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  اىداء

 هتعه اهلل بالصحت ومتام العافٍت. رباًً وعلوين؛إىل والدي العشٌش، الذي 

 .صابزة احملتسبتإىل أهً احلبٍبت ال

 إيل سوجيت وأبنائً

 اليت خالط حبها قليب. احلبٍبت،-صلً اهلل علٍه وسلن –ت حمود إىل أه

 .وأخص احملدثني هنهنإىل العلواء الزباًٍني العاهلني 

 إىل طلبت العلن الشزعً، وأخص طلبت السنت املشزفت.

 إىل كل هزابط على ثغز هي ثغىر اإلسالم.

 هي رباًً وعلوين وقَىهينإىل 

 . كل هكاى إخىاًً يف إىل

 هؤالء مجٍعًا أهدي هذا العول املتىاضع  إىل
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 ر وتقديرشك

 

لىًئٍف كىفىٍرتيـٍ ًإفَّ عىذاًبي لىشىًديده ﴿ انطالقنا مف قكؿ ا تعالي ـٍ كى ىًزيدىنَّكي ـٍ لىًئٍف شىكىٍرتيـٍ َلى بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى  ﴾ كىاً 
مي ا عميو كسمـ  –كمف قكؿ النَّبي  [. ٕ: آية]  إبراىيـ سكرة ـٍ "  –صى ـٍ يىٍشكيًر النَّاسى لى ٍف لى مى

مدي ا كأشكره حمدنا كثيرنا طيبنا مباركان فيو ممئ السماكات كاَلرض عم(ُ)"لمَّوى يىٍشكيًر ا  ى. فإني أىحى
 إتماـ ىذا العمؿ, كأسألو أف يزيدني مف فضمو.

الذم  -حفظو ا  - محمد رضواف أبو شعبافكأتكجو بالشكر الجزيؿ لممشرؼ الفاضؿ الدكتكر: 
َلطركحة , كقدـ لي النصح كالمعكنة, ككاف معي ىذه ا ىاإلشراؼ عم ىتفضؿ بالمكافقة عم

 خطكة بخطكة , كلـ يأؿي جيدان في بذؿ المالحظات اليامة التي أخرجت ىذا العمؿ بشكمو الحالي. 

أعضاء لجنة المناقشة اَلستاذيف المذيف تكرما بقبكؿ المناقشة  كتكمفا الكقت  إلىكالشكر مكصكؿه 
 كالتعب بقراءتيا:

 د زقكت مناقشان داخميان حفظو ا .الدكتكر: ىشاـ محمك 

 . ا حفظو خارجيان  مناقشان  سالمة أحمد كالدكتكر: سالـ

 ىكما كأشكر الجامعة اإلسالمية بغزة كالعامميف فييا كأخص بالذكر منيا قسـ الحديث الشريؼ عم
 منحيـ ًليى فرصة إتماـ ىذه الدراسة كعمي ما يقدمكنو مف خدمة لطمبة العمـ. 

كالدم العزيز الذم رباني, كأمي الصابرة , أمد ا في عمرىما,  إلىدـ بالشكر الجزيؿ كما كأتق
كزكجتي التي كانت عكنان لي, كَلبنائي, كالشكر مكصكؿه إلخكاني , الذيف شجعكني ككقفكا 

 بالدعاء لي لتخطي كؿ العقبات.   ىبجانبي كلـ يبخمكا عميَّ بشيء حت

خراج ىذا العمؿ , ككؿ مف شجع كال أنسي أف أتقدـ بالشكر إلى ك ؿ مف ساىـ في انجاز كا 
  . عني خير الجزاء الجميع المكلي عز كجؿ أف يجزم كأعاف كنصح عمى ذلؾ, سائالن 

                                                           

/ ّّٗ/ْ) -باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ -ط: أحمد شاكر, كتاب أبكاب البر كالصمة سنف أخرجو الترمذم في ال (ُ)
(.ٔانطثغاًَف7722ً/عقى2/063فًانًـُض)ى(.ٔأتٌٕعه77283/عقى71/083ٔاإلياوأدًضفًانًـُض)(.ُٓٓٗرقـ

 ".ْظادضٌسدـٍٔقالانرغيظي"(.عٍأتًؿعٍضانشضعيعضًهللاعُّ.0382/عقى4/37األٔؿظ)
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 مقدمة
كمذؿ الكافريف بنقمتو كجبركتو, كجاعؿ في كؿ زماف  ,الحمد  معز المؤمنيف بتكحيده      

كيدفعكف كؿ  ,اجى كيقربكف اليو مف رى  ,ضؿ إلى اليدم يدعكف  كفي ا مف ,بقايا مف أىؿ العمـ
اؿ كاعتدل, كيصبركف بما يصيبيـ منيـ عمى اَلذل, فيـ كرثة نكر اليدم, أطؿ عمييـ مف صى 

بدر النبكة فالتمسكا نكران فاقتحـ ظممة الككف فأنار بو نجكمان فكانت عالمات لمناس بيا ييتدكف, 
أىؿ العمى, فكـ مف قتيؿ لمشيطاف قد أحيكه, ككـ مف ضاؿ صركا بو فأحيكا بو مكتى القمكب, كبَّ 

, ينفكف عف كتاب ا  كما أقبح أثر الناس عمييـ , , فما أحسف أثرىـ عمى الناس تائو قد ىدكه
, كتأكيؿ الجاىميف , فمف أطاعيـ فاز بالجناف ,  , كانتحاؿ المبطميف كسنة رسكلو تحريؼ الغاليف
, كنذركا أنفسيـ  ف , فقد عقدكا ألكية الجياد عمى المعتديف المشككيفكمف نىدَّ عنيـ بيشر بالنيرا

 .ىدان فقابمتيـ تركان كأتتيـ خاضعة لخدمة ىذا الديف , كجعمكا الدنيا كزينتيا كراء ظيكرىـ زي 
كىاًمع اٍلكىًمـأي الذم لو كسمـ آكأصمي عمى النبي اَلمي ك  فتكمـ  , كبعث َلفصح الناس لسانان  , كتي جى

 , كاعكج عف طريقتو , ماؿ المساف عف عركبتو ؛ فمما تمادل الزماف , عجزىـ كحيرىـبكالـ أ
فانبرم العمماء كأطمقكا العناف  , فاضحي بعض كالـ نبينا صمي ا عميو كسمـ غريبان عمينا

ميٍختىًمفو كميٍشًكمو , كفؾ ما  بيف تأليؼالكما تبعو مف حكمة , لتبيف متشابيو , ك  الكتابلخدمة 
مجاؿ المغة كغريب  فيعب مف ألفاظو كغريبو , فكاف مف بيف ىؤالء العمماء الذيف تميزكا تصسا

, اإلماـ الجميؿ مجد الديف أبك السعادات  , لبياف مراد النبي صمى ا عميو كسمـ مف حديثو المفظ
 ( .قَٔٔ) سنة ى, المتكف المبارؾ بف محمد بف اَلثير الجزرم رحمو ا

  ."ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي"في كتابو: 
كتاب ,  فمسطيف –غزة  –طرح قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو في الجامعة اإلسالمية لذا فقد 

كقد كافؽ عمى ذلؾ اَلساتذة اَلفاضؿ , النياية في غريب الحديث كاَلثر ليككف مشركعان لمدراسة 
ىذا الكتاب كالحكـ عمى في القسـ , كذلؾ بتخريج كدراسة اَلحاديث المرفكعة التي كردت في 

  , تحت عنكاف:أسانيدىا, حتى يتـ بياف الصحيح مف غيره
 ."أحاديث كتاب النياية في غريب الحديث واألثر البف األثير تخريج ودراسة"

الباحث في ىذا البحث بدراسة اَلحاديث الكاردة في ىذا الكتاب مف بداية باب "  كسكؼ يقكـ
 . " الكاؼ مع الراء " " حتى نياية باب نكفالقاؼ مع ال

 سأؿ القبكؿ كالسداد.أكاى 



 

 ز

 

 أىمية البحث وبواعث اختياره:
 المكانة العممية لكتاب النياية البف اَلثير في بياف ألفاظ الحديث النبكم.-ُ
إف ىذا الكتاب لـ يخدـ مف قبؿ الخدمة الحديثية فمـ تعيد عناية أىؿ الحديث بكتب غريب -ِ

 .ج أحاديثيا كدراستيا كالحكـ عمييا, مف ناحية تخريالحديث
إف كتاب النياية البف اَلثير اشتمؿ عمى عدد كبير مف اَلحاديث النبكية الشريفة كالتي  -ّ

 بحاجة إلى دراسة كتمحيص.
إف خدمة ىذا الكتاب مف الناحية الحديثية سيفتح المجاؿ لخدمة باقي كتب الغريب في  -ْ

 الحديث كاَلثر .
لمكضكع لدم الكتساب الخبرة في كيفية تخريج الحديث الشريؼ مف كتب ىذا ا تـ اختيار -ٓ

 السنة ك تتبع طرقو كالحكـ عميو كلصقؿ ميارة الصياغة المناسبة لركاة السند.
 أىداؼ البحث:

 تخريج أحاديث كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير مف كتب السنة  -ُ
 كدراسة أسانيدىا .

 كتاب ابف اَلثير بيف كتب المغة ككتب غريب الحديث .بياف مكانة  -ِ
 السنة المشرفة مف خالؿ خدمة ىذا الكتاب .خدمة  -ّ
 معرفة اَلحاديث المقبكلة مف المردكدة في ىذا الكتاب .  -ْ
تقديـ مادة عممية محققة مجمكعة في مرجع كاحد, ليسيؿ عمى الباحثيف الرجكع إلييا  -ٓ

ثراء اكاالستشياد بيا  .  لمكتبة بيذا المرجع, كا 
 منيج البحث وطبيعة عمؿ الباحث فيو:

 أوال : المنيج في الترتيب والترقيـ:
 الباحث بترتيب اَلحاديث التي سيقـك بدراستيا حسب ترتيب كتاب ابف اَلثير. سيقـك  -ُ
شارة , كالحديث المكرر ال يرقمو بؿ يضع لو إتسمسميان  الباحث بترقيـ اَلحاديث ترقيمان  سيقكـ -ِ

 نجمة لتدؿ عمى أنو مكرر.
 الباحث بكتابة نص ابف اَلثير الذم يحتكل عمى سيقكـبالنسبة لطريقة ترتيب البحث:  -ّ

, فإف كردت ابف اَلثيرعتمد الركاية اَلقرب لمفظ يفي بداية العمؿ, كمف ثـ  الحديث المرفكع كامالن 
ييذكر فيو الحديث, كمف ثـ عدة ركايات مماثمة اعتمد الركاية التي كردت في أقدـ مصدر 

  .التخريج, كدراسة رجاؿ اإلسناد, كالحكـ عمى إسناده
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 ا: المنيج في تخريج األحاديث :ثانيً 
كتفي الباحث بتخريجو منيما, أما إف كاف في يإذا كاف الحديث في الصحيحيف, أك أحدىما  -ُ

 مف كتب السنة. حسب الحاجة تكسع الباحث في تخريجوي سكؼغيرىما ف
ثـ  ,ثـ سنف أبك داكد ,ثـ صحيح مسمـ ,الباحث في الترتيب تقديـ صحيح البخارم اتبع -ِ

 ثـ ابف ماجو, ثـ بعد ذلؾ يذكر المصادر مرتبة حسب الكفيات .  ,ثـ الترمذم ,النسائي
لرقـ  زمي رٍ يى كثؽ أحاديثيا بالكتاب كالباب كرقـ الحديث, ك قاـ الباحث بت : فقدالكتب الستةأما  -ّ

 بمفظ "رقـ", كما عدا ذلؾ فإنو يكتفي بالجزء كرقـ الصفحة, كرقـ الحديث.الحديث 
 ـ بالعزك لمكاف تخريجو .ك قيكتفى الباحث بتخريج الحديث المكرر في أكؿ مكاف كرد فيو, كبعدىا ا -ْ
 كتفى بالقكؿ: " لـ أعثر عمى تخريجو لو " .أبالنسبة لألحاديث التي لـ يصؿ إلييا الباحث,  -ٓ

 المنيج في الترجمة لمرواة والحكـ عمييـ:ا: ثالثً 
 مف كتب ,كتفى الباحث بالترجمة لغير المشاىير منيـأ قدبالنسبة لمصحابة فكميـ عدكؿ, ك  -ُ

 الصحابة الخاصة بيـ. تراجـ
الباحث بالترجمة لمركاة بذكر االسـ كالكنية, كالنسب, كالمقب, كتاريخ الكفاة, كالطبقة إف  قاـ -ِ

 لكفاة.لـ يكجد تاريخ ا
قد كثقو أك ضعفو ابف حجر في " التقريب " أكتفي بذكر كالمو فيو )كقد أزيد  ,إذا كاف الراكم -ّ

بيف أي ك , لو ةترجمفسكؼ أتكسع في الأما إذا كاف الراكم مختمفان فيو  في التكثيؽ عمى التقريب(,
 .خالصة القكؿ فيو

ي حالة التكرار اكتفى الباحث الباحث بالترجمة لمراكم في أكؿ مكضع ذيكر فيو, كف قاـ -ْ
 بالترجمة اَلكلى, ثـ يحيؿ إلى مكضع الترجمة مع اإلشارة إلى خالصة القكؿ فيو.

 في حاشية الصفحة. الباحث ببياف الراكم الميمؿ ترجـ -ٓ
 ا: المنيج في الحكـ عمى األسانيد:رابعً 
لكف إذا كاف سناده, ك إف كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما, فإف الباحث ال يحكـ عمى إ -ُ

باإلشارة إلى العمة إف كجدت, كذكر مسكغ إخراجو في في اإلسناد مشكمة: يقكـ الباحث 
 الصحيحيف أك أحدىما.

 الحكـ عمى الحديث حسب شرائط القبكؿ كالرد المقررة في كتب مصطمح الحديث . -ِ
الباحث بالبحث عف فسيقـك كيحتاج إلى تقكية, ضعفان يسيران ضعيفان حسنان أك إذا كاف الحديث  -ّ

 .تقكيو متابعة
ف كاف مف الثقات, مثؿ: اإلرساؿ, كالتدليس,  -ْ قاـ الباحث بدراسة مشاكؿ الراكم كعممو, كا 

 كاالختالط, كالبدعة.
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 الباحث بأقكاؿ العمماء في الحكـ عمى الحديث. يستأنس -ٓ
 ا: المنيج في األماكف والبمداف:خامسً 

 اكف كالبمداف مف خالؿ كتب البمداف .الباحث بالتعريؼ باَلم قاـ
 ا : المنيج في المغة وغريب المفظ: سادسً 

مف  ك, أى اَللفاظ الغريبة مف كتب غريب الحديث, أك مف معاجـ المغةبياف معنالباحث ب قاـ
 كتب الشركح.

 ا: المنيج في التوثيؽ:سابعً 
ذكر عز كجؿ بعد ذكر اآلية , فالباحث بعزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا مف كتاب ا  قاـ -ُ

 اسـ السكرة كرقـ اآلية. 
بذكر المعمكمات المتعمقة بالمراجع مف ناحية االسـ كالمؤلؼ كالطبعة كدار  الباحث كتفىا -ِ

 فقد اكتفى ؛النشر في قائمة المصادر كالمراجع لعدـ إثقاؿ الحكاشي بذلؾ, أما في الحاشية السفمية
  و, كما اشتيًيرا بو.اسـ الكتاب كمؤلف بذكر الباحث

 الدراسات السابقة:
لقد كقؼ الباحث عمى بعض الدراسات السابقة حكؿ كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر  

بأف كؿ  عميو أف يعرضيا في ىذا المقاـ لبياف مدل ارتباطيا بمكضكع الدراسة عممان  فكاف لزامان 
فأكثرىا تعرض لو مف الناحية المغكية  ؛ىذه الدراسات لـ تتناكؿ الكتاب مف الناحية الحديثية

 :اتدراسثالثة كالبالغية إال في 
النياية في غريب الحديث كاَلثر, تحقيؽ الشيخ: خميؿ مأمكف شيحا, كقد اشتمؿ عمى  األولى:

تخريج أحاديث الكتاب بشكؿ مقتضب, كليس بطريقة عممية حديثية, مع اختصار الكتاب في 
 مجمديف.
يث كتاب لساف العرب البف منظكر, في جامعة أـ درماف في السكداف, تخريج أحاد الثانية:

النياية كردت عند كتاب أحاديث  أف أكثر ىعم ذلؾ بناءن كتقسيمو عمى مجمكعة مف الطالب, ك 
 ابف منظكر.

كىي دراسة حديثية لكتاب النياية البف اَلثير مف ناحية تخريج كدراسة اَلحاديث  ثالثة:ال
يقكـ بيا طالب الماجستير في قسـ الحديث الشريؼ كعمكمو في الجامعة المرفكعة في الكتاب 

 . كىي التي نحف بصددىا.دراسة عدة أجزاء منيا تيي مفكقد أن فمسطيف , –غزة  –اإلسالمية 
 النحو التالي : ىوىناؾ بعض الدراسات التي تعرضت لكتاب النياية مف الناحية المغوية عم



 

 ر

 

خالؿ كتاب النياية البف اَلثير عرض كنقد , رسالة التأكيؿ في غريب الحديث مف  -
المممكة  , إعداد الطالب: عمي بف عمر السحيباني, الناشر: مكتبة الرشد )منشكرة(ماجستير

 . ـ ََِٗ -قَُّْسنة النشر:  -الرياض –العربية السعكدية 
ب بمجد الديف, الظكاىر الميجية في كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير الممق -

 ـ.َُٗٗ. سنة النشر:  -القاىرة –الناشر: كمية الشريعة العربية  فتحي محمد شاىيف.
الظكاىر المغكية في كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير, رسالة ماجستير,  -

 .-العراؽ – إعداد الطالب: صالح كاظـ داكد, جامعة بغداد
في كتاب النياية في غريب الحديث كاَلثر البف اَلثير: جمعا  المسائؿ النحكية كالتصريفية -

كدراسة, رسالة ماجستير, إعداد الطالب: عبد ا بف محمد اَلنصارم, إشراؼ: عبد الرحمف بف 
 كمية المغة العربية قسـ النحك كالصرؼ كفقو المغة. صالح السمكـ, جامعة اإلماـ

 

 خطة البحث:
 

 الف, كخاتمة:ينقسـ البحث إلى مقدمة, كفص 
كتشتمؿ عمى أىمية البحث, كبكاعث اختياره, كأىداؼ البحث, كمنيج البحث كطبيعة  المقدمة:

 .كخطة البحث, عمؿ الباحث فيو, كالدراسات السابقة
 

القاؼ مع الفصؿ األوؿ: األحاديث الواردة مف بداية باب " القاؼ مع الميـ " حتى نياية باب " 
 مباحث: أربعة", وفيو الياء

 المبحث األوؿ: القاؼ مع النوف.
  .المبحث الثاني: القاؼ مع الواو

 المبحث الثالث: القاؼ مع الياء. 
 المبحث الرابع: القاؼ مع الياء.

 
", الكاؼ مع الراء" حتى نياية باب "الكاؼ مع اليمزةالفصؿ الثاني: األحاديث الواردة مف باب "

 مباحث:  تسعةوفيو 
 ليمزة.الكاؼ مع االمبحث األوؿ: 

 .الباءالكاؼ مع المبحث الثاني: 
 .تاءالكاؼ مع الالمبحث الثالث: 
 .ثاءالكاؼ مع ال المبحث الرابع:



 

 ص

 

 .حاءالكاؼ مع ال :خامسالمبحث ال
 اء.خالكاؼ مع ال :ادسالمبحث الس
 .داؿالكاؼ مع ال :سابعالمبحث ال
 .ذاؿالكاؼ مع ال :ثامفالمبحث ال
 .راءالكاؼ مع ال :تاسعالمبحث ال

 
 .كضمنتيا أىـ نتائج البحث كاالقتراحات كالتكصياتالخاتمة: 

 الفيارس العامة:
 فيرس اآليات القرآنية. -
 فيرس األحاديث النبوية. -
 فيرس الرواة المترجـ ليـ. -
 .والبمداف األماكف فيرس -
 فيرس المصادر والمراجع. -
 فيرس الموضوعات. -

 
العالميف رب  كالحمد كالسداد التكفيؽ ا كأسأؿ ىذا
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 :األول انفصم
 

 حىت"  ادليم مع انقاف"  تاب تذايح مه انىاردج األحاديث
 :مثاحث أرتعح وفيه انياء"، مع انقاف " تاب وهايح

 
 .انىىن مع انقاف: األول ادلثحث
 . انىاو مع انقاف: انثاوي ادلثحث
 . اذلاء مع انقاف: انثانث ادلثحث
    .انياء مع انقاف: انزاتع ادلثحث
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 .انىىن مع انقاف: األول ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ا ٍقنىأىةي أىٍيضن , كىًىيى اٍلمى مىٍيًو الشٍَّمسي ٍقنيكءةو لىوي" أىٍم مىكضع الى تىٍطميع عى ًديًث شىًريؾ "أىنَّوي جمىس ًفي مى  . (7)حى

 (.ٔحديث رقـ )
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

 .(2)كمنو حديث عًدٌم "كيؼ ًبطىٌييء كمىقىاًنبيا"
 (.ٕ) حديث رقـ

ـُ الُحميدي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

 : , قىاؿى اًتـو : عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى , قىاؿى ًف الشٍَّعًبيّْ اًلده, قاؿ: عى : ثنا ميجى , قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو حى
مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كًر اٍلًحيرىةً  (4): "كىٍيؼى ًبؾى ًإذىا أىٍقبىمىًت الظًَّعينىةي -صى ًف ًإلىى قيصي ى اٍليىمى الى (3)ًمٍف أىٍقصى

: يىا رىسيكؿى المًَّو,  اؼي ًإالَّ المَّوى " , فىقيٍمتي : " يىٍكًفييىا المَّوي كى  (7)َمَقاِنِبَيا(ٙ)َفَكْيَؼ ِبَطيٍّئٍ تىخى اًليىا؟, قىاؿى ًرجى
ٍضرىمىٍكتى  اًلده: "فىمىقىٍد كىانىًت الظًَّعينىةي تىٍخريجي ًمٍف حى مىٍف ًسكىاىىا ". قىاؿى ميجى طىيّْئنا كى
تَّى تىٍأًتيى اٍلًحيرىةى". (8)  حى

 تخريج الحديث:
, كالبييىقي(73), كابف خيزيمة(9)أخرجو البخارم

 ميفة., مف طريؽ, مىحؿ بف خ(77)
  , مف طريؽ, عباد بف حبيش.(72)كأخرجو الترمذم

                                                           

(
7
 (.ُُُ/ْ) في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 .المصدر السابؽ(

(
0
 (.َْٗ/ رقـَُٔ/ِميدم )مسند الحي (

(
4
نَّمىا سميت اٍلمىٍرأىة ظىًعينىة ًَلىنَّيىا تركبو فىييقىاؿ: ذىبت الظ نَة:الظَِّعي( مىٍيًو كىىىذىا ىيكى اَلىٍصؿ كىاً  عينة كىأىٍقبىمت كٌؿ جمؿ ييركب كييٍعتىمؿ عى

دبارىا ًبًو فسميت ًبًو كىمىا سميت المزادة. كىافى إقباليا كا   (.ّْٕ/ْف ساٌلـ )غريب الحديث لمقاسـ ب الظعينة كىًىي راكبة كى
(

3
(.ِّٗ/ِمعجـ البمداف لياقكت الحمكم ) (.الٌنجؼكىي اليـك ضمف محافظة )الككفة  مدينة كانت عمى ثالثة أمياؿ مف :الِحيَرةُ (

 .انعُكثٕذٍحانشثكحعهىٌٔكٍثٍضٌايٕقع:ٔاَظغ

(
6
. معجـ البمداف لياقكت الحمكم مى اليـك )حائؿ(, تقع شماؿ الجزيرة العربية كتسيمفىي قبيمة تنزؿ الجكؼ مف أرض ال َطيٍٍّئ:(

 ٔاَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.(.ٗٗ/ُ)

(
1
 (.ُُُ/ْ) اَلثير البف الحديث غريب في النياية. المائة دكف ىك: كقيؿ. كالفرساف الخيؿ جماعة كىي[ قنبم]مف:َمقَاوِثَِها(
(

8
 (.َُٔ/ُ) حجر البف البارم فتح. الى ىذا اليـك تسمى بذلؾ مشيكرة اليمف بالد مف مدينة كىي:َحْضَرَمْىتَ (

(
9
 (.ّٓٗٓ/ رقـُٕٗ/ْ) -باب عالمات النبكة في اإلسالـ -خارم, كتاب المناقب صحيح الب(

(
73
 (.ّٓٔ/ُكحيد البف خزيمة )كتاب الت(

(
77
 (.َُُُّ/ رقـّٗٔ/ٓكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
72
 (.ِّٓٗ/ رقـَِِ/ٓ)ط: شاكر -باب كمف سكرة فاتحة الكتاب -رآف ترمذم , أبكاب تفسير القسنف ال(
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, (0), كالحاكـ(2)كأخرجو أحمد , ميختىصران مف طىريؽ, عبد الممؾ بف عمير.(7)كأخرجو الطيالسي
 مف طريؽ, ىشاـ بف حساف.

.(4)كأخرجو ابف أبي شيبة , مف (3)كأخرجو ابف حباف , عف حسيف بف محمد عف جرير بف حاـز
, مف طريؽ, قتادة. أربعتيـ عف محمد بف سيريف , (6)كأخرجو الطبراني اني.طريؽ, أيكب السختي

, مف طريؽ, الشعبي. ًستتيـ , عف (8), كالبييقي(1)كأخرجو الطبراني عف أبي عبيدة بف حذيفة.
 .-ا عميو كسمـ ىصم –النبي  إلىعدم بف حاتـ الطائي يرفعو 

 دراسة رجاؿ االسناد:
شراحيؿ الشعبي, أبك عمرك, ثقة مشيكر فقيو فاضؿ, قاؿ مكحكؿ ما ىك عامر بف  الشَّْعِبي: -

 . (73), مات بعد المائة كلو نحك مف ثمانيف(9)لو الجماعة ركل, ورأيت أفقو من
لو  لىك ميجالد بف سعيد اليىٍمدىاًني كيكنى أبا عمير, تكفي في خالفة أبي جعفر, رك ُمَجاِلٌد:  -

 .(77)ػ(ىُْْالجماعة اال البخارم, مات سنة )
عفو ابف سعد , كسيئؿ مرة عنو (76), كأحمد(73), كمرة كثقو(74), كابف معيف(70), كيحي القطاف(72)ضى

كضعفو أيضان إبراىيـ بف يعقكب  ,(71)فقاؿ: " كذا ككذا قيؿ لو تحتج بو فتكمـ بكالـ ليف"
 .(23), كابف شاىيف(79), كالنسائي(78)الجكزجاني

                                                           

(
7
 (.ُُِّ/ رقـّٗٔ/ِبي داكد الطيالسي )مسند أ(

(
2
 (.َُِٖٔ/ رقـُٔٗ/َّإلماـ أحمد )مسند ا(

(
0
 (.ِٖٖٓ/ رقـ ْٔٓ/ْرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
4
 (.َّٔٔٔ/ رقـِّْ/ٕالبف أبي شيبة ) المصنؼ(

(
3
 (.ٕٗٔٔ/ رقـُٕ/ُٓف )بف حباصحيح ا(

(
6
 (.ُْٔٔ/ رقـّٗٓ/ٔاَلكسط لمطبراني ) المعجـ(

(
1
 .(ُّٖ/ رقـٗٔ/ُٕالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
8
 (.ّْْ/ٓالنبكة لمبييقي )دالئؿ (

(
9
 المقصكد بالجماعة: البخارم, كمسمـ, كأبك داكد, كالنسائي, كالترمذم, كابف ماجو.(

(
73
  (.َِّٗرقـ /ِٕٖالبف حجر)ص/ تقريب التيذيب(

(
77
 (.ُِٗ/ِٕ) لممزم كتيذيب الكماؿ,  (ْٖٔ/ٖ) الطبقات الكبير البف سعدنظر: ا(

(
72
 (.ْٖٔ/ٖ) الطبقات الكبير البف سعد(

(
70
 (.ٗ/ٖالكبير لمبخارم ) ٌزانراع(

(
74
 (.ِٗٔ/ّ) -ركاية الدكرم -ابف معيف  تاريخ(

(
73
 (.ِّّ/ْاء الكبير لمعقيمي )الضعف(

(
76
 .مصدر السابؽال(

(
71
 (.ْٗ/ُ) -ركاية المركذم كغيره –ـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ مف كال(

(
78
 (.ُْْ/ُالرجاؿ لمجكزجاني ) أحكاؿ(

(
79
 (.ٓٗاء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعف(

(
23
 (.ُُٖ/ُأسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف )تاريخ (
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ؿ ابف حباف: "ردمء الحفظ يقمب اَلسانيد كيرفع , كقا(7)بك حاتـ: "ال يحتج بحديثو"أكقاؿ 
, ككذلؾ قاؿ ابف حجر كزاد (0), كقاؿ الدارقطني:" ليس بقكم"(2)المراسيؿ ال يجكز االحتجاج بو"

 .(4)"تغير في آخر عمره"
ىذا الذىبي فقاؿ:  إلى, كماؿ (3)كتكسط القكؿ فيو العجمي , فأعتبره جائز الحديث, حسف الحديث

 .(6") لحديث, عمى ليف فيو" مشيكر صالح ا
 فالجميكر عمى ذلؾ. مجالد بف سعيد , ضعيؼ. قاؿ الباحث:

ىك سيفيافي بف عييينة بف أبي عمراف ميمكف الياللي, أبك محمد الككفي ثـ المكي , ثقة ُسفياف:  -
لو  لحافظ فقيو إماـ حجة , إال أنو تغير حفظو بأخرة ككاف ربما دلس لكف عف الثقات, رك 

 .(1)ىػ(ُٖٗمات في رجب سنة ) الجماعة,
أما تدليسو: فإنو ال يدلس اال عف ثقة كما صرح بيذا الحافظ كقد عده مف أصحاب  قاؿ الباحث:

التي احتمؿ االئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح  المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف.
 .(8)مامتيـ كقمة تدليسيـإل

بف اي عف يحيى بف سعيد القطاف, قكلو: "أشيد أف سفياف كأما اختالطو: فقد نقؿ اإلماـ الذىب
 عيينة اختمط سنة سبع كتسعيف كمائة , فمف سمع منو فييا فسماعو ال شئ".

قمت:]يعني الذىبي[ سمع منو فييا محمد بف عاصـ صاحب ذاؾ الجزء العالي, كيغمب عمى 
 ظنى أف سائر شيكخ اَلئمة الستة سمعكا منو قبؿ سنة سبع.

 ثماف كتسعيف ففييا مات كلـ يمقو أحد فييا, َلنو تكفى قبؿ قدـك الحاج بأربعة أشير. فأما سنة
كتابع الذىبي بقكلو: كأنا أستبعد ىذا الكالـ مف القطاف, كأعده غمطان مف ابف عمار, فإف القطاف 
مات في صفر مف سنة ثماف كتسعيف كقت قدكـ الحاج ككقت تحدثيـ عف أخبار الحجاز, فمتى 

يى بف سعيد مف أف يسمع اختالط سفياف, ثـ يشيد عميو بذلؾ, كالمكت قد نزؿ بو, تمكف يح
 .(9)فمعمو بمغو ذلؾ في أثناء سنة سبع, مع أف يحيى متعنت جدان في الرجاؿ كسفياف فثقة مطمقان 

 
                                                           

(
7
 (.ِّٔ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
2
 (.َُ/ّحيف البف حباف )المجرك (

(
0
 (.ُّْ/ّء كالمتركككف لمدارقطني )الضعفا(

(
4
 (. ْٖٕٔرقـ/ َِٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ِْٔ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
6
 (.ِْٓ/ِ(, كالمغني في الضعفاء لمذىبي )ّْٖ/ّاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
1
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ْٗ/ْكانظر: التاريخ الكبير لمبخارم ) (.ُِْٓقـر / ِْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُٕٕ/ُُ) لممزم ( , تيذيب الكماؿِْْ/َُ(, تاريخ بغداد لمخطيب )ِِٓ/ْ)

(
8
 (.ِّالمدلسيف البف حجر )صطبقات (

(
9
 (.ُُٕ/ِاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (



 

3 

 

كقد عده العالئي مف أصحاب القسـ اَلكؿ مف الذيف لـ يكجب ذلؾ لو ضعفا أصالن, كلـ يحط 
 .(7)ا لقصر مدة, االختالط أك لقمتومف مرتبتو, إم

 كبيذا يظير أف تدليسو كاختالطو ال يضر.
 الحديث: ىالحكـ عم

بالمتابعات . الحسف لغيره  إلىالحديث بيذا االسناد ضعيؼ , لضعؼ مجالد بف سعيد, كيرتقي 
في صحيح البخارم كغيره مف كتب السنف,  مف غير ىذه الطريؽ كما كلكف الحديث صحيح ,

 نييد بأسانيد أكثرىا صحيحة.كالمسا
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

: ىيكى الشُّرب بىٍعدى الرّْمٌ  ًقيؿى ٍرع "كىأىٍشرىبي فأىتىقىنَّح" أىٍم أٍقطىع الشُّرب كأتىمىيَّؿ ًفيًو. كى ًديًث أيْـّ زى  .(2)ًفي حى
 (.ٖحديث رقـ)

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (0)

نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى  , قىاالى: أىٍخبىرى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي ٍبًد الرٍَّحمىًف, كىعى مىٍيمىافي ٍبفي عى دَّثىنىا سي حى
ـي   دَّثىنىا ًىشىا : حى , قىاؿى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍركىةى  : عىٍف عى ٍبفي عيٍركىةى , قىاؿى
: عىٍف عيٍركىةى   , قىاؿى

مىسى   اًئشىةى, قىالىٍت: جى ًإٍحدىل عىٍشرىةى , عىٍف عى
ٍكًجي لى  تىعىاقىٍدفى أىٍف الى يىٍكتيٍمفى ًمٍف أىٍخبىاًر أىٍزكىاًجًيفَّ شىٍيئنا, قىالىًت اَليكلىى: زى مىؿو اٍمرىأىةن, فىتىعىاىىٍدفى كى ٍحـي جى

, قىالىًت الثَّاًنيىةي (4)غىث   : الى سىٍيؿو فىييٍرتىقىى كىالى سىًميفو فىييٍنتىقىؿي بىؿو مىى رىٍأًس جى بىرىهي, , عى ٍكًجي الى أىبيثُّ خى : زى
رىهي  بيجى رىهي كى اؼي أىٍف الى أىذىرىهي, ًإٍف أىٍذكيٍرهي أىٍذكيٍر عيجى ٍكًجيى العىشىنَّؽي (3)ًإنّْي أىخى , ًإٍف أىٍنًطٍؽ (6), قىالىًت الثَّاًلثىةي: زى

ٍكًجي كىمىٍيًؿ ًتيى  مٍَّؽ, قىالىًت الرَّاًبعىةي: زى ٍف أىٍسكيٍت أيعى امىةى أيطىمٍَّؽ كىاً 
افىةى كىالى سىآمىةى, (1) , كىالى مىخى رّّ كىالى قيرّّ , الى حى

ًيدى, قىالىًت السَّاًدسىةي: زى  رىجى أىًسدى, كىالى يىٍسأىؿي عىمَّا عى ٍف خى ؿى فىًيدى, كىاً  ٍكًجي ًإٍف دىخى اًمسىةي: زى ٍكًجي قىالىًت الخى

                                                           

(
7
 (.ْٓطيف لمعالئي )ص/المختم(

(
2
 (.ُُِ/ْفي غريب الحديث كاَلثر )ة النياي(

(
0
 (.ُٖٗٓ/ رقـِٕ/ٕ) -باب حسف المعاشرة مع اَلىؿ -لبخارم, كتاب النكاح صحيح ا(

(
4
 (.ُُٕ/ِالردمء مف كؿ شيء. كلحـ غث كغثيث بيف الغثكثة: ميزكؿ. لساف العرب البف منظكر ) الغث:(

(
3
ؽ حتى تراىا ناتئة مف الجسد. كالبجر: نحكىا إال أنيا في البطف خاصة, كمنو فالعجر: أف يتعقد العصب أك العرك  ُه َوُبَجَرُه:ُعَجرَ (

 (.َُٗ/ِقيؿ: رجؿ أبجر: إذا كاف أعظـ البطف. غريب الحديث لمقاسـ بف ساٌلـ )

(
6
ؽ. سيئ الخمىك الطكيؿ الممتد القامة, أرادت أف لو منظرا بال مخبر, َلف الطكؿ في الغالب دليؿ السفو. كقيؿ: ىك ال نَُّؽ:الَعشَ (

 (.ُِْ/ّ)البف اَلثير النياية 

(
1
]القسـ تيامة مف اليمف كىك ما أصحر منيا إلى حٌد في باديتيا كمكة مف تيامة, حتى تبمغ عسفاف بيف مكة كالمدينة, َة:ِتَيامَ (

كسميت تيامة  [.كتيةالعنكب الشبكة عمى كيكيبيديا مكقع:انظرالذم في بالد الحرميف يسمى "جازاف", كالباقي ضمف حدكد اليمف.
( كالمعني كما قاؿ ابف اَلثير:أم أنو طمؽ معتدؿ في خمكة مف أنكاع اَلذل ّٔ/ِلشٌدة حٌرىا كرككد ريحيا. معجـ البمداف )

 (.ِّٖ/ِ)البف اَلثير كالمكركه بالحر كالبرد كالضجر: أم ال يضجر منى فيمؿ صحبتي. النياية 
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ٍف شىًربى اٍشتىؼَّ  , كىاً  ًف اٍضطىجى (7)ًإٍف أىكىؿى لىؼَّ ., كىاً  ـى البىثَّ , كىالى ييكًلجي الكىؼَّ ًليىٍعمى عى التىؼَّ
قىالىًت  (2)

يىايىاءي  ٍكًجي غى مىعى كيالِّ (3)طىبىاقىاءي  -(4)أىٍك عىيىايىاءي  -(0)السَّاًبعىةي: زى ًؾ أىٍك فىمًَّؾ أىٍك جى , كيؿُّ دىاءو لىوي دىاءه, شىجَّ
ٍكًجي المىسُّ مىسُّ أىٍرنى  ٍرنىبو لىًؾ, قىالىًت الثَّاًمنىةي: زى يحي ًريحي زى ًفيعي (6)بو , كىالرّْ ٍكًجي رى , قىالىًت التَّاًسعىةي: زى

اًد, قىًريبي البىٍيًت ًمفى النَّادً  ـي الرَّمى اًد, عىًظي اًد, طىًكيؿي النّْجى الًعمى
مىا (1) اًلؾه كى ٍكًجي مى , قىالىًت العىاًشرىةي: زى

ٍيره ًمٍف ذىًلًؾ, لىوي ًإًبؿه كىثً  اًلؾه خى اًلؾه , مى ٍكتى مى ذىا سىًمٍعفى صى بىاًرًؾ , قىًميالىتي المىسىاًرًح, كىاً  يرىاتي المى
ًمي  (8)الًمٍزىىرً  , أىنىاسى ًمٍف حي ٍرعو مىا أىبيك زى , كى ٍرعو ٍكًجي أىبيك زى اًديىةى عىٍشرىةى: زى , قىالىًت الحى  , أىٍيقىفَّ أىنَّييفَّ ىىكىاًلؾي

دىمَّ , كى  ى ًمٍف شىٍحـو عىضي مىألى دىًني ًفي أىٍىًؿ غينىٍيمىةو ًبًشؽ , أيذينىيَّ , كى ٍت ًإلىيَّ نىٍفًسي , كىجى ًني فىبىًجحى بىجَّحى
مينىؽ   دىاًئسو كى , كى ًييؿو كىأىًطيطو عىمىًني ًفي أىٍىًؿ صى , (9)فىجى بَّحي َوَأْشَرُب , فىًعٍندىهي أىقيكؿي فىالى أيقىبَّحي , كىأىٍرقيدي فىأىتىصى

ٍرعو  َفَأَتَقنَّحُ  , عيكيكمييىا رىدىاحه , أيُـّ أىًبي زى ٍرعو ا أيُـّ أىًبي زى , فىمى
ا اٍبفي (73) ٍرعو , فىمى , اٍبفي أىًبي زى بىٍيتييىا فىسىاحه  , كى

 

                                                           

(
7
كثار منو مع التخميط مف صنكفو حتى ال يبقى منو شيئا. كاالشتفاؼ في الشرب أف يستقصى المؼ في المطعـ اإل واْشَتؼَّ :َلؼَّ (

 (.ِِٗ/ِ) ماء في اإلناء كال يسئر فيو سؤران. غريب الحديث لمقاسـ بف ساٌلـ

(
2
أك داء فكاف ال البث في اَلصؿ أشد الحزف كالمرض الشديد, كأنو مف شدتو يبثو صاحبو, كالمعنى أنو كاف بجسدىا عيب  :الَبثَّ (

يدخؿ يده في ثكبيا فيمسو لعممو أف ذلؾ يؤذييا, تصفو بالمطؼ. كقيؿ ىك ذـ لو, أم ال يتفقد أمكرىا كمصالحيا, كقكليـ: ما 
 (.ٓٗ/ُأدخؿ يدم في ىذا اَلمر, أم ال أتفقده. النياية في غريب الحديث كاَلثر )

(
0
إلى مسمؾ ينفذ فيو, كيجكز أف تككف قد كصفتو بثقؿ الركح, كأنو كالظؿ  أم كأنو في غياية أبدان كظممة ال ييتدم اُء:َغَيايَ (

 (.ُْْ/ُٓالمتكاثؼ المظمـ الذم ال إشراؽ فيو. لساف العرب البف منظكر )

(
4
 (.ّّْ/ّ)البف اَلثير  العياياء: العنيف الذم تعييو مباضعة النساء, كىك مف اإلبؿ الذم ال يضرب كال يمقح. النياية اُء:َعَيايَ (

(
3
 (.ّٖٔ/ِأبكـ ال يحسف شيئا. غريب الحديث لمحربي ) اُء:َطَباقَ (

(
6
يُح ِريُح َزْرَنٍب: الَمس  ( فإنيا تصفو بحسف الخمؽ كليف الجانب كمس اَلرنب , إذا كضعت يدؾ عمى ظيرىا.  َمس  َأْرَنٍب, َوالرٍّ

جسده , كقد يككف أف تريد طيب الثناء في الناس كالثناء كقكليا: كالريح ريح زرنب , فإف فيو معنييف: قد يككف أف تريد طيب ريح 
كاحد إال أف الثناء ممدكد كالثناء مقصكر , كانتشاره فييـ كريح الزرنب , كىك نكع مف الطيب .غريب الحديث لمقاسـ بف ساٌلـ 

(ِ/ِٗٔ.) 

(
1
: فإنيا تصفو بالجكد عظيـ الرمادكأما قكليا  ئؿ السيؼ.داد القامة كالنجاد حماقكليا طكيؿ النجاد: فإنيا تصفو بامت النٍَّجاِد: َطِويؿُ (

ككثرة الضيافة مف لحـ اإلبؿ كغيره مف المحـك فإذا فعؿ ذلؾ عظمت ناره ككثر كقكدىا فيككف الرماد في الكثرة عمى قدر ذلؾ. 
ف التي تعمد في البيكت : فإنيا تصفو بالشرؼ كأصؿ العماد: عماد البيت كجمعو: عمد كأعماد كىي العيدارفيع العمادكقكليا 

نما ىذا مثؿ تعني أف بيتو رفيع في قكمو كحسبو. غريب الحديث لمقاسـ بف ساٌلـ )  (.ِٕٗ/ِكا 
(

8
ىكالعكد الذم يضرب بو في الغناء. أرادت أف زكجيا عكد إبمو إذا نزؿ بو الضيفاف أف يأتييـ بالمالىي كيسقييـ الشراب  َىر:الِمزْ (

 (.ِْٔ/ّذلؾ الصكت أيقنت أنيا منحكرة. النياية في غريب الحديث كاَلثر) كينحر ليـ اإلبؿ, فإذا سمعف

(
9
: تعني أف أىميا كانكا أصحاب غنـ ليسكا وجدني في أىؿ غنيمة بشؽكقكليا  : أم فرحني ففرحت.ا بجحني فبجحتوقولي(

بؿ َلف الصييؿ تعني أنو ذىب بي إلى أىمو كىـ  فجعمني في أىؿ صييؿ وأطيط:بأصحاب خيؿ كال إبؿ. قالت:  أىؿ خيؿ كا 
كالدائس: ىك الذم يدكس الطعاـ كيدقو بالفداف ليخرج الحب مف  َوَداِئٍس َوُمَنؽٍّ:أصكات الخيؿ كاَلطيط: أصكات اإلبؿ. كقكليا 

 غريب الحديث لمقاسـ بف السنبؿ. كقكليا منؽ: مف النقيؽ: الصكت. تريد أصكات المكاشي كاَلنعاـ. تصفو بكثرة أمكالو. أنظر:
 (.َُُ/ٓ(, ك)َُْ/ِ(, كالنياية في غريب الحديث كاَلثر)َُّ/ِساٌلـ )

(
73
اَلعكاـ اَلحماؿ كالغرائر كالرداح المممكءة , كالمراد كصفيا بالسمف , قكلو عكف بطني جمع عكنة كىي طيات  َيا َرَداٌح:ُعُكومُ (

 (.ُٗٓ/ُالبطف. فتح البارم البف حجر )
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عيوي كىمىسىؿّْ شىٍطبىةو  , مىٍضجى ٍرعو أىًبي زى
ٍفرىةً (7) ييٍشًبعيوي ًذرىاعي الجى , كى

 ...الحديث".(2)

 تخريج الحديث:
بف اٍعًدم, كأحمد بف جناب, كالىما عف عيسى , بمثمو, عف عمي بف حجر السَّ (ٖ)أخرجو مسمـ

 .يكنس بو
 دراسة رجاؿ االسناد:

لو  لىك ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ اَلسدم, ثقة فقيو ربما دلس, رك  ِىشاـ بف عروة: -
 .(4)ىػ(ُْٓالجماعة, مات سنة )

 .(3)تدليسيـ كلي التي ال يضركلكف تدليسو ال يضر فقد عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة اَل
 ىك سميماف بف عبد الرحمف بف عيسى بف ميمكف التميمي , أبك  سميماف بف عبد الرحمف: -

 .(6)ىػ(ِّّأيكب الدمشقي , ابف بنت شرحبيؿ بف مسمـ الخكالني , مات سنة )
 (.8), كقاؿ مرة: " ليس بو بأس"(1)كثقو ابف معيف كزاد " إذا ركل عف المعركفيف "

 (.73)بك داكد كزاد: "يخطئ كما يخطئ الناس"كأ (9)ككثقو العجمي
كذكره ابف حباف في الثقات, كقاؿ:" يعتبر حديثو إذا ركل عف الثقات المشاىير , فأما ركايتو عف 

 .(77)الضعفاء كالمجاىيؿ ففييا مناكير كثيرة ال اعتبار بيا"
بيا عف قكـ كسيئؿ عنو الدرقطني فقاؿ: " ثقة ", فقيؿ لو أليس عنده مناكير قاؿ: " يحدث 

, كفي مكضع (70)ككثقو الذىبي كزاد " لكنو مكثر عف الضعفاء " (.72)ضعفاء, فأما ىك, فيك ثقة "
 .(74)آخر قاؿ: "حافظ يأتي بمناكير كثيرة"

                                                           

(
7
 السعفة مف سعؼ النخمة مادامت رطبة , أرادت أنو قميؿ المحـ دقيؽ الخصر, فشبيتو بالشطبة.الشطبة:  ؿٍّ َشْطَبٍة:َكَمسَ (

 (.ِِٕ/ِالنياية في غريب الحديث كاَلثر)

(
2
 (.ّٓ/ّالماعزة , إذا بمغت أربعة أشير كفصمت , كأخذت في الرعي. الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم ) َرِة:الَجفْ (

(
0
 (.ِْْٖ-ِٗ/رقـُٖٔٗ/ْ) -باب ذكر حديث أـ زرع -ؿ الصحابة رضي ا تعالى عنيـسمـ , كتاب فضائصحيح م(

(
4
(, معرفة الثقات لمعجمي ِْٔ/ٕ) البف سعد نظر: الطبقات الكبيراك  (.َِّٕرقـ/ ّٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِِّ/َّ)لممزم لكماؿ(, تيذيب آَِ/ٓحباف )(, الثقات البف ّٔ/ٗ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِّّ/ِ)

(
3
 (.ِٔالمدلسيف البف حجر )ص/طبقات (

(
6
 (.ِٔ/ُِ)لممزم الكماؿ تيذيب (

(
1
 (.َّ/ُِ) المصدر السابؽ(

(
8
 (.ِّْ/ُابف الجنيد البف معيف ) سؤاالت(

(
9
 (.َّْ/ُالثقات لمعجمي ) معرفة(

(
73
 (.َُُٗ/ِ) البستكم ت اآلجرم البي داكد , تحقيؽ عبد العميـسؤاال(

(
77
 (.ِٖٕ/ٖت البف حباف )الثقا(

(
72
 (.ُِٕت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني )صسؤاال(

(
70
 (.ِْٔ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
74
 (.ِّْ/ُـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي )مف تكم(
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, كقاؿ ابك حاتـ:" صدكؽ مستقيـ الحديث, كلكنو أركل الناس عف (7)كقاؿ النسائي: "صدكؽ"
أف رجال كضع لو حديثا لـ يفيـ, ككاف ال  الضعفاء كالمجيكليف, ككاف عندم في حد: لك

. كقاؿ صالح بف محمد البغدادم )الممقب بجزرة( : " ال بأس بو كلكنو يحدث عف (2)يميز"
 (. 4)أما ابف حجر فقاؿ:" صدكؽ يخطىء" (.0)الضعفى "

ركايتو عف مف جية سميماف بف عبد الرحمف, تكمـ فيو العمماء مف جية حفظو , ك  قاؿ الباحث:
بك داكد, كلكف يبقي أثقة في نفسو كما قاؿ الدارقطني , كيخطئ, كما قاؿ ف أما ىك:اء, ضعفال

ف رك  لركايتو عف الضعفاء, فاف رك   إلىعف ضعيؼ, فيحتاج  لعف ثقة , فحديثو صحيح , كا 
ـ اليو عمي بف حجر الثقة متابعةن.  ميعضد, كىذا ما فعمو البخارم في ىذا الحديث , حيث ضى

 .تكباقي رجالو ثقا
كعيٍركىةى ىك: عركة بف الزبير بف العكاـ
(3).  

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍف بىمىغىت  طاياه كا  ًديًث أىًبي أىيُّكبى "مىا ًمف ميٍسمـو يىٍمرىض ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًإالَّ حىطَّ اي عىٍنوي خى ًفي حى

ى ًمفى الشَّعىًر ميفىرَّقنا ًفي نىكىاًحي الرٍَّأًس, كالقيٍنزيعةقيٍنذيعىةى رىٍأًسًو" ىيكى مىا يىٍبقى 
(6). 

 (.ٗ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.َّ/ُِ)لممزم الكماؿ تيذيب (

(
2
 (.ُِٗ/ْكالتعديؿ البـ أبي حاتـ )الجرح (

(
0
 (.َّ/ُِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
4
 (. ِٖٖٓرقـ/ ِّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُْٔٓرقـ/ ّٖٗ/ص)المصدر السابؽ (

(
6
 (.ُُِ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ـٍ قىكىاًنصى " أىٍم ًقطىعان قاًنصةن تىٍقًنصييـ كىمىا  مىٍيًي يدى. ًفيًو " تٍخرج الناري عى تىٍختىًطؼ الجارحةي الصَّ

اًئدي  ٍمع قاًنصة, ًمفى القىنىص: الصيَّد. كالقاًنص: الصَّ  .(7)كالقىكانص: جى
 (.٘) حديث رقـ

 رحمو ا: (2)قاؿ االماـ أبو ُنعيـ األصبياني
سىفي ٍبفي سيفٍ  : ثنا اٍلحى , قىاؿى ٍمدىافى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف حى ك ميحى دَّثىنىا أىبيك عىٍمرو ـي ٍبفي حى : ثنا ًىشىا , قىاؿى يىافى

ٍكالى  ٍف أىًبي ًإٍدًريسى اٍلخى ٍمبىسو , عى : ثنا ييكنيسي ٍبفي مىٍيسىرىةى ٍبًف حى , قىاؿى ك ٍبفي كىاًقدو : ثنا عىٍمري , قىاؿى  ًنيّْ ,عىمَّارو

, عىٍف رىسيكًؿ اً  بىؿو مَّـى  -عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " يي  -صى ٍؤتىى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة قىاؿى
ًباٍلمىٍمسيكخً 
ًباٍليىاًلًؾ ًفي اٍلفىٍترىةً  (0) , كى عىٍقالن

, لىٍك (4) : يىا رىبّْ ًغيرنا, فىيىقيكؿي اٍلمىٍمسيكخي اٍلعىٍقؿى ًباٍليىاًلًؾ صى , كى
يىقيكؿي  ٍف آتىٍيتىوي عىٍقالن ًبأىٍسعىدى ًبعىٍقًمًو ًمنّْي , كى اٍليىاًلؾي ًفي اٍلفىٍترىًة: يىا رىبّْ , لىٍك أىتىاًني  آتىٍيتىًني عىٍقالن مىا كىافى مى

, لىٍك آتىٍيتىًني عيمي  ًغيرنا: يىا رىبّْ يىقيكؿي اٍليىاًلؾي صى ٍيده ًبأىٍسعىدى ًمنّْي , كى ٍف أىتىاهي عى رنا مىا ًمٍنؾى عىٍيده مىا كىافى مى
ٍف آتىٍيتىوي عيميرنا ًبأىٍسعىدى ًبعيميًرًه ًمنّْي, فىيىقيكؿي  ـٍ ًبأىٍمرو فىتيًطيعيكًني ,  كىافى مى انىوي: " فىًإنّْي آميريكي الرَّبُّ سيٍبحى

ٍتيي  رَّ ميكىىا مىا ضى لىٍك دىخى : كى , قىاؿى ميكا النَّارى : اٍذىىبيكا فىاٍدخي , كىًعزًَّتؾى يىا رىبُّ , فىيىقيكؿي ـٍ : نىعى : فىيقيكليكفى ـٍ , قىاؿى
ـٍ قىكىاًنصي يىظينُّكفى أىنَّ  مىٍيًي : فىتىٍخريجي عى مىؽى اي ًمٍف شىٍيءو , فىيىٍرًجعيكفى ًسرىاعنا , فىيقيكليكفى يىا قىٍد أىٍىمىكىٍت مىا خى

كلىيىا  رىٍجنىا كىًعزًَّتؾى نيًريدي ديخي ـي  َفَخَرَجْت َعَمْيَنا َقَواِنُص خى , فىيٍأميريىي مىٍقتى ًمٍف شىٍيءو ظىنىنَّا أىنَّيىا أىٍىمىكىٍت مىا خى
مىٍيًو,الثَّاًنيىةى فىيقيكليكفى مً  ًمٍمتي مىا أىٍنتيـٍ عى ـٍ عى انىوي: قىٍبؿى أىٍف أىٍخميقىكي , ثيَـّ الثَّاًلثىةى, فىيىقيكؿي الرَّبُّ سيٍبحى ـٍ  ٍثؿى قىٍكًلًي

" ]ثـي قىاؿى أبك نيعيـ[ "الى ييعٍ  ـي النَّاري ذيىي , فىتىٍأخي ـٍ مّْيًي , ضي كفى لىى ًعٍمًمي تىًصيري , كىاً  ـٍ مىٍقتيكي مىى ًعٍمًمي خى  رىؼي كىعى
, عىٍف ميعى  ًديًث أىًبي ًإٍدًريسى مَّـى ًمٍف حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًف النًَّبيّْ صى ًديثي ميٍسنىدنا ميتًَّصالن عى , ًإالَّ ىىذىا اٍلحى اذو

." ك ٍبفي كىاًقدو ٍيسىرىةى, تىفىرَّدى ًبًو عىٍنوي عىٍمري ًديًث ييكنيسى ٍبًف مى  ًمٍف حى
 تخريج الحديث:
 ف طريؽ, ىشاـ بف عمار., م(3)أخرجو الطبراني

 , مف طريؽ, محمد (8)الجكزم بف , كمف طريقو أبك الفرج(1), كأبك نيعيـ(6)كأخرجو الطبراني أيضا
 

                                                           

(
7
 (.ُُِ/ْ) في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِٕ/ٓبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
0
 (.ِّٗ/ْمف شيء إلى شيء. النياية في غريب الحديث كاَلثر)مف المسخ, كىك قمب الخمقة  وِخ:اْلَمْمسُ (

(
4
 (.ّٗ/ٖىـ كؿ مف كاف بيف رسكليف كلـ يكف اَلكؿ مرسال إلييـ كال أدرككا الثاني. ركح المعاني لأللكسي )رة:أىؿ الفت(

(
3
 (.َِِٓ/ رقـِٕٓ/ّ(, كمسند الشامييف لو )ُٖٓ/ رقـ ّٖ/َِلكبير لمطبراني)المعجـ ا(

(
6
 (.ٕٓٓٗ/ رقـٕٓ/ٖ(, كالمعجـ اَلكسط لو )ُٖٓ/ رقـ ّٖ/َِلكبير لمطبراني )ا المعجـ(

(
1
 (.َّٓ/ٗ) بي نعيـكلياء َلحمية اَل(

(
8
 (.ُْْ/ِمتناىية َلبي الفرج الجكزم )العمؿ ال(
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بف المبارؾ الصكرم, كالىما: عف عمرك بف كاقد, عف يكنس بف ميسرة, عف أبي ادريس ا
 .-ا عميو كسمـ ىصم -عف النبي -رضي ا عنو–الخكالني, عف معاذ بف جبؿ 

 دراسة رجاؿ االسناد:
ًني , لو صحبة, مات َأِبو ِإْدِريَس الَخواَلِني: - كالى  – ىك عائذ ا بف عبد ا أبك إدريس الخى

 .(7)ىػ(َٖسنة )  -رضي ا عنو
, ثقة عابد, رك ُيوُنس بف َمْيَسَرة: - مبىسو لو أبك داكد, كالترمذم, كابف  لييكنس بف مىيسرة بف حى

 .(2)ىػ(ُِّماجو, مات سنة )
 . (0)ىػ(َُّ)سنة مات , ىك عمرك بف كاقد الدمشقي أبك حفص, متركؾ عمرو بف واقد:-

 .(3)كقاؿ النسائي "متركؾ" .(4)قاؿ البخارم "منكر الحديث"
 .(6)منكر الحديث "الحديث  ضعيؼ" :أبك حاتـ قاؿك 

 ىك ضعيؼ كما قاؿ كثير مف العمماء. قاؿ الباحث:
ف عمار بف نصير بف ميسرة بف أباف السممي اإلماـ, عالـ أىؿ ىك ىشاـ بىشاـ بف عمار: -

لو البخارم كأبك داكد,  لخطيب دمشؽ, رك  -كيقاؿ: الظفرم  -الشاـ, أبك الكليد السممي 
 .(1)ىػ(ِْٓكالنسائي, كابف ماجو كغيرىـ, مات سنة )

 .(73)دكؽ ", كالعجمي, كزاد " صى (9") , كعنو قاؿ:" كىيّْس كىيّْس(8)كثقو ابف معيف
, كقاؿ أبك حاتـ: " صدكؽ "  (72)كقاؿ النسائي: " ال بأس بو ". (77)في الثقات ابف حبافذكره ك 

ما دفع إليو قرأه , ككمما لقف تمقف, ككاف  كعنو, قاؿ: " ىشاـ بف عمار, لما كبر تغير, ككؿ
في مكضع , ك (74)نكر"مكثر, لو ما يي  الذىبي, كزاد "كثقو . ك (70)صح, كاف يقرأ مف كتابو"أ قديمان 

                                                           

(
7
 (.ََُِ/ّب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )االستيعا(

(
2
 (. ُٕٔٗرقـ/ ُْٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (. ُِّٓرقـ/ ِْٖ/ص)المصدر السابؽ (

(
4
 (.ّٕٗ/ٔالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
3
 (.َٖكالمتركككف لمنسائي )صالضعفاء (

(
6
 (.ِٕٔ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 (.َِْ/ُُ( , كسير أعالـ النبالء لمذىبي )ِِْ/َّذيب الكماؿ لممزم )نظر: تيا(

(
8
 (.ّٕٗ/ُ) ريا يحيى بف معيفبف الجنيد َلبي زكسؤاالت ا(

(
9
 (.ٔٔ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ِّّ/ِالثقات لمعجمي ) معرفة(

(
77
 (.ِّّ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
72
 (.ّٔمشايخ النسائي)ص/تسمية (

(
70
 (.ٔٔ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
74
 (.ُُٕ/ِفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(
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 .(2)كقاؿ ابف حجر"صدكؽ مقرئ كبر فصار يتمقف فحديثو القديـ أصح " .(7)" صدكؽ "آخر قاؿ:
 . (4), كقاؿ االماـ أحمد " طياش خفيؼ "(0)كقاؿ الدارقطني: " صدكؽ كبير المحؿ "

االماـ أحمد في قكلو ىذا فقاؿ: " أما قكؿ اإلماـ فيو: طياش, فألنو بمغو  ىكاعتراض الذىبي عم
ف ع نو أنو قاؿ في خطبتو: الحمد  الذم تجمى لخمقو بخمقو, فيذه الكممة ال ينبغي إطالقيا, كا 

كاف ليا معنى صحيح, لكف يىحتج بيا الحمكلي كاالتحادم... كما بمغنا أنو سبحانو كتعالى تجمى 
وي لشيء إال بجبؿ الطكر, فصيره دكا. كبكؿ حاؿ: كالـ اَلقراف بعضيـ في بعض ييحتمؿ, كطيُّ 

, فييعتمد قكليـ    .(3)-كا أعمـ  -أكلى مف بثًو, إال أف يتفؽى الميتعاصركفى عمى جرًح شيخو
 ىىشاـ بف عمار ثقة, حديثو القديـ أصح, كتحمؿ ركايتو في صحيح البخارم عم قاؿ الباحث: 

 السماع قبؿ االختالط, أما ما دكنو فيحتاج لمتابع اذا لـ يميز.
أبك  ,لحسف بف سفياف بف عامر بف عبد العزيز بف النعماف بف عطاءىك االحسف بف سفياف:  -

راساني, النسكم, مات سنة )  .(6)ىػ(َّّالعباس الشيباني, الخي
 .(8)ابف حجركثقو , ك (1)" :" ما عممت بو بأسان زادكثقو الذىبي ك 

 ثقة.                                              , سفياف بف الحسف :الباحث قاؿ
بف  أبك عمرك محمد بف أحمد بف حمداف بف عميّْ أبو عمرو محمد بف أحمد بف حمداف:  -

 . (73)ىػ(ّٕٔمات سنة ) ,(9)الًحٍيًرمُّ  ًسنىاف
 .(72), كابف حجر(77)كثقو الذىبي

 ثقة.حمداف,  بف أحمد بف محمد عمرك أبك :الباحث قاؿ
 الحديث: ىالحكـ عم

 بف كاقد, كىك ضعيؼ, كما أسمفنا.عمرك  ىاسناد ىذا الحديث ضعيؼ, فمداره عم
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.َِّ/ْاؿ لمذىبي )االعتدميزاف (

(
2
 (. َّّٕرقـ/ ّٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ُِٖالحاكـ النيسابكرم لمدارقطني )ص/ سؤاالت(

(
4
 (.َُّ/ُ) ـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿمف كال(

(
3
 (.ُّْ/ُُالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
6
 (.ُٕٓ/ُْر أعالـ النبالء لمذىبي )(, كسيٗٗ/ُّتاريخ دمشؽ البف عساكر) نظر:ا(

(
1
 (.ِْٗ/ُاالعتداؿ لمذىبي ) ميزاف(

(
8
 (.ُُِ/ِالميزاف البف حجر )لساف (

(
9
ٍِْري(  (.ِّٓ/ْالككفة. اَلنساب لمسمعاني ) عند بالعراؽ كىي الحيرة إلى نسبة :الِح

(
73
 (.ّٔٓ/ُٔالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
77
 .(ْٕٓ/ّاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
72
 (.ّٖ/ٓلميزاف البف حجر )لساف ا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

: بييكت القاًنصة" كىأىنَّوي  ا التُّحكت؟ قىاؿى : مى , فىًقيؿى ٍيرىةى "كأٍف تىٍعميكى التُّحكتي الكيعيكؿى ًديثي أىًبي ىيرى كىحى
ثىالن لألراًذؿ كاَلٍدنياء يَّاديف مى رىب بييكت الصَّ , ًَلىنَّيىا أٍرذىؿ البييكتضى

(7). 
 (.ٙ) حديث رقـ

 رحمو ا: (ٕ)قاؿ االماـ الطحاوي
, عىفً  مَّدو اجي ٍبفي ميحى جَّ دَّثىنىا حى : حى دَّثىنىا اٍبفي مىًعيفو , قىاؿى : حى ٍبًد الرٍَّحمىًف, قىاؿى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى ٍيجو  حى اٍبًف جيرى

مَّدي ٍبفي  ًني ميحى : أىٍخبىرى ,  , قىاؿى ًميؼه ًفي بىًني ىىاًشـو ٍمقىمىةى حى ؿه ييقىاؿي لىوي: أىبيك عى ـى رىجي : قىًد اًرًث , قىاؿى اٍلحى
: ٍيرىةى, قىاؿى : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى دَّثىنىا أىٍف قىاؿى , فىكىافى ًممَّا حى ًميّّ اٍَلىٍزًدمُّ  -قىاؿى رىسيكؿي اً  فىتىتىابىٍعتي ًإلىٍيًو أىنىا كىعى

مَّى المَّوي عى  مَّـى صى سى ,  -مىٍيًو كى اًئفي ييٍؤتىمىفى اٍلخى , كى ًة أىٍف يىٍظيىرى اٍلفيٍحشي كىالشُّحُّ : " ًإفَّ ًمٍف أىٍشرىاًط السَّاعى
ر تىٍظيىرى ًثيىابه كىأىٍفكىاًج السَّحى , كى فى اٍَلىًميفي كَّ ييخى كى
(0) , َوَيْعُمو الت ُحوُت , يىٍمبىسييىا ًنسىاءه كىاًسيىاته عىاًريىاته

ٍبدى اً ٍبفى مىٍسعيكدو سىًمٍعتىوي ًمٍف ًحبّْي رىسيكًؿ اً  ؿَ اْلُوُعو مَّـى  -" أىكىذىاؾى يىا عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؟ -صى
اؿً  : فيسيكؿي الرّْجى ؟ قىاؿى ا التُّحيكتي اٍلكيعيكؿى مى : كى ـٍ كىرىبّْ اٍلكىٍعبىًة, قيٍمتي : نىعى قىاؿى
, كىأىٍىؿي اٍلبيييكتىاًت (4)

ًة ". اٍلغىامً  اًلحى ـٍ كىأىٍىًؿ اٍلبيييكتىاًت الصَّ اًلًحيًي ًة, ييٍرفىعيكفى فىٍكؽى صى  ضى
  تخريج الحديث:
بير, عف أبي (8), كأبك نيعيـ(1), كالحاكـ(6), كابف حباف(3)أخرجو الطبراني , مف طريؽ, سعيد بف جي

كىاهي البخارم مكقكفان عم -رضي ا عنو  -ىريرة  أكرده البكصيرم ك . (9)أبي ىريرة ىمختصران. كرى
 .(73) -رضي ا عنو  –يىٍعمىى المىكًصمي, عف أبي ىريرة  يبكعزاه َلى 

 
                                                           

(
7
 (.ُُِ/ْ)البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.ّّّٗرقـ /ٕٗ/َُ)لمطحاكم  كؿ اآلثارشرح مش(

(
0
ؿ ًبدؿ . كلعؿ المراد منيا أنيا ثياب ناعمة رقيقة ذات ألكاف.)مث عبارةا يفسر ىذه الم ىعم عثرألـ  َكَأْفَواِج السََّحر: ِثَيابٌ (

التفاكت بيف أكؿ الكقت كآخره.  ىالعرائس( َلف كقت السحر يتصؼ ببركدتو كلطافتو مف بيف أكقات الميؿ, كاَلفكاج تدؿ عم
 غير ذلؾ. إلىمراتب فمنيا الناعـ الطكيؿ كمنيا القصير كمنيا شفاؼ يىصؼ الجسـ,  ىكذلؾ الثياب في نعكمتيا كشفافيتيا عم

(
4
: ية ابف حباف:" قىافي ركا( , كىالتَّحيكتي ـٍ كهي النَّاًس كىأىٍشرىافييي : "اٍلكيعيكؿي: كجي ؟ قىاؿى مىا اٍلكيعيكؿي كىالتَّحيكتي الًَّذيفى كىانيكا ليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو, كى

". كمعني كما قاؿ ابف قتيبة:  ـٍ ـي ًبًي مء. ييقىاؿ: فسؿ يفسؿ فسالة كفسكلة الفسؿ كىىيكى الرَّدً  ُفُسوُؿ الرٍَّجاِؿ:تىٍحتى أىٍقدىاـً النَّاًس الى ييٍعمى
 (.َِٔ/ِ) كىرجؿ فسؿ: رذؿ كالفسؿ مف كؿ شىٍيء نىٍحك الرذؿ. غريب الحديث البف قتيبة

(
3
 (.ّٕٕٔرقـ /ُُِ/ْ)لمطبراني اَلكسط  المعجـ(

(
6
 (.ْْٖٔرقـ /ِٖٓ/ُٓبف حباف )صحيح ا(

(
1
 (.ْْٖٔرقـ /َٗٓ/ْ)لمحاكـ رؾ عمى الصحيحيف المستد(

(
8
 (.َّٔ/ْبي نعيـ )َلكلياء َلحمية ا(

(
9
 (.ٗٓ/ٗخ الكبير لمبخارم )التاري(

(
73
 (.ِٖٕٓ/ رقـَُُ/ٖ) لمبكصيرم العشرة المسانيد بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼ(
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 دراسة رجاؿ االسناد:
لو البخارم في" اَلدب ",  لىك عبد ا بف محمد بف عبد ا بف أبى فىركة, رك  أبو عمقمة: -

 .(7)ىػ(َُٗكمسمـ, كأبك داكد, كالنسائي, مات سنة )
 ,(1), كالذىبي(6), كالدارقطني(3), كابف حباف(4), كالنسائي(0), كابف معيف(2)كثقو ابف سعد

 .(9), كأبك حاتـ:" ليس بو بأس "(8)كقاؿ أحمد
 .(73)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ " 

 عمقمة ثقة أكثر النقاد عمى ذلؾ. أبك قاؿ الباحث:
لو  لكى, رك محمد بف الحارث بف سفياف بف عبد اَلسد, المخزكمى, الم محمد بف الحارث: -

 .                                 (77)البخارم في" اَلدب ", مف السادسة
 . (74)"مقبكؿ" :كقاؿ عنو ابف حجر .(70), ككثقو الييثمي(72)ذكره ابف حباف في الثقات 

صدكؽ. قد ركل عنو الثقات أمثاؿ: سفياف بف عيينة, كابف محمد بف الحارث  قاؿ الباحث:
 كىك -الحارث بف رك المخزكمي, قاؿ الشيخ اَللباني رحمو ا: كمحمدجريج, كالسائب بف عم

 -ىنا -جريج ابف: عنو ثقتيف بركاية"  الثقات" في حباف ابف ذكره -المكي المخزكمي سفياف ابف
 فيك ," التيذيب"في  سماىـ آخركف, ثقات ثالثة عنو كركل عيينة, بف سفياف: أحدىما, كاآلخر

 منو المعيكد َلف مقبكؿ؛ غير "! مقبكؿ" ": التقريب" في عنو الحافظ ؿفقك  ,-ا شاء إف -ثقة
 فيو؛ لو يترجـ لـ ىذا أف إال ؛" الكاشؼ" في الذىبي يصنع ككذلؾ ": صدكؽ:" يقكؿ أف أمثالو في
نما الستة, رجاؿ ليس مف َلنو  .(73)"المفرد اَلدب" في البخارم لو ركل كا 
يز بف جريج اَلمكم مكالىـ المكي ثقة فقيو فاضؿ ىك عبد الممؾ بف عبد العز ابف جريج:  -

                                                           

(
7
 (. ّٕٖٓرقـ/ ُِّ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 .(َِٔ/ٕت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
0
 .(ُٕٓ/ّ) -ركاية الدكرم-(, تاريخ ابف معيف ُِّبف معيف )صابف الجنيد َلبي زكريا يحيى  سؤاالت(

(
4
 .(ّٔ/ُٔ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
3
 (.ُٔ/ٕت البف حباف )الثقا(

(
6
 (.ِٕٓ(, الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص/ُِٗت السممي لمدارقطني )ص/سؤاال(

(
1
 (.ْٗٓ/ُؼ لمذىبي )الكاش(

(
8
 (.َٗلدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/بحر ا(

(
9
 (.ُٓٓ/ٓكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
73
 (. ّٕٖٓرقـ/ ُِّ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (. ٖٕٗٓرقـ/ ّْٕ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.َْٕ/ٕت البف حباف )الثقا(

(
70
 (.ِّٕ/ٕالزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع (

(
74
 (. ٖٕٗٓرقـ/ ّْٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.ُُِّرقـ/ ِْٔ/ٕ) لأللباني الصحيحة اَلحاديث سمسمة(



 

74 

 

 .(7)ىػ(َُٓلو الجماعة , مات سنة ) لككاف يدلس كيرسؿ , رك 
كقد ذكره العالئي , في أصحاب المرتبة الثانية كقاؿ :" كثانييا مف احتمؿ اَلئمة تدليسو كخرجكا 

ف لـ يصرح بالسماع كذلؾ إما إلمامتو أك لقمة تدليسو ف ي جنب ما ركل أك لو في الصحيح كا 
سماعيؿ بف أبي  براىيـ النخعي كا  َلنو ال يدلس إال عف ثقة كذلؾ كالزىرم كسميماف اَلعمش كا 
كـ بف عيتبة كيحيى بف أبي كثير كابف جريج كالثكرم  ميد الطكيؿ كالحى خالد كسميماف التيّْمي كحي

ا ليس فيو التصريح كابف عيينة كشريؾ كىشيـ ففي الصحيحيف كغيرىما ليؤالء الحديث الكثير مم
 .(2)بالسماع"

كخالفو في ذلؾ الحافظ ابف حجر كعده في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف الذيف ال تيقبؿ 
ركايتيـ إال بالتصريح بالسماع كقاؿ :" كصفو النسائي كغيره بالتدليس قاؿ الدارقطني شر التدليس 

 .(0)سمعو مف مجركح" تدليس ابف جريج فإنو قبيح التدليس ال يدلس اال فيما
رغـ ما قيؿ في ابف جريج بانو مدلس, إال أنيا منتفية عنو في ىذا الحديث, كذلؾ  قاؿ الباحث :

 لتصريحو بالسماع مف محمد بف الحارث. 
اج بف محمد: - يًصي اَلعكر أبك محمد َحجَّ اجي بف محمد الًمصّْ جَّ ًترمذم اَلصؿ نزؿ  ,ىك حى

لو  للكنو اختمط في آخر عمره لما قدـ بغداد قبؿ مكتو, رك  بغداد ثـ الًمصيصة, ثقة ثبت ,
 .(4)ىػ(َِٔالجماعة, مات ببغداد سنة )

 يكجب لـ الذيف ضر, فقد عده العالئي مف القسـ اَلكؿبالنسبة الختالطو فإنو ال يى  قاؿ الباحث:
عف ابف  يثـ ذكر العالئ كقمتو. اختالطيـ مدة لقصر كذلؾ مرتبتيـ, مف يحط كلـ ضعفان  ليـ ذلؾ
جَّاج لما اختمطأنو  معيف  .(3)" قاؿ البنو :"ال تيدخؿ عميو أحدان  حى

ىك يىٍحيىى بف مىًعيف بف عكف بف ًبسطىاـ الغىطىفىاًنٌي مكالىـ أبك زكريا البغدادم, ثقة  ابف َمِعيف: -
, حافظ مشيكر إماـ الجرح كالتعديؿ, إماـ أىؿ الحديث ًفي زمانو كالمشار إليو مف بيف أقرانو

 . (6)ىػ(ِّّمات سنة )
 ىك عمى بف عبد الرحمف بف محمد بف المغيرة بف نشيط يكنى أبا  عمي بف عبد الرحمف: -
 

                                                           

(
7
(, التاريخ الكبير لمبخارم ّٓ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُّْٗرقـ/ ّّٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٔٔٔ/ُ(, الكاشؼ لمذىبي )ّٗ/ٕ(, الثقات البف حباف )ّٔٓ/ٓ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِِْ/ٓ)

(
2
 (.ُُّلتحصيؿ لمعالئي )ص/امع اج(

(
0
 (.ُْالمدلسيف البف حجر )ص/طبقات (

(
4
 (.َِٓ/ِ)لممزم  نظر: تيذيب الكماؿاك (. ُُّٓرقـ/ ُّٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 .(ُٗطيف لمعالئي )ص/المختم(

(
6
 (.ّْٓ/ُّ) لممزم , كتيذيب الكماؿ(ُٕٓٔرقـ/ ٕٗٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريبنظر: ا(
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 .(2): " كاف ثقة, حسف الحديث "(7)ىػ(. قاؿ ابف يكنسِِٕالحسف, تكفي سنة )
. كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: "كتبت عنو بمصر كىك (0)كذكره ابف حباف في الثقات

 .(3)كقاؿ ابف حجر" صدكؽ " .(4)صدكؽ"
 .صدكؽعمي بف عبد الرحمف , قاؿ الباحث: 

 الحديث: ىالحكـ عم
 كيرتقي لمصحيح لغيره بطريؽ الحاكـ كغيره التي عف سعيد بف جبير. .حسفالحديث اسناده 

:" ىذا حديث ركاتو كميـ مدنيكف ممف لـ ينسبكا إلى نكع مف الجرح ". كقد صحح (6)قاؿ الحاكـ
 .(1)الشيخ اَللباني الحديث

*****     ***** 
 
 

  

                                                           

(
7
ىك أبك سعيد عبد الرحمف بف أحمد ابف اإلماـ يكنس بف عبد اَلعمى الصدفي , المصرم, صاحب تاريخ مصر,  ونس:ابف ي(

 (.ٕٗٓ/ُٓ)لمذىبي  ىػ(. سير أعالـ النبالءّْٕ) تكفي سنة

(
2
 (.ّٗٓ/ُابف يكنس المصرم )تاريخ (

(
0
 (.ُّٔ/ٕالتيذيب البف حجر )تيذيب َقالَيٍ(

(
4
 (.ُٓٗ/ٔؿ البف أبي حاتـ )كالتعديالجرح (

(
3
 (.ْٕٓٔرقـ/ َّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ْْٖٔ/ رقـَٗٓ/ْرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
1
 (.ُُِّ/ رقـّٗٔ/ٕاَلحاديث الصحيحة لأللباني )سمسمة (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

قيطًَّت القىنىطة " قيطٍَّت: أىٍم قيًطعىت. كىأىمَّا " القىنطىة " فىقىاؿى أىبيك  يمة ًفي ًركىايىةو " كى زى ًديًث خي ًفي حى كى
أىرىادى " القىطىنة " ًبتىٍقًديـً الطَّاًء, كىًىيى ىىنىة ديكف  ميكسىى: الى أىٍعًرفييىا, كأظينُّو تىٍصحيفان, إالَّ أىٍف يىكيكفى 

ا: قىطىنة ييقىاؿي ًلمٍَّحمة بىٍيفى الكىًركيف أىٍيضن القبَّة. كى
(7). 

 (.ٚ) حديث رقـ
 رحمو ا: (ٕ)َقاَؿ اإلماـ الطبراني

ًطيبي اٍَلىٍىكىاًزمُّ  مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى اٍلخى دَّثىنىا ميحى حى
: نىا(0) : نىا أىبيك  , قىاؿى , قىاؿى مىًميُّ ًف السُّ ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي ٍبفي عى ميحى

رَّاًنيُّ  ًعٍمرىافى اٍلحى
اًبًر  (4) : عىٍف جى , قىاؿى , قاؿ: عىٍف عىطىاءو ٍيجو رى : نىا اٍبفي جي , قىاؿى ٍبًف اييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى

ٍيمىةى ٍبفى ثىاًبتو  زى : أىفَّ خي ٍبًد المًَّو, قىاؿى عى
لىٍيسى بً  -  اًرمّْ كى ةى, كىأىفَّ النًَّبيَّ  -اٍَلىٍنصى ًديجى  -كىافى ًفي ًعيرو ًلخى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , كىأىٍشيىدي  -صى االن مَّدي, ًإنّْي أىرىل ًفيؾى ًخصى كىافى مىعىوي ًفي ًتٍمؾى اٍلًعيًر, فىقىاؿى لىوي: يىا ميحى
ًف النًَّبيّْ أىنَّؾى النًَّبيَّ الًَّذم يىٍخريجي ًمٍف ًتيىامىةى, كى  , فىأىٍبطىأى عى كًجؾى أىتىٍيتيؾى ري , فىًإذىا سىًمٍعتي ًبخي -قىٍد آمىٍنتي ًبؾى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى كىافى يىٍكـي فىٍتًح مىكَّةى, ثيَـّ أىتىاهي, فىمىمَّا رىآهي النًَّبيُّ  -صى مَّـى  -حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى
بنا ًبالٍ  : "مىٍرحى , كىأىنىا قىاؿى ًؿ مىٍف أىتىاؾى نىعىًني أىٍف أىكيكفى ًمٍف أىكَّ : يىا رىسيكؿى المًَّو, مىا مى ًؿ" قىاؿى مييىاًجًر اٍَلىكَّ

, كىالى ناًكثه ًلعىي ٍيري ميٍنكىرو ًلبىٍيعىًتؾى ابىٍتنى مٍ ميٍؤًمفه ًبؾى غى ثىًف, ًإالَّ أىنَّوي أىصى كىفٍَّرتي ًباٍلكى , كىآمىٍنتي ًباٍلقيٍرآًف, كى ا ًدؾى
ا , تىرىكىًت اٍلميخَّ ًرزىامن ا (3) بىٍعدىؾى سىنىكىاته ًشدىاده ميتىكىاًليىاته ٍت لىيىا الدّْرَّةي (6) كىاٍلمىًطيَّ ىىامى , (1) , غىاضى

ٍرًثمنا(8)كنىبىعىٍت لىيىا التَّرىةي  ادى لىيىا النّْقىادي ميتىجى , كىعى
اهي (9) , كىاٍلًقنىطىةي أىًك اٍلًعضى

ًشيجي , كىا ميٍستىٍحًمفنا (73) ٍلكى
ًديسً  ميٍستىٍحًنكنا يىًبسىٍت ًبأىٍرًض اٍلكى
ًشيجً (77) ًميعى اٍليىًبيًس كىأىٍفنىٍت أيصيكؿى اٍلكى ٍت جى تَّى(72), كاٍجتىاحى  ُقطَِّت  , حى

                                                           

(
7
 (.ُُّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثر النياية(

(
2
 (.ُّٕٕ/ رقـَّٔ/ٕ)اَلكسط لمطبراني  المعجـ(

(
0
 (.ّٓٗ/ُاَلنساب لمسمعاني)مف البصرة. كىي عمى قرب مف أربعيف فرسخان  نسبة الى اَلىكاز مف بالد خكزستاف ازي:األىو (

(
4
اوً:(  (.4/731)نهـًعاًَاألَـاب.فٍكمفًٔانعهًاءانفضالءيٍجًاعحٔيُٓاتٓاكاٌانجؼٌغجيٍتهضجاٌغ دَإنىَـثحالحرَّ

(
3
, ]يقاؿ[ ا:ِرزَامً ( ٍزمان, ًإذا جمعتو... كأرزمًت الناقةي تيٍرًزـ إرزامان, ًإذا حٌنت. كبعير رازـه, ًإذا برؾ فىمـ  مف رـز زىٍمتي الشيءى أرًزمو رى رى

 (.َٕٗ/ِ) يبرح مف مىكىانىوي إعياءن. جميرة المغة لألزدم

(
6
ف عظاـ الميت تصير ىامة فتطير مف قبره. أك ىك جمع ىائـ, كىك ىي جمع ىامة, كىي التي كانكا يزعمكف أ ِطيَّ َىاَما:اْلمَ (

 (.ِٖٗ/ٓ)البف اَلثير مى كجييا. النياية الذاىب عمى كجيو, يريد أف اإلبؿ مف قمة المرعى ماتت مف الجدب, أك ذىبت ع

(
1
 (.2/769التٍانجٕػي)الحديث غريب. المبف نقص أم: َلَيا الدٍّرَّةُ  َغاَضتْ (

(
8
 (.َُِ/ْ) الثرة, بالفتح: كثرة المبف. يقاؿ: ناقة ثرة كاسعة اإلحميؿ, كىك مخرج المبف مف الضرع. لساف العرب :ةُ التَّرَ (

(
9
نما تجمعت مف الجدب َلنيا لـ تجد مرعى تنتشر فيو. النياية البف  اُد ُمَتَجْرِثًما:النٍّقَ ( أم مجتمعا منقبضا. كالنقاد: صغار الغنـ. كا 

 (.ِْٓ/ُاالثير )

(
73
اهي أعظـ الٌشجر. المحكـ كالمحيط اَلعظـ َلبي الحسف المرسي ) اُه :اْلِعضَ ( قيؿ: الًعضى  (.ُُٓ/ُكؿ شجر لىو شكؾ. كى

(
77
دس: أىكؿ نىبىاًت اَلىرض. لساف العرب) يِس:اْلَودِ ( ا أىخرجت اَلىرض ًمفى النَّبىاًت, كالكى  (.ِْٓ/ٔىيكى مى

(
72
كليا ًإذ لـ يىٍبؽ في اٍَلىرًض ثىرل. النياية البف اَلثير )ىك ما التىؼَّ ًمفى  اْلَوِشيِج: ُأُصوؿَ ( ر.أىراد أف السَّنىةى أٍفنىت أيصي  (.ُٕٖ/ٓالشَّجى
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ٍنًكرو ًلبىٍيعىًتي.....الحديث.اْلَقِنَطةُ   , أىتىٍيتيؾى غىٍيرى ناًكثو ًلعىٍيًدم, كىالى مي
 تخريج الحديث: 

 مف طريؽ الطبراني بو.  (7)سف ابف اَلثيرأخرجو أبك الح 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك خزيمة بف ثابت, السممي البىٍيًزم صير خديجة بنت خكيمد , قيؿ إف لو  ُخَزيَمة بف ثَاِبت: -
 . (2) إلى بيصرل في تجارة -صمى ا عميو كسمـ  -صحبة كأنو خرج مع النبي

باح , كاسـ أبي ر  عطاء: - باح أسمـ القرشي مكالىـ المكي , ثقة فقيو فاضؿ , عطاء بف أبي رى
 . (0)ىػ(ُُْ) لكنو كثير اإلرساؿ كقيؿ إنو تغير بأخرة كلـ يكثر ذلؾ , مات سنة

كقد تكممكا في سماعو مف بعض الصحابة. قاؿ عمي ابف المديني:" عطاء بف أبي رباح, لقي 
لـ يسمع منو, كجابران, كابف عباس, عبد ا بف عمر, كرأل أبا سعيد الخدرم رآه يطكؼ بالبيت ك 

كرأل عبد ا بف عمرك, كلـ يسمع مف زيد بف خالد الجيني, كال مف أـ سممة, كال مف أـ ىانيء؛ 
, كركل عف أـ حبيبة بنت كسمع مف عبد ا بف الزبير, كابف عمر, كلـ يسمع مف أـ كرز شيئان 

 .(4)ميسرة عف أـ كرز, كسمع مف عائشة, كجابر بف عبد ا
كقاؿ أبك نصر البخارم الكالباذم: "عطاء بف أبي رباح, سمع ابف عباس, كجابر بف عبد ا, 

 .(3)كأبا ىريرة, كعبيد بف عمير, كعركة بف الزبير
ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج, ثقة كقد انتفت عنو تيمة التدليس؛  ابف جريج: -

ماـ أحمد قاؿ:" سمعت أبي يقكؿ أثبت الناس في خاصة عف عطاء فقد ذكر عبد ا عف أبيو اإل
عطاء عمرك بف دينار كابف جريج ". كعنو أيضا:" سمعت أبي يقكؿ أثبت الناس في عطاء 
عمرك بف دينار كابف جريج, قاؿ كلقد خالفو حبيب بف أبي ثابت في شيء مف قكؿ عطاء أك 

 .(6)حديث عطاء فكاف القكؿ ما قاؿ بف جريج "
 , كقد سبقت ترجمتو في الحديث السابؽ.(1)ـ قاؿ عمي ابف المديني كابف معيفكبمثؿ ىذا الكال

  ميزافترجمة اال عند الذىبي في  ىلـ أعثر لو عم أبو عمراف الحراني يوسؼ بف يعقوب: -
 

                                                           

(
7
 (.ُِٕ/ِلغابة البف اَلثير )أسد ا(

(
2
 (,ِّٕ/ُٔ( , تاريخ دمشؽ البف عساكر )ِٓٗ/ِ( , معرفة الصحابة َلبي نعيـ)ْٕٗ/ُمعرفة الصحابة البف منده ) نظر:ا(

 (.ِِْ/ِ( , اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )ُِٕ/ِلغابة البف اَلثير )أسد ا
(

0
(, التاريخ الكبير لمبخارم ِّّ/ِنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُْٗٓرقـ/ ُّٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٗٔ/َِ) لممزم الكماؿ (, تيذيبُٖٗ/ٓ(, الثقات البف حباف )َّّ/ٔ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ّْٔ/ٔ)

(
4
 (.ٔٔ)ص/ البف المدينيالعمؿ (

(
3
 (.ٔٔٓ/ِة كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد )اليداي ىرجاؿ صحيح البخارم لمكالباذم. المسم(

(
6
 (.ُِٗ/ّ( ك)ْٓٗ/ِ) -ركاية عبد ا  -لإلماـ أحمد كمعرفة الرجاؿ العمؿ (

(
1
 (.ّٕٓ/ٓكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (
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يكسؼ بف يعقكب أبك عمراف الحراني, عف ابف جريج  فقد قاؿ:" بعبارة تكحي بتضعيفو االعتداؿ
 .(7)نساف مجيكؿ , كاسمو محمد بف عبد الرحمف السممي"بخبر باطؿ طكيؿ, كعنو إ

 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات كزاد: " مستقيـ الحديث "محمد بف عبد الرحمف السممي:  -
 " مجيكؿ ". : (4), كابف حجر(0)كقاؿ الذىبي
 .مجيكؿالسممي,  الرحمف عبد بف محمد قاؿ الباحث:

 ترجمة. ىالحاؿ. لـ أعثر لو عم مجيكؿمحمد بف يعقوب الخطيب األىوازي:  -
 الحديث:  ىالحكـ عم

 ىذا الحديث اسناده ضعيؼ جدان, كذلؾ لجيالة ثالثة مف رجاؿ اإلسناد ىـ:
محمد بف يعقكب الخطيب اَلىكازم, كمحمد بف عبد الرحمف السممي, كأبك عمراف الحراني يكسؼ 

 بف يعقكب.
 كىي إرساؿ عطاء بف أبي رباح. لكعمة أخر 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ْٕٓ/ْميزاف اإلعتداؿ لمذىبي )(

(
2
 .(ُْٗ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
0
 (.ْٕٓ/ْاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
4
 .(َّّ/ٔلميزاف البف حجر )لساف ا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ـى ًبأىٍلًؼ آيةو كيًتبى ًمفى الميقىٍنطىريف" أىٍم أيٍعًطي ًقٍنطارا ًمفى اٍَلىٍجرً  ًفيًو "مىف قىا
(7). 

 (.ٛ) حديث رقـ
 رحمو ا: (ٕ)َقاَؿ اإلماـ أبو داود

اًلحو , دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى دَّثىنىا اٍبفي كىىٍ  حى : حى دَّثىوي , أىنَّوي  بو ,قىاؿى ك, أىفَّ أىبىا سىًكيَّةى, حى نىا عىٍمره : أىٍخبىرى قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص, قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ٍيرىةى , ييٍخًبري عىٍف عى جى مَّى اي  -سىًمعى اٍبفى حي صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ـى ًبعىٍشًر آيىاتو لى -عى ٍف قىا , : " مى ـى ًبًمائىًة آيىةو كيًتبى ًمفى القىاًنًتيفى مىٍف قىا , كى ـٍ ييٍكتىٍب ًمفى الغىاًفًميفى
ـى ًبأىٍلًؼ آيىةو كيًتبى ًمفى الميقىٍنًطًريفى  مىٍف قىا كى
 "(0). 

ٍيرىةى  ًف اٍبًف حيجى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي المًَّو اٍبفي عى ٍيرىةى اٍَلىٍصغىري عى جى دى: "اٍبفي حي  ".قىاؿى أىبيك دىاكي
 تخريج الحديث:

  , بمثمو عف يكنس بف عبد اَلعمي.(4) أخرجو ابف خزيمة
 مختصران مف طريؽ, حرممة. (6), بمثمو , كابف السني(3)كأخرجو ابف حباف
 , بمثمو مف طريؽ, أحمد بف صالح. (8), كالبييقي(1)كأخرجو الطبراني

حجيرة, عف عبد ا  سكية, عف ابف يثالثتيـ: عف ابف كىب, عف عمرك بف الحارث, عف أب
 .  -صمى ا عميو كسمـ -عف النبي  -رضي ا عنو  -بف عمرك بف العاصا

, عف عبد ا بف سمماف بف اَلشعث , عف (9)كلو شاىد عند ابف شاىيف بمثمو, في الترغيب
يعقكب بف سفياف , عف حماد بف حماد التميمي , عف فضيؿ بف مرزكؽ , عف عطية, عف أبي 

 ...الحديث. -صمى ا عميو كسمـ -رم , قاؿ: قاؿ رسكؿ ا سعيد الخد
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك عبد الرحمف بف حيجيرة الخكالني , المصرم القاضي تابعي, كىك ابف حيجيرة  ابف ُحَجْيَرة: -

                                                           

(
7
 .(ُُّ/ْة في غريب الحديث كاَلثر )النياي(

(
2
 .(ُّٖٗ/ رقـٕٓ/ِ) عبد الحميد: تحقيؽ -باب تحزيب القرآف -كتاب الصالة  -ي داكدسنف أب(

(
0
 سبعكف أنو غيره كعف أكقية كمائتا ألؼ: قاؿ أنو معاذ عف فركم القنطار في الناس اختمؼ قد:" ساٌلـ بف القاسـ عيبيد أبكقاؿ (

 (.ُٓٔ/ْساٌلـ ) بف الحديث لمقاسـ غريب. " ذىبا ثكر مسؾ مؿء: يقكؿ كبعضيـ دينار ألؼ

(
4
 (.ُُْْ/ رقـُُٖ/ِبف خزيمة )صحيح ا(

(
3
 (.ِِٕٓ/ رقـَُّ/ٔبف حباف )حيح اص(

(
6
 (.َّٕ/ رقـِّٖيكـ كالميمة البف السني )ص/عمؿ ال(

(
1
 (.ُّْ/ رقـٖٓ/ُّالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
8
 (.ََِٓ/ رقـْْٗ/ّيماف لمبييقي )شعب اإل(

(
9
 (.ٖٔ)ص/ ب في فضائؿ اَلعماؿ كثكاب ذلؾ البف شاىيفالترغي(
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 . (7)ىػ(ّٖالبخارم , مات سنة ) للو الجماعة سك  لاَلكبر, ثقة , رك 
كية اَلنصارم أبك سكية , كسماه ابف حباف: حميد بف سكيد, أبك ىك عبيد بف س أبو َسِويَّة: -

 . (2)ىػ(ُّٓداكد , مات سنة ) كلو أب لسكيد مف أىؿ مصر , رك 
  .(3)"  , كالدارقطني:"كاف فاضالن (4)كقاؿ ابف يكنس ,(0)كثقو ابف حباف
  .(6)" صدكؽ ":كقاؿ ابف حجر
 صدكؽ.سكية,  بف عبيد قاؿ الباحث:

رك بف الحارث بف يعقكب بف عبد ا اَلنصارم, أبك أمية المصرم, مدني ىك عم َعْمرو: -
 . (1)ىػ(َُٓلو الجماعة, مات سنة) لاَلصؿ, مكلى قيس بف سعد ابف عبادة, ثقة فقيو حافظ, رك 

ىك عبد ا بف كىب بف مسمـ القرشى بالكالء المصرل , مكلى يزيد بف رٌمانة  ابف َوْىب: -
 .(8)ىػ( ُٕٗلو الجماعة , مات سنة ) لد , الفقيو ثقة حافظ عابد , رك القرشى , يكنى أبا محم

ىك أحمد بف صالح المصرم أبك جعفر بف الطبرم , ثقة حافظ تكمـ فيو  َأحمد بف َصاِلح: -
النسائي بسبب أكىاـ لو قميمة, كنقؿ عف ابف معيف تكذيبو, كجـز ابف حباف بأنو إنما تكمـ في 

 لو البخارم كأبك داكد , لالنسائي أنو عنى ابف الطبرم , رك  أحمد بف صالح الشمكمي فظف
 .(9)ىػ(ِْٖمات سنة )

في أحمد بف صالح المصرم حيف منعو أحمد مف حضكر  كقد تكمـ النسائي قاؿ الباحث:
 .(73)مجمسو, فقاؿ عنو النسائي:" أحمد بف صالح المصرم ليس بثقة "

 ىيعم كمالن منو بدكف حؽ. فقد قاؿ اإلماـ أبالنسائي, كاعتبركا ذلؾ تحا ىكقد رد العمماء عم
الخميمي:" أحمد بف صالح المصرم ثقة , حافظ , أخرجو البخارم , ككتب عنو محمد بف يحيى 

 الذىمي , كأبك زرعة , كأبك حاتـ , كتكمـ فيو أبك عبد الرحمف النسائي , كاتفؽ الحفاظ عمى أف 
 

                                                           

(
7
(, ُِٗ/ُالثقات لمعجمي) معرفة (,ِٕٔ/ٓنظر: التاريخ الكبير لمبخارم)اك  (.ّّٖٖرقـ/ ّّٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ْٓ/ُٕ) لممزم (, تيذيب الكماؿٔٗ/ٓالثقات البف حباف )

(
2
 (.ُّٗ/ٔالثقات البف حباف ) :نظركا (.ّْٖٕرقـ/ ّٕٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ُّٗ/ٔالبف حباف ) الثقات(

(
4
 (.ُّّ/ُس المصرم)ابف يكنتاريخ (

(
3
 (.َُّٔ/ًّمؼ كالمختىًمؼ )المؤتى (

(
6
 (. ّْٖٕرقـ/ ّٕٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (. ََْٓرقـ/ ُْٗ/ص)المصدر السابؽ (

(
8
 (.ِٕٕ/ُٔ) لممزم ( , تيذيب الكماؿِٖٗ/ُتاريخ ابف يكنس المصرم ) نظر:ا. ك (ّْٗٔرقـ/ ِّٖ/ص)المصدر السابؽ (

(
9
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ٖٔنظر: سؤاالت اآلجرم البي داكد )ص/ا. ك (ْٖرقـ/ َٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َّْ/ُ) لممزم (, تيذيب الكماؿٔٓ/ِ)

(
73
 (.ِِاء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعف(
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. كقاؿ الذىبي:" كقد سمع منو النسائي,] أم مف (7)كالمو فيو تحامؿ , كال يقدح كالـ أمثالو فيو "
أحمد بف صالح [ كلـ يحدث عنو, كقع بينيما, كآذاه أحمد بف صالح, فآذل النسائي نفسو بكقكعو 

 . (0). كقاؿ السبكي:" أحمد بف صالح ثقة إماـ كال التفات إلى كالـ مف تكمـ فيو "(2)في أحمد "
كاحد عمى غير كاحد, فجرحكىـ بما ال صحة لو. مف كقاؿ ابف الصالح:" كقد أخطأ فيو غير 

ذلؾ: جرح أبي عبد الرحمف النسائي َلحمد بف صالح, كىك إماـ حافظ ثقة, ال يعمؽ بو جرح, 
أخرج عنو البخارم في صحيحو, كقد كاف مف أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قمبو عميو... ثـ 

ذا نسب مثمو تعذر ابف الصالح لفعؿ النسائي بقكلو: كالنسائي إما ـ حجة في الجرح كالتعديؿ, كا 
إلى مثؿ ىذا كاف كجيو أف عيف السخط تبدم مساكئ ليا في الباطف مخارج صحيحة تعمى 
عنيا بحجاب السخط, ال أف ذلؾ يقع مف مثمو تعمدا لقدح يعمـ بطالنو, فاعمـ ىذا فإنو مف 

الح أقراف؛ ككما قاؿ العمماء كؿ حاؿ فإف النسائي كأحمد بف ص ىكعم .(4)النكت النفيسة الميمة
 كالـ اَلقراف بعضيـ في بعض ييحتمؿ, كطيُّوي أكلى مف بثو.

 الحديث:ى الحكـ عم
 عبيد بف سكية , صدكؽ. لحديث حسف اإلسناد. رجالو ثقات , سك 

 
 *****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي أىًبي بىٍكرىةى " ًإذىا كىافى آًخري  اءى بىنيك قىٍنطكراء "حى  .(3) الزَّماف جى
 (.ٜ) حديث رقـ

 رحمو ا: (ٙ)َقاَؿ اإلماـ ابف حباف
ٍبًد اٍلكىاًرًث ٍبًف  , عىٍف عى دَّثىنىا ميسىدَّدي ٍبفي ميسىٍرىىدو : حى , قىاؿى مىًحيُّ بىاًب اٍلجي نىا اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلحي , عىٍف أىٍخبىرى سىًعيدو

, قىاؿى  ٍميىافى ٍف أىًبيوً سىًعيًد ٍبًف جي ـي ٍبفي أىًبي بىٍكرىةى, عى دَّثىًني ميٍسًم : حى
مَّـى   سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى , أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

اًئطو ييسىمُّكنىوي اٍلبىٍصرىةى  : " ًإفَّ نىاسنا ًمٍف أيمًَّتي يىٍنًزليكفى ًبحى   , ًعٍندىىىا نىٍيره ييقىاؿي لىوي ًدٍجمىةي, يىكيكفي لىييـٍ (1)قىاؿى
 

                                                           

(
7
 (.ِْْ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
2
 (.ُُٔ/ُِالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
0
 (.ٖ/ِالشافعية الكبرل لمسبكي )طبقات (

(
4
 (.ّْٗأنكاع عمـ الحديث البف الصالح )ص/معرفة (

(
3
 (.ُُّ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
6
 (.ْٖٕٔ/ رقـُْٖ/ُٓحباف ) صحيح ابف(

(
1
 (.َّْ/ُ) لياقكت الحمكم مدينة بالعراؽ, كالبصرة في كالـ العرب اَلرض الغميظة. معجـ البمداف :البصرة(
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 , اًر اٍلمييىاًجًريفى يىكيكفي ًمٍف أىٍمصى يىٍكثيري أىٍىمييىا, كى , كى مىٍييىا ًجٍسره َفِإَذا َكاَف ِفي آِخِر الزََّماِف َجاَء َبُنو عى
ًث فً  (ٔ)َقْنُطورَاءَ  مىى ثىالى مىى شىاًطًئ النٍَّيًر, فىيىٍفتىًرؽي أىٍىمييىا عى تَّى يىٍنًزليكا عى كًه حى ا أىٍقكىاـه ًعرىاضي اٍلكجي رىؽو, فىأىمَّ

يىٍكفي  ـٍ كى ذيكفى ًَلىٍنفيًسًي , كىأىمَّا ًفٍرقىةه فىيىٍأخي يًَّة فىيىٍيًمكيكفى ًبًؿ كىاٍلبىرّْ ذي أىٍذنىابى اإٍلً , كىأىمَّا ًفٍرقىةه ًفٍرقىةه فىتىٍأخي كفى ري
ـي الشُّيىدىاءي". ييقىاًتميكنىييـٍ كىىي , كى ـٍ ٍمؼى ظيييكًرًى ـٍ خى  فىيىٍجعىميكفى ذىرىاًريَّيي

 تخريج الحديث:
, عف محمد بف يحيي, عف عبد الصمد بف عبد الكارث, عف أبيو عبد الكارث (2)أخرجو أبك داكد

, مف طريؽ, العكاـ بف حكشب. كالىما: (3), كالبزار(4), كابف أبي شيبة(0)ابف سعد. كأخرجو أحمد
 عف سعيد بف جمياف بو.

 أبيو, بو.مف طريؽ, عبد ا بف أبي بكرة, عف  ,(6)كأخرجو أحمد
, مف طريؽ, عبد الرحمف بف أبي بكرة, عف (8), كأبك عمرك الداني(1)كأخرجو أبك داكد الطيالسي

 جميعيـ بألفاظ متقاربة. -ا عميو كسمـ  ىصم -أبيو, عف رسكؿ ا 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ات في ىك نفيع بف الحارث بف كمدة بف عمرك بف عالج بف أبي سممة, لو صحبة, م أبو بكرة:
 . (9)ىػ(ِٓخالفة معاكية بف أبي سفياف بالبصرة سنة )

مسمـ بف أبي بكرة, كاسـ أبي بكرة, نفيع بف الحارث الثقفي البصرم, مات  مسمـ بف أبي بكرة:-
 . (73)ىػ(َٗفي حدكد سنة )

 .(77)قاؿ العجمي:" مسمـ بف أبي بكرة تابعي ثقة بصرل"
 .(74). كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"(70): "كثؽ"الذىبي قاؿك  .(72)كذكره ابف حباف في الثقات

                                                           

(
7
, كلدت لو أكالدا منيـ الترؾ كالصيف. النياية في -عميو الصالة كالسالـ-قيؿ: إف قنطكراء كانت جارية إلبراىيـ الخميؿ ء:قنطورا(

 .(ُُّ/ْ) غريب الحديث كاَلثر

(
2
 (.َّْٔ / رقـُُّ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب في ذكر البصرة -ي داكد , كتاب المالحـ سنف أب(

(
0
 (.َُِّْ/ رقـٓٓ/ّْإلماـ أحمد )مسند ا(

(
4
 (.ُّّٕٓ/ رقـْٕٓ/ٕالبف أبي شيبة ) المصنؼ(

(
3
 (.ّٕٔٔ/ رقـُُٖ/ٗلبزار)مسند ا(

(
6
 (.َُِْٓ/ رقـَُِ/ّْإلماـ أحمد )مسند ا(

(
1
 (.ُُٗ/ رقـََِ/ِبي داكد الطيالسي )مسند أ(

(
8
 (.َٗٗ/ْالكاردة في الفتف البي عمر الداني )السنف (

(
9
 (.ّٓ/ٔ(,أسد الغابة البف اَلثير )َِٖٔ/ٓ(, معرفة الصحابة َلبي نعيـ )ُٓ/ٗطبقات الكبير البف سعد )نظر: الا(

(
73
 (. ُٕٔٔرقـ/ ِٗٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.ِٕٔ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
72
 (.ُّٗ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ِٕٓ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
74
 (.ُٕٔٔرقـ/ ِٗٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(



 

20 

 

 .صدكؽ مسمـ بف أبي بكرة قاؿ الباحث:
مياف اَلسممي كنيتو أبك حفص البصرم, مات في  سعيد بف ُجمياف: - ىك سعيد بف جي

 .(7)ىػ(ُّٔ) الطاعكف بالبصرة سنة
ف يحيى , كنقؿ المركذم عف اإلماـ أحمد قكلو: قمت َلحمد: يركم ع(0), كأحمد(2)كثقو ابف معيف

 المديني القطاف أنو سئؿ عنو فمـ يرضو فقاؿ:" باطؿ كغضب كقاؿ ما قاؿ ىذا أحد غير عمي بف
    . (4), ما سمعت يحيى يتكمـ فيو بشيء"

كقاؿ في مكضع آخر:" ىك ثقة إف شاء ا , كقـك يقعكف فيو إنما يخاؼ ممف . (3)داكد كأب ككثقو
        .(6)كسمى رجالن, يعني: سفينة " -فكقو 

 . (8)في الثقات ابف حبافذكره ك . (1)ككثقو يعقكب بف سفياف الفىسىكمٌ 
 .(73)كقاؿ النسائي: " ليس بو بأس " .(9)كقاؿ أبك حاتـ:" شيخ ييكتب حديثو كال ييحتج بو "

قاؿ:" عنده  كنقؿ الحافظ ابف حجر في "التيذيب" أف البخارم .(77)كقاؿ ابف عدم: " ال بأس بو "
. قاؿ الييثمي " كثقو جماعة, كفيو (70)ييتابع عمى حديثو " اؿ الساجي:" الكق .(72)عجائب "
 . (76)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ لو أفراد " .(73)كقاؿ الذىبي:" صدكؽ كسط" .(74)خالؼ"

ف كثقو عدد مف العمماء, فإنو صدكؽ قاؿ الباحث: مياف, كا  . كقكؿ ابف حجر" لو سعيد بف جي
 . " عنده عجائب"لبخارمكالـ اأفراد" ىك كا أعمـ معني 

 ىك عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف العنبرم مكالىـ أبك عبيدة التىنَّكرم,  عبد الَواِرِث بف َسِعيد: -
 

                                                           
(

7
 (.2219عقى/204/ص)انًصضعانـاتق(

(
2
 (.ُُْ/ْ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(

(
0
 (.ُٖ/ُ) -ركاية المركذم كغيره –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
4
 (.ُٖ/ُ) -ركاية المركذم كغيره –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
3
 (.ُٖ/ِبي داكد , تحقيؽ:عبد العظيـ البستكم )آلجرم َلالت اسؤا(

(
6
 (.ُْٖ/ِبي داكد )آلجرم َلسؤاالت ا(

(
1
 (.ُِٖ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (

(
8
 (.ِٖٕ/ْبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.َُ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ِٕٔ/َُ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
77
 (.ْٖٓ/ْي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )كامؿ فال(

(
72
 (.ُْ/ْتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
70
 .المصدر السابؽ(

(
74
 (.ُِٕ/ّلزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع ا(

(
73
 (.ّّْ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
76
 (.ِِٕٗرقـ/ ِّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(ٔ)ىػ(َُٖلو الجماعة, مات سنة ) لالبصرم, ثقة ثبت رمي بالقدر كلـ يثبت عنو, رك 
د اَلسدم البصرم أبك الحسف, ىك ميسدد بف ميسرىد بف ميسربؿ بف مستكر  ُمَسدَّد بف ُمَسْرَىد: -

ثقة حافظ يقاؿ إنو أكؿ مف صنؼ المسند بالبصرة, كيقاؿ اسمو عبد الممؾ بف عبد العزيز كمسدد 
 .(2)ىػ(ِِٖلو البخارم, كأبك داكد, كالنسائي, كالترمذم, مات سنة ) للقب, رك 

مىًحي, كاسـ الحباب:الفضؿ بف الحباب:  - عمرك بف محمد  ىك أبك خميفة الفضؿ بف الحباب الجي
مىًحي , البصرم, اَلعمى مات سنة )ا  .(0)ىػ(َّْبف شعيب الجي

, كابف الميستكًفي(4)كثقو ابف حباف
, كابف حجر كزاد" ما (1), كالذىبي(6)ثقة " , كقاؿ:" كاف محدثان (3)

 . (8)عممت فيو لينان إال ما قاؿ السميمانى أنو مف الرافضة فيذا لـ يصح عف أبي خميفة"
 الفضؿ ابف الحباب ثقة. حث:قاؿ البا

 حديث حسف اإلسناد. الحديث: ىالحكـ عم
 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 
اًء "كتيٍقًنع يىدىٍيؾ" أىٍم تىٍرفىعييما ًديثي الدُّعى ًمٍنوي حى كى
(9). 

 (.ٓٔ) حديث رقـ
 رحمو ا: (ٓٔ)َقاَؿ اإلماـ الِترمذي

ٍيدي  دَّثىنىا سيكى دَّثىنىا عىبٍ  حى : حى نىا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو قىاؿى : أىٍخبىرى ًؾ قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي الميبىارى دَّثىنىا عى : حى دي ٍبفي نىٍصرو قىاؿى
ًبيعىةى بٍ  ٍبًد المًَّو ٍبًف نىاًفًع اٍبًف اٍلعىٍميىاًء, عىٍف رى , عىٍف عى , عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف أىًبي أىنىسو بًّْو ٍبفي سىًعيدو  فً رى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , قىاؿى ٍف الفىٍضًؿ ٍبًف عىبَّاسو اًرًث, عى مَّـى  -الحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍثنىى -صى ةي مى : " الصَّالى
 , تىمىٍسكىفي رَّعي, كى تىضى شَّعي, كى تىخى ٍكعىتىٍيًف, كى ٍثنىى, تىشىيَّدي ًفي كيؿّْ رى : تىٍرفىعيييمى َوُتْقِنُع َيَدْيؾَ مى , , يىقيكؿي بّْؾى  ا ًإلىى رى

                                                           

(
7
  (.ُِْٓرقـ/ ّٕٔ/ص)الصدر السابؽ (

(
2
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ِِٕ/ِنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.ٖٗٓٔرقـ/ ِٖٓ/ص)حجر البف التيذيب بتقري(

 (.ّْْ/ِٕ) لممزم (, تيذيب الكماؿََِ/ٗ(, الثقات البف حباف )ّْٖ/ٖ)

(
0
 (.ٕ/ُْالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
4
 (.ٖ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
3
 ىػ(.ّٕٔالمبارؾ بف مكىكب المخمي اإًلربمي, المعركؼ بابف الميستكفي )المتكفى: بارؾ بف أحمد بف ىك الم(

(
6
 (.ّٓ/ّإربؿ البف المستكفي ) تاريخ(

(
1
 (.َّٓ/ّاالعتداؿ لمذىبي ) ميزاف(

(
8
 (.ّْٖ/ْالميزاف البف حجر )لساف (

(
9
 (.ُُْ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
73
 (.ّٖٓ/ رقـِِٓ/ِ) ط: شاكر -باب ما جاء في التخشع في الصالة -اب مكاقيت الصالة ترمذم , كتسنف ال(
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كىذىا ". ـٍ يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىييكى كىذىا كى ٍف لى مى , كى : يىا رىبّْ يىا رىبّْ تىقيكؿي , كى  ميٍستىٍقًبالن ًببيطيكًنًيمىا كىٍجيىؾى
 تخريج الحديث:
, (6), كالطبراني(3)ى, كأبك يعم(4), كالبزار(0), كعبد ا بف المبارؾ(2), كأحمد(7)أخرجو النسائي

 , مف طريؽ, عمراف بف أبي أنس.(8), كالبغكم(1)كالبييقي
 , (70), كالطحاكم(72), كالطيالسي(77), كابف الجعد(73), كالنسائي(9)أبك داكد كأخرجو

 ., مف طريؽ, أنس بف أبي أنس(73), كابف أبي عاصـ(74)كالدارقطني
, عف كالىما: عف عبد ا بف نافع ابف العمياء, عف ربيعة بف الحارث, عف الفضؿ بف العباس

 .-ا عميو كسمـ ىصم -النبي
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

صمى ا  -ىك الفضؿ بف العباس بف عبد المطمب ابف عـ رسكؿ ا  الَفْضؿ بف َعبَّاس: -
 .(76)رضي ا عنو  مات في عيد أبي بكر, يكنى: أبا عبد ا, كقيؿ: أبك محمد -عميو كسمـ 

رث بف عبد المطمب بف ىاشـ, يكنى أبا أركل, ككاف ربيعة بف الحا ىك ربيعة بف الحارث: -
 .(71)ىػ(ِّ) مات ربيعة في خالفة عمر سنةلو صحبة, أسف مف عمو العباس, 

 .(78)لو اَلربعة, مف الثالثة ل: ىك عبد ا بف نافع بف العمياء , رك عبد ا بف نافع -
  .(79)ذكره ابف حباف في الثقات

                                                           

(
7
 (.ُْْْ-ُٖٔ/ رقـ ُّٕ/ُالكبرم لمنسائي )السنف (

(
2
 (.ُِٕٓٓ/ رقـٖٔ/ِٗ(, ك)ُٕٗٗ/ رقـُّٓ/ّالماـ أحمد )مسند ا(

(
0
 (.ّٓ/ رقـُّإلماـ عبد ا بف المبارؾ )ص/مسند ا(

(
4
 (.ُِٗٔ/ رقـَُُ/ٔلبزار )مسند ا(

(
3
 (.ّٖٕٔ/ رقـَُُ/ُِ) المكصمي بي يعمىمسند أ(

(
6
 (.ِّٖٔ/ رقـِٖٕ/ٖ(, كالمعجـ اَلكسط لو )ٕٕٓ/ رقـِٓٗ/ُٖالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
1
 (.ُِْٓ/ رقـٖٔٔ/ِالكبرل لمبييقي )السنف (

(
8
 (.ٗٓ/ّلسنة لمبغكم )شرح ا(

(
9
 (.ُِٔٗ/ رقـِٗ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ -لنيارباب في صالة ا -بي داكد , كتاب الصالة سنف أ(

(
73
 (.ُْْْ/ رقـُُٕ/ِالكبرم لمنسائي ) السنف(

(
77
 (.ُٖٔٓ/ رقـ ِّٕابف الجعد )ص/مسند (

(
72
 (.ُّْٔ/ رقـَٕٔ/ِأبي داكد الطيالسي )مسند (

(
70
 (.َُِٗ/ رقـُِْ/ّشكؿ اآلثار لمطحاكم )شرح م(

(
74
 (.ُْٖٓ/ رقـِٖٗ/ِلدارقطني )سنف ا(

(
73
 (.ْٕٗ/ رقـّٔٓ/ُد كالمثاني البف أبي عاصـ )حااآل(

(
76
 (.ّْٗ/ْ( , أسد الغابة في معرفة الصحابة )ُُْ/ٕالتاريخ الكبير لمبخارم )نظر: ا(

(
71
 (.َُٖٓ/ِبي نعيـ )(, معرفة الصحابة َلّْ/ْبف سعد )الطبقات الكبير النظر: ا(

(
78
 (. ّٖٓٔرقـ/ ِّٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
79
 (.ّٓ/ٕالبف حباف ) الثقات(
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 . (7)كقاؿ البخارم: "لـ يصح حديثو"
 :" مجيكؿ ".(0), كابف حجر(2)كقاؿ عمي ابف المديني

 عبد ا بف نافع , مجيكؿ.  قاؿ الباحث:
ىك عمراف بف أبي أنس القرشي العامرم المدني نزؿ اإلسكندرية , ثقة,  ِعْمرَاف بف َأبي َأَنس: -
 .(4)(ُُٕداكد , كالنسائي , كالترمذم , مات بالمدينة سنة ) كلو مسمـ كأب لرك 
لو  لىك عبد ربو بف سعيد بف قيس اَلنصارم أخك يحيى المدني ثقة, رك  بد ربٍّو بف سعيد:ع -

 . (3)ىػ(ُّٗالجماعة , مات سنة )
ىك الميث بف سعد بف عبد الرحمف الفيمي أبك الحارث المصرم, ثقة ثبت  المَّْيُث بف سعد: -

 .(6)ىػ(ُٕٓلو الجماعة , مات في شعباف سنة ) لفقيو إماـ مشيكر, رك 
 ىك عبد ا بف المبارؾ بف كاضح المركزم مكلى بني حنظمة, ثقة ثبت عبد ا بف المبارؾ: -

 .(1)ىػ(ُُٖلو الجماعة , مات سنة ) لرك  فقيو عالـ جكاد مجاىد, جمعت فيو خصاؿ الخير,
ىك سيكيد بف نصر بف سيكيد المركزم, أبك الفضؿ لقبو الشاه راكية ابف  ُسَويد بف َنصر: -

 .(8)ىػ(َِْلو النسائي , كالترمذم , مات سنة ) لارؾ ثقة, رك المب
 :حديثال ىالحكـ عم

 إسناده ضعيؼ, كعمتو جيالة عبد ا بف نافع بف العمياء.
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ٓخ الكبير لمبخارم )التاري(

(
2
 (.َِٕ/ُٔ)لممزم الكماؿ تيذيب (

(
0
 (. ّٖٓٔرقـ/ ِّٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
  (.ُْٓٓرقـ/ ِْٗ/ص)المصدر السابؽ (

(
3
  (.ّٖٕٔرقـ/ ّّٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
6
 (.ْٖٔٓرقـ/ ْْٔ/ص)المصدر السابؽ (

(
1
  (.َّٕٓرقـ/ َِّ/ص)سابؽ المصدر ال(

(
8
 (.ِٗٗٔرقـ/ َِٔ/ص)المصدر السابؽ (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 
[ " الق ـٍ ًفيًو "الى تىجكز شيادةي القاًنع ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍيًت ]لىيي ٍمب كى اًنع: الخاًدـ كىالتَّاًبعي تيرىدُّ شيادتيو لمتُّيمة ًبجى

 .(7)النٍَّفع ًإلىى نىٍفًسًو. كالقاًنع ًفي اٍَلىٍصًؿ: السَّاًئؿي 
 (.ٔٔ) حديث رقـ

 رحمو ا: (ٕ)َقاَؿ اإلماـ عبد الرزاؽ الصنعاني
مىٍيمىافي ٍبفي  ًني سي : أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي رىاًشدو قىاؿى نىا ميحى , عىٍف أىًبيًو, عىٍف  أىٍخبىرى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ميكسىى, عىٍف عى

دّْهً  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  (0)جى مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًئنىةو, كىالى -صى , كىالى خى اًئفو كزي شىيىادىةي خى : " الى تىجي
مىى أىًخيًو,  (4)ًذم ًغٍمرو  : " ْىِؿ اْلَبْيتِ َواَل َتُجوُز َشَياَدُة اْلَقاِنِع ألَِ عى ـٍ " , قىاؿى تىجيكزي شىيىادىتيوي ًلغىٍيًرًى , كى

مىٍيًو أىٍىؿي اٍلبىٍيًت ".  كىاٍلقىاًنعي: التَّاًبعي الًَّذم ييٍنًفؽي عى
 , بمفظو عف عبد الرزاؽ الصنعاني بو.(3)أخرجو أحمد تخريج الحديث:

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف عمرك بف العاص القرشي السيمي الحجازم, كالد ىك شيعيب بف محمد بف عبد اُشَعيب:  -

 . (6)مف الثالثة , سماعو مف جده ,عمرك بف شعيب. صدكؽ ثبت
كثقو , بؿ ذكره ابف حباف  . كقاؿ الذىبي:" شعيب... ما عممت أحدان (1)ذكره ابف حباف في الثقات 

محمد بف عبد ا إف في تاريخ الثقات, كقد ركل عف جده عبد ا, كعف معاكية , كعف كالده 
 كقاؿ في مكضع ,(8), مع أف ذلؾ في أبي داكد , كالترمذم , كالنسائي " كاف ذلؾ محفكظان 

 . (9):" صدكؽ"آخر
 صدكؽ. محمد, بف شيعيب قاؿ الباحث:

ىك عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص القرشي  َعمرو بف ُشَعيب: -
 ؿ: أبك عبد ا المدني, كعده بعضيـ في أىؿ الطائؼ , ركل لو السيمي, أبك إبراىيـ , كيقا

 

                                                           

(
7
 (.ُُْ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ُّْٔٓ/ رقـَِّ/ٖعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
0
أسمـ قبؿ  -ضي ا عنور -ابي عبد ا بف عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ بف سعيد بف سيـ القرشي, أبك محمدىك: الصح(

 (.4/763التٍدجغ)الصحابة تمييز في اإلصابةىػ(. أنظر: ّٔمات سنة ) أبيو.

(
4
 (.0/084)ٔاألشغانذضٌسغغٌةفًانُٓاٌح.ٔضغٍدقضطٔأي(

(
3
 (.ٖٗٗٔ/ رقـَُٓ/ُُماـ أحمد بف حنبؿ )إلمسند ا(

(
6
 (.َِٖٔرقـ/ ِٕٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ّْٕ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.ِٓٔ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
9
 (.ْٖٖ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(
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 .(ٔ)ىػ(ُُٖالبخارم في " القراءة خمؼ اإلماـ ", كغيره, كالباقكف سكل مسمـ, مات سنة )
, كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف: " إذا (0)" , كفي مكضع آخر قاؿ:" ليس بذاؾ(2)كثقو ابف معيف

. ككثقو (3). كعنو قاؿ:" حديث عمرك بف شعيب عندنا كاه "(4)ركل عنو الثقات فيك ثقة يحتج بو "
سحاؽ بف راىكيو(6)العجمي , كالنسائي, كقاؿ في مكضع آخر: " ليس بو (8) , كصالح جزرة(1), كا 
 .(73)أكمؿ مف عمرك بف شعيب" . كقاؿ اَلكزاعي: "ما رأيت قرشيان (9)بأس "

كفي مكضع  .(77)ف أبيو عف جده "كقاؿ أحمد:" ما أعمـ أحدان ترؾ حديث عمرك بف شعيب ع
 .(72)آخر قاؿ:" أنا أكتب حديثو , كربما احتججنا بو , كربما كجس في القمب منو "

كفي مكضع آخر قاؿ:" عمرك بف شعيب لو أشياء مناكير, إنما نكتب حديثو نعتبره, فأما أف 
 .(70)يككف حجة فال "

سحاؽ بف إبراىيـ,  كقاؿ البخارم: " رأيت أحمد بف حنبؿ , كعمي بف عبد ا ميدم , كا  , كالحي
. كقاؿ أبك حاتـ: " ليس بقكم (74)يىحتجكف بحديث عمرك بف شعيب , كشعيب قد سمع مف جده "

  . (73)ييكتب حديثو كما ركل عنو الثقات فيذاكر بو "
 .(76)كقاؿ الدارقطني: " لـ يترؾ حديثو أحد مف اَلئمة "
 جده. كتكمـ بعضيـ فيو مف جية حديثو عف أبيو عف 

فقاؿ عباس الدكرم سمعت يحيى يقكؿ: " إذا حدث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده فيك 
ىك عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص كىك يقكؿ أبي عف  (71)كتاب

                                                           

(
7
 (.ْٔ/ِِ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
2
 (.ْٖ)ص/ -ركاية طيماف -مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ ك  ,(ُّْ)ص/ معيف البفبف الجنيد سؤاالت اانظر: (

(
0
 (.ِّٗ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
4
 (.ْٔ/ِِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
3
 (.ِّٖ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 (.ُٕٕ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
1
 (.ِٕ/ِِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
8
 (.ِٖٔ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
9
 (.ِٕ/ِِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.َِّ/ٔي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
77
 (.ُِّبي داكد لإلماـ أحمد )ص/ؤاالت أس(

(
72
 (.ّٗبي بكر اَلثـر لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
70
 (.ِّٕ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
74
 (.َُٖ( , كعمؿ الترمذم الكبير)ص/ِّْ/ٔتاريخ الكبير لمبخارم )نظر: الا(

(
73
 (.ِّٗ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
76
 (.ُِٔني )ص/لسممي لمدارقطسؤاالت ا(

(
71
 ىصم-ا رسكؿ مف سمعو مما -عنيما ا رضي-العاص بف عمرك بف ا عبد كتبيا التي, الصادقة الصحيفة بالكتاب يقصد(

 (.ِٖٓ/ُّ) عساكر البف دمشؽ تاريخ أنظر.-كسمـ عميو ا
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فمف ىا ىنا جاء ضعفو أك نحك ىذا مف الكالـ قالو  -صمى ا عميو كسمـ  -جدم عف النبي 
رك بف شعيب عف سعيد بف المسيب أك عف سميماف بف يسار أك عف عركة يحيى فإذا حدث عم

 . (7)فيك ثقة عف ىؤالء أك قريب مف ىذا الكالـ قالو يحيى "
كبيذا صرح عمي بف المديني بقكلو:" ما ركل عنو أيكب كابف جريج فذلؾ كمو صحيح, كما ركل 

 .(2)عمرك عف أبيو عف جده فذلؾ كتاب كجده فيك ضعيؼ "
, كالزىرل, كالحكـ بف عتيبة؛ كقاؿ أب ك زرعة:" ركل عنو الثقات مثؿ أيكب السختيانى, كأبى حاـز

نما أنكركا عميو كثرة ركايتو عف أبيو عف جده, كقاؿ إنما سمع أحاديث يسيرة "... كعنو أيضان  كا 
 .(0)قاؿ:" عمرك بف شعيب, مكى, كأنو ثقة في نفسو, إنما تكمـ فيو بسبب كتاب عنده "

عدم:" عمرك بف شعيب في نفسو ثقة, إال أنو إذا ركل عف أبيو, عف جده عمى ما  كقاؿ ابف
 -صمى ا عميو كسمـ -نسبو أحمد بف حنبؿ يككف ما يركيو, عف أبيو, عف جده عف النبي 

محمد ليس لو صحبة كقد ركل عف  ]ك[مرسال َلف جده عنده ىك محمد بف عبد ا بف عمرك
قاتيـ كجماعة مف الضعفاء إال أف أحاديثو, عف أبيو, عف جده عمرك بف شعيب أئمة الناس كث

اجتنبو الناس مع احتماليـ إياه كلـ يدخمكه في صحاح ما  -صمى ا عميو كسمـ -عف النبي 
 .(4)خرجكه كقالكا ىي صحيفة "

كقاؿ ابف حباف: " إذا ركل عمرك بف شعيب عف طاكس, كابف المسيب, عف الثقات غير أبيو 
ذا ركل عف أبيو عف جده ففيو مناكير كثيرة ال فيك ثقة يج كز االحتجاج بما يركم عف ىؤالء؛ كا 

يجكز االحتجاج عندم بشيء ركاه عف أبيو عف جده َلف ىذا اإلسناد ال يخمك مف أف يككف 
 .(3)مرسالن أك منقطعان "

حجة  كضعفو مطمقان أبك داكد: قاؿ اآلجرم: قيؿ َلبي داكد: عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده
 .(6)عندؾ؟ قاؿ: " ال, كال نصؼ حجة "

كقد أطمؽ الذىبي في أكثر مف مكضع تحسيف أحاديثو فقاؿ في مكضع: "عمرك بف شعيب 
ميختمؼ فيو, كحديثو حسف كفكؽ الحسف "
, كعنو في مكضع آخر قاؿ:" كلسنا نقكؿ: إف حديثو (1)

 .(8)مف أعمى أقساـ الصحيح, بؿ ىك مف قبيؿ الحسف "

                                                           

(
7
 (.ِْٔ/ْ) -ركاية الدكرم -ابف معيف تاريخ (

(
2
 (.َُْبة لعمي بف المديني )ص/محمد بف عثماف بف أبي شي سؤاالت(

(
0
 (.ِّٗ/ٔكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
4
 (.َِٓ/ٔفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
3
 (.ُٕ/ِحيف البف حباف )المجرك (

(
6
 (.ُٕ/ِِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
1
 (.ْْٖ/ِفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(

(
8
 (.ِٖٔ/ّاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (
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" عمرك بف شعيب صدكؽ في نفسو ال يظير تضعيفو بحاؿ كحديثو قكم لكف لـ كعنو قاؿ: 
 . (7)يخرجا لو في الصحيحيف فأجادا "

عفو ناس مطمقان , ككثقو الجميكر ,  كقد لخص الخالؼ فيو ابف حجر بقكلو: "عمرك بف شعيب ضى
عف كضعؼ بعضيـ ركايتو عف أبيو عف جده حسب, كمف ضعفو مطمقان فمحمكؿ عمى ركايتو 

أبيو عف جده؛ فأما ركايتو عف أبيو فربما دلس ما في الصحيفة بمفظ عف فإذا قاؿ حدثني أبي فال 
رعة المتقدـ, كأما ركاية أبيو عف جده فإنما يعني بيا  ريب في صحتيا كما يقتضيو كالـ أبي زي

 في الجد اَلعمى عبد ا بف عمرك ال محمد بف عبد ا كقد صرح شعيب بسماعو مف عبد ا
 .(2)ذلؾ " ىأماكف كصح سماعو منو...ثـ ذكر ركايات تدؿ عم

 . (0)كقد قرر ابف حجر في التقريب بأنو "صدكؽ" 
عمرك بف شعيب, صدكؽ , كأما الكالـ عميو مف جية ركايتو عف أبيو عف جده  قاؿ الباحث:

شعيب ثىبت الراجح: أف ركايتو صحيحة؛ فقد ثبت سماعو مف أبيو شعيب , ك ك ففييا خالؼ كبير؛ 
 -كىذا ما جـز بو اإلماـ المزم -رضي ا عنو  -سماعو مف جده عبد ا بف عمرك بف العاص

فقد قاؿ: "حديث عمرك بف شعيب عف أبيو , عف جده صحيح متصؿ إذا صح  -رحمو ا 
اإلسناد إليو , كأف مف ادعى فيو خالؼ ذلؾ, فدعكاه مردكدة حتى يأتي عمييا بدليؿ صحيح 

في غير ىذا الحديث فتؤخذ  لطف أخر ا, كقد كقع مف عمرك مراسيؿ في مك (4)ا ذكرناه "يعارض م
بالحسباف , أما عف تدليسو كما ذكر ذلؾ ابف حجر فيذا ال يضر, فقد عده اَلخير مف ثاني 

 التي أحتمميا العمماء لقمة كقكع ذلؾ منيـ.  (3)مراتبو
م أبك أيكب, كيقاؿ: أبك الربيع, كيقاؿ: سميماف بف مكسى القرشي اَلمك  سميماف بف ُموَسى: -

 . (6)ىػ(ُُٓأبك ىشاـ, الدمشقي اَلشدؽ, مكلى آؿ أبي سفياف بف حرب, مات سنة )
: " أكثؽ أصحاب مكحكؿ في مكضع آخر , كقاؿ(9), كديحيـ(8), كابف معيف(1)كثقو ابف سعد

 . (77), كذكره ابف حباف في الثقات (73)سميماف بف مكسى "

                                                           

(
7
 (.ُْٓماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أس(

(
2
 (.ُٓ/ٖالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
0
 (. ََٓٓرقـ/ ِّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ّٓٓ/ُِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
3
 (.ّٓالمدلسيف البف حجر )ص/طبقات (

(
6
 (.ِٗ/ُِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
1
 (.َْٔ/ٗ)ت الكبير البف سعد الطبقا(

(
8
 (.ْٔ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ابف معيف تاريخ (

(
9
 (.ِٗ/ُِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
73
 (.ُِْ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
77
 (.ّٕٗ/ٔت البف حباف )الثقا(
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: " سميماف بف مكسى, مف الثقات الحفاظ أثنى عميو , عطاء بف أبي رباح , كقاؿ الدارقطني
كقاؿ أبك حاتـ: " محمو الصدؽ , كفي حديثو بعض  .(7)كأثنى عمية الزىرم , كابف جريج"

, كفي مكضع آخر (2)ثبت منو "أاالضطراب , كال أعمـ أحدان مف أصحاب مكحكؿ أفقو منو كال 
 .(4)ابف عدم: " كىك عندم ثبت صدكؽ " كقاؿ. (0)حديثو " قاؿ:" يكتب

كقاؿ النسائي:" . (1). كأبك أحمد الحاكـ(6)ككذلؾ قاؿ الساجي .(3)كقاؿ البخارم: " عنده مناكير "
. كقد نقؿ العقيمي عف عمي بف المديني قكلو: " سميماف بف مكسى (8)ليس بالقكم في الحديث "

 أصحاب كبار مف كاف ":المديني قاؿ كنقؿ مغمطام عف العقيمي أف ابف .(9)مطعكف فيو "
في حديثو بعض ليف  صدكؽ" :ابف حجر . كقاؿ(73)بيسير " مكتو قبؿ خكلط ككاف مكحكؿ,

  .(77)كخكلط قبؿ مكتو بقميؿ "
 قبؿ كقتو في الشاـ أىؿ فقيو سميماف كاف كساؽ لو الذىبي أحاديث استنكرىا العمماء ثـ قاؿ:" 

 .(70)ؿ: " كثؽ "اقعنو . ك (72)حفظيا " يككف أف يجكز لو كرتيستن التي الغرائب كىذه اَلكزاعي,
عنده غرائب, كاختالطو يسير لـ ييذكر في الكتب سميماف بف مكسى صدكؽ ثبت ,  قاؿ الباحث:

  لو مسمـ في المقدمة كأصحاب السنف. لرك التي اعتنت بذكر المختمطيف. 
قاؿ: أبك يحيى الشامي, الدمشقي, محمد بف راشد الخزاعي, أبك عبد ا, كي محمد بف رَاِشد: -

المعركؼ بالمكحكلي, سكف البصرة, ركل عف: داكد بف اَلسكد, كسفياف الثكرم كىك مف أقرانو, 
 .(74)ىػ(َُٔكسميماف بف مكسى, مات سنة )

, كفي مكضع آخر قاؿ:" صالح, كاف بالبصرة, ككاف ثقة (76), كابف معيف(73)كثقو ابف المديني

                                                           

(
7
 (.ُْ/ُٓلمدارقطني )العمؿ (

(
2
 (.ُِْ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
0
 (.ٗٗ/ٔ) لمغمطام الكماؿ تيذيب إكماؿ(

(
4
 (.ِِٔ/ْفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
3
 (.َٕ(, ك الضعفاء الصغير لو )ص/ّٖ/ْخ الكبير لمبخارم )التاريانظر: (

(
6
 (.ََُ/ٔالكماؿ لمغمطام ) تيذيب إكماؿ(

(
1
 .المصدر السابؽ(

(
8
 (.ْٗء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفا(

(
9
 (.َُْ/ِ)ء الكبير لمعقيمي الضعفا(

(
73
 (.ََُ/ٔ) لمغمطام الكماؿ تيذيب إكماؿ(

(
77
 (. ُِٔٔرقـ/ ِٓٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ِِٔ/ِميزاف اإلعتداؿ لمذىبي )(

(
70
 (.ِْٖ/ُ) في الضعفاء لمذىبي المغني(

(
74
 (.ُٕٖ/ِٓ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
73
 (.ُُٔت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاال(

(
76
 (.ْٓٔ/ْ) -ركاية الدكرم -ابف معيف  تاريخ(
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, (0):" ًثقةه ثقة "فقاؿ أحمدكبالغ فيو  .(2)" آخر قاؿ:" لـ يكف بو بأس, كفي مكضع (7)" صدكقان 
 .(3)كاف يميؿ إلى ىكل "ثقة " :ديحيـقاؿ ك  .(4)كفي مكضع آخر قاؿ:" ثقة ليس بو بأس"

 قاؿ:"في مكضع آخر , ك (6)أقكاؿ النسائي فمرة: كثقو, كمرة قاؿ:" ليس بو بأس "فيو كاختمفت 
 .(1)" ليس بالقكم

 .(8)د الرزاؽ:" ما رأيت أحدان أكرع في الحديث مف محمد بف راشد "كقاؿ عب
, كقاؿ (9)كنقؿ اإلماـ أحمد عف أبي النضر عف شعبة أنو: " صدكؽ, كلكنو شيعي أك قدرم "

. كقاؿ عبد ا بف المبارؾ:" صدكؽ (73)شعبة:" ال تكتب عنو , فإنو معتزلي خنسي رافضي "
 . (72)" قاؿ:" ليس بحديثو بأس القطاف يد. كعف يىٍحيى ٍبف سىعً (77)المساف "

 . (74). ك قاؿ يعقكب بف شيبة : " صدكؽ "(70)حسف الحديث " كقاؿ أبك حاتـ:" كاف صدكقان 
 .(73)" فحديثو مستقيـ ؛إذا حدث عنو ثقة ,كقاؿ ابف عدم: " ليس بركاياتو بأس

جكزجاني:" محمد بف . كقاؿ ال(76)كقاؿ الساجي:" صدكؽ إنما تكممكا فيو لمكضع القدر ال غير"
. كقاؿ (71)عمى غير بدعة , ككاف فيما سمعت متحريان الصدؽ في حديثو " راشد كاف مشتمالن 

 .(78)الدارقطني:" ييعتبر بو "
 رمي بالقدر". , :" صدكؽ ", كزاد ابف حجر:" ييـ(23), كابف حجر(79)كقاؿ الذىبي

 
                                                           

(
7
 (.ّٔ)ص/ -ركاية طيماف -(, مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ ّّٕسؤاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/ نظر:ا(

(
2
 (.َّٔت ابف الجنيد البف معيف )ص/سؤاال(

(
0
 (.ُْٗ/ٕؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكام(

(
4
 (.َْٓ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا -رجاؿ كمعرفة ال العمؿ(

(
3
 (.ُُٖ/ّ(, ك تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )َُْ)ص/ -ركاية الميمكف بف راشد  -أبي زرعة الدمشقي  تاريخ(

(
6
 (.ُٕٖ/ِٓا في تيذيب الكماؿ )كالىم(

(
1
 (.ٓٗاء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعف(

(
8
 (.َْٗ/ِ) -ة ابنو عبد ا ركاي - لإلماـ أحمد كمعرفة الرجاؿالعمؿ (

(
9
 (.َْٓ/ِ) المصدر السابؽ(

(
73
 (.ٓٔ/ْء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
77
 (.َِْ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
72
 (.ُْٗ/ٕ) المصدر السابؽ(

(
70
 (.ِّٓ/ٕكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
74
 (.ُُٖ/ّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
73
 (.ُِْ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )ف الكامؿ(

(
76
 (.ُٖٓ/ٗالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
71
 (.ِٖٕالرجاؿ لمجكزجاني )ص/ أحكاؿ(

(
78
 (.ٗٓ)ص/ -ركاية الكرجي عنو  -ت البرقاني لمدارقطني سؤاال(

(
79
 (.ْْٗسماء مف تكمـ فيو كىك مكثكؽ لمذىبي )ص/ذكر أ(

(
23
 (. ٕٖٓٓرقـ/ ْٖٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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يث قاؿ: عنو : " متركؾ كمف العمماء الميضعفيف لو , عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش , ح
. كقاؿ ابف حباف:" كاف مف أىؿ الكرع كالنيسؾ كلـ (2), كعنو قاؿ:" ضعيؼ الحديث "(7)الحديث "

تكف صناعة الحديث مف بٍزرىة فكاف يأتي بالشيء عمى الحسباف كيحدث عمى التكىـ فكثر 
بأنو ال يحتج بو. ككالـ ابف حباف ييكحي  .(0)المناكير في ركايتو فاستحؽ ترؾ االحتجاج بو "

 كيؤيده أني لـ أجده خرج لو في صحيحو.
محمد بف راشد , اختمؼ العمماء فيو بيف التكثيؽ , كالتكسط, كالتضعيؼ , كالكاضح  قاؿ الباحث:

ككالـ ابف خراش فيو غير معتبر, فقد كثقو كبار  أنو لمرتبة الصدكؽ أقرب , لمف حاؿ ىذا الراك 
كرغـ أنو رافضي قدرم,  لرجاؿ أمثاؿ ابف معيف كالنسائي كغيرىما.النقاد بؿ المتشدديف منيـ في ا

بدعتو , كىذه الركاية ليست كذلؾ , كقد  يركل ما يؤيد فإف ىذا ال يىضر في الركاية اال إذا كاف
:" قيمتي البف ميدم أسمعؾ تحدث  قاؿ عبد الرحمف بف ميدم لما قاؿ لو سميماف بف أحمد, قاؿى

: عف رجؿ مف أصحابنا تكرىك  مد بف راشد الدمشقي, قىاؿى ؟ قمت ميحى : مف ىيكى ف الحديث عنو قىاؿى
 .(4)كلـ قمت, قىاؿ: كىافى قدريان , فغضب فقاؿ: كما يضره أف يككف قدريان "

 حديث حسف اإلسناد. الحديث: ىالحكـ عم
 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 
ًديثي "فأكؿى كأطٍ  ًمٍنوي اٍلحى قىٍد قىنىعى عى كى ـ القاًنع كالميٍعتىٌر" كىىيكى ًمفى القينكع: الًرضا ًباٍليىًسيًر ًمفى اٍلعىطىاًء. كى

, كقىنىع ًباٍلفىٍتًح يىٍقنىع قينكعا: ًإذىا سىأىؿى  -بالكىٍسر -ناعةيىٍقنىع قينيكعا كقً  ًإذىا رىًضيى
(3). 

 (:ٕٔالحديث رقـ )
 رحمو ا: (ٙ)َقاَؿ اإلماـ البخاري

دَّ  ٍبًد المَّوً حى ًميُّ ٍبفي عى كًميُّ  ثىنىا عى مىمىةى أىبيك ًىشىاـو اٍلمىٍخزي دَّثىنىا اٍلميًغيرىةي ٍبفي سى : حى كىافى ًثقىةن  -قىاؿى :  -كى قىاؿى
, عىٍف قىٍيًس بٍ  سىًف اٍلبىٍصًرمّْ ًف اٍلحى , عى ـي ٍبفي ميطىيَّبو دَّثىًني اٍلقىاًس : حى ٍزفو قىاؿى ٍعؽي ٍبفي حى دَّثىنىا الصَّ ًف عىاًصـو حى

: أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  مَّـى  -السٍَّعًدمّْ قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا  -صى بىر ", فىقيٍمتي :" ىىذىا سىيّْدي أىٍىًؿ اٍلكى فىقىاؿى
؟ فىقىاؿى  ٍيؼو , كىالى ًمٍف ضى مىيَّ ًفيًو تىًبعىةه ًمٍف طىاًلبو ا اٍلمىاؿي الًَّذم لىٍيسى عى -رىسيكؿي المًَّو  رىسيكؿى المًَّو, مى

                                                           

(
7
 (.ُُٖ/ّ) لمخطيب البغدادم بغداد تاريخ(

(
2
 (.ُٖٓ/ٗ) ( , كتيذيب التيذيب البف حجرُُٖ/ّتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ) نظر:ا(

(
0
 (.ِّٓ/ِكحيف البف حباف )المجر (

(
4
 (.َِْ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
3
 (.ُُْ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
6
 (.ّٓٗ/ رقـِّٖالمفرد لمبخارم )ص/اَلدب (
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىنىحى -صى اًب اٍلًمًئيفى ًإالَّ مىٍف أىٍعطىى اٍلكىًريمىةى, كى ٍيؿه ًَلىٍصحى , كىكى ـى اٍلمىاؿي ًستُّكفى :" ًنٍع
رى السًَّمينىةى,  نىحى ـَ اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ اٍلغىًزيرىةى, كى َفَأَكَؿ َوَأْطَع

: يىا (7)"  ـي ىىًذًه , قيٍمتي رىسيكؿى المًَّو, مىا أىٍكرى
: أيٍعطً  :"كىٍيؼى تىٍصنىعي ًباٍلعىًطيًَّة؟" قيٍمتي ؿُّ ًبكىادو أىنىا ًفيًو ًمٍف كىٍثرىًة نىعىًمي؟ فىقىاؿى ًؽ, الى ييحى , اٍَلىٍخالى ي اٍلًبٍكرى

كىأيٍعًطي النَّابى 
ةً (2) ًنيحى :"كىٍيؼى تىٍصنىعي ًفي اٍلمى : ًإنّْ  ,(0)؟ ", قىاؿى :"كىٍيؼى تىٍصنىعي قىاؿى ىٍمنىحي النَّاقىةى, قىاؿى ي َلى
كقىًة؟ ا بىدىا , ( 4)" ًفي الطَّري مىؿو يىٍختىًطميوي, فىييٍمًسكيوي مى ؿه ًمٍف جى , كىالى ييكزىعي رىجي ـٍ : يىٍغديك النَّاسي ًبًحبىاًلًي قىاؿى

تَّى يىكيكفى ىيكى يىريدَّهي, فىقىاؿى النًَّبيُّ  مَّى اي عى  -لىوي, حى مَّـى صى سى ـٍ مىاؿي -مىٍيًو كى اليؾى أىحىبُّ ًإلىٍيؾى أى :" فىمى
سى  , كى ٍيتى , أىٍك أىٍعطىٍيتى فىأىٍمضى ا أىكىٍمتى فىأىٍفنىٍيتى اًلؾى مى ا لىؾى ًمٍف مى :" فىًإنَّمى اًلي, قىاؿى : مى ؟" قىاؿى اًئريهي مىكىاًليؾى

يًقمَّ  ٍعتي َلى , لىًئٍف رىجى ـى رى : الى جى , ًلمىكىاًليؾى " , فىقيٍمتي : يىا بىًنيَّ مىعى بىًنيًو فىقىاؿى رىهي اٍلمىٍكتي جى فَّ عىدىدىىىا, فىمىمَّا حىضى
, فىًإفَّ رىسيكؿى ال مىيَّ كا عى ـٍ ًمنّْي: الى تىنيكحي حي لىكي دو ىيكى أىٍنصى ٍف أىحى ذيكا عى ـٍ لىٍف تىٍأخي ذيكا عىنّْي, فىًإنَّكي  -مًَّو خي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ يينى  -صى قىٍد سىًمٍعتي النًَّبيَّ لى مىٍيًو, كى مَّـى  -ٍح عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى يىٍنيىى عىًف  -صى
دٍ  ـٍ ًإذىا سىكَّ , فىًإنَّكي ـٍ كي ديكا أىكىاًبرى سىكّْ مّْي ًفييىا, كى كىفّْنيكًني ًفي ًثيىاًبي الًَّتي كيٍنتي أيصى ًة, كى ـٍ النّْيىاحى ـٍ لى كي تيـٍ أىكىاًبرى

ـٍ  ٍؿ ًَلىًبيكي كا  يىزى مىى النَّاًس, كزىدكا فيكـ, كىأىٍصًمحي ـٍ عى ـٍ ىىافى أىكىاًبريكي كي اًغرى ٍدتيـٍ أىصى ذىا سىكَّ ًميفىةه, كىاً  ـٍ خى ًفيكي
ذى  ٍسأىلىةى, فىًإنَّيىا آًخري كىٍسًب اٍلمىٍرًء, كىاً  ـٍ كىاٍلمى يَّاكي , فىًإفَّ ًفيًو ًغننى عىٍف طىمىًب النَّاًس, كىاً  ـٍ ٍيشىكي ي ا دىفىٍنتيميكنً عى

مىاشىاته  : خي يّْ ًمٍف بىٍكًر ٍبًف كىاًئؿو بىٍيفى ىىذىا اٍلحى مىيَّ قىٍبًرم, فىًإنَّوي كىافى يىكيكفي شىٍيءه بىٍيًني كى فىسىكُّكا عى
, فىالى (3)

. ـٍ ٍيبنا ًفي ًديًنكي ـٍ عى مىٍيكي  آمىفي سىًفيينا أىٍف يىٍأًتيى أىٍمرنا ييٍدًخؿي عى
 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, زياد الجصاص, بنحكه, متابعة.(8), كالطبراني(1)بة, كابف شى (6)أخرجو الحاكـ

 , مف طريؽ, الصعؽ بف حزف, بنحكه, متابعة ثانية.(73), كالبييقي(9)كأخرجو ابف اَلعرابي
, بنحكه (72)كأخرجو أبك نعيـ , مف طريؽ, يزيد بف زياد, بنحكه, متابعة ثالثة.(77)كأخرجو الطبرم
أربعتيـ عف الحسف البصرم, عف قيس  حياف, متابعة رابعة.اَلشيب جعفر بف  يمف طريؽ, أب

                                                           

(
7
 (.ُْٓ/ُالًَّذم يتىعىرَّض كىالى يفصح بالسؤاؿ. الفائؽ في غريب الحديث كاَلثر ) َتر:اْلُمعْ (

(
2
ذىًلؾى مف أىمىارىات ىرميا. غريب الحديث البف الجكزم ) :بالنَّا(  (.ْْٕ/ِكىًىي النَّاقة اليرمة الًَّتي طىاؿ نابيا كى

(
0
 (.ُْٓ/ُمف المنحة, كىًىي النَّاقة أىك الشَّاة تعار لمبنيا ثَـّ تسترد. الفائؽ في غريب الحديث كاَلثر لمزمخشرم ) :يَحةاْلَمنِ (

(
4
. الدالئؿ في غريب الحديث ) :وَقةالطَّرُ (  (.ٕٖٔ/ِالًَّتي يىٍضًربييىا اٍلفىٍحؿي

(
3
مىاشىةه: أىٍم جرىاحات كجنىا :اتُخَماشَ ( ا كىافى ديكف القىٍتؿ. النياية في غريب الحديث كاَلثر )كاحديىا خي  (.َٖ/ِيات, كىًىيى كيؿُّ مى

(
6
 (.َٕٗ/ّرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
1
 (.ِّٓ/ِالمدينة البف شبة )تاريخ (

(
8
 (.ّّٗ/ُٖالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
9
 (.ُٓٓ/ُبف اَلعرابي )معجـ ا(

(
73
 .(َْ/ٓيماف لمبييقي )شعب اإل(

(
77
 (.ْْٖ/ رقـِٗٔ/ُاالثار لمطبرم )تيذيب (

(
72
 (.َِّْ/ْبي نعيـ )الصحابة َلمعرفة (
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 . -ا عميو كسمـ ىصم –عف النبي  -رضي ا عنو  -بف عاصـ السعدما
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

قيس بف عاصـ بف سناف بف خالد بف مىنقر بف عبيد مف بني  ىك َقْيس بف َعاِصـ السَّعِدي: -
 .(7) ىػ(ِّ, مات سنة )تميـ السعدم. كنيتو أبك عمى المىنقرم

ىك الحسف بف أبي الحسف البصرم كاسـ أبيو يسار اَلنصارم مكالىـ, ثقة  الَحسف الَبصِري: -
 .(2)ىػ(َُُ) فقيو فاضؿ مشيكر, ككاف يرسؿ كثيران كيدلس, مات سنة

سمع الحسف مف بعض الصحابة كلـ يسمع مف بعضيـ, كاختمؼ في سماعو مف قاؿ الباحث: 
يمنا في ىذا المقاـ أنو إذا مر معنا ركاية لمحسف عف صحابي فإما أف نثبت لو آخريف, كالذم ي

 بف قيس السماع منو أك ننفيو بحسب ما يتسع المقاـ. فنقكؿ أف الحسف البصرم لـ يسمع مف
كقد عده ابف   .(0)الحسف لـ يسمع مف قيس بف عاصـ شيئان :" عمي بف المدينيقاؿ  عاصـ شيئان.

 الصحيح في ليـ كأخرجكا تدليسيـ االئمة انية في طبقاتو التي احتمؿحجر في المرتبة الث
 سادات مف المشيكر االماـ ثقات. فقاؿ عنو: عف اال يدلسكف ال كانكا أك تدليسيـ, كقمة المامتيـ
 كيرسؿ الحديث مف مكثران  كاف منو سماعو يثبت كلـ عميان  كرأل خطبتو كسمع عثماف رأل التابعيف

 . (4) كغيره النسائي االسناد بتدليس كصفو أحد, كؿ عف كثيران 
لو البخارم في اَلدب  لىك القاسـ بف ميطيب العجمي, البصرم, رك  الَقاِسـ بف ُمَطيَّب: -

 .(3)مف الخامسة المفرد,
ابف حباف:" ييخطىء عمف يركم عمى قمة ركايتو فاستحؽ الترؾ كما قاؿ , ك (6)ضعفو ابف معيف
 .(9)قو الدارقطنييثانفرد بتك . ك (8)فيو ليف " حجر:". كقاؿ ابف (1)كثر ذلؾ منو "
 القىاًسـ بف ميطىيَّب, فيو ليف.  قاؿ الباحث:

ْعُؽ بف َحْزف: - ٍزف بف قيس البكرم البصرم أبك عبد ا , ككاف زاىدا,  الصَّ ىك الصَّعؽ بف حى
 .(73)ركل لو مسمـ , ك أبك داكد فى " المراسيؿ ", ك النسائى مف السابعة

                                                           

(
7
 (.ُِْٗ/ّ(, االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر)ّٓ/ٗ( , )ُُٔ/ٓت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
2
 (. ُِِٕرقـ/ َُٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ّْيؿ البف أبي حاتـ )ص/المراس(

(
4
 (.ِٗ/ص) حجر البف المدلسيف طبقات(
(

3
 (. ْٔٗٓرقـ/ ِْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.َِْ/ٕلميزاف البف حجر )لساف ا(

(
1
 (.ُِّ/ِحيف البف حباف )المجرك (

(
8
 (. ْٔٗٓرقـ/ ِْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ُّْ/ٓلمدارقطني )العمؿ (

(
73
 (. ُِّٗرقـ/ ِٕٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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, (3), كأبك داكد(4), كأبك زرعة(0), كالعجمي(2)كقاؿ مرة:" ليس بو بأس", (7)بف معيفكثقو ا
, كقاؿ أبك (9)كقاؿ يعقكب بف سفياف:" صالح الحديث " . (8), كالذىبي(1), كابف حباف(6)كالنسائي

 . (77). كقاؿ مكسى بف إسماعيؿ:" صدكؽ "(73)حاتـ:" ما بو بأس "
 .(70). كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ييـ "(72)اؿ:" ليس بالقكم "الدارقطني فق لكلـ يتكمـ فيو سك 
 . الصعؽ بف حزف, ثقة. كثقو الجميكر, كلـ يتكمـ فيو غير الدارقطنيقاؿ الباحث: 

ممة المخزكمي أبك ىشاـ البصرم , ثقة ثبت , رك  الُمِغيرة بف َسَمَمة: - لو  لىك الميغيرة بف سى
 .(74)ىػ(ََِمسمـ , كأبك داكد , كالنسائي , مات سنة )

ىك عمي بف عبد ا بف جعفر بف نجيح السعدم مكالىـ أبك الحسف ابف عمي بف عبد ا: -
المديني بصرم , ثقة ثبت إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو , حتى قاؿ البخارم: ما 
استصغرت نفسي إال عند عمي ابف المديني , كقاؿ فيو شيخو ابف عيينة: كنت أتعمـ منو أكثر 

يتعمـ مني , كقاؿ النسائي: كأف ا خمقو لمحديث عابكا عميو إجابتو في المحنة لكنو تنصؿ مما 
لو البخارم , كالنسائي , كالترمذم , مات سنة  لكتاب كاعتذر بأنو كاف خاؼ عمى نفسو . رك 

 . (73)ىػ(ِّْ)
 الحديث:  ىالحكـ عم

كعمة أخرل ىي: قاؿ الحافظ, حسف لغيره, فيو القاسـ بف مطيب, فيو ليف, كما  اسناده حديث
 الحسف :" عمي بف المدينيقاؿ  عاصـ شيئان. بف قيس ارساؿ الحسف البصرم؛ فإنو لـ يسمع مف

 

                                                           

(
7
 (.ُُْ/ْ) -ركاية الدكرم -(, ك تاريخ ابف معيف ُّْسؤاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/نظر: ا(

(
2
 (.ْٔٓ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
0
 (.ْٕٔ/ُالثقات لمعجمي ) معرفة(

(
4
 (.ْٔٓ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
3
 .(ُّٔ/ِبي داكد )ت اآلجرم َلسؤاال(

(
6
 (.ُٕٕ/ُِ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
1
 (.ْٕٗ/ٔت البف حباف )الثقا(

(
8
 (.َّٓ/ُؼ لمذىبي )الكاش(

(
9
 (.ِٔٔ/ِفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعر (

(
73
 (.ْٔٓ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
77
 (.ِْْ/ْالتيذيب البف حجر ) تيذيب(

(
72
 (.ُٖٔامات كالتتبع لمدارقطني )ص/اإللز (

(
70
 (. ُِّٗرقـ/ ِٕٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ّٔٔ/ِٖ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ّٖٖٔرقـ/ ّْٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
73
(, ُّٗ/ٔ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِْٖ/ٔنظر: التاريخ الكبير لمبخارم )اك  (.َْٕٔرقـ/ َّْ/ص)المصدر السابؽ (

 (.ٓ/ُِ) لممزم (, تيذيب الكماؿُٖٕ/ُُ(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ْٗٔ/ٖالثقات البف حباف )
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ركاية صحيحة صرح فييا  ىكلـ أعثر لمحسف البصرم عم .(7)لـ يسمع مف قيس بف عاصـ شيئان 
بف شبة, كفي اال في ركاية الحاكـ, كا - رضي ا عنو -بسماعو مف قيس بف عاصـ السعدم

كجميع متابعات الحديث اَلربعة فييا ضعؼ, لكف ليس ؛ اسنادىما زياد الجصاص, كىك ضعيؼ
 يتقكم الحديث. –كاف كاف فييا ضعؼ  -كبمجمكع طرقو بالشديد, 
بعض ألفاظ الحديث بأسانيد ال تقؿ عف مرتبة الحسف, مكقكفة, كمرفكعة, لقيس بف  كقد كرد
 . (2)-رضي ا عنو -عاصـ 

 عف الحديث : "حسف لغيره". (0)قاؿ الشيخ اَللبانيك 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ّْيؿ البف أبي حاتـ )ص/المراس(

(
2
: قاؿ كحجاج, الشخير, بف مطرؼ عف يحدث قتادة, سمعت: قاؿ شعبة, عف جعفر, بف محمد ا ركاه اإلماـ أحمد عفمنيا م(

 أكصى أنو أبيو, عف عاصـ, بف قيس بف حكيـ عف يحدث الشخير, فب مطرؼ سمعت: حديثو في حجاج قاؿ شعبة, حدثني
مىفيكا أىبىاىيـٍ قاؿ مكتو, عند كلده , خى ـٍ ديكا أىٍكبىرىىي , فىًإفَّ اٍلقىٍكـى ًإذىا سىكَّ ـٍ كي ديكا أىٍكبىرى سىكّْ , كى ؿَّ ذىا ميتُّ فىالى : " اتَّقيكا اى عىزَّ كىجى , كىاً  ًديثى , فىذىكىرى اٍلحى

كا عى  , فىًإفَّ رىسيكؿى اً تىنيكحي ـى  -مىيَّ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍيًو ". مسند اإلماـ أحمد بف -صى ـٍ يينىٍح عى  .(َُِِٔ/ رقـُِٕ/ّْحنبؿ ) لى
(

0
 (.ّٓٗ/ رقـَّٖٓلدب المفرد لأللباني )ص/صحيح ا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

ًديثي "القىناعة كىٍنز الى يىنٍ  ًمٍنوي اٍلحى مىٍيًو شىٍيءه ًمٍف أيميكًر فى كى ا تىعىذَّرى عى د" ًَلىفَّ اإلٍنفاؽ ًمٍنيىا الى يىٍنقطع, كيمَّمى
ًبمىا ديكنىوي كرىضيالدٍُّنيىا قىًنعى 

(7). 
 (:ٖٔالحديث رقـ )

 :َقاؿَ  رحمو ا (ٕ)اإلماـ البييقي عند كما وجدتو والذي نفسو بالمفظ الحديث عمى أعثر لـ
: حدثنا  : أنبأنا أبك عمرك محمد بف جعفر بف مطر, قىاؿى أخبرنا أبك عبد الرحمف السممي, قىاؿى

: عف محمد بف مكسى الحمكاني, قىاؿى : حدثنا عبد  : ثنا ككيع, قىاؿى ا بف إبراىيـ الغفارم, قىاؿى
: عف جابر  : عف أبيو, قىاؿى : قىاؿى رىسيكؿى  -رضي ا عنو-الميٍنكىدر بف ميحمد بف المينكدر, قىاؿى قىاؿى

مَّـى -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  عيؼ.ىذا إسناد فيو ض قاؿ البييقي ".الَقناَعُة َكْنٌز ال َيْفَنى: "  -صى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, عبد ا بف إبراىيـ (3), كابف شاىيف(4), كأبك الشيخ اَلصبياني(0)أخرجو العقيمي

بف ا, مف طريؽ محرز بف سممة ؛ كالىما: عف المينكدر (6)الغفارم. كأخرجو الخطيب البغدادم
 .-و كسمـا عمي ىصم -عف النىًبيّْ  -رضي ا عنو  -محمد , عف أبيو , عف جابر

 , مف طريؽ يكسؼ بف محمد بف المينكدر, بو.(1)كأخرجو الطبراني
 مرفكعا. -رضي ا عنو-, عف أنس(8)كلو شاىد عند القضاعي

 جميعيـ بمفظ: " اٍلقىنىاعىةي مىاؿه الى يىٍنفىدي ".
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ر التٍَّيًمي المدني, ثقة فاضؿ, ىك محمد بف المينكدر بف عبد ا بف الييدىي محمد بف الُمْنَكدر: - 
 .(9)ىػ(ُُّلو الجماعة, مات سنة ) لرك 
 ىك المينكدر بف محمد بف المينكدر القرشي التيمي المىدني , ليف الحديث,  الُمنكدر بف محمد: -
 

                                                           

(
7
 (.ُُْ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.ٖٖبييقي, تحقيؽ عامر حيدر)ص/الكبير لمالزىد (

(
0
 (.ِّّ/ِء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
4
 (.ّٖرقـ /ُِْبي الشيخ )ص/ؿ في الحديث النبكم َلاَلمثا(

(
3
 (.َّٔ/ رقـٓٗب في فضائؿ اَلعماؿ كثكاب ذلؾ البف شاىيف )ص/الترغي(

(
6
 (.ُٕٖ/ِكالمتفقو لمخطيب البغدادم ) الفقيو(

(
1
 (.ِِٗٔرقـ /ْٖ/ٕاني )لمطبر  اَلكسط المعجـ(

(
8
 (.ِٕ/ُلشياب لمقضاعي )مسند ا(

(
9
ركاية -(, تاريخ ابف معيف َْْ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك (. ِّٕٔرقـ/ َٖٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َّٓ/ِٔ) لممزم (, تيذيب الكماؿَّٓ/ٓ(, الثقات البف حباف )َِّ)ص/ -عثماف الدارمي
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كقد ضعفو ابف معيف, كالعجمي, كالنسائي, كالجكزجاني, كقاؿ ابف حباف بطؿ االحتجاج بأخباره, 
                                     .(ٔ)ىػ(َُٖفي "اَلدب", كالترمذم, مات سنة )ركل لو البخارم 

 كبار مف عابد حافظ ثقة, الككفي, سفياف أبك, الرؤاسي مميح بف الجراح بف ككيع ىك: وكيع -
 . (2)(ىػُٔٗ) سنة آخر في مات التاسعة

بي عمرك الغفارم أبك محمد المدني ىك عبد ا بف إبراىيـ بف أ عبد ا بف إبراىيـ الغفاري: -
 .(0)ركل لو أبك داكد, كالترمذم, مف العاشرة متركؾ كنسبو ابف حباف إلى الكضع,

ىك محمد بف مكسى بف عيسى الحمكاني أبك جعفر ركل عف  محمد بف موسى الحمواني: -
 .(4)نصر بف عمى كابى حفص الصيرفى كعبد الكىاب بف فميح كىك صدكؽ ثقة

 .ىك ثقةلـ أجد لو ترجمة اال عند عبد الرحمف بف أبي حاتـ ك  :قاؿ الباحث
ىك الشيخ اإلماـ القدكة العامؿ الميحدث, أبك عمرك,  أبو عمرو محمد بف جعفر بف مطر: -

محمد بف جعفر بف محمد بف مطر النيسابكرم المزكي, شيخ العدالة ببمده كمعدف الكرع, معركؼ 
 . (3)ىػ(َّٔفيو الحاكـ. تكفي في جمادل اآلخرة سنة)بالسماع كالرحمة كاإلتقاف, كذا قاؿ 

  (6)قاؿ عنو الذىبي ثقة.ك 
  ثقة.  جعفر بف محمد عمرك أبك قاؿ الباحث:

ىك محمد بف الحسيف بف محمد بف مكسى أبك عبد الرحمف  :(7)أبو عبد الرحمف السممي -
 .(8)ىػ(ُِْ) سنة السممي الصكفي النيسابكرم, تكفي أبك عبد الرحمف السممي بنيسابكر في

قاؿ الخطيب البغدادم:" قاؿ لي محمد بف يكسؼ القطاف النيسابكرم: كاف أبك عبد الرحمف 
 . (9)السممي غير ثقة... ككاف يضع لمصكفية اَلحاديث "

 .(73)كقاؿ الذىبي:" تكمـ فيو كما ىك بالحجة "
 

                                                           

(
7
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ََّ/ِنظر: معرفة الثقات لمعجمي ) اك  (.ُٔٗٔرقـ/ ْٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِٔٓ/ِٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿِْ/ّ(, المجركحيف البف حباف )ّّٓ/ِ(, التاريخ الكبير البف أبي خيثمة )َْٔ/ٖ)

(
2
 (. ُْْٕرقـ/ ُٖٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ِٕٓ/ُْنظر: تيذيب الكماؿ )اك  (.ُّٗٗرقـ/ ِٓٗ/ص)ابؽ المصدر الس(

(
4
 (.ٖٓ/ٖ)البف أبي حاتـ  كالتعديؿ الجرح(

(
3
 (.ُُٓ/ٖ( , كتاريخ اإلسالـ لو )َِّ/ُِسير أعالـ النبالء لمذىبي )نظر: ا(

(
6
 (.ُُْفي طبقات المحدثيف لمذىبي )ص/ المعيف(

(
1
ت لمدارقطني, عف أحكاؿ المشايخ الركاة, سؤاؿ عارؼ, كفي الجممة ففي تصانيفو في السير:" كلمسممي سؤاال ماـ الذىبيقاؿ اإل(

, عدىا بعض اَلئمة مف زندقة الباطنية, كعدىا بعضيـ أحاديث كحكايات مكضكعة, كفي حقائؽ تفسيره أشياء ال تسكغ أصالن 
 (.ْٔ/ُّذىبي )كحقيقة, نعكذ با مف الضالؿ كمف الكالـ بيكل". سير أعالـ النبالء لم عرفانان 

(
8
 (.ُٔٔ/ّتذكرة الحفاظ لمذىبي )ك  (.ِْ/ّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ انظر: (

(
9
 (.ِْ/ّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
73
 (.ُٕٓ/ِفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(
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 ضعيؼ ليس بحجة , يضع لمصكفية اَلحاديث. قاؿ الباحث:
                                                                               : ثالحدي ىالحكـ عم

ف بالكضع, ىما: عبد يف متيمييكأقؿ ما يقاؿ فيو ضعيؼ جدان. كذلؾ َلف فيو راك  .حديث مكضكع
ا بف إبراىيـ الغفارم, ك أبك عبد الرحمف السممي؛ كىذا الحديث يكافؽ بدعة أبي عبد الرحمف 

الزىد في الدنيا, كىذا أحد معالـ دعكة التصكؼ  إلىسممي, كىي التصكؼ؛ َلف الحديث يدعك ال
 المنكدر بف محمد, كىك ليف الحديث. ىىي أف الحديث مداره عم لخر أي المشيكرة. كعمة 

 ,(7)كفي طريؽ الطبراني في اَلكسط, خالد بف إسماعيؿ المخزكمي؛ قاؿ عنو الدرقطني متركؾ
 .(2)تـ الرازم عف ىذا الحديث: "ىذا حديثه باطؿ "لذلؾ قاؿ أبك حا

 .(4)" خر قاؿ:" ضعيؼ جدان آ, كفي مكضع (0)الشيخ اَللباني بالكضع ى الحديثكقد حكـ عم
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

"عىزَّ مىف قىًنعى كذىؿَّ مىف طىًمع", َلفَّ الق ري ًديثي اآٍلخى ًمٍنوي اٍلحى قىٍد كى اًنع الى ييًذلُّو الطَّمب, فىالى يىزاؿ عىًزيزنا. كى
ًديثً  "القينكع, كالقىناعة" ًفي اٍلحى رى ًذٍكري تىكىرَّ
(3). 

 (.ٗٔ) الحديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.َٓ/ُدارقطني )سنف ال(

(
2
 .(ّٕ/ٓالبف أبي حاتـ )العمؿ (

(
0
 (.َّٕٗ/ رقـَّٖ/ٖلباني )اَلحاديث الضعيفة لألسمسمة (

(
4
 (.ََٓ/ رقـُِٔ/ُلترغيب كالترىيب لأللباني )ضعيؼ ا(

(
3
 (.ُُْ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 
ًفيًو "أىتىاهي رجؿه ميقىنَّع بً  مىى رىٍأًسًو بىٍيضة, كىًىيى كى : ىيكى الًَّذم عى ًقيؿى ًح. كى ًديًد" ىيكى اٍلميتىغىطّْي ًبالسّْالى اٍلحى

كذة, َلفَّ الرٍَّأسى مىٍكًضعي الًقناع  .(7)الخى
 (.٘ٔ) الحديث رقـ

 رحمو ا: (ٕ)قاؿ اإلماـ البخاري
دَّثىنىا  , قاؿ: حى ٍبًد الرًَّحيـً مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى , قاؿ: عىٍف حى دَّثىنىا ًإٍسرىاًئيؿي , قاؿ: حى شىبىابىةي ٍبفي سىكَّارو الفىزىاًرمُّ

: سىًمٍعتي البىرىاءى  اؽى, قىاؿى ٍنوي  -أىًبي ًإٍسحى :  -رىًضيى المَّوي عى  -َصمَّى اُ َعَمْيِو َوَسمَّـَ  -َأَتى النَِّبيَّ يىقيكؿي
: يىا رىسيكؿى َرُجٌؿ ُمَقنٌَّع ِبالَحِديدِ  ,  , فىقىاؿى , ثيَـّ قىاتىؿى ـى , ثيَـّ قىاًتٍؿ" , فىأىٍسمى ـٍ : "أىٍسًم ـي؟ قىاؿى المًَّو أيقىاًتؿي أىٍك أيٍسًم

, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -فىقيًتؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  : "عىًمؿى قىًميالن كىأيًجرى كىًثيرنا ".-صى
 تخريج الحديث:

 , عف أبي اسحاؽ , بو بنحكه. , مف طريؽ, زكريا بف خالد(0)أخرجو مسمـ
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

بف اىك البراء بف عازب بف حارث بف عدم بف جيشىـ بف مىٍجدىعىة بف حارثة بف الحارث الَبرَاء: 
 .(4)ىػ(ِٕ) مات سنة -صمى ا عميو كسمـ -الخزرج اَلنصارم. صاحب رىسيكؿ المًَّو 

بد المَّو بف َأبو ِإْسَحاؽ: ابف أبي شعيرة اليمداني أبك  :عيبىيد كيقاؿ عمي كيقاؿ ىك عىٍمرك بف عى
إسحاؽ السىًبيعي الككفي, كالسبيع ىك اٍبف صعب ٍبف معاكية ٍبف كثير ٍبف مالؾ بف جيشـ بف حاشد 

ٍيكىافى بف نىٍكًؼ بف ىمداف. ثقة مكثر عابد اختمط بأخرة, مات سنةا  .(3)ىػ(ُِٗ) بف جيشىـ بًف خى
سحاؽ ال يضر, فقد عده العالئي مف أصحاب القسـ اَلكؿ الذيف لـ اختالط أبي ا قاؿ الباحث:

يحط االختالط مف مرتبتيـ كذلؾ لقصر مدة االختالط, أك َلنيـ لـ يرككا شيئا حاؿ اختالطيـ 
 .(1()6)فسمـ حديثيـ مف الكىـ

سرائيؿ ىك: إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي اليمداني ك  كباقي رجاؿ الحديث ثقات.  ا 
 

                                                           

(
7
 (.ُُْ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.َِٖٖرقـ  /َِ/ْ) -باب عمؿ صالح قبؿ القتاؿ -لبخارم , كتاب الجياد كالسير صحيح ا(

(
0
 (.ََُٗ -ُْْرقـ /َُٗٓ/ّ) –باب ثبكت الجنة لمشييد  -سمـ , كتاب اإلمارة صحيح م(

(
4
 (.ُٓٓ/ُ(, االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )ِٖٗ/ُمعرفة الصحابة البف منده )نظر: ا(

(
3
 (.َُِ/ِِ) لممزم . تيذيب الكماؿ(َٓٔٓرقـ/ ِّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريبنظر: ا(

(
6
 (.ّٗطيف لمعالئي )ص/المختم(

(
1
 القبيؿ ىذا مف كاف مف أف كأعمـ:" فقاؿ مقدمتو في الصالح ابف ذكره, خاص حكـ فميـ الصحيحيف في المختمطيف حكـ أما(

 كا , االختالط قبؿ عنو مأخكذان  ككاف تميز, مما ذلؾ أف الجممة عمى نعرؼ فإنا, أحدىما أك الصحيحيف في بركايتو محتجان 
 (.ْٗٗص) الفحؿ تحقيؽ,  الصالح البف الحديث عمـ أنكاع معرفة: أنظر. أعمـ
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 .(7)ىػ(َُٔك يكسؼ الككفي ثقة تيكمـ فيو بال حجة, مات سنة )أب
*****     ***** 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 
ًديثي عىاًئشىةى "ًإٍف كىافى لىييٍيدىل لىنىا الًقنىاعي ًفيًو كىٍعبه ًمٍف إىالةو فىنٍفرىح ًبًو" ًمٍنوي حى كى
(2). 

 (.ٙٔ) الحديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

, فذيكر لىوي  ًة, كىٍيؼى يىٍجمىع لىيىا النَّاسى ًديًث اٍَلىذىاًف "أىنَّوي اٍىتىَـّ ًلمصَّالى ًفي حى " فيسّْر  الُقْنعكى ـٍ ييٍعًجبو ذىًلؾى فىمى
ًديًث أىنَّوي الشَّبُّكر, كىىيكى البي   .(0)كؽًفي اٍلحى

 (.ٚٔ) الحديث رقـ
 رحمو ا: (ٗ)َقاَؿ اإلماـ أبو داود

تًَّميُّ  دَّثىنىا عىبَّادي ٍبفي ميكسىى اٍلخي حى
دَّثىنىا ىيشىٍيـه, قاؿ: عىٍف (3) : حى بَّادو أىتىُـّ, قىاالى ًديثي عى ًزيىادي ٍبفي أىيُّكبى , كىحى , كى

نىا أىبيك ًبشٍ  , قىاؿى ًزيىاده : أىٍخبىرى ٍيًر ٍبًف أىنىسو أىًبي ًبٍشرو , قاؿ: عىٍف أىًبي عيمى رو
, قاؿ: عىٍف عيميكمىةو لىوي ًمفى  

ارً  : اٍىتىَـّ النًَّبيُّ (6)اٍَلىٍنصى مَّـى  -, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًة كىٍيؼى يىٍجمىعي النَّاسى لىيىا, فىًقيؿى لىوي:  -صى ًلمصَّالى
ًة فىإً  كًر الصَّالى : اٍنًصٍب رىايىةن ًعٍندى حيضي , قىاؿى ـٍ ييٍعًجٍبوي ذىًلؾى ا, فىمى ييـٍ بىٍعضن َفُذِكَر َلُو ذىا رىأىٍكىىا آذىفى بىٍعضي

قىاؿى ًزيىاده: شىبُّكري اٍليىييكًد  - اْلُقْنعُ  :" ىيكى ًمٍف أىٍمًر اٍليىييكًد"  -يىٍعًني الشَّبُّكرى كى قىاؿى , كى ـٍ ييٍعًجٍبوي ذىًلؾى فىمى
: فىذيًكرى لىوي النَّاقيكسي  قىاؿى
بًّْو (1) ٍبًد رى ٍيًد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي زى رىؼى عى ارىل" فىاٍنصى : "ىيكى ًمٍف أىٍمًر النَّصى , فىقىاؿى

مَّـى  -كىىيكى ميٍيتىّـّ ًليىْـّ رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى رىسيكًؿ  -صى : فىغىدىا عى نىاًمًو, قىاؿى فىأيًرمى اٍَلىذىافى ًفي مى
مَّ -المًَّو  مَّـى صى سى مىٍيًو كى , ًإٍذ أىتىاًني -ى اي عى يىٍقظىافى , فىأىٍخبىرىهي , فىقىاؿى لىوي: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي لىبىٍيفى نىاًئـو كى

طَّاًب  كىافى عيمىري ٍبفي اٍلخى : كى , قىاؿى ٍنوي  -آتو فىأىرىاًني اٍَلىذىافى  قىٍد رىآهي قىٍبؿى ذىًلؾى فىكىتىمىوي  -رىًضيى المَّوي عى
: ثيَـّ أىٍخبىرى النًَّبيَّ  ا, قىاؿى مَّـى  -ًعٍشًريفى يىٍكمن سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًني؟" ,  -صى نىعىؾى أىٍف تيٍخًبرى فىقىاؿى لىوي: " مىا مى

                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ِ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.َُْرقـ/ َُْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُُٓ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
0
 (.ُُٓ/ْ)المصدر السابؽ (

(
4
 (.ُّْ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب بدء اَلذاف -اب الصالةكت ,ي داكدسنف أب(

(
3
تُّؿ, كىي قرية عمى طريؽ خراساف إذا خرجت مف بغداد. اَلنساب لمسمعاني ) إلىنسبة  مى:الُختَّ (  (.ْْ/ٓخي

(
6
 -كسمـ يوعم ا صمى -ا رسكؿ أصحاب مف اَلنصار مف لي عمكمة حدثني, أنس بف عيمير أبك قاؿ, البييقي ركاية في(

 .(ُْٕٖ/ رقـٕٖٓ/ُ) الكبرل السنف. الحديث...قالكا

(
1
كىك عبارة عف خشبة طكيمة تضرب بخشبة أصغر منيا. كالنصارل ييٍعًممكف بيا أكقات صالتيـ. النياية في غريب  ُقوُس:النَّا(

 (.َُٔ/ٓالحديث كاَلثر )



 

40 

 

, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , فىاٍستىٍحيىٍيتي ٍيدو ٍبدي المًَّو ٍبفي زى : سىبىقىًني عى مَّ  -فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , -ـى صى ؿي : " يىا ًبالى
: فى  , قىاؿى أىبيك ًبٍشرو ؿه : فىأىذَّفى ًبالى , فىاٍفعىٍموي ", قىاؿى ٍيدو ٍبدي المًَّو ٍبفي زى ا يىٍأميريؾى ًبًو عى ـٍ فىاٍنظيٍر مى ًني أىبيك قي أىٍخبىرى

, لىٍكالى أىنَّوي كى  ٍيدو ٍبدى المًَّو ٍبفى زى ـي أىفَّ عى ارى تىٍزعي , أىفَّ اٍَلىٍنصى ٍيرو عىمىوي رىسيكؿي المًَّو عيمى ا لىجى ًئذو مىًريضن -افى يىٍكمى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ذّْننا. -صى  ميؤى

 تخريج الحديث: 
, مرسالن عف النًَّبيُّ (7)أخرجو أبك داكد  .- ا عميو كسمـ ىصم - , مختصران مف طريؽ, الشٍَّعًبيّْ
 بو.بشير,  بف مف طريؽ, ىيشيـ ,(2)كأخرجو البييقي

  اسة رجاؿ اإلسناد:در 
ىك أبك عمير بف أنس بف مالؾ اَلنصارم, قيؿ اسمو عبد ا , ثقة ,  َأبو ُعَمْير بف َأَنس: -

 .(0)مف الرابعو لو أبك داكد, كالنسائي, كالترمذم , لرك  -رضي ا عنو -قيؿ كاف أكبر كلد أنس
شكرم, ثقة مف أثبت الناس في ىك جعفر بف إياس أبك بشر بف أبي كىٍحًشيَّةى اليى  َأبو ِبشر: -

 .(4)ىػ(ُِٓ) لو الجماعة, مات سنة لسعيد بف جبير, رك 
ىك ىيشيـ بف بشير بف القاسـ بف دينار السممي أبك معاكية بف أبي خاـز الكاًسًطي, ثقة  ُىَشْيـ: -

 .(3)ىػ(ُّٖلو الجماعة , مات سنة ) لثبت كثير التدليس كاإلرساؿ الخفي, رك 
ىك زياد بف أيكب بف زياد البغدادم أبك ىاشـ طكسي اَلصؿ يمقب دلكيو,  ب:زَياد بف َأي و  -

لو البخارم, كأبك داكد , كالنسائي  لككاف يغضب منيا كلقبو أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ , رك 
 . (6)ىػ(ِِٓ, كالترمذم, مات سنة )

تَّمى, أبك محمد نزيؿ بغد َعبَّاد بف ُموَسى: - لو البخارم  لاد ثقة, رك ىك عىبَّادي بف مكسى الخي
 . (1)ىػ(َِّكمسمـ , مات سنة )

 الحديث: ىالحكـ عم
؛ كلكال سماع زياد  بف احديث صحيح اإلسناد. كقد عنعف ىيشىٍيـه في ىذا الحديث, عف أىًبي ًبٍشرو

, لكاف في الحديث مقاؿ.  .(8)كقد صحح سنده الحافظ ابف حجر أيكب الحديث مف أىًبي ًبٍشرو
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.َٖبي داكد )ص/يؿ َلالمراس(

(
2
 (.7814عقى/7/381), ك(ُّْٖرقـ /ْٕٓ/ُالكبرل لمبييقي )السنف (

(
0
 (.ُِْ/ّْ)لممزم  نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ُِٖٖرقـ/ ُٔٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 . (َّٗرقـ/ ُُٗ/ص)المصدر السابؽ (

(
3
 . (ُِّٕرقـ/ ْٕٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
6
  (.َِٔٓرقـ/ ُِٖ/ص)المصدر السابؽ (

(
1
 . (ُّّْرقـ/ ُِٗ/ص)المصدر السابؽ (

(
8
 (.ُٖ/ِبارم البف حجر )فتح ال(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ـى   رَّ : ىيكى الُكوبة والِقنٍّيفًفيًو "ًإفَّ المَّوى حى ًقيؿى كف ًبيىا. كى كـ ييقاًمري " ىيكى ًباٍلكىٍسًر كىالتٍَّشًديًد: ليٍعبة لمرُّ
بىًشيَّة. كالتٍَّقًنيف: الضَّرب ًبيىا  .(7)الطٍُّنبكر بالحى

 (.ٛٔ) حديث رقـ
 رحمو ا: (2)أحمدَقاَؿ اإلماـ 
دَّثىنىا يىًزيدي  : عىٍف  حى ًف ٍبًف رىاًفعو , قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ـى ٍبًف عى ٍف ًإٍبرىاًىي : عى الىةى , قىاؿى نىا فىرىجي ٍبفي فىضى : أىٍخبىرى , قىاؿى

: قىاؿى رىسيكؿي اً  ك, قىاؿى ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو : عىٍف عى مىيٍ  -أىًبيًو , قىاؿى مَّى اي عى مَّـى صى سى ِإفَّ اَ : " -ًو كى
ـَ  ٍيًسرى  َحرَّ , كىاٍلمى ٍمرى مىى أيمًَّتي اٍلخى عى

, كىاٍلًمٍزرى (0)
ٍتًر "., َواْلِقنٍّيَف (٘)اْلُكوَبةَ , كى (4) ةى اٍلكى الى  كىزىادىًني صى

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, أبي ىيبيرة الكالعي.(1), كالبييقي(6)أخرجو أحمد

, مف طريؽ, عطاء بف يسار؛ كالىما: عف عبد ا بف عمرك (8)قيكفي مكضع آخر أخرجو البيي
 .-ا عميو كسمـ ىصم -عف رسكؿي ا  -رضي ا عنيما -بف العاصا

 , مف طريؽ, الكليد بف عبدة.(77), كالطحاكم(73), كالبزار(9)كأخرجو أبك داكد
كما  - عنيمارضي ا -مف طريؽ قيس بف حبتر, عف ابف عباس ولمحديث شاىداف: األوؿ:

, مف طريؽ, سفياف (76), كالبييقي(73), كابف حباف(74)ى, كأبي يعم(70), كأحمد(72)عند أبي داكد
ٍبتىر بف قىٍيس, عف  بىًذيمىةى بف  الثكرم, عف عميّْ   .-رضي ا عنيما –, عف ابف عباس حى

                                                           

(
7
 (.ُُٔ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.ْٕٓٔ/ رقـَُْ/ُُإلماـ أحمد )مسند ا(

(
0
. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) ِسر:َميْ ال(  (.ِٔٗ/ٓكىك الًقمىاري

(
4
: مف الشَّ  :رِمزْ ال( ذي مف الذُّرىة. كًقيؿى  (.ِّْ/ًْعير أىك الًحٍنطىة. النياية في غريب الحديث كاَلثر )نبيذه ييتَّخى

(
3
 (.ِٖٕ/ْىي النٍَّرد]شيء يمعب بو[ في كالـ أىؿ اٍليمف كقيؿ: الطبؿ. غريب الحديث لمقاسـ بف سالَّـ ) :َبةاْلُكو (

(
6
 (.َٖٔٔ/ رقـُُٖ/ُُإلماـ أحمد )مسند ا(

(
1
 (.ََِٗٗ/ رقـّْٕ/َُالكبرل لمبييقي ) السنف(

(
8
 (.ََُُِ/ رقـّٕٔ/َُالكبرل لمبييقي )السنف (

(
9
 (.ّٖٓٔ/ رقـِّٖ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب النيي عف المسكر -ي داكد , كتاب اَلشربة سنف أب(

(
73
 (.ِْْٓ/ رقـِْْ/ٔ) لبزارمسند ا(

(
77
 (.ُْٓٔ/ رقـُِٕ/ْ) لمطحاكم اني اآلثارشرح مع(

(
72
 (.ّٔٗٔ/ رقـُّّ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ -اَلكعية  باب في -ي داكد , كتاب اَلشربة سنف أب(

(
70
 (.ِْٕٔ/ رقـِٕٗ/ْإلماـ أحمد بف حنبؿ )مسند ا(

(
74
 (.ِِٕٗ/ رقـُُْ/ٓ) المكصمي بي يعمىمسند أ(

(
73
 (.ّٓٔٓ/ رقـُٕٖ/ُِبف حباف )صحيح ا(

(
76
 (.َِّْٗ/ رقـَّٔ/َُالكبرل لمبييقي )السنف (
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و. , مف طريؽ اسرائيؿ بف يكنس , عف عمي بف بذيمة ب(2), كالبييقي(7)كأخرجو الطبراني
 عف عبد الكريـ الجزرم , عف قيس بف حبتر بو.  ل, طريؽ أخر (0)كلمبييقي

, (4)كما عند أحمد بف حنبؿ -رضي ا عنو  -عف قىٍيًس بف سىعد بف عيبىادةى  الشاىد الثاني:
 , جميعيـ بألفاظ متقاربة.(1), كالبييقي(6), كالطبراني(3)كابف أبي شيبة

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
, المصرم قاضي إفريقية, ضعيؼ, (8): ىك عبد الرحمف بف رافع التَّنيكخيمف بف رَاِفععبد الرَّح -
 .(9)ىػ(ُُّلو البخارم في اَلدب المفرد, كأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات سنة) لرك 
"مجيكؿ".  عنو (73)اإلكماؿ صاحب قاؿ ابف حمزة الحسيني ِإبراىيـ بف عبد الرَّحمف بف رَاِفع: -

 .(72)كابف حجر ,(77)ذلؾ, الييثمي ىمكتبعو ع
 رىاًفع, مجيكؿ. بف الرَّحمف عبد بف ًإبراىيـقاؿ الباحث: 

 ل, أبك فضالة الشامي, ضعيؼ, رك  ىك فرج بف فىضالة بف النعماف التَّنيكخي َفَرج بف َفَضاَلة: -
 . (70)ىػ(ُٕٕلو أبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات سنة )

 لركف بف زاذاف السممي مكالىـ؛ أبك خالد الكاسطي, ثقة متقف عابد, رك ىك يزيد بف ىا َيِزيد: -
 .(74)ىػ(َِٔلو الجماعة , مات سنة )

 الحديث:  ىالحكـ عم
 ىذا اسناد ضعيؼ, كعمتو ضعؼ عبد الرحمف بف رافع التَّنيكخي , كفرج بف فضالة , كجيالة 

 
                                                           

(
7
 (.ُِٖٗٓرقـ/ َُُ/ُِـ الكبير لمطبراني )المعج(

(
2
 (.ُُّْٕ/ رقـِٓٓ/ٖالكبرل لمبييقي ) السنف(

(
0
 (.ِٖٓ( , ك اآلداب لمبييقي )ص/َِٔٗٗ/ رقـّٕٓ/َُالكبرل لمبييقي ) السنفاَظغ:(

(
4
 (.ّْكتاب اَلشربة لإلماـ أحمد )ص/ك  (.ُُْٖٓ/ رقـِِٗ/ِْإلماـ احمد )امسند (

(
3
 (.ََِْٖ/ رقـٖٗ/ٓؼ البف أبي شيبة )المصن(

(
6
 (.ٕٖٗ/ رقـِّٓ/ُٖـ الكبير لمطبراني )لمعجا(

(
1
 (.ّّْٓ/ رقـُٕٔ/ْ(, كالسنف الصغير لمبييقي )َِٔٗٗ/ رقـّٕٓ/َُالكبرل لمبييقي ) السنف(

(
8
 : نسبة إلى تنكخ كىك اسـ لعدة قبائؿ اجتمعكا قديما بالبحريف كتحالفكا عمى التكازر كالتناصر كأقامكا ىناؾ فسمكا تنكخا,وخيالَتنُ (

 (.َٗ/ّنكخ اإلقامة. اَلنساب لمسمعاني )كالت

(
9
 (. ّٖٔٓرقـ/ َّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.ُّؿ البف حمزة الحسيني )ص/اإلكما(

(
77
 (.َِْ/ِلزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع ا(

(
72
 (.ِٕٔ/ُالمنفعة البف حجر )تعجيؿ (

(
70
(, الضعفاء كالمتركككف لمنسائي َِٓ/ِالتاريخ اَلكسط لمبخارم )نظر: اك  (.ّّٖٓرقـ/ ْْْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(, َِٔ/ِ(, المجركحيف البف حباف )ٖٓ/ٕ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِْٔ/ّ(, الضعفاء الكبير لمعقيمي )ٕٖ)ص/
 (.ّٔٓ/ِّ) لممزم (, تيذيب الكماؿّٕٕ/ُْ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم

(
74
 (.ُِٔ/ِّ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ٖٕٕٗرقـ/ َٔٔ/ص)جرح البف التيذيب تقريب(



 

46 

 

الحسف تجعمو في درجة  لأخر إبراىيـ بف عبد الرحمف بف رافع التَّنيكخي. كلكف لمحديث طرؽ 
كما عند أبي داكد,  -رضي ا عنيما-, منيا: طريؽ قيس بف حبتر, التي عف ابف عباس لغيره

 , كابف حباف, كما تقدـ؛ كرجاؿ ىذه الطريؽ جميعيـ ثقات.ىكأحمد, كأبي يعم
 كما عند أحمد , كابف -رضي ا عنو  -طريؽ أخرم: بسند حسف, عف قيس بف سعيد بف عباد

 أبي شيبة , كالطبراني , كالبييقي , كما تقدـ.
 .(7) كقد صحح الحديث الشيخ اَللباني رحمو ا

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ؿه  ًديثي " يىٍمًمؾ رجي ًمٍنوي اٍلحى  .(2)" َأْقَنى األنؼِ كى

 (.ٜٔ) حديث رقـ
ـُ الطَّبراني   َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (ٖ)

, : نىا ًعٍمرىافي , قىاؿى : نىا عىفَّافي اؽى, قىاؿى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىًني قىتىادىةي , حى : حى دَّثىًني أىبيك  قىاؿى : حى قىاؿى
ًف النًَّبيّْ  ٍدًرمّْ عى ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : عى مَّـى  -نىٍضرىةى , قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " -صى ًمٍف  ُجؿٌ َيْمِمُؾ رَ قىاؿى

ٍبيىًة,  ٍكرنا, يىًعيشي (ٗ)َأْقَنى اأْلَْنؼِ أىٍىؿ بىٍيًتي أىٍجمىى اٍلجى ا ميًمئىٍت ظيٍممنا كىجى ي اٍَلىٍرضى ًقٍسطنا كىعىٍدالن كىمى , يىٍمألى
بىسىطى كىفَّوي اٍلييٍسرىل. ٍنًبيىا أيٍصبيعىٍيًف, كى بىسىطى ًإلىى جى بىسىطى كىفَّوي اٍلييٍمنىى, كى  ىىذىا " كى

. قىاؿى  ٍف قىتىادىةى ًإالَّ ًعٍمرىافي اٍلقىطَّافي ًديثى عى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى : لى  الطَّبىرىاًنيُّ
 تخريج الحديث: 
, مف طريؽ, عمرك بف عاصـ (1), كالحاكـ(6), عف سيؿ بف تماـ. كالبزار(3)أخرجو أبك داكد

, كالىما: )سيؿ كعمرك(عف عمراف بف دىاكىر, بو. ًبيُّ  اٍلًكالى
دّْيًؽ النَّاًجٌي عف أبي سعيد  ,(8)ماـ أحمدكأخرجو اإل  بو. -رضي ا عنو -مف طريؽ, أىًبي الصّْ

 قالبة, عف عفاف بف مسمـ بو. ي, عف اٍبفي السَّمَّاًؾ, عف أب(9)كأخرجو الخطابي
 

                                                           

(
7
 (.ِّٖ/ْمسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني )راجع س(

(
2
 (.ُُٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.َْٔٗ/ رقـُٕٔ/َٗلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
4
 (.4/776)ٔاألشغانذضٌسغغٌةفًانُٓاٌح.ٔؿطّفًدضبيعثرّأعَٔعقحطٕنّ:األَففًانقُا:اأْلَْوف أْقىَى(

(
3
 (.ِْٖٓ/ رقـَُٕ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ -داكد , كتاب الميدمسنف أبي (

(
6
 (.ٗ/ رقـٕٓ/ُٖزار )مسند الب(

(
1
 (.ٖٗٔٔ/ رقـََٔ/ْعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
8
 (.َُُُّ/ رقـ َِٗ/ُٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.ُُٗ/ِديث لمخطابي )ريب الحغ(
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 , عف الكليدي بف مسمـ, عف سعيد بف بشير, عف قتادة, بو.(7)كأخرجو نعيـ بف حماد في الفتف
 نضرة, بو. يمف طريؽ, عمر بف دينار, عف أب, (2)كأخرجو أيضان 

زاز في تاريخ كاسط كأخرجو أسمـ الرى
, مف طريؽ, عطاء بف عجالف, عف أبي نضرة (4), كالداني(0)

 بو. جميعيـ بألفاظ متقاربة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

قي, البصرم أبك نىٍضرى َأُبو َنْضَرة:  - ةى, مشيكر بكنيتو, ىك المنذر بف مالؾ بف قيطعىة, العبدم العىكى
 . (3)ىػ(َُٖالبخارم , مات سنة ) للو الجماعة سك  لثقة, رك 

ىك قتادة بف دعامة بف قتادة السَّديكًسي أبك الخطاب البصرم, ثقة ثبت يقاؿ كلد أكمو ,  َقتَاَدة: -
 .(6)ىػ(ُُٕلو الجماعة , مات سنة ) لرك 
 .(1)ىػ(ُٓٔلو اَلربعة, مات سنة ) لم, رك عمراف بف دىاكىر أبك العكاـ القطاف البصر  ِعْمرَاُف: -

, ك (9). ككثقو العجمي كقاؿ :" بصرم, ثقة "(8)" قاؿ اإلماـ أحمد عنو: " أرجك أف يككف صالحان 
, كعنو في (77). كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ: "كاف مف أخص الناس بقتادة "(73)ابف حباف

 .(70): " ىك ممف يكتب حديثو ". كقاؿ ابف عدم(72)أسماء الضعفاء:" ضعيؼ الحديث"
كقاؿ اإلماـ البخارم, قاؿ يحيى القطاف: " لـ يكف بو بأس, لـ يكف مف أىؿ الحديث, ككتبت 

 .(74)عنو أشياء, فرميت بيا "
, كفي مكضع آخر قاؿ:" ليس (76), كفي مكضع آخر قاؿ: " ليس بالقكل "(73)كضعفو ابف معيف

                                                           

(
7
 (.َُِٔ/ رقـ ّْٔ/ُعيـ بف حماد )الفتف لن(

(
2
 (.َُٓٔ/ رقـّْٔ/ُ) المصدر السابؽ(

(
0
 (.ُّٓ)ص/َلسمـ الكاسطي  سطتاريخ كا(

(
4
 (.ّٓٓ/ رقـَُّٖ/ٓبي عمرك الداني )اردة في الفتف َلالسنف الك (

(
3
(, معرفة الثقات لمعجمي َِٕ/ٗ: الطبقات الكبير البف سعد )نظراك  (.َٖٗٔرقـ/ ْٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َٖٓ/ِٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿَِْ/ٓ(, الثقات البف حباف )ِٖٗ/ِ)

(
6
(, التاريخ الكبير لمبخارم ِِٖ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُٖٓٓرقـ/ ّْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ْٖٗ/ِّ)لممزم تيذيب الكماؿ  (,ُّّ/ٕ(, الجرح كالتعديؿ )ُِٓ/ِ(, معرفة الثقات لمعجمي )ُٖٓ/ٕ)

(
1
 (.ِّٖ/ِّ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
8
 (.ِٓ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا  –لإلماـ أحمد العمؿ (

(
9
 (.ُٖٗ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
73
 (.ِّْ/ٕالبف حباف ) الثقات(

(
77
 (.ُِٖأسماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ (

(
72
 (.ُْٗأسماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف )ص/تاريخ (

(
70
 (.ُْٔ/ٔفي الضعفاء البف عدم ) الكامؿ(

(
74
 (.َُٓالضعفاء لمبخارم )ص/كتاب (

(
73
 (.ٗٔ/ُ) -ركاية ابف محرز -الرجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة(

(
76
 (.ُٖٓ/ْ) -ابف معيف ركاية الدكرم تاريخ(
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 .(2)أل الخكارج, كلـ يكف داعية "كفي مكضع آخر قاؿ: " كاف يرل ر  ,(7)بشيء"
 .(3)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ييـ, كرمي برأم الخكارج " .(4), كأبك داكد(0)النسائي كضعفو أيضان 
 : الراجح أنو صدكؽ ييـ, كرمي ببدعة الخكارج.  قاؿ الباحث

ابف  عفافي بف مسمـ بف عبد ا الباىمي أبك عثماف الصفار البصرم, ثقة ثبت, قاؿ َعفَّاُف:-
المديني, كاف إذا شؾ في حرؼ مف الحديث تركو كربما كىـ, كقاؿ ابف معيف أنكرناه في صفر 

:" كقاؿ عف تغيره",  "متفؽ عمى االحتجاج بو(6)كقاؿ العالئي سنة تسع عشرة كمات بعدىا بيسير.
لو الجماعة, مات  لرك . " ىذا تغير المرض كلـ يتكمـ فيو أحد فيك مف القسـ اَلكؿ

 .(1)ىػ(ُِٗسنة)
ىك يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف عبد ا بف إبراىيـ أبك الحسف  َيْعُقوب بف ِإْسَحاؽ: -

:" كتبنا عنو (73)بف المنادما كقاؿ .(9)قاؿ الدارقطني: "ضعيؼ" .(8)الضبي المعركؼ بالبييسي
د في حياة جدم ثـ ظير لنا مف انبساطو في تصريح الكذب ما أكجب التحذير عنو, كذلؾ بع

 . (77)معاتبة كتكقيؼ متكاتر. فرمينا كؿ ما كتبنا عنو, نحف كعدة مف أىؿ الحديث"
 .(72)كذكره الذىبي في كتابو الضعفاء كاكتفي بقكلو: "ضعفو الدارقطني"

 مف أحد. ان كىك ضعيؼ لـ أجد لو تكثيق قاؿ الباحث:
 الحديث: ىالحكـ عم

تجبر  للكف الطرؽ اَلخر , ف اسحاؽيعقكب ببيذا اإلسناد ضعيؼ لضعؼ الحديث حسف لغيره, ك 
 منيا: ,ىذا الضعؼ

ًبيُّ صدكؽ.   طريؽ الحاكـ كىي حسنة, كفييا عمرك بف عاصـ اٍلًكالى
 

                                                           

(
7
 (.ُٕٓ/ْ) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ُُْ/ْ) المصدر السابؽ(

(
0
 (.ٖٓ)ص/ لمنسائي اء كالمتركككفالضعف(

(
4
 (.ُْٖ/ُت اآلجرم َلبي داكد )سؤاال(

(
3
 (.ُْٓٓرقـ/ ِْٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ٖٓف لمعالئي )ص/المختمطي(

(
1
معرفة الثقات لمعجمي  (,ّّٖ/ٗنظر: الطبقات الكبيرالبف سعد )اك  (.ِْٓٔرقـ/ ّّٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َُٔ/َِ) لممزم (, تيذيب الكماؿِِٓ/ٖ(, الثقات البف حباف )َِّ/ُ)

(
8
 (.ّّٔ/ُِ) لمذىبي اإلسالـ كتاريخ, (ِْْ/ُٔ) لمخطيب البغدادم بغداد تاريخ: نظرا(

(
9
 (.َُٔالحاكـ النيسابكرم لمدارقطني )ص/ سؤاالت(

(
73
, مات سنة المنادم بابف المعركؼ الحسيف أبك يزيد بف ا عبيد بف محمد بف جعفر بف المقرئ أحمد الحافظ ىك المحدث(

 (.ْٔ/ّ(, تذكرة الحفاظ لمذىبي )َُُ/ٓ)لمخطيب البغدادم تاريخ بغداد انظر: ىػ(. ّّٔ)

(
77
 (.ِْْ/ُٔبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
72
 .(ْْٗ/ْنظر: ميزاف االعتداؿ )ا(. ك ٕٕٓ/ِفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(
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 كطريؽ أبي داكد فييا سيؿ بف تماـ كىك صدكؽ يخطئ.
كطريؽ اإلماـ أحمد جميع ركاتو ثقات, اال مطر بف طيماف, صدكؽ كثير الخطأ. كطريؽ 

 طئ كىك أبك قالبة. الخطابي فيو رجؿ صدكؽ يخ
 رحمو ا. (7)فبمجمكع ىذه الطرؽ يرتقي الحديث لمحسف لغيره . كقد حسف اسناده الشيخ االلباني

 
********** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو "أىنَّوي خىرج فىرىأىل  ا ًفيوً َأْقناء ُمعمََّقةكى شىؼ" الًقٍنك: الًعٍذؽ ًبمى  .(2)ًمفى الرُّطىب , ًقٍنكه ًمٍنيىا حى
 (.ٕٓ) حديث رقـ

ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

نىًفيُّ , دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو اٍلحى :  حى , قىاؿى اًلًح ٍبًف أىًبي عىًريبو : عىٍف صى , قىاؿى ٍعفىرو ًميًد ٍبفي جى ٍبدي اٍلحى دَّثىنىا عى : حى قىاؿى
: عى  , قىاؿى ٍضرىًميّْ مىٍينىا رىسيكؿي اً عىٍف كىًثيًر ٍبًف ميرَّةى اٍلحى رىجى عى : خى , قىاؿى ًعيّْ اًلؾو اٍَلىٍشجى -ٍف عىٍكًؼ ٍبًف مى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًفي اٍلمىٍسًجًد  -صى ا كى مىعىوي اٍلعىصى , ًفييىا ًقٍنكه ًفيًو حىشىؼه َأْقَناٌء ُمَعمََّقةٌ كى
, فىغىمىزى (ٗ)

: ا الًَّتي ًفي يىًدًه قىاؿى دَّؽى ًبأىٍطيىبى ًمٍنيىا, ًإفَّ رىبَّ ىىًذًه  اٍلًقٍنكى ًباٍلعىصى دىقىًة, تىصى " لىٍك شىاءى رىبُّ ىىًذًه الصَّ
: " أىمىا كىاً يىا أىٍىؿى  مىٍينىا, فىقىاؿى : ثيَـّ أىٍقبىؿى عى ًة ", قىاؿى شىؼى يىٍكـى اٍلًقيىامى دىقىًة لىيىٍأكيؿي اٍلحى ًدينىًة, الصَّ اٍلمى

كينَّا لىتىدىعينَّيىا أىٍربىًعيفى عى  : كى : " يىٍعًني الطٍَّيرى كىالسّْبىاعى " قىاؿى ـي. قىاؿى : اي أىٍعمى : فىقيٍمتي ا ًلٍمعىكىاًفي " قىاؿى امن
ـي, ًىيى اٍلكىرىاًكيُّ  : ًإفَّ ىىذىا لىمًَّذم تيسىمّْيًو اٍلعىجى نىقيكؿي
(3).  

 تخريج الحديث:
, (77), كأبك بكر الرُّياني(73), كابف خزيمة(9)أحمدك , (8), كابف ماجو(1), كالنسائي(6)أخرجو أبك داكد

                                                           

(
7
 (.ّٕٔٔ/ رقـَُُْ/ِلجامع الصغير كزياداتو لأللباني )صحيح ا(

(
2
 (.ُُٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
0
 (.ِّٕٔٗ/ رقـّٖٗ/ّٗماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
ًعيؼ الذم الى نىكىل لىوي كالشّْيص. النياية الَحَشؼ:(  (.ُّٗ/ُفي غريب الحديث كاَلثر ) اليىاًبس الفاًسد ًمفى التٍَّمر. كًقيؿ الضَّ

(
3
إلتغاٍْىانٕؿٍظانًعجى.أحيانا الماء إلى يأكم المحـ قميؿ الذنب أبتر كالرجميف العنؽ طكيؿ المكف أغبر كبير طائر ىك :الكركي(

 (.2/184يصطفًٔغٍغِ)

(
6
 (.َُٖٔ/ رقـ ُُُ/ِ) الحميد دعب: تحقيؽ –باب ما ال يجكز مف الثمرة في الصدقة  -داكد , كتاب الزكاة سنف أبي (

(
1
{ ]البقرة:  -ائي , كتاب الزكاة سنف النس( ًبيثى ًمٍنوي تيٍنًفقيكفى / ّْ/ٓ) غدة أبك: تحقيؽ [ِٕٔفي قىكلو عز كجؿ }كىالى تىيىمَّميكا اٍلخى

 (.ِّْٗرقـ

(
8
 (.ُُِٖرقـ /ّٖٓ/ُ)اقي تحقيؽ: عبد الب -باب النيي أف يخرج في الصدقة شر مالو -ماجو , كتاب الزكاة سنف ابف (

(
9
 (.ِّٕٔٗ/ رقـّٖٗ/ّٗماـ أحمد )مسند اإل(

(
73
 (.ِْٕٔ/ رقـَُٗ/ْخزيمة ) صحيح ابف(

(
77
 (.َٗٓ/ رقـّٖٖ/ُكياني )مسند الر (
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 مف طريؽ, يحيي بف سعيد القطاف.
ميد بف مىخمد ٍيو حي كى ٍنجى كأخرجو ابف زى
, (3), كالحاكـ(4), كالطبراني(0), كابف حباف(2), كالبزار(7)

  , مف طريؽ, أبي عاصـ الضحاؾ بف مخمد.(6)كالبييقي
ف, ثالثتيـ: عف عبد الحميد بف جعفر, عف , مف طريؽ, عبد ا بف عمرا(1)كأخرجو الطحاكم

عف  -رضي ا عنو  -صالح بف أبي عىًريب, عف كثير بف ميرة, عف عكؼ بف مالؾ اَلشجعي
 .-ا عميو كسمـ  ىصم -النبي

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
عكؼ بف مالؾ بف أبي  -رضي ا عنو –ىك الصحابي الجميؿ  َعْوؼ بف َمالؾ اأَلْشَجِعي: -

 .(8) شجعي, يكنى أبا عبد الرحمف, كيقاؿ أبك حماد, كيقاؿ أبك عمر.عكؼ اَل
كيقاؿ أبك القاسـ,  , أبك شىجرة الًحٍمًصي,(9)كثير بف مرة الحىضرىًمي َكِثير بف ُمرَّة الَحْضَرِمي: -

أدرؾ سبعيف مف أىؿ بدر, كحدث عف عمر بف الخطاب, كمعاذ بف جبؿ, كعمرك بف عبسة, 
لو أصحاب  لف مالؾ اَلشجعي, كعبد ا بف عمر, كغيرىـ, ثقة, رك كأبي الدرداء, كعكؼ ب

 .(73)السنف, مف الثانية
صالح بف أبي عىًريب كاسمو قميب بف حرمؿ بف كميب الحضرمي  َصاِلح بف َأبي َعِريب: -

 . (77)لو أبك داكد, كالنسائي , كابف ماجو , مف السادسة لالشامي, كييقاؿ: الًمٍصًرم, رك 
 .(74). كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ"(70), ككثقو الذىبي(72)ف في الثقاتذكره ابف حبا

كقاؿ ابف القطاف الفاسي: " ال تيعرؼ حالو, كال ييعرؼ ركل عنو غير عبد الحميد كركل لو أبك  
داكد حديثا آخر مف ركاية عبد الحميد عنو, كىك حديث عكؼ بف مالؾ: إف صاحب ىذه الصدقة 

                                                           

(
7
 (.ُِْٗ/ رقـََُٓ/ّالبف زنجكيو )اَلمكاؿ (

(
2
 (.ِٕٗٓ/ رقـَُٗ/ٕزار )مسند الب(

(
0
 (.ْٕٕٔ/ رقـُٕٕ/ُٓحباف ) صحيح ابف(

(
4
 (.ٗٗ/ رقـٓٓ/ُٖلكبير لمطبراني )عجـ االم(

(
3
 (.ُِّٔ/ رقـُّّ/ِعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
6
 (.ِٕٕٓ/ رقـِِٗ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
1
 (.ّْٔٔ/ رقـَُِ/ْي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
8
 (.ََّ/ْسد الغابة البف اَلثير )(, أُِِٔ/ّ(, االستيعاب البف عبد البر )َِِّ/ْرفة الصحابة َلبي نعيـ )نظر: معا(

(
9
 (.َُٖ/ْىذه النسبة إلى حضر مكت كىي مف بالد اليمف مف أقصاىا. اَلنساب لمسمعاني ) :ِمياْلَحْضرَ (

(
73
 لممزم , تيذيب الكماؿ(ّٓ/َٓ: تاريخ دمشؽ البف عساكر )نظراك  (.ُّٔٓرقـ/ َْٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(ِْ/ُٖٓ.) 

(
77
 (. َِٖٖرقـ/ ِّٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ْٕٓ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ْٕٗ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
74
 (.َِٖٖرقـ/ ِّٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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بف اكتعقب الذىبي قكؿ ابف القطاف بقكلو: " بمى, ركل عنو حيكة . (7)يأكؿ الحشؼ يكـ القيامة "
 .(2)شريح, كالميث, كابف لييعة, كغيرىـ, لو أحاديث "

بف الو خمسة مف الركاة ىـ: الحسف بف ثكباف, كحيكة  لك كالـ ابف القطاف ىذا فيو نظر! فقد رك 
 , كالميث بف سعد.  شريح, كعبد ا بف لىًييعىة, كعبد الحميد بف جعفر اَلىنصاًرمٌ 

 صالح بف أبي عىريب, ثقة , لإلعتبارات اَلتية:قاؿ الباحث: 
 تكثيؽ ابف حباف, كالذىبي لو؛ كمعركؼ أف الذىبي مف أىؿ اإلستقراء. أوال:
صاحب  -أف صالح, كاف مشيكران كلـ يكف مجيكالن, كما نقؿ ذلؾ ابف مندة عف ابف يكنس  ثانيًا:

ة:" سمعت أبا سعيد بف يكنس يقكؿ: صالح بف أبي عريب مصرم فقد قاؿ ابف مند -تاريخ مصر
 .(ٖ)"مشيكر, ركل عنو الميث بف سعد, كحيكة, كابف لييعة 

ك  ثالثًا: يكة  لرى ٍمعه, خاصة, رجالف معركفاف باإلمامة كالثقة كىما: الميث بف سىعد, كحى بف الو جى
قطني:" كأىؿ العمـ بالحديث ال مذىب بعض العمماء تنتفي الجيالة بذلؾ, قاؿ الدار  ىشريح؛ كعم

نما يثبت العمـ عندىـ بالخبر إذا كاف ر   اكيويحتجكف بخبر ينفرد بركايتو رجؿ غير معركؼ , كا 
قد ارتفع اسـ الجيالة عنو , كارتفاع اسـ الجيالة عنو؛ أف يركم عنو  عدالن مشيكران , أك رجالن 

نو ثقتاف فقد ارتفعت جيالتو, كثبتت كنقؿ عنو السخاكم قكلو:" مف ركل ع .(4)رجالف فصاعدان "
 .(6). كاليو ذىب ابف القيـ(3)عدالتو "

كلفت  .(1)كذىب ابف خزيمة إلى أف جيالة العيف ترتفع بركاية كاحد مشيكر ف خي كىذه اَلقكاؿ كا 
اىتيا كيعمؿ بيا في بعض الحاالت, كصالح بف أبي عريب منيا.  أحيانان, لكف ليا كىجى

ىك عبد الحميد بف جعفر بف عىبد المَّو بف الحكـ بف رافع بف سناف  َفر:عبد الَحِميد بف َجعْ  -
 . (8)ىػ(ُّٓاَلىٍنصاًرٌم, اَلكسي, أىبيك الفضؿ, كييقاؿ: أىبيك حفص, المدني, مات سنة )

. كعنو" ليس بو (73)بالقدر" ى, كابف معيف كزاد" ككاف ييرم(9)كثقو ابف سعد, كزاد:" كثير الحديث "
  .(77)بأس"

                                                           

(
7
 (.َِٔ/ْىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
2
 (.ِٖٗ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اإل(

(
0
 (.ْٓ/ِالتكحيد لو ) (. ككتابِْٖ/ُاب االيماف البف مندة )نظر: كتا(

(
4
 (.ِِٔ/ْرقطني )سنف الدا(

(
3
 (.ْٓ/ِيث لمسخاكم )فتح المغ(

(
6
 (.ّٓ/ٓاد البف القيـ )زاد المع(

(
1
 (.ْٖ/ِيث لمسخاكم )فتح المغ(

(
8
 (.ُْٔ/ُٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
9
 (.ِٓٓ/ٕالكبير البف سعد )الطبقات (

(
73
 (.ٕٗ/ُ) -ركاية ابف محرز -(, ك معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيفُٓٔ/ّ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ ابانظر: (

(
77
 (.َّٖ( , كسؤاالت ابف الجنيد )ص/ُٓٔ/ّطبعة إحياء التراث اإلسالمي ) -ركاية عثماف الدارمي -ف معيف تاريخ اب(
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, كقاؿ أبك داكد: " سمعت أحمد ذىكر عبد الحميد (7)في ثكثيقو اإلماـ أحمد فقاؿ:" ثقة ثقة " كبالغ
: ليس بو بأس قد احتممو الناس "  .(2)بف جعفر فىقاؿى

 .(0)كقاؿ عمي بف المديني" قاؿ كاف يقكؿ بالقدر ككاف عندنا ثقة, ككاف سفياف الثكرم يضعفو"
ف ت , كقاؿ الساجي:" (4)كمـ فيو سفياف, فيك ثقة حسف الحديث"ككثقو يعقكب بف سفياف كزاد: " كا 

ليس بو  ,ابف شاىيف, كزاد "يرمى بالقدركذلؾ , ك (6)في الثقات ابف حبافذكره . ك (3)ثقة صدكؽ"
 .(8). كقاؿ ابف عدم:" أرجك أنو ال بأس بو, كىك ممف ييكتب حديثو"(1)بأس"

 .(73)" صدكؽ" , كعنو:(9)" كقاؿ الذىبي: " ثقة غمزه الثكرم لمقدر
 .(72), كفي مكضع آخر قاؿ: " ال يحتج بو "(77)كقاؿ أبك حاتـ:" محمو الصدؽ"

كعف يحيى بف معيف قاؿ:" كاف يحيى بف سعيد القطاف ييضعؼ عبد الحميد بف جعفر", فقيؿ 
ليحيى, قد ركل عنو يحيى بف سعيد قاؿ:" ركل عنو كيضعفو قاؿ يحيى كقد كاف يحيى بف سعيد 

 .(74)كقاؿ النسائي " ليس بالقكم" .(70)ما كانكا يساككف عنده شيئان "يركم عف قكـ ك 
 .(73)كقاؿ ابف حجر" صدكؽ رمي بالقدر كربما كىـ"

نما طيعف فيو مف أجًؿ ًبدعتو, فعف يحي ىىك ثقة, فأكثر العمماء عم قاؿ الباحث: بف ا ىتكثيقو, كا 
 . (76)ؿ القدر"كاف سفياف ييضعؼ عبد الحميد بف جعفر, يعني مف أج معيف قاؿ:"

كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف: " كاف سفياف الثكرم يىحمؿ عمى عبد الحميد بف جعفر, كال أدرم ما 
 .(71)كاف شأنو كشأنو "

 
                                                           

(
7
 (.ُّٓ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا -عرفة الرجاؿالعمؿ كم(

(
2
 (.َِِ)ص/ بي داكد لإلماـ أحمدسؤاالت أ(

(
0
 (.ََُحمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاالت م(

(
4
 (.ْٖٓ/ِة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرف(

(
3
 (.ُُِ/ٔالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
6
 (.ُِِ/ٕالثقات البف حباف )(

(
1
 (.ُٗٓأسماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ (

(
8
 (.ٓ/ٕرجاؿ البف عدم )في ضعفاء ال الكامؿ(

(
9
 (.ُْٔ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
73
 (.ُُٔ(.ك ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لو )ص/ّٖٔ/ُالمغني في الضعفاء لمذىبي )نظر: ا(

(
77
 (.َُ/ٔكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
72
 (.ّٗٓ/ِاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
70
 (.ُٕٓ/ْ) -كرمركاية الد -ابف معيف  تاريخ(

(
74
 (.ِٕاء كالمتركككف لمنسائي )صالضعف(

(
73
 .(ّٕٔٓرقـ/ ّّْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
76
 (.ّْ/ّاء الكبير لمعقيمي )الضعف(

(
71
 (.ِٓٓ/ٕت الكبير البف سعد )الطبقا(
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ىك عبد الكبير بف عبد المجيد بف عبيد ا البىٍصًرٌم أبك بكر الحنفي ثقة,  َأُبو َبكر الَحَنِفي: -
 .(7)ىػ(َِْلو الجماعة , مات سنة ) لرك 
 الحديث: ىلحكـ عما

, مف أجؿ صالح (0) , كالشيخ شعيب اَلرنؤكط(2)حديث صحيح اإلسناد, كقد حسنو الشيخ اَللباني
 . -رحمو ا  -ابف أبي عىًريب , كقد ذكرنا الراجح أنو ثقة؛ كقد كثقو الذىبي
*****     ***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(
7
بف أبي (, الجرح كالتعديؿ الََّ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُْْٕرقـ/ َّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِّْ/ُٖ( , تيذيب الكماؿ )َِْ/ٖ(, الثقات البف حباف )ِٔ/ٔحاتـ )

(
2
 (.ِّْٗ/ رقـّٖٖنسائي تحقيؽ االلباني, جمع كترتيب/مشيكر حسف سمماف )صسنف ال(

(
0
 (.ِّٕٔٗرقـ /ّٖٗ/ّٗإلماـ أحمد )مسند ا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو "ًإذىا أحىبَّ المَّ  ذىه كاٍصطفاه. اْقَتَناهوي عٍبدان كى لىدان" أىًم اتَّخى ـٍ يىٍتريٍؾ لىوي مىاالن كىالى كى : قىنىاه يىٍقنيكه,  فىمى ييقىاؿي
 .(7)كاٍقتىناه ًإذىا اتَّخذه لنىٍفًسو ديكفى البىٍيع

 (.ٕٔ) حديث رقـ
ـُ أبو بكر بف أبي عاصـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (2)

دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي عي  : عىٍف حى , قىاؿى مَّدي ٍبفي ًزيىادو : نا ميحى , قىاؿى : نا اٍليىمىافي ٍبفي عىًدم  , قىاؿى مىٍيمىافى ٍثمىافى أىبيك سي
ٍنوي  -أىًبي ًعنىبىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ِإَذا َأرَاَد المَُّو : " -صى
: " َعْبِدِه َخْيرًا اْبَتبَلُه, َفِإَذا اْبَتبَلُه اْقَتَناُه َعزَّ َوَجؿَّ بِ  ا اٍقتىنىاهي؟ قىاؿى مى اَل َيْتُرُؾ َلُو " قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو كى

 ".َمااًل َواَل َوَلًدا 
 تخريج الحديث:
  كبسند ابف أبي عاصـ., (ٗ), بمثمو(0)أخرجو الدُّكالىًبيُّ 

 .-رضي ا عنو –, عف عبد ا بف مسعكد (3)ـ في الحميةكلو شاىد بمثمو عند أبي نيعي
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ًعنىبة الخكالني, قيؿ اسمو عبد ا بف عنبة, كقيؿ عمارة, ممف أسمـ عمى  كىك أب َأِبو ِعَنَبة: -
كصمى  -صمى ا عميو كسمـ -كقيؿ إنو سمع مف النبي  -صمى ا عميو كسمـ -عيد النبي 

 .(6)الصحيح ى, كشيد اليرمكؾ, كنزؿ حمص, كمات في خالفة عبد الممؾ عمالقبمتيف
ىك محمد بف زياد اَلىٍليىاًني, أبك سفياف. كألياف ىك أخك ىمداف. الًحٍمًصي,  محمد بف ِزَياد: -

 . (1)ثقة , ركل لو الجماعة سكل مسمـ , مف الرابعة
 . (8)الثامنة م الحمصي مفىك يىماف بف عدم الحضرمي أبك عد الَيَماُف بف َعِدي: -

 . (9)شيخ صدكؽ " قاؿ أبك حاتـ:"
 

                                                           

(
7
 (.ُُٕ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
2
 (.ِْٗٗ/ رقـْْٓ/ْمثاني البف أبي عاصـ )كال اآلحاد(

(
0
:الد وْ ( ىك محمد بف أحمد بف حٌماد بف سعد الٌدكالبى , الكٌراؽ. يكنى أبا بشر. ككاف مف أىؿ صنعة الحديث, تكفى كىك  اَلِبي 

 (.ُُٗ/ُُ)ء (, سير أعالـ النبالُٖٖ/ِىػ(. أنظر: تاريخ ابف يكنس المصرم )َُّسنة ) حج بيف مكة كالمدينةقاصد إلى ال

(
4
 (.ِٕٔ/ رقـُّٔ/ُكاَلسماء لمدكالبي )الكنى (

(
3
 (.ِٓ/ُبي نعيـ )َلكلياء َلحمية ا(

(
6
 .(ُِِٕ/ْ(, االستيعاب البف عبد البر)ُْْٕ/ّبي نيعيـ )(, معرفة الصحابة َلُٔ/ٗلمبخارم )خ الكبير التاري(

(
1
 (.ٖٖٗٓرقـ/ ْٕٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.َْٓ/ِّنظر: تيذيب الكماؿ )اك  (.ّٖٕٓرقـ/ َُٔ/ص)بؽ المصدر السا(

(
9
 (.ُُّ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (
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 .(7)كقاؿ ابف عدم:" أرجك أنو ال بأس بو "
 .(4)أنو نىسىبو لمكضع ذكر عنو, ك (0), كضعفو أحمد(2)كقاؿ البخارم:" في حديثو نظر"

 .(6), كذكره العقيمي في الضعفاء(3)كضعفو الدرقطني 
ـ يفحش خطؤه حتى خرج بو عف حد العدالة إلى الجرح كال كقاؿ ابف حباف :" كاف ممف ييخطىء ل

اقتصر منو عمى ما لـ ينفؾ منو البشر فيككف محتجان بو فيك عندم يترؾ االحتجاج بما انفرد مف 
ف اعتبر بما كافؽ الثقات معتبر لـ أر بذلؾ بأسان "  .(1)اَلخبار كا 

 .(9). كلينو ابف حجر(8)كقاؿ الحاكـ: " ليس بالقكم عندىـ"
 يىماف بف عدم , ضعيؼ الحديث. قاؿ الباحث:

يحيى بف عثماف بف سعيد بف كثير بف دينار القرشي  َيْحَيى بف عثماف, َأبو ُسَميماف: -
 . (73)الحمصي مف العاشرة مات سنة خمس كخمسيف

 .(77)قاؿ اإلماـ أحمد:" نعـ الشيخ ىك"
 .(70)[ صدكقان "(72)صالحان ]ثقة كقاؿ أبك حاتـ:" كاف رجالن 

 .(76), كقاؿ في مكضع آخر:" البأس بو"(73), كالنسائي(74)ثقو محمد بف عكؼكك 
  .(79)كالذىبي ,(78), كابف حباف(71)مسممة بف قاسـكثقو ك 

غير ابف أبي معشر, سمعتو يقكؿ: كاف  ىال بأس بو, لـ أرى مف يطعف في يحي كقاؿ ابف عدم:"

                                                           

(
7
 (.ُّٓ/ٖفي ضعفاء الرجاؿ ) الكامؿ(

(
2
 (.ِْٓ/ٖخ الكبير لمبخارم )التاري(

(
0
 (.َْٔ/ُُالبف حجر )(. كتيذيب التيذيب َْٔ/ْ(, كميزاف االعتداؿ لمذىبي )ُِٖ/ّء كالمتركككف البف الجكزم )الضعفا(

(
4
 (.َُِ/ّعات البف الجكزم )المكضك (

(
3
 (.ُّٕ/ّء كالمتركككف لمدارقطني )الضعفا(

(
6
 (.ْْٔ/ْء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
1
 (.ُْْ/ّكحيف البف حباف )المجر (

(
8
 (.َْٔ/ُُالتيذيب البف حجر ) تيذيب(

(
9
  (. ّٖٕٓرقـ/ َُٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. َْٕٔرقـ/ ْٗٓ/ص)در السابؽ المص(

(
77
 (.ُْٕ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
72
 (.ِّٔ/ْٔقة ليست مكجكدة في كتاب الجرح كالتعديؿ, لكنيا كردة في تاريخ دمشؽ )لفظ ث(

(
70
 (.ُْٕ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
74
 (.َْٔ/ُّ(. كتيذيب الكماؿ )ِّٔ/ْٔتاريخ دمشؽ البف عساكر ) نظر:ا(

(
73
 (.ُْٔ/ُّالتيذيب البف حجر ) تيذيب(

(
76
 (.ٗٔ/ُمشايخ النسائي ) تسمية(

(
71
 (.ِِْ/ُُالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
78
 (.ِٓٔ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
79
 (.ُّٕ/ِلمذىبي ) الكاشؼ(
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 .(7)عرؼ بالصدؽ "نكاةن في الحديث, ككاف يتمقف كؿ شيئ, ككاف يي  لال يسك  ىيحي
 .(2)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ عابد "

 يحيى بف عثماف, ثقة. قاؿ الباحث:
 الحديث: ىالحكـ عم

 حديث ضعيؼ اإلسناد. لضعؼ اليىمىافي بف عىًدم, كقد تفرد بو كلـ يتابع.
 .(0)كقد ذكر الحديث ابف الجكزم في المكضكعات

*****     ***** 
 

 ا:قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي 
 " ًديثي ًمٍنوي اٍلحى مّْميكىـ كاٍجعمكا لىييـٍ قيٍنيىة ًمفى الًعمـ, يىٍستىٍغنكف ًبًو ًإذىا اٍحتاجكا ًإلىٍيوً  فاْقُنوىـكى " أىٍم عى

(4). 
 (.ٕٕ) حديث رقـ

ـُ ابف َماَجو َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

اًرًث ٍبًف رىاًشدو اٍلًمٍصًرمُّ قى  مَّدي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا ميحى كفى حى ٍف أىًبي ىىاري : عى ٍبدىةى , قىاؿى ـي ٍبفي عى كى دَّثىنىا اٍلحى : حى اؿى
: عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  , قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : عى , قىاؿى مَّـى  -اٍلعىٍبًدمّْ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :" -صى  قىاؿى

, فىًإذىا رىأىيٍ  ـى ـٍ أىٍقكىاـه يىٍطميبيكفى اٍلًعٍم ًصيًَّة رىسيكًؿ المَّوً سىيىٍأًتيكي بنا ًبكى بنا مىٍرحى : مىٍرحى ـٍ ـٍ فىقيكليكا لىيي مَّى اي  - تيميكىي صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى . َواْقُنوُىـْ  -عى ـٍ مّْميكىي : عى , قىاؿى ـٍ ا اٍقنيكىي , مى كىـً  " قيٍمتي ًلٍمحى

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, نكح بف قيس.(1), مف طريؽ, سيفياف الثىكرم. كأخرجو الترمذم(6)أخرجو ابف ماجو
ـ.(8)كأخرجو الطىياًلسيُّ  كأخرجو مىعمر بف راشد , عف محمدي ٍبف ًمٍيزى

, كمف طريقو, البييقي في (9)
 , مف طريؽ, محمد بف ذىككاف.(77)في مكضع آخر. كأخرجو البييقي (73)الدالئؿ

                                                           

(
7
 (.ُِٓ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
2
 . (َْٕٔرقـ/ ْٗٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.َُِ/ّعات البف الجكزم )المكضك (

(
4
 (.ُُٕ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
3
 (.ِْٕ/ رقـَٗ/ُ) -باب الكصاة بطمبة العمـ  -ف ماجة , المقدمة سنف اب(

(
6
 (.ِْٗ/ رقـُٗ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب الكصاة بطمبة العمـ  -ف ماجو , المقدمة سنف اب(

(
1
اء ًبمف يىٍطميبي الًعمـ -لترمذم , أبكاب العمـ ف اسن(  (.ُِٓٔ/ رقـَّ/ٓ) شاكر: ط-باب ما جاء في االٍسًتيصى

(
8
 (.َِّٓ/ رقـْْٔ/ّبي داكد الطيالسي )مسند أ(

(
9
 (.َِْٔٔ/ رقـِِٓ/ُُ) -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ -لمعمر بف راشد  الجامع(

(
73
 (.َْٓ/ٔالنبكة لمبييقي )دالئؿ (

(
77
 (.َُُٔ/ رقـِْٗ/ّيماف لمبييقي )شعب اإل(
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دم, عف أبي سعيد , مف طريؽ, بيرًد بف ًسنىاف. جميعيـ: عف أبي ىاركف العب(7)كأخرجو الطبراني
اًكـ .-ا عميو كسمـ  ىصم –النَّبيَّ  إلىيرفعو  –رضي ا عنو  –الخدرم  , (2)كأخرجو الحى

كالرَّامىييرميًزم
بف ا, مف طريؽ شىير (4)كأخرجو الخطيب , مف طريؽ, أىًبي نىٍضرىةى مينذر بف مىالؾ.(0)

 ـ بألفاظ متقاربة.. جميعي-رضي ا عنو –حكشب؛ كالىما: عف أبي سعيد الخدرم 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك عمارة بف جكيف, أبك ىاركف العبدم مشيكر بكنيتو, متركؾ , ركل لو َأبو َىاُروف الَعْبِدي:  -
 .(3)ىػ(ُّْالبخارم في كتاب " أفعاؿ العباد ", كالترًمذم, كابف ماجو, مف الرابعة مات سنة )

ٍيًنيالحكـ بف عبدة الرُّ  الَحَكـ بف َعْبَدة: - , أك الشيباني, يكنى أبا عبدةى, بصرم نزؿ مصر, (6)عى
 .(1)كاحدان ]كىك الذم بيف أيدينا[ , مف السابعة ركل لو ابف ماجو حديثان 

 .(9). كقاؿ ابف حجر:" مستكر"(8)قاؿ أبك فتح محمد بف الحسيف اَلزدم:" ضعيؼ"
 الحكـ بف عبدة , ضعيؼ. قاؿ الباحث:

بد المًَّو ىك محممحمد بف الَحاِرث:  - د بف الحارث بف راشد بف طارؽ القرشي اَليمىًكم, أىبيك عى
الًمٍصًرم المؤذف بالمسجد الجامع بمصر, يقاؿ لو صدرة, كىك مكلى عمر بف عبد العزيز. مات 

 . (72)كقاؿ الذىبي: " كثؽ" .(77)ذكره ابف حباف في الثقات, كزاد" يغرب" .(73)ىػ(ُِْسنة )
 .(70)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يغرب"

 .كما قاؿ ابف حجر محمد بف الحارث , صدكؽ يغرب قاؿ الباحث:
 الحديث: ىالحكـ عم
ىاركف العبدم, كىك متركؾ الحديث كما أسمفنا, كشىير  يأب ى. مداره عمضعيؼإسناده حديث 

مىيـ, كىك كما قاؿ الحافظ ابف حجر:  كشىب, كما عند الخطيب, ك في طريقو ليث بف أبي سي بف حى

                                                           

(
7
 (.َْٓ/ رقـِِٔ/ُلشامييف لمطبراني )مسند ا(

(
2
 (.ِٖٗ/ رقـُْٔ/ُرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
0
 (.ُٕٓالفاصؿ بيف الراكم كالكاعي لمراميرمزم )ص/ المحدث(

(
4
 (.َِِ/َُلخالؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم ) الجامع(

(
3
 (. َْْٖرقـ/ َْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
(

6
 (.ُّْ/ٔ. اَلنساب لمسمعاني )يؿ مف اليمف: ىذه النسبة إلى ذم رعيف مف اليمف ككاف مف اَلقياؿ, كىك قبَعيِنيالر  (

(
1
 (.ُُِ/ٕ) لممزم (, تيذيب الكماؿْٔ/ِنظر: تاريخ ابف يكنس المصرم )اك  (.ُِْٓرقـ/ ُٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ِّْ/ِ) (, تيذيب التيذيب البف حجرِِٖ/ُاء كالمتركككف البف الجكزم )الضعف(

(
9
 (. ُِْٓرقـ/ ُٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. ٕٔٗٓرقـ/ ِْٕ/ص)المصدر السابؽ (

(
77
 (.ٖٔ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
72
 (.ُّٔ/ِلمذىبي ) الكاشؼ(

(
70
 (. ٕٔٗٓرقـ/ ِْٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 لكف ىذا الحديث صح اسناده مف طريؽ أخرمك . (ٔ)"ط جدان كلـ يتميز حديثو فىتيرؾ" صدكؽ اختم
 ورجالف الخدرم رضي ا عنو بو. سعيد أبي عف ,نىٍضرىةى  أىًبي عف ,كما عند الحاكـ, كالراميرمزم

 .(2)" ىذا حديث صحيح ثابت " ىذه الطريؽ: ًثقات, كقد قاؿ الحاكـ بعد أف ساؽ
 .(0)لبانيخ اَلكقد حسف إسناده الشي

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " ًفيمىا سىقىت السماءي  ٍمع قىنىاة, كىًىيى اآٍلبىاري الًَّتي تيحفىر ًفي اٍَلىٍرًض والُقِني  كى : جى العيشيكر" القيًنيُّ

مىى كىٍجو اَلًرض تىتابعةن لييٍستىٍخرج مىاؤيىىا كيىًسيح عى مى
(4). 

  (.ٖٕ) حديث رقـ
 .الحديث ليذا تخريج عمى الباحث يعثر لـ
 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍف  ٍدرؾ كا  ٌؾ ًفي صى ةى " كاإًلٍثـ مىا حى ًديًث كىاًبصى ًفي حى كؾ َأْقَناؾ النَّاُس َعْنُو وَأْقَنْوؾكى  .(3)" أىٍم أٍرضى

 (.ٕٗ) حديث رقـ
 رحمو ا, َقاَؿ: (ٙ)والذي وجدتو كما عند اإلماـ أحمد ,نفسو ث بالمفظالحدي ىلـ أعثر عم

 , ـً ٍبًد السَّالى بىٍيًر أىًبي عى ٍف الزُّ : عى مىمىةى, قىاؿى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى : حى , قىاؿى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري : عىٍف حى قىاؿى
: عى  , قىاؿى زو ٍبًد اً ٍبًف ًمٍكرى : أىتىٍيتي رىسيكؿى اً أىيُّكبى ٍبًف عى , قىاؿى ةى ٍبًف مىٍعبىدو مىٍيًو -ٍف كىاًبصى مَّى اي عى صى

مَّـى  سى ٍمعه, فىذىىىبٍ  -كى ذىا ًعٍندىهي جى ٍنوي, كىاً  ٍثـً ًإالَّ سىأىٍلتيوي عى تي أىتىخىطَّى كىأىنىا أيًريدي أىٍف الى أىدىعى شىٍيئنا ًمفى اٍلًبرّْ كىاإٍلً
, فىقىاليكا: ًإلى  ةي عىٍف رىسيكًؿ اً النَّاسى مَّـى  -ٍيؾى يىا كىاًبصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : أىنىا  -صى ةي, فىقيٍمتي ًإلىٍيؾى يىا كىاًبصى

ةي, دىعيكًني أىٍدنيك ًمٍنوي, فىًإنَّوي ًمٍف أىحىبّْ النَّاًس ًإلىيَّ أىٍف أىٍدنيكى ًمٍنوي, فىقىاؿى ًلي: " اٍدفي يىا كى  ةي, اٍدفي كىاًبصى اًبصى
ا ًجٍئتى تىٍسأىلينً  يىا ةي أيٍخًبريؾى مى : " يىا كىاًبصى ٍكبىتىوي, فىقىاؿى ٍكبىًتي ري تَّى مىسٍَّت ري ةي ", فىدىنىٍكتي ًمٍنوي حى ي كىاًبصى

؟ ٍثـً : " ًجٍئتى تىٍسأىليًني عىًف اٍلًبرّْ كىاإٍلً : يىا رىسيكؿى اً فىأىٍخًبٍرًني, قىاؿى ٍنوي, أىٍك تىٍسأىليًني؟ " فىقيٍمتي : "  عى قيٍمتي
                                                           

(
7
 (. ٖٓٔٓرقـ/ ْْٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُْٔ/ُرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
0
 (.ُٖٔ/ُ) لجامع الصغير كزياداتو لأللبانيصحيح ا(

(
4
 (.ُُٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 .المصدر السابؽ(

(
6
 (.ََُُٖـ/ رقِٕٓ/ِٗإلماـ أحمد )مسند ا(
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, ا ةي اٍستىٍفًت نىٍفسىؾى : " يىا كىاًبصى يىقيكؿي ٍدًرم, كى عىؿى يىٍنكيتي ًبيىا ًفي صى ثى فىجى اًبعىوي الثَّالى مىعى أىصى , فىجى ـٍ ٍلًبرُّ نىعى
 , , كىاٍطمىأىنٍَّت ًإلىٍيًو النٍَّفسي أىفَّ ًإلىٍيًو اٍلقىٍمبي ا اٍطمى ـُ َما َحاَؾ ِفي اْلَقْمِب, َوَتَردَّ مى ْث ْف َواإلِْ ْدِر, َواِ  َد ِفي الصَّ

 ".  َأْفتَاَؾ النَّاُس َوَأْفَتْوؾَ 
 تخريج الحديث:

 , عف عفاف بف مسمـ.(2)أيضان بمثمو, كمف طريقو, ابف عساكر (7)أخرجو أحمد
 .(3), كالبييقي(4), عف يزيد بف ىاركف, كمف طريقو: أبك نيعيـ في الحمية(0)كأخرجو ابف أبي شيبة

. بن (6)ىكأخرجو أبك يعم ًليُّ  حكه, عف عمٌي بف حمزة المىٍعكى
. كأخرجو الطحاكم (1)كأخرجو أبك الشيخ اَلصبياني , مف (8)بنحكه, مف طريؽ ىيدبةي بف خالدو

خمستيـ: عف حماد بف سممة, عف الزبير , عف أيكب بف عبد ا ,  طريؽ, حجاج بف محمد .
 . – ا عميو كسمـ ىصم –عف النبي  –رضي ا عنو  –عف كابصة 

, أىنو سمع كاًبصةى بف  يمختصران , مف طريؽ أىب (9)كأخرجو الطبراني عبًد اً محمده اَلىسدمُّ
...الحديث.  مىعبدو

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ة بف معبد بف عتبة بف الحارث بف مالؾ, اَلسدم, يكنى أبا سالـ.َواِبَصة اأَلَسِدي:  -  ىك كاًبصى

 .(77)فأقاـ بيا إلى أف مات بيا (73)ة, ثـ تحكؿ إلى الرٌَّقةي سكف الككف -رضي ا عنو -لو صحبة 
بد المَّو بف ًمكرز بف حفص بف اَلىخيىًؼ, القرشي  َأي وب بف عبد ا بف ِمْكَرز: - ىك أىيُّكب بف عى

 .(72)العامرم الشامي, مف الثالثة
  .(70)ذكره ابف حباف في الثقات

 
                                                           

(
7
 (.ََُٖٔ/ رقـِّٓ/ِٗإلماـ أحمد )مسند ا(

(
2
 (.َُُ/َُدمشؽ البف عساكر )تاريخ (

(
0
 (.ّٕٓ/ رقـِٗٓ/ِبف أبي شيبة )مسند ا(

(
4
 (.ِْ/ِبي نعيـ )َلكلياء َلحمية ا(

(
3
 (.ِِٗ/ٔالنبكة لمبييقي )دالئؿ (

(
6
 (.ُٕٖٓ/ رقـُِٔ/ّبي يعمى الكصمي )مسند أ(

(
1
 (.ِّٕ/ رقـِٕٗبي الشيخ اَلصبياني )ص/ديث النبكم َلي الحَلمثاؿ فكتاب ا(

(
8
 (.ُِّٗ/ رقـّٖٔ/ٓشكؿ اآلثار لمطحاكم )شرح م(

(
9
 (.َِْ/ رقـُْٕ/ِِالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
73
مدينة كـ " عف ََِتقع شماؿ كسط سكريا عمى الضفة الشمالية لنير الفرات, تبعد "  الفرات, عمى مشيكرة مدينة ىي: ةالرَّقّ (

 .انعُكثٕذٍحانشثكحعهىٌٔكٍثٍضٌايٕقع:ٔاَظغ(.ّٓ/ّ) لياقكت الحمكم . معجـ البمدافحمب

(
77
 (.ُْٔ/ٔ(, كاإلصابة البف حجر )ّٖٗ/ٓ(, كأسد الغابة البف اَلثير )ِِْٕ/ٓبي نعيـ )معرفة الصحابة َلنظر: ا(

(
72
 .(ْٕٗ/ّ)لممزم  تيذيب الكماؿنظر: كا .(ُٕٔرقـ/ ُُٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (.ِٔ/ْالبف حباف ) الثقات(
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ابف المىدينيكقاؿ 
 :" مجيكؿ ".(0), كالذىبي(2), كالمزم(7)

 .(4)كذىكر الييثمي عف ابف عىدم قكلو: " ال ييتابع عمى حديثو "
 .(3)كقاؿ ابف حجر عنو: " مستكر"

 مجيكؿ الحاؿ.أيكب بف عبد ا بف ًمكرز قاؿ الباحث: 
كىاتىشير(8), كتبعيـ ابف حجر(1), كالدُّكالًبي(6)سماه مسمـَأبو َعبد السَّبَلـ:  -  : بػ. الزبير بف جي
ـ؛ بىصًرم. أىبي   ك عبد السَّالى

. كقاؿ البخارم" الزبير أبك عبد السالـ, ركل عنو حماد (9)انفرد بتكثيقو ابف حباف فذكره في الثقات
. (77). كقاؿ الدارقطني: " ييحدث عف أيكب بف عبد ا بف مكرز بالمنكرات"(73)بف سممة مراسيؿ"
 .(70). كقاؿ الذىبي" ال ييعرؼ"(72)كضعفو الدكالبي

 عبد السالـ, ضعيؼ. كالزبير أبالباحث:  قاؿ
حماد بف سممة بف دينار البصرم أبك سممة, ثقو عابد, أثبت الناس في  َحمَّاد بف َسَمَمة: -

 .(74)ىػ(ُٕٔلو البخارم تعميقان, كأخرج لو الباقكف , مات سنة ) لرك  ثابت, كتغير حفظو بأخرة,
ا كبر ساء حفظو, فمذا تركو البخارم, كأما مسمـ, قاؿ البييقي:" ىك أحد أئمة المسمميف؛ إال أنو لم

فاجتيد كأخرج مف حديثو عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره, كما سكل حديثو عف ثابت ال يبمغ 
 .(73)اثني عشر حديثا أخرجيا في الشكاىد "

ماد قاؿ الباحث: ممة, ثابته عميو, لكفَّ حى ماد بف سى  تميز في كثيرو مف ركاياتو خاصة ان تىغير حى
, كعمٌي بف زيد, كىما مف شييكًخو, كذلؾ حديث عىفاف بف ميسمـ عنو.  أحاديثو عف ثابت البينىاًنيُّ

                                                           

(
7
 (.ِْٖ/ّ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
2
 .المصدر السابؽ(

(
0
 (.ٕٗ/ُفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(

(
4
 (.ُٕٓ/ُلزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع ا(

(
3
 (. ُٕٔرقـ/ ُُٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ٔٓٔ/ُكاَلسماء لمسمـ ) الكنى(

(
1
 (.ُٕٖ/ِكاَلسماء لمدكالبي ) الكنى(

(
8
 (.ْْٓ/ُالمنفعة البف حجر ) تعجيؿ(

(
9
 (.ّّّ/ٔت البف حباف )الثقا(

(
73
 (.ُّْ/ّيخ الكبير لمبخارم )التار (

(
77
 (.ِّْ/ّاء كالمتركككف البف الجكزم )الضعف(

(
72
 (.ُٕٖ/ِكاَلسماء لمدكالبي ) الكنى(

(
70
 .(ْٖٓ/ْاالعتداؿ لمذىبي ) ميزاف(

(
74
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي ِِٖ/ٔسعد ) نظر: الطبقات الكبير البفاك  (.ُْٗٗرقـ/ ُٖٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (,ُِٔ/ٔ(, الثقات البف حباف )َُْ/ّحاتـ )

(
73
 (.ُْ/ّالتيذيب البف حجر )تيذيب (
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ممىة أثبت النَّاس ًفي ثىابت اٍلبيناًنٌي" مَّاد بف سى قاؿ اإلماـ أحمد:" حى
(7). 

مىمة أثبتي النَّاًس ًفي ثابتو كعميّْ بف زيد"  .(2)كقاؿ أبك حاتـ:" كحمَّاد ٍبفي سى
الدكرم قاؿ: سمعت يحيى يقكؿ:" مف خالؼ حماد بف سممة في ثابت فالقكؿ قكؿ  كعف عباس

 .(0)حماد قيؿ لو فسميماف بف مغيرة عف ثابت قاؿ: سميماف ثبت كحماد أعمـ الناس بثابت"
ممىة فعميًو بعفاف بف ميسمـ" مَّاد بف سى ديث حى  .(4)كقاؿ يحيى القطاف:" مف أىرادى أىف يكتب حى

 مة تغير بأخرة فإف تغيره ال يضر بكثيرو مف أحاديثو. فىككف حماد بف سم
 . (3)ىك يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي, ثقة متقف, سبقت ترجمتو َيِزيُد ْبُف َىاُروَف: -

 الحديث: ىالحكـ عم
 اسناده ضعيؼه جدان. كعمتو:

بد المًَّو بف مكرز, كضعؼ الزبير أب -  عبد السالـ. كجيالة أىيُّكب بف عى
, أنو سمع كابصةفي ط -  -رضي ا عنو-ريؽ الطبراني, عف أىبي عبًد اً محمده اَلىسدمُّ

فمحمد اَلسدم ىذا مجيكؿ الحاؿ, أيضان, فقد ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" محمد أبك عبد 
 .(6)ا اَلسدم ال أدرم مف ىك يركم عف كابصة بف معبد ركل عنو معاكية بف صالح"

أبك عبد السالـ, مف أيكب بف عبد ا بف مكرز؛ فقد كرد في مسند اإلماـ عدـ سماع الزبير -
عف حماد بف سممة, قاؿ: " أخبرنا الزبير أبك عبد السالـ, عف أيكب, بف  -رحمو ا –أحمد 

 .(1)عبد ا بف مكرز, كلـ يسمعو منو "
 ما ضعفو::" ففي إسناد ىذا الحديث أمراف ييكجب كؿّّ مني(8)قاؿ ابف رجب الحنبمي

 أحدىما: انقطاعو بيف الزبير كأيكب؛ فإنَّو ركاه عف قكـ لـ يسمعيـ.
 كالثاني: ضعؼ الزبير". 

 في تحقيقو لممسند. (9)كقد ضعفو أيضان الشيخ شعيب اَلرنؤكط
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ُُّ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا -كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمدالعمؿ (

(
2
 (.ُِ/ْالبف أبي حاتـ )العمؿ (

(
0
 (.ِٓٔ/ْ) -ركاية الدكرم -ابف معيف تاريخ (

(
4
 (.ّّ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا -كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمدالعمؿ (

(
3
 (.ُٖحديث رقـ ) نظرا(

(
6
 (.َّٕ/ٓ) البف حباف الثقات(

(
1
 (.ََُٖٔ/ رقـِّٓ/ِٗإلماـ أحمد )مسند ا(

(
8
 (.َّٕ/ِالبف رجب )لعمـك كالحكـ جامع ا(

(
9
 (.ََُُٖ/ رقـِٖٓ/ِٗإلماـ أحمد )مسند ا(
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 .انىاو مع انقاف: انثاوي ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
:  ْوسِ َلَقاُب قَ ًفيًو "  مىا ًفييىا " اٍلقىاب كالًقيبي ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى نًَّة خى أحًدكـ, أىٍك مىكًضعي ًقٌده ًمفى اٍلجى

عى  , كىجى ـٍ ٍطًئًي كا ًفييىا ًبكى بيكا ًفي ىىًذًه اٍَلىٍرًض: أىٍم أىثَّري : قىكَّ ـٍ , ًمٍف قىٍكًلًي ٍينييا كاكه ٍعنىى القىٍدر, كعى ميكا ًفي ًبمى
مى  قىابي قىٍكس: أىٍم ًمقدارىمامىسافىًتيا عىالى : بىٍيًني كبىٍينو قىابي ريمحو كى . ييقىاؿي  .(7)اتو

 (.ٕ٘) حديث رقـ
ـُ البخاري   َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

: أىفَّ أيَـّ حى  : عىٍف أىنىسو , قىاؿى ٍيدو مى : عىٍف حي , قىاؿى ٍعفىرو اًعيؿي ٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍسمى : حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي, قىاؿى أىتىٍت  اًرثىةى حى
مَّـى  - رىسيكؿى المَّوً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًرثىةي يىٍكـى بىٍدرو  - صى قىٍد ىىمىؾى حى ابىوي غىٍربي سىٍيـو  كى :  , فىقىالىتٍ  (0), أىصى

ـٍ أىٍبًؾ عى  نًَّة لى اًرثىةى ًمٍف قىٍمًبي, فىًإٍف كىافى ًفي الجى ًمٍمتى مىٍكًقعى حى الَّ سىٍكؼى تىرىل يىا رىسيكؿى المًَّو, قىٍد عى مىٍيًو, كىاً 
ا أىٍصنىعي؟ فىقىاؿى لىيىا: " ىىًبٍمتً  مى
نَّوي ًفي الًفٍردىٍكًس اَلىٍعمىى " (4) ؟ ًإنَّيىا ًجنىافه كىًثيرىةه, كىاً  نَّةه كىاًحدىةه ًىيى , أىجى

ا ًفييىا مى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى ةه خى ٍكحى : "غىٍدكىةه ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍك رى قىاؿى , أىٍك مىٍكًضعي قىدىـو َوَلَقاُب َقْوِس , كى ـٍ ًدكي أىحى
نًَّة اطَّمىعىٍت ًإلىى اَلى  لىٍك أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف ًنسىاًء أىٍىًؿ الجى ا ًفييىا, كى مى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى نًَّة, خى ٍرًض ًمفى الجى

لىنى  ا, كى ا بىٍينىييمىا ًريحن ىٍت مى لىمىألى ا بىٍينىييمىا, كى اءىٍت مى ىضى مىا  -يىٍعًني الًخمىارى  -ًصيفييىا َلى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى خى
 ًفييىا".

 تخريج الحديث:
أيضان بنحكه, مف طريؽ, أبك اسحاؽ إبراىيـ بف محمد الفزارم, عف حميد  (3)أخرجو البخارم
 الطكيؿ , بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ـ  َحاِرَثة:  - ـُأ ٍمضى بىيّْعي بنتي النٍَّضر بف ضى بف زيد بف حراـ اَلنصارية, أخت أنس بف  ىي الرُّ

 . (6) -صٌمى المَّو عميو كسٌمـ  -النضر, كعمة أنس بف مالؾ خادـ رسكؿ المَّو 
ميد بف أبي حميد الطكيؿ أبك عبيدة البصرم. قاؿ ابف حجر: مشيكر مف الثقات  ُحَميد:-  ىك حي
 

                                                           

(
7
 (.ُُٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ٕٔٓٔ/ رقـُُٔ/ٖ) -بابي صفًة الجنًة كالنارً  -ًكتاب الرّْقىاًؽ  -خارمصحيح الب(

(
0
 (.ُِٖ/ِّمعيني )البخارم ل صحيح شرح القارم عمدة .بو رمى مف يدرم ال الذم ىك(
(

4
لًدىا, كأىنوي قاؿ: أفىقدًت عىقمىًؾ بفىقد ابنً  :تَىِبمْ ( ابيا مف الثُّكؿ بكى تى أىٍم ثىًكمىتو. كقد استعاره ىاىنا لفىقد المىيز كالعىقؿ مما أىصى ؾ, حى

نةن كاحدةن؟. النياية في غريب الحديث كاَلثر)  (.َِْ/ٓجعمًت الًجنافى جى

(
3
 (.ِٕٓٗ/ رقـُٕ/ْ) -باب الحكر العيف, كصفتيف -لجياد كالسير خارم , كتاب اصحيح الب(

(
6
 (.ُّّ/ٖ)حجر البف الصحابة معرفة في اإلصابة(, َُٗ/ٕ)اَلثير البف الغابة أسد: نظرا(
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إف معظـ حديثو عنو المتفؽ عمى االحتجاج بيـ, إال أنو كاف يدلس حديث أنس, حتى قيؿ 
بكاسطة ثابت كقتادة, ككصفو بالتدليس النسائي كغيره كقد كقع تصريحو عف أنس بالسماع 

 .(7)ىػ(ُِْكبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخارم كغيره , مات سنة )
ميد الطكيؿ مف أنس ثابت, كقد كقع منو أنو دلس عف أنس, كقد أكضح  قاؿ الباحث: سماع حي

يث قاؿ:" يركم عف أنس بف مالؾ, ركل عنو الناس, ككاف يدلس, سمع مف ذلؾ ابف حباف ح
 .(2)أنس بف مالؾ ثمانية عشر حديثان كسمع الباقي مف ثابت فدلس عنو "

في المرتبة الثالثة, التي ال بد مف التصريح بالسماع لقبكؿ  (0)كقد ذكره ابف حجر في طبقاتو
ميد بالسماع مف أأحاديث أصحابيا في ركاية البخارم  -رضي ا عنو  –نس . كقد صرح حي

كىي : قاؿ البخارم " حدثنا عبد ا بف محمد, حدثنا معاكية بف عمرك, حدثنا أبك  لاَلخر 
صمى ا عميو  -عف النبي -رضي ا عنو -إسحاؽ, عف حميد, قاؿ: سمعت أنس بف مالؾ

 .(4)الحديث".... قاؿ -كسمـ
 كباقي رجالو ثقات. 

 
****     ****** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

مَّدو  ًديثي "المييَـّ اٍجعؿ ًرٍزؽ آًؿ ميحى ًمٍنوي اٍلحى ا ييٍمًسؾ الرَّمىؽ ًمفى المىٍطعىـُقوتاً كى " أىٍم بقىٍدر مى
(3). 

 (.ٕٙ) حديث رقـ
ـُ ُمسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

دَّثىنىا : حى , قىاؿى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ٍف أىًبيوً  حى : عى , قىاؿى ٍيؿو مَّدي ٍبفي فيضى ميحى
: عىٍف عيمىارىةى ٍبًف (1) , قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍيرىةى, قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى : عى ٍرعىةى, قىاؿى : عىٍف أىًبي زي مَّـى -اٍلقىٍعقىاًع, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  : -صى

مَّدو   ". اُقوتً  " المييَـّ اٍجعىٍؿ ًرٍزؽى آًؿ ميحى
 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.ّٗٗ/ُنظر: فتح البارم البف حجر )اك  (.ُْْٓرقـ/ ُُٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُْٖ/ْبف حباف )الثقات ال(

(
0
 (.ّٖالمدلسيف البف حجر )ص/قات طب(

(
4
 (.ِٕٓٗ/ رقـُٕ/ْ) -كصفتيف العيف, الحكر باب -كالسير الجياد, كتاب خارمصحيح الب(

(
3
 (.ُُٗ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
6
 (.َُٓٓ – ُٖ/ رقـُِِٖ/ْ) -كتاب الزىد كالرقائؽ -سمـصحيح م(

(
1
/ ْْٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب ىػ(.َُْسنة ) ي أبك الفضؿ الككفي ثقة , ماتير الضبيؿ ابف غىٍزكاف ابف جر ىك فيض(

 (. ّْْٓرقـ
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 , بمثمو, مف طريؽ اَلعمش, عف عمارة بف القعقاع, بو.(7)أخرجو مسمـ
 , بنحكه, عف عبد ا بف محمد, عف محمد بف الفضؿ, بو.(2)كأخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بّْى محمد بف ُفَضيؿ: - ٍبد (0)ىك محمد بف فضيؿ بف غىٍزكاف بف جرير الضى , مكالىـ , أك عى

 . (4)ىػ(ُٓٗلو الجماعة, مات سنة ) لالرحمف الككفي, رك 
, ككثقو ابف (3)قاؿ ابف سعد: " كاف ثقة صدكقان كثير الحديث متشيعان, كبعضيـ ال يحتج بو"

 . (9), كقاؿ أبك حاتـ:" شيخ "(8)كاف يتشيع " , كالعجمي كزاد:"(1), كابف معيف(6)المديني
 . (73)ث"كقاؿ أحمد:" كاف يتشيع ككاف حسف الحدي

. (77)في الحديث, إال أنو كاف منحرفان عف عثماف رضي ا عنو " كقاؿ الدارقطني:" كاف ثبتان 
  .(72)شيعي"ثقة يعقكب بف سفياف:" قاؿ ك 
قىاؿ النَّسىائي:" ليس بو بأس " .(70)كزاد:" كاف يىغمك في التىشيع "في الثقات ابف حباف ذكره ك  كى

(74) .
. كقىاؿ أىبك (76)كقاؿ الجكزجاني:" زائغ عف الحؽ " .(73)العمـ "رعة:" صدكؽ مف أىؿ كقاؿ أبك زي 

  .(71)محترقان " داكدى:" كاف شيعيان 
 

                                                           

(
7
 (.َُٓٓ – ُٗرقـ /ُِِٖ/ْ) -كتاب الزىد كالرقائؽ -سمـصحيح م(

(
2
 (.َْٔٔ/ رقـٔٗ/ٖ) -كأصحابو -صمى ا عميو كسمـ -بابي كيؼ كاف عيشي النبي  -ًكتاب الرّْقىاًؽ  -لبخارمصحيح ا(

(
0
 مف طابخة, مف كقاؿ عمر كحالة:" ىـ بطف (.ُّٖ/ٖ. اَلنساب لمسمعاني )" كىـ جماعة ضبة بنى "إلى: نسبة ىالَضبٍّ (

 تميـ بني جكار في منازليـ كانت: منازليـ ,عدناف بف معد بف نزار بف مضر بف إلياس بف اد بف ضبة بنك: كىـ العدنانية,
 القديمة العرب قبائؿ معجـانظر:  .النعمانية بجية العراؽ الى اإلسالـ في انتقمكا ثـ نجد, مف التيامية الشمالية بالناحية إخكتيـ,
 (.ُٔٔ/ِلعمر كحالة ) كالحديثة

(
4
 (.ِّٗ/ِٔ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
3
 (.ُُٓ/ٖت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
6
 (.َِٖأسماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ (

(
1
 (.ُٔٓ/)ص -عثماف الدارمي ركاية -ابف معيف تاريخ (

(
8
 (.َِٓ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
9
 (.ٖٓ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
73
 .المصدر السابؽ(

(
77
 (.ِّٖت السممي لمدارقطني )ص/سؤاال(

(
72
 (.َْٔ/ٗالتيذيب البف حجر ) تيذيب(

(
70
 (.ِْْ/ٕت البف حباف )الثقا(

(
74
 (.ِٕٗ/ِٔ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
73
 (.ٖٓ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
76
 (.ٕٖالرجاؿ لمجكزجاني )ص/ أحكاؿ(

(
71
 (ُْٕ/ُبي داكد )ت اآلجرم َلسؤاال(
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. كقاؿ (2), كعنو في مكضع آخر: " صدكؽ مشيكر "(7)ثقة مشيكر لكنو شيعي " كقاؿ الذىبي:"
 . (0)ابف حجر:" صدكؽ عارؼ رمي بالتشيع "

 باقي رجالو ثقات.محمد بف فضيؿ ثقة, كاف يتشيع. ك  قاؿ الباحث:
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

يَّعى مىف  ًديثي " كىفىى بالمىٍرء إٍثمان أىٍف ييضى ًمٍنوي اٍلحى ٍف تىٍمزىميو نىفىقىتيو ًمٍف أىٍىًمًو كًعيالو  َيُقوتكى " أىرىادى مى
مىى المُّغة اَلٍخرىل كعًبيده. كييٍركىل " مىف ييًقيت " عى
(4). 

 (.ٕٚ) حديث رقـ
ـُ أب  رحمو ا: (٘)داود وَقاَؿ اإلما

: عىٍف كىٍىًب ٍبًف جى  اؽى, قىاؿى دَّثىنىا أىبيك ًإٍسحى : حى , قىاؿى نىا سيٍفيىافي : أىٍخبىرى , قىاؿى مَّدي ٍبفي كىًثيرو دَّثىنىا ميحى اًبرو حى
: قىا ك, قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو : عىٍف عى , قىاؿى ٍيكىاًنيّْ مَّـى  -ؿى رىسيكؿي المًَّو اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  :-صى

يّْعى مىفٍ  " ا أىٍف ييضى ٍرًء ًإٍثمن  ".َيُقوُت  كىفىى ًباٍلمى
 تخريج الحديث:

 , عف شعبة.(8), كالبييقي(1), كمف طريقو أحمد(6)أخرجو أبك داكد الطىيالسيُّ 
 طاف. , عف يحيي الق(73), كمف طريقو, النسائي(9)كأخرجو أحمد أيضان 

, عف عبد الرحمف بف ميدم. كأخرجو (72), كمف طريقو الطبراني(77)كأخرجو أحمد أيضان 
بف احذيفة مكسي  ي, مف طريؽ, أب(74), مف طريؽ, ًفطر بف خميفة. كأخرجو الحاكـ(70)الطبراني

                                                           

(
7
 (.ُُِ/ِ(, كالكاشؼ لمذىبي )ِْٔ/ِالمغني في الضعفاء لمذىبي ) نظر:ا(

(
2
 (.ٗ/ْاإلعتداؿ لمذىبي ) ميزاف(

(
0
 (. ِِٕٔرقـ/ َِٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ُُٗ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
3
 (.ُِٗٔ/ رقـُِّ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في صمة الرحـ - كتاب الزكاة–ي داكد سنف أب(

(
6
 (.ِّٓٗ/ رقـ ّٖ/ْبي داكد الطيالسي )مسند أ(

(
1
 (.ِْٖٔ/ رقـُّْ/ُُإلماـ أحمد )مسند ا(

(
8
 (.ُْٗٔٓ/ رقـٕٗٔ/ٕالكبرم لمبييقي )السنف (

(
9
 (.ْٓٗٔ/ رقـّٔ/ُُإلماـ أحمد )مسند ا(

(
73
 (.ُُّٗ/ رقـ ِٖٔ/ٖالكبرم لمنسائي )السنف (

(
77
 (.ِٖٖٔ/ رقـِْْ/ُُإلماـ أحمد )مسند ا(

(
72
 (.ُٓٓٓ/ رقـِِٔ/ٓاَلكسط لمطبراني ) المعجـ(

(
70
 (.ُّْْٓ/ رقـٖٓٓ/ُّ) ـ الكبير لمطبرانيالمعج(

(
74
 (.ُُٓٓ/ رقـٕٓٓ/ُمحاكـ )الصحيحيف ل ىدرؾ عمالمست(
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 , مف طريؽ, سفياف الثكرم. (2), كأبك نعيـ(7)مسعكد. كأخرجو ابف حباف
اَلعمش. جميعيـ: عف أبي اسحاؽ السبيعي, عف كىب بف , مف طريؽ, (0)كأخرجو البييقي

 .-ا عميو كسمـ ىصم –عف النَّبي  -رضي ا عنيما -جابر, عف عبد ا بف عمرك
, مف طريؽ, خيثمة بف عبد الرحمف, عف عبد ا (4)جميعيـ: ًبنفس لفًظ أبي داكد. كأخرجو مسمـ

بمفظ: " كفى بالمرء  –ا عميو كسمـ  ىمص –النبي  إلىيرفعو  -رضي ا عنيما -بف عمرك
 إثمان أف يحبس, عمف يممؾ قكتو ".

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
يكاف ىك: ابف نكؼ بف ىمداف,  َوْىب بف َجابر الَخْيَواِني: - ٍيكاني, كخى ىك كىب بف جابر الخى

 .(3)لو أبك داكد, كالنسائي, مف الرابعة لاليمداني الككفي, رك 
قىاؿ العجمي:" ككفي, تابعي, ثقة"(1), كابف حباف(6)بف معيف ىكثقو يحي , كى

(8). 
رحان كال (9)كقاؿ الحاكـ: "كىب بف جابر, مف كبار تابعي الككفة " . كذكره أبك حاتـ كلـ ييكرد فيو جى

 .(73)تىعديالن كقاؿ:" ككفي, ركل عف عبد ا بف عمرك, ركل عنو أبك إسحاؽ"
كقاؿ عميُّ ابف المىًديني
, كفي مكضع آخر (70"):" مجيكؿ". كقاؿ الذىبي:" كثؽ (72)ائي, كالنَّسى (77)
 .(73)فيو جيالة " , كفي مكضع آخر قاؿ:"(74)قاؿ:" ال يكاد يعرؼ "

 . (76)كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "
عنو غير أبي اسحاؽ السىًبيعي, كقد  كصيؼ بالجيالًة َلنو لـ يركً  وىك ثقة, كلعمقاؿ الباحث: 

 عدـ  ييفيـ منيادرؾ , كما سيأتي إف شاء ا, كعبارتو السابقة صحح حديثو الحاكـ, في المست
 

                                                           

(
7
 (.َِْْ/ رقـُٓ/َُابف حباف )صحيح (

(
2
 (.ُّٓ/ٕبي نعيـ )اَلكلياء َلحمية (

(
0
 (.ّّٖٔ/ رقـُٖٓ/ُُيماف لمبييقي )شعب اإل(

(
4
 (.ٔٗٗ -َْ/ رقـِِٗ/ِ) -باب فضؿ النفقة عمى العياؿ كالمممكؾ -سمـ , كتاب الكسكؼ صحيح م(

(
3
 (.ُُٗ/ُّ) لممزم لكماؿتيذيب ا(

(
6
 .(ُِِ)ص -ركاية عثماف الدارمي -بف معيف تاريخ ا(

(
1
 (.ْٖٗ/ٓالبف حباف )الثقات (

(
8
 (.ّْْ/ِلثقات لمعجمي )معرفة ا(

(
9
 (.ٕٓٓ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىؾ عمالمستدر (

(
73
 (.ِّ/ٗالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح ك (

(
77
 (.ّٓٓ/ّٔمشؽ البف عساكر )تاريخ د(

(
72
 (.ُُٗ/ُّ) زملمم الكماؿ تيذيب(

(
70
 (.ّٔٓ/ِؼ لمذىبي )الكاش(

(
74
 (.َّٓ/ْاإلعتداؿ لمذىبي ) ميزاف(

(
73
 (.ِٕٔ/ِي في الضعفاء لمذىبي )المغن(

(
76
 (. ُْٕٕرقـ/ ْٖٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 جيالة كىب.
فو ًبالجيالًة مف المعاصريف الشيخي اَللبانيُّ  كقاؿ:" كلـ يكثقو غير ابف  -رحمو ا – (7)كًممَّف كصى

راحة ثالثةه مف العمماًء, مف بينيـ ابف معيف -رحمو ا  -حباف", كىذا سيكه منو  , فقد كثقو صى
 كما أدراؾ ما ابف معيف.

 . (2), سبقت ترجمتو مكثر عابد اختمط بأخرة ىك عمرك بف عبد ا, ثقة َأبو ِإْسَحاؽ: -
ىك سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم أبك عبد ا الككفي, ثقة حافظ فقيو عابد إماـ  ُسْفَياف: -

  .(0)ىػ(ُُٔحجة ككاف ربما دلس, مات سنة )
حافظ ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف, التي احتمؿ اَلئمة عده ال قاؿ الباحث:

 .(4)تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح إلمامتيـ كقمة تدليسو في جنب ما ركل كسفياف الثكرم
لو  للـ يصب مف ضعفو , رك  ىك محمد بف كثير العبدم , البصرم , ثقة , محمد بف كثير: -

 .(3)ىػ(ِِّالجماعة, مات سنة )
 :لحديثا ىالحكـ عم

قاؿ:" ىذا حديث صحيح اإلسناد, كلـ فاسناده صحيح. كقد صحح الحديث الحاكـ في المستدرؾ 
 .(1)كقد حسنو الشيخ اَللباني .(6)يخرجاه "

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُٗٓ/ٗاَلحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة (

(
2
 (.ُٓحديث رقـ ) نظرا(

(
0
 (. ِْْٓرقـ/ ِْْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ِّالمدلسيف البف حجر )ص/طبقات (

(
3
 (.ّّْ/ِٔ) لممزم (, تيذيب الكماؿٕٕ/ٗنظر: الثقات البف حباف )ا. ك (رقـ/ َْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ٕٓٓ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىرؾ عمالمستد(

(
1
 (.ُْٖٓ/ رقـّٕٔ/ٓنف أبي داكد لأللباني )صحيح س(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

ًفيًو "  ـٍ ًفيًو " سيئً ُقوُتوا كى ٍيريهي: طىعامىكيـ ييبارىٍؾ لىكي قىاؿى غى : ىيكى ًصغىر اَلٍرًغفة. كى ٍنوي فىقىاؿى ؿ اَلٍكزاًعيُّ عى
ىيكى ًمثؿ قىٍكًلًو " ًكيميكا طىعامىكيـ
(7) "(2). 

 (.ٕٛ) حديث رقـ
ـُ أب  رحمو ا: (ٖ)َبكر الَبزار وَقاَؿ اإلما

دَّ  : حى يكة بف شيريح, قىاؿى دَّثنا حى : حى دَّثنا إبراىيـ بف عىبد ا, قىاؿى : عىف أىًبي حى ًليًد, قىاؿى ثنا بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى
: عىف أىًبي الدٍَّردىاًء,  , قىاؿى ًبيبو ٍمرىةى ٍبًف حى : عىٍف ضى , قىاؿى ـى ٍريى ٍنوي  -بىٍكر ٍبًف أىًبي مى عىٍف  -رىًضي المَّوي عى

سىمَّـ -رىسيكًؿ المًَّو  مىيو كى مَّى المَّوي عى :"  -صى ـٍ ييبىارى وا تُ وْ قُ قىاؿى ـٍ ًفيًو".طىعىامىكي  ٍؾ لىكي
: ىيكى تىٍصًغيري اَلىٍرًغفىًة.  بد المًَّو: سىًمٍعتي بىٍعضى أىٍىًؿ اٍلًعٍمـً ييفىسّْريهي قىاؿى ـي ٍبفي عى  قىاؿى ًإٍبرىاًىي

ًديثي ال نىٍعمىميوي ييٍركىل عىف رىسيكًؿ المًَّو  سىمَّـ -كىىىذىا اٍلحى مىيو كى مَّى المَّوي عى ٍجًو ًبيىذىا إالَّ ًمٍف ىىذىا اٍلكى  -صى
. سىفه ًمٍف أىسىاًنيًد أىٍىًؿ الشَّاـً ٍسنىاديهي حى  اإًلٍسنىاًد, عىف أىًبي الدٍَّردىاًء ميتًَّصال كىاً 

 تخريج الحديث:
فِّى عف بقية بف الكليد بو.(4)أخرجو الطبراني  , مف طريؽ , داكد بف ريشيد, كمحمد بف ميصى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بىيدمىك ضى  َضْمَرة بف َحِبيب: - بيب بف صييب الزي , أبك عتبة الحمصي, ثقة, ركل (3)مرة بف حى

 . (6)ىػ(َُّلىوي اَلربعة , مات سنة )
ىك أبك بكر بف عبد ا بف أبي مريـ, الغساني الشامي, كقد ينسب  َأبو بكر بف َأبي مريـ: -

, ركل لىوي  بيتو فاختمط ؽى رً إلى جده, قيؿ اسمو بكير كقيؿ عبد السالـ, ضعيؼ, ككاف قد سي 
 . (1)ىػ(ُٔٓال النسائي, مات سنة )إاَلربعة 

ًريز, الكالعي الحمصي, يكنَبِقيَّة بف الَوِليد:  - أبا  ىبقية بف الكليد بف صائد بف كعب بف حى
استشيد بو البخارم في "الصحيح" كركل لو في "اَلدب", كركل لىوي مسمـ ًفي "المتابعات" ,  ييٍحًمد,

                                                           

(
7
قدر حاجة البيت فيبارؾ فيو َلف الزائد  ىنييف صحيح "كيمكا الطعاـ", ك"تصغير اَلرغفة", كالمعني أف يصنع الطعاـ عمكال المع(

 عف الحاجة ال يؤمف عميو الفساد مما يتسبب في ضياع الماؿ كا أعمـ.

(
2
 (.ُُٗ/ْ)البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
0
 (.َُْْ/ رقـّْ/َُلبزار )مسند ا(

(
4
 (.ُِْٕ/ رقـّْٕ/ِ(, ك)ُّْٖ/ رقـّّٓ/ِلشامييف لمطبراني )مسند ا(

(
3
 (.ِّٔ/ٔ: ىذه النسبة إلى زيبيد كىي قبيمة قديمة مف ميذحج أصميـ مف اليمف نزلكا الككفة. اَلنساب لمسمعاني )يديالُزبَ (

(
6
 (.ِٖٔٗرقـ/ َِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
  (.ْٕٕٗرقـ /ِّٔ/ص)المصدر السابؽ (
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 .(7)ىػ(ُٕٗت سنة )كاحتج بو الباقكف, ما
 .(2)الركاية عف غير الثقات" قاؿ ابف سعد:" كافى ثقةه في ركايتو عف الثقات, ككافى ضعيؼى 

, كعنو قاؿ: " ًنعـ (0)كقاؿ ابف المبارؾ: بقية بف الكليد صدكؽ الميجة, كاف يأخذ عمف أقبؿ كأدبر
يحدثنا عف أبي سعيدو  الرجؿ بقية, لكال أنو كاف ييكني اَلسامي, كييسمي الكنى, كاف دىران 

اًظٌي فنظرنا فإذا ىك عبد القيدُّكًس " الكيحى
(4) . 

, كعنو قاؿ:" كاف شعبة (6), كقاؿ مرة " إذا حدث عف ثقة فميس بو بأس "(3)ككثقو ابف معيف
ميبجالن لبقية بف الكليد حيث قىدـ عميو "
(1). 

د ما أحسف حديثؾ مً حٍ أبا يي  كعف محمد بف أبي السرم, قاؿ: سمعت بقية يقكؿ: قاؿ لي شعبة يا 
كلكف ليس لو أركاف, قاؿ: قمت حديثكـ أنتـ ليس لو أركاف تجيئني بغالب القطاف كحميد اَلعرج, 
كأبك التياح كنجيئكـ بمحمد بف زياد اَلليىاًني كأبي بكر بف أبي مريـ الغساني كصفكاف بف عمرك 

ف بقية ما كاف في سينَّة, كأسمعكا منو ما . كقاؿ سفياف بف عيينة: " ال تسمعكا م(8)السٍَّكسىًكي "
 .(9)كاف في ثكاب كغيره "

ذا حدث بقية عف المعركفيف,  كقاؿ أحمد:" بقية إذا حدث عف قكـ ليسكا بمعركفيف فال تقبمكه, كا 
 .(73)مثؿ بحير بف سعد كغيره قبؿ .. كقاؿ أيضا: بقية ما كاف يبالي عف مف حدث "

ٍرعىة الرازم:" ب قىاؿ أىبيك زي  . (77)قية عجب إذا ركل عف الثقات, فيك ثقة "كى
قىاؿ أىبيك حاتـ: " يكتب حديثو, كال يحتج بو, كىك أحب إليَّ   . (72)مف إسماعيؿ ٍبف عياش " كى

عف حديث لبقية فقاؿ احذر أحاديث بقية ككف  (70)كعف أبي حاتـ الرازم, قاؿ: " سألت أبا ميٍسًير
  .(74)منيا عمى تقية فإنيا غير نقية "

                                                           

(
7
 (.ُِٗ/ْ) لممزم (, تيذيب الكماؿُِٔ/ٕتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )نظر: ا(

(
2
 (.ْْٕ/ٗت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
0
 (.ُِٔ/ُء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
4
 (.ُٔ/ُ) -باب الكشؼ عف معايب ركاة الحديث كنقمة اَلخبار كقكؿ اَلئمة في ذلؾ -سمـ , المقدمة صحيح م(

(
3
 (.ٕٗ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ابف معيف تاريخ (

(
6
 (.ٕٗ)ص/ -ركاية ابف محرز –ابف معيف تاريخ (

(
1
 (.ُّٓ/ُ) البف أبي حاتـ كالتعديؿالجرح (

(
8
 (.ِّٔ/ِفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
9
 (.ُْ/ُكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
73
 (.ُِٔ/ُء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
77
 (.ُٖٗ/ْ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
72
 .المصدر السابؽ(

(
70
, اإًلماـ شيخ الشاـ أىبك ميٍسًير بف أىبي ذيرىامىةى الغىساني الًدمشًقي الفقيو, ماىك عب( ت د اَلعمى بف مسير بف عبًد اَلىعمى بًف ميٍسًيرو

 (.ّٔٓ/ٖلمذىبي )( , كسير أعالـ النبالء ْٕٕ/ٗىػ(. أنظر: الطبقات الكبير )ُِٖسنة )

(
74
 (.ِٗٓ/ِؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكام(



 

13 

 

ذا كقا ؿ ابف عدم: " كلبقية حديث صالح غير ما ذكرناه ففي بعض ركاياتو يخالؼ الثقات, كا 
ذا ركل عف غيرىـ خمط "  . (7)ركل عف أىؿ الشاـ فيك ثبت, كا 

ذا قاؿ: عىٍف فالف فال يؤخذ عنو, َلنو ال  نىا , فيك ثقة. كا  دَّثىنىا كأىٍخبىرى قىاؿ النَّسىائي:" إذا قاؿ: حى كى
. كقاؿ العجمي: " ثقة ما ركل عف المعركفيف, كما ركل عف المجيكليف (2)يدرل عمف أخذه "

 .(4).كقاؿ الحاكـ: " ثقة مأمكف"(0)فميس بشيء "
:" كبقية يقارب إسماعيؿ كالكليد, فإف كاف مف الكليد في حديث (3)كقاؿ يعقكب بف سفياف الفىسىًكمُّ 

جة, يذكر بحفظ إال أنو يىشتيي اٍلميمىحى يك ثقة, إذا حدث عف ثقة فحديثو يقكـ مقاـ الحفالشامييف, 
, فىييكىني الضعيؼى  , ككاف يىشتيي الحديثى كالطرائؼى مف الحديًث, كيركم عف شيكخو فييـ ضعؼه

 .(6)المعركؼى باالسـ, كييسمي المعركؼ بالكنية باسمو "
 .(8). كقاؿ الدارقطني:" يركم عف قـك مترككيف "(1)" كقاؿ الخطيب البغدادم" كاف صدكقان 

كقاؿ أبك الفرج الجكزم:" كىافى مدلسان يركم عىف قكـ مىترككيف كمجيكليف "
(9). 

 . (73)"كقاؿ الذىبي:" بقية بف الكليد احد االئمة الحفاظ يركل عمف دىب كدىرج كلو غرائب تيستنكر 
 .(77)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ كثير التدليس عف الضعفاء كالمجيكليف "

طبقاتو التي اتفؽ العمماء عمى أنو ال يحتج بشئ مف  فيرابعة كقد عده مف أصحاب المرتبة ال
رحكا فيو بالسماع لكثرًة تدليسيـ عف الضعفاء كالمجاىيؿ "  .(72)حديثيـ اال بما صى

إذا حدث عف ثقة, أكحدث تكثيقو,  ىبقية بف الكليد, ثقة مدلس, فأكثر العمماء عم قاؿ الباحث:
ايتو عف الضعفاء كالمجاىيؿ, كتدليسو ال يينكر, فإذا كالكالـ عميو مف ًقبىؿ رك عف الشامييف. 

ذا لـ يصرح فضعيؼ. كقد تتبع ابف حباف  رح بالسماع؛ فحديثو صحيح, كا  بقية  -رحمو ا  –صى
ح ما كقع فيو بقية فقاؿ:" دخمت حمص كأكثر ىمي شأف بقية   بف الكليد, فكجده ثقةه مدلس كأكضى

 
                                                           

(
7
 (.ِٕٔ/ِفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
2
 (.ُٖٗ/ْ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
0
 (.َِٓ/ُالثقات لمعجمي )معرفة (

(
4
 (.ّٗالسّْجًزم لمحاكـ )ص/ سؤاالت(

(
3
الد فارس يقاؿ ليا: بسا, خرج منيا جماعة مف العمماء كالرحاليف, منيـ أبك يكسؼ ىذه النسبة إلى فىسا, كىي بمدة مف ب :ِويالَفسَ (

 (.ِِِ/َُيعقكب بف سفياف بف جكاف الفسكم الفارسي. اَلنساب لمسمعاني )

(
6
 (.ِْْ/ِة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرف(

(
1
 (.ُِٔ/ٕبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
8
 (.ُْْارقطني )ص/السممي لمد سؤاالت(

(
9
 (.ُْٔ/ُء كالمتركككف البف الجكزم )الضعفا(

(
73
 (.َُٗ/ُي في الضعفاء لمذىبي )المغن(

(
77
 (. ّْٕرقـ/ ُِٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ْٗالمدلسيف البف حجر )ص/ طبقات(
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تبعت ما لـ أجد بعمك مف ركاية القدماء عنو فرأيتو ثقة فتتبعت حديثو ككتبت النسخ عمى الكجو كت
مأمكنا كلكنو كاف مدلسا سمع مف عبيد ا بف عمر كشعبة كمالؾ أحاديث يسيرة مستقيمة ثـ 
سمع عف أقكاـ كذابيف ضعفاء مترككيف عف عبيد ا بف عمر كشعبة كمالؾ مثؿ المجاشع بف 

لمثيمي كأشباىيـ كأقكاـ ال يعرفكف إال بالكنى عمرك كالسرم بف عبد الحميد كعمر بف مكسى ا
ؾ الثقات الذيف رآىـ بالتدليس ما سمع مف ىؤالء الضعفاء ككاف يقكؿ قاؿ عبيد ا ئفركل عف أكل

بف عمر عف نافع كقاؿ مالؾ عف نافع كذا فحممكا عف بقية عف عبيد ا كبقية عف مالؾ كأسقط 
نما امتحف بقية بتالميذ لو الكاىي بينيما فالتزؽ المكضكع ببقية كتخ مص الكاضع مف الكسط كا 

 .(7)كانكا يسقطكف الضعفاء مف حديثو كيسككنو فالتزؽ ذلؾ كمو بو "
لو  لىك حيكة بف شريح بف يزيد الحضرمي أبك العباس الحمصي ثقة, رك  َحيوة بف ُشريح: -

 .(2)ىػ(ِِْالبخارم , كأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات سنة )
إبراىيـ بف عبد ا بف الجنيد أبك إسحاؽ المعركؼ بالختمي صاحب كتب  اىيـ بف َعبد ا:إبر  -

الزىد كالرقائؽ, كعنده عف يحيى بف معيف سؤاالت كثيرة الفائدة تدؿ عمى فيمو. مات سنة 
 .(3), كقاؿ ابف حجر" ثقة مف أصحاب يحيى بف معيف"(4). كثقو الخطيب البغدادم(0)ىػ(ِٕٗ)

 : إبراىيـ بف عبد ا بف الجنيد , ثقة.ثقاؿ الباح
 الحديث: ىالحكـ عم

بيب, كىك ضعيؼ. مرة بف حى  حديث ضعيؼ اإلسناد. انفرد بو أىبك بكر بف أىبي مىريـ, عف ضى
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

ـٍ  عؿ ًلكيؿ  ًمٍنيي اًء " كجى ًديًث الدُّعى ًفي حى ٍقسي  ِقيَتةً كى كمىةن ًمٍف ًرٍزقو " ًىيى ًفٍعمىة ًمفى القيكت, كًميتةو ًمفى مى
المىٍكت
(6). 

 (.ٜٕ) حديث رقـ
 تخريجو ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
                                                           

(
7
 (.ََِ/ُف البف حباف )المجركحي(

(
2
ركاية  –(, العمؿ لإلماـ أحمد ِِٓ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َُُٔرقـ/ ُٖٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 .(ِْٔ/ٔاف )(, الثقات البف حبَّٔ/ّ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِٓ/ّ) -ابنو عبد ا

(
0
 (.ُّٔ/ُِ(, سير أعالـ النبالء لمذىبي )ّٓ/ٕريخ بغداد لمخطيب البغدادم )نظر: تاا(

(
4
 (.ّٓ/ٕالبغدادم )داد لمخطيب تاريخ بغ(

(
3
 (.ْٓ/ُيزاف البف حجر)لساف الم(

(
6
 (.ُُٗ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍمدان فىييكى  دي: الًقصاص كقىٍتؿ القاًتؿ بى  َقَودٌ ًفيًو " مىف قىتىؿى عى  .(7)دؿ القىتيؿ" القىكى

 (.ٖٓ) حديث رقـ
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, كى  دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى دَّثىنىا اٍبفي السٍَّرًح, قىاؿى مَّاده, ح كحى دَّثىنىا حى : حى , قىاؿى مَّدي ٍبفي عيبىٍيدو دَّثىنىا ميحى ًديثيوي حى ىىذىا حى
ٍف قيًتؿى  : مى , قىاؿى ك, عىٍف طىاكيكسو : قىاؿى رىسيكؿي عىٍف عىٍمرو قىاؿى اٍبفي عيبىٍيدو مىٍيًو  -. كى مَّى اي عى المًَّو صى

مَّـى  سى ٍف قيًتؿى ًفي ًعمّْيَّا-كى : " مى
ا فىييكى  (0) ٍربو ًبعىصن ارىةو, أىٍك ًبالسّْيىاًط, أىٍك ضى ٍميو يىكيكفي بىٍينىييـٍ ًبًحجى ًفي رى

ٍف قيًتؿى  مى طىًإ, كى ٍقؿي اٍلخى ٍقميوي عى طىأه, كىعى ٍمدنا فىييكى خى دَّثىنىا ]  ".َقَوٌد  عى كركاه أبك داكد مرفكعان فقاؿ: [ حى
ك ٍبفي ًدي دَّثىنىا عىٍمري , حى , عىٍف سيمىٍيمىافى ٍبًف كىًثيرو دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي سيمىٍيمىافى , حى اًلبو مَّدي ٍبفي أىًبي غى , عىٍف ميحى نىارو

: قىاؿى رىسيكؿي  , قىاؿى , عىًف اٍبًف عىبَّاسو . المَّوً  طىاكيكسو ًديًث سيٍفيىافى ٍعنىى حى : فىذىكىرى مى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  صى
 تخريج الحديث:

 -رضي ا عنيما -ىذا الحديث ييركم مرسالن عف طاككس, كمرفكعان عف ابف عباس, كأبي ىريرة
 بف عمرك عف, , مرسالن, عف سفياف بف عيينة(3), كمف طريقو, البييقي(4)فقد أخرجو الشافعي

 . -كسمـ  عميو ا صمى - النبي عف طاكس, عف دينار,
, مف طريؽ, بكر بف ميضر. كأخرجو الدارقطني(6)كأخرجو البزار

, مف طريؽ, عمرك بف (1)
, مف طريؽ, حمزة النًَّصيًبي. ثالثتيـ: عف عمرك بف دينار, عف (8)الحارث. كأخرجو الطبراني

 . -عنو رضي ا  –طاككس مرفكعان, عف أبي ىريرة 
, مف طريؽ, سميماف (70), كالبييقي(72), كالبزار(77), كابف ماجو(73), كالنسائي(9)كأخرجو أبك داكد

                                                           

(
7
 (.ُُٗ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّْٗٓرقـ/ ُّٖ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-بابي مف قيًتؿ في ًعمّْيَّا بيف قىكـ  -داكد , كتاب الديات سنف أبي (

(
0
مف العمى, كالمعنى أف يكجد بينيـ قتيؿ يعمى أمره كال يتبيف قاتمو, فحكمو حكـ قتيؿ الخطأ تجب فيو الدية. النياية في  ا:ِعمٍّيَّ (

 (.َّٓ/ّ) البف اَلثير غريب الحديث كاَلثر

(
4
 (.ُّٗٔ/ رقـَّٔ/ّ) - سنجر ترتيب -افعيمسند الش(

(
3
 (.ََُُٔ/ رقـُٖ/ٖكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
6
 (.ّّٓٗ/ رقـُُِ/ُٔزار )مسند الب(

(
1
 (.ُّّٗ/ رقـّٖ/ْرقطني )سنف الدا(

(
8
 (.ِِٔ/ رقـٕٗ/َُلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
9
 .(َْْٓ/ رقـُّٖ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-بابي مف قيتؿ في ًعمّْيَّا بيف قىكـ -داكد , كتاب الديات سنف أبي (

(
73
 (.َْٕٗ/ رقـ َْ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ-باب مف قتؿ بحجر أك سكط  -قىسامىة ائي , كتاب السنف النس(

(
77
/ رقـ َٖٖ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب مف حاؿ بيف كلي المقتكؿ كبيف القكد أك الدية  -ماجو , كتاب الديات سنف ابف (

ِّٔٓ.) 

(
72
 (.ُْْٕ/ رقـّّ/ُُزار )مسند الب(

(
70
 (.ُِٕٗـ/ رقُِٔ/ّصغرم لمبييقي )السنف ال(
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 , مف طريؽ, حماد بف زيد, كحمزة النًَّصيًبي.(7)كأخرجو الدارقطني بف كثير.ا
 , عف الحسف بف عمارة.(0), كمف طريقو الدارقطني(2)كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني

 يرفعو الي -رضي ا عنيما -ك بف دينار, عف طاككس, عف ابف عباس جميعيـ: عف عمر 
 . -ا عميو كسمـ  ىصم –النبي 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك طىاكس بف ًكٍيسىاف اليماني, أبك عبد الرحمف الحميرم, مكالىـ الفارسي يقاؿ:  َطاُووس: -

 .(4)ىػ(َُٔت سنة )لو الجماعة, ما لس لقب, ثقة فقيو فاضؿ, رك ك اسمو ذككاف كطىاك 
مىًحيُّ  َعمرو: - ىك عمرك بف دينار المكي أبك محمد اَلثـر الجي

لو  لمكالىـ, ثقة ثبت, رك  (3)
 . (6)ىػ(ُِٔالجماعة, مات سنة )

 .(1), سبقت ترجمةحافظ فقيو إماـ حجة ىك سيفيافي بف عييينة, ثقةُسفياف:  -
ك بف السرح, أبك الطاىر المصرم, ثقة, ىك أحمد بف عمرك بف عبد ا بف عمر  ابف السَّْرح: -
 . (8)ىػ(َِٓلو مسمـ, كأبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة ) لرك 
ًميُّ  َحمَّاد: - يضى , أبك إسماعيؿ البصرم, ثقة ثبت فقيو, (9)ىك حماد بف زيد بف درىـ اَلىزًدمُّ الجى
 .(ٓٔ)ىػ(ٜٚٔ) لو الجماعة, مات سنة لرك 
, البصرم, ثقة, رك ىك مي  محمد بف ُعَبيد: - لو مسمـ, كأبك  لحمد بف عبيدو بف ًحسىاب, الغيبىرمُّ

 .(77)ىػ(ِّٖداكد, كالنسائي, مات سنة)
  عند أبي داود: ىرجاؿ الطريؽ األخر 

لو  لىك سميماف بف كثير العبدم البصرم أبك داكد كأبك محمد, رك  سميماف بف كثير: -

                                                           

(
7
 (.ُّّْ/ رقـُٖ/ْك), (ُِّّ/ رقـَٖ/ْدارقطني )سنف ال(

(
2
 (.َُِّٕ/ رقـِٕٗ/ٗلعبد الرزاؽ الصنعاني ) المصنؼ(

(
0
 (.ُّّّ/ رقـُٖ/ْدارقطني )سنف ال(

(
4
(, الجرح ُُٕ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي-نظر: تاريخ ابف معيف اك  (. ََّٗرقـ/ ُِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُّٗ/ْ(, الثقات البف حباف )ََٓ/ْديؿ البف أبي حاتـ )كالتع

(
3
ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى بني جمح كىـ بطف مف قيرىٍيش كىىيكى جمح بف عىٍمرك بف ىيصيص اٍبف كىٍعب بف لؤىم بف غىالب بف فير  :ِحيّ الُجمَ (

 (.ُِٗ/ُالمباب في تيذيب اَلنساب البف اَلثير ) بف مىالؾ بف النَّضر.

(
6
 (.ٓ/ِِ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.َِْٓرقـ/ ُِْ/ص)حجر البف التيذيب ريبتق(

(
1
 (.ِحديث رقـ ) نظرا(

(
8
(, تاريخ ابف يكنس المصرم ٓٔ/ِنظر: الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ )اك  (.ٖٓرقـ/ ّٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُْٓ/ُ) لممزم (, تيذيب الكماؿِٗ/ٖ(, الثقات البف حباف )ُٖ/ُ)

(
9
:الَجيضَ (  (.ّْٔ/ّىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى الجياضمة كىًىي محٌمة ًباٍلبىٍصرىة. اَلنساب لمسمعاني ) ِمي 

(
73
 (.ِّٗ/ٕ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ُْٖٗرقـ/ ُٖٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.َٔ/ِٔ) لممزم يذيب الكماؿ(, تٖٗ/ٗنظر: الثقات البف حباف )اك  (.ُُٓٔرقـ/ ْٓٗ/ص)المصدر السابؽ (
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 . (7)ىػ(ُّّالجماعة, ال بأس بو في غير الزىرم مات سنة )
 .(0). كذكره محمد بف إسماعيؿ اَلزدم )ابف خمفكف( في جممة الثقات(2") قاؿ اإلماـ أحمد:" ثقة

  .(3). كفي مكضع آخر قاؿ:" ضعيؼ "(4)كقاؿ يحيي بف معيف:" لـ يكف بو بأس "
يث . كقاؿ العجمي:" جائز الحد(6)كقاؿ النسائي:" ليس بو بأس إال في الزىرم فإنو ييخطئ عميو "

كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سمعت أبي يقكؿ:" سميماف بف كثير بصرم  .(1)ال بأس بو "
. كقاؿ محمد بف يحيى الذىمي:" ما ركل عف الزىرم, فإنو قد اضطرب في (8)ييكتب حديثو "

أشياء منيا, كىك في غير حديث الزىرم أثبت, كقد ركل سميماف بف كثير, عف حصيف, كحميد 
سميماف بف كثير أبك داكد الكاسطي  . كقاؿ العقيمي:"(9)حاديث ال يتابع عمييا "الطكيؿ, أ

قاؿ:" كمقدار  -ساؽ لو ثالثة أحاديث تستغرب  كقد –, كعف ابف عدم (73)مضطرب الحديث "
 . (77)ما يركيو ال بأس بو "

فال يحتج كقاؿ ابف حباف:" كاف ييخطىء كثيران أما ركايتو عف الزىرم فقد اختمط عميو صحيفتو 
 .(72)بشيء ينفرد بو عف الثقات كيعتبر بما كافؽ اَلثبات "

 مكضع آخر, ك (74)قاؿ الذىبي:" ثقة مشيكر " .(70)الخميمي:" لـ يتفقكا عميو " ىكقاؿ أبك يعم 
 .(76)كيمح ":" صي قاؿ , كعنو(73)قاؿ:" صدكؽ "

 .(71) كقاؿ ابف حجر:" ال بأس بو في غير الزىرم "
 كثير, صدكؽ حسف الحديث , في غير الزىرم. سميماف بف قاؿ الباحث:

 
                                                           

(
7
 (. ُُٓٔرقـ/ ْٓٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ٖٔدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/بحر ال(

(
0
 (.ّٖ/ٔتيذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ (

(
4
 (.ِْٔابف الجنيد البف معيف )ص/ سؤاالت(

(
3
 (.ُّٖ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
6
 (.ٖٓ/ُِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
1
 (.َّْ/ُالثقات لمعجمي )معرفة (

(
8
 (.ُّٖ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
9
 (.ُّٕ/ِء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
73
 .مصدر السابؽال(

(
77
 (.َِٗ/ْؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكام(

(
72
 (.ّّْ/ُكحيف البف حباف )المجر (

(
70
 (.ِٓٓ/ِلمخميمي ) اد في معرفة عمماء الحديثاإلرش(

(
74
 (.ِِٖ/ُي في الضعفاء لمذىبي )المغن(

(
73
 (.ْٗسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أ(

(
76
 (.ّْٔ/ُؼ لمذىبي )الكاش(

(
71
 (. ُُٓٔرقـ/ ْٓٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 ىك سعيد بف سميماف الضبي أبك عثماف الكاسطي نزيؿ بغداد البزاز لقبو  سعيد بف سميماف: -
 .(7)ىػ(ِِٓلو الجماعة, مات سنة ) لسعدكيو , ثقة, رك 

ة حافظ , الطيالسي, نزيؿ بغداد, ثق(2)ىك محمد بف أبي غالب, القيكًمًسيُّ  محمد بف أبي غالب: -
 .(0)ىػ(َِٓلو البخارم, كأبك داكد, مات سنة ) ل, رك 

  الحديث: ىالحكـ عم
 –البف عباس  عف سميماف بف كثير, مكصكالن ,  لحديث حسف اإلسناد , بطريؽ أبي داكد اَلخر 

 سميماف بف كثير صدكؽ. ليرفعو. كرجالو ثقات سك  -رضي ا عنيما
 . (4)كقدد صححو الشيخ اَللباني

    ***** ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًة "  ًديثي الصَّالى ًمٍنوي حى كاًحميـ " اْقتَاُدواكى رى

(3). 
 (.ٖٔ) حديث رقـ

ـُ ُمسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

نىا اٍبفي كىٍىبو  , أىٍخبىرى مىةي ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ ٍرمى دَّثىًني حى حى
ًني ييكنيسي (1) , أىٍخبىرى

, عىٍف , عى (8) ًف اٍبًف ًشيىابو
ٍيرىةى , أىفَّ رىسيكؿى اً  مَّـى  -سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب, عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًحيفى قىفىؿى ًمٍف غىٍزكىًة  -صى

تَّى ًإذىا أىٍدرىكىوي اٍلكىرىل , سىارى لىٍيمىوي حى ٍيبىرى خى
: " اٍكأٍل لى  (9) قىاؿى ًلًبالؿو , كى مَّى ًبالؿه مىا عىرَّسى نىا المٍَّيؿى " , فىصى

ـى رىسيكؿي اً  نىا مَّـى  -قيدّْرى لىوي, كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ابيوي, فىمىمَّا تىقىارىبى اٍلفىٍجري اٍستىنىدى ًبالؿه ًإلىى  -صى كىأىٍصحى
ٍينىاهي كىىيكى ميٍستىًنده  ـٍ يىٍستىٍيًقٍظ رىسيكؿي اً  رىاًحمىًتًو ميكىاًجوى اٍلفىٍجًر, فىغىمىبىٍت ًبالالن عى مَّى  -ًإلىى رىاًحمىًتًو, فىمى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى , فىكىافى رىسيكؿي اً  -اي عى بىٍتييـي الشٍَّمسي رى تَّى ضى اًبًو حى ده ًمٍف أىٍصحى , كىال أىحى مَّى  -كىال ًبالؿه صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى لىييـي اٍسًتيقىاظنا, فىفىًزعى رى  -اي عى مَّـى  -سيكؿي اً أىكَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " أىٍم ًبالؿي "  -صى فىقىاؿى

ذى  ذى ًبنىٍفًسي الًَّذم أىخى : أىخى :  -ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْي يىا رىسيكؿى اً  -فىقىاؿى ًبالؿي , قىاؿى " اْقتَاُدوا " , ًبنىٍفًسؾى
                                                           

(
7
(, معرفة الثقات لمعجمي ِّْ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ِِّٗرقـ/ ِّٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ّْٖ/َُ) لممزم تيذيب الكماؿ (, ِٔ/ْعديؿ البف أبي حاتـ )(, الجرح كالتََْ/ُ)

(
2
): ًّ  (.ُِٓ/َُعمى طريؽ خراساف إذا تكجو العراقي إلييا. اَلنساب لمسمعاني )مكاف  إلىنسبة القُىِمِس

(
0
 (.ِٓٔ/ِٔ) لممزم الكماؿ نظر: تيذيباك  (.ُِْٔرقـ/ َُٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ّْٗٓ/ رقـَٖٔ)ص/ -مشيكر –داكد . ط سنف أبي (

(
3
 (.ُُٗ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
6
 (.َٖٔ–َّٗ/ رقـُْٕ/ُ) - ة الفائتةباب قضاء الصال -كتاب المساجد كمكاضع الصالة -ـ صحيح مسم(

(
1
  بف كىب بف مسمـ.ىك عبد ا(

(
8
 بف يزيد بف أبي النجاد اَلىٍيمي.يكنس  ىك(

(
9
. النياية في غريب الحديث كاَلثر :اْلَكَرى(  (.َُٕ/ْ) البف اَلثير أم النـك



 

16 

 

ـْ  أى رى َفاْقتَاُدوا َرَواِحَمُي مَّـى  -سيكؿي اً شىٍيئنا, ثيَـّ تىكىضَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـى الصَّالةى,  -صى كىأىمىرى ًبالال فىأىقىا
مّْيىا ًإذىا ذىكىرىىىا " , فىًإفَّ  ٍف نىًسيى الصَّالةى فىٍمييصى : " مى ى الصَّالةى قىاؿى , فىمىمَّا قىضى ٍبحى ـي الصُّ مَّى ًبًي اى  فىصى

: ﴿أىًقـً الصَّالةى ًلًذٍكًرم﴾] س ؤيىىا ًلمذٍّْكرىل ".ُْ-كرة طو آيةقىاؿى : " يىٍقرى كىافى اٍبفي ًشيىابو : كى  [ قىاؿى ييكنيسي
 انفرد بو مسمـ. تخريج الحديث:

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 (7)حرممة بف يحيى بف حرممة بف عمراف أبك حفص التًُّجيًبي َحْرَمَمة بف يحيى الت ِجيِبي: -

 .(2)ىػ(ِّْنسائي, كابف ماجو, مات سنة )لو مسمـ, كال لالمصرم صاحب الشافعي, رك 
 .(4), كقاؿ:" كاف أعمـ الناس بابف كىب ". كذكره ابف حباف في الثقات(0)كثقة العقيمي
كقاؿ ابف يكنس المصرم:" ككاف حرممة مف أمأل  :" صدكؽ ".(6), كابف حجر(3)كقاؿ الذىبي

رم قاؿ: سمعت يحيى بف , عف العباس الدك (8)كنقؿ ابف عدم .(1)الناس بما ركل ابف كىب"
معيف يقكؿ:" شيخ بمصر, يقاؿ لو: حرممة كاف أعمـ الناس بابف كىب " , فذكر عنو يحيى 
أشياء ثجمة كرىت ذكرىا , قاؿ يحيى:" كقد كاف حرممة ىذا بمصر حيف دخمتيا ". كقاؿ أبك 

إبراىيـ . كقاؿ ابف عدم:" سألت عبد ا بف محمد بف (9)حاتـ:" يكتب حديثو كال يحتج بو"
شيئا مف حديث حرممة قاؿ يا بني كما تصنع بحرممة حرممة ضعيؼ ثـ  ىالفىٍرىىاذىاًنٌي يممي عم

. ككاف أحمد بف صالح يطعف فيو كال (73)أممى عف حرممة ثالث أحاديث كلـ يزدني عمى ذلؾ "
ييحدث مف سىمع مف حرممة, قاؿ ابف عدم:" سمعت ابف سمـ يقكؿ: أتيت أحمد بف صالح , فمـ 

كقاؿ ابف عدم أيضان:" كقد تبحرت حديث حرممة كفتشتو الكثير , يحدثني كذلؾ أني بدأت بحرممة
بف كىب عندىـ كيككف عنده افمـ أجد في حديثو ما يجب أف يضعؼ مف أجمو كرجؿ يتكارل 

فرادات  بف احديثو كمو فميس ببعيد اف يغرب عمى غيره مف أصحاب بف كىب كتب كنسخ كا 
بف صالح عميو فإف أحمد سمع في كتبو مف بف كىب فأعطاه نصؼ  كىب, كأما حمؿ أحمد

سماعو كمنعو النصؼ فتكلدت بينيما العداكة مف ىذا فكاف مف يبدأ إذا دخؿ مصر بحرممة ال 

                                                           

(
7
:الت ِجي( ىذه النسبة الى تجيب كىي قبيمة كىك اسـ امرأة كىي أـ عدم كسعد ابني اشرس بف شبيب بف السككف, قاؿ ذلؾ أحمد  ِبي 

 (.َِ/ّىذه القبيمة نزلت مصر كبالفسطاط محمة تنسب الييـ, يقاؿ ليا: تجيب. اَلنساب لمسمعاني )بف الحباب النسابة... ك 

(
2
 (.ْٖٓ/ٓ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
0
 (.ُِّ/ِتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
4
 .المصدر السابؽ(

(
3
 (.ُّٕ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
6
 (. ُُٕٓرقـ/ ُٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ُُّ/ُابف يكنس المصرم )خ تاري(

(
8
 (.َّْ/ّفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
9
 (.ِْٕ/ّكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
73
 (.َّْ/ّفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(
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يحدثو أحمد بف صالح كما رأينا أحدان جمع بينيما فكتب عنيما جميعان, كرأينا أف مف عنده حرممة 
ليس عنده حرممة, عمى أف حرممة قد مات سنة أربع كأربعيف, ليس عنده أحمد, كمف عنده أحمد 

 .(7)كمات أحمد بف صالح سنة ثماف كأربعيف "
 إلى: حرممة بف يحيي التجيبي صدكؽ, كأنو أعمـ الناس في ابف كىب, كال يمتفت قاؿ الباحث

عدم ىذا , كقد أكضح ابف لكال ييرك  لطعف أحمد بف صالح لو فإنو مف أقرانو ككالـ اَلقراف ييطك 
بف كىب ابكالمو السابؽ بقكلو: كأما حمؿ أحمد بف صالح عميو فإف أحمد سمع في كتبو مف 

كقاؿ الذىبي:" يكفيو أف ابف معيف  فأعطاه نصؼ سماعو كمنعو النصؼ فتكلدت بينيما العداكة.
   .(2)قد أثنى عميو, كىك أصغر مف ابف معيف"

  كباقي رجالو ثقات.
*****   ***** 

 في اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:قىاؿى ابٍ 
ًديًث السَّقيفة " فاٍنطىمىؽ أىبيك بىٍكرو كىعيمىري  ًفي حى " أىٍم يىٍذىىباف ميٍسًرعىيف, كأفَّ  َحتَّى أَتْوُىـ َيَتَقاودافكى

ًتو ر لسيٍرعى ا يىقيكد اآلخى كؿَّ كاحدو ًمٍنييمى
(0). 

 (.ٕٖحديث رقـ )
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
    رحمو ا: (ٗ)

دَّ  ٍبًد الرَّ حى ٍيًد ٍبًف عى مى , عىٍف حي ٍبًد اً اَلىٍكًدمّْ دى ٍبًف عى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى, عىٍف دىاكي : حى , قىاؿى فَّافي ٍحمىًف, ثىنىا عى
فّْيى رىسيكؿي اً  : تيكي مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : فى  -صى ًدينىًة, قىاؿى اءى كىأىبيك بىٍكرو ًفي طىاًئفىةو ًمفى اٍلمى جى

مَّده  مىيّْتنا, مىاتى ميحى يِّا كى ا أىٍطيىبىؾى حى : ًفدنل لىؾى أىًبي كىأيمّْي, مى قىاؿى مَّى  -فىكىشىؼى عىٍف كىٍجًيًو فىقىبَّمىوي , كى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ًديثى  -اي عى كىرىبّْ اٍلكىٍعبىًة ... فىذىكىرى اٍلحى

: فىاٍنطىمىؽى أىبيك بىٍكرو كىعيمىري (3) َتَقاَوَداِف َحتَّى يَ  . قىاؿى
اًر كىال ذىكىرىهي رىسيكؿي اً َأَتْوُىـْ  ـٍ يىٍتريٍؾ شىٍيئنا أيٍنًزؿى ًفي اَلىٍنصى لى , كى مىٍيًو  -, فىتىكىمَّـى أىبيك بىٍكرو مَّى اي عى صى
مَّـى  سى ًمٍمتيـٍ أىفَّ رىسيكؿى اً  -كى لىقىٍد عى : كى قىاؿى ذىكىرىهي, كى , ًإال كى ـٍ ٍأًنًي مَّـى  -ًمٍف شى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :" لىٍك  -صى قىاؿى

ًمٍمتى يىا سىٍعدي أىفَّ  لىقىٍد عى اًر ". كى مىٍكتي كىاًدمى اَلىٍنصى اري كىاًدينا, سى مىكىًت اَلىٍنصى سى مىؾى النَّاسي كىاًدينا, كى  رىسيكؿى  سى
 

                                                           

(
7
 (.َْْ/ّفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
2
 (.ّْٕ/ُ) االعتداؿ لمذىبيميزاف (

(
0
 (.ُُٗ/ْ)البف اَلثيريب الحديث كاَلثر في غر النياية (

(
4
 (.ُٖ/ رقـُٖٗ/ُماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
-حديث الذم قبمو كىك عف أكسط بف إسماعيؿ بف أكسط البجمي, يحدث عف أبي بكر: أنو سمعو حيف تكفي رسكؿ ا يىقصد ال(

ثـ قاؿ: " عميكـ بالصدؽ  -ثـ بكى  -مقامي ىذا  عاـ اَلكؿ -صمى ا عميو كسمـ-, قاؿ: قاـ رسكؿ ا -صمى ا عميو كسمـ
ياكـ كالكذب فإنو مع الفجكر, كىما في النار, كسمكا ا المعافاة, فإنو لـ يؤت رجؿ بعد اليقيف  فإنو مع البر, كىما في الجنة, كا 

كا عباد ا إخكانا ". مسند اإلماـ أحمد شيئا خيرا مف المعافاة " ثـ قاؿ: " ال تقاطعكا, كال تدابركا, كال تباغضكا, كال تحاسدكا, كككن
 (.ُٕ/ رقـُٖٗ/ُ)
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مَّـى  -اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , كىأىٍنتى قىاًعده: " قيرىٍيشه  -صى ,  قىاؿى ـٍ كيالةي ىىذىا اٍَلىٍمًر, فىبىرُّ النَّاًس تىبىعه ًلبىرًّْى
رىاءي, كىأىٍنتيـي اَليمىرىاءي . , نىٍحفي اٍلكيزى دىٍقتى : فىقىاؿى لىوي سىٍعده: صى ـٍ ". قىاؿى ـٍ تىبىعه ًلفىاًجًرًى فىاًجريىي  كى

 تخريج الحديث:
ميد بف عبد الرحمف (7)ىأخرجو أبك يىعم الحميرم, أف عمر بف الخطاب,  مختصران, مكصكالن عف حي

 قاؿ: إف أبا بكر, قاـ خطيبا فقاؿ...الحديث.
, عف أكسط بف (4), في اَلدب المفرد, كابف ماجو(0), كالبخارم(2)كلو شاىد كما عند اإلماـ أحمد

, ييحدث عف أبي بكر: أنو سمعو حيف تكفي رسكؿ ا  صمى ا  -إسماعيؿ بف أكسط البىجميّْ
 ... الحديث. قاؿ -عميو كسمـ

, كغيرىما عف أنس بف مالؾ مرفكعان (6), كمسمـ(3)كقد كردت بعض ألفاظ الحديث عند البخارم
مىؾى  بمفظ:" لىكٍ  مىكىتً  كىاًدينا, النَّاسي  سى سى اري  كى مىٍكتي  ًشٍعبنا, اَلىٍنصى اًر, كىاًدمى  لىسى اًر". ًشٍعبى  أىكٍ  اَلىٍنصى  اَلىٍنصى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ميد بف عبد الرحمف الًحٍميىًرل َعبد الرحَمف:ُحَميد بف  - لو  لالبصرم, ثقة فقيو, رك  (1)ىك حي

 .(8)الجماعة, مف الثالثة
 .(9)قاؿ أبك زرعة: "حميد بف عبد الرحمف الحميرم لـ يىمؽ أبا بكر, كلـ ييقارب لقاءه"

 لالعالء الككفي, ثقة , رك داكد بف عبد ا اَلكدم الزىعىاًفرل, أبك  َداُود بف َعبد ا اأَلْوِدي: -
 .(73)لو اَلربعة, مف السادسة

لو  لىك كٌضاح بف عبد ا اليشكرم البزاز أبك عكانة مشيكر بكنيتو ثقة ثبت, رك  َأُبو َعَواَنة: -
 .(77)ىػ(ُٕٔالجماعة, مات سنة )

                                                           

(
7
 (.ٖ/ رقـَِ/ُيعمى المكصمي ) مسند أبي(

(
2
 (.ُٕ/ رقـُٖٗ/ُماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
 (.ِْٕ/ رقـِِٓمفرد لمبخارم )ص/اَلدب ال(

(
4
 (.ّْٖٗ/ رقـ ُِٓٔ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب الدعاء بالعفك كالعافية -ماجو , كتاب الدعاء سنف ابف (

(
3
 (.ّّْْ/ رقـُٓٗ/ٓ)  -باب غزكة الطائؼ –صحيح البخارم , كتاب المغازم (

(
6
 (.َُٗٓ-ُّّ/ رقـّٕٓ/ِ) –قمكبيـ  المؤلفة إعطاء باب -صحيح مسمـ , كتاب الزكاة (

(
1
 (.ِْٔ/ْسمعاني )ىذه النسبة إلى ًحٍميىر, كىي مف أصكؿ القبائؿ, نزلت أقصى اليمف. اَلنساب لم ِرى:يَ الِحمْ (

(
8
(, تيذيب ُْٕ/ْالثقات البف حباف ) (,ُْٕ/ٗنظر: الطبقات الكبير )اك  (.ُْٓٓرقـ/ ُِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُّٖ/ٕ) لممزم الكماؿ

(
9
 (.ُْٓ/ٓبف أبي حاتـ )العمؿ ال(

(
73
(, تاريخ ابف ّٔٓ/ُ) -ابنو عبد ا ركاية –نظر: العمؿ كمعرفة الرجاؿ اك  (.ُٕٔٗرقـ/ ُٗٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُُْ/ٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿِٕ/ْ) -ركاية الدكرم -معيف 

(
77
(, الثقات البف حباف َْ/ٗنظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )اك  (.َْٕٕرقـ/ َٖٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُْْ/َّ) لممزم (, تيذيب الكماؿّٖٔ/ُٓ(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ِٔٓ/ٕ)
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 .(7)ىك عفافي بف مسمـ, ثقة ثبت, سبقت ترجمتو َعفَّاف:-
 الحديث: ىالحكـ عم

رعة بأنو اإلسناد ال يصح, الرساؿ  بيذاحديث ال ميد بف عبد الرحمف الًحٍميىًرل؛ ككما قاؿ أبك زي حي
لـ يىمؽ أبا بكر, كلـ ييقارب لقاءه. لكف الشاىد السابؽ الذم عند اإلماـ أحمد, كالبخارم في اَلدب 

باإلضافة إلى أف الحديث في  .يقكيو الى الحسف لغيرهالمفرد, كابف ماجو, سند صحيح 
 حيف عف أنس مرفكعان.الصحي

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث ااًلٍسًتٍسقىاًء "  ر ًفي حى قان ميٍستديرةفَتَقوَّ  .(2) السَّحابي " أىٍم تىقىطَّع كتىفىٌرؽ ًفرى

 (.ٖٖالحديث رقـ )
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, اجه جَّ , كىحدثنىا حى : ًإنّْي حدثنىا بىيزه : قىاؿى أىنىسه , قىاؿى ٍف ثىاًبتو مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىًة, عى دَّثىنىا سي : حى  قىاالى
ميعىًة كىرىسيكؿي اً  مَّـى  -لىقىاًعده ًعٍندى اٍلًمٍنبىًر يىٍكـى اٍلجي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , ًإٍذ قىاؿى بىٍعضي أىٍىًؿ  -صى  يىٍخطيبي

فىعى يىدىٍيًو اٍلمىٍسًجًد: يىا رىسيكؿى اً  : فىرى , ىىمىكىًت اٍلمىكىاًشي, اٍدعي اى أىٍف يىٍسًقيىنىا, قىاؿى أىنىسه ًبسى اٍلمىطىري , حي
مَّـى  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًب,  -صى ابو فىأيلّْؼى بىٍيفى السَّحى اًء ًمٍف سىحى ا أىرىل ًفي السَّمى مى قىاؿى  -كى

: فىأىلَّؼى اي  اجه جَّ اًب حى بىمىٍتنىا, - بىٍيفى السَّحى : سىعىٍينىا -فىكى اجه جَّ ؿى الشًَّديدى تىييمُّوي  -قىاؿى حى تَّى رىأىٍيتي الرَّجي حى
رىجى رىسيكؿي اً  مَّـى  -نىٍفسيوي أىٍف يىٍأًتيى أىٍىمىوي, فىميًطٍرنىا سىٍبعنا, كىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميعىًة  -صى يىٍخطيبي ًفي اٍلجي

ًبسى السّْفىاري اٍلميقٍ  , حي , اٍدعي اى أىٍف (4)ًبمىًة, ًإٍذ قىاؿى بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلمىٍسًجًد: يىا رىسيكؿى اً , تىيىدَّمىًت اٍلبيييكتي
 : مىٍينىا ". قىاؿى كىالىٍينىا كىالى عى : " المييَـّ حى فىعى يىدىٍيًو فىقىاؿى : فىرى نَّا, قىاؿى رَ يىٍرفىعىيىا عى ا فىٍكؽى  َفَتَقوَّ رىٍأًسنىا ًمٍنيىا,  مى

. ٍكلىنىا كىالى نيٍمطىري تَّى كىأىنَّا ًفي ًإٍكًميؿو ييٍمطىري مىا حى  حى
 تخريج الحديث:

                                                           
(

7
 (.79اَظغدضٌسعقى)(



 

(
2
 (.َُِ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.َُُّٔ/ رقـُّٗ/َِماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
َفا( ـي, كالحديدةي التي ييخطـي بيا البعير ليًذؿ كينقادى. ييقاؿ سىفىٍرتي البعير كأسفرتيوي: :رالسٍّ طىمتو كذلَّمتو بالسّْفار. النياية إذ ىك الزّْما ا خى

 (.ّّٕ/ِ) اَلثير في غريب الحديث كاَلثر
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 , مف طريؽ, شريؾ بف عبد ا.(4), كابف حباف(0), كالبزار(2), كالنسائي(7)أخرجو البخارم
 , مف طريؽ قتادة. (6), كأحمد(3)كأخرجو البخارم
, مف طريؽ, (9), مف طريؽ, أبي طمحة. كأخرجو أبك داكد(8)كمسمـ أيضان, (1)كأخرجو البخارم

. -ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي  -رضي ا عنو –ثابت بف مسمـ. أربعتيـ: عف أنس
 جميعيـ بألفاظ متقاربة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ف لؤم بف غالب, ىك ثابت بف أسمىـ البينىانىي, أبك محمد البصرم, كبينانة ىـ بنك سعد ب ثَاِبت: -
 .(73)ىػ(ُِّلو الجماعة, مات سنة ) لتابعي ثقة, رك 

لو  لرك  ىك سيميماف بف الميغيرىة اٍلقىٍيًسي مكالىـ البصرم أبك سعيد, ثقة ثقة, ُسميماف بف الُمِغيَرة:-
 .(77)ىػ(ُٓٔالجماعة, مات سنة )

اٌج: - , ثقة َحجَّ يًصيُّ اجي بف محمد الًمصّْ جَّ  . (72)و, سبقت ترجمتثبت ىك حى
لو  لىك بيز بف أسد العمي أبك اَلسكد البصرم, ثقة ثبت كثير الحديث حجة, رك  َبيٌز: -

 .(70)ىػ(ُٕٗالجماعة, مات سنة )
 حديث صحيح اإلسناد. رجالو ثقات. الحديث: ىالحكـ عم

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.َُُّ/ رقـ ِٖ/ُ) -باب االستسقاء في المسجد الجامع -خارم , كتاب الجمعة صحيح الب(

(
2
 (.ُُٖٓ-ُُٓٓ/ رقـ ُٗٓ/ّ) غدة أبك: تحقيؽ- كيؼ يرفع اإلماـ يديو -كتاب صالة اإلستسقاء ائي ,سنف النس(

(
0
 (.ْٓٗٔ/ رقـّّٔ/ُّزار )مسند الب(

(
4
 (.ِٗٗ/ رقـِِٕ/ّحباف ) صحيح ابف(

(
3
-باب التبسـ كالضحؾ -(. ككتاب اَلدب َُُٓ/ رقـ ِٗ/ِ) -باب االستسقاء عمى المنبر -خارم , كتاب الجمعة صحيح الب(

 (.َّٗٔ/ رقـِْ/ٖ)

(
6
 (.ُّّْٕ/ رقـّّٖ/ُِماـ أحمد )مسند اإل(

(
1
 (.ّّٗ/ رقـ ُِ/ِ) -باب االستسقاء في الخطبة يكـ الجمعة  -م , كتاب الجمعة خار صحيح الب(

(
8
 (.ٕٖٗ-ٗ/ رقـ ُْٔ/ِ) -باب رفع اليديف بالدعاء في االستسقاء -ـ , كتاب صالة اإلستسقاء صحيح مسم(

(
9
 (.ُُْٕقـ/ ر َّْ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب رفع اليديف في االستسقاء -داكد , كتاب الصالة سنف أبي (

(
73
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ِٗٓ/ُنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.َُٖرقـ/ ُِّ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِّْ/ْ) لممزم (, تيذيب الكماؿَّٔ/ِ(, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )ٖٗ/ْ(, الثقات البف حباف )ْْٗ/ِ)

(
77
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي َِٖ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (ُِِٔـرق/ ِْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٗٔ/ُِ) لممزم (, تيذيب الكماؿَّٗ/ٔ(, الثقات البف حباف )ُْْ/ْحاتـ )

(
72
 (.ٔحديث رقـ ) نظرا(

(
70
ات لمعجمي (, معرفة الثقِٗٗ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُٕٕرقـ/ ُِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِٕٓ/ْ) لممزم (, تيذيب الكماؿُٓٓ/ٖ(, الثقات البف حباف )ُّْ/ِ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِٓٓ/ُ)
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
دىقىًة " كىالى  ًديثي الصَّ ًمٍنوي حى , ُمْقَورَّة كى ٍمع ًليطو ميكًد. كىاٍَلىٍليىاطي: جى : االٍسًترخاء ًفي اٍلجي اَلٍلياط " االٍقًكرىاري

مكد ًلييزىاًليا ٍيرى ميٍستىٍرًخية الجي كىىيكى ًقٍشر العيكد. شىبَّو ًبًو الجٍمد الٍلًتزاقو بالمٍّْحـ. أىرىادى: غى
(7). 

 (.ٖٗالحديث رقـ )
 الحديث.تخريج ليذا  ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي أىًبي سىًعيدو " كًجٍمد البىًعير  ًمٍنوي حى  .(2)" روَّ الُمقَ كى
 (.ٖ٘الحديث رقـ )

ـُ الحارث بف محمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

مَّادي ٍبفي سى  : ثىنىا حى بًَّر, قىاؿى دي ٍبفي اٍلميحى دَّثىنىا دىاكي , عىٍف أىًبي سىًعيدو حى كفى اٍلعىٍبًدمّْ مىمىةى, عىٍف أىًبي ىىاري
, عىًف النًَّبيّْ  ٍدًرمّْ مَّـى  -اٍلخي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " أيًتيتي ًباٍلبيرىاًؽ كىىيكى دىابَّةه أىٍبيىضي ميٍضطىًربي  -صى قىاؿى

اًفرى  عي حى ديكفى اٍلبىٍغًؿ يىضى اًر كى ًكٍبتيوي فىسىارى ًبي نىٍحكى بىٍيًت اٍَليذينىٍيًف فىٍكؽى اٍلًحمى هي ًعٍندى ميٍنتىيىى طىٍرًفًو فىرى
ذىا الرُّمَّانىةي ًمفٍ  نًَّة, فىًإذىا طىٍيريىىا كىاٍلبيٍخًت, كىاً  ... فىنىظىٍرتي ًفي اٍلجى ا أىنىا أىًسيري ٍقًدًس فىبىٍينىمى َكِجْمِد ريمَّاًنيىا  اٍلمى

رِ   . " الحديث ...اْلَبِعيِر اْلُمَقوَّ
 ريج الحديث :تخ

الدٍَّينىكىرل مركاف بف أحمد أخرجو أبك بكر
, عف سعيد بف عيسي (6), كمف طريقو, ابف عساكر(3()4)

, مختصران, مف طريؽ مكسي بف إسماعيؿ. (1)البىٍمًخي, مختصران. كأخرجو الثعمبي في التفسير
 كالىما: عف حماد بف سممة, عف أبي ىاركف العبدم بو.

 ف طريؽ, أبك محمد بف أسد الًحمَّاًني, عف أبي ىاركف العبدم بو., م(8)كأخرجو البييقي
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

                                                           

(
7
 (.َُِ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.َُِ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
0
 (.ِٕ/ رقـ َُٕث لمييثمي )ص/لباحث عف زكائد مسند الحار بغية ا(

(
4
 (.3/436األَـابنهـًعاًَ)[. كأذربيجاف المكصؿ بيف ما , ]كىيبمدة الدٍَّينىكىر إلىة نسب :الدَّْيَنَورى(

(
3
 (.َُُِ/ رقـْٖٖ/ّسة كجكاىر العمـ لمدينكرم )المجال(

(
6
 (.ِّٕ/ُٗدمشؽ البف عساكر )تاريخ (

(
1
 (.ُْٗ/ٗثعمبي )كالبياف عف تفسير القرآف لمالكشؼ (

(
8
 (.َّٗ/ِالنبكة لمبييقي )دالئؿ (
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ٍيف أبك ىاركف العىبدم , متركؾ,  َأبو َىاُروف الَعْبِدي: - كى  .(7)سبقت ترجمتو ىك عيمىارىة بف جي
 .(2)متوتغير حفظو بأخرة, لكف تميز في كثيرو مف ركاياتو, سبقت ترج ثقو, َحمَّاد بف َسَمَمة: -
بر بف قىٍحذىـ, الثقفي البكراكم, أبك سميماف البصرم نزيؿ  َداُود بف الُمَحبَّر: - ىك داكد بف الميحَّ

 . (0)ىػ(َُٔلو ابف ماجو, مات سنة ) لبغداد, متركؾ, كاف ال يدرم ما الحديث, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم

كف العىٍبًدمأى  لشيئيف: اَلكؿ: ضعؼ لضعؼكا الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ جدان. قالكا  بي ىىاري
بر بف "متركؾ", كالثاني: ضعؼ داكد  أيضان. "متركؾ" قالكا الميحَّ

, يركيو جمعه مف الصحابة رضكاف ا مف غير ىذه الركاية كلكف حديث اإلسراء ثابت صحيح
, كغيرىما, مف طريؽ, ابف شياب الزىرم, عف أنس بف (3), كمسمـ(4)عمييـ؛ كقد أخرجو البخارم

عىة  لؾ. كمف طريؽ, قتادة, عف أنس بف مالؾ, عف مالؾ بفما ٍعصى  . -رضي ا عنيما  –صى
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

مىى رىٍأًس قيكرو كىٍعث " مىؿو غىٌث, عى ٍكجي لىٍحـي جى ٍرع " زى ًديثي أيْـّ زى ًمٍنوي حى كى
(6). 

 الحديث رقـ )*(. 
 يث الثالث.سبؽ تخريجو في الحد

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ِِانظر حديث رقـ )(

(
2
 (.24ٌسعقى)دضاَظغ(

(
0
(, العمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد ِْْ/ّنظر: التاريخ الكبير لمبخارم )اك  (.ُُُٖرقـ/ ََِ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ّْْ/ٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿِْْ/ّأبي حاتـ ) (, الجرح كالتعديؿ البفّٖٖ/ُركاية عبد ا )–

(
4
 –(, ككتاب مناقب اَلنصار ِّّْ/ رقـُّٓ/ْ) –باب ذكر ادريس عميو السالـ  –لبخارم , كتاب أحاديث اَلنبياء صحيح ا(

 (.ّٕٖٖ/ رقـِٓ/ٓ) –باب المعراج 

(
3
 (.ُْٔ-ِْٔـ/ كرقُّٔ-ِّٔ/ رقـُْٖ/ُ) –باب اإلسراء  –مسمـ , كتاب اإليماف صحيح (

(
6
 (.َُِ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
تَّى ًإذىا بىمىغى  ًديًث اٍلًيٍجرىًة " حى ًفي حى " القارىة: قىًبيمة ًمٍف اْلَقاَرِة كىىيكى سىيَّد  (7)الدُّغينَّةالًغماد لىًقيىو اٍبفي  بىٍرؾى كى

ٍيمة, سيمُّكا قىارىةن الٍجتماع زى  .(2)يـ كاٍلًتفاًفيـبىني الييكف ٍبًف خي
 (.ٖٙالحديث رقـ )

ـُ الُبخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

: عىٍف عيقىٍيؿو  , قىاؿى دَّثىنىا المٍَّيثي : حى , قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ًني عيٍركىةي (4)حى : فىأىٍخبىرى : قىاؿى اٍبفي ًشيىابو , قىاؿى
بىٍيًر, أىفَّ عىاًئشىةى  ٍنيىا رىًضيى  -ٍبفي الزُّ ٍكجى النًَّبيّْ  -المَّوي عى مَّـى  -زى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ أىٍعًقٍؿ  -صى قىالىٍت: لى

مىٍينىا يىٍكـه ًإالَّ يىٍأًتينىا ًفيًو رىسيكؿي المًَّو  ـٍ يىميرَّ عى لى , كى ا يىًدينىاًف الدّْيفى مىٍيًو  -أىبىكىمَّ قىطُّ, ًإالَّ كىىيمى مَّى اي عى صى
مَّـى  سى رىجى أىبيك بىٍكرو مييىاًجرنا نىٍحكى أىٍرًض طى  -كى فىًي النَّيىاًر, بيٍكرىةن كىعىًشيَّةن, فىمىمَّا اٍبتيًميى الميٍسًمميكفى خى رى

بىشىًة,  : أىٍيفى تيًريدي يىا أى َوُىَو َسيٍُّد الَقاَرةِ  (ٙ)َلِقَيُو اْبُف الدَِّغَنةِ  (3)َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َبْرَؾ الِغَمادِ الحى بىا , فىقىاؿى
ًني قىٍكًمي, فىأيًريدي أىٍف أىًسيحى ًفي اَلىٍرًض كىأىٍعبيدى رىبّْي, قىاؿى اٍبفي الدَّغً  : أىٍخرىجى ؟ فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو نىًة: فىًإفَّ بىٍكرو

... كىالنًَّبيُّ  مَّـى  -ًمٍثمىؾى يىا أىبىا بىٍكرو الى يىٍخريجي كىالى ييٍخرىجي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -ذو ًبمىكَّةى, فىقىاؿى النًَّبيُّ يىٍكمىئً  -صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , ذىاتى نىٍخؿو بىٍيفى الىبىتىٍيًف " ... الحديث. -صى ـٍ ًتكي : " ًإنّْي أيًريتي دىارى ًىٍجرى  ًلٍمميٍسًمًميفى

  تخريج الحديث:
 أيضان مختصران, مف طريؽ معمر, عف الميث بو. (1)أخرجو البخارم
 .ثقات كميـ رجالو سناد:دراسة رجاؿ اإل

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
ٔاألشٓغاألٔلفأكصغيرٌٕانـُحضبط بفتح الداؿ مع تشديدىا ككسر الغيف, كتضبط بضـ الداؿ كالغيف مع تشديد الداؿ. ت(

 ٔكرةغغٌةانذضٌسعهىطنكٔتّضثطدفًصذٍخانثشاعئغٍغِ.

(
2
 .لمصدر السابؽا(

(
0
 (.َّٓٗ/ رقـٖٓ/ٓ) -كأصحابو إلى المدينة -صمى ا عميو كسمـ-لبخارم , كتاب المناقب بابي ىجرًة النبي صحيح ا(

(
4
 (.ِِْ/َِ) لممزم ىك عقيؿ بف خالد بف عقيؿ اَلىٍيمي, أبك خالد اَليمىًكم. تيذيب الكماؿ :ؿُعَقيْ (

(
3
كـ" عمى طريؽ المدينة عمى ساحؿ البحر اَلحمر كىي اليـك َُّا بحكالي" الى الجنكب مني ىك مكضع كراء مكة :الِغَماد َبْرؾَ (

 ٔاَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.(.ّٗٗ/ُ) لياقكت الحمكم معجـ البمداف بمدة صغيرة تسمى " البرؾ". 

(
6
فىيًع بًف أيٍىبافى بف ثىعمىبةى بف ربيعةى بف يربي  :دَِّغَنةابف ال( كىافى ييقىاؿي لىوي ابف ىك ربيعةي بف ري اًؿ بف عكًؼ بف امرًئ اٍلقىيًس, كى كًع بف سىمَّ

(. ]كالدًَّغنًة: لغةن: الغيـ ّْٓ/ِالسيرة النبكية البف ىشاـ تحقيؽ مصطفى السقا )أنظر:  الدًَّغنىًة كىًىيى أيموي, فىغمىبٍت عمىى اسمًو.
 (.ُِْ/ُِالممطر/ عمدة القارم لبدر الديف العيني )

(
1
 (.َٕٗٔ/ رقـُِ/ٖ) -باب: ىؿ يزكر صاحبو كؿ يكـ, أك بكرة كعشيا -لبخارم , كتاب اَلدب ا صحيح(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

: أٍطًعٍمنا ًمف بىًقيَّة  ؿو ًمٍنييـٍ ٍبًد القىٍيس " قىاليكا ًلرىجي ًديًث كٍفد عى الًَّذم ًفي نىٍكًطؾ " القىٍكس:  الَقْوسًفي حى
مَّة, كىأىنَّيىا شيبّْيىتٍ   .(7)بقىٍكس البعير, كىى جامحتو بىقيَّة التَّمر ًفي أٍسفؿ الجي

 (.ٖٚالحديث رقـ )
ـُ الطَبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

اؽى التٍُّستىًرمُّ  سىٍيفي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا اٍلحي ٍيرو (0)حى : ثنا طىاًلبي ٍبفي حيجى , قىاؿى ٍدرىافى مَّدي ٍبفي صي : ثنا ميحى , قىاؿى
دَّثىًني ىيكده اٍلعى  : حى , قىاؿى دّْهً اٍلعىٍبًدمُّ , عىٍف جى ًرمُّ : بىٍينىمىا رىسيكؿي اً  (4)صى مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

ٍيري أىٍىًؿ اٍلمىٍشًرًؽ " ـٍ خى ـٍ ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو رىٍكبه ىي مىٍيكي : " سىيىٍطميعي عى ـٍ ابىوي ًإٍذ قىاؿى لىيي دّْثي أىٍصحى ـى  ييحى , فىقىا
طَّاًب يىتى  ًف اٍلقىٍكـي؟ عيمىري ٍبفي اٍلخى : مى قىاؿى قىرَّبى كى ثىةى عىشىرى رىاًكبنا فىرىحَّبى كى وي ًفي ذىًلؾى اٍلكىٍجًو, فىمىًقيى ثىالى كىجَّ

: فىتىبً  , قىاؿى ارىةي؟ قىاليكا: الى دى؟ اًلتّْجى ـٍ ىىًذًه اٍلًبالى ا أىٍقدىمىكي : فىمى ٍبًد اٍلقىٍيًس, قىاؿى ـٍ قىاليكا: نىفىره ًمٍف عى يعيكفى سيييكفىكي
دّْثييي ىى  ٍؿ, فىمىشىى ييحى ًؿ؟ قىاليكا: أىجى ا قىًدٍمتيـٍ ًفي طىمىًب ىىذىا الرَّجي ـٍ ًإنَّمى : فىمىعىمَّكي , قىاؿى تَّى ًإذىا ًذًه؟ قىاليكا: الى ـٍ حى

مَّـى  -نىظىرى ًإلىى النًَّبيّْ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىرىمىى  -صى ـي الًَّذم تىٍطميبيكفى اًحبيكي : ىىذىا صى ـٍ قىاؿى اٍلقىٍكـي ًبأىٍنفيًسًي
تَّى أىتىكيا النًَّبيَّ  ًمٍنييـٍ مىٍف مىشىى حى , كى ؿى ـٍ مىٍف ىىٍركى ًمٍنيي ـٍ مىٍف سىعىى, كى , فىًمٍنيي ـٍ اًلًي مَّى اي  -عىٍف ًرحى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى بىًقيى اٍَلىشىجُّ  -عى قىعىديكا ًإلىٍيًو, كى ذيكا ًبيىًدًه فىقىبَّميكىىا كى ًبؿى  -كى أىٍصغىري اٍلقىٍكـً كىىي  -فىأىخى فىأىنىاخى اإٍلً
تَّى أىتىى النًَّبيَّ  دىةو حى مىى تيؤى مىعى مىتىاعى اٍلقىٍكـً ثيَـّ أىٍقبىؿى يىٍمًشي عى مَّـى  -كىعىقىمىيىا كىجى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ذى  -صى فىأىخى

مىيٍ  -ًبيىًدًه فىقىبَّمىيىا, فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ  مَّى اي عى مَّـى صى سى : -ًو كى ٍصمىتىاًف ييًحبُّييمىا اي كىرىسيكليوي " , قىاؿى : " ًفيؾى خى
مىٍيًو؟ أى  ًبٍمتي عى بىؿه جي : يىا نىًبيَّ اً, أىجى دىةي " , فىقىاؿى : " اٍَلىنىاةي كىالتُّؤى ا يىا نىًبيَّ اً؟ قىاؿى ميؽه ًمنّْي؟ مىا ىيمى ٍك خي

مىيٍ  ًبٍمتى عى بىؿه جي :" بىٍؿ جى ا ييًحبُّ اي كىرىسيكليوي, كىأىٍقبىؿى قىاؿى مىى مى بىمىًني عى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم جى : اٍلحى ًو " , فىقىاؿى
عىؿى النًَّبيُّ  ـٍ يىٍأكيميكنىيىا فىجى مىى تىمىرىاتو لىيي مَّـى  -اٍلقىٍكـي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ىىذىا  -صى ـٍ ـٍ ًبيىا, ييسىمّْي لىيي دّْثييي ييحى

ٍؿ ", كىذىا, كى  : " أىجى , فىقىاؿى اًئيىا ًمٍنؾى ـى ًبأىٍسمى ا نىٍحفي ًبأىٍعمى ٍؿ يىا نىًبيَّ اً, مى َفَقاُلوا ِلَرُجٍؿ ىىذىا كىذىا, قىاليكا: أىجى
: َأْطِعْمَنا ِمْف َبِقيَِّة اْلَقْوِس الَِّذي َبِقَي ِمْف َنْوِطؾَ  ـْ ِمْنُي
, فىقىاؿى النَّبً (٘) ـٍ ًباٍلبىٍرًنيّْ مَّى اي -يُّ , فىأىتىاىي صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى , دىكىاءه الى دىاءى ًفيًو ".-عى ـٍ ٍيًر تىٍمًركي ا ًإنَّوي ًمٍف خى , أىمى  : " ىىذىا اٍلبىٍرًنيُّ
 تخريج الحديث:

 

                                                           

(
7
 (.َُِ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
2
 (.ُِٖ/ رقـّْٓ/َِالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
0
 (.0/37ـابنهـًعاًَ).االَسٕػؿراٌتالصيٍاألْٕاػكٕعيٍتهضجذـرغانىَـثحالتُّْستَِرّي:(

(
4
, صحابي,ىك مىزً ( ًرمُّ العىبدمُّ (, َّ/ٖكىك جد ىكد بف عبد ا بف سعد. أنظر: التاريخ الكبير لمبخارم ) يدىة بف جابر العىصى

 (.ِٔٓ/ٕ(, أسد الغابة البف اَلثير )ِِٗٔ/ٓمعرفة الصحابة َلبي نعيـ )

(
3
 (.3/728)ٔاألشغانذضٌسغغٌةفًانُٓاٌح.ًغانرفٍٓاٌكٌٕانرًانصغٍغجانجهح:الىَّْىطُ (
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, عف قيس بف حفص, عف طالب بف (0), كالبييقي(2), كمف طريقو, الحاكـ(7)أخرجو البخارم
 , عف محمد بف صدراف بو.(3)ىك يعم, كأب(4)كأخرجو ابف أبي عاصـ حيجير بو.

 بكر بف أبي عاصـ, عف محمد بف صدراف, بو. ي, مف طريؽ أب(6)كأخرجو أبك نعيـ
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

, ركل لو البخارم في " اَلدب,  ُىوٌد الَعَصِري: - ىك ىيكده بف عبًد اً بف سعد العىبدمُّ العىصىرمُّ
 . (1)رابعةكفي" أفعاؿ العباد", كالترمذم, مف ال

. كقاؿ الذىبي في المغني: " (9)كقاؿ ابف القطاف:" مجيكؿ الحاؿ " .(8)ذكره ابف حباف في الثقات
كقاؿ في الميزاف:" ال يكاد يعرؼ, تفرد عنو  .(73)صدكؽ " ثـ استدرؾ فقاؿ:" قمت: ال يكاد يعرؼ"

  .(77)طالب بف حجير "
  .(72)كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "

 صىرم, مجيكؿ.ىيكد العى قاؿ الباحث: 
البصرم , ركل لو البخارم في " اَلدب ", كفي" أفعاؿ العباد",  َطاِلب بف ُحَجْير الَعْبِدي: -

كقاؿ عبد الرحمف بف  .(74). ذكره ابف حباف في الثقات(70)حديثان, كالترمذم آخر , مف السابعة
 . (76()73)أبي حاتـ: " سألت أبي كأبا زرعة عنو فقاال: ىك شيخ "

" . كقاؿ في (71): " قاؿ ابف عبد البر ىك عندىـ مف الشيكخ ثقة "" التيذيب" حجر في كقاؿ ابف 

                                                           

(
7
 (.ٕٖٓ/ رقـَِٔمفرد لمبخارم )ص/الاَلدب (

(
2
 (.ِّْٖ/ رقـَْٓ/ْعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
0
 (.ِّٔ/ٓنبكة لمبييقي )دالئؿ ال(

(
4
 (.َُٗٔ/ رقـُّْ/ّالمثاني البف أبي حاتـ )اآلحاد ك (

(
3
 (.َٖٓٔرقـ /ِْٓ/ُِيعمى المكصمي ) مسند أبي(

(
6
 (.ُّٗٔ/ رقـِِٗٔ/ٓبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
1
 (.َِّ/َّ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ِّٕٔرقـ/ ٕٓٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ُٔٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ِْٖ/ّىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
73
 (.ُّٕ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
77
 (.َُّ/ْعتداؿ لمذىبي )يزاف االم(

(
72
 (. ِّٕٔرقـ/ ٕٓٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (.ّّٓ/ُّ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ََّٖرقـ/ ُِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ِّٖ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
73
ب التعديؿ, فيك ييكتب حديثو كيينظر فيو عنده. كقاؿ يخ " عدىا عبد الرحمف بف أبي حاتـ مف المرتبة الثالثة مف مراتقكلو:" ش(

الذىبي:" فقكلو ىك شيخ ليس ىك عبارة جرح ... كلكنيا أيضا ما ىي عبارة تكثيؽ, كباالستقراء يمكح لؾ إنو ليس بحجة. أنظر: 
 (.ّٖٓ/ِ(, كميزاف االعتداؿ لمذىبي )ّٕ/ِالجرح كالتعديؿ )

(
76
 (.ْٔٗ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
71
 (.ٖ/ٓالتيذيب البف حجر )تيذيب (
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 . (2). كقاؿ ابف القطاف:" مجيكؿ الحاؿ "(7)" صدكؽ " ":التقريب
ير, قاؿ الباحث:  صدكؽ. طالبي ابف حيجى

ميمي, أبك جعفر المؤذف محمد بف ُصدرَاف: - ٍدراف, اَلزدم السى  , ىك محمد بف إبراىيـ بف صي
 . (0)ىػ(ِْٕابف ماجو, مات سنة ) للو اَلربعة سك  لالبصرم, رك 
 .(6). كقاؿ النسائي:" بصرم ال بأس بو "(3), كذكره ابف حباف في الثقات(4)كثقو أبك داكد

 . (9)" " كثؽ:الذىبيقاؿ ك  .(8)قاؿ ابف حجركذا . ك (1)كقاؿ أبك حاتـ:" صدكؽ بصرم"
ٍدراف, صدكؽ. قاؿ الباحث:  محمد بف صي

ـى التُّستىًرم, حدث عنو أبك جعفر  الُحَسيف بف ِإسحاؽ الت ْسَتِري: - الحيسيفي بف ًإسحاؽى بف ًإبراىي
. مات سنة )  . (73)ىػ(َِٗالعقيمي, كأىكثرى عنو أىبك القاسـً الطبرانيُّ

. كقاؿ في السير:" ككاف مف الحفاظ (77)قاؿ عنو الذىبي في تاريخ اإلسالـ:" محٌدث رٌحاؿ ثقة "
كذكره أبك بكر أحمد بف محمد الخالؿ فقاؿ: " شيخ جميؿ سمعت منو سنة خمس  .(72)الة "حى الرَّ 

ٍبد المًَّو جزء مسائؿ كبار ككاف رجالن مى رٍ كسبعيف كقت خركجي إلى كً  اف ككاف عنده عىٍف أبي عى
  .(70)مقدمان رأيت مكسى بف إسحاؽ القاضي يكرمو كيقدمو "

 ثقة.الحيسيفي بف ًإسحاؽى,  قاؿ الباحث:
 ىيكد العىصىرمُّ كىك مجيكؿ. ىحديث ضعيؼ اإلسناد. مداره عم الحديث: ىالحكـ عم

 
*****   ***** 

 

                                                           

(
7
 (. ََّٖرقـ/ ُِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ِْٖ/ّلكىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف ا(

(
0
 (.ِّٗ/ِٓ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك (. ٓٗٔٓرقـ/ ْٓٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ُِ/ٗالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
3
 (.َُٔ/ٗبف حباف )ال الثقات(

(
6
 (.ّٓمشايخ أبي عبد الرحمف النسائي )ص/تسمية (

(
1
 (.َِٗ/ٕكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
8
 (. ٓٗٔٓرقـ/ ْٓٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ُّٓ/ِؼ لمذىبي )الكاش(

(
73
 (.ٕٓ/ُْ(, كسير أعالـ النبالء لمذىبي )ّٗ/ُْتاريخ دمشؽ البف عساكر ) نظر:ا(

(
77
 (.ُٕٓ/ُِاإلسالـ لمذىبي ) تاريخ(

(
72
 (.ٕٓ/ُْعالـ النبالء لمذىبي )سير أ(

(
70
(. كالمقصد اَلرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد البف مفمح َّٖ/ُبف أبي يعمى )طبقات الحنابمة َلبي الحسيف  نظر:ا(

(ُ/ّّْ.) 
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىٍييىا  ٍعدةو عى مىى صى رىجى عى  .(7)" القىٍكصىؼ: القىطيفة َقْوَصؼًفيًو " أىنَّوي خى

 (.ٖٛالحديث رقـ )
 ليذا الحديث.تخريج  ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديًث ااًلٍعًتكىاًؼ " فأمىر ببناًئو  َض ًفي حى . كىأىرىادى بالًبناء الًخباءى  َفُقوٍّ " أىٍم قيًمع كأيًزيؿى
(2). 

 (.ٜٖالحديث رقـ )
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)
دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي  , حى ٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو , قاال: عى يىٍعمىى ٍبفي عيبىٍيدو دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى, كى : حى أىًبي شىٍيبىةى, قىاؿى

: عىٍف عىٍمرىةى, عىٍف عىاًئشىةى قىالىٍت: " كىافى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍعتىًكؼى  -صى
مَّى الٍ  نَّوي أىرىادى مىرَّةن أىٍف يىٍعتىًكؼى ًفي اٍلعىٍشًر اٍَلىكىاًخًر ًمٍف رىمىضى صى ؿى ميٍعتىكىفىوي " قىالىٍت: كىاً  , ثيَـّ دىخى , فىٍجرى افى

, قىالىٍت: كىأىمىرى غىٍيًرم ًمفٍ  ًربى , فىمىمَّا رىأىٍيتي ذىًلؾى أىمىٍرتي ًبًبنىاًئي فىضي ًربى أىٍزكىاًج  قىالىٍت: فىأىمىرى ًبًبنىاًئًو فىضي
مَّى اٍلفىٍجرى نىظىرى ًإلىى اٍَلىٍبًنيىًة , -صٌمى ا عميو كسمـ  -النًَّبيّْ  ًربى , فىمىمَّا صى  ًبًبنىاًئًو فىضي

؟ " قىالىٍت:  : " مىا ىىًذًه؟ آٍلًبرَّ تيًرٍدفى َض فىقىاؿى وي ًبأىٍبًنيىًتًيفَّ فىقيكّْضى َفَأَمَر ِبِبَناِئِو َفُقوٍّ ٍت, ثيَـّ , كىأىمىرى أىٍزكىاجي
. ًؿ يىٍعًني ًمٍف شىكَّاؿو رى ااًلٍعًتكىاؼى ًإلىى اٍلعىٍشًر اٍَليكى  أىخَّ

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ مالؾ بف أنس, كحماد بف زيد, كاَلكزاعي, كمحمد بف فيضيًؿ بف (4)أخرجو البخارم

.  . معاكية محمد بف خاـز التميميي , مف طريؽ أب(6), كالترمذم(3)كأخرجو مسمـ غىزكىافى
 بف عبيد.  ى, مف طريؽ يعم(8), كابف ماجو(1)كأخرجو النسائي

                                                           

(
7
 (.َُِ/ْ)البف اَلثير  ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 .سابؽمصدر الال(

(
0
 (.ِْْٔ/ رقـُّّ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب اإلعتكاؼ  -ي داكد , كتاب الصـك سنف أب(

(
4
 (.َِْٓ/َُِْ/َِّْ/ َِّّ/ رقـ/ْٗ/ّ) -باب اعتكاؼ النساء -لبخارم , كتاب اإلعتكاؼ صحيح ا(

(
3
 (.ُُِٕ-ٔ/ رقـ ُّٖ/ِ) -باب متى يدخؿ مف أراد االعتكاؼ في معتكفو -سمـ , كتاب اإلعتكاؼ صحيح م(

(
6
 (.ُٕٗ/ رقـ ُْٖ/ّ) شاكر: ط-باب ما جاء في االعتكاؼ -ترمذم , أبكاب الصـك سنف ال(

(
1
 (.َٕٗ/ رقـ ْْ/ِ) غدة أبك: تحقيؽ-ضرب الخباء في المساجد -نسائي , كتاب المساجد سنف ال(

(
8
/ رقـ ّٓٔ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-االعتكاؼباب ما جاء فيمف يبتدئ االعتكاؼ, كقضاء  -ف ماجو , كتاب الصياـ سنف اب(

ُُٕٕ.) 
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 . -رضي ا عنيا –جميعيـ: عف يحيي بف سعيد, عف عمرة, عف عائشة 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىي عمرة بنت عبد الرحمف بف سعد بف زرارة اَلنصارية المدنية تابعية , أكثرت عف  َعْمَرة: -
 .(7)ىػ(ٖٗ, ماتت سنة ) ليا الجماعة لعائشة , ثقة , رك 

ىك يحيى بف سعيد بف قيس اَلنصارم المدني , أبك سعيد القاضي , ثقة  َيْحَيى بف َسِعيد: -
 .(ٕ)ىػ(ُْْلو الجماعة, مات سنة ) لثبت, رك 

لو  لىك يىعمى بف عيبيد بف أبي أمية الككفي أبك يكسؼ الطىنىاًفًسي, ثقة, رك  َيْعَمى بف ُعَبيد:-
 .(ٖ)(َِٗ) الجماعة, مات سنة

رير الككفي, عمي كىك صغير, ثقة أحفظ  َأبو ُمَعاِوَية: - ىك محمد بف خاـز أبك معاكية الضى
ه دَّ الناس لحديث اَلعمش, كقد ييـ في حديث غيره , رماه ابف سعد بالتدليس كاإلرجاء , كقد عى 

إلمامتيـ كقمة  ابف حجر مف الطبقة الثانية التي احتمؿ االئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في الصحيح
تدليسيـ, أك كانكا ال يدلسكف اال عف ثقات. أما بالنسبة لبدعتو فال تضر َلف الحديث غير مؤيد 

 .(4)ىػ(ُٓٗلو الجماعة , مات سنة ) لرك  ليا.
ىك عثماف بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي أبك الحسف بف أبي  عثماف بف َأبي َشْيَبة: -

كلو أكىاـ, ركل عنو: البيخاًرم, كمسمـ, كأبك داكد, كابف ماجو,  شيبة الككفي ثقة حافظ شيير
 . (3)ىػ(ِّٗمات سنة )
 الحديث: ىالحكـ عم

  كىك في الصحيحيف بنحكه. اإلسناد, رجالو ثقات. حديث صحيح
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
  (.ّْٖٔرقـ/ َٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (. ٕٗٓٓرقـ/ ُٗٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
0
  (.ْْٖٕرقـ/ َٗٔ/ص) السابؽ المصدر(

(
4
البف أبي حاتـ  (, الجرح كالتعديؿُٓٓ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُْٖٓرقـ/ ْٕٓ/ص) السابؽ المصدر(

( , ُِّ/ِٓ) لممزم ( , تيذيب الكماؿُّْ/ّ(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ُْْ/ٕ(, الثقات البف حباف )ِْٔ/ٕ)
 (.ّٔطبقات المدلسيف البف حجر )ص/

(
3
 (. ُّْٓرقـ/ ّٖٔ/ص) السابؽ المصدر(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 

ا  ًفييىا فىٍرخى ٍرنا بشىجرةو كى ًفيًو " مىرى [ كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّرة ]ًإلىى النًَّبيّْ صى ٍذناىما, فجاءًت الحي مَّرىةو فأخى حي
 .(7)" أىٍم تىًجيء كتىٍذىىب كىالى تىًقرُّ  َتَقوَّضكىًىيى 

 (.ٓٗالحديث رقـ )
ـُ أب  رحمو ا: (ٕ)داود وَقاَؿ اإلما

اًلحو مىٍحبيكبي ٍبفي ميكسىى, قىا دَّثىنىا أىبيك صى اؽى حى , قىاؿى عىٍف أىًبي ًإٍسحى اؽى اٍلفىزىاًرمُّ نىا أىبيك ًإٍسحى ؿى أىٍخبىرى
ًف ٍبًف  ٍبًد الرٍَّحمى سىفي ٍبفي سىٍعدو " عىٍف عى دى: " كىىيكى اٍلحى , قىاؿى أىبيك دىاكي , قىاؿى عىًف اٍبًف سىٍعدو ٍبًد الشٍَّيبىاًنيّْ عى

ٍف أىًبيوً  : كينَّا مىعى رىسيكؿً (0)المًَّو, عى مَّـى  -المًَّو  , قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًتًو,  -صى اجى , فىاٍنطىمىؽى ًلحى ًفي سىفىرو
ٍييىا,  ٍذنىا فىٍرخى اًف فىأىخى مَّرىةن مىعىيىا فىٍرخى اءى النًَّبيُّ (4)َرُة, َفَجَعَمْت ُتَفرٍُّش َفَجاَءِت اْلُحمَّ فىرىأىٍينىا حي مَّى  -, فىجى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍقنىاىىا, فىقى  -اي عى رَّ لىدىىىا ًإلىٍييىا " كىرىأىل قىٍريىةى نىٍمؿو قىٍد حى لىًدىىا؟ ريدُّكا كى عى ىىًذًه ًبكى : " مىٍف فىجى اؿى
: " ًإنَّوي الى يىٍنبىًغي أىٍف ييعىذّْبى ًبالنَّاًر ًإالَّ رىبُّ النَّ  , قىاؿى رَّؽى ىىًذًه؟ " قيٍمنىا: نىٍحفي : " مىٍف حى  اًر".فىقىاؿى

 ث:تخريج الحدي
في دالئؿ النبكة ,  (9), كأبك نيعيـ اَلصبياني(8), كالبزار(1), كالطيالسي(6), كأحمد(3)أخرجو البخارم

في الدالئؿ , مف طريؽ المسعكدم عبد الرحمف بف عبد ا بف عتبة. كأخرجو ابف  (73)كالبييقي
, أبك , في الزىد , عف محمد (70), كىناد السًَّرم(72), كمف طريقو الحاكـ(77)أبي شيبة بف خاـز

 , مف طريؽ عبد السالـ (74)كأخرجو الطبراني معاكية الضرير , عف أبي اسحاؽ الشيباني.
 

                                                           

(
7
 (.ُُِ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
( ككتاب الجياد , باب في كراىية ِٖٔٓ/ رقـّٕٔ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-كد , كتاب اَلدب , بىابه ًفي قىتًؿ الذَّرّْ ي داسنف أب(

 (.ِٕٓٔ/ رقـٓٓ/ّحرؽ العدك بالنار )

(
0
 ىػ(.ِّتكفي سنة ) –رضي ا عنو  –حابي الجميؿ عبد ا بف مسعكد ىك الص(

(
4
ىك أف تفرش جناحييا كتقرب مف اَلرض كترفرؼ. أنظر: النياية في غريب  : طائر صغير كالعصفكر قكلو تفرشالحمرة(

 (.ُِٓ/ْ( , كلساف العرب )َّْ/ّ( ك)ّْٗ/ُالحديث كاَلثر)

(
3
 (.ََّ/ٓ(. كالتاريخ الكبير لو )ِّٖ/رقـُّٗالمفرد لمبخارم )ص/اَلدب (

(
6
 (.ّّٕٔ/ رقـَّٕ/ٔإلماـ أحمد )مسند ا(

(
1
 (.ّّْ/ رقـِّٔ/ُبي داكد الطيالسي )مسند أ(

(
8
 (.ََُِ/ رقـّٖٕ/ٓلبزار )مسند ا(

(
9
 (.ّٗٓ/ رقـْٗٓالنبكة َلبي نعيـ اَلصبياني )ص/دالئؿ (

(
73
 (.ِّ/ٔالنبكة لمبييقي ) دالئؿ(

(
77
 (.ُٔٗ/ رقـُْْ/ُابف أبي شيبة )مسند (

(
72
 (.ٕٗٗٓ/ رقـِٕٔ/ْدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المست(

(
70
 (.َِٔ/ِليناد السرم ) الزىد(

(
74
 (.َُّٕٓ/ رقـُٕٕ/َُالكبير لمطبراني ) المعجـ(
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ًنٌي. ثالثتيـ: عف ابف سعد الحسف بف سعد, عف عبد الرحمف بف عبد ا بف مسعكد, عف  الدَّاالى
 . -ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي  –رضي ا عنو  –أبيو عبد ا بف مسعكد 

 سة رجاؿ اإلسناد:درا
 لىك عبد الرحمف بف عبد ا بف مسعكد اليذلي الككفي, ثقة , رك  َعبد الرَّحمف بف عبد المَّو: -

 . (7)ىػ(ٕٗلو الجماعة , مات سنة )
ىك الحسف بف سعد بف معبد الياشمي مكالىـ الككفي , مكلى عمي بف أبي طالب  ابف َسعد: -
سف بف عمي بف أبي طالب, ثقة, مف الرابعة , أخرج لو , كيقاؿ: مكلى الح -رضي ا عنو  –

 . (2)وداكد كالنسائي كابف ماج كالبخارم في اَلدب, كمسمـ في الصحيح, كأب
ىك سميماف بف أبي سميماف كيقاؿ: اسمو فيركز, كيقاؿ: خاقاف, كيقاؿ:  َأبو ِإسَحاؽ الشَّيَباِني: -

 .(0)ىػ(ُِْالجماعة, مات سنة )لو  لعمرك, أبك إسحاؽ الشيباني الككفي, ثقة, رك 
ىك إبراىيـ بف محمد بف الحارث بف أسماء بف خارجة بف حصف   َأبو ِإْسَحاؽ الَفزَاِري: -

 . (4)ىػ(ُٖٓلو الجماعة, مات سنة ) لالفزارم, اإلماـ أبك إسحاؽ, ثقة حافظ لو تصانيؼ, رك 
لو  لالفراء, رك  (3)ٍنطىاكيىك محبكب بف مكسى أبك صالح اَلى  َأبو َصاِلح َمْحُبوب بف موسى: -

 . (6)ىػ(ُِّأبك داكد, كالنسائي, مات سنة )
 . (8). كذكره ابف حباف في الثقات, كزاد: " متقف فاضؿ "(1)قاؿ العجمي عنو " ثقة, صاحب سنة"

 . (9)كقاؿ أبك عبيد اآلجرم عف أبي داكد قاؿ: " ثقة, ال يمتفت إلى حكاياتو إال مف كتاب "
كيمح كليس (73)مف المسيب بف كاضح " " ىك أحب إليَّ  كقاؿ أبك حاتـ : . كقاؿ الدارقطني:" صي

 .(70). كقاؿ ابف حجر: " صدكؽ "(72). ككثقو الذىبي(77)بالقكم "
اًلح مىٍحبيكب بف مكسى, ثقة. قاؿ الباحث:  أىبك صى

 
                                                           

(
7
 (.ِّْٗرقـ/ ّْْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (. ُِّْرقـ/ ُُٔ/ص)المصدر السابؽ (

(
0
  (. ِٖٔٓرقـ/ ِِٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
4
 (. َِّرقـ/ ِٗ/ص)المصدر السابؽ (

(
3
 (.ُِٓ/ُالبف شمائؿ )مراصد االطالع مب يكـ كليمة. الشامية, بينيا كبيف ح مدينة أنطاكية مف الثغكرنسبة ل(

(
6
 (.ِٓٔ/ِٕ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
1
 (.ِٔٔ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
8
 (.َِٓ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
9
 (.ِٖٓ/ِت اآلجرم َلبي داكد )سؤاال(

(
73
 (.ّٖٗ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
77
 (.ْٓ/َُنظر: تيذيب التيذيب البف حجر )ا(.ك ِْْ/ّلمذىبي ) اف االعتداؿيز ( ك مّْٓ/ِفي الضعفاء ) المغني(

(
72
 (.ِّْ/ِلمذىبي ) الكاشؼ(

(
70
 (. ْٓٗٔرقـ/ ُِٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 الحديث: ىالحكـ عم
د بف معبد حديث صحيح اإلسناد, رجالو كميـ ثقات, رجاؿ الشيخيف, غير الحسف بف سع

 الياشمي, كقد أخرج لو البخارم في اَلدب, كمحبكب بف مكسى, الراجح أنو ثقة.
 , رحميما ا تعالي.(2), كاَللباني(7)كقد صححو الحاكـ

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
زنا كىافى  زّْ ؿ ًبأىًخيًو كىأىًبيًو, " القاًئؼ: الًَّذم يىتىتىبَّ  اَقاِئفً ًفيًو " أىفَّ ميجى ع اآلثارى كيىٍعًرفييا, كيىٍعًرؼ شىبىو الرجي

: قىفا اَلثىر كاٍقتىفاه : فيالفه يىقيكؼ اٍَلىثىرى كيىٍقتىافيو ًقيافةن, ًمٍثؿي ٍمعي: القافىة. ييقىاؿي كىاٍلجى
(0). 

 (.ٔٗالحديث رقـ )
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

كري ٍبفي أى  دَّثىنىاهي مىٍنصي ,حى , عىٍف عيٍركىةى, عىٍف عىاًئشىةى,  ًبي ميزىاًحـو ًف الزٍُّىًرمّْ , عى ـي ٍبفي سىٍعدو دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي : حى قىاؿى
ؿى قىاًئؼه كىرىسيكؿي اً  مَّـى  -قىالىٍت: " دىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًرثىةى  -صى ٍيدي ٍبفي حى ٍيدو كىزى شىاًىده كىأيسىامىةي ٍبفي زى

, فىسيرَّ ًبذىًلؾى النًَّبيُّ ميٍضطىًجعىافً  يىا ًمٍف بىٍعضو ـى بىٍعضي : ًإفَّ ىىًذًه اٍَلىٍقدىا مَّـى  -, فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى
 , مىةي ٍبفي يىٍحيىى, أىٍخبىرىنىا اٍبفي كىٍىبو ٍرمى دَّثىًني حى بىوي, كىأىٍخبىرى ًبًو عىاًئشىةى ".]قاؿ اإلماـ مسمـ[ كحى كىأىٍعجى

نً  , كيمُّيي أىٍخبىرى , كىاٍبفي جيرىٍيجو نىا مىٍعمىره زَّاًؽ, أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ نىا عى , أىٍخبىرى ٍيدو مى ٍبدي ٍبفي حي دَّثىنىا عى , ح كحى ـٍ عىًف ي ييكنيسي
 : ًديًث ييكنيسى , كىزىادى ًفي حى ـٍ ًديًثًي ٍعنىى حى ٍسنىاًد ًبمى , ًبيىذىا اإٍلً زٌ الزٍُّىًرمّْ  .َقاِئًفا (٘)َوَكاَف ُمَجزٍّ

 يج الحديث:تخر 
براىيـ بف سعد, (6)أخرجو البخارم , مف طريؽ, سفياف بف عيينة, كالميث بف سعد, كابف جريج, كا 

 . -رضي ا عنيا  –أربعتيـ: عف الزىرم, عف عركة, عف عائشة 
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
*****     ***** 

  
                                                           

(
7
 (.ٕٗٗٓ/ رقـِٕٔ/ْ) لمحاكـ رؾ عمى الصحيحيفالمستد(

(
2
 (.ْٕٖ/ رقـ ٖٕٖ/ُاَلحاديث الصحيحة لأللباني )سمسمة (

(
0
 (.ُُِ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثر ةالنياي(

(
4
اؽ اٍلقىاًئًؼ الكلد -سمـ , كتاب الحج صحيح م(  (.ُْٗٓ-َْ/ رقـَُِٖ/ِ) -باب العمؿ بًإلحى

(
3
 (.ٕٓٓ/ٓالكناني صحابي . اإلصابة البف حجر ) معاذ بف عتكارة : ىك ميجٌزز بف اَلعكر بف جعدة بفزُمَجزٍّ (

(
6
-( كباب مناقب زيد بف حارثةّٓٓٓ/ رقـٖٗ/ْ)-ا عميو كسمـ ىصم–باب صفة النبي  –المناقب  لبخارم , كتابصحيح ا(

 (.ُٕٕٔ-َٕٕٔ/ رقـُٕٓ/ٖ) -باب القائؼ –( , ككتاب الفرائض ُّّٕ/ رقـِّ/ٓ)



 

92 

 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍجر: ًإلىى ًفيًو "  ٍمعي  (7)الَعباِىمة اأَلقواؿأىنَّوي كىتىب ًلكاًئؿ ٍبًف حي ًفي ًركىايىةو " اَلىٍقياؿ " اَلىقكاؿ: جى " كى

ًذفىت عينوي. كًمٍثمو:  قىٍيؿ, كىىيكى المىًمؾ الناًفذ القىٍكؿ كاَلٍمر. كىأىٍصميوي: قىٍيًكؿ, فىٍيًعؿ, ًمفى القىٍكؿ, فحي
ٍمًع مىيَّت, مي  ا قىاليكا: أٍرياح, ًفي أٍمكات, ًفي جى مىى لىٍفظ قىٍيؿ, كىمى فًَّؼ مىيَّت. كىأىمَّا " أٍقياؿ " فمىٍحميكؿ عى خى

ًقيس: أٍركاح . كىالسَّاًئغي المى ٍمًع: ًريحو جى
(2). 

 (.ٕٗالحديث رقـ )
ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

ٍبًد المًَّو ٍبًف حي  دَّثىنىا أىبيك ًىٍندى يىٍحيىى ٍبفي عى ٍضرىًميُّ اٍلكيكًفيُّ , حى ٍجرو اٍلحى بَّاًر ٍبًف كىاًئًؿ ٍبًف حي ٍبًد اٍلجى ٍجًر ٍبًف عى
بَّاًر, عى  ٍبًد اٍلجى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عى : حى بَّاًر , قىاؿى ٍبًد اٍلجى ٍجًر ٍبًف عى مَّدي ٍبفي حي دَّثىًني عىمّْي ميحى : حى ٍف أىًبيًو قىاؿى

ًو أيْـّ  بَّاًر, عىٍف أيمّْ ٍبًد اٍلجى : لىمَّا بىمىغىنىا ظيييكري رىسيكًؿ المًَّو  عى ٍجرو قىاؿى مَّى المَّوي  -يىٍحيىى, عىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي صى
مَّـى  سى مىٍيًو كىآًلًو كى ابىوي قىٍبؿى ًلقىاًئًو ,  -عى ًدينىةى , فىمىًقيتي أىٍصحى تَّى قىًدٍمتي اٍلمى ٍف قىٍكًمي حى رىٍجتي كىاًفدنا عى خى

مَّـى  -نىا ًبؾى رىسيكؿي المًَّو فىقىاليكا: قىٍد بىشَّرى  سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى ثىًة أىيَّاـو  -صى مىٍينىا ًبثىالى ـى عى ًمٍف قىٍبؿى أىٍف تىٍقدى
كعى ًإلى  ـي.... فىمىمَّا أىرىٍدتي الرُّجي مىٍيًو السَّالى ٍجرو " , ثيَـّ لىًقيتيوي عى ـٍ كىاًئؿي ٍبفي حي اءىكي : " قىٍد جى قىٍكًمي أىمىرى ى , فىقىاؿى

مَّـى  -ًلي رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى مىًني ًفيًو  -صى , فىضَّ اًلصه ثىةو؛ ًمٍنيىا ًكتىابه ًلي خى ًبكيتيبو ثىالى
ًفي اٍلكً  ًلقىٍكًمي.... كى ًكتىابه ًلي كى ًكتىابه ًَلىٍىًؿ بىٍيًتي ًبأىٍمكىاًلنىا ىينىاؾى , كى مىى قىٍكًمي , كى تىاًب الًَّذم ًلي عى

ٍجرو  مَّدو رىسيكًؿ المًَّو ًإلىى كىاًئًؿ ٍبًف حي ًف الرًَّحيـً ًمٍف ميحى ًلقىٍكًمي: " ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى ًمٍف  َواأْلَْقَواِؿ اْلَعَياِىَمةِ كى
يتىاًء الزَّكىاًة...".  ًة , كىاً  ٍضرىمىٍكتى ًبًإٍقاـً الصَّالى  حى

: اٍلميميكؾي , كىاٍلعىيىاًىمىةي: اٍلعيظىمىاءي.قىاؿى الطىبىراًني: قىاؿى ميحى  : كىاٍَلىٍقكىاؿي ٍجرو  مَّدي ٍبفي حي
 تخريج الحديث:
, عف أبي ىند يحيي بف عبد ا, عف (3)عيـ اَلصبياني, كمف طريقو, أبك ني (4)أخرجو الطبراني

 محمد بف حجر, عف سعيد بف عبد الجبار, عف أبيو عف أـ يحيي, عف كائؿ.
 , مف طريؽ, محمد بف حجر, بو.(8), كالبييقي(1), كالعيقيمي(6)ارمكأخرجو البخ

 

                                                           

(
7
 رسمت في أكثر كتب غريب الحديث بالباء المكحدة. (

(
2
 (.ُِِ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
0
 .(ُُٕٔ/ رقـِْٖ/ِلصغير لمطبراني )ا المعجـ(

(
4
 (.ُُٕ/ رقـْٔ/ِِلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
3
 (.ْٕٔٔ-ُِٕٔ/ رقـِٖٕٓ/ٓصحابة َلبي نعيـ )معرفة ال(

(
6
 (.ُٕٓ/ٖالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
1
 (.ٗٓ/ْالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
8
 .(َِٔٗ/ رقـّْْ/ٓنبكة لمبييقي )دالئؿ ال(
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍضرىًمي , كاف أبكه مف أقياؿ وائؿ بف ُحْجر:  - ىك كائؿ بف حيجر بف ربيعة بف كائؿ بف يعمر الحى

مات  كاستقطعو أرضا فأقطعو إياىا, -صٌمى المَّو عميو كآلو كسٌمـ  -اليمف, ككفد ىك عمى النبٌي 
 .(7)في خالفة معاكية

ـ  َيحيى: - ٍجر, كأـ عبد الجبار بف كائؿ بف حيجر. لـ أعثر ليا عم ُأ  ىىي زكجة كائؿ بف حي
ترجمة, في كتب الصحابة, كلـ يذكرىا أحد بجرح أك تعديؿ؛ قاؿ ابف التركماني " كأـ عبد الجبار 

 .(0)لـ أجد ليا ترجمة ", كقاؿ اَللباني " (2)ىي أـ يحيي لـ أعرؼ حاليا كال اسميا "
ٍجر أبك محمد الحضرمي , ثقة لكنو أرسؿ عف  عبد الجبَّار: - ىك عبد الجبار بف كائؿ بف حي

 . (4)ىػ(ُُِمات سنة )  البخارم , للو الجماعة سك  لأبيو, رك 
عف أبيو كيقكلكف: لـ  قاؿ ابف سعد:" ككاف ثقة إف شاء ا قميؿ الحديث. كيتكممكف في ركايتو

 .(6). كقاؿ البخارم " ال يصح سماعو مف أبيو "(3)" يمقو
إنما كاف يحدث عف  كقاؿ ابف معيف: "عبد الجبار بف كائؿ بف حجر ثبت كلـ يسمع مف أبيو شيئان 

 .(1)أىؿ بيتو عف أبيو "
 , َلنو كلد بعد مكت أبيو بستة أشير,ان عبد الجبار, ثقة, لـ يىسمع مف أىبيو شي قاؿ الباحث:

 .(9)نو لـ يسمع مف أبكيوإ, كقد تكممكا أيضان في سماعو مف أمو, فقد قيؿ (8)حامؿ بو كأمو
ىك سعيد بف عبد الجبار بف كائؿ الحضرمي الككفي. قاؿ البخارم  َسِعيد بف عبد الَجبَّار: -

كليس لسعيد بف عبد  , كقاؿ ابف عدم:"(77), كقاؿ النسائي :" ليس بالقكم"(73)عنو:" فيو نظر"
 .(72)إنما لو, عف أبيو, عف جده أحاديث يسيرة نحك الخمسة أك الستة "الجبار كثير حديث 

                                                           

(
7
 (.ْٔٔ/ٔفي تمييز الصحابة البف حجر )اإلصابة (

(
2
 (.ِّ/ِلنقي عمى سنف البييقي البف التركماني )الجكىر ا(

(
0
 (.ََٓٓ/ رقـٖٔٔ/ُُحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(

(
4
 (. ّْْٕرقـ/ ِّّ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.َّْ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
6
 (.ٓٗ/ٔذيب البف حجر )تيتيذيب ال(

(
1
( كقاؿ:" صح عف ُِٗ(. كقد ضعؼ ىذا القكؿ العالئي في جامع التحصيؿ )ص/ُِ/ّ) - ركاية الدكرم -ابف معيف  تاريخ(

ال أعقؿ صالة أبي كىذا ينفي أنو مات أبكه كىك حمؿ كا أعمـ" كرد ىذا ابف حجر في تيذيب  عبد الجبار أنو قاؿ كنت غالمان 
عبد  يوال أخ ,ىك عمقمة بف كائؿ ,أف القائؿ: كنت غالمان ال أعقؿ صالة أبي ى( كقاؿ:" نص أبك بكر البزار عمٓٗ/ٔالتيذيب )
 الجبار".

(
8
 (.ِّٕ/ِالمجركحيف البف حباف )نظر: ا(

(
9
 (.ٔٗ/ٔالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
73
 (.ْٓٗ/ّخ الكبير لمبخارم )التاري(

(
77
 (.ّْٖ/ْ)في ضعفاء الرجاؿ البف عدم  الكامؿ(

(
72
 .مصدر السابؽال(
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 . (7)ىػ(ُٖٓكضعفو ابف حجر, مات سنة )
 سعيد بف عبد الجبار, ضعيؼ. قاؿ الباحث:

محمد بف حجر بف عبد الجبار بف كائؿ بف حجر الحضرمي  محمد بف ُحْجر بف عبد الَجبَّار: -
كقيؿ كنيتو أبك الخنافس ؛ قاؿ البخارم عنو:" ًفيًو نظر  الكندم كنيتو أبك جعفر مف أىؿ الككفة

 .(2)سىًمع عمو سىًعيد بف عبد الجبار عف أىًبيو "
كقاؿ ابف حباف: " يركم عف عمو سعيد بف عبد الجبار عف أبيو عبد الجبار عف أبيو كائؿ بف 

 -مـ صمى ا عميو كس -حجر بنسخة منكرة منيا أشياء ليا أصكؿ مف حديث رسكؿ ا 
كليست مف حديث كائؿ بف حجر كمنيا أشياء مف حديث كائؿ بف حجر مختصرة جاء بيا عمى 

ال  -صمى ا عميو كسمـ -التقصي كأفرط فييا كمنيا أشياء مكضكعة ليس مف كالـ رسكؿ ا 
 . (4)كقاؿ أبك حاتـ:" ككفى شيخ" .(0)يجكز االحتجاج بو "

 .(1)اكير ". كضعفو الييثمي:" لو من(6), كابف حىجر(3)كقاؿ الذىبي
ٍجر بف عبد الجبار, ضعيؼ. قاؿ الباحث:  محمد بف حي

ٍضرىًمي اٍلكيكًفي , َأبو ِىْند:  - ٍجر الحى ٍجر بف عبد الجبَّاًر بف كائؿ بف حي يحيى بف عبد المًَّو بف حي
, فيك مىجيكؿ الحاؿ. ىلـ أعثر لو عم  ًذكرو بجرحو أك تعديؿو

 :لحديثا ىالحكـ عم
 ثقة يرسؿ عف أبيو. ,عيؼ جدان, مسمسؿه بالضعفاًء كالمجيكليف, اال عبد الجبار بف كائؿإسناده ض

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (. ِّْْرقـ/ ِّٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ٗٔ/ُخ الكبير لمبخارم )التاري(

(
0
 (.ّْٓ/ٕنظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )اك  (.ِّٕ/ِحيف البف حباف )المجرك (

(
4
 (.ِّٗ/ٕكالتعديؿ البف ابي حاتـ )الجرح (

(
3
 (.ُُٓ/ّ(, كميزاف اإلعتداؿ لو )ٔٔٓ/ِىبي )في الضعفاء لمذ المغني(

(
6
 (.ُُٗ/ٓالميزاف البف حجر )لساف (

(
1
 (.ّٕٔ/ٗالزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو " أىنَّوي نىيى عىٍف  ٌدث ًبًو الميتىجاًلسكف, ًمٍف قىٍكليـ: ًقيؿ  ِقَيٍؿ َوَقاؿٍ كى " أىٍم نىيى عىٍف فيضكؿ مىا يىتىحى
 .(7)ذىا, كقىاؿ كىذىاكى 

 (.ٖٗالحديث رقـ )
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ًمًؾ, عىٍف كىرَّادو  ٍبدي المى دَّثىنىا عى : حى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى, قىاؿى : حى دَّثىنىا ميكسىى, قىاؿى حى
(0) : , كىاًتًب الميًغيرىًة, قىاؿى

مَّـى  -ًإلىيَّ مىا سىًمٍعتى ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو كىتىبى ميعىاًكيىةي ًإلىى الميًغيرىًة: اٍكتيٍب  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىكىتىبى -صى
مَّـى  -ًإلىٍيًو: ًإفَّ نىًبيَّ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى الىةو: " الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي  -صى كىافى يىقيكؿي ًفي ديبيًر كيؿّْ صى
, كىالى الى شىًريؾى لىوي, لىوي  ا أىٍعطىٍيتى اًنعى ًلمى , المَّييَـّ الى مى مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره ٍمدي, كىىيكى عى لىوي الحى , كى الميٍمؾي

كىتىبى ًإلىٍيًو ًإنَّوي " كىافى  دُّ " كى دّْ ًمٍنؾى الجى , كىالى يىٍنفىعي ذىا الجى كىٍثرىًة َيْنَيى َعْف ِقيَؿ َوَقاؿَ ميٍعًطيى ًلمىا مىنىٍعتى , كى
مىٍنعو كىىىاًت ".السُّ  كىٍأًد البىنىاًت, كى كىافى يىٍنيىى عىٍف عيقيكًؽ اَليمَّيىاًت, كى اًؿ, كى ًة المى اعى ضى  ؤىاًؿ, كىاً 

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, الشعبي.(3), كمسمـ(4)أخرجو البخارم

كحده مف طريؽ, الميسيب بف رافع, كمسمـ (6)كالبخارم
كحده مف طريؽ محمد بف عبيد ا  (7)

 قفي, ثالثتيـ عف كىرَّاد الثقفى بو. بألفاظ متقاربة.الث
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك المغيرة بف شيٍعبىة بف أبي عامر بف مسعكد بف معتب بف مالؾ بف كعب بف عمرك  الُمِغيَرِة: -
ا  ىصم –بف سعد بف عكؼ بف قيس الثقفٌي, أبك عيسى, أك أبك محمد, مف أصحاب النبي ا

 . (8)ىػ(َٓعاـ الخندؽ, كشيد الحديبية, مات سنة ) أسمـ -عميو كسمـ 
, كيقاؿ لو الفىرىسي نسبة إلى فرس لو (9)ىك عبد الممؾ بف عمير بف سكيد المٍَّخمي عبد الممؾ: -

                                                           

(
7
 (.ُِِ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِِٕٗ/ رقـٓٗ/ٗ) -كتكمؼ ما ال يعنيوباب ما يكره مف كثرة السؤاؿ  -خارم , كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة صحيح الب(

(
0
 (.ُّْ/َّىك كىرَّاد الثقفى أبك سعيد أك أبك الكرد الككفي كاتب المغيرة كمكاله . تيذيب الكماؿ ) :َورَّادٍ (

(
4
 (, ككتاب في االستقراضُْٕٕ/ رقـُِْ/ِ) -باب قكؿ ا تعالى: }ال يسألكف الناس إلحافا{ - خارم, كتاب الزكاةصحيح الب(

 (.َِْٖ/ رقـَُِ/ّ)-باب ما ينيى عف إضاعة الماؿ  -كأداء الديكف كالحجر كالتفميس 

(
3
 (.ّٗٓ-ُّٕ/ رقـُْْ/ُ) -باب استحباب الذكر بعد الصالة كبياف صفتو -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
6
 (.ٕٓٗٓ/ رقـْ/ٖ) -باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
1
 (.ّٗٓ-ُْ/ رقـُُّْ/ّ) - مف غير حاجة باب النيي عف كثرة المسائؿ -ـ , كتاب الحدكد صحيح مسم(

(
8
 (.ُٔٓ/ٔ(, اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر)ُْٕ/ْأسد الغابة البف اَلثير) نظر:ا(

(
9
 (.َُِ/ُُاَلنساب لمسمعاني ) : ىذه النسبة إلى لخـ, كلخـ كجذاـ قبيمتاف مف اليمف نزلتا الشاـ.ميالمَّخْ (
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 . (7)ىػ(ُّٔلو البخارم, كمسمـ, مات سنة ) لسابؽ , رك 
كىافى مد(0), كالعجمي(2)كثقو ابف معيف, كابف نيمير كعنو قاؿ:  (3)كالذىبي ,(4)لسا", ابف حباف كزاد" كى

 .(6)" كاف مف أكعية العمـ, كلى قضاء الككفة بعد الشعبي, كلكنو طاؿ عمره, كساء حفظو"
كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: حدثنى صالح بف أحمد بف حنبؿ حدثنا عمي بف المديني 

لممؾ ", قاؿ سمعت عبد الرحمف بف ميدم يقكؿ:" كاف سفياف الثكرم يعجب مف حفظ عبد ا
صالح فقمت َلبي فيك عبد الممؾ ابف عمير؟ قاؿ:" نعـ ", قاؿ أبك محمد عبد الرحمف بف أبي 
حاتـ فذكرت ذلؾ َلبي فقاؿ:" ىذا كىـ, إنما ىك عبد الممؾ بف أبي سميماف, كعبد الممؾ بف 

 . (1") عمير لـ يكصؼ بالحفظ
اصـ بف أبي النجكد فقاؿ عاصـ أقؿ ك سيئؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ عف عبد الممؾ بف عمير كع 

, كعنو قاؿ:" مضطرب (8)عندم مف عبد الممؾ بف عمير عبد الممؾ أكثر اختالفان عنو ان اختالف
 .(9)جدان في حديثو اختمؼ عنو الحفاظ يعني فيما رككا عنو "

 .(73)كذكر إسحاؽ بف منصكر عف أحمد بف حنبؿ أنو ضعؼ عبد الممؾ بف عمير جدان 
 .(72), كعنو قاؿ:" أخطأ في حديث أك حديثيف "(77): " مخمط "كقاؿ ابف معيف

 .(70)كقاؿ أبك حاتـ: " ليس بحافظ , كىك صالح , تغير حفظو قبؿ مكتو "
رعة العراقي:" مشيكر بالتدليس "  .(74)كقاؿ أبك زي

كعده العالئي مف أصحاب القسـ اَلكؿ مف المختمطيف, الذيف لـ يكجب ذلؾ ليـ ضعفان, كلـ  
رتبتيـ, لقصر مدة االختالط, كلقمتو؛ كقد جعؿ العالئي عبد الممؾ بف عمير في ىذا يحط مف م

 . (73)القسـ, كقاؿ:" ذكر بعض الحفاظ أف اختالطو احتمؿ, َلنو لـ يأت فيو بذكر حديث منكر "

                                                           

(
7
 (. ََِْرقـ/ ّْٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُُْ/ٔالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
0
 (.َُْ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
4
 (.ُُٕ/ٓالبف حباف ) الثقات(

(
3
 (.َْٕ/ِفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(

(
6
 (.َٔٔ/ِاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
1
 (.َّٔ/ٓالتعديؿ البف أبي حاتـ )ك الجرح (

(
8
 (.ْٓ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا –كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ (

(
9
 (.ِٓٗت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ )ص/سؤاال(

(
73
 (.ُّٔ/ٓكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
77
 .مصدر السابؽال(

(
72
 (.ِِْ/ُلبارم البف حجر )فتح ا(

(
70
 (.ُّٔ/ٓديؿ البف أبي حاتـ )كالتع الجرح(

(
74
رعة العراقي )ص/المدل(  (.َٕسيف البي زي

(
73
 (.ٕٔطيف لمعالئي )ص/المختم(
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, كعده في طبقاتو مف المرتبة الثالثة مف (7)كقاؿ ابف حجر: " ثقة تغير حفظو كربما دلس "
 . (2)ؿ: " مشيكر بالتدليس كصفو الدارقطني كابف حباف كغيرىما"المدلسيف كقا
 عبد الممؾ بف عمير, الراجح أنو ثقة اختمط في آخر حياتو, ككاف يدلس. قاؿ الباحث:

قاؿ ابف حجر: " احتج بو الجماعة, كأخرج لو الشيخاف مف ركاية القدماء عنو في االحتجاج, 
نما ًعيب عميو تغير حفظو لكبر سنو, َلنو كمف ركاية بعض المتأخريف عنو في المتاب عات, كا 

 . (0)عاش مائة كثالثيف سنة, كلـ يذكره ابف عىدم في الكامؿ كال ابف حباف"
أما بالنسبة لحكـ ركاية المختمطيف في الصحيحيف, فمف الثابت أف البخارم كمسمـ أخرجا في 

, كىذا أمر ال يينكر صحيحييما عف بعض المختمطيف بطريؽ مف سمع منيـ بعد اإلختالط 
ريًرم, كحيصيف بف عبد الرحمف, كغيرىـ.  كبىة, كالجى كاَلمثمة عميو كثيرة في ركايات ابف أبي عىري
 كفي حكـ ىذا الًصنؼ مف الركاة فقد قاؿ ابف الصالح "كاعمـ أف مف كاف مف ىذا القبيؿ محتجان 

ا تميز, ككاف مأخكذان عنو بركايتو في الصحيحيف أك أحدىما فإنا نعرؼ عمى الجممة أف ذلؾ مم
 .(4)قبؿ االختالط, كا أعمـ"

بو فى الصحيحيف فيك مما عمـ أنو أخذ  كقاؿ النككم" كاعمـ أف ما كاف مف ىذا القبيؿ محتجان 
 .(3)قبؿ االختالط"

كبعد أف أقرىما العراقي , قاؿ:" كذلؾ مف تحسيف الظف بيما لتمقى اَلمة ليما بالقبكؿ كما قبؿ 
 .(6)ي كتابييما أك أحدىما مف حديث المدلسيف بالعنعنة كا أعمـ"فيما كقع ف

 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ََِْرقـ/ ّْٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُْالمدلسيف البف حجر )ص/طبقات (

(
0
 (.ِِْ/ُبارم البف حجر )فتح ال(

(
4
 .(ْٗٗ)ص/ ث البف الصالحأنكاع عمـ الحديمعرفة (

(
3
 (.ّْ/ُج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج لمنككم )المنيا(

(
6
 (.ِْْد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح )ص/التقيي(



 

98 

 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: 
ا العىٍضة؟ ًىيى النَّميمة  ًديثي " أالى أنىبّْئيكـ مى ًمٍنوي اٍلحى يقىاعي القاَلة كى بىٍيفى النَّاًس " أىٍم كىٍثرىةي القىكؿ كىاً 

ا ييٍحكىى ًلٍمبىٍعًض عىًف اٍلبىٍعضً الخيصكمة بىيٍ   .(7)فى النَّاًس ًبمى
 (.ٗٗالحديث رقـ )

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنىا شيٍعبى  : حى , قىاؿى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى , قىاالى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, كىاٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى : سىًمٍعتي حى ةي, قىاؿى
دّْثي عىٍف أىًبي اٍَلىٍحكىصً أىبى  اؽى, ييحى مَّدنا (0)ا ًإٍسحى : ًإفَّ ميحى , قىاؿى ٍبًد اً ٍبًف مىٍسعيكدو مَّى اي  -, عىٍف عى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ا اٍلعىٍضوي  -عى ـٍ مى : " أىالى أينىبّْئيكي قىاؿى
 بىٍيفى النَّاًس ".اْلَقاَلُة  ؟ ًىيى النًَّميمىةي (4)

 تخريج الحديث:
 .فرد بو مسمـان

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 مكثر سحاؽ ىك عىٍمرك بف عىبد المَّو السىًبيعي الككفي, ثقةإجميع رجالو ثقات, اال ما كاف مف أبي 

 كابف بشار ىك: محمد بف بشار..(3)اختمط بأخرة , كقد سبقت ترجمتو
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
مىة كاآلداب صحيح م(  (.َِٔٔ-َُِ/ رقـ َُِِ/ْ) -باب تىحريـ النًَّميمىة -سمـ , كتاب البرّْ كالصّْ

(
0
 (.ّْْ/ِِ: ىكعكؼ بف مالؾ بف أبي عكؼ اَلشجعي , أبك عبد الرحمف. تيذيب الكماؿ )اأْلَْحَوصِ َأِبو (

(
4
ذفت ًمفى السَّنة كالشَّفىة. اوُ اْلَعضْ ( , فىحيذفت الميو كىمىا حي لفائؽ في : قاؿ الزَّمىخشىًرم: أصمييا الًعٍضيىة, ًفٍعمة, مف العىٍضو, كىك اٍلبىٍيتي

ة  (, كقاؿ العالمة محمد فؤاد عبد الباقي:ّْْ/ِاَلثر لمزمخشرم )غريب الحديث ك  ىذه المفظة رككىا عمى كجييف أحدىما الًعضى
سكاف الضاد عمى كز  ف الكجو كىذا الثاني بكسر العيف كفتح الضاد المعجمة عمى كزف العدة كالزنة كالثاني العىٍضة بفتح العيف كا 

ب الحديث ككتب غريبو كاَلكؿ أشير في كتب المغة كنقؿ القاضي أنو ركاية أكثر ركايات بالدنا كاَلشير في كتىك أشير في 
 -تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي -شيكخيـ كتقدير الحديث كا أعمـ أال أنبئكـ ما العضة الفاحش الغميظ التحريـ؟. صحيح مسمـ 

(ْ/ُِِِ.) 

(
3
 (.ُٓيث رقـ )حد نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

دً  ًمٍنوي اٍلحى ًديثى كى كزي أىٍف ييريد ًبًو القىٍكؿ كىاٍلحى يىجي  .(7)يثي " ففىشىًت القالىةي بىٍيفى النَّاًس " كى
 الحديث رقـ )*(.

ـُ مسمـ َقاؿَ  اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّ  : حى , قىاؿى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى , قىاالى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, كىاٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى : سىًمٍعتي حى ثىنىا شيٍعبىةي, قىاؿى
ٍف أىًبي اٍَلىٍحكىصً  دّْثي عى اؽى, ييحى مَّدنا  أىبىا ًإٍسحى : ًإفَّ ميحى , قىاؿى ٍبًد اً ٍبًف مىٍسعيكدو مَّى اي  -, عىٍف عى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ا اٍلعىٍضوي؟ ًىيى النًَّميمىةي  -عى ـٍ مى : " أىالى أينىبّْئيكي  ". النَّاسِ  اْلَقاَلُة َبْيفَ  قىاؿى
 .كقد سبؽ تخريجو في الحديث السابؽ

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو " سيبحافى الًَّذم تىعىطَّؼ بالعٌز  : فيالف يىقيكؿي  (0)" أل أحٌبو كاختٌصووَقاؿ بو كى ا ييقىاؿي ًلنىٍفًسًو, كىمى
بًَّتو كاٍخًتصاًصو. كى  ٍكـ.بفيالف: أىٍم ًبمىحى ٍعنىى الحي كىـ ًبًو, فإفَّ القىكؿ ييستعمؿ ًفي مى : مىٍعنىاهي حى  ًقيؿى

لو مىب ًبًو. كأصميو ًمفى القىٍيؿ: المىًمؾ, ًَلىنَّوي يىٍنفيذ قكي ٍعنىاهي غى : مى قىاؿى اٍَلىٍزىىًرمُّ كى
(4). 

 (.٘ٗالحديث رقـ )
ـُ محمد بف َنصر المروزي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

مً  دَّثىنىا عى ,حى , يُّ ٍبفي سىٍيؿو فَّافي : ثنا عى ًبيًع, قىاؿى : ثنا قىٍيسي ٍبفي الرَّ ٍبًد الرٍَّحمىًف  قىاؿى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى : حى قىاؿى
: بىعىثىًني اٍلعىبَّاسي ًإلىى النًَّبيّْ  , قىاؿى بَّاسو , عىٍف أىًبيًو, عىًف اٍبًف عى ًمي  دى ٍبًف عى  - ٍبًف أىًبي لىٍيمىى, عىٍف دىاكي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًئًو: " المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى رىٍحمىةن ًمٍف ًعٍنًدؾى  -صى مَّى فىقىاؿى ًفي ديعى فىًبتُّ ًعٍندىهي, فىصى
تىميُـّ ًبيىا شىٍعًثي تىٍجمىعي ًبيىا شىٍمًمي, كى تىٍيًدم ًبيىا قىٍمًبي, كى
تيٍصًمحي بً (6) تىريدُّ ًبيىا أيٍلفىًتي, كى تىٍحفىظي , كى يىا ًديًني, كى

تيٍمًيميًني ريٍشًدم,  تيزىكّْي ًبيىا عىمىًمي, كى تيبىيّْضي ًبيىا كىٍجًيي, كى تىٍرفىعي ًبيىا شىاًىًدم, كى ًبيىا غىاًئًبي, كى
, يىًقيننا لىٍيسى بىٍعدىهي كيٍفره اًدقنا, كى , المَّييَـّ أىٍعًطًني ًإيمىاننا صى تىٍعًصميًني ًبيىا ًمٍف كيؿّْ سيكءو كىرىٍحمىةن أىنىاؿي ًبيىا  كى

                                                           

(
7
 (.ُِِ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
2
مىة كاآلداب صحيح م(  (.َِٔٔ-َُِ/ رقـ َُِِ/ْ) -باب تىحريـ النًَّميمىة -سمـ , كتاب البرّْ كالصّْ

(
0
 عند ابف اَلثير بمفظ " كاختٌصمو " كقد يككف تصحؼ, كلعؿ الصكاب ما أثبتناه.(

(
4
 (.ُِّ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(
(

3
 (.ُِٕلمحمد بف نصر المركزم )ص/( لكتر صالة ا) الميؿ قياـ مختصر(

(
6
ـ  ( معتىو: أىم اجمع ما تشتَّت مف أمًرنا. النياية في غريبِبَيا َشَعثي َتُم ا, ًإذىا جى : لىممتي الشيء أليمُّو لىمِّ مع. ييقاؿي : الجى  : ىك ًمفى المَّْـّ

 (.ِّٕ/ْالحديث كاَلثر )
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نيزيؿى الشُّيىدىا اًء, كى ًتؾى ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة, المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى اٍلفىٍكزى ًعٍندى اٍلقىضى ًء, كىعىٍيشى شىرىؼى كىرىامى
مىى اٍَلىٍعدىاًء. المَّييَـّ أيٍنزً  ميرىافىقىةى اٍَلىٍنًبيىاًء, كىالنٍَّصرى عى عيؼى السُّعىدىاًء, كى رى رىٍأًيي, كىضى ٍف قىصي ًتي كىاً  اجى ؿي ًبؾى حى

ا تيًجيري بىٍيفى الٍ  ديكًر كىمى يىا شىاًفيى الصُّ , فىأىٍسأىليؾى يىا قىاًضيى اٍَليميكًر, كى ًتؾى كًر عىمىًمي, اٍفتىقىٍرتي ًإلىى رىٍحمى بيحي
فً  ًمٍف دىٍعكىًة الثُّبيكًر, كى ًني ًمٍف عىذىاًب السًَّعيًر, كى عيؼى أىٍف تيًجيرى ٍنوي رىٍأًيي كىضى رى عى ٍتنىًة اٍلقيبيكًر, المَّييَـّ مىا قىصي

ٍيرو أىٍنتى ميٍعًطيًو أىحى  , أىٍك خى دنا ًمٍف ًعبىاًدؾى ٍدتىوي أىحى ٍيرو كىعى ـٍ تىٍبميٍغوي أيٍمًنيىًتي ًمٍف خى لى ٍنوي عىمىًمي, كى دنا ًمٍف عى
, فىًإنّْي أىٍرغىبي ًإلىٍيؾى ًفيًو, كىأىٍسأىليؾى  ٍمًقؾى آلّْيفى كىالى  خى ٍيًديّْيفى غىٍيرى ضى . المَّييَـّ اٍجعىٍمنىا ىىاًديفى مى يىا رىبَّ اٍلعىالىًميفى

الىفى  ًتؾى مىٍف خى نيعىاًدم ًبعىدىاكى , كى بّْؾى النَّاسى , نيًحبُّ ًبحي ا ًَلىٍكًليىاًئؾى , ًسٍممن ٍربنا ًَلىٍعدىاًئؾى , حى ؾى ًمٍف ميًضمّْيفى
, المَّييَـّ ىىذىا الدُّ  ٍمًقؾى ٍكؿى كىالى قيكَّةى ًإالَّ خى , كىالى حى في مىٍيؾى التٍُّكالى ٍيدي كىعى ابىةي, كىىىذىا اٍلجى مىٍيؾى ااًلٍسًتجى عىاءي, كىعى

نَّةى  ٍبًؿ الشًَّديًد, كىاٍَلىٍمًر الرًَّشيًد, أىٍسأىليؾى اٍَلىٍمفى يىٍكـى اٍلكىًعيًد, كىاٍلجى ميكدً ًبالمًَّو, المَّييَـّ ذىا اٍلحى , مىعى يىٍكـى اٍلخي
ديكده, ًإنَّؾى تىفٍ  َـّ ًإنَّؾى رىًحيـه كى كًد, اٍلميكًفيفى ًباٍلعيييكًد, المَّيي ًبيفى الشُّييكًد, الرُّكًَّع السُّجي ا تيًريدي. اٍلميقىرَّ عىؿي مى

ـى ًبًو, ُسْبَحاَف الَِّذي َتَعطََّؼ ِباْلِعزٍّ َوَقاَؿ ِبوِ  تىكىرَّ افى الًَّذم لىًبسى اٍلمىٍجدى كى افى الًَّذم الى يىٍنبىًغي , سيٍبحى سيٍبحى
افى الًَّذم أىٍحصى  , سيٍبحى ـً افى ًذم اٍلقيٍدرىًة كىاٍلكىرى , سيٍبحى افى ًذم اٍلفىٍضًؿ كىالنّْعىـً ى كيؿَّ التٍَّسًبيحي ًإالَّ لىوي, سيٍبحى

نيكرن  نيكرنا ًفي سىٍمًعي, كى نيكرنا ًفي قىٍبًرم, شىٍيءو ًعٍمميوي , المَّييَـّ اٍجعىٍؿ ًلي نيكرنا ًفي قىٍمًبي, كى ًرم, كى ا ًفي بىصى
نيكرنا بىٍيفى  نيكرنا ًفي ًعظىاًمي, كى نيكرنا ًفي دىًمي, كى نيكرنا ًفي لىٍحًمي, كى نيكرنا ًفي بىشىًرم, كى نيكرنا ًفي شىٍعًرم, كى كى

نيكرنا ًمٍف  اًلي, كى نيكرنا عىٍف ًشمى ٍف يىًميًني, كى نيكرنا عى ٍمًفي, كى نيكرنا ًمٍف خى , كى نيكرنا ًمٍف تىٍحًتي, يىدىمَّ فىٍكًقي, كى
 المَّييَـّ ًزٍدًني نيكرنا, كىأىٍعًطًني نيكرنا, كىاٍجعىٍؿ ًلي نيكرنا ".

 تخريج الحديث:
كأخرجو ابف  , مف طريؽ, آدـ بف أبي اياس.(2), كمف طريقو ابف عساكر(7)كأخرجو ابف خزيمة

, كالىما: عف قيس بف الربيع. , مف طريؽ, عاصـ بف عميٌ (3), كأبك نعيـ(4), كالطبراني(0)عدم
, مف طريؽ, عمراف بف أبي ليمي, (8), كمف طريقو المزم(1), كأبك نيعيـ(6)كأخرجو الترمذم

كالىما: )قيس كعمراف( عف محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمي, عف داكد بف عمي, عف أبيو 
 بنحكه.  -رضي ا عنو  –عمي بف عبد ا بف عباس, عف ابف عباس 

 

                                                           

(
7
 (.ُُُٗرقـ /ُٓٔ/ِخزيمة ) صحيح ابف(

(
2
 (.ُٕٓ/ُٕشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
0
 (.ٓٓٓ/ّي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
4
 (.ِْٖ/ رقـُٓٔ(, كالدعاء لو )ص/ّٔٗٔ/ رقـٓٗ/ْ(, كاَلكسط لو )َُٖٔٔ/ رقـِّٖ/َُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
3
 (.َِٗ/ّكلياء َلبي نعيـ )حمية اَل(

(
6
 (.ُّْٗ/ رقـِْٖ/ٓ) شاكر: ط-صمى ا عميو كسمـ باب منو لدعكات عف رسكؿ ا مذم , أبكاب اسنف التر (

(
1
 (.َِٗ/ّكلياء َلبي نعيـ )حمية اَل(

(
8
 (.ِْْ/ٖ) لممزم كماؿتيذيب ال(
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 , مف طريؽ, قيس, عف الحسف البجمي, عف داكد بف عمي, بو.(7)جو البزاركأخر 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

لو  لىك عمي بف عبد ا بف عباس الياشمي أبك محمد, ثقة عابد, رك  أبو داود بف عمي: -
 .(2)ىػ(ُُٖلو في كتاب "اَلدب المفرد" , مات سنة ) لالبخارم , رك  لالجماعة سك 

ىك داكد بف عمي بف عبد ا بف عباس بف عبد المطمب الياشمي أبك سميماف  ي:َداُود بف َعمِ  -
 .(0)ىػ(ُّّلو البخارم في " اَلدب المفرد ", كالترمذم, مات سنة ) لرك  أمير مكة كغيرىا,

قاؿ عثماف الدارمي: سألت يحي بف معيف عف داكد بف عمي عبد ا بف عباس؟ فقاؿ:" شيخ 
 .(4)و؟ فقاؿ:" أرجك أنو ليس يكذب, إنما يحدث بحديث كاحد "ىاشمى ", قمت: كيؼ حديث
فقاؿ: " كىذا الحديث الذم ذكره  -بعد أف ذكر كالـ ابف معيف ىذا -كقد استدرؾ عميو ابف عدم 

ابف معيف أف داكد إنما يحدث بحديث كاحد أظنو أنو يعني ىذا الحديث حديث عاشكراء,] عف 
قاؿ: صكمكا  -صمى ا عميو كسمـ  -عف النبي داكد بف عمي, عف أبيو, عف ابف عباس

عاشكراء[ كداكد عف أبيو, عف جده قد ركل غير ىذا الحديث الكاحد بضعة عشر حديثان سأذكرىا 
غير ما  لإف شاء ا", فذكرىا ثـ قاؿ: " كىذا الذم أمميت لداكد ىك عامة ما يركيو كلعمو ال يرك 

ال بأس بركاياتو, عف أبيو, عف جده فاف عامة ما يركيو ذكرتو إال حديثان أك حديثيف؛ كعندم أنو 
 . (3)عف أبيو عف جده "

 , كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن.(1). كذكره أبك حاتـ(6)كذكره ابف حباف في الثقات كزاد:" يخطئ "
, كقاؿ في مكضع آخر:" ككاف داكد ذا بأس, كسطكة, (8)ه بميغ "كَّ فى ؽ فصيح مي كقاؿ الذىبي:" كثّْ 

 .(73). كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "(9)كىيبة, كجبركت, كبالغة, كقيؿ: كاف يرل القدر"
 داكد بف عمي بف عبد ا بف عباس, ال بأس بو, لكالـ ابف عدم الميفصؿ فيو. قاؿ الباحث:

ىك محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى اَلنصارم الككفي القاضي  محمد بف عبد الرَّحمف: -

                                                           

(
7
 (.ِّْٓ/ رقـّٔٗ/ُُزار )مسند الب(

(
2
(, تاريخ الثقات لمعجمي َّٕ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (َُٖٔرقـ/ ّْٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ّٓ/ُِ) لممزم (, تيذيب الكماؿَُٔ/ٓ(, الثقات البف حباف )ُِٗ/ٔ(, الجرح كالتعديؿ )ّْٗ)ص/

(
0
 (.ُِْ/ٖ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
4
 (.َُٖ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ابف معيف تاريخ (

(
3
 (.ّٓٓ/ّفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
6
 (.ُِٖ/ٔف حباف )الب الثقات(

(
1
 (.ُْٗ/ّ) كالتعديؿ البف أبي حاتـالجرح (

(
8
 (.ُّٖ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
9
 (.َُٔ/ٔالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
73
 (. َُِٖرقـ/ ُٗٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(7)ىػ(ُْٖلو اَلربعة, مات سنة ) لك أبك عبد الرحمف, ر 
, كسئؿ (4), كضعفو أيضان ابف معيف(0), كزاد " مضطرب الحديث , سيئ الحفظ "(2)ضعفو أحمد

 . (3)عنو مرة فقاؿ: " ما كاف يثبت في الحديث "
كقاؿ شعبة:" ما رأيت أحدان أسكأ حفظان مف ابف أبي ليمى ", ككافقو ابف عدم في قكلو ىذا كزاد " 

 . (6")مع سكء حفظو ييكتب حديثو كىك 
. كقاؿ يحيى القطاف: " سيئ (1)كعف شعبة قاؿ: " أفادني ابف أىبي لىيمىى أحاديث, فإذا ىي مقمكبة "

 . (9). كعف يحيى بف يعمى قاؿ:" أمرنا زائدة أف نترؾ حديث ابف أبي ليمى"(8)الحفظ جدان "
 .(73)قاؿ البخارم:" كال أركم عف ابف أبي ليمى شيئان "
, كزاد في مكضع" سيء الحفظ كىك أحد (77)كقاؿ النسائي " ليس بالقكم في الحديث "

. كقاؿ الساجي:" كاف سيء (70). كقاؿ الجكزجاني:" كاىي الحديث سيئ الحفظ "(72)الفقياء"
 .(74)الحفظ, ال يتعمد الكذب فكاف يمدح في قضائو, فأما في الحديث فمـ يكف حجة "

قىاؿ ابف خزيمة: " ليس ب ف كاف فقييا عالمان "كى  .(73)الحافظ كا 
. كقاؿ أبك حاتـ:" محمو الصدؽ, كاف سيئ (76)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ:" عامة أحاديثو مقمكبة "

الحفظ شغؿ بالقضاء فساء حفظو, ال يتيـ بشئ مف الكذب, إنما يينكر عميو كثرة الخطأ, ييكتب 
رعة:" ىك صالح (78)بو ", كقاؿ في مكضع آخر:" ال ييحتج (71)حديثو كال يحتج بو " . كقاؿ أبك زي

                                                           

(
7
 (.ِِٔ/ِٓ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
2
 (.ُٖٗ)ص/ -ركاية المركذم -لإلماـ أحمد العمؿ (

(
0
 (.ٗٗ/ْء الكبير لمعقيمي )عفاالض(

(
4
 .لمصدر السابؽا(

(
3
 (.ُِٗابف الجنيد البف معيف )ص/ سؤاالت(

(
6
 (.ّٗٗ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
1
 (.ُِٔ/ُخ الكبير لمبخارم )التاري(

(
8
 (.ُْٔ/ّاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
9
  (.ٖٗ/ْء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
73
 (.ٔٗالكبير )ص/ترمذم عمؿ ال(

(
77
 (.ِٗاء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعف(

(
72
 (.ِّٓليكـ كالميمة لمنسائي )ص/عمؿ ا(

(
70
 (.َُٖالرجاؿ لمجكزجاني )ص/ أحكاؿ(

(
74
 (.َّّ/ٗالتيذيب البف حجر ) تيذيب(

(
73
 (.َِٓ/ْابف خزيمة )صحيح (

(
76
 (.َّّ/ٗر )(. كأنظر: تيذيب التيذيب البف حجُٔٔ/ّاالعتداؿ لمذىبي ) ميزاف(

(
71
 (.ِّّ/ٕ) كالتعديؿ البف أبي حاتـ الجرح(

(
78
 (.ٖٗ/ٕ)المصدر السابؽ (
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 .(2)ككفي, صدكؽ, ثقة؛ صدكقنا جائز الحديث " . كقاؿ العجمي:"(7)ليس بأقكل ما يككف "
 .(0)كقاؿ يعقكب بف سفياف:" ثقة عدؿ في حديثو بعض المقاؿ, ليف الحديث عندىـ "

قىاؿ الذىبي في(3)كاف سيء اٍلًحٍفًظ " كعنو قاؿ:" (4)كقاؿ الداقطني:" ثقة في حفظو شيء " : " و. كى
 .(1)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ سيء الحفظ جدان " .(6)صدكؽ إماـ سئ الحفظ , كقد كثؽ "

 : الراجح أنو صدكؽ, سيئ الحفظ جدان.قاؿ الباحث
ِبيع: -  للو اَلربعة سك  لىك قيس بف الربيع اَلسدم أبك محمد الككفي, رك  قيس بف الرَّ

 . (8)ىػ(ُٓٔالنسائي, مات سنة )
ديثو, كاف ييحدث بالحديًث عف عبدة, كىك عبدة عف  عيؼ ال ييكتب حى قاؿ ابف معيف: " ضى

مىنصكر "
 .(73), كفي مكضع آخر قاؿ:" ليس حديثو ًبشىٍيء "(9)
, كقيؿ َلحمد بف حنبؿ قيس لـ ترؾ الناس حديثو؟ قاؿ:" كاف يتشيع, ككاف كثير (77)كلينو أحمد

 .(70)رؾ:" في حديثو خطأ ". كقاؿ ابف المبا(72)الخطأ في الحديث "
. كقاؿ أيضان:" كاف ككيع (74)كقاؿ البخارم:" أنا ال أكتب حديث قيس بف الربيع كال أركم عنو "

. كقاؿ أبك حاتـ:" محمو الصدؽ كليس بقكم ييكتب حديثو, كال ييحتج بو كىك أحب (73)يضعفو "
  .(76)إلى مف محمد بف عبد الرحمف بف أبى ليمى, كال ييحتج بحديثيما"

 . (78). كقاؿ الدارقطني:" ضعيؼ الحديث "(71)كقاؿ النسائي:" متركؾ الحديث "

                                                           

(
7
 (.ِّّ/ٕ)المصدر السابؽ (

(
2
 (.ِٔٔ/ِٓ) لممزم نظر تيذيب الكماؿا(, ك َْٕالثقات لمعجمي )ص/ معرفة(

(
0
 (.َّّ/ٗالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
4
 (.ِِٓ/ُدارقطني )سنف ال(

(
3
 (.ُٖٔ/ّ)لمداقطني العمؿ (

(
6
 (.ُّٔ/ّاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
1
 (.َُٖٔرقـ/ ّْٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ِٓ/ِْ)لممزم الكماؿ تيذيب (

(
9
 (.ُٕٓ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
73
(, ّّٕبف معيف )ص/(, ك سؤاالت ابف الجنيد الُُِ)ص/ –ركاية طيماف  -ـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ مف كال(

 (.ِٕٕ/ّ) -ركاية الدكرم -كتاريخ ابف معيف 

(
77
 (.ُُٔ)ص/ -ركاية المركذم –لإلماـ أحمد العمؿ (

(
72
 (.ُٕٓ/ٕؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكام(

(
70
 .مصدر السابؽال(

(
74
 (.ّٕٗالكبير لمترمذم )ص/ العمؿ(

(
73
 (.ُٔٓ/ٕيخ الكبير لمبخارم )التار (

(
76
 (.ٖٗ/ٕديؿ البف أبي حاتـ )كالتع الجرح(

(
71
 (.ٖٖاء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعف(

(
78
 (.َِ/ْلمداقطني ) العمؿ(
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 .(7)كقاؿ الجكزجاني:" ساقط "
 .(2)كقاؿ أبك الكليد الطيالسي:" كاف قيس بف الربيع ثقة حسف الحديث "

كعف عبيد ا بف معاذ, قاؿ: حدثنا أبي, قاؿ: سمعت يحيى بف سعيد ينتقص قيس بف الربيع 
 .(0), فقاؿ لو شعبة:" يا أحكؿ تذكر قيسا اَلسدم؟" فزجره عف ذلؾ كنياهعند شعبة

كعف عبد ا بف عمي بف المديني, قاؿ: سمعت أبي يقكؿ: " حدثني إبراىيـ بف عبد الرحمف بف 
ميدم, عف أبيو أف قيس بف الربيع كضعكا في كتابو, عف أبي ىاشـ الرماني, حديث أبي ىاشـ 

صـ بف لقيط بف صبرة في الكضكء, فحدث بو, فقيؿ لو: مف أبك إسماعيؿ بف كثير, عف عا
ىاشـ؟ فقاؿ: صاحب الرماف, قاؿ أبي: كىذا الحديث لـ يركه أبك ىاشـ صاحب الرماف, كلـ 
نما أىمكو ابف لو, قمب عميو أشياء مف حديثو, ككاف  يسمع قيس مف إسماعيؿ بف كثير شيئان, كا 

 .(4)تركو " عبد الرحمف بف ميدم يحدث عنو زمانا ثـ
كقاؿ العجمي:" قيس بف الربيع اَلسدم, الناس يضعفكنو, ككاف شعبة يركل عنو, ككاف معركفان 

 .(3)بالحديث صدكقان, كيقاؿ إف ابنو أفسد عميو كتبو بأخرة فترؾ الناس حديثو "
يـ , كالبعض كصفو بالصدؽ مع لزكـ صفة االختالط ض: قيس بف الربيع ضعفو بعقاؿ الباحث

 ك الراجح, كيؤيده ما ذكره ابف حباف حيث قاؿ:"فيو, كى
قد سىبىرت أخبار قيس بف الربيع مف ركاية القدماء كالمتأخريف كتتبعتيا, فرأيتو صدكقان مأمكنان, 
حيث كاف شابان فمما كبر؛ ساء حفظو, كامتحف بابف سكء فكاف يدخؿ عميو الحديث فيجيب فيو 

يح حديثو كلـ يتميز؛ استحؽ مجانبتو عند االحتجاج, ثقة منو بابنو, فمما غمب المناكير عمى صح
فكؿ مف مدحو مف أئمتنا كحث عميو كاف ذلؾ منيـ لما نظركا إلى اَلشياء المستقيمة التي حدث 
بيا عف سماعو ككؿ مف كىاه منيـ فكاف ذلؾ لما عممكا مما في حديثو مف المناكير التي أدخؿ 

س يذكركف قيسان فمـ أدر ما عمتو؛ فمما قدمنا الككفة عميو ابنو كغيره. قاؿ عفاف كنت أسمع النا
أتيناه فجمسنا إليو فجعؿ ابنو يمقنو كيقكؿ لو حصيف, فيقكؿ حصيف, فيقكؿ رجؿ آخر كمغيرة, 

. كقاؿ ابف عدم: " كعامة ركاياتو (6)فيقكؿ كمغيرة فيقكؿ آخر كالشيباني, فيقكؿ كالشيباني "
 بف عيينة الكبار, كىك قد حدث عف شعبة كعف مستقيمة؛ كقد حدث عنو شعبة كغيره مف ا

 

                                                           

(
7
 (.ٔٗالرجاؿ لمجكزجاني )ص/ أحكاؿ(

(
2
 (.ْٗٔ/ُْبغداد لمخطيب البغدادم ) تاريخ(

(
0
 .المصدر السابؽ(

(
4
 .المصدر السابؽ(

(
3
 (.َِِ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
6
 (.ُِٖ/ِبف حباف )حيف الالمجرك (
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نو ال بأس بو "  .(7)كغيرىما, كيدؿ ذلؾ عمى أنو صاحب حديث كالقكؿ فيو ما قالو شعبة كا 
 .(2)كقاؿ عثماف بف أبي شيبة:" قيس بف الربيع كاف صدكقان كلكف اضطرب عميو بعض حديثو"

 .(0)س مف حديثو فحدث بو"كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ تغير لما كبر كأدخؿ عميو ابنو ما لي
 . (4), سبقت ترجمتوثبت متفؽ عمى اإلحتجاج بو ىك عفافي بف مسمـ , ثقة َعفَّاف: -
ىك عمي بف سيؿ بف المغيرة البزاز, البغدادم, نسائي اَلصؿ, أيضا يعرؼ  َعِمي  بف َسْيؿ:-

 .(3)ىػ(ُِٕبالعىفَّاني لمالزمتو عفاف بف مسمـ, كىك ثقة, مات سنة )
 الحديث: ىعمالحكـ 

محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمي, كقيس بف الربيع ؛ قاؿ  ىحديث ضعيؼ اإلسناد, مداره عم
, (6)الترمذم:" ىذا حديث غريب, ال نعرفو مثؿ ىذا مف حديث ابف أبي ليمى إال مف ىذا الكجو "

, ك  -يعني داكد بف عبد ا -كقاؿ الذىبي . تفرد بو عنو ما ىك ًبحيجةو, ابف أىبي لىٍيمىى, كقيسه
 .(8). كقد ضعفو االلباني(1)كالخبر يعد منكران "

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُُٕ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
2
 (.ُُٗأسماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ (

(
0
 (.ّٕٓٓرقـ/ ْٕٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ُٗحديث رقـ ) نظرا(

(
3
(, الكاشؼ ٕٓ/ِلمدارقطني )(, العمؿ ّْٕ/ٖنظر: الثقات البف حباف )اك (. ِْْٕرقـ/ َِْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (,23/436)نهًؼيانكًالذٓظٌة(, َْ/ِي )لمذىب

(
6
 (.ُّْٗرقـ /ِْٖ/ٓ) شاكر: ط.ترمذمسنف ال(

(
1
 (.َُٔ/ٔالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
8
 (.ْْٔنف الترمذم لأللباني )ص/ضعيؼ س(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو "  , كىالى يىٍستىٍجًريىنَّكـ الشٍَّيطىافي " أىٍم قيكلكا ًبقىٍكًؿ أىًؿ ديًنكـ كًممًَّتكـ: ُقولوا بَقْوِلكـ َأْو ِبَبْعِض َقْوِلُكـْ كى
ـٍ كىانيكا  أىمً  ؤساءكـ؛ ًَلىنَّيي ا تيسىمُّكف ري اٍدعيكني رىسيكالن كنىبيَّان كىمىا سىمَّاني المَّوي, كىالى تيسىمُّكني سىيَّدان, كىمى

 يىٍحسىبكف أىفَّ السّْيىادىةى ًبالنُّبيكًَّة كىالسّْيىادىًة ًبأىٍسبىاًب الدٍُّنيىا.
قىٍكليوي " بىٍعًض قكًلكـ " يىٍعًني االٍقًتصا ٍسرىاًؼ ًفيوً كى قىاؿ كتىٍرؾى اإٍلً دى ًفي المى

(7). 
 (.ٙٗالحديث رقـ )
ـُ أب  رحمو ا: (ٕ)داود وَقاَؿ اإلما

دَّثىنىا أىبيك مىٍسمىمىةى سىًعيدي ٍبفي يى  : حى ًؿ, قىاؿى دَّثىنىا ًبٍشره يىٍعًني اٍبفى اٍلميفىضَّ : حى دَّثىنىا ميسىدَّده, قىاؿى ٍف أىًبي حى ًزيدى, عى
: قىاؿى أىًبينىٍضرىةى, عى  , قىاؿى ٍف ميطىرّْؼو

ٍفًد بىًني عىاًمرو ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو (0) مَّى اي  -: اٍنطىمىٍقتي ًفي كى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مينىا فىٍضالن كىأىٍعظى -عى تىعىالىى " قيٍمنىا: كىأىٍفضى : " السَّيّْدي المَّوي تىبىارىؾى كى مينىا : فىقيٍمنىا: أىٍنتى سىيّْدينىا, فىقىاؿى

 " : , فىقىاؿى ـُ الشَّْيَطافُ طىٍكالن , َواَل َيْسَتْجِرَينَُّك ـْ , َأْو َبْعِض َقْوِلُك ـْ  ". ُقوُلوا ِبَقْوِلُك
 تخريج الحديث:
 المنذر بف مالؾ. , مف طريؽ, أبي نىظرة(3), كالبييقي(4)أخرجو البخارم
ندة(1), كأحمد(6)كأخرجو النسائي , كابف مى

 طريؽ, قتادة., مف (9), كابف قانع(8) 
, مف طريؽ, غيالف (70), كالبييقي(72), كأبك نيعيـ(77), كابف أبي عاصـ(73)كأخرجو ابف أبي الدنيا

 بنحكه. -ا عميو كسمـ ىصم –بف جرير. ثالثتيـ: عف ميطرّْؼ, عف أبيو, عف النبي ا
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
2
 (.َْٖٔ/ رقـِْٓ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-بابه في كىراىيًة التَّمىاديحً  -داكد , كتاب اَلدب ي سنف أب(

(
0
ير بف عكؼ العامىكعبد (  (.َُُ/ْالبف حجر ) .  كاإلصابة-رضي ا عنو –رم صحابي ا بف الًشخّْ

(
4
 (.ُُِ/ رقـّٖالمفرد لمبخارم )ص/اَلدب (

(
3
 (.ّّرقـ /ٖٔء كالصفات لمبييقي )ص/اَلسما(

(
6
 (.َََُّ/ رقـَُِ/ٗالكبرم لمنسائي )السنف (

(
1
 (.َُّٕٔ/ رقـِّْ/ِٔإلماـ أحمد )مسند ا(

(
8
 (.ِٕٕ/ رقـُِّ/ِد البف مندة )التكحي(

(
9
 (.ّٔ/ِلصحابة البف قانع )معجـ ا(

(
73
 (.ّٕ/ رقـٖٕالبف أبي الدنيا )ص/الصمت (

(
77
 (.ُِْٖ/ رقـُّٓ/ّكالمثاني البف أبي عاصـ ) اآلحاد(

(
72
 (.ُْٖٔ/ّبي نعيـ اَلصبياني )الصحابة َلمعرفة (

(
70
 (.َُّ/ رقـُِٖب لمبييقي )ص/اآلدا(
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ٍير, العامرم, ا ُمَطرٍّؼ: - رىًشيىك ميطرؼ بف عبد ا بف الًشخّْ لحى
, أبك عبد ا البصرم, ثقة (7)

 . (2)ىػ(ٓٗلو الجماعة, مات سنة ) لعابد فاضؿ, رك 
 .(0)ىك المنذر بف مالؾ بف قيطىعة, أبك نىٍضرة, ثقة, سبقت ترجمتو َأِبو َنْضَرة: -
, أبك مسممة البصرم (3), ثـ الطىاحي(4)ىك سعيد بف يزيد بف مسممة اَلىٍزًدم سعيد بف يزيد: -

 . (6)لو الجماعة, مف الرابعة لر, ثقة, رك القصي
ؿ: - ىك ًبشر بف الميفىضَّؿ بف الًحؽ الرَّقىاًشي ِبشر بف الُمَفضَّ

, أبك إسماعيؿ البصرم, ثقة (1)
 . (8)ىػ(ُٖٔلو الجماعة, مات سنة ) لثبت عابد, رك 

: ىك ميسدد بف ميسرىد, ثقة حافظ , سبقت ترجمتوُمسدَّد -
(9). 

 :الحديث ىالحكـ عم
 حديث صحيح اإلسناد. رجالو ثقات.

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
: ىذه النسبة إلى بنى الحريش بف كعب بف ربيعة بف عامر بف صعصعة بف قيس, كأكثرىـ نزلكا البصرة, كمنيا تفرقت ِشيالَحرَ (

 (.ُُِ/ْإلى البالد. اَلنساب لمسمعاني )

(
2
(, معرفة الثقات لمعجمي ُِْ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َٕٔٔرقـ/ ّْٓ/ص)حجر البف يذيبالت تقريب(

 (.ٕٔ/ِٖ)لممزم  (, تيذيب الكماؿ ِْٗ/ٓ(, الثقات البف حباف )ِِٖ/ِ)

(
0
 (.ُٗحديث رقـ ) نظرا(

(
4
 (.ُُٖ/ُكيالف بف سبإ. اَلنساب لمسمعاني ) نسبة الى ازد شنكءة , كىك أزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف زيد بف: ِدياأَلزْ (

(
3
 (.ّ/ٗ: ىذه النسبة إلى بنى طاحية, كىي محمة بالبصرة. اَلنساب لمسمعاني )حيالَطا(

(
6
ركاية  –(, تاريخ ابف معيف ِٔٓ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك (. ُِْٗرقـ/ ِِْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(, الثقات البف حباف ّٕ/ْ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِّٕداكد لإلماـ أحمد )ص/(, سؤاالت أبي ِٓ/ْ) -الدكرم
 (.ُُْ/ُُ) لممزم (, تيذيب الكماؿَِٔ/ُِ(, العمؿ لمدارقطني )َِٖ/ْ)

(
1
 (.ُْٗ/ٔنسبة إلى امرأة اسميا رقاش, كثرت أكالدىا حتى صاركا قبيمة, كىي مف قيس عيالف. اَلنساب لمسمعاني ): َقاِشي  الرَّ (

(
8
(, سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد ُِٗ/ٗكانظر: الطبقات الكبير البف سعد ) (.َّٕرقـ/ ُِْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ّٔ/ٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿٕٗ/ٔ(, الثقات البف حباف )ّٔٔ/ِ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ّّْ)ص/

(
9
 (.ٗيث رقـ )حد نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

 : ًفيًو " أىنَّوي سىًمع صىكت رجؿو يىٍقرأ ًبالمٍَّيًؿ فىقىاؿى ميراًئيان؟" أىٍم أتىٍظنُّو, كىىيكى ميٍختىصّّ أَتُقوُلو كى
ًبااًلٍسًتٍفيىاـً 
(7). 

 (.ٚٗالحديث رقـ )
 رحمو ا: (ٕ)أحمد َقاَؿ اإلماـُ 

ٍف أىًبيوً  : عى ٍيدىةى, قىاؿى ًف اٍبًف بيرى : عى , قىاؿى اًلؾه نىا مى : أىٍخبىرى , قىاؿى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي عيمىرى حى
ٍيدىةي (0) رىجى بيرى : خى , قىاؿى

مَّـى  -ًعشىاءن فىمىًقيىوي النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىوي  -صى ذى ًبيىًدًه فىأىٍدخى ؿو يىٍقرىأي,  فىأىخى ٍكتي رىجي اٍلمىٍسًجدى فىًإذىا صى
مَّـى  -فىقىاؿى النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : المييَـّ -صى ؿه يىٍدعيك. فىقىاؿى ٍيدىةي فىًإذىا رىجي : " تيرىاهي ميرىاًئينا؟ " فىأىٍسكىتى بيرى

ـٍ ًإنّْي أىٍسأىليؾى ًبأىنّْي أىٍشيىدي أىنَّؾى أىٍنتى اي الًَّذم الى  لى ـٍ ييكلىٍد كى لى ـٍ يىًمٍد كى مىدي الًَّذم لى دي الصَّ . اٍَلىحى  ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى
ده. فىقىاؿى النًَّبيُّ  مَّـى  -يىكيٍف لىوي كيفيكنا أىحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه, أىٍك قىاؿى كىالًَّذم نىٍفسي -صى

مَّدو ًبيىًدًه لىقىٍد سى  : فىمىمَّا ميحى ابى ". قىاؿى ذىا ديًعيى ًبًو أىجى أىؿى اى ًباٍسًمًو اٍَلىٍعظىـً الًَّذم ًإذىا سيًئؿى ًبًو أىٍعطىى, كىاً 
ٍيدىةي ًعشىاءن, فىمىًقيىوي النًَّبيُّ  رىجى بيرى مَّـى  -كىافى ًمفى اٍلقىاًبمىًة خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىوي  -صى ذى ًبيىًدًه فىأىٍدخى فىأىخى

ًؿ يىٍقرىأي فىقىاؿى النًَّبيُّ  ٍكتي الرَّجي مَّـى  -اٍلمىٍسًجدى, فىًإذىا صى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؟ " فىقىاؿى َأَتُقوُلُو ُمرَاِئُيا: " -صى
ٍيدىةي:  مَّـى  -يىا رىسيكؿى اً فىقىاؿى النًَّبيُّ  َأَتُقوُلُو ُمرَاِئُيابيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى . بى -صى , : " الى ٍؿ ميٍؤًمفه ميًنيبه

اًنًب اٍلمىٍسًجًد فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ٍكتو لىوي ًفي جى . بىٍؿ ميٍؤًمفه ميًنيبه ". فىًإذىا اٍَلىٍشعىًرمُّ يىٍقرىأي ًبصى مَّى  -الى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى , أيٍعًطيى ًمٍزمى -اي عى ٍبدى اً ٍبفى قىٍيسو , أىٍك ًإفَّ عى دى ". : " ًإفَّ اٍَلىٍشعىًرمَّ ارنا ًمٍف مىزىاًميًر دىاكي

ًديؽه أىٍخبى  : أىٍنتى ًلي صى : " بىمىى فىأىٍخًبٍرهي " فىأىٍخبىٍرتيوي, فىقىاؿى : أىالى أيٍخًبريهي يىا رىسيكؿى اً؟ قىاؿى ٍرتىًني عىٍف فىقيٍمتي
مَّـى  -رىسيكًؿ اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًديثو . -صى  ًبحى

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, عبد ا بف نيمىير.(4)مـأخرجو مس

 , مف طريؽ, يحيي بف سعيد.(8), كابف حباف(1), كأبك داكد(6)أيضان, كالنسائي(3)كأخرجو أحمد
 

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ْ)البف اَلثير غريب الحديث كاَلثرة في النياي(

(
2
 (.ِِِٓٗ/ رقـْٓ/ّٖإلماـ أحمد )مسند ا(

(
0
سٌت عشرة غزكة, مات  -صٌمى المَّو عميو كسمـ  -دة بف الحصيب بف عبد المَّو بف الحارث, صحابي, غزا مع رسكؿ المَّو ىك بري(

 (.ُْٖ/ُ. اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )-ىػ( رضي ا عنؤّ)

(
4
 (.ّٕٗ - ِّٓ/ رقـ ْٔٓ/ُ) -باب استحباب تحسيف الصكت بالقرآف -سمـ, كتاب صالة المسافريف كقصرىا صحيح م(

(
3
 (.ِِٓٔٗ/ رقـْٔ/ّٖإلماـ أحمد )مسند ا(

(
6
 (.ُٕٗٔ/ رقـُِٔ/ٕالكبرم لمنسائي )السنف (

(
1
 (.ُّْٗ/ رقـٕٗ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب الدعاء –ي داكد, كتاب الصالة سنف أب(

(
8
 (.ُٖٗ/ رقـُّٕ/ّبف حباف )صحيح ا(
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 , مف طريؽ, زيد بف الحباب.(4), كالبييقي(0), كابف مندة(2), كأحمد(7)كأخرجو الترمذم
 يؽ, ككيع., مف طر (1), كالحاكـ(6), كابف أبي شيبة(3)كأخرجو ابف ماجو
كياني , عف عبد ا بف (9) , مف طريؽ, عثماف بف عمر. كأخرجو اسحاؽ بف راىكية(8)كأخرجو الرُّ

, مف طريؽ, عمر (77), عف سفياف بف عيينة. كأخرجو الطبراني(73)ادريس. كأخرجو عبد الرزاؽ
, مف طريؽ, عمرك بف عبيد ا. جميعيـ: عف مالؾ بف (72)بف مرزكؽ. كأخرجو الطحاكما

ؿ, عف عبد ا بف بريدة, عف أبيو بريدة عف النبي   . -ا عميو كسمـ  ىصم –ًمٍغكى
ادة. كقد رككه مختصران.(70)كأخرجو ابف السُّنّْي  , مف طريؽ, محمد بف حيجى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
قة, قاضييا, ث (74): ىك عبد ا بف بريدة بف الخصيب, اَلسممي أبك سيؿ المىٍركىزمابف ُبَرْيَدة -
 .(73)ىػ(َُٓلو الجماعة, مات سنة ) لرك 
ؿ, الككفي أبك عبد ا, ثقة ثبت, رك َماِلؾ - لو الجماعة, مات سنة  ل: ىك مالؾ بف ًمٍغكى
 . (76)ىػ(ُٗٓ)
لو الجماعة, مات  ل: ىك عثماف بف عمر بف فارس العبدم بصرم, ثقة, رك ُعثماف بف ُعَمر -

 .(71)ىػ(َِٗسنة )
 :الحديث ىالحكـ عم

صحيح اإلسناد, رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف. قاؿ الحاكـ :" ىذا حديث صحيح عمى شرط  حديث

                                                           

(
7
 (.ّْٕٓ/ رقـُٓٓ/ٓ) شاكر: ط-باب منو -صمى ا عميو كسمـ-ترمذم, أبكاب الدعكات عف رسكؿ ا سنف ال(

(
2
 (.َِّّّ/ رقـُُْ/ّٖإلماـ أحمد )مسند ا(

(
0
 (.ّ/ رقـّٔ/ُد البف مندة )التكحي(

(
4
 (.ِّٔٔ/ رقـُّٖ/ْيماف لمبييقي )شعب اإل(

(
3
 (.ّٕٖٓ/ رقـُِٕٔ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب اسـ ا اَلعظـ -بف ماجو, كتاب الدعاءسنف ا(

(
6
 (.َِّٔٗ/ رقـْٕ/ٔؼ ابف أبي شيبة )المصن(

(
1
 (.ُٖٖٓ/ رقـّٖٔ/ُدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المست(

(
8
كياني )مسند (  (.ِْـ/ رقُٕ/ُالركياني, َلبي بكر محمد بف ىاركف الرُّ

(
9
 (.ُُِّ/ رقـُْٖ/ٓاسحاؽ بف راىكية )مسند (

(
73
 (.ُْٖٕ/ رقـْٖٓ/ِؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )المصن(

(
77
 (.ُُْ/ رقـِٓء لمطبراني )ص/الدعا(

(
72
 (.ُّٕ/ رقـَُٔ/ُشكؿ اآلثار لمطحاكم )شرح م(

(
70
 (.ٖٕٓ/ رقـّْٓليكـ كالميمة البف السُّنّْي )ص/عمؿ ا(

(
74
 (.ُُِ/ٓ(, كمعجـ البمداف )َِٕ/ُِسبة إلى "مرك الشاىجاف" أشير مدف خراساف. اَلنساب لمسمعاني ): ىذه النَوزيالَمرْ (

(
73
 (.ِِّٕرقـ/ ِٕٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
76
 (. ُْٓٔرقـ/ ُٖٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
71
 (.َْْٓرقـ/ ّٖٓ/ص)المصدر السابؽ (
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 .(0), كشعيب اَلرنؤكط(2)كقد صححو اَللباني .(7)الشيخيف, كلـ يخرجاه"
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي " لىمَّا أىرىادى أىٍف يىٍعتىًكؼ كىرىأىل  ًمٍنوي اٍلحى : كى ؟ " أىٍم  الِبرَّ َتُقوُلوفَ اَلٍخبية ًفي اٍلمىٍسًجًد, فىقىاؿى ًبًيفَّ
ٍكف أىنَّييفَّ أرٍدف البرَّ  أتىظينُّكف كتيرى
(4). 

 (.ٛٗالحديث رقـ )
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

ٍف يىحٍ  : عى , قىاؿى اًلؾه نىا مى : أىٍخبىرى , قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ٍبًد حى , عىٍف عىٍمرىةى ًبٍنًت عى يىى ٍبًف سىًعيدو
ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ  مَّـى  -الرٍَّحمىًف, عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىرىادى أىٍف يىٍعتىًكؼى  -صى

(6) ,
رىؼى ًإلىى المىكىاًف الًَّذم أىرىادى أىٍف يىٍعتىًكؼى ًإذىا أىخٍ  ةى, كىًخبىاءي فىمىمَّا اٍنصى ٍفصى ًبيىةه ًخبىاءي عىاًئشىةى, كىًخبىاءي حى

 " : , فىقىاؿى ٍينىبى . أَْلِبرَّ َتُقوُلوَف ِبِيفَّ زى تَّى اٍعتىكىؼى عىٍشرنا ًمٍف شىكَّاؿو ـٍ يىٍعتىًكٍؼ حى , فىمى رىؼى  " ثيَـّ اٍنصى
 تخريج الحديث:
مد بف فيضيؿ بف غىٍزكىاف, , أيضان, مف طريؽ, حماد بف زيد, كمف طريؽ, مح(1)أخرجو البخارم

. (8)كأخرجو مسمـ كمف طريؽ, اَلكزاعي.  , مف طريؽ , أبك معاكية محمد بف خاـز
رضي ا  –أربعتيـ: عف يحيي بف سعيد اَلنصارم, عف عىمرة بنت عبد الرحمف, عف عائشة 

 . -ا عميو كسمـ ىصم –عف النبي  –عنيا 
 بف سعيد اَلنصارم.ابف أنس, كيحيي ىك: االؾ ىك جميع رجالو ثقات, كم دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 .(ُٖٖٓ/ رقـّٖٔ/ُرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
2
 (.ُُّْ/ رقـ ِِٗ/ٓبي داكد لأللباني )صحيح أ(

(
0
 (.ِِِٓٗ/ رقـْٓ/ّٖإلماـ أحمد )مسند ا(

(
4
 (.ُِّ/ْ)البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
3
/ ِٓ/ّ(, ك باب االعتكاؼ في شكاؿ )َِّّ/ رقـ ْٗ/ّ) -باب اَلخبية في المسجد -لبخارم, كتاب االعتكاؼصحيح ا(

 (.َِْٓ/ رقـُٓ/ّكباب مف أراد أف يعتكؼ, ثـ بدا لو أف يخرج )(, َُِْرقـ

(
6
: ىك اإلقامة يقاؿ اعتكؼ فالف بمكاف كذا إذا أقاـ بو كلـ يخرج عنو كعكؼ فالف عمى فالف إذا أقاـ عميو. غريب اؼاإلعتك(

 (.ُِٕ/ُالحديث البف قتيبة )

(
1
 (.َِّْ/ رقـ ْٖ/ّ) -باب اعتكاؼ النساء -لبخارم, كتاب االعتكاؼصحيح ا(

(
8
 (.ُُِٕ-ٔ/ رقـُِٖ/ّ) -باب متى يدخؿ مف أراد االعتكاؼ في معتكفو -سمـ, كتاب االعتكاؼصحيح م(
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 اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
رى "  ًديثو آخى ًفي حى ازً َفَقاَؿ كى مىى اٍلمىجى فىعو. ك ذىًلؾى عى بثىٍكبو ىىكىذىا " أىٍم رى

(7). 
 (.ٜٗالحديث رقـ )

ـُ أبو ِبْشر ُمحمد بف أحَمد الد وآلب  رحمو ا: (ٕ)يَقاَؿ اإلما
: ثىنى  مَّادو قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى : حى , قىاؿى كًقيُّ اؽى اٍلعيري ـي ٍبفي اٍلميٍستىًمرّْ أىبيك ًإٍسحى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي مَّادي ٍبفي حى ا حى

مىى النًَّبيّْ  ٍف أىًبي اٍلقىٍيًف, أىنَّوي مىرَّ عى , عى ٍميىافى مىمىةى, عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي مَّ  -سى مَّـى صى سى مىٍيًو كى  -ى اي عى
مىعىوي شىٍيءه ًمٍف تىٍمرو فىأىٍىكىل ًإلىٍيًو النًَّبيُّ  مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ةن فىيىٍنثيرىىىا بىٍيفى  -صى ذى ًمٍنوي قىٍبضى ًليىٍأخي

 : اًبًو قىاؿى : فىقىا َفَقاَؿ ِبَثْوِبِو َىَكَذاأىٍصحى عىؿى يىٍبًكي قىاؿى مَّوي كىجى :"  ؿى لىوي النًَّبيُّ فىضى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى
ا ".  زىادىؾى المَّوي شيحِّ
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, ابف (4), أيضان مف طريؽ, إبراىيـ بف يعقكب. كأخرجو ابف عدم(0)أخرجو الدكالبي

ذيكعي, عف (6), كأبك نيعيـ(3)المثني. كأخرجو الطبراني إبراىيـ بف , مف طريؽ, محمد بف محمد الجي
مياف, عف أبي  المستمر. أربعتيـ: عف يحيي بف حماد, عف حماد بف سممة, عف سعيد بف جي

 .-ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي  –رضي ا عنو  –اليقيف 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(1)ىك أبك القىٍيف الحىضرىميُّ قيؿ: اسمو نىصر بف ًدىر؛ لو رؤية َأبو الَقْيف: -
ٍميافُجْمَياف َسِعيد بف -  .(8)صدكؽ, سبقت ترجمتو الراجح أنو أبك حفص, ,: ىك سعيد بف جي
 . (9)أبك سممة, ثقو, أثبت الناس في ثابت, كتغير حفظو بأخرة. سبقت ترجمتو َحمَّاد بف َسَمَمة: -
 كركل لو أبك داكد في " ىك يحيى بف حماد بف أبي زياد الشيباني, ثقة عابد, َيْحَيى بف َحمَّاد: -

 .(73)ىػ(ُِٓالناسخ كالمنسكخ" كفي"القدر", كالباقكف, مات سنة )
                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ)البف اَلثيرالنياية في غريب الحديث كاَلثر (

(
2
 (.ِْٗ/ رقـُْٔ/ُكاَلسماء لمدكالبي )الكني (

(
0
 (.ِّٗرقـ /ُْٓ/ُ) المصدر السابؽ(

(
4
 (.ْٔٓ/ْاء الرجاؿ البف عدم )في ضعف الكامؿ(

(
3
 (.ْٕٖ/ رقـّّٖ/ِِالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
6
 (.ٗٓٗٔ/ رقـِّٗٗ/ٔبي نعيـ )الصحابة َلمعرفة (

(
1
 (.َِٖ/ٕ(, كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )ُّٕٕ/ْاالستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )نظر: ا(

(
8
 (.ٗحديث رقـ ) نظرا(

(
9
 (.ِْحديث رقـ ) نظرا(

(
73
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي َّٖ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (. ّٕٓٓرقـ/ ٖٗٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِٕٔ/ُّ) لممزم (, تيذيب الكماؿِٕٓ/ٗ(, الثقات البف حباف )ُّٕ/ٗحاتـ )
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كقي, البصرم, رك ِإبراىيـ بف الُمسَتِمر - لو أبي داكد, كالنسائي,  ل: ىك إبراىيـ بف الميستمر العيري
 .(7)كابف ماجو, كالترمذم في الشمائؿ. مف الحادية عشرة

 .(2)ذكره ابف حباف في الثقات كزاد " ريبمىا أغرب"
, كقاؿ في مكضع آخر" ليس بو (4), كقاؿ في مكضع:" صدكؽ"(0)قاؿ النسائي:" صكيمح "ك 

 . (1), كفي مكضع آخر قاؿ:" صدكؽ "(6). كقاؿ الذىبي:" كاف أحد الثقات "(3)بأس"
 .(8)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يغرب"

 ريبمىا أغرب. إبراىيـ بف الميستمر, صدكؽ قاؿ الباحث:
 الحديث: ىالحكـ عم
فيو سعيد بف جمياف كثقو  سف اإلسناد, كقد أكرده الييثمي في مجمع الزكائد كقاؿ"حديث ح

 .(9)جماعة, كفيو خالؼ كبقية رجالو رجاؿ الصحيح"
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِٓالتيذيب ترجمة رقـ )تقريب (

(
2
 .(ُٖ/ٖالبف حباف ) الثقات(

(
0
 (.ُٔمشايخ أبي عبد الرحمف النسائي )ص/تسمية (

(
4
 (.َِّ/ِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
3
 (.َِّ/ِ) المصدر السابؽ(

(
6
 (.ُِٔ/ُٖاالسالـ لمذىبي ) تاريخ(

(
1
 (.ِِٓ/ُؼ لمذىبي )الكاش(

(
8
 (. ُِٓرقـ/ ْٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ُِٕ/ّالزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
 : ًديًث السٍَّيك " فىقىاؿى ًكم أ َما َيُقوؿُ ًفي حى دىؽ " ري نيـ أٍكمىأيكا برؤكًسيـ. أىٍم نىعـ, ذيك اليىدىٍيف؟ قالكا: صى

ٍيًر ذىًلؾى  مىب, كىغى رىب, كغى ٍعنىى مىاؿ, كاٍستىراح, كضى ًبمى : قىاؿى ًبمىٍعنىى أهقبىؿ, كى ييقىاؿي ـٍ يىتىكمَّمكا. كى لى كى
(7). 

 (.ٓ٘الحديث رقـ )
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

رٍ  ك النَّاًقدي, كىزيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىًني عىٍمره دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى,حى ك: حى ًميعنا عىًف اٍبًف عييىٍينىةى, قىاؿى عىٍمره , جى  بو
دَّثىنىا أىيُّكبي  : حى مَّى ًبنىا (0)قىاؿى ٍيرىةى, يىقيكؿي: صى : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى , يىقيكؿي مَّدى ٍبفى ًسيًريفى : سىًمٍعتي ميحى , قىاؿى

مىٍيوً  -رىسيكؿي اً  مَّى اي عى مَّـى  صى سى مَّـى ًفي  -كى , فىسى مَّا اٍلعىٍصرى , كىاً  , ًإمَّا الظٍُّيرى تىًي اٍلعىًشيّْ الى ًإٍحدىل صى
ًفي اٍلقىٍكـً أىبيك بىٍكرو كىعي  بنا, كى ا ًفي ًقٍبمىًة اٍلمىٍسًجًد, فىاٍستىنىدى ًإلىٍييىا ميٍغضى ٍكعىتىٍيًف, ثيَـّ أىتىى ًجٍذعن , فىيىابىا أىٍف رى مىرى

رىجى سىرىعىافي النَّاسً يىتىكىمَّمىا,  كىخى
ـى ذيك اٍليىدىٍيفً (4) ةي, فىقىا ًت (3), قيًصرىًت الصَّالى : يىا رىسيكؿى اً أىقيًصرى , فىقىاؿى

؟ فىنىظىرى النًَّبيُّ  ـٍ نىًسيتى ةي أى مَّـى  -الصَّالى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  -صى , فىقىاؿى ًشمىاالن َما َيُقوُؿ ُذو يىًميننا كى
دى, ثيَـّ كىبَّرى َصَدؽَ : َقاُلوا؟ " فِ اْلَيَديْ  , ثيَـّ سىجى , ثيَـّ كىبَّرى مَّـى سى ٍكعىتىٍيًف كى مَّى رى ٍكعىتىٍيًف, " فىصى ؿّْ ًإالَّ رى ـٍ تيصى , لى

ٍيفو أىنَّوي قى  : كىأيٍخًبٍرتي عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى فىعى " , قىاؿى دى, ثيَـّ كىبَّرى كىرى سىجى فىعى, ثيَـّ كىبَّرى كى مَّـى.فىرى سى : كى  اؿى
 تخريج الحديث :

رضي  –أيضان, مف طريؽ , أبي سفياف, مكلى ابف أبي أحمد , عف أبي ىريرة  (6)أخرجو مسمـ
 , مف طريؽ, مالؾ بف أنس, عف أيكب السىختياني.(1)كأخرجو البخارم بو. -ا عنو 

ثالثتيـ: )مالؾ, , مف طريؽ, عبد ا بف عكف, كطريؽ يزيد بف إبراىيـ. (8)كأخرجو البخارم
 كأيكب, كابف عكف( عف محمد بف سيريف, عف أبي ىريرة

 بنحكه . –ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي  –رضي ا عنو  –
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّٕٓ -ٕٗ/ رقـَّْ/ُ) -باب السيك في الصالة كالسجكد لو -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
0
 (. َٓٔرقـ/ ُُٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريبىك أيكب بف أبي تميمة كيساف السىختياني.  :َأي وب(

(
4
 (.ُُّ/ُ: أم الميسرع المستعجؿ منيـ. فتح البارم البف حجر )النَّاس َرَعافُ سَ (

(
3
زىاًعيُّ صحابي قيًتؿى ًببىٍدرو ديفُذو اليَ (  (.ٖٔٓ/ْاإلصابة البف حجر ). -رضي ا عنو -: اسمو عيبيد بف عبد عىٍمرك بف نىٍضمىةى اٍلخي

(
6
 (.ّٕٓ -ٗٗ/ رقـَْْ/ُ) -ك في الصالة كالسجكد لوباب السي -ـ, كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
1
 (.ُْٕ/ رقـُْْ/ُ) -باب ىؿ يأخذ اإلماـ إذا شؾ بقكؿ الناس؟ -خارم , كتاب اَلذاف صحيح الب(

(
8
باب مف  -(, ككتاب الجمعة ِْٖ/ رقـَُّ/ُ) -باب تشبيؾ اَلصابع في المسجد كغيره -خارم , كتاب الصالةصحيح الب(

 (.ُِِٗ/ رقـٖٔ/ِسيك )يكبر في سجدتي ال
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ـي اٍلغىٍكغىاءي كقىتىمة اٍَلىٍنًبيىاًء, كاليىييكد تيسىمّْي ًإلىى صى  الَقْوِليَّةكفى حديث جريح " فأٍسرىعت  كمعًتو " ىي
 .(7)الغىٍكغاء قىٍكًليَّة

 (.ٔ٘) حديث رقـ
ـُ البخاري , والذي وجدتو ما أخرجو بالمفظ نفسوالحديث  ىلـ أعثر عم اإلما

 رحمو ا, َقاَؿ: (ٕ)
, ـى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ميٍسًم دَّثىنى  حى : حى ,قىاؿى اًزـو ًريري ٍبفي حى ٍيرىةى  ا جى , عىٍف أىًبي ىيرى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى : عىٍف ميحى -قىاؿى

ٍنوي  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿه ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى -صى : " كىافى رىجي
اءىٍتوي  مّْي, فىجى ٍيجه ييصى رى مّْي, ثيَـّ أىتىٍتوي  ييقىاؿي لىوي جي : أيًجيبييىا أىٍك أيصى ٍتوي, فىأىبىى أىٍف ييًجيبىيىا, فىقىاؿى أيمُّوي, فىدىعى

كهى الميكًمسىاتً  تَّى تيًريىوي كيجي ٍكمىعىًتوً (0)فىقىالىٍت: المَّييَـّ الى تيًمٍتوي حى ٍيجه ًفي صى رى كىافى جي , كى
, فىقىالىًت اٍمرىأىةه: (ٗ)

ا, ٍيجن ىٍفًتنىفَّ جيرى ا فىقىالىٍت:  َلى لىدىٍت غيالىمن ٍتوي فىأىبىى, فىأىتىٍت رىاًعينا, فىأىٍمكىنىٍتوي ًمٍف نىٍفًسيىا, فىكى ٍت لىوي, فىكىمَّمى فىتىعىرَّضى
مَّى ثيَـّ أىتىى الغيالىـى  أى كىصى سىبُّكهي, فىتىكىضَّ ليكهي كى ٍكمىعىتىوي, فىأىٍنزى كا صى كىسىري , فىأىتىٍكهي, كى ٍيجو رى : مىٍف , فىقى ىيكى ًمٍف جي اؿى
: الى, ًإالَّ ًمٍف ًطيفو " , قىاؿى ٍكمىعىتىؾى ًمٍف ذىىىبو : الرَّاًعي, قىاليكا: نىٍبًني صى  .أىبيكؾى يىا غيالىـي؟ قىاؿى

 تخريج الحديث:
, أيضان معمقان عف الميث, عف جعفر بف ربيعة, عف عبد الرحمف بف ىرمز, عف (3)أخرجو البخارم

 . -ا عميو كسمـ  ىصم –نبي عف ال –رضي ا عنو  –أبي ىريرة 
, بو.(6)كأخرجو مسمـ  , مف طريؽ, يزيد بف ىاركف, عف جرير بف حاـز
 بو. –رضي ا عنو  –, مف طريؽ, أبي رافع الصائغ, عف أبي ىريرة (1)كأخرجو أيضان 

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِِْٖ/ رقـُّٕ/ّ) -باب إذا ىدـ حائطا فميبف مثمو -خارم , كتاب المظالـ كالغصب صحيح الب(

(
0
 (.ِِّ/ٕ: الفكاجري ميجاىىرةن. كتاب العيف لمخميؿ الفرىيدم )اتُ الُموِمس(

(
4
 (.َِٖ/ٖر الراىب ]كمكاف تعبده[ كسميت صكمعة: لتمطيؼ أعالىا. لساف العرب )ىي منا :الصومعة(

(
3
 (.َُِٔ/ رقـّٔ/ِ) - باب إذا دعت اَلـ كلدىا في الصالة -خارم , كتاب الجمعة صحيح الب(

(
6
 (.َِٓٓ-ٖرقـ /ُٕٔٗ/ْ) -باب تقديـ بر الكالديف عمى التطكع بالصالة كغيرىا -ـ , كتاب البر كالصمة كاآلداب صحيح مسم(

(
1
 (.َِٓٓ-ٕ/ رقـُٕٔٗ/ْ) -باب تقديـ بر الكالديف عمى التطكع بالصالة كغيرىا -ـ , كتاب البر كالصمة كاآلداب صحيح مسم(
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 :قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا
تَّى ييصيب  ٍسأىلىًة " أٍك ًلذم فٍقرو ميٍدًقع حى ًديًث اٍلمى ًمٍف عىيش " أىٍم مىا يىقيكـ بحاجًتو  اَقوامً ًفي حى

: فيالف ًقكاـ أىٍىًؿ بىٍيًتًو. كًقكاـ اَلمًر: ًمالكي  اديهي الًَّذم يىقيكـ ًبًو. ييقىاؿي ـي الشٍَّيًء: ًعمى كًرية. كًقكىا رُّ  .(7)والضَّ
 (.ٕ٘) حديث رقـ

ـُ مسمـ  َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

نىا , قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى ٍيدو مَّاًد ٍبًف زى ىيمىا: عىٍف حى , ًكالى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى, كى مَّادي ٍبفي  حى حى
دَّثىًني ًكنىانىةي ٍبفي نيعىٍيـو اٍلعىدىكً  , حى كفى ٍبًف ًريىابو , عىٍف ىىاري ٍيدو : زى , قىاؿى ًليّْ اًرؽو اٍلًيالى ةى ٍبًف ميخى , عىٍف قىًبيصى مُّ

الىةن  مى مٍَّمتي حى مَّـى  -, فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اً (0)تىحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى تىٍأًتيىنىا  -صى ـٍ حى : أىًق أىٍسأىليوي ًفييىا, فىقىاؿى
" : : ثيَـّ قىاؿى دىقىةي, فىنىٍأميرى لىؾى ًبيىا, قىاؿى ثىةو  الصَّ ًد ثىالى ٍسأىلىةى الى تىًحؿُّ ًإالَّ ًَلىحى ةي ًإفَّ اٍلمى مَّؿى  :يىا قىًبيصى ؿو تىحى رىجي

ةه  اًئحى ابىٍتوي جى , كىرىجيؿه أىصى تَّى ييًصيبىيىا, ثيَـّ ييٍمًسؾي ٍسأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى الىةن فىحى مى حى
مٍَّت  (4) الىوي, فىحى ٍت مى اٍجتىاحى

تَّى يي  ٍسأىلىةي حى تَّى  -أىٍك قىاؿى ًسدىادنا ًمٍف عىٍيشو  -ًمٍف عىٍيشو ِقَواًما  ًصيبى لىوي اٍلمى ابىٍتوي فىاقىةه حى ؿه أىصى كىرىجي
ا ثىةه ًمٍف ذىًكم اٍلًحجى يىقيكـى ثىالى
تَّى ييًصيبى  (3) ٍسأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى ننا فىاقىةه, فىحى ابىٍت فيالى ًمٍف قىٍكًمًو: لىقىٍد أىصى

ا ًمٍف عىٍيشو  ةي سيٍحتنا يىٍأكيمييىا  -أىٍك قىاؿى ًسدىادنا ًمٍف عىٍيشو  -ًقكىامن ٍسأىلىًة يىا قىًبيصى فىمىا ًسكىاىيفَّ ًمفى اٍلمى
اًحبييىا سيٍحتنا "  صى
 انفرد بو مسمـ.تخريج الحديث: 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف ىالؿ : ىك قىبيصة بف الميخارؽ بف عبد ا بف شداد بف ربيعة بف نييؾ َقِبيَصة بف ُمَخارؽ -
 .(6)بف عامر بف صعصعة العامرم, لو صحبة ,  يكنى أبا بشرا

 كباقي رجالو ثقات.
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َُْْ -َُٗ/ رقـِِٕ/ِ) -باب مف تحؿ لو المسألة -ـ , كتاب الكسكؼ صحيح مسم(

(
0
: ىي ما يتحممو اإلنساف عف غيره مف دية أك غرامة, مثؿ أف يقع حرب بيف فريقيف تسفؾ فييا الدماء, فيدخؿ بينيـ ةالَحَمال(

 (.ِْْ/ُرجؿ يتحمؿ ديات القتمى ليصمح ذات البيف. كالتحمؿ: أف يحمميا عنيـ عمى نفسو. النياية في غريب الحديث كاَلثر)

(
4
 (.ُّْ/ِ. لساف العرب )اؿى مف سىنىةو أىك ًفٍتنىةو كالنازلةي اٍلعظيمة اٌلتي تىجتاح الم : ىي الشّْدةةحَ اْلَجائِ (

(
3
 (.ّْٖ/ُأم مف ذكم العقؿ. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) ِحَجا:َذِوي الْ (

(
6
 (.ُِّ/ٓ(, كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )ّٓٔ/ْد الغابة البف اَلثير )نظر: أسا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو " إٍف نىسَّاًني الشيطافي شىٍيئنا ًمٍف صىالتي فٍمييسىبّْح  فّْؽ النّْسىاءي " اٍلقىٍكـي ًفي اٍَلىٍصًؿ:  القوـُ كى كٍلييصى
ًلذىًلؾى قابىمييٌف ًبًو. كسيمُّكا ًبذىًلؾى ًَلىنَّيي  اًؿ ديكفى النّْسىاًء, كى مىى الرّْجى مىب عى , فكيصؼ ًبًو, ثيَـّ غى ـى ـٍ مصدري قىا

مىى النّْسىاًء ًباٍَليميكًر الًَّتي لىٍيسى ًلمنّْسىاًء أىٍف يىقيٍمف بيا قىكَّامكف عى
(7). 

 (.ٖ٘) حديث رقـ
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 حمو ا:ر  (ٕ)

, ًمفى الطُّفىاكىًة,  ؿو , عىٍف أىًبي نىٍضرىةى, عىٍف رىجي ٍيًرمّْ رى ـى, عىٍف سىًعيدو اٍلجي دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي : حى قىاؿى
ابىًة رىسيكًؿ اً  حى ـٍ أيٍدًرٍؾ ًمٍف صى لى : كى ٍيرىةى, قىاؿى مىى أىًبي ىيرى ٍلتي عى مَّ  -نىزى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىجيالن أىشىدَّ  -ـى صى

ارً  مىى سىًريرو لىوي, كىأىٍسفىؿى ًمٍنوي جى ٍيؼو ًمٍنوي, فىبىٍينىمىا أىنىا ًعٍندىهي, كىىيكى عى مىى ضى ـى عى يىةه لىوي تىٍشًميرنا, كىالى أىٍقكى
تَّ  افى اً ", حى افى اً سيٍبحى : " سيٍبحى نىكنل, يىقيكؿي ى كى مىعىوي ًكيسه ًفيًو حىصن ى ًإذىا أىٍنفىدى مىا ًفي سىٍكدىاءي, كى

دّْثيؾى  عىمىٍتوي ًفي اٍلًكيًس, ثيَـّ دىفىعىٍتوي ًإلىٍيًو فىقىاؿى ًلي: أىالى أيحى مىعىٍتوي فىجى  عىنّْي, كىعىٍف اٍلًكيًس أىٍلقىاهي ًإلىٍييىا, فىجى
مَّـى  -رىسيكًؿ اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : فىًإنّْي بىٍينى -صى : بىمىى, قىاؿى ًدينىًة ًإٍذ ؟ قيٍمتي ا أىنىا أيكعىؾي ًفي مىٍسًجًد اٍلمى مى

ؿى رىسيكؿي اً  مَّـى  -دىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍف أىحىسَّ  -صى , مى ٍف أىحىسَّ اٍلفىتىى الدٍَّكًسيَّ : " مى اٍلمىٍسًجدى فىقىاؿى
اًنبً  : ىيكى ذىاؾى ييكعىؾي ًفي جى ؟ " فىقىاؿى لىوي قىاًئؿه اءى  اٍلفىتىى الدٍَّكًسيَّ ٍيثي تىرىل يىا رىسيكؿى اً, فىجى اٍلمىٍسًجًد حى

مى  مّْي ًفيًو, كى قىاًمًو الًَّذم ييصى ـى ًفي مى تَّى قىا كفنا, فىقيٍمتي فىاٍنطىمىؽى حى قىاؿى ًلي: مىٍعري مىيَّ كى عى يىدىهي عى عىوي فىكىضى
, كىصىؼّّ ًمٍف ًنسىاءو  اؿو فَّاًف ًمٍف ًرجى ًئذو صى فَّاًف ًمفٍ  -يىٍكمى اؿو  أىٍك صى , كىصىؼّّ ًمٍف ًرجى فىأىٍقبىؿى  -ًنسىاءو

 " : ـٍ فىقىاؿى مىٍيًي مَّى  ِإْف َنسَّاِني الشَّْيَطاُف َشْيًئا ِمْف َصبَلِتي َفْمُيَسبٍِّح اْلَقْوـُ, َوْلُيَصفٍِّؽ النٍَّساءُ عى ", فىصى
مَّـى  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًتوً  -صى الى ـٍ يىٍنسى ًمٍف صى لى ـٍ ًبكىٍجًيًو,  كى مىٍيًي مَّـى أىٍقبىؿى عى شىٍيئنا, فىمىمَّا سى

ى ًسٍترىهي, ثيَـّ يىٍخريجي فىييحى  ؿه ًإذىا أىتىى أىٍىمىوي أىٍغمىؽى بىابىوي كىأىٍرخى ـٍ رىجي , ىىٍؿ ًفيكي ـٍ اًلسىكي : " مىجى : فىقىاؿى دّْثي فىيىقيكؿي
فىعىٍمتي ًبأىٍىًمي كىذىا؟  ؟ ", فىعىٍمتي ًبأىٍىًمي كىذىا, كى دّْثي :" ىىٍؿ ًمٍنكيفَّ مىٍف تيحى مىى النّْسىاًء فىقىاؿى " فىسىكىتيكا فىأىٍقبىؿى عى

تىطىالىٍت ًليىرىاىىا رىسيكؿي اً  ٍكبىتىٍييىا, كى مىى ًإٍحدىل ري ثىٍت فىتىاةه كىعىابه عى مَّـى  -فىجى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى
مىيىا, فىقىالىٍت: ًإم كىاً  يىٍسمىعى كىالى كفى مىا مىثىؿي مىٍف فىعىؿى  كى : " ىىٍؿ تىٍدري , قىاؿى دٍّْثفى نَّييفَّ لىييحى , كىاً  دّْثيكفى ـٍ لىييحى ًإنَّيي

اجى  ى حى اًحبىوي ًبالسّْكًَّة, قىضى ديىيمىا صى شىٍيطىانىةو لىًقيى أىحى ثىؿي شىٍيطىافو كى ٍف فىعىؿى ذىًلؾى مى ثىؿى مى ؟ ًإفَّ مى تىوي ذىًلؾى
, كىالى اٍمرىأىةه ًإلىى اٍمرىأىةو ًمٍنيىا كىالنَّاسي يىنٍ  ؿو ؿه ًإلىى رىجي : " أىالى الى ييٍفًضيىفَّ رىجي كفى ًإلىٍيًو ", ثيَـّ قىاؿى ًإالَّ ًإلىى  ظيري

ذىكىرى ثىاًلثىةن فىنىًسيتييىا : كى لىدو أىٍك كىاًلدو " قىاؿى ـٍ يىٍظيىٍر لىٍكني  كى لى وي, كى اًؿ مىا كيًجدى ًريحي وي, أىالى " أىالى ًإفَّ ًطيبى الرّْجى
وي ". ٍد ًريحي ـٍ ييكجى لى  ًإفَّ ًطيبى النّْسىاًء مىا ظىيىرى لىٍكنيوي كى

 
                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
2
 (.َُٕٕٗ/ رقـّٕٓ/ُٔماـ أحمد )مسند اإل(
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 الحديث: تخريج
 , مف طريؽ, أسماعيؿ بف عمية.(2), كالبزار(7)أخرجو أبك داكد 

 , مف طريؽ, سفياف الثكرم.(6), كالقضاعي(3), كعبد بف حميد(4), كالترمذم(0)كأػخرجو النسائي
مف طريؽ, يزيد بف زريع. ثالثتيـ: عف سعيد الجريرم, عف أبي نضرة, عف  ,(1)كأخرجو البييقي

. -ا عميو كسمـ ىصم –عف النبي  –رضي ا عنو  –رجؿ مف الطُّفاكة, عف أبي ىريرة 
رضي ا  –, عف ىشيـ عف الجريرم, عف أبي نضرة, عف أبي ىريرة (8)كأخرجو ابف أبي شيبة

 الطُّفاكة. جميعيـ رككه مختصران اال أبي داكد ركاه بنحكه.الرجؿ الذم مف  كلـ يذكر –عنو 
 -رضي ا عنو -, مف طريؽ الزىرم, عف أبي سممة, عف أبي ىريرة (9)كبعضو عند الشيخيف

 بمفظ: " التسبيح لمرجاؿ, كالتصفيؽ لمنساء ".
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(73)ترجمتو ىك المنذر بف مالؾ بف قيٍطعىة, ثقة, سبقتَأِبو َنْضَرَة:  -
ىك سعيد بف إياس الجيريرم, أبك مسعكد البصرم, ثقة , اختمط قبؿ مكتو َسِعيد الُجَريري:  -

 .(77)ىػ(ُْْلو الجماعة , مات سنة ) لبثالث سنيف , رك 
ر فقد سمع منو إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عمية, قبؿ االختالط قاؿ الباحث:  . أما اختالطو فال يىضي

ثقة, كاختمط بآخرة ركل عنو في االختالط: يزيد بف ىاركف, كابف قاؿ العجمي: " بصرم, 
ككمما ركل عنو مثؿ ىؤالء فيك مختمط, إنما الصحيح عنو: حماد بف  ,المبارؾ, كابف أبي عدم

سماعيؿ بف عمية. كعبد اَلعمى مف أصحيـ سماعنا, سمع منو قبؿ أف يختمط بثماف  سممة, كا 
 .(72)سنيف, كسفياف الثكرم, كشعبة صحيح"

                                                           

(
7
 (.ُِْٕ/ رقـِِٓ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما يكره مف الجؿ ما يككف مف اصابتو أىمو –داكد , كتاب النكاح سنف أبي (

(
2
 (.ّٖٓٗ/ رقـ ُٔ/ُٕزار )مسند الب(

(
0
 (.ُُٕٓ/ رقـُُٓ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ -باب الفصؿ بيف طيب الرجاؿ كطيب النساء –الزينة  ائي , كتابسنف النس(

(
4
 (. كفي الشمائؿِٕٖٕ/ رقـَُٕ/ٓ) شاكر: ط -ب ما جاء في طيب الرجاؿ كالنساءبا – أبكاب اَلدب مذم,سنف التر (

 (.َُِ/ رقـ ُُّ)ص/

(
3
 (.ُْٔٓ/ رقـِْْ/ُمف مسند عبد بف حميد )المنتخب (

(
6
 (.ِِٕ/ رقـُْٖ/ُياب لمقضاعي )مسند الش(

(
1
 (.ِّْٕ/ رقـَِّ/َُ(, كشعب االيماف لو )َُْٖٗ/ رقـُّْ/ٕكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ُٕٔٔ/ رقـُُٔ/ِالبف أبي شيبة ) المصنؼ(

(
9
اب تسبيح ب -(. ك صحيح مسمـ, كتاب الصالة َُِّ/ رقـّٔ/ِ) -باب التصفيؽ لمنساء -لبخارم, كتاب الجمعة صحيح ا(

 (.ِِْ-َُٔرقـ  /ُّٖ/ُ) -الرجؿ كتصفيؽ المرأة إذا نابيما شيء في الصالة

(
73
 (.79أَظغدضٌسعقى)(

(
77
(, التاريخ الكبير البف أبي خيثمة َِٔ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا(. ِِّٕرقـ/ ِّّ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ّّٖ/َُ) لممزم لكماؿ(, تيذيب آُّ/ٔ(, الثقات البف حباف )ُِٕ/ّ)

(
72
 (.ُّٖنظر: الككاكب النيرات البف الكياؿ )ص/ا(. ك ّْٔ/ُالثقات لمعجمي )معرفة (
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ىك إسماعيؿ بف إبراىيـ بف مقسـ اَلسدم مكالىـ أبك بشر البصرم  ِإسماعيؿ بف ِإبراىيـ: -
 .(7)ىػ(ُّٗلو الجماعة, مات سنة ) لالمعركؼ بابف عمية, ثقة حافظ , رك 

 الحديث: ىالحكـ عم
ثقات رجاؿ الشيخيف, كلكف لبعض قطع  اسناده ضعيؼ لجيالة الرجؿ الطفاكم, كباقى رجالو 

 كما عند البخارم كمسمـ كغيرىما."  الي " الحسف لغيره الحديث طرؽ كشكاىد تقكيو مف ىذا
" إسناد ضعيؼ لجيالة الشيخ الطفاكل , لكف لمحديث شكاىد  –رحمو ا  –قاؿ الشيخ اَللباني 

,  -صمى ا عميو كسمـ  -أنيا كانت عند رسكؿ ا  فمنيا عف أسماء بنت يزيد: يتقكل بيا ؛
كالنساء قعكد عنده , فقاؿ: لعؿ رجال يقكؿ ما يفعؿ بأىمو , كلعؿ امرأة تخبر بما فعمت كالرجاؿ 

نيـ ليفعمكا! قاؿ: فال تفعمكا  مع زكجيا , فأـر القكـ , فقمت: أل كا يا رسكؿ ا إنيف ليقمف , كا 
شيخ:" . ثـ قاؿ ال(2), فإنما ذلؾ مثؿ الشيطاف لقى شيطانة فى طريؽ فغشييا كالناس ينظركف "

كىذا سند ضعيؼ مف أجؿ شير , كىك ابف حكشب , سيىء الحفظ ؛ كمنيا عف أبى سعيد 
أبي نضرة, عف أبي  إلىالحديث الذم ركاه البزار بسنده  يعني .(0)الخدرل نحك حديث أسماء"

, قاؿ: " أال عسى أحدكـ أف يخمك بأىمو يغمؽ بابان, -صمى ا عميو كسمـ  -سعيد, عف النبي 
ستران, ثـ يقضي حاجتو, ثـ إذا خرج حدث أصحابو بذلؾ, أال عسى إحداكف أف تغمؽ ثـ يرخي 

بابيا, كترخي سترىا, فإذا قضيت حاجتيا, حدثت صكاحبيا " , فقالت امرأة سفعاء الخديف: كا 
نيـ ليفعمكف, قاؿ: " فال تفعمكا, فإنو مثؿ ذلؾ مثؿ الشيطاف لقي  يا رسكؿ ا, إنيف ليفعمف, كا 

عمى قارعة الطريؽ فقضى حاجتو منيا, ثـ انصرؼ كتركيا ". قاؿ البزار: ال نعممو عف  شيطانة
 .(4)أبي سعيد إال بيذا اإلسناد, كأبك مسممة ثقة, كميدم كاسطي ال بأس بو

البزار كقاؿ " ركاه البزار عف ركح بف حاتـ, كىك  إلىكعزاه الييثمي أيضان في "مجمع الزكائد" 
. كقد أكرده المنذرم في "الترغيب كالترىيب" كعزاه لمبزار كقاؿ: " (3)ت"ضعيؼ, كبقية رجالو ثقا

 .(1). كقاؿ الشيخ اَللباني عف حديث البزار ىذا "حسف لغيره"(6)ركاه البزار كلو شكاىد تقكيو "
*****   ***** 

 

                                                           

(
7
(, سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ُّٓ/ِنظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )اك  (.رقـ/ َُٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِّ/ّ) لممزم يذيب الكماؿ(, تُٔٗ/ٕ(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )َُِ)ص/

(
2
 (.ِّٖٕٓ/ رقـ ْٔٓ/ْٓاالماـ أحمد في المسند )أخرجو (

(
0
 (.ّٕ/ٕالغميؿ لأللباني )إركاء (

(
4
 (.َُْٓ/ رقـَُٕ/ِستار عف زكائد البزار لمييثمي )كشؼ اَل(

(
3
 (.ّٕٔٓ/ رقـِٓٗ/ْلزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع ا(

(
6
 (.ََّٖ/ رقـِٔ/ّ) ب كالترىيب لممنذرمالترغي(

(
1
 (.َِِّ/ رقـُِٕ/ِصحيح الترغيب كالترىيب لأللباني )نظر: ا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو  ـ " أىٍم لىٍك سىعٍَّرت لىنىا. كىىيكى ًمٍف ًقيمة ْمَت َلَناَلْو َقوَّ كى : المَّوي ىيكى الميقىكّْ , فىقىاؿى

تىيا ٌدٍدت لىنىا ًقيمى  .(7)الشٍَّيًء: أىٍم حى
 (.ٗ٘) حديث رقـ

ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, ًميُّ ٍبفي عىاًصـو دَّثىنىا عى , عى  حى ٍيًرمُّ رى نىا اٍلجي : أىٍخبىرى : غىالى السٍّْعري قىاؿى ٍف أىًبي نىٍضرىةى, عىٍف أىًبي سىًعيدو قىاؿى
ٍيًد رىسيكًؿ اً  مىى عى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ْمَت َلَنا -صى : " ًإفَّ اى ىيكى ِسْعَرَنا, َقاؿَ  َفَقاُلوا َلُو: َلْو َقوَّ

ك أىٍف أيفى  ىٍرجي , ًإنّْي َلى ـي, أىًك اٍلميسىعّْري ـٍ يىٍطميبيًني ًبمىٍظمىمىةو, ًفي مىاؿو كىالى نىٍفسو ".اٍلميقىكّْ ده ًمٍنكي لىٍيسى أىحى , كى ـٍ  اًرقىكي
 تخريج الحديث:
 الجريرم. , مف طريؽ عبد اَلعمي بف عبد اَلعمي, عف(4), كالخطيب البغدادم(0)أخرجو الطبراني

رم, ك قتادة( عف , مف طريؽ, قتادة بف دعامة السدكسي. كالىما:) الجري(3)كأخرجو ابف ماجو 
 .-ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي –رضي ا عنو  –أبي نضرة, عف أبي سعيد الخدرم 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(6): ىك المنذر بف مالؾ بف قيطعىة, ثقة, سبقت ترجمتوَأِبو َنْضَرةَ  -
نيف, سبقت : ىك سعيد بف إياس الجيريرم, ثقة , اختمط قبؿ مكتو بثالث سَسِعيد الُجَريري -

 ترجمتو في الحديث السابؽ.
لو أبك داكد, كالترمذم, كابف  لعمي بف عاصـ بف صييب الكاًسًطي, رك  َعمي  بف عاِصـ: -

 .(1)ىػ(َُِماجو, مات سنة )
ف يدعيا فمـ ألكف أبالحديث كالناس يظممكنو في أحاديث يس كثقو العجمي كقاؿ:" كاف ثقة معركفان 

 .(8)يفعؿ"
سألت أبا عبد ا أحمد بف حنبؿ عف عمي بف عاصـ؟ فقاؿ:" ىك كا عندم كقاؿ ابف عرفة: 

. كعف عبد ا بف أحمد بف حنبؿ, قاؿ: حدثني أبي, قاؿ:" قاؿ ككيع (9)ثقة كأنا أحدث عنو "

                                                           

(
7
 (.ُِٓ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.َُُٖٗ/ رقـِّٖ/ُٖإلماـ أحمد )مسند ا(

(
0
 (.ٓٓٗٓ/ رقـَُُ/ٔاَلكسط لمطبراني ) المعجـ(

(
4
 (.َِّّ/ رقـُُٖ/ُُبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
3
 (.َُِِ/ رقـِْٕ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب مف كره أف يسعر -ف ماجو , كتاب التجارات سنف اب(

(
6
 (.ُٗحديث رقـ ) نظرا(

(
1
 (.َْٓ/َِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
8
 (.ُٔٓ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
9
 (.ِّٔ/ٔفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(
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كذكر عمي بف عاصـ, فقاؿ: خذكا مف حديثو ما صح, كدعكا ما غمط, أك ما أخطأ فيو ", قاؿ 
: كاف أبي يحتج بيذا, كيقكؿ:" كاف يغمط, كيخطئ ككاف فيو لجاج, كلـ أبك عبد الرحمف عبد ا

يكف متيمان بالكذب ", كعف سميماف بف اَلشعث, قاؿ: سمعتو يعني: أحمد بف حنبؿ قيؿ لو: عمي 
 .(7)بف عاصـ؟ قاؿ:" أما أنا, فأحدث عنو, كحدثنا عنو "

عاصـ, كاف فيو لجاج, كلـ يكف كقاؿ أبك داكد: سمعت أحمد يقكؿ:" أنا ال أحدث عف عمي بف 
 لو كذكرت عاصـ, بف عمي في حنبؿ بف َلحمد قمتالذىمي:  يحيى بف محمد", كقاؿ  متيمان 
. (2)؟ فقاؿ:" كاف حماد بف سممة يخطئ ", كأكمأ أحمد بيده كثيران, كلـ ير بالركاية عنو بأسان  خطأه

 .(0)"-عمي بف عاصـعف يعني  -كقاؿ شعبة: " ال تكتبكا عنو 
قاؿ يحيى بف معيف:" ليس بشيء, كال ابنو الحسف, كال ابنو عاصـ ",... كفي مكضع آخر قاؿ" ك 

. كقاؿ محمد بف أحمد بف يعقكب, حدثنا جدم, قاؿ: سألت يحيى بف (4)ليس بثقة, كال كلده "
معيف عف عمي بف عاصـ؟ فقاؿ:" ليس بشيء, كال يحتج بو ", قمت: ما أنكرت منو؟ قاؿ:" 

 .(3)", قمت: ثـ شيء غير ىذا؟ قاؿ:" ليس ممف يكتب حديثو "الخطأ كالغمط 
كعف أحمد بف زىير, قاؿ: قيؿ ليحيى بف معيف إف أحمد بف حنبؿ, قاؿ:" إف عمي بف عاصـ ثقة 
ليس بكذاب ". قاؿ:" ال كا ما كاف عمي عنده قط ثقة, كال حدث عنو بحرؼ قط, فكيؼ صار 

 .(8). كقاؿ مرة:" يتكممكف فيو "(1)" ليس بالقكم عندىـ ". كقاؿ البخارم: (6") عنده اليكـ ثقة؟
. (9)كقاؿ عمي بف المديني:" كاف عمي بف عاصـ, كثير الغمط, ككاف إذا غمط فرد عميو لـ يرجع"

كقاؿ في مكضع آخر: " كاف عمي بف عاصـ معركفان في الحديث, ككاف يغمط في الحديث, ككاف 
 .(73)يركم أحاديث منكرة "

باف: " كاف ممف ييخطىء كيقيـ عمى خطئو فإذا بيف لو؛ لـ يرجع, كاف شعبة يقكؿ قاؿ ابف حك  
أفادني عمي بف عاصـ عف خالد الحذاء بأشياء سألت خالدان عنيا فأنكرىا, ككاف أحمد بف حنبؿ 

 .(77)سيء الرأم فيو "

                                                           

(
7
 (.َْٕ/ُّمخطيب البغدادم )بغداد لتاريخ (

(
2
 (.ُُِدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/بحر ال,(70/431)انثغضاصينهشطٍةتغضاصذاعٌزاَظغ:(

(
0
 (.ِْٓ/ّء الكبير لمعقيمي )الضعفا(

(
4
 (.ِّٓ/ٔفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
3
 (.َْٕ/ُّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
6
 .المصدر السابؽ(

(
1
 (.ِٖء الصغير لمبخارم )ص/الضعفا(

(
8
 (.ّْٖ/ٕ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
9
 (.َْٕ/ُّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
73
 .المصدر السابؽ(

(
77
 (.ُُّ/ِالبف حباف ) الثقات(
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 .(2)":" متركؾ الحديث آخر قاؿ , كفي مكضع(7)كأطمؽ النسائي القكؿ بتضعيفو فقاؿ:" ضعيؼ "
 .(0)كقاؿ ابف عدم:" أحاديثو يشبو بعضيا بعضان كالضعؼ بيف عمى حديثو "

قاؿ محمد بف أحمد بف يعقكب بف شيبة, قاؿ: حدثنا جدم, قاؿ: سمعت عمي بف عاصـ عمى ك 
اختالؼ أصحابنا فيو, منيـ مف أنكر عميو كثرة الخطأ كالغمط, كمنيـ مف أنكر عميو تماديو في 

ما يخالفو الناس فيو, كلجاجتو فيو, كثباتو عمى الخطأ, كمنيـ مف تكمـ في ذلؾ, كتركو الرجكع ع
سكء حفظو, كاشتباه اَلمر عميو في بعض ما حدث بو مف سكء ضبطو, كتكانيو عف تصحيح ما 
كتب الكراقكف لو, كمنيـ مف قصتو عنده أغمظ مف ىذه القصص, كقد كاف رحمة ا عمينا كعميو 

 .(4)لخير البارع, شديد التكقي, كلمحديث آفات تفسدهمف أىؿ الديف كالصالح كا
كعف ابف المبارؾ, قاؿ: قمت لعباد بف العكاـ: يا أبا سيؿ ما باؿ صاحبكـ يعني عمي بف عاصـ؟ 

 ىَّ تً قاؿ: ليس ننكر عميو أنو لـ يسمع كلكنو كاف رجال مكسرا, ككاف الكراقكف يكتبكف لو, فنراه أي 
 .(3)مف كتبو التي كتبكىا لو

ف ككيع قاؿ: عمي بف عاصـ ما زلنا نعرفو بالخير, فقيؿ لو: إنو يغمط في أحاديث, قاؿ: كع
 .(6)فدعكا الغمط, كخذكا الصحاح, فإنا ما زلنا نعرفو بالخير

كقاؿ صالح بف محمد اَلسدم:" عمي بف عاصـ, ليس ىك عندم ممف يىكذب, كلكف ييـ, كىك 
 .(1)يا كيقمبيا, كسائر حديثو صحيح مستقيـ "سيئ الحفظ, كثير الكىـ, يغمط في أحاديث يرفع

كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي:" كاف مف أىؿ الصدؽ, ليس بالقكم في الحديث, عتبكا عميو في 
 .(9)" (8)حديث ابف سكقة

 .(73)كقاؿ أبك حفص عمرك بف عمي: " فيو ضعؼ, ككاف إف شاء ا مف أىؿ الصدؽ "
 .(77)غمطو "كقاؿ الدارقطني:" كاف يغمط كيثبت عمى 

 
                                                           

(
7
 (.ٕٔء كالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفا(

(
2
 (.ِّٔ/ٔفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
0
 .سابؽالمصدر ال(

(
4
 (.َْٕ/ُّبغداد لمخطيب البغدادم ) تاريخ(

(
3
 (.َْٕ/ُّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
6
 .السابؽ المصدر(

(
1
 .السابؽ المصدر(

(
8
 عف سكقة, بف محمد عف عاصـ, بف عمي حدثنا: قاؿ عكف بف عمرك حدثنا: قاؿ العزيز عبد بف عمي حدثناقاؿ العقيمي (

". ثـ قاؿ العقيمي:  أجره مثؿ فمو مصابا عزل مف" : كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ قاؿ: قاؿ ا عبد فع اَلسكد, عف إبراىيـ,
 (.0/246)نهعقٍهًانكثٍغانضعفاء.ثقة عميو يتابعو لـ

(
9
 (.َْٕ/ُّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
77
 (.ِْٕالسممي لمدارقطني )ص/ سؤاالت(
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حدثنا معاكية بف صالح, عف يحيى بف معيف قاؿ: رأيت  ككاف قد كذبو بعضيـ, فقاؿ العقيمي:"
عمي بف عاصـ ينظر إلى مد دجمة في سنة مد الدجمة فقمت لو: حديث خالد عف مطرؼ, عف 
عياض بف حمار, فقاؿ: حدثنا خالد, عف مطرؼ بف عبد ا بف عياض بف حمار, عف أبيو 

ت لو: ىك مطرؼ بف عبد ا عف عياض بف حمار؟ قاؿ: ال, إنما ىك مطرؼ غير قاؿ, فقم
ذاؾ, قاؿ: قمت: أنظر في كتابؾ, قاؿ: ال, إنما أحفظ مف الكتاب, قاؿ يحيى: فقمت في نفسي: 

 .(7)كذبت "
 .(0). كقاؿ عنو خالد الحذاء:" كذاب, فحذركه"(2)كقاؿ يزيد بف ىاركف:" ما زلنا نعرفو بالكذب"

 .(4)ابف حجر: " صدكؽ يخطىء كييصر, كرمي بالتشيع " كقاؿ
 .(3)كقاؿ الذىبي " ضعفكه"

: لقد كثر الكالـ في عمي بف عاصـ, بيف مكثؽ , كمضعؼ , كمكذب لو, كاَلكثر قاؿ الباحث
محمد بف يحيى  لبأسان في الركاية عنو, فقد رك  لتغميطو , كقد كاف اإلماـ أحمد ال ير  ىعم

قمت َلحمد بف حنبؿ في عمي بف عاصـ, كذكرت لو خطأه, فقاؿ أحمد:  النيسابكرم عنو قاؿ:
. كعف عبد (6)كاف حماد بف سممة يخطئ, كأكمأ أحمد بيده خطأ كثيران, كلـ ير بالركاية عنو بأسان 

ا بف أحمد أف أباه أمره أف يدكر عمى كؿ مف نياه عف الكتابة عف عمي بف عاصـ فيأمره أف 
 يؿ اليو أنو صدكؽ, يحتج بحديثو إذا كافؽ الثقات ما لـ ينفرد عنيـ.. كالذم أم(1)يحدث عنو

حيث قاؿ:" كالذم عندم في أمره ترؾ ما انفرد بو مف  -رحمو ا –كىذا الذم رجحو ابف حباف 
اَلخبار كاالحتجاج بما كافؽ الثقات َلف لو رحمة كسماعا ككتابة كقد يخطىء اإلنساف فال 

 .(8)يستحؽ الترؾ "
 الحديث: ىمالحكـ ع

بف  ىلـ ينفرد بركايتو عمي بف عاصـ , فقد تابعو عف الجريرم عبد اَلعمك حديث صحيح لغيره , 
عف الجريرم قبؿ االختالط ,  لالسامي, ثقة, مف رجاؿ الصحيحيف, كقد رك  ىعبد اَلعم

كلمجريرم متابع كىك: قتادة بف دعامة السدكسي, عف أبي نضرة , بسند صحيح. كلو شاىد 
قاؿ:" قاؿ الناس يا رسكؿ ا, غال السعر فسعر  –رضي ا عنو  –ف أنس بف مالؾ صحيح ع

                                                           

(
7
 (.ِْٓ/ّء الكبير لمعقيمي )فاالضع(

(
2
 .السابؽ المصدر(

(
0
 .السابؽ المصدر(

(
4
 (. ْٖٕٓرقـ/ َّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ِْ/ِؼ لمذىبي )الكاش(

(
6
 (.َْٕ/ُّبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
1
 (.ّْٖ/ٕ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
8
 (.ُُّ/ِالبف حباف ) الثقات(
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: " إف ا ىك الميسعر القابض الباسط الرازؽ, -صمى ا عميو كسمـ  -لنا, فقاؿ رسكؿ ا 
ني َلرجك أف ألقى ا كليس أحد منكـ يطالبني بمظممة في دـ كال ماؿ "  . (7)كا 

 
*****     ***** 

 
 اؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:قى 

ًفيًو " ًحيفى  ـَ قائـُ كى : قىامىٍت ًبًو دابَّتيو: أىٍم  َقا ـٍ كاؿ, ًمٍف قىٍكًلًي ـي الشٍَّمًس كٍقتى الزَّ الظًَّييرة " أىٍم ًقيا
رىكىةي الظٌّْؿ ًإلىى اًء أٍبطىأت حى ٍعنىى أىفَّ الشٍَّمسى ًإذىا بىمىغت كسىطى السَّمى كؿ, فيىٍحسىب  كقىفىت. كىاٍلمى أىٍف تزي

الناظري الميتأمٌؿ أىنَّيىا قىٍد كقىفىت كىًىيى سىاًئرىةه, لىًكٍف سىٍيران الى يىٍظيىر لىوي أثىر سىريع
(2). 

 (.٘٘) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عيٍثمىافى ٍيحي ٍبفي مىٍسمىمىةى  حى دَّثىنىا شيرى : حى ٍف أىًبيوً  ,قىاؿى , عى ـي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي : حى قىاؿى
(4) ,
ٍمتيوي مى  مى , فىحى : اٍبتىاعى أىبيك بىٍكرو ًمٍف عىاًزبو رىٍحالن دّْثي قىاؿى : سىًمٍعتي البىرىاءى, ييحى اؽى, قىاؿى ٍف أىًبي ًإٍسحى عىوي, عى

: فىسىأىلىوي عىاًزبه عىٍف مىًسيًر رىسيكًؿ المًَّو  مَّ  -قىاؿى مَّـى صى سى مىٍيًو كى ًد,  -ى اي عى مىٍينىا ًبالرَّصى : " أيًخذى عى قىاؿى
رىٍجنىا لىٍيالن فىأىٍحثىٍثنىا فىخى
تَّى (3) يىٍكمىنىا حى ـُ  لىٍيمىتىنىا كى ـَ َقاِئ لىيىا َقا ٍخرىةه, فىأىتىٍينىاىىا كى الظًَّييرىًة, ثيَـّ ريًفعىٍت لىنىا صى

: فىفىرىٍشتي  , قىاؿى مَّـى  -ًلرىسيكًؿ المًَّو شىٍيءه ًمٍف ًظؿ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍييىا  -صى عى عى فىٍركىةن مىًعي, ثيَـّ اٍضطىجى
مَّـى  -النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍكلىوي, فىًإذىا أىنىا ًبرىاعو قىٍد أىٍقبىؿى ًفي غينىٍيمىةو ييًريدي  -صى فىاٍنطىمىٍقتي أىٍنفيضي مىا حى

ٍخرىًة  , فىقيٍمتي لىوي: ىىٍؿ ًفي ًمفى الصَّ : أىنىا ًلفيالىفو ـي؟ فىقىاؿى ٍف أىٍنتى يىا غيالى ٍدنىا, فىسىأىٍلتيوي: ًلمى ًمٍثؿى الًَّذم أىرى
نىًمًو, فىقيٍمتي  ذى شىاةن ًمٍف غى , فىأىخى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى اًلبه , قيٍمتي لىوي: ىىٍؿ أىٍنتى حى ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى نىًمؾى ًمٍف لىبىفو لىوي: غى

مىبى كيٍثبىةن اٍنفيًض  : فىحى ٍرعى, قىاؿى مىًعي ًإدىاكىةه  (6)الضَّ , كى ًمٍف لىبىفو
كٍَّأتييىا (1) مىٍييىا ًخٍرقىةه, قىٍد رى ًمٍف مىاءو عى

(8) 
مَّـى  -ًلرىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دى أىٍسفىميوي, ثيَـّ أىتىٍيتي ًبًو النَّ  -صى تَّى بىرى مىى المَّبىًف حى بىٍبتي عى  -ًبيَّ فىصى

                                                           

(
7
(. ُّْٓ/ رقـِِٕ/ّ) تحقيؽ:عبد الحميد  -باب في التسعير -داكد كالمفظ لو , في السنف , كتاب البيكع أبي أخرجو (

(. كابف ماجو , في السنف , ُُّْ/ رقـٕٗٓ/ّ)ط: شاكر -باب ما جاء في التسعير -كالترمذم في السنف, في أبكب البيكع 
 (.ََِِ/ رقـُْٕ/ِ)يتحقيؽ: عبد الباق -باب مف كره أف يسعر -في كتاب التجارات 

(
2
 (.ُِٓ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.ُّٕٗ/ رقـْٔ/ٓ) -باب ىجرة النبي صمى ا عميو كسمـ كأصحابو إلى المدينة -خارم , كتاب المناقب صحيح الب(

(
4
 بف أبي إسحاؽ السبيعي.بف إسحاؽ ىك يكسؼ (

(
3
 (.ِِٔ/ٔالبخارم لمقسطالني ) صحيح لشرح السارم السير. إرشاد أسرعنا أم(

(
6
 (.ُٕٖ/ُأم قميال منو. فتح البارم البف حجر )كثبة: (

(
1
 (.ِٓ/ُْ. لساف العرب )ف جمد يتخذ لمماءإناء صغير م :اإلداوة(

(
8
 مخفؼ بعير,ال ركيت يقاؿ. عمييا كربطتيا بيا شددتيا أم: ىمز بغير كالصكاب باليمز, ركاية في جاء قاؿ ابف اَلثير ىكذا(

 (.2/283)ٔاألشغانذضٌسغغٌةفًانُٓاٌح.بالركاء عميو شددت إذا الكاك,
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مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍب يىا رىسيكؿى المًَّو, فىشىًربى رىسيكؿي المًَّو -صى : اٍشرى مَّـى  -, فىقيٍمتي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى
ٍمنىا كىالطَّمىبي ًفي ًإٍثًرنىا ". - , ثيَـّ اٍرتىحى تَّى رىًضيتي  حى

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, إسرائيؿ, (0)ؽ, زىير بف معاكية. كالبخارم, مف طري(2), كمسمـ(7)أخرجو البخارم

 بنحكه. –رضي ا عنو  –كالىما: عف أبي اسحاؽ السبيعي, عف البراء بف عازب 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك إبراىيـ بف يكسؼ بف إسحاؽ بف أبي إسحاؽ السبيعي, ركل لو ِإبراىيـ بف ُيوسؼ:  -
 .(4)ػ(ىُٖٗالجماعة سكل ابف ماجو , مات سنة )

يكتب حديثو كىك حسف  . كقاؿ أبك حاتـ:"(6). ككثقو الدارقطني "(3)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(8). كقاؿ ابف معيف:" ليس بشيء "(1)الحديث "

 .(73). كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم "(9)كقاؿ ابف المديني: " ليس كأقكل ما يككف "
صالحة كليس ىك بمنكر الحديث , يكتب أحاديث  لكقاؿ ابف عدم : " إبراىيـ بف يكسؼ رك 

 .(72). قاؿ الذىبي:" قميؿ الحديث ال بأس بو "(77)حديثو "
 .(73), كالجكزجاني(74). كضعفو أبك داكد(70)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ييـ "

 إبراىيـ بف يكسؼ , صدكؽ. :قاؿ الباحث
ارم كالنسائي, مات لو البخ لىك شيريح بف مسممة التَّنيكخي الككفي , رك  ُشَريح بف َمسممة: -

  .(76)ىػ(ِِِسنة )

                                                           

(
7
 (.ُّٓٔ/ رقـَُِ/ْ) -باب عالمات النبكة في اإلسالـ –خارم , كتاب المناقب لبصحيح ا(

(
2
 (.ََِٗ-ٕٓقـ/ ر َّّٗ/ْ) -باب في حديث اليجرة كيقاؿ لو حديث الرحؿ بالحاء -ـ , كتاب الزىد كالرقائؽ صحيح مسم(

(
0
 (.ِّٓٔ/ رقـّ/ٓ) -باب مناقب المياجريف كفضميـ –خارم , كتاب المناقب صحيح الب(

(
4
 (.ِْٗ/ِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
3
 (.ُٔ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ّْء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
1
 (.ُْٖ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
8
 (.ُّّ/ّ) -ركاية الدكرم -معيف  فتاريخ اب(

(
9
 (.ُّٖ/ُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
73
 (.ُّكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
77
 (.ّٖٓ/ُي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
72
 (.ّْء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
70
 (.ِْٕرقـ/ ٓٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ُّٖ/ُنظر: تيذيب التيذيب البف حجر )ا(. ك َّ/ُالضعفاء لمذىبي ) يالمغني ف(

(
73
 (.َِٓ/ِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
76
 (.ْْٖ/ُِ) المصدر السابؽ(
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بد المَّو الحضرمي ميطى (2), كالدارقطني(7)كثقو ابف حباف كقاؿ  .(4), كثقو الذىبي(0)فيَّ , كميحمد بف عى
 :" صدكؽ".(6), كابف حجر(3)أبك حاتـ

 : شريح بف مسممة, ثقة.قاؿ الباحث
 كباقي رجالو ثقات.

*****   ***** 
 

 مىوي ا:قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىحً 
ًكيـً ٍبًف ًحزىاـ " بايىعت رىسيكؿى المَّو  ًديًث حى ًفي حى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى "  َقاِئًماأىٍف الى أًخرَّ ًإالَّ  -صى

مىى الشٍَّيًء ًإذىا ثىبىت ـى فيالف عى : قىا ـً كالتَّمسُّؾ ًبًو. ييقىاؿي ٍسالى مىى اإٍلً مىٍيًو  أىٍم الى أميكت ًإالَّ ثاًبتان عى عى
ًقيؿى غىٍيري ذىًلؾى  كتمسَّؾ ًبًو. كى
(1). 

 (.ٙ٘) حديث رقـ
ـُ النَّسائي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (8)

: سىًمٍعتي ييكسيؼى  , قىاؿى اًلده, عىٍف شيٍعبىةى, عىٍف أىًبي ًبٍشرو دَّثىنىا خى : حى , قىاؿى نىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي مىٍسعيكدو  أىٍخبىرى
دّْ  :" بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو كىىيكى اٍبفي مىاىىؾى ييحى ًكيـو قىاؿى , عىٍف حى مَّـى  -ثي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىٍف الى أىًخرَّ  -صى

لىٍيسى ًعٍنًدم َقاِئًما  ًإالَّ  ؿي يىٍسأىليًني اٍلبىٍيعى, كى : يىا رىسيكؿى اً الرَّجي : قيٍمتي ". ] كزاد اإلماـ أحمد [ قىاؿى
: " الى  ا لىٍيسى ًعٍندىؾى " . أىفىأىًبيعيوي؟ قىاؿى  تىًبٍع مى
 تخريج الحديث:

 , كمف طريقو, أبك نيعيـ.(9)أخرجو أبك داكد الطيالسي 
 , عف محمد بف جعفر.(77)بكر الشافعي ك, كأب(73)كأخرجو أحمد

 , مف طريؽ, حماد بف أسامة. ثالثتيـ: عف شعبة بف الحجاج.(72)كأخرجو الطبراني

                                                           

(
7
 (.ُّْ/ٖالبف حباف ) الثقات(

(
2
 (.ِّٗ/ْالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
0
 (.ْْٗ/ُِ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
4
 (.ْْٖ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
3
 (.ّّٓ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ )رح الج(

(
6
 (.ِٕٕٔالتيذيب ترجمة رقـ )تقريب (

(
1
 (.ُِٓ/ْ) البف اَلثي ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
8
 (.َُْٖ/ رقـَِٓ/ّ) غدة أبك: تحقيؽ-باب كيؼ يىًخرُّ لمسُّجكد -نسائي , كتاب التٍَّطًبيؽ سنف ال(

(
9
 (.ُْٕٓرقـ/ ٖٗٔ/ِأبي داكد الطيالسي )مسند (

(
73
 (.ُُِّٓ/ رقـِٖ/ِْاإلماـ أحمد )مسند (

(
77
 (.ِْْ)ص/ -الغيالنيات–الفكائد كتاب (

(
72
 (.َُّٔ/ رقـُٓٗ/ّالكبير لمطبراني ) المعجـ(
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بف أبي عركبة. كالىما: عف أبي ًبشر, عف يكسؼ بف , مف طريؽ, سعيد (7)كأخرجو الطحاكم
كيـ بف ًحزىاـً عف مىاىىؾ,   بمفظو. -ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي  –رضي ا عنو  –حى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ب أىبك خالد , مف  َحكيـ:- يّْ بف ًكالى كيـ بف ًحزىاـً بف خيكيمد بف أىسد بف عبد العيزَّل بف قيصى ىك حى

 .(2)ىػ(, كىك ابف عشريف كمائة سنةَٔ, مات سنة )-ا عميو كسمـ  ىصم –نبي أصحاب ال
 لو الجماعة, لىك يكسؼ بف مىاىىؾ بف بيٍيزاد, الفارسي المكي, ثقة, رك  ُيوُسؼ بف َماَىؾ: -

 .(0)ىػ(َُٔمات سنة)
 .(4)ىك جعفر بف إياس, ثقة , سبقت ترجمتو َأبو ِبْشر:-
جَّ  ُشعبة:- مكالىـ أبك بسطاـ, الكاًسًطي ثـ البصرم, ثقة  (3)اج بف الكرد العىتىًكيىك شيعبة بف الحى

حافظ متقف, كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث, كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف 
 .(6)ىػ(َُٔلو الجماعة, مات سنة ) لالرجاؿ, كذب عف السنة, ككاف عابدان , رك 

ٍيًمي ىك خالد بف الحارث بف عبيد بف خالد:- سميـ الييجى
 لأبك عثماف البصرم, ثقة ثبت, رك  (1)

 .(8)ىػ(ُٖٔلو الجماعة, مات سنة )
حدىًرم بصرم يكنى أبا مسعكد, ثقة, رك  ِإسماعيؿ بف َمسُعود:- لو  لىك إسماعيؿ بف مسعكد الجى

 .(9)ىػ(ِْٖالنسائي, مات سنة )
 رجالو ثقات. .حديث اسناده صحيحالحديث:  ىالحكـ عم

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.َِْ/ رقـُٓٗ/ُكؿ اآلثار لمطحاكم )شرح مش(

(
2
 (.ٕٗ/ِر )(, كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجَُٕ/ِي نيعيـ )بمعرفة الصحابة َلنظر: ا(

(
0
(, الجرح ِِٔ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي-نظر: تاريخ ابف معيف اك  (.ٖٕٖٕرقـ/ ُُٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُْٓ/ِّ) لممزم (, تيذيب الكماؿْٗٓ/ٓ(, الثقات البف حباف )ِِٗ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ )

(
4
 (.ُٕيث رقـ )حد نظرا(

(
3
عتيؾ, كىك بطف مف اَلزد, كىك عتيؾ بف النضر بف اَلزد بف الغكث بف نبت بف مالؾ بف كيالف بف : ىذه النسبة إلى الِكيالَعتَ (

 (.ِِٕ/ٗعابر ابف شالخ بف أرفخشد بف ساـ بف نكح. اَلنساب لمسمعاني )

(
6
ة ركاي-(, تاريخ ابف معيف َِٖ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (َِٕٗرقـ/ ِٔٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (,ٖٔ(, سؤاالت اآلجرم أبا داكد )ص/ِْْ/ْ)ص/ (, التاريخ الكبير لمبخارم )-عثماف الدارمي

(
1
 (.ّٖٔ/ُّ: ىذه النسبة إلى محمة بالبصرة, نزليا بنك ىجيـ فنسبت المحمة إلييـ. اَلنساب لمسمعاني )ْيِميالُيجَ (

(
8
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي ِّٗ/ٗبير البف سعد )نظر: الطبقات الكاك  (.ُُٗٔرقـ/ ُٕٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ّٓ/ٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿِٕٔ/ٔ(, الثقات البف حباف )ِّٓ/ّحاتـ )

(
9
 (.ِْٖرقـ/ َُُ/ص)المصدر السابؽ (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي "  ًمٍنوي اٍلحى مىى عىكاًتًقكـ اْسَتِقيُموا لُقريش َما اْسَتَقاموا َلُكـْ كى عيكا سييكفىكـ عى ـٍ يىٍفعىميكا فضى , فىًإٍف لى
مىٍييىا, مىا دامي  ًة كاٍثبتيكا عى مىى الطَّاعى ـٍ عى ٍضراءىيـ " أىٍم ديكميكا لىيي مىى فأًبيديكا خى مىى الدّْيف كثىبىتيكا عى كا عى

ابى كاٍستىجاب : أىجى ا ييقىاؿي : أىقىاـ كاٍستىقىاـ, كىمى . ييقىاؿي ـً ٍسالى اإٍلً
(7). 

 (.ٚ٘) حديث رقـ
ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ًديًنيُّ , دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍسعيكدو اٍلميعىدّْؿي اٍَلىٍصبىيىاًنيُّ اٍلمى : حى  حى ,قىاؿى ًبيبو دَّثىنىا  دَّثىنىا ييكنيسي ٍبفي حى : حى قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي  ٍف ثىٍكبىافى قىاؿى ٍعًد, عى دَّثىنىا شيٍعبىةي, عىًف اٍَلىٍعمىًش, عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي اٍلجى دى, حى  -المًَّو أىبيك دىاكي

مَّـى  سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى ـْ اْسَتِقيُموا ِلُقَرْيٍش : " -صى ـٍ َما اْسَتَقاُموا َلُك عيكا سيييكفىكي ـٍ يىٍفعىميكا فىضى , فىًإذىا لى
ٍضرىاءىىيـٍ  ـٍ فىأىًبيديكا خى مىى عىكىاًتًقكي عى
ـٍ  (0) ـٍ تىٍفعىميكا فىكيكنيكا ًحينىًئذو زىاًرًعيفى أىٍشًقيىاءى تىٍأكيميكا ًمٍف كىدّْ أىٍيًديكي , فىًإٍف لى

ـٍ يىٍرًكًه عىٍف شيٍعبىةى ًإالَّ  ." لى بَّادو اٍلمييىمًَّبيُّ بَّادي ٍبفي عى دى كىعى   أىبيك دىاكي
 تخريج الحديث:

, مف (3)كأخرجو أبك بكر الخالؿ , عف الطبراني, مف طريؽ, الطيالسي.(4)أخرجو أبك نيعيـ 
, مف طريؽ, (1), كالخطيب البغدادم(6)كأخرجو ابف اَلعرابي طريؽ, عبد الرحمف بف غزكاف.

, (9), مف طريؽ, ككيع. كأخرجو ابف عدم(8)كأخرجو أحمد ـ: عف شعبة.عباد بف عباد. ثالثتي
 مف طريؽ, تىًميدي بف سميماف.

 

                                                           

(
7
 (.ُِٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َُِ/ رقـُّْ/ُلصغير لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
 السيرة في العدؿ عمى" لكـ استقامكا ما: "قكلو كيحممكف. اَلئمة عمى الخركج في يتأكلكنو رأييـ يرل كمف الخكارج :لخطابيقاؿ ا(

نما  ما صحة عمى كيدؿ يبدلكىا كلـ الشريعة عمى أقامكا ما ليـ استقيمكا . كالمعنى.اإلسالـ عمى اإلقامة ىاىنا االستقامة كا 
بُّنىا قاليكا الًَّذيفى  ًإفَّ . بكر أبي عند قرئت قاؿ البجمي نمراف ابف عف ,الصديؽ بكر يأب حديث االستقامة في تأكلناه  ثيَـّ  المَّوي  رى

 قاؿ: قاؿ الخدرم سعيد أبي عف اآلخر حديثو المعنى ىذا كيؤيد .شيئان  با يشرككا لـ الذيف ىـ: قاؿ [َٔ]سكرة غافر: اٍستىقاميكا
 ال: "قاؿ نقاتميـ أفال ا رسكؿ يا: قالكا" القمكب منيـ كتشمئز منيـ الجمكد تقشعر أمراء سيميكـ": كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ

(. كقاؿ ِّٔ/ُ(. غريب الحديث لمخطابي )ُُِِْ/ رقـِِّ/ُٕبو )أسغجّأدًضتـُضالتأؽ".الصالة أقامكا ما
 (.ِّْ/ّرم )الحديث لمزمخش غريب في الفائؽ. كدىماؤىـ سكادىـ: الزمخشرم: خضراؤىـ

(
4
 (.ِِّٖٖ/ رقـَُٔ/ُبي نعيـ )بياف َلأصتاريخ (

(
3
 (.َٖ/ رقـُِٔ/ُبي بكر الخالؿ )السنة َل(

(
6
 (.ُِٖٔ/ رقـْٓٔ/ِاَلعرابي ) معجـ ابف(

(
1
 (.ّّ/ُْداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
8
 (.ِِّٖٖ/ رقـُُٕ/ّٕماـ أحمد )مسند اال(

(
9
 (.ِٖٔ/ِم )ي ضعفاء الرجاؿ البف عدالكامؿ ف(
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كياني تىًميدي بف  , مف طريؽ, جرير, كعمي بف ميسير. خمستيـ :) شعبة ك ككيع ك(7)كأخرجو الرُّ
رضي  –جرير كعمي بف ميسير( عف اَلعمش, عف سالـ بف أبي الجعد, عف ثكباف  سميماف ك

 . جميعيـ أخرجكه بنحكه اال أحمد مختصران.-ا عميو كسمـ  ىصم –عف النبي  – عنو ا
 , مف طريؽ, ابف سالـ بف أبي الجعد, عف أبيو سالـ بو.(2)كأخرجو الطبراني

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
يؿ ابف كق -صمى المَّو عميو كسمـ  -ثىكبىاف بف بيٍجديد أىبك عبد ا مكلى رسكؿ ا َثْوَباف:  -

, أىصابو ًسبىاءه, فاشتراه رسكؿ ا  , مف أىىؿ اليمف مف ًحٍميىرى ٍحدىرو , -صمى المَّو عميو كسمـ -جى
يافة, تكفي سنة )  .(0)ىػ(ْٓفىأىعتقو, سكف ًحمص, كلو بيا دار الضّْ

ىك سالـ بف أبي الجعد, رافع الغطفاني اَلشجعي مكالىـ الككفي, ثقة َسالـ بف َأبي اْلَجْعد:  -
 .(4)ىػ(ٕٗمات سنة ) لو الجماعة , لكاف يرسؿ كثيران , رك ك 

قاؿ العالئي:" سالـ بف أبي الجعد الككفي مشيكر كثير اإلرساؿ عف كبار الصحابة كعمر كعمي 
. كقد عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة (3)"-رضي ا عنيـ -كعائشة كابف مسعكد كغيرىـ 

جكا ليـ في الصحيح إلمامتيـ كقمة تدليسيـ, أك كانكا ال الثانية التي احتمؿ اَلئمة تدليسيـ كأخر 
 .(6)يدلسكف اال عف ثقة

 –لـ بف أبي الجعد مف ثكباف اعدـ سماع س ى: كقد نص غير كاحد مف العمماء عمقاؿ الباحث
فقد قاؿ أبك حاتـ:" سالـ بف أبي الجعد أدرؾ أبا أيمىامىة كلـ يدرؾ عمرك بف  -رضي ا عنو 
ابف أبي  ل. كبمثمو رك (1)" درؾ أبا الدرداء كلـ يدرؾ ثكباف كبينو كبيف ثكباف مىٍعدىافعبسة... كلـ ي

حاتـ عف محمد بف يحيى قاؿ: سمعت أحمد بف حنبؿ يقكؿ: " سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف 
ٍعدىاف بف أبي طمحة " ثكباف بينيما مى
. كقاؿ الدكرم: سمعت يحيى يقكؿ: " لـ يسمع سالـ مف (8)

سألت محمدان ]يعني البخارم[ قمت لو: سالـ بف أبي الجعد سمع مف  . كقاؿ الترمذم:"(9)"ثكباف 
أبي أيمىامىة؟ فقاؿ: ما أرل كلـ يسمع مف ثكباف , كسمع مف جابر بف عبد ا كأنس بف مالؾ"
(73). 

                                                           

(
7
 (.ِْٔ-ِِٔ/ رقـَْٕ/ُكياني )مسند الر (

(
2
 (.ُٖٕٓ/ رقـُٓ/َٖلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
 (.َُٓ/ُصحابة البي نيعيـ )معرفة ال(

(
4
(, معرفة الثقات لمعجمي َْٖ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َُِٕرقـ/ ِِٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َُّ/ َُ)  لممزم تيذيب الكماؿ (, َّٓ/ْ(, الثقات البف حباف )ُُٖ/ ْديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح كالتع (,ِّٖ/ُ)
(

3
 (.ُٕٗحصيؿ لمعالئي )ص/جامع الت(

(
6
 (.ُّمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(

(
1
 (.َٖالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
8
 (.ُِٔنظر: المنتخب مف عمؿ الخالؿ )ص/ا(. ك ٕٗ)ص/ المصدر السابؽ(

(
9
 (.ُِٔمف عمؿ الخالؿ )ص/المنتخب (

(
73
 (.ّٖٔمذم الكبير )ص/عمؿ التر (
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ىك سميماف بف ميراف اَلسدم الكاىمي , أبك محمد الككفي اَلعمش, ثقة حافظ اأَلْعَمش:  -
 .(7)ىػ(ُْٕلو الجماعة , مات سنة ) لؼ بالقراءات كرع لكنو يدلس , رك عار 

كقد عده ابف حجر مف أصحاب المرتبة الثانية التي احتمؿ اَلئمة تدليسيـ كأخرجكا ليـ في 
 .(2)الصحيح إلمامتيـ كقمة تدليسيـ, أك لككنيـ ال يدلسكف اال عف ثقة

اج , ثقة حافظ متُشعبة:  - جَّ  قف, سبقت ترجمتو في الحديث السابؽ.ىك شيعبة بف الحى
ىك سميماف بف داكد بف الجاركد أبك داكد الطيالسي البصرم, ثقة حافظ غمط في  َأبو َداُود:-

مىؽ لو , مات سنة ) لأحاديث , رك   .(0)ىػ(َِْلو الجماعة اال البخارم عَّ
ر بف قيس, أبك ىك يكنس بف حبيب بف عبد القاىر بف عبد العزيز بف عمُيوُنس بف َحِبيب:  -

, كابف (4)بشر, العجمٌي مكالىـ اَلصبياني, راكم مسند الٌطيالسي. كثقو عبد الرحمف بف أبي حاتـ
 .(1). كقاؿ الذىبي:" المحدث الحجة "(6)كقاؿ ابف العماد:" كاف ثقة ذا صالح كجاللة ". (3)حباف

ًبيب سنة )  ىػ(.ِٕٔمات ييكنيس بف حى
 .: يكنس بف حبيب , ثقةقاؿ الباحث

 ترجمة. ىمجيكؿ الحاؿ, لـ أعثر لو عمَأحمد بف َمسُعود الُمَعدٍّؿ اأَلصَبَياِني اْلَمِديِني:  -
  الحديث: ىالحكـ عم

حديث ضعيؼ اإلسناد , فيو ثالث عمؿ, عدـ سماع سالـ مف ثكباف, كعدـ سماع اَلعمش مف 
حديث؛ فمف القدماء: سالـ, كجيالة أحمد بف مسعكد. كقد ضعؼ العمماء قديمان كحديثان ىذا ال

, كابف حجر. فقد نقؿ الخالؿ في كتابو السنة عف مييىنَّى,  أمثاؿ اإلماـ أحمد, كأبك بكر اَلثـر
ٍعد, عف ثكباف: " أىطيعيكا قيريشنا ما  : سأىلتي أىحمد, عف حديث اَلىعمش, عف سالـ بف أىبي الجى قىاؿى

ٍعد لـ يىٍمؽ ثكباف استىقىاميكا لىكيـ " , فقاؿ: " ليس ًبصحيح, سالـ بف أىب كقاؿ أبك بكر . (8)"ي الجى
اَلثـر : كىذا حديث معضؿ مخالؼ لألحاديث كميا, كفيو عمؿ كاضحة عند أىؿ العمـ. فمف ذلؾ 
أني سمعت عفاف بف مسمـ يقكؿ: لـ يسمعو اَلعمش مف سالـ, كلـ يسمعو سالـ مف ثكباف. كمف 

                                                           

(
7
(, معرفة الثقات لمعجمي ُْٔ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (ُِٓٔرقـ/ ِْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 َِّ/ْقات البف حباف )(, الثُْٔ/ ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )  (,َِّ(, سؤاالت اآلجرم َلبي داكد )ص/ِّْ/ِ)
 (.ٕٔ/ ُِ)  لممزم تيذيب الكماؿ (,ٓ/َُ(, تاريخ بغداد لمجطيب البغدادم )

(
2
 (.ّّمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(

(
0
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي ِٗٗ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َِٓٓرقـ/ َِٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َُْ/ ُُ)  لممزم , تيذيب الكماؿ( ِٕٓ/ٖالبف حباف ) الثقات (,ُُُ/ ْحاتـ ) 

(
4
 (.ِّٕ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 (.َِٗ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ِٖٗ/ّذىب البف العماد )شذرات ال(

(
1
 (.ٔٗٓ/ُٓـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
8
 (.ُِٔالخالؿ )ص/ نظر: المنتخب مف عمؿا(. ك ُِٕ/ُبي بكر الخالؿ )السنة َل(
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البتة, كقد أخبر عف ثكباف أنو كذبو , كركل  ذلؾ أف سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف ثكباف شيئان 
صمى  -شعبة عف عمرك بف مرة عف سالـ بف أبي الجعد قاؿ: قيؿ لثكباف حديثان عف رسكؿ ا 

فقاؿ: "كذبتـ عمٌي قمتـ عمٌي ما لـ أقؿ". فمعمو إنما أراد ىذا الحديث بعينو, إنيـ  -ا عميو كسمـ 
 .(7)رككه عنو كلـ يقمو
:" رجالو ثقات, إال أف فيو انقطاعا َلف راكيو سالـ بف أبي الجعد لـ يسمع مف  كقاؿ ابف حجر

 .(4), كشعيب اَلرنؤكط(0)ماء المعاصريف الذيف ضعفكه, اَللبانيمكمف الع (2)ثكباف "
 خالد بف محمد يركيو عف عند الطبراني في المعجـ الكبيربسند ضعيؼ كلمحديث شاىد, 

: يقكؿ سماكا سمعت: قاؿ شعبة, عف بياف, بف شعيب فع العالء, بف ميمب عف الراسبي,
ٍيشو  " اٍستىًقيميكا:يقكؿ كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ سمعت: يقكؿ بشير بف النعماف سمعت  مىا ًلقيرى
, اٍستىقىاميكا ـٍ ـٍ  يىٍستىًقيميكا لىـٍ  فىًإفٍ  لىكي عيكا لىكي ـٍ  فىضى مىى سيييكفىكي ٍضرى  فىأىًبيديكا عىكىاًتًقكيـٍ  عى ـٍ "خى اءىىي

كقد أكرده . (3)
الييثمي في المىجمع كعزاه لمطبراني كقاؿ: " كفيو مف لـ أعرفو"
فيك  العالء بف مييمَّبيقصد  .(6)

 مجيكؿ.
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

مكد, كتىشٍ  رى " سىيىًميكيـ أيمىراء تىٍقشىعٌر ًمٍنييـي الجي ًديثو آخى , قىاليكا:كدىًليميو ًفي حى  مىئزُّ ًمٍنييـي اٍلقيميكبي
, مىا  : الى ةى " َأَقاموايىا رىسيكؿى المًَّو أىفىالى نيقاًتمييـ؟ قىاؿى  .(1)الصَّالى

 (.ٛ٘) حديث رقـ
ـُ أبو يعم   رحمو ا: (8)الموصمي ىَقاَؿ اإلما

, دَّثىنىا زيىىٍيره مىًد, حى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى : حى دَّثىنىا  قىاؿى : حى ًليًد,  أىًبي,قىاؿى ادىةى, عىًف اٍلكى حى مَّدي ٍبفي جي دَّثىنىا ميحى : حى قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  , عىٍف أىًبي سىًعيدو قىاؿى ٍبًد المًَّو اٍلبىًييّْ مَّـى  -عىٍف عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ -صى مىٍيكي : " يىكيكفي عى

تىمً  , كى ًئفُّ ًإلىٍيًيـً اٍلقيميكبي تىٍشمىًئزُّ أيمىرىاءي تىٍطمى ميكدي كى ـٍ أيمىرىاءي تىٍقشىًعرُّ ًمٍنييـي اٍلجي مىٍيكي ميكدي, ثيَـّ يىكيكفي عى  يفي لىييـي اٍلجي
: ؟ قىاؿى ـٍ : يىا رىسيكؿى المًَّو, أىفىالى نيقىاًتمييي ؿه : فىقىاؿى رىجي بَلةَ  ًمٍنييـي اٍلقيميكبي ", قىاؿى  ". " اَل َما َأَقاُموا الصَّ

                                                           

(
7
 (.ِّٓبي بكر اَلثـر )ص/ديث كمنسكخو َلناسخ الح(

(
2
 (.ُُٔ/ُّرم البف حجر )فتح البا(

(
0
 (.ُّْٔ/ رقـُْٕ/ْحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(

(
4
 (.ِِّٖٖ/ رقـُُٕ/ّٕماـ أحمد )مسند اال(

(
3
 (.ُُْ/ رقـُُٖ/ُِلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
6
 (.ُٖٓٗ/ رقـِِٖ/ٓكمنبع الفكائد لمييثمي ) كائدمجمع الز (

(
1
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
8
 (.ََُّ/ رقـّْٕ/ِ)المكصمي  ىيعم مسند أبي(
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 تخريج الحديث:
, عف اسحاؽ بف راىكية, عف عبد (2), عف عبد الصمد, كمحمد بف نصر المىٍركىًزم(7)حمدأخرجو أ

, مف طريؽ, عبد (4), عف إبراىيـ بف حجاج. كأخرجو البييقي(0)الصمد. كأخرجو ابف أبي عاصـ
ا بف عمرك بف ميسرة. ثالثتيـ: عف عبد الكارث بف سعيد, عف محمد بف جحادة, عف الكليد, 

ا  ىصم –النبي  إلىيرفعو  –رضي ا عنو  –البيي, عف أبي سعيد الخدرم  عف عبد ا
  .-عميو كسمـ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
لو  لىك عبد ا البىًيٌي , مكلى مصعب بف الزبير يقاؿ اسـ أبيو يسار, رك عبد المَّو اْلَبِيي:  -

قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة معركفان  .(3)لو في اَلدب المفرد , مف الثالثة لالجماعة, اال البخارم رك 
كقاؿ أبك حاتـ:" ال يحتج بحديثو, كىك  .(8), كابف حباف(1)ككثقو ابف معيف, (ٙ)"قميؿ الحديث

ميضطرب الحديث "
 .(77)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطىء " .(73)كقاؿ الذىبي:" كثؽ " .(9)

 : عبد ا البىًيٌي, صدكؽ يخطىء.قاؿ الباحث
, (72)كقاؿ:" مجيكؿ " و أبك زيد مكلى بني ثعمبة؛ ذكره ابف حجر في التقريبقيؿ: أنالوِليد:  -

, ككذلؾ قاؿ الييثمي (70)نو قاؿ عنو" ليس بالمعركؼ"أكنقؿ في تيذيب التيذيب عف ابف المديني 
 .(74)" الكليد صاحب عبد ا البيي, كلـ أعرفو "

ٍيث العىٍبدم الكك إكقيؿ:  رى لو البخارم كمسمـ  لفي, كىك ثقة, الذم رك نو الكًليد بف اٍلعيزىار بف حي
 .(73)كالنسائي كالترمذم

 
                                                           

(
7
 (.ُُِِْ/ رقـُِّ/ُٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
2
 (.ْٓٗ/ رقـُُٗ/ِر الصالة لممىٍركىًزم )تعظيـ قد(

(
0
 (.َُٕٕ/ رقـُِٓ/ِ)بف أبي عاصـ السنة ال(

(
4
 (.ََُٕ/ رقـُْ/َُماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
3
 (.ُّْ/ُٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
6
 (.ُْٔ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
1
 (.َُّ/ُ) -ركاية ابف محرز –ف معيف تاريخ اب(

(
8
 (.ْٕ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ْٖ/ِبف أبي حاتـ )العمؿ ال(

(
73
 (.َُٔ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
77
 (. ِّّٕرقـ/ َّّ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.َُٖٗرقـ/ ِْٔ/ص)المصدر السابؽ (

(
70
 (.َُّ/ُِتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
74
 (.ُِٖ/ٓكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
73
جرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (, الِّْ/ِنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.ْْٕٔرقـ/ ّٖٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ْٔ/ُّ) لممزم (, تيذيب الكماؿُْٗ/ٓ(, الثقات البف حباف )َُ/ٗ)
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كىذا ىك الراجح, كيؤيده ما ذكره ابف أبي حاتـ في "العمؿ" قاؿ: سألت أبي عف حديث ركاه 
معاكية بف سممة, عف الكليد بف العيزار, عف عبد ا البيي, عف أبي سعيد الخدرم, عف النبي 

ستككف عميكـ أمراء تطمئف إلييـ القمكب, كتميف ليـ الجمكد, ثـ  قاؿ: -ا عميو كسمـ  ىصم -
تككف عميكـ أمراء تشمئز منيـ القمكب, كتقشعر منيـ الجمكد. فقاؿ رجؿ: أال نقتميـ يا رسكؿ ا 

 قاؿ أبي: " أحسب أف ىذا الحديث مف حديث ابف جحادة , كلـ ؟ قاؿ: ال, ما أقامكا الصالة؟
. فقد ذكر عبد الرحمف بف أبي حاتـ في السند الذم ساقو أف (7)عيزار"يدرؾ معاكية الكليد ابف 

 الكليد ىك ابف العيزار, كا أعمـ.
ادىة , ثقة , رك  محمد بف ُجَحاَدَة: - حى  .(2)ىػ(ُُّلو الجماعة, مات سنة ) لىك محمد بف جي
 .(0), سبقت ترجمتوثبت ىك عبد الكارث بف سعيد بف ذككاف, ثقةَأِبو عبد الصمد:  –
َمد: - ىك عبد الصمد بف عبد الكارث بف سعيد العنبرم مكالىـ التىنُّكرم, أبك سيؿ  عبد الصَّ

 .(4)ىػ(َِٕلو الجماعة, مات سنة ) لالبصرم, رك 
, كقاؿ (9), كقاؿ الحاكـ:" ثقة مأمكف"(8), كابف حباف(1), كالعجمي(6), كابف معيف(3)كثقو ابف سعد

مفكف تكثيقو عف ابف نمير, كقاؿ عمي بف المديني:" عبد ابف قانع:" ثقة يخطىء" كنقؿ بف خ
 .(77)لـ يكف بو بأس" . كقاؿ أحمد:"(73)الصمد ثبت في شعبة "

, كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سألت (72)كقاؿ أبك حاتـ:" ىك صدكؽ صالح الحديث "
 .(70)أبي عنو فقاؿ:" شيخ مجيكؿ "

 .(74)ت البصرييف كحفاظيـ "كقاؿ صالح الديف خميؿ الصفدم:" كاف مف ثقا
 

                                                           

(
7
 (.ٕٔٓ/ٔبف أبي حاتـ )العمؿ ال(

(
2
 –(, العمؿ لإلماـ أحمد ُْٗنظر: سؤاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/اك (. ُٖٕٓرقـ/ ُْٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(, الثقات ِِِ/ٕ(, الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ )َّّ(, سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص/ٔٗ/ِ) –ركاية ابنو عبد ا 
 (.ٕٓٓ/ِْ) لممزم (, تيذيب الكماؿَْْ/ٕالبف حباف )

(
0
 (.ٗديث رقـ )حانظر (

(
4
 (.ٗٗ/ُٖ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
3
 (.َُّ/ٗت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
6
 (.ُْٓ/ُ) -محرزركاية ابف  –ابف معيف تاريخ (

(
1
 (.ٓٗ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
8
 (.ُْْ/ٖالبف حباف ) الثقات(

(
9
 (.ُٕ/ُرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المستد(

(
73
 (.ِّٖ/ٔالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
77
 (.ََُدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/بحر ال(

(
72
 (َّٗ/ِؿ كالتجريح لمباجي )التعدي(

(
70
 (.َٓ/ٔبف أبي حاتـ )كالتعديؿ الالجرح (

(
74
 (.ُِٕ/ُٖبالكفيات لصالح الديف الصفدم ) الكافي(
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 .(2), كعنو قاؿ:" اإلماـ, الحافظ, الثقة "(7)كقاؿ الذىبي:" حجة "
 .(0)صدكؽ ثبت في شعبة " كقاؿ ابف حجر:"

ٍصفيو بالجيالة مف أبي حاتـ فيذا مما ال شؾ فيو أنو قاؿ الباحث : عبد الصمد, ثقة حجة, كىكى
الصمد مشيكر بيف العمماء, كقد أخرج لو خطأ مف أبي حاتـ أك ممف نقؿ عنو ذلؾ, َلف عبد 

 .(4)البخارم كمسمـ, كا أعمـ
لو الجماعة اال الترمذم, مات  لىك زىير بف حرب بف شداد أبك خثيمة, ثقة ثبت, رك ُزَىْير:  -

 .(3)ىػ(ِّْسنة )
 :الحديث ىالحكـ عم

كالمفظ لمسمـ ( مف , كغيرىما.) (1), كأبي داكد(6)حديث صحيح االسناد. كلمحديث شاىد عند مسمـ
مىمىة, أىف رسكؿ اً  ف, عف أيْـّ سى بَّةى بف ًمٍحصى  -صمى ا عميو كسمـ  -طريؽ, الحسف, عف ضى

لىًكٍف مىٍف رىًضيى كى  , كى ـى ًم مىٍف أىٍنكىرى سى , فىمىٍف عىرىؼى بىًرئى, كى كفى تيٍنًكري « تىابىعى قاؿ: " سىتىكيكفي أيمىرىاءي فىتىٍعًرفيكفى كى
مٍَّكا ".قىاليكا: أىفى  , مىا صى : " الى ؟ قىاؿى  الى نيقىاًتميييـٍ

  
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ّٓٔلمذىبي )ص/ الكاشؼ(

(
2
 (.ُٔٓ/ٗالـ النبالء لمذىبي )سير أع(

(
0
 (. ََْٖرقـ/ ّٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
بد الصمد بف عبد الكارث مشيكر معركؼ كا عبارة أبي حاتـ" لعمو ىينا سقط فاف ع ىستاذ بشار معركؼ في تعميقو عمقاؿ اَل(

 (.َٓ/ٔأعمـ" الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

(
3
(, الجرح التعديؿ البف أبي حاتـ ّٕٓ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َِِْرقـ/ ُِٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َِْ/ٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿَٗٓ/ٗدم )(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدأِٓ/ٖ(, الثقات البف حباف )ِِِ/ٕ)

(
6
 (.ُْٖٓ-ِٔ/ رقـَُْٖ/ّ) -باب كجكب اإلنكار عمى اَلمراء فيما يخالؼ الشرع -ـ , كتاب اإلمارة صحيح مسم(

(
1
 (.َْٕٔ/ رقـِِْ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في قتؿ الخكارج -داكد , كتاب السنة سنف أبي (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ري " اٍَلىًئمَّةي ًمٍف قيرىيش,  ًديثيوي اآٍلخى اًرىا "أْبراُرىا أَمراء أْبرارِىاكىحى اريىا أمراءي فيجَّ , كفيجَّ
(7). 

 (.ٜ٘) حديث رقـ
ـُ أبو سعيد  رحمو ا: (ٕ)بف األعرابي َقاَؿ اإلما

, دَّثىنىا اٍلفىٍضؿي , حى ًميُّ : نا اٍلفىٍيضي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ اٍلبىجى , عىٍف أىًبي  قىاؿى مىمىةى ٍبًف كييىٍيؿو , عىٍف سى : نا ًمٍسعىره قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو قىاؿى , عىٍف عى ًبيعىةى ٍبًف نىاًجدو اًدؽو, عىٍف رى مىٍيًو  - صى مَّى المَّوي عى صى

مَّـى  سى , -كى ٍيشو ؽّّ, فىٍأتيكا كيؿَّ َأْبرَاُرَىا ُأَمرَاُء َأْبرَارَِىا: " اٍَلىًئمَّةي ًمٍف قيرى ًلكيؿ  حى اًرىىا, كى اريىىا أيمىرىاءي فيجَّ فيجَّ , كى
دَّعنا, فى  بىًشيِّا ميجى ـٍ قيرىٍيشه حى مىٍيكي ٍف أىمَّرىٍت عى قَّوي, كىاً  ؽ  حى ـٍ ًذم حى ديكي يٍَّر أىحى ـٍ ييخى ا لى اٍسمىعيكا لىوي كىأىًطيعيكا, مى

ًمًو ". ٍرًب عينيًقًو, ثىًكمىٍتوي أيمُّوي, فىًإنَّوي الى ديٍنيىا لىوي, كىالى آًخرىةى بىٍعدى ًإٍسالى ًمًو كىضى  بىٍيفى ًإٍسالى
 تخريج الحديث:

, كعنو أبك (4)الطبراني , عف الفيض بف الفضيؿ. كأخرجو(0)أخرجو عف ابف اَلعرابي, الخطابي
 , عف حفص بف عمر بف الصباح.(3)نيعيـ

كاني(6)كأخرجو الحاكـ , كأبك القاسـ الًمٍيرى
, (8)حاتـ الرازم. كأخرجو البييقي ي, مف طريؽ, أب(1)

 , مف طريؽ, أحمد بف محمد.(9)مف طريؽ, عباس بف محمد الدكرم. كأخرجو أبك عمرك الداني
, عف اَلزدم عف مسعر, عف سممة بف كييؿ, عف أبي صادؽ خمستيـ: عف الفيض بف الفضؿ,

 .-ا عميو كسمـ  ىصم –رسكؿ ا  إلىيرفعو  –رضي ا عنو  –ربيعة بف ناجد, عف عمٌي 
 , مف طريؽ, عثماف بف أبي المغيرة, عف أبي صادؽ, بو.(73)كأخرجو أبك بكر الخالؿ
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 لو النسائي كابف ماجو, مف  لعة بف ناًجد اَلىزًدمُّ الككفي, ثقة, رك ىك ربيَرِبيَعة بف َناِجد:  -
 
 

                                                           

(
7
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير اَلثرة في غريب الحديث ك النياي(

(
2
 (.ِِٗٓ/ رقـَُٕٔ/ّبف اَلعرابي )معجـ ا(

(
0
 (.ّّٔ/ُلحديث لمخطابي )غريب ا(

(
4
 (.ِْٓ/ رقـَِٔ/ُ(, كالمعجـ الصغير لو )ُِّٓ/ رقـِٔ/ْاَلكسط لمطبراني ) المعجـ(

(
3
 (.ِِْ/ٕبي نعيـ )َلكلياء َلحمية ا(

(
6
 (.ِٔٗٔرقـ /ٖٓ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىرؾ عمالمستد(

(
1
 (.ََُ/ رقـَُٖالمنتخبة البي القاسـ الميركاني )ص/الفكائد (

(
8
 (.َُْٓٔ/ رقـِْٕ/ٖكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
9
 (.َِّ/ رقـَٓٓ/ِكاردة في الفتف لمداني )السنف ال(

(
73
 (.ّٔ/ رقـُُٕ/ُبي بكر الخالؿ )السنة َل(
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 .(7)الطبقة الثانية
 ىك أبك صادؽ اَلزدم الككفي, قيؿ: اسمو مسمـ بف يزيد, كقيؿ: عبد ا بف نىاًجدَأبو َصاِدؽ:  -

 .(2)لو النسائي كابف ماجو مف الطبقة الرابعة لرك  كحديثو عف عمي مرسؿ
 . (4), كذكره ابف حباف في الثقات(0)يبةكثقو يعقكب بف ش

. كقاؿ ابف سعد:" كاف قميؿ الحديث, ككانكا (3)كقاؿ أبك حاتـ:" صدكؽ, مستقيـ الحديث "
 .(8). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "(1)كقاؿ الذىبي:" كثؽ " .(6)يتكممكف فيو "
 : أبك صادؽ, صدكؽ, مستقيـ الحديث.قاؿ الباحث

ٍضرىمي, أبك يحيى الككفي, ثقة, رك ىك سمَسَمَمة بف ُكَييؿ:  - لو الجماعة,  لمة بف كيييؿ الحى
 .(9)ىػ(ُِِمات سنة )

لو  لىك ًمسعر بف ًكدىاـ بف ظيير الياللي أبك سممة الككفي, ثقة ثبت فاضؿ, رك ِمْسَعر:  -
 .(73)ىػ(ُٓٓالجماعة, مات سنة )

بف الفىضؿ البىجًمٌي مف أىؿ  ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" الفىٍيضي  الَفْيُض بف الَفضؿ: -
اًعيؿ كمسعر بف ًكدىاـ ركل عىنوي يىٍعقيكب  ماٍلكيكفىة مكلى بجيمة ]أبك محمد[ يركم عىف السر  بف ًإٍسمى

. كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ:" سمعت أبي يقكؿ كتبت عنو سنة مائتيف كأربع (77)بف سيٍفيىافا
 .(72)عشرة "

 بكؿ.الفىٍيضي بف الفضؿ, مق :قاؿ الباحث
.الَفْضؿ:  بىاًنيُّ ٍعًفيُّ , القىصى  ىك أىبيك اٍلعىبَّاًس الفىضؿي بف يكسؼ بف يعقكبى بف حمزة الجي

 .(70)انفرد بتكثيقو ابف حباف
 الفىضؿي بف يكسؼ, مقبكؿ. :قاؿ الباحث

 
                                                           

(
7
 (.ُْٓ/ٗ) لممزم يذيب الكماؿنظر: تاك  (.رقـ/ َِٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُٕٖٔرقـ/ ْٗٔ/ص)المصدر السابؽ (

(
0
 (.َّٓ/ُٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
4
 (.ُْ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.ََِ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 (.ُِْ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
1
 (.ّْٓ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
8
 (. ُٕٖٔرقـ/ ْٗٔ/ص)حجر البف بالتيذي تقريب(

(
9
 (. َِٖٓرقـ/ ِْٖ/ص)المصدر السابؽ (

(
73
  (.َٓٔٔرقـ/ ِٖٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
77
 (.ُِ/ٗالبف حباف ) الثقات(

(
72
 (.ٖٖ/ٕكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
70
 (.ٖ/ٗالبف حباف ) الثقات(
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 الحديث: ىالحكـ عم
ف كاف اسناده حسف لغيرهحديث   , فقد جاء الفىٍيضي بف الفىضؿ, كالفضؿ بف يكسؼ, مقبكليف , كا 

, ييحدث عف محمد بف اسماعيؿ بف (7)لمحديث متابعة بسند صحيح كما عند أبي بكر الخالؿ
سمرة, عف ككيع, عف مسعر, عف عثماف بف أبي المغيرة, عف أبي صادؽ اَلزدم, عف ربيعة 

 بنحكه. –رضي ا عنو  –بف ناجد, عف عمي 
الحسف بف  مكصمي, كغيره يركيو عفال ىكلمحديث شاىد بسند صحيح أيضان, كما عند أبي يعم

قاؿ: قاؿ  -رضي ا عنو  -إسماعيؿ أبك سعيد, عف إبراىيـ بف سعد, عف أبيو, عف أنس 
ذا عاىدكا -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا  : بمفظ: " اَلئمة مف قريش, إذا حكمكا فعدلكا, كا 

ذا استرحمكا فرحمكا "  .(2)فكفكا, كا 
*****     ***** 

 
 ٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:قىاؿى ا

ًديثي " العٍمـ ثالثةه؛ آيىةه ميٍحكىمة, أىٍكسينَّة  ًمٍنوي اٍلحى , أىٍك فىرًيضة عاًدلة " القاًئمة: الدَّاًئمىةي َقاِئَمةٌ كى
الميٍستىمّْرة الًَّتي العىمؿي ًبيىا ميتًَّصؿه الى ييٍترؾ
(0). 

 (.ٓٙ) حديث رقـ
ـُ أبو داود  َقاَؿ اإلما

 مو ا:رح (ٗ)
دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عىٍمرًك ٍبًف السٍَّرًح, , حى نىا اٍبفي كىٍىبو : أىٍخبىرى , عىٍف  قىاؿى ًف ٍبفي ًزيىادو ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى : حى قىاؿى

ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص, أىفَّ رىسيكؿى  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى , عىٍف عى ًف ٍبًف رىاًفعو التَّنيكًخيّْ ٍبًد الرٍَّحمى مَّى اي  -المًَّو عى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مىا ًسكىل ذىًلؾى فىييكى فىٍضؿ: آيىةه ميٍحكىمىةه, أىكٍ  -عى ثىةه, كى ـي ثىالى : " اٍلًعٍم أىٍك ُسنٌَّة َقاِئَمٌة,  قىاؿى
اًدلىةه  ةه عى  ". (3)فىًريضى

 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.ّٔ/ رقـُُٕ/ُبي بكر الخالؿ )َلالسنة (

(
2
 (.ّْْٔ/ رقـُِّ/ٔالمكصمي ) ىيعمبي مسند أ(

(
0
 (.ُِٔ/ْ)البف اَلثيرة في غريب الحديث كاَلثر النياي(

(
4
 (.ِٖٖٓ/ رقـُُٗ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما جاء في تعميـ الفرائض -ي داكد , كتاب الفرائض سنف أب(

(
3
 .مموتع كتقديـ عميو كتحريض الفرائض تعمـ عمى حث ىذا في قاؿ اإلماـ الخطابي:(

نما بو يعمؿ ال منسكخ ىك ما اآلم مف َلف اَلحكاـ فييا كاشترط ا كتاب ىي المحكمة: واآلية  .بناسخو يعمؿ كا 
  المركية. السنف مف -كسمـ  عميو ا صمى - عنو جاء بما الثابتة ىي القائمة: والسنة
 السياـ عمى معدلو فيككف القسمة في العدؿ مف كفيك أف أحدىما: التأكيؿ مف كجييف يحتمؿ فإنو عادلة: فريضة أو قولو وأما

 الفريضة ىذه فتككف معانييما كمف كالسنة الكتاب مف مستنبطة تككف أف اآلخر: كالكجو .كالسنة الكتاب في المذككرة كاَلنصباء
 (.ٖٗ/ْالسنف لمخطابي ) معالـ .نصان  عنيما أخذ ما معنى في كانت إذ كالسنة الكتاب عف أخذ بما تعدؿ
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, مف (0)ف عبد البر, مف طريؽ, بحر بف نصر. كأخرجو اب(2), كالدارقطني(7)أخرجو الحاكـ
, مف طريقي, (4)طريؽ, سىحنكف بف سعيد التَّنيكًخي. كالىما: عف ابف كىب. كأخرجو ابف ماجو

, عف أبي عبد الرحمف (3)خرجو يعقكب ب]ف سفياف الفىسىكمأرشديف بف سعيد ك جعفر بف عكف. ك 
كىب ك رشديف بف يكنس. خمستيـ:)ابف  ى, مف طريؽ, عيس(6)عبد ا بف يزيد. كأخرجو البغكم

( عف عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ اَلفريقي, عف عبد ىك جعفر ك أبك عبد الرحمف كعيس
 –النبي  إلىيرفعو  –رضي ا عنو  –الرحمف بف رافع, عف عبد ا بف عمرك بف العاص 

 . -ا عميو كسمـ  ىصم
بد ا بف عمرك بف , مف طريؽ, عبد ا بف يزيد, عف ع(8), كالطبراني(1)كأخرجو الحارث

 بو. –رضي ا عنو  –العاص 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(9)ضعيؼ, سبقت ترجمتو التَُّنوِخي: َعبد الرحمف بف رَاِفع -
لو  لىك عبد الرحمف بف زياد بف أىٍنعيـ اإلفريقي, ضعيؼ في حفظو, رك عبُد الرحمِف بف زياد:  -

 .(73)ىػ(ُٔٓمات سنة ) كابف ماجو, البخارم في اَلدب المفرد, كأبي داكد كالترمذم
 .(77)ىك عبد ا بف كىب بف مسمـ, ثقة حافظ عابد, سبقت ترجمتو ابف َوْىب: -
 .(72)سبقت ترجمتو ىك أحمد بف عمرك بف السرح , ثقة, َأحمد بف َعمرو: -

 :الحديث ىالحكـ عم
بد الرحمف بف رىاًفع , كعبد الرحمف بف زيا  د بف أىٍنعيـ.حديث ضعيؼ اإلسناد. لضعؼ , عى

 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ْٕٗٗ/ رقـّٗٔ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىرؾ عمالمستد(

(
2
 (.ََْٔ/ رقـُُٖ/ٓدارقطني )سنف ال(

(
0
 (.ُّْٖ/ رقـٕٓ/ُياف العمـ كفضمو البف عبد البر )جامع ب(

(
4
 (.ْٓ/ رقـُِ/ُ) -باب اجتناب الرأم كالقياس -ف ماحو , المقدمة سنف اب(

(
3
 (.ِٖٓ/ِة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرف(

(
6
 (.ُِٗ/ُسنة لمبغكم )شرح ال(

(
1
 (.ٖٓ/ رقـُٗٗ/ُلباحث عف زكائد مسند الحارث )بغية ا(

(
8
 (.ِٕ/ رقـّّ/ُّـ الكبير لمطبراني )المعج(

(
9
 (.ُٖحديث رقـ )أنظر: (

(
73
  (.ِّٖٔرقـ/ َّْ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.ٖحديث رقـ ) نظرا(

(
72
 (.َّحديث رقـ ) نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ـى كثىبت ـٍ " أىٍم دىا ًديثي " لىٍك لىـ تىًكٍمو لىقىاـ لىكي ًمٍنوي اٍلحى كى
(7). 

 (.ٔٙ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, مىمىةي ٍبفي شىًبيبو دَّثىًني سى سىفي  حى دَّثىنىا اٍلحى : حى بىٍيًر, عىٍف قىاؿى , عىٍف أىًبي الزُّ ٍعًقؿه دَّثىنىا مى : حى , قىاؿى ٍبفي أىٍعيىفى
, أىفَّ رىجيالن أىتىى النًَّبيَّ  اًبرو مَّـى  -جى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىمىا  -صى ٍسًؽ شىًعيرو يىٍستىٍطًعميوي, فىأىٍطعىمىوي شىٍطرى كى

ؿي يىٍأكيؿي ًمٍنوي كىاٍمرىأىتيوي كىضى  تَّى كىالىوي, فىأىتىى النًَّبيَّ زىاؿى الرَّجي مَّـى  -ٍيفيييمىا, حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  -صى فىقىاؿى
ـَ َلُكـْ  ـْ ِمْنُو, َوَلَقا ـْ َتِكْمُو أَلََكْمُت  ". َلْو َل

 انفرد بو مسمـ. تخريج الحديث:
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

َبْير: - مكالىـ أبك الزبير المكي, ركل لو الجماعة ىك محمد بف مسمـ بف تىٍدريس, اَلسدم  َأبو الز 
 .(0)ىػ(ُِٔإال أف البخارم ركل لو مقركنا بغيره , مات سنة )

, (6), كعمي بف المديني(3), كابف معيف, كقاؿ مرة "صالح"(4)كثقو ابف سعد كزاد " كثير الحديث"
ممو الناس... ليس , كسئؿ أحمد بف حنبؿ عف أبى الزبير فقاؿ: " قد احت(8), كالنسائي(1)كالعجمي

ابر (9)بو بأس " كىافى عىطاء يقدموي ًإلىى جى . كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" كىافى مف اٍلحفاظ كى
يكنس بف عبد اَلعمى قاؿ سمعت الشافعي يقكؿ:" أبك الزبير يحتاج إلى  . كقاؿ(73)ليحفظ لىوي "

قى (72)صدكؽ كثقة ال بأس بو " . كقاؿ ابف عدم:"(77)عامة "دً  اؿ يعقكب بف شىٍيبىة:" ثقة صدكؽ . كى
لى الضعؼ ما ىك"  .(74). كقاؿ أبك حاتـ:" يكتب حديثو كال يحتج بو "(70)كا 

 
                                                           

(
7
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرلنيايا(

(
2
 (.ُِِٖ-ٗرقـ /ُْٖٕ/ْ) -باب في معجزات النبي صمى ا عميو كسمـ -سمـ , كتاب الفضائؿ صحيح م(

(
0
 (. ُِٗٔرقـ/ َٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ِْ/ٖت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
3
 (.ٕٔ/ٖ)كالتعديؿ البف أبي حاتـ الجرح (

(
6
 (.ٕٖابف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/ سؤاالت(

(
1
 (.ِّٓ/ِالثقات لمعجمي )معرفة (

(
8
 (.ّٖ/ْاالعتداؿ لمذىبي )ميزاف (

(
9
 (.ٕٔ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
73
 (.ُّٓ/ٓالثقات البف حباف )(

(
77
 (.ٕٔ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
72
 (.ِّٗ/ٕلرجاؿ البف عدم )في ضعفاء ا الكامؿ(

(
70
 (.َْٖ/ِٔ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
74
 (.ٕٔ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(
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رعة عف أبى الزبير فقاؿ: " ركل عنو الناس",  كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سألت ابا زي
معت سفياف, . كقاؿ نعيـ بف حماد: س(7)قمت يحتج بحديثو؟ قاؿ:" انما ييحتج بحديث الثقات "

. كقاؿ سكيد بف عبد العزيز قاؿ: قاؿ (2)يقكؿ: حدثني أبك الزبير, كىك أبك الزبير , كأنو يضعفو
 .(0)ة:" تأخذ عف أبي الزبير كىك ال ييحسف أف يصمى؟"بلي شع

 .(4)كقيؿ لشعبة: ما لؾ تركت حديث أبي الزبير؟ قاؿ: رأيتو يزف كيسترجح في الميزاف
 .(3)ككاف مدلسان كاسع العمـ " كقاؿ الذىبي:" حافظ ثقة

كقاؿ في مكضع:" صدكؽ مشيكر اعتمده مسمـ كركل لو البخارم متابعة تكمـ فيو شعبة لككنو 
 .(1). كقاؿ ابف حجر: " صدكؽ إال أنو يدلس "(6)في كزنو " حاسترج

ـ فيو أبك الزبير محمد بف مسمـ, ثقة, كثقو جميكر العمماء مف النقاد, كأكثر مف تكم قاؿ الباحث:
في الميزاف كال  حنو يسترجإشعبة بأشياء لـ تقدح في عدالتو , كلـ تحط مف مرتبتو , فقاؿ عنو 

ثـ ىك كتب  شعبة سكيد بف عبد العزيز, أف يكتب عف أبي الزبير ىييحسف أف يصمي , كقد ني
بد العزيز: قىاؿ لي شيٍعبىة ال تأخذ, عىف أىًبي الزبير فإنو ال عنو,  يحسف يصمي فقد قاؿ سكيد بف عى

: "خدعني شيٍعبىة فقاؿ (8)قىاؿى ثـ ذىب فكتب عنو . كقد ندـ سيكيد أنو لـ يأخذ عف أبي الزبير فقىاؿى
. كقد ساؽ ابف عدم (9)لي ال تحمؿ عنو فإني رأيتو يسيء صالتو كليتني ما كنت رأيت شيٍعبىة "
ككفى بأبي الزبير صدقان  قكؿ شعبة في أبي الزبير كقاؿ:" كركل مالؾ, عىف أىًبي الزبير أحاديث

اًلكنا ال يىٍرًكم إالَّ عىٍف ثقة, كالى أعمـ أحدان مف الثقات تخمؼ, عىف أىًبي ف حدَّ أ ث عنو مالؾ فإف مى
الزبير إالَّ قد كتب عنو, كىىك ًفي نفسو ثقة إالَّ أف يركم عنو بعض الضعفاء فيككف ذىًلؾى مف جية 

ر يركم أحاديث صالحة كلـ يتخمؼ عنو أحد, كىىك الضعيؼ, كالى يككف مف قبمو, كأىبيك الزبي
. كقاؿ ابف حباف:" لـ يينصؼ مف قدح ًفيًو؛ ًَلىف مف استرجح ًفي (73)صدكؽ كثقة ال بأس بو "

اٍلكىٍزف لنىفًسًو لـ يٍستىحؽ الٌتٍرؾ مف أىجمو "
(77). 

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.َُّ/ْاء الكبير لمعقيمي )الضعف(

(
0
 (.ٕٓ/ٖكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
4
 (.َُّ/ْاء الكبير لمعقيمي )الضعف(

(
3
 (.َُٕذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ ككتاب (.ُِٔ/ِؼ لمذىبي )الكاش(

(
6
 (.ِّٔ/ِي في الضعفاء لمذىبي )المغن(

(
1
 (. ُِٗٔرقـ/ َٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ِٕٖ/ٕفي ضعفاء الرجاؿ البف عدم ) الكامؿ(

(
9
 .مصدر السابؽال(

(
73
 (.ِّٗ/ٕ) المصدر السابؽ(

(
77
 .(ُّٓ/ٓالبف حباف ) الثقات(
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. كعده ابف (7)ليس"الزبير قد عابكا عميو كثرة التدليس, قاؿ العالئي:" مشيكر بالتد اأب يضان فإفأك 
 .(2)حجر في المرتبة الثالثة مف طبقاتو كقاؿ: " مشيكر بالتدليس"

لو مسمـ, كأبك داكد, كالنسائي, مات  لىك معقؿ بف عبيد ا الجزرم, أبك عبد ا, رك  َمْعِقؿ: -
 .(0)ىػ(ُٔٔسنة )
ًديث "(4)أحمداإلماـ كثقو  الح الحى  . (3), كفي مكضع آخر قاؿ:" صى

, كفي (6), فمرة بالغ في تكثيقو فقاؿ:" ثقة ثقة " بيف تكثيؽ كتضعيؼ فيو أقكاؿ ابف معيف اختمفتك 
كفي مكضع آخر قاؿ:"  (8), كفي مكضع آخر قاؿ:" لىٍيسى ًبًو بىٍأس "(1)ثقو " مكضع آخر قاؿ:"

 .(73()9)ضعيؼ "
كزاد:" كىافى  ت, كذكره ابف حباف في الثقا(77)كقاؿ ابف المديني:" كاف معقؿ ثقة عند أصحابو "

. كقاؿ ابف عدم:" كمعقؿ ىذا ىك حسف الحديث (72), لـ يفحش خطؤه فىيٍستىحؽ الٌتٍرؾ " يءخطيي 
ديثنا مينكران فىأىٍذكيريه إال حسب ما كجدت ًفي حديث غيره ممف يصدؽ ًفي  اًديثو حى كلـ أجد ًفي أىحى

                                                           

(
7
 (.َُُلتحصيؿ لمعالئي )ص/جامع ا(

(
2
 (.ْٓالمدلسيف البف حجر )ص/طبقات (

(
0
 (.ُِٗٔرقـ/ َٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ْْٖ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا  –كمعرفة الرجاؿ  العمؿ(

(
3
 (.َُّ/ِ) المصدر السابؽ(

(
6
 (.َُٗ/ُ) -ركاية ابف محرز –الرجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة (

(
1
 (.َُُ/ُ)-ركاية ابف محرز–(. معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف ُّْبف معيف )ص/االت ابف الجنيد السؤ نظر: ا(

(
8
 (.ِٓ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا –كمعرفة الرجاؿ  العمؿ(

(
9
 (.ُُِ/ٖ(. كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )ُِِ/ْالضعفاء الكبير لمعقيمي ) نظر:ا(

(
73
الراكم يضعفو مرة كيقكيو أخرم,  فكجيكا ذلؾ بعدة تكجييات.  ىمسألة اختالؼ الناقد الكاحد في حكمو عم ىالعمماء عم لقد تكمـ(

ينكره  ما: كقتا الحديث في حالو مف الرجؿ, عف المسؤكؿ قمب يخطر عمى قد ":اإلسماعيمي, قاؿ بكر أبك منيا ما قالو الحافظ
 منو الكقت في يعرفو ما عمى فيجيب اخر, كقت في يخالفو لو ما كيخطر قمبو, في تيال النكرة حسب عمى جكابو فيخرج قمبو,

كتاب:   .غيره في كاَلخر كقت في أحدىما يعرض حاليف مختمفيف, عف صدر قكؿ كلكنو , إحالة كال تناقضا ذلؾ كيذكره, كليس
 في (. كقاؿ الزركشي:" الظاىرٖٗيؿ )ص/كالتعد الجرح فى أسئمة عف المصرم المنذرم العظيـ عبد محمد أبى الحافظ جكاب
ال بو المعمكؿ فيك اَلخر عف القكليف أحد تأخر ثبت إف أنو الحالة ىذه الصالح  ابف مقدمة عمى التكقؼ" النكت كجب كا 

 يككف ال قد فيذا النقد, أئمة مف كغيره معيف البف يتفؽ كما كاحد قائؿ مف كانا إذا (. كقاؿ السخاكم:" أمأُّ/ّلمزركشي )
ف كمي, بأمر ينضبط فال كحينئذ اجتياد, تغير عف ناشئا أك أحدىما, في نسبيان  بؿ تناقضان,  الظاىر إف: المتأخريف بعض قاؿ كا 

ال عمـ, إف منيما المتأخر بو المعمكؿ أف  العثماني أحمد ظفر العالمة (. كقاؿّٔ/ِفتح المغيث لمسخاكم ) .التكقؼ كجب كا 
 كيحمؿ لمتعديؿ, الترجيح أف الحافظ صنيع عميو يدؿ فالذم أخرل, كقكاه مرة فضعفو رجؿ في قدالنا قكؿ اختمؼ إذا: "التيانكم
(. ككالـ السخاكم ىك الذم تميؿ النفس اليو بأف اَلمر َّْقكاعد في عمـ الحديث لمتيانكم )ص/". بعينو شيء عمى الجرح

ك مف أىؿ بمده, أك مقرب منو كمالـز لو , كعدد مف ذلؾ مراعاة  مف نقؿ عف الناقد ىذا القكؿ, ىؿ ى إلىنسبي. كقد يضاؼ 
 مف نقؿ ذلؾ القكؿ, ىؿ مف نقؿ التكثيؽ أكثر ممف نقؿ التضعيؼ. كىؿ كالـ الناقد في كتابو اَلصؿ, أك مف كتاب ناقؿ .

(
77
 (.ُّٕت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاال(

(
72
 (.ُْٗ/ٕت البف حباف )الثقا(
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 .(7)غمط حديث أك حديثيف"
 .(0)ليس بذلؾ القكم " قاؿ:", كعنو (2)كقاؿ النسائي: " ليس بو بأس "

صالح  , كعنو "(3)صدكؽ مشيكر " . كقاؿ الذىبي:"(4)كقاؿ إسحاؽ بف منصكر" ليس بو بأس"
 .(1)" ييخطيء. كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ (6)الحديث"

, ؤهكىافى ييخطىء, لـ يفحش خط : معقؿ بف عبيد ا الجزرم, صدكؽ حسف الحديث,قاؿ الباحث
عف  –رحمو ا  –ف ذلؾ منو مما ال ينفؾ منو البشر. قاؿ ابف حباف فيستحؽ الترؾ؛ إنما كا

كىافى  نَّمىا كىافى ذىًلؾ ًمٍنوي  ييخطيءمعقؿ بف عبيد ا الجزرم " كى لـ يفحش خطاؤه فىيٍستىحؽ الٌتٍرؾ كىاً 
ًديث مف أىخطىأ مف غير أىف يفحش ذىًلؾ مً  لىك ترؾ حى ٍنوي لكىجىبى عمى حسب مىا الى يىٍنفىٌؾ ًمٍنوي اٍلبشر كى

بىر مف  لـ يىكيكنيكا بمعصكميف بؿ يٍحتىج ًبخى ًديث كؿ ميحدث ًفي الدٍُّنيىا َلىنيـ كىانيكا يخطؤف كى ترؾ حى
طىأ  ييخطيء مىتى مىا عمـ اٍلخى كىابو ترؾ ًحينىًئذو كى تَّى غمب عمى صى ا لـ يفحش ذىًلؾ ًمٍنوي فىًإذا فحش حى مى

الؼ ًفيًو الثّْقىا ًديث ًبعىٍيًنو كىاٍحتج ًبمىا سكاهي ىىذىا حكـ اٍلميحدثيف الَّذيف ًبعىٍيًنو كىأىنو خى ت ترؾ ذىًلؾ الحى
لـ يفحش ذىًلؾ ًمٍنييـ " كىانيكا يخطؤف كى
(8). 

لو البخارم,  لىك الحسف بف محمد بف أٍعيىف الحراني, أبك عمي, رك  الَحَسُف بف َأْعَيف: -
 .(9)ىػ(َُِكمسمـ, كالنسائي, مات سنة )

 .(72)كقاؿ أبك حاتـ:" أدركتو كلـ أكتب عنو " .(77), ككثقو الذىبي(73)اف في الثقاتذكره ابف حب
 .(70)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "

 كباقي رجالو ثقات. . صدكؽ: الحسف بف أعيف, قاؿ الباحث
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ٖؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )مالكا(

(
2
 (.ِّْ/َُ(, كتيذيب التيذيب البف حجر )ِٕٔ/ِٖ) لممزم تيذيب الكماؿنظر: ا(

(
0
 (.َْٗ/ رقـُّٓ/ِ) غدة أبك: تحقيؽنسائيسنف ال(

(
4
 (.ِّْ/َُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
3
 (.ُِٖ/ِ(, كالكاشؼ لو )ٗٔٔ/ِفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(

(
6
 (.ُٕٕماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أس(

(
1
 (. ٕٕٗٔرقـ/ َْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ُْٗ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.َّٔ/ٔ) لممزم الكماؿتيذيب (

(
73
 (.ُُٕ/ٖالبف حباف ) الثقات(

(
77
 (.ِّٗ/ُؼ لمذىبي )الكاش(

(
72
 (.ّٓ/ّكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
70
 (. َُِٖرقـ/ ُّٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍكتىو مىا زىاؿى  ري " لىٍك تىرى ًديثي اآٍلخى  .(7)" اِئًماقَ كىاٍلحى
 (.ٕٙ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, مىمىةي ٍبفي شىًبيبو دَّثىًني سى , حى سىفي ٍبفي أىٍعيىفى دَّثىنىا اٍلحى , أىفَّ أيَـّ  حى اًبرو بىٍيًر, عىٍف جى ٍف أىًبي الزُّ , عى دَّثىنىا مىٍعًقؿه حى
, كىانىٍت تيٍيًدم ًلمنًَّبيّْ  اًلؾو مَّى اي  -مى مَّـى صى سى مىٍيًو كى لىيىا سىٍمننا, فىيىٍأًتييىا بىنيكىىا فىيىٍسأىليكفى  (0)ًفي عيكَّةو  -عى

ـى  اٍَليٍد
ـٍ شىٍيءه, فىتىٍعًمدي ًإلىى الًَّذم كىانىٍت تيٍيًدم ًفيًو ًلمنًَّبيّْ (4) لىٍيسى ًعٍندىىي مَّـى  -, كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

ٍتوي, فىأىتىًت النًَّبيَّ فىتىًجدي ًفيًو سىٍمننا, فىمىا زى  رى تَّى عىصى ـى بىٍيًتيىا حى ـي لىيىا أيٍد مَّـى  -اؿى ييًقي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى
ٍكًتييىا مىا زىاؿى  , قىاؿى " لىٍك تىرى ـٍ ٍرًتييىا؟ " قىالىٍت: نىعى : " عىصى  .(3)" َقاِئماً  فىقىاؿى

 انفرد بو مسمـ. تخريج الحديث:
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

قاؿ أبك نيعيـ ىي: أـ مالؾ اَلنصارية صاحبة العيكَّة مف السمف التي أىدتيا إلى ـ َماِلؾ: أُ -
  .(6)-صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا 

 كباقي الركاة سبقت تراجميـ في الحديث السابؽ.
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير ة في غريب الحديث كاَلثرالنياي(

(
2
 (.َِِٖ-ٗ/ رقـُْٖٕ/ْ) -باب في معجزات النبي صمى ا عميو كسمـ -سمـ , كتاب الفضائؿ صحيح م(

(
0
 (.ِْٖ/ّيب الحديث كاَلثر ). النياية في غر بالسمفمختص دير, كىك د مستجمال: ىي كعاء مف الُعكة(

(
4
بز فىقد أىدىٍمتىوي بو . غريب الحديث البراىيـ الحربي ) :ـاأْلُدْ ( ٍمتىوي ًإلى اٍلخي مى  (.ُُُْ/ّكيؿ شىيءو ضى

(
3
 : أم لك تركت ما فييا مف السمف كما عصرتيا )ما زاؿ( , أم: داـ بيتؾ )قائما( . أم ثابتا دائما: فإف البركة إذا نزلت فيالمعني(

 (.َّٖٓ/ٗشيء كلك كاف قميال كثر ذلؾ القميؿ. أنظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

(
6
 (.ُّٔٓ/ٔبي نعيـ )َلالصحابة معرفة (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ري " مىا زىاؿى  ًديثي اآٍلخى لىيىا أيٍدمىيا " ُيِقيـاٍلحى

(7). 
 )*(. حديث رقـ

ـُ مسمـ  َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, مىمىةي ٍبفي شىًبيبو دَّثىًني سى , حى سىفي ٍبفي أىٍعيىفى دَّثىنىا اٍلحى : حى بىٍيًر, عىٍف  قىاؿى , عىٍف أىًبي الزُّ ٍعًقؿه دَّثىنىا مى : حى قىاؿى
, كىانىٍت تيٍيًدم , أىفَّ أيَـّ مىاًلؾو اًبرو مَّـى  -ًلمنًَّبيّْ  جى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًفي عيكَّةو لىيىا سىٍمننا, فىيىٍأًتييىا بىنيكىىا  -صى

مَّى اي  ـٍ شىٍيءه, فىتىٍعًمدي ًإلىى الًَّذم كىانىٍت تيٍيًدم ًفيًو ًلمنًَّبيّْ صى لىٍيسى ًعٍندىىي , كى ـى مَّـى, فىيىٍسأىليكفى اٍَليٍد سى مىٍيًو كى عى
ـَ سىٍمننا,  فىتىًجدي ًفيوً  ـُ َلَيا ُأْد ٍتوي, فىأىتىًت النًَّبيَّ  َفَما زَاَؿ ُيِقي رى تَّى عىصى مَّـى  -بىٍيًتيىا حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى -صى

ٍكًتييىا مىا زىاؿى قىاًئمنا ". , قىاؿى " لىٍك تىرى ـٍ ٍرًتييىا؟ " قىالىٍت: نىعى : " عىصى  فىقىاؿى
 الحديث ميكرر, أنظر الحديث السابؽ.

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " تىٍسكية الصَّؼّْ ًمفٍ  ةي "  ِإَقاَمةِ  كى ًة " أىٍم ًمٍف تىماًميا ككىماليا. فأمَّا قىٍكليوي " قىٍد قىامىًت الصَّالى الصَّالى

افى قيامييـ ـى أىمييا أىٍك حى ٍعنىاهي قىا فىمى
(0). 

 (.ٖٙ) حديث رقـ
ـُ   رحمو ا: (ٗ)البخاريَقاَؿ اإلما

ًليدً  دَّثىنىا أىبيك الكى حى
, عىًف النًَّبيّْ (3) دَّثىنىا شيٍعبىةي, عىٍف قىتىادىةى, عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو : حى مَّى اي  -, قىاؿى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى فيكًؼ ًمفٍ  -عى , فىًإفَّ تىٍسًكيىةى الصُّ ـٍ فيكفىكي : " سىكُّكا صي بلَ  قىاؿى  ". ةِ ِإَقاَمِة الصَّ
 تخريج الحديث:
عف شعبة, عف قتادة,  -محمد بف جعفر-, عف غيندر(1), كمف طريقو, مسمـ(6)أخرجو البخارم

 .-رضي ا عنو  –عف أنس بف مالؾ 

                                                           

(
7
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َِِٖ-ٗ/ رقـُْٖٕ/ْ) -باب في معجزات النبي صمى ا عميو كسمـ -ـ , كتاب الفضائؿ صحيح مسم(

(
0
 (.ُِٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
4
 (.ِّٕ/ رقـُْٓ/ُ) -باب إقامة الصؼ مف تماـ الصالة -خارم, كتاب اَلذاف صحيح الب(

(
3
 بف عبد الممؾ الباىمي مكالىـ أبك الكليد الطيالسي.ىك ىشاـ  أبو الوليد:(

(
6
 (.ِْٕ/ رقـُْٗ/ُ) -الخشكع في الصالة باب -خارم, كتاب اَلذاف صحيح الب(

(
1
تماميا كالخشكع فييا -ـ , كتاب الصالة صحيح مسم(  (.ِْٓ-َُُ/ رقـُّٗ/ُ)-باب اَلمر بتحسيف الصالة كا 
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 , مف طريؽ, ىماـ بف يحيي, عف قتادة, بو.(7)كأخرجو البخارم
ف طريؽ عبد العزيز بف , م(4), كمسمـ(0), مف طريؽ, حميد الطكيؿ, كالبخارم(2)كأخرجو البخارم

 بو. -رضي ا عنو  –صييب, كالىما: عف عف أنس بف مالؾ 
 , مف طريؽ, سعيد بف ميراف, كىشاـ الدستكائي, عف قتادة, بو.(3)كأخرجو مسمـ

 رجالو ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
: يىا رىسيكؿى المًَّو إنَّا أىؿي ًفيًو " أفَّ رجيالن ًمٍف أى  ًدنىا دعىا مىٍف ييًعينيو, َقاهٍ ٍىًؿ اليىمف قىاؿى ذىا كىافى قاهي أىحى , كىاً 

: ألىو نىٍشكة؟ : فىالى  فعىًممكا لىوي فأٍطعىمىيـ كسىقىاىـ ًمٍف شىرىاب ييقىاؿي لىوي: الًمٍزر, فىقىاؿى : نىعـ. قىاؿى قىاؿى
بكه " القاهي: الطَّاعىةي.  فىيىا, فىًإذىا تىٍشرى ادىتينىا الى نىرىل ًخالى مىٍينىا, كىى عى مىٍعنىاهي ًإنَّا أىٍىؿي طىاعىةو ًلمىٍف يىتىمىمَّؾي عى كى

سىقىانىا. ًدنىا دىعىانىا فىأىٍطعىمىنىا كى ًدنىا: أىٍم ذيك قىاًه أىحى عىانىةً  كىافى قاهي أىحى ابىًة كىاإٍلً جى : القاهي: سيٍرعىةي اإٍلً ًقيؿى كى
(6). 

 (.ٗٙ) قـحديث ر 
 .الحديث ليذا تخريج عمى الباحث يعثر لـ

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىٍيًو  ا ًلي ًعٍندىهي جاهه كىالى ًلي عى ًديثي " مى ًمٍنوي اٍلحى  .(1)" أىٍم طىاعىةه  قاهٌ كى

 (.٘ٙ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ْْٔٔ/ رقـُُّ/ٖ) -باب كيؼ كانت يميف النبي صمى ا عميو كسمـ -خارم, كتاب اَليماف كالنذكرصحيح الب(

(
2
 (.ِٕٓ-ُٕٗ/ رقـُْٔ/ُ) -باب إلزاؽ المنكب بالمنكب كالقدـ بالقدـ في الصؼ -ب اَلذاف خارم, كتاصحيح الب(

(
0
 (.ُٖٕ/ رقـُْٓ/ُ) -باب تسكية الصفكؼ عند اإلقامة كبعدىا -خارم, كتاب اَلذاف صحيح الب(

(
4
قامتيا -ـ , كتاب الصالة صحيح مسم(  (.ّْْ-ُِٓ/ رقـِّْ/ُ)-باب تسكية الصفكؼ كا 

(
3
تماميا كالخشكع فييا -, كتاب الصالة  ـصحيح مسم(  (.ِْٓ-ُُُ/ رقـَِّ/ُ)-باب اَلمر بتحسيف الصالة كا 

(
6
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
1
 (.ُِٕ/ْ) المصدر السابؽ(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍبؿ  ا ييٍنقىض الحى ـي عيٍركةن عيٍركةن, كىمى ٍسالى ًديًث اٍبًف الدٍَّيمىًمٌي " ييٍنقىض اإٍلً ًفي حى " القيٌكة: الطَّاقىةي  ُقّوًة ُقّوةكى
ٍمعي: قيكلن  ٍبؿ. كىاٍلجى  .(7)ًمٍف طاقاًت الحى

 (.ٙٙ) حديث رقـ
ـُ أحمد  َقاَؿ اإلما

 ا:رحمو  (ٕ)
ةى, اًرجى دَّثىنىا ىىٍيثىـي ٍبفي خى ,  حى كزى الدٍَّيمىًميّْ ك, عىًف اٍبًف فىٍيري ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي عىٍمرو ٍمرىةي, عى نىا ضى : أىٍخبىرى قىاؿى

: قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍف أىًبيًو, قىاؿى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـي عيٍركىةن  -صى ٍسالى فَّ اإٍلً عيٍركىةن كىمىا  ,: " لىييٍنقىضى
ٍبؿي   ". ُقوًَّة, ُقوَّةً  ييٍنقىضي اٍلحى

 تخريج الحديث:
كز لـ أجد أحدان   اإلماـ أحمد. الدَّيمىًمي سكل أخرج ىذا الحديث عف فىٍيري

ف عيرل اإًلسالـ عيركةن عيركةن, فىكمما  كلو شاىد عف أىًبي أيمىامىة البىاًىمي, يرفعو ًبمفظ: " لىتينقىضى
كـ كآًخرىف الصالة " انتىقىضىت عيركةه  ا الحي  .(0)تىشىبَّث الناس بالتي تمييا, كأىكلييف نىقضن

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 يكنى  -رضي ا عنو  –ىك فيركز الدَّيممي ابف أخت النجاشي, صحابي َفْيُروز الدَّيَمِمي:  - 

 .(4) أبا عبد الرحمف , كىك قاتؿ اَلسكد العىنسي الكذاب الذم ادعى النبكة
ىك عبد ا بف فيركز الدٍَّيمىًمي أبك بيٍسر, ثقة , مف كبار التابعيف كمنيـ ابف َفْيُروز الدَّيَمِمي:  -

 .(3)مف ذكره في الصحابة, ركل لو أبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو
ركل لو  ىك يحيى بف أبي عمرك السٍَّيباني أبك زرعة الحمصي, ثقة ,َيْحَيى بف َأبي َعمرو:  -

 .(6)ىػ(ُْٖفي "اَلدب" كأبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة )البخارم 
مرة بف ربيعة الفمسطيني أبك عبد ا, رك َضْمَرة:  -  .(1)ىػ(َِِلو اَلربعة , مات سنة ) لىك ضى
  

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.َُّٖٗ/ رقـّٕٓ/ِٗماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
(, كأبك َْٕ/ رقـُْٓ/ُ(, كمحمد بف نصر المركزم في تعظيـ قدر الصالة )َُِِٔ/ رقـْٖٓ/ّٔمد في المسند )أخرجو أح(

/ ٖٗ/ٖ(, كالطبراني في الكبير )ُٕٓٔ/ رقـُُُ/ُٓ(, كابف حباف في صحيحو )َُّّ/ رقـُِٕ/ْبكر الخالؿ في السنة )
 (, كالبييقي في الشعبَِِٕ/ رقـَُْ/ْ(, كالحاكـ في المستدرؾ)ْ/ رقـَُٕ/ُ(, كابف بطة في اإلبانة الكبرم)ْٖٕٔرقـ
 (.ُُٖٕ/ رقـِٕ/َُ)

(
4
 (.ُِْٔ/ّ(, كاالستيعاب البف عبد البر )ِِٕٗ/ْمعرفة الصحابة البي نعيـ )نظر: ا(

(
3
 (.ّّْٓرقـ/ ُّٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (. ُٕٔٔرقـ/ ٓٗٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
1
 (. ِٖٖٗرقـ/ َِٖ/ص)المصدر السابؽ (
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 .(7)قاؿ:" كاف ثقة مأمكنان خبيران لـ يكف ىناؾ أفضؿ منو ال الكليد كال غيره " كثقو ابف سعد ك
 .(6), كقاؿ اإلماـ أحمد:" ثقة ثقة "(3)كابف حباف, (4), كالعجمي(0), كالنسائي(2)يفككثقو ابف مع

كعف عبد ا بف أحمد بف حنبؿ قاؿ سألت أبى عف ضمرة بف ربيعة فقاؿ: "مف الثقات المأمكنيف 
كعف عبد ا قاؿ: سمعتو ]يعني  .(1)رجؿ صالح, صالح الحديث, لـ يكف بالشاـ رجؿ يشبيو "

ًديث أىؿ الصٍدؽ "أبيو[ يى  ًديثو حى الح ًثقىة لىٍيسى ًبًو بىٍأس حى مرىة بف ربيعىة رجؿ صى  .(8)قيكؿ:" ضى
. كقاؿ ابف يكنس:" (73)كقاؿ الساجي:" صدكؽ ييـ عنده مناكير ". (9)كقاؿ أبك حاتـ:" صالح "
 .(72). كقاؿ صالح الديف الصفدم:" ككاف ثقة إال أف لو غمطات "(77)كاف فقيييـ فى زمانو "

 .(74)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ييـ قميالن " .(70)كقاؿ الذىبي عنو:" الصالح المأمكف "
مرة بف ربيعة, ثقة, كال ييمتفت قاؿ الباحث  ىما قالو الساجي, فالعمماء ًشبو مجمعيف عم إلى: ضى

تكثيقو, قاؿ الذىبي:" مشيكر ما فيو مىغمز"
(73). 

 لو البخارم, لذم أبك أحمد أك أبك يحيى, رك ىك الييثـ بف خارجة المرك  َىْيثـَ بف َخاِرَجة:-
 .(76)ىػ(ِِٕكالنسائي, كابف ماجو, مات سنة )

, كذكره ابف حباف في الثقات (79)الخميمي ى, كأبك يعم(78)عبد الباقي بف قانع , ك(71)كثقو ابف معيف
 ا . كقاؿ عبد ا بف أحمد بف حنبؿ:" كاف أبي إذ(23)كاف ييسمى شعبة الصغير لتيقظو " كقاؿ:"

 
                                                           

(
7
 (.ْٕٓ/ٗت الكبير البف سعد )الطبقا(

(
2
 (.ْٕٔ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
0
 (.َْٔ/ْالتيذيب البف حجر )تيذيب (

(
4
 (.ّْٕ/ُالثقات لمعجمي )معرفة (

(
3
 (.ِّْ/ٖت البف حباف )الثقا(

(
6
 (.ِْٗت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاال(

(
1
 (.ّٔٔ/ِ) –و عبد ا ركاية ابن –كمعرفة الرجاؿ لالماـ أحمد  العمؿ(

(
8
 (.ْٗٓ/ِ) المصدر السابؽ(

(
9
 (.ْٕٔ/ْكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
73
 (.ُْٔ/ْتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
77
 (.َُٓ/ِابف يكنس المصرم ) تاريخ(

(
72
 (.ُِِ/ُٔي بالكفيات لصالح الديف الصفدم )الكاف(

(
70
 (.ِٖٓ/ُالحفاظ لمذىبي ) تذكرة(

(
74
 (. ِٖٖٗرقـ/ َِٖ/ص)حجر البف تيذيبال تقريب(

(
73
 (.َّّ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
76
 (.ّْٕٔرقـ/ ٕٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
71
 (.ٕٖ/ُٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
78
 (.ْٗ/ُُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
79
 (.ِْٓ/ُالخميمي ) ىبي يعمفي معرفة عمماء الحديث َلاإلرشاد (

(
23
 (.ِّٔ/ٗبف حباف )ثقات الال(
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دث عنو كىك حي فحدثنا عف الحكـ بف مكسى كىك حي كعف  ي عف إنساف ككاف عنده ثقة حى رضى
. كقاؿ صالح: كاف أحمد بف حنبؿ (7)ىيثـ بف خارجة كأبي اَلحكص كخمؼ كشجاع كىـ أحياء "

يثني عميو, ككاف يتزىد, ككاف سيئ الخمؽ مع أصحاب الحديث... كقىاؿ معاكية بف صالح , عف 
 .(0)ليس بو بأس" . كقاؿ النسائي:"(2)ؿ: أكتب عنو فقد كتبت عنوأحمد بف حنب

 .(6)كقاؿ الذىبي:" الحافظ الثقة المحدث " .(3). ككذا قاؿ ابف حجر(4)كقاؿ أبك حاتـ:" صدكؽ "
 الييثـ بف خارجة, ثقة , ال مىطعف َلحد فيو. قاؿ الباحث:

  الحديث: ىالحكـ عم
 .(8) شعيب اَلرنؤكطك  ,(1)يحديث صحيح اإلسناد. كقد صححو اَللبان

 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

فَّ مىعاًدف إٍحساًنؾ الى  اًء" كا  ًديثي الدُّعى ًمٍنوي حى ٍكىىر, ييريدي ًبًو اٍلعىطىاءى َتْقَوىكى " أىٍم الى تىٍخمك ًمفى الجى
 .(9)كاإلٍفضاؿ
 (.ٚٙ) حديث رقـ

 ذا الحديث.تخريج لي ىلـ يعثر الباحث عم
 

*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ِّٖ/ُ) –ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ لالماـ أحمد العمؿ كم(

(
2
 (.ٕٖ/ُٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
0
 .المصدر السابؽ(

(
4
 (.ٖٔ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 (. ّْٕٔرقـ/ ٕٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ّْ/ِلمذىبي )حفاظ تذكرة ال(

(
1
 (.ِٔٗ/ِامع الصغير كزياداتو لأللباني )صحيح الج(

(
8
 (.َُّٖٗ/ رقـّٕٓ/ِٗماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.ُِٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (
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 .اذلاء مع انقاف: انثانث ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
رى ذٍكر "  ٍيًر أىٍف ييعيد كٍجيىو ًإلىى ًجية  الَقْيَقَرىقىٍد تىكىرَّ ٍمؼ ًمٍف غى ًديًث, كىىيكى اٍلمىشيي ًإلىى خى " ًفي اٍلحى

: ًإنَّوي ًمٍف بىاًب القى   .(7)ٍيرمىٍشيو. ًقيؿى
 (.ٛٙ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (2)

ٍبًد المًَّو, ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى : ًمٍف  حى : سىأىليكا سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو , قىاؿى اًزـو دَّثىنىا أىبيك حى : حى , قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى قىاؿى
: مىا بىًقيى ًبالنَّ  ؟ فىقىاؿى ًممىوي فيالىفه مىٍكلىى فيالىنىةى أىمّْ شىٍيءو الًمٍنبىري ـي ًمنّْي, ىيكى ًمٍف أىٍثًؿ الغىابىًة عى اًس أىٍعمى

مَّـى  -ًلرىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍيًو رىسيكؿي المًَّو  -صى ـى عى قىا مَّـى  -" كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًحيفى  -صى
ٍمفىوي  عيًمؿى كىكيًضعى, فىاٍستىٍقبىؿى الًقٍبمىةى, ٍمفىوي, فىقىرىأى كىرىكىعى كىرىكىعى النَّاسي خى ـى النَّاسي خى قىا فىعى رىٍأسىوي ثيَـّ  ,كىبَّرى كى ثيَـّ رى

عى  عى القىٍيقىرىل الَقْيَقَرىرىجى فىعى رىٍأسىوي, ثيَـّ رىجى ادى ًإلىى الًمٍنبىًر, ثيَـّ رىكىعى ثيَـّ رى مىى اَلىٍرًض, ثيَـّ عى دى عى , فىسىجى
تَّى سىجى  نىٍعتي ىىذىا حى : " يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي صى مىى النَّاًس فىقىاؿى دى ًباَلىٍرًض ". ] زاد مسمـ [ ثيَـّ أىٍقبىؿى عى

ًتي ". ًلتىعىمَّميكا صىالى  ًلتىٍأتىمُّكا ًبي, كى
 تخريج الحديث:
ر, يعقكب بف عبد الرحمف اإلسكندراني, عف أبي حاـز بف دينا , مف طريؽ,(0)أخرجو البخارم

 .-رضي ا عنو  –عف سيؿ بف سعد الساعدم 
, بو.(4)كأخرجو مسمـ , عف أبيو أبي حاـز  , مف طريؽ, عبد العزيز بف أبي حاـز

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
سيؿ بف سعد بف مالؾ بف خالد الساعدم, يكنى أبا العباس, أدرؾ النبي ىك  َسْيؿ بف َسعد: -
 .(3)كثمانيف, آخر الصحابة مكتان بالمدينةكتكفي سنة ثماف  -صمى ا عميو كسمـ  -

ممة بف دينار. كباقي رجالو ثقات. كأبك حاـز ىك:  سى
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِٗ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّٕٕ/ رقـٖٓ/ُ) -الة في السيطكح كالمنبر كالخشبباب الص -خارم , كتاب الصالة صحيح الب(

(
0
 (.ُٕٗ/ رقـٗ/ِ) -باب الخطبة عمى المنبر -خارم , كتاب الجمعة صحيح الب(

(
4
تىيًف ًفي الٌصالة -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(  (.ْْٓ-ْْ/ رقـّٖٔ/ُ) -باب جكاز الخيطكىة كالخيطكى

(
3
 (.ُُِّ/ّ)بي نعيـ صحابة َلمعرفة ال(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ـٍ كىانيكا يىٍمشيكف بعدىؾ  : ًإنَّيي : يىا ربّْ أمَّتي, فىييقىاؿي اًديًثيىا " فىأىقيكؿي ًفي بىٍعًض أىحى قىاؿى  "الَقْيَقَرى كى
قىٍد قىٍيقىرى كتىقىٍيقىر. كالقىٍيقىرىل مىٍصدىره  مىٍيًو. كى ٍعنىاهي االٍرًتدادي عمَّا كىانيكا عى : مى اٍَلىٍزىىًرمُّ
(7) . 

 (.ٜٙ) حديث رقـ
ـُ يعقوب بف شيبة َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

: ثى  , قىاؿى اًعيؿى النٍَّيًدمُّ اًلؾي ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا أىبيك غىسَّافى مى ٍبًد المًَّو اٍلقيمّْيُّ حى ٍفًص (0)نىا يىٍعقيكبي ٍبفي عى , عىٍف حى
طَّابً ا , عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى بَّاسو , عىٍف ًعٍكًرمىةى, عىًف اٍبًف عى ٍيدو مى ٍنوي  -ٍبًف حي : قىاؿى  -رىًضيى المَّوي عى قىاؿى

مَّـى  -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميكفى ًفييىا : " ًإنّْي ميٍمًسؾه بً -صى تىٍغًمبيكًني, تىقىاحى ـٍ عىًف النَّاًر كى ًزكي حيجى
ٍكًض فىتىًردي  مىى اٍلحى ٍف أىًك عى , عى ـٍ ـٍ كىأيٍفًرطى لىكي كي زى جى نىاًدًب فىأيكًشؾي أىٍف أيٍرًسؿى حي ـى اٍلفىرىاًش, كىاٍلجى مىيَّ تىقىاحي كفى عى

ًسيمى  , كى ـٍ ـٍ ًبأىٍسمىاًئكي فيكي ـٍ مىعنا كىأىٍشتىاتنا, فىأىٍعرى ييٍذىىبي ًبكي ًبًؿ ًفي ًإًبًمًو كى ؿي اٍلغىًريبىةى ًمفى اإٍلً ا يىٍعًرؼي الرَّجي ـٍ كىمى اكي
يي  : يىا رىبّْ رىٍىًطي, أىٍم رىبّْ أيمًَّتي, كى , فىأىقيكؿي ؿَّ ـٍ رىبَّ اٍلعىالىًميفى عىزَّ كىجى اًؿ, كأىنىاشدي ًفيكي : يىا ذىاتى الشّْمى قىاؿي

مَّدي ًإنَّؾى الى تىٍدرً  ـٍ كىانيكا يىٍمشيكفى بىٍعدىؾى ميحى , ًإنَّيي ا أىٍحدىثيكا بىٍعدىؾى ـٍ يىٍأًتي يىٍكـى اْلَقْيَقَرى م مى دىكي ىٍعًرفىفَّ أىحى , كىَلى
ًة يىٍحًمؿي شىاةن لىيىا ثيغىاءه  اٍلًقيىامى
ٍيئنا قىٍد بىمٍَّغتي (4) : الى أىٍمًمؾي لىؾى شى مَّدي, فىأىقيكؿي مَّدي, يىا ميحى , , يينىاًدم: يىا ميحى

ًة يىٍحًمؿي بىًعيرنا لىوي رىغنا ـٍ يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى دىكي ىٍعًرفىفَّ أىحى كىَلى
: الى (3) مَّدي, فىأىقيكؿي مَّدي, يىا ميحى : يىا ميحى , فىيىقيكؿي

ـٍ يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة يىٍحًمؿي فىرىسنا دىكي ىٍعًرفىفَّ أىحى , كىَلى مَّدي,  أىٍمًمؾي لىؾى شىٍيئنا قىٍد بىمٍَّغتي مىةه, فىيىقيكؿي يىا ميحى ٍمحى لىوي حى
ًة يى  ـٍ يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى دىكي ىٍعًرفىفَّ أىحى , كىَلى : الى أىٍمًمؾي لىؾى شىٍيئنا قىٍد بىمٍَّغتي مَّدي, فىأىقيكؿي ٍحًمؿي قىٍشعىا ًمٍف أىدىـو يىا ميحى

مَّدي, فىأىقيكؿي الى أىٍمًمؾي  مَّدي, يىا ميحى  لىؾى شىٍيئنا قىٍد بىمٍَّغتي " يينىاًدم: يىا ميحى
 تخريج الحديث:

 .(8), كالقيضاعي(1), كمف طريقو, ابف أبي عاصـ(6)أخرجو أبك بكر بف أبي شيبة
كأخرجو الرَّامىييٍرميًزم
 , مف طريؽ, أحمد بف ميالعب.(73), كالقيضاعي(9)

 
                                                           

(
7
 (.ُِٗ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ْٖمسند عمر بف الخطاب َلبي يكسؼ يعقكب بف شيبة )ص/(

(
0
 (.ْْٖ/َُ. اَلنساب لمسمعاني )الحجاج بف يكسؼ زمف أصبياف كساكة, كبنيت , كىي بمدة بيف: نسبة إلى بمدة قيـالُقمٍّي(

(
4
 (.َْْ/ْلغىنىـ. كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ): مف أصكات االثُغاءُ (

(
3
ًبًؿ. النياية في غريب الحديث كاَلثر)ءُ الر َغا(  (.َِْ/ِ: صكتي اإٍلً

(
6
 (.ُّٖٕٔ/ رقـ َّٗ/ٔبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
1
 (.ْْٕ/ رقـّْٔ/ِبف أبي عاصـ )السنة ال(

(
8
 (.َُُّ/ رقـُٕٓ/ِياب لمقضاعي )مسند الش(

(
9
 (.ُْ/ رقـّْحديث لمراميرمزم )ص/مثاؿ الأ(

(
73
 (.ُُِٗ/ رقـُٕٓ/ِياب لمقضاعي )مسند الش(
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ب, كالفىضؿ( عف , عف الفىضؿ بف سييؿ. ثالثتيـ: )أبك بكر, كأحمد بف ميالع(7)كأخرجو البزار
مالؾ بف إسماعيؿ, عف يعقكب بف عبد ا القمي, عف حفص بف حميد, عف عكرمة, عف ابف 

 ىصم –النبي  إلىيرفعو  -رضي ا عنو –عف عمر بف الخطاب  -رضي ا عنيما -عباس
 .-ا عميو كسمـ 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 أصمو بىٍربىًرم, ثقة ثبت عالـ بالتفسير, ىك ًعكرمة أبك عبد ا مكلى ابف عىباس ِعكِرمة: -
 .(2)ىػ(َُْلو الجماعة, مات سنة ) لرك 
ميد القيمّْي أبك عبيد, مف السابعة َحفص بف ُحَميد: -  .(0)ىك حىفص بف حي

. كقاؿ أبك (6). كقاؿ يحيي بف معيف:" صالح "(3), كذكره ابف حباف في الثقات(4)كثقو النسائي
 .(1)حاتـ:" شيخ قيمّْي "

ميد؛ مىجيكؿ ال أعمـ أحدان ك  فو بالجيالًة عمي بف المديني فىقاؿ:" حفص بف حي ركل عنو إال  كىصى
 .(9). كقاؿ ابف حجر:" ال بأس بو "(8)يعقكب القُّمّْي "
ميد, ال بأس بو, حسف الحديث. قاؿ الباحث: فص بف حي  حى

قيمّْي, استشيد بو ىك يعقكب بف عبد ا بف سعد اَلشعرم أبك الحسف الَيعقوب الُقمٍّي: -
 .(73)ىػ(ُْٕالبخارم, كركل لو الباقكف سكل مسمـ. مات سنة )

 .(72), كذكره ابف حباف في الثقات(77)كثقو أبك القاسـ الطبراني
 .(70)كقاؿ النَّسىائي:" ليس بو بأس" 

قىاؿ الدارقيطًني:" ليس بالقكم " كى
(74). 

                                                           

(
7
 (.َِْ/ رقـُّْ/ُزار )لبمسند ا(

(
2
(, التاريخ الكبير لمبخارم ُّّ/ِنظر: الطبقات الكبير البف سعد )كا .(ّْٕٔرقـ/ ّٕٗ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِْٔ/َِ) لممزم (, تيذيب الكماؿٕ/ٕالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (,ّّٗ/ُ(, معرفة الثقات لمعجمي )ْٗ/ٕ)

(
0
 .(َُّْرقـ/ ُِٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ْٖٔ/ٓ(, ك تفسير القرآف العظيـ البف كثير )ٕٓٓ/ُ(, ك ميزاف االعتداؿ لمذىبي )ٗ/ٕ) لممزم ذيب الكماؿنظر: تيا(

(
3
 (.ُٔٗ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ُُٕ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )جرح كاال(

(
1
 .مصدر السابؽال(

(
8
 (.ُُٕ/ّنظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ا(. ك ْٗبف المديني )ص/العمؿ ال(

(
9
 (. َُّْرقـ/ ُِٕ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. ِِٖٕرقـ/ َٖٔ/ص)المصدر السابؽ (

(
77
 (.ِٓٓرقـ /ُّٕ/ُلصغير لمطبراني )المعجـ ا(

(
72
 (.ْٓٔ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ّْٓ/ِّ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
74
 (.ُٗ/ّدارقطني )العمؿ لم(
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 .(2)أىؿ قيـ " , كعنو قاؿ:" صالح الحديث محدث(7)كقاؿ الذىبي:" صدكؽ "
 .(0)صدكؽ ييـ " كقاؿ ابف حجر:"

دكؽ. قاؿ الباحث:  يعقكب القيمّْي, صى
: ىك مالؾ بف إسماعيؿ النٍَّيًدم, أبك غساف الككفي, ثقة متقف صحيح الكتاب عابد, َأبو َغسَّاف-
 .(4)ىػ(ُِٕلو الجماعة, مات سنة ) لرك 

 الحديث: ىالحكـ عم
 .(3)ـ عمٌي بف المديني فقاؿ:" ىذا حديث حسف اإلسناد "حديث حسف اإلسناد. كقد حسنو اإلما

 
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ّْٗ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
2
 (.ٖٕٓ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
0
 (. ِِٖٕرقـ/ َٖٔ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (. ِْْٔرقـ/ ُٔٓ/ص)المصدر السابؽ (

(
3
 (.ْٗمديني )ص/بف الالعمؿ ال(



 

732 

 

 .انياء مع انقاف: انزاتع ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىٍيًو  اذىا عى ًديثي " لىٍك يىٍعمىـي الشاًربي قىاًئمنا مى ًمٍنوي اٍلحى مىا شىًرب" الْستقاءكى

(7). 
 (.ٓٚ) حديث رقـ

ـُ أحمدَقاَؿ ا إلما
 رحمو ا: (ٕ)

زَّاًؽ, ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى , حى دَّثىنىا مىٍعمىره : حى , قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ : عى : قىاؿى  قىاؿى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى , عى ؿو : عىٍف رىجي قىاؿى
مَّـى  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـي الًَّذم يىٍشرىبي كىىيكى -صى ا ًفي بىٍطًنًو, : " لىٍك يىٍعمى ".  اَلْسَتَقاَءهُ  قىاًئـه مى

 :تخريج الحديث
 مرسالن , كمتصالن: لىذا الحديث يرك 

, كمف (3)معمر بف راشدكأخرجو , (4), مف طريؽ, سعيد بف طىريؼ أبكغىطىفاف(0)مسمـ أخرجو
بد , مف طريؽ, عبيد ا بف ع(1)البييقي كأخرجو  , عف أبي صالح السماف.(6)طريقو, الطحاكم

 .. أربعتيـ: عف أبي ىريرةلـ ييسـً  , مف طريؽ, الزىرم, عف رجؿ(8)كابف حباف ا.

 بيف كاسطة يذكر كلـ ., عف الزىرم, عف أبي ىريرة(9)معمر بف راشدفقد أخرجو  :ركم مرسالن كيي 
 . – عنو ا رضي -ىريرة  كأبي الزىرم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 زىرة بف الحارث بف ا عبد بف شياب بف ا عبد بف ا عبيد بف مسمـ بف محمدىك  الزىري:-
تقانو جاللتو عمى متفؽ الحافظ الفقيو بكر, أبك ككنيتو الزىرم, القرشي كالب ابف كثبتو, ركل  كا 

 .(73)ىػ(ُِٓسنة ) لو الجماعة, مات
 

                                                           

(
7
 (.َُّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َٖٖٕ/ رقـُّٔ/ُّماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
 (.َِِٔ -ُُٔ/ رقـَُُٔ/ّ) –باب كراىية الشرب قائما  -ـ , كتاب اَلشربة صحيح مسم(

(
4
ـٍ قىاًئمنا,  ىصم -قاؿ رسكؿ اف أىبي غىطىفىاف الميرّْم, أىنو سىًمع أىبا ىريرة, يقكؿ: بمفظ : ع( ده ًمٍنكي ا عميو كسمـ: " الى يىٍشرىبىفَّ أىحى

 فىمىٍف نىًسيى فىٍميىٍستىًقٍئ ".

(
3
 (.ُٖٗٓٗ/ رقـِْٕ/َُمنشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ ) -معمر بف راشد الجامع ل(

(
6
 (.ََُِ/ رقـّْٔ/ٓاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
1
 (.ُِْْٔ/ رقـْٗٓ/ٕي )كبرم لمبييقالسنف ال(

(
8
 (.ِّْٓ/ رقـُِْ/ُِحباف ) صحيح ابف(

(
9
 (.ُٖٖٓٗ/ رقـِْٕ/َُ) -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ -معمر بف راشد الجامع ل(

(
73
(, التاريخ الكبير لمبخارم ِْٗ/ٕالطبقات الكبير البف سعد ) :نظراك (. ِٔٗٔرقـ/ َٔٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(, تاريخ ّْٗ/ٓ(, الثقات البف حباف )ُٕ/ٖ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِّٓ/ِالثقات لمعجمي ) (, معرفةَِِ/ُ)
 (.ّٖ/ُ(, تذكرة الحفاظ لمذىبي )ُْٗ/ِٔ)لممزم (, تيذيب الكماؿ ِْٗ/ٓٓدمشؽ البف عساكر )
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 لو ركلىك مىعمر بف راًشد اَلٍزًدم مكالىـ أبك عركة البصرم, ثقة ثبت فاضؿ  َمعمر: -
 .(7)ىػ(ُْٓالجماعة, مات سنة )

ىك عبد الرزاؽ بف ىىماـ بف نافع الحميرم مكالىـ أبك بكر الصنعاني, ثقة حافظ ,  عبد الرزاؽ:-
 .(2)ىػ(ُُِلو الجماعة, مات سنة ) ركل

 الحديث: ىالحكـ عم
,  المبيـ لكف الحديث صحيح فقد تابع ىذا الرجؿك الحديث بيذا السند ضعيؼ فيو رجؿ مبيـ؛ 

فيرتقي الي الحسف  ثة مف الركاة ىـ: أبك صالح السماف, كأبك غطفاف, كعبيد ا بف عبد اثال
 في صحيحو. -رحمو ا  -. كالحديث أيضان يركيو مسمـ لغيره
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي ثىٍكباف " مىف ذىرىعىو  ًمٍنوي حى اًئـه  الَقْيءُ كى ادىةي " أىٍم  كىىيكى صى عى مىٍف تىقىيَّأى فىعىمىٍيًو اإٍلً مىٍيًو, كى فىالى شيءى عى

 . (0)تىكىمَّفو كتىعىمدَّه
 (.ٔٚ) حديث رقـ

ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

, عىٍف ميحى  سَّافى , عىٍف ًىشىاـً ٍبًف حى دَّثىنىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى : حى ٍجرو قىاؿى ًميُّ ٍبفي حي دَّثىنىا عى , حى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى
ٍيرىةى, أىفَّ النًَّبيَّ  ٍف أىًبي ىيرى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى :" مىٍف ذىرىعىوي  -صى اءه,  الَقْيُء,قىاؿى مىٍيًو قىضى فىمىٍيسى عى

ٍمدنا فىٍميىٍقًض ". مىٍف اٍستىقىاءى عى  كى
 تخريج الحديث: 

 , عف عمي بف حجر.(1)كالطحاكم, (6), كمف طريقو, ابف خزيمة(3)أخرجو الترمذم
 , مف طريؽ مسدد. (9), كمف طريقو, ابف الجاركد(8)كأخرجو أبك داكد

                                                           

(
7
  (.َٖٗٔرقـ/ ُْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (. َْْٔرقـ// ص)المصدر السابؽ (

(
0
 (.َُّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.َِٕ/ رقـٖٗ/ّ) شاكر: ط -باب ما جاء فيمف استقاء عمدان  -مذم , أبكاب الصـك سنف التر (

(
3
 (.ُٖٗ/ رقـُُٓترمذم الكبير )ص/العمؿ ال(

(
6
 (.َُٔٗرقـ/ ِِٔ/ّ) خزيمة ابف صحيح(

(
1
 (.َُٖٔقـ/ ر ِّٖ/ْاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
8
 (.َِّٖ/ رقـَُّ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب الصائـ يستقيء عامدان  -داكد , كتاب الصـك سنف أبي (

(
9
 (.ّٖٓ/ رقـَُْمف السنف المسندة البف الجاركد )ص/المنتقى (
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براىيـ (4), كأحمد(0)سحاؽ بف إبراىيـ. كأخرجو ابف ماجوإ, عف (2), كالدارمي(7)كأخرجو النسائي , كا 
 بد الممؾ., مف طريؽ الكليد بف ع(6), مف طريؽ, الحكـ بف مكسي. كأخرجو ابف حباف(3)الحربي

 , مف طريؽ عبد ا بف كىب. (1)كأخرجو الدارقطني
 –جميعيـ: عف عيسي بف يكنس, عف ىشاـ بف حساف, عف محمد بف سيريف, عف أبي ىريرة 

 .-ا عميو كسمـ  ىصم –النبي  ىلإيرفعو  –رضي ا عنو 
فص بف غىياث, عف ىشاـ بف ح(9), كالحاكـ(8)كأخرجو ابف ماجو  ساف, بو. , مف طريؽ, حى

 جميعيـ بألفاظ متقاربة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك محمد بف سيريف اَلنصارم أبك بكر بف أبي عمرة البصرم, ثقة ثبت محمد بف ِسيِريف:  -
 .(73)ىػ(َُُلو الجماعة, مات سنة ) لعابد كبير القدر, رك 

البصرم, ثقة مف , أبك عبد ا (77)ىك ىشاـ بف حساف اَلزدم القرديكسي ِىشاـ بف َحسَّاف: -
 .(72)ىػ(ُْٕلو الجماعة, مات سنة ) ركلأثبت الناس في ابف سيريف, 

لو  لرك  ىك عيسى بف يكنس بف أبي إسحاؽ السىًبيعي, ثقة مأمكف, ِعيَسى بف ُيوُنس: -
 .(70)ىػ(ُٕٖالجماعة, مات سنة )

, كمسمـ, لو البخارم لىك عمي بف حيجر بف إياس السعدم , ثقة حافظ , رك  عمي بف ُحْجر: -
 .(74)ىػ(ِْْكالنسائي, كالترمذم, مات سنة )

 حديث صحيح اإلسناد, كرجالو ثقات. :الحديث ىالحكـ عم
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ُُّٕ/ رقـُّٕ/ّ) -ذكر االختالؼ عمى ىشاـ الدستكائي -كبرم لمنسائي , كتاب الصياـ السنف ال(

(
2
 (.َُٕٕ/ رقـَُٕٗ/ِ) -سنف الدارمي -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
0
 (.ُٕٔٔ/ رقـ ّٔٓ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب ما جاء في الصائـ يقيء -ماجو , كتاب الصياـ سنف ابف (

(
4
 (.َُّْٔ/ رقـِّٖ/ُٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.ِٕٔديث إلبراىيـ الحربي )ص/غريب الح(

(
6
 (.ُّٖٓ/ رقـِْٖ/ٖ) حباف صحيح ابف(

(
1
 (.ِِّٕ/ رقـُّٓ/ّرقطني )سنف الدا(

(
8
 (.ُٕٔٔ/ رقـ ّٔٓ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب ما جاء في الصائـ يقيء -ماجو , كتاب الصياـ سنف ابف (

(
9
 (.ُٔٓٓ/ رقـٖٗٓ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
73
 (. ْٕٗٓرقـ/ ّْٖ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
نسبة إلى درب القراديس بالبصرة كالقراديس بطف مف اَلزد نزلكا محمة بالبصرة فنسبت المحمة إلييـ. اَلنساب  ي:ُدوسالقر (

 (.ّٖٔ/َُلمسمعاني )

(
72
  (. ِٖٕٗرقـ/ ِٕٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (. ُّْٓرقـ/ ُْْ/ص)المصدر السابؽ (

(
74
 (. ََْٕرقـ/ ّٗٗ/ص)المصدر السابؽ (



 

733 

 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي "  ًمٍنوي اٍلحى يىا عى  َتِقيءُ كى تىٍطرىحي ذى كىًبًدىىا " أىٍم تيٍخًرجي كينيكزىىىا كى  .(7)مىى ظىيرىااٍَلىٍرضي أىٍفالى
 (.ٕٚ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

فىاًعيُّ  مَّدي ٍبفي يىًزيدى الرّْ ميحى , كى ٍيبو ٍبًد اٍَلىٍعمىى, كىأىبيك كيرى دَّثىنىا كىاًصؿي ٍبفي عى قىاليكا:  -كىالمٍَّفظي ًلكىاًصؿو  -حى
, عىٍف أىًبيًو, عىٍف أى  ٍيؿو مَّدي ٍبفي فيضى دَّثىنىا ميحى : قىاؿى رىسيكؿي حى ٍيرىةى, قىاؿى , عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو مَّى  -ًبي حى اً صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ًة, فىيىًجيءي َتِقيُء اأْلَْرُض َأْفبَلَذ َكِبِدَىا:" -اي عى , أىٍمثىاؿى اٍَليٍسطيكىاًف ًمفى الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ
يىًجيءي  , كى : ًفي ىىذىا قىتىٍمتي يىًجيءي السَّاًرؽي اٍلقىاًتؿي فىيىقيكؿي : ًفي ىىذىا قىطىٍعتي رىًحًمي, كى اٍلقىاًطعي فىيىقيكؿي

ذيكفى ًمٍنوي شىٍيئنا ". : ًفي ىىذىا قيًطعىٍت يىًدم, ثيَـّ يىدىعيكنىوي فىالى يىٍأخي  فىيىقيكؿي
 تخريج الحديث:
 تفرد بو مسمـ.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
محمد بف كثير العجمي, أبك ىشاـ الرّْفاعي , ىك محمد بف يزيد بف  محمد بف َيزيد الرٍّفاعي: -
 .(0)ىػ(ِْٖلو مسمـ, كأبك داكد, كابف ماجو, مات سنة ) لرك 

 .(4)ىشاـ الرفاعى فقاؿ:" ما أرل بو بأسان " يسألت يحيى بف معيف عف أب قاؿ ابف محرز
بك الحسف . كقاؿ أىبيك بكر البرقاني أبك ىشاـ " ثقة ", أمرني أ(3)كقاؿ العجمي:" ال بأس بو "

 .(1)" . كعف الدارقطني قاؿ:" تكممكا فيو(6)الدارقطني أف أيخرج حديثو في الصحيح

: (8)ء كيخالؼ"يككاف ييخط كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" . كعف حسيف بف إدريس, قىاؿى
سمعت عثماف بف أبي شيبة, يقكؿ: " أبك ىشاـ الرفاعي رجؿ حسف الخمؽ, قارئ لمقراف ", كلـ 

غير ىذا؛ قىاؿى حسيف بف إدريس: ثـ سألت عثماف أنا كحدل عف أبي ىشاـ الرفاعي, يذكره ب
 .(9)فقاؿ:" ال تخبر ىؤالء أنو يسرؽ حديث غيره فيركيو "

                                                           

(
7
 (.َُّ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
2
 (.َُُّ-ِٔ/ رقـَُٕ/ِ) -باب الترغيب في الصدقة قبؿ أف ال يكجد مف يقبميا -ـ , كتاب الكسكؼ صحيح مسم(

(
0
 (. َِْٔرقـ/ ُْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.َٗ/ُ) -ركاية ابف محرز –رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
3
 (.ِٔٓ/ِثقات لمعجمي )ة المعرف(

(
6
 (.ٓٗٓ/ْداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
1
 (.ّّٕلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
8
 (.َُٗ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ٓٗٓ/ْداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(



 

736 

 

 . (2)كعنو قاؿ:" يتكممكف فيو " .(7)يتيـ مجتمعيف عمى ضعفو "أكقاؿ البخارم:" ر 
 . (0)عي"كقاؿ الترمذم ]عف البخارم[:" كرأيتو يضعؼ أبا ىشاـ الرفا

 .(3), كأبك حاتـ(4)كضعفو النسائي
مىى أىًبي (6)"طمبان كأكثرنا غرائب  كاف أضعفنان  كقاؿ ابف نيمير:" . كقاؿ ابف عدم:" كقد أينًكر عى

 .(1)ىشاـ الرفاعي أحاديث "
 .(9)ليس بالقكم " كقاؿ ابف حجر:" .(8) ان كذكره الذىبي في " الضعفاء ", كلـ يذكر فيو شي

 .(73)تضعيفو ىمحمد بف يىزيد الرّْفاعي, ضعيؼ ميتكمـ فيو, كاَلكثر عم :قاؿ الباحث
ـ اليو  -رحمو ا  -عنو فإف ىذا ال يىضر الحديث بشيء فمسمـ  لككىكف مسمـ رحمو ا رك   ضى

 اثنيف مف الثقات, كىـ: كاصؿ بف عبد اَلعمى , كأبك كيريب محمد بف العالء.
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 .المصدر السابؽ(

(
2
 (.ّٕٖ/ِاَلكسط لمبخارم )التاريخ (

(
0
 (.ُِٕمذم الكبير )ص/عمؿ التر (

(
4
 (.ٓٗكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
3
 (.ُِٗ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 .مصدر السابؽال(

(
1
 (.ِٗٓ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
8
 (.ُِٖ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
9
 (. َِْٔرقـ/ ُْٓ/ص)حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 :بأجكبة عنو كيجاب بيـ يحتج ال بأنيـ عمميـ مع ىؤالء عف اَلئمة ىؤالء حدث لـ يقاؿ قد: النككم اإلماـ قاؿ(

 .صحتيا في يتشكككا أك غيرىـ عمى أك عمييـ كقت في يمتبس لئال ضعفيا كليبينكا ليعرفكىا رككىا أنيـ: أحدىا
 .انفراده عمى بو يحتج كال اتالمتابع فصؿ في قدمناه كما يستشيد أك بو ليعتبر حديثو يكتب الضعيؼ أف: الثاني
 ذلؾ بعض كاإلتقاف الحديث أىؿ يميز ثـ فيكتبكنيا كالباطؿ كالضعيؼ الصحيح فييا يككف الضعيؼ الراكم ركايات أف: الثالث

 أنت لو فقيؿ الكمبي عف الركاية عف نيى حيف ا رحمو الثكرم سفياف احتج كبيذا عندىـ معركؼ عمييـ سيؿ كذلؾ بعض مف
 (.ُِٔ/ُ) -المقدمة شرح – لمنككم مسمـ صحيح شرح. كذبو مف صدقو أعمـ أنا فقاؿ عنو تركم
 كمحؿ التكسع أف الشيخيف إنما يخرجاف لمف فيو كالـ في مكاضع معركفة.  ": اليماني العالمة المعممي كقاؿ

 لعكرمة. أف يؤدم اجتيادىما إلى أف ذاؾ الكالـ ال يضره في ركايتو البتة, كما أخرج البخارم أحدىا:
أف يؤدم اجتيادىما إلى أف ذاؾ الكالـ إنما يقتضي أنو ال يصمح لالحتجاج بو كحده, كيرياف أنو يصمح َلف يحتج بو  الثاني:

 مقركنا أك حيث تابعو غيره كنحك ذلؾ.
ع منو غير أف يريا أف الضعؼ الذم في الرجؿ خاص بركايتو عف فالف مف شيكخو, أك بركاية فالف عنو, أك بما يسم ثالثيا:

كتابو, أك بما سمع منو بعد اختالطو, أك بما جاء عنو عنعنة كىك مدلس كلـ يأت عنو مف كجو آخر ما يدفع ريبة التدليس. 
 (.ِٗٔ/ِفيخرجاف لمرجؿ حيث يصمح كال يخرجاف لو حيث ال يصمح. أنظر: التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف اَلباطيؿ )
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 ٍيًر رىًحمىوي ا:قىاؿى اٍبفي اَلثً 

ٍكؼي أحًدكـ  قىٍد  َقْيحاً فيو " َلىٍف يىٍمتمىءى جى يره لىوي مف أف يىٍمتىمىء ًشٍعران " القىٍيح: الًمدَّة, كى تَّى يىًريىو خى حى
ًت القىٍرحة كتىقىيَّحت  .(7)قىاحى

 (.ٖٚ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى دَّثىنىا أىًبي حى : حى , عىٍف  ,(0)قىاؿى اًلحو : سىًمٍعتي أىبىا صى , قىاؿى دَّثىنىا اَلىٍعمىشي : حى قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍنوي, قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عى مَّـى  -أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍكؼي -صى ىٍف يىٍمتىًمئى جى : " َلى

ؿو  ٍيره َقْيًحا رىجي  ًمٍف أىٍف يىٍمتىًمئى ًشٍعرنا ". يىًريًو خى
 تخريج الحديث:

, كككيع, ي, مف طريؽ أب(4)أخرجو مسمـ  كالىما: عف أعمش, بو. معاكية محمد بف خاـز
مرفكعان.  -رضي ا عنيما –, مف ركاية, أبي سعيد الخدرم, كسعد بف مالؾ (3)كأخرجو مسمـ

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
رُّؼ, فىكىأىنَّوي  َقيَّد اإليماُف الَفْتؾَ ًفيًو "  ا يىمنعي القىٍيدي عىًف التَّصى ًف اٍلفىٍتؾ, كىمى " أىٍم أفَّ اإليمافى يىٍمنىع عى

عؿ الفىٍتؾ ميقىيَّدا جى
(6). 

 (.ٗٚ) حديث رقـ
ـُ عبد الزاؽ الصنعاني َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (7)

اءى  سىًف, أىفَّ رىجيالن جى ًسٍبتي أىنَّوي عىًف اٍلحى : حى اًعيؿي ٍبفي ميٍسًمـو قىاؿى ًني ًإٍسمى : أىٍخبىرى ٍيجو قىاؿى رى ًف اٍبًف جي بىٍيرى  عى الزُّ
: أيٍظًيري لىوي أىنّْي مىعىوي, ثيَـّ أيٍقتى  ؟ قىاؿى كىٍيؼى تىٍفعىؿي : كى ـٍ قىاؿى : نىعى ًميِّا؟ قىاؿى : أىٍقتيؿي عى ؿي ًبًو فىأىٍقتيميوي, قىاؿى فىقىاؿى

بىٍيري ًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً  مَّـى  -الزُّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :"  -صى يَماُف اْلَفْتؾَ يىقيكؿي ".َقيََّد اإلِْ  , الى يىٍفتيؾي ميٍؤًمفه
                                                           

(
7
 (.َُّ/ْ) البف اَلثير ثرفي غريب الحديث كاَلالنياية (

(
2
 (.ُٓٓٔ/ رقـّٕ/ٖ) -باب ما يكره أف يككف الغالب عمى اإلنساف الشعر -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
0
 ف ًغياث بف طمؽ بف معاكية النخعي.ىك حفص ب(

(
4
 (.ِِٕٓ - ٕ/ رقـُٕٗٔ/ْ) -ـ , كتاب الشعرصحيح مسم(

(
3
 (.ِِٗٓ-ٗ/ كرقـِِٖٓ – ٖ/ رقـُٕٗٔ/ْ) -ـ , كتاب الشعرصحيح مسم(

(
6
 (.َُّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
1
 (.ٕٔٔٗ/ رقـِٖٗ/ٓعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(
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 تخريج الحديث:
الة  , مف طريؽ, أيكب بف كيساف. كميبارؾ بف فضالة, كعف ابف مبارؾ(7)أخرجو أحمد بف فىضى

عد , مف طريؽ عكؼ بف بندكيو. ثالثتيـ: عف (0). كأخرجو أبك بكر بف أبي شيبة(2)أخرجو ابف الجى
, (1), كالحاكـ(6), كالطبراني(3), كابف اَلعرابي(4)الحسف, بو. كأخرجو ابف أبي عاصـ

رضي  –, مف طريؽ مركاف بف الحكـ, عف الزبير (73), كابف عساكر(9), كالبييقي(8)كالقيضاعي
 . -ا عنو 

, كأبك (77)كما عند البخارم في التاريخ –رضي ا عنو  –كلمحديث شاىد عف أبي ىريرة 
 .(76), كالخطيب البغدادم(73), كالحاكـ(74), كالبزار(70), كأبك بكر بف أبي شيبة(72)داكد

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(71)متو, سبقت ترجفاضؿ مشيكرىك الحسف البصرم, ثقة  الَحَسف الَبصِري: -
ىك إسماعيؿ بف مسمـ المكي أبك إسحاؽ كاف مف البصرة ثـ سكف مكة  ِإسَماِعيؿ بف ُمسمـ: -

 .(78)لو الترمذم, كابف ماجو, مف الخامسة  لككاف فقييا ضعيؼ الحديث, رك 
 .(79). سبقت ترجمتوكيرسؿ يدلس فاضؿ ككاف ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز, ثقة ابف جريج:-

 الحديث: ىالحكـ عم
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ, فيو إسماعيؿ بف مسمـ, كىك ضعيؼ, لكف لمحديث متابعو بسند 

                                                           

(
7
 (.ُّّْ-ُِْٔ/ رقـْٓ/ّماـ أحمد )مسند اإل(

(
2
 (.ُّْٖ/ رقـّْٔالجعد )ص/ مسند ابف(

(
0
 (.ّّْٕٔ/ رقـْٕٔ/ٕبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
4
 (.ُِبف أبي عاصـ )ص/الديات ال(

(
3
 (.ُٕٔٗ/ رقـْٖٖ/ّاالعرابي ) معجـ ابف(

(
6
 (.ُِّٕ/ رقـُّٗ/ُٗلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.َّٖٖ/ رقـّّٗ/ْعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
8
 (.ّٖٔ/ رقـَٓ/ِياب لمقضاعي )مسند الش(

(
9
 (.ْٕٓ/ٔنبكة لمبييقي )دالئؿ ال(

(
73
 (.ِِٗ/ُِبف عساكر )شؽ التاريخ دم(

(
77
 (.َّْ/ُالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
72
 (.ِٕٗٔ/ رقـٕٗ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في العدك يؤتى عمى غرة كيتشبو بيـ -داكد , كتاب الجياد سنف أبي (

(
70
 (.ّّْٕٓ/ رقـْٖٔ/ٕبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
74
 (.ُْٕٗ/ رقـِٗ/ُٕزار )مسند الب(

(
73
 (.َّٕٖ/ رقـِّٗ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) عمى المستدرؾ(

(
76
 (.ُِّ/ُِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
71
 (.ُِيث رقـ )حد نظرا(

(
78
  (.ْْٖ/ رقـَُُالبف حجر )ص/التيذيب تقريب (

(
79
 (.ٔيث رقـ )حد نظرا(
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, مف ركاية إسماعيؿ بف إبراىيـ عف (7)كما عند اإلماـ أحمد الي الحسف لغيره, صحيح يتقكم بيا
كقد  يرفعو. –رضي ا عنو  –أيكب السختياني, عف الحسف البصرم, عف الزبير بف العكاـ 

 –, كشعيب اَلرنؤكط , كقد صحح الحاكـ الشاىد الذم عف أبي ىريرة (2)ديث اَللبانيصحح الح
 .(0)ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه " فقاؿ" –رضي ا عنو 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي قىٍيمة " الدٍَّىناء  ًمٍنوي حى مىًؿ " أى  ُمَقيَّدُ كى مىؿي الى يىتىعىدَّل مىٍرتىعىوي. اٍلجى رىادىٍت أىنَّيىا ميٍخًصبة ميٍمًرعة, فىاٍلجى

مؿي ًفيًو ذىا قىٍيد كالميقىيَّد ىىاىينىا: اٍلمىٍكًضعي الًَّذم ييقىيَّد ًفيًو: أىٍم أىنَّوي مىكىافه يىكيكفي الجى
(4). 

 (.٘ٚ) حديث رقـ
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

دَّثىنىا حى  سَّافى حى ٍبدي المًَّو ٍبفي حى دَّثىنىا عى : حى ٍعنىى كىاًحده, قىاالى ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى اٍلمى , كى ٍفصي ٍبفي عيمىرى
ًبيبىتىيٍ  كىانىتىا رى مىٍيبىةى, كى ٍيبىةي, اٍبنىتىا عي ديحى ًفيَّةي, كى دَّتىامى صى دَّثىٍتًني جى , حى كى  (6)اٍلعىٍنبىًرمُّ انىٍت قىٍيمىةى ًبٍنًت مىٍخرىمىةى, كى

مىى رىسيكًؿ المًَّو  ا, قىالىٍت قىًدٍمنىا عى ٍتييمى ا أىنَّيىا أىٍخبىرى دَّةى أىًبيًيمى مَّـى  -جى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـى  -صى قىالىٍت: تىقىدَّ
اًحًبي  سَّافى  -صى ٍيثى ٍبفى حى رى مىيٍ  -تىٍعًني حي ـً عى ٍسالى مىى اإٍلً , فىبىايىعىوي عى مىى قىٍكًمًو, كىاًفدى بىٍكًر ٍبًف كىاًئؿو ًو كىعى

اًكزىىىا ًإلىٍينىا مً  بىٍيفى بىًني تىًميـو ًبالدٍَّىنىاًء, أىٍف الى ييجى : يىا رىسيكؿى المًَّو, اٍكتيٍب بىٍينىنىا كى ده, ًإالَّ ثيَـّ قىاؿى ـٍ أىحى ٍنيي
ـي ًبالدٍَّىنىاًء " فىمىمَّا : " اٍكتيٍب لىوي يىا غيالى , فىقىاؿى اًكره رىأىٍيتيوي قىٍد أىمىرى لىوي ًبيىا, شيًخصى ًبي كىًىيى  ميسىاًفره أىٍك ميجى

, ًإنَّمىا  ـٍ يىٍسأىٍلؾى السًَّكيَّةى ًمفى اٍَلىٍرًض ًإٍذ سىأىلىؾى : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإنَّوي لى دىاًرم, فىقيٍمتي طىًني كى ًىيى ىىًذًه كى
, كى ُمَقيَُّد اْلَجَمؿِ  الدٍَّىنىاءي ًعٍندىؾى  مىٍرعىى اٍلغىنىـً : " أىٍمًسٍؾ يىا , كى , فىقىاؿى ًنسىاءي بىًني تىًميـو كىأىٍبنىاؤيىىا كىرىاءى ذىًلؾى

مىى الٍ  نىاًف عى يىتىعىاكى , كى ري ا اٍلمىاءي, كىالشَّجى ك اٍلميٍسًمـً يىسىعيييمى ـي أىخي دىقىًت اٍلًمٍسًكينىةي, اٍلميٍسًم ـي, صى  فىتَّاًف ".غيالى
 تخريج الحديث:

أبي داكد, عف حفص بف عمر, كمكسي بف إسماعيؿ, كعف , مف طريؽ (1)أخرجو البييقي 
ٍضرىمي. كأخرجو أبك بكر أحمد بف خيثمة إسماعيؿ  .(8)الًمنقىرم, كأحمد بف إسحاؽ الحى

                                                           

(
7
 (.ُّّْ-ُِْٔ/ رقـْٓ/ّاإلماـ أحمد )مسند (

(
2
 (.َِِٖ/ رقـ ُْٓ/ُالجامع الصغير كزيادتو لأللباني )صحيح (

(
0
 (.َّٕٖ/ رقـِّٗ/ْدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )المست(

(
4
 (.َُّ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.ََّٕ/ رقـُٕٕ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في إقطاع اَلرضيف -داكد , كتاب الخراج كاإلمارة كالفيء سنف أبي (

(
6
بيب( ؿ: كلد امرأتو مف غيره. كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ) : ىي الحاًضنةي.ةُ الرَّ  (.ِٕٓ/ٖكربيبةي الرَّجي

(
1
 (.ُُُّٖ/ رقـِْٕ/ٔكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ِّٔٓ/ رقـِٖٗ/ِالكبير البف أبي خيثمة )التاريخ (
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, مف طريؽ, عبيد ا بف عائشة, كعبد ا بف رجاء, كعبد ا (2)عيـ, كأبك ني (7)كأخرجو الطبراني
 بف سىكار, كعفاف بف مسمـ. ا

 عبد ا بف حساف, عف صفية كديحيبة, عف قيمة بنت مىخرمة العىنبرية, بنحكه. جميعيـ: عف
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

صمى  -التميمية, ليا صحبة, ىاجرت إلى النبي  قيمة بنت مىخرمة العىنبرية َقْيَمة ِبنت َمْخَرَمة: -
ٍيث بف حساف البىكرم, كافد بني بكر بف  -ا عميو كسمـ  رى  .(0)كائؿىي كرفيقيا حي

ًميبة العىنبىرية, ركل ليا البخارم في "اَلدب", كأبك داكد, كالترمذم,  ُدَحْيبة: - ىي ديحيبة بنت عي
 . (4)مقبكلة مف الثالثة

  . (6). كقاؿ الذىبي:" كثقت "(3)ذكرىا ابف حباف في الثقات
 .(1)كقاؿ ابف حجر:" مقبكلة "

ًميبة مقبكلة, ركل  َصِفيَّة: - فية بنت عي ليا البخارم في "اَلدب", كأبك داكد, كالترمذم, مف ىي صى
. كقاؿ الذىبي:" ال تعرؼ إال مف ركاية عبد ا بف (9). ذكرىا ابف حباف في الثقات(8)الثالثة

 .(77). كقاؿ ابف حجر عنيا:" مقبكلة "(73)حساف العنبرم عنيا "
ميبة, ال أزيد عمقاؿ الباحث فية كديحيبة بنتا عي فيما ابف قكؿ ابف حجر  ى: صى فييما؛ كقد كصى

 القطاف الفىاسي بالجيالة, فقاؿ رحمو ا:"
 .(72)صفية, كدحيبة, ال يعمـ ليما حاؿ, كال قيمة جدة أبييما أيضان ممف صحت ليا صحبة "

ىك عبد ا بف حساف التميمي أبك الجنيد العىنبىرم لقبو ًعٍتًريس, ركل لو  عبد المَّو بف َحسَّاف: -
 .(70)دب", كأبك داكد, كالترمذم. مف السابعةالبخارم في "اَل

 

                                                           

(
7
 (.َُٔٗ/ رقـٖ/ِٓلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
2
 (.ُٖٕٔ/ رقـِّْٖ/ٔبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
0
 (.ِٖٖ/ٖ(, كاإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر )ِٕٓ/ّٓ) لممزم ذيب الكماؿنظر: تيا(

(
4
 (.ٕٖٗٓرقـ/ ْٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ِٓٗ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.َٕٓ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
1
 (. ٕٖٗٓرقـ/ ْٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (. ِٖٔٔرقـ/ ْٕٗ/ص) السابؽ المصدر(

(
9
 (.َْٖ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
73
 (.َٖٔ/ْعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
77
 .(ِٖٔٔرقـ/ ْٕٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ِٗ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف الفاسي )بياف الك (

(
70
 (. ِّّٕرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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ـٍ أىرى بو بأسان "(2), كالذىبي(7)كثقو ابف حباف , كعنو قاؿ:" لى
. (4)كقد عده البكصيرم مف الثقات .(0)

 .(6). كقاؿ ابف القطاف:" غير معركؼ الحاؿ "(3)كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "
ف شئت فقؿ صدقاؿ الباحث كؽ مقارب مف درجة الثقة, كقد : عبد ا بف حساف, صدكؽ, كا 

عنو جمعه مف الثقات, مثؿ: أىحمد بف ًإسحاؽ الحضرمي, كعبد ا بف سكار العنبرم,  لرك 
 كعفاف بف ميسمـ, كأىبك داكد الطيالسي, كغيرىـ مما ييشعر بأنو معركؼ لدييـ.

جيكؿ الحاؿ, بأف عبد ا بف حساف مجيكؿ, فقاؿ عنو" م -رحمو ا –كقد جـز الشيخ اَللباني 
 كاحد, كا المستعاف. قد كثقو أكثر مف. كىذا كالـ فيو نظر ف(1)لـ يكثقو أحد"

 ل, ثقة ثبت, رك (8)ىك مكسي بف إسماعيؿ المنقرم أبك سممة التَّبيكذىًكي موسى بف ِإسَماِعيؿ: -
 .(9)ىػ(ِِّلو الجماعة, مات سنة )

رة اَلزدم النىمىرم أبك عمر الحىكضي ىك حفص بف عمر بف الحارث بف سىٍخبى  َحفص بف عمر: -
 .(73)ىػ(ِِٓلو البخارم, كأبك داكد, كالنسائي, مات سنة ) لكىك بيا أشير, ثقة ثبت, رك 

 الحديث: ىالحكـ عم
ٍيبىة, كىما لـ ييتىابىعا, كقد قاؿ  فية كديحى ساف عف صى حديث ضعيؼ اإلسناد, تفرد بو عبد ا بف حى

  .(77)ديث حسف "ابف عبد البر عف ىذا الحديث " ح
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ّّٕ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
2
 (.ْٓٓ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
0
 (.ُِْ/ْسالـ لمذىبي )تاريخ اإل(

(
4
حديثان عف أبي داكد الطيالسي الذم يركيو عف عبد ا بف حساف العنبرم, عف جدتاه دحيبة, كصفية بنتا عميبة,  صيرمذكر البك (

الفجر حيف انشؽ كالنجـك  -صمى ا عميو كسمـ  - عف ربيبتيما كجدة أبييما قيمة بنت مخرمة أنيا قالت: "صمى بنا رسكؿ ا
شابكة في السماء, ما نكاد نتعارؼ مع ظممة الميؿ, كالرجاؿ ما تكاد تعارؼ ". قاؿ البكصيرم "ىذا إسناد رجالو ثقات". إتحاؼ 

 (.َْٓ/ُالخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة لمبكصيرم )

(
3
 (. ِّّٕرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ِٗ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف الفاسي )بياف الك (

(
1
 (.ٕٗٔ/ّحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(

(
8
 (.ُٖ/ّ: ىذه النسبة الى بيع السماد, أل بىيَّاع السماد, كيقكؿ البصريكف لبيَّاع السماد تبكذكيكف. اَلنساب لمسمعاني )َذِكيالتَُّبو (

(
9
 (.ّْٗٔرقـ/ ْٗٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. ُُِْرقـ/ ُِٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.َُٔٗ/ْب في معرفة اَلصحاب )االستيعا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًة " ًحيفى مىالىًت الشٍَّمسي  ًديًث الصَّالى ًفي حى  .(7)" الشٍّراؾ ِقيدَ  كى
 (.ٙٚ) حديث رقـ

ـُ عبد الرزاؽ الصنعانيلـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو ما أخرحو  اإلما
(ٕ) 

 رحمو ا َقاَؿ:
, عىفٍ  ًكيـو ـي ٍبفي حى ًكي دَّثىًني حى : حى اًرًث قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف اٍلحى , كىابًف أىًبي سىٍبرىةى, عىٍف عى  نىاًفًع عىًف الثٍَّكًرمّْ

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ا , عىًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى بىٍيرو مَّـى  -ٍبًف جي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًعٍندى  : " أىمًَّني ًجٍبًريؿي -صى
كىانىتٍ  , كى مَّى ًبيى الظٍُّيرى ًحيفى زىالىًت الشٍَّمسي , ًحيفى ِبَقْدِر الشٍّرَاؾِ  اٍلبىٍيًت فىصى مَّى ًبيى اٍلعىٍصرى , ثيَـّ صى

مَّى ًبيى اٍلًعشىاءى حً  ـي, ثيَـّ صى اًئ مَّى ًبيى اٍلمىٍغًربى ًحيفى أىٍفطىرى الصَّ يفى كىافى ًظؿُّ كيؿّْ شىٍيءو ًمٍثمىوي, ثيَـّ صى
مَّى بً  : " ثيَـّ صى اًئـً " قىاؿى مىى الصَّ ـي كىالشَّرىابي عى ـى الطَّعىا ري مَّى ًبيى اٍلفىٍجرى ًحيفى حى يى غىابى الشَّفىؽي, ثيَـّ صى

ارى ًظؿُّ كيؿّْ شىٍيءو  مَّى ًبيى اٍلعىٍصرى ًحيفى صى ارى ًظؿُّ كيؿّْ شىٍيءو ًمٍثمىوي, ثيَـّ صى اٍلغىدى الظٍُّيرى ًحيفى صى
ًؿ, ًمٍثمى  مَّى ًبيى اٍلًعشىاءى ًفي ثيميًث المٍَّيًؿ اٍَلىكَّ ـي, ثيَـّ صى اًئ مَّى ًبيى اٍلمىٍغًربى ًحيفى أىٍفطىرى الصَّ ثيَـّ ٍيًو, ثيَـّ صى

, الٍ  ٍقتي اٍَلىٍنًبيىاًء قىٍبمىؾى مَّدي, ىىذىا كى : يىا ميحى , فىقىاؿى , ثيَـّ اٍلتىفىتى ًإلىيَّ مَّى ًبيى اٍلفىٍجرى فىأىٍسفىرى ا بىٍيفى صى ٍقتي ًفيمى كى
ٍقتىٍيًف ".  ىىذىٍيًف اٍلكى
 تخريج الحديث:
, كمف طريقييما, (3), كابف أبي شيبة(4), مف طريؽ يحي القطاف. كأخرجو أحمد(0)أخرجو أبك داكد

ميد(6)البييقي ة. كأخرجو كالبييقي(1), عف ككيع. كأخرجو عبد بف حي , مف طريؽ, (8), عف قىبيصى
 عف سفياف الثكرم, عف ابف أبي سىٍبرىة.الحسف بف حفص. جميعيـ: 

ًقيُّ (73), كالطحاكم(9)كأخرجو الترمذم , عف عبد الرحمف بف أبي الزناد. كأخرجو اَلٍزرى
, مف (77)

                                                           

(
7
 (.ُُّ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َِِٖ/ رقـُّٓ/ُعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
0
 (.ّّٗ/ رقـَُٕ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ–كاقيت باب في الم –داكد , كتاب الصالة سنف أبي (

(
4
 (.ِِّّ/ رقـّْْ/ٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.َِِّ/ رقـَِٖ/ُبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
6
 (.َِٖٗ-َُْٕ/ رقـْٕٓ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
1
 (.َّٕ/ رقـِّّمف مسند عبد بف حميد )ص/المنتخب (

(
8
 (.َُُٕقـ/ ر ّٕٓ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
9
 (.ُْٗ/ رقـِٖٕ/ُ) شاكر: ط -صالة باب ما جاء في مكاقيت ال -مذم , أبكاب الصالة سنف التر (

(
73
 (.ََٗ/ رقـُْٔ/ُي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
77
 (.َّٓة لألزرقي )ص/أخبار مك(
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 , مف طريؽ, عبد العزيز بف محمد.(7)طريؽ, مسمـ بف خالد. كأخرجو الفىاًكًييُّ 
 يرة بف عبد الرحمف., مف طريؽ المغ(0), كابف خزيمة(2)كأخرجو محمد بف نصر المركزم

, مف طريقي, مؤمؿ بف إسماعيؿ, كأبك أحمد الزيبيرم. كأخرجو أبك القاسـ تماـ (4)كأخرجو الحاكـ
, مف طريؽ عمي بف نىجيح. جميعيـ: عف عبد الرحمف بف الحارث, عف حكيـ بف (3)بف محمدا

ا  ىصم –النبي  ىلإيرفعو  –رضي ا عنو  –حكيـ, عف نافع بف جبير, عف ابف عباس 
 .-عميو كسمـ 

, مف طريؽ, عبيد ا بف ًمقسـ, عف نافع بف جبير, بو. جميعيـ: بألفاظ (6)كأخرجو الدارقطني
 متقاربة.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بير بف ميٍطعىـ النٍَّكفىًمي أبك محمد كأبك عبد ا المدني ثقة : َناِفع بف ُجَبير - ىك نافع بف جي

 .(1)ىػ(ٗٗت سنة )لو الجماعة, ما لفاضؿ, رك 
لو اَلربعة,  لىك حكيـ بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ اَلنصارم اَلكسي, رك  َحكيـ بف َحِكيـ: -

, كابف (73)كثقو العجميك  .(9)" " ما أعمـ إال خيران اإلماـ أحمد لما سئؿ عنو:قاؿ  .(8)مف الخامسة
. كقاؿ ابف (74)قد كثؽ"كقاؿ الييثمي:"  .(70), كقاؿ مرة:" حسف الحديث "(72), كالذىبي(77)حباف
 . (76)بف أبي حاتـ عبد الرحمف ككذا قاؿ .(73)كاف قميؿ الحديث. ال يحتجكف بحديثو " سعد:"

 .(78). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "(71)كقاؿ ابف القطاف:" ال تعرؼ عدالتو "

                                                           

(
7
 (.ُِٕ/ رقـُٖٕة لمفاكيي )ص/أخبار مك(

(
2
 (.ِٗ/ رقـُُْ/ُر الصالة لمحمد بف نصر المركزم)تعظيـ قد(

(
0
 (.ِّٓ/ رقـُٖٔ/ُخزيمة ) صحيح ابف(

(
4
 (.ّٗٔ/ رقـَّٔ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
3
 (.ِّٗ/ رقـُْٓ/َُلبي القاسـ تماـ بف محمد )الفكائد (

(
6
 (.َُُٕ/ رقـْٕٖ/ُرقطني )سنف الدا(

(
1
 (.َِٕٕرقـ/ ٖٓٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (. ُُْٕرقـ/ ُٕٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
9
 (.ِّّت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ )ص/سؤاال(

(
73
 (.ُّٔ/ُالثقات لمعجمي )معرفة (

(
77
 (.ُِْ/ٔالبف حباف ) الثقات(

(
72
 (.ُٖٔ/ُفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(

(
70
 (.ّْٕ/ُلمذىبي ) الكاشؼ(

(
74
 (.ُّٕ/ٗلزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع ا(

(
73
 (.َُٓ/ٕبير البف سعد )ت الكالطبقا(

(
76
 (.ُٖٔ/ُفي الضعفاء لمذىبي ) المغني(

(
71
 (.ّٖٓ/ّالكىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف (

(
78
 (.ُُْٕرقـ/ ُٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(



 

764 

 

 حكيـ بف حكيـ, صدكؽ. قاؿ الباحث:
عبد ا بف عيَّاش بف أبي ربيعة  ىك عبد الرحمف بف الحارث بف َعبد الرحَمف بف الَحاِرث: - 

 .(7)ىػ(ُّْلو البخارم في "اَلدب المفرد" كاَلربعة, مات سنة ) لالمخزكمي أبك الحارث, رك 
 في مكضع آخرك , (3), كقاؿ ابف معيف:" ال بأس بو "(4), كابف حباف(0), كالعجمي(2)كثقو ابف سعد

قىاؿ  .(1)" . كقاؿ أبك حاتـ:" شيخ(6)" صالح قاؿ: "  :كقىاؿى أىٍحمد .(8)" لىٍيسى بالقكم "النَّسىائي:كى
كؾ" ٍتري "مى
ًديثو" .(9) قىاؿى اٍبف نيمير" الى أقدـ عمى ترؾ حى كى

كقاؿ  .(77)كضعفو عمي بف المديني. (73)
 .(72)صدكؽ لو أكىاـ " ابف حجر:"
 .لو أكىاـ كما قاؿ ابف حجر عبد الرحمف بف الحارث, صدكؽ قاؿ الباحث:

ىك أبك بكر بف عبد ا بف محمد بف أبي سىٍبرة بف أبي ريىـ بف عبد العيزل  :ابف َأبي َسْبَرة -
القرشي العامرم المدني, قيؿ: اسمو عبد ا, كقيؿ: محمد كقد ينسب إلى جده رمكه بالكضع, 
قاؿ عبد ا بف أحمد عف أبيو:" أبك بكر بف أبي سبرة, ليس بشئ, كاف يضع الحديث, كيكذب", 

 .(70)ىػ(ُِٔلو ابف ماجو, مات سنة ) ليرم كاف عالمان, رك كقاؿ مصعب الزب
 .(74)ىك سفياف الثكرم, ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة, سبقت ترجمتوالثَّْوري:  -

 الحديث: ىالحكـ عم
 الحديث بيذا اإلسناد ال يصح بسبب ابف أبي سبرة, كقد تابعة عدده مف الركاة منيـ:

, كابف (73)ىذه الطريؽ مخرجة عند محمد بف نصر المركزمالمغيرة بف عبد الرحمف, كىك ثقة, ك 

                                                           

(
7
 (.ُّّٖرقـ/ ّّٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ّْٖ/ٕات الكبير البف سعد )الطبق(

(
0
 (.ٕٓ/ِ)الثقات لمعجمي  معرفة(

(
4
 (.ّّٓ/ّت البف حباف )الثقا(

(
3
 (.ُّٔ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ابف معيف  تاريخ(

(
6
 (.ِِْ/ٓكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
1
 .مصدر السابؽال(

(
8
 (.ّٖ/ُٕ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
9
 (.ْٗلدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/بحر ا(

(
73
 (.ّٕٕ/ِ)ي في الضعفاء لمذىبي المغن(

(
77
 (.ُٔٓ/ٔالتيذيب البف حجر ) تيذيب(

(
72
 (. ُّّٖرقـ/ ّّٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
(, الضعفاء الكبير لمعقيمي ِٖٓ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ّٕٕٗرقـ/ ِّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم ُْٕ/ّالبف حباف )(, المجركحيف ِٖٗ/ٕ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُِٕ/ِ)
 (.َُِ/ّّ) لممزم (, تيذيب الكماؿّٓٓ/ْ(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ُّٓ(, سؤاالت السجزم لمحاكـ )ص/ُٕٗ/ٗ)

(
74
 (.ِٕحديث رقـ ) نظرا(

(
73
 (.ِٗ/ رقـُُْ/ُقدر الصالة لمحمد بف نصر المركزم )تعظيـ (
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  الحسف لغيره. إلى. فيتقكم الحديث بذلؾ (7)خزيمة
الحارث فإف الكىـ ينتفي عنو في ىذا الحديث بيذه المتابعة  بف الرحمف أما بالنسبة لعبد

 الصحيحة.
يذكر ابف أبي سبرة ىذا الحديث سفياف الثكرم عف عبد الرحمف بف الحارث, مباشرة كلـ  لكقد رك 

, (3)ى, كأبي يعم(4), كابف الجاركد(0), كأبي بكر أحمد بف أبي خيثمة(2), كما عند أحمد
. كقد حسف ىذه الطريؽ ] أعني التي بدكف ابف أبي سبرة [ العالمة شعيب (6)كالطبراني
 .-رحمو ا  -(8). كقد صحح الحديث أيضان, الشيخ اَللباني -رحمو ا - (1)اَلرنؤكط

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

تَّى تىٍرتىًفعى الشٍَّمسي  " حى رى ًديثو آخى ًفي حى رى  ِقيدَ كى ريٍمحو " قىٍد تىكىرَّ
(9). 

 (.ٚٚ) حديث رقـ
ـُ عبد الرزاؽ الصنعاني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (73)

ٍبدي الرَّحٍ  ًني عى : أىٍخبىرى ٍيجو قىاؿى رى ًف اٍبًف جي , أىفَّ أىبىا أيمىامىةى, سىأىؿى النًَّبيَّ عى ًف ٍبفي سىاًبطو مىٍيًو  -مى مَّى اي عى صى
مَّـى  سى :  -كى ًد " قىاؿى : " ًإلىى اٍَلىٍحمىًر كىاٍَلىٍسكى ؟ قىاؿى ٍف أيٍرًسٍمتى : ًإلىى مى : " نىًبيّّ " قىاؿى ؟ قىاؿى ا أىٍنتى : مى فىقىاؿى

: ةي؟ قىاؿى تَّى تىٍرتىًفعى الشٍَّمسي  أىمَّ ًحيفو تيٍكرىهي الصَّالى ٍبحى حى مّْي الصُّ ٍف ًحيًف ِقيَد ُرْمحٍ  " ًمٍف ًحيًف تيصى مى , كى
, كىأىٍدبىاري  : " شىٍطري المٍَّيًؿ اآٍلًخري اًء أىٍسمىعي؟ قىاؿى : فىأىمُّ الدُّعى كًبيىا " قىاؿى تىٍصفىرُّ الشٍَّمسي ًإلىى غيري

كبي الشَّ  : فىمىتىى غيري ٍكتيكبىاًت " قىاؿى ٍفرىةه اٍلمى مييىا صي ا تىٍصفىرُّ الشٍَّمسي ًحيفى تىٍدخي ًؿ مى : " ًمٍف أىكَّ ٍمًس؟ قىاؿى
 ًإلىى ًحيًف أىٍف تىٍغريبى الشٍَّمسي ".

 تخريج الحديث:
 

                                                           

(
7
 (.ِّٓ/ رقـُٖٔ/ُ) بف خزيمةصحيح ا(

(
2
 (.َُّٖ/ رقـَِِ/ٓإلماـ أحمد )مسند ا(

(
0
 (.ُْٕ/ رقـُٕٓ/ُخ الكبير َلبف أبي خيثمة )التاري(

(
4
 (.ُْٗ/ رقـْٔى البف الجاركد )ص/المنتق(

(
3
 (.َِٕٓ/ رقـُّْ/ٓالمكصمي ) ىبي يعممسند أ(

(
6
 (.َُِٕٓ/ رقـَّٗ/َُـ الكبير لمطبراني )المعج(

(
1
 (.َُّٖ/ رقـَِِ/ٓأحمد )اإلماـ مسند (

(
8
 (.ِٖٔ/ُالغميؿ لأللباني ) إركاء(

(
9
 (.ُُّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
73
 (.ّْٖٗ/ رقـِْْ/ِعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(
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كيىاني(0), كابف أبي عاصـ(2), كالحارث(7)أخرجو أحمد , مف طريؽ, الميث (3), كالطبراني(4), كالرُّ
 , مف طريؽ, عبد الرزاؽ, عف ابف جريج. (6)أخرجو الطبرانيك بف أبي سيميـ. 

 –عف النبي –رضي ا عنو –سىاًبط, عف أبي أيمىامىة الباىمي فكالىما: عف عبد الرحمف ب 
, عف سعيد بف (8), كمف طريقو, ابف المنذر(1)كأخرجو ابف أبي شيبة .-ا عميو كسمـ  ىصم

كَّر, عف أبي أيمىامىة, زى عف أبي  مف طريؽ, شداد بف عبد ا, ,(9)بو. كأخرجو أبك عكانة الحى
 بو. أيمىامىة,

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
فى , مف بني سىيـ بف عمرك بف ثىعمبة بف غىنـ بف قيتيبة بف َأبو ُأَماَمَة:  - دىمُّ بف عىٍجالى ىك صي

ر, أبك أمىامىة البىاًىميُّ, صحب النبي  ٍعًف بف مالؾ بف أعصي كسمع منو  -صمى ا عميو كسمـ  -مى
 .(73)ىػ(ُٖكركل عنو, تكفي سنة )

ىك عبد الرحمف بف سىاًبط كيقاؿ بف عبد ا بف سىاًبط كىك الصحيح  عبد الرحمف بف َساِبط: -
مىًحي المكي, ثقة كثير اإلرساؿ, رك   للو الجماعة سك  لكيقاؿ بف عبد ا بف عبد الرحمف الجي

 .(77)ىػ(ُُٖالبخارم, مات سنة )
رضي ا  –سماع عبد الرحمف بف سابط, مف أبي أمامة الباىمي  عدـ ىكقد نىص ابف معيف عم

دثًني عبد الرٍَّحمىف بف ا. فقاؿ عباس الدكرم: سىًمعت يحيى يىقيكؿ:" قىاؿى  -عنو  بف جريج حى
:" مف سعد بف ًإٍبرىاًىيـ؟", قىاليكا: الى ,  سابط", قيؿ ليحيى سمع عبد الرٍَّحمىف بف سابط مف سعد؟ قىاؿى

:" الى ", قيؿ ليحيى مف سعد بف  :" الى ", قيؿ ليحيى سمع مف أىبى أيمىامىة؟ قىاؿى قاص, قىاؿى أىبى كى
ٍنييـ  :" الى ىيكى ميٍرسؿ ", كىافى مىٍذىىب يحيى أىف عبد الرٍَّحمىف بف سابط ييٍرسؿ عى ابر؟ قىاؿى سمع مف جى

لـ يسمع ًمٍنييـ " كى
(72).  

 

                                                           

(
7
 (.ِِِْٓ/ رقـّٖٓ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
2
 .(ُِٔ/ رقـَّّ/ُاحث عف زكائد مسند الحارث )بغية الب(

(
0
 (.َْٓ/ِ) عاصـ أبي البف كالمثاني اآلحاد(

(
4
 (.ُِّْ/ رقـََّ/ِكياني )لر مسند ا(

(
3
 (.َُٖٔ/ رقـِٖٖ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
6
 (.َُٖٖ/ رقـِٖٗ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.ِّْْ/ رقـّٕٕ/ُبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
8
 (.ِٖٔٔ/ رقـِْٕ/ٓف المنذر )ي السنف كاإلجماع كاالختالؼ الباَلكسط ف(

(
9
 (.ُُْٕ/ رقـِِّ/ُبي عكانة )مستخرج أ(

(
73
 (.ُْْ/ٔ(, كأسد الغابة البف اَلثير )ّٕٔ/ِ(, ك اإلستيعاب البف عبد البر )ُُِ/ٔطبقات الكبير البف سعد )نظر: الا(

(
77
 (. ّٕٖٔتيذيب ترجمة رقـ )تقريب ال(

(
72
 .(ٕٖ/ّ) –ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(
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رعة:" عبد الرحمف بف سىاًبط عف أبي   .(7)بكر الصديؽ مرسؿ "كقاؿ أبك زي
 .(2)ىك عبد الممؾ بف عبد العزيز, ثقة ككاف يدلس كيرسؿ, سبقت ترجمتو ابف جريج: -
 الحديث: ىالحكـ عم 

 –الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ, كذلؾ لعدـ سماع عبد الرحمف بف سىاًبط مف أبي أيمىامىة الباىمي 
الي الحسف  بيا لأسانيد جياد يتقك كقد أرسمو عنو. لكف لمحديث متابعات ب –رضي ا عنو 

كَّر , كشداد بف عبد ا, كىما ثقتاف , تابعا عبد الرحمف بف سىاًبط , لغيره زى , عف سعيد بف الحى
 .(4)عكانة ي, كأب(0)بأسانيد جيدة. كما عند ابف أبي شيبة

الخدرم , كغيرىـ, عف أبي سعيد (1), كأحمد(6), كمسمـ(3)كلمحديث شاىد صحيح كما عند البخارم
مَّـى  -قاؿ: ] كالمفظ لمبخارم [ سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  –رضي ا عنو  – سى مىٍيًو كى مَّى اي عى يىقيكؿي:  -صى

تَّى تىًغيبى الشٍَّمسي ".  الىةى بىٍعدى العىٍصًر حى , كىالى صى تَّى تىٍرتىًفعى الشٍَّمسي ٍبًح حى الىةى بىٍعدى الصُّ  " الى صى
 

*****   ***** 
 

 اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: قىاؿى 
ًديثي "  ًمٍنوي اٍلحى ا ًفييىا " َلقاُب ًقْوسِ كى مى نًَّة, أىٍك ًقيدي سىٍكطًو خيره ًمفى الدٍُّنيىا كى أحًدكـ ًمفى اٍلجى

(8). 
 (.ٛٚ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (9)

, مَّدو ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى دَّ  حى : حى ك,قىاؿى :  ثىنىا ميعىاًكيىةي ٍبفي عىٍمرو , قىاؿى ٍيدو مى اؽى, عىٍف حي دَّثىنىا أىبيك ًإٍسحى : حى قىاؿى
اًلؾو  ٍنوي  -سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى ًف النًَّبيّْ  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا ًمٍف  -صى : " مى قىاؿى

يٍ  , لىوي ًعٍندى المًَّو خى ٍبدو يىميكتي مىا ًفييىا, ًإالَّ الشًَّييدى ًلمىا عى , يىسيرُّهي أىٍف يىٍرًجعى ًإلىى الدٍُّنيىا, كىأىفَّ لىوي الدٍُّنيىا كى ره
يد [ يىرىل ًمٍف فىٍضًؿ الشَّيىادىًة, فىًإنَّوي يىسيرُّهي أىٍف يىٍرًجعى ًإلىى الدٍُّنيىا, فىييٍقتىؿى مىرَّةن أيٍخرىل " ] ثـ قىاؿى  مى  حي

سىًمٍعتي أىنى  , عىًف النًَّبيّْ كى اًلؾو مَّـى  -سى ٍبفى مى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ةه ًفي سىًبيًؿ المًَّو, أىٍك غىٍدكىةه, -صى ٍكحى : " لىرى

                                                           

(
7
 (.ُِٕالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
2
 (.ٔحديث رقـ ) نظرا(

(
0
 (.ِّْْ/ رقـّٕٕ/ُالبف أبي شيبة ) المصنؼ(

(
4
 (.ُُْٕ/ رقـِِّ/ُأبي عكانة ) مستخرج(

(
3
 (.ٖٔٓ/ رقـُُِ/ُ) -باب ال تتحرل الصالة قبؿ غركب الشمس -لبخارم , كتاب مكاقيت الصالة صحيح ا(

(
6
 (.ِٕٖ-ِٖٖ/ رقـٕٔٓ/ُ) -باب اَلكقات التي نيي عف الصالة فييا -صالة المسافريف كقصرىا سمـ , كتابصحيح م(

(
1
 (.ََُُٗ/ رقـّٕٗ/ُٖإلماـ أحمد )مسند ا(

(
8
 (.ُُّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
9
 (.ِٕٔٗ-ِٕٓٗ/ رقـُٕ/ْ) –باب الحكر العيف, كصفتيف  -خارم , كتاب الجياد كالسير صحيح الب(
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ا ًفييىا,  مى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى نًَّة, أىٍك مىٍكًضعي ًقيدو َقْوِس  (ٔ)َوَلَقابُ خى ـٍ ًمفى الجى ًدكي ٍيره  -يىٍعًني سىٍكطىوي  -أىحى خى
ا بىٍينى ًمفى  اءىٍت مى ىضى نًَّة اطَّمىعىٍت ًإلىى أىٍىًؿ اَلىٍرًض َلى لىٍك أىفَّ اٍمرىأىةن ًمٍف أىٍىًؿ الجى مىا ًفييىا, كى ا, الدٍُّنيىا كى ييمى

ا ًفييىا ". مى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى مىى رىٍأًسيىا خى لىنىًصيفييىا عى ا, كى ىٍتوي ًريحن لىمىألى  كى
 تخريج الحديث:
سماعيؿ بف جعفر, عف حميد , عف أنس بف مالؾ  ,(2)أخرجو البخارم  –مف طريؽ, كيىىيب, كا 
 .-ا عميو كسمـ  ىصم –النبي  إلىيرفعو  –رضي ا عنو 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ميد الطكيؿ. ميد بف أبي حي مىيد: ىك حي  رجالو ثقات, كحي

 اسحاؽ: ىك إبراىيـ بف محمد بف الحارث الفزارم. كأبك
 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ا ًلًسٌنو إالَّ  ا أٍكرىـ شابه شىٍيخن : ىىذىا  َقيََّض ًفيًو " مى المَّوي لىوي مىف ييٍكًرمو ًعٍندى ًسٌنو " أىٍم سىبَّب كقىدَّر. ييقىاؿي
 .(0)قىٍيضه ًليىذىا, كًقياضه لىوي: أىٍم ميساكو لىوي 

 (.ٜٚ) حديث رقـ
ـُ الترمذ  رحمو ا: (ٗ)يَقاَؿ اإلما

دَّثىنىا أىبيك الرَّحَّ  : حى , قىاؿى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي بىيىافو العيقىٍيًميُّ : حى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, قىاؿى دَّثىنىا ميحى , عىٍف حى اًرمُّ اًؿ اَلىٍنصى
: قىاؿى رىسيكؿي اً  اًلؾو قىاؿى مَّـى  -أىنىًس ٍبًف مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا ًلًسنًّْو ًإالَّ : " مى -صى ـى شىابّّ شىٍيخن ا أىٍكرى

ًديًث ىىذىا  َقيََّض  , الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف حى ًديثه غىًريبه ٍف ييٍكًرميوي ًعٍندى ًسنًّْو ". قاؿ الترمذم: ىىذىا حى المَّوي لىوي مى
. ري اًرمُّ آخى اًؿ اَلىٍنصى , كىأىبيك الرّْجى  الشٍَّيًخ يىًزيدى ٍبًف بىيىافو

 حديث:تخريج ال
, عف (1), كالطبراني(6), عف محمد بف صالح القيرًشي. كأخرجو العقيمي(3)أخرجو ابف أبي الدنيا 

                                                           

(
7
 (.ّّْ/ُدىار قكسو ًإذا أىٍلقىاىىا. غريب الحديث البف قتيبة )أىم ًمقٍ (

(
2
باب صفة  –(, ككتاب الرقائؽ ِِٕٗ/ رقـُٔ/ْ)-باب الغدكة كالركحة في سبيؿ ا -خارم , كتاب الجياد كالسير صحيح الب(

 (.ٖٔٓٔ-ٕٔٓٔ/ رقـُٔ/ٖ)–الجنة كالنار 

(
0
 (.ُِّ/ْ) البف اَلثير كاَلثر في غريب الحديثالنياية (

(
4
 (.َِِِ/ رقـِّٕ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في إجالؿ الكبير -مذم , أبكاب البر كالصمة سنف التر (

(
3
 (.ّٓلشيب البف أبي الدنيا )ص/العمر كا(

(
6
 (.ّٕٓ/ْالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
1
 (.َّٗٓ/ رقـْٗ/َٔلكسط لمطبراني )المعجـ ا(
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, مف طريؽ, أبك قالبة عبد الممؾ بف (2), كابف بشراف(7)محمد بف يحيي القىزاز. كأخرجو البييقي
, مف (4), مف طريؽ, يعقكب بف سفياف. كأخرجو ابف شاذاف(0)محمد. كأخرجو الخطيب البغدادم

أبك العباس محمد بف يكنس الكيدىيًمي. خمستيـ: عف يزيد بف بياف, عف أبي الرحاؿ, عف  طريؽ:
 . -ا عميو كسمـ  ىصم –النبي  إلىيرفعو  –رضي ا عنو  –أنس بف مالؾ 

 اسة رجاؿ اإلسناد:در
اؿ اأَلنصاِري: - الد كقيؿ خالد بف ميحمد, أىبك  َأبو الرَّحَّ ارم ىك ميحمد بف خى اؿ اَلىنصى الرَّحَّ

 .(3)البصرم, ضعيؼ, ركل لو الترمذم حديثان كاحدان, مف الخامسة
ىك يزيد بف بياف العيقيمي أبك خالد البصرم, ضعيؼ, ركل لو الترمذم حديثان  َيِزيد بف َبَياف: -

 .(6)كاحدان, مف التاسعة
 لمكسى البصرم, ثقة ثبت, رك ىك محمد بف المثنى بف عبيد العنىزىم أبك  ُمحمد بف الُمَثنَّى: -

 .(1)ىػ(ِِٓلو الجماعة, مات سنة )
 الحديث: ىالحكـ عم

حديث ضعيؼ اإلسناد. تفرد بركايتو عف أنس أبك الرَّحاؿ اَلنصارم, كعنو يزيد بف بياف, 
ككالىما ضعيؼ . قاؿ الترمذم "غريب ال نعرفو إال مف حديث ىذا الشيخ يزيد بف بياف". كقاؿ 

ال يعرؼ َلبي الرَّحاؿ, عف أنس غير ىذا, كال أعمـ يركيو عنو غير يزيد بف  ابف عدم: " كىذا
 .(8)بياف كَلبي الرحاؿ مف الحديث مقدار خمسة إال أف الذم أنكرت عميو ىذا الحديث "

 .(9)كقاؿ الشيخ اَللباني: "منكر"
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ّٖ/ رقـُٗ(. كاآلداب لمبييقي )ص/َُْٖٓ/ رقـِّٔ/ُّف لمبييقي )ماشعب اإلي(

(
2
 (.ََُّ/ رقـِْف بشراف )ص/أمالي اب(

(
0
 (.َّٖ/ِالمتفقو لمخطيب البغدادم )الفقيو ك (

(
4
 (.ْْ/ رقـّٕف شاذاف الصغرل )صمشيخة اب(

(
3
(,الضعفاء الكبير لمعقيمي ُِٕ/ّرم )نظر: التاريخ الكبير لمبخااك  (.َٖٔٗرقـ/ َْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 .(َُّ/ّّ) لممزم (, تيذيب الكماؿِْٓ/ّ) (, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدمُْ/ِ)

(
6
(, َُٗ/ّ(, المجركحيف البف حباف )ّٕٓ/ْنظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي )اك (. ٕٕٗٔرقـ/ ََٔ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ْٖٕ/ِالمغني في الضعفاء لمذىبي ) (,ٔٗ/ِّ) لممزم تيذيب الكماؿ (,ُٗٔ/ٗالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )

(
1
(, تاريخ ِْٗ(, سؤاالت السممي لمدارقطني )ص/ُُُ/ٗنظر: الثقات البف حباف )اك  (.ِْٔٔرقـ/ َٓٓ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ّٗٓ/ِٔ) لممزم تيذيب الكماؿ (,ْٖٓ/ْبغداد لمخطيب البغدادم )

(
8
 (.َُٕ/ٗؿ البف عدم )ي ضعفاء الرجاالكامؿ ف(

(
9
 (.َّْ/ رقـْْٕ/ُحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي " ًمٍنوي اٍلحى قىٍد  َأِقيُضؾًإٍف ًشئتى  كى ٍنوي, كى كع بىٍدر " أىٍم أٍبًدليؾ ًبًو كىأيعىكّْضيؾى عى ًبًو الميٍختارةى ًمٍف ديري
ذ ًعكىضيا ًسمعة ةن ًفي البىٍيع: ًإذىا أٍعطاه ًسٍمعىةن كأخى و ميقىايىضى و. كقايىضى و يىًقيضي  .(7)قىاضى

 (.ٓٛ) حديث رقـ
ـُ أب   رحمو ا: (ٕ)داود وَقاَؿ اإلما

دَّثىنىا ميسىدَّده, , حى دَّثىنىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى : حى ٍكشىًف  قىاؿى اؽى, عىٍف ًذم اٍلجى ٍف أىًبي ًإٍسحى ًني أىًبي, عى : أىٍخبىرى قىاؿى
: أىتىٍيتي النًَّبيَّ  بىاًب, قىاؿى ؿو ًمفى الضّْ مَّـى  -رىجي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًباٍبًف بىٍعدى أىٍف فىرىغى ًمٍف أىٍىًؿ بىٍدرو  -صى

اًء ًلتىتًَّخذىهي. قىاؿى  مَّدي ًإنّْي قىٍد ًجٍئتيؾى ًباٍبًف اٍلقىٍرحى : يىا ميحى اءي, فىقيٍمتي ةى فىرىسو ًلي ييقىاؿي لىيىا: اٍلقىٍرحى اجى : " الى حى
ٍف ًشٍئتى أىفٍ  : مىا كي َأِقيَضَؾ  ًلي ًفيًو, كىاً  كًع بىٍدرو فىعىٍمتي " . قيٍمتي وي اٍليىٍكـى ًبًو اٍلميٍختىارىةى ًمٍف ديري ٍنتي أىًقيضي

ةى ًلي ًفيًو ". اجى : " فىالى حى  ًبغيرَّةو قىاؿى
 تخريج الحديث:

, (3), كعنو ابف سعد(4), عف عصاـ بف خالد. كأخرجو أبك بكر بف أبي شيبة(0)أخرجو أحمد
. كأخرجو عبد ا بف أحمد بف حنبؿ في زياداتو (8), كأبك نيعيـ(1), كابف أبي عاصـ(6)كالطبراني

, مف (77)صالح الحكـ بف مكسي. كأخرجو ابف منده ي, عف أب(73), كابف أبي خيثمة(9)المسند ىعم
, مف طريؽ, مسدد. خمستيـ)عصاـ, كابف أبي (72)جعفر النفيمي. كأخرجو البييقيي طريؽ, أب

اسحاؽ, عف  يشيبة, كأبك صالح, كأبك جعفر, كمسدد( عف عيسي بف يكنس, عف أبيو, عف أب
 عو, بألفاظ متقاربة.ذم الجكشف, يرف

 دراسة رجاؿ اإلسناد:

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِٖٕٔ/ رقـِٗ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في حمؿ السالح إلى أرض العدك -داكد , كتاب الجياد سنف أبي (

(
0
 (.ُٓٔٗٓ/ رقـّّّ/ِٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ٗٓٓ/ رقـِٓ/ِبي بكر بف أبي شيبة )المصنؼ َل(

(
3
 (.َُٖ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
6
 (.ُِٕٔ/َّٕ/ٕلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.َُٔٓ/ رقـُٕٓ/ّالمثاني البف أبي عاصـ )اآلحاد ك (

(
8
 (.ِِْٔ/ رقـَُّْ/ِبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
9
 (.ُّّٔٔ/ رقـُُٗ/ِٕحمد )ماـ أمسند اإل(

(
73
 (.ّٕٓ/ رقـُِْ/ُالكبير البف أبي خيثمة )التاريخ (

(
77
 (.ٕٕٓ/ُصحابة البف منده )معرفة ال(

(
72
 (.ُِِْٖ/ رقـُْٖ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(



 

717 

 

 -أكس بف اَلعكر, كقيؿ: اسمو شرحبيؿ  اختمؼ في اسمو, فقيؿ:صحابي  :(ٔ)و الَجوَشفذُ  -
ب بف ربيعة بف عامر  -كىك اَلشير بىابي بف ًكالى بف ابف اَلعكر بف عمرك بف معاكية, كىك الضّْ

نما ق بىاًبي. كا  ة العىامرم الكالبي, ثـ الضّْ عصى دره كاف ناتئان صى ٍكشىف َلف صى  .(2)يؿ لو: ذك الجى
, سبقت مكثر عابد اختمط بأخرة إسحاؽ السىًبيعي, ثقة يىك عمرك بف أب َأبو ِإْسَحاؽ:-

 .(0)ترجمتو
 للو الجماعة سك  لرك  ىك يكنس بف أبي إسحاؽ السىًبيعي أبك إسرائيؿ الككفي, أبو ِعيسي: –

 .(4)ىػ(ُِٓالبخارم , مات سنة )
ف سعد كقاؿ:" ككانت لو سينف عالية كركل عف عامة رجاؿ أبيو ككاف ثقة إف شاء ا كثقو اب
, ك (8). كابف حباف(1), كالعجمي كقاؿ مرة:" جائز الحديث"(6). ككثقو يحيى بف معيف(3)تعالى "
. كقاؿ النسائي:" ليس (77). كقاؿ ابف ميدم:" لـ يكف بو بأس "(73), كعنو قاؿ:" صدكؽ"(9)الذىبي
 .(70). كقاؿ أبك حاتـ:" كاف صدكقان اال أنو ال يحتج بحديثو "(72)س"بو بأ

 .(74)كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف:" كانت فيو غفمة ككاف منو سجية "
  .(71)"(76) . كعنو قاؿ:" كذا ككذا(73)كقاؿ أحمد:" حديثو مضطرب "

 كذكر  بؿ [] أحمد بف حن كقاؿ أبك بكر اَلثـر أحمد بف محمد بف ىانئ, سمعت أبا عبد ا
 

                                                           

(
7
كشفي الَجوَشف( كشىفي اسـ الحديد الذم ييمبسي مف السّْالح. كجى رادة صدرىا. أنظر: : ىك ما عىرض مف كسط الصدر. كيقاؿ: الجى الجى

 (.ّٕ/ٔكتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم )

(
2
 (.ِّْ/ِ(, اإلصابة في معرفة الصحابة البف حجر )ُِّ/ِد الغابة البف اَلثير )نظر: أسا(

(
0
 (.ُٓيث رقـ )حد نظرا(

(
4
 (. ٖٕٗٗرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 .(ّْٖ/ٖات الكبير البف سعد )الطبق(

(
6
ركاية  -(, ككتاب مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ َٔ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -تاريخ ابف معيف  نظر:ا(

 (.ّٕٗ(, كسؤاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/ٔٓ)ص/ -طيماف

(
1
 (.ّٕٕ/ِالثقات لمعجمي ) معرفة(

(
8
 (.َٓٔ/ٕت البف حباف )الثقا(

(
9
 (.َِْىك مكثؽ لمذىبي )ص/سماء مف تكمـ فيو ك ذكر أ(

(
73
 (.َِْ/ِ(. كالكاشؼ لو )ّْٖ/ْ(. كميزاف االعتداؿ لو )ٕٔٔ/ِالمغني في الضعفاء لمذىبي ) نظر:ا(

(
77
 (.ِْْ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
72
 (.ِْٗ/ِّ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
70
 (.ِْْ/ٗكالتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح(

(
74
 .مصدر السابؽال(

(
73
 (.ُٗٓ/ِ) –ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ العمؿ كم(

(
76
 (.ّْٖ/ْبي في معني قكلو "كذا ككذا" كىى باالستقراء كناية عمف فيو ليف. ميزاف االعتداؿ لمذىبي )قاؿ الذى(

(
71
 (.ْٕٓ/ْالكبير لمعقيمي )الضعفاء (
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قاؿ:" حديثو فيو زيادة عمى حديث  في مكضع آخر, ك (7)كضعؼ حديثو " ,يكنس بف أبي إسحاؽ
في  :". كقاؿ ابف ًخراش(0)لو أحاديث حساف كركل عنو الناس " . قاؿ ابف عدم:"(2)الناس "

 .(4)" حديثو ليف
 .(3)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ييـ قميال "

 دكؽ عنده أكىاـ.يكنس بف أبي إسحاؽ, ص قاؿ الباحث:
, سبقت مأمكف ىك عيسى بف يكنس بف أبي إسحاؽ السىًبيعي, ثقة ِعيسى بف ُيونس: -

 .(6)ترجمتو
ىك مسدد بف ميسرىد بف ميسربؿ, ثقة حافظ , سبقت ترجمتو ُمَسدَّد: -

(1). 
 الحديث: ىالحكـ عم

أبك اسحاؽ لـ فظاىره الصحة, فرجالو ثقات؛ لكنو منقطع,  ضعيؼ اإلسناد مع أف ىذا الحديث
رعة(9), كأبك حاتـ(8)يسمع مف ذم الجكشف. قالو البخارم  ك" لـ يسمع أب:. قاؿ ثالثتيـ(73), كأبك زي

كقاؿ البخارم: " قاؿ سفياف ] يعني ابف عيينة[ عف أبي إسحاؽ عف  إسحؽ مف ذم الجكشف ".
مف ابف ذم ذم الجكشف أبي شمر الضبابي ككاف ابنو جاران َلبي إسحاؽ كال أراه إال سمعو 

 .(77)الجكشف "
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ْٕٓ/ْالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
2
 (.ِْْ/ٗحاتـ ) لتعديؿ البف أبيالجرح كا(

(
0
 (.ِٔٓ/ٖي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
4
 (.ٕٔٔ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
3
 (.ٖٕٗٗرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ُٕيث رقـ )حد نظرا(

(
1
 (.ٗيث رقـ )حد نظرا(

(
8
 (.ِٔٔ/ّيخ الكبير لمبخارم )التار (

(
9
 (.ْْٕ/ّتـ )كالتعديؿ البف أبي حا الجرح(

(
73
 (.ُْٔيؿ البف أبي حاتـ )ص/المراس(

(
77
 (.ِٔٔ/ّيخ الكبير لمبخارم )التار (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو " ًسٍرنا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رٌ قاِئظ في يكـو  -صى  .(7)" أىٍم شىًديًد الحى
 (.ٔٛ) حديث رقـ

ـُ أب  رحمو ا: (2)داود وَقاَؿ اإلما
دَّثىنى  ,حى اًعيؿى مَّاده, ا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا حى : حى ٍبًد  قىاؿى ٍف أىًبي ىىمَّاـو عى , عى نىا يىٍعمىى ٍبفي عىطىاءو : أىٍخبىرى قىاؿى

: شىًيٍدتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  , قىاؿى ًف اٍلًفٍيًرمَّ ٍبًد الرٍَّحمى , أىفَّ أىبىا عى سى  -المًَّو ٍبًف يىسىارو مىٍيًو كى مَّى اي عى  -مَّـى صى
نىٍيننا فىًسٍرنىا ًفي يىٍكـو  ٍمىًتي َقاِئظٍ  حي رىًة, فىمىمَّا زىالىًت الشٍَّمسي لىًبٍستي َلى ٍلنىا تىٍحتى ًظؿّْ الشَّجى , فىنىزى رّْ  (0)شىًديًد اٍلحى

ًكٍبتي فىرىًسي, فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  مَّـى  -كىرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـي كىىيكى ًفي فيٍسطىاًطوً  -صى : السَّالى , فىقيٍمتي
: " يىا بً  ٍؿ " ثيَـّ قىاؿى : " أىجى , قىاؿى كىاحي افى الرَّ بىرىكىاتيوي, قىٍد حى مىٍيؾى يىا رىسيكؿى المًَّو كىرىٍحمىةي المًَّو كى ـٍ " عى ؿي قي الى

سىٍعدىٍيؾى كىأى  : لىبٍَّيؾى كى :" أىٍسًرٍج ًلي اٍلفىرىسى فىثىارى ًمٍف تىٍحًت سىميرىةو كىأىفَّ ًظمَّوي ًظؿُّ طىاًئرو فىقىاؿى , فىقىاؿى نىا ًفدىاؤيؾى
. ًديثى سىاؽى اٍلحى ًكٍبنىا, كى , فىرىًكبى كىرى , كىالى بىطىره ا دىفَّتىاهي ًمٍف ًليؼو لىٍيسى ًفيًو أىشىره   " فىأىٍخرىجى سىٍرجن

ًف اٍلًفٍيًرمُّ لىٍيسى لىوي ًإالَّ ىىذىا ا ٍبًد الرٍَّحمى دى:" أىبيك عى مَّادي ٍبفي قىاؿى أىبيك دىاكي اءى ًبًو حى ًديثه نىًبيؿه جى ًديثي كىىيكى حى ٍلحى
مىمىةى ".  سى

 تخريج الحديث: 
, عف ىيدبة بف خالد. (6). كأخرجو الحارث(3), كمف طريقو , ابف أبي عاصـ(4)أخرجو الطيالسي

, عف (9), عف عفاف بف مسمـ. كأخرجو أحمد(8), كمف طريقو, الطبراني(1)كأخرجو ابف أبي شيبة
, عف حجاج بف المنياؿ. جميعيـ: (77)عيـ, مف طريقو, أبك ني (73)بف أسد. كأخرجو الطبراني بيز

رضي  –بف عطاء, عف أبي ىماـ, عف أبي عبد الرحمف الًفيًرم  ىعف حماد بف سممة, عف يعم
 . -ا عنو

 

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِّّٓ/ رقـّٗٓ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في الرجؿ ينادم الرجؿ فيقكؿ: لبيؾ -داكد , كتاب اَلدبسنف أبي (

(
0
ـه. غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ) :الؤْلَمةُ (  (.ِّْ/ْالدرعي, كجمعييا ليؤى

(
4
 (.ُْٖٔرقـ /ُِٕ/ِبي داكد الطيالسي )مسند أ(

(
3
 (.ّٖٔ/ رقـُِْ/ِكالمثاني البف أبي عاصـ ) اآلحاد(

(
6
 (.َُٕ/ رقـُُٕ/ِلباحث عف زكائد مسند الحارث )بغية ا(

(
1
 (.ّٖٗٗٔ/ رقـُْٗ/ٕالبف أبي شيبة ) المصنؼ(

(
8
 (.ُْٕ/ رقـِٖٖ/ِِالكبير لمطبراني ) المعجـ(

(
9
 (.ّّْٕٔ/ رقـُّْ/ّٕإلماـ أحمد )مسند ا(

(
73
 (.ُْٕ/ رقـِٖٖ/ِِـ الكبير لمطبراني )المعج(

(
77
 (.ُٕٔٔ/ رقـِٖٖٕ/ٓالصحابة البي نعيـ )معرفة (
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
قيؿ: كرز بف ثعمبة. كقيؿ مختمؼ في اسمو, فقيؿ: يزيد بف أنيس. ك أبو عبد الرحمف الِفيِري:  -

اسمو عبيد, كقيؿ الحارث. إياس أبك عبد الرحمف الفيرم, لو صحبة كقاؿ ابف حباف اسمو إياس 
 .(7)بف عبد اا
عبد ا بف يسار أبك ىماـ الككفي كيقاؿ عبد ا بف نافع ,  -َأبو َىمَّاـ عبد المَّو بف َيسار:  -
  .(2)بف حباف في الثقاتلو أبك داكد, مف الثالثة. ذكره ا لرك 

. كقاؿ ابف المديني ىك شيخ مجيكؿ ككذا قاؿ أبك جعفر الطبرم...كىشيـ (0)كقاؿ الذىبي:" كثؽ "
 . كىك الصكاب.(3). كبو قاؿ ابف حجر(4)بف يعمى بف عطاءا
ىك يعمى بف عطاء العامرم كيقاؿ الميثي الطائفي, ثقة , ركل لو البخارم في َيْعَمى بف َعَطاء:  -
 .(6)ىػ(َُِالقراءة خمؼ اإلماـ" كغيره, كالباقكف, مات سنة )" 
 .(1)حماد بف سممة, ثقو, تغير حفظو بأخرة, سبقت ترجمتو َحمَّاد بف َسَمَمة: -
 .(8)ىك مكسى بف إسماعيؿ الًمٍنقىرم أبك سممة, ثقة ثبت, سبقت ترجمتو ُموَسى بف ِإسَماِعيؿ: -

 الحديث: ىالحكـ عم
تفرد بو عف أبي عبد الرحمف الًفيًرم, أىبك ىىمَّاـ عبد المَّو بف يىسار كىك  حديث ضعيؼ اإلسناد,

سممة بف  أبي مجيكؿ. كقد صح الحديث عند اإلماـ مسمـ, كغيره مف غير طريؽ أبي داكد, عف
نينان... كذكر  –صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ: غزكنا مع رسكؿ ا  -رضي ا عنو  –اَلككع  حي
 .(9)الحديث

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
(, كاالصابة في ِٕٗ/ُبي نعيـ )ابة َل(, كمعرفة الصحُّ/ّف حباف )(,كالثقات البِِٓ/ُريخ ابف يكنس المصرم )نظر: تاا(

 (.ُِٗ/ٕتمييز الصحابة البف حجر )

(
2
 (.ُٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
0
 (.َٗٔ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
4
 (.ٖٓ/ٔتيذيب اليف حجر )تيذيب ال(

(
3
 (. ُّٖٕرقـ/ َّّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
ركاية -(, تاريخ ابف معيف ِّٗي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ )ص/نظر: سؤاالت أباك  (.ْٖٕٓرقـ/ َٗٔ/ص) المصدر السابؽ(

 لممزم (, تيذيب الكماؿِٓٔ/ٕ(, الثقات البف حباف )َِّ/ٗ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِِٔ)ص/ -عثماف الدارمي
(ِّ/ّّٗ.) 

(
1
 (.ِْيث رقـ )حد نظرا(

(
8
 (.ٕٓحديث رقـ ) نظرا(

(
9
 (.ُٕٕٕ-ُٖ/ رقـَُِْ/ّ) -باب في غزكة حنيف -ر ـ , كتاب الجياد كالسيصحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًة " أىٍف يككفى الكلىدي غىٍيظان كالمىطىر  ًديثي أىٍشرىاًط السَّاعى ًمٍنوي حى " ًَلىفَّ المىطىر ًإنَّمىا ييراد لمنَّبات َقْيظًا كى
كبىٍرًد اٍليىكىاًء. كالقىٍيظ ًضٌد ذىًلؾى 
(7). 

 (.ٕٛ) حديث رقـ
ـُ الطبر   رحمو ا: (ٕ)انيَقاَؿ اإلما

يَّةى ٍبًف يىٍعمىى, عىٍف أيْـّ ًعيسىى, , عىٍف أىًبي أيمى , ثىنىا أىًبي, نا ميؤىمَّؿه ٍبًد اٍلغىًنيّْ مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى عىٍف أيْـّ  حى
ـى عى  , فىقىًد ـٍ يىدىٍع لىنىا مىاالن لى ا ًلي, كى تىرىكىًني كىأىخن فّْيى أىًبي كى رىاًب, قىالىٍت: تيكي نىا الضّْ ًدينىًة, فىأىٍخرىجى مّْي ًمفى اٍلمى

, فىشىكىى عىمّْي إً  ـى ـٍ ييٍدًخًؿ اٍلغيالى لى اًريىةن, كى مىًني مىعىيىا ًفي اٍلًخٍدًر, ًَلىنّْي كيٍنتي جى اًئشىةى, فىأىٍدخى لىٍييىا ًإلىى عى
تىٍيفً  تىوي, فىأىمىرىٍت لىنىا ًبفىًريضى اجى حى
تىٍيفً  (0) كىغىزىارى

ميٍعقىدىٍيفً  (4) كى
كىًحٍسؿو  (3)

 -. ثيَـّ قىالىٍت: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو (6)
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيظنا, كىاٍلمىطىري  -صى لىدي غى تَّى يىكيكفى اٍلكى :" الى تىقيكـي السَّاعىةي حى يىًفيضي َقْيًظا يىقيكؿي , كى

غً  يىٍجتىًرئي الصَّ ا, كى ـي غىٍيضن يىًغيضي اٍلًكرىا ا, كى ـي فىٍيضن مىى اٍلكىًريـً ".المّْئىا ـي عى مىى اٍلكىًبيًر, كىالمًَّئي  يري عى
ٍبًد ال ٍسنىاًد, تىفىرَّدى ًبًو ميؤىمَّؿي ٍبفي عى ًديثي عىٍف عىاًئشىةى ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً ًف ". قاؿ الطبراني"الى ييٍركىل ىىذىا اٍلحى رٍَّحمى

 :تخريج الحديث
 ؤىمَّؿ, بو. , مف طريؽ, سعيد بف عيفير, عف مي (1)أخرجو القيضاعي

 – رضي ا عنو –, عف أبي مكسي اَلشعرم(8)كلو شاىد بسند ضعيؼ, عند ابف أبي الدنيا
ًعي   ضعيؼ., كفيو سعيد بف غينىيـ الكىالى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
رَاب:  -   .يفمجيكللـ أعثر ليا عمى ترجمة فيي في ًعداد الأـُ الضٍّ
 .المجيكليف ًعداد يف فيي ترجمة عمى ليا أعثر لـأـُ ِعيَسى:  -
 ىك إسماعيؿ بف يعمى, الثقفي, أبك أمية, البصرم. َأبو ُأَميَّة بف َيْعَمى:  -
 

                                                           

(
7
 (.ُِّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِْٕٔ/ رقـِْٖ/َٔلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
مثني فريضة, كىك البعير المأخكذ في الزكاة, سمي فريضة: َلنو فرض كاجب عمى رب الماؿ, ثـ اتسع فيو حتى  الفريضتيف:(

 (.ِّْ/ّسمي البعير فريضة في غير الزكاة. النياية في غريب الحديث كاَلثر )

(
4
 (.ِِ/ٓكثيرة الدر. لساف العرب ) يعني كغيرىما مف ذكات المبف: ,كالشاء ,مف اإلبؿالغزيرة (

(
3
ٍربه  :الُمَعقَّد( كد مف ضى ر ] أم ثياب [ بيري  (.2/082ٔاألشغنهؼيششغي)انذضٌسغغٌةفًانفائق.ىىجى

(
6
بُّ أىبا ًحٍسؿ. تيذيب المغة لألزىرم ) :ؿُ الِحسْ ( , كييكنى الضَّ بّْ  (.ُٕٔ/ْكلىد الضَّ

(
1
 (.ْٗٗ/ رقـِٗ/ِياب لمقضاعي )مسند الش(

(
8
 (.َّْ/ رقـُِٓف أبي الدنيا )ص/بال العقكبات(
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. (0)متركؾ " , كمرة قاؿ:"(2)كضعفو ابف معيف, كزاد" ليس بشئ" .(7)قاؿ البخارم:" سكتكا عنو "
رعة:" كاىي ضعيؼ(4)كضعفو أيضان أبك حاتـ, كزاد" أحاديثو منكرة " الحديث ليس  , كقاؿ أبك زي

. كقاؿ ابف عدم:" (1)كقاؿ ابف حباف:" كثير الخطأ فاحش الكىـ " .(6)الساجيضعفو ك  .(3)بقكم "
 . (8)كىك في جممة الضعفاء, كىك ممف يكتب حديثو "

 .(77), كالذىبي(73), ككذا قاؿ الدارقطني(9)متركؾ الحديث " كقاؿ النسائي:"
كم  ىعمماء عم, لـ يختمؼ الى: أبك أمية بف يعمقاؿ الباحث تضعيفو, كلـ أجد أحدان كثقو اال ما ري

:" اكتبكا عف أبي أمية بف يعمى, فإنو رجؿ شريؼ ال يكذب (72)عف شعبة رحمو ا حيث قاؿ
شعبة ؛ فقد نقؿ اآلجرم عف أبي داكد قاؿ: قمت عف  قكؿنسبة ىذا ال داكد كأب أنكر قد. ك (70)"

شعبة يقكؿ اكتبكا عف أبي أمية بف يعمى فإنو  َلبي داكد حكى رجؿ عف سفياف اَليمي أنو سمع
 فكذب ]أبك داكد[ الذم حكى ىذا. .شريؼ ال يكذب كاكتبكا عف الحسف بف دينار فإنو صدكؽ

 كقاؿ اآلجرم: "غالـ خميؿ حكى ىذا عف شيباف. 
كى ىذا". قاؿ ابف حجر ميعقبان " كغالـ خميؿ كما تقدـ ميجمع عمى  قاؿ أبك داكد: كىذىب الذم حى

 ىكبيذا يثبت تضعيؼ أبي أمية بف يعم .(74)ذيبو فكيؼ جـز المؤلؼ أف شعبة قاؿ اكتبكا عنو "تك
 بال خالؼ.

ىك مؤمؿ بف عبد الرحمف بف العباس بف عبد ا بف عثماف بف أبي العاص الثقفي ُمَؤمَّؿ:  -
 .(73)البصرم نزيؿ مصر, ضعيؼ , مف الثامنة

 
                                                           

(
7
 (.ّٕٕ/ُالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
2
 (.َِّ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
0
 (.ِٓٓ/ُعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
4
 (.َِّ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 .مصدر السابؽال(

(
6
 (.ْْٓ/ُيزاف البف حجر )لساف الم(

(
1
 (.ُِٔ/ُف البف حباف )المجركحي(

(
8
 (.ُٔٓ/ُي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
9
 (.ُٕكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
73
 (.ِٔٓكالمتركككف لمدارقطني )ص/ الضعفاء(

(
77
 (.ٖٗ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
72
 (.ُِٓ/ُي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
الذىبي مراد شعبة بقكلو:" كيبدك أف غالب استعماالتو ليذه الكممة يككف لمداللة عمى أف كممة التكثيؽ التي قيمت فيو كقد فسر (

 (.ْْ/ُير " . الكاشؼ لمذىبي )مف التكثيؽ الخفيؼ اليس

(
74
 (.ْْٓ/ُيزاف البف حجر )لساف الم(

(
73
(, الكامؿ في ضعفاء ّْٕ/ٖنظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ا(. َُّٕرقـ/ ٓٓٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِِٗ/ْ(, ميزاف االعتداؿ لمذىبي )ُّٖ/ِٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿُُٗ/ٖالرجاؿ البف عدم )
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عبد العزيز بف سالـ القرشي أبك محمد العساؿ ىك عبد الغني بف أبو محمد عبد الغني:  -
 .(7)ىػ(ِْٓلو النسائي, مات سنة ) لالمصرم صدكؽ فقيو مف أصحاب الشافعي, رك 

 .(0). كقاؿ ابف يكنس المصرم:" كاف فقييا عاقال "(2)قاؿ النسائي:" ال بأس بو "
 . (4)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ فقيو "

 .صدكؽ فقيو .عبد الغني بف عبد العزيز قاؿ الباحث:
محمد بف عبد الغنٌي بف عبد العزيز, أىبك الطاىر القيرىًشي مكالىـ  محمد بف عبد الَغني: -

 ىػ(. ِّٖالًمصًرم الفقيو, مات سنة )
اًكم: كاف فقييان ال ييدىافىع, رحمو ا عفر الطَّحى  . (3)قاؿ أىبك جى
 .(6)كقاؿ القاضي عياض: قاؿ الكندم:" كاف فقييان مفتيان "

 : محمد عبد الغني, يبقي مجيكؿ الحاؿ.ؿ الباحثقا
 , مسمسؿ بالضعفاء كالمجاىيؿ.إسناده ضعيؼ جدان : حديث الحديث ىالحكـ عم

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ا " ًإنَّمىا ًىيى أٍصكيعه مى ًديثي عيمىرى ًمٍنوي حى ا تىٍكفييـ لقى  ُيَقيٍّْظف كى . بىًنيَّ " أىٍم مى ٍيًظيـ, يىٍعًني زىماف ًشدًَّة الحرّْ

يَّفىني : قىيَّظىني ىىذىا الشٍَّيءي, كشىتَّاني, كصى  .(1)ييقىاؿي
 (.ٖٛ) حديث رقـ

ـُ الُحميدي لـ أعثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو ما أخرجو اإلما
 َقاَؿ: رحمو ا (8)

اًلدو  : ثنا اٍبفي أىًبي خى , قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي ًنيُّ حى : ثني ديكىٍيفي ٍبفي سىًعيدو اٍلميزى : سىًمٍعتي قىٍيسنا, يىقيكؿي , (9), قىاؿى
: أىتىٍينىا رىسيكؿى المًَّو  مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :" يىا عيٍمري  -صى , فىقىاؿى ـى ًفي أىٍربىًعًمائىًة رىاًكبو نىٍسأىليوي الطَّعىا

, كىأىٍعًطًيـٍ  ـٍ ا ًعٍنًدم ًإالَّ آًصعو ًمٍف تىٍمرو مىا اٍذىىٍب فىأىٍطًعٍميي : يىا رىسيكؿى المًَّو مى ًعيىاًلي, َتِقيُظ  " , قىاؿى
تَّى أىتىى ًعٍميىةن لىوي  : فىاٍنطىمىؽى عيمىري حى طىاعىةه, قىاؿى : سىٍمعه كى ٍع كىأىًطٍع, فىقىاؿى عيٍمري : اٍسمى , فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو

                                                           

(
7
 (. َُْْرقـ/ َّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُِّ/ُٖ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
0
 (.ِِّ/ُف يكنس المصرم )تاريخ اب(

(
4
 (. َُْْرقـ/ َّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُّٖ/ٔسالـ لمذىبي )تاريخ اإل(

(
6
 (.َّٔ/ْمدارؾ كتقريب المسالؾ لمقاضي عياض )ترتيب ال(

(
1
 (.ُِّ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
8
 (.ُٕٗ/ رقـَُْ/ِميدم )مسند الح(

(
9
 (.ِِٔ/ُِنيا. اَلنساب لمسمعاني )ىذه النسبة إلى مزف, كىي قرية مف قرل سمرقند عمى ثالثة فراسخ م :الُمزني(
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ًتوً  زى جي ا ًمٍف حي ٍذتي  فىأىٍخرىجى ًمٍفتىاحن , فىأىخى كالن كيٍنتي آًخرى اٍلقىٍكـً ديخي ميكا, كى ميكا فىدىخى : اٍدخي يىا, فىقىاؿى ًلٍمقىٍكـً فىفىتىحى
, ثيَـّ اٍلتىفىتُّ فىًإذىا ًمٍثؿي اٍلفىًصيًؿ ًمفى التٍَّمًر. ٍذتي  كىأىخى

 تخريج الحديث:
 ., عف سفياف بف عيينة(2), كأبك نيعيـ(7)أخرجو مف طريؽ الحيميدم الطبراني

, عف (3), مف طريؽ, عيسي بف يكنس. كأخرجو أحمد(4), كابف أبي عاصـ(0)كأخرجو أبك داكد
, مف (1)بف عبيد. كأخرجو ابف حباف ى, كعف يعم(6)ككيع, كمف طريقو, أبك بكر بف الخالؿ

طريؽ, ابف أبي زائدة يحيي بف زكريا. جميعيـ: عف ابف أبي خالد, عف قيس, عف ديكيف بف 
 . – عنو رضي ا –سعيد 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ديكيف بف سىًعيد, كييقاؿ: ابف سيد, كييقاؿ: ابف سعد الميزني, كييقاؿ: ىو  ُدَكْيف بف َسِعيد: -

ثعىًمي, لوي صيحبىةه, عداده ًفي أىؿ الككفة  .(8)الخى
ىك قيس بف أبي حاـز كاسمو حصيف بف عكؼ كيقاؿ عكؼ بف عبد الحارث , البىجمي  َقيس: -

د ا الككفي, ثقة , ميخضـر كيقاؿ لو رؤية, تغير, قاؿ الذىبي أجمعكا عمى االحتجاج بو أبك عب
كمف تكمـ فيو فقد آذل نفسو نسأؿ ا العافية كترؾ اليكل فقد قاؿ معاكية بف صالح كاف قيس 

لو الجماعة, كقد أخرج لو البخارم ثالثة أحاديث مف ركاية ابف أبي خالد  لرك  أكثؽ مف الزىرم,
 .(9)ىػ(ٖٗعف قيس, مما ييشعر بأف ركاية ابف أبي خالد عنو قبؿ تغيره؛ مات قيس سنة )

ىك إسماعيؿ بف أبي خالد اَلىٍحمىًسي ابف َأبي َخالد: -
لو  لرك  مكالىـ البجمي, ثقة ثبت, (73)

 .(77)ىػ(ِْٔالجماعة, مات سنة )
 

                                                           

(
7
 (.َِْٕ/ رقـِِٖ/ْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
2
 (.ِْٕ/ُ(. كدالئؿ النبكة لو )ّٓٔ/ُ)بي نعيـ كلياء َلحمية اَل(

(
0
 (.ِّٖٓ/ رقـَّٔ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في اتخاذ الغرؼ -داكد , كتاب اَلدب سنف أبي (

(
4
 (.َُُُ/ رقـَِْ/ِالمثاني البف أبي عاصـ )اآلحاد ك (

(
3
 (.ُٕٕٕٓ-ُٕٕٔٓ/ُُٕ/ِٗماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ِِٗ/ رقـَِْ/ُبي بكر الخالؿ )السنة َل(

(
1
 (.ِٖٓٔ/ رقـِْٔ/ُْحباف ) صحيح ابف(

(
8
 (.ِْٗ/ٖ(, كتيذيب الكماؿ )ِْٔ/ِستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )نظر: االا(

(
9
(, الثقات البف حباف َُِ/ٕنظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ا (.ٔٔٓٓرقـ/ ْٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

لممزم (, تيذيب الكماؿ ْْٔ/ُْ(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ُِٕات البف شاىيف )ص/(, تاريخ أسماء الثقَّٕ/ٓ)
 (.ّٖٔ/ٖ(, تيذيب التيذيب البف حجر )ّّٗ/ّميزاف االعتداؿ لمذىبي ) (,َُ/ِْ)

(
73
 (.ُِٓ/ُىذه النسبة الى أٍحمس كىي طائفة مف بجيمة نزلكا الككفة. اَلنساب لمسمعاني ) ِسي:اأَلْحمَ (

(
77
 (.ٗٔ/ّ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿكا (.ّْٖرقـ/ َُٕ/ص) حجر البف التيذيب يبتقر (
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 .(7)جمتوىك سيفيافي بف عييينة, حافظ فقيو إماـ حجة, سبقت تر  ُسْفَياف: -
  الحديث: ىالحكـ عم

 .(2) حديث صحيح اإلسناد. رجالو ثقات, كصححو العالمة شعيب اَلرنؤكط
 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
: تىرٍكتييا قىًد اٍبيىضَّ  يؿ: كىٍيؼى تىٍركت مىكَّةى؟ فىقىاؿى كىافي الميٍستىًكم " القاعي: اٍلمى قاُعيا ًفيًو " أىنَّوي قىاؿى َليصى

مو  اًء فييٍمًسكو كيىٍستًكم نىباتو, أىرىادى أفَّ مىاءى المىطىر غىسى ٍطأة ًمفى اَلرًض, يىٍعمكه مىاءي السَّمى اٍلكىاًسعي ًفي كى
مىى: ًقيعة كًقيعاف ييٍجمىعي عى مىٍيًو, فبىًقي كالغًدير اٍلكىاًحًد, كى , أىٍك كىثير عى  .(0)فاٍبيىضَّ

 (.ٗٛ) حديث رقـ
ـُ أبو  عثر عمى الحديث بالمفظ نفسو والذي وجدتو ما أخرجولـ أ  رحمو ا (ٗ)اأَلْزِدي الفتحاإلما

 :َقاؿَ 
, مىًبيُّ ٍيدو اٍلحى مًَّد ٍبًف أىًبي زى دَّثىنىا عيمىري ٍبفي ميحى , حى رَّاًنيُّ اًعيؿى ٍبًف ًشكىاـو اٍلحى : ثنا أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍسمى :  قىاؿى قىاؿى

دَّثىًني أىٍحمىدي بٍ  ٍيميكنىةى,حى ٍبًد الرٍَّحمىًف  في بىكَّاًر ٍبًف أىًبي مى مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميعىيَّةى, عىٍف ميحى : ثنا عى قىاؿى
مىى رىسيكًؿ المًَّو  ـى أىًصيؿه اٍلييذىًليُّ عى ٍف بيدىٍيحو قىاؿى " قىًد , عى رَّاًنيّْ اٍلقيرىًشيّْ مَّـى  -اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

مَّـى  -ٍف مىكَّةى, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو مً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا -صى , كىٍيؼى تىرىٍكتى مىكَّةى؟ " قىاؿى : " يىا أىًصيؿي
رى ًإٍذًخريىىا, فىقىاؿى رىسيكؿي المَّ  يىا كىاٍنتىشىرى ًسٍممييىا, كىأىٍعذىؽى ًثمىاريىىا, كىأىٍحجى سىفى أىٍبطيحي  - وً رىسيكؿى المًَّو, حى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًديثه الى -صى : كىىىذىا حى , دىًع اٍلقيميكبى تيًقرُّ قىرىارىىىا " قىاؿى الشٍَّيخي ٍيينا يىا أىًصيؿي : " كى
رَّاًنيُّ  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميعىيَّةى اٍلحى كىاهي ًإالَّ عى , كىالى أىٍحفىظي رى رَّافى  . يىٍخريجي ًإالَّ ًمٍف حى

 تخريج الحديث:
أخرجو أبك الكليد اَلزرىًقي
, كأبك (1), مف طريؽ, الزىرم. كأخرجو ابف أبي الدنيا(6), كالخطابي(3)

 , مف طريؽ ًحزاـ بف ىشاـ, عف أبيو. كالىما: عف أصيؿ, بنحكه.(8)الشيخ اَلصبياني

                                                           

(
7
 (.ِيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.ُٕٕٕٓ-ُٕٕٔٓ/ُُٕ/ِٗاإلماـ أحمد )مسند (

(
0
 (.ُِّ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
4
 (.ْٔفي عمـ الحديث َلبي الفتح اَلزدم )ص/المخزكف (

(
3
 (.ُٓٓ/ِلألزرقي ) ةأخبار مك(

(
6
 (.ِٖٕ/ُديث لمخطابي )غريب الح(

(
1
 (.َٖ/ رقـَُّلرعد كالبرؽ البف أبي الدنيا )ص/المطر كا(

(
8
 (.ُِٓٔ/ْبي الشيخ اَلصبياني )العظمة َل(
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ي, كقيؿ: الغفارٌم, كقيؿ: ىك أىًصيؿ بف سفياف كقيؿ: ابف عبد المَّو الييذىل َأِصيؿ الُيَذِلي: -

 .(7)الخزاعي, قيؿ لو صحبة
. ككذاؾ (2)بيديح مكلى عبد ا بف جعفر بف أبي طالب الياشمي" "قاؿ البخارم ىك:ُبَدْيح:  -

 .(0)سماه عبد الرحمف بف أبي حاتـ, كابف حباف, كابف ماككال
كقاؿ ابف نقطة:" ىك بيديح بف ًسٍدرىة"
كذكره أبك حاتـ كقاؿ:"  ,(3)لثقات. كقد ذكره ابف حباف في ا(4)
 .(6)ركل عنو عيسى بف عمر بف مكسى "

 بيديح , ال بأس بو. قاؿ الباحث:
 .الحاؿ مجيكؿلـ أعثر لو عمى ترجمة ف محمد بف عبد الرَّحمف الَحرَّاِنيٍّ الُقَرِشي: -
 .الحاؿ فمجيكؿ ترجمة عمى لو أعثر لـ عبد المَّو بف ُمَعيَّة: -
راني, ار: َأحمد بف َبكَّ  - ىك أحمد بف بىكَّار بف أبي مىيمكنة اَلمكم مكالىـ أبك عبد الرحمف الحى
 .(1)ىػ(ِْْلو النسائي, مات سنة ) لرك 

يد يحيى بف ركح:" مف الحفاظ ثقة "(8)ذكره ابف حباف في الثقات . كقاؿ النسائي:" (9), كقاؿ أىبك زى
 .(72)جر:" صدكؽ كاف لو حفظ ". كقاؿ ابف ح(77). كقاؿ الذىبي:" كثؽ "(73)ال بأس بو "
 أحمد بف بكار, صدكؽ. قاؿ الباحث:

 مجيكؿ لـ ييعرؼ.لـ أعثر لو عمى ترجمة, فيك َأحمد بف ِإْسَماِعيؿ بف ِشَكاـ الَحرَّاِني:  -
 .ييعرؼ لـ مجيكؿ عمى ترجمة, فيكلـ أعثر لو  عمر بف محمد بف َأبي َزيد الَحَمِبي: -

 الحديث: ىالحكـ عم
 جميع طرقو ال يصح منيا شئ؛ فييا مف ىك متيـ كمف ىك ضعيؼ. .دان حديث ضعيؼ ج

*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ِْْ/ُفي تمييز الصحابة البف حجر )اإلصابة (

(
2
 (.ُْٔ/ِالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
0
 (.ُِٔ/ُياب َلبي نصر بف ماككال )في رفع االرتاإلكماؿ (

(
4
 (.ِِٓ/ُكماؿ لمحمد بف عبد الغني بف نقطة )إكماؿ اإل(

(
3
 (.ّٖ/ْبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ّْٕ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 (. ُٓرقـ/ ٖٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ِّ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ِٕٕ/ُ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.ٔٓايخ النسائي )ص/تسمية مش(

(
77
 (.ُُٗ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
72
 (. ُٓرقـ/ ٖٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " ًإنَّمىا ًىيى  ًمٍنوي اٍلحى  .(7)أٍمسىكىت اٍلمىاءى " ِقيعافٌ  كى

 (.٘ٛ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (2)

مَّدي بٍ  دَّثىنىا ميحى ٍبًد المًَّو, عىٍف أىًبي بيٍردىةى, عىٍف حى ٍيًد ٍبًف عى مَّادي ٍبفي أيسىامىةى, عىٍف بيرى دَّثىنىا حى : حى في العىالىًء, قىاؿى
مَّـى  -أىًبي ميكسىى, عىًف النًَّبيّْ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ,  -صى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً ثىؿي مى : " مى قىاؿى

ى كىالعيٍشبى الكىثً كىمى  ا, فىكىافى ًمٍنيىا نىًقيَّةه, قىًبمىًت المىاءى, فىأىٍنبىتىًت الكىألى ابى أىٍرضن , ثىًؿ الغىٍيًث الكىًثيًر أىصى يرى
ابىتٍ  رىعيكا, كىأىصى سىقىٍكا كىزى , فىشىًربيكا كى , أىٍمسىكىًت المىاءى, فىنىفىعى المَّوي ًبيىا النَّاسى اًدبي كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ًمٍنيىا  كى

ٍف فىقيوى ًفي ًديًف المًَّو,  (0)ِقيَعافٌ  ًإنَّمىا ًىيى , طىاًئفىةن أيٍخرىل ثىؿي مى ن, فىذىًلؾى مى الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىألى
ـٍ يى  لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا, كى ثىؿي مىٍف لى مى , كى مَّـى ـى كىعى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو فىعىًم نىفىعىوي مى ٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو الًَّذم أيٍرًسٍمتي كى

كىافى ًمٍنيىا طىاًئفىةه قىيَّمىًت المىاءى, قىاعه يىٍعميكهي المىاءي, كىا اؽي: كى ٍبًد المًَّو: قىاؿى ًإٍسحى ٍفصىؼي ًبًو " قىاؿى أىبيك عى لصَّ
 .الميٍستىًكم ًمفى اَلىٍرضً 

 تخريج الحديث:
مر اَلشعرم, كمحمد بف العالء. عف حماد بف عا يبف أبي شيبة, كأباعف  ,(4)أخرجو مسمـ
 أيسامة , بو.

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُّّ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
مَّـى  –خارم , كتاب العمـ صحيح الب( ـى كىعى ًم  (.ٕٗ/ رقـِٕ/ُ) -باب فضؿ مف عى

(
0
الى ع كالقاع أىرض حرَّة الى رمؿ ًفييىا كىالى يثبت ًفييىا المىاء الستكائيا كىالى غدر ًفييىا تمسؾ المىاء فىًييى الى تٍنبت اٍلكأل كى جمع قا ِقيعاف:(

 (.ِْٕ/ِتمسؾ المىاء. غريب الحديث البف الجكزم )

(
4
 (.ِِِٖ -ُٓ/ رقـ ُٕٖٕ/ْ) -ا عميو كسمـ صمى باب بياف مثؿ ما بعث بو النبي -ـ , كتاب الفضائؿصحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مً  (7)ًفيًو " أىنَّوي كىتىب: ًإلىى اَلىقياؿ ٍمعي قىٍيؿ, كىىيكى أحدي ميمكؾ ًحٍميىر, ديكفى اٍلمى ًؾ اَلٍعظىـ. اٍلعىبىاًىمىًة " جى

ـى  قىٍد تىقىدَّ كييٍركىل ًباٍلكىاًك. كى
(2). 

 )*(. حديث رقـ
ـُ الطبراني رحمو ا:  َقاَؿ اإلما

ٍضرىًميُّ  ٍجرو اٍلحى بَّاًر ٍبًف كىاًئًؿ ٍبًف حي ٍبًد اٍلجى ٍجًر ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف حي دَّثىنىا أىبيك ًىٍندى يىٍحيىى ٍبفي عى  اٍلكيكًفيُّ , حى
: حى  ٍف أىًبيقىاؿى بَّاًر, عى ٍبًد اٍلجى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عى : حى بَّاًر , قىاؿى ٍبًد اٍلجى ٍجًر ٍبًف عى مَّدي ٍبفي حي ًو دَّثىًني عىمّْي ميحى

: لىمَّا بىمىغىنىا ظيييكري رىسيكًؿ المَّوً  ٍجرو قىاؿى ًو أيْـّ يىٍحيىى, عىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي بَّاًر, عىٍف أيمّْ ٍبًد اٍلجى مَّى -عى المَّوي  صى
مَّـى  سى مىٍيًو كىآًلًو كى ابىوي قىٍبؿى ًلقىاًئًو ,  -عى ًدينىةى , فىمىًقيتي أىٍصحى تَّى قىًدٍمتي اٍلمى ٍف قىٍكًمي حى رىٍجتي كىاًفدنا عى خى

نىا ًبؾى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -فىقىاليكا: قىٍد بىشَّرى سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى ثىًة أىيَّاـو ًمٍف قىٍبؿى أىٍف تىقٍ  -صى مىٍينىا ًبثىالى ـى عى دى
كعى ًإلى  ـي.... فىمىمَّا أىرىٍدتي الرُّجي مىٍيًو السَّالى ٍجرو " , ثيَـّ لىًقيتيوي عى ـٍ كىاًئؿي ٍبفي حي اءىكي : " قىٍد جى ى قىٍكًمي أىمىرى , فىقىاؿى

مَّـى  -ًلي رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى المَّوي عى مىًني ًفيًو ًبكيتيبو ثىالى  -صى , فىضَّ اًلصه ثىةو؛ ًمٍنيىا ًكتىابه ًلي خى
ًفي اٍلًكتىاًب الًَّذم لً  ًلقىٍكًمي.... كى ًكتىابه ًلي كى ًكتىابه ًَلىٍىًؿ بىٍيًتي ًبأىٍمكىاًلنىا ىينىاؾى , كى مىى قىٍكًمي , كى ي عى

مَّدو رىسيكؿً  ًف الرًَّحيـً ًمٍف ميحى ًلقىٍكًمي: " ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى ٍجرو  كى ًمٍف  َواأْلَْقَواِؿ اْلَعَياِىَمةِ المًَّو ًإلىى كىاًئًؿ ٍبًف حي
يتىاًء الزَّكىاًة...". ًة , كىاً  ٍضرىمىٍكتى ًبًإٍقاـً الصَّالى  حى

 .(0)تقدـ تخريج ىذا الحديث
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 ".الركاية بمفظ " اَلقياؿ ىلـ أعثر عم(

(
2
 (.ُّّ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
0
 (.42اَظغدضٌسعقى)(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي " ًإلىى  ًمٍنوي اٍلحى ًمكيا, كىًىيى قىبيمة ًمفى اليىمف تينسب ًإلىى ًذم ريعىيف, كىىيكى ًذم ريعى  َقْيؿكى ٍيف " أىٍم مى
ًمٍف أٍذكاء اٍليىمىًف كميمككيا
(7). 

 (.ٙٛ) حديث رقـ
ـُ النسائي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنى  : حى ـي ٍبفي ميكسىى, قىاؿى كى دَّثىنىا اٍلحى : حى , قىاؿى ك ٍبفي مىٍنصيكرو نىا عىٍمري مىٍيمىافى أىٍخبىرى ٍمزىةى, عىٍف سي ا يىٍحيىى ٍبفي حى
ٍف أىًبيًو, عىٍف جى ا , عى ٍزـو ٍمًرك ٍبًف حى مًَّد ٍبًف عى , عىٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف ميحى دَّثىًني الزٍُّىًرمُّ : حى دى, قىاؿى  دًّْه:ٍبًف دىاكي

مَّـى  -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , كىتىبى ًإلىى أىٍىًؿ ا -صى ًف ًكتىابنا ًفيًو اٍلفىرىاًئضي كىالسُّنىفي كىالدّْيىاتي ٍليىمى
مَّدو النًَّبيّْ  تييىا: " ًمٍف ميحى مىى أىٍىًؿ اٍليىمىًف ىىًذًه نيٍسخى , فىقيًرأٍت عى ٍزـو ٍمًرك ٍبًف حى بىعىثى ًبًو مىعى عى مَّى اي  -كى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ؿو  -عى ٍبًد كيالى ؿو ًإلىى شيرىٍحًبيؿى ٍبًف عى ٍبًد كيالى اًرًث ٍبًف عى , كىاٍلحى ؿو ٍبًد كيالى نيعىٍيـً ٍبًف عى َقْيِؿ ِذِي , كى
ٍف اٍعتىبىطى  ُرَعْيفٍ  كىافى ًفي ًكتىاًبًو " أىفَّ مى مىعىاًفرى كىىىٍمدىافى أىمَّا بىٍعدي " , كى كى

ميٍؤًمننا قىٍتالن عىٍف بىيّْنىةو, فىًإنَّوي  (0)
ى أىٍكلً  ده ًإالَّ أىٍف يىٍرضى ًفي اٍَلىٍنًؼ ًإذىا أيكًعبى قىكى ًبًؿ, كى ٍقتيكًؿ, كىأىفَّ ًفي النٍَّفًس الدّْيىةى ًمائىةن ًمفى اإٍلً يىاءي اٍلمى

ًفي الذَّكىرً  تىٍيًف الدّْيىةي, كى ًفي اٍلبىٍيضى ًفي الشَّفىتىٍيًف الدّْيىةي كى ًفي المّْسىاًف الدّْيىةي, كى ٍدعيوي الدّْيىةي كى ًفي  جى الدّْيىةي كى
ٍمبً  ٍأميكمىةً  الصُّ ًفي اٍلمى ًفي الرٍّْجًؿ اٍلكىاًحدىًة ًنٍصؼي الدّْيىًة, كى ًفي اٍلعىٍينىٍيًف الدّْيىةي كى الدّْيىةي, كى

ثيميثي الدّْيىًة,  (4)
اًئفىةً  ًفي اٍلجى كى
ًفي اٍلمينىقّْمىةً  (3) ًفي كيؿّْ أيٍصبيعو ًمٍف أى  (6)ثيميثي الدّْيىًة, كى ًبًؿ, كى ٍمسى عىٍشرىةى ًمفى اإٍلً اًبًع اٍليىًد خى صى

ةً  ًفي اٍلميكًضحى ًبًؿ, كى ٍمسه ًمفى اإٍلً ًفي السّْفّْ خى ًبًؿ, كى كىالرٍّْجًؿ عىٍشره ًمفى اإٍلً
ًبًؿ, كىأىفَّ  (1) ٍمسه ًمفى اإٍلً خى

مىى أىٍىًؿ الذَّىىًب أىٍلؼي ًدينىارو ". ٍرأىًة كىعى ؿى ييٍقتىؿي ًباٍلمى  الرَّجي
 تخريج الحديث:
, (9)ىرك بف منصكر, كمف طريؽ, محمد بف بكار. كأخرجو أبك يعم, عف عم(8)أخرجو النسائي

                                                           

(
7
 (.ُّّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّْٖٓ/ رقـٕٓ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ -العقكؿ ذكر حديث عمرك بف حـز في -ائي , كتاب القىسىامىة سنف النس(

(
0
يعني الذيف يقاتمكف في الفتنة فيقتؿ أحدىـ فيرل أنو عمى ىدل ال يستغفر ا منو كىذا التفسير يدؿ عمى أنو  ُمْؤِمًنا َقْتبًل: اْعَتَبطَ (

مقتكؿ مؤمنا كفرح بقتمو دخؿ في ىذا مف الغبطة , كىي الفرح كالسركر كحسف الحاؿ, َلف القاتؿ يفرح بقتؿ خصمو, فإذا كاف ال
 (.ُِٕ/ّالكعيد. النياية في غريب الحديث كاَلثر )

(
4
 (.ٖٔ/ُ. النياية في غريب الحديث كاَلثر )تجمع الدماغىي الشجة التي بمغت أـ الرأس, كىي الجمدة التي  :المأمومة(

(
3
 (.ِْٔ/ُغريب الحديث كاَلثر لمزمخشرم ) كىًىي الطعنة اٍلكىاًصمىة ًإلىى اٍلجكؼ. الفائؽ في َفة:اْلَجائِ (

(
6
 (.ُّٖالشجة التي تنقؿ العظـ أم تكسره حتى يخرج منيا فراش العظاـ. مختار الصحاح لمرازم )ص/ ىي :مةقٍّ نَ المُ (

(
1
 (.ّٓ/ُالتي يبدك منيا كضح العظاـ. غريب الحديث البراىيـ الحربي ) الموضحة:(

(
8
(. كالسنف الكبرم ْْٖٓ/ رقـٖٓ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ -كر حديث عمرك بف حـز في العقكؿذ -ائي , كتاب القىسامة سنف النس(

 (.ََّٕ-َِٕٗ/ رقـّّٕ/ٔلمنسائي )

(
9
 (.ُُٔٔ/ رقـََُٗ/ِالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(
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, عف (4). كأخرجو ابف أبي عاصـ(0). كأخرجو الدارمي(2), كأبك نيعيـ(7)كمف طريقو, ابف حباف
, مف طريؽ, محمد بف إبراىيـ العبدم. (6), كالبييقي(3)إسحاؽ بف سميماف. كأخرجو الحاكـ

بف الحسف. جميعيـ: عف الحكـ بف مكسي عف يحيي بف , مف طريؽ, محمد (1)كأخرجو البييقي
حمزة, عف سميماف بف داكد , عف الزىرم , عف أبي بكر بف محمد , عف أبيو , عف جده عمرك 

  . -رضي ا عنو  –بف حـز ا
كمف طريقو,  , مرسالن,(9), عف سميماف بف داكد , بو. كأخرجو اإلماـ مالؾ(8)كأخرجو البييقي

, مف طريؽ , (77)بد ا بف أبي بكر بف محمد بف حـز . كأخرجو الدارقطني, عف ع(73)النسائي
, عف أبيو محمد بف  محمد بف عمارة , كالىما: عبد ا بف أبي بكر بف محمد بف عمرك بف حـز

, يرسمو , بو.  عمرك بف حـز
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

بني مالؾ بف النجار, أحد ىك عمرك بف حـز بف زيد بف لىٍكذىافى اَلنصارم مف جده: عمرو:  -
اًؾ , شيد  عمى اليمف , سكف المدينة , -صمى ا عميو كسمـ  -عماؿ النبي  حَّ يكنى أبا الضَّ

الخندؽ ىك كزيد بف ثابت, ككاف أكؿ مشيد شيده عمرك بف حـز , تكفي في خالفة عمر بف 
 .(72)ىػ(ْٓكقيؿ: تكفي سنة ) -رضي ا عنو  -الخطاب 

محمد بف عمرك بف حـز اَلنصارم أبك عبد الممؾ المدني, لو رؤية كليس لو ىك  أبيو: محمد: –
 .(70)ىػ(ّٔسماع إال مف الصحابة, قتؿ يـك الحرة سنة )

ىك أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حـز اَلنصارم النجارم, اسمو ككنيتو  أبو بكر بف محمد: -

                                                           

(
7
 (.ٗٓٓٔ/ رقـَُٓ/ُْحباف ) صحيح ابف(

(
2
 (.ُِّّ/ رقـُُٖ/ِبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
0
 (.ِّٓٔ/ رقـِّٓ/ِ) -سنف الدارمي  -عركؼ بػ ارمي الممسند الد(

(
4
 (.ََّٕ/ رقـّْٕ/ٔبف أبي عاصـ )الديات ال(

(
3
 (.ُْْٕ/ رقـِٓٓ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
6
 (.ُّٓٗ/ رقـْْٔ/ّماف لمبييقي )شعب االي(

(
1
 (.ِٕٓٓ/ رقـُْٗ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ُُُٕ/ رقـْٔ/ِصغرم لمبييقي )السنف ال(

(
9
 (.ْٖٗ/ِماـ مالؾ )مكطأ اإل(

(
73
 (.ْٕٖٓ/ رقـَٔ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ-ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ -ائي , كتاب القىسامة سنف النس(

(
77
 (.َّْٖ/ رقـُِٗ/ْرقطني )سنف الدا(

(
72
 (.َُْٗ/ْبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
70
(, التاريخ الكبير لمبخارم ِٕ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (ُِٖٔرقـ/ ْٗٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (,ُّْٕ/ّ(, االستيعاب البف عبد البر )ُٔٓ/ٓ(, الثقات البف حباف )ِٗ/ٖالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (,ُٖٗ/ُ)
 (.ُّٕ/ّّ) لممزم تيذيب الكماؿ
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 .(7)ىػ(َُِمات سنة )لو الجماعة,  لكاحد, كقيؿ إنو يكنى أبا محمد, ثقة عابد, رك 
 .(2)ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم, سبقت ترجمتوالزىري:  -
المتفؽ  (0)نو: سميماف بف أرقـإفقيؿ  ؟مختمؼ عميو في ىذا الحديث مف ىكسميماف بف داود:  -
كالنيُّ أبك داكد الدمشقي, رك  ىعم لو أبك داكد في  لضعفو. كقيؿ ىك سميماف بف داكد الخى

 .(4)كالنسائي, مف السابعة"المراسيؿ" 
كلـ يرتضي  .(7)قاؿ: " ليس بشيء " , كعنو(6). كضعفو ابف معيف(3)قاؿ فيو البخارم:" فيو نظر "

قد ركل عىنوي يحيى  فقاؿ:" أىبيك سعيد عثماف ٍبف سىًعيد الدارمي ىذا ا قىاؿى يحيى كى ك أىنو لىٍيسى كىمى أىٍرجي
اًديث حسانان  ٍمزىة أىحى  .(9). كضعفو عمي بف المديني(8)"ًقيمىة كىىيكى دمشقي خكالنيكميىا ميٍستى  بف حى

كذكره ابف حباف في الثقات  .(77)كقاؿ العقيمي:" مجيكؿ " .(73)كقاؿ ابف خزيمة:" ال يحتج بو "
:" ال بأس بو ". كقاؿ ابف حجر:" (74)كالدارقطني, (70)كقاؿ أبك حاتـ .(ٕٔ)" كقاؿ:" ىذا ثقة

 .(73)صدكؽ"
 سميماف بف أرقـ كالىما متكمـ فيو. كال خال ؼ في ضعؼك بف داكد, سميماف  قاؿ الباحث:

 .لمضعؼ أقربسميماف بف أرقـ ؛ أما سميماف بف داكد الخكالني الراجح أنو 
ٍضرىًمي أبك عبد الرحمف الدمشقي القاضي,  يحيى بف حمزة: - ىك يحيى بف حمزة بف كاقد الحى

 .(76)ػ(ىُّٖلو الجماعة, مات سنة ) لثقة رمي بالقدر, رك 
لو  لىك الحكـ بف مكسى بف أبي زىير البغدادم أبك صالح القىٍنطىًرم, رك الحكـ بف موسي:  -

                                                           

(
7
(, ُٔٓ/ٓ(, الثقات البف حباف )ّّٕ/ٗف أبي حاتـ )نظر: الجرح كالتعديؿ البا. ك (ٖٖٕٗرقـ/ ِْٔ/ص) المصدر السابؽ(

 (.َُِ/ِٔ) لممزم تيذيب الكماؿ

(
2
 (.َٕيث رقـ )حد نظرا(
(

0
 (. ِِّٓرقـ/ ِْٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (. ِٓٓٓرقـ/ ُِٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
3
 (.َُ/ْالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
6
 (.ِٕٗ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
1
 (.ُِّ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ف معيف تاريخ اب(

(
8
 .المصدر السابؽ(

(
9
 (.ُْٔ/ُُ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿا(. ك ِٖٔ/ْي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
73
 (.َِِ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
77
 (.ُِٕ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
72
 (.ّٕٖ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.َُُ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )لجرح كاا(

(
74
 (.ُِّ/ِِشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
73
 (. ِٓٓٓرقـ/ ُِٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
76
(, ُّٔ/ٗ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َّٓ/ّنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.ّٕٔٓرقـ/ ٖٗٓ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ِٖٕ/ُّ) لممزم يذيب الكماؿ(, تُْٔ/ْالثقات البف حباف )
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 .(7)ىػ(ِِّمسمـ, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة )
 .(2)بف سعد: " ثقة كثير الحديث ككاف رجالن صالحان ثبتان في الحديث "اقاؿ 

. كقاؿ (1), كابف حباف(6), كابف قانع(3)كالعجمي, (4)كقاؿ مرة:" ليس بو بأس " ,(0)ككثقو ابف معيف
. كقاؿ عبد ا بف (9). كقاؿ أبك نيعيـ اَلصبياني:" ثقة ثبت "(8)الثقة المأمكف " صالح جزرة:"

أحمد بف حنبؿ:" كاف أبي ال يىرل بالكتاب عف ىؤالء الشيكخ بأسان ككاف يرضاىـ, كقد حدثنا عف 
. كقاؿ (72). كتبعو ابف حجر(77)ؿ أبك حاتـ:" صدكؽ ". كقا(73)بعضيـ منيـ الحكـ بف مكسى "

سىيف بف فيـ: " الحكـ بف ميكسىى كىافى رجالن صالحان, ثبتا ًفي الحديث " الحي
. كقاؿ مكسى بف (70)

 .(74)ىاركف:" الحكـ بف مكسى أبك صالح الشيخ الصالح "
 الحكـ بف مكسي, ثقة صالح , لـ يتكمـ فيو أحد بجرح. قاؿ الباحث:

لو النسائي, مف  لىك عمرك بف منصكر النسائي أبك سعيد, ثقة ثبت, رك ف منصور: عمرو ب -
 .(73)الحادية عشرة

 الحديث: ىالحكـ عم
خالؼ شديد بيف أىؿ العمـ بسبب سميماف بف داكد ىؿ ىك  وفيك  ضعيؼ اإلسناد. ىذا الحديث

عبد الرحمف بف  ضعفو, ك قد سأؿ ىالخكالني الدمشقي, أـ سميماف بف داكد بف أرقـ المتفؽ عم
عف ىذا الحديث, فقاؿ:" قاؿ أبي: مف الناس مف يقكؿ: سميماف بف  –رحمو ا  –ه اأبي حاتـ أب

أرقـ... كمنيـ مف يقكؿ: سميماف بف داكد الدمشقي, شيخ ليحيى بف حمزة, ال بأس بو؛ فال أدرم 
 عراؽ مف حديث أييما ىك؟ كما أظف أنو ىذا الدمشقي. كيقاؿ: إنيـ أصابكا ىذا الحديث بال

 

                                                           

(
7
 (. ُِْٔرقـ/ ُٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ّْٗ/ٗالكبير البف سعد )الطبقات (

(
0
 (.َُُ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ف معيف تاريخ اب(

(
4
 (.َْْ/ِتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
3
 (.ُّّ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
6
 (.َْْ/ِر )تيذيب البف حجتيذيب ال(

(
1
 (.ُٓٗ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.َْْ/ِ(.ك تيذيب التيذيب البف حجر )ُِٔ/ٗريخ بغداد لمخطيب البغدادم )نظر: تاا(

(
9
 (.ُْٖ/ِبي نعيـ اَلصبياني )ة َلصفة الجن(

(
73
 (.َُّ/ِ) –ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
77
 (.ُِٗ/ّأبي حاتـ ) لتعديؿ البفالجرح كا(

(
72
 (. ُِْٔرقـ/ ُٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (.ُِٔ/ٗداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
74
 .المصدر السابؽ(

(
73
 (.َِٓ/ِِ) لممزم تيذيب الكماؿ نظر:اك (. ُُٗٓرقـ/ ِْٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(7)سميماف بف أرقـ "
قىاؿ أىبك داكد ًفي "مراسيمو": قد أيسند ىذا كال يصح. ركاه يحيى بف حمزة, عف سميماف بف أرقـ,  كى

, عف أبيو, عف جده . ] ثـ قاؿ أبك داكد [  عف الزىرم, عف أبي بكر بف محمد بف عمرك بف حـز
, حدثني سميماف بف أرقـ, كحدثنا ىاركف بف حدثنا أبك ىبيرة قاؿ: قرأتو في أصؿ يحيى بف حمزة

محمد بف بكار, حدثني أبي, كعمي, قاال: يحيى بف حمزة, عف سميماف بف أرقـ, مثمو قاؿ أبك 
. قاؿ ابف الممقف:" كىكذا قىاؿ أىبك زرعة الدّْمٍشًقي: (2)داكد: كالذم قاؿ: سميماف بف داكد كىـ فيو "

الح بف أىحمد جزرة كىاب. كصى ًكم " ًإنو الصَّ كأىبك الحسف اليىرى
(0). 

"حديث عمرك بف حـز  قاؿ ابف معيف عف ىذا الحديثفكقد ضعؼ الحديث عدده مف العمماء؛ 
ليس ىك بشيء.. كلـ يتابع سميماف بف داكد في حديث عمرك بف حـز أحد كليس في الصدقات 

و, كىك مجيكؿ... . كقاؿ العقيمي عف الحديث :" ركاه سميماف بف داكد بطكل(4)حديث لو إسناد "
كالكالـ الذم في حديث سميماف بف داكد ال أرفعو, كىك عندنا ثابت محفكظ إف شاء ا تعالى, 

 .(3)غير أنا نرل أنو كتاب غير مسمكع عمف فكؽ الزىرم, كا أعمـ "
حتى يثبت ليـ أنو كتاب رسكؿ -كا أعمـ  -ـكقاؿ الشافعي:" لـ يقبمكا كتاب آؿ عمرك بف حز 

 . (6)" –صمى ا عميو كسمـ -ا
, عف عبد ا بف أبي بكر بف (8), كالنسائي(1)كىي: اإلرساؿ مف ركاية مالؾ لكلمحديث عمة أخر 

. , يرسمو , كلـ يذكر عمرك بف حـز , عف أبيو محمد بف عمرك بف حـز  محمد بف عمرك بف حـز
 )كىك الراجح(لشيرة .كقد صحح الحديث جماعة مف اَلئمة ال مف حيث اإلسناد, بؿ مف حيث ا

قاؿ ابف عبد البر:" ال خالؼ عف مالؾ في إرساؿ ىذا الحديث بيذا اإلسناد كقد ركم مسندان مف 
كجو صالح كىك كتاب مشيكر عند أىؿ السير معركؼ ما فيو عند أىؿ العمـ معرفة تستغني 

 .(9)معرفة "عف اإلسناد َلنو أشبو التكاتر في مجيئو لتمقي الناس لو بالقبكؿ كال بشيرتيا
 , كلـ  كقاؿ الحاكـ" ىذا حديث صحيح اإلسناد عمى ما قدمنا ذكره في تصحيح ىذه الصحيفة

 

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ِبف أبي حاتـ )العمؿ ال(

(
2
 (.ُُِداكد )ص/ بيَل المراسيؿ(

(
0
 (.ُّٖ/ٖمنير البف الممقف )البدر ال(

(
4
 (.ّٖ)ص/ -ركاية طيماف -أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ مف كالـ (

(
3
 (.ُِٕ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
6
 (.َِْلإلماـ لمشافعي )ص/الرسالة (

(
1
 (.ْٖٗ/ِماـ مالؾ )مكطأ اإل(

(
8
 (.ْٕٖٓ/ رقـَٔ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ-ذكر حديث عمرك بف حـز في العقكؿ -ائي , كتاب القىسامة سنف النس(

(
9
 (.ّّٖ/ُٕلما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر )التمييد (
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" سئؿ أحمد بف حنبؿ عف حديث الصدقات ىذا الذم يركيو يحيى  . كقاؿ الدارقطني:(7)يخرجاه "
يماف قاؿ الدارقطني:" كقد أثنى عمى سم ," بف حمزة أصحيح ىك فقاؿ: " أرجك أف يككف صحيحان ا
بف داكد الخكالني ىذا أبك زرعة الرازم كأبك حاتـ الرازم كعثماف بف سعيد الدارمي كجماعة مف ا

 .(2)الحفاظ كرأكا ىذا الحديث الذم ركاه في الصدقة مكصكؿ اإلسناد حسنا كا أعمـ "
, ثـ رجح أف سميماف الذم في الحديث ىك ابف أرقـ  -رحمو ا -كقد نقؿ ىذا الخالؼ الذىبي 

 .(0)فقاؿ:" رجحنا أنو ابف أرقـ, فالحديث إذا ضعيؼ اإلسناد "
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ًمٍنوي اٍلحى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى السٍَّقيا " ًتٍعًيف  قائؿُ كىافى ًبًتٍعًيفى كىىيكى  -صى

ٍقتى القاًئمةكالسٍُّقيا:  ًدينىًة: أىٍم أىنَّوي يىكيكفي بالسٍُّقيا كى  .(4)مكًضعاف بىٍيفى مىكَّةى كىاٍلمى
 (.ٚٛ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

الىةى, دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي فىضى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي قىتىادى  حى ٍف يىٍحيىى, عىٍف عى دَّثىنىا ًىشىاـه, عى : حى : اٍنطىمىؽى قىاؿى ةى, قىاؿى
دّْثى النًَّبيُّ  (6)أىًبي , كىحي ـٍ ييٍحًرـٍ لى ابيوي كى ـى أىٍصحى دىٍيًبيىًة, فىأىٍحرى ـى الحي ا مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىفَّ عىديكِّا  -صى

كهي, فىاٍنطىمىؽى النًَّبيُّ  مَّـى  -يىٍغزي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ ًإلىى  فىبىٍينىمىا أىنىا مىعى  -صى يي حَّؾى بىٍعضي اًبًو تىضى أىٍصحى
ـٍ فىأى  مىٍيًو, فىطىعىٍنتيوي, فىأىٍثبىتُّوي, كىاٍستىعىٍنتي ًبًي مىٍمتي عى , فىحى اًر كىٍحشو , فىنىظىٍرتي فىًإذىا أىنىا ًبًحمى بىٍكا أىٍف بىٍعضو

ًشينىا أىٍف نيٍقتىطىعى, فىطىمىٍبتي  مَّـى  -النًَّبيَّ ييًعينيكًني, فىأىكىٍمنىا ًمٍف لىٍحًمًو كىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىٍرفىعي فىرىًسي  -صى
: أىٍيفى تىرىٍكتى النًَّبيَّ  ٍكًؼ المٍَّيًؿ, قيٍمتي مَّى اي  -شىٍأكنا كىأىًسيري شىٍأكنا, فىمىًقيتي رىجيالن ًمٍف بىًني ًغفىارو ًفي جى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى , كىىيكى -عى ٍكتيوي ًبتىٍعيىفى : تىرى مىٍيؾى َقاِئٌؿ  ؟ قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإفَّ أىٍىمىؾى يىٍقرىءيكفى عى السٍُّقيىا, فىقيٍمتي
: يىا رىسيكؿى المًَّو,  , قيٍمتي ـٍ شيكا أىٍف ييٍقتىطىعيكا ديكنىؾى فىاٍنتىًظٍرىي ـٍ قىٍد خى ـى كىرىٍحمىةى المًَّو, ًإنَّيي ٍبتي ًحمىارى السَّالى أىصى

, كىًعٍنًدم ًمٍنوي, . كىٍحشو ـٍ ميٍحًرميكفى : " كيميكا "كىىي  فىاًضمىةه؟ فىقىاؿى ًلٍمقىٍكـً
 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.ْٓٓ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
2
 (.ِٕٓٓرقـ /ُْٗ/ْكبرل لمدارقطني )السنف ال(

(
0
 .(َِِ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
4
 (.ُّّ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.ُُِٖ/ رقـُُ/ّ) -باب جزاء الصيد كنحكه -خارم , كتاب الحج صحيح الب(

(
6
 (.َٓٔ/ُث بف ربعي بف بمدمة , أبك قتادة اَلنصارم الخزرجي, صحابي. أسد الغابة البف اَلثير )ىك الحار (
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, عف سعيد بف الربيع, عف عمي بف المبارؾ, عف يحيى بف أبي كثير, بو. (7)أخرجو البخارم
 , عف صالح بف مسمار السممي, عف معاذ بف ىشاـ, بو.(2)كأخرجو مسمـ

 يحيي بف أبي كثير. ىك: الدستكائي, كيحيي ىك: رجالو ثقات. كىشاـ دراسة رجاؿ اإلسناد:
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
اتىٍت ظيٍيران كىأىٍنتى صائـه  نىاًئًز"ىىًذًه فيالنة مى ًديثي اٍلجى ًمٍنوي حى  .(0)" أىٍم سىاًكفه ًفي اٍلبىٍيًت ًعٍندى القائمةَقاِئؿٌ  كى

 (.ٛٛ) حديث رقـ
ـُ   رحمو ا: (ٗ)النسائيَقاَؿ اإلما

دَّثىنىا  : حى , قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي نيمىٍيرو دَّثىنىا عى : حى نىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي سىًعيدو أىبيك قيدىامىةى, قىاؿى , أىٍخبىرى ًكيـو عيٍثمىافي ٍبفي حى
, أىنَّييـٍ  , عىٍف عىمًّْو يىًزيدى ٍبًف ثىاًبتو ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو ةى ٍبًف زى اًرجى كا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  عىٍف خى رىجي مَّى اي  -خى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ,  -عى فو ةي بىًني فيالى نىةي مىٍكالى : " مىا ىىذىا؟ " قىاليكا: ىىًذًه فيالى ًديدنا, فىقىاؿى ذىاتى يىٍكـو فىرىأىل قىٍبرنا جى
فىيىا رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -فىعىرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اتىٍت ظييٍ  -صى ـٍ نيًحبَّ أىٍف نيكًقظىؾى ًبيىا, َقاِئٌؿ  رنا كىأىٍنتى نىاًئـه مى فىمى
ـى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -فىقىا سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍييىا أىٍربىعنا, ثيَـّ  -صى كىبَّرى عى ٍمفىوي, كى  كىصىؼَّ النَّاسى خى

ـٍ مىيّْته مىا ديٍمتي بىٍيفى أىٍظييًركي  : " الى يىميكتي ًفيكي ًتي لىوي رىٍحمىةه ".قىاؿى  ـٍ ًإالَّ آذىٍنتيميكًني ًبًو, فىًإفَّ صىالى
 تخريج الحديث:
 ر.ي, مف طريؽ, عبد ا بف نم(3)أخرجو النسائي

, (73), كابف حباف(9), كابف أبي عاصـ(8), كابف أبي شيبة(1), كأحمد(6)كأخرجو ابف ماجو
  , مف طريؽ, ىشيـ بف بشير.(72), كالبييقي(77)كالطحاكم

                                                           

(
7
 (.ُِِٖ/ رقـُِ/ّ) -باب إذا رأل المحرمكف صيدا فضحككا, ففطف الحالؿ -الصيد خارم , كتاب جزاء صحيح الب(

(
2
 (.ُُٔٗ -ٗٓ/ رقـ ّٖٓ/ّ) -باب تحريـ الصيد لممحـر -ـ , كتاب الحج صحيح مسم(

(
0
 (.ُّّ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.َِِِ/ رقـْٖ/ْ) غدة أبك: يؽتحق-الصالة عمى القبر -ائي , كتاب الجنائز سنف النس(

(
3
 (.َُِٔ/ رقـَْٔ/ِ) -الصالة عمى القبر -كبرم لمنسائي , كتاب الجنائز السنف ال(

(
6
 (.ُِٖٓ/ رقـْٖٗ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب ما جاء في الصالة عمى القبر -ماجو , كتاب الجنائز سنف ابف (

(
1
 (.ُِْٓٗ/ رقـَُِ/ِّماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.َٕٕ/ رقـِِِ/ِ(, كالمسند )ُُُِٕ/ رقـْٕٓ/ِبف أبي شيبة )مصنؼ الال(

(
9
 (.َُٕٗ/ رقـِٕ/ْالمثاني البف أبي عاصـ )اآلحاد ك (

(
73
 (.َّٕٖ/ رقـّٔٓ/ٕحباف ) صحيح ابف(

(
77
 (.ٕٔ/ رقـٕٔ/ُاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
72
 (.ْٕٔٔ/ رقـُُّ/ٓ)(, كمعرفة السنف كاآلثار َُٖٕرقـ /ٕٗ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(
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, مف (0), كالطبراني(2)كأخرجو ابف المنذر , مف طريؽ, عبد الكاحد بف زياد.(7)ىرجو أبك يعمكأخ
, مف طريؽ, مركاف بف معاكية. كأخرجو (4)طريؽ, زىير بف معاكية. كأخرجو أبك الحسيف بف قانع

جميعيـ: عف عثماف بف حكيـ, عف خارجة بف زيد بف ثابت,  , مف طريؽ, ابف لييعة.(3)الحاكـ
 . -رضي ا عنو  – مو يزيد بف ثابتعف ع

 دراسة رجاؿ االسناد: 
ىك يزيد بف ثابت بف الضحاؾ اَلنصارم, لو صحبة؛ أخك زيد بف ثابت, كىك  يزيد بف ثابت: -

 .(6)كقيؿ: رمي بسيـ يكـ اليمامة, فمات ًفي الطريؽ راجعان  أسف مف زيد. قتؿ يكـ اليمامة شييدان 
لو  لبف زيد بف ثابت اَلنصارم أبك زيد المدني , ثقة فقيو , رك  ىك خارجة َخاِرَجة بف َزيد: -

 .(1)ىػ(ََُالجماعة , مات سنة )
ىك عثماف بف حكيـ بف عباد بف حنيؼ اَلنصارم اَلكسي أبك سيؿ المدني  ُعثماف بف َحِكيـ: -

 .(8)ىػ(ُّٗثـ الككفي , ثقة, كركل لىوي البخارم في "اَلدب", كالباقكف. مات سنة )
ىك عبد ا بف نيمىير اليمداني أبك ىشاـ الككفي , ثقة صاحب حديث مف  ا بف ُنَمْير: عبد -

 .(9)ىػ(ُٗٗلو الجماعة , مات سنة ) لأىؿ السنة , رك 
ًسي ُعَبْيد ا بف َسِعيد: - نزيؿ  (73)ىك عبيد ا بف سعيد بف يحيى اليشكرم أبك قدامة السىٍرخى

 .(77)ىػ(ُِْو البخارم, كمسمـ , كالنسائي , مات سنة )ل لنيسابكر , ثقة مأمكف سني, رك 
  الحديث: ىالحكـ عم

 جالو ثقات.ر حديث صحيح اإلسناد , ك 
*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.َٓٓٔ-ّٕٗ/ رقـِّٔ/ِالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
2
 (.َّٕٗ/ رقـّٕٗ/ٓي السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف المنذر )اَلكسط ف(

(
0
 (.ِٕٔ/ِّٗ/ِِلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
4
 (.ِِٖ/ّحابة البف قانع )معجـ الص(

(
3
 (.َٓٓٔ/ رقـِٖٔ/ّعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
6
 (.ْْٓ/ٓبة في معرفة الصحابة البف اَلثير )أسد الغا(

(
1
(, معرفة الثقات لمعجمي ِٖٓ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َُٗٔرقـ/ ُٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٖ/ٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿُُِ/ْ(, الثقات البف حباف )َّّ/ُ)

(
8
(, ُِٕ/ِ(, معرفة الثقات لمعجمي )َُٓ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ُْْٔرقـ/ ّّٖ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ّٓٓ/ُٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿَُٗ/ٕالثقات البف حباف ) (,ُْٔ/ٔالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

(
9
(, الثقات ْٔ/ِلمعجمي ) (, معرفة الثقاتُٔٓ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ّٖٔٔرقـ/ ِّٕ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ٖ/ٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿُُِ/ْالبف حباف )

(
73
 (.ُُٖ/ٕىذه النسبة إلى بمدة قديمة مف بالد خراساف يقاؿ ليا سرخس. االنساب لمسمعاني ) ِسي:الَسْرخَ (

(
77
ح كالتعديؿ البف أبي (, الجر ِٖٓ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ِْٔٗرقـ/ ُّٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َٓ/ُٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿَْٔ/ٖ(, الثقات البف حباف )ُّٕ/ٓحاتـ )
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

يمة " كأٍكتىًفي ًمٍف ًحٍممة بالقىٍيمة " القىٍيمة كالقىٍيؿ: شٍرب ًنصؼ النَّيىاًر, يىعٍ  زى ًديًث خي ًفي حى ًني أىنَّوي كى
ٍمميا لمًخٍصب كالسَّعىة  .(7)يٍكتىفي بًتمؾ الشٍَّربة, الى يىٍحتىاجي ًإلىى حى

 (.ٜٛ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍمماف " يىٍمنىعيؾ اٍبنا قىٍيمىةى " ييريد اَلكٍ  ًديًث سى ًفي حى ـ  لىييـٍ كى ـي أ اًر, كقىٍيمة: اٍس ٍزرج, قىبيمىتي اٍَلىٍنصى س كالخى
قىًديمىةو, كىًىيى قىٍيمة ًبٍنتي كىاًىؿو 
(2). 

 (.ٜٓ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم 
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُّْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو " مىٍف  مىى نىٍقض  ناًدمان أىقىالو َأَقاؿكى ٍثرتىو" أىٍم كافىقىو عى ًفي ًركىايىةو " أىقىالو المَّوي عى يىنَّـ " كى المَّوي ًمٍف نىاًر جى
بيعي ًإلىى ادى المى : أىقىالىوي ييًقيمو ًإقالة, كتىقىايىالى ًإذىا فىسىخا اٍلبىٍيعى, كىعى ابىوي ًإلىٍيًو. ييقىاؿي اًلًكًو كالثمفي  اٍلبىٍيًع كىأىجى مى

قىالىةي ًفي البىٍيعة كالعىٍيدًإلىى المىشٍ  تىكيكفي اإٍلً ترم, ًإذىا كىافى قىٍد نىًدـ أحديىما أىٍك ًكالىما, كى
(7). 

 (.ٜٔ) حديث رقـ
ـُ عبد الرزاؽ الصنعاني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

: قىاؿى النًَّبيُّ  اًئشىةى, قىاؿى كفي ٍبفي أىًبي عى ًني ىىاري : أىٍخبىرى ٍيجو قىاؿى رى ًف اٍبًف جي مَّـى  - عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " -صى
ًة,  ٍطكىهي يىٍكـى اٍلًقيىامى ؿى المَّوي خى ًة كىصى فِّا ًفي سىًبيًؿ المًَّو أىٍك ًفي الصَّالى ؿى صى َوَمْف َأَقاَؿ َناِدًما َأَقاَلُو مىٍف كىصى

ًة ".  المَّوي نىٍفسىوي يىٍكـى اٍلًقيىامى
 تخريج الحديث:

, عف (0)بمعناه . فقد أخرج عبد الرزاؽ لرزاؽ, لكف لمحديث شكاىد أخر تفرد بيذا اإلسناد عبد ال 
 كىك مرسؿ. –صمى ا عميو كسمـ  -معمر, عف يحيى بف أبي كثير عف رسكؿ ا 

, عف يحيى بف معيف, عف حفص بف غياث , عف (4)كشاىد آخر بسند صحيح أخرجو أبك داكد
 -صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا  اَلعمش, عف أبي صالح السماف, عف أبي ىريرة, عف

 بمفظ : " مف أقاؿ مسممان أقالو ا عثرتو ". 
 . (3)عف يحيى بف معيف بو نفسو كأكرده عبد ا ابف اإلماـ أحمد في مسند أبيو بسند أبي داكد

 , مف طريؽ, مالؾ بف سعير, عف اَلعمش, بو. كىذا الشاىد أخرجو جمعه.(6)كأخرجو ابف ماجو
 جاؿ اإلسناد:دراسة ر 

 .(1)ركل عنو ابف جريج قالو ابف سعد, ىاركف بف أبي عائشة رجؿ َىاُروف بف َأبي عائشة: -
 .شيئان , كلـ يذكر فيو (73). كذكره أبك حاتـ(9), كذكره ابف حباف في الثقات(8)كثقو العجمي

  
                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.ِْٗٔرقـ /ٔٓ/ِعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
0
 (.ِْٖٔقـر  /ٔٓ/ِ) المصدر السابؽ(

(
4
 (.َّْٔ/ رقـِْٕ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب في فضؿ اإلقالة –داكد , أبكاب اإلجارة سنف أبي (

(
3
 (.ُّْٕ/ رقـََْ/ُِماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ُِٗٗ/ رقـُْٕ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب اإلقالة -ماجو, كتاب التجارات سنف ابف (

(
1
 (.ُٔٓ/ٕالكبير البف سعد )الطبقات (

(
8
 (.ِِّ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
9
 (.ٕٗٓ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
73
 (.ّٗ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(
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كف قاؿ الباحث:  ثقة. عائشة, أىبي بف ىىاري
 .(7)عزيز بف جريج ثقة كاف يدلس كيرسؿ, سبقت ترجمتوىك عبد الممؾ بف عبد ال ابف ُجريج: -

 الحديث: ىالحكـ عم
كف بف أىبي عائشة , لكف الحديث   سند الحديث ضعيؼ, كرجالو ثقات, كعمة ضعفو ارساؿ ىىاري

 –رضي ا عنو  –عف أبي ىريرة  تو في التخريج" بالشاىد الذم ذكر  لغيره يتقكم الي" الحسف
 ابف ماجو, كمسند اإلماـ أحمد, كغيرىـ.كما في سنف أبي داكد, ك 

 , رحميما ا.(0) , كشعيب اَلرنؤكط(2)كقد صححو اَللباني
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديًث أىٍىًؿ اٍلبىٍيًت " كىالى حاًمؿ  ًفي حى ٍصية الِقيمةكى " الًقيمة, ًباٍلكىٍسًر: اَليٍدرىة. كىىيكى اٍنًتفاخ الخي
(4). 

 (.ٕٜ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

اًء " لىؾى الحمدي أنت  ًديًث الدُّعى السمكات كىاٍَلىٍرًض " كىًىيى ًمٍف أىٍبًنيىًة المبالىغة, كىًىيى ًمٍف  َقيَّاـًفي حى
ًميًع أىٍحكىاًلوً ًصفىاًت المًَّو تىعىالىى,  مؽ, كمدبّْر اٍلعىالىـً ًفي جى ـي ًبأيميكًر الخى ٍعنىاىىا: اٍلقىاًئ مى كى

(3). 
 (.ٖٜ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

بَّا , عىًف اٍبًف عى بىٍيًر, عىٍف طىاكيسو ٍف أىًبي الزُّ , عى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو , عىٍف مى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو , أىفَّ حى سو
مَّـى  -رىسيكؿى اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍكًؼ المٍَّيًؿ: " المييَـّ لىؾى  -صى ًة ًمٍف جى ـى ًإلىى الصَّالى كىافى يىقيكؿي ًإذىا قىا

ٍمدي, أىٍنتى  لىؾى اٍلحى ٍمدي, أىٍنتى نيكري السَّمىاكىاًت كىاٍَلىٍرًض, كى ـُ  اٍلحى ٍمدي, أىٍنتى السَّمىاكىاًت كىاٍَلىٍرًض, كى َقيَّا لىؾى اٍلحى
ؽّّ  ًلقىاؤيؾى حى ؽُّ, كى قىٍكليؾى اٍلحى ؽُّ, كى ؽُّ, كىكىٍعديؾى اٍلحى , أىٍنتى اٍلحى مىٍف ًفيًيفَّ نَّةي رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاٍَلىٍرًض كى , كىاٍلجى

                                                           

(
7
 (.ٔيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.َّْٔ/ رقـِٕٓ)ص/ -طبعة مشيكر –داكد سنف أبي (

(
0
 (.ُّْٕ/ رقـََْ/ُِماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ُّْ/ْ) بف اَلثيرال في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 .مصدر السابؽال(

(
6
 (.ٕٗٔ-ُٗٗ/ رقـِّٓ/ُ) -كقيامو الميؿ صالة في الدعاء باب -كقصرىا  المسافريف صحيح مسمـ , كتاب صالة(
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مى  , كىعى ًبؾى آمىٍنتي , كى ؽّّ, المييَـّ لىؾى أىٍسمىٍمتي ؽّّ, كىالسَّاعىةي حى ؽّّ, كىالنَّاري حى ًبؾى حى , كى لىٍيؾى أىنىٍبتي , كىاً  كٍَّمتي ٍيؾى تىكى
ٍرتي كىأىٍعمىٍنتي أىٍنتى ًإلىًيي الى ًإلىوى إً  ٍرتي كىأىٍسرى ا قىدٍَّمتي كىأىخَّ , فىاٍغًفٍر ًلي مى اكىٍمتي لىٍيؾى حى ٍمتي كىاً  اصى ".خى  الَّ أىٍنتى

 تخريج الحديث:
أبي الزبير. كمف طريؽ,  , مف طريؽ, سميماف بف أبي مسمـ اَلحكؿ, عف(7)أخرجو البخارم

 . -رضي ا عنو  –سميماف بف أبي مسمـ. كالىما: عف طاكس, عف عبد ا بف عباس 
 .(2)رجالو ثقات, كأىبك الزُّبىير ىك محمد بف تىٍدريس, ثقة مدلس سبقت ترجمتو دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًمٍنوي ا مسيف اٍمرىأىةن كى تَّى يىكيكفى لخى ًديثي " حى ـٌ ٍلحى يا َقيٍّ ٍرأىًة زكجي كىاًحده " قىيّْـ اٍلمى
مىا (0) , ًَلىنَّوي يىقيـك بأٍمرىا كى

 .(4)تىٍحتاج ًإلىٍيوً 
 (.ٜٗ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

, قىاالى  مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, كىاٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ,حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي, سىًمٍعتى  : حى : حى قىاؿى
ًديثنا سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ اً  ـٍ حى دّْثيكي : أىالى أيحى , قىاؿى ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو دّْثي عى مىٍيًو  -قىتىادىةى, ييحى مَّى اي عى صى

مَّـى  سى ده بىٍعدً  -كى ـٍ أىحى دّْثيكي , الى ييحى ٍيؿي يىٍظيىرى اٍلجى ـي, كى ًة أىٍف ييٍرفىعى اٍلًعٍم م سىًمعىوي ًمٍنوي " ًإفَّ ًمٍف أىٍشرىاًط السَّاعى
ٍمًسيفى اٍمرىأىةن  تَّى يىكيكفى ًلخى تىٍبقىى النّْسىاءي حى , كى اؿي يىٍذىىبى الرّْجى , كى ٍمري ييٍشرىبى اٍلخى نىا, كى يىٍفشيكى الزّْ ـٌ  كى  .كىاًحده "َقيٍّ

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, يحي بف سعيد القطاف, عف شعبة, كمف طريؽ, ىشاـ الدستكائي, (6)أخرجو البخارم

 بو. –رضي ا عنو  –أنس بف مالؾ  كىماـ بف يحيي. ثالثتيـ: عف قتادة, عف

                                                           

(
7
 (.ْٕٗٗ-ِْْٕ-ّٖٕٓ-ُّٕٔ-َُُِ/ رقـْٖ/ِ) -باب التيجد بالميؿ -خارم , كتاب التيجد صحيح الب(

(
2
 .(ُٔيث رقـ )نظر حدا(

(
0
نو يقتضي زكاج الرجؿ الكاحد مف خمسيف الـ فيو نظر َلتصر ابف اَلثير في تفسير القيّْـ عمى النساء أنو الزكج فقط كىذا كاق (

كاأربع زكجات لعمكـ قكلو تعالي  ىكالثابت خالؼ ذلؾ مف عدـ الزيادة عم, امرأة  ا فىاٍنًكحي ـٍ  طىابى  مى ٍثنىى النّْسىاءً  ًمفى  لىكي ثى  مى ثيالى  كى
 فأسممف الجاىمية, في نسكة عشر كلو أسمـ الثقفي سممة بف غيالف أف عمر, [ كلحديث عبد ا بفّسكرة النساء: ] عى كىريبىا
(. كفي لفظ لمالؾ ُُِٖ/ رقـِْٕ/ّ) شاكر: ط.منيف". سنف الترمذم أربعان  يتخير أف كسمـ عميو ا صمى النبي " فأمره معو,
ٔتظنكٌرثٍٍأٌ(.ٕٔ/ رقـٖٔٓ/ِسائرىف". مكطأ اإلماـ مالؾ ) كفارؽ أربعا, منيف أمسؾ ": ا عميو كسمـ ىلو النبي صم قاؿ

 أيغٍْٔيصانذٍٓٔنٍؾيشرصاًتانؼٔضفقظ.ىانهفظعاو,ٔأٌانًقصٕصتانقٍىفًانذضٌسأَّانقائىعه

(
4
 (.ُّٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
3
 (.ُِٕٔ-ٗ/ رقـَِٔٓ/ْ) -باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف - ــ , كتاب العمصحيح مسم(

(
6
 (.ٕٕٓٓ-ُِّٓ-ُٖ/ رقـِٕ/ُ) -باب رفع العمـ كظيكر الجيؿ -خارم , كتاب العمـ صحيح الب(
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ميد,(2), كمسمـ(7)كأخرجو البخارم  بو., أنس بف مالؾ عف , مف طريؽ, أبك التياح يزيد بف حي
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ا أٍفمىح قكـه  ًديثي " مى ًمٍنوي اٍلحى اٍمرىأىةه " َقّيُميـكى

(0). 
 (.ٜ٘) حديث رقـ
 رحمو ا, قاؿ: (ٗ), والموجود بنحوه عند اإلماـ البخاري نفسو الحديث بالمفظ ىلـ أعثر عم

دَّثىنىا عيٍثمىافي  ,حى : لىقىٍد نىفىعىًني المَّوي ًبكىًممىةو  ٍبفي اليىٍيثىـً ٍف أىًبي بىٍكرىةى, قىاؿى سىًف, عى , عىًف الحى دَّثىنىا عىٍكؼه : حى قىاؿى
مَّـى  -سىًمٍعتييىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىؿً  -صى ـى الجى أىيَّا

ابً (3) ؽى ًبأىٍصحى ا ًكٍدتي أىٍف أىٍلحى  , بىٍعدى مى
ا بىمىغى رىسيكؿى المًَّو  : لىمَّ , قىاؿى ـٍ مىًؿ فىأيقىاًتؿى مىعىيي مَّـى  -الجى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّكيكا  -صى , قىٍد مى أىفَّ أىٍىؿى فىاًرسى

 " : ـٍ ًبٍنتى ًكٍسرىل, قىاؿى مىٍيًي ـُ اْمرََأةً عى  ". َلْف ُيْفِمَح َقْوـٌ َولَّْوا َأْمَرُى
  تخريج الحديث:

 في مكضع آخر بنفس السند. ,(6)خارمأخرجو الب
  دراسة رجاؿ اإلسناد:

ميمة  .اَلعرابي رجالو ثقات, كأبك بكرة ىك: نفيع بف الحارث, كعكؼ ىك: ابف أبي جى
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.َٖ/ رقـِٕ/ُ) -باب رفع العمـ كظيكر الجيؿ -خارم , كتاب العمـ صحيح الب(

(
2
 (.ُِٕٔ-ٖ/ رقـَِٔٓ/ْ) -باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف في آخر الزماف - ب العمــ , كتاصحيح مسم(

(
0
 (.ُّٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.ِْْٓ/ رقـٖ/ٔ) -باب كتاب النبي صمى ا عميو كسمـ إلى كسرل كقيصر -خارم , كتاب المغازمصحيح الب(

(
3
كالفريؽ . كالزبير طمحة, الفريؽ اَلكؿ: أـ المؤمنيف عائشة كمعياىػ( ّٔ) بيف فريقيف مف المسمميف سنة ىي مكقعة حدثت(

ما  إلىكالمطالبة بالقصاص مف قتمتو. اضافة  الثاني: عمٌي بف أبي طالب كمف معو. ككاف ذلؾ بعد فتنة مقتؿ عثماف بف عفاف,
. جمؿ عمى. ىكدج في كانت عائشة كسميت بالجمؿ َلفاجتياده.  ىكر عمككالىما مأج مف االيقاع بينيما. قاـ بو المنافقكف

 (.2/304)-ترصغف–التٍدثاٌانشهفاءٔأسثاعانُثٌٕحانـٍغجأَظغ:.اليـك ذلؾ الجمؿ كعقر

(
6
 (.َٕٗٗ/ رقـٓٓ/ٗ) -باب الفتنة التي تمكج كمكج البحر -خارم , كتاب الفتف لبصحيح ا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
: أىٍنتى قيثىـي  ًديثي " أىتىاًني مىمىؾه فىقىاؿى ًمٍنوي اٍلحى كى
ٍمقي (7)  .(2)ؾى قىيّْـ " أىٍم مٍستقيـ, كىخى

 (.ٜٙ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " ذًلؾى الدّْيفي  ًمٍنوي اٍلحى ـُ كى ٍيغى ًفيًو كىالى مىٍيؿى عىًف الحؽّْ  اْلَقيٍّ ـي الًَّذم الى زى " أىًم اٍلميٍستىًقي

(0). 
 (.ٜٚ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

, ٍبدىافي دَّثىنىا عى ٍبدي المًَّو, حى نىا عى : أىٍخبىرى مىمىةى ٍبفي  قىاؿى ًني أىبيك سى : أىٍخبىرى , قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ , عى نىا ييكنيسي : أىٍخبىرى قىاؿى
ٍيرىةى  ٍبًد الرٍَّحمىًف, أىفَّ أىبىا ىيرى ٍنوي رىًضيى ال -عى : -مَّوي عى مَّـى  -قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : -صى

سىاًنًو, كىمى  رىاًنًو أىٍك ييمىجّْ دىاًنًو أىٍك يينىصّْ مىى الًفٍطرىًة, فىأىبىكىاهي يييىكّْ ٍكليكدو ًإالَّ ييكلىدي عى ا ًمٍف مى ا تيٍنتىجي البىًييمىةي " مى
ٍمعىاءى, ىىٍؿ  ٍدعىاءى بىًييمىةن جى تيًحسُّكفى ًفييىا ًمٍف جى

مىٍييىا الى  (3) : ﴿ ًفٍطرىةى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى ", ثيَـّ يىقيكؿي
ٍمًؽ المًَّو ذىًلؾى الدّْيفي  ـُ  تىٍبًديؿى ًلخى : الَقيٍّ  [.َّ﴾ ]الرـك

 تخريج الحديث:
طريؽ, ابف كىب,  , مف(1), في مكضع آخر, عف عبداف, بو. كأخرجو مسمـ(6)أخرجو البخارم

 عف يكنس بف يزيد, بو. 
 

                                                           

(
7
ميكع يؿقك : الكاًمؿ الجاًمع كًقيؿ ٍمؽً الخى  المٍجتىًمع :الُقثـَ(  اٍلكىًثيري  كىىيكى  قاًثـ, عف مىٍعديكؿه  قيثـى: كقيؿ .قيثـى الرجيؿ سيمّْي كًبو ًر,لمخي الجى

 (.ُٔ/ْ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .العىطاء
(

2
 (.ُّٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
0
 .مصدر السابؽال(

(
4
:  - خارم , كتاب تفسير القرافالب صحيح(  (.ْٕٕٓ/ رقـُُْ/ٔ) -[: لديف ا َّباب }ال تبديؿ لخمؽ ا{ ]الرـك

(
3
 تعالى ا فطرة كىي ة,مَّ بً الجً  مف نكع عمى يكلد المكلكد أف: الحديث كمعنى. كاحدىا أك اَلطراؼ, مقطكعة أمقاؿ ابف اَلثير: (

 الجمعاء لذلؾ فضرب غيرىا, يختر لـ يختار كما كالجف اإلنس شياطيف خمتو لك ,عان كطك  طبعان  الحؽ لقبكؿ متييئان  كككنو
 كما لبقيت إلييا الناس تعرض لكال الجدع, مف سميمة اَلطراؼ, سكية الخمؽ, مجتمعة تكلد البييمة أف يعني. مثال كالجدعاء

 (.ِْٕ/ُ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .سميمة كلدت

(
6
 (.ُّٗٓ/ رقـٓٗ/ِ) –باب إذا أسمـ الصبي فمات, ىؿ يصمى عميو  - كتاب الجنائز خارم ,لبصحيح ا(

(
1
 (.ِِ/ رقـَِْٕ/ْ) -باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة -ـ , كتاب القدر صحيح مسم(
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, مف طريؽ, ىىمَّاـ بف مينىبّْو, كمسمـ(2), كمسمـ(7)كأخرجو البخارم
, مف طريؽ, سعيد بف (0)

رضي ا  –المسيب, كعبد الرحمف بف يعقكب, كأبك صالح السماف, أربعتيـ: عف أبي ىريرة 
 بو. –عنو 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
كَّاد, كعبدا ىك: ابف المبارؾ.رجالو ثقات , كعبداف ى  اَليمي يزيد كيكنس ىك: ابف ك: ابف أبي رى

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
اًئشىةى  ؿ أىبيك بىٍكرو كىًعٍندى عى ـٍ تيغىٌف,  َقْيَنتافًفيًو " دخى تيغىٌنياف ًفي أىيَّاـً ًمٌنى " القىٍينىة: اَلمىة غىنَّت أىٍك لى

ٍمعيا: قىٍينىاتك  اًء, كجى مى مىى الميغىنّْية ًمفى اإٍلً ا تيٍطمؽ عى كىًثيرنا مى الماًشطة, كى
(4). 

 (.ٜٛ) حديث رقـ
ـُ َمعمر بف راشد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

مىى النًَّبيّْ  ؿى أىبيك بىٍكرو عى : دىخى , كىًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى, عىٍف عيٍركىةى, قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ مَّ  -عى مَّـى صى سى مىٍيًو كى ى اي عى
مَّـى  -تيغىنّْيىاًف ًفي أىيَّاـً ًمننى, كىالنًَّبيُّ َقْيَنتَاِف , كىًعٍندى عىاًئشىةى - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ميٍضطىًجعه, ميسىجِّى  -صى

: أىًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو  مىى كىٍجًيًو, فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو مى  -ثىٍكبيوي عى مَّى اي عى مَّـى صى سى ييٍصنىعي ىىذىا؟ فىكىشىؼى  -ٍيًو كى
مَّـى  -النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًذٍكًر المًَّو ". -صى ـي ًعيدو كى : " دىٍعييفَّ يىا أىبىا بىٍكرو فىًإنَّيىا أىيَّا  عىٍف كىٍجًيًو, ثيَـّ قىاؿى

 تخريج الحديث:
, مف (77), كالطبراني(73), كأبك عكانة(9), كالحارث(8), كابف ماجو(1), كمسمـ(6)أخرجو البخارم

, مف طريؽ, محمد بف عبد الرحمف (70), كالبييقي(72)طريؽ, ىشاـ بف عركة. كأخرجو البخارم

                                                           

(
7
 (.ٗٗٓٔ/ رقـُِّ/ٖ) -باب ا أعمـ بما كانكا عامميف -خارم , كتاب القدر صحيح الب(

(
2
 (.ِٖٓٔ-ِْ/ رقـَِْٖ/ْ) -باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة -القدر  ـ , كتابصحيح مسم(

(
0
 (.ِٓ-ِْ-ِّ-ِٖٓٔ-ِِ/ رقـَِْٕ/ْ) -باب معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة -ـ , كتاب القدر صحيح مسم(

(
4
 (.ُّٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.ُّٕٓٗ/ رقـْ/ُُ) -مصنؼ عبد الرزاؽمنشكر كممحؽ ب -معمر بف راشد الجامع ل(

(
6
 (.ِٓٗ-ُّّٗ/ رقـٕٔ/ٓ) -باب مقدـ النبي صمى ا عميو كسمـ كأصحابو المدينة -خارم, كتاب مناقب اَلنصارصحيح الب(

(
1
 (.ِٖٗ-ُٔ/ رقـَٕٔ/ِ) -باب الرخصة في المعب –ـ , كتاب صالة العيديف صحيح مسم(

(
8
 (.ُٖٖٗ/ رقـُِٔ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-اب الغناء كالدؼب –ماجو , كتاب النكاح سنف ابف (

(
9
 (.ٗٗٗ/ رقـُّٗ/ِاحث عف زكائد مسند الحارث لمييثمي )بغية الب(

(
73
 (.ِْٓٔ/ رقـُٓٓ/ِبي عكانة )مستخرج أ(

(
77
 (.ِٕٖ/ رقـَُٖ/ِّلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
72
 (.ْٗٗ/ رقـُٔ/ِ) -ًؽ يكـ العيدباب الًحرىاًب كالدَّرى  -خارم , أبكاب العيديف صحيح الب(

(
70
 (.َِٕٕٗ/ رقـّٗٔ/َُكبرم لمبييقي )السنف ال(
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, (6), كابف حباف(3)ى, كأبك يعم(4), كأحمد(0), كابف راىكية(2), كالنسائي(7)اَلسدم. كأخرجو مسمـ
سدم كالزىرم ( عف عركة بف الزبير, عف , مف طريؽ, الزىرم. ثالثتيـ :) ىشاـ كاَل(1)كالبييقي
 . جميعيـ بألفاظ متقاربة. -رضي ا عنيا  –عائشة 

رضي ا  –, مف طريؽ, مىعمر بف راشد, بسنده عف عركة, كلـ يذكر عائشة(8)أخرجو الطبراني
 , بو. -عنيا 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
أبك عبد ا المدني, ثقة فقيو مشيكر, ىك عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد اَلسدم  ُعْرَوة: -

 . (9)ىػ(ْٗمات سنة )
 فقد يضر ال تدليسو كلكف, فقيو ربما دلس ىك ىشاـ بف عركة بف الزبير بف العكاـ, ثقة ىشاـ:-

 .(73)سبقت ترجمتو تدليسيـ يضر ال التي اَلكلي المرتبة أصحاب مف حجر ابف عده
 .(77)سبقت ترجمتوىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم,  الزىري:-

 الحديث:  ىالحكـ عم
 رجالو ثقات. حديث صحيح اإلسناد.

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ِٖٗ-ُٕ/ رقـَٖٔ/ِ) -باب الرخصة في المعب –ـ , كتاب صالة العيديف صحيح مسم(

(
2
 (.ُّٗٓ/ رقـُٓٗ/ّ) غدة أبك: تحقيؽ-ضرب الدؼ يـك العيد –ائي , كتاب صالة العديف سنف النس(

(
0
 (.ٕٕٗ/ُِٕ/ِبف راىكية ) اؽمسند اسح(

(
4
 (.َِْْٗ/ رقـّٓ/َْماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.َٓ/ رقـَٓ/ُ) ىيعم مسند أبي(

(
6
 (.ٕٖٔٓ-ٖٖٔٓ/ رقـٕٕ/ُّحباف ) صحيح ابف(

(
1
 (.ُٔ/ رقـُِٓمبييقي )ص/اآلداب ل(

(
8
 (.ِٖٓ/ رقـَُٖ/ِّلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
9
(, ُّّ/ِ(, معرفة الثقات لمعجمي )ُّ/ٕنظر: التاريخ الكبير لمبخارم )اك  (.ُْٔٓرقـ/ ّٖٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُُ/َِ)لممزم (, تيذيب الكماؿ ُْٗ/ٓ(, الثقات البف حباف )ّٓٗ/ٔالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

(
73
 (.ّحديث رقـ ) انظر(

(
77
 (.َٕحديث رقـ ) انظر(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍف بىٍيًع  ًديثي " نىيى عى ًمٍنوي اٍلحى االَقْيَناتكى , أىٍيضن مىى: ًقيافو اًء الميغىٌنيات. كتيجمع عى مى " أىًم اإٍلً
(7). 

 (.ٜٜ) حديث رقـ
ـُ الترمذي َقاؿَ  اإلما

 رحمو ا: (ٕ)
ًميّْ ٍبًف يىًزيدى, عىفً  , عىٍف عى , عىٍف عيبىٍيًد اً ٍبًف زىٍحرو رى دَّثىنىا بىٍكري ٍبفي ميضى : حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي, قىاؿى القىاًسـً  حى

ٍبًد الرٍَّحمىًف, عىٍف أىًبي أيمىامىةى, عىٍف رىسيكًؿ اً ا مىيٍ  -ٍبًف عى مَّى المَّوي عى مَّـى صى سى : الى تىًبيعيكا  -ًو كى قىاؿى
ًفي ًمٍثًؿ ذىًلؾى أي  الَقْيَناتِ  رىاـه, كى نيييفَّ حى ثىمى ارىةو ًفيًيفَّ كى ٍيرى ًفي ًتجى , كىالى خى كىيفَّ كىالى تيعىمّْميكىيفَّ ٍنًزلىٍت كىالى تىٍشتىري

ًديثً  ٍف يىٍشتىًرم لىٍيكى الحى ًمفى النَّاًس مى مىٍيًو ىىًذًه اآليىةى ﴿ كى  ًلييًضؿَّ عىٍف سىًبيًؿ المًَّو ﴾ ًإلىى آًخًر اآليىًة. عى
ًميُّ  ـي ًثقىةه, كىعى ًديًث القىاًسـً عىٍف أىًبي أيمىامىةى كىالقىاًس ا ييٍركىل ًمٍف حى ًديثه غىًريبه ًإنَّمى  قاؿ الترمذم: ىىذىا حى

: اٍلقىاسً ا مَّدنا يىقيكؿي ًديًث, سىًمٍعتي ميحى عَّؼي ًفي الحى عَّؼ.ٍبفي يىًزيدى ييضى ًميُّ ٍبفي يىًزيدى ييضى  ـي ًثقىةه, كىعى
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, بكر بف ميضر, كأحمد(4), كالبييقي(0)أخرجو أحمد
فار. (3) , مف طريؽ, خالد بف الصى

كيىاًني(6)كأخرجو ابف أبي الدنيا  , مف طريؽ, ليث بف أيمف.(1), كالرُّ
كيىاًني(8)كأخرجو الحارث , مف طريؽ, ميطًرح بف يزيد. كأخرجو (73), كالطبراني(9), كالرُّ

, مف طريؽ, يحيي بف أيكب. خمستيـ: عف عبيد ا بف زىحر عف عمي بف يزيد, (77)الطبراني
, (72)كأخرجو أحمد بو. –رضي ا عنو  -عف القاسـ بف عبد الرحمف, عف أبي أيمامة 

 زيد بو. , مف طريؽ, فىرج بف فضالة, عف عمي بف ي(74), كالعقيمي(70)كالطيالسي

                                                           

(
7
 (.ُّٓ/ْ) يرالبف اَلث في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٓٗ/ رقـُٖٗ/ٓ) شاكر: ط –باب كمف سكرة لقماف  -أبكاب تفسير القرآف  -بشار–مذم نف التر س(

(
0
 (.َِِِٖ/ رقـُُٔ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.َُُٓٓ/ رقـِّ/ٔكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
3
 (.ُِِٗٔ/ رقـَِٓ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ِْ-ِّ/ رقـّٖيا )ص/ىي البف أبي الدنذـ المال(

(
1
 (.ُُِٗ/ رقـِٕٔ/ِكياني )مسند الر (

(
8
 (.ِِٗ/ رقـّْٖ/ِاحث عف زكائد مسند الحارث لمييثمي )بغية الب(

(
9
 (.ُُٔٗ/ رقـِٕٕ/ِكياني )مسند الر (

(
73
 (.َٖٕٓ/ رقـُٖٗ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
77
 (.ٖٕٓٓ/ رقـُِِ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
72
 (.ُِِِٖ/ رقـُٓٓ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
70
 (.َُِّ/ رقـْْٓ/ِيالسي )مسند الط(

(
74
 (.ّْٓ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (
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 , مف طريؽ, يحيي بف الحارث, عف القاسـ بف عبد الرحمف, بو.(7)كأخرجو الطبراني
 , مف طريؽ, عبيد ا بف زىحر, عف أبي أمامة مباشرة كلـ يذكر القاسـ بو.(2)كأخرجو ابف ماجو

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
الرحمف صاحب أبي  ىك القاسـ بف عبد الرحمف الدمشقي أبك عبدالَقاِسـ بف عبد الرحمف:  -

 .(0)ىػ(ُُِأيمىامىة, ركل لو البخارم في "اَلدب", كالباقكف سكل مسمـ, مات سنة )
, كبالغ في تكثيقو مرة فقاؿ:" القاسـ أبك عبد الرحمف, (6), كابف معيف(3), كالترمذم(4)كثقو البخارم

يجئ مف المشايخ  -ؿثـ قا -ىذه اَلحاديث كال يرفعكنيا -يعني القاسـ  -ثقة الثقات يرككف عنو 
 . (1)الضعفاء ما يدؿ حديثيـ عمى ضعفيـ "

. كقاؿ يعقكب بف شيبة السدكسي:" ثقة ", كقاؿ في مكضع آخر:" قد (8)ككثقو يعقكب بف سفياف
  .(9)ييضعؼ ركايتو, كمنيـ مف يكثقو" اختمؼ الناس فيو, فمنيـ مف

, (77). كذكره ابف شاىيف في الثقات(73)كقاؿ العجمي:" تابعي, ثقة, ييكتب حديثو, كليس بالقكم "
نما يينكر عنو الضعفاء" كقاؿ   .(72)أبك حاتـ:" حديث الثقات عنو مستقيـ ال بأس بو كا 

 .(70)كقاؿ أبك إسحاؽ الحربي:" كاف مف ثقات المسمميف "
 .(74)كعف ابراىيـ بف الحصيف قاؿ:" كاف القاسـ بف عبد الرحمف مف فقياء أىؿ دمشؽ "

ـ قاؿ:" سمعت أبا عبد ا أحمد بف حنبؿ ذكر حديثا عف القاسـ الشامي... كعف أبي بكر اَلثر 
. (73)كقاؿ يركل عمى بف يزيد عنو أعاجيب كتكمـ فييما كقاؿ ما أرل ىذا اال مف قبؿ القاسـ "

 كعف مكحكؿ قاؿ: سمعت جعفر بف أباف قاؿ: سمعت أحمد بف حنبؿ كذكر القاسـ مكلى يزيد بف 
 

                                                           

(
7
 (.ْٕٕٗ/ رقـَُٖ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
2
 (.ُِٖٔ/ رقـّّٕ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-ال يحؿ بيعوا باب م –ماجو , كتاب التجارات سنف ابف (

(
0
 (. َْٕٓرقـ/ َّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ُّٓٗ/ رقـّْٓ/ٓ) شاكر: ط.مذمسنف التر (

(
3
 .المصدر السابؽ(

(
6
 (.ِْٖ/ْ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(

(
1
 (.َُٕ/ْٗشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
8
 (.َُٖ/ْٗشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
9
 (.َّٗ/ِّ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
73
 (.ُُِ/ِلمعجمي )ثقات معرفة ال(

(
77
 (.ُٖٗماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
72
 (.َُٖ/ْٗشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
70
 (.ِّْ/ٖتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
74
 (.ُُّ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 .مصدر السابؽال(
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كقاؿ أبك داكد سمعت أحمد  .(7)حديث ما أرل البالء إال مف قبؿ القاسـ "معاكية فقاؿ:" منكر ال
قاؿ:" القاسـ أبك عبد الرحمف ىك ابف عبد الرحمف ىك مكلى لعبد الرحمف بف يزيد بف معاكية قاؿ 
يركل لو أحاديث مناكير كاف جعفر بف الزبير أكال ركاىا بالبصرة فترؾ الناس حديثو ثـ جاء بشر 

بعد مف عبيد ا بف زحر  ل بعض تمؾ اَلحاديث فترؾ أىؿ البصرة حديثو يجيئناابف نيمير فرك 
 .(2)عف عمي بف يزيد "

الميعضالت كيأتي عف  -صمى ا عميو كسمـ  -كقاؿ ابف حباف:" يركم عف أصحاب رسكؿ ا 
الن مف . كقاؿ الجكزجاني:" كاف خياران فاضالن أدرؾ أربعيف رج(0)الثقات باَلشياء المقمكبات "

ًبي:" منكر الحديث " . كقاؿ(4)المياجريف كاَلنصار " الميفىضؿ بف غىسَّاف الغىالى
(3). 

 صدكؽ ", كزاد ابف حجر:" يغرب كثيران ". ,"(1), كابف حجر(6)كقاؿ الذىبي
القىاًسـً بف عبد الرحمف, ثقة في نفسو, صدكؽ في نىقمو, كالكالـ فيو يسير, كثقة  قاؿ الباحث:
ذلؾ , كقد جـز بتكثيقو  ىلغ في تكثيقو ابف معيف فقاؿ " ثقة الثقات " كالجميكر عمالبخارم, كبا

ابف الممقف في البدر المينير
(8). 

ىك عمي بف يزيد بف أبي زياد اَللياني أبك عبد الممؾ الدمشقي صاحب القاسـ  عمي بف َيِزيد: -
 .(9)ىػ(ُُّمات سنة ) بف عبد الرحمف ضعيؼ, ركل لو الترمذم, كابف ماجو,ا
ىك عبيد ا بف زىٍحر الضمرم مكالىـ اإلفريقي, ركل لو البخارم في ُعبيد ا بف َزْحر:  -

 .(73)"اَلدب", كالباقكف سكل مسمـ, صدكؽ يخطىء مف السادسة
كعنو قاؿ:" ىك ميقارب " ,(77)كثقو البخارم

 , كاختمؼ قكؿ أحمد فيو. فقاؿ أبك داكد : سمعت (72)
 

                                                           

(
7
 (.ُِِ/ِف البف حباف )المجركحي(

(
2
 (.ِٓٓبف حنبؿ )ص/ بي داكد لإلماـ أحمدسؤاالت أ(

(
0
 (.ُِِ/ِف البف حباف )المجركحي(

(
4
 (.ّٖٗ/ِّ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
3
 (.َّٗ/ِّ) المصدر السابؽ(

(
6
 (.ُِٗ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
1
 (. َْٕٓرقـ/ َّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ُِٗ/ْمنير البف الممقف )البدر ال(

(
9
(, سؤاالت ابف أبي شيبة البف َُّ/ٔنظر: التاريخ الكبير لمبخارم )اك  (.ُْٕٖرقـ/ َْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(, الضعفاء كالمتركككف ِِٖ/ْ) -السرساكم–(, الضعفاء الكبير لمعقيمي ُٖٗ(, عمؿ الترمذم الكبير)ص/ُٓٓالمديني )ص/
بي نعيـ (, الضعفاء َلَُُ/ِ)(, المجركحيف البف حباف َِٖ/ٔ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٕٕلمنسائي )ص/

 (.ْٕٓ/ِ(, المغني في الضعفاء لمذىبي )ُٖٕ/ُِ) لممزم (, تيذيب الكماؿُُٔ)ص/

(
73
 (. َِْٗرقـ/ ُّٕ/ص) المصدر السابؽ(

(
77
 (.ُٖٗمذم الكبير )ص/عمؿ التر (

(
72
 (.ُٖ/ٗذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(
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. كقاؿ العجمي:" ييكتب (2), كعف أحمد قاؿ:" ضعيؼ "(7) بف زحر ثقة "أحمد يقكؿ :" عبيد ا
رعة:" ال بأس بو, صدكؽ " .(0)حديثو, كليس بالقكم "  .(4)كقاؿ أبك زي

. كقاؿ أبك بكر الخطيب البغدادم :" كاف رجالن صالحان كفي (3)كقاؿ النسائي:" ليس بو بأس "
 .(6)حديثو ليف "

ًعيؼ" : الغ مرة في تضعيفو فقاؿ, كب (1)بف معيفيحيي كضعفو  ًديثو ًعٍنًدم ضى في ك  , (8)" كؿ حى
, كأبك (77), كالدارقطني(73)يعقكب بف سفياف أيضان  , كضعفو (9)" ليس بشيء " قاؿ:مكضع آخر 

 .(74), كابف القطاف:" منكر الحديث "(70)كقاؿ عمى بف المديني .(72)محمد اإلشبيمي
ؿ ابف حباف:" منكر الحديث جدان, يركم المكضكعات عف . كقا(73)كقاؿ أبك حاتـ:" ليف الحديث "

ذا اجتمع في إسناد خبر عبيد ا بف  ذا ركل عف عمي بف يزيد؛ أتى بالطامات, كا  اَلثبات, كا 
زحر كعمي بف يزيد كالقاسـ أبك عبد الرحمف؛ ال يككف متف ذلؾ الخبر إال مما عممت أيدييـ فال 

. (76)عف ركاية عبيد ا بف زحر عمى اَلحكاؿ أكلى " يحؿ االحتجاج بيذه الصحيفة بؿ التنكب
 .(71)كبو قاؿ السمعاني:" منكر الحديث متركؾ جدان "

 .(78)كقاؿ ابف عىدم:" يقع في أحاديثو ما ال يتابع عميو "
ف ذاؾ لبيف عمى حديثو " كقاؿ أىبك ميٍسًير عبد اَلىعمى بف ميٍسًير:" صاحب كؿ معضمة, كا 
(79) . 

 

                                                           

(
7
 (.ُٕٗ/ِآلجرم البي داكد سميماف بف االشعث )سؤاالت ا(

(
2
 (.ُّٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
0
 (.َُٗ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
4
 (.ُّٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 (.ّٖ/ُٗكماؿ )تيذيب ال(

(
6
 المصدر السابؽ.(

(
1
 (.ّٔٗبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
8
 (.ُْٕ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -ف معيف تاريخ اب(

(
9
 (.َْٖبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
73
 (.ّْْ/ِ) لمفسكم كالتاريخالمعرفة (

(
77
 (.َِٖ( , كسؤاالت السممي لمدارقطني )ص/ُّٕ/ِعمؿ لمدارقطني )نظر: الا(

(
72
 (.ُٖ/ٗذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
70
 (.ُّٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
74
 (.َِْ/ّالبف القطاف )ىـ كاإليياـ بياف الك (

(
73
 (.ُّٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
76
 (.ِٔ/ِف البف حباف )المجركحي(

(
71
 (.ّٕٗ/ٖلمسمعاني )اَلنساب (

(
78
 (.ِْٓ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
79
 (.ِِٓ/ٓ) مصدر السابؽال(
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. كقاؿ أبك إسحاؽ الحربي: " (2)كقاؿ الحاكـ:" ليف الحديث " .(7)ليس بشيء "كقاؿ ابف شاىيف:" 
. كعنو قاؿ:" مختمؼ فيو كىك (4). كقاؿ الذىبي:" فيو اختالؼ كلو مناكير "(0)غيره أكثؽ منو "
 .(1). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطئ "(6)كعنو قاؿ:" جائز الحديث " .(3)إلى الضعؼ "
يزيد, عف القاسـ  بف خاصة في ركايتو عف عمي, ضعيؼ جدان بف زىٍحر,  عيبيد ا قاؿ الباحث:

 الرحمف. عبد ابف
ىك بكر بف ميضر بف محمد بف حكيـ المصرم أبك محمد, أك أبك عبد الممؾ, َبكر بف ُمَضر:  -

 .(8)ىػ(ُْٕابف ماجو, مات سنة ) للو الجماعة سك  لثقة ثبت, رك 
ميؿ  ُقتيبة: - بف طريؼ الثقفي أبك رجاء البىٍغالني, يقاؿ اسمو يحيى, ىك قتيبة بف سعيد بف جى

 .(9)ىػ(َِْلو الجماعة, مات سنة ) لكقيؿ عمي, ثقة ثبت, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم
منكر َلنو يضاد حديثان  زىٍحر(. بؿ ىك بف ا ) لضعؼ عيبيد .جدان ضعيؼ اسناده حديث 

 رجؿ: أجراف ليـ ثالثة: " سمـ قاؿك  عميو ا صمى ا صحيحان كما في الصحيحيف عف رسكؿ
 ا حؽ أدل إذا المممكؾ كالعبد كسمـ, عميو ا صمى بمحمد كآمف بنبيو آمف الكتاب, أىؿ مف

 أعتقيا ثـ تعميميا, فأحسف كعمميا تأديبيا, فأحسف فأدبيا أمة عنده كانت كرجؿ مكاليو, كحؽ
عف كمياتابعات مزىٍحر  بف ا . كلحديث عيبيد(73)" أجراف فمو فتزكجيا . كقد حسف الشيخ  ةضى
 .(77) ضعفو ىالحديث ثـ تراجع عنو, كبقي عم -رحمو ا  –اَللباني 

*****     ***** 
 

                                                           

(
7
 (.ُُٓماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
2
 (.ُّ/ٕتيذيب البف حجر )يذيب الت(

(
0
 (.ُٖ/ٗذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
4
 (.َٖٔ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
3
 (.ُْٓ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
6
 (.ُٗٔ/ّسالـ لمذىبي )تاريخ اال(

(
1
 (. َِْٗرقـ/ ُّٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
  (.ُٕٓرقـ/ ُِٕ/ص) المصدر السابؽ(

(
9
 (. ِِٓٓرقـ/ ْْٓ/ص) مصدر السابؽال(

(
73
 كجكب باب  -(, كمسمـ, كتاب اإليماف ٕٗ/ رقـُّ/ُ) -كأىمو أمتو الرجؿ تعميـ باب -أخرجو البخارم, في كتاب العمـ (

 (.ُْٓ-ُِْ/ رقـُّْ/ُ) -بممتو الممؿ كنسخ الناس, جميع إلى كسمـ عميو ا صمى محمد نبينا برسالة اإليماف

(
77
 (, ك كتاب تراجع اَللباني فيما نص عميو تصحيحا كتضعيفان ِِِٗ/ رقـَُُٓ/ٔاَلحاديث الصحيحة ) سمةأنظر: سم(

 (.ُِّ/ رقـََِ/ص)
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " أىنىا ًمٍنوي اٍلحى  .(7)عىاًئشىةى " َقيَّْنت كى

 (.ٓٓٔ) حديث رقـ
ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (ٕ)

كمً  سىفو اٍلمىٍخزي مَّدي ٍبفي حى دَّثىًني ميحى , حى بىٍيري ٍبفي بىكَّارو دَّثىنىا الزُّ ٍبًد اٍلعىًزيًز, حى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى ٍبًد حى , عىٍف عى يُّ
, عىٍف أىًبيًو, عىٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت يىًزيدى ٍبفً  ٍبًد اٍلعىًزيًز, عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف عىطىاءو ًجيًد ٍبًف عى السَّكىًف, قىالىٍت:  اٍلمى

مَّـى  -عىاًئشىةى ًلمنًَّبيّْ  (0)َقيَّْنتُ  نىاأَ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍيًو أيًتينىا  -صى مىٍت عى مىٍيًو, فىمىمَّا دىخى ٍمتييىا عى تَّى أىٍدخى حى
, فىشىًربى ًمٍنوي النًَّبيُّ  بو ًمٍف لىبىفو مَّـى  -ًبًحالى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  ثيَـّ  -صى ٍت, فىقيٍمتي اًئشىةى فىأىٍعرىضى لىوي عى نىاكى

ًذم ًمٍف رىسيكًؿ اً  مَّـى  -خي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى عىٍمتي -صى لىٍتًني فىشىًرٍبتي فىجى ذىٍت ًمٍنوي فىشىًربىٍت, ثيَـّ نىاكى , فىأىخى
اًدؼى اٍلمىٍكًضعى الًَّذم شىًربى ًمٍنوي رىسيكؿي  نىاءى ًَلىٍف أيصى مَّـى  -اً  أيًديري اإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍلتيوي -صى , ثيَـّ نىاكى

مَّـى  -اٍمرىأىةن مىًعي, فىقىالىٍت: الى أىٍشتىًييًو, فىقىاؿى رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " الى تىٍجمىًعي كىًذبنا -صى
 كىجيكعنا ".

 تخريج الحديث:
ميدم, كا(3), أيضان كابف ماجو(4)أخرجو الطبراني , كأبك الحسف بف (8), كابف بشراف(1), كأحمد(6)لحي

كشىب, عف أسماء بنت يزيد بف السكف, بو.(9)اَلثير  , مف طريؽ, شىير بف حى
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىي أسماء بنت يزيد بف السكف اَلنصارية, كىي بنت عـ معاذ  َأْسَماء بنت َيِزيد بف السََّكف: -
 .(73)اليرمكؾ تسعة مف الرـك بف جبؿ, صحابية, قىتىمىت يكـا
ىك عطاء بف أبي مسمـ أبك عثماف الخراساني كاسـ أبيو ميسرة كقيؿ عبد ا ,  عثماف: والد -
 .(77)ىػ(ُّٓالبخارم, مات سنة ) للو الجماعة سك  لرك 

                                                           

(
7
  (.ُّٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّٔ/ رقـِٔ/ِّلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
 (.ُّٓ/ُّلزفافيا. أنظر: لساف العرب )التقييف: يعني التزييف, كتقيف أم تزيف  :َقيَّْنتُ (

(
4
 (.ّْْ/ رقـُُٕ/ِْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
3
 (.ِّٖٗ/ رقـَُٕٗ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب عرض الطعاـ –ماجو , كتاب اَلطعمة سنف ابف (

(
6
 (.ُّٕ/ رقـّٗٓ/ُميدم )مسند الح(

(
1
 (.ُِٕٗٓ/ رقـَٕٓ/ْٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.ُٖٔ/ رقـّٕٔبشراف )ص/ فأمالي اب(

(
9
 (.ُٕ/ٕبة البف اَلثير )أسد الغا(

(
73
 (.ُِٖ/ّٓ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿا(. ك ِّٖٓ/ٔبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
77
 (. ََْٔرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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راساني كعطاء  . كقاؿ ابف معيف:"(7)قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة " ركل مالؾ بف أنس عف عطاء الخي
راساني ثقة ", (2)ثقة " , كقاؿ الترمذم: كعطاء الخراساني رجؿ ثقة , (0)كقاؿ أحمد:" عطاء الخي

ركل عنو الثقات مف اَلئمة مثؿ مالؾ كمعمر كغيرىما , كلـ أسمع أف أحدان مف المتقدميف تكمـ 
 .(6)كابف الممقف ,(3)ككثقو العجمي .(4)فيو بشيء "
راساني مشيكر ل بف كقاؿ يعقكب و فضؿ كعمـ, معركؼ بالفتكل كالجياد, ركل شيبة:" عطاء الخي

عنو مالؾ بف أنس, ككاف مالؾ ممف ينتقي الرجاؿ, كابف جريج, كحماد بف سممة كالمشيخة, كلو 
. كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سألت أبى (1)قد ذكرناىا فيما تقدـ, كىك ثقة ثبت " أخبار

راساني؟, فقاؿ:" ال بأس بو ]ثقة  .(9)صدكؽ, قمت يحتج بحديثو؟ قاؿ نعـ " [(8)عف عطاء الخي
 .(73)كقاؿ الدارقطني:" ثقة في نفسو إال أنو لـ يمؽ ابف عباس "

 .(72). كقاؿ ابف عدم:" أرجك أنو ال بأس بو "(77)كقاؿ النسائي:" ليس بو بأس "
 كقد تكمـ العمماء في عطاء بشيء مف الجرح مف جية حفظو.

ره البخارم في الضعفاء لحكاية أكردىا عف القاسـ بف . كذك(70)فقاؿ شعبة عنو:" كاف نسيان "
صمى ا  -عاصـ, قاؿ:" قمت لسعيد بف المسيب: إف عطاء الخراساني, حدثني عنؾ, أف النبي 

أمر الذم كقع عمى امرأتو في رمضاف, بكفارة الظيار, فقاؿ: كذب, ما حدثتو, إنما  -عميو كسمـ 
قاؿ لو : " تصدَّؽ, كتصدؽ " , ثـ ذكر لو البخارم  -صمى ا عميو كسمـ  -بمغني أف النبي 

 .(74)حديثان كقاؿ :" ال يتابع عميو
غير أنو ردمء الحفظ , كثير الكىـ يخطىء كال يعمـ, ,  بف حباف:" كاف مف خيار عباد ااكقاؿ 

 .(73)فحمؿ عنو فمما كثر ذلؾ في ركايتو بطؿ االحتجاج بو "

                                                           

(
7
 (.ّّٕ/ٗالكبير البف سعد )الطبقات (

(
2
 (.ُْٔ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -(, ك ُٖٕ/ّ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(

(
0
 (.ِْٖ/َْشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
4
 (.ُِٕمذم الكبير )ص/عمؿ التر (

(
3
 (.ُّٕ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
6
 (.َِٕ/ٕمنير البف الممقف )البدر ال(

(
1
 (.ِْٖ/َْشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
8
نما كردت فلـ ترد ف(  (.َُٗ/َِ)لممزم (. كتيذيب الكماؿ ِْٗ/َْي تاريخ دمشؽ البف عساكر )ي الجرح كالتعديؿ ؛ كا 

(
9
 (.ّّٓ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.َُُ/َِ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
77
 .المصدر السابؽ(

(
72
 (.ِٕ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
 (.ّّٓ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
74
 (.َُٖعفاء لمبخارم )ص/كتاب الض(

(
73
 (.ُُّ/ِف البف حباف )المجركحي(
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راساني مع  .(7)ركؼ بكثرًة الغمط , كما قاؿ الشافعي "كقاؿ البييقي:" عطاء الخي
الخميمي:" غير ميتىفؽ عميو " ىكقاؿ أبك يعم

(2). 
 عطاء أنو ييرسؿ عف بعض الصحابة. ىكقد أخذ العمماء عم

راسانى حدث عف  فقد قاؿ محمد بف القاسـ بف محرز: سمعت يحيى بف معيف كقيؿ لو عطاء الخي
حدان مف أصحاب النبى عميو الصالة أيؿ لو لقى أبى ىريرة كابف عباس؟ فقاؿ:" مرسؿ ", ق

راساني لـ يسمع مف ابف عباس (0)كالسالـ ؟ فقاؿ:" ما سمعت " . كقاؿ أحمد بف حنبؿ:" عطاء الخي
راساني عف عثماف  شيئا كقد رأل عطاء ابف عمر كلـ يسمع منو شيئا؛ كقاؿ أبك زرعة عطاء الخي

 .(4)يدرؾ ابف عمر رضي ا عنيمامرسؿ , كلـ يسمع مف أنس؛ كقاؿ أبك حاتـ: لـ 
نما سمع مف ابف (3)كقاؿ الذىبي:" صدكؽ مشيكر " , كعنو قاؿ:" كثير اإًلرساؿ عف الصحابة. كا 

 .(1). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ييـ كثيران كيرسؿ كيدلس "(6) بريدة كالتابعيف "
شيء,  عطاء بف أبي مسمـ, خالصة أمره أنو: صدكؽ مشيكر , كفي حفظو قاؿ الباحث:

البخارم في ادخاؿ عطاء في  ىكييرسؿ, كبعض العمماء كثقكه. كقد اعترض ابف عبد البر عم
كتابو الضعفاء فقاؿ:" أدخمو البخارم في كتاب الضعفاء لو مف أجؿ ىذه الحكاية ] يعني حكاية 
القاسـ بف عاصـ عف سعيد بف المسيب [ كليس القاسـ بف عاصـ ممف ييجرح بقكلو كال بركايتو 

ثؿ عطاء الخراساني, كعطاء الخراساني أحد العمماء الفضالء كربما كاف في حفظو شيء كلو م
 .(8)أخبار طيبة عجيبة في فضائمو "

راساني أبك مسعكد المقدسي,  عثماف بف عطاء: - ىك عثماف بف عطاء بف أبي مسمـ الخي
 .(9)ىػ(ُٓٓلو ابف ماجو, مات سنة ) لرك  ضعيؼ,

كَّادو , الَعِزيز:عبد الَمِجيِد بف عبد  - ركل لو مسمـ  ىك عبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي رى
 .(73)ىػ(َِٔمقركنا بغيره, كالباقكف سكل البخارم, مات سنة )

ت رجالن صدكقان م, كقاؿ مرة:" عبد المجيد بف عبد العزيز كاف كا ما عم(77)كثقو ابف معيف

                                                           

(
7
 (.ِٔلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
2
 (.َِِ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
0
 (.ُِٗ)ص/ -ركاية ابف محرز -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
4
 (.ُٔٓالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
3
 (.ّْْ/ِفاء لمذىبي )ي الضعالمغني ف(

(
6
 (.َُْ/ُالعبر في خبر مف غبر لمذىبي )(

(
1
 (. ََْٔرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ِ/ُِلما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر )التمييد (

(
9
  (.َِْٓرقـ/ ّٖٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.َُْٔرقـ/ ُّٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
77
 (.َٔ/ّ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(
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. كعنو (7)مف أعمـ الناس بابف جيريح "سكيتان إف سيئؿ عف شىءو حدث كاال فيك ساكت, ككاف 
. كعنو قاؿ:" ثقة, (2)قاؿ:" كاف أعمـ الناس بحديًث ابف جريج كلكف لـ يكف يبذؿ نفسو لمحديث "

 .(4). كقاؿ أحمد:" ثقة ال بأس بو ككاف فيو غمك ًفي االرجاء "(0)كىافى يركم عف قكـ ضعفاء "
. كعف أبي عبيد اَلجرم قاؿ: (3)بو بأس "كقاؿ النسائي:" ثقة ", كقاؿ في مكضع آخر:" ليس 

سألت أبا داكد عف عبد المجيد بف عبد العزيز بف أبي ركاد, فقاؿ:" ثقة ... ككاف مرجئان داعية 
 .(6)لإلرجاء, كما فسد عبد العزيز حتى نشأ ابنو عبد المجيد, كأىؿ خيراساف ال يحدثكف عنو "

 .(1)كقاؿ الخميؿ:" ثقة لكنو أخطأ في أحاديث "
 .(8)كذكره البخارم في كتاب الضعفاء كقاؿ:" يرل اإلرجاء عف أبيو, ككاف الحميدم يتكمـ فيو "

. كقاؿ أبك حاتـ:" ليس بالقكل ييكتب حديثو, (9)كاف كثير الحديث ضعيفان مرجئان " قاؿ ابف سعد:"
ميد نكر الحديث اتيمو فقاؿ:" مي  ى. كبالغ ابف حباف في انكاره عميو حت(73)يىتكمـ فيو " مكاف الحي

جدان, يقمب اَلخبار, كيركم المناكير عف المشاىير فاستحؽ الترؾ, كقد نقؿ عف أنو ىك الذم 
بف جريج, عف عطاء, عف اأدخؿ أباه في اإلرجاء, مات قبؿ المائتيف بقميؿ, كىك الذم ركل عف 

المرجئة", بف عباس, قاؿ:" القدرية كفر كالشيعة ىمكة كالحركرية بدعة كما نعمـ الحؽ إال في ا
بف عباس كال اركل عنو ىذه الحكاية عصاـ بف يكسؼ البمخي, كىذا شيء مكضكع ما قالو 

 :". كذكر لو ابف عدم أحاديث ثـ قاؿ(77)بف جريج حدث بو "اعطاء ركاه كال 
بف جريج كلو, عف ابف جريج اكؿ ىذه اَلحاديث غير محفكظة عمى أنو يتثبت في حديث 

. كقاؿ الدارقطني:" ال ييحتج بو, كيعتبر (72)أنكر عميو اإلرجاء " أحاديث غير محفكظة كعامة ما
  .(70)بو, كأبكه أيضان ليف كاإلبف أثبت, قيؿ أنو مرجئ كال يعتبر بأبيو يترؾ كىما مكياف "

                                                           

(
7
 (.ٖٔ/ُ) -ركاية ابف محرز–رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
2
 (.ْٔ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
0
 (.ْٕ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
4
(, كالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ِٗ)ص/ -مركذمركاية ال –كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ  نظر: مفا(

 (.َُُ(. كبحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/ِّٕ/ُٖ(. كتيذيب الكماؿ )ْٕ/ٕالبف عدم )

(
3
 (.ِْٖ/ُٖ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
6
 .المصدر السابؽ(

(
1
 (.ّّٖ/ٔتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
8
 (.ُُِ/ٔ: التاريخ الكبير لمبخارم )(, كأنظرٖٕلمبخارم )ص/ الصغير عفاءكتاب الض(

(
9
 (.ِٔ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
73
 (.ْٔ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
77
 (.َُٔ/ِف البف حباف )المجركحي(

(
72
 (.ْٗ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
 (.ْٕ)ص/ -ركاية الكرجي عنو -لبرقاني لمدارقطني سؤاالت ا(
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  .(2)كقاؿ محمد بف يحيى:" ضعيؼ " .(7)كقاؿ الساجي:" ركل عف مالؾ حديثان منكران "
كعنو قاؿ:" صدكؽ مرجئ  .(4)قاؿ الذىبي:" ثقة مرجىء داعية ". ك (0)كقاؿ الحاكـ:" سكتكا عنو "

 .(6). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطىء ككاف مرجئان أفرط ابف حباف فقاؿ متركؾ "(3)كابيو "
 عبد المجيد, صدكؽ ككاف مرجئان داعيان لإلرجاء. قاؿ الباحث:

بالة المخز  محمد بف َحَسف الَمْخُزوِمي: - كمي أبك الحسف المدني ىك محمد بف الحسف بف زى
 .(1)ىػ(ُٗٗمات سنة ) لو أبك داكد, لكرك  ,[كذبو ابف معيف, كأبك داكد]فكذبكه, 

َبير بف َبكَّار: - ىك الزبير بف بىكَّار بف عبد ا بف مصعب بف ثابت بف عبد ا بف الزبير  الز 
 .(8)(ىػِٔٓلو ابف ماجو, مات سنة ) ل, ثقة , رك  اَلسدم المدني أبك عبد ا

صاحب أبي عبيد القاسـ بف سالـ  (9)ىك عمي بف عبد العزيز البىغىًكم َعِمي بف عبد الَعِزيز: -
بي نعيـ الفضؿ بف دكيف كحجاج بف منياؿ كأبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أحدث عنو كعف 

" , كقاؿ الدارقطني:(77)ذكره ابف حباف في الثقات .(73)ىػ(ِٕٖأيكب الطبراني مات بمكة سنة )
. كعنو (74). كقاؿ الذىبي:" الحافظ الصدكؽ "(70)كقاؿ ابف أبي حاتـ:" صدكؽ " .(72)ثقة مأمكف "

أبي بكر بف السيني أنو قاؿ:"  ىلإ. كنقؿ الخطيب البغدادم بسنده (73)قاؿ:" ككاف حسف الحديث "
بف  سمعت أبا عبد الرحمف النسائي كسئؿ عف عمي بف عبد العزيز المكي؟ فقاؿ: " قبح ا عمي

عبد العزيز ثالثا" , فقيؿ لو: يا أبا عبد الرحمف , أتركم عنو؟ , فقاؿ:" ال ", فقيؿ لو: أكاف 
كهي كذابان؟ فقاؿ:" ال كلكف قكمان اجتمعكا ليقرؤا عميو شيئان  بىرُّ , ككاف فييـ إنساف غريب سىييؿى  ًبما كى

 رج أك يدفع كما دفعكا , فقير لـ يكف في جممة مف بره , فأبى أف يقرأ عمييـ كىك حاضر حتى يخ
 

                                                           

(
7
 (.ِّٖ/ٔتيذيب البف حجر )التيذيب (

(
2
 (.ٔٗ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
0
 (.ُّٖلسجزم لمحاكـ )ص/سؤاالت ا(

(
4
 (.ُِْء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
3
 (.ْٖٔ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
6
 (. َُْٔرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـِٗنظر: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص/ا. ك (ُٖٓٓرقـ/ ْْٕ/ص) المصدر السابؽ(

 (.َٔ/ِٓ) لممزم (, تيذيب الكماؿُُْبي نعيـ )/(, الضعفاء َلِّٕ/ٕجاؿ البف عدم )(, الكامؿ في ضعفاء الر ِِٕ/ٕ)
(

8
 (.ِّٗ/ٗ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿا. ك (ُُٗٗرقـ/ ُِْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ِّٕ/ِ: ىذه النسبة الى بمدة مف بالد خراساف بيف مرك كىراة يقاؿ ليا بىغ كبغشكر. اَلنساب لمسمعاني )يالَبَغوِ (

(
73
 (.ُْٕ/ِ(. تذكرة الحفاظ لمذىبي )ُْٗ/ُ(. إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )ْٕٕ/ٖثقات البف حباف )نظر: الا(

(
77
 (.ْٕٕ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
72
 (.ّْٗ/ُّ(, كسير أعالـ النبالء لمذىبي )ُٕٓٗ/ْجـ اَلدباء لياقكت الحمكم )عنظر: ما(

(
70
 (.ُٔٗ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
74
 (.ُْٕ/ِحفاظ لمذىبي )تذكرة ال(

(
73
 (.ّْٗ/ُّـ النبالء لمذىبي )سير أعال(
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فذكر الغريب أف ليس معو إال قصعتو , فأمره بإحضار القصعة فمما أحضرىا حدثيـ " ... ثـ 
قاؿ أبك بكر بف السني: بمغني أف عمي بف عبد العزيز , كاف يقرأ كتب أبي عبيد بمكة عمى 

: " أنا بيف اَلخشبيف , إذا خر  ج الحاج نادل أبك قبيس الحاج , فإذا عاتبكه في اَلخذ قاؿ: يا قـك
 .(7)قعيقعاف مف بقي , فيقكؿ: بقي المجاكركف , فيقكؿ: أطبؽ "

عمي بف عبد العزيز, ثقة. ككالـ النسائي فيو ليس مف قبيؿ جرح عدالتو, بؿ َلنو  قاؿ الباحث: 
 .(2)التحديث كىذا أمر مختمؼ عميو بيف العمماء كقد أجازه بعضيـ لمحاجة ىأخذ اَلجرة عم

 الحديث: ىمالحكـ ع
 الحديث ضعيؼ اإلسناد, لضعؼ عثماف بف عطاء, كمحمد بف حسف المخزكمي.

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث اٍلعىبَّاًس " إالَّ اإلذًخرى فىًإنَّوي  ًفي حى اًئغي  ِلُقُيونناكى دَّادي كىالصَّ ٍمعي قىيف, كىىيكى اٍلحى " القييكف: جى

(0). 
 (.ٔٓٔ) رقـ حديث

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

ٍبًد المًَّو, ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى , عىًف اٍبًف  حى , عىٍف طىاكيسو اًىدو , عىٍف ميجى , عىٍف مىٍنصيكرو ًريره دَّثىنىا جى : حى قىاؿى
بَّاسو  ٍنييمىا  -عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى مَّى اي عى  -قىاؿى مَّـى صى سى يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى:" الى  -مىٍيًو كى

قىاؿى يىٍكـى فىٍتًح مىكَّةى:" ًإفَّ ىىذىا البىمى  كا " كى , فىاٍنًفري ذىا اٍستيٍنًفٍرتيـٍ ًنيَّةه كىاً  لىًكٍف ًجيىاده كى رَّمىوي المَّوي يىٍكـى ًىٍجرىةى, كى دى حى
ٍرمى  رىاـه ًبحي , فىييكى حى مىؽى السَّمىكىاًت كىاَلىٍرضى دو خى ـٍ يىًحؿَّ الًقتىاؿي ًفيًو ًَلىحى نَّوي لى ًة المًَّو ًإلىى يىٍكـً الًقيىامىًة, كىاً 

ٍرمىًة المًَّو ًإلىى يىٍكـً الًقيىامىًة, الى ييعٍ  رىاـه ًبحي , فىييكى حى ـٍ يىًحؿَّ ًلي ًإالَّ سىاعىةن ًمٍف نىيىارو لى دي شىٍككيوي, قىٍبًمي, كى ضى
ٍيديهي, كىالى  الىهي  كىالى يينىفَّري صى يىٍمتىًقطي ليقىطىتىوي ًإالَّ مىٍف عىرَّفىيىا, كىالى ييٍختىمىى خى

: يىا رىسيكؿى المًَّو, (3) " فىقىاؿى العىبَّاسي

                                                           

(
7
 (.ُٕٓٗ/ْء لياقكت الحمكم )نظر: معجـ اَلدباا(, ك ُٓٓفي عمـ الركاية لمخطيب البغدادم )ص/الكفاية (

(
2
يب البغدادم في "الكفاية" عف بعض أخبار مف كاف يأخذ العكض عمى التحديث ؛ فذكر عف عمرك بف مسمـ , قاؿ: نقؿ الخط(

قدـ عكرمة عمى طاكس فحممو عمى نجيب ثمف ستيف دينارا , كقاؿ: " أال أشترم عمـ ىذا العبد بستيف دينارا؟". ككاف مجاىد إذا 
الذيف يتعممكف منو يقكؿ َلحدىـ: " اذىب فاعمؿ لي كذا ثـ تعاؿ أحدثؾ ". كعف عمي بف جعفر بف خالد, قاؿ: " كنا أتاه 

نختمؼ إلى أبي نعيـ الفضؿ بف دكيف القرشي نكتب عنو الحديث: " فكاف يأخذ منا الدراىـ الصحاح فإذا كاف معنا دراىـ مكسرة 
 (.ُٓٓاية لمخطيب البغدادم )ص/يأخذ عمييا صرفا ". الكفاية في عمـ الرك 

(
0
 (.ُّٓ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.ُّٖٗ/ رقـَُْ/ْ) -باب إثـ الغادر لمبر كالفاجر -خارم , كتاب الجزية صحيح الب(

(
3
 مف كتنحيتو اإلزعاج ىكك  التنفير بتحريـ تصريح( صيده ينفر كال القطع ] أم ال يقطع شككو[. كقكلو:) قاؿ النككم: العضد(

 سنة يعرفيا أف يريد لمف لقطتيا تحؿ ال الحديث ىك المنشد كمعنى كالمعرؼ( عرفيا مف إال لقطتو يمتقط مكضعو .. كقكلو:)كال
الىه( كالخال يتممكيا. كقكلو:) كال يختى كال أبدان  يعرفيا لمف إال تحؿ ال بؿ البالد باقي في كما يتممكيا ثـ  كألال مف الرطب ىك خى

 (.ُِٔ/ٗ) لمنككم مسمـ صحيح كيقطع. شرح يؤخذ يختمى كمعنى
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ًإالَّ اإًلٍذًخرى 
ـْ  (7) :" ًإالَّ اإًلٍذًخرى ".َفِإنَُّو ِلَقْيِنِي , قىاؿى ـٍ ًلبيييكًتًي  كى

 تخريج الحديث:
سحاؽ بف إبراىيـ, كالىما: إ, عف (0)شيبة. كأخرجو مسمـ, عف عثماف بف أبي (2)أخرجو البخارم 

 –عف جرير بف عبد الحميد, عف منصكر بف الميعتمر, عف مجاىد, عف طاكس, عف ابف عباس 
 , مف طريؽ, سفياف بف عيينة, عف منصكر, بو.(4). كأخرجو البخارم-رضي ا عنو

 .-رضي ا عنو –, أيضان: مف طريؽ, عكرمة, عف ابف عباس (3)كأخرجو البخارم
  دراسة رجاؿ اإلسناد:

 رجالو كميـ ثقات.
 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مَّى بأرضو  ٍمماف " مىٍف صى ًديًث سى ًئكىًة مىا الى ييرىل  ِقيٍّ  ًفي حى ٍمفىو ًمفى اٍلمىالى مَّى خى ةى صى ـى الصَّالى فأذَّف كىأىقىا

ًفي ًركىايى  ٌمي ًبًقي  ًمفى اٍَلىٍرًض " الًقيُّ قيٍطريه " كى ا ًمٍف ميٍسمـ ييصى ًفٍعؿ ًمفى  -ًباٍلكىٍسًر كىالتٍَّشًديدً  -ةو " مى
اًليىةي  القىكاء, كىًىيى اٍَلىٍرضي اٍلقىٍفري اٍلخى
(6). 

 (.ٕٓٔ) حديث رقـ
ـُ عبد الرزاؽ الصنعاني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (7)

, عىٍف أىًبيوً  ًف اٍبًف التٍَّيًميّْ : قىاؿى رىسيكؿي عى ٍممىافى اٍلفىاًرًسيّْ قىاؿى , عىٍف سى ٍف أىًبي عيٍثمىافى النٍَّيًدمّْ مَّى  -, عى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ؿي ًبأىٍرضً -اي عى ,  ِقيٍّ  :" ًإذىا كىافى الرَّجي ـٍ ـٍ يىًجٍد مىاءن فىٍميىتىيىمَّ ٍأ, فىًإٍف لى ةي فىٍميىتىكىضَّ انىًت الصَّالى فىحى

ـى  فىاهي ". فىًإٍف أىقىا نيكًد المًَّو مىا الى ييرىل طىرى ٍمفىوي ًمٍف جي مَّى خى ٍف أىذَّفى كىأىقىاـى صى مىكىاهي, كىاً  مَّى مىعىوي مى  صى
 تخريج الحديث:
  , مف طريؽ, عبد الرزاؽ, بو.(8)أخرجو الطبراني

                                                           

(
7
 (.ّٓٓ/ِىي حشيشة طيبة الريح. غريب الحديث إلبراىيـ الحربي ): اإلذخر(

(
2
 (.ُّْٖ/ رقـُْ/ّ) -باب ال يحؿ القتاؿ بمكة -خارم , كتاب جزاء الصيد صحيح الب(

(
0
 (.ُّّٓ-ْْٓ/ رقـٖٔٗ/ِ) -خالىا كشجرىا كلقطتياباب تحريـ مكة كصيدىا ك  -ـ , كتاب الحج صحيح مسم(

(
4
 (.ِِٖٓ-ّّٖٕ/ رقـُٓ/ْ) -باب فضؿ الجياد كالسير -خارم , كتاب الجياد كالسير صحيح الب(

(
3
باب ال ينفر صيد  –(, ككتاب الصيد ُّْٗ/ رقـِٗ/ِ) -باب اإلذخر كالحشيش في القبر -خارم , كتاب الجنائز صحيح الب(

 (.ََِٗ/ رقـَٔ/ّ) -باب ما قيؿ في الصكاغ -(, ككتاب البيكع ُّّٖ/ رقـُْ/ّ) -الحـر

(
6
 (.ُّٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
1
 (.ُٓٓٗ/ رقـَُٓ/ُعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
8
 (.َُِٔ/ رقـِْٗ/ٔلكبير لمطبراني )المعجـ ا(
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طريؽ,  , مف(0)كأخرجو البييقي , مف طريؽ, حماد بف سممة.(2), كأبك نيعيـ(7)كأخرجو ابف المنذر
 عبد الكىاب بف عطاء, كيزيد بف ىاركف.
 ثالثتيـ: عف سميماف بف طرخاف, بو. 

 عثماف النٍَّيًدم, بو. ي, مف طريؽ, داكد بف أبي ىند, عف أىب(4)كأخرجو البييقي
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
ضـر , ثقة ىك عبد الرحمف بف مىؿ  أبك عثماف النىٍيدم مشيكر بكنيتو ميخى  َأبو عثماف النَّْيِدي: -

 .(3)ىػ(ٓٗلو الجماعة, مات سنة ) لثبت عابد, رك 
افى التيمي أبك المعتمر البصرم نزؿ في التيـ التيمي: - فنسب إلييـ, ثقة  (6)ىك سميماف بف طىٍرخى

 .(1)ىػ(ُّْلو الجماعة, مات سنة ) لرك  عابد,
لو  لالطفيؿ, ثقة, رك ىك ميعتمر بف سميماف التَّيمي أبك محمد البصرم يمقب  ابف التَّيِمي: -

 .(8)ىػ(ُٕٖالجماعة, مات سنة )
 : الحديث ىالحكـ عم

 حديث صحيح اإلسناد. رجالو ثقات.
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.َُِٕ/ رقـْٕ/ّلمنذر )ي السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف ااَلكسط ف(

(
2
 (.َِْ/ُبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
0
 (.َُٕٗ-َُٔٗرقـ/ ٔٗٓ/ُ) لمبييقي الكبرم السنف(

(
4
 (.َُٖٗ/ رقـٔٗٓ/ُ) المصدر السابؽ(

(
3
(, معرفة الثقات لمعجمي ٔٗ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َُْٕرقـ/ ُّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِْْ/ُٕ) لممزم (, تيذيب الكماؿٕٓ/ٓالثقات البف حباف ) (,ُْٔ/ِ)

(
6
 (.َُِ/ّنساب لمسمعاني ). اَلبمصر كاف ممف غافؽ مف بطف كتيـ(

(
1
(, التاريخ الكبير لمبخارم ُِٓ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (ِٕٓٓرقـ/ ِِٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٓ/ُِ) لممزم (, تيذيب الكماؿََّ/ْ(, الثقات البف حباف )َّْ/ُ(, معرفة الثقات لمعجمي )َِ/ْ)

(
8
(, معرفة الثقات ْٗ/ٖ(, التاريخ الكبير لمبخارم )ُِٗ/ٗنظر: الطبقات الكبير )اك  (.ٖٕٓٔرقـ/ ّٗٓ/ص) المصدر السابؽ(

 (.َِٓ/ِٖ) لممزم لكماؿ(, تيذيب آُِ/ٕ(, الثقات البف حباف )َِْ/ٖ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِٖٔ/ِلمعجمي )
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 : انثاوي انفصم
 

 وهايح حىت" اذلمزج مع انكاف" تاب مه انىاردج األحاديث
 : مثاحث تضعح وفيه ،"انزاء مع انكاف" تاب

 
 .اذلمزج مع انكاف: األول ادلثحث
 .انثاء مع انكاف: انثاوي ادلثحث
 .انتاء مع انكاف: انثانث ادلثحث
 .انثاء مع انكاف: انزاتع ادلثحث
 .احلاء مع انكاف: اخلامش ادلثحث
 .اخلاء مع انكاف: انضادس ادلثحث
 .انذال مع انكاف: انضاتع ادلثحث
 .انذال مع انكاف: انثامه ادلثحث
 .انزاء مع انكاف: انتاصع ادلثحث
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 .اذلمزج مع انكاف: األول ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
:  َكآَبةِ  ًفيًو " أىعيكذي ًبؾى ًمف ٍنقىمىب " اٍلكىآبىةي: تغيُّر النٍَّفس ًبااًلٍنًكسىاًر ًمٍف ًشدًَّة اليْـّ كالحيزف. ييقىاؿي المي

ٍعنىى أنو ي ابو ًفي كىًئب كىآبىةن كاٍكتأب, فىييكى كىًئيب كميٍكتىًئب. اٍلمى رجع مف سفره بأمر ييٍحًزنو, ًإمَّا أصى
مىى أىىٍ  ابىٍت مالىو آفةه, أىٍك يىٍقدىـ عى ًة, أىٍك أىصى اجى مىٍيًو, ًمٍثؿي أىٍف يىعيكد غيرى مىٍقًضٌي اٍلحى مَّا قًدـ عى ًمًو سىفره كىاً 

ييـٍ  فيىًجدىـ مىرضى, أىٍك قىٍد فيًقد بىٍعضي
(7). 

 (.ٖٓٔ) حديث رقـ
ـُ أبو  رحمو ا: (ٕ)داود َقاَؿ اإلما

, عىٍف أىًبي  ٍقبيًرمُّ دَّثىًني سىًعيده اٍلمى , حى فى مَّدي ٍبفي عىٍجالى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا يىٍحيىى, حى دَّثىنىا ميسىدَّده, حى : حى ٍيرىةى, قىاؿى ىيرى
مَّـى  -كىافى رىسيكؿي  سى مىٍيًو كى مَّى عى احً  -صى : " المَّييَـّ أىٍنتى الصَّ ًميفىةي ًفي ًإذىا سىافىرى قىاؿى بي ًفي السَّفىًر, كىاٍلخى

اًؿ, َوَكآَبِة اْلُمْنَقَمبِ اٍَلىٍىًؿ, المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف كىٍعثىاًء السَّفىًر,  سيكًء اٍلمىٍنظىًر ًفي اٍَلىٍىًؿ كىاٍلمى , كى
." مىٍينىا السَّفىرى ٍف عى , كىىىكّْ  المَّييَـّ اٍطًك لىنىا اٍَلىٍرضى

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, أسامة بف زيد (1), كالبييقي(6), كابف حباف(3), كالحاكـ (4), كأحمد(0)أخرجو الترمذم

 بف أسمـ. ا
اًمًمي(9), كالبزار(8)كأخرجو أحمد , كأبك عبد ا الميحى

, مف (72), كابف عساكر(77), كالبييقي(73)
ف. ف(,  بف محمد كزيد,  بف أسامة : (كالىما طريؽ, يحيي القطاف, عف محمد بف عىٍجالى عىٍجالى

 . - رضي ا عنو –أبي ىريرة 
 

                                                           

(
7
 (.ُّٕ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِٖٗٓ/ رقـّّ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما يقكؿ الرجؿ إذا سافر -داكد , كتاب الجياد سنف أبي (

(
0
 (.ّْْٓ/ رقـََٓ/ٓ) شاكر: ط -باب منو -مذم , أبكاب الدعكات سنف التر (

(
4
 (.ِْٕٗ/ رقـُْٓ/ُٓـ أحمد )مامسند اإل(

(
3
 (.ُّّٔ/ رقـُْٔ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
6
 (.َُْ/ٔحباف ) صحيح ابف(

(
1
 (.ّٖٖ/ رقـِّٗ(, كالزىد الكبير لو )ص/َُُّّ/ رقـُِْ/ٓكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ٗٗٓٗ/ رقـّٕٔ/ُٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.َّٖٓ/ رقـَُٔ/ُٓزار )مسند الب(

(
73
 (.ِْ/ رقـٔٔممحاممي )ص/الدعاء ل(

(
77
 (.َْٓ/ رقـّْ/ِالكبير لمبييقي )الدعكات (

(
72
 (.ّْ/ رقـْٖ/ُيكخ البف عساكر )معجـ الش(
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, مف طريؽ, شعبة, عف عبد ا بف بشر (0)كابف السُّنّْيّْ  ,(2), كالترمذم(7)كأخرجو النسائي
 الخثعمي, عف أبي زرعة بف عمرك بف جرير , عف أبي ىريرة.

رضي  – بف عمر , كغيرىما مف حديث نافع, عف عبد ا(3), كمسمـ(4)كلو شاىد عند البخارم
 . -رضي ا عنيما  –, كغيره عف عبد ا بف سرجس (6). كشاىد آخر عف مسمـ-ا عنيما 

 جميعيـ بألفاظ متقاربة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك سعيد بف أبي سعيد ًكيساف المىقبرم أبك سعد المدني, ثقة , تغير قبؿ سعيد الَمقبري:  - 
 ثقة لكنو اختمط قبؿ مكتو بأربع سنيف ", ككذلؾ قاؿ ابف حباف. مكتو بأربع سنيف, قاؿ ابف سعد"

كلكف الراجح أف أحدان لـ يسمع منو في تغيره. فقد قاؿ الذىبي في الميزاف قاؿ الذىبي:" ثقة حجة, 
شاخ, ككقع في اليـر كلـ يختمط ... ما أحسب أف أحدا أخذ عنو في االختالط, فإف ابف عيينة 

 .(1)ىػ(َُِلو الجماعة, مات سنة ) لرك  مـ يحمؿ عنو ",أتاه فرأل لعابو يسيؿ ف
ف المدني, استشيد بو البخارم في "الصحيح", كركل لو في  ابف َعْجبَلف: - ىك محمد بف عىٍجالى

 .(8)ىػ(ُْٖ"القراءة خمؼ اإلماـ ", كغيره. كركل لو الباقكف , مات سنة )
ف كنت اشبيو قاؿ عبد ا بف المبارؾ قاؿ:" لـ يكف بالمدينة أحد أ شبو بأىؿ العمـ مف ابف عىٍجالى

 . (9)بالياقكتة بيف العمماء "
ف ككاف ثقةاكقاؿ اإلماـ أحمد سمعت  , كنقؿ الترمذم (73)بف عيينة يقكؿ: حدثنا محمد بف عىٍجالى

ف ثقة مأمكنان  . كعف عبد ا بف (77)" في الحديث عف سفياف بف عيينة قاؿ:" كاف محمد بف عىٍجالى
ف كمكسى بف عقبة أييما أعجب إليؾ فقاؿ جميعا ثقة أحمد قاؿ:  سألت أبي عف محمد بف عىٍجالى

ف"اكما أقربيما كاف   .(72)بف عيينة يثني عمى محمد بف عىٍجالى

                                                           

(
7
 (.َُٓٓـ/ رقِّٖ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ-المنقمباالستعاذة مف كآبة  -ائي , كتاب اإلستعاذة سنف النس(

(
2
 (.ّّْٖ/ رقـْٕٗ/ٓ) شاكر: ط -يقكؿ إذا خرج مسافرا باب ما -مذم , أبكاب الدعكات سنف التر (

(
0
 (.ْٖٗ/ِّٓـ كالميمة البف السني )ص/عمؿ اليك (

(
4
 (.ُٕٕٗ/ رقـٕ/ّ) -باب ما يقكؿ إذا رجع مف الحج أك العمرة أك الغزك –خارم , أبكاب العمرة صحيح الب(

(
3
 (.ُّْْ-ِْٖ/ رقـَٖٗ/ِ) -هباب ما يقكؿ إذا قفؿ مف سفر الحج كغير  –ـ , كتاب الحج صحيح مسم(

(
6
 (.ُّّْ-ِْٔ/ رقـٕٗٗ/ِ) -باب ما يقكؿ إذا ركب إلى سفر الحج كغيره –ـ , كتاب الحج صحيح مسم(

(
1
(, الثقات البف حباف ِْْ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )ا. ك (ُِِّرقـ/ ِّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُّٗ/ِيزاف االعتداؿ لمذىبي )(, مْٔٔ/َُ) لممزم (, تيذيب الكماؿِٖٓ/ْ)

(
8
 (. ُّٔٔرقـ/ ْٔٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ْٗ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ُٖٗ/ُ) -ركاية ابنو عبد ا –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
77
 (.ْْٕصغير لمترمذم )ص/العمؿ ال(

(
72
 (.ُٗ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(
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 .(2). كقاؿ ابف سعد:" ككاف ثقة كثير الحديث"(7)كعف اإلماـ أحمد قاؿ:" ليس بو بأس " 
 .(8), كالعجمي(1), كيعقكب بف شىٍيبىة(6), كالنسائي(3), كأبك زرعة(4)أبك حاتـك , (0)ككثقو ابف معيف

ف فذكر خيران,  يكقاؿ البخارم:" قاؿ ل عمي عف ابف أبي الكزير عف مالؾ أنو ذكر ابف عىٍجالى
ف يقكؿ كاف سعيد المقبرم يحدث عف أبيو  كقاؿ يحيى القطاف ال أعمـ إال إني سمعت ابف عىٍجالى

 .(9)فجعمتيا عف أبي ىريرة " اختمطت عميَّ عف أبي ىريرة كعف رجؿ عف أبي ىريرة ف
كقاؿ الساجي:" ىك الصدؽ لـ يحدث عنو مالؾ إال يسيرنا كأنو استصغره إنما عابكه باختالط 

, كقيؿ لمالؾ: إف ناسان مف أىؿ العمـ يحدثكف؛ فقاؿ: مف ىـ؟ فقيؿ لو: (73)حديث سعيد عميو "
ف يع  .(77)رؼ ىذه اَلشياء كلـ يكف عالمان "محمد بف عجالف منيـ. فقاؿ: لـ يكف ابف عىٍجالى

 .(72)كقاؿ ابف القطاف:" ال عىيب فيو كىك أحد الثقات إال أنو سكل أحاديث المقبرم "
ف ميٍضطىرب الحديث, في  كقاؿ أبك بكر بف خالد قاؿ:" سمعت يحيى, يقكؿ: كاف ابف عىٍجالى

 .(70)حديث نافع, كلـ يكف لو تمؾ القيمة عنده "
الثقات كقاؿ:" قد سمع سعيد المقبرم مف أبي ىريرة كسمع عف أبيو عف أبي  كذكره ابف حباف في

ف صحيفتو كلـ يميز بينيما؛ اختمط فييا كجعميا كميا عف أبي  ىريرة فمما اختمط عمي بف عىٍجالى
اإلنساف بو, َلف الصحيفة كميا في نفسيا صحيحة, فما قاؿ ابف  ييً ىريرة , كليس ىذا مما يى 

ف عف سعيد  عف أبيو عف أبي ىريرة , فذاؾ مما حمؿ عنو قديما قبؿ اختالط صحيفتو عىٍجالى
عميو , كما قاؿ عف سعيد عف أبي ىريرة, فبعضيا متصؿ صحيح, كبعضيا منقطع , َلنو أسقط 
أباه منيا فال يجب االحتجاج عند االحتياط إال بما يركم الثقات المتقنكف عنو عف سعيد عف أبيو 

 . (73)إماـ صدكؽ مشيكر" الذىبي:" . كقاؿ(74)عف أبي ىريرة "

                                                           

(
7
 (.َِٓبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
2
 (.ِٓٓ/ٕالكبير البف سعد )الطبقات (

(
0
 (.ُٓٗ/ّ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(

(
4
 (.َٓ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 (.َٓ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 (.َُٔ/ِٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
1
 .المصدر السابؽ(

(
8
 (.ِْٕ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
9
 (.ُٔٗ/ُالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
73
 (.ِّٕ/َُذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
77
 .المصدر السابؽ(

(
72
 (.ٖٔٓ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
70
 (.ُُٖ/ْالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
74
 (.ّٖٔ/ٕحباف )بف الثقات ال(

(
73
 (.ْْٔ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اإل(
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. كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ إال أنو اختمطت عميو أحاديث أبي (7)كقاؿ ابف الممقف:" صدكؽ "
 .(2)ىريرة "

محمد بف عجالف, صدكؽ , كثقو جماعة مف العمماء, كتكمـ فيو يحيي بف سعيد  قاؿ الباحث:
نما تكمـ يحيى بف سعيد  القطاف كغيره بأنو اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة ؛ قاؿ الترمذم:" كا 

ف عف سعيد المقبرم؛ أخبرنا أبك بكر عف عمي بف عبد  القطاف عندنا في ركاية محمد بف عىٍجالى
ف , أحاديث سعيد المقبرم بعضيا سعيد عف  ا قاؿ: قاؿ يحيى بف سعيد , قاؿ محمد بف عىٍجالى

فصيرتيا عف سعيد عف  تمطت عميَّ أبي ىريرة , كبعضيا سعيد, عف رجؿ, عف أبي ىريرة, فاخ
ف ليذا كقد ركل يحيى عف  بف اأبي ىريرة ؛ فإنما تكمـ يحيى بف سعيد عندنا في ابف عىٍجالى

ف الكثير " فما قاؿ ابف  حيث قاؿ:" . كأصح ركاياتو عف أبي ىريرة ما قالو ابف حباف(0)عىٍجالى
ف , عف سعيد , عف أبيو , عف أبي ىريرة , فذاؾ مما ح مؿ عنو قديما قبؿ اختالط عىٍجالى

صحيفتو عميو , كما قاؿ عف سعيد عف أبي ىريرة , فبعضيا متصؿ صحيح كبعضيا منقطع , 
الثقات المتقنكف عنو عف  حفاظإال بما يركم ال ناَلنو أسقط أباه منيا فال يجب االحتجاج عند

 .(4)سعيد عف أبيو عف أبي ىريرة "
ٍكخ ا يحيي: - لتميمي أبك سعيد القىطَّاف البصرم, ثقة متقف حافظ إماـ ىك يحيى بف سعيد بف فىرُّ

 .(3)ىػ(ُٖٗلو الجماعة, مات سنة ) لقدكة, رك 
: ىك ميسدد بف ميسرىد بف ميسربؿ, ثقة حافظ , سبقت ترجمتوُمسدَّد -

(6). 
 الحديث: ىالحكـ عم

 حديث صحيح اإلسناد. كأصمو في الصحيحيف.
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (ُِٗ/ْمنير البف الممقف )البدر ال(

(
2
 (. ُّٔٔرقـ/ ْٔٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ْْٕصغير لمترمذم )ص/العمؿ ال(

(
4
 (.ّٖٔ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
3
(, التاريخ الكبير لمبخارم ِْٗ/ٗالكبير البف سعد )نظر: الطبقات ا. ك (ٕٕٓٓرقـ/ ُٗٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(, تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم ُُٔ/ٕ(, الثقات البف حباف )َُٓ/ٗ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِٕٔ/ٖ)
 (.ُِْْ/ْ(, تاريخ االسالـ لمذىبي )ِّٗ/ُّ) لممزم (, تيذيب الكماؿَِّ/ُٔ)

(
6
 (.ٗيث رقـ )حد نظرا(
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 رىًحمىوي ا: قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيرً 

اًء " كىالى   ًديًث الدُّعى ًمٍنوي العىقىبة الكىؤيكد:  َيَتَكاَءُدؾًفي حى مىٍيؾى كيىشيٌؽ. كى عٍفكه عىٍف ميٍذنب " أىٍم يىٍصعيب عى
 .(7)أىًم الشاقَّة
 (.ٗٓٔ) حديث رقـ

 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم
*****     ***** 

 
 مىوي ا:قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىحً 

ًديثي أىًبي الدٍَّردىاًء " ًإفَّ بيف أٍيدينا عقىبةن  ًمٍنوي حى ؿ الميًخؼُّ " اَكُؤودً كى كزىا ًإالَّ الرَّجي الى يجي
(2). 

 (.٘ٓٔ) حديث رقـ
ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

نىادىةي بٍ  : نىا جي ٍحشو قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف جى دَّثىنىا عيبىٍيدي ٍبفي عى : حى اًف قىاؿى اًرثي ٍبفي النٍُّعمى : نىا اٍلحى في مىٍركىافى قىاؿى
رىجى رىسيكؿي المًَّو  : خى مَّـى  -سىًمٍعتي أىنىسنا, يىقيكؿي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ,  -صى ذه بىٍيًد أىًبي ذىر  يىٍكمنا, كىىيكى آخي

ًمٍمتى أىفَّ بىٍيفى أىٍيًدينىا  , أىعى : " يىا أىبىا ذىر  ؟ " فىقىاؿى (3), الى يىٍصعىديىىا ًإالَّ اٍلميًخفُّكفى (4)ًة َكُؤوًداَعَقبَ فىقىاؿى
 : ؟ " قىاؿى ـي يىٍكـو : " ًعٍندىؾى طىعىا ؟ قىاؿى ٍثًقًميفى ـٍ ًمفى اٍلمي : يىا رىسيكؿى المًَّو, أىًمفى اٍلميًخفّْيفى أىنىا أى ؿه . " رىجي ـٍ نىعى

ـي بىٍعًد غى  طىعىا . " كى ـٍ : نىعى ؟ " قىاؿى ـي غىدو طىعىا ثو لىكيٍنتى ًمفى كى ـي ثىالى : " لىٍك كىافى ًعٍندىؾى طىعىا : الى قىاؿى ؟ " قىاؿى دو
ٍثًقًميفى ".  اٍلمي

 تخريج الحديث: 
 ف اسحاؽ بف حرب.ب, مف طريؽ, محمد (1), كالبييقي(6)أخرجو أبك سعيد بف اَلعرابي

مىفي كأخرجو  , مف طريؽ, محمد بف عبيد الًكٍنًدم.(8)أبك طاىر السّْ
 . -رضي ا عنو  –عف الحارث بف النعماف, عف أنس بف مالؾ كالىما: 

                                                           

(
7
 (.ُّٕ/ْ)البف اَلثير  غريب الحديث كاَلثر فيالنياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.َْٖٗ/ رقـَُٔ/َٓلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
4
مىيو كصعب. الفائؽ في غريب الحديث وداً عقَبة كؤ ( عده ًإذا شؽَّ عى ًمٍنو تكاءده اٍَلىمر كتصَّ : الكؤكد مثؿ الصعيكد كىًىي الصعبة كى

 (.ُِْ/ّلمزمخشرم )

(
3
 (.ْٓ/ِيريد بو المخؼ مف الذنكب كأسباب الدنيا كعمقيا. النياية في غريب الحديث كاَلثر) وف:ُمِخف  الْ (

(
6
 (.ِٔفة الزاىديف البف اَلعرابي )ص/الزىد كص(

(
1
 (.ِِٗٗ/ رقـُْ/ُّماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
8
 (.ّْٓبي طاىر السمفي )ص/فر َلمعجـ الس(
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 دراسة رجاؿ االسناد:
ىك الحارث بف النُّعماف بف سالـ الميثي الككفي ابف أخت سعيد بف جبير, الَحارث بف الن ْعَماف:  -

 .(7)لو الترمذم, كابف ماجو , مف الخامسة لضعيؼ , رك 
نادة بف ُجَناَدة بف َمْرَواف:  -  .(2)ىػ(َِِمركاف الحمصي, مات سنة )ىك جي

. كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ سألت أبي عنو فقاؿ:" ليس بقكم, (0)ذكره ابف حباف في الثقات
صمى ا عميو  -أخشى أف يككف كىذب في حديث عبد ا بف بسر أنو رأل في شارب النبي 

كلو "كذب" بػ " أخطأ " فقاؿ:" أراد . كفسر الحافظ ابف حجر ق(3)" (4)بياضان بحياؿ شفتيو -كسمـ 
. (1)ضعفو أبك حاتـ كاتيمو " . كذكره الذىبي في الضعفاء كقاؿ:"(6)أبك حاتـ بقكلو كذب أخطأ "

, كالميتقي اليندم(8)كضعفو الييثمي
(9). 

نادة بف مركاف, ضعيؼ. قاؿ الباحث:  جي
لـ أعثر لو عمى  اَلسدم,ىك عبيد بف عبد ا بف جحش  ُعَبْيد بف عبد المَّو بف َجْحش: -

 .الحاؿمجيكؿ  ترجمة فيك
  : الحديث ىالحكـ عم

 رحمو ا. (73)حديث ضعيؼ االسناد. كقد ضعفو الشيخ اَللباني
 

*****   ***** 
 

                                                           

(
7
 (. َُِٓرقـ/ ُْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ِٖٗ/ٓسالـ لمذىبي )تاريخ اإل(

(
0
 (.َُْ/ِيزاف البف حجر )لساف الم(

(
4
 ا صمى - النبي صاحب بسر بف ا عبد سأؿ أنو عثماف, بف حريز قاؿ: حدثنا خالد, بف أخرجو البخارم بنحكه عف عصاـ(

كلـ يذكر فيو بيض ".  شعرات عنفقتو في " كاف: قاؿ ا؟شيخ كاف - كسمـ عميو ا صمى - النبي أرأيت: قاؿ ,- كسمـ عميو
نادة  (.ّْٔٓ/ رقـُٕٖ/ْ) -كسمـ عميو ا صمى النبي صفة باب -صحيح البخارم كتاب المناقب .  مركاف بف جي

(
3
 (.ُٔٓ/ِبي حاتـ )ألتعديؿ البف كاالجرح (

(
6
 (.َُْ/ِيزاف البف حجر )لساف الم(

(
1
 (.ُّٕ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
8
 (.ِِِ/ٕكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
9
 (.ِْْ/ِاؿ لممتقي اليندم )كنز العم(

(
73
 (.ِٗٔٔرقـ/ ِْٔ/ُْ) لاللباني الضعيفة اَلحاديث سمسمة(
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 .انثاء مع انكاف: انثاوي ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث اٍبًف ًزٍمؿ "   كاًحميـ فَأَكب واًفي حى كىايىةي  رى مىى الطًَّريًؽ " ىىكىذىا الرّْ عى

(7). 
 (.ٙٓٔ) حديث رقـ

ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ًليدي ٍبفي عىبٍ  : ثنا اٍلكى , قىاالى مَّدو اٍلًفٍريىاًبيُّ ٍعفىري ٍبفي ميحى , كىجى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي النٍَّضًر اٍلعىٍسكىًرمُّ ًمًؾ ٍبًف حى ًد اٍلمى
,ًمٍسرىحو اٍلحى  , عىٍف  رَّاًنيُّ يىًنيّْ ٍبًد اً اٍلجي , عىٍف مىٍسمىمىةى ٍبًف عى رَّاًنيُّ مىٍيمىافي ٍبفي عىطىا اٍلقيرىًشيُّ اٍلحى : ثنا سي قىاؿى

: " كىافى رىسيكؿي اً  يىًنيّْ قىاؿى , عىًف اٍبًف ًزٍمؿو اٍلجي يىًنيّْ عىةى ٍبًف ًرٍبًعي  اٍلجي ًو أىًبي مىٍشجى مَّى اي  -عىمّْ  صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍمًدًه, كىأىٍستىٍغًفري اى, ًإنَّوي كىافى  -عى ًبحى افى اً كى ٍبحى قىاؿى كىىيكى ثىافو ًرٍجمىوي: " سيٍبحى مَّى الصُّ ًإذىا صى

ٍيرى ًلمىٍف كىانىٍت ذينيكبيوي ًفي يى  تىكَّابنا " سىٍبًعيفى مىرَّةن  : سىٍبًعيفى ًبسىٍبًعًمائىةو " الى خى ٍكـو كىاًحدو أىٍكثىرى ًمٍف ثيَـّ يىقيكؿي
ـٍ شىٍيئنا؟ " قىاؿى  سىٍبعًمائىةو " ده ًمٍنكي : " ىىٍؿ رىأىل أىحى ٍؤيىا فىيىقيكؿي كىافى ييٍعًجبيوي الرُّ  ثيَـّ يىٍستىٍقًبؿي النَّاسى ًبكىٍجًيًو كى

شىرِّا  ٍيرنا تىمىقَّاهي, كى : " خى : أىنىا يىا نىًبيَّ اً, قىاؿى : فىقيٍمتي مىى أىٍعدىاًئنىا, اٍبفي ًزٍمؿو شىرِّا عى ٍيرنا لىنىا كى قَّاهي, كىخى تىكى
مىى طىًريؽو رىٍحبو سىٍيؿو  ًميعى النَّاًس عى : رىأىٍيتي جى ٍؤيىاؾى " . فىقيٍمتي , اٍقصيٍص ري ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى  كىاٍلحى

ـٍ كىذى  , فىبىٍينىا ىي ادًَّة ميٍنطىًمًقيفى مىى اٍلجى , كىالنَّاسي عى ًحبو مىى مىٍرجو الى ًلؾى ًإٍذ أىٍشفىى ذىًلؾى الطًَّريؽي عى
ـٍ تىرى  (0) لى

ًفيفنا ٍينىامى ًمٍثمىوي يىًرؼُّ رى عى
مىى (4) تَّى أىٍشفىٍكا عى كىأىنّْي ًبالرٍَّعمىًة اٍَليكلىى حى ٍيقيٍطري نىدىاهي ًفيًو ًمٍف أىٍنكىاًع اٍلكىألىً, كى , كى

كا, ثيَـّ  كىاًحمى َرِكُبوا  اٍلمىٍرًج كىبَّري ٍغثي رى ًمٍنييـً اآٍلًخذي الضَّ ـٍ ًفي الطًَّريًؽ, فىًمٍنييـً اٍلميٍرًتعي, كى يي
مىى (3) ٍكا عى مىضى , كى

."...  ذىًلؾى
 تخريج الحديث:
ًرم الحسيف بف كيحيى ,(6)أخرجو البييقي , عف أحمد بف النَّضر, كجعفر بف محمد (1)الشَّجى

راني. , مف طريؽ, أحمد(8)كأخرجو أبك الفرج الجكزم الًفريابي. الكليد  ثالثتيـ: عف بف خالد الحى
رَّاًني, عف سميماف بف عطا القيرشي رَّاًني , عف مسممة بف عبد ا  بف عبد الممؾ بف ًمٍسرىح الحى الحى

يىًني رضي ا عنو بنحكه. يىًني, عف ابف ًزٍمؿو الجي عة بف ًرٍبًعي  الجي يىًني, عف عمو أىبي مىٍشجى  الجي

                                                           

(
7
 (.ُّٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُْٖٔ/ رقـَِّ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
. كتاب فييا تيمرىجي  كثيري  نبته  فييا كاسعة أرضه  :رجُ المَ (  (.َُِ/ٔالعيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ) الدَّكابُّ

(
4
تَّى كالغضاضة النٍّْعمىة مف مىاؤيهي  كثر ًإذا لمشىيء ذلؾ ييقىاؿ رفيفًا: يرؼ(  (.ِْٖ/ُيىٍيتىز. غريب الحديث البف قتيبة ) يكىاد حى

(
3
 (.َٗ/ّ) كاَلثر الحديث غريب في البقكؿ. النياية مف أشبيو كمما منو الحزمة كقيؿ. شيشالح مف اليد مؿء :الضغث(

(
6
 (.ّٔ/ٕنبكة لمبييقي )الدالئؿ (

(
1
 (.ُُٓٔ/ رقـَّّ/ُمالي الخميسية لمشجرم )ترتيب اَل(

(
8
 (.ُُُٕ/ رقـُّّ/ِمتناىية البي الفرج الجكزم )العمؿ ال(
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 دراسة رجاؿ االسناد:
اؾ بف ًزمؿ الجييني ابف ِزْمؿ الُجَيِني:-  حَّ قالو سميماف بف أحمد الطبراني في معجمو,  (7)ىك ضى

 .(2)كقيؿ: عبد ا بف ًزمؿ, لو صحبة, حديثو عند أبي مىشجعة بف ًربعي
يني , ركل لو ابف ماجو , قاؿ ابف  َأبو َمْشَجَعة بف ِرْبِعّي الُجَيِني: - أبك مىشجعة بف ربعي الجي

 .(ٖ)مف الثانية " مقبكؿ" كعنو قاؿ: " ما عرفت لو راكيان غير ابف أخيو "حجر
عىة, مقبكؿ. قاؿ الباحث:  أبي مىٍشجى

يني الًحٍميىرم الًدمىشقي ,  َمسممة بف عبد ا الُجَيِني: - ىك مىسممة بف عبد ا بف ًربعي الجي
 .(4)السادسة مف الترمذم , للو اَلربعة سك  لرك 

. كقاؿ ديحيـ:" لـ يرك عنو أحد (6). كقاؿ ابف معيف:" ليس بثقة "(3)ي الثقاتذكره ابف حباف ف
ا ". (7)نعرفو غير الشُّعىٍيًثي " ٍرحن  .(9). كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "(8)كقاؿ الذىبي:" ما عممت فيو جى

يني, مقبكؿ. قاؿ الباحث:  مسممة بف عبد ا الجي
سميماف بف عطاء بف قيس القرشي, أبك عمر الجزرم,  ىك سميماف بف َعطا الُقَرِشي الَحرَّاِني: -

و , مات سنة ),  مينكر الحديث, مف الثامنة  .(73)ىػ(ُٓٗركل لو ابف مىاجى
ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" سميماف بف عطاء شيخ يركم عف مسممة بف عبد ا الجيني 

فمست أدرم التخميط فييا عف عمو أبي مشجعة بف ربعي بأشياء مكضكعة ال تشبو حديث الثقات 
 .(77)منو أك مف مسممة بف عبد ا "

 .(72)كأطمؽ القكؿ بتضعيفو أكثر أىؿ العمـ؛ فقاؿ البخارم عنو:" ًفي حديثو مناكير "
ٍرعىة عف (70)منكر الحديث, يكتب حديثو " كقاؿ أبك حاتـ:"  . كعف البرذعي قاؿ سألت أبا زي

 
 

                                                           

(
7
 (.ّْٗ/ّكىي قبيمة مف قضاعة. اَلنساب لمسمعاني )ىذه النسبة إلى جيينة  الُجيني:(

(
2
 (.ْٕ/ّ( , أسد الغابة البف اَلثير )ُُْٓ/ّ( , معرفة الصحابة البي نعيـ )َِّ/ٖلمطبراني ) معجـ الكبيرنظر: الا(

(
0
 (.ِّٗ/ٕنظر: اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )ا. ك (ّٖٗٔرقـ/ ّٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (. ٗٓٔٔرقـ/ ُّٓ/ص) مصدر السابؽال(

(
3
 (.َْٗ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ِٔ/ُ) –ركاية ابف محرز  –رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
1
 (.ُْْ/َُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
8
 (.ُُّ/ّسالـ لمذىبي )تاريخ اال(

(
9
 (.ٗٓٔٔرقـ/ ُّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.2394عقى/230/ص)المصدر السابؽ(

(
77
 (.ِّٗ/ُبف حباف )الثقات ال(

(
72
 (.ُّْ/ِنظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي )ا(, ك ِٗ/ْلمبخارم ) الكبيرالتاريخ (

(
70
 (.ّٕٓ/ٓ(, كالعمؿ البف أبي حاتـ )ُّّ/ْلتعديؿ )الجرح كا(



 

227 

 

مىٍيماف بف عطاء؟ فقاؿ: " منكر الحديث  كقاؿ ابف عدم:" في بعض أحاديثو كليس بالكثير  .(7)"سي
كقاؿ ابف القىٍيسىرىاًني: " سميماف ىذا يركم  .(2)مقدار ما يركيو بعض اَلنكار كما ذكره البخارم "
 .(4). كقاؿ الذىبي:" ىالؾ اتييـ بالكضًع "(0)المكضكعات, كال أدرم البالء منو أك مف مسممة "

 .(1). كعنو:" ضعيؼ "(6). كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "(3)كضعفو الييثمي في المىجمع
 سميماف بف عطا, ضعيؼ متركؾ الحديث. قاؿ الباحث:

ىك الكليد بف عبد الممؾ بف عبد ا بف ًمسرح الوليد بف عبد الممؾ بف ِمْسَرح الَحرَّاِني:  -
 .(8)ىػ(َِْالحراني أبك كىب , مات سنة )

مستقيـ الحديث إذا ركل عف  ف حباف في الثقات كقاؿ :". كذكره اب(9)قاؿ أبك حاتـ:" صدكؽ "
 .(73)الثقات "

 الكليد بف عبد الممؾ, صدكؽ حسف الحديث. قاؿ الباحث:
ىك جعفر بف محمد بف الحسف بف الميٍستىفىاًض, أبك بكر الًفريابي , كمف أىؿ  َجعفر بف محمد: -

ف في كؿ بمد, كسمع بخراساف, كما كراء ؼ شرقان كغربان, كلقي أعالـ المحدثيكَّ المعرفة كالفيـ, طى 
 .(77)ىػ(َُّالنير, كالعراؽ, كالحجاز, كمصر, كالشاـ, كالجزيرة, مات سنة ) 
 كعف أىحمد بف كامؿ اٍلقىاًضي .(72)قاؿ الخطيب البغدادم:" أحد أكعية العمـ, ككاف ثقة أمينان حجة"

ٍعفىر الفريابي مكثران ًفي الحديث, مأمكنان مك  :" كاف جى كقاؿ القاضي أبك الكليد   .(70)ثكقان بو "قىاؿى
كقاؿ أبك  .(73)كقاؿ ابف عساكر:" كاف ثقة, أمينان حجة " .(74)البىاجي:" جعفر الًفريابي ثقة متقف "

 . (76)الفرج الجكزم:" كاف ثقة حجة "

                                                           

(
7
 (.َُُلبرذعي َلبي زرعة الرازم )ص/سؤاالت ا(

(
2
 (.ِٖٔ/ْعدم )ي ضعفاء الرجاؿ البف الكامؿ ف(

(
0
 (.ُّٗحفاظ البف القيسراني )ص/تذكرة ال(

(
4
 (.ِِٖ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
3
 (.ُْٖ/ٕكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
6
 (. ِْٗٓرقـ/ ِّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ِّٗ/ٕفي تمييز الصحابة البف حجر )اإلصابة (

(
8
 (.ٗٓٗ/ٓي )سالـ لمذىبتاريخ اال(

(
9
 (.َُ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ِِٕ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
77
 (.َُِ/ٖداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
72
 .السابؽ المصدر(

(
70
 .السابؽ المصدر(

(
74
 (.ُْٗ/ِٕشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
76
 (.ُْٓ/ُّالفرج الجكزم ) بيفي تاريخ اَلمـ كالممكؾ َلالمنتظـ (
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 .(7)كقاؿ ابف كثير:" كاف ثقة حافظان حجة "
 .(2)" كقاؿ ابف الميٍستىكفي المبارؾ بف أحمد:" كاف ثقة حجة

 .(4), كقاؿ في مكضع آخر:" اإلماـ , الحافظ , الثبت "(0)كقاؿ الذىبي:" كاف ثقة مأمكنا "
 .(3)كقاؿ ابف العماد:" كاف إمامان حافظان عالمة مف النقاديف, كىك صاحب التصانيؼ "

 تكثيقو. ىالفريابي , ثقة حجة ميجمع عم قاؿ الباحث:
ٍعفىر العسكرم, مف أىؿ عسكر ىك أى َأحمد بف النَّضر الَعْسَكِري:  - ٍحمىد ٍبف النضر بف بحر أىبيك جى

, قاؿ ابف المينىاًدم:" كىافى مف ثقات الناس, كأكثرىـ كتابان " مات سنة )  .(6)ىػ(َِٗمكـر
 أىحمد بف النَّضر العىٍسكىًرم , ثقة. قاؿ الباحث:

رَّاًني, متركؾ. سناد. فيو سميماف بف عىطا القيرىًشي: حديث ضعيؼ اإلالحديث ىالحكـ عم  الحى
 . (1)كقد ضعؼ الحديث الييثمي

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

أة ًديًث أىًبي قىتادة " فممَّا رىأىل الناسي الًميضى ًفي حى مكا, كىًىيى تىفىاعمكا, ًمفى  َتكاب وا كى مىٍييىا " أىًم ازدىحى عى
م , كىًىيى الجى ْـّ ٍيًرًىـٍ الكيبَّة ًبالضَّ  .(8)اعة ًمفى النَّاًس كىغى

 (.ٚٓٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (9)

, كخى دَّثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ مىٍيمىافي يىٍعًني اٍبفى اٍلميًغيرىًة, حى دَّثىنىا سي : حى ٍبًد اً ٍبًف  قىاؿى , عىٍف عى دَّثىنىا ثىاًبته : حى قىاؿى
ٍف أىًبي قىتىادى  , عى بىاحو طىبىنىا رىسيكؿي اً رى : خى مَّـى  -ةى, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كفى  -صى ـٍ تىًسيري :" ًإنَّكي فىقىاؿى

مىى أى  ده عى تىٍأتيكفى اٍلمىاءى ًإٍف شىاءى اي غىدنا ", فىاٍنطىمىؽى النَّاسي الى يىٍمًكم أىحى , كى ـٍ لىٍيمىتىكي ـٍ كى , قىاؿى أىبيك عىًشيَّتىكي دو حى
مَّـى  -فىبىٍينىمىا رىسيكؿي اً قىتىادىةى:  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى أٍبيىارَّ المٍَّيؿي  -صى يىًسيري حى

ٍنًبًو, (73) , كىأىنىا ًإلىى جى
                                                           

(
7
 (.ٖٕٔ/ُْ) -طبعة ىجر –كالنياية البف كثير البداية (

(
2
 (.َُٖ/ِبؿ البف المستكفي )تاريخ إر (

(
0
 (.َُٗ/ِحفاظ لمذىبي )تذكرة ال(

(
4
 (.ٔٗ/ُْـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
3
 (.ٔ/ْذىب في أخبار مف ذىب البف العماد )شذرات ال(

(
6
 (.ُّْ/ٔطيب البغدادم )داد لمختاريخ بغ(

(
1
 (.ُْٖ/ٕكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
8
 (.ُّٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
9
 (.ُٖٔ-ُُّ/ رقـِْٕ/ُ) - ائتةباب قضاء الصالة الف -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
73
 (.ّٖ/ُأخكذ مف بيرة الشيء أم كسطو. غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ )يعني انتصؼ الميؿ كىك م ميؿ:أبيار ال(
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: فىنىعىسى رىسيكؿي اً  مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيًر أى  -صى ٍمتيوي ًمٍف غى ٍف فىمىاؿى عىٍف رىاًحمىًتًو, فىأىتىٍيتيوي فىدىعى
تَّى تىيىكَّرى المٍَّيؿي  : ثيَـّ سىارى حى مىى رىاًحمىًتًو, قىاؿى تَّى اٍعتىدىؿى عى أيكًقظىوي حى
ٍمتيوي (7) : فىدىعى , مىاؿى عىٍف رىاًحمىًتًو, قىاؿى

تَّى ًإذىا كىافى ًمٍف آًخًر  : ثيَـّ سىارى حى مىى رىاًحمىًتًو, قىاؿى تَّى اٍعتىدىؿى عى ٍيًر أىٍف أيكًقظىوي حى ًر, مىاؿى ًمٍف غى السَّحى
ًفؿي  تَّى كىادى يىٍنجى ٍيمىتىٍيًف اٍَليكلىيىٍيًف, حى ٍيمىةن ًىيى أىشىدُّ ًمفى اٍلمى مى
: " مىٍف (2) فىعى رىٍأسىوي, فىقىاؿى ٍمتيوي, فىرى , فىأىتىٍيتيوي فىدىعى

: مى  : " مىتىى كىافى ىىذىا مىًسيرىؾى ًمنّْي؟ " قيٍمتي : أىبيك قىتىادىةى, قىاؿى ٍنذي المٍَّيمىًة, ىىذىا؟ " قيٍمتي ا زىاؿى ىىذىا مىًسيًرم مي
: مىى النَّاًس؟ ", ثيَـّ قىاؿى : " ىىٍؿ تىرىانىا نىٍخفىى عى ًفٍظتى ًبًو نىًبيَّوي ", ثيَـّ قىاؿى ًفظىؾى اي ًبمىا حى : " حى " ىىٍؿ  قىاؿى

 , ري : ىىذىا رىاًكبه آخى , ثيَـّ قيٍمتي : ىىذىا رىاًكبه ؟ " قيٍمتي دو : تىرىل ًمٍف أىحى , قىاؿى تَّى اٍجتىمىٍعنىا فىكينَّا سىٍبعىةى رىٍكبو حى
مَّـى  -فىمىاؿى رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍينىا  -صى : " اٍحفىظيكا عى عى رىٍأسىوي, ثيَـّ قىاؿى عىًف الطًَّريًؽ, فىكىضى

ًف اٍستىٍيقىظى رىسيكؿي اً  ؿى مى تىنىا ", فىكىافى أىكَّ الى مَّى اي  -صى مَّـى  صى سى مىٍيًو كى :  -عى كىالشٍَّمسي ًفي ظىٍيًرًه, قىاؿى
, ثيَـّ دىعىا تَّى ًإذىا اٍرتىفىعىًت الشٍَّمسي نىزىؿى ًكٍبنىا فىًسٍرنىا حى : " اٍركىبيكا ", فىرى , ثيَـّ قىاؿى أىةو  فىقيٍمنىا فىًزًعيفى  (0)ًبًميضى

أى  : فىتىكىضَّ , قىاؿى بىًقيى ًفييىا شىٍيءه مىٍف كىانىٍت مىًعي ًفييىا شىٍيءه ًمٍف مىاءو : كى , قىاؿى كءو كءنا ديكفى كيضي ًمٍنيىا كيضي
ؿه ًبال , فىسىيىكيكفي لىيىا نىبىأه ", ثيَـّ أىذَّفى ًبالى أىتىؾى مىٍينىا ًميضى , ثيَـّ قىاؿى ًَلىًبي قىتىادىةى: " اٍحفىٍظ عى مَّى مىاءو ًة, فىصى صَّالى

مَّ  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ,  -ـى صى نىعى كىمىا كىافى يىٍصنىعي كيؿَّ يىٍكـو مَّى اٍلغىدىاةى, فىصى ٍكعىتىٍيًف, ثيَـّ صى رى
: كىرىًكبى رىسيكؿي اً  مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نىا يىٍيًمسي ًإلىى  -صى عىؿى بىٍعضي : فىجى ًكٍبنىا مىعىوي, قىاؿى كىرى

نىٍعنىا ًبتىفٍ  ا ًإنَّوي بىٍعضو مىا كىفَّارىةي مىا صى : " أىمى ـٍ ًفيَّ أيٍسكىةه ", ثيَـّ قىاؿى ا لىكي : " أىمى ًتنىا؟ ثيَـّ قىاؿى الى ًريًطنىا ًفي صى
ةى ا ٍقتي الصَّالى تَّى يىًجيءى كى ةى حى ؿّْ الصَّالى ـٍ ييصى ٍف لى مىى مى ا التٍَّفًريطي عى ٍَليٍخرىل, لىٍيسى ًفيَّ النٍَّكـً تىٍفًريطه, ًإنَّمى

ٍف فىعىؿى ذىًلؾى  ٍكفى  فىمى ا تىرى : " مى ٍقًتيىا ", ثيَـّ قىاؿى مّْيىا ًعٍندى كى مّْيىا ًحيفى يىٍنتىًبوي لىيىا, فىًإذىا كىافى اٍلغىدي فىٍمييصى فىٍمييصى
: رىسيكؿي  , كىعيمىري ـٍ ", فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو : " أىٍصبىحى النَّاسي فىقىديكا نىًبيَّيي : ثيَـّ قىاؿى نىعيكا؟ " قىاؿى  - اً النَّاسى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًإفَّ رىسيكؿى اً  -صى قىاؿى النَّاسي , كى ـٍ مّْفىكي ـٍ يىكيٍف ًلييخى , لى ـٍ مىٍيًو  -بىٍعدىكي مَّى اي عى صى
مَّـى  سى : فىاٍنتىيىٍينىا ًإلىى النَّ  -كى , كىعيمىرى يىٍرشيديكا, قىاؿى , فىًإٍف ييًطيعيكا أىبىا بىٍكرو ـٍ اًس ًحيفى اٍمتىدَّ بىٍيفى أىٍيًديكي

مىٍيكيـٍ  : " الى ىيٍمؾى عى : يىا رىسيكؿى اً ىىمىٍكنىا, عىًطٍشنىا, فىقىاؿى ـٍ يىقيكليكفى , كىىي ًميى كيؿُّ شىٍيءو , كىحى  ", ثيَـّ النَّيىاري
عىؿى رىسيكؿي اً  أىًة, فىجى ا ًباٍلًميضى دىعى : كى : " أىٍطًمقيكا ًلي غيمىًرم " قىاؿى مَّى اي  -قىاؿى مَّـى صى سى مىٍيًو كى  - عى

ـٍ يىٍعدي أىٍف  , فىمى ـٍ , كىأىبيك قىتىادىةى يىٍسًقيًي , فىقىاؿى رىسيكؿي اً رََأى النَّاُس َماًء ِفي اْلِميَضَأِة َتَكاب وا َعَمْيَيايىصيبُّ
مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ سىيىٍركىل ".-صى ى كيمُّكي  : " أىٍحًسنيكا اٍلمىألى

 حديث:ال تخريج
بو.  –رضي ا عنو  –, مف طريؽ, عبد ا بف أبي قتادة, عف أبيو أبي قتادة (7)أخرجو البخارم

                                                           

(
7
 (.ُِٖ/ٓأم ذىب أكثره, كما يتيكر البناء إذا تيدـ. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) يؿ:تيور الم(

(
2
 (.ِٕٗ/ُأم ينقمب عنيا كيسقط. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) َينجفؿ:(

(
0
 (.ُٓٗ/ُي التي يتكضأ منيا أك فييا. لساف العرب بف منظكر )ىي مطيرة, كى الميضأة:(
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 دراسة رجاؿ االسناد:
بىطي اَليبيمّْي لرجالو ثقات, سك  كخ, أبي شيبة الحى لو مسمـ , كأبك  لأبك محمد , رك  (2)شىيباف بف فىرُّ

 .(0)ىػ(ِّٔداكد , كالنسائي , مات سنة )
 .(6)كفي مكضع آخر قاؿ:" أحد الثقات ", (3), كقاؿ الذىبي:" ثقة مشيكر "(4)إلماـ أحمدكثقو ا

 .(1)كقاؿ أبك حاتـ: " كاف يرل القدر كاضطر الناس إليو بآخرة "
رعة:" ييـ كثيرنا " قاؿ أبك زي

 .(9)كعنو قاؿ: " صدكؽ ", (8)
 .(77)دكؽ ييـ كرمي بالقدر ". كقاؿ ابف حجر:" ص(73)كقاؿ الساجي:" قدرم إال أنو كاف صدكقا "

 .(72)شيباف بف فركخ , صدكؽ رمي ببدعة القدر قاؿ الباحث:
*****     ****** 

  

                                                                                                                                                                      

(
7
باب في  -( , ككتاب التكحيد ٓٗٓ/ رقـُِِ/ُ) -باب اَلذاف بعد ذىاب الكقت -خارم , كتاب مكاقيت الصالة صحيح الب(

 (.ُْٕٕ/ رقـُّٗ/ٗالمشيئة كاإلرادة )

(
2
 (.ٖٗ/ُعة فراسخ مف البصرة كىي أقدـ مف البصرة. اَلنساب لمسمعاني )ىذه النسبة الى اَلبٌمة بمدة قديمة عمى ارب ي:األُُبمٍّ (

(
0
 (. ِّْٖرقـ/ ِٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ٕٔ, بحر الدـ البف عبد اليادم الصالحي )ص/ (ََٔ/ُِ) لممزم ذيب الكماؿنظر: تيا(

(
3
 (.َُّ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
6
 (.ِٖٓ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
1
 (.ّٕٓ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
8
 (.ِِٔلبرذعي َلبي زرعة الرازم )ص/سؤاالت ا(

(
9
 (.ّٕٓ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ّْٕ/ْتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
77
 (. ِّْٖرقـ/ ِٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 عدة أقواؿ: ىعمالبدعة في الرواية  عمماء في َقبوؿ رواية صاحباختمؼ ال(

: الرد مطمقان: كىك مذىب اإلماـ مالؾ رحمو ا حيث قاؿ: لقد تركت جماع مف أىؿ المدينة ما أخذت عنيـ مف العمـ شيئا األوؿ
عنده فمـ  كانيـ لممف يكخذ عنيـ العمـ ككانكا أصنافا فمنيـ مف كاف كذابا في غير عممو تركتو لكذبو كمنيـ مف كاف جاىال بما

يكف عندم مكضعا لألخذ عنو لجيمو كمنيـ مف كاف يديف برأم سكء . كقاؿ ابف سيريف: كاف في الزمف االكؿ ال يسألكف عف 
 االسناد. فمما كقعت الفتنة سألكا عف االسناد لكى يأخذكا حديث أىؿ السنة كيدعكا حديث أىؿ البدع .

 ميف.: القبكؿ مطمقان: كىك مركم عف بعض المتكمالثاني
: تقبؿ إف لـ ييعرؼ باستحالؿ الكذب, كنقؿ ىذا عف اَلماـ الشافعي حيث قاؿ: " تقبؿ شيادة أىؿ اَلىكاء إال الخطابية مف الثالث

 الرافضة َلنيـ يركف الشيادة بالزكر لمكافقييـ في المذىب ". كقاؿ اإلماـ أحمد " احتممكا المرجئة في الحديث".
كىك الراجح( كبو قاؿ اإلماـ أحمد فعف أبي داكد سميماف بف اَلشعث السجستاني , قاؿ: قمت : تقبؿ مف غير الداعية )الرابع

َلحمد بف حنبؿ: يكتب عف القدرم؟ قاؿ: " إذا لـ يكف داعيان ". قاؿ الخطيب البغداد في: " إنما منعكا أف يكتب عف الدعاة , 
(, ُٖٗيحسنيا ". أنظر: سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص/ خكفان أف تحمميـ الدعكة إلى البدعة كالترغيب فييا عمى كضع ما

(. كالمستصفى لمغزالي ٓٔ/ُ(, كالتمييد البف عبد البر )ُِٖ(, كالكفاية لمخطيب )ص/ِّْ/ٔ) شاكر: ط.كسنف الترمذم
 (.ُِٕ)ص/
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " ًإفَّ المَّوى  ًمٍنوي اٍلحى يَّبىو َكَبتكى رىعو كخى اٍلكىاًفرى " أىٍم صى

(7) . 
 (.ٛٓٔ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)
دَّثىنىا أىبيك اليىمىاًف , نىا شيعىٍيبه , حى : أىٍخبىرى ٍيرىةى  قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى نىاًد , عىًف اَلىٍعرىًج , عى دَّثىنىا أىبيك الزّْ : حى  -قىاؿى
ٍنوي  مَّـى  -: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو -رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رى ًإبٍ  -صى : " ىىاجى ـي ًبسىارىةى, قىاؿى رىاًىي

عىٍت, فىقىالىٍت: أىشىعىٍرتى أىفَّ المَّوى ىفىأىٍعطىٍكىىا  , فىرىجى رى : َكَبَت  آجى قىاؿى اٍبفي ًسيًريفى ًليدىةن ", كى ـى كى الكىاًفرى كىأىٍخدى
ًف النًَّبيّْ  ٍيرىةى, عى ٍف أىًبي ىيرى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رى "-صى  .: " فىأىٍخدىمىيىا ىىاجى

 تخريج الحديث:
. –رضي ا عنو  –, مف طريؽ, محمد بف سيريف, عف أبي ىريرة (4), كمسمـ(0)أخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ االسناد:
رجالو ثقات. كأبك اليماف ىك: حكـ بف نافع, كشعيب ىك: ابف دينار, كأبك الزناد ىك: عبد ا بف 

 ذككاف, كاَلعرج ىك: عبد الرحمف بف ىرمز.
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُّٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
/ ُٕٔ/ّ) –باب إذا قاؿ: أخدمتؾ ىذه الجارية, عمى ما يتعارؼ الناس, فيك جائز  -ضميا خارم , كتاب اليبة كفصحيح الب(

 (.َٓٗٔ/ رقـُِ/ٗ) -باب إذا استكرىت المرأة عمى الزنا فال حد عمييا -(. ككتاب اإلكراه ِّٓٔرقـ

(
0
/ َُْ/ْ[ )ُِٓ{ ]النساء: باب قكؿ ا تعالى: }كاتخذ ا إبراىيـ خميال -خارم , كتاب أحاديث اَلنبياء صحيح الب(

 .(َْٖٓ/ رقـٔ/ٕ) -باب اتخاذ السرارم, كمف أعتؽ جاريتو ثـ تزكجيا -(. ككتاب النكاح ّّٖٓرقـ

(
4
 (.ُّّٕ-ُْٓ/ رقـَُْٖ/ْ) -باب مف فضائؿ إبراىيـ الخميؿ صمى ا عميو كسمـ -ـ , كتاب الفضائؿ صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
اًبرو " كينَّا نىٍجتني ًديًث جى  .(7)" ىيك النَّضيج ًمٍف ثىمر اٍَلىرىاؾً  الَكَباث ًفي حى

 (.ٜٓٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ٍف ييك  حى , عى دَّثىنىا المٍَّيثي : حى ٍبًد قىاؿى مىمىةى ٍبًف عى , عىٍف أىًبي سى ًف اٍبًف ًشيىابو , عى نيسى
ٍبًد المًَّو  اًبرى ٍبفى عى ٍنييمىا  -الرٍَّحمىًف, أىفَّ جى : كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى مىٍيًو  -قىاؿى مَّى اي عى صى

مَّـى  سى فَّ رىسيكؿى المًَّو َنْجِني الَكَباثَ  -كى مَّى -, كىاً  مَّـى  صى سى مىٍيًو كى ًد ًمٍنوي, فىًإنَّوي  -اي عى ـٍ ًباَلىٍسكى مىٍيكي : " عى قىاؿى
قىٍد رىعىاىىا ".  : " كىىىٍؿ ًمٍف نىًبي  ًإالَّ كى ـى؟ قىاؿى  أىٍطيىبيوي " قىاليكا: أىكيٍنتى تىٍرعىى الغىنى

 تخريج الحديث:
ابف شياب الزىرم, بو.  عف , مف طريؽ, يكنس بف يزيد اَليمي,(4), كمسمـ(0)أخرجو البخارم 

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

فىاتو " كىىيكى  ًة ًمٍف عىرى فىاضى ًديًث اإٍلً ذٍبتى رأسىيا ًإلىٍيؾى كىأىٍنتى َيْكَبُح ًفي حى رىاًحمىتىو " كىبىٍحتي الدَّابَّة إذىا جى
نىٍعتى  يا ًمفى الًجمىاح كسيرعة السَّيرراًكب كمى

(3) . 
 (.ٓٔٔ) حديث رقـ

ـُ ابف سعد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

, عى  , عىٍف عىطىاءو ٍف قىٍيًس ٍبًف سىٍعدو مىمىةى, عى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى : حى , قىاؿى فَّافي ٍبفي ميٍسًمـو نىا عى : أىٍخبىرى ًف اٍبًف قىاؿى
ٍف أيسىامىةى ٍبًف  , عى بَّاسو ٍيدو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عى ًديؼي  -صٌمى ا عميو كسمـ  -زى فىةى, كىىيكى رى أىفىاضى ًمٍف عىرى

تَّى ًإفَّ ًذٍفرىاىىا َوُىَو َيْكَبُح رَاِحَمَتوُ , -صٌمى ا عميو كسمـ  -النًَّبيّْ  حى
لىيىكىادي ييًصيبي قىاًدمىةى الرٍَّحًؿ  (1)

مَّاده: لىيىمىسُّ  - ا قىاؿى حى بَّمى , فىًإفَّ  -قىاًدمىةى الرٍَّحًؿ  كىري قىارى ـي السًَّكينىةى كىاٍلكى مىٍيكي : " يىا أىيُّيىا النَّاسي عى يىقيكؿي كى
ًبًؿ ". اًع اإٍلً  اٍلًبرَّ لىٍيسى ًفي ًإيضى

  
                                                           

(
7
 (.ُّٗ/ْ)ثيرالبف اَل في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َّْٔ/ رقـُٕٓ/ْ) -باب يعكفكف عمى أصناـ ليـ -خارم , كتاب أحاديث اَلنبياء صحيح الب(

(
0
 (.ّْٓٓ/ رقـُٖ/ٕ) -باب الكباث, كىك ثمر اَلراؾ -خارم , كتاب اَلطعمة صحيح الب(

(
4
 (.ََِٓ-ُّٔ/ رقـُُِٔ/ّ) -باب فضيمة اَلسكد مف الكباث -ـ , كتاب اَلشربة صحيح مسم(

(
3
 (.ُّٗ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
6
 (ٗٓ/ْالكبير البف سعد )الطبقات (

(
1
 .(ُّّ/ُف. ]كلعمو يقصد الشعر الذم يككف بينيما[ الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم )ياٍَلذن أم أصؿ(
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 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, يكنس بف محمد.(0), كابف حـز(2), كمف طريقو, البييقي(7)أخرجو النسائي
 عف عفاف, كمظفر بف مدرؾ. , (4)كأخرجو أحمد

 , مف طريؽ, سيريج بف النُّعماف. (3)كأخرجو البييقي
أربعتيـ: عف حماد بف سممة, عف قيس بف سعد, عف عطاء, عف ابف عباس, عف أسامة بف 

 بنحكه. –رضي ا عنيما  –زيد
بف , مف طريؽ كيريب مكلي ا(1), كمسمـ(6)كأصؿ الحديث في الصحيحيف , فقد أخرجو البخارم

 مختصران. –رضي ا عنو  –عباس, عف أسامة بف زيد 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

عطاء بف أبي رىباح , ثقة فقيو فاضؿ , لكنو كثير اإلرساؿ. مختمؼ في سماعو مف  عطاء:- 
  عمٌي ابف المديني. كقاؿ بالسماع أبك نصر البخارم الكالباذم. ان ابف عباس فمـ ير لو سماع

محمد بف الحسف قاؿ: قمت ليحيى بف معيف: فالنعماف بف ثابت لـ ترؾ  كقد نقؿ ميغمطىام عف
عطاء؟ فقاؿ: حيكى عنو أنو سيئؿ عف ذلؾ, فقاؿ:" رأيت عطاء يفتي بالمتعة, ككاف الثبت في 

 .(9)تو سبقت ترجمكقد . (8)ابف عباس عطاء "
ٍبد المَّو , مكلى نافع بف ىك قيس بف سعد المكي أبك عبد الممؾ, كييقاؿ: أىبيك عى  َقْيس بف َسْعد: -

ٍمقىمىة , ثقة , استشيد بو البخارم في "الصحيح", كركل لو في كتاب "القراءة خمؼ اإلماـ ",  عى
 .(73)ىػ(ُُٕكفي كتاب "رفع اليديف في الصالة", كركل لو الباقكف سكل الترمذم , مات سنة )

تغيره ال يضر بكثيرو مف ك  ,البصرم أبك سممة, ثقو تغير حفظو بأخرة  َحمَّاد بف َسَمَمة: -
 .(77)أحاديثو. سبقت ترجمتو

                                                           

(
7
/ َُٔ/ْ(, كالكبرم )َُّٖ/ رقـِٕٓ/ٓ) ةغد أبك: تحقيؽ -فرض الكقكؼ بعرفة -ائي , كتاب مناسؾ الحج نسسنف ال(

 (.َََْرقـ

(
2
 (.ْٖٓٗ/ رقـُّٗ/ٓكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
0
 (.ٖٗ/ رقـّٕاع البف حـز )ص/حجة الكد(

(
4
 (.َُِّٖ-ُِٕٔٓ/ رقـَٗ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.ْٖٓٗ/ رقـُّٗ/ٓكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
6
 (.ُُٖ/ رقـْٕ/ُ) -رجؿ يكضئ صاحبوباب ال -خارم , كتاب الكضكء صحيح الب(

(
1
 (.َُِٖ-ِٔٔ/ رقـ ُّٗ/ِ) -باب استحباب إدامة الحاج التمبية -ـ , كتاب الحج صحيح مسم(

(
8
 (.ِْْ/ٗلمغمطام ) ذيب الكماؿإكماؿ تي(

(
9
 (.ٕحديث رقـ ) نظرا(

(
73
(, معرفة الثقات لمعجمي ُْٓ/ٕنظر: التاريخ الكبير لمبخارم )اك (. ٕٕٓٓرقـ/ ْٕٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ْٕ/ِْ)لممزم (, تيذيب الكماؿ ِّٖ/ٕ(, الثقات البف حباف )ٗٗ/ٕ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َِِ/ِ)

(
77
 (.ِْيث رقـ )حد نظرا(
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 .(7)عفافي بف مسمـ, ثقة ثبت سبقت ترجمتو َعفَّاف:-
 الحديث: ىالحكـ عم

ماد ال يىضر في ىذا الحديث فقد تابعو كيريب مكل ابف عباس ,  ىحديث صحيح اإلسناد. كتىغير حى
 كما في الصحيحيف.

*****     ***** 
 

 ًر رىًحمىوي ا:قىاؿى اٍبفي اَلًثيٍ 
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ده, فىقىاؿى رىسيكؿي المَّو صى ـٍ يأًت أىحى ؿو " أذٍَّنتي ًفي لىٍيمىةو بىاًردىةو فىمى ًديًث ًبالى : ما ًفي حى ـى

 : يَّؽ, ًمفى الكىبىد ًباٍلفىٍتًح, كىًىيى ال َكَبدُىـ الَبْردُ لىييـ؟ فىقيٍمتي ـٍ كضى مىٍيًي يؽ, أىٍك " أىٍم شىؽَّ عى شٌّْدة كالضّْ
رىارىًة كالدَّـ, كىالى يىٍخميص إً  ٍعًدفي اٍلحى ا يىكيكفي ًمفى الٌبٍرد؛ ًَلىفَّ الكىًبد مى ذىًلؾى أشىٌد مى ابى أىٍكبادىىيـ, كى لىٍييىا ًإالَّ أىصى

 . (2)أشىدُّ البىرد
 (.ٔٔٔ) حديث رقـ

ـُ العقيمي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

مَّدي بٍ  دَّثىنىا ميحى , عىٍف حى دَّثىنىا أىيُّكبي ٍبفي سىيَّارو : حى دي ٍبفي ًمٍيرىافى الدَّبَّاغي, قىاؿى دَّثىنىا دىاكي : حى في ًإٍسمىاًعيؿى قىاؿى
: أىذٍَّنتي ًفي لىٍيمىةو بىاًردىةو شىًديدى  , قىاؿى ؿو ٍف ًبالى ٍبًد المًَّو, عى اًبًر ٍبًف عى ٍنكىًدًر, عىٍف جى مًَّد ٍبًف اٍلمي ـٍ ةو ًلبىٍرًدىى ميحى ا فىمى

ده, فىقىاؿى رىسيكؿي  ـٍ يىٍأًت أىحى ده ثيَـّ أىذٍَّنتي ثىاًلثىةن, فىمى ـٍ يىٍأًت أىحى ده ثيَـّ أىذٍَّنتي ثىاًنيىةن فىمى مَّى اي  - المَّوً  يىٍأًت أىحى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى :- عى ؟ " قيٍمتي ؿي ـٍ يىا ًبالى الىيي ـُ اْلَبْرُد  : " مى : " المَّييَـّ َكَبَدُى :  فىقىاؿى ؿه ٍنييـي اٍلبىٍردى " قىاؿى ًبالى اٍكسىٍر عى

ى. : ًفي الضُّحى ٍبًح أىٍك قىاؿى كَّحيكفى ًفي الصُّ ـٍ يىتىرى  فىمىقىٍد رىأىٍيتييي
ًؿ ًفي ًديًث اٍَلىكَّ مىٍيًيمىا أىيُّكبي فىأىمَّا مىٍتفي اٍلحى ًميعنا أىٍصؿه كىالى ييتىابىعي عى ٍسنىاًدًىمىا جى : لىٍيسى إًلً سٍ  قىاؿى فىاًر اإٍلً

ٍتني  , كىالثَّاًني فىمىٍيسى ًبمىٍحفيكظو ًإٍسنىاديهي كىالى مى يّْدو ًديجو ًبًإٍسنىادو جى  وي.ًباٍلفىٍجًر فىييٍركىل عىٍف رىاًفًع ٍبًف خى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, يحيى الًحمَّاًني. (3), مف طريؽ, شىبىابىة بف سىكَّار. كأخرجو الطبراني(4)أخرجو الشاشي
 يكب بف سىيَّار, بو.كالىما: عف أى 

 , مف طريؽ, العقيمي, بو.(6)كأخرجو أبك الفرج الجكزم في المكضكعات
 

                                                           

(
7
 (.ُٗيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.ُّٗ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.ُُِ/ُ) الكبير لمعقيميالضعفاء (

(
4
 (.ْٖٗ/ رقـِّٓ/ِمشاشي )المسند ل(

(
3
 (.َُٔٔ/ رقـُّٓ/ُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
6
 (.ْٗ/ِبي الفرج الجكزم )ت َلالمكضكعا(
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(7)ثقة فاضؿ, سبقت ترجمتو محمد بف الُمْنَكدر: -
قاؿ ابف أبي شيبة قمت لعمي يا أبا  ىك أيُّكب بف سىيَّار الزُّىرم أىبك سىيَّار. َأي وب بف َسيَّار: -

 .(2)ما تقكؿ في أيكب بف سيار فقاؿ:" كاف ذاؾ عندنا غير ثقو ال يكتب حديثو " الحسف
كقاؿ البخارم: " مينكر الحديث "
, كعنو قاؿ: " ليس (4). كقاؿ ابف معيف:" كاف أيكب كذابان "(0)

 .(1)قاؿ:" كاف مف الكذابيف " , كعنو(6). كقاؿ النسائي:" متركؾ الحديث "(3)بشيء "
كقاؿ عمرك بف عمي يقكؿ:  .(8)ضعيؼ الحديث مينكر الحديث ليس بالقكم " كقاؿ أبك حاتـ:"

 .(73). كقاؿ أبك زرعة:" ضعيؼ "(9)ركل أحاديث مينكرة, مينكر الحديث جدان "
كقاؿ الدارقطني:" مينكر الحديث " .(ٔٔ)كقاؿ الجكزجاني:" غير ثقة "

كقاؿ ابف عدم: " ليست  .(72)
قاؿ ابف حباف " كاف يقمب و .(70)عؼ يبيف عمى ركاياتو "ليست أحاديثو بالمنكرة جدان إال أف الض

 .(76). كقاؿ الذىبي:" ضعفكه "(73). كقاؿ الييثمي:" متركؾ "(74)اَلسانيد كيرفع المراسيؿ "
 أىيُّكب بف سىيَّار, مينكر الحديث متيـ. لـ يكثقو أحد. قاؿ الباحث:

 .(71)ىػ(ُِٕدادمُّ الٌدٌباغ, مات سنة )ىك داكد بف ميراف, أبك سيميماف البىغٍ  َداُود بف ِمْيرَاف: -
 .(23)كذكره ابف حباف في الثقات ,(79)كقاؿ أبك حاتـ:" ثقة صدكؽ " ,(78)كثقو العجمي

 
                                                           

(
7
 (.ُّيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.ُُٗبف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاالت ا(

(
0
 (.ُْٕ/ُالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
4
 (.ُُِ/ُر لمعقيمي )الكبيالضعفاء (

(
3
 (.ُُٕ/ّ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(

(
6
 (.ّ/ِي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
1
 (.ِْٖ/ُيزاف البف حجر )لساف الم(

(
8
 (.ِْٖ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
9
 .مصدر السابؽال(

(
73
 (.ُِٓلبرذعي َلبي زرعة الرازم )ص/سؤاالت ا(

(
77
 (.ِّّرجاؿ لمجكزجاني )ص/ال أحكاؿ(

(
72
 (.ِٖٓكالمتركككف لمدارقطني )ص/الضعفاء (

(
70
 (.ٓ/ِي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
74
 (.ُُٕ/ُف البف حباف )المجركحي(

(
73
 (.ُِٕٓ/ رقـُْ/ِكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
76
 (.ْٖٓ/ْسالـ لمذىبي )تاريخ اال(

(
71
 (.ُّّ/ٗب البغدادم )داد لمخطيتاريخ بغ(

(
78
 (.ُّْ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
79
 (.ِْٔ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
23
 (.ِّٓ/ٖبف حباف )الثقات ال(
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كعف محمد بف أحمد بف يعقكب, قاؿ:  .(7)كقاؿ أبك يحيى محمد بف عبد الرحيـ:" كاف ثقة ثقة "
 .(2)ة "حدثنا جدم, قاؿ:" داكد بف ميراف الدباغ كاف شيخان صدكقان ثق

 .(0)كقاؿ أحمد بف عمي الخراز المقرئ:" الشيخ الصالح "
 داكد بف ميراف, ثقة , لـ يذكر فيو أم جرح. قاؿ الباحث:

ىك محمد بف إسماعيؿ بف سالـ الصائغ الكبير أبك جعفر البغدادم نزيؿ  محمد بف ِإسماعيؿ: -
 .(4)ىػ(ِٕٔلو أبك داكد, مات سنة ) لمكة, رك 

 :" صدكؽ ".(1), كابف حجر(6), كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ(3)الثقاتذكره ابف حباف في 
 .(8)كقاؿ عبد الرحمف بف خراش:" مف أىؿ الفيـ كاَلمانة "

 .(9)كقاؿ الذىبي:" كاف مف كبار المحدّْثيف "
 محمد بف إسماعيؿ, صدكؽ. قاؿ الباحث:

 :الحديث ىالحكـ عم
 .(73)الجكزم في المكضكعاتحديث ضعيؼ جدان. ضعفو العيقيمي, كذكره ابف 

 .(77)كقاؿ الييثمي:" ركاه الطبراني في الكبير كفيو أيكب بف سيار كىك متركؾ "
 .(72)كقاؿ السيكطي" تفرد بو أيكب كىك كذاب "

 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُّّ/ٗداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
2
 .السابؽ المصدر(

(
0
 .السابؽ المصدر(

(
4
 (. ُّٕٓرقـ/ ْٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُّّ/ٗبف حباف )لثقات الا(

(
6
 (.َُٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 (.ُّٕٓرقـ/ ْٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ّّٔ/ِتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )(

(
9
 (.َِٔ/ٔسالـ لمذىبي )تاريخ اال(

(
73
 (.ْٗ/ِت البف الجكزم )المكضكعا(

(
77
 (.ُِٕٓ/ رقـُْ/ِيثمي )كائد كمنبع الفكائد لميمجمع الز (

(
72
 (.ُٔ/ِالمصنكعة في اَلحاديث المكضكعة لمسيكطي )الآللىء (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي "  ًمٍنوي اٍلحى ْـّ  الُكَبادُ كى ٍيًر مىص  ًمفى العىبّْ " ىيكى ًبالضَّ اًء ًمٍف غى : شيٍرب اٍلمى ع الكىًبد. كالعىبُّ  . (7): كجى
 (.ٕٔٔ) حديث رقـ

ـُ َمعمر بف راشد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, أىفَّ النًَّبيَّ  سىٍيفو ًف اٍبًف أىًبي حي مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا, -صى ـٍ فىٍميىميصَّ مىصِّ ديكي : " ًإذىا شىًربى أىحى  قىاؿى
 ًمفى اٍلعىبّْ ". اْلُكَبادَ  كىالى يىعيبَّ عىبِّا, فىًإفَّ 
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ مىعمر بف راشد, بو. كلمحديث شاىد عند أبي داكد في (4), كالبييقي(0)أخرجو أبك نيعيـ

 –صمى ا عميو كسمـ  -رسكؿ ا  ىلإعطاء بف أبي رباح, مرسالن,  ىلإ"المراسيؿ" بسنده 
ا "بمفظ: " إً  ذىا اٍستىٍكتيـٍ فىاٍستىاكيكا عىٍرضن ا, كىاً  بيكا مىصِّ ذىا شىًرٍبتيـٍ فىاٍشرى

(3). 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك عبد ا بف عبد الرحمف بف أبي حسيف بف الحارث بف عامر بف نٍَّكفىؿ  ابف أبي حسيف:-
 .(6)لو الجماعة, مف الخامسة لالمكي النٍَّكفىمي, ثقة عالـ بالمناسؾ, رك 

  الحديث: ىحكـ عمال
 حديث ضعيؼ اإلسناد. أرسمو ابف أبي حسيف. 

 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُّٗ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُْٗٓٗ/ رقـِْٖ/َُ) –منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ  -معمر بف راشد الجامع ل(

(
0
 (.ّّٕ/ رقـُْْ/ُبي نعيـ )بكم َلالطب الن(

(
4
 (.ُْٗٓٔ/ رقـْْٔ/ٕكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
3
 (.ْٕبي داكد )ص/َل المراسيؿ(

(
6
(, معرفة الثقات لمعجمي ْٕ/ٖنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َّّْرقـ/ ُُّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َِٓ/ُٓ) لممزم لكماؿ(, تيذيب اّْ/ٕ(, الثقات البف حباف )ٕٗ/ٓ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ْْ/ِ)
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىى عى يىدىهي عى ًفيًو " فىكىضى ٍنًبي ممَّا يىمي الكىًبدى  َكِبدي كى مىى ظىاًىًر جى  .(7)" أىٍم عى

 (.ٖٔٔ) حديث رقـ
ـُ النسائي َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (ٕ)

, عىًف الٍ  دَّثىنىا يىٍحيىى, يىٍعًني اٍبفى سىًعيدو اٍلقىطَّافى : حى , قىاؿى ًقيُّ ـى الدٍَّكرى نىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍعًد, يىٍعًني أىٍخبىرى جى
, قىالىٍت: قىاؿى سىٍعده: اٍشتىكىٍيتي شىٍككىل ًبمىكَّةى, دَّثىٍتًني عىاًئشىةي ًبٍنتي سىٍعدو : حى , قىاؿى مىى  اٍبفى أىٍكسو ؿى عى فىدىخى

مَّـى  -رىسيكًؿ اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى لىٍيسى ًعٍنًدم  -صى , كى : يىا رىسيكؿى اً, ًإنّْي تىرىٍكتي مىاالن يىعيكديًني, قيٍمتي
 : : " الى ", قيٍمتي ؟, قىاؿى اًلي, فىأىٍتريؾي لىيىا الثُّميثى فىأىٍكًصي ًبالنٍّْصًؼ, ًإالَّ اٍبنىةه كىاًحدىةه, أىفىأىٍكًصي ًبثيميثىٍي مى

:" الثُّميثي  : فىأىٍكًصي ًبالثُّميًث, كىأىٍتريؾي لىيىا الثُّميثىٍيًف؟, قىاؿى : " الى ", قيٍمتي ؟, قىاؿى , كىالثُّميثي فىأىٍتريؾي لىيىا النٍّْصؼى
بى  ٍدًرم, كى ٍبيىًتي, فىمىسىحى كىٍجًيي, كىصى مىى جى عى يىدىهي عى , كىكىضى ثى مىرَّاتو : " المييَـّ كىًبيره " ثىالى ٍطًني, قىاؿى

مىى ا ًزٍلتي أىًجدي بىٍردى يىًدًه عى تىوي ", فىمى َـّ لىوي ًىٍجرى ًة. َكِبِدي اٍشًؼ سىٍعدنا, كىأىًت تَّى السَّاعى  حى
 تخريج الحديث:

 , مف طريؽ, محمد بف المثني. (4), كالبزار(0)أخرجو النسائي 
ف, عف الجعد بف أكس, عف عائشة بنت . كالىما: عف يحيى بف سعيد القىطَّا(3)كأخرجو أحمد

 . -رضي ا عنو –سعد, عف سعد بف معاذ
 , عف مكي بف إبراىيـ, عف الجعد, بو.(6)كأخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ليا  لىي عائشة بنت سعد بف أبي كقاص الزٍُّىًرٌية المدنية, ثقة , رك  َعاِئَشة بنت سعد: - 

 .(1)ىػ(ُُٕمف الرابعة عمرت حتى أدركيا مالؾ, ماتت سنة ) مسمـ, كابف ماجو, لالجماعة سك 
ابف ماجو,  للو الجماعة سك  لىك الجعد بف عبد الرحمف بف أكس, ثقة, رك  الَجعد بف َأوس: -

 .(8)ىػ(ُْْمات سنة )

                                                           

(
7
 (.ُّٗ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِْٖٔ/ رقـَُّ/ٔ)–ميراث االبنة الكاحدة المنفردة  -كبرم لمنسائي , كتاب الفرائض السنف ال(

(
0
 (.ِْٕٔ/ رقـٕٓ/ٕ) –مكضع اليد  –كبرم لمنسائي , كتاب الطب السنف ال(

(
4
 (.َُِْ/ رقـِْ/ْزار )مسند الب(

(
3
 (.ُْْٕ/ رقـّٕ/ّماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ْٗٗ/ رقـُٕٔ)ص/ مفرد لمبخارماَلدب ال(

(
1
 (.ّْٖٔرقـ/ َٕٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
  (.ِٓٗرقـ/ ُّٗ/ص) المصدر السابؽ(
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 .(7)ثقة متقف حافظ إماـ قدكة, سبقت ترجمتو يحيى بف َسِعيد الَقطَّاف: -
بف إبراىيـ بف كثير بف زيد بف أفمح العبدم مكالىـ أبك يكسؼ  ىك يعقكب يعقوب بف ِإبراىيـ: -

الدٍَّكرىًقي
 .(0)ىػ(ِِٓلو الجماعة, مات سنة ) ل, ثقة, رك (2)
 الحديث: ىالحكـ عم

جالو ثقات. قاؿ الشيخ شعيب اَلرنؤكط:" إسناده صحيح عمى شرط ر حديث صحيح اإلسناد. 
 .(4)بنت سعد, فقد أخرج ليا البخارم "غيرى عائشة  رجالو ثقات رجاؿ الشيخيفك البخارم, 

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " كتيٍمقي اَلرضي  ًمفى الكينكز كالمعاًدف, فاستعارى لىيا الكىًبد.  " أىٍم مىا ًفي بىٍطًنيىا أفبلَذ َكِبدىاكى
: كسىطيو  .(3)ككىًبدي كيؿّْ شىٍيءو

 (.ٗٔٔ) حديث رقـ
ـُ أبو يعم َقاؿَ   رحمو ا: (ٙ)ىاإلما

ٍبدي اٍلغىفَّاًر, دَّثىنىا عى ٍيرىةى  حى , عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو ٍف أىًبي حى ًميُّ ٍبفي ميٍسًير, عف سعد ٍبًف طىاًرؽو, عى : ثنا عى قىاؿى
مَّـى  -رىًضيى ا عىٍنو أيرىاهي عىًف النًَّبيّْ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " الى تىقي  -صى تَّى يىٍبعىثى المَّوي قىاؿى كـي السَّاعىةي حى

مىا ييٍنًكريىىا  ٍمرىاءى ًمفى اٍليىمىًف, فيكفت ا عز كجؿ بيا كؿ نفس تؤمف ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر, كى ا حى ًريحن
فو  اتىٍت عىجيكزه ًفي بىًني فيالى فو مى . كيسرل عمى النَّاسي ًمٍف ًقمًَّة مف يمكت فييا, مىاتى شىٍيخه ًفي بىًني فيالى

تيٍمًقي اٍَلىٍرضي  مىى اٍَلىٍرًض ًمٍنوي آيىةه, كى ا يىٍبقىى عى اًء فىمى  َأْفبَلَذ َكِبِدَىا كتاب ا تعالى, فىييٍرفىعي ًإلىى السَّمى
, فىيىٍضًربي  ؿي , فىيىميرُّ ًبيىا الرَّجي ًة, فىالى ييٍنتىفىعي ًبيىا بىٍعدى ذىًلؾى اٍليىٍكـً : ًفي ًمفى الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ يىا برجميو, فىيىقيكؿي

ًت اٍليىٍكـى الى ييٍنتىفىعي ًبيىا " ىىًذًه كىافى يقتؿ مىٍف قىٍبمىنىا, كىأىٍصبىحى
(1). 

 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.َُّيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.َْٓلنساب البف القيسراني )ص/: نسبة إلى بمدة دىٍركؽ مف بالد خيكرستاف. اِقيالدَّْورَ (

(
0
(, الثقات البف حباف َْْ/ُٔنظر: تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )اك (. ُِٖٕرقـ/ َٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ُُّ/ِّ) لممزم (, تيذيب الكماؿِٖٔ/ٗ)

(
4
 (.ُْْٕ/ رقـّٕ/ّمسند اإلماـ أحمد ) ىقيقو عمتح نظرا(

(
3
 (.ُّٗ/ْ)البف اَلثير  كاَلثرفي غريب الحديث ة النياي(

(
6
 (.َّْٓ/ رقـْٖٔ/ُٖمطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية البف حجر )نظر: الا(

(
1
ف ". كباقي  إلى(.مختصران َِّٔ/ رقـٔٔ/ُُفي مسنده ) ىلقد ذكر الحديث أبك يعم مبلحظة:( اتىت عىجيكزه ًفي بىًني فيالى قكلو " مى

 الب العالية.الحديث ذكره ابف حجر في المط
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. مف طريؽ, (6), كأبك نيعيـ(3), كابف حباف(4)ىكأبك يعم ,(0), كالبزار(2), كالترمذم(7)أخرجو مسمـ
, بنحكه, بو.محمد بف فيضيؿ, عف أبيو فيضيؿ بف غىٍزكىا  ف, عف أبي حاـز

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
لو الجماعة, مات سنة  لىك سمماف أبك حاـز اَلشجعي الككفي, ثقة, رك  َأبو َحاِزـ: -
 .(1)ىػ(ََُ)
ىك سعد بف طارؽ أبك مالؾ اَلشجعي الككفي ثقة, ركل لو البخارم في  سعد بف َطاِرؽ: -

 .(8)ىػ(َُْ"اَلدب", كالباقكف, مات سنة )
ىك عمي بف ميٍسًير القرشي الككفي قاضي المكصؿ, ثقة لو غرائب بعد أف  َعمّي بف ُمْسِير: -

 .(9)ىػ(ُٖٗلو الجماعة, مات سنة ) لأضر, رك 
عمي بف ميٍسًير , ثقة, لو غرائب ؛ كىذا ما ييفيـ مف كالـ اإلماـ أحمد, فقد ذكره  قاؿ الباحث:

أقكؿ ", ثـ قاؿ:" إف عمي بف مسير كاف قد ذىب مرة فقاؿ:" أما عمي بف ميسير, فال أدرم كيؼ 
 .(73)بصره, ككاف ييحدثيـ مف حفظو "

عبد الغفار بف عبد ا أبك نصر المكصمي ركل عف عمى بف مسير كعبد ا بف  عبد الَغفَّار: -
. كذكره ابف أبى حاتـ (77)ىػ(. ذكره ابف حباف في الثقاتَِْمات سنة ) عطارد الطائى المغربي

 .(72)ر فيو جرحا كال تعديالن كلـ يذك
 .مقبكؿعبد الغفار,  قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
مي  لرجالو ثقات, سك ف, حسف لغيره  بيذا اإلسناد حديث  . مقبكؿعبد الغفار أبك نصر الميكصى

 مسمـ كغيره. فيضيؿ بف غىٍزكىاف عف أبي حاـز كما عند لكف تابعو
*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.َُُّ -ِٔ/ رقـ َُٕ/ّ) -باب الترغيب في الصدقة قبؿ أف ال يكجد مف يقبميا -ـ , كتاب الزكاة صحيح مسم(

(
2
 (.َِِٖ/ رقـّْٗ/ْ) شاكر: ط -باب منو –مذم , أبكاب الفتف سنف التر (

(
0
 (.ِٕٕٗ/ رقـُٗٓ/ُٕزار )مسند الب(

(
4
 (.ُُٕٔ/ رقـِّ/ُُالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
3
 (.ٕٗٔٔ/ رقـَٗ/ُٓحباف ) صحيح ابف(

(
6
 (.ِِٔٔ/ رقـٖٗ/ّبي نعيـ )لمستخرج عمى صحيح اإلماـ مسمـ َلالمسند ا(

(
1
 (. ِْٕٗرقـ/ ِْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 . (َِِْرقـ/ ُِّ/ص) المصدر السابؽ(

(
9
  (.ََْٖرقـ/ َْٓ/ص) السابؽ المصدر(

(
73
 (.ُِٓ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
77
 (.ُِْ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
72
 (.ْٓ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(
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 رىًحمىوي ا: قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيرً 

ًديثي " ًفي  ًمٍنوي اٍلحى ٍكفو ًمٍف كىٍيؼ أىٍك ًشٍعب َكِبد َجَبؿكى  .(7)" أىٍم ًفي جى
 (.٘ٔٔ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنىا أىًبي , حى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً ٍبفي ميعىاذو اٍلعىٍنبىًرمُّ حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي, عىًف النُّعٍ (0) : سىًمٍعتي , حى , قىاؿى مىاًف ٍبًف سىاًلـو

اءىهي رىجي  ك, كىجى ٍبدى اً ٍبفى عىٍمرو : سىًمٍعتي عى , يىقيكؿي اًصـً ٍبًف عيٍركىةى ٍبًف مىٍسعيكدو الثَّقىًفيَّ , يىٍعقيكبى ٍبفى عى ؿه
: ًإفَّ السَّاعىةى تىقيكـي إً  دّْثي ًبًو؟ تىقيكؿي ًديثي الًَّذم تيحى : مىا ىىذىا اٍلحى افى اً أىٍك فىقىاؿى : سيٍبحى كىذىا, فىقىاؿى لىى كىذىا كى

ـٍ  -أىٍك كىًممىةن نىٍحكىىيمىا  -الى ًإلىوى ًإالَّ اي  : ًإنَّكي دنا شىٍيئنا أىبىدنا, ًإنَّمىا قيٍمتي دّْثى أىحى لىقىٍد ىىمىٍمتي أىٍف الى أيحى
ٍكفى بىٍعدى قىًميؿو أىٍمرنا عىًظيمنا, , كى  سىتىرى رَّؽي اٍلبىٍيتي : قىاؿى رىسيكؿي اً ييحى , ثيَـّ قىاؿى يىكيكفي مَّى اي  -يىكيكفي كى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى اؿي ًفي أيمًَّتي فىيىٍمكيثي أىٍربىًعيفى -عى ا, أىٍك أىٍربىًعيفى شىٍيرنا,  -: " يىٍخريجي الدَّجَّ الى أىٍدًرم: أىٍربىًعيفى يىٍكمن
, فىيىٍطميبيوي فىييٍيًمكيوي, ثيَـّ يىٍمكيثي فىيىٍبعىثي اي ًعي -أىٍك أىٍربىًعيفى عىامنا ـى كىأىنَّوي عيٍركىةي ٍبفي مىٍسعيكدو ٍريى سىى اٍبفى مى

, فىالى  ا بىاًردىةن ًمٍف ًقبىًؿ الشٍَّأـً , لىٍيسى بىٍيفى اٍثنىٍيًف عىدىاكىةه, ثيَـّ ييٍرًسؿي اي ًريحن مىى النَّاسي سىٍبعى ًسًنيفى  يىٍبقىى عى
ؿى كىٍجًو اٍَلىٍرًض أى  ـٍ دىخى دىكي تَّى لىٍك أىفَّ أىحى ٍتوي, حى ٍيرو أىٍك ًإيمىافو ًإالَّ قىبىضى ده ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي ذىرَّةو ًمٍف خى ِفي حى

وي...". َكِبِد َجَبؿٍ  تَّى تىٍقًبضى مىٍيًو, حى مىٍتوي عى  لىدىخى
 تخريج الحديث: 
 .-عنو  ا رضي -الخدرم  سعيد , بنحكه مف ركاية أبي(3), كمسمـ(4)أخرجو البخارم

  دراسة رجاؿ اإلسناد:
في التقريب, "مقبكؿ". كقد ذكره ابف حباف  (6)رجالو ثقات؛ كيعقكب بف عاصـ, قاؿ عنو ابف حجر

 , كلـ أجد فيو جرحان فيك ثقة.(8), ككثقو الذىبي(1)في الثقات
*****   ***** 

 

                                                           

(
7
 (.ُّٗ/ْفي غريب الحديث كاَلثر )النياية (

(
2
 (.َِْٗ-ُُٔ/ رقـِِٖٓ/ْ) -باب في خركج الدجاؿ كمكثو في اَلرض -ـ , كتاب الفتف كأشراط الساعة صحيح مسم(

(
0
  (. َْٕٔرقـ/ ّٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريبف العنبرم أبك المثنى البصرم. بف معاذ بف نصر بف حساىك معاذ (

(
4
 يدخؿ ال باب -(, ككتاب الفتف ُِٖٖ/ رقـِِ/ّ) –المدينة  الدجاؿ يدخؿ ال: باب -صحيح البخارم , كتاب فضائؿ المدينة (

 (.ُِّٕ/ رقـَٔ/ٗ) –المدينة  الدجاؿ

(
3
 (.ِّٖٗ-ُُِ/ رقـِِٔٓ/ْ) –الدجاؿ  فةص في باب -الفتف  صحيح مسمـ , كتاب(

(
6
 (.َِٖٕرقـ/ َٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ِٓٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.ّْٗ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي ميكسى  ًمٍنوي حى مىى كى ده عى ـي " فكىجى ا السَّالى مىٍيًيمى مىى أٍكسىط مىكضع  َكِبد اْلَبْحرِ ى كىاٍلًخٍضًر عى " أىٍم: عى

 .(7)ًمٍف شىاًطًئوً 
 (.ٙٔٔ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ـي ٍبفي ميكسىى, دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي , أىفَّ اٍبفى  حى ـي ٍبفي ييكسيؼى نىا ًىشىا : أىٍخبىرى ًني يىٍعمىى  قىاؿى : أىٍخبىرى , قىاؿى ـٍ ٍيجو أىٍخبىرىىي رى جي
ا قىٍد سى ا ٍيريىيمى اًحًبًو كىغى مىى صى ديىيمىا عى , يىًزيدي أىحى بىٍيرو , عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ك ٍبفي ًدينىارو , كىعىٍمري ًمٍعتيوي ٍبفي ميٍسًمـو

: ًإنَّا لىًعٍندى اٍبًف  , قىاؿى بىٍيرو دّْثيوي عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي : أىٍم أىبىا ييحى : سىميكًني, قيٍمتي عىبَّاسو ًفي بىٍيًتًو, ًإٍذ قىاؿى
ـي أىنَّوي لىٍيسى ًبميكسىى بىًني  ؿه قىاصّّ ييقىاؿي لىوي: نىٍكؼه يىٍزعي , ًبالكيكفىًة رىجي عىمىًني المَّوي ًفدىاءىؾى , جى بَّاسو عى

: قىٍد كىذىبى عىديكُّ  ك فىقىاؿى ًلي: قىاؿى , أىمَّا عىٍمره ,  ًإٍسرىاًئيؿى المًَّو, كىأىمَّا يىٍعمىى فىقىاؿى ًلي: قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , قىاؿى دَّثىًني أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو مَّـى  -حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -: " ميكسىى رىسيكؿي المًَّو -صى

مىٍيًو السَّالىـي  تَّى ًإذىا -عى : ذىكَّرى النَّاسى يىٍكمنا حى ؿه , قىاؿى لَّى فىأىٍدرىكىوي رىجي , كى قًَّت القيميكبي , كىرى ًت العيييكفي فىاضى
ـٍ يىريدَّ العً  مىٍيًو ًإٍذ لى : الى, فىعىتىبى عى ؟ قىاؿى ـي ًمٍنؾى ده أىٍعمى : أىٍم رىسيكؿى المًَّو, ىىٍؿ ًفي اَلىٍرًض أىحى ـى ًإلىى فىقىاؿى ٍم

؟ قى  , فىأىٍيفى : أىٍم رىبّْ : بىمىى, قىاؿى مىمنا أىٍعمىـي المًَّو, ًقيؿى , اٍجعىٍؿ ًلي عى : أىٍم رىبّْ ٍيًف, قىاؿى ًع البىٍحرى : ًبمىٍجمى اؿى
ك  -ذىًلؾى ًبًو  ٍيثي ييفىاًرقيؾى الحيكتي  -فىقىاؿى ًلي عىٍمره : حى قىاؿى ًلي يىٍعمىى  -قىاؿى ٍذ نيكننا مىيّْتنا,  -كى : خي قىاؿى

عى  كتنا فىجى ذى حي , فىأىخى كحي ٍيثي ييٍنفىخي ًفيًو الرُّ ٍيثي حى ًني ًبحى , فىقىاؿى ًلفىتىاهي: الى أيكىمّْفيؾى ًإالَّ أىٍف تيٍخًبرى مىوي ًفي ًمٍكتىؿو
ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلفىتىاهي﴾ ]الكيؼ:  ؿَّ ًذٍكريهي: ﴿كىاً  : مىا كىمٍَّفتى كىًثيرنا فىذىًلؾى قىٍكليوي جى , قىاؿى [ َٔييفىاًرقيؾى الحيكتي

رَّبى  -دو لىٍيسىٍت عىٍف سىًعي -ييكشىعى ٍبًف نيكفو  , ًإٍذ تىضى ٍخرىةو ًفي مىكىافو ثىٍريىافى : فىبىٍينىمىا ىيكى ًفي ًظؿّْ صى قىاؿى
رَّبى الحيكتي  تىضى تَّى ًإذىا اٍستىٍيقىظى نىًسيى أىٍف ييٍخًبرىهي, كى ميكسىى نىاًئـه, فىقىاؿى فىتىاهي: الى أيكًقظيوي حى تَّى  الحيكتي كى حى

, فىأىٍمسىؾى المَّوي عى  ؿى البىٍحرى رو دىخى جى تَّى كىأىفَّ أىثىرىهي ًفي حى ك: ىىكىذىا كىأىفَّ  -ٍنوي ًجٍريىةى البىٍحًر, حى قىاؿى ًلي عىٍمره
ٍيًو كىالمَّتىٍيًف تىًميىاًنًيمىا  مَّؽى بىٍيفى ًإٍبيىامى , كىحى رو جى بنا﴾ ]الكيؼ:  -أىثىرىهي ًفي حى ﴿لىقىٍد لىًقينىا ًمٍف سىفىًرنىا ىىذىا نىصى

: قىٍد قىطى ِٔ ٍنؾى النَّصىبى [, قىاؿى ٍف سىًعيدو أىٍخبىرىهي  -عى المَّوي عى ًضرنا  -لىٍيسىٍت ىىًذًه عى دىا خى عىا فىكىجى  -فىرىجى
مىى -قىاؿى ًلي عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي سيمىٍيمىافى  ٍضرىاءى, عى مىى ًطٍنًفسىةو خى بىٍيرو  - َكِبِد الَبْحرِ  عى  -قىاؿى سىًعيدي ٍبفي جي

ى ًبثىٍكًبًو قىٍد جى  مىٍيًو ميكسىى فىكىشىؼى عىٍف ميسىجِّ مَّـى عى فىوي تىٍحتى رىٍأًسًو, فىسى طىرى عىؿى طىرىفىوي تىٍحتى ًرٍجمىٍيًو, كى
 : ؟ قىاؿى : ميكسىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى : أىنىا ميكسىى, قىاؿى ؟ قىاؿى ٍف أىٍنتى : ىىٍؿ ًبأىٍرًضي ًمٍف سىالىـو مى قىاؿى كىٍجًيًو, كى

؟ قى  : فىمىا شىٍأنيؾى , قىاؿى ـٍ مٍّْمتى رىشىدنا...نىعى : ًجٍئتي ًلتيعىمّْمىًني ًممَّا عي  " .الحديث  اؿى
 تخريج الحديث:

 
                                                           

(
7
 (.ُّٗ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِِ/ رقـّٓ/ُ) -باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ -خارم , كتاب العمـ صحيح الب(
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 , مف طريؽ, عمرك بف دينار, عف سعيد بف جبير, بو. (2), كمسمـ(7)أخرجو البخارم
, مف طريؽ, ابف شياب الزىرم, عف عبيد ا بف عبد ا بف عتبة (4), كمسمـ(0)كأخرجو البخارم

 . -رضي ا عنيما –عبد ا بف مسعكد بف مسعكد, عف ا
 رجالو ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍندىًؽ " فعىرضىت ًديًث اٍلخى ًفي حى ٍمبة ًمفى اٍَلىٍرًض. كىأىٍرضه كىٍبداء,  ِكْبَدة كى شىًديدىةه " ًىيى الًقطعة الصُّ

سىيىًجيءي كقىٍكس كىٍبداء: أىٍم شى  ًديًث " كيٍدية " ًباٍليىاًء. كى ًديدىةه. كىاٍلمىٍحفيكظي ًفي ىىذىا اٍلحى
(3). 

 (.ٚٔٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

, عىٍف أىًبيوً  ٍبدي الكىاًحًد ٍبفي أىٍيمىفى دَّثىنىا عى دي ٍبفي يىٍحيىى, حى الَّ دَّثىنىا خى اًبرنا(1)حى : أىتىٍيتي جى رىًضيى المَّوي  - , قىاؿى
ٍنوي  , فىعىرىضىتٍ -عى ٍندىًؽ نىٍحًفري : ًإنَّا يىٍكـى الخى اءيكا النًَّبيَّ ُكْدَيٌة َشِديَدةٌ  , فىقىاؿى مَّـى  -, فىجى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

بىطٍ  - ـى كى : " أىنىا نىاًزؿه " ثيَـّ قىا ٍندىًؽ, فىقىاؿى ٍت ًفي الخى لىًبٍثنىا فىقىاليكا: ىىًذًه كيٍديىةه عىرىضى , كى رو جى نيوي مىٍعصيكبه ًبحى
ذى النًَّبيُّ  مَّـى  -ثىالىثىةى أىيَّاـو الى نىذيكؽي ذىكىاقنا, فىأىخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىعىادى كىًثيبنا  -صى رىبى ؿى فىضى الًمٍعكى

: يىا رىسيكؿى المًَّو, اٍئذىٍف ًلي ًإلىى البىيٍ (8)أىٍىيىؿى  , فىقيٍمتي ـى مَّى  -ًت, فىقيٍمتي اًلٍمرىأىًتي: رىأىٍيتي ًبالنًَّبيّْ , أىٍك أىٍىيى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ًت  -اي عى , فىًعٍندىًؾ شىٍيءه؟ قىالىٍت: ًعٍنًدم شىًعيره كىعىنىاؽه, فىذىبىحى ٍبره شىٍيئنا مىا كىافى ًفي ذىًلؾى صى

ـى ًفي البي  عىٍمنىا المٍَّح تَّى جى نىًت الشًَّعيرى حى ٍرمىةً العىنىاؽى, كىطىحى
مَّـى  -, ثيَـّ ًجٍئتي النًَّبيَّ (9) سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

, كىالبيٍرمىةي بىٍيفى اَلىثىاًفيّْ  - كىالعىًجيفي قىٍد اٍنكىسىرى
ـٍ أىٍنتى يىا  (73) : طيعىيّْـه ًلي, فىقي , فىقيٍمتي جى قىٍد كىادىٍت أىٍف تىٍنضى

 " : ؿه أىٍك رىجيالىًف, قىاؿى : قيٍؿ لىيىا: الى رىسيكؿى المًَّو كىرىجي , قىاؿى : " كىًثيره طىيّْبه ـٍ ىيكى " فىذىكىٍرتي لىوي, قىاؿى كى
 , اري , كىاَلىٍنصى كفى ـى المييىاًجري : قيكميكا " فىقىا , فىقىاؿى تَّى آًتيى ٍبزى ًمفى التَّنُّكًر حى ؿى تىٍنًزًع البيٍرمىةى, كىالى الخي فىمىمَّا دىخى

                                                           

(
7
 (.ُِِ/ رقـّٓ/ُ) -باب ما يستحب لمعالـ إذا سئؿ -خارم , كتاب العمـ صحيح الب(

(
2
 (.َِّٖ-َُٕ/ رقـُْٕٖ/ْ) -باب مف فضائؿ الخضر عميو السالـ -ـ , كتاب الفضائؿ صحيح مسم(

(
0
 (.ٖٕ-ْٕ/ رقـِٔ/ُ)ر إلى الخضر عميو كسمـ في البحباب ما ذكر في ذىاب مكسى صمى ا -خارم, كتاب العمـصحيح الب(

(
4
 (.َِّٖ-ُْٕ/ رقـُِٖٓ/ْ) -باب مف فضائؿ الخضر عميو السالـ -ـ , كتاب الفضائؿ صحيح مسم(

(
3
 (.ُّٗ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
6
 (.َُُْ/ رقـَُٖ/ٓ) -باب غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب -خارم , كتاب المغازم صحيح الب(

(
1
بشي أيمف  ىك(  (. ٖٗٓرقـ/ ُُٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب. المكي كالد عبد الكاحدالحى

(
8
 (.ِٖٗ/ٓ: أم رمال سائال. النياية في غريب الحديث كاَلثر )أىيؿ باً فعاد كثي(

(
9
حديث كاَلثر , كىي في اَلصؿ المتخذة مف الحجر المعركؼ بالحجاز كاليمف. النياية في غريب الىي القدر مطمقان  الُبرمة:(

(ُ/ُُِ.) 

(
73
 (.ِّ/ُىي الحجارة التي تنصب كتجعؿ القدر عمييا. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) األثافي:(
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ا ًؾ جى ٍيحى : كى مىى اٍمرىأىًتًو قىاؿى مَّـى  -ءى النًَّبيُّ عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ,  -صى مىٍف مىعىييـٍ اًر كى ًباٍلمييىاًجًريفى كىاَلىٍنصى
مىيٍ  يىٍجعىؿي عى , كى ٍبزى عىؿى يىٍكًسري الخي اغىطيكا " فىجى ميكا كىالى تىضى : " اٍدخي , فىقىاؿى ـٍ : نىعى ؟ قيٍمتي ًو قىالىٍت: ىىٍؿ سىأىلىؾى

مّْري البيرٍ  ييخى , كى ـى , المٍَّح ٍبزى ٍؿ يىٍكًسري الخي ـٍ يىزى اًبًو ثيَـّ يىٍنًزعي, فىمى ييقىرّْبي ًإلىى أىٍصحى ذى ًمٍنوي, كى مىةى كىالتَّنُّكرى ًإذىا أىخى
اعىةه ". ـٍ مىجى ابىٍتيي : " كيًمي ىىذىا كىأىٍىًدم, فىًإفَّ النَّاسى أىصى بىًقيى بىًقيَّةه, قىاؿى تَّى شىًبعيكا كى يىٍغًرؼي حى  كى

 تخريج الحديث:
 بو. –رضي ا عنو  –, مف طريؽ, سعيد بف ميناء, عف جابر (2), كمسمـ(7)أخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك عبد الكاحد بف أيمف المخزكمي مكالىـ أبك القاسـ المكي, ركل لو  عبد الَواِحد بف َأْيمف: -

 .(0)البخارم, كمسمـ, كالنسائي. مف الخامسة
ف الجنيد قاؿ: سألت يحيى عف عبد الكاحد بف أيمف, فقاؿ:" مكي ثقة" , كعف اب(4)كثقو ابف معيف

. (6). كقاؿ أبك حاتـ:" ثقة ", كعنو قاؿ:" مكي صالح "(3), قمت: ثقة؟ قاؿ: " ليس بو بأس "
  .(73), كالذىبي(9), ككثقو ابف خمفكف(8), ككذلؾ ابف شاىيف(1)كذكره ابف حباف في الثقات
 .(77)ر ليس بو بأس في الحديث ركل عنو أىؿ العمـ "كقاؿ أبك بكر البزار:" مشيك 

 .(70). كتبعو ابف حجر(72)كقاؿ النسائي:" ليس بو بأس "
 تكثيقو. ىعبد الكاحد بف أيمف, ثقة, اَلكثر عم قاؿ الباحث:

ىك خالد بف يحيى بف صفكاف السممي أبك محمد الككفي نزيؿ مكة كىك مف  :د بف يحيىَخبلَّ  -
 .(74)ىػ(ُِّلو البخارم, كأبك داكد, كالترمذم, مات سنة ) لك كبار شيكخ البخارم, ر 

 

                                                           

(
7
باب  -(. ك كتاب المغازم ََّٕ/ رقـْٕ/ْ) -باب مف تكمـ بالفارسية كالرطانة -خارم , كتاب الجياد كالسير صحيح الب(

 (.َُِْقـ/ ر َُٖ/ٓ) -غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب

(
2
 (.َِّٗ-ُُْ/ رقـَُُٔ/ّ) -باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ -ـ , كتاب اَلشربة صحيح مسم(

(
0
 (. ِّْٖرقـ/ ّٔٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ٓٗ/ّ) -ركاية الدكرم -ف معيف تاريخ اب(

(
3
 (.ّّٕبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
6
 (.َِ/ٔتعديؿ البف أبي حاتـ )لالجرح كا(

(
1
 (.ُِْ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.ُُٔماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
9
 (.ُّٔ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
73
 (.ُٕٔ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
77
 (.ُٕٓ/ٗزار )مسند الب(

(
72
 (.ْْٕ/ُٖ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
70
 (. ِّْٖرقـ/ ّٔٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (. ُٕٔٔرقـ/ ُٔٗ/ص) المصدر السابؽ(
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 .(0), كابف حباف(2), كأحمد بف صالح(7)كثقو العجمي
 .(4)كقاؿ أبك يعمى الخميمي:" ثقة إماـ "

 . (3)كتردد فيو أحمد فقاؿ:" ثقة أك صدكؽ, كلكف كاف يرل شيئان مف اإلرجاء "
قاؿ:" خالد ثقة, إنما أخطأ في حديث كاحد, كقاؿ الحاكـ قمت لمدارقطني فخالد بف يحيى؟ 

. كعف (1) "(6)حديث الثكرم عف إسماعيؿ عف عمرك بف حريث عف عمر, فرفعو كأكقفو الناس
, كقاؿ (8)عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سألت أبي عف خالد بف يحيى؟ فقاؿ:" محمو الصدؽ "

ت خالد بف يحيى أحب إليؾ أـ القاسـ . قم(9)ابف نيمير:" صدكؽ إال أف في حديثو غمطان قميالن "
 .(77). كقاؿ الذىبي:" ثقة ييـ "(73)بف الحكـ العرني؟ قاؿ جميعان ليس بذاؾ المعركفيف "ا

 .(70)صدكؽ رمي باإلرجاء " . كقاؿ ابف حجر:"(72)كقاؿ أبك داكد:" ليس بو بأس "
 خالد بف يحيي, ثقة ييـ. قاؿ الباحث: 

 كباقي رجالو ثقات.
****     ****** 

  

                                                           

(
7
 (.ّّٕ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
2
 (.ِّٓ/ْذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
0
 (.ِِٗ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
4
 (.ّٔٓ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
3
 (.ُّٔ/ٖ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
6
 حريث, بف عمرك عف خالد, أبي بف إسماعيؿ عف الثكرم, عف , يحيى بف خالد عف .(ّٖٓ/ٓ)في العمؿ حاتـذكره ابف أبي (

 شعران ".  يمتمئ أف مف لو خير قيحا أحدكـ جكؼ يمتمئ َلف ":قاؿ ا عميو كسمـ ىصم النبي عف الخطاب, بف عمر عف

(
1
 (.َِِلحاكـ لمدارقطني )ص/ا سؤاالت(

(
8
 (.ّٖٔ/ّبف أبي حاتـ )لتعديؿ الالجرح كا(

(
9
 .السابؽ المصدر(

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
77
 (.ُُِ/ُ(. كالمغني في الضعفاء لو )ِٕٕ/ُكاشؼ لمذىبي )نظر: الا(

(
72
 (.ِّٔ/ٖ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
70
 (. ُٕٔٔرقـ/ ُّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديًث اٍَلىذىاًف "  ًفي حى ٍعنىاهي المَّوي الٍكبير, فكيًضع أٍفعىؿ مىٍكضع فىًعيؿ المَُّو َأْكَبرُ كى " مى
(7) . 

 (.ٛٔٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ٍربو  دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا يىٍحيىى يى  حى : حى مىمىةى,قىاؿى مَّاًد ٍبًف سى , عىٍف حى ,  ٍعًني اٍبفى سىًعيدو دَّثىنىا ثىاًبته : حى قىاؿى
: كىافى رىسيكؿي اً  , قىاؿى ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى  -صى , كى ييًغيري ًإذىا طىمىعى اٍلفىٍجري

, فىًإٍف سىًمعى أىذىاننا أىمٍ  :يىٍستىًمعي اٍَلىذىافى الَّ أىغىارى فىسىًمعى رىجيالن يىقيكؿي , فىقىاؿى رىسيكؿي اُ َأْكَبُر  سىؾى كىاً  اي أىٍكبىري
: أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي أىٍشيىدي أىفٍ  مىى اٍلًفٍطرىًة " ثيَـّ قىاؿى : " عى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى الى ًإلىوى ًإالَّ اي,  اً صى

مَّـى  -سيكؿي اً فىقىاؿى رى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كا فىًإذىا ىيكى رىاًعي ًمٍعزنل. -صى رىٍجتى ًمفى النَّاًر " فىنىظىري :" خى
 تخريج الحديث:
, مختصران, عف عبد ا بف محمد, عف معاكية بف عمرك, حدثنا أبك إسحاؽ (0)أخرجو البخارم

 . –رضي ا عنو  -مالؾ إبراىيـ بف محمد, عف حميد الطكيؿ, عف أنس بف 
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

*****   ***** 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي "  ًمٍنوي اٍلحى جَّ  َيْوـَ اْلَحجٍّ اأْلَْكَبرِ كى نَّمىا سيمّْي اٍلحى : يىٍكـي عىرفة, كىاً  ًقيؿى : ىيكى يىٍكـي النٍَّحر. كى " ًقيؿى
ـٍ كىانيكا ييسىمُّكف العيٍمرةى الحجَّ اَلصغىراَلىٍكبىر؛ ًَلى  نَّيي

(4) . 
 (.ٜٔٔ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

مَّدي ٍبفي الميثىنَّى, دَّثىنىا ميحى , حى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري : حى , عىٍف  قىاؿى ٍيدو مًَّد ٍبًف زى نىا عىاًصـي ٍبفي ميحى : أىٍخبىرى قىاؿى
ٍنييمىا -, عىًف اٍبًف عيمىرى أىًبيوً  : قىاؿى النًَّبيُّ  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كفى  -صى ًبًمننى:" أىتىٍدري

كفى أىمُّ بىمى  رىاـه, أىفىتىٍدري :" فىًإفَّ ىىذىا يىٍكـه حى ىىذىا؟ ", قىاليكا  دو أىمُّ يىٍكـو ىىذىا؟ ", قىاليكا: المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمىـي, فىقىاؿى
كفى أىمُّ شىٍيرو ىىذىا؟ ", قىاليكا: المَّوي كىرىسيكليوي أىعٍ  رىاـه, أىفىتىٍدري : " بىمىده حى ـي, قىاؿى : " المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى ـي, قىاؿى مى

, كىأىٍعرىا ـٍ , كىأىٍمكىالىكي ـٍ ـٍ ًدمىاءىكي مىٍيكي ـى عى رَّ : فىًإفَّ المَّوى حى رىاـه, قىاؿى ـٍ ىىذىا, ًفي شىٍيره حى ًة يىٍكًمكي ٍرمى ـٍ كىحي كي ضى

                                                           

(
7
 (.َُْ/ْ) البف اَلثير النياية في غريب الحديث كاَلثر(

(
2
 (.ِّٖ-ٗ/ رقـِٖٖ/ُ)دار الكفر, إذا سمع فييـ اَلذافباب اإلمساؾ عف اإلغارة عمى قـك في  -, كتاب الصالة ـصحيح مسم(

(
0
 (.ِّْٗ/ رقـ ْٕ/ْ)-كسمـ الناس إلى اإلسالـ كالنبكةباب دعاء النبي صمى ا عميو  -, كتاب الجياد كالسيرخارمصحيح الب(

(
4
 (.ُُْ/ْ) البف اَلثير كاَلثرفي غريب الحديث النياية (

(
3
 (.ُِْٕ/ رقـُٕٕ/ِ) –باب الخطبة أياـ منى  -خارم , كتاب الحج صحيح الب(
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ًني نىاًفعه, عىٍف اٍبًف عيمىرى  ـي ٍبفي الغىاًز: أىٍخبىرى قىاؿى ًىشىا ـٍ ىىذىا ", كى ـٍ ىىذىا, ًفي بىمىًدكي رىًضيى المَّوي  -شىٍيًركي
ٍنييمىا قىؼى النًَّبيُّ -عى مَّـى  -, كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى جَّ  يىٍكـى النٍَّحًر بىٍيفى  -صى ًة الًَّتي حى جَّ مىرىاًت ًفي الحى الجى

 " : قىاؿى مَّـى  -" فىطىًفؽى النًَّبيُّ  َيْوـُ الَحجٍّ اأَلْكَبرِ  َىَذاًبيىذىا, كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " المَّييَـّ اٍشيىٍد  -صى يىقيكؿي
دىاًع. ةي الكى جَّ , فىقىاليكا: ىىًذًه حى دَّعى النَّاسى  " كىكى

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, عاصـ بف محمد. (7)خرجو البخارمأ

محمد بف زيد,  , مف طريؽ, كاقد بف محمد بف زيد. كالىما: عف(0), كمسمـ(2)كأخرجو البخارم
 مختصران. –رضي ا عنيما –بف عمرعبد ا عف 

 .ثقات كميـ رجالودراسة رجاؿ اإلسناد: 
 

*****   ***** 
 

 :قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا
الىوي ًإلىى  : اٍدفىعكا مى , فىقىاؿى ـٍ يىكيٍف لىوي كىاًرثه لى ًفيًو " أىفَّ رجيالن مىاتى كى " أىٍم كىًبيًرىـ, كىىيكى  أكَبر ُخزاعةكى

ٌد اَلٍعمىى  بييـ ًإلىى الجى أٍقرى
(4) . 

 (.ٕٓٔ) حديث رقـ
ـُ الطحاوي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

ٍبًد اٍَلى  دَّثىنىا ييكنيسي ٍبفي عى دَّثىنىا شىًريؾي حى : حى , قىاؿى اًلدو ك ٍبفي خى دَّثىنىا عىٍمري : حى ٍيمىةى, قىاالى زى مَّدي ٍبفي خي ميحى ٍعمىى, كى
ٍف أىًبيوً ا ٍيدىةى, عى , عىًف اٍبًف بيرى دَّثىنىا ًجٍبًريؿي ٍبفي أىٍحمىرى : حى ٍبًد اً, قىاؿى ٍبفي عى

: أيًتيى النًَّبيُّ (6) مَّى  -, قىاؿى صى
مىٍيوً  مَّـى  المَّوي عى سى : "  -كى ـٍ يىًجديكهي, فىقىاؿى : " اٍطميبيكا لىوي كىاًرثنا ". فىطىمىبيكهي فىمى زىاعىةى, فىقىاؿى ؿو ًمٍف خي ًبًميرىاًث رىجي

ـٍ يىًجديكا,  : " اٍطميبيكا لىوي ذىا رىًحـو ". فىطىمىبيكا فىمى ـٍ يىًجديكا , فىقىاؿى : " اٍدفىعيكا فىقى اٍطميبيكا لىوي قىرىابىةن ". فىطىمىبيكا فىمى اؿى
الىوي ًإلىى  ًديثىاًف: ىىذىا  َأْكَبِر ُخزَاَعةَ مى اًلدو ًإالَّ حى : مىا كىافى ًعٍندى ييكنيسى ًلعىٍمًرك ٍبًف خى ٍعفىرو ". قىاؿى أىبيك جى

. ري , كىآخى ًديثي  اٍلحى
 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.َّْٔ/ رقـ ُٓ/ٖ) -باب منو  -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
2
 (.ُٔٔٔ/ رقـ ّٗ/ٖ) -باب ما جاء في قكؿ الرجا كيمؾ -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
0
 (.ٔٔ-َُِ/ رقـِٖ/ُ) -باب ال ترجعكا بعدم كفارا يضرب بعضكـ رقاب بعض-تاب اإليماف ـ , كصحيح مسم(

(
4
 (.ُُْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.َِْْ/ رقـُْٗ/ٔاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
6
 (.ْٕبف الحصيب, صحابي. سبقت ترجمتو في الحديث رقـ ) ىك بريدة(
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, (6)طريقو البييقي, كمف (3), كالطحاكم(4), كأحمد(0), كالطيالسي(2), كالنسائي(7)كأخرجو البخارم
, مف طريؽ, عبد (8), كمف طريقو, البييقي(1)ك داكدبمف طريؽ, شريؾ بف عبد ا. كأخرجو أ

, عف عباد بف (73), كمف طريقو, الطحاكم(9)الرحمف بف محمد المحاربي. كأخرجو ابف أبي شيبة
 , مف طريؽ مكسي بف محمد اَلنصارم.(77)العكاـ. كأخرجو الطحاكم

 –رضي ا عنو  –بريدة بف الحصيب  ريؿ بف أحمر, عف ابف بريدة, عف أبيوأربعتيـ: عف جب
 بنحكه. -ا عميو كسمـ  ىصم –النبي  ىلإيرفعو 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(72)ىك عبد ا بف بريدة بف الخصيب, ثقة, سبقت ترجمتوابف ُبَريدة:  -
مىميِجبريؿ بف َأْحَمر:  - لو أبك داكد, كالنسائي,  لبكنيتو, رك  ىك جبريؿ بف أحمر أبك بكر الجى

 .(70)مف السابعة
 .(76), ككذلؾ ابف شاىيف(73). كذكره ابف حباف في الثقات(74)قاؿ ابف معيف:" ككفي ثقة "

 .(78). كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم "(71)كقاؿ أبك زرعة:" شيخ "
 .(23)مشيكر " كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ييـ .(79)كقاؿ ابف حـز اَلندلسي:" ال تقكـ بو حجة "

 جبريؿ بف أحمر, صدكؽ. قاؿ الباحث:
 

                                                           

(
7
 (.ِّٓ/ِكبير لمبخارم )الالتاريخ (

(
2
 (.ُّٔٔ/ رقـُِٖ/ٔ) -تكريث ذكم اَلرحاـ دكف المكالي -كبرم لمنسائي , كتاب الفرائض السنف ال(

(
0
 (.َٖٓ/ رقـُٔٓ/ِداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
4
 (.ِِْْٗ/ رقـَّ/ّٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.ْٕٔٔ/ رقـَْْ/ْي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
6
 (.َُِِْ/ رقـّٖٗ/ٔكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
1
 (.َِّٗ/ رقـُِْ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في ميراث ذكم اَلرحاـ -داكد , كتاب الفرائض سنف أبي (

(
8
 (.َُِّْٔ/ رقـّٖٗ/ٔكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
9
 (.ُّّٗٓ/ رقـِٕٗ/ٔبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
73
 (.َِِْ/ رقـَُٗ/ٔاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
77
 (.َِّْ/ رقـَُٗ/ٔ) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ْٕيث رقـ )حد نظرا(

(
70
 (. ٖٓٗرقـ/ ُّٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ْٗٓ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ُٖٓ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
76
 (.ٔٓماء الثقات اليف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
71
 (.ْٗٓ/ِتـ )لتعديؿ البف أبي حاالجرح كا(

(
78
 (.ْٕٗ/ْ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
79
 (.ّٖٖ/ُعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
23
  (. ٖٓٗرقـ/ ُّٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(



 

240 

 

ىك شريؾ بف عبد ا النخعي الككفي القاضي بكاسط ثـ الككفة أبك عبد َشِريُؾ بف عبد ا:  -
ا , قاؿ المزم: استشيد بو البخارم في " الجامع " كركل لو في " رفع اليديف في الصالة " 

 .(7)ىػ(ُٕٕ, كاحتج بو الباقكف. مات سنة )كغيره. كركل لو مسمـ في " المتابعات "
. ككثقو ابف معيف (2)قاؿ ابف سعد:" كاف شريؾ ثقة مأمكنان كثير الحديث. ككاف يغمط كثيران "

 -يعني القطَّاف  -, كمرة قاؿ: " لـ يكف شريؾ عند يحيى (0)كقاؿ:" شريؾ ثقة مف يسأؿ عنو؟ "
يؾ ثقة إال أنو كاف ال يتقف كيغمط كيذىب بنفسو :" شر  ل. كقاؿ مرة أخر (4)بشيء, ك ىك ثقة ثقة "
كذكر أبك عبيد ا معاكية, عف يحيى, قاؿ:" شريؾ بف عبد ا صدكؽ  .(3)عمى سفياف كشعبة "

ثقة, إال أنو إذا خالؼ فغيره أحب إلينا منو. قاؿ معاكية بف صالح كسمعت أحمد بف حنبؿ شبييا 
يؾ بف عبد ا صدكؽ ثقة, إال أنو إذا خالؼ فغيره . كعف ابف معيف أيضان قاؿ:" شر (6)بذلؾ "

 .(1)أحب إلينا منو ", فقاؿ معاكية بف صالح كسمعت أحمد بف حنبؿ شبييا بذلؾ "
براىيـ الحربي(8)ككثقو العجمي كزاد :" كاف حسف الحديث " , كعنو قاؿ:" (73), كالدارقطني(9). كا 

. ك قاؿ يعقكب بف (72)شاىيف في الثقات. ك ذكره ابف (77)ليس شريؾ بالقكل فيما ينفرد بو "
 .(70)شيبة:" شريؾ بف عبد ا ثقة صدكؽ, صحيح الكتاب, ردمء الحفظ مضطرب "

كعف معاكية بف صالح قاؿ: سألت أحمد بف حنبؿ عف شريؾ, فقاؿ:" كاف عاقالن صدكقان محدثان 
 .(74)عندم, ككاف شديدان عمى أىؿ الريب كالبدع "

ت كقاؿ:" كاف في آخر أمره يخطىء فيما يركم تغير عميو حفظو كذكره ابف حباف في الثقا
سحاؽ  فسماع المتقدميف عنو الذيف سمعكا منو بكاسط ليس فيو تخميط مثؿ يزيد بف ىاركف كا 

 . (73)اَلزرؽ كسماع المتأخريف عنو بالككفة فيو أكىاـ كثيرة "

                                                           

(
7
 (.ّْٕ/ُّ) لممزم كتيذيب الكماؿ كانظر: (.ِٕٖٕرقـ/ ِٔٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ْٗٗ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
0
 (.ّٕٔ/ْبف أبي حاتـ )لتعديؿ الالجرح كا(

(
4
 (.ّْٖ/َُ(. كأنظر: تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ّٔ)ص/ -ركاية طيماف -بي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿأمف كالـ (

(
3
 (.ُِ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
6
 .مصدر السابؽال(

(
1
 .مصدر السابؽال(

(
8
 (.ّْٓ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
9
 (.َّٕ/ْتيذيب البف حجر )ب التيذي(

(
73
 (.ِِٓ/ِدارقطني )العمؿ لم(

(
77
 (.ِٕٗ/ُ(. كأنظر: المغني في الضعفاء لمذىبي )ُِٕ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
72
 (. ُٗٔماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
70
 (.ّْٖ/َُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
74
 (.ُّٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
73
 (.ْْْ/ٕبف حباف )الثقات ال(
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ييما أحب إليؾ؟ قاؿ:" كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ سألت أبي عف شريؾ كأبي اَلحكص أ
مف أبي اَلحكص كقد كاف لو أغاليط ", ثـ قاؿ  شريؾ صدكؽ, كىك أحب إليَّ  شريؾ أحب إليَّ 

عبد الرحمف سألت أبا زرعة عف شريؾ يحتج بحديثو, قاؿ:" كاف كثير الحديث صاحب كىـ, 
قاؿ أبك ف شريكان حدث بكاسط بأحاديث بكاطيؿ", فإيغمط أحيانان ", فقاؿ لو فضؿ الصائع:" 

 .(7)زرعة:" ال تقؿ بكاطيؿ "
كقاؿ ابف عدم بعد أف ذكر عددان مف ركايات شريؾ:" كفي بعض ما لـ أتكمـ عمى حديثو مما 
أمميت بعض اإلنكار, كالغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء, كالذم يقع في حديثو مف النكرة؛ 

ما يستحؽ أف ينسب فيو إلى شيء إنما أتي فيو مف سكء حفظو, ال أنو يتعمد في الحديث شيئان م
. كقاؿ اآلجرم سمعت أبا داكد يقكؿ :" شريؾ ثقة يخطئ عمى اَلعمش , زىير (2)مف الضعؼ "

سرائيؿ فكقو " . كقاؿ صالح بف محمد جزرة :" شريؾ صدكؽ, كلما كلي القضاء اضطرب (0)كا 
  .(4)حفظو, كقمما يحتاج إليو في الحديث الذم يحتج بو. "

 .(3)" ليس بو بأس "كقاؿ النسائي:
كنقؿ ميغمطام عف ابف خمفكف قكلو:" كاف صدكقان إال أنو مائؿ عف القصد غالي المذىب سيء 

 .(6)الحفظ كثير الكىـ مضطرب الحديث... كىك ثقة قالو ابف السكرم كغيره "
س , كقاؿ في مكطف آخر :" حسف الحديث إمامان فقييان كمحدثان مكثران لي(1)كقاؿ الذىبي: "صدكؽ"

 .(8)" ىك في اإلتقاف كحماد بف زيد. كقد استشيد بو البخارم كخرج لو مسمـ متابعة
كقاؿ ابف حجر : " صدكؽ ييخطىء كثيران, تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة ككاف عادالن 

, كقاؿ مرة أخرم:" شريؾ القاضي كفي حفظو (9)" البدع أىؿ فاضالن عابدان شديدان عمى
 .(77)ثمي: "شريؾ ثقة, ك فيو خالؼ"كقاؿ اليي .(73)ضعؼ"

في مكضع ك  ,(72)كقد تكمـ فيو جماعة منيـ: ابف المبارؾ حيث قاؿ:" ليس حديث شريؾ بشئ "

                                                           

(
7
 (.ّٕٔ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
2
 (.ّٓ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
0
 (.ُّٕ/ُ) بي داكدآلجرم َلسؤاالت ا(

(
4
 (.ّْٖ/َُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
3
 (.ِْٕ/ُِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
6
 (.ِّٓ/ٔم )ذيب الكماؿ لمغمطاإكماؿ تي(

(
1
 (.ِٕٗ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
8
 (.َُٕ/ُحفاظ لمذىبي )تذكرة ال(

(
9
 (. ِٕٖٕرقـ/ ِٔٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.ُِّ/ِرم شرح صحيح البخارم البف حجر )فتح البا(

(
77
 (.ُٓٓ/ٗكائد ك منبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
72
 (.َِٕ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اإل(
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 .(7)قاؿ:" نظرت في كتاب شريؾ في حديث عطية ىذا فأنكره شريؾ كأنكرتو "آخر 
كاف ال  يحيى القطاف إيش كاف يقكؿ في شريؾ قاؿ:" -َلحمد بف حنبؿ  -كقاؿ المركذم قمت 

 .(2)يرضاه كما ذكر عنو اَلشياء عمى المذاكرة حديثيف "
يقكؿ:" قدـ شريؾ مكة,  -يعني القطاف  –كنقؿ العقيمي عف عمي بف عبد ا قاؿ: سمعت يحيى 

, فقمت: لك كاف بيف يدم ما سألتو عف شيء, كضعؼ يحيى حديثو جدان, قاؿ آتوفقيؿ لي 
كعف عبد الجبار بف محمد  .(0)ا ىك ال يدرم, يعني شريؾ "يحيى:" أتيتو بالككفة فأممى عمي, فإذ

: يقكلكف إنما خمط شريؾ بآخرة, فقاؿ:" ما زاؿ القطاف  قمت ليحيى بف سعيد :الخطابي قاؿ
. كعف محمد بف يحيى بف سعيد القطاف قاؿ: قاؿ أبي:" نظرت في أصكؿ شريؾ فإذا (4)مخمطان "

 . (6)" كاف شريؾ ال يبالي كيؼ حدث ". كقاؿ االماـ أحمد:(3)الخطأ في أصكلو "
. ك قاؿ الترمذم :" شريؾ كثير (1)كقاؿ الجكزجاني:" سيء الحفظ مضطرب الحديث مائؿ "

:" شريؾ مطرح , مشيكر بتدليس المنكرات إلى الثقات , ك قد أسقط  .(8)الغمط" كقاؿ ابف حـز
ي:" كاف فقييا يعقؿ كيتشيع . قاؿ الساج(9)حديثو اإلماماف: ابف المبارؾ, ك يحيى بف القطاف"

 .(73)كيقدـ عميان عمى عثماف"
. (77)كمف النقاد مف رماه بالتدليس, لكف ليس بالكثير: فقد قاؿ العالئي:" ليس تدليسو بالكثير "

. كقد ذكره ابف حجر في الطبقة الثانية مف (72)كقاؿ العراقي:" مدلس ك ليس تدليسو بالكثير"
كقاؿ:" شريؾ بف عبد ا النخعي  -مؿ االئمة تدليسيـ احت -التي  طبقات المدلسيف عنده

القاضي مشيكر كاف مف االثبات كلما كلي القضاء تغير حفظو ككاف يتبرأ مف التدليس كنسبو 
 .(70)عبد الحؽ في االحكاـ إلى التدليس كسبقو إلى كصفو بو الدارقطني "

 نيـ مف كثقو, كمنيـ مف قاؿ ال شؾ أف شريؾ بف عبد ا النخعي مختمؼ فيو فم قاؿ الباحث:
 

                                                           

(
7
 (.ُْٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
2
 (.ِٗ)ص/ -ركاية المركذم–أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث مف كالـ (

(
0
 (.ُّٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
4
 (.ّٔٔ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 (.ُْٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
6
 .مصدر السابؽال(

(
1
 (.َُٓمجكزجاني )ص/رجاؿ لأحكاؿ ال(

(
8
 (.ْٔ/ رقـٓٔ/ُ) شاكر: ط.مذمسنف التر (

(
9
 (.ْٖ/ْاآلثار البف حـز )المحمى ب(

(
73
 (.ِِٓ/ٔذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
77
 (.َُٕحصيؿ لمعالئي )ص/جامع الت(

(
72
 (.ٖٓالبي زرعة العراقي )ص/ المدلسيف(

(
70
 (.ّّمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(
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عنو صدكؽ, كمنيـ مف رماه باالختالط كالتدليس , كالراجح فيو أنو صدكؽ إختمط عند تكليو 
القضاء, فمف سمع منو قبؿ تكليو القضاء فسماعو صحيح. كقد ميز العمماء بعض الركاه الذيف 

اد بف العكاـ , ك سمعكا مف شريؾ قبؿ اإلختالط فصححكا ركياتيـ مثؿ إسحاؽ اَلزرؽ , ك عب
يزيد بف الحسف الكاسطي المؤدب. قاؿ ابف رجب: " كفرؽ آخركف بيف ما حدث بو في آخر عمره 
بعد كاليتو القضاء فضعفكه الشتغالو بالقضاء عف حفظ الحديث , ك بيف ما حدث بو قبؿ ذلؾ 

قديـ, ك فصححكه , قاؿ أحمد في ركاية اَلثـر : ذكر سماع أبي نعيـ مف شريؾ, فقاؿ : سماع 
جعؿ أحمد يصححو , ك قاؿ أحمد في ركاية ابنو عبد ا : قاؿ لي حجاج بف محمد : كتبت 

 .(7)عف شريؾ نحكان مف خمسيف حديثان, عف سالـ قبؿ القضاء , يعني قبؿ أف يمي القضاء"
كقاؿ أبك داكد سمعت أحمد يقكؿ:" إسحاؽ يعني اَلزرؽ كعباد بف العكاـ كيزيد كتبكا عف شريؾ 

 سط مف كتابو كاف قدـ عمييـ في حفر نير. قاؿ أحمد كاف شريؾ رجال لو عقؿ فكاف يحدث بكا
 .(2)بعقمو قاؿ أحمد سماع ىؤالء أصح عنو "

ىك عمرك بف خالد بف فركخ بف سعيد التميمي كيقاؿ الخزاعي أبك الحسف عمُرو بف َخالد:  -
 .(0)ىػ(ِِٗة )لو البخارم كابف ماجو, مات سن لالحراني نزيؿ مصر, ثقة, رك 

محمد بف خزيمة بف راشد يكنى أبا عمرك. كيقاؿ: أبك عبد ا. بصرل, محمد بف ُخَزْيمة:  -
 .(4)ىػ(ِٔٗقدـ مصر, كحٌدث بكتب حٌماد بف سممة, عف الحٌجاج اَلنماطٌى, مات سنة )

 .(6). ذكره ابف حباف كزاد" مستقيـ الحديث "(3)قاؿ أبك سعيد بف يكنس المصرم:" كاف ثقة "
 .(8). كقاؿ ابف حجر:" رجؿ معركؼ "(1)كقاؿ الذىبي:" مشيكر ثقة "

 محمد بف خزيمة, ثقة. قاؿ الباحث:
ىك يكنس بف عبد اَلعمى بف ميسرة الصدفي أبك مكسى المصرم,  ُيونس بف عبد اأَلعَمى: -

 .(9)ق(ِْٔلو مسمـ, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة ) لثقة, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم

بف اجبريؿ  ىحسف اإلسناد. كقد تابع شريؾ, المحاربي كىك ثقة. لكف الحديث مداره عم حديث

                                                           

(
7
 (.َْٓلترمذم البف رجب الحنبمي )ص/اشرح عمؿ (
(

2
 (.ُِّبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(
(

0
  (.ََِٓرقـ/ َِْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.َٕٔ/ٔ(, كتاريخ اإلسالـ لمذىبي )َِّ/ِريخ ابف يكنس المصرم )نظر: تاا(

(
3
 (.َِّ/ِف يكنس المصرم )تاريخ اب(

(
6
 (.ُٗٔ/ُبف حباف )الثقات ال(

(
1
 (.ّٕٓ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
8
 (.ُْٓ/ٓيزاف البف حجر )لساف الم(

(
9
 (.َٕٕٗرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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في " تحفة اَلشراؼ " حديث منكر  (7)أحمر كىك صدكؽ. كقاؿ النسائي فيما نقمو عنو المزم
 . (2) جبريؿ بف أحمر. كتبعو في ذلؾ شعيب اَلرنؤكط كذلؾ َلف النسائي يضعؼ

*****   ***** 
 

 اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:قىاؿى اٍبفي 
ـٍ يىٍبؽ ًمٍف بىًني ىىاًشـو أٍقربي ًمٍنوي ًإلىٍيًو ًفي  ًديثي اٍلعىبَّاًس" أىنَّوي كىافى كيٍبرى قىكمو" ًَلىنَّوي لى ًمٍنوي حى  .(0)حيىاتوكى

 (.ٕٔٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
 

 ًحمىوي ا:قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رى 
ًديثي القىسىامىة ًمٍنوي حى كى
؛ ًإٍرشىادنا ًإلىى اَلدىب الُكْبَر الُكْبَر " (4) , أىٍك قىدّْمكا اَلىٍكبىرى ـً " أىٍم ًليىٍبدأ اَلىٍكبىر ًباٍلكىالى

ًفي تىٍقًديـً اَلسىفَّ كييركىل " كىبًّْر "
(3). 

 (.ٕٕٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

: حى  ٍف بيشىٍيًر ٍبًف يىسىارو , عى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عيبىٍيدو , حى اًر ييقىاؿي لىوي  -دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو ـى أىفَّ رىجيالن ًمفى اَلىٍنصى زىعى
, فىتىفىرَّقيكا ًفييىا, ٍيبىرى ٍثمىةى أىٍخبىرىهي: أىفَّ نىفىرنا ًمٍف قىٍكًمًو اٍنطىمىقيكا ًإلىى خى ,  سىٍيؿي ٍبفي أىًبي حى ـٍ قىًتيالن دىىي ديكا أىحى كىكىجى

, فىاٍنطىمىقيكا ًمٍمنىا قىاًتالن ا قىتىٍمنىا كىالى عى اًحبىنىا, قىاليكا: مى : قىٍد قىتىٍمتيـٍ صى ـٍ قىاليكا ًلمًَّذم كيًجدى ًفيًي  -ًإلىى النًَّبيّْ  كى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو, اٍنطىمىٍقنىا -صى , فىقىاؿى دىنىا قىًتيالن ٍدنىا أىحى , فىكىجى ٍيبىرى ًإلىى خى

: " فىيىٍحًمفيكفى " قىا الُكْبَر الُكْبرَ  ا لىنىا بىيّْنىةه, قىاؿى مىى مىٍف قىتىمىوي " قىاليكا: مى : " تىٍأتيكفى ًباٍلبىيّْنىًة عى ليكا: " فىقىاؿى لىييـٍ
ى ًبأىٍيمىاًف اليىييكًد, فىكىًرهى رىسي  مَّـى  -كؿي المًَّو الى نىٍرضى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دىاهي ًمائىةن  -صى أىٍف ييٍبًطؿى دىمىوي, فىكى

دىقىًة.  ًمٍف ًإًبًؿ الصَّ
 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.ٕٗ/ِشراؼ لممزم )تحفة اَل(

(
2
 (.ِِْْٗ/ رقـَّ/ّٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
 (.ُُْ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
4
ٍزأىىىا أك يمينا خمسيف حمؼىي ة:الَقَسامَ ( فيحمؼ  ]ال يعرؼ قاتمو[ . كطريقتيا: أف يكجد قتيؿ بيف ظيراني قكـالدـ إثبات عمى جي

أك يحمفيا  إذا حمفكا , أنيـ لـ يقتمكه كال يعممكا قاتمو كتسقط الدية عنيـ عمييـ خمسيف يمينان لممدعيف ,منيـ خمسكف رجالن 
 (.ِّٓ(, كمختار الصحاح لمرازم )ص/ّٔمخكارزمي )ص/لمكـ فاتيح العالمدعكف فيستحقكف الدية. أنظر: م

(
3
 (.ُُْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
6
 (.ٖٖٗٔ/ رقـٗ/ٗ) -باب القسامة  –خارم , كتاب الديات صحيح الب(
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 , مف طريؽ, يحيي بف سعيد القطاف, عف بشير بف يسار.(2), كمسمـ(7)أخرجو البخارم
أبي ليمي عبد ا بف عبد الرحمف  , مف طريؽ, مالؾ بف أنس, عف(4), كمسمـ(0)كأخرجو البخارم

ديج.(3)بف سيؿ. كأخرجو البخارما  , مف طريؽ, رافع بف خي
 بو. –رضي ا عنو  –ثالثتيـ: عف سيؿ بف أبي حثمة 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف ساعدة بف عامر بف عدم بف مجدعة بف  ىك سيؿ بف أبي حثمة َسيؿ بف َأِبي َحْثَمة: -

ك بف مالؾ بف اَلكس اَلنصارٌم اَلكسٌي, المدني, الحارثي, أبك يحيى حارثة بف الحارث بف عمر 
سبع سنيف أك ثماف سنيف. كقد  -صٌمى المَّو عميو كسمـ  -قيؿ: كاف لسيؿ عند مكت الٌنبٌي  ,

 .(6)حٌدث عنو بأحاديث. كقاؿ البخارم: لو صحبة
 كباقي رجالو ثقات, كأبك نيعيـ ىك: الفضؿ بف ديكىيف.

 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًرٍثتيو  ًديًث اٍَلىٍقرىًع كىاٍَلىٍبرىًص " كى ًفي حى ٍف آبىاًئي كأٍجدادم, كىًبيران عىٍف  كاِبرًا َعْف كاِبركى ًرٍثتيو عى " أىٍم كى
, ًفي اٍلًعزّْ كالشَّرىؼ كىًبيرو
(1) . 

 (.ٖٕٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (8)

دَّ  ,حى كخى دَّثىنىا ىىمَّاـه, ثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ : حى ةى, قىاؿى ٍبًد اً ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽي ٍبفي عى دَّثىنىا ًإٍسحى : حى :  قىاؿى قىاؿى
دَّثىوي, أىنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ  ٍيرىةى حى ًف ٍبفي أىًبي عىٍمرىةى, أىفَّ أىبىا ىيرى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى مَّى اي  -حى مَّـى صى سى مىٍيًو كى  - عى

, فىبى  ـٍ , كىأىٍقرىعى, كىأىٍعمىى, فىأىرىادى اي أىٍف يىٍبتىًميىيي : أىٍبرىصى ثىةن ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى : " ًإفَّ ثىالى مىكنا, يىقيكؿي ـٍ مى عىثى ًإلىٍيًي
, سىفه : لىٍكفه حى ؟ قىاؿى : أىمُّ شىٍيءو أىحىبُّ ًإلىٍيؾى , فىقىاؿى يىٍذىىبي عىنّْي الًَّذم قىٍد  فىأىتىى اٍَلىٍبرىصى , كى سىفه كىًجٍمده حى

: فىأىمُّ  سىننا, قىاؿى سىننا كىًجٍمدنا حى ٍنوي قىذىريهي, كىأيٍعًطيى لىٍكننا حى وي فىذىىىبى عى : فىمىسىحى , قىاؿى ًني النَّاسي اًؿ قىًذرى اٍلمى
                                                           

(
7
 (.ُّّٕ/ رقـَُُ/ْ) -يرهباب المكادعة كالمصالحة مع المشركيف بالماؿ كغ -خارم , كتاب الجزية صحيح الب(

(
2
/ ُِِٗ/ّ(, ك)ُٗٔٔ-ُ/ رقـُُِٗ/ّ) -باب القسامة –ـ , كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات صحيح مسم(

 (.ُٗٔٔ-ّ/ رقـُِّٗ/ّ(, ك)ُٗٔٔ-ِرقـ

(
0
 (.ُِٕٗ/ رقـٕٓ/ٗ) -باب كتاب الحاكـ إلى عمالو كالقاضي إلى أمنائو -خارم , كتاب اَلحكاـ صحيح الب(

(
4
 (.ُٗٔٔ-ٔ/ رقـُِْٗ/ّ) -باب القسامة –ـ , كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات صحيح مسم(

(
3
 (.ُِْٔ/ رقـّْ/ٖ) -باب إكراـ الكبير  -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
6
 (.ُّٔ/ّ(, ك اإلصابة البف حجر )ُُُّ/ّبي نعيـ )(, كمعرفة الصحابة َلٕٗ/ْمبخارم )تاريخ الكبير لنظر: الا(

(
1
 (.ُِْ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
8
 (.ِْٔٗ-َُ/ رقـِِٕٓ/ْـ , كتاب الزىد كالرقائؽ )صحيح مسم(
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ًبؿي  : اإٍلً ؟ قىاؿى اؽي  -أىحىبُّ ًإلىٍيؾى , شىؾَّ ًإٍسحى ديىيمىا:  - أىٍك قىاؿى اٍلبىقىري , أىًك اٍَلىٍقرىعى, قىاؿى أىحى ًإالَّ أىفَّ اٍَلىٍبرىصى
: فىأىتى  : بىارىؾى اي لىؾى ًفييىا, قىاؿى : فىأيٍعًطيى نىاقىةن عيشىرىاءى, فىقىاؿى , قىاؿى : اٍلبىقىري ري قىاؿى اآٍلخى , كى ًبؿي ى اٍَلىٍقرىعى, اإٍلً

: شى  ؟ قىاؿى بُّ ًإلىٍيؾى : أىمُّ شىٍيءو أىحى : فىقىاؿى , قىاؿى ًني النَّاسي يىٍذىىبي عىنّْي ىىذىا الًَّذم قىٍد قىًذرى سىفه كى عىره حى
, فىأيٍعًطيى  : اٍلبىقىري ؟ قىاؿى اًؿ أىحىبُّ ًإلىٍيؾى : فىأىمُّ اٍلمى سىننا, قىاؿى ٍنوي, كىأيٍعًطيى شىعىرنا حى وي فىذىىىبى عى  بىقىرىةن فىمىسىحى

: بىارىؾى اي لىؾى ًفييى  , فىقىاؿى اًمالن : أىٍف يىريدَّ اي حى ؟ قىاؿى : أىمُّ شىٍيءو أىحىبُّ ًإلىٍيؾى : فىأىتىى اٍَلىٍعمىى, فىقىاؿى ا, قىاؿى
اًؿ أىحىبُّ  : فىأىمُّ اٍلمى رىهي, قىاؿى دَّ اي ًإلىٍيًو بىصى وي فىرى : فىمىسىحى , قىاؿى ًرم, فىأيٍبًصرى ًبًو النَّاسى :  ًإلىيَّ بىصى ؟ قىاؿى ًإلىٍيؾى

ـي, فىأيعٍ  ًليىذىا كىادو ًمفى اٍلغىنى ًبًؿ, كى : فىكىافى ًليىذىا كىادو ًمفى اإٍلً لَّدى ىىذىا, قىاؿى ًطيى شىاةن كىاًلدنا, فىأيٍنًتجى ىىذىاًف كىكى
: رىجيؿه  ًتًو كىىىٍيئىًتًو, فىقىاؿى كرى : ثيَـّ ًإنَّوي أىتىى اٍَلىٍبرىصى ًفي صي , قىاؿى ًليىذىا كىادو ًمفى اٍلغىنىـً , قىًد ًمٍسًكي اٍلبىقىًر, كى فه

, أىٍسأىليؾى ًبالًَّذم أىٍعطىاؾى  غى ًلي اٍليىٍكـى ًإالَّ ًباً ثيَـّ ًبؾى  المٍَّكفى اٍنقىطىعىٍت ًبيى اٍلًحبىاؿي ًفي سىفىًرم, فىالى بىالى
قيكؽي  : اٍلحي مىٍيًو ًفي سىفىًرم, فىقىاؿى , بىًعيرنا, أىتىبىمَّغي عى , كىاٍلمىاؿى سىفى , كىاٍلًجٍمدى اٍلحى سىفى كىًثيرىةه, فىقىاؿى لىوي: كىأىنّْي اٍلحى

ًرٍثتي ىىذىا اٍلمىاؿى  : ًإنَّمىا كى ؟ فىًقيرنا فىأىٍعطىاؾى اي؟ فىقىاؿى ـٍ تىكيٍف أىٍبرىصى يىٍقذىريؾى النَّاسي , أىلى َكاِبرًا َعْف  أىٍعًرفيؾى
:َكاِبرٍ  , قىاؿى يَّرىؾى اي ًإلىى مىا كيٍنتى : ًإٍف كيٍنتى كىاًذبنا, فىصى ًتًو, فىقىاؿى لىوي ًمٍثؿى  , فىقىاؿى كرى كىأىتىى اٍَلىٍقرىعى ًفي صي

يَّرىؾى اي ًإلىى مىا كي  : ًإٍف كيٍنتى كىاًذبنا فىصى مىى ىىذىا, فىقىاؿى مىٍيًو ًمٍثؿى مىا رىدَّ عى ا قىاؿى ًليىذىا, كىرىدَّ عى : مى , قىاؿى ٍنتى
ؿه  : رىجي ًتًو كىىىٍيئىًتًو, فىقىاؿى , اٍنقىطىعىٍت ًبيى اٍلًحبىاؿي ًفي سىفىًرم,  كىأىتىى اٍَلىٍعمىى ًفي صيكرى ًمٍسًكيفه كىاٍبفي سىًبيؿو

, شىاةن أىتىبىمَّغي ًبيىا رىؾى مىٍيؾى بىصى , أىٍسأىليؾى ًبالًَّذم رىدَّ عى غى ًلي اٍليىٍكـى ًإالَّ ًباً, ثيَـّ ًبؾى ًفي سىفىًرم,  فىالى بىالى
: قىٍد كيٍنتي أىٍعمىى فىرىدَّ اي ًإلى  , فىكىاً الى أىٍجيىديؾى اٍليىٍكـى فىقىاؿى ا ًشٍئتى دىٍع مى , كى ا ًشٍئتى ٍذ مى ًرم, فىخي يَّ بىصى

اًحبىيٍ  مىى صى سيًخطى عى , فىقىٍد ريًضيى عىٍنؾى كى ا اٍبتيًميتيـٍ , فىًإنَّمى الىؾى : أىٍمًسٍؾ مى ٍذتىوي ًلمًَّو, فىقىاؿى ؾى ". شىٍيئنا أىخى
 تخريج الحديث:

عبد ا بف رجاء, عف ىىمَّاـ , عف إسحاؽ ك  ؽ , عمرك بف عاصـ ,, مف طري(7)أخرجو البخارم 
أنو سمع النبي  -رضي ا عنو  –بف عبد ا, عف عبد الرحمف بف أبي عىمرة, عف أبي ىريرة ا
ميو كسىمـ  - مى ا عى  ... الحديث بنحكه. –صى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(2)القدر, سبقت ترجمتو شيباف بف فركخ , صدكؽ رمي ببدعة لرجالو ثقات, سك 

 ىىمَّاـ ىك: ىىمَّاـ بف يىحيى بف ًدينىارو العىٍكًذم. ك
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ّْْٔ/ رقـُُٕ/ْ) -باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ -خارم , كتاب أحاديث اَلنبياء صحيح الب(

(
2
 (.َُٕيث رقـ )حد نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو ًذكر "  ةي ًمفى  الَكَبائركى ًديًث, كاحدتييا: كىًبيرىةه, كىًىيى الفىٍعمىة اٍلقىًبيحى ٍيًر مىكًضع ًمفى اٍلحى " ًفي غى
.الذُّ  ٍيًر ذىًلؾى نىا, كالًفرار ًمفى الٌزٍحؼ, كىغى ا, العًظيـً أٍمريىا, كالقىٍتؿ, كىالزّْ ٍنيىا شىٍرعن ٍنييّْ عى  نيكًب المى

فات الغاًلبة كىًىيى ًمفى الصّْ
(7) . 

 (.ٕٗٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ًليًد, مَّدي ٍبفي الكى دَّثىًني ميحى دَّثىنىا حى : حى , قىاؿى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىًني عيبىٍيدي المًَّو  ميحى : حى دَّثىنىا شيٍعبىةي, قىاؿى : حى قىاؿى
اًلؾو ا : سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى , قىاؿى ٍنوي  -ٍبفي أىًبي بىٍكرو : ذىكىرى رىسيكؿي المًَّو  -رىًضيى المَّوي عى مَّى اي  -قىاؿى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى قىٍتؿي النٍَّفًس, كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيًف, , أىٍك سي الَكَباِئرَ  -عى : " الشٍّْرؾي ًبالمًَّو, كى ًئؿى عىًف الكىبىاًئًر فىقىاؿى
كًر " قىاؿى شيٍعبىةي: : شىيىادىةي الزُّ كًر, أىٍك قىاؿى : قىٍكؿي الزُّ ـٍ ًبأىٍكبىًر الكىبىاًئًر؟ قىاؿى : أىالى أينىبّْئيكي كىأىٍكثىري ظىنّْي  فىقىاؿى

كًر ".أىنَّوي قىاؿى   : " شىيىادىةي الزُّ
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, عبد الممؾ بف إبراىيـ, ككىب بف جرير, كعبد الصمد بف عبد (0)أخرجو البخارم 
, مف طريؽ, محمد بف جعفر, كخالد بف الحارث. خمستيـ: عف شعبة, (4)الكارث. كأخرجو مسمـ

ا عميو  ىصم –عف النبي  –نو رضي ا ع –عف عبيد ا بف أبي بكر, عف أنس بف مالؾ 
 , بنحكه. -كسمـ 

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ)البف اَلثير  يث كاَلثرفي غريب الحدالنياية (

(
2
 (.ٕٕٗٓ/ رقـْ/ٖ) -باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر -خارم , كتاب اَلدبصحيح الب(

(
0
باب قكؿ ا  -(. ككتاب الديات ِّٓٔ/ رقـُُٕ/ّ) -باب ما قيؿ في شيادة الزكر -خارم , كتاب الشياداتصحيح الب(

مىٍف أىٍحيىاىىا تعالى   (.ُٕٖٔ/ رقـّ/ٗ)كى

(
4
 (.ٖٖ-ُْْ/ رقـُٗ/ُ) -باب بياف الكبائر كأكبرىا -ـ , كتاب اإليمافصحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديًث اإلٍفًؾ " كىىيكى الًَّذم ًفي حى ـي, كىىيكى ًمفى ال َتَولَّى ِكْبَرهُ  كى ٍث : الًكٍبر: اإٍلً ًقيؿى كىًبيرة, " أىٍم ميٍعظىمو. كى
طيئة  .(7)كالًخٍطء ًمفى الخى

 (.ٕ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى, عىٍف ًىشىاـً بٍ  : حى ًء, قىاالى مَّدي ٍبفي اٍلعىالى ميحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى, كى ًف عيٍركىةى, عىٍف حى
ـى رىسيكؿي اً أىًبيًو, عىٍف عىاًئشىةى, قى  ًمٍمتي ًبًو, قىا مىا عى , كى مَّى  -الىٍت: لىمَّا ذيًكرى ًمٍف شىٍأًني الًَّذم ذيًكرى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى كا  -اي عى : " أىمَّا بىٍعدي أىًشيري مىٍيًو ًبمىا ىيكى أىٍىميوي, ثيَـّ قىاؿى ًمدى اى كىأىٍثنىى عى ًطيبنا فىتىشىيَّدى, فىحى خى
مىيَّ ًفي أي  , ًبمىٍف, كىاً مىا عى ـٍ مىى أىٍىًمي ًمٍف سيكءو قىطُّ, كىأىبىنيكىي ًمٍمتي عى ـي اً مىا عى نىاسو أىبىنيكا أىٍىًمي, كىاٍي

, كىالى ًغٍبتي ًفي سىفىرو ًإالَّ غىابى مى  اًضره ؿى بىٍيًتي قىطُّ ًإالَّ كىأىنىا حى مىٍيًو ًمٍف سيكءو قىطُّ, كىالى دىخى ًمٍمتي عى ًعي " عى
سىا ؿى رىسيكؿي اً كى لىقىٍد دىخى ًفيًو: كى ًتًو, كى ًديثى ًبًقصَّ مَّـى  -ؽى اٍلحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بىٍيًتي, فىسىأىؿى  -صى

ؿى الشَّاةي فىتى  تَّى تىٍدخي ٍيبنا, ًإالَّ أىنَّيىا كىانىٍت تىٍرقيدي حى مىٍييىا عى ًمٍمتي عى اًريىًتي, فىقىالىٍت: كىاً مىا عى ينىيىا, ٍأكيؿى عىجً جى
ًميرىىىا  : اٍصديًقي رىسيكؿى اً  -شىؾَّ ًىشىاـه  -أىٍك قىالىٍت خى اًبًو فىقىاؿى مَّى اي  -فىاٍنتىيىرىىىا بىٍعضي أىٍصحى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى تَّى أىٍسقىطيكا لىيىا ًبوً  -عى حى
ا يى (0) مىٍييىا ًإالَّ مى ًمٍمتي عى افى اً كىاً مىا عى اًئغي , فىقىالىٍت: سيٍبحى ـي الصَّ ٍعمى

مىى ًتٍبًر الذَّىىًب اٍَلىٍحمىرً  افى اً كىاً مىا (4)عى : سيٍبحى ؿى الًَّذم ًقيؿى لىوي, فىقىاؿى قىٍد بىمىغى اٍَلىٍمري ذىًلؾى الرَّجي , كى
ًفيًو  قيًتؿى شىًييدنا ًفي سىًبيًؿ اً, كى اًئشىةي: كى , عىٍف كىنىًؼ أيٍنثىى قىطُّ. قىالىٍت عى يىادىًة: كىشىٍفتي ا ًمفى الزّْ أىٍيضن

ٍبدي اً ٍبفي أيبىي  فىييكى الَّ  , كىأىمَّا اٍلمينىاًفؽي عى سَّافي ٍمنىةي كىحى كىافى الًَّذيفى تىكىمَّميكا ًبًو ًمٍسطىحه كىحى ًذم كىافى كى
يىٍجمىعيوي,  ٍمنىةي. َوُىَو الَِّذي َتَولَّى ِكْبَرهُ يىٍستىٍكًشيًو كى  كىحى

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, الزىرم, عف سعيد بف المسيب, كعركة بف الزبير, (6), كمسمـ(3)البخارمأخرجو 

 كعمقمة بف كقاص, كعبيد ا بف عبد ا بف عتبة بف مسعكد. 

                                                           

(
7
 (.ُِْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َِٕٕ-ٖٓ/ رقـُِّٕ/ْ) -باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ -ـ , كتاب التكبة صحيح مسم(

(
0
 (.ْٗٔ/ٖ) البف حجرليا باَلمر. فتح البارم  أم صرحكا(

(
4
 (.ُُٓ/ُٕ. شرح صحيح مسمـ لمنككم ) منو ىي القطعة الخالصة ب:تبر الذى(

(
3
باب حديث  –(. ككتاب المغازم ُِٔٔ/ رقـُّٕ/ّ) -باب تعديؿ النساء بعضيف بعضا -خارم , كتاب الشيادات صحيح الب(

ًميؿه بىٍؿ سى باب قكلو: -(.ككتاب تفسير القراف ُُْْ/ رقـُُٔ/ٓ) -االفؾ ٍبره جى ـٍ أىٍمرنا فىصى ـٍ أىٍنفيسيكي لىٍت لىكي  (.َْٗٔرقـ /ٕٔ/ٔ)كَّ
ٍيرناكباب  ـٍ خى , ًبأىٍنفيًسًي  (.َْٕٓ/ رقـَُُ/ٔ)لىٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي ظىفَّ الميٍؤًمنيكفى كىالميٍؤًمنىاتي

(
6
 (.َِٕٕ-ٔٓ/ رقـُِِٗ/ْ) -باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ -ـ , كتاب التكبة صحيح مسم(
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, مختصران مف طريؽ, (7)كأخرجو البخارم , بو. -رضي ا عنيا  –ثالثتيـ: عف عائشة 
معمقان, عف أبي أسامة حماد  (2)كأكرده البخارمالزىرم, عف عركة بف الزبير كحده, عف عائشة بو. 

 مطكالن بنحكه. –رضي ا عنيا  –بف أسامة, عف ىشاـ بف عركة, عف عائشة 
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ا لييعىذَّ  ًديثي عىذىاًب اٍلقىٍبًر" ًإنَّييمى ًمٍنوي حى ا ييعىذَّباف ًفي كى مى مىٍيًيمىا  َكِبيرباف كى " أىٍم لىٍيسى ًفي أٍمرو كىافى يىٍكبير عى
ا ييعىذَّباف ًفيًو؟ , ككىٍيؼ الى يىكيكفي كىًبيرا كىىيمى يىشيؽُّ ًفٍعميوي لك أراده, الى أىنَّوي ًفي نىٍفًسو غيري كىًبيرو كى
(0). 

 (.ٕٙٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (ٗ)

, اًىدو , عىٍف ميجى دَّثىنىا اَلىٍعمىشي : حى , قىاؿى اًزـو مَّدي ٍبفي خى دَّثىنىا ميحى : حى مَّدي ٍبفي الميثىنَّى, قىاؿى دَّثىنىا ميحى عىٍف  حى
: مىرَّ النًَّبيُّ  بَّاسو قىاؿى ًف اٍبًف عى , عى مَّـى  -طىاكيسو سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " ًإنَّيي  -صى ٍيًف, فىقىاؿى ا لىييعىذَّبىاًف, ًبقىٍبرى مى

ا ييعىذَّبىاًف ًفي مى ًة " ثيَـّ َكِبيرٍ  كى ري فىكىافى يىٍمًشي ًبالنًَّميمى ا فىكىافى الى يىٍستىًتري ًمفى البىٍكًؿ, كىأىمَّا اآلخى ديىيمى , أىمَّا أىحى
زى ًفي كيؿّْ قىٍبرو كىاًحدىةن, قىا ٍطبىةن, فىشىقَّيىا ًنٍصفىٍيًف, فىغىرى ًريدىةن رى ذى جى ـى فىعىٍمتى ىىذىا؟ أىخى ليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو, ًل

: حى  ًكيعه, قىاؿى دَّثىنىا كى مَّدي ٍبفي الميثىنَّى, كىحى قىاؿى ميحى ـٍ يىٍيبىسىا " كى ا لى ٍنييمىا مى فّْؼي عى : " لىعىمَّوي ييخى دَّثىنىا قىاؿى
اًىدنا ًمٍثمىوي: " يىٍستىًتري ًمٍف بىٍكلً  : سىًمٍعتي ميجى , قىاؿى  ًو ".اَلىٍعمىشي

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, جرير بف عبد الحميد, (1), مف طريؽ, ككيع؛ كالبخارم(6), كمسمـ(3)أخرجو البخارم 

. ثالثتيـ: عف اَلعمش.  كمحمد بف خاـز

                                                           

(
7
(. ككتاب ِّٗٓ/ رقـُٗٓ/ّ) -باب ىبة المرأة لغير زكجيا كعتقيا -خارم , كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عميياصحيح الب(

 (.ِٖٖٔ/ رقـُِٖ/ّ) -باب القرعة في المشكالت -الشيادات 

(
2
أىٍف تىًشيعى الفىاًحشىةي ًفي الًَّذيفى آمىنيكا لىييـٍ عىذىابه أىًليـه ًفي الدٍُّنيىا ًإفَّ الًَّذيفى ييًحبُّكفى  باب قكلو: -خارم , كتاب تفسير القراف صحيح الب(

 (.ْٕٕٓ/ رقـَُٕ/ٔ) كىاآلًخرىةً 

(
0
 (.ُِْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.ُِٖ/ رقـّٓ/ُ) -باب ما جاء في غسؿ البكؿ -خارم , كتاب الكضكء صحيح الب(

(
3
 (.َِٓٔ/ رقـُٕ/ٖ) -باب الغيبة  -خارم , كتاب اَلدب بصحيح ال(

(
6
 (.ِِٗ-ُُُ/ رقـَِْ/ُ) -باب الدليؿ عمى نجاسة البكؿ ككجكب االستبراء منو -ـ , كتاب الطيارة صحيح مسم(

(
1
 -بركباب الجريد عمى الق -(. ُّٖٕ/ رقـٗٗ/ِ) -باب عذاب القبر مف الغيبة كالبكؿ -خارم , كتاب الجنائز صحيح الب(

 (.ُُّٔ/ رقـٓٗ/ِ)
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, مف طريؽ, منصكر بف المعتمر. كالىما: )اَلعمش ك منصكر( عف (7)كأخرجو البخارم
ا  ىصم –النبي  ىيرفعو ال -ا عنيما  رضي –مجاىد, عف طاكس, عف عبد ا بف عباس 

 . -عميو كسمـ 
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍردىؿو مف بَّة مف خى ؿي الجنةى مىٍف ًفي قىٍمبو ًمثقاؿي حى ًفيًو " الى يىدخي , " يىٍعني كٍبر الكيٍفر كالشّْرؾ ِكْبر كى
ـى داًخًريفى ﴾ . يىنَّ ميكفى جى كفى عىٍف ًعبادىًتي سىيىٍدخي  كىقىٍكًلًو تىعىالىى ﴿ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍستىٍكًبري

ٍف ًفي قىٍمبو مٍثؿ ذىًلؾى ًمفى اإٍلً  ؿي النارى مى : " كىالى يىٍدخي اًف فىقىاؿى يمى يمىاًف " أىالى تىرىل أىنَّوي قىابىمىو ًفي نىقيًضو ًباإٍلً
نىزىٍعنا ما أرادى ديخكؿ  : أرادى ًإذىا أيٍدخؿ الجنَّة نيزع مىا ًفي قىٍمبو ًمفى الكٍبر, كىقىٍكًلًو تىعىالىى:﴿ كى ًقيؿى . كى تأبيدو

ـٍ ًمٍف ًغؿ  ﴾ ديكًرًى  . (2)ًفي صي
 (.ٕٚٔ) حديث رقـ

ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى دَّثىنىا أىبي  حى : حى , عىٍف قىاؿى ـى , عىًف اٍَلىٍعمىًش, عىٍف ًإٍبرىاًىي يَّاشو ك بىٍكرو يىٍعًني اٍبفى عى
: قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ٍبًد المًَّو, قىاؿى ٍمقىمىةى, عىٍف عى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نَّةى مىٍف كىافى ًفي -صى ؿي اٍلجى :" الى يىٍدخي

ٍردىؿو مً  بَّةو ًمٍف خى ٍردىلىةو ًمٍف ًإيمىافو ". ِكْبرٍ ٍف قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي حى ؿي النَّارى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبًو ًمٍثقىاؿي خى , كىالى يىٍدخي
 تخريج الحديث:

, كابف (6), كابف أبي الدنيا(3), مف طريؽ, عمي بف مسير . كأخرجو الترمذم(4)أخرجو مسمـ
, (73), كابف أبي شيبة(9)كأخرجو أحمد بكر بف عياش. ي, مف طريؽ, أب(8), كالاللكائي(1)خزيمة

                                                           

(
7
 (.َٓٓٔ/ رقـُٕ/ٖ) -باب النميمة مف الكبائر -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
2
 (.ُِْ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.َُْٗ/ رقـٗٓ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما جاء في الكبر -داكد , كتاب المباس سنف أبي (

(
4
 (.ُٗ-ُْٖ/ رقـّٗ/ُ) -باب تحريـ الكبر كبيانو-ب اإليماف ـ , كتاصحيح مسم(

(
3
 (.ُٖٗٗ/ رقـَّٔ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في الكبر -مذم , أبكاب البر كالصمة سنف التر (

(
6
 (.ُِٗ/ رقـِْكالخمكؿ البف أبي الدنيا )ص/التكاضع (

(
1
 (.َٕٕ/ِالبف خزيمة )التكحيد (

(
8
 (.َُٗٔ/ رقـٖٔٗ/ٓجماعة لماللكائي )اعتقاد أىؿ السنة كال شرح أصكؿ(

(
9
 (.ُّّٗ/ رقـَّ/ٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
73
 (.َِٖٓٔ/ رقـِّٗ/ٓبف أبي شيبة )المصنؼ ال(
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, كابف (6), كالشاشي(3), كالخرائطي(4), كالطحاكم(0), كأبك بكر الخالؿ(2)ى, كأبك يعم(7)كالبزار
 , مف طريؽ, ككيع.(8), مف طريؽ, عبد العزيز بف مسمـ. كأخرجو أبك بكر الخالؿ(1)منده

 َلعمش.عمي بف مسير, كأبك بكر بف عياش, كعبد العزيز, كككيع( عف ا أربعتيـ:)
, كأبك (74), كابف خزيمة(70), كالبزار(72), كابف أبي شيبة(77), كأحمد(73), كالترمذم(9)كأخرجو مسمـ

, مف (23), كابف حباف(79), كالبييقي(78), كابف اَلعرابي(71), كالخرائطي(76), كالطحاكم(73)عكانة
لنخعي, فيضيؿ بف عمرك( عف إبراىيـ بف عمقمة ا طريؽ, فيضيؿ بف عمرك. كالىما:)اَلعمش, ك

, مف طريؽ (22), كالطبراني(27)كأخرجو الحاكـ .-رضي ا عنو  –عف عبد ا بف مسعكد 
 اَلعمش, عف حبيب بف ثابت, عف أبي يحيي بف جعدة, عف عبد ا بف مسعكد بو.

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 لو لرك  ىك عمقمة بف قيس بف عبد ا النخعي الككفي, ثقة ثبت فقيو عابد,َعمَقمة:  -

 .(20)ىػ(ُٔالجماعة, مات سنة )
ىك إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف اَلسكد النخعي, أبك عمراف الككفي الفقيو, ثقة إال أنو ِإبرَاِىيـ:  –

                                                           

(
7
 (.ُُِٓ/ رقـِّّ/ْزار )مسند الب(

(
2
 (.َٔٔٓ/ رقـْٕٕ/ٖالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
0
 (.ُُّٖ/ْٔ/ْبي بكر الخالؿ )السنة َل(

(
4
 (.ٗٓٓٓ/ رقـُٖٔ/ُْحاكم )اآلثار لمط شرح مشكؿ(

(
3
 (.ِّٕ/ رقـُُٔ/ُلقمكب لمخرائطي )اعتالؿ ا(

(
6
 (.ِّٔ/ رقـّْٓ/ُلشاشي )المسند ا(

(
1
 (.ِْٓ/ رقـُُٔ/ِ) هالبف منداإليماف (

(
8
 (.ُٖٔٓ/ْٗ/ْبي بكر الخالؿ )السنة َل(

(
9
 (.ُٗ-ُْٕ/ رقـّٗ/ُ) -باب تحريـ الكبر كبيانو-ـ , كتاب اإليماف صحيح مسم(

(
73
 (.ُٗٗٗ/ رقـُّٔ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في الكبر -مذم , أبكاب البر كالصمة سنف التر (

(
77
 (.َُّْ/ رقـّّٓ/ٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
72
 (.ِٖٕٓٔ/ رقـِّٗ/ٓبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
70
 (.ُْٖٓ/ رقـِٕ/ٓزار )مسند الب(

(
74
 (.ُٕٕ/ِالبف خزيمة )التكحيد (

(
73
 (.ٖٓ/ رقـّٗ/ُبي عكانة )مستخرج أ(

(
76
 (.ٕٓٓٓ/ رقـُْٖ/ُْاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
71
 (.َٔٓ/ رقـَِٔخالؽ لمخرائطي )ص/مساكئ اَل(

(
78
 (.ّّْ/ رقـُِٗ/ُاَلعرابي ) معجـ ابف(

(
79
 (.ِٖٕٓ/ رقـِٕٓ/ٖماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
23
 (.ْٔٔٓ/ رقـَِٖ/ُِحباف ) صحيح ابف(

(
27
 (.ٗٔ/ رقـٖٕ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
22
 (.َُّّٓ/ رقـُِِ/َُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
20
 .(ُْٖٔرقـ/ ّٕٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(7)ىػ(ٔٗلو الجماعة, مات سنة ) ليرسؿ كثيران, رك 
 .(2)ىك سميماف بف ميراف, ثقة يدلس, كتدليسو محتمؿ. سبقت ترجمتو اأْلَْعَمش: -
ىك أبك بكر بف عياش بف سالـ اَلسدم الككفي المقرلء الحناط مشيكر ر بف َعيَّاش: َأبو بك -

بكنيتو كاَلصح أنيا اسمو, ثقة عابد إال أنو لما كبر ساء حفظو ككتابو صحيح, ركل لو مسمـ في 
 .(0)ىػ(ُْٗ" مقدمة" كتابو, كالباقكف. مات سنة )

كبر ساء حفظو. فقد ذكر ذلؾ غير كاحد أنو لما  في حقو أبك بكر بف عياش ثبت قاؿ الباحث:
كقاؿ أبك نيعيـ:" لـ يكف  .(4)مف العمماء. قاؿ اإلماـ أحمد:" أىبك بكر بف عىيَّاش ًثقىة كىريبمىا غمط "

. لكف ىذا الغمط ال يمنع مف اإلحتجاج بأحاديثو خاصة إذا (3)في شيكخنا أحد أكثر غمطان منو "
ؿ فيو ام في الصحيح, كمسمـ في المقدمة, كلعؿ أعدؿ اَلقك لـ يخالؼ الثقات, فقد أخرج لو البخار 

عف  لما ذكره ابف حباف في "الثقات", كقاؿ:" كاف أبك بكر بف عياش مف الحفاظ المتقنيف, يرك 
ربيعة بف أبي عبد الرحمف, كيحيى بف سعيد اَلنصارم, كقد ركل عنو بف المبارؾ كأىؿ العراؽ, 

, ييسيئاف الرأم فيو, كذلؾ أنو لما كبر سنو ساء حفظو, ككاف يحيى القطاف, كعمي بف المديني
حتى كاف الغالب  ؤهفكاف ييـ إذا ركل ؛ كالخطأ كالكىـ شيئاف ال ينفؾ عنيما البشر, فمك كثر خط

عمى صكابو؛ ال يستحؽ مجانبة ركاياتو, فأما عند الكىـ ييـ أك الخطأ يخطىء, ال يستحؽ ترؾ 
. ككاف شريؾ يقكؿ رأيت أبا بكر بف عياش عند أبي حديثو بعد تقدـ عدالتو كصحة سماعو

إسحاؽ السبيعي يأمر كينيي كأنو رب بيت ... كالصكاب في أمره مجانبة ما عمـ أنو أخطأ فيو 
كاالحتجاج بما يركيو, سكاء كافؽ الثقات أك خالفيـ, َلنو داخؿ في جممة أىؿ العدالة, كمف 

عد زكاؿ العدالة عنو بأحد أسباب الجرح, كىكذا صحت عدالتو؛ لـ يستحؽ القدح كال الجرح إال ب
 .(6)حكـ كؿ محدث ثقة صحت عدالتو كتبيف خطؤه "

ىك أحمد بف عبد ا بف يكنس بف عبد ا بف قيس التميمي اليربكعي  َأحمد بف ُيوُنس: -
 .(1)ىػ(ِِٕلو الجماعة, مات سنة ) لالككفي, ثقة حافظ, رك 

 سناد.حديث صحيح اإلالحديث:  ىالحكـ عم
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 . (َِٕرقـ/ ٓٗ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ٕٓيث رقـ )حد نظرا(

(
0
 . (ٖٕٓٗرقـ/ ِْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.َْٖ/ِ) -و عبد اركاية ابن –عرفة الرجاؿ لالماـ أحمد العمؿ كم(

(
3
 (.ََٓ/ْعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
6
 (.ٖٔٔ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
1
  (.ّٔرقـ/ ُٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
لىًكفَّ  ًديثي " كى ًمٍنوي اٍلحى لىًكٍف ذيك الًكٍبر مىٍف بىًطرى  الِكْبركى ٍذًؼ: أىٍم كى مىى اٍلحى ؽَّ " ىىذىا عى ٍف بىًطرى اٍلحى مى

لىًكفَّ الًكٍبر ًكٍبري مىٍف بىًطر الحؽَّ, كىقىٍكًلًو تىعى  ؽَّ, أىٍك كى لًكفَّ اٍلًبرَّ مىًف اتَّقى "اٍلحى الىى: " كى
(7). 

 (.ٕٛٔ) حديث رقـ
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, دَّثىنىا أىبيك ميكسىى ميحى ٍبدي اٍلكىىَّاًب, حى دَّثىنىا عى : حى , عىٍف  قىاؿى مَّدو دَّثىنىا ًىشىاـه, عىٍف ميحى : حى قىاؿى
ٍيرىةى, أى  مَّـى  -فَّ رىجيالن أىتىى النًَّبيَّ أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا رىسيكؿى -صى , فىقىاؿى ًميالن كىافى رىجيالن جى : كى

ده, إً  ا أيًحبُّ أىٍف يىفيكقىًني أىحى تَّى مى ا تىرىل, حى , كىأيٍعًطيتي ًمٍنوي مى مىاؿي بّْبى ًإلىيَّ اٍلجى ؿه حي : المًَّو, ًإنّْي رىجي مَّا قىاؿى
لىًكفَّ ًبًشرى  , كى ؟ قىاؿى " الى : ًبًشٍسًع نىٍعًمي, أىفىًمفى اٍلًكٍبًر ذىًلؾى مَّا قىاؿى ؽَّ, اْلِكْبَر اًؾ نىٍعًمي, كىاً  مىٍف بىًطرى اٍلحى

 كىغىمىطى النَّاسى ".
 تخريج الحديث:
 , عف محمد بف المثني. (4), كمف طريقو البييقي(0)أخرجو البخارم

مد بف اسماعيؿ بف أبي سمينة. كالىما: عف عبد الكىاب, , مف طريؽ, مح(3)كأخرجو ابف حباف
, مف (6)بو. كأخرجو الحاكـ –رضي ا عنو  –عف ىشاـ, عف محمد بف سيريف, عف أبي ىريرة 

 طريؽ, أبك بحر عبد الرحمف بف عثماف , عف ىشاـ, يو.
رضي ا  –, كغيرىـ مف حديث عبد ا بف مسعكد (8), كالترمذم(1)مسمـ كلو شاىد كما عند

 مسمـ:" إف ا جميؿ يحب الجماؿ, الكبر بطر الحؽ, كغمط الناس ".لمفظ اليرفعو, ك  –عنو 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(9)ىك محمد بف سيريف, ثقة ثبت. سبقت ترجمتو محمد: -
 .(73)سبقت ترجمتو ثقة مف أثبت الناس في ابف سيريف. ِىشاـ بف َحسَّاف: -
 

                                                           

(
7
 (.ُّْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َِْٗ/ رقـٗٓ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما جاء في الكبر -داكد , كتاب المباس سنف أبي (

(
0
 (.ٔٓٓ/ رقـُٓٗمفرد لمبخارم )ص/اَلدب ال(

(
4
 (.ّٖٕٓ/ رقـِٖٓ/ٖماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
3
 (.ْٕٔٓ/ رقـُِٖ/ُِحباف ) صحيح ابف(

(
6
 (.ّٕٔٔ/ رقـَُِ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
1
 (.ُٗ-ُْٕ/ رقـّٗ/ُ) -باب تحريـ الكبر كبيانو-ـ , كتاب اإليماف صحيح مسم(

(
8
 (.ُٗٗٗ/ رقـُّٔ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في الكبر -مذم , أبكاب البر كالصمة سنف التر (

(
9
 (.ُٕيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (.ُٕيث رقـ )حد نظرا(
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كىاب بف عبد المجيد بف الصمت الثقفي أبك محمد البصرم, ثقة تغير ىك عبد العبد الوىَّاب:  -
 .(7)ىػ(ُْٗلو الجماعة, مات سنة ) لقبؿ مكتو بثالث سنيف, رك 

 .(2)ثقة ثبت, سبقت ترجمتو محمد بف الُمثني: -
 حديث صحيح اإلسناد, رجالو ثقات.الحديث:  ىالحكـ عم

*****   ***** 
 

 ا: قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي 
اًء " أىعيكذي ًبؾى ًمٍف  ًديًث الدُّعى ًفي حى ًؿ,  ُسوء الِكْبركى " ييٍركىل ًبسيكيكًف اٍلبىاًء كفىٍتحيا, فالسُّككف ًمفى اٍَلىكَّ

رىؼ ـ كالخى كالفىٍتح ًبمىٍعنىى اليىرى
(0). 

 (.ٜٕٔحديث رقـ )
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

, دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو دَّثىنىا  حى : حى سىًف ٍبًف عيبىٍيًد اً, قىاؿى ًف اٍلحى : عى , قىاؿى ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو دَّثىنىا عى : حى قىاؿى
, ٍبًد اً ٍبًف مىٍسعيكدو ًف ٍبفي يىًزيدى, عىٍف عى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى , قىاؿى ًعيُّ ٍيدو النَّخى ـي ٍبفي سيكى : كىافى  ًإٍبرىاًىي قىاؿى

مَّـى  -ؿي اً رىسيك  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍمدي ًلمًَّو, الى -صى : " أىٍمسىٍينىا كىأىٍمسىى اٍلميٍمؾي ًلمًَّو كىاٍلحى , ًإذىا أىٍمسىى قىاؿى
ـى  ًفظى عىٍف ًإٍبرىاًىي بىٍيدي أىنَّوي حى دَّثىًني الزُّ : فىحى سىفي ًفي ىىذىا: " لىوي  ًإلىوى ًإالَّ اي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي " قىاؿى اٍلحى

ٍيرى ىىًذًه المٍَّيمىًة, كىأىعيكذي ًبؾى مً  , المييَـّ أىٍسأىليؾى خى مىى كيؿّْ شىٍيءو قىًديره ٍمدي كىىيكى عى لىوي اٍلحى ٍف شىرّْ ىىًذًه اٍلميٍمؾي كى
ا بىٍعدىىىا المييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلكىسىؿً  شىرّْ مى , المييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف عىذىابو َوُسوِء اْلِكَبرِ  المٍَّيمىًة, كى

 ًفي النَّاًر كىعىذىابو ًفي اٍلقىٍبًر ".
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, جرير بف عبد الحميد, كزائدة بف قدامة, كالىما: عف الحسف بف (3)أخرجو مسمـ
 بو. –عنو رضي ا  –عبيد ا, عف إبراىيـ النخعي, عف عبد الرحمف بف يزيد, عف ابف مسعكد

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ َُٖ/ِنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.ُِْٔرقـ/ ّٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َّٓ/ُٖ) لممزم الكماؿتيذيب  (,ُٕ/ٔ)

(
2
 (.ٕٗيث رقـ )حد نظرا(

(
0
 (.ُّْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.ِِّٕ-ْٕ/ رقـَِٖٖ/ْ) -باب التعكذ مف شر ما عمؿ -ـ , كتاب الذكر كالدعاء صحيح مسم(

(
3
 (.ِِّٕ-ٕٓ/ رقـَِٖٗ/ْ) -باب التعكذ مف شر ما عمؿ  -ـ , كتاب الذكر كالدعاء صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ذى عيكدان ًفي مىنامو ًليىتًَّخذ ًمٍنوي  اًحًب اٍَلىذىاًف " أىنَّوي أخى ٍيدو صى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ًديًث عى ًفي حى " الكىبىر  َكَبراً  كى

تيف: الطٍَّبؿ ذيك ا : الطٍَّبؿ الًَّذم لىوي كىٍجوه كاًحدًبفىٍتحى ًقيؿى لرَّأسىيف. كى
(7). 

 (.ٖٓٔحديث رقـ )
 َقاَؿ: رحمو ا (ٕ)والذي وجدتو كما عند اإلماـ أبي داود نفسو الحديث بالمفظ ىلـ أعثر عم

, كرو الطُّكًسيُّ مَّدي ٍبفي مىٍنصي دَّثىنىا ميحى , حى دَّثىنىا يىٍعقيكبي : حى دَّثىنى  قىاؿى : حى اؽى,قىاؿى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى  ا أىًبي, عىٍف ميحى
ٍيًد بٍ  ٍبًد المًَّو ٍبًف زى مًَّد ٍبًف عى , عىٍف ميحى اًرًث التٍَّيًميُّ ـى ٍبًف اٍلحى مَّدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىًني ميحى : حى بًّْو, قىاؿى ٍبًد رى ًف عى

: لىمَّا أىمىرى  , قىاؿى ٍيدو ٍبدي المًَّو ٍبفي زى دَّثىًني أىًبي عى : حى مَّـى  -رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًبالنَّاقيكًس  -صى
ؿه يىٍحًمؿي نىاقيكسنا ًفي يىًدًه, فىقيمٍ  ًة طىاؼى ًبي كىأىنىا نىاًئـه رىجي ٍمًع الصَّالى : يىا ييٍعمىؿي ًلييٍضرىبى ًبًو ًلمنَّاًس ًلجى تي

مىا تىصٍ  : كى ؟ قىاؿى ٍبدى المًَّو أىتىًبيعي النَّاقيكسى مىى عى : أىفىالى أىديلُّؾى عى ًة, قىاؿى : نىٍدعيك ًبًو ًإلىى الصَّالى نىعي ًبًو؟ فىقيٍمتي
, المَّوي أىٍكبى  , المَّوي أىٍكبىري : المَّوي أىٍكبىري : تىقيكؿي : فىقىاؿى ؟ فىقيٍمتي لىوي: بىمىى, قىاؿى ٍيره ًمٍف ذىًلؾى , المَّوي مىا ىيكى خى ري

, أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى  مَّدنا رىسيكؿي المًَّو, أىٍشيىدي أىفَّ أىٍكبىري ًإالَّ المَّوي, أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي, أىٍشيىدي أىفَّ ميحى
ًح, ا مىى اٍلفىالى يَّ عى ًح, حى مىى اٍلفىالى يَّ عى ًة, حى مىى الصَّالى يَّ عى ًة, حى مىى الصَّالى يَّ عى مَّدنا رىسيكؿي المًَّو, حى لمَّوي ميحى

, : ًإذىا أى  أىٍكبىري تىقيكؿي : كى , ثيَـّ, قىاؿى ٍيرى بىًعيدو رى عىنّْي غى : ثيَـّ اٍستىٍأخى , الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي, قىاؿى قىٍمتى المَّوي أىٍكبىري
مَّدنا رىسيكؿي  , أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي, أىٍشيىدي أىفَّ ميحى ةى, المَّوي أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري مىى الصَّالى يَّ عى المًَّو, حى

, الى  ةي, المَّوي أىٍكبىري المَّوي أىٍكبىري ةي, قىٍد قىامىًت الصَّالى ًح, قىٍد قىامىًت الصَّالى مىى اٍلفىالى يَّ عى ًة, حى ًإلىوى ًإالَّ الصَّالى
, أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  مَّـى  -المَّوي, فىمىمَّا أىٍصبىٍحتي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " ًإنَّيىا , فىأى -صى ٍخبىٍرتيوي, ًبمىا رىأىٍيتي فىقىاؿى

ذٍّْف ًبًو, فىًإنَّوي أىٍندىل , فىٍمييؤى مىٍيًو مىا رىأىٍيتى ؿو فىأىٍلًؽ عى ـٍ مىعى ًبالى ؽّّ ًإٍف شىاءى المَّوي, فىقي ٍؤيىا حى ٍكتنا ًمٍنؾى "  لىري صى
ييؤىذّْفي  مىٍيًو, كى عىٍمتي أيٍلًقيًو عى , فىجى ؿو طَّاًب, كىىيكى ًفي بىٍيًتًو فىقيٍمتي مىعى ًبالى : فىسىًمعى ذىًلؾى عيمىري ٍبفي اٍلخى ًبًو, قىاؿى

ؽّْ يىا رىسيكؿى المًَّو, لىقىٍد رىأىٍيتي ًمٍثؿى مىا رىأىل, فى  : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى يىقيكؿي رُّ ًردىاءىهي, كى رىجى يىجي قىاؿى رىسيكؿي فىخى
مَّـى  -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍمدي ".-صى  : " فىًممًَّو اٍلحى

 تخريج الحديث:
, (8), كابف حباف(1), كابف خزيمة(6), كابف الجاركد(3), كأحمد(4), كابف ماجو(0)أخرجو الترمذم

                                                           

(
7
 (.ُّْ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ْٗٗ/ رقـُّٓ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب كيؼ اَلذاف-داكد , كتاب الصالة سنف أبي (

(
0
 (.ُٖٗ/ رقـّٖٓ/ُ) شاكر: ط-باب ما جاء في بدء اَلذاف -مذم , أبكاب الصالة سنف التر (

(
4
 (.َٕٔ/ رقـِِّ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب بدء اَلذاف -اجو , كتاب اَلذاف مسنف ابف (

(
3
 (.ُْٖٕٔ/ رقـَِْ/ِٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ُٖٓ/ رقـْٗمف السنف المسندة البف الجاركد )ص/المنتقى (

(
1
 (.ّّٔ/ رقـُٖٗ/ُخزيمة ) صحيح ابف(

(
8
 (.ُٕٗٔ/ رقـِٕٓ/ْحباف ) صحيح ابف(
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, مف طريؽ, محمد بف اسحاؽ, عف محمد بف إبراىيـ التيمي, عف محمد بف عبد ا (7)كالبييقي
 بنحكه. -رضي ا عنو –و بف زيد, عف أبيو عبد ا بف زيد بف عبد ربا

 عف عبد ا بف زيد, بو. , مف طريؽ سعيد بف المسيب,(0), كابف خزيمة(2)كأخرجو أحمد
 , عف معمر, عف الزىرم, عف ابف المسيب, مرسالن بنحكه.(4)كأخرجو عبد الرزاؽ
, مف طريؽ ككيع, عف اَلعمش, عف عمرك بف مرة, عف عبد ا بف أبي (3)كأخرجو الطحاكم

 أف عبد ا بف زيد.. فذكر نحكه. -صمى ا عميو كسمـ -مى, قاؿ: حدثني أصحاب محمدلي
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك عبد ا بف زيد بف عبد ربو بف زيد بف الحارث , مف بنى جشـ بف  عبد المَّو بف زيد: -
العقبة, الحارث ابف الخزرج اَلنصارم الخزرجي الحارثي, مف بني الحارث بف الخزرج, شيد 

, كىك الذم أرل اَلذاف في -صمى ا عميو كسمـ  -كشيد بدرا كسائر المشاىد مع رسكؿ ا 
 .(6)ىػ(ِّالنكـ. تكفي بالمدينة سنة )

ىك محمد بف عبد ا بف زيد بف عبد ربو اَلنصارم المدني, ثقة, كركل  محمد بف عبد المَّو: -
 .(1), مف الثالثةلو البخارم في "خمؽ أفعاؿ العباد" كالباقكف

ىك محمد بف إبراىيـ بف الحارث بف خالد التيمي أبك عبد ا المدني, ثقة  محمد بف ِإبراِىيـ: -
 .(8)ىػ(َُِلو الجماعة, مات سنة ) للو أفراد, رك 

ىك محمد بف إسحاؽ بف يسار أبك بكر المطمبي مكالىـ المدني نزيؿ  محمد بف ِإسحاؽ: -
 .(9)ىػ(َُٓلو البخارم تعميقان, كالباقكف, مات سنة ) لالعراؽ إماـ المغازم, رك 

, كعنو قاؿ:" محمد بف إسحاؽ (73)قاؿ اإلماـ شعبة:" محمد بف إسحاؽ أمير المحدثيف بحفظو "
 .(72). كقاؿ يحيى بف معيف:" كاف ثقة, ككاف حسف الحديث "(77)أمير المؤمنيف في الحديث "

 

                                                           

(
7
 (.ِّٕ/ رقـُُٔ/ُرم لمبييقي )صغالسنف ال(

(
2
 (.ُْٕٕٔ/ رقـّٗٗ/ٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
 (.ّٕ/ رقـُّٗ/ُخزيمة ) صحيح ابف(

(
4
 (.ُْٕٕ/ رقـْٓٓ/ُعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
3
 (.ُُٖ-ٕٖٓ/ رقـُِْ/ُي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
6
 (.ُِٗ/ّب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )االستيعا(

(
1
 (.ِْٖ/ِٓ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ََِٔرقـ/ ْٖٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.َُّ/ِْ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.رقـ/ ْٓٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
9
 (.ِٕٓٓرقـ/ ْٕٔ/ص) السابؽ المصدر(

(
73
 (.َْ/ُالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
77
 (.ٕ/ِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
72
 .السابؽ المصدر(
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كعف أبي الحسف , (2)ماـ أحمد:" حسف الحديث "كقاؿ اإل .(7)صالح كسط " كقاؿ ابف المديني:"
الميمكني, قاؿ: حدثنا أبك عبد ا, يعني: أحمد بف حنبؿ, بحديث استحسنو عف محمد بف 
إسحاؽ, فقمت لو: يا أبا عبد ا ما أحسف ىذه القصص التي يجيء بيا ابف إسحاؽ! فتبسـ إلى 

ا بف نيمير, كذكر ابف إسحاؽ, فقاؿ:" سمعت محمد بف عبد  كقاؿ يعقكب بف شيبة: .(0)متعجبان 
نما أتي مف أنو يحدث عف  إذا حدث عمف سمع منو مف المعركفيف فيك حسف الحديث صدكؽ, كا 

 .(4)المجيكليف أحاديث باطمة "
كعف أبي أيكب سميماف بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف الخميؿ, قاؿ: سألت إبراىيـ الحربي, تكمـ أحد 

سفياف, يعني: ابف عيينة, فكاف يقكؿ: ال يزاؿ بالمدينة عمـ ما عاش  فقاؿ:" أما ؟في ابف إسحاؽ
ىذا الغالـ, يعني: ابف إسحاؽ, قاؿ إبراىيـ: كلكف حدثني مصعب, قاؿ: كانكا يطعنكف عميو 

كقاؿ أبك زرعة: قاؿ لي ابف أبي عمر: قاؿ سفياف: كبمغني  .(3)بشيء مف غير جنس الحديث "
فمما ذىب مف عنده قاؿ الزىرم: ال يزاؿ  -كلـ أكف حاضران  -أف محمد بف إسحاؽ أتى الزىرم 

. كعف أبي زرعة قاؿ: حدثني أحمد بف صالح, عف أبي ىشاـ (6)بالمدينة عمـ ما بقي ىذا
. كقاؿ حنبؿ بف إسحاؽ, (1)المخزكمي, قاؿ: سمعت مالؾ بف أنس, ال يرضى محمد بف إسحاؽ

 بف أحمد, كسألو رجؿ عف محمد بف إسحاؽ؟ قاؿ: سمعت أبا عبد ا, يقكؿ:". فقاؿ عبد ا
فقاؿ: كاف أبي يتتبع حديثو كيكتبو كثيرا بالعمك كالنزكؿ, كيخرجو في المسند كما رأيتو أنفى حديثو 

كقاؿ الميمكني: سمعت يحيى بف  .(8)قط. قيؿ لو: يحتج بو؟ قاؿ: لـ يكف يحتج بو في السنف
تكمـ فيو اإلماـ مالؾ بكالـ غميظ لـ يسبؽ اليو  . كقد(9)معيف, يقكؿ:" محمد بف إسحاؽ ضعيؼ "

. لكف العمماء لـ يقبمكا بيذا الطعف فيو فقد نقؿ يعقكب (73)فقاؿ حيف ذكره:" دجاؿ مف الدجاجمة "
بف شيبة قاؿ: سألت عمي ابف المديني, عف ابف إسحاؽ, قمت: كيؼ حديث محمد بف إسحاؽ 

لو: فكالـ مالؾ فيو؟ قاؿ عمي: مالؾ لـ عندؾ صحيح؟ فقاؿ: نعـ, حديثو عندم صحيح, قمت 
 .(77)يجالسو كلـ يعرفو

                                                           

(
7
 (.ٖٗبف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاالت ا(

(
2
 (.ْٗ)ص/ -ركاية المركذم كغيره –أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث مف كالـ (

(
0
 (.ٕ/ِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
4
 .السابؽ المصدر(

(
3
 .السابؽ المصدر(

(
6
 (.ّٕٓ)ص/ -الميمكف بف راشد ركاية أبي–ي زرعة الدمشقي تاريخ أب(

(
1
 .السابؽ المصدر(

(
8
 (.ٕ/ِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
9
 .السابؽ المصدر(

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
77
 .السابؽ المصدر(
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كقاؿ أبك زرعة: "كقد ذاكرت عبد الرحمف بف إبراىيـ قكؿ مالؾ بف أنس ىذا, فرأل أف ذلؾ ليس 
. كقاؿ الخطيب:" قد ذكر بعض العمماء أف مالكا عابو (7)لمحديث, إنما ىك َلنو اتيمو بالقدر"
, بإطالؽ لسانو في قكـ معركفيف بالصالح كالديانة كالثقة جماعة مف أىؿ العمـ في زمانو

كاَلمانة, كاحتج بما أخبرني البرقاني, بسنده عف محمد بف فميح, قاؿ: قاؿ لي مالؾ بف أنس: 
ىشاـ بف عركة كذاب. قاؿ أحمد بف محمد: فسألت يحيى بف معيف, فقاؿ: عسى أراد في الكالـ, 

 .(2)كاة عنوكأما في الحديث فيك ثقة, كىك مف الر 
 .(0)كقاؿ ابف حجر" صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر "

. لذلؾ عده ابف حجر في المرتبة الرابعة مف طبقات (4)كقد رماه غير كاحد مف العمماء بالتدليس
 حديث.ال, التي ال بد مف التصريح فييا لقبكؿ (3)المدلسيف

ؿ ذكره بيف مكثؽ كمضعؼ, كالبعض محمد بف اسحاؽ, تكمـ فيو العمماء بكالـ يطك  قاؿ الباحث:
 تكسط في أمره, كالخالصة أنو صدكؽ حسف الحديث, كأكثر الكالـ عميو مف جية بدعة القدر,

قاؿ أبك زرعة: كمحمد بف إسحاؽ رجؿ قد أجمع الكبراء مف أىؿ العمـ عمى اَلخذ عنو, منيـ: 
براىيـ بف  سفياف بف سعيد, كشعبة, كابف عيينة, كحماد بف زيد, كحماد بف سممة, كابف المبارؾ, كا 

سعد, كركل عنو مف اَلكابر: يزيد بف أبي حبيب, كقد اختبره أىؿ الحديث فرأكا صدقان, كخيران, 
مع مدحة ابف شياب لو. كقد ذاكرت عبد الرحمف بف إبراىيـ قكؿ مالؾ بف أنس ىذا, فرأل أف 

كقد أمسؾ عف االحتجاج كقاؿ الخطيب:"  .(6)ذلؾ ليس لمحديث, إنما ىك َلنو اتيمو بالقدر
بركايات ابف إسحاؽ غير كاحد مف العمماء َلسباب منيا أنو كاف يتشيع, كينسب إلى القدر, 

 .(1)كيدلس في حديثو, فأما الصدؽ فميس بمدفكع عنو "
كقاؿ الذىبي:" كاف صدكقان مف بحكر العمـ كلو غرائب في سعة ما ركل تستنكر كاختمؼ في 

 .(8)قد صححو جماعة "االحتجاج بو كحديثو حسف ك 
ىك إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم أبك إسحاؽ  َأبو يعقوب: -

                                                           

(
7
 (.ّٕٓ)ص/ -ركاية أبي الميمكف بف راشد –ي زرعة الدمشقي تاريخ أب(

(
2
 (.ٕ/ِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
0
 (. ِٕٓٓرقـ/ ْٕٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
(, أسماء المدلسيف ْٕ(, كالتبييف َلسماء المدلسيف لمسبط ابف العجمي )ص/ُٖمدلسيف َلبي زرعة العراقي )ص/نظر: الا(

 (.ُٖلمسيكطي )ص/

(
3
 (.ُٓمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(

(
6
 (.ّٕٓ)ص/ -ركاية أبي الميمكف بف راشد–ي زرعة الدمشقي تاريخ أب(

(
1
 (.ٕ/ِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
8
 (.ُٔٓ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(
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 .(7)ىػ(ُٖٓلو الجماعة, مات سنة ) لالمدني نزيؿ بغداد, ثقة حجة تيكيمّْـ فيو بال قادح, رك 
لزىرم أبك يعقكب بف إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ ا ىك يعقوب: -

 .(2)ىػ(َِٖلو الجماعة, مات سنة ) ليكسؼ المدني نزيؿ بغداد, ثقة فاضؿ, رك 
ىك محمد بف منصكر بف داكد الطكسي نزيؿ بغداد أبك جعفر العابد, ثقة,  محمد بف منصور: -
 .(0)ىػ(ِْٓلو أبك داكد, كالنسائي, مات سنة ) لرك 

 الحديث: ىالحكـ عم
محمد بف إبراىيـ التيمي, فانتفت  مف سماعبال د بف اسحاؽحديث حسف اإلسناد, كقد صرح محم

بذلؾ شبية تدليسو, كما عند ابف حباف حيث قاؿ: أخبرنا أحمد بف عمي بف المثنى, قاؿ: حدثنا 
عمرك بف محمد الناقد, قاؿ: حدثنا يعقكب بف إبراىيـ, قاؿ: حدثنا أبي, عف ابف إسحاؽ, قاؿ: 

محمد بف عبد ا بف زيد بف عبد ربو, قاؿ: حدثني أبي عبد حدثنا محمد بف إبراىيـ التيمي, عف 
 الناس ليجتمع بو ليضرب بالناقكس -كسمـ  عميو ا صمى - النبي أمر :" لماا بف زيد, قاؿ

... يحممو ناقكس يده كفي أخضراف ثكباف عميو رجؿ نائـ كأنا الميؿ مف بي أطاؼ الصالة إلى
مختصران  (ٓ)الصحيح, كلو شاىد يقكيو كما في الصحيحيف . كباقي رجالو عمى شرط(4)"الحديث

قاؿ: لما كثر الناس قاؿ: ذكركا أف يعممكا كقت  -رضي ا عنو  –مف ركاية أنس بف مالؾ 
الصالة بشيء يعرفكنو, فذكركا أف يكركا ناران, أك يضربكا ناقكسان فأمر بالؿ أف يشفع اَلذاف, كأف 

. كقد حسنو الشيخ شعيب (3)ني عف الحديث إسناده حسف صحيحيكتر اإلقامة. كقاؿ الشيخ اَللبا
 , في تحقيقو لمسند اإلماـ أحمد.(6) اَلرنؤكط

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
(, َُِ/ُ(, معرفة الثقات لمعجمي )ِٖٖ/ُنظر: التاريخ الكبير لمبخارم )اك  (.ُٕٕرقـ/ ٖٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٖٖ/ِِ) لممزم ؿ(, تيذيب الكمإ/ٔ(, الثقات البف حباف )َُُ/ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

(
2
(, َِِ/ٗ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِّٕ/ِنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.ُُٖٕرقـ/ َٕٔ/ص) المصدر السابؽ(

 (.َّٖ/ِّ) لممزم (, تيذيب الكماؿِْٖ/ٗالثقات البف حباف )

(
0
(, تيذيب َْٔ/ْاد لمخطيب البغدادم )(, تاريخ بغدَُّ/ٗنظر: الثقات البف حباف )اك (. رقـ/ َٖٓ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ْٗٗ/ِٔ) لممزم الكماؿ

(
4
 (.7619/عقى4/312صذٍخاتٍدثاٌ)(

باب اَلمر  -(, كصحيح مسمـ ,كتاب الصالة َٔٔ/ رقـُِٓ/ُ) -باب اَلذاف مثنى مثنى  -لبخارم , كتاب اَلذاف صحيح ا  (3)
يتار اإلقامة   (.ّٖٕ-ّ/ رقـِٖٔ/ُ) -بشفع اَلذاف كا 

(
3
 (.ُِٓ/ رقـَْٔ/ِداكد لأللباني )  حيح أبيص(

(
6
 (.ُْٕٕٔ/ رقـّٗٗ/ِٔماـ أحمد )مسند اإل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

: ًإٍف كىافى ًفي  اًئًض, فىقىاؿى مىى اٍلحى ًديثي عىطىاءو " سيئؿ عىًف التٍَّعكيذ ييعىمَّؽ عى ًمٍنوي حى الى بىأس ًبًو " فى  َكَبرٍ كى
بىة " ًفي ًركىايىةو " ًإٍف كىافى ًفي قىصى ًغير. كى  .(7)أىٍم ًفي طىٍبؿ صى

 (.ٖٔٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

: إً  ًقيؿ " ًإفَّ قيريشان قىالىٍت ًَلىًبي طىاًلبو ًديًث عى ًقيؿ اٍئًتًني ًفي حى : يىا عى فَّ ابفى أًخيؾ قىٍد آذىانىا فاٍنيىوي, فىقىاؿى
: فاٍنطىمىٍقت ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  مَّد, قىاؿى مَّـى  -بميحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى " الًكٍبسي ِمْف ِكْبٍس فاٍستىٍخرىٍجتيو  -صى

. كييٍركىل بالنُّكف, ًمفى الًكناس, ًغيره كىىيكى بىٍيت الظٍَّبيً  ًباٍلكىٍسًر: بىٍيت صى
(2). 

 (.ٕٖٔ) حديث رقـ
ـُ البخاريَقاَؿ  اإلما

 :في التاريخ رحمو ا (ٖ)
مَّد ٍبف العالء, ةي ٍبف يىٍحيىى ٍبف قىاؿى ميحى دَّثىًني طىٍمحى : حى : نا يكنس, قىاؿى طمحة ٍبف عيبىٍيد المَّو, عىٍف  قىاؿى

ًني عًقيؿى ٍبف أىًبي طىالً  : أىٍخبىرى , فىقىاليكا: ًإفَّ اٍبفى ميكسىى, قىاؿى ٍيشه ًإلىى أىًبي طىاًلبو اءىٍت قيرى : جى بو قىاؿى
, فىاٍنطىمىٍقتي ًإلىٍيًو فى  مَّدو ًقيؿي اٍئًتًني بميحى : يىا عى ِمْف  اٍستىٍخرىٍجتيوي أىًخيؾى ىىذىا قىٍد آذىانىا ًفي نىاًدينىا فىاٍنيىوي عىنَّا فىقىاؿى

ًغير  - ِكْبسٍ  عىؿ يىٍطمبي الفىئ يىٍمًشي ًفيًو فىجى  -يىقيكؿي مف بىيتو صى رّْ فىجى اءى ًبًو ًفي الظًَّييرىًة ًفي ًشدًَّة اٍلحى
ـٍ  ًء زىعىميكا أىنَّؾى تيٍؤًذيًي : ًإفَّ بىًني عىمّْؾى ىىؤيالى ـٍ قىاؿى أىبيك طىاًلبو اًء فىمىمَّا أىتىاىي ًفي مف ًشٍدًة حًر الرىٍمضى

ـٍ فىاٍنتىًو عىفٍ  ٍسًجًدًى مى ـٍ كى مَّؽى النىبيُّ  اىـأذ نىاًديًي مَّـى  -فىحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  -صى اًء, قىاؿى ًرًه ًإلىى السَّمى بىصى
مىى أىٍف تيٍشًعميكا ًمٍنيىا شيٍعمىةن  ـٍ عى مىى أىٍف أريدى ذىًلؾى ًمٍنكي ٍكفى ىىًذًه الشٍَّمسى ؟ قاؿ ما أىنىا ًبأىٍقدىًر عى " فىقىاؿى  " تىرى

ا  : كىاً مى  اٍبفى أىًخي قىطُّ فىاٍرًجعيكا. ناكىذَّبأىبيك طىاًلبو
 تخريج الحديث:

 , عف أحمد بف عبد الجبار.(6), كمف طريقو البييقي(3), كالبزار(4)أخرجو محمد بف اسحاؽ
                                                           

(
7
 (.ُّْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ُٓ/ٕالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
4
 (.ُٓٓإسحاؽ )ص/ سيرة ابف(

(
3
 (.َُِٕ/ رقـُُٓ/ٔزار )مسند الب(

(
6
 (.ُٖٔ/ِنبكة لمبييقي )دالئؿ ال(
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 , عف محمد بف عبد ا بف نيمير.(2), كمف طريؽ, ابف عساكر(7)ىكأخرجو أبك يعم
 بعتيـ: عف يكنس بف بكير., مف طريؽ, محمد بف العالء. أر (0)كأخرجو الطبراني
 , مف طريؽ, عبد الكاحد بف زياد. (6), كأبك نيعيـ(3), كالحاكـ(4)كأخرجو الطبراني

كالىما: )يكنس بف بكير, كعبد الكاحد( عف طمحة بف يحيي, عف مكسي بف طمحة, عف عقيؿ 
 جميعيـ: بألفاظ متقاربة. –رضي ا عنو  –بف أبي طالب ا

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك مكسى بف طمحة بف عبيد ا التيمي أبك عيسى, أك أبك محمد المدني, ثقة جميؿ,  وسى:م -

مَّـى  -كيقاؿ إنو كلد في عيد النبي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  .(1)ىػ(َُّلو الجماعة, مات سنة ) لرك  -صى
فة , ىك طمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد ا التيمي المدني نزيؿ الكك  طمحة بف َيحيى: -

 .(8)ىػ(ُْٖركل لو الجماعة, سكل البخارم, مات سنة )
, كابف حباف (77), كالعجمي(73), ككثقو ابف معيف(9)قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة كلو أحاديث صالحة "

ٍمفيكف(74), كابف شاىيف(70), كالدارقطني(72)كزاد" كاف يخطىء"  . (73), كابف خى
كىذىا كعف عمٌي بف  .(71)كعنو قاؿ:" صالح الحديث " .(76)حدث عىنوي يحيى " كقاؿ أحمد:" كىذىا كى

قاؿ: سمعت يحيى بف سعيد القطاف يقكؿ:" لـ يكف طمحة بف يحيى بالقكم كعمرك بف  المديني
 . (78)منو " عثماف أحب إليَّ 

                                                           

(
7
 (.َْٖٔ/ رقـُٕٔ/ُِالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
2
 (.ْ/ُْشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
0
 (.ُُٓ/ رقـُُٗ/ُٕلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
4
 (.ّٖٓٓ/ رقـِِٓ/َٖلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
3
 (.ْٕٔٔ/ رقـٖٔٔ/ّالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
6
 (.َٖٔٓ/ رقـِِٖٓ/ْصحابة َلبي نعيـ )رفة المع(

(
1
(, التاريخ الكبير لمبخارم َُٔ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ٖٕٗٔرقـ/ ُٓٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِٖ/ِٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿَُْ/ٓ(, الثقات البف حباف )ُْٕ/ٖ) (, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـِٖٔ/ٕ)

(
8
 (. َّّٔرقـ/ ِّٖ/ص) حجر البف التيذيب ريبتق(

(
9
 (.ُْٖ/ٖ) البف سعد الكبيرالطبقات (

(
73
 (.ّٖٗ)ص/(,كسؤاالت ابف الجنيد البف معيفُّٔ)ص/كركاية عثماف الدارمي (ُٕٓ/ّالدكرم)ركاية  -معيف ريخ ابفنظر: تاا(

(
77
 (.ُْٖ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
72
 (.ْٕٖ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ِِٖلحاكـ النيسابكرم لمدارقطني )ص/ؤاالت اس(

(
74
 (.ُُِماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
73
 (.ٕٖ/ٕذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
76
 (.ِٗٓ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
71
 (.ُٖٔ)ص/ -مركذم كغيره ركاية ال –أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ مف كالـ (

(
78
 (.ْٕٕ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(
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 .(7)كقاؿ أبك حاتـ:" صالح الحديث, حسف الحديث, صحيح الحديث"
 .(4)آخر قاؿ النسائي:" ليس بالقكم " :" صالح ". كفي مكضع(0), كأبك زرعة(2)كقاؿ النسائي

 .(3)كقاؿ ابف عدم:" قد ركل أحاديث ركاه عنو الثقات كما بركاياتو عندم بأس "
. كقاؿ يعقكب بف سفياف:" (1):" ليس بو بأس "د. كقاؿ أبك داك (6)كقاؿ البخارم:" منكر الحديث "

  .(8)شريؼ ال بأس بو في حديثو ليف "
 .(9)ف بالقكم "كقاؿ الساجي:" صدكؽ لـ يك

 .(77). كقاؿ الذىبي:" كثقو جماعة"(73)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطىء "
 .ييخطىء كما قاؿ ابف حجرطمحة بف يحيى بف طمحة بف عبيد ا التيمي, صدكؽ  قاؿ الباحث:

استشيد بو البخارم  اؿ الككفي,مَّ ىك يكنس بف بكير بف كاصؿ الشيباني أبك بكر الجى  يونس: -
, كركل لو في كتاب" القراءة خمؼ اإلماـ" كغيره, كركل لو الباقكف سكل النسائي, في "الصحيح"
 .(72)ىػ(ُٗٗمات سنة )

 .(74), كعنو قاؿ:" ليس بو بأس.. كاف يككف مع السمطاف .. يقكؿ باإلرجاء "(70)كثقو ابف معيف
فقاؿ:" كقاؿ إبراىيـ بف عبد ا بف الجنيد: سمعت يحيى بف معيف كسئؿ عف يكنس بف بكير, 

كاف ثقة صدكقان, إال أنو كاف مع جعفر بف يحيى البرمكي, ككاف مكسران " , فقاؿ لو رجؿ: إنيـ 
يرمكنو بالزندقة بكذا ككذا, فقاؿ:" كذب " , ثـ قاؿ يحيى:" رأيت ابني أبي شيبة أتياه, فأقصاىما, 

كتبت عنو ", قاؿ أبك كسأاله كتابان, فمـ يعطيما؛ فذىبا يتكمماف فيو ", قاؿ يحيى بف معيف:" قد 
 . (73)خيثمة: " قد كتبت عنو "

 

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.ّْْ/ُّ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
0
 (.ْٕٕ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
4
 (.َٔكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
3
 (.َُٖ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
6
 .سابؽمصدر الال(

(
1
 (.َُٔ/ُآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
8
 (.َُٕ/ّكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (

(
9
 (.ٕٖ/ٕذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
73
 (. َّّٔرقـ/ ِّٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.ُٓٓ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
72
 (.ْٕٗ/ِّ) لممزم كتيذيب الكماؿ ظر:كان(. ََٕٗرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (.ُّٔ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي -(, كتاريخ ابف معيف ِْٕ/ّ) -ركاية الدكرم -يخ ابف معيف تار  نظر:ا(

(
74
 (.ُٔٓ-ُٖ/ُ) -ركاية ابف محرز–رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
73
 (.ِٖٗبف الجنيد البف معيف )ص/ا سؤاالت(
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, ككذلؾ (0), كذكره ابف حباف في الثقات(2)كعبيد بف يىعيش ,(7)ككثقو محمد بف عبد ا بف نيمير
 .(3), كقاؿ أبك حاتـ:" محمو الصدؽ "(4)ابف شاىيف

عميو؟  كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سئؿ أبك زرعة عف يكنس بف بكير أم شئ ينكر
. كقاؿ أحمد بف حنبؿ:" ما كاف أزىد الناس فيو, كأنفرىـ (6)فقاؿ:" أما في الحديث فال أعممو "

 .(1)عنو, كقد كتبت عنو "
ال تركم عف أكقاؿ الساجي حدثني أحمد بف محمد يعني بف محرز قاؿ قمت: ليحيى الحماني 

تركم عنو قاؿ كاف فيو ليف؛ قاؿ  الأيكنس بف بكير قاؿ لـ يكف ظاىران قاؿ كقمت البف أبي شيبة: 
  .(8)الساجي:" ككاف صدكقان إال أنو كاف يتبع السمطاف ككاف مرجئان "

كقاؿ ابف عدم:"  . (9)كقاؿ عمي بف المديني:" يكنس بف بكير قد كتبت عنو, كلست أحدث عنو "
بف يعقكب  كقاؿ إبراىيـ .(73)لو غرائب, كقد كثقو اَلئمة مثؿ ابف معيف, كابف نمير كغيرىما "

  .(77)الجكزجاني:" ينبغي أف يتثبت في أمره لميمو عف الطريؽ "
داكد, كالنسائي, كالعجمي, فقد قاؿ أبك داكد:" ليس ىك عندم حجة؛  ككأطمؽ القكؿ بتضعيفو أب

  .(72)يأخذ كالـ ابف إسحاؽ فيكصمو باَلحاديث, سمع مف محمد بف إسحاؽ بالرم "
. كقاؿ العجمي:" ككاف عمى (70)ؿ في مكضع آخر" ضعيؼ "كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم", كقا

مظالـ جعفر بف بىٍرمىؾ: ضعيؼ الحديث "
كعنو  .(73). كقاؿ الذىبي:" صدكؽ مشيكر شيعي "(74)

 .(71). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطىء"(76)قاؿ:" حسف الحديث "
 

                                                           

(
7
 (.ِِٓ/ٖلرجاؿ البف عدم )ي ضعفاء االكامؿ ف(

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ُٓٔ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
4
 (.ِْٔماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
3
 (.ِّٔ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 .السابؽ المصدر(

(
1
 (.ّْٔ/ُُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
8
 .السابؽ المصدر(

(
9
 (.ٓٓة لعمي بف المديني )ص/بف أبي شيبسؤاالت ا(

(
73
 (.ِِٓ/ٖي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
77
 (.ُّٖرجاؿ لمجكزجاني )ص/أحكاؿ ال(

(
72
 (.ُٖٕ/ُآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
70
 (.ْٕٗ/ِّ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
74
 (.ّٕٕ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
73
 (.ٕٓٔ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
76
 (.ْٖٕ/ْعتداؿ لمذىبي )ف االميزا(

(
71
 (. ََٕٗرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 ره بالتشيع., رماه ابف معيف باإلرجاء, كرماه غيييخطىء يكنس بف بكير, صدكؽ قاؿ الباحث:
ىك محمد بف العالء بف كريب اليمداني أبك كريب الككفي مشيكر بكنيتو,  محمد بف العبلء: -

 .(7)ىػ(ِْٕلو الجماعة, مات سنة ) لثقة حافظ, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم

التيمي كىك صدكؽ  ا عبيد بف طمحة بف يحيى بف مداره عمى طمحة اإلسناد. ضعيؼحديث  
: ىذا إسناد حسف رجالو كميـ رجاؿ مسمـ كفي يكنس بو فقاؿ شيخ اَللبانيال يخطئ. كقد حسنو

بكير كطمحة ابف يحيى كالـ ال يضر, كأما حديث " يا عـ كا لك كضعكا الشمس في يميني, 
كالقمر في يسارم عمى أف أترؾ ىذا اَلمر حتى يظيره أك أىمؾ فيو ما تركتو " فميس لو إسناد 

 . (2)حاديث الضعيفة "ثابت كلذلؾ أكردتو في اَل
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًدىـ ييٍعرؼ بيا, فاٍكتىبىسكا, فأيٍلقيكا  كرة أحى االن قىٍد أكىمىٍتييـ الناري إالَّ صي دكا رجى ًة " فكجى ًديًث اٍلًقيىامى ًفي حى كى
ـٍ ًفي ًثيى  مكا ريءيكسىيي نًَّة " أىٍم أٍدخى مىى بىاًب اٍلجى ؿي رىٍأسىوي في ثكبو إذا أٍخفاهعى : كىبىس الرجي . ييقىاؿي ـٍ اًبًي

(0). 
 (.ٖٖٔ) حديث رقـ

 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ِّْ/ِٔ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.َِْٔرقـ/ ََٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.َٗٗ/ رقـَُّ/ِ(, كسمسمة اَلحاديث الضعيفة لأللباني )ِٗ/ رقـُْٗ/ُسمة اَلحاديث الصحيحة )نظر: سما(

(
0
 (.ُّْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
اءى  ًفيًو " أىفَّ رجيالن جى ٍمع ًكبىاسىة, كى  بَكَباِئَس كى ىيكى الًعٍذؽ التَّاـ بشىماريخو ًمٍف ىىًذًه النَّخؿ " ًىيى جى

كىريطىبو
(7). 

 (.ٖٗٔ) حديث رقـ
ـُ الطحاوي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

: ثنا عىبَّادي ٍبفي اٍلعىكَّاـً , عى  : ثنا سىًعيدي ٍبفي سيمىٍيمىافى اٍلكىاًسًطيُّ , قىاؿى دى , قىاؿى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي دىاكي ٍف سيٍفيىافى حى
سىٍيفو , عى ا : أىمىرى رىسيكؿي اً ٍبًف حي ٍف أىًبيًو قىاؿى نىٍيؼو , عى ٍف أىًبي أيمىامىةى ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف حي  -ًف الزٍُّىًرمّْ , عى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؿه  -صى اءى رىجي دىقىًة فىجى : يىٍعًني الشّْيصى  -ًمٍف ىىًذًه النٍَّخًؿ ِبَكبَّاٍس  ًبالصَّ قىاؿى سيٍفيىافي
اءى ًبيىذىا؟ "] فىقىاؿى  – : " مىٍف جى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىسيكؿي المًَّو صى

ده ًبشىٍيءو ًإالَّ  ([0) كىافى الى يىًجيءي أىحى كى
﴾ ]البقرة:  ًبيثى ًمٍنوي تيٍنًفقيكفى اءى ًبًو فىنىزىلىٍت ﴿ كىالى تىيىمَّميكا اٍلخى نىيىى رىسيكؿي اً ِٕٔنيًسبى ًإلىى الًَّذم جى [ كى

مَّ  - مَّـى صى سى مىٍيًو كى بىٍيؽً  -ى المَّوي عى لىٍكًف اٍلحي كًر كى ٍعري ًف اٍلجي عى
: لىٍكنىاًف  (4) دىقىًة قىاؿى الزٍُّىًرمُّ ذىا ًفي الصَّ أىٍك ييٍؤخى

ًدينىًة.  ًمٍف تىٍمًر اٍلمى
 تخريج الحديث:
ارس. , عف محمد بف يحيي بف ف(1), كمف طريقيما, الدارقطني(6), كابف خزيمة(3)أخرجو أبك داكد
 , مف طريؽ, عمي بف عبد العزيز. (9), كالبييقي(8)كأخرجو الحاكـ

كالىما: عف سعيد بف سميماف, عف عباد بف العكاـ, عف سفياف بف حسيف, عف الزىرم, عف أىبي 
نيؼ    . -رضي ا عنو  –أيمىامة بف سىيؿ بف حي

  رم, بو., مف طريؽ, عبد الجميؿ بف حميد اليحصبي, عف الزى(73)كأخرجو النسائي
 , (77)كأخرجو ابف أبي حاتـ

                                                           

(
7
 (.ُْْ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٔٔ/ رقـَُِ/ْي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
0
 (.ُِّْ/ رقـُِّ/ِعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
4
ًمٍنو. ًفييىا خير الى  صغىارنا أىٍشيىاء ]رطبان[ يحمؿ الدَّقؿ مف ضرب :الجعرور(  ردمّّ  ضرب :والحبيؽ. جعارير: النَّاس لصغار قيؿ كى

دىقىة ًفي يؤخذا أىف عىف النٍَّيي كىاٍلمرىاد. أىٍيضا  (.7/276انفائقفًغغٌةانذضٌسنهؼيششغي).الصَّ

(
3
 (.َُٕٔ/ رقـَُُ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب ما ال يجكز مف الثمرة في الصدقة -داكد , كتاب الزكاة ي سنف أب(

(
6
 (.ُِّّ/ رقـّٗ/ْخزيمة ) صحيح ابف(

(
1
 (.َِّٖ/ رقـْٓ/ّرقطني )سنف الدا(

(
8
 (.ُِْٔ/ رقـٗٓٓ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
9
 (.ِٕٔٓ/ رقـِِٗ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
73
 (.ِِْٗ/ رقـّْ/ٓ) غدة أبك: قيؽتحقكلو عز كجؿ }كال تيممكا الخبيث منو تنفقكف{ -ائي , كتاب الزكاة سنف النس(

(
77
 (.َِِٖ/ رقـِٖٓ/ِقرآف العظيـ البف أبي حاتـ )تفسير ال(
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, مف طريؽ, سميماف بف كثير, عف الزىرم, (4), كالبييقي(0), كالحاكـ(2), كالدارقطني(7)كالطبراني
 , مف طريؽ, محمد بف أبي حفصة, عف الزىرم, بو.(3)كأخرجو الحاكـ بو.

 دراسة جاؿ اإلسناد:
 .(6)جمتوىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم, سبقت تر  الزىري: -
ىك سفياف بف حسيف بف حسف أبك محمد أك أبك الحسف الكاسطي ثقة في  ُسْفَياف بف ُحَسيف: -

كقاؿ أحمد:" ليس ىك بذاؾ في  قاؿ ابف معيف" ثقة في غير الزىرم ", غير الزىرم باتفاقيـ؛
 قاؿ ابف حباف:" حديثو عف الزىرم شيء ", قاؿ ابف عدم" ىك في غير الزىرم صالح الحديث",

كأما ركايتو عف الزىرم فإف فييا تخاليط يجب أف يجانب كىك ثقة في غير حديث الزىرم مات 
في كالية ىاركف يجب أف يمحى اسمو مف كتاب المجركحيف ". استشيد بو البخارم في 

ماـ", كفي"اَلدب" كمسمـ في مقدمة كتابو, كالباقكف. القراءة خمؼ اإل" "الصحيح", كركل لو في 
 .(1) الميدم كقيؿ في أكؿ خالفة الرشيد مات بالرم مع

 لرك  ىك عباد بف العكاـ بف عمر الكالبي مكالىـ أبك سيؿ الكاسطي, ثقة , َعبَّاُد بف الَعوَّاـ: -
 .(8)ىػ(ُٖٓلو الجماعة, مات سنة )

 .(9)لقبو سعدكيو, ثقة, سبقت ترجمتو َسِعيد بف ُسَمْيَماف الَواِسِطي: -
ـ بف سميماف بف داكد أبك إسحاؽ بف أبي داكد اَلسدم المعركؼ إبراىي ابف َأبي َداُود: -
 .(77)ىػ(ِِٕ, مات سنة )(73)سيلُّ ري بالبي 

كاف ثقة متقنان :" كقاؿ أبك بكر ابف نقطة .(ٕٔ)قاؿ ابف عساكر:" ككاف ثقة مف حفاظ الحديث "

                                                           

(
7
 (.ٔٔٓٓ/ رقـٕٔ/ٔلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
2
 (.ََِْ/ رقـْٔ/ّرقطني )سنف الدا(

(
0
 (.ُُْٔ/ رقـٗٓٓ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
4
 (.ُٕٖٔ/ رقـَُٕ/ٔ(, كمعرفة السنف كاآلثار لو )ِٕٓٓ/ رقـِِٗ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
3
 (.ُّْٔ/ رقـٗٓٓ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
6
 (.َٕيث رقـ )حد نظرا(

(
1
(, ٖٔ)ص/ -ركاية طيماف -نظر: مف كالـ يحيى بف معيف في الرجاؿ ا. ك (ِّْٕرقـ/ ِْْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

( َْْ/ٔ(, الثقات البف حباف )ْٕٕ/ْ(, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )ِِٕ/ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )
 (.ُّٗ/ُُ)لممزم تيذيب الكماؿ 

(
8
ركاية ابنو عبد –(, العمؿ لإلماـ أحمد ِّّ/ٗ) البف سعد نظر: الطبقات الكبيراك (. ُّّٖرقـ/ َِٗ/ص) المصدر السابؽ(

 لممزم (, تيذيب الكماؿّٖ/ٔ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )َِٖ/ْ) -مركاية الدكر -, تاريخ ابف معيف  (ِْٓ/ُ) -ا
(ُْ/َُْ.) 

(
9
 (.َّيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (.ُٕٗ/ِمصر. اَلنساب لمسمعاني ) سكاحؿ مف بميدة كىي البيريلُّس لىإ نسبةالثُُرلُّسً:(

(
77
 (.ُْٔ/ٔشؽ البف عساكر )دمتاريخ (

(
72
 .المصدر السابؽ(
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ؽ قاؿ أبك أحمد الحاكـ: سمعت ابف جكصا يقكؿ:" ذاكرت أبا إسحاو .(7)حافظان لمحديث "
كقاؿ ابف يكنس:" كاف أحد الحفاظ المجكديف الثقات  .(2), ككاف مف أكعية الحديث "البيريلُّسي
 .(ٗ)" . كقاؿ الذىبي:" اإلماـ, الحافظ, المتقف(0)اَلثبات "

 ابف أبي داكد, ثقة حافظ. قاؿ الباحث:
 :لحديثا ىالحكـ عم

ًبي, كما عند  حديث صحيح اإلسناد. كقد تابع سفياف بف حسيف, عبد الجميؿ بف ميد اليىٍحصى حي
النسائي, كسنده صحيح, رجالو ثقات. كقد صحح الحديث الحاكـ كقاؿ:" ىذا حديث صحيح عمى 

 .(6). كصححو اَللباني(3)شرط البخارم, كلـ يخرجاه "
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

تَّى مىرَّ ميكسى ٍسرىاًء " حى ًديًث اإٍلً ـي ًفي ًفي حى مىٍيًو السَّالى بىًني " ًىيى  ُكْبُكَبةٍ  عى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى فأٍعجى
مىاعىةي الميتىضامَّة ًمفى النَّاًس كغىٍيرىـ ـ كىاٍلفىٍتًح: اٍلجى  .(1)بالضَّ

 (.ٖ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ معمر بف راشد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (8)

سىًف, عىٍف ًعٍمرىافى  ٍف قىتىادىةى, عىًف اٍلحى ًديثى ًعٍندى  عى : أىٍكثىٍرنىا اٍلحى , قىاؿى ٍيًف, عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو ٍبًف اٍلحيصى
مَّـى  -رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىيَّ اٍَلىٍنًبيىاءي المٍَّيمىةى  -صى ٍت عى : " عيًرضى ذىاتى لىٍيمىةو, ثيَـّ غىدىٍكنىا, فىقىاؿى

عىؿى النًَّبيُّ يىمي  لىٍيسى ًبأيمىًميىا, فىجى , كىالنًَّبيُّ كى مىعىوي النَّفىري ابىةي, كىالنًَّبيُّ كى مىعىوي اٍلًعصى ثىةي, كىالنًَّبيُّ كى مىعىوي الثَّالى , كى رُّ
مىعىوي  مىيَّ ميكسىى, كى تَّى مىرَّ عى ده, حى ًء؟ َكْبَكَبٌة مىعىوي أىحى : مىٍف ىىؤيالى بيكًني, فىقيٍمتي , فىأىٍعجى ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى

ٍف يىًميًنؾى فىًقيؿى  : اٍنظيٍر عى : فىًقيؿى : فىأىٍيفى أيمًَّتي؟ قىاؿى : قيٍمتي , قىاؿى مىعىوي بىنيك ًإٍسرىاًئيؿى كؾى ميكسىى, كى , : ىىذىا أىخي
فىنىظىٍرتي فىًإذىا الظّْرىابي 
, فىنىظىٍرتي فىًإذىا اٍَلي  (9) ٍف يىسىاًرؾى اًؿ, ثيَـّ ًقيؿى ًلي: اٍنظيٍر عى كًه الرّْجى فيؽي قىٍد قىٍد سيدَّ ًبكيجي

: فىًقيؿى ًلي: مىعى  : رىًضيتي يىا رىبّْ رىًضيتي يىا رىبّْ قىاؿى ؟ فىقيٍمتي اًؿ, فىًقيؿى ًلي: أىرىًضيتى كًه الرّْجى سيدَّ ًبكيجي

                                                           

(
7
 (.َِٓ/ُكماؿ البف نقطة )إكماؿ اإل(

(
2
 (.ُّٔ/ُِـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
0
 (.َُ/ِف يكنس المصرم )تاريخ اب(

(
4
 (.ُّٔ/ُِـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
3
 (.ُُْٔ/ رقـٗٓٓ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
6
 (.ُِْٓ/ رقـُّٓ/ٓداكد لأللباني ) صحيح أبي(

(
1
 (.ُْْ/ْ)البف اَلثيريث كاَلثر في غريب الحدالنياية (

(
8
 (.ُُٗٓٗ/ رقـَْٖ/َُ) -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ -معمر بف راشد الجامع ل(

(
9
غار. النياية الًجبىاىؿي  :الظٍَّراب(  (.ُٔٓ/ّ) كاَلثر الحديث غريب في الصّْ
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نَّةى ًبغىٍيًر ًحسىابو ". ميكفى اٍلجى ًء سىٍبعيكفى أىٍلفنا يىٍدخي  ىىؤيالى
 تخريج الحديث:
 ., مف طريؽ, سعيد بف جبير(0)م, كالترمذ(2), كمسمـ(7)أخرجو البخارم

 ,(8)ىيعم كأبك ,(1), كابف أبي عاصـ(6), كابف أبي شيبة(3), كأحمد(4)الطيالسي كأخرجو
. كميـ مف طريؽ, قتادة, (70), كالبييقي(72)كالطبراني ,(77), كابف حباف(73), كالشاشي(9)كالطحاكم

 .عف الحسف, عف عمراف بف الحصيف
, كابف (78)ى, كأبك يعم(71), كابف أبي شيبة(76), كأحمد(73), كالطيالسي(74)كأخرجو البخارم

 .زر بف حبيش ,. مف طريؽ(23), كالحاكـ(79)حباف
عف ابف . أربعتيـ: . مف طريؽ, العالء بف زياد(20), كالحاكـ(22), كالطبراني(27)كأخرجو ابف حباف

 بو. -رضي ا عنيما -عباس 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 

                                                           

(
7
 (.ِٕٓٓ/ رقـُّْ/ٕ) -باب مف لـ يرؽ -خارم , كتاب الطب لبصحيح ا(

(
2
 (.َِِ - ّْٕ/ رقـُٗٗ/ُ)ائؼ مف المسمميف الجنة بغير حسابباب الدليؿ عمى دخكؿ طك -ـ, كتاب اإليمافسمصحيح م(

(
0
 (.ِْْٔ/ رقـُّٔ/ْ) شاكر: ط-باب منو–سنف الترمذم, أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع (

(
4
 (.َْْ/ رقـَِّ/ُداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
3
 (.ّٕٖٗ-َّٖٔـ/ رقّّٓ/ٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ِِّْٔ/ رقـّٓ/ٓبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
1
 (.َِٓ/ رقـُّٗ/ُالمثاني البف أبي عاصـ )اآلحاد ك (

(
8
 (.ّّٗٓ/ رقـُِّ/ٗالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
9
 (.ّٖٓ/ رقـِِّ/ُؿ اآلثار لمطحاكم )شرح مشكا(

(
73
 (.ِٕ/ رقـُّّ/ُلشاشي )المسند ا(

(
77
 (.ُّْٔ/ رقـُّْ/ُْحباف ) صحيح ابف(

(
72
 (.ٕٔٔٗ/ٔ/َُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
70
 (.ُِِّ/ رقـٓٔٔ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
74
 (.ُُٗ/ رقـُّْمفرد لمبخارم )ص/اَلدب ال(

(
73
 (.َّٓ/ رقـِٕٓ/ُداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
76
 (.ّّْ-ُّٖ/ رقـّٗٔ/ٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
71
 (.ّٓ/ رقـِّٔ/ُأبي شيبة ) مسند ابف(

(
78
 (.َّْٓ-ُّٖٓ/ رقـُِٖ/ٗالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
79
 (.َْٖٔ/ رقـْْٖ/ُّحباف ) صحيح ابف(

(
23
 (.ِٖٕٖ/ رقـَْٔ/ْعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
27
 (.ُّْٔ/ رقـُّْ/ُْحباف ) صحيح ابف(

(
22
 (.ٕٓٔٗ/ٓ/َُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
20
 (.ُِٕٖ/ رقـُِٔ/ْعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(
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 .(7)قة, كاف يرسؿ كيدلس, سبقت ترجمتوىك الحسف البصرم , ث الَحَسف: -
فقد ذكر صالح بف أحمد بف حنبؿ . فيومختمؼ مف عمراف  البصرم سىماع الحىسف قاؿ الباحث:

يف يعني إنكاران عميو أنو لـ يسمع مف  قاؿ قاؿ أبي" الحسف قاؿ بعضيـ حدثني عمراف بف حيصى
يف كليس الحسف لـ يسمع  :"كقاؿ عمي بف المديني. (2)عمراف بف حصيف" مف عمراف بف حيصى

يف كليس  .(0)يصح ذلؾ مف كجو يثبت" كقاؿ أبك حاتـ" لـ يسمع الحسف مف عمراف بف حيصى
كعف عبد الرحمف بف الحكـ قاؿ:" سمعت جريران يسأؿ بيزان عف الحسف . (4)يصح مف كجو يثبت "

يسمع مف  مف لقي مف أصحاب النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ سمع مف ابف عمر حديثان كلـ
يف شيئان "   .(3)عمراف بف حيصي

 . (6)مثمو " يثبت صحيح كجو مف سماع عمراف عف, الحسف عف يصح ال كقاؿ البييقي:"
 عمراف أخذ: قكلو مف ركم ما يثبت كلـ عمراف, مف سماعو يصح لـ كقاؿ ابف القطاف:" الحسف

 .(1)بيدم "
 مف البصرم الحسف ؿ البزار:" سمعبعضيـ فقالكا بسماع الحسف البصرم مف عمراف : قا خالؼ
 . (8)الصحابة, كذكر منيـ عمراف بف حصيف " مف جماعة

 عف حفظتيما سكتتاف: قاؿ جندب بف سمرة الحسف عف كقاؿ ابف حباف بعد أف أخرج حديثان عف
 أبي إلى فكتبنا سكتة حفظنا: فقاؿ حصيف بف لعمراف ذلؾ فذكرت كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ
: قاؿ السكتتاف؟ ىاتاف كما لقتادة فقمنا: سعيد قاؿ. حفظ قد سمرة أف إلى فكتب المدينةب كعب ابف
ذا صالتو في دخؿ إذا   القراءة.  مف فرغ كا 

 حصيف بف عمراف مف كسمع شيئا سمرة مف يسمع لـ الحسف: عنو تعالى ا رضى حاتـ أبك قاؿ
 .(9)سمرة " دكف عمراف عمى فيو كاعتمادنا الخبر ىذا
الحاكـ بأف الحسف سمع مف عمراف فقاؿ بعد أف أكرد حديث الحسف" ىذا حديث صحيح جـز كقد 

اإلسناد كلـ يخرجاه بطكلو, كالذم عندم أنيما قد تحرجا مف ذلؾ خشية اإلرساؿ, كقد سمع 
يف كىذه الزيادات التي في ىذا المتف أكثرىا عند معمر, عف قتادة,  الحسف مف عمراف بف حيصى

                                                           

(
7
 (.ُِيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.ّٖالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
0
 (.ُٓالعمؿ لعمي بف المديني )ص/(

(
4
 (.ّٖالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
3
 .صدر السابؽالم(

(
6
 (.ََِِٕ/ رقـُُِ/َُالسنف الكبرم لمبييقي )(

(
1
 (.ٕٔ/ِبياف الكىـ كاإليياـ البف القطاف الفاسي )(

(
8
 (.َٗ/ُنصب الراية لمزيمعي )(

(
9
 (.َُٕٖ/ رقـُُِ/ٓصحيح ابف حباف )(
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 .(7)كلـ يخرجاه كال كاحد منيما" يح عمى شرطيما جميعان كىك صح ,عف أنس
 الحسف , كقاؿ في مكضع آخر:" ككاف(2)حصيف " بف عمراف مف الحسف كقاؿ النككم:" سمع

 .(0)عمراف " مف ليـ خير راكب البصرة قدـ ما تعالى با يحمؼ البصرل
ف الحسف البصرم سمع كقاؿ ابف حجر في تيذيب التيذيب في ترجمة عباد بف كثير البصرم, أ

 .(4)مف عمراف بف حصيف
الشؾ أف سماع الحسف مف عمراف بف حصيف, مختمؼ فيو, كالذم يظير لي أف  الخبلصة:

 أف إلى البصرة إلى سماعو مف عمراف محتمؿ. خاصة إذا عممنا أف عمراف بف حصيف تحٌكؿ
 كىذا يثبت امكانية المقاء.  .(3)بيا مات
 .(6)عامة, ثقة ثبت, سبقت ترجمتوىك قتادة بف دَقتَاَدة:  -

 الحديث: ىالحكـ عم
العالء بف زياد, كأصؿ ك  , كقد تابع الحسف البصرم , سعيد بف جبير,اإلسناد  حديث صحيح 

 الحديث في الصحيحيف.
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 .(ٖٕ/ رقـُٖ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
2
 (.ُُٔ/ُكالمغات لمنككم ) اَلسماء تيذيب(

(
0
 (.ّٔ/ِ) المصدر السابؽ(

(
4
 (.َُُ/ٓتيذيب التيذيب البف حجر )(

(
3
 (.4/383غ)التٍدجانصذاتحذًٍٍؼفًاإلصاتح(

(
6
 (.ُٗيث رقـ )حد نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي " أىنَّوي نىظر ًإلىى ًمٍنوي اٍلحى : مىف ىىًذًه؟ فىقىاليكا: بىٍكري ٍبفي كىاًئؿو " َكْبَكَبةٍ  كى  .(7)قىٍد أٍقبىمىت, فىقىاؿى
 (.ٖٙٔ) حديث رقـ

ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, دى الشَّاذىكيكًنيُّ : نا سيمىٍيمىافي ٍبفي دىاكي ـي قىاؿى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي : نا أى  حى ٍمرىافى قىاؿى مَّدي ٍبفي حي : أىنىا ميحى بيك ًعٍمرىافى قىاؿى
: نىظىرى رىسي  ٍحبىةه قىاؿى كىانىٍت لىوي صي دًّْه, كى ٍبًد الرٍَّحمىًف, عىٍف أىًبيًو, عىٍف جى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى كؿي المًَّو ميحى

مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـي اٍَلىٍزدي أىحٍ  -صى : " أىتىٍتكي ابىةو قىٍد أىٍقبىمىٍت, فىقىاؿى سىفي النَّاًس كيجيكىنا, ًإلىى ًعصى
نىظىرى ًإلىى : " مىٍف ىىًذًه؟ " قىاليكا: ىىًذًه بىٍكري ٍبفي  َكْبَكَبةٍ  كأىٍعذىبيوي أىٍفكىاىنا, كأىٍصدىقيوي ًلقىاءن " كى قىٍد أىٍقبىمىٍت, فىقىاؿى

, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -كىاًئؿو سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , كىالى تيًرًني  : " المَّييَـّ اٍجبيٍر -صى ـٍ ـٍ كآًك طىًريدىىي كىًسيرىىي
ـٍ سىاًئالن ". ٍسنىاًد,  ًمٍنيي ٍبًد المًَّو ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً ًف ٍبًف عى ًديثي عىٍف عىٍبًد الرٍَّحمى ـٍ ييٍركى ىىذىا اٍلحى قاؿ الطبراني: لى

.  تىفىرَّدى ًبًو: الشَّاذىكيكًنيُّ
 تخريج الحديث:

 .سند الطبرانينفس , ب(0)قي بف قانعأخرجو أبك الحسيف عبد البا
 , عف سميماف بف أحمد, عف إبراىيـ بف ىاشـ البغكم, بو.(4)كأخرجو أبك نيعيـ اَلصبياني

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك عبد الرحمف بف أبي صعصعة كىك ابف عمرك بف زيد بف عكؼ بف  جده: عبد الرحمف: -

ارم الخزرجي المازني, كىك أخك قيس, ركل المنذر بف عمرك بف غنـ بف مازف بف النجار اَلنص
 .(3)قيس بف عبد ا بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة, عف أبيو, عف جده, ككاف بدريان 

ركل لو  ىك عبد ا بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة اَلنصارم المدني, ثقة , َأبوه: عبد ا:
 .(6)البخارم, كأبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مف الثالثة

ىك محمد بف عبد ا بف عبد الرحمف بف أبي صعصعة اَلنصارم أبك عبد  َأبو عْمرَاف: -
 .(1)ىػ(ُّٗلو البخارم, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة ) لالرحمف المدني , ثقة, رك 

 
                                                           

(
7
 (.ُْْ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِٖٔ/ رقـُٔٔ/َّلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
 (.ُٖٔ/ِحابة البف قانع )معجـ الص(

(
4
 (.ُّٖٔ/ْبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
3
 (.ْٕٓ/ّد الغابة البف اَلثير )(, كأسُِٖٓ/ْبي نعيـ )رفة الصحابة َلنظر: معا(

(
6
  (.ُّّْرقـ/ ُُّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 . (ََّٔرقـ/ ْٖٖ/ص) المصدر السابؽ(



 

213 

 

مراف بف عبد العزيز القيسي البصرم, ركل لو أبك داكد في  محمد بف ُحْمرَاف: ىك محمد بف حي
 .(7)رمذم, كالنسائي, صدكؽ فيو ليف مف التاسعة"القدر", كالت

 .(0). كقاؿ أبك داكد: "كاف ابف داكد يثني عميو"(2)ذكره ابف حباف في الثقات, كزاد" يخطىء "
. كقاؿ عمي بف المديني :" ييتَّقىى (3). كقاؿ أبك زرعة:" محمو الصدؽ "(4)صالح " كقاؿ أبك حاتـ:"

 .(8), كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم "(1). كضعفو ابف معيف(6)ىذا الشيخ "
كقاؿ ابف عدم:" لو إفرادات كغرائب ما أرل بو بأسان كعامة ما يركيو مما يحتمؿ لو عمف ركل 

ديكؽ" كقاؿ الذىبي:" .(9)عنيـ "  .(77). كفي مكضع آخر قاؿ:" صالح الحديث "(73)صى
 .(72)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ فيو ليف "

مراف, ص قاؿ الباحث:  دكؽ فيو ليف.محمد بف حي
ىك سميماف بف داكد بف بشر بف زياد أبك أيكب المنقرم البصرم  سميماف بف َداود الشَّاَذُكوِني: -

قاؿ الخطيب كاف حافظان مكثران, كقدـ بغداد كجالس الحفاظ بيا كذاكرىـ,  المعركؼ بالشَّاذىكيكني,
 .(70)ىػ(ِّٔثـ خرج إلى أصبياف فسكنيا, كانتشر حديثو, مات سنة )

 .(73)كقاؿ النسائي:" ليس بثقة " .(74)اؿ البخارم عنو:" ىك عندم أضعؼ مف كؿ ضعيؼ "ق
 .(71)كقاؿ ابف معيف:" كذاب عدك ا كاف يضع الحديث" ,(76)ككذبو أحمد

 .(78)كقاؿ أبك حاتـ:" سميماف الشاذككني ليس بشئ متركؾ الحديث كترؾ حديثو كلـ يحدث عنو "
جاء رجؿ إلى عبد الرزاؽ فدفع إليو كتابا, فأخذه فقرأه, كعف محمد بف سيؿ بف عسكر, قاؿ: 

                                                           

(
7
 (.ُّٖٓرقـ/ ْٕٓ/ص) السابؽ المصدر(

(
2
 (.َْ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
0
 (.ِّٔبي داكد )ص/آلجرم َلسؤاالت ا(

(
4
 (.ِّٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
3
 .مصدر السابؽال(

(
6
 (.ْٕٔلبرذعي َلبي زرعة الرازم )ص/سؤاالت ا(

(
1
 (.ْٖٖبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
8
 (.ّٗكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
9
 (.ُْٗ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
73
 (.ّٕٓ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
77
 (.ِٖٓ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
72
 (. ُّٖٓرقـ/ ْٕٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (.ٓٓ/َُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
74
 .السابؽ المصدر(

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
76
 (.ُُٓ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
71
 (.ُُٓ/ْ(. ك الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ُِٖاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/نظر: سؤ ا(

(
78
 (.ُُٓ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(
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فتغير كجيو ثـ قاؿ:" العدك  الكذاب الخبيث جاء إلى ىاىنا كاف يفعؿ كذا, كيفعؿ كذا, ثـ 
ذىب إلى العراؽ فذكر أني حدثتو بأحاديث, كا ما حدثتو بيا عف معمر, كال عف الثكرم, كال 

كعف صالح  .(7)رمى بكتابو", ثـ قاؿ:" ذاؾ الشاذككني " عف ابف جريج كال سمعتيا منيـ, ثـ
جزرة, قاؿ: قاؿ لي أبك زرعة الرازم, ببغداد:" أريد أف أجتمع مع سميماف الشاذككني فأناظره", 
قاؿ صالح: فذىبت بو إليو, فمما دخؿ عميو قمت لو: ىذا أبك زرعة الرازم أراد مذاكرتؾ, فتذاكرا 

نيا, فكاف الشاذككني يضع اَلسانيد في الكقت كيذاكره بيا, حديث أستار الكعبة كما قطع م
فتحير أبك زرعة كسكت, فمما قمنا مف عنده, قاؿ لي أبك زرعة:" اغتممت كا مما فعؿ ىذا 

 .(2)الشيخ, فقمت لو: ىذه اَلحاديث كضعيا الساعة, كلك ذاكرتو بشيء آخر لكضع مثميا "
ككاف يحفظ حتى ذكر  ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:"كقد  .(0)كقاؿ ابف منده:" منكر الحديث "

ثنا عنو أبك يعمى كغيره مف شيكخنا حدفي الحفاظ إال أنو لـ يصؼ نفسو حتى يرد في القمكب 
 .(4)كنحف نسأؿ ا تعالى جميؿ الستر بمنو كفضمو "

ـ عميو كثير, كقد سميماف بف دىاكد الشَّاذىكيكًني , متركؾ متيـ بكضع الحديث. كالكال قاؿ الباحث:
 أسيب الخطيب في تاريخو مف ذكر أخباره.

ىك إبراىيـ بف ىاشـ بف الحسيف بف ىاشـ أبك إسحاؽ البيع المعركؼ بالبغكم, مات سنة  ِإبراِىيـ:
 .(8), كالسيكطي(1). ككثقو أبك الفرج الجكزم(6)ثقة مأمكف " . قاؿ الدارقطني:"(3)ىػ(ِٕٗ)

 ثقة. إبراىيـ بف ىاشـ , قاؿ الباحث:
 الحديث: ىالحكـ عم

, (9)حديث ضعيؼ جدان, تفرد بو سميماف بف دىاكد الشَّاذىكيكًني, كىك متركؾ. كقد ضعفو الييثمي
 .(73)كقاؿ عنو اَللباني " مكضكع "

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ٓٓ/َُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
2
 .المصدر السابؽ(

(
0
 (.ٕٔب في الكنى كاَللقاب البف مندة )ص/فتح البا(

(
4
 (.ِٕٗ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.ُٗٓ/ٕداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
6
 (.ٕٗ)ص/ لسممي لمدارقطنيسؤاالت ا(

(
1
 (.ٕٗ/ُّفي تاريخ اَلمـ كالممكؾ البي الفرج بف الجكزم )المنتظـ (

(
8
 (.ّٓ/ِلمسيكطي ) المصنكعة في اَلحاديث المكضكعةالآللىء (

(
9
 (.ْٔ/َُكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
73
 (.َُُٕ/ رقـُْٗ/ْحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ـٍ ًإلىى الجنَّة فً  ًحٍكتي ًمٍف قىٍكـو ييٍؤتىى ًبًي قىٍد كىبىٍمتي اَلًسير  َكْبؿي ًفيًو " ضى ٍخـ. كى ًديد " الكىٍبؿ: قىٍيد ضى الحى
فَّفان كميثىقَّالن, فىييكى مىٍكبكؿ كميكىبَّؿ ككىبٍَّمتو, ميخى
(7). 

 (.ٖٚٔ) حديث رقـ
ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, مَّدو اٍلًحنَّاًئيُّ دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ميحى سىفي بٍ  حى : ثنا اٍلحى , عىٍف أىًبي  في قىزىعىةى,قىاؿى ٍيؿي ٍبفي سيمىٍيمىافى : ثنا فيضى قىاؿى
ؾى رىسيكؿي اً  : اٍستىٍضحى , عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو قىاؿى اًزـو مَّـى  -حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى -صى

ًحٍكتى  ًحٍكتى ًضٍحكنا مىا رىأىٍينىاؾى ضى نَّةً  اً, لىقىٍد رىأىٍينىاؾى ضى ـٍ ًإلىى اٍلجى : " ًمٍف قىٍكـو ييٍؤتىى ًبًي ِفي  ًمٍثمىوي, فىقىاؿى
 ". ُكُبوِؿ اْلَحِديدِ 

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, محمد بف عبد ا بف بىًزيع. (0)أخرجو الطبراني
, مف طريؽ, الحسيف بف قىزىعىرة. كالىما: عف فيضيؿ بف سميماف, (3), كالركياني(4)كأخرجو أحمد

رضي  –د بف أبي يحيي اَلسممي, عف العباس بف سيؿ, عف سيؿ بف سعد الساعدم عف محم
 بنحكه. –ا عنو 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك سممة بف دينار أبك حاـز اَلعرج اَلفزر التمار المدني القاضي مكلى اَلسكد  َأبو َحاِزـ: - 
 .(6)المنصكر لو الجماعة, مف الخامسة مات في خالفة لبف سفياف, ثقة عابد, رك ا
لو الجماعة,  لىك فيضيؿ بف سميماف النُّميًرم أبك سميماف البصرم, رك  ُفَضيؿ بف سميماف: -

 .(8)ذكره ابف حباف في الثقات .(1)ىػ(ُّٖمات سنة )
 . (73), كعنو قاؿ:" ليس بثقة "(9)قاؿ ابف معيف:" ليس بشيء "

                                                           

(
7
 (.ُْْ/ْ) البف اَلثير حديث كاَلثرفي غريب الالنياية (

(
2
 (.ٓٓٗٓ/ رقـُٖٖ/ٔلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
0
 (.ّّٕٓ/ رقـُِٖ/ٔ)صدر السابؽ الم(

(
4
 (.ُِِٖٔ/ رقـَٔٓ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.ُُُُ/ رقـُِّ/ِكياني )مسند الر (

(
6
(, َِْ/ُ(, معرفة الثقات لمعجمي )ٖٕ/ْر لمبخارم )نظر: التاريخ الكبياك  (.ِْٖٗرقـ/ ِْٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ِِٕ/ُُ) لممزم (, تيذيب الكماؿُٗٓ/ْالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

(
1
 (. ِْٕٓرقـ/ ْْٕ/ص) المصدر السابؽ(

(
8
 (.ُّٔ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ْٗٔبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
73
 (.ِٕ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(
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 .(2)زرعة:" ليف الحديث " . كقاؿ أبك(7)كقاؿ أبك حاتـ:" ليس بالقكم, يكتب حديثو "
. كقاؿ صالح بف محمد جزرة:" منكر الحديث ركل عف مكسى (0)كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم "

. كقاؿ اآلجرم سألت أبا (3)كعنده مناكير " . كقاؿ الساجي:" كاف صدكقان (4)بف عقبة مناكير "ا
اؿ:" ليس بشيء داكد عف حديث فضيؿ بف سميماف عف عبد الرحمف بف إسحاؽ عف الزىرم فق

كقاؿ اآلجرم سالت أبا داكد عف الفضؿ بف سميماف النميرم  .(6)بف المنكدر"اإنما ىك حديث 
. كقاؿ ابف قانع:" ضعيؼ (1)فقاؿ:" كاف عبد الرحمف بف ميدم ال يحدث عف فضيؿ بف سميماف "

 . (73). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ لو خطأ كثير "(9). كقاؿ الذىبي:" كثؽ "(8)"
 فيضيؿ بف سميماف , صدكؽ فيو ليف كيخطئ. احث:قاؿ الب

لو النسائي,  لىك الحسف بف قزعة الياشمي مكالىـ البصرم , رك  الَحسف بف َقَزَعة: -
 .(77)ىػ(َِٓكالترمذم, كابف ماجو, مات سنة )

, كابف (73), كأبك حاتـ(74). كقاؿ يعقكب بف شيبة(70), ككثقو الذىبي(72)ذكره ابف حباف في الثقات
 " صدكؽ ".:(76)حجر

 .(79)قاؿ النسائي:" ال بأس بو " ل:" صالح ". كمرة آخر (78), كالدارقطني(71)كقاؿ النسائي
 الحسف بف قزعة, صدكؽ. قاؿ الباحث:

قاؿ الخطيب  ىك يىٍحيىى بف محمد بف البخترم أىبيك زكريا الًحنَّائي, يحيى بف محمد الِحنَّاِئي: -

                                                           

(
7
 (.ِٕ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
2
 .السابؽ المصدر(

(
0
 (.ٖٖكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
4
 (.ِّٗ/ٖتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
3
 .السابؽ المصدر(

(
6
 .السابؽ المصدر(

(
1
 (.ّٗٔ/ُبي داكد )آلجرم َلسؤاالت ا(

(
8
 (.ِّٗ/ٖتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
9
 (.َُٓء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
73
 (. ِْٕٓرقـ/ ْْٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (. ُِٖٕرقـ/ ُّٔ/ص) السابؽ المصدر(

(
72
 (.ُٕٔ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ِّٗ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
74
 (.َّٓ/ٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.ّْ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
76
 (. ُِٖٕرقـ/ ُّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
71
 (.ٔٔايخ أبي عبد الرحمف النسائي )ص/تسمية مش(

(
78
 (.ُٖٓلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
79
 (.َّٓ/ٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(
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كلـ يغير شيبو,  اضي:" لـ يطعف عميو في الحديث ,البغدادم: " ثقة", كقاؿ أحمد بف كامؿ الق
 .(7)ىػ(ِٗٗمات سنة )
 يىٍحيىى بف محمد الحنَّاكم , ثقة. قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
, فيضيؿ بف سميماف , ىك صدكؽ فيو ليف ييخطئ. لكف لمحديث شاىد ىمداره عمضعيؼ الحديث 
كيو عف إسماعيؿ بف إبراىيـ, كعباس الدكرم, , كما عند ابف اَلعرابي, ير لغيره الحسف ىلإيقكيو 

عف عبد الحميد بف صالح, عف أبي بكر بف عياش, عف اَلعمش, عف أبي صالح عف أبي 
فقاؿ: " عجبت َلقكاـ يقادكف  -صمى ا عميو كسمـ  -ىريرة قاؿ: استضحؾ رسكؿ ا 
اش, صدكؽ حسف الحديث ال أبك بكر بف عيإ. رجالو ثقات (2)بالسالسؿ إلى الجنة, كىـ كارىكف"

 ساء حفظو.
*****   *****  

  

                                                           

(
7
 (.ّّٖ/ُٔالبغدادم ) داد لمخطيبتاريخ بغ(

(
2
 (.ُْٖٕ -ُُِٖ/ رقـُٔٔ/ِاَلعرابي ) معجـ ابف(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍنوي  ًديثي أىًبي مىٍرثىد " فىفيكَّت عى ًمٍنوي حى ٍمع ًقٌمة ًلٍمكىٍبؿ: اٍلقىٍيدي  َأْكُبُموكى " ًىيى جى
(7). 

 (.ٖٛٔ) حديث رقـ
ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ٍبدي  دَّثىنىا عى ك ٍبفي  حى : أىٍخبىرىًني عىٍمري ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى, عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف اَلىٍخنىًس قىاؿى دَّثىنىا رى : حى ٍيدو قىاؿى مى ٍبفي حي
دّْهً  ٍف أىًبيًو, عىٍف جى , عى كىافى رىجيالن يىٍحًمؿي (0)شيعىٍيبو , كى ؿه ييقىاؿي لىوي: مىٍرثىدي ٍبفي أىًبي مىٍرثىدو : كىافى رىجي  , قىاؿى

نىاؽه  كىانىٍت اٍمرىأىةه بىًغيّّ ًبمىكَّةى ييقىاؿي لىيىا: عى : كى ًدينىةى, قىاؿى ـي المى تَّى يىٍأًتيى ًبًي كىانىٍت اَلىٍسرىل ًمٍف مىكَّةى حى  كى
تَّى اٍنتىيىٍيتي إً  : فىًجٍئتي حى نَّوي كىافى كىعىدى رىجيالن ًمٍف أيسىارىل مىكَّةى يىٍحًمميوي, قىاؿى ًديقىةن لىوي, كىاً  اًئطو صى لىى ًظؿّْ حى

اًئًط فىمىمَّ  ٍنًب الحى رىٍت سىكىادى ًظمّْي ًبجى نىاؽه فىأىٍبصى اءىٍت عى : فىجى كىاًئًط مىكَّةى ًفي لىٍيمىةو ميٍقًمرىةو, قىاؿى ا اٍنتىيىٍت ًمٍف حى
بنا كىأىٍىالن ىىميَـّ فى  : مىٍرثىده. فىقىالىٍت: مىٍرحى فىٍت, فىقىالىٍت: مىٍرثىده؟ فىقيٍمتي : يىا ًإلىيَّ عىرى : قيٍمتي ًبٍت ًعٍندىنىا المٍَّيمىةى. قىاؿى

: فىتىًبعىًني ثى  , قىاؿى ـٍ ؿي يىٍحًمؿي أيسىرىاءىكي , ىىذىا الرَّجي نىا, قىالىٍت: يىا أىٍىؿى الًخيىاـً ـى المَّوي الزّْ رَّ نىاؽي حى اًنيىةه عى مى
ٍندىمىةى  مىٍكتي الخى سى كى
مٍ  (4) مىى رىٍأًسي فىبىاليكا فىظىؿَّ فىاٍنتىيىٍيتي ًإلىى كىٍيؼو أىٍك غىارو فىدىخى تَّى قىاميكا عى اءيكا حى , فىجى تي

كىافى رى  ٍمتيوي كى مى اًحًبي فىحى ٍعتي ًإلىى صى عيكا كىرىجى : ثيَـّ رىجى ـي المَّوي عىنّْي, قىاؿى مىى رىٍأًسي كىعىمَّاىي جيالن بىٍكليييـٍ عى
تَّى اٍنتىيىٍيتي ًإلىى اإًلٍذًخًر,  ًدينىةى,  َأْكُبَموُ  َفَفَكْكُت َعْنوُ ثىًقيالن حى تَّى قىًدٍمتي المى ييٍعًييًني حى عىٍمتي أىٍحًمميوي كى فىجى

مَّـى  -فىأىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : يىا رىسيكؿى المًَّو, أىٍنًكحي عىنىاقنا؟ فىأىٍمسىؾى رىسيكؿي المًَّو  -صى فىقيٍمتي
مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى لىتٍ  -صى تَّى نىزى مىيَّ شىٍيئنا حى ـٍ يىريدَّ عى ﴿ الزَّاًني الى يىٍنًكحي ًإالَّ زىاًنيىةن أىٍك ميٍشًركىةن  فىمى

يىا ًإالَّ زىافو أىٍك ميٍشًرؾه ﴾, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -كىالزَّاًنيىةي الى يىٍنًكحي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " يىا مىٍرثىدي -صى
, فىالى تىٍنًكٍحيىا ".الزَّاًني الى  يىا ًإالَّ زىافو أىٍك ميٍشًرؾه   يىٍنًكحي ًإالَّ زىاًنيىةن أىٍك ميٍشًركىةن كىالزَّاًنيىةي الى يىٍنًكحي

سىفه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو ". ًديثه حى  قاؿ الترمذم: " ىىذىا حى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, يحيي بف سعيد القطاف. (8), كالحاكـ(1), كالطحاكم(6), كالنسائي(3)أخرجو أبك داكد

                                                           

(
7
 (.ُْْ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٕٕ/ رقـِّٖ/ٓ) شاكر: ط-باب كمف سكرة النكر -مذم , أبكاب تفسير القراف سنف التر (

(
0
 . -رضي ا عنو -ابي عبد ا بف عمرك بف العاصىك: الصح(

(
4
, كىك جبؿ أحمر محجر فيو صخرة كبيرة بيضاء لشرقية لمحـر المكي[]يقع في الجية الجنكبية اىك أحد جباؿ مكة,  :َمةالَخْندَ (

 .انعُكثٕذٍحانشثكحعهىٌٔكٍثٍضٌايٕقع:ٔاَظغ(.ِِِبي عبد ا الًحميرل )ص/الركض المعطار, َلكأنيا معمقة. أنظر: 

(
3
 (.َُْٓ/ رقـَِِ/ِ) الحميد بدع: تحقيؽ-باب في قكلو تعالى الزاني ال ينكح إال زانية -داكد , كتاب النكاح سنف أبي (

(
6
 (.ِِّٖ/ رقـٔٔ/ٔ) غدة أبك: تحقيؽ-باب تزكيج الزانية -ائي , كتاب النكاح سنف النس(

(
1
 (.ِْٓٓ/ رقـْٕٕ/ُُاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
8
 (.َُِٕ/ رقـَُٖ/ِالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(
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, مف طريؽ, أبك اَلزىر أحمد بف اَلزىر. كالىما: عف عبيد ا بف اَلخنس, (7)كأخرجو البييقي
 . -رضي ا عنو  –عف عمرك بف شعيب, عف أبيو عف جده عبد ا بف عمرك 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(2)محمد بف عبد ا بف عمرك بف العاص, صدكؽ. سبقت ترجمتوىك شيعيب بف  ُشَعْيب: -
 .(0)سبقت ترجمتو ,صدكؽ عمرو بف ُشَعْيب: -
ىك عبيد ا بف اَلخنس النخعي أبك مالؾ الخزاز, ركل لو الجماعة,  ُعبيد المَّو بف اأَلْخَنس: -

صرم, ركل عنو يحيى , كسئؿ مرة عنو فقاؿ:" ليس بو بأس, ب(3). كثقو ابف معيف(4)مف السابعة
, (8). ككثقو أبك داكد(1). كقاؿ اإلماـ أحمد:" شيخ ثقة "(6)القطاف, كسعيد بف أبي عركبة "

 .(77)ذكره ابف حباف في الثقات, كقاؿ:" ييخطىء كثيران ", ك (73)كابف خمفكف ,(9)كالنسائي
 .(70). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "(72)كقاؿ ابف شاىيف:" ليس بو بأس "

طَّأه ابف حباف. قاؿ الباحث:  عبيد ا بف اَلخنس, ثقة خى
ىك ركح بف عبادة بف العالء بف حساف القيسي أبك محمد البصرم, ثقة  َروح بف ُعَبادة: -

 .(74)ىػ(َِٓفاضؿ لو تصانيؼ, ركل لو الجماعة, مات سنة )
كبذلؾ  أبك محمد قيؿ اسمو عبد الحميد (73)ىك عبد بف حميد بف نىصر الكىشّْيعبد بف ُحَميد:  -

 .(76)ىػ(ِْٗلو مسمـ, كالترمذم, مات سنة ) لجـز ابف حباف كغير كاحد, ثقة حافظ , رك 
 حديث حسف اإلسناد. الحديث: ىالحكـ عم

*****   ***** 
 

                                                           

(
7
 (.ُُّٖٔ/ رقـِْٕ/ٕكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
2
 (.ُُيث رقـ )حد نظرا(

(
0
 (.ُُيث رقـ )حد نظرا(

(
4
 (. ِْٕٓرقـ/ ّٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُّٗ/ُ) -ركاية عثماف الدارمي  -ف معيف تاريخ اب(

(
6
 (.ِِٕبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
1
 (.ِّّبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
8
 .(ِّٖ/ُ) بي داكدآلجرم َلسؤاالت ا(

(
9
 (.ٔ/ُٗ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.ٓ/ٗذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
77
 (.ُْٕ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
72
 (.ُْٔماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
70
 (. ِْٕٓرقـ/ ّٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (. ُِٔٗرقـ/ ُُِ/ص) المصدر السابؽ(

(
73
 (.ُُٗ/ُُإلى كش: قرية عمى ثالثة فراسخ مف جرجاف. اَلنساب لمسمعاني ): ىذه النسبة الَكشٍّي(

(
76
  (.ِْٔٔرقـ/ ّٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍبًد اٍلعىًزيًز " أىنَّوي كىافى يىٍمبىسي الفىٍركى  ًديًث اٍبًف عى ًفي حى الكىبىؿ: فىٍركه كىًبيره " والَكَبؿ كى

(7). 
 (.ٜٖٔ) حديث رقـ

 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث اٍلمينىاًفًؽ "  ًفي حى : كىبىفى يىٍكًبفي كي  َيْكِبفُ كى ييقىاؿي ًفي ىىًذًه مىرَّة " أىٍم يىٍعديك. كى بيكنا, ًإذىا ًفي ىىًذًه مىرَّةن كى

 .(2)عىدىا عىٍدكان لىٌينان 
 (.ٓٗٔ) حديث رقـ
 قاؿ: رحمو ا (ٖ), والذي وجدتو كما عند اإلماـ مسمـنفسو  المفظبالحديث  ىلـ أعثر عم

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبى  دَّثىنىا أىًبي, ح كىحى , حى ٍيرو ٍبًد اً ٍبًف نيمى مَّدي ٍبفي عى دَّثىًني ميحى دَّثىنىا أىبيك حى ةى, حى
مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى  دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً, ح كىحى : حى ٍبدي اٍلكىىَّاًب يىٍعًني  -كىالمٍَّفظي لىوي  -أيسىامىةى, قىاالى نىا عى أىٍخبىرى

, عىًف النَّبً  , عىًف اٍبًف عيمىرى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً, عىٍف نىاًفعو , حى مَّـى  -يّْ الثَّقىًفيَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  -صى قىاؿى
لىى ىىًذًه مىرَّةن  ٍيًف تىًعيري ًإلىى ىىًذًه مىرَّةن كىاً  ثىًؿ الشَّاًة اٍلعىاًئرىًة بىٍيفى اٍلغىنىمى ثىؿي اٍلمينىاًفًؽ, كىمى  ".مى

 انفرد بو مسمـ. تخريج الحديث:
  دراسة رجاؿ اإلسناد:

 اد بف أسامة.رجالو ثقات, كأبك أسامة ىك: حم
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُْٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ِْٖٕ -ُٕ/ رقـُِْٔ/ْ) -ـ , كتاب صفات المنافقيف كأحكاميـصحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ثىؿى نىٍخمىة ًفي ثىمىؾ مى عىميكا مى ٍيشنا جى : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإفَّ قيرى ًديًث اٍلعىبَّاًس " قىاؿى ًفي حى ًمفى اٍَلىٍرًض " َكْبَوة  كى
لىًكنَّا سىًمٍعنا  ـٍ نىٍسمع الكىٍبكىة, كى الًكبىا, كالكيبىة, كىًىيى الكينىاسىة كالتُّراب الًَّذم ييٍكنىس ًمفى قىاؿى شىًمر: لى

 .(7)البىٍيت
 (.ٔٗٔ) حديث رقـ

ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميكسىى, عىٍف ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف أىًبي  : حى دَّثىنىا ييكسيؼي ٍبفي ميكسىى البىٍغدىاًدمُّ قىاؿى , حى اًلدو خى
 : : قيٍمتي ٍبًد الميطًَّمًب, قىاؿى اًرًث, عىٍف العىبَّاًس ٍبًف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف الحى , عىٍف عى يىا عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي ًزيىادو

ثىًؿ نىٍخمىةو  ثىمىؾى كىمى عىميكا مى , فىجى ـٍ بىٍينىييـٍ كا أىٍحسىابىيي مىسيكا فىتىذىاكىري ٍيشنا جى ًمفى  َكْبَوةٍ  ًفي رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ قيرى
مَّـى  -اَلىٍرًض, فىقىاؿى النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ ًمٍف -صى ٍيًرًى عىمىًني ًمٍف خى ٍمؽى فىجى مىؽى الخى : " ًإفَّ المَّوى خى

ٍيًر قىًبيمىةو, عىمىًني ًمٍف خى يَّرى القىبىاًئؿى فىجى ٍيًر الفىًريقىٍيًف, ثيَـّ تىخى ـٍ كىخى ًقًي ٍيًر ًفرى عىمىًني ًمٍف  خى يَّرى البيييكتى فىجى ثيَـّ تىخى
سىفه ". ًديثه حى ـٍ بىٍيتنا ". قاؿ الترمذم:" ىىذىا حى ٍيريىي ـٍ نىٍفسنا, كىخى ٍيريىي , فىأىنىا خى ـٍ ٍيًر بيييكًتًي  خى

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, عبيد ا بف (3), كأبك نيعيـ(4), عف يزيد بف ىاركف. كأخرجو البزار(0)أخرجو أحمد

, خالد , مف طريؽ, محمد بف فيضيؿ. ثالثتيـ: عف إسماعيؿ بف أبي(6)مكسي. كأخرجو الدكالبي
. يزيد بف أبي زياد, عف عبد ا بف الحارث, عف العباس بف عبد المطمب رضي ا عنو عف

 , مف طريؽ, سفياف الثكرم, عف يزيد بف أبي زياد, بو.(1)كأخرجو الاللكائي
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
ىك عبد ا بف الحارث بف نكفؿ بف الحارث بف عبد المطمب الياشمي  َعبد المَِّو بف الَحاِرث: -

أبك محمد المدني لقبو بىبَّة أمير البصرة لو رؤية كَلبيو كجده صحبة, قاؿ ابف عبد البر أجمعكا 
 .(8)ىػ(ٕٗلو الجماعة, مات سنة ) لعمى ثقتو, رك 

                                                           

(
7
 (.ُْٔ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َّٕٔ/ رقـْٖٓ/ٓ) شاكر: ط -باب في فضؿ النبي صمى ا عميو كسمـ -مذم , أبكاب المناقب سنف التر (

(
0
 (.َُّٖ-ُّٕٕ/ رقـِٔٗ/ِ(, كفضائؿ الصحابة لو )ُٖٖٕ/ رقـَّٕ/ّماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ُُّٔقـ/ ر َُْ/ْزار )مسند الب(

(
3
 (.ِّٕٓ/ رقـُُِِ/ْ(, كمعرفة الصحابة لو )ُٔ/ رقـٖٓبي نعيـ )ص/نبكة َلدالئؿ ال(

(
6
 (.ْ/ رقـّ/َُلسماء لمدكالبي )الكنى كا(

(
1
 (.َُُْ/ ِٖٖ/ْاعتقاد أىؿ السنة كالجماعة لماللكائي ) شرح أصكؿ(

(
8
 لممزم تيذيب الكماؿ (,ْٓ/ْ) البف سعد بيرنظر: الطبقات الكاك (. ِّٓٔرقـ/ ِٗٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.ٖ/ٓ(, اإلصابة البف حجر )ّٔٗ/ُْ)
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بف أبي زياد الياشمي مكالىـ الككفي, ضعيؼ كبر فتغير كصار  ىك يزيدَيِزيد بف َأبي ِزَياد:  -
 .(7)ىػ(ُّٔالبخارم, مات سنة ) للو الجماعة سك  ل, رك يتمقف ككاف شيعيان 

ىك إسماعيؿ بف أبي خالد اَلٍحمىًسي, ثقة ثبت, سبقت ترجمتوِإسَماِعيؿ بف َأبي َخاِلد:  -
(2). 

ـي العبسي الككفي أبك ىك عبيد ا بف مك  ُعَبيد المَّو بف ُموسي: - سى بف أبي المختار بف بىاذىا
 .(0)ىػ(ُِّلو الجماعة, مات سنة ) لرك  محمد, ثقة كاف يتشيع,

ىك يكسؼ بف مكسى بف راشد القطاف أبك يعقكب الككفي نزيؿ  يوسؼ بف ُموَسى الَبغدادي: -
 .(4)ىػ(ِّٓة )الرم ثـ بغداد, ركل عنو البخارم, كأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات سن

. كقاؿ الخطيب:" قد (6)"كاف ثقة  , كقاؿ مسممة بف قاسـ اَلندلسي:"(3)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(1)كصؼ غير كاحد مف اَلئمة يكسؼ بف مكسى بالثقة, كاحتج بو البخارم في صحيحو "

 .(8)كقاؿ الذىبي:" اإلماـ, المحدث, الثقة... كاف مف أكعية العمـ " 
 :" صدكؽ ".(72), كابف حجر(77)تـا, كأبك ح(73)كقاؿ ابف معيف .(9):" البأس بو "كقاؿ النسائي
 .صحيحو في البخارم بو كقد احتج ثقة لـ ييجرح,يكسؼ بف مكسي,  قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
 . يزيد بف أبي زياد , كىك ضعيؼ ىحديث ضعيؼ اإلسناد , مداره عم
 .(70)كقد ضعؼ الحديث الشيخ اَللباني

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
  (.ُٕٕٕرقـ/ َُٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ّٖيث رقـ )حد نظرا(

(
0
  (.ّْْٓرقـ/ ّٕٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (. ٕٖٖٕرقـ/ ُِٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
3
 (.ِِٖ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ِْٓ/ُُتيذيب البف حجر )ب التيذي(

(
1
 (.ْْٓ/ُٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
8
 (.ُِِ/ُِـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
9
 (.َُْايخ أبي عبد الرحمف النسائي )ص/تسمية مش(

(
73
 (.ْْٓ/ُٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
77
 (.ُِّ/ٗلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
72
 (. ٕٖٖٕرقـ/ ُِٔ/ص) حجر البف ذيبالتي تقريب(

(
70
 (.ّٖٕ/ رقـَْٖضعيؼ سنف الترمذم )ص/(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ثىًؿ نى  مَّدو كمى ثىؿي ميحى ًديثي " ًإفَّ نىاسنا ًمفى اَلٍنصار قىاليكا لىوي: ًإنَّا نىٍسمع ًمٍف قىٍكمؾ: ًإنَّمىا مى ًمٍنوي اٍلحى ٍخمة كى
ٍمعييى  ِفي ِكباً تىٍنبيتي   .(7)ا: أىٍكباء" ًىيى ًباٍلكىٍسًر كىاٍلقىٍصًر: اٍلكينىاسىةي, كىجى

 )*(. حديث رقـ
ـُ الدوالبي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

:, ثىنىا  ٍيؿو قىاؿى مَّدي ٍبفي فيضى :, ثىنىا ميحى ٍكًصًميُّ الطَّاًئيُّ قىاؿى ٍربو اٍلمى ًميّْ ٍبًف حى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى يىًزيدي ٍبفي حى
اًرثً  ٍبًد المًَّو ٍبًف اٍلحى , عىٍف عى ٍبًد اٍلميطًَّمًب أىفَّ  أىًبي ًزيىادو اًرًث ٍبًف عى ًبيعىةى ٍبًف اٍلحى ٍبًد اٍلميطًَّمًب ٍبًف رى عىٍف عى

ثىؿي  : مى ـٍ تَّى يىقيكؿى اٍلقىاًئؿي ًمٍنيي اًر قىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنَّا نىٍسمىعي ًمٍف قىٍكًمؾى حى مَّدو نىاسنا ًمفى اٍَلىٍنصى  ميحى
ثىًؿ نىٍخمىةو تىٍنبيتي ًفي   ... الحديث.ِكًبا كىمى

 تكرر الحديث ؛ أنظر الحديث السابؽ.
*****     ***** 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " الى تىشىبَّييكا ًباٍليىييكًد تىٍجمع  ًمٍنوي اٍلحى  .(0)ًفي ديكًرىا " أىًم الكينىاسىات اأَلْكَباءكى

 (.ٕٗٔ) حديث رقـ
ـُ الدوالبي َقاَؿ اإلما
 ا: رحمو (ٗ)

دَّثىنىا أىبيك الطَّيّْ  : حى ًشيدو قىاؿى دي ٍبفي رى دَّثىنىا دىاكي : حى ٍخمىدو قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف مى مَّدي ٍبفي عى دَّثىًني ميحى كفي ٍبفي حى ًب ىىاري
: قىاؿى رىسي  اًمًر ٍبًف سىٍعدو عىٍف سىٍعدو قىاؿى , عىٍف عى دَّثىنىا بيكىٍيري ٍبفي ًمٍسمىارو : حى مَّدو قىاؿى مَّى  -كؿي المًَّو ميحى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ـى , طىيّْبه -اي عى كدى, كىًريـه ييًحبُّ اٍلكىرى كَّاده ييًحبُّ اٍلجي : " ًإفَّ المَّوى نىًظيؼه ييًحبُّ النَّظىافىةى, جى
ـٍ كىالى تىشىبَّييكىا ًباٍليىييكًد تىٍجمىعي   ًفي ديكًرىىا ". اأْلَْكَباءَ ييًحبُّ الطّْيبى فىنىظّْفيكا أىٍفًنيىتىكي

 تخريج الحديث:
, كابف (9)ى, كأبك يعم(8), كالبزار(1), كابف أبي الدنيا(6), كأبك جعفر البيٍرجيالني(3)أخرجو الترمذم

                                                           

(
7
 (.ُْٔ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
2
 (.ْ/ رقـّ/َُلسماء لمدكالبي )الكنى كا(

(
0
 (.ُْٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.َُِّرقـ /ْٖٔ/َِلسماء لمدكالبي )الكنى كا(

(
3
 (.ِٕٗٗ/ رقـُُُ/ٓ) شاكر: ط-باب ما جاء في النظافة -مذم , أبكاب اَلدب سنف التر (

(
6
 (.ُِ/ رقـّٓلجكد كسخاء النفكس لمبيٍرجيالني )ص/الكـر كا(

(
1
 (.ٖ/ رقـُٗخالؽ البف أبي الدنيا )ص/مكاـر اَل(

(
8
 (.ُُُْ/ رقـَِّ/ِزار )مسند الب(

(
9
 (.ُٕٗ-َٕٗ/ رقـُُِ/ِي )المكصم ىيعم مسند أبي(
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, مف طريؽ, (0). مف طريؽ, خالد بف اياس. كأخرجو الطبراني(2), كالخطيب البغدادم(7)عدم
 يرفعو. –رضي ا عنو  –اص الزىرم. كالىما: عف عامر بف سعد, عف سعد بف أبي كق

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
لو الجماعة,  لىك عامر بف سعد بف أبي كقاص الزىرم المدني, ثقة, رك  عامر بف سعد: -

 .(4)ىػ(َُْمات سنة )
لو مسمـ,  لىك بيكىير بف ًمسمار الزىرم المدني أبك محمد أخك مياجر, رك ُبكير بف ِمسمار:  -

 .(3)ىػ(ُّٓة )كالنسائي, الترمذم, مات سن
 .(8), كقاؿ النسائي:" ليس بو بأس "(1), كابف حباف(6)كثقو العجمي

كعندم أنو  كقاؿ أبك أحمد بف عدم:" لـ أجد في ركاياتو حديثان منكران كأرجك أنو ال بأس بو,
. كقاؿ الذىبي:" صدكؽ", ثـ قاؿ: لينو ابف حباف البستي, كابف حـز كقاؿ (9)مستقيـ الحديث "

, كفي مكضع (77), كفي مكضع آخر قاؿ الذىبي:" صالح الحديث "(73)فيو نظر "البخارم: 
 :"صدكؽ".(70). كقاؿ ابف حجر(72)آخر:" فيو شئ "

ف؛ اَلكؿ: بكير بف مسمار أخك مياجر بف مسمار مكلى يكقد جعؿ ابف حباف بكير بف مسمار اثن
زىرم كىك ضعيؼ سعد بف أبى كقاص كىك ثقة, كالثاني: بكير بف مسمار الذم يركم عف ال

فقاؿ في كتابو الثقات:" بكير بف مسمار أخك مياجر بف مسمار مكلى سعد بف أبى كقاص مف 
أىؿ المدينة كنيتو أبك محمد يركم عف عامر بف سعد بف أبي كقاص ركل عنو حاتـ بف 

 .(74)إسماعيؿ كليس ىذا ببكير بف مسمار الذم يركم عف الزىرم ذاؾ ضعيؼ "
 بكير بف مسمار شيخ يركم عف الزىرم ركل عنو أبك بكر الحنفي كقد  كقاؿ في المجركحيف:"

 
                                                           

(
7
 (.ُْْ/ّي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
2
 (.ِّٕ/ُخالؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم )الجامع َل(

(
0
 (.َْٕٓ/ رقـُِّ/َْلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
4
 .(َّٖٗرقـ/ ِٕٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ٕٔٔرقـ/ ُِٖ/ص) المصدر السابؽ(

(
6
 (.ِْٓ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
1
 (.َُٓ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.ِِٓ/ْ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
9
 (.ُِٔ/ِي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
73
 (.ُُٓ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
77
 (.ُّٔفيو كىك مكثكؽ لمذىبي )ص/مف تكمـ (

(
72
 (.ِٕٔ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
70
 (.ٕٔٔرقـ/ ُِٖ/ص) حجر البف التيذيب بتقري(

(
74
 (.َُٓ/ٔبف حباف )الثقات ال(
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قيؿ إنو بكير الدامغاني الذم يركم عف مقاتؿ بف حياف كاف مرجئا يركم مف اَلخبار ماال يتابع 
 .(7)عمييا كىك قميؿ الحديث عمى مناكير فيو ليس ىك أخك مياجر بف مسمار ذاؾ مدني ثقة "

لترجمة, فقاؿ:" بكير بف مسمار أخك مياجر مكلى سعد بف أبي كقد جمع البخارم بينيما في ا
براىيـ بف حمزة حدثنا حاتـ: عف بكير عف  كقاص, القرشي المديني, قاؿ لي أحمد بف حجاج كا 

يـك خيبر: َلعطيف الراية رجال  -صمى ا عميو كسمـ  -عامر بف سعد عف سعد: سمعت النبي 
و, فتطاكلنا فقاؿ: ادعكا عميا! كسمع الزىرم , ركل عنو أك يحبو ا كرسكل -يحب ا كرسكلو 

. كقد فيـ المزم في "تيذيب الكماؿ" كتبعو (2)أبك بكر الحنفي, فيو بعض النظر, أبك بكر "
ليو جازمان أف البخارم قاؿ فيو:" أف إ, أف البخارم إنما يتحدث عف بيكيرو كاحد, فنسب (0)الذىبي

تابو بصيغة تجمع بينيما فقاؿ:" بيكير بف مسمار القرشي أنو ترجـ لو في ك ىفيو نظر" , حت
كفي  :"اإلماـ المزم في ىذا التصرؼ, فقاؿ العالمة ميغمطام ى. كقد رد العمماء عم(4)الزىرم"

نظر؛ َلف البخارم لـ يقؿ ىذا إال في  -قكؿ المزم في ىذه الترجمة: قاؿ البخارم: فيو نظر 
بكير بف مسمار أخك مياجر مكلى سعد بف أبي كقاص, الذم ركل عف الزىرم, كذلؾ أنو قاؿ: 

ثـ قاؿ بعد كالـ: كسمع الزىرم ركل عنو أبك بكر الحنفي, ثـ قاؿ: في بكير ىذا نظر, يعني 
ف كاف قد جعميما  الذم ركل عف الزىرم, ال اَلكؿ؛ َلف اإلشارة منصرفة إليو, ال إلى اَلكؿ, كا 

كقد أيد ىذا التفريؽ  .(3)ة, ككأنو أشبو, كا أعمـ "ترجمة كاحدة, فقد بيف ابف حباف كجو التفرق
ابف حجر فقاؿ:" كأما البخارم فجمع بينيما في التاريخ لكنو ما قاؿ: "فيو نظر" إال عند ما ذكر 

 .(6)ركايتو عف الزىرم كركاية أبي بكر الحنفي عنو"
مسمار أخك مياجر بف لـ يكف المزم كحده مف فيـ بأف البخارم إنما أراد بكير بف  قاؿ الباحث:

مسمار مكلى سعد بف أبى كقاص, ىك المقصكد الذم" فيو نظر" , فقد نقؿ عبارة البخارم كما 
الذم يركم عف  ان , مف قبؿ كلـ ييممحكا بأف البخارم إنما أراد بكير (8), كابف عدم(1)ىي العقيمي

صكاب, كىك ما رجحو الزىرم فمينظر! لكف ما أميؿ اليو أف كالـ ابف حباف, في التفريؽ ىك ال
 العالمة مغمطام كتبعو ابف حجر. كيبقي بكير بف مسمار, صدكؽ كما قاؿ الحافظ.
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ًسي أبو الطيب ىاروف بف محمد: -  (7)قاؿ العقيمي ىك ىاركف بف محمد أبك الطيب السٍَّرخى

ية . كقاؿ يحيى بف معيف:" أبك الطيب كاف مف اَلنبار كاف في الحرب(2)الغالب عمى حديثو الكىـ
 .(4). كقاؿ الساجي:" الغالب عمى حديثو كىـ "(0)" ككاف كذابان 

 .(3)كقاؿ ابف عدم:" ىاركف ليس بمعركؼ, كمقدار ما يركيو ليس بمحفكظ "
 أبك الطيب ىاركف بف محمد , متيـ بالكذب. قاؿ الباحث:

لو  لقة, رك ىك داكد بف ريشٍَّيد الياشمي مكالىـ الخكارزمي نزيؿ بغداد, ث داود بف ُرشَّيد: -
 .(6)ىػ(ِّٗابف ماجو, مات سنة ) لالجماعة سك 

ىك محمد بف عبد ا بف مخمد, أبك الحسيف اَلصبيانى, قدـ  محمد بف عبد ا بف َمخمد: -
 .(1)ىػ(ِِٕيعرؼ بصاحب الشافعى كبكراؽ الربيع بف سميماف, مات سنة ) مصر, كحٌدث بيا,

د أحدان ذكره بجرح أك تعديؿ, كقد حدث عنو أبك الحسيف اَلصبيانى, لـ أج قاؿ الباحث:
 الدكالبي, كالخطيب البغدادم. فيك مجيكؿ الحاؿ.

 الحديث: ىالحكـ عم
أبك الحسيف اَلصبيانى, ك  حديث ضعيؼ اإلسناد, فيو أبك الطيب ىاركف بف محمد متيـ,

أكردىا:" ياس فال تقـك بيا حجة َلنو ضعيؼ؛ قاؿ الترمذم بعد أف إمجيكؿ. كأما طريؽ خالد بف 
 ىذا حديث غريب كخالد بف إلياس يضعؼ " كقاؿ عنو الحافظ "متركؾ الحديث".

عمي بف سعيد, عف زيد بف أخـز الطائي, عف أبي  كأما طريؽ الزىرم, كما عند الطبراني: عف
داكد الطيالسي, عف إبراىيـ بف سعد, عف الزىرم, عف عامر بف سعد, عف أبيو قاؿ: قاؿ رسكؿ 

: " طيركا أفنيتكـ, فإف الييكد ال تطير أفنيتيا ". فرجالو ثقات. كقد - عميو كسمـ صمى ا -ا 
 .(8)حسف ىذه الطريؽ الشيخ اَللباني

*****   ***** 
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

فىاء كاٍلماءً  بىد الجي مىؽ اي اَلرضى السٍُّفمى ًمفى الزَّ رير " خى ًديًث جى ًمٍنوي حى .  باءالكُ  كى " أىًم اٍلعىاًلي اٍلعىًظيـً
ديثان مىٍرفكعان  عىمو الزَّمىٍخشىًرمُّ حى نىبىاًتو. كجى بىدو اٍجتىمع ًلٍمماًء كتىكاثىؼ ًفي جى مىقىيا ًمٍف زى  .(7)الٍمعىنى أنَّو خى

 (.ٖٗٔ) حديث رقـ
ـُ أبو زيد ابف َشبَّة َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

سىفً  مَّدي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا  حى : حى كًذمُّ قىاؿى ٍيرو اٍلبىٍيري ٍمزىةي ٍبفي نيصى دَّثىنىا حى : حى دَّثىنىا الرَّقىاًشيُّ قىاؿى : حى قىاؿى
ًف الزٍُّىرً  ٍنعىاءى, عىٍف عيمىرى ٍبًف ميكسىى, عى ًبيّّ ًمٍف أىٍىًؿ صى , عىرى بَّاًد ٍبًف ًشٍبؿو اٍلمىٍذًحًجيُّ يَّافي ٍبفي عى , الزَّ مّْ

, عىًف اٍبًف عىبَّاسو عىٍف عيبىٍيًد ال ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى ٍبًف مىٍسعيكدو ٍنييمىا  -مًَّو ٍبًف عى :"  -رىًضيى المَّوي عى قىاؿى
مَّـى  -كىافى النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى تىٍطميعى الشٍَّمسي فىقىاؿى لىنىا  -صى هي حى الَّ ـٍ يىٍبرىٍح ميصى مَّى اٍلغىدىاةى لى ًإذىا صى

ًريري بٍ يى  : فىطىمىعى جى ةي مىًمؾو " قىاؿى مىٍيًو ًمٍسحى ٍيًر ًذم يىمىفو عى ـٍ ًمٍف ىىذىا اٍلفىجّْ ًمٍف خى مىٍيكي ٍبًد ٍكمنا: " يىٍطميعي عى في عى
ميكا اٍلمىٍسًجدى فىقىاؿى  ـٍ ثيَـّ دىخى دى عىشىرى رىاًكبنا ًمٍف قىٍكًمًو, فىعىقىميكا ًركىابىيي ًميُّ ًفي أىحى : أىٍيفى رىسيكؿي  المًَّو اٍلبىجى ًريره جى

مَّـى  -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -صى ٍيشو مَّـى  -يىا مىعىاًشرى قيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " -صى
ـٍ  ـٍ تىٍسمى , أىٍسًم ًريري ـٍ يىا جى ـٍ تىٍسمى , أىٍسًم ًريري ـٍ تىٍستىًحؽَّ  -ثنا قىالىيىا ثىالى  -ىىذىا رىسيكؿي المًَّو يىا جى , ًإنَّؾى لى ًريري يىا جى

, ًإفَّ ًغٍمظى اٍلقيميكبً  ًريري , يىا جى تَّى تىدىعى اٍَلىٍكثىافى ـً حى ٍسالى لىٍف تىٍبميغى شىًريعىةى اإٍلً يمىاًف, كى ًقيقىةى اإٍلً فىاءى حى  كىاٍلجى
ٍكبى  كىاٍلحى
, ًإنّْي أيحى  (0) ًريري كًؼ, يىا جى بىًر كىالصُّ مىرىارىةى فىطىاًميىا " ًفي أىٍىًؿ اٍلكى اًعيىا كى كىةى رىضى ذّْريؾى الدٍُّنيىا كىحىالى

ؽّْ اٍلكىاًلًد عى  : " ًجٍئتى تىٍسأىؿي عىٍف حى ٍنوي؟ قىاؿى ا الًَّذم ًجٍئتي أىٍسأىليؾى عى : يىا رىسيكؿى المًَّو, مى ًريره مىى فىقىاؿى جى
ؽّْ  ًمٍف حى مىى كىاًلًدًه, كى لىًد عى ؽّْ اٍلكى لىًدًه, كىعىٍف حى ًب كىالتَّعىًب,  كى عى لىوي ًفي اٍلغىضى لىًدًه أىٍف يىٍخضى مىى كى اٍلكىاًلًد عى

دى نىسىبىوي, ًإفَّ اٍلميكىاًفئى لىٍيسى ًباٍلكى  مىى كىاًلًدًه أىٍف ييٍحًسفى أىدىبىوي كىأىٍف الى يىٍجحى لىًد عى ؽّْ اٍلكى ًمٍف حى اًصًؿ, ًإنَّمىا كى
ٍف ًإذىا قيًطعىٍت رىًحميوي  اًء الدٍُّنيىا اٍلكىاًصؿي مى : يىا رىسيكؿى المًَّو, أىٍخًبٍرًني عىًف السَّمى ًريره مىيىا "... فىقىاؿى جى كىصى

, كـً فَّيىا ًبالنُّجي مىؽى المَّوي السَّمىاءى الدٍُّنيىا ًمٍف أىٍلكىاًح اٍلكيفيكًؼ, كىحى : " خى عىمىيىا  كىعىًف اٍَلىٍرًض السٍُّفمىى قىاؿى كىجى
ا ًلمشَّيىاًطيًف, كى  كمن ,ريجي ًفظىيىا ًمٍف كيؿّْ شىٍيطىافو رىًجيـو اءً  حى فىاًء كىاٍلمى بىًد اٍلجي مىؽى اٍَلىٍرضى السٍُّفمىى ًمفى الزَّ  كىخى

ىٍذرىًت اْلُكَباِء  ٍرؽه َلى رىؽى ًمٍنيىا خى ٍخرىةو عىٍف ظىٍيًر حيكتو يىٍخريجي ًمٍنيىا اٍلمىاءي, فىمىًك اٍنخى مىى صى عىمىيىا عى كىجى
مىيٍ  مىٍف عى اًلًؽ النُّكًر... ".اٍَلىٍرضى كى افى خى  يىا, سيٍبحى
 تخريج الحديث:
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, مف طريؽ, إسماعيؿ بف ميراف, عف الزياف بف عباد, عف عمر بف مكسى, (7)أخرجو الطبراني
 يرفعو. -رضي ا عنيما  -عف الزىرم, عف عبيد ا بف عبد ا بف عتبة, عف ابف عباس 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك عبيد ا بف عبد ا بف عتبة بف مسعكد  ا بف عتبة بف مسعود: عبيد ا بف عبد -

 .(2)ىػ(ْٗلو الجماعة, مات سنة ) لاليذلي أبك عبد ا المدني, ثقة فقيو ثبت, رك 
 .(0)ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم, سبقت ترجمتو الزىري:

ىرم كالقاسـ ركل عنو ىك عمر بف مكسى بف كجيو الكجييي يركم عف الز  :عمر بف موسى -
. كقاؿ البخارم:" (3), كعنو قاؿ:" ليس بثقة "(4)بف إسحاؽ. قاؿ ابف معيف:" كذاب ليس بشيء "ا

 .(1). كقاؿ أبك حاتـ:" متركؾ الحديث ذاىب الحديث كاف يضع الحديث "(6)منكر الحديث "
 .(8)كقاؿ النسائي:" متركؾ الحديث "

 .(9)ليس بشئ يركم عف قتادة كسماؾ مناكير " كقاؿ أبك داكد:" عمر بف مكسى الكجييي
. كقاؿ ابف حباف:" كاف ممف يركم المناكير عف المشاىير (73)كقاؿ الدارقطني:" ككفي متركؾ "

فمما كثر في ركايتو عف الثقات ماال يشبو حديث اَلثبات حتى خرج عف حد العدالة إلى الجرح 
ىك بيف اَلمر في الضعفاء, كىك في عداد ك  . كقاؿ ابف عدم:" منكر جدا..(77)فاستحؽ الترؾ "

سنادا   .(70)كقاؿ الجكزجاني:" سمعتيـ يذمكف حديثو " .(72)"مف يضع الحديث متنا كا 
ٍعدىافى حيث  قاؿ الباحث: عمر بف مكسي, متيـ بالكذب, كيؤيد ذلؾ ما ذكره العقيمي عف ابف مى

بَّرنا قاؿ:" قدـ عمينا عمر بف مكسى الكجييي فاجتمعنا إليو فجعؿ يقكؿ بَّرنا شيخكـ الصالح خى : خى
ٍعدىافى , قمت لو: كأيف  شيخكـ الصالح, فمما أكثر قمت: مف شيخنا الصالح؟ فقاؿ: خالد بف مى

 لقيتو بعد مكتو بأربع  لقيتو؟ قاؿ: في غزكة أىٍرًميًنيَّة , قمت: اتؽ ا يا شيخ, فال تكذب, أنت إذان 
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كأزيدؾ أخرل: أنو ما غزا أىٍرًميًنيَّة قط, ما كاف يغزك سنيف, مات خالد بف معداف سنة أربع كمائة, 
 .(7)إال الرـك "

يَّاف بف َعبَّاد بف ِشبؿ الَمْذِحِجي -  مجيكؿ لـ أجد لو ترجمة. :(ٕ)الزَّ
 .(4)قاؿ ابف حجر: مجيكؿ الحاؿ, مف التاسعة :(ٖ)حمزة بف ُنصير الَبْيُروِذي -
د ا بف محمد بف عبد الممؾ بف مسمـ, أبك ًقالبىة عبد الممؾ بف محمد بف عبىك الرََّقاِشي:  -

 .(3)ىػ(ِٕٔ, مات سنة ) الرَّقىاًشي الضرير الحافظ
. كقاؿ أبك جعفر محمد بف جرير (6)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" كاف يحفظ أكثر حديثو "

ف, كتبت قاؿ أبك داكد:" رجؿ صدكؽ أميف مأمك و .(1)الطبرم:" ما رأيت أحفظ مف أبي قالبة "
. كقاؿ محمد بف إسحاؽ بف خزيمة:" حدثنا أبك قالبة بالبصرة قبؿ أف يختمط (8)عنو بالبصرة "

كقاؿ الدارقطني:" قيؿ لنا إنو كاف ميجاب الدعكة , صدكؽ كثير الخطأ في  .(9)كيخرج إلى بغداد "
 .(77)ح كالخير ". كقاؿ الخطيب:" كاف مذككرا بالصال(73)اَلسانيد كالمتكف ال يحتج بما ينفرد بو "

. كقاؿ أبك الفرج الجكزم:" كاف صدكقان مف (72)كذكره ابف أبي حاتـ كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديؿ
 .(70)أىؿ الخير, كحدث مف حفظو بستيف ألؼ حديث, فكقع في بعضيا الخطأ "

 أبك ًقالبىة الرَّقىاًشي , صدكؽ حسف الحديث, يغمط.قاؿ الباحث: 
 لـ أجد لو ترجمة. الحاؿ مجيكؿمحمد بف الحسف:  -

 حديث مكضكع. فيو عمر بف مكسى الكجييي, متيـ بالكضع. الحديث : ىالحكـ عم
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.َُٗ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
2
 (.ُُٔ/ُِىذه النسبة إلى مذحج, كىي قبيمة مف اليمف. اَلنساب لمسمعاني ) المذحجي:(

(
0
 (.ُّٗ/ِىذه النسبة الى بيركذ كىي مف نكاحي اىكاز. اَلنساب لمسمعاني ) :البيروذي(

(
4
 (. ُّٖٓرقـ/ َُٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.َُْ/ُٖ) لممزم كماؿب التيذي(

(
6
 (.ُّٗ/ٖت البف حباف )الثقا(

(
1
 (.ُٕٕ/ُِبغداد لمخطيب البغدادم ) تاريخ(

(
8
 (.ُُٓ/ِبي داكد )ت اآلجرم َلسؤاال(

(
9
 (.ُٕٕ/ُِبغداد لمخطيب البغدادم ) تاريخ(

(
73
 (.ُُّالحاكـ لمدارقطني )ص/ سؤاالت(

(
77
 (.ُٕٕ/ُِبغداد لمخطيب البغدادم )تاريخ (

(
72
 (.ّٗٔ/ٓكالتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح (

(
70
 (.ِْٕ/ُِ) ـ في تاريخ اَلمـ كالممكؾ البي الفرج الجكزمالمنتظ(
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 .انتاء مع انكاف: انثانث ادلثحث

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

كـ المًَّو الًَّذم أ بِكتاب المَّوِ ًفيًو " َلىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمىا  ـٍ " أىٍم بحي لى مىى ًعبىاًدًه. كى لىو ًفي ًكتابو, أىٍك كىتىبو عى ٍنزى
: كىتىبى يىٍكتيب ًكتىابان كًكتى  , ييقىاؿي , ًَلىفَّ النٍَّفي كالرٍَّجـ الى ًذٍكرى لىييمىا ًفيو كالًكتاب مىٍصدره ابىة. ثيَـّ ييًرًد اٍلقيٍرآفى

ٍكتيكب سيٌمي ًبًو المى
(7). 

 (.ٗٗٔ) حديث رقـ
ـُ البخا  رحمو ا: (ٕ)ريَقاَؿ اإلما

, دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو : حى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى ٍبًف  قىاؿى , عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ًف اٍبًف ًشيىابو , عى دَّثىنىا لىٍيثه حى
يىًنيّْ  اًلدو الجي ٍيًد ٍبًف خى ٍيرىةى, كىزى , عىٍف أىًبي ىيرى ٍنييمىا -مىٍسعيكدو ا قىاالى: ًإفَّ رىجيالن ًمفى  - رىًضيى المَّوي عى أىنَّييمى

مَّـى  -اَلىٍعرىاًب أىتىى رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍيتى  -صى : يىا رىسيكؿى المًَّو, أىٍنشيديؾى المَّوى ًإالَّ قىضى فىقىاؿى
ـٍ فى  : كىىيكى أىٍفقىوي ًمٍنوي, نىعى ري ٍصـي اآلخى اٍقًض بىٍينىنىا ًبًكتىاًب المًَّو, كىٍأذىٍف ًلي, فىقىاؿى ًلي ًبًكتىاًب المًَّو, فىقىاؿى الخى

مَّـى  -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًإفَّ اٍبًني كىافى عىًسيفنا-صى نىى ًباٍمرىأىًتًو,  (0): قيٍؿ, قىاؿى مىى ىىذىا, فىزى عى
, فىاٍفتىدىٍيتي مً  ـى مىى اٍبًني الرٍَّج نّْي أيٍخًبٍرتي أىفَّ عى كًني كىاً  , فىأىٍخبىري ًليدىةو, فىسىأىٍلتي أىٍىؿى الًعٍمـً كى ٍنوي ًبًمائىًة شىاةو, كى

, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ـى مىى اٍمرىأىًة ىىذىا الرٍَّج , كىأىفَّ عى اـو تىٍغًريبي عى ٍمدي ًمائىةو كى مىى اٍبًني جى مَّى اي  -أىنَّمىا عى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍمدي أَلَْقِضَيفَّ َبْيَنُكَما ِبِكتَاِب المَّوِ ًبيىًدًه : " كىالًَّذم نىٍفًسي -عى مىى اٍبًنؾى جى ـي رىدّّ, كىعى ًليدىةي كىالغىنى , الكى

, اٍغدي يىا أينىٍيسي  تىٍغًريبي عىاـو ًمائىةو, كى
مىٍييىا,  (4) : فىغىدىا عى ٍميىا ", قىاؿى فىٍت فىاٍرجي ًإلىى اٍمرىأىًة ىىذىا, فىًإًف اٍعتىرى

فىٍت,  مَّـى  -فىأىمىرى ًبيىا رىسيكؿي المًَّو فىاٍعتىرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  , فىريًجمىٍت.-صى
 تخريج الحديث:
 . عيينة بف كسفياف ,, مالؾ, كمحمد بف أبي ذئب, كشعيب بف دينارطريؽ مف ,(3)أخرجو البخارم

 
                                                           

(
7
 (.ُْٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِِْٕ/ رقـُُٗ/ّ) -باب الشركط التي ال تحؿ في الحدكد -خارم , كتاب الشركط صحيح الب(

(
0
 (.ِّٕ/ّ) أىم أًجيران. النياية في غريب الحديث كاَلثر َعِسيفا:(

(
4
مَّى النًَّبيٌ  أرسمو الذم كىك اَلسممي الضحاؾ ٍبف قاؿ ابف اَلثير ىك: أنيس( مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  إف ليرجميا, اَلسممية االمرأة ًإلىى كى

 (.َِّ/ُأسد الغابة َلبي الحسيف ابف اَلثير ) .بالزنا اعترفت

(
3
(. ككتاب الحدكد ِٓٗٔ/ رقـُْٖ/ّ) -باب إذا اصطمحكا عمى صمح جكر فالصمح مردكد -خارم , كتاب الصمح لبصحيح ا(

باب: ىؿ يجكز لمحاكـ أف يبعث  -(. ككتاب اَلحكاـّٖٓٔ/ رقـُُٕ/ٖ) -باب مف أمر غير اإلماـ بإقامة الحد غائبا عنو -
باب: كيؼ كانت يميف النبي صمى ا عميو  -ب اَليماف كالنذكر (.ككتإُّٗ/ رقـٕٓـٗ) -رجال كحده لمنظر في اَلمكر

(. ككتاب أخبار ٖٗٓٔ-ِٕٖٔ/ رقـُٕٔ/ٖ) -باب االعتراؼ بالزنا -(. ككتاب الحدكد ِِٖٔ-ّّٔٔ/ رقـُِٗ/ٖ) -كسمـ
 (.َِٕٔ/ رقـٖٖ/ٗ) -باب ما جاء في إجازة خبر الكاحد -اآلحاد 
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بف  , مف طريؽ الميث بف سعد. خمستيـ: عف ابف شياب الزىرم, عف عبيد ا(7)كأخرجو مسمـ
 . -رضي ا عنو  –عبد ا بف عتبة بف مسعكد, عف أبي ىريرة 

 ثقات.كميـ رجالو  دراسة رجاؿ اإلسناد:
*****   ***** 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىى ًلسىاف نىًبٌيو ِكتَاُب اِ ر " قىاؿى لىوي: ضكمنو حديث أنس بف النَّ  اصي " أىٍم فىٍرضي المًَّو عى  .الًقصى

ٍف عاقىٍبتيـٍ فىعاًقبيكا ًبًمٍثًؿ مىا عيكقً  قىٍكًلًو ﴿كىاً  ﴾ كى : ىيكى ًإشىارىةه إلى قكؿ ا تعالى ﴿كىالسّْفَّ ًبالسّْفّْ ًقيؿى ٍبتيـٍ كى
 .(2)ًبًو﴾

 (.٘ٗٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

ٍبدى المَّ  , سىًمعى عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميًنيرو دَّثىًني عى : ًو ٍبفى بىٍكرو السٍَّيًميَّ,حى بىيّْعى  قىاؿى , أىفَّ الرُّ ٍف أىنىسو ٍيده, عى مى دَّثىنىا حي حى
كا اَلىٍرشى  اًريىةو, فىطىمىبيكا ًإلىٍييىا العىٍفكى فىأىبىٍكا, فىعىرىضي عىمَّتىوي كىسىرىٍت ثىًنيَّةى جى
 -فىأىبىٍكا, فىأىتىٍكا رىسيكؿى المًَّو  (4)

مىٍيًو كى  مَّى اي عى مَّـى صى اًص,  -سى مَّـى ًبالًقصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اصى فىأىمىرى رىسيكؿي المًَّو صى كىأىبىٍكا, ًإالَّ الًقصى
ؽّْ الى تي  بىيًّْع؟ الى كىالًَّذم بىعىثىؾى ًبالحى ٍكسىري ثىًنيَّتييىا, فىقىاؿى أىنىسي ٍبفي النٍَّضًر: يىا رىسيكؿى المًَّو أىتيٍكسىري ثىًنيَّةي الرُّ

,فى  : " يىا أىنىسي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ". فىرىًضيى القىٍكـي فىعىفىٍكا , فىقىاؿى ِكتَاُب المَِّو  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى اصي الًقصى
مَّـى  -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ىبى -صى مىى المًَّو َلى ـى عى ٍف لىٍك أىٍقسى  رَّهي ". : " ًإفَّ ًمٍف ًعبىاًد المًَّو مى

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, محمد بف عبد ا اَلنصارم, كمركاف بف معاكية الفزارم.(3)أخرجو البخارم
 –, مف طريؽ, عفاف بف مسمـ. ثالثتيـ: عف حميد الطكيؿ, عف أنس بف مالؾ (6)كأخرجو مسمـ

 بو. –رضي ا عنو 
 ثقات.  كميـ رجالو دراسة رجاؿ اإلسناد:

***     ******* 
  

                                                           

(
7
 (.ُٕٗٔ-ِٓ/ رقـُِّْ/ّ) -ترؼ عمى نفسو بالزنىباب مف اع -ـ , كتاب الحدكد صحيح مسم(

(
2
 (.ُْٕ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
ـي الًقصىاصي بىابي  -خارم , كتاب تفسير القراف صحيح الب( مىٍيكي  (.ََْٓ/ رقـِْ/ٔ) ًفي القىٍتمىىً  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا كيًتبى عى

(
4
 جابرة َلنيا ذلؾ؛ مف كالجراحات الجنايات كأركش. المبيع في عيب عمى اطمع إذا البائع مف المشترم أخذهي الذم ىك :األرش(

غغٌةفًانُٓاٌح.بينيـ أكقعت إذا القـك بيف أرشت يقاؿ النزاع, أسباب مف َلنو أرشا كسمي. النقص مف فييا حصؿ عما ليا

 (.7/09)ٔاألشغانذضٌس

(
3
يىا أىيُّيىا الًَّذيفى باب  -(. ككتاب تفسير القراف َِّٕ/ رقـ ُٖٔ/ّ) -باب الصمح في الدية  -مح خارم , كتاب الصلبصحيح ا(

رّْ  رُّ ًبالحي اصي ًفي القىٍتمىى الحي ـي الًقصى مىٍيكي كحى ًقصىاصه  (. كباب قىكلوْْٗٗ/ رقـِْ/ٔ) آمىنيكا كيًتبى عى  (.ُُْٔ/ رقـِٓ/ٔ)كىالجيري
(

6
 (.ُٕٓٔ-ِْ/ رقـَُِّ/ّ) -باب إثبات القصاص في اَلسناف, كما في معناىا  -ةـ , كتاب القسامصحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًف اٍشتىرط شىٍرطان لىٍيسى ًفي  ًديثي بىًريرىةى " مى ًمٍنوي حى مىى ميكجب ِكتاب المَِّو كى ٍكمو, كىالى عى " أىٍم لىٍيسى ًفي حي
عىؿ الرسكؿي  قىضاء ًكتابو؛ ًَلىفَّ ًكتاب المًَّو أمرى ًبطىاعة الرَّسكؿ, كأٍعمىـ أىفَّ سينَّتىو بىيافه لىوي. قىٍد جى كى

ان  ٍف أٍعتىؽ, الى أىفَّ الكىالىء مىٍذككر ًفي القرآف نىصَّ الكىالء ًلمى
(7). 

 (.ٙٗٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, عىٍف يىٍحيىى, عىٍف عىٍمرىةى, عىٍف عىائً  دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى ٍبًد المًَّو, قىاؿى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى شىةى, قىالىٍت: أىتىٍتيىا بىًريرىةي حى
قىاؿى أىٍىمييىا: ًإٍف ًشئٍ  يىكيكفي الكىالىءي ًلي, كى ًت تىٍسأىلييىا ًفي ًكتىابىًتيىا, فىقىالىٍت: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعطىٍيتي أىٍىمىًؾ كى

ا بىًقيى  يىكيكفي ا -أىٍعطىٍيًتيىا مى قىاؿى سيٍفيىافي مىرَّةن: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعتىٍقًتيىا, كى اءى رىسيكؿي المًَّو  -لكىالىءي لىنىا كى  -فىمىمَّا جى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىقىاؿى النًَّبيُّ  -صى ٍتوي ذىًلؾى مَّـى  -ذىكَّرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " اٍبتىاًعييىا فىأىٍعًتًقييىا, -صى

ـى رىسيكؿي المًَّو  ٍف أىٍعتىؽى " ثيَـّ قىا مَّـى  -فىًإفَّ الكىالىءى ًلمى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى الًمٍنبىرً  -صى قىاؿى سيٍفيىافي  -عى كى
ًعدى رىسيكؿي المَّوً  مَّـى -مىرَّةن: فىصى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى الًمٍنبىرً  -صى كطنا -عى ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍشتىًرطيكفى شيري :"مى  فىقىاؿى

ًف اٍشتىرىطى شىرٍ  ًف اٍشتىرىطى ًمائىةى مىرَّةو ِكتَاِب المَّوِ  طنا لىٍيسى ًفي, لىٍيسى ًفي ًكتىاًب المًَّو مى  " ., فىمىٍيسى لىوي, كىاً 
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, الزىرم, عف عركة بف الزبير. كمف طريؽ, القاسـ بف (4), كمسمـ(0)أخرجو البخارم

بف يزيد  , مف طريؽ, اَلسكد(3)محمد التيمي. كمف طريؽ, نافع, عف ابف عمر. كأخرجو البخارم
 بنحكه. –رضي ا عنيا  –النخعي. أربعتيـ: يحدثكف عف عائشة 

  دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو ثقات؛ كسفياف ىك: ابف عيينة, كيحيي ىك: ابف سعيد اَلنصارم.

 
****     ***** 

  
                                                           

(
7
 (.ُْٕ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ْٔٓ/ رقـٖٗ/ُ) -باب ذكر البيع كالشراء عمى المنبر في المسجد  -خارم , كتاب الصالة صحيح الب(

(
0
(, ككتاب ِّٔٓ-ُِٔٓ-َِٔٓ-ُِٖٔ-ُِٓٓ/ رقـُٕ/ِ) -لبيع كالشراء مع النساءباب ا -خارم , كتاب البيكع صحيح الب(

(, ِٕٗٓ/ رقـْٕ/ٕ) -باب ال يككف بيع اَلمة طالقا -(, ككتاب الطالؽ َٕٗٓ/ رقـٖ/ٕ) -باب الحرة تحت العبد -النكاح 
 (.ٕٕٓٔ/ رقـُٓٓ/ٖ) -باب إذا أسمـ عمى يديو -(. ككتاب الفرائض َّْٓ/ رقـٕٕ/ٕ) -باب اَلدـ -ككتاب اَلطعمة 

(
4
 (.َُْٓ-ُْ-ُِ-ُُ-َُ-ٔ/ رقـُُُْ/ِ) -باب إنما الكالء لمف أعتؽ -ـ , كتاب العتؽ صحيح مسم(

(
3
(, ككتاب ُّْٗ/ رقـُِٖ/ِ) -باب الصدقة عمى مكالي أزكاج النبي صمى ا عميو كسمـ -خارم , كتاب الزكاة صحيح الب(

-ُٕٕٔ/ رقـُْٓ/ٖ) -باب الكالء لمف أعتؽ -(, ككتاب الفرائض ِّٔٓقـ/ ر ُْٕ/ّ) -باب بيع الكالء كىبتو -العتؽ 
ُٕٔٓ-ْٕٔٓ-ٕٖٔٓ.) 
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيوً  ا يىٍنظير ًفي النَّاًر " ىىذىا تىٍمثيؿ: أىٍم كىمىا يىٍحذىر النَّارى بغىٍير إذًنو  ِكتاب أخيوِ " مىف نىظىرى ًفي  كى فىكىأىنَّمى
مىٍيًو النَّار. ٍعنىاهي كىأىنَّمىا يىٍنظير ًإلىى مىا يكًجب عى : مى ًقيؿى ًنيع. كى كيىحتمؿ أىنَّوي أىرىادى عيقكبة  فٍميىٍحذىر ىىذىا الصَّ

ا ييعاقى  ديث قىٍكـ كىيـ لىوي كىاًرىيكفى كىىىذىا البىصر, ًَلىفَّ الًجنىاية ًمٍنوي, كىمى ب السَّمعي ًإذىا اٍستىمع ًإلىى حى
: ىيكىعاـه فً  ًقيؿى مىٍيًو. كى مىى الًكتاب الًَّذم ًفيًو ًسرّّ كىأىمىانىةه يىٍكرىه صاحبوي أىٍف ييطَّمىع عى ًديثي مىٍحميكؿه عى ي اٍلحى

 .(7)كيؿّْ ًكتاب
 (.ٚٗٔ) حديث رقـ

ـُ الُقضاعي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, ًف ٍبفي عيمىرى التًُّجيًبيُّ ٍبدي الرٍَّحمى مَّدو عى نىا أىبيك ميحى : أىٍخبىرى ـى ٍبًف  قىاؿى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف ًإٍبرىاًىي أبنا أىبيك أىٍحمىدى ميحى
, ًصيّْ ٍفًص ٍبًف اٍلكى : حى , قىاؿى : ثنا يىًزيدي ٍبفي ًسنىافو , قىاؿى ؿو بَّافي ٍبفي ًىالى :قىا ثنا حى , عىٍف  ؿى ثنا أىبيك اٍلًمٍقدىاـً

, أىفَّ النًَّبيَّ  ًف اٍبًف عىبَّاسو , عى مًَّد ٍبًف كىٍعبو مَّـى  -ميحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍف نىظىرى ًفي -صى : " مى ِكتَاِب  قىاؿى
ا يىٍنظيري ًفي النَّاًر ".َأِخيِو   ًبغىٍيًر ًإٍذًنًو فىكىأىنَّمى

 تخريج الحديث:
, عف محمد بف سحاؽ, عف رجؿ لـ يي إ, مف طريؽ عبد ا بف يعقكب بف (0)أخرجو أبك داكد سـً

 . عباس ابف عفكعب, 
, مف طريؽ, أبك الًمقداـ ىشاـ بف زياد, عف محمد بف كعب, عف عمر بف عبد (4)كأخرجو الحاكـ

 بو. –رضي ا عنو  –العزيز, عف عبد ا بف عباس 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك محمد بف كعب بف سميـ بف أسد أبك حمزة القرظي المدني, ثقة عالـ, محمد بف َكعب:  -
 .(3)ىػ(َُِلو الجماعة, مات سنة ) لرك 
ىك ىشاـ بف زياد بف أبي يزيد كىك ىشاـ بف أبي ىشاـ أبك المقداـ كيقاؿ لو أبو الِمقداـ:  -

 .(6)لسادسةلو الترمذم, كابف ماجو, مف ا لأيضا ىشاـ بف أبي الكليد المدني, متركؾ, رك 
بَّاف بف ىالؿ أبك حبيب البصرم, ثقة ثبت,َحبَّاف بف ِىبلؿ:  - لو الجماعة, مات  لرك  ىك حى

                                                           

(
7
 (.ُْٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ْْٔ/ رقـِْٖ/ُلمقضاعي ) يابمسند الش(

(
0
 (.ُْٖٓقـ/ ر ٖٕ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب الدعاء –داكد , باب تفريع أبكاب الكتر سنف أبي (

(
4
 (.َٕٕٕ/ رقـََّ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
3
 (. ِٕٓٔرقـ/ َْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
  (.ِِٕٗرقـ/ ِٕٓ/ص) المصدر السابؽ(
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 .(7)ىػ(ُِٔسنة )
لو  لىك يزيد بف سناف بف يزيد القزاز البصرم أبك خالد نزيؿ مصر, ثقة , رك َيزيد بف ِسناف:  -

 .(2)ىػ(ِْٔالنسائي, مات سنة )
 مجيكؿ لـ أعثر لو عمى ترجمة فيك إبراىيـ بف َحفص الَوِصي:أبو أحمد محمد بف أحمد بف  -

 .الحاؿ
ىك أبك محمد عبد الرحمف بف عمر بف محمد  :(ٖ)أبو محمد عبد الرحمف بف عمر الت ِجيبي -

بف سعيد التًُّجيبي , المصرم, المالكي, البزاز, المعركؼ: بابف النحاس. حدث عنو: الصكرم, 
يـ البخارم, كأبك عمرك الداني, كالقاضي محمد بف سالمة كأبك نصر السجزم, كعبد الرح

 .(4)ىػ(ُْٔالقضاعي, مات سنة )
يرم(3)كثقو أبك نصر بف ماككال , كقاؿ الذىبي:" الشيخ, اإلماـ, الفقيو, المحدث, (6), كالبكصى

 .(1)سند الديار المصرية "الصدكؽ, مي 
 أبك محمد التًُّجيبي, ثقة. قاؿ الباحث:

 ث:الحدي ىالحكـ عم
كال  فيو أبك أحمد الكىًصي, مجيكؿ, كأبك الًمقداـ ىشاـ بف زياد, متركؾ. حديث ضعيؼ جدان.

مجيكؿ  يصح شيء مف طرقو؛ فأما طريؽ أبي داكد, عف عبد ا بف يعقكب بف اسحاؽ, فيك
سـ مجيكؿ العيف. كأما طريؽ, الحاكـ, فيي عف رجؿ لـ يي  ل, كيرك (8)الحاؿ كما قاؿ ابف حجر

محمد بف طاىر الفىتًَّني:" طرقو كميا كاىية  لًمقداـ ىشاـ بف زياد, متركؾ. لذلؾ قاؿا يعف أب
 .(73)كقد ضعفو الشيخ اَللباني .(9)كأمثميا ضعيفة "

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (. َُٗٔرقـ/ ُْٗ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ُِٓ/ِّ)لممزم نظر: تيذيب الكماؿ اك  (.رقـ/ َُٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
0
 (.ُٗ/ّنسبة الى تجيب كىي قبيمة كىك اسـ امرأة كىي أـ عدم كسعد ابني اشرس بف شبيب . اَلنساب لمسمعاني ) بي:ِجيالت  (

(
4
 (.ُّّ/ُٕـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
3
 (.ِٖٔ/ٕالبف ماككال )اإلكماؿ (

(
6
 (.ُْٓ/ُخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة لمبكصيرم )إتحاؼ ال(

(
1
 (.ُّّ/ُٕـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
8
 (. َِّٕرقـ/ َّّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ُْٔمكضكعات لمحمد بف طاىر الفتي )ص/تذكرة ال(

(
73
 (.ِْٓٓ/ رقـَٕٔ/ُُحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(
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. 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو "  ٍمع بىٍيفى ىىذى  اَل َتْكُتبواكى ًديًث عىنّْي غىٍيرى اٍلقيٍرآًف " كٍجو الجى بىٍيفى إٍذًنو ًفي ًكتىابىًة اٍلحى ًديًث, كى ا اٍلحى
ًديًث الثَّاًبت, كبإٍجماع  ٍنوي, فإنَّو قىٍد ثىبىت إٍذنيو ًفييىا, أىفَّ اإًلٍذف ًفي اٍلًكتىابىًة ناًسخ لممىنع ًمنيا ًباٍلحى عى

ًديثي مىعى الٍ  : إنَّما نىيى أىٍف ييٍكتىب اٍلحى ًقيؿى مىى جكاًزىا. كى ًحيفة كاًحدة, كىاٍَلىكَّؿي اَلمَّة عى قيٍرآًف ًفي صى
 .(7)الكٍجو

 (.ٛٗٔ) حديث رقـ
ـُ أبو أحمد بف َعدي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

مد ٍبفي الحسيف بف شيريار, دَّثىنىا ميحى : حى دَّثىنا النضر بف طاىر, قىاؿى : حى دَّثىنا عىٍمرك ٍبفي النٍُّعمىاًف  قىاؿى حى
ٍيدً  ٍدًرمّْ عىًف النًَّبيّْ  عىًف الثٍَّكرٌم عىٍف زى , عىف أىًبي سىًعيد اٍلخي , عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو مَّى  -ٍبًف أىٍسمىـى صى

مَّـ  مىيو كسى وي ". ال َتْكُتُبوا َعنٍّي َغْيَر اْلُقْرآفِ قىاؿ: "  -المَّوي عى  فىمىٍف كىتىبى عىنّْي غىٍيرى اٍلقيٍرآًف فىٍميىٍمحي
 تخريج الحديث :

, (9), كالحاكـ(8), كابف حباف(1)ى, كأبك يعم(6), كالدارمي(3), كأحمد(4)النسائي, ك (0)أخرجو مسمـ
, مف طريؽ, ىماـ بف يحيي, عف زيد بف أسمـ, عف (77), كالخطيب البغدادم(73)كابف عبد البر

  . -رضي ا عنو  –عطاء بف يسار, عف أبي سعيد الخدرم 
 فياف الثكرم, بو . , مف طريؽ, سفياف بف ككيع, عف س(72)كأخرجو الترمذم

 جميعيـ بألفاظ متقاربة.
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 
 ىك عطاء بف يسار الياللي أبك محمد المدني مكلى ميمكنة, ثقة فاضؿ  َعَطاِء ْبِف َيَسار: -
 

                                                           

(
7
 (.ُْٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِِ/ٔاؿ البف عدم )ي ضعفاء الرجالكامؿ ف(

(
0
 (.ََّْ-ِٕ/ رقـِِٖٗ/ْ) -باب التثبت في الحديث كحكـ كتابة العمـ –ـ , كتاب الزىد كالرقائؽ صحيح مسم(

(
4
 .(ْٕٓٗ/ رقـِْٓ/ٕ) -كتابة القراف –كبرم لمنسائي , كتاب فضائؿ القرآف السنف ال(

(
3
 (.َُُٖٓ/ رقـُْٗ/ُٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ْْٔ/ رقـُِْ/ُ) -سنف الدارمي  -المعركؼ بػ  ارميمسند الد(

(
1
 (.ُِٖٖ/ رقـُْٔ/ِالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
8
 (.ْٔ/ رقـِٓٔ/ُحباف ) صحيح ابف(

(
9
 (.ّْٕ/ رقـُِٔ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
73
 (.ّّٓ/ رقـِٖٔ/ُف العمـ كفضمو البف عبد البر )جامع بيا(

(
77
 (.ِٗغدادم )ص/عمـ لمخطيب البتقييد ال(

(
72
 (.ِٓٔٔ/ّٖ/ٓ) شاكر: ط-باب ما جاء في كراىية كتابة العمـ –مذم , أبكاب العمـ سنف التر (
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 .(7)ىػ(ْٗلو الجماعة, مات سنة ) لصاحب مكاعظ كعبادة, رك 
عبد ا كأبك أسامة المدني, ثقة عالـ ىك زيد بف أسمـ العدكم مكلى عمر أبك  َزيد بف َأْسَمـ: -

 .(2)ىػ(ُّٔلو الجماعة, مات سنة ) لككاف يرسؿ, رك 
 .(0)ىك سفياف بف سعيد الثكرم , ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة, سبقت ترجمتو الثوري: -
لو ابف ماجو, مف  لىك عمرك بف النٍُّعمىاف الباىمي البصرم, رك  َعمرو بف الن ْعَماف: -

. كقاؿ ابف (1), كقاؿ أبك حاتـ:" ليس بو بأس صدكؽ "(6), كابف حباف(3). كثقو البزار(4)التاسعة
ركل عف جماعة مف الضعفاء أحاديث منكرة فال أدرم البالء  عدم:" ليس بالقكم في الحديث...

 . (8)منو أك مف الضعيؼ الذم يركم ىك عنو "
 .(73)صدكؽ لو أكىاـ " . كابف حجر:"(9)كقاؿ الذىبي:" صدكؽ "

 عىمرك بف النٍُّعمىاف, صدكؽ ييـ. قاؿ الباحث:
 .(77)ىػ(َِٓىك النضر بف طاىر, أبك الحجاج البصرم. مات سنة ) النضر بف طاىر: -

كقاؿ ابف عدم:" ضعيؼ جدان يسرؽ  .(72)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" ربما أخطأ ككىـ "
 . (70)ف يراىـ "أالحديث كيحدث عمف لـ يرىـ, كالى يحمؿ سنو 

. كقاؿ أبك بكر بف أبي عاصـ:" كاف عندنا شيخ بالبصرة, (74)كقاؿ الدارقطني:" بصرم متركؾ "
 ككاف كبير السف, صاحب غزك كخير يقاؿ لو: النضر بف طاىر أبك الحجاج, كتبنا عنو حديثان 

ت , عف أبي عكانة, كسميماف كالناس, ثـ أخرج حديث دليـ, بطكلو. حدثني بو عف دليـ, فقمكثيران 
قد سماه,  لو: فإنؾ لقيت دليما؟ قاؿ: قدـ عمينا مع عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ, فنزؿ مكضعان 

 يذكر أف عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ قدـ البصرة. كعبد الرحمف في  فسألت: فما سمعت أحدان 
 

                                                           

(
7
  (.َْٓٔرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
  (ُُِٕرقـ/ ِِِ/ص) المصدر السابؽ(

(
0
 (.ِٕيث رقـ )حد نظرا(

(
4
 (. ُِّٓرقـ/ ِْٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ِّٕٔ/ رقـُِّ/ُّزار )مسند الب(

(
6
 (.َُٕ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
1
 (.ِٓٔ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
8
 (.ُُِ/ٔي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
9
 (.َْٗ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
73
 (. ُِّٓرقـ/ ِْٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.ُِٕٔ/ٓي )سالـ لمذىبتاريخ اإل(

(
72
 (.ُِْ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ِٖٔ/ٖي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
74
 (.ٖٔ)ص/ -ركاية الكرجي عنو -لبرقاني لمدارقطني سؤاالت ا(
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شيرتو لك قدـ لكتب عنو الناس. ثـ كقفت مف ىذا الشيخ بعده عمى الكذب, كرأيتو بعدما كؼ 
ره, كىك يحدث عف الكليد بف مسمـ, كعف غيره بأحاديث ليس مف حديثو, كتتابع في الكذب, بص

 .(2)الخميمي:" كتبكا عنو , قد يركم ما ال يتابع عميو " ىكقاؿ أبك يعم .(7)نسأؿ ا العصمة "
 .(4). كقاؿ المزم:" أحد الضعفاء "(0)اَلىٍزدم:" ليس ًبشىيء " الحسيف بف محمد فتح أبككقاؿ 

 النضر بف طاىر, ضعيؼ جدان. قاؿ الباحث:
محمد بف الحسيف بف شيريار أبك بكر القطاف بمخي اَلصؿ,  محمد بف الحسيف بف شيريار: -

   .(3)(َّٓمات سنة )
 .(1), يقكؿ: يكذب "(6)قاؿ أبك بكر اإلسماعيمي:" سمعت ابف ناجية

 .(8)كقاؿ الدارقطني:" ليس بو بأس "
 حسيف بف شيريار, ضعيؼ.محمد بف ال قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
الحديث بيذا اإلسناده ضعيؼ جدان, لضعؼ النضر بف طاىر, كمحمد بف الحسيف بف شيريار. 

  كقد انفرد بيذه الطريؽ النظر بف طاىر, عف عمرك بف النعماف.
ث قاؿ ابف عدم بعد ذكر ىذه الطريؽ:" كعمرك بف النعماف ركل عف جماعة مف الضعفاء أحادي

  .(9)منكرة فال أدرم البالء منو أك مف الضعيؼ الذم يركم ىك عنو "
 لكف الحديث بشكؿ عاـ صحيح, فيك ميخرج في صحيح مسمـ, كغيره.

 
 *****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ِٖٔ/ُبي بكر بف أبي عاصـ )السنة َل(

(
2
 (.ِِٓ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
0
 (.ُُٔ/ّكف البف الجكزم )كالمترككالضعفاء (

(
4
 (.ِّْ/ُِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
3
 (.ُٗ/ّداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
6
, مات سنة ) محمد أبك نجبة بف ناجية بف محمد بف ا ىكاإلماـ الحافظ عبد(  لمخطيب بغداد تاريخأنظر: ىػ(. َُّالبىٍربىًرمُّ

 (.74/764ظْثً)ؿٍغأعالوانُثالءنه(.ُّّ/ُُ) البغدادم

(
1
 (.ُٗ/ّداد لمخطيب البغدادم )بغتاريخ (

(
8
 .المصدر السابؽ(

(
9
 (.ُِِ/ٔي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
نّْي ةن كىاً  ؿ: ًإفَّ اٍمرىأتي خرجىت حاجَّ ًفيًو " قىاؿى لىوي رجي كىذىا " أىٍم كيًتبى اٍسًمي  ًفي اْكتُِتْبت كى غىٍزكة كذىا كى

ٍممة الغيزىاة  .(7)ًفي جي
 (.ٜٗٔ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ا ىيمى , ًكالى ٍربو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى, كىزيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا سيٍفيىافي  :حى : حى , قىاؿى أىبيك بىٍكرو عىٍف سيٍفيىافى
: في عييىٍينىةى,بٍ ا : سىًمٍعتي  قىاؿى , يىقيكؿي : سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو , قىاؿى ٍعبىدو , عىٍف أىًبي مى ك ٍبفي ًدينىارو دَّثىنىا عىٍمري حى

مَّـى  -النًَّبيَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىعىيىا ذيك مىٍحرى  -صى ؿه ًباٍمرىأىةو ًإالَّ كى فَّ رىجي : " الى يىٍخميكى , كىالى يىٍخطيبي يىقيكؿي ـو
اجَّ  ٍت حى رىجى : يىا رىسيكؿى اً, ًإفَّ اٍمرىأىًتي خى , فىقىاؿى ؿه ـى رىجي ـو ", فىقىا ٍرأىةي ًإالَّ مىعى ًذم مىٍحرى نّْيتيسىاًفًر اٍلمى  ةن, كىاً 

جَّ مىعى اٍمرىأىًتؾى ".اْكُتِتْبُت  : " اٍنطىًمٍؽ فىحي كىذىا, قىاؿى  ًفي غىٍزكىًة كىذىا كى
 تخريج الحديث:

, عف حماد بف زيد, كقتيبة بف سعيد, كأبك نيعيـ الفضؿ بف ديكىيف, كعمي بف (0)و البخارمأخرج 
 –المديني. أربعتيـ: عف سفياف بف عيينة, عف عمرك بف دينار, عف أبي معبد, عف ابف عباس 

 بنحكه. –ا عميو كسمـ  ىصم –النبي  ىلإيرفعو  -رضي ا عنيما 
 ت, كأبك معبد ىك: نافذ مكلى ابف عباس المكي.رجالو ثقا دراسة رجاؿ اإلسناد:

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث اٍبًف عيمر, كًقيؿ اٍبفي عىٍمرك " مىف  ًفي حى ًة " أىٍم مىٍف  اْكَتَتبَ كى ًمنان يىٍكـى اٍلًقيىامى ًمنان بىعىثو المَّوي ضى ضى

ٍمنى  ًمنان كىتىبى اٍسمىو ًفي ًديكىاًف الزَّ ـٍ يىكيٍف زى لى ي كى
(4). 

 (.ٓ٘ٔحديث رقـ)
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُْٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُُّْ-ِْْ/ رقـٖٕٗ/ِ) -باب سفر المرأة مع محـر إلى حج كغيره -ـ , كتاب الحجصحيح مسم(

(
0
باب مف اكتتب في  -(, ككتاب الجياد كالسيرُِٖٔ/ رقـُٗ/ّ) -باب حج النساء -خارم , كتاب جزاء الصيد صحيح الب(

باب ال  -(, ككتاب النكاح َُّٔ/ رقـِٕ/ْ(, كباب كتابة اإلماـ الناس )ََّٔ/ رقـٗٓ/ْ) -جيش فخرجت امرأتو حاجة
, كالدخكؿ عمى ا  (.ِّّٓ/ رقـّٕ/ٕ) -لمغيبةيخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر

(
4
 (.ُْٖ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ـٍ  ًفي ًكتىاًبًو ًإلىى اليىمف " قىٍد بىعىٍثت ًإلىٍيكي اًبي " أىرىادى عاًلمان, سيٌميى ًبًو ًَلىفَّ ا َكاِتًباكى مىى ًمٍف أىٍصحى ٍلغىاًلبى عى
ـٍ قىًميالن  ًفيًي كىافى الكاًتب عندىىـ عىًزيزان, كى مىف كىافى يىٍعًرؼ اٍلًكتىابىةى أىٍف يىكيكفى ًعٍندىهي ًعٍمـه كمىٍعرفة. كى
(7). 

 (.ٔ٘ٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث.  ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
فً  اءىٍت تىٍستىعيف ًبعىاًئشىةى ًفي كى ًديًث بىرًيرة " أىنَّيىا جى مىى ِكتَاَبِتَيا ي حى ٍبدىه عى " اٍلًكتىابىةي: أىٍف ييكىاًتبى الرَّجيؿي عى

ٌران  ارى حي مان, فىًإذىا أىدَّاهي صى  .(2) مىاؿو يؤدّْيو ًإلىٍيًو مينىجَّ

 )*(. حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

دَّ  اًئشىةى حى , عىٍف عيٍركىةى, أىفَّ عى , عىًف اٍبًف ًشيىابو دَّثىنىا المٍَّيثي ٍنيىا  -ثىنىا قيتىٍيبىةي, حى ٍتوي: -رىًضيى المَّوي عى , أىٍخبىرى
اءىٍت تىٍستىًعينييىا ًفي  .... الحديث.ِكتَاَبِتَيا أىفَّ بىًريرىةى جى

 .(4)سبؽ تخريجوالحديث 
*****     ***** 

 
 ًثٍيًر رىًحمىوي ا:قىاؿى اٍبفي اَل

قىدٍ  ًديًث اٍلميًغيرىًة " كى ًفي حى مىٍيًو ثيابىو, ًمٍف كىتىٍبتي السّْقاءى ًإذىا  َتكتَّب كى مىع عى زَّـ كجى ييزىؼُّ ًفي قىٍكًمًو " أىٍم تىحى
ٍزتىو رى خى
(3). 

 (.ٕ٘ٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****     ***** 
 

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ُِٔٓ/ رقـُِٓ/ّ) -باب ما يجكز مف شركط المكاتب  -خارم , كتاب المكاتب صحيح الب(

(
4
 (.746)عقىدضٌساَظغ(

(
3
 (.ُْٗ/ْ) البف اَلثير ثرفي غريب الحديث كاَلة النياي(
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 اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:قىاؿى اٍبفي 
ًديًث أىًبي قىتىادىةى " :  َفَتكاتَّ  ًفي حى : أٍحًسنيكا المىٍؿءى, فكيمُّكـ سىيىٍركىم " التَّكىاتُّ أة, فىقىاؿى مىى الًميضى النَّاسي عى

كىاهي الزَّمىٍخشىًرمُّ كشىرح ٍكت, كىىيكى ًمفى الكىًتيت: اليىدير كالغىطيط. ىىكىذىا رى ـ مىعى صى و. كىاٍلمىٍحفيكظي " التَّزىاحي
ـى  قىٍد تىقىدَّ دىًة. كى  .(7)تىكىابَّ " ًباٍلبىاًء اٍلميكىحَّ

 )*(. حديث رقـ
ـُ مسمـقاؿ  اإلما

 َقاَؿ: رحمو ا (ٕ)
ٍبًد اً  , عىٍف عى دَّثىنىا ثىاًبته مىٍيمىافي يىٍعًني اٍبفى اٍلميًغيرىًة, حى دَّثىنىا سي , حى كخى دَّثىنىا شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ , عىٍف حى بىاحو ٍبًف رى

طىبىنىا رىسيكؿي اً  : خى مَّـى  -أىًبي قىتىادىةى, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ  -صى كفى عىًشيَّتىكي ـٍ تىًسيري :" ًإنَّكي فىقىاؿى
عىؿى رىسيك  أىًة, فىجى ا ًباٍلًميضى دىعى : كى تىٍأتيكفى اٍلمىاءى ًإٍف شىاءى اي غىدنا... قىاؿى , كى ـٍ لىٍيمىتىكي مَّى اي  -ؿي اً كى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مىٍييىا,  -عى أىًة تىكىابُّكا عى ـٍ يىٍعدي أىٍف رىأىل النَّاسي مىاءن ًفي اٍلًميضى , فىمى ـٍ , كىأىبيك قىتىادىةى يىٍسًقيًي يىصيبُّ
مَّـى  -فىقىاؿى رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ -صى ى كيمُّكي  سىيىٍركىل ".: " أىٍحًسنيكا اٍلمىألى

 .(0)سبؽ تخريجوالحديث 
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

مىى ٍندىؽ نىٍنقيؿ التُّرىابى عى ًديثي " كينَّا يكـى الخى ًمٍنوي اٍلحى ٍمعي الكىتىد َأْكتَاِدَنا كى " جى
(4). 

 (.ٖ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

دَّثىًني  , عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  قيتىٍيبىةي,حى اًزـو ٍبدي العىًزيًز, عىٍف أىًبي حى دَّثىنىا عى : حى ٍنوي  -قىاؿى , -رىًضيى المَّوي عى
: كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نىٍحفي نىٍنقيؿي التُّرىابى  -صى كفى كى ـٍ يىٍحًفري ٍندىًؽ, كىىي ًفي الخى

مَّـى  -, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو َأْكتَاِدَنامىى عى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " المَّييَـّ الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىة, -صى
اًر ".  فىاٍغًفٍر ًلٍممييىاًجًريفى كىاَلىٍنصى

 تخريج الحديث:
 القعنبي. , عف عبد ا بف مسممة(1), عف محمد بف عبيد ا. كمسمـ(6)أخرجو البخارم 

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.ُٖٔ-ُُّ/ رقـِْٕ/ُ) - ة الفائتةباب قضاء الصال -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
0
 (.731)عقىٌسدضَظغا(

(
4
 (.ُْٗ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.َْٖٗ/ رقـَُٕ/ٓ) -ة الخندؽ كىي اَلحزاب باب غزك  -خارم , كتاب المغازم صحيح الب(

(
6
 (.ّٕٕٗ/رقـّْ/ٓ) أصمح اَلنصار, كالمياجرة دعاء النبي صمى ا عميو كسمـباب  -خارم, كتاب مناقب اَلنصارصحيح الب(

(
1
 (.َُْٖ-ُِٔ/ رقـُُّْ/ّ) -باب غزكة اَلحزاب كىي الخندؽ  -ـ , كتاب الجياد كالسير صحيح مسم(
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, عف سيؿ بف سعد الساعدم  , عف أبيو أبي حاـز  –كالىما: عف عبد العزيز بف أبي حاـز
 الفضيؿ بف سميماف, بو. حاـز أبي, مف طريؽ, (7)كأخرجو البخارم .-رضي ا عنو 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
اعة, مات لو الجم لعبد العزيز بف أبي حاـز سممة ابف دينار المدني, رك ىك  عبد العزيز: –

 .(2)(ُْٖسنة )
كثقو النسائي, كقاؿ في مكضع آخر:" ليس بو ك  .(0)قاؿ ابف معيف:" صدكؽ ثقة ليس بو بأس "

كقاؿ أبك حاتـ:" صالح  ,(8), كابف القطاف(1), كابف نيمير(6), كابف حباف(3)العجمي ككثقو ,(4)بأس "
أرجك أنو ال  قاؿ:" ؟أبي حاـز سمعت أحمد كقيؿ لو عبد العزيز بف . كقاؿ أبك داكد(9)الحديث "

ٍرًدم فقاؿ:" ال بؿ ىك أحب اليَّ  ٍرًدم  بأس بو ", فقيؿ َلحمد ىك أحب إليؾ أك الدَّراكى كلكف الدَّراكى
بد الرحمف بي زي . كفي سؤاالت البرذعي َل(73)أعرؼ منو " مىٍيماف, كىعى رعة قاؿ قمتي : فيمىٍيح بف سي

ٍيس , كالدَّ ا راكىرًدٌم , كابف أبي حاـز , أييـ أحبَّ إليؾى ؟ قىاؿ :" الدَّراكىرًدٌم بف أبي الزناد , كأبك أيكى
. كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة:" سمعت مصعب (77), كابف أبي حاـز أحبُّ إليَّ مف ىؤالء كميـ "

فقيؿ لمصعب بف عبد ا: ابف أبي ",  عبد العزيز بف أبي حاـز كاف فقييا "بف عبد ا يقكؿ:ا
كخالفو . (70). كذكره العقمي في الضعفاء(72)قاؿ: كقد قالكىا؟ ",  في حديث أبيوحاـز ضعيؼ إال

قد لينو اٍبف سيد النَّاس ميحدث تكنس ," كثؽالذىبي فقاؿ: عىفىاء فىمـ  ,كى ذكره اٍلعقيًمٌي ًفي الضُّ كى
كبير  , " كفي مكضع آخر قاؿ:" كاف إمامان (73)قاؿ:" أحد الثقات "في مكضع آخر , ك (74)حسف "يي 

 .(76)الشأف "

                                                           

(
7
 (.ُْْٔ/ رقـٖٖ/ٖ) -باب ال عيش إال عيش اآلخرة  -ارم , كتاب الرقائؽ خصحيح الب(

(
2
 (.َْٖٖرقـ/ ّٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ّّٖ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
4
 (.َُِ/ُٖ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
3
 (.ٓٗ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
6
 (.ُِٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
1
 (.ّّْ/ٔتيذيب البف حجر )ب التيذي(

(
8
 (.ْْٔ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
9
 (.ّّٖ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ُِِبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
77
 (.ُْٓ)ص/ لبرذعي َلبي زرعةسؤاالت ا(

(
72
 (.ُّٔ/ِالكبير البي بكر بف أبي خيثمة )التاريخ (

(
70
 (.َُ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
74
 (.ّٕٗ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
73
 (.ِٔٔ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
76
 (.ُّٗ/ْسالـ لمذىبي )تاريخ اإل(
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 .(7)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ فقيو "
, ثقة. قاؿ الباحث:  عبد العزيز بف أبي حاـز

 كباقي رجالو ثقات.
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

نَّةى أٍجمعيكف  فَّ مي ًفيًو " لىتىدخي  مىى المًَّو " أىٍكتىعيكف: تىأٍ َأْكَتُعوفاٍلجى , كىالى , إالَّ مىٍف شىرىد عى ًكيدي أىٍجمىعيكفى
بىؿه كىًتيع: أىٍم تىاـه  : جى ـٍ ٍنوي, كىكىاًحده: أىٍكتىع, كىىيكى ًمٍف قىٍكًلًي دان عى ييٍستىعمؿ ميٍفرى
(2). 

 (.ٗ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ الطبراني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

اؽي  : نىا ًإٍسحى مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى قىاؿى دَّثىنىا ميحى ٍف أىًبي  حى , عى : ثىنىا شىًريؾه مَّدو اٍلعىٍرزىًميُّ قىاؿى ٍبفي ميحى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى , عى اًزـو ٍف أىًبي حى , عى ًعيّْ اًلؾو اٍَلىٍشجى مَّـى  -مى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " -صى

ـٍ أىٍجمىعيكفى  نَّةى كيمُّكي ميفَّ اٍلجى ًإالَّ مىٍف شىرىدى َف , َأْكَتُعولىتىٍدخي
مىى المًَّو كىشىرىاًد اٍلبىًعيًر ". (4)  عى

 تخريج الحديث:
عف  , عف أحمد بف جعفر, عف عبد ا بف أحمد بف حنبؿ, قاؿ: حدثني أبي,(3)أخرجو الحاكـ 

يعقكب بف إبراىيـ بف سعد, قاؿ: حدثني أبي, عف صالح بف كيساف, عف اَلعرج, عف أبي 
:" لتدخمف الجنة إال مف أبى كشرد عمى ا -صمى ا عميو كسمـ  -ؿ ا ىريرة, قاؿ: قاؿ رسك 

 بمعناه. –رضي ا عنو  –ة الباىمي امى مى عف أبي أي  :كشراد البعير ". كلو شاىد أيضان 
صمى ا عميو  -, عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: قاؿ رسكؿ ا (6)عند ابف حباف :كلو شاىد آخر

مفَّ الجنة كيمكـ إال مف أبىى كشىرىدى عمى ا كىشىراد البىًعير": "كالذم نىفسً - كسمـ  ي ًبيىده لتىدخي
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 .(1)ىك سمماف أبك حاـز اَلشجعي الككفي, ثقة, سبقت ترجمتو َأبو َحاِزـ: - 
ًعي, ثقة, سبقت ترجمتو َأبو َماِلؾ اأَلْشَجِعي: -  .(8)ىك سعد بف طارؽ اَلشجى

                                                           

(
7
 (. َْٖٖرقـ/ ّٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.َُٓ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
0
 (.ِْٖٓ/ رقـّّٕ/ٓ) َلكسط لمطبرانيالمعجـ ا(

(
4
 (.ْٕٓ/ِ)البف اَلثير النياية. الجماعة كفارؽ طاعتو عف خرج أم شرد:(

(
3
 (.ُْٖ-ُّٖ/ رقـُِِ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم رؾالمستد(

(
6
 (.ُٕ/ رقـُٕٗ/ُحباف ) صحيح ابف(

(
1
 (.ُُْيث رقـ )حد نظرا(

(
8
 (.ُُْيث رقـ )حد نظرا(



 

033 

 

 .(7)شريؾ بف عبد ا النخعي, صدكؽ اختمط عند تكليو القضاء, سبقت ترجمتو ىكَشِريؾ:  -
, مف أىؿ الكيكفة, يركل (2)ًإسحاؽ بف محمد بف عبيد ا العىٍرزىًمي ِإسحاؽ بف محمد الَعْرَزِمي: -

 .(0)عف شىًريؾ, كعنو أبك الدرداء المركزم
 .(3)يتكمـ فيو بجرح أك تعديؿ , كذكره ابف أبي حاتـ كلـ(4)ذكره ابف حباف في الثقات

 .(8)كمـ فيو "تي  :"كعنو قاؿ ,(1)الذىبي:" كاه " كقاؿ .(6)كقاؿ الدارقطني:" متركؾ رأسان "
 ًإسحاؽ بف محمد العىٍرزىًمي, ضعيؼ. قاؿ الباحث:

محمد بف عثماف بف أبي شيبة, الحافظ أبك جعفر ىك  محمد بف عثماف بف َأبي َشْيَبة: - 
 .(9)ىػ(ِٕٗمات سنة )العبسي الككفي, 

, كقاؿ ابف عدم:" كمحمد (77). كذكره ابف حباف في الثقات(73)قاؿ صالح بف محمد جزرة:" ثقة "
قاؿ  طيف بالبمدية َلنيما ككفياف جميعان كابتمى مي  ,بف عثماف ىذا عمى ما كصفو عبداف ال بأس بوا

منكران  كلـ أر لو حديثان  ,كفةكتحكؿ محمد بف عثماف بف أبي شيبة إلى بغداد كترؾ الك ,فيو ما قاؿ
. كقد (70). كقاؿ مسممة بف قاسـ:" ال بأس بو, كتب الناس عنو, كال أعمـ أحدان تركو"(72)فأذكره "

كقاؿ  .(74)أطمؽ القكؿ بتضعيفو جماعة مف العمماء: فقاؿ عبد ا بف أحمد بف حنبؿ:" كذاب "
كاف محمد بف عبد ا  "دم:. كقاؿ ابف ع(73)ضع الحديث "عبد الرحمف بف خراش:" كاف يى 

. كقاؿ ابف (76)" عصا مكسى تمقؼ ما يأفككف":ييسيء الرأم فيو كيقكؿ ,الحضرمي مطيف
براىيـ بف إسحاؽ الصكاؼ, كداكد بف يحيى (71)عقدة : سمعت عبد ا بف أسامة الكمبي, كا 

                                                           

(
7
 (.َُِيث رقـ )حد نظرا(

(
2
بَّانىة عىرزىـ بالككفة معركفة, كلعؿ ىذه القبيمة نزلت بيا فنسب المكضع إلييـ.  ِمي:َعْرزَ ال( نسبة إلى عىرزىـ, بطف مف فزارة, كجى

 (.ُِٕ/ٗاَلنساب لمسمعاني )

(
0
 (.ّْٕ/ُ(, كلساف الميزاف البف حجر )ُُٗ/ٖثقات البف حباف )نظر: الا(

(
4
 (.ُُٗ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.ِّّ/ِلتعديؿ البف أبي خاتـ )االجرح ك (

(
6
 (.ِٕٓكالمتركككف لمدارقطني )ص/الضعفاء (

(
1
 (.ّٕ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
8
 (.ُٗٗ/ُعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
9
 (.َُّٔ/ٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
73
 .انًصضعانـاتق(

(
77
 (.ُٓٓ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
72
 (.ٕٓٓ/ٕالرجاؿ البف عدم ) ي ضعفاءالكامؿ ف(

(
70
 (.َِٖ/ٓيزاف البف حجر )لساف الم(

(
74
 (.َُّٔ/ٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
73
 .المصدر السابؽ(

(
76
 (.ٕٓٓ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
71
 (.ُّٕ/ُ) بف محمد بف سعيد بف عقدة الحافظ أبك العباس, محدث الككفة. ميزاف االعتداؿ لمذىبيىك أحمد (
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. (7)قط " يقكلكف: محمد بف عثماف كذاب, كزادنا داكد: قد كضع أشياء عمى قكـ ما حدثكا بيا
سمع عف قكـ بأحاديث ما حدثكا بيا قط مف يسمع  كقاؿ جعفر بف محمد الطيالسي:" كاف كذابان 

, كقاؿ (4):" قد أكثر الناس عميو عمؿ اضطراب فيو "(0)مادً نى , كقاؿ ابف المي (2)عارؼ " أنا بو
ف , كعف حمزة بف يكسؼ السيمي قاؿ سألت الدارقطني عف محمد ب(3)الدارقطني:" ضعيؼ "

. كقاؿ البرقاني:" (6)عثماف بف أبي شيبة فقاؿ:" كاف يقاؿ أخذ كتاب أبي أنس ككتب منو فحدث "
لـ أزؿ أسمع الشيكخ يذكركف أنو مىقدكح فيو "
(1). 

؛ أرل أف في  قاؿ الباحث: بعد استعراض ىذه اَلقكاؿ المتباينة مف تكثيؽو كتضعيؼو كتكذيبو
غة, كأف محمد بف عثماف بف أبي شيبة مف أىؿ الصدؽ إطالؽ الكذب عميو فيو الكثير مف المبال

في الحديث, كيبدك أف ما قيؿ في حقو مف قىبيؿ كالـ اَلقراف الذم ييطكل كال ييركل, السيما كالـ 
ذلؾ ابف عدم بقكلو "  ىلإميطيف الذم قاؿ عنو " عصا مكسى تمقؼ ما يأفككف ", كقد ألمىح 

ال بأس بو كابتمى مطيف بالبمدية َلنيما ككفياف كمحمد بف عثماف ىذا عمى ما كصفو عبداف 
عيـ بف عدم الحافظ حيث قاؿ:" جميعا قاؿ فيو ما قاؿ ", كيؤكد ما ذىبنا اليو أيضان ما قالو أبك ني 

طيف كبيف محمد بف عثماف بف أبي شيبة حتى ظير لي أف الصكاب بيف مي  كقفت عمى تعصبو 
ذلؾ مكانتو الطيبة عند ابف  ىلإضاؼ يي  .(8)اإلمساؾ عف قبكؿ كؿ كاحد منيما في صاحبو "

معيف كعمي بف المديني , فقد كاف مف المقربيف إلييما, كما يظير ذلؾ, مف سؤاالتو ليما 
جابتيما عمييا, كقد كاف ابف معيف يي  عف محمد بف  خاطبو بػقكلو "يا ابف أخي", فقد ذكر العقيميكا 

ـ, فقاؿ لي: عمؾ ضعيؼ يا ابف أخي. عثماف بف أبي شيبة قاؿ: سألت يحيى عف عىمي القاس
. كىذا ييشعر بأف لو منزلة خاصة عنده. كقد (9)قاؿ أبك جعفر: كلك ظننت أنو يقكؿ ىذا لـ أسألو

قاؿ عنو الخطيب بعد أف ذكر ترجمتو:" كاف محدثان فيمان كاسع الركاية, صاحب غرائب, كلو 
 .(73)تاريخ كبير لـ أره "

                                                           

(
7
 (.ّْٔ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
2
 (.َِٖ/ٓيزاف البف حجر )لساف الم(

(
0
 ثبتان, أمينا, ثقة, المنادم. قاؿ عنو الخطيب: كاف بابف المعركؼ الحسيف أبك يزيد بف ا عبيد بف محمد بف جعفر بف أحمد ىك(

 (.َُُ/ٓ) البغدادم لمخطيب بغداد ىػ(. تاريخّّٔسنة )مات  .جمة عمكما كجمع كثيرة كتبا صنؼ حجة, كرعان, صدكقان,

(
4
 (.َِٖ/ٓيزاف البف حجر )لملساف ا(

(
3
 (.ُّٔلحاكـ لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
6
 (.ٗٗلسيمي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
1
 (.َُّٔ/ٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
8
 (.َِٖ/ٓيزاف البف حجر )لساف الم(

(
9
 (.ُْٖ/ّعقيمي )الكبير لمالضعفاء (

(
73
 (.َُّٔ/ٔداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(
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, كقاؿ ابف حجر:" كاف عالمان بصيران بالحديث كالرجاؿ (7)المسند " كقاؿ الذىبي:" اإلماـ, الحافظ,
 .(2)لو تكاليؼ مفيدة "

 الحديث: ىالحكـ عم
الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ, لضعؼ اسحاؽ بف محمد العىٍرزىًمي, قاؿ الطبراني بعد أف أكرد ىذا 

سحاؽ بف محمد الحديث " لـ يرك ىذا الحديث عف أبي مالؾ اَلشجعي إال شريؾ, تفرد بو إ
, عف محمد بف سناف, عف فيميح, عف (0)العرزمي ". لكف الحديث ميخرج في صحيح البخارم

, -صمى ا عميو كسمـ  -ىالؿ بف عمي, عف عطاء بف يسار, عف أبي ىريرة أف رسكؿ ا 
ني قاؿ:" كؿ أمتي يدخمكف الجنة إال مف أبى ", قالكا: يا رسكؿ ا, كمف يأبى؟ قاؿ:" مف أطاع

, التي عف اَلعرج عبد الرحمف بف (4)دخؿ الجنة, كمف عصاني فقد أبى ". كأما طريؽ الحاكـ
ىرمز, فيي صحيحة أيضان, قاؿ الحاكـ عنيا" ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ 
يخرجاه, كقد أخرجو البخارم رحمو ا, عف محمد بف سناف العكفي, عف فيميح بف سميماف, عف 

 كذكر الحديث. –عف عطاء بف يسار, عف أبي ىريرة رضي ا عنو ىالؿ بف عمي, 
ًبر ضعؼ الحديث فيتحسف بغيره؛ اضافة   –الشاىد الذم عف أبي أمامة الباىمي  ىلإكبيذا يىٍنجى

 كما عند الحاكـ. –رضي ا عنو 
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِ/ُْـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
2
 (.َِٖ/ٓيزاف البف حجر )لساف الم(

(
0
 (.َِٖٕ/ رقـِٗ/ٗ) -باب االقتداء بسنف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ -خارم , كتاب اإلعتصاـ بالكتاب كالسنة صحيح الب(

(
4
 (.ِٕٔٔ/ رقـِٕٓ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم ؾالمستدر (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " ائتيكني  يىكىاًف كى  بَكِتؼٍ كى ـٍ ًكتابان " الكىًتؼ: عىٍظـ عىًريضه يىكيكفي ًفي أىٍصًؿ كىًتؼ اٍلحى دىكىاةو أٍكتيب لىكي

 .(7)ًمفى النَّاس كالدَّكىاٌب, كىانيكا يىٍكتيبكف ًفيًو ًلًقمَّة القراًطيس ًعٍندىـ
 (.٘٘ٔ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

اؽي ٍبفي ًإٍبرى  دَّثىنىا ًإٍسحى ـى,حى , عىٍف  اًىي رّْؼو ةى ٍبًف ميصى , عىٍف طىٍمحى ؿو اًلًؾ ٍبًف ًمٍغكى ًكيعه, عىٍف مى نىا كى : أىٍخبىرى قىاؿى
عىؿى تىًسيؿي دي  ًميًس ثيَـّ جى ا يىٍكـي اٍلخى مى ًميًس, كى : يىٍكـي اٍلخى , أىنَّوي قىاؿى , عىًف اٍبًف عىبَّاسو بىٍيرو ميكعيوي, سىًعيًد ٍبًف جي

مىى  تَّى رىأىٍيتي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً حى ـي المٍُّؤليًؤ, قىاؿى دٍَّيًو كىأىنَّيىا ًنظىا مَّـى  -خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اْئُتوِني :" -صى
ـٍ ًكتىابنا لىٍف تىًضمُّكا بىٍعدىهي أىبىدنا ", فىقىاليكا: ًإفَّ رىسيك  -أىًك المٍَّكًح كىالدَّكىاًة  -كىالدَّكىاًة  ِباْلَكِتؼِ   -ؿى اً أىٍكتيٍب لىكي

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى يىٍيجيري  –صى
(0). 

, مف طريؽ, سميماف اَلحكؿ, عف سعيد بف جبير. (3), كمسمـ(4)أخرجو البخارم تخريج الحديث:
 : عف عبد ا بف عباس رضي ا عنيما.اكمف طريؽ عبيد ا بف عبد ا بف عتبة. كالىم

 ثقات.رجالو كميـ  دراسة رجاؿ اإلسناد:
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.َُٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٕٔ-ُِ/ رقـُِٗٓ/ّ) -باب ترؾ الكصية لمف ليس لو شيء يكصي فيو -ـ , كتاب الكصية صحيح مسم(

(
0
, ( مف طريؽ سميماف اَلحكؿ, عف سُّٕٔ-َِ/ رقـ ّٗ/ُُحيح مسمـ )كرد في ص( رى عيد بف جبير, عف ابف عباس بمفظ )أىىجى

رى " رسكؿ ا  عمى ىكذا ىك في صحيح مسمـ كغيره  -صمى ا عميو كسمـ  -االستفياـ(. قاؿ القاضي عياض كقكلو " أىىجى
ري " َلف ىذا كمو ال يصح منو  يىٍيجي رى كى رى عمى االستفياـ كىك أصح مف ركاية مف ركل " ىىجى َلف  -كسمـ  صمى ا عميو -أىىجى

نما جاء ىذا مف قائمو استفياما لإلنكار عمى مف قاؿ ال تكتبكا أم ال تترككا أمر رسكؿ ا  رى " ىىذىل كا  صمى ا  -معنى" ىىجى
رى في كالمو َلنو  -عميو كسمـ  ال ييجر. كقاؿ ابف حجر" كحاصمو أف قكلو "  -صمى ا عميو كسمـ  -كتجعمكه كأمر مف ىىجى
رى " الر  اجح فيو إثبات ىمزة االستفياـ كبفتحات عمى أنو فعؿ ماض قاؿ كلبعضيـ أىيٍجران بضـ الياء كسككف الجيـ كالتنكيف ىىجى

عمى أنو مفعكؿ بفعؿ مضمر أم قاؿ ىجرا كاليجر بالضـ ثـ السككف اليذياف كالمراد بو ىنا ما يقع مف كالـ المريض الذم ال 
مف النبي صمى ا عميو كسمـ مستحيؿ َلنو معصـك في صحتو كمرضو لقكلو تعالى  ينتظـ كال يعتد بو لعدـ فائدتو ككقكع ذلؾ

ذا عرؼ ذلؾ فإنما قالو مف  -صمى ا عميو كسمـ  -كما ينطؽ عف اليكل كلقكلو  إني ال أقكؿ في الغضب كالرضا إال حقا كا 
تتكقؼ أتظف أنو كغيره يقكؿ اليذياف في مرضو  قالو منكرا عمى مف تكقؼ في امتثاؿ أمره بإحضار الكتؼ كالدكاة فكأنو قاؿ كيؼ

-أنظر: اكماؿ الميعمـ بفكائد مسمـ لمقاضي عياض امتثؿ أمره كأحضره ما طمب فإنو ال يقكؿ إال الحؽ قاؿ ىذا أحسف اَلجكبة.
 (.ُّّ/ٖفتح البارم البف حجر ) (,ٔٗ/ُُ) -رضكاف –(, شرح صحيح مسمـ لمنككم َّٖ/ٓ) -دار الكفاء

(
4
باب ىؿ يستشفع إلى أىؿ  -(, ككتاب الجياد كالسير ُُْ/ رقـّْ/ُ) -باب كتابة العمـ  -خارم , كتاب العمـ بصحيح ال(

 -(, ككتاب المغازم ُّٖٔ/ رقـٗٗ/ْ) -باب إخراج الييكد مف جزيرة العرب  -(, ككتاب الجزية َّّٓ/ رقـٗٔ/ْ)-الذمة 
 -باب قكؿ المريض قكمكا عني  -(, ككتاب المرضي ِّْْ-ُّْْ/ رقـٗ/ٔ) -باب إخراج الييكد مف جزيرة العرب

 (.ّٕٔٔ/ رقـُُُ/ٗ) -باب كراىية الخالؼ  -(, ككتاب االعتصاـ ٗٔٔٓ/ رقـَُِ/ٕ)

(
3
 (.ُّٕٔ-ِِ/ رقـُِٗٓ/ّ(, ك)ُّٕٔ-َِ/ رقـُِٕٓ/ّ) -باب ترؾ الكصية  -ـ , كتاب الكصية صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديًث الظّْيار " أىنَّوي أيًتيى  : إنَّو يىسىع  بِمْكَتؿٍ  ًفي حى : الزَّبيؿ الكىًبير. ًقيؿى ًمٍف تىٍمر " الًمٍكتىؿ بكٍسر اٍلًميـً
اعنا, كىأىفَّ ًفيًو كيتىالن ًمفى التَّمر: أىٍم ًقطىعان ميجٍ  ٍمسىة عىشىر صى  .(7)تىمعةخى

 (.ٙ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ أبو داود نفسو المفظبلـ أجد الحديث  , والذي وجدتو ما رواه اإلما

 رحمو ا قاؿ: (ٕ)
, ًمي  سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى , حى ـى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي آدى : حى اؽى,  قىاؿى مًَّد ٍبًف ًإٍسحى , عىٍف ميحى دَّثىنىا اٍبفي ًإٍدًريسى : حى قىاؿى

اًلًؾ ٍبفً عىٍف مى  ٍيمىةى ًبٍنًت مى كى , عىٍف خي ـو ٍبًد المًَّو ٍبًف سىالى ٍف ييكسيؼى ٍبًف عى ٍنظىمىةى, عى ٍبًد المًَّو ٍبًف حى  ٍعمىًر ٍبًف عى
اًمًت, فىًجٍئتي رىسيكؿى المًَّو  ٍكًجي أىٍكسي ٍبفي الصَّ مَّـى  -ثىٍعمىبىةى قىالىٍت: ظىاىىرى ًمنّْي زى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

مَّـى  -أىٍشكيك ًإلىٍيًو, كىرىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " اتًَّقي المَّوى فىًإنَّوي اٍبفي  -صى يىقيكؿي اًدليًني ًفيًو, كى ييجى
ٍكًجيىا ﴾ ]ا اًدليؾى ًفي زى : ﴿ قىٍد سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّتي تيجى تَّى نىزىؿى اٍلقيٍرآفي ا بىًرٍحتي حى لمجادلة: عىمًّْؾ ", فىمى

ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف ", قىالى ُ كـي شىٍيرى : " فىيىصي قىبىةن " قىالىٍت: الى يىًجدي, قىاؿى : " ييٍعًتؽي رى ٍت: يىا [, ًإلىى اٍلفىٍرًض, فىقىاؿى
ـٍ ًستّْيفى ًمٍسًكيننا ", قىالى  : " فىٍمييٍطًع , قىاؿى ا ًعٍندىهي ًمٍف رىسيكؿى المًَّو, ًإنَّوي شىٍيخه كىًبيره مىا ًبًو ًمٍف ًصيىاـو ٍت: مى

: يىا رىسيكؿى المًَّو, فىًإنّْي أيًعينيوي  , قيٍمتي تىًئذو ًبعىرىؽو ًمٍف تىٍمرو دَّؽي ًبًو, قىالىٍت: فىأيًتيى سىاعى ًبعىرىؽو شىٍيءو يىتىصى
ٍنوي ًستّْيفى ًمٍسًكيننا, كىاٍرًجًعي  : " قىٍد أىٍحسىٍنًت, اٍذىىًبي فىأىٍطًعًمي ًبيىا عى , قىاؿى رى : آخى ًإلىى اٍبًف عىمًّْؾ ", قىاؿى

ٍيًر أىٍف تىٍستىٍأًمرىهي " ٍنوي ًمٍف غى دى: " ًفي ىىذىا ًإنَّيىا كىفَّرىٍت عى ا, قىاؿى أىبيك دىاكي اعن  .كىاٍلعىرىؽي: ًستُّكفى صى
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, إبراىيـ بف سعيد الزىرم. كأخرجو اسحاؽ بف (4), كابف حباف(0)أخرجو أحمد
, كأبك (1), كالطحاكم(6)مف طريؽ, عبد ا بف ادريس. كأخرجو ابف أبي عاصـ ,(3)راىكيو
, مف طريؽ, (73), كالبييقي(9), مف طريؽ, يحيي بف زكريا بف أبي زائدة. كأخرجو الطبراني(8)نيعيـ

ٍنظىمة, عف يكسؼ  محمد بف سممة. أربعتيـ: عف محمد بف اسحاؽ, عف مىعمر بف عبد ا بف حى
 بنحكه. –رضي ا عنيا  –عف خكلة  –رضي ا عنو  –بف سالـ بف عبد ا ا

                                                           

(
7
 (.َُٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِِْ/ رقـِٔٔ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في الظيار -داكد , كتاب الطالؽ سنف أبي (

(
0
 (.ُِّٕٗ/ رقـََّ/ْٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ِْٕٗ/ رقـَُٕ/َُحباف ) صحيح ابف(

(
3
 (.َُِ/ٓاؽ بف راىكيو )مسند اسح(

(
6
 (.ِّٕٓ/ رقـّٓ/ٔالمثاني البف أبي عاصـ )اآلحاد ك (

(
1
 (.ْٕٓٓ/ رقـُُِ/ّي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
8
 (.ٕٗٗ/ رقـَّّ/ُبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
9
 (.ُٔٔ/ رقـِٓٓ/ُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
73
 (.ُِْٕٓ/ رقـّٗٔ/ٕكبرم لمبييقي )السنف ال(
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 بو. –رضي ا عنيا  –, مف طريؽ يزيد بف يزيد, عف خكلة (2), كالبييقي(7)كأخرجو الطبراني
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

صمى ا  -ىك يكسؼ بف عبد ا بف سالـ, أدرؾ النبي  ُيوسؼ بف َعْبد المَّو بف َسبَلـ: -
في ًحجره, كمسح عمى  -صمى ا عميو كسمـ  -كىك صغير, أجمسو رسكؿ ا  -مـ عميو كس

 .(0)رأسو كسماه يكسؼ, تكفي في خالفة عمر بف عبد العزيز
ٍنظىمة مدني رك  ىكَمْعَمر بف عبد المَّو: -  .(4)لو أبك داكد, مف الخامسة لمىعمر بف عبد ا بف حى

القطاف كمعمر ىذا لـ يذكر بأكثر مف ركاية ابف إسحاؽ  , كقاؿ ابف(3)ذكره ابف حباف في الثقات
. كذكره الذىبي في الضعفاء كقاؿ:" معمر بف عبد ا بف حنظمة, (6)عنو؛ فيك مجيكؿ الحاؿ "

 .(9). كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "(8). كعنو قاؿ:" كثؽ "(1)عرؼ "في عصر الزىرم؛ ال يي 
ٍنظىمة, مىعمر قاؿ الباحث:  مقبكؿ. بف عبد ا بف حى

 .(73)"صاحب المغازم" صدكؽ. سبقت ترجمتو محمد بف ِإْسَحاؽ: -
أبك محمد الككفي, ثقة  ,ىك عبد ا بف إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف اَلٍكدم ابف ِإْدِريس: -

 .(77)ىػ(ُِٗلو الجماعة, مات سنة ) لفقيو عابد, رك 
ريا مكلى بني أمية, ثقة حافظ ىك يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي أبك زك َيحيى بف آَدـ: -

 .(72)ىػ(َِّلو الجماعة, مات سنة ) لفاضؿ, رك 
مكاني, نزيؿ مكة,  الَحَسُف بف َعِمي: - ىك الحسف بف عمي بف محمد اليذلي أبك عمي الخالؿ الحي

 .(70)ىػ(ِِْالنسائي, مات سنة ) للو الجماعة سك  لثقة حافظ لو تصانيؼ, رك 
  الحديث: ىالحكـ عم

ٍنظىمة, اإلسناد, لضعؼ  ضعيؼ حديثال ضعيؼ يزيد بف يزيد, كتابعو مىعمر بف عبد ا بف حى

                                                           

(
7
 (.ّْٔ/ رقـِْٕ/ِٓلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
2
 (.ُِٖٖٓ/ رقـْْٔ/ٕكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
0
 (.ّْٓ/ِّ(. كأنظر: تيذيب الكماؿ )َُٗٓ/ْب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )االستيعا(

(
4
 (. َُٖٔرقـ/ ُْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ّْٔ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ْْٔ/ْىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
1
 (.ُٕٔ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
8
 (.ِِٖ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
9
 (.َُٖٔرقـ/ ُْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.َُّانظر حديث رقـ )(

(
77
  (.َِّٕرقـ/ ِٓٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (. ْٕٔٗرقـ/ ٕٖٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
70
 (. ُِِٔرقـ/ ُِٔ/ص) المصدر السابؽ(
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كغيره يركيو  (7)كما عند النسائي فيرتقي بو الي الحسف لغيره لمحديث شاىد بسند صحيحك . أيضان 
مختصران عف إسحؽ بف إبراىيـ, قاؿ: أنبأنا جرير, عف اَلعمش, عف تميـ بف سممة, عف عركة, 

اءت  -ا عنيا  رضي – عف عائشة , لىقىد جى ًسعى سىٍمعيوي اَلىٍصكىاتى ٍمدي ًلمًَّو الًذم كى أنيا قالت: " الحى
ٍكلىةي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى  -خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مييىا, فىأىٍنزىؿى  -صى مىيَّ كىالى يىا, فىكىافى يىٍخفىى عى ٍكجى تىٍشكيك زى

ؿَّ  -المَّوي  تىٍشتىًكي ًإلىى المًَّو كىالمَّوي يىٍسمىعي ﴿ قىٍد  - عىزَّ كىجى ٍكًجيىا كى اًدليؾى ًفي زى سىًمعى المَّوي قىٍكؿى الًَّتي تيجى
اكيرىكيمىا ﴾]المجادلة:  [ ".ُ اآٍليىةى  تىحى

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
كا ًبمىساىًحييـ  ٍيبر " فخرجي ًديثي خى ًمٍنوي حى  .(2)" وَمَكاِتميـكى

 (.ٚ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ٍيدو الطًَّكيًؿ, عىٍف أىنىسو  حى مى , عىٍف حي اًلؾه نىا مى : أىٍخبىرى ٍنوي  -قىاؿى  -رىًضيى المَّوي عى
مَّـى  -أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ أىتىى خى  -صى ـٍ ييًغٍر ًبًي ا ًبمىٍيؿو لى كىافى ًإذىا أىتىى قىٍكمن , كى ٍيبىرى لىٍيالن

ًت اليىييكدي ًبمىسىاًحيًيـٍ  رىجى , فىمىمَّا أىٍصبىحى خى تَّى ييٍصًبحى مَّده  َوَمَكاِتِمِيـْ  ,(4)حى مَّده كىالمًَّو, ميحى فىمىمَّا رىأىٍكهي قىاليكا: ميحى
ًميسي  كىالخى
مَّـى  -, فىقىاؿى النًَّبيُّ (3) سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًة قىٍكـو ﴿ -صى ٍلنىا ًبسىاحى , ًإنَّا ًإذىا نىزى ٍيبىري ًربىٍت خى : " خى

﴾ ]الصافات:  ٍنذىًريفى بىاحي المي  [ "ُٕٕفىسىاءى صى
 تخريج الحديث:
كأخرجو  ناني.بي , مف طريؽ, عبد العزيز بف صييب, كثابت ال(1), كمسمـ(6)أخرجو البخارم

 بو. –رضي ا عنو  –لؾطريؽ, محمد بف سيريف. ثالثتيـ: عف أنس بف ما, مف (8)البخارم
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
                                                           

(
7
 (.َّْٔ/ رقـُٖٔ/ٔ) غدة أبك: تحقيؽ-لظيارباب ا –ائي , كتاب الطالؽ سنف النس(

(
2
 (.َُٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.ُْٕٗ/ رقـُُّ/ٓ) –باب غزكة خيبر  -خارم , كتاب المغازم صحيح الب(

(
4
 (.َُٓ/ْجمع مسحاة, كىي المجرفة مف الحديد. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) :المساحي(

(
3
 (.ُْٓ/ِالفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم ) .أركاف خمسة لو الجيش :ميسالخ(

(
6
باب التكبير كالغمس  -(, ككتاب الجمعة ُّٕ/ رقـّٖ/ُ) –باب ما يذكر في الفخذ  -خارم , كتاب الصالة لبصحيح ا(

 (.ْٕٗ/ رقـُٓ/ِ) -بالصبح, كالصالة عند اإلغارة كالحرب 

(
1
 -(, ككتاب الجياد كالسير ُّٓٔ-ٕٖ/ رقـَُْٓ/ِ) –اب فضيمة إعتاقو أمتو, ثـ يتزكجيا ب -ـ , كتاب النكاح صحيح مسم(

 (.ُّٓٔ-َُِ/ رقـُِْٔ/ّ) -باب غزكة خيبر

(
8
 (.ُِٗٗ/ رقـٔٓ/ْ) –باب التكبير عند الحرب  -خارم , كتاب الجياد كالسير صحيح الب(
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ميد الطكيؿ كاف يدلس حديث أنس, حتى قيؿ إف معظـ حديثو حي  ما كاف مفرجالو ثقات؛ إال 
 .(7)سبقت ترجمتو,  عنو بكاسطة ثابت كقتادة

 –كمحمد لو سماع مف أنس بف مالؾ  ؛يريفالطكيؿ, ثابت البيناني, كمحمد بف س ان حميد كقد تابع 
 .  -رضي ا عنو

قاؿ اإلماـ أحمد" محمد بف سيريف سمع مف أبي ىريرة كابف عمر كأنس بف مالؾ كسمع مف 
 .(2)عمراف بف حصيف "

 *****   ***** 

                                                           

(
7
 (.ِٓ) رقـ حديث انظر(

(
2
 (.ْٕٖ/ُ) -ركاية ابنو عبد ا  –د عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمالعمؿ كم(
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 .انثاء مع انكاف: انزاتع ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث بىٍدرو  : كىثىب  َأْكَثَبكـ" إٍف ًفي حى ًفي ًركىايىةو " ًإذىا أىٍكثىبيككيـ فاٍرميكىـ بالنٍَّبؿ " ييقىاؿي القىٍكـي فاٍنًبمكىيـ " كى

ميرىـ ٌداىا ًإلىى ضى , فىًمذىًلؾى عى : القيٍرب. كاليىٍمزة ًفي" أىٍكثىبىكـ" لتىعًديةى كىثىبى  .(7)كأىٍكثىب ًإذىا قارىب. كالكىثىبي
 (.ٛ٘ٔ) حديث رقـ

ـُ البخاريقَ  اَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو : حى : قىاؿى  قىاؿى ٍف أىًبيًو, قىاؿى , عى ٍمزىةى ٍبًف أىًبي أيسىٍيدو ًف ٍبفي الغىًسيًؿ, عىٍف حى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى حى
مَّـى  -النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى فىفىنىا ًلقي  -صى فُّكا لىنىا:"ًإذىايىٍكـى بىٍدرو ًحيفى صى ـْ  رىٍيشو كىصى ـٍ ًبالنٍَّبًؿ".َأْكَثُبوُك  فىعىمىٍيكي

 تخريج الحديث:
, عف عبد ا بف محمد الجعفي, قاؿ: حدثنا أبك أحمد الزبيرم, قاؿ: حدثنا (0)أخرجو البخارم

 عبد الرحمف بف الغسيؿ, عف حمزة بف أبي أسيد, كالزبير بف المنذر بف أبي أسيد, عف أبي أسيد
يكـ بدر: " إذا أكثبككـ  -صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ: قاؿ لنا رسكؿ ا  -رضي ا عنو  -

 فارمكىـ, كاستبقكا نبمكـ ". كىذا ييشبو الركاية اَلكلي التي ذكرىا ابف اَلثير.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

. مات سنة ىك مالؾ بف ربيعة بف البدف بف عامر بف عكؼ بف حارثة, اَلنصارمأبو ُأَسيد:  -
 .(4)أربعيف, كقيؿ مات في خالفة عثماف سنة ثالثيف

لو  لىك حمزة بف أبي أيسىيد اَلنصارم الساعدم أبك مالؾ المدني, رك  حمزة بف َأبي ُأَسيد: -
قاؿ ابف سعد:" ككاف . (3)البخارم, كابف ماجو, مف الثالثة مات في خالفة الكليد بف عبد الممؾ

  .(8). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "(1)ف حباف في الثقاتذكره ابك . (6)قميؿ الحديث "
  أيسىيد, ثقة أخرج لو البخارم في الصحيح. أىبي بف حمزة قاؿ الباحث:

ىك عبد الرحمف بف سميماف بف عبد ا بف حنظمة اَلنصارم  عبد الرَّحَمف بف الَغِسيؿ: - 

                                                           

(
7
 (.ُُٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ََِٗ/ رقـّٖ/ْ) -باب التحريض عمى الرمي  -خارم , كتاب الجياد كالسير صحيح الب(

(
0
 (.ّٖٓٗ-ّْٖٗ/ رقـٖٕ/ٓ) -باب منو  –خارم , كتاب المغازم صحيح الب(

(
4
 (.ّٓٓ/ٓ) (, كاالصابة في تمييز الصحابة البف حجرُُّٓ/ّرفة اَلصحاب البف عبد البر )ب في معاالستيعا(

(
3
 (. ُُٔٓرقـ/ ُٕٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ِٕٔ/ٕالكبير البف سعد )الطبقات (

(
1
 (.ُٖٔ/ْبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.ُُٔٓرقـ/ ُٕٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(7)ىػ(ُِٕمات سنة )النسائي, كالترمذم,  للو الجماعة سك  لالمعركؼ بابف الغسيؿ, رك 
قاؿ:"  آخر مكضع كفي, (0):" ليس بو بأس "في مكضع آخر قاؿ, ك (2)بف معيف:" ثقة "اقاؿ 
, كقاؿ النسائي في (8), كابف شاىيف(1), كالدارقطني(6), كالنسائي(3). ككثقو أبك زرعة(4)كيمح "صي 

 .(73):" ليس بالقكم "قاؿ , كفي مكضع آخر(9)مكضع آخر:" ليس بو بأس "
 . (77)كتب "عتبر حديثو كيي كقاؿ ابف عدم:" ىك ممف يي  

في الثقات, كذكره أيضان في" المجركحيف " كقاؿ:" كاف ممف ييخطئ كيىيـ  (72)كذكره ابف حباف
كثيران عمى صدؽ فيو كالذم أميؿ إليو فيو ترؾ ما خالؼ الثقات مف اَلخبار كاالحتجاج بما كافؽ 

سمعت يعقكب بف إسحاؽ يقكؿ  (أحمد كيحيى)القكؿ فيو  الثقات مف اآلثار كقد مىرَّض الشيخاف
سمعت الدارمي يقكؿ سألت يحيى عف عبد الرحمف بف الغسيؿ فقاؿ ىك صكيمح سمعت محمد 

بف الغسيؿ ابف محمكد يقكؿ سمعت عمي بف سعيد يقكؿ سألت أحمد بف حنبؿ رحمو ا عف ا
 .(73):" صدكؽ فيو ليف ". كقاؿ ابف حجر(74). كقاؿ الذىبي:" صدكؽ "(70)فقاؿ صمح "
 كباقي رجالو ثقات. .ثقة خاصة فيما كافؽ الثقات عبد الرَّحمىف بف الغىًسيؿ, قاؿ الباحث:

 
*****     ***** 

  

                                                           

(
7
 (. ّٕٖٖرقـ/ ِّْ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ُٖٓ/ّ) -ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(

(
0
 .المصدر السابؽ(

(
4
 (.ُّٕ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي  -ف معيف تاريخ اب(

(
3
 (.ِّٗ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 (.ُٔٓ/ُٕ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
1
 (.َْٗ/ُُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
8
 (.ُْْماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
9
 (.ُٔٓ/ُٕ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.ّْٔ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
77
 (.ّْٔ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
72
 (.ٖٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ٕٓ/ِف البف حباف )المجركحي(

(
74
 (.َّٔ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
73
 (. ّٕٖٖرقـ/ ِّْ/ص) حجر البف التيذيب ريبتق(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىى  رى " عى ًديثو آخى ًفي حى ٍمع كىًثيب. كالكىًثيب: الرٍَّمؿ المٍستىطً  ُكْثَباف الِمْسؾكى يؿ الميٍحدىٍكًدب. " ىيما جى

ًديثً  رى ًفي اٍلحى قىٍد تىكىرَّ كى
(7). 

 (.ٜ٘ٔ) حديث رقـ
ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ٍف اٍبًف عيمىرى  , عى ٍف أىًبي اليىٍقظىاًف, عىٍف زىاذىافى , عى ًكيعه, عىٍف سيٍفيىافى دَّثىنىا كى : حى ٍيبو قىاؿى دَّثىنىا أىبيك كيرى :  حى قىاؿى
مَّـى  -لمًَّو قىاؿى رىسيكؿي ا سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى -صى ثىةه عى ًة:  -أيرىاهي قىاؿى  - ُكْثَباِف الِمْسؾِ : " ثىالى يىٍكـى الًقيىامى

مىكىاتً  ؿه يينىاًدم ًبالصَّ , كىرىجي كفى ـٍ ًبًو رىاضي َـّ قىٍكمنا كىىي ؿه أى ؽَّ مىكىاًليًو, كىرىجي ؽَّ المًَّو كىحى ٍبده أىدَّل حى ٍمًس  عى الخى
ًديًث سيٍفيىافى الثَّكٍ  سىفه غىًريبه الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف حى ًديثه حى لىٍيمىةو ". قاؿ الترمذم: ىىذىا حى , ًفي كيؿّْ يىٍكـو كى ًرمّْ

. : اٍبفي عيمىٍيرو كىىيكى أىٍشيىري ييقىاؿي , كى ٍف أىًبي اليىٍقظىاًف, كىأىبيك اليىٍقظىاًف اٍسميوي عيٍثمىافي ٍبفي قىٍيسو  عى
 الحديث:تخريج 

, مف طريؽ, سفياف (1), كأبك نيعيـ(6), كالبييقي(3), كابف اَلعرابي(4), كأحمد(0)أخرجو الترمذم
اليقظاف, عف زىاذىاف,  يطريؽ, بشير بف عاصـ. كالىما: عف أب , مف(8)الثكرم. كأخرجو الطبراني
 بنحكه. –رضي ا عنيما  –عف عبد ا ابف عمر 

, مف طريؽ, عبد ا بف محمد الفراء, عف الحارث بف مسمـ (73)عيـ, كأبك ني (9)كأخرجو الطبراني
ة, عف اَلعمش, عف عطاء بف أبي رباح,  الميقًرم, عف بىحر بف كثير , عف الحجاج بف فيرىاًفصى

 كذكر الحديث بنحكه. –رضي ا عنيما  –عف ابف عمر 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

لو البخارم في  لالبزاز كيكنى أبا عبد ا أيضان, رك  (77)ىك زىاذىاف أبك عمر الًكٍنًدم زَاَذاف: -

                                                           

(
7
 (.ُِٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُٖٔٗ/ رقـّٓٓ/ْ) شاكر: ط -باب ما جاء في فضؿ المممكؾ الصالح  -مذم , أبكاب البر كالصمة سنف التر (

(
0
 (.ٖٔٓ/ رقـُّْمذم الكبير )ص/عمؿ التر (

(
4
 (.ْٕٗٗ/ رقـُْٕ/ٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.ِِّٓ/ رقـَُُٗ/ّاَلعرابي ) معجـ ابف(

(
6
 (.ِٕٗٗ/ رقـْٓ/ْماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
1
 (.َِّ/ٗبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
8
 (.َِٖٗ/ رقـُُّ/َٗلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
9
 (.ُّْٖٓ/ رقـّّْ/ُِلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
73
 (.ُّٗ/ّ)بي نعيـ كلياء َلحمية اَل(

(
77
 (.ُُٔ/ُُنسبة إلى ًكندة, كىي قبيمة مشيكرة مف اليمف تفرقت في البالد. اَلنساب لمسمعاني ) الِكندي:(
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 .(7)ىػ(ِٖ"اَلدب المفرد" كالباقكف, مف الثانية مات سنة )
, (3), كابف شاىيف(4)العجميك , (0). ككثقو ابف معيف(2)قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة قميؿ الحديث "

. كعف (8)" ييخطىء كثيران ", كذكره ابف حباف في الثقات كزاد(1), كالذىبي(6)كالخطيب البغدادم
 . (9)[ "يعني مف الركاية] الحكـ أكثر :"فقاؿ ؟شعبة قاؿ: سألت الحكـ كسممة بف كييؿ عف زاذاف

 . (77). كذكره العقيمي في الضعفاء(73)كقاؿ ابف عدم:" أحاديثو ال بأس بيا إذا ركل عنو ثقة "
 . (72)ليس بالمتيف عندىـ " "كقاؿ أبك أحمد الحاكـ:

 .(70)صدكؽ يرسؿ كفيو شيعية " حجر:" كقاؿ ابف
 ذلؾ. ىزىاذىاف أبك عمر, ثقة, اَلكثر عم قاؿ الباحث:

جد أبيو كىك عثماف بف  ىك عثماف بف عيمير كيقاؿ ابف قيس كالصكاب أف قيسان  َأبو الَيْقَظاف: -
ميد أيضان البجمي أبك اليقظاف الككفي اَلعمى, ضعيؼ كاختمط ككاف يدلس كيغمك في  أبي حي

 .(74)(َُٓلو أبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات في حدكد سنة ) لرك  .تشيعال
 .(73)ىك سفياف الثكرم, ثقة حافظ, سبقت ترجمتو سفياف: -
 .(76)سبقت ترجمتو ىك ككيع بف الجراح , ثقة َوِكيع: -
 .(71)ىك محمد بف العالء, ثقة , سبقت ترجمتو َأبو ُكَريب: -

 الحديث: ىالحكـ عم
 أبي اليقظاف, كىك ضعيؼ. كأما طريؽ عبد ا بف محمد  ىاإلسناد. مداره عمحديث ضعيؼ 

 
                                                           

(
7
 (. ُٕٔٗرقـ/ ُِّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ِٖٗ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
0
 (.ّّٖسؤاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/(, ك ْٔ)ص/ -ركاية طيماف -يحيى بف معيف في الرجاؿ كالـ  نظر: مفا(

(
4
 (.ّٔٔ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
3
 (.ْٗماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
6
 (.ُٓٓ/ٗداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
1
 (.ََْ/ُمذىبي )الكاشؼ ل(

(
8
 (.ِٓٔ/ْبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ُْٔ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.َُِ/ْي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
77
 (.ْٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
72
 (.ّٔ/ِلمذىبي ) عتداؿميزاف اال(

(
70
 (. ُٕٔٗرقـ/ ُِّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
  (.َْٕٓرقـ/ ّٖٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
73
 (.ِٕحديث رقـ ) انظر(

(
76
 (.ُّحديث رقـ ) انظر(

(
71
 (.ُِّقـ )حديث ر  انظر(
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ضعيفة أيضان, لجيالة عبد ا بف محمد الفراء,  فيي نيعيـ يالفراء, التي عند الطبراني, كأب
 كضعؼ بحر بف كثير.

 رساؿ عطاء بف أبي رباح؛ فقد قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ:"إىي: ك في ىذه الطريؽ  لكعمة أخر 
 . (7)عطاء بف أبي رباح قد رأل ابف عمر كلـ يسمع منو "

 .(2)الدارقطني في العمؿ الحديث كقد ضعؼ
*****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًدًه, فأ و ًمٍف ًبالى مَّد ًإلىى مىف أٍخرجى , فىقىاؿ: يىٍذىب ميحى ًفيًو " أنَّو مرَّ ًبعىٍبًد المًَّو ٍبًف أيبي  ـٍ ييٍخًرٍجوي كى مَّا مىف لى
كىافى قيديكميو مىى رىٍغـ أٍنًفو, يىٍعني نىٍفسو. ككأفَّ أٍصمو ًمفى  َكثَّ  كى ًره فىال يىٍغشىاه " أىٍم كىافى قيديكمو عى ٍنخى مى

 .(0)الًكٍثًكث: التُّراب
 (.ٓٙٔ) حديث رقـ

 عميو عند الكاقدم. في "غريب الحديث", كعزاه لمكاقدم في "المغازم" كلـ أعثر (4)أكردة الخطيب
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُْٓالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
2
 (.ُٗٓ/ُّكاردة في اَلحاديث النبكية لمدارقطني )العمؿ ال(

(
0
 (.ُِٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.ّْٕ/ُديث لمخطابي )غريب الح(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مَّار النٍَّخؿ, كىىيكى شىٍحميو الًَّذم كسىط النٍَّخمة َواَل َكَثرٍ ًفيًو " الى قىٍطع ًفي ثىمر  تىيف: جي " الكىثىر بفىٍتحى

(7). 
 (.ٔٙٔ) حديث رقـ

ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثى  مًَّد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف حى , عىٍف ميحى , عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اًلًؾ ٍبًف أىنىسو ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسمىمىةى, عىٍف مى نىا عى
ًديِّا ٍبدنا سىرىؽى كى , أىفَّ عى بَّافى حى
ًدمّْ يىٍمتىمً  (0) اًحبي اٍلكى رىجى صى اًئًط سىيًّْدًه, فىخى , فىغىرىسىوي ًفي حى ؿو اًئًط رىجي سي ًمٍف حى

فى  , فىسىجى ًئذو ًدينىًة يىٍكمى , كىىيكى أىًميري اٍلمى كىـً مىى اٍلعىٍبًد مىٍركىافى ٍبفى اٍلحى دىهي, فىاٍستىٍعدىل عى ًديَّوي, فىكىجى  مىٍركىافي اٍلعىٍبدى كى
, , فىسىأىلىوي عىٍف ذىًلؾى ًديجو فىأىٍخبىرىهي أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو  كىأىرىادى قىٍطعى يىًدًه, فىاٍنطىمىؽى سىيّْدي اٍلعىٍبًد ًإلىى رىاًفًع ٍبًف خى

مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , -صى : " الى قىٍطعى ًفي ثىمىرو ذى  َواَل َكَثرٍ  يىقيكؿي : ًإفَّ مىٍركىافى أىخى ؿي ", فىقىاؿى الرَّجي
ًمي, كىىيكى ييًريدي قىٍطعى يىًدًه, كىأىنىا أيًحبُّ أىٍف تىٍمًشيى مىًعي ًإلىٍيوً   -فىتيٍخًبرىهي ًبالًَّذم سىًمٍعتى ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  غيالى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىقىاؿى لىوي رىاًفعه:  -صى كىـً تَّى أىتىى مىٍركىافى ٍبفى اٍلحى ًديجو حى فىمىشىى مىعىوي رىاًفعي ٍبفي خى
مَّـى  -سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , كىالى كىثىرو ", فىأىمىرى مىٍركىافي يىقيكؿي  -صى : " الى قىٍطعى ًفي ثىمىرو

مَّاري ". .ًباٍلعىٍبًد فىأيٍرًسؿى  : اٍلجي دى: " اٍلكىثىري  قىاؿى أىبيك دىاكي
 تخريج الحديث:
, مف (1), مف طريؽ, سفياف الثكرم. كالنسائي(6), كابف حباف(3), كابف ماجو(4)أخرجو النسائي

, مف طريؽ, الميث بف سعد. كأخرجو (8)طاف. كأخرجو الترمذمطريؽ, يحيي بف سعيد الق
, (73), مف طريؽ, شعبة, كيزيد بف ىاركف, كمف طريؽ يزيد بف ىاركف, أخرجو الدارمي(9)أحمد

 . (72). كأخرجو مالؾ(77)كالطبراني
 

                                                           

(
7
 (.ُِٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّْٖٖ/ رقـُّٔ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما ال قطع فيو  -داكد , كتاب الحدكد بي سنف أ(

(
0
ًدٌية. كتاب العيف لمفراىيدم ) :ي  دِ الوَ (  (.ٗٗ/ٖىك فىسيؿ النٍَّخؿ الذم ييقمىعي لمغرس, كيقاؿ لمكاحدة كى

(
4
 (.ْْٔٗ/ رقـٕٖ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ-باب ما ال قطع فيو  -ائي , كتاب قطع السارؽ سنف النس(

(
3
 (.ِّٗٓ/ رقـٖٓٔ/ّ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب ال يقطع في ثمر كال كثر -ماجو , كتاب الحدكد سنف ابف (

(
6
 (.ْْٔٔ/ رقـُّٔ/َُحباف ) صحيح ابف(

(
1
 (.ُْٔٗ/ رقـٕٖ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ-باب ما ال قطع فيو  -ائي , كتاب قطع السارؽ سنف النس(

(
8
 (.ُْْٗ/ رقـِٓ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في الخائف, كالمختمس, كالمنتيب  -أبكاب الحدكد  مذم ,سنف التر (

(
9
 (.ُُْٖٓ-َُْٖٓ/ رقـُِٕ/ِٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
73
 (.َِّٓ/ رقـُْٖٓ/ّ) -سنف الدارمي  -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
77
 (.ّّْٗ/ رقـَِٔ/ْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
72
 (.ِّ/ رقـّٖٗالؾ )ص/ماـ ممكطأ اإل(
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, مف طريؽ, زىير (2), مف طريؽ ابف جريج. كأخرجو الطيالسي(7)كأخرجو عبد الرزاؽ الصنعاني
, (4)خالد سميماف بف حياف. كأخرجو البييقي ي, مف طريؽ, أب(0)د. كأخرجو ابف أبي شيبةبف محم

مف طريؽ, حماد بف زيد. جميعيـ: عف يحيي بف سعيد اَلنصارم, عف محمد بف يحيي بف 
 بنحكه. –رضي ا عنو  –حباف, عف رافع بف خديج 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍنًقذ اَلنصارم المدني, ثقة فقيو, ىك محمد محمد بف يحيى بف َحبَّاف:  - بَّاف بف مي بف يحيى بف حى
 .(3)ىػ(ُُِلو الجماعة, مات سنة )  لرك 
 .(6)ىك يحيى بف سعيد اَلنصارم المدني, ثقة ثبت, سبقت ترجمتو يحيى بف سعيد: -
ىك مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك اَلصبحي أبك عبد ا  مالؾ بف َأَنس: -

الفقيو إماـ دار اليجرة رأس المتقنيف ككبير المتثبتيف حتى قاؿ البخارم أصح اَلسانيد  المدني,
 .(1)ىػ(ُٕٗلو الجماعة, مات سنة ) لعف ابف عمر, رك  ,عف نافع ,كميا مالؾ

ىك عبد ا بف مسممة بف قىٍعنىب القىٍعنىًبي الحارثي أبك عبد الرحمف  عبد المَّو بف َمْسَمَمة: -
مف المدينة كسكنيا مدة , ثقة عابد , كاف ابف معيف كابف المديني ال يقدماف عميو البصرم أصمو 

 .(8)ىػ(ُِِابف ماجو, مات سنة ) للو الجماعة سك  لفي المكطأ أحدان, رك 
 حديث صحيح اإلسناد. الحديث: ىالحكـ عم

 
*****     ***** 

 
 

  

                                                           

(
7
 (.ُُٖٔٗ/ رقـِِّ/َُعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
2
 (.َََُ/ رقـِّٔ/ِداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
0
 (.ِّٖٖٓ/ رقـِٔٓ/ٓبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
4
 (.ََُِٕ/ رقـْٕٓ/ٖكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
3
(, معرفة الثقات لمعجمي ُْٖ/ٕالطبقات الكبير البف سعد ) نظر:اك  (.ُّٖٔرقـ/ ُِٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 (.َٓٔ/ِٔ)لممزم (, تيذيب الكماؿ ّٕٔ/ٓ(, الثقات البف حباف )ِٔٓ/ِ)

(
6
 (.ّٗيث رقـ )حد انظر(

(
1
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي َٕٓ/ٕنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.ِْٓٔرقـ/ ُٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

 .(ُٗ/ِٕ) لممزم  (, تيذيب الكماؿْٗٓ/ٕ(, الثقات البف حباف )َِْ/ٖ)حاتـ 

(
8
(, الجرح ُٔ/ِ(, معرفة الثقات لمعجمي )َّّ/ٗنظر: الطبقات الكبير البف سعد )اك  (.َِّٔرقـ/ ِّّ/ص) المصدر السابؽ(

 (.ُّٔ/ُٔ)لممزم (, تيذيب الكماؿ ّّٓ/ٖ(, الثقات البف حباف )ُُٖ/ٓكالتعديؿ البف أبي حاتـ )
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث قىٍيسً  ًفي حى ـ: الكىًثير, كالقيٌؿ,  والُكْثُر ست وفٍبًف عىاًصـو " نٍعـ الماؿي أٍربىعيكف,  كى " الكيٍثر بالضَّ

 .(7)ًفي اٍلقىًميؿً 
 )*(. حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

مىمىةى أىبيك ىً  دَّثىنىا اٍلميًغيرىةي ٍبفي سى : حى ٍبًد المًَّو قىاؿى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى كًميُّ حى كىافى ًثقىةن  -شىاـو اٍلمىٍخزي :  -كى قىاؿى
, عىٍف قىٍيًس ٍبًف عى  سىًف اٍلبىٍصًرمّْ ًف اٍلحى , عى ـي ٍبفي ميطىيَّبو دَّثىًني اٍلقىاًس : حى ٍزفو قىاؿى ٍعؽي ٍبفي حى دَّثىنىا الصَّ اًصـو حى

: أىتىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  مَّ  -السٍَّعًدمّْ قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  -ـى صى بىًر " , فىقيٍمتي : " ىىذىا سىيّْدي أىٍىًؿ اٍلكى فىقىاؿى
؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المَّ  ٍيؼو , كىالى ًمٍف ضى مىيَّ ًفيًو تىًبعىةه ًمٍف طىاًلبو ا اٍلمىاؿي الًَّذم لىٍيسى عى ًو يىا رىسيكؿى المًَّو, مى

, ـى اٍلمىاؿي أىٍربىعيكفى : " ًنٍع مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍف أىٍعطىى اأْلَْكَثُر ِست وفَ وَ  صى اًب اٍلًمًئيفى ًإالَّ مى ٍيؿه ًَلىٍصحى كى , كى
. "... ـى اٍلقىاًنعى كىاٍلميٍعتىرَّ رى السًَّمينىةى, فىأىكىؿى كىأىٍطعى نىحى مىنىحى اٍلغىًزيرىةى, كى  اٍلكىًريمىةى, كى

 .(0)خريج الحديثسبؽ ت
*****     ***** 

 :قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا
ًميقىتىٍيًف مىا كانىتىا مىعى شىيء ًإالَّ  ـٍ لمعى خى ًفيًو " ًإنَّكي مىبتاه بالكىثرة ككانىتىا أىٍكثىر ًمٍنوي. ييقىاؿ:  َكَثَرتاه كى " أىٍم غى

مىٍبتىو ككيٍنتى أىٍكثىرى ًمٍنوي   .(4)كاثىٍرتيو فكىثىٍرتيو ًإذىا غى
 (.ٕٙٔ) حديث رقـ

ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 :رحمو ا (٘)

ٍبًد المَّ  ـي ٍبفي أىًبي عى دَّثىنىا ًىشىا : حى , قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : حى , قىاؿى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ًو, عىٍف حى
: كينَّا مىعى النًَّبيّْ  , قىاؿى ٍيفو سىًف, عىٍف ًعٍمرىافى ٍبًف حيصى ٍف الحى مَّـى  -قىتىادىةى, عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًفي  - صى

فىعى رىسيكؿي المًَّو  اًبًو ًفي السٍَّيًر فىرى مَّـى  -سىفىرو فىتىفىاكىتى بىٍيفى أىٍصحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍكتىوي ًبيىاتىٍيًف  -صى صى
لىةى السَّاعىًة شىٍيءه عىًظيـه ﴾ ]الحج:  ٍلزى ـٍ ًإفَّ زى بَّكي ﴿  -لىى قىٍكًلًو إً  -[ُاآليىتىٍيًف ﴿ يىا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رى

لىًكفَّ عىذىابى المًَّو شىًديده ﴾ ]الحج:  فيكا أىنَّوي ًعٍندى قىٍكؿو ِكى ثُّكا المىًطيَّ كىعىرى ابيوي حى [ فىمىمَّا سىًمعى ذىًلؾى أىٍصحى
 : ـي, قىاؿى ؟ " قىاليكا: المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمى كفى أىمُّ يىٍكـو ذىًلؾى : " ىىٍؿ تىٍدري " ذىًلؾى يىٍكـه يينىاًدم المَّوي ًفيًو يىقيكليوي, فىقىاؿى

ا بىٍعثي النَّاًر؟ فىيىقي  مى , كى : أىٍم رىبّْ ـي اٍبعىٍث بىٍعثى النَّاًر, فىيىقيكؿي : يىا آدى بُّوي فىيىقيكؿي ـى فىيينىاًديًو رى : ًمٍف كيؿّْ آدى كؿي

                                                           

(
7
 (.ُِٓ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ّٓٗ/ رقـِّٖمفرد لمبخارم )ص/اَلدب ال(

(
0
 (.ُِحديث رقـ ) انظر(

(
4
 (.ُِٓ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
3
 (.ُّٗٔـ/ رقِّّ/ٓ) شاكر: ط-باب كمف سكرة الحج  -مذم , أبكاب تفسير القرآف سنف التر (
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كىاًحده ًفي ال ًتٍسعيكفى ًإلىى النَّاًر كى ًتٍسعىةه كى اًحكىةو, أىٍلؼو ًتٍسعي ًمائىةو كى ا أىبىدىٍكا ًبضى تَّى مى نًَّة " فىيىًئسى القىٍكـي, حى جى
مَّـى  -فىمىمَّا رىأىل رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كا فىكىالًَّذم نىٍفسي  -صى ميكا كىأىٍبًشري : " اٍعمى اًبًو قىاؿى الًَّذم ًبأىٍصحى

مَّدو ًبيىًدًه  ـْ َلَمَع َخِميَقَتْيِف مَ ميحى مىٍف مىاتى ًمٍف بىًني ا َكاَنتَا َمَع َشْيٍء ِإالَّ َكثََّرتَاهُ ِإنَُّك , كى كجي مىٍأجي , يىٍأجيكجي كى
كا فىكىالَّ  ميكا كىأىٍبًشري : " اٍعمى , فىقىاؿى ًف القىٍكـً بىٍعضي الًَّذم يىًجديكفى : فىسيرّْمى عى بىًني ًإٍبًميسى " قىاؿى ـى كى ًذم نىٍفسي آدى

ا أىٍنتي  مَّدو ًبيىًدًه مى ٍنًب البىًعيًر أىٍك كىالرٍَّقمىةً ميحى ًة ًفي جى ـٍ ًفي النَّاًس ًإالَّ كىالشَّامى
ًفي ًذرىاًع الدَّابًَّة ". قاؿ  (7)

. ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  الترمذم: ىىذىا حى
 تخريج الحديث:
كيىاًني(4), كابف أبي الدنيا(0), كأحمد(2)أخرجو النسائي أخرجو , مف طريؽ, يحيى القىطَّاف. ك (3), كالرُّ

, مف (8), كأحمد(1), كالىما: عف ىشاـ بف أبي عبد ا, عف قتادة. كأخرجو الترمذم(6)الطيالسي
ٍدعىافطريؽ ابف   عمي بف زيد, كالىما: عف الحسف البصرم, عف عمراف بف حصيف. جي

, مف طريؽ, شيباف بف عبد الرحمف, كالحكـ بف عبد الممؾ, عف قتاده, بو. (9)كأخرجو الحاكـ
 سعيد بف بشير, عف قتادة, بو.ك , مف طريؽ, ثابت البيناني, كأبك عكانة, (73)الطبراني كأخرجو

 عف عمراف بف حصيف. , مف طريؽ العالء بف زياد,(72), كالطبراني(77)كأخرجو ىناد السَّرم
كما في الصحيحيف كغيرىما؛ فقد أخرج  –رضي ا عنو  –كلو شاىد عف أبي سعيد الخدرم 

, مف طريؽ جرير بف عبد الحميد, عف اَلعمش, عف أبي صالح السماف, (74), كمسمـ(70)البخارم
بف ا, أيضان, مف طريؽ, حماد (73). كعند البخارم–رضي ا عنو  –عف أبي سعيد الخدرم 

 أسامة, كحفص بف غياث, كالىما: عف اَلعمش, بو.
 

                                                           

(
7
 (.ِْٓ/ِ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .ذراعييا في رقمتاف كىما ؿ,داخً  مف الدابة ذراع في الناتئة الينة :الرقمة(

(
2
 (.ُُِٕٕ/ ُٖٗ/َُ) كترل الناس سكارل كما ىـ بسكارلقكلو تعالى: -كبرم لمنسائي , سكرة الحج الالسنف (

(
0
 (.َُُٗٗ/ رقـُّْ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ِِ/ُٔالبف أبي الدنيا )ص/اَلىكاؿ (

(
3
 (.ٗٔ/ رقـٗٗ/ُكياني )مسند الر (

(
6
 (.ْٕٖ/ رقـُّٕ/ِداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
1
 (.ُّٖٔ/ رقـِِّ/ٓ) شاكر: ط-باب كمف سكرة الحج  -مذم , أبكاب تفسير القرآف سنف التر (

(
8
 (.ُْٖٖٗ/ رقـُُْ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.ُِٕٗ/ رقـِْٓ/ِ(, )ٖٕ/ رقـُٖ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم ستدرؾالم(

(
73
 (.َّْ-َّٖ-َّٔ/ رقـُْْ/ٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
77
 (.ُٕٗ/ رقـُْٖ/ُناد السرم )الزىد لي(

(
72
 (.ْٔٓ/ رقـُِٖ/ُٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
70
 (.َّٓٔ/ رقـُّ/ٖ) - ساعة شيء عظيـإف زلزلة الباب قكلو عز كجؿ -خارم , كتاب الرقائؽ صحيح الب(

(
74
 (.ِِِ-ّٕٗ/ رقـَُِ/ُ) -باب قكلو يقكؿ ا آلدـ أخرج بعث النار -ـ , كتاب اإليماف صحيح مسم(

(
73
باب  -(, ككتاب تفسير القرآف ّّْٖ/ رقـُّٖ/ْ) -باب قصة يأجكج, كمأجكج -خارم , كتاب أحاديث اَلنبياء صحيح الب(

كترل الناس سكارل - (ٔ/ٕٗرقـ /ُْْٕ.) 
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ثقة, ركل لو  بندار, بكر أبك بصرمال العبدم عثماف بف بشار بف محمدىك  محمد بف بشار: -

 .(7)ىػ(ِِٓسنة ) مات الجماعة,
 .(2)ىك يحيى بف سعيد القىطَّاف, ثقة متقف حافظ , سبقت ترجمتو يحيى بف سعيد: -
ىك ًىشاـ بف أبي عبد ا سىٍنبىر أبك بكر البىصرم الدىٍستكىائي, ثقة ثبت  ِىشاـ بف أبي عبد ا: -

 .(0)ىػ(ُْٓالجماعة, مات سنة )لو   لكقد رمي بالقدر, رك 
بدعة القدر, ىذا ما قالو العجمي حيث قاؿ:" كاف يقكؿ  ىلإلـ يكف ىشاـ يدعك  قاؿ الباحث:

بالقدر كلـ يكف يدعك إليو ". كقد مر معنا أف الراجح أنو تقبؿ ركاية صاحب البدعة مف غير 
, قاؿ: قمت َلحمد بف حنبؿ: فعف أبي داكد سميماف بف اَلشعث ؛الداعية , كبو قاؿ اإلماـ أحمد

 .(4)يكتب عف القدرم؟ قاؿ: " إذا لـ يكف داعيان "
 .(3)ىك قتادة بف دعامة السدكسي, ثقة ثبت, سبقت ترجمتو قتادة: –
 .(6)ىك الحسف البصرم, ثقة , سبقت ترجمتو الحسف: -

 الحديث: ىالحكـ عم
  –رضي ا عنو  –يف تفرد بو الحسف البصرم, عف عمراف بف حيصى حديث صحيح اإلسناد. 

 –رضي الممو عنو  –كقد سبؽ معنا الخالؼ في سماع الحسف البصرم مف عمراف بف حصيف 
 . (1)كأف الراجح أنو لقيو كسمع منو

 –رضي ا عنو  –أبي سعيد الخدرم  مف حديثالصحيحيف كيقكم الحديث صحة ما كرد في 
ـي, يىا: " تىعىالىى المَّوي  كؿي يىقي : " قاؿ -كسمَّـ  عميو ا صمى - النَّبي عف , لىبٍَّيؾى : فىيىقيكؿي  آدى سىٍعدىٍيؾى  كى

ٍيري  , ًفي كىالخى مىا: قىاؿى  النَّاًر, بىٍعثى  أىٍخًرجٍ : فىيىقيكؿي  يىدىٍيؾى  ًمائىةو  ًتٍسعى  أىٍلؼو  كيؿّْ  ًمفٍ : قىاؿى  النَّاًر؟, بىٍعثي  كى
ًتٍسعىةن  .... الحديث كى ًتٍسًعيفى كى

(8). 
ًحيحه  حسفه  حديثه  ىذا: حديث الحسف عف عمراف الترمذم عف كقاؿ  .صى

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ْٕٓٓرقـ/ ْٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.َُّيث رقـ )حد نظرا(

(
0
  (.ِٕٗٗرقـ/ ّٕٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 .في الحاشية (َُٕيث رقـ )حد نظرا(

(
3
 (.ُٗيث رقـ )حد نظرا(

(
6
 (.ُِيث رقـ )حد نظرا(

(
1
 (.ُّٓ) رقـ حديث نظرا(

(
8
باب  -(, ككتاب تفسير القرآف ّّْٖ/ رقـُّٖ/ْ) -باب قصة يأجكج, كمأجكج -م , كتاب أحاديث اَلنبياء خار لبصحيح ا(

كترل الناس سكارل - (ٔ/ٕٗرقـ /ُْْٕ.) 
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
رىائر إالَّ  لىيىا ضى ٍفًؾ " كى ًديًث اإٍلً ًفي حى ًفييىا " أىٍم كىثَّرف القىٍكؿ ًفييىا, كالعىٍيب لىيىا َكثَّْرفَ كى

(7). 
 (.ٖٙٔ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ًني عيٍركىةي ٍبفي  حى : أىٍخبىرى , قىاؿى ًف اٍبًف ًشيىابو , عى ٍف ييكنيسى , عى دَّثىنىا المٍَّيثي : حى قىاؿى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عي  , كىعيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عى قَّاصو ٍمقىمىةي ٍبفي كى سىًعيدي ٍبفي الميسىيًّْب, كىعى بىٍيًر, كى , عىٍف الزُّ ٍتبىةى ٍبًف مىٍسعيكدو

ًديًث عىاًئشىةى  ٍنيىا  -حى مَّـى  -... قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي المًَّو -رىًضيى المَّوي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًإذىا أىرىادى  -صى
رىجى ًبيىا رىسيكؿي المَّ  رىجى سىٍيمييىا خى مَّـى  -ًو أىٍف يىٍخريجى أىٍقرىعى بىٍيفى أىٍزكىاًجًو, فىأىيَّتيييفَّ خى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

اًئشىةي  رىٍجتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  مىعىوي, قىالىٍت عى رىجى سىٍيًمي, فىخى مَّى  -: فىأىٍقرىعى بىٍينىنىا ًفي غىٍزكىةو غىزىاىىا فىخى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ابي ]فذكرت القصة بطكليا ثـ قالت[..  -اي عى فىًجٍئتي أىبىكىمَّ فىقيٍمتي ًَليمّْي: بىٍعدىمىا نىزىؿى الًحجى

مىٍيًؾ, فىكىالمًَّو لىقىمَّمىا كىانىًت اٍمرىأىةه قى  ًني عى ؟ قىالىٍت: يىا بينىيَّةي ىىكّْ دَّثي النَّاسي ا يىتىحى ًضيئىةه ًعٍندى يىا أيمَّتىاٍه مى طُّ كى
ؿو ييًحبُّيىا, دَّثى النَّاسي ًبيىذىا؟..., قىالىتٍ َوَلَيا َضرَاِئُر ِإالَّ َكثَّْرَف َعَمْيَيا رىجي لىقىٍد تىحى افى المًَّو, أىكى  : فىقيٍمتي سيٍبحى

مَّـى  -فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى الًمٍنبىًر: " يىا مىٍعشىرى الميٍسًمًميفى مىٍف يىٍعًذريًني  -صى كىىيكى عى
ؿو قىٍد بىمىغىًني أىذىاهي ًفي أىٍىًؿ بىٍيتً  ا ًمٍف رىجي كا رىجيالن مى لىقىٍد ذىكىري ٍيرنا, كى مىى أىٍىًمي ًإالَّ خى ًمٍمتي عى ي, فىكىالمًَّو مىا عى

مىى أىٍىًمي ًإالَّ مىًعي... ؿي عى مىا كىافى يىٍدخي ٍيرنا, كى مىٍيًو ًإالَّ خى ًمٍمتي عى  ." الحديث عى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, فيميح بف (3)البخارم, مف طريؽ, يكنس بف يزيد اَليمي. ك (4), كمسمـ(0)أخرجو البخارم

, مف طريؽ, معمر بف راشد. أربعتيـ: عف الزىرم, عف (6)سميماف, كصمح بف ًكيساف, كمسمـ
سعيد بف المسيب, كعركة بف الزبير, كعمقمة بف كقاص, كعبيد ا بف عبد ا بف عتبة بف 

 .-صمى ا عميو كسمـ  -مسعكد, عف عائشة زكج النبي 
 ثقات. كميـ رجالو سناد:دراسة رجاؿ اإل

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُّٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
ٍيرنا  لىٍكالى ًإٍذ سىًمٍعتيميكهي  باب -خارم , كتاب تفسير القرآف صحيح الب( ـٍ خى , ًبأىٍنفيًسًي  (.َْٕٓ/ رقـَُُ/ٔ)ظىفَّ الميٍؤًمنيكفى كىالميٍؤًمنىاتي

(
0
باب إذا عدؿ  -(, ككتاب الشيادات ِّٗٓ/ رقـُٗٓ/ّ) -باب ىبة المرأة لغير زكجيا كعتقيا -خارم , كتاب اليبة صحيح الب(

 (.ِّٕٔ/ رقـُٕٔ/ّ) -رجؿ أحدا فقاؿ: ال نعمـ إال خيرا

(
4
 (.َِٕٕ-ٔٓ/ رقـُِِٗ/ْ) -باب في حديث اإلفؾ كقبكؿ تكبة القاذؼ -ـ , كتاب التكبة صحيح مسم(

(
3
باب  –(, ك كتاب المغازم ُِٔٔ/ رقـُّٕ/ّ) -باب تعديؿ النساء بعضيف بعضا -خارم , كتاب الشيادات صحيح الب(

 (.ُُْْ/ رقـُُٔ/ٓ) -حديث اإلفؾ

(
6
 (.ُُِّْ/ رقـّّٓ/ُٕماـ أحمد )مسند اإل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ديرو  ٍمع كىًثيؼ, كىىيكى الثَّخيف اٍلغىًميظي  ُكُثؼ ًفي ًصفىًة النَّاًر " ًلسيرىاًدؽ النَّاًر أٍربىعي جي  .(7)" الكيثيؼ: جى

 (.ٗٙٔ) حديث رقـ
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنى  ,حى سىفه دَّثىنىا اٍبفي لىًييعىةى, ا حى : حى ,  قىاؿى ٍدًرمّْ , عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي , عىٍف أىًبي اٍليىٍيثىـً دَّثىنىا دىرَّاجه : حى قىاؿى
مَّـى  -عىٍف رىسيكًؿ اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ,  -صى ديرو : " ًلسيرىاًدًؽ النَّاًر أىٍربىعي جي ؿي كيؿّْ ًجدىارو ًمثٍ  ُثؼَ كُ قىاؿى

 مىًسيرىًة أىٍربىًعيفى سىنىةن ".
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, عمر بف الحارث. كأخرجو (3), كالحاكـ(4), كعبد ا بف المبارؾ(0)أخرجو الترمذم
, مف طريؽ, ابف لييعة, كالىما: عف دىرَّاج بف سمعاف, عف أىبي (1)ى, كأبك يعم(6)ابف أبي الدنيا

, عف أبي سعيد الخدرم   . -رضي ا عنو  –اليىٍيثـى
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

- : ىك سميماف بف عمرك بف عبد أك عبيد الميثي العيٍتكىارم َأبو الَيْيثـَ
أبك الييثـ المصرم, ثقة,  (8)

 .(9)ركل لو البخارم في "اَلدب", كالباقكف سكل مسمـ, مف الرابعة
السيمي مكالىـ  - كدىرَّاج لقب -رحمفقيؿ اسمو عبد ال ,ىك دىرَّاج بف سمعاف أبك السىٍمحَدرَّاج:  -

 .(73)ىػ(ُِٔركل لو البخارم في "اَلدب", كالباقكف سكل مسمـ, مات سنة ) المصرم القاص,
كعف عباس الدُّكًرم قاؿ: سمعت يحيى يقكؿ كسيئؿ عف , (77)قاؿ يحيى بف معيف عنو:" ثقة "

اإلسناد فميس بو بأس" فقمت: لو عف أبي سعيد فقاؿ:" ما كاف ىكذا  ,عف أبي الييثـ ,حديث دىرَّاج
 قاؿ" أصدؽ  –صمى ا عميو كسمـ  -إف درَّاجان ييحدث عف أبي الييثـ عف أبي سعيد عف النبي 

 
                                                           

(
7
 (.ُّٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرلنياية ا(

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ِْٖٓ/ رقـَٕٔ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في صفة شراب أىؿ النار -مذم , أبكاب صفة جينـ سنف التر (

(
4
 (.َٗ/ِلرقائؽ البف المبارؾ )الزىد كا(

(
3
 (.ٕٕٖٓ/ رقـّْٔ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
6
 (.ٔ/ رقـُٖر البف أبي الدنيا )ص/صفة النا(

(
1
 (.ُّٖٗ/ رقـِٔٓ/ِيعمى المكصمي ) مسند أبي(

(
8
 (.ِِّ/ٗىذه النسبة إلى عتكارة, كىي بطف مف قبيمة اَلزد. اَلنساب لمسمعاني ) اري:الُعْتوَ (

(
9
 (. ِٗٗٓرقـ/ ِّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. ُِْٖرقـ/ َُِ/ص) المصدر السابؽ(

(
77
 (.َُٕ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي  -ف معيف تاريخ اب(
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ك دىرَّاج كأب ,ىما ثقتاف "الرؤيا باَلسحار " كيركل أيضان " اذكركا ا حتى يقكلكا مجنكف " فقاؿ:
 .(2)اج ليس بذاؾ كىك صدكؽ ", كقاؿ عثماف بف سعيد الدارمي:" دىرَّ (7)الييثـ"

كقاؿ ابف القطاف الفىاسي" كدىرَّاج يكثقو قكـ كيضعفو آخركف, كلـ أره تناقض في تصحيح أحاديث 
لو عف أبي الييثـ عف أبي سعيد ثـ قاؿ [ فيذه كميا  ىذا الرجؿ ] كساؽ لو عدة أحاديث

نما ينبغي أف يقاؿ فييا: ًحساف ؛ فإنو مختمؼ . (0)فيو , فاعمـ ذلؾ " صحيحيا مف ركايتو, كا 
 . (3), ككذلؾ ابف شاىيف"(4)كذكره ابف حباف في الثقات

 .(6)كقاؿ أبك داكد:" أحاديثو مستقيمة , إال ما كاف عف أبي الييثـ عف أبي سعيد "
 .(1)كقاؿ الييثمي:" ىك ثقة مختمؼ في االحتجاج بو "

, كعف أبي (8)دىرَّاج حديثو منكر "كأطمؽ القكؿ بتضعيفو جماعة مف النقاد, فقاؿ اإلماـ أحمد:" 
حديث  ]كؿ[داكد قاؿ: سمعت أحمد سئؿ عف دىرَّاج أبي السىٍمح قاؿ:" ىذا ركل مناكير كثيرة كفي

 .(9)في إسناده دىرَّاج, الشأف في دىرَّاج "
, (73)كعف أحمد بف حنبؿ قاؿ:" أحاديث دىرَّاج , عف أبي الييثـ, عف أبي سعيد فييا ضعؼ "

فقد نقؿ أبك بكر المركذم قاؿ: سألت أبا عبد ا , عف أبي السمح, قمت: كيؼ  ,وكتردد مرة في
ىك؟ قاؿ:" قد ركل عف أبي الييثـ, أحاديث كتبسـ ", قمت: كيؼ ىك؟ قاؿ:" ما أدرم ما ىك " , 

, كعنو قاؿ:" (70)" (72). كقاؿ أبك حاتـ:" دىرَّاج في حديثو صنعة(77)قمت: فأبك الييثـ؟ قاؿ:" ثقة "
 . (73). كذكره العقيمي في الضعفاء(74)" ضعيؼ

 

                                                           

(
7
 (.ُّْ/ْ) -ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(

(
2
 (.َُٕ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي  -ف معيف تاريخ اب(

(
0
 (.ِّٕ/ْىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
4
 (.ُُْ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.ّٖشاىيف )ص/ماء الثقات البف تاريخ أس(

(
6
 (.ُٔٔ/ِآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
1
 (.ُٕٖ/ُكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
8
 (.ُُٔ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
9
 (.ِْٕبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
73
 (.َُ/ْي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
77
 (.َُٗ)ص/ –ركاية المركذم كغيره  –عرفة الرجاؿ َلحمد بف حنبؿ العمؿ كم(

(
72
 كال فيو, يتصرؼ أنو: " يعني( : ُُّ/ّ" )كالتعديؿ الجرح" عمى تعميقو في المعممي اليمانيعبد الرحمف بف يحي  الشيخ قاؿ(

 .الكجو " عمى بو يأتي

(
70
 (.ِْْ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )كاالجرح (

(
74
 (.ِٗٔ/ُكالمتركككف البي الفرج الجكزم )اء الضعف(

(
73
 (.ّْ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (



 

026 

 

 . (2)قاؿ:" متركؾ " في مكضع آخر, ك (7)قاؿ الدارقطني:" ضعيؼ "ك 
. كعف محمد بف أحمد بف سفياف (4), كعنو قاؿ:" منكر الحديث "(0)كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم "

رَّاج أنو ثقة فقاؿ فىٍضمىؾ " الطائفي قاؿ: سىمعتي فىٍضمىؾ الرَّاًزم كذكر لو قكؿ يىٍحيى ٍبف مىًعيف في دى 
. كقد ساؽ ابف عدم لو أحاديث كقاؿ:" كعامة ىذه اَلحاديث التي (3)ما ىك بثقة, كالى كرامة لو "

أمميتيا مما ال يتابع دىرَّاج عميو... ك سائر أحاديثو ال بأس بيا كيقرب صكرتو ما قاؿ فيو يحيى 
ف كثقو ابف معيف كأخرج لو ابف دراج بف سمعاف ضع :". كقاؿ البكصيرم(6)بف معيف " يؼ كا 

 .(1)حباف في صحيحو "
 –رضي ا عنو  –دىرَّاج, صدكؽ, كحديثو عف أبي الييثـ, عف أبي سعيد الخدرم  :قاؿ الباحث

فيو مقاؿ؛ ضعفو اإلماـ أحمد, كقاؿ أبك داكد " أحاديثو مستقيمة , إال ما كاف عف أبي الييثـ عف 
, (8)صدكؽ في حديثو عف أبي الييثـ ضعؼ " ابف حجر فقاؿ" ذلؾ ىأبي سعيد " , كتبعيـ عم

 كىك الراجح.
ٍضرىمي أبك عبد الرحمف المصرم القاضي, ابف َلِييَعة:  - ىك عبد ا بف لىًييعة بف عقبة الحى
 .(9)ىػ(ُْٕلو في مسمـ بعض شيء مقركف, كأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات سنة ) لرك 

كير: احترؽ منزؿ ابف لييعة , قاؿ يحيى بف بي بف سعيد, ال يراه شيئان  قاؿ البخارم" كاف يحيى
, (70), كالدارقطني(72), كالنسائي(77)ضعفو ابف معيفقد . ك (73)ككتبو سنة سبعيف كمائة "

 .(74)كالذىبي
 , كعنده حديث كثير, كمف سمع منو في أكؿ أمره أحسف حاالن كاف ضعيفان  "كقاؿ محمد بف سعد:
 منو بآخره, كأما أىؿ مصر فيذكركف أنو لـ يختمط, كلـ يزؿ أكؿ أمره كآخره في ركايتو ممف سمع 

 
                                                           

(
7
 (.َُٕلحاكـ لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
2
 (.ِٗلبرقاني لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
0
 (.ّٗكالمترككيف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
4
 (.َُ/ْي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
3
 .مصدر السابؽال(

(
6
 .مصدر السابؽال(

(
1
 (.ِِٗ/ْزجاجة في زكائد ابف ماجو لمبكصيرم )مصباح ال(

(
8
 (. ُِْٖرقـ/ َُِ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (. ّّٔٓرقـ/ ُّٗ/ص) المصدر السابؽ(

(
73
 (.َٖعفاء لمبخارم )ص/الض(

(
77
 (.ٕٔ/ُ) -ركاية ابف محرز -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
72
 (.ْٔتركككف لمنسائي )ص/كالمالضعفاء (

(
70
 (.َِٕلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
74
 (.ِّٓ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(



 

021 

 

, كلكف كاف يقرأ عميو ما ليس مف حديثو فيسكت عميو, فقيؿ لو في ذلؾ, فقاؿ: كما ذنبي, كاحدان 
 .(7)إنما يجيئكف بكتاب يقرءكنو كيقكمكف, كلك سألكني َلخبرتيـ أنو ليس مف حديثي

لمعمـ  لفىسكم ما حدث مع ابف لييعة فقاؿ: " كاف ابف لييعة طالبان كقد ذكر يعقكب بف سفياف ا
فكتب عنو قـك يعقمكف الحديث كآخركف  صحيح الكتاب ككاف أممى عمييـ حديثو مف كتابو قديمان 

ال يضبطكف, كقكـ حضركا فمـ يكتبكا ككتبكا بعد سماعيـ فكقع عممو عمى ىذا إلى الناس, ثـ لـ 
تب الناس فكقع في حديثو إلى الناس عمى ىذا, فمف كتب بأخره مف تخرج كتبو ككاف يقرأ مف ك

كتاب صحيح قرأ عميو عمى الصحة كمف كتب مف كتاب مف كاف ال يضبط كال يصحح كتابو 
 .(2)كقع عنده عمى فساد اَلصؿ "

احترقت كتبو ككاف مف جاء بشيء قرأه  ,كتب حديثوكقاؿ عبد الرحمف بف يكسؼ بف خراش:" ال يي 
كقاؿ ابف عدم: حديثو حسف كأنو يستباف  .(0)فدفعو إليو قرأه عميو " ف كضع حديثان كم ,عميو

كال ينبغي أف  ,كقؼ عمى حديثوال يي  ". كقاؿ الجكزجاني:(4)عمف ركل عنو, كىك ممف يكتب حديثو
احترقت كتبو  ؛. كقاؿ الحاكـ النيسابكرم: ىك عمى جاللتو(3)" كال يغتر بركايتو ,أف يحتج بو

 , ح مف ال يحتج بحديثوفصار في  , كحدث بالمناكير , ديثو فخمط مف حفظوبمصر فذىب ح
ة نَّ سماع عبد ا بف المبارؾ كأقرانو الذيف سمعكا مف ابف لييعة سي "  :فكاف أحمد بف حنبؿ يقكؿ

في اَلخذ كأم كتاب  كقاؿ الخطيب:" كاف سيئ الحفظ كاحترقت كتبو فكاف متساىالن  .(6)صحيح "
 .(1)و فمف ىناؾ كثرت المناكير في حديث "جاءكه بو حدث من

الكالـ في ابف لييعة طكيؿ كخالصة أمره أنو صدكؽ, احترقت كتبو فاختمط , فمف  قاؿ الباحث:
كىذا ما رجحو كثير مف أىؿ  .كابف كىب ,سمع منو قديمان فسماعو صحيح مثؿ ابف المبارؾ

عتد بشيء سمعتو مف حديث ابف العمـ. فعف نعيـ بف حماد قاؿ: سمعت ابف ميدم يقكؿ:" ما أ
. كقاؿ يعقكب بف سفياف حدثني الفضؿ قاؿ: سمعت أبا (8)لييعة إال سماع ابف المبارؾ كنحكه "

 . (9)عبد ا كسئؿ عف ابف لييعة فقاؿ: " مف كتب عنو قديما فسماعو صحيح "
 

                                                           

(
7
 (.ِْٓ/ٗالكبير البف سعد )الطبقات (

(
2
 (.ُْٖ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (

(
0
 (.ُْٓ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
4
 (.ِّٓ/ٓبف عدم )ي ضعفاء الرجاؿ الالكامؿ ف(

(
3
 (.ِٔٔرجاؿ لمجكزجاني )ص/أحكاؿ ال(

(
6
 (.ٖٔلى كتاب اإلكميؿ لمحاكـ )ص/المدخؿ إ(

(
1
 (.ُْٓ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
8
 (.ِّٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
9
 (.ُْٖ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (



 

028 

 

قاؿ سئؿ أبك  . كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ(7)كتب حديثو عمى االعتبار "كقاؿ أبك حاتـ:" يي 
زرعة عف ابف لييعة سماع القدماء منو؟ فقاؿ: آخره كأكلو سكاء إال أف ابف المبارؾ كابف كىب 

ككاف ابف لييعة ال  كانا يتتبعاف أصكلو فيكتباف منو, كىؤالء الباقكف كانكا يأخذكف مف الشيخ
فظ ابف حجر كرجح ىذا القكؿ الحا .(ٕ)يضبط, كليس ممف يحتج بحديثو مف أجمؿ القكؿ فيو "

 .(0)فقاؿ: " صدكؽ خمط بعد احتراؽ كتبو كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف غيرىما "
 لكغيرىا, ثقة, رك  (4)ىك الحسف بف مكسى اَلشيب أبك عمي البغدادم قاضي المىٍكًصؿ :َحَسف -

 .(3)ىػ(َُِلو الجماعة, مات سنة )
 الحديث: ىالحكـ عم

تابعو أحد عف أبي الييثـ ؛ قاؿ اإلماـ أحمد " مف ًقبىؿ دىرَّاج, لـ يي  حديث ضعيؼ اإلسناد, كضعفو
 .(6)الشيخ اَللباني وكقد ضعف أحاديث دىرَّاج , عف أبي الييثـ, عف أبي سعيد فييا ضعؼ ".

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُْٕ/ٓـ )لتعديؿ البف أبي حاتالجرح كا(

(
2
 (.ُْٕ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
0
 (.ّّٔٓتيذيب ترجمة رقـ )تقريب ال(

(
4
 (.ِِّ/ٓالمدينة المشيكرة العظيمة, فيي باب العراؽ كمفتاح خراساف كمنيا يقصد إلى أذربيجاف. معجـ البمداف ) ؿ:الَمْوصِ (

(
3
  (.ُِٖٖرقـ/ ُْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.َّٓالترمذم لأللباني )ص/ ضعيؼ سنف(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ري " كًلٍمعىاًىرً  ًديثي اآٍلخى ًمٍنوي اٍلحى ـٍ يىٍثبيت ًعٍندم ِكثُ الِكثْ  كى لى : قىٍد مىرَّ بمىسىاًمعي, كى طَّاًبيُّ  .(7)" قىاؿى اٍلخى

 (.٘ٙٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري نفسو المفظبلـ أجد الحديث  , والذي وجدتو ما رواه اإلما

 :قاؿ رحمو ا (ٕ)
دَّثىنىا قيتىٍيبىةي, , عىٍف عي  حى ًف اٍبًف ًشيىابو , عى دَّثىنىا المٍَّيثي : حى ٍنيىا  -ٍركىةى, عىٍف عىاًئشىةى قىاؿى  -رىًضيى المَّوي عى

, فىقىاؿى سىٍعده: ىىذىا يىا رىسيكؿى  ٍمعىةى ًفي غيالىـو ٍبدي ٍبفي زى , كىعى قَّاصو ـى سىٍعدي ٍبفي أىًبي كى المًَّو  أىنَّيىا قىالىٍت: اٍختىصى
ًيدى ًإلىيَّ أىنَّوي اٍبنيوي  , عى قَّاصو ٍمعىةى: ىىذىا أىًخي  اٍبفي أىًخي عيٍتبىةي ٍبفي أىًبي كى ٍبدي ٍبفي زى قىاؿى عى اٍنظيٍر ًإلىى شىبىًيًو, كى

ًليدىًتًو, فىنىظىرى رىسيكؿي المًَّو  مىى ًفرىاًش أىًبي ًمٍف كى ًلدى عى مَّـى  -يىا رىسيكؿى المًَّو, كي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًإلىى  -صى
 : ري شىبىًيًو, فىرىأىل شىبىينا بىيّْننا ًبعيٍتبىةى, فىقىاؿى جى ًلٍمعىاًىًر الحى لىدي ًلٍمًفرىاًش كى ٍمعىةى, الكى ٍبدي ٍبفى زى " ىيكى لىؾى يىا عى

(0) ,
ـٍ تىرىهي سىٍكدىةي قىطُّ .  كىاٍحتىًجًبي ًمٍنوي يىا سىٍكدىةي ًبٍنتى زىٍمعىةى " فىمى

, مف طريؽ, مالؾ, كسفياف بف عيينة, كشعيب بف دينار. (4)أخرجو البخارم تخريج الحديث:
 , مف طريؽ الميث بف سعد. أربعتيـ: عف الزىرم, عف عركة, عف عائشة  .(3)سمـكأخرجو م

 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:
 

*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ُّٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِِٖ/ رقـُٖ/ّ) -باب شراء المممكؾ مف الحربي كىبتو كعتقو -خارم , كتاب البيكع صحيح الب(

(
0
عنى لو الحجر: أم لو الخيبة كال حؽ لو في كم: قاؿ العمماء العاىر الزاني كعير زنى كعيرت زنت كالعير الزنى كمقاؿ النك (

الكلد كعادة العرب أف تقكؿ لو الحجر كبفيو اَلثمب كىك التراب كنحك ذلؾ يريدكف ليس لو إال الخيبة .. كأما قكلو صمى ا عميو 
نو لحقو الكلد كصار كسمـ الكلد لمفراش فمعناه أنو إذا كاف لمرجؿ زكجة أك مممككة صارت فراشا لو فأتت بكلد لمدة اإلمكاف م

 (.ّٕ/َُلمنككم ) . المنياجكلدا يجرم بينيما التكارث كغيره مف أحكاـ الكالدة سكاء كاف مكافقا لو في الشبو أـ مخالفان 

(
4
باب دعكل الكصي  -(, ككتاب الخصكمات َِّٓ/ رقـْٓ/ّ) -باب تفسير المشبيات -خارم , كتاب البيكع صحيح الب(

 (.ِّّٓ/ رقـُْٔ/ّ) -باب أـ الكلد  -, ككتاب العتؽ (ُِِْ/ رقـُِِ/ّ) -لمميت

(
3
 (.ُْٕٓ-ّٔ/ رقـََُٖ/ِ) -باب الكلد لمفراش, كتكقي الشبيات  -ـ , كتاب الرضاع صحيح مسم(



 

003 

 

 .احلاء مع انكاف: اخلامش ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
" أىٍم ييٍخًرج عىناًقيد الًحٍصًرـ, ثيَـّ يىًطيب ُيَكحٍّبـي, ثيَـّ ًفي ًذٍكًر الدَّجاؿ" ثيَـّ يىٍأًتي الًخٍصبي فىييعىقّْؿ الكىرٍ 

طىٍعميو
(7). 

 (.ٙٙٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
اءىٍت ًبًو أٍدعىجى  ًديثي المالعىنة " إٍف جى ًمٍنوي حى  .(2)" العىٍيفً  َأْكَحؿَ كى

 (.ٚٙٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 : رحمو ا (ٖ)

اؽي, دَّثىنىا ًإٍسحى : حى , قىاؿى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ميحى : حى , عىٍف  قىاؿى دَّثىًني الزٍُّىًرمُّ : حى , قىاؿى دَّثىنىا اَلىٍكزىاًعيُّ حى
ٍيًمرنا , أىفَّ عيكى سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو
: كىٍيؼى تىقيكليكفى  , أىتىى عىاًصـى ٍبفى (4) , فىقىاؿى كىافى سىيّْدى بىًني عىٍجالىفى عىًدم  كى

مَّ  ٍؿ ًلي رىسيكؿى المًَّو صى ـٍ كىٍيؼى يىٍصنىعي؟ سى , أىيىٍقتيميوي فىتىٍقتيميكنىوي, أى دى مىعى اٍمرىأىًتًو رىجيالن ؿو كىجى مىٍيًو ًفي رىجي ى اي عى
مَّـى  سى , فىأىتىى عىاًصـه النَّ  كى : يىا رىسيكؿى المًَّو فىكىًرهى رىسيكؿي المَّو عىٍف ذىًلؾى , فىقىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًبيَّ صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّـى كىًرهى  صى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى , فىقىاؿى ٍيًمره , فىسىأىلىوي عيكى المىسىاًئؿى
مَّـى عىٍف المىسىاًئؿى كىعىابىيىا, قى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى تَّى أىٍسأىؿى رىسيكؿى المًَّو صى : كىالمًَّو الى أىٍنتىًيي حى ٍيًمره اؿى عيكى

دى مىعى اٍمرىأىًتًو رىجيالن أىيىٍقتيميوي فىتىٍقتيميكنىوي  ؿه كىجى : يىا رىسيكؿى المًَّو رىجي , فىقىاؿى ٍيًمره اءى عيكى , فىجى ـٍ كىٍيؼى يىٍصنىعي؟ ذىًلؾى أى
اًحبىًتؾى ", فىأىمىرىىيمىا رىسيكؿي  فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ًفي صى : " قىٍد أىٍنزىؿى المَّوي القيٍرآفى ًفيؾى كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

مَّـى  -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى نىيىا, ثيَـّ  -صى : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًباٍلميالىعىنىًة ًبمىا سىمَّى المَّوي ًفي ًكتىاًبًو فىالىعى قىاؿى
ا ًفي الميتىالىًعنىٍيًف, ثيَـّ قىا بىٍستييىا فىقىٍد ظىمىٍمتييىا فىطىمَّقىيىا, فىكىانىٍت سينَّةن ًلمىٍف كىافى بىٍعدىىيمى ؿى رىسيكؿي المًَّو ًإٍف حى

ـى,  اءىٍت ًبًو أىٍسحى كا فىًإٍف جى : " اٍنظيري مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دىلَّجى (3)الَعْيَنْيفِ َأْدَعَج صى ـى اَلىٍليىتىٍيًف, خى , عىًظي

                                                           

(
7
 (.ُْٓ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
ـٍ يىكيٍف لىييـٍ شييىدىاءي ًإالَّ أىٍنفيسيييـٍ ٍكًلو بىابي قى  -خارم , كتاب تفسير القرآف صحيح الب( لى ـٍ كى يي / ٗٗ/ٔ) كىالًَّذيفى يىٍرميكفى أىٍزكىاجى

 (.ْْٕٓرقـ

(
4
 (.َِٔ/ْر بف الحارث بف زيد بف جابر بف الجٌد بف العىجالف, صحابي . اإلصابة البف حجر )ىك عيكيم(

(
3
 (.ّّٖ/ُياض. غريب الحديث البي الفرج الجكزم ): الدعج شدة سكاد العيف في شدة البينيفأدعج الع(
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رىةه (7)السَّاقىٍيفً  ٍيًمرى كىأىنَّوي كىحى اءىٍت ًبًو أيحى ٍف جى مىٍييىا, كىاً  دىؽى عى ٍيًمرنا ًإالَّ قىٍد صى , فىالى (2), فىالى أىٍحًسبي عيكى
مى  اءىٍت ًبًو عى مىٍييىا ", فىجى ٍيًمرنا ًإالَّ قىٍد كىذىبى عى مَّى اي  -ى النٍَّعًت الًَّذم نىعىتى ًبًو رىسيكؿي المًَّو أىٍحًسبي عيكى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى , فىكىافى بىٍعدي ييٍنسىبي ًإلىى أيمًّْو . -عى ٍيًمرو  ًمٍف تىٍصًديًؽ عيكى
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, مالؾ, كابف جريج, كفيميح بف سميماف, كعبد الرحمف بف أبي (0)أخرجو البخارم 
 –, أربعتيـ: عف الزىرم, عف سيؿ بف سعد الساعدم (4)طريؽ مالؾ أخرجو مسمـ ذئب, كمف

 بنحكه. –رضي ا عنو 
 .جسى كٍ إسحاؽ ىك: إسحاؽ بف منصكر الكى  ثقات, ككميـ رجالو د: دراسة رجاؿ اإلسنا

 
 *****     ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
نًَّة "  ًديًث أىٍىًؿ اٍلجى ًفي حى  .(3)" جٍمع كىًحيؿ, ًمٍثؿ قىًتيؿ كقىٍتمى ُجْرٌد ُمْرٌد َكْحَمىكى

 (.ٛٙٔ) حديث رقـ
ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٙ)

, عىٍف أىًبيًو, عىفٍ  دَّثىنىا ميعىاذي ٍبفي ًىشىاـو : حى , قىاالى فىاًعيُّ , كىأىبيك ًىشىاـو الرّْ مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى  عىاًمرو حى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو اَلىحٍ  ٍيرىةى, قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى , عى ٍكشىبو ًؿ, عىٍف شىٍيًر ٍبًف حى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : -صى

نَّةً  ًديثه غىًريبه ". ُجْرٌد ُمْرٌد ُكْحؿٌ  " أىٍىؿي الجى ـٍ ". قاؿ الترمذم " ىىذىا حى ـٍ كىالى تىٍبمىى ًثيىابييي  الى يىٍفنىى شىبىابييي
 تخريج الحديث:
ٍكثىرىة بف (8)ىاشـ الرفاعي. كأخرجو أبك نيعيـ ي, مف طريؽ, أب(1)أخرجو الدارمي , مف طريؽ, حى

محمد , كعبيد ا بف عمر. ثالثتيـ: عف معاذ بف ىشاـ, عف أبيو, عف عامر اَلحكؿ, عف 

                                                           

(
7
 (.ِْٗ/ِأم عظيميما, كقيؿ: ىي الضخمة الساقيف. لساف العرب ) اقيف:خدلج الس(

(
2
ىي دكيبة تترامى عمى الطعاـ كالمحـ فتفسده كىي مف نكع الكزغ , كشبيو بيا لحمرتيا كقصرىا. إرشاد السارم لشرح  :ةالَوَحرَ (

 (.ِّٓ/ٕالني )صحيح البخارم لمقسط

(
0
 باب  -(, ككتاب تفسير القرآف ِّْ/ رقـِٗ/ُ) -باب القضاء كالمعاف في المسجد  -خارم , كتاب الصالة صحيح الب(

مىٍيًو ًإٍف كىافى ًمفى الكىاًذًبيفى  اًمسىةي أىفَّ لىٍعنىةى المًَّو عى  -باب مف أجاز طالؽ الثالث  -(, ككتاب الطالؽ ْْٕٔ/ رقـََُ/ٔ) كىالخى
 (.َّْٕ/ رقـٖٗ/ٗ) -باب ما يكره مف التعمؽ كالتنازع في العمـ  -(, ككتاب اإلعتصاـ ِٗٓٓ/ رقـِْ/ٕ)

(
4
 (.ُِْٗ-ُ/ رقـُُِٗ/ِ) -باب انقضاء عدة المتكفى عنيا زكجيا  -ـ , كتاب الطالؽ صحيح مسم(

(
3
 (.ُْٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
6
 (.ِّٗٓ/ رقـِٕٗ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في صفة ثياب أىؿ الجنة  -اب صفة الجنة مذم , أبك سنف التر (

(
1
 (.ِِٖٔ/ رقـُّْ/ِ) -سنف الدارمي  -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
8
 (.ِٔٓ/ رقـَُِ/ِبي نعيـ )ة َلصفة الجن(
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كشىب.   شير بف حى
بف زيد, عف سعيد بف  , مف طريؽ, حماد بف سممة, عف عميٌ (2), كالبييقي(7)كأخرجو أحمد

 .-رضي ا عنو  –المسيب. كالىما:)شير كسعيد( عف أبي ىريرة 
, مف طريؽ, شيباف بف عبد الرحمف, كسعيد بف أبي عركبة, كعمراف بف (0)أحمد دكلو شاىد عن

 .بو - رضي ا عنو -داكد. ثالثتيـ: عف قتادة, عف شير بف حكشب, عف معاذ بف جبؿ 
 :دراسة رجاؿ اإلسناد

ىك شىير بف حىكشب اَلشعرم الشامي مكلى أسماء بنت يزيد بف السكف,  َشير بف َحوَشب: -
 .(4)ىػ(ُُِركل لو البخارم في "اَلدب", كمسمـ مقركنا بغيره, كالباقكف, مات سنة )

كعنو قاؿ:" شير بف حكشب شامي نزؿ البصرة كىك ثقة  ,(3)قاؿ ابف معيف:" ثقة ليس بو بأس "
. كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ (1), كعنو قاؿ:" ثبت "(6)ييف مف أنفسيـ "ككاف مف اَلشعر 

قمت َلحمد بف حنبؿ: شير بف حكشب؟ قاؿ:" ما  :أخبرنا حرب بف إسماعيؿ فيما كتب إلٌي قاؿ
, كقاؿ الترمذم قاؿ محمد (9), كعف اإلماـ أحمد أنو قاؿ:" ليس بو بأس "(8)أحسف حديثو ككثقو "

كقكل أمره " كقاؿ: " إنما تكمـ فيو ابف عكف كقاؿ: إف شيران  ,شير حسف الحديث بف إسماعيؿ: "ا
. كذكره ابف حباف في (70), كقاؿ العجمي:" تابعي, ثقة "(72), ككثقو ابف نمير(77)" (73)نىزىكيكهي 
, كزاد ابف حباف:" كاف ممف يركم عف الثقات المعضالت كعف (73), ككذلؾ ابف شاىيف(74)الثقات

مكبات ". كقاؿ يعقكب بف شيبة: سمعت عمي بف المديني, كقيؿ لو ترضى حديث اَلثبات المق
  "حدث عنو. قاؿ:قاؿ: ككاف عبد الرحمف بف ميدم يي  ", أنا أحدث عنو "شير بف حكشب؟ فقاؿ:

 
                                                           

(
7
 (.ّّٕٗ/ رقـُّٓ/ُّماـ أحمد )مسند اإل(

(
2
 (.ُْٗ/ رقـِْٓلنشكر لمبييقي )ص/البعث كا(

(
0
 (.َُِِٔ-َُِِٖ-َِِِْ/ رقـِّٓ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.َِّٖرقـ/ ِٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ْٓ)ص/ -ركاية طيماف  -أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ مف كالـ (

(
6
 (.ُِٔ/ْ) -ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(

(
1
 (.ّْْ/ْ) المصدر السابؽ(

(
8
 (.ّّٖ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )االجرح ك (

(
9
 (.ِْٖ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
73
شرح . قصير رمح كىك ؾزى يٍ بالنى  طعنكه يقكؿ فكأنو بجرحو معناه طعنكا فيو كتكممكارحمو ا في معني "نزككه"  النككماـ قاؿ اإلم(

 (.ُّٗ/ُ) -شرح المقدمة –صحيح مسمـ لمنككم 

(
77
 (.ِٕٗٔ/ رقـٖٓ/ٓ) شاكر: ط.مذمسنف التر (

(
72
 (.َُّ/ٔذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
70
 (.ُْٔ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
74
 (.ُّٔ/ُبف حباف )الثقات ال(

(
73
 (.ُُُماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(
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قاؿ:  - يعني عمى تركو -"  كأنا ال ادع حديث الرجؿ إال أف يجتمعا عميو يحيى كعبد الرحمف
, (2). كقاؿ ابف سعد(7)" حدث عف شيركاف يحيى بف سعيد ال يي  "قكؿ:كسمعت عمي بف المديني ي

في الحديث ". كقاؿ البزار:" شير بف حكشب قد تكمـ فيو  :" كاف ضعيفان (0)كأبك محمد بف قتيبة
, كذكر يعقكب بف (4)ترؾ الركاية عنو, كقد حدث شعبة عف رجؿ عنو " شعبة, كال نعمـ أحدان 

ف أبيو قاؿ:" كاف شير عمى بيت الماؿ فأخذت خريطة فييا سفياف عف يحي بف أبي بكير ع
 .(3)دراىـ. قاؿ فقاؿ القائؿ: لقد باع شير دينو بخريطة ... فمف يأمف القراء بعدؾ يا شير "

كمكسى بف ىاركف:"  ,(1)كقاؿ البييقي .(6)كقاؿ الجكزجاني:" أحاديثو ال تشبو حديث الناس "
 .(9)كم "قاؿ النسائي:" ليس بالقك  .(8)ضعيؼ "

, كقاؿ ابف عدم:" ليس (77), كقاؿ أبك زرعة:" ال بأس بو "(73)كقاؿ أبك حاتـ:" ال يحتج بحديثو " 
 . (72)بالقكم في الحديث, كىك ممف ال يحتج بحديثو, كال يتديف بو "

 .(74). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ كثير اإلرساؿ كاَلكىاـ "(70)" كقاؿ الذىبي:" تابعي مشيكر
 مشيكر, بعض , كضعفو البعض , كالراجح أنو صدكؽالبف حكشب, كثقو شير  قاؿ الباحث:

 .(73)كغيرىـ ,كعب اَلحبارك  ,عنده أكىاـ كذكره ابف أبي حاتـ أنو يرسؿ عف أبي الدرداء
ىك عامر بف عبد الكاحد اَلحكؿ البصرم , ركل لو البخارم في كتاب"القراءة  عامر األْحَوؿ: -

 .(76)ىػ(َُّ) خمؼ اإلماـ", كالباقكف, مات سنة
 .(78), كقاؿ أبك حاتـ: " ثقة ال بأس بو "(71)كثقو مسمـ

                                                           

(
7
 (.ّٖٓ/ُِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
2
 (.ِْٓ/ٗ) سعد البف الكبير الطبقات(

(
0
 (.ْْٖ)ص/البف قتيبة المعارؼ (

(
4
 (.ِّْٖ/ رقـَْٕ/ٖزار )مسند الب(

(
3
 (.ٖٗ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (

(
6
 (.ُٔٓرجاؿ لمجكزجاني )ص/أحكاؿ ال(

(
1
 (.ُِّ/ رقـَُٖ/ُكبرل لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ّٖٓ/ُِ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
9
 (.ٔٓكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
73
 (.ّّٖ/ْلتعديؿ البف أبي حاتـ )االجرح ك (

(
77
 .مصدر السابؽال(

(
72
 (.ْٔ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
 (.َُّ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
74
 (. َِّٖرقـ/ ِٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.ٖٗالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
76
 . (َُّّرقـ/ ِٖٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
71
 (.ِّٔ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
78
 (.ِّٔ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(
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" مف كفي مكضع آخر قاؿ: ,(2), كذكره ابف حباف في الثقات(7)كقاؿ ابف معيف:" ليس بو بأس "
كقاؿ اإلماـ أحمد:" ليس  .(4)في الثقات ابف شاىيف ذكره, ك (0)ثقات أىؿ البصرة كمتقنييـ "
, كذكره (6), كقاؿ أبك داكد:" سمعت أحمد بف حنبؿ يضعفو "(3)بالقكم, ىك ضعيؼ الحديث "

 . (1)العقيمي في الضعفاء
. كقاؿ ابف (9)حتمؿ لصدقو كىك صدكؽ ". كقاؿ الساجي:" يي (8)كقاؿ النسائي:" ليس بالقكم "
 .(77)خطىء "صدكؽ يي  كقاؿ ابف حجر:" .(73)عدم:" كال أرل بركايتو بأسان "

ؿ قاؿ الباحث:  , صدكؽ حسف الحديث.عامر اَلٍحكى
ىك ًىشاـ بف أبي عبد ا سىٍنبىر أبك بكر البىصرم الدىٍستكىائي, ثقة ثبت كقد رمي  أبو معاذ: -

 .(72)بدعتو. سبقت ترجمتو ىلإبالقدر, كلـ يكف يدعك 
 لىك معاذ بف ىشاـ بف أبي عبد ا الدستكائي البصرم كقد سكف اليمف, رك  معاذ بف ىشاـ: -

 .(70)ىػ(ََِت سنة )لو الجماعة, ما
اختمفت فيو أقكاؿ ابف معيف اختالفان متباينان, فعف عثماف بف سعيد الدارمي قاؿ قمت ليحيى بف 

, كمرة قاؿ:" صدكؽ ليس (74)غندر؟ فقاؿ: ثقة كثقة " ثبت أكأمعيف: معاذ بف ىشاـ في شعبة 
إنما رغب فيو أصحاب , كعنو قاؿ:" لـ يكف بالثقة (76), كعنو قاؿ:" ليس بذاؾ القكم "(73)بحجة "

. كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" كاف مف (71)ليس عند الثقات " ] الذم [ الحديث لإلسناد
 .(78)المتقنيف "

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.ُّٗ/ٓ) بف حبافالثقات ال(

(
0
 (.ِْْمماء اَلمصار البف حباف )ص/مشاىير ع(

(
4
 (.ُٓٓماء الثقات اليف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
3
 (.َُّ/ّ(. الضعفاء الكبير لمعقيمي )ُِٖ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا  –د عمؿ كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أحمنظر: الا(

(
6
 (.ُُْ/ُآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
1
 (.َُّ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
8
 (.ٕٔ/ُْ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
9
 (.ُْٔ/ٕذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
73
 (.ُْٓ/ٔي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
77
 (.َُّّرقـ/ ِٖٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ُِٔيث رقـ )حد نظرا(

(
70
 (. ِْٕٔرقـ/ ّٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ِْٗ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ ) الجرح كا(

(
73
 (.ِّٔ/ْ) -ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(

(
76
 (.َِْ/ّبي بكر بف أبي خيثمة )الكبير َلالتاريخ (

(
71
 (.ُُٖ/ُ) -ركاية ابف محرز -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
78
 (.ُٕٔ/ٗبف حباف )الثقات ال(
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. كقاؿ ابف عدم:" كلمعاذ بف ىشاـ عف أبيو عف قتادة حديث (7)كقاؿ ابف قانع:" ثقة مأمكف "
الشيء بعد الشيء كأرجك أنو  كثير, كلمعاذ عف غير أبيو أحاديث صالحة, كىك ربما يغمط في

, كقاؿ أبك عبيد اآلجرم: قمت َلبي داكد: معاذ بف ىشاـ عندؾ حجة؟ قاؿ: أكره أف (2)صدكؽ "
, كاف يحيى ال يرضاه, كقاؿ أبك عبيد: ال أدرم مف يحيى, يحيى بف معيف: أك يحيى أقكؿ شيئان 

, كعنو قاؿ:" (4)كمعرفة "صدكؽ, صاحب حديث  . كقاؿ الذىبي:"(0)القطاف, كأظنو يحيى القطاف
 .(6)ربما كىـ " , كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ(3)صدكؽ ثقة "
 معاذ بف ىشاـ, صدكؽ, ربما غمط . قاؿ الباحث:

 .(1)ىك محمد بف يزيد الرّْفاعي , ضعيؼ, سبقت ترجمتو أبو ىشاـ الرٍَّفاِعي: -
 .(8)ىك محمد بف بشار بف عثماف, ثقة, سبقت ترجمتو محمد بف َبشار: -
 الحديث: ىلحكـ عما

فىاًعي, عبيد ا بف عمر الجىشمي, كىي  حديث حسف لغيره . بمجمكع طرقو فقد تابع أبك ىشاـ الرّْ
, يحدث بو (73)عند أبي نيعيـ ؛ كلو شاىد آخر بسند صحيح(9)طريؽ حسنة , كما عند أبي نيعيـ

اكد, عف محمكد بف خالد, عف عبد ا بف محمد, كأحمد بف بندار, قاال: حدثنا عبد ا بف أبي د
كعباس بف الكليد الخالؿ قاال: حدثنا عمر بف عبد الكاحد, عف اَلكزاعي, عف ىاركف بف رياب , 

: " ييٍبعىثي النَّاسي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة -صمى ا عميو كآلو كسمـ  -عف أنس بف مالؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ ا 
مً  ٍردنا ميٍردنا ميكىحَّ ـى , جي كرىًة آدى نًَّة, فىييٍكسىٍكفى ًفي صي رىةو ًفي اٍلجى ـٍ ًبشىجى , ثيَـّ ييٍؤتىى ًبًي ًثيفى ثىالى ثو كى يفى أىٍبنىاءى ثىالى

ـٍ كىالى يىٍفنىى شىبىابيييـٍ لىٍفظيييمىا سىكىاءه ". كرجالو ثقات سك  عباس بف الكليد الخالؿ,  لًمٍنيىا, الى تىٍبمىى ًثيىابييي
, (77)د كىك ثقة. كقد حسف الحديث الشيخ اَللبانيالحديث معو محمكد بف خال لصدكؽ, كقد رك 

 .(72)كالشيخ شعيب اَلرنؤكط في تحقيقو لممسند
*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.ِّٓ/ُُذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
2
 (.ُٖٓ/ٖي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
0
 (.ّٖٕ/ُآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
4
 (.ُّّ/ْعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
3
 (.ٓٔٔ/ِ(, كالمغني في الضعفاء لمذىبي )ُٕٔر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص/ذك نظر:ا(

(
6
 (. ِْٕٔرقـ/ ّٔٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ِٕيث رقـ )حد نظرا(

(
8
 (.ُِٔيث رقـ )حد نظرا(

(
9
 (.ِٔٓ/ رقـَُِ/ِبي نعيـ )ة َلصفة الجن(

(
73
 (.ِٓٓ/ رقـَُُ/ِ) المصدر السابؽ(

(
77
 (.ِّٗٓ/ رقـُٕٓ)ص/ -مشيكر –مذم لتر سنف ا(

(
72
 (.ّّٕٗ/ رقـُّٓ/ُّماـ أحمد )مسند اإل(
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 .اخلاء مع انكاف: انضادس ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
دىقة, فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ  سىيف تىٍمرةن ًمٍف تىٍمر الصَّ ـي:  ًفيًو" أكىؿى الحسىف أىًك الحي ةي كىالسَّالى مىٍيًو الصَّالى "  َكْخ َكخْ عى

ا, فكأنَّو أمىرىه بإٍلقائيا ًمٍف ًفيًو, كتيٍكسىر اٍلكىاؼي  ييقىاؿي ًعٍند التَّقىذُّر أىٍيضن بي كىرىٍدع. كى ىيكى زىٍجر لمصَّ
: ىي أعجمية عيرّْبت ٍير تىٍنكيف. ًقيؿى اءي كتيٍكسىر, بتٍنكيف كغى  .(7)كتيفتح, كتيسىكَّف اٍلخى

 (.ٜٙٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ـي, دَّثىنىا آدى دَّثىنىا شيٍعبىةي, حى : حى ٍيرىةى  قىاؿى : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى , قىاؿى مَّدي ٍبفي ًزيىادو دَّثىنىا ميحى : حى رىًضيى المَّوي  -قىاؿى
ٍنوي  ًمي   -عى سىفي ٍبفي عى ذى الحى : أىخى عىمىيىا ًفي ًفيًو, -ٍنييمىا رىًضيى المَّوي عى  -قىاؿى دىقىًة, فىجى , تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمًر الصَّ

مَّـى :"  فىقىاؿى النًَّبيُّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دىقىةى ".ِكْخ ِكْخ صى :" أىمىا شىعىٍرتى أىنَّا الى نىٍأكيؿي الصَّ يىا ثيَـّ قىاؿى  " ًليىٍطرىحى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, إبراىيـ بف طيماف. (3)ف طريؽ, شعبة. كالبخارم, م(4), كمسمـ(0)أخرجو البخارم

رضي ا  –, مف طريؽ, الربيع بف مسمـ. ثالثتيـ: عف محمد بف زياد, عف أبي ىريرة (6)كمسمـ
 .-عنو 

  دراسة رجاؿ اإلسناد:
 آدـ بف عبد الرحمف بف محمد بف شعيب رجالو كميـ ثقات؛ كآدـ ىك:

 
*****     ***** 

                                                           

(
7
 (.ُْٓ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ُُْٗ/ رقـُِٕ/ِ) -باب ما يذكر في الصدقة لمنبي صمى ا عميو كسمـ كآلو  -خارم , كتاب الصدقة صحيح الب(

(
0
 (.َِّٕ/ رقـْٕ/ْ) -باب مف تكمـ بالفارسية كالرطانة -الجياد كالسير  خارم , كتابصحيح الب(

(
4
 (.َُٗٔ-ُُٔ/ رقـٕٓ/ِ) -مـ باب تحريـ الزكاة عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كس -ـ , كتاب الزكاة صحيح مسم(

(
3
كتاب اليبة كفضميا  (, كُْٖٓ/ رقـُِٔ/ِ) -باب أخذ صدقة التمر عند صراـ النخؿ -خارم , كتاب الزكاة صحيح الب(

 (.ِٕٔٓ/ رقـُٓٓ/ّ) -باب قبكؿ اليدية -كالتحريض عمييا 

(
6
 (.َُٕٕ-ُٕٓ/ رقـٕٔٓ/ِ) -باب قبكؿ النبي اليدية كرده الصدقة -ـ , كتاب الزكاة صحيح مسم(
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 .انذال مع انكاف: تعانضا ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ؿي كٍجيىو " ُكُدوٌح َيْكَدحًفيًو " المىسائؿي  ًبيىا الرجي

(7). 
 (.ٓٚٔ) حديث رقـ

ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, ٍفصي ٍبفي عيمىرى النَّمىًرمُّ دَّثىنىا حى : حى ٍبدً  قىاؿى دَّثىنىا شيٍعبىةي, عىٍف عى ٍيًد ٍبًف عيٍقبىةى  حى , عىٍف زى ٍيرو ًمًؾ ٍبًف عيمى اٍلمى
, عىٍف سىميرىةى, عىًف النًَّبيّْ  مَّـى  -اٍلفىزىاًرمّْ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  -صى ًبيىا الرَّجيؿي " اْلَمَساِئُؿ ُكُدوٌح َيْكَدُح قىاؿى

, مىٍف شىاءى تىرىؾى مىى كىٍجًيًو, كى , أىٍك ًفي أىٍمرو الى  كىٍجيىوي, فىمىٍف شىاءى أىٍبقىى عى ؿي ذىا سيٍمطىافو ًإالَّ أىٍف يىٍسأىؿى الرَّجي
 يىًجدي ًمٍنوي بيدِّا ".
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, سفياف الثكرم. كأخرجو (6), كالطبراني(3), كابف بشراف(4), كالترمذم(0)أخرجو النسائي

, مف طريؽ, (72), كالبييقي(77), كالطحاكم(73), كابف زنجكيو(9), كالطيالسي(8), كأحمد(1)النسائي
 , مف طريؽ, شيباف بف عبد الرحمف.(74), كالطبراني(70)شعبة. كأخرجو أحمد

, مف (71), كأبك نيعيـ(76), عف جرير بف عبد الحميد. كأخرجو ابف حباف(73)كأخرجو ابف أبي شيبة
ٍنديب طريؽ, داكد الطائي. خمستيـ: عف عبد الممؾ بف عيمير, عف زيد بف عقبة, عف سىميرىة بف   جي

 
                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ)البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٗٔ/ رقـُُٗ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-فيو المسألة  باب ما تجكز -داكد , كتاب الزكاة سنف أبي (

(
0
 (.ََِٔ/ رقـََُ/ٓ) غدة أبك: تحقيؽ-مسألة الرجؿ في أمر ال بد لو منو  -ائي , كتاب الزكاة نسسنف ال(

(
4
 (.ُٖٔ/ رقـٔٓ/ّ) شاكر: ط-باب ما جاء في النيي عف المسألة  -مذم , أبكاب الزكاة سنف التر (

(
3
 (.ُٖٗ/ رقـّٔٓراف )ص/ف بشأمالي اب(

(
6
 (.ُٖٔٓ/ رقـِٖ/ٔ(, كاَلكسط )ٕٔٔٔ/ رقـُِٖ/ٕلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.ِٗٗٓ/ رقـََُ/ٓ) غدة أبك: تحقيؽ-مسألة الرجؿ ذا سمطاف  -ائي , كتاب الزكاة سنف النس(

(
8
 (.َِِٓٔ/ رقـّٓٗ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.َّٗقـ/ ر ُِِ/ِداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
73
 (.ََُِ/ رقـُُُّ/ّالبف زنجكيو )اَلمكاؿ (

(
77
 (.َُّٓ/ رقـُٖ/ِي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
72
 (.ِّّٓ/ رقـُٗٓ/ٓماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
70
 (.ََُِٔ/ رقـِٕٗ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
74
 (.َٕٕٔ/ رقـُّٖ/ٕلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
73
 (.َُِٕٔ/ رقـِْٓ/ِبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
76
 (.ّّٖٔ/ رقـُُٖ/ٖحباف ) صحيح ابف(

(
71
 (.ِّٔ/ٕبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
لو أبك داكد, كالنسائي,  لىك زيد بف عقبة الفىزىاًرمّْ الككفي, ثقة , رك  زيد بف عقبة الَفزَاِري: -

 .(7)كالترمذم مف الثالثة
 .(2)ثقة اختمط في آخر حياتو, ككاف يدلس, سبقت ترجمتو عبد الممؾ بف ُعمير: -

بيدة بف الجراح, كعف عدم بف حاتـ . فقد قاؿ ابف عف أبي ع رسؿ أيضان يبؿ  قاؿ الباحث:
معيف:" عبد الممؾ بف عيمير , عف عدم بف حاتـ, مرسؿ", كقاؿ أبك زرعة" عبد الممؾ بف عمير 

كأما تغير حفظو, كتدليسو, فيك ثابت عميو؛ فقد قاؿ أبك  .(0)عف أبي عبيدة بف الجراح مرسؿ "
ف عمير مضطرب جدان في حديثو اختمؼ عنو داكد سمعت أحمد بف حنبؿ قاؿ:" عبد الممؾ ب

. كعده ابف حجر (3)أبك زرعة العراقي:" مشيكر بالتدليس " قاؿك . (4)الحفاظ يعني فيما رككا عنو "
في الطبقة الثالثة مف طبقاتو التي ال بد مف التصريح بالسماع مف أصحابيا, كقاؿ:" تابعي 

كعده العالئي  . (6)كابف حباف كغيرىما "مشيكر مف الثقات مشيكر بالتدليس كصفو الدارقطني 
,  ـضعفان كلـ يحط مف مرتبتي ليـ ذلؾمف أصحاب القسـ اَلكؿ مف المختمطيف ممف لـ يكجب 

ما َلني . (1)مف الكىـ ـفسمـ حديثي ـحاؿ اختالطي شيئان  اك ك لـ ير  ـلقصر مدة االختالط كقمتو, كا 
 عمة مكجكدة فيو. تبقى كعميو فإف رميو بالتدليس

اج , ثقة حافظ متقف, سبقت ترجمتو عبة:ش - جَّ  .(8)ىك شيعبة بف الحى
 .(9)ثقة ثبت , سبقت ترجمتو حفص بف عمر النمري: -

 الحديث: ىالحكـ عم
 بف زيد تدليس عبد الممؾ بف عيمير, فقد صرح بالسماع عفبالنسبة لحديث صحيح اإلسناد؛ أما 

برنا شعبة, قاؿ: أخبرني عبد الممؾ بف عفاف, قاؿ: أخ مف حديث اإلماـ أحمد عقبة, كما عند
 فانتفت بذلؾ شبية التدليس. .(73)عمير قاؿ: سمعت زيد بف عقبة, قاؿ: سمعت سمرة ...الحديث

*****     ***** 

                                                           

(
7
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ّٕٕ/ُنظر: معرفة الثقات لمعجمي )اك  (.ُِْٖ/ رقـِِْالبف حجر )ص/ تيذيبتقريب ال(

 (.ّٗ/َُ) لممزم (, تيذيب الكماؿٗٔٓ/ّ)

(
2
 (.ّْيث رقـ )حد انظر(

(
0
 (.ُِّالبف أبي حاتـ )ص/ المراسيؿ(

(
4
 (.ِٓٗبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
3
 (.َٕبي زرعة العراقي )ص/َل المدلسيف(

(
6
 (.ُْمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(

(
1
 (.ٕٔف لمعالئي )ص/المختمطي(

(
8
 (.ٔٓيث رقـ )حد نظرا(

(
9
 (.ٕٓيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (.َِِٓٔ/ رقـّٓٗ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍسألىتيو  اءىٍت مى رى " جى ًديثو آخى ًفي حى ديكش.  ُكُدوحاً كى ٍدش أىٍك ًفي كىٍجيو " الكيديكح: الخي ككيؿُّ أثىرو ًمٍف خى
ٍيًر ىىذىا: السٍَّعيي كالًحٍرصي  كزي أىٍف يىكيكفى مىٍصدىران سيٌمي ًبًو اَلثىر. كالكىٍدح ًفي غى يىجي عىض  فىييكى كىٍدح. كى

 .(7)كالعىمؿ
 (.ٔٚٔ) حديث رقـ

ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, ًمي  سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى :  حى ,قىاؿى ـى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي آدى , عىٍف  حى بىٍيرو ًكيـً ٍبًف جي , عىٍف حى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى قىاؿى
ٍبًد المَّوً  ٍف أىًبيًو, عىٍف عى ًف ٍبًف يىًزيدى, عى ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى ميحى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو (0) مَّى اي  -, قىاؿى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى , أىٍك : " مىٍف سىأى -عى ديكشه , أىٍك خي ميكشه اءىٍت يىٍكـى اٍلًقيىامىًة خي ا ييٍغًنيًو, جى لىوي مى ًفي ُكُدوٌح ؿى كى
تييىا ًمفى الذَّىىًب ". قى  ا, أىٍك ًقيمى ٍمسيكفى ًدٍرىىمن : " خى ا اٍلًغنىى؟, قىاؿى مى : يىا رىسيكؿى المًَّو, كى اؿى كىٍجًيًو ", فىقىاؿى

ٍبدي  يىٍحيىى : فىقىاؿى عى ـى ًكيـً ٍبًف  ٍبفي آدى : " ًحٍفًظي أىفَّ شيٍعبىةى, الى يىٍرًكم عىٍف حى المًَّو ٍبفي عيٍثمىافى ًلسيٍفيىافى
ًف ٍبًف يىًزيدى. ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى دَّثىنىاهي زيبىٍيده, عىٍف ميحى : حى , فىقىاؿى سيٍفيىافي بىٍيرو  جي

 تخريج الحديث:
, (8), كابف أبي شيبة(1)بك عبيد القاسـ بف سالـ, كأ(6), كأحمد(3), كابف ماجو(4)أخرجو النسائي

, مف طريؽ, (74), كالبييقي(70), كالحاكـ(72), كالطبراني(77), كالطحاكم(73)ى, كأبك يعم(9)كالبزار
 , (73)مكأخرجو الترمذ سفياف الثكرم.

 

                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِٔٔ/ رقـُُٔ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب مف يعطي مف الصدقة, كحد الغنى  -داكد , كتاب الزكاة سنف أبي (

(
0
  بف مسعكد رضي ا عنو.ىك عبد ا(

(
4
 (.ِِٗٓ/ رقـٕٗ/ٓ) غدة أبك: تحقيؽ-حد الغنى  -ائي , كتاب الزكاة سنف النس(

(
3
 (.َُْٖ/ رقـٖٗٓ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب مف سأؿ عف ظير غنى  -الزكاة  ماجو , كتابسنف ابف (

(
6
 (.ّٕٓٔ/ رقـُْٗ/ٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
1
 (.َُّٕ/ رقـٗٓٔلمقاسـ بف سالـ )ص/اَلمكاؿ (

(
8
 (.َُِّْ/ رقـَْْ/ِبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
9
 (.ُُّٗ/ رقـِْٗ/ٓزار )مسند الب(

(
73
 (.ُِٕٓ/ رقـُّٖ/ٗالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
77
 (.ْٖٖ/ رقـِْٖ/ُاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
72
 (.ُٖٔٔ/ رقـُُٗ/َّلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
70
 (.ُْٕٗ/ رقـٓٔٓ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
74
 (.َُِّٕ/ رقـّٕ/ٕكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
73
 (.َٓٔ/ رقـُّ/ّ) شاكر: ط-باب مف تحؿ لو الزكاة  -مذم , أبكاب الزكاة سنف التر (



 

043 

 

, مف طريؽ, شريؾ. كأخرجو (3), كالشاشي(4)ي, كالدارقطن(0), كالدكالبي(2), كالدارمي(7)كالطيالسي
بير, عف محمد بف عبد الرحمف, عف (6)الطبراني , مف طريؽ, شعبة. ثالثتيـ: عف حكيـ بف جي

, كمف طريقو (1)كأخرجو أحمد .رضي ا عنو  أبيو عبد الرحمف بف يزيد, عف عبد ا بف مسعكد
, عف نصر بف باب, عف الحجاج بف أرطاة, عف إبراىيـ بف يزيد بف قيس, عف عبد (8)الطبراني

. كىذه طريؽ ضعيفة -رضي ا عنو  –َلسكد بف يزيد النخعي, عف عبد ا بف مسعكد ا ا
 لضعؼ نصر بف باب.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك عبد الرحمف بف يزيد بف قيس النخعي, أبك بكر الككفي, ثقة  محمد بف عبد الرحمف: أبو - 
 .(9)ىػ(ّٖلو الجماعة, مات سنة ) ل, رك 
ىك محمد بف عبد الرحمف بف يزيد بف قيس النخعي أبك جعفر  محمد بف عبد الرحمف: -

 .(73)مسمـ, مف السادسة للو البخارم في "اَلدب المفرد" كالباقكف سك  لالككفي, ثقة, رك 
ىك حكيـ بف جبير اَلسدم كقيؿ مكلى ثقيؼ الككفي, ضعيؼ رمي بالتشيع , حكيـ بف ُجبير:  -
 .(77)لو اَلربعة , مف الخامسة لرك 
 .(72)سبقت ترجمتو ,ىك سفياف الثكرم , ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجةاف: ُسْفيَ  -
 .(70)ىك يحيى بف آدـ بف سميماف الككفي أبك زكريا, ثقة حافظ, سبقت ترجمتو َيحيى بف آَدـ: -
 .(74)ىك الحسف بف عمي بف محمد اليذلي, ثقة حافظ , سبقت ترجمتو الَحَسُف بف َعِمي: -

 الحديث: ىالحكـ عم
بيد ب كيتقكم إلى الحسف لغيره. كذلؾبير, ضعيؼ اإلسناد لضعؼ حكيـ بف جي حديث  بف اتابعو زي

                                                           

(
7
 (.ِّ/ رقـِِٓ/ُداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
2
 (.َُٖٔ/ رقـَُِِ/ِ) -سنف الدارمي  -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
0
 (.َٕٓ/ رقـُْٖ/َُلسماء لمدكالبي )الكني كا(

(
4
 (.ََِْ/ رقـِٗ/ّرقطني )سنف الدا(

(
3
 (.ْٖٕ/ رقـُٗ/ِمشاشي )المسند ل(

(
6
 (.ُٖٔٔ/ رقـُُٗ/َِلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.َْْْ/ رقـّْٗ/ٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.َُُٗٗ/ رقـُِٗ/َُلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
9
  .(َّْْرقـ/ ّّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. َٖٔٔرقـ/ ّْٗ/ص) المصدر السالبؽ(

(
77
 (. ُْٖٔرقـ/ ُٕٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ِٕيث رقـ )حد نظرا(

(
70
 (.ُٔٓيث رقـ )حد نظرا(

(
74
 (.ُٔٓيث رقـ )حد نظرا(
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, عف يحيى بف آدـ قاؿ: قاؿ عبد ا بف عثماف (7)فقد جاء عند أبي داكد. الحارث كىك ثقة
لسفياف: حفظي أف شعبة ال يركم عف حكيـ بف جبير, فقاؿ سفياف: فقد حدثناه زبيد, عف محمد 

: حديث ابف مسعكد حديث حسف, كقد تكمـ شعبة في (2)كقاؿ الترمذم ف بف يزيد.بف عبد الرحم
حكيـ بف جبير مف أجؿ ىذا الحديث, كقاؿ الترمذم أيضان: حدثنا محمكد بف غيالف, قاؿ: حدثنا 
يحيى بف آدـ, قاؿ: حدثنا سفياف, عف حكيـ بف جبير بيذا الحديث, فقاؿ لو عبد ا بف عثماف 

ير حكيـ حدث بيذا, فقاؿ لو سفياف: كما لحكيـ ال يحدث عنو شعبة؟ قاؿ: صاحب شعبة: لك غ
 , عف محمد بف عبد الرحمف بف يزيد.نعـ, قاؿ سفياف: سمعت زبيدا يحدث بيذان 

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ؿي كىٍجيىو " الكىدُّ  , ييقاؿ: كىدَّ يىكيدُّ ًفي عىمىمو كىٌدان, ًإذىا ًفيًو " المىسائؿي كىدّّ, يىكيدُّ ًبيىا الرَّجي ٍتعىابي : اإٍلً

ٍكنىقىو  .(0)اٍستىٍعجؿ كتىًعب. كىأىرىادى بالكىٍجو مىاءىهي كرى
 )*(. حديث رقـ

ـُ النسائي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

دَّثىنىا  : حى ًكيعه, قىاؿى دَّثىنىا كى : حى , قىاؿى فى نىا مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيالى ٍيًد ٍبًف أىٍخبىرى ًمًؾ, عىٍف زى ٍبًد اٍلمى , عىٍف عى سيٍفيىافي
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , قىاؿى ٍنديبو مَّـى  -عيٍقبىةى, عىٍف سىميرىةى ٍبًف جي سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اْلَمْسأََلُة َكدٌّ َيُكد  : " -صى

ؿي سيٍمطىاننا, أى ِبَيا الرَُّجُؿ َوْجَيوُ   ٍك ًفي أىٍمرو الى بيدَّ ًمٍنوي "., ًإالَّ أىٍف يىٍسأىؿى الرَّجي
 .(3)الحديث مكرر سبؽ تخريجو

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُِٔٔ/ رقـُُٔ/ِ) الحميد عبد: تحقيؽ.داكدسنف أبي (

(
2
 (.ُٓٔ-َٓٔ/ رقـّْ/ِ) شاكر: ط.مذمسنف التر (

(
0
 (.ُٓٓ/ْ) اَلثيرالبف  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
4
 (.ََِٔ/ رقـََُ/ٓ) غدة أبك: تحقيؽ -مسألة الرجؿ في أمر ال بد لو منو  -ائي , كتاب الزكاة سنف النس(

(
3
 (.َُٕ) رقـ يثحد انظر(



 

042 

 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍيشىييما  مىًيبيب " كىالى تىٍجعىؿ عى ًديثي جي ًمٍنوي حى  .(7)" َكّداً كى
 (.ٕٚٔ) حديث رقـ

ـُ ابف حباف َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

نىا أىٍحمىدي  مَّادي ٍبفي  أىٍخبىرى دَّثىنىا حى : حى , قىاؿى اًج السَّاًميُّ جَّ ـي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي : حى ًميّْ ٍبًف اٍلميثىنَّى, قىاؿى ٍبفي عى
: أىفَّ جي  , عىٍف أىًبي بىٍرزىةى اٍَلىٍسمىًميّْ , عىٍف ًكنىانىةى ٍبًف نيعىٍيـو اٍلعىدىًكمّْ ٍف ثىاًبتو اٍلبينىاًنيّْ مىمىةى, عى كىافى  (0)يبنامىٍيبً سى

, قىاؿى أىبيك بىٍرزىةى: فىقيٍمتي اًلمٍ  دَّثي ًإلىٍيًيفَّ يىتىحى مىى النّْسىاًء, كى ؿي عى كىافى يىٍدخي اًر, كى رىأىًتي: الى اٍمرىأن ًمفى اٍَلىٍنصى
ابي النًَّبيّْ  : فىكىافى أىٍصحى , قىاؿى مىٍيًبيبه ـٍ جي مىٍيكي مىفَّ عى مَّ  -يىٍدخي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ أىيّْـه  -ـى صى ًدًى ًإذىا كىافى ًَلىحى

ـى أىًلرىسيكًؿ  تَّى يىٍعمى كٍّْجيىا حى ـٍ ييزى مَّـى  -لى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؟, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  -صى ـٍ الى ةه أى اجى  -ًفييىا حى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى اًر: " يى  -صى ؿو ًمفى اٍَلىٍنصى ـٍ ذىاتى يىٍكـو ًلرىجي : نىعى كٍّْجًني اٍبنىتىؾى ", قىاؿى في زى ا فيالى

: يىا رىسيك  مىٍيًبيبو ", قىاؿى : " ًلجي : فىًممىٍف؟, قىاؿى : " ًإنّْي لىٍستي ًلنىٍفًسي أيًريديىىا ", قىاؿى , قىاؿى نيٍعمىى عىٍيفو ؿى كى
: ًإفَّ رىسيكؿى المَّوً  تَّى أىٍستىٍأًمرى أيمَّيىا, فىأىتىاىىا, فىقىاؿى مَّـى  - المًَّو حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يىٍخطيبي اٍبنىتىًؾ,  -صى

مى  : ًلجي ٍف ييًريديىىا؟, قىاؿى : ًإنَّوي لىٍيسىٍت ًلنىٍفًسًو ييًريديىىا, قىالىٍت: فىًممى , قىاؿى نيٍعمىى عىٍيفو ـٍ كى , قىالىٍت: نىعى ٍيًبيبو
؟, قىالىٍت: الى لىعىٍمري المَّوً  مىٍيًبيبو ٍمقىى أىًلجي ـى أىبيكىىا لىيىٍأًتي النًَّبيَّ قىالىٍت: حى مىٍيًبيبنا, فىمىمَّا قىا كّْجي جي مَّى  -, الى أيزى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى : رىسيكؿي المًَّو -المَّوي عى ا قىاالى طىبىًني ًإلىٍيكيمى مَّى المَّوي  -, قىالىًت اٍلفىتىاةي ًمٍف ًخٍدًرىىا ًَليمّْيىا: مىٍف خى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مىى رىسيكًؿ المًَّو , قىالى -عى مَّـى  -ٍت: أىتىريدُّكفى عى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أىٍمرىهي اٍدفىعيكًني ًإلىى رىسيكًؿ  -صى

مَّـى  -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يّْعىًني, فىذىىىبى أىبيكىىا ًإلىى النًَّبيّْ  -صى مَّـى  -فىًإنَّوي لىٍف ييضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  صى
ةى: ىى  - ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽي ٍبفي عى مَّاده: قىاؿى ًإٍسحى مىٍيًبيبنا قىاؿى حى يىا جي كَّجى : شىٍأنيؾى ًبيىا, فىزى ٍؿ تىٍدًرم فىقىاؿى

بِّا,  مىٍيًيمىا صى ٍيرى عى : " المَّييَـّ صيبَّ اٍلخى مىا دىعىا لىيىا ًبًو؟ قىاؿى : كى ا لىيىا ًبًو قىاؿى ْجَعْؿ َعْيَشُيَما َواَل تَ مىا دىعى
يىا ًإيَّاهي, فىبىٍينىا رىسيكؿي المًَّو  َكدًّا كَّجى : فىزى مَّـى  -" قىاؿى ثىاًبته سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : "  -صى ًفي غىزىاةو, قىاؿى

؟ دو مىٍيًبيبنا, فىاٍطميبيكهي ًفي الٍ  تىٍفًقديكفى ًمٍف أىحى : " لىًكنّْي أىٍفًقدي جي , قىاؿى ٍنًب ", قىاليكا: الى ديكهي ًإلىى جى قىٍتمىى ", فىكىجى
, ثيَـّ قىتىميكهي, فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ـٍ مَّـى  -سىٍبعىةو, قىٍد قىتىمىيي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " أىقىتىؿى سىٍبعىةن, ثيَـّ قىتىميكهي ؟ -صى

عىوي رىسيكؿي المَّ  مَّـى  -ًو ىىذىا ًمنّْي كىأىنىا ًمٍنوي ", يىقيكلييىا سىٍبعنا, فىكىضى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىى سىاًعدىٍيًو,  -صى عى
ا لىوي سىًريره ًإالَّ سىاًعدىٍم رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى  -مى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : -صى عىوي ًفي قىٍبًرًه, قىاؿى ثىاًبته تَّى كىضى , حى
ـه أىٍنفىؽي ًمٍنيىا. اًر أىيّْ مىا كىافى ًفي اٍَلىٍنصى  كى

 
                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َّْٓ/ رقـِّْ/ٗحباف ) صحيح ابف(

(
0
 (.ََٔ/ُمنسكب. اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر ) رؿ ابف حجر غيىك جميبي اَلنصارم. قا(



 

040 

 

 الحديث:تخريج 
 , عف اسحاؽ بف عمر بف سميط.(7)أخرجو مسمـ

 الكليد ىشاـ بف عبد الممؾ.  ي, مف طريؽ, أب(0), كالبزار(2)كأخرجو النسائي 
 .(1), كالبييقي(6), كأبك نيعيـ(3), كمف طريقو, أحمد(4)كأخرجو الطيالسي

لفضؿ, أخرجو , مف طريؽ, عفاف, كعبد الصمد ؛ كمف طريؽ عفاف كمحمد بف ا(8)كأخرجو أحمد
 , عف إبراىيـ بف الحجاج. (73)بك بكر بف أبي عاصـأ. كأخرجو (9)البييقي

, مف طريؽ, عاـر بف الفضؿ. جميعيـ: عف حماد بف سممة, عف (77)كأخرجو عبد الغني المقدسي
 .-رضي ا عنو  –برزة اَلسممي  ينانة بف نيعيـ, عف أبثابت البيناني, عف كً 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

اًرث , أىبيك برزة اَلسممي, قاؿ البخارم, لو و برزة األسممي: أب - ىك نىٍضمىة بف عيبىٍيد بف الحى
 .(72)ىػ(ٓٔصحبة, مات سنة )

لو مسمـ كأبك داكد,  لنانة بف نيعيـ العدكم أبك بكر البصرم, ثقة, رك ىك كً نانة بف ُنعيـ: كِ  -
 .(70)كالنسائي, مف الرابعة

 .(74)صرم, ثقة عابد, سبقت ترجمتوأبك محمد البثابت الُبناني:  -
 .(73)كتغير حفظو بأخرة, أثبت الناس في ثابت , سبقت ترجمتو ثقو عابد, حماد بف سممة: -
ىك إبراىيـ بف الحجاج بف زيد السامي أبك إسحاؽ البصرم, ثقة  إبراىيـ بف الحجاج السامي: -

 .(76)ىػ(ُِّلو النسائي, مات سنة ) لييـ قميالن, رك 
 

                                                           

(
7
 (.ِِْٕ-ُُّ/ رقـُُٖٗ/ْ) –باب مف فضائؿ جميبيب رضي ا عنو  - ـ , كتاب فضائؿ الصحابةسمصحيح م(

(
2
 (.ُٖٖٗ/ رقـّْٕ/ٕكبرم لمنسائي )السنف ال(

(
0
 (.ّْٕٖ/ رقـِْٗ/ْزار )مسند الب(

(
4
 (.ٔٔٗ/ رقـِّٖ/ّطيالسي )داكد ال مسند أبي(

(
3
 (.ُٖٕٕٗ/ رقـِِ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.َُٕ/ رقـّٔٔ/ِبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
1
 (.ِْٖٔ/ رقـُّ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ُْٖٕٗ/ رقـٖٗ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.ُْْٔ/ رقـُُْ/ّماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
73
 (.ُِّٔ/ رقـِّٕ/ْف أبي عاصـ )المثاني الباآلحاد ك (

(
77
 (.ُٖ/ رقـُٗفي عيكف الصحاح لعبد الغني المقدسي )ص/المصباح (

(
72
 (.ُْٓٗ/ْ(. االستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )ِٗ/ٗتاريخ الكبير لمبخارم )نظر: الا(

(
70
  (.ٖٔٔٓرقـ/ ِْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ّّيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (.ِْيث رقـ )حد نظرا(

(
76
  (.ُِٔرقـ/ ٖٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(



 

044 

 

قاؿ ابف حباف ىك أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى مي بف المثنى: أحمد بف ع -
بف ىالؿ التميمي أبك يعمى المكصمي ] صاحب المسند [ مف المتقنيف في الركايات كالمكاظبيف 

 .(7)ىػ(َّٕعمى رعاية الديف كأسباب الطاعات , مات سنة )
:" ثقة النيسابكرم الحاكـ قاؿ. في تكثيقو تمؼخٍ المكصمي, ثقة مأمكف. لـ يي  ىأبك يعم قاؿ الباحث:

, مىكثكؽه بو "(2)مأمكف " , كقاؿ الدارقطني:" ثقةه, مأمكفه
(0) . 

. كقاؿ ابف (3). كقاؿ الذىبي:" الحافظ الثقة محدث الجزيرة "(4)كقاؿ البييقي:" أحد الثقات "
 .(6)" متقنان  العماد:" كاف ثقة صالحان 

 الحديث: ىالحكـ عم
سناد, كككف حماد بف سممة اختمط في آخر عمره, فقد تابع إبراىيـ بف الحجاج حديث صحيح اإل

عف حماد  ل. كمعمكـ أف عفاف رك (1)عف حماد بف سممة, عفاف بف مسمـ, كما عند اإلماـ أحمد
ممىة فعميًو  .قبؿ اإلختالط  مَّاد بف سى ديث حى قاؿ يحيى بف سعيد القطاف:" مف أىرادى أىف يكتب حى
 فيفيـ مف ىذا أف إبراىيـ بف الحجاج سمع الحديث مف حماد قبؿ تغيره. .(8)ـ"بعفاف بف ميسم

 في صحيح مسمـ.مخرج أف الحديث  ىلإضافة إلاب
 

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ٓٓ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
2
 (.ٕٖلسجزم لمحاكـ )ص/سؤاالت ا(

(
0
 (.ٖٔلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
4
 (.ُٕٔراءة خمؼ اإلماـ لمبييقي )ص/كتاب الق(

(
3
 (.ُٗٗ/ِحفاظ لمذىبي )تذكرة ال(

(
6
 (.ّٔ/ْفي أخبار مف ذىب البف العماد )ذىب شذرات ال(

(
1
 (.ُْٖٕٗ/ رقـٖٗ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.ّّ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا  -عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(



 

043 

 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍبًد العيزَّل " فحىصى  اًلًد ٍبًف عى ًديًث خى ًفي حى اٍَلىٍرضي اٍلغىًميظىةي؛ ًَلىنَّيىا  بيىده فانبجسى المىاء " ًىيى  الُكدَّةَ كى
تىكيدُّ الماشيى ًفييىا: أىٍم تيٍتعبو
(7). 

 (.ٖٚٔ) حديث رقـ
ـُ أبو ُنعيـ  رحمو ا: (ٕ)األصبياني َقاَؿ اإلما

دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي أىٍحمىدى, اًئغي, حى ًمي  الصَّ مَّدي ٍبفي عى : ثنا ميحى : ثنا أىبيك مىاًلًؾ ٍبفي  قىاؿى أىًبي فىٍأرىةى  قىاؿى
, زىاًعيُّ ٍبًد اٍلعيزَّل ٍبًف  اٍلخي اًلًد ٍبًف عى , عىٍف خى اًلدو دًّْه مىٍسعيكًد ٍبًف خى ٍف أىًبيًو, عىٍف جى دَّثىًني أىًبي, عى : حى قىاؿى

مىةى, ذىكىرى أىفَّ رىسيكؿى اً  مَّـى  -سىالى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مىٍيًو ًباٍلًجٍعرىانىةً  -صى نىزىؿى عى
ًظؿَّ ًعٍندى  (0) رىهي , كى كىأىٍجزى

, ثيَـّ نىدىبى النًَّبيُّ  اًلدو مَّـى  -خى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىرى النًَّبيُّ  -صى مَّـى  -اٍلعيٍمرىةى, فىاٍنحى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -صى
رّْشه  ميحى كى
تَّى بىمىغىا مىكىاننا ييقىاؿي لىوي: أىٍشقىابي  (4) ًإلىى اٍلكىاًدم, حى

, مىا ىىذىا اٍلمىكىافي ًإلىى  (3) رّْشي : " يىا ميحى قىاؿى
مَّى المَّوي عى  رّْشي " ثيَـّ ًإفَّ النًَّبيَّ صى مىا بىًقيى ًمفى اٍلكىاًدم فىييكى لىؾى يىا ميحى , كى اًلدو مَّـى اٍلكيدًَّة ًكقىاءه ًلخى سى مىٍيًو كى

مَّـى  -ًربى ثيَـّ نىدىبى النًَّبيُّ ًبيىًدًه فىاٍنبىجىسى ًمٍنوي اٍلمىاءي, فىشى َفَحَص اْلُكدَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًإلىى اٍلعيٍمرىًة,  -صى
ٍبًد اً, كىالنًَّبيُّ  رّْشي ٍبفي عى اًبًو, ييقىاؿي لىوي: ميحى ؿو ًمٍف أىٍصحى اًلدنا ًإلىى رىجي مىٍيًو  -كىأىٍرسىؿى خى مَّى المَّوي عى صى

مَّـى  سى اًئؼه ًمٍف  -كى ًئذو خى فىيىا.يىٍكمى اؼي ًمٍف ذىًلؾى قىٍد عىرى كًؿ مىكَّةى فىسىارى ًبًو طىًريقنا ييٍعًدليوي عىمٍَّف يىخى  ديخي
 تخريج الحديث:

مالؾ بف أبي فأرة , قاؿ: حدثني أبي,  ي, عف محمد بف عمي الصائغ ,عف أب(6)أخرجو الطبراني 
 بنحكه. –عنو رضي ا  –عف أبيو, عف جده مسعكد بف خالد بف عبد العيزم بف سالمة 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك خالد بف عبد العزل بف سالمة بف مٌرة الخزاعٌي, أبك خالد بف عبد العزى بف سبلمة:  -

 .(1)قاؿ ابف حٌباف: لو صحبة خناس,
 .(8)مسعكد بف خالد بف عبد العٌزل بف سالمة الخزاعي, لو صحبة مسعود بف خالد: - 

                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِّْ/ رقـُْٗ/ِبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
0
, تبعد عنو " ىي ماء بيف الطائؼ كمكة, كىي إلى مكة أدنى اَنة:الِجْعرَ ( كـ" كيكجد بيا مسجد يعتمر منو  ِٓ] ضمف حدكد الحـر

 ٔاَظغ:يٕقعٌٔكٍثٍضٌاعهىانشثكحانعُكثٕذٍح.(.ّْٖ/ِ. معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع ) أىؿ مكة[

(
4
 (.َِٓٔ/ٓبي نعيـ )الصحابة َل زاعي , لو صحبة. معرفةالكعبي الخىك محرش (

(
3
 (.ُٖٓ/ُك مكضع بيف الجعرانة كمٌكة. معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع )ى أشقاب:(

(
6
 (.َْٓٗ/ رقـُٕٖ/ْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.َُْ/ّنظر: الثقات البف حباف )ا(. ك َِٕ/ِالبف حجر )اإلصابة (

(
8
 (.ٕٔ/ٔ(, كاإلصابة البف حجر )ُْٓ/ٓلصحابة البف اَلثير )د الغابة في معرفة انظر: أسا(



 

046 

 

 مجاىيؿ.لـ أعثر ليـ عمى ترجمة, فيـ  وأبوه, وجده:أبو مالؾ بف أبي فأرة الخزاعي,  -
ىك محمد بف عمي بف زيد أبك عبد ا , المكي الصائغ. حدث عنو  محمد بف عمي الصائغ: -

 .(7)ىػ(ُِٗأبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني. مات سنة )
. (4)ث, اإلماـ, الثقة "كقاؿ الذىبي:"المحد .(0), كقاؿ الدارقطني:"ثقة"(2)ذكره ابف حباف في الثقات

كقاؿ صالح الديف الصفدم " الصائغ المحدث بمكة محمد بف عمي الصائغ كاف محدث مكة في 
 .(3)كقتو مع الصدؽ كالمعرفة تكفي سنة إحدل كتسعيف كمائتيف "

 محمد بف عمي الصائغ, ثقة. قاؿ الباحث:
]  ,(6)ٍخًميُّ أبك القاسـ الطىبرانيىك سميماف بف أحمد بف أيكب بف ميطىيّْر المَّ  سميماف بف أحمد: -

صاحب المعاجـ الثالثة: الكبير, كاَلكسط, كالصغير [ ثقة حجة حافظ , نعتو العمماء بنعكت 
فقاؿ أبك الحسيف بف أبي يعمى عنو " كىافى أحد اَلئمة كالحفاظ ًفي عمـ  ,ًعظـ قدره ىتدؿ عم

, كقاؿ أبك العباس بف خمكاف " كاف (8)" كثريف, كقاؿ ابف عساكر " أحد الحفاظ المي (1)الحديث "
, كقاؿ ياقكت الحمكم " أحد اَلئمة المعركفيف كالحفاظ المكثريف كالطالب (9)حافظ عصره "

الرٌحاليف الجٌكاليف كالمشايخ الميعمريف كالمصنفيف المحدثيف كالثقات اَلثبات المعٌدليف "
, كقاؿ (73)

حدث اإلسالـ, عمـ المعمريف, أبك القاسـ لجكاؿ, مي الذىبي " اإلماـ, الحافظ, الثقة, الرحاؿ, ا
, (77)سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي, الشامي, الطبراني, صاحب المعاجـ الثالثة "

بالعمؿ كالٌرجاؿ كاَلبكاب, كثير  , كاسع الحفظ, بصيران كقاؿ ابف العماد " كاف ثقة صدكقان 
 .(70)ىػ(َّٔ؛ تكفي في ذم القعدة ستة )غير ذلؾ مف الثناء عميو ىلإ. (72)التصانيؼ "
 أبي مالؾ بف أبي فأرة , كأبيو , كجده. حديث اسناده ضعيؼ جدان, لجيالة الحديث: ىالحكـ عم

*****     ***** 
 

                                                           

(
7
 (.ِْٖ/ُّـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
2
 (.ُِٓ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
0
 (.ّٕمزة السيمي لمدارقطني )ص/سؤاالت ح(

(
4
 (.ِْٖ/ُّـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
3
 (.َٖ/ْالكفيات لمصفدم )الكافي ب(

(
6
 (.ّّ/ٗ, كىي مدينة مف اَلردف بناحية الغكر] كاآلف ىي ضمف حدكد فمسطيف [. اَلنساب لمسمعاني )طبرية نسبة إلى(

(
1
 (.ّٗ/ّحنابمة َلبي الحسيف بف أبي يعمى )طبقات ال(

(
8
 (.ُّٔ/ِِشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
9
 (.َْٕ/ِعياف البف خمكاف )كفيات اَل(

(
73
 (.ُٖ/ْمداف لياقكت الحمكم )معجـ الب(

(
77
 (.ُُٗ/ُٔـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
72
 (.َُّ/ْذىب في أخبار مف ذىب البف العماد )شذرات ال(

(
70
 (.ّّٗ/ُبي نعيـ )بياف َلتاريخ أص(



 

041 

 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

نا رسكؿ ا  ـً عيمىرى " فأٍخرىجى ًديًث ًإٍسالى ًفي حى  َكِديٌد كَكِديدفٍَّيًف لىوي في صى  -صمى ا عميو كسمـ  -كى
ماعة, كىأىفَّ الغيبار ـٍ كىانيكا ًفي جى  الطًَّحيًف " الكىًديد: التُّرىابي النَّاًعـ, فإذا كيًطىء ثىار غيبىاريه, أىرىادى أىنَّيي

" كىًديد " فىًعيؿ ًبٍمعنىى مىٍفعكؿ , كالطَّحيف: المٍطحيكف المىٍدقكؽ كافى يىثيكر ًمٍف مىٍشييـ , كى
(7). 

 (.ٗٚٔ) حديث رقـ
ـُ أبو ُنعيـ األصبياني َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

سىًف,  مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى دَّثىنىا ميحى : حى مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي شىٍيبىةى, قىاؿى : ثىنىا ميحى ًميًد  قىاؿى ٍبدي اٍلحى ثىنىا عى
,ا اًلحو : ٍبفي صى مَّدي ٍبفي أىبىا قىاؿى , ثىنىا ميحى اًىدو , عىٍف ميجى اًلحو ٍبًد اً عىٍف أىبىافى ٍبًف صى اؽى ٍبًف عى , عىٍف ًإٍسحى فى

: سىأىٍلتي عيمىرى  , قىاؿى : -رىًضيى اي تىعىالىى عىٍنوي  -عىًف اٍبًف عىبَّاسو كؽى؟ قىاؿى : " ًَلىمّْ شىٍيءو سيمّْيتى اٍلفىاري
, ثيَـّ  ثىًة أىيَّاـو ٍمزىةي قىٍبًمي ًبثىالى ـى حى , لىوي اٍَلىٍسمىاءي  أىٍسمى : اي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى ـً فىقيٍمتي ٍدًرم ًلإٍلًٍسالى شىرىحى اي صى

ا ًفي اٍَلىٍرًض نىسىمىةه أىحىبَّ ًإلىيَّ ًمٍف نىسىمىًة رىسيكًؿ اً  ٍسنىى, فىمى مَّـى  -اٍلحي مىٍيًو كىسى مَّى اي عى : -صى , قيٍمتي
مَّى اي  -أىٍيفى رىسيكؿي اً  مَّـى صى سى مىٍيًو كى فىا, - عى ؟, قىالىٍت أيٍخًتي: ىيكى ًفي دىاًر اٍَلىٍرقىـً ٍبًف اٍَلىٍرقىـً ًعٍندى الصَّ

ميكسه ًفي الدَّاًر, كىرىسيكؿي اً  اًبًو جي ٍمزىةي ًفي أىٍصحى مَّـى  -فىأىتىٍيتي الدَّارى كىحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًفي  -صى
ٍبتي اٍلبى  رى رىجى رىسيكؿي اً اٍلبىٍيًت, فىضى : فىخى , قىاؿى ؟ قىاليكا: عيمىري ـٍ ٍمزىةي: مىا لىكي ـٍ حى ابى فىاٍستىٍجمىعى اٍلقىٍكـي فىقىاؿى لىيي

مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى ريٍكبىًتًو فىقىاؿى  -صى قىعى عى الىؾى أىٍف كى ا تىمى اًمًع ًثيىاًبًو ثيَـّ نىثىرىهي نىٍثرىةن فىمى ذى ًبمىجى : " فىأىخى
: أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي, كىأىٍشيى  : فىقيٍمتي ؟ " قىاؿى ٍنتىوو يىا عيمىري ا أىٍنتى ًبمي مَّدنا مى دي أىفَّ ميحى

: فى  : فىكىبَّرى أىٍىؿي الدَّاًر تىٍكًبيرىةن سىًمعىيىا أىٍىؿي اٍلمىٍسًجًد, قىاؿى ٍبديهي كىرىسيكليوي, قىاؿى : يىا رىسيكؿى اً أىلىٍسنىا عى قيٍمتي
ؽّْ ًإٍف ميتُّـٍ  مىى اٍلحى ـٍ عى : " بىمىى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه, ًإنَّكي ًيينىا؟ قىاؿى ٍف حى ؽّْ ًإٍف ميٍتنىا كىاً  مىى اٍلحى ًييتيـٍ  عى ٍف حى كىاً 

ؽّْ لىتى  ـى ااًلٍخًتفىاءي؟ كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى : فىًفي : فىقيٍمتي ٍمزىةي ًفي ", قىاؿى فٍَّيًف, حى , فىأىٍخرىٍجنىاهي ًفي صى فَّ ٍخريجى
ًر, لىوي  ًدًىمىا, كىأىنىا ًفي اآٍلخى ٍيشه َكِديٌد َكَكِديِد الطَِّحيفِ أىحى ٍت ًإلىيَّ قيرى : فىنىظىرى ٍمنىا اٍلمىٍسًجدى, قىاؿى تَّى دىخى , حى

ـٍ ًمٍثمىيى  ـٍ ييًصٍبيي ـٍ كىآبىةه لى ابىٍتيي ٍمزىةى, فىأىصى لىى حى مَّـى  -ا, فىسىمَّاًني رىسيكؿي اً كىاً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًئذو  -صى يىٍكمى
فىرَّؽى اي بىٍيفى اٍلحىؽّْ كىاٍلبىاًطًؿ . كؽى, كى  اٍلفىاري

 تخريج الحديث:
 , بنفس السند.(4), كمف طريقو, ابف عساكر(0)أخرجو أبك نيعيـ في الدالئؿ

 

                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر لنياية ا(

(
2
 (.َْ/ُبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
0
 (.ُِٗ/ رقـُِْ/ُبي نعيـ )نبكة َلدالئؿ ال(

(
4
 (.ُّْٗ/ رقـِٗ/ْْشؽ البف عساكر )تاريخ دم(
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, مف طريؽ, اسحاؽ (0), كاآلجرم(2), كالبزار(7)ـ أحمدكلمحديث طريؽ ضعيفة جدان, يركييا: اإلما
بف إبراىيـ, عف أسامة بف زيد, عف أبيو زيد بف أسمـ, عف جده أسمـ العدكم, عف عمر بف 

 . كاسحاؽ بف إبراىيـ, كأسامة بف زيد: كالىما ضعيؼ.-رضي ا عنو  –الخطاب 
, (1), كالبييقي(6), كالحاكـ(3), كعمر بف شبة(4)ىكلمحديث شاىد بسند ضعيؼ يركيو: أبك يعم

 -رضي ا عنو  –, مف طريؽ, القاسـ بف عثماف البصرم, عف أنس بف مالؾ (8)كالدارقطني
 قبؿ أف يسمـ, كىك متقمد السيؼ... - رضي ا عنو - مف بني زىرة لقي عمر قاؿ: إف رجالن 

 فذكر الحديث بطكلو.
المكصمي بسند ضعيؼ لضعؼ القاسـ بف  " ركاه أبك يعمى(9)كالقاسـ ضعيؼ. قاؿ البكصيرم

 عثماف البصرم.
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ٍبر أبك الحجاج المخزكمي مكالىـ المكي, ثقة إماـ في التفسير كفي مجاىد:  - ىك مجاىد بف جى
 .(73)ىػ(َُّلو الجماعة, مات سنة ) لالعمـ, رك 

لو اَلربعة, مات  لـ, رك ىك أباف بف صالح بف عمير بف عبيد القرشي مكالىأباف بف صالح:  -
  .(77)ىػ(ُُٓسنة )

, (76)شيبة بف , كيعقكب(73)قاسـ بف مسممة , ك(74)زرعة , كأبك(70), كأبك حاتـ(72)كثقو ابف معيف
 . (78)بأسان" بو أرل ما قاؿ صالح بف أباف َلحمد , كقاؿ أبك داكد:" قمت(71)كالعجمي

                                                           

(
7
 (.ّٕٕ/ رقـِٖٓ/ُصحابة لإلماـ أحمد )فضائؿ ال(

(
2
 (.ِٕٗ/ رقـََْ/ُزار )مسند الب(

(
0
 (.ُّْٕ/ رقـُٕٖٔ/ْلآلجرم )الشريعة (

(
4
 (.َِّْ/رقـِٗٓ/ُٕ(, كابف حجر في المطالب العالية )ٖٗٓٔ/ رقـُٔٔ/ٕبكصيرم في إتحاؼ الخيرة الميرة )أكرده ال(

(
3
 (.ٕٓٔ/ِمدينة البف شبة )تاريخ ال(

(
6
 (.ٕٖٗٔ/ رقـٓٔ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
1
 (.ُّْ/ رقـُِْـُ(, كالسنف الكبرم لو )ُِٗ/ِنبكة لمبييقي )دالئؿ ال(

(
8
 (.ُْْ/ رقـُِِ/ُرقطني )سنف الدا(

(
9
 (.ٖٗٓٔ/ رقـُٔٔ/ٕخيرة الميرة لمبكصيرم )إتحاؼ ال(

(
73
 .(ُْٖٔرقـ/ َِٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.ُّٕرقـ/ ٕٖ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ِٕٗ/ِ) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح(

(
70
 .المصدر السابؽ(

(
74
 .المصدر السابؽ(

(
73
 (.7/767نًغهطاي)الكماؿ تيذيب إكماؿ(

(
76
 (.ُْٗ/ُ) حجر البف التيذيب تيذيب(

(
71
 (.ُٖٗ/ُي )معرفة الثقات لمعجم(

(
78
 (.037)ص/أحمد لإلماـ داكد أبي سؤاالت(
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 مف كأضرابو زياد بف درست يةركا غير مف بحديثو كذكره ابف حباف في الثقات كزاد" يعتبر
قىاؿ .(7)عنو" الضعفاء   .(2)بأس" بو ليس ":النَّسىائي كى

 . (0)القدر" كبير كرع ثقة كقاؿ الذىبي :" حجازم
 ,(3)"بالمشيكر ليس أباف: "في حـز ابف كقاؿ, (4)"ضعيؼ صالح بف أباف:" البر عبد ابف كقاؿ

عمي لساف اَلئمة, اال ما كاف مف ابف عبد  أباف بف صالح ثقة, لـ يذكر فيو جرح قاؿ الباحث:
البر, كابف حـز رحميما ا, كقد كىًىمىا في ذلؾ, َلف أباف بف صالح كثقو كبار النقاد كلـ يذكره 

كثقو اَلئمة, ككىـ ابف  أحد بطعف غيرىـ. كعبارة ابف حجر تفيد تكثيقو حيث قاؿ في " التقريب":"
 تكاردا كخطأ منيما غفمة كقاؿ في "تيذيب التيذيب":" كىذه .(6)"حـز فجيمو كابف عبد البر فضعفو

  .(1)أعمـ" كا معو تقدـ كمف معيف بف قكؿ فيو كيكفي, قبميما أحد ىذا أباف يضعؼ فمـ عميو

 ,ىك إسحاؽ بف عبد ا بف أبي فركة اَلمكم مكالىـ المدني, متركؾ إسحاؽ بف عبد ا: -
 .(8)ىػ(ُْْماجو, مات سنة )لو أبك داكد, كالترمذم, كابف  لرك 
 .(9)ىػ(َُٕىك محمد بف أباف بف صالح القرشي, الككفي, مات سنة )محمد بف أباف:  -

 .(73)قاؿ البخارم:" يتكممكف في حفظو , كليس بالقكم "
ذكر العقيمي في الضعفاء عف أحمد بف محمد, قاؿ: ذيكر َلبي عبد ا ] يعني اإلماـ أحمد[ , 

حمد بف أباف, فقاؿ:" محمد بف أباف ما أعجب حديثو ", فقيؿ لو: كيؼ ىك؟ عف أبي الكليد عف م
كذب ", فقاؿ رجؿ عند أبي عبد ا: كاف زعمكا رجالن قاؿ:" أما إنو إف شاء ا لـ يكف ممف يى 

, كأبك (70). كضعفو ابف معيف(72)" (77)صالحان, فقاؿ أبك عبد ا:" كيؼ كىك مف دعاة المرجئة؟
. كقاؿ أبك حاتـ:" ليس ىك بقكل الحديث (7), كأبك الفضؿ ابف القيسراني(73)ائي, كالنس(74)داكد

                                                           

(
7
 (.ٕٔ/ٔ) حباف البف الثقات(

(
2
 (.ُُ/ِ) لممزم الكماؿ تيذيب(

(
0
 (.َِٕ/ّ) لمذىبي اإلسالـ تاريخ(

(
4
 (.ُِّ/ُالتمييد البف عبد البر )(

(
3
 (.ُِٗ/ُالمحمي باآلثار البف حـز )(

(
6
 . (رقـ/ ٕٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ُْٗ/ُ) حجر البف التيذيب تيذيب(

(
8
 (. ّٖٔرقـ/ َُِ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.َْٗ/ْسالـ لمذىبي )تاريخ اإل(

(
73
 (.ُُٗ(, كالضعفاء لو )ص/ّْ/ُالكبير لمبخارم )التاريخ (

(
77
غير الداعية كىذا اختيار اإلماـ  حكـ الركاية عف صاحب البدعة  كالرجح أنو تقبؿ ركاية ,(َُٕلقد سبؽ في الحديث رقـ )(

 ". داعيان  يكف لـ إذا: " قاؿ القدرم؟ عف يكتب: حنبؿ بف َلحمد قمت: قاؿ,  السجستاني سميماف داكد أحمد, فعف أبي

(
72
 (.ُِ/ْالكبير لمعقيمي )ء الضعفا(

(
70
 .المصدر السابؽ(

(
74
 (.َِٗ/ُآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
73
 (.َٗائي )ص/كالمتركككف لمنسالضعفاء (
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كاف ممف يقمب  كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ " ,(2)يكتب حديثو عمى المجاز كال يحتج بو "
, كقاؿ ابف عدم:" في بعض ما يركيو نكره, ال يتابع (0)اَلخبار كلو الكىـ الكثير في اآلثار "

 .(4)و يكتب حديثو "عميو كمع ضعف
 بدعة اإلرجاء. داعية إلى ,محمد بف أباف , ضعيؼ قاؿ الباحث:

ًميجٍ ىك عبد الحميد بف صالح بف عى  عبد الحميد بف صالح: - , أبك صالح الككفي, (3)الف البيٍرجي
 .(6)ىػ(َِّلو النسائي, مات سنة ) لصدكؽ , رك 

ي ميطيف, كمحمد بف عبد ا الحضرم(1)كثقو مسممة بف القاسـ
, كذكره ابف حباف في (8)

 .(77), كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "(73). كقاؿ عبد الباقي بف قانع:" ككفي صالح "(9)الثقات
 عبد الحميد بف صالح, ثقة. قاؿ الباحث:

 .(72)الحافظ أبك جعفر العبسي, صدكؽ, سبقت ترجمتومحمد بف عثماف بف أبي شيبة:  -
مد بف الحسف بف إسحاؽ البغدادم, أبك عمي بف محمد بف أح محمد بف أحمد بف الحسف: -

 .(70)ىػ(ّٗٓتكفي في شعباف سنة ) الصكاؼ ,
ىؿ أثنى عميو أالمبارؾ بف أحمد بف المستكفي: "  , كقاؿ(73), كابف شاىيف(74)كثقو الدارقطني
 :" كاف أبك عمي ثقة مأمكنان, ما رأيت (71)بف أبي الفكارس الفتح أبك , كقاؿ(76)الحديث ككثقكه "

 

                                                                                                                                                                      

(
7
 (.َُّحفاظ البف القيسراني )ص/تذكرة ال(

(
2
 (.ُٗٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
0
 (.َِٔ/ِبف حباف )الثقات ال(

(
4
 (.ِٖٗ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
3
 (.ُّٔ/ِنسبة الى البراجـ كىي قبيمة مف تميـ بف مير. اَلنساب لمسمعاني ) مى:الُبْرجُ (

(
6
 (. ّٕٔٔرقـ/ ّّّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ُُٕ/ٔتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
8
 (.َْْ/ُٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
9
 (.َِْ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
73
 (.ُُٕ/ٔتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
77
 (. ّٕٔٔرقـ/ ّّّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ُْٓيث رقـ )حد نظرا(

(
70
 (.ُْٖ/ُٔـ النبالء لمذىبي )ير أعالس(

(
74
 (.ّّٖلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
73
 (.ٕٓماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
76
 (.ُِٔ/ِبؿ البف المستكفي )تاريخ إر (

(
71
نيالء لمذىبي ىػ(. سير أعالـ الُِْالفكارس, مات سنة ) أبي بف فارس بف محمد بف أحمد بف محمد الفتح, أبك الحافظ ىكاإلماـ(

(ُٕ/ِِّ.) 
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 .(2), كقاؿ الذىبي:" الشيخ, اإلماـ, المحدث, الثقة, الحجة "(7)و في التحرز "مثم
 .محمد بف أحمد بف الحسف, ثقة مأمكفه  قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
محمد بف أباف بف  حديث إسناده ضعيؼ جدان, لضعؼ إسحاؽ بف عبد ا بف أبي فركة, ك 

راىيـ, كأسامة بف زيد: فيي ضعيفة جدان كما أشرنا؛ صالح. كأما المتابعة التي عف اسحاؽ بف إب
رد بركايتو القاسـ بف عثماف البصرم, كىك فت -رضي ا عنو  –كأما الشاىد عف أنس بف مالؾ 
" ركاه أبك يعمى المكصمي بسند ضعيؼ لضعؼ القاسـ بف (0)ضعيؼ أيضان. قاؿ البكصيرم

 عثماف البصرم.
 .(4)" مينكر:" ؿكقا كقد ضعؼ الحديث الشيخ اَللباني

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُْٖ/ُٔـ النبالء لمذىبي )السير أع(

(
2
 (.ُْٖ/ُٔـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
0
 (.ٖٗٓٔ/ رقـُٔٔ/ٕخيرة الميرة لمبكصيرم )إتحاؼ ال(

(
4
 (.ُّٓٔ/ رقـِٕ/ُْحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًمٍنييـٍ  راط " كى ًديًث الصّْ ٍنسىافي ًإذىا ديًفع ًمٍف كرىائو  َمْكُدوٌس ًفي حى ًفي النَّار " أىٍم مىٍدفكع , كتىكىدَّس اإٍلً
ًة, ًمفى الكىٍدش كىىيكى السَّ  مى افسىقط. كييٍركىل ًبالشّْيًف اٍلميٍعجى ٍرح أىٍيضن  .(7)كؽ الشًَّديدي. كالكىٍدش: الطٍَّرد كالجى

 (.٘ٚٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ,  حى اًلًد ٍبًف يىًزيدى, عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي ًىالىؿو , عىٍف خى دَّثىنىا المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو : حى قىاؿى
 , ٍيدو بَّنىا يىٍكـى عىٍف زى : قيٍمنىا يىا رىسيكؿى المًَّو ىىٍؿ نىرىل رى , قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو الخي , عى عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو

كفى  اري : " ىىٍؿ تيضى ًة؟ قىاؿى الًقيىامى
(0)  " : ٍحكنا؟ ", قيٍمنىا: الى, قىاؿى ٍؤيىًة الشٍَّمًس كىالقىمىًر ًإذىا كىانىٍت صى ًفي ري

ـٍ  : " يينىاًدم مينىادو  فىًإنَّكي ٍؤيىًتًيمىا " ثيَـّ قىاؿى كفى ًفي ري اري , ًإالَّ كىمىا تيضى ًئذو ـٍ يىٍكمى بّْكي ٍؤيىًة رى كفى ًفي ري اري : الى تيضى
ـى ", قي  يىنَّ ٍسًر فىييٍجعىؿي بىٍيفى ظىٍيرىٍم جى ... ثيَـّ ييٍؤتىى ًباٍلجى ا: يىا ٍمنى ًليىٍذىىٍب كيؿُّ قىٍكـو ًإلىى مىا كىانيكا يىٍعبيديكفى

ًزلَّةه  ةه مى : " مىٍدحىضى ؟ قىاؿى ٍسري ا الجى مى رىسيكؿى المًَّو, كى
كىالىًليبي (4) طىاًطيؼي كى مىٍيًو خى ةه (3), عى سىكىةه ميفىٍمطىحى , كىحى

, ييقىاؿي لىيىا: السٍَّعدىافي  لىيىا شىٍككىةه عيقىٍيفىاءي, تىكيكفي ًبنىٍجدو
كىاٍلبى (6) مىٍييىا كىالطٍَّرًؼ كى يًح, , الميٍؤًمفي عى كىالرّْ ٍرًؽ كى

 , نىاجو مىٍخديكشه مَّـه, كى ٍيًؿ كىالرّْكىاًب , فىنىاجو ميسى اًكيًد الخى كىأىجى ـٍ َوَمْكُدوٌس كى تَّى يىميرَّ آًخريىي , حى ـى يىنَّ ًفي نىاًر جى
 " .الحديثييٍسحىبي سىٍحبنا... 
 تخريج الحديث:
 ف أنس., مف طريؽ, حفص بف ميسرة, كمالؾ ب(8), كمسمـ(1)أخرجو البخارم
, مف طريؽ, سعيد بف أبي ىالؿ. ثالثتيـ: عف زيد بف أسمـ, عف عطاء بف (9)كأخرجو البخارم

 صالح  ي, مف طريؽ, أب(73)كأخرجو مسمـ . -رضي ا عنو  –يسار, عف أبي سعيد الخدرم 
 

                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
بّْيىا نىاًظرىةه باب قكؿ ا تعالي  –خارم , كتاب التكحيد صحيح الب( ًئذو نىاًضرىةه ًإلىى رى كهه يىٍكمى  (.ّْٕٗ/ رقـُِٗ/ٗ) كيجي

(
0
برؤيتو.  منيـ كؿ ينفرد كلكف اليالؿ, إلى النظر عند, يفعمكف كما أرنيو,: لو كيقكؿ فيزاحمو بعض إلى بعضكـ نضُـّ يى  ال أم(

 (.ْٖٔ/ْلعرب )لساف ا
(

4
 (.َُّ/ِ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .تثبت كال اَلقداـ عميو تزلؽ أنو أراد ,زلؽ إذا يزؿ زؿ مف مفعمة :المزلة(

(
3
 (.ْٗ/ِ) كاَلثر الحديث غريب في الشيء. النياية بيا يختطؼ كالكمكب المعكجة الحديدة ىك الخطاؼ:(

(
6
 (.َْٖ/ُالحديث البف الجكزم ) غريب. رجمو عفر اإلنساف كطئو إذا الكجو مشكؾ مستدير ثمر لو بقؿ ف:السعدا(
(

1
ـي ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو باب قىٍكلو  -خارم , كتاب تفسير القرآف لبصحيح ا( باب  -(, ككتاب الرقائؽ ُْٖٓ/ رقـْْ/ٔ) ًإفَّ المَّوى الى يىٍظًم

 (.ْٗٓٔ/ رقـُُْ/ٖ) -صفة الجنة كالنار

(
8
 -(, ك كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا ُّٖ-َِّ/ رقـُٕٔ/ُ) -باب معرفة طريؽ الرؤية  -ب اإليماف ـ , كتاصحيح مسم(

 (.ِِٖٗ-ٗ/ رقـُِٕٔ/ْ) -باب إحالؿ الرضكاف عمى أىؿ الجنة 

(
9
 (.ُْٗٗ/ رقـُٗٓ/ٔ)  يىٍكـى ييٍكشىؼي عىٍف سىاؽو  باب قىٍكلو  -خارم , كتاب تفسير القرآف صحيح الب(

(
73
 (.ِْٖٗ-َْ/ رقـُِٖٖ/ْ) -باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء -ـ , كتاب الجنةمصحيح مس(
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ككه مطكالن كمختصران. -رضي ا عنو  –السماف, عف أبي سعيد الخدرم   . رى
 رجالو كميـ ثقات. دراسة رجاؿ اإلسناد:

*****     ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
د ًإالَّ  ًديثي " كىافى الى ييؤتىى بأحى ًمٍنوي اٍلحى قىو بيا َكَدَس كى رعو كألصى  .(7)ًبًو اٍَلىٍرضى " أىٍم صى

 (.ٙٚٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****   ***** 

 
 اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا: قىاؿى اٍبفي 

مىبىٍتو  ٍف يىسىاًرًه أٍك تىٍحتى ًرٍجميو , فإٍف غى ًة فىٍميىٍبصيؽ عى ديكـ ًفي الصَّالى ؽ أحى ًفيًو " ًإذىا بىصى أىٍك  َكْدَسةٌ كى
قىٍد كىدىس: ًإذىا عىطىسى  سىٍعمىةه فىًفي ثىٍكبو " الكىٍدسىة: العىطسىة. كى
(2). 

 (.ٚٚٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـعند  كما وجدتو والذي نفسو بالمفظ ديثالح عمى أعثر لـ اإلما

 رحمو ا َقاَؿ: (ٖ)
مَّدي ٍبفي عىبَّادو  ميحى , كى كؼو كفي ٍبفي مىٍعري دَّثىنىا ىىاري كفى  -حى ًديًث, كىالسّْيىاؽي ًليىاري بىا ًفي لىٍفًظ اٍلحى تىقىارى :  -كى قىاالى

, عىٍف يىٍعقيكبى  ـي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى اًت دَّثىنىا حى ًليًد ٍبًف عيبىادىةى ٍبًف حى ٍزرىةى, عىٍف عيبىادىةى ٍبًف اٍلكى اًىدو أىًبي حى ٍبًف ميجى
تَّى أى  ٍينىا حى اًر... ثيَـّ مىضى يّْ ًمفى اٍَلىٍنصى ـى ًفي ىىذىا اٍلحى رىٍجتي أىنىا كىأىًبي نىٍطميبي اٍلًعٍم : خى اًمًت, قىاؿى تىٍينىا الصَّ

ٍبًد اً ًفي مىٍسًجًدهً  اًبرى ٍبفى عى مىٍستي جى تَّى جى طٍَّيتي اٍلقىٍكـى حى مّْي ًفي ثىٍكبو كىاًحدو ميٍشتىًمالن ًبًو, فىتىخى , كىىيكى ييصى
: فى  ؟ قىاؿى ٍنًبؾى ًردىاؤيؾى ًإلىى جى مّْي ًفي ثىٍكبو كىاًحدو كى ميؾى اي أىتيصى : يىٍرحى بىٍيفى اٍلًقٍبمىًة, فىقيٍمتي قىاؿى ًبيىًدًه ًفي بىٍينىوي كى

ٍدًرم ىىكىذىا,  , فىيىرىاًني كىٍيؼى صى مىيَّ اٍَلىٍحمىؽي ًمٍثميؾى ؿى عى سىيىا: أىرىٍدتي أىٍف يىٍدخي قىكَّ اًبًعًو كى فىرَّؽى بىٍيفى أىصى كى
مَّـى  -أىٍصنىعي, فىيىٍصنىعي ًمٍثمىوي, أىتىانىا رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًفي يىًدًه  -صى ًفي مىٍسًجًدنىا ىىذىا, كى

ـٍ (4)طىابو عيٍرجيكفي اٍبًف  : " أىيُّكي مىٍينىا فىقىاؿى كًف, ثيَـّ أىٍقبىؿى عى كَّيىا ًباٍلعيٍرجي امىةن فىحى , فىرىأىل ًفي ًقٍبمىًة اٍلمىٍسًجًد نيخى
ٍنوي؟ " قىاؿى  ـٍ ييًحبُّ أىٍف ييٍعًرضى اي عى : " أىيُّكي شىٍعنىا, ثيَـّ قىاؿى ٍنوي؟ " قىاؿى فىخى : ييًحبُّ أىٍف ييٍعًرضى اي عى

: " فىإً فىخى  ٍنوي؟ " قيٍمنىا: الى أىيُّنىا, يىا رىسيكؿى اً قىاؿى ـٍ ييًحبُّ أىٍف ييٍعًرضى اي عى : " أىيُّكي ـٍ شىٍعنىا, ثيَـّ قىاؿى دىكي فَّ أىحى

                                                           

(
7
 (.ُٓٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُٔٓ/ْ) مصدر السابؽال(

(
0
 (.ََّٖ-ْٕ/ رقـَِّّ/ْ) -باب حديث جابر الطكيؿ  -ـ , كتاب الزىد كالرقائؽ صحيح مسم(

(
4
 (.ُّ/ُٓبف طاب كىك رجؿ مف أىؿ المدينة. شرح صحيح مسمـ لمنككم )ا: قاؿ النككم العرجكف مضاؼ إلى طاب عرجوف بف(
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قىفَّ ًقبىؿى كىٍجًيًو, كىالى  تىعىالىى ًقبىؿى كىٍجًيًو, فىالى يىٍبصي مّْي, فىًإفَّ اى تىبىارىؾى كى ـى ييصى ٍؽ  ًإذىا قىا ٍليىٍبصي ٍف يىًميًنًو, كى عى
مىى عىٍف يىسىاًرًه, تىٍحتى ًرٍجًمًو اٍلييٍسرىل, فىًإٍف عىًجمىٍت ًبًو بىاًدرىةه فىٍميىقيٍؿ ًبثىٍكًبًو ىىكىذىا " ثيَـّ طىكىل ثىٍكبى  وي عى وي بىٍعضى

يّْ يىٍشتىدُّ ًإلىى أى  ـى فىتنى ًمفى اٍلحى ًبيران فىقىا كًني عى : " أىري , فىقىاؿى ذىهي بىٍعضو ًتًو, فىأىخى ميكؽو ًفي رىاحى اءى ًبخى ٍىًمًو, فىجى
مَّـى  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كفً  -صى مىى رىٍأًس اٍلعيٍرجي عىمىوي عى فىجى

ًة, (7) امى مىى أىثىًر النُّخى , ثيَـّ لىطىخى ًبًو عى
ميكؽى ًفي مىسىاًجًدكي  عىٍمتيـي اٍلخى : فىًمٍف ىينىاؾى جى اًبره .فىقىاؿى جى  ـٍ

 تخريج الحديث:
 مختصران.  -رضي ا عنو  -, عف أبي سعيد الخدرم (0), كمسمـ(2)أخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ٍزرة كىك بيا أشير ,  يعقوب بف مجاىد أبي َحْزَرة: - ىك يعقكب بف مجاىد القاص, يكنى أبا حى

 .(4)ىػ(ُْٗركل لو البخارم في "اَلدب", كمسمـ, كأبك داكد, مات سنة )
, كفي (1), كفي مكضع آخر قاؿ:" ليس بو بأس "(6), كيحيي بف معيف(3)كثقو عميُّ بف المديني

 .(8)مكضع آخر قاؿ:" كاف في الحديث صكيمحان "
 .(77), كالذىبي(73)كابف حباف ,(9)ككثقو أيضان: النسائي 
كقاؿ ىاركف بف  .(70), كقاؿ أبك زرعة:" ال بأس بو "(72)كقاؿ ابف سعد:" كاف قميؿ الحديث " 

 .(73)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ " .(74)معركؼ:" يقاؿ: أبك حزرة كاف ضعيفان ككاف قاصان "
 .(76)محمد بف عباد صدكؽ لكباقي رجالو ثقات سك  ., صدكؽيعقكب بف مجاىد قاؿ الباحث:

*****     ***** 
  

                                                           

(
7
ؽى. كتاب العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم ) إذا اليالؿ ييشبوي  عريضه  أصفر كىك الًعٍذؽ, أصؿي  :الُعرُجوف(  (.َِّ/ِاٍنمىحى

(
2
 (.ُْْ/ رقـَٗ/ُ) –اليسرل  قدمو تحت أك يساره, عف ليبزؽ ابب -لبخارم, كتاب الصالة صحيح ا(

(
0
 (.ْٖٓ-ِٓ/ رقـّٖٗ/ُ) -المسجد في البصاؽ عف النيي باب -صحيح مسمـ , كتاب المساجد (

(
4
 (. ُّٖٕرقـ/ َٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُٗبف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاالت ا(

(
6
 (.ُِٖ/ّ) -ية الدكرم ركا -ف معيف تاريخ اب(

(
1
 (.ُْٕبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
8
 (.ّْٕ/ْالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
9
 (.ِّٔ/ِّ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
73
 (.َْٔ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
77
 (.ّٓٗ/ّمذىبي )الكاشؼ ل(

(
72
 (.ٓٓٓ/ٕالكبير البف سعد )الطبقات (

(
70
 (.ُِٓ/ٗـ )لتعديؿ البف أبي حاتالجرح كا(

(
74
 (.ّّّ/ِالكبير البف أبي خيثمة )التاريخ (

(
73
 (. ُّٖٕرقـ/ َٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
76
 (. ّٗٗٓرقـ/ ْٖٔ/ص) المصدر السابؽ(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍندىًؽ " فىعىرىضتٍ  ًديًث اٍلخى ًميظىةه  ُكْديةٌ  ًفيوً  ًفي حى ذى الًمٍسحاة ثيَـّ سىمَّى كضىرب " الكيٍديىة: ًقٍطعة غى فأخى
ٍمبة الى تىٍعمىؿ ًفييىا الفىأس. كأىٍكدىل الحاًفر: ًإذىا بىمىغيا صي
(7). 

 )*(. حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, عىٍف أىًبيوً  ٍبدي الكىاًحًد ٍبفي أىٍيمىفى دَّثىنىا عى دي ٍبفي يىٍحيىى, حى الَّ دَّثىنىا خى اًبرنا  حى : أىتىٍيتي جى ٍنوي  -, قىاؿى رىًضيى المَّوي عى
-  , ٍندىًؽ نىٍحًفري : ًإنَّا يىٍكـى الخى مى َفَعَرَضْت ُكْدَيٌة َشِديَدةٌ فىقىاؿى مَّى اي عى اءيكا النًَّبيَّ صى  " .الحديث... ٍيوً , فىجى

  .(0)سبؽ تخريجوالحديث 
*****     ***** 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " أىفَّ فىاًطمىةى  ٍنيىا  -كى رفىت قىاؿى لىيىا  -رىًضيى المَّوي عى خىرجت ًفي تىٍعًزية بىٍعض ًجيرىانيا, فممَّا اٍنصى

مىٍيًو كى  -رىسيكؿي المًَّو  مَّى المَّوي عى مَّـى صى ذلؾ ًَلىنَّيىا كىانىٍت الُكَدى : لىعمًَّؾ بىمىٍغًت معىيـ -سى " أىرىادى المىقابر, كى
سىيىًجيءي  ٍمع كيٍديىة. كييٍركىل ًبالرَّاًء , كى ٍمبة, كىًىيى جى قىاًبريىيـ ًفي مكاضعى صي مى
(4). 

 (.ٛٚٔ) حديث رقـ
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي  , حى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍكىىبو اٍليىٍمدىاًنيُّ اًلًد ٍبًف عى ًبيعىةى ٍبًف سىٍيؼو  خى , عىٍف رى ؿي دَّثىنىا اٍلميفىضَّ : حى قىاؿى
: قىبىٍرنىا ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًص, قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى , عىٍف عى بيًمىّْ ًف اٍلحي ٍبًد الرٍَّحمى ٍف أىًبي عى , عى مىعى  اٍلمىعىاًفًرمّْ

مَّـى  -ًؿ المًَّو رىسيك  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىؼى رىسيكؿي المًَّو  -يىٍعًني  -صى يّْتنا فىمىمَّا فىرىٍغنىا, اٍنصى مَّى اي  -مى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى : أىظينُّ -عى ٍقًبمىةو, قىاؿى , فىًإذىا نىٍحفي ًباٍمرىأىةو مي قىؼى اذىل بىابىوي كى ٍفنىا مىعىوي, فىمىمَّا حى رى فىيىا , كىاٍنصى وي عىرى

ـ  -فىمىمَّا ذىىىبىٍت, ًإذىا ًىيى فىاًطمىةي  مىٍييىا السَّالى مَّـى  -, فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " -صى
ًؾ يىا فىاًطمىةي ًمٍف بىٍيًتًؾ؟ ", فىقىالىٍت: أىتىٍيتي يىا رىسيكؿى المًَّو, أىٍىؿى ىىذىا اٍلبىيٍ  ا أىٍخرىجى ـٍ مىيّْتىييـٍ مى ٍمتي ًإلىٍيًي ًت فىرىحَّ

ـٍ ًبًو, فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو  ٍيتييي مَّـى  -أىٍك عىزَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـُ اْلُكَدى: " -صى ؟ ", َفَمَعمَِّؾ َبَمْغِت َمَعُي
 : , قىاؿى قىٍد سىًمٍعتيؾى تىٍذكيري ًفييىا مىا تىٍذكيري " لىٍك بىمىٍغًت مىعىييـي اٍلكيدىل " . فىذىكىرى تىٍشًديدنا قىالىٍت: مىعىاذى المًَّو, كى

: " اٍلقيبيكري ًفيمىا أىٍحسىبي ".(6)ًفي ذىًلؾى  ًبيعىةى عىًف الكيدىل؟ فىقىاؿى  , فىسىأىٍلتي رى
                                                           

(
7
 (.ُٔٓ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.َُُْ/ رقـَُٖ/ٓ) -باب غزكة الخندؽ كىي اَلحزاب  -خارم , كتاب المغازم صحيح الب(

(
0
 (.ُُٕ) رقـ يثحد انظر(

(
4
 (.ُٔٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.ُِّّ/ رقـُِٗ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب في التعزية  -داكد , كتاب الجنائز سنف أبي (

(
6
دُّ أىًبيًؾ "." كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدهً (,أنو قىاؿى:َِٖٕ/رقـّٓٔ/ُُمد )أحجاء عند ( تَّى يىرىاىىا جى نَّةى, حى  , لىٍك بىمىٍغًت مىعىييـي اٍلكيدىل مىا رىأىٍيًت اٍلجى
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 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, سعيد بف (2), مف طريؽ, عبد بف يزيد المقرئ. كأخرجو أحمد(7)أخرجو النسائي

 .(0)أخرجو الحاكـ؛  كة بف شريح, كمف طريؽ حيكةص, كحيالى قٍ مً 
, (1), كالبييقي(6), كالحاكـ(3)بف حماد. كأخرجو الطبراني ى, عف عبد اَلعم(4)مىكأخرجو أبك يع

, مف طريؽ, الميفضؿ. خمستيـ: عف ربيعة بف (8)مف طريؽ نافع بف يزيد. كأخرجو ابف حباف
بيمي, عف عبد ا  .-رضي ا عنيما  - بف عمرك سيؼ, عف أبي عبد الرحمف الحي

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك عبد ا بف يزيد المىعىاًفًرم أبو عبد الرحمف : - 

بيمي, ثقة , ركل لو  (9) أبك عبد الرحمف الحي
 .(73)ىػ(ََُالبخارم في "اَلدب", كالباقكف, مات سنة )

لو أبك داكد,  لراني, رك ىك ربيعة بف سيؼ بف مىاًتع المىعىاًفًرم اإلسكند ربيعة بف سيؼ: -
 .(77)ىػ(َُِكالنسائي, كالترمذم, مات سنة )

 .(70)كاف يخطىء كثيران " , كذكره ابف حباف في الثقات كزاد:"(72)قاؿ العجمي:" تابعي, ثقة "
 ,(74)كقاؿ الدارقطني:" مصرم صالح " 

 .(73)قاؿ البخارم:" ركل أحاديث ال يتابع عميو, عنده مناكير "
 .(76)يكنس المصرم:" فى حديثو مناكير " كقاؿ أبك سعيد بف

كقاؿ الحافظ عبد الحؽ  ,(78), كعنو قاؿ:" ليس بو بأس "(71)كقاؿ النسائي:" ضعيؼ " 

                                                           

(
7
 (.َُٖٖ/ رقـِٕ/ْ) غدة أبك: تحقيؽ-باب النعي  -ائي , كتاب الجنائز سنف النس(

(
2
 (.َِٖٕ/ رقـّٓٔ/ُُ(, ك)ْٕٓٔ/ رقـ ُّٕ/ُُماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
 (.ُّّٖ/ رقـِٗٓ/ُلمحاكـ )الصحيحيف  ىعم المستدرؾ(

(
4
 (.ْٕٔٔ/ رقـُُّ/ُِالمكصمي ) ىيعم مسند ابي(

(
3
 (.ْٓ/ رقـ ِْ/ُّلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
6
 (.ُِّٖ/ رقـِٗٓ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
1
 (.ُِٗ/ُ(, كدالئؿ النبكة لو )ََٕٗ/ٗٗ/ْكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ُّٕٕقـ/ ر َْٓ/ٕحباف ) صحيح ابف(

(
9
 (.ِّٖ/ُِنسبة إلى المعافر بف يعفر مف قحطاف, قبيؿ ينسب إليو كثير عامتيـ بمصر. اَلنساب لمسمعاني ) ِري:الَمَعافِ (

(
73
  (.ُِّٕرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (. َُٔٗرقـ/ َِٕ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ّٕٓ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
70
 (.َُّ/ٔاف )بف حبالثقات ال(

(
74
 (.َّ)ص/ -ركاية الكرجي عنو  -لبرقاني لمدارقطني سؤاالت ا(

(
73
 (.َِّ/ُ(, كالتاريخ اَلكسط لو )َِٗ/ّتاريخ الكبير لمبخارم )ال نظرا(

(
76
 (.ُِٕ/ُف يكنس المصرم )تاريخ اب(

(
71
 (.َُٖٖ/ رقـِٕ/ْ) غدة أبك: تحقيؽ .ائيسنف النس(

(
78
 (.ُُْ/ٗ) لممزم كماؿتيذيب ال(



 

031 

 

 .(2). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ لو مناكير "(7)اإلشبيمي:" ضعيؼ الحديث, عنده مناكير "
 ضعيؼ.ربيعة بف سيؼ, قاؿ الباحث: 

, المصرم أبك معاكية القاضي, (0)بف عبيد بف ثمامة الًقٍتبانيىك الميفضؿ بف فيضالة  الُمَفضؿ: -
 .(4)ىػ(ُُٖلو الجماعة, مات سنة  لالقاضي, ثقة فاضؿ عابد, رك 

ٍمًمي يزيد بف خالد: - , أبك خالد, ثقو عابد, (3)ىك يزيد بف خالد بف يزيد بف عبد ا بف مكىىب الرى
 .(6)ىػ(ِِّلو أبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة ) لعابد, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم

معه مف  حديث ضعيؼ اإلسناد, تفرد بو ربيعة بف سيؼ كال يقبؿ تفرده. كقد ضعؼ ىذا الحديث جى
عفو الحافظ عبد الحؽ اإلشبيمي كبعضالعمماء القدماء  كقاؿ ابف حباف:  ,(1)المعاصريف؛ فقد ضى

 .(9)مد بف إبراىيـ. كضعفو ابف الكزير مح(8)حديثو مناكير ال يتابع ربيعة عمى ىذا, في
, كأبك إسحاؽ (77), كقاؿ الشيخ اَللباني(73)كضعفو مف المعاصريف الشيخ شعيب اَلرنؤكط 

 : " منكر ". (72)الحكيني
*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.ُّٔ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
2
 (. َُٔٗرقـ/ َِٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ّّٕ/َُنسبة لقتباف مكضع بعدف مف بالد اليمف. اَلنساب لمسمعاني ) ني:الِقْتبا(

(
4
 (.ُْٓ/ِٖ) لممزم نظر: تيذيب الكماؿاك  (.ٖٖٓٔرقـ/ ْْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُٗٔ/ٔنسبة إلى بمدة مف بالد فمسطيف كىي قصبتيا يقاؿ ليا الرممة. اَلنساب لمسمعاني ) :الَرْممى(

(
6
 (. َٖٕٕرقـ/ ََٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ُّٔ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
8
 (.ّْ/ِعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
9
 (.َٕ/ٗي القاسـ البف الكزير )كالقكاصـ في الذب عف سنة أبالعكاصـ (

(
73
 (.ْٕٓٔ/ رقـُّٕ/ُُماـ أحمد )مسند اإل(

(
77
 (.ُُّ/ُْ(, كسمسمة اَلحاديث الضعيفة )َٔٓ/ رقـْٕٓ/ِيؼ أبي داكد لأللباني )نظر: ضعا(

(
72
 (.ُٔ/ِفي اَلحاديث الضعيفة كالباطمة لمحكيني )النافمة (
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 .انذال مع انكاف: انثامه ادلثحث
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىى الرّْيؽ ًفييىا ًشفاءه كبىركة, ًميًس  ًفيًو " الًحجامة عى ًد كىاٍلخى ًف اٍحتىجـ فىيكـي اٍَلىحى , أىٍك يىٍكـي َكَذباؾفىمى

ٍيفً  مىٍيؾى ًبًيمىا. يىٍعًني اليىكميف اٍلمىٍذكيكرى ااًلٍثنىٍيًف كالثُّالثاء " كىذىباؾ أىٍم عى
(7). 

 (.ٜٚٔ) حديث رقـ
ـُ أبو بكر أحمد بف مرواف الدٍّْيَنَوِري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)(ٕ)

دَّثىنى  ًف اٍلميٍقًرئي, عىٍف حى ٍبًد الرٍَّحمى , نىا أىبيك عى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف أىًبي اٍَلىسىًد اٍلبىٍغدىاًدمُّ ا أىٍحمىدي, نىا ميحى
ٍبًد اً بٍ  بىةى, عىٍف عى , عىٍف أىًبي ًقالى ٍف أىًبي ًسنىافو ك, عى ًف اٍلميثىنَّى ٍبًف عىٍمرو , عى ـى اًعيؿى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ًف ًإٍسمى

؛ أىفَّ النًَّبيَّ عي  مَّـى  -مىرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى تىًزيدي  -صى بىرىكىةه, كى يًؽ ًفييىا ًشفىاءه كى مىى الرّْ امىةي عى : " اٍلًحجى قىاؿى
دً  ًميًس كىاٍَلىحى ؛ فىيىٍكـى اٍلخى ـى ًف اٍحتىجى ًفي اٍلًحٍفًظ, فىمى ثىاًء؛ فىًإنَّوي , أىٍك يىٍكـى ااًلٍثنىٍيًف كى (4)َكَذَباؾَ  ًفي اٍلعىٍقًؿ كى الثُّالى

: " كىالى يىبٍ  ابىوي يىٍكـى اٍَلىٍرًبعىاًء " . ثيَـّ قىاؿى , كىأىصى ءى عىٍف أىيُّكبى دو اٍليىٍكـي الًَّذم كىشىؼى اي ًفيًو اٍلبىالى ديكا ًبأىحى
ذىاـً أىًك اٍلبىرىًص ًإالَّ يىٍكـى اٍَلىٍرًبعىاًء أىٍك لىٍيمىةى اٍَلىٍربً   عىاًء ".شىٍيءه ًمفى اٍلجي

 تخريج الحديث:
الحسف بف ك , مف طريؽ الحسف بف جعفر.) (1), كالخطيب(6), كابف عدم(3)أخرجو ابف ماجو
 جعفر ضعيؼ(. 
, مف طريؽ, عبدا بف صالح. )صدكؽ فيو (73), كالخطيب(9), كالحاكـ(8)كأخرجو كالبزار
 )صدكؽ ييـ(.  بف خالد عىطَّاؼضعؼ(, عف 
 حادة. ؽ, عذاؿ بف محمد )مجيكؿ(. ثالثتيـ: عف محمد بف جي , مف طري(77)كأخرجو كالبزار

 

                                                           

(
7
 (.ُٕٓ/ْ)البف اَلثير  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
(, ْٔٓ/ٓنظر: اَلنساب لمسمعاني )انسبة إلى الدينكر كىي مدينة مف ككر الجبؿ ما بيف المكصؿ كأذربيجاف.  :الدينوري(

 (.ِْٗكالركض المعطار في خبر اَلقطار )ص/

(
0
 (.ُّٔ/ رقـّٓ/ّكجكاىر العمـ البي بكر الدينكرم ) المجالسة(

(
4
مىٍيؾ أىم كذباؾ " قىٍكلو "(  (.ِٗٓ/ُ. غريب الحديث البف قتيبة )بيما عى

(
3
 (.ّْٕٖ/ رقـُُّٓ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب في أم اَلياـ يحتجـ  -ماجو , كتاب الطب ف سنف اب(

(
6
 (.ُُْ/ّي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
1
 (.َُِ/ِالمتفقو لمخطيب البغدادم )الفقيو ك (

(
8
 (.ٗٔٗٓ/ رقـِّٔ/ُِزار )مسند الب(

(
9
 (.ِٖٓٓ-ُْٖٕ/ رقـِّٓ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
73
 (.ِّْٕ/ رقـِِّ/ُُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
77
 (.ٖٔٗٓ/ رقـِّٔ/ُِزار )مسند الب(
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 , مف طريؽ, سعيد بف ميمكف )مجيكؿ(. (7)كأخرجو ابف ماجو
 .-رضي ا عنو  –كالىما: ) محمد بف جحادة, كسعيد بف ميمكف( عف نافع , عف ابف عمر 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
جرمي, أبك قالبة البصرم, ثقة فاضؿ ىك عبد ا بف زيد بف عمرك, أكعامر ال أبو قبلبة: -

 .(2)ىػ(َُْلو الجماعة, مات سنة ) لكثير اإلرساؿ, قاؿ العجمي فيو نصب يسير, رك 
الذيف لـ يكصفكا بذلؾ اال نادران مف المدلسيف,  كلىأصحاب المرتبة اَل فيكقد عده ابف حجر 

ف لـ يصرحكا بالسماع  .(0)فيقبؿ حديثيـ كا 
ف ميرة الككفي, أبك ًسناف الشٍَّيبىاًنىىك ًضرىار ب أبو ِسناف: -

لو البخارم  لاَلكبر, ثقة ثبت, رك  (4)
 .(3)ىػ(ُِّفي "اَلدب" كمسمـ, كالنسائي, كالترمذم, مات سنة )

كقاؿ ابف حباف:" المثنى بف عمرك شيخ , (6)" مجيكؿ" قاؿ أبك حاتـ عنو  المثنى بف عمرو: -
 .(1) يجكز االحتجاج بو "يركم عف أبي سناف ما ليس مف حديث الثقات ال

 المثني بف عمرك, مجيكؿ الحاؿ. قاؿ الباحث:
ىك إسماعيؿ بف إبراىيـ الكىرىاًبيًسي إسماعيؿ بف إبراىيـ: -

لو ابف  لأبك إبراىيـ البصرم, رك  (8)
  .(9)ىػ(ُْٗماجو, مات سنة )

الحديث الذم الذم . كقاؿ أبك حاتـ:" إسماعيؿ بف إبراىيـ مجيكؿ, ك (73)ذكره ابف حباف في الثقات
  .(72), كبمثمو قاؿ الذىبي(77)ركاه ليس بشئ "
 .(74). كقاؿ ابف حجر:" ليف الحديث "(70)عكف ليس لحديثو أصؿ مسند " ككقاؿ العقيمي:" أب

 إسماعيؿ بف إبراىيـ الكىرىاًبيًسي, لـ ييعرؼ عنو الكثير, كىك ضعيؼ الحديث. قاؿ الباحث:
 

                                                           

(
7
 (.ّْٖٖ/ رقـُُْٓ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب في أم اَلياـ يحتجـ  -ماجو , كتاب الطب سنف ابف (

(
2
  (.ّّّّرقـ/ َّْ/ص) رحج البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ُِمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(

(
4
 (.ُٖٗ/ٖنسبة إلى شيباف, كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائؿ, كىك شيباف بف ذىؿ. اَلنساب لمسمعاني ) انى:الشَّْيب(

(
3
 (. ِّٖٗرقـ/ َِٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ُِّ/ٔبف أبي حاتـ )العمؿ ال(

(
1
 (.َِ/ّف البف حباف )حيالمجرك (

(
8
 (.ٕٓ/ُُنسبة إلى بيع الثياب. اَلنساب لمسمعاني ) يِسي:الَكرَابِ (

(
9
 (. َِْرقـ/ َُٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (.ْٗ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
77
 (.ُٕٓ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
72
 (.ٖٕ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
70
 (.ْٕ/ُبير لمعقيمي )الكالضعفاء (

(
74
 (. َِْرقـ/ َُٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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ا بف يزيد المكي أبك عبد الرحمف المقرلء أصمو مف ىك عبد  أبو عبد الرحمف المقرئ: -
 .(7)ىػ(ُِّكسبعيف سنة, مات سنة ) البصرة أك اَلىكاز, ثقة فاضؿ, أقرأ القرآف نيفان 

 ترجمة. ىمجيكؿ لـ أعثر لو عم محمد بف أحمد بف أبي األسد: -
 الحديث: ىالحكـ عم

لؾ قاؿ أبك حاتـ:" ليس ىذا الحديث حديث إسناده ضعيؼ جدان, كليس لو أم طريؽ ييفرح بيا, لذ
سماعيؿ كالمثنى مجيكالف"   .(2)بشيء, ليس ىك حديث أىؿ الصدؽ, كا 

" كركاه المثنى بف عمرك, عف أبي سناف, عف أبي قالبة, عف ابف عمر,  القىٍيسىرىاًنيٌ كقاؿ ابف 
 .(0)كالمثنى يركم عف ابف سناف ما ليس مف حديث الثقات, كىذا مكضكع "

لشيخ اَللباني مع اقراره بأف جميع طرؽ الحديث ضعيفة فال تخمكا طريؽ اال كفييا كقد حسنو ا
حادة مف ىك مجيكؿ أك فييا أكثر مف كاحد ضعيؼ. مثؿ طريؽ ابف ماجو التي عف محمد بف جي 
التي  لفييا: عثماف بف مطر, كالحسف بف أبي جعفر, كىما "ضعيفاف". كطريؽ ابف ماجو اَلخر 

  .عيفة جدان, فييا: عثماف بف عبد الرحمف, "مجيكؿ"عف سعيد بف ميمكف, ض
 سعيد بف ميمكف, فيك "مجيكؿ" أيضان.  ىلإإضافة 

 عىطَّاؼبف خالد كىك" صدكؽ ييـ", كالذم انفرد بالركاية عف  عىطَّاؼكأقكم ىذه الطرؽ: التي عف 
 ىك: عبد ا بف صالح "صدكؽ فيو ضعؼ". 
كبالجممة فالحديث عندم حسف :" رحمو ا فقاؿ كَلجؿ ىذه الطريؽ حسنو الشيخ اَللباني

 . (4)بمجمكع ىذه الركايات كا أعمـ "
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (. ُّٕٓرقـ/ ْٕٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
2
 (.ُِّ/ٔبف أبي حاتـ )العمؿ ال(

(
0
 (.ُّْحفاظ أبك الفضؿ ابف القيسراني )ص/تذكرة ال(

(
4
 (.ّْٕٖ/ رقـّٖٓ)ص/ –مشيكر  –و , ط (, كسنف ابف ماجٕٔٔ/ رقـِّٗ/ِسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني )نظر: سما(



 

067 

 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
دىؽ المَّوي  ًديًث " صى ًفي اٍلحى ٍيثي ىيكى ًضدُّ  وَكَذبكى بىٍطفي أىًخيًؾ " اٍستيٍعًمؿى اٍلكىًذبي ىىاىينىا مىجازان حى

دؽ ع ًفيًو العىسؿ كىًذبان, ًَلىفَّ المَّوى الصّْ عؿ بىٍطف أخيو حٍيث لـ يىٍنجى . كىاٍلكىًذبي ميٍختىصّّ باَلقكاؿ, فجى
: " ًفيًو ًشفىاءه لًمنَّاًس "  .(7)قىاؿى

 (.ٓٛٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ًليًد, يَّاشي ٍبفي الكى دَّثىنىا عى ٍبدي  حى دَّثىنىا عى : حى كًّْؿ,  اَلىٍعمىى, قىاؿى ٍف قىتىادىةى, عىٍف أىًبي الميتىكى دَّثىنىا سىًعيده, عى : حى قىاؿى
: أىفَّ رىجيالن أىتىى النًَّبيَّ  مَّـى  -عىٍف أىًبي سىًعيدو سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  -صى : أىًخي يىٍشتىًكي بىٍطنىوي, فىقىاؿى فىقىاؿى

: " اٍسًقًو عىسىالن " ثيَـّ أىتىاهي اٍسًقًو عىسىالن " ثيَـّ أىتىى الثَّاًنيىةى  : " اٍسًقًو عىسىالن " ثيَـّ أىتىاهي الثَّاًلثىةى فىقىاؿى , فىقىاؿى
دىؽى المَّوي, : " صى ؟ فىقىاؿى : قىٍد فىعىٍمتي , اٍسًقًو عىسىالن " فىسىقىاهي فىبىرىأى.َوَكَذَب  فىقىاؿى  بىٍطفي أىًخيؾى

 تخريج الحديث:
 , مف طريؽ, محمد بف جعفر, عف شعبة. (4), كمسمـ(0)أخرجو البخارم
, مف طريؽ, سعيد بف أبي عركبة. كالىما: عف قتادة, عف أبي المتككؿ عمي بف (3)كأخرجو مسمـ

 .-رضي ا عنو  –داكد, عف أبي سعيد الخيدرم 
  دراسة رجاؿ اإلسناد:

 ف محمد .جميع رجالو ثقات. كسعيد ىك ابف أبي عركبة. كعبد اَلعمى ىك ابف عبد اَلعمى ب
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُٗٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ْٖٔٓ/ رقـُِّ/ٕ) -باب الدكاء بالعسؿ  -خارم , كتاب الطب صحيح الب(

(
0
 (.ُٕٔٓ/ رقـُِٖ/ٕ) -باب دكاء المبطكف  -خارم , كتاب الطب صحيح الب(

(
4
 (.ُِِٕ-ُٗ/ رقـُّٕٔ/ْ) -باب التداكم بسقي العسؿ  -ـ , كتاب السالـ صحيح مسم(

(
3
 (.ُِِٕ-ُٗ/ رقـُّٕٕ/ْ) -باب التداكم بسقي العسؿ  -ـ , كتاب السالـ صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًة الًكتر "  الى ًديثي صى ًمٍنوي حى " أىٍم أٍخطىأ. سىمَّاه كىًذبا, ًَلىنَّوي ييٍشًبييو ًفي كىٍكًنًو ًضٌد  َكِذَب أُبو مَحمَّدكى
ٍيثي ال ف اٍفتىرقا ًمٍف حى دؽ كىا  ا أىفَّ الكىًذب ًضد الصّْ كاب, كىمى نّْيَّة كالقىٍصد؛ ًَلىفَّ الكاًذب يىٍعمـ أىفَّ مىا الصَّ

ا قىالىوي باجتيادو أىدَّاهي ًإلىى أىفَّ ال نَّمى ؿ لىٍيسى ًبميٍخًبر, كىاً  ًكٍتر يىقيكليوي كىًذب, كالميٍخًطىء الى يىعمىـ. كىىىذىا الرجي
طأ. ا يىٍدخمو الخى نَّمى مو اٍلكىًذبى كىاً    كاًجب, كاالٍجًتياد الى يىٍدخي

ٍيدكىأى  حابي. كىاٍسميوي مىٍسعكد ٍبفي زى مَّدو صى بيك ميحى
(7). 

 (.ٔٛٔ) حديث رقـ
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, عىًف اٍبًف ميحى  بَّافى مًَّد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف حى , عىٍف ميحى , عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اًلؾو , عىٍف مى دَّثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ , حى ٍيًريزو
: ًإفَّ اٍلًكٍترى أىفَّ رىجيالن  , يىقيكؿي مَّدو , سىًمعى رىجيالن ًبالشَّاـً ييٍدعىى أىبىا ميحى  ًمٍف بىًني ًكنىانىةى ييٍدعىى اٍلمىٍخدىًجيَّ

اًمًت, فىأىٍخبىٍرتيوي, فىقىاؿى عيبىادىةي: : فىريٍحتي ًإلىى عيبىادىةى ٍبًف الصَّ , قىاؿى اٍلمىٍخدىًجيُّ , َكَذَب َأُبو ُمَحمَّدٍ  كىاًجبه
مَّـى  -ًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو سى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى اٍلًعبىاًد, فىمىٍف  -صى مىكىاتو كىتىبىييفَّ المَّوي عى ٍمسي صى : " خى يىقيكؿي

ٍيده أىٍف ييٍدًخمىوي  , كىافى لىوي ًعٍندى المًَّو عى قًّْيفَّ يٍّْع ًمٍنييفَّ شىٍيئنا اٍسًتٍخفىافنا ًبحى ـٍ ييضى اءى ًبًيفَّ لى ـٍ  جى مىٍف لى نَّةى, كى اٍلجى
نَّةى ". مىوي اٍلجى ٍف شىاءى أىٍدخى ٍيده, ًإٍف شىاءى عىذَّبىوي, كىاً   يىٍأًت ًبًيفَّ فىمىٍيسى لىوي ًعٍندى المًَّو عى

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, (1), كالطبراني(6), كالبييقي(3), كمحمد بف نصر المركزم(4), كأحمد(0)أخرجو أبك داكد

نىاًبًحي.) كىذه طريؽ محمد بف مطرؼ, ع ف زيد بف أسمـ, عف عطاء بف يسار, عف عبد ا الصُّ
 صحيحة(.

, (72), كالحميدم(77), كعبد الرزاؽ الصنعاني(73)أحمداإلماـ , ك (9)مالؾاإلماـ , ك (8)كأخرجو النسائي

                                                           

(
7
 (.ُٗٓ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َُِْ/ رقـِٔ/ِ) دالحمي عبد: تحقيؽ-باب فيمف لـ يكتر -داكد , باب تفريع أبكاب الكتر سنف أبي (

(
0
 (.ِْٓ/ رقـُُٓ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في المحافظة عمى كقت الصمكات  -داكد , كتاب الصالة سنف أبي (

(
4
 (.َِِْٕ/ رقـّٕٕ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
3
 (.َُّْ/ رقـٓٓٗ/ِر الصالة لمحمد بف نصر المركزم )تعظيـ قد(

(
6
 (.ََٓٔقـ/ ر ُُٓ/ّكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
1
 (.ْٖٓٔ/ رقـٔٓ/َٓلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
8
 (.ُْٔ/ رقـَِّ/ُ) غدة أبك: تحقيؽ -باب في المحافظة عمى كقت الصمكات الخمس  -ائي , كتاب الصالة سنف النس(

(
9
 (.ُْ/ رقـُِّ/ُإلماـ مالؾ )المكطأ ل(

(
73
 (.َِِِٕ-ِِّٗٔ/ رقـّٔٔ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
77
 (.ْٕٓٓ/ رقـٓ/ّبد الرزاؽ الصنعاني )عالمصنؼ ل(

(
72
 (.ِّٗ/ رقـّٕٓ/ُميدم )مسند الح(
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, (3), كابف حباف(4), كالطحاكم(0), كمحمد بف نصر المركزم(2)كابف أبي شيبة ,(7)كالدارمي
بَّاف, (1), كالطبراني(6)ييقيكالب , مف طريؽ, يحيي بف سعيد اَلنصارم, عف محمد بف يحيى بف حى

ٍيًريز, عف المىٍخدىًجي, عف أىب  محمد مسعكد بف زيد. يعف ابف ميحى
, عف زمعة بف صالح, عف الزىرم, عف أبي (9), كمف طريقو, أبك نيعيـ(8)كأخرجو الطيالسي

 ضعؼ زمعة بف صالح(.ادريس الخكالني. )طريؽ ضعيفو , ل
 , مف طريؽ, إسحاؽ بف يحيي بف أخي عبادة )مجيكؿ(.(73)كأخرجو البزار

, مف طريؽ, الكليد بف عبادة بف الصامت, كالمطمب بف عبد ا بف (77)كأخرجو الشاشي
 .-رضي ا عنو  –حنطب.)طريؽ ال بأس بيا(. جميعيـ: عف عبادة بف الصامت 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك مسعكد بف زيد بف سبيع اَلنصارم ؛ قاؿ أبي القاسـ البغكٌم:" مسعكد بف زيد,  حمد:َأبو م -

أبك محمد اَلنصارٌم, شيد بدران, كىك صاحب حديث الكتر". كقاؿ ابف حٌباف:" لو صحبة, كىك 
 .(72)أبك محمد اٌلذم قاؿ: إف الكتر كاجب, كقد تقدـ في مسعكد بف أكس, كىذا أقكل "

أبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو,  ل لوأبك ريفيع المىٍخدىًجي؛ كيقاؿ اسمو ريفيع, رك  ىك الَمْخَدِجي: -
 . (70)مف الثالثة

 .(73), كقاؿ ابف عبد البر:" ال يعرؼ بغير ىذا الحديث "(74)ذكره ابف حباف في الثقات
 . (76)كقاؿ الذىبي:" كثؽ " 

                                                           

(
7
 (.ُُٖٔ/ رقـٖٓٗ/ِ) -سنف الدارمي  -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
2
 (.ِٖٓٔ/ رقـُٗ/ِبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
0
 (.َُِٗ/ رقـِٓٗ/ِلمحمد بف نصر المركزم ) ر الصالة تعظيـ قد(

(
4
 (.ُّٕٔ/ رقـُّٗ/ٖطحاكم )اآلثار لم شرح مشكؿ(

(
3
 (.ُِّٕ/ رقـِّ/ٓحباف ) صحيح ابف(

(
6
(, ِْٔٓ/ رقـَُّ/ْ(, كشعب اإليماف )ِِٔ/ رقـُُِ/ُ(, كالسنف الصغرم )ُِٗٔ/ رقـُّٓ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

 (.َِّٗ/ رقـُّٖ/ِكمعرفة السنف كاآلثار )

(
1
 (.ُُِٖ/ رقـِْٔ/ّامييف لمطبراني )مسند الش(

(
8
 (.ْٕٓ/ رقـْٕٔ/ُداكد الطيالسي ) أبي مسند(

(
9
 (.ُِٔ/ٓبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
73
 (.ِِّٕ-ِٗٔ/ رقـُّٗ/ٕزار )مسند الب(

(
77
 (.ُِٓٔ-ُُٕٕ/ رقـُُٕ/ّمشاشي )المسند ل(

(
72
باف (, مشاىير عمماء اَلمصار البف حّٔٗ/ّ(, الثقات البف حباف )ُْٖ/ٓجـ الصحابة َلبي القاسـ البغكم )نظر: معا(

 (.ٖٕ/ٔ(, اإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )ِٗ)ص/

(
70
 (. ََُٖرقـ/ َْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.َٕٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
73
 (.ِٖٗ/ِّلما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر )التمييد (

(
76
 (.ِْٔ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(
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 .(7)كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "
 ؿ.المىٍخدىًجي, مقبك  قاؿ الباحث:

مىحي المكي, ثقة عابد, رك  ابف ُمَحْيِريز: - لو  لىك عبد ا بف ميحيريز بف جنادة بف كىب الجي
 .(2)ىػ(ٗٗالجماعة, مات سنة )

بَّاف , ثقة فقيو, سبقت ترجمتو محمد بف يحيي: -  .(0)ىك محمد بف يحيى بف حى
 .(4)توىك يحيى بف سعيد اَلنصارم المدني, ثقة ثبت, سبقت ترجم يحيي سعيد: -
 .(3)سبقت ترجمتو ىك مالؾ بف أنس, إماـ دار اليجرة , مالؾ: -
 .(6)ىك عبد ا بف مسممة بف قىٍعنىب , ثقة عابد, سبقت ترجمتو الَقْعَنبي: -

 الحديث: ىالحكـ عم
قد تيكبع المىٍخدىًجي بمتابعة صحيحة أخرجيا اإلماـ ف, لغيره ضعيؼ يرتقي الي الحسف حديثال

بف محمد, قاؿ: حدثنا محمد بف مطرؼ, عف زيد بف أسمـ, عف عطاء بف أحمد, عف حسيف 
نىاًبًحي قاؿ: زعـ أبك محمد أف الكتر كاجب, فقاؿ: عبادة بف الصامت  يسار, عف عبد ا الصُّ

مىكىاتو  -صمى ا عميو كسمـ  -كذب أبك محمد أشيد لسمعت رسكؿ ا  ٍمسي صى يقكؿ: " خى
مىى ييفَّ اي عى كدىىيفَّ  اٍفتىرىضى سيجي , فىأىتىَـّ ريكيكعىييفَّ كى ٍقًتًيفَّ ىيفَّ ًلكى ٍف أىٍحسىفى كيضيكءىىيفَّ كىصىالَّ ًعبىاًدًه مى

ٍيده ًإفٍ  ـٍ يىٍفعىٍؿ فىمىٍيسى لىوي ًعٍندى اً عى مىٍف لى ٍيده أىٍف يىٍغًفرى لىوي, كى شىاءى غىفىرى  كىخيشيكعىييفَّ كىافى لىوي ًعٍندى اً عى
فٍ  نىاًبًحي مختمؼ في صحبتو. (1)شىاءى عىذَّبىوي" لىوي, كىاً   . رجالو ثقات؛ كالصُّ

في  (77), كشعيب اَلرنؤكط(73), كاَللباني(9), كابف الممقف(8)كقد صحح الحديث ابف عبد البر
 تحقيقو لممسند.

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ََُٖرقـ/ َْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (. َّْٔرقـ/ ِِّ/ص) المصدر السابؽ(

(
0
 (.ُُٔيث رقـ )حد نظرا(

(
4
 (.ّٗيث رقـ )حد نظرا(

(
3
 (.ُُٔيث رقـ )حد نظرا(

(
6
 (.ُُٔيث رقـ )حد نظرا(

(
1
 (.َِِْٕ/ رقـّٕٕ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.ِٖٖ/ِّلما في المكطأ مف المعاني كاَلسانيد البف عبد البر )التمييد (

(
9
 (.ّٖٗ/ٓمنير البف الممقف )البدر ال(

(
73
 .(ُِٕٔ/ رقـُُٔ/ٓلباني )داكد لأل صحيح أبي(

(
77
 (.َِِْٕرقـ/ ّٕٕ/ّٕ) أحمد اإلماـ مسند(



 

063 

 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفيًو " الى يىٍصميح ٍيث إالَّ ًفي  الَكِذب كى ـً الًَّذم ىيكى كىًذبه ًمٍف حى : أىرىادى ًبًو مىعىاًريضى اٍلكىالى ثو " ًقيؿى ثىالى
. ٍيث يىقيكليوي اٍلقىاًئؿي  يىظينُّو السَّامع, كًصٍدؽه ًمٍف حى

ةن عىًف الكىًذب " كىقىٍكًلًو " إفَّ ًفي المىعىاريًض لىمٍنديكحى
(7). 

 (.ٕٛٔ) حديث رقـ
ـُ الترمذي َقاَؿ اإلما
 ا:رحمو  (ٕ)

دَّثىنى  , ح كىحى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى بىٍيًرمُّ قىاؿى دَّثىنىا أىبيك أىٍحمىدى الزُّ : حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو قىاؿى دَّثىنىا ميحى ا مىٍحميكدي ٍبفي حى
, عىٍف عىبٍ  دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى , كىأىبيك أىٍحمىدى قىاالى دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي السًَّرمّْ : حى فى قىاؿى ًد المًَّو ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف غىٍيالى

ٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت يىًزيدى قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , عى ٍكشىبو , عىٍف شىٍيًر ٍبًف حى ثىٍيـو مَّـى  -خي سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى صى
ؿي اٍمرىأىتىوي ًلييٍرًضيىيىا- دّْثي الرَّجي : ييحى ثو ٍرًب, كىالكىًذبي : " الى يىًحؿُّ الكىًذبي ًإالَّ ًفي ثىالى , كىالكىًذبي ًفي الحى

ًديًثًو: "  قىاؿى مىٍحميكده ًفي حى  ". اَل َيْصُمُح الَكِذُب ِإالَّ ِفي َثبَلثٍ ًلييٍصًمحى بىٍيفى النَّاًس " كى
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, (1), كالطبراني(6), كالطحاكم(3), كابف أبي شيبة(4), كاسحاؽ بف راىكيو(0)أخرجو أحمد
, (72), كالبييقي(77), كأبك نيعيـ(73), كالخرائطي(9), كابف أبي الدنيا(8)الثكرم. كأخرجو أحمدسفياف 

, مف طريؽ, عبد (74), كأبك جعفر الطبرم(70)مف طريؽ, داكد بف عبد الرحمف. كأخرجو الطحاكم
 , مف طريؽ, يحيي بف سميـ. (73)الرحيـ بف سميماف الرازم. كأخرجو الطبراني

كشىب, عف أسماء بنت يزيد أربعتيـ: عف عبد ا ثىيـ, عف شىير بف حى  .بف عثماف بف خي
                                                           

(
7
 (.َُٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرة النياي(

(
2
 (.ُّٗٗ/ رقـُّّ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في إصالح ذات البيف  -مذم , أبكاب البر كالصمة سنف التر (

(
0
 (.ِٕٕٗٓ/ رقـْٕٓ/ْٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ِِّٗ/ رقـُٗٔ/ٓاؽ بف راىكيو )مسند إسح(

(
3
 (.ِٓٔٓٔ/ رقـِّٕ/ٓبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
6
 (.ُِّٗ/ رقـّٔٓ/ٕاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
1
 (.َِْ/ رقـُٓٔ/ِْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
8
 (.َُٕٕٓ/ رقـَٓٓ/ْٓماـ أحمد )اإلمسند (

(
9
/ ُِّ(, كمداراة الناس )ص/ٕٓٓرقـ /ٕٕٓ/ِالعياؿ )ص/ ى(, كالنفقة عمْٗٗرقـ /ِْٓبف أبي الدنيا )ص/الصمت ال(

 (.ُّٔرقـ

(
73
 (.ّٖٖ/ رقـُّّخالؽ لمخرائطي )ص/مكاـر اَل(

(
77
 (.ِِ/ٗبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
72
 (.ْْٗٓرقـ/ ْْٕ/ٔماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
70
 (.ُِٓٗ/ رقـّٕٓ/ٕاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
74
 (.َُِ/ رقـُِٖثار لمطبرم )ص/تيذيب اآل(

(
73
 (.ُْٗ/ رقـُْٔ/ِْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(
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كشىب, بو.(7)كأخرجو أبك جعفر الطبرم  , مف طريؽ, ليث بف أيمف, عف شىير بف حى
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

شير بف حكشب , الراجح أنو صدكؽ عنده أكىاـ , كذكره ابف أبي حاتـ أنو  َشير بف َحوَشب: -
 .(2)كعب اَلحبار, سبقت ترجمتوك  ,أبي الدرداء الييرسؿ 

ثىيـ, القارم المكي أبك عثماف, ركل لو  عبد ا بف عثماف: - ىك عبد ا بف عثماف بف خي
 .(0)ىػ(ُِّالبخارم , مات سنة ) لالجماعة سك 

, كعنو (3). كقاؿ يحيى بف معيف:" ثقة حجة "(4)قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة كلو أحاديث حسنة "
, كقاؿ (8). كقاؿ النسائي:" ثقة "(1), كعنو قاؿ:" أحاديثو ليست بالقكية "(6)" قاؿ:" ليس بو بأس

, كذكره ابف حباف في (77), كابف خمفكف(73). ككثقو العجمي(9)في مكضع آخر:" ليف الحديث "
ما  . كقاؿ أبك حاتـ:"(70). كقاؿ أحمد بف حنبؿ:" ليس بو بأس "(72)كاف يخطىء " الثقات كزاد:"

 .(73)خمؽ لمحديث " ىبف المديني:" منكر الحديث ككاف عما. كقاؿ (74)لحديث "بو بأس, صالح ا
  .(76)كذكره العقيمي كقاؿ:" كاف يحيى كعبد الرحمف ال يحدثاف عف ابف خثيـ "

أنيما يحدثاف عنو, ثـ قاؿ:" أحاديثو أحاديث حساف مما يحب فذكر  كذكر ابف عدم خالؼ ذلؾ
 .(79)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ ". (78)كضعفو الدارقطني .(71)أف يكتب "

ثىيـ, صدكؽ حسف الحديث. قاؿ الباحث:  عبد ا بف عثماف بف خي

                                                           

(
7
 (.َِٗ/ رقـُِٕثار لمطبرم )ص/تيذيب اآل(

(
2
 (.ُٖٔث رقـ )حديانظر (

(
0
 (. ّْٔٔرقـ/ ُّّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ْٗ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
3
 (.ِٕٔ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
6
 (.ْٕٔبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
1
 (.ِٔٔ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
8
 (.ِٕٗ/ُٓ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
9
 (.ُُّٓ/ رقـُْٗ/ٖ) غدة أبك: تحقيؽ .ائيسنف النس(

(
73
 (.ِٖٔمعجمي )ص/الثقات لة معرف(

(
77
 (.ٗٓ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
72
 (.ّْ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
70
 (.ٗٓ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
74
 (.ُُِ/ٓ) البف أبي حاتـ لتعديؿالجرح كا(

(
73
 (.ُّٓ/ٓتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
76
 (.ُِٖ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
71
 (.ِٔٔ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )ف الكامؿ(

(
78
 (.ِّٓت كالتتبع لمدارقطني )ص/اإللزاما(

(
79
 (. ّْٔٔرقـ/ ُّّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(7)ىك سفياف الثكرم , ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة, سبقت ترجمتو سفياف: -
ىك بشر بف السرم أبك عمرك اَلفكه بصرم سكف مكة ككاف كاعظان, ثقة  بشر بف السري: -

 .(2)ىػ(ُٓٗ, مات سنة )لو الجماعة ل, رك متقنان 
ىك محمد بف عبد ا بف الزبير بف عمر بف درىـ اَلسدم أبك أحمد الزبيرم  أبو أحمد الزبيري:-

 .(0)ىػ(َِّلو الجماعة, مات سنة) لالككفي, ثقة ثبت إال أنو قد يخطىء في حديث الثكرم, رك 
 .نفسو بشر بف السرم في السند قد تابعو قاؿ الباحث:

 .(4)ىك محمد بف بشار بف عثماف, ثقة, سبقت ترجمتو ر:محمد بف بشا -
ىك محمكد بف غيالف العدكم مكالىـ أبك أحمد المركزم نزيؿ بغداد , ثقة  محمود بف غيبلف: -

 .(3)ىػ(ِّٗابف ماجو , مات سنة ) للو الجماعة سك  ل, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم

شىير بف حكشب  لرجالو ثقات سك ف, لغيره حسفضعيؼ اإلسناده إال أنو يرتقي الي الحديث ال
لكف لمحديث شاىد آخر يركيو أبك جعفر الطبرم, عف محمد بف عبد اَلعمى  "صدكؽ لو أكىاـ".

نعاني, قاؿ: حدثنا ًبشر بف الميفضؿ, قاؿ: حدثنا عبد الرحمف بف إسحاؽ, عف الزىرم, عف  الصَّ
, قالت: قاؿ رسكؿ ا  : " ال -صمى ا عميو كسمـ  -حميد بف عبد الرحمف, عف أمو أـ كمثـك

يصمح الكذب إال في إحدل ثالث: الرجؿ يصمح بيف الرجميف, كفي الحرب " قاؿ أبك جعفر: 
: عبد الرحمف بف إسحاؽ "صدكؽ". ل. رجالو ثقات سك (6)كأظنو قاؿ: " كالرجؿ يحدث امرأتو "

ترمذم عقب كبيذا يتضح أف الحديث ليس ممف أخطأ فيو شير بف حكشب كا أعمـ. قاؿ ال
 الحديث:" ىذا حديث حسف غريب ال نعرفو مف حديث أسماء, إال مف حديث ابف خثيـ ".

. كضعفو شعيب اَلرنؤكط في تحقيقو لممسند (1)دكف قكلو: " ليرضييا " -كقاؿ اَللباني: صحيح 
 .(8)كقاؿ:" إسناده ضعيؼ لضعؼ شير بف حكشب "

 
*****   ***** 

 

                                                           

(
7
 (.ِٕيث رقـ )حد نظرا(

(
2
  (.ٕٖٔرقـ/ ُِّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (. ُِٕٔرقـ/ َُٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
4
 (.ُِٔيث رقـ )حد نظرا(

(
3
 (. ُٓٓٔرقـ/ ِِٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.َِِ/ رقـُّّ/ّثار لمطبرم )تيذيب اآل(

(
1
 (.ُّٗٗ/ رقـِْْ)ص/ –مشيكر  –مذم ط سنف التر (

(
8
 (.ِٕٕٗٓ/ رقـْٕٓ/ْٓماـ أحمد )مسند اإل(
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 وي ا:قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمى 
ًديثي أىًبي بىٍكرو يىٍكـى بىٍدرو " يىا نبيَّ اً  ًمٍنوي حى ٍسبيؾ الدُّعاء, " فإفَّ المَّوى ميٍنًجزه لىؾى مىا  َكَذاؾَ كى " أىٍم حى

 .(7)كعىدىؾ "
 (.ٖٛٔ) حديث رقـ

ـُ مسمـعند  كما وجدتو والذي نفسو بالمفظ الحديث عمى أعثر لـ اإلما
 رحمو ا َقاَؿ: (ٕ)

دَّ  ,حى , ثىنىا ىىنَّادي ٍبفي السًَّرمّْ دَّثىنىا اٍبفي اٍلميبىارىًؾ, عىٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىمَّارو : حى دَّثىًني ًسمىاؾه  قىاؿى : حى قىاؿى
, : لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو طَّاًب, قىاؿى دَّثىًني عيمىري ٍبفي اٍلخى : حى , يىقيكؿي بَّاسو : سىًمٍعتي اٍبفى عى , قىاؿى نىًفيُّ ح  اٍلحى

, كىالمٍَّفظي لىوي, ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى , كحى نىًفيُّ دَّثىنىا عيمىري ٍبفي ييكنيسى اٍلحى : حى دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي ٍبفي  قىاؿى : حى قىاؿى
دَّثىنً  : حى , قىاؿى ٍبدي اً ٍبفي عىبَّاسو دَّثىًني عى , حى نىًفيُّ دَّثىًني أىبيك زيمىٍيؿو ىيكى ًسمىاؾه اٍلحى , حى ي عيمىري ٍبفي عىمَّارو

: لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو نىظىرى رىسيكؿي اً  طَّاًب, قىاؿى مَّـى  -اٍلخى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ  -صى ًإلىى اٍلميٍشًرًكيفى كىىي
, فىاٍستىٍقبىؿى نىًبيُّ اً  ًتٍسعىةى عىشىرى رىجيالن ثي ًمائىةو كى ابيوي ثىالى , كىأىٍصحى مَّى اي عى  -أىٍلؼه مَّـى صى سى اٍلًقٍبمىةى,  -مىٍيًو كى

ٍدتىًني, الم ٍدتىًني, المييَـّ آًت مىا كىعى بًّْو: " المييَـّ أىٍنًجٍز ًلي مىا كىعى عىؿى يىٍيًتؼي ًبرى ييَـّ ًإٍف تيٍيًمٍؾ ثيَـّ مىدَّ يىدىٍيًو, فىجى
ـً الى تيٍعبىٍد ًفي اٍَلىٍرًض ", فىمى  ٍسالى ابىةى ًمٍف أىٍىًؿ اإٍلً ادِّا يىدىٍيًو ميٍستىٍقًبؿى ىىًذًه اٍلًعصى بًّْو, مى ا زىاؿى يىٍيًتؼي ًبرى

ٍنًكبى  مىى مى ذى ًردىاءىهي, فىأىٍلقىاهي عى ٍنًكبىٍيًو, فىأىتىاهي أىبيك بىٍكرو فىأىخى تَّى سىقىطى ًردىاؤيهي عىٍف مى ٍيًو, ثيَـّ اٍلتىزىمىوي ًمٍف اٍلًقٍبمىًة, حى
: يىا نىًبيَّ اً, قىاؿى : ﴿َؾ َكَفا كىرىاًئًو, كى ؿَّ , فىأىٍنزىؿى اي عىزَّ كىجى ا كىعىدىؾى , فىًإنَّوي سىييٍنًجزي لىؾى مى بَّؾى  مينىاشىدىتيؾى رى

ًئكىًة ميٍرًدًفيفى  ـٍ ًبأىٍلؼو ًمفى اٍلمىالى ـٍ أىنّْي ميًمدُّكي ابى لىكي ـٍ فىاٍستىجى بَّكي  [.ٗ﴾]اَلنفاؿ:  ًإٍذ تىٍستىًغيثيكفى رى
  تخريج الحديث:

مَّد(0)البخارمأخرجو  , بف المَّو عيبىيد بف , عف ميحى ٍكشىبو دَّثىنىا: قىاؿى  حى  حدَّثنا: قىاؿى  الكىىَّاب, عىبد حى
الد, , اٍبفً  عىفً  ًعٍكًرمىةى, عف خى بَّاسو مَّى - النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى  عى مىٍيوً  اي  صى مَّـى  عى سى  " المَّييَـّ : بىٍدرو  يىٍكـى  -كى
,كىكىعٍ  عىٍيدىؾى  أىٍنشيديؾى  ًإنّْي ذى  تيٍعبىٍد " لىـٍ  ًشٍئتى  ًإفٍ  المَّييَـّ  دىؾى ,: فىقىاؿى  ًبيىًدًه, بىٍكرو  أىبيك فىأىخى ٍسبيؾى رىجى  حى  كىىيكى  فىخى
ـي  : ﴿يىقيكؿي  ٍمعي  سىييٍيزى لُّكفى  الجى ييكى  . [ْٓ: القمر﴾ ]الدُّبيرى  كى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(4)ًعكرمة بف عىمَّار " صدكؽ يغمط " لرجالو كميـ ثقات سك 

 
*****   *****  

                                                           

(
7
 (.ُُٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٕٔ-ٖٓ/ رقـُّّٖ/ّ) -باب اإلمداد بالمالئكة في غزكة بدر -لسير ـ , كتاب الجياد كاصحيح مسم(

(
0
 (.ّّٓٗ/ رقـّٕ/ٓ) –باب منو  –صحيح البخارم , كتاب المغازم (

(
4
 (. ِْٕٔرقـ/ ّٔٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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اء :تاصعادلثحث ان

َّ
 .انكاف مع انز

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍعنىى دىنىا كقىريب, فىييكى كىاًربه  َكَربَ  ًفيًو " فىًإذىا اٍستىٍغنىى أىكٍ  : بمى  .(7)اٍستىعىؼَّ " كىرىبى
 (.ٗٛٔ) حديث رقـ

ـُ البغوي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

نىا مي  سىًف,أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي اٍلحى : أىنا أىبيك اٍلعىبَّاًس, حى , قىاؿى ٍيشو مَّدي ٍبفي قيرى : أىنا أىبيك أىٍحمىدى ميحى ًميُّ  قىاؿى : أىنا عى قىاؿى
ٍبًد اٍلعىًزيًز,ا , ٍبفي عى : أىنا أىبيك عيبىٍيدو ًكيـو  قىاؿى يىًزيدي, عىٍف بىٍيًز ٍبًف حى , كى مَّدي ٍبفي أىًبي عىًدم  : نىا ميحى , عىٍف قىاؿى

ًف النًَّبيّْ  دًّْه, عى مَّـى  -أىًبيًو, عىٍف جى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى أىفَّ رىجيال قىاؿى لىوي: يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإنَّا قىٍكـه  -صى
ًة كىاٍلفىٍتؽً  اًئحى ؿي ًفي اٍلجى : " يىٍسأىؿي الرَّجي نىتىسىاءىؿي أىٍمكىالىنىا, فىقىاؿى
 ".َرَب اْسَتَعؼَّ َفإَذا اْسَتْغَنى أْو كَ  ,(0)

 تخريج الحديث:
ـ(3), كمف طريقو الطبراني(4)أخرجو معمر بف راشد , عف (6). كأخرجو أبك عبيد القاسـ بف سالَّ

 أحمد ىذه أخرجو , كمف طريؽ(1)محمد بف أبي عدم, كيزيد بف ىاركف؛ كعف يزيد أخرجو أحمد
, مف (73)اف. كأخرجو ابف زنجكيو, أيضان عف يحيي بف سعيد القط(9)كأخرجو أحمد .(8)ابف عساكر

, مف طريؽ, عدم بف الفضؿ. كأخرجو أبك أحمد (77) طريؽ, عبد ا بف بكر, كأخرجو الطبراني
, في "الشعب" مف طريؽ, (70), مف طريؽ, الحسف بف دينار. كأخرجو البييقي(72)بف عدما

حكيـ, عف أبيو,  " مف طريؽ, عبد الكارث. جميعيـ: عف بيز بفلاسرائيؿ بف يكنس, كفي "الكبر 
                                                           

(
7
 (.ُُٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ُِٖٔـ/ رقُِٕ/ٔة لمبغكم )شرح السن(

(
0
فىًإنَّيا اٍلميًصيبىة تحؿ ًبالرجًؿ ًفي مىالو فتجتاحو كيمو. كأما الفتؽ: فالحرب تككف بيف الفريقيف فيقع بينيـ الدماء  َواْلَفْتِؽ: َحةاْلَجائِ (

سالـ غريب الحديث لمقاسـ بف  .كالجراحات فيتحمميا رجؿ ليصمح بذلؾ بيينيـ كيحقف دماءىـ فيسأؿ فييا حتى يؤدييا إلييـ
(ِ/َٔ.) 

(
4
 (.ََُِٖ/ رقـّٗ/ُُ) -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ -معمر بف راشد الجامع ل(

(
3
 (.ٓٔٗ/ رقـ َْٔ/ُٗلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
6
 (.َّٔٓ/ رقـِِٗمكاؿ لمقاسـ بف سالـ )ص/كتاب اَل(

(
1
 (.َِّّ/ رقـِّْ/ِّماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.ُِٔ/ّْشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
9
 (.ََُِٓ/ رقـِْٔ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
73
 (.ُٖٗ/ رقـُّٓ/ِالبف زنجكيو )اَلمكاؿ (

(
77
 (.ٔٔٗ/ رقـ َْٔ/ُٗلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
72
 (.ُِٗ/ّي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
 (.ُُّٓٗ/ رقـّْ/ٕ(, كالسنف الكبرم لو )َُٕٓٓ/ رقـِْٕ/ُّماف لمبييقي )شعب االي(
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 .-رضي ا عنو –عف جده 
ىك معاكية بف حيدة بف معاكية بف حيدة بف قشير بف كعب القشيرم, معدكد في أىؿ جد بيز:  –

فأسمـ  -صمى ا عميو كسمـ  -راساف, كمات بيا, قاؿ ابف سعد: كفد عمى النبي البصرة, غزا خي 
 .(7)-كسمـ  صمى ا عميو -كصحبو, كقاؿ البخارم: سمع النبي 

ىك حكيـ بف معاكية بف حيدة القشيرم كالد بيز, استشيد بو البخارم في بيز:  والد –
 .(2)"الصحيح", كركل لو في "اَلدب" , كركل لو الباقكف سكل مسمـ, مف الثالثة

كقاؿ النسائي:" ليس بو  ,(3), كذكره ابف خمفكف في جممة الثقات(4), كابف حباف(0)كثقو العجمي
. كسئؿ يحيى بف معيف عف بيز بف حكيـ عف (1)لـ يذكر فيو شيئ. كذكره أبك حاتـ ك (6)بأس "

. كقاؿ ابف عبد البر: سئؿ يحيى بف معيف عف بيز بف (8)" إسناد صحيح "أبيو عف جده فقاؿ:
حكيـ عف أبيو عف جده؟ فقاؿ:" إسناد صحيح إذا كاف دكف بيز ثقة ", فقاؿ أبك عمر بف عبد 

 . (9)بف حكيـ في ىذا اإلسناد ثقات فإنو حديث " البر:" كمف دكف بيز
 .(73)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "

 . صدكؽحكيـ بف معاكية ,  قاؿ الباحث:
ىك بيز بف حكيـ بف معاكية القشيرم أبك عبد الممؾ, استشيد بو البخارم في  بيز بف حكيـ: - 

 .(77)ىػ(َُٓمات سنة )"الصحيح", كركل لو في "اَلدب", كغيره, كركل لو الباقكف سكل مسمـ, 
, كقاؿ أبك داكد:" ىك (73), كابف شاىيف(74), كالنسائي(70), كابف معيف(72)كثقو عمي بف المديني

 كعند الشافعي ليس بحجة, قاؿ لو شعبة بف الحجاج: مف أنت كمف أبكؾ, كلـ  عندم حجة,
 

                                                           
(

7
 (.٘ٔٗٔ/ٖ) البر عبد البن واالستٌعاب(, 3ٕٖ/7) للبخاري الكبٌر والتارٌخ(, ٕٗٓ/ٙ) سعد البن الكبٌر الطبقات: نظرا(

(
2
 (. ُْٖٕرقـ/ ُٕٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ُّٕ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
4
 (.ُُٔ/ْبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.ُِٓ/ْذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
6
 (.َِّ/ٕ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
1
 (.َِٕ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
8
 (.ُِْ/ْذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
9
 (.ُُْٔ/ّ(.ك)ّٔٔ/ُب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )االستيعا(

(
73
 (. ُْٖٕرقـ/ ُٕٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (. ِٕٕقـر / ُِٖ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.َّْ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
70
 (.ُِْ/ْ) -ركاية الدكرم -(. كتاريخ ابف معيف ِٖركاية عثماف الدارمي )ص/-ريخ ابف معيف نظر: تاا(

(
74
 (.ِِٔ/ْ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
73
 (.ْٗماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(
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ند أىؿ , كقاؿ الترمذم:" كقد تكمـ شعبة في بيز بف حكيـ, كىك ثقة ع(7)يحدث شعبة عنو "
عنو؟ فقاؿ:" قد كاف شعبة مسو,  كعف محمد بف نصر المركزم قاؿ: سألت غندران  .(2)الحديث "

 . (0)ثـ تبيف معناه فكتب عنو "
ككثقو الحاكـ النيسابكرم كقاؿ:" مف ثقات البصرييف ممف يجمع حديثو كانما اسقط مف الصحيح 

كعف عبد الرحمف بف أبي  .(4)حيح "نيا شاذة ال متابع ليا في الصبيو عف جده َلأركايتو عف 
حاتـ قاؿ: سمعت أبي يقكؿ:" ىك شيخ يكتب حديثو كال يحتج بو ", فقاؿ عبد الرحمف: عمرك بف 
شعيب عف أبيو عف جده أحب إليؾ أـ بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده؟ قاؿ:" عمرك بف شعيب 

يقكؿ:" بيز بف حكيـ . ثـ قاؿ عبد الرحمف سمعت أبا زرعة (3)عف أبيو عف جده أحب إلى "
. كقاؿ ابف عدم:" بيز بف حكيـ ىذا قد ركل عنو ثقات الناس (6)صالح كلكنو ليس بالمشيكر "

سماعيؿ بف عمية, كمركاف بف معاكية, كجماعة مف  كقد ركل عنو الزىرم, كركل عنو معمر, كا 
لثقات كلـ أر لو الثقات, كأرجك أنو ال بأس بو في ركاياتو, كلـ أر أحدان تخمؼ في الركاية مف ا

 .(1)حديثا منكران كأرجك أنو إذا حدث عنو ثقة فال بأس بحديثو "
 . (9), كعنو قاؿ:" متكسط "(8)كقاؿ الدارقطني:" ال بأسى بو "
 . كذكره ابف حباف في المجركحيف كقاؿ:" كاف ييخطىء كثيران (73)كقاؿ البخارم:" يختمفكف فيو "

سحاؽ بف إبراىيـ  رحميما ا فيما يحتجاف بو كيركياف عنو كتركو جماعة فأما أحمد بف حنبؿ كا 
َلدخمناه في الثقات  ,(77)" إنا آخذكه كشطر إبمو عزمة مف عزمات ربنا " مف أئمتنا كلكال حديث

 . (72)كىك ممف أستخير ا عز كجؿ فيو "
 

                                                           

(
7
 (.ّٔ/ّذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
2
 (.ُٕٖٗ/ رقـَّٗ/ْ) شاكر: ط.مذمسنف التر (

(
0
 (.ّٕ/ّذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
4
 (.ُْٕلسجزم لمحاكـ )ص/سؤاالت ا(

(
3
 (.َّْ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 .مصدر السابؽال(

(
1
 (.ِْٓ/ِي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
8
 (.ُُّلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
9
 (.ُّٔ)ص/ انًصضعانـاتق(

(
73
 (.ّّٓ/ُعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
77
 (. كالنسائي في السنفُٕٓٓ/ رقـَُُ/ِ)تحقيؽ: عبد الحميد  -السائمة زكاة في باب -في كتاب الزكاة أخرجو أبك داكد (

 عف حكيـ, بف بيز لمفظ َلبي داكد, عف(.  كاِْْْ/ رقـُٓ/ٓ) تحقيؽ: أبك غدة  -الزكاة مانع عقكبة باب -كتاب الزكاة 
 مف حسابيا عف إبؿ يفرؽ كال لبكف, بنت أربعيف في إبؿ سائمة كؿ " في:قاؿ كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أف جده, عف أبيو,

 ". شيء منيا محمد آلؿ ليس كجؿ, عز ربنا عزمات مف عزمة مالو, كشطر آخذكىا فإنا منعيا كمف أجرىا, فمو مؤتجران  أعطاىا

(
72
 (.ُْٗ/ُف البف حباف )حيالمجرك (
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 .(7):" بيز بف حكيـ عف أبيو عف جده, إسناد أعرابي ") جزرة (كقاؿ صالح بف محمد البغدادم
 .(0)صدكؽ مشيكر " قاؿ:"في مكضع آخر , ك (2)كقاؿ الذىبي:" صدكؽ فيو ليف كحديثو حسف "

 .(4)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ " 
 بيز بف حكيـ, صدكؽ حسف الحديث. قاؿ الباحث:

 .(3)ىك يزيد بف ىاركف الكاسطي, ثقة متقف, سبقت ترجمتو يزيد: -
ي عدم كقد ينسب لجده كقيؿ ىك إبراىيـ أبك ىك محمد بف إبراىيـ بف أبمحمد بف أبي عدي:  -

 .(6)ىػ(ُْٗلو الجماعة, مات سنة ) لعمرك البصرم, ثقة, رك 
ـ البغدادم أبك عبيد, اإلماـ المشيكر ثقة فاضؿ مصنؼ, رك أبو عبيد:  -  لىك القاسـ بف سالَّ

 .(1)ىػ(ِِْلو البخارم معمقان, كأبك داكد, كالترمذم, مات سنة )
 .(8)ىك عمي بف عبد العزيز البىغىًكم, ثقة, سبقت ترجمتو يز:عمي بف عبد العز  -
ًكذم, مات سنة  أبو أحمد محمد بف قريش: - ىك محمد بف قيريش بف سميماف, أىبك أىحمد المىٍركىرُّ
  .(9)ىػ(ُّْ)

 .يفمجيكللـ أعثر لو عمي ترجمة, فيك في عداد ال قاؿ الباحث:
ك العباس السٍّْنجي الطَّحاف, سىًمع " جامع الترًمذٌم ىك أحمد بف محمد بف سراج أب أبو العباس: -

 .(73)ىػ(َُْ" مف أىبي العباس المحبكبّْي, مات سنة )
, فيبقي ئان بكر بف نقطة, كالذىبي, كلـ يذكركا فيو شي يلـ أجد لو ترجمة اال عند أب قاؿ الباحث:
 .يفمجيكلفي عداد ال

لـ أعثر لو عمى ترجمة  الًميٍربىٍنديكيشىاًئي, ىك أبك عبد ا محمد بف الحسف محمد بف الحسف: -
 مجيكؿ الحاؿ. فيك

 الحديث: ىالحكـ عم
, بغير طريؽ لغيره حسفإال أنو يرتقي الي ال. ةركاال, لجيالة ثالثة مف اإلسناد الحديث ضعيؼ

                                                           

(
7
 (.ِِٔ/ْ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
2
 (.ُُٔ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
0
 (.ٓٓء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
4
 (. ِٕٕرقـ/ ُِٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.78اَظغدضٌسعقى)(

(
6
 (. ٕٗٔٓرقـ/ ْٓٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 لممزم (, كتيذيب الكماؿِّٗ/ُْنظر: تاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )ا(. ك ِْٔٓ)(. ِْٔٓرقـ/ َْٓ/ص) المصدر السابؽ(

(ِّ/ّْٓ.) 

(
8
 (.ََُحديث رقـ ) انظر(

(
9
 (.ّٕٕ/ٕ) لمذىبي اإلسالـ تاريخ(

(
73
 (.ُّٔ/ٗي )(, كتاريخ اإلسالـ لمذىبُْٓ/ّماؿ اإلكماؿ البف نقطة )إك نظرا(
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البغكم, كما عند اإلماـ أحمد يحدث عف يحيي بف سعيد القطاف, عف بيز بف حكيـ, عف أبيو, 
ًة, عف جده ق اًئحى ـٍ ًفي اٍلجى ديكي : " يىٍسأىؿي أىحى اؿ: قمت: يا رسكؿ ا, ًإنَّا قىٍكـه نىتىسىاءىؿي أىٍمكىالىنىا, قىاؿى

." , اٍستىعىؼَّ  كىاٍلفىٍتًؽ ًلييٍصًمحى بىٍيفى قىٍكًمًو, فىًإذىا بىمىغى أىٍك كىرىبى
 في تحقيقو لممسند. طك اَلرنؤ  (7)كقد حسنو الشيخ شعيب

 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " كىافى ًإذىا أىتىاهي الكىٍحيي  بىو كىاًربه  َكَربَ  كى كب. كىالًَّذم كىرى , فىييكى مىٍكري  .(2)لىوي " أىٍم اصابىو الكىٍربي

 (.٘ٛٔ) حديث رقـ
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, دَّثىنىا عىفَّافي مَّاده  حى دَّثىنىا حى : حى ٍبًد اً  ,قىاؿى سىًف, عىٍف ًحطَّافى ٍبًف عى مىٍيده, عىًف اٍلحى نىا قىتىادىةي, كىحي : أىٍخبىرى قىاؿى
اًمًت, أىفَّ النًَّبيَّ  , عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ مَّـى  -الرَّقىاًشيّْ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى َكاَف ِإَذا َنَزَؿ َعَمْيِو اْلَوْحُي  -صى

بَّدى كى َكَرَب َلوُ  تىرى ٍجييوي , كى
عىؿى اي (4) , قىٍد جى ثى ًمرىارو ذيكا عىنّْي, ثىالى ذيكا عىنّْي خي : " خي ٍنوي قىاؿى ذىا سيرّْمى عى , كىاً 

ٍمدي  ـي, كىاٍلًبٍكري جى ٍمدي ًمائىةو كىالرٍَّج , الثَّيّْبي ًبالثَّيًّْب, كىاٍلًبٍكري ًباٍلًبٍكًر, الثَّيّْبي جى نىٍفيي سىنىةو  لىييفَّ سىًبيالن ".  ًمائىةو كى
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, سعيد بف أبي عركبة, عف قتادة, عف حميد (1), كأحمد(6), كأبك داكد(3)أخرجو مسمـ
 مف طريؽ منصكر بف زاذاف. , (73), كابف ماجو(9), كالترمذم(8)الطكيؿ. كأخرجو مسمـ

. ثالثتيـ: عف الحسف البصرم, عف حً (77)كأخرجو أبك داكد الطيالسي طَّاف, , عف جرير بف حاـز
 .  –رضي ا عنو  –عف عبادة بف الصامت 

                                                           

(
7
 (.ََُِٓ/ رقـِْٔ/ّّماـ أحمد )مسند اإل(

(
2
 (.ُُٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.َِِّٕ/ رقـّٕٔ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ُْٕ/ِ: قاؿ النككم: أم تمكف. شرح صحيح مسمـ لمنككم )وْجُيو َتَربَّد(

(
3
 (.َُٗٔ-ُّ/ رقـُُّٔ/ّ) -الزنى  باب حد -, كتاب الحدكد  ـصحيح مسم(

(
6
 (.ُْْٓ/ رقـُْْ/ْ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في الرجـ  -داكد , كتاب الحدكد سنف ابي (

(
1
 (.ُِِٕٓ/ رقـّٖٕ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.َُٗٔ-ُِ/ رقـُُّٔ/ّ) -باب حد الزنى  -, كتاب الحدكد  ـصحيح مسم(

(
9
 (.ُّْْ/ رقـُْ/ْ) شاكر: ط -باب ما جاء في الرجـ عمى الثيب  -مذم , أبكاب الحدكد سنف التر (

(
73
 (.َِٓٓ/ رقـِٖٓ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب حد الزنى  -ماجو , كتاب الحدكد سنف ابف (

(
77
 (.ٖٓٓ/ رقـْٖٕ/ُداكد الطيالسي ) مسند أبي(
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 ,عف ًحطَّاف, بو. بألفاظ متقاربة. , عف عبد ا بف محرر(7)كأخرجو عبد الرزاؽ
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 للو الجماعة سك  لىك ًحطَّاف بف عبد ا الرَّقىاًشي البصرم, ثقة, رك ِحطَّاف بف عبد ا:  -
 .(2)في كالية بشر بف مركاف عمى العراؽ ,د الممؾ بف مركافالبخارم, مات في خالفة عب

 .(0)ىك الحسف بف أبي الحسف البصرم, ثقة, ككاف يرسؿ كيدلس, سبقت ترجمتو الَحَسف: -
 .(4)سنة سبقت ترجمتو, ىك قتادة بف دعامة السدكسي, ثقة ثبت َقتَاَدة: -
ميد الطكيؿ ثقة, إال أنو كاف يدلس حديث أن ُحَميد:- س, حتى قيؿ إف معظـ حديثو عنو ىك حي

 .(3)تو بكاسطة ثابت كقتادة, سبقت ترجم
ىك حماد بف سممة , ثقو عابد, أثبت الناس في ثابت, كتغير حفظو بأخرة, لكف حديثو  َحمَّاد: -

ممىة فعميًو  مَّاد بف سى ديث حى عف عفاف جيد فقد قاؿ يحيى بف سعيد القطاف:" مف أىرادى أىف يكتب حى
 .(6)سمـ". سبقت ترجمتوبعفاف بف مي 

 .(1)عفافي بف مسمـ , ثقة ثبت , سبقت ترجمتوىك  َعفَّاُف:-
  الحديث: ىالحكـ عم

 حديث صحيح اإلسناد.
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُّّٗٓ/ رقـِّٖ/ٕعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
2
 (. ُّٗٗرقـ/ ُُٕ/ص) حجر بفال التيذيب تقريب(

(
0
 (.ُِحديث رقـ ) انظر(

(
4
 (.ُٗحديث رقـ ) انظر(

(
3
 (.ِٓحديث رقـ ) انظر(

(
6
 (.ِْحديث رقـ ) انظر(

(
1
 (.ُٗحديث رقـ ) انظر(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًف ٍبًف عىٍكؼو " فأٍصبىح كقىد اٍعتىَـّ بًعمامىةو  ٍبًد الرٍَّحمى ًديثي عى ًمٍنوي حى   .(2)سىٍكدىاء " (ٔ)ِبيَس َكرَا كى
 (.ٙٛٔ) حديث رقـ

ـُ أبو بكر اآلجري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

دَّثى  : حى ًف الدّْمىٍشًقيُّ قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى مىٍيمىافي ٍبفي عى دَّثىنىا أىبيك أىيُّكبى سي : حى دَّثىنىا اٍلًفٍريىاًبيُّ قىاؿى اًلدي ٍبفي يىًزيدى حى نىا خى
اًلؾو ,ا اءىهي  ٍبًف أىًبي مى ًئذو ًبًمننى؛ فىجى بىاحو , عىًف اٍبًف عيمىرى , كىىيكى يىٍكمى عىٍف أىًبيًو , عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى

: سىأيٍخًبريؾى عىٍف ذىلً  ٍمفىوي؟ فىقىاؿى اٍبفي عيمىرى ٍف ًإٍرسىاًؿ اٍلًعمىامىًة خى ؿه ًمٍف أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة , فىسىأىلىوي عى تَّى رىجي ؾى حى
ـى ًإفٍ  ًديثنا طىًكيالن , قىاؿى ًفيًو: ثيَـّ أىمىرى رىسيكؿي المًَّو  تىٍعمى مَّـى  -شىاءى المَّوي. فىذىكىرى حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

قىًد اعٍ  مىٍييىا , فىأىٍصبىحى كى يَّزى ًلسىًريَّةو يىٍبعىثيوي عى ًف ٍبفى عىٍكؼو أىٍف يىتىجى ٍبدى الرٍَّحمى ِعَماَمِة بِ  تىَـّ اٍبفى عىٍكؼو يىٍعًني عى
: فىأىٍدنىاهي النًَّبيُّ  َسْوَداءَ  َكرَاِبيَس  مَّـى  -, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى يىا فىعىمَّمىوي , فىأىٍرسىؿى ًمٍف  -صى ثيَـّ نىقىضى

اًبعى أىٍك نىٍحكى ذىًلؾى  ٍمًفًو أىٍربىعى أىصى : " ىىكىذىا يىا اٍبفى عىٍكؼو فىاٍعتىَـّ , فىًإنَّيى  خى ا أىٍعرىؼي كىأىٍحسىفي ". ؛ ثيَـّ قىاؿى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ أبك أيكب الدمشقي, عف خالد (6), كأبك نيعيـ(3), كأبك عمرك الداني(4)أخرجو ابف ماجو

 بف يزيد, عف أبيو. ا
, مف طريؽ, حفص بف غيالف. كأخرجو (73), كالبييقي(9), كالحاكـ(8), كالطبراني(1)كأخرجو البزار

, مف طريؽ, فركة بف (72)سييؿ بف مالؾ. كأخرجو ابف أبي الدنيا يأب, مف طريؽ, (77)البييقي
, مف طريؽ, عثماف بف عطاء. خمستيـ: عف عطاء بف أبي (70)قيس المكي. كأخرجو الركياني

 . -رضي ا عنيما  –رباح, عف ابف عمر 
 

                                                           

(
7
 (.ُُٔ/ْجمع كرباس, كىك القطف. النياية في غريب الحديث كاَلثر ): كرابيس(

(
2
 (.ُُٔ/ْ)ف اَلثير الب في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
 (.َُٕٗ/ رقـَِّٓ/ٓلآلجرم )الشريعة (

(
4
 (.َُْٗ/ رقـُِّّ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب العقكبات  -ماجو , كتاب الفتف سنف ابف (

(
3
 (.ِّٕ/ رقـُٗٔ/ّكاردة في الفتف البي عمرك الداني )السنف ال(

(
6
 (.ّّّ/ٖبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
1
 (.ُٕٓٔ/ رقـُّٓ/ُِزار )مسند الب(

(
8
 (.ُٖٓٓ/ رقـَّٗ/ِ(. كمسند الشامييف لو )ُْٕٔ/ رقـُٔ/َٓلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
9
 (.ِّٖٔ/ رقـِٖٓ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
73
 (.َِّْ/ رقـِِ/ٓماف لمبييقي )شعب اإلي(

(
77
 (.ََُٔٔ/ رقـُُّ/ُّ) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ُُ/ رقـِْ)ص/البف أبي الدنيا  العقكبات(

(
70
 (.ُِّْ/ رقـُْٓ/ِكياني )مسند الر (
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
كثير اإلرساؿ, تغير بأخرة كلـ  عطاء بف أبي رباح, ثقة فقيو فاضؿ لكنوَعَطاء بف َأبي رباح:  -

ابف عمر. قاؿ عمي بف  فذلؾ, كقد تكممكا في سماعو مف بعض الصحابة, لكف لو سماع م يكثر
 .(7)المديني:" عطاء بف أبي رباح, لقي عبد ا بف عمر كسمع منو. كقد سبقت ترجمتو

ٍمداني الدمشقي ىك يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ كقد ينسب إلى جده اليَأبو خالد:  -
 .(2)ىػ(َُّلو أبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة ) لالقاضي, رك 

قاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: سئؿ أبي عنو, فقاؿ: مف فقياء الشاـ كىك ثقة, كسئؿ أبك زرعة 
" . كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:(4). كقاؿ الدارقطني:" مف الثقات "(0)" عنو فأثنى عميو خيران 

" . كقاؿ (6)بالشاـ " كاف قاضيان  . كقاؿ ابف معيف:"(3)كاف مف أعمـ الناس بالقضاء ككاف لو يـك
 .(1)المفضؿ بف غساف الغالبي:" الكليد كيزيد ابنا أبي مالؾ أخكاف ليس بحديثيما بأس "

 مالؾ أبي بف يزيد بف خالد كابنو قاضيان  كاف شامي مالؾ أبي بف سفياف:" يزيد بف يعقكب كقاؿ
 بف يزيد مف بالقضاء أعمـ أحده  عندنا يكف لـ ":العزيز عبد بف . كقاؿ سعيد(8)ليف " حديثيما في
.  كقاؿ ابف (73)دمشؽ " قاضي كقاؿ الذىبي:" العالمة, .(9)غيره " كال مكحكؿ ال مالؾ, أبي

 .(77)كىـ " ربما حجر:" صدكؽ
 يزيد بف عبد الرحمف, صدكؽ حسف الحديث. قاؿ الباحث:

ىك خالد بف يزيد بف عبد الرحمف بف أبي مالؾ كقد ينسب إلى جد أبيو أبك ف َيِزيد: خالد ب -
لو ابف ماجو , مات سنة  لكقد اتيمو ابف معيف, رك  ىاشـ الدمشقي, ضعيؼ مع ككنو كاف فقييان 

(ُٖٓ)(72). 
 

                                                           

(
7
 (.ٕانظر حديث رقـ )(

(
2
 (. ْٖٕٕرقـ/ َّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ِٕٕ/ٗ)البف أبي حاتـ لتعديؿ الجرح كا(

(
4
 (.ُُٓ/ِكالمتركككف لمدارقطني )الضعفاء (

(
3
 (.ِْٓ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
6
 (.ُْٕ/ْ) -كاية الدكرمر  -ف معيف تاريخ اب(

(
1
 (.َُٗ/ِّ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
8
 (.ْْٓ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم ) المعرفة(

(
9
 (.ِٔٓالدمشقي )ص/ زرعة أبي تاريخ(

(
73
 (.ّْٕ/ٓسير أعالـ النبالء لمذىبي )(

(
77
 (.ْٖٕٕرقـ/ َّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
(, الجرح كالتعديؿ البف أبي ِْٗ/ْ) -ركاية الدكرم  -تاريخ ابف معيف  (.ُٖٖٔ)(. ُٖٖٔرقـ/ ُُٗ/ص) المصدر السابؽ(

(, الكامؿ في ضعفاء ِْٖ/ُ(, المجركحيف البف حباف )ّٖٕ/ّ(, المعرفة كالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )ّٗٓ/ّحاتـ )
 (.ْٓٔ/ُ(, ميزاف االعتداؿ لمذىبي )ُٔٗ/ٖ) لممزم (, تيذيب الكماؿِّْ/ّالرجاؿ )
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عف ثقة ,  لإذا رك  ىك سميماف بف عبد الرحمف, خالصة أمره: أنوَأبو َأيوب الدٍَّمشقي:  -
ف رك فح  .(7), سبقت ترجمتوميعضد ىلإعف ضعيؼ, فيحتاج  لديثو صحيح , كا 
 .(2)ىك جعفر بف محمد بف الحسف بف المستفاض, ثقة حجة, سبقت ترجمتو الِفْرَياِبي: -

 الحديث: ىالحكـ عم
حسف لغيره. فقد تابع خالد بف يزيد, حفص بف غيالف كىك ضعيؼ إال أنو يرتقي الي الحديث ال

قاؿ الحاكـ عف حديث  ريقو حسنة كما عند البزار كالطبراني كالحاكـ كالبييقي.. كط(0)"صدكؽ"
 .(4)" ىذا حديث صحيح اإًلسناد, كلـ ييخرجاه " :حفص بف غيالف

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ّيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.َُٔيث رقـ )حد نظرا(

(
0
 (. ُِّْرقـ/ ُْٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ِّٖٔ/ رقـِٖٓ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍمًيثىة كغىٍمرىة  ًمي  " ًفي سىٍكرىةو مي ًديثي عى ًمٍنوي حى ثىو: أىًم " أى  َكاِرَثةكى ُـّ يىٍكًرثيو, كأىٍكرى ٍم شىًديدة شاقَّة. ككىرثىو الغى
مىٍيًو كبمىغ منو المىشىقَّة اٍشتىدَّ عى
(7). 

 (.ٚٛٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
سىًف, كذكىر بىٍيعىة ا ًديثي اٍلحى ًمٍنوي حى فىيـ  َكَردُ لعىقىبة " كىأىفَّ ىىذىا الميتكىٌمـ كى رى : الى كىالمًَّو " أىٍم صى القىٍكـ. قىاؿى

ٍنوي  ٌدىـ عى عىٍف رىأييـ كرى
(2). 

 (.ٛٛٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًمنٍ  راط " كى ًديًث الصّْ ًفي حى ًمعىٍت يىدىاهي كًرٍجاله كأيٍلقىي ًإلىى  ُمَكْرَدٌس ييـٍ كى ًفي النَّاًر " المكىٍردىس: الًَّذم جي

مىٍكًضعو 
(0). 

 (.ٜٛٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

, حى  ٍيؿو مَّدي ٍبفي فيضى دَّثىنىا ميحى , حى ًميُّ ًميفىةى اٍلبىجى مَّدي ٍبفي طىًريًؼ ٍبًف خى دَّثىنىا ميحى , عىٍف حى ًعيُّ اًلؾو اٍَلىٍشجى دَّثىنىا أىبيك مى
: قىاؿى رىسيكؿي اً  ذىٍيفىةى, قىاالى , عىٍف حي ٍف ًرٍبًعي  , عى اًلؾو ٍيرىةى, كىأىبيك مى , عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو مَّى اي  -أىًبي حى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى , فىيىقيكـي  -عى تىعىالىى النَّاسى تَّى تيٍزلىؼى  : " يىٍجمىعي اي تىبىارىؾى كى اٍلميٍؤًمنيكفى حى
نَّةي, فىيىٍأتيكفى  (3) لىييـي اٍلجى

ًطيئى  نًَّة ًإالَّ خى ـٍ ًمفى اٍلجى كي : كىىىٍؿ أىٍخرىجى نَّةى, فىيىقيكؿي : يىا أىبىانىا, اٍستىٍفًتٍح لىنىا اٍلجى , فىيىقيكليكفى ـى ـى, آدى ـٍ آدى ةي أىًبيكي
, اٍذىىبيكا ًإلىى ابٍ  اًحًب ذىًلؾى اًحًب لىٍستي ًبصى ـي: لىٍستي ًبصى : " فىيىقيكؿي ًإٍبرىاًىي ًميًؿ اً ", قىاؿى ـى خى ًني ًإٍبرىاًىي

                                                           

(
7
 (.ُُٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 .مصدر السابؽال(

(
4
 (.ُٓٗ-ِّٗ/ رقـُٖٔ/ُ) -باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا  -ـ , كتاب اإليماف مصحيح مس(

(
3
 (.َُّ/ُم تدنى كتقرب. مشارؽ اَلنكار عمى صحاح اآلثار لمقاضي عياض )أى  تزلؼ:(
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ًميالن ًمٍف كىرىاءى كىرىاءى  , ًإنَّمىا كيٍنتي خى ذىًلؾى
مَّـى  -, اٍعًمديكا ًإلىى ميكسىى (7) سى مىٍيًو كى مَّى اي عى الًَّذم كىمَّمىوي  -صى

ا, فىيىٍأتيكفى ميكسىى  مَّـى  -اي تىٍكًميمن سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , اٍذىىبيكا ًإلىى  -صى اًحًب ذىًلؾى : لىٍستي ًبصى فىيىقيكؿي
كًحًو, فىيىقيكؿي ًعيسىى  ًة اً كىري مَّـى  -ًعيسىى كىًممى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى , فىيىٍأتيكفى -صى اًحًب ذىًلؾى : لىٍستي ًبصى

مَّدنا  مَّـى  -ميحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىاًط  - صى نىبىتىًي الصّْ ـي, فىتىقيكمىاًف جى انىةي كىالرًَّح تيٍرسىؿي اٍَلىمى فىيىقيكـي فىييٍؤذىفي لىوي, كى
: ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْي أىمُّ شىٍيءو كىمىرّْ اٍلبىٍرؽً  : قيٍمتي ـٍ كىاٍلبىٍرًؽ " قىاؿى ليكي , فىيىميرُّ أىكَّ ًشمىاالن ـٍ يىًميننا كى : " أىلى ؟ قىاؿى

ٍكا إً  شىدّْ الرّْجى تىرى يًح, ثيَـّ كىمىرّْ الطٍَّيًر, كى ؟ ثيَـّ كىمىرّْ الرّْ ٍيفو يىٍرًجعي ًفي طىٍرفىًة عى اًؿ, لىى اٍلبىٍرًؽ كىٍيؼى يىميرُّ كى
تَّى تىٍعًجزى أىٍعمىاؿي  , حى ـٍ مّْ ـٍ سى مّْ : رىبّْ سى رىاًط يىقيكؿي مىى الصّْ ـٍ قىاًئـه عى نىًبيُّكي اليييـٍ كى ـٍ أىٍعمى تَّى  تىٍجًرم ًبًي اٍلًعبىاًد, حى

ًليبي ميعىمَّقىةه مى  رىاًط كىالى افىتىًي الصّْ ًفي حى : " كى ؿي فىالى يىٍستىًطيعي السٍَّيرى ًإالَّ زىٍحفنا ", قىاؿى ٍأميكرىةه يىًجيءى الرَّجي
ًف ايًمرىٍت ًبًو, فىمىٍخديكشه  ًبأىٍخًذ مى
  , ـى " كىالًَّذم نىٍفسي أىًبي ىيرى  َوَمْكُدوٌس ِفي النَّارِ نىاجو يىنَّ ٍيرىةى ًبيىًدًه ًإفَّ قىٍعرى جى

ًريفنا.  لىسىٍبعيكفى خى
  تخريج الحديث:
 .–عنو  ا رضي - أنس بف مالؾ مف حديث ,(0), كمسمـ(2)أخرجو البخارم
 بنحكه. –عنو  ا رضي - حديث أبي ىريرة مف ,(3), كمسمـ(4)كأخرجو البخارم

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
لو مسمـ,  لبف طريؼ بف خميؼ البجمي أبك جعفر الككفي, رك  ىك محمد محمد بف طريؼ: -

, (1)كاف ابف نمير يثني عميو .(6)ىػ(َِْكأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, صدكؽ مات سنة )
 ,(77)كقاؿ أبك زرعة:" محمو الصدؽ " .(73), كالذىبي(9), كالخطيب البغدادم(8)ككثقو ابف حباف

 .(72)ب حديث "كقاؿ في مكضع آخر:" ال بأس بو, صاح
 

                                                           

(
7
 (.ُٖٕ/ٓ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .حجاب خمؼ مف أم(

(
2
ـى  المَّو  قكؿ باب -لبخارم , كتاب تفسير القراف صحيح ا( مَّ ـى  كىعى (. ككتاب ْْٕٔ/ رقـُٕ/ٔ) [ُّ: البقرة] كيمَّيىا اَلىٍسمىاءى  آدى

 (.َُٕٓ/ رقـُْٔ/ٗ) –كغيرىـ  اَلنبياء مع القيامة يكـ كجؿ عز الرب كالـ الرب باب كالـ باب -التكحيد 

(
0
 (.ُّٗ-ِِّ/ رقـَُٖ/ُ) –فييا  منزلة الجنة أىؿ أدنى باب -صحيح مسمـ , كتاب اإليماف (

(
4
ٍمنىا مىفٍ  ذيرّْيَّةى  بىابي  -صحيح البخارم , كتاب تفسير القراف ( مى  (.ُِْٕ/ رقـْٖ/ٔ)شىكيكرنا عىٍبدنا كىافى  ًإنَّوي  نيكحو  مىعى  حى

(
3
 (.ُْٗ-ِّٕ/ رقـُْٖ/ُ) –فييا  منزلة الجنة أىؿ أدنى باب -صحيح مسمـ , كتاب اإليماف (
(

6
 (. ٕٕٗٓرقـ/ ْٖٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ُُْ/ِٓ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
8
 (.ِٗ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
9
 (.ُُْ/ِٓ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.ُِٖ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
77
 (.ِّٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
72
 (.ُُْ/ِٓ) لممزم كماؿتيذيب ال(
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 . (7)كقاؿ أبك حاتـ:" أدركتو كلـ اسمع منو "
  .(2)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "

  محمد بف طريؼ ثقة. قاؿ الباحث:
كميحمد بف فضيؿ الراجح أنو ثقة متشيع ,ثقات وكباقي رجال

(0). 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديًث اٍبًف ًسيًريفى " إً  ًفي حى ًفي ًركىايىةو: " ًإذىا بىمىغى المىاء كيٌران  ُكرٍّ ذىا كىافى الٍماء قىٍدرى كى ـٍ يىٍحًمؿ القىذىر " كى لى

اًنيى  : الكيٌر: ًستكف قفىيزان. كالقىًفيز: ثىمى قىاؿى اٍَلىٍزىىًرمُّ سان " الكيٌر ًباٍلبىٍصرىًة: ستَّة أٍكقىار, كى ـٍ يىٍحمؿ نىجى ةي لى
اعه  ٍسؽ ًستُّكف  مىكاىًكيؾ. كالمىكُّكؾ: صى ٍسقان, ككيؿُّ كى مىى ىىذىا الًحساب اٍثنىا عىشىر كى كًنٍصؼ, فىييكى عى

اعنا  .(4)صى
 (.ٜٓٔ) حديث رقـ

ـُ أحمدعند  كما وجدتو والذي نفسو بالمفظ الحديث عمى أعثر لـ اإلما
 رحمو ا َقاَؿ: (٘)

ٍبدىةي, دَّثىنىا عى اؽى, حى مَّدي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا ميحى : حى ٍبًد  قىاؿى بىٍيًر, عىٍف عيبىٍيًد اً ٍبًف عى ٍعفىًر ٍبًف الزُّ مًَّد ٍبًف جى عىٍف ميحى
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  , قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى مَّـى  -اً, عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًء يىكيكفي ًبأىٍرًض  -صى ًف اٍلمى ييٍسأىؿي عى

, كى  ا يىنيكبيوي ًمفى الدَّكىابّْ مى ًة, كى مَّـى  -السّْبىاًع؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ اٍلفىالى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ِإَذا َكاَف اْلَماُء : " -صى
ـْ َيْحِمِؿ اْلَخَبثَ   ". َقْدَر ُقمََّتْيِف َل

 تخريج الحديث:
, مف  (73)النيسابكرم , كالحاكـ (9), كالطحاكم (8), كالدارمي (1), كابف ماجو (6)أخرجو الترمذم

 .  سحاؽإطريؽ, محمد بف 

                                                           

(
7
 (.ِّٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
2
 (. ٕٕٗٓرقـ/ ْٖٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ِٔمتو في حديث رقـ )سبقت ترج(

(
4
 (.ُِٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
3
 (.َْٓٔ/ رقـُُِ/ٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.ٕٔ/ رقـٕٗ/ُ) شاكر: ط -باب منو  –مذم , أبكاب الطيارة سنف التر (

(
1
(. بمفظ:" ًإذىا بىمىغى ُٕٓ/ رقـُِٕ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب مقدار الماء الذم ال ينجس  –تاب الطيارة ماجو , كسنف ابف (

ٍسوي شىٍيءه " كىي تشبو الركاية الثانية التي ذكرىا ابف اَلثير. ـٍ يينىجّْ  اٍلمىاءي قيمَّتىٍيًف لى

(
8
 (.ٖٕٓ/ رقـٗٔٓ/ُ) -سنف الدارمي  -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
9
 (.ِْٔٔ/ رقـْٔ/ٕاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
73
 (.ِْٔ/ رقـِِٔ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(
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, (3), كابف خزيمة(4)كابف أبي شيبة.   (0)الشافعياإلماـ , ك (2), كالنسائي (7)كأخرجو أبك داكد
, مف طريؽ, الكليد بف كثير. (73), كالبييقي(9), كالحاكـ(8), كالدارقطني(1), كابف حباف(6)كالطحاكم

 جعفر. بف كالىما: )محمد بف إسحاؽ, كالكليد بف كثير( عف محمد
, مف طريؽ, عاصـ بف المنذر. (74), كالطيالسي(70), كأحمد(72), كابف ماجو(77)ك داكدكأخرجو أب

عف عبيد ا بف عبد ا, عف أبيو عبد ا بف المنذر(  بف عاصـ جعفر, ك بف )محمد: كالىما
 . -رضي ا عنيما  –عمر 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بف عمر بف الخطاب العدكم المدني أبك بكر ىك عبيد ا بف عبد ا  عبيد ا بف عبد ا: -

 .(73)ىػ(َُٔلو الجماعة, مات سنة ) لشقيؽ سالـ, ثقة, رك 
لو  لىك محمد بف جعفر بف الزبير بف العكاـ اَلسدم المدني, ثقة, رك  محمد بف جعفر:

 .(76)ىػ(ُُّالجماعة, مات سنة )
 .(71)ترجمتوصدكؽ مدلس, رمي بالقدر, سبقت صاحب المغازم, محمد بف اسحاؽ:  -
 لىك عبدة بف سميماف الكالبي أبك محمد الككفي يقاؿ اسمو عبد الرحمف, ثقة ثبت, رك  عبدة: -

 .(78)ىػ(ُٕٖلو الجماعة, مات سنة )
 الحديث: ىالحكـ عم
بف امحمد  فرجالو ثقات سكل ,بالمتابعات صحيح لغيرهاسناده حسف لذاتو يرتؽ الي ال الحديث

                                                           

(
7
 (.ّٔ/ رقـُٕ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب ما ينجس الماء  –داكد , كتاب الطيارة سنف أبي (

(
2
 (.ِّٖ-ِٓ/ رقـْٔ/ُ) غدة أبك: تحقيؽ-باب التكقيت في الماء  –ائي , كتاب الطيارة سنف النس(

(
0
 (.ُٖ/ُافعي )اَلـ لمش(

(
4
 (.َّْٗٔ/ رقـِٖ/ٕبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
3
 (.ِٗ/ رقـْٗ/ُخزيمة ) صحيح ابف(

(
6
 (.ِْٓٔ/ رقـْٔ/ٕاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
1
 (.ُِّٓ-ُِْٗ/ رقـٖٓ/ْحباف ) صحيح ابف(

(
8
 (.ّ-ِ/ رقـٖ/ُرقطني )سنف الدا(

(
9
 (.َْٔ-ْٗٓ-ْٖٓ/ رقـِِْ/ُحيحيف لمحاكـ )الص ىعم المستدرؾ(

(
73
 (.ُّٗ/ رقـْٖ/ُ(, كالسنف الصغرم لو )ُِِّ/ رقـّّٗ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
77
 (.ٓٔ/ رقـُٕ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب ما ينجس الماء  –داكد , كتاب الطيارة سنف أبي (

(
72
 (.ُٖٓ/ رقـُِٕ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ -ال ينجس باب مقدار الماء الذم  –ماجو , كتاب الطيارة سنف ابف (

(
70
 (.ٖٓٓٓ-ّْٕٓ/ رقـّْٖ/ٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
74
 (.َِٔٔ/ رقـَْٔ/ّداكد الطيالسي ) مسند أبي(

(
73
 (. َُّْرقـ/ ِّٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
76
 (. ِٖٕٓرقـ/ ُْٕ/ص) المصدر السابؽ(

(
71
 (.َُّيث رقـ )حد نظرا(

(
78
 (. ِْٗٔرقـ/ ّٗٔ/ص) حجر البف ذيبالتي تقريب(
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اإلماـ  كقد أخرج الحديث كثير. بف جعفر, كالكليد بف محمدكقد تابعو  ,مدلس اسحاؽ صدكؽ,
عف الكليد بف كثير عف محمد بف  قاؿ: أخبرنا الثقة ] يعني اإلماـ مالؾ[ –رحمو ا  –الشافعي 

قاؿ: " إذا كاف  -صمى ا عميو كسمـ  -عباد عف عبيد ا بف عبد ا بف عمر عف أبيو أف 
". كىذا حديث صحيح رجالو ثقات. كقد أخرجو مف طريؽ  ك خبثان أ الماء قمتيف لـ يحمؿ نجسان 

فالحديث يركل بأسانيده صحيحة  الكليد بف كثير أبك داكد , كالنسائي , كابف أبي شيبة, كغيرىـ.
 في بعض كتب السنة. 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ذى  ٍندىًؽ" فأخى ًديًث اٍلخى ا ًباٍلفىٍتًح كالكسر فىحفر" فالِكْرِزيًفي حى ييقىاؿي لىوي ًكٍرزىف أىٍيضن  .(7)الًكٍرًزيف: الفىأس, كى

 (.ٜٔٔ) حديث رقـ
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)
, دَّثىنىا حيسىٍيفي , حى مىٍيمىافى ٍيًؿ يىٍعًني اٍبفى سي دَّثىنىا اٍلفيضى : حى مَّدي ٍبفي أىًبي يىٍحيى  قىاؿى دَّثىنىا ميحى : حى ى, عىًف قىاؿى

ٍف أىًبيوً  , عى : كيٍنتي مىعى النًَّبيّْ  (0)اٍلعىبَّاًس ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ مَّـى  -قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى -صى
ٍندىًؽ  ا ييٍضًحكيؾى يىا رىسيكؿى اً  َفَأَخَذ اْلِكْرِزيَف, َفَحَفرَ بىاٍلخى ًحؾى ًقيؿى مى رنا فىضى جى ادىؼى حى مَّى اي  ًبًو فىصى صى

نَّ  ـٍ ًمٍف ًقبىًؿ اٍلمىٍشًرًؽ ًفي النُّكيكًؿ ييسىاقيكفى ًإلىى اٍلجى ًحٍكتي ًمٍف نىاسو ييٍؤتىى ًبًي :" ضى ؟ قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى  ًة ".عى
 :تخريج الحديث

كيىاًني أخرجو  , مف طريؽ, حسيف بف محمد بف بىيراـ. (4)الرُّ
, مف طريؽ, محمد بف عبد ا بف (6)أخرجو الطبراني, مف طريؽ, قىزىعىة. ك (3)كأخرجو الطحاكم

بىًزيع. ثالثتيـ: عف الفيضيؿ بف سميماف, عف محمد بف أبي يحيي, عف العباس بف سيؿ 
 .-رضي ا عنو  –الساعدم, عف أبيو سيؿ بف سعد الساعدم 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
  للو الجماعة سك  لىك عباس بف سيؿ بف سعد الساعدم, ثقة, رك  العباس بف سيؿ: -
 

                                                           

(
7
 (.ُِٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِِٖٔ/ رقـَٔٓ/ّٕماـ أحمد )مسند اإل(

(
0
 ف سعد الساعدم رضي ا عنو.ىك سيؿ ب(

(
4
 (.ُُُُ/ رقـُِّ/ِكياني )مسند الر (

(
3
 (.ّّٔٓ/ رقـُٓٔ/ٗي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
6
 (.ٓٓٗٓ-ّّٕٓ/ رقـُِٖ/ٔلكبير لمطبراني )لمعجـ اا(
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 .(7)ىػ(َُِالنسائي, مات سنة )
 لىك محمد بف أبي يحيى اَلسممي المدني كاسـ أبي يحيى سمعاف, رك  محمد بف أبي يحيى: -

 .(2)ىػ(ُْٕلو أبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة )
قاؿ:"  آخرفي مكضع , ك (3), كأحمد(4)كثقو ابف معيفك . (0)قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة كثير الحديث "

, (73)الخميمي ى, كأبك يعم(9), كابف حباف(8), كيعقكب بف سفياف(1). كالعجمي(6)ليس بو بأس "
 .(70)كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ " .(72), كقاؿ أبك حاتـ:" تكمـ فيو يحيى القطاف "(77)كالذىبي

 محمد بف أبي يحيى, ثقة. قاؿ الباحث:
 .(74)يخطئ, سبقت ترجمتوالنُّميًرم. صدكؽ فيو ليف  الفضيؿ بف سميماف: -
لو الجماعة,  لىك الحسيف بف محمد بف بيراـ التميمي أبك أحمد, نزيؿ بغداد, ثقة, رك  حسيف: -

 .(73)ىػ(ُِّمات سنة )
حديث ضعيؼ اإلسناد, مداره الفيضيؿ بف سميماف, صدكؽ فيو ليف , كقاؿ  الحديث: ىالحكـ عم

 .(76)لبانيالحافظ ابف حجر" يخطئ كثير ". كقد ضعفو الشيخ اَل
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (. َُّٕرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (. ّٓٗٔرقـ/ ُّٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
0
 (.ِٖٓ/ٕالكبير البف سعد )الطبقات (

(
4
 (.ِٕٗبف الجنيد البف معيف )ص/سؤاالت ا(

(
3
 (.َّٓ/ِ) -بد ا ركاية ابنو ع –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
6
 (.ُِٓبي داكد لإلماـ أحمد )ص/سؤاالت أ(

(
1
 (.ِٔٓ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
8
 (.ِّٗ/َُذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
9
 (.ِّٕ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
73
 (.َّٖ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
77
 (.َِّ/ِ) لو (, كالكاشؼٔٔ/ْلمذىبي ) عتداؿميزاف اال(

(
72
 (.ٔٔ/ْلمذىبي ) عتداؿميزاف اال(

(
70
 (. ّٓٗٔرقـ/ ُّٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
74
 (.ُّٕيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (. ُّْٓرقـ/ ُٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
76
 (.َّْْ/ رقـّٓ/ٗحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًمٍنييـٍ  رىاًط ًفي ًركىايىًة " كى ًديًث الصّْ ٍعناه, كالتٍَّكًريس:  َمْكُروٌس ًفي حى , كىىيكى بمى ًفي النَّاًر " بىدؿ ميكىٍردىسه
يىجيكزي أىٍف يىكيكفى ًمٍف ًكرٍ  . كى ُـّ الشٍَّيًء بىٍعضو ًإلىى بىٍعضو ٍيثي تىًقؼ الدكابُّ ضى  .(7)س الدٍَّمنة, حى

 )*(. حديث رقـ
ـُ مسمـعند  كما وجدتو والذي نفسو بالمفظ الحديث عمى أعثر لـ اإلما

 رحمو ا َقاَؿ: (ٕ)
دَّثىنىا أىبيك مى  , حى ٍيؿو مَّدي ٍبفي فيضى دَّثىنىا ميحى , حى ًميُّ ًميفىةى اٍلبىجى مَّدي ٍبفي طىًريًؼ ٍبًف خى دَّثىنىا ميحى , عىٍف حى ًعيُّ اًلؾو اٍَلىٍشجى

: قىاؿى رىسيكؿي اً  ذىٍيفىةى, قىاالى , عىٍف حي ٍف ًرٍبًعي  , عى اًلؾو ٍيرىةى, كىأىبيك مى , عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو مَّى اي  -أىًبي حى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ... -عى تىعىالىى النَّاسى ,  .: " يىٍجمىعي اي تىبىارىؾى كى " كىالًَّذم  ْكُدوٌس ِفي النَّارِ َومَ فىمىٍخديكشه نىاجو

ًريفنا. ـى لىسىٍبعيكفى خى يىنَّ ٍيرىةى ًبيىًدًه ًإفَّ قىٍعرى جى  نىٍفسي أىًبي ىيرى
  .(0)سبؽ تخريجوالحديث 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ا أٍصنع بيذه  ا أٍدًرم مى ًديًث أىًبي أىيُّكبى " مى ًفي حى مىٍيًو  -قىٍد نىيى رىسيكؿي المًَّو , كى الكراِييسكى مَّى المَّوي عى صى

مَّـى  سى أىٍف تيٍستىٍقبىؿ الًقبمة بغائطو أىٍك بىٍكؿ " يىٍعًني الكينيؼ, كىاًحديىىا: ًكٍرياس, كىىيكى الًَّذم يىكيكفي ميٍشًرفنا  -كى
مىى سىٍطح بقىناة ًإلىى اٍَلىٍرًض, فىًإذىا كىافى أسفؿى فىمىٍيسى بًكٍرياس, سي  ا يىٍعمىؽ ًبًو ًمفى اٍَلىٍقذىاًر عى ٌمي ًبًو ًلمى

مىٍيًو كًكٍرس الدٍّْمف  .(4)كيىتىكىرَّس عى
 (.ٕٜٔ) حديث رقـ

ـُ النسائي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

مىٍيًو كىأىنىا أىٍسمىعي كىالمٍَّفظي لى  اًرثي ٍبفي ًمٍسًكيفو ًقرىاءىةن عى مىمىةى, كىاٍلحى مَّدي ٍبفي سى نىا ميحى : أىٍخبىرى وي, عىًف اٍبًف اٍلقىاًسـً قىاؿى
اؽى, أىنَّوي سىًمعى أىبىا ةى, عىٍف رىاًفًع ٍبًف ًإٍسحى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى , عىٍف ًإٍسحى اًلؾه دَّثىًني مى أىيُّكبى  حى

: كىالمًَّو مىا أىٍدًرم كىٍيؼى  اًرمَّ كىىيكى ًبًمٍصرى يىقيكؿي : رىسيكؿي المًَّو اْلَكرَاِييِس َأْصَنُع ِبَيِذِه  اٍَلىٍنصى قىٍد قىاؿى  -كى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ ًإلىى اٍلغىاًئًط أىًك اٍلبىٍكًؿ فىالى يىٍستىٍقًبًؿ اٍلًقٍبمىةى, كىالى يىٍستىٍدًبٍرىىا ". - صى ديكي  :" ًإذىا ذىىىبى أىحى

 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.ُّٔ/ْ) اَلثيرالبف  في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُٓٗ-ِّٗ/ رقـُٖٔ/ُ) -باب أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا  -ـ , كتاب اإليماف صحيح مسم(

(
0
 (.ُٖٗحديث رقـ ) اَظغ(
(

4
 (.ُّٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.َِ/ رقـُِ/ُ) غدة أبك :تحقيؽ-النيي عف استقباؿ القبمة عند الحاجة  -ائي , كتاب الطيارة سنف النس(
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, (1), كأحمد(6), كابف ماجو(3), كالترمذم(4)يسائ, كالن(0), كأبك داكد(2), كمسمـ(7)أخرجو البخارم
, (70), كالطحاكم(72), كأبك عكانة(77), كابف خزيمة(73), كالدارمي(9), كابف أبي شيبة(8)كالحميدم

 , مف طريؽ, عطاء بف يزيد. (76), كالبييقي(73), كالطبراني(74)ابف حبافك 
 سحاؽ. إف رافع بف سحاؽ بف عبد ا, عإ, عف (78), كمف طريقو أحمد(71)كأخرجو مالؾ

, مف طريؽ, عمر بف ثابت. ثالثتيـ: عف أبي أيكب (23), كالدارقطني(79)كأخرجو الطبراني
 .-رضي ا عنو  –اَلنصارم 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 لىك رافع بف إسحاؽ المدني مكلى الشفاء كيقاؿ مكلى أبي طمحة, ثقة, رك  رافع بف إسحاؽ: -

 .(27)لثةلو الترمذم, كابف ماجو, مف الثا
ىك إسحاؽ بف عبد ا بف أبي طمحة اَلنصارم المدني أبك يحيى, ثقة  اسحاؽ بف عبد ا: -

 .(22)ىػ(ُِّلو الجماعة, مات سنة ) لحجة, رك 

                                                           

(
7
باب قبمة أىؿ  -(, ككتاب الصالة ُْْ/ رقـُْ/ُ) -باب ال تستقبؿ القبمة بغائط أك بكؿ  -خارم , كتاب الكضكء صحيح الب(

 (.ّْٗ/ٖٖ/ُ) -المدينة كأىؿ الشأـ كالمشرؽ 

(
2
 (.ِْٔ-ٗٓ/ رقـِِْ/ُ) -باب االستطابة  -ـ , كتاب الطيارة صحيح مسم(

(
0
 (.ٗ/ رقـّ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب كراىية استقباؿ القبمة عند قضاء الحاجة  -داكد , كتاب الطيارة  سنف أبي(

(
4
 (.ُِ/ رقـِِ/ُ) غدة أبك: تحقيؽ-النيي عف استدبار القبمة عند الحاجة  -ائي , كتاب الطيارة سنف النس(

(
3
 (.ٖ/ رقـُّ/ُ) شاكر: ط-القبمة بغائط أك بكؿ باب في النيي عف استقباؿ  -مذم , أبكاب الطيارة سنف التر (

(
6
/ ُُٓ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب النيي عف استقباؿ القبمة بالغائط كالبكؿ  -ماجو , كتاب الطيارة كسننيا سنف ابف (

 (.ُّٖرقـ

(
1
 (.ِّّٔٓ-ِِّْٓ/ رقـ َٔٓ/ّٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.ِّٖ/ رقـّٗٔ/ُميدم )مسند الح(

(
9
 (.َُُٔ/ رقـُّٗ/ُبف أبي شيبة )ؼ الالمصن(

(
73
 (.ِٗٔ/ رقـِٕٓ/ُ) -سنف الدارمي  -ارمي المعركؼ بػ مسند الد(

(
77
 (.ٕٓ/ رقـّّ/ُخزيمة ) صحيح ابف(

(
72
 (.َٓٓ/ رقـَُٕ/ُبي عكانة )مستخرج أ(

(
70
 (.ّٕٓٔ/ رقـِِّ/ْي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
74
 (.ُُْٕ/ رقـِٓٔ/ْحباف ) صحيح ابف(

(
73
 (.ُّٕٔ/ رقـُّٖ/ٕ(, كاَلكسط )ّْٓٗ/ رقـُّْ/ْلكبير لمطبراني )معجـ اال(

(
76
 (.ِْٖ/ رقـُْٕ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
71
 (.ُ/ رقـُّٗ/ُماـ مالؾ )مكطأ اإل(

(
78
 (.ُِّْٓ/ رقـ ْٔٗ/ّٖماـ أحمد )مسند اإل(

(
79
 (.ُُٕٗ/ رقـُّٕ/ْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
23
 (.َُٕقـ/ ر ٕٗ/ُرقطني )سنف الدا(

(
27
  (.ُٖٗٓرقـ/ َِْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
22
 (. ّٕٔرقـ/ َُُ/ص) المصدر السابؽ(
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 .(7)سبقت ترجمتو ىك مالؾ بف أنس, إماـ دار اليجرة , مالؾ: -
أك عبد ا المصرم الفقيو ىك عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد بف جنادة العيتىقي,  ابف القاسـ: -

 .(2)ىػ(ُُٗلو البخارم, كالنسائي, مات سنة ) لصاحب مالؾ, ثقة, رك 
ىك الحارث بف مسكيف بف محمد بف يكسؼ مكلى بني أمية أبك عمرك  الحارث بف مسكيف: -

 .(0)ىػ(َُٓلو أبك داكد, كالنسائي, مات سنة ) لالمصرم قاضييا, ثقة فقيو, رك 
مىمي أبك الحارث المصرم, ىك  محمد بف سممة: - محمد بف سممة بف أبي فاطمة المرادم الجى

 .(4)ىػ(ُْٖلو مسمـ, كأبك داكد, كالنسائي, كابف ماجو, مات سنة ) لثقة ثبت, رك 
  الحديث: ىالحكـ عم

 حديث صحيح اإلسناد, جميع رجالو ثقات.
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

مىى ًفيًو " فقىبى  ٍندً  ُكْرُسوعيض عى " الكيٍرسكع: طىرىؼ رىٍأًس الزَّ
رى  (3)  .(6)ًممَّا يىًمي اٍلًخٍنصى

 (.ٖٜٔ) حديث رقـ
ـُ أحمد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (7)

ٍبًد الرٍَّحمىًف, دَّثىنىا أىبيك عى , حى اءو دَّثىنىا أىبيك رىجى : حى : رى  قىاؿى اًلؾو قىاؿى مَّدي ٍبفي مى دَّثىنىا ميحى : حى مىى اٍلبىرىاًء قىاؿى أىٍيتي عى
ٍنوي النًَّبيُّ  قىٍد نىيىى عى تَّـي ًبالذَّىىًب كى ـى تىخى كىافى النَّاسي يىقيكليكفى لىوي: ًل , كى ا ًمٍف ذىىىبو اتىمن مىٍيًو  -خى مَّى اي عى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى  -, فىقىاؿى اٍلبىرىاءي: بىٍينىا نىٍحفي ًعٍندى رىسيكًؿ اً -كى مَّى اي عى مَّـى صى ًنيمىةه  -سى بىٍيفى يىدىٍيًو غى كى
ٍرًثيّّ  يىٍقًسمييىا, سىٍبيه كىخي
اًبًو ثيَـّ  (8) فىعى طىٍرفىوي فىنىظىرى ًإلىى أىٍصحى اتىـي, فىرى تَّى بىًقيى ىىذىا اٍلخى : فىقىسىمىيىا حى قىاؿى

فىعى  , ثيَـّ رى فَّضى , ثيَـّ خى ـٍ فىعى طىٍرفىوي فىنىظىرى ًإلىٍيًي , ثيَـّ رى فَّضى : " أىٍم بىرىاءي " خى , ثيَـّ قىاؿى ـٍ طىٍرفىوي فىنىظىرى ًإلىٍيًي
اتىـى  ذى اٍلخى تَّى قىعىٍدتي بىٍيفى يىدىٍيًو, فىأىخى ًذ اٍلبىٍس مىا كىسىاؾى اي  َفَقَبَض َعَمى ُكْرُسوِعيفىًجٍئتيوي حى : " خي ثيَـّ قىاؿى

: كىٍيؼى تىأٍ  كىافى اٍلبىرىاءي يىقيكؿي : كى ا قىاؿى رىسيكؿي اً كىرىسيكليوي ", قىاؿى عى مى كًني أىٍف أىضى مىٍيًو  -ميري مَّى اي عى صى
مَّـى  سى  : " اٍلبىٍس مىا كىسىاؾى اي كىرىسيكليوي؟ ". -كى

                                                           

(
7
 (.ُُٔيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (. َّٖٗرقـ/ ّْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (. َُْٗرقـ/ ُْٖ/ص) المصدر السابؽ(

(
4
 (.ُِٗٓرقـ/ ُْٖ/ص) المصدر السابؽ(

(
3
 (.ُٔٗ/ّذراع في الكؼ. لساف العرب )كصؿ طرؼ الم الزند:(

(
6
 (.ُّٔ/ْ) البف اَلثير النياية في غريب الحديث كاَلثر(

(
1
 (.َُِٖٔ/ رقـْٔٓ/َّماـ أحمد )مسند اإل(

(
8
 (.ُٗ/ِ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .كمتاعو البيت أثاث :الخرثي(



 

081 

 

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, اسحاؽ بف منصكر, عف أبي رجاء, عف محمد بف (2), كالطحاكم(7)ىأخرجو أبك يعم

 . - عنو رضي ا –مالؾ, عف البراء بف عازب 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

اًني محمد بف مالؾ: - كزىجى البراء,  : خادـ(4)قاؿ البخارم ,أبك المغيرة (0)ىك محمد بف مالؾ الجي
 .(3)لو ابف ماجو, مف الرابعة لرك 

, (8)كتاب "الثقات"أنو ذكره في  ابف حبافعف  (1)المزم نقؿ. ك (6)قاؿ أبك حاتـ:" ال بأس بو "
خطىء كثيران ال يجكز . كقاؿ في" المجركحيف" : " يي (9)" ان ف البراء بف عازب شيئكقاؿ:" لـ يسمع م

  .(73)االحتجاج بخبره إذا انفرد لسمككو غير مسمؾ الثقات في اَلخبار "
 .(72). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يخطىء كثيران "(77)فيو ليف " كقاؿ الذىبي:"
 يجكز االحتجاج بخبره إذا انفرد. يخطىء كثيران , ال محمد بف مالؾ, صدكؽ قاؿ الباحث:

أبك رجاء اليركم الخراساني,  ,ىك عبد ا بف كاقد بف الحارث بف عبد ا الحنفي أبو رجاء: -
 .(70)ىػ(ُُٔلو ابف ماجو, مات سنة ) لخصاؿ الخير, رك ثقة مكصكؼ بً 

 .(74)ىك عبد ا بف يزيد المكي, ثقة فاضؿ, سبقت ترجمتو أبو عبد الرحمف: -
 الحديث: ىكـ عمالح

كقاؿ الحازمي إسناده  حديث ضعيؼ اإلسناد, انفرد بو محمد بف مالؾ, كال يحتج بخبره إذا انفرد.

                                                           

(
7
 (.َُٖٕ/ رقـ ِٗٓ/ّالمكصمي ) ىيعم بيمسند أ(

(
2
 (.ِٕٓٔ/ رقـِٗٓ/ْي اآلثار لمطحاكم )شرح معان(

(
0
 (.ََْ/ّ. اَلنساب لمسمعاني ) لجكزجاناف: نسبة إلى مدينة بخراساف مما يمي بمخ يقاؿ ليا ايالجوزجان(

(
4
 (.ِِٖ/ُالكبير لمبخارم )لتاريخ ا(

(
3
 (. ُِٔٔرقـ/ َْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ٖٖ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 (.ُّٓ/ِٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
8
محمد بف مالؾ ذكر في كتاب الثقات , لكف عبارة ابف حباف ىذه ذكرىا في ترجمة عبد ا بف عقيؿ فقاؿ: " عبد ا بف لـ أجد ل(

سماعيؿ بف أباف يعتبر حديثو إذا لـ يكف دكنو كفكقو شيخ  عقيؿ أبك عقيؿ الثقفي يركم عف يزيد بف سناف ركل عنو المقرلء كا 
 ف عازب شيئا ". الثقات البف حبافضعيؼ كأما نسختو عف محمد بف مالؾ عف البراء فيك منقطع لـ يسمع محمد مف البراء ب

(ٖ/ّْْ.) 

(
9
 (.ّْْ/ٖبف حباف )ال الثقات(

(
73
 (ِٗٓ/ِف البف حباف )المجركحي(

(
77
 (.ُِْ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
72
 (. ُِٔٔرقـ/ َْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
70
 (. ّْٖٔرقـ/ ِّٖ/ص) المصدر السابؽ(

(
74
 (.ُٕٗيث رقـ )حد نظرا(
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 تحقيقو لممسند. , في(0), كالشيخ شعيب اَلرنؤكط(2), كقد ضعفو الشيخ اَللباني(7)ليس بذاؾ
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي  ًمٍنوي حى ًة " أٍنعتي لًؾ كى اضى ًديثً  الُكْرُسؼاٍلميٍستىحى رى ًفي اٍلحى قىٍد تىكىرَّ " كى
(4). 

 (.ٜٗٔ) حديث رقـ
ـُ أبو داود َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

ك, ًمًؾ ٍبفي عىٍمرو ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى : حى ٍيريهي قىاالى , كىغى ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي  حى : حى , عىٍف  قىاؿى مَّدو ميحى
ًو ًعٍمرىافى ٍبًف طىٍمحى  ةى, عىٍف عىمّْ مًَّد ٍبًف طىٍمحى ـى ٍبًف ميحى ٍف ًإٍبرىاًىي , عى مًَّد ٍبًف عىًقيؿو ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ةى, عىٍف عى

ةن كىًثيرىةن شىًديدىةن, فىأىتىٍيتي رىسي  ٍيضى اضي حى ٍحشو قىالىٍت: كيٍنتي أيٍستىحى ٍمنىةى ًبٍنًت جى مَّى اي  -كؿى المًَّو أيمًّْو حى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًإنّْي  -عى ٍحشو فىقيٍمتي ٍينىبى ًبٍنًت جى ٍدتيوي ًفي بىٍيًت أيٍخًتي زى أىٍستىٍفًتيًو كىأيٍخًبريهي, فىكىجى

ا تىرىل ًفييىا قىٍد مىنىعىٍتنً  ةن كىًثيرىةن شىًديدىةن, فىمى ٍيضى اضي حى : " اٍمرىأىةه أيٍستىحى . فىقىاؿى ٍكـى ةى كىالصَّ َأْنَعُت َلِؾ ي الصَّالى
ـى اْلُكْرُسَؼ,   ". ... الحديثفىًإنَّوي ييٍذًىبي الدَّ

 تخريج الحديث:
, مف (77), كالطبراني(73), كالطحاكم(9), كابف أبي شيبة(8), كأحمد(1), كابف ماجو(6)أخرجو البخارم

 طريؽ, شريؾ بف عبد ا. 
, (76), كالدارقطني(73), كالطحاكم(74), كاسحاؽ بف راىكية(70)مد, كأح(72)الترمذمك  كأخرجو

                                                           

(
7
 (.ُّٕ/َُرم البف حجر )فتح البا(

(
2
 (.َُٔٔ/ رقـُِٔ/ُْحاديث الضعيفة لأللباني )سمسمة اَل(

(
0
 (.َُِٖٔ/ رقـْٔٓ/َّماـ أحمد )مسند اإل(

(
4
 (.ُّٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
3
 (.ِٕٖ/ رقـٕٔ/ُ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب مف قاؿ إذا أقبمت الحيضة تدع الصالة  -داكد , كتاب الطيارة سنف أبي (

(
6
 (.ِٕٗ/ رقـِٖٕمفرد لمبخارم )ص/اَلدب ال(

(
1
 (.ِٕٔ/ رقـَِٓ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب ما جاء في المستحاضة  -ماجو , كتاب الطيارة سنف ابف (

(
8
 (.ِْٕٕٓ-ُِْٕ/ رقـُُِ/ْٓماـ أحمد )مسند اإل(

(
9
 (.ُّْٔ/ رقـَُِ/ُبف أبي شيبة )المصنؼ ال(

(
73
 (.ُِٖٕ/ رقـُْٓ/ٕاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
77
 (.ِٓٓ-ُٓٓ/ رقـُِٕ/ِْلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
72
 (.ُِٖ/ رقـُِِ/ُ) شاكر: ط-باب في المستحاضة  -مذم , أبكاب الطيارة سنف التر (

(
70
 .(ِْْٕٕ/ رقـْٕٔ/ْٓماـ أحمد )ند اإلمس(

(
74
 (.َُِٗ/ رقـِٖ/ٓاؽ بف راىكيو )مسند إسح(

(
73
 (.ُِٕٕ/ رقـُِْ/ٕاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
76
 (.ّْٖ/ رقـّٖٗ/ُرقطني )سنف الدا(
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عامر العقدم عبد الممؾ بف عمرك. كأخرجو ابف  ي, مف طريؽ, أب(2), كالبييقي(7)كالحاكـ
, (6), كأبك نيعيـ(3), مف طريؽ, ابف جريج. كأخرجو ابف المنذر(4), كعبد الرزاؽ الصنعاني(0)ماجو

 بف عمرك الرَّقّْي. أربعتيـ: عف عبد ا بف محمد بف عقيؿ, , مف طريؽ, عبيد ا(1)كالبييقي
رضي ا  –عف إبراىيـ بف محمد بف طمحة, عف عمراف بف طمحة, عف أمو حمنة بنت جحش 

 . بنحكه. -يا نع
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

منة بنت جحش بف رياب اَلسدية, مف بني أسد بف خزيمة, أخت زينب  َحمنة بنت جحش: -  حى
حش, صحابية , كانت عند مصعب بف عمير, كقتؿ عنيا يكـ أحد فتزكجيا طمحة بف بنت ج
 .(8)كعمراف ابني طمحة بف عبيد ا ,فكلدت لو محمدان ,  عبيد ا

ىك عمراف بف طمحة بف عبيد ا التيمي أمو: حمنة بنت جحش, قيؿ: إنو عمراف بف طمحة:  -
 –صمى ا عميو كسمـ  -كسماه رسكؿ ا  -صمى ا عميو كسمـ  -كلد عمى عيد النبي 

  .(ٓٔ)" . قاؿ ابف حجر" لو رؤية(9)عمراف
ىك إبراىيـ بف محمد بف طمحة التيمي أبك إسحاؽ المدني , ثقة, إبراىيـ بف محمد بف طمحة:  -
 .(77)ىػ(َُُالبخارم, مات سنة ) للو الجماعة سك  لرك 
د بف عقيؿ بف أبي طالب الياشمي أبك ىك عبد ا بف محمعبد ا بف محمد بف عقيؿ:  -

محمد المدني أمو زينب بنت عمٌي, ركل لو البخارم في "اَلدب" كفي"أفعاؿ العباد", كأبك داكد, 
 .(72)ىػ(ُْٓكالترمذم, كابف ماجو, مات سنة )

 . (73)كالدارقطني .(74), كالنسائي(70)ضعفو عمي بف المديني

                                                           

(
7
 (.ُٓٔ/ رقـِٕٗ/ُالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
2
 (.ُٕٔ/ رقـُٕ/ُصغرم لمبييقي )السنف ال(

(
0
 (.ِِٔ/ رقـَِّ/ُ) الباقي عبد: تحقيؽ -باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة  -ماجو , كتاب الطيارة ابف  سنف(

(
4
 (.ُُْٕ/ رقـَّٔ/ُعبد الرزاؽ الصنعاني )المصنؼ ل(

(
3
 (.ُُٖ/ رقـِِِ/ِي السنف كاإلجماع كاالختالؼ البف المنذر )اَلكسط ف(

(
6
 (.ٕٕٔٓ/ رقـِّّٗ/ٔبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
1
 (.َُّٔ/ رقـََٓ/ُكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
8
 (.ُُّٖ/ْب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )االستيعا(

(
9
 (.ُُِّ/ْبي نعيـ )صحابة َلمعرفة ال(

(
73
 .(ُٕٓٓرقـ/ ِْٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (. ِّْرقـ/ ّٗ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (. ِّٗٓـرق/ ُِّ/ص) المصدر السابؽ(

(
70
 (.ٖٖبف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاالت ا(

(
74
 (.ِٖ/ُٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
73
 (.ِِِ/ّكاردة في اَلحاديث النبكية لمدارقطني )العمؿ ال(
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. كقاؿ اإلماـ مسمـ (2)قاؿ:" ليس بذاؾ " آخر في مكضع, ك (7)كقاؿ ابف معيف:"ضعيؼ الحديث "
قمت ليحيى بف معيف عبد ا بف محمد بف عقيؿ أحب إليؾ أك عاصـ بف عبيد ا؟ فقاؿ: ما 

 .(0)أحب كاحدان منيما في الحديث
كقاؿ الترمذم: سألت محمدان ] يعني البخارم [ عف عبد ا بف محمد بف عقيؿ , قاؿ: رأيت 

سحاؽ بف إبراىيـ كالحميدم يحتجكف بحديثو , كىك مقارب الحديث "أحمد بف حنبؿ , ك  . (ْ)ا 
كذكره العقيمي في الضعفاء كنقؿ عف بشر بف عمر قاؿ:" كاف مالؾ ال يركم عف عبد ا بف 

 . (ٓ)محمد بف عقيؿ ككاف يحيى بف سعيد ال يركم عنو "
 . (ٔ)و "كقاؿ سفياف بف عيينة:" كاف ابف عقيؿ في حفظو شئ فكرىت أف القي

سحاؽ (ٕ)كقاؿ أحمد بف حنبؿ:" منكر الحديث " , كقاؿ الحاكـ أبك أحمد:" كاف أحمد بف حنبؿ كا 
. كقاؿ أبك حاتـ:" ليف الحديث, ليس (ٖ)بف إبراىيـ يحتجاف بحديثو, ليس بذاؾ المتيف المعتمد "ا

 . (ٗ)بالقكم كال ممف يحتج بحديثو يكتب حديثو "
 .(َُ)ث ال يحتجكف بحديثو , ككاف كثير العمـ "قاؿ ابف سعد:" كاف منكر الحدي

. كقاؿ ابف نمير: ابف عقيؿ يختمؼ عنو في (ُُ)كقاؿ أبك بكر بف خزيمة: ال أحتج بو لسكء حفظو
, كقاؿ الساجي:" كاف مف أىؿ الصدؽ كلـ (ُّ). كقاؿ ابف خراش:" تكمـ الناس فيو "(ُِ)اَلسانيد "

 .(ُٓ)اف سيء الحفظ ". كقاؿ الخطيب:" ك(ُْ)يكف بمتقف في الحديث "
كذكره ابف حباف في الضعفاء كقاؿ:" كاف عبد ا مف سادات المسمميف مف فقياء أىؿ البيت 
 كقرائيـ إال أنو كاف ردمء الحفظ كاف يحدث عف التكىـ فيجيء بالخبر عمى غير سننو فمما كثر 

 

                                                           

(
7
 (.ِٕ/ُ) -ركاية ابف محرز -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
2
 (.ُِْ/ِالكبير البف أبي خيثمة )التاريخ (

(
0
 (.ُْٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )ح كاالجر (

(
4
 (.ِِمذم الكبير )ص/عمؿ التر (

(
3
 (.ِٖٗ/ِالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
6
 (.ُْٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 (.ِٖ/ُٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
8
 .المصدر السابؽ(

(
9
 (.ُْٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
73
 (.ُْٖ/ٕبف سعد )الكبير الالطبقات (

(
77
 (.ِٖ/ُٔ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
72
 (.ُْٓ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
70
 (.ُٖٕ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
74
 .المصدر السابؽ(

(
73
 (.ِٔٔ/ِّشؽ البف عساكر )تاريخ دم(
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 . (ُ)ذلؾ في أخباره كجب مجانبتيا كاالحتجاج بضدىا "
اديث كركايات كقد ركل عنو جماعة مف المعركفيف الثقات, كىك خير مف أحلو قاؿ ابف عدم:" 

 . (0). كقاؿ الحاكـ:" ساء حفظو فحدث عمى التخميف "(2)بف سمعاف كيكتب حديثو "
 .(4)كقاؿ ابف شاىيف في كتاب " الضعفاء ": ليس بذاؾ

 . (3)قاؿ:" ىك أكثؽ مف كؿ مف تكمـ فيو "ف ابف عبد البر كأطمؽ القكؿ بتكثيقو
  .(6)كقاؿ العجمي:" مدني, تابعي, ثقة, جائز الحديث "

 . (1)بالعبادة كالفضؿ كالصدؽ " مكصكفان  صالحان  كقاؿ ابف خمفكف:" كاف رجالن 
 . (8)كقاؿ الذىبي:" حسف الحديث "

 .(9)قاؿ ابف حجر:" صدكؽ في حديثو ليف كيقاؿ تغير بأخرة "ك 
 في حفظو شيئ . عبد ا بف محمد بف عقيؿ, صدكؽ قاؿ الباحث:

ىك زىير بف محمد التميمي أبك المنذر الخراساني, سكف الشاـ ثـ الحجاز, زىير بف محمد:  -
عف أحمد كأف  ثقة, إال أف ركاية أىؿ الشاـ عنو غير مستقيمة فضعؼ بسببيا, قاؿ البخارم

 لرك  حدث بالشاـ مف حفظو فكثر غمطو, زىيرا الذم يركم عنو الشاميكف آخر, كقاؿ أبك حاتـ
 .(73)ىػ(ُِٔلو الجماعة, مات سنة )

لو  لىك عبد الممؾ بف عمرك القيسي أبك عامر العىقىدم, ثقة, رك عبد الممؾ بف عمرو:  -
 .(77)ىػ(َِٓالجماعة, مات سنة )

 .(72)ىك زىير بف حرب بف شداد أبك خثيمة, ثقة ثبت, سبقت ترجمتو زىير بف حرب: -
 الحديث: ىالحكـ عم
 .(70)قاؿ الترمذم " ىذا حديث حسف صحيح " .اإلسنادحسف حديث 

                                                           

(
7
 (.ّ/ِالمجركحيف البف حباف )(

(
2
 (.َِٗ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
0
 (.َُْلسجزم لمحاكـ )ص/سؤاالت ا(

(
4
 (.ُُٖماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
3
 (.ُٓ/ٔتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
6
 (.ٕٓ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
1
 (.ُٖٕ/ٖذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
8
 (.ّْٓ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
9
 (. ِّٗٓرقـ/ ُِّ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
(, الجرح ّٓٗ(, كعمؿ الترمذم الكبير )ص/ِْٕ/ّتاريخ الكبير لمبخارم )نظر: الكا(. َِْٗرقـ/ ُِٕ/ص) المصدر السابؽ(

 .(َٗٓ/ّف أبي حاتـ )كالتعديؿ الب

(
77
 (. ُْٗٗرقـ/ ّْٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ٖٓيث رقـ )حد نظرا(

(
70
 (.ُِٖ/ رقـُِِ/ُ) شاكر: ط-باب في المستحاضة  -الطيارة مذم , أبكاب سنف التر (
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كقاؿ اَللباني " كىذا إسناد حسف, رجالو كميـ ثقات ؛ كفي ابف عقيؿ كالـ مف ًقبؿ حفظو ال ينزؿ 
 .(7)حديثو عف رتبة الحسف "

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ٍيبىًتي" أىرىادى أىنَّيي َكِرشي ًفيًو " اَلٍنصار  ـٍ ًفي كعى مىٍيًي مىٍكًضعي ًسرّْه كأمانىًتو, كىالًَّذيفى يىٍعتىمد عى ـٍ بطانىتو كى

مىفو ًفي كىًرشو, كالرجؿ يىضع ثيابو في  ؛ ًَلىفَّ الميٍجترَّ يجمىع عى أيميكًرًه, كاٍستعار الكىًرش كالعىٍيبة ًلذىًلؾى
ح ماعىتي كصى مىاعىةى. أىٍم جى : أىرىادى بالكىًرش اٍلجى ًقيؿى ٍيبتو. كى مىٍيًو كىًرشه ًمفى النَّاًس:عى : عى ييقىاؿي  ابىًتي. كى

مىاعىةه  أىٍم جى
(2). 
 (.ٜ٘ٔ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى , حى دَّثىنىا غيٍندىره : حى : سىًمٍعتي قىتىادىةى, عىٍف أىنىًس ٍبفً  قىاؿى دَّثىنىا شيٍعبىةي, قىاؿى : حى  قىاؿى
اًلؾو  ٍنوي  -مى ًف النًَّبيّْ  -رىًضيى المَّوي عى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  -صى  اأَلْنَصاُر َكِرِشي, َوَعْيَبِتيقىاؿى

ـٍ ". كا عىٍف ميًسيًئًي اكىزي تىجى , كى ـٍ يىًقمُّكفى فىاٍقبىميكا ًمٍف ميٍحًسًنًي , كى كفى  كىالنَّاسي سىيىٍكثيري
 تخريج الحديث:

عف شعبة,  عف محمد بف المثنى, كمحمد بف بشار, عف غندر محمد بف جعفر, ,(4)مـأخرجو مس
 . -رضي ا عنو  –عف قتادة, يحدث عف أنس بف مالؾ 

  دراسة رجاؿ اإلسناد:
 رجالو كميـ ثقات.

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ِّٗ/ رقـٖٔ/ِداكد لأللباني ) صحيح أبي(

(
2
 (.ُّٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
0
مسيئيـ " باب قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ " اقبمكا مف محسنيـ كتجاكزكا عف  -خارم , كتاب مناقب اَلنصار صحيح الب(

 (.َُّٖ/ رقـّٓ/ٓ)

(
4
 (.َُِٓ -ُٕٔ/ رقـُْٗٗ/ْ) -باب مف فضائؿ اَلنصار رضي ا تعالى عنيـ  -ـ , كتاب فضائؿ الصحابة صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍدتي إً  اًج " لىٍك كىجى جَّ ًديًث اٍلحى ًفي حى ٍدتي ًإلىى دىًمؾ  َفاَكِرشٍ لىى دىًمؾ كى لشىًربىًت البىٍطحاء ًمٍنؾى " أىٍم لىٍك كىجى
, فىقىاليكا ـي الكىًرش عىٍف بىٍعًض الطَّعىاـً اؽى فى كا شىاةن ًفي كىًرشيا فىضى . كىىيكى مىثىؿه أٍصميو أفَّ قىٍكمنا طىبىخي  سىًبيالن

ٍدتي فاى كىرً  : إٍف كجى  .(7)شو لمطَّبَّاخ: أٍدًخٍمو, فىقىاؿى
 (.ٜٙٔ) حديث رقـ

 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

الَّ  - : ًإٍف كىافى ًعٍندىؾى ماءه بىاتى ًفي شىٌنو كا  اًئًطًو, فىقىاؿى اًر ًفي حى ؿو ًمفى اٍَلىٍنصى مىى رجي ًفيًو " أىنَّوي دخىؿ عى
ا تىٍشرب " كىرى  َكَرْعَنا عى اٍلمىاءى يىٍكرىع كىٍرعان ًإذىا تىناكلىو ًبًفيًو, ًمٍف غىٍيًر أىٍف يىٍشرب بكىٌفو كىالى بإناءو, كىمى

ـي, ًَلىنَّيىا تيٍدًخؿ ًفيًو أكاًرعىيا اٍلبىيىاًئ
(2). 

 (.ٜٚٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

, اًلحو دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي صى ٍبًد  َقاَؿ: حى اًبًر ٍبًف عى اًرًث, عىٍف جى , عىٍف سىًعيًد ٍبًف الحى مىٍيمىافى دَّثىنىا فيمىٍيحي ٍبفي سي حى
ا: أىفَّ النًَّبيَّ  مَّـى  -المًَّو, رىًضيى المَّوي عىٍنييمى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىعىوي  -صى اًر كى ؿو ًمفى اَلىٍنصى مىى رىجي ؿى عى دىخى

مَّـى النَّبً  اًحبه لىوي, فىسى مَّـى  -يُّ صى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا رىسيكؿى المًَّو,  -صى ؿي فىقىاؿى اًحبيوي, فىرىدَّ الرَّجي كىصى
اًئطو لىوي, يىٍعًني المىاءى, فىقىاؿى النًَّبيُّ  ؿي ًفي حى كّْ ارَّةه, كىىيكى ييحى مَّى اي  -ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْي, كىًىيى سىاعىةه حى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى الَّ َكَرْعَنا : " ًإٍف كىافى ًعٍندىؾى مىاءه بىاتى ًفي شىنَّةو,- عى ,  َواِ  اًئطو ؿي المىاءى ًفي حى كّْ ؿي ييحى " كىالرَّجي
ا : يىا رىسيكؿى المًَّو, ًعٍنًدم مىاءه بىاتى ًفي شىنَّةو, فىاٍنطىمىؽى ًإلىى العىًريًش, فىسىكىبى ًفي قىدىحو مى ؿي ءن, فىقىاؿى الرَّجي

مىبى  مىٍيًو ًمٍف دىاًجفو  ثيَـّ حى مَّـى  -لىوي, فىشىًربى النًَّبيُّ  (4)عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿي الًَّذم  -صى ادى فىشىًربى الرَّجي ثيَـّ أىعى
اءى مىعىوي   .جى

 تخريج الحديث:
مف طريؽ عبد الممؾ بف عمرك, عف فميح بف سميماف, عف سعيد بف الحارث,  ,(3)أخرجو البخارم

                                                           

(
7
 (.ُْٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ُِٔٓ/ رقـُُُ/ٕ) -باب الكرع في الحكض  -خارم , كتاب اَلشربة صحيح الب(

(
4
 (.َُِ/ِ) البف اَلثير في منازليـ. النياية ة التي يعمفيا الناسكىي الشا(

(
3
 (.ُّٔٓ/ رقـَُُ/ٕ) -باب شكب المبف بالماء  -خارم , كتاب اَلشربة صحيح الب(
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 بنحكه. -رضي ا عنو  - عف جابر بف عبد ا
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ىك فيميح بف سميماف بف أبي المغيرة الخزاعي أك اَلسممى أبك يحيى المدني  ُفميح بف سميماف: -
 .(7)ىػ(ُٖٔلو الجماعة, مات سنة ) لكيقاؿ فميح لقب كاسمو عبد الممؾ, رك 

:" ضعيؼ الحديث ". كعف ابف (4)زرعة, كأبك (0), كقاؿ يحيي بف معيف(2)ضعفو عمٌي بف المديني
 . (3)فميح صالح كليس حديثو بذاؾ الجائز " معيف قاؿ:"

فميح كمنا  يقكؿ:" كقاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: كا أبا كامؿ مظفران 
, (8), كقاؿ أبك حاتـ(1). كذكره العقيمي في الضعفاء(6)نتيمو؛ َلنو يتناكؿ أصحاب الزىرم "

, كقاؿ أبك داكد:" ال (73):" ليس بالقكم ", كقاؿ النسائي في مكضع آخر:" ضعيؼ "(9)كالنسائي
 .(72)الخميمي:" تكمـ فيو غير البخارم مف الحفاظ " ىكقاؿ أبك يعم .(77)يحتج بفميح "

ف كاف مف أىؿ الصدؽ(70)كقاؿ ابف شاىيف:" ليس بشيء "  .(74), كقاؿ زكريا الساجي: ييـ, كا 
  .(73)رقطني: يختمفكف في فميح, كال بأس بوكقاؿ الدا

. (71)" مف متقنى أىؿ المدينة كحفاظيـ "في مكضع آخر قاؿ:, ك (76)في الثقات ابف حباف ذكرهك 
قاؿ ابف عدم:" كلفميح أحاديث صالحة يركييا عف نافع, عف ابف عمر نسخة كيركم عف ىالؿ ك 

ث كيركم عف سائر الشيكخ مف بف عمي عف عبد الرحمف بف أبي عمرة, عف أبي ىريرة أحادي
أىؿ المدينة مثؿ أبي النضر كغيره أحاديث مستقيمة كغرائب كقد اعتمده البخارم في صحيحو 

                                                           

(
7
 (. ّْْٓرقـ/ ْْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ُُٕ/بف أبي شيبة لعمي بف المديني )صسؤاالت ا(

(
0
 (.ٗٔ/ُ) -ركاية بف محرز –(. معرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف ّْٕاالت ابف الجنيد البف معيف )ص/نظر: سؤ ا(

(
4
 (.ُُُلبرذعي َلبي زرعة )ص/سؤاالت ا(

(
3
 (.َّٓ/ِالكبير َلبي بكر بف أبي خيثمة )التاريخ (

(
6
 .مصدر السابؽال(

(
1
 (.ْٔٔ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
8
 (.ٖٓ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )لجرح كاا(

(
9
 (.ٕٖكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
73
 (.ُِّ/ِّ) لممزم كماؿتيذيب ال(

(
77
 (.ّٔٔ/ّعتداؿ لمذىبي )ميزاف اال(

(
72
 (.ُّٗ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
70
 (.ُٔٓماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
74
 (.ّٓٔ/ّعتداؿ لمذىبي )ف االميزا(

(
73
 (.ّٔٔ/ّ) المصدر السابؽ(

(
76
 (.ِّْ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
71
 (.ِِٓمماء اَلمصار البف حباف )ص/مشاىير ع(
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  .(7)كركل عنو الكثير كقد ركل عنو زيد بف أبي أنيسة, كىك عندم ال بأس بو "
 . (0), كعنو قاؿ:" ليس بالمتيف "(2)كقاؿ الذىبي:" حديثو في رتبة الحسف "

 .(4)بف حجر:" صدكؽ كثير الخطأ "كقاؿ ا
 فميح, صدكؽ يخطئ .  قاؿ الباحث:

اظي, الحمصي, صدكؽ لكباقي رجالو ثقات, سك   . (3)يحيى بف صالح الكيحى
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " أىفَّ رجيالن سًمع قىاًئالن يىقيكؿي ًفي سىحابة: اٍسقي ًمٍنوي اٍلحى : َرعكَ  كى ًكمُّ  فيالىف " قىاؿى اٍليىرى

: شىًربىت اَلًبؿي بالكىرىع, ًإذىا شًربت  ٍرعىو, ييقىاؿي اًء فيىٍسًقي صاًحبيو زى أىرىادى مكًضعان يىٍجتىمع ًفيًو مىاءي السَّمى
اًء ييٍكرىع ًفيًو " : " الكىرىع ًبالتٍَّحًريًؾ: مىاءي السَّمى ٍكىىًرمُّ قىاؿى اٍلجى اًء الغىدير, كى ًمٍف مى
(6). 

 (.ٜٛٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُْْ/ٕي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
2
 (.ُْٔ/ُحفاظ لمذىبي )تذكرة ال(

(
0
 (.ِْٔفيو كىك مكثكؽ لمذىبي )ص/مف تكمـ (

(
4
 (.ّْْٓرقـ/ ْْٖ/ص) حجر البف التيذيب بتقري(

(
3
 (. ٖٕٔٓرقـ/ ُٗٓ/ص) المصدر السابؽ(

(
6
 (.ُْٔ/ْفي غريب الحديث كاَلثر )النياية (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
تَّى بىمىغ  دىٍيًبيىًة حى ـى اٍلحي ا رىجى عى ًفيًو " خى ًدينىًة. كالكيراع:  (7)الغىًميـُكرَاَع كى ـي مىٍكًضعو بىٍيفى مىكَّةى كىاٍلمى " ىيكى اٍس

اًنبه  ٌرة تىٍشًبيينا بالكيراع, كىىيكى مىا ديكفى الرٍُّكبة ًمفى السَّاًؽ. كالغىًميـ ًباٍلفىٍتًح: كادو  جى ميٍستطيؿ ًمفى الحى
ازً   .(2)ًباٍلًحجى

 (.ٜٜٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, دَّثىًني ميحى ٍبدي اٍلكىىَّابً  حى دَّثىنىا عى : حى ًجيًد, قىاؿى ٍبًد اٍلمى , عىٍف  يىٍعًني اٍبفى عى ٍعفىره دَّثىنىا جى : حى قىاؿى
ٍبًد اً (4)أىًبيوً  اًبًر ٍبًف عى ٍنييمىا  -, عىٍف جى مَّـى  -أىفَّ رىسيكؿى اً  -رىًضيى اي عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى

ـى  ا افى فىصى ـى اٍلفىٍتًح ًإلىى مىكَّةى ًفي رىمىضى ا رىجى عى , ثيَـّ دىعىا ًبقىدىحو ى َبَمَغ ُكرَاَع اْلَغِميـِ َحتَّ خى ـى النَّاسي ا , فىصى
: ًإفَّ بىٍعضى النَّاًس قىٍد  , فىًقيؿى لىوي بىٍعدى ذىًلؾى تَّى نىظىرى النَّاسي ًإلىٍيًو, ثيَـّ شىًربى فىعىوي, حى , ًمٍف مىاءو فىرى ـى ا صى

اةي " اةي, أيكلىًئؾى اٍلعيصى : " أيكلىًئؾى اٍلعيصى  .فىقىاؿى
 انفرد بو مسمـ.تخريج الحديث: 

رجالو ثقات , كجعفر ىك: جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي  دراسة رجاؿ اإلسناد:
 بف أبي طالب الياشمي أبك عبد ا المعركؼ بالصادؽ.ا
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
معجـ  كـ " عمى طريؽ المدينة, كتعرؼ اليكـ " ببرقاء الغميـ ". ْٔكالمدينة, تبعد عف مكة "  مكة بيف مكضع :الغميـ كراع(

 .انعُكثٕذٍحانشثكحعهىٌٔكٍثٍضٌايٕقع:ٔاَظغ(.ُِْ/ْالبمداف لياقكت الحمكم )

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ُُُْ-َٗ/ رقـٖٕٓ/ِ) -باب جكاز الصـك كالفطر في شير رمضاف لممسافر -ـ , كتاب الصياـ صحيح مسم(

(
4
 .الباقر جعفر أبك طالب أبي بف عمي بف الحسيف بف عمي بف محمد: ىك(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍكًض " فبىدأ اي  ًديًث اٍلحى ًفي حى نًَّة, ميشىبَّو بالكيراع ًلًقمَّتو, كىأىنَّوي راع بكُ كى اًء اٍلجى " أىٍم طىرىؼو ًمٍف مى
 .(7)كالكيراع ًمفى الدابَّة

 (.ٕٓٓ) حديث رقـ
ـُ يعقوب بف سفياف الَفَسِوي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

يٍ  ـو عىٍف زى دَّثىنىا ميعىاًكيىةي ٍبفي سىالَّ : حى دَّثىًني أىبيك تىٍكبىةى قىاؿى دَّثىًني حى : حى ـو قىاؿى ـو أىنَّوي سىًمعى أىبىا سىالَّ ًد ٍبًف سىالَّ
اءى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى رىسيكًؿ المَّ  : جى مىًميّْ يىقيكؿي ٍبًد السَّ ٍيدو اٍلًبكىاًليُّ أىنَّوي سىًمعى عيٍتبىةى عى اًمري ٍبفي زى مَّى المَّوي  -ًو عى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍكضي  -عى اءً فىقىاؿى لىوي: مىا حى ا بىٍيفى اٍلبىٍيضى :" ىيكى كىمى ٍنوي؟ قىاؿى دّْثي عى ًإلىى  (0)ؾى الًَّذم تيحى
ؿَّ ًفيوً (4)بيٍصرىل فىاهي ". ِبُكرَاعٍ  , ثيَـّ ييًمدُّني المَّوي عىزَّ كىجى مىؽى أىٍيفى طىرى  فىالى يىٍدًرم بىشىره ًممٍَّف خى

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, أبي تكبة الربيع بف (1)كالبييقي ,(6), كالطبراني(3)أخرجو أبك بكر بف أبي عاصـ

, مف طريؽ, (9), مف طريؽ, معمر بف يعمر. كأخرجو بقي بف مخمد(8)نافع. كأخرجو ابف حباف
ـ, ـ, عف أبي سىالَّ . ثالثتيـ: عف معاكية بف سىالَّ عف عامر بف زيد  مركاف بف محمد الطَّاطىًرمُّ

 .-ا عنو  رضي –اٍلًبكىاًلي, عف عتبة بف عبد السَّممي 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ٍتمىةى ىك عتبة بف عبد السممي , لو صحبة, كاف اسمو  عتبة بف عبد السَّممي: - , فغير رسكؿ  عي
اسمو فسماه عتبة , تكفي سنة سبع كثمانيف في أياـ الكليد بف عبد  -صمى ا عميو كسمـ  -ا 

 .(73)الممؾ كىك ابف أربع كتسعيف سنة

                                                           

(
7
 (.ُٓٔ/ْ)البف اَلثير يث كاَلثر في غريب الحدة النياي(

(
2
 (.ِّْ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (

(
0
ٍَْضاء:( ما قالو ابف  هبمكة. كيككد كلعؿ المقصكد في الحديث التي بثنية التنعيـ الحمكم أف البيضاء أكثر مف مكاف تذكر ياقك اْلثَ

 (.ُْٕ/ُُ)فتح البارم, ك (َّٓ/ُأنظر: معجـ البمداف).ينةبيف مكة كالمدحجر: أف البيضاء بالقرب مف الربذة البمد المعركؼ 
(

4
كاليـك تابعة لمدينة " درعا " تبعد عف مركز درعا "  دمشؽ, أعماؿ مف بالشاـ إحداىما: كالقصر بالضـ, مكضعيف, في :ُبْصَرى(

 الحمكم لياقكت البمداف معجـ.  اءعكبر  قرب بغداد قرل مف: أيضا كبصرلكـ ".  َُْكـ " كتبعد عف دمشؽ حكالي "  َْ
 .انعُكثٕذٍحانشثكحعهىٌٔكٍثٍضٌايٕقع:ٔاَظغ(.ُْْ/ُ)

(
3
 (.ِّٖ/ِبي بكر بف أبي عاصـ )السنة َل(

(
6
 (.َِٖٔ/ رقـَُْ/ْ(, كمسند الشامييف )َِْ/ُِٔ/ُ(, ك اَلكسط )ُِّ/ رقـُِٔ/ُٕلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
1
 (.ِْٕ/ رقـُٖٔلنشكر لمبييقي )ص/البعث كا(

(
8
 (.َْٓٔ/ رقـُّٔ/ْحباف ) صحيح ابف(

(
9
 (.ُٓ/ رقـٖٔلككثر لبقي بف مخمد )ص/الحكض كا(

(
73
 (.َُُّ/ّب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )االستيعا(
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يركم عف عتبة بف عبد ركل عنو أبك سالـ  (7)عامر بف زيد اٍلًبكىاًلياْلِبَكاِلي:  عامر بف زيد -
 (4), كذكره ابف حباف(0), كابف أبي حاتـ(2)كيحيى بف أبي كثير في الشامييف. سكت عنو البخارم

في " الثقات ". كقاؿ ابف حجر:" معركؼ, ذكره البخارم كقاؿ سمع عتبة بف عبد كركل عنو أبك 
بف حباف في صحيحو ابف أبي حاتـ كأخرج اكتبعو  يثو في الشامييف كلـ يذكر فيو جرحان سالـ حد

 مف طريؽ أبي سالـ عنو أحاديث صرح فييا بالتحديث كمقتضاه أنو عنده ثقة, كلـ أر لو ذكران 
بف اغفمو أك سقط مف نسختي كال ترجـ لو أفي النسخة التي عندم مف الثقات لو فما أدرم ىؿ 

 .(3)ريخ دمشؽ "عساكر في تا
 عامر بف زيد اٍلًبكىاًلي , صدكؽ. قاؿ الباحث: 
ـ: - ـ, ثقة , رك  أبو َسبلَّ البخارم, يرسؿ  للو الجماعة سك  لىك ممطكر اَلسكد الحبشي أبك سىالَّ

 .(6) مف الثالثة
ـ: - ـ الدمشقي ككاف يسكف  معاوية بف َسبلَّ ـ أبك سىالَّ ـ بف أبي سىالَّ ىك معاكية بف سالَّ
 .(8)ىػ(َُٕلو الجماعة, مات في حدكد سنة ) ل, ثقة , رك (1)صًحمٍ 
ىك الربيع بف نافع أبك تكبة الحمبي نزيؿ طىرىسيٍكسي  أبو توبة الربيع بف نافع: -

, ثقة حجة (9)
 .(73)ىػ(ُُْالترمذم , مات سنة ) للو الجماعة سك  لعابد, رك 
 الحديث: ىالحكـ عم

 .الصحيح لغيره ىلإكغيرىما يرتقي بو  حديث حسف اإلسناد, كلو شاىد في الصحيحيف
ا عميو  ىصم –أف رسكؿ ا  –رضي ا عنو  –أنس بف مالؾ  ىلإفقد أخرج البخارم بسنده 

فَّ ًفيًو ًمفى اَلىبىاًريًؽ كىعىدىًد  –كسمـ  ٍنعىاءى ًمفى اليىمىًف, كىاً  ا بىٍيفى أىٍيمىةى كىصى ٍكًضي كىمى قاؿ: " ًإفَّ قىٍدرى حى
كـً ال اًء "نيجي سَّمى

(77). 
*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.ِٖٗ/ِىذه النسبة الى بنى ًبكاؿ كىك بطف مف حمير. اَلنساب لمسمعاني ) ّى:الِبَكالِ (

(
2
 (.ِْٓ/ٔبخارم )الكبير لمالتاريخ (

(
0
 (.َِّ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
4
 (.ُُٗ/ٓبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.َّٕ/ُمنفعة بزكائد رجاؿ اَلئمة اَلربعة البف حجر )تعجيؿ ال(

(
6
 . (ٕٖٗٔرقـ/ ْٓٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.َُٔ. البمداف لميعقكبي )ص/ص مف أكسع مدف الشاـ كليا نير عظيـ منو يشرب أىميامدينة حم(

(
8
 (.ُْٖ/ِٖ) لممزم . تيذيب الكماؿ(ُٕٔٔرقـ/ ّٖٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 البحر ساحؿ عمى البالد جنكب تقع تركية حدكد ضمف اليـك كىىمدينة بثغكر الشاـ بيف أنطاكية كحمب كبالد الركـ.  ُس:َطَرُسوْ (

 .انعُكثٕذٍحانشثكحعهىٌٔكٍثٍضٌايٕقع:ٔاَظغ(.ِٖ/ْجـ البمداف لياقكت الحمكم )مع. " مرسيف"  لمحافظة تابعة اَلبيض

(
73
 (.َُّ/ٗ) لممزم (, تيذيب الكماؿِّٗ/ٖنظر: الثقات البف حباف )اك  (.َُِٗرقـ/ َِٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
كًض  -خارم , كتاب الرقائؽ صحيح الب(  (.َٖٓٔ/ رقـُُٗ/ٖ) -باب في الحى
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مَّـى  -ًفيًو " أىفَّ النًَّبيَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى يَّفيكا أىبىا اليىٍيثـ, فىقىاؿى َلٍمرأتو: مىا  -صى كىأىبىا بىٍكرو كىعيمىرى تىضى

 : ٍكفو" أىًم ا فَكْرِكِريًعٍندىًؾ؟ قىالىٍت: شىًعير, قىاؿى ٍنسىافي ًفي جى ًني. كالكىٍركىرىة: صٍكت ييرىدَّديه اإٍلً ٍطحى
(7). 

 (.ٕٔٓ) حديث رقـ
ـُ مسمـنفسوالمفظ بلـ أعثر عميو  , والذي وجتو ما أخرجو اإلما

 رحمو ا قاؿ: (ٕ)
ًميفىةى, عىٍف يىزً  مىؼي ٍبفي خى دَّثىنىا خى : حى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى,ى قىاؿى , حى اًزـو , عىٍف أىًبي حى يدى ٍبًف كىٍيسىافى

رىجى رىسيكؿي اً  : خى ٍيرىةى, قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى فىًإذىا ىيكى  -أىٍك لىٍيمىةو  -ذىاتى يىٍكـو  -صى
ا ًمٍف بيييكًتكيمىا ىىًذًه السَّ  كيمى ا أىٍخرىجى : " مى , فىقىاؿى : ًبأىًبي بىٍكرو كىعيمىرى : اٍلجيكعي يىا رىسيكؿى اً, قىاؿى اعىةى؟ " قىاالى

كيمىا, قيكميكا ", فىقىاميكا مىعىوي, فىأىتىى رىجيالن ًمفى  ًني الًَّذم أىٍخرىجى ىٍخرىجى اًر  " كىأىنىا, كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه, َلى اٍَلىٍنصى
ٍرأىةي,  , فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي اً فىًإذىا ىيكى لىٍيسى ًفي بىٍيًتًو, فىمىمَّا رىأىٍتوي اٍلمى بنا كىأىٍىالن مىٍيًو  -قىالىٍت: مىٍرحى مَّى اي عى صى

مَّـى  سى , فىنىظىرى ًإلىى رىسيكًؿ -كى اًرمُّ اءى اٍَلىٍنصى اًء, ًإٍذ جى ؟ " قىالىٍت: ذىىىبى يىٍستىٍعًذبي لىنىا ًمفى اٍلمى فه : " أىٍيفى فيالى
مَّـى  -اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  -صى ـى أىٍضيىافنا ًمنّْي, قىاؿى ده اٍليىٍكـى أىٍكرى ا أىحى ٍمدي ًلمًَّو مى : اٍلحى اًحبىٍيًو, ثيَـّ قىاؿى كىصى

ـٍ ًبًعٍذؽو ًفيًو بيٍسره  اءىىي فىاٍنطىمىؽى, فىجى
ذى اٍلميٍديىةى  (0) : كيميكا ًمٍف ىىًذًه, كىأىخى , فىقىاؿى تىٍمره كىريطىبه كى

, فىقىاؿى لىوي (4)
مَّـى  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًمٍف ذىًلؾى -صى , فىأىكىميكا ًمفى الشَّاًة كى ميكبى ", فىذىبىحى لىييـٍ , كىاٍلحى : " ًإيَّاؾى

كيكا, قىاؿى رىسيكؿي اً  شىًربيكا, فىمىمَّا أىٍف شىًبعيكا كىرى مَّـى  -اٍلًعٍذًؽ كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى :  -صى , كىعيمىرى ًَلىًبي بىٍكرو
ـي اٍلجيكعي,  ـٍ ًمٍف بيييكًتكي كي ـٍ تىٍرًجعيكا كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه, لىتيٍسأىليفَّ عىٍف ىىذىا النًَّعيـً يىٍكـى اٍلًقيىامىًة, أىٍخرىجى ثيَـّ لى

ـي " . ـٍ ىىذىا النًَّعي ابىكي تَّى أىصى  حى
 انفرد بو مسمـ.تخريج الحديث: 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
مؼ بف خميفة بف صاعد اَلشجعي مكالىـ أبك أحمد الككفي نزؿ كاسط ىك خ خمؼ بف خميفة: -

 .(3)ىػ(ُُٖالبخارم, مات سنة ) للو الجماعة سك  لثـ بغداد, رك 
 .(9), كالخطيب البغدادم(8), كابف خمفكف(1), كابف حباف(6)كثقو العجمي

                                                           

(
7
 (.ُٓٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َِّٖ-َُْ/ رقـَُٗٔ/ّ) -باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ  -ـ , كتاب اَلشربة صحيح مسم(

(
0
 (.ٕٓٓ/ِىك اٌلذم قد بىدىأى ًفيو االرطاب مف قبؿ الذَّنب. غريب الحديث البف قتيبة ) :اْلُبْسر(

(
4
 (.ُُِ/ُّىي السكيف . لساف العرب ) ة:ْلُمْديَ ا(

(
3
 (. ُُّٕرقـ/ ُْٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.ّّٔ/ُثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
1
 (.ِٗٔ/ٔبف حباف )الثقات ال(

(
8
 (.َِِ/ْذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
9
 (.ْٖٗ/ِالمفترؽ لمخطيب )المتفؽ ك (
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مشيكر, كتغير كقاؿ مسممة بف قاسـ اَلندلسي:" ثقة . (7)قاؿ ابف سعد:" كاف ثقة, كاختمط "ك  
, كذكره ابف شاىيف في الثقات كقاؿ: " قاؿ (2)بأخرة, فمف ركل عنو قبؿ التغير فركايتو صحيحة "

 . (0)كلكنو كاف خرؼ فاضطرب عميو حديثو " ,فيو عثماف بف أبي شيبة ىك صدكؽ ثقة
خميفة, كقاؿ اإلماـ أحمد: قاؿ رجؿ لسفياف بف عيينة: يا أبا محمد, عندنا رجؿ يقاؿ لو خمؼ بف 

 . (4)زعـ أنو رأل عمرك بف حريث, فقاؿ: " كذب, لعمو رأل جعفر بف عمرك بف حريث "
 .:" صدكؽ "(8)الذىبي, ك (1)كقاؿ أبك حاتـ .(6)كالنسائي:" ليس بو بأس ", (3)ابف معيف كقاؿ

 . (9)كقاؿ ابف عدم:" أرجك أنو ال بأس بو, كال أبرئو مف أف يخطىء في بعض ركاياتو " 
 .(73)حجر:" صدكؽ اختمط في اآلخر " كقاؿ ابف

 .(77)كقاؿ الساجي:" ضعيؼ "
أنو بسبب خمؼ بف خميفة, صدكؽ اختمط في آخر حياتو؛ أما تكذيب ابف عيينة لو ف قاؿ الباحث:

رؤية عمرك بف حريث , قاؿ الحاكـ:" تكذيب ابف عيينة لو في رؤيتو عمرك بف حريث ال  ىادع
ذلؾ مف رأل عمران, ال قصدان منو بذلؾ تجريح خمؼ بنكع  في غيره, تعجب مف أف يككف في كقتو

مف أنكاع الجرح, عمى أف خمفان مف الطبقة الثانية مف أىؿ الصدؽ الذيف يخرجيـ مسمـ في 
 .(72)الشكاىد

 أيضان.  (70)يزيد بف كيساف فيك صدكؽ لكباقي رجاؿ ثقات سك 
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُّْ/ٗ) الكبير البف سعدالطبقات (

(
2
 (.ُِٓ/ّتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
0
 (.ٖٕماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
4
 (.ُُِ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا  -عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
3
 (.َِٗ/ّ) -ركاية الدكرم  -(. تاريخ ابف معيف ّٖ/ُ) -ركاية ابف محرز -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
6
 (.ِّٔ/ٗداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
1
 (.ّٗٔ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
8
 (.ّْٕ/ُ(, كالكاشؼ لو )ُِِ/ُ) ي الضعفاء لمذىبيالمغني ف(

(
9
 (.ُٔٓ/ّي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
73
 .(ُُّٕرقـ/ ُْٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.َِِ/ْمغمطام )ذيب الكماؿ لإكماؿ تي(

(
72
 (.َِِ/ْذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
70
 (. ٕٕٕٔرقـ/ َْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(



 

437 

 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
فً  تَّى كى ًحؾ حى اًبرو " مىف ضى ًديًث جى ةى " الكىٍركىرة: ًشبٍو  ُيَكْرِكرَ ي حى ًة فمييًعد الكيضكء كىالصَّالى ًفي الصَّالى

ٍبدىلةه ًمفى اٍلقىاًؼ ًلقيٍرب المىٍخرىج لىعىؿَّ اٍلكىاؼى مي القىٍيقىية فىٍكؽى القىٍرقىرة, كى
(7). 

 (.ٕٕٓ) حديث رقـ
ـُ أبو أحمد بف َعدي , والذينفسوالمفظ بلـ أعثر عميو  وجتو ما أخرجو اإلما

 رحمو ا َقاَؿ: (ٕ)
اًعيؿي ٍبفي عىيَّاشو ع دَّثىنا ًإٍسمى اًؾ, قىاؿ: حى دَّثىنا عىبد اٍلكىىَّاًب ٍبفي الضَّحَّ , قىاؿ: حى دَّثىنا عيمىر ٍبفي ًسنىافو ف حى

سىًف, عىف ًعٍمرىافى بٍ  : سىًمٍعتي عىٍمرك بف قيس عىٍف عىٍمرك ٍبًف عيبىيد عىًف اٍلحى , قىاؿى زىاًعيّْ ٍيفو اٍلخي ًف حيصى
مَّـى  -رىسيكؿى المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًحؾى ًفي الصَّالًة قىٍرقىرىةن فميعد الكضكء  -صى يقيكؿ: " مىف ضى
 كالصالة ".

 تخريج الحديث:
يؽ, , مف طر (4), مف طريؽ, إسماعيؿ بف عياش. كأخرجو ابف اَلعرابي(0)أخرجو الدارقطني

الحسف بف قتيبة. كالىما: عف عمرك بف قيس, عف عمرك بف عبيد, عف الحسف البصرم, عف 
 . -رضي ا عنو  –عمراف بف حصيف 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(3)ىك الحسف البصرم, ثقة , سبقت ترجمتو الحسف: -

لمعتزلي ىك عمرك بف عبيد بف بىاب التميمي, مكالىـ أبك عثماف البصرم ا عمرو بف ُعَبيد:
المشيكر, صاحب كاصؿ بف عطاء رأس بدعة اإلعتزاؿ كمؤسسيا, ككاف داعية إلى بدعتو, 
اتيمو جماعة بالكذب مع أنو كاف عابدان, قاؿ الساجي: قد كاف عمرك يجالس الحسف قديمنا 

, كقاؿ (6)كيذىب إلى مذىبو حتى أزالو عف ذلؾ كاصؿ بف عطاء الغىزَّاؿ فماؿ بو إلى البدعة "
باف:" كاف مف العباد الخشف كأىؿ الكرع الدقيؽ ممف جالس الحسف سنيف كثيرة ثـ أحدث ما ابف ح

أحدث مف البدع كاعتزؿ مجمس الحسف كمعو جماعة فسمكه المعتزلة ككاف عمرك بف عبيد داعية 
كيكذب مع ذلؾ في الحديث  -صمى ا عميو كسمـ  -اب رسكؿ ا حإلى االعتزاؿ يشتـ أص

. كقاؿ داكد بف أبي ىند الكراؽ:" عمرك بف عبيد يمقاني فيحمؼ لي عمى (1)دان "تكىمان ال تعم

                                                           

(
7
 (.ُٔٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُْٗ/ٔي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
0
 (.ُِٔ/ رقـَِّ/ُرقطني )سنف الدا(

(
4
 (.ْٓٔ/ رقـُِٓ/ُبي )اَلعرا معجـ ابف(

(
3
 (.72اَظغدضٌسعقى)(

(
6
 (.ُِْ/َُذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
1
 (.ٗٔ/ِف البف حباف )المجركحي(
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 .(7)قاؿ سعيد بف عامر:" كذب, ككاف مف الكاذبيف اآلثميف " ,الحديث فأعمـ أنو كاذب "
كقاؿ ابف سعد:" معتزلي صاحب رأم ليس بشيء في الحديث. ككاف كثير الحديث عف الحسف  

كذكره البخارم في كتاب الضعفاء . (0):" ليس بشيء كاف مف الشرط "كقاؿ ابف معيف. (2)كغيره "
:" متركؾ الحديث ", كقاؿ ابف (6), كأبك حاتـ(3), كقاؿ النسائي(4)تركو يحيى القطاف " كقاؿ:"

, كقاؿ (1)عدم:" كىك مذمكـ ضعيؼ الحديث جدا معمف بالبدع كقد كفانا ما قاؿ فيو الناس "
 ىػ(.ُّْسنة ) عيبىيد بف عمرك مات .(8)الجكزجاني:" غير ثقة ضاؿ "

 داعي إلى بدعة اإلعتزاؿ. تركو. ىعمرك بف عبيد, متركؾ , ميجمع عم قاؿ الباحث:
لو ابف ماجو, مف  لرك  متركؾ, بف قيس المكي المعركؼ بسىٍندؿ, كىك عمر  عمرو بف قيس: -

  .(9)السابعة
لو  لالعنسي أبك عتبة الحمصي, رك ىك إسماعيؿ بف عياش بف سميـ  ِإْسَماِعيؿ بف َعيَّاش: -

 . (73)ىػ(ُُٖاَلربعة, مات سنة )
قاؿ عمي بف المديني:" كاف يكثؽ فيما ركل عف أصحابو أىؿ الشاـ فأما ما ركل عف غير أىؿ 

سألتو عف إسماعيؿ بف عياش , . كقاؿ أبك بكر المركذم عف اإلماـ أحمد(77)الشاـ ففيو ضعؼ "
. كقاؿ (72)مما ركل عف المدنييف كغيرىـ : ىك فييـ أحسف حاالن فىحىسف ركايتو عف الشامييف كقاؿ

. كقاؿ الحاكـ:" اسماعيؿ بف عياش مع (70)العقيمي:" إذا حدث عف غير أىؿ الشاـ اضطرب "
 .(73). كضعفو النسائي(74)جاللتو اذا انفرد بحديث لـ يقبؿ منو لسكء حفظو "

حاتـ:" ليف يكتب حديثو ال أعمـ أحدان كؼ كقاؿ أبك  .(76)كقاؿ الدارقطني:" ضعيؼ ال يعتبر بو " 

                                                           

(
7
 (.ِٕٕ/ّالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
2
 (.ِِٕ/ٗالكبير البف سعد )الطبقات (

(
0
 (.ِٕٓ/ْ) -ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(

(
4
 (.ِّٓ/ٔ(, كالتاريخ الكبير لو )َُُارم )ص/عفاء لمبخكتاب الض(

(
3
 (.ٕٗكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
6
 (.ِْٕ/ٔلتعديؿ البف أبي حاتـ )لجرح كاا(

(
1
 (.ُٓٗ/ٔي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
8
 (.ُِٖرجاؿ لمجكزجاني )ص/أحكاؿ ال(

(
9
 (.ْٗٓٗرقـ/ ُْٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
 (. ّْٕرقـ/ َُٗ/ص) در السابؽالمص(

(
77
 (.ُُٔبف أبي شيبة لعمي بف المديني )ص/سؤاالت ا(

(
72
 (.َُْ)ص/ -ركاية المركذم  - أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿمف كالـ (

(
70
 (.ٖٖ/ُالكبير لمعقيمي )الضعفاء (

(
74
 (.ُِٕلسجزم لمحاكـ )ص/سؤاالت ا(

(
73
 (.ُٔ)ص/ كالمتركككف لمنسائيالضعفاء (

(
76
 (.ُْ)ص/ -ركاية الكرجي عنو  -لبرقاني لمدارقطني سؤاالت ا(
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, كقاؿ أبك زرعة " صدكؽ إال أنو غمط في حديث الحجازييف (7)عنو إال أبك إسحاؽ الفزارم "
مضطرب جدان في  ,صدكؽ في حديث أىؿ الشاـ ,ىؿ حمصأ. كقاؿ الذىبي:"عالـ (2)كالعراقييف "

  .(0)ىؿ الحجاز "أحديث 
 .(4)عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ " كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ في ركايتو

يَّاش, صدكؽ قاؿ الباحث:  اًعيؿ بف عى  ,كالكالـ في ركايتو عف أىؿ الحجاز كأىؿ العراؽ ,ًإٍسمى
قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ " في ركايتو عف أىؿ العراؽ كأىؿ  ,أما ركايتو عف أىؿ الشاـ فصحيحة

 .(3)أصح "الحجاز بعض الشئ كركايتو عف أىؿ الشاـ كأنو أثبت ك 
اؾ: - حَّ اؾ بف أباف العيٍرضي أبك الحارث  َعبد الوىاب بف الضَّ حَّ ىك عىبد الكىاب بف الضَّ

 .(6)ىػ(ِْٓلو ابف ماجو, مات سنة ) لكذبو أبك حاتـ, رك ك الحمصي, متركؾ, 
ٍنًبجى عمر بف ِسَناف: - ىك عمر بف سعيد بف أحمد بف سعيد بف سناف أبك بكر الطائي المى

؛ (1)
مشؽ دحيمان, كالكليد بف عتبة, كىشاـ بف عمار؛ كركل عنو سميماف بف أحمد الطبراني, سمع بد

: كاف قد صاـ (9)كقاؿ أبك حاتـ ٍبف حٌباف .(8)كأبك حاتـ محمد بف حباف, كأبك أحمد بف عدم
مىٍيًو  -النيار, كقاـ الميؿ ثمانيف سنة غازيان كمرابطان   .-رحمة المَّو عى

 .(73)ـ, المحدث, القدكة, العابد "قاؿ عنو الذىبي:" اإلما
 عمر بف ًسنىاف, ثقة.  قاؿ الباحث:

 حديث اسناده ضعيؼ جدان.  الحديث: ىالحكـ عم
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُِٗ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
2
 .مصدر السابؽال(

(
0
 (.ٖٓ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
4
 (. ّْٕرقـ/ َُٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُِٗ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
(, التاريخ الكبير لمبخارم ٖٕ/ّنظر: الضعفاء الكبير لمعقيمي )اك (. ِْٕٓرقـ/ ّٖٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(, المجركحيف البف حباف ْٕ/ٔ(, الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ٗٔ(, الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص/ََُ/ٔ)
 (.ْْٗ/ُٖ) لممزم ذيب الكماؿ(, تيُْٓ/ٔ(, الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )ُْٕ/ِ)

(
1
منبج, إحدل بالد الشاـ, قيؿ: أكؿ مف بناىا كسرل لٌما غمب عمى الشاـ.أنظر: اَلنساب  إلىنسبة  جى:الَمْنبِ (

 (.َِٓ/ٓ(, كمعجـ البمداف )َْْ/ُِلمسمعاني)

(
8
 (.ٗٓ/ْٓشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
9
 (.ُِْٔ/ رقـِْٖ/َُحباف ) صحيح ابف(

(
73
 (.َِٗ/ُْـ النبالء لمذىبي )سير أعال(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ـٍ تىٍركا ًإلىى البىعير تىكيكفي  ًفيًو " أىلى رىب " ًىيى ًباٍلكىٍسرً  بِكْرِكَرِتوكى ٍكري البىعير الًَّذم ًإذىا برىؾى نيٍكتةه ًمٍف جى : زى
ٍمعييا: كىراًكر ًة, كجى , كىًىيى ناًتئة عىٍف ًجٍسمو كالقيٍرصى ابى اٍَلىٍرضى  .(7)أىصى

 (.ٖٕٓ) حديث رقـ
ـُ أبو يعم  رحمو ا: (ٕ)ىَقاَؿ اإلما

, اًج السَّاًميُّ جَّ ـي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي مَّادي ٍبفي  حى دَّثىنىا حى : حى ةى  قىاؿى ٍف أىًبي طىٍمحى , عى مىمىةى, عىٍف أىًبي ًسنىافو سى
: نىًسيجي كىٍحًدًه, كىافى ييقىاؿي , كى : أىتىٍينىا عيمىٍيرى ٍبفى سىٍعدو ًفي نىفىرو ًمٍف أىٍىًؿ ًفمىٍسًطيفى , قىاؿى ًنيّْ ٍكالى فىقىعىٍدنىا  اٍلخى

ًمًو: يىا  مىى ديكَّافو لىوي عىًظيـو ًفي دىاًرًه, فىقىاؿى ًلغيالى ًفي الدَّاًر تىٍكره عى : كى , قىاؿى ٍيؿى ـي, أىٍكًرًد اٍلخى ًمٍف  (0)غيالى
: تىٍقطيري مىاءن, شى  ا, أىٍك قىاؿى ًربىةه تىٍقطيري دىمن : ًىيى جى نىةي؟ قىاؿى : أىٍيفى فيالى ارىةو, قىاؿى فىأىٍكًرٍدىىا, فىقىاؿى ؾَّ أىبيك ًحجى

دي اٍلقىٍكـً  : أىٍكًرٍدىىا, فىقىاؿى أىحى اؽى, قىاؿى : أىٍكًرٍدىىا, فىًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى ًإٍسحى ٍيؿي كيمُّيىا, قىاؿى : ًإذنا تىٍجرىبي اٍلخى
مَّـى  -المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ تىرى ًإلىى اٍلبىًعيًر ًمفى  -صى : " الى عىٍدكىل, كىالى ًطيىرىةى, كىالى ىىامىةى, أىلى يىقيكؿي
ًبؿً  ٍحرىاءً  اإٍلً , فىمىٍف َكْرَكَرِتِو , ثيَـّ ييٍصًبحي ًفي كىٍيؼى يىكيكفي ًبالصَّ ـٍ تىكيٍف قىٍبؿى ذىًلؾى أىٍك ًفي مىرىاقًّْو نيٍكتىةه لى

ؿى ؟ ".  أىٍعدىل اٍَلىكَّ
 تخريج الحديث:

, مف طريؽ, عبيد ا بف محمد بف حفص, عف (3), كأبك نيعيـ(4)أخرجو أبك الحسيف بف قانع
ٍكالنى, عف عيمىير بف سىعدحماد بف سممة, عف أبي سناف, عف أبي طمحة   بنحكه.,  الخى

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ىك عيمير بف سعد بف عبيد بف النعماف بف قيس بف عمرك بف عكؼ, لو  ُعَمير بف َسعد: -

 .(6)صحبة , تكفي في خالفة معاكية
ٍكالنى أبو طمحة الَخْوالنى: - , ركل لو  , قيؿ اسمو سفياف بف عبد ا(1)ىك أبك طمحة الخى

  .(8)الترمذم, مف الثالثة

                                                           

(
7
 (.ُٔٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َُٖٓ/ رقـُِٓ/ّ) المكصمي يعمى مسند أبي(

(
0
ٍفر ًمف ًإنىاءه  : ىكَتْورٌ ( ارىةو  أىكٍ  صي انة, ًحجى قىدٍ  كاإلجَّ  (.ُٗٗ/ُفي غريب الحديث كاَلثر )النياية  .ًمٍنوي  ييتىكضأ كى

(
4
 (.َِّ/ِحابة البف قانع )الص معجـ(

(
3
 (.ِْٗٓ/ رقـَِٖٔ/ْ)لو (, كمعرفة الصحابة َِٓ/ُ)بي نعيـ كلياء َلحمية اَل(

(
6
 (.ٔٗٓ/ْفي تمييز الصحابة البف حجر )اإلصابة (

(
1
 (.ِّْ/ٓنسبة إلى خكالف, كعبس كخكالف قبيمتاف نزؿ أكثرىما الشاـ. اَلنساب لمسمعاني ) نى:الَخْوال (

(
8
 (. ُٖٖٗرقـ/ ِٓٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 .(7)ذكره ابف حباف في الثقات
 .(2)عرؼ اسموذكره أبك أحمد الحاكـ فيمف ال يي ك 

 ,. كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ(4). كقاؿ العالئي:" تابعي متأخر "(0)كقاؿ الذىبي:" فيو جيالة "
مَّى ا عميو كسمَّـ -كحديثو عف النبي   .(3)مرسؿ " - صى

ٍكالنى , مقبكؿ.أبك طم قاؿ الباحث:  حة الخى
ىك عيسى بف سناف الحنفي أبك سناف القىٍسمىمىي أبو سناف: -

, الفمسطيني نزيؿ البصرة , ليف (6)
الحديث, ركل لو البخارم في "اَلدب", كأبك داكد في "القدر", كالترمذم, كابف ماجو. مف 

 .(1)السادسة
تغير حفظو بأخرة, لكف تميز في أبك سممة, ثقو, أثبت الناس في ثابت, ك  حماد بف سممة: -

 .(8)كثيرو مف ركاياتو, سبقت ترجمتو
 .(9)ىك إبراىيـ بف الحجاج بف زيد , ثقة ييـ قميال, سبقت ترجمتو إبراىيـ بف الحجاج: -

 الحديث: ىالحكـ عم
معه  فقد ركاه كيرتقي الي الحسف لغيره, أبي سناف. لضعؼ, ضعيؼ اإلسناد بيذاحديث ال مف  جى

أسانيد صحيحة منيـ: عبد ا بف عمر, كابف عباس, كابف عمرك, كأبك ىريرة, كأصؿ الصحابًة ب
كالمفظ لمبخارم, بسنده عف أبي ىريرة , (77), كمسمـ(73)الحديث في الصحيحيف؛ فقد أخرج البخارم

مَّـى  -, قىاؿ: ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو -رًضي المَّو عىنو  - سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : "  -صى فىرى قىاؿى الى عىٍدكىل كىالى صى
ا بىاؿي ًإًبًمي, تىكيكفي ًفي الرٍَّمًؿ كىأىنَّيىا الظّْبىاءي,  : يىا رىسيكؿى المًَّو, فىمى فىيىٍأًتي البىًعيري كىالى ىىامىةى " فىقىاؿى أىٍعرىاًبيّّ

؟ ". ؿى ٍف أىٍعدىل اَلىكَّ : " فىمى ؿي بىٍينىيىا فىييٍجًربييىا؟ فىقىاؿى  اَلىٍجرىبي فىيىٍدخي
 

*****   ***** 
 

                                                           

(
7
 (.َْْ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
2
 (.َِٔ/ٓكالكنى َلبي أحمد الحاكـ )اَلسامي (

(
0
 (.ّْٕ/ِمذىبي )الكاشؼ ل(

(
4
 (.ُِّحصيؿ لمعالئي )ص/جامع الت(

(
3
 (. ُٖٖٗرقـ/ ِٓٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
6
 (.َِْ/َُبيمة مف اَلزد نزلت البصرة. اَلنساب لمسمعاني )نسبة إلى القساممة كىي ق ى:الَقسَمم(
 (. ِٓٗٓرقـ/ ّْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب (ٕ)

(
8
 (.ِْيث رقـ )حد نظرا(

(
9
 (.ُِٕيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (.ُٕٕٓ/ رقـُِٖ/ٕ) -باب دكاء المبطكف  -خارم , كتاب الطب صحيح الب(

(
77
 (.َِِِ-َُُ/ رقـُِْٕ/ْ) -كل, كال طيرة, كال ىامة باب ال عد -ـ , كتاب السالـ صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ادى كىأىنَّوي  تَّى عى ـي يىتحادثاف تىغىيَّر كٍجوي ًجٍبًريؿى حى ةي كىالسَّالى مىٍيًيمىا الصَّالى "  ُكْرُكمة ًفيًو " بىٍينىا ىيكى كىًجٍبًريؿي عى

: العيصٍ  ًقيؿى . كى .ًىيى كىاًحدىةي الكيٍركيـ, كىىيكى الزٍَّعفىرىافي : شىٍيءه كالكىٍرس. كىىيكى فىاًرًسيّّ ميعىرَّبه ًقيؿى  فير. كى
ـٍ ًلأٍلىٍحمىًر: كىًرؾي  ـي مىًزيدىةه, ًلقىٍكًلًي : اٍلًمي قىاؿى الزَّمىٍخشىًرمُّ كى
(7). 

 (.ٕٗٓ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًمنٍ  ًديثي " ًحيفى ذىكىرى سعدى بفى ميعاذ, فىعىادى لىكنيو كى  .(2)" كالُكْرُكَمةوي اٍلحى

 (.ٕ٘ٓ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " ًإفَّ  ًمٍنوي اٍلحى ـَ ابَف الكريـِ كى , يكسيؼ ٍبفي يىٍعقيكب  الكري " ًَلىنَّوي اٍجتىمىعى لو شىرىؼي النُّبٌكة, كىاٍلًعٍمـً

ًرئىاسىًة الدٍُّنيىا كىالدّْيًف. فىييكى نىبيّّ اٍبفي نىًبيّْ اٍبًف  ًؽ, كالعىٍدؿ, كى ـ اٍَلىٍخالى اًؿ, كالًعفَّة, ككىرى مى نىًبيّْ اٍبًف كىاٍلجى
, رىاًبعي أىٍربىعىةو ًفي النُّبٌكة نىًبيّْ
(0). 

 .(ٕٙٓ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٗ)

, اؽي ٍبفي مىٍنصيكرو دَّثىنىا ًإٍسحى مىًد, حى ٍبدي الصَّ نىا عى : أىٍخبىرى ٍبًد المًَّو, عىٍف  قىاؿى ًف ٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى قىاؿى
مَّى  -رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا  -, عىًف اٍبًف عيمىرى (3)أىًبيوً  :" عىًف النًَّبيّْ صى مَّـى أىنَّوي قىاؿى سى مىٍيًو كى ـُ , اي عى الَكِري

, اْبِف الَكِريـِ  , اْبِف الَكِريـِ ـي ". اْبُف الَكِريـِ ـي السَّالى مىٍيًي ـى عى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي  ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى
 تخريج الحديث:

                                                           

(
7
 (.ُٔٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 .المصدر السابؽ(

(
0
 .المصدر السابؽ(

(
4
ًتًو آيىاته ًلمسَّائً  باب قكؿ ا تعالى -خارم , كتاب أحاديث اَلنبياء صحيح الب( ٍخكى / ُُٓ/ْ)ًميفى لىقىٍد كىافى ًفي ييكسيؼى كىاً 

 (.َّّٗرقـ

(
3
 .دينار بف ا عبد: ىك(
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كالىما: عف عبد الصمد, عف  , عف عبدة بف عبد ا, كعبد ا بف محمد,(7)أخرجو البخارم
 .-رضي ا عيما  –عبد الرحمف بف عبد ا, عف أبيو عبد ا بف دينار, عف عبد ا بف عمر

 .رجالو ثقات دراسة رجاؿ اإلسناد: 
*****   ***** 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " الى تيسىمُّكا الًعنىبى  ا الكى الَكْرـَ  كى ٍمرى , فىًإنَّمى : سيٌمي الكىٍرـي كىٍرمان؛ ًَلىفَّ اٍلخى ؿ الميٍسًمـ " ًقيؿى ٍرـي الرجي

ـ, فاٍشتىقُّكا لىوي ًمٍنوي اٍسمان, فكىًره أىٍف ييسىمَّى بىاًسـو مأخكذو ًمفى  مىى السَّخاء كالكىرى ٌث عى ذىة ًمٍنوي تىحي الميتَّخى
: رجيؿه كى  عؿ اٍلميٍؤًمفى أىٍكلىى ًبًو. ييقىاؿي ؿو عىٍدؿ الكىرىـ, كجى ٍصؼه ًباٍلمىٍصدىًر, كرجي ـه: أىٍم كىًريـ, كى رى

يؼ  .(2)كضى
 (.ٕٚٓ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٖ)

ٍربو  دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى ًف النًَّبيّْ  , حى ٍيرىةى, عى , عىٍف أىًبي ىيرى , عىًف اٍبًف ًسيًريفى , عىٍف ًىشىاـو ًريره دَّثىنىا جى : حى قىاؿى
مَّ  - مَّـى صى سى مىٍيًو كى : "  -ى اي عى , قىاؿى ـي ".اَل ُتَسم وا اْلِعَنَب اْلَكْرـَ ؿي اٍلميٍسًم  فىًإفَّ اٍلكىٍرـى الرَّجي

 تخريج الحديث:
  , مف طريؽ, الزىرم, عف سعيد بف المسيب.(3), مسمـ(4)أخرجو البخارم
ز, كىماـ بف منبو. , مف طريؽ, ابف سيريف, كاَلعرج عبد الرحمف بف ىرم(6)كأخرجو مسمـ

 بنحكه. –رضي ا عنو  –أربعتيـ: عف أبي ىريرة 
ساف. دراسة رجاؿ اإلسناد:  جميع رجالو ثقات, كجرير ىك: ابف عبد الحميد , كىشاـ ىك: ابف حى

 
*****   ***** 

 
 

                                                           

(
7
ًتًو آيىاته ًلمسَّاًئًميفى  باب قكؿ ا تعالى -خارم , كتاب أحاديث اَلنبياء لبصحيح ا( ٍخكى / ُُٓ/ْ) لىقىٍد كىافى ًفي ييكسيؼى كىاً 

مىٍيؾى  بىابي قىٍكًلًو  -(. ككتاب التفسير َّّٗرقـ تىوي عى ُـّ ًنٍعمى ييًت مىى آًؿ يىٍعقيكبى كىمىا كى ٍيؾى كىعى مىى أىبىكى  (.ْٖٖٔ/ رقـٕٔ/ٔ)  أىتىمَّيىا عى

(
2
 (.ُٕٔ/ْفي غريب الحديث كاَلثر )النياية (

(
0
 (.ِِْٕ-ٖ/ رقـُّٕٔ/ْ) -باب كراىة تسمية العنب كرمان  -ـ , كتاب اَللفاظ مف اَلدب كغيرىاصحيح مسم(

(
4
 (.ُّٖٔ/ رقـِْ/ٖنبي صمى ا عميو كسمـ" إنما الكـر قمب المؤمف" )باب قكؿ ال -خارم , كتاب اَلدب صحيح الب(

(
3
 (.ِِْٕ-ٕ/ رقـُّٕٔ/ْ) -باب كراىة تسمية العنب كرمان  -ـ , كتاب اَللفاظ مف اَلدب كغيرىاصحيح مسم(

(
6
/ ُّٕٔ/ْ)(, ِِْٕ-ٔ/ رقـُّٕٔ/ْ) -باب كراىة تسمية العنب كرمان  -ـ , كتاب اَللفاظ مف اَلدب كغيرىاصحيح مسم(

 (.ِِْٕ-َُ/ رقـُّٕٔ/ْ(, )ِِْٕ-ٗرقـ
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " أىفَّ رجال أىدل لو ر  : إفَّ اكى ٍمر, فىقىاؿى ؿ: أىفىالى  كية خى رَّمىيا, فىقىاؿى الرجي ًبيىا يىييكدى " ُأَكاِرـ المَّوى حى

ـ مة ًمفى الكىرى مىٍيًو, كىًىيى ميفاىعى الميكىارىمىة: أىٍف تيٍيًدم إلٍنسافو شىٍيئنا لييكاًفئىؾ عى
(7). 

 (.ٕٛٓ) حديث رقـ
ـُ أبو بكر الحميدي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, قىا دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍيرىةى, أىفَّ رىجيالن كىافى ييٍيًدم ًلمنًَّبيّْ حى , عىٍف أىًبي ىيرى ؿو ـه أىبيك النٍَّضًر, عىٍف رىجي : ثنا سىاًل  -ؿى
مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رّْمىٍت فىقىاؿى النًَّبيُّ  -صى قىٍد حي , فىأىٍىدىاىىا ًإلىٍيًو عىامنا, كى ٍمرو اـً رىاًكيىةن ًمٍف خى  -كيؿَّ عى

مَّى ا مَّـى صى سى مىٍيًو كى ـى -ي عى رَّ : " ًإفَّ الًَّذم حى : أىفىالى أىًبيعييىا؟ فىقىاؿى ؿي رّْمىٍت " , فىقىاؿى الرَّجي : " ًإنَّيىا قىٍد حي
 : ـى بىٍيعىيىا " , قىاؿى رَّ ـى أىٍف ييكىاَأَفبَل ُأَكاِرـُ ِبَيا اْلَيُيودَ شيٍربىيىا حى رَّ رَّمىيىا حى : " ًإفَّ الًَّذم حى ـى ًبيىا اٍليىييكدي ؟ قىاؿى رى

اًء ". : " شينَّيىا ًفي اٍلبىٍطحى : فىكىٍيؼى أىٍصنىعي ًبيىا؟, قىاؿى  " , قىاؿى
 تخريج الحديث:

 .م نفسوعف سفياف بف عيينة , بسند الحميد, (0)أخرجو سعيد بف منصكر
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 مبيـ :الذي يروي عنو سالـ رجؿال -
مية أبك النضر مكلى عمر بف عبيد ا التيمي المدني, ثقة ىك سالـ بف أبي أ أبو النضر: -

 .(4)ىػ(ُِٗلو الجماعة , مات سنة ) لثبت, ككاف يرسؿ, رك 
 .(3)ىك سيفيافي بف عييينة, ثقة, سبقت ترجمة سفياف: -

 الحديث: ىالحكـ عم
ه عف لـ يركه اإل سالـ بف أبي أمية أبك النضر كىك ثقة مرسؿ, كقد ركا حديث ضعيؼ اإلسناد,

 لـ ييسىمو. مبيـ رجؿ
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُٕٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َُْٔ/ رقـِِٗ/ِميدم )مسند الح(

(
0
 (.ِِٖ/ رقـَُٖٔ/ْ) بف منصكر  سنف سعيد(

(
4
  (.ُِٗٔ/ رقـِِٔالبف حجر )ص/ تيذيبتقريب ال(

(
3
 (.ِحديث رقـ ) انظر(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ٍبدم  ٍذتي ًمٍف عى : ًإذىا أخى ًفيًو " ًإفَّ المَّوى يىقيكؿي نًَّة " كييٍركىل "  َكِريَمَتْيوكى ـٍ اٍرضى لىوي ثىكىابنا ديكفى اٍلجى بىر لى فصى
تىيٍ  ٍينىٍيو: أىٍم جاًرحى تىو" ييريد عى مىٍيؾى فىييكى كىًريميؾى ككىًريمتؾكىًريمى مىٍيًو ككؿُّ شىٍيءو يىٍكريـ عى و الكىًريمىتىيف عى

(7). 
 (.ٜٕٓ) حديث رقـ

ـُ أبو بكر البزار َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ـى  ٍريى اًج, عىف أىًبي بىٍكر ٍبًف أىًبي مى جَّ دَّثنا عىبد اٍلقيدُّكًس ٍبفي اٍلحى دَّثنا الحسيف بف ميدم, قىاؿ: حى عىف  حى
بيب ٍبًف عيبىيد عىًف اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى  ٍنوي  -حى مَّى المَّوي  -قىاؿى قىاؿى رىسيكؿ اً  -رىًضي المَّوي عى صى

سىمَّـ  مىيو كى ٍذتي ًمٍف عىبدم -عى ا يىٍرًكيًو:" ًإذىا أىخى ا ثىكىابنا  َكِريَمَتْيِو, ًفيمى ـٍ أىٍرضى لىوي ًبًيمى ًنيفه لى كىيك ًبًيمىا ضى
نًَّة ".  ديكفى اٍلجى

 تخريج الحديث: 
أخرجو أبك بكر الدٍّْينىكىًرم
بكر بف أبي مريـ,  ي, مف طريؽ, أب(3), كابف عساكر(4), ك أبك نيعيـ(0)

يد (1), كالطبراني(6)حبيب بف عبيد. كأخرجو ابف حباف عف , مف طريؽ, لقماف بف عامر عف سيكى
بىمىة. كالىما: )حبيب, كسيكيد( عف العً ا صمى ا عميو كسمـ  -رباض بف سىارية عف النبي بف جى
 يحدث عف رب العزة عز كجؿ. –

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ًبي, أبك حفص الحمصي, ثقة , رك  حبيب بف عبيد: - لو البخارم في  لىك حبيب بف عبيد الرَّحى

 .(8)"اَلدب" كالباقكف, مف الثالثة
 .(9)بي مريـ , ضعيؼ, سبقت ترجمتوأبك بكر بف عبد ا بف أ أبو بكر بف أبي مريـ: -
ىك عبد القدكس بف الحجاج, الخكالني أبك المغيرة الحمصي, ثقة ,  عبد القدوس بف الحجاج: -
 .(73)ىػ(ُِِلو الجماعة, مات سنة ) لرك 
 

                                                           

(
7
 (.ُٕٔ/ْ) البف اَلثير ي غريب الحديث كاَلثرفالنياية (

(
2
 (.ُْٖٗ/ رقـُّْ/َُزار )مسند الب(

(
0
 (.َُٖٕ/ رقـِّٓ/ْبي بكر الدينكرم )كجكاىر العمـ َل المجالسة(

(
4
 (.َُّ/ٔبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
3
 (.َُُْٖ/ رقـّّٖ/ِٓشؽ ابف عساكر )تاريخ دم(

(
6
 (.ُِّٗ/ رقـُْٗ/ٕحباف ) صحيح ابف(

(
1
 (.ُّٗٓ/ رقـَْٕ/ِ(, كمسند الشامييف لو )ِْٔ/ رقـِْٓ/ُٖلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
8
 (. َُُُرقـ/ ُُٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ِٖيث رقـ )حد نظرا(

(
73
 (.ُْْٓرقـ/ َّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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لو  لىك الحسيف بف ميدم بف مالؾ اَليبيمّْي, أبك سعيد البصرم, رك  الحسيف بف ميدي: -
 .(7)ىػ(ِْٕسنة )الترمذم, كابف ماجو, مات 
ال شغار في اإلسالـ "  , كأكرد لو البيكصيرم حديث(0). ككثقو الييثمي(2)ذكره ابف حباف في الثقات

 :" صدكؽ ". (6), كابف حجر(3)قاؿ أبك حاتـك  .(4)" ثـ قاؿ:" إسناد صحيح رجالو ثقات "
 .صدكؽالحسيف بف ميدم,  قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
الحسف لغيره بطريؽ ابف  ىلإ, لضعؼ أبي بكر بف أبي مريـ. كيرتقي حديث ضعيؼ اإلسناد

 .(1)حباف السابؽ ذكرىا؛ فيي طريؽ حسنة, كقد حسف ىذه الطريؽ شعيب اَلرنؤكط
بسند حسف أيضان, كما عند اإلماـ أحمد  –رضي ا عنو  –كلو شاىد مف حديث أبي أيمىامىة 

عيؿ بف عياش, عف ثابت بف عجالف, عف ييحدث عف إبراىيـ بف ميدم, قاؿ: حدثنا إسما
ـى ًإذىا  -صمى ا عميو كسمـ  - القاسـ, عف أبي أمىامىة قاؿ: قاؿ رسكؿ ا يقكؿ ا: " يىا اٍبفى آدى

نًَّة  ـٍ أىٍرضى لىؾى ًبثىكىابو ديكفى اٍلجى ًة اٍَليكلىى لى ٍدمى , كىاٍحتىسىٍبتى ًعٍندى الصَّ بىٍرتى تىٍيؾى فىصى ٍذتي كىًريمى  .(8)"أىخى
 

 *****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُّٔٓتيذيب ترجمة رقـ )تقريب ال(

(
2
 (.ُٖٖ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
0
 (.ٔٔ/ٓكائد كمنبع الفكائد لمييثمي )مجمع الز (

(
4
 (.َُْ/ِزجاجة في زكائد ابف ماجو لمبكصيرم )مصباح ال(

(
3
 (.ٓٔ/ّلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 (. ُّٔٓرقـ/ ُٗٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
1
 (.ُِّٗ/ رقـُْٗ/ٕحباف ) صحيح ابف(

(
8
 (.ِِِِٖ/ رقـُٔٓ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(



 

477 

 

 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

مىٍيًو؛ فبىسىط لىوي ًردىاءه كعىمَّمو ًبيىًدهً  ٍبًد المًَّو لمَّا كىرىدى عى رير ٍبفى عى ـى جى ًديثي " أىنَّوي أىٍكرى ًمٍنوي اٍلحى : ًإذىا كى قىاؿى , كى
ـٍ كىًريمة قكـو  كشىًريفيـ. كاليىاء لمميباىلىغة " أىٍم كىًريـ قىٍكـفَأْكِرموه أىتىاكي

(7). 
 (.ٕٓٔ) حديث رقـ

ـُ ابف ماجو َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ًف ابٍ  , عى ٍف نىاًفعو , عى فى : أىٍنبىأىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍسمىمىةى, عىًف اٍبًف عىٍجالى بَّاًح قىاؿى مَّدي ٍبفي الصَّ دَّثىنىا ميحى ًف عيمىرى حى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى  : " قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى ـُ َقْوـٍ َفَأْكِرُموهُ مَّى اي عى ـْ َكِري  ". ِإَذا َأتَاُك

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, محمد بف الصباح, عف (6), كالقضاعي(3), كالبييقي(4), كابف عدم(0)أخرجو البزار

في,. الثق ىأمية يعم ي, مف طريؽ, أب(1)سعيد بف مسممة, عف ابف عجالف. كأخرجو الطبراني
 .-رضي ا عنيما  –كالىما: عف نافع, عف ابف عمر 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
لو الجماعة ,  لىك نافع أبك عبد ا المدني مكلى ابف عمر, ثقة ثبت فقيو مشيكر, رك  نافع: -

 .(8)ىػ(ُُٕمات سنة )
ىك محمد بف عجالف, صدكؽ ,اختمطت عميو أحاديث أبي ىريرة, سبقت  ابف عجبلف: -

 .(9)توترجم
ىك سعيد بف مسممة بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف اَلمكم نزيؿ الجزيرة  سعيد بف مسممة: -

 .(73)ىػ(ُُٗلو الترمذم, كابف ماجو, مات سنة ) ل, ضعيؼ, رك 
رىائي محمد بف الصباح: - ٍرجى   ل, أبك جعفر التاجر, رك (77)ىك محمد بف الصباح بف سفياف الجى
 

                                                           

(
7
 (.ُٕٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُِّٕ/ رقـُِِّ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب إذا أتاكـ كريـ قكـ فأكرمكه  -ماجو , كتاب االدب سنف ابف (

(
0
 (.ْٖٔٓ/ رقـُٖٖ/ُِزار )مسند الب(

(
4
 (.ِْٔ/ْي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
3
 (.ُٖٔٔٔ/ رقـُِٗ/ٖكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
6
 (.ُٕٔ/ رقـْْْ/ُياب لمقضاعي )مسند الش(

(
1
 (.ِٖٗٓ/ رقـُٖٔ/َٖلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
8
 (. َٖٕٔرقـ/ ٗٓٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.َُّيث رقـ )حد أنظر(

(
73
 (.ِّٓٗرقـ// ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.َِْ/ّنسبة الى جرجرايا , كىي بمدة قريبة مف الدجمة بيف بغداد ككاسط . اَلنساب لمسمعاني ) ي:رَائالَجْرجَ (
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 .(7)ىػ(َِْت سنة )لو أبك داكد, كابف ماجو, ما
, كميطيف(3), كالدارقطني(4), كابف حباف(0), كأبك زرعة(2)كثقو العجمي

, كقاؿ ابف معيف:" ليس (6)
, كعنو قاؿ" محمد بف الصباح , حدث بحديث منكر عف عمي بف ثابت عف إسرائيؿ (1)بو بأس "

صنفاف  -و كسمـ صمى ا عمي -بف عمر قاؿ قاؿ رسكؿ ا ابف أبي ليمى عف نافع عف اعف 
 .(9)" (8)ليس ليما في اإلسالـ نصيب المرجئة كالقدرية

 .(77). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ "(73)كقاؿ أبك حاتـ:" صالح الحديث "
 .ثقةمحمد بف الصباح,  قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
ىذا الحديث جمعه مف الصحابة  لحديث ضعيؼ اإلسناد, لضعؼ سعيد بف مسممة ؛ كقد رك 

ىريرة ,  كجرير بف عبد ا البىجمي , كجابر بف عبد ا , كأب عبد ا بف عمر؛ فقد ركاهغير 
راشد عبد الرحمف بف عبد , كأنس  ككمعاذ بف جبؿ , كعدم بف حاتـ , كأب كعبد ا بف عباس,

 .ضعيؼ جدان  ما ىك بف مالؾ , رضي ا عنيـ جميعان. لكف كميا طرؽ ضعيفة بؿ منيا
شيئان منيا, لكف في النياية حسف  ذه الطرؽ الشيخ اَللباني رحمو ا كلـ يرتضً كقد أكرد ى

فقاؿ: " كبالجممة فمـ أجد في ىذه الطرؽ كميا ما )فيك حسف عنده( الحديث بمجمكع ىذه الطرؽ؛ 
يمكف الحكـ عميو بالحسف فضال عف الصحة غير أف بعض طرقو ليس شديد الضعؼ, فيمكف 

 .(72)ما اشتد ضعفو منيا, السيما كقد صحح بعضيا الحاكـ كالعراقي " تقكية الحديث بيا دكف
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (. ٓٔٗٓرقـ/ ْْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.َِْ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
0
 (.ِٖٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
4
 (.َُّ/ٗبف حباف )الثقات ال(

(
3
 (.ُُٗيمي لمدارقطني )ص/لسسؤاالت ا(

(
6
 (.ّٕٖ/ِٓ)لممزم كماؿ تيذيب ال(

(
1
 (.ْٖ/ُ) -ركاية ابف محرز  -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
8
 (.ُِْٗ/ رقـْْٓ/ْ) شاكر: ط-باب ما جاء في القدرية -أبكاب القدر . سنف الترمذم,ضعيؼ بسندأخرجو الترمذم,(

(
9
 (.ّٖٓ/ْ) -ركاية الدكرم  -ف معيفابتاريخ (

(
73
 (.ِٖٗ/ٕلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
77
 (.ٓٔٗٓرقـ/ ْْٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ِٗٔ/ رقـُُُ/ُ(, صحيح الجامع الصغير كزياداتو لو )َُِٓ/ رقـَِّ/ّسمة اَلحاديث الصحيحة لأللباني )نظر: سما(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي الزَّكىاًة " كاتَّؽً  ًمٍنوي حى يا لىيىا,  َكرَائـَ  كى أٍمكاليـ " أىٍم نىفىائسىيا الًَّتي تتعمَّؽ ًبيىا نىٍفسي ماًلكيا كيىٍختىصُّ

ٍيثي ىً  قّْيا. ككاًحدتييا: كىًريمةحى يى جاًمعىةه ًلٍمكىماؿ الميٍمًكف ًفي حى
(7). 

 (.ٕٔٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, ـى اٍلعىٍيًشيُّ دَّثىنىا أيمىيَّةي ٍبفي ًبٍسطىا , حى ٍيعو رى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي زي : حى ٍكحه كىىيكى اٍبفي اٍلقىاسً  قىاؿى دَّثىنىا رى : حى , عىٍف قىاؿى ـً
, أىفَّ رى  , عىًف اٍبًف عىبَّاسو ٍعبىدو , عىٍف أىًبي مى ٍيًفي  ٍبًد اً ٍبًف صى اًعيؿى ٍبًف أيمىيَّةى, عىٍف يىٍحيىى ٍبًف عى سيكؿى ًإٍسمى

مَّـى  -اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى  -صى ـي عى : " ًإنَّؾى تىٍقدى , لىمَّا بىعىثى ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمىًف, قىاؿى قىٍكـو أىٍىًؿ ًكتىابو
ـٍ أىفَّ اى  فيكا اى, فىأىٍخًبٍرىي , فىًإذىا عىرى ؿَّ ـٍ ًإلىٍيًو ًعبىادىةي اً عىزَّ كىجى ؿى مىا تىٍدعيكىي ـٍ  فىٍميىكيٍف أىكَّ مىٍيًي فىرىضى عى

ـٍ أىفَّ اى  , فىًإذىا فىعىميكا, فىأىٍخًبٍرىي ـٍ لىٍيمىًتًي ـٍ كى مىكىاتو ًفي يىٍكًمًي ٍمسى صى ذي ًمٍف خى ـٍ زىكىاةن تيٍؤخى مىٍيًي  قىٍد فىرىضى عى
ؽَّ  تىكى ـٍ كى ٍذ ًمٍنيي , فىًإذىا أىطىاعيكا ًبيىا, فىخي ـٍ مىى فيقىرىاًئًي ـٍ فىتيرىدُّ عى ـَ َأْمَواِلِيـْ  أىٍغًنيىاًئًي  ". َكرَاِئ

 تخريج الحديث:
عف يحيي بف عبد  كزكريا بف إسحاؽ, كالىما:’ , مف طريؽ, اسماعيؿ بف أمية(0)أخرجو البخارم

يفي, عف أبي معبد, عف ابف عباس   .-رضي ا عنيما  –ا بف صى
 رجالو ثقات, كأبك معبد ىك: نافذ مكلى ابف عباس. دراسة رجاؿ اإلسناد:

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 .(ُٕٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ُٗ-ُّ/ رقـُٓ/ُ) -باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسالـ  -ـ , كتاب اإليماف صحيح مسم(

(
0
/ ُُٗ/ِ(, ك باب ال تؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس )ُّٓٗ/ رقـَُْ/ِ) -باب كجكب الزكاة  -خارم , كتاب الزكاة صحيح الب(

باب االتقاء كالحذر مف  - (, ك كتاب المظالـ ُْٔٗرقـ /ُِٖ/ِ(, كباب أخذ الصدقة مف اَلغنياء كترد في الفقراء)ُْٖٓرقـ
 (.ّْْٕ/ رقـُِٔ/ٓ) -باب بعث أبي مكسى, كمعاذ إلى اليمف  -(, ككتاب المغازمِْْ/ رقـُِٗ/ّ) -دعكة المظمكـ 
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًديثي " كغىٍزكه تيٍنفىؽي ًفيوً  ًمٍنوي اٍلحى  .(7)عىزًيزة عمى صاحبيا" أم ال الكريمة كى

 (.ٕٕٔ) حديث رقـ
ـُ أبو القاسـ الحمبي َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ٍبًد المًَّو ,  مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف عى دَّثىنىا ميحى : حى ًبيبو , قىاؿى ًمًؾ ٍبفي حى ٍبدي اٍلمى : نا عى نا اٍلفىزىاًرمُّ , عىٍف عيٍثمىافى  قىاؿى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبًف عىطىاءو , عىٍف أىًبيًو ا بىؿو , قىاؿى مَّـى  -, عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : " -صى

يييىاسىري ًفيًو  ُتْنَفُؽ ِفيِو اْلَكِريَمةُ اٍلغىٍزكي غىٍزكىاًف: غىٍزكه ييٍبتىغىى ًبًو كىٍجوي المًَّو  ييٍحتىسىبي ًفيًو اٍلعىمىؿي , كى كى
ييطىاعي  , كى : الشًَّريؾي ري نيٍبييوي , كىاٍلغىٍزكي اآلخى ييٍجتىنىبي ًفيًو اٍلفىسىادي , فىيىذىا الًَّذم لىوي نىٍكميوي كى ًفيًو ذيك اَلىٍمًر, كى

ًسبىاؽو فىيىذىا الًَّذم ال يىؤيكبي ًباٍلكىفىاًؼ ". مىٍعًصيىةو كى  غىٍزكي ًريىاءو كى
 تخريج الحديث:
, (8), الشاشي(1), كابف أبي عاصـ(6)بد بف حميد, كع(3), كأحمد(4), كالنسائي(0)أخرجو, أبك داكد

, كأبك المينىجَّي عبد ا بف عمر بف (72), كالبييقي(77), كأبك نيعيـ(73), كالحاكـ(9)كالطبراني
سعد, عف خالد بف مىعداف, عف أىبي  . جميعيـ مف طريؽ, بقية بف الكليد, عف بىًحير بف(70)المَّتّْيٌ 

 ا عميو كسمـ. ىعف النبي صم, معاذ بف جبؿ رضي ا عنو بىٍحًريَّةى عبد ا بف قيس, عف
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

راساني, صدكؽ مشيكر, في حفظو شيء, كييرسؿ, كيدلس. سبقت  عثماف: والد – ىك عطاء الخي
 .(74)ترجمتو

                                                           

(
7
 (.ُٕٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ّٔ/ رقـّٕالقاسـ الحمبي )ص/ حديث أبي(

(
0
 (.ُِٓٓ/ رقـُّ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في مف يغزك كيمتمس الدنيا  -داكد , كتاب الجياد سنف أبي (

(
4
 -(, ككتاب البيعة ُّٖٖ/ رقـْٗ/ٔ) غدة أبك: تحقيؽ -فضؿ الصدقة في سبيؿ ا عز كجؿ  -ائي , كتاب الجياد سنف النس(

 (.ِّْٖ/ رقـَّٗ/ْسنف الكبرم )(, كالُْٓٗ/ رقـُٓٓ/ٕ) -التشديد في عصياف اإلماـ 

(
3
 (.َِِِْ/ رقـّٖٔ/ّٔماـ أحمد )مسند اإل(

(
6
 (.َُٗ/ رقـٕٔمف مسند عبد بف حميد )ص/المنتخب (

(
1
 (.ُّّ/ رقـّّٕ/ُبف أبي عاصـ )الجياد ال(

(
8
 (.ُّْٗ/ رقـِٕٖ/ّمشاشي )المسند ل(

(
9
 (.ُُٗٓ/ رقـُٖٔ/ِو )(, كمسند الشامييف لُٕٔ/ رقـُٗ/َِلكبير لمطبراني )المعجـ ا(

(
73
 (.ِّْٓ/ رقـْٗ/ِالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
77
 (.َِِ/ٓبي نعيـ )كلياء َلحمية اَل(

(
72
 (.ُْٕٖٓ/ رقـِِٖ/ٗكبرم لمبييقي )السنف ال(

(
70
 (.ْٕٓي المنجى ابف المتي )ص/مشيخة أب(

(
74
 (.ََُحديث رقـ ) انظر(
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راساني, ضعيؼ. سبقت ترجمتواىك  عثماف بف عطاء: -  .(7)بف أبي مسمـ الخي
 .(2)سبقت ترجمتو ف محمد بف الحارث الفزارم, ثقة حافظ ,ىك إبراىيـ ب الفزاري: -
ٍيًصي ىك عبد الممؾ بف حبيب الممؾ بف حبيب:عبد  -  لرك  مقبكؿ, أبك مركاف البزاز , (0)اٍلًمصّْ

 .(4)ىػ(َِْلو أبك داكد, مات سنة )
 ترجمة اال ما كاف مف قكؿ ابف حجر أنو عمى حبيب بف الممؾ لعبد أعثر لـ:  قاؿ الباحث:

 .مقبكؿ كىك كما قاؿ
 مجيكؿ الحاؿ.لـ أعثر لو عمى ترجمة فيك محمد بف أحمد بف عبد ا:  -

 الحديث: ىالحكـ عم
راساني, كجيالة محمد  الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ, لضعؼ عثماف بف عطاء بف أبي مسمـ الخي

ة بف شريح بف أحمد بف عبد ا. كالطريؽ اَلخرل لمحديث أخرجيا أبك داكد كغيره عف حيك ا
الحضرمي, قاؿ: حدثنا بقية, حدثني بىًحير, عف خالد بف معداف, عف أبي بحرية, عف معاذ بف 

بقية, مشيكر بالتدليس, فقد عده الحافظ ابف  ل. رجالو ثقات, سك (3)جبؿ... فذكر الحديث
اإل  مف أصحاب المرتبة الرابعة في طبقاتو التي اتيفىؽ عمى أنو ال يحتج بشئ مف حديثيـ (6)حجر

بما صرحكا فيو بالسماع لكثرة تدليسيـ عمى الضعفاء كالمجاىيؿ. كقد صرح بقية بالسماع مف 
نتفت بذلؾ شبية التدليس. كبيذا يككف الحديث مف طريؽ بقية: حسف اشيخو في ىذه الطريؽ, ف

 .(1)اإلسناد. كقد حسنو الشيخ اَللباني
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ََُيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.َْقـ )يث ر حد نظرا(

(
0
أنطاكية كبالد مف ثغكر الشاـ بيف  نسبة إلى بمدة كبيرة عمى ساحؿ بحر الشاـ يقاؿ ليا "المصيصة", كىي مدينة يِصي:اْلِمصٍّ (

 (.ُْٓ/ٓ(, كمعجـ البمداف لياقكت الحمكم )ِٕٗ/ُِاَلنساب لمسمعاني ) انظر: .الرـك تقارب طرسكس

(
4
 (. ُّْٕرقـ/ ِّٔ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
3
 (.ُِٓٓ/ رقـُّ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ-باب في مف يغزك كيمتمس الدنيا  -داكد , كتاب الجياد سنف أبي (

(
6
 (.ْٗمدلسيف البف حجر )ص/طبقات ال(

(
1
 (.ُِِٕ/ رقـِٕٓ/ٕداكد لأللباني ) صحيح أبي(
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 ا: قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي 

ًئذو ميؤًمفه بىٍيف  ٍيري النَّاًس يىٍكمى ًفيًو " خى : بىٍيفى أبو ميؤمف, ىيكى  َكِريَمْيفكى ًقيؿى " أىٍم بىٍيف أبىكٍيف ميؤًمنىيف. كى
ـي: الًَّذم كىرَّـ نى  ٍفسىو أٍصميو, كىاٍبفو ميؤمف, ىيكى فىٍرعو, فىييكى بىٍيف ميؤًمنىيف ىيما طىرىفىاه, كىىيكى ميٍؤًمفه . كىاٍلكىًري

الفىة ربّْو ًف التَّدىنُّس ًبشىٍيءو ًمٍف ميخى  .(7)عى
 (.ٖٕٔ) حديث رقـ

ـُ َمعمر بف راشد َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍيشو قىاؿى , ًمٍف قيرى ؿو , عىٍف رىجي ًف الزٍُّىًرمّْ مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " ييكًشؾي أىٍف -صى
مى  مىى ىىذىا اٍَلىٍمًر  -ى النَّاًس يىٍغًمبى عى ليكىعي اٍبفي ليكىعى  -أىٍك عى

ؿي النَّاًس (0) "  ُمْؤِمٌف َبْيَف َكِريَمْيفِ , كىأىٍفضى
ؿه ًمفى  : فىقىاؿى رىجي ٍيًف " , قىاؿى : " شىًريفىٍيًف ميكًسرى ٍيًف؟ قىاؿى : مىا كىًريمى ؿه ًلمزٍُّىًرمّْ : فىقىاؿى رىجي  آًؿ قىاؿى مىٍعمىره

ٍيًف.اٍلًعرىا اًلحى ٍيًف تىًقيٍَّيًف صى , كىًريمى  ًؽ: كىًذبى
 تخريج الحديث:

 رضي ا عنيـ. عرؼ,ذر, ككعب بف مالؾ, كصحابي لـ يي  يىذا الحديث عف عمر, كأب لرك يي 
زرعة عبد الرحمف, عف  يأب , عف(4)عف عمر بف الخطاب, أخرجيا الطبراني الطريؽ األولي:

ف محمد, عف جعفر بف برقاف, عف الزىرم, عف سعيد بف عبد ا بف جعفر الرقي, عف أصبغ ب
المسيب قاؿ: سمعت عمر بف الخطاب... فذكر الحديث. كجعفر بف برقاف, ثقة إال في حديث 

 الزىرم ضعيؼ.
, مف طريؽ, عبد ا بف لييعة, (6), كالطبراني(3)عف أبي ذر, أخرجيا ابف أبي عاصـ الثانية:

أف عبد الممؾ بف أبي بكر, أخبره, أف أبا بكر بف عبد عف عقيؿ بف خالد, عف ابف شياب, 
. كابف لييعة -صمى ا عميو كسمـ  -الرحمف, أخبره أف أبا ذر, أخبره, أنو سمع رسكؿ ا 

 صدكؽ , اختمط .
, عف محمد بف عبد ا الحضرمي مطيف, عف (1)عف كعب بف مالؾ, أخرجيا الطبراني الثالثة:

عف إسحاؽ بف سميماف, عف معاكية بف يحيى, عف الزىرم, عف عبد  عبد ا بف عمر بف أباف,
الرحمف بف عبد ا بف كعب بف مالؾ, عف أبيو عبد ا بف كعب, عف جده كعب بف مالؾ, 

                                                           

(
7
 (.ُٖٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َِِْٔ/ رقـُّٔ/ُُ) -منشكر كممحؽ بمصنؼ عبد الرزاؽ  -عمر بف راشد مالجامع ل(

(
0
 (.ُْٓ/ّ( , ) ِِّ/ِكالسفمة. غريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ) العبد أكىك .المئيـ أك العبد العرب: المكع عند(

(
4
 (.ْٕٕٔ/ رقـّٔ/َٓلكسط لمطبراني )ا المعجـ(

(
3
 (.ْٕٕٔ/ رقـّٔ/ٓبف أبي عاصـ )الزىد ال(

(
6
 (.ُِٗ/ رقـَٕٗلكسط لمطبراني )ص/المعجـ ا(

(
1
 (.ُٓٔ/ رقـِٖ/ُٗلكبير لمطبراني )المعجـ ا(
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 معاكية بف يحيى, ضعيؼ. ليرفعو. رجالو ثقات, سك 
بد ا بف , عف أحمد بف عبد الرحمف بف كىب قاؿ: حدثنا عمي ع(7)أخرجيا الطحاكم الرابعة:

كىب قاؿ: أخبرني إبراىيـ بف سعد الزىرم , عف الزىرم قاؿ: أخبرني عبد الممؾ بف أبي بكر بف 
صمى  -عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ , عف أبيو قاؿ: أخبرني رجؿ , مف أصحاب النبي 

 أحمد بف عبد الرحمف, صدكؽ تغير. لكرفع الحديث. رجالو ثقات, سك   -ا عميو كسمـ 
 سة رجاؿ اإلسناد:درا
 مبيـ. رجؿ: -
 .(2)ىك محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم, سبقت ترجمتو الزىري:-

 الحديث: ىالحكـ عم
" بمجمكع  لغيره الحديث بإسناد مىعمر بف راشد ضعيؼ, فيو رجؿ مبيـ. كالحديث بعمكمو " حسف

 طرقو التي سبؽ تخريجيا.

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قاؿ مىافاليى  بف , بمعناه عف حذيفة(0)كجاء عند الترمذم  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى " : كى
تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى  ًديثه  ىىذىا ليكىعو ". قاؿ الترمذم: اٍبفي  ليكىعي  ًبالدٍُّنيىا النَّاسً  أىٍسعىدى  يىكيكفى  حى .  حى سىفه  حى

*****   ***** 
 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًفي حى  ٍرع " كى ـٍ تيقؿ َكِريـ ًديًث أيْـّ زى لى ٍرأىًة, كى مىى اٍلمى دان ًفي السّْر " أٍطمىقت كىًريما عى اًدف أحى الًخٌؿ, الى تيخى
, ذىىىابان ًبًو ًإلىى الشٍَّخص  .(4)كىًريمة الًخؿّْ

 )*(. حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (٘)

ٍبًد الرَّ  دَّثىنىا سيمىٍيمىافي ٍبفي عى ـي حى دَّثىنىا ًىشىا : حى , قىاؿى نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى , قىاالى: أىٍخبىرى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي ٍحمىًف, كىعى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍركىةى  : عىٍف عى ٍبفي عيٍركىةى , قىاؿى
: عىٍف عيٍركىةى   , قىاؿى

مىسى ًإٍحدىل عىٍشرىةى   اًئشىةى, قىالىٍت: جى , عىٍف عى
 " .الحديث تىعىاقىٍدفى أىٍف الى يىٍكتيٍمفى ًمٍف أىٍخبىاًر أىٍزكىاًجًيفَّ شىٍيئنا, قىالىًت اَليكلىى...اٍمرىأىةن, فىتىعىاىىٍدفى كى 

 .(6)سبؽ تخريجوالحديث 
*****   ***** 

 
                                                           

(
7
 (.َُِٓ/ رقـِْٗ/ٓاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
2
 (.َٕيث رقـ )حد نظرا(

(
0
 (.2239عقى/4/490)شاكغ:ط–يُّتاب–انفرٍأتٕاب,انرغيظيؿٍُ(

(
4
 (.ُٖٔ/ْ) البف اَلثير رفي غريب الحديث كاَلثالنياية (

(
3
 (.ُٖٗٓ/ رقـِٕ/ٕ) -باب حسف المعاشرة مع اَلىؿ  -خارم, كتاب النكاح صحيح الب(

(
6
 (.ّحديث رقـ ) انظر(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مى  ًفيًو " كىالى ييٍجمىس عى ع الخاصُّ ًلجيمكس الرجيؿ ًمٍف ًفراش أىٍك إالَّ ًبًإٍذًنًو " التٍَّكًرمىة: المكضً  َتْكِرَمِتوكى

سىرير ممَّا ييعىٌد إًلٍكرىاًمًو, كىًىيى تىٍفًعمة ًمفى الكىرامة
(7). 

 (.ٕٗٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

مَّ  دَّثىنىا ميحى , قىاؿى اٍبفي اٍلميثىنَّى: حى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى, كىاٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى , عىٍف شيٍعبىةى, عىٍف حى ٍعفىرو دي ٍبفي جى
: قىاؿى لىنىا  , يىقيكؿي : سىًمٍعتي أىبىا مىٍسعيكدو , يىقيكؿي ٍمعىجو : سىًمٍعتي أىٍكسى ٍبفى ضى , قىاؿى اءو اًعيؿى ٍبًف رىجى ًإٍسمى

مَّـى  -رىسيكؿي اً  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـٍ ًلًكتىاًب ا-صى ؤيىي ُـّ اٍلقىٍكـى أىٍقرى ـٍ ًقرىاءىةن, فىًإٍف كىانىٍت : " يىؤي ً, كىأىٍقدىمييي
ـٍ أىٍكبىري  ـٍ ًىٍجرىةن, فىًإٍف كىانيكا ًفي اٍلًيٍجرىًة سىكىاءن, فىٍميىؤيمَّيي ـٍ أىٍقدىمييي ـٍ سىكىاءن, فىٍميىؤيمَّيي ـٍ ًسنِّا, كىالى تىؤيمَّفَّ ًقرىاءىتييي ىي

ؿى ًفي أىٍىًمًو, كىالى ًفي سيٍمطىاًنًو, كىالى  , أىٍك ًبًإٍذًنًو ". َعَمى َتْكِرَمِتوِ  تىٍجًمٍس الرَّجي  ًفي بىٍيًتًو ًإالَّ أىٍف يىٍأذىفى لىؾى
 تخريج الحديث:

ٍمعىج, عف أبي (0)أخرجو مسمـ , مف طريؽ, اَلعمش, عف إسماعيؿ بف رجاء, عف أكس بف ضى
 بنحكه. –رضي ا عنو  –مسعكد اَلنصارم 

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
بة بف عمرك بف ثعمبة بف أسيرة بف عطية بف خدارة بف عكؼ بف الحارث ىك عق أبو مسعود: -
بف الخزرج اَلنصارم, أبك مسعكد البدرم. مشيكر بكنيتو. اتفقكا عمى أنو شيد العقبة, كاختمفكا ا

 كباقي رجالو ثقات. .(4)في شيكده بدران , مات بعد سنة أربعيف
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُٖٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّٕٔ-ُِٗ/ رقـْٓٔ/ُ) -باب مف أحؽ باإلمامة -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
0
 (.ّٕٔ-ُِٗ/ رقـْٓٔ/ُ) -باب مف أحؽ باإلمامة -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
4
 (.ِّْ/ْ(, كاإلصابة في تمييز الصحابة البف حجر )ُٕٔٓ/ْستيعاب في معرفة اَلصحاب البف عبد البر )اال نظرا(
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 ا: قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي 

قىٍد ضافىو رىسيكؿي المًَّو  ًديًث الكىاقًمي " كى مَّـى  -ًفي حى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فىأىتىى بًقٍربىًتو نىٍخمىةن فعىمقيا  -صى
" ًىيى أىٍصؿي السَّعىفىة الغىميظة. كالٍجمع: الكىرىاًنيؼبُكْرَناَفة 

(7). 
 (.ٕ٘ٔ) حديث رقـ

مسمـ, دوف عبارة ابف األثير, وقد عثرت عمييا عند  لقد سبؽ تخريج ىذا الحديث مف رواية
 .(ٕ)أبي بكر المروزي

 رحمو ا: (ٖ)أبو بكر أحمد بف عمي المروزي َقاَؿ اإلماـُ 
مَّدو  ًف ٍبفي ميحى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى اًلحو قىاالى ًف ٍبفي صى ٍبدي الرٍَّحمى ًكمُّ , كىعى دَّثىنىا أىبيك ميكسىى اٍليىرى اًرًبيُّ اٍلميحى  حى

دّْ  دَّثىًني أىبيك بىٍكرو الصّْ : حى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبيًو , عىٍف أىًبي ىيرى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو , عى : حى  -يؽي قىاؿى
ٍنوي  ـٍ شىٍيءه؟ قى  -رىًضيى المَّوي عى : " فىاتىًني اٍلعىشىاءي ذىاتى لىٍيمىةو فىقيٍمتي ًَلىٍىًمي: ىىٍؿ ًعٍندىكي اليكا: الى , فىمىمَّا قىاؿى

رىٍجتي ًإلىى اٍلمى  : ًإنّْي لىٍك خى مىى ًفرىاًشي فىالى يىٍأًتيًني النٍَّكـي , فىقيٍمتي عىٍمتي أىتىقىمَّبي عى ًعي جى ٍذتي مىٍضجى ٍسًجًد أىخى
مٍَّيتي رىكىعى  رىٍجتي ًإلىى اٍلمىٍسًجًد فىصى تَّى أيٍصًبحى , فىخى مٍَّيتي رىكىعىاتو فىتىعىمٍَّمتي حى مىٍستي , فىبىٍينىا فىصى اتو , ثيَـّ جى

ؾى ًفي ىىًذًه السَّاعىًة  : مىا أىٍخرىجى : ىىذىا أىبيك بىٍكرو قىاؿى : مىٍف ىىذىا؟ قيٍمتي اًلسه ًإٍذ طىمىعى عيمىري فىقىاؿى أىنىا جى
ًني ًإالَّ ذىًلؾى , فىبىٍينىا  ا أىٍخرىجى : كىأىنىا كىالمًَّو مى ةى قىاؿى مىٍيًو اٍلًقصَّ ٍصتي عى رىجى فىقىصى اًلسىاًف ًإٍذ خى نىٍحفي كىذىًلؾى جى

مىٍينىا رىسيكؿي المًَّو  مَّـى  -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا نىًبيَّ المًَّو ىىذىا أىبيك بىٍكرو كىىىذىا أىنىا  -صى ًني عيمىري فىقىاؿى , فىبىدىرى
ًة؟ " قىاؿى عيمىري  ا ًفي ىىًذًه السَّاعى كيمى ا أىٍخرىجى : " مى ٍمتي اٍلمىٍسًجدى فىرىأىٍيتي عيمىري , قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو دىخى

كعي  ًة؟ فىقىاؿى اٍلجي ؾى ىىًذًه السَّاعى ا أىٍخرىجى : ىىذىا أىبيك بىٍكرو , فىقيٍمتي لىوي: مى : مىٍف ىىذىا؟ فىقىاؿى  , فىقيٍمتي سىكىادنا فىقيٍمتي
ًني ًإالَّ اٍلجيكعي , فىقىا ا أىٍخرىجى مَّـى  -ؿى رىسيكؿي المًَّو لىوي: كىأىنىا كىالمًَّو مى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " كىأىنىا مىا -صى

كيمىا , اٍنطىًمقيكا ًبنىا ًإلىى اٍلكىاًقًفيّْ أىًبي اٍليىٍيثىـً ٍبًف التٍَّييىاًف لىعىمَّنى  ًني ًإالَّ الًَّذم أىٍخرىجى ا نيًصيبي ًعٍندىهي أىٍخرىجى
: ىىذىا شىٍيئنا " فىاٍنطىمىٍقنىا ًفي اٍلقىمىًر حى  ٍرأىةي: مىٍف ىىذىا؟ فىقىاؿى عيمىري اًئطى فىقىرىٍعنىا اٍلبىابى , فىقىالىًت اٍلمى تَّى أىتىٍينىا اٍلحى

مَّـى  -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍمنىا فىقىاؿى رىسيكؿي  -صى ٍت لىنىا اٍلبىابى , فىدىخى كىأىبيك بىٍكرو كىعيمىري , فىفىتىحى
مَّى -المًَّو  مَّـى  صى سى مىٍيًو كى اًرثىةى -اي عى : " أىٍيفى بىٍعميًؾ؟ ", قىالىٍت: ذىىىبى يىٍستىٍعًذبي لىنىا ًمٍف ًحٍسًي بىًني حى

ـٍ ,  فى يىٍأًتيكي مىٍينىا ًمٍف كىرىاًنيًؼ النٍَّخًؿ , ثيَـّ أىٍقبىؿى عى َفَجَمْسَنا َحتَّى َأَتى ِبِقْرَبٍة َفَمؤَلََىا َفَعمََّقَيا ِبِكْرَناَفٍة كىاآلى
بنا ًبرىسيكًؿ المًَّو  : مىٍرحى مَّـى  -فىقىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى اًحبىٍيًو , مىا زىارى النَّاسى ًمٍثؿي مىٍف زىارىًني  -صى ًبصى كى

ذى الشَّفٍ  عىٍمنىا نىٍأكيؿي ًمٍنوي , ثيَـّ أىخى عىوي بىٍيفى أىٍيًدينىا , فىجى ٍذقنا فىكىضى اؿى ًفي اٍلغىنىـً , المٍَّيمىةى , ثيَـّ قىطىعى عى  رىةى فىجى
 

                                                           

(
7
 (.ُٖٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َُِيث رقـ )حد نظرا(

(
0
 (.ٓٓ/ رقـُُِبكر الصديؽ البي بكر المركزم )ص/ مسند أبي(
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مَّـى  -فىقىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى سىمىخى -صى مىٍيؾى أىٍف تىٍذبىحى لىنىا ذىاتى دىر  " فىذىبىحى كى : " عىزىٍمتي عى
تَّى بى  بىزىٍت حى نىٍت كىخى نىٍت كىعىجى ٍرأىةي فىطىحى قىامىًت اٍلمى قىطَّعى ًفي اٍلقىٍدًر , كى ـي , ثيَـّ ثىرىدى كىغىرىؼى كى ٍبزي كىالمٍَّح مىغى اٍلخي

قىٍد سىفىٍتيى  ـى ًإلىى اٍلًقٍربىًة كى تَّى شىًبٍعنىا , ثيَـّ قىا عىوي بىٍيفى أىٍيًدينىا , فىأىكىٍمنىا حى اءى ًبًو فىكىضى تَّى , ثيَـّ جى يحي , حى ا الرّْ
ؿى ال نىاًء , ثيَـّ نىاكى مَّـى  -نًَّبيَّ بىرىدىٍت فىصىبَّ ًمٍنيىا ًفي اإٍلً سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿى أىبىا بىٍكرو  -صى فىشىًربى , ثيَـّ نىاكى

مَّـى  -كىعيمىرى , فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كعي , ثيَـّ -صى ـٍ ييٍخًرٍجنىا ًإالَّ اٍلجي رىٍجنىا لى ٍمدي ًلمًَّو خى : " اٍلحى
ٍبنىا تَّى أىصى ـٍ نىٍرًجٍع حى ـي , لىتيٍسأىليفَّ عىٍف ىىذىا ", ثيَـّ قىاؿى لىوي رىسيكؿي المًَّو  لى ـي النًَّعي بّْكي مَّى  -ىىذىا , ىىذىا كىرى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى : " فىاٍنظيٍر أىكَّؿى سىٍبيو يىًجيئينىا -اي عى : الى , قىاؿى اًء؟ " قىاؿى اًدـه يىٍسًقيؾى ًمفى اٍلمى ا لىؾى خى : " أىمى
: مىٍكًعديؾى يىا رىسيكؿى المَّ فىٍأًتنىا حى  ـٍ يىٍمبىٍث أىٍف أىتىاهى سىٍبيه , فىأىتىاهي اٍلكىاًقًفيُّ فىقىاؿى ا " فىمى اًدمن ًو , تَّى نيٍخًدمىؾى خى

ٍذ ىىذى  : " خي : كيٍف أىٍنتى الًَّذم تىٍختىاري ًلي يىا رىسيكؿى المًَّو , قىاؿى ـٍ " قىاؿى ـٍ , ىىذىا سىٍبيه اٍختىٍرىي : " نىعى ا قىاؿى
ٍكًعدي رىسيكًؿ المًَّو  : ىىذىا مى تَّى أىتىى ًبًو اٍمرىأىتىوي فىقىاؿى مَّـى  -كىأىٍحًسٍف ًإلىٍيًو " فىاٍنطىمىؽى ًبًو حى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

ـٍ " فىقيٍمتي لىوي: - : قىاؿى ًلي: " ىىذىا سىٍبيه اٍختىٍرىي ؟ قىاؿى ا قىاؿى لىؾى مى ا قيٍمتى لىوي كى كيٍف أىٍنتى الًَّذم  , فىقىالىٍت: مى
ـى كىأىٍحًسٍف ًإلىٍيًو " فىقىالىٍت: قىٍد قىاؿى لىؾى رىسيكؿي المًَّو  ٍذ ىىذىا اٍلغيالى : " خي مىٍيًو  -تىٍختىاري ًلي , فىقىاؿى مَّى اي عى صى

مَّـى  سى ٍحسىافي إً -كى مىا اإٍلً : كى ا أىمىرىؾى , قىاؿى لىٍيًو قىالىٍت: أىٍف تىٍعًتقىوى , فىأىٍعتىقىوي. : أىٍحًسٍف ًإلىٍيًو , فىأىٍحًسٍف ًإلىٍيًو كىمى
 تخريج الحديث:
براىيـ الحربي(2), كالترمذم(7)أخرجو البخارم , مف طريؽ, أبي سممة بف عبد (4), كالحاكـ(0), كا 

 الرحمف. 
, مف طريؽ, أبي حاـز سمماف مكلي عزة. كأخرجو (1), كأبك عكانة(6), كالطحاكم(3)كأخرجو مسمـ

, مف طريؽ, المحاربي, عف يحيي (77), كالطبراني(73)ى, كأبك يعم(9), كابف أبي الدنيا(8)ابف ماجو
 –رضي ا عنو  –بف عبيد, عف أبيو عبيد ا بف عبد ا بف مىٍكىىب. ثالثتيـ: عف أبي ىريرة 

 بنحكه.
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

                                                           

(
7
 (.ِٔٓرقـ /ٗٗمفرد لمبخارم )ص/اَلدب ال(

(
2
 (.ِّٗٔ/ رقـّٖٓ/ْ) شاكر: ط -باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صمى ا عميو كسمـ -مذم , أبكاب الزىد سنف التر (

(
0
 (.ٗٗرقـ /ِٓالحربي )ص/ ضيؼ إلبراىيـإكراـ ال(

(
4
 (.َٖٕٕ/ رقـُْٓ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
3
 (.َِّٖ-َُْ/ رقـَُٗٔ/ّ) -باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ  -ـ , كتاب اَلشربة صحيح مسم(

(
6
 (.ْْٕ/ رقـُِْ/ُاآلثار لمطحاكم ) شرح مشكؿ(

(
1
 (.َّّٖ/ رقـُٕٓ/ٓبي عكانة )مستخرج أ(

(
8
 (.ُُّٖ/ رقـَُِٔ/ِ) الباقي عبد: تحقيؽ-باب النيي عف ذبح ذكات الدر -ماجو , كتاب الذبائح سنف ابف (

(
9
 (.ُْ/ رقـّّبف أبي الدنيا )ص/الجكع ال(

(
73
 (.ٖٕ/ رقـٕٗ/ُالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
77
 (.ٕٔٓ/ رقـُِٓ/ُٗلكبير لمطبراني )المعجـ ا(
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يمي المدني, ركل لو البخارم في ىك عبيد ا بف عبد ا بف مىٍكىىب, أبك يحيى الت أبو يحيي: -
 .(7)"اَلدب", كأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مف الثالثة

قاؿ أحمد في ترجمة ابنو يحيي:" يحيى بف عبيد ا, أحاديثو أحاديث مناكير, ال يعرؼ ىك, كال 
. (4)اؿ "بف القطاف الفاسي:" مجيكؿ الحا, كقاؿ (0)كقاؿ اإلماـ الشافعي:" ال نعرفو " .(2)أبكه "

كذكره الذىبي في كتاب الضعفاء كنقؿ كالـ اإلماـ أحمد فيو فقط؛ كقاؿ سراج الديف بف الممقف 
ًريفينٌي في كتابو, أف الذىبي قد تبع في كتابو " المغني " ابف القطاف في  لنو رأأ بخط الصَّ

ي ىريرة ركل , كعنو قاؿ:" يركم عف أب(6). كقاؿ ابف حباف:" مف ثقات أىؿ المدينة "(3)تجييمو
نما كقع المناكير في حديث أبيو مف قبؿ  عنو ابنو يحيى بف عبيد ا كىك ال شيء كأبكه ثقة كا 

 .(9). كقاؿ ابف حجر:" مقبكؿ "(8). كقاؿ الحاكـ:" صدكؽ "(1)ابنو يحيى "
 عبيد ا بف عبد ا بف مىٍكىىب, مقبكؿ. قاؿ الباحث:

ا بف عبد ا بف مىٍكىىب, التيمي المدني, متركؾ  ىك يحيى بف عبيد يحيي بف عبيد ا: -
 .(73)لو الترمذم, كابف ماجو, مف السادسة لكأفحش الحاكـ فرماه بالكضع, رك 

 لىك عبد الرحمف بف محمد بف زياد المحاربي, أبك محمد الككفي, رك  عبد الرحمف بف محمد: -
 .(77)ىػ(ُٓٗلو الجماعة, مات سنة )
, (74), كعنو:" ليس بو بأس "(70). ككثقو ابف معيف(72)ا ثقة كثير الغمط "قاؿ ابف سعد:" كاف شيخ

, كقاؿ النسائي:" ثقة " , كقاؿ في (78), كابف حباف(71), كالدارقطني(76), كابف شاىيف(73)كالبزار

                                                           

(
7
 (. ُُّْرقـ/ ِّٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
2
 (.ْٖٗ/ِ) -ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
0
 (.ِٔ/ٕتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
4
 (.ُْٓ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف )بياف الك (

(
3
 (.ٔٔ/ٓمنير البف الممقف )البدر ال(

(
6
 (.ُُٕف البف حباف )ص/المجركحي(

(
1
 (.ِٕ/ٓف حباف )بالثقات ال(

(
8
 (.َُْٗ/ رقـّْٓ/ُعمى الصحيحيف لمحاكـ ) المستدرؾ(

(
9
 (. ُُّْرقـ/ ِّٕ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
73
  (.ٕٗٗٓرقـ/ ْٗٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 (.ّٗٗٗرقـ/ ّْٗ/ص) المصدر السابؽ(

(
72
 (.ُٓٓ/ٖالكبير البف سعد )الطبقات (

(
70
 (.ِِٖ/ٓ(, كأنظر: الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )ِٖٔ/ّ) -ة الدكرمركاي -ف معيف تاريخ اب(

(
74
 (.ِٔٔ/ٔتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
73
 (.ّّّْ/ رقـِٕٕ/ٖزار )مسند الب(

(
76
 (.ُْٕماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
71
 (.ِّْلحاكـ لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
78
 (.ِٗ/ٕبف حباف )الثقات ال(
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, كعنو قاؿ:" ثقة لكنو (2), كقاؿ الذىبي:" الحافظ, الثقة, العالـ "(7)مكضع آخر" ليس بو بأس "
كقاؿ عثماف بف أبي شيبة:" ىك صدكؽ كلكنو ىك كذا  .(0)عف المجاىيؿ "يركم المناكير 

, ككذلؾ قاؿ ابف (6). كقاؿ العجمي:" ال بأس بو "(3), كقاؿ الساجي:" صدكؽ ييـ "(4)مضطرب "
 .(1)حجر

كقاؿ أبك حاتـ:" صدكؽ إذا حدث عف الثقات كيركل عف المجيكليف أحاديث منكرة فيفسد حديثو 
. كقاؿ عبد ا بف أحمد بف حنبؿ: حدثت أبي بحديث المحاربي, عف (8)كليف "بركايتو عف المجي

صمى  -معمر, عف الزىرم, عف سعيد بف المسيب, عف أبي سعيد الخدرم, قاؿ: سئؿ النبي 
عف التشبيو في الصالة ؟ فقاؿ:" ال ينصرؼ حتى يسمع صكتان أك يجد  -ا عميو كسمـ 

قاؿ أبي: المحاربي عف معمر؟ قمت نعـ؛ كأنكره جدان, كالحديث ", فأنكره أبي كاستعظمو (9)ريحان 
حدثني بو أبك الشعثاء, كأبك كريب, قاال: حدثنا المحاربي؛ قاؿ أبك عبد الرحمف عبد ا بف 

 .(73)أحمد:" كلـ نعمـ أف المحاربي سمع مف معمر شيئا كبمغنا أف المحاربي كاف يدلس "
ركم المناكير عف المجاىيؿ؛ فإذا كاف كذلؾ تيرد. كقد أنكر لكنو ي المحاربي, ثقة , قاؿ الباحث:

 عميو اإلماـ أحمد ركايتو , عف معمر.
 لىك عبد الرحمف بف صالح اَلزدم العىتىكي, الككفي نزيؿ بغداد, رك  عبد الرحمف بف صالح: -

 .(77)ىػ(ِّٓلو النسائي, مات سنة )
, كذكره (74)ع آخر قاؿ:" ال بأس بو ", كفي مكض(70), كفي مكضع زاد" يتشيع"(72)كثقو ابف معيف

 .(76), ككذلؾ ابف شاىيف(73)ابف حباف في الثقات

                                                           

(
7
 (.ّٖٗ/ُٕ)لممزم ماؿ كتيذيب ال(

(
2
 (.ٔٓٓ/ٕ(. كسير أعالـ النبالء )ِِٖ/ُكرة الحفاظ لمذىبي )نظر: تذا(

(
0
 (.ُُِء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
4
 (.ُْٔماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
3
 (.ِٔٔ/ٔتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
6
 (.ٖٔ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
1
 (.ّٗٗٗرقـ/ ّْٗ/ص) حجر البف التيذيب يبتقر (

(
8
 (.ِِٖ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
9
 (.ُْٓ/ رقـُُٕ/ُ) -حدث مف إال كضكء ال باب -أخرجو ابف ماجو في السنف, كتاب الطيارة (

(
73
 (.ّّٔ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد كمالعمؿ (

(
77
 (. ّٖٖٗرقـ/ ّّْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
72
 (.ُٓٓ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
 (.ُْٗماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
74
 (.ِٗ/ُ) -ابف محرز ركاية –رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
73
 (.َّٖ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
76
 (.ُْٗماء الثقات البف شاىيف )ص/تاريخ أس(
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, كقاؿ مكسى بف ىاركف الحماؿ:" عبد الرحمف بف صالح ] ثقة في (7)كقاؿ أبك حاتـ:" صدكؽ "
عامة ما سمعت منو يركم أحاديث سكء في مثالب أصحاب  تي قٍ رى ؽ حى رً تى حٍ [ شيعي مي (2)الحديث

 . (0)ا عميو كسمـ " رسكؿ ا صمى
كقاؿ ابف عدم:" عبد الرحمف بف صالح معركؼ مشيكر في الككفييف لـ يذكر بالضعؼ في 

 . (4)فيما كاف فيو مف التشيع " الحديث, كال اتيـ فيو إال أنو كاف محترقان 
. كقاؿ أبك عبيد اآلجرم: سألت أبا داكد عف عبد الرحمف بف (3)كقاؿ صالح جزرة: صدكؽ "

صمى ا  -فقاؿ: " لـ أر أف أكتب عنو, كضع كتاب مثالب في أصحاب رسكؿ ا صالح, 
 . (6)", كذكره مرة أخرل فقاؿ:" كاف رجؿ سكء " –عميو كسمـ 

 .(8). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يتشيع "(1)كقاؿ الذىبي:" صدكؽ "
بدعة التشيع ثقة في الحديث, رغـ ما قيؿ فيو مف بؿ ىك عبد الرحمف بف صالح,  قاؿ الباحث:

اإل أنو كاف صادقان في الحديث, كفي غيره, كقد جـز بذلؾ ابف معيف, كىذا ما نقمو سيؿ بف عمي 
الدكرم عف ابف معيف قاؿ: سمعت يحيى بف معيف, يقكؿ: " ثقة صدكؽ شيعي, َلف يىخر مف 

 .(9)السماء أحب إليو مف أف يكذب في نصؼ حرؼ "
ا  ىصم –اف أف تشيعو كاف في حب آؿ بيت رسكؿ ا كقد كرد عف اإلماـ أحمد تكثيقو مع بي

فقد قاؿ يعقكب بف يكسؼ المطكعي: كاف عبد الرحمف بف صالح اَلزدم  , فقط -عميو كسمـ
رافضيان, ككاف يغشى أحمد بف حنبؿ, فيقربو كيدنيو, فقيؿ لو: يا أبا عبد ا, عبد الرحمف بف 

صمى ا عميو كسمـ  -مف أىؿ بيت النبي  كمان صالح رافضي, فقاؿ:" سبحاف ا؟ رجؿ أحب ق
 -رضي ا عنيما–. كيؤكد ىذا: تزكيتو َلبي بكر, كعمر (73)نقكؿ لو: ال تحبيـ؟ ىك ثقة " -

كاقراره بفضميما, فقد قاؿ أبك القاسـ البغكم:" سمعت عبد الرحمف بف صالح اَلزدم, يقكؿ:" 
 . (77)ر"أفضؿ أك خير ىذه اَلمة بعد نبييا, أبك بكر, كعم

كبعد ىذا السرد َلقكاؿ العمماء كرغـ ما قالكه عف عبد الرحمف بف صالح كتخفيفان َلمر بدعتو إال 

                                                           

(
7
 (.ِْٔ/ٓلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
2
 (.ّْٓ/ُُتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم )كردت في (

(
0
 (.ُٓٓ/ٓي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
4
 .مصدر السابؽال(

(
3
 (.ّْٓ/ُُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
6
 (.َِّ/ِآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
1
 (.ُّٖ/ِي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
8
 (. ّٖٖٗرقـ/ ّّْ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
9
 (.ّْٓ/ُُداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
77
 .السابؽ المصدر(
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 .أننا ال نييمؿ كالـ اآلخريف فيو, كعمينا أف نحتاط لذلؾ
, كسفياف ىك إسحاؽ بف إبراىيـ أبك مكسى ىركم اَلصؿ, سمع ىشيمان  أبو موسي اليروي: -
 .(7)ىػ(ِّّة )نمات سبف عيينة, كحفص بف غياث, ا

, ذاؾ لي صديؽ كأعرفو قديمان  , كسئؿ عنو اإلماـ أحمد فقاؿ:"(2)كثقو ابف معيف, كابف حباف
:" سألت أبي عنو فعرفو كذكره قاؿ  عبد الرحمف بف أبي حاتـعف . ك (0)يكتب, كأثنى عميو خيران "

مكسي اليركم كاف يتيـ ؟  كقاؿ البرذعي َلبي زرعة: أبك ,(3). كغمزه عمٌي بف المديني(4)بخير "
قىاؿ:" أما أنا فقد كنت أظف ذلؾ كلكف أصحابنا البغدادييف يقكلكف : ىك رجؿ صالح , كذلؾ أنو 

دَّثنا بأحاديث الكبار عف المعافى بف عمراف , كابف عييىٍينىة , ككاف تاجرنا "  .(6)يحى
 أبك مكسي اليركم, ثقة. قاؿ الباحث:

 الحديث: ىالحكـ عم
 اإلسناد ضعيؼ, لضعؼ يحيى بف عبيد ا بف عبد ا بف مىٍكىىب. الحديث بيذا

 لكف الحديث صحيح؛ فيك في صحيح مسمـ, كغيره مف كتب اَلصكؿ.
 

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىٍيًو يكـى اٍلًقيىامىًة سىعىفييا  ٍيرىةى " إالَّ بيًعثى عى ًديثي أىًبي ىيرى أشاىجعى يُفيا وَكرَانِ كىحى

تىٍنيىشيو " (1)
(8). 

 (.ٕٙٔ) حديث رقـ
 تخريج ليذا الحديث. ىلـ يعثر الباحث عم

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ِّٓ/ٕ) السابؽ المصدر(

(
2
 (.ُُٔ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
0
 (.ّٗٔبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ )ص/سؤاالت أ(

(
4
 (.ُُِ/ِالبف أبي حاتـ ) لتعديؿالجرح كا(

(
3
 (.ّْٔ/ُيزاف البف حجر )لساف الم(

(
6
 (.ُٔٗلبرذعي َلبي زرعة )ص/سؤاالت ا(

(
1
 (.ْْٕ/ِأم حيات, كىي جمع أشجع كىي الحية الذكر. النياية في غريب الحديث كاَلثر ) :أشَاجع(

(
8
 (.ُٖٔ/ْفي غريب الحديث كاَلثر )النياية (
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىى  كًء عى مىٍيوً  المكارِهًفيًو " إٍسباغ اٍلكيضي ٍنسىافي كيىشيؽُّ عى ٍمعي مىٍكرىه, كىىيكى مىا يكرىىيو اإٍلً , كالكيٍره " ًىيى جى

أ مىعى البىٍرد الشًَّديًد كالًعمىؿ الًَّتي يىتىأذَّل مىعىيىا بً  ْـّ كىاٍلفىٍتًح: اٍلمىشَّقة. كىاٍلمىٍعنىى أىٍف يىتىكىضَّ مىٌس الماء, ًبالضَّ
ا أى  مى ة ًإلىى طىمىبو, كالسَّعي ًفي تىٍحًصيمو, أىًك اٍبًتياعو ًبالثَّمىًف اٍلغىاًلي, كى ٍشبىوى ذىًلؾى كمع إٍعكىاًزه كالحاجى

 .(7)ًمفى اٍَلىٍسبىاًب الشَّاقَّة
 (.ٕٚٔ) حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

ٍعفىرو  اًعيؿى ٍبًف جى ًميعنا عىٍف ًإٍسمى ٍجرو جى قيتىٍيبىةي, كىاٍبفي حي , كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى دَّثىنىا  -حى : حى قىاؿى اٍبفي أىيُّكبى
اًعيؿي  ٍف أىًبيوً أىٍخبى  -ًإٍسمى ءي, عى ًني اٍلعىالى رى

ٍيرىةى, أىفَّ رىسيكؿى اً (0) ٍف أىًبي ىيرى مَّـى  -, عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى
اًت؟ " قىاليكا بىمىى يىا رىسيكؿى  يىٍرفىعي ًبًو الدَّرىجى طىايىا, كى ك اي ًبًو اٍلخى ا يىٍمحي مىى مى ـٍ عى : " أىالى أىديلُّكي : قىاؿى  اً قىاؿى

ـي ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَمى اْلَمَكارِهِ  " ًة, فىذىًلكي ًة بىٍعدى الصَّالى طىا ًإلىى اٍلمىسىاًجًد, كىاٍنًتظىاري الصَّالى كىٍثرىةي اٍلخي , كى
بىاطي ".  الرّْ

 تفرد بو مسمـ عف البخارم. تخريج الحديث:
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

رىقي, " صدكؽ ربما كىـ " العالء كىك: العالء بف عبد الرحمف لرجالو ثقات سك  الحي
(4). 

 
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 .مصدر السابؽال(

(
2
 (.ُِٓ-ُْ/ رقـُِٗ/ُ) -باب فضؿ إسباغ الكضكء عمى المكاره  -ـ , كتاب الطيارة ح مسمصحي(

(
0
 لرحمف بف يعقكب الجيني المدني.ىك عبد ا(

(
4
 (.ِْٕٓرقـ/ ّْٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

ًديثي عيبادة " بايىعت رىسيكؿى المَّو  ًمٍنوي حى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ٍنشىًط  -صى مىى المى " يىٍعني  والَمْكَرهعى
كه , كىىيمىا مىٍصدىراف المىٍحبكب كالمىٍكري
(7). 

 (.ٕٛٔ) حديث رقـ
ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

نىادىةى ٍبًف  , عىٍف جي , عىٍف بيٍسًر ٍبًف سىًعيدو ك, عىٍف بيكىٍيرو , عىٍف عىٍمرو دَّثىًني اٍبفي كىٍىبو , حى دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي أىًبي حى
ًري اًمًت, كىىيكى مى مىى عيبىادىةى ٍبًف الصَّ ٍمنىا عى : دىخى يَّةى, قىاؿى ًديثو يىٍنفىعيؾى أيمى دٍّْث ًبحى ؾى المَّوي, حى , قيٍمنىا: أىٍصمىحى ضه

مَّـى  -المَّوي ًبًو, سىًمٍعتىوي ًمفى النًَّبيّْ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى انىا النًَّبيُّ -صى : دىعى مَّـى  -, قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  -صى
مىٍينىا: " أى  ذى عى ا أىخى مىٍكرىًىنىا, كىعيٍسًرنىا فىبىايىٍعنىاهي , فىقىاؿى ًفيمى ٍنشىًطنىا كى ًة, ًفي مى مىى السٍَّمًع كىالطَّاعى ٍف بىايىعىنىا عى

ـٍ مً  ا, ًعٍندىكي ٍكا كيٍفرنا بىكىاحن مىٍينىا, كىأىٍف الى نينىاًزعى اَلىٍمرى أىٍىمىوي, ًإالَّ أىٍف تىرى ييٍسًرنىا كىأىثىرىةن عى فى المًَّو ًفيًو بيٍرىىافه ". كى
: قىاؿى رىسيكؿي اً  كعند مسمـ عىفٍ  ٍيرىةى, قىاؿى مَّـى  -أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍيؾى السٍَّمعى -صى : " عى

ٍنشىًطؾى  مى , كى ييٍسًرؾى مىٍيؾى "َوَمْكَرِىؾَ  كىالطَّاعىةى ًفي عيٍسًرؾى كى , كىأىثىرىةو عى
(0). 

 تخريج الحديث:
 الكليد, عف أبيو الكليد بف عبادة., مف طريؽ, عبادة بف (3), كمسمـ(4)أخرجو البخارم
بف عبد ا,  , مف طريؽ, عبد ا بف كىب, عف عمرك بف الحارث, عف بيكير(6)كأخرجو مسمـ

نادة بف أبي أمية. كالىما: عف عيبادة بف الصامت  .-رضي ا عنو –عف بيسر بف سعيد, عف جي
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

ف أكيس بف مالؾ بف أبي عامر اَلصبحي, أبك عبد ا ىك إسماعيؿ بف عبد ا ب ِإسماعيؿ: -
 .(1) ىػ(ِِٔالنسائي, مات سنة ) للو الجماعة سك  لبف أبي أكيس المدني, رك ا

, كفي (73)أبك حاتـ:" كاف مف الثقات "كقاؿ  .(9)قاؿ:" ليس بو بأس "عنو , ك (8)كثقو اإلماـ أحمد

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُٕٗٗ/ رقـٕٕ/ٗ) -اب كيؼ يبايع اإلماـ الناس ب -خارم , كتاب اَلحكاـ صحيح الب(

(
0
 (.ُّٖٔ-ّٓ/ رقـُْٕٔ/ّ) -باب كجكب طاعة اَلمراء في غير معصية  -ـ , كتاب اإلمارة صحيح مسم(

(
4
 (.ِٕٔٓ-َٕٓٓ/ رقـْٕ/ٗباب قكلو " ستركف بعدم أمكرا تنكركنيا " ) -خارم , كتاب الفتف صحيح الب(

(
3
 (.َُٕٗ-ْ/ رقـَُْٕ/ّ) -باب كجكب طاعة اَلمراء في غير معصية  - ـ , كتاب اإلمارةصحيح مسم(

(
6
 (.َُٕٗ-ِْ/ رقـَُْٕ/ّ) المصدر السابؽ(

(
1
 (.َْٔرقـ/ َُٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ُْْ/ٖ) لمذىبي النبالء أعالـ سير(

(
9
 (.ُِِ/ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(

(
73
 (. نقمو ابف حجر عف صاحب "الكماؿ" عبد الغني الجماعيمي .َُّ/ُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(
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كفي مكضع آخر قاؿ:" محمو الصدؽ,  ,(7)في حديث خالو مالؾ " مكضع آخر قاؿ:" كاف ثبتان 
 . (0). كذكره ابف حباف في الثقات(2)ككاف مغفالن "

, كفي مكضع آخر قاؿ:" ضعيؼ, (4)ؿ ابف معيف, فقاؿ مرة:" ال بأس بو "اكاختمؼ فيو أقك 
, كفي مكضع آخر قاؿ:" كاف يسرؽ (3)أضعؼ الناس, ال يحؿ لمسمـ أف يحدث عنو بشيء "

, كفي مكضع آخر قاؿ:" مخمط (1)كفي مكضع آخر قاؿ:" يسكل فمسيف " ,(6)الحديث ىك كأبكه "
 .(8)", يكذب, ليس بشيء 

. كقاؿ (72), كابف حـز(77), كزاد:" ليس أختاره في الصحيح "(73), كالدارقطني(9)كضعفو النسائي
. كقاؿ ابف عدم:" ركل عف خالو مالؾ أحاديث, (70)النضر بف سممة المركزم عنو:" كذاب "

, كفي مكضع (73). كقاؿ الذىبي:" صدكؽ مشيكر ذك غرائب "(74)ال يتابعو أحد عميو "غير أنو 
. كقاؿ ابف (71), كفي مكضع آخر قاؿ:" محدث مكثر فيو ليف "(76)آخر قاؿ:" صدكؽ لو مناكير "

 .(78)حجر:" صدكؽ أخطأ في أحاديث مف حفظو "
ا فيما بينيـ في تعديمو أك جرحو مف حاؿ ىذا الراكم أف أئمة النقد اختمفك  لككما نر  قاؿ الباحث:

رحمو –في الصحيحيف فقد قاؿ الحاكـ  ةي عى ضٍ البخارم كمسمـ كى  ىف بعض العمماء انتقدكا عمإحتى 
. كقد اعترؼ إسماعيؿ (79)عيب عمى البخارم كمسمـ إخراجيما حديثو كقد احتجا بو معان  -ا

ماعيؿ بف أبى أكيس يقكؿ: إس بأنو كاف يضع الحديث؛ كما ذكر سممة بف شبيب قاؿ:" سمعت

                                                           

(
7
 (.ّْٕ/ُفي معرفة عمماء الحديث لمخميمي )اإلرشاد (

(
2
 (.ُِِ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
0
 (.ٗٗ/ٖبف حباف )الثقات ال(

(
4
 (.ِّٗ)ص/ -ركاية عثماف الدارمي  -ف معيف تاريخ اب(

(
3
 (.ٓٔ/ُ) -ركاية ابف محرز -(, كمعرفة الرجاؿ عف يحيى بف معيف ُِّيد البف معيف )ص/االت ابف الجننظر: سؤ ا(

(
6
 (.ِٓٓ/ُي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
1
 (.ٕٖ/ُلكبير لمعقيمي )الضعفاء ا(

(
8
 ( ُِّصُبف الجنيد البف معيف )جسؤاالت ا(

(
9
 (.ُٓكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
73
 (.ّٕٗتتبع لمدارقطني )ص/كال اإللزامات(

(
77
 (.ّّٗ/ُـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
72
 (.َِٓ/ٔاآلثار البف حـز )المحمى ب(

(
70
 (.ِٓٓ/ُي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
74
 .المصدر السابؽ(

(
73
 (.ْْء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ لمذىبي )ص/ذكر أسما(

(
76
 (.ٕٗ/ُي الضعفاء لمذىبي )المغني ف(

(
71
 (.ِِِ/ُعتداؿ لمذىبي )زاف االمي(

(
78
 (. َْٔرقـ/ َُٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
79
 (. ُٗٔ/ُعمدة القارم لمعيني )نقال مف (
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. كقد احتج بو الشيخاف (7)ربما كنت أضع الحديث َلىؿ المدينة إذا اختمفكا في شئ فيما بينيـ "
إال أنيما لـ يكثرا مف تخريج حديثو, كال أخرج لو البخارم مما تفرد بو سكل حديثيف, كأما مسمـ: 

 .(2)النسائي, فإنو أطمؽ القكؿ بضعفوفأخرج لو أقؿ مما أخرج لو البخارم, كركل لو الباقكف سكل 
خاصة إذا عرفنا أف  إال أنو ال تطرح جميع ركايتو, ان كاضح ان كال شؾ أف في إسماعيؿ طعن

كاف ينتخب لو اَلحاديث فعف محمد بف أبي حاتـ, قاؿ:" سمعت محمد  –رحمو ا  –البخارم 
ابو نسخ تمؾ اَلحاديث بف إسماعيؿ, يقكؿ: كاف إسماعيؿ بف أبي أكيس إذا انتخبت مف كت

, كقاؿ ابف حجر:" كركينا في (0)لنفسو, كقاؿ: ىذه أحاديث انتخبيا محمد بف إسماعيؿ مف حديثي
مناقب البخارم بسند صحيح أف إسماعيؿ أخرج لو أصكلو كأذف لو أف ينتقي منيا كأف ييعمـ لو 

ارم عنو ىك مف عمى ما يحدث بو ليحدث بو كيعرض عما سكاه كىك مشعر بأف ما أخرجو البخ
صحيح حديثو َلنو كتب مف أصكلو كعمى ىذا ال يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيح 

. كلعؿ ىذا الذم جعؿ (4)شاركو فيو غيره فيعتبر فيويمف أجؿ ما قدح فيو النسائي كغيره إال أف 
ا أنيما ابف حجر يقكؿ:" ىذا كاف مف إسماعيؿ في شبيبتو ثـ انصمح كأما الشيخاف فال يظف بيم

. قاؿ الذىبي:" الرجؿ قد كثب إلى (3)أخرجا عنو إال الصحيح مف حديثو الذم شارؾ فيو الثقات
ذاؾ البر كاعتمده صاحبا الصحيحيف, كال ريب أنو صاحب إفراد كمناكير تنغمر في سعة ما 

بف كخالصة ىذا كمو, كالذم يظير لي أف أعدؿ اَلقكاؿ ما قالو ا .(6)ركل فإنو مف أكعية العمـ
حجر بأف ما أخرجو البخارم عنو ىك مف صحيح حديثو َلنو كتب مف أصكلو كعمى ىذا ال 
يحتج بشيء مف حديثو غير ما في الصحيح مف أجؿ ما قدح فيو النسائي كغيره إال إف شاركو 

في الصحيحيف فقد الركاة مثؿ ىؤالء  الركاية عفأما عف سبب  فيو غيره فيعتبر فيو كا أعمـ.
 .(1)ذلؾ تكجيوسبؽ 

 كباقي رجاؿ الحديث ثقات.
 

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ْٕلبرقانى لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
2
 (. ُّٗ/ُرم البف حجر )فتح البا(

(
0
 (. ِِّ/ِداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
4
 (.ُّٗ/ُرم البف حجر )فتح البا(

(
3
 .(َُّ/ُتيذيب البف حجر)تيذيب ال(

(
6
 (.ُْْ/ ٖـ النبالء لمذىبي )سير أعال(

(
1
 (.ِٕيث رقـ )حد نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ـي ًفيًو  ًديًث اٍَليٍضًحيًَّة " ىىذىا يىكـه المٍَّح ًفي حى " يىٍعًني أفَّ طىمىبو ًفي ىىذىا اٍليىٍكـً شاؽه. كىذىا قىاؿى  َمْكُروهكى

ٍعنىاهي أفَّ ىىذى  : مى ًقيؿى لىٍيسى أىبيك ميكسىى. كى ةن, ًإنَّمىا تيٍذبح لمنٍُّسؾ, كى اصَّ ا يىٍكـه ييٍكرىه ًفيًو ذىبح شاةو لمٍَّحـ خى
اءى فً  كهه " كىالًَّذم جى اءى ًفي ميٍسًمـو " المحـي ًفيًو مىٍكري ًف النُّسيؾ. ىىكىذىا جى ي ًعٍنًدم إالَّ شىاةي لىٍحـ ال تيٍجًزمء عى

اًرمّْ " ىىذىا يىٍكـه ييٍشتىيىى ًفي ـي " كىىيكى ظىاًىره اٍلبيخى ًو المٍَّح
(7). 

 (.ٜٕٔ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى, الىوي  حى , أىفَّ خى , عىًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو ًف الشٍَّعًبيّْ دى, عى نىا ىيشىٍيـه, عىٍف دىاكي : أىٍخبىرى قىاؿى
, ذىبى  مَّـى  -حى قىٍبؿى أىٍف يىٍذبىحى النًَّبيُّ أىبىا بيٍردىةى ٍبفى ًنيىارو سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : يىا رىسيكؿى اً, ًإفَّ -صى َىَذا , فىقىاؿى
ـُ ِفيِو َمْكُروهٌ  ـى أىٍىًمي كىًجيرىاًني كىأىٍىؿى دىاًرم, فىقىاؿى رىسيكؿي اً َيْوـٌ المَّْح ٍمتي نىًسيكىًتي ًَليٍطًع نّْي عىجَّ  -, كىاً 

مَّى ا مَّـى صى سى مىٍيًو كى ٍيره ًمٍف -ي عى : يىا رىسيكؿى اً, ًإفَّ ًعٍنًدم عىنىاؽى لىبىفو ًىيى خى : " أىًعٍد نيسيكنا ", فىقىاؿى
دو بىٍعدىؾى ". ٍف أىحى ذىعىةه عى , كىالى تىٍجًزم جى ٍيري نىًسيكىتىٍيؾى : " ًىيى خى , فىقىاؿى  شىاتىٍي لىٍحـو

 تخريج الحديث:
, مف طريؽ ميطرؼ, كزيد اإليىامي. كالبخارم(4)سمـ, كم(0)أخرجو البخارم

, مف طريؽ, منصكر (3)
, مف طريؽ, ًفراس بف يحيي, كعاصـ اَلحكؿ. خمستيـ: عف الشعبي, (6)بف المعتمر. كمسمـا

 .-رضي ا عنو  –عف البراء بف عازب 
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

 . ر السُّمىمي. كداكد ىك: ابف أبي ىندرجالو كميـ ثقات. كىيشيـ ىك: ابف بشير بف القاسـ بف دينا
 

*****   ***** 
 

  

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُُٔٗ-ٓ/ رقـُِٓٓ/ّ) -باب كقتيا -ـ , كتاب اَلضحية صحيح مسم(

(
0
باب سنة  -( , ككتاب اَلضحية ٕٔٗ-ٖٔٗ-ٓٔٗ/ رقـُٗ/ِ) -باب الخطبة بعد العيد -خارم , أبكاب العيديف صحيح الب(

 (.ٔٓٓٓ-ْٓٓٓ/ رقـٗٗ/ٕاَلضحية )

(
4
 (.ُُٔٗ-ٕكرقـ /ُُٔٗ-ْ/ رقـُِٓٓ/ّ) -باب كقتيا  -ـ , كتاب اَلضحية صحيح مسم(

(
3
 (.ّٖٗ-ٓٓٗ/ رقـُٕ/ِ) -باب اَلكؿ يكـ النحر -خارم , أبكاب العيديف صحيح الب(

(
6
 .(ُُٔٗ-ٖكرقـ /ُُٔٗ-ٔ/ رقـُْٓٓ/ّ) -باب كقتيا -ـ , كتاب اَلضحية صحيح مسم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
مىؽى  ًفيًو " خى , ًلقىٍكًلًو " الَمْكُروه  كى كًه ىىاىينىا الشرَّ مىؽى النُّكر يىٍكـى اٍَلىٍرًبعىاًء " أىرىادى ًباٍلمىٍكري يىٍكـى الثُّالثاء, كخى

مىؽ النُّكر يىٍكـى اٍَلى  كىنا؛ ًَلىنَّوي ًضدُّ اٍلمىٍحبيكبً كخى نَّمىا سيٌمي الشَّر مىٍكري , كىاً  ٍرًبعىاًء " , كالنكري خيره
(7). 

 (.ٕٕٓ) حديث رقـ
ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, مَّدو اجي ٍبفي ميحى جَّ دَّثىنىا حى : حى ٍبًد اً, قىاالى كفي ٍبفي عى , كىىىاري ٍيجي ٍبفي ييكنيسى دَّثىًني سيرى ,  حى ٍيجو رى : قىاؿى اٍبفي جي قىاؿى
مىمىةى,  ٍكلىى أيْـّ سى , مى ٍبًد اً ٍبًف رىاًفعو , عىٍف عى اًلدو ًني ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي أيمىيَّةى, عىٍف أىيُّكبى ٍبًف خى عىٍف أىًبي أىٍخبىرى

ذى رىسيكؿي اً  : أىخى ٍيرىةى, قىاؿى مَّـى  -ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿَّ التٍُّربىةى يىٍكـى ًبيىًدم فىقىاؿى  -صى مىؽى اي عىزَّ كىجى : " خى
رى يىٍكـى ااًلٍثنىٍيًف,  مىؽى الشَّجى ًد, كىخى مىؽى ًفييىا اٍلًجبىاؿى يىٍكـى اٍَلىحى ثىاًء, َوَخَمَؽ اْلَمْكُروَه السٍَّبًت, كىخى يىٍكـى الثُّالى

بىثَّ ًفييىا الدَّكىابَّ  مىؽى النُّكرى يىٍكـى اٍَلىٍرًبعىاًء, كى ـي بىٍعدى اٍلعىٍصًر ًمٍف  كىخى مىٍيًو السَّالى ـى عى مىؽى آدى ًميًس, كىخى يىٍكـى اٍلخى
ا بىٍيفى اٍلعىٍصًر ًإلىى المٍَّيؿً  ميعىًة, ًفيمى ٍمًؽ, ًفي آًخًر سىاعىةو ًمٍف سىاعىاًت اٍلجي ميعىًة, ًفي آًخًر اٍلخى ",  يىٍكـً اٍلجي

دَّثىنىا اٍلًبٍسطىاًميُّ كى  ـي: حى ٍفصو قىاؿى ًإٍبرىاًىي ـي اٍبفي ًبٍنًت حى ٍبرىاًىي , كىاً  سىٍيؿي ٍبفي عىمَّارو سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى, كى ىيكى اٍلحي
ًديًث. اجو ًبيىذىا اٍلحى جَّ , عىٍف حى ـٍ  كىغىٍيريىي

 تفرد بو مسمـ عف البخارم. تخريج الحديث:
 دراسة رجاؿ اإلسناد:

لو  لنصارم المدني, رك ىك أيكب بف خالد بف صفكاف بف أكس بف جابر اَل أيوب بف خالد: -
 .(0)مسمـ, كالنسائي, كالترمذم, مف الرابعة

 .(3) , كذكره أبك حاتـ كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن (4)ذكره ابف حباف في الثقات
كقاؿ أبك الفتح محمد بف الحسيف اَلزًدم:" أيكب بف خالد ليس حديثو بذاؾ تكمـ فيو أىؿ العمـ 

  .(1). قاؿ ابف حجر:" فيو ليف "(6)كنظراؤه ال يكتبكف حديثو بالحديث ", ككاف يحيى بف سعيد
في مثؿ ىؤالء  الركاية عفسبب . كقد بىيف العمماء أيكب بف خالد, فيو ضعؼ قاؿ الباحث:
  .(8)الصحيحيف

*****   ***** 

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ِٖٕٗ-ِٕ/ رقـُِْٗ/ْ) -باب ابتداء الخمؽ  -ـ , كتاب صفة القيامة صحيح مسم(

(
0
 (. َُٔرقـ/ ُُٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
4
 (.ِٓ/ْبف حباف )قات الالث(

(
3
 (.ِْٓ/ِلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
6
 (.َُْ/ُتيذيب البف حجر )تيذيب ال(

(
1
 (. َُٔرقـ/ ُُٖ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 .في الحاشية السفمية (ُٔٓ) صفحة نظرا(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ؿه  ٍؤيىا" رجي ًديًث الرُّ ًفي حى , كالمىٍرآة: المىرأل المىٍرآة " أىمٍ َكِريو كى ٍفعيكؿو ٍعنىى مى قىًبيحي المىٍنظىر, فًعيؿ ًبمى

(7). 
 (.ٕٕٔ) حديث رقـ

ـُ البخاري َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (ٕ)

, دَّثىًني ميؤىمَّؿي ٍبفي ًىشىاـو أىبيك ًىشىاـو , حى ـى دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي : حى , قىاؿى دَّثىنىا عىٍكؼه : حى :  قىاؿى قىاؿى
ٍنديبو  دَّثىنىا سىميرىةي ٍبفي جي , حى اءو دَّثىنىا أىبيك رىجى : كىافى رىسيكؿي المًَّو  -رىًضيى المَّوي عىٍنوي  -حى مَّى اي  -قىاؿى صى

مَّـى  سى مىٍيًو كى : فىيىقيصُّ  -عى ٍؤيىا " قىاؿى ـٍ ًمٍف ري ده ًمٍنكي اًبًو: " ىىٍؿ رىأىل أىحى مىٍيًو مىٍف ًممَّا ييٍكًثري أىٍف يىقيكؿى ًَلىٍصحى عى
ا اٍبتىعىثىانً  نَّييمى نَّوي قىاؿى ذىاتى غىدىاةو: " ًإنَّوي أىتىاًني المٍَّيمىةى آًتيىاًف, كىاً  , كىاً  ا قىاالى ًلي شىاءى المَّوي أىٍف يىقيصَّ نَّييمى ي, كىاً 

مىى  : " فىاٍنطىمىٍقنىا, فىأىتىٍينىا عى نّْي اٍنطىمىٍقتي مىعىييمىا... قىاؿى ا أىٍنتى رىاءو , ُجٍؿ َكِريِو الَمْرآةِ رَ اٍنطىًمٍؽ, كىاً  كىأىٍكرىًه مى
شُّيىا ذىا ًعٍندىهي نىاره يىحي رىجيالن مىٍرآةن, كىاً 
ٍرآًة,  (0) ؿي الكىًريوي المى ٍكلىيىا" ...] ثـ قاال لو:[ كىأىمَّا الرَّجي يىٍسعىى حى كى

الً  ٍكلىيىا, فىًإنَّوي مى يىٍسعىى حى شُّيىا كى ... الًَّذم ًعٍندى النَّاًر يىحي ـى يىنَّ اًزفي جى  آخر الحديث. ىلإؾه خى
 تخريج الحديث:
, عف أبي رجاء, عف (3), مطكالن, كمسمـ(4)أخرجو البخارم , مختصران, مف طريؽ, جرير بف حاـز
ندب   .-رضي ا عنو  –سميرة بف جي

 دراسة رجاؿ اإلسناد:
ف ًمٍمحاف رجالو كميـ ثقات, كعكؼ ىك: عكؼ بف أبي جميمة. كأبك رجاء ىك: عمراف ب

 العطاردم.
*****   ***** 

  

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.َْٕٕ/ رقـْْ/ٗ) -باب تعبير الرؤيا بعد صالة الصبح  -خارم , كتاب التعبير صحيح الب(

(
0
 (.ّٖٗ/ُ) كاَلثر الحديث غريب في النياية .كأضرمتيا أليبتيا إذا أحشيا النار حششت: يقاؿ. يكقدىا أم(

(
4
 (.ُّٖٔ/ رقـََُ/ِ) -باب ما قيؿ في أكالد المشركيف  -خارم , كتاب الجنائز لبصحيح ا(

(
3
 (.ِِٕٓ-ِّ/ رقـُُٖٕ/ْ) -باب رؤيا النبي صمى ا عميو كسمـ  -مـ , كتاب الرؤيا صحيحي مس(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ـي  رىفىت قىاؿى لىيىا: لعىمًَّؾ بمٍغًت مىعىيي ٍت تيعىزَّم قىٍكمان فىمىمَّا اٍنصى رىجى ًديًث فىاًطمىةى " أىنَّيىا خى , قىالىٍت: الُكراًفي حى

اءى ًفي ًركىايىةو ًبالرَّ  ٍيتي اٍَلىٍرضى مىعاذ المًَّو " ىىكىذىا جى ٍمعي كيٍريىة أىٍك كيٍركة, ًمٍف كىرى اًء, كىًىيى القيبكر, جى
ـى  قىٍد تىقىدَّ . كييٍركىل ًبالدَّاًؿ. كى ٍفرة ًمٍف حفىرتي فىٍرتىيا. كالحي ٍكتييا ًإذىا حى ككىرى
(7). 

 )*(. حديث رقـ
ـُ أبو داودنفسوالمفظ بلـ أعثر عميو  , والذي وجتو ما أخرجو اإلما

 ا َقاَؿ:رحمو  (ٕ)
, ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍكىىبو اٍليىٍمدىاًنيُّ اًلًد ٍبًف عى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي خى ًبيعىةى ٍبًف سىٍيؼو  حى , عىٍف رى ؿي دَّثىنىا اٍلميفىضَّ : حى قىاؿى

ٍمًرك ٍبًف الٍ  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى , عىٍف عى بيًمىّْ ًف اٍلحي ٍبًد الرٍَّحمى ٍف أىًبي عى , عى : قىبىٍرنىا مىعى اٍلمىعىاًفًرمّْ عىاًص, قىاؿى
مَّـى  -رىسيكًؿ المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىؼى رىسيكؿي المًَّو  -يىٍعًني  -صى يّْتنا فىمىمَّا فىرىٍغنىا, اٍنصى مَّى اي  -مى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى , فىًإذىا نىٍحفي ًبا-عى قىؼى اذىل بىابىوي كى ٍفنىا مىعىوي, فىمىمَّا حى رى فىيىا , كىاٍنصى : أىظينُّوي عىرى ٍقًبمىةو, قىاؿى ٍمرىأىةو مي

ـ  -فىمىمَّا ذىىىبىٍت, ًإذىا ًىيى فىاًطمىةي  مىٍييىا السَّالى مَّـى  -, فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو -عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : " -صى
ًؾ يىا فىاًطمىةي ًمٍف بىٍيًتًؾ؟ ", فىقىالىٍت: أىتىٍيتي يىا رىسي  ا أىٍخرىجى ـٍ مىيّْتىييـٍ مى ٍمتي ًإلىٍيًي كؿى المًَّو, أىٍىؿى ىىذىا اٍلبىٍيًت فىرىحَّ

ـٍ ًبًو, فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المًَّو  ٍيتييي مَّـى  -أىٍك عىزَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ـُ اْلُكَدى: " -صى ؟ ", َفَمَعمَِّؾ َبَمْغِت َمَعُي
قىٍد سىًمٍعتيؾى تىذٍ  : " لىٍك بىمىٍغًت مىعىييـي اٍلكيدىل " . فىذىكىرى تىٍشًديدنا قىالىٍت: مىعىاذى المًَّو, كى , قىاؿى كيري ًفييىا مىا تىٍذكيري

: " اٍلقيبيكري ًفيمىا أىٍحسىبي ".(0)ًفي ذىًلؾى  ًبيعىةى عىًف الكيدىل؟ فىقىاؿى  , فىسىأىٍلتي رى
 .(4)الحديث سبؽ تخريجو

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ْ)البف اَلثيرفي غريب الحديث كاَلثر النياية (

(
2
 (.ُِّّ/ رقـُِٗ/ّ) الحميد عبد: تحقيؽ -باب في التعزية  -داكد , كتاب الجنائز سنف أبي (

(
0
نَّةى, حى عند  جاء( " كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه, لىٍك بىمىٍغًت مىعىييـي اٍلكيدىل مىا رىأىٍيًت اٍلجى دُّ أىًبيًؾ "أحمد قىاؿى اإلماـ أحمد  مسند. تَّى يىرىاىىا جى

 (.َِٖٕ/ رقـّٓٔ/ُُ)

(
4
 (.718اَظغدضٌسعقى)(
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 :قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا
ارى سىأىليكا النًَّبيَّ  ًديثي " أىفَّ اٍَلىٍنصى ًمٍنوي اٍلحى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ سىٍيحان "  َيْكُرونوًفي نىٍيرو  -صى لىيي

 .(7)أىٍم يىٍحًفركنو كييٍخًرجكف ًطينىو
 (.ٕٕٕ) حديث رقـ
ـُ   رحمو ا: (ٕ)أبو سميماف الخطابيَقاَؿ اإلما

نىاهي   : اٍبفي اَلىٍعرىاًبيّْ أىٍخبىرى : نا الدًَّقيًقيُّ  قىاؿى كفى  قىاؿى : نا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ٍف أىنىسو  قىاؿى أنا اٍلميبىارىؾي عىٍف ثىاًبتو عى
ارى أىتىٍكهي  ـْ َسْيًحاأىفَّ اَلىٍنصى بنا ًباَلى  ِفي َنْيٍر َيْكُروَنُو َلُي اًر مىٍرحى بنا ًباَلىٍنصى : "مىٍرحى ـٍ قىاؿى اًر".فىمىمَّا رىآىي  ٍنصى
 تخريج الحديث:
, مف طريؽ, (3), الترمذم(4), مف طريؽ, عبد ا بف الفضؿ. كأخرجو النسائي(0)أخرجو البخارم

, مف طريؽ, (9), كابف أبي عاصـ(8), كابف الجعد(1), كالبزار(6)عطاء بف السائب. كأخرجو أحمد
, (77)ىجو أبك يعم, مف طريؽ, أبك بكر بف أنس. كأخر (73)ثابت البيناني. كأخرجو أحمد

 , مف طريؽ, مكسي بف أنس.(70), مف طريؽ, قتادة. كأخرجو الحاكـ(72)كاآلجرم
, مف طريؽ, إسحاؽ بف عبد ا بف أبي طمحة. جميعيـ: عف أنس بف مالؾ (74)كأخرجو الطبراني

 .-رضي ا عنو  –
ي ا عنو رض –, مف طريؽ, النضر بف أنس, عف زيد بف أرقـ (76), كالترمذم(73)كأخرجو مسمـ

 يرفعو. –

                                                           

(
7
 (.ُٗٔ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ّْٖ/ُديث لمخطابي )ريب الحغ(

(
0
مىى مىٍف ًعٍندى رىسيكًؿ المًَّو باب قكلو تعالي خارم, كتاب تفسير القرآفصحيح الب( ـي الًَّذيفى يىقيكليكفى الى تيٍنًفقيكا عى  (.ْٔٗ/ رقـُْٓ/ٔ)ىي

(
4
 (.ُّْ/ رقـِٖٕ(, كعمؿ اليكـ كالميمة )ص/ََُّٕ/ رقـُِٓ/ٗكبرم لمنسائي )السنف ال(

(
3
 (.َّٗٗ/ رقـُٕٓ/ٓ) شاكر: ط-باب في فضؿ اَلنصار كقريش -مذم , أبكاب المناقب سنف التر (

(
6
 (.ُُِْْ/ رقـْٔ/ُٗماـ أحمد )مسند اإل(

(
1
 (.ٖٔٓٔ/ رقـِْٖ/ُّزار )مسند الب(

(
8
 (.ُّٓٗ/ رقـْْٔالجعد )ص/ مسند ابف(

(
9
 (.ُُٖٕ/ رقـّٕٓ/ّالمثاني البف أبي عاصـ )اآلحاد ك (

(
73
 (.َُُْ/ رقـٖٕٗ/ِصحابة لإلماـ أحمد )الفضائؿ (

(
77
 (.َِّّ/ رقـّٕٔ/ٓالمكصمي ) ىيعم مسند أبي(

(
72
 (.ُُِٖ/ رقـُْٗٔ/ْلآلجرم )الشريعة (

(
70
 (.ٕٓٗٔ/ رقـٗ/ْالصحيحيف لمحاكـ ) ىعم المستدرؾ(

(
74
 (.ُِْٗ/ رقـُّْ/َِلكسط لمطبراني )المعجـ ا(

(
73
 (.َِٔٓ-ُِٕ/ رقـُْٖٗ/ْ) -ف فضائؿ اَلنصار رضي ا تعالى عنيـ باب م -ـ , كتاب فضائؿ الصحابة صحيح مسم(

(
76
 (.َِّٗ/ رقـُّٕ/ٓ) شاكر: ط-باب في فضؿ اَلنصار كقريش  -مذم , أبكاب المناقب سنف التر  (
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 دراسة رجاؿ اإلسناد:
 .(7)ىك ثابت بف أسمىـ البينىانىي, تابعي ثقة, سبقت ترجمتو ثابت: -
ىك مبارؾ بف فىضالة أبك فضالة البصرم, ركل لو البخارم في "اَلدب", كركل لو  الُمبارؾ: -

 .(2)ىػ(ُٔٔأبك داكد, كالترمذم, كابف ماجو, مات سنة )
, كفي مكضع آخر قاؿ:" مبارؾ بف فضالة ضعيؼ ىك مثؿ الربيع (0)" ثقة "بف معيف:قاؿ يحيي 

. كقاؿ أبك زرعة:" يدلس (3), كفي مكضع آخر قاؿ:" ليس بو بأس "(4)بف صبيح في الضعؼ "ا
, كعف أبي حفص عمرك بف عمي قاؿ:" سمعت يحيى بف سعيد (6)كثيران فإذا قاؿ حدثنا, فيك ثقة "
ارؾ بف فضالة, ككاف عبد الرحمف بف ميدم ال ييحدث عنو , القطاف يحسف الثناء عمى مب

. كقاؿ ابف المديني: سمعت أبا الكليد (1)كسمعت عفاف يقكؿ: كاف مبارؾ ثقة ككاف ككاف "
. كقاؿ ابف المديني:" عند مبارؾ (8)الطيالسي, سمعت ىشيما يقكؿ:" مبارؾ بف فضالة ثقة "

 -يعني ابف المديني  -ي شيبة, قاؿ: كسألت عميان كعف محمد بف عثماف بف أب أحاديث مناكير ",
. كعف عبد الرحمف بف أبي حاتـ قاؿ: سألت (9)عف المبارؾ بف فضالة, فقاؿ:" ىك صالح كسط "

 . (73)مف الربيع بف صبيح " فقاؿ:" ىك أحب إليَّ  ؟بى عف مبارؾ بف فضالةأ
: قاؿ عبد ا بف أحمد قاؿ . كقاؿ الساجي(77)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ:" كاف ييخطىء "

 . (72)أبي عبد الرحمف بف فضالة ىك أبك أمية ىك أخك مبارؾ بف فضالة شيخ ثقة 
. كقاؿ ابف عدم:" عامة أحاديثو أرجك أف تككف مستقيمة فقد (70)كقاؿ العجمي:" ليس بو بأس "

 . (74)احتمؿ مف قد رمي بالضعؼ أكثر ما رمي مبارؾ بو "
 .(73)سراني:" ال بأس بو "كقاؿ أبك الفضؿ بف القي

                                                           

(
7
 (.ّّيث رقـ )حد نظرا(

(
2
 (.ْْٔٔرقـ/ ُٗٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
0
 (.ّٖ/ْ) -ركاية الدكرم  -ف معيف تاريخ اب(

(
4
 (.َُ/ّ) -ركاية ابنو عبد ا  –عرفة الرجاؿ لإلماـ أحمد العمؿ كم(

(
3
 (.ٖٕ/ُ) -ركاية ابف محرز -رجاؿ عف يحيى بف معيف معرفة ال(

(
6
 (.ّّٖ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 .مصدر السابؽال(

(
8
 (.ٖٓ/ُُذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
9
 (.ِٕٗ/ُٓالبغدادم )داد لمخطيب تاريخ بغ(

(
73
 (.ّّٖ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
77
 (.َُٓ/ٕبف حباف )الثقات ال(

(
72
 (.ِّ/ٖي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
70
 (.ِّٔ/ِثقات لمعجمي )معرفة ال(

(
74
 (.ِٔ/ٖي ضعفاء الرجاؿ البف عدم )الكامؿ ف(

(
73
 (.َِِحفاظ البف القيسراني )ص/تذكرة ال(
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كحدث يعقكب بف سفياف عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ:" كاف مبارؾ يرسؿ إلى الحسف ", قيؿ:  
 .(7)دلس؟ قاؿ:" نعـ "ي

, (0). كضعفو النسائي(2)كقاؿ ابف سعد:" كاف فيو ضعؼ. ككاف عفاف بف مسمـ يرفعو كيكثقو "
. كقاؿ الدارقطني:" ليف كثير الخطأ بصرم (3)" , كقاؿ اإلماـ أحمد:" لىٍيسى ًبذىاؾى (4)كابف شاىيف
. قاؿ الساجي:" فيو ضعؼ, لـ يكف بالحافظ, ككاف صدكقان مسممان خياران, ككاف مف (6)يعتبر بو "
كالربيع بف صبيح يضعؼ حديثيما ليسا مف  كقاؿ الجكزجاني:" المبارؾ بف فضالة .(1)النساؾ "

ر المحدثيف كالنساؾ. ككاف يحيى القطاف يحسف . كقاؿ الذىبي:" كاف مف كبا(8)أىؿ الثبت "
 .(73). كقاؿ ابف حجر:" صدكؽ يدلس كيسكم "(9)الثناء عميو "
أف أقكاؿ ابف معيف متباينة فيو  ىاختالفان شديدان, حت فيو مبارؾ بف فىضالة, مختمؼ قاؿ الباحث:

لحديث مشيكر . كخالصة أمره أنو صدكؽ حسف ا(77)فمرة يكثقو, كمرة يضعفو, كمرة يتكسط فيو
بالتدليس, كقد عده الحافظ مف أصحاب المرتبة الثالثة مف طبقاتو, التي البد أف ييصرح فييا 

داكد في حؽ مبارؾ بف فىضالة مف قبؿ, حيث  كيقبؿ حديثو, كىذا ما قالو اإلماـ أب ىبالسماع حت
 .(72)قاؿ:" كاف شديد التدليس فإذا قاؿ مبارؾ , حدثنا فيك ثبت "

 .(70)ىك يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي, ثقة متقف, سبقت ترجمتو روف:يزيد بف ىا -
لو أبك داكد,  لىك محمد بف عبد الممؾ بف مركاف الكاسطي أبك جعفر الدقيقي, رك  الدَِّقيِقي: -

 .(74)(ِٔٔكابف ماجو, مات سنة )
 

                                                           

(
7
 (.ّّٔ/ِكالتاريخ ليعقكب بف سفياف الفسكم )المعرفة (

(
2
 (.ِٕٔ/ٗالكبير البف سعد )الطبقات (

(
0
 (.ٖٗكالمتركككف لمنسائي )ص/الضعفاء (

(
4
 (.َُٖماء الضعفاء كالكذابيف البف شاىيف )ص/تاريخ أس(

(
3
 (.ٓٓ)ص/ -ركاية المركذم  –أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث مف كالـ (

(
6
 (.ْٔ)ص/ -ركاية الكرجي عنو  -لبرقاني لمدارقطني اسؤاالت (

(
1
 (.ٖٓ/ُُذيب الكماؿ لمغمطام )إكماؿ تي(

(
8
 (.َِٗرجاؿ لمجكزجاني )ص/أحكاؿ ال(

(
9
 (.ُٕٖ/ُخبر مف غبر لمذىبي ) العبر في(

(
73
 (. ْْٔٔرقـ/ ُٗٓ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
77
 عبد قاؿ, زرعة كأبك, حاتـ كأبك, أحمد اإلماـ مثؿ كالمرتبة العمـ في يساكيو بمف معيف ابف كالـ يمحؽ الحالة ىذه مثؿ كفي(

 مقبكالن  يككف أف كأكالىما, صبيح بف كالربيع فىضالة بف مبارؾ في معيف بف يحيى عف الركاية اختمفت:" حاتـ أبي بف الرحمف
 (. ّّٖ/ٖ) ي حاتـالبف أب كالتعديؿ الجرح. نظرائو كسائر أحمد كافؽ ما يحيى عف محفكظان  منيما

(
72
 (.َّٗ/ُآلجرم َلبي داكد )سؤاالت ا(

(
70
 (.ُٖيث رقـ )حد نظرا(

(
74
 (. ِٔٔرقـ/ ٓٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(
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, كقاؿ (0)دارقطنيكال, (2). ككثقو ابف حباف(7)قاؿ محمد بف عبد ا الحضرمي, ميطيف:" كاف ثقة "
. كقاؿ عبد (3). كقاؿ أبك داكد:" لـ يكف بمحكـ العقؿ "(4)الذىبي:" كاف ثقة صاحب حديث "

. ككذلؾ (6)حمف بف أبي حاتـ:" كتبت عنو مع أبي بكاسط , كسئؿ أبي عنو, فقاؿ" صدكؽ "ر ال
 .(1)قاؿ ابف حجر
 الدًَّقيًقي, ثقة. قاؿ الباحث:

حمد بف زياد بف بشر بف درىـ أبك سعيد بف اَلعرابي البصرم أحمد بف مىك  ابف اإلعرابي: -
 .(8)ىػ(ُّْنزؿ مكة, ] صاحب المعجـ [ مات سنة )

, أثنى عميو كؿ مف الصحيح في المتأخركف أخرجو عميو الخميمي:" كاف ثقة متفؽ ىكقاؿ أبك يعم
ممة بف القاسـ:" . كقاؿ مس(73). كقاؿ أبك عبد الرحمف السممي:" كاف ثقة "(9)لقيو مف أصحابو "

ثقة حسف اَلداء كثير الركايات كثير التأليؼ جميؿ القدر كاف يأخذ اَلجرة عمى  كاف شيخنان 
. كقاؿ ابف (77)كتسعيف سنة كىك صحيح العقؿ كاعتؿ ثالثة أياـ كمات " التحديث كعاش خمسان 

 . (72)القطاف:" ثقة, جميؿ القدر, كثير التأليؼ, كلـ يعبو أخذ البرطيؿ عمى السماع "
 .(74)اإلماـ الحافظ الثقة الصدكؽ الزاىد لو أكىاـ " كقاؿ ابف حجر:" .(70)كقاؿ الذىبي:" ثقة "

 أبك سعيد بف اَلعرابي, ثقة حافظ . قاؿ الباحث:
 الحديث: ىالحكـ عم

الحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ, لتدليس مبارؾ بف فىضالة, كلـ يصرح بالسماع. لكنو تيكبع بعدة 
 الحسف لغيره.  ىلإ لفيتقك  في تخريج الحديث(عند البخارم كمسمـ كغيرىما,عف)كما سبؽ متابعات

*****   ***** 
  

                                                           

(
7
 (.ََٔ/ّداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
2
 (.ُُّ/ٗالثقات البف حباف )(

(
0
 (.َِٖلسممي لمدارقطني )ص/سؤاالت ا(

(
4
 (.ِّٖ/ُذىبي )خبر مف غبر لم العبر في(

(
3
 (.ََٔ/ّداد لمخطيب البغدادم )تاريخ بغ(

(
6
 (.ٓ/ٖلتعديؿ البف أبي حاتـ )الجرح كا(

(
1
 (. ِٔٔرقـ/ ٓٗ/ص) حجر البف التيذيب تقريب(

(
8
 (.ّّٓ/ٓشؽ البف عساكر )تاريخ دم(

(
9
 .المصدر السابؽ(

(
73
 .السابؽ المصدر(

(
77
 (.َّٖ/ُيزاف البف حجر )لساف الم(

(
72
 (.ِْٔ/ٓىـ كاإليياـ البف القطاف )الك بياف (

(
70
 (.ُُُي طبقات المحدثيف لمذىبي )ص/المعيف ف(

(
74
 (.َّٖ/ُيزاف البف حجر )لساف الم(
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 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:

" كينَّا ًعٍندى النبيَّ  ًديًث اٍبًف مىٍسعيكدو ًفي حى مَّـى  -كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّو عى ًديًث "  فَأْكَرْيناذاتى ليمة  -صى ًفي اٍلحى
: ًإذىا أىطىاؿى كقىصَّر, كزادى كنىقصأىٍم أى  ٍرنىاهي. كأىٍكرىل ًمفى اٍَلىٍضدىاًد, ييقىاؿي طىٍمنىاهي كىأىخَّ

(7). 
 )*(. حديث رقـ

ـُ . أما لفظ " أكرينا " فيي مف رواية (2)لقد مر الحديث عند معمر بف راشد بمفظ " أكثرنا " اإلما
 :حيث َقاؿَ  رحمو ا (ٖ)أبو جعفر الطبري

شر, قاؿ: ثنا يزيد, قاؿ: ثنا سعيد, قاؿ ثنا قتادة, قاؿ: ثنا الحسف عف حديث عمراف بف حدثنا ب
مَّـ  -تحدثنا عند رسكؿ ا  حصيف, عف عبد ا بف مسعكد قاؿ: " سى مىٍيًو كى مَّى ا عى ذات  -صى

مَّى  -, ثـ رجعنا إلى أىمينا, فمما أصبحنا غدكنا عمى رسكؿ ا ليمة حتى أكرينا في الحديث صى
مَّـ  سى مىٍيًو كى مَّـ  -فقاؿ رسكؿ ا  -ا عى سى مىٍيًو كى مَّى ا عى مىَّ اَلٍنًبياءي المٍَّيمىة-صى ٍت عى  :" عيًرضى

 " . الحديث...
 دراسة رجاؿ اإلسناد: 

 لو حافظ ثقة البصرم, النضر أبك مكالىـ اليشكرم ميراف عركبة أبي بف سعيد ىك سعيد: -
 مات الجماعة, لو قتادة, ركل في الناس أثبت مف ككاف كاختمط التدليس كثير[ لكنو] تصانيؼ
 .(4)ىػ(ُٔٓسنة )

ثبت, ركل لو  , ثقة[البصرة ريحانة: لو يقاؿ] معاكية, أبك البصرم زريع بف يزيد ىك يزيد: -
 .(3) ىػ(ُِٖسنة ) مات الجماعة,

النسائي, كالترمذم, كابف  لو الضرير, ركل البصرم سيؿ أبك العىقىدم, معاذ بف بشر ىك بشر: -
  .(6) ىػ(ِْٓسنة ) ماجو, مات

 مسممة , كقاؿ(1)سنة " صاحب الحديث حسف الحديث في ثبت البدف فقيو قاؿ العجمي:" ثقة
كذكره ابف حباف في  .(9)ثقة " " مركزم:النجار جعفر أبك كقاؿ .(8)صالح " ثقة ":اَلندلسي

                                                           

(
7
 (.َُٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
2
 (.ُّٓ) حديث رقـ انظر(

(
0
 (.ُِٔ/ِّ) لمطبرم القرآف تأكيؿ في البياف جامع(

(
4
 (. ِّٓٔرقـ/ ِّٗ/ص) حجر البف لتيذيبا تقريب(

(
3
 (. ُّٕٕرقـ/ َُٔ/ص) المصدر السابؽ(

(
6
 (. َِٕرقـ/ ُِْ/ص) المصدر السابؽ(

(
1
 . (ِْٕ/ُلمعجمي )الثقات  معرفة(

(
8
 . (َُْ/ِلمغمطام ) الكماؿ تيذيب إكماؿ(

(
9
 . المصدر السابؽ(
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 .(0)شاىيف , كابف(2)خمفكف ابف . ككذلؾ(7)الثقات
. كقاؿ ابف حجر:" (3), كقاؿ النسائي:" صالح "(4)صدكؽ " الحديث كقاؿ أبك حاتـ:" صالح

 .(6)صدكؽ"
 بشر بف معاذ صدكؽ.  قاؿ الباحث:

 كباقي رجاؿ اإلسناد مترجـ ليـ في ركاية مىعمر.

*****   ***** 
 

 قىاؿى اٍبفي اَلًثٍيًر رىًحمىوي ا:
ًفيًو " أىنَّوي أٍدرىكو  ًديثً  الَكَرىكى رى ًفي اٍلحى قىٍد تىكىرَّ " أىًم النٍَّكـي. كى

(1). 
 )*(. حديث رقـ

ـُ مسمـ َقاَؿ اإلما
 رحمو ا: (8)

, مىةي ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ ٍرمى دَّثىًني حى , حى نىا اٍبفي كىٍىبو : أىٍخبىرى ,  قىاؿى , عىًف اٍبًف ًشيىابو ًني ييكنيسي : أىٍخبىرى قىاؿى
ٍيرىةى, أىفَّ رىسيكؿى اً عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلمي  مَّـى  -سىيًّْب, عىٍف أىًبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًحيفى قىفىؿى ًمٍف  -صى

تَّى ًإذىا  , سىارى لىٍيمىوي حى ٍيبىرى ؿه  َأْدَرَكُو اْلَكَرىغىٍزكىًة خى مَّى ًبالى ٍ لىنىا المٍَّيؿى ", فىصى : " اٍكألى ؿو قىاؿى ًلًبالى , كى عىرَّسى
ا قيدّْ  ـى رىسيكؿي اً مى نىا مَّـى  -رى لىوي, كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؿه  -صى ابيوي, فىمىمَّا تىقىارىبى اٍلفىٍجري اٍستىنىدى ًبالى كىأىٍصحى

ٍينىاهي  الن عى  ....الحديث " .ًإلىى رىاًحمىًتًو ميكىاًجوى اٍلفىٍجًر, فىغىمىبىٍت ًبالى
 .(9)سبؽ تخريجو

*****   ***** 

                                                           

(
7
 . (ُْْ/ٖالثقات البف حباف )(

(
2
 . (ُُْ/ِلمغمطام ) الكماؿ تيذيب إكماؿ(

(
0
 . المصدر السابؽ(

(
4
 . (ّٖٔ/ِالجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(

(
3
 . (ْٖتسمية مشايخ النسائي )ص/(

(
6
 (. َِٕرقـ/ ُِْ/ص) المصدر السابؽ(

(
1
 (.َُٕ/ْ) البف اَلثير في غريب الحديث كاَلثرالنياية (

(
8
 (.َٖٔ-َّٗ/ رقـُْٕ/ُ) -ضاء الصالة الفائتة باب ق -ـ , كتاب المساجد كمكاضع الصالة صحيح مسم(

(
9
 (.ُّ) حديث رقـ انظر(
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 اخلامتح
 سبحانو عمى بو االستعانة بعد أمر مبتدأ بو كؿ كينتيي,  الصالحات تتـ بنعمتو الذم ا دالحم
 حمدان  ربي أحمدؾ,  كالحركات السكنات كفي كالنيايات البدايات في الشكر كلو,  العقبات كؿ

 كبحمد فإني . كبعد,  حسناتي ميزاف في المتكاضع العمؿ ىذا تجعؿ أف كأسألؾ,  اليؾ مكصكالن 
 النياية كتاب في المرفكعةالتي اَلحاديث مف جزء تحقيؽ مف بو بدأت ما أنييت قد تعالي ا

 الحكـ ثىَـّ  كمف,  طرقيا كتتبع,  السنة كتب في مكاطنيا كمعرفة,  – ا رحمو – اَلثير البف
 , الدراسة ىذه خالؿ مف الييا تكصمت التي النتائج أبرز أسجؿ أف أكد العمؿ ىذا كبعد عمييا؛
 . الشريؼ الحديث دراسة مف االتجاه ىذا في يسير أف يرغب لمف التكصيات كأىـ
 :الدراسة ىذه في الباحث الييا توصؿ التي النتائج أىـ أوالً 
 خاصة الديف ليذا المسمميف عمماء خدمة مدم عف الدراسات مف كغيرىا الدراسة ىذه كشفت -

 .كالسالـ الصالة وعمي كصاحبيا السنة عف دفاعان , منيـ الحديث عمماء
 فيكرد, الصحيحة اَلحاديث بإيراد يمتـز ال جعمو مما الحديث في الغريب بالمفظ اَلثير ابف ييتـ -
 .(7)مكضكعان في بعض اَلحياف يككف قد بؿ, كضعيؼ, صحيح ىك ما كتابو في
 مف بؿ – كسمـ عميو ا صمى – النبي كالـ مف ليست يكردىا التي الغريبة المفظة تككف قد -

 .الحديث كركد مناسبة العمماء يسميو مما, الحديث تسبؽ قصة في أك, الحديث راكم
 مثؿ غريبة لفظة مف أكثر يحمؿ الحديث كاف إذا كتابو في مكاطف عدة في النص يذكر قد -

 اإلفؾ, فيكرده بحسب المفظة التي يستدؿ عمييا. قصة كحديث, زرع أـ حديث
 ,المكطف ىذا في منيا يقصد كما الحديث سياؽ في يناسبيا ما عمى الغريبة المفظة معني يذكر -

 عميو ا صمى – النبي إلى مرفكعان  الحديث كاف إذا -.فقط المغكية الناحية مف معناىا كليس
 ". حديثان "  الجميع ييسمي فإنو لمتابعيف أقكاالن  أك,  الصحابة عمى,  مكقكفان  أك – كسمـ

 أكغير,  مفقكدة تككف قد كمراجع مصادر عمى اطمع َلثيرا ابف أف الدراسة خالؿ مف يتضح -
,  قتيبة كابف,  ساٌلـ بف القاسـ كتاب مثؿ سبقو مف كتب مف ىي كما نقميا أنو أك , بعد مطبكعة

 مف عدد كجكد إلى أدل مما, الحديث غريب في ألؼ ممف. كغيرىـ, كالزمخشرم, كالخطابي
 .الباحث مسندة عمييا يقؼ لـ التي اَلحاديث

                                                           

(
7
  َلف كتابو كتاب لغكم كليس في اَلحكاـ الشرعية,بمغتيا, لإلستدالؿ  ىك ىذه اَلحاديث المكضكعةمف ذكر  ابف اَلثير غرض(

ى العصر الذم فسد فيو المساف كأصبح ال يحتج يتـ بالقرآف كبالسنة كبأقكاؿ الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ حت بالمغةكاإلحتجاج 
ف كاف ينبغي البف اَلثير أال يذكر ىذه . بمغة الناس عمى المغة فالذم كضع حديثان مف المتقدميف فإنو يحتج بمغتو, كا 

 ., أك عمى اَلقؿ أف يشير الي أنيا مكضكعةالمكضكعات
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 :التالي الجدوؿ يبينو الدراسة ىذه خبلؿ الباحث اليو توصؿ ما وخبلصة
 األحاديث عدد األحاديث تصنيؼ

 ِِِ  بدراستيا. الباحث قاـ التي اَلحاديث عدد
 ّّ ليا. تخريج عمى يعثر لـ التي اَلحاديث عدد
 ّٕ  أحدىما. في أك الصحيحيف في كردت التي اَلحاديث عدد
 ِّ الصحيحيف. خارج ىي التي حيحةاَلحاديث الص عدد

 َُٓ الصحيحة. اَلحاديث مجمكع عدد
 ّٔ  الحسنة. اَلحاديث عدد
 ُّ  الضعيفة اَلحاديث عدد
 ُٕ كالمكضكعة. جدنا الضعيفة اَلحاديث عدد
 ُٓ  المكررة. اَلحاديث عدد
 

  ثانيًا: التوصيات:
 كترغيبيـ العمـ طالب تكجيو يفالمختص كعمى الشرعية العمكـ لجميع خادـ الحديث عمـ -ُ

 اَلحكاـ استنباط لمفقياء يتسني حتى سقيميا مف صحيحيا لبياف كخدمتيا النبكية السنة لدراسة
 .بينيـ المكجكدة الخالفات مف الكثير ييزيؿ مما الصحيحة اَلدلة مف الشرعية

 عمى الفائدة عـتى  حتى,  السنة مجاالت جميع في كترشيدىا الحديثية الدراسات بتنكع أكصي -ِ
 . اَلخرل دكف فئة عمى تقتصر كال الجميع

 الطمبة أماـ المجاؿ ييفتح حتى الكتاب, ىذا أحاديث دراسة بإتماـ إخكاني أكصي -ّ 
 . اَلخرل الحديث غريب كتب لدراسةأحاديث

 ال حتى الدراسة؛ بيذه الكتاب ىذا إخراج في يتكانكا ال أف المكضكع بيذا المعنييف أكصي -ْ
 .منو يينتفع ال ميدكران  جيدان  فيكك 
 

 كالمسمميف بو ينفعني كأف العمؿ ىذا يتقبؿ أف العظيـ ا أسأؿ كأخيران 
 العالميف رب ا الحمد أف دعكانا كآخر
 كسمـ كآلو اَلمي عمى النبي كالسالـ كالصالة
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 انفهارس انعامح
 

 
 أوالً: فهزس اآلياخ انقزآويح.

 يح.ثاويًا: فهزس اأَلحاديث انىثى
 ثانثًا: فهزس انزواج ادلرتجم ذلم .

 .وانثهذان األماكه راتعًا: فهزس
 خامضًا: فهزس ادلصادر ادلزاجع.

 صادصًا:فهزس ادلىضىعاخ.
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 فهزس اآلياخ انقزآويح حضة تزتية انضىر واآلياخ

 الصفحة رقـ اآلية اآلية

ًبيثى  تىيىمَّميكا كىالى ﴿   ِّٕ    ِٕٔ: البقرة .﴾تيٍنًفقيكفى  ًمٍنوي  اٍلخى

 ِٗٗ ْٓ: المائدة .﴾ًبالسّْفّْ  كىالسّْفَّ ﴿

نىزىٍعنا﴿  ديكًرًىـٍ  ًفي ما كى  ِٖٓ ّْ: اَلعراؼ .﴾ ًغؿ   ًمفٍ  صي

ـٍ  تىٍستىًغيثيكفى  ًإذٍ ﴿  بَّكي ابى  رى ـٍ  فىاٍستىجى  ّٖٕ ٗ: اَلنفاؿ .﴾ لىكي

ذٍ ﴿ ـٍ  تىأىذَّفى  كىاً  بُّكي ـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئفٍ  رى ىًزيدىنَّكي لىًئفٍ  َلى   ب ٕ: إبراىيـ ﴾ لىشىًديده  عىذاًبي ًإفَّ  كىفىٍرتيـٍ  كى

فٍ ﴿  ا ًبًمٍثؿً  فىعاًقبيكا عاقىٍبتيـٍ  كىاً   ِٗٗ ُِٔ: النحؿ   .﴾ًبوً  عيكًقٍبتيـٍ  مى

ذٍ ﴿  َِْ َٔ: الكيؼ .﴾ًلفىتىاهي  ميكسىى اؿى قى  كىاً 

بنا ىىذىا سىفىًرنىا ًمفٍ  لىًقينىا لىقىدٍ ﴿  َِْ ِٔ: الكيؼ  .﴾نىصى

 ٕٕ ُْ طو: .﴾ًلًذٍكًرم الصَّالةى  أىًقـً ﴿

ـٍ  اتَّقيكا النَّاسي  أىيُّيىا يىا﴿ بَّكي لى  ًإفَّ  رى ٍلزى  ِّٖ ُ: الحج  .﴾ عىًظيـه  شىٍيءه  السَّاعىةً  ةى زى

لىًكفَّ ﴿   ِّٖ ِ: الحج .﴾ شىًديده  المَّوً  عىذىابى  كى

 ِٖٓ ّ: النكر .﴾ ميٍشًركىةن  أىكٍ  زىاًنيىةن  ًإالَّ  يىٍنًكحي  الى  الزَّاًني﴿ 

مىٍييىا النَّاسى  فىطىرى  ًتيالَّ  المَّوً  ًفٍطرىةى ﴿  ٍمؽً  تىٍبًديؿى  الى  عى  ُٗٗ َّ: الركـ .﴾ المَّو ًلخى

ًمفى ﴿  ًديثً  لىٍيكى  يىٍشتىًرم مىفٍ  النَّاسً  كى  َِِ ٔ: لقماف  .﴾ المَّوً  سىًبيؿً  عىفٍ  ًلييًضؿَّ  الحى

بىاحي  فىسىاءى ﴿  ٍنذىًريفى  صى  ُّٗ  ُٕٕ:فاتالصا .﴾المي

كفى  الًَّذيفى  ًإفَّ ﴿  ميكفى  ًعبادىًتي عىفٍ  يىٍستىٍكًبري ـى  سىيىٍدخي يىنَّ  ِٖٓ َٔ: غافر ﴾  داًخًريفى  جى
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ـي ﴿  ٍمعي  سىييٍيزى لُّكفى  الجى ييكى  ّٖٕ ْٓ: القمر ﴾ . الدُّبيرى  كى

اًدليؾى  الًَّتي قىٍكؿى  وي المَّ  سىًمعى  قىدٍ ﴿  ٍكًجيىا ًفي تيجى  ُّٕ ُ: المجادلة ﴾  زى
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 فهزس أطزاف األحاديث انىثىيح 

 الصفحة راوي الحديث طرؼ الحديث

ٍف أىٍعتىؽ.  َُّ عائشة اٍبتىاًعييىا فىأىٍعًتًقييىا, فىًإفَّ الكىالىءى ًلمى

ـي ا  ِٕٗ عبد الرحمف بف أبي صعصعة  ٍَلىٍزدي أىٍحسىفي النَّاًس كيجيكىنا.أىتىٍتكي

كفى أىمُّ يىٍكـو ىىذىا؟.   ِْْ عبد ا بف عمر  أىتىٍدري

 ُّٕ خكيمة بنت مالؾ  اتًَّقي المَّوى فىًإنَّوي اٍبفي عىمّْؾ.

 ِٖ أبك سعيد الخدرم  .اٍلبيرىاًؽ كىىيكى دىابَّةه أىٍبيىضي ميٍضطىًربي اٍَليذينىٍيفأيًتيتي بً 

ـي قىٍكـو فىأىٍكًرميكه. ـٍ كىًري  ُِْ عبد ا بف عمر  ًإذىا أىتىاكي

ٍذتي ًمٍف عىبدم كىًريمىتىٍيو.  ُْٗ الًعٍربىاض بف سارية ًإذىا أىخى

ه ٍيرنا اٍبتىالى ؿَّ ًبعىٍبًدًه خى  ْٓ أبك ًعنىبة الخكالني .ًإذىا أىرىادى المَّوي عىزَّ كىجى

ـٍ ًبالنٍَّبؿ. ـٍ فىعىمىٍيكي  ُِّ مالؾ بف ربيعة  ًإذىا أىٍكثىبيككي

ـٍ ًإلىى اٍلغىاًئط ديكي اًرم .ًإذىا ذىىىبى أىحى  ّْٗ أىبك أىيُّكب اَلىنصى

ا. ـٍ فىٍميىميصَّ مىصِّ ديكي  ِّٓ ابف أىبي حيسيف ًإذىا شىًربى أىحى

ة انىًت الصَّالى ؿي ًبأىٍرًض ًقي  فىحى  ُِّ سمماف الفارسي  .ًإذىا كىافى الرَّجي

 ْٓٓ عبد ا بف عمر قىٍدرى قيمَّتىٍيف. ًإذىا كىافى اٍلمىاءي 

مىى اٍلمىكىاًره. كًء عى  ّْٓ ىريرة كأىب ًإٍسبىاغي اٍلكيضي

ٍيشو مىا اٍستىقىاميكا لىكيـ  َُّ ثىكبىاف بف بيجدد  .اٍستىًقيميكا ًلقيرى

 ُّٕ يد الخدرمأىبك سع اٍسًقًو عىسىالن .
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, ثيَـّ قىاًتؿٍ  ـٍ  ُْ البراء بف عازب  .أىٍسًم

 ِْٓ بيريدة بف الحصيب اٍطميبيكا لىوي كىاًرثنان.

 ّْٗ البراء بف عازب أىًعٍد نيسيكنا. 

ـي ًبا  ُِٔ قىٍيمىة ًبنت مىٍخرىمةى  .لدٍَّىنىاءاٍكتيٍب لىوي يىا غيالى

 ٕٔ ىريرة كأىب .اٍكأٍل لىنىا المٍَّيؿ

ـٍ مىا اٍلعىٍضوي؟  ََُ عبد ا بف مسعكد  .أىالى أينىبّْئيكي

 ُُِ عائشة  .أىٍلًبرَّ تىقيكليكفى ًبًيفَّ 

مىيَّ ًفي أينىاسو أىبىنيكا أىٍىًمي. كا عى  ِٔٓ عائشة أىمَّا بىٍعدي أىًشيري

دىقىة.  ّْٔ ىريرة كأىب أىمىا شىعىٍرتى أىنَّا الى نىٍأكيؿي الصَّ

ٍمدي ًلمًَّو.  ِِٔ عكدعبد ا بف مس أىٍمسىٍينىا كىأىٍمسىى اٍلميٍمؾي ًلمًَّو كىاٍلحى

مَّى ًبيى الظٍُّير  ُٓٔ  عبد ا بف عباس .أىمًَّني ًجٍبًريؿي ًعٍندى اٍلبىٍيًت فىصى

ٍيًسر , كىاٍلمى ٍمرى مىى أيمًَّتي اٍلخى ـى عى رَّ  ْْ عبد ا بف عمرك .إفَّ اى حى

مىؽى ال ٍيًرًىـ.ًإفَّ المَّوى خى عىمىًني ًمٍف خى ٍمؽى فىجى  ِٖٖ العباس بف عبد المطًمب خى

 َِٗ سعد بف أبي كقاص  ًإفَّ المَّوى نىًظيؼه ييًحبُّ النَّظىافىة.

ـ  ُُِ الخدرمسعيد  كأىب .ًإفَّ اى ىيكى اٍلميقىكّْ

ثىةن  : أىٍبرىص. ًإفَّ ثىالى  ِِٓ ىريرة كأىب ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى

 َّْ جابر بف عبد المَّو ًإٍف كىافى ًعٍندىؾى مىاءه بىاتى ًفي شىنَّة.
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ًة أىٍف ييٍرفىعى اٍلًعٍمـ  ُٕٗ أىنس بف مالؾ .ًإفَّ ًمٍف أىٍشرىاًط السَّاعى

ًة أىٍف يىٍظيىرى اٍلفيٍحشي كىالشُّحٌ إً   ُِ ىريرة كأىب .فَّ ًمٍف أىٍشرىاًط السَّاعى

اًئطو ييسىمُّكنىوي اٍلبىٍصرىة  ِِ نفيع بف الحارث  .ًإفَّ نىاسنا ًمٍف أيمًَّتي يىٍنًزليكفى ًبحى

يىا ًمٍف بىعٍ  ـى بىٍعضي  ِٗ عائشة .ضو ًإفَّ ىىًذًه اٍَلىٍقدىا

ٍيبىًتي.  اري كىًرًشي كىعى  َِْ أىنىس بف مالؾ اَلىٍنصى

ٍمنىة بنت جىحش  أىٍنعىتي لىًؾ اٍلكيٍرسيؼ.  ّٖٗ حى

مىى قىٍكـو أىٍىًؿ ًكتىاب. ـي عى  ِّْ عبد ا بف عباس ًإنَّؾى تىٍقدى

لىٍيمىتىكيـ. ـٍ كى كفى عىًشيَّتىكي ـٍ تىًسيري  ِِٓ أىبك قىتادة ًإنَّكي

رّْمىت.  ُْٖ ىريرة كأىب ًإنَّيىا قىٍد حي

ؽّّ ًإٍف شىاءى المَّو.  ٍؤيىا حى  ِّٔ عبد ا بف زيد ًإنَّيىا لىري

.ًإنَّييمى  ا ييعىذَّبىاًف ًفي كىًبيرو مى  ِٕٓ عبد ا بف عباس ا لىييعىذَّبىاًف, كى

, ذىاتى نىٍخؿ ـٍ ًتكي  ْٖ عائشة   .ًإنّْي أيًريتي دىارى ًىٍجرى

ـٍ عىًف النَّارً  ًزكي  ُِٓ عمر بف الخطاب  .ًإنّْي ميٍمًسؾه ًبحيجى

ٍرده ميٍرده كيٍحؿ. نًَّة جي  َّْ ىريرة كأىب أىٍىؿي الجى

اة. اةي, أيكلىًئؾى اٍلعيصى  َْٔ جابر بف عبد ا   أيكلىًئؾى اٍلعيصى

 ُّٓ عبد ا بف عباس اٍئتيكًني ًباٍلكىًتًؼ كىالدَّكىاة.

ـٍ ييحً   ّّٔ جابر بف عبد ا  بُّ أىٍف ييٍعًرضى اي عىٍنوي؟. أىيُّكي
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 ُّٕ عميّْ بف أىبي طىاًلب  .اٍَلىًئمَّةي ًمٍف قيرىٍيش

 َُُ بريدة بف الحصيب  .تيرىاهي ميرىاًئينا؟ 

, كىىيكى قىاًئؿه ال ٍكتيوي ًبتىٍعيىفى  ُُٗ أبك قتادة .سٍُّقيىاتىرى

ٍكفى ىىًذًه الشٍَّمسى ؟.   ِٖٔ عيقيؿ بف أىبي طالب  تىرى

ذى كىًبًدىىا  ُٖٓ ىريرة كأىب .تىًقيءي اٍَلىٍرضي أىٍفالى

مىى كيٍثبىاًف الًمٍسؾ. ثىةه عى  ِّّ عبد ا بف عمر  ثىالى

, كىالثُّميثي كىًبير.   ِّٔ سعد بف أبي كقاص  الثُّميثي

تىعىاقىٍدف مىسى ًإٍحدىل عىٍشرىةى اٍمرىأىةن, فىتىعىاىىٍدفى كى  ٓ عائشة .جى

يًؽ ًفييىا ًشفىاءه. مىى الرّْ امىةي عى  ّٖٔ عبد ا بف عمر  اٍلًحجى

ًذ اٍلبىٍس مىا كىسىاؾى اي كىرىسيكليو.  ّٔٗ البراء بف عازب  خي

ذيكا عىنّْي. ذيكا عىنّْي خي  ّّٖ عبادة بف الصامت خي

ٍيبىر. ًربىٍت خى  ُّٗ أنس بف مالؾ خى

ؿَّ ال مىؽى اي عىزَّ كىجى  َْْ ىريرة كأىب تٍُّربىةى يىٍكـى السٍَّبت.خى

مىى اٍلًعبىاد. مىكىاتو كىتىبىييفَّ المَّوي عى ٍمسي صى  ِّٕ عبادة بف الصامت خى

ـي ًعيد  ََِ عائشة .دىٍعييفَّ يىا أىبىا بىٍكرو فىًإنَّيىا أىيَّا

 ُُّ أبك القىٍيف الحىضرمي  ان.وي شيحٌ زىادىؾى المَّ 

ٍمًدًه, كىأىٍستىٍغًفري اى, ًإنَّوي كىافى تىكَّابنا.  ًبحى افى اً كى يىني  سيٍبحى  ِِِ ابف ًزٍمؿ الجي
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فيكفىكيـ  ُْٔ أىنس بف مالؾ  .سىكُّكا صي

ـٍ   ٔٓ ك سعيد الخدرمأىب .أىٍقكىاـه يىٍطميبيكفى اٍلًعٍمـسىيىٍأًتيكي

تىعىالىى ير   .السَّيّْدي المَّوي تىبىارىؾى كى  َُٖ عبد ا بف الًشخّْ

ـٍ ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍجًو رىٍكب مىٍيكي  ٖٓ مىًزيدىة بف جابر   .سىيىٍطميعي عى

قىٍتؿي النٍَّفس.  ِٓٓ أىنس بف مالؾ  الشٍّْرؾي ًبالمًَّو, كى

ٍكعىتىٍيف ٍثنىى, تىشىيَّدي ًفي كيؿّْ رى ٍثنىى مى ةي مى  ِْ الفىٍضًؿ بف عباس .الصَّالى

ًحٍكتي ًمٍف نىاسو ييٍؤتىى.   ِّٗ سيؿ بف سعد الساعدم ضى

مىيَّ اٍَلىٍنًبيىاءي المٍَّيمىة.  ٍت عى  ِٕٓ عبد ا بف مسعكد عيًرضى

مىا ًسكىل ذىًلؾى فىييكى فىٍضؿ ثىةه, كى ـي ثىالى  ُّٗ عبد المَّو بف عمرك  .اٍلًعٍم

مىى اٍلًفٍطرىة.  ِْْ أنس بف مالؾ عى

 ّْٔ أبك ىريرة .ٍمعى كىالطَّاعىةى ًفي عيٍسًرؾمىٍيؾى السَّ ع

ًد ًمٍنوي, فىًإنَّوي أىٍطيىبيو.  ـٍ ًباَلىٍسكى مىٍيكي  َِّ جابر بف عبد ا  عى

 ِْْ ميعاذ بف جبؿ  اٍلغىٍزكي غىٍزكىاف.

اًحبىًتؾ. قىٍد أىٍنزىؿى المَّوي القيٍرآ ًفي صى  ّّٗ سيؿ بف سعد الساعدم فى ًفيؾى كى

ـٍ كىاًئؿي ٍبفي حيٍجر اءىكي  ْٗ كائؿ بف حيجر   .قىٍد جى

ٍبز.   ُِْ جابر بف عبد ا قيٍؿ لىيىا: الى تىٍنًزًع البيٍرمىةى, كىالى الخي

 ّٖ جابر بف عبد ا  .ٍنزه ال يىٍفنىىالقىناعىةي كى 
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ـٍ ًفيو ٍؾ لىكي ـٍ ييبىارى  ٗٔ الدَّرداء كأىب .قىًكتُّكا طىعىامىكي

يمىافي اٍلفىٍتؾ  َُٔ الزبير بف العكاـ  .قىيَّدى اإٍلً

ؿه ًفي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ييقى  ٍيجكىافى رىجي رى  ُُٔ  أبك ىريرة .اؿي لىوي جي

ٍثمىة  الكيٍبرى الكيٍبر.   ُِٓ سىيؿ بف أىبي حى

ـي , اٍبفي الكىًريـ.  ُْٔ عبد ا بف عمر الكىًري

يّْعى مىٍف يىقيكت ا أىٍف ييضى ٍرًء ًإٍثمن  ٔٔ عمرك عبد ا بف .كىفىى ًباٍلمى

 ِ عىًدمّْ بف حاتـ .كىٍيؼى ًبؾى ًإذىا أىٍقبىمىًت الظًَّعينىة

 ٕٗ المغيرة بف شعبة .الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىو

ا لىٍيسى ًعٍندىؾ كيـ بف حزاـ  .الى تىًبٍع مى  ُِٕ حى

كىيفٌ   َِِ الباىمي أيمامةك أىب  .الى تىًبيعيكا القىٍينىاًت كىالى تىٍشتىري

 َِٕ أىسماء بنت يزيد  .الى تىٍجمىًعي كىًذبنا كىجيكعنا

اًئنىة , كىالى خى اًئفو  ِٕ عبد ا بف عمرك   .الى تىجيكزي شىيىادىةي خى

 ُْٕ أبك ىريرة الى تيسىمُّكا اٍلًعنىبى اٍلكىٍرـ.

ٍمرىاء. ا حى تَّى يىٍبعىثى المَّوي ًريحن  ِّٕ أبك ىريرة الى تىقيكـي السَّاعىةي حى

لىدي غىٍيظنان  تَّى يىكيكفى اٍلكى  ُٖٕ عائشة .الى تىقيكـي السَّاعىةي حى

ٍيرى اٍلقيٍرآف.   َّْ أبك سعيد الخدرم  ال تىٍكتيبيكا عىنّْي غى

ةى ًلي ًفيو اجى ٍكشىف  .الى حى  ُّٕ ذك الجى
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 ُْْ عيمير بف سعد  الى عىٍدكىل, كىالى ًطيىرىةى, كىالى ىىامىة.

, كىالى كىثىر.الى قىطٍ   ِّٔ رافع بف خديج عى ًفي ثىمىرو

ًنيَّة لىًكٍف ًجيىاده كى  ُِِ  عبد ا بف عباس .الى ًىٍجرىةى, كى

ث.  ّٕٓ أىسماء بنت يزيد  الى يىًحؿُّ الكىًذبي ًإالَّ ًفي ثىالى

فَّ رىجي   َّٕ عبد ا بف عباس ؿه ًباٍمرىأىة.الى يىٍخميكى

نَّةى مىٍف كىافى ًفي قىٍمًبو.  ؿي اٍلجى  ِٖٓ عبد ا بف عمر الى يىٍدخي

ٌؽ. ٍف بىًطرى اٍلحى لىًكفَّ اٍلًكٍبرى مى , كى  ُِٔ أبك ىريرة الى

نَّةى  ميفَّ اٍلجى ـٍ أىٍجمىعيكف.لىتىٍدخي  ُُّ أبك ىريرة كيمُّكي

دير.  ّّّ أبك سعيد الخدرم ًلسيرىاًدًؽ النَّاًر أىٍربىعي جي

ـي اٍمرىأىة لٍَّكا أىٍمرىىي  ُٖٗ أبك بكرة .لىٍف ييٍفًمحى قىٍكـه كى

مَّ   ْٔ ىريرة كأىب  .دو قيكتناالمييَـّ اٍجعىٍؿ ًرٍزؽى آًؿ ميحى

ٍنييـي اٍلبىٍرد.  ِِّ بالؿ بف رباح المَّييَـّ اٍكسىٍر عى

اًحبي ًفي السَّفىر  ُِٔ ىريرة كأىب .المَّييَـّ أىٍنتى الصَّ

ٍدتىًني.  ّٖٕ ابعمر بف الخطَّ  المييَـّ أىٍنًجٍز ًلي مىا كىعى

 َُُ بف عباسعبد ا   .المَّييَـّ ًإنّْي أىٍسأىليؾى رىٍحمىةن ًمٍف ًعٍنًدؾ

مىٍينىا كىالىٍينىا كىالى عى  َٖ بف مالؾ أىنس  .المييَـّ حى

 َّٗ سعد سىيًؿ بف  المَّييَـّ الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىة.
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ٍمدي, أىٍنتى نيكري السَّمىاكىات  ُٔٗ بف عباسعبد ا  .المييَـّ لىؾى اٍلحى

ٍكًتييىا مىا زىاؿى قىاًئمان   ُْٓ جابر بف عبد ا .لىٍك تىرى

ا مىكىًت اَلىٍنصى سى مىؾى النَّاسي كىاًدينا, كى  ٖٕ عمر بف الخطاب .ري كىاًدينالىٍك سى

دَّؽى ًبأىٍطيىبى ًمٍنيىا دىقىًة, تىصى  ْٗ عكؼ بف مالؾ  .لىٍك شىاءى رىبُّ ىىًذًه الصَّ

ـى لىكيـٍ  لىقىا ىكىٍمتيـٍ ًمٍنوي, كى ـٍ تىًكٍموي َلى  ُُْ جابر بف عبد ا .لىٍك لى

ا ًفي بىٍطًنولى  ـي الًَّذم يىٍشرىبي كىىيكى قىاًئـه مى  ُٓٓ أبك ىريرة .ٍك يىٍعمى

ـي عيٍركىةن, عيٍركىة ٍسالى فَّ اإٍلً  ُْٖ فيركز الدَّيممي  .لىييٍنقىضى

ًؾ يىا فىاًطمىةي ًمٍف بىٍيًتًؾ؟.  ا أىٍخرىجى  ّٓٔ عبد ا بف عمرك  مى

ا ًمٍف بيييكًتكيمىا ىىًذًه السَّاعىةى؟.  كيمى ا أىٍخرىجى  َْٗ أبك ىريرة مى

ا ًلًسنّْو ـى شىابّّ شىٍيخن ا أىٍكرى  ُُٕ  أنس بف مالؾ  .مى

؟. ا أىٍنتى ًبميٍنتىوو يىا عيمىري  ّٕٓ عمر بف الخطاب مى

ٍير , لىوي ًعٍندى المًَّو خى ٍبدو يىميكتي ا ًمٍف عى  َُٕ  أنس بف مالؾ .مى

مىى الًفٍطرىة ا ًمٍف مىٍكليكدو ًإالَّ ييكلىدي عى  ُٗٗ أبك ىريرة .مى

نىة  ُِٗ يزيد بف ثابت .مىا ىىذىا؟ " قىاليكا: ىىًذًه فيالى

؟  ٖٖ ئشةاع  .مىا ىىًذًه؟ آٍلًبرَّ تيًرٍدفى

ا يىقيكؿي ذيك اٍليىدىٍيًف؟  ُُٓ أبك ىريرة .مى

ثىًؿ الشَّاًة اٍلعىاًئرىة. ثىؿي اٍلمينىاًفًؽ, كىمى  ِٕٖ اٍبًف عيمىرى  مى
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ا بىعىثىًني المَّوي ًبوً  ثىؿي مى  ُْٖ اَلشعرم مكسى كأىب .ًمفى الييدىل كىالًعٍمـ مى

ار. بنا ًباَلىٍنصى اًر مىٍرحى بنا ًباَلىٍنصى  ّْْ أنس بف مالؾ مىٍرحى

بنا ًباٍلمييىاًجًر اٍَلىكَّؿ ز  .مىٍرحى  ُٔ  يمة بف ثابتخي

ؿي كىٍجيىو.اٍلمىسىاًئؿي كيديكحه يىٍكدى   ّْٕ سىميرىة بف جندب حي ًبيىا الرَّجي

ٍف أىحىسَّ اٍلفىتىى الدٍَّكًسيٌ   ُُٖ أبك ىريرة .مى

اءى ًبيىذىا؟.  نيؼ  مىٍف جى  ِّٕ سىيؿ بًف حي

اء مىٍيًو قىضى  ُٔٓ بك ىريرةأ .مىٍف ذىرىعىوي القىٍيءي, فىمىٍيسى عى

ًحؾى ًفي الصَّالة.  ُُْ عمراف بف حصيف مىف ضى

لىًدىىا؟ عى ىىًذًه ًبكى  َٗ عبد ا بف مسعكد   .مىٍف فىجى

ـٍ ييٍكتىٍب ًمفى الغىاًفًميف ـى ًبعىٍشًر آيىاتو لى ٍف قىا  ُٗ عبد ا بف عمرك .مى

ارىة ٍميو يىكيكفي بىٍينىييـٍ ًبًحجى يَّا ًفي رى ٍف قيًتؿى ًفي ًعمّْ  ّٕ عبد ا بف عباس .مى

نَّة. ـٍ ًإلىى اٍلجى  ِِٖ سيؿ بف سعد الساعدم  ًمٍف قىٍكـو ييٍؤتىى ًبًي

مَّدو النًَّبيّْ ًإلىى شيرىحٍ   ُٖٔ عمرك بف حـز .ًبيؿًمٍف ميحى

ٍف نىظىرى ًفي ًكتىاًب أىًخيو.  َِّ عبد ا بف عباس مى

فِّا ًفي سىًبيًؿ المَّو ؿى صى  ُٓٗ عائشة .مىٍف كىصى

مىٍيًو السَّالىـ.  َِْ عبد ا بف عباس ميكسىى رىسيكؿي المًَّو عى

د  ُٖٔ أبك أمىامة الباىمي .نىًبيّّ ًإلىى اٍَلىٍحمىًر كىاٍَلىٍسكى
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ر. ـي ًبسىارىةى, فىأىٍعطىٍكىىا آجى رى ًإٍبرىاًىي  ِِٗ أبك ىريرة ىىاجى

؟ ًإنَّيىا ًجنىافه كىًثيرىة نَّةه كىاًحدىةه ًىيى  ّٔ بف مالؾ أنس .ىىًبٍمًت, أىجى

بىر  ّّ قىيًس بف عاصـ السعدم .ىىذىا سىيّْدي أىٍىًؿ اٍلكى

 ّٖٓ عبد ا بف عمر  ىىكىذىا يىا اٍبفى عىٍكؼو فىاٍعتىـٌ.

؟.  كفى أىمُّ يىٍكـو ذىًلؾى  ِّٖ عمراف بف حصيف ىىٍؿ تىٍدري

ٍؤيىًة الشٍَّمس. كفى ًفي ري اري  ِّٔ أبك سعيد الخدرم ىىٍؿ تيضى

ٍؤيىا.  ـٍ ًمٍف ري ده ًمٍنكي ندب  ىىٍؿ رىأىل أىحى  ُْْ سىميرىة بف جي

 ُِٓ البراء بف عازب .ىىٍؿ ًفي غىنىًمؾى ًمٍف لىبىف؟

اًء ًإلىى بيٍصرىل.ىيكى كىمى   َْٕ عيتبة عبد السممي  ا بىٍيفى اٍلبىٍيضى

ا ًبًكتىاًب المَّو. ىٍقًضيىفَّ بىٍينىكيمى  ِٖٗ أبك ىريرة كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه َلى

ر. جى ًلٍمعىاًىًر الحى لىدي ًلٍمًفرىاًش كى  ّّٖ عائشة  الكى

ًمٍمتى أىفَّ بىٍيفى أىٍيًدينىا عىقىبىةن كىؤيكدنا. , أىعى  َِِ أنس بف مالؾ يىا أىبىا ذىر 

, كىٍيؼى تىرىٍكتى مىكَّة؟  ُِٖ بيديح مكلى عبد ا بف جعفر   .يىا أىًصيؿي

اص. , ًكتىابي المًَّو الًقصى  ِٗٗ مالؾ أنس بف يىا أىنىسي

نىٍعتي ىىذىا ًلتىٍأتىمُّكا ًبي  ُُٓ سيؿ بف سعد الساعدم .يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنّْي صى

قىار. ـي السًَّكينىةى كىاٍلكى مىٍيكي  َِّ أسامة بف زيد  يىا أىيُّيىا النَّاسي عى

ؿي قيـ  ُٕٔ أبك عبد الرحمف الفيرم  .يىا ًبالى
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ٍيد ٍبدي المًَّو ٍبفي زى ا يىٍأميريؾى ًبًو عى ـٍ فىاٍنظيٍر مى , قي ؿي  ّْ  أبك عمير بف أنس .يىا ًبالى

 َُٖ ديكيف بف سعيد  .يىا عيٍمري اٍذىىٍب فىأىٍطًعٍمييـ

كّْجٍ  في زى  ِّٓ أىبك بىرزة اَلىسممي ًني اٍبنىتىؾ. يىا فيالى

ثىة ًد ثىالى ٍسأىلىةى الى تىًحؿُّ ًإالَّ ًَلىحى ةي ًإفَّ اٍلمى ارؽ   .يىا قىًبيصى  ُُٕ قىبيصة بف ميخى

, مىا ىىذىا اٍلمىكىاف. رّْشي  ّٓٓ خالد بف عبد العيزَّل  يىا ميحى

 ِٖٓ عبد ا بف عمرك  يىا مىٍرثىدي الزَّاًني الى يىٍنًكحي ًإالَّ زىاًنيىة. 

ٍف يىٍعًذريًني ًمٍف رىجيؿ.  ِّّ عائشة يىا مىٍعشىرى الميٍسًمًميفى مى

ٍنو؟ ا ًجٍئتى تىٍسأىليًني عى ةي أيٍخًبريؾى مى  ٗٓ ف معبدكابصة ب  .يىا كىاًبصى

تىعىالىى النَّاس.  ّٖٖ حذيفة بف اليماف يىٍجمىعي اي تىبىارىؾى كى

اؿي ًفي أيمًَّتي فىيىٍمكيثي أىٍربىًعيف.   ِّٗ عبد ا بف عمرك يىٍخريجي الدَّجَّ

ًة كى  اًئحى ؿي ًفي اٍلجى  ّٕٗ معاكية بف حيدة  اٍلفىٍتؽ.يىٍسأىؿي الرَّجي

ٍيًر ًذم يىمىف.  ـٍ ًمٍف ىىذىا اٍلفىجّْ ًمٍف خى مىٍيكي  ِْٗ عبد ا بف عباس يىٍطميعي عى

ًئفُّ ًإلىٍيًيـً اٍلقيميكب ـٍ أيمىرىاءي تىٍطمى مىٍيكي  ُّْ أبك سعيد الخدرم .يىكيكفي عى

ٍبيىة ؿه ًمٍف أىٍىؿ بىٍيًتي أىٍجمىى اٍلجى  ْٔ أبك سعيد الخدرم .يىٍمًمؾي رىجي

ًة ًباٍلمىٍمسيكخ ًني  .ييٍؤتىى يىٍكـى اٍلًقيىامى ٍكالى  ٗ أىبك ًإدريس اٍلخى

مىى النَّاس.  ِْٔ عمر بف الخطاب ييكًشؾي أىٍف يىٍغًمبى عى

ـٍ ًلًكتىاًب ا. ؤيىي ُـّ اٍلقىٍكـى أىٍقرى  ِْٖ عقبة بف عمرك  يىؤي
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 3ٖ٘ أبان بن صالح بن عمٌر   .ٔ

 ٖٖ٘ إبراهٌم بن الحجاج بن زٌد السامً   .ٕ

 ٗٔٔ إبراهٌم بن الُمستمر الُعُروقً  .ٖ

 ٕٙٙ إبراهٌم بن سعد بن إبراهٌم   .ٗ

 7ٕٗ إبراهٌم بن سلٌمان بن داود   .٘

حمن بن َراِفع  .ٙ  ٘ٗ إِبراهٌم بن عبد الرَّ

 7ٕ إبراهٌم بن عبد هللا بن الجنٌد   .7

 3ٔ إبراهٌم بن محمد بن الحارث  .3

 33ٖ إبراهٌم بن محمد بن طلحة  .3

 3ٕٔ إبراهٌم بن هاشم بن الحسٌن   .ٓٔ

 3ٕ٘ إبراهٌم بن ٌزٌد بن قٌس بن األسود النخعً  .ٔٔ

 ٕٙٔ بن إسحاق إبراهٌم بن ٌوسف   .ٕٔ

 3ٖٕ أبو الطٌب هارون بن محمد  .ٖٔ

 3ٙ أبو بكر بن عبد هللا بن أبً مرٌم  .ٗٔ

 7ٙٔ أبو بكر بن عبد هللا بن محمد بن أبً َسْبرة   .٘ٔ

 ٕٓٙ أبو بكر بن عٌاش بن سالم األسدي   .ٙٔ

 37ٔ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم   .7ٔ

 7ٖٖ أبو ُرفٌع الَمْخَدِجً  .3ٔ

 77ٔ أبو عبد الرحمن الِفهِري  .3ٔ

 7ٔ أبو عمران الحرانً ٌوسف بن ٌعقوب  .ٕٓ
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 ٖٗ أبو عمٌر بن أنس بن مالك   .ٕٔ

 ٖٙ٘ أبو مالك بن أبً فأرة الخزاعً  .ٕٕ

ِجٌبً  .ٖٕ  ٖٖٓ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التُّ

 ٖٕٕ أبو َمشجعة بن ربعً الُجهنً   .ٕٗ

ار بن أبً َمٌمونة   .ٕ٘  3ٖٔ أحمد بن َبكَّ

اِنًأَحم  .ٕٙ  3ٖٔ د بن إِْسَماِعٌل بن ِشَكام الَحرَّ

 ٕٕ٘ أَْحَمد ْبن النضر ْبن بحر أَُبو َجْعَفر العسكري   .7ٕ

 ٕٓ أحمد بن صالح المصري   .3ٕ

 ٕٓٙ أحمد بن عبد هللا بن ٌونس   .3ٕ

 ٖٗ٘ ثنىأحمد بن علً بن الم  .ٖٓ

 7ٗ أحمد بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن السرح  .ٖٔ

 ٙٗٗ أحمد بن محمد بن زٌاد   .ٕٖ

 3ٕٖ أحمد بن محمد بن سراج   .ٖٖ

ل األَصَبَهاِنً  .ٖٗ  ٕٖٔ  أَحمد بن َمسُعود الُمَعدِّ

 ٖٗٗ إسحاق بن إبراهٌم أبو موسى   .ٖ٘

 3ٖ٘ إسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة   .ٖٙ

 3ٖ٘ إسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة   .7ٖ

 ٕٖٔ إِسحاق بن محمد بن عبٌد هللا الَعْرَزِمً  .3ٖ

 ن أبً إسحاق السبٌعًإسرائٌل بن ٌونس ب  .3ٖ

  
ٗٔ 

 7ٕٓ أسماء بنت ٌزٌد بن السكن صحابٌة   .ٓٗ

 3ٖٙ إسماعٌل بن إبراهٌم الَكَراِبٌِسً  .ٔٗ

 ٕٓٔ إسماعٌل بن إبراهٌم بن مقسم األسدي   .ٕٗ
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 3ٔٔ إسماعٌل بن أبً خالد األَْحَمِسً  .ٖٗ

 إسماعٌل بن عبد هللا بن أوٌس  .ٗٗ

  
ٖٗٙ 

 ٕٔٗ إسماعٌل بن عٌاش بن سلٌم   .٘ٗ

 3ٕٔ إسماعٌل بن مسعود الَجحَدِري   .ٙٗ

 ٔٙٔ إسماعٌل بن مسلم المكً   .7ٗ

 73ٔ إسماعٌل بن ٌعلى  .3ٗ

 3ٖٔ أَِصٌل بن سفٌان الُهَذلً   .3ٗ

َراب  .ٓ٘  73ٔ أُم الضِّ

 73ٔ أُم ِعٌَسى  .ٔ٘

 ٘ٗٔ صاحبة  ,أم مالك األنصارٌة  .ٕ٘

ٌَى زوجة وائل بن ُحجر  .ٖ٘ ْح ٌَ  3٘ أُمُّ 

 7ٗٔ المعروف )ذو الجوشن( صحابً أوس بن األعور  .ٗ٘

 أٌوب بن أبً تمٌمة كٌسان الَسختٌانً  .٘٘

 
ٔٔ٘ 

 ٓٗٗ أٌوب بن خالد بن صفوان   .ٙ٘

هري   .7٘ ٌَّار الزُّ ٌُّوب بن َس  ٖٖٕ أ

ٌُّوب بن َعبد هللاَِّ   .3٘  ٓٙ  بن مكرز أَ

 3ٖٔ ُبدٌح مولى عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب   .3٘

 ٔٗ صحابً , البراء بن عازب   .ٓٙ

 برٌدة بن الحصٌب بن عبد هللاَّ بن الحارث, صحابً  .ٔٙ
 

ٔٔٓ 

 77ٖ بشر بن السري أبو عمرو  .ٕٙ

 3ٗٗ الَعَقدي معاذ بن بشر  .ٖٙ

َقاِشً  .ٗٙ ل بن الِحق الرَّ  3ٓٔ ِبشر بن الُمَفضَّ
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 3ٙ بقٌة بن الولٌد بن صائد   .٘ٙ

 ٕٙٓ بكر بن ُمضر بن محمد   .ٙٙ

 3ٕٔ ُبَكٌر بن ِمسمار الزهري   .7ٙ

 3ٔ بهز بن أسد العمً أبو األسود البصري  .3ٙ

 3ٖٓ بهز بن حكٌم بن معاوٌة   .3ٙ

 3ٔ ثابت بن أسلَم الُبَناَنً  .7ٓ

 ٕٙٗ جبرٌل بن أحمر أبو بكر الَجَملً   .7ٔ

 ٖٕٙ لرحمن بن أوسالجعد بن عبد ا  .7ٕ

 ٖٗ جعفر بن إٌاس أبو بشر   .7ٖ

ِد ْبِن اْلَحَسن   .7ٗ  ٕٕٗ المستفاض بنَجْعَفر ْبن ُمَحمَّ

 ٕٕٔ ُجنادة بن مروان الحمصً  .7٘

 ٕٕٔ الحارث بن النُّعمان   .7ٙ

 3ٖٙ الحارث بن مسكٌن بن محمد   .77

 ٕٖٓ َحبَّان بن هالل أبو حبٌب   .73

َحِبً  .73  3ٔٗ حبٌب بن عبٌد الرَّ

ٌِصً   .3ٓ اُج بن محمٍد الِمصِّ  ٗٔ َحجَّ

 77 حرملة بن ٌحٌى بن حرملة   .3ٔ

 ٖ٘ الحسن بن أبً الحسن البصري   .3ٕ

 3ٔ الحسن بن سعد بن معبد الهاشمً   .3ٖ

 ٔٔ الحسن بن سفٌان بن عامر   .3ٗ

 3ٖٔ الحسن بن علً بن محمد الهذلً   .3٘

 3ٖٕ الحسن بن قزعة الهاشمً   .3ٙ
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ٌَن   .37  ٗٗٔ الحسن بن محمد بن أْع

 7ٖٖ الحسن بن موسى األشٌب   .33

 37 الُحسٌُن بن إِسحاَق بن إِبراهٌَم التُّسَتِري  .33

 3ٖٖ الحسٌن بن محمد بن بهرام   .3ٓ

 ٕٓٗ ًالحسٌن بن مهدي بن مالك األُُبلِّ   .3ٔ

َقاِشً   .3ٕ ان بن عبد هللا الرَّ  3ٖٗ ِحطَّ

 ٖ٘ٔ َحفص بن ُحمٌد القُمًِّ   .3ٖ

 ٗٙٔ حفص بن عمر بن الحارث بن َسْخَبرة   .3ٗ

ِنً  .3٘ ٌْ َع  7٘ الحكم بن عبدة الرُّ

 33ٔ بن موسى بن أبً زهٌر  الحكم  .3ٙ

 ٖٓ٘ حكٌم بن جبٌر األسدي   .37

 3ٕٔ َحكٌم بن ِحَزاِم بن ُخوٌلد   .33

 ٙٙٔ حكٌم بن حكٌم بن عباد   .33

 3ٖٓ حكٌم بن معاوٌة بن حٌدة  .ٓٓٔ

 7ٗ ٌد بن درهم حماد بن ز  .ٔٓٔ

 ٓٙ حماد بن سلمة بن دٌنار البصري   .ٕٓٔ

 ٕٖٔ حمزة بن أبً أَُسٌد األنصاري   .ٖٓٔ

ُروِذي  .ٗٓٔ ٌْ  3ٕٙ حمزة بن ُنصٌر الَب

 33ٖ َحمنة بنت جحش صحابٌة   .٘ٓٔ

 ٖٙ ٌد بن أبً حمٌد الطوٌل ُحم  .ٙٓٔ

ٌَِرى  .7ٓٔ  73 ُحمٌد بن عبد الرحمن الِحْم

 7ٕ حٌوة بن شرٌح بن ٌزٌد   .3ٓٔ
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 3ٖٔ خارجة بن زٌد بن ثابت األنصاري   .3ٓٔ

 3ٕٔ خالد بن الحارث بن عبٌد بن سلٌم   .ٓٔٔ

 ٖ٘٘ صحابً  ,خالد بن عبد العزى بن سالمة  .ٔٔٔ

 3ٖٙ خالد بن ٌزٌد بن عبد الرحمن   .ٕٔٔ

 7ٔ خزٌمة بن ثابت   .ٖٔٔ

 ٕٕٗ خالد بن ٌحٌى بن صفوان السلمً   .ٗٔٔ

 3ٓٗ خلف بن خلٌفة بن صاعد   .٘ٔٔ

بر بن َقْحَذم  .ٙٔٔ  3ٖ داود بن الُمحَّ

د الهاشمً   .7ٔٔ ٌْ  3ٖٕ داود بن ُرشَّ

 73 داود بن عبد هللا األودي   .3ٔٔ

 ٖٓٔ داود بن علً بن عبد هللا بن عباس   .3ٔٔ

 ٖٙٔ لٌِبة الَعنَبرٌةُدحٌبة بنت عُ   .ٕٓٔ

اج بن سمعان أبو الَسْمح   .ٕٔٔ  ٖٖٖ  َدرَّ

 3ٔٔ ُدكٌن بن َسِعٌد  .ٕٕٔ

 3ٖ٘ رافع بن إسحاق المدنً   .ٖٕٔ

 3ٓٗ الربٌع بن نافع أبو توبة الحلبً   .ٕٗٔ

ٌُِّع بنُت النَّْضر بن َضْمَضمالرُّ   .ٕ٘ٔ  ٖٙ صحابٌة  ,َب

 ٕ٘ ربٌعة بن الحارث, صحابً  .ٕٙٔ

 ٖٙٙ ربٌعة بن سٌف بن َماتِع الَمَعاِفِري   .7ٕٔ

 7ٖٔ ربٌعة بن ناِجد األَزِديُّ   .3ٕٔ

 3ٕٙ الء روح بن عبادة بن الع  .3ٕٔ

 ٖٕٖ َزاَذان أبو عمر الِكْنِدي  .ٖٓٔ
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اَلم  .ٖٔٔ َبٌر أَبو َعبد السَّ  ٓٙ الزُّ

ار   .ٕٖٔ  ٕٔٔ الزبٌر بن َبكَّ

 ٖٙٔ زهٌر بن حرب   .ٖٖٔ

 ٖٗ زٌاد بن أٌوب بن زٌاد   .ٖٗٔ

اد بن ِشبل الَمْذِحِجً  .ٖ٘ٔ ٌَّان بن َعبَّ  3ٕٙ الزَّ

 ٖ٘ٓ زٌد بن أسلم العدوي   .ٖٙٔ

 3ٖٗ زٌد بن عقبة الَفَزاِريِّ   .7ٖٔ

 ٖٔٔ سالم بن أبً الجعد  .3ٖٔ

 3ٔٗ نضر سالم بن أبً أمٌة أبو ال  .3ٖٔ

 3ٖٕ سعد بن طارق أبو مالك األشجعً   .ٓٗٔ

 3ٗٗ عروبة أبً بن سعٌد  .ٔٗٔ

 7ٕٔ الَمقبري كٌسان سعٌد أبً بن سعٌد  .ٕٗٔ

 3ٔٔ سعٌد بن إٌاس الُجرٌري  .ٖٗٔ

 ٖٕ  سعٌد بن ُجمهان  .ٗٗٔ

 7ٙ سعٌد بن سلٌمان الضبً   .٘ٗٔ

 3٘ سعٌد بن عبد الجبار بن وائل   .ٙٗٔ

 ٕٔٗ سعٌد بن مسلمة بن هشام   .7ٗٔ

 3ٓٔ سعٌد بن ٌزٌد بن مسلمة األَْزِدي  .3ٗٔ

 7ٕٗ حسن سفٌان بن حسٌن بن   .3ٗٔ

 3ٙ سفٌان بن سعٌد بن مسروق الثوري   .ٓ٘ٔ

 ٗٔٗ سفٌان بن عبد هللا أبو طلحة الَخْوالنى  .ٔ٘ٔ

 ٗ ُسفٌاُن بن ُعٌٌنة   .ٕ٘ٔ
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 3ٖٕ سلمان أبو حازم األشجعً   .ٖ٘ٔ

 3ٕٕ دٌنار أبو حازم  سلمة بن  .ٗ٘ٔ

 3ٖٔ سلمة بن ُكهٌل الَحْضَرمً  .٘٘ٔ

 3ٔ سلٌمان بن أبً سلٌمان   .ٙ٘ٔ

 ٖٙ٘ سلٌمان بن أحمد بن أٌوب   .7٘ٔ

 3ٔ ُسلٌمان بن الُمغٌَرة   .3٘ٔ

ًُّ  دسلٌمان بن داو  .3٘ٔ  33ٔ الَخوالن

اَذُكوِنً  .ٓٙٔ  3ٕٓ سلٌمان بن َداود الشَّ

 ٕٖٔ سلٌمان بن داود بن الجارود أبو داود الطٌالسً   .ٔٙٔ

 ٕٗٔ سلٌمان بن طرخان التٌمً   .ٕٙٔ

 7 مون التمٌمً سلٌمان بن عبد الرحمن بن عٌسى بن مٌ  .ٖٙٔ

 ٖٕٕ سلٌمان بن عطاء بن قٌس   .ٗٙٔ

َثم   .٘ٙٔ ٌْ  ٖٖٖ سلٌمان بن عمرو أَبو الَه

 7ٗ كثٌرُسلٌمان بن   .ٙٙٔ

 ٕٖٔ سلٌمان بن مهران األعمش   .7ٙٔ

 ٖٓ قرشً سلٌمان بن موسى ال  .3ٙٔ

 ٕٕ٘ سهل بن أبً حثمة بن ساعدة   .3ٙٔ

 3ٕٖ صحابً  ,سهل بن سعد الساعدي  .7ٓٔ

 ٕٙ سوٌد بن نصر بن سوٌد   .7ٔٔ

 7ٕٔ ُشرٌح بن مسلمة التَُّنوخً   .7ٕٔ

 7ٕٗ النخعً  شرٌك بن عبد هللا  .7ٖٔ

اج بن الورد الَعَتِكً  .7ٗٔ  3ٕٔ ُشعبة بن الَحجَّ
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 7ٕ ُشعٌب بن محمد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص   .7٘ٔ

 ٖٔٗ َشهر بن َحوشب   .7ٙٔ

وخ أبً شٌبة  .77ٔ  7ٕٕ َشٌبان بن َفرُّ

 ٓ٘ صالح بن أبً َعِرٌب   .73ٔ

 3ٙٔ ُصَديُّ بن َعْجاَلَن   .73ٔ

عق بن َحْزن   .3ٓٔ  ٖ٘ الصَّ

 ٖٙٔ َصفٌة بنت ُعلٌِبة   .3ٔٔ

اك بن ِزمل الُجهنً  .3ٕٔ  ٖٕٕ َضحَّ

 3ٖٙ ُمرة أبو ِسنان  ِضَرار بن  .3ٖٔ

 3ٙ َضمرة بن َحبٌب   .3ٗٔ

 3ٗٔ َضمرة بن ربٌعة الفلسطٌنً   .3٘ٔ

ر الَعْبِدي  .3ٙٔ ٌْ  3ٙ َطالِب بن ُحَج

َسان وَطاو  .37ٔ ٌْ  7ٗ س بن ِك

 3ٕٙ لحة طلحة بن ٌحٌى بن ط  .33ٔ

 3ٓٗ عامر بن زٌد اْلِبَكالًِ  .33ٔ

 3ٕٔ عامر بن سعد بن أبً وقاص   .3ٓٔ

 ٖ عامر بن شراحٌل الشعبً   .3ٔٔ

 ٕٖٗ عامر بن عبد الواحد األحول   .3ٕٔ

 ٓٔ , صحابً أبو إدرٌس الَخواَلنًِعائذ هللا بن عبد هللا  .3ٖٔ

 ٖٕٙ عائشة بنت سعد بن أبً وقاص   .3ٗٔ

ام  .3٘ٔ اُد بن الَعوَّ  7ٕٗ َعبَّ

اُد بن موسى الُختَّلى  .3ٙٔ  ٖٗ َعبَّ
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 3ٕٖ عباس بن سهل بن سعد الساعدي  .37ٔ

 3٘ عبد الجبار بن وائل بن ُحْجر   .33ٔ

 ٕ٘ عبد الحمٌد بن جعفر   .33ٔ

 ٖٓٙ عبد الحمٌد بن صالح بن عجالن   .ٕٓٓ

 73ٕ عبد الرحمن بن أبً صعصعة   .ٕٔٓ

 7ٙٔ عبد الرحمن بن الحارث   .ٕٕٓ

 3ٖٙ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد   .ٖٕٓ

 3ٔ عبد الرحمن بن ُحجٌرة   .ٕٗٓ

 ٘ٗ عبد الرحمن بن رافع التَُّنوخً  .ٕ٘ٓ

 ٓٗٔ عبد الرحمن بن زٌاد بن أَْنُعم اإلفرٌقً  .ٕٙٓ

 3ٙٔ ابِط عبد الرحمن بن سَ   .7ٕٓ

 ٕٖٔ عبد الرحمن بن سلٌمان الَغِسٌل   .3ٕٓ

 ٕٖٗ عبد الرحمن بن صالح األزدي   .3ٕٓ

 3ٔ عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود   .ٕٓٔ

 ٖٔٗ عبد الرحمن بن محمد بن زٌاد المحاربً  .ٕٔٔ

 ٕٗٔ عبد الرحمن بن َملٍّ أبو عثمان الَنْهدي   .ٕٕٔ

 ٖٓ٘ عبد الرحمن بن ٌزٌد بن قٌس النخعً  .ٖٕٔ

 ٙ٘ٔ عبد الرزاق بن َهمام الصنعانً   .ٕٗٔ

 ٖ٘ٔ عبد الصمد بن عبد الوارث   .ٕ٘ٔ

 ٖٓٔ ٌز بن أبً حازم عبد العز  .ٕٙٔ

 3ٖٕ عبد الغفار بن عبد هللا   .7ٕٔ

 3ٓٔ عبد الغنً بن عبد العزٌز   .3ٕٔ
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 3ٔٗ عبد القدوس بن الحجاج, الخوالنً   .3ٕٔ

 ٖ٘ عبد الكبٌر بن عبد المجٌد بن عبٌد هللا   .ٕٕٓ

ٕٕٔ.   ًّ  ٖٗٔ عبد هللا الَبِه

 3ٖ عبد هللا بن إبراهٌم بن أبً عمرو الغفاري   .ٕٕٕ

 3ٖٔ عبد هللا بن إدرٌس بن ٌزٌد   .ٖٕٕ

 33ٕ عبد هللا بن الحارث بن نوفل   .ٕٕٗ

ٕٕ٘.  ٌ  ر بن عوف العامري صحابًعبد هللا بن الِشخِّ
  

ٔٓ3 

 ٕٙ عبد هللا بن المبارك   .ٕٕٙ

 ٔٔٔ عبد هللا بن برٌدة بن الخصٌب  .7ٕٕ

 ٖٙٔ عبد هللا بن حسان التمٌمً   .3ٕٕ

 3ٖٙ عبد هللا بن زٌد بن عمرو  .3ٕٕ

 ٕٗٙ عبد هللا بن زٌد صحابً   .ٖٕٓ

 ٖٕ٘ عبد هللا بن عبد الرحمن   .ٖٕٔ

 73ٕ عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبً صعصعة   .ٕٖٕ

 7ٖٙ عبد هللا بن عثمان بن ُخَثٌم  .ٖٖٕ

 ٗ٘ أبو عنبة عبد هللا بن عنبة  .ٖٕٗ

لَِمً   .ٖٕ٘ ٌْ  3ٗٔ عبد هللا بن فٌروز الدَّ

 ٖٖ٘ عبد هللا بن لَِهٌعة   .ٖٕٙ

 ٖٔ عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أبى َفروة   .7ٖٕ

 33ٖ عبد هللا بن محمد بن عقٌل   .3ٖٕ

 7ٖٗ بن محٌرٌز بن جنادة عبد هللا   .3ٖٕ

 7ٕٖ عبد هللا بن مسلمة بن َقْعَنب الَقْعَنِبً   .ٕٓٗ
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ٌَّة  .ٕٔٗ  3ٖٔ عبد هللاَّ بن ُمَع

 ٕ٘ عبد هللا بن نافع بن العمٌاء   .ٕٕٗ

 3ٖٔ عبد هللا بن ُنَمٌر الهمدانً   .ٖٕٗ

 37ٖ عبد هللا بن واقد بن الحارث   .ٕٗٗ

 ٕٓ عبد هللا بن وهب   .ٕ٘ٗ

 ٖٙٙ عبد هللا بن ٌزٌد الَمَعافِِري  .ٕٙٗ

 7ٖٓ عبد هللا بن ٌزٌد المكً  .7ٕٗ

 77ٔ فً عبد هللا بن ٌسار أبو همام الكو  .3ٕٗ

 3ٕٓ عبد المجٌد بن عبد العزٌز   .3ٕٗ

ِصً  .ٕٓ٘ ٌْ  ٕ٘ٗ عبد الملك بن حبٌب اْلِمصِّ

 ٗٔ عبد الملك بن عبد العزٌز بن جرٌج   .ٕٔ٘

 ٔٓٗ عبد الملك بن عمرو القٌسً   .ٕٕ٘

 37 بد الملك بن عمٌر بن سوٌد اللَّْخمًع  .ٖٕ٘

َقاِشً   .ٕٗ٘  3ٕٙ عبد الملك بن محمد الرَّ

 ٕٕٗ عبد الواحد بن أٌمن المخزومً   .ٕ٘٘

 ٖٕ عبد الوارث بن سعٌد بن ذكوان   .ٕٙ٘

اك   .7ٕ٘ حَّ  ٖٔٗ بن أبان َعبد الوهاب بن الضَّ

 ٕٕٙ عبد الوهاب بن عبد المجٌد   .3ٕ٘

 3ٕٙ عبد بن حمٌد بن َنصر الَكشًِّ  .3ٕ٘

 ٕٙ عبد ربه بن سعٌد بن قٌس   .ٕٓٙ

 3ٖٔ عبدة بن سلٌمان الكالبً   .ٕٔٙ

 3ٕٙ بن األخنس عبٌد هللا   .ٕٕٙ



 

461 

 

 
 رقم

 
 اسم الراوي

 
 صفحة

 
 ٕٗٓ الضمريعبٌد هللا بن َزْحر   .ٖٕٙ

 3ٖٔ عبٌد هللا بن سعٌد بن ٌحٌى الٌشكري   .ٕٗٙ

 3ٕ٘ عبٌد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود   .ٕ٘ٙ

 3ٖٔ اب عبٌد هللا بن عبد هللا بن عمر بن الخط  .ٕٙٙ

 ٖٔٗ عبٌد هللا بن عبد هللا بن َمْوَهب  .7ٕٙ

 33ٕ عبٌد هللا بن موسى بن أبً المختار   .3ٕٙ

 ٕٓ عبٌد بن سوٌة األنصاري أبو سوٌة   .3ٕٙ

 ٕٕٔ عبٌد بن عبد هللا بن جحش   .7ٕٓ

 صحابً  ,ُعبٌد بن عبد َعْمرو بن َنْضلَةَ   .7ٕٔ

 
ٔٔ٘ 

 7ٓٗ صحابً ,عتبة بن عبد السلمً  .7ٕٕ

َبة  .7ٖٕ ٌْ  33 عثمان بن أَبً َش

 3ٖٔ عثمان بن حكٌم بن عباد   .7ٕٗ

 3ٕٓ اسانً عثمان بن عطاء بن أبً مسلم الُخر  .7ٕ٘

 ٔٔٔ عثمان بن عمر بن فارس العبدي   .7ٕٙ

ْقَظان   .77ٕ ٌَ  ٕٖٗ عثمان بن ُعمٌر أَبو ال

 ٕٔٓ  عروة بن الزبٌر بن العوام  .73ٕ

 7ٔ عطاء بن أبً َرباح   .73ٕ

 ٖٗٓ سار الهاللً عطاء بن ٌ  .3ٕٓ

 3ٗ عفاُن بن مسلم   .3ٕٔ

 3ٕٗ عقبة بن عمرو بن ثعلبة   .3ٕٕ

لً  .3ٖٕ ٌْ  عقٌل بن خالد بن عقٌل األَ
 

3ٗ 

 ٖ٘ٔ ِعكرمة أبو عبد هللا مولى ابن َعباس   .3ٕٗ
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 3ٕ٘ بن قٌس بن عبد هللا النخعً  علقمة  .3ٕ٘

 ٘ٔ على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغٌرة   .3ٕٙ

 7٘ٔ علً بن ُحجر بن إٌاس السعدي   .37ٕ

 7ٓٔ علً بن سهل بن المغٌرة   .33ٕ

 ٕٔٔ علً بن عاصم بن صهٌب الواِسِطً  .33ٕ

 ٕٔٔ علً بن عبد العزٌز الَبَغِوي  .3ٕٓ

 ٖٙ علً بن عبد هللا بن جعفر   .3ٕٔ

 ٖٓٔ علً بن عبد هللا بن عباس الهاشمً   .3ٕٕ

 3ٖٕ علً بن ُمْسِهر   .3ٖٕ

 ٕٗٓ د األلهانً علً بن ٌزٌد بن أبً زٌا  .3ٕٗ

 7٘ عمارة بن جوٌن, أبو هارون العبدي   .3ٕ٘

 ٖٔٗ عمر بن سعٌد بن أحمد بن سعٌد بن سنان   .3ٕٙ

 ٕٔٗ بن قٌس المكً  وعمر  .37ٕ

 3ٖٔ عمر بن محمد بن أَبً َزٌد الَحلَِبً  .33ٕ

 3ٕ٘ عمر بن موسى بن وجٌه الوجٌهً   .33ٕ

 ٕٙ عمران بن أبً أنس   .ٖٓٓ

 7ٗ عمران بن َداَور أبو العوام القطان   .ٖٔٓ

 33ٖ عمران بن طلحة بن عبٌد هللا   .ٕٖٓ

 33 عمرة بنت عبد الرحمن   .ٖٖٓ

 ٕٓ عمرو بن الحارث بن ٌعقوب   .ٖٗٓ

ْعَمان الباهلً   .ٖ٘ٓ  ٖ٘ٓ عمرو بن النُّ

 37ٔ صحابً   ,عمرو بن حزم  .ٖٙٓ
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 ٕٓ٘ عمرو بن خالد بن فروخ   .7ٖٓ

 7ٗ عمرو بن دٌنار المكً   .3ٖٓ

 7ٕ عمرو بن شعٌب   .3ٖٓ

 ٔٗ َعْمرو بن َعبد هللاَّ أبو إسحاق الَسبٌِعً   .ٖٓٔ

 ٔٔٗ عمرو بن عبٌد بن َباب التمٌمً  .ٖٔٔ

 33ٔ عمرو بن منصور النسائً   .ٕٖٔ

 ٓٔ عمرو بن واقد الدمشقً   .ٖٖٔ

 ٓ٘ صحابً  ,عوف بن مالك  .ٖٗٔ

 صحابً  ,ُعوٌمر بن الحارث  .ٖ٘ٔ

 
ٖٖ3 

 ٘ٔٗ عٌسى بن سنان الحنفً   .ٖٙٔ

 7٘ٔ عٌسى بن ٌونس بن أبً إسحاق الَسبٌِعً  .7ٖٔ

 ٘ٗ فرج بن َفضالة   .3ٖٔ

 ٕٗ الفضل بن الحباب الجمحً  .3ٖٔ

 ٕ٘ الفضل بن العباس   .ٕٖٓ

 3ٖٔ الَفضُل بن ٌوسف بن ٌعقوَب بن حمزة   .ٕٖٔ

 3ٕٕ فُضٌل بن سلٌمان النُّمٌِري   .ٕٕٖ

 ٗٓٗ ة فُلٌح بن سلٌمان بن أبً المغٌر  .ٖٕٖ

ٌلمً   .ٕٖٗ  3ٗٔ فٌروز الدَّ

ٖٕ٘.   ًّ ُض بن الَفضل الَبجلِ ٌْ  3ٖٔ الَف

م البغدادي أبو عبٌد  .ٕٖٙ  3ٕٖ القاسم بن سالَّ

 ٖٕٓ القاسم بن عبد الرحمن الدمشقً   .7ٕٖ

 ٖ٘ بن ُمطٌب العجلً القاسم  .3ٕٖ
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 7ٔٔ صحابً   ,َقبٌصة بن الُمخارق  .3ٕٖ

 7ٗ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسً   .ٖٖٓ

 ٕٙٓ قتٌبة بن سعٌد   .ٖٖٔ

 3ٔٔ قٌس بن أبً حازم   .ٕٖٖ

 ٘ٓٔ األسدي  قٌس بن الربٌع  .ٖٖٖ

 ٖٕٔ قٌس بن سعد المكً   .ٖٖٗ

 ٖ٘ صحابً  ,قٌس بن عاصم  .ٖٖ٘

 ٖٙٔ صحابة  ,قٌلة بنت َمخرمة الَعنبرٌة  .ٖٖٙ

 ٓ٘ كثٌر بن مرة الَحضَرِمً  .7ٖٖ

 ٖٖ٘ وي كنانة بن ُنعٌم العد  .3ٖٖ

 ٕٙ اللٌث بن سعد   .3ٖٖ

ْهِدي  .ٖٓٗ  ٗ٘ٔ مالك بن إسماعٌل النَّ

 7ٕٖ مالك بن أنس بن مالك   .ٖٔٗ

 ٕٖٔ مالك بن ربٌعة بن البدن   .ٕٖٗ

 ٗٗٗ مبارك بن َفضالة   .ٖٖٗ

 3ٖٙ المثنى بن عمرو   .ٖٗٗ

 ٖ مجالد بن سعٌد الهمدانً   .ٖ٘ٗ

 3ٖ٘ مجاهد بن َجْبر أبو الحجاج   .ٖٙٗ

 3ٕ صحابً  ,ُمجّزز بن األعور  .7ٖٗ

 3ٔ محبوب بن موسى أبو صالح   .3ٖٗ

 3ٖ٘ محمد بن أبان بن صالح   .3ٖٗ

 3ٕٖ محمد بن إبراهٌم بن أبً عدي   .ٖٓ٘
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 ٕٗٙ محمد بن إبراهٌم بن الحارث   .ٖٔ٘

 37 محمد بن إبراهٌم بن ُصْدران  .ٕٖ٘

 7ٙ غالب أبً بن محمد  .ٖٖ٘

 3ٖٖ محمد بن أبً ٌحٌى األسلمً   .ٖٗ٘

 ٖٖٓ محمد بن أحمد بن إبراهٌم بن َحفص الَوِصً  .ٖ٘٘

 7ٖٓ محمد بن أحمد بن أبً األسد  .ٖٙ٘

 ٖٓٙ محمد بن أحمد بن الحسن  .7ٖ٘

 ٔٔ محمد بن أحمد بن حمدان   .3ٖ٘

 3ٕٙ محمد بن أحمد بن عبد هللا  .3ٖ٘

 ٕٗٙ محمد بن إسحاق بن ٌسار   .ٖٓٙ

 ٖٕٗ محمد بن إسماعٌل بن سالم الصائغ   .ٖٔٙ

 7٘ محمد بن الحارث بن راشد   .ٕٖٙ

 ٖٔ محمد بن الحارث بن سفٌان   .ٖٖٙ

 3ٕٙ محمد بن الحسن  .ٖٗٙ

 3ٕٖ محمد بن الحسن الِمٌْرَبْنُدُكَشاِئً  .ٖ٘ٙ

 ٕٔٔ محمد بن الحسن بن َزبالة المخزومً   .ٖٙٙ

 3ٖ محمد بن الحسٌن أبو عبد الرحمن السلمً  .7ٖٙ

 ٖٙٓ ن الحسٌن بن شهرٌار محمد ب  .3ٖٙ

 ٕٔٗ محمد بن الصباح بن سفٌان الَجْرَجَرائً  .3ٖٙ

 7ٕٕ محمد بن العالء بن كرٌب   .7ٖٓ

 7ٕٔ محمد بن المثنى  .7ٖٔ

 3ٖ محمد بن المنكدر   .7ٕٖ
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 ٖ٘ٔ ُجَحاَدة محمد بن   .7ٖٖ

 3ٖٔ محمد بن جعفر بن الزبٌر   .7ٖٗ

 3ٖ محمد بن جعفر بن محمد بن مطر   .7ٖ٘

 3ٙ محمد بن حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر   .7ٖٙ

 3ٕٓ محمد بن ُحمران بن عبد العزٌز   .77ٖ

 33 محمد بن خازم أبو معاوٌة الَضرٌر   .73ٖ

اِل   .73ٖ حَّ  7ٕٔ ُمحمد بن َخالد أَبو الرَّ

 ٕٓ٘ محمد بن خزٌمة بن راشد   .3ٖٓ

 ٖٔ محمد بن راشد الخزاعً  .3ٖٔ

 ٘٘ محمد بن زٌاد األَْلَهاِنً   .3ٕٖ

 3ٖٙ محمد بن سلمة بن أبً فاطمة   .3ٖٖ

 7٘ٔ محمد بن سٌرٌن   .3ٖٗ

 33ٖ محمد بن طرٌف بن خلٌف   .3ٖ٘

ًِّ القَُرِشً  .3ٖٙ اِن حمن الَحرَّ  3ٖٔ محمد بن عبد الرَّ

 3ٔ رحمن السلمًمحمد بن عبد ال  .37ٖ

 ٖٓٔ محمد بن عبد الرحمن بن أبً لٌلى   .33ٖ

 ٖٓ٘ محمد بن عبد الرحمن بن ٌزٌد   .33ٖ

ٖ3ٓ.   ًّ  3ٓٔ محمد بن عبد الغن

 77ٖ محمد بن عبد هللا بن الزبٌر   .3ٖٔ

 ٕٗٙ مد بن عبد هللا بن زٌد مح  .3ٕٖ

 73ٕ محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن   .3ٖٖ

 3ٖٕ محمد بن عبد هللا بن مخلد  .3ٖٗ
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 ٘ٗٗ  الدقٌقً محمد بن عبد الملك بن مروان  .3ٖ٘

 7ٗ ُمحمد بن عبٌٍد بن ِحَساب  .3ٖٙ

 ٕٖٔ محمد بن عثمان بن أبً شٌبة  .37ٖ

 7ٕٔ محمد بن عجالن المدنً  .33ٖ

 ٖٙ٘ الصائغمحمد بن علً بن زٌد   .33ٖ

 37ٔ محمد بن عمرو بن حزم   .ٓٓٗ

 ٘ٙ محمد بن فضٌل بن َغْزوان   .ٔٓٗ

 3ٕٖ محمد بن قُرٌش بن سلٌمان  .ٕٓٗ

 3ٙ محمد بن كثٌر العبدي  .ٖٓٗ

 ٕٖٓ محمد بن كعب بن سلٌم   .ٗٓٗ

 37ٖ محمد بن مالك الُجوَزَجاِنً  .٘ٓٗ

 ٔٗٔ محمد بن مسلم بن َتْدُرس  .ٙٓٗ

 ٘٘ٔ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري  .7ٓٗ

 7ٕٙ محمد بن منصور بن داود الطوسً   .3ٓٗ

 3ٖ محمد بن موسى بن عٌسى الحلوانً   .3ٓٗ

 7ٕٖ محمد بن ٌحٌى بن َحبَّان   .ٓٔٗ

فاعً  .ٔٔٗ ٌَزٌد الرِّ  3٘ٔ محمد بن 

 3ٔ محمد بن ٌعقوب الخطٌب األهوازي  .ٕٔٗ

 77ٖ محمود بن غٌالن العدوي   .ٖٔٗ

, صحابً  .ٗٔٗ  3٘ َمِزٌَدة بن جابر الَعَصِريُّ الَعبديُّ

 ٕٗ مسدد بن مسرهد بن مسربل   .٘ٔٗ

 3ٖٔ سعر بن ِكَداممِ   .ٙٔٗ
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 ٖٙ٘ صحابً  ,مسعود بن خالد بن عبد العّزى  .7ٔٗ

 7ٖٖ مسعود بن زٌد بن سبٌع   .3ٔٗ

 ٕٕ مسلم بن أبً بكرة  .3ٔٗ

 3ٖٔ مسلم بن ٌزٌد أبو صادق األزدي   .ٕٓٗ

 ٖٕٕ لمة بن عبد هللا بن ِربعً الُجهنً َمس  .ٕٔٗ

ر  .ٕٕٗ ٌْ  3ٓٔ ُمطرف بن عبد هللا بن الِشخِّ

 ٖٖٗ معاذ بن هشام بن أبً عبد هللا الدستوائً   .ٖٕٗ

 3ٖٓ صحابً  ,معاوٌة بن حٌدة بن معاوٌة  .ٕٗٗ

م  معاوٌة بن  .ٕ٘ٗ م بن أبً َسالَّ  3ٓٗ سالَّ

 ٕٗٔ ُمعتمر بن سلٌمان التٌَّمً   .ٕٙٗ

 ٖٗٔ معقل بن عبٌد هللا الجزري  .7ٕٗ

 ٙ٘ٔ َمعمر بن راِشد   .3ٕٗ

 3ٖٔ َمعمر بن عبد هللا بن َحْنَظلة   .3ٕٗ

 ٖٙ الُمغٌرة بن َسلمة المخزومً   .ٖٓٗ

 37 صحابً  ,المغٌرة ْبن ُشْعَبة  .ٖٔٗ

 7ٖٙ الُمفضل بن فُضالة بن عبٌد   .ٕٖٗ

م  .ٖٖٗ  3ٓٗ ممطور األسود الحبشً أبو َسالَّ

 7ٗ المنذر بن مالك بن قُطَعة  .ٖٗٗ

 3ٖ الُمنكدر بن محمد بن الُمنكدر   .ٖ٘ٗ

 3ٕٙ موسى بن طلحة بن عبٌد هللا   .ٖٙٗ

 ٗٙٔ موسً بن إسماعٌل المنقري   .7ٖٗ

 ٙٙٔ نافع بن ُجبٌر بن ُمْطَعم   .3ٖٗ
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 ٕٔٗ نافع مولى ابن عمر  .3ٖٗ

 ٖ٘ٓ النضر بن طاهر  .ٓٗٗ

د بن الَحاِرث  .ٔٗٗ ٌْ  ٖٖ٘ صحابً  ,َنْضلَة بن ُعَب

 3٘ٔ هارون بن أبً عائشة   .ٕٗٗ

 ٖٖٓ ِهشام بن أبً عبد هللا َسْنَبر   .ٖٗٗ

 7٘ٔ هشام بن حسان   .ٗٗٗ

 ٕٖٓ هشام بن زٌاد بن أبً ٌزٌد   .٘ٗٗ

 هشام بن عبد الملك الباهلً   .ٙٗٗ
 

ٔٗٙ 

 7 هشام بن عروة   .7ٗٗ

 ٓٔ هشام بن عمار   .3ٗٗ

 ٖٗ ُهشٌم بن بشٌر بن القاسم   .3ٗٗ

 3ٙ ُهوٌد بن عبِد هللِا بن سعد الَعبديُّ الَعَصريُّ   .ٓ٘ٗ

 3ٗٔ الهٌثم بن خارجة المروذي   .ٔ٘ٗ

 3٘ واِبَصَة بن معبد بن عتبة   .ٕ٘ٗ

 3٘ صحابً , وائل بن ُحجر   .ٖ٘ٗ

اد الثقفى أبو سعٌد   .ٗ٘ٗ  َورَّ
 

37 

 73 وّضاح بن عبد هللا الٌشكري أبو عوانة   .٘٘ٗ

 وكٌع بن الجراح   .ٙ٘ٗ
 

ٖ3 

 ٖٗٔ الولٌد أبو زٌد مولى بنً ثعلبة  .7٘ٗ

 ٕٕٗ الولٌد بن عبد الملك بن عبد هللا بن ِمسرح   .3٘ٗ

وانًو  .3٘ٗ ٌْ  7ٙ هب بن جابر الَخ

بانً   .ٓٙٗ ٌْ  3ٗٔ ٌحٌى بن أبً عمرو السَّ
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 3ٖٔ ٌحٌى بن آدم بن سلٌمان   .ٔٙٗ

 ٖٔٔ ٌحٌى بن حماد بن أبً زٌاد  .ٕٙٗ

 33ٔ ٌحٌى بن حمزة بن واقد الَحْضَرِمً   .ٖٙٗ

 33 ٌحٌى بن سعٌد األنصاري   .ٗٙٗ

ان  .٘ٙٗ  3ٕٔ ٌحٌى بن َسِعٌد الَقطَّ

ِ بن ُحْجِر   .ٙٙٗ  3ٙ ٌحٌى بن عبد هللاَّ

 ٖٔٗ ٌحٌى بن عبٌد هللا بن عبد هللا بن َمْوَهب  .7ٙٗ

 ٘٘ عٌد ٌحٌى بن عثمان بن س  .3ٙٗ

ٌَى بن محمد بن البختري   .3ٙٗ ْح ٌَ ٕ3ٖ 

ٌَى بن َمِعٌن   .7ٓٗ ْح ٌَ ٔٗ 

 33ٕ ٌزٌد بن أبً زٌاد الهاشمً   .7ٔٗ

 7ٕٔ ٌزٌد بن بٌان الُعقٌلً   .7ٕٗ

 7ٖٙ ٌزٌد بن خالد بن ٌزٌد   .7ٖٗ

 3ٗٗ البصري زرٌع بن ٌزٌد  .7ٗٗ

 ٖٖٓ ٌزٌد بن سنان بن ٌزٌد   .7٘ٗ

 3ٖٙ ٌزٌد بن عبد الرحمن بن أبً مالك   .7ٙٗ

 ٘ٗ      ٌزٌد بن هارون بن زاذان  .77ٗ

 7ٕٙ سعد ٌعقوب بن إبراهٌم بن   .73ٗ

 7ٖٕ ٌعقوب بن إبراهٌم بن كثٌر   .73ٗ

 3ٗ ٌعقوب بن إسحاق بن إبراهٌم   .3ٓٗ

 ٖ٘ٔ ٌعقوب بن عبد هللا القُمًِّ  .3ٔٗ

 ٖٗٙ ٌعقوب بن مجاهد أبً َحْزَرة  .3ٕٗ
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 33 بٌد بن أبً أمٌة الكوفً ٌَعلى بن عُ   .3ٖٗ

 77ٔ ٌعلى بن عطاء العامري   .3ٗٗ

 ٘٘ ٌَمان بن عدي الحضرمً   .3٘ٗ

 3ٖٔ ٌوسف بن عبد هللا بن سالم  .3ٙٗ

 3ٕٔ ٌوسف بن َماَهك بن ُبْهزاد  .37ٗ

 33ٕ ف بن موسى بن راشد القطان ٌوس  .33ٗ

 7ٗٔ ٌونس بن أبً إسحاق الَسِبٌعً   .33ٗ

 7ٕٓ ٌونس بن بكٌر بن واصل   .3ٓٗ

 ٕٖٔ ٌونس بن حبٌب بن عبد القاهر   .3ٔٗ

 ٕٓ٘ ٌونس بن عبد األعلى   .3ٕٗ

 ٓٔ ٌُونس بن َمٌسرة بن َحلَبسٍ   .3ٖٗ

 7ٙ ٌونس بن ٌزٌد بن أبً النجاد  .3ٗٗ
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 فهزس األماكه وانثهذان

 الصفحة البمد أو المكاف

 ّٓٓ أشقاب 

 ْٖ برؾ الغماد 

 ِِ البصرة 

 َْٕ بيصرل 

 َْٕ البيضاء 

 ٓ تيامة 

 ّٓٓ الجعرانية 

 ِ حضر مكت 

 ِ الحيرة 

 ِٖٓ الخندمة 

 َٔ الرقة 

 َْٖ طرسكس 

 ِ طيئ 

 َْٔ كراع الغميـ 

 ّّٕ المكصؿ 
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 فهزس ادلزاجع انعامح

 العكبرم بىطَّة بابف المعركؼ العيٍكبىرم بف محمد بف ا عبيد ا عبد . َلبيالكبرى اإلبانة .ُ
الرياض. الراية, دار: كغيره .الناشر معطي, رضا: المحقؽ (ىػّٕٖ: المتكفى) : الطبعة

 ـ. ُٖٖٗ - ىػ َُْٗ اَلكلى,
 أبي بف أحمد الديف شياب العباس َلبي العشرة. المسانيد بزوائد الميرة الخيرة إتحاؼ .ِ

الكريـ.  عبد معبد أحمد د.: . تقديـ(ىػَْٖ: المتكفى) البكصيرم إسماعيؿ, بف بكر
 الكطف دار: إبراىيـ. الناشر بف ياسر تميـ أبك بإشراؼ العممي لمبحث مشكاةال دار: تحقيؽ
 ـ. ُٗٗٗ - ىػ َُِْ اَلكلى,: الرياض. الطبعة لمنشر,

: المحقؽ (ىػَّٔ: المتكفى) الطبراني القاسـ أحمد, أبك بف . لسميمافالطواؿ األحاديث .ّ
 ـ.ُّٖٗ -قَُْْ الثانية,: الزىراء. الطبعة مكتبة: السمفي الناشر حمدم

. (ىػِٗٓ: المتكفى) الجكزجاني السعدم إسحاؽ بف يعقكب بف إلبراىيـ الرجاؿ. أحواؿ .ْ
باكستاف.  آباد, فيصؿ - اكادمي حديث: البىستكم. الناشر العظيـ عبد العميـ عبد: تحقيؽ
 ـ.َُٗٗ-ىػ ُُُْاَلكلى, : الطبعة

 المكي العباس بف اؽإسح بف محمد ا عبد َلبك وحديثو. الدىر قديـ في مكة أخبار .ٓ
  خضر دار: دىيش. الناشر ا عبد الممؾ عبد. د: . تحقيؽ(ىػِِٕ: المتكفى) الفاكيي

 ىػ .ُُْْالثانية,: بيركت. الطبعة
 عبد فؤاد محمد: تحقيؽ. (ىػِٔٓ: المتكفى)البخارم إسماعيؿ بف لمحمدالمفرد.  األدب .ٙ

 ـ.ُٖٗٗ -ق َُْٗ الثالثة,: لطبعةابيركت.  – اإلسالمية البشائر دار: الباقي. الناشر
 الممؾ عبد بف بكر أبى بف محمد بف َلحمد البخاري. صحيح لشرح الساري إرشاد .ٕ

 الكبرل المطبعة: . الناشر(ىػِّٗ: المتكفى)العباس  أبك المصرم, القتيبي القسطالني
 ىػ . ُِّّ السابعة,: مصر. الطبعة اَلميرية,

 ابف أحمد بف ا عبد بف خميؿ الخميمي, يعمى بي, َلالحديث عمماء معرفة في اإلرشاد .ٖ
 مكتبة: إدريس الناشر عمر سعيد محمد. د: , المحقؽ(ىػْْٔ: المتكفى)الخميؿ بف إبراىيـ
 ىػ .َُْٗ اَلكلى,: الطبعةالرياض,  – الرشد

:  المتكفى) اَللباني الديف ناصر لمحمد السبيؿ. منار أحاديث تخريج في الغميؿإرواء  .ٗ
 ىػ.َُْٓ الثانية: اإلسالمي. الطبعة المكتب: الشاكيش. الناشر زىير: إشراؼ .(ىػَُِْ

 محمد بف يكسؽ: ق(ػ المحقؽ ّٖٕ: الحاكـ )المتكفى أحمد َلبي والكنى. األسامي .َُ
 ـ. ُْٗٗ اَلكلى,: الطبعةبالمدينة.  اَلثرية الغرباء دار: الدخيؿ. الناشر

. (ىػّْٔ: المتكفى) البر عبد بف ؼيكس عمر . َلبياألصحاب معرفة في االستيعاب .ُُ
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 . ىػ ُُِْ اَلكلى,: الطبعةبيركت ,  الجيؿ, دار: عمي البجاكم, الناشر: تحقيؽ
 الجزرم, محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف َلبي الصحابة. معرفة في الغابة أسد .ُِ

 بدع أحمد معكض, عادؿ محمد عمي: . تحقيؽ(ىػَّٔ: المتكفى) اَلثير ابف الديف عز
 ـ. ُْٗٗ - ىػُُْٓاَلكلى,: العممية. الطبعة الكتب دار: المكجكد. الناشر

. (ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي الديف جالؿ بكر, أبي بف الرحمف لعبد المدلسيف. أسماء .ُّ
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْالجيؿ, بيركت. الطبعة اَلكلى دار: نصار. الناشر محمكد: المحقؽ

  : . تحقيؽ(ىػْٖٓ: المتكفى)البييقي بكر أبك الحسيف, بف َلحمد .األسماء والصفات .ُْ
جدة.  -السكادم مكتبة: الكادعي. الناشر مقبؿ الشيخ: لو الحاشدم. قدـ محمد بف ا عبد

 ـ. ُّٗٗ - ىػ ُُّْ اَلكلى,: الطبعة
. (ىػُِْ: المتكفى) الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف لإلماـ أحمد األشربة. .ُٓ

 ىػ .َُْٓ الثانية الطبعة: الطبعةالكتب.  عالـ: امرائي. الناشرالس صبحي: المحقؽ
: المتكفى)العسقالني,  بف حجر أحمد الفضؿ . َلبي الصحابة تمييز في اإلصابة .ُٔ

 الكتب دار: معكض . الناشر محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ (,ىػِٖٓ
 ىػ . ُُْٓ - اَلكلى: الطبعةبيركت.  – العممية

ٍربي إبراىيـ بف إسحاؽ بف إبراىيـ إسحاؽ َلبي الضيؼ. إكراـ .ُٕ . (ىػِٖٓ: المتكفى) الحى
 ىػ .َُْٕ اَلكلى,: الصحابة. الطبعة مكتبة: الغرازم. الناشر عائض ا عبد: تحقيؽ

 ابف بكر أبي بف الغني عبد بف لمحمد .(ماكوال البف اإلكماؿ لكتاب تكممة) اإلكماؿ إكماؿ .ُٖ
النبي.  رب عبد القيكـ عبد. د: . تحقيؽ(ىػِٗٔالمتكفى:) ميالحنب نقطة ابف شجاع,
 ىػ .َُُْ اَلكلى,: المكرمة. الطبعة مكة - القرل أـ جامعة: الناشر

 المصرم, البكجرم ا عبد بف قميج بف لمغمطام الرجاؿ. أسماء في الكماؿ تيذيب إكماؿ .ُٗ
: إبراىيـ. الناشر بف ةمحمد, كأسام بف عادؿ: . تحقيؽ(ىػِٕٔ: المتكفى) ا عبد أبك

 ـ. ََُِ -   ىػ ُِِْ اَلكلى,: كالنشر. الطبعة لمطباعة الحديثة الفاركؽ
 في ذكر مف سوى الرجاؿ مف أحمد اإلماـ مسند في رواية لو مف ذكر في اإلكماؿ .َِ

 الحسيني حمزة بف الحسف بف عمي بف محمد المحاسف أبك الديف , لشمسالكماؿ تيذيب
: قمعجي. الناشر أميف المعطي عبد:  ككثقو . حققو(ىػٕٓٔ: تكفىالم) الشافعي الدمشقي
 .اَلكلى الطبعةباكستاف. – كراتشي اإلسالمية, الدراسات جامعة منشكرات

 َلبيواألنساب.  والكنى األسماء في والمختمؼ المؤتمؼ عف االرتياب رفع في اإلكماؿ .ُِ
 الكتب دار: , الناشر(ىػْٕٓ: المتكفى) ماككال جعفر بف بف ا ىبة بف عمي نصر

 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ اَلكلى الطبعة: الطبعةبيركت.  – العممية
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. (ىػّٖٓ: المتكفى) الدارقطني أحمد بف عمر بف عمي الحسف . َلبياإللزامات والتتبع .ِِ
بيركت.  العممية, الكتب دار: الكداعي . الناشر ىادم بف مقبؿ الشيخ: كتحقيؽ دراسة

 ـ. ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ الثانية,: الطبعة
 دار: الناشر (ىػَِْ: المتكفى) إدريس بف محمد ا عبد أبك لإلماـ الشافعي األـ. .ِّ

 ـ.َُٗٗ/ىػَُُْ: النشر بيركت. سنة – المعرفة
 ضبط (ىػَّْ: المتكفى) بٍشراف محمد بف بف الممؾ عبد القاسـ َلبي بشراف. ابف أمالي .ِْ

 ىػ.ُُْٖ اَلكلى,: لرياض.الطبعةا الكطف, دار: العزازم. الناشر يكسؼ بف عادؿ: نصو
 عبد بف الحسف محمد . َلبيوسمـ عميو ا صمى النبي عف المروية الحديث أمثاؿ .ِٓ

تماـ.  الفتاح عبد أحمد: . تحقيؽ(ىػَّٔ: المتكفى) الفارسي الراميرمزم خالد بف الرحمف
 ىػ .َُْٗ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – الثقافية الكتب مؤسسة: الناشر

 المعركؼ حياف بف جعفر بف محمد بف ا عبد محمد َلبي .في الحديث النبوي األمثاؿ .ِٔ
حامد.  الحميد عبد العمي عبد د.: . المحقؽ(ىػّٗٔ: المتكفى) اَلصبياني الشيخ بأًبي

 ىػ .َُْٖ الثانية,: الطبعةاليند. – بكمبام - السمفية الدار: الناشر
ميد أحمد َلبياألمواؿ. .ِٕ  (ىػُِٓ: المتكفى) زنجكيو بابف المعركؼ, قتيبة بف مخمد بف حي

 اإلسالمية, كالدراسات لمبحكث فيصؿ الممؾ مركز: فياض. الناشر ذيب د. شاكر: تحقيؽ
 ـ. ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ اَلكلى,: الطبعةالسعكدية. 

 (ىػِٔٓ: المتكفى) سعد أبك منصكر السمعاني, بف محمد بف الكريـ لعبد .األنساب .ِٖ
 العثمانية, المعارؼ دائرة مجمس: كغيره. الناشر اليماني معمميال الرحمف عبد: المحقؽ
 ـ. ُِٔٗ - ىػ ُِّٖ اَلكلى,: الطبعةآباد.  حيدر

 طاىر بف محمد الفضؿ . َلبي والضبط النقط في المتماثمو الخط في المتفقة األنساب .ِٗ
 .(ىػَٕٓ: المتكفى) القيسراني بابف المعركؼ الشيباني, المقدسي أحمد بف عمي ابف

 ـ. ُٖٓٔ - ىػ ُِِٖ بريؿ,: ليدف: يكنج. طبعة دم: المحقؽ
 (ىػُِٖ: المتكفى) الدنيا أبي بابف المعركؼ محمد, بف ا عبد بكر َلبي .األىواؿ .َّ

 .ىػ  ُُّْ اَلكلى: الطبعة.مصر - ياسر آؿ مكتبة: الناشر .السيد مجدم: المحقؽ
 النيسابكرم المنذر بف إبراىيـ بف محمد َلبي بكر .األوسط في السنف واإلجماع واالختبلؼ .ُّ

 – طيبة دار: حنيؼ. الناشر محمد بف أحمد صغير حماد أبك: تحقيؽ( ىػُّٗ: المتكفى)
 ـ. ُٖٓٗ ىػ, َُْٓ - اَلكلى: الطبعةالرياض. 

ٍندىه بف إسحاؽ بف محمد ا عبد . َلبييمافاإل .ِّ  عمي. د: . المحقؽ(ىػّٓٗ: المتكفى) مى
 ىػ .َُْٔ الثانية,: الطبعةبيركت. -الرسالة ةمؤسس: الفقييي , الناشر



 

482 

 

: . المحقؽ(ىػِٕٖ: المتكفى) عمرك بف أحمد عاصـ, أبي بف بكر َلبي .اآلحاد والمثاني .ّّ
 ىػ.ُُٗٗ – ُُُْ اَلكلى,: الرياض.الطبعة -الراية دار: الجكابرة. الناشر باسـ. د

. (ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر أبك مكسى, بف عمي بف الحسيف بف َلحمد .اآلداب .ّْ
 الثقافية, الكتب مؤسسة: المندكه. الناشر السعيد ا عبد أبك: عميو كعمؽ بو اعتنى

 ـ. ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ اَلكلى,: الطبعةبيركت. 
 حمدم: .تحقيؽ(ىػِّٕ: المتكفى) الخرائطي جعفر بف محمد بكر . َلبيالقموب اعتبلؿ .ّٓ

 ىػ .ُُِْ الثانية,: الطبعةلمكرمة. ا مكة الباز, مصطفى نزار: الدمرداش, الناشر
 حسف بف أحمد بف حسف بف يكسؼ ذـ. أو بمدح أحمد اإلماـ فيو تكمـ فيمف الدـ بحر .ّٔ

: السكيفي. الناشر ركحية الدكتكرة: . تحقيؽ(ىػَٗٗ: المتكفى)الصالحي  اليادم عبد ابف
 ـ. ُِٗٗ - ىػ ُُّْ اَلكلى,: لبناف. الطبعة – بيركت العممية, الكتب دار

 الممقف, سراج البف الكبير. الشرح في الواقعة واألثار األحاديث تخريج في المنير البدر .ّٕ
كغيره.  الغيط أبك مصطفى: . تحقيؽ(ىػَْٖ: المتكفى)عمي بف عمر حفص أبك الديف
 ـ.ََِْ-ىػُِْٓ االكلى,: الطبعةالرياض.  – اليجرة دار: الناشر

: المتكفى) البييقي بكر أبك مكسى, بف عمي بف الحسيف بف َلحمد البعث والنشور. .ّٖ
بيركت.  الثقافية, كاَلبحاث الخدمات مركز: حيدر. الناشر أحمد عامر :. تحقيؽ(ىػْٖٓ
 ـ. ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ اَلكلى,: الطبعة

 أبي بابف المعركؼ محمد بف الحارث محمد َلبي الحارث. مسند زوائد عف الباحث بغية .ّٗ
 بكر الييثمي أبي بف عمي الديف نكر الحسف أبك: . المنتقي(ىػِِٖ: المتكفى) أسامة

 كالسيرة السنة خدمة مركز: الباكرم. الناشر حسيف. د: المحقؽ ( .ىػ َٕٖ: المتكفى)
 ـ.ُِٗٗ - ىػُُّْ اَلكلى,: المنكرة . الطبعة المدينة - النبكية

: شر. النا(ىػِِٗ:المتكفى) اليعقكبي  جعفر بف إسحاؽ بف يعقكب أحمد َلبي البمداف. .َْ
 ىػ . ُِِْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة العممية, الكتب دار

 الحميرم محمد بف عمي القطاف بف الحسف َلبي األحكاـ. كتاب في واإليياـ الوىـ بياف .ُْ
 – طيبة دار:  سعيد. الناشر آيت الحسيف. د:  . المحقؽ(ىػِٖٔ:  المتكفى) الفاسي,

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ , اَلكلى:  الرياض. الطبعة
 زرعة بأبي المشيكر ا عبد بف عمرك بف الرحمف لعبد الدمشقي. زرعة أبي اريخت .ِْ

 نعمة ا شكر: كتحقيؽ راشد(. دراسة بف الميمكف أبي: )ركاية( ىػُِٖ: المتكفى)الدمشقي
 اَلكلى.: الطبعةدمشؽ. – العربية المغة مجمع: . الناشر القكجاني ا

: . المحقؽ(ىػّٕٔ: المتكفى) المبارؾ بف أحمد بف ؾالمستكفي, المبار  البفإربؿ. تاريخ .ّْ
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: العراؽ. الطبعة لمنشر, الرشيد دار كاإلعالـ, الثقافة كزارة: الصقار. الناشر سامي
 ـ. َُٖٗاَلكلى,

 شاىيف ابف بػ , المعركؼ عثماف بف أحمد بف عمر حفص َلبي الثقات. أسماء تاريخ .ْْ
الككيت.  – السمفية الدار: الناشر السامرائي. صبحي: . المحقؽ(ىػّٖٓ: المتكفى)

 ـ.ُْٖٗ - ىػَُْْ اَلكلى,: الطبعة
 ابف بػ المعركؼ,  عثماف بف أحمد بف عمر حفص َلبي.تاريخ أسماء الضعفاء والكذابيف .ْٓ

 ىػ .َُْٗ اَلكلى,: القشقرم. الطبعة الرحيـ عبد: المحقؽ(. ىػّٖٓ: المتكفى) شاىيف
 ابف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس ألعبلـ.َوا المشاىير َوَوفيات اإلسبلـ تاريخ .ْٔ

معركؼ.  عٌكاد بشار الدكتكر: . المحقؽ(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف
 ـ. ََِّ اَلكلى,: اإلسالمي. الطبعة الغرب دار: الناشر

. (ىػَّْ: المتكفى) اَلصبياني أحمد بف ا عبد بف أحمد نعيـ َلبي .تاريخ أصبياف .ْٕ
 ـ.َُٗٗ-ىػ َُُْ اَلكلى,: الطبعة العممية. الكتب دار: حسف. الناشر سيد: المحقؽ

: . المحقؽ(ىػِٔٓ: المتكفى)البخارم  إسماعيؿ بف محمد ا عبد َلبي .التاريخ األوسط .ْٖ
 ىػ .ُّٕٗ اَلكلى,: الطبعةالقاىرة. ,  الكعي دار: زايد. الناشر إبراىيـ محمكد

 ركاية: . )(ىػِّّ: المتكفى)عكف  بف معيف بف يحيى يازكر  َلبي معيف. ابف تاريخ .ْٗ
حياء العممي البحث مركز: سيؼ. الناشر نكر محمد أحمد. د: (. المحقؽ الدكرم  التراث كا 

 ـ.ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ اَلكلى,: المكرمة. الطبعة مكة - اإلسالمي
 عثماف ية:ركا(. )ىػِّّ: المتكفى) عكف بف معيف بف يحيى زكريا َلبي معيف. ابف تاريخ .َٓ

 اَلكلى.: الطبعةالمأمكف. دار: سيؼ. الناشر نكر محمد أحمد. د: . المحقؽ(الدارمي
 (ىػّْٕ: المتكفى)الصدفي يكنس بف أحمد بف الرحمف عبد .تاريخ ابف يونس المصري .ُٓ

 ىػ . ُُِْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة العممية, الكتب دار: الناشر
. (ىػّْٔ: المتكفى) البغدادم الخطيب ثابت فب عمي بف أحمد بكر أبك بغداد. تاريخ .ِٓ

: بيركت. الطبعة – اإلسالمي الغرب دار: معركؼ. الناشر عكاد بشار الدكتكر: المحقؽ
 ـ. ََِِ - ىػُِِْ اَلكلى,

. (ىػُٕٓ: المتكفى)عساكر بابف المعركؼ الحسف, بف عمي القاسـ َلبي دمشؽ. تاريخ .ّٓ
 كالتكزيع. عاـ كالنشر لمطباعة الفكر دار :العمركم. الناشر غرامة بف عمرك: المحقؽ
 ـ. ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ: النشر

 صالح: . المحقؽ(ىػِٕٗ: المتكفى) خيثمة أبي بف أحمد بكر َلبي .التاريخ الكبير .ْٓ
 ـ. ََِٔ - ىػ ُِْٕ اَلكلى,: الطبعةالقاىرة.  – الحديثة الفاركؽ: ىالؿ. الناشر
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: الطبعة (.ىػِٔٓ: المتكفى) البخارم سماعيؿإ بف محمد ا عبد َلبي.التاريخ الكبير .ٓٓ
 خاف. المعيد عبد محمد: مراقبة تحت آباد. طبع حيدر العثمانية المعارؼ دائرة

 البصرم, النميرم ريطة بف عبيدة بف( زيد كاسمو) شبة بف عمر شبة. البف المدينة تاريخ .ٔٓ
 حبيب السيد: ةنفق عمى شمتكت. طبع محمد فييـ: . المحقؽ(ىػِِٔ: المتكفى) زيد أبك

 ىػ . ُّٗٗاَلكلى, : جدة. الطبعة – أحمد محمكد
. (ىػِِٗ: المتكفى) الكاسطي الرٌزاز حبيب بف أسمـ بف سيؿ بف َلسمـ واسط . تاريخ .ٕٓ

 ىػ . َُْٔ اَلكلى,: بيركت. الطبعة الكتب, عالـ: عكاد. الناشر ككركيس: تحقيؽ
 (ىػُْٖ: المتكفى) العجمي ابف بطس الحمبي, الديف لبرىاف .التبييف ألسماء المدلسيف .ٖٓ

 . ىػ َُْٔ االكلى: العممية. الطبعة الكتب دار: حسف. الناشر يحيى: المحقؽ
 المزم الرحمف عبد بف يكسؼ الحجاج أبك الديف لجماؿ األطراؼ. بمعرفة األشراؼ تحفة .ٗٓ

 كالدار اإلسالمي, المكتب: الديف. طبعة شرؼ الصمد عبد: . المحقؽ(ىػِْٕ: المتكفى)
 ـ.ُّٖٗ ىػ,َُّْ: الثانية: القٌيمة. الطبعة

 الشيباني, المقدسي أحمد بف عمي بف طاىر بف محمد الفضؿ َلبي الحفاظ . تذكرة .َٔ
: السمفي. الناشر المجيد عبد حمدم: . تحقيؽ(ىػَٕٓ: المتكفى) القيسراني بابف المعركؼ

 ـ. ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ اَلكلى,: الرياض. الطبعة كالتكزيع, لمنشر الصميعي دار
الذىبي  قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس الحفاظ. تذكرة .ُٔ

 -ىػُُْٗ اَلكلى,: بيركت. الطبعة العممية الكتب دار: . الناشر(ىػْٖٕ: المتكفى)
 ـ.ُٖٗٗ

. (ىػٖٔٗ: المتكفى) الفىتًَّني اليندم الصديقي عمي بف طاىر لمحمد الموضوعات. تذكرة .ِٔ
 ىػ.  ُّّْ اَلكلى,: المنيرية. الطبعة الطباعة إدارة: الناشر

جمع كاعداد: أبك الحسف  .وتضعيفاً  تراجع العبلمة األلباني فيما نص عميو تصحيحاً  .ّٔ
  ىػ .ُِّْالرياض. الطبعة اَلكلي,-محمد حسف الشيخ. الناشر: مكتبة المعارؼ

 بف( المكفؽ) لحسيفا بف( با المرشد) ليحيى لمشجري. الخميسية األمالي ترتيب .ْٔ
 محيي القاضي: . رتبيا(ىػ ْٗٗ المتكفى) الجرجاني الشجرم الحسني زيد بف إسماعيؿ

إسماعيؿ.  محمد: . تحقيؽ(ىػَُٔ: المتكفى) العبشمي القرشي أحمد بف محمد الديف
 ـ. ََُِ - ىػ ُِِْ اَلكلى,: لبناف. الطبعة – بيركت العممية, الكتب دار: الناشر

: المتكفى) اليحصبي مكسى بف عياض القاضي المسالؾ. وتقريب المدارؾ ترتيب .ٓٔ
 المحمدية, - فضالة مطبعة: الصحراكم كغيره. الناشر القادر عبد: . المحقؽ(ىػْْٓ

 ـ.ُّٖٗاَلكلى,: المغرب. الطبعة
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 (ىػّٖٓ: المتكفى) أحمد بف عمر شاىيف, البف .الترغيب في فضائؿ األعماؿ وثواب ذلؾ .ٔٔ
  ىػ ُِْْاَلكلى: الطبعةالعممية. الكتب دار: ؿ. الناشرإسماعي محمد: تحقيؽ

: المتكفى) القكم عبد بف العظيـ لممنذرم, عبد الشريؼ. الحديث مف والترىيب الترغيب .ٕٔ
 :الطبعةالعممية. الكتب دار: الديف. الناشر شمس إبراىيـ: . المحقؽ(ىػٔٓٔ
 ىػ .                 ُُْٕاَلكلى

 المدلسيف وذكر النسائي عمي بف شعيب بف أحمد لرحمفا عبد أبي مشايخ تسمية .ٖٔ
: المتكفى)عمي النسائي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد َلبي .(الفوائد مف ذلؾ وغير)

 مكة - الفكائد عالـ دار: العكني. الناشر عارؼ بف حاتـ الشريؼ: . المحقؽ(ىػَّّ
 ىػ .ُِّْ اَلكلى: المكرمة. الطبعة

 ابف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ َلبي األربعة. األئمة اؿرج بزوائد المنفعة تعجيؿ .ٗٔ
: الحؽ. الناشر إمداد ا إكراـ. د: . المحقؽ(ىػِٖٓ: المتكفى) العسقالني حجر بف أحمد
 ـ.ُٔٗٗ ػ اَلكلى: بيركت. الطبعة ػ البشائر دار

 بف فسميما الكليد َلبك الصحيح. الجامع في البخاري لو خرج لمف,  والتجريح التعديؿ .َٕ
 لمنشر المكاء دار: حسيف. الناشر لبابة أبك. د: . المحقؽ(ىػْْٕ: المتكفى)التجيبي خمؼ

 ـ.ُٗٔٗ-ىػُّٖٗ اَلكلى,: الطبعةالرياض.  – كالتكزيع
. د: . المحقؽ(ىػِْٗ: المتكفى) المىٍركىًزم الحجاج بف نصر بف لمحمد الصبلة. قدر تعظيـ .ُٕ

 ىػ .َُْٔ اَلكلى,: الدار. الطبعة مكتبة: شرالفريكائي. النا الجبار عبد الرحمف عبد
 حاتـ أبي ابف إدريس الرازم بف محمد بف الرحمف عبد محمد َلبي العظيـ. القرآف تفسير .ِٕ

 – الباز مصطفى نزار مكتبة: الطيب. الناشر محمد أسعد: . المحقؽ(ىػِّٕ: المتكفى)
 ىػ . ُُْٗ - الثالثة: السعكدية. الطبعة

 (ىػْٕٕ:المتكفى)الدمشقي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء َلبي.العظيـ القرآف تفسير .ّٕ
 ـ.ُٗٗٗ - ىػَُِْالثانية: طيبة. الطبعة دار: سالمة. الناشر سامي: تحقيؽ

 الخراساني شعبة بف منصكر بف سعيد عثماف أبك منصور. بف سعيد سنف مف التفسير .ْٕ
 آؿ العزيز عبد بف ا عبد بف سعد د.: كتحقيؽ . دراسة(ىػِِٕ: المتكفى) الجكزجاني

 ـ. ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ اَلكلى,: كالتكزيع. الطبعة لمنشر الصميعي دار: حميد. الناشر
: المتكفى) العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف َلحمد.التيذيب تقريب .ٕٓ

 ىػ.َُْٔاَلكلى,: الرشيد. الطبعة دار: عكامة. الناشر محمد: المحقؽ(. ىػِٖٓ
. (ىػّْٔ: المتكفى) البغدادم الخطيب ثابت بف عمي بف أحمد بكر بيَل العمـ. تقييد .ٕٔ

 .اَلكلى: الطبعةبيركت. – النبكية السنة إحياء: الناشر
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 الحسيف بف الرحيـ عبد الديف لمعراقي, زيف الصبلح. ابف مقدمة شرح واإليضاح التقييد .ٕٕ
 بالمدينة السمفية تبةالمك: عثماف. الناشر محمد الرحمف عبد: . المحقؽ(ىػَٖٔ: المتكفى)

 اَلكلى.: المنكرة. الطبعة
 محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر َلبي واألسانيد. المعاني مف الموطأ في لما التمييد .ٖٕ

البكرم.  كمحمد,  العمكم مصطفى: . تحقيؽ(ىػّْٔ: المتكفى) القرطبي البر عبد ابف
 ىػ . ُّٕٖ: النشر اـعالمغرب. – اإلسالمية كالشؤكف اَلكقاؼ عمكـ كزارة: الناشر

 محمد بف عمي بف يحيى بف الرحمف لعبد األباطيؿ. مف الكوثري تأنيب في بما التنكيؿ .ٕٗ
 اَللباني, كزىير كتعميقات: تخريجات . مع(ىػُّٖٔ: المتكفى) اليماني العتمي المعممي
 ـ. ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ الثانية, :اإلسالمي. الطبعة المكتب: . الناشر الشاكيش

: المتكفى) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا َلبي والمغات. سماءاأل تيذيب .َٖ
 بمساعدة العمماء شركة: أصكلو كمقابمة عميو كالتعميؽ كتصحيحو بنشره . عنيت(ىػٕٔٔ
 .اَلكلى: الطبعةلبناف. – بيركت العممية, الكتب دار: المنيرية. نشر الطباعة إدارة

 جعفر أبك جرير, بف لمحمد األخبار. مف ا ؿرسو عف الثابت وتفصيؿ اآلثار تيذيب .ُٖ
 القاىرة. – المدني مطبعة: شاكر. الناشر محمكد: . المحقؽ(ىػَُّ: المتكفى) الطبرم
 اَلكلى.: الطبعة

: المتكفى) العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف َلحمد التيذيب. تيذيب .ِٖ
 ىػ .ُِّٔ اَلكلى, الطبعة: لطبعةاليند. ا النظامية, المعارؼ دائرة: الناشر(. ىػِٖٓ

 المزم الحجاج, أبك يكسؼ, بف الرحمف عبد بف ليكسؼ الرجاؿ. أسماء في الكماؿ تيذيب .ّٖ
بيركت.  – الرسالة مؤسسة: معركؼ. الناشر عكاد بشار. د: . المحقؽ(ىػِْٕ: المتكفى)

 ـ.َُٖٗ - ىػََُْ اَلكلى,: الطبعة
. (ىػَّٕ: المتكفى) منصكر أبك اليركم, اَلزىرم بف أحمد بف لمحمد المغة. تيذيب .ْٖ

: بيركت. الطبعة – العربي التراث إحياء دار: مرعب. الناشر عكض محمد: المحقؽ
 ـ.ََُِ اَلكلى,

 (ىػُِٖ: المتكفى) محمد بف ا عبد بكر البف أبي الدنيا, أبك .التواضع والخموؿ .ٖٓ
 ـ.ُٖٗٗ - ىػَُْٗكلىاَل: العممية. الطبعة الكتب دار: عطا. الناشر محمد: المحقؽ

ثبات التوحيد .ٖٔ : المتكفى) خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر َلبي وجؿ. عز الرب صفات وا 
: الرياض. الطبعة – الرشد مكتبة: العزيز الشيكاف. الناشر عبد: . المحقؽ(ىػُُّ

 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْْ الخامسة,
 عبد منده, أبك البف والتفرد. االتفاؽ عمى وصفاتو وجؿ عز ا أسماء ومعرفة التوحيد .ٕٖ
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ٍندىه بف إسحاؽ بف محمد ا  محمد بف د. عمي :. تحقيؽ(ىػّٓٗ: المتكفى) العبدم مى
 ىػ . ُِّْاَلكلى,: المدينة. الطبعة كالحكـ, العمكـ مكتبة: الفقييي. الناشر

 مكالىـ, اَلزدم راشد عمرك أبي بف . لمعمر(الرزاؽ عبد بمصنؼ كممحؽ منشكر) الجامع .ٖٖ
اَلعظمي.  الرحمف حبيب: . المحقؽ(ىػُّٓ: المتكفى) اليمف نزيؿ البصرم, عركة أبك

 الثانية,: ببيركت. الطبعة اإلسالمي المكتب كتكزيع بباكستاف, العممي المجمس: الناشر
 ىػ . َُّْ

: المتكفى) القرطبي البر عبد ا بف عبد بف يكسؼ عمر َلبي وفضمو. العمـ بياف جامع .ٖٗ
 العربية المممكة الجكزم, ابف دار: الزىيرم. الناشر َلشباؿا أبي: . تحقيؽ(ىػّْٔ

 ـ. ُْٗٗ - ىػ ُُْْ اَلكلى,: السعكدية. الطبعة
 ثابت بف عمي بف أحمد البغدادم, لمخطيبالسامع. وآداب الراوي ألخبلؽ الجامع .َٗ

 الرياض. – المعارؼ مكتبة: الطحاف. الناشر محمكد. د: . المحقؽ(ىػّْٔ: المتكفى)
 أبك اآلممي, غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد القرآف. تأويؿ في بيافال جامع .ُٗ

الرسالة.  مؤسسة: شاكر. الناشر محمد أحمد: . المحقؽ(ىػَُّ: المتكفى) الطبرم جعفر
 ـ. َََِ - ىػ َُِْ اَلكلى,: الطبعة

 ئيالعال كيكمدم بف خميؿ سعيد أبك الديف لصالح المراسيؿ. أحكاـ في التحصيؿ جامع .ِٗ
بيركت.  – الكتب عالـ: السمفي. الناشر المجيد عبد حمدم: . المحقؽ(ىػُٕٔ: المتكفى)

 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٕ الثانية,: الطبعة
 الرحمف عبد الديف لزيف الكمـ. جوامع مف حديثا خمسيف شرح في والحكـ العمـو جامع .ّٗ

 إبراىيـ - اَلرناؤكط شعيب: . المحقؽ(ىػٕٓٗ: المتكفى) الحنبمي رجب بف أحمد ابف
 ـ.ََُِ - ىػُِِْ السابعة,: بيركت. الطبعة – الرسالة مؤسسة: باجس. الناشر

. (ىػِّٕ: المتكفى) حاتـ أبي ابف إدريس, بف محمد بف الرحمف لعبد.الجرح والتعديؿ .ْٗ
 إحياء اليند. دار – الدكف آباد بحيدر - العثمانية المعارؼ دائرة مجمس طبعة: الناشر
 ـ. ُِٓٗ ىػ ُُِٕ اَلكلى,: ركت. الطبعةبي – العربي التراث

: . المحقؽ(ىػُِّ: المتكفى) اَلزدم دريد بف الحسف بف محمد بكر َلبي المغة. جميرة .ٓٗ
 ـ.ُٕٖٗ اَلكلى,: لممالييف, بيركت. الطبعة العمـ دار: بعمبكي. الناشر رمزم

 .(ىػِٕٖ: المتكفى)الضحاؾ بف عمرك بف عاصـ, أحمد أبي بف بكر َلبي الجياد. .ٔٗ
المدينة.  – كالحكـ العمكـ مكتبة: الجميد. الناشر الراشد سميماف بف مساعد: المحقؽ
 ىػ .َُْٗ اَلكلى,: الطبعة

والتعديؿ.  الجرح فى أسئمة عف المصري المنذري العظيـ عبد محمد أبى الحافظ جواب .ٕٗ
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ة ىػ(. تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. الناشر: مكتبٔٓٔلعبد العظيـ المنذرم )المتكفي:
 المنشكرات االسالمية بحمب. الطبعة اَلكلي.

 خير محمد: . تحقيؽ(ىػُِٖ: المتكفى) محمد بف ا عبد بكر أبك, الدنيا أبي البفالجوع. .ٖٗ
, ابف دار: يكسؼ. الناشر رمضاف  ىػ . ُُْٕ اَلكلى,: لبناف. الطبعة بيركت حـز

 إبراىيـ بف عثماف بف عمي الديف التركماني, عالء البف البييقي. سنف عمى النقي الجوىر .ٗٗ
 الفكر. الطبعة: اَلكلي. دار: . الناشر(ىػَٕٓ: المتكفى)
. (ىػْٔٓ: المتكفى)اَلندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد َلبي الوداع. حجة .ََُ

 ـ.ُٖٗٗاَلكلى,: الرياض. الطبعة اَلفكار, بيت: الكرمي. الناشر صييب أبك: المحقؽ
 الحمبي القاسـ أبك اإلماـ إسماعيؿ بف القاسـ بف سماعيؿإل الحمبي. القاسـ أبي حديث .َُُ

 التابع المجاني الكمـ جكامع برنامج في نيشر مخطكط: . الناشر(ىػَّٕ بعد: المتكفى)
 ـ.ََِْ اَلكلى,: اإلسالمية. الطبعة الشبكة لمكقع

 :المتكفى) اَلصبياني ا عبد بف أحمد نعيـ َلبي األصفياء. وطبقات األولياء حمية .َُِ
 ـ.ُْٕٗ - ىػُّْٗ مصر, محافظة بجكار - السعادة: . الناشر(ىػَّْ

: . تحقيؽ(ىػَّٔ: المتكفى) الطبراني القاسـ أبك أحمد, بف , سميمافلمطبراني .الدعاء .َُّ
 ىػ .ُُّْ اَلكلى,: العممية. الطبعة الكتب دار: عطا. الناشر مصطفى

. (ىػَّّ: المتكفى) إسماعيؿ بف الحسيف البغدادم ا عبد أبي  ,لممحاممي .الدعاء .َُْ
 ىػ . ُُْْاَلكلى,: القاىرة. الطبعة تيمية, ابف مكتبة: المنعـ. الناشر عبد عمرك: تحقيؽ

. (ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر أبك الحسيف, بف , َلحمدلمبييقي .الدعوات الكبير .َُٓ
 ـ.ََِٗ اَلكلى,: الككيت. الطبعة-لمنشر غراس: البدر. الناشر ا بدر عبد: تحقيؽ

: المتكفى) اَلصبياني ا عبد بف أحمد نعيـ َلبي األصبياني. نعيـ ألبي النبوة دالئؿ .َُٔ
 النفائس, دار: عباس. الناشر البر كعبد قمعيجي, ركاس محمد د.: حققو(. ىػَّْ

 ـ. ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ الثانية,: بيركت. الطبعة
 أبك الخراساني, عمي بف سيفالح بف َلحمد الشريعة. صاحب أحواؿ ومعرفة النبوة دالئؿ .َُٕ

 اَلكلى,: بيركت. الطبعة العممية, الكتب دار: . الناشر(ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر
 ىػ َُْٓ

. (ىػَِّ: المتكفى) محمد أبك , حـز بف ثابت بف لقاسـ الحديث. غريب في الدالئؿ .َُٖ
 . ىػ ُِِْ لى,اَلك : الرياض. الطبعة العبيكاف, مكتبة: القناص. الناشر محمد. د: تحقيؽ

. (ىػِٕٖ: المتكفى)الضحاؾ بف عمرك بف عاصـ, أحمد أبي بف بكر َلبي .الديات .َُٗ
 اَلكلى.: الطبعةكراتشي. – اإلسالمية كالعمكـ القرآف إدارة: الناشر
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ومسمـ.  البخاري عند الثقات عف روايتو صحت ممف بعدىـ ومف التابعيف أسماء ذكر .َُُ
 بكراف: .المحقؽ(ىػّٖٓ: المتكفى) دارقطنيال أحمد بف عمر بف عمي الحسف َلبي

: بيركت. الطبعة – الثقافية الكتب مؤسسة: الحكت. الناشر يكسؼ ككماؿ الضناكم,
 . ىػَُْٔ اَلكلى,

 عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس موثؽ. وىو فيو تكمـ مف أسماء ذكر .ُُُ
 مكتبة: المياديني. الناشر شككر مدمح: . المحقؽ(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز ابف

 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٔ اَلكلى,: الزرقاء. الطبعة – المنار
 ابف عمي القاسـ . َلبي(عساكر ابف أمالي مف كالخمسكف الثاني المجمس) المبلىي ذـ .ُُِ

الفرياطي.  الدائز العربي: . تحقيؽ(ىػُٕٓ: المتكفى) عساكر بابف المعركؼ الحسف
 ـ. ََِٓ - ىػ ُِْٔ الثانية,: سالمية. الطبعةاإل البشائر دار: الناشر

: . المحقؽ(ىػَِْ: المتكفى) العباس بف إدريس بف محمد ا عبد أبي ,لمشافعي .الرسالة .ُُّ
 ـ.َُْٗ-ىػُّٖٓ اَلكلى,: مصر. الطبعة الحمبي, مكتبو: شاكر. الناشر أحمد

 ا عبد بف محمكد فالدي لشياب المثاني. والسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني روح .ُُْ
 دار: عطية. الناشر البارم عبد عمي: . المحقؽ(ىػَُِٕ: المتكفى) اَللكسي الحسيني
 ىػ . ُُْٓ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – العممية الكتب

 المنعـ عبد بف ا عبد بف محمد ا عبد َلبي األقطار. خبر في المعطار الروض .ُُٓ
 – لمثقافة ناصر مؤسسة: عباس. الناشر إحساف: . المحقؽ(ىػََٗ: المتكفى) الًحميرل

 ـ. َُٖٗ الثانية,: بيركت. الطبعة
 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف لمحمد العباد. خير ىدي في المعاد زاد .ُُٔ

 المنار مكتبة - بيركت الرسالة, مؤسسة: . الناشر(ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ
 ـ.ُْٗٗ/ ىػُُْٓ,  كالعشركف عةالساب: الككيت. الطبعة اإلسالمية,

 عبد: المحقؽ (ىػِّْ: المتكفى) مصعب بف السًَّرم بف ىىنَّاد ,السرمبف ليناد  .الزىد .ُُٕ
 ـ.َُْٔاَلكلى,: الككيت. الطبعة-الخمفاء دار: الفريكائي. الناشر الرحمف

: لمحقؽا   (.ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر أبك, الحسيف بف َلحمد, لمبييقيالكبير. الزىد .ُُٖ
 ـ.ُٔٗٗالثالثة ,: بيركت. الطبعة –الثقافية الكتب مؤسسة: حيدر. الناشر عامر

: . المحقؽ(ىػُُٖ: المتكفى) الحنظمي, كاضح بف المبارؾ بف ا لعبد الزىد والرقائؽ. .ُُٗ
 بيركت. – العممية الكتب دار: اَلعظمي. الناشر الرحمف حبيب

. (ىػَّْ: المتكفى)زياد  بف محمد بف د, أحمالبف اَلعرابي .الزىد وصفة الزاىديف .َُِ
 ىػ .َُْٖ اَلكلى,: طنطا. الطبعة –الصحابة  دار: السيد. الناشر مجدم: المحقؽ
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حنبؿ.  بف محمد بف أحمد ا عبد أبا األثـر ىانئ بف محمد بف أحمد بكر أبي سؤاالت .ُُِ
 (ىػُِْ :المتكفى) الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد َلبي

 . ىػُِْٓ اَلكلى,: اإلسالمية. الطبعة البشائر دار: صبرم. الناشر عامر. د: المحقؽ
 بف أحمد ا عبد َلبي وتعديميـ. الرواة جرح في حنبؿ بف أحمد لئلماـ داود أبي سؤاالت .ُِِ

 محمد زياد. د: . المحقؽ(ىػُِْ: المتكفى) الشيباني أسد بف ىالؿ بف حنبؿ بف محمد
 ىػ .ُُْْ اَلكلى,: المدينة. الطبعة - كالحكـ العمكـ مكتبة: شرمنصكر. النا

 الرجاؿ معرفة في السجستاني االشعث بف سميماف داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالت .ُِّ
( .  ىػِٕٓ: المتكفى) السًّْجٍستاني اَلشعث بف سميماف داكد َلبي وتعديميـ. وجرحيـ
 اَلكلى.: الطبعةبستكم.ال العظيـ عبد العميـ د. عبد كتحقيؽ: دراسة

 الكريـ عبد بف ا لعبيد الضعفاء. أسامي كتاب ومعو الرازي زرعة ألبي البرذعي سؤاالت .ُِْ
 الفاركؽ: اَلزىرم. الناشر محمد عمر أبك: المحقؽ( . ىػِْٔ: المتكفى)الرازم زرعة أبك

 ـ. ََِٗ اَلكلى,: القاىرة. الطبعة – الحديثة
 أبك غالب, بف أحمد بف محمد بف َلحمد عنو. الكرجي رواية لمدارقطني البرقاني سؤاالت .ُِٓ

 جميمي خانو كتب: القشقرم. الناشر الرحيـ عبد: . المحقؽ(ىػِْٓ: المتكفى) البرقاني بكر
 ىػ .َُْْ اَلكلى,: باكستاف. الطبعة الىكر, -

 الدارقطني أحمد بف عمر بف عمي الحسف َلبي لمدارقطني. النيسابوري الحاكـ سؤاالت .ُِٔ
الرياض  – المعارؼ مكتبة: القادر. الناشر عبد مكفؽ. د: . المحقؽ(ىػّٖٓ: المتكفى)

 ـ.ُْٖٗ - ىػَُْْ اَلكلى,: الطبعة
 السيمي إبراىيـ بف يكسؼ بف حمزة القاسـ أبي السيمي. يوسؼ بف حمزة سؤاالت .ُِٕ

الرياض.  – المعارؼ مكتبة: عبدالقادر. الناشر مكفؽ: . المحقؽ(ىػِْٕ: المتكفى)
 ـ.ُْٖٗ - ىػَُْْ اَلكلى,: بعةالط

 جعفر بف ا عبد بف لعمي المديني. بف لعمي شيبة أبي بف عثماف بف محمد سؤاالت .ُِٖ
: القادر. الناشر عبد ا عبد مكفؽ: . المحقؽ(ىػِّْ: المتكفى)المديني بالكالء السعدم
 ىػ .َُْْ اَلكلى,: الرياض. الطبعة – المعارؼ مكتبة

 الحافظ لئلماـ الرواة أحواؿ عف البغدادييف أسئمة مع) السجزي عمي بف مسعود سؤاالت .ٜٕٔ
 عبد بف محمد الحاكـ ا عبد َلبي (النيسابوري الحاكـ ا عبد بف محمد ا عبد أبي
 دار. القادر عبد بف ا عبد بف مكفؽ: المحقؽ. (ىػَْٓ: المتكفى)النيسابكرم الحكـ ا

 ـُٖٖٗ ىػ,َُْٖ اَلكلى,: الطبعة. تبيرك  – اإلسالمي الغرب دار: النشر
 ابف عكف بف معيف بف يحيى زكريا َلبي معيف. بف يحيى زكريا ألبي الجنيد ابف سؤاالت .َُّ
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 الدار مكتبة: سيؼ. الناشر نكر محمد أحمد: . المحقؽ(ىػِّّ: المتكفى)بسطاـ بف زياد
 ـ.ُٖٖٗ ىػ,َُْٖ اَلكلى,: المنكرة. الطبعة المدينة -

 ناصر محمد الرحمف عبد َلبي وفوائدىا. فقييا مف وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة .ُُّ
الرياض.  كالتكزيع, لمنشر المعارؼ مكتبة: . الناشر(ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني الديف

 ـ. ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ اَلكلى,: الطبعة
 محمد الرحمف عبد َلبي األمة. في السيئ وأثرىا والموضوعة الضعيفة األحاديث سمسمة .ُِّ

 الممكمة - الرياض المعارؼ, دار: الناشر (.ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني لديفا ناصر
 ـ. ُِٗٗ/  ىػ ُُِْ اَلكلى,: السعكدية. الطبعة العربية

ؿ يزيد بف ىاركف بف محمد بف أحمد ,بي بكر الخالؿَل .السنة .ُّّ الَّ  (ىػُُّ: المتكفى)الخى
 . ىػَُُْ اَلكلى,: اض. الطبعةالري – الراية دار: الزىراني. الناشر عطية. د: المحقؽ

. (ىػِٕٖ: المتكفى) الضحاؾ بف عمرك بف عاصـ, أحمد أبي بف بكر َلبي .السنة .ُّْ
 ىػََُْاَلكلى: اإلسالمي. الطبعة المكتب:اَللباني. الناشر الديف ناصر محمد: تحقيؽ

: قؽ. المح(ىػِٕٓ: المتكفى) السًّْجٍستاني اَلشعث بف سميماف داكد َلبي داود. أبي سنف .ُّٓ
 بيركت - صيدا العصرية, المكتبة: الحميد. الناشر عبد الديف محيي محمد

 عمي حكـ (.ىػِٕٓ: المتكفى) السًّْجٍستاني اَلشعث بف سميماف داكد َلبي.سنف أبي داود .ُّٔ
 حسف مشيكر: كرتبو بو اعتني. اَللباني الديف ناصر محمد العالمة: كآثاره أحاديثو
 .اَلكلي الطبعة. الرياض-المعارؼ مكتب: الناشر. سمماف

. (ىػِّٕ: المتكفى) القزكيني,ابف ماجو يزيد بف محمد ا عبد َلبي .سنف ابف ماجو .ُّٕ
 الحمبي. فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار: الباقي. الناشر عبد فؤاد محمد: تحقيؽ

. (ىػِٕٗ: المتكفى) عيسى أبك الترمذم, , سىٍكرة بف عيسى بف لمحمد الترمذي. سنف .ُّٖ
مصر.  – الحمبي البابي مصطفى مطبعة :كغيره. الناشر شاكر أحمد :كتعميؽ يؽتحق

 ـ. ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ الثانية,: الطبعة
 حكـ(. ىػِٕٗ: المتكفى) عيسى أبك الترمذم, سىٍكرة, بف عيسى بف لمحمد سنف الترمذي. .ُّٗ

 حسف كرمشي: كرتبو بو اعتني. اَللباني الديف ناصر محمد العالمة: كآثاره أحاديثو عمي
 .اَلكلي الطبعة. الرياض-المعارؼ مكتب: الناشر. سمماف

. (ىػّٖٓ: المتكفى) الدارقطني أحمد بف عمر بف عمي الحسف َلبي الدارقطني. سنف .َُْ
: لبناف. الطبعة – بيركت الرسالة, مؤسسة: االرنؤكط كغيره. الناشر شعيب: تحقيؽ
 ـ. ََْثِ - ىػ ُِْْ اَلكلى,

. (ىػْٖٓ: المتكفى) الحسيف بف أحمد البييقي بكر َلبي لمبييقي. الصغير السنف .ُُْ
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 ػ كراتشي اإلسالمية, الدراسات جامعة: قمعجي. الناشر أميف المعطي عبد: المحقؽ
 ـ.ُٖٗٗ - ىػَُُْ اَلكلى,: باكستاف. الطبعة

: . المحقؽ(ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر أبك الحسيف, بف لمبييقي, أحمد .السنف الكبري .ُِْ
 . ىػ ُِْْ الثالثة,: العممية. الطبعة الكتب دار: . الناشرعطا محمد

 كخرج . حققو(ىػَّّ: المتكفى)شعيب بف أحمد الرحمف عبد َلبي,لمنسائي .السنف الكبري .ُّْ
: التركي. الناشر ا عبد: لو اَلرناؤكط. قدـ شعيب: عميو شمبي. أشرؼ حسف: أحاديثو
  ـ. ََُِ - ىػ ُُِْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – الرسالة مؤسسة

حكـ عمي (. ىػَّّ: المتكفى) النسائي شعيب بف أحمد الرحمف عبد َلبي النسائي. سنف .ُْْ
مشيكر حسف أحاديثو كآثاره: العالمة محمد ناصر الديف اَللباني. اعتني بو كرتبو: 

 الرياض. الطبعة اَلكلي.-مكتب المعارؼ: الناشر.سمماف
 النسائي شعيب بف أحمد الرحمف عبد بيَل السنف(. مف سنف النسائي )المجتبى .ُْٓ

 – اإلسالمية المطبكعات مكتب: غدة. الناشر أبك الفتاح عبد: . تحقيؽ(ىػَّّ: المتكفى)
 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٔ الثانية,: حمب. الطبعة

 ابف الداني, عثماف عمرك َلبي وأشراطيا. والساعة وغوائميا الفتف في الواردة السنف .ُْٔ
المباركفكرم.  إدريس محمد بف ا رضاء. د: . المحقؽ(ىػْْْ: المتكفى) عثماف بف سعيد
 ىػ .ُُْٔ اَلكلى,: الرياض. الطبعة – العاصمة دار: الناشر

 الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس النببلء. أعبلـ سير .ُْٕ
اَلرناؤكط.  شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعة:  . المحقؽ(ىػْٖٕ:  المتكفى)

 ـ. ُٖٓٗ- ىػ َُْٓ , الثالثة:  الرسالة. الطبعة مؤسسة:  الناشر
 بالكالء, المطمبي يسار بف إسحاؽ بف لمحمد. (والمغازي السير كتاب) إسحاؽ ابف سيرة .ُْٖ

: بيركت. الطبعة – الفكر دار: زكار. الناشر سييؿ: تحقيؽ. (ىػُُٓ: المتكفى) المدني
 .ـُٖٕٗ- ىػُّٖٗ اَلكلى

: .تحقيؽ(ىػُِّ: المتكفى) محمد أبك ىشاـ, بف الممؾ ىشاـ, عبد البف النبوية. السيرة .ُْٗ
: بمصر الطبعة كأكالده كمطبعة مصطفى الحمبي مكتبة كغيره. الناشر: السقا مصطفى
 ـ. ُٓٓٗ - ىػُّٕٓ الثانية,

 اتـ,ح أبك حباف, بف أحمد بف حباف بف محمدالخمفاء. البف حباف  وأخبار النبوية السيرة .ٓ٘ٔ
 كجماعة بؾ عزيز السيد الحافظ عميو كعمؽ صٌححو,. (ىػّْٓ: المتكفى) البيستي الدارمي,

 . ىػ ُُْٕ - الثالثة: الطبعة. بيركت – الثقافية الكتب: الناشر. العمماء مف
 العىكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي لعبد ذىب. مف أخبار في الذىب شذرات .ُُٓ
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 عبد: أحاديثو اَلرناؤكط. خرج محمكد: . تحقيؽ(ىػَُٖٗ: تكفىالم) الفالح أبك الحنبمي,
 . ىػ َُْٔ اَلكلى,: دمشؽ. الطبعة كثير, ابف دار: اَلرناؤكط. الناشر القادر

 منصكر بف الحسف بف ا ىبة القاسـ َلبي والجماعة. السنة أىؿ اعتقاد أصوؿ شرح .ُِٓ
 دار: الغامدم. الناشر سعد بف دأحم: . تحقيؽ(ىػُْٖ: المتكفى) الاللكائي الرازم الطبرم
 ـ.ََِّ - ىػُِّْ الثامنة,: السعكدية. الطبعة – طيبة

. (ىػُٔٓ: )المتكفى البغكم  محمد بف مسعكد بف الحسيف محمد َلبي السنة. شرح .ُّٓ
 دمشؽ, - اإلسالمي المكتب: الشاكيش. الناشر زىير محمد -اَلرنؤكط شعيب: تحقيؽ

 ـ.ُّٖٗ - ىػَُّْ الثانية,: بيركت. الطبعة
: المتكفى) الحنبمي رجب بف أحمد بف الرحمف عبد الديف لزيف الترمذي. عمؿ شرح .ُْٓ

اَلردف.  – الزرقاء - المنار مكتبة: سعيد. الناشر الرحيـ عبد ىماـ د.: . المحقؽ(ىػٕٓٗ
 ـ.ُٕٖٗ - ىػَُْٕ اَلكلى,: الطبعة

 .(ىػُِّ: متكفىال) بالطحاكم المعركؼ محمد بف أحمد جعفر َلبياآلثار. مشكؿ شرح .ُٓٓ
  ىػ . ُُْٓ اَلكلى,: الرسالة. الطبعة مؤسسة: اَلرنؤكط. الناشر شعيب: تحقيؽ

 (ىػَّٔ: المتكفى) اآلجيرّْمٌ  ا عبد بف الحسيف بف محمد بكر أبيلآلجرم. الشريعة. .ُٔٓ
 . ىػ َُِْ الثانية,: الرياض.الطبعة – الكطف دار: الدميجي. الناشر ا د.عبد: المحقؽ

: . تحقيؽ(ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي بكر عمي, أبك بف الحسيف بف َلحمد إليماف.ا شعب .ُٕٓ
 الدار مع بالتعاكف بالرياض- الرشد مكتبة: حامد. الناشر الحميد عبد العمي عبد د.

 ـ. ََِّ - ىػ ُِّْ اَلكلى,: باليند. الطبعة ببكمبام السمفية
. (ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني الديف ناصر محمد الرحمف عبد َلبي داود. أبي صحيح .ُٖٓ

 ـ. ََِِ - ىػ ُِّْ اَلكلى,: الككيت. الطبعة غراس, مؤسسة: الناشر
. (ىػِٔٓ: المتكفى)البخارم  إسماعيؿ بف . لمحمدالبخاري لئلماـ المفرد األدب صحيح .ُٗٓ

: كالتكزيع. الطبعة لمنشر الصديؽ دار: اَللباني. الناشر الديف ناصر محمد: تحقيؽ
 ـ. ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ الرابعة,

 حاتـ, البيستي أبك أحمد, بف حباف بف لمحمد بمباف. ابف بترتيب حباف ابف صحيح .َُٔ
بيركت.  – الرسالة مؤسسة: اَلرنؤكط. الناشر شعيب: . المحقؽ(ىػّْٓ: المتكفى)

 ـ.ُّٗٗ - ىػُُْْ الثانية,: الطبعة
: . المحقؽ(ىػُُّ: المتكفى) خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر َلبي خزيمة. ابف صحيح .ُُٔ

 بيركت. – اإلسالمي المكتب: اَلعظمي. الناشر مصطفى محمد. د
 عميو ا صمى ا رسوؿ أمور مف المختصر الصحيح المسند )الجامع صحيح البخاري .ُِٔ
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 محمد: تحقيؽ (.ىػِٔٓ: المتكفى) البخارم إسماعيؿ بف لمحمد وأيامو(. وسننو وسمـ
 ترقيـ بإضافة السمطانية عف مصكرة) النجاة ؽطك  دار: الناصر. الناشر ناصر بف زىير
 ىػ .ُِِْ اَلكلى,: . الطبعة(الباقي عبد فؤاد محمد ترقيـ

: . الناشر(ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني الديف ناصر لمحمد والترىيب. الترغيب صحيح .ُّٔ
 .ـَََِ -ىػُُِْ, اَلكلي: الطبعةالرياض.  – المعارؼ مكتبة

 (.ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني الديف ناصر لمحمد و.وزيادات الصغير الجامع صحيح .ُْٔ
 ـ.َََِ -ىػُُِْاَلكلي,  :الطبعة.اإلسالمي المكتب: الناشر

 ا صمى ا رسوؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح صحيح مسمـ )المسند .٘ٙٔ
 (ىػُِٔ: المتكفى) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف لمسمـوسمـ(.  عميو

: بيركت. الطبعة – العربي التراث إحياء دار: الباقي. الناشر عبد فؤاد محمد: المحقؽ
 اَلكلي.

. (ىػَّْ: المتكفى) اَلصبياني أحمد بف ا عبد بف أحمد نيعيـ َلبي الجنة. صفة .ُٔٔ
الثانية,  :الطبعة. دمشؽ – لمتراث المأمكف دار: ا. الناشر عبد رضا عمي: المحقؽ
 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓ

. (ىػُِٖ: المتكفى) الدنيا أبي بابف المعركؼ محمد بف ا عبد بكر َلبي النار. صفة .ُٕٔ
 . ىػُُْٕ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – حـز ابف دار: يكسؼ. الناشر محمد: تحقيؽ

: المتكفى) الدنيا أبي بابف المعركؼ محمد بف ا عبد بكر َلبيالمساف. وآداب الصمت .ُٖٔ
 اَلكلى,: العربي. الطبعة الكتاب دار: الحكيني. الناشر ؽإسحا أبك: تحقيؽ (.ىػُِٖ

 ىػ .َُُْ
: . المحقؽ(ىػَّْ: المتكفى) اَلصبياني أحمد بف ا عبد بف أحمد نعيـ بيَل .الضعفاء .ُٗٔ

 ـ.ُْٖٗ - ىػَُْٓ اَلكلى,: الثقافة. الطبعة دار: حمادة. الناشر فاركؽ
: . المحقؽ(ىػِٔٓ: المتكفى)البخارم  إسماعيؿ بف محمد ا عبد َلبي .الضعفاء الصغير .َُٕ

 ىػ . ُّٔٗ اَلكلى,: حمب. الطبعة – الكعي دار: زايد. الناشر إبراىيـ محمكد
. (ىػِِّ: المتكفى) العقيمي بف عمرك بف محمد جعفر أبي ,لمعقيمي .الضعفاء الكبير .ُُٕ

: ةبيركت. الطبع – العممية المكتبة دار: قمعجي. الناشر أميف المعطي عبد: المحقؽ
 ـ.ُْٖٗ - ىػَُْْ اَلكلى,

: المتكفى) الجكزم عمي بف الرحمف عبد الفرج َلبي .الضعفاء والمتروكوف .ُِٕ
  ىػَُْٔ اَلكلى,: العممية. الطبعة الكتب دار: القاضي. الناشر ا عبد: .المحقؽ(ىػٕٗٓ

. (ىػّٖٓ: المتكفى) الدارقطني عمر بف عمي الحسف َلبي .الضعفاء والمتروكوف .ُّٕ



 

493 

 

بالمدينة.  اإلسالمية الجامعة مجمة: القشقرم. الناشر محمد الرحيـ عبد. د: المحقؽ
 ىػ . َُّْاَلكلي,:الطبعة

. (ىػَّّ: المتكفى) النسائي شعيب بف أحمد الرحمف عبد َلبي .الضعفاء والمتروكوف .ُْٕ
 ىػ .ُّٔٗ اَلكلى,: حمب. الطبعة – الكعي دار: زايد. الناشر إبراىيـ محمكد: المحقؽ

:  النشر . دار(ىػَُِْ:  المتكفى) اَللباني الديف ناصر لمحمد داود. أبي ضعيؼ .ُٕٓ
 ىػ . ُِّْ - اَلكلى:  الككيت. الطبعة – غراس مؤسسة

: . الناشر(ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني الديف ناصر لمحمد والترىيب. الترغيب ضعيؼ .ُٕٔ
 .ـَََِ -ىػُُِْ, اَلكلي: الطبعةالرياض. – المعارؼ مكتبة

 عمى . أشرؼ(ىػَُِْ: المتكفى) اَللباني الديف ناصر لمحمد الترمذي. سنف ضعيؼ .ُٕٕ
 اَلكلى,: بيركت. الطبعة – اإلسالمي المكتب :الشاكيش. تكزيع زىير: عميو كعمؽ طباعتو
 ـ. ُُٗٗ - ىػ ُُُْ

. (ىػَّْ: المتكفى) أحمد اَلصبياني بف ا عبد بف أحمد نعيـ َلبي .الطب النبوي .ُٖٕ
. الطبعة ابف دار: كي. الناشرالتر  مصطفى: المحقؽ  ـ. ََِٔ اَلكلى,: حـز

: . تحقيؽ(ىػِٔٓ: المتكفى) محمد بف محمد يعمى, أبي بف الحسيف َلبي الحنابمة. طبقات .ُٕٗ
د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف. طباعة: اَلمانة العامة في مكتبة الممؾ فيد 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗمكة. الطبعة: الثانية,  -الكطنية
: . ركاية(ىػَِْ: المتكفى) البصرم خياط بف خميفة عمرك َلبي خياط. بف خميفة طبقات .َُٖ

: زكار. الناشر سييؿ د: اَلزدم. تحقيؽ أحمد بف كمحمد , التسترم مكسى عمراف أبي
 ـ. ُّٗٗ - ىػ ُُْْ: الفكر. الطبعة اَلكلي دار

: المتكفى) السبكي الديف تقي بف الكىاب عبد الديف لتاج الكبرى. الشافعية طبقات .ُُٖ
 ىجر: الحمك. الناشر محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمكد. د: . تحقيؽ(ىػُٕٕ

 ىػ .ُُّْ الثانية,: كالتكزيع. الطبعة كالنشر لمطباعة
. الناشر: (ىػَِّ: المتكفى)البف سعد, محمد بف سعد بف منيع الزىرم  .الطبقات الكبير .ُِٖ

 ـ.ََُِ –ق ُُِْمر. الطبعة: اَلكلي, مكتبة الخانجي بالقاىرة. تحقيؽ:عمي محمد ع
 الفضؿ َلبيبالتدليس(.  الموصوفيف بمراتب التقديس أىؿ ) تعريؼطبقات المدلسيف  .ُّٖ

. د: . تحقيؽ(ىػِٖٓ: المتكفى)العسقالني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد
 . ىػَُّْ اَلكلى,: عماف. الطبعة – المنار مكتبة: القريكتي. الناشر عاصـ

 الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد َلبير في خبر مف غبر.العب .ُْٖ
 دار: زغمكؿ. الناشر بسيكني بف السعيد محمد ىاجر أبك: . المحقؽ(ىػْٖٕ: المتكفى)
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 بيركت. الطبعة: اَلكلي. – العممية الكتب
: المحقؽ (ىػّٗٔ: المتكفى) جعفر بف محمد بف ا , عبدبي الشيخ اَلصبيانيَل .العظمة .ُٖٓ

 ىػ .َُْٖ اَلكلى,: العاصمة. الطبعة دار: المباركفكرم. الناشر ا رضاء
 محمد: تحقيؽ (.ىػُِٖ: المتكفى) محمد بف ا عبد بكر أبك, الدنيا أبي البف العقوبات. .ُٖٔ

, ابف دار: يكسؼ. الناشر  . ىػ ُُْٔ اَلكلى,: بيركت. الطبعة حـز
 .(ىػِّٕ: المتكفى) حاتـ أبي ابف إدريس, بف محمد بف الرحمف عبد محمد َلبي .العمؿ .ُٕٖ

 عبد بف خالد/ د ك الحميد ا عبد بف سعد/ د كعناية بإشراؼ الباحثيف مف فريؽ: تحقيؽ
 ـ. ََِٔ- ىػ ُِْٕاَلكلى: الحميضي. الطبعة مطابع: الجريسي. الناشر الرحمف

: . المحقؽ(ىػِّْ: متكفىال) المديني بالكالء السعدم جعفر بف ا عبد بف عميل .العمؿ .ُٖٖ
 ـ.َُٖٗالثانية: اإلسالمي. الطبعة المكتب: اَلعظمي. الناشر مصطفى محمد

. (ىػِٕٗ: المتكفى) الترمذم, سىٍكرة بف عيسى بف محمد َلبي عيسى الكبير. الترمذي عمؿ .ُٖٗ
بيركت.  – العربية النيضة مكتبة,  الكتب عالـ: الناشر السامرائي كغيره. صبحي: تحقيؽ
 ىػ .َُْٗ اَلكلى,: ةالطبع

.(ىػِٕٗ: المتكفى) الترمذم, سىٍكرة بف عيسى بف محمد عيسى َلبي .العمؿ الصغير .َُٗ
 التراث إحياء دار: كآخركف. الناشر شاكر محمد أحمد: السنف. المحقؽ بآخر مطبكع
 ـ. ُٕٓٗ - ىػ ُّٓٗ الثانية,: الطبعةبيركت. – العربي

: المتكفى) الجكزم عمي بف الرحمف عبد الفرج َلبي ة.الواىي األحاديث في المتناىية العمؿ .ُُٗ
 ـ. ُٕٗٗاَلكلى:  آباد. الطبعة فيصؿ -اَلثرية العمـك دار: . الناشر(ىػٕٗٓ

 الدارقطني أحمد بف عمر بف عمي الحسف َلبي .النبوية األحاديث في الواردة العمؿ .ُِٗ
 - طيبة دار: ناشرال .السمفي كغيره الرحمف محفكظ: كتخريج . تحقيؽ(ىػّٖٓ: المتكفى)

 .ـ ُٖٓٗ - ىػ َُْٓ اَلكلى: الطبعة.الرياض
 ابف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبي لإلماـ (ركاية عبد ا)  العمؿ ومعرفة الرجاؿ .ُّٗ

: عباس. الناشر محمد بف ا كصي: المحقؽ(.ىػُِْ: المتكفى) الشيباني أسد بف ىالؿ
 ـ. َُِ - ىػ ُِِْ الثانية,: الرياض. الطبعة,  الخاني دار

 العينى الديف بدر الحنفى أحمد بف محمكد محمد َلبي البخاري. صحيح شرح القاري عمدة .ُْٗ
 اَلكلى.: الطبعةبيركت. – العربي التراث إحياء دار: .الناشر(ىػٖٓٓ: المتكفى)
: المحقؽ(. ىػُِٖ: المتكفى) محمد بف ا عبد بكر أبك, الدنيا أبي البف .العمر والشيب .ُٓٗ

 ىػ .ُُِْ اَلكلى,: . الطبعة الرشد مكتبة: خمؼ. الناشر ا عبد نجـ. د
, محمد بف َلبي بكر أحمد والميمة. اليـو عمؿ .ُٔٗ السُّنّْي"  " ابف بػ المعركؼ الدٍّْينىكىرمُّ
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: الطبعةالبياف.  دار: بشير محمد عيكف. الناشر: . تحقيؽ(ىػّْٔ: المتكفى)
 ىػ .َُْٕاَلكلى,

. (ىػَّّ: المتكفى) النسائي شعيب بف أحمد الرحمف عبد َلبي .والميمة اليـو عمؿ .ُٕٗ
 ىػ .َُْٔالثانية,: بيركت. الطبعة –الرسالة مؤسسة: حمادة.الناشر فاركؽ. د: تحقيؽ

بف إبراىيـ  محمد الكزير, البف القاسـ. أبي سنة عف الذب في والقواصـ العواصـ .ُٖٗ
 ـ. ُْٗٗ - ىػ ُُْٓ لثالثة,ا: بيركت. الطبعة الرسالة, مؤسسة: القاسمي, الناشر

. (ىػُِٖ: المتكفى) الدنيا أبي بابف المعركؼ محمد, بف ا عبد بكر َلبي العياؿ. .ُٗٗ
  ىػَُُْ اَلكلى,: الدماـ. الطبعة– القيـ ابف دار: خمؼ. الناشر نجـ د.: تحقيؽ

. د: تحقيؽ(. ىػِٖٓ: المتكفى) إسحاؽ أبك الحربي إسحاؽ بف إلبراىيـ الحديث. غريب .ََِ
 ىػػ . َُْٓ اَلكلى,: مكة. الطبعة – القرل أـ جامعة: العايد. الناشر ميمافس

 (ىػّٖٖ: المتكفى)الخطابي بف إبراىيـ بف محمد بف حمد سميماف َلبي الحديث. غريب .َُِ
: النبي. الناشر رب عبد القيكـ عبد: أحاديثو كخرج, الغرباكم إبراىيـ الكريـ عبد: تحقيؽ
 ـ.ُِٖٗ - ىػَُِْ: الفكر. الطبعة دار

 محمد. د: . تحقيؽ(ىػِِْ: المتكفى) البغدادم ساٌلـ بف القاسـ عيبيد َلبي الحديث. غريب .َِِ
: الدكف. الطبعة -آباد حيدر العثمانية, المعارؼ دائرة مطبعة: خاف. الناشر المعيد عبد

 ـ. ُْٔٗ - ىػ ُّْٖ اَلكلى,
. (ىػِٕٔ: المتكفى) مالدينكر  قتيبة بف مسمـ بف ا عبد محمد َلبي الحديث. غريب .َِّ

 ىػ.ُّٕٗاَلكلى,: بغداد. الطبعة –العاني مطبعة: الجبكرم. الناشر ا عبد. د: تحقيؽ
 (ىػٕٗٓ: المتكفى)عمي الجكزم بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف لجماؿ الحديث. غريب .َِْ

لبناف.  – بيركت - العممية الكتب دار: القمعجي. الناشر أميف المعطي عبد د. :تحقيؽ
 ـ.ُٖٓٗ - ىػَُْٓ اَلكلى,: لطبعةا
 الزمخشرم أحمد, بف عمرك بف محمكد القاسـ َلبي واألثر. الحديث غريب في الفائؽ .َِٓ

 دار: إبراىيـ. الناشر الفضؿ أبك محمد- البجاكم محمد عمي: تحقيؽ. (ىػّٖٓ: المتكفى)
 الثانية.: لبناف. الطبعة – المعرفة

 بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد لفضؿا َلبيالبخاري. صحيح شرح الباري فتح .َِٔ
 الباقي. قاـ عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ (.ىػِٖٓ: المتكفى)العسقالني حجر

 ا عبد بف العزيز عبد: العالمة تعميقات الخطيب. عميو الديف محب: كصححو بإخراجو
 ػ .ىُّٕٗاَلكلى,: الطبعة. بيركت – المعرفة دار: الناشرباز. ابف

 محمد بف الرحمف عبد بف محمد الخير أبك الديف لشمس الحديث. الفية بشرح المغيث فتح .َِٕ
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مصر.  – السنة مكتبة: عمي. الناشر حسيف عمي: . تحقيؽ(ىػَِٗ: المتكفى) السخاكم
 ـ.ََِّ - ىػُِْْ اَلكلى,: الطبعة

. (ىػِِٖ: تكفىالم) الخزاعي الحارث بف معاكية بف حماد بف نعيـ ا عبد َلبي .الفتف .َِٖ
 ـ.ُُِْاَلكلى,: القاىرة. الطبعة –التكحيد مكتبة: الزىيرم. الناشر أميف سمير: المحقؽ

. (ىػُِْ: المتكفى) حنبؿ الشيباني بف محمد بف أحمد ا عبد َلبي الصحابة. فضائؿ .َِٗ
 اَلكلى,: بيركت. الطبعة – الرسالة مؤسسة: عباس. الناشر محمد ا كصي. د: تحقيؽ
 ـ.ُّٖٗ – قَُّْ

 البغدادم الخطيب ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر َلبي .الفقيو والمتفقو .َُِ
 ابف دار: الغرازم. الناشر يكسؼ بف عادؿ الرحمف عبد أبك: . المحقؽ(ىػّْٔ: المتكفى)

 ق .ُُِْ الثانية,: السعكدية. الطبعة – الجكزم
: . المحقؽ(ىػُْْ: المتكفى) الرازم ا عبد بف محمد بف تماـ القاسـ لتماـ, َلبي .الفوائد .ُُِ

 ىػ .ُُِْ اَلكلى,: الرشد. الطبعة مكتبة: السمفي. الناشر المجيد عبد حمدم
الميركاني  محمد بف يكسؼ القاسـ َلبي الميروانيات(. والغرائب) الصحاحالفوائد المنتخبة  .ُِِ

البغدادٌم.  الخطيب تثاب بف عميٌ  بف أحمد بكر أبي اإلماـ: . تخريج(ىػْٖٔ:  المتكفى)
:  المنكرة. الطبعة بالمدينة اإلسالمية الجامعة:  الجربكعي. الناشر سعكد. د:  تحقيؽ
 ـ. ََِِ - ىػ ُِِْ , اَلكلى

 (.ىػُّْٗ: المتكفى)لمعالمة ظىفر أحمد العثماني التياكني قواعد في عمـو الحديث.  .ُِّ
 ـ.ُِٕٗ-ىػ ُِّٗالثالثة,: الطبعة. بيركت -القمـ  دار: الناشر

 بف محمد ا عبد أبك الديف . لشمسالستة الكتب في رواية لو مف معرفة في الكاشؼ .ُِْ
الخطيب.  عكامة محمد: . المحقؽ(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد

 ـ. ُِٗٗ - ىػ ُُّْ اَلكلى,: جدة. الطبعة– اإلسالمية لمثقافة القبمة دار: الناشر
: . تحقيؽ(ىػّٓٔ: المتكفى) الجرجاني عدم بف َلبي أحمد .الرجاؿالكامؿ في ضعفاء  .ُِٓ

لبناف. -بيركت - العممية الكتب: معكض. الناشر محمد المكجكد, كعمي عبد عادؿ
 ـ.ُٕٗٗىػُُْٖ اَلكلى,: الطبعة

 (ىػِِْ: المتكفى) البغدادم اليركم ا عبد بف ساٌلـ بف القاسـ عيبيد َلبي األمواؿ. كتاب .ُِٔ
 .بيركت -. الفكر دار: الناشر .ىراس محمد يؿخم: المحقؽ

ثبات التوحيد كتاب .ُِٕ  خزيمة بف إسحاؽ بف محمد بكر َلبي وجؿ. عز الرب صفات وا 
 - الرشد مكتبة: الشيكاف. الناشر إبراىيـ بف العزيز عبد: . تحقيؽ(ىػُُّ: المتكفى)

 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْْ الخامسة,: الرياض. الطبعة – السعكدية
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 د: . المحقؽ(ىػَُٕ: المتكفى)الفراىيدم  أحمد بف الخميؿ الرحمف عبد َلبي العيف. كتاب .ُِٖ
 اليالؿ. كمكتبة دار: السامرائي. الناشر إبراىيـ ك د. المخزكمي, ميدم

: المتكفى) البزَّاز إبراىيـ بف ا عبد بف محمد بكر َلبي .(الغيبلنيات) الفوائد كتاب .ُِٗ
 مشيكر: عميو كعمؽ كراجعو لو ادم. قدـالي عبد أسعد كامؿ حممي: . تحقيؽ(ىػّْٓ
 ىػ.ُُْٕ اَلكلى,:الرياض. الطبعة/  السعكدية - الجكزم ابف دار: سمماف. الناشر حسف

: المتكفى) عمي بف الحسيف بف أحمد  البييقي, بكر َلبياإلماـ. خمؼ القراءة كتاب .َِِ
 اَلكلى,: عةالعممية. الطب الكتب دار: زغمكؿ. الناشر السعيد محمد: المحقؽ (ىػْٖٓ

 ىػ .َُْٓ
: . المحقؽ(ىػِّٖ: المتكفى)البيٍرجيالني  الحسيف بف لمحمد. الكـر والجود وسخاء النفوس .ُِِ

. الطبعة ابف دار: صبرم. الناشر حسف عامر. د  ىػ .ُُِْ الثانية,: حـز
 الييثمي سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف لنكر البزار. زوائد عف األستار كشؼ .ِِِ

بيركت.  الرسالة, مؤسسة: اَلعظمي. الناشر الرحمف حبيب: . تحقيؽ(ىػَٕٖ: المتكفى)
 ـ. ُٕٗٗ - ىػ ُّٗٗ اَلكلى,: الطبعة

 (ىػِْٕالمتكفى:)الثعمبي إبراىيـ بف محمد بف َلحمدالقرآف. تفسير عف والبياف الكشؼ .ِِّ
: الساعدم الناشر نظير اَلستاذ: كتدقيؽ عاشكر. مراجعة بف محمد أبي اإلماـ: تحقيؽ
 ـ ََِِ - ىػ ,ُِِْ اَلكلى: بيركت. الطبعة العربي, التراث إحياء دار

. (ىػّْٔالمتكفى:)البغدادم عمي, الخطيب بف أحمد بكر َلبك .الكفاية في عمـ الرواية .ِِْ
 اَلكلى.: الطبعةالعممية. المكتبة: المدني. الناشر إبراىيـ, السكرقي عبدا أبك: المحقؽ

 خاف قاضي ابف الديف حساـ بف عمي الديف لعالء ألفعاؿ.وا األقواؿ سنف في العماؿ كنز .ِِٓ
: السقا. الناشر كصفكة حياني, بكرم: . تحقيؽ(ىػٕٓٗ: المتكفى) اليندم بالمتقي الشيير
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْ الخامسة, الطبعة: الرسالة. الطبعة مؤسسة

: . المحقؽ(ىػَُّ: المتكفى)الدكالبي حماد بف أحمد بف محمد ًبٍشر َلبي واألسماء. الكنى .ِِٔ
 . ىػ ُُِْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – حـز ابف دار: الفاريابي. الناشر قتيبة أبك

. (ىػُِٔ: المتكفى) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف لمسمـ .الكنى واألسماء .ِِٕ
 المدينة اإلسالمية, بالجامعة العممي البحث عمادةالقشقرم. النشر: الرحيـ عبد: المحقؽ
 ـ.ُْٖٗ/ىػَُْْ اَلكلى,: السعكدية. الطبعة العربية المممكة ,المنكرة

 محمد بف أحمد بف بركات البركات, َلبي الثقات. الرواة مف معرفة في النيرات الكواكب .ِِٖ
النبي.  رب عبد القيكـ عبد: . المحقؽ(ىػِٗٗ: المتكفى) الكياؿ ابف الديف زيف الخطيب,

 ـ.ُُٖٗ َلكلى,ا: بيركت. الطبعة ػ المأمكف دار: الناشر
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 الديف جالؿ بكر, أبي بف الرحمف لعبد الموضوعة. األحاديث في المصنوعة الآللىء .ِِٗ
 الكتب دار: عكيضة الناشر بف محمد بف صالح: . المحقؽ(ىػُُٗ: المتكفى) السيكطي
 ـ.ُٔٗٗ - ىػ ُُْٕ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – العممية

 عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف َلبي األنساب. تيذيب في المباب .َِّ
: . الناشر(ىػَّٔ: المتكفى) اَلثير ابف الديف عز الجزرم, الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ
 اَلكلى.: بيركت الطبعة - صادر دار

 منظكر اإلفريقى بف الديف جماؿ الفضؿ, أبك عمى, بف مكـر بف لمحمد العرب. لساف .ُِّ
 ىػ . ُُْْ - الثالثة: بيركت. الطبعة – رصاد دار: . الناشر(ىػُُٕ: المتكفى)
. (ىػِٖٓ: المتكفى) العسقالني حجر بف عمي بف أحمد الفضؿ َلبي الميزاف. لساف .ِِّ

 – بيركت لممطبكعات اَلعممي مؤسسة: اليند.الناشر – النظامية المعرؼ دائرة: تحقيؽ
 ـ.ُُٕٗ- ىػَُّٗ الثانية,: لبناف. الطبعة

. (ىػّٖٓ: المتكفى)الدارقطني أحمد بف عمر بف عمي الحسف َلبي والمخَتِمؼ. المؤَتِمؼ .ِّّ
بيركت.  – اإلسالمي الغرب دار: القادر. الناشر عبد بف ا عبد بف مكفؽ: تحقيؽ
 ـ.ُٖٔٗ - ىػَُْٔ اَلكلى,: الطبعة

. (ىػِٕٔ: المتكفى)يزيد بف مخمد بف بقي الرحمف عبد َلبي والكوثر. الحوض روي ما .ِّْ
 ىػ .ُُّْاَلكلى:المدينة. الطبعة –كالحكـ العمكـ مكتبة:. الناشرصكفي القادر عبد:تحقيؽ

: تحقيؽ (.ىػّْٔ:المتكفى)البغدادم الخطيب, عمي بف أحمد بكر َلبك المتفؽ والمفترؽ. .ِّٓ
دمشؽ.  كالتكزيع, كالنشر لمطباعة القادرم دار: الحامدم. الناشر آيدف صادؽ د. محمد
 ـ. ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ اَلكلى,: الطبعة

 (ىػّّّ المتكفى:)المالكي الدينكرم مركاف بف أحمد بكر َلبي. جالسة وجواىر العمـالم .ِّٔ
 ابف دار اإلسالمية, البحريف, التربية جمعية: سمماف. الناشر حسف بف مشيكر: تحقيؽ

, بيركت    ىػُُْٗاَلكلى,: الطبعةلبناف. - حـز
 أحمد, بف حباف بف محمد  حاتـ َلبي والمتروكيف. والضعفاء المحدثيف مف المجروحيف .ِّٕ

حمب.  – الكعي دار: زايد. الناشر إبراىيـ محمكد: . تحقيؽ(ىػّْٓ: المتكفى) البيستي
 ىػ .ُّٔٗ اَلكلى,: الطبعة

 سميماف بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف َلبي الفوائد. ومنبع الزوائد مجمع .ِّٖ
 القدسي, مكتبة :القدسي . الناشر الديف حساـ: . تحقيؽ(ىػَٕٖ: المتكفى) الييثمي

 ـ. ُْٗٗ -ىػ ُُْْ اَلكلى,: القاىرة. الطبعة
 خالد بف الرحمف عبد بف الحسف محمد أبك والواعي. الراوي بيف الفاصؿ المحدث .ِّٗ
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 دار: الخطيب. الناشر عجاج محمد. د: . المحقؽ(ىػَّٔ: المتكفى) الفارسي الراميرمزم
 ىػ .َُْْ الثالثة,: بيركت. الطبعة – الفكر

 (.ىػْٖٓ: المتكفى) المرسي إسماعيؿ بف عمي الحسف َلبي األعظـ. والمحيط المحكـ .َِْ
  ىػ ُُِْ اَلكلى,: العممية. الطبعة الكتب دار: ىنداكم. الناشر الحميد عبد: المحقؽ

: . الناشر(ىػْٔٓالمتكفى:) اَلندلسي حـز بف أحمد بف عمي محمد َلبي باآلثار. المحمى .ُِْ
 كلى.اَل: بيركت. الطبعة - الفكر دار

: المتكفى) الرازم القادر عبد بف بكر أبي بف محمد ا عبد َلبي الصحاح. مختار .ِِْ
 النمكذجية, الدار - العصرية المكتبة: محمد. الناشر الشيخ يكسؼ: . تحقيؽ(ىػٔٔٔ
 ـ.ُٗٗٗ - ىػَُِْ الخامسة,: صيدا. الطبعة – بيركت

 :. اختصرىا(ىػِْٗ: المتكفى) ًزمالمىٍركى  نصر بف محمد ا عبد َلبي الميؿ. قياـ مختصر .ِّْ
 اَلكلى,: باكستاف .الطبعة – اباد فيصؿ أكادمي, حديث: المقريزم. الناشر عمي بف أحمد

 ـ. ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ
 العالئي الدمشقي ا عبد بف كيكمدم بف خميؿ سعيد أبك الديف صالح المختمطيف. .ِْْ

مزيد.  الباسط عبد ميع المطمب, عبد فكزم رفعت. د: . المحقؽ(ىػُٕٔ: المتكفى)
 ـ.ُٔٗٗ - ىػُُْٕ اَلكلى,: القاىرة. الطبعة – الخانجي مكتبة: الناشر

 بريدة بف ا عبد بف أحمد بف الحسيف بف محمد الفتح َلبي الحديث. عمـ في المخزوف .ِْٓ
: السمفي. الناشر إسحاؽ محمد إقباؿ محمد: . المحقؽ(ىػّْٕ: المتكفى) اَلزدم المكصمي

 ـ.ُٖٖٗ - ىػَُْٖ اَلكلى,: اليند. الطبعة – دليي - العممية الدار
 (قُِٖ:المتكفى)أبي الدنيا  عبيد, ابف بف محمد بف ا عبد بكر َلبيالناس. مداراة .ِْٔ

 . ىػُُْٖ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – حـز ابف دار: يكسؼ. الناشر محمد: تحقيؽ
 البيع بابف المعركؼ يسابكرمالن محمد, الحاكـ ا عبد َلبي اإلكميؿ. كتاب إلى المدخؿ .ِْٕ

االسكندرية.  – الدعكة دار: أحمد. الناشر المنعـ عبد فؤاد. د: . المحقؽ(ىػَْٓ: المتكفى)
 اَلكلى.: الطبعة

 ابف الديف, كلي زرعة أبك الرازياني, الكردم الحسيف بف الرحيـ عبد بف أحمد المدلسيف. .ِْٖ
حماد.  حسيف نافذ. د المطمب, عبد فكزم رفعت د.: . المحقؽ(ىػِٖٔ: المتكفى) العراقي
 ـ.ُٓٗٗ ىػ,ُُْٓ اَلكلى: الكفاء. الطبعة دار: الناشر

. (ىػِٕٓ: المتكفى) السًّْجٍستاني إسحاؽ بف اَلشعث بف سميماف داكد بيَل .المراسيؿ .ِْٗ
 ـ.َُْٖاَلكلى,: بيركت. الطبعة – الرسالة مؤسسة: اَلرناؤكط. الناشر شعيب: المحقؽ

 (ىػِّٕ:المتكفى)حاتـ أبي إدريس بف بف محمد بف الرحمف عبد دمحم َلبي المراسيؿ. .َِٓ
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 ـ.ُّٕٗ اَلكلى,: بيركت. الطبعة الرسالة, مؤسسة: قكجاني. الناشر ا شكر: المحقؽ
 شمائؿ ابف الحؽ, عبد بف المؤمف لعبد والبقاع. األمكنة أسماء عمى االطبلع مراصد .ُِٓ

: بيركت. الطبعة الجيؿ, دار: لناشر. ا(ىػّٕٗ: المتكفى) الحنبمي البغدادم القطيعي
 ىػ ُُِْ اَلكلى,

 الديف نكر الحسف أبك محمد, سمطاف بف عمي المصابيح. مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .ِِٓ
 . ىػُِِْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة الفكر, دار: . الناشر(ىػَُُْ: المتكفى) القارم

: المتكفى)الخرائطي محمد بف جعفر بف محمد بكر َلبي ومذموميا. األخبلؽ مساوئ .ِّٓ
جدة.  لمتكزيع, السكادم مكتبة: الشمبي. الناشر النصر أبك بف مصطفى: تحقيؽ (ىػِّٕ
 ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ اَلكلى,: الطبعة

: المتكفى)النيسابكرم إبراىيـ بف إسحاؽ بف يعقكب عكانة َلبي عوانة. أبي مستخرج .ِْٓ
 ىػ.ُُْٗ اَلكلى,: ة. الطبعةالمعرف دار: الدمشقي. الناشر عارؼ أيمف: . تحقيؽ(ىػُّٔ

 البيع بابف المعركؼ النيسابكرم محمد الحاكـ ا عبد َلبي الصحيحيف. عمى المستدرؾ .ِٓٓ
 – العممية الكتب دار: عطا. الناشر القادر عبد مصطفى: . تحقيؽ(ىػَْٓ: المتكفى)

 ـ.َُٗٗ – قُُُْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة
: . تحقيؽ(ىػَٓٓ: المتكفى) الطكسي غزاليال محمد بف محمد حامد َلبي .المستصفى .ِٔٓ

  ىػُُّْ اَلكلى,: العممية. الطبعة الكتب دار: الشافي. الناشر عبد محمد
 المركزم اَلمكم إبراىيـ بف سعيد بف عمي بف أحمد بكر َلبي الصديؽ. بكر أبي مسند .ِٕٓ

. بيركت – اإلسالمي المكتب: اَلرناؤكط . الناشر شعيب: . تحقيؽ(ىػِِٗ: المتكفى)
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔالطبعة الرابعة:

 :المتكفى )الطيالسي  الجاركد بف داكد بف سميماف داكد َلبيالطيالسي. داود أبي مسند .ِٖٓ
 . ىػ ُُْٗ اَلكلى,: ىجر. الطبعة دار: التركي. الناشر محمد: . تحقيؽ(ق َِْ

 :المتكفى) المكصمي يحيى بف المثينى بف عمي بف أحمد يعمى َلبي يعمى. أبي مسند .ِٗٓ
  قَُْْاَلكلى,: لمتراث. الطبعة المأمكف دار: أسد. الناشر سميـ حسيف: . تحقيؽ(ىػَّٕ

 راىكيو ابف بػ المعركؼ المركزم إبراىيـ بف إسحاؽ يعقكب َلبي راىويو. بف إسحاؽ مسند .َِٔ
 اإليماف مكتبة: البمكشي. الناشر الحؽ عبد بف الغفكر عبد. د: . تحقيؽ(ىػِّٖ: المتكفى)
 ـ.ُُٗٗ – قُُِْ اَلكلى,: منكرة. الطبعةال المدينة -

: المتكفى)الشيباني  حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد َلبي حنبؿ. بف أحمد اإلماـ مسند .ُِٔ
 عبد بف ا عبد د: كآخركف. إشراؼ مرشد, عادؿ - اَلرنؤكط شعيب: . تحقيؽ(ىػُِْ

 ـ. ََُِ - ىػ قُُِْ اَلكلى,: الرسالة. الطبعة مؤسسة: التركي. الناشر المحسف
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إدريس  بف محمد ا عبد أبك لإلماـ الشافعي .(سنجر ترتيب) الشافعي اإلماـ مسند .ِِٔ
. (ىػْٕٓ: المتكفى) الجاكلي ا عبد بف سنجر: . رتبو(ىػَِْ: المتكفى)الشافعي 

 . ىػ ُِْٓ اَلكلى,: الككيت. الطبعة غراس, شركة: فحؿ. الناشر ياسيف ماىر: تحقيؽ
 كاضح بف المبارؾ بف ا عبد الرحمف عبد َلبي المبارؾ. بف ا عبد اإلماـ مسند .ِّٔ

السامرائي.  البدرم صبحي: . المحقؽ(ىػُُٖ: المتكفى) المٍركزم ثـ التركي الحنظمي,
 ىػ . َُْٕ اَلكلى,: الرياض. الطبعة – المعارؼ مكتبة: الناشر

: المتكفى)إبراىيـ محمد بف بف ا عبد شيبة, أبي بف بكر َلبي شيبة. أبي بف مسند .ِْٔ
الرياض.  – الكطف دار: المزيدم. الناشر أحمد ك العزازم, عادؿ: . تحقيؽ(ىػِّٓ
 ـ.ُٕٗٗ اَلكلى,: الطبعة

ٍعد بف لعمي الجعد. ابف مسند .ِٓٔ ٍكىىرم عبيد بف الجى : . تحقيؽ(ىػَِّ: المتكفى) البغدادم الجى
 ـ.َُٗٗ-قَُُْ,اَلكلى: نادر, بيركت.الطبعة مؤسسة: حيدر. الناشر أحمد عامر

 الخالؽ عبد بف عمرك بف أحمد بكر الزخار(. َلبي البحر باسـ )المنشكر البزار مسند .ِٔٔ
: ا كغيره. الناشر زيف الرحمف محفكظ: . تحقيؽ(ىػِِٗ: المتكفى) بالبزار المعركؼ

 .(ـََِٗ كانتيت ـ,ُٖٖٗ بدأت) اَلكلى,: المدينة. الطبعة - كالحكـ العمكـ مكتبة
: المتكفى) المكي الحميدم عيسى بف الزبير بف ا عبد َلبي بكر دي.الحمي مسند .ِٕٔ

 ـ. ُٔٗٗ اَلكلى,: دمشؽ. الطبعة السقا, دار: أسد. الناشر سميـ حسف: . تحقيؽ(ىػُِٗ
 الدارمي, الرحمف عبد بف ا عبد محمد . َلبي(الدارمي سنف) بػ المعركؼ الدارمي. مسند .ِٖٔ

 المغني دار: الداراني. الناشر أسد سميـ حسيف: يؽ. تحق(ىػِٓٓ: المتكفى) السمرقندم
 ـ. َََِ - ىػ ُُِْ اَلكلى,: السعكدية. الطبعة العربية المممكة كالتكزيع, لمنشر

كياني ىاركف بف محمد بكر َلبي الروياني. مسند .ِٗٔ  أيمف: . تحقيؽ(ىػَّٕ: المتكفى) الرُّ
 ق .ُُْٔ اَلكلى, :القاىرة. الطبعة – قرطبة مؤسسة: يماني. الناشر أبك عمي

. (ىػَّٔ: المتكفى) أيكب بف أحمد بف سميماف الطبراني القاسـ َلبي الشامييف. مسند .َِٕ
 اَلكلى,: بيركت. الطبعة – الرسالة مؤسسة: السمفي. الناشر عبدالمجيد بف حمدم: تحقيؽ
 ـ.ُْٖٗ – قَُْٓ

. (ىػْْٓ :المتكفى)القضاعي جعفر بف سالمة بف محمد ا عبد َلبي الشياب. مسند .ُِٕ
: بيركت. الطبعة – الرسالة مؤسسة: السمفي. الناشر المجيد عبد بف حمدم: تحقيؽ
 ـ.ُٖٔٗ – قَُْٕ الثانية,

ٍمت بف شيبة بف يعقكب يكسؼ َلبي الخطاب. بف عمر مسند .ِِٕ . (ىػِِٔ: المتكفى) الصَّ
 . قَُْٓ اَلكلى,: الثقافية. الطبعة الكتب مؤسسة: الحكت. الناشر يكسؼ كماؿ: تحقيؽ
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: المتكفى) الًبٍنكىثي الشاشي سريج بف كميب بف الييثـ سعيد َلبي المسند )لمشاشي(. .ِّٕ
: المدينة. الطبعة كالحكـ العمـك مكتبة: ا. الناشر زيف محفكظ. د: تحقيؽ. (ىػّّٓ

 ىػ .َُُْ اَلكلى,
 اَلصبياني ا عبد بف أحمد َلبي نعيـ مسمـ. اإلماـ صحيح عمى المستخرج المسند .ِْٕ

 بيركت - العممية الكتب دار: الشافعي. الناشر حسف محمد: . تحقيؽ(ىػَّْ: المتكفى)
 ـ.ُٔٗٗ - ىػُُْٕ اَلكلى,: لبناف. الطبعة –

 اليحصبي عياض بف مكسى بف لمقاضي عياض اآلثار. صحاح عمى األنوار مشارؽ .ِٕٓ
 ة(.التراث )القاىر  كدار العتيقة)تكنس(, المكتبة: النشر . دار(ىػْْٓ: المتكفى)
 بف حباف بف محمد حاتـ البيستي, َلبي األقطار. فقياء وأعبلـ األمصار عمماء مشاىير .ِٕٔ

 الكفاء دار: ابراىيـ.. الناشر عمى مرزكؽ: . تحقيؽ(ىػّْٓ: المتكفى)حباف بف أحمد
 ـ. ُُٗٗ - ىػ ُُُْ اَلكلى: المنصكرة. الطبعة – كالتكزيع كالنشر لمطباعة

.المَّ   ابف المنجى أبي مشيخة .ِٕٕ ٍبدي  المينىجَّى َلىبي تٍّيٍّ ًميّْ  بفً  عيمىرى  بفي  اً  عى , بفً  عى ٍيدو  ابفي  زى
 الرياف مؤسسة: صبرم. الناشر حسف عامر: . تحقيؽ(ىػّٓٔ: المتكفى)البىٍغدىاًدم  المَّتّْيّْ 

 ىػ. ُِْٓ اَلكلى: .الطبعة[الحديثية المشيخات كتب مف ثالث فيو مجمكع ضمف طبع]
شاذاف  إبراىيـ بف أحمد بف َلبي عمي الحسفالصغرى.  شاذاف ابف مشيخة .ِٖٕ

 المدينة - اَلثرية الغرباء مكتبة: ىادم. الناشر مكسى عصاـ: . تحقيؽ(قِْٓ:المتكفى)
 ـ.ُٖٗٗ -ىػُُْٗ اَلكلى,: السعكدية . الطبعة -المنكرة

 بف بكر أبي بف أحمد الديف شياب العباس َلبي ماجو. ابف زوائد في الزجاجة مصباح .ِٕٗ
 دار: الكشناكم. الناشر المنتقى محمد: . تحقيؽ(ىػَْٖ: المتكفى) البكصيرم ماعيؿإس

 ىػ . َُّْ الثانية,: بيركت. الطبعة – العربية
 محمد, أبك الجماعيمي, المقدسي الكاحد عبد بف الغني عبد الصحاح. عيوف في المصباح .َِٖ

 المجاني الكمـ امعجك  برنامج في نيشر مخطكط: . الناشر(ىػََٔ: المتكفى) الديف تقي
 ـ.  ََِْ اَلكلى,: اإلسالمية. الطبعة الشبكة لمكقع التابع

: المحقؽ .(ىػُُِ: المتكفى) الصنعاني نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر َلبي المصنؼ. .ُِٖ
 اإلسالمي المكتب كتكزيع بباكستاف, العممي المجمس: اَلعظمي.  الناشر الرحمف حبيب

 ـ.َُٕٗ -ىػ َُّٗ اَلكلي,: ببيركت. الطبعة
 بف إبراىيـ بف محمد بف ا عبد شيبة, أبي بف بكر َلبي واآلثار. األحاديث في المصنؼ .ِِٖ

: الحكت. الناشر يكسؼ كماؿ: . المحقؽ(ىػِّٓ: المتكفى) العبسي خكاستي بف عثماف
 ىػ .َُْٗ اَلكلى,: الرياض. الطبعة – الرشد مكتبة
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 أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ . َلبينيةالثما المسانيد بزوائد العالية المطالب .ِّٖ
 قدمت عممية رسالة عدد مف الباحثيف: . تحقيؽ(ىػِٖٓ: المتكفى) العسقالني حجر بف

الشثرم.  العزيز عبد بف ناصر بف سعد. د: سعكد. تنسيؽ بف محمد اإلماـ لجامعة
 . ىػُُْٗ اَلكلى,: السعكدية. الطبعة – الغيث دار العاصمة, دار: الناشر

(. ىػُِٖ: المتكفى) محمد بف ا عبد بكر أبك, الدنيا أبي البف .المطر والرعد والبرؽ .ِْٖ
 . ىػ ُُْٖ اَلكلى,: الدماـ. الطبعة الجكزم, ابف دار: العمكدم. الناشر طارؽ: تحقيؽ

: تحقيؽ (ىػِٕٔ: المتكفى) الدينكرم قتيبة بف مسمـ بف ا عبد محمد َلبي المعارؼ. .ِٖٓ
 ـ. ُِٗٗالثانية,:لمكتاب. الطبعة العامة المصرية الييئة: لناشرعكاشة. ا ثركت

 عبد بف ياقكت ا عبد أبك الديف اَلديب(. لشياب معرفة إلى اَلريب )إرشاد األدباء معجـ .ِٖٔ
 الغرب دار: عباس. الناشر إحساف: . تحقيؽ(ىػِٔٔ: المتكفى) الحمكم الركمي ا

 ـ. ُّٗٗ - ىػ ُُْْ اَلكلى,: بيركت. الطبعة اإلسالمي,
. (ىػَّٔ: المتكفى) الطبراني القاسـ أبك أيكب, بف أحمد بف لسميماف .المعجـ األوسط .ِٕٖ

 دار: الحسيني. الناشر إبراىيـ بف المحسف كعبد,  محمد بف ا عكض بف طارؽ: تحقيؽ
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓاَلكلى, : الطبعةالقاىرة.  – الحرميف

. (ىػَّْ: المتكفى)البصرم محمد بف أحمد عرابياَل بف سعيد َلبي األعرابي. ابف معجـ .ِٖٖ
 الجكزم, ابف دار: الحسيني. الناشر أحمد بف إبراىيـ بف المحسف عبد: كتخريج تحقيؽ
 ـ. ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ اَلكلى,: السعكدية. الطبعة العربية المممكة

: متكفىال) الحمكم الركمي ا عبد بف ياقكت ا عبد أبك الديف لشيابالبمداف.  معجـ .ٜٕٛ
 .ـ ُٓٗٗ الثانية,: الطبعة. بيركت صادر, دار: الناشر (ىػِٔٔ

مىفي طاىر َلبي السفر. معجـ .َِٗ : المتكفى) أحمد اَلصبياني بف محمد بف أحمد السّْ
 المكرمة. مكة - التجارية المكتبة: الباركدم. الناشر عمر ا عبد: . تحقيؽ(ىػٕٔٓ

. (ىػُٕٓ: المتكفى) عساكر بابف لمعركؼا الحسف بف عمي القاسـ َلبي الشيوخ. معجـ .ُِٗ
 ـ. َََِ - ىػ ُُِْ اَلكلى: البشائر. الطبعة دار: الديف. الناشر تقي كفاء: المحقؽ

: . تحقيؽ(ىػُّٓ: المتكفى)البغدادم  قانع بف الباقي عبد الحسيف َلبي الصحابة. معجـ .ِِٗ
 ىػ .ُُْٖ َلكلى,ا: المدينة.الطبعة الغرباء مكتبة: المصراتي. الناشر سالـ بف صالح

. (ىػُّٕ: المتكفى) البغكم العزيز عبد بف محمد بف ا عبد القاسـ َلبي الصحابة. معجـ .ِّٗ
: الككيت. الطبعة – البياف دار مكتبة: الجكني. الناشر محمد بف اَلميف محمد: تحقيؽ
 ـ. َََِ - ىػ ُُِْ اَلكلى,

 الطبراني القاسـ أبك ب,أيك  بف أحمد بف لسميماف الداني( الروض .)المعجـ الصغير .ِْٗ
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 اإلسالمي المكتب: أمرير. الناشر الحاج محمكد شككر محمد: تحقيؽ(.ىػَّٔ: المتكفى)
 ـ.ُٖٓٗ - ىػَُْٓ اَلكلى,: عماف. الطبعة,  بيركت - عمار دار, 

. (ىػَُْٖ: المتكفى) الدمشؽ كحالة رضا بف لعمروالحديثة.  القديمة العرب قبائؿ معجـ .ٜٕ٘
 ـ ُْٗٗ - ىػ ُُْْ السابعة,: بيركت. الطبعة لرسالة,ا مؤسسة: الناشر

(.ىػَّٔ: المتكفى) الطبراني القاسـ أبك أيكب, بف أحمد بف لسميماف .المعجـ الكبير .ِٔٗ

 الثانية.: القاىرة. الطبعة – تيمية ابف مكتبة: السمفي. الناشر حمدم: تحقيؽ
 بف العزيز عبد بف ا عبد عبيد أبي والمواضع. الببلد أسماء مف استعجـ ما معجـ .ِٕٗ

 الثالثة,: بيركت. الطبعة الكتب, عالـ: . الناشر(ىػْٕٖ: المتكفى) اَلندلسي البكرم محمد
 ىػ َُّْ

/  مصطفى بالقاىرة. قاـ بإخراجو )إبراىيـ العربية المغة تأليؼ مجمع وسيط.المعجـ ال .ِٖٗ
 اَلكلى.: الطبعة. ة.الدعك  دار: الناشر (النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات أحمد

عثماف بف عبد الرحمف الشَّيرزكرم  َلبي عمرك , معرفة أنواع عمـ الحديث البف الصبلح .ِٗٗ
. الناشر: دار الفحؿ: د. عبد المطيؼ اليميـ, كماىر ياسيف تحقيؽ. (ىػّْٔ: المتكفى)

  ـ.ََِِ-ىػُِّْبيركت. الطبعة اَلكلي, -الكتب العممية
 َلبيوأخبارىـ.  مذاىبيـ وذكر الضعفاء ومف والحديث لعمـا أىؿ رجاؿ مف الثقات معرفة .ََّ

 عبد العميـ عبد: . تحقيؽ(ىػُِٔ: المتكفى) العجمى صالح بف ا عبد بف أحمد الحسف
 ـ.ُٖٓٗ – قَُْٓاَلكلى,: المدينة.الطبعة -الدار مكتبة: البستكم. الناشر العظيـ

: المتكفى) عكف بف معيف بف يحيى زكريا َلبي معيف. بف يحيى عف الرجاؿ معرفة .َُّ
القصار  كامؿ محمد: المحقؽ  -محرز بف القاسـ بف محمد بف أحمد ركاية - (ىػِّّ

 ـ.ُٖٓٗ ىػ,َُْٓ اَلكلى,: دمشؽ . الطبعة – العربية المغة مجمع: كغيره. الناشر
. (ىػْٖٓ: المتكفى) عمي بف الحسيف بف أحمد البييقي بكر َلبي واآلثار. السنف معرفة .َِّ

 - كراتشي) اإلسالمية الدراسات جامعة: قمعجي. الناشركف أميف المعطي بدع: تحقيؽ
 الكفاء دار ,(دمشؽ - حمب) الكعي دار ,(بيركت- دمشؽ) قتيبة دار ,(باكستاف

 ـ.ُُٗٗ - ىػُُِْ اَلكلى,: . الطبعة(القاىرة - المنصكرة)
. (ىػَّْ: تكفىالم) أحمد اَلصبياني بف ا عبد بف أحمدَلبي نعيـ  .معرفة الصحابة .َّّ

 اَلكلى: الرياض. الطبعة لمنشر, الكطف دار: العزازم. الناشر يكسؼ بف عادؿ: تحقيؽ
 ـ. ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ

 د.: . تحقيؽ(ىػّٓٗ: المتكفى)إسحاؽ  بف محمد ا عبد منده, أبك البف الصحابة. معرفة .َّْ
 اَلكلى,: طبعةالمتحدة. ال العربية اإلمارات جامعة مطبكعات: صبرم. الناشر حسف عامر
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 ـ. ََِٓ - ىػ ُِْٔ
: المتكفى) يكسؼ أبك الفسكم, الفارسي جكاف بف سفياف بف ليعقكب .المعرفة والتاريخ .َّٓ

 الثانية,: بيركت. الطبعة الرسالة, مؤسسة: العمرم. الناشر ضياء أكـر: تحقيؽ. (ىػِٕٕ
 ـ. ُُٖٗ -ىػ َُُْ

 بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس المعيف في طبقات المحدثيف. .َّٔ
 دار: سعيد . الناشر الرحيـ عبد ىماـ. د: . تحقيؽ(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز
 ىػ .َُْْ اَلكلى,: اَلردف. الطبعة – عماف - الفرقاف

 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس الضعفاء. في المغني .َّٕ
 اَلكلى.: الطبعة.عتر الديف نكر د.: .  تحقيؽ(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي

 محمد بف ا عبد بف محمد بف إلبراىيـ أحمد. اإلماـ أصحاب ذكر في األرشد المقصد .َّٖ
العثيميف.  سميماف بف الرحمف عبد د.: . تحقيؽ(ىػْٖٖ: المتكفى)إسحاؽ  أبك مفمح, ابف

 ـ.َُٗٗ - ىػَُُْ اَلكلى,: الرياض. الطبعة – الرشد مكتبة: الناشر
: المتكفى) الدنيا أبي بابف المعركؼ عبيد بف محمد بف ا عبد بكر َلبي األخبلؽ. مكاـر .َّٗ

 القاىرة. – القرآف مكتبة: إبراىيـ. الناشر السيد مجدم: . المحقؽ(ىػُِٖ
 سيؿ بف محمد بف جعفر بف محمد بكر َلبي طرائقيا. ومحمود ومعالييا األخبلؽ مكاـر .َُّ

 دار: البحيرم. الناشر الجابر عبد أيمف: . تحقيؽ(ىػِّٕ: المتكفى) الخرائطي شاكر ابف
 ـ. ُٗٗٗ - ىػ ُُْٗ اَلكلى,: القاىرة. الطبعة العربية, اآلفاؽ

 قدامة بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد َلبي .المنتخب مف عمؿ الخبلؿ .ُُّ
 بف ا عكض بف ؽطار  معاذ أبي: . تحقيؽ(ىػَِٔ: المتكفى) المقدسي الجماعيمي

 ـ.ُٖٗٗ - ىػُُْٗ اَلكلى,: الطبعةكالتكزيع. لمنشر الراية دار: محمد. الناشر
 الكىٌسي نصر بف حميد بف الحميد عبد محمد َلبي حميد. بف عبد مسند مف المنتخب .ُِّ

 محمد محمكد,  السامرائي البدرم صبحي: . تحقيؽ(ىػِْٗ: المتكفى) الكىٌشي: لو كيقاؿ
 ـ.ُٖٖٗ - ىػَُْٖاَلكلى,: القاىرة. الطبعة – السنة مكتبة: الناشرالصعيدم.  خميؿ

 محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف لجماؿ والمموؾ. األمـ تاريخ في المنتظـ .ُّّ
عطا.  القادر عبد مصطفى عطا, القادر عبد محمد: . تحقيؽ(ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم
 ـ.ُِٗٗ - ىػ ُُِْاَلكلى,: عةبيركت. الطب العممية, الكتب دار: الناشر

. عمؽ (َّٕ:  ت) الجاركد بف ا عبد محمد لمحافظ أبي المسندة. السنف مف المنتقى .ُّْ
عميو: عبد ا عمر الباركدم. الناشر: دار الجناف لمطباعة كالنشر, كمؤسسة الكتب 

 ـ.ُٖٖٗىػ  َُْٖ اَلكلى, الثقافية, بيركت. الطبعة
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 بف يحيى زكريا َلبي .(طيماف رواية) الرجاؿ في معيف بف يحيى زكريا أبي كبلـ مف .ُّٓ
: المتكفى) البغدادم بالكالء, المرم الرحمف عبد بف بسطاـ بف زياد بف عكف بف معيف
 دمشؽ. – لمتراث المأمكف دار: سيؼ. الناشر نكر محمد أحمد. د: تحقيؽ (ىػِّّ

: رواية -(ماـ أحمدالعمؿ لئلالرجاؿ) ومعرفة الحديث عمؿ في حنبؿ بف أحمد كبلـ مف .ٖٙٔ
 أسد بف ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد . لئلماـ أبي-وغيره  المروذي
 مكتبة: السامرائي. الناشر البدري صبحي: . المحقؽ(ىػٕٔٗ: المتوفى) الشيباني
 ـ.ٜٓٗٔ األولى,: الرياض. الطبعة – المعارؼ

شرؼ النككم أبك زكريا    بف يحيى الديف لمحييالحجاج.  بف مسمـ صحيح شرح المنياج .ُّٕ
المكتب الثقافي لمنشر : . تحقيؽ: رضكاف جامع رضكاف. الناشر(ىػٕٔٔ: المتكفى)

 ـ.ََُِاَلكلي,: القاىرة. الطبعة -كالتكزيع 
. (ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الديف لجماؿ الموضوعات. .ُّٖ

 ىػُّٖٔ:اَلكلى: بالمدينة. الطبعة السمفية المكتبة: عثماف. الناشر الرحمف عبد: تحقيؽ
: المتكفى) المدني اَلصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف لإلماـ مالؾ مالؾ. اإلماـ موطأ .ُّٗ

 دار: الباقي. الناشر عبد فؤاد محمد: عميو كعمؽ أحاديثو كخرج كرقمو . صححو(ىػُٕٗ
 ـ. ُٖٓٗ - ىػ َُْٔ اَلكلى,: الطبعةلبناف.  – بيركت العربي, التراث إحياء

 بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف لشمس الرجاؿ. نقد في االعتداؿ ميزاف .َِّ
 المعرفة دار: البجاكم. الناشر محمد عمي: . تحقيؽ(ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز

 ـ. ُّٔٗ - ىػ ُِّٖ اَلكلى,: لبناف. الطبعة – بيركت كالنشر, لمطباعة
: المتكفى)اَلىٍثرىـ  اإًلٍسكىافيُّ  ىىاًنئ بف محمد بف أىحمد بكر َلىبي ومنسوخو. الحديث ناسخ .ُِّ

 ـ. ُٗٗٗ - ىػ َُِْ اَلكلى,: المنصكر. الطبعة حمد بف ا عبد: . تحقيؽ(ىػِّٕ
شريؼ.  محمد حجازم الحكيني إسحاؽ َلبي والباطمة. الضعيفة األحاديث في النافمة .ِِّ

 ـ. ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ كلى,اَل: لمتراث. الطبعة الصحابة دار: الناشر
 بيادر بف ا عبد بف محمد الديف بدر ا عبد َلبي الصبلح. ابف مقدمة عمى النكت .ِّّ

 أضكاء: فريج. الناشر بال محمد بف العابديف زيف. د: . تحقيؽ(ىػْٕٗ: المتكفى) الزركشي
 ـ.ُٖٗٗ - ىػُُْٗ اَلكلى,: الرياض. الطبعة – السمؼ

 محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف لمجد واألثر. الحديث غريب في النياية .ِّْ
 طاىر: تحقيؽ (ىػَٔٔ: المتكفى) اَلثير ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد ابف

 . ىػُّٗٗ بيركت, - العممية المكتبة: الطناحي. الناشر محمد محمكد - الزاكل أحمد
 الحسف, بف الحسيف بف محمد بف أحمد .والسداد الثقة أىؿ معرفة في واإلرشاد اليداية .ِّٓ
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 دار: الميثي. الناشر ا عبد: تحقيؽ. (ىػّٖٗ: المتكفى) الكالباذم البخارم نصر أبك
 ىػ .َُْٕ اَلكلى,: بيركت. الطبعة – المعرفة

. (ىػْٕٔ: المتكفى) الصفدم ا عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف لصالح بالوفيات. الوافي .ِّٔ
: بيركت. الطبعة – التراث إحياء دار: مصطفى. الناشر كتركي ؤكط,اَلرنا أحمد: تحقيؽ
 ـ.َََِ -ىػَُِْاَلكلى,

 إبراىيـ بف محمد بف أحمد الديف شمس َلبي العباس الزماف. أبناء وأنباء األعياف وفيات .ِّٕ
عباس.  إحساف: . تحقيؽ(ىػُٖٔ: المتكفى) اإلربمي البرمكي خمكاف ابف بكر أبي ابف

 ـ.ُْٗٗاَلكلي,  :بيركت. الطبعة – صادر دار: الناشر
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 .ادلىضىعاخ فهزس

 الصفحة الموضوع

  أ اىداء.

  ب كتقدير. شكر

  ت مقدمة.

  ث اختياره. كبكاعث البحث أىمية

  ث البحث. أىداؼ

  ث فيو. الباحث عمؿ كطبيعة البحث منيج

  ح السابقة. الدراسات

  خ البحث. خطة

 ٔ األوؿ. الفصؿ

 ٕ .النكف مع القاؼ: اَلكؿ المبحث

 ٖٙ .الكاك مع القاؼ: الثاني المبحث

 ٔ٘ٔ .الياء مع القاؼ: الثالث المبحث

 ٘٘ٔ .الياء مع القاؼ: الرابع المبحث

 ٕ٘ٔ الثاني. الفصؿ

 ٕٙٔ .اليمزة مع الكاؼ: اَلكؿ المبحث

 ٕٕٕ .الباء مع الكاؼ: الثاني المبحث

 33ٕ .التاء مع الكاؼ: الثالث المبحث

 ٕٖٔ .الثاء مع الكاؼ: الرابع المبحث

 3ٖٖ .الحاء مع الكاؼ: الخامس المبحث

 ٖٙٗ .الخاء مع الكاؼ: السادس المبحث

 7ٖٗ .الداؿ مع الكاؼ: ابعالس المبحث

 3ٖٙ .الذاؿ مع الكاؼ: الثامف المبحث

 73ٖ .الراء مع الكاؼ: التاسع المبحث

 ٓ٘ٗ الخاتمة.

 ٕ٘ٗ العامة. الفيارس

 ٖ٘ٗ .القرآنية اآليات فيرس
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 ٘٘ٗ .النبكية اَلحاديث فيرس

 ٙٙٗ .ليـ المترجـ الركاة فيرس

 33ٗ .اَلماكف كالبمداف فيرس

 3ٓٗ .المراجع العامة فيرس
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 مهخص انثحث

كالصالة كالسالـ عمى خير الخمؽ محمد صمى ا عميو كآلو  الحمد  رب العالميف ,    
 َلجمعيف. أما بعد: 

فقد قاـ الباحث في ىذا البحث بدراسة جزء مف اَلحاديث المرفكعة مف كتاب النياية في غريب 
" حرؼ القاؼ مع النوف حتى الحديث كاَلثر البف اَلثير , كقد تضمف ىذا الجزء مف بداية 

 .  ع الراء "نياية حرؼ الكاؼ م

ككاف المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك إيراد نص ابف اَلثير الذم اشتمؿ عمى الحديث المرفكع 
كامالن, كمف ثـ اعتماد أقرب ركاية مف نص ابف اَلثير, ثـ دراسة ىذه الركاية مف خالؿ تخريجيا 

اية كاستخالص حكـ أكالن مف كتب اَلصكؿ التي ذكرتيا بالسند, ثـ دراسة رجاؿ اسناد ىذه الرك 
َـّ الحكـ عمى إسناد ىذه الركاية بالقبكؿ أك الرد.   عمى كؿ رجؿ مف ىؤالء الرجاؿ, كمف ث

كقد قمت خالؿ ىذا البحث بتعريؼ بعض اَللفاظ الغريبة مف كتب غريب الحديث أك كتب المغة 
ب الركاة أك كتب الشركح, كالتعريؼ ببعض البمداف مف الكتب المختصة بذلؾ, كالتعريؼ بأنسا

 مف كتب اَلنساب. 

كقد قمت بكضع بعض الفكائد التي ال يستغني عنيا في الحاشية السفمية لتكضيح بعض اَلشياء 
 خاصة في مجاؿ الجرح كالتعديؿ. 

كقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة, ذكرت فييا أىمية المكضكع كبكاعث اختياره كأىداؼ البحث, 
ض الدراسات السابقة لممكضكع. كقد اشتمؿ البحث كمنيج الباحث كطبيعة عممو فيو, كذكر بع

عمى فصميف, كقد تضمف الفصؿ اَلكؿ عمى أربعة مباحث, كالفصؿ الثاني عمى تسعة مباحث. 
ككذلؾ قد اشتمؿ البحث عمى خاتمة ضمنتيا بعض النتائج التي تكصمت الييا مف خالؿ 

 الدراسة, كبعض التكصيات. 

 رس المناسبة لو.كفي النياية ذيمت ىذا البحث بالفيا

 كآخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف
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summarize 

Praise be to Allah, and peace and blessings to the best of creation 

Muhammad peace be upon him and his family for all. After. 

 

This study aims at surveying a part of Hadiths, that are back to prophet 

"Mohammed", which are mentioned in " Al-Nehayah Fi Ghareeb Al-

Hadith Wa Al-Athar", written by Ibn Al-Athier. It will include all Hadiths 

that start with alphabets Q & N to others that start with K & R.  

 

The adopted method of this study is to mention the full Hadith that is 

back to prophet "Mohammed", according to Ibn Al-Athier's book, and 

then adopting the best narration that is most close to Ibn Al-Athier's one. 

After that, this narration is studied through, "Al-Takhriej", checking its 

sources, in Hadith assets' books that mention its bond, to decide whether 

they have a true or a weak one. The bond's narrators are studied to verify 

their validity to be able to decide whether this narration is accepted or 

rejected. 

 

Moreover, strange articulations are defined through "Ghareeb Al-Hadith", 

Language and Commentaries as well as some countries' names through 

specialized books. lineages narrators are also defined through lineages 

books. The study's margin has some profits that are, indisponsible, used 

to clarify some points related to the field of "Al-Jarh" & "Al-Taadeel".  

 

This research consists of two chapters. The first one has four fields and 

the second has nine. Furthermore, it contains some previous studies about 

the same topic besides an introduction that has the importance of this 

subject, selection stimulus, research objectives and the researcher's 

method and working plan. Concerning the research conclusion, it is 

prepared to have some results and recommendations resulting from this 

research. 

 

This research is appended by suitable indexes. 

 

And our final prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds 

 

 

 

 


