًإٍسنىادىهي،ييًقيمى ًديثًىىذىاًضييىقيكليكفىكيم ييـٍكىىىؤيتى أىن ويصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًاٍلحى
: "ٍيسىتٍلى"ًإن يىاقىاؿى فًٍبنىجىسو ييـٍكىافىكىاً  اًلؼيبىٍعاي اًلؾهًإٍسنىاًدًه،ًضيييخى مىفٍضىمى ـىقىدٍتىابىعىويكى ًإٍسنىادىهيأىقىا

دىهي" ك  كىجى
(1).

 تخريج الحديث:
،كاآلخربدكنيا،عمىالن حكِبَنَجٍس" َلْيَستْ  "ِإن َيا ركمالحديثبم ظيفأحدىمابزيادة:

الت الي:
 ِبَنَجٍس". َلْيَستْ  من أخرجو بدون لفظ: "ِإن َيا -أوال

كركممرضكعناكمكقكضناعمىأبيقتادةراياعنو.
 من رواه مرفوعا:

 كقدركمبكجييفكىما:
:"ذىكىرىهيالوجو األول: سممة،بفحم ادعفميكسىى،ٍبفيأىسىديالذمقاؿضيوابفعبدالبر 

ٍبدًبفإسحاؽعف ةى،أىًبيٍبفًالم وًعى ".لىٍيسىتٍالحديث.دكفل ظ:"ًإن يىا قىتىادىةى:أىًبيعىفٍطىٍمحى ًبنىجىسو
 لـأعثرعمىىذااإلسنادضيكتبالحديثكتضيغيرىا.قمت:  

د ثىنىا ًكيعه،أخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ:حى د ثىنىا:قىاؿىكى ـيحى عيٍركىةى،ٍبفيًىشىا
اؽىعىفٍاٍلميبىارىًؾ،ٍبفيًمي كىعى ٍبدًٍبفًًإٍسحى ةىأىًبيٍبفًالم وًعى ٍبدًاٍمرىأىةًعىفًطىٍمحى عىفٍقىتىادىةى،أىًبيٍبفًالم وًعى
قىاؿىقىتىادىةى،أىًبي كسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى: عميو ا »صم ى ،الط ك اًضيفىًمفىاٍلًير : ـٍ مىٍيكي فىمًأىكٍعى

.(2)«الط ك اضىاتً
اجبفأرطاة،عفقىتىادةبفًدعامة.(4)كالبييقي ،(3)أخرجوأحمدبفحنبؿ  مفطريؽالحج 

                                                           
.(19/165(التمييد:ابفعبدالبر،)(1
.(337/ح1/37(مصنؼابفأبيشيبة،)(2
(.بمثؿل ظابفأبيشيبة،كضيوقصة.22637/ح37/316(مسندأحمد،)(3
.بنحكه.(1163/ح1/373(السنفالكبرل:البييقي،)(4
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-مفطريؽعكرمةبفقتادة،عفيحيىبفعبدا،عفأيم و(1)كأخرجوابفالمخم ص
(عفعبدابفأبييعنيأـيحيىبفعبدا؛كالىما)قتادةبفدعامة،كأـيحيىبفعبدا

قتادة،عفأبيقتادةراياعنو.
الوجو الثاني: الذي أشار إليو ابن عبد البرِّ بأن و روى الحديث بدون المفظة المذكورة أعالهَ 

 بنحو األول.
د ثىنىاأخرجو الط حاوي رحمو اهلل تعالىَ قال: م ديحى اًج،ٍبفيميحى ج  قىاؿىاٍلحى فيبٍأىسىديثنا:

قىاؿىميكسىى، ًبيًع،ٍبفيقىٍيسيثنا: ٍبدًٍبفًكىٍعبًعىفٍالر  د هًعىفٍالر ٍحمىًف،عى قىاؿىقىتىادىةىأىًبيجى رىأىٍيتيوي:
أي، اءىيىتىكىا  ت ىلىويضىأىٍصغىىاٍلًير ضىجى نىاًء،ًمفىشىًربىحى ـى،أىبىتىاهييىا:ضىقيٍمتياإٍلً كىافى:قىاؿىضىىىذىا؟تىٍ عىؿيًل
مىٍيكيـٍالط ك اًضيفىًمفىًىيى:»قىاؿىأىكٍ.يىٍ عىميويصم ىاعميوكسم ـالن ًبي  .(2)«عى

كلـأعثرعمىىذاالحديثعندغيره.
 من رواه موقوفا عمى أبي قتادة رضي اهلل عنو.

ٍبدي عى اتعالى،أخرجو رحمو ز اًؽ عىفٍالر  ،قاؿ: ،أىًبيٍبفًيىٍحيىىعىفٍمىٍعمىرو عىفٍكىًثيرو
اًرم قىتىادىةىأىبىارىأىلأىن وي»يعنيمكلىابفعب اس:-ًعٍكًرمىةى نىاءىييٍصًغياٍ ىٍنصى ثيـ ًمٍنوي،ضىتىٍشرىبيًلٍمًير اإٍلً
أي .(3)«ًب ىٍاًميىايىتىكىا 

ا–كأخرجوىك لدالحذ اء،عفًعكرمة؛كالىماعفالث كرم،عفخا(5)،كالبييقي(4)أيان
مكلىابفعب اس،مثمىو.

 ِبَنَجس". َلْيَستْ  من أخرجو بزيادة بمفظ: "ِإن َيا -ثانيا
ركمىذاالم ظبعدةكجكه:

 الوجو األول:
قاؿ: اتعالى، مالؾبفأنسرحمو اإلماـ اؽىعىفٍأخرجو ٍبدًٍبفًًإٍسحى أىًبيٍبفًالم وًعى

ةى، ٍيدىةىعىفٍطىٍمحى مى الىًتيىاعىفًٍرضىاعىةى،ٍبفًعيبىٍيدًًبٍنتًحي ،ٍبفًكىٍعبًًبٍنتًكىٍبشىةىخى اًلؾو كىانىتٍمى اٍبفًتىٍحتىكى
،قىتىادىةىأىًبي اًرم  ٍتيىاأىن يىااٍ ىٍنصى أىٍخبىرى ؿىقىتىادىةىأىبىاأىف : مىٍييىادىخى كءنا،لىويضىسىكىبىتٍعى اءىتٍكىاي ةهًىر ضىجى

                                                           
(بمثمو.2741/ح3/373):ابفالمخمص،(المخمصيات(1
.(46/ح1/19(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(2
.(346/ح1/99(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(3
.(347/ح1/99)المصدرن سو((4
.(1164/ح1/373(السنفالكبرل:البييقي،)(5
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نىاءىلىيىاضىأىٍصغىىًمٍنوي،ًلتىٍشرىبى ت ىاإٍلً ًبيفى:ضىقىاؿى.ًإلىٍيوًأىٍنظيريضىرىآًني:كىٍبشىةيقىالىتٍ.شىًربىتٍحى اٍبنىةىيىاأىتىٍعجى
،سىتٍلىيًٍإن يىا:»قىاؿىصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿىًإف :ضىقىاؿى.نىعىـٍ:ضىقيٍمتي:قىالىتٍأىًخي؟ ًإن مىاًبنىجىسو
،الط ك اًضيفىًمفىًىيى ـٍ مىٍيكي  .(1)«الط ك اضىاتًأىكًعى

أحمد طريقو مف ماجو(2)كأخرجو كابف داكد(3)، أبك كالت رمذم(4)، كالن سائي(5)، ،(6)،
.(8)،كالد ارقطني(7)كالد ارمي

يحيى بف ىم اـ طريؽ مف البييقي (9)كأخرجو كأخرجو ا–، حسيف-أيان طريؽ مف
ابفأبي(10)المعم ـ عفإسحاؽبفعبد كحسيفالمعم ـ( بفيحيى، كىم اـ )مالؾ، ثالثتيـ ؛

طمحة،بو،بمثمو.
الوجو الثاني:

قاؿ:عىفً زاؽرحمواتعالى، الر  ،اٍبفًأخرجوعبد ٍي و عىفٍُعْرَوةََ ْبنِ  ِىَشامِ عىفٍجيرى
اؽى ٍبدًٍبفًًإٍسحى كىانىتٍأيم يىا،عىفٍاٍمرىأىةو،عىفًًو،الم عى ٍتيىا،أيم يىاأىف -قىتىادىةىأىًبيتىٍحتىكى أىبىاأىف أىٍخبىرى

.(11)قىتىادىةى:الحديث
 الوجو الثالث:

بفاعبدبفإسحاؽحدثني:قاؿ َسفيانرحمواتعالى،قاؿ:ثناأخرجوالحميدم 
كافقتادةأباأف -س يافيشؾ -قتادةأبيبفاعبدامرأةياأظن امرأةسمعت:قاؿ،طمحةأبي

.(12)الحديث:ضقاؿ،سؤرىاعفضسألناه،ضيشربلمير اإلناءضيصغيعندىـضيتكاأيأتييـ

                                                           
.(1/22/13)،(مكطأمالؾ(1
.(22636/ح37/316(مسندأحمد،)(2
.(367/ح1/131(سنفابفماجو،)(3
.(75/ح1/19(سنفأبيداكد،)(4
.(92/ح1/153(سنفالترمذم،)(5
(68/ح1/55)،النسائي(سنف(6
.(1/22/13)،(مكطأمالؾ(7
.(219/ح1/117(سنفالدارقطني،)(8
.(1161/ح1/373)،لبييقيا:(السنفالكبرل(9

.(1160/ح1/372)المصدرن سو((10
.(352/ح1/100(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(11
.(434/ح1/398)،(مسندالحميدم(12
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ـ مفطريؽابفعيينة،بوبمثمو.(1)كأخرجوأبكعبيدبفسال 
 دراسة اإلسناد:

 ِبَنَجٍس". َلْيَستْ  ن لفظ: "ِإن َيادراسة إسناد من أخرجو بدو -أوال
كركممرضكعاكمكقكضاعمىأبيقتادةراياعنو.

 دراسة اإلسناد المرفوع:
.دراسة الوجو األول: -أوال الذمأشارإليوابفعبدالبر 

،ككذلؾضيوانقطاعبيفإسحاؽبفعبد البر  جميعركاتوثقاتإتأن وعم قوابفعبد
ضقاؿ:ا،كأ معم قنا، الد ارقطنيذكره إتأف  بيقتادةراياعنو،كلـأعثرعميوعندغيره
،كلومتابعات:(2)مرسال"قتادة،أبيعفإسحاؽ،عفسممة،بفحم اد"ركاه

عبدابفأبيقتادة،ىياألولى منيا: كامرأة أخرجوابفأبيشيبةضجميعركاتوثقات،  ما
،(3)صحبةلياًحب اف:ابفقاؿقتادة،أبيبفاعبدزكجا نصارية،مالؾبفكعب بنت كبشة

إتأن ولـييذكرضيسندهكبشةراياعنيابيفامرأةعبدابفأبيقتادة،كأبيقتادةراي
لح  اظ،اعنو،ككذلؾأسقطمفمتنوقكلو:"إن ياليستبنىجىس"،كذلؾخالؼماركاها ئم ةا

كمالؾ،كىم اـبفيحيى،كحسيفالمعم ـ،كماسبؽضيالت خري .
اجبفأرطاةَماأخرجوأحمدبفحنبؿوالثانية:  ،كىك(4)كالبييقي،جميعركاتوثقاتإتالحج 

الغالب على حهيثه اإلرسال، والتَّهليس، وتغيير كان صهوق في نفسه، ضعيف في الحهيث، و

نوكلـيصر حضيوبالس ماع.،كقدعنعاأللفاظ
ثالثيا: ضيو المخم ص، أخرجو رضاعةبفعبيد بنت أم  يحيى بن عبد اهللَ وىي ُحَمْيدةما

.(5)إسحاؽبفيحيىكلدهكالدةكىيطمحة،أبيابفإسحاؽزكجالمدنية،ا نصاري ة،
تكبشة،كخالتياكحميدة،:منده،كقاؿالز يمعي:"قاؿابف(6)ذكرىاابفحب افضيالث قات

مفكجومفالخبرىذايثبتكتالجيالة،محؿ كمحم ياالحديث،ىذاضيإتركايةليمايعرؼ

                                                           
(.205/ح271)ص:،اسـبفسالـلقا:(الطيكر(1
.(6/162(العمؿ:الدارقطني،)(2
.(8669/رقـ752)ص::ابفحجر،(تقريبالتيذيب(3
(.170سبقتترجمتو،)ص:((4
.(8568/رقـ746)ص:(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(5
.(7588/رقـ6/250(الثقات:ابفحباف،)(6
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ذا:الز يمعيقاؿالكجكه، أفصح حومفطريؽضمعؿ الحديث،ىذاضيإتركايةليمايعرؼلـ"كا 
.(1)بيت"بالتثشيرتومعلركايتيمامالؾإخراجعمىاعتمديككف

الممق فكالـابفمندهكزادضيو الكجكهمفكجومفالخبرىذايثبت"كت: كقدذكرابفي
 .(3)،ثـقاـبتعق بو(2)المعمكؿ"سبيؿكسبيمو

.(4)كقاؿابفحجر:"مقبكلة"
 كاأعمـ. ثقة،ليسلياسكلىذاالحديث.خالصة القول في الر اوي: 

ركلالكليد،أبكا نصارم،قتادةأبىبفاعبدبفيىيحبفقتادة بن عكرمة وفيو
.(5)الر مادممنصكربفأحمدعنوركليحيى،بفقتادةأبيوعف

مجيكؿالحاؿ.خالصة القول في الراوي:
،كأخرجوالط حاكم.دراسة الوجو الث اني: -ثانيا الذمأشارإليوابفعبدالبر 

حديثومفليسماابنوعميوكأدخؿكبر،لماتغي رصدكؽ،كىكفيو قيس بن الر بيع
بو.ضحد ث

كبقيةركاتوثقات.
 من رواه موقوًفا عمى أبي قتادة رضي اهلل عنو.

جميعركاتوثقاتإتأن وخالؼماركاها ئم ةالح  اظمرضكعنامم فذكرناضيالت خري ،
 ككذلؾبإسقاطقكلو:"إن ياليستبنىجىس".

"ركاه الد ارقطني: كرضعوقتادةأبيعفقتادة،أبيبفاكعبدعكرمة،قاؿ مكقكضا،
أـأثرضيوكسمـعميواصمىالنبيعفعندهىؿ:قتادةأبايسأؿلـكق ومفكلعؿصحيح،

امرأتو،عفإسحاؽ،عفمالؾ،ركاهماإسناداحسب،كأحسنياقتادةأبيضعؿحككا نيـت؟
اصمىالنبيإلىكرضعوذلؾ،كجكدكأنسابيف،النسكةأسماءكح ظقتادة،أبيعفا،أميعف
.(6)كسمـ"عميو

                                                           
.(1/137(نصبالراية،الزيمعي،)(1
.(1/554(البدرالمنير:ابفالممقف،)(2
(.1/556،557،558(انظرالبدرالمنير:ابفالممقف،)(3
.(8568/رقـ746)ص:(تقريبالتيذيب:ابفحجر،(4
.(45/رقـ7/11(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(5
.(6/163(العمؿ:الدارقطني،)(6
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 ِبَنَجس"َ مرفوعا. َلْيَستْ  دراسة إسناد من أخرجو بزيادة لفظ: "ِإن َيا -ثانيا
ركمىذاالم  ظبعد ةكجكه:

ل:  الوجو األو 
سيفالمعم ـ،عفإسحاؽبفعبدابفأبيماركاهمالؾبفأنس،كىم اـبفيحيى،كح

طمحة،عفحميدةبنترضاعة،عفكبشةبنتكعب،عفأبيقتادةراياعنو.
 جميعركاتوثقات.

عف المذافركاياه كعميبفالمبارؾ، بفعركة الذمخكلؼضيوىشاـ الكجوىك كىذا
بيني كبشة دكفذكرخالتيا كبيفأبيقتادةراياعنو،إسحاؽبفعبدا،عفحميدة ا

ككذلؾدكفذكرل ظ:"إن ياليستبنجس"،ضيمتفالحديث،كىماإفكاناثقتافضاليقكياعمى
المتف. كىذا الكجو بيذا الحديث ىذا رككا ممف الح اظ، مف تابعو كمف مالؾ مخال ة

الوجو الثاني:
زاؽ،عىفً ،اٍبفًماأخرجوعبدالر  ٍي و رى اؽىعىفٍُعْرَوَةَ ْبنِ  ِىَشامِ عىفٍجي ٍبدًٍبفًًإٍسحى الم ًو،عى

كىانىتٍأيم يىا،عىفٍاٍمرىأىةو،عىفً أبيقىتىادىةىراياعنو.قىتىادىةى،عفأىًبيتىٍحتىكى
المرأةكأم يا،ضإن يمامبيمتاف،كلعؿالمرأةىيامرأةعبدابف جميعركاتوثقاتإتأف 

أبيقتاد ن ماىيخالتياكىيكبشةراياعنيا،كلعؿ  ة،كالذمقيؿضيياأم ياليستبأم يا،كا 
ذلؾكٍىـمفىشاـبفعركة،ضقاؿ:"أم يا"،بدتمف"خالتيا"،كبذلؾخالؼا ئم ةالح  اظالذيف

كىيكبشة"،-خالتياسبؽذكرىـضيالكجوالس ابؽإذقالكا:"عفامرأةعبدابفأبيقتادةعف
 :بأف  معمكاضقتوليـضيالمتف،بعدـإسقاطولم ظ:"إن ياليستبنجس"،كلذاقاؿابفعبدالبر 

ىشاـلـييقـىذااإلسناد.
 الوجو الثالث:

عفطمحة،أبيبفاعبدبفإسحاؽعفبن عيينةَ  سفيانماأخرجوالحميدمعف
راياعنو.قتادةأبيعف-س يافيشؾ-قتادةأبيبفاعبدامرأةأظنياامرأة،

س يافقدخالؼضيوا ئم ةالح  اظالذيفسبؽذكرىـبعدـذكره جميعركاتوثقاتإتأف 
لكبشةراياعنيابيفامرأةعبدابفأبيقتادة،كأبيقتادةراياعنو،معمكاضقتو

إسقاطولم ظ قاؿالد ارقطني:ليـضيالمتف،بعدـ ليستبنجس"، "إن يا عفعيينة،ابف"ركاه :
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س يافلـ(1)امرأة"اإلسنادمفنقصقتادة،أبيامرأةعفإسحاؽ، :بأف  ،كلذاقاؿابفعبدالبر 
ييقـىذااإلسناد.

 الحكم عمى الحديث:
متننا؛لمخال ةمفرككه،غيرمح كظيفسندناكالحديث بكال الوجيين الذين ذكرىما ابن عبد البرِّ 

سندناكمتننالمفىـأح ظمنيـكأتقف،مفا ئم ةالح  اظ،لمابي نتضيدراسةاإلسناد.
الت رمذمضيإسنادمالؾ: ضقاؿعنو،البخارم"سألتقاؿاإلماـ ده: أنس،بفمالؾجك 

سىفيكىىذىا...صحيححسف"حديث:،كقاؿالٌترمذم(2)غيره"ركايةمفأصح كركايتو ًضيشىٍيءوأىحى
قىدٍالبىاًب،ىىذىا دىكى ك  ،ىىذىامىاًلؾهجى ًديثى اؽًعىفٍالحى ٍبدًٍبفًًإٍسحى ةى،أىًبيٍبفًالم وًعى لىـٍطىٍمحى دهًبوًيىٍأتًكى أىحى
"ًمفٍأىتىـ  اًلؾو مى

"ىذا(3) كقاؿالعقيمي: "ركا(4)صحيح"ثابتإسناد، كقاؿالد ارقطني: بفمالؾه،
شيداقدأنيماصحيح...غيرحديث،كقاؿالحاكـ:"ىذا(5)إسناده"ضح ظإسحاؽ،عفأنس،
بوكاحت مالؾ،صححومماالحديثكىذاالمدنييف،حديثضيالحكـأنوأنسبفلمالؾجميعا
.(7)عميو"كاتعتمادصحيح،كقاؿالبييقي:"إسناده(6)المكطأ"ضي

عفإسحاؽبفعبداىم اـبفيحيى،كحسيفبفالمعم ـ،كماكقدأتىبتماموقمت:
جاءبومالؾ،كمابي نتضيالت خري .

"إسناده : البر  بفبقيسمعمكؿكقاؿالعينيعفالكجوالثانيالذمأشارإليوابفعبد
ذكرت.بؿمعمكؿكذلؾبمخال توا ئمةبماقمت:،(8)كثيرا"ماكالنضيو ف الر بيع؛

قاؿابفالممق فعندذكرهلطرؽىذاالحديثباختالؼأل اظيا:"اختمؼالعمماءاختالضا
كالر اجحمابي نتو.كاأعمـ.قمت:،(9)كثيراضيحكـىذاالحديث"

                                                           
.(6/162(العمؿ:الدارقطني،)(1
(.لـأعثرعميوضيكتابوالعمؿ،كتضيالسنف.1775/ح2/68(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(2
(92/ح1/153(سنفالترمذم،)(3
.(2/141(الاع اءالكبير:العقيمي،)(4
.(1044/ح6/160(العمؿ:الدارقطني،)(5
.(1/263(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(6
.(2/67ضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(معر(7
.(1/146،)العيني(نخبا ضكارضيتنقيحمبانيا خبارضيشرحمعانياآلثار:(8
(.1/551(انظر:البدرالمنير:ابفالممقف،)(9
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 الثاني: تضعيُف الحديث الضطراب إسناده ومْتِنو. طمبالم
اتاطرابسببمفأسبابتاعيؼالح ديثسكاءكافذلؾضياإلسنادذكرتآن اأف 

تاعيؼالحديث البر  عبد ابف اإلماـ مني  كمف معنا، كالمتف اإلسناد ضي أك المتف، ضي أك
تاطرابإسنادهكمتنو،كمفأمثمةذلؾ:

د ثىنىاهي حى اتعالى: رحمو البر  عبد ابف اإلماـ م ديقاؿ ًمي ىةى،ٍبفيميحى د ثىنىاخى حى : ٍبديقىاؿى ٍبفيالم وًعى
، م دو د ثىنىاميحى م ديحى ،ٍبفيميحى د ثىنىابىٍكرو دى،أىبيكحى د ثىنىادىاكي م ديحى ،أىًبيٍبفيميحى مىؼو م ديخى ميحى ًضييىٍحيىىٍبفيكى
، ًريفى د ثىنىاقىاليكا:آخى ـىٍبفييىٍعقيكبيحى ،ٍبفًًإٍبرىاًىي :سىٍعدو اًلحوعىفٍأىًبي،حدثنيقىاؿى ،اٍبفًعىفً،صى ًشيىابو
: د ثىًنيقىاؿى صم ى  الم وِ  َرُسولَ  َأن  »يىاًسر:ٍبفًعىم ارًعىفٍعب اس،اٍبفًعىفًالم ًو،عىٍبدًٍبفيالم وًعيبىٍيديحى

 َ(4)َظَفارِ  (3)َجْزعِ  نْ مِ  َلَيا ِعْقدٌ  َفاْنَقَطعَ  َعاَِِشُةَ َوَمَعوُ  َ(2)اْلَجْيشِ  ِبُأو اَلتِ  (1)َعر َس  اهلل عميو وسم م
 أبو بكٍرَ عمييا فتغي ظ ماءَ الن اس مع وليس اْلَفْجرُ  َأَضاءَ  َحت ى ِعْقِدَىاَ اْبِتَغاءَ  الن اُس  َفُحِبَس 
عِ  الت َطي رِ  ُرْخَصةَ  َرُسوِلوِ  َعَمى الم وُ  َفَأْنَزلَ  َماٌءَ َمَعُيمْ  َوَلْيَس  َ(5)الن اَس  َحَبْستِ  َوَقاَل:  (6)يدِ ِبالص 

 ثُم   اأْلَْرضِ  ِإَلى ِبَأْيِديِيمْ  َفَضَرُبوا صم ى اهلل عميو وسم مَ الم وِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلُمْسِمُمونَ  َفَقامَ  الط يِِّبَ
ًِاَ الت رَابِ  ِمنَ  َيْقِبُضوا َوَلمْ  َأْيِدَيُيْمَ َرَفُعوا  َوِمنْ  اْلَمَناِكِبَ ِإَلى َوَأْيِدَيُيمْ  وجوَىُيم بيا فمسحوا َشْي
.(7)«اآْلَباطِ  ِإَلى َأْيِديِيمْ  ُبُطونِ 

 
                                                           

ة،لمن ـكنىٍزلىةنالم ٍيؿًآًخرىالميسىاضرنيزكؿ:الت ٍعًريس((1 غريبضيالنياية.تىٍعًريسانييعىر سيعىر سى:ًمٍنويييقىاؿيكاتٍستراحى
.(3/206)كا ثر:ابفا ثير،الحديث

ٍيًش،"ذاتي :ال يركزآبادلقاؿ((2 ٍيشًأكتتيأكالجى :ص)،ال يركزآبادلالمحيط:المدينًة".القامكسقيٍربىكادو:الجى
588).

اليىمىاني.النيايةكىىيكىالجىزع:((3 زي رى .(1/453)المغة.مقاييس(1/269)كا ثرالحديثغريبضياٍلخى
ًدينىةه:ظى ىارً((4 غريبضيالدتئؿ(3/1080)الحربي،إلبراىيـالحديث:ًباٍليىمىًف،كقيؿ:جبؿضياليمف.غريبمى

السرقسطيالحديث:ا م دقيتىٍيبىة:قىاؿىاٍبف.كقىاؿى(3/1111)،بفحـز كىأىؿًباٍليمفجبؿظ ارسعيدبفميحى
ًديث .(2/55)الجكزم،ابفالحديث:غريب غمط".كىىيكىأظ اريىقيكليكفىالحى

بىٍست((5 ٍبسنا،أىٍحًبسقاؿابفا ثير:"حى كا ثرالحديثغريبضيكقىٍ ت".النيايةأىمٍ:ًإٍحبىاساأىٍحًبسكأىٍحبىستحى
(1/328)

عيد((6 ًعيدكىجمعالت رىاب:الص  ٍعدالص  ااٍلجمعجمعالصعداتثـ صي غريب.طيريقاتثـ كطيريؽطىًريؽ:تىقكؿكىمى
.(2/125)سالـبفلمقاسـالحديث

.(19/284)التمييد:ابفعبدالبر،((7
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 نقد الحديث:
رحمواتعالى:"اٍاطىرىبى ىىذىاًضيالز ٍىًرم عىفًعييىٍينىةى،اٍبفيقاؿاإلماـابفعبدالبر 

ًديثً ٍتًنًو"ًإٍسنىاًدهًًضياٍلحى مى كى
(1). 

 تخريج الحديث: 
كمالحديثبكجكهمختم ة،عمىالن  حكالت الي:ري

َ عن عم ار عن ابن عب اسمن أخرجو من طريق الز ىريَ عن عبيد اهلل بن عبد اهللَ  -أوال
 رضي اهلل عنيما.

ركمبم ظيف:
 من أخرجو وذكر فيو ضربة. -األول

د ثىنىارحموا،قاؿ: أخرجواإلماـأحمد ،حى د ثىنىايىٍعقيكبي ،عىفٍأىًبي،حى اًلحو اٍبفيقىاؿى:قىاؿىصى
د ثىًني:ًشيىابو ٍبدًٍبفيالم وًعيبىٍيديحى ،اٍبفًعىفًالم ًو،عى صم ىالم وًرىسيكؿىأىف يىاًسروٍبفًعىم ارًعىفٍعىب اسو

تًعىر سىاعميوكسم ـ، ٍيًش،ًبأيكىتى مىعىوياٍلجى تيوي،عىاًئشىةيكى ٍكجى ٍزعًًمفٍلىيىاًعٍقدهضىاٍنقىطىعىزى ظى ىاًر،جى
ًبسى ت ىذىًلؾىًعٍقًدىىااٍبًتغىاءىالن اسيضىحي اءىحى ،أىاى لىٍيسىاٍل ىٍجري ؿ عىز الم ويضىأىٍنزىؿىمىاءه،الن اسًمىعىكى كىجى
مىى ةىصم ىاعميوكسم ـرىسيكًلوًعى ًعيدًالت طىي رًريٍخصى ـىالط ي ًب،ًبالص  الم وًرىسيكؿًعىمىاٍلميٍسًمميكفىضىقىا

بيكاصم ىاعميوكسم ـ، رى ـيضىاى ،ًبأىٍيًديًي ضىعيكاثيـ اٍ ىٍرضى ،رى ـٍ لىـٍأىٍيًديىيي كاكى شىٍيئناالت رىابًًمفىيىٍقًباي
كا نىاًكًب،ًإلىىكىأىٍيًديىييـٍكيجيكىىييـًٍبيىاضىمىسىحي ًمفٍاٍلمى ،ًبيىذىايىٍغتىر كىتى،اآٍلبىاطًًإلىىأىٍيًديًيـٍبيطيكفًكى الن اسي
بىمىغىنىا ٍنييمىاتىعىالىىالم ويرىًايىًلعىاًئشىةىقىاؿىبىٍكروأىبىاأىف كى ًمٍمتيمىاكىالم وً:»عى .(2)«لىميبىارىكىةهًإن ؾًعى






                                                           
ن ماذكرضقطأن و(19/285)التمييد:ابفعبدالبر،((1 اإلسنادالذمضيوابفعيينة،كا  .لـيذكرابفعبدالبر 

ااطربضيو.
.(18322/ح30/259)مسندأحمد،((2
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ٍربي(1)أخرجوأبكداكد ،(6)الش اشي،ك(5)،كابفالجاركد(4)،كأبكيعمى(3)،كالن سائي(2)،كالحى
مفطريؽعبدالر حمفبف(8)،مفطريؽصالحبفكيساف،كأخرجوأبكيعمى(7)كالبييقي

 إسحاؽ؛كالىما)صالحبفكيساف،كعبدالر حمفبفإسحاؽ(عفالز ىرم،بو.
 من أخرجو وذكر فيو ضربتين. -الثاني

د ثىنىا ،أخرجوأبكيعمىرحمواتعالى،قاؿ:حى اجه ج  د ثىنىاحى ،حى د ثىنىايىٍعقيكبي عىفٍأىًبي،حى
م دً اؽى،ٍبفًميحى د ثىًنيًإٍسحى م ديحى ٍبدًٍبفًميٍسًمـًٍبفيميحى ،ٍبفًالم وًعى ٍبدًٍبفًالم وًعيبىٍيدًعىفًٍشيىابو ٍبفًالم وًعى
ٍبدًعىفٍعيٍتبىةى، ،ٍبفًالم وًعى لىتًًحيفىاٍلقىٍكـًًضيكيٍنتي:"قىاؿىرويىاسًٍبفًعىم ارًعىفٍعىب اسو ةينىزى ًضيالر ٍخصى
ًعيدًاٍلمىٍسحً ٍبنىا:قىاؿىاٍلمىاءى،نىًجدًلىـًٍإذىاًبالص  رى ٍربىةنضىاى ًعيدًًباٍليىدىٍيفًاى ةنضىمىسىٍحنىاهيًلٍمكىٍجًو،ًبالص  مىٍسحى
ٍبنىاثيـ :قىاؿىكىاًحدىةن، رى ٍربىةناى ٍنًكبىٍيفًًإلىىًبيىاضىمىسىٍحنىاىيمىاٍميىدىٍيفًلًأيٍخرىلاى بىٍطنناظىٍيرنااٍلمى .(9)"كى

،مفطريؽمحم دبفإسحاؽ،عفالز ىرم،بو.(11)،كالط حاكم(10)أخرجوالبز ار
عف تنبيو:  س يافبفعيينةقدركاهمر ةبالش ؾ  قدأشاراإلماـأبكدكادكغيره،إلىأف 

عفعبيدا،عفأبيو،أكعفابفعب اس،عفعم اربفياسر،كضيثانيةركاهبدكفالز ىرم
عفالز ىرم،عف عفالز ىرم،عفعبيدا،عفأبيو،عفعم اربفياسر،كضيثالثةشؾ  شؾ 

عبيدا،عفابفعب اس،عفعم اربفياسر.
أبيوعفعم ار،كماىكمبي فضيالت خري ،كقدكقعتعمىالكجوالث انيالذمضيوعف

كأم االكجييفاآلخريفضمـأعثرعمييما.
                                                           

.بمثمو.(320/ح1/86)سنفأبيداكد،((1
.بمثمو.(3/1079)الحربي،إلبراىيـالحديثغريب((2
.بمثمو.(314/ح1/167)النسائي،سنف((3
.بمثمو.(1629/ح3/198)المكصمي،يعمىأبيمسند((4
.بمثمو.(121/ح40:ص)الجاركد،تبفالمنتقى((5
بمثمو..(1024/ح2/421)لمشاشي،المسند((6
بمثمو..(1571/ح2/16)كاآلثار:البييقي،السنفمعرضة((7
بمثمو..(1609/ح3/184)المكصمي،يعمىأبيمسند((8
بمثمو..(1630/ح3/199)المصدرن سو((9

ت ىاٍلقىٍكـًًضيتيكينٍ".بم ظ:(1384/ح4/221)البزار،مسند((10 لىتًحى ةينىزى نىًجدًلىـًٍإذىاًبالت رىابًاٍلمىٍسحًًضيالر ٍخصى
نىااٍلمىاءى، ٍبنىاضىأىمىرى رى ٍبنىاثيـ ًلٍمكىٍجًو،كىاًحدىةوضىاى رى قىاؿىاٍلًمٍرضىقىٍيًف،ًإلىىًلٍميىدىٍيفًأيٍخرىلاى ًديثًًضيكى اًلدوٍبفًأىٍحمىدىحى ًإلىى:»خى

ٍنًكبىٍيفً بىٍطنناظىٍيرنااٍلمى .أمذكرضيواربتيف.«كى
.بمثؿل ظالبزار.(661/ح1/110)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح((11
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من أخرجو من طريق سفيان بن عيينة وغيرهَ عن الز ىريَ عن عبيد اهلل بن عبد اهللَ  -ثانيا
 مسعود(َ عن عم ار بن ياسر رضي اهلل عنيما. بن عتبة بن اهلل )عبدعن أبيو 

ميدم ،رحمواتعالى،قاؿ:ثناأخرجوالحي ،ثنا:قىاؿىسيٍ يىافي ٍبفًالم وًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم 
ٍبدً  صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبيِّ  َمعَ  َتَيم ْمَنا»:قىاؿىيىاًسروٍبفًعىم ارًعىفٍأىًبيًو،عىفٍعيٍتبىةى،ٍبفًالم وًعى
.(1)«اْلَمَناِكبِ  ِإَلى

،(5)،كالر اميرمزم(4)،كالبز ار(3)،كأخرجوابفأبيعاصـ(2)طريقوابفالمنذركأخرجومف
 ؛خمستيـمفطريؽس يافبفعيينة.(6)كالبييقيمفطريؽالش اضعي

،خمستيـ(11)،كالبييقي(10)،كالش اشي(9)،كالط حاكم(8)،كابفًحب اف(7)كأخرجوالن سائي
مفطريؽجكيرية،عفمالؾ.

،كأخرجوأبك(13)،بقكلوأخبرناالث قةعفمعمر،كمفطريقوالبييقي(12)خرجوالش اضعيكأ
مفطريؽأبيأكيس؛أربعتيـ)ابفعيينة،كمالؾ،كمعمر،كأبكأكيس(عفالز ىرم،(14)يعمى
بو.

ثالثةأئم ةقدتابعكاابفعيينةبيذاالكجو.فاِدة: يتبي فمفخالؿالت خري أف 
عن الز ىريَ عن عبيد  عمرو بن دينارَمن أخرجو من طريق سفيان بن عيينةَ عن  -ثاثال

 َ عن عم ار بن ياسر رضي اهلل عنو.عن أبيواهلل بن عبد اهللَ 
                                                           

.(143/ح1/232)الحميدم،مسند((1
.مفطريؽالحميدم.بمثمو.(536/ح2/47)كاتختالؼ:ابفالمنذر،كاإلجماعالسنفضيا كسط((2
.بمثمو.(278/ح1/211)عاصـ،أبيابفكالمثاني:اآلحاد((3
.بزيادة:اآلباط.(1403/ح4/239)البزار،مسند((4
.بمثمو.(562:ص)الراميرمزم،كالكاعي:الراكمبيفال اصؿالمحدث((5
.بمثمو.(1561/ح2/14)كاآلثار:البييقي،السنفمعرضة((6
.(1/168/315)النسائي،سنف((7
.بمثمو.(1310/ح4/133)حباف،ابفصحيح((8
بمثمو..(663/ح1/110)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح((9

بمثمو..(1042/ح2/434)الشاشي،المسند:((10
بمثمو..(1002/ح1/320)البييقي،الكبرل،السنف((11
بمثمو. .(160:ص)الشاضعي،مسند((12
بمثمو..(1566/ح2/16)ي،كاآلثار:البييقالسنفمعرضة((13
.بمثمو.(1631/ح3/199)المكصمي،يعمىأبيمسند((14
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د ثىنىا أخرجوابفماجو م ديرحمواتعالى،قاؿ:حى د ثىنىا:قىاؿىاٍلعىدىًني عيمىرىأىًبيٍبفيميحى حى
ك،عىفٍعييىٍينىةى،ٍبفيسيٍ يىافي ،عىفًعىٍمرو ٍبدًٍبفًالم وًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم  ٍبفًعىم ارًعىفٍأىًبيًو،عىفٍالم ًو،عى
.(1)«اْلَمَناِكبِ  ِإَلى صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولِ  َمعَ  َتَيم ْمَنا»:قىاؿىيىاًسرو

فعيينة،بو،بنحكه.،مفطريؽس يافب(2)مكأخرجوالط حا
 عبيد اهلل بن عبد اهللَمن أخرجو من طريق سفيان بن عيينة وغيرهَ عن الز ىريَ عن  -رابعا

 عن عم ار رضي اهلل عنيما.
ركمىذاالط ريؽبثالثةأل اظ،عمىالن حكالت الي:

 من أخرجو دون ذكر عدد الضربات: -أوال
نىاأخرجوالش اضعيرحمواتعالى،قاؿ ،:أىٍخبىرى ،عىفًسيٍ يىافي ٍبدًٍبفًالم وًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم  عى

ٍنويالم ويرىًايىيىاًسروٍبفًعىم ارًعىفٍالم ًو،  ِإَلى صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبيِّ  َمعَ  َتَيم ْمَنا»:قىاؿىعى
.(3)«اْلَمَناِكبِ 
 من أخرجو وذكر فيو ضربتين. -الثاني

د ثىنىا:رجوأبكداكدالط يالسيرحمواتعالى،قاؿأخ ،أىًبياٍبفيحى ،عىفًًذٍئبو عىفٍالز ٍىًرم 
،ٍبفًعىم ارًعىفٍالم ًو،عيبىٍيدً ٍزعًًمفًٍلعىاًئشىةىًعٍقدهىىمىؾى:قىاؿىيىاًسرو رىسيكؿًأىٍس ىارًًمفٍسى ىروًضيظى ىاروجى
اًئشىةيوكسم ـ،صم ىاعميالم وً ضىاٍلتىمىسىتٍالس  ىرًذىًلؾىًضيصم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿًمىعىكىعى

اًئشىةي ت ىًعٍقدىىىاعى اءىالم ٍيؿياٍنبىيىرىحى مىٍييىا،ضىتىغىي ظىبىٍكروأىبيكضىجى قىاؿىعى بىٍستً:كى ًضيوًلىٍيسىًبمىكىافوالن اسىحى
ًعيدًآيىةيأيٍنًزلىتٍضى:قىاؿىمىاءه اءىالص  ًمٍمتيمىابينىي ةييىاكىالم وًأىٍنتً:ضىقىاؿىبىٍكروأىبيكضىجى عيبىٍيديضىقىاؿىميبىارىكىةه،عى
كىافى:الم وً د ثيعىم ارهكى ًئذوطىً قيكاالن اسىأىف ييحى ـييىٍمسىحيكفىيىٍكمى كيجيكىىييـٍيىا،بًضىيىٍمسىحيكفىاٍ ىٍرضىًبأىكي  ًي
ٍربىةنضىيىٍاًربيكفىيىعيكديكفىثيـ  نىاًكبًًإلىىأىٍيًديىييـًٍبيىاضىيىٍمسىحيكفىأيٍخرىلاى م كفىثيـ كىاآٍلبىاطًاٍلمى  .(4)"ييصى

ز اؽ .(6)،كمفطريقوابفالمنذر(5)أخرجوعبدالر 

                                                           
.بمثمو.(566/ح1/187)ماجو،ابفسنف((1
.بمثمو.(665/ح1/111)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح((2
.(160:ص)الشاضعي،مسند((3
.(672/ح2/28)الطيالسي،داكدأبيمسند((4
.بمثمو.(827/ح1/213)الصنعاني،الرزاؽعبدمصنؼ((5
بمثمو.(535/ح2/47)كاتختالؼ:ابفالمنذر،كاإلجماعالسنفضيا كسط((6
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ا-أحمد؛أربعتيـعفمعمر،كأخرجو(2)كأبكيعمى(1)كأخرجوأحمد ،كابف(3)أيان
،(8)،كأبكداكد(7)،كابفماجو(6)،مفطريؽابفأبيذئب،كأخرجوأحمد(5)،كالبييقي(4)ماجو

كياني(9)كاآلجر م بفعمر؛،مفطريؽعثماف(10)،مفطريؽيكنسبفيزيد،كأخرجوالر 
 ىرم،بو.،كيكنسبفيزيد،كعثمافبفعمر(عفالز ،كابفأبيذئبمعمرأربعتيـ؛)

 من أخرجو وذكر فيو ضربة واحدة: -الثالث
،ٍبفييىًزيديناأخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ: كفى ،أىًبياٍبفًعىفًىىاري عىفًًذٍئبو

، ٍبدًٍبفًالم وًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم  ،ٍبفًعىم ارًعىفٍعيٍتبىةى،ٍبفًالم وًعى الم وًرىسيكؿًمىعىاكين :»قىاؿىيىاًسرو
،ًضيصم ىاعميوكسم ـ ت ىضىطىمىبيكهيًلعىاًئشىةى،عيٍقدهضىيىمىؾىسى ىرو كاحى لىٍيسىأىٍصبىحي مىاءه،اٍلقىٍكـًمىعىكى

لىتً ةيضىنىزى ـًًضيالر ٍخصى ًعيًد،الت يىم  ـىًبالص  بيكااٍلميٍسًمميكفىضىقىا رى ـيضىاى ،اٍ ىًبأىٍيًديًي كاٍرضى كيجيكىىييـًٍبيىاضىمىسىحي
ظىاىىرى نىاًكًب،ًإلىىأىٍيًديًيـٍكى بىاًطًنيىااٍلمى .(11)«اآٍلبىاطًًإلىىكى

،(14)،مفطريؽابفأبيذئب،كأخرجوابفماجو(13)،كالش اشي(12)أخرجوأبكيعمى
عفالز ىرم،،مفطريؽالميثبفسعد،كالىما)ابفأبيذئب،كالميثبفسعد((15)كالش اشي

 بو.

                                                           
.بمثمو.(18891/ح31/186)مسندأحمد،((1
.(1632/ح3/200)المكصمي،يعمىأبيمسند((2
.(18888/ح31/184)مسندأحمد،((3
.بمثمو.(565/ح1/187)ماجو،ابفسنف((4
بمثمو..(1001/ح1/320)البييقي،الكبرل:السنف((5
.بمثمو.(18893/ح31/188)مسندأحمد،((6
بمثمو. .(571/ح1/189)ماجو،ابفسنف((7
.بمثمو.(318/ح1/86)سنفأبيداكد،((8
بمثمو..(1902/ح5/2414)لآلجرم،الشريعة((9

كىافى .بمثمو،كضيوزيادة:(1344/ح2/367)الركياني،مسند((10 د ثيعىم اره"كى بيكاأىن ييـٍييحى رى ـياى ًعيدىًبأىكي  ًي الص 
كا ةنكيجيكىىييـًٍبوًضىمىسىحي اديكاثيـ كىاًحدىةن،مىٍسحى بيكاعى رى ."كىاآٍلبىاطًاٍلمىنىاًكبًًإلىىًبأىٍيًديًيـٍضىاى

.(449/ح1/299)شيبة،أبيابفمسند((11
.بمثمو.(1632/ح3/200)المكصمي،يعمىأبيمسند((12
.بمثمو.(1040/ح2/433)لمشاشي،المسند((13
.بمثمو.(565/رقـ1/187)ماجو،ابفسنف((14
.بمثمو.(1041/ح2/433)لمشاشي،المسند((15
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من أخرجو من طريق سعيد بن عبد الر حمن بن أْبزىَ عن أبيوَ عن عم ار رضي اهلل  -خامسا
عنيما.

د ثىنىا ـي،أخرجواإلماـالبخارمرحموا،تعالى،قاؿ:حى د ثىنىا:قىاؿىآدى د ثىنىاشيٍعبىةي،حى حى
ـي، كى ،عىفٍالحى ٍبدًٍبفًسىًعيدًعىفٍذىر  اءى:قىاؿىأىًبيًو،عىفٍأىٍبزىل،ٍبفًالر ٍحمىفًعى ؿهجى ٍبفًعيمىرىًإلىىرىجي

ط اًب، ط ابًٍبفًًلعيمىرىيىاًسروٍبفيعىم اريضىقىاؿىالمىاءى،أيًصبًضىمىـٍأىٍجنىٍبتيًإن ي:ضىقىاؿىالخى ا:الخى تىٍذكيريأىمى
،أىنىاسى ىروًضيكين اأىن ا ،ضىمىـٍأىٍنتىم اضىأىكىأىٍنتى ؿ  ،ضىتىمىع ٍكتيأىنىاكىأىم اتيصى م ٍيتي اصٌمىًلمن ًبي ضىذىكىٍرتيضىصى

رىبى«ىىكىذىايىٍكً يؾىكىافىًإن مىا:»صم ىاعميوكسم ـالن ًبي ضىقىاؿىكسمـ،عميو صم ىاالن ًبي ضىاى
،ًبكى  ٍيوًعميوكسم ـ نى ىخىا ىٍرضى كى  ٍيوًكىٍجيىويًبًيمىامىسىحىثيـ ًضيًيمىا،كى كى

(1).
 .(2)كأخرجومسمـ

 دراسة اإلسناد:
الكجوالر ابعالذمجاءضيو ركاتيـثقات،إتأف  جميعا كجوالمذككرةضيالت خري كؿ 

ضيوسقطبينوكبيفعفعبيدابفعبدابفعتبة،عفعم اربفياسرراياعنيما؛
كىلنىٍعمىـيعم ار؛ ن ولـيدرٍكو،كلعم وأرسمو،قاؿالبز ار:"كىتى ٍبديرى ًإت عىم اروعىفٍعيٍتبىةى،ٍبفيالم وًعى

"ىىذىا ًديثى عم ارعفا،عبدبفاعبيدعفالز ىرم،"كقيؿ:عف:،كقاؿابفرجب(3)اٍلحى
" بفعم اريدرؾلـعيتبةبفاعبدبفاعبيدبفعبداليادم:"منقطع،،كقاؿا(4)مرسالن
.(5)ياسر"

كممىر ةبإثباتاربةكاحدة،كمىر ةثانيةبإثبات ككذلؾىذاالكجوضيمتنوااطراب،ضري
ربات. لما  اربتيف،كثالثةبدكفبيافعددو

الز ىرم،عفعبيدابفعبدا،عفأبيوكأم اركايتومفًقبىؿس يافبفعيينةمر ةعف
أكعفابفعب اس،عفعم اربفياسر،عمىسبيؿالش ؾ،كركايتوإي اهثانيةعفعبيداعف
أبيوعفعم اربفياسر،كثالثةعفعبيدابفعبدا،عفابفعب اس،عفعم اربفياسر

ابفعيينةقدحمموبإسناديفمن صميفدكفالجٍمعبين يماضيإسنادكاحدعمىسبيؿالش ؾ؛ضمعؿ 
                                                           

.(1/75/338)البخارم،صحيح((1
.(112/رقـ1/280)مسمـ،صحيح((2
.بزيادةكاآلباط.(1403/ح4/239)البزار،سندم((3
.(2/252)رجب،ابفالبارم:ضتح((4
.(1/372)اليادم،عبدابفالتحقيؽ:تنقيح((5
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عفعبيدا،عفأبيو،كعنو اعفابفعب اسعفعم ار–مفالط ريقيف،ضمذاركاهبالجـز أيان
عمىأن وكافاابطنالوتماطربناضيو. ،يدؿ  بفياسردكفالش ؾ 

التيذكر ضيوبعدركايتولوبالكجييفكأم اركايتوبصكرةالش ؾ  تيا،ضمعم وطرأعميوالش ؾ 
عمىذلؾمتابعةغيره الذىيفذكرتيما،كىكاابطليما،ضيككنافا صؿ،كالشؾطارئه،كيدلؿ 
 بطأمرمحتمؿكيقعلكؿ  مفالح  اظلوعمىكالالكجييفكماسأيبي ف،كطركءالش ؾبعدالا 

بالش  ركاه ضمذا ذلؾ،حاضظ، كتيار ه الكجو، "ؾضيىذا ًديثهىىذىاقاؿالبييقي: كىاهيقىدٍحى اٍبفيرى
،ٍبفًعىٍمًركعىفٍعييىٍينىةى، ،عىفًًدينىارو كىاهيالز ٍىًرم ًمفىسىًمعىويثيـ الز ٍىًرم  ٍنويضىرى كىافى،عى أىٍحيىاننا،يىقيكؿيكى
،عىفٍأىًبيًو،عىفٍ ًمي أىًبيًو،قىاؿىعىفٍ:يىقيكؿيتىانناكىأىٍحيىعىم ارو ًديًني ٍبفيعى أىًبيًو،عىفٍ:ًلسيٍ يىافىقيٍمتي:اٍلمى
؟عىفٍ ًميٌّأىًبيًو،قىاؿى:ًضيأىشيؾ :قىاؿىعىم ارو د ثىنىا:قىاؿىًإذىاكىافى:عى .(1)أىًبيًو"عىفٍيىٍجعىؿٍلىـٍحى
أبيوضيـمفالح  اظ،)مالؾ،كمىٍعمىر،كأبكأيكيس(،كأم اكمتابعكهضيركايتوعفعبيداعف

ا-متابعكهضيركايتوعفعبيداعفابفعب اسعفعم اربفياسر،ضيـمفالح  اظ أيان
محم ديبفإسحاؽ )صالحبفكيساف،كعبدالر حمفبفإسحاؽ،كمحم دبفإسحاؽ(،إتأف 

 بفى كيساف،كعبدالر حمفبفإسحاؽ(،ضذكرضيواربتيف،كىمالـيذكراخالؼضيمتنو)صالحى
مف إتاربةكاحدة،كركايتيماميقد مةعمىركايتو؛ ن يماأح ظىكأتقفمنو،كعميوضمـيصح 
طريؽابفعب اسإتماركاه)صالحبفكيسافكعبدالرحمفبفإسحاؽ(أن يـتيم مكاباربة

ركاية)س يافبفعيينة،كمالؾ،كمىعمىر،كأبيأكيس(،ضجاءتمختصرةدكفبيافكاحدة،كأم ا
ن مامفقبيؿاتختصارضي ربات،كىذاليسمفقبيؿالت عارضبينوكبيفسابقو،كا  لعددالا 

كايةكاإلجماؿضييا،كا خرلمفقبيؿالت  صيؿ. الر 
ضيعيينةابفلمكاضقةقك ةيزيدهبؿحديث؛الضييار تاتاطرابقاؿا لباني:"ضيذا

كايتيف الحديثمتفالز ىرمضيعمىضيواختم كالكفالث قات،مفذكرنامفركايةالر اجحتيفالر 

 ن وبو؛الحديثالذمييعؿ اتاطرابمفليسالحديثىذاإسنادضيعيينةابف...ااطراب
ا عمى،ضيبي ن اهكماالث قاتمفغيره-منياا خيريفكجييفالضي-كاضؽكجكه،ثالثةعمىركاه
ابفكعفأبيو،عفاعبيدعفصحيحضيكسبؽبيانو،كماثابتافصحيحافكجيافكىما

أحدىما؛طريؽمفىكإن ماالحديثأف يظف كافعيينةابفعم ار،كلعؿ عفكالىماعب اس؛

                                                           
.(2/14)كاآلثار:البييقي،السنفمعرضة((1
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قدرضعلوغيرهمتابعةكلكف.كالش ؾ"الت رد دىذاضييقعضكافكمييما؛عفبوقدحد ثأن ومع
حالش ؾ،ىذا كايتيفكرج  .(1)أعمـكا.ذكرناكماا خيرتيفالر 

كأم االكجوالذمركممفطريؽعبيدا،عفأبيو،عفعم اربفياسرضمـيختمؼ
كاةضيمتنوضات  قكاجميعناعمى الت يم ـكافباربةوكاحدةو،كعميوضيككنكاكاضقكامفركاهمفالر  أف 

طريؽعبيدا،عفابفعب اس،عفعم اربفياسر،ضيالمتف.
كأم اماجاءضيالكجكها ربعةا كلىمفأن يـمسحكاكجكىيـكأيدييـإلىالمناكبأك

والخامسعفعم اربفياسر،عفالن بياإلبطيف،ضاليتعارضمعماركاهمفأصحابالكج
رىبىىىكىذىا؛يىٍكً يؾىكىافىصم ىاعميوكسم ـ،قاؿ:"ًإن مىا ًبكى  ٍيوًصم ىاعميوكسم ـالن ًبي ضىاى

، نى ىخىا ىٍرضى كى  ٍيًو"؛كذلؾإلحدلاحتماليفذكرىمكىٍجيىويًبًيمىامىسىحىثيـ ًضيًيمىا،كى :االعمماءكى
،حديثهىككالك  يفلمكجوالتيميـضيعم ار"حديث:راىكيوبفإسحاؽا كؿ:ماقالو صحيحه

بمخالؼوىكليسكاآلباط،المناكبإلىصم ىاعميوكسم ـالنىبي معتيمىمنا:عم اركحديث
ن مابذلؾ،أمرىـصم ىاعميوكسم ـالن بي أف يذكرلـعم اران ف كالك  يف،الكجو:لحديث كا 
عمىكالد ليؿكالك  يف،بالكجوأمرهصم ىاعميوكسم ـالن بي سأؿضمم ا...ككذاكذاضعمنا:قاؿ
ض يكالك  يف،الكجو:قاؿأىن والت يميـ،ضيصم ىاعميوكسم ـالنىبي بعدعم ارهبوأضتىما:ذلؾ
"كىافى:،كتبعوابفًحب اف،ضقاؿ(2)صم ىاعميوكسم ـ"الن بي عم موماإلىانتيىأن ودتلةذاى

ٍيثيىىذىا ـًآيىةينىزىؿىحى ٍيً ي ةىعىم ارناصم ىاعميوكسم ـالن ًبي تىٍعًميـًقىٍبؿىالت يىم  ،كى م مىويثيـ الت يىم ـً ٍربىةنعى اى
"عىفًصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىم ارهسىأىؿىلىم اكىاٍلكى  ٍيًف،ًلٍمكىٍجوًكىاًحدىةن ،ككذلؾقاؿ(3)الت يىم ـً

االبغكم: مى ًكمى"كى ،عىفٍري نىاًكًب"ًإلىى"تىيىم ٍمنىا:قىاؿىأىن ويعىم ارو رىسيكؿًعىفٍيىٍنقيٍمويلىـًٍضٍعًمًو،ًحكىايىةيضىييكىاٍلمى
ـيقىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الم وً ا ا:اإًلمى كىىكىمى اؿًًضيالت مىع ؾىنىٍ ًسوًعىفٍحى نىابىًة،حى سىأىؿىضىمىم ااٍلجى
،كقاؿابف(4)"ًضٍعًموًعىفٍكىأىٍعرىضىًإلىٍيًو،اٍنتىيىىكىاٍلكى  ٍيفًًباٍلكىٍجوًكىأىمىرىهيصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي 

                                                           
(2/130)ا ـ-داكدأبيصحيح((1
.(1/372)اليادم،عبدابفالتحقيؽ:تنقيح((2
.(4/134)حباف،ابفصحيح((3
.(2/114)البغكم،السنة:شرح((4
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ًديثًىىذىا"كىكىٍجوي الجكزم: اًب رىاًئًيـٍىىذىاضىعىميكاأىن ييـٍاٍلحى د صم ىاعميوكسم ـالر سيكؿيعىر ضىييـيضىم مى حى
ـً .(1)قىٍكًلًو"ًإلىىاٍنتىيىٍكاالت يىم 

ًديًثعىم اًرٍبًفيىاسًي:"الش اًضعًقالوماوالثاني: نىاًكًبًبأىٍمًررىسيكًؿًضيحى ًإلىىاٍلمى ـٍ تىيىم مىيي ىىذىاأىف  رو
، لىٍتآيىةيالت يىم ـً نىزى ًحيفى كىافى تىيىم ـو ىىذىاأىٍكؿي عىم ارناأىٍخبىرىهيًبأىف  ، ىف  ٍنسيكخه مى الم ًوضىييكى كىافى تىيىم ـو ضىكيؿ 

 الى ىويضىييكى بىٍعدىهي،ضىخى ـىكىٍجيىويًلمن ًبي  "أىمىرىهيأىٍفيىتىيىم  الن ًبي  ،أىف  عىٍفعىم ارو ًكمى :كىري الش اًضًعي  ،قىاؿى لىوينىاًسخه
كى  ٍيًو" كى
ىذاالبييقي،(2) الشاضعي  كنقؿكالـى

حجر(3) .(4)،كابفي
ذلؾابفرجبالحنبميبقكلو:"ض ي بيالن أف :أحدىما:كجياف"عنوالجكابكلخ ص 

ن ماالص  ة،ىذهعمىالت يم ـأصحابىوييعم ـلـصم ىاعميوكسم ـ لظن يـاآلية؛نزكؿعندضعمكهكا 
تىمىع ؾ كمااحتياطناذلؾض عمكاكالعايديف،كالمىنكبيفكالذ راعيفاليديفتشمؿالمطمقةاليدأف 

صم ىاالن بيبي فثـكالغسؿ،كم والبدفيعـ نبالجتيم ـأف كظف لمجنابة،با رضعم ار
حابةضرجعكالك  يف"،لمكجو"الت يم ـ:كقكلوب عمو،الت يم ـعميوكسم ـ صم ىابيانوإلىكم يـالص 
الجكابكىذاكالك  يف،لمكجواربةهالت يم ـأف أضتىضإن والحديث؛راكمعم اركمنيـعميوكسم ـ،

ا ئم ة".مفكغيرهراىكيوبفإسحاؽذكره
منسكخ؛ضيكصم ىاعميوكسم ـ،ارسكؿبأمرذلؾكافإفكأن والش اضعي:قالو"ما:والث اني
ىاعميولمن بيصم كافتيم ـوضكؿ الت يم ـ،آيةىنزلتحيفكافتيم ـوأك ؿىذاأف أخبرعم ارنا ف 
.(5)ناسخ"لوضيكلو،مخالؼهبعدهكسم ـ

 الحكم عمى الحديث:
ربةالكاحدةضيالت يم ـ،كأم ا ،مح كظهمفجميعالكجكهالمثًبتةلما  الحديثصحيحه

ربتيفضغيرمح كظة،كتتعارضبينوكبيفالحديثالمت ؽعميوالذمضيوالمسح المثًبتلما 
ضقطعندالت يم ـ؛لماضصمتبيانوضيدراسةاإلسناد.لمكجوكالك  يف

ًديثى كىاهيكأم اقكؿالعراقي:"اٍلحى د،أىبيكرى "ًبًإٍسنىادوكىالن سىاًئي دىاكي ي دو ،(6)جى
                                                           

.(1/234)الخالؼ:ابفالجكزم،مسائؿضيالتحقيؽ((1
.(1/191)النسائي،الكبرل:السنف((2
.(1/321)لمبييقيالكبرلالسنف((3
.(1/445)حجر،ابفالبارم:ضتح((4
.(2/253)رجب،ابفالبارم:ضتح((5
.(2/95)التقريب:العراقي،شرحضيتثريبالطرح((6



 

378 

 

أبي رعةكأباكأم اقكؿابفأبيحاتـ:"سألتي كعبدكيساف،بفصالحيركاهحديثعفزي
عفعم ار،عفعب اس،ابفعبدا،عفبفعبيداعفىرم،الز عف إسحاؽ،بفالر حمف
الز ىرم،عفعيينة،كابفمالؾ،ركاهخطأ،"ىذا:الت يمـ؟ضقاتضيصم ىاعميوكسمـ؛الن بي
ركاهقد:قمتأح ظ،كىماالص حيح،كىكعم ار،عفأبيو،عفا،عبدبفاعبيدعف

الن بيعفعم ار،عفا،عبدبفاعبيدعفالز ىرم،عفذئب،أبيفكابكعقيؿ،يكنس،
م ى ،آلوكعمىعمىيوالم ويصى م ـى سى .(1)كصاحب"كتابصاحبمالؾ:ضقاتالكتاب،أصحابكىـكى

ابفعبدا،عفبفعبيداعفالز ىرم،كأم اتاعي يمالمحديثمفطريؽقمت:
اربفياسر،ضقدخكل اضيومفًقبىؿالعمماء،ضصح حكهمفكالالكجييف؛عم عفعب اس،

تحتماؿأفعبيدابفعبداقدأخذهعفأبيوعفعم ار،كعفابفعب اسعفعم ار،قاؿ
الى ىوي اًلؾيالن سائي:"خى ٍبفيمى كىاهييعنيصالحبفكيساف،–أىنىسو ،عىفًرى ٍبدًٍبفًاًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم  عى

ىيمىاعىفٍأىًبيًو،عىفٍاً، ًكالى ...كى "كىايمىٍح يكظهعىم ارو ـى أىٍعمى
،كقاؿابفحجربعدذكرهبعض(2)

طيريؽالحديث،حيثرج حركايةصالحبفكيسافعمىباقيالط رؽا خرلمعإثباتيا،بقكلو:
لييظيركالذمالز ىرم،عمىالحديثسندضيتختالؼامجمؿ...ىذا(3)صحيح""إسناده
ياأف عمىالث الثة،ا كجوبيذهمركمٌّالحديثأف ا،عندكالعمـ أم–الثٌانيالكجوىكأصح 

.(4)طريؽعبيدابفعبدا،عفابفعب اس،عفعم ار"
دىأبيكأم اقكؿ كىذىًلؾى:دىاكي كىاهي"كى اؽىإًاٍبفيرى ذىكىرىعىب اسواٍبفًعىفً:ًضيوًقىاؿىٍسحى ٍربىتىٍيًف"،"كى اى

،ذىكىرىكىمىا كىاهيييكنيسي ،كىرى ٍربىتىٍيًف"،الز ٍىًرم عىفًمىٍعمىره قىاؿى"اى اًلؾهكى ،عىفً:مى ٍبفًالم وًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم 
ٍبدً ،عىفٍأىًبيًو،عىفٍالم ًو،عى كىذىعىم ارو ٍيسوأىبيكقىاؿىًلؾىكى ،عىفً:أيكى شىؾ الز ٍىًرم  مىر ةن:قىاؿىعييىٍينىةىاٍبفيًضيوًكى
،اٍبفًعىفًالم ًو،عيبىٍيدًعىفٍأىكٍأىًبيًو،عىفٍالم ًو،عيبىٍيدًعىفٍ مىر ةنعىب اسو مىٌرةنأىًبيًو،عىفٍ:قىاؿىكى عىفً:قىاؿىكى
ب اسواٍبفً ًضيًضيًو،عييىٍينىةاٍبفياٍاطىرىبىعى لىـٍالز ٍىًرم ًمفىسىمىاًعوًكى دهيىٍذكيٍركى ًديثًىىذىاًضيًمٍنييـٍأىحى اٍلحى

                                                           
.(61/رقـ1/488)حاتـ،أبيابفالحديث:عمؿ((1
.(191-1/190):النسائي،الكبرلالسنف((2
.(16/552)العالية:ابفحجر،المطالب((3
.(16/553)المصدرن سو((4
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ٍربىتىٍيفً» "مىفًٍإت «الا  كىاهي(1)سىم ٍيتي م دي،كقىاؿالبييقي:"كىرى اؽىٍبفيميحى ،ٍبفًًإٍسحى الز ٍىًرم عىفًيىسىارو
ذىكىرىعىب اسواٍبفيًضيوً:قىاؿى ٍربىتىٍيفًكى ييكنيسيًذٍئبوأىًبياٍبفيذىكىرىكىمىااى كى

(2).
كلكفإسناديكنسكمىعمىركابفأبيذئبضيوانقطاعبيفعبيداكعم ار،كماقمت:

بي نتآن نا،ككذلؾاايطًربضيمتنو،ضاليقكل ىٍفيككفمتابعنالمحم دبفإسحاؽالذمجاء
ر ربةبالا  الا  بتيف،مخال نابذلؾمفىكأكثؽمنومم فجاؤكابومفن سالكجو،معبيافأف 

كاحدة،ضيككفبذلؾغيرمح كظ،كماسبؽبيانوضيدراسةاإلسناد.
ابفعيينةقدااطربضيوضا مرليسكذلؾ ن وقدتكبعمفالح  اظ كأم اقكلو:بأف 

ا،إتالكجوالذمشؾضيو،الذمقاؿضيوعفالزىرمعفعبيداعمىكؿالكجكهالتيجاءبي
بفعبداعفأبيوأكابفعباسعفعماربفياسر،كىذاالكجولـأعثرعميو،كت صيؿذلؾ

سبؽعنددراسةاإلسناد.
ًديثيكأم اقكؿالبز ار:كىىىذىا كىاهيقىدٍاٍلحى ٍيريرى ،عىفًكىاًحدوغى اٍبفًعىفًالم ًو،عيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم 

، ب اسو اؽى،اٍبفيضىتىابىعىعىم اروعىفٍعى كىاهيًإٍسحى ٍيريكىرى ،عىفًكىاًحدوغى لىـٍالم وًعيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم  عىفًيىقيؿٍكى
،اٍبفً ب اسو كىاهيعىفٍعى كىرى ابًبىٍعضيعىم ارو ،أىٍصحى ،الز ٍىرًعىفًالز ٍىًرم  عىفٍأىًبيًو،عىفٍالم ًو،عيبىٍيدًعىفٍم 

.(3)الم ٍ ظًىىذىاًبغىٍيرًعىم ارو
كقكلوىذاضيوإشارةإلىكقكعاإلاطرابضيإسنادالحديث،كا مرليسكذلؾكماىك

مبيفضيدراسةاإلسناد.
أنكرهكقدنو،ينكركالعمماءيزؿلـجد ا،منكرحديثكأم اقكؿابفرجبالحنبمي:"ىذا

كغيرىما،كركم(5)داكدكأبك،(4)أحمداإلماـذكرهالن اس،بويىعتبرتىك:كقاؿراكيو،الز ىرم
ت:قاؿأن وعنو،كركما،عبيدمفإتأسمعولـ:كقاؿبو،يحد ثأفامتنعأن والز ىرم،عف
ابفالحديث،كعفبيذاالز ىرمثحد إذايغابكافأن ومكحكؿ،عفكركم!ماىك؟أدرم

                                                           
.(320/ح1/86)داكد،أبيسنف((1
.(1/321)لمبييقيالكبرلالسنف((2
.(1384/ح4/221)البزار،مسند((3
نمالحديثإنكاره:.قمت(18322/ح30/259)،أحمدمسند((4 مفمساإلبط،كلعؿلـيكفليذاالحديثكا 

نماا مرليسكذلؾ،كماىك الركايةضيالمسندجاءتمختصرة،ضمفاطمععمييااعتقدأفالزىرمينكرىا،كا 
كايةعن دالحميدمكالبييقيالتيسأذكرىاأثناءالتعميؽعمىقكلو.كااحضيالر 

لـأعثرعمىىذاالكالـعندأبيداكد.((5
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ليس:ضقاؿعنو،أحمداإلماـعميو،كسئيؿالعمؿليس:كقاؿبو،يحد ثأفامتنعأن وعيينة،
ا-كقاؿبشيء، .(1)عميو"العمؿأرلما:كقاؿييابو،الز ىرمككافإسناده،ضياختم كا:أيان

الن اس"...إلخ.بويىعتبرتىك:كقاؿراكيو،الز ىرمأنكرهقدقمت: قولو: "
ن مالحديث إنكارهضيياليسليذاالحديث،كا  كايةعنو؛ضإف  ىذاخالؼماكردضيالر 

اإلبط،كماجاءعندأبيبكرالحميدم،قاؿ ٍرتي:"الكاكءمفمس  سىأىلىويسيٍ يىافىحىاى ٍنويكى يىٍحيىىعى
د ثىوي،اٍلقىط افيسىًعيدوٍبفي قىضىحى د ثىنىا:ًضيوًاؿىكى ٍرتي:قىاؿىثيـ الز ٍىًرم حى اًعيؿىحىاى الز ٍىًرم أىتىىأيمىي ةىٍبفىًإٍسمى
كفىالن اسىًإف بىٍكروأىبىايىا:ضىقىاؿى مىٍيؾىييٍنًكري ًديثىٍيفًعى د ثيحى اتيحى ا:ضىقىاؿىًبًيمى الن ًبي مىعىتىيىم ٍمنىاقىاؿىىيمىا؟مى
ًني:الز ٍىًرم ضىقىاؿىاٍلمىنىاًكبًًإلىىاعميوكسم ـصم ى ٍبدًٍبفيالم وًعيبىٍيديأىٍخبىرى عىفٍأىًبيوًعىفٍالم وًعى
ًديثي:قىاؿىعىم ارو كءًأىمىرىأىن ويعيمىرىكىحى ًبًط،مىس ًمفًٍباٍلكياي كىافىقىدٍكىأىٍنكىرىهي،كىأىن ويالز ٍىًرم ضىرىأىٍيتياإٍلً
ك د ثىنىاهيًدينىاروٍبفيعىٍمري كضىذىكىٍرتيويذىًلؾىقىٍبؿىالز ٍىًرم عىفًحى د ثىنىاقىدٍبىمىى:ضىقىاؿىًلعىٍمرو .(2)ًبوًحى

:قىاؿى" كأكاحمنوماجاءعندالبييقي،حيثقاؿ: ٍرتيسيٍ يىافي اًعيؿىحىاى أيمىي ةىٍبفىًإٍسمى
،أىتىى كفىالن اسىًإف بىٍكروأىبىايىا:ضىقىاؿىالز ٍىًرم  مىٍيؾىييٍنًكري ًديثىٍيًف،عى مىا:قىاؿىحى مىعىتىيىم ٍمنىا:ضىقىاؿىىيمىا؟كى

نىاًكًب،ًإلىىصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿً ًنيوً:الز ٍىًرم ضىقىاؿىاٍلمى ٍبدًٍبفياًعيبىٍيديأىٍخبىرى عىفٍاً،عى
،عىفًٍبيًو،أى نىاًكًب،ًإلىىصم ىاعميوكسم ـاًرىسيكؿًمىعىتىيىم ٍمنىا:قىاؿىعىم ارو اًعيؿيضىقىاؿىاٍلمى :ًإٍسمى

ًديثي ٍبًط،مىس ًضياًعيبىٍيدًكىحى ٍنويكىؼ الز ٍىًرم ضىكىأىف اإٍلً ٍنًكرًعى كعىضىأىتىٍيتيأىٍنكىرىهيأىكٍلىويكىاٍلمي ٍبفىٍمرى
قىدٍضىأىٍخبىٍرتيويًدينىارو د ثيسىًمٍعتيويكيٍنتيكى ك:ضىقىاؿىالز ٍىًرم عىفًًبوًييحى د ثىًنيبىؿٍ:عىٍمره ،حى عيبىٍيدًعىفٍالز ٍىًرم 
أىأىفٍرىجيالنأىمىرىعيمىرىأىف اً ٍبطًمىس ًمفٍيىتىكىا  ًديثي:الش ٍيخيقىاؿى.اإٍلً ٍبطًس مىكىحى اًعيبىٍيديميٍرسىؿهاإٍلً
ٍبدًٍبفي ط ابًٍبفىعيمىرىييٍدًرؾٍلىـٍعيٍتبىةىٍبفًاًعى قىدٍاٍلخى االز ٍىًرم أىٍنكىرىهيكى د ثىبىٍعدىمى قىدًٍبوًحى أىمىرىيىكيكفيكى

"كىايتىٍنًظي نا،ًمٍنوياٍليىدًًبغىٍسؿً ـي أىٍعمى
عمـ..كاأعمىكأ(3)

 
 
 

                                                           
.(2/252)رجب،ابفالبارم:ضتح((1
.(143/ح1/232)الحميدم،مسند((2
.(1/217)البييقي،الكبرل،السنف((3
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 الثالث: تضعيُف الحديث لقمِب إسناِده ومْتِنو. طمبالم
:،كىكًقٍسمىافً(1)تأخيرأكبتقديـ،متنو،أكالحديث،سندضيب خر،ل ظالقمب:إبداؿ
ؿي ًديثييىكيكفىأىفٍ:اٍ ىك  ،مىٍشييكرنااٍلحى ريمىكىانىويضىييٍجعىؿيًبرىاكو .(2)طىبىقىًتوًًضيآخى
ـي الث اًنيكاٍلًقٍس ذىأىفٍ: ٍتفوًإٍسنىاديييٍؤخى مىىضىييٍجعىؿىمى ،مىٍتفوعى رى ًباٍلعىٍكًس،آخى ديقىدٍكىىىذىاكى اًبوًييٍقصى أىٍيان

، ٍغرىابي ٍاًع،ضىيىكيكفياإٍلً قىدٍكىاٍلكى د ًث،ًلًحٍ ظًاٍخًتبىارناييٍ عىؿيكى ،ًلقىبيكًلوًأىكٍاٍلميحى قىدٍالت ٍمًقيفى ذىًلؾىضىعىؿىكى
م اديشيٍعبىةي مىمىةى،ٍبفيكىحى ًديثًكىأىٍىؿيسى اإلسناد،كقديقعضيالمتف،كقديقعضيالقمبيقع،كقد(3)اٍلحى

كعدـ لو، ابطو بعدـ الحديثمشعر ضي الر اكم ًقبىؿ القمبمف ككقكع معنا، كالمتف اإلسناد
اب اإلماـ انتي  كقد الا عؼ، عالمات مف عالمة بط تاعيؼالا  ضي ذلؾ البر  عبد ف

ا حاديث،كمفأمثمةذلؾ:

رحمواتعالى: د ثىنىاقاؿاإلماـابفعبدالبر  ،حى :ييكنيسي د ثىنىاقىاؿى م ده،حى :ميحى د ثىنىاقىاؿى اٍلً ٍريىاًبي ،حى
: د ثىنىاقىاؿى م ديكىحى :اٍلميثىن ى،ٍبفيميحى د ثىنىاقىاؿى ،بىٍكروأىًبيٍبفييىٍحيىىحى اًلحوعىفٍاٍلعىٍبًدم  أىًبياٍبفيكىىيكىصى

ر،ً ،عىفًاٍ ىٍخاى ،ًإٍدًريسىأىًبيعىفٍالز ٍىًرم  ًني  ٍكتى ،ثىٍعمىبىةىأىًبيعىفٍاٍلخى شىًني  صم ىالم وًرىسيكؿىأىف اٍلخي
كسم ـ  اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َوَعنْ  َ(5)اْلَحَباَلى ُتوَطأَ  َوَأنْ  َ(4)اْلُمْتَعةِ  َعنِ  َخْيَبَرَ َيْومَ  َنَيى» :اعميو

.(8)«(7)السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلِ  َوَعنْ  َ(6)اأْلَْىِمي ةِ 

 
 

                                                           
.(116:ص)ال كر:ابفحجر،نخبةتكايحضيالنظرانظر،نزىة((1
.(1/217)البييقي،الكبرل،السنف((2
.(1/345)الراكم:السيكطي،تدريب((3

اٍلميٍتعىة(4)  ٍرأىةيشارطكىافىالرجؿأىف: ٍعميـكًبأىجؿشىٍيءعمىشرطااٍلمى غيرمفي ارقياثـ ضرجيىاًبوًيٍستىحؿمى
ؽكىتىتىٍزًكي  ثىةًبمىك ةلٍمميسمميفذىًلؾأيحؿٌطىالى كاًحيفأىي اـثىالى مىٍيوًاصمىارىسيكؿمىعىحج  سمـعى ٌرـثـ كى .حي
.(2/176)الحديث:الزمخشرم،غريبضيال ائؽ
بىالىىتيكطىأى(5)  مىتًٍإذىا:تجامعالحامؿ...اٍلحى اًريىةهحىصى ؿوجى اًمعىيىاأىفٍلىوييىجيكزيتىالس ٍبيًًضيًلرىجي ت ييجى عىىحى تىاى
ٍممىيىا ،كىانىتًٍإذىاحى اًمالن ت ىحى يىٍنقىًطعىتىًحيضىكىحى اًمالنتىكيفٍلىـًٍإفٍدىمييىاكى .حى
ٍنًسي ةً:اٍ ىٍىًمي ةً(6)  .(6/2655):مالاليركم،الم اتيحاٍلكىٍحًشي ًة.مرقاةًاد اإٍلً
دىةًكىالد ب كىاٍل ىٍيدًكىالن ًمرًكىاٍ ىسىدًاٍلبىيىاًئـً:الس بىاعً(7)  .(6/2655):مالاليركم،الم اتيحمرقاة.كىاٍلًخٍنًزيرًكىاٍلًقرى
.(11/10التمييد:ابفعبدالبر،)(8) 
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 نقد الحديث:
رحمواتعالى: ًديًث،اٍلًعٍمـًأىٍىؿييىٍختىًمؼي"كىتىقاؿابفعبدالبر  ًديثىأىف ًباٍلحى اًلحًحى فًبٍصى

رًأىًبي طىأهىىذىااٍ ىٍخاى ٍقميكبيخى ٍسنىادًمى ٍتًف،اإٍلً ؛كىاٍلمى مىعىً ىن ويميٍنكىره اًديثىًشيىابواٍبفًعىفًًضيوًجى أىحى
ثىةن، ميرًتىٍحًريـًًضيًشيىابواٍبفًعىفًيىًصح كىتىثىالى ،ًإٍسنىاديًإت ًإٍسنىادهاٍ ىٍىًمي ةًاٍلحي ،اٍبفًعىفًمىاًلؾه ًشيىابو
ٍبدًعىفٍ سىفًالم ًو،عى م دًاٍبنىيٍكىاٍلحى ًمي ٍبفًميحى ،أىًبيٍبفًعى ،عىفٍأىًبيًيمىاعىفٍطىاًلبو ًمي  الن ًبي عىفًعى

 .(1)صم ىاعميوكسم ـ"
 تخريج الحديث:

ركمالحديثبأل اظمختم ة،عمىالن حكالت الي:
 اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َوَعنْ  اْلَحَباَلىَ ُتوَطأَ  َوَأنْ  اْلُمْتَعِةَ َعنِ  َخْيَبَرَ َيْومَ  َنَيى»فظ:من أخرجو بم -أوال

.مجتمعةعن الز ىري،«السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلِ  َوَعنْ  اأْلَْىِمي ِةَ
عىكانة أبك كأ(2)أخرجو كح، رى طريؽ كمف ا، عبيد بف الغ  ار عبد طريؽ خرجومف
عفصالحبفأبيا خار،عفالز ىرم.مفطريؽالن اربفشيميؿ؛ثالثتيـ(3)الط براني

مفطريؽأسامةبفزيدعفمكحكؿ؛كالىما)الز ىرم،كمكحكؿ(عفأبي(4)كأخرجوالط براني
إدريسالخكتني،بو.

الز ىرم؛ضمـيرككهكقدخكلؼصالحبفأبيا خارمفقبؿالح  اظمفتالمذةاإلماـ
ن ما كا  ا خرلالتيسأذكرىا، مفالكجكه الكجوكغيره بيذا ضيمتفكاحد ا ل اظمجتمعة بيذه
ابفأبي كممت ر قاعنوبثالثةكجكهمختم ةمفطريؽىؤتءالح  اظ،كىذاممايؤكدعمىأف  ري

؛إذجعمومفكجوكاحدبيذاا خارقدقمبضيمتفكسندىذاالحديثكماقاؿابفعبدال بر 
الم ظمجتمعا،كالحؽ أن وقدجاءبيذهالكجكهالث الثةالمختم ةدكفاجتماعجميعأل اظوضيكجو
ن ماكؿكجوأتىبم ظدكفالم ظالذمجاءبوأصحابالم ظاآلخر،كىذابيانيا: كاحدمنيا،كا 

 
 

                                                           

.(11/11التمييد:ابفعبدالبر،)(1) 
ًفاٍلميٍتعىًة"(.بمثمو،ليسضيول ظ:7605/ح5/17مستخرجأبيعكانة)(2)  ."نيىعى
ًفاٍلميٍتعىًة"(.بمثمو،ليسضيول ظ:560/ح22/210جـالكبير:الطبراني،)المع(3)  ."نيىعى
(.بمثمو.3511/ح4/344(،كمسندالشامييفلمطبراني)569/ح22/213)المصدرن سو(4) 
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 الوجو األول: 
،اٍبفًعىفًاتعالى،قاؿ:أخرجواإلماـمالؾرحمو ٍبدًعىفًٍشيىابو سىفًالم وًعى اٍبنىيٍكىاٍلحى
م دً ًمي ٍبفًميحى ،أىًبيٍبفًعى ًمي عىفٍأىًبيًيمىا،عىفٍطىاًلبو ٍنوي،الم ويرىًايىطىاًلبوأىًبيٍبفًعى رىسيكؿىأىف عى
الم وً كسم ـ: عميو ا  اْلُحُمرِ  ُلُحومِ  َأْكلِ  َوَعنْ  َخْيَبَرَ َيْومَ  النَِّساءِ  ةِ ُمْتعَ  َعنْ  َنَيى»صم ى

ْنِسي ةِ   .(1)«اإلِْ
مفطريؽيكنسبفيزيد،كأخرجو(4)مسمـو،كأخرج(3)،كمسمـ(2)كمفطريقوالبخارم

مفطريؽس يافبفعيينة؛ثالثتيـ)مالؾ،كيكنس،كابفعيينة(عفالز ىرم،بو،(5)الش اضعي
بمثمو.

 لوجو الثاني:ا
،اٍبفًرحمواتعالى،قاؿ:عىفً اإلماـمالؾ أخرجو ،ًإٍدًريسىأىًبيعىفًٍشيىابو ًني  ٍكتى اٍلخى

شىًني ثىٍعمىبىةىأىًبيعىفٍ  السَِّباعِ  ِمنَ  َنابٍ  ِذي ُكلِّ  َأْكلُ »:قىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الم وًرىسيكؿىأىف اٍلخي
.(6)«َحرَامٌ 

البخارمأخرج طريقو مف داكد(7)و كأبك كالت رمذم(8)، البخارم(9)، كأخرجو ،(10)،
كمفطريقو،(12)نعانياؽالص ز كأخرجوعبدالر ؛كالىمامفطريؽس يافبفعيينة،(11)كمسمـ

                                                           

.(41/ح2/542)،مكطأمالؾ(1) 
.(4216/ح5/135صحيحالبخارم،)(2) 
.(1407/ح3/1537)،صحيحمسمـ(3) 
.(3418/ح4/135)المصدرن سو(4) 
.(254)ص:،مسندالشاضعي(5) 
.(13/ح2/496)،مكطأمالؾ(6) 
.(5530/ح7/96صحيحالبخارم،)(7) 
.(3802/ح3/355سنفأبيداكد،)(8) 
.(1477/ح4/73سنفالترمذم،)(9) 

(.5780/ح7/140(،)5530/ح7/96صحيحالبخارم،)(10) 
(.1932/ح3/1533)،حمسمـصحي(11) 
،(،كا ماليضيآثارالصحابةلعبدالرزاؽالصنعاني8704/ح4/519مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(12) 

.(30/8)ص:
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(1)البخارم مى، مسمـعمرعف كأخرجو الحارث، بف عمرك طريؽ يزيد(2)مف كيكنسبف ؛(3)،
عيينة،كمعمر،كعمركبفالحارث،كيكنس(مفطريؽالز ىرم،بو،بمثمو.خمستيـ)مالؾ،كابف

الوجو الثالث:
نىا د ثىنىا:قىاؿىقيتىٍيبىةى،اٍبفيأخرجواإلماـابفًحب افرحمواتعالى،قاؿ:أىٍخبىرى مىةيحى ٍرمى ٍبفيحى

د ثىنىا:قىاؿىيىٍحيىى، ،اٍبفيحى د ثىنىا:قىاؿىكىٍىبو ،ٍبفيامىةيأيسىحى ٍيدو ،عىفٍزى ،ًإٍدًريسىأىًبيعىفٍمىٍكحيكؿو ًني  ٍكتى اٍلخى
:ثىٍعمىبىةىأىًبيعىفٍ  ُتوَطأَ  َأنْ  َخْيَبَرَ َعامَ  َنَيى صم ى اهلل عميو وسم مَ الم وِ  َرُسولَ  َأن  »اٍلخيشىًني 

.(4)«َيَضْعنَ  َحت ى الس ْبِيَ ِمنَ  اْلَحَباَلى
د ثىنىا:بكداكدالط يالسيرحموا،قاؿأخرجوأ كلوشاىد ،حى بىاحه ،عىفٍرى اًبرًعىفٍعىطىاءو جى

ٍبدًٍبفً .(5)"الس ْبيِ  ِمنَ  اْلَحَباَلى النَِّساءُ  ُتوَطأَ  َأنْ  "َنَيىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي أىف الم ًو،عى
 دراسة اإلسناد:

ا ربعيفبعدماتالبصرة،نزؿالممؾعبدبفىشاـمكلىاليمامياألخضر أبي بن فيو صالح
.(6)كمائة

سمعتىؿ:لوضقمتا خارأبيبفصالح"سألت:ا نصارماعبدبفقاؿمحم د
مفىذاماأدرمضالعميو،قرأتماكمنوبوحد ثنيمامنو:ضقاؿالز ىرم؟عفتركيوالذمىذا
 .(8)بعض"مفبعاويخمصضالكقرأعسم"كاف:جريربف،كقاؿكىب(7)ىذا

بشيء".:"ليس(1)الجنيدبف،كعمي(11)الجاركد،كابف(10)،كالبخارم(9)كقاؿابفمعيف

                                                           

.(5530/ح7/96صحيحالبخارم،)(1) 
.(1932/ح3/1533)،صحيحمسمـ(2) 
المصدرن سو.(3) 
.(4846/ح11/180)،صحيحابفحباف(4) 
.(1784/ح3/259)،مسندأبيداكدالطيالسي(5) 
.(2844/ح271تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(6) 
.(3252/رقـ7/201الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(7) 
.(1727/رقـ4/394الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(8) 
.(242/رقـ3/62)،ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف(9) 

.(913/رقـ5/98عدم،)الكامؿ:ابف(10) 
.(6/317/2434إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(11) 
.(1652/رقـ2/46الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(1) 
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ا:"ليس-،كقاؿ(1)شئ"كقاؿابفمعيفضيمكاعآخر:"ت ،(2)الز ىرم"ضيبشيءأيان
مفأصمحي،(4)الحصبفزمعة،كقاؿ:"اعيؼ،(3)بشيءالز ىرمعفحديثو،كقاؿمرة:"ليس

.(5)ا خار"أبيبفصالحً
عثماف،بفاكعبدا خارأبيبفكصالحأناشعبة،عند"كن ا:كقاؿيحيىالقط اف

إنسافيغابوأفغيرمفليضقاؿعنو:ضسألتو قرأتوأكالز ىرم،مفسمعتوأدرمت: قاؿ:
كمنوسمعت،ماكمنوالز ىرم،عمىرأتقماكمنوحدثني،ماذلؾ،منوبعدلناقاؿثـ:يحيى
ضمستضيكجدتما قاؿمفذاأضاؿكتاب، يحيىذا، ثناضيقكؿذلؾقبؿعميناقدـككاف:

ا-،كقاؿ(6)الز ىرم"الز ىرم،ثنا ثـبأحاديثحدثيـ:اعبدأبكقاؿعنو،يحدثتكاف:أيان
،كذيكرعند(7)بعض"مفبعاويخمصضالكقرأسمع:جريربفكىبكقاؿأسمعيا،لـ:قاؿ

الز ىرمعفيركمبياكحد ثيـبالبصرةعمييـ"قدـ،كقاؿابفًحب اف:(8)يراوضمـأحمدبفحنبؿ
يكفضمـمكتكباعندهكجدبماالز ىرممفسمعماعميواختمطالعراقي كفعنوركلمقمكبةأشياء
ـ يسمع،لـبماسمعامعميواختمطمفإف ذاؾ...مفىذايميز عمموبعدنشرىاعفيرعىلـث
ضيبوييحت  تأفلحرمٌّبسماعيايتي قفتكىكبيا،كحد ثنشرىاحتىمنيا،عميواختمطبما

ضيكالش ؾصدقو،ضييشؾكىكشيئنا،يقكؿأكشاؾ،كىكيكذب،مفمعنىضي ن وا خبار؛
كقاؿ(9)بو"المافإن واليتؾإسباؿكترؾالس ترانسأؿكبصادؽ،يككفتيقكؿماصدؽ ،

تميز:لوقيؿكسماع،ككتابعرضشيابابفعفحديثو ف بو؛يعتبرتبصرم:الد ارقطني
.(1)ت":ضقاؿبينيما؟

                                                           

.(1727/رقـ4/394الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1) 
.(913/رقـ5/98الكامؿ:ابفعدم،)(2) 
لمصدرن سو.ا(3) 
نىدم،اليماني،نزيؿمكة،أبككىب،اعيؼ،كحديثوعندمسمـمقركف.تقريبالتيذيب:زٍمعةبفصالحالجى(4) 

.(2035/رقـ217ابفحجر،)ص:
.(913/رقـ5/98الكامؿ:ابفعدم،)(5) 
.(1727/رقـ4/394الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(6) 
.(6/317/2434إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(7) 
درن سو.المص(8) 
.(490/رقـ1/368المجركحيف:ابفحباف،)(9) 
.(6/317/2434إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(1) 
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،كقاؿأبكحاتـالر ازم:(1)لي ف"الزىرم،عىفًا خار،أبيبفكقاؿالبخارم:"صالح
رعةالر ازمأبك،كقاؿ(2)الحديث""لي ف أحدىماكتابيفالز ىرمعفعندهكافالحديث،"اعيؼ:زي

:ضقاؿداكدعنو،أبك،كسئؿ(3)ىذا"مفىذايعرؼضالجميعاضاختمطامناكلة،كاآلخرعرض
القط اف بفيحيىكاف" كزجاني:(4)"عنويحد ثتسعيد كقاؿالجي كقاؿ،(5)أحاديثو"ضي"ات يـ،

"يكتب كقاؿ(6)بالقكم"كليسحديثو،العجمي: كايةعفييرغبمفبابضيال ىسىكم، :عنيـالر 
كمحم دبصرم،ا خارأبيبفصالح:منيـجماعةضذكرياع  كنيـأصحابناأسمع"ككنت

"ضي،كقاؿابفعىدم:(7)صالح"ضكؽأن وإتلي فكىكالز ىرم،عفيركمبصرمح صةأبيبف
ع اءمفكىكعميو،ينكرماأحاديثوبعض "صدكؽ:الس اجي،كقاؿ(8)حديثيـ"يكتبالذيفالا 
.(9)بحجة"ليسييـ،

."اعيؼ":(11)،كالن سائي(10)البخارمكقاؿ
ا-كذكرهالبخارم ضي(2)كالعقيمي،(1)الس كفكابف،(14)كالبىمىخي،(13)العرب،كأبك(12)أيان

ع اء.جممة الا 

                                                           

.(2778/رقـ4/273التاريخالكبير:البخارم،)(1) 
.(1727/رقـ4/394الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2) 
المصدرن سو.(3) 
.(327)ص:،السجستانيسؤاتتأبيعبيداآلجرمأباداكد(4) 
.(182/رقـ191)ص::الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ(5) 
.(681/رقـ225الثقات:العجمي،)ص:(6) 
.(3/40):ال سكم،المعرضةكالتاريخ(7) 
.(913/رقـ5/98الكامؿ:ابفعدم،)(8) 
.(6/317/2434إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(9) 

.(913/رقـ5/98الكامؿ:ابفعدم،)(10) 
.(302/رقـ57الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(11) 
.(168/رقـ75الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(12) 
.(6/317/2434إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(13) 
.المصدرن سو(14) 
المرجعالسابؽ.(1) 
.(6/317/2434إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(2) 
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"صالحكقا الذ ىبي: "اعيؼ(1)الحديث"ؿ ابفحجر: كقاؿ ضي(2)بو"يعتبر، كذكره ،
.(3)المرتبةالخامسةمفطبقاتالمدل سيف

كبقيةركاتوثقات.
كأم اركاةالمتابعةالتيذكرىاالط براني،ض يو:

ثالثسنةماتييـ،صدكؽالمدني،زيدأبكمكتىـ،الميثي زيد بن فيو أسامة
.(4)كسبعيفباعابفكىكسيفكمائة،كخم

المصرم،كىكمجيكؿالحاؿ.الخ  اؼالحسن بن وفيو إسماعيل
كبقيةركاتوثقات.

 الحكم عمى الحديث:
صالحبفأبيا خاراعيؼ،كخالؼضيوالحديث من ىذا الوجو غير محفوظ؛ ألن  

المتابعلوضاليقكلبولاع و،كىكغيرالح  اظ،كقمبسندهكمتنوكمابي نتضيالت خري ،كأم ا
كايةعفمكحكؿ،قاؿ ضيوأسامةبفزيدالميثي،كىكصدكؽييـ،كقدت ر دضيالر  مح كظ؛ ف 

،كضيوإسماعيؿبف(5)عىنوي"ًإٍدًريسأبيعىفمىٍكحيكؿ،عىفزيد،بفأيسىامىةًبوً"ت ر د:ابفالقيسراني
كقدخالؼضيوعبدابفكىبالث قةالذمركاهعفأسامةبفزيدالحسيف،كىكمجيكؿالحاؿ،

 الس ْبِيَ ِمنَ  اْلَحَباَلى ُتوَطأَ  َأنْ  َخْيَبَرَ َعامَ  َنَيى صم ى اهلل عميو وسم مَ الم وِ  َرُسولَ  َأن  » بو،بم ظ:
كماعندابفًحب افضيمابي نتيوضيالت خري .«َيَضْعنَ  َحت ى

أبيعفإدريس،أبيعفالز ىرم،عفا خار،أبيبفصالحارقطني:"كركاهقاؿالد 
:(6)الز ىرم"عفبمح كظىككليسالحبالى،تكطأأفكنيى:ضيوكزادثعمبة، ،كقاؿابفعبدالبر 

                                                           

.(3769/رقـ2/288فاتعتداؿ:الذىبي،)ميزا(1) 
.(2844/ح271تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2) 
.(138/رقـ54)ص::ابفحجر،طبقاتالمدلسيف(3) 
.(317/رقـ98تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4) 
.(4567/رقـ5/27):ابفالقيسراني،أطراؼالغرائبكا ضراد(5) 
.(6/317،)العمؿ:الدارقطني(6) 
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ضيالز ىرم" بو "ان رد(1)"صالحبفأبيا خارليسمم فيحت   رقاني: الز  كقاؿ عفبذلؾ،
.كاأعمىكأعمـ.(2)شياب"ابفأصحابجميع

 : تضعيُف الحديث لنكارِة إسناده ومْتِنو.رابعال طمبالم
أسباب سببمف معنا ضييما أك المتف ضي أك ضياإلسناد الن كارة، ذكرتأف  أف سبؽ
كالمتف، ضياإلسناد تاعيؼالحديثبالن كارة البر  ككافمفمني ابفعبد الا عؼلمحديث،

 كمفأمثمةذلؾ:

د ثىنىا:رحمواتعالىاإلماـابفعبدالبر قاؿ ٍبديحى :يىٍحيىى،ٍبفًالرحمافعى د ثىنىاقىاؿى ٍبفيأىٍحمىديحى
م دً د ادي،بيكىٍيروميحى :اٍلحى د ثىنىاقىاؿى ـيحى ٍبدًٍبفيًإٍبرىاًىي ،الم وًعى :اٍلكىش ي  د ثىنىاقىاؿى ٍبديحى ٍبدًٍبفيوًالم عى اٍلكىى اًب،عى
: د ثىًنيقىاؿى ٍبديحى ٍيدوٍبفيالر ًحيـًعى ،زى راياعيمىرىاٍبفًعىفًقير ةى،ٍبفًميعىاًكيىةىعىفٍأىًبيًو،عىفٍاٍلعىم ي 

: أَ »عنيما،قىاؿى  ال ِذي اْلُوُضوءِ  َوِظيَفةُ  َىَذا َوَقاَل: َمر ًةَ َمر ةً  صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولُ  َتَوض 
أَ  ثُم   ِبِوَ ِإال   َصاَلةً  الم وُ  َيْقَبلُ  اَل   الم وُ  َوُيْضِعفُ  اْلُوُضوِءَ ِمنَ  اْلَفْضلُ  َىَذا َوَقاَل: َمر َتْيِنَ َمر َتْينِ  َتَوض 

أَ  ُثم   َمر َتْيِنَ ِلَصاِحِبوِ  اأْلَْجرَ   ِإْبرَاِىيمَ  الم وِ  َخِميلِ  َوُوُضوءُ  ُوُضوِِي َىَذا َقاَل: ُثم   َثاَلثًاَ َثاَلثًا َتَوض 
 َلوُ  َلُوَ َشِريكَ  اَل  َوْحَدهُ  الم وُ  ِإال   ِإَلوَ  اَل  َأنْ  َأْشَيدُ  َفرَاِغِو: َبْعدَ  َقالَ  َوَمنْ  َقْبِميَ ِمنْ  اأْلَْنِبَياءِ  َوُوُضوءُ 
.(3)«َأْبَوابٍ  َثَماِنَيةَ  اْلَجن ةِ  ِمنَ  َلوُ  الم وُ  حَ َفتَ  َقِديٌرَ شيء كل َعَمى َوُىوَ  اْلَحْمدُ  َوَلوُ  اْلُمْمكُ 

  نقد الحديث:
ٍسنىادًًضيميٍنكىرهكيم ويىىذىا": رحمواتعالىاإلماـابفعبدالبر قاؿ ٍتًف"اإٍلً كىاٍلمى

(4).
 تخريج الحديث:

ركمالحديثمفكجييفمختم يف،عمىالن حكالت الي:
َ َزْيدٍ  ْبن الر ِحيمِ  َعْبد ول: عنالوجو األ   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  ُقر َةَ ْبنِ  ُمَعاِوَيةَ  َعنْ  َأِبيِوَ َعنْ  اْلَعمِّي 

 رضي اهلل عنيما.


                                                           

.(11/11التمييد:ابفعبدالبر،)(1) 
.(3/138شرحالزرقانيعمىالمكطأ،)(2) 

.(20/260(التمييد:ابفعبدالبر،)(3
المصدرن سو.((4
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ركمبم ظيفمختم يف،عمىالن حكالت الي:
 اهلُل". ِإال   إَلوَ  الَ  َأنْ  َأْشَيدُ : "َفرَاِغوِ  َبْعدَ  َقالَ  من أخرجو بمفظ: "َمنْ  -أوال

كالط براني(1)أخرجوابفماجو كأخرجو(2)، العزيزالعط ار، بفعبد ،مفطريؽمرحكـ
يعمى ابفا عرابي(3)أبك كأخرجو المذىك ر، بفبشير بف(4)مفطريؽأحمد مفطريؽسك ار
عيمارة.

الط براني ا-كأخرجو أربعيتـ)مرح(5)أيان الكى ابالحجبي؛ ابفعبد بفمفطريؽعبد ـك
عبدالعزيز،كأحمدبفبشير،كسك اربفعمارة،عبدابفعبدالكى اب(عفعبدالرحيـبفزيد

العم ي،بو.
 اهلُل". ِإال   إَلوَ  الَ  َأنْ  َأْشَيدُ : "َفرَاِغوِ  َبْعدَ  َقالَ  من أخرجو بدون لفظ: "َمنْ  -ثانيا
د ثىنىاأخرجوأبكداكدالط يالسي،قاؿ: ،ـهسىال حى ٍيدوعىفٍالط ًكيؿي ،زى ٍبفًميعىاًكيىةىعىفٍاٍلعىم ي 

كسم ـالم وًرىسيكؿىأىف عيمىرىاٍبفًعىفًقير ةى، عميو ا أىصم ى قىاؿىمىر ةن،مىر ةنتىكىا  »كى ًظي ىةيىىذىا: كى
كءً ةيتىًحؿ تىال ًذماٍلكياي تىٍيفًأىتىكىا ثيـ «ًبوًًإت الص الى تىٍيًف،مىر  قىاؿىمىر  أىفٍأىرىادىمىفٍكايكءيىىذىا:»كى
اعىؼى أىثيـ «مىر تىٍيفًاٍ ىٍجريلىوييياى ثناتىكىا  ثنا،ثىالى قىاؿىثىالى كًئيىىذىا:»كى  .(6)«قىٍبًمياٍ ىٍنًبيىاءًكىكيايكءيكياي
العقيمي العمي(7)أخرجو الرحمفبفزيد الد ارقطنيمفطريؽعبد كأخرجو كابف(8)، ،
ـالطكيؿ،كأخرجوالد ارقطني(10)،كالبييقي(9)ًبشراف مفطريؽمحم دبف(11)،مفطريؽسال 

                                                           
.(419/ح1/145(سنفابفماجو،)(1
.(6288/ح6/239(المعجـا كسط:الطبراني،)(2
3)( أبييعمىالمكصمي، مسند ضيمعجمو)ص:5598/ح9/448( بف46/ح68(،كذكره باسـ:محمد )

بشيرالقاص.
.(748/ح393-143/ح1/96)،(معجـابفا عرابي(4
.(13968/ح234(المعجـالكبير:الطبراني،)ص:(5
.(2036/ح3/433)،(مسندأبيداكدالطيالسي(6
.(2/288(الاع اءالكبير:العقيمي،)(7
.(259/ح1/136دارقطني،)(سنفال(8
.(632/ح276الجزءا كؿ)ص:-(أماليابفبشراف(9

.(380/ح1/130(السنفالكبرل:لمبييقي،)(10
(.بنحكه.258/ح1/134(سنفالدارقطني،)(11
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أبكعىركبة(1)ال اؿ كأخرجو البييقي(3)مفطريؽعت اببفبىشير(2)، كأخرجو مفطريؽ(4)،
ـ(5)محم دبفسعيد الطكيؿ،كمحم دبفال اؿ،كعت اببف؛خمستيـ)عبدالرحمفبفزيد،سال 

 بشير،كمحم دبفسعيد(عفزيدالعم ي،بو،بمثمو.
 الوجو الثاني:

َ َزْيدٍ  َعنْ    صم ى اهلل عميو وسم م الن ِبيِّ  َعنِ  ُعَمَرَ اْبنِ  َعنِ  َناِفٍعَ َعنْ  اْلَعمِّيِّ
د ثىنىاأخرجواإلماـأحمدرحمواتعالى،قاؿ: ديأىسٍحى ،ٍبفيكى اًمرو نىاعى ،أىٍخبىرى عىفًٍإٍسرىاًئيؿي

ٍيدو ،زى ،عىفٍاٍلعىم ي  ،اٍبفًعىفًنىاًضعو أىمىفٍ:»قىاؿىصم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي عىفًعيمىرى كىاًحدىةنتىكىا 
ًظي ىةيضىًتٍمؾى كءًكى مىفًٍمٍنيىا،بيد تىال ًتياٍلكياي أىكى ًف،ضىمىويٍيفًاٍثنىتىتىكىا  مىفًٍكٍ الى أىكى ثناتىكىا  ضىذىًلؾىثىالى

كًئي، .(6)«قىٍبًمياٍ ىٍنًبيىاءًكىكيايكءيكياي
،بو،بمثمو.(7)كمفطريقوالد ارقطني

 الوجو الثالث:
من طريق المسي ب بن واضحَ عن حفص بن ميسرةَ عن عبد اهلل بن دينارَ عن ابن عمر  

 رضي اهلل عنيما.
اًعيؿيناجواإلماـالد ارقطنيرحموا،قاؿ:أخر م دوٍبفيًإٍسمى ٍبفياٍلعىب اسينا،الص   اريميحى
د ثىنىا،ريشىٍيدوٍبفًاٍل ىٍاؿً سىفيثنا،أىٍحمىدىٍبفيدىٍعمى يكىحى نا،كىاًاحوٍبفياٍلميسىي بينا:قىاتى،سيٍ يىافىٍبفياٍلحى
ٍ صي ٍيسىرىةىٍبفيحى ٍبدًعىفٍ،مى أى:قىاؿى،راياعنيماعيمىرىاٍبفًعىفً،ًدينىاروٍبفًالم وًعى رىسيكؿيتىكىا 

                                                           
الككضينزيؿبخارل،كذبكه،ماتسنةثمانيفكمائة.تقريب(1 (محمدبفال اؿبفعطيةبفعمرالعبدم،

.(6225/رقـ502لتيذيب:ابفحجر،)ص:ا
.(59/ح58)ص:،(جزءأبيعركبةالحرانيبركايةالحاكـ(2
تسعيف(3 ماتسنة صدكؽيخطىء، أبكسيؿمكلىبنيأمية، أك الحسف، أبك الجزرم، عتاببفبىشير، )

.(4419/رقـ380كمائة،أكقبميا.تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:
.(109/ح1/51ر:البييقي،)(السنفالصغي(4
(محمدبفسعيدبفحسافبفقيسا سدم،الشامي،المصمكب،كيقاؿلوابفسعيد،أكابفعبدالعزيز،أك(5

ابفأبيعتبة،أكابفأبيقيس،أكابفأبيحساف،كيقاؿلوابفالط برم،أبكعبدالرحمف،كأبكعبدا،
ينسبلجد كقد قيسالدمشقي، ابفكأبك كقاؿأحمد كذبكه، ليخ ى، كجو اسموعمىمائة قمبكا قيؿإنيـ ه،

كصمبو".تقريبالتيذيب:ابفصالح:"كاعأربعةآتؼحديث"كقاؿأحمد:"قتموالمنصكرعمىالزندقة=
.(5907/رقـ480)ص:حجر،

.(5735/ح10/27(مسندأحمد،)(6
.(262/ح1/137(سنفالدارقطني،)(7
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قىاؿى،مىر ةنمىر ةنصم ىاعميوكسم ـالم وً كءيىىذىا:»كى ةىًمٍنويالم وييىٍقبىؿيتىمىفٍكياي ثيـ ،«ًبوًًإت الص الى
أى قىاؿى،ر تىٍيفًمىمىر تىٍيفًتىكىا  كءيىىذىا:»كى اعىؼيمىفٍكياي أىثيـ ،«مىر تىٍيفًمىر تىٍيفًاٍ ىٍجرىلىويالم وييياى تىكىا 
ثنا ثناثىالى قىاؿى،ثىالى كًئيىىذىا:»كى ًميفىكىكيايكءيكياي عىفٍ،كىاًاحوٍبفياٍلميسىي بيًبوًتى ىر دى.«قىٍبًميًمفٍاٍلميٍرسى

ٍ صً ٍيسىرىةىفًبٍحى ًعيؼهكىاٍلميسىي بي،مى (1)اى
الحر اني عساكر(2)أخرجو ابف طريقو كمف الن سكم(3)، كأخرجو عدم(4)، كابف ،(5)،
،مفطريؽالمسي ببفكااح،عفح صبفميسرة،عفعبدا(7)،كابفالجكزم(6)كالبييقي

بفدينار،عفابفعمرراياعنيما.
 تنبيو:

ا كىاهيذكر "كىرى ضقاؿ: عميو، أعثر كلـ آخر مفكجو ركاه القيسراني: ابف أف  الممق ف بف
اًضظ احكتابًضياٍلغىًنيٌعبداٍلحى ًديثمفاإًلشكاؿ،ياى يىٍيب،بفعبادحى كداـ،بفمسعرعىفصي
م ى-الن ًبيعىفعمر،بفاعبدعىفقير ة،بفميعىاًكيىةعىف مىٍيوًاصى سمـعى أىأن و»-كى مٌرةتىكا 
.(8) ...مٌرة

 تنبيو آخر:
،عفزيدبفالحكارم،عفمعاكيةبف(10)مفطريؽعبدابفعىرادة(9)أخرجوالعقيمي

قرة،عفعبيدبفعميرة،عفأنسبفمالؾراياعنو،مرضكعا.
 
 

                                                           
.(262/ح1/137الدارقطني،)(سنف(1
.(58/58)ص:،(جزءأبيعركبةالحرانيبركايةالحاكـ(2
.(7441/رقـ58/200(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(3
(.15/ح58(ا ربعكفلمنسكم)ص:(4
.(4/221(الكامؿ:ابفعدم،)(5
.(379/ح1/130لكبرل:لمبييقي،)(،كضيالسنفا706/ح1/298(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(6
.(154/ح1/162(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(7
.(2/133(البدرالمنير:ابفالممقف،)(8
.(2/288(الاع اءالكبير:العقيمي،)(9

10) )ص: حجر، ابف التيذيب: تقريب البصرماعيؼ. شيباف أبك السدكسي، عرادة، بف ا عبد )314/
.(3474رقـ
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 دراسة اإلسناد:
دراسة إسناد الوجو األول: -أوال
 بالمفظ األول:من أخرجو  -1

مير ةأبيواسـيقاؿىراة،قاايالبصرم(1)العميالحكارمأبكالحواريَ بن فيو زيد
(2).

،كقاؿ(4)الناس"عنوركل"صالح،البز ار:بكرأبك،كقاؿ(3)"ثقة"س ياف:بفالحسفقاؿ
معيف حنبؿ(5)ابف بف  كأحمد "صالح"،(7)كالد ارقطني،(6)، "ركل : أحمد: س يافعنوكزاد
.(9)"(8)عيسىبفضاؿكضكؽالر قاشييزيدضكؽكىككشعبة،
يحدثشعبة"كاف،كقاؿأبكحاتـالر ازم:(10)الحديث"ضياعي ناكافكقاؿابفسعد:"

سيعنو ككاف(11)قميالوكيبخ  كقاؿعمي(12)ح ظويىحميدتشعبة، المدينيبف، اعي ا"كاف:
كقاؿابفمعيف(13)عندنا" "يياع ؼ"(14)شئ""ت:، آخر: كقاؿضيمكاع يكتب(15)، كقاؿ: ،

كزي"تىيىقيكؿ:مًعيفبفيحيىزيىىٍير:سىًمعتٍبف،كقاؿأىٍحمىد(16)حديثو،كىكاعيؼ" ًديثييىجي حى

                                                           
.(9/378)لمسمعاني،تميـ.ا نسابمفبطفكىكالعـ،إلىالنسبةىذهالعمي:((1
.(2131/رقـ223(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(2
.(746/رقـ3/408(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(3
المصدرن سو.((4
.(2335/رقـ19/385(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(5
.(2535/رقـ3/560لتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(الجرحكا(6
(.338/رقـ2/162(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(7
8) "قدرم الرقاشى،يزيدأخىابفكىك،الرقاشىعيسىبفال اؿ( أبكحاتـكقاؿالخبيث"،قاؿابفمعيف:

"ضي أبكبقكم،ليسالحديثمنكركىك الكىف،بعضحديثوالر ازم: منكركقاؿ الجرحزرعة: الحديث".
.(367/رقـ7/64)حاتـ،أبيابفكالتعديؿ،

.(2535/رقـ3/560(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(9
.(3170/رقـ7/178(الطبقاتالكبرل:ابفسعد،)(10
.(2335/رقـ19/388(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(11
.(2535/رقـ3/560(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(12
.(1769/رقـ5/148(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(13
.(2535/رقـ3/560(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(14
.(699/رقـ4/150(الكامؿ:ابفعدم،)(15
.(2335/رقـ19/389(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(16
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ٍيدو ،زى كىافىاٍلعىم ي  "يىًزيدىًمفٍأىٍميىؿىكى "ليس(1)الر قىاًشي  رعة: زي أبك كقاؿ كاىي، لحديث،ابقكم،
الر ازم:(2)"اعيؼ حاتـ أبك كقاؿ كقاؿ(3)بو"يحت كتحديثو،يكتبالحديث،"اعيؼ، ،

ًعيؼ(4)الجكزجاني:"متماسؾ" ًديث،،كقاؿالعجمي:"اى .(5)ًبشىٍيءلىٍيسىالحى
د ث"،كقاؿضيمكاعآخر:(6)"خيرناإت سمعتكقاؿأبكداكد:"مىا ٍنويحى كليسشيعبة،عى

:"اعيؼ"،كقاؿ(7)"بذاؾ أصؿتىمىٍكايكعىةأىٍشيىاءأىنىسعىف،كقاؿابفًحب اف:"يىٍرًكم(8)الن ساًئي 
ت ىلىيىا كىافىلىيىااٍلميتىعىمدأىن وياٍلقمبًإلىىسبؽحى يىجيكزتىًعٍنًدمكىىيكىًضيوًالقىٍكؿيمرضيىٍحيىىكى

اج بىًرهًاًتٍحًتجى ًديثوًكتىابىةكىتىًبخى بف(9)لالعتبارًإت حى مالؾ كقاؿ ضي، اعي ا "كاف ال يـ:
.(11)اعيؼ"كىكعنوركمقدأن وإت"اعيؼعم ار:بفاعبدبف،كقاؿمحم د(10)الحديث"
بداٍبًنوًًمفىًضيوًاٍلبىالءىكقاؿابفعىدم:"لىعىؿ  ًعيؼهضىًإن ويالر ًحيـًعى (12)أىًبيًو"ًمٍثؿىاى ،كقىاؿى

ٍيدو ًلزى اًديثيذىكىٍرتيمىاغىٍيرياٍلعىًمي ضيمكاعآخر:"كى يىاكىًثيرىةهأىحى ٍنوييىٍرًكيوًضىبىٍعاي عى ىاءهقىٍكـهعى ًمٍثؿىاي
ميحمدالط ًكيًؿ،سىالـو ٍيًرًىـٍالر ًحيـًعىبدكىاٍبنيوًعىًطي ةىٍبفًاٍل ىٍاؿًٍبفًكى منو،تمنيـالبالءضيككفكىغى
ٍممىةًًضيكىىك عى ىاءًجي يىٍكتيبيالا  ًديثىويكى مىىحى ٍعً وًعى قىدٍاى د ثىكى -كقاؿ،(13)كالثكرم"شيٍعبىةعنوحى

ٍيريأياا:"لىوي ًديًث،ًمفىذىكىٍرتيمىاغى ،عمىكىـىكاع اءعنويركمكمىفٍيركيو،مىاكىعىام ةياٍلحى
كقاؿالس معاني:(14)منوأاعؼعفيركلـشيٍعبىةكلعؿ ذكرت،كماعنوركلقدشيٍعبىةأف  ،

القمبإلىيسبؽحتىليا،أصكؿتمكاكعةأشياءعنواراىمالؾبفأنسعف"يركل
                                                           

.(369/رقـ1/309(المجركحيف:ابفحباف،)(1
.(2535/رقـ3/560رحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(الج(2
.(2535/رقـ3/560(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3
(.335أحكاؿالرجاؿ:الجكزجاني،)((4
.(527/رقـ1/377)،(الثقاتلمعجمي(5
.(365/رقـ266)ص:،(سؤاتتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستاني(6
.(411/رقـ286)ص:المصدرن سو((7
.(699/رقـ4/150(الكامؿ:ابفعدم،)(8
.(369/رقـ1/309(المجركحيف:ابفحباف،)(9

.(2335/رقـ19/386(تاريخدمشؽ:ابفعساكر،)(10
المصدرن سو.((11
.(699/رقـ4/150(الكامؿ:ابفعدم،)(12
المصدرن سو.((13
مرجعالسابؽ.(ال(14
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كتابةكتبخبرهاتحتجاجيجكزتعندمكىكضيو،القكؿيمرضيحيىككافليا،المتعمدأنو
تكثيقوًضي،كقاؿابفالعجمي:"ميٍختىمؼ(2)يسراني:"اعيؼ"كقاؿابفالق،(1)لالعتبار"إتحديثو
ع اءكالمترككيف(3)تىٍاًعي و"عمىكىاٍ ىٍكثىر .(4)،كذكرهابفالجكزمضيالا 
.(6)كقاؿابفحجر:"اعيؼ"،(5)كقاؿالذ ىبي:"ضيواعؼ"

صالحضين سو،اعيؼضيالحديث.خالصة القول في الر اوي:
كثمانيفأربعسنةماتزيد،أبكالبصرم،العمي،الحكارمبفزيد بن الر حيم وفيو عبد 
.(7)كمائة

"مىا المثن ى: بف ٍبدىسىًمٍعتيقاؿمحم د عى د ثي-يعنيابفميدم-الر ٍحمىًف شىٍيئناييحى عنو
المدينيابف،كقاؿ(8)قىط " "تىرىكي،(10)،كقاؿيحيىبفمعيف(9)"اعيؼ": ،كقاؿ(11)كهي"كالبخارم:

"كىذ اب"-بشئ"،كقاؿ:"ليس(12)ابفمعيفضيمكاعآخر:كقاؿابفمعيف ا: ،كقاؿ(13)أيان
رعةأبك "متركؾي(14)الحديث"اعيؼ"كاىى:زي الرازم: كقاؿأبكحاتـ ًديًث"، كقاؿضي(15)اٍلحى ،

.(16)بالط امات"عنويحد ثأباهي سدكافحديثو،مكاعآخر:"تيًرؾ

                                                           
.(9/379)،يلسمعانا:(ا نساب(1
.(181/رقـ85(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(2
.(300/رقـ122)ص::ابفالعجمي،(الكشؼالحثيث(3
.(1320/رقـ1/305(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(4
.(1732/رقـ1/416(الكاشؼ:الذىبي،)(5
.(2131/رقـ223(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(6
.(4055/رقـ354)ص:المصدرن سو((7
.(1045/رقـ3/78(الاع اءالكبير:العقيمي،)(8
.(3283/رقـ8/260(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(9

.(1045/رقـ3/78(الاع اءالكبير:العقيمي،)(10
(.2505/رقـ2/254(،التاريخا كسط)1744/رقـ6/104(التاريخالكبير:البخارم،)(11
.(1603/رقـ5/339(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(12
.(1915/رقـ2/102(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(13
.(1603/رقـ5/339(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(14
.(100/رقـ1/551(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(15
.(1603رقـ/5/339(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(16
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كؾ"(1)"حديثويكتبأبكداكد:"تكقاؿ ٍتري ،كقاؿالن سائي:"مى
،كقاؿضيمكاعآخر:(2)

كزىجاني:"غير(3)حديثو"يكتبكتبثقة،"ليس أىًبيوًعىف،كقاؿابفًحب اف:"يىٍرًكم(4)ثقة"،كقاؿالجي
اًئب، ًديثمىفيشؾتىاٍلعىجى ٍقميكبىةأىكمعمكلة،أىن يىاصناعتوالحى عىنويركلأىًبيو،عىفيركمميىاكمى
، اضىأىمااٍلًعرىاًقي كفى ًدًىمىاممزؽضالجرحأىًبيوعىفركلمى ًإذٍمىٍعرضىتوًإلىىسىًبيؿتىكىىىذىابيما،أىكًبأىحى
عي اف ااٍن ىردًإذاالا  بىراآلخرعىفأىحدىمى اًضياٍلقدححكـيتييأتىًبخى فاآلخر،دكفأىحدىمى كىاً 

نىاًكيركجكدافىكى ًديثًضياٍلمى ،(5)الٌتٍرؾ"اٍستحؽأىحدىمىامفأىكمىعناًمٍنييمىاحى
"عبد أبكنعيـ: اًديثأىًبيو،عىفاٍلعميزيدبفالر ًحيـكقاؿ مينكرىةأىحى

كقاؿ(6) :الس اجي،
"اعيؼ"(7)مناكيرعنده القيسراني: ابف كقاؿ "مينكر(8)، آخر: ضيمكاع كزاد ،(9)ًديث"الحى،
قاؿابفعبداليادمعنوكعفأبيو:"لىٍيسيكا(10)اعي ا""كاف:الس معانيابفكقاؿ كىايىةًًضي،كى الر 

.(11)ًبأىٍقًكيىاءى"
الد ارقطني كابفالجكزم(12)كذكره ابفشاىيف(13)، ع اءكالمترككيف،كذكره (14)ضيالا 

ضيتاريخو.




                                                           
.(411/رقـ286)ص:،(سؤاتتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستاني(1
.(368/رقـ68(الاع اءكالمتركككف:النسائي،)ص:(2
.(3283/رقـ8/260(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(3
.(360/رقـ334(أحكاؿالرجاؿ)ص:(4
.(784/رقـ2/161(المجركحيف:ابفحباف،)(5
.(144/رقـ110(الاع اء:أبينعيـ،)ص:(6
.(3283/رقـ8/260(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(7
.(181/رقـ85(تذكرةالح اظ:ابفالقيسراني،)ص:(8
.(2795/رقـ3/1297(ذخيرةالح اظ:ابفالقيسراني،)(9

.(3283/رقـ8/260(إكماؿتيذيبالكماؿ:المغمطام،)(10
.(40)ص::ابفعبداليادم،يقةعمىالعمؿتبفأبيحاتـ(تعم(11
(.338/رقـ2/162(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(12
.(1915/رقـ2/102(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(13
.(411/رقـ132)ص::ابفشاىيف،(تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(14
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كذ بو،كقاؿابفحجر:"متركؾ(2)ضيمكاعآخر:"كاه"،كقاؿ(1)كقاؿالذ ىبي:"ترككه
.(3)معيفابف

 متركؾالحديث،يركمعفأبيوالمناكير.خالصة القول في الراوي: 
 دراسة إسناد المفظ الثاني: -2
،كىكصالحضين سو،اعيؼضيالحديث.الحواري بن فيو زيد 

مىـأبكُسَميمبن َسال م وفيو   ،ماتسنةسبعالمداًئًنيالط كيؿييقاؿلو:كسميماف،أكسى
 .(4)كسبعيف

رعة(8)،كالعجمي(7)ًبي،كابفاٍلغىال (6)،كابفالمديني(5) وابفمعيفاع  ،كأبك(9)،كأبكزي
البغكم(10)حاتـ اٍلقىاًسـً كأبك عدم(11)الر ازياف، كابف كالد ارقطني(12)، كالبييقي(13)، ،(14)،

ًديًث"،كزادابفمعيفضيمكاع(16)معيف،كزادابف(15)كالييثمي رعة،كالد ارقطني:"اٍلحى ،كأبكزي

                                                           
.(3355قـ/ر1/650(الكاشؼ:الذىبي،)(1
.(2423/رقـ1/254):الذىبي،(المقتنىضيسردالكنى(2
.(4055/رقـ354(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3

(.2702/رقـ261المصدرن سو)ص(4)
(.664/رقـ2/158العقيمي،):الاع اءالكبير(5)
(.485/رقـ4/281ابفحجر،):تيذيبالتيذيب(6)
(.4727/رقـ10/271يب،)الخط:تاريخبغداد(7)
(.705/رقـ1/443لمعجمي،)الثقات(8)
(.1122/رقـ4/260ابفأبيحاتـ،):الجرحكالتعديؿ(9)

.المصدرن سو(10)
(.2654/رقـ12/280المزم،):تيذيبالكماؿ(11) 
(.699/رقـ4/150ابفعدم،)الكامؿ:(12)
(.852/رقـ1/408،)سنفالدارقطني(13)
(.1619/رقـ1/506البييقي،):السنفالكبرل(14)
(.5144/رقـ3/190الييثمي،):مجمعالزكائد(15)
(.766/رقـ4/306ابفعدم،):الكامؿ(16)
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"تييكتبحديثو" "الحديث(1)آخر: البغكم: اٍلقىاًسـً أبك كزاد ترككه"، "الحديث، أبكحاتـ: كزاد ،
ا-جدنا"،كقاؿابفمعيف ًبشىٍيء"أيان .(2):"لىٍيسى

ككذلؾزىيربفحرب(3)كقاؿابفمعيف ،(4) كقاؿ: ،" ًبشىٍيءو ًديثيوي حى "لو-"لىٍيسى ا: أيان
أحاديثمينكرة"
"مذمكـ"(5) آخر: ًبيضيمكاع اٍلغىالى ابف كقاؿ ،(6) الر ازمضي، حاتـ أبك كقاؿ
آخر اًرم(7)مكاع اٍلبيخى كذلؾ كسبقو ًخرىاش(8)، كابف ،

الن سائي(9) كتبعو ضي(10)، كالد ارقطني ،
،(15)،كابفالقيسراني(14)،كالبييقيضيمكاعآخر(13)كأبكنيعيـ،(12)،كا ىٍزًدم(11)مكاعآخر
كؾه(17)،كالييثميضيمكاعآخر(16)كابفالجكزم ٍتري ".:"مى



                                                           

المصدرن سو.(1)
الدكرم(2) ركاية معيف، ابف )تاريخ ،4 رقـ376/ /4857 الجنيد ابف سؤاتت )ص(، معيف، /475تبف

(.826رقـ
(.1122/رقـ4/260الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(،428/رقـ1/339)ابفحباف،:فالمجركحي(3) 
(.2307/رقـ6/176مغمطام،):إكماؿتيذيبالكماؿ(4)
(.4727/رقـ10/271الخطيب،):تاريخبغداد(5)

المصدرن سو.(6) 
(.1/552)ابفأبيحاتـ،:عمؿالحديث(7)
(.3/215)زم،ابفالجك:المكاكعات(8)
(.4727/رقـ10/271تاريخبغداد:الخطيب،)(9)

(.237/رقـ46:النسائي،)صالاع اءكالمتركككف(10)
(.263/رقـ2/156الدارقطني،):الاع اءكالمتركككف(11)
(.1459/رقـ2/6ابفالجكزم،):الاع اءكالمتركككف(12)
.(4/336)أبكنعيـ،:حميةا كلياء(13)
(.19537/رقـ9/572البييقي،):السنفالكبرل(14)
(.1033/رقـ2/613ابفالقيسراني،):ذخيرةالح اظ(15)

(.2/54ابفالجكزم،):التحقيؽضيمسائؿالخالؼ(16) 
(.1849/رقـ1/328الييثمي،):مجمعالزكائد(17)
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كالد ارقطني كالن سائي، حاتـ، أبك كزاد(1)كزاد "الحديث"، القيسراني: كابف كا ىٍزًدم، ،
مكاعآخر:"عامةمايركيوعىم ف،كقاؿابفعدمضي(2)"،كلـأرمفكثقوالييثمي:"الحديث

ع اءكالث قاتتييتابعوأحدعميو" .(3)يركيوعفالا 
اع و" عمى أجمعكا "قد مرةن: الييثمي آخر:(4)كقاؿ مكاع ضي البخارم كقاؿ ،

ًضيًو"(5)"ترككه" "يىتىكىم ميكفى مرةن: كقاؿ ،
"كذاب"(6) آخر: مكاع ًخرىاشضي ابف كقاؿ ،

كقاؿ(7) ،
اًني:"غيرثقة"(8)سائيضيمكاعآخر:"ليسبثقةكتييكتبحديثو"الن  كزىجى .(9)،كقاؿاٍلجي

اًديثمينكرىة" كقاؿأبكنيعيـضيمكاعآخر:"ركلأىحى
كقاؿابفالقيسرانيضيمكاع،(10)

ًديث" الحى عي شىٍيء،يىاى ًديث"(11)آخر:"تى عالحى يىاى كزمضي،كقاؿابفالج(12)،كقاؿمرةن:"كىافى
جدنا"،كقاؿاٍ ىٍعيىف(14)،كسبقوعبدابفعميبفالمديني(13)مكاعآخر ميٌّ ع وعى :(15):"اى

أىبىانيعىٍيـو ع  ىو"-يعنيال اؿبفدكيف-"سىًمٍعتي .(16)اى

                                                           

(.2119/رقـ3/84الدارقطني،):سنفالدارقطني(1)
(.153/رقـ1/51الييثمي،):مجمعالزكائد(2)
(.766/رقـ4/312ابفعدم،):الكامؿ(3)

 (4 الزكائد( ):مجمع 1الييثمي، رقـ212/ الزكائد1056/ مجمع اع و". عمى مجمع "كىك كجاءت: ،):
(.18573/رقـ10/387الييثمي،)

(.156/رقـ72بخارم،الاع اءالصغير)صال(5)
(.2347/رقـ2/214)البخارم،:التاريخا كسط(6) 
(.4727/رقـ10/271تاريخبغداد:الخطيب،)(7)
(.2654/رقـ12/280المزم،)تيذيبالكماؿ:(8)
(.358/رقـ333)صالجكزجاني،:أحكاؿالرجاؿ(9)

ءكىعىف90/رقـ89)صٍيـ،أبكنيعى:الاع اء(10) حميد(،قاؿأبكنعيـ:"أىنوركاىاعفأبيعىٍمركبفاٍلعىالى
الط ًكيؿ".

(.522/رقـ169ابفالقيسراني،)ص:معرضةالتذكرة(11)
(.296رقـ/126)صالمصدرن سو،(12)
(.1459/رقـ2/6ابفالجكزم،):الاع اءكالمتركككف(13)
(.4727/رقـ10/271تاريخبغداد:الخطيب،)(14)

،أىبيكبىكٍ(15)  البىٍغدىاًدم  أىًبيعىت ابو بفي م دي ،صدكؽ،ماتميحى سىفبفطىًرٍيؼو ،كاسـأبيوطريؼكقيؿحى ا ىٍعيىفي رو
(.6126/رقـ495ابفحجر،)ص:تقريبالتيذيببعيف.سنةأر

(.664/رقـ2/158العقيمي،):الاع اءالكبير(16)
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ًبغىٍيًرىىذً كؼه ٍنويمىٍعري عى ـي ـي،كىاٍلكىالى ًديًثًواٍلكىٍى مىىحى عى ككاف-ًهاٍ ىسىاًنيًدكقاؿالعقيمي:"اٍلغىاًلبي
"-قدذكرلوأسانيد ًجيىادو ثىاًبتىةو ،كقاؿالز يمعيبعدذكرهلحديثلو:"كىكمعمكؿبسالـ(1)ًبأىسىاًنيدى

،كقاؿًسٍبطبفالعجمي:"جرحوجمىاعىة"(3)ف:"ترككه"،كقاؿابفالممق (2)الط كيؿ"
(4).

"مينكرالحديث"،كقاؿضي(5)كقاؿأحمدبفحنبؿ:"ليسبذاؾ" مكاعآخر:
،كقاؿ(6)

أحاديثمينكرات" "ركل مرةن:
مىًشٍيش(7) بف مكسى بف محمد كقاؿ ،

(8) يراو "كلـ ابف-: أم
.(9)"-حنبؿ

،كقاؿابفًحب اف:"يىٍرًكمعىفالث قىاتالمكاكعاتكىأىن وي(10)كقاؿالس اجي:"عندهمناكير"
اٍلميتعمدلىيىا" كىافى
اًديثمىٍكايكعىة"كقاؿال،(11) حاكـأبكعبدا:"ركلأىحى

(12).
كقاؿميغيٍمطىام:"أماأبكداكد،كابفالجاركد،كابفعم ار،كالس عدم،كابفًخرىاش،ضإنيـ

تكممكاكالمناضظيعناضيسالـبفسمـ"
ع اء.(14)،كذكرهابفشاىيف(13) ضيالا 



                                                           

المرجعالسابؽ.(1)
(.2/420)الزيمعي،:نصبالراية(2) 
.(3/598)ابفالممقف،:البدرالمنير(3)
(.323/رقـ128سبطابفالعجمي،)ص:الكشؼالحثيث(4)

(.420/رقـ71ابفالمبرد،)ص:بحرالدـضيمفتكمـضيواإلماـأحمدبمدحأكذـ(5) 
(.766/رقـ4/306ابفعدم،):الكامؿ(6)
(.4727/رقـ10/271تاريخبغداد:الخطيب،)(7)

م دبفميكسىىبفميشىٍيش،مستممي(8)  أبيعبداأحمدبفمحمدبفحنبؿكجاره،كافمفكبارأصحابوميحى
(.1588/رقـ4/391تاريخبغداد:الخطيب،)كمتقدمييـ،كنقؿعنومسائؿكثيرة،

(.4727/رقـ10/271تاريخبغداد:الخطيب،)(9)
المصدرن سو.(10)

(.428/رقـ1/339ابفحباف،):فالمجركحي(11) 
(،قاؿالحاكـأفسالـركاىاعفعىفحميد73/رقـ144)صأبكعبداالحاكـ،:صحيحالمدخؿإلىال(12)

ءكثكربفيًزيد. الط ًكيؿكىأبيعىٍمركبفاٍلعىالى
(.2307/رقـ6/177)مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ(13)

(.259/رقـ101)صابفشاىيف،:تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف(14) 
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"الحديث"،كقاؿالذ ىبيضيمكاع،كزادابفح(2)،كابفحجر(1)كاع والذ ىبي جر:
ع ؼ"(3)آخر:"كاهو" ا(4)،كقاؿمرةن:"ا  :"متركؾ"،(6)،كابفحجرضيمكاعآخر(5)،كقاؿأيان

.(8)،كقاؿابفحجرمرةن:"ىىالؾ"(7)كقاؿالذ ىبي:"ترككه"
،كاتعالىأعمـ.الحديثمتركؾ:الر اويخالصة القول 

 ،كىككمابي نتسابقنا.الحواري بن زيدالوجو الثاني: فيو 
اسموكقيؿبكنيتو،معركؼالككضيالمالئي،إسرائيؿأبك،(9)العبسي،خميفة بن وفيو إسماعيل

كمائة،كلوكستيفتسعسنةماتالت شيع،ضيالغمكإلىنسبالح ظسيءصدكؽالعزيز،عبد
.(10)سنةثمانيفمفأكثر

 الوجو الثالث:
أىبيككنيتوحمص،مفتممسأىؿمفاٍلًحمًصي،سرحافبفَواضح بن بفيو اْلمسي   
م د، ًمائىتىٍيفًكىأىٍربىعيفًستٌسنةمىاتىميحى كى

(11).





                                                           

(.11/رقـ80الذىبي،)صلقراءالكبار:معرضةا(1)
881/رقـ(.1/609)ابفحجر،:إتحاؼالميرة(2) 
(.491/رقـ204)صالذىبي،:(،تمخيصكتابالمكاكعات1/353)الذىبي،:تنقيحالتحقيؽ(3)
(.1/92الذىبي،):تنقيحالتحقيؽ(4)
(.2496/رقـ1/270)الذىبي،:المغنيضيالاع اء(5)
(.2702/رقـ261)صابفحجر،:تقريبالتيذيب(6)
(.1680/رقـ165الذىبي،)ص:ديكافالاع اء(7)
(.352/رقـ1/269)ابفحجر،:الدرايةضيتخري أحاديثاليداية(8)

بفنزاربفماربفعيالفقيسبفسعدبفغط افبفريثبفبغيضبفإلىعبسالنسبةالعٍبسي:ىذه((9
كثرة.كضييـمسجد،بياكليـبالككضة،العبسيكفإليياينسبالتيالمشيكرةالقبيمةكىيعدناف،بفمعد

.(9/200)لمسمعاني،ا نساب
.(440/رقـ107(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(10
.(16023/رقـ9/204(الثقات:ابفحباف،)(11
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،كقاؿالن سائي:(1)يقبؿ"لـلوقيؿضإذايخطئكثيرا،كاف:"صدكؽقاؿأبكحاتـالر ازم:
كقاؿابفعدمعفالن سائي(2)اعيؼ""عندم ،" يؤذكناالن اس:كيقكؿضيو،أمالر حسفكاف:

.(4)يخطىء"،كقاؿابفًحب اف:"كىافى(3)ضيو"يتكم مكفأمقاؿابفعدم:-ضيو
قاؿابفعدم كبةأىبىا"سىًمٍعتي: بشىٍيءوإتيحد ثتكااحٍبفالميسىي بكىافىيىقيكؿيعىري
مىٍيًو"كيقؼيعرضو الن اسضيوخالؼماكعام ةشيكخو،عفكثيرحديث"لىوي:،كقاؿابفعدم(5)عى
ًعيؼ"،كقىاؿى(6)بو"بأستكىىكعميو،وشب ييكىافىبؿيتعم دهتذكرتوماىك ،(7)الد ارقطني:"اى

اٍلكىىـ""كثيركقاؿابفالجكزم:
"،كقاؿالبييقي:"لىٍيسى(8) ٍيري(9)ًباٍلقىًكم  ،كقاؿضيمكاعآخر:"غى

.(10)ًبًو"تى  ميحٍ
صدكؽ،يخطئكثيرا.خالصة القول في الر اوي:

 الحكم عمى الحديث:
الحديثاعيؼجد ا؛لألسبابالت الية:
 أسباب ضعف الوجو األول بمفظيو:

كايةعف-1 ضيوزيدبفالحكارم،كىكصالحضين سو،اعيؼضيالحديث،كقدت ر دهضيالر 
ابف نقؿ ضقد قرة، بف اٍبفمعاكية اٍلبىٍحريفمرجًكتىابوًضيدٍحيىةالممق فعف بفزيدًبوًاٍن ىرد:

ًديثكىىيكىاٍلحكىارم، مسعرتىابعوبؿًبًو،يٍن ىرد،كتعق بوابفالممق فبقكلو:"لـ(11)أصال"يىصح تىحى
.(12)تقدـ"كىمىاكداـبف

                                                           
.(8/294/1355(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(1
.(174/رقـ72)ص::النسائي،(مشيخةالنسائي(2
.(1874/رقـ8/123(الكامؿ:ابفعدم،)(3
.(16023/رقـ9/204(الثقات:ابفحباف،)(4
.(1874/رقـ8/123(الكامؿ:ابفعدم،)(5
المصدرن سو.((6
.(261/رقـ1/136(سنفالدارقطني،)(7
.(3324/رقـ3/121)(الاع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،(8
.(379/ح1/130(السنفالكبرل:لمبييقي،)(9

.(706/ح1/298(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(10
.(2/136(البدرالمنير:ابفالممقف،)(11
المصدرن سو.((12
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قىاؿى:بحثتعنوضيكتابإيااحاإلشكاؿ،كلـأعثرعميو،قمت كقدبي نتذلؾضيالت خري ،كى
ًديث"ىىذىا:البييقي ًضيوًًإٍسنىاد،كقاؿالبكصيرم:"ىىذىا(1)ًبقىكملىٍيسىاٍلعميزيدضىًإف ثىابت،غيرحى

ًعيؼاٍلعميىيكىاٍلحكىارمبفزيد كىذىًلؾىاى بكر(2)عىنوي"الر اًكمكى أىبي عف الممق ف ابف كنقؿ ،
اًزًمي قاؿاٍلحى أن و ًديث"ىىذىا: ًعيؼكىىيكىاٍلحكىارماٍبفًجيىةمفإت تيعرؼاإًلسنادًبيىذىاالحى اى
ًديث، قد:قىاؿىالحى ًكمىكى ابىةمفكىاًحدغيرعىفأكجومفري حى كميىاالص  ًعي ىةكى ،كقاؿابفحجر:(3)اى
،اٍبفًعىفٍقير ةىٍبفًميعىاًكيىةىًركىايىةي"اٍلمىٍح يكظي ٍنقىًطعىةهكىًىيىعيمىرى تى ىر دىمي ٍنويًبيىاكى ٍيدهعى ،زى لىوياٍلعىم ي  طىًريؽهكى
أيٍخرىل"
(4).

ضيوابنوعبدالر حمفبفزيد؛كىكمتركؾالحديث،يركمعفأبيوالمناكير،قاؿأبكحاتـ-2
ًديًث،الر ازم:"متركؾي "عفالحديثيىذايصح كىتاٍلحى ىيمىا(5)النبي  "ًضيوً،كقاؿالعقيمي:"ًكالى (6)نىظىره

"ىىكىذىا البييقي: كقاؿ آخر، سناد كا  زيد، بف الر حمف عبد ضيو الذم ًكمىأماإلسناد ٍبدًعىفٍري عى
ٍيدوٍبفًالر ًحيـً ،زى الى ىييمىاعىفٍاٍلعىم ي  ا،أىًبيًو،كىخى لىٍيسيكاغىٍيريىيمى كىايىةًًضيكى ـيكىاياءى،ًبأىٍقًكيىالر  أىٍعمى

،كقىاؿى(7)
ٍقًدًسي: ًديث"ىىذىااٍلمى .(8)ثىابت"غيرحى

ـالطكيؿ،كىكمتركؾالحديث.-3 ضيوسال 
ٍرعىةىأىبيكضيوانقطاعبيفمعاكيةبفقر ةكعبدابفعمرراياعنيما،ضقدسيئؿ-4 عىفزي
ًديًث؟ىىذىا ضىقىاؿىاٍلحى ؽًلىـٍقير ةبفيكمعاكيةيكاىوي،حديثهًعٍنًدمىيكى: عيمىرىابفىيىٍمحى

ابف(9) قاؿ ،
.(10)عمر"اٍبفيٍدرؾلـقير ةبفميعىاًكيىةضىًإفاًتٍنًقطىاع،كىًىيأيٍخرىلًعٌمةكيموىىذىاالممقف:"ككراء

ضيوااطرابضيأل اظو،ضقدركممفعد ةكجكه،كماىكمبي فضيالت خري .-5
 

                                                           
.(2/138)المرجعالسابؽ((1
.(1/62(مصباحالزجاجة:البكصيرم،)(2
(2/135فالممقف،)(البدرالمنير:اب(3
.(1/267(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(4
.(100/رقـ1/551(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(5
.(2/288(الاع اءالكبير:العقيمي،)(6
.(380/ح1/130(السنفالكبرل:لمبييقي،)(7
.(2/241:العيني،)(عمدةالقارم(8
.(100/رقـ1/552(عمؿالحديث:ابفأبيحاتـ،)(9

.(2/135(البدرالمنير:ابفالممقف،)(10
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 جو الثاني:الو 
ضيوزيدبفالحكارم،كىككمابي نتسابقا.-1
نسبإلىالغمكضيالت شي ع،قاؿالد ارقطني:"ركاهالح ظسيءضيوأبكإسرائيؿ،كىكصدكؽ-2

،عىفٍالعمي،زيدعفالمالئي،أبكإسرائيؿ راياعنو،اٍبفًعىفًنىاًضعو ـىعيمىرى ًضيًو،كىكىًى
كاب .(1)قرة"بفمعاكيةعف:قاؿمفؿقككالص 

 الوجو الثالث:
كاية،كىكصدكؽ،يخطئكثيرا،كقدجعميابعض -1 ضيوالمسي ببفكااح،كقدت ر دبيذهالر 

ركاية،قاؿاإلماـالز يمعي:"أىم ا ًديثيالعمماءأن ياأصح  ٍبدًحى ،ٍبفًالم وًعى امىأىٍمثىمييىاطيريؽه،ضىمىويعيمىرى
كىاهي قيٍطًني رى ًديثًًمفٍالد ارى "ٍبفًاٍلميسىي بًحى كىاًاحو

:كتيعنيكالموأن ياركايةصحيحةإن ماقمت،(2)
"تى ىر دى كاياتا خرلكاأعمـ،قاؿالدارقطني: مفالر  أقؿاع امفغيرىا أن يا ًبوًيقصدبيا

ٍ صًعىفٍ،كىاًاحوٍبفياٍلميسىي بي ٍيسىرىةىٍبفًحى "كىاٍلميسىي بي،مى ًعيؼه "كىىىذىا(3)اى ًديثي،كقاؿالبييقي: اٍلحى
،ٍبفياٍلميسىي بيًبوًيىٍن ىًردياٍلكىٍجوًىىذىاًمفٍ لىٍيسىكىاًاحو "كى "اٍلميسىي بي(4)ًباٍلقىًكم  ا: كىاًاحوٍبفي،كقاؿأيان
ٍيري ًكمىميٍحتى  غى ووًمفًٍبًو،كىري ًعي ة"م يىاكيأىٍكجي ىيمىا(5)اى أماإلسنادالذمضيومعاكية-،كقاؿ:"ًكالى

،-بفقر ةكاإلسنادالذمضيوالمسي ب ًعيؼه لىـٍاى "ًإٍسنىادهلىوييىقىعٍكى .(6)قىًكم 
ىىذىا:ااطرابإسنادهكل ظو،ضقدركمبعد ةكجكهكماىكمبي فضيالت خري ،قاؿاإلشبيمي-2

ًديًث،طيريؽًأىٍحسىفي ً ظىوي،اٍلميسىي بيكىافىلىكٍقىاؿىكىمىا"ىيكى:أمابفحجر-قيٍمتاٍلحى لىًكفٍحى اٍنقىمىبىكى
مىٍيوً .(7)إٍسنىاديهي"عى



                                                           
.(3124/رقـ13/225(العمؿ:الدارقطني،)(1
.(1/27(نصبالراية،الزيمعي،)(2
.(261/رقـ1/136(سنفالدارقطني،)(3
.(379/ح1/130(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
.(706/ح1/298(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(5
.(110/رقـ1/52(السنفالصغير:البييقي،)(6
.(1/141(التمخيصالحبير:ابفحجر،)(7
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ًديث(1)تيميةالحديثاإلماـابفكقداع ؼ ًعيؼ،كقاؿابفالممق ف:"حى يىصح تىًبمر ة،اى
ًميعمف ق ،(2)الٌطرؽ"ىىًذهجى ا-اؿ "ضتمخ ص-أيان الحديث: بعضعمؿ ذكر أف ىىذىاأىف بعد

ًديث ًميعمفالحى لىوي(3)يىصح"تىطرقوجى ًعي ىةه"كيم يىاأيٍخرىلطيريؽه،كقاؿابفحجر:"كى .(4)اى
 المطمب الخامس: تضعيُف الحديث لخطٍأ في إسناِده ومْتِنو.

مفًقبىؿالر اك الخطأ أف  ذكرتآن نا معناقد أكضيضييما أكضيالمتف، مضياإلسناد،
ضي سببمفأسباباعؼالحديثلعدـابطراكيولو،ككافمفمني اإلماـابفعبدالبر 

تاعيؼالحديثلكقكعالخطأمفراكيوضيإسنادهكمتنو،كمفأمثمةذلؾ:

البر قاؿ ابفعبد اتعالىاإلماـ نىا:رحمو ٍبديأىٍخبىرى م دًٍبفيوًالم عى ،ٍبفًميحى :ييكسيؼى نىاقىاؿى أىٍخبىرى
،ٍبفييىٍحيىى اًلؾو :مى د ثىنىاقىاؿى م ديحى :الش ًريًؼ،أىًبيٍبفًسيمىٍيمىافىٍبفيميحى د ثىنىاقىاؿى ـيحى إسماعيؿبفًإٍبرىاًىي

ٍبدًٍبفيالرحمافعبدحدثناقاؿ:الغاضقي، ٍبدًٍبفًالم وًعى كىعى ،اٍلحى :ـً د ثىنىاقىاؿى أىبيكرىاًشدوٍبفيالم وًكىٍىبيحى
ٍرعىةى، ،عىفًيىًزيدى،ٍبفًييكنيسىعىفٍزي صم ى اهلل  الم وِ  َرُسولِ  َعنْ » أنسراياعنو:عىفٍالز ٍىًرم 

.(5)«َوَخْمَفَيا اْلِجَناَزةِ  َأَمامَ  َيْمُشونَ  َكاُنوا َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َوَأَبا عميو وسم م

  نقد الحديث:
كىلقىدٍ": رحمواتعالىابفعبدالبر قاؿ ،ٍبفيالم وًكىٍىبيرى ،عىفٍرىاًشدو الز ٍىًرم عىفًييكنيسى

ًديثناىىذىاًضي ٍتًنًو"ًإٍسنىاًدهًًضيأىٍخطىأىحى مى كى
(6).

 
 تخريج الحديث:

. كمرسالن كمالحديثمت صالن ري
  من أخرجو مت صال: -أوال

كمالحديثبم ظيفمختم يف،عمىالن حكالت الي: ري
                                                           

.(1/126(إركاءالغميؿ:ا لباني،)(1
.(2/135(البدرالمنير:ابفالممقف،)(2
.(2/137)المصدرن سو((3
.(1/233(ضتحالبارم:ابفحجر،)(4
.(12/92(التمييد:ابفعبدالبر،)(5
المصدرن سو.((6
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 َوَخْمَفَيا". اْلِجَناَزةِ  َأَمامَ  َيْمُشونَ  من أخرجو بمفظ: "َكاُنوا -1
ًبيعه دىأىًبيكىاٍبفي،اٍلًجيًزم أخرجوالط حاكمرحموا،قاؿ:رى د ثىانىاقىدٍ،دىاكي أىبيكثنا:قىاتى،حى

ٍرعىةى عىٍنييمىا:الحديثايرىًايىمىاًلؾوٍبفًأىنىسًعىفٍ،ًشيىابواٍبفًعىفً،يىًزيدىٍبفيييكنيسيناأ:قىاؿى،زي
(1).

ايعنيالط حاكم–كأخرجو ،عفيكنسبفيزيد،بو.(2)مفطريؽمحمدبفبكر-أيان
 من أخرجو بدون لفظ: "خمفيا". -2

د ثىنىاأخرجواإلماـابفماجورحمواتعالى،قاؿ ًمي ٍبفينىٍصري:حى ،عى ًمي  ٍياى كفياٍلجى كىىىاري
ٍبدًٍبفي ،الم وًعى م اؿي د ثىنىا:قىاتىاٍلحى م ديحى ،يىًزيدىٍبفيييكنيسيأىٍنبىأىنىا:قىاؿىاٍلبيٍرسىاًني بىٍكروٍبفيميحى عىفًاٍ ىٍيًمي 

، ،ٍبفًأىنىسًعىفٍالز ٍىًرم  اًلؾو قىاؿىمى كسم ـالم وًرىسيكؿيكىافى»: اعميو ،كىأىبيكصم ى ،بىٍكرو كىعيمىري
ـىيىٍمشيكفىكىعيٍثمىافي ا .(3)«اٍلًجنىازىةًأىمى
؛ثالثتيـمفطريؽمحمدبفبكر،كأخرجو(6)،كالبز ار(5)،كأبكيعمى(4)أخرجوالت رمذم
مفطريؽبكربفمار.(7)الط براني

القاو أبك تم اـأخرجو الر حمف(8)سـ عبد عف الكاسطي، أحمد بف محم د طريؽ مف
الحمبي،عفإبراىيـبفسعدعفابفأخيالز ىرم،عفالز ىرمعفأنسراياعنو.

 
 
 
 
 
 

                                                           
.(2755/ح1/481(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(1
المصدرن سو.((2
.(1483/ح1/475(سنفابفماجو،)(3
.(1010/ح3/322(سنفالترمذم،)(4
.(3608/ح6/291(مسندأبييعمىالمكصمي،)(5
.(6314/ح13/17(مسندالبزار،)(6
.(106/ح1/40الطبراني،)(المعجـا كسط:(7
.(537/ح1/224)،(ضكائدتماـ(8
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  من أخرجو مرسال: -ثانيا
قاؿ: اتعالى، مالؾرحمو اإلماـ ،اٍبفًعىفٍأخرجو م ىاصالم وًرىسيكؿىأىف ًشيىابو
ـىيىٍمشيكفى»كىانيكاكىعيمىرىبىٍكروكىأىبىاعميوكسم ـ ا نىازىةًأىمى مى ىاءي،«اٍلجى ر ا،ىىميـ كىاٍلخي ٍبديجى عيمىرىٍبفيالم وًكىعى

(1).
زاؽ الر  عبد كالت رمذم(2)أخرجو ،(3) معمر، طريؽ طريؽمف مف الط حاكم كأخرجو
مفطريؽابفبكير؛ثالثتيـ)القعنبي،كابفكىب،(6)خرجوالبييقي،كأ(5)،كابفكىب(4)القعنبي

كابفبكير(عفمالؾ،كالىما)معمر،كمالؾ(عفالزىرم،بو،بمثمو.
 شاىد لمحديث:

د ثىنىا:قىاؿىأخرجوأبكداكدالطيالسيرحمواتعالى، ،عىفًعييىٍينىةى،ٍبفيسيٍ يىافيحى الز ٍىًرم 
،اٍبفًعىفً،سىاًلـوعىفٍ  َيْمُشونَ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  َوَأَبا صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولَ  رََأْيتُ »:قىاؿىعيمىرى
.(7)«اْلَجَناَزةٍ  َأَمامَ 
الحميدم شيبة(8)أخرجو أبي كابف كأحمد(9)، ماجو(10)، كابف داكد(11)، كأبك ،(12)،

كياني،(15)،كأبكيعمى(14)،كالن سائي(13)كالت رمذم ،(1)،كالط حاكم(17)،كابفالمنذر(16)كأبكبكرالر 
                                                           

.(8/ح1/225)،(مكطأمالؾ(1
.(6259/ح3/444(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(2
(1009/ح3/321(سنفالترمذم،)(3
.(2747/ح1/480(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(4
المصدرن سو.((5
.(7492/ح5/270البييقي،)(معرضةالسنفكاآلثار:(6
.(1926/ح3/358)،(مسندأبيداكدالطيالسي(7
.(619/ح1/513)،(مسندالحميدم(8
.(11224/ح2/476(مصنؼابفأبيشيبة،)(9

.(4539/ح8/137(مسندأحمد،)(10
.(1482/ح1/475(سنفابفماجو،)(11
.(3179/ح3/205(سنفأبيداكد،)(12
.(1007/ح3/320الترمذم،)(سنف(13
.(1944/ح4/56)،(سنفالنسائي(14
.(5419/ح9/293(مسندأبييعمىالمكصمي،)(15
.(1388/ح2/397)،(مسندالركياني(16
.(3035/ح5/380(ا كسطضيالسنفكاإلجماعكاتختالؼ:ابفالمنذر،)(17
.(2742/ح1/479(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(1
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حب اف كالد ارقطني(1)كابف شاىيف(2)، كابف نيعيـ(3)، كأبك ا عرابي(4)، كابف كالخميمي(5)، ،(6)،
؛كم يـمفطريؽس يافبفعييينة،بوبمثمو.(7)كالبييقي
أحمد (8)كأخرجو طريؽ مف أحمدابن جريجَ، (9)كأخرجو كابف(10)كالط براني، ،
ابفجري (12)كالبييقي مفطريؽ أحمدعن زياد بن سعد عن الز ىريَ ، كأبك(13)كأخرجو ،

ابن أخي الزىري.،مفطريؽ(16)،كتماـ(15)كابفالمنذر





                                                           
(.3047/ح7/319(ك)3045/ح7/317(صحيحابفحباف،)(1
.(1809/ح2/429(سنفالدارقطني،)(2
.(327/ح286(ناسخالحديثكمنسكخو:ابفشاىيف،)ص:(3
(.2/109(،ك)1/170(،كتاريخأصبياف:أبينعيـ،)7/308(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(4
.(770/ح1/399)،(معجـابفا عرابي(5
.(1/351(اإلرشاد:الخميمي،)(6
/2/16(،كالسنفالصغير:البييقي،)6858/ح4/36(،ك)6857/ح4/35(السنفالكبرل:لمبييقي،)(7

)1056ح البييقي، السنفكاآلثار: كمعرضة ،)5 ح268/ يىٍذكيٍر7483/ ـٍ لى بىٍكرنا أىف  "غىٍيرى البييقي: كقاؿ .)
تى ىر  اعيٍثمىافى ًمٍنييمى كىاًحدو عىٍفكيؿ  ٍبًفيىًزيدى،ضىًقيؿى ييكنيسى ،كى ًقيؿو مىىعى ًضيًوعى ًثقىةه،كىاٍختيًمؼى كىىيكى ـي ا دىًبًوىىم  ًفالز ٍىًرم  عى

مىٍيًوًضيًوكىىي ييٍختىمىٍؼعى ـٍ لى ٍصًمًو،كى مىىكى عى مىويكىاٍستىقىر  مىٍفكىصى كى ميٍرسىالن ًقيؿى كى ةهًثقىةه،مىٍكصيكتن عييىٍينىةىحيج  ٍبفي سيٍ يىافي كى
(.6859/ح4/36كىايأىٍعمىـي".)

(.قمت:كلـيصرحعفالزىرمبالسماع.4939/ح9/9(مسندأحمد،)(8
.(4940/ح9/9)المصدرن سو((9

.(13133/ح12/286(المعجـالكبير:الطبراني،)(10
(.329/ح290)ص:(ناسخالحديثكمنسكخو:ابفشاىيف،(11
كىاهي7484/ح5/269(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(12 "...ثـقاؿ:كىرى :"كىعيٍثمىافى (.كزادالبييقي:أىظين ويقىاؿى

." ٍيًرشىؾ  ًمٍفغى عيٍثمىافى ًضيًوذىكىرى ،كى ،مىٍكصيكتن ٍي و رى ًفاٍبًفجي ،عى عىٍكؼو ٍبفي ٍع ىري اجى أىٍيان
(6042/ح10/229)(مسندأحمد،(13
(5482/ح9/368(.كمسندأبييعمىالمكصمي،)5464/ح9/354(مسندأبييعمىالمكصمي،)(14
(3036/ح5/380(ا كسطضيالسنفكاإلجماعكاتختالؼ:ابفالمنذر،)(15
(538/ح1/224(ضكائدتماـ)(16
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الت رمذم كالن سائي(1)كأخرجو ا عرابي(2)، كابف كالط براني(3)، كالخميمي(4)، ،(5)،
مفطريؽ(6)كالبييقي اكمزياد بن سعد وبكر بن واِل، الط ح  كأخرجو كالط براني(7)، مف(8)، ،
.عقيل بن خالدطريؽ

الن سائي كالط براني(9)كأخرجو كالخميمي(10)، كالبييقي(11)، مفطريؽ(12)، منصور بن ،
نعيـالمعتمر أبك كأخرجو كالخميمي(13)، ،(14) طريؽ كأخرجوحاظييحيى بن صالح الوُ مف ،

 مالك.مفطريؽ(16)،كابفالمقرئ(15)اإلسماعيمي
مف(18)،كأخرجوالط براني(17)ضمضوم بن أخي الز بيديكأخرجوابفالمقرئمفطريؽ
ابفأخيالعب اس بن الحسنطريؽ كابفجري ،كزيادبفسعد، ؛جميعيـ)س يافبفعيينة،

كمنص خالد، بف كعقيؿ الككضي، كبكر كمالؾ،الزىرم، صالح، بف كيحيى المعتمر، بف كر
كاماكـ،كالعباسبفالحسف(عفالز ىرم،عفسالـ،عفعبدابفعمرراياعنيما،

  بو،بمثمو.
 

                                                           
(1007/ح3/320(سنفالترمذم،)(1
(1945/ح4/56(سنفالنسائي)(2
(770/ح1/399(معجـابفا عرابي)(3
.(.كضيول ظة:"عثماف"6096/ح6/167(المعجـا كسط:الطبراني،)(4
(.2/817(اإلرشاد:الخميمي،)(5
.(6859/ح4/36(السنفالكبرل:لمبييقي،)(6
(2746/ح1/480(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(7
(.6363/ح6/263(.كالمعجـا كسط:الطبراني،)13135/ح12/286الطبراني،)(المعجـالكبير:(8
(1945/ح4/56)،(سنفالنسائي(9

(783/ح241)ص:،(معجـابفالمقرئ(10
(.ضيول ظة:"عثماف".2/817(اإلرشاد:الخميمي،)(11
(6859/ح4/36(السنفالكبرل:لمبييقي،)(12
(2/247نعيـ،)(تاريخأصبياف:أبي(13
(35/ح1/267(اإلرشاد:الخميمي،)(14
(1/314)،(معجـأساميشيكخأبيبكراإلسماعيمي(15
(.668/ح211(.ك)ص:280/ح110)ص:،(معجـابفالمقرئ(16
(783/ح241)ص:المصدرن سو((17
(13134/ح12/286(المعجـالكبير:الطبراني،)(18
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من أخرجو مرسال: -ثانيا
،مف(4)،مفطريؽابفجري ،كأخرجوأحمد(3)،كالبييقي(2)،كأبكيعمى(1)أخرجوأحمد

،مفطريؽيكنسبفيزيدا يمي(5)ادبفسعد،كأخرجوالط حاكمطريؽابفجري عفزي
،مفطريؽمحمد(8)،مفطريؽعقيؿبفخالد،كالط براني(7)،كالط حاكم(6)كأخرجوأحمد

كم يـمفطريؽ(9)ابفحب افبفأبيعتيؽ،كمكسىبفعقبة،كأخرجو شعيببفأبيحمزة،
بفيزيد،كعقيؿبفخالد،كمحمدبفأبيعتيؽ،كمكسىبف)ابفجري ،كزيادبفسعد،كيكنس

عقبة،كشعيببفأبيحمزة(عفالز ىرمعفسالـ.
 دراسة رواة اإلسناد:

 دراسة رواة من أخرجو مت صال. -أوال
 َوَخْمَفَيا". اْلِجَناَزةِ  َأَمامَ  َيْمُشونَ  "َكاُنوا دراسةركاةمفأخرجوبم ظ:-أكت

عشرةإحدلسنةا كؿربيعضيتكضيَالمصرم(10)الحجرمزرعةأبكاشدَر  بن اهلل فيو وىب
.(11)كمائتيف
ـىأىًبيٍبفًسىًعيدًٍبفيقاؿأىٍحمىدي ٍريى "أىفٍ(12)عىم يضىنىيىاًنيعنوأىٍكتيبىأىفٍأىرىٍدتي:مى ،(13)أىٍكتيبى

الر ازم حاتـ أبك عنو لو:"بيف:سئؿ قيؿ بفكىبأـاليؾحب أراشد،بفاكىبذلؾ،

                                                           
.(6254/ح10/369(مسندأحمد،)(1
.(5519/ح9/391(مسندأبييعمىالمكصمي،)(2
.(7487/ح5/269(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(3
.(6254/ح10/369(مسندأحمد،)(4
.(2743/ح1/479(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(5
.(6253/ح10/369(مسندأحمد،)(6
.(2744/ح1/479(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(7
(4608/ح5/37(.المعجـا كسط:الطبراني،)13136/ح12/286(المعجـالكبير:الطبراني،)(8
.(.كضيول ظة:"عثماف"3048/ح7/320(صحيحابفحباف،)(9

.(4/71)لمسمعاني،الحجارة.ا نسابمعناهاٌلذمالحجرإلىالنسبةالحجرم:ىذه((10
.(834/رقـ6/235حجر،)(لسافالميزاف:ابف(11
(سعيدبفالحكـبفمحمدبفسالـبفأبيمريـ،أبكمحمدالمصرم،كقدينسبإلىجدجده،ثقةثبت(12

حجر، ابف التيذيب: تقريب سنة. ثمانكف كلو كمائتيف، كعشريف أربع سنة مات ضقيو، /234)ص:
.(2286رقـ

.(1925/رقـ4/323(الاع اءالكبير:العقيمي،)(13
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دؽ"محم وراشدبفاككىبذلؾ،إلىتيقرفاكىب:قاؿ،(1)راشد؟ رعة(2)الص  ،كقاؿأبكزي
،كذكره(4)،كقاؿابفحب اف:"يخطئ"(3)عنو"أحدعفأكتبلـ نىعمـ؛بولى"ليس:الر ازم

ع اء ،كقاؿابفحجرشارحاقكؿ(6)مريـأبيبفسعيد،كقاؿالذ ىبي:"غمزه(5)العقيميضيالا 
"لعم و بذلؾيريدالذ ىبي: "نياني–قكلو أبيمريـ: ابف قكؿ أبيعفالكتابةعفعم ييعني

رعة" .(7)زي
 :صدكؽلوأخطاء.خالصة القول في الر اوي

ضيأفإتثقةس ياف،أبيآؿمكلىيزيدأبكا ىٍيمي،الن جادأبيبفيزيد بن وفيو يونس 
ماتالز ىرمغيركضيقميالكىماالز ىرمعفركايتو كمائةتسعسنةخطأ، عمىكخمسيف

.(8)ستيفسنةكقيؿ:الصحيح،
كبقيةركاتوثقات.

 "خمفيا".دراسةركاةمفأخرجوبدكفل ظ:-ثانيا
يزيدا يميفيو يونس بن 
كبقيةركاتوثقات.

 وأم ا المتابع: 
أربعسنةاآلخرةجمادلضيالر ازم،تكضيجع رأبكسعيد،بفأحمد بن ففيو محم د 

العب اسأبيبيفضيوجمعكاحد،حديثإتعميوينكر"لـالحاكـ:،قاؿ(9)مائةكثالثكأربعيف

                                                           
(كىببفراشدالرقي،قاؿأبكحاتـالرازم:منكرالحديث،حدثباحاديثبكاطيؿ.الجرحكالتعديؿ:ابفأبي(1

.(121/رقـ9/27حاتـ،)
.(12/رقـ9/27(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
.(12/رقـ9/27(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(3
(.16150/رقـ9/228(الثقات:ابفحباف،)(4
(.1925/رقـ4/323(الاع اءالكبير:العقيمي،)(5
(.9429/رقـ4/352(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(6
(.834/رقـ6/235(لسافالميزاف:ابفحجر،)(7
(7919/رقـ614(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(8
سنادمذككرأبكعبدا،كذكرهالذىبيبأبي(.قمت:ضياإل7146/رقـ3/457(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(9

جع ر،كلعؿلوأكثرمفكنية.
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لكفأعرضو،،كقاؿالذ ىبي:"ت(1)الر م"شيكخلقييحتمؿسن وككافنيعيـ،بفكمحم دحمزةبف
ـ أكردالحديثىكباطؿ،بربخأتى .(2)آضتو"ث
 دراسة رواة من أخرجو مرسال: -ثانيا

رجالوكم يـثقات.
 والش اىد جميع رواتو ثقات.

 الحكم عمى الحديث:
،لألسبابالت الية: مرسالن ،صحيحه الحديثاعيؼمت صالن

م دناٍلتيلت ر دكىببفراشد،كىكصدكؽلوأخطاء،قاؿالت رمذم:"سىأى-1 ًديًث،ىىذىاعىفٍميحى الحى
ضىقىاؿى ًديثهىىذىا: طىأهحى م ديًضيوًأىٍخطىأىخى ،ٍبفيميحى ابىٍكرو ن مى ًديثيىىذىاييٍركىلكىاً  ،عىفٍالحى عىفًييكنيسى

" ًديثي،كقاؿالبز ار:"ىىذىا(3)الز ٍىًرم  ـيتاٍلحى دنانىٍعمى كىاهيأىحى م ديإت أىنىسعىفالز ٍىًرٌم،عىفرى بىٍكروٍبفيميحى
ـيكتىييكنيس،عىفٍ دنانعم مىٍيوًتىابىعىويأىحى ن مىاعى رىي ،كىابفعييىينة،اٍبفييىٍرًكيوًكىاً  ،عىفٍالز ٍىًرمٌعىفجي سىاًلـو
.(4)أىًبيو"عىف
كركممت صالااطرابإسناده؛ضركمالحديثمت صالعفالز ىرمعفأنسراياعنو،-2

عفالز ىرمعفسالـعفابفعمرراياعنيما،كركمتارةعفالز ىرمعفأنسرايا
كركم س يافبفعيينةمتصالعفالزىرمعفسالـعفأبيو، مفىذا-أياا-عنو،كركاه

ىكمبي فضيالت خري ،ك عمىسالـبفعبدا،كما يدؿ الطريؽمرةمتصالكمرةمكقكضا ىذا
ركاه الحديثمرسؿ، أف  الح  اظ، أكثر كركاه العمـ، أىؿ عميو كالذم ااطرابإسناده، عمى

"الز ىرمعفالن بيصم ىاعميوكسم ـ،قاؿعنوالبخارم:"ىىذىا ح  يعنيالمرسؿ،كقاؿ-(5)أىصى
ا ،الز ٍىًرم عىفًىيكىاإلماـأحمد:"ًإن مى ًديميٍرسىؿه ،اٍبفيضىعىؿىسىاًلـوثيكىحى ًديثيعيمىرى كىأىن ويعييىٍينىةىاٍبفيكىحى

" ـى كىًى
"كىأىٍىؿي(1) الت رمذم: كقاؿاإلماـ ًديثً، ٍكفىكيم ييـٍالحى ًديثىأىف يىرى ،ذىًلؾىًضيالميٍرسىؿىالحى ح  أىصى

                                                           
(:كأكردعنوالحاكـالحديثالمكقكؼالذمأنكرهعميوالمؤلؼ.137/رقـ5/40(لسافالميزاف:ابفحجر،)(1
.(7146/رقـ3/457(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(2
.(1010/ح3/322(سنفالترمذم،)(3
.(6314/ح13/17(مسندالبزار،)(4
.(1010/ح3/322(سنفالترمذم،)(5
(.لـأعثرعميوضيكتباإلماـأحمدبفحنبؿ،كتضي13133/ح12/286(المعجـالكبير:الطبراني،)(1

كتبابنو.
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سىًمٍعتي ٍبدىسىًمٍعتي:يىقيكؿيميكسىىٍبفىيىٍحيىىكى ز اؽًعى ًديثي:الميبىارىؾًاٍبفيقىاؿى:يىقيكؿيالر  ًضيالز ٍىًرم "حى
ح ميٍرسىؿهىىذىا ًديثًًمفٍأىصى كقاؿ(1)عييىٍينىة"اٍبفًحى ًديثي–، "كىحى أمالت رمذم: ا ىىذىاًضيأىنىسوأيان

ٍيريالبىابً قىاؿى(2)"مىٍح يكظوغى ًديثه"ىىذىا:الن سىاًئي ،كى طىأهحى حديثالذمكصموابفعيينة،يعنيال-خى
ـى-كىكالشاىد الى ىويعييىٍينىةى،اٍبفيًضيوًكىًى اًلؾهكىخى كىاهيعنو،ارايمى ،الز ٍىًرم عىفٍضىرى كىىيكىميٍرسىالن

ضىقىٍكليوي ... كىابي الص  كىافى: ـًًمفٍآًخًرًه،إلىىالسالـعميوالن ًبي كى ،كىالى ـًًمفٍتىالز ٍىًرم  اٍبفًكىالى
" عيمىرى
الىؼىكقاؿالط حاكم:"قىدٍ،(3) ًديثًىىذىاًإٍسنىادًًضيعييىٍينىةىاٍبفيخى ابًكيؿ اٍلحى غىٍيرىهيالز ٍىًرم أىٍصحى
ـيىىذىا... ًديًث،ىىذىاًضيكيم وياٍلكىالى ااٍلحى ٍنييمىاايرىًايىعيمىرىاٍبفًًمفًتى،سىاًلـوًمفٍىيكىًإن مى ،عى

ارى ًديثناضىصى ميٍنقىًطعنا"حى
ًديثًىىذىاًضيعييىٍينىةىاٍبفيأىٍخطىأى:قاؿالخميمي:"ييقىاؿي،(4) ٍيثي،اٍلحى ضىعىويحى ،رى

ابي قى يكهيالز ٍىًرم كىأىٍصحى ـىيىٍمًشيىافًكىعيمىرىبىٍكروأىبىارىأىلأىن ويعيمىرىاٍبفًعىفًكى ا نىازىأىمى ةًاٍلجى كىل، اٍبفيكىرى
ٍي و رى جي الز ٍىًرم عىفً، سىاًلـوعىفٍ، أىًبيوًعىفٍ، قىاؿى، ميٍسنىدناكىعيمىرىبىٍكروكىأىبىاالن ًبي رىأىٍيتي: ًقيؿى، كى تى:
ٍي واٍبفًسىمىاعييىًصح  رى ًديثىىىذىاجي الز ٍىًرم ًمفىاٍلحى ذىهيًإن مىا، ةىعييىٍينىاٍبفًعىفًأىخى كىاهي، ككىرى ٍبفيعىٍمري
ًبي عىاًصـو سيٍ يىافى،كىاًئؿوٍبفًبىٍكرًعىفٍ،ىىم اـوعىفٍ،اٍلًكالى كرو،كى مىٍنصي مىٍعمىرو،كى ،الز ٍىًرم عىفً،ميٍسنىدناكى
ييقىاؿي ٍيثي،ًضيوًأىٍخطىأىًإن وي:كى مىعىحى كىاهي،مىٍرضيكعنابىٍينىييـٍجى يٍاٍبفًعىفًكىرى رى اجي وجي ج  م دوٍبفيحى ديكىىيكى،ميحى أىحى
الث قىاتً احًًمفىكىىيكى، حى ًت"الص  ٍعميكتى اٍلمى

"لىـٍ،(5) : البر  عبد ابف ابييىٍختىًمؼٍكقاؿ اًلؾوأىٍصحى ًضيمى
مىٍيوًعييىٍينىةىبفأصحابيختمؼشياب،كلـبفعفعنوالحديثىذاًإٍرسىاؿً دناميٍسنىتىٍكًصيًموًًضيعى
ٍكهي كى ٍنوي،رى ًديثه،كقاؿالبييقي:"ىىذىا(6)أىًبيًو"عىفٍسىاًلـوعىفٍالز ٍىًرم عىفًعى مىويقىدٍحى مىاعىةه،أىٍرسى عىفًجى

، ًمٍنييـٍىىكىذىا،الز ٍىًرم  ،عىفً:قىاؿىمىفٍكى ،عىفٍالز ٍىًرم  مىوي،ثيـ سىاًلـو كاأىٍرسى صم ىاالن ًبي ًضٍعؿىضىذىكىري
اًبوًعميوكسم ـ ،قىٍكؿًًمفٍكىأىٍصحى ًمٍنييـٍسىاًلـو مىوي"مىفٍكى كىصى

كقدرألجماعةمف":كقاؿابفحجر،(1)
.(2)"كابإرسالوالح اظكا ئمةأفىذاكىـمفابفعيينةكالص 

                                                           
.(3/321(سنفالترمذم،)(1
المصدرن سو.((2
.(2/294(نصبالراية،الزيمعي،)(3
.(1/480شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)((4
.(1/351(اإلرشاد:الخميمي،)(5
.(487/رقـ3/20):ابفعبدالبر،(اتستذكار(6
.(7493/ح5/270(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1
.(8/381)،ابفحجر:(إتحاؼالميرة(2
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ضيككأم اماركممفطريؽمالؾعفالزىرمعفسالـعفعبدابفعمرمرضكعا،
ًديثًًمفٍميٍنكىرهخطأ،قاؿالخميمي:"ىىذىا ًديثًًمفٍكىاٍلمىٍح يكظً،مىاًلؾوحى ،الز ٍىًرم عىفً،عييىٍينىةىاٍبفًحى

ًقيؿى لىوي،ًضيوًأىٍخطىأىسيٍ يىافىًإف :كى كًع"ىىذىاغىٍيرًًضيذىكىٍرنىاىىاًعم ةهكى اٍلمىٍكاي
(1).

ضركمالحديث-3 ركمبم ظ:ااطرابمتنو؛ ضمرة  اْلِجَناَزةِ  َأَمامَ  َيْمُشونَ  "َكاُنوا بأل اظمختم ة
ا-كىذايدل ؿعمىأنيـأخطأكاضيمتنو: "خمفيا"َ كمرةبدكفكممةَوَخْمَفَيا"َ  كماذكرابف-أيان
. عبدالبر 

 لبطالن إسناده ومتنو. : تضعيُف الحديثالسادسالمطمب 

رحمو د ثىنىااتعالى:قاؿاإلماـابفعبدالبر  مىؼيحى ،ٍبفيخى د ثىنىاقىاًسـو م ديحى ٍبدًٍبفيميحى ٍبفًالم وًعى
د ثىنىا،أىٍحمىدى، د ثىنىاأىًبي،حى ،سيٍ يىافىبفحم ادبفأحمدحى د ثىنىااٍلكيكًضي  كٍبفييىًزيديحى ،عىٍمرو د ثىنىااٍلعىٍبًدم  حى
،ٍبفييىًزيدي كفى نىاأىخٍىىاري ،بىرى ،اٍبفًعىفًمىاًلؾه :الس اعدمراياعنو،سىٍعدوٍبفًسىٍيؿًعىفًٍشيىابو قىاؿى
.(3)«(2)ِباْلَحَيَوانِ  الم ْحمِ  َبْيعِ  َعنْ  صم ى اهلل عميو وسم م الم وِ  َرُسولُ  َنَيى»

  نقد الحديث:
"ىىذىا اتعالى: رحمو البر  ابفعبد اإلماـ ًديثهقاؿ عىفٍيىًصح تىمىٍكايكعهٍسنىاديهيإًحى

، اًلؾو ًديًثًو"ًضيلىويأىٍصؿىكىتىمى .(4)حى
 تخريج الحديث:

: كمرسالن ركمالحديثمت صالن






                                                           
.(35/ح1/267(اإلرشاد:الخميمي،)(1
ـًًجية"كسىبىبالن ييًمفًٍزعي:قاؿالقىنىا((2 دى اثىمىةًعى ،ضيالميمى ةًىًذهضيىؿٍيدًرمتىإذالم حـً ٍذبيكحى اًمٍثؿىالمى ًضيمى

ي ةًىًذه .(1/462)،لمقنازعيالمكطأت".ت سيرأىـالحى
.(4/322(التمييد:ابفعبدالبر،)(3
المصدرن سو.((4
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 من أخرجو مت صاًل: -أوال
الد ارقطني كأبكنيعيـ(1)أخرجو اليادم(2)، كابفعبد بفعمركبف(3)، مفطريؽيزيد ثالثتيـ ؛

نىكم،بو.البراءالغى
من أخرجو مرساًل: -ثانيا

ٍيدًأخرجواإلماـمالؾرحموا،قاؿ:عىفٍ ،ٍبفًزى رىسيكؿىأىف اٍلميسىي ًب،ٍبفًسىًعيدًعىفٍأىٍسمىـى
.(4)الحديث:صم ىاعميوكسم ـالم وً

(9)،كالبييقي(8)قطني،كأخرجوالد ار(7)،كالبييقي(6)،كمفطريقوالحاكـ(5)أخرجوالش اضعي
كابف كالقعنبي، )الش اضعي، ثالثتيـ بيكير؛ ابف طريؽ مف البييقي كأخرجو القعنبي، طريؽ مف

بيكير(عفمالؾ،بو.
داكد أبك بف(10)كأخرجو كمحمد )مالؾ، كالىما الز بيدم؛ الكليد بف مفطريؽمحمد

ىاعميوكسم ـ.الكليد(عفالز ىرم،عفابفالمسي ب،عفالن بيصم 
د ثنا أخرجواإلماـالبز اررحمواتعالى،قاؿ:ولمحديث المرفوع شاىد:  العقدم،معاذبفًبٍشرحى

د ثنا د ثنازىير،بفثابتحى  .(1)الحديثصم ىاعميوكسم ـ:الن ًبيٌأىفعيمىر؛اٍبفًعىفنىاًضعه،حى
 
 
 
 

                                                           
(.بمثمو.3056/ح4/38(سنفالدارقطني،)(1
(.بمثمو.6/334(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(2
(.بمثمو.1420/رقـ2/176(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(3
(بمثمو.64/ح2/655)،(مكطأمالؾ(4
(بمثمو.3/82)،(ا ـلمشاضعي(5
(بمثمو.2252/ح2/41(المستدرؾعمىالصحيحيف:الحاكـ،)(6
(بمثمو.10570/ح5/483(السنفالكبرل:لمبييقي،)11139/ح8/65(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(7
(.بمثمو.3057/ح4/38(سنفالدارقطني،)(8
بمثمو..(1890/ح2/250(السنفالصغير:البييقي،)(9

(.بمثمو.177/ح166)ص:،(المراسيؿ بيداكد(10
(.5888/ح12/205(مسندالبزار،)(1
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 دراسة اإلسناد:
 إلسناد المرفوع:دراسة ا -أوال

لَمْرَوان بن فيو يِزيد اٍلًعرىاًقي كفىعىنويركلبىٍغدىاد،أىؿمفشيخ،(1)اْلخال 
(2).

ًعيؼ،عيٍثمىافالد ارمي:كقىاؿى،(3)"كذ اب"قاؿابفمعيف: ،(4)يحيى"قىاؿىًمم اقريب"اى
تىالث قىات،عىفالمكاكعاتيركمفًمم "كىافى،كقاؿابفًحب اف:(5)جدا""اعيؼالد ارقطني:كقاؿ
كز اجيىجي اؿ"ًبوًاًتٍحًتجى ،كقاؿابفعىدم:"ليس(8)،كالييثمي:"اعيؼ"(7)داكدأبك،كقاؿ(6)ًبحى
ع اءكالمترككيف،كقاؿالذ ىبي:(11)،كابفالجكزم(10)،كذكرهالعيقيمي(9)المعركؼ"بذلؾ ضيالا 
""شيخه مت يـه

(12). 
بويىركمالمكاكعاتعفالث قات.كاأعمىل في الر اوي:خالصة القو اعيؼجد ا،تيحت  

 كأعمـ.
ميكسىىبفاعبيدعىفيركم،(1)الغىنىكماٍلبىراءيًزيدبفَعْمرو بن وفيو يِزيد

،كلـ(2)
ابفًحب افذكرهضيالث قات،كىذاعمىطريقتوأن و يىذكرالمجاىيؿأعثرلوعمىترجمةغيرإف 

.كاأعمىكأعمـ. اكتتعديالن مفلـييذكرضييـجرحن
كبقيةركاتوثقات.

                                                           
ؿ:ىىًذه((1 بيعو.المباباٍلخؿٌعمؿًإلىىالن ٍسبىةالخال  .(1/473)ا نساب:ابفا ثير،تيذيبضيكى
(.1184/رقـ3/105(المجركحيف:ابفحباف،)(2
.(913/رقـ235)ص:،ركايةالدارمي-(تاريخابفمعيف(3
المصدرن سو.((4
.(1048/رقـ6/293)حجر،ابف(لسافالميزاف:(5
.(1184/رقـ3/105(المجركحيف:ابفحباف،)(6
.(1048/رقـ6/293)ابفحجر،(لسافالميزاف:(7
.(12363/رقـ7/600)(مجمعالزكائد:الييثمي،(8
.(2182/رقـ9/178(الكامؿ:ابفعدم،)(9

.(2007/رقـ4/389(الاع اءالكبير:العقيمي،)(10
.(3803/ح3/212ع اءكالمتركككف:ابفالجكزم،)(الا(11
.(2/78)،لذىبيا:(تنقيحالتحقيؽ(12
لمسمعاني،الرىا.ا نسابيسكفكافقبيمة،كىيأعصر،كقيؿ:يعصر،بفغنىإلىالنسبةالغىنىكم:ىذه((1

(10/86).
.(16421/رقـ9/277(الثقات:ابفحباف،)(2
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 دراسة اإلسناد المرسل: -ثانيا
جميعركاتوثقات،إتأن ومفمراسيؿسعيدبفالمسي ب،كمراسيموصحيحةعندجميكر

"مرسالت حنبؿ: بف أحمد قاؿ مفأصحنرلتصحاحالمسيببفسعيدالمحد ثيف،
.(1)مرسالتو"

 وأم ا دراسة إسناد الش اىد:
"منكرزيىىٍير،أىبىايكنىُزَىْيرَ ْبن ففيو ثَابت الر ازم: حاتـ أبك اعيؼالحديث،قاؿ

"عداده(2)بو"يشتغؿتالحديث حب اف: ابف قاؿ ًديثو،عمىييتىابعتىاٍلبىصًرييف،ًضي، كىافىحى
ت ىيخطىء ،(4)الحديث"،كقاؿالد ارقطني:"منكر(3)ان ردكا"ًإذىاًبًيـٍييٍحتى مفجممىةعىفخرجحى

.(5)ترككه" كقاؿالذ ىبي:"
منكرالحديث.خالصة القول في الر اوي:

كىاهينعمىـيتالم ٍ ظيكىذامم اان ردبو،قاؿالبز ار:"كىىىذىاقمت:  ،إت ناضعوعىفرى ثىاًبتهثىاًبته كى
ؿه .(6)البصرة"أىٍىؿًًمفٍرىجي

 الحكم عمى الحديث:
؛لألسبابالت الية: ،صحيحمرسالن الحديثاعيؼجد انمت صالن

يركم -1 بو يحت   ت الحديث ضي جد ا اعيؼ كىك مركاف، بف يزيد أسنده الذم
كايةعفمالؾ،قاؿالد ارقطني: يىًزيديًبوً"تى ىر دىالمكاكعاتعفالث قات،كقدت ر دبيذهالر 

اًلؾوعىفٍ،مىٍركىافىٍبفي ٍسنىادًًبيىذىامى لىـٍ،اإٍلً مىٍيوًييتىاًبعٍكى كىابيوي،عى ط أًًضيكىصى اٍلميسىي بًاٍبفًعىفًاٍلميكى
" ميٍرسىالن
ًديثًًمفٍ،كقاؿأبكنيعيـ:"غىًريبه(1) ،حى اًلؾو ،عىفًمى يىًزيديًبوًدىتى ىر سىٍيؿوعىفٍالز ٍىًرم 

ك،ٍبفي "ىىكىذىا(2)يىًزيدى"عىفٍعىٍمرو البييقي: كقاؿ ًكمى، مىطىميٍرسىالنري مىٍركىافىٍبفييىًزيديًضيوًكىغى

                                                           
(.274كانظر)ص:.(1/539)فرجب،الترمذم:ابعمؿشرح((1
.(1819/رقـ2/452(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(2
.(166/رقـ1/206(المجركحيف:ابفحباف،)(3
.(1/261(الاع اءكالمتركككف:الدارقطني،)(4
.(1032/رقـ1/120(المغنيضيالاع اء:الذىبي،)(5
.(5888/ح12/205(مسندالبزار،)(6
.(3056/ح4/38(سنفالدارقطني،)(1
.(6/334(حميةا كلياء:أبينعيـ،)(2
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، ؿي ال  كىاهياٍلخى ،عىفٍضىرى اًلؾو ،عىفًمى كتنسىٍعدوٍبفًسىٍيؿًعىفٍالز ٍىًرم  "كىىيكىمىٍكصي ،كقاؿ(1)بىاًطؿه
ا- قىدٍ-أيان رىًبميٍرسىؿواٍلميٍرسىؿىىىذىاالش اًضًعي أىك دىكى ؿوعىفٍبىز ةى،أىًبيٍبفًاٍلقىاًسـًعىفً:آخى رىجي
ًدينىًة،أىٍىؿًًمفٍ ي ييبىاعىأىفٍ"نىيىىصم ىاعميوكسم ـ:الم وًرىسيكؿىأىف اٍلمى "حى ًبمىي تو

(2).
"ىىذىامخال تولمث قات،ضقدرككهعفمالؾم -2 قاؿالبييقي: ىيكىرسال،كركاهىكمت صال،

ًحيحي يعنيالمرسؿ–الص  كىاهي، ؿيمىٍركىافىٍبفييىًزيديكىرى ال  اٍلخى اًلؾوعىفٍ، مى الز ٍىًرم عىفً، عىفٍ،
مىطىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفً،سىٍعدوٍبفًسىٍيؿً قىدٍ،كقاؿابفالجكزم:"كى(3)ًضيًو"كىغى
كىاهي(4)ترتاى"تىطىًريؽًمفٍلىًكفٍريًضعى "كىرى الذ ىبي: كقاؿ ،عىفمت يـه،شيخه، عىفمالؾو

مىٍرضيكعا"سعدبفسيؿعىفالز ٍىًرٌم،
 كاأعمىكأعمـ..(5)

ضيوثابتبفزيىير. كأم االش اىدضاعيؼجد ا؛ ف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.(1890/ح2/250(السنفالصغير:البييقي،)(1
.(1891/ح2/250)المصدرن سو((2
.(10570/ح5/483(السنفالكبرل:لمبييقي،)(3
.(1419/رقـ2/176(التحقيؽضيمسائؿالخالؼ:ابفالجكزم،)(4
.(2/78)،لذىبي:ا(تنقيحالتحقيؽ(5
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 المبحث الث اني
 يث ِبِعم تين ُمختمفتين إحداىما في اإلسناد واألخرى في المتنتضعيف الحد

قدبي نتضيالمباحثالس ابقةضيإسنادالحديثأكضيمتنوكاضيةلتاعيؼالحديث،
ضكيؼبوإذااحتكلعمىعم تيفأكأكثر،ضإن ومفبابأكلىأفيككفاعي نا جؿذلؾ،ككاف

أفياع ؼالحديث جؿذلؾ،ككافتاعي وعمىالن حكاآلتي:مفمني اإلماـابفعبدالبر 

 ْتِنو. خالفِة مَ قِل ومُ ِة الن  يَ : تضعيُف الحديث لعدم ثبوتو من جِ طمب األولالم
كىيعدـ مختم تيف: عم تيف يذكر أن و ضيتاعيؼالحديث؛ البر  عبد ابف مني  مف

،ككذلؾمخال ةالن اسلذ لؾالمتف،كمفأمثمةذلؾ:ثبكتالحديثنقالن

ًديثً: رحمواتعالىاإلماـابفعبدالبر قاؿ ٍبدًحى عيمىرىٍبفًالم وًعى
صم ىاعميوالن ًبي أىف ،(1)

نْ  َصاَلُتُوَ َتم تْ  َفَقدْ  اآْلَخرِ  الس ُجودِ  ِمنَ  رَْأَسوُ  َأَحُدُكمْ  َرَفعَ  ِإَذا» َلُو: قىاؿىكسم ـ،  َأْجزَأَْتوُ  َفَقدْ  َدثَ َأحْ  َواِ 
.(2)«َصاَلُتوُ 

  نقد الحديث:
ًديثه"كىىىذىا: رحمواتعالىابفعبدالبر قاؿ مىىكالن اسالن قؿ،جيةمفيىٍثبيتيتىحى عى
ًضًو"  .(1)ًخالى

 تخريج الحديث:
ركمالحديثبم ظيفمختم يف،عمىالنحكالتالي:

«َصاَلُتوُ  َتم تْ  َفَقدْ  َأْحَدثَ  ُثم   الس ُجودِ  آِخرِ  ِمنْ  رَْأَسوُ  عَ َرفَ  ِإَذا»مفأخرجوبم ظ:-أكت
كركمبإسناديفمختم يف،عمىالن حكالت الي:

 من أخرجو بعدم زيادة راو في اإلسناد: -أوال

                                                           
(ىكذاكجدتوضيالتمييدعفعبدابفعمر،كالصكابأنومفحديثعبدابفعمركبفالعاصراي(1

اعنيما،كأكردهمرةأخرلضيالتمييدمفطريؽعبدابفالمبارؾ،كقاؿضيوعبدابفعمررايا
عنيما.

.(10/195ابفعبدالبر،)(التمييد:(2
المصدرن سو.((1
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د ثىنىا ٍبديأخرجوأبكداكدالط يالسيرحموا،قاؿ:حى د ثىنىا:قىاؿىاٍلميبىارىًؾ،ٍبفيالم وًعى ٍبديحى عى
،ٍبفًًزيىادًٍبفيالر ٍحمىفً ٍبدًعىفٍأىٍنعيـو ،ٍبفًالر ٍحمىفًعى ٍبدًعىفٍرىاًضعو ك،ٍبفًالم وًعى صم ىاالن ًبي أىف عىٍمرو

.(1)«ُتوُ َصاَل  َتم تْ  َفَقدْ  َأْحَدثَ  ُثم   الس ُجودِ  آِخرِ  ِمنْ  رَْأَسوُ  َرَفعَ  ِإَذا»:قىاؿىعميوكسم ـ
 من أخرجو بزيادة راو في اإلسناد: -ثانيا

قاؿ: الت رمذمرحمواتعالى، د ثىنىا أخرجواإلماـ ،ٍبفيأىٍحمىديحى م دو قىاؿىميحى نىا: اٍبفيأىٍخبىرى
نىا:قىاؿىالميبىارىؾً ٍبديأىٍخبىرى ،ٍبفًًزيىادًٍبفيالر ٍحمىفًعى ٍبدىأىف أىٍنعيـو ،ٍبفىفًالر ٍحمىعى ،َسَواَدةَ  ْبنَ  َوَبْكرَ رىاًضعو
ٍبدًعىفٍأىٍخبىرىاهي ك،ٍبفًالم وًعى يىٍعًني-أىٍحدىثىًإذىا:»صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعىٍمرو
ؿى قىدٍ-الر جي مىسىكى ًتوًآًخرًًضيجى الى م ـىأىفٍقىٍبؿىصى ازىتٍضىقىدٍييسى الىجى .(2)«تيويصى

 مفطريؽابفالمبارؾ.(5)،كالمز م(4)،كالبغكم(3)أخرجوالط حاكم
،مفطريؽعبدا(7)مفطريؽمعاذبفالحكـ،كأخرجوالبييقي(6)كأخرجوالط حاكم

بفمسممةالقعنبي؛كالىما)معاذبفالحكـ،كعبدابفمسممة(عفعبدالرحمفبفزياد،
بو،بنحكه.

.بنحكه.(2)،ككذلؾالبييقي(1)هالط حاكممعم قاكذكر
َمامُ  َأْحَدثَ  ِإَذا»من أخرجو بمفظ:  -ثانيا  .«َصاَلِتوِ  آِخرِ  ِفي اإلِْ

، نعانيرحموا،قاؿ:عفالث ٍكًرم  زاؽالص  ٍبدًعىفٍأخرجوعبدالر  ،ٍبفًالر ٍحمىفًعى ًزيىادو
ٍبدًسىكىادىةى،ٍبفًبىٍكرًعىفٍ ،ٍبفًالر ٍحمىفًكىعى ٍبدًعىفٍرىاًضعو ك،ٍبفًالم وًعى صم ىالم وًرىسيكؿيقىاؿى:قىاؿىعىٍمرو

ـيأىٍحدىثىًإذىا:»اعميوكسم ـ ا مى ًتوًآًخرًًضياإٍلً الى تيوي،تىم تٍضىقىدٍقىاًعدنا،يىٍستىًكمًحيفىصى الى ةيصى كىصىالى
مىىكىرىاءىهيمىفٍ الىًمٍثؿًعى .(3)«ًتوًصى

                                                           
.(2366/رقـ4/12)،(مسندأبيداكدالطيالسي(1
.(408/ح2/261(سنفالترمذم،)(2
(.1636/رقـ1/274(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(3
(.750/رقـ3/276(شرحالسنة:البغكم،)(4
(.17/84(تيذيبالكماؿ:المزم،)(5
(.1637/رقـ1/274معانياآلثار:الطحاكم،)(شرح(6
(.2823/ح2/199(السنفالكبرل:لمبييقي،)(7
(.1640/رقـ1/275(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(1
(.3876/رقـ3/101(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(2
.(3673/رقـ2/353(مصنؼعبدالرزاؽالصنعاني،)(3
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،(4)،كالبييقي(3)،كالبغكم(2)،كمفطريقوالد ارقطني(1)أخرجوأبكداكدمفطريؽزىير
مفطريؽعبدالرحمفبفمحمدالمحاربي،كأخرجوالط كسيمفطريؽعبدا(5)كأخرجوالبز ار

القصير يزيد الطحاكم(6)بف كأخرجو كأخ(7)، المقرئ، الر حمف عبد أبك طريؽ رجومف
،(10)مفطريؽمركافبفمعاكيةال ز ارم،كأخرجوالط براني(9)،كالخطيبالبغدادم(8)الد ارقطني
،مفطريؽس يافالث كرم،ستتيـ؛)زىير،كعبدالر حمفبفمحمد،(12)،كالبييقي(11)كالد ارقطني

الث كرم(عفعبدالر حمفكعبدابفيزيد،أبكعبدالر حمفالمقرئ،كمركافبفمعاكية،كس ياف
بفزياد،بو،بنحكه.

 متابعة لمحديث:
الر حمفبفراضع كايةعفعبد ضيالر  بفزياد الرحمفى عبد تابعأبكشجاعبفالكليدي

نىاقىاؿىا ىشى  سىًعيدوأىبيككبكربفسكادةعفعبدابفعمرك،قاؿاإلماـالط كسيرحموا،نىا
ٍبدًعىفٍاْلَوِليدِ  اْبن ُشَجاع درب َأُبو بىٍكرًرىاًضعوٍبفًالر ٍحمىفًعى ك ٍبفاعبدعىفسكىادىةبفكى أىف عىٍمرو

:صم ىاعميوكسم ـالم وًرىسيكؿى ى"ًإذىاقىاؿى ـيقىاى قىعىدىاإًلمىا مىفٍالص الةىتىـ ضىقىدٍضىأىٍحدىثىكى ٍم ىويكى أىتىـ خى
مىعىوي"ةىالص ال

(1). 
دراسة رواة اإلسناد:

دراسة رواة-أكت بم ظ: أخرجو  َتم تْ  َفَقدْ  َأْحَدثَ  ُثم   الس ُجودِ  آِخرِ  ِمنْ  رَْأَسوُ  َرَفعَ  ِإَذا»مف
.«َصاَلُتوُ 

                                                           
(.617/رقـ1/167،)(سنفأبيداكد(1
(.1423/رقـ2/217(سنفالدارقطني،)(2
(.751/رقـ3/276(شرحالسنة:البغكم،)(3
(.2970/رقـ2/250(السنفالكبرل:لمبييقي،)(4
(.2451/رقـ6/421(مسندالبزار،)(5
(.393/رقـ2/356)،الطكسي:(مختصرا حكاـ(6
.(1638/رقـ1/274)(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،(7
(.1422/رقـ2/216(سنفالدارقطني،)(8
(.4437/رقـ15/191):الخطيب،(تاريخبغداد(9

(.130/رقـ13/53(المعجـالكبير:الطبراني،)(10
(.1424/رقـ2/217(سنفالدارقطني،)(11
(.2822/رقـ2/199(السنفالكبرل:لمبييقي،)(12
.(392/ح2/355)،طكسيال:(مختصرا حكاـ(1
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 الوجو األول:
عشرةثالثسنةإضريقي ة،ماتقاايالمصرم،،(1)الت نكخيرافع بن الر حمن فيو عبد

.(2)بعدىاكيقاؿكمائة،
"ضي البخارم: (3)مناكير"حديثوقاؿ كذكره ا–، ع اء-أيان حاتـ ،(4)ضيالا  أبك كقاؿ

كايةصح إفمغربيالر ازم:"شيخ بىًرهًيٍحتى  "تى،كقاؿابفحب اف:(5)عنو"الر  ًركىايىةمفكىافىًإذاًبخى
ااإلٍضًريًقي،أنعـبفًزيىادبفالر ٍحمىفعبد ن مى قعكىاً  ًديثوًضياٍلمىنىاًكيركى كقاؿضي(6)أىجمو"مفحى ،

ن ماالمصرييف،ثقاتمكاعآخر:"مف بفالر حمفعبدجيةمفضيركايتوالمناكيركقعتكا 
أرسميـالذيفالعشرةال قياءأحد"كافالعرب:أبك،كقاؿ(7)جيتو"مفتاإلضريقيأنعـبفزياد
البناني:،(1)نظر""ضيوالس اجي:كقاؿ،(8)إضريقية"أىؿلي قيكاالعزيزعبدبفعمر "ضيوكقاؿ
.(2)مشيكر"غيرهكىكنظر،

.(4)،كقاؿابفحجر:"اعيؼ"(3)الحديث"كقاؿالذ ىبي:"منكر
اإلضريقيٍبفًِزَيادِ  ْبنُ  الر ْحَمنِ  وفيو َعْبدُ  ستسنةماتح ظو،ضياعيؼقااييا،أىٍنعيـو
ارجالنككافيصح،كلـالمائةجازكقيؿبعدىاكقيؿ:كمائة،كخمسيف .(5)صالحن

كبقيةرجالوثقات.
 الوجو الثاني:

                                                           
1) ىىًذه( ٍيفًقىًديمااٍجتىمعيكاقبائؿلعدةاٍسـكىىيكىتنكخًإلىىالن ٍسبىةالت نكخي: ضاقامكاالتناصرعمىكتحال كاًباٍلبىٍحرى

ة.المبابكالتنكختنكخاضسمكاىينىاؾى قىامى .(1/225)ا نساب:ابفا ثير،تيذيبضياإٍلً
.(3856/رقـ340ب:ابفحجر،)ص:(تقريبالتيذي(2
.(912/رقـ5/280(التاريخالكبير:البخارم،)(3
(.213/رقـ84(الاع اءالصغير:البخارم،)ص:(4
.(1100/رقـ5/232(الجرحكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(5
.(4018/رقـ5/95(الثقات:ابفحباف،)(6
.(938/رقـ195(مشاىيرعمماءا مصار:ابفحباف،)ص:(7
.(348/رقـ6/168(تيذيبالتيذيب:ابفحجر،)(8
المصدرن سو.((1
المرجعالسابؽ.((2
.(3189/رقـ1/626(الكاشؼ:الذىبي،)(3
.(3856/رقـ340(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(4
.(3862/رقـ340:ص)المصدرن سو((5
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كىكبكربفسكادة راكزيادة ضيو ا كؿإتأف  الكجو ن سركاة تابععبد(1)ضيو ضقد ،
كايةعفعبدابفعمركبفالعاصراياعنو. الرحمفبفراضعضيالر 

َمامُ  َأْحَدثَ  ِإَذا»دراسة رواة من أخرجو بمفظ:  -ياثان  .«َصاَلِتوِ  آِخرِ  ِفي اإلِْ
إتأفضيوراكزيادةكىكبكربف الكجييفا كلييفمفاإلسنادا كؿ، ضيون سركاة
سكادة،ضقدتابععبدالرحمفبفراضعضيالركايةعفعبدابفعمركبفالعاصرايا

عنو.
اتوثقات.كبقيةرك

كرعصدكؽالككضي،بدرأبك،(2)الس ككنيقيسبفالوليد بن وأم ا المتابع ففيو شجاع
.(3)كمائتيفأربعسنةماتأكىاـ،لو

الحكم عمى الحديث:
الحديثاعيؼ؛لألسباباآلتية:

ًديثيضيوعبدالرحمفبفزيادكىكاعيؼ،كيكاضؽذلؾقكؿالعمماء،قاؿالبز ار:"كىىىذىا-1 اٍلحى
كىاهينىٍعمىـيتى ٍبديًإت صم ىاعميوكسم ـ،الن ًبي عىفًرى ك،ٍبفيالم وًعى ٍبديعىٍمرو تىرىاًضعوٍبفيالر ٍحمىفًكىعى

ـي كىلنىٍعمى ٍنويرى ،ًإت عى ٍضًريًقي  لىـٍاإٍلً اًضظويىكيفٍكى ًديًث،ًبحى ـيكىتىًلٍمحى ،كقاؿ(1)الط ًريؽى"ىىذىاًإت اطىًريقنلىوينىٍعمى
ٍبدي مىٍيوًميٍختىًمؼهكىىيكىًبًو،يىٍن ىًرديًزيىادوٍبفيالر ٍحمىفًالبييقي:"كىعى ٍبديلىٍ ًظوًًضيعى ًبوًييٍحتى  تىالر ٍحمىفًكىعى

،يىٍحيىىكىافى ٍبدياٍلقىط افي د ثىافًتىمىٍيًدم ٍبفيالر ٍحمىفًكىعى ٍنويييحى ٍعً وًعى ويًلاى ر حى ،ٍبفيأىٍحمىديكىجى ٍنبىؿو حى
يىٍحيىى ٍيريىيمىامىًعيفوٍبفيكى ًديثه(2)اٍلحي  اًظ"ًمفىكىغى ًعيؼه،كقاؿضيمكاعآخر:"حى كىاهياى ،كىرى اٍلقىٍعنىًبي 
"عىفً ٍضًريًقي  ٍبدي-كقاؿ،(3)اإٍلً ا:"عى ،الر ٍحمىفًأيان ٍضًريًقي  ع  ىويقىدٍاإٍلً ًديثًاٍلًعٍمـًأىٍىؿياى ٍبفييىٍحيىى:ًباٍلحى

                                                           
1) أك الجذامي، بفثمامة بكربفسكادة تقريب( باعكعشريفكمائة. ماتسنة ضقيو، ثقة المصرم، ثمامة

(.742/رقـ126التيذيب:ابفحجر،)ص:
2) ) كىكمفبطفكىكالسككف،إلىنسبةالس ككني: كندةكىكع يربفثكربفأشرسبفالسككفكندة،

.(2/487)البمداف،كانظر:معجـ(7/165)لمسمعاني،انظر:ا نساب الكندم،الس ككني
.(2750/رقـ264(تقريبالتيذيب:ابفحجر،)ص:(3
.(2451/رقـ6/421(مسندالبزار،)(1
.(2970/رقـ2/250(السنفالكبرل:لمبييقي،)(2
المصدرن سو.((3
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، ٍبديسىًعيدو ،ٍبفيالر ٍحمىفًكىعى ،ٍبفيكىأىٍحمىديمىٍيًدم  ٍنبىؿو يىٍحيىىحى ،ٍبفيكى "مىًعيفو ـٍ ٍيريىي كىغى
،كقاؿالذ ىبيبعد(1)

.يعنيحديثالدراسة–(2)مناكيره"مفذكرهلمحديث:"كىذا
اإلسناد؛ضمرةيركيوعبدالرحمفبفزيادعفعبدالرحمفبفراضعلكحدهضيوااطرابضي-2

كمرةيقرنومعبكربفسكادة،ذكرابفأبيحاتـالحديثمعمقا،كقاؿ:سمعتأبييقكؿ:"حديث
"ىىذىا(3)منكر" الت رمذم: كقاؿاإلماـ ًديثه، ،ًإٍسنىاديهيلىٍيسىحى قىدًٍبالقىًكم  بيكاكى ،(4)ًإٍسنىاًدًه"ًضياٍاطىرى

"ىىذىا ،لىٍيسىًإٍسنىادهكقاؿالط كسي: قىدًًبذىاؾى بيكاكى "كىىىذىا(5)ًضيًو"اٍاطىرى البغكم: كقاؿ ًديثه. لىٍيسىحى
،ًإٍسنىاديهي قىدًًباٍلقىًكم  بيكاكى .(6)ًإٍسنىاًدًه"ًضياٍاطىرى

ضىعىضيوااطرابضيالمتف؛ضمر ةركم"ًإذىا-3 ديكيرى ـيأىٍحدىثىرىٍأسىوي"،كمر ة"ًإذىاـٍأىحى ا مى آًخرًًضياإٍلً
ًتًو"،كمرة"ًإذىا الى "،كيكاضؽذلؾماذكرهالعمماء،قاؿالطحاكم:"ًإف أىٍحدىثىصى ؿى ًديثىىىذىاالر جي اٍلحى

كىاهي،ًضيوًاٍختيًمؼىقىدً كىاهي،ىىكىذىاقىٍكـهضىرى كفىكىرى ري مىىآخى "غىٍيرًعى مىٍيوً،كقاؿالبييقي:"كىاٍختيًمؼى(7)ذىًلؾى عى
ًديًث"لىٍ ظًًضي عمىاع انيزيدهمماالحديث،ل ظضيشديدااطراب،كقاؿا لباني:"ضيذا(1)اٍلحى

.(2)اعؼ"
المتابعض يوشجاع الحديثمفلوكرعصدكؽالكليد،كىكبفكأم ا أكىاـ،كلعؿىذا

"اع والح  اظ،"اعيؼبات  اؽأكىاموكاأعمـ،قاؿالن ككم: مىٍشييكره
(3).

 
 
 

                                                           
.(3877/رقـ3/102(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1
.(2/560(ميزافاتعتداؿ:الذىبي،)(2
.(1100/رقـ5/232حكالتعديؿ:ابفأبيحاتـ،)(الجر(3
.(408/ح2/261(سنفالترمذم،)(4
.(393/رقـ2/356)،الطكسي:(مختصرا حكاـ(5
.(3/277(شرحالسنة:البغكم،)(6
.(1637/رقـ1/274(شرحمعانياآلثار:الطحاكم،)(7
.(3878/ح3/102(معرضةالسنفكاآلثار:البييقي،)(1
.(1/214(اعيؼأبيداكد:ا لباني،)(2
.(3/481):النككم،(انظر:المجمكعشرحالميذب(3
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 المطمب الثاني: تضعيُف الحديِث الضطراب إسنادهَ واختالف متِنو.
اإلاطرابضيإسنادالحديثكاتختالؼضيمتنومف مم اتبي فضيالمباحثالس ابقةأف 

تاعي كافمفمني اإلماـابفعبدالبر  ا مر،أسباباعؼالحديث؛كلذا ؼالحديثليذا
كمفأمثمةذلؾ:

رحمواتعالى:"ًإف  كىلطىاكيسناقاؿاإلماـابفعبدالبر  م ىأىن ويعىب اسواٍبفًعىفًرى ةًًضيصى الى صى
ٍكعىتىٍيفًاٍلكيسيكؼً ٍكعىةوكيؿ ًضيرى ثىرى .(1)سجد"ثيـ رىكىعىاتوثىالى

 نقد الحديث:
ًديثيقاؿاإلماـابفعبد رحمواتعالى:"حى ،ميٍاطىًربهىىذىاطىاكيسوالبر  ًعيؼه كىاهياى رى

ًكيعه، ،عىفًكى ًبيبًعىفٍالث ٍكًرم  ،أىًبيٍبفًحى ،عىفٍثىاًبتو كسم ـالن ًبي عىفًطىاكيسو عميو ا صم ى
. ميٍرسىالن

ًبيبًعىفٍالث كرم،غيركركاه ،أىًبيٍبفًحى ،اٍبفًعىفًثىاًبتو طىاكيسنايىٍذكيٍرلىـٍعىب اسو
(2).

قى ىوي كى مىٍيمىافىعىفٍعييىٍينىةىاٍبفيكى ؿًسي ،عىفٍاٍ ىٍحكى لىـٍعباسضعمو،ابفعىفًطىاكيسو يىٍرضىٍعوي،كىىىذىاكى
وي،ييكًجبياًتٍاًطرىابي اكىاٍختيًمؼىطىٍرحى ٍتًنًو،ًضيأىٍيان :ضىقىٍكـهمى ٍكعىةو،ًضيرىكىعىاتوعيأىٍربىيىقيكليكفى قىٍكـهرى كى

ثييىقيكليكفى ٍكعىةو،ًضيرىكىعىاتوثىالى ؼًًبيىذىايىقيكـيكىتىرى ةه"اًتٍخًتالى ج  .(1)حي
 تخريج الحديث:

ركمالحديثمفىذاالط ريؽبعدةأل اظ،عمىالن حكالت الي:
 من ذكر فيو ثالث ركعات في سجدتين. -أوال

الت رم د ثىنىاأخرجو حى قاؿ: اتعالى، م ديذمرحمو ،ٍبفيميحى قىاؿىبىش ارو د ثىنىا: ٍبفييىٍحيىىحى
، ،عىفٍسىًعيدو ًبيبًعىفٍسيٍ يىافى ،أىًبيٍبفًحى ،عىفٍثىاًبتو ،اٍبفًعىفٍطىاكيسو صم ىاالن ًبي عىفٍعىب اسو

م ى»أىن ويعميوكسم ـ ،ًضيصى ثىرىكىعىثيـ قىرىأى،ثيـ رىكىعىثيـ قىرىأىثيـ رىكىعى،ثيـ رىأىضىقىكيسيكؼو ،ثىالى ثيـ مىر اتو
دى .(2)«ًمٍثمييىاكىا يٍخرىلسىٍجدىتىٍيًف،سىجى

                                                           
.(3/306)التمييد:ابفعبدالبر،((1
لـأعثرعميو.((2
.(3/306)التمييد:ابفعبدالبر،((1
(.5603/ح2/446)الترمذم،سنف((2
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مفحديثجابربفعبداراياعنيما،أخرجواإلماـمسمـرحمواولو شاىد
د ثىنىا: تعالى،قاؿ د ثىنىاشىٍيبىةى،أىًبيٍبفيرًبىكٍأىبيكحى ٍبديحى ،ٍبفياًعى د ثىنىاحنيمىٍيرو م ديكحى ٍبدًٍبفيميحى اًعى

،ٍبفً بىانيمىٍيرو تىقىارى د ثىنىا:قىاؿىالم ٍ ًظ،ًضيكى د ثىنىاأىًبي،حى ٍبديحى ًمًؾ،عى ،عىفٍاٍلمى :الحديثعىفٍعىطىاءو اًبرو جى
.(1)بمعناه،كضيوزيادة


م ىمن أخرجو بمفظ:  -ثانيا ًضيثىمىافًكيسيكؼوًضيًبًيـٍ"صى دىاتوأىٍربىعًرىكىعىاتو ".سىجى

عمىالن حك عمىابفعب اس، كركممكقكضا كمرسال، مت صال، الم ظمرضكعا ركمبيذا
الت الي:

 من أخرجو مرفوعا مت صال: -1
د ثىنىا مىي اٍبفيأخرجوابفأبيشيبة،حى ،كىاٍبفيةى،عي ،عىفٍنيمىٍيرو ،عىفٍسيٍ يىافى ًبيبو ،عىفٍحى طىاكيسو

،اٍبفًعىفً ب اسو »قىاؿىعى م ٍينىا: كسم ـالم وًرىسيكؿًمىعىصى ثىمىافًالش ٍمسًكيسيكؼًًضيصم ىاعميو
دىاتوأىٍربىعًًضيرىكىعىاتو .(2)«سىجى

،(5)،كأبكداكد(4)،كالد ارمي(3)،كأحمد(2)يف،كمفطريؽآخر(1)أخرجومفطريقومسمـ
كابفخزيمة(6)كالن سائي كأبكعىكانة(7)، كابفالمنذر(8)، اكم(9)، كالط ح  كابفا عرابي(10)، ،(11)،

                                                           
.(2/623)مسمـ،صحيح((1
.(8300/ح2/217)شيبة،أبيابفمصنؼ((2
.بمثمو.(908/ح2/627)مسمـ،صحيح((1
.بمعناه.(909/ح2/627)المصدرن سو((2
.بمثمو.(3236/ح5/290)أحمد،مسند((3
.بمثمو.(1567/ح2/955)الدارمي،سنف((4
.بمعناه.(1183/ح1/308)داكد،أبيسنف((5
.بمعناه.(1468/ح3/129)النسائي،سنف((6
.بمعناه.(1385/ح2/317)خزيمة،ابفصحيح((7
.بمثمو.(2515/ح7/6).بمعناه،(2514/ح7/6)عكانة،أبيمستخرج((8
.بمعناه.(2904/ح5/301)كاتختالؼ:ابفالمنذر،كاإلجماعالسنفضيا كسط((9

.بمعناه.(1920/ح1/327)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح((10
.بمثمو.(530/ح1/282)ا عرابي،ابف:معجـ((11
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؛جميعيـمفطرؽعفس ياف(5)،كالبغكم(4)كالبييقي(3)،كأبكنيعيـ(2)،كالد ارقطني(1)كالط براني
لث كرم،بو.ا

من أخرجو مرفوعا مرسال: -2
د ثىنىاأخرجوابفأبيشيبةرحمواتعالى،قاؿ: ًكيعه،حى ،ثنا:قىاؿىكى ًبيبًعىفٍسيٍ يىافي ٍبفًحى

،أىًبي ،عىفٍثىاًبتو لىـًٍبًمٍثًمًو،صم ىاعميوكسم ـالن ًبي عىفًطىاكيسو .(6)عىب اسواٍبفىيىٍذكيٍركى
 ا عمى ابن عب اس رضي اهلل عنو:من أخرجو موقوف -3

قاؿ: اتعالى، الش اضعيرحمو نىا أخرجو أىٍخبىرى سيمىٍيمىافىعىفٍيعنيابفعيينة،–سيٍ يىافي
ًؿ،  (1)َزْمَزمَ  ُصف ةِ  ِفي َعب اسٍ  اْبنُ  ِبَنا َفَصم ى الش ْمُس  َخَسَفتِ »:يىقيكؿيطىاكيسنا،سىًمٍعتي:يىقيكؿياٍ ىٍحكى

.(2)«َسَجَداتٍ  َأْرَبعَ  ُثم   َكَعاٍتَرَ  ِست  
كالبييقي(3)كأخرجوابفالمنذر ،مفطريؽس يافبفعيينة،عفسميمافا حكؿ،(4)،

عفطاكس،الحديث.
ز اؽ الر  عبد المنذر(5)كأخرجو ابف كمفطريقو أبيشيبة(6)، ابف كأخرجو كالىما(7)، ؛

زاؽ،كابفأبيشيبة(مفطريؽا أىف أىٍخبىرىهيَ بفجري ،عفسميمافا حكؿ،عفطاكس)عبدالر 

                                                           
بمعناه.(2233/ح613:ص)لمطبراني،،كالدعاء(11019/ح11/52)الطبراني،الكبير:المعجـ((1
.بمثمو.(1791/ح2/417).بمعناه،(1791/ح2/417)الدارقطني،سنف((2
.بمثمو.(2043/ح2/493)نعيـ،أبيمسمـ:صحيحعمىالمستخرجالمسند((3
3)البييقي،الكبرل:السنف((4 ح456/ كمعرضة(6323/ البييقي،السنف، 5)كاآلثار: ح149/ /7111)

بمعناه.
.بمعناه.(4/378)البغكم،السنة:شرح((5
.(8301/ح2/217)شيبة،أبيابفمصنؼ((6
،ص ة:الت يفابفقاؿال اء،شديدكتالميممةالصادباـقاؿبدرالديفالعيني:"الص   ة،((1 كانت:قيؿزمـز

/7)القارم:العيني،حكش.عمدةضيأكدارضييجعؿمظم ؿكالص   ةمكاععب اس،ابفضييايصم يأبنية
81).

.(178:ص)الشاضعي،مسند((2
.(2902/ح5/301)كاتختالؼ:ابفالمنذر،كاإلجماعالسنفضيا كسط((3
.(1920/ح1/327)اآلثار:الطحاكم،معانيشرح((4
.(4934/ح3/102)الصنعاني،الرزاؽعبدمصنؼ((5
.بمثؿل ظعبدالرزاؽ.(2906/ح5/302)كاتختالؼ:ابفالمنذر،كاإلجماعالسنفضيا كسط((6
.بمثؿل ظعبدالرزاؽ.(8307/ح2/217)شيبة،أبيابفمصنؼ((7
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،اٍبفى ب اسو كىسى ىتً»عى م ى«الش ٍمسيكى مىىضىصى ـىصي  ةًظىٍيرًعى ٍمزى ٍكعىتىٍيفًزى ٍكعىةوكيؿ ًضيرى .أىٍربىعيرى رىكىعىاتو
زاؽ. كال م ظلعبدالر 

جري حيثجعؿضيكؿرتنبيو: عيينةىابفى كعةثالثركعات،كابفجري خالؼابفي
جعؿضيكؿركعةأربعركعات،كات  قاضيكق وعمىابفعباسراياعنيما،كبذلؾيككف
ىكمبي ف لوضياإلسنادكما معمخال تو الر كعات، كاضؽس يافالث كرمضيعدد ابفجري قد

آن ا.
 دراسة اإلسناد:

ظ،عمىالن حكالت الي:ركمالحديثمفىذاالط ريؽبعدةأل ا
 دراسة إسناد من أخرجو بمفظ: "ثالث ركعات في سجدتين". -أوال

تسعسنةالككضي،ماتيحيىأبكدينار،بفىنديقاؿ:و قيسَ ثابت أبي بن فيو حبيب
. (1)كمائةعشرة

كذكرهضيطبقات،(2)كالت دليس"اإلرساؿ،كثيرككافجميؿ،ضقيو،قاؿابفحجر:"ثقة،
،قاؿالبييقي:(1)عميياكق تالتيالط رؽضيبالس ماعيصر حلمدل سيفضيالمرتبةالث الثة،كلـا

فثابت،أبيبف"حبيب الحديثىذاضيسماعوذكرأجدهكلـيدل س،كافضقدالث قاتمفكافكا 
.(2)"طاكسعفبومكثكؽغيرعفحممويككفأفكيحتمؿطاكس،عف

يةاإلماـمسمـلحبيبعفطاكسدكفأفيصر حبالس ماع،ضييادتلةكلكفركاقمت:
كاية،قاؿابفالممق ف:"كلؾ ىذاحبيب:تقكؿأفعمىثبكتسماعومنو،كعدـتدليسوضيىذهالر 

ء،ا ثباتمف عذرىككىذاطاكس،مفسماعوعندهثىبىتىلككنولومسمـإخراجضمعؿ ا جال 
(3)جامعو"ضيصح حوككنوضيااأيالت رمذم  ف  بالس ماع، تصريحو عدـ كعميوضاليار  ؛

عنداإلماـمسمـ،كماتبي فذلؾمفعممو،الذمبي نتوآن ا. سماعوقدثىبىتى

                                                           
.(1084/رقـ150:ص)ابفحجر،ذيب:التيتقريب((1
المصدرن سو.((2
.(1/69:ص)المدلسيف:ابفحجر،طبقات((1
.(6323/ح3/456)البييقي،الكبرل:السنف((2
.(5/122)المنير:ابفالممقف،البدر((3
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مفحديثجابربفعبداراياعنيما،عنداإلماـمسمـ،-أياان-ولو شاىد
 كمابي نتضيالت خري .

ةرجالوثقات.كبقي
م ىدراسة إسناد من أخرجو بمفظ:  -ثانيا ًضيثىمىافًكيسيكؼوًضيًبًيـٍ"صى دىاتوأىٍربىعًرىكىعىاتو ".سىجى

عمىالن حك عمىابفعب اس، كركممكقكضا كمرسال، مت صال، الم ظمرضكعا ركمبيذا
الت الي:

 من أخرجو مرفوعا مت صال: -1
.كىكثقة،ضقيو،كثيراترساؿكالت دليس،فيو حبيب بن أبي ثابت

كص والكبير،الحاضظالعابد،ال قيو،المشيكر،اإلماـ،،الث وري سعيد بن وفيو سفيان
عنعنتوضيالحديث؛ ن و(1)تدليسو"أقؿ "ماالبخارم:كقاؿبالت دليس،كغيرهالن سائي ،كتتار 

اجعموابفحجرضيالمرتبةالث انيةمفالمدل سيف.ممفقيًبمتعنعنتوعندالعمماء؛كلذ
جميعركاتوثقات.

 دراسة إسناد من أخرجو مرفوعا مرسال: -2
ضيوحبيببفأبيثابت، إتأف  س يافالث كرم،كسبقتدراستيماكجميعركاتوثقات،

آن ا،كىكمرسؿأرسموطاكس.
الث قاتممفركاهعف س يافالث كرممرضكعامت صال.كقدخالؼضيوككيعكؿ 

 دراسة إسناد من أخرجو موقوفا عمى ابن عب اس رضي اهلل عنو: -3
 روي من وجيين:
ل منيما:  ضيوس يافبفعيينةبفمفطريؽس يافاألو  عيينة،جميعركاتوثقاتإتأف 

يدل ستلكفيدل سفكازمانو،ضيالحجازضقيوالمشيكر،اإلماـالمكي،ثـالككضي،الياللي،
ا،كافذلؾبأف ًحب افابفكاد عىثقة،عفإت  .(1)بالت دليسكغيرهالن سائي،ككص وخاص 

ضيو:عبدوالث اني:  العزيزعبدبفالممؾمفطريؽابفجري ،جميعركاتوثقاتإتأف 
كغيرهالن سائيكص والحديث،يركثكالث بت،بالعمـمشيكرالحجاز،ضقيو،المك ي،جيري ،بف

ضيماإتيدل ستالت دليسقبيحضإن وجري ابفتدليسالت دليس،شر الد ارقطني:قاؿبالت دليس،
                                                           

.(51/رقـ32:ص)المدلسيف:ابفحجر،طبقات((1
.(52/رقـ32:ص)المصدرن سو((1
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،لذاذكرهابفحجرضيالمرتبةالث الثةمفطبقاتالمدل سيف،كلـيصر حضي(1)مجركح"مفسمعو
كؿ.حديثنابالس ماعمفسميمافا ح

لكفقدكقعبيفالكجييفاختالؼضيالمتف،ككذلؾقدخال اس يافالث كرممفالث قات
الذمرضعو،كمابي نتضيالت خري .

 الحكم عمى الحديث:
ضيالحديث المرفوع المت صل صحيح بكال ال مفظين مسمـ أخرجو الث اني ال م ظ بؿ ،

ضي مسمـ عند شاىد لو كا  كؿ ككالصحيحو، اعنيما؛ راي حديثجابر مف صحيحو
الحديثيفجميعركاتيماثقات،كأم اذكرثالثركعاتضيكؿركعةضيال م ظا ك ؿ،كضيالث اني
باب مف ت الت نك ع باب مف ذلؾ ن ما كا  بينيما؛ ذلؾ تعارضضي ضال الر كعة ركعاتضي أربع

كايات. الت عارضبيفالر 
كمتاصم ىاعميوكسم ـالن بيعفصح صحيح...كقدحسفت رمذم:"حديثقاؿال

كايتيف ركعاتست صم ىأٌنوعنوكصح سجدات،أربعضيركعاتأربعصم ىأن وعنوصح :الر 
ذىب،كقاؿالبييقي:"ضمم ف(2)الكسكؼ"قدرعمىجائزالعمـأىؿعندكىذاسجدات،أربعضي
إسحاؽبفبكركأبكخزيمة،بفإسحاؽبفكمحم دراىكيو،بفإسحاؽ-أمإلىالت صحيح-وإلي

بعي، صاحبالمنذربفإبراىيـبفمحمدبفبكرأبككاستحسنوالخط ابي،سميمافكأبكالا 
.(1)الخالضيات"

تثبتو؟ضقاؿ:"ىك ـٍ ل ـى نثبتتنحفكمنقطع،كجومفكأماقكؿالش اضعيلم اقيؿلو:ًل
بىري:ابفحب اف،كقكؿ(2)غمطا"أعمـكانراهككجواتن راد،كجوعمىالمنقطع ًبيبً"خى أىًبيٍبفًحى
م ىصم ىاعميوكسم ـالن ًبي أىف عىب اسوابفعفطاكسعىفٍثىاًبتو ثىمىاًنيىالش ٍمسًكيسيكؼًًضيصى

دىات،كىأىٍربىعىرىكىعىاتو ًحيحولىٍيسىسىجى ًبيبناً ىف ًبصى  .(3)الخبر"ىذاطاكسمفيىٍسمىعٍلىـٍحى
لكفسماعوثبتلدلاإلماـمسمـلماذكرتوضيدراسةاإلسناد.قمت:

                                                           
.(83/رقـ41:ص)المدلسيف:ابفحجر،بقاتط((1
.(2/447)الترمذم،سنف((2
.(7136/رقـ5/152)كاآلثار:البييقي،السنفمعرضة((1
.(8/639)الحديث:الشاضعي،اختالؼ((2
.(7/98)حباف،ابفصحيح((3
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قكؿ "أصح كأما كاياتالبخارم: أربعضيركعاتأربعالكسكؼ،صالةضيعندمالر 
ىذهعفأعرضضإن وارحموالبخارمعيؿإسمابفمحمد"كأما،كقكؿالبييقي:(1)سجدات"
كايات .(2)الجماعة"ركايةخالؼضيياالتيالر 

كايةضيصالةقمت: بوأن وياع ؼماركممفأل اظأخرلغيرىذهالر  كىذاتييجـز
ماضيىذاالبابماذكره،كغيرهصحيحكلك أصح  كالموىذاقديي يـمنو،أف  ن والكسكؼ؛ ف 

دكنوصحة،تأن واعيؼ.
قكؿاإلماـابفتيمية:"كمثؿ صم ىصم ىاعميوكسم ـالن بيأف مسمـركلماكأم ا

العمـ،أىؿحذ اؽاع  وىذاضإف البخارمعفبذلؾان ردرككعاتكأربعرككعاتثالثالكسكؼ
كضيإبراىيـ،ابنوماتيكـكاحدةمرةإتالكسكؼصؿيلـصم ىاعميوكسم ـالن بيإف :كقالكا
يـكذلؾصم ىإن ماأن ورككعاترككعاتكأربعبثالثالص الةضيياالتيا حاديثىذهن س
صم ىأن وعنوتكاتركقدإبراىيماف،لوكافكتمر تيفيمتلـإبراىيـأف كمعمكـإبراىيـ،مات

عمرككابفعب اسكابفعائشةعنوذلؾركلكماركعة،كؿيضرككعيفيكمئذالكسكؼ
الشاضعياعؼكليذامسمـ؛مفحذؼكىذاا حاديثىذهإتالبخارميركلـضميذاكغيرىـ؛
.(3)أحمد"عفالركايتيفأصح كىذاذلؾيستحبكاكلـكا ربعةالثالثةأحاديثكغيره

ن ا.يجابعميوبماذكرتوعفالت رمذمآقمت:
؛لمخال ةككيعلمث قاتالذيفرككهمرضكعاكمابي نتضيالت خري كدراسةوأم ا المرسل المرفوع شاذ

اإلسناد.
؛لكقكعاتختالؼضيالمتف،ككذلؾقدخال اس يافالث كرمأيًضا–وأم ا الموقوف فشاذ  

مفالث قاتالذمرضعو،كمابي نتضيالت خري .
صالىاأن وضعمومفعب اسابفعفطاكس،عفا حكؿسميمافركلكقد:"قيالبييقاؿ

.(1)جميعا"كالعددالر ضعضيضخال وسجداتأربعضيركعاتست 

                                                           
.(97:ص)الترمذم،الكبير:العمؿ((1
.(6323/ح3/456)البييقي،الكبرل،السنف((2
.(18/18)ال تاكل:ابفتيمية،مجمكع((3
.(6323/ح3/456)البييقي،الكبرل:السنف((1
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عفجري بفركاهضيوخكلؼعيينةبفأف إتصحيحمكقكؼكقاؿابفحجر:"ىذا
.(1)ركعات"أربعركعةكؿضيركعتيفضقاؿسميماف

خال االث قاتضيرضعو،كاختم اضيعددالر كعات،كماسبؽبيانو،قاؿبدرالديفقمت:
كايتيف"كبيف العيني: كاأعمىكأعمـ..(2)مخال ة"الر 






















                                                           
.(2/540)حجر،ابفالبارم:ضتح((1
.(7/81)القارم:العيني،عمدة((2
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 الخاتمة
ـ  الحمدكبشكرهتزيدالخيرات،،كبذكرهتتنز ؿالر حمات،الحاتالص الحمدالذمبنعمتوتت
،الذمعم  إلتماـىذاالبحثكض قنيالحمدالذمـاإلنسافمالـيعمـ،ـبالقمـ،عم العميـا كـر

ضيكسبحانوالذمضكـمفنيايةكانتبدايةتنطالقةأخرل،،كالكصكؿإلىنيايتو،المتكااع
ماء.رعمىدربالعمضيالن  ًسًىمىةنضيالس يكيبعثيعطيدكفانقطاع،كيمنحدكفسؤاؿ،

ناأن ابذلناضيوقصارلجيدنا،ضإفضماىذاإتجيدمقؿ،كت ند عيضيوالكماؿ،كلكفعذري
كلقدختمتبذاالختاـكالت عمـ،ناضمناشرؼالمحاكلةأفأخطأصبناضمفاكذاؾمرادنا،كا 

.،كالعجزلمش يطافكا ىكاءلكرلاإفكافتكضيؽضمفرب ،ميكثنائيكعمىاإللوتكك ،مقالتي

أسأؿاأفيجعؿ العمؿكضيالختاـ متقىذا ا ناضعناخالصن الحات، الص  ضيا عماؿ بالن
مفيقؼعميو،ميثرينالممكتبةاإلسالمي ةكلجميعالمكتباتالعممي ة،كأستعرض لطمبةالعمـ،كلكؿ 

يات:ضيىذهالخاتمةأبرزالن تائ ،كبعضالت كص
نتاِج البحث:  -أواًل 

اإلماـا .1 تعالىكافمفأبرزعمماءزمانوضيالحديثكعمكمورحموابفعبدالبر إف 
مفالعمكـالشرعي ةا خرل،حت ىأصبحشيخاإلسالـ،كحاضظ كال قوكأصكلو،كغيرىا

 بالدالمغربباعتراؼالعمماءلوبذلؾ.
ال قي .2 مذىبو ضي العمماء انتصارهاختمؼ بسبب الش اضعية البعضمف جعمو حيث ي،

لمذىباإلماـالش اضعيضيمسألةالبسممة،إذأل ؼضييامؤل  احيثجعؿالبسممةآيةمف
أن و كالحؽ  ليستب يةمفال اتحة، بأن يا بقكليـ: المالكي ة عيًرؼبو ال اتحة،خالؼما

ى أئم ة محق قي مف بؿ المذىب، المذىبمالكي ىذه ذا ضي خال يـ ف كا  كمجتيديو،
 المسألة،ضإن ومفالمت بعيفلمد ليؿتمفالمقم ديفمفغيرمعرضةلمد ليؿ.

الحضيمسائؿاتعتقادتعالىضيعقيدتوعمىكافرحموا .3 ؛حيثتمني الس مؼالص 
ًقبىؿمفالر سالة،تكدتئؿالن بكةبأعالـالن بيي فبتصديؽًإتكجؿ عز كجكدايثبت
ال الس ةكافبابمفكتكالبعض،الكؿ بابمفكتحركة، كيككفالتيىيطريقة

ا يثبت ككذلؾ غيركالمتكم ميف، مف الشرعي ة ا دل ة ضي جاءت كما كالص  ات  سماء
 .تحريؼ،كتتكييؼ،كتتشبيو،كتتأكيؿ،كتتعطيؿ
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كثيرةضيعمكـشت ى،حت ىكثيرتات مصن تعالىارحموالبر عبدابفإلماـاصن ؼ .4
 كأصبح العمـ، أىؿ كعرضتبيف المصن تكالي و، أكابر ضيزمانو يفمف ككانتكتبو،

 عمدةلمفجاءبعدهمفالعمماء.
كايةعكابيفضنيالر ةمفالعمماءالذيفجممةالقميرحموامفالقم ابفعبدالبر اإلماـ .5

ءبراية،كالد  لومفًقبىؿا ئم ةا جال  دىضقدنقىيما،وضيكعمككعبً،ورسكخقدمًحيثشيًيدى
ركاًتياأخطاءًكشؼًب،ةضييام العًحىيا،ككا يامفسقيمًصحيحىزىيا،كمي كمتكنىا سانيدى

،كمفتيقبؿركايتو اكتعديالن حيفالص كابكتأعدكمنيـكمفترد،كمعرضةمراتبيـجرحن
مىـيىذهالعمكـضيزمانو،كمم فدارتعمييـآفذاؾأقكؿ:إن   .وعى

سندهباست ااتوييق .6 جماععمؿأىؿالعمـ،ك مرحمواتعالىالحديثالذملـيصح  كا 
 عميو.

تعالىيقد ـرحموا .7 مفالث قاتركايةا كثرعددنا الر إفًعمىغيرىا كاةاختمؼضييا
 .الث قات

يحكـباعؼالحديثبذكرالس ببغالبنا،بؿيذكرضيبعضا حاديثأكثرمفسبب .8
سبباع يا، كيبي ف يكردىا كاف طريؽاعي ة مف لمحديثأكثر كاف ف كا  لاع و،

 ككافأحيانناتيذكرسببالا عؼ،كيكت يبإطالؽالا عؼعميوأكعمىإسناده.
ييردضوبالمقبكؿضيبابو،كردرحمواتعالىالحديثي .9 ـ  عيؼالذمتيتقك لعنده،ث الا 

 إلبرازعم تو،كأم اإفكافيتقك لعندهضكافيردضوبمعادهضيبابوإفكجد.
كاضؽرحمواتعالىالعمماءالمتقد ميفضيجميعمصطمحاتوالتيأطمقياعمىالعمؿ .10

اعتبر ىذهالتي كمف بالاعؼ، عمييا حكـ التي ا حاديث تاعيؼ ضي سببنا ىا
الجيالة، اتختالط، التدليس، القمب، اترساؿ، اتنقطاع، )اتاطراب، المصطمحات:

 سكءالح ظكالابط(،كغيرىامم اأكردتوضيالد راسة.
ميفمفعمماءلـيكفرحمواتعالىي ر ؽبيفالش اذكالمنكر،كماىكمني المتقد  .11

،ككافالحديث،ضكافيطمؽالش اذكالمنكر،كيريدبيمامخال ةالر اكملمفىكأكلىمنو
 اذنادرنا.إطالقولممنكرأكثر،كلمش 

تعالىأحياننامصطمحالمنقطعكتيحصرهضيماسقطمفكسطإسنادهرحمواييطمؽ .12
المتأراكو عند الذمييعرؼبالمنقطع أكثر، الحديثأك أنكاع جميع يقصد ن ما كا  ريف، خ 
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عيؼبسبباتنقطاعضيإسناده،ككافأحياننايطمؽعمىكؿنكعمفأنكاعالمنقطع الا 
المتأخ ريف، ىكمعركؼضيكتبالمصطمحعند عفاآلخرعمىما مغايرنا ا مصطمحن

اإلجماع،كابعيعفالن بيصم ىاعميوكسم ـركاهالت ماكالمرسؿعنده عمىأف  نص 
بو،كسائرجميكرعمماءالحديث.  عمىذلؾ،كلـيكفيحت  

 مصادرهرحمواتعالىضيتاعي ولمحديث،كانتعمىالن حكاآلتي: .13
أقكاؿالس ابقيفلومفعمماءالحديثمم فحكمكاعمىالحديث. -أ
 قارنتيا.معرضتيوبأحكاؿركاةالحديث،كجمعولطرقوكركاياتو،كم -ب
يىذكرا حاديثالتيياع  ياأحياننابدكفإسناد،كأحيانناأخرليذكرىابإسناده،كيبي ف .14

 حكمياقبؿإيرادإسنادىامر ة،كأخرلبعدإيرادىابإسنادىا.
 يذكراختالؼأل اظالحديث،ليبي فالعم ةضيو،ضيركيوبكجكهمختم ة. .15
عي .16  ؼضيضاائؿا عماؿكجميكرأىؿالعمـ.يترخ صبالعمؿضيالحديثالا 
ياع ؼالحديثمفجيةإسنادهأحياننامعاتكت اءبذلؾ،كلـيقصدبذلؾالحكـعمى .17

ن ماكافيقصدالحكـعمىالمتفمفخاللومت ًبعناضيذلؾمني  اإلسناددكفالمتف،كا 
أكث عند مشيكر ىك خالؼما كىذا الحديث، عمماء مف متأخ رمعمماءالمتقد ميف ر

ياع ؼ كأخرل كالمتف، اإلسناد بيف حكميـ ضي ي ر قكف الذيف كمعاصرييـ الحديث
 الحديثمفجيةإسنادهكمتنو.

كاة،ضاع ؼالحديث جؿجيالتيـ،كقدعرضيـ .18 رحمواتعالىحاؿبعضالر  ًيؿى جى
حديثيـعندمعرضةأن يـثقات،كىؤت غيرهمفالن قاد،ضصح  جد ا،كىذامم ايدؿ  ءنادره

كاةكأحكاليـ.  عمىسىعةاط العوعمىالر 
رحمواتعالىكافمفالمعتد ليفضي .19 اإلماـابفعبدالبر  ات احمفخالؿالد راسةأف 

الحكـعمىا حاديثبالا عؼ،كظيرذلؾمفخالؿمقارنةحكمومعا حكاـالتي
 بعد متإلييا ا حاديثإتثالثةتكص  كاضقتوضيجميعأحكاموعمىىذه ضقد الد راسة،

 أحاديث.
ا .20 بعضا حاديثالتيحكـعمييارحمواتعالىبالا عؼقدكافمنياصحيحن إف 

ن مااع  يابعدـمعرضةركاتياكقدعرضت،كأخرلقدتقك تب  كالش كاىد.المتابعاتبن سوكا 
كافلدلاإلماـ .21 البر لقد ضيابفعبد امني ه مفجيةتاعيؼرحمو ا حاديث،
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تتمخصبالت الي: ،دكالمتفانساإل
 د: انسمن جية اإل -أواًل 

ضيإسناًدهمفىكاعيؼ. .1 الحديًث؛ ف  تاعيؼي
ضيإسناًدهأكأخطأىضيو. .2 ـى راكيوكىًى الحديًث؛ ف  تاعيؼي
ضيإسنادهمفى .3 الحديث؛ ف  الخطأ.تاعيؼي كسيءيالح ًظكثيري
بو. .4 ضيإسنادهمفتييحت     تاعيؼالحديث؛ ف 
ضيإسناًدهمفىكمجيكؿ. .5 الحديث؛ ف  تاعيؼي
ضيإسناًدهمفىكمٍتركؾ. .6 الحديث؛ ف  تاعيؼي
ضيإسناًدهمفىكمنسكبإلىالكذًبأكميت يىـهبو. .7 الحديث؛ ف  تاعيؼي
الحديثت .8 ضيإسناده.تاعيؼي نقطاعو
ضيإسناده. .9 الحديثإلرساؿو تاعيؼي

الحديثلتدليسضيإسناده. .10 تاعيؼي
الحديثتختالًطراكيوضيإسناده. .11 تاعيؼي
ضيإسناده. .12 الحديثتاطرابو تاعيؼي
أكنكارةو(. .13 الحديثلمخال ةوضيإسناده)شذكذو تاعيؼي
الحديثتختالؼركاًتوبيفالكصًؿكاترسا .14 ؿ.تاعيؼي
الحديثتختالًؼركاتوبيفالرضًعكالكقؼ. .15 تاعيؼي
الحديثبقكلو:ضيإسناًدهنىظىر. .16 تاعيؼي
17. . اعيؼه الحديثبقكلو:إسناديهلي فه تاعيؼي
،أكليسبالقكم. .18 الحديثبقكلو:إسناديهاعيؼه تاعيؼي
الحديثبقكلو:إسناديهلي ف. .19 تاعيؼي
ـياإلسناد. .20 الحديثبقكلو:مظم تاعيؼي
تاعيؼالحديثبقكلو:لـيقيـإسنادهضالف. .21
 تاعيؼالحديثبقكلو:لـيسمعمفضالف. .22
ٍعً و .23 تىمىعهعمىاى الحديثبقكلو:ميجى .مفجيةإسنادهتاعيؼي
سىنىدنا. .24 الحديثبقكلو:تيًصح   تاعيؼي
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من جية المتن: -ثانًيا
تاعيؼالحديثلت ر دراكيوضيمتنو. .1
ضيمتنو.تاعيؼالحديثإلدراج .2
النبيصم ىاعميوكسم ـ. .3 مٍتنىوتييٍشًبوأل اظىالنبي  الحديث ف  تاعيؼي
أكمكاكعه. .4 مٍتنىومنكره الحديث ف  تاعيؼي
الحديثبقكلو: .5 ضيالحديث.معمكؿهتاعيؼي عندأىًؿالعمـً
لآلثاًرالثابتة.التاعيؼي .6 حديثبقكلو:مخالؼه
 :والمتن داإلسنا جية من -ثالثا
الحديًثلقصكًرركاًتوضيإتقافإسنادهكمٍتًنو. .1 تاعيؼي
الحديثتاطرابإسنادهكمٍتًنو. .2 تاعيؼي
الحديثلقمًبإسناًدهكمٍتًنو. .3 تاعيؼي
الحديثلنكارًةإسنادهكمٍتًنو. .4 تاعيؼي
الحديثلخطأوضيإسناًدهكمٍتًنو. .5 تاعيؼي
الحديثلبطالًفإسناًدهكمٍتًنو .6 أككٍاًعو.تاعيؼي
ٍتًنو. .7 الحديثلعدـثبكتومفًجيىًةالن قًؿكميخال ًةمى تاعيؼي
الحديًثتاطرابإسناده،كاختالؼمتًنو. .8 تاعيؼي

الت صحيحأك .22 ىناؾضرؽبيفالحكـبصحةالحديثكتحسينوكبيفالعمؿبو،كذلؾأف 
كالعمؿبالحدي ناعةالحديثيةشيءه آخر،ضقديككفالت حسيفعمىميقتاىالص  ثشيءه

اأكحسننا. بوكتيككفصحيحن  الحديثمعمكتن
كسمـمفسقيمو،كتخم ؼعفعميوامفعمـبيافصحيححديثرسكؿاصمى .23

ميفذلؾأكتكاسؿعفتأديةالن صحالذمأمراتعالىبولكتابوكلرسكلوك ئم ةالمسم
لمد يف.  تعالىأعمـ.كاكعام تيـضيكغاشٌّ
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 الت وصيات: -ثانًيا
لـيحقؽمنيا،1 تحقيؽما رحموا،كمحاكلًة البر  ابفعبد اتعتناءبكتباإلماـ .اركرة

التيبرع ككذلؾالت عرؼعمىمنيجوضيجميعالعمكـ ييشرح، لـ الش ركحعمىما ككاًع
ال ش رعية.ضييا،كمنياعمـالمغةكا دبكغيرهمفالعمـك

رحموا،كمفكاف2 .اركرةإرشادطمبةالعمـالش رعينحكدراسةكيتباإلماـابفعبدالبر 
ضيمنزلتومفأئم ةالن قد،كال قوالذيفعمييـالت عكيؿكالمرجع،ضيدرسكفمنيجيـضيمعرضة

الجيكدضياستكماؿالعمؿكأنكاعيا،كيعرضكفمصطالحاتيـ،كعباراتيـكدتتتيا،ضيذامف
ح ظالس ن ةالن بكية.

مفاستطاعالت مييزبيفالمقبكؿكالمردكد،أفتينقؿإتماصحعف3 الكاجبعمىكؿ  .إف 
ٍقبيكؿما ضيالمى إذ قيًبؿمخرجو؛ رسكؿاصم ىاعميوكسم ـ،كتيحد ثالن اسإتما

ييغنيعفالمردكد.
البا4 أكصي كتابو. خالؿ مف ا حاديث تاعيؼ ضي كثير ابف اإلماـ مني  بدراسة حثيف

الت سير،كمني اإلماـالش ككانيضيتاعيؼا حاديثمفخالؿكتابونيؿا كطار.
عن اكعفأم ةاإلسالـخيرالجزاء، كضيالختاـ،أسأؿا اإلماـابفعبدالبر  أفيىجزمى

.ة،كأفيتغم دهبكاسعرحمتو،كأفيجمعنابوعمىحكًضنبي ناكأفيثيبىوخيرالمثكب
الد راية لقم ة كذلؾ البحث، ضي الت قصير عف الر سالة ىذه قرأ مف لكؿ  أعتذر ككذلؾ

 كالبااعة،كأقكؿكماالقائؿ:
ن تج  .(1)العَ و وَ ــفي بَ يْ من ال عَ  ل  جَ فَ      اَل مَ د الخَ سُ فَ  اعيبً  دْ ـــــوا 






 

                                                           
(.2/921ابفالصائغ،الممحةضيشرحالممحة)((1
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المصادرالمراجع













 

439 

 

المصادرالمراجع
القرآفالكريـ-
الحسيفبفإبراىيـبفالحسيفبفجع ر،أبكعبد،ا باطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير -1

ىػ(543االيمذانيالجكرقاني)ت الجبار/تحقيؽكتعميؽ، الرحمفبفعبد الدكتكرعبد
المممكةالعربيةالسعكدية،مؤسسةدار-منشركالتكزيع،الرياضدارالصميعيل،ال ريكائي

 .2عددا جزاء:،ـ2002-ىػ4/1422ط،الدعكةالتعميميةالخيرية،اليند
أبكالعباسشيابالديفأحمدبفأبيبكربف،إتحاؼالخيرةالميرةبزكائدالمسانيدالعشرة -2

البكص عثماف بف قايماز بف سميـ بف إسماعيؿ )ت الشاضعي الكناني ىػ(840يرم /تقديـ،
دارالمشكاةلمبحثالعمميبإشراؼأبك،تحقيؽ/ضايمةالشيخالدكتكرأحمدمعبدعبدالكريـ

،ـ1999-ىػ1/1420ط،دارالنشر:دارالكطفلمنشر،الرياض،تميـياسربفإبراىيـ
 .كمجمدضيارس(8)9عددا جزاء:

أبك،تحقيؽ/اتماـالحاضظابيعبدامحمدبفالحسفالشيباني،اآلثارلمحمدبفالحسف -3
 .2عددا جزاء:،لبناف–دارالكتبالعممية،بيركت:دارالنشر،الكضاا ضغاني

ا نصارم -4 حبتة بف سعد بف حبيب بف إبراىيـ بف يعقكب القااي يكسؼ أبك اآلثار،
 .1بيركت،عددا جزاء:–ميةق(،تحقيؽ/أبكالكضا،دارالكتبالعم182)ت

الشيباني -5 الاحاؾبفمخمد بف بفعمرك أحمد أبيعاصـ بف بكر أبك كالمثاني، اآلحاد
287)ت الراية دار الجكابرة، ضيصؿأحمد باسـ تحقيؽ/ –ق(، –ق1/1411طالرياض،

 .6ـ،عددا جزاء:1991
عركبةالحسيفبفمحمدبفأبيأبك،أحاديثأبيعركبةالحرانيبركايةأبيأحمدالحاكـ -6

 )ت الحر اني رم زى الجى الس مىمي مكدكد ىػ(318معشر تحقيؽ/ أحمد، محمد الرحيـ عبد د
 .1عددا جزاء:،1998-ىػ1/1419ط،الرياض–السعكدية-شركةالرياض،القشقرم

7-  البخارم يخرجو لـ مما المختارة ا حاديث مف المستخرج المختارة، ضيا حاديث كمسمـ
المقدسي)ت الكاحد بفعبد الديفمحمد ااياء أبكعبد تحقيؽ/643صحيحييما، ق(،

–ق3/1420طبيركت،–عبدالممؾبفعبدابفدىيش،دارخارلمطباعةكالنشر
 .13ـ،عددا جزاء:2000
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بفعميبفكىببفمطيعإحكاـا حكاـشرحعمدةا حكاـ،تقيالديفأبكال تحمحمد -8
)ت العيد دقيؽ المعركؼبابف كمدثر702القشيرم، مصط ىشيخمصط ى، تحقيؽ/ ق(،

 ـ.2005–ق1/1426طبيركت،–سندس،مؤسسةالرسالة
الجنائز -9 أحكاـ آدـ،، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد أبك

 .ـ1986-ىػ4/1406ط،ر:المكتباإلسالميالناش،ىػ(1420ا شقكدرما لباني)ت
عبدالحؽبفعبدالرحمفبفعبدابفالحسيفبف،ا حكاـالشرعيةالصغرلالصحيحة -10

المعركؼبابفالخراط)ت ا ندلسيا شبيمي، ا زدم، إبراىيـ تحقيؽ/ىػ(581سعيد أـ،
اليميس بنتأحمد محمد كق، كراجعو العنبرمأشرؼعميو بفعميبفمحمد خالد لو: ،دـ
 القاىرة تيمية، ابف -مكتبة جدة العمـ، مكتبة العربية، مصر العربية-جميكرية المممكة

 .2عددا جزاء:،ـ1993-ىػ1/1413ط،السعكدية
الرازمالجصاصالحن ي)ت -11 بكر أبك عمي بف أحمد القرآف، عبد370أحكاـ تحقيؽ/ ق(،

دارالكتبالعمميةالسالـمحمدعم ـ،عدد1994–ق1/1415طبيركت،–يشاىيف،
 .3ا جزاء:

عبدالحؽبفعبدالرحمفبفعبد،صمىاعميوكسمـ-ا حكاـالكسطىمفحديثالنبي -12
581ابفالحسيفبفسعيدإبراىيـا زدم،ا ندلسيا شبيمي،المعركؼبابفالخراط)ت

ىػ( ال/تحقيؽ، السامرائيحمدم صبحي كالتكزيع،سم ي، لمنشر الرشد -الرياض-مكتبة
 .4عددا جزاء:،ـ1995-ىػ1416عاـالنشر:،المممكةالعربيةالسعكدية

ا ندلسيالقرطبي -13 بفحـز بفسعيد أبكمحمدعميبفأحمد اإلحكاـضيأصكؿا حكاـ،
–حسافعباس،داراآلضاؽالجديدق(،تحقيؽ/أحمدمحمدشاكر،تقديـ/إ456الظاىرم)ت

 .8بيركت،عددا جزاء:
ق(،تحقيؽ/صبحيالبدرم259أحكاؿالرجاؿ،أبكإسحاؽإبراىيـبفيعقكبالجكزجاني)ت -14

 .1ق،عددا جزاء:1405بيركت،-السامرائي،مؤسسةالرسالة
–دارالمعرضة،ىػ(505أبكحامدمحمدبفمحمدالغزاليالطكسي)ت،إحياءعمكـالديف -15

 .4عددا جزاء:،بيركت
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أبكعبدامحمدبفإسحاؽبفالعباسالمكيال اكيي،أخبارمكةضيقديـالدىركحديثو -16
ىػ(272)ت تحقيؽ/ الممؾعبدادىيش، د.عبد بيركت–دارخار، ،2/1414ط،

 .مجمدات3أجزاءضي6عددا جزاء:
أب -17 عبداختالؼالحديث، بف شاضع بف عثماف العباسبف إدريسبف بف محمد ا عبد ك

ق1410بيركت،–ق(،دارالمعرضة204المطمببفعبدمناؼالمطمبيالقرشيالمكي)ت
 ـ،يقعالكتابضيالجزءالثامفمفكتابا ـ،ضيكمطبكعممحقانبو.1990–

ىبكربفعبدالممؾالقسطالنيأحمدبفمحمدبفأب،إرشادالسارملشرحصحيحالبخارم -18
،مصر-المطبعةالكبرلا ميرية،ىػ(923القتيبيالمصرم،أبكالعباس،شيابالديف)ت

 .10عددا جزاء:،ىػ7/1323ط
أبكيعمىالخميمي،خميؿبفعبدابفأحمدبفإبراىيـ،اإلرشادضيمعرضةعمماءالحديث -19

 )ت القزكيني الخميؿ تىػ(446بف ، إدريسحقيؽ/ عمر سعيد محمد د. ، الرشد –مكتبة
 .3عددا جزاء:،1/1409ط،الرياض

)ت -20 ا لباني الديف ناصر محمد السبيؿ، منار أحاديث تخري  ضي الغميؿ ق(،1420إركاء
 اإلسالمي المكتب الشاكيش، زىير –إشراؼ/ 2طبيركت، /1405 عدد1985–ق ـ،

 .9ا جزاء:
دارالغرباء،يكسؽبفمحمدالدخيؿ(،تحقيؽ/ىػ378)تأبكأحمدالحاكـ،يكالكنىا سام -21

 .4عددا جزاء:،ـ1/1994ط،ا ثريةبالمدينة
اتستذكار،أبكعمريكسؼبفعبدابفمحمدبفعبدالبربفعاصـالنمرمالقرطبي -22

بيركت،–كتبالعمميةق(،تحقيؽ/سالـمحمدعطا،كمحمدعميمعكض،دارال463)ت
 .9ـ،عددا جزاء:2000–ق1/1421ط

البربف -23 بفعبد ابفمحمد أبكعمريكسؼبفعبد ا صحاب، اتستيعابضيمعرضة
/1طبيركت،–ق(،تحقيؽ/عميمحمدالبجاكم،دارالجيؿ463عاصـالنمرمالقرطبي)ت

 .4ـ،عددا جزاء:1992–ق1412
عميبف)سمطاف(،عةضيا خبارالمكاكعةالمعركؼبالمكاكعاتالكبرلا سرارالمرضك -24

دار،محمدالصباغ،تحقيؽ/ىػ(1014محمد،أبكالحسفنكرالديفالمالاليركمالقارم)ت
 .1عددا جزاء:ت،بيرك–ا مانة/مؤسسةالرسالة
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المدلسيف -25 أسماء ،( السيكطي الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف تحقيؽ/ىػ(911تعبد ،
 1عددا جزاء:،الطبعةا كلى،بيركت–دارالجيؿ،محمكدمحمدمحمكدحسفنصار

–أشرؼعمىتحقيقوكتخري أحاديثو:مختارأحمدالندكم،صاحبالدارالسم يةببكمبام -26
/1ط،مكتبةالرشدلمنشركالتكزيعبالرياضبالتعاكفمعالدارالسم يةببكمبامباليند،اليند

 .14عددا جزاء:،ـ2003-ىػ1423
حجر -27 بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد ال اؿ أبك الصحابة، تمييز ضي اإلصابة

ق(،تحقيؽ/عادؿأحمدعبدالمكجكد،كعميمحمدمعكض،دار852العسقالنيالشاضعي)ت
 .8ق،عددا جزاء:1/1415طبيركت،–الكتبالعممية

الدارقطنيأطراؼالغرائبكا  -28 لإلماـ كسمـ عميو ا اصمى حديثرسكؿ مف ضراد أبك،
ال اؿمحمدبفطاىربفعميبفأحمدالمقدسيالشيباني،المعركؼبابفالقيسراني)ت

ىػ(507 تحقيؽ/ السيديكسؼ، –دارالكتبالعممية،محمكدمحمدمحمكدحسفنصار/
 .5ء:عددا جزا،ـ1998-ىػ1/1419ط،بيركت

الحازمي -29 عثماف بف مكسى بف محمد بكر أبك اآلثار، مف كالمنسكخ الناسخ ضي اتعتبار
 ق.2/1395طحيدرآباد،–ق(،دائرةالمعارؼالعثمانية584اليمداني)ت

إعالـالمكقعيفعفربالعالميف،محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديفابفقيـ -30
/1طبيركت،–ق(،تحقيؽ/محمدعبدالسالـإبراىيـ،دارالكتبالعممية751الجكزية)ت

 .4ـ،عددا جزاء:1991–ق1411
ا عالـ -31 )ت، الدمشقي الزركمي ضارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير

 .ـ2002أيار/مايك/15ط،دارالعمـلممالييف،ىػ(1396
اتحت -32 قبؿ بكيع ضيمف ا عالـ السمماني،الـأعماؿ الخطيب بف الديف لساف تحقيؽ/ سيد،

 .2عددا جزاء:،الكتبالعممية،كسركمحسندار
اتغتباطبمفرميمفالركاةباتختالط،برىافالديفالحمبيأبكالكضاإبراىيـبفمحمدبف -33

ق(،تحقيؽ/عالءالديفعميراا،دار841خميؿالطرابمسيالشاضعيسبطابفالعجمي)ت
 .1ـ،عددا جزاء:1/1988طالقاىرة،–الحديث



 

443 

 

لكتاباإلكماؿتبفماككت( -34 )تكممة اإلكماؿ إكماؿ بف، أبيبكر الغنيبف بفعبد محمد
البغدادم)ت الحنبمي نقطة ابف الديف، معيف بكر، أبك ىػ(629شجاع، تحقيؽ/ عبد، د.

 .5عددا جزاء:،1/1410ط،مكةالمكرمة-جامعةأـالقرل،القيكـعبدريبالنبي
السبتي -35 اليحصبي عمركف بف مكسى بف عياض ال اؿ أبك مسمـ، ب كائد المعمـ إكماؿ

ق1/1419طمصر،-ق(،تحقيؽ/د.يحيىإسماعيؿ،دارالكضاءلمطباعةكالنشر544)ت
 .8ـ،عدداتجزاء:1998–

الرجاؿ -36 أسماء ضي الكماؿ تيذيب إكماؿ ، بف قمي  بف المصرممغمطام البكجرم ا عبد
أبكعبدالرحمفعادؿبف،تحقيؽ/ىػ(762الحكرمالحن ي،أبكعبدا،عالءالديف)ت

أبكمحمدأسامةبفإبراىيـ-محمد ال اركؽالحديثةلمطباعةكالنشر، -ىػ1/1422ط،
 .12عددا جزاء:،ـ2001

سعدالممؾ،،ضيا سماءكالكنىكا نساباإلكماؿضيرضعاترتيابعفالمؤتمؼكالمختمؼ -37
-بيركت-دارالكتبالعممية،ىػ(475أبكنصرعميبفىبةابفجع ربفماككت)ت

 .7عددا جزاء:،ـ1990-ىػ1/1411طالطبعة،لبناف
ا ـ،أبكعبدامحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشاضعبفعبدالمطمببفعبد -38

ـ،عدد1990–ق1410بيركت،–ق(،دارالمعرضة204مبيالقرشيالمكي)تمناؼالمط
 .8ا جزاء:

أبكالقاسـعبدالممؾبفمحمدبفعبدابفبٍشرافبفمحمدبفبٍشراف،أماليابفبشراف -39
دار،أبكعبدالرحمفعادؿبفيكسؼالعزازم/ابطنصو،ىػ(430بفميرافالبغدادم)ت

 .1عددا جزاء:،ـ1997-ىػ1/1418ط،الكطف،الرياض
ابفسمعكفالكاعظ،أبكالحسيفمحمدبفأحمدبفإسماعيؿبف،أماليابفسمعكفالكاعظ -40

 )ت البغدادم ىػ(387عنبس تحقيؽ، صبرم/دراسة حسف عامر الدكتكر البشائر، دار
 .1عددا جزاء:،ـ2002-ىػ1/1423ط،لبناف–اإلسالمية،بيركت

بكعبداالبغدادمالحسيفبفإسماعيؿبفمحمدبفإسماعيؿبفسعيد،أأماليالمحاممي -41
ركايةابفميدمال ارسي،عبدالرحمفبفمحمدبف،ىػ(330بفأبافالابيالمحاممي)ت
/1ط،دارالنكادر،حمدمعبدالمجيدالسم ي،تحقيؽ/ىػ(416عبدابفميدمال ارسي)

 .1عددا جزاء:،ـ2006-ػى1427
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الركاة -42 قبائؿ عمى اإلنباه بفعاصـ، البر بفعبد ابفمحمد عبد يكسؼبف عمر أبك
،لبناف–بيركت-دارالكتابالعربي،إبراىيـا بيارم/ؽيحق،تىػ(463النمرمالقرطبي)ت

 .1عددا جزاء:،ـ1985-ىػ1/1405ط
ق(،562ـبفمحمدبفمنصكرالتميميالسمعانيالمركزم)تا نساب،أبكسعدعبدالكري -43

حيدر–تحقيؽ/عبدالرحمفبفيحيىالمعممياليمانيكغيره،مجمسدائرةالمعارؼالعثمانية
 .1ـ،عددا جزاء:1962–ق1/1382طآباد،

أبك،تاباإلنصاؼضيمابيفعمماءالمسمميفضيقراءةبسـاالرحمفالرحيـضيضاتحةالك -44
النمرمالقرطبي)ت البربفعاصـ بفعبد ابفمحمد ،ىػ(463عمريكسؼبفعبد

ىػ1/1417ط،السعكدية–أاكاءالسمؼ،عبدالمطيؼبفمحمدالجيالنيالمغربي/تحقيؽ
 ـ.1997/

أبكبكربفأبيعاصـكىكأحمدبفعمركبفالاحاؾبفمخمد،ا كائؿتبفأبيعاصـ -45
تحقيؽ/ىػ(287اني)تالشيب بفناصرالعجمي، –دارالخم اءلمكتاباإلسالمي،محمد

 .1عددا جزاء:،الككيت
النيسابكرم -46 المنذر بف إبراىيـ بف محمد بكر أبك كاتختالؼ، كاإلجماع السنف مف ا كسط

ق(،راجعوكعمؽعميو/أحمدبفسميمافبفأيكب،تحقيؽ/مجمكعةمفالمحققيف،319)ت
 .15ـ،عددا جزاء:2009–ق1/1430طا ردف،-ارال الحد

ا -47 بفعبيد الخالؽبفخالد بفعمركبفعبد أبكبكرأحمد البزار، البحرالزخارمسند
–كعادؿبفسعد–ق(،تحقيؽ/مح كظالرحمفزيفا292العتكيالمعركؼبالبزار)ت

ك العمكـ مكتبة الخالؽالشاضعي، –الحكـكصبرمعبد المنكرة، عدد1/2009طالمدينة ـ،
 .18اتجزاء:

كالنياية -48 البداية )ت، الدمشقي ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ ال داء أبك
 .15عددا جزاء:،ـ1986-ىػ1407عاـالنشر:،دارال كر،ىػ(774

لكبير،ابفالممقفسراجالديفأبكالبدرالمنيرضيتخري ا حاديثكاآلثارالكاقعةضيالشرحا -49
ق(،تحقيؽ/مصط ىأبكالغيط،804ح صعمربفعميبفأحمدالشاضعيالمصرم)ت

ق1/1425طالسعكدية،–كعبدابفسميماف،كياسربفكماؿ،داراليجرةلمنشركالتكزيع
 .9ـ،عددا جزاء:2004–
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الحارثبفمحمدبفداىرالتميميالبغدادمأبكمحمد،بغيةالباحثعفزكائدمسندالحارث -50
أبكالحسفنكرالديفعميبفأبي/المنتقي،ىػ(282الخصيبالمعركؼبابفأبيأسامة)ت

،د.حسيفأحمدصالحالباكرم،تحقيؽ/ىػ(807بكربفسميمافبفأبيبكرالييثمي)ت
 .2عددا جزاء:،1992–1/1413ط،المدينةالمنكرة-مركزخدمةالسنةكالسيرةالنبكية

عمربفأحمدبفىبةابفأبيجرادةالعقيمي،كماؿالديف،بغيةالطمبضيتاريخحمب -51
 .12عددا جزاء:،دارال كر،د.سييؿزكار،تحقيؽ/ىػ(660ابفالعديـ)ت

جع رأحمدبفيحيىبفأحمدبفعميرة،أبك،بغيةالممتمسضيتاريخرجاؿأىؿا ندلس -52
 .ـ1967عاـالنشر:،القاىرة–دارالكاتبالعربي،ىػ(599الابي)ت

ا حكاـ -53 أدلة مف المراـ بمكغ حجر، بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد ال اؿ أبك
تحقيؽ/ىػ(852العسقالني)ت الدكتكرماىرياسيفال حؿ، القبسلمنشركالتكزيع،، دار

 .1عددا جزاء:،ـ2014-ىػ1/1435ط،ديةالمممكةالعربيةالسعك-الرياض
أبكعمريكسؼبفعبدابفمحمدبفعبدالبربفعاصـ،بيجةالمجالسكأنسالمجالس -54

 .الكتابمرقـآلياغيرمكاضؽلممطبكع،ىػ(463النمرمالقرطبي)ت
ا ندلسكالمغرب -55 المغربضيأخبار ا،البياف عبد أبك بفابفعذارمالمراكشي، محمد

ىػ(695محمد)تنحك لي يبركضنساؿ، ًإ. دارالثقاضة،،تحقيؽكمراجعة:ج.س.ككتف،
 .2عددا جزاء:،ـ3/1983ط،لبناف–بيركت

عميبفمحمدبفعبدالممؾالكتاميالحميرمال اسي،،بيافالكىـكاإليياـضيكتابا حكاـ -56
الناشر:دارطيبة،د.الحسيفآيتسعيد،تحقيؽ/ىػ(628المتكضى:أبكالحسفابفالقطاف)

 .أجزاء،كمجمدضيارس(5)6عددا جزاء:،ـ1997-ىػ1/1418ط،الرياض–
عمربفمظ ربفعمربفمحمدابفأبيال كارس،أبكح ص،زيفالديف،تاريخابفالكردم -57

ىػ1/1417ط،لبناف/بيركت-تبالعمميةدارالك،ىػ(749ابفالكردمالمعرمالكندم)ت
 .2عددا جزاء:،ـ1996-

الدارمي( -58 عثماف )ركاية معيف ابف تاريخ بف، زياد بف بفعكف معيف يحيىبف زكريا أبك
البغدادم)ت الرحمفالمرمبالكتء، بفعبد ىػ(233بسطاـ تحقيؽ/ نكر، محمد أحمد د.

 .1عددا جزاء:،دمشؽ–ثدارالمأمكفلمترا،سيؼ
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تاريخابفمعيفركايةالدكرم،أبكزكريايحيىبفمعيفبفعكفبفزيادبفبسطاـبفعبد -59
ق(،تحقيؽ/د.أحمدمحمدأنكرسيؼ،مركزالبحث233الرحمفالمرمبالكتءالبغدادم)ت
حياءالتراثاإلسالمي دا جزاء:ـ،عد1979–ق1/1399طمكةالمكرمة،–العمميكا 

4. 
،ىػ(347عبدالرحمفبفأحمدبفيكنسالصدضي،أبكسعيد)ت،تاريخابفيكنسالمصرم -60

 .2عددا جزاء:،ىػ1/1421ط،دارالكتبالعممية،بيركت
تاريخاسماءالثقات،أبكح صعمربفأحمدبفعثمافبفأحمدبفمحمدبفأيكببف -61

ق(،تحقيؽ/صبحيالسامرائي،الدارالسم ية385ؼبابفشاىيف)تأزداذالبغدادم،المعرك
 ـ.1984–ق1/1404طالككيت،–

تاريخأسماءالاع اءكالكذابيف،أبكح صعمربفأحمدبفعثمافبفأحمدبفمحمدبف -62
)ت شاىيف بابف المعركؼ البغدادم، أزداذ بف محمد385أيكب الرحيـ عبد تحقيؽ/ ق(،

 .1ـ،عددا جزاء:1989–ق1/1409طالقشقرم،
أبكنعيـأحمدبفعبدابفأحمدبفإسحاؽبفمكسى،تاريخأصبياف=أخبارأصبياف -63

 )ت ا صبياني ميراف ىػ(430بف  تحقيؽ/ حسف، كسركم سيد ، العممية الكتب –دار
 .2عددا جزاء:،ـ1990-ىػ1/1410ط،بيركت

قىاٍيمازركا عالـ،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفتاريخاإلسالـككضياتالمشاىي -64
ـ،1/2003طق(،تحقيؽ/د.بشارعكادمعركؼ،دارالغرباإلسالمي،748الذىبي)ت

 .15عددا جزاء:
محمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرة،التاريخا كسط)مطبكعخطأباسـالتاريخالصغير( -65

ا عبد أبك تحقيؽ/ىػ(256)تالبخارم، زايد، إبراىيـ محمكد دار، مكتبة الكعي، دار
 .3عددا جزاء:،1977–1/1397ط،حمب،القاىرة-التراث

أبكبكرأحمدبفأبيخيثمة،الس رالثالث-التاريخالكبيرالمعركؼبتاريخابفأبيخيثمة -66
ىػ(279)ت تحقيؽ/ ال اركؽالحد،صالحبفضتحيىالؿ، لمطباعةكالنشر ،القاىرة–يثة
 .4عددالمجمدات:،ـ2006-ىػ1/1427ط
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أبكبكرأحمدبفأبيخيثمة،الس رالثاني-التاريخالكبيرالمعركؼبتاريخابفأبيخيثمة -67
ىػ(279)ت تحقيؽ/ لمطباعةكالنشر،صالحبفضتحيىالؿ، ،القاىرة–ال اركؽالحديثة
 .2عددالمجمدات:،ـ2006-ىػ1/1427ط

،ىػ(256محمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةالبخارم،أبكعبدا)ت،التاريخالكبير -68
الطبعة المعارؼالعثمانية،حيدرآباد، الدكف–دائرة طبعتحتمراقبة:محمدعبدالمعيد،
 .8عددا جزاء:،خاف

بغداد -69 تاريخ أ، ثابتبف بفعميبف أحمد بكر ميدمالخطيبالبغدادم)تأبك بف حمد
ىػ(463 تحقيؽ/ معركؼ، عكاد بشار الدكتكر ، اإلسالمي الغرب بيركت–دار /1ط،
 .16عددا جزاء:،ـ2002-ىػ1422

تاريخدمشؽ -70 ،ىػ(571أبكالقاسـعميبفالحسفبفىبةاالمعركؼبابفعساكر)ت،
ىػ1415عاـالنشر،لمطباعةكالنشركالتكزيعدارال كر،عمركبفغرامةالعمركمتحقيؽ/

 .مجمداتضيارس(6ك74)80عددا جزاء:،ـ1995-
برىافالديفالحمبيأبكالكضاإبراىيـبفمحمدبفخميؿالطرابمسي،التبييف سماءالمدلسيف -71

–دارالكتبالعممية،يحيىش يؽحسف،تحقيؽ/ىػ(841الشاضعيسبطابفالعجمي)ت
 .1عددا جزاء:،ـ1986-ىػ1/1406ط،بيركت

تح ةا حكذمبشرحجامعالترمذم،أبكالعالمحمدعبدالرحمفبفعبدالرحيـالمبارك كرم -72
 .10بيركت،عددا جزاء:–ق(،دارالكتبالعممية1353)ت

مالرازيانيثـأحمدبفعبدالرحيـبفالحسيفالكرد،تح ةالتحصيؿضيذكرركاةالمراسيؿ -73
مكتبةالرشد،عبدانكارة،تحقيؽ/ىػ(826المصرم،أبكزرعةكليالديف،ابفالعراقي)ت

 .1عددا جزاء:ض،الريا–
ابفالممقفسراجالديفأبكح ص،تح ةالمحتاجإلىأدلةالمنياجعمىترتيبالمنياجلمنككم -74

،عبدابفسعاؼالمحياني،تحقيؽ/ىػ(804عمربفعميبفأحمدالشاضعيالمصرم)ت
 .2عددا جزاء:،1/1406ط،مكةالمكرمة-دارحراء

التحقيؽضيمسائؿالخالؼ،جماؿالديفأبكال رجعبدالرحمفبفعميبفمحمدالجكزم -75
/1طبيركت،–ق(،تحقيؽ/مسعدعبدالحميدمحمدالسعدني،دارالكتبالعممية597)ت

 .2ا جزاء:ق،عدد1415
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السيكطي -76 الديف جالؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد النكاكم، تقريب شرح ضي الراكم تدريب
 .2ق(،تحقيؽ/أبكقتيبةنظرمحمدال اريابي،دارطيبة،عددا جزاء:911)ت

الح اظ -77 تذكرة بفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي)ت، امحمدبفأحمد شمسالديفأبكعبد
 .4عددا جزاء:،ـ1998-ىػ1/1419ط،لبناف-لكتبالعمميةبيركتدارا،ىػ(748

المسالؾ -78 كتقريب المدارؾ ترتيب )ت، اليحصبي مكسى بف عياض القااي ال اؿ أبك
كفالمحقق،ىػ(544 جزء :1 ابفتاكيتالطنجي، ـ1965: ، 2جزء ،3 القادر4، عبد :

 ـ1970-1966الصحراكم، ، بفشري ة5جزء محمد : ، 6جزء ،7 أحمد8، سعيد :
عددا جزاء:،الطبعة:ا كلى،المحمدية،المغرب-مطبعةضاالة،ـ1983-1981أعراب

8. 
الدعاء -79 ضي الترغيب الجماعيمي، المقدسي سركر بف عمي بف الكاحد عبد بف الغني عبد

تقيالديف)ت أبكمحمد، تحقيؽ/ىػ(600الدمشقيالحنبمي، ضكازأحمدزمرلي، ابفدار،
  .1عددا جزاء:،بيركت–حـز

عبدالعظيـبفعبدالقكمبفعبدا،أبكمحمد،،الترغيبكالترىيبمفالحديثالشريؼ -80
،بيركت–دارالكتبالعممية،إبراىيـشمسالديف،تحقيؽ/ىػ(656زكيالديفالمنذرم)ت

 .4عددا جزاء:،1/1417ط
بفشعيببفعميالنسائيكذكرالمدلسيف)كغيرذلؾتسميةمشايخأبيعبدالرحمفأحمد -81

ال كائد( مف النسائي)ت، الخراساني، بفشعيببفعمي أحمد الرحمف عبد ،ىػ(303أبك
الشريؼحاتـبفعارؼالعكنيتحقيؽ/ ،ىػ1/1423ط،مكةالمكرمة-دارعالـال كائد،

 .1عددا جزاء:
ٍيوابفالمرزبافأىبيكمحمد،ع،تصحيحال صيحكشرحو -82 بدابفجع ربفمحمدبفديريٍستىكى

،القاىرة-المجمسا عمىلمشئكفاإلسالمية،د.محمدبدكمالمختكف،تحقيؽ/ىػ(347)ت
 .1عددا جزاء:،ـ1998-ىػ1419عاـالنشر:

83-  ال اؿأحمد أبك طبقاتالمدلسيف: التقديسبمراتبالمكصكضيفبالتدليس، بفتعريؼأىؿ
)ت العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف ا852عمي عبد عاصـ د. تحقيؽ/ ق(،

 ـ.1983–ق1/1403طعماف،–القريكتي،مكتبةالمنار
 مكقعاإلسالـ.،تعريؼبا ماكفالكاردةضيالبدايةكالنيايةتبفكثير -84
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بفأحمدبفميدمأبكالحسفعميبفعمر،تعميقاتالدارقطنيعمىالمجركحيفتبفحباف -85
خميؿبفمحمد/تحقيؽ،ىػ(385بفمسعكدبفالنعمافبفدينارالبغدادمالدارقطني)ت

-ىػ1/1414ط،القاىرة–ال اركؽالحديثةلمطباعةكالنشر،دارالكتاباإلسالمي،العربي
 .1عددا جزاء:،ـ1994

عمىالعمؿتبفأبيحاتـ -86 تعميقة بفأ، اليادمبفيكسؼشمسالديفمحمد بفعبد حمد
ىػ(744الدمشقيالحنبمي)ت ا/تحقيؽ، بفجاد ساميبفمحمد الشيخ/تقديـ، ضايمة

2003-ىػ1/1423ط،أاكاءالسمؼ،الرياض،المحدثعبدابفعبدالرحمفالسعد
 .1عددا جزاء:،ـ

بفمحمدبفأحمدبفحجرأبكال اؿأحمدبفعمي،تغميؽالتعميؽعمىصحيحالبخارم -87
المكتباإلسالمي،دار،سعيدعبدالرحمفمكسىالقزقي،تحقيؽ/ىػ(852العسقالني)ت

 .5عددا جزاء:،1/1405ط،ا ردف–بيركت،عماف-عمار
أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذر،ت سيرالقرآفالعظيـتبفأبيحاتـ -88

الحنظم )تالتميمي، الرازمابفأبيحاتـ ىػ(327ي، تحقيؽ/ الطيب، محمد أسعد مكتبة،
 .ىػ3/1419ط،المممكةالعربيةالسعكدية-نزارمصط ىالباز

الرزاؽ -89 ت سيرعبد الحميرماليمانيالصنعاني)ت، بفناضع الرزاؽبفىماـ بكرعبد أبك
ىػ(211 كتحقيؽ، عبده/دراسة محمد محمكد د. ، الكتبالعممية بيركت-دار سنة/1ط،
 .3عددا جزاء:،ىػ1419

العسقالني -90 حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد ال اؿ أبك التيذيب، تقريب
 ـ.1986–ق1/1406طسكريا،–ق(،تحقيؽ/محمدعكامة،دارالرشيد852)ت

لكتابالصمة -91 أبي،التكممة بف ا عبد بف محمد ا بار، البمنسي)تابف القااعي بكر
،ـ1995-ىػ1415سنةالنشر:،لبناف–دارال كرلمطباعة،عبدالسالـاليراس،ىػ(658

.4عددا جزاء:
التمخيصالحبيرضيتخري أحاديثالراضعيالكبير،أبكال اؿأحمدبفعميبفمحمدبف -92

)ت العسقالني حجر بف 852أحمد العممية الكتب دار بيرك–ق(، 1/1419طت، –ق
 .4ـ،عددا جزاء:1989
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تمخيصالمتشابوضيالرسـ -93 بفميدمالخطيب، بفعميبفثابتبفأحمد أبكبكرأحمد
ىػ(463البغدادم)ت الشيابي/تحقيؽ، سيكينة دمشؽ، ،طالسلمدراساتكالترجمةكالنشر،

 .2عددا جزاء:،ـ1/1985ط
أبكعمريكسؼبفعبدابفمحمدبفعبد،كا سانيدالتمييدلماضيالمكطأمفالمعاني -94

مصط ىبفأحمدالعمكم،محمدعبد/تحقيؽ،ىػ(463البربفعاصـالنمرمالقرطبي)ت
الكبيرالبكرم ا كقاؼكالشؤكفاإلسالمية، عمـك المغرب–كزارة ، النشر: ،ىػ1387عاـ
 .24عددا جزاء:

نكرالديف،عميبفمحمدبفعمي، خبارالشنيعةالمكاكعةتنزيوالشريعةالمرضكعةعفا -95
عبدالكىابعبدالمطيؼ،عبدا،تحقيؽ/ىػ(963بفعبدالرحمفابفعراؽالكناني)ت

 .2عددا جزاء:،ىػ1/1399ط،بيركت–دارالكتبالعممية،محمدالصديؽالغمارم
فأبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفشمسالدي،تنقيحالتحقيؽضيأحاديثالتعميؽ -96

 : )المتكضى الذىبي ىػ(748قىاٍيماز تحقيؽ/ عجيب، الحي عبد الغيط أبك مصط ى دار،
 .ـ2000-ىػ1/1421ط،الرياض–الكطف

الحنبمي -97 اليادم عبد بف أحمد بف محمد شمسالديف التعميؽ، أحاديث ضي التحقيؽ تنقيح
فمحمدبفجادا،كعبدالعزيزبفناصرالخباني،أاكاءق(،تحقيؽ/ساميب744)ت

 .5ـ،عددا جزاء:2007–ق1/1428طالرياض،–السمؼ
ًغيرً -98 اًمعالص  الجى شىٍرحي محمدبفإسماعيؿبفصالحبفمحمدالحسني،الكحالنيثـ،الت نكيري

( با مير المعركؼكأسالضو الديف، عز إبراىيـ، أبك ىػ(1182تالصنعاني، تحقيؽ/ د.،
عدد،ـ2011-ىػ1/1432ط،مكتبةدارالسالـ،الرياض،محم دإسحاؽمحم دإبراىيـ

 .11ا جزاء:
محمدبفجريربفيزيدبفكثير،تيذيباآلثاركت صيؿالثابتعفرسكؿامفا خبار -99

 )ت الطبرم جع ر أبك اآلممي، غالب تىػ(310بف محم،ؽيحق، شاكرمحمكد مطبعة،د
 .2عددا جزاء:،القاىرة–المدني

محيالديفيحيىبفشرؼالنككم)ت -100 أبكزكريا عنيتق(،676تيذيبا سماءكالمغات،
،المنيريةالطباعةإدارةبمساعدةاٍلعيمىمىاءشركة/أصكلوكمقابمةعميوكالتعميؽكتصحيحوبنشره

 .4بيركت،عددا جزاء:–دارالكتبالعممية
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التيذيب -101 تيذيب )ت، العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد ال اؿ أبك
 .12عددا جزاء:،ىػ1/1326طالطبعة،مطبعةدائرةالمعارؼالنظامية،اليند،ىػ(852

تيذيبالكماؿضيأسماءالرجاؿ،أبكالحجاجيكسؼبفعبدالرحمفبفيكسؼالقااعي -102
/1طبيركت،–تحقيؽ/د.بشارعكادمعركؼ،مؤسسةالرسالةق(،742الكمبيالمزم)ت

 .35ـ،عددا جزاء:1980–ق1400
ابفالممقفسراجالديفأبكح صعمربفعميبفأحمد،التكايحلشرحالجامعالصحيح -103

 )ت المصرم ىػ(804الشاضعي تحقيؽ/ التراث، كتحقيؽ العممي لمبحث ال الح دار دار،
1/1429ط،سكريا–النكادر،دمشؽ أجزاء3ك33)36عددا جزاء:،ـ2008-ىػ

 .لم يارس(
مكتبة -104 النعيمي، طحاف محمكد بف أحمد بف ح صمحمكد أبك الحديث، مصطمح تيسير

 .1ـ،عددا جزاء:2004–ق10/1425طالمعارؼلمنشركالتكزيع،
بفإبراىيـبفعميبفعاصـبفزاذافأبكبكرمحمد،الثالثعشرمفضكائدابفالمقرئ -105

مخطكطنيشرضيبرنام جكامعالكمـ،ىػ(381ا صبيانيالخازف،المشيكربابفالمقرئ)ت
 .1/2004ط،المجانيالتابعلمكقعالشبكةاإلسالمية

أىًبيالحي،الثانيمفضكائدأبيعثمافالبحيرم -106 ابًف م ًد ميحى بفي سىًعٍيدي بًفأىبيكعيٍثمىافى أىٍحمىدى سىٍيًف
)ت الن ٍيسىابيٍكًرم  ، البىًحٍيًرم  بىًحٍيرو بًف م ًد ميحى بًف ٍع ىًر جى بًف م ًد ىػ(451ميحى ضي، نيشر مخطكط

 .1/2004ط،برنام جكامعالكمـالمجانيالتابعلمكقعالشبكةاإلسالمية
معبدالتميميالدارميالبستيالثقات،أبكحاتـمحمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذبف -107

ق(،طبعبإعانة/كزارةالمعارؼلمحككمةاليندية،تحتمراقبة/د.محمدعبدالمعيد354)ت
ـ،عددا جزاء:1973–ق1/1393طحيدرآباد،–خاف،مجمسدائرةالمعارؼالعثمانية

9. 
108-  بفيزيد بفجرير جع رمحمد أبك البيافضيتأكيؿآمالقرآف، بفغالبجامع بفكثير

ق(،تحقيؽ/عبداعبدالمحسفالتركي،دارىجرلمطباعةكالنشر310اآلمميالطبرم)ت
 .26ـ،عددا جزاء:2001–ق1/1422طكالتكزيع،
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ا -109 خميؿبفكيكمدمبفعبد المراسيؿ،صالحالديفأبكسعيد جامعالتحصيؿضيأحكاـ
العالئي)ت ح761الدمشقي تحقيؽ/ الكتبق(، عالـ السم ي، الحميد بيركت،–مدمعبد

 .1ـ،عددا جزاء:1986–ق3/1407ط
بف -110 محمد ا عبد أبك الصغير، الجامع يطالع لمف الكبير الناضع كشرحو الصغير الجامع

ق(،مؤلؼالناضعالكبير:أبكالحسناتمحمدعبدالحيبفمحمد189الحسفالشيباني)ت
 ق.1/1406طبيركت،–ق(،عالـالكتب1304حميـا نصارمالمكنكماليندم)تعبدال

كسننوكأيامو،أبكعبدامحمدبفالجامعالمسندالصحيحالمختصرمفأمكررسكؿا -111
/3طبيركت،–إسماعيؿالبخارمالجع ي،تحقيؽ/د.مصط ىديبالبغا،دارابفكثير

 .6ـ،عددا جزاء:1987–ق1407
كضامو -112 العمـ بياف بفعاصـ،جامع البر بفعبد ابفمحمد يكسؼبفعبد عمر أبك

دارابفالجكزم،المممكةالعربية،أبيا شباؿالزىيرم/تحقيؽ،ىػ(463النمرمالقرطبي)ت
 .2عددا جزاء:،ـ1994-ىػ1/1414ط،السعكدية

محمدبفضتكحبفعبدابفضتكحبفحميدا زدم،ا ندلسجذكةالمقتبسضيذكركتة -113
ًميدمأبكعبدابفأبينصر)ت –الدارالمصريةلمتأليؼكالنشر،ىػ(488الميكرقيالحى

 .ـ1966عاـالنشر:،القاىرة
الحنظمي -114 التميمي المنذر إدريسبف بف بفمحمد الرحمف عبد محمد أبك كالتعديؿ، الجرح

المعارؼالعثمانية327مابفأبيحاتـ)تالراز حيدرآباد،دارإحياء–ق(،مجمسدائرة
 .9ـ،عددا جزاء:1952–ق1/1271طبيركت،–التراثالعربي

بفأبيإياس -115 بفشعيب،جزءآدـ ناىيةبفمحمد الرحمفكيقاؿ: بفأبىإياس:عبد آدـ
مخطكطنيشر،ىػ(221بنىتيـأكتميـ)تالخراسانىالمركذلأبكالحسفالعسقالنى،مكلى

 .1/2004ط،ضيبرنام جكامعالكمـالمجانيالتابعلمكقعالشبكةاإلسالمية
محمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةالبخارم،أبكعبدا)ت،جزءالقراءةخمؼاإلماـ -116

ىػ(256 كعمؽعميو، الثك/حققو الرحمف ضاؿ اا ستاذ عطا محمد ا ستاذ راجعو: رم،
 .1عددا جزاء:،ـ1980-ىػ1/1400ط،المكتبةالسم ية،خميؼال كحباني
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أبكبكرمحمدبفإبراىيـبفعميبفعاصـبفزاذاف،جزءضيوأحاديثناضعبفأبينعيـ -117
،ينيا ثرمأبكال اؿالحك،تحقيؽ/ىػ(381ا صبيانيالخازف،المشيكربابفالمقرئ)ت

 .1عددا جزاء:،1/1411ط،طنطا–دارالصحابةلمتراث
ٍبدي،جزءضيومفحديثأبيالحسيفعبدالكىاببفالحسفالكالبيعفشيكخو -118 سىٍيًفعى أىبيكالحي

)ت الد مىٍشًقي  ميٍكسىىالًكالىًبي  بًف ًلٍيًد الكى بًف سىًف الحى ربفمشيك،تحقيؽ/ىػ(396الكىى اًببفي
 .1عددا جزاء:،ـ2006-ىػ1/1427ط،الدارا ثرية،حسفآؿسمماف

اإلماـالحاضظأبكالحسفأحمدبفسميمافبفأيكببف،جزءمفحديثا كزاعيتبفحذلـ -119
)ت ابفحذلـ ىػ(347عبد السعدني،شريؼبفأبي/تحقيؽ، الرحمفمسعد أبكعبد

 .1عددا جزاء:،ـ1/2000ط،سيرملمنشركالتكزيع،جدةدارماجدع،العالالعدكم
ا ندلسيالقرطبيالظاىرم،جميرةأنسابالعرب -120 أبكمحمدعميبفأحمدبفسعيدبفحـز

،1/1403/1983ط،بيركت–دارالكتبالعممية،تحقيؽ:لجنةمفالعمماء،ىػ(456)ت
 .1عددا جزاء:

تبفالم -121 بارؾالجياد التركيثـ، ابفالمبارؾبفكااحالحنظمي، الرحمفعبد أبكعبد
ىػ(181المٍركزم)ت لوكعمؽعميو، كقدـ نزيوحماد/حققو د. ، ،تكنس–الدارالتكنسية
 .1عددا جزاء:،ـ1972تاريخالنشر:

البييقي -122 سنف عمى النقي الجكىر مصط، بف إبراىيـ بف عثماف بف عمي الديف  ىعالء
 .دارال كر،ىػ(750المارديني،أبكالحسف،الشييربابفالتركماني)ت

أشرؼبفأميربفعميبف -123 الرحمفمحمد أبكعبد ابفالقيـعمىسنفأبيداكد، حاشية
/2طبيركت،–ق(،دارالكتبالعممية1329حيدرشرؼالحؽالصديقيالعظيـآبادم)ت

 .14ق،عددا جزاء:1415
محمدبفعبد،حاشيةالسندمعمىسنفابفماجو=ك ايةالحاجةضيشرحسنفابفماجو -124

نكرالديفالسندم)ت أبكالحسف، ىػ(1138اليادمالتتكم، بدكف-دارالجيؿ، بيركت،
 .الثانية(-)ن سص حاتدارال كر،الطبعة،طبعة

حـز -125 بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك الكداع، الظاىرمحجة القرطبي ا ندلسي
كالتكزيع456)ت لمنشر الدكلية بيتا ضكار أبكصييبالكرمي، تحقيؽ/ الرياض،–ق(،
 .1ـ،عددا جزاء:1/1998ط
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عبيدابفعبدالرحمفبفمحمدبفعبيدابفسعدبفإبراىيـبفعبد،حديثالزىرم -126
أبك القرشي، الزىرم، العكضي، عكؼ بف الرحمف )ت البغدادم ىػ(381ال اؿ دراسة،

البمكط/كتحقيؽ شبالة عمي بف محمد بف حسف الدكتكر الرياض، السمؼ، أاكاء /1ط،
 .1عددا جزاء:،ـ1998-ىػ1418

اًلدٍبفمرداسأىبيكالييثـالسراج)ت،حديثخالدبفمرداسالسراج -127 مخطكطنيشر،ىػ(231خى
 .1/2004طة،يالتابعلمكقعالشبكةاإلسالميضيبرنام جكامعالكمـالمجان

أبكجع رمحمدبفسميمافبفحبيببفجبيرا سدمالمصيصي،حديثلكيفالمصيصي -128
لكيف)ت مخطكطنيشرضيبرنام جكامعالكمـالمجانيالتابعلمكقع،ىػ(245المعركؼبػ

 .1/2004ط،الشبكةاإلسالمية
اء،أبكنعيـأحمدبفعبدابفأحمدبفإسحاؽبفمكسىحميةا ىكلياءكطبقاتا ص ي -129

)ت ا صبياني ميراف 430بف السعادة دار –ق(، الكتابالعربي دار بيركت،–مصر،
 .10ـ،عددا جزاء:1974–ق1394

الحنائي( -130 أبيالقاسـ الحنائيات)ضكائد ـى، ًإٍبرىاًىٍي بًف م ًد ميحى بفي الحيسىٍيفي القىاًسـً سىٍيًفأىبيك الحي بًف
،الًحن اًئي)ت أاكاء،خالدرزؽمحمدجبرأبكالنجا،النخشبي/تخري ،ىػ(459الد مىٍشًقي 

 .2عددا جزاء:،ـ2007-ىػ1/1428ط،السمؼ
محييالديفيحيىبفشرؼ،خالصةا حكاـضيميماتالسنفكقكاعداإلسالـ -131 أبكزكريا

-مؤسسةالرسالة،ققوكخرجأحاديثو:حسيفإسماعيؿالجمؿح،ىػ(676النككم)المتكضى:
 .2عددا جزاء:،ـ1997-ىػ1/1418ط،بيركت–لبناف

المينير -132 البدر الشاضعي،خالصة ابفالممقفسراجالديفأبكح صعمربفعميبفأحمد
جزاء:عددا ،ـ1989-ىػ1/1410ط،مكتبةالرشدلمنشركالتكزيع،ىػ(804المصرم)ت

2.
المنكر بالمعركؼكالنييعف ا مر ؿ، ال  الخى يزيد بف ىاركف بف محمد بف أحمد بكر أبك

ىػ(311البغدادمالحنبمي)ت الدكتكريحيىمراد/تحقيؽ، بيركت، –دارالكتبالعممية،
 .1عددا جزاء:،ـ2003-ىػ1/1424ط،لبناف

384أبكبكرالبييقي)، ةكأصحابوالخالضياتبيفاإلماميفالشاضعيكأبيحني -133 458-ىػ
ضريؽالبحثالعمميبشركةالركاة،بإشراؼمحمكدبفعبدال تاحأبك/تحقيؽكدراسة،ىػ(
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النحاؿ 1/1436ط،جميكريةمصرالعربية-الركاةلمنشركالتكزيع،القاىرة،شذا -ىػ
 .8عددا جزاء:،ـ2015

العباد -134 أضعاؿ خمؽ ، بف )تمحمد ا عبد أبك البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ
 .1عددا جزاء:،الرياض–دارالمعارؼالسعكدية،د.عبدالرحمفعميرة،تحقيؽ/ىػ(256

الدرايةضيتخري أحاديثاليداية -135 بفحجر، بفأحمد بفعميبفمحمد أبكال اؿأحمد
اليمانيالمدنيالس،تحقيؽ/ىػ(852العسقالني)المتكضى: الناشر،يدعبداىاشـ دار/

 .2عددا جزاء:،بيركت–المعرضة
محبالديفأبكعبدامحمدبفمحمكدبفالحسفالمعركؼ،الدرةالثمينةضيأخبارالمدينة -136

،شركةدارا رقـبفأبيا رقـ،حسيفمحمدعميشكرم،تحقيؽ/ىػ(643بابفالنجار)ت
 .1اء:عددا جز

سميمافبفأحمدبفأيكببفمطيرالمخميالشامي،أبكالقاسـالطبراني،الدعاءلمطبراني -137
 ىػ(360)ت تحقيؽ/ عطا، القادر عبد مصط ى ، العممية الكتب بيركت–دار /1ط،
 1عددا جزاء:،1413

مكسى -138 بف عمي بف الحسيف بف أحمد الشريعة، صاحب أحكاؿ كمعرضة النبكة دتئؿ
أبكبكرالبييقي)تالخ /1طبيركت،–ق(،دارالكتبالعممية458سركجردمالخراساني،

 .7ق،عددا جزاء:1405
المذىب -139 أعيافعمماء الديباجالمذىبضيمعرضة ابفضرحكف،، بفعميبفمحمد، إبراىيـ

ىػ(799برىافالديفاليعمرم)ت ا حمدمأبكالنكر، الدكتكرمحمد تحقيؽكتعميؽ: ارد،
 .2عددا جزاء:،القاىرة-التراثلمطبعكالنشر

اإلسالـ -140 ديكاف الغزم)ت، بف الرحمف بفعبد المعاليمحمد أبك ،ىػ(1167شمسالديف
1990-ىػ1/1411ط،لبناف–دارالكتبالعممية،بيركت،سيدكسركمحسفتحقيؽ/

 .4عددا جزاء:،ـ
فكخمؽمفالمجيكليفكثقاتضييـليف،شمسالديفأبكعبداديكافالاع اءكالمترككي -141

ق(،تحقيؽ/حمادبفمحمدا نصارم،748محمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي)ت
 .1ـ،عدداتجزاء:1967–ق2/1387طمكة،–مكتبةالنياةالحديثة
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عدم( -142 تبف الكامؿ )مف الح اظ ا،ذخيرة أحمدأبك بف عمي بف طاىر بف محمد ل اؿ
،د.عبدالرحمفال ريكائي،تحقيؽ/ىػ(507المقدسيالشيباني،المعركؼبابفالقيسراني)ت

 .5عددا جزاء:،ـ1996-ىػ1/1416ط،الرياض–دارالسمؼ
ذكرأسماءمفتكمـضيوكىكمكثؽ،شمسالديفأبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبف -143

ق(،تحقيؽ/محمدشككربفمحمكدالحاجيأمريرالمياديني،مكتبة748اٍيمازالذىبي)تقى
 .1ـ،عددا جزاء:1986–ق1/1406طالزرقاء،–المنار

أبكح صعمربفأحمدبفعثمافبفأحمدبف،ذكرمفاختمؼالعمماءكنقادالحديثضيو -144
ابف البغدادمالمعركؼبػ بفأيكببفأزداذ ىػ(385شاىيف)تمحمد تحقيؽ/ بف، حماد

 .ـ1999-ىػ1/1419ط،السعكدية–الرياض-مكتبةأاكاءالسمؼ،محمدا نصارم
،ىػ(481أبكإسماعيؿعبدابفمحمدبفعميا نصارماليركم)ت،ذـالكالـكأىمو -145

 الشبؿتحقيؽ/ العزيز عبد الرحمف عبد ، كالحكـ العمكـ ال-مكتبة منكرةالمدينة /1ط،
 .5عددا جزاء:،ـ1998-ىػ1418

الرسالة،أبكعبدامحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشاضعبفعبدالمطمببفعبد -146
)ت المكي القرشي الحمبي204مناؼالمطمبي مكتبة شاكر، أحمد تحقيؽ/ مصر،–ق(،

 ـ.1940–ق1/1358ط
أبكمحمدعبدابفأبيزي -147 الرحمفالن زمالقيركانيالمالكي)تالرسالة، ق(،386دعبد

 .1دارال كر،عددا جزاء:
زادالمعادضيىدمخيرالعباد،محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديف،ابفقيـ -148

)ت القادر751الجكزية عبد تحقيؽ/ -ق(، الرسالة مؤسسة بيركت،–كشعيبا رناؤكط،
بماضييامجمدال يارسالذمأعده/محمدأديب6ـ،عددا جزاء:1998–ق3/1418ط

 الجادر.
الزياداتعمىكتابالمزني -149 ،ىػ(324أبكبكر،عبدابفمحمدبفزيادالنيسابكرم)ت،

دارأاكاءالسمؼ،الرياض،دار،الدكتكرخالدبفىايؼبفعري المطيرم،دراسةكتحقيؽ
 .1عددا جزاء:،ـ2005-ىػ1/1426ط،الككثر،الككيت
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سبؿالسالـشرحبمكغالمراـ،محمدبفإسماعيؿبفصالحبفمحمدالحسنيالكحالنيثـ -150
با مير)ت المعركؼكأسالضو دارالحديث1182الصنعاني، ا جزاء:–ق(، القاىرة،عدد

2. 
مفمحمدناصرالديفبفسمسمةا حاديثالصحيحةكشيءمفضقيياكضكائدىا،أبكعبدالرح -151

الرياض،–ق(،مكتبةالمعارؼ1420الحاجنكحبفنجاتيبفآدـا شقكدرما لباني)ت
 .6عددا جزاء:/1ط

محمد -152 الرحمف عبد أبك ا مة، عمى السيء كأثرىا كالمكاكعة الاعي ة ا حاديث سمسمة
ا ش آدـ بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف )تناصر ا لباني مكتبة1420قكدرم ق(،

 .14ـ،عددا جزاء:1992–ق1/1412طالرياض،–المعارؼ
–ق(،تحقيؽ/شعيبا رناؤكط273سنفابفماجو،أبكعبدامحمدبفيزيدالقزكيني)ت -153

 بممي–عادؿمرشد كامؿقره –محمد العالمية، دارالرسالة المطيؼحرزا، /1طعبد
 .5ـ،عددا جزاء:2009–ق1430

)ت -154 الترمذم الاحاؾ بف مكسى بف سكرة بف عيسى بف محمد الترمذم، ق(،279سنف
 .6ـ،عددا جزاء:1998بيركت،–تحقيؽ/بشارعكادمعركؼ،دارالغرباإلسالمي

بفالنعمافبف -155 بفميدمبفمسعكد الحسفعميبفعمربفأحمد أبك سنفالدارقطني،
حسفعبدالمنعـ–ق(،تحقيؽكتعميؽ/شعيبا رناؤكط385مالدارقطني)تدينارالبغداد

،مؤسسةالرسالة–عبدالمطيؼحرزا–شمبي –ق1/1424طبيركت،–أحمدبرىـك
 .5ـ،عددا جزاء:2004

الخراساني -156 الخيسركجردم مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد بكر أبك الصغير، السنف
)ت ق(458البييقي اإلسالمية الدراسات جامعة قمعجي، أميف المعطي عبد تحقيؽ/ ،–
 .4ـ،عددا جزاء:1989–ق1/1410طباكستاف،

السنفالكبرل،أبكبكرأحمدبفالحسيفبفعميبفمكسىالخيسركجردمالخراسانيالبييقي -157
–ق3/1424طبيركت،–ق(،تحقيؽ/محمدعبدالقادرعطا،دارالكتبالعممية458)ت

 ـ.2003
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النسائي)ت -158 الخراساني بفشعيببفعمي أحمد الرحمف عبد أبك الكبرل، ق(،303السنف
ابفعبد عبد لو/ قدـ شعيبا رناؤكط، أشرؼعميو/ شمبي، المنعـ حسفعبد تحقيؽ/

 .12ا جزاء:ـ،عدد2001–ق1/1421طبيركت،–المحسفالتركي،مؤسسةالرسالة
بفمنصكر -159 سنفسعيد الخراسانيالجكزجاني)ت، بفشعبة بفمنصكر أبكعثمافسعيد

تىػ(227 ،حبيبالرحمفا عظـ/ؽيحق، السم ية 1/1403طاليند–الدار ،ـ1982-ىػ
 .2عددا جزاء:

زيادبفأبكزكريايحيىبفمعيفبفعكفبف،سؤاتتابفالجنيد بيزكريايحيىبفمعيف -160
البغدادم)ت الرحمفالمرمبالكتء، بفعبد ىػ(233بسطاـ نكرسيؼ، محمد أحمد دار،

 .1عددا جزاء:،ـ1988ىػ،1/1408ط،المدينةالمنكرة-مكتبةالدارالنشر
أحمدبفمحمدبفأحمدبفغالب،،سؤاتتأبىبكرالبرقانىلمدارقطنيضيالجرحكالتعديؿ -161

مكتبةالقرآف،مجدمالسيدابراىيـ/تحقيؽكتعميؽ،ىػ(425ؼبالبرقاني)تأبكبكرالمعرك
 .لمطبعكالنشركالتكزيع

سؤاتتأبيعبداالحاكـالنيسابكرملإلماـأبيالحسفالدارقطني،أبكعبدامحمدبف -162
ىرم،ق(،تحقيؽ/عمرمحمدا ز405عبداالحاكـالنيسابكرم،المعركؼبابفالبيع)ت

 .1ـ،عددا جزاء:2006–ق1/1427طالقاىرة،–ال اركؽالحديثة
سؤاتتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستاني،أبكداكدسميمافبفا شعثبفإسحاؽبف -163

ق(،تحقيؽ/محمدعميقاسـالعمرم،275بشيربفشدادبفعمركا زدمالسجستاني)ت
 .1ـ،عددا جزاء:1979–ق1/1399طرة،المدينةالمنك–الجامعةاإلسالمية

ق(،264سؤاتتالبرذعي بيزرعةالرازم،أبكزرعةعبيدابفعبدالكريـالرازم)ت -164
ـ،1/2009طالقاىرة،–تحقيؽ/محمدبفعميا زىرم،ال اركؽالحديثةلمطباعةكالنشر

 .1عددا جزاء:
أحمدبفمحمدبفأحمدبفغالب،أبكبكر،جيعنوسؤاتتالبرقانيلمدارقطنيركايةالكر -165

كتبخانوجميمي،عبدالرحيـمحمدأحمدالقشقرم،تحقيؽ/ىػ(425المعركؼبالبرقاني)ت
 .1عددا جزاء:،ىػ1/1404ط،تىكر،باكستاف-
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عميبفعبدابفجع رالسعدم،سؤاتتمحمدبفعثمافبفأبيشيبةلعميبفالمديني -166
مكتبة،مكضؽعبداعبدالقادر،تحقيؽ/ىػ(234الكتءالمديني،البصرم،أبكالحسف)تب

 .1عددا جزاء:،1/1404طض،الريا–المعارؼ
سؤاتتمسعكدبفعميالسجزم)معأسئمةالبغدادييفعفأحكاؿالركاةلإلماـالحاضظأبي -167

ا االحاكـ بفعبد امحمد لنيسابكرم(عبد ابف، بفعبد محمد االحاكـ أبكعبد
محمدبفحمدكيوبفنيعيـبفالحكـالابيالطيمانيالنيسابكرمالمعركؼبابفالبيع)ت

ىػ(405 تحقيؽ/ القادر، عبد بف ا عبد مكضؽبف الغرباإلسالمي، دار النشر: –دار
 .1عددا جزاء:،ـ1988ىػ،1/1408طبيركت

شمسالديفأبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي)ت،أعالـالنبالءسير -168
ىػ(748 المحققيفبإشراؼالشيخشعيبا رناؤكط، مف الرسال،مجمكعة مؤسسة الثالثة،ة،
 .كمجمدافضيارس(23)25عددا جزاء:،ـ1985ىػ/1405

/1ط،القاىرة–دارالسالـ،الشاضىمحمدعبدالمطيؼعبد،السيرةالنبكيةكالتاريخاإلسالمي -169
 .1عددا جزاء:،ىػ1428

شذراتالذىبضيأخبارمفذىب،عبدالحيبفأحمدبفمحمدابفالعمادالعىكرمالحنبمي -170
ق(،تحقيؽ/محمكدا رناؤكط،خرجأحاديثو/عبدالقادرا رناؤكط،دارابفكثير،1089)ت

 .11ـ،عددا جزاء:1986–ق1/1406ط،بيركت–دمشؽ
أبكال اؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبفعبد،شرحالتبصرةكالتذكرةأل يةالعراقي -171

العراقي)ت إبراىيـ بف أبيبكر ،ىػ(806الرحمفبف المطيؼاليميـ ياسيف-عبد ماىر
 .2عددا جزاء:،ـ2002-ىػ1/1423ط،لبناف–دارالكتبالعممية،بيركت،ضحؿ

شرحالزرقانيعمىمكطأاإلماـمالؾ،أبكعبدامحمدبفعبدالباقيبفيكسؼبفأحمد -172
الزرقانيالمالكي)ت الرؤكؼسعد،1122بفشيابالديفبفمحمد تحقيؽ/طوعبد ق(،

 .4ـ،عددا جزاء:2003–ق1/1424طالقاىرة،–مكتبةالثقاضةالدينية
محييالسنة،أبكمحمدالحسيفبفمسعكدبفمحمدبفال راءالبغكمالشاضعي،السنةشرح -173

ىػ(516)ت دمشؽ،-المكتباإلسالمي،محمدزىيرالشاكيش-شعيبا رنؤكط/تحقيؽ،
 .15عددا جزاء:،ـ1983-ىػ2/1403ط،بيركت
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)الكاشؼ -174 بػ المسمى المصابيح مشكاة الطيبيعمى السنف(شرح حقائؽ عف شرؼالديف،
مكتبةنزارمصط ى،د.عبدالحميدىنداكم،تحقيؽ/ىػ(743الحسيفبفعبداالطيبي)

-ىػ1/1417ط،كمجمدلم يارس(12)13عددا جزاء:،الرياض-مكةالمكرمة،الباز
 .ـ1997

الطحاكية -175 العقيدة شرح بف، عمٌي الديف عالء بف محمد الديف العزصدر أبي ابف محمد
ا ذرعيالصالحيالدمشقي)ت ىػ(792الحن ي، عبدابف-شعيبا رنؤكط/تحقيؽ،

 .2عددا جزاء:،ـ1997-ىػ10/1417ط،بيركت–مؤسسةالرسالة،المحسفالتركي
بفعبدااإلعالـبسنتوعميوالسالـ،أبكعبدامغمطامبفقمي –شرحسنفابفماجو -176

ق(،تحقيؽ/كامؿعكياة،مكتبةنزارمصط ى762البكجرمالمصرمالحكرمالحن ي)ت
 .5ـ،عددا جزاء:1999–ق1/1419طالسعكدية،–الباز

داكد -177 أبي سنف شرح الغيتابى، حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد أبك
مكتبة،أبكالمنذرخالدبفإبراىيـالمصرم،تحقيؽ/ىػ(855الحن ىبدرالديفالعينى)ت

 .7عددا جزاء:،ـ1999-ىػ1/1420ط،الرياض–الرشد
)ت -178 الممؾ عبد بف خمؼ بف عمي الحسف أبك بطاؿ ابف البخارم، صحيح ق(،449شرح

ددـ،ع2003–ق2/1423طالسعكدية،–تحقيؽ/أبكتميـياسربفإبراىيـ،مكتبةالرشد
 .10ا جزاء:

شرحعمؿالترمذم،زيفالديفعبدالرحمفبفأحمدبفرجببفالحسفالسالميالبغدادم -179
)ت 795الحنبمي المنار مكتبة سعيد، الرحيـ عبد ىماـ د. تحقيؽ/ –ق(، /1طا ردف،

 ـ.1987–ق1407
/درالكتابمص،محمدحسفعبدالغ ار،شرحكتابلمعةاتعتقاداليادمإلىسبيؿالرشاد -180

 .دركسصكتيةقاـبت ريغيامكقعالشبكةاإلسالمية
ا زدم -181 الممؾبفسممة بفعبد بفسالمة بفمحمد أحمد جع ر أبك اآلثار، شرحمشكؿ

ق(،تحقيؽ/شعيبا رناؤكط،مؤسسةالرسالة321الحجرمالمصرمالمعركؼبالطحاكم)ت
 .16ـ،عددا جزاء:1994–ق1/1415طبيركت،–
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ا زدم -182 الممؾبفسممة بفعبد بفسالمة بفمحمد أحمد جع ر أبك شرحمعانياآلثار،
ق(،تحقيؽ/محمدزىرمالنجار،كمحمدسيد321الحجرمالمصرمالمعركؼبالطحاكم)ت

 .5ـ،عددا جزاء:1994–ق1/1414طجادالحؽ،عالـالكتب،
الحديث -183 أصحاب شرؼ ثابت، بف عمي بف أحمد بكر الخطيبأبك ميدم بف أحمد بف

،أنقرة–دارإحياءالسنةالنبكية،د.محمدسعيدخطياكغمي،تحقيؽ/ىػ(463)تالبغدادم
 .1عددا جزاء:

اإليماف -184 شعب بكر، أبك الخراساني، ٍكًجردم ٍسرى الخي مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد
ىػ(458البييقي)ت الحميدالدك/حققوكراجعنصكصوكخرجأحاديثو، العميعبد تكرعبد

 حامد
الحراـ -185 البمد بأخبار الغراـ ش اء المكي، الطيب أبك الديف، تقي عمي، بف أحمد بف محمد

 .2عددا جزاء:،ـ2000-ىػ1/1421ط،دارالكتبالعمميةىػ(832الحسنيال اسي)ت
التميم -186 بفحبافبفمعاذ بفحبافبفأحمد محمد حاتـ أبك يالدارميصحيحابفحباف،

ق(،تحقيؽ/739ق(،ترتيب/ا ميرعالءالديفعميبفبمبافال ارسي)ت354البستي)ت
 .18ـ،عددا جزاء:1988–ق1/1408طبيركت،–شعيبا رناؤكط،مؤسسةالرسالة

بفصالحبفبكر -187 المغيرة بف بفإسماعيؿبفخزيمة بكرمحمد أبك ابفخزيمة، صحيح
–ق(،تحقيؽ/د.محمدمصط ىا عظمي،المكتباإلسالمي311)تالسمميالنيسابكرم
 .4بيركت،عددا جزاء:

ا ـ،أبكعبدالرحمفمحمدناصرالديفبفالحاجنكحبفنجاتيبفآدـ–صحيحأبيداكد -188
–ق1/1423طالككيت،–ق(،مؤسسةغراسلمنشركالتكزيع1420ا شقكدرما لباني)ت

 .7ء:ـ،عددا جزا2002
كىالت ٍرًىيب -189 الت ٍرًغيب ًحيحي صى ا لباني، الديف ناصر محمد كالتكزٍيع،، ًلمنىٍشًر المىعارؼ مكتىبة

 .3عددا جزاء:،ـ2000-ىػ1/1421ط،المممكةالعربيةالسعكدية-الرياض
بف -190 نكح الحاج بف الديف ناصر محمد الرحمف عبد أبك كزياداتو، الصغير الجامع صحيح

 .2ق(،المكتباإلسالمي،عددا جزاء:1420جاتيبفآدـا شقكدرما لباني)تن
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بف -191 نكح الحاج بف الديف ناصر محمد الرحمف عبد أبك ماجو، ابف كاعيؼسنف صحيح
ا لباني)ت ا شقكدرم آدـ بف مف1420نجاتي الحديثية، التحقيقات منظكمة برنام  ق(،

 اإلسكندرية.–لقرآفكالسنةانتاجمركزنكراإلسالـ بحاثا
الصمةضيتاريخأئمةا ندلس -192 الممؾبفبشككاؿ)ت، ،ىػ(578أبكالقاسـخمؼبفعبد

الحسيني العطار عزت السيد أصمو: كراجع كصححو بنشره عني الخانجي، مكتبة /2ط،
 .1عددا جزاء:،ـ1955-ىػ1374

الصمتكآدابالمساف -193 بكرعب، بفس يافبفقيسالبغدادمأبك بفعبيد ابفمحمد د
)ت الدنيا أبي المعركؼبابف القرشي ىػ(281ا مكم تحقيؽ/ الحكيني، إسحاؽ أبك دار،

 .1عددا جزاء:،1/1410ط،بيركت–الكتابالعربي
ع اءالكبير،أبكجع رمحمدبفعمربفمكسىبفحمادالعقيميالمكي)ت -194 ق(،322الا 

ـ،1984–ق1/1404طبيركت،–تحقيؽ/عبدالمعطيأميفقمعجي،دارالمكتبةالعممية
 .4عددا جزاء:

النسائي -195 الخراساني عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك كالمتركككف، ع اء الا 
 ق.1/1396طحمب،–ق(،تحقيؽ/محمكدإبراىيـزايد،دارالكعي303)ت

كالمتركككف، -196 ع اء )تالا  الجكزم عمي بف الر حمف عبد ال رج أبك الديف ق(،597جماؿ
 ق.1/1406طبيركت،–تحقيؽ/عبداالقااي،دارالكتبالعممية

أبكنعيـأحمدبفعبدابفأحمدبفإسحاؽبفمكسىبفميرافا صبياني)ت،الاع اء -197
عدد،1984–1/1405ط،اءالدارالبيا-دارالثقاضة،ضاركؽحمادة،تحقيؽ/ىػ(430

 .1ا جزاء:
الترمذم -198 سنف اعيؼ ، )ت ا لباني الديف ناصر ىػ(1420محمد طباعتو، عمى أشرؼ

الشاكيش زىير عميو كالتعميؽ ، الخمي  لدكؿ العربي التربية مكتب مف ،الرياض–تكميؼ
 .ـ1991-ىػ1411الطبعة:ا كلى،،بيركت–تكزيع:المكتباتسالمي

السيكطي)ت -199 الديف أبيبكرجالؿ بف الرحمف عبد الكتب911طبقاتالح اظ، دار ق(،
 ق.د1/1403طبيركت،–العممية
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ق(،تحقيؽ/771طبقاتالشاضعيةالكبرل،تاجالديفعبدالكىاببفتقيالديفالسبكي)ت -200
كالنشركا لمطباعة ىجر الحمك، ال تاحمحمد عبد د. ك الطناحي، محمد محمكد لتكزيع،د.

 .10ق،عددا جزاء:1413الطبعةالث اًنية
طبقاتالشاضعية،أبكبكرأحمدبفمحمدبفعمربفقاايشيبة،تحقيؽ/د.الحاضظعبد -201

 .4ق،عددا جزاء:1/1407طبيركت،–العميـخاف،عالـالكتب
طبقاتالشاضعييف -202 ا، ال داءإسماعيؿبفعمربفكثيرالقرشيالبصرمثـ لدمشقي)تأبك

تاريخ،مكتبةالثقاضةالدينية،دأحمدعمرىاشـ،دمحمدزينيـمحمدعزبتحقيؽ،ىػ(774
 .1عددا جزاء:،ـ1993-ىػ1413النشر:

البصرمالبغدادم -203 الياشميبالكتء، منيع بف بفسعد امحمد عبد أبك الطبقاتالكبرل،
)ت سعد بابف عب230المعركؼ محمد تحقيؽ/ ق(، العممية الكتب دار عطا، القادر –د

 .8ـ،عددا جزاء:1990–ق1/1410طبيركت،
أبكمحمدعبدابفمحمدبفجع ربفحياف،طبقاتالمحدثيفبأصبيافكالكارديفعمييا -204

 )ت ا صبياني الشيخ المعركؼبأًبي ىػ(369ا نصارم تحقيؽ/ الحؽ، عبد الغ كر عبد
 .4عددا جزاء:،1992–2/1412ط،بيركت–لرسالةمؤسسةا،حسيفالبمكشي

طرحالتثريبضيشرحالتقريب،أبكال اؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبفعبدالرحمف -205
ق(،826ق(،أكمموابنو/أحمدبفعبدالرحيـ)ت806بفأبيبكربفإبراىيـالعراقي)ت

القديمة المصرية ال كردارإحياء–الطبعة كدار التاريخالعربي، كمؤسسة التراثالعربي،
 .8العربي،عددا جزاء:

،ىػ(224أبكعيبيدالقاسـبفساٌلـبفعبدااليركمالبغدادم)ت،الطيكرلمقاسـبفسالـ -206
الشرضية،مكتبة-مكتبةالصحابة،جدة،مشيكرحسفمحمكدسمماف/قوكخرجأحاديثوقح

 .1عددا جزاء:،ـ1994-ىػ1/1414ط،الزيتكف–كؿالتابعيف،سميـا 
مى يأحمدبفمحمدبفأحمدبفمحمدبف/انتخاب،الطيكريات -207 صدرالديف،أبكطاىرالس 

 )ت ا صبياني ًسمى ىو ىػ(576إبراىيـ أصكؿ، الجبار/مف عبد بف المبارؾ الحسيف أبك
،سمافيحيىمعالي،عباسصخرالحسفد/دراسةكتحقيؽ،ىػ(500الصيرضيالطيكرم)ت

 .4عددا جزاء:،ـ2004-ىػ1/1425ط،مكتبةأاكاءالسمؼ،الرياض
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غبر -208 مف خبر ضي العبر قىاٍيماز، بف عثماف بف أحمد بف امحمد عبد أبك شمسالديف
–دارالكتبالعممية،أبكىاجرمحمدالسعيدبفبسيكنيزغمكؿ،تحقيؽىػ(748الذىبي)ت

 .4عددا جزاء:،بيركت
بفجع ربفحيافا نصارمالمعركؼبأًبيالشيخ،العظمة -209 ابفمحمد عبد أبكمحمد

–دارالعاصمة،رااءابفمحمدإدريسالمبارك كرم،تحقيؽ/ىػ(369ا صبياني)ت
 .5عددا جزاء:،1/1408ط،الرياض

التكحيد -210 ضي البر عبد ابف اإلماـ دارعقيدة الغصف، صالح بف سميماف تأليؼ كاإليماف:
 العاصمةلمتكزيعكالنشر.

الترمذم -211 الاحاؾ بف مكسى بف عيسى بف محمد عيسى أبك الكبير، الترمذم عمؿ
كأبك279)ت صبحيالسامرائي، تحقيؽ/ أبكطالبالقااي، عمىكتبالجامع/ رتبو ق(،

الك عالـ الصعيدم، خميؿ كمحمكد المعاطيالنكرم، العربية النياة مكتبة بيركت،–تب،
 ق.1/1409ط

العمؿالكاردةضيا حاديثالنبكية،أبكالحسفعميبفعمربفأحمدبفميدمبفمسعكد -212
)ت الدارقطني البغدادم دينار بف النعماف ا385بف زيف الرحمف مح كظ تحقيؽ/ ق(،

 .25 جزاء:ـ،عددا1985–ق1/1405طالرياض،–السم ي،دارطيبة
العمؿكمعرضةالرجاؿركايةعبدا،أبكعبداأحمدبفمحمدبفحنبؿبفىالؿبفأسد -213

الطبعة–ق(،تحقيؽ/كصيابفمحمدعباس،دارالخاني241الشيباني)ت الرياض،
 .3ـ،عددا جزاء:2001–ق1422الث اًنية

دكلة -214 عند التمكيف ضقو الصالبي محمد محمد كالتكزيععمي لمنشر اقرأ مؤسسة المرابطيف،
 ـ.2006-ىػ1/1427طمصر،–كالترجمة،القاىرة

عمدةالقارمشرحصحيحالبخارم،أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبفأحمدبفحسيف -215
)ت العيني الديف بدر الحن ي 855الغيتابي العربي التراث إحياء دار عدد–ق(، بيركت،

 .25اتجزاء:
محمدبفالمظ ربفمكسىبفعيسى،،ئبحديثاإلماـمالؾبفأنسراياعنوغرا -216

بفخالدالجزائرم/تحقيؽ،ىػ(379أبكالحسيفالبزازالبغدادم)ت البارمراا ،أبيعبد
 .1عددا جزاء:،ـ1997-ىػ1/1418ط،السعكدية–دارالسمؼ،الرياض
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ق(،تحقيؽ/د.سميمافإبراىيـ285فإسحاؽالحربي)تغريبالحديث،أبكإسحاؽإبراىيـب -217
 .3ق،عددا جزاء:1/1405طمكةالمكرمة،–محمدالعايد،جامعةأـالقرل

غريبالحديث،أبكسميمافحمدبفمحمدبفإبراىيـبفالخطابالبستيالمعركؼبالخطابي -218
/عبدالقيكـعبدربالنبي،ق(،تحقيؽ/عبدالكريـإبراىيـالغرباكم،خرجأحاديثو388)ت

 .3ـ،عددا جزاء:1982–ق1402دمشؽ،–دارال كر
)ت -219 اليركم سالـ بف القاسـ عبيد أبك الحديث، محمد224غريب حسيف د. تحقيؽ/ ق(،

 ا ميرية المطالع لشؤكف العامة الييئة ىاركف، السالـ عبد راجعو/ –شرؼ، /1طالقاىرة،
 .5ء:ـ،عددا جزا1984–ق1404

،ىػ(597جماؿالديفأبكال رجعبدالرحمفبفعميبفمحمدالجكزم)ت،غريبالحديث -220
 القمعجيتحقيؽ/ المعطيأميف الدكتكرعبد ، الكتبالعممية لبناف–بيركت-دار /1ط،
 .2عددا جزاء:،1985–1405

)ت -221 الد ٍينىكىًرم قتيبة بف مسمـ بف ا عبد الحديث، 276غريب اق(، عبد د. تحقيؽ/
 ق.1/1397طبغداد،–الجبكرم،مطبعةالعاني

أبكالقاسـمحمكدبفعمركبفأحمد،الزمخشرمجارا،ال ائؽضيغريبالحديثكا ثر -222
،لبناف–دارالمعرضة،محمدأبكال اؿإبراىيـ-عميمحمدالبجاكم،تحقيؽ/ىػ(538)ت

 .4عددا جزاء:،الطبعةالثانية
ال تاكلالكبرل،تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسالـبفعبدابفأبي -223

)ت الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف 728القاسـ العممية الكتب دار –ق(،
 .6ـ،عددا جزاء:1987–ق1/1408طبيركت،

ضتحالبابضيالكنىكا لقاب -224 امح، ٍندىهأبكعبد بفيحيىبفمى بفإسحاؽبفمحمد مد
ىػ(395العبدم)ت تحقيؽ/ ال اريابي، نظرمحمد قتيبة أبك الككثر، –السعكدية-مكتبة

 .1عددا جزاء:،ـ1996-ىػ1/1417ط،الرياض
ال اؿالعسقالنيالشاضعي -225 بفعميبفحجرأبك أحمد ضتحالبارمشرحصحيحالبخارم،

بوكأبكابوكأحاديثو/محمدضؤادعبدالباقي،قاـبإخراجوكصححوكأشرؼق(،رقـكت852)ت
 .13عمىطبعو/محبالديفالخطيب،عميوتعميقات/عبدالعزيزبفباز،عددا جزاء:
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البخارم -226 البارمشرحصحيح ضتح الحسف،، بفرجببف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف
محمكدبفشعبافبف-1/تحقيؽ،ىػ(795مي)تالسىالمي،البغدادم،ثـالدمشقي،الحنب

-4إبراىيـبفإسماعيؿالقااي-3مجدمبفعبدالخالؽالشاضعي-2عبدالمقصكد
-7صالحبفسالـالمصراتي-6محمدبفعكضالمنقكش-5السيدعزتالمرسي

الخالؽالشاضعي-8عالءبفمصط ىبفىماـ الغرباء،صبرمبفعبد -ا ثريةمكتبة
 .ـ1996-ىػ1/1417ط،القاىرة–مكتبتحقيؽدارالحرميف،المدينةالنبكية

،ىػ(861كماؿالديفمحمدبفعبدالكاحدالسيكاسيالمعركؼبابفاليماـ)ت،ضتحالقدير -227
 .10عددا جزاء:،الطبعةبدكفطبعةكبدكفتاريخ،دارال كر

فشيرداربفشيركيوبفضناخسرك،أبكشجاعالديممٌيشيركيوب،ال ردكسبمأثكرالخطاب -228
/1ط،بيركت–دارالكتبالعممية،السعيدبفبسيكنيزغمكؿ،تحقيؽ/ىػ(509اليمذاني)ت

 .5عددا جزاء:،ـ1986-ىػ1406
أبكبكرأحمدبفعميبفثابتبفأحمدبفميدمالخطيبالبغدادم)ت،ال قيوكالمت قو -229

أبكعبدالرحمفعادؿبفيكسؼالغرازمتحقيؽ/،ىػ(463 ،السعكدية–دارابفالجكزم،
 2عددا جزاء:،ق2/1421ط

،،ضكائدابفنصرعفمشايخو -230 الش ٍيبىاًني  م دو بًفنىٍصًربفميحى عيمىرى الر ٍحمىًفبفي ٍبدي عى أىبيكالقىاًسـً
الد مىٍشًقي  ،ثيـ  )تالس امىر م  أبكعبداحمزةالجزائرم،تحقيؽ/ىػ(410،البىز ازي مكتبةدار،

 .1عددا جزاء:،ـ2007-ىػ1/1428ط،دارالمدينةالنبكية-النصيحة
أبكالقاسـتماـبفمحمدبفعبدابفجع ربفعبدابفالجنيدالبجميالرازمثـ،ال كائد -231

تحقيؽ/ىػ(414الدمشقي)ت السم ي، المجيد حمدمعبد ، الرشد الرياض–مكتبة /1ط،
 .2عددا جزاء:،1412

/تحقيؽ،ىػ(817مجدالديفأبكطاىرمحمدبفيعقكبال يركزآبادل)ت،القامكسالمحيط -232
مؤسسةالرسالة،بإشراؼ:محمدنعيـالعرقسيكسي،مكتبتحقيؽالتراثضيمؤسسةالرسالة

 .1عددا جزاء:،ـ2005-ىػ8/1426ط،لبناف–ع،بيركتلمطباعةكالنشركالتكزي
/تحقيؽ،ىػ(817مجدالديفأبكطاىرمحمدبفيعقكبال يركزآبادل)ت،القامكسالمحيط -233

مؤسسةالرسالة،محمدنعيـالعرقسيكسي/بإشراؼ،مكتبتحقيؽالتراثضيمؤسسةالرسالة
 .1عددا جزاء:،ـ2005-ىػ8/1426ط،لبناف–تلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيرك
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العينيفبرضعاليديفضيالصالة -234 محمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةالبخارم،أبك،قرة
 )ت ا ىػ(256عبد الشريؼ/تحقيؽ، أحمد الككيت، كالتكزيع، لمنشر ا رقـ دار /1ط،

 .1:عددا جزاء،ـ1983-ىػ1404
الكاشؼضيمعرضةمفلوركايةضيالكتبالستة،شمسالديفأبكعبدامحمدبفأحمدبف -235

الذىبي)ت قايماز بف الخطيب،748عثماف نمر محمد كأحمد عكامة، محمد تحقيؽ/ ق(،
 ـ.1992–ق1/1413ط

محمدبفمحمدبفعبدالكريـ -236 أبكالحسفعميبفأبيالكـر الشيبانيالكامؿضيالتاريخ،
)ت ا ثير ابف الديف عز الكتاب630الجزرم دار تدمرم، السالـ عبد تحقيؽ/عمر ق(،

 .10ـ،عددا جزاء:1997–ق1/1417طبيركت،–العربي
بفعدمالجرجاني)ت -237 أبكأحمد تحقيؽ/عادؿأحمد365الكامؿضياع اءالرجاؿ، ق(،

 ـ.1997–ق1/1418طبيركت،–ةعبدالمكجكد،كعميمحمدمعكض،دارالكتبالعممي
عمىطبقاتا ربعيف -238 المرتبة كتابا ربعيف بًف، ًمي  عى بًف ًؿ المي ىا  بفي ًمي  عى الد ٍيًف، شىرىؼي

)ت ٍقًدًسي  المى ٍع ىرو سىًفبًفجى بًفحى اًتـً محمدسالـبفمحمدبف،تحقيؽ/ىػ(611مي ىر ًجبًفحى
 .1عددا جزاء:،أاكاءالسمؼ،جمعافالعبادم

أبكالعباسالحسفبفس يافبف،كتابا ربعيفكىكثالثا ربعينياتضيالحديثالشريؼ -239
تحقيؽ،ىػ(303عامربفعبدالعزيزبفالنعمافبفعطاءالشيبانيالخراسانيالنسكم)ت

عدد،ىػ1/1414ط،بيركت–دارالبشائراإلسالمية،محمدبفناصرالعجمي/كتعميؽ
 .1ا جزاء:

،ىػ(256محمدبفإسماعيؿبفإبراىيـبفالمغيرةالبخارم،أبكعبدا)ت،كتابالاع اء -240
 العينيتحقيؽ/ أبي بف إبراىيـ بف أحمد ا عبد عباسي،أبك ابف مكتبة /1ط،
 .1عددا جزاء:،مػ2005ىػ/1426

ٍيوالبغدادمالشاضعيأبكبكرمحمدبفعبدابف،كتابال كائد)الغيالنيات( -241 إبراىيـبفعبدكى
قدـلوكراجعوكعمؽعميو:أبك،حمميكامؿأسعدعبداليادم،تحقيؽ/ىػ(354البز از)ت

-ىػ1/1417ط،الرياض-دارابفالجكزمالسعكدية،عبيدةمشيكربفحسفآؿسمماف
 1عددا جزاء:،ـ1997
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ٍكًجردمالخراساني،أبكأحمدبفالح،كتابالقراءةخمؼاإلماـ -242 ٍسرى سيفبفعميبفمكسىالخي
ىػ(458بكرالبييقي)ت تحقيؽ/ بفبسيكنيزغمكؿ، السعيد محمد ، –دارالكتبالعممية

 .1عددا جزاء:،1/1405ط،بيركت
البزار -243 زكائد عف ا ستار كشؼ )ت، الييثمي سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف نكر

ىػ(807 ا عظميحبي/تحقيؽ، الرحمف بيركت،ب الرسالة، مؤسسة 1/1399ط، -ىػ
 .4عددا جزاء:،ـ1979

برىافالديفالحمبيأبكالكضاإبراىيـبفمحمدبف،الكشؼالحثيثعمفرميبكاعالحديث -244
ىػ(841خميؿالطرابمسيالشاضعيسبطابفالعجمي)ت تحقيؽ/ عالـ،صبحيالسامرائي،

 .1عددا جزاء:،1987–1/1407ط،بيركت–ةالعربيةالكتب،مكتبةالنيا
إسماعيؿبفمحمدبفعبداليادمالجراحيالعجمكنيالدمشقي،،كشؼالخ اءكمزيؿاإللباس -245

)ت ال داء ىػ(1162أبك العصرية، المكتبة يكسؼبف/تحقيؽ، بف أحمد بف الحميد عبد
 .2عددا جزاء:،ـ2000-ىػ1/1420ط،ىنداكم

القسطنطينيك -246 كاتبجمبي ا عبد بف مصط ى الكتبكال نكف، أسامي عف شؼالظنكف
 .6ـ،عددا جزاء:1941بغداد،–ق(،مكتبةالمثنى1067المشيكرباسـحاجيخمي ة)ت

أبكبكرأحمدبفعميبفثابتبفأحمدبفميدمالخطيبالبغدادم،الك ايةضيعمـالركاية -247
المدينة-المكتبةالعممية،عبداالسكرقي،إبراىيـحمدمالمدنيأبك،تحقيؽ/ىػ(463)ت

 .1عددا جزاء:،المنكرة
الكنىكا سماء -248 ا نصارمالدكتبي، بفمسمـ بفسعيد بفحماد أحمد بف ًبٍشرمحمد أبك

بيركت،أبكقتيبةنظرمحمدال اريابي،تحقيؽ/ىػ(310الرازم)ت ،لبناف-دارابفحـز
 .3عددا جزاء:،ـ2000-ىػ1/1421ط

ق(،تحقيؽ/عبد261الكنىكا سماء،مسمـبفالحجاجأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم)ت -249
/1طالمدينةالمنكرة،–الرحيـمحمدأحمدالقشيرم،عمادةالبحثالعمميبالجامعةاإلسالمية

 .2ـ،عددا جزاء:1984–ق1404
معر -250 ضي النيرات الثقاتالككاكب الركاة مف ضة أبك، الخطيب، محمد بف أحمد بف بركات

دارالمأمكفػ،عبدالقيكـعبدربالنبي،تحقيؽ/ىػ(929البركات،زيفالديفابفالكياؿ)ت
 .2عددا جزاء:،ـ1/1981ط،بيركت
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عبدالرحمفبفأبيبكر،جالؿالديفالسيكطي،الآللىءالمصنكعةضيا حاديثالمكاكعة -251
–دارالكتبالعممية،أبكعبدالرحمفصالحبفمحمدبفعكياة،تحقيؽ/ىػ(911)ت

 .2عددا جزاء:،ـ1996-ىػ1/1417ط،بيركت
محمدبفمحمدبفعبدالكريـبف،المبابضيتيذيبا نساب -252 أبكالحسفعميبفأبيالكـر

 .بيركت–دارصادر،ىػ(630عبدالكاحدالشيبانيالجزرم،عزالديفابفا ثير)ت
بفعميأبكال اؿجماؿالديفابفمنظكرا نصارمالركي عي -253 لسافالعرب،محمدبفمكـر

)ت 711اإلضريقي صادر دار الطبعة–ق(، 3بيركت، /1414 عدد1994–ق ـ،
 .15ا جزاء:

(،ق852لسافالميزاف،أبكال اؿأحمدبفعميبفمحمدبفأحمدبفحجرالعسقالني)ت -254
 .10ـ،عددا جزاء:1/2002طتحقيؽ/عبدال تاحأبكغدة،دارالبشائراإلسالمية،

محمدبفخميؿبفإبراىيـ،أبكالمحاسف،المؤلؤالمرصكعضيماتأصؿلوأكبأصمومكاكع -255
دارالبشائراإلسالمية،ضكازأحمدزمرلي،تحقيؽ/ىػ(1305القاكقجيالطرابمسيالحن ي)ت

 .1عددا جزاء:،ىػ1/1415ط،بيركت–
العمـ -256 كجكاىر المجالسة ، : )المتكضى المالكي الدينكرم مركاف بف أحمد بكر ،ىػ(333أبك

 سممافتحقيؽ/ آؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك ، )البحريف اإلسالمية التربية أـ-جمعية
بيركت  .10اء:عددا جز،ىػ1419:تاريخالنشر،لبناف-الحصـ(،دارابفحـز

المجتبىمفالسنف=السنفالصغرللمنسائي -257 بفشعيببفعمي، الرحمفأحمد أبكعبد
مكتبالمطبكعاتاإلسالمية،عبدال تاحأبكغدة/تحقيؽ،ىػ(303الخراساني،النسائي)ت

 .9عددا جزاء:،1986–2/1406الطبعة،حمب–
حمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذالمجركحيفمفالمحدثيفكالاع اءكالمترككيف،م -258

البستي)ت الدارمي حاتـ أبك التميمي معبد دار354بف زايد، إبراىيـ محمكد تحقيؽ/ ق(،
 .3ق،عددا جزاء:1/1396طحمب،–الكعي

محمدبفالحسيفبفمحمدبفمكسىبفخالدبفسالـ،مجمس بيعبدالرحمفالسممي -259
الرحم عبد أبك السممي)تالنيسابكرم، ىػ(412ف الكمـ، جكامع برنام  ضي نيشر مخطكط

 .1/2004ط،المجانيالتابعلمكقعالشبكةاإلسالمية
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الييثمي -260 سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف أبك ال كائد( كمنبع الزكائد مجمع
القدسي807)ت مكتبة الديفالقدسي، حساـ تحقيؽ/ –ق(، ـ،1994–ق1414القاىرة،

 .10عددا جزاء:
ق(،728مجمكعال تاكل،تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفتيميةالحراني)ت -261

المصحؼالشريؼ لطباعة ضيد الممؾ مجمع قاسـ، بف محمد بف الرحمف عبد –تحقيؽ/
 .35ـ،عددا جزاء:1995–ق1416المدينةالنبكية،

المغيثضيغريبيالقرآفكالحدي -262 ثالمجمكع بفمحمد، بفعمر بفأحمد بفعمر محمد
جامعةأـالقرل،،عبدالكريـالعزباكم،تحقيؽ/ىػ(581ا صبيانيالمديني،أبكمكسى)ت

 اإلسالمية كالدراسات الشريعة كمية اإلسالمي، التراث حياء كا  العممي البحث مكة-مركز
1جػ/1ط،ممكةالعربيةالسعكديةالم-دارالمدنيلمطباعةكالنشركالتكزيع،جدة،المكرمة

 .3عددا جزاء:،ـ(1988-ىػ1408)2،3جػ،ـ(1986-ىػ1406)
ق(،دارال كر676المجمكعشرحالميذب،أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼالنككم)ت -263

 بيركت.–
عبدابفمحمدضكائدأبيعميالر ض اء/حامدبفمحمدبف،مجمكعضيوثالثةأجزاءحديثية -264

ٍمدم/أبيمحمدجع ربفمحمدبفنصيربفقاسـ،ىػ(356بفمعاذاليركم) ضكائدالخي
القااي،ىػ(348البغدادم) بفأحمدبفمحمدبفمكـر ـالبٌزاز/أبيبكرمكـر ضكائدميٍكرى
ىػ1/1431ط،دارالبشائراإلسالمية،نبيؿسعدالديفجرار/تحقيؽ،ىػ(345البغدادم)

 .ـ2010-
الص ار -265 سماعيؿ كا  مصن اتأبيالعباسا صـ ضيو مجمكع بف، محمد العباسا صـ أبك

سماعيؿالص ارأبكعميإسماعيؿبفمحمدبف،ىػ(346يعقكببفيكسؼالنيسابكرم) كا 
دارالبشائراإلسالميةامف،نبيؿسعدالديفجرار،تحقيؽ/ىػ(341إسماعيؿالبغدادم)

 .1عددا جزاء:،ـ2004-ىػ1/1425ط،سمةمجاميعا جزاءالحديثيةسم
المحدثال اصؿبيفالراكمكالكاعي،أبكمحمدالحسفبفعبدالرحمفبفخالدالراميرمزم -266

بيركت،الطبعةالث اًلثة–ق(،تحقيؽ/د.محمدعجاجالخطيب،دارال كر360ال ارسي)ت
 ق.1404
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أب -267 باآلثار، الظاىرمالمحمى القرطبي ا ندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد ك
 .12بيركت،بدكفطبعةكبدكفتاريخ،عددا جزاء:–ق(،دارال كر456)ت

الترمذم -268 الطكسيعمىجامع =مستخرج ا حكاـ مختصر بًف، مي  عى بفي الحسفي ًمي  عى أىبك
( ًبكىٍرديكشو : الميمىق بي ، الط ٍكًسي  نىٍصرو ىػ(312ت تحقيؽ/ طاىر، بف أحمد بف أنيس

ا ندكنكسي ، ا ثرية الغرباء -مكتبة المنكرة السعكدية–المدينة ىػ1/1415ط، عدد،
 .4ا جزاء:

حبفأحمدبفمحمدبفضرحالم خمىاإلشبيمى،نزيؿأحمدبفضىرً،مختصرخالضياتالبييقي -269
د.ذيابعبدالكريـذياب،تحقيؽ/ىػ(699دمشؽ،أبكالعباس،شيابالديفالشاضعي)ت

 .5عددا جزاء:،ـ1997-ىػ1/1417ط،السعكدية/الرياض-مكتبةالرشد،عقؿ
،تحقيؽ/ىػ(656الحاضظعبدالعظيـبفعبدالقكمالمنذرم)ت،مختصرسنفأبيداكد -270

رقـكتبوخرجأحاديثوكابطنصوكعمؽعميوك،محمدصبحيبفحسفحالؽأبكمصعب
الشريؼ النبكم الحديث  ل اظ الم يرس المعجـ مع أبكابو كقارف حكـ،كأحاديثو ككاع

المممكة-الناشر:مكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيع،الرياض،المحدثا لبانيعمىا حاديث
 .3عددا جزاء:،ـ2010-ىػ1/1431ط،العربيةالسعكدية

ال داءعمادالديفإسماعيؿبفعميبفمحمكدبفمحمدابفأبك،المختصرضيأخبارالبشر -271
)ت صاحبحماة الممؾالمؤيد، أيكب، بف بفشاىنشاه ىػ(732عمر الحسينية، المطبعة

 .4عددا جزاء:/1ط،المصرية
العالئي -272 الدمشقي ا عبد بف كيكمدم بف خميؿ سعيد أبك الديف صالح المختمطيف،

ت761)ت الخانجيق(، مكتبة مزيد، الباسط عبد كعمي المطمب، رضعتعبد د. –حقيؽ/
 .1ـ،عددا جزاء:1996–ق1/1417طالقاىرة،

محمدبفعبدالرحمفبفالعباسبفعبد،المخمصياتكأجزاءأخرل بيطاىرالمخمص -273
 م ص)ت المخى البغدادم زكريا بف ىػ(393الرحمف تحقيؽ/ جرا، الديف سعد رنبيؿ كزارة،

 .ـ2008-ىػ1/1429ط،ا كقاؼكالشؤكفاإلسالميةلدكلةقطر
أبكعبداالحاكـمحمدبفعبدابفمحمدبفحمدكيوبف،المدخؿإلىكتاباإلكميؿ -274

الابيالطيمانيالنيسابكرمالمعركؼبابفالبيع)ت بفالحكـ ىػ(405نيعيـ تحقيؽ/ د.،
 .1عددا جزاء:،اتسكندرية–ارالدعكةد،ضؤادعبدالمنعـأحمد
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المدلسيف -275 كلي، زرعة أبك المصرم، ثـ الرازياني الكردم الحسيف بف الرحيـ عبد بف أحمد
،رضعتضكزمعبدالمطمب،د.ناضذحسيفحماد.د،تحقيؽ/ىػ(826الديف،ابفالعراقي)ت

 .1عددا جزاء:،ـ1995ىػ،1/1415ط،دارالكضاء
276-  يعتبرمفحكادثالزمافمرآة ما اليقظافضيمعرضة الجنافكعبرة ع يؼالديف، أبكمحمد

،كاعحكاشيوخميؿالمنصكر،ىػ(768عبدابفأسعدبفعميبفسميمافالياضعي)ت
 .ـ1997-ىػ1/1417ط،لبناف–دارالكتبالعممية،بيركت

المراسيؿ -277 ا شع، بف سميماف داكد ا زدمأبك عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف ث
 )ت ىػ(275الس ًجٍستاني تحقيؽ/ ا رناؤكط، شعيب ، الرسالة بيركت–مؤسسة /1ط،

 .1عددا جزاء:،1408
أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرالتميمي،الحنظمي،الرازم،المراسيؿ -278

،بيركت–مؤسسةالرسالة،انعمةاقكجانيشكر،تحقيؽ/ىػ(327ابفأبيحاتـ)ت
 .1عددا جزاء:1/1397ط

المالاليركم -279 الديف نكر الحسف أبك عميبفمحمد المصابيح، الم اتيحشرحمشكاة مرقاة
 .9ـ،عددا جزاء:2002–ق1/1429طبيركت،–ق(،دارال كر1014القارم)ت

كدالسجستاني"،أبكداكدسميمافبفا شعثبفإسحاؽبفمسائؿاإلماـأحمد"ركايةأبيدا -280
ق(،تحقيؽ/أبيمعاذطارؽبفعكض275بشيربفشدادبفعمركا زدمالسجستاني)ت

 ـ.1999–ق1/1420طمصر،–ا،مكتبةابفتيمية
نبؿبفمسائؿاإلماـأحمدبفحنبؿ"ركايةابنوعبدا"،أبكعبداأحمدبفمحمدبفح -281

)ت الشيباني 241ىالؿ اإلسالمي المكتب الشاكيش، زىير تحقيؽ/ –ق(، /1طبيركت،
 ـ.1981–ق1401

اإلس راييني -282 النيسابكرم إبراىيـ بف إسحاؽ بف يعقكب عكانة أبك عكانة، أبي مستخرج
316)ت المعرضة دار أيمفبفعارؼالدمشقي، تحقيؽ/ –ق(، –ق1/1419طبيركت،

 .5ا جزاء:ـ،عدد1998
حمدكيو -283 بف محمد بف ا عبد بف محمد الحاكـ ا عبد أبك الصحيحيف، المستدرؾعمى

ق(،تحقيؽ/مصط ىعبدالقادرعطا،دارالكتب405النيسابكرمالمعركؼبابفالبيع)ت
 .4ـ،عددا جزاء:1990–ق1/1411طبيركت،–العممية



 

473 

 

ةعبدابفمحمدبفإبراىيـبفعثمافالعبسيمسندابفأبيشيبة،أبكبكربفأبيشيب -284
235)ت الكطف دار المزيدم، ضريد بف كأحمد العزازم، يكسؼ بف عادؿ تحقيؽ/ –ق(،

 .2ـ،عددا جزاء:1/1997طالرياض،
الجعد -285 ابف مسند ٍكىىرمالبغدادم)ت، الجى بفعبيد ٍعد الجى ىػ(230عميبف عامر/تحقيؽ،

 .1990–1/1410ط،بيركت–رمؤسسةناد،أحمدحيدر
الحصك ي -286 ركاية حني ة أبي )ت،مسند ماه بف زكطي بف ثابت بف النعماف حني ة أبك

 .مصر–اآلداب،عبدالرحمفحسفمحمكد/تحقيؽ،ىػ(150
البصرم -287 الطيالسي الجاركد بف داكد بف سميماف داكد أبك الطيالسي، داكد أبي مسند

–ق1/1419طمصر،–دالمحسفالتركي،دارىجرق(،تحقيؽ/د.محمدعب204)ت
 .4ـ،عددا جزاء:1999

مسندأبييعمى،أبكيعمىأحمدبفعميبفالمثنىبفيحيىبفعيسىبفىالؿالتميمي -288
)ت 307المكصمي لمتراث المأمكف دار أسد، سميـ حسيف تحقيؽ/ –ق(، /1طدمشؽ،

 .13ـ،عددا جزاء:1984–ق1404
اـأحمدبفحنبؿ،أبكعبداأحمدبفمحمدبفحنبؿبفىالؿبفأسدالشيبانيمسنداإلم -289

ق(،تحقيؽ/شعيبا رناؤكط،كعادؿمرشد،كآخركف،بإشراؼالدكتكر/عبدابف241)ت
 ـ.2001–ق1/1421طبيركت،–عبدالمحسفالتركي،مؤسسةالرسالة

أبكمحمدعبدابفمحمدبفيعقكببف،فثابتمسنداإلماـا عظـأبيحني ةالنعمافب -290
ا) ىػ(340الحارثبفخميؿالحارثيالبخارمرحمو تحقيؽ/ لطيؼالرحمفالبيرائجي،

 .2عددا جزاء:،ـ2010-ىػ1/1431ط،مكةالمكرمة-المكتبةاإلمدادية،القاسمي
بفعبيداالقرشيا سدمالحميدممسندالحميدم،أبكبكرعبدابفالزبيربفعيسى -291

الداراني،دارالسقا219المكي)ت ـ،1/1996طدمشؽ،–ق(،تحقيؽ/حسيفسميـأسد
 .2عددا جزاء:

الرحمفبفال اؿبف -292 أبكمحمدعبدابفعبد المعركؼبسنفالدارمي، الدارمي، مسند
)ت السمرقندم التميمي الدارمي الصمد عبد بف أسد255بيراـ سميـ حسييف تحقيؽ/ ق(،

 .4ـ،عددا جزاء:2000–ق1/1412طالسعكدية،–الداراني،دارالمغنيلمنشركالتكزيع
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الركياني -293 مسند )ت، كياني الر  ىاركف بف محمد بكر ىػ(307أبك تحقيؽ/ أبك، عمي أيمف
 .2عددا جزاء:،1/1416ط،القاىرة–مؤسسةقرطبة،يماني

سميمافبفأحمدبفأيكببفمطيرالمخميالشامي،أبكالقاسـالطبراني)ت،امييفمسندالش -294
–1/1405ط،بيركت–مؤسسةالرسالة،حمدمبفعبدالمجيدالسم ي،تحقيؽ/ىػ(360
 .4عددا جزاء:،1984

مسمـ،المسندالصحيحالمختصربنقؿالعدؿعفالعدؿإلىرسكؿاصمىاعميوكسمـ -295
دار،محمدضؤادعبدالباقي،تحقيؽ/ىػ(261بفالحجاجأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم)ت

 .5عددا جزاء:،بيركت–إحياءالتراثالعربي
مسندال اركؽأميرالمؤمنيفأبيح صعمربفالخطابراياعنوكأقكالوعمىأبكاب -296

العمـ القرشي، كثير بف إسماعيؿبفعمر ال داء الدمشقي)تأبك ،ىػ(774البصرمثـ
،إماـبفعميبفإماـتحقيؽ/ الكتابإىداءمفالمحقؽكالناشر،مصر–دارال الح،ال يـك

 .3عددا جزاء:،ـ2009-ىػ1/1430ط،لممكتبةالشاممة-جزاىمااخيرا-
،ىػ(335ٍنكىثي)تأبكسعيدالييثـبفكميببفسري بفمعقؿالشاشيالبً،المسندلمشاشي -297

 مح كظالرحمفزيفاتحقيؽ/ د. ، كالحكـ العمـك المنكرة-مكتبة المدينة ،1/1410ط،
 .2عددا جزاء:

المسند -298 عبد، بف شاضع بف عثماف العباسبف إدريسبف بف محمد ا عبد أبك الشاضعي
–العممية،بيركتدارالكتب،ىػ(204المطمببفعبدمناؼالمطمبيالقرشيالمكي)ت

لبناف كالنسخة، ا ميرية بكتؽ مطبعة ضي المطبكعة النسخة عمى النسخة: ىذه صححت
 .ىػ1400عاـالنشر:،المطبكعةضيبالداليند

مشاىيرعمماءا مصاركأعالـضقياءا قطار،محمدبفحبافبفأحمدبفحبافأبكحاتـ -299
مرزكؽعميإبراىيـ،دارالكضاءلمطباعةكالنشرق(،تحقيؽكتعميؽ/354الدارميالبستي)ت

 ـ.1991–ق1/1411طالمنصكرة،–كالتكزيع
مصباحالزجاجةضيزكائدابفماجو،أبكالعباسشيابالديفأحمدبفأبيبكربفإسماعيؿ -300

ق(،تحقيؽ/محمدالمنتقى840بفسميـبفقايمازبفعثمافالبكصيرمالكنانيالشاضعي)ت
 .4ق،عددا جزاء:2/1403طبيركت،–م،دارالعربيةالكشناك
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المصنؼضيا حاديثكاآلثار،أبكبكربفأبيشيبةعبدابفمحمدبفإبراىيـبفعثماف -301
/1طالرياض،–ق(،تحقيؽ/كماؿيكسؼالحكت،مكتبةالرشد235بفخكاستيالعبسي)ت

 .7ق،عددا جزاء:1409
302-  الحميرماليمانيالصنعاني)تالمصنؼ، ناضع بف الرزاؽبفىماـ بكرعبد ق(،211أبك

 .11ق،عددا جزاء:2/1403طاليند،–تحقيؽ/حبيبالرحمفا عظمي،المجمسالعممي
عميبفسمطافمحمد،أبك،المصنكعضيمعرضةالحديثالمكاكع)المكاكعاتالصغرل( -303

مؤسسة،عبدال تاحأبكغدة،تحقيؽ/ىػ(1014اليركمالقارم)تالحسفنكرالديفالمال
 .1عددا جزاء:،ىػ2/1398ط،بيركت–الرسالة

اًنيىةً -304 الثٌمى المسىانيد كىاًئًد ًبزى العىاليىةي المطىالبي بف، بفأحمد بفعميبفمحمد ال اؿأحمد أبك
 )ت العسقالني ىػ(852حجر مجمكفالمحقق، : ضي الباحثيف مف جامعية17كعة ،رسالة

دارالغيث-دارالعاصمةلمنشركالتكزيع،د.سعدبفناصربفعبدالعزيزالش ثرم/تنسيؽ
:18-12مفالمجمد،ـ1998-ىػ11:1419-1مفالمجمد/1ط،لمنشركالتكزيع

 .19عددا جزاء:،ـ2000-ىػ1420
ة،ثركتعكاش/تحقيؽ،ىػ(276حمدعبدابفمسمـبفقتيبةالدينكرم)تأبكم،المعارؼ -305

 .1عددا جزاء:،ـ1992الطبعةالثانية،القاىرة-الييئةالمصريةالعامةلمكتاب
معالـالسنف،شرحسنفأبيداكد،أبكسميمافحمدبفمحمدبفإبراىيـبفالخطابالبستي -306

ـ،عدد1932–ق1/1351طحمب،–المطبعةالعمميةق(،388المعركؼبالخطابي)ت
 .4ا جزاء:

معجـابفا عرابي،أبكسعيدبفا عرابيأحمدبفمحمدبفزيادبفبشربفدرىـالبصرم -307
ق(،تحقيؽكتخري /عبدالمحسفبفإبراىيـبفأحمدالحسيني،دارابف340الصكضي)ت

 .3عددا جزاء:ـ،1997–ق1/1418طالسعكدية،–الجكزم
معجـابفالمقرئ،أبكبكرمحمدبفإبراىيـبفعميبفعاصـبفزاذافا صبيانيالخازف، -308

–ق(،تحقيؽ/أبيعبدالرحمفعادؿبفسعد،مكتبةالرشد381المشيكربابفالمقرئ)ت
 .1ـ،عددا جزاء:1998–ق1/1419طالرياض،
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بفأ -309 سميمافبفأحمد ا كسط، الطبرانيالمعجـ القاسـ يكببفمطيرالمخميالشاميأبك
القاىرة،عدد–ق(،تحقيؽ/طارؽعكضا،كعبدالمحسفالحسيني،دارالحرميف360)ت

 .10ا جزاء:
ق(،دار626معجـالبمداف،شيابالديفأبكعبداياقكتبفعبداالركميالحمكم)ت -310

 .7ـ،عددا جزاء:2/1995طبيركت،–صادر
معجـالشيكخالكبير،شمسالديفأبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقايمازالذىبي -311

–ق1/1408طالطائؼ،–ق(،تحقيؽ/د.محمدالحبيبالييمة،مكتبةالصديؽ748)ت
 .2ـ،عددا جزاء:1988

الشيكخ -312 معجـ يحيى، بف الرحمف عبد بف أحمد بف محمد الحسيف الغسانيأبك مىٍيع جي بف
مؤسسةالرسالة،داراإليماف،د.عمرعبدالسالـتدمرم،تحقيؽ/ىػ(402الصيداكم)ت

 .1عددا جزاء:،1/1405ط،بيركت،طرابمس-
الصحابة -313 معجـ بف، بفسابكر المىٍرزيباف بف العزيز عبد بف محمد ابف عبد القاسـ أبك

–مكتبةدارالبياف،محمدا ميفبفمحمدالجكنيقيؽ/،تحىػ(317شاىنشاهالبغكم)ت
طبععمىن قة:سعدبفعبدالعزيزبفعبدالمحسف،ـ2000-ىػ1/1421ط،الككيت

 .5عددا جزاء:،الراشدأبكباسؿ
الطبراني)ت -314 سميمافبفأحمد القاسـ أبك الكبير، حمدمبفعبد360المعجـ تحقيؽ/ ق(،

 .25ـ،عددا جزاء:2/1983طارإحياءالتراثالعربي،المجيدالسم ي،د
دار -315 النجار، كمحمد القادر، عبد كحامد الزيات، كأحمد مصط ى، إبراىيـ الكسيط، المعجـ

 .2دمشؽ،عددا جزاء:-الدعكة،تحقيؽ/مجمعالمغةالعربية
ضيأساميشيكخأبيبكراإلسماعيمي -316 المعجـ ، بفإسماعيؿبفأبكبكرأحمد بفإبراىيـ

مكتبة،د.زيادمحمدمنصكر،تحقيؽ/ىػ(371العباسبفمرداساإلسماعيميالجرجاني)ت
 .3عددا جزاء:،1/1410ط،المدينةالمنكرة-العمكـكالحكـ

المكاكعة -317 ا حاديث ضي التذكرة معرضة أحمد، بف عمي بف طاىر بف محمد ال اؿ أبك
تحقيؽ/ىػ(507المعركؼبابفالقيسراني)تالمقدسيالشيباني، الديفأحمد، الشيخعماد

 .1عددا جزاء:،ـ1985-ىػ1/1406ط،بيركت–مؤسسةالكتبالثقاضية،حيدر
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معرضةالثقاتمفرجاؿأىؿالعمـكالحديثكمفالاع اءكذكرمذاىبيـكأخبارىـ،أبكالحسف -318
ال العجمي صالح بف ا عبد بف )تأحمد العظيـ261ككضي عبد العميـ عبد تحقيؽ/ ق(،

 ـ.1985–ق1/1405طالسعكدية،–البستكم،مكتبةالدار
معرضةالرجاؿعفيحيىبفمعيفركايةابفمحرز،أبكزكريايحيىبفمعيفبفعكفبف -319

البغدادم)ت بالكتء المرم الرحمف عبد بف بسطاـ بف كامؿ233زياد محمد تحقيؽ/ ق(،
 .2ـ،عددا جزاء:1985–ق1/1405طدمشؽ،–ر،مجمعالمغةالعربيةالقصا

البييقي -320 بؾ أبك الخراساني مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد كاآلثار، السنف معرضة
باكستاف،دار–ق(،تحقيؽ/عبدالمعطيأميفقمعجي،جامعةالدراساتاإلسالمية458)ت

ـ،عدد1991–ق1/1412طالقاىرة،–الكضاءدمشؽ،دار–دمشؽ،دارالكعي–قتيبة
 .15ا جزاء:

ميراف -321 بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد نعيـ أبك الصحابة، معرضة
لمنشر430ا صبياني)ت الكطف دار يكسؼالعزازم، بف عادؿ تحقيؽ/ الرياض،–ق(،

 .7ـ،عددا جزاء:1998–ق1/1419ط
لحديث،مقدمةابفالصالح،عثمافبفعبدالرحمفتقيالديفالمعركؼمعرضةأنكاععمكـا -322

سكريا،دارال كرالمعاصر–ق(،تحقيؽ/نكرالديفعتر،دارال كر643بابفالصالح)ت
 ـ.1986–ق1406بيركت،–

أبكعبداالحاكـمحمدبفعبدابفمحمدبفحمدكيوبفنيعيـبف،معرضةعمكـالحديث -323
السيدمعظـ،تحقيؽ/ىػ(405كـالابيالطيمانيالنيسابكرمالمعركؼبابفالبيع)تالح

 .1عددا جزاء:،ـ1977-ىػ2/1397ط،بيركت–دارالكتبالعممية،حسيف
ق(،تحقيؽ/277المعرضةكالتاريخ،أبكيكسؼيعقكببفس يافبفجكافال ارسيال سكم)ت -324

اياءالعمرم،  .3ـ،عددا جزاء:1981–ق2/1401طبيركت،–مؤسسةالرسالةأكـر
أبكمحمدمحمكدبفأحمدبفمكسىبف،مغانيا خيارضيشرحأساميرجاؿمعانياآلثار -325

محمدحسفمحمد/تحقيؽ،ىػ(855أحمدبفحسيفالغيتابىالحن ىبدرالديفالعينى)ت
إسماعيؿ حسف الكتبالعم، بيركتدار لبناف–مية، 1/1427ط، ـ2006-ىػ عدد،

 .3ا جزاء:
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المغنيعفحمؿا س ارضيا س ار،ضيتخري ماضياإلحياءمفا خبار)مطبكعبيامش -326
أبكال اؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبفعبدالرحمفبفأبيبكر،إحياءعمكـالديف(

،بيركتد،ىػ(806بفإبراىيـالعراقي)ت ،ـ2005-ىػ1/1426ط،لبناف–ارابفحـز
 .1عددا جزاء:

ق(،748المغنيضيالاع اء،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقايمازالذىبي)ت -327
 تحقيؽ/د.نكرالديفعتر.

شمسالديفأبكالخير،المقاصدالحسنةضيبيافكثيرمفا حاديثالمشتيرةعمىا لسنة -328
دار،محمدعثمافالخشت،تحقيؽ/ىػ(902دبفعبدالرحمفبفمحمدالسخاكم)تمحم

 .1عددا جزاء:،ـ1985-ىػ1/1405ط،بيركت–الكتابالعربي
ق(،تحقيؽ/عبد395مقاييسالمغة،أبكالحسيفأحمدبفضارسبفزكرياالقزكينيالرازم)ت -329

 .6ـ،عددا جزاء:1979–ق1399السالـمحمدىاركف،دارال كر،
شمسالديفأبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيمازالذىبي،المقتنىضيسردالكنى -330

المجمسالعمميبالجامعةاإلسالمية،،محمدصالحعبدالعزيزالمراد،تحقيؽ/ىػ(748)ت
 .2عددا جزاء:،ىػ1/1408ط،المدينةالمنكرة،المممكةالعربيةالسعكدية

كمحمكدطرائقيا -331 ا خالؽكمعالييا مكاـر بفسيؿبف، بفجع ربفمحمد أبكبكرمحمد
داراآلضاؽ،أيمفعبدالجابرالبحيرم/تقديـكتحقيؽ،ىػ(327شاكرالخرائطيالسامرم)ت

 .1عددا جزاء:،ـ1999-ىػ1/1419ط،العربية،القاىرة
يحيىبفمعيفضي -332 أبيزكريا يحيىبفمعيفبفمفكالـ أبكزكريا الرجاؿركايةطيماف،

ق(،تحقيؽ/د.أحمد233عكفبفزيادبفبسطاـبفعبدالرحمفالمرمبالكتءالبغدادم)ت
 دمشؽ.–محمدنكرسيؼ،دارالمأمكفلمتراث

أبكعبداأحمدبفمحمدبف،مفكالـأحمدبفحنبؿضيعمؿالحديثكمعرضةالرجاؿ -333
 بف )تحنبؿ الشيباني أسد بف ىػ(241ىالؿ تحقيؽ/ السامرائي، البدرم صبحي مكتبة،
 .1عددا جزاء:،1/1409ط،الرياض–المعارؼ

محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديفابف،المنارالمنيؼضيالصحيحكالاعيؼ -334
،تاإلسالمية،حمبمكتبةالمطبكعا،عبدال تاحأبكغدة،تحقيؽ/ىػ(751قيـالجكزية)ت

 .1عددا جزاء:،ـ1970ىػ/1/1390ط
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أبكبكرمحمدبفإبراىيـبفعميبفعاصـبف،المنتخبمفغرائبأحاديثمالؾبفأنس -335
أبكعبدالبارمراا،تحقيؽ/ىػ(381زاذافا صبيانيالخازف،المشيكربابفالمقرئ)ت

الجزائرم بكشامة بفخالد ، رياضال–دارابفحـز 1/1419ط، ـ1999-ىػ عدد،
 .1ا جزاء:

أبكمحمدعبدالحميدبفحميدبفنصرالكىٌسيكيقاؿلو:،المنتخبمفمسندعبدبفحميد -336
صبحيالبدرمالسامرائي،محمكدمحمدخميؿ،تحقيؽ/ىػ(249الكىٌشيبال تحكاإلعجاـ)ت

 1عددا جزاء:،1988–1/1408ط،القاىرة–مكتبةالسنة،الصعيدم
أبكمحمدعبدابفعميبفالجاركدالنيسابكرمالمجاكربمكة،المنتقىمفالسنفالمسندة -337

1/1408ط،بيركت–مؤسسةالكتابالثقاضية،عبداعمرالباركد،تحقيؽ/ىػ(307)ت
 1عددا جزاء:،1988–

338-  مرك مسمكعات مف مخطكط–المنتقى ع، أبك الديف الكاحداياء عبد بف محمد ا بد
 .ىػ(643المقدسي)ت

النككم -339 شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك الحجاج، بف مسمـ صحيح شرح المنياج
 .18ق،عددا جزاء:2/1392طبيركت،–ق(،دارإحياءالتراثالعربي676)ت
يحيىبفشرؼالنككمأبكزكريامحييالديف،المنياجشرحصحيحمسمـبفالحجاج -340

9)ضي18عددا جزاء:،2/1392ط،بيركت–دارإحياءالتراثالعربي،ىػ(676)ت
 .مجمدات(

ا ندلسي -341 ابفحـز اإلماـ عميبكسريح ،المني الحديثيعند  ،طو النشر: –1422سنة
 .1عددالمجمدات1رقـالطبعة:،2001

ابطكتقديـ،ىػ(597لرحمفبفعميبفمحمدالجكزم)تجماؿالديفعبدا،المكاكعات -342
عثماف/كتحقيؽ محمد الرحمف عبد بالمدينة، السم ية المكتبة صاحب المحسف عبد محمد
 .ـ1968-ىػ3:1388جػ،ـ1966-ىػ1،2:1386جػ/1ط،المنكرة

بفالحسفالشيباني -343 مالؾبركايةمحمد عامرا صبحيمالؾبفأنسبفمالؾبف،مكطأ
مىًزيىدة/2ط،المكتبةالعممية،تعميؽكتحقيؽ:عبدالكىابعبدالمطيؼ،ىػ(179المدني)ت

ة  .1عددا جزاء:،منقحى
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)ت -344 المدني ا صبحي عامر بف مالؾ أنسبف بف مالؾ محمد179المكطأ، تحقيؽ/ ق(،
لألعماؿ نيياف آؿ سمطاف بف زايد مؤسسة ا عظمي، مصط ى كاإلنسانية –الخيرية

 .8ـ،عددا جزاء:2004–ق1/1425طاإلمارات،
بفعثمافبفقايمازالذىبي)ت -345 بفأحمد محمد الرجاؿ، ق(،748ميزافاتعتداؿضينقد

 كالنشر لمطباعة المعرضة دار البجاكم، محمد عمي –تحقيؽ/ 1طبيركت، /1382 –ق
 .4ـ،عددا جزاء:1963

كمن -346 الحديث )تناسخ شاىيف بف عثماف بف أحمد بف ح صعمر أبك ق(،385سكخو،
 ـ.1988–ق1/1408طالزرقاء،–تحقيؽ/سميربفأميفالزىيرم،مكتبةالمنار

ال كرضيمصطمحأىؿا ثر -347 النظرضيتكايحنخبة بفعميبف،نزىة ال اؿأحمد أبك
،بفايؼاالرحيميعبدا/ؽ،تحقيىػ(852محمدبفأحمدبفحجرالعسقالني)ت

 .1عددا جزاء:،ىػ1/1422ط،مطبعةس يربالرياض
ق(،762نصبالراية حاديثاليداية،جماؿالديفأبكمحمدعبدابفيكسؼالزيمعي)ت -348

–ق1/1418طبيركت،–تحقيؽ/محمدعكامة،مؤسسةالريافلمطباعةكالنشركالتكزيع
 .4جزاء:ـ،عددا 1997

الصالح -349 كتابابف النكتعمى حجر، بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد ال اؿ أبك
 )ت ىػ(852العسقالني تحقيؽ/ المدخمي، عمير ىادم بف ربيع العممي، البحث عمادة

 .ـ1984ىػ/1/1404ط،بالجامعةاإلسالمية،المدينةالمنكرة،المممكةالعربيةالسعكدية
أبكعبدابدرالديفمحمدبفعبدابفبيادرالزركشي،الصالحالنكتعمىمقدمةابف -350

 )ت ىػ(794الشاضعي تحقيؽ/ ضري ، بال محمد بف العابديف زيف د. ، السمؼ –أاكاء
 .3عددا جزاء:،ـ1998-ىػ1/1419ط،الرياض

فمحمدبفالنيايةضيغريبالحديثكا ثر،مجدالديفأبكالسعاداتالمبارؾبفمحمدب -351
ق(،تحقيؽ/طاىرأحمدالزاكل،606محمدبفعبدالكريـالشيبانيالجزرمابفا ثير)ت

 .5ـ،عددا جزاء:1979–ق1399بيركت،–كمحمكدمحمدالطناحي،المكتبةالعممية
محمدبفعميبفالحسفبفبشر،،نكادرا صكؿضيأحاديثالرسكؿصمىاعميوكسمـ -352

الحكيـالترمذم)تنحكأبكعبدا –دارالجيؿ،عبدالرحمفعميرة،تحقيؽ/ىػ(320،
 .4عددا جزاء:،بيركت
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نيؿا كطارمفأحاديثسيدا خيارشرحمنتقىا خبار،محمدبفعميبفمحمدبفعبد -353
مصر،–ق(،تحقيؽ/عصاـالديفالصبابطي،دارالحديث1250االشككانياليمني)ت

 8ـ،عدداتجزاء:1993–ق1/1413ط
ق(،تحقيؽ/أحمد764الكاضيبالكضيات،صالحالديفخميؿبفأيبؾبفعبداالص دم)ت -354

ـ،عددا جزاء:2000–ق1420بيركت،–ا رناؤكط،كتركيمصط ى،دارإحياءالتراث
29. 

محمدبفإبراىيـبفأبيكضياتا عيافكأنباءأبناءالزماف،أبكالعباسشمسالديفأحمدبف -355
بيركت،–ق(،تحقيؽ/إحسافعباس،دارصادر681بكربفخمكافالبرمكياإلربمي)ت

 .7عددا جزاء:
كالمؤل يف،الكضيات -356 كال قياء المحدثيف كأعالـ لمصحابة زمني معجـ بف، العباسأحمد أبك

القسنطيني)ت تىػ(810حسفبفالخطيبالشييربابفقن ذ دؿنكييضعا/ؽيحق، دار،
 .1عددا جزاء:،ـ1983-ىػ4/1403ط،اآلضاؽالجديدة،بيركت

حجر -357 ابف نخبة ضيشرح اليكاقيتكالدرر تاج، الرؤكؼبف بعبد المدعك محمد الديف زيف
 )ت القاىرم المناكم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف تحقيؽ/ىػ(1031العارضيف ،

 .2عددا جزاء:،ـ1/1999ط،الرياض–مكتبةالرشد،أحمدالمرتايالزيف
:المراجع

لمدكتكرليثسعكدجاسـ_دارالكضاءلمطباعة -1 ابفعبدالبرا ندلسيكجيكدهضيالتاريخ:
كالنشركالتكزيع.

جامعة،العنزمإبراىيـلمباحث،ا ندلسيمسائؿمصطمحالحديثعندالحاضظابفعبدالبر  -2
 اإلسالمي محم اإلماـ سعكد بف م(، وهو يتكلَّم عن 1555 ه ،1241  شر:تاريخ النَّ  .ةد

مته في التَّمهيه.  المصطلحات الحهيثيَّة عنه ابن عبه البرِّ وعن مقهِّ
،إعدادسالؼلقيقط،مييدضىالحديثالحسفمفخالؿكتابالت مني الحاضظابفعبدالبر  -3

ضي)ق1422)،كـاإلسالميةالعم،جامعةا ميرعبدالقادر ،تطر ؽضيولمني ابفعبدالبر 
 تحسيفا حاديث،كلـيتطر ٍؽلمنيجوضيالت اعيؼالذمىكمكاكعالد راسة.

4-  الحديث نقد البر مني  عبد ابف الحاضظ خالؿعند مصط ىمييدالت كتابومف لمد كتكر ،
جامعي ة، رسالة رسالةكىحميداتك، شتىةعام ي ضي البر عبد ابف اإلماـ مني  بياف ضي
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حيث الحديثي ة؛ ضييأالن كاحي كالمتكاتر،حيحالص ادخؿ كمراتبو، كبعضعيؼكالا كحد ه
حديثوكالحسفأنكاعو، ككاف كمختمؼالحديث، كالمنسكخ، كالن اسخ كشرحغريبالحديث، ،

ثصغيرمستقؿ.عفمني اإلماـابفعبدالبرضيالت اعيؼ،ضيمبح
عبداليادم،لمباحثمييدكاتستذكاروالت يٍابىمفخالؿكتىةعندابفعبدالبر نعةالحديثي الص  -5

يفكميةأصكؿالد ،مشرؼالر سالةمحمكدمحمدبكار،جامعةا زىر،عبداقطبعبدا
ضيالحديث،كعفـ(،تكم ـضيياعفمكانة2007،سنةالنشر)عكةبأسيكطكالد  ابفعبدالبر 

طريقةسياقتولمحديث،كجمعطرقو،كالحكـعميو،كنقدهلإلسنادكالمتف،كمنيجوضيالجرح
لألحاديث، ضيتخريجو عمييا التياعتمد الحديثي ة كمصادره عمييـ، كالحكـ كاة لمر  كالت عديؿ

لم كائدالحديثي ة،كلـيتكم ـعفالاعيؼبإسيا ن ماذكرمنيجوضينقدكذكره بكاسترساؿكا 
 بعضا حاديث.

ا ندلس -6 ضي الحاسمة اإلسالـ معارؾ مف معركة الزتقة المصرم، محمد ا عبد ،جميؿ
المنكرة بالمدينة اإلسالمية الجامعة ، الثامنةعشرة السنة العددافالتاسعكالستكف-الطبعة:

-كالسبعكف  .1جزاء:عددا جمادلاآلخرة،-محـر
الزتقة -7 كالتصدير،معركة كالتكزيع لمنشر الطالئع دار جكدة، غريب النشرمحمكد سنة ،

 .1عددا جزاء:،2000
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 الفيــــارس العام ة
كتشػتمؿعمى:

 اآليػػػػػػػػػػػػػػػػاتالقرآنػيػػة.تضيرسأواًل:
 ا حػػػػػاديثالن بػكيػػػةكاآلثار.ت:ضيرسثانياً 
الركاة.ت:ضيرسثالثاً 
ا نساب.ت:ضيرسرابعا

البمداف.ت:ضيرسخامسا
 المغة.ت:ضيرسسادسا
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 اآليــــــــــــــــات القرآنـيــة تأواًل: فيرس
فحة رقميا اآلية م  الص 

 الماِدة
1 اضىاٍقطىعيكاكىالس اًرقىةيكىالس اًرؽي زىاءنأىٍيًديىييمى  38 114اكىسىبىًبمىاجى

 األعراف
2 م ىضىمىم ا ب ويتىجى بىؿًرى  143 167ًلٍمجى

 الحجر
3 ٍلنىانىٍحفيًإن ا ن االذ ٍكرىنىز  اًضظيكفىلىويكىاً    9 262لىحى

 اإلسراء
فٍ﴿ 4 كىاً  ـٍ ً ىن يًسكي أىٍحسىنتيـٍ ضىمىيىا ًإٍفأىٍحسىنتيـٍ  127 7 ﴾أىسىٍأتيـٍ

 يس
5 ٍمنىاأىن الىييـٍةهكىآيى مى ي تىييـٍحى مىٍقنىااٍل يٍمؾًًضيذير  كًف*كىخى لىييـٍاٍلمىٍشحي

اًمٍثًموًًمفٍ  يىٍركىبيكفىمى
42-41 

443 

 الفجر
7  ب ؾىكىجاءى   22 593صى  اصى  اكىاٍلمىمىؾيرى
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 األحاديث واآلثار المدروسة فيرست

طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ًديثً -1 اٍلحى
2- 

ـي" ديكي أىحى ك جى ًإذىاتىزى
ٍرأىةىأىًكاٍشتىرىل اٍلمى

اًريىةى "اٍلجى

عيمىرٍبًف
ط اب اٍلخى

ًعٍندىميٍرسىؿهكىىىذىا
ًميعً كىاةًجى الر 

ط أ ًلٍمميكى

هالحديثبإسناد
المت صؿمنكر؛

االمرسؿكأم 
ضجميعركاتوثقات

225

ـي" -3 ديكي أىحى ك جى ًإذىاتىزى
ٍرأىةىأىًكاٍشتىرىل اٍلمى

اًريىةى "اٍلجى
زيدبفأسمـ

صحيحمرسؿ
225

ضىعى"ًإذىا  -4 ـٍرى ديكي رىٍأسىويأىحى
كدًًمفى رًالس جي اآٍلخى
تيوي،تىم تٍضىقىدٍ الى صى

فٍ ضىقىدٍأىٍحدىثىكىاً 
الىأىٍجزىأىٍتوي تيوي"صى

ٍبدً ٍبفًالم وًعى
عيمىرى

ًديثهكىىىذىا تىحى
جيةمفيىٍثبيتي
كالن اسالن قؿ،
مىى ًضوًعى ًخالى

اعيؼ

417

ـٍشىؾ "ًإذىا  -5 ديكي ًضيأىحى
الىًتًو" صى

عيمىرىاٍبفً
مكقكضا

-
صحيحمكقكضا

239

م ى"ًإذىا  -6 ديكيـٍصى ضىمىـٍأىحى
ـٍيىٍدرً م ىكى ثناصى ثىالى
ضىٍميىٍركىعٍأىٍربىعنا،أىـٍ

ٍكعىةن" رى

عيمىرىاٍبفً
مرضكعا

ٍضعييىًصح تى رى
ًديثًىىذىا اٍلحى

اعيؼمرضكعا

238

ديكيـٍكطىءى"إذا  -7 أىحى
اٍ ىذىلًبخي  ٍيًوًضي
ا "ضىطىييكريىيمى الت رىابي

ٍيرىةىأىًبي ىيرى
ًديثه كىىيكحى
ميٍاطىًربي

ٍسنىادً يىٍثبيتيتىاإٍلً

يثماطربالحد
182اإلسناد
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

8-  

االن اسي"أىٍصبىحى ًصيىامن
اـً ًثيفىًلتىمى "ثىالى

بىٍعضً
ابً أىٍصحى
الم وًرىسيكؿً

صم ىا
عميوكسم ـ

-

صحيح

104

االن اسي"أىٍصبىحى  -9 ًصيىامن
اـً "ًلتىمى ًثيفى ثىالى

أبيمسعكد
ا نصارم

-
صحيح

107

10-  
مىٍينىاأيٍغًمي" ؿيعى ًىالى

ضىأىٍصبىٍحنىااؿوشىك 
ا "ًصيىامن

ٍيًرأىبىا عيمى
عمكمةعف
عمكمةلو
مف
ا نصار

ٍنوييىٍركًلىـٍ عى
ٍيري ،أىًبيغى ًبٍشرو
مىفٍ ىىكىذىاكىافىكى
تىمىٍجييكؿهضىييكى

ًبوً ييٍحتى  

الحديثبكال
ل ظيوصحيح؛
106جميعركاتوثقات

م ي"أىتى  -11 ًبكيـٍأيصى
ةى الى م وًالرىسيكؿًصى
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
: م ىقىاؿى يىٍرضىعٍضىمىـٍضىصى

«مىر ةنًإت يىدىٍيوً

اٍبفي مىٍسعيكدو
مرضكعا

ًديثىافًكىىىذىافً حى
فً ٍعميكتى ًعٍندىمى
اٍلًعٍمـًأىٍىؿً

ًديثً ًباٍلحى

الحديثاعيؼ

337

12- 
أىٍربىعىةه"الد ينىاري
كفى ًقيرىاطنا"كىًعٍشري

اًبرً ٍبفًجى
ٍبدً الم وًعى

قىدٍ ًكمىكى عىفٍري
اًبرً ٍبدًٍبفًجى عى
تىًبًإٍسنىادوالم ًو،

يىًصح 

إسنادهيىًصح تى

300

رىٍأسىوييىٍرضىعي"ال ًذم  -13
وي يىٍخً اي مىاـًقىٍبؿىكى اإٍلً

ٍيرىةىأىًبي ىيرى
مرضكعا

ًإت ًصح يىكىتى
ٍكقيكضنا ًبيىذىامى

اعيؼمرضكعا
230
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ًبيىدًنىاًصيىتيويضىًإن مىا
" شىٍيطىافو

ٍسنىادً اإٍلً

رىٍأسىوييىٍرضىعي"ال ًذم  -14
وي يىٍخً اي مىاـًقىٍبؿىكى اإٍلً
ا ًبيىدًنىاًصيىتيويضىًإن مى

" شىٍيطىافو

مكقكضاعمى
أبيىريرة

ًإت يىًصح كىتى
ٍكقيكضنا ًبيىذىامى

ٍسنىادً اإٍلً

حسفلغيرهمكقكضا

232

15-  

مىىأىٍىًؿ" يىاضىةيعى الا 
بىرً اٍلكى
مىى لىٍيسىٍتعى كى

"أىٍىًؿاٍلمىدىرً
اٍبًفعيمىرى

 تى ًديثه ىىذىاحى
ـي،يىًصح  ٍبرىاًىي كىاً 

ٍبًد أىًخيعى ٍبفي
 كؾي ٍتري ز اًؽمى الر 
 ٍنسيكبه ًديًثمى اٍلحى

،ًإلىىاٍلكىًذبً

الحديثمنكر

134

أىٍك ىاءه،"اٍلعىرىبي  -16
يى "ابىٍعاي ًلبىٍعضو

عيمىرىاٍبفً
ًديثه ميٍنكىرهحى

مىٍكايكعه
الحديثمنكر

328

ًرم، -17 "المىدينةمييىاجى
ًعي مىٍاجى ًمفىكى
اٍ ىٍرضً

ٍعًقؿً ٍبفًمى
يىسىارو

ًضيوًًإٍسنىادهكىىىذىا
ٍعؼهًليفه كىاى

الحديثمنكر
251

18- 
ـٍتىٍحتى"ًإف  ىىذىابىٍحًركي

"ًمفٍبىٍحرنا نىارو

بفاعبد
ٍبفًعىٍمًرك

اٍلعىاصً




منكر

286
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

الن ًبي سىأىؿىرىجيالن"أىف   -19
م ى مىٍيوًالم ويصى عى
، م ـى سى :كى أىحي  ضىقىاؿى
"أىًبي؟عىفٍ ـٍ :نىعى قىاؿى

ب اسواٍبفً عى


ميٍنكىرهلىٍ ظهىىذىا
أىٍل ىاظيتيٍشًبييويتى

م ىالم ويالن ًبي  صى
مىٍيوً م عى سى ـىكى

شاذٌّ

324

م ىالم وًرىسيكؿى"أىف  -20 صى
مىعىكسمـعميوالم وي جى
كىاٍلعىٍصر"الظ ٍيرًبىٍيفى

جابربف
عبدا

نىظىرهًإٍسنىاًدهًًضي


الحديثشاذ
بزيادةل ظةكت

"عمة"
246

21-  

م ىالم وًرىسيكؿى"أىف  صى
مىٍيوًالم وي م ـىعى سى كى
تًعىر سى ٍيًش"ًبأيك تى اٍلجى

ٍبفًعىم ارً
يىاًسر

اٍبفياٍاطىرىبى
عىفًعييىٍينىةى،
ىىذىاًضيالز ٍىًرم 

ًديثً ًضياٍلحى
ٍتًنوًًإٍسنىاًدهً مى كى

، الحديثصحيحه
مح كظهمفجميع
الكجكهالمثًبتة
ربةالكاحدة لما 
ضيالت يم ـ،كأم ا
ربتيف المثًبتلما 
ضغيرمح كظة

368

رى -22 م ىالم وًسيكؿً"أف  صى
مىٍيوًالم وي م ـىعى سى كىأىبىاكى

كىانيكاكىعيمىرىبىٍكرو
"يىٍمشيكفى ـى ا أىمى

ًشيىابواٍبفً


 صحيح

403

سنا"ًإف   -23 كىلطىاكي عىفًرى
ب اسواٍبفً م ىأىن ويعى صى
ةًًضي الى اٍلكيسيكؼًصى

ٍكعىتىٍيفً كيؿ ًضيرى
ٍكعىةو" رى

ب اسواٍبفً عى


ًديثي طىاكيسوحى
ميٍاطىًربهىىذىا

ًعيؼه اى

المرضكعالمت صؿ
صحيحبكال
423ال م ظيف
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

عيميكمىةنلىويشىًيديكا"  -24 أىف 
صم ىا ًعٍندىالن ًبي 
مىى عميوكسم ـعى
ؿً ٍؤيىًةاٍلًيالى "ري

عفأنس
رايا

عنو
-

صحيح

117

25-  
ميعىًة"إً ًضياٍلجي ف 

الن  سىاعىةنًمفى يىاًرتى
اٍلعىٍبديًضييىاشىٍيئنا يىٍسأىؿي

سيٍؤلىوي أيٍعًطيى "ًإت 

عمركبف
عكؼ
المزني

كثير ًعيؼه اى
ًإلىى ٍنسيكبه مى

،اٍلكىًذبً تى
ًبوً ،ييٍحتى   كىتى
ًبًمٍثًموً

وضيحديثكاه؛
كثيربفعبدا

136

26-  
ةًًإف " أىك تنًلمص الى

"كىآًخرنا
أبكىريرة

كى م دياهيرى ٍبفيميحى
، ٍيؿو عىفًضياى
ضىأىٍخطىأىاٍ ىٍعمىشً
.ًضيوً

إسناداف؛لمحديث
ا ك ؿ:غير

كالث انيمح كظ،
المح كظ.

64

قىتىادىةىأىبىارىأىل"أىن وي -27
اًرم  ييٍصًغياٍ ىٍنصى
نىاءى "اإٍلً ًلٍمًير 

أكق و
عكرمةعمى
أبيقتادة


اعيؼ

362

ًغيييصٍكىافى"أىن وي  -28

نىاءى ضىيىًمغىًلمس ن ٍكرًاإٍلً
أيثيـ ًضيوً ًمٍنوي"يىتىكىا 

قىتىادىةىأىًبي
كىاٍبفيًىشىاـه،
الىـٍعييىٍينىةى ييًقيمى

ًإٍسنىادىهي


284

29-  
ييٍصًغيكىافى"أىن وي

نىاءى ضىيىًمغىًلمس ن ٍكرًاإٍلً
أيثيـ ًضيوً ًمٍنوي"يىتىكىا 

قىتىادىةىأىًبي
ضكعامر

ييٍحتى  تىىىذىافً
ا ًبًيمى

ًتٍنًقطىاًعًيمىا،
ضىسىاًدًىمىا كى

غيرمح كظيف
سندناكمتننا؛

لمخال ةمفرككه
سندناكمتننالمف

360
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ىـأح ظمنيـ،
كحديثمالؾ

صحيح
أى  -30 الم وًرىسيكؿي"تىكىا 

م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
:مىر ةن،مىر ةن قىاؿى ىىذىاكى

ًظي ىةي كءًكى ال ًذماٍلكياي
ةنالم وييىٍقبىؿيتى الى صى

ًبًو"ًإت 

عيمىرىاٍبفً
ميٍنكىرهكيم ويىىذىا
ٍسنىادًًضي اإٍلً

كىاٍلمىٍتفً

اعيؼجد ا

388

31-  

ثىةه" بيييـيتىثىالى تىٍقرى
ًئكىةي م ؽياٍلمىالى "اٍلميتىخى

ريدةبفب
الحصيب
ا سممي

ٍبدي ٍبفيالم وًعى
، الد اًىًرم  ًكيـو حى

ميٍجتىمىعهمىد ًنيٌّ
مىى ٍعً وًعى اى

الحديثاعيؼ
مفىذاالكجو،
كلكفلوشكاىد
يرتقيبياإلى
درجةالحسف

لغيره،

59

32-  

عىٍف" أىٍسأىليؾى ًجٍئتي
"اٍ ىٍرضًأىٍح ىاشً

ٍيمىةىٍبًف زى خي
ًزم  جى

ٍبًد مىىعى عى يىديكري
ٍبًفأىًبي اٍلكىًريـً

،اًرؽًاٍلميخى لىٍيسى كى
ٍيريهي ،يىٍرًكيًوغى

 ًعيؼه اى كىىيكى
ًديثً اٍلحى كؾي ٍتري مى


الحديثاعيؼ

جد ا
126

سى ىتً  -33 الش ٍمسي"خى
م ى عىب اسواٍبفيًبنىاضىصى

طاكس
مكقكضاعمى

ًديثي طىاكيسوحى
ميٍاطىًربهىىذىا

شاذ
425
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ـى"صي  ةًًضي ٍمزى ًعيؼهابفعباسزى اى
34-  

مً" ًكمى ًديًثأىًبيري ٍفحى
 ًفالن ًبي  الد ٍردىاًء،عى
ًإٍحدىل ـي مىٍيًوالس الى عى

"عىٍشرىةىسىٍجدىةن

أىًبي
الد ٍردىاءً

كىاهي رى عيمىري
 الد مىٍشًقي 

 ،عىٍفأيـ  مىٍجييكؿه
ٍفأىًبي الد ٍردىاًءعى

الد ٍردىاءً



الحديثكاهو
كماطرب

113

35-  
ـٍ" كي يىاًزرى شيد كامى

ٍرًمميكاكىأى

 أىف  ـٍ ت ىيىرىلقىٍكميكي حى
قيك ةن ـٍ "ًبكي

ب اسو اٍبًفعى

حجاجبف
أىن وي-أرطاة
ًعيؼه ميدىل سهاى

ًديًثوًييٍحتى  تى ًبحى


اعيؼ

169

م ٍينىا  -36 رىسيكؿًمىعى"صى
صم ىاعميوالم وً

كيسيكؼًًضيكسم ـ
ثىمىافًالش ٍمسً

" رىكىعىاتو

طاكس
امرضكع

ًديثي طىاكيسوحى
ميٍاطىًربهىىذىا

ًعيؼه اى

شاذ

424

37-  
مىٍيوًالن ًبي "طىاؼى عى
ـي ةًًضيالس الى ج  حى
دىاعً مىىاٍلكى رىاًحمىًتوًعى

ًباٍلبىٍيًت"

اًبرى ٍبفىجى
ٍبدً الم وًعى

ًديثًىىذىاًضي اٍلحى
بىٍيفى الص  ىاكى

تىٍدضىعيويكىاٍلمىٍركىًة،
اًترىةياٍلميتىكىاآٍلثىاري
اًبروعىفٍ جى

أخرجواإلماـ
مسمـ،كتتعارض

بينوكبيف
ا حاديثا خرل
التيأشارابف

عبدالبر 

355

كىلقىدٍٍبفًأىنىسًالم وًرىسيكؿً"عىفٍ  -38 403الحديثاعيؼكىٍىبيرى
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
كىانيكاكىعيمىرىبىٍكروكىأىبىا

"يىٍمشيكفى ـى ا أىمى

اًلؾو ،ٍبفيوًالم مى رىاًشدو
،عىفٍ عىفًييكنيسى

ىىذىاًضيالز ٍىًرم 
ًديثنا ًضيأىٍخطىأىحى

ٍتًنوًًإٍسنىاًدهً مى كى

 ،صحيحه مت صالن
مرسالن

39-  
" ؿي اٍ ىك  اٍلًكتىابي كىافى

 كىاًحدو ًمٍفبىابو نىزىؿى
مىىكىٍجووكىاًحدو "عى

اٍبًفمىٍسعيكدو

ًدي كىىىذىااٍلحى ثي
مىى ميٍجتىمىعهعى

ٍعً ًوًمٍفًجيىًة اى
ًإٍسنىاًدهً

اعيؼ

291

40- 
" ؿي اٍ ىك  اٍلًكتىابي كىافى

 كىاًحدو ًمٍفبىابو نىزىؿى
مىىكىٍجووكىاًحدو "عى

سممةبف
أبيسممة

 ًديثي كىىىذىااٍلحى
مىى ميٍجتىمىعهعى

ٍعً ًوًمٍفًجيىًة اى
ًإٍسنىاًدهً

اعيؼ

392

م ىالن ًبي كىافى"  -41 صى
مىٍيوًالم وي م ـىعى سى ًإذىاكى

م ى مىىصى ًجنىازىةوعى
ضىعى ؿًًضييىدىٍيوًرى أىك 

تىٍكًبيرىةو"

أبكىريرة
يىٍعمىىٍبفييىٍحيىى

، كىأىبيكاٍ ىٍسمىًمي 
ًعي ىافًضىٍركىةى اى

، غيرمح كظو
كليسبثابتو

53

42-  
يىدىٍيوًيىٍرضىعيتى"كىافى
ةًًضي مىر ةنًإت الص الى

ؿًًضي "أىك  شىٍيءو
مىٍسعيكدواٍبفً

عىاًصـيًبوًاٍن ىرىدى
كيمىٍيبوٍبفي

مىٍيوًكىاٍختيًمؼى عى
قىدٍأىٍل ىاًظوًًضي كى

ع ؼى ًديثىاى اٍلحى



340
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ٍنبىؿوٍبفيأىٍحمىدي حى
م مىوي ًبوًكىرىمىىكىعى

ًإف ييقىاؿي"كىافى  -43
ةً "كىآًخرناأىك تنًلمص الى

اًىدومي جى
صحيح)مح كظ(

66

44- 
الم وًرىسيكؿي"كي  فى
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
ثىةًًضي ،ثىالى أىٍثكىابو

وي مىاتىال ًذمقىًميصي
م ةهًضيًو، كىحي

نىٍجرىاًني ةه"لىوي

ب اسواٍبفً عى

ًديثيىىذىا اٍلحى
مىىيىديكري يىًزيدىعى
ًزيىاد،أىًبيٍبفً

لىٍيسى ٍندىىيـٍعًكى
ًبوًييٍحتى  ًمم فٍ
ا كًلؼىًضيمى ًضيوًخي

الحديثاعيؼ

214

اجً"كيؿ   -45 مىك ةىًضجى
، ره ٍنحى كيؿ مى أىي اـًكى

"الت ٍشًريؽً ذىٍبحه

بىٍيرً ٍبفًجي
ميٍطًعـو

ًديثهكىىيكى ًضيحى
ًإٍسنىاًدهً
اٍاًطرىابه

الحديثاعيؼ
189

46- 
اٍلبىٍحرىيىٍركىبي"تى
ؿه اًزينا،ًإت رىجي أىكٍغى

ا" اج  حى

بفاعبد
ٍبفًعىٍمًرك

اٍلعىاصً
مرضكعا

ًعيؼه ـياى ميٍظًم
ٍسنىادً اإٍلً

منكر

275

47-  

"يىٍغمىؽي"تى اٍلميسىي بًاٍبفيالر ٍىفي

ًبًركىايىةًضىتىبىي فى
عىفٍكىٍىبواٍبفً

يىًزيدىٍبفًييكنيسى
قىٍكؿًًمفٍىىذىاأىف 

ٍبفًسىًعيدً
اٍلميسىي بً

مفقكؿاعيؼ
النبيصمىا
عميوكسمـ،

صحيحمفقكؿ
سعيد

308
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

48- 
"يىٍغمىؽي"تى الر ٍىفي

أىًبيعىفٍ
ٍيرىةى ىيرى


اعيؼ

311

دهيىؤيم ف "تى  -49 بىٍعًدمأىحى
اًلسنا" جى

الش عبي
مرسال

ًديثهكىىىذىا حى
ًعيؼهميٍرسىؿه اى

الحديثمرسؿ،
اعيؼجد ا

151

ميعىم ميكًصٍبيىانى" 0 -50 ـٍ كي
ـٍ رىٍحمىةن،ًشرىاريكي ـٍ أىقىم يي

"ًباٍليىًتيـً
ب اسو اٍبًفعى

 طىًريؼو سىٍعديٍبفي
ًديثً اٍلحى كؾي ٍتري مى

الحديثمكاكع
121

51-  
ييٍخًرجىأىفٍالس ن ةً"ًمفى
كاًإذىااٍلقىٍكـي رىجي ًضيخى
ًميعنا"نى ىقىتيييـٍسى ىرو جى

ٍبفًأىنىسً
اًلؾو مى

قىدٍ ينىاكى ك  ًمفٍري
ٍنقىًطعوطىًريؽو مي
الن ًبي عىفً
م ى مىٍيوًالم ويصى عى

م ـ سى كى

الحديثمنكر؛
ضيوعبدابف
ًاراركأبكه
منكرافالحديث

149

52-  

م ى"مىفٍ مىىصى عى
اٍلمىٍسًجدًًضيًجنىازىةو
"لىويضىمىٍيسى أىٍجره

ٍيرىةىأىًبي ىيرى

ؼىكىتى أىن ويًخالى
صالح–اٍختىمىطى
ضىكىافى-التكأمة

كىتىيىٍاًبطيتى
ايىٍعًرؼي يىٍأًتيمى

ًبًو.

حسف

174

53-  

ؿ مىفٍ" ضىأىٍحًرقيكاغى
تىاعىوي "كىاٍاًربيكهيمى

عبدابف
عمر

ًديثه يىديكريحى
مىى اًلحًعى ٍبفًصى
م دً زىاًئدىةىٍبفًميحى
ًعيؼهكىىيكى تىاى

ًبوًييٍحتى  

مياطربمينكر
سندناكمتننا

41
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

هيًضيقىعىدى"مىفٍ -54 ال  ميصى
ًرؼيًحيفى ًمفىيىٍنصى

ٍبحً ت ىالص  ييسىب حىحى

ٍكعىتىيً ىرى تىالا حى
ٍيرنا"ًإت يىقيكؿي خى

ٍبفًميعىاذً
أىنىسو
يىًني  اٍلجي

ٍسنىاديكىىىذىا اإٍلً
لىي فهًعٍندىىيـٍ

ًعيؼه اى


الحديثمينكره

259

55-  

اـهلىويكىافىمىفٍ" ًإمى
اـًضىًقرىاءىةي مى لىوياإٍلً

"ًقرىاءىةه

جابربف
عبدا

ٍيريييٍسًنٍدهيلىـٍ غى
كىكحني ة،أىًبي

اٍلًحٍ ظًسيء
أىٍىؿًًعٍندى

ًديًث، قىدٍاٍلحى كى
الى ىوي اٍلحي  اظيخى

الحديثغير
مح كظمت صال،
كصحيحمرسال

80

اـهلىويكىافىمىفٍ"  -56 ًإمى
اـًًقرىاءىةيضى مى لىوياإٍلً

"ًقرىاءىةه

رجؿمف
أىؿالبصرة

مجيكؿ
اعيؼ

84

اـهلىويكىافىمىفٍ"  -57 ًإمى
اـًضىًقرىاءىةي مى لىوياإٍلً

"ًقرىاءىةه

ٍبدً ٍبفًالم وًعى
شىد ادو

مرسؿ
صحيح

86

58- 
اـهلىويكىافى"مىفٍ ًإمى

اـًضىًقرىاءىةي مى لىوياإٍلً
ًقرىاءىةه"

 اًبرو بفجى
عبدا

لىـٍ ٍيريييٍسًنٍدهيكى غى
كىكحني ةأىًبي

اٍلًحٍ ظًسيء
أىٍىؿًًعٍندى

مرسؿصحيح

229

ٍن ًلىًعبى"مىفٍ -59 ًبالش ٍطرى
ىضىقىدٍ الم وىعىصى

عيمىرىابف
عىفًٍإٍسنىادهىىذىا

اًلؾو ميٍظًمـه،مى
ذكرهلـأجدهكما

ابفعبدالبر،
282



 

496 

 

طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ًديثهكىىيكىكىرىسيكلىوي" حى
"مىٍكايكعه بىاًطؿه

كشاىدهباطؿ

60-  " ييٍدًرًؾاٍلغىٍزكى ـٍ ٍفلى مى
ًضي مىًعيضىٍميىٍغزي

"اٍلبىٍحرً

كاثمةبف
ا سقع

 ًديثو كاًبحى كىاٍحتىج 
ٍنقىًطًعاإلسناد مي

الحديثاعيؼ؛
146تنقطاعإسناده

61-  

ٍدتيميكهيمىفٍ" ؿ قىدٍكىجى غى
"ضىاٍاًربيكهي

عمربف
الخط اب

دً يىديكرييثهحى
مىى اًلحًعى ٍبفًصى
م دً زىاًئدىةىٍبفًميحى
ًعيؼهكىىيكى تىاى

ًبوًييٍحتى  

مينكرمياطرب
سندناكمتننا

42

62-  

ٍدتيميكهيمىفٍ" ؿ قىدٍكىجى غى
"ضىاٍاًربيكهي

سالـبف
عبدا

ًديثه يىديكريحى
مىى اًلحًعى ٍبفًصى
م دً زىاًئدىةىٍبفًميحى
ًعيكىىيكى تىؼهاى

ًبوًييٍحتى  

مينكرمياطرب
سندناكمتننا

44

ٍدتيميكهيمىفٍ"  -63 قىدٍكىجى
، ؿ  عينيقىوي،ضىاٍاًربيكاغى

تىاعىويكىأىٍحًرقيكا "مى

عبدابف
عمر

-
مينكرمياطرب

47سندناكمتننا

م ىًحب ي"نىيىاًني -64 صى
مىٍيوًالم وي م ـىعى سى أىفٍكى

م يى قًٍضيأيصى بىرىًة"اٍلمى

ًمي  ٍبفًعى
طىاًلبوأىًبي

ًإٍسنىادهىىذىا
ًعيؼه ميٍجتىمىعهاى
مىى ٍعً وًعى اى

الحديثاعيؼ



296

الم وًرىسيكؿي"نىيىى -65
م ى مىٍيوًالم ويصى كسمـعى

بف ًمي  عى
أبيطالب

اًلدهًبوًر دىتى ى خى
افي الط ح  ،كىىيكى

الحديثاعيؼ،
302باإلسنادالذس
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

ؿييىٍرضىعىأف الر جي
ٍكتىوي ًباٍلقيٍرآًفقىٍبؿىصى

بىٍعدىىىا"اٍلًعشىاءً كى

، ًعيؼه اى
ٍسنىاديهي كيم ويكىاً 

ييٍحتى  ًمم الىٍيسى
ًبو.

ذكرهابفعبد
البر،كيتقكلمتف

الحديث
بالش اىديفضيرتقي
إلىالحسفلغيره

الم وًرىسيكؿي"نىيىى  -66
م ى مىٍيوًالم ويصى كسمـعى
م ىأىفٍ ًضيييصى

سىرىاًكيؿى
مىٍييىالىٍيسى عى

ًردىاءه"

ريدةبفب
الحصيب
ا سممي

بىرهكىىىذىا تىخى
ًبوًييٍحتى  
ٍعً ًو، قىدًٍلاى كى
اءى مىاجى

وي ييعىاًراي

الحديثإسناده
اعيؼ،كمتنو
حسفلغيره
بالش اىد

349

الم وًرىسيكؿي"نىيىى -67
م ى مىٍيوًالم ويصى مـكسعى

ٍط ىًة،عىفً اٍلخى
ًة،كىالن ٍيبىًة، ث مى كىاٍلميجى
ًذمكيؿ أىٍكؿًكىعىفٍ

نابمفالس باع

ثىٍعمىبىةىأىًبي
شىًني  اٍلخي

أيكيسأباإت
ضيكاضقيـضإن و

كخال يـاإلسناد
المتفضي

الحديثمف
طريؽأبيأكيس
غيرمح كظ،
كخالؼالثقات.

199

68-  
الم وًرىسيكؿي"نىيىى
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى

الم ٍحـًبىٍيعًعىفٍ
يىكىاًف" ًباٍلحى

ٍبفًسىٍيؿً
سىٍعدو

الس اعدم

ًديثهىىذىا حى
مىٍكايكعهًإٍسنىاديهي
عىفٍيىًصح تى

اًلؾو أىٍصؿىكىتىمى
ًديًثوًًضيلىوي حى

اعيؼجد ان

412

الم وًرىسيكؿي"نىيىى  -69
م ى مىالم ويصى م ـىٍيوًعى سى كى

سعيدبف
المسيب

ًديثهىىذىا حى
مىٍكايكعهًإٍسنىاديهي

صحيحمرسالن
413
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

الم ٍحـًبىٍيعًعىفٍ
يىكىاًف" ًباٍلحى

عىفٍيىًصح تى
اًلؾو أىٍصؿىكىتىمى
ًديًثوًًضيلىوي حى

أىٍكؿًعىفٍ"نىيىى -70
ًة، ث مى كىالن ٍيبىًة،اٍلميجى
ٍط ىًة، أىٍكؿًكىعىفٍكىاٍلخى

ًمفىنىابوًذمكيؿ 
الس بىاًع"

الد ٍردىاءًأىًبي
ًديثهكىىيكى لىي فيحى

ٍسنىادً اإٍلً

الحديثاعيؼ
اإلسناد،يرتقي
بالمتاًبع،كالش كاىد
إلىالحسفلغيره

271

71-  

،يىٍكـىنىيىى" ٍيبىرى عىفًخى
تيكطىأىكىأىفٍاٍلميٍتعىًة،

بىالىى" اٍلحى

ثىٍعمىبىةىأىًبي
شىنً ي اٍلخي

ًديثى اًلحًحى صى
أىًبيٍبفً

رً ىىذىااٍ ىٍخاى
طىأه ٍقميكبيخى مى
ٍسنىادً ٍتًف،اإٍلً كىاٍلمى

ميٍنكىره

الحديثمفىذا
الكجوغير
 مح كظ؛ ف 
صالحبفأبي
ا خار

اعيؼ،كخالؼ
ضيوالح  اظ،كقمب

سندهكمتنو

381

ًإلىىالم وً"ىىًدي ةي  -72
مىىالمؤمفالس اًئؿي عى

اًبًو"بى
عيمىرىاٍبفً

ًديثي اٍلحى
مىٍكايكعه

ًديثي مىٍكايكعهاٍلحى
334

73-  
ا مى كىافىلىعىم ويييٍدًريؾً"كى
ايىتىكىم ـي يىٍعًنيًو،تىًضيمى
يىٍمنىعي ر هي"تىمىاكى يىاي

ٍبفًأىنىسً
اًلؾو مى

ًديثيىىذىا اٍلحى
؛لىٍيسى ًباٍلقىًكم 
تىاٍ ىٍعمىشىً ىف 

سىمىاعهلىوييىًصح 

الحديثاعيؼ
جد انمفكال
الط ريقيف

160
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

أىنىسوًمفٍ
ىىذىاضىاٍغًسؿٍاٍذىىبٍ  -74

ٍنؾى ًئكىةىضىًإف عى تىاٍلمىالى
ري  اٍلكىاًضرًجنىازىةىتىٍحاي

ٍبفًعىم ارً
يىاًسرو

يىٍحيىىيىٍسمىٍعويلىـٍ
ًمفٍيىٍعميرىٍبفي
يىاًسروٍبفًعىم ارً

الحديثبكال
285كجييفاعيؼال

ؿيكيٍنتيًإفٍ  -75 ىٍدخي  ى
ةًاٍلبىٍيتى اجى ًلٍمحى

مكقكضناعمى
عائشة

-
أخرجومسمـ

73

76- 
ٍتبيكعىةهاٍلًجنىازىةي مى
لىٍيسىتٍ ًبتىاًبعىةوكى

عبداٍبفى
مىٍسعيكد

ىىذىاًإٍسنىادي
ًديثً لىٍيسىاٍلحى

ًباٍلقىًكم 


266الحديثاعيؼ

اٍبفًعىفً -77 عىب اسو
اياعنيما،ر

ؿهسىأىلىوي:قىاؿى رىجي
،أىًبيًإف :ضىقىاؿى مىاتى

ٍبفًيىًزيدىعىفٍ
ـ  اٍ ىصى

-

صحيحه

325

الم وًرىسيكؿيكىافى  -78
م ى مىٍيوًالم ويصى كسمـعى

، ضىيىمير يىٍعتىًكؼي
اٍلبىٍيتًًضيًباٍلمىًريضً

ـي م  مىٍيوًضىييسى يىًقؼيكىتىعى

عفعائشة
ـياىىذى ًمفًاٍلكىٍى
الىًييعىةىاٍبفً ًضيمى

نىرىل

الحديثمينكر
 مرضكعنا،كقدصح 
مكقكضناعمى

عائشةرايا
عنياأخرجومسمـ

71

79- 
ًضييىدىٍيوًيىٍرضىعيكىافى
ؿً يىٍرضىعيتىثيـ شىٍيءوأىك 

بىٍعدي

كق وإبراىيـ
النخعي
عمىابف
مسعكد



صحيح

339
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طرؼالحديثـ
الر اكم
ا عمى

ابفحكـاإلماـ
عبدالبر 

الص  حةحكـالد راسة

تىتىكى ىتٍاعًٍإذىاكىانىتٍ  -80
اٍلمىًريضًعىفًتىٍسأىؿي
تىتىٍمًشيكىًىيىًإت 

تىًقؼي

مكقكضناعمى
عائشة

-

صحيح

72

دهيىؤيم ف ت -81 اًلسناأىحى جى
صم ىاالن ًبي بىٍعدى

عميوكسم ـ

مكقكضاعمى
عمر

-
اعيؼ

152

الم وًرىسيكؿينىيىى -82
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
ر ةًعىفًييٍعزىؿىأىفٍ اٍلحي

ًبًإٍذًنيىاًإت 

ٍبفًعيمىرى
ط اًب اٍلخى
مرضكعا

ًإٍسنىاًدهًًضي
ٍعؼ اى

اعيؼ

262

الم وًرىسيكؿينىيىى -83
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
ر ةًعىفًييٍعزىؿىأىفٍ اٍلحي

ًبًإٍذًنيىاًإت 

أبيىريرة

اعيؼ

263

لم وًارىسيكؿينىيىى -84
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
ر ةًعىفًييٍعزىؿىأىفٍ اٍلحي

ًبًإٍذًنيىاًإت 

ٍبفًعيمىرى
ط اًب اٍلخى
مكقكضا



اعيؼ

263

الم وًرىسيكؿينىيىى -85
م ى مىٍيوًالم ويصى م ـىعى سى كى
ر ةًعىفًييٍعزىؿىأىفٍ اٍلحي

ًبًإٍذًنيىاًإت 

عبدابف
عمر



عيؼا

264
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 فيرست األحاديث واآلثار الت ابعة ألحاديث الدِّراسة
رقـ
 الحديث

رقـالحكـالراكما عمىالشاىد
الصقحة

ا"  -1 اًدمن خى ـٍ ديكي ًإذىااٍشتىرىلأىحى
ٍذًبنىاًصيىًتيىا "ضىٍميىٍأخي

226حسفلغيرهأبكىريرة

ـيأىضىادى"ًإذىا  -2 ديكي ٍرأىةىأىحى أىكًاٍلمى
ارً الد اب ًة"أىكًيىةىاٍلجى

عبدابف
عمركبف
العاص

226حسفلذاتو

ةىاٍضتىتىحى"ًإذىا  -3 ضىعىالص الى يىدىٍيوًرى
ت ى اًذمىحى ٍنًكبىٍيًو"ييحى مى

عبدابف
عمر

345مسمـ

ـٍشىؾ "ًإذىا  -4 ديكي الىًتًو"ًضيأىحى سىًعيدوأىًبيصى
ٍدًرم  اٍلخي

239حسف

ًباٍلبىٍيتًالر مىؿىذىاىى"أىرىأىٍيتى  -5
"ثىالىثىةى أىٍطكىاؼو

357مسمـابفعباس

صم ىالم وًرىسيكؿي"اٍعتىكىؼى  -6
اٍلمىٍسًجًد،ًضياعميوكسم ـ

كفىضىسىًمعىييـٍ ًباٍلًقرىاءىًة"يىٍجيىري

أبيسعيد
الخدرم

303صحيح

يىا"اٍلعىرىبي  -7 أىٍك ىاءهبىٍعاي
" ًلبىٍعضو

329اعيؼمعاذبفجبؿ

ًدينىةي  -8 ًضييىامييىاًجًرم،"اٍلمى كى
بىٍيًتي"

اًئشىةى 252اعيؼجد اعى

ًدينىةي  -9 ًرم،"اٍلمى ًضييىامييىاجى كى
قىٍبًرم"

ٍبدً ٍبفًالم وًعى
عيمىرى

253اعيؼجد ا

329اعيؼعائشةأىٍك ىاءه""الن اسي  -10
م يى"ًإف   -11 ب وي"يينىاًجياٍلميصى 303يحصحالبياايرى
مىىاٍشتىكىىًإمىامىييـي"أف   -12 عى

ٍيدً صم ىاالم وًرىسيكؿًعى
عميوكسم ـ"

ضٍيدوٍبفيقىٍيسي
اًرم  اٍ ىٍنصى

157صحيح
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يىٍينىةى،ًمفٍاٍمرىأىةن"أىف   -13 جي
اءىتٍ صم ىاالن ًبي ًإلىىجى

أيم يًإف :ضىقىالىتٍعميوكسم ـ،
"تىأىفٍنىذىرىتٍ حي  

ب اسواٍبفً 327البخارمعى

14-  " اٍلميٍسًمًميفى ًمفى رىجيالن أىف 
ٍيبىرى ًبخى ض يى "تيكي

زيديفخالد
يمًنيىالجي

48صحيح

صم ىاالم وًرىسيكؿى"أىف   -15
م ىعميوكسم ـ ثىٍكبوًضيصى

وي مىٍييىا"بىٍعاي عى

349صحيحعائشة

الم ًوصم ى"  -16 رىسيكؿى اأىف 
 كىعيمىرى عميوكسم ـكىأىبىابىٍكرو
بيكهي رى تىاعىاٍلغىاٌؿكىاى ر قيكامى "حى

عبدابف
عمركبف
العاص

44مينكر

اٍلقىٍكـيكىافىًإذىاالس ن ةًًمفى"ًإف   -17
سىٍ رنا"

عبدابف
عمركبف
العاص

تيعرؼمف
أسندإسناده

149

ةًالن ٍيبىعىفًنىيىى"أىن وي  -18
ٍثمىًة" كىالمي

عبدابف
يزيد

272البخارم

ا  -19 صم ىاالم وًرىسيكؿي"بىٍينىمى
م يعميوكسم ـ ييصى

اًبًو" ًبأىٍصحى

سًعيدأًبي
ٍدًرم الخي

184حسف

ثىةه  -20 بيييـيتى"ثىالى ًئكىةيتىٍقرى اٍلمىالى
م ؽي" اٍلميتىخى

60صحيحابفعب اس

مىعى  -21 م ىاصاًرىسيكؿي"جى
الظ ٍيرًبىٍيفىعميوكسم ـ

كىاٍلعىٍصًر"

248مسمـابفعب اس

الم ًوصم ىا"  -22 مىنىارىسيكؿي مى حى
ًمٍف مىىًإًبؿو عميوكسم ـعى

 سو أىًبيتى
، زىاًعي  اٍلخي

225صحيح
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دىقىًةًلٍمحى   "ًإًبًؿالص 
مىعىالن ًبي صم ى"  -23 رىٍجتي خى

ـًضيبىٍعًضاعميوكسم 
"أىٍس ىاًرهً

جابربفعبد
ا

350البخارم

صم ىاالم وًرىسيكؿى"رىأىٍيتي  -24
كىعيمىرىبىٍكروكىأىبىاعميوكسم ـ
ـىيىٍمشيكفى نىازىةو"أىمىا اٍلجى

عبدابف
عمر

405اعيؼ

25-  "، م ـى سى مىٍيًوكى م ىايعى صى
رىكىعى م ىًبالن اًسًست  ضىصى اتو

، ،بىدىأىضىكىب رى دىاتو ًبأىٍربىًعسىجى
اٍلًقرىاءىةى "ثيـ قىرىأى،ضىأىطىاؿى

جابربفعبد
ا

426مسمـ

م ى  -26 صم ىاالم وًرىسيكؿي"صى
كىىيكىبىٍيًتوًًضيعميوكسم ـ

" شىاؾو

156البخارمعائشة

ؿه"قيًتؿى  -27 مىىرىجي ٍيدًعى رىسيكؿًعى
م ىالم وً مىٍيوًياصى م ـىعى سى كى

شىًييدنا"

162اعيؼجد اأبكىريرة

مىىيىدىٍيوًيىٍرضىعي"كىافى  -28 عى
ؿًًضياٍلًجنىازىةً تىثيـ تىٍكًبيرىةوأىك 

يىعيكدي"

54اعيؼابفعب اس

29-  " ره ٍنحى اًجمىك ةىمى ًضجى 192اعيؼابفعب اس"كيؿ 
30-  " ره ٍنحى اًجمىك ةىمى ًضجى 192اعيؼأبيىريرة"كيؿ 

اجًٌّإت اٍلبىٍحرىيىٍركىبي"تى  -31 حى
"أىكٍغىازوأىكٍ ميٍعتىًمره

عبدابف
عمر

278اعيؼ

غىازوًإت اٍلبىٍحرىيىٍركىبي"تى  -32
اجٌّأىكٍ "أىكٍحى ميٍعتىًمره

278اعيؼأبيبكرة

م ي"تى  -33 ديكيـٍييصى الث ٍكبًًضيأىحى
مىىلىٍيسىاٍلكىاًحدً اًتقىٍيوًعى عى

351مسمـأبيىريرة
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شىٍيءه"ًمٍنوي
"ييٍغمىؽي"ت  -34 عبدابفالر ٍىفي

عمر
314اعيؼجد ا

دهيىؤيم ف "تى  -35 أبيا حكصبىٍعًدم"أىحى
كامرة

153اعيؼجد ا
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85محمدبفعبادبفزيادالمزني  -226
ن  -227 324عانيمحم دبفعبدا عمىالص 
175القرشيذئبأبيالر حمفبفعبدبفمحم د  -228
ىثة  -229 146محمدبفعبدابفعيالى
249الد ينكرمالممؾعبدبفمحم د  -230
324محمدبفعبدالممؾبفزنجكيوالبغدادم  -231
230محمدبفعجالفالمدني  -232
مةالد يمي  -233 230محمدبفعمركبفًحٍمحى
311عمقمةبفكقاصالميثيمحمدبفعمركبف  -234
 67بيايؿبفغزكافالا دبفضيمحم   -235
183محمدبفكثيربفأبيعطاءالثق ي  -236
310محمدبفكثيربفأبيعطاءالثق ي  -237
91محمدبفمسمـبفتىٍدريس  -238
257محم دبفيعقكب  -239
325محمدبفيكسؼالز ًبيدماليماني  -240
241-   الحارث بف معاكية بف أسماءمركاف بف

ال زارم
205

246مسمـبفإبراىيـا زدم  -242
331الدمشقيسعيدأبكالخشني،عميبفمسممة  -243
اجبفالييثـبفمطي ر  -244 281الط ائيالحج 
254مظ  ربفمدرؾالخراساني  -245
252الس ٍندمالر حمف،عبدبفمىٍعشرنىجيح  -246
174معفبفعيسىبفيحيىا شجعي  -247
ًمي  -248 234الس عدلاعبدبفحمى
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 ص  حةال العمـ ـ
106منصكربفالمعتمربفعبداالسممي  -249
كيقاؿكيقاؿميدم،  -250 عبدبفمنذرمين د،

الش اميعبيدةالر حمفبف
117

249ازمميرافبفىاركفالر   -251
228مكسىبفأبيعائشةاليمداني  -252
334بفعطاءالد مياطيمحم دبفمكسى  -253
175كدالن يدممكسىبفمسع  -254
167مكسىبفكردافالعامرم  -255
190ناضعبفجبيربفمطعـالنكضمي  -256
312نصربفطريؼأبكجزمالباىمى  -257
91الن عمافبفثابتالككضي،أبكحني ة  -258
سىفٍبفمنصكر،الحاضظالٌرازمٌ  -259 241ىبةاٍبفالحى
351ًىشىاـبفسيٍ يىافاٍلمركًزم  -260
204اليزنيٍبدالممؾٍبفًعمرافىشاـٍبفعى  -261
 104ىيشيـبفبىشيربفالقاسـالسممي  -262
يص ي  -263 174كحجاجبفمحمدالمص 
احبفعبدااليشكرم  -264  105كا 
208الكليدابفمسمـالقرشي  -265
182الكليدبفمىٍزيىدأبكالعباس،البيركتي  -266
185مسمـبفالكليد  -267
409عةزرأبكراشد،بفاكىب  -268
297البصرمأزىربفيحيى  -269
163الطائيالكليدبفيحيى  -270
 91ـالبصرميحيىبفسال   -271
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 ص  حةال العمـ ـ
267الجابرالحارثبفاعبدبفيحيى  -272
91القرشىحاجببفنصربفيحيى  -273
351يحيىبفكااحا نصارم  -274
 53مميعمىا سٍيحيىبفيى  -275
169يحيىبفيعمىبفالحارثالمحاربي  -276
 149الر قىاشيأبافبفيزيد  -277
71يزيدبفأبيحبيبالمصرم  -278
بعي  -279 108يزيدبفأبييزيد،الا 
325يزيدبفا صـ،كاسموعمركبفعبيدالبك ائي  -280
54ميميافبفيزيدالت نىيزيدبفسً  -281
415الغىنىكماٍلبىراءيًزيدبفعىٍمركبفيًزيد  -282
249الكاسطيمخمدبفيزيد  -283
ؿمىٍركىافبفيًزيد  -284 415اٍلخال 
169يزيدبفىاركفبفزاذاف،السممي  -285
230يكسؼبفسممافالباىمي  -286
193افيكسؼبفمكسىبفراشدالقط   -287
410ا يميالن جادأبيبفيزيدبفيكنس  -288
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 األنساب تفيرس -رابعاً 
 الص  حة النسب ـ
 130ا يبيم ي  -1
 122اإلسكاضي  -2
56ا سممي  -3
 247ا يٍشنىاًني  -4
 200ا صبحي  -5
 229ا يمي  -6
 230الباىمي  -7
 218اٍلبىٍرًديًجي  -8
 334الًبمقاكم  -9
54ميميالت   -10
 421الت نكخي  -11
 194التنيسي  -12
 176الت ٍكأىمىة  -13
54رمزىالجى  -14
ع ي  -15 80الجي
 45الجيني  -16
 310الحراني  -17
 74الحارمي  -18
 259الحٍمراكم  -19
 203الًحٍميىًرم   -20
 122الحنظمي  -21
 304الحكتي  -22
 279الخمقاني  -23
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 الص  حة النسب ـ
60اىرمالد   -24
ٍرًدمٌ  -25  45الد رىاكى
 263الدكسي  -26
 249الد ينكرم  -27
 149الر قاشي  -28
55ىاكمالر   -29
بيًدمٌ  -30  316الز 
 81الس ختياني  -31
 422الس ككني  -32
 131مميالس   -33
 297الس ٍميمي  -34
 252الس ٍندم  -35
ب ي  -36 79الا 
 279الطائ ي  -37
 283الطائي  -38
 400 العبسي  -39

 352العتكي  -40
 184العذرم  -41
 392العمي  -42
 155الغس اني  -43
 415الغىنىكم  -44
 146اٍلقشيًرم  -45
 193القطاف  -46
 161اٍلكىاًىًمي  -47
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 الص  حة النسب ـ
ًعي  -48  الكىالى
 117الكندم  -49
45الميثي  -50

 256المخزكمي  -51
 315المركزم  -52
 165الميزىك ي  -53
 136المزني  -54
 149المىمىطىي  -55
ٍيتىًمي  -56  203المى
 97خعيالن   -57
 152اليٍمداني  -58
 241كالاٌللىكائيٌ  -59
 204اليزني  -60
 340 اليمامي  -61
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 البمدان تخامسا: فيرس
 الص  حة الكممة ـ
1-  

بىاًبؿى
299

 
 218 اٍلبىٍرًديًجي  -2
نةبطف  -3 189عيرى
ٍيشًذاتي  -4  368الجى
 309يالرق  -5
س ر  -6  189ميحى
213نىٍجرىاًني ةه  -7
 368 ظى ىارً  -8
 426الص   ة  -9

  
 غريب األلفاظ تسادسا: فيرس



350اتحتباء  -1
125ا ح اش  -2

مىٍينىاأيٍغًمي  -3 103عى
65ا يضيؽ  -4
253أٍلكىف  -5

ب تٍ  -6 اهياٍنصى 356قىدىمى
284يميموأىم  -7

266ًبتىاًبعىةو  -8
125تيدمى  -9

65تص رالشمس  -10
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 الص  حة الكممة ـ
368الت ٍعًريس  -11

145تيٍك ىأي  -12

اًريىةى  -13 223اٍلجى
368الجىزع  -14
بىٍستً  -15 372حى
م ة  -16 213الحي

ٍط ىةً  -17 198اٍلخى
مكؽ  -18 287الخى
ميكؽي  -19 59اٍلخى
223الذ رىل/ذركة  -20
ٍغطىةًًذم  -21 276سيٍمطىافواى
125رابني  -22
168الر مىؿ  -23
بىد  -24 258الز 
285ٍع ىرىافًالز   -25

351سىرىاًكيؿى  -26
223سىنىاًموً  -27
360الس ن كر  -28
65الش  ىؽي  -29
عيد  -30 368الص 
ًمؼى  -31 170صى
126الاب  -32
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 الص  حة الكممة ـ
357العاتؽ  -33
355غشكه  -34
41الغمكؿ  -35

اج  -36 188الً جى
308تيغمؽالرىف  -37

309غيٍنميويلىوي  -38

م خً  -39 285اٍلميتىاى
350المتكشح  -40
ث   -41 198مىةًاٍلميجى
في  -42 356الًمٍحجى
133المدر  -43
284عميكـالط كاضاتأكالط كاضيفمف  -44
ره  -45 ٍنحى 189مى
ـٍ  -46 كي يىاًزرى 168مى
223الن اًصيىةي  -47
198الن ٍيبىةً  -48
284اٍلًير   -49
213اإلزار  -50
349الرداء  -51
133الكبر  -52
258ييسىب حى  -53

360يصغي  -54

261ييٍعزىؿى  -55
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