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ذِينَ  أَيُّهَا يَا﴿
طِيعُىا الَّ

طِيعُىا اللَّوَ  آهَنُىاأَ
أُوْلِي الرَّسُىلَ  وَأَ

 وَ
رِ 
ء   فِي تَنَازَعْتُنْ  فَئِنْ  هِنْكُنْ  اْلَْهْ

وِ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَيْ
 كُنتُنْ  إِنْ  وَالرَُّسىلِ  اللَّ

وِ  تُؤْهِنُىنَ 
َيىْمِ  بِاللَّ

ْأوِيلً  وَأَحْسَنُ  خَيْر   َذلِكَ  اْلْخِرِ  وَالْ
 ﴾تَ
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 شاءت ...... حيث الجنة

 ........ رفع ا درجتو ... خميؿ أبك ناجيإلى ركح زكجي الشييد ػػ بإذف ربو ػػػ...
لى ركح مف تاقت عينام ألرل فرحة النجاح في عينييا..... عجمت إلى كلكنيا  كا 

 .عنياا  فرضي....ربيا
 .إلى مف انتظر ىذه المحظة طكيالن...... أبي الحبيب رزقني ا برَّه
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 كأخكاتي ب كالعطاء.......... إخكتي إلى رمكز الح
  دعكة بظير الغيب.....لي  إلى كؿ مف دعا 

 إلى ىؤالء جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاضع
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 وتقدورىذكر

 
 

 شكر وتقدير

 
كأصمى ، حسانوا  الحمد  عمى منّْو ك ، سمطانو الحمد  حمدان يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ 

سيدنا محمد النبٌي األمٌي األميف. ، المبعكث رحمة لمعالميف، كأسمـ عمى سيد األكليف كاآلخريف
 : أمابعد

ََم يَ ﴿: امتثاالن لقكؿ ا ف  ْكَمَة َأِن اْشُكْر ّلِلِهِ َوَمْن َيْشُكْر َفإِىه ْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َوَلَقْد آَتْونَا ُلْقََمَن اْْلِ

 .[12: ]لقماف﴾َكَفَر َفإِنه اّلِلهَ َغنِيٌّ ََحِوٌد 
" : "القائؿ كاستجابة ليدم محمد الى يىٍشكيري اى مىٍف الى يىٍشكيري النَّاسى

(1) . 
كعظيـ االمتناف لفضيمة األستاذ الدكتكر/ الجزيؿ،  فإنني أتػقدـ بالشكر: كاعترافان بالفضؿ ألىمو

، كالذم أعطاني مف كقتو كجيده كعممو الشيء الكثير، المشرؼ ىذا البحث، ماد أبك شعرطالب ح
ـ كيصكَّب، كتابع خطكة بخطكة فجزاه ا عني خير ، ةكيحفز ك يشحذ اليم، كيكجو كيرشد، يقكّْ

 كحقؽ لو الرجاء. ، الجزاء
 : كأتقدـ بالشكر إلى األستاذيف الكريميف عضكم لجنة المناقشة

 مرتجى مصطفى عبد الدكتكر/ ااألستاذ 
 زيف الديف صبحي زكرياالدكتكر/ ك 

ثرائيا بمقترحاتيـ القيمة. ، عمى جيكدىـ في قراءة الرسالة  كتصكيبيا كا 
الذم كفر عميَّ الجيد ، كال أغفؿ عف تقديـ شكرم لألستاذ الدكتكر/ نافذ حسيف حماد

كالذم كاف بعنكاف "منيج الحافظ ، أكالن  كالكقت قبؿ أف أشرع في تبييض البحث الذم كنت قد اخترتو
كأشار عميَّ بفكرة ىذا البحث. كالشكر ، مكسى بف ىاركف الحمَّاؿ في نقد الرجاؿ كتعميؿ األحاديث"

 فجزاىما ا عني خيران. ، مكصكؿ لألستاذ المشرؼ شجع عمى خركج ىذه الفكرة إلى النكر
 خاصة . كعمكمو كفي قسـ الحديث الشريؼ، إلى أساتذتي في كمية أصكؿ الديف ك الشكر مكصكؿ

 
 

                                                           

باب ما ، ذم في البر كالصمةكالترم، (4811ح  4/255باب في شكر المعركؼ )، في األدب، ( أخرجو أبك داكد(1
(. قاؿ 7939ح  13/322كأحمد في مسنده )، (1954ح  4/339جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ )

 ىذا حديث صحيح.  : الترمذم
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 وتقدورىذكر

لى ىذا الصرح الشامخ ، منارة العمـ ك العمماء ، الجامعة اإلسالمية، ػػػػ حفظيا ا مف  كا 
 كيد المعتديف ػػػػػ .

كأخص بالذكر اإلخكة في قاعة ، كال يفكتني أف أشكر اإلخكة العامميف في المكتبة المركزية
 .كالحاسكب التخريج كالدكريات

لى كؿ مف ساندم بدعكاتو المخمصة، كما أحمؿ الشكر إلى األىؿ كاألحبة أك تمنياتو ، كا 
 أك بعرض نصح كتكجيو. ، أك بسؤالو عف جيدم في البحث، الصادقة

 نو عمى كؿ شيء قدير كباإلجابة جدير.إكا أسأؿ أف يجزؿ ليـ المثكبة كالعطاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ه

 

 ُمَقــــّدَمــة

 ةَقــــّدَمــُم

، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، إفَّ الحمد  نحمده كنستعينو كنستغفره
، كأشيد أفَّ ال إلو إال ا كحده الشريؾ لو، مف ييده ا فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو

 كأشيد أفَّ محمدنا عبده كرسكلو أما بعد... 

كحفظ ليا دينيا فضالن منو ، اد خصيصة مف خصائص ىذه األمةفإف ا تعالى جعؿ اإلسن
افُِظونَ ﴿: كرحمة فقاؿ  ا َلُه َْلَ ْكَر َوإِىه ْلنَا الذِّ ا َىْحُن َىزه [. كلما كاف الذكر يشمؿ الكتاب 9: ]الحجر﴾إِىه

المطيرة  السُّنةكأما ، تكلى حفظ كتابو بنفسو كلـ يىًكٍؿ ذلؾ إلى أحدو مف خمقو ا فإف ، كالسنة
ألف اإلسناد سالح ، مازكا  الصحيح مف السقيـك ، عالميف فتشكا األسانيد جيابذة ياسخر لحفظف

ـٍ يىكيٍف : "يقكؿ أمير المؤمنيف في الحديث سفياف الثكرمكما ، المؤمف حي اٍلميٍؤًمًف فىًإذىا لى ٍسنىادي ًسالى اَلى
" حه فىًبأىمّْ شىٍيءو ييقىاًتؿي مىعىوي ًسالى
لىٍكالى اًَلٍسنىادي لىقىاؿى ، اًَلٍسنىادي ًمفى الدّْيفً ": ا بف المبارؾ كقاؿ عبد. (1) كى

مىٍف شىاءى مىا شىاءى" 
(2) . 

ألفَّ مدار قبكؿ ، فغاية دراسة اإلسناد كاالىتماـ بو ىي معرفة صحة الحديث أك ضعفو
حث عف أحكاليا قبكالن كقد بذؿ العمماء جيكدىـ في العناية باألسانيد كالب، الحديث غالبنا عمى إسناده

زيف في السنة النبكية أمرنا في غاية النفع كاألىمية ، كردنا كتعد دراسة مناىج األئمة كالحفاظ الميبرَّ
كتزداد أىمية ذلؾ عندما يككف المؤلؼ قد سطَّر كتابنا يتناكؿ تخريج أحاديث األحكاـ؛ كمف ىؤالء 

اج الديف أبك حفص عمر بف عمي األنصارم األئمة الذيف خدمكا السنة في ىذا الجانب اإلماـ سر 
مَّفو لألمة كلممكتبة الحديثية " البدر المنير في ، الشافعي المعركؼ بابف الميمىقّْف في كتابو الفذ الذم خى

 تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير". 

نقد األسانيد مف خالؿ  ابف الميمىقّْف في اَلماـ منيج: "لذا كاف ىذا البحث المكسـك بػػػػػػػ 
 كتابو البدر المنير دراسة تطبيقية ". 

 6 أىمية المكضكع كبكاعث اختياره

 : تكمف أىمية المكضكع كبكاعث اختياره في عدة نقاط منيا

 إف كتاب "البدر المنير" مف أنفس الكتب كأىميا بيف كتب التخريج.  .1

                                                           

 (. 29: لمحاكـ )ص، ( المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ(1
 (.  1/12( مقدمة صحيح مسمـ  )(2
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 ُمَقــــّدَمــة

الئؿ الذيف جمعكا بيف عمـ الحديث فيك مف الق، مكانة اإلماـ ابف الميمىقّْف بيف العمماء .2
 كالفقو. 

فكاف مف ، إف اإلماـ ابف الميمىقّْف أكثر في كتاب البدر المنير مف الحكـ عمى األسانيد .3
 الضركرم استنباط منيجو كاالستفادة منو. 

 6 أىداؼ البحث

 : ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ عدة أمكر منيا

كطريقتو في الحكـ عمى اإلسناد قبكالن ، لألسانيدالكقكؼ عمى منيج ابف الميمىقّْف في نقده  .1
 كردان. 

 .معرفة المصطمحات التي استخدميا ابف الميمىقّْف في التصحيح كالتحسيف كالتضعيؼ .2

 التعرؼ عمى مرتبة ابف الميمىقّْف بيف العمماء مف حيث التشدد كالتساىؿ.  .3
 6 الدراسات السابقة

بعد البحث في شبكة المعمكمات ك ، كسؤاؿ األساتذة األفاضؿ بعد االستفسار
كفي قاعدة بيانات مركز الممؾ فيصؿ لمدراسات كالبحكث اإلسالمية بالرياض ػػػ ، الدكلية)االنترنت(

لـ تقؼ الباحثة عمى دراسة مستقمة حكؿ "منيج ابف الميمىقّْف في نقد األسانيد مف خالؿ ، السعكديةػػػ
دى  ٍت بعض الدراسات التي تناكلت منيجو بصفة عامة في كتابو البدر المنير دراسة تطبيقية" لكف كىجى

 : منيا، كتاب البدر المنير

كىي رسالة دكتكراه لمباحث حساـ مشككر عكاد ، منيج ابف الميمىقّْف في كتاب البدر المنير .1
كبىعي  ق ػػػػ1432جامعة العمكـ اإلسالمية العالمية ػػػػػ األردف ػػػػػ ، بإشراؼ بديع السيد المحاـ، الزَّ
 ـ. 2011

، بصفة عامةمنيج ابف الميمىقّْف في نقد المركيات كالحكـ عمييا.: الفصؿ الثالثفي تناكؿ الباحث 
 قبكالن كردان.  لـ يتناكؿ منيج ابف الممقف في أحكامو المختمفة ككفي صفحات يسيرة. 

البدر المنير ػػػػػ  منيج ابف الميمىقّْف في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير في كتابو .2
بإشراؼ عبد ، دكتكراه لمباحث راشد سعد العجمي رسالة دراسة منيجية نقدية ػػػػػ كىي أيضان 

 ـ. 2012ق ػػػػ 1433، جامعة األزىر، كرضا زكريا، الميدم بف عبد القادر
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 ُمَقــــّدَمــة

 6 منيج البحث كطبيعة عمؿ الباحثة فيو

كذلؾ مف ، العممية الخاصة بالمكضكع اعتمدت الباحثة المنيج االستقرائي؛ في جمع المادة 
كمف ثـ استعانت بالمنيج الكصفي كالتحميمي لمتعرؼ عمى ، خالؿ النظر في كتاب البدر المنير
 منيج ابف الميمىقّْف في نقد األسانيد. 

فإنو تـ اختيار نماذج منيا؛ خاصة ، كنظران لكثرة األحاديث الكاردة في كتاب البدر المنير
 لتككف محؿ الدراسة كالبحث. ، ي حكـ عمييا ابف الميمىقّْف بأحكاـ مختمفةتمؾ األحاديث الت

 :فكاف منيج الباحثة عمى النحك التالي
 6 أكالن  

كرقـ اآلية ، كذلؾ بذكر اسـ السكرة، عزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا مف القرآف الكريـ
 في متف الرسالة. 

 6 ثانيان الترجمة

، كذلؾ مف باب التعريؼ بيـ فقط، فالصحابة كميـ يف ترجمت لمصحابة غير المشيكر  .1
 ليـ. عدكؿ بتعديؿ ا 

ألف ، ترجمت لألعالـ غير المشيكريف باختصار. مع مالحظة أنني لـ ألتـز بذلؾ أحيانان  .2
 ذلؾ كالمتعذر إذ ال تكاد تخمك صفحة مف عمـ مف األعالـ. 

الطبقة ك سنة ك يـ بذكر االسـ أما ركاة األسانيد محؿ الدراسة؛ فتكسعت في الترجمة ل .3
 كمف ركل لو مف أصحاب الكتب الستة. ، الكفاة إف كجدت

كذكرت قكؿ ابف حجر فيو ، فو أك تكثيقو أجممت القكؿ فيويعمى تضع ان إذا كاف الراكم متفق  .4
 إف كجد. 

ذا كاف الراكم مختمف  .5 كختمت بقكؿ ، عميو؛ تكسعت بذكر أقكاؿ المعدليف كالمجرحيف فيو ان كا 
 فإف ترجح لدم قكالن غير قكؿ ابف حجر ذكرتو. ، ف حجر فيواب

 6 ثالثنا التخريج

اعتمدت الركاية التي نص عمييا ابف الميمىقّْف باإلسناد أك بالمفظ ػػػػػ أك األقرب ػػػػػ كػأساس  .1
لمتخريج كالدراسة. فإف اقتصر ابف الممقف عمى الركاية التي ذكرىا الرافعي ؛ كلـ يذكر متف 

 ذكرت ركاية الرافعي. ، الحديث
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 ُمَقــــّدَمــة

إال إذا ، إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اقتصرت في تخريجو عمى الكتب الستة .2
 تعددت مكاضعو فييما فأكتفي بذلؾ. 

ف كاف الحديث خارج الصحيحيف أك أحدىما .3 حسب ما ، كتب السنةخرَّجتو مف باقي ، كا 
 .تقتضيو الحاجة

 6 الحكـ عمى األسانيد 6رابعان 

 بذكر إخراج الشيخيف أك أحدىما ليا . تكتفاديث الكاردة في الصحيحيف أك أحدىما األحا .1
مع ، عمكـ الحديثحسب قكاعد عمى اإلسناد تحكم ؛إف كاف الحديث خارج الصحيحيف .2

 .إف كجدت االستئناس بذكر أقكاؿ العمماء فيو

 6 التكثيؽ6  خامسنا

ذكر باقي عمى أف أ، فحة في الحاشيةزء كالصكالج، كاسـ المؤلؼ، اكتفيت بذكر اسـ الكتاب 
 كذلؾ لعدـ إثقاؿ الحكاشي. ، المعمكمات في ثبت المراجع

أما غيرىا ، أما فيما يتعمؽ بترتيب المصادر كالمراجع؛ فالكتب الستة رتبتيا حسب األىمية
 فرتبتيا حسب سنيّْ الكفاة قدر اإلمكاف. 

 6 غريب المغة كاألماكف كالبمداف6 سادسنا

حسب الحاجة. ، ككتب الشركح، كالمعاجـ المغكية، ب األلفاظ مف كتب الغريببيَّنت غري
 عرَّفت باألماكف كالبمداف مف كتب معاجـ البمداف. ك 
 6 الضبط6 سابعنا 

 ضبطت الكممات كاألسماء الميٍشكمة ككذا األنساب التي يتكىـ في ضبطيا. 
 6 ثامننا

 اجة. عرفت ببعض المصطمحات الحديثية حسب ما تقتضيو الح

 6 خطة البحث

عمى النحك ، اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى مقدمة كتمييد كفصميف كخاتمة كفيارس
 : التالي

، ابقةكالدراسات الس، كأىداؼ البحث، كبكاعث اختياره، كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع6 المقدمة
 .كخطة البحث، كمنيج البحث



 

 

ط

 

 ُمَقــــّدَمــة

 ابف الميمىقّْف ككتابو "البدر المنير"6 تمييد

 : يو مبحثافكف
 ترجمة ابف الميمىقّْف6 المبحث األكؿ

 : كفيو ستة مطالب

 اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو. : المطمب األكؿ

 مكلده كنشأتو. : المطمب الثاني

 كشيكخو كتالميذه. ، رحالتو العممية: المطمب الثالث

 .كعقيدتو ، مذىبو الفقيي: المطمب الرابع

 . فيو اؿ العمماءكأقك ، آثاره العممية: المطمب الخامس

 محنتو ككفاتو. : المطمب السادس

 كتاب البدر المنير.6 المبحث الثاني

 : كفيو ثالثة مطالب

 أصمو كمكضكعو. ، تعريؼ بالكتاب: المطمب األكؿ

 أىمية كتاب البدر المنير. : المطمب الثاني

 منيج ابف الميمىقّْف العاـ في البدر المنير. : المطمب الثالث
 الدراسة التطبيقية 6الفصؿ األكؿ

 نماذج مف األحاديث التي حكـ عمييا اَلماـ ابف الممقف في كتابو " البدر المنير"

 : كفيو ثالثة مباحث

 دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا اإلماـ ابف الممقف بالصحة.: الحديث الصحيح6 المبحث األكؿ

 أحاديث الصحيحيف. : المطمب األكؿ

 لسنف األربعة. أحاديث ا: المطمب الثاني

 أحاديث خارج الكتب الستة. : المطمب الثالث



 

 

ي

 

 ُمَقــــّدَمــة

دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا اإلماـ ابف الممقف : الحديث الحسف كالجيد6 المبحث الثاني
 بالحسف كالجكدة.

 األحاديث التي حٌسف ابف الممقف أسانيدىا.: المطمب األكؿ

 أسانيدىا. األحاديث التي جٌكد ابف الممقف: المطمب الثاني
دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا اإلماـ ابف الممقف : الحديث الضعيؼ6 المبحث الثالث

 بالضعؼ.
 منيج اَلماـ ابف الميمىقّْف في نقد األسانيد6 الفصؿ الثاني

 : كفيو مقدمة كثالثة مباحث

 كبياف ميمة الناقد. ، كأىميتو، تعريؼ النقد: المقدمة كفييا
 ج ابف الميمىقّْف في تصحيح األسانيد.مني6 المبحث األكؿ

 ثالثة مطالبتمييد ك : كفيو

 تعريؼ الحديث الصحيح عند ابف الميمىقّْف كغيره. : التمييد كفيو

 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالصحة. : المطمب األكؿ

 مراتب الركاة الذيف صحح ابف الميمىقّْف أحاديثيـ. : المطمب الثاني

 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التصحيح. : ب الثالثالمطم
 منيج ابف الميمىقّْف في تحسيف كتجكيد األسانيد6 المبحث الثاني

 تمييد كخمسة مطالب : كفيو

االحتجاج بالحديث ، تعريؼ الحديث الحسف عند ابف الميمىقّْف كغيره مف العمماء: التمييد كفيو
 ديث الجيد. آراء العمماء في الح، كمراتب الحسف، الحسف

 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالحسف. : المطمب األكؿ

 مراتب الركاة الذيف حسَّف ابف الميمىقّْف أحاديثيـ. : المطمب الثاني

 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالجكدة. : المطمب الثالث

د ابف ال: المطمب الرابع  ميمىقّْف أحاديثيـ. مراتب الركاة الذيف جكَّ



 

 

ك

 

 ُمَقــــّدَمــة

 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التحسيف كالتجكيد. : المطمب الخامس
 منيج ابف الميمىقّْف في تضعيؼ األسانيد. 6 المبحث الثالث

 تمييد كمطمباف : كفيو

شركط العمؿ ، تعريؼ الحديث الضعيؼ عند ابف الميمىقّْف كغيره مف العمماء: التمييد كفيو
 قاء الحديث الضعيؼ إلى الحسف لغيره. كارت، بالحديث الضعيؼ

 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالضعؼ. : المطمب األكؿ

 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التضعيؼ. : المطمب الثاني
 6 الفيارس

 : كتضمف ما يمي

فيرس ، المصادر كالمراجع، فيرس األعالـ، فيرس األحاديث كاآلثار، فيرس اآليات
 ت. المكضكعا

 كبعد... 

كسألتو ، فإني استشرت كاستخرت ا تعالى؛ كرغبت إليو ًفي عىضيدم بالتكفيؽ كاإلرشاد
 إليامي القصد كتأييدم بالسداد. 

 كالحمد  رب العالميف



 

 

 

 

 متهيد

 ابو امُلَلقِّو وكتابه "البدر املهري" 

 

 6 مبحثاف كفيو

 ترجمة ابف الميمىقّْف 6 المبحث األكؿ

 كتاب البدر المنير. 6 لثانيالمبحث ا



 

 

 

 

 

 املعلد األح 
 ت مج  ابو امُلَتقِّو

 

 6 ستة مطالب كفيو

 اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو. 6 المطمب األكؿ

 مكلده كنشأتو. 6 المطمب الثاني

 كشيكخو كتالميذه. ، رحالتو العممية6 المطمب الثالث

 .كعقيدتو، مذىبو الفقيي6 المطمب الرابع

 . فيو كأقكاؿ العمماء، آثاره العممية6 المطمب الخامس

 محنتو ككفاتو. 6 المطمب السادس
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن

 المبحث األكؿ
 (1)ق(413-354) ترجمة ابف الميمىقّْف

 6اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو6 المطمب األكؿ
 اسمو كنسبو 6 أكالن 

ػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا مَّ مػػػػػٌي بػػػػػف أىحمػػػػػد بػػػػػف ميحى ػػػػػاًرمٌ ، ىػػػػػك عيمػػػػػر بػػػػػف عى ، (3)الكادياشػػػػػي، (2)اأٍلٍنصى
كرم التٍَّكري
 األندلسي األىصؿ المصًرٌم المكلد كالدار كالكفاة. ، (4)

 كنيتو كلقبو 6 ثانيان 

سراج الديف المعركؼ بابف الميمىقّْف( 5)أبك حفص
 .(7)كييقاؿ لو ابف النٍَّحكم، (6)

                                                           

 :( انظر مصادر الترجمة(1
لحظ األلحاظ ، (5/41البف حجر )، إنباء الغمر بأبناء العمر، (4/43ضي شييبة )البف قا، طبقات الشافعية 

طبقات ، (6/100لمسخاكم )، الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، (129:البف فيد )ص، بذيؿ طبقات الحفاظ
البدر ، (9/73البف العماد )، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، (235: البف ىداية ا )ص، الشافعية

معجـ مؤلفات العالمة ابف الممقف المحفكظة ، (1/508لمشككاني )، لطالع بمحاسف مف بعد القرف السابعا
 . (8-5)صبمكتبات المممكة العربية السعكدية لمشيخ ناصر السالمة

الممحة : انظر، عند فتح غرناطة. مف األكس كالخزرج الذيف انتقمكا إلى األندلس، ( نسبة إلى أنصار المدينة(2
 (.   17: لساف الديف بف الخطيب )ص، درية في الدكلة النصريةالب

بأندلسيا بمحافظة ، كربما مٌدت ىمزتو؛ ككادم آش مدينة في جنكب إسبانيا، كالشيف مخففة، بالفتح: ( أىشه (3
لياقكت الحمكم ، معجـ البمداف: كـ باتجاه مدينة مرسية. انظر 50غرناطة؛ تقع شرؽ مدينة غرناطة عمى بعد 

 المكسكعة الحرة. ، كيكيبيديا، (1/198)
كرم(4 ، بالد تنسب إلى قبيؿ مف السكداف في أقصى جنكب المغرب، بالفتح كراءيف ميممتيف إلى تكركر: ( التٍَّكري

: لمسيكطي )ص، لب المباب في تحرير األنساب، (2/38)، معجـ البمداف: كأىميا أشبو الناس بالزنكج. انظر
54 .) 

كلكف ، غير ابف فيد في لحظ األلحاظ فكناه أبا عمٌي؛ كىك اسـه البنو الكحيد، مى ىذه الكنية( اتفقت المصادر ع(5
 (. 36: كمقدمة البدر المنير )ص، (129: لحظ األلحاظ )ص: األكؿ أشير. انظر

: لحظ األلحاظ )ص: انظر ( كلقب بابف الممقف نسبة إلى زكج أمو؛ الذم كاف يمقف القرآف بجامع ابف طكلكف.(6
129).  

فميذا كاف يكتب ، ىػ( كغيره772أخذه عنو جماؿ الديف األٍسنائي )، ( عرؼ بابف النحكم ألف أباه كاف عالمان بو(7
كاشتير بذلؾ في بالد اليمف. حيث كاف يغضب مف تمقيبو بابف الممقف. ، بخطو عمر بف أبي الحسف النحكم

 (. 6/100سخاكم )الضكء الالمع لم، (2/312المجمع المؤسس البف حجر ): انظر
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن

 6مكلده كنشأتو6 المطمب الثاني
 مكلده6 أكالن  

 : اختمؼ العمماء في تحديد يـك كالدتو عمى قكليف

يكـ الخميس في الثاني كالعشريف مف ربيع األكؿ سنة ، أنو كلد في القاىرة: القكؿ األكؿ
طًّْو؛ كقرأه السخاكم كصححو، ثالث كعشريف كسبعمائة كىك ما كتبو ابف الميمىقّْف ًبخى

(1) . 

الرابع كالعشريف مف شير ربيع األكؿ سنة ثالث ، أنو كلد في يكـ السبت: القكؿ الثاني
كابف العماد ، (4)كابف تغرم بردم، (3)كابف فيد، (2)كىك رأم ابف حجر، عمائةكعشريف كسب

 . (5)الحنبمي

 السخاكم؛ كابف الميمىقّْف أعمـ بنفسو مف غيره.  صححوالقكؿ األكؿ؛ الذم : كالصكاب
 نشأتو 6 ثانيان 

كر فعمَّـ بو أى ، مو القرآف العظيـكاف كالد ابف الميمىقّْف قد خرج مف بمدة األندلس إلى بمد التٍَّكري
كمات عنو كىك ابف ، كارتحؿ إلى القاىرة فاستكطنيا كتأىؿ بيا فكلد لو بيا، فأنعمكا عميو بدنيا طائمة

ا ييمىقّْف، فأكصى بو إلى الشيخ عيسى المغربي، سنة ككاف خيرنا صالحن
القرآف العظيـ بجامع ابف ( 6)

ب إليو حتى صار يعرؼ بابف الميمىقّْف فتزكج بأمو كتربى كنشأ في حجره بحيث إنو نس، (7)طكلكف
أقرأه القرآف ثـ "عمدة األحكاـ" ، كصار عممان عميو إلى أف مات فحصؿ لو مف جيتو خير كثير

                                                           

 (. 6/100( الضكء الالمع لمسخاكم )(1
 (. 2/216( إنباء الغمر بأبناء العمر )(2
 (. 129: ( لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ )ص(3
 (. 8/307( المنيؿ الصافي )(4
 (. 9/72( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )(5
ا تىمٍ : ( قاؿ ابف منظكر(6 من ـٍ أىٍفيىـ. لساف العرب )قىٍد لىقَّنىني فالفه كىالى ا لى  (. 13/390ًقينان أىم فيَّمىني ًمٍنوي مى
بيف حي السيدة زينب كالقمعة. كابتدأ في بناء ىذا الجامع األمير أبك ، ( ىذا الجامع مكضعو يعرؼ بجبؿ يىٍشكير(7

ف كفرغ منو في شير رمضاف سنة خمس كستي، في سنة ثالث كستيف كمائتيف، العباس أحمد بف طكلكف
مسجد تـ ترميميـ ضمف مشركع  38ككاحد مف ، ـ2005كمائتيف. كقد أعيد ترميمو كافتتاحو حديثان عاـ 

: مميكف جنيو. انظر 12كقد أعمنت كزارة الثقافة أف إعادة ترميـ الجامع تكمفتيا تجاكزت ، القاىرة التاريخية
 يا المكسكعة الحرة. كيكيبيد، (4/38)، لممقريزم، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىنالُمَلقِّىابن
كأنشأ لو ، "المنياج" فحفظو ئوثـ أشار عميو بعض أصحاب كالده أف يقر ، كشغمو في مذىب مالؾ

ٍبعان  كصيو رى
 . 2 وفكاف يكتفي بأجرتو كيكفر لو بقية مال، (1)

 (3)كشيكخو كتالميذه، رحالتو العممية6 المطمب الثالث

 رحالتو العممية 6 كالن أ

ككانكا ال يرتحمكف ، لقد كاف مف دىٍأب أئمة النقاد كالجيابذة الحفاظ ؛ الرحمة في طمب العمـ
 حتى يستكفكا السماع مف شيكخ بمدىـ. 

 : حيث رحؿ إلى، عدة طمبان لمعمـ فارتحؿ إلى أماكف، كاتبع اإلماـ ابف الميمىقّْف درب السمؼ
حيث قرأ عمى ، كىي مف أكلى رحالتو6 ػػػ حررىا ا مف دنس الغاصبيف ػػػبيت المقدس 

أف ىذه القراءة كانت في : (4)العالئي كتابو "جامع التحصيؿ في أحكاـ المراسيؿ". كذكر العالئي
 مجالس متعددة؛ آخرىا عاـ سبعمائة كخمسيف. 

ازىةن كتبيىا ابف الميمىقّْف بخطّْو كىك ًبمىكَّة ًفي ًذم  حيث6 مكة المكرمة ذكر السخاكم أنو قرأ إجى
سىٍبعمائة تجاه الكىٍعبىة.  ًستّْيفى كى ة سنة ًإٍحدىل كى  الحجَّ

"ككقع لي : كقاؿ، كقد ذكر ابف الميمىقّْف في ىذه اإلجازة بعضان مف مركياتو كشيكخو كمؤلفاتو
 .(5)ة منيا في آخر كتابي المقنع في عمـك الحديث"ذكرت ثالث، عدة أحاديث تساعيات
كتمميذه البرىاف ، ككاف في صحبتو ابنو عميٌ ، ككانت سنة سبعمائة كسبعيف6 دمشؽ كحماة

يمىةى ، الحمبي فىأخذ عىف اٍبف أيمى
اًرمٌ ( 6) اب اٍلفىخر بف البيخى كىغىيره مف متأخرم أىٍصحى

كىاٍجتمعى بالتاج ، (7)

                                                           

ٍبعي (1 ًحمَّتييـ. النياية في غريب الحديث كاألثر: ( الرَّ ٍبعي اٍلقىٍكـً مى  (. 2/189البف األثير )، المنًزؿ كداري اإلقامًة. كرى
 .(6/100الضكء الالمع لمسخاكم )، (129: لحظ األلحاظ )ص: انظر  ((2
 (. 14: )ص مقدمة تحفة المحتاج، (6/101الضكء الالمع ): انظر ((3
 (. 7 - 6: ( مقدمة جامع التحصيؿ )ص(4
 (.  6/101( الضكء الالمع )(5
يمىةى المراغي ثَـّ اٍلحمىًبي ثَـّ الدّْمىٍشًقي ثَـّ اٍلمزم اٍلمىٍشييكر ًباٍبف أيمىيمىةى )(6 ٍزيىد بف أيمى ىػ(. 778( عيمر بف حسف بف مى

البف تغرم ، النجـك الزاىرة فى ممكؾ مصر كالقاىرة، (4/187الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة ): انظر
 (. 11/144)، بردم

ٍقًدًسيُّ المعركؼ بابف البخارم مسند زمانو(7 ًميُّ بف أحمد بف عبد الكاحد أبك الحسف اٍلمى معجـ : انظرى(. 690)، ( عى
 (. 2/13لمذىبي )، الشيكخ الكبير



 ترمجة ابن ادلقن: األولادبحث 

 

5

 

 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
كألـز اٍلًعمىاد بف كثير فىكتب ، ؿ كتب لىوي تقريظا عمى تىٍخًريج الرَّاًفًعٌي لىو ًفي مدحوالسٍُّبًكٌي كنكه ًبًو ب

ا  . (1)لىوي أىٍيضن

 شيكخو 6 ثانيان 

، كالعربية كالفقو كالحديث كالقراءات، تتممذ ابف الميمىقّْف عمى كبار العمماء في فنكف مختمفة
بكغو كتميزه عمى أقرانو. كفيما يمي ذكره كقد كاف لذلؾ أثر كبير في صقؿ شخصيتو العممية كن

 : (2)لبعض مشايخو مرتبيف حسب سنّْي كفياتيـ
 .( 3)ىػ734محمد بف محمد أبك الفتح اٍليىٍعميًرم الشيير بابف سيد الناس  .1

اج جماؿ الدّْيف .2  .( 4)ىػ742ييكسيؼ بف الزىكٌي عبد الرحمف اٍلحمىًبي األىصؿ اٍلمزّْم أىبيك اٍلحجَّ

مَّد بف  .3 يَّاف األندلسي، ييكسيؼ الًغٍرنىاطيميحى  . (5)ىػ745 ،شيخ العربية في كقتو، أبك حى
ٍيفي الدّْيًف اٍلًكنىاًني الرَّحًبي  .4  . (6)ىػ749أبك بكر بف قاسـ زى
ٍيديكًميُّ   .5 ٍدري الدّْيًف أىبيك اٍلفىٍتًح اٍلمى مَّد بف ًإٍبرىاًىيـ بف أبي اٍلقىاًسـ صى مَّد بف ميحى  . (7)ىػ 754ميحى

مً  .6 ٍزرىًجيُّ تىًقيُّ الدّْيف السٍُّبًكيُّ عى اًرمُّ اٍلخى ًميّْ ٍبًف تىمَّاـً األىٍنصى ٍبًد اٍلكىاًفي ٍبًف عى  .(8)ق 756يُّ ٍبفي عى
ٍبًد المًَّو اٍلعىالًئيُّ اٍلفىًقيوي الشَّاًفًعيُّ   .7 ًميؿي ٍبفي كىٍيكىٍمًدمّْ ٍبًف عى  . (9)ىػ761خى

 .(10)ىػ762ي ميٍغمىطام عالء االديف بف قيمىيج الحنف .8

                                                           

 (. 130: لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ )ص: ( انظر(1
مقدمة تحفة المحتاج. حيث جمع المحقؽ قرابة مائة كخمسيف شيخان : ( لمتكسع في معرفة شيكخو كتالميذه راجع(2

 كتمميذان. 
البدر الطالع ، (6/100الضكء الالمع )، ( 5/280البف حجر )، الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: ( انظر(3

 (. 2/249)، لمشككاني، بمحاسف مف بعد القرف السابع
 (. 2/353البدر الطالع )، (6/100الضكء الالمع )، (6/229( الدرر الكامنة )(4
 (. 2/288البدر الطالع )، (6/100الضكء الالمع )، (6/58( الدرر الكامنة )(5
 (. 1/543الدرر الكامنة )، (307: لمذىبي )ص، ( المعجـ المختص بالمحدثيف(6
 (. 6/101الضكء الالمع )، (5/419الدرر الكامنة ) ،(438: لمسبكي )ص، ( معجـ الشيكخ(7
 (. 6/100الضكء الالمع )، (10/139لمسبكي )، ( طبقات الشافعية الكبرل(8
، طبقات الحفاظ، (10/35لمسبكي )، طبقات الشافعية الكبرل، (92: المعجـ المختص بالمحدثيف )ص((9

 (. 533: لمسيكطي )ص
 (6/114) ، البف حجرالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة، (4/44) البف قاضى شيبة، ( طبقات الشافعية(10
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مىاعىةى  .9 ـى ٍبًف جى مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميحى  . (1)ىػ767بىٍدًر الدّْيًف الشَّاًفًعيُّ ثيَـّ اٍلًمٍصًرمُّ ، عى

ًنٌي شياب الديف  .10  . (2)ىػ776أحمد بف محمد بف محمد بف قطب الديف اٍلقيٍسطىالى
 تالميذه 6 ثالثان 

لذا أكتفي ، بحيث ال يتسع المقاـ لذكرىـ، ف عف ابف الممقفيخذاجتمع الكثير مف الطمبة اآل 
 بذكر بعضيـ مرتبيف حسب سنَّي كفياتيـ. 

ٍفص بف الميمىقّْف .1 مٌي نكر الٌديف أىبيك اٍلحسف بف السراج أبي حى مٌي بف عمر بف عى ك يعرؼ  عى
 .(3)ق807كػأبيو بابف الميمىقّْف

 .(4)ىػ826أحمد بف عبد الرحيـ العراقي الكلي أبك زرعة  .2

 .(5)ىػ841إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي الحمبي المعركؼ بسبط ابف العجمي  .3

 .(6)ق 845أحمد بف عمي المقريزم  .4

ٍقًدًسي .5 د بف عيٍثمىاف بف القىاًضي اٍلًعٌز السىٍمطي األىصؿ اٍلمى ـ بف دىاكي كيعرؼ بالعز ، عبد السَّالى
 . (7)ىػ 850اٍلقيدًسي 

، المصرم المكلد كالمنشأ كالدار كالكفاة، العسقالني األصؿأحمد بف عمي بف حجر   .6
 . (8)ىػ852
مَّد بف أىٍحمد بف عيٍثمىاف بف خمؼ بف عيٍثمىاف اٍلميحب البييكتى  .7  .(9)ق855ميحى

مٌي اٍلقىرىاًفٌي الشَّاًفًعي .8 مَّد بف عبد ا بف عى يعرؼ بالحفَّار كىًىي ًحٍرفىة أىًبيو ، ميحى  .(10)ىػ 876كى
                                                           

 (. 3/176الدرر الكامنة )، (147: ( المعجـ المختص بالمحدثيف )ص(1
 (. 200: لأل زىرم )ص، ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب، (1/355( الدرر الكامنة )(2
 (. 5/267)  الضكء الالمع، (2/308( إنباء الغمر بأبناء العمر )(3
البف تغرم ، ( المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافي184: البف فيد )ص، ( لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ(4

 (. 1/332بردم )
 (. 1/138الضكء الالمع )، (1/147المنيؿ الصافي )، (201: ( لحظ األلحاظ )ص(5
 (. 1/79بدر الطالع )ال، (2/21الضكء الالمع )، (4/187البف حجر )، ( إنباء الغمر(6
 (. 4/203( الضكء الالمع )(7
 (. 2/17( المنيؿ الصافي )(8
 (. 7/2( الضكء الالمع )(9

 (. 8/98( الضكء الالمع )(10
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 كعقيدتو، مذىبو الفقيي6 رابعالمطمب ال
 مذىبو الفقيي6 أكالن 

، كذا قاؿ أكثر مف ترجـ لو، مف أئمة الشافعية المذىب؛ بؿ ابف الميمىقّْف شافعيَّ  اإلماـ كاف
كىك كتاب خاص بيـ ، (1)كذكره ابف قاضي شييبة في الطبقة الثامنة كالعشريف مف طبقات الشافعية

 دكف غيرىـ. 
، مثؿ " التذكرة في الفقو الشافعي"، تصانيفو في الفقو الشافعي كما يدؿ عمى ذلؾ كثرة 

كىك شرح لكتاب "منياج الطالبيف" ألبي زكريا النككم الذم ، ك"تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج"
ككذا كتاب " البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في ، أيعتبر عمدة الفقو الشافعي

 سيأتي في بياف أصؿ الكتاب. الشرح الكبير"؛ كما 
 (2)عقيدتو6 ثانيان 

عاصر اإلماـ ابف الممقف دكلة المماليؾ الذيف كانكا عمى مذىب فقد  :أما عقيدتو
 المذاىب، مف غيره سيني  : " (4)أنو كما يقكؿ المقريزم  ، كنشركه في األمصار،  بحيث(3)األشاعرة

 أحمد ا عبد أبي اإلماـ أتباع الحنابمة مذىب كفيك أف إالٌ  يخالفو، مذىب اليكـ يبؽ لـ حتى ؿيً كجي 
 كرد ما تأكيؿ يركف ال السمؼ، عميو كاف ما عمى كانكا فإنيـ عنو، ا رضي حنبؿ بف محمد بف
 الصفات".  مف

أشعرينا؛ كىي عقيدة أكثر أىؿ زمانو مف الحكاـ ابف الميمىقّْف  فال غرابة في أف يككف   
  .كغيرىـ

كالمو في الصفات في شرحو لكتاب التكحيد مف "صحيح خالؿ مف ان عقيدتو أيضظير تك 
 .(5)البخارم"

 كغالب كممككيا البالد حكاـ عقيدة ىي إذ تمحيص دكف األشاعرة عقيدة ينقؿ كافحيث 
  .(6)اإلقرار مف بنكع السمؼ عقيدة ينقؿ ما كقميالن  الكقت، ذلؾ في عممائيا

                                                           
1) )(4/5.) 
/ 1) الصحيح الجامع لشرح التكضيح،(1/15(، مقدمة البدر المنير)1/48راجع: مقدمة تحفة المحتاج )( (2

208)  . 
 تنسب ألبي الحسف األشعرم الذم خرج عمى المعتزلة. كقد اتخذت األشاعرة، المية إسالميةفرقة ك: األشاعرة((3

إلثبات حقائؽ ، البراىيف كالدالئؿ العقمية كالكالمية كسيمة في محاججة خصكميا مف المعتزلة كالفالسفة كغيرىـ
)الحياة  لصفات. فييثًبتكف  كيقكلكف بتأكيؿ بقية ا، سبع ًصفاتييثًبتكف  . كالديف كالعقيدة اإلسالمية

المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب : انظركالعمـ كالقدرة كاإلرادة كالسمع كالبصر كالكالـ. 
 (. 1/83المعاصرة )

 (. 4/192لممقريزم )، المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار: ( انظر(4
 (. 227-1/208) شرح الجامع الصحيحلمقدمة التكضيح :( انظر(5
 .(208/ 1) الصحيح الجامع لشرح التكضيح( (6
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كيدؿ عمى ذلؾ كتابنا ألفو كىك"طبقات ، (1)كاف في سمككو يميؿ إلى التصكؼكما أنو 

ذكر فيو  كمف ثـ  متنكعات جميالت".بطرؽ  ،الخرقة مف جماعات " كقد لبستي :(2)قاؿ فيو ،األكلياء"
قً   عف كعمي، عمر عف القرني، أكيس إلى السند ينتيي فمرة ، و بأسانيد كأسانيد الحديثسالسؿ ًخرى

 .(3)... كمرة إلى عائشة     ا رسكؿ

عف ابف  ،(4)اإلماـ السخاكم في المقاصد الحسنةنقؿ سانيد باطمة التصح، كقد األ ذهكى 
 الصالح كابف حجر ما يثبت بطالف حديث لبس الخرقة الصكفية . 

بعض الخرافات كالحكايات العجيبة كالمخالفات الظاىرة  ىذا  يرل كتابو كمف يطَّمع عمى  
 .(5)أحدىما بالحج كاألخرل بالقدسالخضر منيا: ذكره قصتيف غريبتيف عف اجتماعو ب

مف كعمى الرغـ مما سبؽ فإنو لـ يكف صكفيان قحان، كيمكننا االعتذار لو، كتبرير مكقفو 
 : (6) ماذكرىما محققكا كتاب التكضيح، كى ،امعن  كمييما أك أمريف أحد إلى كالصكفيةالتصكؼ 

 ذلؾ تال ثـ ليـ، كمشاركتو صكفيةال مكافقة عميو الغالب كاف زمنية مرحمة كانت أنيا إما .1
 مف يجد ما بحسب كالرد القبكؿ فييا نقدية نظرة أفعاليـ إلى كالنظر العممي، التحقيؽ مرحمة

 دليؿ... 

 

                                                           
العالـ اإلسالمي في القرف الثالث اليجرم كنزعاتو فردية تدعك إلى الزىد  حركة دينية انتشرت في: ( التصكُّؼ(1

كشدة العبادة كرد فعؿ مضاد لالنغماس في الترؼ الحضارم. ثـ تطكرت تمؾ النزعات بعد ذلؾ حتى صارت 
 يزة معركفة باسـ الصكفية. طرؽ مم

لى أم شيء تضاؼ فقيؿ فَّة: كقد تنازع العمماء في أصؿ ىذه النسبة كا  نسبة : كقيؿ، ىي نسبة إلى أىؿ الصي
بؿ نسبة إلى صكفة بف بشر رجؿ عرؼ بالزىد في : كقيؿ، نسبة إلى الصؼ المقػٌدـ: كقيؿ، إلى الصفكة

 . " أنو نسبة إلى لبس الصكؼ -كىك المعركؼ  -كقيؿ ، ككؿ ىذا غمط: "قاؿ اإلماـ ابف تيمية، الجاىمية
أنو جاىؿ ال يصؿ إلى مرتبتيـ كحاليـ. كمنيـ  كفي الرسكؿ ، الحمكؿ كاالتحاد: كمف عقائدىا في ا 
كأف كؿ الكائنات خمقت مف نكره كأنو ىك أكؿ مكجكد كىك المستكم عمى عرش ا. ، مف يعتقد أنو قبة الككف

، كما سمؾ آخركف طريؽ الشعكذة كالدجؿ، أف بعضيـ سمؾ طريؽ تحضير األركاح: فيةشطحات الصك  كمف
نارتيا كزيارتيا كالتمسُّح بيا ككؿ ذلؾ مف البدع التي ما أنزؿ ا ، كقد اىتمكا ببناء األضرحة كقبكر األكلياء كا 

كما 1/249)دياف، المكسكعة الميسرة في األ(11/6الف تيمية )، مجمكع الفتاكل: بيا مف سمطاف. انظر
 كما بعدىا(.  38: عبد الرحمف بف عبد الخالؽ )ص، الفكر الصكفي في ضكء الكتاب كالسنة، بعدىا(

 (. 494( طبقات األكلياء )ص (2
 (. 510 -494طبقات األكلياء )ص : ( انظر(3
 (. 527: ( )ص(4
 (. 560-559)ص: طبقات األكلياء( انظر(5
 .(240/ 1) صحيحال الجامع لشرح التكضيح: ( انظر(6
  



 ترمجة ابن ادلقن: األولادبحث 

 

01

 

 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
 في فيـ العصكر، ىًذه في العمماء غالب حاؿ ىك كما التصكؼ تجاه تساىؿ مسألة أنيا أك .2

 كثيرنا يقركف فيـ...  عماليـأ كؿ يقركف ال كلكف مشركع كتكجو بالتصكؼ يقركف الغالب
 السمؼ بكالـ عمييـ يردكف بالقميمة ليست مكاضع في كلكف كيتساىمكف، األشاعرة كالـ مف

   .الفريقيف بيف فارؽ كبير إظيار دكف كلكف كالجماعة، السنة أىؿ كعقيدة

  كغفر لو.  اإلماـ ابف الممقف، فعفا ا عف

 العمماء فيوكأقكاؿ ، آثاره العممية6 المطمب الخامس
 آثاره العممية6 أكالن 

لقد ىيأ ا تعالى البف الميمىقّْف مف األسباب 
ما جعمو أعجكبة زمانو في كثرة التصنيؼ؛ ( 1)

كقد رغب الناس في تصانيفو لكثرة فكائدىا كبسطيا ، حتى بمغت مصنفاتو نحك ثالثمائة مصنؼ
 .(2)كجكدة ترتيبيا

كانكا أعجكبة ىذا العصر  راقي كالبيمقيني كابف الميمىقّْف"ىؤالء الثالثة؛ الع: (3)قاؿ ابف حجر
، كالثاني في التكسع في معرفة مذىب الشافعي، األكؿ في معرفة الحديث كفنكنو: عمى رأس القرف

 كالثالث في كثرة التصانيؼ". 
ا  حتى كاف يقاؿ إنيا بمغت ثالثمائة مجمدة ما بيف ، كاشتيير بكثرة التصانيؼ": (4)كقاؿ أيضن

بير كصغير. كعنده مف الكتب ما ال يدخؿ تحت الحصر منيا ما ىك ممكو؛ كمنيا ما ىك مف ك
 ". (5)أكقاؼ المدارس ال سيما الفاضمية

فألَّؼ في الحديث كالفقو كاألصكؿ كالتفسير كالمغة ، قد برع ابف الميمىقّْف في عمكـ مختمفةلك 
بذكر بعض  أكتفيية مف مصنفات. ك فمف آثاره العممية؛ ما خمفو لممكتبة اإلسالم، كالتاريخ

 . (6)المصنفات خاصة الحديثية منيا
                                                           

 (. 67صمقدمة تحفة المحتاج ): ( لمتعرؼ عمى ىذه األسباب انظر(1
 (. 122البف حجر )ص ، ذيؿ الدرر الكامنة: ( انظر(2
 (. 6/105( الضكء الالمع )(3
 (. 2/218( إنباء الغمر بأبناء العمر )(4
، لقاضي الفاضؿ عبد الرحيـ بف عمٌي البيسانيٌ بناىا ا، ىذه المدرسة بدرب ممكخيا مف القاىرة: ( المدرسة الفاضمية(5

ككقفيا عمى طائفتي الفقياء الشافعية كالمالكية ككقؼ بيذه المدرسة ، في سنة ثمانيف كخمسمائة، بجكار داره
 كذىبت كميا. ، يقاؿ أنيا كانت مائة ألؼ مجمد، جممة عظيمة مف الكتب في سائر العمـك

 (. 1/67لمنعيمي )، الدارس في تاريخ المدارس، (4/204لممفريزم )، كاآلثارالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط : انظر
. (59ػػػػػ11)صمعجـ مؤلفات العالمة ابف الممقف: ( لإلطالع عمى أسماء مصنفات ابف الممقف كنبذة عنيا انظر(6

 (. 330 -295شرح الجامع الصحيح )صلككذا مقدمة التكضيح ، فما بعدىا( 68كمقدمة تحفة المحتاج )ص 
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 شركح الكتب6 كالن أ

 (1)التكضيح لشرح الجامع الصحيح . 

 (2)شرح زكائد مسمـ عمى البخارم . 

 (3)شرح زكائد سنف أبي داكد . 

 (4)إنجاز الكعد الكفي في شرح جامع الترمذم . 

 (5)شرح زكائد سنف النسائي . 

 (6)لحاجة عمى سنف ابف ماجوما تمس إليو ا . 
 مصطمح الحديث6 ثانيان 

 (7)المقنع في عمـك الحديث . 

 (8)التذكرة في عمـك الحديث . 

 (9)التبصرة في شرح التذكرة في عمـك الحديث . 

 

                                                           

باط ، كجمعة فتحي، كنشرتو( (1  . ـ2008عاـ  سكرياالنكادر في  دار كقد طبع بتحقيؽ دار الفالح بإشراؼ خالد الرَّ
 (.3015/ 3012) برقـ ببغداد األكقاؼ خزانة في نسخة منو يكجدمخطكط يقع في أربع مجمدات. ( (2
 كشؼ" في خميفة كحاجي، (102/ 6)"الالمع الضكء" في السخاكم ذكرهمخطكط يقع في مجمديف. ( (3

 . (2/1005،1006)"الظنكف
 (.ؼ - 5187) رقـ تحتمخطكط ، كيكجد نسخة منو في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بالرياض ( (4

 . (328) خاص رقـ تحت القرل أـ بجامعة الشريعة بكمية العممية البحكث بمعيد صكرة كلو     
 كشؼ" في خميفة كحاجي، (102/ 6" )الالمع الضكء" في السخاكم ذكرهمخطكط يقع في مجمدة . ( (5

 (.2/1006)"الظنكف
كرقة، كنسخة أخرل في 175مخطكط ، كيكجد نسخة منو في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بالرياض( (6

 كرقة.150المكتبة المحمكدية بمكتبة الممؾ عبد العزيز العامة بالمدينة المنكرة
 ق(. 1413يؽ عبد ا الجديع، كنشرتو دار فكاز بالسعكدية عاـ)طبع بتحق( (7
 .ق(1408)عاـ  عمَّاف عمَّار، دارطبع بتحقيؽ عمي حسف عبد الحميد، كنشرتو ( (8
" األثر عمى الممقف ابف لتذكرة األبير التكضيح" : سماهكالذم  شرحو لتذكرة ابف الممقف ختاـفي  السخاكم ذكره ((9

، ىػ1409 مصر بمبيس التقكل دار في، الجمؿ إسماعيؿ حسيف بتحقيؽ السخاكم شرح طبع كقد (.110)ص:
  .البخارم محمد بف ا عبد بتحقيؽ ق1418 بالرياض السمؼ أضكاء مكتبة كفي
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ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
 عمـ الرجاؿ6 ثالثان 
 (1)التمكيح برجاؿ الجامع الصحيح . 
 (2)إكماؿ تيذيب الكماؿ . 
 (3)العدة في معرفة رجاؿ العمدة . 

 تخريج األحاديث6 رابعنا
  .البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير 

 كسيأتي الكالـ عميو .
 (4)خالصة البدر المنير . 
 (5)المنتقى مف خالصة البدر المنير . 
 (6)تحفة المحتاج ألدلة المنياج . 
 (7)تذكرة األخيار بتخريج ما في الكسيط مف األخبار . 

 ختصرات الكتبم6 خامسان 
 (8)كالمسمى ب"النكت المطاؼ في بياف األحاديث الضعاؼ"، تمخيص تمخيص مستدرؾ الحاكـ . 
 (9)تمخيص مسند أحمد بف حنبؿ . 
 (10) مختصر صحيح ابف حباف . 

                                                           

 (.113، كفي ذيمو عمى رفع اإلصر عف قضاة مصر )ص:(235/ 2)الالمع الضكء في السخاكم ذكره( (1
  .أعمـ كا مفقكد، الكتاب كلعؿ     

كقد ذكر فيو تراجـ رجاؿ ستة كتب كىي:  مصطمح(. – 15المصرية برقـ )كلو نسخة في دار الكتب مخطكط، ( (2
 (. 509/ 1، كالبييقي. ذكره الشككاني في البدرالطالع)الحاكـ أحمد، كابف خزيمة ، كابف حباف، ك الدارقطني،

 مجمد، في" : (101/ 6)الالمع الضكءفي  ابف الممقف عنو قاؿ .لعبد الكاحد المقدسي " األحكاـ عمدة" أم( (3
 (.508/ 1" )الطالع البدر" في الشككانيذكره  ك ."بابو في غريب

 .(ىػ 1406) عاـ بالرياض الرشد دار كنشرتو السمفي، المجيد عبد حمدم بتحقيؽ طبع كقد( (4
 (.5/ 1)المنير البدر خالصةمة ذكره في مقد .حديثي جزء في" المنير البدر خالصة" لكتابو مختصر كىك( (5
 ق(.1406طبع بتحقيؽ عبد ا بف سعاؼ المحياني كنشرتو دار حراء بمكة المكرمة عاـ)( (6
كرقة ، كيكجد في مكتبة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة. كنسخة أخرل في مكتبة 245مخطكط، عدد أكراقو ( (7

 (. 374أحمد الثالث بتركيا برقـ)
 الحميد، آؿ كسعد ، المحيداف ا عبد تحقيؽب ، الحاكـ مستدرؾ عمى الذىبي استدراؾ مختصر اسـ :مطبكع ب( (8

 (.ق1411)عاـ الرياض، - العاصمة دار نشرتو
  .(1680/ 2) ، لحاجي خميفةالظنكف كشؼ، (47/ 4) شيبة قاضى البف الشافعية طبقات ((9

 .(1075/ 2) لحاجي خميفة الظنكف كشؼ ،(47/ 4) شيبة قاضى البف الشافعية طبقات ((10
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ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
 (1) مختصر دالئؿ النبكة . 

 (2)مختصر البعث كالنشكر . 

 أقكاؿ العمماء فيو 6 ثانيان 

كتكمـ فيو آخركف. فمف ، فأثنى عميو جماعة، ابف الممقف اـاإلم اختمفت أقكاؿ العمماء في
 : الذيف أثنكا عميو

 فقد كصفو بػػ"الشيخ اإلماـ الحافظ ". ( 3)الحافظ العراقي

"الشيخ الفقيو اإلماـ العالـ المحدث الحافظ المتقف البارع : (4)كقاؿ شيخو الحافظ العالئي
 ء". سراج الديف شرؼ الفقياء كالمحدثيف فخر الفضال

"اإلماـ العالمة الحافظ شيخ اإلسالـ كعمـ األئمة األعالـ عمدة المحدثيف : (5)كقاؿ ابف فيد
 كقدكة المصنفيف". 

صاحب التصانيؼ الجميمة... أثنى عميو ، الشيخ اإلماـ العالمة": (6)كقاؿ ابف تغرم بردم
 ككصؼ بالحافظ". ، األئمة بالعمؿ كالفضؿ

مشايخ اإلسالـ صاحب المصنفات التي ما فتح عمى بأنو أحد : (7)ككصفو قاضي صفد
 كسرد منيا جممة ذكر أنو كتب إليو بيا سنة خمس كسبعيف. ، غيره بمثميا في ىذه األكقات

، فخر األناـ، عمـ األعالـ، في شيادة عميو بػػ "الشيخ اإلماـ (8)ككصفو شمس الٌديف الغمارم
، سيؼ المناظريف، عمـ المفيديف كالمدرسيف، فبقية المصنفي، عاٌلمة العصر، أحد مشايخ اإلسالـ
 مفتى المسمميف" .

  

                                                           

 .(760/ 1) لحاجي خميفة الظنكف كشؼ، (47/ 4) شيبة قاضى البف الشافعية طبقات( (1
 (.385-384( 2)5(. كذكر أف لو نسخة في بنكيكر)232/ 6ذكره برككمماف في تاريخ األدب العربي )( (2
(. كلـ تقؼ الباحثة في 2/317ي المجمع المؤسس )أشار إلى ذلؾ ابف حجر ف، ( كرد قكؿ العراقي في فكائد تمَّاـ(3

 (. 6/101الضكء الال مع ): المطبكع عميو. كانظر
 (. 6: جامع التحصيؿ )ص: ( انظر(4
 (. 129: ( لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ )ص(5
 (. 307 -8/306( المنيؿ الصافي )(6
 و "طبقات الفقياء" ؛ كىك مخطكط لـ يطبع. (. ككالـ قاضي صفد في كتاب6/104لمسخاكم )، ( الضكء الالمع(7
 (.                            6/104الضكء الالمع )، (2/128إنباء الغمر ): (. انظر(8
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
كسارت ، "تفقو كبرع كصنؼ كجمع كأفتى كدرس كحدث: (2()1)كقاؿ الصالح األىٍقفىٍيسيٌ 

 كقد لقينا خمقنا ممف أخذ عنو دراية كركاية". ، مصنفاتو في األقطار

ًمي لكتابة عمى الحديث... فكاف فريد "ىك أكثر مشايخي فكائد في ا: (3)كقاؿ سىٍبط بف العىجى
ككذا خمقو مع التكاضع ، كشكالتو حسنة، كغرائبو كثيرة، كعبارتو فييا جمية جيدة، كقتو في التصنيؼ

 الزمتو مدة طكيمة فمـ أره منحرفنا قط". ، كاإلحساف

كأجمميـ ، "كاف مف أعذب الناس ألفاظنا كأحسنيـ خمقنا: (4)كقاؿ تمميذه المقريزم في عقكده
 صحبتو عدة سنيف كأخذت عنو كثيرنا مف مركياتو كمصنفاتو". ، كأفكيـ محاضرة، كرةص

اًفظ ذيك التصانيؼ اٍلكىًثيرىة: (5)كقاؿ السيكطي اـ اٍلفىًقيو اٍلحى أحدي شيييكخ الشَّاًفًعيَّة كأئمة ، "اإًلمى
ًديث... برع في الفقو كالحديث كصنؼ فييما الكثير".   الحى

كرعنا زاىدان ، كأفضؿ أقرانو، ك البحر الكامؿ... كاف مف أفقو زمانو"ى: (6)كقاؿ ابف ىداية
 شييرنا بإخراج األحاديث كتصحيحيا كجرح الركاة كتعديميـ ". 

: "... أئمة الحديث مف الٌشافعٌية: (7)فقاؿ، كعدَّه ابف الكزير مف أئمة الشافعية في الحديث
 رىـ". كالٌنككم، كالٌذىبي، كابف كثير، كابف الٌنحكٌم كغي

كاشتير بكثرة التصانيؼ حتى كاف يقكؿ : "(8)فقاؿ في إنبائو، كاختمفت عبارة ابف حجر فيو
فميذا ، ككانت كتابتو أكثر مف استحضاره، إنيا بمغت ثالثمائة تصنيفان كاشتير اسمو كطار صيتو

ي، كثر القكؿ فيو مف عمماء الشاـ كمصر رقة ب إلى سسى نٍ كاف يي : (9)حتى قرأت بخط ابف ًحجّْ
كيؤلؼ المؤلفات الكثيرة عمى معنى النسخ ، كال يحقؽ عممان ، فإنو ما كاف يستحضر شيئان ، التصانيؼ

                                                           

 (. 3/202الضكء الالمع )، (3/180إنباء الغمر )، (174: لحظ األلحاظ )ص: انظر ترجمتو ((1
 (. 6/105( الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع )(2
 (. 6/104الضكء الالمع )، (131: لحظ األلحاظ )ص: ظر( ان(3
 (. 2/431( درر العقكد الفريدة )(4
 (. 542: ( طبقات الحفاظ )ص(5
 (. 236ػػ 235: ( طبقات الشافعية )ص(6
  (1/319 .)( الركض الباسـ في الذبّْ عف سنة أبي القاسـ (7
8)( )2/218 .) 
، (7/165لممقريزم )، السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ: ترجمتو ق(. انظر830( ىك عمر ابف حجي الشافعي )(9

لمسخاكم ، الضكء الالمع، (3/390البف حجر )، إنباء الغمر، (4/95البف قاضى شيبة )، طبقات الشافعية
(6/78 .) 
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ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
ككتب لو تقريظان عمى ، مف كتب الناس. كلما قدـ دمشؽ نكه بقدره تاج الديف السبكي سنة سبعيف

المتقدمكف  كقد كاف، كألـز عماد الديف ابف كثير فكتب لو أيضان ، كتابو تخريج أحاديث الرافعي
كأما الذيف قرأكا عميو ، فمعمو كاف في أكؿ أمره حاذقان ، كنحكىما( 1)يعظمكنو كالعالئي كأبي البقاء

نما كاف يقرأ عميو : كرأكه مف سنة سبعيف فما بعدىا فقالكا لـ يكف بالماىر في الفتكل كال التدريس كا 
 مصنفاتو غالبان فيقرر عمى ما فييا". 

كصنؼ في عمكـ الحديث ، يكتب في فف سكاء أتقنو أـ لـ يتقنوكاف : (2)كقاؿ في معجمو
كلـ يكف فيو بالمتقف كال لو ذكؽ أىؿ الفف... كأنو قبؿ احتراؽ كتبو كاف ، مختصرنا سماه المقنع

 فمما احترقت كتبو حجبو كلده. ، مستقيـ الذىف

ئمو كال ككالىما غير مقبكؿ مف قا: "(3)كقاؿ السخاكم بعد نقمو كالـ ابف حجر كغيره
 مرضي". 

كفي ىذا الكالـ مف التحامؿ ماال يخفى عمى ": (4)كقاؿ الشككاني معقبنا عمى ابف حجر
منادية بأنو مف األئمة في جميع العمكـ كقد اشتير صيتو كطار ، منصؼ؛ فكتبو شاىدة بخالؼ ذلؾ

 . "ذكره كسارت مؤلفاتو في الدنيا

، فيذه تيمة فاسدة مبناىا عمى الظف: (5)كقاؿ محقؽ كتاب "المقنع" في دفع تيمة السرقة 
كالتحقيؽ الذم يقتضيو اإلنصاؼ؛ أف ابف الميمىقّْف كثير في مصنفاتو التيذيب كاالختصار لكالـ غيره 

 ممف تقدمو مف الحفاظ كاألئمة الفقياء كىذا كاسع... 

ابف فإف تمميذه ، كمف قبمو السخاكم كالشككاني، لقد أجاد المحقؽ كأنصؼ: قالت الباحثة
ي لـ يمتـز التأدب مع شيخو ابف الممقف. كأغمب مف ترجمكا لو قالكا بأف عميو مآخذ ككصفكه ، ًحجّْ

يىرٍ ، بأىنو كثير التمكف حاد الخمؽ سريع البادرة اة كى ًمي بعظائـ كلـ كأنو كاف يسير غير سيرة القيضى
 .  ييكصؼ بديف قطٌ 

                                                           

ًمي  (1 ٍبًد اٍلبىرّْ ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى مىةي بىيىاءي الدّْ ، ( ىك ميحى . إماـ متبحر مناظر اٍلقىاًضي اٍلعىالَّ يًف أىبيك اٍلبىقىاًء السٍُّبًكيُّ
المعجـ ، (3/174الكافي بالكفيات لمصفدم ): ىػػ(. انظر ترجمتو في777بصير بالعمـ ميحكـ لمعربية كغيرىا )

 (. 360: ( رفع اإلصر عف قضاة مصر البف حجر )ص237: المختص بالمحدثيف لمذىبي )ص
  (.319 -2/315( المجمع المؤسس )(2
 (. 6/104( الضكء الالمع )(3
 (. 1/510( البدر الطالع )(4
 (. 119لعبد ا الجديع )ص ، ( المقنع في عمـك الحديث(5
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ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن

 محنتو ككفاتو6 المطمب السادس
، بسبب دسَّ بعض حاسديو المنتسبيف لمعمـ إلى السمطاف مقفاإلماـ ابف الم امتحف 

 ثـ خمَّصو ا تعالى بشفاعة البيمقيني كغيره مف العمماء. ، كرقة مزكرة مكىمان أنيا مف الميصنّْؼ

داتو ًفي آخر عمره تغىير حالو بعدىا؛ ، كما احترقت مكتبتو مع أىكثر ميسىكَّ ففقد أىٍكثىرىىا كى
لىديه إلى   أىف مات. فحجبو كى

كدفف عمى ، في ليمة الجمعة سادس عشر ربيع األكؿ سنة أربع كثمانمائةكقد تكفي 
 .(1)عف إحدل كثمانيف سنة، كالده بحكش الصكفية

فجزل ا اإلماـ ابف الميمىقّْف خيران؛ كتجاكز عنو. 
 

                                                           

 (. 6/105( الضكء الالمع )(1



 

 

 

 

 

 

 املعلد الثان 
 كتاب الع   املهري 

 

 6 ثالثة مطالب كفيو

 أصمو كمكضكعو. ، عريؼ بالكتابت6 المطمب األكؿ

 أىمية كتاب البدر المنير. 6 المطمب الثاني

 منيج ابف الميمىقّْف العاـ في البدر المنير. 6 المطمب الثالث
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ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن

 المبحث الثاني
 كتاب البدر المنير

 أصؿ الكتاب كمكضكعو6 لمطمب األكؿا
لمؤلؼ األحاديث كاآلثار حيث تناكؿ فيو ا، يعد كتاب البدر المنير ضمف كتب التخريج

ىك شرح لكتاب "الكجيز" لإلماـ أبي حامد  الذم، "الشرح الكبير"( 1)الكاقعة في كتاب اإلماـ الرافعي
 مختصران لو مف كتابو الميسمى بالكسيط. ، ق(؛ كالذم صنفو في فركع الفقو الشافعي505الغزالي)

لفظ العزيز مجردنا عمى غير  لكف بعضيـ تكرع عف إطالؽ، كسيمي "الشرح الكبير" بالعزيز
 .(2)"الفتح العزيز في شرح الكجيز": كتاب ا فقاؿ

 فكتاب البدر المنير ىك كتاب تخريج ألحاديث األحكاـ الكاقعة في الشرح الكبير. 

 أىمية الكتاب6 المطمب الثاني
 : ي اآلتيةأكجزىا في النكاح، (3)ترجع أىمية "البدر المنير" إلى عدة أمكر بينيا محقؽ الكتاب

 6 أنو يتعمؽ بتخريج أحاديث األحكاـ .6

في حيف ، لذا تشدد األئمة فييا، فأحاديث األحكاـ ىي التي ييعرؼ بيا الحالؿ كالحراـ 
 تساىمكا في ركاية األحاديث الضعيقة في الترغيب كالترىيب مالـ يشتد ضعفيا. 

كينا في الثكاب كالعقاب كفضائ: قاؿ عبد الرحمف بف ميدم تساىمنا في ، ؿ األعماؿ"إذا ري
ذا ركينا في الحالؿ كالحراـ كاألحكاـ، كتسامحنا في الرجاؿ، األسانيد تشٌددنا في األسانيد كانتقدنا ، كا 
 .(4)الرجاؿ"

كمف ىنا تبرز أىمية الكتاب إذ ىك تخريج ألحاديث األحكاـ التي في كتاب "الشرح الكبير" 
 عمى أساس صحيح.  ان كـ الفقيي مبنيكمعرفة صحيحيا مف سقيميا ليككف الح، لمرافعي

 

                                                           

 ىػ.  623( ىك عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ بف الفضؿ بف الحسف القزكيني أبك القاسـ الرافعي (1
 (. 317(. كما ترجـ لو ابف الممقف في مقدمة كتابو )ص8/281افعية الكبرل لمسبكي )انظر ترجمتو في طبقات الش

 (. 8/281( طبقات الشافعية الكبرل لمسبكي )(2
  (. 239/ 1انظر مقدمة "البدر المنير" بتحقيؽ األستاذ مصطفى أبك الغيط ) ( (3
 (. 1/34( دالئؿ النبكة لمبييقي )(4
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
 6 أف مكضكعو يتعمؽ بتخريج أحاديث كتاب الرافعي .5

الذم كقع مكقعنا عظيمنا ، فقد اكتسب كتاب البدر المنير أىميتو مف أىمية كتاب الرافعي
كلـ ييشرؽ عمى األمة ، عند الخاصة كالعامة؛ كالذم لـ ييصنؼ مثمو في مذىب مف المذاىب

قباليـ كثنائيـ عميو. (1)لغياىبكضيائو في ظالـ ا  .فال عجب أف يحظي باىتماـ العمماء كعنايتيـ كا 

 "لـ ييشىرح الكجيز بمثمو". : (2)قاؿ ابف الصالح

ٍيرىاتً : (3)كقاؿ اإلماـ النككم في الركضة ـٍ أىيُّيىا الرَّاًغبي ًفي اٍلخى ٍعًرفىًة ، "كىاٍعمى مىى مى ًريصي عى كىاٍلحى
قَّ  تً ، قىاتً النَّفىاًئًس اٍلميحى ؿّْ اٍلغىكىاًمًض كىاٍلميٍشًكالى مىى مىا ، كىحى قيكًؼ عى ٍعًرفىًة اٍلمىٍذىىًب كىاٍلكي ًر ًفي مى كىالتَّبىحُّ

نَّفىاتً  اتً ، تىٍعتىًمديهي ًمفى اٍلميصى كًؿ اٍلفىتىاكىل اٍلغىاًمضى تىٍعًمدي ًإلىٍيًو ًعٍندى نيزي تىًثؽي ًبًو ًعٍندى تىعىاريًض اآٍلرىاًء ، كى كى
بىاتً ، طىًربىاتً اٍلميضٍ  وي ًمٍف أيكًلي الرَّغى ٍف أىرىٍدتى نيٍصحى مىى تىٍحًصيًمًو مى تىحيثُّ عى نٍَّؼ ًفي مىٍذىىًب ، كى ـٍ ييصى أىنَّوي لى

ؿي لىؾى مىٍجميكعى مىا ذىكىٍرتيوي أىٍكمىؿى ًمٍف ًكتىاًب الرَّاًفًعيّْ ًذم التٍَّحًقيقىاتً الشَّاًفًعيّْ  ا ييحىصّْ  بىًؿ اٍعًتقىاًدم، مى
رىاًت".  ٍد ًمٍثميوي ًفي اٍلكيتيًب السَّاًبقىاًت كىالى اٍلميتىأىخّْ ـٍ ييكجى نّْؼو أىنَّوي لى  كىاٍعًتقىادي كيؿّْ ميصى

 6 أف اَلماـ الرافعي مشى في كتابو " الشرح الكبير" عمى طريقة الفقياء .4

ؿي أكثريىـ عمى أحاديث ال تصح ييعًرض عف ك ، كبضاعة أكثر الفقياء في الحديث مزجاة ييعىكّْ
ا فيما ينقؿ  .(4)الصحاح كيقمد بعضيـ بعضن

إال أنو ذكر في شرحو ، كمع أف اإلماـ الرافعي مف أًجمَّة الشافعية الذيف ييشار إلييـ بالبناف
كال يجكز أف ييعتمد في الشريعة عمى األحاديث الضعيفة التي ليست  أحاديثنا لـ تصح عف النبي 

 .(5)صحيحة كال حسنة

"فإنو كتاب لـ ييصنَّؼ في المذىب عمى مثؿ : (6)مىقّْف في كصفو لكتاب الرافعيقاؿ ابف المي 
كمرجع فقيائنا في كؿ األقطارػػػػ ، في ترتيبو كتنقيحو كتيذيبو، كلـ يجمع أحد سمؼ كجمعو، أسمكبو

كاعتمادىـ في ىذه األمكر عميو؛ لكنو أجزؿ ا ، كالتصنيؼ إليو، كالتدريس، اليكـ ػػػ في الفتكل
مَّص في ذكر األحاديث الضعيفة ، مثكبتو مشى في ىذا الشرح المذككر عمى طريقة الفقياء الخي

                                                           

 (. 8/282بكي )( طبقات الشافعية الكبرل لمس(1
 (. 2/264( تيذيب األسماء كالمغات لمنككم )(2
 (. 12/315( ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف )(3
 (. 1/22( التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ البف الجكزم )(4
 (. 1/175( قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة البف تيمية )(5
 (. 1/281( البدر المنير )(6
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
في ، ال قديـ كال حديث، كالتي ال تعرؼ أصالن في كتاب حديث، كالمنكرة كالكاىيات، كالمكضكعات

 كسميـ مف جريح". ، مف غير بياف ضعيؼ مف صحيح، معرض االستدالؿ

بالفقو؛ ال شؾ أف حكمو عمى الحديث قبكالن كردنا سيككف أقرب أف المحدث كمما كاف مممِّا  .4
 6 إلى الصكاب

ا": (1)قاؿ الذىبي اًلًمٍيفى ًبالًفٍقو أىٍيضن دّْثيكفى أىًئمَّةن عى رىاء ، كاف الميحى ككاف أىٍىؿي الرٍَّأم بيصى
ًدٍيثً  دّْثي قد : كتقدمكا في معرفتو. كأما اليكـ، قد رحمكا في طمبو، ًبالحى ٍطبىةفىالميحى قىًنعى ًبالسّْكَّة كالخي

(2) ،
ًدٍيثي ، كما أىفَّ الفىًقٍيوى قد تىشىبَّثى ًبًفٍقو الى ييًجٍيدي مىٍعرفىتو، فىالى يىٍفقىوي كال يحفىظ بىًؿ ، كىالى يىٍدًرم مىا ىيكى الحى

ٍكعي كىالثَّابتي ًعٍندىهي سكىاء اًدٍيث سى ، المىٍكضي ًحٍيح ًبأىحى ييكىابري ًبأىنَّيىا أىصحُّ ، اًقطىةبىٍؿ قد يعىارضي مىا في الصَّ كى
 كىأىقكىل". 

ـٌ بالفقو كالحديث  كال شؾ أف حكمو عمى الحديث لو اعتباره كأىميتو. ، كابف الميمىقّْف إماـ ميم

ٍبد التآليؼ الحديثية .2  6 كثرة مكارد ابف الميمىقّْف في" البدر المنير" فقد اشتمؿ عمى زي

قاؿ ابف الميمىقّْف
قد اشتمؿ عمى زيد التآليؼ  -البدر المنير -ب المذككر"ككاف الكتا: (3)
أرجك ، زائدة عمى مائة تأليؼ نظرتيا كما عددتيا فيو، قديميا كحديثيا، الحديثية أصكليا كفركعيا

كال يفكتو مف المحتاج إليو إال النادر. ألف شرح الكجيز ، أف باحثو كمحصمو يمتحؽ بأئمتو األكابر
األصحاب مف األقكاؿ كالكجكه كالطرؽ؛ كعمى ألكؼ مف األحاديث احتكل عمى غالب ما في كتب 

قد بينتيا في الكتاب المذككر عمى حسب أنكاعيا مف ، كاآلثار تنيؼ عمى أربعة آالؼ بمكررىا
الصحة كالحسف كالضعؼ كاالتصاؿ كاإلرساؿ كاإلعضاؿ كاالنقطاع كالقمب كالغرابة كالشذكذ كالنكرة 

االختالؼ كالناسخ كالمنسكخ إلى غير ذلؾ مف عمكمو الجمة؛ كضبط كالتعميؿ كالكضع كاإلدراج ك 
يضاح مشكؿ كجمع متف أحاديث متعارضة كالجكاب عنيا. فمف  ألفاظ كأسماء كتفسير غريب كا 

فقد ، أعني كتابنا ىذا كالشرح الكبير لإلماـ الرافعي كفىًقو مغزاىما، جمع بيف الكتابيف المذككريف
ا عف ، ث كصار حافظ أكانو كشافعي زمانوجمع بيف عممي الفقو كالحدي كبرز عمى شيكخو عكضن

 ال يساككنو كال يدانكنو". ، أقرانو

                                                           

 (. 14/236( سير أعالـ النبالء )(1
 (. 10/440لساف العرب ): حديدة قد كيتب عمييا؛ يضرب عمييا الدراىـ كىي المنقكشة. انظر: ( السّْكَّةي (2

 اإلشارة إلى ضعؼ اليمـ. كا أعمـ. : كمراد الذىبي بعبارتو
 (4 -1/3خالصة البدر المنير ): ( انظر(3
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
: (1)كلـ يجانب الصكاب حيف كصؼ البدر المنير فقاؿ، لذا فإف ابف الميمىقّْف كاف ميحقنا

كأىؿ زماننا كغيرىـ شديدك ، كلـ يينسج عمى منكالو كجمعو، لـ أيسبؽ إلى كضعو، "كتاب نفيس
 ككؿ المذاىب تعتمد في االستدالؿ عميو". ، الحاجة إليو

كمف أراد الكقكؼ عمى أىمية البدر المنير فمينظر إلى مكانة مختصره " التمخيص الحبير" 
 كرجكعيـ في حؿ المشكالت إليو. ، كمدل انتفاع أىؿ العمـ بو قديمان كحديثنا، لتمميذه ابف حجر

عند كالمو عمى الكتب المؤلفة ، قدمة تمخيصوكال أدؿ عمى ذلؾ مف قكؿ ابف حجر في م
 كأخمصيا إشارة كتاب شيخنا سراج الديف... ". ، كأكسعيا عبارة: "(2)في تخريج أحاديث الرافعي

 منيج ابف الميمىقّْف العاـ في كتاب البدر المنير6 المطمب الثالث
 ترتيب الكتاب 6 أكالن 

، الفقيية طريقة األبكاب –عي " الشرح الكبير" رتب ابف الميمىقّْف كتابو عمى ترتيب كتاب الراف - أ
فإذا أراد الطالب حديثنا أك أثران في كتاب الطيارة ػػػػػػ ، فذكر في كؿ باب ما تضمنو مف أحاديث كآثار

 مثالن ػػػػػػػ بحث في كتاب الطيارة. 

فرتبتو "... : (3)في مقدمتيفقاؿ، كقد أشار ابف الميمىقّْف إلى طريقتو ىذه في ترتيب الكتاب
فأذكر كؿ باب كما تضمنو مف ، عمى ترتيب شرح الرافعي ال أغير منو شيئنا بتقديـ كال تأخير

 أػحاديث كآثار...". 

يذكر في كؿ كتاب عدد ما أكرد فيو اإلماـ الرافعي مف أحاديث كآثار؛ فمثالن في كتاب  - ب
قاؿ ابف الميمىقّْف، الجنائز

ديث فمائة حديث كنٌيؼ... كأما أما األحا، أحاديث كآثارناذكر فيو : (4)
 آثاره فخمسة عشر أثرنا. 

 منيج ابف الميمىقّْف في التخريج 6 ثانيان 

إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما فإنو يكتفي بالعزك إلييما كال يتعدل إلى  - أ
ف لـ يكف الحديث في كاحد مف الصحيحيف يعزكه إلى مف أخرجو مف األئم، غيرىما إال لفائدة  ة. كا 

                                                           

 (. 1/281مقدمة البدر المنير ): ( انظر(1
 (1/7حبير )( التمخيص ال(2
 (. 282( انظر )ص (3
 (. 5/181( البدر المنير )(4
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
قاؿ ابف الميمىقّْف
أبي عبد ا محمد : فإف كاف الحديث أك األثر في صحيحي اإلماميف: (1)
، اكتفيت بعزكه إلييما: أك أحدىما، كأبي الحسيف ميسمـ بف الحجاج القيشيرم، بف إسماعيؿ البخارم

كالصحاح؛ ألنو  ،كالمسانيد، كال أيعىرّْج عمى مف ركاه غيرىما مف باقي أصحاب الكتب الستة، أك إليو
ال فائدة مف اإلطالة بذلؾ... الميـ إال أف يككف في الحديث زيادة عند غيرىما كالحاجة داعية إلى 

 ذلؾ فأيشفعيو بالعزك إلييـ. 

كًء ًمٍنيىا ": "قاؿ لمكاتي غسمف ابنتو حديث أنو : مثاؿ ضي مىكىاًضًع الكي يىاًمًنيىا كى اٍبدىٍأفى ًبمى
(2). 

قاؿ ابف الميمىقّْف
كىذه البنت ىذا الحديث متفؽ عميو مف حديث أـ عطية األنصارية : (3)

في حديث ، كذا جاءت مسماة في ركاية لمسمـ. ككقع في سنف أبي داكد أنيا أـ كمثكـىي زينب 
ا، ليس إسناده بذاؾ نبو عميو المينذرم ، كفيو نظر أيضن

 ببدر.  ؛ فإف أـ كمثـك تكفيت كرسكؿ ا (4)

ثـ أخرجو مف سنف أبي داكد ليشير إلى ، الميمىقّْف الحديث مف الصحيحيففقد خرَّج ابف  
 صحة ما كقع عند مسمـ. 

ٌدر الحكـ عمى الحديث عند أكؿ كركده - ب كمف ثـى يعزكه إلى مف أخرجو مف ، غالبنا ما ييصى
 .العمماء

 ففي المثاؿ السابؽ؛ حكـ عمى الحديث قبؿ الشركع في تخريجو. 

كيعزك كؿ طريؽ إلى مف ، فإنو يذكر ىذه الطرؽ، طريؽ إذا كاف لمحديث أكثر مف - ت
 أخرجيا. 

ليكد؛ فىًإنّْي مكاثره : قاؿ حديث أنو : مثاؿ ذلؾ ديكد اٍلكى  ". بكـ اأٍليمىـ يىٍكـ اٍلًقيىامىة "تزٌكجكا اٍلكى

ًديث لىوي طرؽ: (5)قاؿ ابف الممقف  : ىىذىا الحى

                                                           

 (. 283مقدمة ابف الممقف )ص: ( انظر(1
 ( سيأتي تخريجو. (2
 (. 5/204( البدر المنير )(3
طبقات الشافعية ، (14/826تاريخ اإلسالـ لمذىبي ): ىػ(. انظر ترجمتو 656( ىك عبد العظيـ بف عبد القكم )(4

 (. 8/259الكبرل لمسبكي )
 (. 7/495( البدر المنير )(5
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
ٍعًقؿ بف يسىار: أىحدىا مف حديث مى

(1)
 ا: "قىاؿى ًإنّْي أصبتي : فىقىاؿى  ءى رجؿه ًإلىى النًَّبي جى

نَّيىا الى تىمد ًإذا تزكجتييا؟ قىاؿى ، اٍمرىأىة ذاتى حسبو كجماؿ . 6 كىاً  َـّ أىتىاهي الثَّاًنيىة فىنىيىاهي الى َـّ أىتىاهي الثَّاًلثىة، ث ، ث
لي : "فىقىاؿى  ديكد اٍلكى كا اٍلكى جي  ". كد فىًإنّْي مكاثره بكـ اأٍليمىـتزكَّ

د رى  كىاهي أىبيك دىاكي
كىالنَّسىاًئٌي ( 2)

ًحيحو( 3) اًتـ بف حبىاف ًفي صى ًفي سنىنىٍيًيمىا كىأىبيك حى
اًكـ ًفي ( 4) كىاٍلحى

ميٍستىٍدركو
(5) ... 

ًديث أنس : ثىاًنييىا كىاهي أىٍحمد ًفي ميٍسنده... مف حى رى
اًتـ بف حبىاف ًفي  (6) كىأىبيك حى

ًحيحو  .ثالثيا... رابعيا... (7)صى

 .و عمى األلفاظ المختمفة لمحديث مع عزك كؿ لفظ لصاحبوينب - ث
ٍتو ناقتو كىك ميٍحـر فمات، "أفَّ رجالن كاف مع النبي حديث : مثاؿ ذلؾ فقاؿ ، فكقىصى

مّْركا رأسو، كال تىمىسكه بطيبو ، ككفنكه في ثكبيو، "اغسمكه بماءو كسدرو  6النبي  و ييٍبعىثي فإن، كال تيخى
 .ا"يكـى القيامًة ميمبين 

قاؿ ابف الميمىقّْف
أخرجو الشيخاف مف حديث ابف ، ىذا الحديث متفؽ عمى صحتو: (8)

ؿه كىاًقؼه مىعى رىسيكًؿ اً : "قاؿ عباس فىةى  بىٍينىمىا رىجي قىعى ًمٍف رىاًحمىًتوً ، ًبعىرى ٍتوي ، ًإٍذ كى ٍك قىاؿى أى  -فىأىٍكقىصى
ٍتيي  ًسٍدرو : فىقىاؿى  ،فىذيًكرى ذىًلؾى ًلمنًَّبيّْ ، ػػػػػػفىأىٍقعىصى كىفّْنيكهي ًفي ثىٍكبىٍيفً ، "اٍغًسميكهي ًبمىاءو كى نّْطيكهي ، كى كىالى ، كىالى تيحى

                                                           

كتكفي بيا آخر خالفة ، كابتنى بيا دارنا، كشيد بيعة الرضكاف. سكف البصرة، ( صحابي أسمـ قبؿ الحديبٌية(1
اإلصابة في تمييز الصحابة ، (3/1433البف عبد البر )، معاكية. االستيعاب في معرفة األصحاب

 (. 2/576سير أعالـ النبالء )، (6/146)
 (. 2050ح  2/220باب النيي عف تزكيج مف لـ يمد مف النساء )، ( كتاب النكاح(2
 (. 3227ح  6/65كراىية تزكيج العقيـ )، ( كتاب النكاح(3
 (. 4056ح  9/364( )(4
 (. 2685ح 2/162( )(5

ه إسناد: (. كقاؿ العراقي1/566صحيح الجامع الصغير كزيادتو )، كحديث معقؿ يف يسار؛ صححو األلباني
 (. 478: المغني عف حمؿ األسفار )ص، صحيح.

 (. 12613ح  20/63( )(6
 (. 4028ح 9/338( )(7

: (. كقاؿ الييثمي6/195في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )، صححو األلباني: كحديث أنس 
 (. 4/258مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )، إسناده حسف

 (. 5/209البدر المنير ): ( انظر(8
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
كا رىٍأسىوي  مّْري ًة ميمىبّْينا". كفي لفظ ليما، تيخى "كال تمسكه : "ممبدنا " كفي لفظ ليما: فىًإفَّ اى يىٍبعىثيوي يىٍكـى اٍلًقيىامى

 . (1)ثكبيو" ككفنكه في: "طيبنا " كفي لفظ ليما

كا كىٍجيىوي كىالى رىٍأسىوي". قاؿ البييقي: "(3)كابف حباف، (2)كالنسائي، كفي لفظ لمسمـ مّْري كىالى تيخى
(4) :

". كذا طكا رأسو"ال تغ: كالصحيح، كالمتف جميعنا، ذكر الكجو كىـ مف بعض ركاتو في اإلسناد
 كذكر الكجو فيو غريب... ، أخرجو البخارم

ا كتعديالن يتكمـ ابف الممقف  - ج عقد فصكالن لبعض الركاة المختمؼ حتى أنو  ، عمى الرجاؿ جرحن
عبد ا بف : مبينان خالصة القكؿ فييـ. فمنيـ مثالن ، فييـ تعديالن كتجريحان ؛ ذاكران فييا أقكاؿ النقاد

كعبد ا بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر ، (6)كمحمد بف إسحؽ بف يسار، (5)محمد بف عقيؿ
 .فإذا كرد ذكر الراكم بعد ذلؾ؛ أحاؿ إلى المكضع األكؿ. (7)اببف الخط

ثقة إماـ مجمع ، ثقة ثبت مخرج حديثو في الصحيح: كمف ألفاظ التعديؿ التي استعمميا
ة، عمى جاللتو جَّ  ( 8)...صدكؽ، ثقة، مشيكر ثقة، ًثقىة حي

رأس االعتزاؿ ، متركؾ، رمي بالكذب، في حد مف يتيـ، كاه بمرة، كاه: كمف ألفاظ الجرح
 . (9)ضعيؼ...، ال يحتج بو، كقد ترككه

 ناقالن أقكاؿ األئمة النقاد. ، يينبو ابف الممقف عمى عمؿ األحاديث - ح
تَّى ييٍعتىؽى "لىٍيسى ًفي مىاًؿ اٍلمي : قاؿ حديث أنو : مف األمثمة عمى ذلؾ  ". كىاتىًب زىكىاةه حى

                                                           

، 2/75باب الكفف في ثكبيف )، (1266ح 2/76باب الحنكط لمميت )، كتاب الجنائز، ( صحيح البخارم(1
ٍحًرـي؟ )، (1265ح ، (1849ح 3/17باب المحـر يمكت بعرفة. . . )، (1267ح 2/76باب كىٍيؼى ييكىفَّفي المي

فعؿ بالمحـر إذا مات باب ما ي، كتاب الحج، (. صحيح مسمـ1851ح 3/17باب سنة المحـر إذا مات )
 (. 1206ح 2/866)

 (. 2714ح 5/145تخمير المحـر كجيو كرأسو )، كتاب مناسؾ الحج، ( سنف النسائي(2
 (. 3960ح 9/273( صحيح ابف حباف )(3
 (. 3/549( السنف الكبرل )(4
 (. 172 -2/168( البدر المنير )(5
 (. 301 -3/298( البدر المنير )(6
 (. 6/551)، (4/633)، (4/261)، (4/104البدر المنير ): (. كانظر أيضان 261 -4/260( البدر المنير )(7
، (3/566)، (4/129)، (2/556)، (2/173)، (1/617)، (1/556)، (1/427البدر المنير ): ( انظر(8

(2/559) ،(9/454 .) 
 (. 7/219)، (7/187)، (8/749)، (3/353)، (2/628)، (2/37البدر المنير ): ( انظر(9
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
قاؿ ابف الميمىقّْف
كعبد ، عف عبد الباقي بف قانع، (2)في سننوىذا الحديث ركاه الدارقطني : (1)

، : قىاالى ، الصمد بف عمي ٍبدي المًَّو ٍبفي بىًزيعو ، نا عى فى ، نا يىٍحيىى ٍبفي غىٍيالى كَّاؼي نا اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلعىبَّاًس الصَّ
ا بالمفظ المذككر.  اًبرو مرفكعن ٍف أىًبي الزُّبىٍيًر، عىٍف جى ، عى ٍيجو ًف اٍبًف جيرى  عى

فإف الدارقطني ، عبد الباقي بف قانع شيخ الدارقطني: أحدىا: معمكؿ مف أكجو كىذا حديث
إنو كاف يخطئ كثيرنا كييصر عمى الخطأ. : (3)قاؿ في حقو

 

ليس ىك عندم ممف : (5)؛ قاؿ ابف عدم( 4)عبد ا بف بىًزيعو األنصارم قاضي تيستنر: ثانييا
 ليف الحديث ليس بمتركؾ. : (6)كقاؿ الدارقطني كأحاديثو أك عامتيا ليست محفكظة. : قاؿ، يحتج بو

فى : ثالثيا كليس : (7)نبو عميو ابف القطاف في عممو قاؿ، كىك مجيكؿ الحاؿ، يىٍحيىى ٍبفي غىٍيالى
 ذاؾ ثقة. ، ىك الذم يركم عف مالؾ

 كقد عنعف عنو في ىذا الحديث. ، تدليس أبي الزبير: رابعيا

كالصحيح ، "ىذا الحديث رفعو ضعيؼ: (8)في سننو فقاؿ، كأجمؿ البييقي القكؿ في تضعيفو
 أنو مكقكؼ عمى جابر. كىك قكؿ مسركؽ كسعيد بف المسيب كسعيد بف جبير كعطاء كمكحكؿ". 

 6 بياف الفكائد الحديثية المتعمقة بالسند6 ثالثان 

ف لـ يكضع ليا أصالن ػػػػ، اشتمؿ كتاب البدر المنير عمى فنكف أخرل غير التخريج ػػ ػػػػػػ كا 
 كذلؾ لتكمؿ بو الفائدة. 

قاؿ ابف الميمىقّْف
إلى ، كغرابتو، كضعفو، كأيتبع الكالـ غالبان ػػػػػػ بعد بياف صحة الحديث: (9)

شكاالت. ، كفكائد، كأسماء، غير ذلؾ مف فنكنو ػػػػػػػػ بما كقع فيو مف ضبط ألفاظ  كا 

                                                           

 (. 5/472البدر المنير ): ( انظر(1
2)( )2/502 .) 
 (. 236: ( سؤاالت حمزة السيمي لمدارقطني )ص(3
كىك تعريب شكش بإعجاـ ، أعظـ مدينة بخكزستاف: كراء، كفتح التاء األخرل، بالضـ ثـ السككف: ( تيستىر(4

البراء كبيا قبر ، عيد عمر  فتحيا أبك مكسى األشعرم في، كمعناه النزه كالحسف كالطيب كالمطيؼ، الشينيف
 (. 2/29لياقكت الحمكم )، معجـ البمداف: . انظربف مالؾ أخك أنس 

 (5/415الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر(5
 (10/287( عمؿ الدارقطني )(6
 (. 3/429( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )(7
 (. 4/183( السنف الكبرل )(8
 ( 293لممقف )ص مقدمة ابف ا: ( انظر(9
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
 6 تعييف الميٍيمىؿ كالكينى - أ

كابف إسحاؽ ىذا ىك : (1)سند حديث ميمالن فقاؿ جاء ذكر ابف إسحؽ في6 مثاؿ الميمؿ
مكالىـ المدني اإلماـ صاحب ، أبك عبد ا المطمبي: كيقاؿ، محمد بف إسحاؽ بف يسار أبك بكر

 المغازم. 
 6 تسمية الميكَّنى

ٍيفىة: كقكلو حى اًبٌي مىٍشييكر، كىيكى بجيـ مىٍضميكمىة: أىبيك جي حى ة؛ صى ٍفتيكحى : اٍسموك ، ثَـّ حاء ميٍيممىة مى
ـ السّْيف اٍلميٍيممىة كًباٍلمدّْ  -عبد ا بف كىب السُّكىاًئي   تكٌفي رىسيكؿ ا  -قىبيمىة نسب ًإلىٍييىا  -ًبضى

كىىيكى لـ يبمغ اٍلحمـ
(2). 

 6 ذكر الكنية
ٍفكىاف: كقكلو  مىيد ىذا ىك ابف قيس اٍلمىكٌّْي اٍلميٍقًرئ اأٍلىٍعرىج أىبيك صى حي

(3). 

 6 ةضبط أسماء الركا - ب
ٍكف : مثؿ قكلو ٍسكىاف اٍلكىاك، ًبفىٍتح اٍلًجيـ -جى َـّ نكف ، كىاً  بّْؽ ، اٍبف قىتىادىة -ث ممىة بف الميحى عىف سى

ة، بميـ مىٍضميكمىة - ٍفتيكحى َـّ بىاء ميكىحدىة مىٍكسيكرىة، ثَـّ حاء ميٍيممىة مى َـّ قىاؼ، ث : .كفي مكضع آخر قاؿ(4)ث
ٍكف بفي قىتىادىة بف اأٍلىٍعكىر ٌبؽ ىك جى ٍخر بف عبيد: بف سىاًعدىة التًَّميًمي... كاسـ الميحى  . (5)صى

 6 كمف ذلؾ6 بياف الفكائد الحديثية المتعمقة بالمتف6 رابعان 

 6 ضبط كبياف معنى غريب الحديث - أ

مىة  -الشّْرىاؾ : يقكؿ مثالن  مىى  -ًبكىٍسر الشيف اٍلميٍعجى ىيكى أحد سيكر النٍَّعؿ الًَّتي يككف عى
كىجييىا
سكاف الزام المعجمة، بضـ التاء: ىك( 7)"الى تيٍزًرمكه": قكؿكي .(6) ، بعدىا راء ميممة مكسكرة، كا 
 .(8)القطع: ال تقطعكه. كاإلزراـ: كمعناه

                                                           

 (. 3/298البدر المنير ): ( انظر(1
 (. 3/380( البدر المنير )(2
 (. 3/276( البدر المنير )(3
 (. 1/608( البدر المنير )(4
 (. 612، 1/609البدر المنير ): ( انظر(5
 (. 3/156( البدر المنير )(6
ٍفًؽ ًفي األىٍمًر كيمّْوً ، ( أخرجو البخارم في األدب(7 باب كيجيكًب غيٍسًؿ ، كأخرجو مسمـ في الطيارة، (6025)ح باب الرّْ

اسىاًت )ح ٍيًرًه ًمفى النَّجى  (. 248اٍلبىٍكًؿ كىغى
 (. 1/529( البدر المنير )(8
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ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
 6 التعريؼ باألماكف كالبمداف - ب

ًضمىات  اـ أىٍحمد: (1)كقكلو الخى اد المعجمتيف... قىاؿى اإًلمى كسر الضَّ اء كى ىيكى قىٍريىة : ًبفىٍتح اٍلخى
ممىة. كبياضةل مىى ميؿ مف منىاًزؿ بني سى ًدينىة عى ار. : بني بياضة ًبقرب اٍلمى  بطف مف اأٍلىٍنصى

ٍضرىمىكت: (2)كقكلو اء: حى مىة، ًبفىٍتح اٍلحى اد اٍلميٍعجى ٍسكىاف الضَّ فتح اٍلًميـ، كىاً   اٍسـ لبمدو ًباٍليمف. : كى

ًدينىة مف ًجيىة : (3)كالعكالي مىى أىٍربىعىة أىٍميىاؿاٍلقرل الًَّتي ًبقرب مف المى قيؿ، الشرؽ كأقربيا عى : كى
ثىة.   ثىالى

 6 التعرض لمكجكه االعرابية لمكممة - ت
دىقىة فقاؿ مثالن في حديث "مىا تركنىا صى
دىقىة، رفع ًبااًلٍبًتدىاءً  ىيكى ًفي مىكًضع: (5)" ( 4) " ك"صى

دىقىة " ًباٍلفىٍتح، مرفكعه خبره  دىقىة؛ فى : أىم، ... ك"صى ٍفعيكؿ، الى نكرَّثمىا تركنىا صى ، ك"ما " ًفي مىكًضع اٍلمى
مىى التٍَّفًسير اؿ كىعى مىى اٍلحى دىقىة " مىٍنصيكب عى  ... ، ك"صى

 6 ذكر بعض الفكائد الفقيية المستنبطة مف الحديث6 خامسان 
ـى : حديث: مف األمثمة عمى ذلؾ ٍيدى ٍبفى أىٍرقى ًف فىاٍشتىرىيىا كىانىا شىًريكىيٍ ، كىاٍلبىرىاءى ٍبفى عىاًزبو ، أىفَّ زى

نىًسيئىةن  ةن ًبنىٍقدو كى كهي ، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ ، (6)ًفضَّ مىا كىافى ًبنىًسيئىة ، "فىأىمىرىىيمىا أىفَّ مىا كىافى ًبنىٍقدو فىأىًجيزي كى
فىريدُّكهي"
(7). 

قاؿ ابف الميمىقّْف
ا عمى الراجح عند المتأخريف : (8) في كىذا الحديث أحسف ما يستدؿ بو أيضن

 تفريؽ الصفقة. 

 6 التثبت مف النص كبياف الصكاب6 سادسان 
مَّاعة لمكتب مما سيؿ لو ، ككاف عنده مكتبة ضخمة تحكم آالؼ الكتب، كاف ابف الميمىقّْف جى

                                                           

 (. 4/601( البدر المنير )(1
 (. 7/70( البدر المنير )(2
 (. 4/591( البدر المنير )(3
باب فرض الخمس ، كتاب الفرائض، صحيح البخارم :( الحديث مركم في مكاضع عدة مف الصحيحيف. منيا(4

دىقىةه" باب قكلو ، كتاب الجياد كالسير، صحيح مسمـ، (3093ح 4/79) ٍكنىا فىييكى صى ا تىرى "الى نيكرىثي مى
 (. 1759ح 3/1380)

 (. 7/316( البدر المنير )(5
 (. 11/296مؤجالن. عمدة القارم شرح صحيح البخارم ): ( أم(6
ًرًؽ ًبالذَّىىًب نىًسيئىةن )، كتاب البيكع، رم( صحيح البخا(7 كتاب ، صحيح مسمـ، (2180ح  3/75بىابي بىٍيًع الكى

ًرًؽ ًبالذَّىىًب دىٍيننا )، المساقاة ٍف بىٍيًع اٍلكى  (. 1589ح 3/1212بىابي النٍَّيًي عى
 (. 6/726( البدر المنير )(8
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 تمكود

ىالبدر"ىوكتابهىالُمَلقِّنىابن
كيتثبت مف النص مبينان الخطأ مف ، فيقارف بينيا، االطالع عمى النسخ المختمفة لمكتاب الكاحد

 الصكاب. 

بىارىل""أىكىٍمتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو 6 قاؿ رة بف شعبة حديث المغي: مثاؿ ذلؾ ـى حي لىٍح
(1) . 

قاؿ ابف الميمىقّْف
ىذا الحديث كذا كجدتو في نسخة أصمية مقابمة عمى نسخة منعكت : (2)

كصكابو "عف سفينة " ، ككجدتو في أخرل منعكت عمييا "عف شعبة " ككالىما خطأ بال ريب، عمييا
ال يشؾ فيو مف لو أدنى إلماـ بيذا ، ثـ فاء ثـ ياء مثناة تحت ثـ نكف ثـ ىاءبسيف ميممة مفتكحة 

، عف أبيو، كغيرىما مف ركاية إبراىيـ بف عمر بف سفينة، (4)كالترمذم، (3)كذلؾ ركاه أبك داكد، الفف
بىارىل أىكىٍمتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو : عف جده قاؿ ـى حي ط ما تقدـ؛ كقد ظير غم، . كاألكؿ غمط بال شؾ لىٍح

ثـ صحح ، فإف في األصؿ المذككر أكالن "عف سفينة" ثـ خرج الكاتب تخريجو ككتب"المغيرة بف"
فإف كاف كبيرنا فإني أيجؿُّ اإلماـ الرافعي مف الكقكع في ، كىذا كمو تحريؼ مف الكاتب، عمى ذلؾ
 مثؿ ذلؾ.

 6 تىعقيبات ابف الميمىقّْف عمى أىًئمَّة الحديث6 سابعان 

الميمىقّْفقاؿ ابف 
أك ، أك اعتراض، أك غمط، "كأنبو عمى ما كقع لممتقدميف مف كىـ: (5)

فيؿ ، معاذ ا مف ذلؾ، حاشا الظيكر أك التنقيص، قاصدان بذلؾ النصيحة لممسمميف، استدراؾ
 كنحف براء منو بحمد ا كمنو". ، كغالب ذلؾ إنما يقع مف التقميد، الفضؿ إال لممتقدـ

بؿ كانييمحص كيدقؽ ، لكنو لـ يكف مقمدان ، مىقّْف كثيران ما ينقؿ أقكاؿ العمماءفمقد كاف ابف المي 
بمغت ثالثمائة ، فجاءت تنبييانو في مكاضع عديدة، بغرض النصح لممسمميف، كيتعقب عمييـ

، كافؽ غيره مف العمماء الذيف تعقبيـ في مائة كأربعة مكاضع، كتسعة مكاضع مف كتابو البدر المنير
 .(6)ي مائتيف كخمسة مكاضعكخالفيـ ف

                                                           

بىارىل(1 يات. انظركىالٍ ، طىاًئره بقع عمى الذكر كاألنثى: ( الحي بىارى ٍمعي حي تحفة األحكذم ، (4/160لساف العرب ): جى
(5/451 .) 

 (. 9/378( البدر المنير )(2
بىارل )، كتاب األطعمة، ( سنف أبي داكد(3  (. 3797ح  3/354باب في أكؿ لحـ الحي
بىارل )، أبكاب األطعمة، ( سنف الترمذم(4 ، ضعيؼ(. كالحديث إسناده 1828ح 4/272باب في أكؿ لحـ الحي

 (. 4/380ضعفو العقيمي كابف حباف. التمخيص الحبير )
 (. 293مقدمة ابف الممقف )ص : ( انظر(5
( منيج الحافظ ابف الممقف في تعقباتو عمى الحاكـ النيسابكرم مف خالؿ كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث (6

 ـ. 2012، جامعة بغداد، مجمة العمـك اإلسالمية، (70)ص عبد ا كريـ عميكم الناصرمالشرح الكبير 

http://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%22&uiLanguage=ar


 

 

 

 

 

 الفصل األول

 الدراسة التطبيقية

مناذج مو األحاديث اليت حكم عليها 

 اإلمام ابو امللقو يف كتابه " البدر املهري"

 

 6 ثالثة مباحث كفيو
دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا اَلماـ 6 الحديث الصحيح6 المبحث األكؿ

 ابف الممقف بالصحة. 

دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا 6 الحديث الحسف كالجيد6 نيالمبحث الثا
 اَلماـ ابف الممقف بالحسف كالجكدة. 

دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا اَلماـ 6 الحديث الضعيؼ6 المبحث الثالث
 ابف الممقف بالضعؼ. 



 

 

 

 

 

 

 

 املعلد األح 
د اس  تطع ق   ألحاد د حك   ت ًا : احل  د الصل ح 

 و بالصل قَِّتابو امُل اإلمام
 

 6 ثالثة مطالب كفيو

 أحاديث الصحيحيف. 6 المطمب األكؿ

 أحاديث السنف األربعة. 6 المطمب الثاني

 أحاديث خارج الكتب الستة. 6 المطمب الثالث
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 ولاألىالفصل

التطبوقوةىالدرادة

 المبحث األكؿ
 ف بالصحة.قّْ مى دراسة تطبيقية ألحاديث حكـ عمييا اَلماـ ابف المي 6 الحديث الصحيح 

 أحاديث الصحيحيف6 األكؿالمطمب 
 6 (6حديث رقـ )

رىًكب فىرىسنا ميٍعركرينا "أىنو 
ة( 1)  ". ( 2)ألبي طىٍمحى

الميمىقّْف قاؿ ابفي 
ًحيحه : (3) ًديثه صى تو، "ىىذىا حى مىى ًصحَّ كىاهي ًإمىاما الميحدثيف، ميتَّفؽه عى مَّد : رى أىبيك عبد ا ميحى

اًرمٌ  بفي  سىٍيف ميسمـه كىأىبيك ا، ًإٍسمىاًعيؿي البيخى ٍيًيمىا بفي  ٍلحي ًحيحى مىٍيًيمىا ًفي صى اج اٍلقيشىٍيًرم رضكاف ا عى ، اٍلحجَّ
اًدـ رىسيكؿً  أنسً  مف ًركىايىةً   . ا  بف مىالؾ خى

 6 نص الحديث مف صحيح البخارم 
دَّثىنىا6 (4)قاؿ اَلماـ البخارم  مىٍيمىافي  حى ، ٍبفي  سي ٍربو دَّثىنىا حى مَّادي  حى يٍ  ٍبفي  حى ،زى ، عىفٍ  دو  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو

ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  عى  النَّاًس، أىٍحسىفى   النًَّبيُّ  كىافى : قىاؿى  عى لىقىدٍ  النَّاًس، كىأىٍشجى ًدينىةً  أىٍىؿي (5)فىًزعى  كى  لىٍيمىةن، المى
كا رىجي ٍكًت، نىٍحكى  فىخى قىدٍ    النًَّبيُّ  فىاٍستىٍقبىمىييـي  الصَّ ، اٍستىٍبرىأى  كى بىرى مىى كىىيكى  الخى ةى  أًلىًبي فىرىسو  عى ، طىٍمحى  عيٍرمو
ًفي ، عينيًقوً  كى ٍدنىاهي " :قىاؿى  ثيَـّ  "تيرىاعيكا لىـٍ  تيرىاعيكا، لىـٍ " :يىقيكؿي  كىىيكى  السٍَّيؼي جى  ". لىبىٍحره  ًإنَّوي " :قىاؿى  أىكٍ  "(6) بىٍحرنا كى

  6 تخريج الحديث
 البيناني. ثابت ؽيمف طر ( 8)، كمسمـ(7)أيضان  كأخرجو البخارم 

                                                           

مىٍيًو كىالى غىٍيرىهي (1 ٍكرىل فرسو، ( أىٍم الى سىٍرجى عى  (. 3/225النياية في غريب الحديث كاألثر ): رىكبو عيٍريان. انظر: كاٍعرى
اًرمُّ عىقىًبيّّ بىٍدًرمّّ نىًقيبه (2 ٍيدي ٍبفي سىٍيؿو اأٍلىٍنصى ةى زى ى النًَّبيُّ ، ( أىبيك طىٍمحى بىٍيفى أىًبي عي  آخى رَّاحً بىٍينىوي كى كىك زكج ، بىٍيدىةى ٍبًف اٍلجى

، (5/2943ألبي نعيـ )، معرفة الصحابة: تكفي سنة أربع كثالثيف. انظر ترجمتو في -أـ أنس بف مالؾ  –أـ سميـ 
اإلصابة في تمييز ، (2/138البف األثير )، ( أسد الغابة4/1697البف عبد البر )، االستيعاب في معرفة األصحاب

 (. 2/502)البف حجر ، الصحابة
 (. 1/471( البدر المنير )(3
   .(2908ح 4/39صحيح البخارم، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىر، باب تعميؽ السيؼ بالعنؽ )( (4
فتح البارم البف حجر ، (3/443النياية في غريب الحديث كاألثر )انظر:  خكؼ مف عدك. الأم الفزع  ((5
(5/241 .) 

النياية في غريب الحديث  أك ألف جريو ال ينفد كما ال ينفد البحر.، سع الجرم( يقاؿ لمفرس بحر إذا كاف كا(6
 (. 5/241فتح البارم البف حجر ) ،(1/99كاألثر )

 ريكيكبً  بىابي ، ك (2820ح 4/22باب الشجاعة في الحرب كالجبف ) ،ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىر، ( صحيح البخارم(7
باب حسف الخمؽ ، (. كفي كتاب األدب3040ح  4/66اب إذا فزعكا بالميؿ )بك  ،(2866ح  4/31)العيٍرمً  الفىرىسً 

 (. 6033كالسخاء )ح 
ًة النًَّبيّْ ( (8 اعى ٍرًب )صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، بىابه ًفي شىجى تىقىدًُّمًو ًلٍمحى   (. 2307ح  4/1802كى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 بنحكه.  ،مف طرؽ عف قتادة، (2)كمسمـ، (1) أخرجو البخارمك 

كابف سيريف( تابعا قتادة بنحكه. كالىما )، مف طريؽ محمد بف سيريف( 3)كأخرجو البخارم
 في الركاية عف أنس.  ان البنانيثابت

 6 تراجـ رجاؿ االسناد
 أربع سنة ، مات حافظ إماـ ثقة ،مكة قاضي، (5)الكاشحي (4)األزدم حرب بف سميماف
 .(6) ، ركل لو الجماعةكعشريف كمائتيف

ٍيدو بًف ًدٍرىىـو األىٍزًدمُّ  مَّادي ٍبفي زى مي حى ٍيضى ؿ البىٍصًرٌم، ثقة ثبت فقيو، قيؿ أبك إسماعي، (7)الجى
 لو ل ك ر إنو كاف ضريرنا، كلعمو طرأ عميو ألنو صح أنو كاف يكتب، مات سنة تسع كسبعيف كمائة، 

 .(8) الجماعة
كعشريف كمائة،  بضع سنة مات عابد، ثقة البصرم، محمد أبك، نانيالبي  أسمـ بف ثابت

 . (9)الجماعة ركل لو
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 متفؽ عميو. 
 

 
                                                           

ًف اٍستىعىارى ًمفى النَّ   ،( صحيح البخارم(1 ًكتىابي كفي (. 2627ح3/165اًس الفىرىسى كىالدَّابَّةى كىغىٍيرىىىا )ًكتىابي الًيبىًة بىابي مى
كلىًة ًمفى ، (2857ح 4/29باب الفرس كالحمار )، الًجيىاًد كىالسّْيىر ٍعبىًة كىالفيحي مىى الدَّابًَّة الصَّ كفي بىابي الرُّكيكًب عى

ٍيًؿ ) اـً ًعٍندى الفىزىًع )ك ، ( 2867ح 4/31كبىابي الفىرىًس القىطيكًؼ )، ( 2862ح 4/30الخى  4/52بىابي ميبىادىرىًة اإًلمى
ًف الكىًذًب ) ،(. كفي ًكتىابي األىدىبً 2968ح  ةه عى ٍنديكحى  (. 6212ح  8/47بىاب المىعىاًريضي مى

ًة النًَّبيّْ ، كتاب الفضائؿ، ( صحيح مسمـ(2 اعى ٍرًب )بىابه ًفي شىجى تىقىدًُّمًو ًلٍمحى  (. 2307ح  4/1802كى
 (. 2969ح 4/52بىابي السٍُّرعىًة كىالرٍَّكًض ًفي الفىزىًع )، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىر، بخارم( صحيح ال(3
كسر الدَّاؿ اٍلميٍيممىة: ( اأٍلىٍزًدمٌ (4 سيكيكف الزَّام كى كىىيكى أىٍزد بف اٍلغىٍكث بف نبت ، ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى أىٍزد شنيكءىة ًبفىٍتح اأٍللؼ كى

 (. 1/46بف كيالف بف سبأ. المباب في تيذيب األنساب )بف مىالؾ بف زيد 
 بسيفو، أك بثكبو الرجؿ تكشح مف الكاشح كاشتقاؽ البصرة، نزلكا األزد، مف بطف كىـ كاشح، بنى إلى النسبة ىذه( (5

 .(261/ 13) لمسمعاني األنساب. انظر: اكشاحن  اتخذه إذا
 . (250: ص) التيذيب ، تقريب(178/ 4) التيذيب ، تيذيب(388/ 11)الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب( (6
ًمىٌ (7 ٍيضى ًفي آخرىىا ًميـ: ( الجى بىينيمىا ىىاء سىاًكنة كى مىة كى اد اٍلميٍعجى ىذه النسبة ًإلىى الجياضمة كىىيكى ، ًبفىٍتح اٍلًجيـ كىالضَّ

 (. 1/316المباب في تيذيب األنساب ): بطف مف األزد. انظر
 (. 178: تقريب التيذيب )ص، (3/9تيذيب التيذيب )، (7/239الرجاؿ ) ( تيذيب الكماؿ في أسماء(8
 .(132: ص) التيذيب ، تقريب(2/ 2) التيذيب ، تيذيب(347/ 4) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب( (9
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (5حديث رقـ)
ًنٌي مف ثكب رىسيكؿ ا : "قىالىتأـ اٍلميؤمًنيفى ، عىف عىاًئشىة  . (1)فيصمّْي ًفيًو"، فىٍركنا كنت أفرؾ اٍلمى

ًحيح: قاؿ ابف الممقف ًديث صى اًرمٌ ، ىىذىا الحى كىاهي البيخى ميسمـ، رى ا" ًبيىذىا المٍَّفظًفي "صى ، كى ٍيًيمى ًحيحى
(2). 

ًفي ًركىايىة لىيما كى
ة ًفي ذىًلؾ الثٍَّكب، كىافى يغسؿ اٍلمىًنيٌ أىف النًَّبي : "(3) َـّ يخرج ًإلىى الصَّالى كىأىنا أنظر ، ث

 ًإلىى أثر اٍلغيٍسؿ ًفيًو ". 

 6 نص الحديث مف صحيح مسمـ
دَّثىنىا يىٍحيىى بٍ 6 (4)قاؿ اَلماـ مسمـ   ٍبًد اً ، في يىٍحيىى"كىحى اًلدي ٍبفي عى نىا خى اًلدو ، أىٍخبىرى ، عىٍف خى

ٍف أىًبي مىٍعشىرو  ـى ، عى ٍمقىمىةى ، عىٍف ًإٍبرىاًىي دً ، عىٍف عى فىأىٍصبىحى يىٍغًسؿي ثىٍكبىوي فىقىالىٍت ، أىفَّ رىجيالن نىزىؿى ًبعىاًئشىةى ، كىاأٍلىٍسكى
اًئشىةي  ٍكلىوي ، ٍيتىوي أىٍف تىٍغًسؿى مىكىانىوي "ًإنَّمىا كىافى ييٍجًزئيؾى ًإٍف رىأى : عى ٍحتى حى ـٍ تىرى نىضى فىًإٍف لى

لىقىٍد رىأىٍيتيًني أىٍفريكيوي  (5) كى
مّْي ًفيًو ".  ًمٍف ثىٍكًب رىسيكًؿ اً   فىٍركنا فىييصى

 6 تخريج الحديث
تابعكا : أربعتيـ، كمنصكر، ككاصؿ األحدب، كمغيرة، مف طريؽ األعمش( 6)أخرجو مسمـ 

عف ىماـ ، مف طرؽ عف إبراىيـ( 7)بنحكه. كأخرجو مسمـ ،معشر في الركاية عف إبراىيـ بإسنادهأبا 
 بنحكه.  ،بف الحارث

 كفيو قصة. ، مف طريؽ عبد ا بف شياب الخكالني( 8)كأخرجو مسمـ

كابف ، مف طرؽ عف سميماف بف يسار بنحكه. ثالثتيـ )ىماـ( 10)كمسمـ، (9)كأخرجو البخارم
 تابعكا عمقمة كاألسكد في الركاية عف عائشة. : كسميماف بف يسار(، نيشياب الخكال

                                                           

 (.1/489( البدر المنير )(1
اًرمُّ : "حجر فالبخارم لـ يذ كر الفرؾ. قاؿ ابف، ىذه الركاية انفرد بمفظيا مسمـ عف البخارم ((2 رًّْج اٍلبيخى ـٍ ييخى لى

ادىًتًو". فتح البارم البف حجر ) مىى عى ًة عى مى شىارىًة ًإلىٍيًو ًفي التٍَّرجى ًديثى اٍلفىٍرًؾ بىًؿ اٍكتىفىى ًباإٍلً  (. 1/332حى
 (. 289ح   1/239)كتاب الطيارة، باب حكـ المني، ( كىذا أيضاى لفظ مسمـ(3
 (. 288ح  1/238باب حكـ المني )، كتاب الطيارة ،( صحيح مسمـ(4
زىالىًة. انظر، ىك الرش : ( النٍَّضحي (5 ٍعنىى الغىٍسؿ كىاإٍلً  (.  5/70النياية في غريب الحديث كاألثر ): كقد يرد ًبمى
 (  في نفس المكضع السابؽ. (6
 (. 288ح 1/239)، (288ح  1/238الكتاب كالباب السابقيف )، ( صحيح مسمـ(7
 (. 290ح 1/239كتاب كالباب السابقيف )ال، ( صحيح مسمـ(8
فىٍرًكوً ، في الكضكء، ( صحيح البخارم(9 ـٍ يىٍذىىٍب أىثىريهي ، باب غىٍسًؿ المىًنيّْ كى نىابىةى أىٍك غىٍيرىىىا فىمى ، كباب ًإذىا غىسىؿى الجى

 (. 232، 231، 230، 229ح 1/55/56)
 (. 289ح  1/239الكتاب كالباب السابقيف )، ( صحيح مسمـ(10
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

، ريحانة نيسابكر، بف بكر بف عبد الرحمف التميمي أبك زكريا النيسابكرميحيى بف يحيى 
 . (1)ركل لو البخارم كمسمـ كالترمذم كالنسائي، مات سنة مائتيف كست كعشريف، ثقة ثبت إماـ
اف الكاسطي الميزىني مكالىـبف عبد ا خالد  مات ، ثقة ثبت، بف عبد الرحمف بف يزيد الطحَّ

 . (2)ركل لو الجماعة، سنة مائة كاثنتيف كثمانيف
قيؿ لو ، أبك المنازؿ بفتح الميـ كقيؿ بضميا ككسر الزام البصرم الحذَّاء خالد بف ًميراف

كأشار حماد بف ، ثقة يرسؿ، حذي عمى ىذا النحكذلؾ ألنو كاف يجمس عندىـ كقيؿ ألنو كاف يقكؿ أي 
ركل لو ، كعاب عميو بعضيـ دخكلو في عمؿ السمطاف، زيد إلى أف حفظو تغير لما قدـ مف الشاـ

 . (3)الجماعة

، مات سنة مائة كتسع عشرة أك عشريف، ثقة، أبك مىٍعشىر الككفي، زياد بف كيمىٍيب الحنظمي
 . (4)لنسائيركل لو مسمـ كأبك داكد كالترمذم كا

ثقة إال أنو ، أبك عمراف الككفي الفقيو، (5)إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النَّخىعي
 . (6)ركل لو الجماعة، مات دكف المائة سنة ست كتسعيف، يرسؿ كثيرنا

عي مات بعد ، مف الثانية، ثقة ثبت فقيو عابد، الككفي عمقمة بف قيس بف عبد ا النَّخى
 .(7)ركل لو الجماعة، السبعيف الستيف كقيؿ بعد

ًعيّْ  ، مخضـر ثقة مكثر فقيو، أبك عمرك أك أبك عبد الرحمف، األسكد بف يزيد بف قيس النَّخى
 .( 8)ركل لو الجماعة، مات سنة مائة كأربع أك خمس كسبعيف

 
                                                           

 (. 598: تقريب التيذيب )ص، (11/296تيذيب التيذيب )، (32/36( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(1
 (. 189: تقريب التيذيب )ص، (3/100تيذيب التيذيب )، (8/100( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(2
 (.  191: يب )صتقريب التيذ، (3/120تيذيب التيذيب )، (8/177( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
 (. 220: تقريب التيذيب )ص، (3/382تيذيب التيذيب )، (9/504( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(4
بعدىىا عيف ميٍيممىة ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى النخع كىًىي قىبيمىة كىًبيرىة مف مٍذحج(5 اء كى ًعٌي ًبفىٍتح النُّكف كىاٍلخى : كاسـ النخع، ( النَّخى

قيؿ لىوي النخع أًلىنَّوي أنتخع مف قكمو أىم بعد عىٍنييـ. ، ك بف ًعٌمة بف جمد  بف مىالؾ بف أددجىسر بف عىٍمر   كى
 (. 3/304لعز الديف بف األثير الجزرم )، المباب في تيذيب األنساب، (13/62األنساب لمسمعاني ): انظر

 (. 95: ريب التيذيب )صتق، (1/177تيذيب التيذيب )، (2/233( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(6
 (. 397: تقريب التيذيب )ص، (1/342تيذيب التيذيب )، (20/300( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(7
 (. 111: تقريب التيذيب )ص، (7/276تيذيب التيذيب )، (3/233( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(8
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحديث إسناد الحكـ عمى
 متفؽ عميو.  

الحديث عف أبي مىٍعشىر فمـ يثبت أنو أرسؿ في ىذا، أما إرساؿ خالد الحذَّاء
، .كأما تدليسو(1)

أم ممف احتمؿ األئمة تدليسيـ فال ، (2)فقد ذكره ابف حجر في المرتبة األكلى في طبقات المدلسيف
 يضر. 

بؿ ىك مف ، فيك لـ يرًك ىذا الحديث عف صحابي، ككذا إرساؿ إبراىيـ النخعي لـ يثبت
ا . كأما(3)كخالو األسكد، المالزميف لشيخيو عمقمة ألنو مدلس مف ، تدليسو فقد احتممو األئمة أيضن

 .(4)الثانية

 
 6 (4حديث رقـ )

ًديثي : (5)قاؿ ابف الممقف  ًحيحه  ىىذىا الحى تو ك  ميتَّفؽه  جميؿه  صى نَّوي قىاًعدىةه عمى ًصحَّ  عىًظيمىةه  عظـ مكقعو كىا 
ـً  مف قىكىاًعدً  ٍسالى ا، اإٍلً ٍيًيمى ًحيحى اًف ًفي صى كىاهي الشٍَّيخى ًديثً  ،رى ٍيرىة  كىغىيرىمىا مف حى  قىاؿى رىسيكؿي : قىاؿى أبي ىيرى

ـٍ عىف شىٍيء فىاٍجتىنبيكهي " 6ا  ". ، ًإذا نىيىٍيتيكي ذا أىمرتكيـ ًبأىٍمر فأتكا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتـي كىاً 
 

 6 نص الحديث مف صحيح البخارم
دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي : (6)البخارم اَلماـ  قاؿ  دَّثىنً ، حى نىادً ، ي مىاًلؾه حى ٍف أىًبي الزّْ ، عىًف األىٍعرىجً ، عى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ـٍ ( 7)"دىعيكًني: قىاؿى ، النًَّبيّْ  ،عىفً عى ـٍ ، مىا تىرىٍكتيكي ـٍ ًبسيؤىاًلًي ًإنَّمىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكي
مىى أىٍنًبيىاًئًيـٍ  ـٍ عى ـٍ عىٍف شىٍيءو فى ، كىاٍخًتالىًفًي ـٍ ًبأىٍمرو فى ، اٍجتىًنبيكهي فىًإذىا نىيىٍيتيكي ٍرتيكي ذىا أىمى ٍأتيكا ًمٍنوي مىا كىاً 

 ". اٍستىطىٍعتيـٍ 

 6 تخريج الحديث
في  ان كالىما تابع مالك، كسفياف بف عيينة، مف طريؽ المغيرة الًحزاميٌ ( 8)أخرجو مسمـ 

 بو. ، الركاية عف أبي الزناد
                                                           

 .(94: )ص،البف العراقيؿ، ، تحفة التحصي(171: لمعالئي )ص، جامع التحصيؿ: ( انظر(1
 (. 20: ( طبقات المدلسيف )ص(2
 (. 7/277)، (1/177تيذيب التيذيب ): ( انظر(3
 (. 28: طبقات المدلسيف )ص : (انظر(4
 (. 2/665( البدر المنير )(5
اـً ًبالًكتىاًب كىالسُّنَّةً ، ( صحيح البخارم(6  (. 7288ح 9/94) سيكًؿ المًَّو بىابي ااًلٍقًتدىاًء ًبسينىًف رى ، ًكتىابي ااًلٍعًتصى
 (. 25/32لمعيني)، عمدة القارم شرح صحيح البخارم: اترككني. انظر: ( دىعكًني أىم(7
اًئؿً (8  (. 1337ح4/1830)... بىابي تىٍكًقيًرًه ، ( في اٍلفىضى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كىماـ بف ، سممة بف عبد الرحمفكأبي ، مف طريؽ سعيد بف المسيب( 1)كأخرجو مسمـ أيضان 

خمستيـ تابعكا األعرج في الركاية عف أبي ىريرة ، كمحمد بف زياد، كأبي صالح السٌماف، مينىًبو
 الذم سأؿ عف الحج. ( 2)قصة الرجؿ، كفي حديث محمد بف زياد، بنحكه

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ٍيس كىك ، (3)ؾ بف أىبي عامر األىٍصبىًحيُّ بف مال ًإٍسمىاًعٍيؿي بف عبد ا بف عىبد ا بف أيكى

 . (4)ركل لو الجماعة سكل النسائي، مات سنة مائتيف كست كعشريف، ابف أخت مالؾ بف أنس
 6 مختمؼ فيو

؟ قىاؿى   ًدينىًة اٍليىٍكـى ٍف ًباٍلمى اًلـه كىًثيري اٍلًعٍمـً أىٍك : سيئؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ مى ٍيسو ىيكى عى اٍبفي أىًبي أيكى
مىمىةى بف شبيب نىٍحكى  ىىذىا. كقىاؿى سى

مىٍيًو : (5) اًلؾو فىقيًرئى عى مىٍيًو مىسىاًئؿي مى ٍيسو تيٍعرىضي عى ٍرتي اٍبفى أىًبي أيكى حىضى
ـه نىٍحكيهي  ٍنبىؿو فىقىاؿى ، شىؾَّ اٍبفي كىٍىبو أىٍك كىالى ٍيسو ، الى ييٍحتىاجي ًإلىى ىىذىا: فذكرت ذلؾ ألحمد بف حى اٍبفي أىًبي أيكى

ـى ًفي أىٍمًر المحنةكى ، ًثقىةه  قىٍد قىا
ال بأس بو. ككذلؾ قاؿ يحيى بف : (7).كقاؿ أحمد في مكضع آخر(6)

مىًعيف
(8) . 

، ليس بذاؾ"، صدكؽ ضعيؼ العقؿ: "عف يحيى بف مىًعيف، (9)كقاؿ أبك بكر بف أىبي خيثمة
ًديث  . ( 10)أك يقرأ مف غير كتابو، كال يعرؼ أف يؤديو، يعني أنو ال ييحسف اٍلحى

                                                           

اًئؿً  ( في(1 ح 2/975)،جّْ مىرَّةن ًفي اٍلعيميرً بىابي فىٍرًض اٍلحى ، كفي الحج، (1337ح4/1830) ...بىابي تىٍكًقيًرًه ، اٍلفىضى
1337 .) 

. انظر(2 اًبسو  (. 9/101شرح النككم عمى مسمـ ): ( ىيكى اأٍلىٍقرىعي ٍبفي حى
ىذه النسبة ، بفتح األلؼ كسككف الصاد الميممة كفتح الباء المنقكطة بنقطة في آخرىا حاء ميممة: ( األىٍصبىًحيُّ (3

، بف زيد بف سداد بف زرعة كىك مف يعرب بف قحطاف. األنساب الى أصبح كاسمو الحارث بف عكؼ بف مالؾ
 (. 1/281لمسمعاني )

 (. 108: تقريب التيذيب )ص، (10/391)، سير أعالـ النبالء، (3/124( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(4
ٍجًرمُّ (5 ًف الحى ٍبًد الرٍَّحمى مىمىةي بفي شىًبٍيبو أىبيك عى كىأىٍربىًعٍيفى  مات سىنىةى سىٍبعو ، ثقة، نىًزٍيؿي مىكَّةى ، اًئيُّ النَّسى ، الًمٍسمىًعيُّ ، ( سى

مائىتىٍيًف. تاريخ ، (12/256سير أعالـ النبالء )، (22/76)، البف عساكر، تاريخ دمشؽ: انظر ترجمتو في كى
 (. 247: تقريب التيذيب )ص، ( كالىما لمذىبي5/1147)، اإلسالـ

 (. 2/177فسكم )ليعقكب ال، المعرفة كالتاريخ: ( انظر(6
 (. 1/526البف عدم )، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (2/181( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(7
 (238: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (8
 (. 2/181( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(9

 (. 3/127( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(10
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كقىاؿ في ، (1)كاف مف الثقات: ذكر عبد الغني المقدسي في "الكماؿ" أف أبا حاتـ قاؿك  

قىاؿى : "(3)ككىافى مغفالن. كقاؿ الخميمي، محمو الصدؽ: (2)مكضع آخر ، كى اًتـو الرَّاًزمُّ كىافى ثىٍبتنا : قىكَّاهي أىبيك حى
اًلؾو ".  اًلًو مى ًديًث خى ًفي حى
 

 .(4)كذكره ابف حباف في الثقات

نىاًكير". كقاؿ مرة : (5)كقاؿ الذىبي ديكؽ لىوي مى "صدكؽ مشيكر ذك غرائب". كفي : (6)"صى
ًدٍينىةً : (7)مكضع آخر ـى أىٍىًؿ المى اًل ٍتقىاًنو، "كىافى عى مىى نىٍقصو ًفي ًحٍفًظًو كىاً  اًنًو عى مى دّْثىييـ ًفي زى ميحى لىٍكالى أىفَّ ، كى كى

ا ًبوً  يًف اٍحتىجَّ سىًف". كقاؿ أيضان لىزيٍحًزحى حى ، الشَّيخى ًة الحى ًحٍيًح ًإلىى دىرىجى ًة الصَّ ًدٍيثيوي عىٍف دىرىجى
ؿي قىٍد : (8) "الرَّجي

ٍيفً  ًحٍيحى اًحبىا الصَّ ثىبى ًإلىى ذىاؾى البىر كىاعتىمىدىهي صى نىاًكٍيرى تىٍنغىًمري ًفي سىعىًة ، كى مى اًحبي أىفرىادو كى ٍيبى أىنَّوي صى كىالى رى
كىل ".  فىًإنَّوي ًمفٍ ، مىا رى  أىٍكًعيىًة الًعٍمـً

اًلح "ابف أىبي : (10)كقىاؿ مرة، "أبك أكيس كابنو ضعيفاف": عف يحيى، (9)كقىاؿ معاكية ٍبف صى
مّْط: (11)كفي مكضع آخر قىاؿ، أكيس كأبكه يسرقاف الحديث" ". ، يكذب، "ميخى  ليس بشيءو
: مف أشر قـك كانت عند يحيى ٍبف معيف، "ثالثة أبيات: (13)قىاؿ، (12)كعف الحسيف بف فيـ

بَّر بف قىٍحذىـ ككلده الميحى
كميـ كانكا عنده ضعافا ، كآؿ أبي أكيس، (15)كعمٌي بف عاصـ ككلده، (14)

 جدنا". 

                                                           

  (.1/311( تيذيب التيذيب )(1
 (. 2/181( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(2
 (. 1/348( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )(3
4)( )8/99 .) 
 (. 1/79( المغني في الضعفاء )(5
 (. 103: ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص(6
 (. 10/392)، ( سير أعالـ النبالء(7
 (. 10/393)، ( سير أعالـ النبالء(8
 (. 101/ 1لمعقيمي )( الضعفاء الكبير (9

 (.                1/525( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(10
 (. 312: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص(11
سير أعالـ ، (8/657تاريخ بغداد ): ىػ(. انظر ترجمتو في289تكفي )، بف معيفا( أخذ معرفة الرجاؿ عف (12

 (. 13/427النبالء )
 (. 14/170( تاريخ بغداد )(13
بَّر ال يعرؼ منيـ سكل داكد( كلد المي (14 ، (2/880شرح عمؿ الترمذم ): بؿ متركؾ. انظر، كىك ضعيؼ جدان ، حى

 (. 200: تقريب التيذيب )ص
: فمو ابناف، كأما كلده، صدكؽ يخطىء كييصر كرمي بالتشيع، عمي بف عاصـ بف صييب بف سناف الكاسطي ((15

 (. 403: تقريب التيذيب )ص، (2/881الترمذم) شرح عمؿ:كاآلخر اسمو الحسف. انظر، اسمو عاصـ: أحدىما
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كهي كىأىبيكهي ًضعىاؼه الى ييٍحتىجُّ ًبًيـ". : (1)كقاؿ ابف عبد البر ٍيسو كىأىخي اًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى "ًإٍسمى

 

 . (3)ضعيؼ: حيح ". كفي مكضع"ال أختاره في الص: (2)كقاؿ الدارقطني

قىاؿ ابف عىًدمٌ  كى
ال يتابعو ، "كابف أبي أكيس ىذا ركل عف خالو مالؾ أحاديث غرائب: (4)

مىٍيماف بف بالؿ، أحد عميو كأثنى عميو ابف ، كقد حدث عنو الناس، كغيرىما مف شيكخو، كعف سي
 كيس". كىك خير مف أبيو أبي أ، كالبخارم يحدث عنو الكثير، كأحمد، مىًعيف

قىاؿ في مكضع آخر، القكؿ بتضعيفو( 5)كأطمؽ النَّسىائي كى
 ليس بثقة. : (6)

قىاؿ أىبيك القاسـ الاللىكىائي كى
كلعمو ، ًإلىى أف يؤدم ًإلىى تركو، بالغ النَّسىائي ًفي الكالـ عميو: "(7)

 . (8)ألف كالـ ىؤالء كميـ يؤكؿ إلى أنو ضعيؼ"، باف لىوي ما لـ يبف لغيره

الميمىقّْف كقاؿ ابف
ٍضًع". كلعمو يريد ما ركاه النسائي عف سممة بف : "(9) أقٌر عمى نىفسو ًباٍلكى

ربما كنت أضع الحديث ألىؿ المدينة إذا اختمفكا : "سمعت إسماعيؿ بف أبى أكيس يقكؿ: شبيب قاؿ
 .(10)في شئ فيما بينيـ"

تى تجنب حديثو "كىذا ىك الذم باف لمنسائي منو؛ ح: (11)كعمؽ ابف حجر عمى ذلؾ بقكلو
كأما ، كلعؿ ىذا كاف مف إسماعيؿ في شبيبتو ثـ انصمح، كأطمؽ القكؿ فيو بأنو " ليس بثقة"

 الشيخاف فال يظف بيما أنيما أخرجا عنو إال الصحيح مف حديثو الذم شارؾ فيو الثقات". 

                                                           

 (. 5/39( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(1
 (. 25)ص ، ( سؤاالت بف بكير كغيره لمدارقطني(2
 (. 354: ( اإللزامات كالتتبع )ص(3
 (. 1/527( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (. 17: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص(5
 (. 3/127( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(6
تاريخ ، (13/459األنساب لمسمعاني ): ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى بيع المكالؾ الًَّتي تمبس ًفي األرجؿ. انظر: ( الاللىكىائي(7

 (. 473: التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد )ص، (16/108بغداد )
 (.  3/128( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(8
 (. 68: الكشؼ الحثيث )ص، (2/74البف الممقف )، ( التكضيح لشرح الجامع الصحيح(9

 (. 47: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص(10
 (. 1/312( تيذيب التيذيب )(11
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
اًرمٌ  ًميع ما أممؾ لؾ كأن: كقاؿ لي ابف أبي أكيس: (1)كقاؿ البيخى ا شىاكر انظر في كتبي كجى

ينا... ككافى إسماعيؿ بف أبي أكيس ًإذا انتخبت مف كتابو نسخ تمؾى األحاديث  لؾ أبدنا ما دمت حى
مَّد بف إسماعيؿ مف حديثي. ، ًلنفسو  كقاؿ ىذه األحاديث انتخبيا ميحى

ًحيح؛ أىف : "(2)فقاؿ في الفتح، كىك ما أكده ابف حجر اًرٌم ًبسىنىد صى نىاًقب البيخى كركينا ًفي مى
كلو كىأذف لىوي أىف ينتقي ًمٍنيىاإً  اًعيؿ أخرج لىوي أيصي كىأىف يعمـ لىوي عمى مىا يحدث ًبًو ليحدث ًبًو ، ٍسمى

ًديثو، كيعرض عىمَّا سكاهي  ًحيح حى اًرٌم عىنوي ىيكى مف صى أًلىنَّوي كتب مف ، كىىيكى مٍشعر ًبأىف مىا أخرجو البيخى
كلو مى ىىذىا الى يٍحتىج ًبشىٍيء مف حى ، أيصي ًحيحكعى ا ًفي الصَّ مف أجؿ مىا قدح ًفيًو النَّسىاًئٌي ، ًديثو غير مى

كىغىيره ًإالَّ أىف شىاركوي ًفيًو غىيره فىيٍعتىبر ًفيًو". 
 

 "صدكؽ أخطأ في أحاديث مف حفظو". 6 (3)كقاؿ في التقريب

 6 خالصة القكؿ فيو

مؽ أحده القكؿ فمـ يط، في غيرىما إذا تفردال يحتج بو  ضعيؼ ثقة في الصحيحيف، أنو 
أما أبك حاتـ فقكاه في حديث خالو مالؾ فقط؛ بؿ ىناؾ ، بتكثيقو سكل اإلماـ أحمد كابف حباف

 كما سبؽ مف كالـ ابف عدم. ، أحاديث ركاىا عنو كال يتابع عمييا

 كما سبؽ بيانو. ، فيك مما انتقاه مف أصكلو، كأما ركاه البخارم عنو 
يبف مالؾ بف أبي عامر  مالؾ بف أنس إماـ دار ، أبك عبد ا المدني الفقيو، اأًلىٍصبىحّْ

 .(4)ركل لو الجماعة، مات سنة مائة كتسع كسبعيف، رأس المتقنيف ككبير المتثبتيف، اليجرة

مات ، ثقة فقيو، أبك عبد الرحمف المدني المعركؼ بأبي الزناد، عبد ا بف ذككاف القيرشي
 .(5)جماعةركل لو ال، مائة سنة ثالثيف كقيؿ بعدىا

، ثقة ثبت عالـ، مكلى ربيعة بف الحارث، أبك داكد المدني، عبد الرحمف بف ىيرميز األعرج
 . (6)ركل لو الجماعة، مات سنة سبع عشرة كمائة

                                                           

 (. 1/482( فتح البارم )(1
 (. 1/391( ىدم السارم )(2
 (. 108: ( تقريب التيذيب )ص(3
 (. 516: تقريب التيذيب )ص، (10/5تيذيب التيذيب )، (27/93الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أسماء (4
 (. 302: تقريب التيذيب )ص، (5/203تيذيب التيذيب )، (14/476( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(5
 (. 352: تقريب التيذيب )ص، (6/290تيذيب التيذيب )، (17/468( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(6
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

سناده مف أصح األسانيد عف أبي ىريرة. ، ىذا الحديث متفؽ عميو  كا 

حُّ أىسىانً : (1)قاؿ البخارم نىادً "كىأىصى ٍيرىةى أىبيك الزّْ ٍيرةى". ، يًد أىًبي ىيرى  عىًف اأٍلىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى

كما تبٌيف مف ترجمتو. كقد ، فركاية البخارم عنو ىي مف صحيح حديثو، أما ابف ابي أيكيس
 كما مر في التخريج. ، تكبع عمى ركايتو عف مالؾ

 
 6 (3حديث رقـ )

ًحيحىىذىا الحى : "(2)قاؿ ابف الممقف ًديث ًفي الصَّ لىفظ الحى مىٍيًو. كى ًحيح ميتَّفؽ عى ت : "ًديث صى اضى أىلىٍيسى ًإذا حى
اف دينيىا " لـ تصـ فىذىًلؾ مف نيٍقصى ًديث أبي سعيدلـ تصؿّْ كى اًرٌم مف حى كىاهي البيخى كىاهي ميسمـ مف ، . رى كىرى

ًديث اٍبف عمر لىفظو ًفي حى ًديث اٍبف عمر كى ًديثو كىحى يىاًلي مىا تصمي كتفطر ًفي شير "كتمكث المَّ : حى
اف الدَّيف".  اف فىيىذىا نيٍقصى كىاهي ميسمـرىمىضى رى

ٍيرىة ًبمثًموً  (3) ًديث أبي ىيرى دى ًبًإٍخرىاًجًو مف ، أىٍيضا مف حى كىاٍنفىرى
مف طىًريؽ اٍبف عمر".  طىًريقو كى
 

 6 نص الحديث مف صحيح البخارم

دَّثىنىا اٍبفي 6 (4)قاؿ اَلماـ البخارم  ـى  حى ٍريى ٍعفىرو ، أىًبي مى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى ٍيده : قىاؿى ، حى دَّثىًني زى ، حى
ٍف ًعيىاضو  ـٍ : قىاؿى النًَّبيُّ : قىاؿى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو ، عى ـٍ تىصي لى ؿّْ كى ـٍ تيصى ٍت لى اضى فىذىًلؾى ، "أىلىٍيسى ًإذىا حى

افي ًديًنيىا"  .نيٍقصى

 6 تخريج الحديث

 بمعناه. ، بإسناده، طرؽ عف سعيد بف أبي مريـ مف( 5)أخرجو مسمـ 

                                                           

 (. 1/50البف الممقف )، المقنع في عمـك الحديث، (53: لمحاكـ )ص، عرفة عمـك الحديثم: ( انظر(1
 (. 3/56)، (3/74البدر المنير ): ( انظر(2
اًف ًبنىٍقًص الطَّاعىاتً ، كتاب اإليماف، ( صحيح مسمـ(3 يمى اًف اإٍلً ٍيًر ، بىابي بىيىاًف نيٍقصى مىى غى ًؽ لىٍفًظ اٍلكيٍفًر عى بىيىاًف ًإٍطالى كى

قيكًؽ )، ٍلكيٍفًر ًباً ا ًة كىاٍلحي  (. 80، 79ح  1/86كىكيٍفًر النٍّْعمى
الىةى ، كتاب الصـك، ( صحيح البخارم(4 ٍكـى كىالصَّ اًئضي تىٍتريؾي الصَّ ، كفي كتاب الحيض، (1951ح 3/35)، باب الحى

ٍكـى  اًئًض الصَّ  (. 304ح  1/68)، بىابي تىٍرًؾ الحى
اًف ًبنىٍقًص الطَّاعىاتً بى ، كتاب اإليماف، ( صحيح مسمـ(5 يمى اًف اإٍلً ٍيًر ، ابي بىيىاًف نيٍقصى مىى غى ًؽ لىٍفًظ اٍلكيٍفًر عى بىيىاًف ًإٍطالى كى

قيكًؽ )، اٍلكيٍفًر ًباً  ًة كىاٍلحي  (. 80ح  1/86كىكيٍفًر النٍّْعمى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ـً   كى مىًحيُّ مىٍكالىىيـٍ  سىًعٍيدي بفي الحى مًَّد بًف سىاًلـو بفي أبي مىريىـو الجي مَّدو الًمٍصًرمُّ ، بًف ميحى ، أىبيك ميحى
ما، ثقة ثبت فقيو، كقد ينسب إلى جد جده ركل لو ، ئىتىٍيًف كلو ثمانكف سنةمات سىنىةى أىٍربىعو كىًعٍشًرٍيفى كى

 .(1)الجماعة
ٍعفىرً  مَّدي بفي جى رىقي ميحى اًرمُّ الزي ديٍكًد ، ثقة، المدني، مىٍكالىىيـ، (2)بًف أىًبي كىًثٍيرو األىٍنصى فّْيى ًفي حي تيكي

مائىةو   .(3)ركل لو الجماعة، سىنىًة سىٍبًعٍيفى كى
ـى  ٍيدي بفي أىٍسمى ػػػػػ أزى ٍكلىى عيمىرى ةػػػػػ مى ٍبًد اً العىدىًكمُّ ، بك أيسىامى ، المىدىًنيُّ ، العيمىًرمُّ ، كييقاؿ أىبيك عى

 .(4)ركل لو الجماعة، مات سنة ست كثالثيف كمائة، ثقة عالـ ككاف يرسؿ، الفىًقٍيوي 

ٍبًد المَّوً  ًعيىاًض ٍبفي  مات عمى رأس ، ثقة، ٍبًف سىٍعًد ٍبًف أىًبي سىٍرحو اٍلقيرىًشيُّ اٍلعىاًمًرمُّ اٍلمىكّْيُّ  عى
 .(5)ركل لو الجماعة، المائة

ٍدًرمُّ  ٍزرىجً  أىبيك سىًعٍيدو الخي اًلًؾ بًف ًسنىاًف بًف ثىٍعمىبىةى بًف الخى لو كألبيو صحبة ، سىٍعدي بفي مى
اختمؼ في كفاتو فقيؿ مات بالمدينة سنة ثالث أك ، كاستيصغر بأحد ثـ شيد ما بعدىا كركل الكثير

 . (6)سنة أربع كسبعيفأربع أك خمس كستيف كقيؿ 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 متفؽ عميو.  

"زيد بف أسمـ : (7)كذلؾ أف أبا حاتـ قاؿ، أما إرساؿ زيد بف أسمـ فيك محمكؿ عمى االتصاؿ
 عف أبي سعيد مرسؿ يدخؿ بينيما عطاء بف يسار". 

                                                           

تقريب التيذيب ، (4/17تيذيب التيذيب )، (10/395تيذيب الكماؿ )، (10/327)، سير أعالـ النبالء: ( انظر(1
 (  234: )ص

رىقي(2 رىيؽ كىـ بطف مف األنصار. األنساب ، بضـ الزال كفتح الراء كفي آخرىا القاؼ: ( الزي ىذه النسبة إلى بنى زي
 (. 6/285لمسمعاني )

 ( 471: تقريب التيذيب )ص، (9/95تيذيب التيذيب )، (24/583( تيذيب الكماؿ )(3
 (. 222: تقريب التيذيب )ص، (3/395تيذيب التيذيب ) ،(10/12تيذيب الكماؿ ): ( انظر(4
 (. 437: تقريب التيذيب )ص، (8/200تيذيب التيذيب )، (22/569( تيذيب الكماؿ )(5
البف حجر ، اإلصابة في تمييز الصحابة، (4/1671)، البف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب: ( انظر(6

 . (3/171)، سير أعالـ النبالء، (3/65)
 (. 64: ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص(7
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
( 1)بخارمكقد نص ال، عف أبي سعيد بكاسطة عياض بف عبد ا، كىذا الحديث ركاه زيد 

 كعمى ركاية زيد عنو. ، عمى سماعو مف أبي سعيد

 . (2)ألنو مف الطبقة األكلى، أما تدليسو فقد احتممو األئمة

 
 6 (2حديث رقـ )

تو: (3)قاؿ ابف الممقف  مىى ًصحَّ ًديثي ميتَّفؽه عى ًديًث أيسىامىةى بف ، ىذا الحى ٍيًيمىا مف حى ًحيحى أكدعاه في صى
ؿى اٍلبىٍيتى  ا  أىف رىسيكؿى : "زيد  رىجى ، دىعىا ًفي نىكىاًحيًو كيمّْيىا، لىمَّا دىخى تَّى خى ؿّْ ًفيًو حى ـٍ ييصى لى فىمىمَّا ، كى

ٍكعىتىٍيفً  رىجى رىكىعى ًفي قيبيًؿ اٍلبىٍيًت رى قىاؿى ، خى  "ىىًذًه اٍلًقٍبمىةي". : كى

 6 الحديث صن

اؽي ٍبفي ًإٍبرى 6 (4)قاؿ اَلماـ مسمـ  دَّثىنىا ًإٍسحى ـى حى ٍيدو ، اًىي مى ٍبدي ٍبفي حي ًميعنا عىًف اٍبًف بىٍكرو ، كىعى ، جى
ٍبده  مَّدي ٍبفي بىٍكرو : قىاؿى عى نىا ميحى ٍيجو ، أىٍخبىرى رى نىا اٍبفي جي بَّاسو يىقيكؿي : قيٍمتي ًلعىطىاءو : قىاؿى ، أىٍخبىرى ًإنَّمىا : أىسىًمٍعتى اٍبفى عى

ك ، أيًمٍرتيـٍ ًبالطَّكىاؼً  كا ًبديخي ـٍ تيٍؤمىري لى كًلوً : ًلًو؟ قىاؿى كى ـٍ يىكيٍف يىٍنيىى عىٍف ديخي لىًكنّْي سىًمٍعتيوي يىقيكؿي ، لى أىٍخبىرىًني : كى
ٍيدو  ؿى اٍلبىٍيتى  أىفَّ النًَّبيَّ ، أيسىامىةي ٍبفي زى ا ًفي نىكىاًحيًو كيمّْيىا، لىمَّا دىخى رىجى ، دىعى تَّى خى ؿّْ ًفيًو حى ـٍ ييصى لى فىمىمَّا ، كى

رىجى رىكىعى ًفي قيبي  ٍكعىتىٍيفً خى قىاؿى ، ًؿ اٍلبىٍيًت رى كىايىاىىا؟ قىاؿى : قيٍمتي لىوي ، "ىىًذًه اٍلًقٍبمىةي ": كى ا نىكىاًحييىا؟ أىًفي زى بىٍؿ : مى
 ًفي كيؿّْ ًقٍبمىةو ًمفى اٍلبىٍيًت. 

 6 تخريج الحديث

تابع محمد بف بكر في الركاية عف ابف جريج ، مف طريؽ عبد الرزاؽ( 5)أخرجو النسائي
 كذلؾ مف حديث ابف عباس عف أسامة بف زيد. ، باسناده

 

                                                           

 (. 7/21( التاريخ الكبير لمبخارم )(1
 (. 20: طبقات المدلسيف )ص: ( انظر(2
 (. 3/427( البدر المنير )(3
ٍيًرهً ، كتاب الحج، ( صحيح مسمـ(4 اجّْ كىغى كًؿ اٍلكىٍعبىًة ًلٍمحى  (. 1330ح 2/968)، بىابي اٍسًتٍحبىاًب ديخي
 (. 2917ح  5/220)، باب مكضع  الصالة مف الكعبة، كتاب المناسؾ، ي( سنف النسائ(5
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
"أىفَّ : بمفظ، مف طريؽ ىماـ( 2)مختصران. كمسمـ، مف طريؽ ابف جريج (1)كأخرجو البخارم 
ًفييىا ًستُّ سىكىارو  النًَّبيَّ  ؿى اٍلكىٍعبىةى كى ـى ًعٍندى سىاًريىةو فىدىعىا، دىخى "، فىقىا ؿّْ ـٍ ييصى لى ، كالىما )ابف جريج، كى
، تابع عطاء في الركاية عف ابف عباس، مف طريؽ عكرمة، (3)عف عطاء. كأخرجو أبك داكد كىماـ(

 كفيو زيادة. ، دكف ذكر أسامة 

أف ىذا ( 5)كذكر ابف رجب، أف الحديث مف ركاية ابف عباس عف أسامة( 4)كرجح ابف حجر
 مما كاف ابف عباس يرسمو أحيانان كيسنده أحيانان. 

 6 رجاؿ اَلسناددراسة 

ـى إً  اؽي بفي ًإٍبرىاًىٍي ٍيوً  ٍسحى ـى ٍبفي رىاىىكى ٍخمىًد بًف ًإٍبرىاًىٍي ٍنظىًميُّ ، بًف مى ثقة ، أىبيك يىٍعقيكبى ، المىٍركىًزمُّ ، الحى
مات سنة ، ذكر أبك داكد أنو تغير قبؿ مكتو بخمسة أشير، قريف أحمد بف حنبؿ، حافظ مجتيد

 .(6)داكد كالترمذم كالنسائيركل لو البخارم كمسمـ كأبك ، ثماف كثالثيف كمئتيف

ٍيًد بًف نىٍصرو الكىشّْيُّ  مى ًمٍيًد بفي حي ٍبدي الحى عى
ٍيدو : كىىيكى الًَّذم ييقىاؿي لىوي ، (7) مى ٍبدي بفي حي ، ثقة حافظ، عى

مائىتىٍيفً   .(8)ركل لو مسمـ كالترمذم، مىاتى سىنىةى ًتٍسعو كىأىٍربىًعٍيفى كى
مَّدي بفي بىٍكًر بًف عيٍثمىافى البي  ركل لو ، مات سنة أربع كمائتيف، البىٍصًرمُّ ، األىٍزًدمُّ ، (9)ٍرسىاًنيُّ ميحى

 .(10)الجماعة

                                                           

مِّى: ﴿بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى، كتاب الصالة، ( صحيح البخارم(1 قىاـً ًإٍبرىاًىيـى ميصى  (. 398ح 1/88) .﴾كىاتًَّخذيكا ًمٍف مى
كًؿ اٍلكىٍعبىًة لً ، كتاب الحج، ( صحيح مسمـ(2 ٍيًرهً بىابي اٍسًتٍحبىاًب ديخي اجّْ كىغى  (. 1331ح  2/968)، ٍمحى
ًة ًفي اٍلكىٍعبىًة )، كتاب المناسؾ، ( سنف أبي داكد(3 الى  (. 2027ح 2/214بىابي الصَّ
 (. 1/501( فتح البارم البف حجر )(4
 (. 3/76( فتح البارم البف رجب )(5
تقريب ، (1/216يذيب التيذيب )ت، (2/373تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (7/362تاريخ بغداد ): ( انظر(6

 (. 9: المختمطيف لمعالئي )ص، (99: التيذيب )ص
"كس" بكسر : كيقاؿ ليا، بفتح الكاؼ كالشيف المشددة المعجمة منسكب إلى بمدة قريبة مف سمرقند: ( الكىشّْيُّ (7

 (. 11/120األنساب لمسمعاني ): الكاؼ كالسيف الميممة المشددة. انظر
 (. 368: تقريب التيذيب )ص، (6/455تيذيب التيذيب )، (18/524في أسماء الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ (8
ىذه النسبة الى بنى برساف كىك بطف ، ( بضـ الباء المكحدة كسككف الراء كبعدىا السيف الميممة كفي آخرىا النكف(9

 (2/162مف األزد. األنساب لمسمعاني )
تيذيب التيذيب ، (24/533)، تيذيب الكماؿ، (9/421)، لنبالءسير أعالـ ا، (2/443تاريخ بغداد ): ( انظر(10

 (. 470: )ص، تقريب التيذيب، (9/77)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

كذكره ابفي ًحبَّاف ، (5)كابف قانع، (4)كأبك داكد، (3)كالعجمي، (2)كابف معيف، (1)كثقو ابف سعد
ديكؽ: (8)كفي مكضع، "ثقة صاحب حديث": (7)كقاؿ الذىبي، (6)ًفي الثقات : (9)د في آخرزا، صى
 مشيكر. 

كقاؿ ابف عمار ، "شيخ محمو الصدؽ": (11)كقاؿ أبك حاتـ، "صالح الحديث": (10)كقاؿ أحمد
ٍكًصًميٌ  المى
يعني أنو لـ يكف : (13)قاؿ الخطيب، تركناه لـ نسمع منو"، "لـ يكف صاحب حديث: (12)

 كأشباىيما. ، مكعبد الرحمف بف ميد، كىـ يحيى بف سعيد القطاف، كغيره مف الحفاظ في كقتو

ًديًث". : "(14)كقاؿ النسائي  لىٍيسى ًباٍلقىًكمّْ ًفي اٍلحى

 صدكؽ قد يخطىء. 6 (15)كقاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة أنو في مرتبة الصدكؽ. 
ٍيجو  رى ٍبًد العىًزٍيًز بًف جي ًمًؾ بفي عى ٍبدي المى عى
اًلدو ، (16) ًلٍيًد القيرىًشيُّ ، أىبيك خى ، لمىكّْيُّ ا، األيمىًكمُّ ، كىأىبيك الكى

اًنٍيؼً ، ثقة فقيو فاضؿ ككاف يدلس كيرسؿ اًحبي التَّصى ـى ًبمىكَّةى ، صى فى الًعٍم ؿي مىٍف دىكَّ مىاتى سىنىةى ، كىأىكَّ
مائىةو أك بعدىا ٍمًسٍيفى كى خى
(17). 

                                                           

 (. 9/297( الطبقات الكبير )(1
 (. 4/168ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف (2
 (. 2/232( الثقات )(3
 (. 2/443( تاريخ بغداد )(4
 (. 9/78( تيذيب التيذيب )(5
6)( )9/38 .) 
 (. 2/160اشؼ )( الك(7
 (. 2/560( المغني في الضعفاء )(8
 (. 3/492( ميزاف االعتداؿ )(9

 (. 2/443(  تاريخ بغداد )(10
 (. 7/212( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(11
 (. 2/443( تاريخ بغداد )(12
 (.   2/443( تاريخ بغداد )(13
يىاـً )(14  (. 3/236( السنف الكبرل في الصّْ
 (. 470: ب )ص( تقريب التيذي(15
اًلًد بًف أىسً : ( ًقٍيؿى (16 ٍبًد اً بًف خى ٍبًد العىًزٍيًز بًف عى ًة عى ٍكجى ؛ زى بىٍيرو ًبٍيبو ًبٍنًت جي ٍيجه عىبدان أليْـّ حى رى دُّه جي ، ٍيدو األيمىًكمّْ كىافى جى

. انظر، فىنيسبى كىالىؤيهي ًإلىٍيوً  كًميّّ ٍبده ري  (. 8/53الطبفات الكبير ): كىىيكى عى
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (6/326سير أعالـ النبالء )، (5/358لجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( ا(17

 (.  363: تقريب التيذيب )ص، (18/358)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
بىاحو  مَّدو القيرىًشيُّ مىٍكالىىيـ المىكّْيُّ  عىطىاءي بفي أىًبي رى ـى أىبيك ميحى مائىةو مىاتى سىنىةى أى ، أىٍسمى ، ٍربىعى عىٍشرىةى كى

 .(1)ركل لو الجماعة، كقيؿ إنو تغير بأخرة كلـ يكثر ذلؾ منو، ثقة فقيو فاضؿ لكنو كثير اإلرساؿ

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 متفؽ عميو . 

كقد لزمو أكثر ، فيك أثبت الناس في عطاء، أما إرساؿ ابف جريج فمـ يثبت في الحديث 
محمكلة عمى السماع ، ما يدؿ عمى أف ركاية ابف جريج عف عطاء. كم(2)مف ثماني عشرة سنة

قىاؿى عىطاء فىأىنا سمعتو : ًإذا قمت: "(3)عىف اٍبف جريج قىاؿى ، ما ركاه يحيى بف سعيد اٍلقطَّاف، مطمقان 
ٍيجو قاؿ، ًمٍنوي  رى زَّاًؽ عىًف اٍبًف جي ٍبدي الرَّ ف لـ أقؿ سىًمعت". ككذا ما ركاه عى كىاً 

ـٍ " قيٍمتي " ًإذىا قيمٍ : "(4) تي لىكي
ا أىٍعًني عىطىاءن".   فىًإنَّمى

، "كصفو النسائي كغيره بالتدليس: (5)كقاؿ، كأما تدليسو فقد ذكره ابف حجر في الطبقة الثالثة
شر التدليس تدليس ابف جريج فإنو قبيح التدليس ال يدلس إال فيما سمعو مف : كقاؿ الدارقطني

 مجركح". 

في المرتبة الثانية؛ ممف احتمؿ األئمة تدليسو كخرجكا لو في  فقد ذكره( 6)أما العالئي
ف لـ يصرح بالسماع، الصحيح أك ألنو ال ، أك لقمة تدليسو في جنب ما ركل، كذلؾ إما إلمامتو، كا 

، كشريؾ، كابف عيينة، كالثكرم، كسميماف األعمش... كابف جريج، كذلؾ كالزىرم، يدلس إال عف ثقة
 يرىما ليؤالء الحديث الكثير مما ليس فيو التصريح بالسماع. ففي الصحيحيف كغ، كىشيـ

 أسمعت بف عباس". : "قمت لعطاء: فقاؿ، كمع ذلؾ فقد صرح بالسماع مف عطاء

 "سمعتو يقكؿ". : فيك منفي بقكلو، أما إرساؿ عطاء عف ابف عباس

 
                                                           

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (5/78سير أعالـ النبالء )، (6/331( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(1
 (. 391: تقريب التيذيب )ص، (20/69)

 ( 5/356( الجرح كالتعديؿ )(2
التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع ، (356: ( أخبار المكييف مف تاريخ ابف بي خيثمة )ص(3

 (. 2/904لمباجي )، الصحيح
 (. 2/26المعرفة كالتاريخ ): ( انظر(4
 (. 41: طبقات المدلسيف )ص: ( انظر(5
 (. 113: ( جامع التحصيؿ )ص(6
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نماذج مف صحيح البخارم

 6 (1) حديث رقـ
مىى عيًد : قىاؿى عىف السَّاًئب بف يًزيد  مىى اٍلًمٍنبىر عى ـي عى ا ميعىة أىٌكليو ًإذا جمسى اإًلمى "كىافى النداء يىٍكـ اٍلجي

ٍكرىاء". ، كأبي بكر كعمر رىسيكًؿ ا  مىى الزَّ  فىمىمَّا كىافى عيٍثمىاف ككثير النَّاس زىاد النداء الثَّاًلث عى
كىاهي البيخى : (1)قاؿ ابف الممقف ًحيح رى ًديث صى ًحيحو كىذىًلؾ"ىىذىا الحى ًفي ًركىايىة لىوي " أىف الًَّذم ، اًرٌم ًفي صى كى

ًدينىة فَّاف ًحيف كثير أىؿ اٍلمى ميعىًة عيٍثمىاف بف عى لـ يكف لمنًَّبي ميؤذف غير ، زىاد التأذيفى الثَّاًلثى يىٍكـى اٍلجي كى
مىى، كىاًحد اـ". يىٍعًني عى ميعىة ًحيف يجمس اإًلمى كىافى التأذيف يىٍكـ اٍلجي  اٍلًمٍنبىر".  كى

 6 نص الحديث

ـي قىاؿى : (2)قاؿ اَلماـ البخارم  دَّثىنىا آدى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : حى ٍف الزٍُّىًرمّْ ، حى عىٍف السَّاًئًب ، عى
مى : "قىاؿى ، ٍبًف يىًزيدى  مىى اٍلًمٍنبىًر عى ـي عى ا مى مىسى اإٍلً ليوي ًإذىا جى ميعىًة أىكَّ ٍيًد النًَّبيّْ كىافى النّْدىاءي يىٍكـى اٍلجي ػػ كىأىًبي ى عى

ٍبد المَّوً فىمىمَّا كىافى عيٍثمىافي بىٍكرو كىعيمىرى  ٍكرىاًء". قىاؿى أىبيك عى مىى الزَّ كىثيرى النَّاسي زىادى النّْدىاءى الثَّاًلثى عى : كى
ٍكرىاءي مىٍكًضعه ًبالسُّكًؽ ًباٍلمىًدينىًة"" الزَّ

(3). 

 6 تخريج الحديث
مىمىةى المىاًجشيكفأخرجو البخارم أيضان  ٍبًد العىًزيًز ٍبفي أىًبي سى مف طريؽ؛ عى

( 5)كعيقىٍيؿ يف خالد، (4)

(( 6)كيكنس بف يزيد، بنحكه مىى ذىًلؾى ثالثتيـ تابعكا ابف أبي ذئب في الركاية ، بزيادة )فىثىبىتى األىٍمري عى
 عف الزىرم بإسناده. 

 

                                                           

 (. 4/628( البدر المنير )(1
ميعىةً ، ( صحيح البخارم(2 ميعىةً ، كتابي الجي  (. 912ح  2/8)، بىابي األىذىاًف يىٍكـى الجي
بىٍعدىىىا رىاءه مىٍمديكدىةه (3 سيكيكًف اٍلكىاًك كى ٍكرىاًء ًبفىٍتًح الزَّاًم كى ٍكرىاءي. انظر، ( الزَّ ح البارم فت: كانت دىاران ًفي السُّكًؽ ييقىاؿي لىيىا الزَّ

 (. 2/394البف حجر )
ميعة، ( صحيح البخارم(4 ميعىًة )، كتابي الحي ذًّْف الكىاًحًد يىٍكـى الجي  (. 913ح 2/8بىابي الميؤى
ميعة، ( صحيح البخارم(5 مىى الًمٍنبىًر ًعٍندى التٍَّأًذيًف )، كتابي الحي ميكًس عى  (. 915ح  2/9بىابي الجي
ميعة، ( صحيح البخارم(6 ٍطبىًة )، كتابي الحي  (. 916ح  2/9بىابي التٍَّأًذيًف ًعٍندى الخي
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ االسناد

ـي بف أبي إياس عبد الرحمف  راساني يكنى أبا الحسف نشأ ببغداد، العسقالني،  آد أصمو خي
(1)ثقة عابد، مات سنة إحدل كعشريف، ركل لو البخارم كالترمذم كالنسائي كابف ماجو

 . 
كقيؿ ، مات سنة ثماف كخمسيف كمائة، ثقة فقيو فاضؿ، محمد عبد الرحمف بف أبي ذئب

 .(2)ركل لو الجماعة، سنة تسع

مَّد بف ميسمـ بف  متفؽ عمى ، أىبيك بكر المدني، عيبىيد المَّو بف عىبد ا ٍبف شياب الزٍُّىًرمٌ ميحى
تقانو كثبتو ركل لو ، كقيؿ قبؿ ذلؾ بسنة أك سنتيف، مات سنة خمس كعشريف كمائة، جاللتو كا 

 .(3)الجماعة

 .(4)ذكره ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب المدلسيف 
حج بو ، لو أحاديث قميمة، صحابي صغير، ًعٍيًد بًف ثيمىامىةى الًكٍنًدمُّ بًف سى السَّاًئبي بفي يىًزٍيدى 

مات سنة إحدل كتسعيف كقيؿ ، ككاله عمر سكؽ المدينة، أبيو في حجة الكداع كىك ابف سبع سنيف
 .(5)كىك آخر مف مات بالمدينة مف الصحابة، قبؿ ذلؾ

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ركاه البخارم. 

: فقاؿ، في ركاية عقيؿ، حيث صرح بالسماع مف السائب، فال يضر، رمأما تدليس الزى
 ككذا في ركاية يكنس. ، "سىًمٍعتي السائب"

 
 
 

                                                           

، (86: تقريب التيذيب )ص، (1/196تيذيب التيذيب )، (2/301لممزم )، ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ(1
 كالىما البف حجر. 

 (. 493: تقريب التيذيب )ص، (9/303تيذيب التيذيب )، (25/630( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(2
 (. 506: تقريب التيذيب )ص، (9/445تيذيب التيذيب )، (26/420( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
 (. 45: ( طبقات المدلسيف )ص(4
، (2/169)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، (2/577االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر ترجمتو في(5

 (. 228: تقريب التيذيب )ص، (10/194)، اؿتيذيب الكم، (3/23اإلصابة في تمييز الصحابة )



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

37

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (3) حديث رقـ

ًحيحه : (1)قاؿ ابف الممقف ًديثي صى ًحيحوً ، ىىذىا الحى اًرٌم ًفي صى ممىةى بف م، أخرجو البيخى ًديًث سى ف حى
ميكسنا : "قىاؿى اأٍلىٍككىع مىٍييىا: ًإٍذ أيًتي ًبجنىازىة فىقىاليكا ًعٍند رىسيكًؿ ا كينَّا جي مىٍيًو ديف؟: فىقىاؿى ، صؿّْ عى  عى
. قىاؿى : قىاليكا َـّ أيًتي ًبجنىازىة أيٍخرىل فىقىاليكا: قىاليكاىىؿ ترؾ شىٍيئا؟ : الى مىٍيًو. ث مى عى . فىصى ، يىا رىسيكؿ ا: الى

مىٍييىا. قىاؿى  مىٍيًو ديف: صؿّْ عى مىٍييىا: قىاليكا ىىؿ ترؾ شىٍيئا؟: نعـ. قىاؿى : قيؿ ؟ىىؿ عى مى عى ثىة دىنىاًنير. فىصى ، ثىالى
َـّ أيًتي بثالثة فىقىاليكا مىٍييىا. قىاؿى : ث . قىاؿى : ؟ قىاليكاىىؿ ترؾ شىٍيئا: صؿ عى مىٍيًو ديف: الى ثىة : ؟ قىاليكاىىؿ عى ثىالى

احبكيـ: دىنىاًنير. قىاؿى  مىى صى مى : ك قىتىادىةأىبي : . قىاؿى صمُّكا عى مىٍيًو يىا رىسيكؿ ا كعميَّ دينو. فىصى صؿَّ عى
مىٍيًو".   عى

 6 نص الحديث
ـى 6 (2)قاؿ اَلماـ البخارم  دَّثىنىا المىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي أىًبي عيبىٍيدو ، حى مىمىةى ، حى عىٍف سى

ميكسنا ًعٍندى : قىاؿى ، ٍبًف األىٍككىًع  نىازىةو ، النًَّبيّْ كينَّا جي مىٍييىا: فىقىاليكا، ًإٍذ أيًتيى ًبجى ؿّْ عى مىٍيًو : فىقىاؿى ، صى "ىىٍؿ عى
؟ " مىٍيوً ، الى : قىاليكا، فىيىٍؿ تىرىؾى شىٍيئنا؟ "6 "قىاؿى ، الى : قىاليكا، دىٍيفه مَّى عى نىازىةو أيٍخرىل، فىصى يىا : فىقىاليكا، ثيَـّ أيًتيى ًبجى

ؿّْ عى ، رىسيكؿى المَّوً  ؟ ": قىاؿى ، مىٍييىاصى مىٍيًو دىٍيفه ثىالىثىةى : قىاليكا، "فىيىٍؿ تىرىؾى شىٍيئنا؟": قىاؿى ، نىعىـٍ : ًقيؿى  "ىىٍؿ عى
مىٍييىا، دىنىاًنيرى  مَّى عى مىٍييىا: فىقىاليكا، ثيَـّ أيًتيى ًبالثَّاًلثىةً ، فىصى ؿّْ عى : قىاؿى ، الى : قىاليكا، "ىىٍؿ تىرىؾى شىٍيئنا؟": قىاؿى ، صى

؟ " فىيىؿٍ " مىٍيًو دىٍيفه ـٍ ": قىاؿى ، ثىالىثىةي دىنىاًنيرى : قىاليكا، عى اًحًبكي مىى صى مُّكا عى مىٍيًو يىا ، "صى ؿّْ عى قىاؿى أىبيك قىتىادىةى صى
مىيَّ دىٍينيوي  مىٍيًو. ، رىسيكؿى المًَّو كىعى مَّى عى  فىصى

 6 تخريج الحديث
ٍخمىدو ( 3)كأخرجو البخارم اؾ بفي مى حَّ بع المكي بف إبراىيـ في الركاية عف تا، أيضان عف الضَّ

 مختصران. ، باستاده، يىًزيد ٍبفي أىًبي عيبىٍيدو 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ـى  ٍنظىًميُّ ، بًف بىًشٍيًر بًف فىٍرقىدو أبك الٌسكىف التًَّمٍيًميُّ  مىكّْيُّ بفي ًإٍبرىاًىٍي ، ثقة ثبت، (5)البىٍمًخيُّ ، (4)الحى

 .(6)ركل لو الجماعة، تسعكف سنةكلو ، مات سنة خمس عشرة كمائتيف

                                                           

 (. 6/712( البدر المنير )(1
كىاالىتً ، ( صحيح البخارم(2 ازى )، ًكتىاب الحى ؿو جى مىى رىجي اؿى دىٍيفى المىيًّْت عى  (. 2289ح 3/94بىابي ًإٍف أىحى
ٍف مىيّْتو دىٍيننا، ( كتاب الكفالة(3 ٍف تىكىفَّؿى عى  (. 2295ح3/96ٍرًجعى )فىمىٍيسى لىوي أىٍف يى ، بىابي مى
 .(4/284كىـ جماعة مف غطفاف. األنساب لمسمعاني )، ( ىذه النسبة إلى بنى حنظمة(4
 .(2/303األنساب لمسمعاني ) .( ىذه النسبة الى بمدة مف بالد خراساف يقاؿ ليا بىمخ(5
 (. 545: تقريب التيذيب )ص، (10/293تيذيب التيذيب )، (28/476)، تيذيب الكماؿ: ( انظر(6
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التطبوقوةىالدرادة
ازم أبك خالد األسممي يىًزيدي ٍبفي أىًبي عيبىٍيدو  مىمىةى ٍبًف األىٍككىعً ، الًحجى مات بالمدينة ، ثقة، مكلى سى

 .(1)سنة ست أك سبع كأربعيف كمائة
مىمىةى ٍبًف عمرك األىٍككىعً   كبايع رىسيكؿ المًَّو ، شيد بيعة الرضكاف تحت الشجرة، صحابي، سى

مات بالمدينة ، كبايعو يكمئذ عمى المكت، كفي آخرىـ، كفي أكسطيـ، ًفي أكؿ الناس: ثالث مرات
 .(2)كىك ابف ثمانيف سنة، سنة أربع كسبعيف

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ركاه البخارم. كىك مف ثالثياتو.  

 
 6 (4) حديث رقـ

قاؿ ابف الميمىقّْف 
كى : (3) ًحيحه رى ًديثي صى ًديًث ًعٍكًرمىةى قىاؿى ىذىا الحى ًحيحو مف حى اًرٌم ًفي صى أيًتيى : اهي البيخى

ًميّّ  نىاًدقىةو ، عى قىييـٍ ( 4)ًبزى ـٍ أيٍحًرٍقييـٍ : فىقىاؿى ، فىبىمىغى ذىًلؾى اٍبفى عىبَّاسو ، فىأىٍحرى ًلنىٍيًي رىسيكًؿ المًَّو ، لىٍك كيٍنتي أىنىا لى
 :" لىقى تيعىذّْبيكا ًبعىذىاًب المَّوً  الى ًفي ًركىايىة ٍف بىدَّؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي "مى : ًلقىٍكًؿ رىسيكًؿ المًَّو ، تىٍمتيييـٍ " كى ". كى

 صدؽ اٍبف عىبَّاس". : فىقىاؿى ، "... فىبمغ ذىًلؾى عميِّا: ًلمتٍّْرًمًذم

 

                                                           

 (. 603: تقريب التيذيب )ص، (11/349تيذيب التيذيب )، (32/207)، ( تيذيب الكماؿ(1
 (. 248: تقريب التيذيب )ص، (4/150تيذيب التيذيب )، (11/301)، ( تيذيب الكماؿ(2
 (. 7/620( البدر المنير )(3
نىاًدقة(4 : كقيؿ، أك مف ال ينتحؿ ديننا، إلسالـكىك المبطف لمكفر المظير ل، بفتح الزام جمع زنديؽ بكسرىا: ( الزى

ككاف أصمو ، إلو ككاف رئيسيـ عبد ا بف سىبىأإنيـ طائفة مف الركافض تدعى السبئٌية اٌدعكا أف عميِّا 
، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، (10/75لمنككم )، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: انظر ييكديِّا.

 (. 10/80لمقسطالني )
انّْيى ثيَـّ مىٍزدىؾى : كىالتٍَّحًقيؽي : حجرقاؿ ابف  افى ثيَـّ مى نىاًدقىًة اتّْبىاعي دىٍيصى ـٍ أىفَّ النُّكرى ، أىفَّ أىٍصؿى الزَّ قىالىًتًي اًصؿي مى كىحى

دىثى اٍلعىالىـي كيمُّوي ًمٍنييمىا، كىالظٍُّممىةى قىًديمىافً  ا فىحى ا اٍمتىزىجى ٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الشَّ ، كىأىنَّييمى ةً فىمى ٍف كىافى ، رّْ فىييكى ًمفى الظٍُّممى مى كى
ٍيًر فىييكى ًمفى النُّكرً  لىى ، كىأىنَّوي يىًجبي السٍَّعيي ًفي تىٍخًميًص النُّكًر ًمفى الظٍُّممىةً ، ًمٍف أىٍىًؿ اٍلخى ـي ًإٍزىىاؽي كيؿّْ نىٍفسو كىاً  فىيىٍمزى

ٍيثي قىاؿى ًفي قىًصيدىًتًو  . : اٍلمىٍشييكرىةً ذىًلؾى أىشىارى اٍلميتىنىبّْي حى انىًكيَّةى تىٍكًذبي بّْري أىفَّ اٍلمى ـً المٍَّيًؿ ًعٍندىؾى ًمٍف يىًد تيخى ـٍ ًلظىالى كى كى
انّْيى  مىى مى يَّؿى عى دُّ ًكٍسرىل تىحى ـي جى كىافى بىٍيرىا قىتىؿى أىصٍ ، كى قىالىتىوي ثيَـّ قىتىمىوي كى رى ًعٍندىهي كىأىٍظيىرى لىوي أىنَّوي قىًبؿى مى تَّى حىضى ابىوي حى ، حى
ٍذكيكرى  ـٍ بىقىايىا اتَّبىعيكا مىٍزدىؾى اٍلمى بىًقيىٍت ًمٍنيي ٍف يىٍعتىًقدي ذىًلؾى ، كى مىى مى ٍنًديؽي ييٍطمىؽي عى ـي كىالزّْ ٍسالى ـى اإٍلً قىا مىاعىةه ًمٍنييـي ، كى كىأىٍظيىرى جى

ٍشيىةى اٍلقىٍتؿً  ـى خى ٍسالى مىى كيؿّْ مىفٍ ، اإٍلً ًمٍف ثىَـّ أيٍطًمؽى ااًلٍسـي عى . انظر كى ـى ٍسالى فتح البارم البف : أىسىرَّ اٍلكيٍفرى كىأىٍظيىرى اإٍلً
 (. 271 - 12/270حجر )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي الفىٍضؿً : (1)قاؿ اَلماـ البخارم   دَّثىنىا أىبيك النٍُّعمىاًف ميحى ٍيدو ، حى مَّادي ٍبفي زى دَّثىنىا حى عىٍف ، حى
ًميّّ : عىٍف قىاؿى ، أىيُّكبى  قىييـٍ ، أيًتيى عى نىاًدقىةوفىأىٍحرى ـٍ أيٍحًرٍقييـٍ : فىقىاؿى ، فىبىمىغى ذىًلؾى اٍبفى عىبَّاسو ، ًبزى ، لىٍك كيٍنتي أىنىا لى

لىقىتى : ًلنىٍيًي رىسيكًؿ المًَّو   ". ٍف بىدَّؿى ًدينىوي فىاٍقتيميكهي مى : "ًلقىٍكًؿ رىسيكًؿ المَّوً ، ٍمتيييـٍ "الى تيعىذّْبيكا ًبعىذىاًب المًَّو" كى

 6 تخريج الحديث
 بنحكه. ، مف طرؽ عف سفياف بف عيينة، (3)كابف ماجو، (2)أخرجو البخارم أيضان  

مف طريؽ عبد ( 5)مف طريؽ إسماعيؿ بف إبراىيـ. كأخرجو التٍّْرًمًذمٌ ، (4)كأخرجو أبك داكد 
ًميِّا : كالىما بمفظ، الثقفيالكىاب  ". كىأخرجو النَّسىاًئيٌ "أىفَّ عى ـً ٍسالى أىٍحرىؽى نىاسنا اٍرتىدُّكا عىًف اإٍلً

مف ( 6)
عبد الكىاب ، إسماعيؿ بف إبراىيـ، كمعمر. جميعيـ)سفياف بف عيينة، ككىيب، طريؽ عبد الكارث

في ، تابعكا حماد بف زيدكمعمر بف راشد( ، ككىيب بف عجالف، عبد الكارث بف سعيد، الثقفي
 . الركاية عف أيكب بإسناده

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي ٍبفي الفىٍضؿً  أىبيك النٍُّعمىاًف السَّديٍكًسيُّ  ميحى
تغير ، ثقة ثبت، (8)المعركؼ ًبعىاًرـو ، البىٍصًرمُّ ، (7)

 .(10)ركل لو الجماعة، مات سنة أربع كعشريف كمائتيف، (9)في آخر عمره

                                                           

ًقتىاًلًيـٍ ، صحيح البخارم ((1 ٍرتىدًَّة كىاٍسًتتىابىًتًيـٍ ، ًكتىابي اٍسًتتىابىًة الميٍرتىدّْيفى كىالميعىاًنًديفى كى ٍكـً الميٍرتىدّْ كىالمي ح 9/15)،بىابي حي
6922 .) 

 (.  3017ح  4/61)، الى ييعىذَّبي ًبعىذىاًب المَّوً : بىابه ، ابي الًجيىاًد كىالسّْيىرً ( ًكتى (2
ديكد(3 ٍف ًديًنًو )، ( ًفي اٍلحي  (. 2535ح  2/848بىابي اٍلميٍرتىدّْ عى
ديكد(4 ًف اٍرتىدَّ )، ( ًفي اٍلحي ٍكـً ًفيمى  (. 4351ح4/126بىابي اٍلحي
ديكد(5 اءى فً ، ( ًفي اٍلحي  (. 1485ح  3/111ي اٍلميٍرتىدّْ )بىابي مىا جى
ـً (6 ـي ًفي اٍلميٍرتىدّْ )، ( ًكتىابي تىٍحًريـً الدَّ ٍك  (. 4061، 4060، 4059ح  7/104باب اٍلحي
، ىذه النسبة إلى جماعة قبائؿ، بضـ الداؿ الميممة كالكاك بيف السينيف الميممتيف أكالىما مفتكحة: ( السىديكسي(7

 (. 7/102ب لمسمعاني )منيا سدكس بف شيباف. األنسا
إكماؿ تيذيب ، (1/285البف سيده )، المخصص: كقيؿ أنو لقبو. انظر، كقيؿ أف عاـر اسمو، ( أم شديد قكم(8

 (. 2/9البف حجر )، نزىة األلباب في األلقاب، (10/311الكماؿ )
ي مف الركاة االغتباط بمف رم، (116: المختمطيف لمعالئي )ص، (1/208)، ( التاريخ الكبير لمبخارم(9

 (382: البف الكياؿ )ص، الككاكب النيرات، (335: لسبط بف العجمي )ص، باالختالط
تيذيب التيذيب ، (26/289تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (10/265سير أعالـ النبالء ): ( انظر(10

 (. 502: تقريب التيذيب )ص، (9/402)
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التطبوقوةىالدرادة
فمف سمع ، اختمط عاـر في آخر عمره؛ كزاؿ عقمو: (1)قاؿ أبك حاتـ الطو؛كبخصكص اخت 

كلـ أسمع منو ، ككتبت عنو قبؿ االختالط سنة أربع عشرة، عنو قبؿ االختالط فسماعو صحيح
 فمف كتب عنو قبؿ سنة عشريف كمائتيف فسماعو جيد. ، بعدما اختمط

دى  قىاؿى أىبيك دىاكي
ا: "(2) اًرمن ـى ، بىمىغىنىا أىفَّ عى ٍقميوي كىاٍستىٍحكى عىوي عى ثى عىٍشرىةى ، ثيَـّ رىاجى أىٍنكىرى سىنىةى ثىالى

ًمائىتىٍيًف".  طى سىنىةى ًستَّ عىٍشرىةى كى  ااًلٍخًتالى

عمى قكؿ ، ثماف سنيف، فيككف اختالطو، كحيث إفَّ عارمان مات سنة أربع كعشريف كمائتيف
 .(3)كأربع سنيف عمى قكؿ أبي حاتـ، أبي داكد

كما ، الريب أف سماع البخارم مف عاـر كاف قبؿ اختالطو، في كال الحاليف: الباحثةقالت 
ثى عىٍشرىةى قىٍبؿى : "(4)نص عمى ذلؾ السخاكم فقاؿ اًرمُّ ػػػػ ًإنَّمىا سىًمعى ًمٍنوي ًفي سىنىًة ثىالى فىًإنَّوي ػػػ أم اٍلبيخى

ًطًو ًبميدَّةو".   اٍخًتالى

حً   اًرمُّ : (5)كمف قبمو قاؿى اٍبفي الصَّالى ٍنوي اٍلبيخى كىاهي عى ٍيريىيمىا، كىالذٍُّىًميُّ ، "مىا رى فَّاًظ ، كىغى ًمفى اٍلحي
ًطًو".  ٍنوي قىٍبؿى اٍخًتالى كذنا عى يىٍنبىًغي أىٍف يىكيكفى مىٍأخي
 

أىيٍُّكبي بفي أىًبي تىًمٍيمىةى كاسمو كىٍيساف السٍَّخًتيىاًنيُّ 
، مف كبار الفقياء العباد، ثقة ثبت حجة، (6)

 .(7)كلو خمس كستكف، مات سنة إحدل كثالثيف كمائة
مات ، أصمو مف البربر مف أىؿ المغرب، مكلى ابف عباس، ًعٍكًرمىةى أبك عبد ا المدني

 .(8)سنة أربع كمائة

                                                           

 (. 8/59( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(1
 (. 4/1276الضعفاء الكبير لمعقيمي ) ((2
 (. 119ص  – 116)ص ، عمى ىامش تحقيقو؛ لكتاب المختمطيف، تعميؽ الدكتكر رفعت فكزم: ( انظر(3
أف : حيث قاؿ، (7/105األنساب لمسمعاني ): كانظر أيضان ، (4/375فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ): ( انظر(4

 سماع البخارم منو قبؿ االختالط. 
 (. 397: مقدمة ابف الصالح )صالمشيكربمعرفة أنكاع عمـك الحديث  ((5
بفتح السيف الميممة كسككف الخاء المعجمة بكاحدة ككسر التاء المنقكطة باثنتيف مف فكقيا  كفتح : ( السٍَّخًتيىاًنيُّ (6

كىي الجمكد  ،ىذه النسبة إلى عمؿ السختياف كبيعيا، الياء المنقكطة باثنتيف مف تحتيا في آخرىا النكف
 (. 7/96الضأنية ليست بأدـ. األنساب لمسمعاني )

 (. 117: تقريب التيذيب )ص، (1/397تيذيب التيذيب )، (3/457( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(7
تيذيب التيذيب ، (20/265تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (7/8)، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ: (انظر(8

 (. 397: قريب التيذيب )صت، (7/273)
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التطبوقوةىالدرادة
، (1)أنو كاف يرل رأم الخكارج: ثانييا، الرمي بالكذب: أكليا، تكممكا فيو ألجؿ ثالثة أمكر 
 ائز األمراء. أنو كاف يقبؿ جك : كثالثيا

كجمع ما تفرؽ مف كالـ األئمَّة في شأنو كأجاب عما قيؿ ، كقد تعقب ابف حجر ىذه التييـ
اج بحديثو، فيو اًرٌم عف ااًلٍحًتجى أىما البدعة : (2)فقاؿ، كمكضحان صحة تصرفو في ذلؾ، معتذران لٍمبيخى

كقد برَّأه العجمي مف ، ـ تثبت عميوألنوي لـ يكف داعية؛ مع أىنَّيا ل، فًإف ثبتىٍت عميو فال تضر حديثو
مكي تىاًبًعٌي ثقىة بىًرمء مما يرميو النَّاس ًبًو مف عكرمة مكلى ابف عبَّاس : (3)فقاؿ في"الثّْقىات"، ذلؾ

.كنقؿ عف ابف جرير الطبرم أنو لك كاف كؿ مف ادُّعى عميو مىٍذىىب مف المذاىب الرَّديئىة (4)الحركرية
ار، كبىطيمىت شىيىادىتو بذلؾ، سقىطت عىدىالىتوك ، ثبت عميو ما اٌدعى بوً  ، لمىًزـى ترؾ أىكثر محدثي األىٍمصى

ألىنَّوي ما منييـ ًإالَّ كقد نسبو قكـ ًإلى ما يرغب بًو عنوي. 
 

ا ًإالَّ عند أىؿ التٍَّشًديد كىاز، كأما قبيكؿ الجكائز؛ فال يٍقدىح أىيضن ٍمييكر أىؿ العمـ عمى الجى ، كجي
كىايىة عنوي بسبب ذلؾ. ، في ذلؾ أشيري مف ًعٍكًرمىة ككاف الزٍُّىًرمٌ  كمعى ذلؾ فمـ يترؾ أحده الرّْ

 

 : أمَّا الكجو األكؿ، كذلؾ مف كجكه، كأما التٍَّكًذيب؛ ال يمـز مف شيء منوي قدحه في ًركايتو

ميٌ : فىقىٍكؿ ابف عمر لنافع مكاله بَّاس، الى تكذب عى ت لـ يىٍثبي ، كما كذب ًعٍكًرمىة عمى ابف عى
أًلىنَّوي مف ًركىايىة يىٍحيىى اٍلبىكَّاء، عىنوي 

ًديث، (5) كؾي الحى ٍتري اؿ أىف ييجرىح : (6)قىاؿى ابف حباف، كىك مى كمف اٍلميحى
قىاؿى ابف جرير الطبرم كح. كى ـ اٍلمىٍجري إف ثىبت ىىذىا عىف ابف عمر فىييكى ميٍحتىمؿ ألكجو كىًثيرىة : العٍدؿ ًبكىالى

                                                           

سكاء كاف الخركج في أياـ ، كؿ مف خرج عمى اإلماـ الحؽ الذم اتفقت الجماعة عميو يسمى خارجينا: (  الخكارج(1
 كاألئمة في كؿ زماف.  ، الصحابة عمى األئمة الراشديف؛ أك كاف بعدىـ عمى التابعيف بإحساف

ٍمطىاف  كج عمى السُّ اب الجمؿ كالحكميف، الجائرفيـ يقكلكف بكيجيكب اٍلخيري كفار عمٌي كىعيٍثمىاف كىأىٍصحى مف ، كا  كى
ٍيًف  أك أىحدىما. كأكؿ مف خرج عمى أمير المؤمنيف عمي رضى  جماعة ممف كاف بالتحكيـ كىصكب اٍلحكمى
، الممؿ كالنحؿ، (55: البف طاىر األسفراييني )ص، الفرؽ بيف الفرؽ: حرب صفيف. انظر معو في

 (1/114لمشيرستاني )
 (. 430 – 1/425ىدم السارم البف حجر ): ( انظر بتصرؼ(2
 (. 2/145)( انظر: (3
كًريَّةً (4 ري كراء ػػػػػ مكضع بالككفة ػػػػ، فرقة مف الخكارج: ( اٍلحى رى كبيا كاف أكؿ تحكيميـ كاجتماعيـ ، كىي نسبة إلى حى

مىطي ،التنبيو كالرد عمى أىؿ األىكاء كالبدع: .  انظرحيف خالفكا عميان  ، (53: ص)، ألبي الحسيف المى
 (. 2/245البمداف ) معجـ

 (. 597: تقريب التيذيب )ص، (9/186الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) : (  انظر(5
 (. 5/230( الثقات البف حباف )(6
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ًميع ًركىايىتوالى يتىعىيَّف ًمٍنوي ا ٍسأىلىة مف اٍلمسىاًئؿ كذبو ًفييىا، ٍلقدح ًفي جى مىٍيًو مى ، فقد ييمكف أىف يككف أىنكر عى

ًحيحه  كم عف ابف عمر أىنو أنكر عمىيًو الركاية عف ابف عىبَّاس ًفي الٌصٍرؼ، كىىيكى اٍحًتمىاؿه صى أًلىنَّوي ري
(1). 

 : الكجو الثاني

كفيو نظر؛ كذلؾ أنو ، تزكج ميمكنة كىك ميحـر  اطالقيـ الكذب عميو لزعمو أف النبي
كقد ذكر ، كأف أىؿ الحجاز ييطمقكف كىذىب ًفي مىكًضع أىخطىأ، مىٍرًكٌم عىف ابف عىبَّاس مف طرؽ كىًثيرىة

ابف عبد البر لذىًلؾ أىٍمًثمىةن كىًثيرىةن 
(2). 

 : الكجو الثالث

ثـ سيًئؿى بعد ، "يكـ القيامة": فقاؿ، [16: ]الدخاف ]اْلبَطَْشَة اْلُكْزَى[أنو سيئؿ عف تفسير
 "يـك بدر". : كقىاؿى ، ذىًلؾ عىف تفسيرىا فرجع

ثىة  ًف كىالثَّالى ٍسأىلىة؛ اٍلقىٍكالى لىٍيسى بقادحو ألىنَّوي الى مىانع أىف يككف ًعٍند الميتبحر ًفي اٍلعمـ ًفي اٍلمى كى
، نىاء عمى ًعٍكًرمىة الى اٍلقدح ًإٍذ كىافى يظفُّ شىٍيئان فىالظَّاًىر أىف ىىذىا ييكجب الثَّ ، فيخبر ًبمىا يستحضر ًمٍنيىا

فو فىترؾ قىٍكلو  ألجؿ قىٍكلو. ، فىبىمغوي عىمَّف ىيكى أكلى ًمٍنوي ػػػػ كىك ابف مسعكد ػػػػػػ ًخالى

 ثقة حجة. أف عكرمة مكلى ابف عباس ، فتمخص مما سبؽ

 "ليس أحد مف أصحابنا إال احتج بعكرمة". : (3)قاؿ البخارم

كقاؿ أبك عبد ا المىٍركىزم
، كمالزمتو إياه، كعكرمة قد ثبتت عدالتو بصحبة ابف عباس": (4)

، ككؿ رجؿ ثبتت عدالتو لـ يقبؿ فيو تجريح أحد، كبأف غير كاحد مف العمماء قد رككا عنو كعدلكه
 . (5)حتى يبيف ذلؾ عميو بأمر ال يحتمؿ غير جرحو"

 

                                                           

سيمّْيى : بيع أحد النقديف باآلخر. أم: ( الصرؼ(1 اًت بىٍيعي الدَّرىاًىـً ًبالذَّىىًب أىٍك عىٍكسيوي كى ى اٍلًبيىاعى ٍف ميٍقتىضى ٍرًفًو عى ًبًو ًلصى
ًؿ ًفيًو. انظر كىاًز التَّفىاضي  (. 4/382فتح البارم البف حجر ): ًمٍف جى

 ثـ تراجعا عف ذلؾ. ، كقد كاف ابف عمر كابف عباس يقكالف بجكاز الصرؼ
 (. 32/266البف تيمية )، مجمكع الفتاكل، (2/46االستذكار ): ( انظر(2
 .(7/49الكبير لمبخارم )( التاريخ (3
تاريخ دمشؽ البف ، (4/508تاريخ بغداد ) : ىػ(. انظر ترجمتو294: ( محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم )ت(4

 (. 184: البف كثير  )ص، طبقات الشافعييف، (56/107عساكر )
 (. 2/34( التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد )(5



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

43

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات.

 6 مى إسناد الحديثالحكـ ع
 ركاه البخارم. 
 كما أنو تكبع. ، فقد سبؽ أف البخارم أخذ عنو قبؿ االختالط، أما اختالط عاـر

 
 : (9) حديث رقـ

قاؿ ابف الميمىقّْف
ًديث أبي مىٍسعيكد عقبىة بف عىٍمرك ": (1) اًرٌم مف حى ًحيحه جميؿه أخرجو البيخى ًديثه صى حى

اًرٌم البدرم  ـ النُّبيكَّة األكلىى": قىاؿى رىسيكؿ ا : قىاؿى اأٍلٍنصى ًإذا لـ 6 ًإف ًممَّا أٍدرؾ النَّاس مف كىالى
ًفي ًركىايىة لمطبراني ًفي أكبر معاجموتستًح فىاٍصنىٍع مىا ًشٍئت".  ـ النُّبيكَّة... : "كى آخر ما كاف مف كىالى

اًرمٌ  ًديًث أبي مىٍسعيكد اأٍلٍنصى ذىٍيفىة ًبًو. عى ، فىذكره. كركاهي أىحمدي مف حى  ف حي
ا ًشٍئت": قمت مىٍعنى "فىاٍصنىٍع مى قيؿ: أىم، كى اًئزنا : صنعت. كى اٍلمىٍعنى ًإذا لـ تستح مف شىٍيء لكىكنو جى

اًئز". ، فىاٍصنىعٍ  ؼ اٍلجى رىاـ ييٍستىحى ًمٍنوي ًبًخالى  ًإٍذ اٍلحى
 6 نص الحديث

دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى : (2)قاؿ اَلماـ البخارم   دَّثىنىا زيىىٍيره ، حى كره ، حى دَّثىنىا مىٍنصي عىٍف ًرٍبًعيّْ ، حى
دَّثىنىا أىبيك مىٍسعيكدو قىاؿى ، ٍبًف ًحرىاشو  "ًإفَّ ًممَّا أىٍدرىؾى النَّاسي ًمٍف كىالىـً النُّبيكًَّة األيكلىى: قىاؿى النًَّبيُّ : حى

(3) :
ـٍ تىٍستىٍحًي فىاٍصنىٍع مىا ًشٍئتى  ًإذىا لى
(4) ." 

 6 لحديثتخريج ا

 مف طريؽ آدـ بف أبي اياس. ( 6)كأبك داكد، (5)أخرجو البخارم أيضان 

                                                           

 (. 9/636( البدر المنير )(1
ـٍ تىٍستىٍحًي فى ، ( في األدب(2 ا ًشٍئتى )بىابي ًإذىا لى ًديًث الغىارً ، كفي أحاديث األنبياء، (6120ح 8/29اٍصنىٍع مى  بىابي حى
 (. 3483ح  4/172) 

ا نىدىبى ًإلىٍيًو اأٍلىٍنًبيىاءي : ( قاؿ ابف حجر(3 مىٍيًو اأٍلىٍنًبيىاءي أىٍم ًإنَّوي ًممَّ ا اتَّفىؽى عى ـٍ أًلىنَّوي  أىٍم ًممَّ ا نيًسخى ًمٍف شىرىاًئًعًي ـٍ ييٍنسىٍخ ًفيمى لى كى
. فتح البارم البف حجر ) مىٍيًو اٍلعيقيكؿي  (. 6/523أىٍمره أىٍطبىقىٍت عى

ا ًشٍئت لـ يجز ترؾ ا(4 ًميًع مى ٍنعي جى ٍز صي ـٍ يىجي ا لى يىاًء كىالتٍَّنًكيوي ًبفىٍضًمًو أىٍم لىمَّ مىى اٍلحى : الستحياء. انظر(اٍلميرىادي اٍلحىثُّ عى
 (. 6/523فتح البارم البف حجر )

ًديًث الغىاًر )، ( في أحاديث األنبياء(5  (. 3483ح  4/172بىابي حى
يىاًء )، (  في األدب(6  (. 4797ح  4/252بىابه ًفي اٍلحى
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التطبوقوةىالدرادة
 ان كجرير( تابعا زىير ، كالىما )آدـ، مف طريؽ جرير بف عبد الحميد( 1)كأخرجو ابف ماجو 

 بمثمو. ، باسناده، في الركاية عف منصكر

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبدالمًَّو ، (2)المًَّو بف قيس التًَّميًمٌي اليىٍربيكعيبف عبد أىٍحمىدي ٍبفي عىبد المًَّو بف ييكنيس   أىبيك عى
دّْه، الككفي  .(3)ركل لو الجماعة، مات سنة سبعو كعشريفى كمئتيف، ثقة حافظ، كقد ينسب ًإلىى جى

ٍيؿً زيىىٍيربفي ميعىاًكيىةى  دىٍيًج بًف الرُّحى ٍعًفيُّ ، بًف حي ٍيثىمىةى الجي أىبيك خى
ثقة ، الجزيرةنزيؿ ، الكيٍكًفيُّ ، (4)

مائىةو ، (5)ثبت؛ إال أف سماعو عف أبي إسحاؽ بأخرة سىٍبًعٍيفى كى  . (6)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى ثىالىثو كى

ٍكري بفي الميٍعتىًمرً  مىًميُّ  مىٍنصي مات سىنىةى اثنتيًف ، ثقة ثبت ككاف ال يدلس، الكيٍكًفيُّ ، أىبيك عىتَّابو السُّ
 .(7)عةركل لو الجما، كثالثيفى كمائةو 

ٍضـر، أبك مريـ العبسي الككفي، ًرٍبًعيّْ ٍبًف ًحرىاشو  كقيؿ ، مات سنة أربعو كمئة، ثقة عابد ميخى
 . (8)ركل لو الجماعة، غيرذلؾ

ٍزرىجً  صحابي، كاسمو، أىبيك مىٍسعيٍكدو البىٍدًرمُّ  اًرًث بًف الخى ٍمًرك بًف ثىٍعمىبىةى بًف الحى ، عيٍقبىةي بفي عى
بي تىٍسًميىًة مىٍف سيمّْيى ًمٍف أىٍىًؿ بىٍدرو بىا: ذكره البخارم في

اتفقكا عمى أنو شيد : "(10).كقاؿ ابف حجر(9)
كاستدؿ ، كجـز البخارم بأنو شيدىا، نزليا فنيسب إلييا: فقاؿ األكثر، كاختمفكا في شيكده بدران ، العقبة

عف ، لزبيرحديث عركة بف ا: منيا، بأحاديث أخرجيا في صحيحو في بعضيا التصريح بأنو شيدىا

                                                           

يىاًء )، (  في الزىد(1  (. 4183ح  2/1400بابي اٍلحى
سيكيكف الرَّ (2 ًفي آخرىىا عيف ميٍيممىة( اٍليىٍربيكعي ًبفىٍتح اٍليىاء كى سيكيكف اٍلكىاك كى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى ، اء كىضـ اٍلبىاء اٍلميكىحدىة كى

 (. 3/409المباب في تيذيب األنساب ): بطف كىًبير مف تىًميـ. انظر، يىٍربيكع بف مىالؾ بف تىًميـ
 (81: ب التيذيب )صتقري، (1/50تيذيب التيذيب )، (1/375( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
ًفي آخرىىا اٍلفىاء (4 سيكيكف اٍلعيف اٍلميٍيممىة كى ـ اٍلًجيـ كى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى اٍلقىًبيمىة كىًىي كلد جعفى بف سعد  -( اٍلجٍعًفٌي ًبضى

 (. 3/290اٍلعىًشيرىة كىىيكى مف مٍذحج. األنساب لمسمعاني )
 (. 93: ( المختمطيف لمعالئي )ص(5
 (218: تقريب التيذيب )ص، (3/351تيذيب التيذيب )، (9/421ماؿ في أسماء الرجاؿ )( تيذيب الك(6
 (547: تقريب التيذيب )ص، (10/312(، تيذيب التيذيب )28/546( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(7
 (. 205: تقريب التيذيب )ص، (3/237تيذيب التيذيب )، (9/55( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(8
 (. 5/87( صحيح البخارم )(9

 (. 4/432( اإلصابة في تمييز الصحابة )(10



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

45

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
أٌخر الميغيرة العصر فدخؿ عميو أبك مسعكد عيقبة بف عمرك جٌد زيد بف : قاؿ، بشير بف أبي مسعكد

ككاف شيد بدرنا"، حسف
 .(2). مات قبؿ األربعيف كقيؿ بعدىا(1)

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ركاه البخارم.  
   
 6 (61حديث رقـ )

بَّاس  اءى عىف اٍبف عى ًإفَّ أيٍخًتي نىذىرت أىٍف تحيجى كمىاتىٍت ، يىا رىسيكؿي ا: فىقىاؿى  ًإلىى النًَّبي " أىفَّ رجالن جى
مىى أختؾ ديف أىكنت قاضيو؟" 6 فىقىاؿى قبؿى أىٍف تىحيج.  "فاقضكا ا فىييكى أىحىؽ : نعـ. قىاؿى : قىاؿى "لىك كىافى عى

اًء".   ًباٍلقضى
قاؿ ابف الميمىقّْف
وىذا الحديث صحيح ركاه : (3) ًفي ًركىايىة اًلٍبًف مىاجى مف  البخارم في صحيحو... كى

ًديث سيٍفيىاف الثٍَّكرمٌ  مىٍيمىاف الشٍَّيبىاًنيٌ ، حى ـ، عىف سي ًفيو ًذٍكري اأٍلىب ، عىف اٍبف عىبَّاس، عىف يًزيد اأٍلىصى كى
ًفيو  فىًإف لـ يزده خيرنا لـ يزده شرِّا ". ، " نعـ حج عىف أىًبيؾ بدالأٍليٍخت كى

 6 يثنص الحد
ـي 6 (4)قاؿ اَلماـ البخارم  دَّثىنىا آدى دَّثىنىا شيٍعبىةي ، حى سىًمٍعتي سىًعيدى ٍبفى : قىاؿى ، عىٍف أىًبي ًبٍشرو ، حى

بىٍيرو  ؿه النًَّبيَّ : قىاؿى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، جي جَّ : فىقىاؿى لىوي  أىتىى رىجي ٍت أىٍف تىحي نَّيىا ، ًإفَّ أيٍخًتي قىٍد نىذىرى كىاً 
اتىتٍ  مىٍييىا دىٍيفه أىكيٍنتى قىاًضيىوي ": "فىقىاؿى النًَّبيُّ ، مى ؽُّ ، "فىاٍقًض المَّوى : قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى  لىٍك كىافى عى فىييكى أىحى

اًء".   ًبالقىضى

 6 تخريج الحديث
 في الركاية عف شعبة.  بف ألبي اياس مف طريؽ محمد بف جعفر تابع آدـ( 5)أخرجو النسائي

تابع شعبة في الركاية  -الكضاح الىيٍشكيرم -مف طرؽ عف أبي عكانة( 6)كأخرجو البخارم
 كفيو ذكر األـ بدؿ األخت. ، عف سعيد بف حبير بإسناده، عف أبي بشر

                                                           

. )، ًكتىابي المىغىاًزم، ( صحيح البخارم(1  (. 5/84بابه
 (. 395: تقريب التيذيب )ص، (5/287أسد الغابة )، (3/1075االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر(2
 (. 6/59( البدر المنير )(3
اًف كىالنُّذيكرً ًكتى ، ( صحيح البخارم(4 مىٍيًو نىٍذره )، ابي األىٍيمى  (. 6699ح 8/142بىابي مىٍف مىاتى كىعى
جّْ ، ( سنف النسائي(5 نىاًسًؾ اٍلحى جَّ ، ًكتىابي مى جُّ عىًف اٍلمىيًّْت الًَّذم نىذىرى أىٍف يىحي  (. 2632ح  5/116)، اٍلحى
ًف المى ، ( في كتاب جزاء الصيد(6 جّْ كىالنُّذيكًر عى ٍرأىةً ، يّْتً بىابي الحى ًف المى جُّ عى ؿي يىحي (. كفي ًكتىابي 1852ح 3/18)، كىالرَّجي

اـً ًبالًكتىاًب كىالسُّنَّةً  ا ًبأىٍصؿو ميبىيَّفو ، ااًلٍعًتصى ٍعميكمن ا، بىابي مىٍف شىبَّوى أىٍصالن مى ٍكمىييمى ـى السَّاًئؿى ، قىٍد بىيَّفى المَّوي حي ح 9/102)، ًلييٍفًي
7315 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
تابع سعيد بف جبير في الركاية عف ابف ، مف طريؽ يزيد بف األصـ( 1)كأخرجو ابف ماجو

 كفيو ذكر األب بدؿ األخت. ، عباس

  6دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍرد العىتىًكيُّ  اج بف الكى مكالىـ أبك ًبٍسطاـ الكاسطي ثـ البصرم، ثقة حافظ ، (2)شعبة بف الحجَّ
متقف، كاف الثكرم يقكؿ ىك أمير المؤمنيف في الحديث كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ عف الرجاؿ كذب 

 .(3)عف السنة، ككاف عابدنا، مات سنة مائة كستيف، ركل لو الستة

ٍعفىري بفي أىبً  ٍحًشيَّةى ًإيىاسو جى ، ثقة مف أثبت الناس في سعيد بف جبير، اليىٍشكيًرمُّ  أبك بشرو ، ي كى
مائىةو  ٍمسو كىًعٍشًرٍيفى كى  .(4)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى خى

بىٍيرً  مَّدو  سىًعٍيدي بفي جي ييقىاؿي  -بًف ًىشىاـو أىبيك ميحى ٍبًد اً : كى الكىاًلًبيُّ ، األىسىًدمُّ  -أىبيك عى
، ٍكالىىيـمى ( 5)

 .(6)ركل لو الجماعة، قتمو الحجاج سنة خمس كتسعيف، ثقة ثبت فقيو، أحد أىًئمَّة التَّاًبعيف، الكيٍكًفيُّ 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 ركاه البخارم. 

 
  

                                                           

جّْ عىًف اٍلمىيّْتً ، ًكتىابي اٍلمىنىاًسؾً ، جو( سنف ابف ما(1  (. 2904ح  2/969)، بىابي اٍلحى
 (. 9/227كىك بطف مف األزد. األنساب لمسمعاني )، ( ىذه النسبة إلى العتيؾ(2
 (. 266: تقريب التيذيب )ص، (4/338تيذيب التيذيب )، (12/479( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
، (2/83تيذيب التيذيب )، (5/5تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (2/473البف أبي حاتـ ) ( الجرح كالتعديؿ(4

 (. 139: تقريب التيذيب )ص
اًرث(5  (.    13/274)، األنساب لمسمعاني: كىك بطف مف بني أىسد. انظر، ( ىذه النٍّْسبىة ًإلىى كالب بف اٍلحى
تقريب ، (4/14تيذيب التيذيب )، (10/358اء الرجاؿ )تيذيب الكماؿ في أسم، (182: ( جامع التحصيؿ )ص(6

 (. 234: التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نماذج مف صحيح مسمـ

 6 (66) حديث رقـ
ًديثي : (1)قاؿ ابف الممقف  ًحيحه  ىىذىا الحى كىاهي ميسمـه ميٍنفىردنا ًبوً ، صى ٍيًح بف ىىاًنئ، رى ًديًث شيرى : قىاؿى ، مف حى
فٍَّيفً "أتيتي عىاًئشىة  مىى اٍلخي مىٍيؾ ًباٍبف أبي طىالب فىًإنَّوي كىافى ييسىافر مىعى : فىقىالىت، أسأليا عىف اٍلمٍسًح عى عى

".  جعؿى رىسيكؿي ا : . فىسىأىٍلنىاهي فىقىاؿى النًَّبي ى  لىٍيمىةى لممقيـً يىٍكمنا كى ثىةى أىيَّاـو كليالييف لٍمميسىاًفر كى ثىالى
 

 6 نص الحديث

ٍنظىًميُّ 6 (2)قاؿ اَلماـ مسمـ   ـى اٍلحى ؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى زَّاؽً ، كحى ٍبدي الرَّ نىا عى نىا ، أىٍخبىرى أىٍخبىرى
ئً ، الثٍَّكًرمُّ  ٍمًرك ٍبًف قىٍيسو اٍلميالى كىـً ٍبًف عيتىٍيبىةى ، يّْ عىٍف عى ٍف اٍلحى ٍيًمرىةى ، عى ٍيًح ٍبًف ، عىٍف اٍلقىاًسـً ٍبًف ميخى عىٍف شيرى
فٍَّيفً : قىاؿى ، ىىاًنئو  مىى اٍلخي مىٍيؾى ًباٍبًف أىًبي طىاًلبو ، أىتىٍيتي عىاًئشىةى أىٍسأىلييىا عىٍف اٍلمىٍسًح عى ٍموي فىًإنَّوي ، فىقىالىٍت عى فىسى

عىؿى رىسيكؿي المًَّو : فىسىأىٍلنىاهي فىقىاؿى  سيكًؿ المًَّو كىافى ييسىاًفري مىعى رى  يىٍكمنا  جى لىيىاًليىييفَّ ًلٍمميسىاًفًر كى ثىةى أىيَّاـو كى ثىالى
مىٍيًو.  كىافى سيٍفيىافي ًإذىا ذىكىرى عىٍمرنا أىٍثنىى عى . قىاؿى كى لىٍيمىةن ًلٍمميًقيـً  كى

ؽي  دَّثىنىا ًإٍسحى نىا زىكىًريَّ ، كحى ك، اءي ٍبفي عىًدم  أىٍخبىرى ٍيًد ٍبًف أىًبي أينىٍيسىةى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ، عىٍف زى
ٍربو  دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ٍسنىاًد ًمٍثمىوي. كحى كىـً ًبيىذىا اإٍلً ٍف اٍلحى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى عىٍف اأٍلىٍعمىشً ، عى ـً ، حى كى ، عىٍف اٍلحى

ٍف اٍلقىاًسـً ٍبًف ميخى  ٍيًح ٍبًف ىىاًنئو ، ٍيًمرىةى عى فٍَّيفً : قىاؿى ، عىٍف شيرى مىى اٍلخي اًئشىةى عىٍف اٍلمىٍسًح عى فىقىالىٍت ، سىأىٍلتي عى
ًميِّا ًميِّا فىذىكىرى عىٍف النًَّبيّْ ، فىًإنَّوي أىٍعمىـي ًبذىًلؾى ًمنّْي، اٍئًت عى  ًبًمٍثًمًو.  فىأىتىٍيتي عى

 6 تخريج الحديث

 بإسنادىما إلى عمي بمثمو. ، إسحؽ بف راىكيو كزىير بف حرب عف( 3)أخرجو النسائي

 بنحكه. ، بإسناده، مف طريؽ شعبة عف الحكـ( 4)كأخرجو ابف ماجو
 

 

 

                                                           

 (. 3/48( البدر المنير )(1
فٍَّيًف )، كتاب الطيارة، ( صحيح مسمـ(2 مىى اٍلخي  (. 276ح  1/232بىابي التٍَّكًقيًت ًفي اٍلمىٍسًح عى
 (. 129ح 1/84) ،( 128ح 1/84قيـ )باب التكقيت في المسح عمى الخفيف لمم، كتاب الطيارة، ( سنف النسائي(3
 (. 552ح  1/183باب ما جاء في التكقيت كالمسح )، كتاب الطيارة، ( سنف ابف ماجو(4
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

زَّاًؽ بفي ىىمَّاـً بًف نىاًفعو  ٍبدي الرَّ ٍنعىاني، مكالىـ، (1)أىبيك بىٍكر الًحٍميىًرمُّ ، عى نّْؼ ، الصى ثقة حافظ ميصى
ركل لو ، مات سنة إحدل عشرة كمائتيف، ككاف يتشيع، عمي في آخر عمره فتغير، رشيي

 .(2)الجماعة

كمع ذلؾ فقد صرح بالسماع مف ، فتدليسو اليضر، (3)كعبد الرزاؽ مدلس مف الثانية
 الثكرم. 

سحؽ بف راىكيو ممف ، فقد ميزَّ العمماء مف سمع منو قبؿ االختالط كبعده: أما اختالطو كا 
 .كأما ما نيسب إليو مف التشيع؛ فال يؤثر في ركايتو. (4)قبؿ االختالط سمع منو

أف أفضؿ عمينا عمى أبي ، "كا ما انشرح صدرم قط: (5)حيث نيقؿ عف عبد الرزاؽ قكلو
مف لـ يحبيـ فما ، كرحـ ا عمينا، كرحـ ا عثماف، كرحـ ا عيمىر، رحـ ا أبا بكر، بكر كعيمىر
قى ، ىك مؤمف أيفضؿ الشيخيف بتفضيؿ عمٌي إياىما : "(6)أكثؽ عممي حبي إياىـ". كقاؿ أيضان : اؿكى
 كفى بي ازدراءن أف أيحب عمينا ثـ أخالؼ قكلو". ، كلك لـ يفضميما لـ أفضميما، عمى نفسو

 "لك ارتد عبد الرزاؽ عف اإلسالـ ما تركنا حديثو". : (7)كقاؿ يحيى بف معيف

ٍكؽو الثٍَّكًرمُّ سيٍفيىافي بفي سىًعٍيًد بًف  ٍبًد اً ، مىٍسري ثقة حافظ فقيو عابد إماـ ، الكيٍكًفيُّ ، أىبيك عى
، فتدليسو اليضر (9)عده ابف حجر في المرتبة الثانية مف مراتب المدلسيف، (8)ككاف ربما دلس، حجة

مائىةو   . (10)ركل لو الجماعة، مىاتى سىنىةى ًست  كىًعٍشًرٍيفى كى

                                                           

ىذه ، بكسر الحاء الميممة كسككف الميـ كفتح الياء المنقكطة بنقطتيف مف تحتيا ككسر الراء الميممة: ( الًحٍميىًرل(1
 (. 4/264نزلت أقصى اليمف. األنساب لمسمعاني )، النسبة إلى ًحٍميىر كىي مف أصكؿ القبائؿ

 (. 354: ( تقريب التيذيب )ص(2
 (. 34: )ص، ( طبقات المدلسيف(3
 (. 276: ابف الكياؿ )ص، الككاكب النيرات: (انظر(4
 (. 2/59( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )(5
 . (6/540بابف عدم )، ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ(6
 (. 4/860( الضعفاء لمعقيمي )(7
 (. 186: ( جامع التحصيؿ )ص(8
 (. 32: طبقات المدلسيف )ص: ( انظر(9

 (. 244: تقريب التيذيب )ص، (4/111تيذيب التيذيب )، (11/154( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(10
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍمًرك ٍبًف قىٍيسو الٍ  ًئيّْ عى ميالى

ٍبد المًَّو الكيٍكًفيُّ : (2)البىزَّازي ( 1) ، مات سنة ست  كأربعيفى كمائةو ، أىبيك عى
 .(3)كاألربعة، كمسمـ، ركل لو البخارم في "األدب"، ثقة متقف عابد

ـي ٍبفي عيتىٍيبىةى  كى مَّدو الًكٍنًدمُّ مىٍكالىىيـ، اٍلحى ، (4)و ربما دلسإال أن، ثقة ثبت فقيو، الكيٍكًفيُّ ، أىبيك ميحى
مائىةو  ٍمسى عىٍشرىةى كى  . (5)مات سىنىةى خى

ف لـ يصرح بالسماع، أما تدليسو فال يضر  .(6)ألنو مف المرتبة الثانية، كا 

ٍيًمرىةى  مائىةو ، مات سىنىةى مائىةو ، ثقة، الكيٍكًفيُّ ، أىبيك عيٍركىةى اليىٍمدىاًنيُّ ، اٍلقىاًسـً ٍبًف ميخى أىٍك ًإٍحدىل كى
(7). 

ٍيحً  اًرًثيُّ ، ٍبًف ىىاًنئو  شيرى ٍضـر، أىبيك الًمٍقدىاـً الحى ككاف مف ، كلـ يره أدرؾ النًَّبيُّ ، ثقة ميخى
سىٍبًعيفى ، كبار أصحاب عميٌ  مات ًفي سىنىًة ثىمىافو كى

(8). 
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ركاه مسمـ. 

 
 

 

                                                           

ـ ألؼ يىاء مثناة مف تحتيىا(1 بعد الالَّ ـ اٍلًميـ كى ئي ًبضى كقيؿ ، ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى الميالءة الًَّتي تستتر بيىا النّْسىاء، ( اٍلميالى
، (12/510األنساب لمسمعاني ): فقد كاف عمرك يبيع المالء. انظر، أف ىذه النسبة إلى بيعو. كىذا صحيح

 (. 3/277)، لعز الديف بف األثير، المباب في تيذيب األنساب
ا ألؼ ( اٍلبىزَّاز ًبفىٍتح اٍلبىاء المنقكطة(2  ىىًذه النٍّْسبىة لمف يىًبيع اٍلبىز كىىيكى الثّْيىاب. ، بكىاحدىة كالزاييف المعجمتيف بىينيمى

 (. 2/199األنساب لمسمعاني ): انظر
تيذيب ، (22/200تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (6/250سير أعالـ النبالء )، (14/60( تاريخ بغداد )(3

 (. 426: )ص تقريب التيذيب، (8/93التيذيب )
 كالىما البف العراقي. ، (80: تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ )ص، (46: ( المدلسيف )ص(4
 (. 175: تقريب التيذيب )ص، (2/433تيذيب التيذيب )، (7/114(تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(5
 (. 30: ( طبقات المدلسيف )ص(6
تيذيب ، (7/332الثقات البف حباف )، (2/211الثقات لمعجمي )، (7/120( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(7

 (. 452: تقريب التيذيب )ص، (5/201سير أعالـ النبالء )، (23/442الكماؿ في أسماء الرجاؿ )
 (. 266: تقريب التيذيب )ص، (4/330تيذيب التيذيب )، (12/452( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(8
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (65حديث رقـ )

ر. نيىى عف بي أىنو   ًع اٍلغرى

قاؿ ابف الميمىقّْف
ًحيحه : "(1) ًديثي صى ٍيرىة ، ىىذىا الحى ًديًث أبي ىيرى ، كىىيكى مف أىٍفرىادهأخرجو ميسمـه مف حى

كىاهي أحمد كىرى
كىاٍلبىٍييىًقيٌ ، (2)

ًديث اٍبف عمر، (3) قيٍطًنٌي ًفي عممو مف حى كىالدَّارى
ححوي اٍبف حبىاف، (4) كىصى

(5) . 

 6 نص الحديث

ماـ ميسمـقاؿ اَل
دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى : (6) ٍبدي اً ٍبفي ًإٍدًريسى ، كحى دَّثىنىا عى يىٍحيىى ، حى كى

ٍربو ، عىٍف عيبىٍيًد اً ، كىأىبيك أيسىامىةى ، ٍبفي سىًعيدو  دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، كىالمٍَّفظي لىوي ، ح كحى ، حى
نىادً ، عيبىٍيًد اً  عىفٍ  دَّثىًني أىبيك الزّْ ًف اأٍلىٍعرىجً ، حى ٍيرىةى ، عى ٍف أىًبي ىيرى ٍف بىٍيًع  نىيىى رىسيكؿي اً : "قىاؿى ، عى عى

اةً  رً ، اٍلحىصى ٍف بىٍيًع اٍلغىرى كىعى
(7) ." 

 

 
                                                           

 (. 6/458( البدر المنير )(1
 (.  7411ح12/373( مسند أحمد )(2
 (. 10417ح 5/437( السنف الكبرل )(3
 (. 2842ح  3/403( سنف الدارقطني )(4
 (. 4951ح 11/327( صحيح ابف حباف )(5
اةً ، كتاب البيكع، ( صحيح مسمـ(6 ًف بىٍيًع اٍلحىصى ر، بىابي بيٍطالى  (. 1513ح3/1153)، كىاٍلبىٍيًع الًَّذم ًفيًو غىرى
كىك مأخكذ مف قكلؾ طكيت الثكب عمى غره ، أصؿ الغرر ىك ما طيكم عنؾ عممو كخفى عميؾ باطنو كسره( (7

فيك ، ككؿ بيع كاف المقصكد منو مجيكالن غير معمـك كمعجكزنا عنو غير مقدكر عميو، أم عمى كسره األكؿ
أك عبدنا آبقنا أك جمالن شاردان ، حرأك لؤلؤة في الب، أك طيرنا في اليكاء، غرر كذلؾ مثؿ أف يبيعو سمكان في الماء

أك ثمر شجرة لـ تثمر؛ ، أك كلد بييمة لـ تكلد، أك طعامنا في بيت لـ يفتحو، أك ثكبنا في جراب لـ يره كلـ ينشره
 فإف البيع فييا مفسكخ. ، في نحكىا مف األمكر التي ال تعمـ كال يدرم ىؿ تككف أـ ال

نما نيى  مكاؿ أف تضيع كقطعنا لمخصكمة كالنزاع أف يقعا بيف الناس فييا. عف ىذه البيكع تحصيننا لأل كا 
 كأبكاب الغرر كثيرة كجماعيا ما دخؿ في المقصكد منو الجيؿ. 

؛ أحدىا: كأما بيع الحصاة أف يقكؿ بعتؾ مف ىذه األثكاب ما كقعت عميو الحصاة التي : ففيو ثالثي تأكيالتو
أف يقكؿ بعتؾ عمى أنؾ : كالثاني، ا انتيت إليو ىذه الحصاةأك بعتؾ مف ىذه األرض مف ىنا إلى م، أرمييا

إذا رميت ىذا : فيقكؿ، أف يجعال نفس الرمي بالحصاة بيعنا: كالثالث، بالخيار إلى أف أرمي بيذه الحصاة
 كىذا مف جممة الغرر المنيي عنو. ، الثكب بالحصاة فيك مبيع منؾ بكذا

 (. 10/156النككم عمى مسمـ )شرح ، (3/88لممخطابي )، معالـ السنف: انظر
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

ؽ عف عبيد ا بف جميعيـ مف طر ( 4)كابف ماجو( 3)كالنسائي( 2)كالترمذم( 1)كدأخرجو أبك داك 
 عمر بو. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
كىاٍستىى العبسي6 أبك بىٍكًر ٍبفي أىبي شىٍيبىة مَّد بف إبراىيـ بف عثماف بف خي عىبد المًَّو بف ميحى

(5) ،
مائىتىٍيفً ، ثقة حافظ، الككفي، مكالىـ ثىالىًثٍيفى كى  .(6)ركل لو الجماعة سكل الترمذم، مات سنة خمسو كى

ٍبدي اً  ٍبًد الرٍَّحمىًف األىٍكًدمُّ   بفي ًإٍدًرٍيسى عى مات سىنىةى اٍثنىتىٍيًف ، ثقة فقيو عابد، بًف يىًزٍيدى بًف عى
مائىةو  ًتٍسًعٍيفى كى  . (7)ركل لو الجماعة، كى

ٍكخو أىبيك سىًعٍيدو  يىٍحيىى بفي سىًعٍيدً  ؿي ، البىٍصًرمُّ ، التًَّمٍيًميُّ مىٍكالىىيـٍ ، بًف فىرُّ أىًميري ، طَّافي القى ، األىٍحكى
ًدٍيثً  ٍؤًمًنٍيفى ًفي الحى ركل لو ، مات سنة ثماف كتسعيف كمائة، ثقة متقف حافظ إماـ قدكة، المي

 .(8)الجماعة
ٍيدو أىبيك أيسىامىةى  مَّادي بفي أيسىامىةى بًف زى ثقة ثبت ربما دلس ككاف بأخرة يحدث مف ، الكيٍكًفيُّ  حى

مائىتىيٍ ، كتب غيره  . (9)ركل لو الجماعة، فً مات سىنىةى ًإٍحدىل كى
ٍربً  رىًشيُّ  زيىىٍيري بفي حى ٍيثىمىةى النَّسىاًئيُّ ، بًف شىدَّادو الحى ًرٍيًش بًف ، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ ، أىبيك خى ٍكلىى بىًني الحى مى

عىةى  ٍعصى اًمًر بًف صى دّْه أىٍشتىاؿى ، كىٍعًب بًف عى كىافى اٍسـي جى ًقٍيؿى ، فىعيرّْبى ، كى ركل عنو ، بتثقة ث، شىدَّاده : كى
مائىتىٍيفً ، مسمـ أكثر مف ألؼ ثىالىًثٍيفى كى  .(10)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى أىٍربىعو كى

                                                           

ًر )، ًكتىاب اٍلبيييكعً ، ( سنف أبي داكد(1  (. 3376ح  3/254بىابه ًفي بىٍيًع اٍلغىرى
رً ، أبكاب البيكع، ( سنف الترمذم(2 اءى ًفي كىرىاًىيىًة بىٍيًع الغىرى ًفي : (. كقاؿ الترمذم1230ح  2/523)، بىابي مىا جى كى

ًحيحه ، كىأىًبي سىًعيدو ، ًف عىبَّاسو كىابٍ ، البىاًب عىًف اٍبًف عيمىرى  ًديثه حىسىفه صى ٍيرىةى حى ًديثي أىًبي ىيرى . كحى مىى ، كىأىنىسو كىالعىمىؿي عى
ًديًث ًعٍندى أىٍىًؿ الًعٍمـً  ًر. : ىىذىا الحى  كىًرىيكا بىٍيعى الغىرى

اًة )، ًكتىابي اٍلبيييكعً ، ( سنف النسائي(3  (. 4518ح  7/262بىٍيعي اٍلحىصى
ارىاتً ، ف ماجو( سنف اب(4 اةً ، ًكتىابي التّْجى ٍف بىٍيًع اٍلحىصى ر )، بىابي النٍَّيًي عى ٍف بىٍيًع اٍلغىرى  (. 2149ح  2/739كىعى
 (. 2/315المباب في تيذيب األنساب ): ( ىذه النٍّْسبىة إلى عىٍبًس ميرىاد. انظر(5
 (. 320: ب التيذيب )صتقري، (6/2تيذيب التيذيب )، (16/34( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(6
 (ً. 295: تقريب التيذيب )ص، (5/144تيذيب التيذيب )، (14/297( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(7
 (. 591: تقريب التيذيب )ص، (11/216تيذيب التيذيب )، (31/340( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(8
تقريب التيذيب ، (3/3تيذيب التيذيب )، (7/222ماؿ )تيذيب الك، (3/132( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(9

 (. 177: )ص
 (. 217: تقريب التيذيب )ص، (3/343تيذيب التيذيب )، (3/591(الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(10
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
طَّابً 6 عيبىٍيدي اً بفي عيمىرى  ٍفًص بًف عىاًصـو بًف عيمىرى بًف الخى مات ، ثقة ثبت، العىدىًكمُّ بًف حى

 . (1)ركل لو الجماعة، سنة أربع أك خمس كأربعيف كمائة
 رجاؿ اَلسناد ثقات. كباقي 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 مسمـ.  ركاه 

 . (2)ألنو مف الثانية، أما تدليس أبك أسامة فال يضر

 
 6 (64) حديث رقـ

بىا أفَّ رىسيكؿي اً  ميٍؤًكمىوي ، لىعىفى آًكؿى الرّْ كىاًتبىوي ، كى شىاًىدىه. ، كى  كى

قاؿ ابف الميمىقّْف
حً : (3) ًديثي صى ابرو ، يحه ىىذىا الحى ًديث جى كىاهي ميسمـه مف حى قىاؿى رى "ىـ : ًبيىذىا المٍَّفظ زىاد كى

كىاهي ميسمـه أىيضان  سىكىاء". كىرى
ًديًث عبد ا بف مىٍسعيكد ( 4) بىا  لعفى رىسيكؿي ا : "قىاؿى مف حى آكؿى الرّْ

كميككمىو" قىاؿى ميغيرىة
إًلٍبرىاًىيـ: قمت: (5)

كىاهي : اؿى كشاىدىٍيو ككاتبو. فىقى : (و 6) ا نيحدثي ًبمىا سمعنىا. كىرى ًإنَّمى
كىاٍبف حبىاف( 7)أىٍحمد

و( 8) كىاٍبف مىاجى
كىالتٍّْرًمًذمٌ ( 9)

قىاليكا( 10) بىا كميككمىو كشاىدىٍيو ككاتبو" : "كى لعفى آكؿى الرّْ
كىاهي النَّسىاًئيٌ  كىرى
قىاؿى ( 11) بىا كميككميو ككاتيبو ًإذا عمميكا ذىًلؾى ممعك : "كى مَّدو يىٍكـى آكؿي الرّْ مىى ًلسىاًف ميحى نكف عى

د كىاهي أىبيك دىاكي ًة " كىرى اٍلًقيىامى
قىاؿى ( 12) ٍفرىاًد. : كىذىًلؾ كى شىاىده" ًباإٍلً "كى

 

                                                           

 (. 373: تقريب التيذيب )ص، (7/40تيذيب التيذيب )، (19/124( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(1
 (. 30: )ص ( طبقات المدلسيف(2
 (. 6/464( البدر المنير )(3
ميٍؤًكًمًو )، ًكتىابي اٍلميسىاقىاةً ، ( صحيح مسمـ(4 بىا كى  (. 1597ح3/1218بىابي لىٍعًف آًكًؿ الرّْ
مات سنة ، كال سيما عف إبراىيـ، ثقة متقف إال أنو كاف يدلس، ( الميغيرة بف ًمٍقسىـ الضبي مكالىـ الككفي األعمى(5

 (. 543: ة. تقريب التيذيب )صست كثالثيف كمائ
ًعي ثقة. تقريب التيذيب )ص(6  (. 90: ( إبراىيـ بف سيكيد النَّخى
 (ً. 14263ح  22/165( مسند أحمد )(7
 (. 3252ح  8/44( صحيح ابف حباف )(8
ارىاتً ، ( سنف ابف ماجو(9 بىا )، ًكتىابي التّْجى  (. 2277ح  2/764بىابي التٍَّغًميًظ ًفي الرّْ

بىا )، أىٍبكىابي اٍلبيييكعً ، لترمذم( سنف ا(10 اءى ًفي أىٍكًؿ الرّْ  (. 1206ح  2/503بىابي مىا جى
ينىةً ، ( سنف النسائي(11  (. 5102ح  8/147بابي اٍلميكتىًشمىاتي )، ًكتىابي الزّْ
ميكًكًمًو )بىابه ًفي آكً ، ًكتىابي اٍلبيييكع، ( سنف أبي داكد(12 بىا كى  (. 3333ح 3/244ًؿ الرّْ
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

بَّاحً 6 (1)قاؿ اَلماـ مسمـ  مَّدي ٍبفي الصَّ دَّثىنىا ميحى ٍربو ، حى ، كىعيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ، كىزيىىٍيري ٍبفي حى
دَّثىنىا ىيشىٍيـه : كاقىالي  بىٍيرً ، حى نىا أىبيك الزُّ اًبرو ، أىٍخبىرى بىالىعىفى رىسيكؿي 6 "قىاؿى ، عىٍف جى ميٍؤًكمىوي ، آًكؿى الرّْ كىاًتبىوي ، كى ، كى

شىاًىدىٍيو" قىاؿى ، كى ـٍ سىكىاءه ". 6 كى "ىي
 

 6 تخريج الحديث

 انفرد بو مسمـ مف حديث جابر. 

 كما كضحو ابف الميمىقّْف. ،  بف مسعكدكأخرجو مسمـ كغيره مف حديث عبد ا
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

بَّاحً  مَّدي بفي الصَّ مات سىنىةى سىٍبعو كىًعٍشًرٍيفى ، ثقة حافظ، أبك جعفر البىٍغدادمُّ الدٍُّكالىًبيُّ البزَّاز، ميحى
مائىتىٍيفً   .(2)ركل لو الجماعة، كى

ـى بًف عي  عيٍثمىافي بفي أىًبي شىٍيبىةى  ك الحافظ أبي بىٍكرو ، ٍثمىافى العىٍبًسيُّ ًإٍبرىاًىٍي ثقة حافظ شيير ، أىخي
مائىتىٍيفً ، كلو أكىاـ ثىالىًثٍيفى كى  .(3)ركل لو الجماعة سكل الترمذم، مات سىنىةى ًتٍسعو كى

كزىير بف حرب في الركاية ، فقد تابعو محمد بف الصبَّاح، كىذا الحديث ليس مف أكىامو
 عف ىشيـ. 

ـي بفي بىًشيٍ  مىًميُّ  رً ىيشىٍي اًزـو أىبيك ميعىاًكيىةى السَّ ـي ، الكىاًسًطيُّ ، مىٍكالىىيـ، بًف أىًبي خى اًزـو قىاًس ـي أىًبي خى كىاٍس
كثيري التدليًس كاإلرساًؿ الخفي، ثقةه ثبته ، بفي ًدٍينىارو 

ركل لو ، مات سنة ثالثو كثمانيفى كمائةو ، (4)
 .(5)الجماعة

                                                           

ميٍؤًكًمًو )، ًكتىابي اٍلميسىاقىاةً ، مسمـ ( صحيح(1 بىا كى  (. 1598ح3/1219بىابي لىٍعًف آًكًؿ الرّْ
 (. 484: تقريب التيذيب )ص، (9/230تيذيب التيذيب )، (25/391( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(2
 (. 386: ب )صتقريب التيذي، (7/149تيذيب التيذيب )، (19/482( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(3
ىك أف يركم عمف عاصره كلـ يمقو ما : ىك أف يركم عمف لقيو ما لـ يسمعو منو. أما الميرسؿ الخفي: ( الميدىلَّس(4

 لـ يسمعو منو. 
كىك أىفَّ التَّدليسى يىختص بمف ركل عٌمف عيًرؼى لقاؤه ، كالفىٍرؽي بيفى الميدىلَّس كالميٍرسىؿ الخفيّْ دقيؽه : قاؿ ابف حجر

رىهي  إياه. ٍؼ أىنَّو لًقيىوي ، فأىمَّا ًإف عاصى . انظر، كلـ ييٍعرى ًفيُّ نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر : فىييك الميٍرسىؿ الخى
 (. 104: )ص

جامع ، (30/283تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (16/144تاريخ بغداد )، (9/115)، ( الجرح كالتعديؿ(5
: تقريب التيذيب )ص، (11/59تيذيب التيذيب )، (47: صطبقات المدلسيف )، (111: التحصيؿ )ص

574 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
بىٍيرً  مَّدي بفي ميسٍ  أىبيك الزُّ ًكٍيـً بًف ًحزىاـو ، المىكّْيُّ ، األىسىًدمُّ ، القيرىًشيُّ ، ًمـً بًف تىٍدريسى ميحى ٍكلىى حى مىاتى ، مى

مائىةو.   سىنىةى ثىمىافو كىًعٍشًرٍيفى كى
 6 مختمؼ فيو

ككاف يقكؿ أبا ، (3)صالح: كقاؿ مرة، (2)كابف معيف، (1)ابف سعد6 فكثقو جماعة منيـ 
طمحة بف نافع ػػػ. كسيئؿ مرة ؛ محمد بف الميٍنكىًدرالزبير أحب إلٌي مف أبي سفياف ػػػ 

أك ، أحب إليؾ( 4)
كابف ، (8)كالعجمي، (7)كالنَّسائي، (6).كعمٌي ابف المديني كزاد ثبت(5)كالىما ثقتاف : أبك الزبير؟ فقاؿ
فَّاًظ. : (10)حافظان. كقاؿ البييقي: (9)عبد البر كزاد  ىك مف اٍلحي

"قد احتممو الناس كأبك الزبير أحب إلٌي مف : (11)ير فقاؿكسيئؿ اإلماـ أحمد عف أبى الزب
ًديث أبي الزبير؟ فىقىاؿى : (13)كأبك الزبير ليس بو بأس". كقيؿ لىوي ( 12)أبي سفياف "أىبيك الزبير : ييٍحتىج ًبحى

 ييركل عىنوي، كييحتج ًبًو". 

جكا كقبمكه كاحت، قد ركل عنو أىؿ النقؿ، "صدكؽ حجة في األحكاـ: (14)كقاؿ الساجي
 بحديثو". 

                                                           

 (. 8/42( الطبقات الكبير )(1
 (. 8/76الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (197: ( تاريخ ابف معيف ػ ركاية الدارمي )ص(2
 (. 8/76( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(3
ٍبًد اً (4 مَّدي بفي الميٍنكىًدًر بًف عى التاريخ الكبير لمبخارم : ق(. انظر ترجمتو130ثقة فاضؿ )، القيرىًشيُّ التٍَّيًميُّ  ( ميحى

 (. 508: تقريب التيذيب )ص، (5/353سير أعالـ النبالء )، (1/219)
 (. 203: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف (5
 (.  87( سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني )(6
 (.  26/408ب الكماؿ )( تيذي(7
 (.403/ 2)( الثقات (8
 (. 12/143( التمييد )(9

 (. 8/315( معرفة السنف كاآلثار )(10
 (. 8/76( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(11
ةي بفي نىاًفعو اإًلٍسكىاؼي (12 سير أعالـ ، (13/438تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): صدكؽ. انظر ترجمتو، ( طىٍمحى

 (. 283: تقريب التيذيب )ص، (107: جامع التحصيؿ )ص، (5/293النبالء )
 (. 111: )ص، ( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم كغيره(13
 (. 10/337( إكماؿ تيذيب الكماؿ )(14
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
لـ ينصؼ مف قدح فيو ألف مف استرجح في الكزف ": (1)كقاؿ، كذكره ابف حباف في الثقات

 .(2)لنفسو لـ يستحؽ الترؾ ألجمو". ككذا ذكره ابف شاىيف في تاريخ أسماء الثقات

 "صدكؽ كثقة ال بأس بو". : (3)كقاؿ ابف عدم

ككصفو ، كقيؿ يدلس"، كمـ فيو شعبةت، ثقة: "(5)كفي مكضع، "حافظ ثقة": (4)كقاؿ الذىبي
 مىٍشييكر. : (7)كزاد في المغني، بالصدكؽ( 6)في التذكرة

فقاؿ اٍلمىٍركًذم6 كجرحو بعضيـ
قد ركل : "فىقىاؿى ، سىأىلتي أىبىا عبد ا ، عىف أبي الزبير: (8)

ىيكى ليف : قمت، ـ يحدث عىنوي"ًإالَّ أىف شيٍعبىة ل، ركل عىنوي أىيُّكب، كىغير كىاًحد، عىنوي قكـ كىاٍحتىمىميكهي 
ًديث؟ فىكىأىنَّوي لينو. كقد سيئؿ اإلماـ شيعبة بىيًر؟ قاؿ: (9)الحى ديث أىبي الزُّ رىأىيتيو يىًزف : ما لىؾ تىرىكت حى

 كيىستىرًجح في الميزاًف. 
بىيًر؟ قاؿ: (10)كسيئؿ أيضان  كاي: لـ تىرىكت أىبا الزُّ  ة عنو. رىأىيتيو ييسيء الصَّالةى، فىتىرىكت الرّْ

بىير: (11)كنيقؿ عف أىيُّكب أنو قاؿ دثنا أىبك الزُّ كىك أىبك الزُّبىير، فىغىمىزىهي. ، حى
 

حدثنا أبك الزبير كأبك الزبير أبك : كاف أيكب السختيانى يقكؿ: (12)كقاؿ ابف أبي حاتـ
 ..قمت ألبي كأنو يضعفو؟ قاؿ نعـ.، الزبير

 أم كأنو يضعفو. ، بير كىك أبك الزبيرحدثنا أبك الز : (13)ككاف سفياف ابف عيينة يقكؿ

                                                           

1)( )5/351 ،352 .) 
 (. 198: ( )ص(2
 (. 7/286( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(3
 (. 2/216( الكاشؼ )(4
 (. 472: فيو كىك مكثؽ )ص ( مف تيكمـ(5
 (. 1/95( تذكرة الحفاظ )(6
 (. 2/632( المغني في الضعفاء )(7
اج اٍلمىٍركًذٌم. انظر(8 مَّد اٍلحجَّ  (. 37: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية اٍلمىٍركًذٌم كغيره )ص: ( أىٍحمد بف ميحى
 (. 5/378( الضعفاء لمعقيمي )(9

 (. 5/380( الضعفاء لمعقيمي )(10
 (. 5/381( الضعفاء لمعقيمي )(11
 (. 8/75( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(12
 (. 8/75( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(13
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قىاؿ أيضان  كى
إذا لـ نجد عىٍمرك بف دينار ذىبنا ، "كاف أبك الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير: (1)

 إليو". 

"أبك الزبير يحتاج إلى ًدعىامىةو ". كقاؿ أبك حاتـ: (2)كقاؿ الشافعي
كال ، ييكتب حديثو: (3)

 ف. كىك أحب إلٌي مف أبي سفيا، ييحتج بو

 "صدكؽ إال أنو يدلس". : (4)كقاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة أف أبا الزبير ثقة يدلس. 

فإف مىاًلكنا ال ، ككفى بأبي الزبير صدقنا؛ أف يحدث عنو مالؾ: "(5)كيؤيد ذلؾ قكؿ ابف عدم
كىك في نفسو ، كالى أعمـ أحدنا مف الثقات تخمؼ عىف أىبي الزبير إالَّ قد كتب عنو، يىٍرًكم إالَّ عىٍف ثقة

كأىبيك ، كالى يككف مف ًقبىمو، فيككف ذىًلؾى مف جية الضعيؼ، إال أف يركم عنو بعض الضعفاء، ثقة
كىىك صدكؽ كثقة ال بأس بو". ، كلـ يتخمؼ عنو أحد، الزبير يركم أحاديث صالحة

 

ٍتًقفه : (6)ككذا قكؿ ابف البر اًفظه مي ًديًث حى ٍمتىفىتي ًفيًو ًإلىى الى يي ، "كىك عند أىؿ العمـ مقبكؿ اٍلحى
ـٍ أىكيٍف رىأىٍيتي شيٍعبىةى : قىاؿى مىٍعمىره ، قىٍكًؿ شيٍعبىةى  بىٍيًر كىالى أىٍحًمؿي ، لىٍيتىًني لى ٍف أىًبي الزُّ عىمىًني أىنّْي الى أىٍكتيبي عى جى

دىعىًني".  ٍنوي كىخى  عى

 6 كيجاب عمى مف تكمـ فيو بأنو

  كأبي حاتـ الرازم.، ربما جرحو كلـ يفسر ذلؾ

كما ييفيـ مف صنيع شعبة. ثـ إف مف تركو لرأم شعبة ، كربما رأل منو ما ال يميؽ بمحدث
 ندـ بعد ذلؾ عمى تركو إياه. 

مد لـ تمسؾ: (7)فقد سأؿ رجؿ سيكيد بف عبد العزيز خدعني : عف أىًبي الزبير قىاؿى ، يا أبا ميحى
 ما كنت رأيت شيٍعبىة.  كليتني، فإني رأيتو يسيء صالتو، شيٍعبىة فقاؿ لي ال تحمؿ عنو

                                                           

 (. 5/381( الضعفاء لمعقيمي )(1
 (. 169: ( آداب الشافعي كمناقبو )ص(2
 (. 8/76( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(3
 (. 506: ( تقريب التيذيب )ص(4
 (. 10/338إكماؿ تيذيب الكماؿ ): كانظر، (7/293الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( (5
 (. 12/144( التمييد )(6
 (. 7/287الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر(7
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 كابف عيينة. ، مو عميوففضَّ ، أك لعمو ضعفو بالنسبة إلى غيره

إال ما صرح فيو ، كال يقبؿ مف حديثو، (1)فيك مدلس مف الثالثة: كبخصكص تدليسو
 بالسماع. 

 فيك محمكؿ عمى االتصاؿ عند أكثر العمماء. ، أما ما ركاه عف جابر في صحيح ميسمـ

كشبييما عف المدلسيف بعف؛ محمكؿ عمى ثبكت ، ما كاف في الصحيحيفك : (2)قاؿ النككم
 السماع مف جية أخرل. 

جئت أبا الزبير فدفع لي : ثنا الميث بف سعد قاؿ، قاؿ سعيد بف أبي مريـ: "(3)كقاؿ العالئي
قاؿ سألتو ، ثـ قمت في نفسي لك أني عاكدتو فسألتو أسمع ىذا كمو مف جابر، فانقمبت بيما، كتابيف
فأعمـ لي عمى ، أىعًمـ لي عمى ما سمعت منو: فقمت لو، كمنو ما حدثت عنو، منو ما سمعت: فقاؿ

ىذا الذم عندم... كليذا تكقؼ جماعة مف األئمة عف االحتجاج بما لـ يركه الميث عف أبي الزبير 
ت مف طريؽ كليس، كفي صحيح مسمـ عدة أحاديث؛ مما قاؿ فيو أبك الزبير عف جابر، عف جابر

ف لـ يركىا مف طريقو كا أعمـ". ، اطمع عمى أنيا مما ركاه الميث عنوان ككأفَّ مسمم، لميثا  كا 

 باقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى اَلسناد

 ركاه مسمـ. 

كقد صرح بالسماع مف أبي الزبير كما في ، (4)كبخصكص تدليس ىيشىيـ فيك مف الثالثة
 إسناد الحديث. 

 زبير فيك محمكؿ عمى االتصاؿ ػػػػػػ كما سبؽ بيانو ػػػػػػ. أما تدليس أبي ال 

 
 

 

                                                           

 (. 45: ( طبقات المدلسيف )ص(1
 (. 1/262تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )، (39: ( التقريب كالتيسير لمنككم )ص(2
 (. 711ص، 110: امع التحصيؿ )صج: ( انظر(3
 (. 111: جامع التحصيؿ )ص، (47: ( طبقات المدلسيف )ص(4
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 6 (63) حديث رقـ

ـٍ ًإالَّ كىىيكى ييٍحًسفي : "يقكؿي قبؿى مىكًتو سىًمعتي النًَّبي : قاؿى عف جابر بف عبد ا  ديكي الى يىميكتىفَّ أىحى
 " . الظَّفَّ ًبالمَّو

قاؿ ابف الميمىقّْف 
ٍنفىردنا بو كذلؾ كًبًزيادة ركاهي ميسمـ، يحه ىذا الحديثي صح: (1) "أىنو سمعو مف النًَّبي : مي

 ييحسفي ًبالمَّو الظٌَّف". : "قبؿ مكتو بثالث". كفي ركاية لو 

يًصي ، بإسناده إلى خمؼ بف تميـ(2)كفي" ثقىات أبي حاتـ بف حباف" أنو سأىؿى عمي بف بكار الًمصّْ
فيظف رحمة ا ، مىعيؾى كالفجار في دار كاحدة. كىك كما قاؿأف ال يىجٍ : قاؿ، عف معنى ىذا الحديث

كما كعد ًبو أىؿ ، كيتدبر اآليات كاألحاديث الكاردة في كـر ا تعالى كعفكه كرحمتو، كيرجكىا
"أىنا ًعٍند ظٌف : (3)كما قاؿ تعالى في الحديث الصحيح، التكحيد كما ييسره ليـ مف الرحمة يكـ الًقيامة

 عبدم ًبي". 

فذكر معو ( 4)كشذَّ الخطابيٌ ، كىك الذم قالو جميكر العمماء، ىذا ىك الصكاب في معنى الحديثك 
، فمف أحسف عممو حسف ظىٌنو، أحسنكا أىعمالكـ حتى يحسيفى ظنكـ بربكـ: تىٍأًكيالن آخر؛ أىف معناه

 كمف ساءى عممو ساءى ظىٌنو. كىك تىٍأًكيؿه بعيده. 

  6 نص الحديث

ٍعبىدو 6 (5)قاؿ االماـ مسمـ  مىٍيمىافي ٍبفي مى دى سي دَّثىًني أىبيك دىاكي اًرـه ، كحى دَّثىنىا أىبيك النٍُّعمىاًف عى ، حى
ٍيميكفو  دَّثىنىا مىٍيًدمُّ ٍبفي مى دَّثىنىا كىاًصؿه ، حى بىٍيرً ، حى اًرمّْ ، عىٍف أىًبي الزُّ ٍبًد اً اأٍلىٍنصى اًبًر ٍبًف عى : قىاؿى ، عىٍف جى

ثىًة أىيَّاـو ، سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ٍكًتًو ًبثىالى ـٍ ًإالَّ كى : يىقيكؿي ، قىٍبؿى مى ديكي ىيكى ييٍحًسفي الظَّفَّ "الى يىميكتىفَّ أىحى
 ". ًباً 

 

 

                                                           

 (. 5/196( البدر المنير )(1
2)( )8/463 .) 
ٍيرىةى ، (2675ح  4/2061( كمسمـ )7505ح 9/121( أخرجو البخارم )(3  مف حديث أىًبي ىيرى
 (. 1/301( معالـ السنف )(4
نَّ ، ( صحيح مسمـ(5 ًصفىًة نىًعيًميىا كىأىٍىًميىاكتاب اٍلجى ٍسًف الظَّفّْ ًباً تىعىالىى ًعٍندى اٍلمىٍكتً ، ًة كى  4/2206)، بىابي اأٍلىٍمًر ًبحي

 (. 2877ح 
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 6 تخريج الحديث

عف أبي سفياف ػػػػ ، مف طرؽ عف األعمش، (3)كابف ماجو، (2)كأبك داكد، (1)أخرجو مسمـ
". ، كاية عف جابر طمحة بف نافع ػػػػ تابع أبا الزبير في الر  بمفظ " كىىيكى ييٍحًسفي ًباً الظَّفَّ

 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
دى السٍّْنًجيُّ ، بف كىكسىجاف المركزمسيمىٍيمىافى بًف مٍعبىد  أىبيك دىاكي

مات سنة سبعو كخمسيف ، ثقة، (4)
 . (5)ركل لو مسمـ كالترمذم كالنسائي، كمائتيف

ًليُّ ، ٍحيىى الكيٍرًدمُّ األىٍزًدمُّ أىبيك يى مىٍيًدمُّ بفي مىٍيميٍكفو  ثيَـّ الًمٍعكى
مات سنة إحدل أك ، ثقة، (6)

 .(7)ركل لو الجماعة، اثنتيف كسبعيف كمائة

ٍفرىةى األىٍزًدمّّ ػػػػػػػ كاسـ أبي عييينة عىٍزرة ػػػػػ ركل  مىٍكلىى أىًبي عييىٍينىةى ، كىاًصؿه  ٍبًف اٍلمييىمًَّب ٍبًف أىًبي صي
 ترمذم. الجماعة سكل ال

، (12)حجة. كذكره ابف حباف: (11)كزاد، كالذىبي، (10)كالعجمي، (9)كأحمد، (8)كثقو ابف معيف 
 . في ثقاتيما( 13)كابف شاىيف

 

                                                           

 (. 4/2205)، الكتاب الباب السابقيف، ( صحيح مسمـ(1
 (. 3113ح  3/189باب ما يستحب مف حسف الظف با عند المكت )، كتاب الجنائز، ( سنف أبي داكد(2
 (. 4167ح  2/1395باب التككؿ كاليقيف )، كتاب الزىد، ( سنف ابف ماجو(3
ًفي آخرىىا ًجيـ : ( السّْنجي(4 سيكيكف النُّكف كى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى سنج كىًىي قىٍريىة كىًبيرىة مف قرل  -ًبكىٍسر السّْيف اٍلميٍيممىة كى

 (. 7/263اب لمسمعاني )األنس، (3/264معجـ البمداف ): مرك الشاىجاف. انظر
 (254: تقريب التيذيب )ص، (4/219تيذيب التيذيب )، (12/68( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(5
ؿه بىٍطفه ًمفى (6 ًمٍعكى ـه كى فىٍتًح اٍلكىاًك بىٍعدىىىا الى مىًة كى سيكيكًف اٍلعىٍيًف اٍلميٍيمى ًليُّ ًبٍكًسًر اٍلًميـً كى  المعاكؿ. اأٍلىٍزًد يقاؿ لو  ( اٍلًمٍعكى
 (. 7/110فتح البارم البف حجر )، (12/359األنساب لمسمعاني ): انظر 

 (. 548: تقريب التيذيب )ص، (10/327تيذيب التيذيب )، (28/594( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(7
 (. 9/30( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(8
 (. 9/30الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (1/417 )( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا(9

 (. 338/ 2 )( الثقات (10
 (. 2/346( الكاشؼ )(11
12)( )7/558 .) 
 (. 247: ( تاريخ أسماء الثقات )ص(13
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 ليس بالقكم كقد احتيمؿ حديثو. : (2)صالح. كقاؿ البزار: (1)كقاؿ أبك حاتـ

 صدكؽ 6 (3)كقاؿ ابف حجر

 أنو ثقة. 6 كترجح الباحثة

 6 ديثالحكـ عمى إسناد الح

 ركاه مسمـ. 

 .(4)فقد صرح بالسماع في ركاية عند أحمد، ال يضر، أما تدليس أبي الزبير

 
 6 (62حديث رقـ)

مّْي : قىاؿى ىذا الحديث ركاهي مسمـ ميٍنفىردان ًبًو مف حديث جابر بف سىميرىة : (5)قاؿ ابف الممقف "كنت أيصى
تيوي قىٍصدنا مىعى النًَّبي  الى ٍطبىتيوي قىٍصدناكى ، فىكىانىٍت صى   ".( 6)خي

 6 نص الحديث
ًبيعً : (7)قاؿ االماـ مسمـ  سىفي ٍبفي الرَّ دَّثىنىا حى دَّثىنىا أىبيك : قىاالى ، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى ، حى حى

اًبًر ٍبًف سىميرىةى ، عىٍف ًسمىاؾو ، اأٍلىٍحكىصً  مّْي مىعى رىسيكًؿ اً : "قىاؿى ، عىٍف جى تيوي  ،كيٍنتي أيصى الى فىكىانىٍت صى
ٍطبىتيوي قىٍصدنا". ، قىٍصدنا   كىخي

 6 تخريج الحديث
 . ، بومف طرؽ عف أبي األحكص( 9)كالنسائي( 8)أخرجو الترمذم

                                                           

 (. 9/30( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(1
 (. 11/106تيذيب التيذيب )، (30/410( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(2
 (. 579: قريب التيذيب )ص( ت(3
 (. 14580ح 22/437( مسند أحمد )(4
 (. 4/630( البدر المنير )(5
 (6/153أم بيف الطكؿ الظاىر كالتخفيؼ الماحؽ. شرح النككم عمى مسمـ ): ( صالتو قصدنا كخطبتو قصدنا(6
ميعىةً ، ( صحيح مسمـ(7 ٍطبىًة )، ًكتىابي اٍلجي ًة كىاٍلخي الى  (. 866ح 2/591بىابي تىٍخًفيًؼ الصَّ
ميعىةً (8 ٍطبىًة )، ( في أىٍبكىاب اٍلجي اءى ًفي قىٍصًر الخي . : (. كقاؿ507ح  1/638بىابي مىا جى ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  حى
ًة اٍلًعيدىٍيفً ، ( سنف النسائي(9 الى ٍطبىةً ، ًكتىابي صى  (. 1582ح  3/191)، اٍلقىٍصدي ًفي اٍلخي
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، مف طريؽ زكريا بف أبي زائدة. كأبك داكد مف طرؽ عف شيباف أبك معاكية( 1)كأخرجو مسمـ

 عكا أبا األحكص في الركاية عف سماؾ بو. تاب، سفياف(، شيباف، ثالثتيـ )زكريا، كسفياف الثكرم

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ًبٍيعً   سىفي بفي الرَّ ًميُّ  الحى ًمي  البىجى البيٍكرىاًنيُّ ، الكيٍكًفيُّ ، القىٍسًرمُّ ، أىبيك عى

شَّابي  (2) ٍصًرمُّ ، (3)الخى ، الحي
 .(4)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى ًإٍحدىل كىًعٍشًرٍيفى كمائىتىٍيفً ، ثقة

صً أى   نىًفيُّ مىٍكالىىيـ بيك األىٍحكى مات سىنىةى ، ثقةه متقف صاحب حديث، الكيٍكًفيُّ ، سىالَّـي بفي سيمىٍيـو الحى
مائىةو  سىٍبًعٍيفى كى  .(5)ركل لو الجماعة، ًتٍسعو كى

ٍربً   و ركل ل، مات سنةى ثالثو كعشريفى كمائةو ، بًف أىٍكسو الذٍُّىًميُّ البىٍكًرمُّ الككفي ًسمىاؾي بفي حى
 كالباقكف. ، البخارم تعميقان 

 6 مختمؼ فيو
 . "صدكؽ: "كزاد  (7)كأبك حاتـ، (6)كثقو ابف معيف 

ا، كأياـ الناس، ككاف لو عمـ بالشعر، جائز الحديث: "(8)كقاؿ العجمي إال أنو ، ككاف فصيحن
 كاف في حديث عكرمة ربما كصؿ عف ابف عباس". 

فإذا ، كاف ربما ليقّْف: "(10)شيء". كقاؿ أيضان كفي حديثو ، "ليس بو بأس: (9)كقاؿ النسائي
كقاؿ يخطىء ، (11)انفرد بأصؿ لـ يكف حجة ألنو كاف ييمىقَّف فيتمقف". كذكره ابف حباف في الثقات

 كثيرنا. 

                                                           

 ( صحيح مسمـ المكضع السابؽ. (1
مىٍييىاىذه  ((2 يٍجمس عى ا. انظر، النٍّْسبىة ًإلىى عمؿ البكارم الًَّتي تبسط كى ييقىاؿ بالعراؽ البكارئي أىٍيضن األنساب : كى

 (. 1/642)، البف ناصر الديف، تكضيح المشتبو، (2/350لمسمعاني )
 ( كاف يبيع الخشب كالقصب. (3
 (. 161تقريب التيذيب )ص، (2/278تيذيب التيذيب )، (6/150( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(4
 (. 261: تقريب التيذيب )ص، (4/283تيذيب التيذيب )، (12/284( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(5
 (. 4/280( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(6
 (. 4/280( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(7
 (. 436/ 1) الثقات  ((8
 (. 4/234تيذيب التيذيب )، (12/120الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أسماء (9

 (. 49: ( المختمطيف لمعالئي )ص(10
11)( )4/339 .) 
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كلسماؾ حديث كثير مستقيـ إف شاء ا... كأحاديثو حساف كىك : (1)كقاؿ ابف عىًدمٌ 

ككاف قد تغير قبؿ ، رجالن مشيكرنا ال أعمـ أحدان تركو"كاف : (2)صدكؽ ال بأس بو. كقاؿ البزار
 مكتو". 

أسند أحاديث لـ : قاؿ، "سمعت ابف معيف سيئؿ عنو؛ ما الذم عابو: (3)كقاؿ ابف أبي خيثمة
 . (6)كصالح جزرة ، (5)كسفياف الثكرم، (4)كىك ثقة". ككاف يضعفو؛ شعبة، يسندىا غيره

اؿ ابف عمار المىٍكًصمي"في حديثو ليف". كق: (7)كقاؿ ابف خراش
، يقكلكف أنو كاف يغمط: (8)

: ركاية سماؾ عف عكرمة فقاؿ، "قمت البف المديني: (9)كيختمفكف ًفي حديثو. كقاؿ يعقكب بف شيبة
كليس ، كىك في غير عكرمة صالح، مضطربة". كقاؿ يعقكب كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة

 سيء الحفظ". : "(11). كقاؿ الدارقطني"مضطرب الحديث": (10)مف المتثبتيف. كقاؿ أحمد

، مف أكعية العمـ، "صدكؽ صالح: (13)"ثقة ساء حفظو". كفي مكضع: (12)كقاؿ الذىبي
 مشيكر". 

فكاف ، كقد تغير بأخرة، كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة، صدكؽ6 (14)كقاؿ ابف حجر
 ربما تمقِّف. 

أما بشأف ، ا الحديث عف عكرمةإال أنو لـ يرك ىذ، ىك كما قاؿ ابف حجر6 قالت الباحثة
 .(15)اختالطو فقد نص الدارقطني؛ عمى أف أحاديث أبي األحكص عنو سميمة

                                                           

 (. 4/543( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(1
 (. 6/109( إكماؿ تيذيب الكماؿ )(2
 (. 4/280( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(3
 (. 4/541( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )(4
 (. 4/541الرجاؿ ) ( الكامؿ في ضعفاء(5
 (. 10/296( تاريخ بغداد )(6
 (. 10/296( تاريخ بغداد )(7
 (. 12/119تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (10/296( تاريخ بغداد )(8
 (. 12/120( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )(9

 (. 4/279( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )(10
 (. 13/184)، ( عمؿ الدارقطني(11
 (. 1/465( الكاشؼ )(12
 (. 2/232( ميزاف االعتداؿ )(13
 (. 255: ( تقريب التيذيب )ص(14
 (. 189: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص(15
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اًبري بفي سىميرىةى  ٍنديبو السُّكىاًئيُّ  جى نىادىةى بًف جي بًف جي

كىك ابف أخت ، صحابي كابف صحابي، (1)
دُّ الًَّذم مى  مسحى النَّبي ، سعد بف أبي كقاص ده فىكىافى الخى وي أىٍحسىفى عمى خى ، سىكىفى الكيٍكفىةى ، (2)سىحى

سىٍبًعٍيفى  فّْيى سىنىةى ًست  كى كتيكي
(3). 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 . ركاه مسمـ
 .أبك األحكص سمع منو قبؿ االختالطك ، كبخصكص اختالط سماؾ فقد تميز حديثو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 2/152المباب في تيذيب األنساب ): ( ىذه النسبة ًإلىى سكاءة بف عامر بف صعصعة. انظر(1
ًة النَّ ، كتاب الفضائؿ، ( صحيح مسمـ(2  (. 2329ح  4/1814) ًبيّْ بىابي ًطيًب رىاًئحى
اإلصابة في تمييز الصحابة ، (1/304أسد الغابة )، (1/224االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر(3

 (. 3/187سير أعالـ النبالء )، (1/542)
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 ف الممقفأحاديث السنف األربعة التي صححيا اب6 الثاني طمبالم
 6 سنف أبي داكد6 أكالن 

 6 (61حديث رقـ )
و كىالتٍّْرًمًذٌم كحسَّنو: (1)قاؿ ابف الممقف د كىاٍبف مىاجى كىاهي أىبيك دىاكي ًحيحه رى ًديثي صى د ، ىىذىا الحى لىفظ أبي دىاكي كى

ـى ًعٍند رىأسً " يىا أىبىا : يٍقعد فىقىاليكا ثَـّ ذىب، ٍسرعلـ يي طٌؿ ك لـ يي  ر أىربع تىٍكًبيرىاتو كبَّ ك  رجؿو  أىف أنسا قىا
ٍمزىة مىٍييىا نعشه ، حى اًريَّة. فقربكىا كىعى ر المرأة اأٍلىٍنصى ـى ًعٍند عجيزتيا، أىٍخضى تو ، فىقىا مىٍييىا نىٍحك صالى مى عى فىصى

مىى الرجؿ ء بف ًزيىاد، ثَـّ جمس، عى ٍمزىة ىىكىذىا كىافى رىسيكؿ ا : (2)فىقىاؿى اٍلعىالى مّْ  يىا أىبىا حى مىى ييصى ي عى
ٍرأىة؟ قىاؿى يكبر أىٍربعنا كيقكـ ًعٍند ر ، نىازىة كصالتؾاٍلجً   نعـ ". : أس الرجؿ كعجيزة اٍلمى

لىفظ التٍّْرًمًذٌم عىف أبي غ قيؿ، الب نىاًفعكى نىازىة رجؿ: قىاؿى ، رىافع: كى مىى جى ، "صميتي مىعى أنس بف مىالؾ عى
ـى ًحيىاؿ رىأسو فىقىا
اءيكا ًبجنىازىة ا، (3) َـّ جى ٍيشث ٍمزىة: فىقىاليكا، ٍمرىأىة مف قيرى ـى ًحيىاؿ ، يىا أىبىا حى مىٍييىا. فىقىا صؿّْ عى

ء بف ًزيىاد، كسط السرير مى ىىكىذىا رىأىٍيت رىسيكؿ ا : فىقىاؿى لىوي اٍلعىالى ـى عى مف ك ، ى اٍلًجنىازىة مقامؾ ًمٍنيىاقىا
و نىحكهاٍحفى : نعـ. فىمىمَّا فرغ قىاؿى : الرجؿ مىقامؾ ًمٍنوي؟ قىاؿى  لىفظ اٍبف مىاجى كىذىا أىٍحمد... ، ظيكا ". كى  كى

 6 نص الحديث

دي ٍبفي ميعىاذو : (4)أبك داكد اَلماـ قاؿ  دَّثىنىا دىاكي ٍبدي اٍلكىاًرثً ، حى دَّثىنىا عى اًلبو ، حى ٍف نىاًفعو أىًبي غى ، عى
نىازىةه مىعىيىا نىا، (5)كيٍنتي ًفي ًسكًَّة اٍلًمٍربىدً : قىاؿى  ٍيرو : سه كىًثيره قىاليكافىمىرٍَّت جى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمى نىازىةي عى جى

(6) ،

                                                           

 (.257/ 5( البدر المنير )1)
تيذيب الكماؿ ، (355/ 6بي حاتـ )الجرح كالتعديؿ البف أ: مات سنة أربعو و كتسعيف. انظر ترجمتو، ( تابعي ثقة2)

 (435: تقريب التيذيب )ص، (202/ 4سير أعالـ النبالء)، (497/ 22في أسماء الرجاؿ )
ميقىاًبمىوي. تحفة األحكذم: ( أم3)  (. 106/ 4)، لممباركفكرم، ًحذىاءىهي كى
ـي ًمفى اٍلمىيّْ ، كتابي الجنائز، ( سنف أبي داكد4) ا مى مىٍيوً بىابي أىٍيفى يىقيكـي اإٍلً مَّى عى  (. 3194ح 3/208)، ًت ًإذىا صى
قىاؽي. كاٍلًمٍربىدً : ( السّْكة5) مف ربد ، كبو سيمي مربد المدينة كالبصرة، المكضع الذم تحبسى فيو اإلبؿ كالغنـ: ًىيى الزُّ

ا المكضع الذم يجعؿ فيو التمر لينشؼ. انظر، كربطو إذا حبسو، بالمكاف إذا أقاـ فيو  في يايةالن: كالمراد أيضن
/ 8)، عكف المعبكد لمعظيـ آبادم، (134/ 6شرح أبي داكد لمعيني )، (182/ 2) كاألثر الحديث غريب
336 .) 

 لـ أقؼ عمى ترجمتو .( 6)
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ٍيًذينىًتوً  مىى بيرى ًقيؽه عى مىٍيًو ًكسىاءه رى ؿو عى فىتىًبٍعتييىا فىًإذىا أىنىا ًبرىجي
مىى رىٍأًسًو ًخٍرقىةه تىًقيًو ًمفى الشٍَّمسً ، (1) : فىقيٍمتي ، كىعى

مىٍف ىىذىا الدٍّْىقىافي 
اًلؾو ىىذىا أى : ؟ قىاليكا(2) مىٍييىا، نىسي ٍبفي مى مَّى عى ـى أىنىسه فىصى نىازىةي قىا كىأىنىا ، فىمىمَّا كيًضعىًت اٍلجى

بىٍينىوي شىٍيءه  ٍمفىوي الى يىحيكؿي بىٍيًني كى ـى ًعٍندى رىٍأًسًو فىكىبَّرى أىٍربىعى تىٍكًبيرىاتو ، خى ـٍ ييٍسًرعٍ ، فىقىا لى ـٍ ييًطٍؿ كى ثيَـّ ذىىىبى ، لى
ر: افىقىاليك ، يىٍقعيدي  مىٍييىا نىٍعشه أىٍخضى اًريَّةي. فىقىرَّبيكىىا كىعى ٍرأىةي اأٍلىٍنصى ٍمزىةى اٍلمى ًتيىا، يىا أىبىا حى ـى ًعٍندى عىًجيزى فىقىا

مَّى ( 3) فىصى
ؿً  مىى الرَّجي ًتًو عى الى مىٍييىا نىٍحكى صى مىسى ، عى ءي ٍبفي ًزيىادو ، ثيَـّ جى ٍمزىةى ، فىقىاؿى اٍلعىالى كىافى يىٍفعىؿي " ىىكىذىا ، يىا أىبىا حى

مّْي رىسيكؿي المَّوً  مىٍييىا أىٍربىعنا، ييصى ًتؾى ييكىبّْري عى الى نىازىًة كىصى مىى اٍلجى ًؿ كىعىًجيزىًة ، عى يىقيكـي ًعٍندى رىٍأًس الرَّجي كى
ٍرأىًة" ... الحديث. : قىاؿى ، اٍلمى ـٍ نىعى

 

 6 تخريج الحديث
تابع ، ىماـ بف يحيى بف دينار مف طرؽ عف، (6)كأحمد، (5)كابف ماجو، (4)أخرجو الترمذم

 عبد الكارث بف سعيد في الركاية عف أبي غالب بنحكه. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ٍخمىد بف الحسيف، أبك سميماف العىتىكٌي البىٍصرمُّ  داكدي بفي معاذ ابف بنت مى

، أك ابف أختو، (7)
ة يصى  .(9)داكد كالنسائيركل لو أبك ، مات سنةى بضعو كثالثيفى ، ثقة، (8)بصرم سكف الًمصّْ

ٍبدي الكىاًرًث بفي سىًعٍيدً  مات سىنىةى ، كلـ يثبت عنو، ثقة ثبت رمي بالقدر، بًف ذىٍككىافى العىٍنبىًرمُّ  عى
مائىةو  اًنٍيفى كى ثىمى
(10) . 

                                                           

ٍيًذينىًتوً 1) ( بكسر الباء: ( بيرى مىى الذَّكىًر كىاأٍليٍنثىى، كفتح الذاؿ المعجمة، )تىٍصًغيري ًبٍرذىٍكفو ا كأى ، كىي الدابة. كيىقىعي عى ٍكثىري مى
ٍيًؿ الٍ  ًؼ اٍلخى مىى السٍَّيًر ًفي الشّْعىاًب كىاٍلًجبىاًؿ كىاٍلكىٍعًر ًبًخالى مىده عى لىيىا جى كـً كى ًد الرُّ ًبيًَّة. انظرتيٍجمىبي ًمٍف ًبالى : عىرى

 (. 336/ 8)لمعظيـ آبادمعكف المعبكد  ،(67/ 6فتح البارم البف حجر )، (41/ 1) لمفيكمي المنير المصباح
نيكنيوي : الدٍّْىقىافي ( 2) ًة كىىيكى ميعىرَّبه كى رىاعى ابي الزّْ ـي التُّنَّاًء كىأىٍصحى ميقىدَّ ًئيسي اٍلقىٍريىًة كى مّْيىا رى : أىٍصًميَّةه. انظرًبكىٍسًر الدَّاًؿ كىضى

 (. 145/ 2النياية في غريب الحديث كاألثر )
ًتيىا3)  (. 185/ 3األثر )النياية في غريب الحديث ك : ميؤخرتيا. انظر: (عىًجيزى
ًؿ كىالمىٍرأىةً ، ( سنف الترمذم4) ـي ًمفى الرَّجي ا اءى أىٍيفى يىقيكـي اإًلمى . : (. كقاؿ1034ح  343/ 2)، بىابي مىا جى سىفه ًديثه حى  ىىذىا حى
نىاًئزً ، ( سنف ابف ماجو5) مىى ا، ًكتىابي اٍلجى مَّى عى ـي ًإذىا صى ا مى اءى ًفي أىٍيفى يىقيكـي اإٍلً  (. 1494ح478/ 1)، ٍلًجنىازىةً بىابي مىا جى
 (. 12180ح  219/ 19( مسند أحمد )6)
، (332/ 27تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (347/ 8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر ترجمتو7)

 (. 523: تقريب التيذيب )ص، (72/ 10تيذيب التيذيب )
نطاكية كبالد الرـك تقارب طرسكس. تقع أطالليا بالقرب ( كىي مدينة عمى شاطئ جيحاف مف ثغكر الشاـ بيف أ8)

 كيكيبديا المكسكعة الحرة. ، (145/ 5ـ البمداف )معج: انظرحالينا.  بتركيا أضنةمدينة مف 
 (. 200: تقريب التيذيب )ص، (23/ 10تيذيب التيذيب)، (452/ 8( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 367: تقريب التيذيب )ص، (443/ 6تيذيب التيذيب )، (482/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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مف ، ثقة، رافع: كقيؿ، اسمو نافع، مكلى باىمة، الباىمي الخٌياط البىٍصًرمٌ  أىبيك غالب

 .(1)الترمذم كابف ماجوركل لو أبك داكد ك ، الخامسة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث 

 . (2)صححو األلباني صحيح. إسناده 
 

 6 (63حديث رقـ )
مَّد قىاؿى  اًئشىة : عىف اٍلقىاًسـ بف ميحى مىى عى  ا اٍكًشًفي ًلي عىٍف قىٍبًررىسيكؿً ، يىا أيمَّاهي 6 "فىقمت"دخمت عى

اًحبىٍيًو  صى ثىًة قيبيكرو الى ميٍشًرفىةو "فىكىشىفىٍت ًلي عىٍف ثى ، كى ًطئىةو ، (3)الى ًة (4)كىالى الى اًء اٍلعىٍرصى ةو ًببىٍطحى مىٍبطيكحى
ٍمرىاءً  اٍلحى
(5) ." 

ًحيح: "(6)قاؿ ابف الممقف ًديث صى د، ىىذىا الحى كىاهي أىبيك دىاكي قىاؿى ، رى اًكـ ًفي ميٍستىٍدركو كى ًحيح : كىاٍلحى صى
اهي  ٍسنىاد كلـ يخرجى اكً ، اإٍلً كىأىبا بكر رىأسو بىيف كىًتفي ، مقدمنا فىرىأىٍيت رىسيكؿ ا : "ـ ًفي ًركىايىتوزىاد الحى

 ".  كىعمر رىأسو ًعٍند رجؿ رىسيكؿ ا ، رىسيكؿ ا 

 6 نص الحديث

اًلحو : (7)أبك داكداَلماـ قاؿ  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي فيدىٍيؾو ، حى ًني عىٍمري ، حى ك ٍبفي أىٍخبىرى
ًف اٍلقىاًسـً ، عيٍثمىافى ٍبًف ىىاًنئو  اًئشىةى : قىاؿى ، عى مىى عى مىٍت عى  ًفي ًلي عىٍف قىٍبًر النًَّبيّْ يىا أيمًَّو اٍكشً : فىقيٍمتي ، دىخى

اًحبىٍيًو  ثىًة قيبيكرو الى ميٍشًرفىةو ، كىصى اًء اٍلعى ، "فىكىشىفىٍت ًلي عىٍف ثىالى ةو ًببىٍطحى ًطئىةو مىٍبطيكحى ٍمرىاًء كىالى الى ًة اٍلحى ٍرصى
ًمي   ـه كىأىبيك بىٍكرو ًعٍندى رىٍأًسوً  ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو : ييقىاؿي : (8)". قىاؿى أىبيك عى رىٍأسيوي ًعٍندى ، كىعيمىري ًعٍندى ًرٍجمىٍيوً ، ميقىدَّ
 .ًرٍجمىٍي رىسيكًؿ المًَّو 

 

                                                           

 (. 664: تقريب التيذيب )ص، (197/ 12تيذيب التيذيب )، (169/ 34الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أسماء 1)
    (. 528/ 1مشكاة المصابيح )، (109/ 1) الجنائز أحكاـ (2)
ا كىًبيرنا. شرح أبي داكد لمعيني ): (  أىم3)  (. 177/ 6الى ميٍرتىفعىة ارتفاعن
 (. 177/ 6شرح أبي داكد لمعيني ): انظركىىيكى ًبيىٍمزىة آًخره. ، الى الصقة ًباأٍلىٍرضً : ( أىم4)
ةي 5)  (. 1044/ 3)، لمجكىرم، الصحاح: كؿُّ بيقعةو بيف الديكًر كاسعةو ليس فييا بناءه. انظر: ( العىٍرصى
 (. 319/ 5( البدر المنير )6)
نىاًئزً ، ( سنف أبي داكد7)  (. 3220ح  215/ 3بىابه ًفي تىٍسًكيىًة اٍلقىٍبًر )، ًكتىابي اٍلجى
التقييد لمعرفة ركاة السنف : ىػ (. انظر ترجمتو333) ، ىك راكم السنف عف أبي داكد، أبك عمي المُّؤليؤمٌ ( 8)

 (. 671/ 7لمذىبي )، تاريخ اإلسالـ، (49: البف نقطة )ص، كالمسانيد
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 6 تخريج الحديث

 عف أحمد بف  صالح بو. ، (1)بف شبة عمر أخرجو 
مف طريؽ الحاكـ  (3)البييقيكأخرجو ، ؽ عبد ا بف كىبيمف طر ( 2)خرجو الحاكـأ
 بإسناده. 

كمحمد بف ، كالىما)عبد ا بف كىب، عف محمد بف عبد ا بف نيمير( 4)كأخرجو أبك يعمى
 عبد ا بف نمير( تابعا أحمد بف صالح في الركاية عف ابف أبي فيدىٍيؾو بو بنحكه. 

 6 َلسناددراسة رجاؿ ا
اًلحو  ٍعفىرو الًمٍصًرمُّ 6 أىٍحمىدي ٍبفي صى ٍكؼي ًباٍبًف الطَّبىًرمّْ ، أىبيك جى  فيو تكمـ،  حافظ ثقة ،المىٍعري

 في تكمـ إنما بأنو(6) حباف ابف كجـز ،تكذيبو معيف ابف عف قؿكني  ،(5) قميمة لو أكىاـ بسبب النسائي
مات سىنىةى ثىمىافو كىأىٍربىًعٍيفى ، الطبرم بفا عنى أنو النسائي فظف (7) الشمكمي صالح ابف أحمد

مائىتىٍيفً  كى
(8) .  

مَّدي بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى بًف ميٍسًمـً بًف أىًبي فيدىٍيؾو  اًعٍيؿى ، ػػ كىاٍسميوي ًدٍينىاره ػػ الدٍّْيًميُّ  ميحى ، مىٍكالىىيـ أىبيك ًإٍسمى
 . (9)ركل لو الجماعة، مات سنة مائتيف عمى الصحيح، المىدىًنيُّ 

 6 مختمؼ فيو
. كذكره ابف (12)ككذا قاؿ النَّسىائي، ليس بو بأس: (11)كفي مكضع، ثقة: (10)ابف معيفقاؿ 

 ريبما أىخطىأ.كقاؿ ، (13)حباف في الثقات
                                                           

 (. 944/ 3 )تاريخ المدينة (1)
 (. 1368ح  369/ 1( المستدرؾ)2)
 (. 6758ح  4/ 4( السنف الكبرل  )3)
 (. 4571ح  53/ 8( مسند أبي يعمى المكصمي )4)
 (300/ 1الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر5)
 (. 25/ 8)( الثقات6)
 (. 186/ 1لساف الميزاف )، (42/ 1تيذيب التيذيب )، (1004/ 5تاريخ اإلسالـ ): ( انظر ترجمتو7)
طبقات ، (160/ 12)لمذىبي ـ النبالءسير أعال، (319/ 5)، لمخطيبتاريخ بغداد، (56/ 2)( الجرح كالتعديؿ8)

 (. 41/ 1تيذيب التيذيب )، (80: تقريب التيذيب )ص، (8/ 2الشافعية الكبرل لمسبكي )
 (. 488/ 24( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 209/  157/ 3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ، (189/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 80/ 1ركاية ابف محرز ) -ابف معيف ( تاريخ 11)
 (. 488/ 24( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )12)
(13) (9 /42 .) 



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

68

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
صدكؽ مشيكر : (2)كفي مكضع، لكٌنو ال رحمة لو، ثقة صاحب حديث: (1)كقاؿ الذىبي

 صدكؽ. : (3)كفي مكضع آخر، ييحتج بو في الكتب الستة

 كليس بحجة.  ، كاف كثير الحديث: (5)كقاؿ ابف سعد، (4)عفو يعقكب بف سفيافكض 

 صدكؽ. 6 (6)قاؿ ابف حجر 

ك ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف ىىاًنئو  فَّافى  عىٍمري ٍكلىى عيٍثمىافى ٍبًف عى كيقاؿ عثماف بف عمرك بف ، المىدىنّْي مى
 . (7)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد، مف السابعة ،بعضيـ قىمبو  ، ىانئ

 . "كأنو صدكؽ : "(9)كقاؿ الذىبي، (8)ذكره ابف حباف في الثقات

 .مستكر6(10)كقاؿ ابف حجر

ـي  دٍّْيؽً  اٍلقىاًس مًَّد بًف أىًبي بىٍكرو الصّْ ما رأيت : قاؿ أيكب، أحد الفقياء بالمدينة، ثقة، بفي ميحى
ٍؤًمًنٍيفى عى ، أفضؿ منو تىفىقَّوى منيا، اًئشىةى كىريبّْيى القاسـ في حجًر عىمًَّتًو أيْـّ المي سنةى  ماتى ، كأىٍكثىرى عنيا، كى
 .(11)ركل لو الجماعة، ست  كمائةو 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح. 

 : ؛ منيـكأف إسناده صحيح، إلى أف ىذا الحديث محفكظذىب جماعة مف العمماء كقد 
 

                                                           

 (. 4/1187) ( تاريخ اإلسالـ1)
 (. 3/483( ميزاف االعتداؿ )2)
 (. 158/ 2( الكاشؼ )3)
 (. 53/ 3( المعرفة كالتاريخ )4)
 (. 7/615) ( الطبقات الكبير5)
 (. 468 :( تقريب التيذيب )ص6)
 (.  8/79تيذيب النيذيب )، ( 157/ 22تيذيب الكماؿ) : ( انظر7)
(8) (8 /478 .) 
 (. 171/ 4( تاريخ اإلسالـ ) 9)
 (. 424: ( تقريب التيذيب )ص10)
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (53/ 5سير أعالـ النبالء)، (118/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)

 (. 451: تقريب التيذيب )ص، (334/ 8التيذيب )تيذيب ، (431/ 23)
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 .(6)، كالقسطالني(5)د اليادمكابف عب، (4)كالبغكم، (3)كالبييقي، (2)كالحاكـ، (1)النككم

حُّ ": البييقي قاؿ  مَّدو ًفي ىىذىا اٍلبىاًب أىصى ". كىأىٍكلىى أىٍف يىكيكفى مىٍحفيكظنا، كحًديثي اٍلقىاًسـً ٍبًف ميحى
ألنو ، أصح( 8)اربؿ حديث التمٌ ، ىذا خالؼ اصطالح أىؿ ىذا الشأف": (7)اؿ ابف التركمانيقك 
 . "القاسـ لـ يخرج في شئ مف الصحيحكحديث ، ج في صحيح البخارمخرَّ مي 

لـ يكف في األكؿ  الحتماؿ أف قبره ، ار ال حجة فيو كما قاؿ البييقيكقكؿ سفياف التمٌ 
ني جدار القبر في إمارة عمر بف عبد العزيز عمى ثـ لما بي ، احن طٌ سى بؿ كاف في أكؿ األمر مي ، امن نٌ سى مي 

  .(9)رتفعة. كبيذا يجمع بيف الركاياتؿ الكليد بف عبد الممؾ صيركىا مبى المدينة مف قً 
حي . التسطيح األفضؿ أف كاألرجح ييرىجّْ ا التٍَّسًطيحى  كى كىاهي  مى ًديثً  ًمفٍ  (10) ميٍسًمـه  رى الىةى  حى  ٍبفً  فىضى

  .(11) ًبتىٍسًكيىًتيىا يىٍأميري    المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  :قىاؿى  ثيَـّ  فىسيكّْمى  ًبقىٍبرو  أىمىرى  أىنَّوي  عيبىٍيدو 
 

 6 (64حديث رقـ )
قيٍطًنٌي ًفي سينىنيـٍ ، ىذا الحديث صحيح: (12)قاؿ ابف الممقف و كىالدَّارى كىاهي أىبيك دىاكيد كابف مىاجى مف ، رى
ًنيٌ ، حديث مىٍركىاف كالى عف ابف عىبَّاس ، عف ًعٍكًرمىة، عف سٌيار بف عبد الرٍَّحمىف، عف أبي يًزيد اٍلخى

ة فىًييى زىكىاة : فذكركه ًبًزيىادىة في آخره". اة اٍلفطرً زىكى  "فرض رىسيكؿ ا : قىاؿى  مف أدَّاىا قبؿ الصَّالى
ٍقبيكلىة دقىات. ، مى دىقىة مف الصَّ ة فىًييى صى مف أدَّاىا بعد الصَّالى كى

 

                                                           

 (. 1024/ 2كخالصة األحكاـ )، (296/ 5المجمكع شرح الميذب ): ( انظر1)
 (. 1368ح  369/ 1) ( المستدرؾ2)
 (. 5/ 4( السنف الكبرل )3)
 (. 403/ 5( شرح السنة )4)
 (. 323: ( المحرر في الحديث )ص5)
 (.2/477إرشاد السارم)( 6)
 (. 4/ 4ىر النقي )( الجك 7)
ا ". صحيح البخارم ) "أىنَّوي رىأىل قىٍبرى النًَّبيّْ : ( قاؿ سفياف8) نىاًئزً ، (103/ 2ميسىنَّمن اءى ًفي قىٍبًر ، ًكتىابي الجى بىابي مىا جى

 .  كىعيمىرى ، كىأىًبي بىٍكرو ، النًَّبيّْ 
تيذيب التيذيب ، (144/ 11أسماء الرجاؿ )تيذيب الكماؿ في : ثقة. انظر ترجمتو، كسفياف بف دينار التٌمار

 (. 244: تقريب التيذيب )ص، (4/109)
 (. 4/101لمشككاني )، نيؿ األكطار، (257/ 3)، البف حجرفتح البارم (،403/ 5شرح السنة لمبغكم ): ( انظر9)
 . (968ح666/ 2) اٍلقىٍبرً  ًبتىٍسًكيىةً  اأٍلىٍمرً  مسمـ، كتابي الجنائًز، بىابي  صحيح (10)
 (. 4/101لمشككاني )، نيؿ األكطار، (257/ 3البف حجر )، فتح البارم (11)
 (. 618/ 5( البدر المنير )12)



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

70

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث
اًلدو الدّْمىٍشًقيُّ : (1)أبك داكد اَلماـ قاؿ دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي خى ٍبدي المًَّو ٍبفي ، حى ٍبًد الرٍَّحمىًف  كىعى عى
قىٍنًدمُّ  دَّثىنىا مىٍركىافي : قىاالى ، السٍَّمرى ٍبدي المَّوً  -حى كىافى : قىاؿى عى كىافى شىٍيخى ًصٍدؽو كى ًنيُّ كى ٍكالى دَّثىنىا أىبيك يىًزيدى اٍلخى حى

ٍنوي  ٍبًد الرٍَّحمىًف ، اٍبفي كىٍىبو يىٍرًكم عى دَّثىنىا سىيَّاري ٍبفي عى دىًفيُّ  :قىاؿى مىٍحميكده  -حى ٍف ًعٍكًرمىةى  -الصَّ ًف اٍبًف ، عى عى
بَّاسو  اًئـً ًمفى المٍَّغًك كىالرَّفىثً  (2)زىكىاةى اٍلًفٍطًر طيٍيرىةن  فىرىضى رىسيكؿي المًَّو "6 قىاؿى ، عى ، (3)ًلمصَّ
طيٍعمىةن  كى
ةً ، ًلٍممىسىاًكيفً (4) الى ٍقبيكلىةه ، مىٍف أىدَّاىىا قىٍبؿى الصَّ مىفٍ ، فىًييى زىكىاةه مى ةً  كى الى فىًييى ، أىدَّاىىا بىٍعدى الصَّ

دىقىاتً  دىقىةه ًمفى الصَّ  . "صى

 6 تخريج الحديث

جميعيـ مف طرؽ ، (8)كمف طريقو البييقي، (7)كالحاكـ، (6)كالدراقطني، (5)أخرجو ابف ماجو
كحه : "بإسناده بنحكه. كقاؿ الدارقطني، الطاطىرمٌ عف مركاف  ـٍ مىٍجري  .  "ركاتو لىٍيسى ًفيًي

 6 ة رجاؿ اَلسناددراس

اًلد  ، مات سنة تسعو كأربعيفى كمائتيف، ثقة، بف يزيد أبك عمٌي السُّممٌي الدّْمىٍشًقيمىٍحميكد بف خى
 .(9)ركل لو أبك داكد كالنسائي كابف ماجو

ٍبًد الرٍَّحمىفً  ٍبدي اً بفي عى ٍبًد اً  عى ـى بًف عى مَّدو التَّمً ، بًف الفىٍضًؿ ٍبًف بىٍيرىا ، ثيَـّ الدَّاًرًميُّ ، ٍيًميُّ أىبيك ميحى
نىاةى بًف تىًمٍيـو ػػػػ ٍيًد مى ٍنظىمىةى بًف زى اًلًؾ بًف حى دىاًرـه ىيكى اٍبفي مى ٍرقىٍنًدمُّ ػػػ كى ثقة فاضؿ ، صاحب المسند، السىمى

مائىتىٍيفً ، متقف ٍمًسٍيفى كى ٍمسو كىخى يىٍكـى التَّرًكيىةً ، مىاتى ًفي سىنىًة خى
دي ، بىٍعدى العىصرً ( 10) فىةى كى يىٍكـى ، ًففى يىٍكـى عىرى

                                                           

كىاًة اٍلًفٍطًر )بىابي ، كتاب الزكاة، ( سنف أبي داكد1)  (. 1609ح 111/ 2زى
 (. 560/ 1تىٍطًييرنا. حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو ): ( أىمٍ 2)
الفحش مف القكؿ. النياية في غريب الحديث كاألثر : ؿ أك الكالـ المطرح. كالرفثىك القكؿ الباط، ( المٍغك3)

 (. 318/ 6شرح أبي داكد لمعيني )، (153/ 2لساف العرب )، (4/257)
أكيمىةي. لساف العرب ): ( أم4)  (. 318/ 6شرح أبي داكد لمعيني )، (365/ 12المى
دىقىًة ا، كتاب الزكاة، ( سنف ابف ماجو5)  (. 1827ح  585/ 1ٍلًفٍطًر )بىابي صى
 (2067ح 61/ 3( سنف الدارقطني )6)
 (7692ح  568/ 1( المستدرؾ عمى الصحيحيف )7)
 (1240ح  66/ 2) ( السنف الصغير8)
، (61/ 10تيذيب التيذيب )، (295/ 27تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (202/ 9( الثقات البف حباف )9)

 (522: تقريب التيذيب )ص
يـك التركية ألنيـ كانكا يرككف فيو إبميـ مف : كىك الثامف مف ذم الحجة. يقاؿ لو، ك يـك قبؿ يـك عرفة( ى10)

ألف ىذه األماكف لـ يكف فييا يكمئذ آبار كال ، كيحممكف منو ما يحتاجكف إليو حاؿ الكقكؼ كما بعده، الماء
عبد الغني ، حكاـ مف كالـ خير األناـ عمدة األ: أما اآلف ففييا الماء الكثير؛ كالحمد . انظر، عيكف

 (. 579/ 2محمد أبك شيبة )، السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة، (160: المقدسي )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ميعىةً  سىٍبًعٍيفى سىنىةن ، الجي ٍمسو كى كىىيكى اٍبفي خى

(1). 
مَّدً  سَّافو األىسىًدمُّ  مىٍركىافي بفي ميحى ييقىاؿي ، بًف حى ٍبًد الرٍَّحمىًف األىسىًدمُّ : أىبيك بىٍكرو كى ، الدّْمىٍشًقيُّ ، أىبيك عى

مائىتىٍيفً ماتى سىنىةى عىٍشرو ، ثقة، (2)الطَّاطىًرمُّ   .(3)ركل لو الجماعة سكل البخارم، كى
ٍكالنيُّ  غير( 4)أبك يزيد الخى كسماه الحاكـ يزيد ابف مسمـ ، مف السابعة، صدكؽ، المصرم الصَّ

 . (5)ركل لو أبك داكد كابف ماجو، كذكره أبك أحمد الحاكـ فيمف ال يعرؼ اسمو كأغرب، فكىـ

ٍبًد الرٍَّحمىفً  دى  سىيَّاري ٍبفي عى  . (6)ركل لو أبك داكد كابف ماجو، مف السادسة، ًفيُّ اٍلًمٍصًرمُّ الصَّ

مٍ ، (7)ذكره ابفي ًحبَّاف ٍرعىة، في ثقاتييما( 8)فيكفكابف خى كقىاؿ أبك ، ال بأس بو: (9)قاؿ أبك زي
 شيخ. : (10)حاتـ

 صدكؽ. 6 (12)كابف حجر، (11)كقاؿ الذىبي

، لـ يثبت تكذيبو عف ابف عمر، ة ثبتثق، مكلى ابف عباس، ًعٍكًرمىةى أبك عبد ا المدني
 .سبقت الترجمة لو في الحديث الخامس. (13)مات سنة أربع كمائة، كال تثبت عنو بدعة

 

                                                           

تيذيب الكماؿ في أسماء ، (364/ 8الثقات البف حباف )، (99/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 311: ريب التيذيب )صتق، (224/ 12سير أعالـ النبالء)، (210/ 15الرجاؿ)

ٍف بىاعى الثّْيىابى الكىرىاًبٍيسى كالثياب البيض ًبًدمىٍشؽى : ( قىاؿى الطَّبىرىاًنيُّ 2) . المعجـ الصغير : ييقىاؿي لىوي ، كيؿُّ مى الطَّاطىًرمُّ
 (. 6/ 9األنساب لمسمعاني ): كانظر، (28/ 1لمطبراني )

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (179/ 9لثقات البف حباف )ا، (275/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 526: تقريب التيذيب )ص، (510/ 9)، سير أعالـ النبالء، (398/ 27)

فى 4) ٍكالى ًف. انظر: ( خى سيكيكًف اٍلكىاًك قىًبيمىةه ًباٍليىمى اًء كى  (227/ 5تحفة األحكذم )، (407/ 2معجـ البمداف ): ًبفىٍتًح اٍلخى
تيذيب التيذيب ، (684: تقريب التيذيب )ص، (407/ 34تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): انظر (5)

(12/279 .) 
 (. 429/ 3تاريخ اإلسالـ  )، (279/ 12تيذيب التيذيب )، (310/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
(7) (6 /421 .) 
 (. 185/ 6( إكماؿ تيذيب الكماؿ )8)
 (. 256/ 4أبي حاتـ ) ( الجرح كالتعديؿ البف9)
 (. 256/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 475/ 1( الكاشؼ )11)
 (. 261: التيذيب )ص ( تقريب12)
 (. 397: تقريب التيذيب )ص، (273/ 7تيذيب التيذيب )، (265/ 20( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كالىما صدكؽ. ، فيو أبك يزيد الخكالني كسٌيار بف عبد الرحمفإسناده حسف. 

ٍقًدًسي: كممف حسنو ابف قيدامة اٍلمى
كالمينذرم ،(2)كالنككم، (1)

.أما الشيخ األلباني فقد صحح (3)
 .(5)أخرل مرة كحسنو، (4)الحديث مرة

 .(6)بمعناه كلمحديث شاىد مف حديث ابف عمر ركاه الشيخاف

 ذكره الحافظ أبك مكسى األصبياني في كتابو، كلمحديث طريؽ آخر): (7)كقاؿ ابف الممقف
ا لمصائـ زكاة الفطر طيكرن  ؿ ا "فرض رسك: مف حديث حاـز البصرم قاؿ(8)معرفة الصحابة
 .(كمف أداىا بعد الصالة كانت لو صدقة"، مف أداىا قبؿ الصالة كانت لو زكاة، مف المغك كالرفث

 
 6 (65حديث رقـ )

ًديثي : (9)قاؿ ابف الممقف ًحيحه  ىىذىا الحى كىاهي أى  صى د كىالتٍّْرًمًذٌم مف حدرى  أىفَّ النًَّبيَّ : "يث أنس بيك دىاكي
دَّ  تَّى يىٍسكى تَّى يىٍشتىدَّ "، نىيىى عىٍف بىٍيًع اٍلًعنىًب حى بّْ حى  . كىعىٍف بىٍيًع اٍلحى

 
                                                           

 (. 350: )ص ، البف عبد اليادمالحديثالمحرر في ، (80/ 3المغني البف قدامة ): ( انظر1)
 (. 126/ 6( المجمكع شرح الميذب )2)
 (. 618/ 5( البدر المنير ) 3)
 (. 570/ 1مشكاة المصابيح )، (668/ 1( صحيح الجامع الصغير كزيادتو )4)
 (. 263/ 1كصحيح الترغيب كالترىيب )، (317/ 5)( انظر: صحيح أبي داكد5)
ٍيًرًه ًمفى الميٍسًمًميفى ): بىابه ، لزكاةكتاب ا، ( صحيح البخارم6) مىى العىٍبًد كىغى دىقىةي الًفٍطًر عى ، (1504ح  130/ 2صى

مىى اٍلميٍسًمًميفى ًمفى التٍَّمًر كىالشًَّعيًر )، كتاب الزكاة، صحيح مسمـ كىاًة اٍلًفٍطًر عى  (. 984ح  677/ 2بىابي زى
 (. 619/ 5البدر المنير ): ( انظر7)
كلـ يزيدكا في ترجمتو عمى ىذا ، في ترجمة حاـز غير منسكب، كابف حجر، ابف األثير: كسى أيضان (عزاه ألبي م8)

 (. 4/ 2اإلصابة في تمييز الصحابة )، (431/ 1الحديث. أسد الغابة)
، ككتاب أبي مكسى األصبياني اسمو " المستفاد بالنظر كالكتابة في معرفة الصحابة" كىك ذيؿ كتاب ابف منده

: ى ابف منده ما فاتو في كتابو معرفة الصحابة فجاء تصنيفو كبيرنا نحك ثمثي كتاب ابف منده. انظراستدرؾ عم
إكماؿ ، (740/ 12تاريخ اإلسالـ )، (174/ 4لمصفدم )، الكافي بالكفيات، (10/ 1مقدمة أسد الغابة )

 (. 215/ 2لمغمطام )، تيذيب الكماؿ
 (. 530/ 6( البدر المنير )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث
ًمي  : (1)أبك داكد اَلماـ قاؿ سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى ًليدً ، حى دَّثىنىا أىبيك اٍلكى مىمىةى ، حى مَّاًد ٍبًف سى ، عىٍف حى
ٍيدو  مى دَّ  النًَّبيَّ  أىفَّ "6 عىٍف أىنىسو ، عىٍف حي تَّى يىٍسكى تَّى يىٍشتىدَّ كىعىٍف بى ، نىيىى عىٍف بىٍيًع اٍلًعنىًب حى بّْ حى  ". ٍيًع اٍلحى

 6 تخريج الحديث
بف أبي الكليد الطيالسي ػػػ ىشاـ بف عبد الممؾ ػػػػ عف حماد مف طريؽ (2)أخرجو الترمذم

 سممة بإسناده. 
 مف طرؽ عف عفاف بف مسمـ. ، (6)كالبييقي ،(5)كالحاكـ، (4)كأحمد، (3)كأخرجو الترمذم

مف طريؽ حسف بف  (8)أيضان مف طريؽ سميماف بف حرب. كأحمد (7)كأخرجو الترمذم
مف طريؽ حٌجاج بف أرطاة. كابف ( 10)مف طريؽ ًحبَّاف بف ىالؿ. كابف ماجو( 9)مكسى.كالحاكـ

 . (12)عف أبي خميفة( 11)حباف

حجاج بف ، ًحبَّاف بف ىالؿ، سف بف مكسىح، سميماف بف حرب، ستتيـ )عفاف بف مسمـ
 أبك خميفة( تابعكا أبا الكليد الطيالسي في الركاية عف حماد بف سممة بإسناده.  ، أرطاة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًميّْ  سىفي بفي عى مَّدو الييذىًليُّ الحى الَّؿي ، بًف ميحى ٍمكىاًنيُّ ، الخى الحي
مَّدو ، (13) لو ، ثقة حافظ، أىبيك ميحى

                                                           

يىا )، ًكتىاب اٍلبيييكعً ، اكد( سنف أبي د1) حي الى اًر قىٍبؿى أىٍف يىٍبديكى صى  (. 3371ح  253/ 3بىابه ًفي بىٍيًع الثّْمى
يىا )، أىٍبكىابي اٍلبيييكعً ، ( سنف الترمذم2) الىحي تَّى يىٍبديكى صى اءى ًفي كىرىاًىيىًة بىٍيًع الثَّمىرىًة حى  (. 1228ح  521/ 2بىابي مىا جى
يىا )أىٍبكىابي الٍ في  (3) الىحي تَّى يىٍبديكى صى اءى ًفي كىرىاًىيىًة بىٍيًع الثَّمىرىًة حى  (.1228ح  521/ 2بيييكًع، بىابي مىا جى
 (. 13613ح 222/ 21)في المسند( 4)
 (. 2192ح19/ 2) ( المستدرؾ عمى الصحيحيف5)
 (. 10598ح 490/ 5( السنف الكبرل)6)
اءى ( في 7) يىا ) أىٍبكىابي اٍلبيييكًع، بىابي مىا جى الىحي تَّى يىٍبديكى صى    (. 1228ح  521/ 2ًفي كىرىاًىيىًة بىٍيًع الثَّمىرىًة حى
 (. 13314ح  37/ 21( مسند أحمد)8)
 (. 2192ح19/ 2( المستدرؾ عمى الصحيحيف )9)
ارىاتً ، ( سنف ابف ماجو10) اًر قىٍبؿى أىٍف يىٍبديكى ، ًكتىابي التّْجى ٍف بىٍيًع الثّْمى يىا ) بىابي النٍَّيًي عى حي الى  (. 2217ح  747/ 2صى
 (. 4993ح 369/ 11( صحيح ابف حباف )11)
مىًحيُّ 12) بىاًب الجي ، (249/ 1ألبي الحسيف بف أبي يعمى )، طبقات الحنابمة: انظر ترجمتو، ( ىك الفىٍضؿي بفي الحي

 (. 7/ 14ي )لمذىب، سير أعالـ النبالء، (423: البف نيٍقطىة )ص، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد
لياقكت ، معجـ البمداف، (213/ 4األنساب لمسمعاني ): ( نسبة إلى بمدة حمكاف في بغداد بالعراؽ. انظر13)

 (. 290/ 2الحمكم )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مائىتىٍيفً ، تصانيؼ  .(1)ركل لو الجماعة سكل النسائي، مات سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كىأىٍربىًعٍيفى كى

ًمؾً  ٍبًد المى ـي بفي عى ًلٍيًدالبىاًىًميُّ مىٍكالىىيـٍ ، ًىشىا مىاتى سىنىةى ، ثقة ثبت، الطَّيىاًلًسيُّ ، البىٍصًرمُّ ، أىبيك الكى
مائىتىٍيفً   .(2)ركل لو الجماعة، سىٍبعو كىًعٍشًرٍيفى كى

ككاف ، كأنو سمع منو بأخرة، سماعو مف حماد بف سممة فيو شيء: ييقاؿ: (3)قاؿ أبك حاتـ
حماد ساء حفظو ًفي آخر عيمىره. 
 

مىمىةى  مَّادي بفي سى مىمىةى البىٍصًرمُّ ، بًف ًدٍينىارو البىٍصًرمُّ حى ٍيدو الطًَّكٍيؿً ، النٍَّحًكمُّ ، أىبيك سى مى ، اٍبًف أيٍخًت حي
مائىةو مات سىنىةى سىبٍ  ًستٍّْيفى كى  .(4)ركل لو الجماعة سكل البخارم، عو كى

ال ييقبؿ : كقاؿ، نص عمى تغير حفظو في آخر عمره( 5)إال أف البييقي، مجمع عمى تكثيقو
 منو ما يخالفو فيو الحفاظ. 

ميد الطكيؿ: (6)قاؿ اإلماـ أحمد كىك أعمـ ، كأثبتيـ فيو، ىك أعمـ الناس بحديث خالو حي
 . الناس بثابت

كقاؿ عبد الرٍَّحمىف بف مٍيدم
ثىة؛ ثىابت: (7) ممىةى أركل النَّاس عىف ثىالى مَّادي بف سى ميد، حى ، كحي

كىشاـ بف عيٍركىة. 
 

ٍيدو الطًَّكٍيؿي  مى ٍيدي بفي أىًبي حي مى حي
ثقة ، اختمؼ عمى اسـ أبيو بأكثر مف عشرة أقكاؿ، البىٍصًرمُّ ( 8)

مائىةو مىاتى ًفي سىنىًة اٍثنىتىٍيًف كىأى ، مدلس  . (9)ركل لو الجماعة، ٍربىًعٍيفى كى
                                                           

 (. 162: تقريب التيذيب )ص، (260/ 6تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (351/ 8( تاريخ بغداد )1)
: تقريب التيذيب )ص، (342/ 10سير أعالـ النبالء )، (226/ 30( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)

573 .) 
 (. 66/ 9( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
تيذيب الكماؿ في أسماء ، (216/ 6الثقات البف حباف )، (141/ 3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر4)

 (. 178: تقريب التيذيب )ص، (12/ 3) تيذيب التيذيب، (444/ 7سير أعالـ النبالء)، (253/ 7الرجاؿ )
، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط، (213/ 2معرفة السنف كاآلثار )، (159/ 4)( انظر: السنف الكبرل5)

 (. 96: لسبط بف العجمي)ص
 . (141/ 3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (131/ 2( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )6)
 (. 228/ 3( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )7)
ـٍ يىكيٍف ًبطىًكٍيؿو : ( قىاؿى األىٍصمىًعيُّ 8) لى ٍيدان كى مى لىًكٍف كىافى طىًكٍيؿى اليىدىٍيفً ، رىأىٍيتي حي كىافى قىًصٍيران ، كى ـٍ يىكيٍف ًبذىاؾى الطًَّكٍيؿً ، كى ، لى

اره ييقىاؿى  لىًكٍف كىافى لىوي جى . ًقٍيؿى : لىوي كى ًر. انظر: حيمىٍيده القىًصٍيري ؛ ًلييعرىؼى ًمفى اآلخى ٍيده الطًَّكٍيؿي مى التاريخ الكبير : حي
 (. 164/ 6سير أعالـ النبالء)، (348/ 2لمبخارم )

 (. 181: تقريب التيذيب )ص، (38/ 3تيذيب التيذيب )، (355/ 7( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
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التطبوقوةىالدرادة
ٍيد الطكيؿ صاحب أنس: (1)ذكره ابف حجر في الطبقة الثالثة كقاؿ مى مشيكر كثير ، حي

ككصفو بالتدليس النسائي ، حتى قيؿ إف معظـ حديثو عنو بكاسطة ثابت كقتادة، التدليس عنو
 كثيرة في البخارم كغيره.  كقد كقع تصريحو عف أنس بالسماع كبالتحديث؛ في أحاديث، كغيره

كالباقي ، كأىمَّا ما ذكر عنو أنو لـ يسمع مف أنس إال أىٍربعنا كعشريف حديثنا: (2)كقاؿ ابف عدم
 مف كاف يتيمو أنو عف ثابت... فإف تمؾ األحاديث يميزه، سمعيا أك ثبتو فييا ثابت

 كىك ثقة محتج بو. ، قد تبيف الكاسطة فييا، فعمى تقدير أف يككف مراسيؿ: (3)قاؿ العالئي

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده صحيح. 

فقد تكبع كما ، مف حماد بف سممة بأخرة، كبخصكص ما قيؿ عف سماع أبي داكد الطيالسي
 مر في التخريج. 

ميد فيك أركل الناس عف، كاختالط حماد بف سممة ال يضر في ىذا الحديث كقد ، خالو حي
 مد كالحاكـ. في ركاية أحو صرح بالسماع من

سىفه غىًريبه ": (4)الترمذم قاؿ ًديثه حى مَّاًد ٍبًف ، الى نىٍعًرفيوي مىٍرفيكعنا، ىذا حى ًديًث حى ًإالَّ ًمٍف حى
مىمىةى   .(6)كصححو األلباني. "ىذا حديث صحيح اإلسناد": (5)قاؿ الحاكـك . "سى

تَّى يىٍشتىدَّ ، كىاٍلًعنىًب : (7)كقاؿ البييقي ًذٍكري اٍلحىبّْ حى ًديث ًممَّا تفرد ًبًو كى دَّ ًفي ىذا الحى تَّى يىٍسكى حى
ممىة مَّاد بف سى ًحيح ًفي ىىذىا اٍلبىاب ًركىايىة أىيُّكب الٌسٍخًتيىاًنيٌ ، حى اب حميد. كالصَّ ، عىف حميد مف بىيف أىٍصحى

تَّى يزىك، عىف اٍبف عمر، عىف نىاًفع كىمىا سىاقو ميسمـ، ًفي النٍَّيي عىف بيع الٌنخؿ حى
َـّ ، (8) مَّاد  ث ًركىايىة حى

ممىة.   بف سى
 

 
                                                           

 (. 38: لمدلسيف)صطبقات ا: ( انظر1)
 (. 67/ 3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر2)
 (. 168: ( جامع التحصيؿ )ص3)
يىا )، أىٍبكىابي اٍلبيييكعً ، ( سنف الترمذم4) الىحي تَّى يىٍبديكى صى اءى ًفي كىرىاًىيىًة بىٍيًع الثَّمىرىًة حى  (1228ح  521/ 2بىابي مىا جى
 (2192ح19/ 2)( المستدرؾ عمى الصحيحيف5)
 (. 866/ 2مشكاة المصابيح )، (211/ 5( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )6)
 (. 495/ 5) ( السنف الكبرل7)
ًحيىا )، كتاب البيكع، ( صحيح مسمـ8) الى اًر قىٍبؿى بيديكّْ صى ٍف بىٍيًع الثّْمى  (. 1535ح1165/ 3بىابي النٍَّيًي عى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (51حديث رقـ )

مىٍييىا ذىا عدؿو ( 1)مف اٍلتقط ليقطىة: "قىاؿى  أىف رىسيكؿ ا عىف ًعيىاض بف ًحمىار  أىك ذىكم ، فمييشيد عى
 ". عدؿو 
ًديثي : (2)قاؿ ابف الممقف  ًحيحه  ىىذىا الحى د كىالنَّسىاًئٌي كىاٍبف مىا، صى و ًفي سينىنيـٍ أخرجو أىبيك دىاكي كأىبيك ، جى

ًحيحوً  اًتـ بف حبىاف ًفي صى ًزيىادىة حى احبيىا فىييكى : "ًبالمٍَّفًظ اٍلمىٍذكيكر كى اءى صى ثَـّ الى يكتـي كىالى ييغىيّْب فىًإف جى
ؽي  الَّ فىييكى مىاؿي ، بيىا أىحى  ا ييؤتيو مف يىشىاء ".  كىاً 

 6 نص الحديث
دَّثىنى 6 (3)أبك داكداَلماـ قاؿ  افى ، ا ميسىدَّده حى اًلده يىٍعًني الطَّحَّ دَّثىنىا خى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ، حى ح كحى

اًعيؿى  ٍعنىى، ًإٍسمى دَّثىنىا كيىىٍيبه اٍلمى ذَّاءً ، حى اًلدو اٍلحى ءً ، عىٍف خى ٍف أىًبي اٍلعىالى ٍبًد المَّوً ، عى ، عىٍف ميطىرّْؼو يىٍعًني اٍبفى عى
ٍف ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو  دى ليقىطىةن فىٍمييٍشًيٍد ذىا عىٍدؿو أىٍك ذىًكم عىٍدؿو " 6ؿى رىسيكؿي المًَّو قىا: قىاؿى ، عى جى كىالى ، مىٍف كى

مىٍيوً ، يىٍكتيـٍ كىالى ييغىيّْبٍ  اًحبىيىا فىٍميىريدَّىىا عى دى صى جى الَّ فىييكى مىاؿي المًَّو ، فىًإٍف كى  ". ييٍؤًتيًو مىٍف يىشىاءي كىاً 

 6 تخريج الحديث

مف طرؽ عف خالد ، (8)كالطبراني، (7)كالبييقي، (6)كأحمد، (5)كالنسائي، (4)أخرجو ابف ماجو
 بنحكه. ، بإسناده، اءالحذٌ 

 

 

                                                           

ـٌ الالَّـ كفىتٍ : ( المُّقىطة1) ٍمقيكط: ح اٍلقىاؼً بضى مىى الشَّيء ًمٍف غيًر : أىًم المىٍكجكد. كاالٍلًتقاط: اٍسـ المىاؿ المى أىٍف يىٍعثير عى
بشرط الضماف ، قىٍصد كطىمب. كالمُّقىطة في جميع البالد ال تحؿ إال لمف يعرفيا سنة ثـ يتممكيا بعد السنة

منياج الطالبيف : كيجب تعريفيا قطعنا. انظركال تحؿ لقطة الحـر لمتممؾ عمى الصحيح ، لصاحبيا إذا كجده
النياية في غريب الحديث ، (82/ 6المغني البف قدامة )، (175: لمنككم )ص، كعمدة المفتيف في الفقو

 (. 264/ 4كاألثر )
 (153/ 7( البدر المنير )2)
 (1709ح  136/ 2بىابي التٍَّعًريًؼ ًبالمُّقىطىًة )، كتاب المقطة، ( سنف أبي داكد3)
 (. 2505ح  837/ 2باب المقطة)، ًكتىابي المُّقىطىةً ، ( سنف ابف ماجو4)
 (. 5776ح  344/ 5)، (5968ح  436/ 5( السنف الكبرل لمنسائي )5)
 (. 17481ح  27/ 29( مسند أحمد )6)
 (. 12423ح  81/ 9معرفة السنف كاآلثار )، (12057ح  309/ 6( السنف الكبرل )7)
 (. 990ح 17/360( المعجـ الكبير )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىادةالدر
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

سىًف األىسىًدمُّ ، بًف ميسىٍربىؿو األىسىًدمُّ  ميسىدَّدي بفي ميسىٍرىىدً  دي أىٍعالىـً ، ثقةه حافظه ، البىٍصًرمُّ ، أىبيك الحى أىحى
ًدٍيثً  مائىتىٍيفً ، ؿ مف صنؼ المسند بالبصرة ميسىدَّدكأك ، الحى ركل لو البخارم ، مىاتى سىنىةى ثىمىافو كىًعٍشًرٍيفى كى

 . (1)كأبك داكد كالترمذم كالنسائي

ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف يىًزٍيدى  ٍبًد اً بًف عى اًلدي بفي عى ييقىاؿي ، أىبيك اليىٍيثىـً ، خى ًنيُّ مىٍكالى : كى مَّدو الميزى ، ىيـأىبيك ميحى
افي ، الكىاًسًطيُّ  مائىةو ، ثقة ثبت، الطَّحَّ اًنٍيفى كى ثىمى  .(2)ركل لو أبكداكد، مىاتى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى

مىمىةى التَّبيٍكذىًكيُّ ، البىٍصًرمُّ ، الًمٍنقىًرمُّ مىٍكالىىيـٍ  ميٍكسىى بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى  أىبيك سى
مات سىنىةى ، ثقة ثبت، (3)

ما  .(4)ركل لو الجماعة، ئىتىٍيفً ثىالىثو كىًعٍشًرٍيفى كى
اًلًد بًف عىٍجالىفى  لكنو ، ثقة ثبت، البىاًىًميُّ مىٍكالىىيـ، الكىرىاًبٍيًسيُّ ، أىبيك بىٍكرو البىٍصًرمُّ ، كيىىٍيبي بفي خى

مائىةو ، تغير قميالن بأخرة ًستٍّْيفى كى ٍمسو كى فّْيى سىنىةى خى  .(5)ركل لو الجماعة، تيكي

ٍبًد اً  ٍيرً  يىًزٍيدي بفي عى فّْيى ًفي سىنىًة ًإٍحدىل عىٍشرىةى ، ثقة، البىٍصًرمُّ ، أىبيك العىالىًء العىاًمًرمُّ بًف الشّْخّْ تيكي
مائىةو   . (6)ركل لو الجماعة، كى

ثقة ، البصرم الحذَّاء، بفتح الميـ كقيؿ بضميا ككسر الزام، أبك الميناًزؿ خالد بف ًمٍيراف
 سبقت ترجمتو في الحديث الثاني. ، يرسؿ

ٍيرً   ٍبًد اً بًف الشّْخّْ ًشيُّ ، ميطىرّْؼي بفي عى رى ٍبًد اً الحى ك يىًزٍيدى بًف ، البىٍصًرمُّ ، العىاًمًرمُّ ، أىبيك عى أىخي
ٍبًد اً   .(7)ركل لو الجماعة، مىاتى سىنىةى خمسو كتسعيفى ، ثقةه عابده فاضؿه ، كأىٍكبىري ًمنّْو ًبعىٍشًر ًسًنٍيفى ، عى

                                                           

تيذيب التيذيب ، (443/ 27تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (98/ 9( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 528: تقريب التيذيب )ص، (10/107)

 (. 189: تقريب التيذيب )ص، (100/ 3تيذيب التيذيب )، (102/ 8( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
اج مف الكبد كىاٍلقمب كالقانصة. ككاف أبك ، يع السماد( ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى ب3) ا ًفي بطيكف الدَّجى كقيؿ ىك الًَّذم يىًبيع مى

 (. 18/ 3األنساب لمسمعاني ): سممة ال يحب ىذا المقب. انظر
، (334/ 10تيذيب التيذيب )، (360/ 10سير أعالـ النبالء)، (26/ 29( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )4)

 (. 549: يذيب )صتقريب الت
تقريب ، (169/ 11تيذيب التيذيب )، (164/ 31)(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ35/ 9)( الجرح كالتعديؿ5)

 .(497: الككاكب النيرات )ص، (373: االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط )ص، (586: التيذيب )ص
 (. 602: تقريب التيذيب )ص، (341/ 11تيذيب )تيذيب ال، (176/ 32( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
، (173/ 10تيذيب التيذيب )، (69/ 28تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (187/ 4( سير أعالـ النبالء )7)

 (. 534: تقريب التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، صحابي سكف البصرة، أىًبي ًحمار بف ميجاشع التميمي المجاشعي بف ًعياض بف ًحمار

 . (1)كعاش إلى حدكد الخمسيف، فمما أسمـ قبميا النبي ، ىدية كىك مشرؾ فمـ يقبمياأىدل لمنبي

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح. 

يد بف حيث صرح بالسماع مف يز ، أما خالد الحٌذاء فمـ يثبت إرسالو في ىذا الحديث
ٍيرً  فال ، كقد عده ابف حجر في المرتبة األكلى مف مراتب المدلسيف، (2)ييقفي ركاية عند البي، الشّْخّْ

 كما ىك في إسناد أبي داكد. ، فقد تابعو خالد الطحاف، . كبخصكص تغير كيىىٍيب(3)يضر تدليسو

 
 6 (56حديث رقـ )

كىاهي أىبيك دىا: (4)قاؿ ابف الممقف دىذا الحديث رى ًحيحو  ًبًإٍسنىادو ، كىالنَّسىاًئٌي ًفي سينىنيمىا، كي مف ًركىايىة أىٍفمح ، صى
اًئشىةى ، عىف القاسـ بف محٌمد، ميد المدًنيبف حي  قَّت ألىؿ العرىاؽ ذىات  أىف رىسيكؿ ا ": عف عى كى
قَّ أىنو كلفظ النَّسىاًئٌي "، " ىذا لفظ أبي داكد( 5)ًعرؽ ًدينىة ذىا الكى مىٍيفةت ألىؿ اٍلمى  . "(6)حي

 6 نص الحديث

ـى اٍلمىدىاًئًنيُّ : (7)أبك داكد اَلماـ قاؿ ـي ٍبفي بىٍيرىا دَّثىنىا ًىشىا دَّثىنىا اٍلميعىاًفىُّ ٍبفي ًعٍمرىافى ، حى ٍف أىٍفمىحى ، حى عى
ٍيدو  مى مَّدو ، يىٍعًني اٍبفى حي قَّتى أًلىٍىًؿ اٍلًعرىاًؽ ذىاتى " أىفَّ رىسيكؿى المَّوً ، عىٍف عىاًئشىةى ، عىًف اٍلقىاًسـً ٍبًف ميحى كى

 ًعٍرؽو". 

                                                           

اإلصابة في تمييز الصحابة ، (310/ 4أسد الغابة)، (1233/ 3االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر1)
 (. 437: تقريب التيذيب )ص، (565/ 22تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (4/625)

 (. 12423ح  81/ 9( معرفة السنف كاآلثار )2)
 (. 171: جامع التحصيؿ )ص، (20: طبقات المدلسيف )ص: ( انظر3)
 (. 84/ 6( البدر المنير )4)
في الشماؿ الشرقي ، كيمك متر94كبينيا كبيف مكة  كىك الحٌد بيف تيامة كنجد.، ميٌؿ أىؿ العراؽ: ( ذات عرؽ5)

 (. 932/ 2عبد المؤمف البغدادم )، مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع: لمكة. انظر
نيكبنا، قرية تبعد عف المدينة عمى طريؽ مكة: ( ذك الحميفة6) كليس ، كتعرؼ اليـك بػػػ" آبار عمي"، ًتٍسعىةى أىٍكيىاؿو جى

نما ىك رجؿ اسمو عمي. معجـ البمداف )، البعمي بف أبي ط ، المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة، (295/ 2كا 
 (. 268: محمد شراب )ص

 (. 739ح  143/ 2بىابه ًفي اٍلمىكىاًقيًت )، كتاب المناسؾ، ( سنف أبي داكد7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 بإسناده. ، مف طرؽ عف ىشاـ بف بىيراـ، (3)كالبييقي، (2)كالطحاكم، (1)أخرجو النسائي

مىٍيفىةً : كلفظ النسائي ًدينىًة ذىا اٍلحي قَّتى أًلىٍىًؿ اٍلمى ٍحفىةى ، "كى ًمٍصرى اٍلجي كىأًلىٍىًؿ الشَّاـً كى
ًؿ اٍلًعرىاًؽ كىأًلىىٍ ، (4)

ـى ، ذىاتى ًعٍرؽو  ًف يىمىٍممى كىأًلىٍىًؿ اٍليىمى
 كاآلخراف بنحكه. ، "(5)

. كأخرجو النسائي( 6)الطحاكمأخرجو  ك بيمّْيُّ مف طريؽ خالد بف يزيد اٍلقيٍطري
، (8)كالدارقطني، (7)

 مف طرؽ عف محمد بف عمي ػػ أبي ىاشـ ػػ. 

شاـ بف بىيراـ؛ في الركاية عف الميعافٌي بف محمد بف عمي( تابعا ىك ، كالىما)خالد بف يزيد
 . بنحكه، بإسناده، عمراف

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ـى  ـي ٍبفي بىٍيرىا ركل لو أبك داكد ، مف كبار العاشرة، ثقة، اٍلمىدىاًئًنيُّ ، أبك محمد، ًىشىا

 .(9)كالنسائي

بىمىةى األى  الميعىافىى بفي ًعٍمرىافى  اًبًر بًف جى ٍمسو ، ثقة عابد فقيو، ٍزًدمُّ بًف نيفىٍيًؿ بًف جى مات سىنىةى خى
مائىةو  اًنٍيفى كى ثىمى  .(10)رل لو البخارم كأبك داكد كالنسائي، كى

                                                           

 (. 2653 123/ 5ًميقىاتي أىٍىًؿ ًمٍصرى )، كتاب مناسؾ الحج، ( سنف النسائي1)
 (. 3525ح  118/ 2رح معاني اآلثار )ش( 2)
 (. 8917ح  42/ 5( السنف الكبرل ) 3)
ٍحفىةي 4) ، كانت قرية كبيرة ذات منبر عمى طريؽ المدينة مف مكة عمى أربع مراحؿ: كالفاء، بالضـ ثـ السككف: ( الجي

ككاف اسميا ، ك الحميفةفإف مٌركا بالمدينة فميقاتيـ ذ، كىي ميقات أىؿ مصر كالشاـ إف لـ يمٌركا عمى المدينة
ٍييىعىةي  نما سميت الجحفة ألف السيؿ اجتحفيا، مى كىي اآلف خراب. كصارت ، كحمؿ أىميا في بعض األعكاـ، كا 

 (. 88: المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة )ص، (111/ 2رابغ ميقات أىؿ مصر كالشاـ. معجـ البمداف )
، ىػ بالسعدية 1399امة عمى ليمتيف مف مكة. كيعرؼ الميقات إلى سنة جبؿ مف جباؿ تي: أىلىٍممىـي : كيقاؿ، ( يمممـ5)

 فيجر ىذا الميقات لبعده عف الطريؽ الحديثة. مراصد االطالع ، فأخذ الساحؿ، ثـ زٌفت طريؽ السيارات
 (. 301: المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة )ص، (112/ 1)

 (. 3525ح  118/ 2( شرح معاني اآلثار )6)
 (. 2656ح 125/ 5ًميقىاتي أىٍىًؿ اٍلًعرىاًؽ )، كتاب مناسؾ الحج، النسائي ( سنف7)
 (. 2501 254/ 3( سنف الدارقطني )8)
 (. 572: تقريب التيذيب )ص، (178/ 30تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (71/ 16( تاريخ بغداد)9)
تيذيب التيذيب ، (148/ 28سماء الرجاؿ )تيذيب الكماؿ في أ، (400/ 8البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ10)

 (. 537: تقريب التيذيب )ص، (199/ 10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍيدو  مى ًف المدني، بف نافع األىٍنصاًرمٌ  أىٍفمىحي ٍبفي حي ٍبد الرٍَّحمى ٍمًسيفى ، ثقة، أىبيك عى مات سىنىةى ثىمىافو كىخى

ًمائىةو   . (1)ركل لو الجماعة سكل الترمذم، كى
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ،(4)القسطالني ك  ،(3)النككم، ك  (2) أيضان في الخالصة ابف الممقف صححوإسناده صحيح. 
 . (5)األلبانيك 

 .ثقة كالمعافى بو أفمح عف عمراف بف المعافى بو تفرد: (6)كقاؿ ابف حجر

 
 6 (55حديث رقـ )

ًديث سعيد بف اٍلعىاصً : (7)قاؿ ابف الممقف بعث أباف بف سعيد بف اٍلعىاًص ًفي سىًريَّة أىنو : "حى
مىى رىسيكؿ ا ، ًقبؿ نجد ٍيبىر فىقدـ أبافي كأصحابيو عى أىف ييسيـ  فىأىبىى رىسيكؿ ا ، بىٍعدىمىا فتح خى

 . "شىٍيئنا
ًحيحو  د بإسنادو صى كىاهي أىبيك دىاكي  .(8)كغمَّطو البخارمُّ ، رى

                                                           

تيذيب التيذيب ، (321/ 3تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (324/ 2البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ1)
 (. 114: تقريب التيذيب )ص، (1/367)

  .(350/ 1) المنير البدر خالصة  (2)
  .(194/ 7) ميذبال شرح المجمكع(3)
 .(102/ 3) السارم إرشاد (4)
   .(176/ 4) الغميؿ إركاء (5)
  .(500/ 2) الحبير التمخيص (6)
   (.332/ 7( البدر المنير )7)
كفي ركايتو أف السائؿ ىك أبك ، ( لعؿ ابف الممقف يريد بقكلو؛ أف البخارم أكرد الحديث مف طريؽ سفياف يف عيينة8)

 كفييا أف السائؿ ىك أباف بف سعيد بف العاص. ، ية الزبيدم عند أبي داكدكىك خالؼ ركا، ىريرة
بىٍيًدمّْ : قاؿ ابف حجر حى الذٍُّىًميُّ ًركىايىةى الزُّ قىٍد رىجَّ قيكعي التٍَّصًريًح ًفي ًركىايىًتًو ًبقىٍكًؿ النًَّبيّْ ، كى يّْدي ذىًلؾى كي ييؤى يىا أىبىافي : "كى

ـٍ لىيي  ـٍ يىٍقًس لى ـى لٍل اٍجًمٍس" كى ٍيرىةى أىشىارى أىٍف الى ييٍقسى ا؛ ًبأىٍف يىكيكفى كيؿّّ ًمٍف أىبىافى كىأىًبي ىيرى ييٍحتىمىؿي أىٍف ييٍجمىعى بىٍينىييمى . كى خر. ـٍ
ٍتًنوً : "كقاؿ البييقي بعد ركايتو حًديث سىًعيًد بًف اٍلميسىيّْبً  بىٍيًدمّْ ًفي مى اًلفي ، فىيىذىا ييكىاًفؽي ًركىايىةى الزُّ ييخى وي ًفي ًإٍسنىاًدًه ، كى

مَّدي ٍبفي يىٍحيىى الذٍُّىًميُّ  بىٍيًدمّْ : كىاي أىٍعمىـي. قىاؿى ميحى ًديًث الزُّ ٍنبىسىةى ًمٍف حى ًديثي عى ًديثىاًف مىٍحفيكظىاًف؛ حى ًديثي سىًعيًد ، اٍلحى كىحى
  (.543/ 6السنف الكبرل لمبييقي )، (492/ 7ٍبًف اٍلميسىيًّْب". فتح البارم البف حجر )



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

81

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 حديثنص ال

دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصيكرو 6 (1)أبك داكداَلماـ قاؿ  دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي عىيَّاشو : قىاؿى ، حى عىٍف ، حى
بىٍيًدمّْ  ًليًد الزُّ مًَّد ٍبًف اٍلكى ٍنبىسىةى ٍبفى سىًعيدو أىٍخبىرىهي أىنَّوي ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، ميحى ٍيرىةى ، أىفَّ عى دّْثي سىًعيدى يي ، سىًمعى أىبىا ىيرى حى

ًدينىًة ًقبىؿى نىٍجدو  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، ٍبفى اٍلعىاصً  مىى سىًريَّةو ًمفى اٍلمى ـى ، بىعىثى أىبىافى ٍبفى سىًعيًد ٍبًف اٍلعىاًص عى فىقىًد
مىى رىسيكًؿ المًَّو  ابيوي عى يىا أىبىافي ٍبفي سىًعيدو كىأىٍصحى ٍيبىرى بىٍعدى أىٍف فىتىحى فَّ ، ًبخى ـٍ ًليؼه كىاً  ٍيًمًي زيمىخى حي

فىقىاؿى ، (2)
ـٍ لىنىا يىا رىسيكؿى المَّوً : أىبىافي  ٍيرىةى ، اٍقًس ـٍ يىا رىسيكؿى المَّوً : فىقيٍمتي : فىقىاؿى أىبيك ىيرى ـٍ لىيي أىٍنتى ًبيىا : فىقىاؿى أىبىافي ، الى تىٍقًس

ٍبري  يىا كى
دَّرى ( 3) تىحى

اؿو ( 4) مىٍينىا ًمٍف رىٍأًس ضى عى
ـٍ رىسيكؿي ، "اٍجًمٍس يىا أىبىافي " 6ًبيُّ فىقىاؿى النَّ ، (5) ـٍ لىيي ـٍ يىٍقًس لى كى

 .المًَّو 

 6 تخريج الحديث
، منطريؽ عبد ا بف كىب( 7)كالطحاكم، طريؽ سعيد بف منصكر مف(6)أخرجو البييقي 
عبد ك ، عبد ا بف كىبك ، ثالثتيـ )سعيد بف منصكر، مف طريؽ عبد ا بف يكسؼ( 8)كالطبراني

 بإسناده. ، عف إسماعيؿ بف عياش،  بف يكسؼ(ا

تابع ، مف طرؽ عف سفياف بف عيينة، (11)كالبييقي، (10)كأبك داكد، (9)تعميقان  كأخرجو البخارم
                                                           

ـى لىوي ، كتاب الجياد، ( سنف أبي داكد1) ًة الى سىٍي اءى بىٍعدى اٍلغىًنيمى  (. 2723ح  73/ 3)، بىابه ًفيمىٍف جى
عمدة ، (322/ 9ليؼ النخؿ معركؼ. لساف العرب ): بالكسر كىك ما يشد بو الكسط. كالميؼ، ( جمع حزاـ2)

 تي كانت تشد بيا الخيؿ مف الميؼ. أف الحباؿ ال: (. كالمعنى257/ 17القارم شرح صحيح البخارم )
ٍبر3) ٍبرنا، شديدة الحياء، حسنة العينيف، ىك دكيبة تشبو السنكر: ( كى كًقيؿى ىي مف ، ككؿ دابة مف حشرات الجباؿ كى

. فكأىنَّوي عاب أبا ىريرة بأنو ليس في قدر مف يشير بعطاء كال منع كأنو قميؿ القدرة عمى ، ًجٍنًس بىنىاًت ًعٍرسو
النياية في غريب الحديث ، (646/ 2لمفيكمي )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: انظرالقتاؿ. 
 (. 492/ 7فتح البارم البف حجر )، (5/145كاألثر )

تىدىلَّى4) مىٍينىا بىٍغتىةن. فتح البارم البف حجر )، ( نزؿ أك كى ـى عى  (. 492/ 7كىأىنَّوي يىقيكؿي تىيىجَّ
ـً 5) اؿُّ ًبالالَّ ٍأف اٍلغنـ. انظر، اسـ جبؿ لدكس، كالضاف بالنُّكف غير مىٍيميكز، ؛ ىيكى السٍّْدري اٍلبىرّْمُّ  ( الضَّ قيؿ الضَّ : كى

/ 17لمعيني)، ( عمدة القارم492/ 7فتح البارم البف حجر )، (109/ 3النياية في غريب الحديث كاألثر )
256 .) 

 (. 2859ح  393/ 3( السنف الصغير )6)
 (. 2906ح 346/ 7ثار )( شرح مشكؿ اآل7)
 (. 3242ح  307/ 3( المعجـ األكسط )8)
ـى ، ًكتىابي الًجيىاًد كىالسّْيىرً ، ( صحيح البخارم9) ـي ، بىابي الكىاًفًر يىٍقتيؿي الميٍسًم ، كتاب المغازم، (2827ح 24/ 4)، ثيَـّ ييٍسًم

ٍيبىرى )  (. 4237ح138/ 5بىابي غىٍزكىًة خى
 (. 2724ح  73/ 3)، باب السابقيفالكتاب كال، ( سنف أبي داكد10)
 (. 17771ح 161/ 13( معرفة السنف كاآلثار )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
عف ، مف طريؽ الزىرم( 1)عف عنبسة. كأخرجو البييقي، في الركاية عف الزىرم، محمد بف الكليد

 بو. ، عف أبي ىريرة، سيب(سعيد بف المك ، سعيد بف المسيب. كالىما )عنبسة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍكرً  رىاسىاًنيُّ ، بًف شيٍعبىةى  سىًعٍيدي بفي مىٍنصي اًكري ، البىٍمًخيُّ ، أىبيك عيٍثمىافى الخي ميؤلّْؼي ، ثيَـّ المىكّْيُّ الميجى
ةى سىٍبعو كىًعٍشًرٍيفى سىنى ، مات ًبمىكَّةى ، ثقة ثبت، ككاف ال يرجع عما في كتابو لشدة كثكقو بو، ًكتىاًب السُّنىف

 .(2)ركل لو الجماعة، كمائتيف

، صدكؽ في ركايتو عف أىؿ، العىٍنًسيُّ مىٍكالىىيـ، الًحٍمًصيُّ ، بًف سيمىٍيـو  ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي عىيَّاشً 
مّْط في غيرىـ مائىةو ، (3)كىك مدلس مف الثالثة، بمده ميخى اًنٍيفى كى ثىمى ركل لو ، مات سىنىة ًإٍحدىل كى

 .(4)األربعة
ًلٍيدً  مَّدي بفي الكى اًمرو  ميحى بىٍيًدمُّ ، بًف عى مف كبار ، ثقةي ثبته ، قىاًضييىا، الًحٍمًصيُّ ، أىبيك الييذىٍيًؿ الزُّ

مائىةو ، أصحاب الزيىرم  . (5)ركل لو الجماعة سكل الترمذم، مىاتى سىنىةى ثىمىافو كىأىٍربىًعٍيفى كى

تقانو كثبتو6 الزىرم ابف حجر في المرتبة الثالثة مف مراتب  ذكره، ميتفؽ عمى جاللتو كا 
 (.  6سبقت ترجمتو في حديث رقـ )المدلسيف.

ٍنبىسىةي بفي سىًعٍيدو  ، كيقاؿ أبك خالد، أبك أيكب، بف العاص بف سعيد بف العاص بف أمية عى
 .(6)لو البخارم كمسمـ كأبك داكدركل ، مات عمى رأس المائة تقريبنا ، ثقة

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

فقد ركاه عف شيخو ، إسناده صحيح. فالحديث؛ ليس مف أكىاـ إسماعيؿ بف عٌياش
بىٍيدم.  الًحٍمٌصي الشامي  محمد بف الكليد الزي

                                                           

 (. 12921ح 543/ 6( السنف الكبرل )1)
تيذيب التيذيب ، (80/ 11تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (68/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)

 (. 241: تقريب التيذيب )ص، (4/89)
 (. 37: )ص( طبقات المدلسيف 3)
االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط ، (186/ 7تاريخ بغداد)، (191/ 2( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)

 (. 109: تقريب التيذيب )ص، (321/ 1تيذيب التيذيب )، (169/ 3)، تيذيب الكماؿ(56: )ص
تيذيب التيذيب ، (588/ 26الرجاؿ )تيذيب الكماؿ في أسماء ، (112/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)

 (. 511: تقريب التيذيب )ص، (502/ 9)
 (. 432: تقريب التيذيب )ص، (155/ 8تيذيب التيذيب )، (409/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
اًرمُّ  ًحٍيحه : (1)قىاؿى البيخى ٍف أىٍىًؿ بىمىًدًه فىصى دَّثى عى ". ، "ًإذىا حى ٍيًرًىـ فىًفٍيًو نىظىرى دَّثى عىٍف غى ذىا حى  كىاً 

بىٍيدم، ت أيضان؛ في ىذا الحديثفمـ يثب، كأما تدليسو عند ، حيث صرح بالسماع مف الزي
 .(2)الطبراني

ٍنبىسة. ، فيك منتؼو في ىذا الحديث، أما تدليس الزىرم  حيث صرح فيو بالسماع مف عى

 
 سنف الترمذم6 ثانيان 

 6 (54حديث رقـ )
مىٍيوً ، نيىى أىف ييجىصَّص اٍلقىٍبر " أىف النًَّبي  مىٍيوً ، كأىف ييٍبنىى عى كىأىف ييكطأ"، كىأىف ييٍكتب عى

(3). 

ٍممىة التٍّْرًمًذمٌ ، ىذا الحديث صحيح: (4)قاؿ ابف الممقف كىاهي ًبيىًذًه اٍلجي اًكـ ًفي الميٍستىٍدرؾ، رى كأىبيك ، كىالحى
لىفظ التٍّْرًمًذمٌ  ًحيحو ". كى اًتـ اٍبف حبىاف ًفي "صى كىأىف يٍكتب  ،أىف تيجىصَّص اٍلقيبيكر نيىى رىسيكؿ ا : "حى

مىٍييىا مىٍييىا، عى اًكـ، كىأىف ييٍبنىى عى لىفظ اٍلحى مىى اٍلقىٍبر نيىى رىسيكؿ ا : "كىأىف تيكطأ ". كى أىك ، أىف ييٍبنىى عى
مىٍيوً ، ييجىصَّص لىفظ اٍبف حبىاف، أىك يٍقعد عى مىٍيًو ". كى نىيىى أىف ييٍكتب عى نيىى عىف تجصيص أىنو : "كى
مىٍييىاكىاٍلًكتى ، اٍلقيبيكر مىٍييىا، ابىة عى ًفي ًركىايىة لىوي ، كىاٍلبناء عى مىٍييىا ". كى ميكس عى  اٍلقيبيكر".  صى صَّ قى نيىى أىف تي : "كىاٍلجي

 6 نص الحديث

ك البىٍصًرمُّ 6 (5)قاؿ اَلماـ الترمذم ًد أىبيك عىٍمرو ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي األىٍسكى دَّثىنىا عى مَّدي ٍبفي : قىاؿى ، حى دَّثىنىا ميحى  حى
ًبيعىةى  ٍيجو ، رى رى بىٍيرً ، عىًف اٍبًف جي اًبرو قىاؿى ، عىٍف أىًبي الزُّ  كىأىٍف ، (6)أىٍف تيجىصَّصى القيبيكري  "نىيىى النًَّبيُّ 6 عىٍف جى

مىٍييىا مىٍييىا، (7)ييٍكتىبى عى  ". ( 1)كىأىٍف تيكطىأى ، كىأىٍف ييٍبنىى عى
                                                           

 (. 369/ 1( التاريخ الكبير لمبخارم )1)
 (. 3242ح  307/ 3( المعجـ األكسط )2)
 (. 226/ 5) فعيالشرح الكبير، للرا (3)
 (. 320/ 5( البدر المنير )4)
اءى ًفي كىرىاًىيىًة تىٍجًصيًص القيبيكرً ، أبكاب الجنائز، ( سنف الترمذم5) مىٍييىا )كىالًكتى ، بىابي مىا جى  .(1052ح  359/ 2ابىًة عى
، تاج العركس: ر)الشيد(. انظربنائيا بالقىصة كىك الجي: كتقصيص اٍلقيبيكر أىم، طىالىهي باًلًجصّْ : ( جىصَّصى الًبنىاءى 6)

 (. 188/ 2لمقاضي عياض )، مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار، (506/ 17لمزبيدم )
مىى اٍلقيبيكرً : قىٍكليوي : "( قاؿ الشككاني7) ـي اٍلًكتىابىًة عى مىٍييىا( ًفيًو تىٍحًري ـي اٍلفىٍرًؽ بىٍيفى ًكتىابىًة اٍسـً ، )كىأىٍف ييٍكتىبى عى ظىاًىريهي عىدى  كى

ٍيًرىىا". كقد ذىب الجميكر إلى كراىة الكتابة عمى القبر مىى اٍلقىٍبًر كىغى ، لمحديث السابؽ كجكزىا الحنفية، اٍلمىيًّْت عى
. قاؿ النككل في المجمكع  =يكره أف يجصص القبر، كأف يكتب عميو: " قاؿ الشافعي كاألصحاب : كابف حـز
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التطبوقوةىالدرادة
ًحيحه ": كقاؿ ًديثه حىسىفه صى ًكمى مً ، ىىذىا حى قىٍد رىخَّصى بىٍعضي أىٍىًؿ قىٍد ري . كى اًبرو ٍيًر كىٍجوو عىٍف جى ٍف غى
سىفي البىٍصًرمُّ : الًعٍمـً ًمٍنييـٍ   . "الى بىٍأسى أىٍف ييطىيَّفى القىٍبري : ًفي تىٍطًييًف القيبيكًر. كقىاؿى الشَّاًفًعيُّ ، الحى

 6 تخريج الحديث

مف طرؽ عف حفص ، (6)كالحاكـ، (5)كابف حباف، (4)كالنسائي، (3)كأبك داكد، (2)أخرجو مسمـ
 إال عند الحاكـ. ، الكتابة عف دكف ذكر النيي، بف غياث

دكف ذكر النيي ، مف طرؽ عف عبد الرزاؽ، (9)ػػػػػ عف أحمد ػػػػ(8)كأبك داكد، (7)كأخرجو مسمـ
 الكتابة. عف 

د مف طريؽ حٌجاج بف محم، (13)كالبييقي، (12)كابف حباف، (11)كالنسائي، (10)كأخرجو أحمد
ي يصّْ  بذكر النيي عف الكتابة عند ابف حباف. ، الًمصّْ

                                                                                                                                                                          

خالؼ فيو عندنا، كبو قاؿ مالؾ كأحمد كداكد كجماىير  أك غير ذلؾ، كأف يبنى عميو، كىذا ال، اسـ صاحبو=
 "ال يكره.... العمماء، كقاؿ أبك حنيفة

الكتابة التي ال يراد بيا إال إثبات االسـ لمداللة : كالكتابة عمى القبر فييا تفصيؿ: أما الشيخ ابف عثيميف فقاؿ
عمكنو في الجاىمية يكتب اسـ الشخص كيكتب كأما الكتابة التي تشبو ما كانكا يف، فيذه ال بأس بيا، عمى القبر

كمف ىذا ما يفعمو بعض ، فيذا حراـ، أك تكتب األبيات، الثناء عميو كأنو فعؿ كذا ككذا كغيره مف المديح
، فكؿ ىذا حراـ، أك غيرىا مف اآليات، الجياؿ أنو يكتب عمى الحجر المكضكع عمى القبر سكرة الفاتحة مثالن 

، نيؿ األكطار: ألف ىذا مف المنكر الذم يجب تغييره. انظر، أف يزيؿ ىذا الحجركعمى مف رآه في المقبرة 
، (356/ 3البف حـز )، المحمى باآلثار، (259/ 3لمعيني )، البناية شرح اليداية، (104/ 4لمشككاني )

 (. 522/ 6البف عثيميف )، شرح رياض الصالحيف، (5/298لمنككم )، المجمكع شرح الميذب
 اس. تيد: ( يعني1)
مىٍيوً ، كتاب الجنائز، ( صحيح مسمـ2) ٍف تىٍجًصيًص اٍلقىٍبًر كىاٍلًبنىاًء عى  (. 970ح  667/ 2)، بىابي النٍَّيًي عى
مىى اٍلقىٍبًر) )، كتاب الجنائز، ( سنف أبي داكد3)  (. 3226ح  216/ 3بىابه ًفي اٍلًبنىاًء عى
مىى الٍ ، كتاب الجنائز، ( سنف النسائي4) يىادىةي عى  (. 2027ح 86/ 4) ، قىٍبرً الزّْ
 (. 3163ح  434/ 7( صحيح ابف حباف)5)
 (. 1369ح  370/ 1( المستدرؾ )6)
مىٍيوً ، كتاب الجنائز، ( صحيح مسمـ7) ٍف تىٍجًصيًص اٍلقىٍبًر كىاٍلًبنىاًء عى  (. 970ح  667/ 2)، بىابي النٍَّيًي عى
 (. 3225ح  3/216مىى اٍلقىٍبًر)بىابه ًفي اٍلًبنىاًء عى ، كتاب الجنائز، ( سنف أبي داكد8)
 (. 14148ح 53/ 22)( مسند أحمد9)
 (. 14647ح 17/ 23( مسند أحمد )10)
مىى اٍلقىٍبرً ، كتاب الجنائز، ( سنف النسائي11)  (. 2028ح 87/ 4)، باب اٍلًبنىاءي عى
 (. 3165ح 435/ 7( صحيح ابف حباف)12)
 (. 1113ح 28/ 2)( السنف الصغير13)
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مَّد ٍبف خاـز ، (3)كالطحاكم، (2)كابف حباف، (1)كأخرجو الحاكـ مف طرؽ عف أبي معاكية ػػ ميحى

 الضريرػػػ كفي حديثو ذكر النيي الكتابة. 

بف  ان أبك معاكية( تابعكا محمد، حٌجاج بف محمد، عبد الرزاؽ، أربعتيـ )حفص بف ًغياث
 بإسناده. ، ربيعة في الركاية عف ابف جريج

تابع ابف ، مف طرؽ عف أيكب، (7)كابف حباف، (6)كابف ماجو، (5)كالنسائي، (4)كأخرجو مسمـ
 بو. ، جريج في الركاية عف أبي الزبير

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
، بيك عىٍمركأى ، مكالىـ، الياشمي، المىأميكف: كقيؿ، بف المىأميكؿعبدي الرحمًف بفي األسكد 

ركل لو الترمذم ، تيكفّْي بعد سنًة أربعيفى كمائتيف، مقبكؿ، ثـ البصرم، البغدادم، الكرَّاؽ
 . (8)كالنسائي

ؤاسي، ميحمَّد بف ربيعة مات بعد ، ابف عـ ككيع بف الجراح، أبك عبد ا الًكالىًبيُّ كييقاؿ الرُّ
 .(9)المائة كتسعيف
 6 مختمؼ فيو

، (12)ككثقو أبك داكد، ليس بو بأس: (11)كفي مكضع، صدكؽ ثقة: (10)قاؿ ابف معيف
 .(14)ذكره ابف حباف في الثقاتك ، (13)كالدارقطني

                                                           

 (.   1370ح  370/ 1( المستدرؾ )1)
 (. 3164ح  433/ 7( صحيح ابف حباف )2)
 (. 2945ح  1/515( شرح معاني اآلثار )3)
مىٍيوً ، كتاب الجنائز، ( صحيح مسمـ4) ٍف تىٍجًصيًص اٍلقىٍبًر كىاٍلًبنىاًء عى  (. 970ح  667/ 2)، بىابي النٍَّيًي عى
 (. 2029ح  88/ 4)باب تىٍجًصيصي اٍلقيبيكًر  ، كتاب الجنائز، ( سنف النسائي5)
مىى اٍلقيبيكًر )، كتاب الجنائز، ( سنف ابف ماجو6) اءى ًفي النٍَّيًي عىًف اٍلًبنىاًء عى  (. 1562ح  1/498بىابي مىا جى
 (. 3162ح  433/ 7( صحيح ابف حباف )7)
تقريب ، (140/ 6تيذيب التيذيب )، (529/ 16تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (553/ 11( تاريخ بغداد )8)

 (. 91: مشيخة النسائي)ص، (336: التيذيب )ص
 (. 163/ 9تيذيب التيذيب )، (196/ 25تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (186/ 3) تاريخ بغداد: انظر (9)
 (. 252/ 7الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): كانظر، (272/ 3ركاية الدكرم )-( تاريخ ابف معيف10)
 (. 252/ 7أبي حاتـ ) ( الجرح كالتعديؿ البف11)
 (. 125: ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني )ص12)
 (. 59: )ص ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني13)
 (. 443/ 7( الثقات البف حباف )14)
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التطبوقوةىالدرادة
 . (3)كتبعو األزدم، فيو ليف: (2)صالح الحديث. كقاؿ الساجي: (1)كقاؿ أبك حاتـ

: فقمنا، فطمب إلينا أف نكتب عنو، جاءنا محمد بف ربيعة: (4)كقاؿ عثماف بف أبى شيبة
كىذا جرح غير مفسر ال يقدح فيمف ": (5)دخؿ فى حديثنا الكذابيف. كتعقبو ابف حجر فقاؿنحف ال ن

 صدكؽ. كىك ما تميؿ إليو الباحثة. 6 (6). كقاؿ في التقريب"ثبتت عدالتو

 سبقت ترجمتو في الحديث الرابع. ثقة مدلس. ، محمد بف تىٍدريس: أبك الزبير المكي

ريٍ  سبقت ترجمتو في الحديث ثقة يرسؿ كيدلس. : جعبد الممؾ بمف عبد العزيز بف جي
 الخامس. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كقد تكبع. ، ؛ صدكؽميحمَّد بف ربيعة: فيو إسناده حسف.

 اإلسناد كما في التخريج. فيرتقي، أيضان  كقد تكبع، مقبكؿ، عبد الرحمف بف األسكدكفيو 
 .  (7)صححو األلباني إلى الصحيح لغيره.بالمتابعات 

 .(9)كأػبي داكد، (8)عند مسمـ، تدليس أبي الزبير ال يضر حيث صرح بالسماع مف جابرأما 

 .(10)حيث صرح بالسماع أيضان عند مسمـ، ال يضر، ككذا تدليس ابف جريج

 
 
 

                                                           

 (. 252/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 163/ 9( تيذيب التيذيب )2)
 كلو كتاب في الضعفاء. ، ميتىكىمَّـه فيوىػ(، 394ألزدم، المكصمي الحافظ )( ىك محمد بف الحسيف أبك الفتح ا3)

 .(347/ 16)النبالء سيرأعالـ، (36/ 3)بغداد تاريخانظر: 
 (. 163/ 9( تيذيب التيذيب )4)
 (. 163/ 9( تيذيب التيذيب )5)
 (. 478: ( تقريب التيذيب )ص6)
 .(535/ 1) المصابيح مشكاة( 7)
مىٍيوً ، اب الجنائزكت، ( صحيح مسمـ8) ٍف تىٍجًصيًص اٍلقىٍبًر كىاٍلًبنىاًء عى  (. 970ح  667/ 2)، بىابي النٍَّيًي عى
مىى اٍلقىٍبًر)، كتاب الجنائز، سنف أبي داكد (9)  (. 3225ح  3/216بىابه ًفي اٍلًبنىاًء عى
ٍف تىٍجًصيًص اٍلقىٍبًر كىاٍلًبنى ، كتاب الجنائز، ( صحيح مسمـ10) مىٍيوً بىابي النٍَّيًي عى  (. 970ح  667/ 2)، اًء عى
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 6 (53حديث رقـ )

رَّل كىافى    أىنو"  ًميس ااًلٍثنىٍيفً  يىٍكـ ًصيىاـ يتىحى   ." كىاٍلخى

كىاهي ًبيىذىا المٍَّفظ التٍّْرًمًذمٌ ، ... كىك حديث صحيح :(1)قاؿ ابف الممقف و ًفي  كىاٍبفي ، كىالنَّسىاًئيٌ ، رى مىاجى
ًديث: . قىاؿى التٍّْرًمًذمٌ حباف ًفي صحيحو مف حديث عائشة  بف كأبكحاتـ، سينىنيـٍ   غريب حسف حى
ًإف : فىقىالىت الٌصياـً  فً عى  كفي ركاية لمنسائي كابف حباف " أىف رجالن سىأىؿى عىاًئشىةى . ىذاالكجو مف

كـي  رىسيكالى  مىو برمضاف، كيمو شٍعبىافى  كىافى يىصي تَّى يىصّْ ـى ، حى ًميسً  كيتحرل ًصيىا  ". ااًلٍثنىٍيًف كىاٍلخى

 6 نص الحديث
ٍفصو : (2)الترمذماَلماـ  قاؿ دَّثىنىا أىبيك حى ًمي  الفىالَّسي ، حى ك ٍبفي عى ٍبدي : قىاؿى ، عىٍمري دَّثىنىا عى اً حى

دى  ٍف ثىٍكًر ٍبًف يىًزيدى ، ٍبفي دىاكي ٍعدىافى ، عى اًلًد ٍبًف مى رىًشيّْ ، عىٍف خى ًبيعىةى الجي كىافى "6 عىٍف عىاًئشىةى قىالىتٍ ، عىٍف رى
ًميسً  النًَّبيُّ  ٍكـى ااًلٍثنىٍيًف كىالخى رَّل صى  . "يىتىحى

ةى  ٍفصى ًفي البىاًب عىٍف حى ٍيرى ، كىأىًبي قىتىادىةى ، كى ًديثه ، ةى كىأىًبي ىيرى اًئشىةى حى ًديثي عى . حى ٍيدو كىأيسىامىةى ٍبًف زى
سىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو.   حى

 6 تخريج الحديث
رىشً ، (6)كابف حباف، (5)كابف ماجو، (4)كأحمد، (3)أخرجو النسائي  . يٌ مف طرؽ عف ربيعة الجي

بىٍير بف نفير.  كأخرجو ، (8)كأحمد، (7)كأخرجو النسائي مف طريؽ ( 9)النسائيمف طرؽ عف جي
 .(10)سكاء الخزاعي. كمف طريؽ خالد بف سعد

رىشّْيأربعتيـ  بىٍير بف نيفىٍير، )ربيعة الجي  بو. ، عف عائشة، خالد بف سعد(، سىكاء الخزاعي، جي

 

                                                           

 (. 754/ 5( البدر المنير )1)
ًميسً ، أبكاب الصـك، ( سنف الترمذم2) ٍكـً يىٍكـً ااًلٍثنىٍيًف كىالخى اءى ًفي صى  (. 745ح113/ 2)، بىابي مىا جى
ٍكـي النًَّبيّْ ، كتاب الصياـ، ( سنف النسائي3) ًذٍكري ... صى ؼً  كى بىرً ًلمٍ  النَّاًقًميفى  اٍخًتالى  (. 2361ح  198/ 4) ذىًلؾى  ًفي خى
 (. 24748ح  269/ 41مسند أحمد) (4)
ًميًس )، كتاب الصياـ، ( سنف ابف ماجو5)  (. 1739ح 553/ 1بىابي ًصيىاـً يىٍكـً ااًلٍثنىٍيًف كىاٍلخى
 (. 3643ح 404/ 8( صحيح ابف حباف)6)
ٍكـي النًَّبيّْ ، كتاب الصياـ، ( سنف النسائي7) ًذٍكري  صى ؼً  كى بىرً  النَّاًقًميفى  اٍخًتالى  (. 2360ح 202/ 4) ذىًلؾى  ًفي ًلٍمخى
 (. 24509ح  41/55( مسند أحمد )8)
 (. 2364ح 203/ 4)، الكتاب كالباب السابقيف( سنف النسائي9)
 (. 2363ح 203/ 4)الكتاب كالباب السابقيف، ( سنف النسائي10)
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 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًمي   ك ٍبفي عى ٍفصو البىاًىًميُّ ، بًف بىٍحًر بًف كىًنٍيزو  عىٍمري ًفيُّ  ،البىٍصًرمُّ ، أىبيك حى ٍيرى ثقة ، الفىالَّسي ، الصَّ
مائىتىٍيفً ، حافظ  .(1)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى ًتٍسعو كىأىٍربىًعٍيفى كى

دى  ٍبدي اً بفي دىاكي ًبٍيعو  عى اًمًر بًف رى ًف اليىٍمدىاًنيُّ ، بًف عى ٍبًد الرٍَّحمى ثيَـّ ، الكيٍكًفيُّ ، ثيَـّ الشٍَّعًبيُّ ، أبك عى
ٍيبىًة ًبالبىٍصرىةً المىٍشييكٍ ، البىٍصًرمُّ  رى مَّةى الخي كًلًو مىحى ؛ ًلنيزي ٍيًبيّْ رى ماتى سىنىةى ثىالىثى عىٍشرىةى ، ثقةه عابده ، ري ًبالخي
مائىتىٍيفً   .(2)ركل لو الجماعة، كى

ماتى سنىةى ثىالىثو ، إال أنو يرل القدر، ثقة ثبت، الًحٍمًصيُّ ، أىبيك يىًزٍيدى الكىالىًعيُّ ، ثىٍكري ٍبفي يىًزيد
مائىةو كىخى   .(3)ركل لو الجماعة، ٍمًسٍيفى كى

ٍعدىافى  اًلدي بفي مى ٍبًد اً الكىالىًعيُّ ، بًف أىًبي كىًريبو خى ، ثقة عابد يرسؿ كثيرنا، الًحٍمًصيُّ ، (4)أىبيك عى
مائىةو  ٍمسو كى  .(5)ركل لو الجماعة، مىاتى سىنىةى خى

ك ًبيعىةي ٍبفي عىٍمرو ييقىاؿي ، رى اًرًث اٍلجي : كى ، ميختمؼ في صحبتو، أىبيك اٍلغىاًز الشامي، رىًشيُّ اٍبفي اٍلحى
 .(7)ركل لو األربعة، ا كثقو الدارقطني كغيرهككاف فقيين ، سنة أربعو كستيف(6)قيتؿ يكـ مرج راًىط

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 .  (9)األلبانيك ، (8)الذىبيكممف صححو إسناده صحيح. 
                                                           

 (. 424: تقريب التيذيب )ص، (80/ 8يب التيذيب )تيذ، (165/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 301: تقريب التيذيب )ص، (199/ 5تيذيب التيذيب )، (458/ 14( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 135: تقريب التيذيب )ص، (33/ 2تيذيب التيذيب )، (418/ 4( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
ًعي4) ـ ألؼ عيف ميٍيممىةًبفىٍتح الٍ : ( الكىالى بعد الالَّ نزلت حمص مف ، كىًىي قىبيمىة كىًبيرىة، ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى الكالع، كىاؼ كى

 (. 123/ 3الشَّاـ. المباب في تيذيب األنساب )
، (168/ 8تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (331/ 1الثقات لمعجمي)، (171: جامع التحصيؿ )ص: ( انظر5)

 (. 190: تقريب التيذيب )ص، (119/ 3) تيذيب التيذيب
، كأنصار عبد ا بف الزبير، كانت فيو الكقعة المشيكرة بيف مركاف بف الحكـ، مكضع في غكطة دمشؽ: ( راىط6)

اؾ بف قيس حى لمطبرم ، تاريخ الرسؿ كالممكؾ: كتكلى الخالفة مركاف. انظر، كالنعماف بف بشير، كقتؿ فييا الضَّ
معجـ ، (265/ 8البف كثير)، البداية كالنياية، (241/ 3لعز لديف بف األثير )، التاريخ الكامؿ في، (5/537)

 (. 21/ 3لياقكت الحمكم )، البمداف
الثقات البف حباف ، (281/ 3التاريخ الكبير لمبخارم )، (472/ 3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر7)

تيذيب ، (493/ 2االستيعاب في معرفة األصحاب )، (604: معرفة الصحابة البف منده )ص، (4/229)
 (. 208: تقريب التيذيب )ص، (261/ 3تيذيب التيذيب )، (138/ 9الكماؿ في أسماء الرجاؿ )

 (. 563/ 13( سير أعالـ النبالء)8)
 (. 106/ 4( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )9)
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قاؿ ابف الميمىقّْفك 

ربيعة الجيرًشي كىك ًإف لـ ، ًبأىف رىاًكيو عىف عىاًئشىةى ( 2)افأعمو ابف القطَّ : "(1)
ٍحبىة ٍحبىةن ، فال ييعرؼ أىنو ثقة، يكف لو صي كلستي أرل ىذا : . . . قاؿكقد قاؿ بعض النَّاس ًإف لو صي

ا مف أجمو ًحيحن ؼ فكمف أجؿ ااًل ، الحًديث صى ، الرَّاًكم عف خالد بف مىٍعداف عنوي ، بف يًزيد ي ثىٍكرً ٍخًتالى
 ". .كمو ىذاالكجو مف صحيحو في حباف ابف أخرجو كقد كالمو، آخر ىذا. كما ريمي ًبو مف القدر
ف لـ يكف لو صحبةك ربيعىة الجيرًشي 6 قالت الباحثة ابف  وكثقحيث ، فقد عرؼ أنو ثقة، ا 

 تكثيؽ الدارقطني كغيره لو.  (5)كنقؿ ابف حجر، (4)كذكره ابف حباف في الثقات، (3)سعد

بىٍير بف نيفىٍيريتفرد بالركاية عف عائشة ؛ بؿ تابعو كىك لـ  خالد بف ك ، سىكاء الخزاعيك ، جي
 كما مر في التخريج. ، سعد

 . توكالحديث ال يدعك إلى بدع، كأما ثىٍكري بف يًزيد؛ فبدعتو إف ثبتت فال تضر
كم أىفَّ رىجيالن قىاؿى ًلثى : "(6)قاؿ الذىبي عى. فقد ري !: ٍكرو كىالظَّاًىري أىنَّوي رىجى لىًئٍف كيٍنتي : قىاؿى . يىا قىدىًرمُّ

ا قيٍمتى  ؿي سيكءو ، كىمى ا قيٍمتى ، ًإنّْي لىرىجي مىى ًخالىًؼ مى ٍف كيٍنتي عى  . "ًإنَّؾى لىًفي ًحؿ  ، كىاً 
، كلكف ال يضره إف شاء (8)نو النسائىصحيح. كفيو اختالؼ بيٌ  إسناده ": (7)كقاؿ األلباني

 . "(9)ا تعالى
 

                                                           

 (. 754/ 5( البدر المنير )1)
 (. 271/ 4الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ) بياف: ( انظر2)
 (. 441/ 9( الطبقات الكبير )3)
(4( )4 /229 .) 
 (. 208: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (345/ 6( سير أعالـ النبالء)6)
 (. 106/ 4( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )7)
، بف بىًحير فع ركاه الكليد بف بىًقيَّة أف المذككر االختالؼ كجو (8) بىير عف مٍعداف، بف خالد عف سىٍعدو  نيفىير، بف جي

 عف معداف، بف خالد عف يزيد، بف ثكر عف فركاه داكد، بف المَّو عبد كخالفو ،- عنيا المَّو رضي - عائشة عف
ًبيعىة  انظر: مكاضع التخريج السابقة عند النسائي.  .عنيا الجيرىشٌي، رى
 الكاسطة فأسقط عائشة،  عف معداف، بف خالد عف ثكر، عف الثكرٌم، يافسف ركاه حيث آخر، اختالؼ كفيو
 الحافظ قالو كما ،- عنيا المَّو رضي - عائشة مف يسمع لـ خالدنا ألف منقطع؛ كىك عائشة، كبيف خالد، بيف

 .(393/ 11) األطراؼ بمعرفة األشراؼ ، تحفة(2362ح4/203) النسائي المزم . انظر: سنف
 .بالصكاب أعمـ تعالى كالمَّو. صحيح فالحديث بقٌية، مف أكثؽ ألنو أرجح؛ داكد بف المَّو عبد ةركاي أف كالظاىر
 .(28/ 21) المجتبى، لألثيكبي شرح في العقبى ذخيرة

 (. 81/ 15عمؿ الدارقطني )، (80/ 3عمؿ الحديث البف أبي حاتـ ): ( انظر9)
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التطبوقوةىالدرادة
 6 (52ـ )حديث رق

كمة: "عىف عيٍثمىاف  قىاؿى ، أىنو كقَّؼ ًبٍئر ري  دلكم ًفييىا كًدالًء اٍلميسمميف ". 6 كى
ًحيحه : (1)قاؿ ابف الممقف ًديثي صى ًحيحو ًبغىٍير إسنادو ، ىذا الحى اًرٌم ًفي مكًضعيف مف صى  : ذكره البيخى

أىحدىمىا
اًئزىة: (2) دىقىة المىاء جى لىفظو، ًفي بىاب مف رىأىل صى "مىٍف  6قىاؿى النًَّبي : قىاؿى عيٍثمىاف: ًفيوً  كى

فاشتراىا عيٍثمىاف ".  فىيككف دلكه ًفييىا كدالء اٍلميسمميف؟، يىٍشتىًرم ًبٍئر ركمة
 

ا ثىاًنييمى
ٍقؼ: (3) لىفظو ًفيوً ، ًفي أٍثنىاء اٍلكى مىٍيًيـ : "عىف عبد الرٍَّحمىف: كى أىف عيٍثمىاف ًحيف حكصر أشرؼ عى
اب رىسيكؿ ا أٍنشدكي : فىقىاؿى  مف حفر ": قىاؿى  ألستـ تعمميكفى أىف رىسيكؿ ا ـٍ ا كىالى أٍنشد ًإالَّ أىٍصحى

كمة فىموي اٍلجنَّة.   فحفرتيا ". ًبٍئر ري
كىاهي التٍّْرًمًذٌم كىالنَّسىاًئٌي عىنوي  لىٍيسى بيىا مى : "كىرى ًدينىة كى ـى اٍلمى ـي قىًد ة كىالسَّالى مىٍيًو الصَّالى اءه ييستعذب غير أىنو عى

كمة كمة: فىقىاؿى ، ًبٍئر ري ير لىوي بيىا ًفي ، فىيٍجعىؿ ًفييىا دلكه مىعى دالء اٍلميسمميف، مف يىٍشتىًرم ًبٍئر ري ًبخى
اًلي ". قىاؿى التٍّْرًمًذمٌ  اٍلجنَّة؟ ًديث حسف. : فاشتريتيا مف صمب مى  حى

 6 نص الحديث
ٍبدي اً 6 (4)الترمذم اَلماـ قاؿ دَّثىنىا عى ٍبًد الرٍَّحمىفً حى مَّدو الدُّكًرمُّ ،  ٍبفي عى بَّاسي ٍبفي ميحى ٍيري ، كىعى كىغى

ٍعنىى كىاًحده  اًمرو : قىاليكا، كىاًحدو اٍلمى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي عى ٍبدي اً : قىاؿى ، حى نىا سىًعيدي ٍبفي عىاًمرو ، عى عىٍف يىٍحيىى ، أىٍخبىرى
ٍنقىًرمّْ  اًج اٍلمى جَّ ٍيًرمّْ  عىفٍ ، ٍبًف أىًبي الحى رى ٍزفو القيشىٍيًرمّْ ، أىًبي مىٍسعيكدو الجي ٍف ثيمىامىةى ٍبًف حى شىًيٍدتي : قىاؿى ، عى

ـٍ عيٍثمىافي  مىٍيًي مىيَّ : فىقىاؿى ، الدَّارى ًحيفى أىٍشرىؼى عى ـٍ عى ـي المَّذىٍيًف أىلَّبىاكي اًحبىٍيكي فىًجيءى ًبًيمىا : .قىاؿى (5)اٍئتيكًني ًبصى
مىالىًف أى  ا ًحمىارىافً فىكىأىنَّييمىا جى ـٍ عيٍثمىافي : قىاؿى ، ٍك كىأىنَّييمى مىٍيًي ـٍ ًبالمًَّو كىاإًلٍسالىـً : فىقىاؿى ، فىأىٍشرىؼى عى أىٍنشيديكي

ىىٍؿ ( 6)
كمىةى  تىٍعمىميكفى أىفَّ رىسيكؿى اً  ٍيرى ًبٍئًر ري لىٍيسى ًبيىا مىاءه ييٍستىٍعذىبي غى ًدينىةى كى ـى اٍلمى قىًد

 6اً فىقىاؿى رىسيكؿي ( 7)
                                                           

 (. 104/ 7( البدر المنير )1)
 (. 109/ 3صحيح البخارم ) (2)
 (. 13/ 4( صحيح البخارم )3)
نىاًقًب عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى ، كتاب المناقب، ( سنف الترمذم4)  (. 3703ح  6 /68)، بىابه ًفي مى
مىٍيًو ًإٍلبنا كىاًحدن 5) كا عى اري مىى قىٍصًدًه فىصى ـٍ عى ٍمتييي مى مىٍيًو كىحى ـٍ عى ٍعتييي مى مىٍيًو النَّاسى أىٍم جى مىٍيًو ، ا( ًمٍف أىلٍَّبتي عى أىًم اٍجتىمىعيكا عى

 (. 134/ 10تحفة األحكذم )، (59/ 1يىٍقًصديكنىوي. النياية في غريب الحديث كاألثر )
قًّْيمىا: ( أم6) ـٍ ًبحى ننا أىٍنشيديهي ًإذىا قيٍمتي لىوي نىشىٍدتيؾى المَّوى أىٍم سىأىٍلتيؾى ًبالمًَّو كىأىنَّؾى ذىكَّ ، أىٍسأىليكي ٍرتىوي ًإيَّاهي. تحفة ييقىاؿي نىشىٍدتي فيالى

 (. 134/ 10األحكذم )
ٍكمة: ( قىاؿى اٍلًكٍرمىاًني7) سيكيكف اٍلكىاك، ري ـ الرَّاء كى ًكيَّةن لييكدم يىًبيع اٍلميسمميف ماءىا: ًبضى فاشتراىا ًمٍنوي عيٍثمىاف ، كافى رى

عمدة القارم شرح صحيح : . انظرييىا عيٍثمىافرً ككىافى يىٍشتىًرم ًمٍنيىا ًقربىة بدرىـ قبؿ أىف يىٍشتى ، ًبعٍشريف ألًؼ ًدٍرىىـ
 . (685/ 2) ، لمبكرمكالمكاضع البالد اسماء مف استعجـ ما معجـ، (72/ 14البخارم )
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نًَّة؟ فىاٍشتىرى  ٍيرو لىوي ًمٍنيىا ًفي اٍلجى كمىةى فىيىٍجعىؿى دىٍلكىهي مىعى ًدالىًء اٍلميٍسًمًميفى ًبخى ٍيتييىا ًمٍف مىٍف يىٍشتىًرم ًبٍئرى ري

تَّى أىٍشرىبى ًمٍف مىاًء اٍلبىٍحرً  ٍمًب مىاًلي فىأىٍنتيـي اليىٍكـى تىٍمنىعيكًني أىٍف أىٍشرىبى ًمٍنيىا حى صي
.... 6 كا.قىالي (1) ـٍ َـّ نىعى المَّيي

 الحديث. 

سىفه : قىاؿى التٍّْرًمًذمٌ  ًديثه حى . ، ىىذىا حى ٍيًر كىٍجوو عىٍف عيٍثمىافى ًكمى ًمٍف غى قىٍد ري  كى
 6 تخريج الحديث

. ، (3)كالدارقطني، (2)أخرجو النسائي ٍنقىًرمّْ اًج اٍلمى جَّ مف طرؽ؛ عف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي الحى
 

ٍنقىرم في الركاية ، مف طرؽ؛ عف ىالؿ بف حؽ، (5)قطنيكالدرا، (4)كأخرجو أحمد تابع المى
ٍيًرمّْ  رى  بإسناده.  ، عف الجي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ثقة متقف. سبقت ترجمتو في الحديث ، صاحب المسند، عبد ا بف عبد الرٍَّحمىف الدارمي
 الثامف عشر.  

مَّدً  اًتـً بًف كىاًقدو  عىبَّاسي بفي ميحى ٍكلىى بىًني ىىاًشـو ، ثيَـّ البىٍغدىاًدمُّ ، ك الفىٍضًؿ الدٍُّكًرمُّ أىبي ، بًف حى دي ، مى أىحى
مائىتىٍيفً ، ثقة حافظ، األىثبىاًت الميصنًّْفيفى  سىٍبًعٍيفى كى فّْيى سىنىةى ًإٍحدىل كى  .(6)ركل لو األربعة، تيكي

بىًعيُّ البىٍصًرمُّ  سىًعٍيدي بفي عىاًمرو  ٍكلىى بى ، الضُّ مَّدو مى ٍيؼو أىبيك ميحى بىٍيعىةى ، ًني عيجى ، كىأىٍخكىاليو ًمٍف بىًني ضي
مائىتىٍيفً ، ربما كىـ: قاؿ أبك حاتـك ، ثقة صالح  .(7)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى ثىمىافو كى

ركل لو الترمذم ، مف التاسعة، أبك أيكب، األىتمٌي الًمٍنقىرٌم اٍلبىٍصًرمٌ  يحيى بف أبي اٍلحجَّاج
 .(8)كالنسائي
 

                                                           

اًء اٍلبىٍحًر. كاإلضافة فيو لمبياف أم: ( أم1) ةه كىمى ا ًفيًو ميميكحى  (. 135/ 10ماء يشبو ماء البحر. تحفة األحكذم ): ًممَّ
ٍقًؼ اٍلمىسىاًجًد )، كتابي األحباس، ( سنف النسائي2)  (. 3608ح  235/ 6بىابي كى
 (. 443ح  350/ 5( سنف الدارقطني )3)
 (. 555ح  558/ 1( مسند أحمد)4)
 (. 4437ح  348/ 5( سنف الدارقطني )5)
يب تيذيب التيذ، (246/ 14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (216/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)

 (. 294: تقريب التيذيب )ص، (129/ 5)
تيذيب التيذيب ، (513/ 10تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (49/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)

 (. 237: تقريب التيذيب )ص، (4/50)
  (.589: تقريب التيذيب)ص، (11/196تيذيب التيذيب )، (31/265تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) (8)
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 .بأسان  بأحاديثو أرل : ال(2)عدم ابف كقاؿ، أخطأ ربما كقاؿ(1)الثقات في افحب ابف ذكره

  :(5)، كقاؿ ابف طاىر المقدسيشيخ  :(4)كقاؿ الدارقطني ،بالقكل ليس: (3)كقاؿ أبك حاتـ 
 .بشيء  ليس :(6) :كقاؿ ابف معيف، ضعيؼ

 كىك  ما ترجحو الباحثة. .ليف الحديث6 (7)كقاؿ ابف حجر

ٍيًرمُّ ، ًإيىاسو سىًعٍيدي بفي  رى ، (8)اختمط قبؿ مكتو بثالث سنكات، ثقة، البىٍصًرمُّ ، أىبيك مىٍسعيٍكدو الجي
مائىةو   .(9)ركل لو الجماعة، مات سنىةى أىٍربىعو كىأىٍربىًعٍيفى كى

ٍزفو اٍلقيشىٍيًرمُّ  ـٍ يىرىهي ، أىٍدرىؾى النًَّبيَّ  ثيمىامىةي ٍبفي حى لى طَّ ، كى ، كىعيٍثمىافى ، ابً رىأىل عيمىرى ٍبفى اٍلخى
فىًتوً ، كىعىاًئشىةى  مىى عيمىرى ًفي ًخالى ـى عى ًثيفى سىنىةن ، قىًد ثىالى ٍمسو كى ركل ، ثقة مف الثانية مخضـر، كىىيكى اٍبفي خى

 .(10)لو مسمـ كالترمذم كالنسائي
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

اج ليف، إسناده ضعيؼ ي مف أب الحديث. كلـ يتميز سماعو ألجؿ يحيى بف أبي اٍلحجَّ
ٍيًرمُّ الذم رى  بؿ تابعو ىالؿ بف حؽ، قبؿ مكتو بثالث سنكات. كلكف يحيى لـ يتفرد اختمط مىٍسعيٍكدو الجي

رٍيرل بو ػػػػػػػػػ(11)ػػػػػػػ كىك مقبكؿ  فيرتقي اإلسناد إلى الحسف لغيره. ، في الركاية عف الجي
 األحنؼ بفمف حديث ، محديث شاىدلك  .(13)األلبانيك ، (12)الضياءك ، كممف حسنو الترمذم

                                                           

 .(255/ 9) حباف البف الثقات (1)
 .(67/ 9) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ (2)
 .(9/139الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (3)
 .(44/ 10) الدارقطني عمؿ (4)
 .(1199/ 2) الحفاظ ذخيرة (5)
 .  (31/265تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ،(192/ 3) الجكزم البف كالمتركككف الضعفاء  (6)
 (. 589تقريب التيذيب)ص:   (7)
لسبط بف العجمي ، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط، (2/ 4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر8)

 (. 178: البف الكياؿ )ص، الككاكب النيرات، (127: )ص
 (. 233: )صتقريب التيذيب ، (5/ 4( تيذيب التيذيب )341/ 10( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
/ 2تيذيب التيذيب )، (509/ 1معرفة الصحابة ألبي نعيـ )، (465/ 2( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)

 (. 134: تقريب التيذيب )ص، (27
 (. 575: تقريب التيذيب )ص (11)
 (.  322ح  447/ 1المختارة ) األحاديث ( 12)
 (. 39/ 6( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )13)
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 .(2)، صححو األلباني (1)قيس عند النسائي

 
 6 (51حديث رقـ )

ًميس فىأحيبي : "قىاؿى  أىنو  مىى ا يىٍكـى اَلٍثنىٍيًف كىاٍلخى أىف ييعرىضى عىمىمي كىأىنا  تيعرضي اأٍلىٍعمىاؿي عى
ـه  اًئ  ( 3)".صى

ًحيحه : "(4)قاؿ ابف الممقف ًديث صى كىاهي ، ىىذىا الحى ٍيرىة رى ًديث أبي ىيرى و ًبيىذىا المٍَّفظ مف حى التٍّْرًمًذٌم كىاٍبف مىاجى
ا قىاؿى التٍّْرًمًذمٌ ، مىٍرفيكعن د: كى كىاهي أىبيكدىاكي حسف غىًريب. كىرى

كىالنَّسىاًئيٌ ( 5)
ًديث أيسىامىة بف زيد....( 6)  " مف حى

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي يىحٍ 6 (7)الترمذم اَلماـ قاؿ دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو : قىاؿى ، يىىحى مًَّد ٍبًف ، حى عىٍف ميحى
اًلحو ، ًرفىاعىةى  ٍيرىةى ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى تيٍعرىضي األىٍعمىاؿي : "قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى اً ، عىٍف أىًبي ىيرى

ًميسً  ـه  فىأيًحبُّ أىٍف ييٍعرىضى عىمىًمي، يىٍكـى ااًلٍثنىٍيًف كىالخى اًئ ًديثه . "كىأىنىا صى ٍيرىةى ًفي ىىذىا البىاًب حى ًديثي أىًبي ىيرى حى
 . سىفه غىًريبه  حى
 6 تخريج الحديث

 كفيو زيادة. ، مف طريؽ محمد بف رفاعة( 8)أخرجو ابف ماجو 

مف طريؽ معمر. ، (11)كابف حباف، (10)مف طريؽ مالؾ. كأخرجو أحمد( 9)كأخرجو كأحمد 
 بو. ، بف رفاعة في الركاية عف سييؿ بف أبي صالح ان عا محمدتاب (معمرك ، مالؾ) كالىما

                                                           

ٍقًؼ اٍلمىسىاًجًد )، كتابي األحباس، ( سنف النسائي1)  (. 3606ح  233/ 6بىابي كى
 (.561صحيح سنف النسائي)ص( 2)
 (. 471/ 6( الشرح الكبير لمرافعي )3)
 (. 755/ 5( البدر المنير )4)
ًميًس )، كتاب الصـك، ( سنف أبي داكد5) ٍكـً ااًلٍثنىٍيًف كىاٍلخى  (. 2436ح  325/ 2بىابه ًفي صى
ٍكـي النًَّبيّْ ، كتاب الصـك، ( سنف النسائي6)  (. 2358ح 4 /201) صى
ًميسً ، أبكاب الصـك، ( سنف الترمذم7) ٍكـً يىٍكـً ااًلٍثنىٍيًف كىالخى اءى ًفي صى  (. 747ح 114/ 2)، بىابي مىا جى
 (. 1740ح 553/ 1باب صياـ يـك االثنيف كالخميس )، كتاب الصياـ، ( سنف ابف ماجو8)
 (. 7639ح  77/ 13( مسند أحمد)9)
 (. 9199ح  107/ 15( مسند أحمد )10)
 (. 3644ح  405/ 8( صحيح ابف حباف)11)



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

014

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
تابع سييؿ بف أبي صالح في ، (2)مف طرؽ عف مسمـ بف أبي مريـ، (1)كأخرجو مسمـ
 . كفيو زيادة، إسنادهب، الركاية عف أبي صالح

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
مَّدي بفي يىٍحيىى اًلًد بًف فىاًرًس ب ميحى ٍبًد اً بًف خى ٍيبو بًف عى ـي ، ًف ذيؤى ٍبًد اً الذٍُّىًميُّ مىٍكالىىي ، أىبيك عى

رىاسىافى ، ثقة حافظ جميؿ، النٍَّيسىابيٍكًرمُّ  ًدٍيًث ًبخي ـي أىٍىًؿ الحى ا ركل لو ، مات سنة ثماف كخمسيف كمئتيف، ًإمى
 . (3)الجماعة سكل مسمـ

اؾي  حَّ اؾً  أىبيك عىاًصـو الضَّ حَّ ٍخمىدو ٍبًف الضَّ  سبقت ترجمتو في الحديث السابع.  .ثقة ثبت، بفي مى

مَّدي  ركل ، مف السابعة، مقبكؿ، األىنصاًرمُّ ، المىدىًنيُّ ، القيرىًظيُّ ، ٍبف ثىعمىبة ٍبف أىبي مالؾ ًرفاعة ٍبفي  ميحى
 .(4)لو الترمذم كابف ماجو

ثّْؽ. كقاؿ األزدم( 6)كقاؿ الذىبي، (5)ذكره ابف حباف في الثقات كي
 منكر الحديث.: (7)

  لباحثة لرأم ابف حجر، يعني أنو مقبكؿ. كتميؿ ا

اًلحو المىدىًنيُّ  ٍيًريىةى ًبٍنًت األىٍحمىًس ،  السماف ذككاف كاسمو ، سييىٍيؿي بفي أىًبي صى كى ٍكلىى جي مى
ًمائىة، الغىطىفىاًنيَّةً  ًثيفى كى ثىالى تيكفّْي سنة ثىمىاف كى  . (8) ركل لو البخارم مقركنان كالجماعة، كى

 6 مختمؼ فيو
 ، (13)كابف حـز، (12)كالخميمي، (11)العجميك ، (10)كابف معيف، (9)القكؿ بتكثيقو؛ ابف سعد أطمؽ

 
                                                           

 (. 2565ح 1987/ 4)، باب النيي عف الشحناء كالتياجر، كتاب البر كالصمة، ( صحيح مسمـ1)
 (. 530: ثقة. تقريب التيذيب )ص: ( مسمـ بف أبي مريـ2)
 (. 512: تقريب التيذيب )ص، (515/ 9تيذيب التيذيب )، (623/ 26ماء الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أس3)
، (163/ 9تيذيب التيذيب )، (201/ 25تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (82/ 1( التاريخ الكبير لمبخارم)4)

 (. 478: تقريب التيذيب )ص
 (. 423/ 7( الثقات البف حباف )5)
 (. 171/ 2( الكاشؼ )6)
 (. 164/ 9يب التيذيب )( تيذ7)
  . (223/ 12) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب، (246/ 4)الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ (8)
 (. 521/ 7( الطبقات الكبير) 9)
 (. 182/ 3ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 10)

 (.440/ 1( الثقات )(11
 (. 217/ 1( اإلرشاد )12)
 (. 576/ 7( المحمى باآلثار )13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 يخطئ. : كزاد ابف حباف، في ثقاتيما، (2)كابف شاىيف، (1)كذكره ابف حباف

اًلحو ثبتان في الحديث": (3)كقاؿ سفياف بف عيينة  . "كنا نعدُّ سييىٍيؿي بفي أىًبي صى

عف أبيو كىذا يدؿ عمى ثقة الرجؿ... كسييؿ ، ييؿ عف جماعةكحدَّث س: (4)كقاؿ ابف عدم
 عندم مقبكؿ األخبار ثبت ال بأس بو. 

قىاؿ النَّسىائي كى
أحب ًإلىٌي مف ، ما أصمح حديثو": (6)ف حنبؿ. كقاؿ أحمد ب"ليس بو بأس: "(5)

ٍمقىمىة ٌمد بف عىٍمرك بف عى  . "ميحى

ف مىًعيفحيى بكقىاؿ ي
ٍبد الرحمفكالعالء ب ،سييؿ ٍبف أىبي صالح": (7) حديثيما قريب ، ف عى

، ليس بذاؾ: "(9)كفي مكضع، "كفيو ليف، صكيمح": (8)كقاؿ مرة، "كليس حديثيما بحجة، مف السكاء
 . "لـ يزؿ أىؿ الحديث يتقكف حديثو

قىاؿ أبك حاتـ كى
، كىك أحب إلٌي مف عىٍمرك ٍبف أىبي عىٍمرك، يكتب حديثو كال يحتج ًبوً ": (10)

ٍيرة، مف العالء عىف أىًبيوً كأحب إلٌي   . "عىف أىًبي ىيرى

فذىب بعض ، في آخر عمره( 12)صدكؽ إال أنو أصابو ًبٍرساـ: (11)كقاؿ أبك الفتح األزدم
 حديثو.

 

                                                           

(1( )6 /417 .) 
 (. 108: ( تاريخ أسماء الثقات )ص2)
 (. 523/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 526/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 226/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 247/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 247/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 155/ 2( الضعفاء الكبير لمعقيمي )8)
 (264/ 4تيذيب التيذيب )، (316/ 2تاريخ ابف أبي خيثمة  ): ( انظر9)
 (. 247/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 264/ 4( تيذيب التيذيب )11)
ا، عمة عقمية ينشأ عنيا اليذياف: ( الًبٍرساـ12) ارّّ يىٍعًرضي ًلٍمًحجى ـه حى ًب الًَّذم بىٍيفى اٍلكىًبًد كىاٍلًمعىى ثيَـّ يىتًَّصؿي كىك كىرى

اًغ. انظر / 1لمفيكمي )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (338/ 1فتح البارم البف حجر ): ًبالدّْمى
41 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 . تغير حفظو بأخرة، صدكؽ6 (1)كقاؿ ابف حجر

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

يرتقي إلى الصحيح ف. كما في التخريجكؿ كقد تكبع محمد بف رفاعة مقبيو ف، إسناده حسف
 . لغيره

مف فيك ، يضره في ىذا الحديثال ، اإلختالط مف سييؿ بف أبي صالح نيًسب إلىأما ما 
 كقد تكبع كما في التخريج.  . (2)القسـ األكؿ

 .(4)كاأللباني، (3)البكصيرم: كممف صحح إسناده

 
 6 (53حديث رقـ )

مف  كالحاكـ في مستدركو، أخرجو الترمذم في جامعو، ىذا الحديث صحيح: (5) قاؿ ابف الممقف
قاؿ الترمذم:  فمييًرني امرؤه خالىو"...، ىذا خالي" :فقاؿ النبي ، سعده  ؿى بى قٍ أى : قاؿركاية جابر 

ىذا "أبي خالد" ثـ قاؿ: كأما الحاكـ فأبدؿ "مجالدنا" ب "إسماعيؿ بف  "ىذا حديث حسف غريب"...
 ."يح عمى شرط الشيخيفحديث صح

 6 نص الحديث

ٍيبو : (6)الترمذم اَلماـقاؿ  دَّثىنىا أىبيك كيرى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى : قىاالى ، كىأىبيك سىًعيدو األىشىجُّ ، حى عىٍف ، حى
اًلدو  ٍبًد اً ، عىٍف عىاًمرو الشٍَّعًبيّْ ، ميجى اًبًر ٍبًف عى اًلي فىٍمييًرًني " :فىقىاؿى ، أىٍقبىؿى سىٍعده : قىاؿى ، عىٍف جى ىىذىا خى

الىوي".  ؤه خى  اٍمري

                                                           

 (259: ( تقريب التيذيب )ص1)
الككاكب ، (164: تالط )صاالغتباط بمف رمي مف الركاة باالخ، (50: المختمطيف لمعالئي )ص: ( انظر2)

 (. 242: النيرات )ص
 (. 77/ 2( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )3)
 (. 604/ 1في صحيح الرغيب ك الترىيب) "صحيح لغيره" :كقاؿ، (569/ 1الجامع الصغير كزيادتو ) ( صحيح4)
   (.280-279/ 7) المنير البدر  (5)
قَّاصو بىابي ، أبكاب المناقب، ( جامع الترمذم6) نىاًقًب سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى قَّاصو ، مى ـي أىًبي كى اًلؾي ٍبفي كىًىيبو  : كىاٍس مى

 (.  3752ح 6/105)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ًديثه غىًريبه : قاؿ الترمذم  . ، ىىذىا حى اًلدو ًديًث ميجى  الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف حى

قَّاصو ًمٍف بىًني زيٍىرىةى  كىافى سىٍعدي ٍبفي أىًبي كى كىانىٍت أيُـّ النًَّبيّْ ، كى ًمٍف بىًني زيٍىرىةى فىًمذىًلؾى قىاؿى  كى
اًلي.  ًبيُّ النَّ   ىىذىا خى

 6 تخريج الحديث

 بو. ، عف ميجالد، أسامةحماد بف مف طريؽ ، (2)كالطبراني، (1)أخرجو ابف أبي عاصـ

كأبك  .مف طريؽ عمي بف مسير (4)كأبك يعمى .مف طريؽ يحيى القطاف( 3)كأخرجو أحمد
 بإسناده. ، لدعف ميجا، مف طريؽ حيدرة بف إبراىيـ. ثالثتيـ تابعكا أبا أسامة( 5)نعيـ

تابع مجالد بف سعيد في الركاية عف ، مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خالد (6)كأخرجو الحاكـ 
 بو. ، عامر الشعبي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيدو أىبيك أيسىامىةىالكيٍكًفيُّ  مَّادي بفي أيسىامىةى بًف زى كال يضر ، (7)مدلس مف الثانية، ثقة ثبت، حى
 لحديث الثاني عشر. تدليسو. سبقت ترجمتو في ا

اًلدي بفي سىًعٍيدً  ـى اليىٍمدىاًنيُّ  ميجى ٍيًر بًف ًبٍسطىا مائىةو ، بًف عيمى ركل لو ، مىاتى سنىةى أىٍربىعو كىأىٍربىًعٍيفى كى
 . (8)الجماعة سكل البخارم

 6 مختمؼ فيو

ز جائ": (12)كقاؿ العجمي، صدكؽ: (11)كقاؿ البخارم، مرة( 10)كالنَّسىائي، (9)كثقو ابف معيف
 . "الحديث حسف الحديث

                                                           

 (. 213ح 168/ 1)( اآلحاد كالمثاني1)
 (. 323ح144/ 1) ( المعجـ الكبير2)
 (. 1312ح 751/ 2( فضائؿ الصحابة ألحمد بف حنبؿ )3)
 (. 2101ح  78/ 4( مسند أبي يعمى المكصمي )4)
 (. 509ح 134/ 1( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )5)
 (. 6113ح  498/ 3( المستدرؾ لمحاكـ )6)
 (. 30: ( طبقات المدلسيف )ص7)
 (. 223/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 117/ 3تاريخ ابف أبي خيثمة)، (269/ 3ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 9)
 (. 223/ 27أسماء الرجاؿ ) ( تيذيب الكماؿ في10)
 (. 10/41( تيذيب التيذيب )11)
 (. 264/ 2)( الثقات12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كعف غير جابر مف، كمجالد لو عف الشعبي عف جابر أحاديث صالحة": (1)قاؿ ابف عدمك 

كلكف أكثر ، الصحابة أحاديث صالحة، كجممة ما يركيو عف الشعبي كقد ركاه عف غير الشعبي
 ". كعامة ما يركيو غير محفكظ ،ركايتو عنو
، (6)، كالنسائي(5)، كأحمد(4)، كابف معيف(3)بف سعد، كا(2)ضعفو جماعة منيـ: يحيى القطافك 
 . (7)كالدارقطني

ردمء : "(10)كقاؿ ابف حباف، ليس بالقكم: (9)كقاؿ النسائي، ال يحتج بو: (8)كقاؿ أبك حاتـ
 . "ال يجكز االحتجاج بو ، الحفظ يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ

 6 ليف. (11)كقاؿ ابف الممقف 
   ."كقد تغير في آخر عمره، بالقكم ليس" 6 (12)قاؿ ابف حجرك 

 كترجح الباحثة؛ أنو صدكؽ يخطئ، كتغير بأخرة. 
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
كقد مر نقؿ ابف الممقف   صدكؽ يخطئ، كتغير بأخرة.؛ مجالد بف سعيدفيو ، حسفإسناده 

 تحسيف الترمذم لمحديث .   
 .(13)إسماعيؿ بف أبي خالد و الثقةتابعف، لركاية عف الشعبيلـ يتفرد با ان لكف مجالد

                                                           

 (. 169/ 8( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 9/ 8( التاريخ الكبير لمبخارم  )2)
 (.  468/ 8( الطبقات الكبير ) 3)
 (. 117/ 3تاريخ ابف أبي خيثمة  )، (362/  361/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 49: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم  )ص: ( انظر5)
 (. 95: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص6)
 (. 134/ 3( الضعفاء كالمتركككف لمدارقطني )7)
 (. 362/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 240/ 2( الكاشؼ )9)
 (. 10/ 3)( المجركحيف10)
  .(615/ 4) يرالمن البدر (11)
 (. 505: الككاكب النيرات )ص: كانظر، (520: ( تقريب التيذيب )ص12)
تقريب التيذيب ، (176/ 6سير أعالـ النبالء )، (72/ 3تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر ترجمتو13)

 (. 107: )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
حداث يحيى بف حديث مجالد عند األ": (1)عبد الرحمف بف ميدلكبخصكص اختالطو؛ قاؿ 

كلكنيما لـ يتفردا بالركاية عنو ، يعني أف سماعيما منو بعد اختالطو. "سامة ليس بشئأبى أسعيد ك 
 كما مر في التخريج.  .(3)كحيدرة بف إبراىيـ، (2)ريً سٍ عمي بف مي : بؿ تابعيما ثقتاف ىما

 لغيره.  صحيحبالمتابعات إلى ال الحديث يرتقي لذا

    .(6)األلبانيك ، (5)كالقارم، (4)الحاكـ صححوك 
 

 سنف النسائي 6 ثالثان 

 6 (54حديث رقـ )
قاؿ ابف الميمقّْف
سىٍيًف ٍبفي ، في سنف النَّسائي في عشرة النساء: (7) عف عفَّاف ، ًعيسىى اٍلقيٍكمىًسيٌ  عف اٍلحي

ـ بف سيميماف، بف ميسمـ بّْبى إليَّ مف : "قاؿ أف رسكؿ ا عف أنسو ، عف ثابت، عف سىالَّ حي
ًعمت قرةي عيني في الصَّالة ". ، النّْسىاءي كىالطّْيبي : دينياكـ  كجي

نّْي، كؿ رجاؿ ىؤالء في الصحيحيف ـ بف سيميماف الميزى فأخرج عنو الترمذم ، لبصرةقارئ ا، إال سىالَّ
 صالح الحديث. فيك إسناد صحيح. : كالنسائي. كقاؿ أبك حاتـ

 6 نص الحديث

سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى اٍلقيٍكمىًسيُّ قىاؿى : (8)النَّسائي اَلماـ قاؿ نىا اٍلحي فَّافي ٍبفي ميٍسًمـو : أىٍخبىرى دَّثىنىا عى حى
ٍنًذرً : قىاؿى  ـه أىبيك اٍلمي دَّثىنىا سىالَّ ٍف ثىاًبتو ، حى بّْبى ًإلىيَّ ًمفى الدٍُّنيىا : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : عىٍف أىنىسو قىاؿى ، عى حي

ًة ". ، النّْسىاءي كىالطّْيبي  الى ٍيًني ًفي الصَّ ًعؿى قيرَّةي عى جي  كى

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، (9)الضياء المقدسي، أخرجو مف طريؽ النسائي

                                                           

 (. 361/ 8البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ1)
 (. 405: تقريب التيذيب )ص.  أضر أف بعد ئبغرا لو ثقةقاؿ ابف حجر: ( 2)
 (. 78/ 6)(، تاريخ اإلسالـ194/ 9خ بغداد )تاري: ( ترجمتو في3)
 (. 498/ 3( المستدرؾ )4)
   (.3957/ 9) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة (5)
 (1728/ 3( مشكاة المصابيح )6)
 (.  501/ 1( البدر المنير) 7)
 (. 3939ح  61/ 7بىابي حيبّْ النّْسىاًء )، بي ًعٍشرىًة النّْسىاءً ًكتىا، ( سنف النسائي8)
 (. 1736ح  112/ 5( المختارة )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ـ، (4)كالبييقي، (3)طبرانيكال، (2)أحمدك ، (1)كأخرجو أبك يعمى  بنحكه. ، بو، مف طرؽ عف سىالَّ

ا مف طرؽ عف ، (7)كالحاكـ، ػػػ( 6)ػػػ كمف طريقو الضياء المقدسي( 5)كأخرجو النسائي أيضن
م، جعفر بف سميماف  بنحكه. ، في الركاية عف ثابت البيناني بو ان تابع سىالَّ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍمرىافى اٍلبىٍسطىاًميُّ الطَّاًئيُّ اٍلحيسىٍيفي ٍبفي ًعيسىى بٍ  ميٌ ، النٍَّحكم اٍلقيٍكمىًسيُّ ًف حي مىاتى سنة ، أىبيك عى
ًمائىتىٍيفً   .(8)ركل لو البخارم كمسمـ كأبك داكد كالنسائي، سبعو كىأىٍربىعيف كى

مف كبار المحدثيف كثقاتيـ. : كقاؿ (12)كالحاكـ، (11)كالدارقطني، (10)النسائي، (9)كثقو أحمد
 صدكؽ. : (14).كقاؿ أبك حاتـ(13)ابف حباف في الثقاتكذكره 

 صاحب حديث. ، صدكؽ6 (15)كقاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة أنو ثقة. 

ـي ٍبفي سيمىٍيمىافى  ًنيُّ سىالَّ ٍنًذًر اٍلميزى ـي اٍلبىٍصًرمُّ ، أىبيك اٍلمي مات سنة ، ثيَـّ اٍلكيكًفيُّ اٍلقىاًرئي النٍَّحًكمُّ ، مىٍكالىي
 .(16)ركل لو الترمذم كالنسائي، ئةو إحدل كسبعيفى كما

                                                           

 (. 3482ح  199/ 6)، (3530ح  237/ 6( مسند أبي يعمى المكصمي )1)
 (. 12294ح  307/ 19)، (12293ح  305/ 19( مسند أحمد)2)
 (. 52031ح  5/241( المعجـ األكسط )3)
 (.  13454ح  124/ 7كبرل )( السنف ال4)
 (. 3940ح  61/ 7بىابي حيبّْ النّْسىاًء )، ًكتىابي ًعٍشرىًة النّْسىاءً ، ( سنف النسائي5)
 (. 1608ح  427/ 4( المختارة )6)
 (. 2676ح 160/ 2( المستدرؾ عمى الصحيحيف )7)
 (.  462/ 6( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 .(362/ 7( تاريخ بغداد )9)
 (. 86: ( مشيخة النسائي  )ص10)
 (. 363/ 2( تيذيب التيذيب )11)
 (. 462/ 6تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (21: لمحاكـ )ص، ( تاريخ نيسابكر12)
(13( )8 /188 .) 
 (. 60/ 3)( الجرح كالتعديؿ14)
 (. 168: ( تقريب التيذيب )ص15)
 (. 288/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )16)



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

001

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

كذكره ابف ، "ليس بو بأس": (2). كقاؿ أبك داكد"صالح الحديث، صدكؽ": (1)قاؿ أبك حاتـ
ـ الطكيؿ، كاف يخطيء: "كقاؿ(3)حباف في الثقات . "كىذا صدكؽ ، ذاؾ ضعيؼ، كليس ىذا بسالَّ

  ."ليس بمتقف في الحديث، صدكؽ ييـ: "(4)كقاؿ الساجي
 . "ال يتابع عمى حديثو": (5)كقاؿ العقيمي

 كفي، ييحتمؿ لصدقو: (7)كفي مكضع، ال بأس بو: (6)أقكاؿ ابف معيف فيو فقاؿ اختمفتك 
 ال. : أثقة ىك؟ قاؿ: (10)كسيئؿ، ال شئ: (9)كقاؿ مرة، ليس ًبذىاؾى : (8)آخر

 صدكؽ ييـ.6 (11)كقاؿ ابف حجر
  كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 ناد الحديثالحكـ عمى إس
ـ بف سميماف فيو، إسناده حسف  بىًعيُّ  وتابعك ، صدكؽ ييـ، سىالَّ كما ( 12)جعفر بف سميماف الضُّ

 فيرتقي اإلسناد إلى الصحيح لغيره. ، في التخريج
 . (16)كقكاه الذىبي، (15)كاأللباني، (14)كابف حجر، (13)الضياء المقدسي: كممف صححو

 
                                                           

 (. 259/ 4جرح كالتعديؿ )( ال1)
 (. 309: ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد )ص2)
(3) (6 /417 .) 
 (.  4/284( تيذيب التيذيب)4)
 (.  530/ 2( الضعفاء الكبير ) 5)
 (. 289/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 285/ 4( تيذيب التيذيب )7)
 (. 117: ي الرجاؿ )ص( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف ف8)
 (. 259/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 289/ 12تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (434: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص10)
 (. 261: ( تقريب التيذيب )ص11)
، (68: مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص: ( صدكؽ زاىد لكنو كاف يتشيع. انظر ترجمتو12)

سير أعالـ النبالء ، (47/ 5تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (481/ 2الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )
 (. 140: تقريب التيذيب )ص، (95/ 2تيذيب التيذيب )، (197/ 8)

 (. 427/ 4( المختارة )13)
 (. 345/ 11)، (15/ 3( فتح البارم البف حجر )14)
 (. 599/ 1)( صحيح الجامع الصغير كزيادتو 15)
 (. 177/ 2( ميزاف االعتداؿ )16)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (55حديث رقـ )

ـٍ ييكصً : ؿى لمنًَّبي قىا أىف رجالن  لى تىرىؾى مىاالن كى ٍنوي؟ قىاؿى ، ًإفَّ أىًبي مىاتى كى دَّؽى عى ٍنوي أىٍف أىتىصى : فىيىٍؿ ييكىفّْري عى
" ـٍ "نىعى
(1) . 

ٍيرىة بيذا المٍَّفظ، ىذا الحديث صحيح: (2)قاؿ ابف الممقف كأخرجو ، أخرجو النَّسىاًئٌي مف حديث أبي ىيرى
ترؾ مىاالن ": كىٍجو ًبديكفً ميسمـ في صحيحو مف ىذا ال  . "كى

 6 نص الحديث

ٍجرو : (3)النسائي  اَلماـ قاؿ ًميُّ ٍبفي حي نىا عى أىٍنبىأىنىا ًإٍسمىاًعيؿي : قىاؿى ، أىٍخبىرى
ءً ، (4) ، عىٍف اٍلعىالى

ٍف أىًبيوً  ٍيرىةى ، عى تىرىؾى مى : أىفَّ رىجيالن قىاؿى ًلمنًَّبيّْ : عىٍف أىًبي ىيرى ـٍ ييكصً ًإفَّ أىًبي مىاتى كى لى فىيىٍؿ ييكىفّْري ، االن كى
ٍنوي؟ قىاؿى  دَّؽى عى ٍنوي أىٍف أىتىصى ". : عى ـٍ  "نىعى

 6 تخريج الحديث

ٍجر. ، (6)كالبييقي، (5)أخرجو مسمـ  مف طريؽ عمٌي بف حي

 عف قيتىٍيبىة بف سعيد.  مف طرؽ( 8)كالبييقي، (7)كأخرجو مسمـ

 طرؽ عف يحيى بف أيكب.  مف، (11)كالبييقي، (10)يعمى ككأب، (9)كأخرجو مسمـ

سميماف بف ، يحيى بف أيكب، عف سميماف بف داكد. ثالثتيـ)قتيبة بف سعيد( 12)كأخرجو أحمد
ٍحر في الركاية عف إسماعيؿ بف جعفر  بمثمو. ، بإسناده، داكد( تابعكا عمٌي بف جي

                                                           

 (. 281/ 7( البدر المنير )1)
 (. 281/ 7( البدر المنير )2)
 (. 3652ح  251/ 6( سنف النسائي )3)
 بف أبي كثير األنصارم.  إسماعيؿ بف جعفر ىك :( 4)
دىقىاًت ًإلىى اٍلمىيّْ ، كتاب الكصية، ( صحيح مسمـ5) كًؿ ثىكىاًب الصَّ  (. 1630ح 1254/ 3ًت )بىابي كيصي
 (. 12634ح 455/ 6)( السنف الكبرل6)
دىقىاًت ًإلىى اٍلمىيًّْت )، كتاب الكصية، ( صحيح مسمـ7) كًؿ ثىكىاًب الصَّ  (. 1630ح 1254/ 3بىابي كيصي
 (. 12634ح 455/ 6( السنف الكبرل )8)
دىقىاًت ًإلىى، كتاب الكصية، ( صحيح مسمـ9) كًؿ ثىكىاًب الصَّ  (. 1630ح 1254/ 3اٍلمىيًّْت ) بىابي كيصي
 (.  379/ 11( مسند أبي يعمى) 10)
 (. 12634ح 455/ 6( السنف الكبرل )11)
 (. 8841ح436/ 14( مسند أحمد)12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
في ، تابع إسماعيؿ بف جعفر، مف طريؽ عبد العزيز بف أبي حاـز( 1)كأخرجو ابف ماجو

 بو. ، لركاية عف العالء بف عبد الرحمفا

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف يىٍعقيٍكبى  رىقيّْ  العىالىءي بفي عى قىةً ، أىبيك ًشٍبؿو المىدىًنيُّ ، اٍلحي رى ٍكلىى الحي مى
ماتى سنةى ، (2)

مائىةو  ثىالىًثٍيفى كى  . (3)السنفكأصحاب ، كمسمـ، أخرج لو البخارم في جزء القراءة، ثىمىافو كى

لـ نسمع أحدنا ذكر : "زاد أحمد، (7)كالترمذم، (6)كالعجمي، (5)كأحمد، (4)كثقو ابف سعد6 مختمؼ فيو
كفكؽ محمد بف عمرك" ، "العالء بف عبد الرحمف عندم فكؽ سييؿ: (8)كفي مكضع، "العالء بسكء

 ليس بو بأس. : (10)كقاؿ النسائي، (9).كذكره ابف حباف في الثقات

صالح... العالء بف عبد الرحمف عندم فكؽ سيييؿ ػػ يعني ابف أبي : (11)اتـكقاؿ أبك ح
كأنا أنكر مف ، ركل عنو الثقات: (12)كقاؿ أيضان ، صالح ػػ كفكؽ محمد بف عمرك ػػ بف عمقمة ػػ

 حديثو أشياء. 

عف ، عف أبي ىريرة يركييا، عف أبيو، كلمعالء بف عبد الرحمف نسخ: (13)كقاؿ ابف عدم
 ليس ىك بأقكل ما يككف. : (14)كقاؿ أبكزرعة، ات كما أرل بحديثو بأسناالعالء الثق

 

                                                           

ٍنوي )، كتاب الكصايا، ( سنف ابف ماجو1) دَّؽي عى ـٍ ييكًص ىىٍؿ ييتىصى لى  (. 2716ح  906/ 2بىابي مىٍف مىاتى كى
رىقة2) يى : ( الحي  (. 129/ 4ككانت أمو مكالة لرجؿ مف الحرقة مف جيينة. األنساب لمسمعاني )، ٍينىةبطفه مف جي
 (. 520/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (.  514/ 7(الطبقات الكبير )4)
 (. 357/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (.2/150)( الثقات 6)
 (. 74/ 1( سنف الترمذم )7)

 (.357/ 6(، الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )19/ 2كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا ) ( انظر: العمؿ(8
(9( )5 /247 .) 
 (. 523/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 357/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 358/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
 (. 374/ 6الرجاؿ ) ( الكامؿ في ضعفاء13)
 (. 358/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
العالء بف عبد الرحمف عف أبيو : (1)فسألو عثماف الدارمي، أما ابف معيف اختمفت أقكالو

ٍقبيرم ؟ فقاؿ: قاؿ، ليس بو بأس: كيؼ حديثيما؟ فقاؿ سعيد أكثؽ : ىك أحب إليؾ أك سعيد المى
، ليس بذاؾ لـ يزؿ الناس يتقكف حديثو: (2)كفي مكضع، نسبة لسعيد ػكالعالء ضعيؼ ػػ يعني بال

 سيئؿ عف العالء كسييؿ فمـ يقكّْ أمرىما. : (3)كفي مكضع آخر

 مختمؼ فيو؛ ألنو يتفرد بأحاديث ال يتابع عمييا. : (4)كقاؿ الخميمي

 لكف، ال ينزؿ حديثو عف درجة الحسف: (6)كفي مكضع، صدكؽ مشيكر: (5)كقاؿ الذىبي
نَّبي ما أنكر عميو.   ييتىجى

 صدكؽ ربما كىـ. : (7)كقاؿ ابف حجر

 كتميؿ الباحثة لرأم اَلماـ الذىبي بأنو صدكؽ. 
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

  .(9)، كحسيف سميـ أسد(8)كممف صححو ابف حجر، إسناده صحيح

إسناده العالء بف عبد الرحمف في ، في صحيح مسمـ كما سبؽ في التخريج الحديثك 
 . (10)أخرج لو مسمـ مف حديث المشاىير دكف الشكاذ، مختمؼ فيو كالراجح أنو صدكؽ

 
 

 
                                                           

 (. 173: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 1)
 (. 357/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 262/ 3ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 3)
 (. 218/ 1( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي )4)
 (. 440/ 2لمغني في الضعفاء )( ا5)
 (. 187/ 6( سير أعالـ النبالء )6)
 (. 435: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 208/ 3( التمخيص الحبير )8)
 .(379/ 11) المكصمي يعمى أبي مسندىامش ( 9)
 (. 187/ 8( تيذيب التيذيب )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (41) حديث رقـ

كىل النَّسىاًئٌي في سننو: (1)قاؿ ابف الممقف ا، كىرى  مرَّ رىسيكؿ ا 6 "قاؿ، مف ركاية ابف عباس أيضن
ٍذتـي إىابياأى 6 فىقىاؿى ، ًبشىاة لميمكنة ميتىة سناده صحيحفانتفعتـ ًبًو ". ، فدبغتمكه، ال أىخى كىذه ، كاً 

 مف ككف الشَّاة كىانىت لميمكنة. ، في الكتاب( 2)الركاية مكافقة لما أكردهي اإًلماـ الرَّاًفًعيٌ 

 6 نص الحديث

مىمىةى : (3)النسائياَلماـ  قاؿ مَّدي ٍبفي سى نىا ميحى اًرثي ٍبفي ًمسٍ ، أىٍخبىرى مىٍيًو كىأىنىا ، ًكيفو كىاٍلحى ًقرىاءىةن عى
ٍف اٍبًف اٍلقىاًسـً  اًلؾه : قىاؿى  أىٍسمىعي كىالمٍَّفظي لىوي عى دَّثىًني مى ٍف اٍبًف ًشيىابو ، حى ٍبًد المَّوً ، عى عىٍف ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى

بَّاسو قىاؿى  ٍكًج النًَّبيّْ ًبشىاةو مىيّْتىةو كىافى أىٍعطىاىى  مىرَّ رىسيكؿي المًَّو : اٍبًف عى ٍيميكنىةى زى ةن ًلمى ىىالَّ : "فىقىاؿى ، ا مىٍكالى
ٍيتىةه فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، يىا رىسيكؿى المَّوً : اٍنتىفىٍعتيـٍ ًبًجٍمًدىىا؟ " قىاليكا ـى أىٍكمييىا: ًإنَّيىا مى رّْ  ". "ًإنَّمىا حي

 6 تخريج الحديث

  اعف عبيد ا بف عبد، مف طرؽ عف الزىرم، (6)كمسمـ، (5)كالبخارم، (4)أخرجو النسائي
 بنحكه. ،  مسعكد بف عتبة بف

ا مف طريؽ الشعبي (7)كأخرجو النسائي مف طريؽ ، (9)كمسمـ ،النسائي(8)كأخرجو. أيضن
 بو. ، عف ابف عباسفي الركاية ، عبيد ا بف عبد ا اتابع. كالىما عطاء بف أبي رباح

 

 

                                                           

 (. 580/ 1( البدر المنير )1)
 (. 288/ 1( الشرح الكبير لمرافعي )2)
 (. 4235ح 172/ 7بابي جمكدي الميتًة )، ًكتىابي اٍلفىرىًع كىاٍلعىًتيرىةً ، ( سنف النسائي3)
 (. 4236ح 172/ 7ب كالباب السابقيف )الكتا، ( سنف النسائي4)
ٍيتىًة قىٍبؿى أىٍف تيٍدبىغى )، كتابي البيكعً ، ( صحيح البخارم5) ميكًد المى بىابي ، دكتاب الذبائح كالصي، (2221ح  81/ 3بىابي جي

ٍيتىًة ) ميكًد المى مىى مىكىاًلي أىٍزكىاًج النًَّبيّْ ، (. كفي الزكاة5531ح  96/ 7جي دىقىًة عى ح   ،(2 /128بىابي الصَّ
1492 .) 

ٍيتىًة ًبالدّْبىاًغ )، كتاب الحيض، ( صحيح مسمـ6) ميكًد اٍلمى  (. 363ح  276/ 1بىابي طىيىارىًة جي
  (.4239ح  173/ 7( سنف النسائي )7)
 (. 4238ح 7/172( سنف النسائي الكتاب كالباب السابقيف )8)
ٍيتىًة ، كتاب الحيض، ( صحيح مسمـ9) ميكًد اٍلمى  (. 365، ح 363ح 1/277ًبالدّْبىاًغ )بىابي طىيىارىًة جي
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مات سنة ، الفقيو صاحب مالؾ ثقة، بف خالد بف جنادة العيتىقي الرحمف بف القاسـعبد 
 . (1)كالنسائي، ركل لو البخارم، إحدل كتسعيف كمائة

كقد ، (2)مدلس مف الثالثة، متفؽ عمى جاللتو كاتقاتو، محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم
 فال يضر تدليسو. ، (3)صرح بالسماع

 ات. كباقي اَلسناد رجالو ثق
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
  كالحديث ركاه الشيخاف. إسناده صحيح.

 
 6 (46حديث رقـ )
ٍيدىة  ًديث بيرى ، ركاهي أحمد في مسنده: (4)قاؿ ابف الممقف". كىالحيسىٍيفً  فً سى الحى  عىفً  عؽَّ "أىنو : حى

ًحيحو كالنَّسىاًئٌي في سينىنً   . و ًبسىنىدو صى

 6 نص الحديث
ٍيثو قىاؿى : (5)النسائياَلماـ قاؿ  رى نىا اٍلحيسىٍيفي ٍبفي حي دَّثىنىا اٍلفىٍضؿي : أىٍخبىرى عىٍف اٍلحيسىٍيًف ٍبًف ، حى

ٍيدىةى ، كىاًقدو  ٍبًد المًَّو ٍبًف بيرى ٍف أىًبيوً ، عىٍف عى سىًف كىاٍلحيسىٍيفً  عىؽَّ  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  "، عى  . "عىًف اٍلحى
 6 تخريج الحديث

 . ، بومف طريؽ الفضؿ بف مكسى( 6)أخرجو أبك نيعيـ

 مف طريؽ عمٌي بف الحسف. ، (9)كالطبراني، (8)كابف أبي الدنيا، (7)كأخرجو أحمد

                                                           

 (. 348: تقريب التيذيب )ص، (253/ 6تيذيب التيذيب )، (347/ 17( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 45: ت المدلسيف )ص( طبقا2)
مىى مىكىاًلي أىٍزكىاًج النًَّبيّْ ، كتاب الزكاة، ( صحيح البخارم3) دىقىًة عى  (. 1492ح  2 /128)، بىابي الصَّ
 (. 341/ 9( البدر المنير )4)
 (. 4213ح 7/164كتاب العقيقة)، ( سنف النسائي5)
 (. 284/ 1( أخبار أصبياف )6)
 (. 23058ح  160/ 38( مسند أحمد  )7)
 (. 192/ 1)( النفقة عمى العياؿ8)
 (. 2574ح 29/ 3)( المعجـ الكبير9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
باب. كالىما تابعا الفضؿ بف ( 2)كابف أبي شيبة، (1)أخرجو أحمد مف طريؽ زيد بف الحي

 بمثمو. ، بو، في الركاية عف الحسيف بف كاقد، مكسى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبًد اً القيرىًشيُّ حيسى  يىا، ٍيفي بفي كىاًقدو أىبيك عى شىٍيخي مىاتى سىنىةى تسعو ، ثقة لو أكىاـ، قىاًضي مىٍركى كى
مائىةو  ٍمًسٍيفى كى  . (3)ركل لو الجماعة سكل البخارم، كىخى

ٍبًد اً األىٍسمىًميُّ  ٍيًب بًف عى ٍيدىةي بفي الحيصى يدة لقبو، اسمو عامر: قيؿ، بيرى بي أسمـ صحا، كبيرى
كاف مف ، ككاف معو المكاء، كالفتح، غزكة خيبر: كشيد، مياجرنا إذ مر بو النبي ، عاـ اليجرة

ثـ خرج منيا إلى خيراساف غازينا فمات بمرك في إمرة يزيد بف ، ساكني المدينة ثـ تحكؿ إلى البصرة
ًستٍّْيفى ، معاكية فّْيى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى تيكي

(4). 

 د ثقات. كباقي رجاؿ اَلسنا

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

صحح  ، كذلؾ ألف ابف حجركىك ليس مف أكىاـ الحسيف بف كاقد إسناده صحيح.
، فمعمو (6)الذم كصفو بأنو ثقة لو أكىاـ، كذكره في المرتبة األكلى مف المدلسيف ، كىك(5)اإلسناد

 تأكد أنو ليس مف أكىامو، كتدليسو ال يضر. 

 : " عمى شرط مسمـ". (9)، كقاؿ األلباني(8)، كالصنعاني(7)النككم أيضان: ك صححو 

 
 

                                                           

 (. 23001ح  109/ 38( مسند أحمد)1)
 (. 46/ 8( مصنؼ ابف أبي شيبة )2)
 (. 494/ 6( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
، (1/418يز الصحابة )اإلصابة في تمي، (209/ 1أسد الغابة)، (185/ 1( االستيعاب في معرفة األصحاب )4)

 (. 469/ 2سير أعالـ النبالء)، (121: تقريب التيذيب )ص
 (. 363/ 4( التمخيص الحبير)5)
 .(20: ص) المدلسيف طبقات(6)
 (. 427/ 8(المجمكع شرح الميذب )7)
  .(540/ 2) السالـ سبؿ ( 8)
 (.381/ 4إركاء الغميؿ)( 9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (45حديث رقـ )

ًديثي : (1)قاؿ ابف الممقف ًحيحه  ىىذىا الحى ًحيحو، أخرجو النَّسىاًئٌي ًفي سينىنو صى اًتـ بف حبىاف ًفي صى ، كىأىبيك حى
ٍيرىة  ًديث أبي ىيرى ـٍ كىالى ًباأٍلىٍندىادً الى تحمفيكا ًبآبى : "قىاؿى  اً  رىسيكؿى  أىفَّ مف حى ـٍ كىالى ًبأيمَّيىاًتكي اًئكي

كىالى ، (2)
 ." اًدقيكفى امعو ًإلىى تحمفيكا ًإالَّ ًبالمَّو كىالى تحمفيكا ًإالَّ كىأىٍنتـي صى كىعىزاهي اٍلبىٍييىًقٌي ًفي سنىنو كىاٍبف اأٍلىًثير ًفي جى

د لـ أره ًفيوً ، أبي دىاكي كى
لـ يذكرهي اٍبف عىسىاًكر فً ، (3) اكى اًفظ جماؿ الدَّيف ، ي أىٍطرىافو أىٍيضن نعـ قىاؿى اٍلحى

كد ًفي ًركىايىة أبي اٍلحسف بف العىٍبد: اٍلمزم  . ًفي كتاب اأٍلىٍيمىاف كىالنُّذيكر، كىأبي بكر بف داسة، ىيكى مىٍكجي

 6 نص الحديث
ًمي  : (4)النسائي اَلماـ قاؿ نىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي عى دَّثى : قىاؿى ، أىٍخبىرى : قىاؿى ، نىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميعىاذو حى
دَّثىنىا أىًبي دَّثىنىا عىٍكؼه : قىاؿى ، حى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، حى ٍيرىةى ، عىٍف ميحى ٍف أىًبي ىيرى الى ": قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، عى

ـٍ كىالى ًباأٍلىٍندىادً  ـٍ كىالى ًبأيمَّيىاًتكي ". ، فيكا ًإالَّ ًبالمَّوً كىالى تىٍحمً ، تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي اًدقيكفى كىالى تىٍحًمفيكا ًإالَّ كىأىٍنتيـٍ صى
 

 6 تخريج الحديث
مف ، (9)كالبييقي، (8)كالطبراني، ػػػ( 7)كمف طريقو ابف حبافػػػ ، (6)كأبك يعمى، (5)أخرجو أبك داكد

 بمثمو. ، بإسناده، طرؽ عف عبيد ا بف معاذ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ـى األيمىًكمٌ  أىٍحمىد بف ًميّْ بًف سىًعٍيًد بًف ًإٍبرىاًىٍي ، ثقة حافظ، قىاًضي ًحٍمص، أىبيك بىٍكرو المىٍركىًزمٌ ، عى

مائىتىٍيفً  ًتٍسًعٍيفى كى  .(10)ركل لو النسائي، مات  سىنىة اٍثنىتىٍيًف كى

                                                           

 (. 456/ 455/ 9( البدر المنير)1)
ادُّهي ًفي أيميكًرهً ( اأٍلىنٍ 2) ٍمعي ًند  ًباٍلكىٍسًر كىىيكى ًمٍثؿي الشٍَّيًء الًَّذم ييضى اًلفيوي ، دىادي جى يينىادُّهي أىٍم ييخى ا كىانيكا يىتًَّخذيكنىوي ، كى ييًريدي ًبيىا مى كى

 (. 55/ 9عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ ): آًليىةن ًمٍف ديكًف المًَّو. انظر
 فمـ يره فييا. ، فمعؿ المصنؼ نظر في نسخة آخرل، ديث مف سنف أبي داكد في األيماف كالنذكر( سيأتي تخريج الح3)
ًمؼي ًباأٍليمَّيىاًت )، كتاب األيماف كالنذكر، ( سنف النسائي4)  (. 3769ح  5/ 7باب اٍلحى
ٍمًؼ ًباآٍلبىاًء )، كتاب األيماف كالنذكر، ( سنف أبي داكد5)  (.  3248ح  222/ 3بىابه ًفي كىرىاًىيىًة اٍلحى
 (.  6048ح  434/ 10( مسند أبي يعمى المكصمي )6)
 (. 4357ح  199/ 10( صحيح ابف حباف )7)
. : (. قاؿ الطيراني4575ح  25/ 5( المعجـ األكسط )8) ًديثى عىٍف عىٍكؼو ًإالَّ ميعىاذي ٍبفي ميعىاذو ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى  ل
 .(19828ح  51/ 10( السنف الكبرل )9)
سير ، (82: تقريب التيذيب )ص، (407/ 1تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (62/ 1تيذيب التيذيب ) (10)

 (. 527/ 13أعالـ النبالء )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
سَّافو العىٍنبىًرمُّ عيبىٍيدي اً بفي ميعىاًذ بًف ميعىاًذ   ك العىٍنبىًرمُّ  أىبيك، بًف نىٍصًر بًف حى ، البىٍصًرمُّ ، عىٍمرو
مائىتىٍيفً ، ثقةه حافظه  ثىالىًثٍيفى كى  .(1)ركل لو البخارم كمسمـ كأبك داكدك النسائي، مىاتى سىنىةى سىٍبعو كى

سَّافو التًَّمٍيًميُّ  قاضييا كالد عيبىيد المًَّو ، أىبيك المثنى البىٍصًرمٌ ، ميعىاذي بفي ميعىاًذ بًف نىٍصًر بًف حى
مائىةو ، ثقة متقف، كميثنى ٍبف معاذ، معاذ ٍبف ًتٍسًعٍيفى كى  . (2)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى ًست  كى

ًمٍيمىة ـٍ يىكيٍف أىٍعرىاًبيان ، البىٍصًرمُّ ، أىبيك سىٍيؿو األىٍعرىاًبيُّ ، عىٍكؼي بفي أىًبي جى لى كاسـ ، بىٍؿ شيًيرى ًبوً ، كى
 .(3)ركل لو الجماعة، ثقةه رمي بالقدر كبالتشيع، ٍندىكيىوكييقاؿ بؿ اسـ أميبً ، أبي جميمة ًبٍندىكيىو

مَّدي بفي ًسٍيًرٍيفى  اًرمُّ ، ميحى اًدـً رىسيٍكًؿ ، البىٍصًرمُّ ، األىنىًسيُّ ، أىبيك بىٍكرو األىٍنصى اًلؾو خى ٍكلىى أىنىًس بًف مى مى
مائىةو ، ثقة ثبت عابد كبير القدر، اً  مات سىنىةى عىٍشرو كى

(4). 

 6 سناد الحديثالحكـ عمى إ
 .(6)كحسيف سميـ أسد، (5)إسناده صحيح. كممف صححو األلباني

 
 سنف ابف ماجو 6 رابعان 

 6 (44حديث رقـ )
ممىةى قىاؿى ، كفي سنف ابف ماجو ًبإسناد صحيح: (7)قاؿ ابف الممقف  رىأىٍيتي عيٍثمىافى 6 "عف شىًقيًؽ بف سى

ثنا ثنا ثىالى  . كىذىا كضكء رىسيكؿ ا ىى 6 كيقكالف، كعميِّا يتكضآف ثىالى

 6 نص الحديث
اًلدو الدّْمىٍشًقيُّ قىاؿى : (8)ابف ماجواَلماـ  قاؿ دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي خى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو : حى دَّثىنىا اٍلكى حى
ٍبدىةى ٍبًف أىًبي ليبىابىةى ، عىًف اٍبًف ثىٍكبىافى ، الدّْمىٍشًقيُّ  مىمىةى ، عىٍف عى ًميِّا  6 "قىاؿى  عىٍف شىًقيًؽ ٍبًف سى رىأىٍيتي عيٍثمىافى كىعى

ثنا ثنا ثىالى آىًف ثىالى ضَّ فً ، يىتىكى يىقيكالى كءي رىسيكًؿ المًَّو 6 كى ضي  ". ىىكىذىا كىافى كي
 

                                                           

: تقريػػػػب التيػػػػذيب )ص، (49/ 7تيػػػػذيب التيػػػػذيب )، (158/ 19تيػػػػذيب الكمػػػػاؿ فػػػػي أسػػػػماء الرجػػػػاؿ ): ( انظػػػػر1)
374 .) 

 (. 536: تقريب التيذيب )ص، (194/ 10تيذيب التيذيب )، (132/ 28( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 .(433(، تقريب التيذيب )ص: 168/ 8تيذيب التيذيب )، (438/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 .(483: تقريب التيذيب )ص، (214/ 9تيذيب التيذيب )، (349/ 25( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )4)
 (. 385/ 6التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف )، (1676/ 7لصحيحة )( سمسمة األحاديث ا5)
 (. 434/ 10( في تحقيقو لمسند أبي يعمى )6)
 (. 141/ 2( البدر المنير )7)
ثنا )، كتاب الطيارة، ( سنف ابف ماجو8) ثنا ثىالى كًء ثىالى  (. 413ح  144/ 1بىابي اٍلكيضي
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

مف طريؽ ، ػػػػ (3)ػػػػ كمف طريقو الضياء(2)ـالقاسـ بف سالَّ . كأخرجو (1)أخرجو الطيالسي 
، (7)الطحاكمأخرجو ك  .(6)مف طريؽ مكسى بف داكد (5)لبزاراأخرجو ك  .(4)عاصـ بف عميٌ 

 مف طريؽ عمٌي بف الجعد. (8)كالطبراني

عمٌي بف الجعد( تابعكا الكليد بف مسمـ ، مكسى بف داكد، عاصـ بف عميٌ ، أربعتيـ)الطيالسي
 ه. كحد بمثمو. غير الطيالسي ركاه عف عثماف، عف عبدة بف أبي لبابة، في الركاية عف ابف ثكباف
مف ، (13)كابف خزيمة، (12)كابف الجاركد، (11)عبد بف حميدك ، (10)كالبزار، (9)كأخرجو أحمد

كحده. كالىما )عبدة  عف عثمافعف عامر بف شقيؽ ، بف أبي إسحؽ السبيعي طرؽ عف إسرائيؿ
 عامر بف شقيؽ( عف أبي كائؿ بو بنحكه. ، بف أبي لبابة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 ثقة. سبقت ترجمتو في الحديث الثامف عشر. ، د الدمشقيمحمكد بف خالد بف يزي

ًليدي بفي ميسمـو  لكنو كثير التدليس ، ثقة، مكلى لبىًني أيميَّةى ، أىبيك اٍلعىبَّاس الدّْمىٍشًقيي ، الكى
ًمائىة، (15)مف الرابعة( 14)كالتسكية ًتٍسعيف كى  .(16)ركل لو الجماعة، مات سنة أىربع أىك خمس كى

                                                           

 (. 81ح80/ 1( مسند أبي داكد الطيالسي )1)
 (. 167: ( الطيكر )ص2)
 (. 492ح  119/ 2المختارة )  األحاديث (3)
 (. 286: تقريب التيذيب )ص، (51/ 5تيذيب التيذيب )، (511/ 13): تيذيب الكماؿ( انظر ترجمتو4)
 (. 394ح 51/ 2( مسند البزار )5)
 (. 550: يذيب )صتقريب الت، (343/ 10تيذيب التيذيب )، (60/ 29تيذيب الكماؿ ): ( انظر ترجمتو6)
 (. 119ح 29/ 1( شرح معاني اآلثار )7)
 (. 161ح107/ 1( مسند الشامييف )8)
 .(403ح464/ 1)مسند أحمد (9)
 (. 393ح 49/ 2مسند البزار ) (10)
 (. 62ح  109/ 1( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )11)
 (. 72ح  30: ( المنتقى البف الجاركد )ص12)
 (. 151ح76/ 1صحيح ابف خزيمة )  (13)
ىك أف يركم الراكم حديثنا عف شيخ ثقة غير مدلس، كذلؾ الثقة يركيو عف ضعيؼ عف ثقة، : ( تدليس التسكية14)

فيأتي المدلس الذم سمع مف الثقة األكؿ غير المدلس فيسقط الضعيؼ الذم في السند، كيجعؿ الحديث عف 
ذا شر أقساـ التدليس، قادح فيمف تعمد فعمو. شيخو الثقة الثاني بمفظ محتمؿ، فيستكم اإلسناد كمو ثقات، كى

، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، (104/ 2لمزركشي )، النكت عمى مقدمة ابف الصالح: انظر
 (. 825/ 2البف رجب )، شرح عمؿ الترمذم (257/ 1)، لمسيكطي

 (. 51: ( طبقات المدلسيف )ص15)
، (222/ 9الثقات البف حباف )، (342/ 2الثقات لمعجمي)، (17/ 9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر16)

، (51: طبقات المدلسيف)ص، (152/ 11تيذيب التيذيب )، (94/ 31تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )
 (. 584: تقريب التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍبدي الرٍَّحمىفً  مائىةو ، الدّْمىٍشًقيُّ ، بفي ثىاًبًت بًف ثىٍكبىافى العىٍنًسيُّ  عى ًستٍّْيفى كى ٍمسو كى ، ماتى في سىنىًة خى

 . ركل لو أبك داكد كالترمذم كابف ماجو
 6 مختمؼ فيو
كتغير ، يشكبو شيء مف القدر"ثقة : (2)أبك حاتـقاؿ ك ، "ييرمى بالقدر"ثقة : (1)ديحيـ قاؿ 

 . (3)كره ابف حباف في الثقات. كذ"عقمو ًفي آخر حياتو

، (7)كأبك داكد، (6)كأبك زرعة الرازم، (5)كعمٌي بف المديني، (4)كقاؿ ابف معيف في ركاية
 . "صدكؽ، قدرم: "(9)كقاؿ صالح جزرة، "ليس بو بأس": (8)كالعجمي

ككاف رجالن ، ييٍكتىب حديثيو عمى ضعفو": (12)زاد يحيى، (11)كالنسائي، (10)كضعفو يحيى
ا . كقاؿ "ليس بثقة": (14)كفي مكضع آخر، "ليس بالقكم": (13)كقاؿ النسائي في مكضع. "صالحن

. كقاؿ عبد "لـ يكف بالقكم في الحديث": (16)كفي مكضع، "أحاديثو مناكير": (15)أحمد بف حنبؿ
 . "يكتب حديثو عمى ضعفو": (18)في حديثو ليف. كقاؿ ابف عدم: (17)الرحمف بف يكسؼ بف ًخراش

                                                           

 (. 16/ 17تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (486/ 11( تاريخ بغداد )1)
 (. 16/ 17تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (219/ 5ف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ الب2)
(3( )7 /92 .) 
 (. 463/ 4ركاية الدكرم )ػػ  ( تاريخ ابف معيف 4)
 (. 486/ 11( تاريخ بغداد )5)
 (. 219/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 486/ 11تاريخ بغداد )، (227/ 2سؤاالت اآلجرم ألبي داكد ): (انظر7)
 (. 73/ 2( الثقات )8)
 (. 16/ 17تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر9)
 (. 146: ( تاريخ ابف معيف )ركاية الدارمي( )ص10)
 (. 16/ 17( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
 (. 219/ 5صالح الحديث. الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( كقاؿ أيضان 12)
 (. 460/ 5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (486/ 11( تاريخ بغداد )13)
 (. 16/ 17( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )14)
 (. 219/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )15)
 (. 386/ 3لمعقيمي)، ( الضعفاء الكبير16)
 (. 486/ 11( تاريخ بغداد)17)
 (. 462/ 5( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )18)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
: (2)كفي مكضع، "بؿ صالح الحديث، كال ىك بالحجة، لـ يكف بالمكثر" :(1)قاؿ الذىبي

 . "صدكؽ ريمي بالقدر"

 كتغير بأخرة. ، كرمي بالقدر، صدكؽ يخطىء6 (3)قاؿ ابف حجر

ٍبدىةي بفي أىًبي ليبىابىةى  مات ، ثقة، التَّاًجري ، الكيٍكًفيُّ ، أىبيك القىاًسـً األىسىًدمُّ ثيَـّ الغىاًضًرمُّ مىٍكالىىيـ، عى
مائىةو  ديٍكًد سىنىًة سىٍبعو كىًعٍشًرٍيفى كى ًفي حي
(4). 

مىمىةى  مات ، كلـ يره ػػػػ ثقة مخضـر ػػػػ أدرؾ النًَّبٌي ، أىبيك كىاًئؿو األىسىًدمُّ الكيٍكًفيُّ ، شىًقٍيؽي بفي سى
اًنٍيفى  ثىمى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى
(5). 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 .(7)، كاأللباني(6)الضياء المقدسيكممف حسنو  ؛ حسفإسناده 

  كفيو: 
  إال أنو تكبع كما مر في التخريج. ، مدلس مف الرابعة كلـ يصرح بالسماعثقة الكليد بف مسمـ 
  كتغير بأخرة. ، كرمي بالقدر، يخطئعبد الرحمف بف ثابت بف ثكباف صدكؽ 

 . كالحديث ليس فيو ما يدعك إلى بدعتو، كبدعتو ال تضر فيك ليس بداعية

كلكف ركل عنو ىذا الحديث ، (8)مـ يتميز مف سمع منو قبؿ االختالط كبعدهأما اختالطو؛ ف
 خمسة ليس فييـ ضعيؼ. 

فيرتقي اإلسناد ، كابف ثكباف لـ يتفرد؛ بؿ تابعو إسرائيؿ كىك ثقة ػػػػػػ كما سبؽ في التخريج 
 . لغيره ان صحيحليصبح 

                                                           

 (. 314 /7( سير أعالـ النبالء )1)
 (. 377/ 2( المغني في الضعفاء )2)
 (. 337: ( تقريب التيذيب )ص3)
 (369: تقريب التيذيب )ص، (229/ 5سير أعالـ النبالء )، (543/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )4)
سير ، (362/ 4تيذيب التيذيب )، (553/ 12تيذيب الكماؿ )، (371/ 4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (5)

 (. 268: تقريب التيذيب )ص، (161/ 4أعالـ النبالء )
 (. 492ح  119/ 2المختارة )األحاديث ( 6)
 (. 45/ 1( ضعيؼ أبي داكد )7)
 (. 477: الككاكب النيرات )ص: ( انظر8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، (4)كلعميـ صححكه بالنظر لما ركاه البخارم، (3)كالعيني، (2)كمغمطام، (1)صححو النككمك 

ٍمرىافى ، (5)كمسمـ عىٍف حي
ثى ًمرىارو ، (6) مىى كىفٍَّيًو ثىالى ا ًبًإنىاءو فىأىٍفرىغى عى ٍكلىى عيٍثمىافى أىنَّوي رىأىل عيٍثمىافى دىعى مى

مىييمىا نىاًء فىمىٍضمىضى كىاٍستىٍنثىرى ، فىغىسى ؿى يىًمينىوي ًفي اإٍلً يىدىٍيًو ًإلىى  ثيَـّ ، ثيَـّ أىٍدخى ثى مىرَّاتو كى غىسىؿى كىٍجيىوي ثىالى
ثى مىرَّاتو  ثى مىرَّاتو "، ثيَـّ مىسىحى ًبرىٍأًسوً ، اٍلًمٍرفىقىٍيًف ثىالى مىٍف ": قىاؿى رىسيكؿي اً : ثيَـّ قىاؿى ، ثيَـّ غىسىؿى ًرٍجمىٍيًو ثىالى

ضيكًئي ىىذىا أى نىٍحكى كي ضَّ مَّى رىٍكعىتىٍيًف ، تىكى ـى ًمٍف ذىٍنًبوً ثيَـّ صى دّْثي ًفيًيمىا نىٍفسىوي غيًفرى لىوي مىا تىقىدَّ  ". الى ييحى

 
 6 (43) حديث رقـ

ا6 (7)قاؿ ابف الممقف مىى جكاد : "في سنف ابف ماجو عف جابر بف عبد ا مىٍرفيكعن ـٍ كالتعريس عى إيَّاكي
يَّات ( 8)الطًَّريؽ مىٍييىا فىًإنَّيىا مأكل اٍلحى ة عى عف ". ، كىالسّْبىاعكىالصَّالى مىٍييىا فىًإنَّيىا اٍلمالى اجة عى اء اٍلحى قىضى كى
ًحيحه  ًإٍسنىادهي   .صى

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي يىٍحيىى قىاؿى حى 6 (9)ابف ماجو  اَلماـ قاؿ مىمىةى : دَّثىنىا ميحى ك ٍبفي أىًبي سى دَّثىنىا عىٍمري عىٍف ، حى
ٍبًد المَّوً : يىقيكؿي ، سىفى سىًمٍعتي اٍلحى ، سىاًلـه : قىاؿى : قىاؿى ، زيىىٍيرو  اًبري ٍبفي عى دَّثىنىا جى  6قىاؿى رىسيكؿي المَّوً : قىاؿى ، حى

ـٍ كىالتٍَّعًريسى  "ًإيَّاكي
كىادّْ الطًَّريؽً (10) مىى جى مىٍييىا، عى ةى عى الى يَّاًت كىالسّْبىاعً ، كىالصَّ اءى ، فىًإنَّيىا مىٍأكىل اٍلحى قىضى كى

مىٍييىا ًة عى اجى ًعًف". فىًإنَّيىا مً ، اٍلحى فى اٍلمىالى
 

 

                                                           

 (. 431/ 1( المجمكع شرح الميذب )1)
 (. 278: ( شرح ابف ماجو لمغمطام )ص2)
 (. 9/ 3ارم )( عمدة القارم شرح صحيح البخ3)
 (. 159ح  43/ 1باب الكضكء ثالثان ثالثان )، كتاب الكضكء، ( صحيح البخارم4)
 (. كالمفظ لو. 226ح  1/204باب صفة الكضكء ككمالو )، كتاب الطيارة، ( صحيح مسمـ5)
: )صتقريب التيذيب ، (24/ 3تيذيب التيذيب )، (301/ 7تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر ترجمتو6)

179 .) 
 (. 314/ 2( البدر المنير )7)
ا8) أىم كىسطيىا. النياية في غريب الحديث كاألثر ، كىىيكى ميعظـ الطًَّريؽ، ( جكاد الطًَّريؽ جمع جادة بتىٍشديد الدَّاؿ فييمى

 (. 267: شرح سنف ابف ماجو لمسيكطي )ص، (245/ 1)
ًة الطًَّريًؽ )بىابي النٍَّيًي عى ، كتابي الطيارةً ، ( سنف ابف ماجو9) مىى قىاًرعى ءى عى الى  (. 329ح1/119ًف اٍلخى
ًة. انظر: ( التٍَّعًريسي 10) كًؿ اٍلميسىاًفًر آًخرى المٍَّيًؿ ًلمنٍَّكـً كىااًلٍسًترىاحى حاشية ، (4/263البف فارس )، مقاييس المغة: أىٍم نيزي

 (. 139/ 1السندم عمى سنف ابف ماجو )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 كفيو زيادة. ، بنفس اإلسناد عف سالـ بف عبد ا الخياط (1)أخرجو ابف خزيمة
كأبك ، ػػػػػ مختصران ( ػ3)مف طريؽ ابف أبي شيبةػػػػ كىك في المصنؼ( 2)كأخرجو ابف ماجو

، مف طرؽ عف ىشاـ بف حساف، مختصران ( 7)كابف األعرابي، بزيادة(6)كابف السينّْي، (5)كأحمد، (4)يعمى
 .  كلـ يصرح فيو بالسماع مف جابر، عف جابر، الخياط في الركاية عف الحسف ان تابع سالم

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 ، ٍفصو التّْنٍّْيًسيُّ مىمىةى أىبيك حى ك بفي أىًبي سى ، فنيسب (8)مف مكالي بني ىاشـ، دمشقي، سكف ًتنٍّْيسى عىٍمري
 .(9)، ركل لو الجماعةعشرةى كمائتيفً  إلييا، مات سنةى أربعى 

 مختمؼ فيو6 

: صدكؽ (14)كقاؿ في مكضع( 13)، كالذىبي(12)، كابف منده(11)ابف يكنسك ، (10)كثقو الشافعي
 . (15)مشيكر. كذكره ابف حباف في الثقات

 . كضعفو ابف": "في حديثو كىٍىـه (17). كقاؿ العقيمي": "يكتب حديثو كال يحتج بو(16)كقاؿ أبك حاتـ
                                                           

 (. 2548ح 4/144( صحيح ابف خزيمة )1)
 (. 3772ح2/1240باب النيي عف النزكؿ عمى الطريؽ )، كتاب األدب، ( سنف ابف ماجو2)
 (. 26352ح 306/ 5)، (7746ح2/169( مصنؼ ابف أبي شيبة )3)
 (. 2219ح4/153( مسند أبي يعمى المكصمي )4)
 (. 14277ح178/ 22( مسند أحمد )5)
 (. 532ح 468: ( عمؿ اليـك كالميمة )ص6)
 (. 78ح60/ 1ابف األعرابي )( معجـ 7)
معجـ ، (98/ 3قريبة مف دمياط. األنساب لمسمعاني )، كانت تقع عمى البحر المتكسط، ( بمدة مف بالد مصر8)

 (. 51/ 2البمداف )
 (. 53/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 53/ 22)تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (61/ 46تاريخ دمشؽ البف عساكر ): ( انظر10)
 (. 186: لزيف الديف العراقي)ص، ( ذيؿ ميزاف االعتداؿ11)
 (. 183/ 10( إكماؿ تيذيب الكماؿ )12)
 (. 484/ 2( المغني في الضعفاء )13)
 (. 262/ 3( ميزاف االعتداؿ )14)
 (. 482/ 8( الثقات البف حباف )15)
 (. 236/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )16)
 (. 272/ 3لمعقيمي ) ( الضعفاء الكبير17)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
  .(3)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء(2)، كالساجي(1)عيفم 

 6 صدكؽ لو أكىاـ.(4)كقاؿ ابف حجر

رىقي، مف أىؿ قرية مف قرل  زيىير بف محمد التميمي العنبرم، راساني المىٍركىزم الخى أبك المينذر الخي
رىؽ مرك تسمى خى
 .(6)و الجماعةركل لئةو، ا، سكف الشاـ ثـ الحجاز، مات سنةى اثنتيًف كستيفى كم(5)

: ضعيؼ، ككثقو (9)، كفي مكضع"صالح ال بأس بو": (8)، كقاؿ أخرل(7)كثقو ابف معيف مرة
: (13): مستقيـ الحديث، كقاؿ أيضان (12): ال بأس بو، كفي مكضع آخر(11)، كفي مكضع(10)أحمد

قىاؿ أبك بكر األثـر ميقىاًرب الحديث، كى
عف زىير ٍبف : سمعت أبا عىبد ا، كذكر ركاية الشامييف (14)

مَّد الذم يرككف  مَّد قاؿ: يرككف عنو أحاديث مناكير ىؤالء، ثـ قاؿ لي: ترل ىذا زىير ٍبف ميحى ميحى
. أحاديث .عنو أصحاٍبنا. ثـ قاؿ: أما ركاية أصحابنا عنو فمستقيمة، عبد الرحمف بف ميدم.

 كعة أك نحك ىذا. مستقيمة صحاح، كأما أحاديث أبي حفص ذاؾ التٌّْنيسي عنو فتمؾ بكاطيؿ مكض

: ما ركل عنو أىؿ الشاـ فإنو مناكير، كما ركل عنو أىؿ البصرة فإنو صحيح، (15)كقاؿ البخارم 
 : كأف الذم ركل عنو أىؿ الشاـ زىير آخر، فىقيًمبى اسمو. (16)ثـ نقؿ قكؿ أحمد

                                                           

 (. 235/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 44/ 8تيذيب التيذيب )، (183/ 10إكماؿ تيذيب الكماؿ )، (262/ 3( ميزاف االعتداؿ )2)
 (. 226/ 2( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )3)
 (. 422: ( تقريب التيذيب )ص4)
 .(97/ 5(األنساب لمسمعاني )5)
 (. 349/ 3تيذيب التيذيب )، (414/ 9يذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( ت6)
 (. 354/ 4ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 7)
 (. 416/ 9الكماؿ في أسماء الرجاؿ ) ( تيذيب8)
 .( 92/ 2( الضعفاء الكبير لمعقيمي )9)
 (.  416/ 9( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (.  416/ 9ماء الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أس11)
 (. 590/ 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
 (. 416/ 2( الضعفاء لمعقيمي )13)
 (. 417/ 9( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )14)
 (. 418/ 9( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )15)
 (. 427/ 3( التاريخ الكبير لمبخارم )16)



 اْلديث الصحوح: ادبحث األول

 

016

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
تيـ عنو : كلعؿ أىؿ الشاـ أخطأكا عميو، فإنو إذا حدث عنو أىؿ العراؽ فركايا(1)كقاؿ ابف عدم 

 : يخطئ كيخالؼ. (2)شبو المستقيمة، كأرجك أنو ال بأس بو، كذكره ابفي ًحبَّاف في الثقات كقاؿ

ٍنوي (5): ثقة فيو ليف، كفي السير(4): ثقة ييٍغًرب كيأتي بما ينكر، كفي الديكاف(3)كقاؿ الذىبي كىل عى : رى
مى  ، كى نىاًكٍيرى مىمىةى التّْنٍّْيًسيُّ مى ك بفي أىًبي سى كا عىٍمري رَّجي ، مىعى أىفَّ أىربىابى الكيتيًب السّْتًَّة خى ٍتًقفي ا ىيكى ًبالقىًكمّْ كىالى ًبالمي

 لىوي. 

عّْؼ بسببيا. (6)ابف حجر كالخالصة6 قكؿ   6 ثقة، إال أف ركاية أىؿ الشاـ عنو غير مستقيمة؛ فضي

مىمىةى، كىك ش ك بفي أىًبي سى ركايتو يعني أف امي، قالت الباحثة6 كقد ركل عنو ىذا الحديث، عىٍمري
 عف زىير فييا مناكير.  

 . (7)كابف ماجو، ركل لو الترمذم، مف السادسة، بصرم نزؿ مكة، سالـ بف عبد ا الخيَّاط

 6 مختمؼ فيو

: (10)كقاؿ سفياف الثكرم، "ما أرل بو بأسنا": (9)كفي مكضع آخر، (8)كثقو أحمد في مكضع
ما أرل بعامة ": (12)كقاؿ ابف عدم، (11)اىيف في ثقاتيماكابف ش، كذكره ابف خمفكف، "كاف مرضينا"

 . "ما يركيو بأسنا

 يكتب حديثو كال يحتج بو. ، ليس بقكم: (14)كقاؿ أبك حاتـ، ليس بشئ: (13)كقاؿ ابف معيف

                                                           

 (. 187/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
(2) (6 /337 .) 
 (. 209: مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص، (242/ 1المغني في الضعفاء )، (408/ 1الكاشؼ ): ( انظر3)
 (. 146: ( ديكاف الضعفاء )ص4)
 (. 188/ 8( سير أعالـ النبالء )5)
 (. 217: ( تقريب التيذيب )ص6)
 (. 226: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 189/ 5( إكماؿ تيذيب الكماؿ )8)
 (. 185/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 185/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 190/ 5( إكماؿ تيذيب الكماؿ )11)
 (. 378/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )12)
 (. 185/ 4الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (122: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 13)
 (. 185/ 4لجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( ا14)
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قىاؿ النَّسىائي كى
يقمب : "(3)ليف الحديث. كقاؿ ابف حباف: (2)كقاؿ الدارقطني، ليس بثقة: (1)
كلـ يسمع الحسف ، ا ليس منيا كيجعؿ ركايات الحسف عف أبي ىريرة سماعنااألخبار كيزيد فييا م
كابف السكف ، كابف الجاركد، . كذكره الساجي كالعقيمي"ال يحؿ االحتجاج بو ، عف أبي ىريرة شيئنا
 في جممة الضعفاء. 

 صدكؽ سيء الحفظ. كىك ما تميؿ الباحثة إليو. 6 (4)كقاؿ ابف حجر

سىفي بفي أىًبي الحى  ٍيًد بًف ثىاًبتو ، أىبيك سىًعٍيدو البىٍصًرمُّ ، سىًف يىسىارو الحى ٍيرة مكالة أـ ، مىٍكلىى زى كأمو خى
ركل لو ، ئةامات سنةى عشرو كم، ككاف يرسؿ كثيرنا كيدلس، ثقة فقيو فاضؿ مشيكر، سممة

 .(5)الجماعة

ؿ أبك كقا، لـ يمؽ جابرنا: فقاؿ أبك زرعة، كقد تيكمـ في سماع الحسف البصرم مف جابر
كأنا ، كلكف ىشاـ بف حساف يقكؿ عف الحسف ثنا جابر، ما أرل أف الحسف سمع مف جابر: حاتـ

مع أنو أدرؾ جابرنا، أنكر ىذا إنما الحسف عف جابر كتاب
(6). 

مىٍيمىافي التٍَّيًميُّ  قىاؿى سي
سىًف البىٍصًرمّْ : "(7) ٍبًد المًَّو ًإلىى الحى اًبًر بًف عى ًحيفىًة جى ذىىىاذىىىبيكا ًبصى أك ، فىأىخى

كىاىىا كىاىىا، قاؿى فىرى ذىىىبيكا ًبيىا ًإلىى قىتىادىةى فىرى ـٍ أىٍرًكىىا، كى دىٍدتييىا: يىقيكؿي ، كىأىتىٍكًني ًبيىا فىمى  . "رى

كاف الحسف يركم عف جماعة لـ يسمع منيـ؛ فيتجكز كيقكؿ حدثنا : "(8)كقاؿ البزار
 . "يعني قكمو الذيف حدثكا كخطبكا بالبصرة، كخطبنا

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات.

 

                                                           

 (. 46: ( الضعفاء كالمتركككف )ص1)
 (. 440/ 3تيذيب التيذيب )، (111/ 2( ميزاف االعتداؿ )2)
 (. 342/ 1( المجركحيف البف حباف )3)
 (. 226: ( تقريب التيذيب )ص4)
 (. 160: تقريب التيذيب )ص، (267/ 2تيذيب التيذيب )، (6/123( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 37: المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص: (انظر6)
 (. 595/ 2( سنف الترمذم )7)
 .(160: تقريب التيذيب )ص: ( انظر8)
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 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 : إسناده ضعيؼ؛ لمعمؿ اآلتية

 فقد ركل ، كىذا الحديث منيا، عنو  زىير بف محمد التميمي ؛ ضعيؼ في ركاية أىؿ الشاـ
 كركايتو عف زىير فييا مناكير. ، عنو عمرك بف أبي سممة الشامي كىك صدكؽ لو أكىاـ

   ف كاف ، ؽ سيئ الحفظسالـ الخياط؛ صدك كقد تابعو ىشاـ بف حساف. كىشاـ بف حساف كا 
ضعفو ممف ك لذا يبقى الحديث عمى ضعفو. ، (1)إال أنيـ تكممكا في ركايتو عف الحسف، ثقة

 الحسف بيف ما نقطاع، كاال عمرك بف أبي سممةبسبب  (3)كأعمو مغمطام  .(2)البكصيرم
 .كجابر

 مف  شأف سماع الحسفبا قيؿ كأما م. (4)الثانيةفيك مف ، فال يضر، الحسف أما تدليس
 .(6)فيحمؿ عمى االتصاؿ، (5)مف باب الكجادةكأنو ، جابر

 .إلى تحسيف ىذا اإلسناد (8)األلبانيك ، (7)ذىب ابف حجرك 

 
                                                           

 (. 164: جامع التحصيؿ )ص، (297 - 296/ 4ميزاف االعتداؿ )، (43/ 1الجرح كالتعديؿ): ( انظر1)
 (. 49/ 1( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )2)
 .(128: ص) لمغمطام ماجو ابف شرح (3)
 (. 29: ( طبقات المدلسيف)ص4)
طَّوي ، إحػدل طػرؽ تحمػؿ الحػديثىي : ( الكجادة5) ٍشًيكرو يىٍعًرؼي خى دّْثو مى طّْ ميحى مىى ًكتىابو ًبخى قيكؼي عى كىي اٍلكي

وي  حي حّْ ييصى ـٍ يىٍمقىوي كىالى سىًمعى ًمٍنوي أىٍك لىًقيىوي كى ، كى ٍف لى ٍع ًمٍنوي ًكتىابىوي ىىذىاكىاً  ـٍ يىٍسمى طّْ ، لىًكٍف لى دًّْه ًبخى كىذىًلؾى كيتيًب أىًبيًو كىجى كى
. فمو أف يقكؿ )كجدت بخط فالف ـٍ أك في كتاب فالف بخطو أخبرنا فالف بف فالف( ، أك قرأت بخط فالف، أىٍيًديًي

كيذكر الذم ، خط فالف عف فالف(أك قرأت ب، )كجدت: كالمتف. أك يقكؿ، كيسكؽ سائر اإلسناد، كيذكر شيخو
غير أنو أخذ ، كالمرسؿ، كىك مف باب المنقطع، كحديثنا، ىذا الذم استمر عميو العمؿ قديمنا، حدثو كمف فكقو

قَّؼى العىمىؿي فييا عمى الركايًة الٍنسىدَّ بابي العىمىًؿ بالمٍنقيكًؿ؛ ، شكبنا مف االتصاؿ بقكلو )كجدت بخط فالف( كلٍك تىكى
: لمقاضي عياض)ص، اإللماع، (181-178: مقدمة ابف الصالح )ص: ًر شىٍرًط الركايًة فييا. انظرًلتىعىذُّ 
 (. 26/ 3لمسخاكم )، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، (116

كجكب العمؿ بيا عند حصكؿ الثقة بيذا الحديث ، ( فالصحيح ما ذىب إليو بعض المحققيف مف الشافعية6)
/ 1لمسيكطي )، كؿ النككم كالسيكطي. تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكمكقد صحح ىذا الق، المكجكد
487 .) 

 (. 309/ 1( التمخيص الحبير)7)
 (. 35/ 1( صحيح الترغيب كالترىيب )8)
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 6 (42حديث رقـ )

سيًئؿى عىف اٍلقينيكت "صحيح عف أنس في سنف ابف ماجو ًبًإٍسنىادو : (1)قاؿ ابف الممقف ة فً (2)كى الى ي صى
ٍبح أقبؿ الرُّكيكع أـ بعد؟ فىقىاؿى  بعد6 الصُّ ىيمىا قد كينَّا نىٍفعؿ؛ قبؿ كى  . "ًكالى

 6 نص الحديث

ًميُّ قىاؿى حى 6 (3)ابف ماجواَلماـ قاؿ  ٍيضى ًمي  اٍلجى دَّثىنىا سىٍيؿي ٍبفي ييكسيؼى : دَّثىنىا نىٍصري ٍبفي عى حى
ٍيده : قىاؿى  مى دَّثىنىا حي ٍبحً : قىاؿى ، مىاًلؾو  عىٍف أىنىًس ٍبفً ، حى ًة الصُّ الى كينَّا نىٍقنيتي : "فىقىاؿى ، سيًئؿى عىًف اٍلقينيكًت ًفي صى

بىٍعدىهي ".   قىٍبؿى الرُّكيكًع كى

 6 تخريج الحديث

تابع سيؿ بف يكسؼ في الركاية عف ، مف طريؽ إسماعيؿ بف جعفر( 4)أخرجو الحازمي 
 بإسناده. ، حميد الطكيؿ

مف طرؽ ، (10)كابف ماجو، (9)كأحمد، (8)كمسمـ، (7)كالنسائي، (6)بكداكدكأ، (5)كأخرجو البخارم
 عف محمد بف سيريف. 

 
 

                                                           

 (. 630/ 3( البدر المنير )1)
اء المشيكر" المَّييَـّ الطاعة كالسككت كالدعاء كالقياـ في الصالة كاالنصات عف الكالـ. كالمراد ىنا الدع: ( القنكت2)

افىًني ًفيمىٍف عىافىٍيت، اٍىًدًني ًفيمىٍف ىىدىٍيت لٍَّيت، كىعى ٍف تىكى لًَّني ًفيمى تىكى ا أىٍعطىٍيت، كى بىاًرٍؾ ًلي ًفيمى ٍيت ، كى ًقًني شىرَّ مىا قىضى كى
ٍف كىالىٍيت نَّوي الى يىًذؿُّ مى مىٍيؾ كىاً  ى عى بَّ ، إنَّؾ تىٍقًضي كىالى ييٍقضى ٍكت رى تىعىالىٍيت". انظرتىبىارى ، (73/ 2لساف العرب ): نىا كى

 (. 490/ 2فتح البارم البف حجر )
بىٍعدىهي )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو3)  (. 1183ح 374/ 1بابي ما جاءى في القينيكًت قىٍبؿى الرُّكيكًع كى
 (. 96: ( االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار )ص4)
بىٍعدىهي )، أبكاب الكتر ،( صحيح البخارم5)  (. 1001ح 26/ 2بىابي القينيكًت قىٍبؿى الرُّكيكًع كى
مىكىاًت )، باب تفريع أبكاب الكتر، ( سنف أبي داكد6)  (. 1444ح  68/ 2بىابي اٍلقينيكًت ًفي الصَّ
ٍبًح )، كتاب التطبيؽ، ( سنف النسائي7) ًة الصُّ الى  (. 1071ح  2/200بىابي اٍلقينيكًت ًفي صى
ًة ، كتاب المساجد، ( صحيح مسمـ8) الى ًميًع الصَّ  (. 298ح 468/ 1)...بىابي اٍسًتٍحبىاًب اٍلقينيكًت ًفي جى
 (. 12117ح  169/ 19( مسند أحمد )9)
بىٍعدىهي )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو10) اءى ًفي اٍلقينيكًت قىٍبؿى الرُّكيكًع كى  (. 1184ح  374/ 1بىابي مىا جى
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حؽ بف ، (4)كالنسائي، (3)كأحمد، (2)كمسمـ، (1)كأخرجو البخارم مف طرؽ عف أبي ًمٍجمىزػػػػػ الى

يد ػػػػ مى حي
(5). 

 مف طرؽ عف عاصـ األحكؿ. ، (8)كأحمد، (7)كمسمـ، (6)كأخرجو البخارم

في الركاية عف ، الطكيؿ ان عاصـ األحكؿ( تابعكا حميد، أبك ًمٍجمىز، تيـ)محمد بف سيريفثال
 كفي حديثيـ أنو قنت بعد الرككع شيران. ، أنس

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيبىافى بًف أيبىي  األىٍزًدمُّ  ًميّْ بًف صي ًميّْ بًف نىٍصًر بًف عى ًميُّ ، نىٍصري بفي عى ٍيضى ، البىٍصًرمُّ ، الجى
ًغٍيري ال ًبٍيًر. ثقة ثبت، صَّ ًميّْ الكى ٍيضى ًفٍيدي الجى ، مىاتى سىنىةى خمًسيفى كمائتىيفً ، طيمب لمقضاء فامتنع، كىىيكى حى

 .(9)ركل لو الجماعة

، مات سنة مائة كتسعيف، ثقة رمي بالقدر، أىبيك عبد ا اأٍلنمىاًطي اٍلبىٍصًرمٌ  بف ييكسيؼ ؿي سىيٍ 
 .(10)ركل لو الجماعة سكل البخارم

مىيد الطكيؿ   سبقت ترجمتو قي الحديث التاسع عشر.  .(11)مف الثالثة ، ثقة مدلسحي

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
كقد تكبع في .(12)إسناده صحيح. كتدليس حميد الطكيؿ عف أنس محمكؿ عمى االتصاؿ

 الركاية عف أنس كما مر في التخريج. 

                                                           

 (. 4094ح  107/ 5الكتاب كالباب السابقيف )، البخارم ( صحيح1)
 (. 299ح  468/ 1الكتاب كالباب السابقيف )، ( صحيح مسمـ2)
 (. 12152ح  19/195مسند أحمد)، (13120ح  383/ 20( مسند أحمد )3)
 (. 1070ح  200/ 2بىابي اٍلقينيكًت بىٍعدى الرُّكيكًع )، كتاب التطبيؽ، ( سنف النسائي4)
تقريب ، (176/ 31تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (258/ 8التاريخ الكبير لمبخارم ): نظر ترجمتو( ا5)

 (. 586: التيذيب )ص
 (. 4096ح  107/ 5بىابي غىٍزكىًة الرًَّجيًع )، كتابي المىغىاًزم، ( صحيح البخارم6)
 (. 301ح  469/ 1الكتاب كالباب السابقيف )، ( صحيح مسمـ7)
 (. 12705ح  20/129مد )( مسند أح8)
سير أعالـ النبالء  ، (360/ 29تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (471/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)

 (. 561: تقريب التيذيب )ص، (133/ 12)
 (. 258: تقريب التيذيب )ص، (259/ 4تيذيب التيذيب )، (213/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 38: طبقات المدلسيف )ص (11)
 (. 168: جامع التحصيؿ )ص: ( انظر12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ًديًنيٌ ق اؿ أبك مكسى المى

كىاتو بكجو، ىذا ًإسناد صحيح": (1) كقاؿ ". ال مىٍطعف عمى أحد مف ري
 .(3)كقكاه ابف حجر، "ىذا إسناد صحيح ال عمة لو": (2)الحازمي

 
 6 (41حديث رقـ )

ًديثي البىراء بف عىاًزب : (4)ابف الممقف ؿقا مىى المًَّو ًمٍف قىٍتًؿ : "امىٍرفيكعن ، حى في عى كىاؿي الدٍُّنيىا أىٍىكى لىزى
ًحيح. ؽ  ميٍؤًمفو ًبغىٍيًر حى  و ًبًإٍسنىاد صى كىاهي اٍبف مىاجى  ". رى

 6 نص الحديث
ـي ٍبفي عىمَّارو قىاؿى 6 (5)ابف ماجواَلماـ  قاؿ دَّثىنىا ًىشىا ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو قىاؿى : حى دَّثىنىا اٍلكى دَّثىنىا : حى حى

نىاحو  اًنيّْ ، مىٍركىافي ٍبفي جى كزىجى ٍيـً اٍلجي ًف اٍلبىرىاءً ، عىٍف أىًبي اٍلجى كىاؿي 6 "قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، ٍبًف عىاًزبو  عى لىزى
ؽ  ".  مىى المًَّو ًمٍف قىٍتًؿ ميٍؤًمفو ًبغىٍيًر حى في عى  الدٍُّنيىا أىٍىكى

  6 تخريج الحديث

 بنحكه. ، بإسناده، مف حديث مركاف بف جناح( 6)أخرجو ابف أبي الدنيا

عف ، مف طرؽ عف ركح بف جناح، (9)البييقي، (8)كابف عدم، (7)كأخرجو ابف أبي عاصـ
 بنحكه. ، عف البراء، أبي الجيـ

، عف البراء، مجاىدعف ، مف طريؽ ركح بف جناح( 11)البييقيك ، (10)كأخرجو ابف عدم
 بنحكه. 

                                                           

 (. 630/ 3( البدر المنير )1)
 (. 96: ( االعتبار )ص2)
كأما لغير الحاجة ، أف القنكت لمحاجة بعد الرككع ال خالؼ عنو في ذلؾ: ( جمع ابف حجر بيف الركايات فقاؿ3)

: كالظاىر أنو مف االختالؼ المباح. انظر، حابة في ذلؾكقد اختمؼ عمؿ الص، فالصحيح عنو أنو قبؿ الرككع
 (. 491/ 2البف حجر )، فتح البارم

 (. 347/ 8( البدر المنير )4)
 (. 2619ح874/ 2بىابي التٍَّغًميًظ ًفي قىٍتًؿ ميٍسًمـو ظيٍممنا )، كتاب الٌديات، ( سنف ابف ماجو5)
 (. 191ح 153: ( األىكاؿ البف أبي الدنيا )ص6)
 ( كالىما البف أبي عاصـ. 138ح 67: الزىد )ص، (2: ديات )ص( ال7)
 (. 61/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 4961ح 256/ 7)، (4960ح7/255( شعب اإليماف )9)
 (. 61/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
 (. 4958ح  7/255( شعب اإليماف )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ًف اٍلبىرىاءً : "(1)لمحديث بعد ركايتو قاؿ ابف عدم اًىدو عى كحه عىٍف ميجى ًد فىقىاؿى ري مى دَّثىنا عىبد الصَّ ، حى

نَّمى  ًكمى كىاً  اًنيّْ عىًف البراء. ، ا ري ٍكزىجى ٍيـً الجى  عىف أىًبي اٍلجى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيًر بًف مىٍيسىرىةى بًف أىبىافو  ـي بفي عىمَّاًر بًف نيصى مائىتىٍيفً ، ًىشىا فّْيى سىنىةى خمسو كىأىٍربىًعٍيفى كى ركل لو ، تيكي
 . (2)مسمـالجماعة سكل 

 6 مختمؼ فيو

 صدكؽ. : كزاد العجمي، "ليس بالكذكب: "(5)زاد ابف معيف، (4)لعجميكا، (3)كثقو ابف معيف

لما كبر تغير فكؿ ما ديفع إليو ، صدكؽ": (7)ال بأس بو. كقاؿ أبك حاتـ: (6)كقاؿ النسائي
 . "كاف يقرأ مف كتابو، ككاف قديمنا أصح، ككمما ليقّْف تمقف، قرأه

 . "كبير المحؿ، صدكؽ": (8)كقاؿ الدارقطني

 فحديثو القديـ أصح. ، مقرئ كبر فصار يتمقف، صدكؽ6 (9)حجرقاؿ ابف 

 كترجح الباحثة أنو ثقة. 

ثقة لكنو كثير التدليس ، الدّْمشقيُّ ، األيمكم مكالىـ، اإلماـ أبك العبَّاس، الكليد بف ميسمـ
 . (33في حديث رقـ ) سبقت الترجمة لومف الرابعة. ، كالتسكية

نىاحو  ـي ، األيمىًكمُّ القرشي  مىٍركىافي ٍبفي جى ركل لو أبك داكد كابف ، مف السادسة، الدّْمىٍشًقيٌ ، مىٍكالىي
 . (10)ماجو

                                                           

 (. 61/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 247/ 30الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( تيذيب 2)
 (. 397: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص3)
 (. 332/ 2) ( الثقات4)
 (. 247/ 30( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 248/ 30( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 424: ب النيرات )صالككاك، (126: المختمطيف لمعالئي )ص، (66/ 9( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 248/ 30( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 573: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 387/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، (4)ىك أحب إلٌي مف أخيو ركح بف جناح: "(3).كقاؿ أبك حاتـ(2)كأبك داكد، (1)ثقو دحيـك 

: (5). كقاؿ أبك عمي الحسيف بف عمي الحافظ النيسابكرم"كىما شيخاف يكتب حديثيما كال يحتج بيما
ال بأس بو ": (7).كقاؿ الدارقطني(6). كذكره ابف حباف في الثقات"كركح في أمره نظر، ركاف ثقةم"

 : ثقة .(8)كقاؿ الذىبي. "شامي أصمو ككفي
  

 ال بأس بو. 6 (9)قاؿ ابف حجرك 

 ثقة. 6 قالت الباحثة

اًرمٌ ، سيمىٍيمىاف بف الجيـ ٍيـ مكلى البراء بف عازب اأٍلىٍنصى ركل لو ، الثالثةمف ، ثقة، أىبيك الجى
 .(10)أبك داكد كالنسائي كابف ماجو

اًرًثيُّ  اًرمُّ الحى اًرًث األىٍنصى غر ىك كابف عمر يـك صٍ استي  صحابي، البىرىاءي بفي عىاًزًب بًف الحى
سىٍبًعٍيفى ، بدر مات سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى

(11) . 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

كقد صرح بالسماع. صححو ، لرابعةمدلس مف ا فيو الكليد بف مسمـ، إسناده صحيح
 .(13)كحسنو المنذرم، (12)البكصيرم

 

                                                           

 (. 387/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 387/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 494/ 3)، (274/ 8ي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ البف أب3)
 (. 211: تقريب التيذيب )ص، (292/ 3تيذيب التيذيب ): ترجمتو ضعيؼ. انظر (4)
 (. 387/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
(6( )7 /483 .) 
 (. 68: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص7)
  (.2/253الكاشؼ) ( 8)
 (. 525: ( تقريب التيذيب )ص9)
تيذيب التيذيب ، (382/ 11تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (104/ 4جرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( ال10)

 (. 250: تقريب التيذيب )ص، (177/ 4)
 (. 1/411اإلصابة )، (205/ 1أسد الغابة)، (156/ 1االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر11)
  (.122/ 3( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )12)
 (. 201/ 3( الترغيب كالترىيب )13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 بنحكه. ، (2)النسائي، (1)الترمذم ركاه، كلو شاىد مف حديث عبد ا بف عمرك

، بدؿ ركح بف جناح، عف مركاف بف جناح: ابف ماجو في إسناده فقاؿ ـى ىً كى : "(3)قاؿ المزمك 
 . "كا اعمـ، كذلؾ مف أكىامو، "غير ابف ماجوكال نعمـ أحدنا قاؿ فيو"عف مركاف بف جناح

... ركل لو : (4)كذلؾ أف الحافظ ابف حجر عند ترجمتو لركح قاؿ ؛كفي كالمو نظر
 .(5)"عابدو  فقيوه كاحده أشدي عمى الشيطاًف مف ألؼً : "الترمذم كابف ماجة حديثان كاحدان متنو

كىك يركم ، كليس ركح، ك مركافكالذم في سنده ى، كعميو فالصكاب ما كقع عند ابف ماجة
 عف أبي الجيـ. 

 
 6 (43حديث رقـ )
ذا ركع ".  أىف النًَّبي  "عىف أنسو  ة كىاً   كىافى يرفع يىدىٍيًو ًإذا دخؿ ًفي الصَّالى

و ًفي سنىنو: (6)قاؿ ابف الممقف كىاهي اٍبف مىاجى مَّد بف بشارو ، رى دَّثىنىا حي ، ثىنىا عبد اٍلكىىَّاب، عىف ميحى ٍيده حى ، مى
ٍف أىنىسو ًبوً  ٍيًف.، عى مىى شىرط الشٍَّيخى ًحيحه عى  ىؤالء:  اإلماـ في الديف تقي الشيخ قاؿ كىىىذىا ًإٍسنىاده صى
  . الصحيح رجاؿ مف منتياه إلى بشار بف محمد عف المذككركف

 6 نص الحديث
مَّدي ٍبفي بىشَّارو قىاؿى 6 (7)ابف ماجواَلماـ قاؿ  دَّثىنىا ميحى دَّ : حى ٍبدي اٍلكىىَّاًب قىاؿى حى دَّثىنىا : ثىنىا عى حى

ٍيده  مى ٍف أىنىسو أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، حي ةً  عى الى ؿى ًفي الصَّ ذىا رىكىعى ". ، " كىافى يىٍرفىعي يىدىٍيًو ًإذىا دىخى كىاً 
 

 

                                                           

كفي الباب عف : (. كقاؿ1395ح 16/ 4باب ما جاء في تشديد قتؿ المؤمف )، كتاب الديات، ( سنف الترمذم1)
كبريدة... كركاية الحديث مكقكفان عمى عبد ا ، كعقبة بف عامر، كأبي ىريرة، كأبي سعيد، كابف عباس، سعد

 بف عمرك أصح منو مرفكعان. 
 (. 3987ح  82/ 7باب تعظيـ الدـ )، كتاب تحريـ الدـ، ( سنف النسائي2)
 (. 238 - 237/ 9( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (.  90/  10() 292/ 3( تيذيب التيذيب )4)
مىى الًعبىادىًة )، أىٍبكىابي اٍلًعٍمـً ، ( سنف الترمذم5) اءى ًفي فىٍضًؿ الًفٍقًو عى ، سنف ابف ماجو، (2681ح  345/ 4بىابي مىا جى

مىى طىمىًب اٍلًعٍمـً )، فضائؿ الصحابة كالعمـ اًء كىاٍلحىثّْ عى (. كىذا الحديث ضعيؼ 222ح  81/ 1بىابي فىٍضًؿ اٍلعيمىمى
لً : فيو ركح بف جناح. كقاؿ الترمذم، جدان  ًديًث الكى ًديثه غىًريبه كىالى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو ًمٍف حى يًد ٍبًف ىىذىا حى

 .  ميٍسًمـو
 (. 468/ 3( البدر المنير )6)
ةً ، سنف ابف ماجو (7) الى ًة الصَّ ٍفًع اٍليىدىٍيًف ًإذىا رىكىعى ، ًكتىابي ًإقىامى فىعى رىٍأسىوي ًمفى الرُّكيكًع )، بىابي رى ذىا رى  (. 866ح 1/281كىاً 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

، (4)كالضياء المقدسي،(3)الدارقطنيك  ،(2)ابف حـز كمف طريقو  (1)ابف أبي شيبة  أخرجو 
ذىا ، بإسناده، مف طرؽ عف عبد الكىاب الثقفي، (6)كأبك يعمى، (5)كالبخارم بزيادة عند الدارقطني " كىاً 

دى".   ذىا سىجى فىعى رىٍأسىوي ًمفى الرُّكيكًع كىاً  رى
  

 عف أنس، مكقكفان.(7)ابف أبي شيبة  أخرجوك 
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًجٍيًد بفً  ٍبًد المى ٍبدي الكىىَّاًب بفي عى ٍمًت الثَّقىًفيُّ  عى ، سنيف أك أربع تغير قبؿ مكتو بثالث، ثقة، الصَّ
 .(8)ماعةج، ركل لو الئةو اتيكفي سنةى أربعو كتسعيفى كم

 (.19رجمتو في حديث رقـ )تثقة مدلس مف الثالثة. سبقت ،  كيؿلطاحميد بف أبي حميد 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

  إسناده صحيح.
حيث أنو حيجب عف ، عبد المجيد مف االختالط فال يضرهعبد الكىاب بف أما ما نيسب إلى 
 .(10)كعده العالئي مف القسـ األكؿعمى ذلؾ. ( 9)كما نص أبك داكد، الناس فمـ يحدث حينذاؾ

ف لـ يصرح بالسماع مف أنس  قد مراسيؿ يككف أف تقدير . فعمىكتدليس حميد ال يضر، كا 
 .(11)بو. قالو العالئي محتج ثقة كىك يافي الكاسطة تبيف

                                                           

 .(2449ح 235/ 1) شيبة أبي ابف مصنؼ (1)
  (. 3/9المحمى )( 2)
 (.1119ح2/42الدارقطني ) سنف (3)
 .(52/ 6( األحاديث المختارة)4)
 (. 13: ( قرة العينيف برفع اليديف في الصالة )ص5)
 (. 424/ 6( مسند أبي يعمى المكصمي )6)
 (2448ح 235/ 1) شيبة أبي ابف مصنؼ (7)
 (. 368: )صتقريب التيذيب ، (508/ 18) ، تيذيب الكماؿ(71/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 317الككاكب النيرات)ص ، (75/ 3الضعفاء الكبير لمعقيمي ): ( انظر9)
 .(79:المختمطيف لمعالئي )ص (10)
 .(168: ص) التحصيؿ جامع (11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ا لثابت حميد يدع . كلـالكاسطة بينيما ثابت البنانيك     .(1)منو  كسمعو كعاه إال عممن

 محمد أحمد: قاؿ"  (3)األلبانيقاؿ ، ك (2) كصحح ركاية الرفع ىذه جماعة منيـ: البكصيرم
 ككذا الدارقطني، أف لكال اؿ؛ق كما كىك".  جدان  صحيح إسناد ىذا:" (4) " تعميقو"  في شاكر

 أف: المصطمح في تقرر ما عف ذلؾ الجكاب كلعؿ. أنس عمى مكقكؼ بأنو  أعاله(5) الطحاكم
 رفع كقد كغيرىما، الشيخاف بو احتج ثقة إماـ، كىك الثقفي، الكىاب عبد ىنا كىك. مقبكلة الثقة زيادة

  ."قىبكليا يجب منو زيادة فيي الحديث؛

 ظة أيضان .كركاية الكقؼ محفك 

اًب ": (6)قاؿ البخارم ٍيري كىاًحدو ًمٍف أىٍصحى قىاؿى غى . كى اًحبي ًكتىابو ديكؽه صى ٍبدي اٍلكىىَّاًب الثَّقىًفيُّ صى كىعى
ٍيدو  مى ٍيدو ، عىٍف أىنىسو ًفٍعميوي : حي مى  . "عىٍف حي

ٍبًد اٍلكىىَّ ": (7)كقاؿ الدارقطني  ٍيدو مىٍرفيكعنا غىٍيري عى مى ـٍ يىٍرًكًه عىٍف حي كىابي ًمٍف ًفٍعًؿ لى اًب، كىالصَّ
  ."أىنىسو 

الو ًثقىات، كىاٍلمىٍحفيكظ أىنو مىٍكقيكؼ": (8)قاؿ الضياءك   ".ًرجى

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(360/ 7) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب (1)
 .(107/ 1) ماجو ابف زكائد في الزجاجة مصباح (2)
 .(2 /708) النبي صالة صفة أصؿ (3)
 (.  4/92يعني عمى المحمى باألثار البف حـز ،)( 4)
 (.1/227شرح معاني اآلثار) (5)
 (. 69: ( العمؿ الكبير لمترمذم)ص6)
 .(60/ 12) الدارقطني عمؿكانظر:  (. 42/ 2( سنف الدارقطني )7)
 (. 52/ 6( األحاديث المختارة)8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة

 6حاديث خارج الكتب الستةاأل6 المطمب الثالث
 6 (44حديث رقـ )

ًحيحه : (1)قاؿ ابف الممقف ًديثي صى كىاهي أىحمد ًفي ميسنده عىف ًإسحاؽ بف، ىىذىا الحى ، ثىنىا عمارة، مىٍنصيكر رى
اًريىةو  أىفَّ النًَّبيَّ ، عىف أنس، عف ثابت مىٍيـو تىٍنظيري ًإلىى جى يىا6 "فىقىاؿى ، أىٍرسىؿى أيَـّ سي ، (2)شيمّْي عىكىاًرضى

 ". ( 3)كىاٍنظيًرم ًإلىى عيٍرقيكبىٍييىا

 6 نص الحديث

اؽي ٍبفي مىٍنصيكرو : (4)قاؿ اَلماـ أحمد دَّثىنىا ًإٍسحى ٍف ثىاًبتو ، دَّثىنىا عيمىارىةي حى ، حى أىفَّ ، عىٍف أىنىسو ، عى
اًريىةو  النًَّبيَّ  مىٍيـو تىٍنظيري ًإلىى جى يىا6 "فىقىاؿى ، أىٍرسىؿى أيَـّ سي  ". كىاٍنظيًرم ًإلىى عيٍرقيكبىٍييىا، شيمّْي عىكىاًرضى

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، بيذا اإلسناد، مف طريؽ إسحاؽ بف منصكر( 5)خرجو عبد بف حميدأ

مف طريؽ عبد ا بف محمد ، (7)كمف طريقو الضياء المقدسي، (6)كأخرجو الطبراني
 بنحكه. ، (8)اليذلي

 

                                                           

 (. 507/ 7( البدر المنير )1)
. أمرىا: كاحدىا، كىي ما بيف الثنايا كاألضراس، في عيٍرض الفـ األسناف التي: ( العكارض2) بذلؾ  عارضه

عمدة ، (212/ 3النياية في غريب الحديث كاألثر ): لتعرؼ بو نكيتىيا كريح فميا أطيَّب أـ خبيث. انظر
 (. 119/ 20القارم )

بالنظر إلى عرقكبييا  قدـ. أراد ىك العصبة الكاصمة بيف الساؽ كالعقب مف كراء ال: كالعرقكب، ( مثنى عرقكب3)
البدر ، (490/ 3البف الجكزم )، كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف: حتى تككف ممتمئة الساقيف. انظر

 (. 509/ 7المنير )
 (. 13424ح 21/105( مسند أحمد )4)
 (. 1386ح  316/ 2( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )5)
 (. 204/ 6( المعجـ األكسط )6)
 (. 121/ 5ختارة )( الم7)
 (. 3/337لساف الميزاف )، (156/ 5): الجرح كالتعديؿ"شيخ ليس بمعركؼ". انظر: ( قاؿ أبك حاتـ8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
عف مكسى بف ، (3)ىشاـ بف عمي مف طريؽ، (2)البييقي كمف طريقو، (1)كأخرجو الحاكـ

كحماد بف  ،)عبد ا بف محمد اليذلي كفيو زيادة. كالىما، حماد بف سممةعف ، إسماعيؿ التبكذكي
 بو. ، سممة( تابعا عمارة في الركاية عف ثابت

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽ بف مىٍنصيكر السَّميكلي ًإٍسحى
ًمائىتىٍيفً ، أىبيك عبد الرٍَّحمىف، (4) ركل لو ، مىاتى سنة أىربع كى

 .(5)الجماعة

، "عنوكاف فيو تشيع كقد كتبت : "كقاؿ (7)ككثقو العجمي، ليس بو بأس: (6)قاؿ ابف معيف
 .(8)كذكره ابف حباف في الثقات

 صدكؽ تكمـ فيو لمتشيع. 6 (9)كقاؿ ابف حجر 

ٍيدىالًنيُّ ، عيمىارىةي ٍبفي زىاذىافى اٍلبىٍصًرمُّ  مىمىةى ، الصَّ ركل لو ، مىاتى سىنىةى ثىمىافو كستيفى تقربينا، أىبيك سى
 .(10)كابف ماجو، أبك داكد كالترمذم

 6 مختمؼ فيو
كقاؿ اإلماـ مسمـ عف ، (14)كيعقكب الفسكم، (13)كالعجمي، (12)أحمدك ، (11)كثقو ابف معيف

                                                           

 (. 2299ح 166/ 2) ( المستدرؾ1)
 (. 139/ 7( السنف الكبرل )2)
 ( لـ أقؼ عمى ترجمة لو. 3)
ميكلي4) سيكيكف : ( السَّ ـ كى ـ أيٍخرىلًبفىٍتح السّْيف اٍلميٍيممىة كىضـ الالَّ ًفي آخرىىا الى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى بني سمكؿ كىي ، اٍلكىاك كى

 (. 189/ 7األنساب لمسمعاني ): فصارت محمة معركفة بيا لنزكليـ إياىا. انظر، قبيمة نزلت الككفة
 (. 478/ 2( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 234/ 2( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 220/ 1قات)( الث7)
(8) (8 /112 .) 
 (. 103: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 246/ 21( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 122/ 4ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ، (146: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 11)
 (. 216/ 2( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )12)
 (. 162/ 2)ثقات( ال13)
 (. 119/ 2( المعرفة كالتاريخ )14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(2)كذكره ابف حباف في الثقات، ما بو بأس، شيخ ثقة: (1)أحمد

زاد ابف ، ال بأس بو: (5)ػػػػ عف يحيى ػػػ كابف شاىيف، (4)ابف عدمك ، (3)كقاؿ أبك زرعة الرازم
 صالح. : (6)في ركاية كقاؿ ابف معيف، "ممف يكتب حديثو": عدم

 . "يركم عف أنس أحاديث مناكير: "(7)كقاؿ أحمد

ربما ": (9). كقاؿ يزيد بف ىاركف"ليس بالمتيف، يكتب حديثو كال يحتج بو: "(8)كقاؿ أبك حاتـ
فيو : "(11)كقاؿ زكريا بف يحيى الساجي، "ليس بذاؾ: "(10). كقاؿ أبك دكاد"يضطرب ًفي حديثو

، (13)كمحمد بف عمار المكصمي، (12)ضعفو الدارقطنيك . كال يقكم في الحديث، ليس بشيء، ضعؼ
 يعتبر بو. ال : زاد الدارقطني

 صدكؽ كثير الخطأ. 6 (14)كقاؿ ابف حجر

 كباقي رجاؿ األسناد ثقات. 

  6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 . بأسانيد فييا مجاىيؿ كقد تكبع، . فيو عمارة بف زاذاف صدكؽ كثير الخطأضعيؼإسناده  

 

                                                           

 (. 245/ 21تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (302/ 1( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )1)
(2) (7 /263 .) 
 (. 366/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 152/ 6( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 156: سماء الثقات )ص( تاريخ أ5)
 (. 366/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 366/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 366/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 505/ 6( التاريخ الكبير لمبخارم )9)
 (. 249: )ص ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ10)
 (. 16/ 10( إكماؿ تيذيب الكماؿ )11)
 (. 53: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص12)
 (. 417/ 7( تيذيب التيذيب )13)
 (. 409: ( تقريب التيذيب )ص14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
قاؿ ميينا
، ا منكرنا يحدث عف ثابتفقاؿ صالح؛ إال أنو يركم حديثن ، سألت أحمد عنو" :(1)

 شمي عكارضيا كانظرم إلى عرقكبييا". 6 فقاؿ، أرسؿ أـ سميـ إلى امرأة"أنو عف أنس 

 . "( 2)فمذلؾ صار منكرنا: قاؿ، ىذا غريب: قمت لو

كىاهي : (3)محديثقاؿ البييقي بعد ركايتو لف، رسالوا  كقد اختمؼ في كصؿ ىذا الحديث ك  "كىذىا رى
نىا ًفي اٍلميٍستىٍدرىؾً  دى السًّْجٍستىاًنيُّ ًفي اٍلمىرىاًسيؿً ، شىٍيخي كىاهي أىبيك دىاكي كىرى

اًعيؿى ميٍرسىالن ، (4) عىٍف ميكسىى ٍبًف ًإٍسمى
رنا ديكفى ًذٍكًر أىنىسو  ا أىبيك النٍُّعمىافً ، ميٍختىصى كىاهي أىٍيضن كىرى

مَّادو ميٍرسىالن (5) مَّدي ٍبفي كىًثيرو  ،عىٍف حى كىاهي ميحى كىرى
ٍنعىاًنيُّ  كالن ، (6)الصَّ مَّادو مىٍكصي "، عىٍف حى ٍف أىنىسو مىٍكصيكالن ٍف ثىاًبتو عى كىاهي عيمىارىةي ٍبفي زىاذىافى عى  . كىرى

ال سيما مع استنكار أحمد ، كالخالصة أف الحديث مرسؿ فيك ضعيؼ: "(7)قاؿ األلباني
 . "إياه. كا أعمـ

مع أف ابف الممقف لـ يتفرد ، عمى ما سبؽ؛ فإف الصكاب في ىذا الحديث اإلرساؿ كبناءن  
، (10)ابف القطافك ، (9)كحسنو الضياء المقدسي، (8)فصححو الحاكـ، مكصكالن  بتصحيح ىذا الحديث

 .(11)كشعيب األرنؤكط
 

 

                                                           

اب أحمد، ( مييىنَّا ٍبفي يىٍحيىى الشَّاًميُّ 1) ٍنوي مىسىاًئؿى كىًثيرىةن ًجدِّ ، كىافى ًمٍف ًكبىاًر أىٍصحى نىقىؿى عى  ىػ(. 248)، اكى
البف مفمح ، رشدالمقصد األ، (292/ 12اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لممرداكم ): انظر ترجمتو

 (. 197/ 4ميزاف االعتداؿ )، (345/ 1البف أبي يعمى )، طبقات الحنابمة، (44/ 3)
 –جامعة اإلسالمية ال، لمباحث إسماعيؿ غازم مرحبا، كقد جيمعت ىذه المسائؿ في رسالة عممية منشكرة

 المدينة المنكرة. 
 (. 509/ 7البدر المنير )، (16/ 10( إكماؿ تيذيب الكماؿ )2)
 (. 139/ 7( السنف الكبرل لمبييقي  )3)
 (. 186: ( المراسيؿ ألبي داكد )ص4)
(5 .  ( ىك محمد بف الفضؿ السدكسي المعركؼ بعاـر
 (. 504: ( صدكؽ كثير الغمط. تقريب التيذيب )ص6)
 (. 433/ 3( سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة )7)
 (. 2299ح 166/ 2( المستدرؾ )8)
 (. 121/ 5( األحاديث المختارة )9)
 (. 187( أحكاـ النظر )ص 10)
 (. 106/ 21ىامش تحقيقو لمسند أحمد ): ( انظر11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (45) حديث رقـ

ًديثي : (1)قاؿ ابف الممقف ًحيحه  ىىذىا الحى كىاهي الدَّا صى قيٍطًنٌي كىاٍلبىٍييىًقٌي ًفي سينىنيمىارى مف ًركىايىة اٍبف عمر ، رى
ًديثً ، ًإذا تفىرقا الى يىٍجتىًمعىاًف أبدنا"(2)"المتالعناف6 ًبمىٍفظ ًفي ًركىايىة لىيما مف حى  : (3)سيؿو  كى

قىاؿى  "فىفرؽ رىسيكؿ ا  ًحيحًإس: قىاؿى اٍلبىٍييىًقيٌ ، الى يىٍجتىًمعىاًف أبدنا"6 بىينيمىا كى ًفي ًركىايىة ألبي ، نىاده صى كى
د دىاكي
ا( 4) ًديث سيؿ أىٍيضن ا: ًفي حى ت السنةي بعد ًفي المتالعنيف أىف ييفرؽ بىينيمى َـّ الى يىٍجتىًمعىاًف ، "مىضى ث

 أبدنا". 

 6 نص الحديث

سىفً حدث: (5)قاؿ اإلماـ الدارقطني مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى مَّدي ٍبفي عي نا ميحى ٍركىةي ، نا فى ٍثمىافى ، نا ميحى
ٍيدو (6) ةى ، نا أىبيك ميعىاًكيى ٍبفي أىًبي اٍلمىٍغرىاءً  مًَّد ٍبًف زى ، عىفً ، عىٍف ميحى بىٍيرو ، عىًف  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي اٍبًف عيمىرى

ًعنىاًف ًإذىا تىفىرَّقىا الى يىٍجتىًمعىاًف أىبىدنا". "6 قىاؿى  النًَّبيّْ   اٍلميتىالى

 6 تخريج الحديث

مف طرؽ عف أيكب ، (10)كالبييقي ،(9)، كالحميدم(8)كعبد الرزاؽ  ،(7)و البخارمأخرج
 بمعناه. ، السختياني

 
                                                           

 (. 188/ 8البدر المنير )( 1)
حمؼ الزكجيف عند اتياـ الزكجة بالزنا؛ إلثبات : كالمعاف، لمذاف العف كؿ منيما اآلخرالزكجاف ا: ( المتالعناف2)

، التيمة أك نفييا كذلؾ بصيغ محدكدة. كيحمؼ الزكج أربع شيادات با عمى صدقو في اتياـ زكجتو بالزنا
أنو كاذب في اتيامو  كأف تحمؼ الزكجة أربع شيادات با، كالخامسة أف لعنة ا عميو إف كاف مف الكاذبيف

 كالخامسة أف لعنة ا عمييا إف كاف مف الصادقيف. ، ليا
 (. 2/278لمصنعاني )، سبؿ السالـ، (440/ 9فتح البارم البف حجر )، (335/ 23لمرازم)، مفاتيح الغيب: يراجع 
 (. 15357ح  673/ 7السنف الكبرل لمبييقي )، ( 3705ح  415/ 4( سنف الدارقطني )3)
 (. 2245ح  273/ 2بىابه ًفي المّْعىاًف )، كتاب الطالؽ، ف أبي داكد( سن4)
 (. 3706ح  416/ 4( سنف الدارقطني )5)
 محمد بف خاـز الضرير . كىك ثقة، سبقت ترجمتو.(6)
نىًة )، كتاب الطالؽ، ( صحيح البخارم7) دىاًؽ الميالىعى  (. 5311ح  55/ 7بابي صى
   .(2014ح431/ 2) الرزاؽ عبد تفسير (8)
 (688ح 543/ 1) الحميدم مسند ( 9)
 (. 15325ح  659/ 7( السنف الكبرل )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 بمعناه. ، مف طرؽ عف عمرك بف دينار، (2)كالبييقي، (1)كأخرجو مسمـ

في الركاية عف سعيد بف ، عمرك بف دينار( تابعا محمد بف زيد، كالىما)أيكب السختياني
 بو. ، جبير

، تابع سعيد مكلى ابف عمر مف طريؽ نافع (4)، ك سعيد بف منصكر(3)ماجة كأخرجو ابف
 .، بمعناهبف جبير في الركاية عف ابف عمر

 . معمقان عف محمد بف زيد( 5)كأخرجو البييقي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽى  سىًف ٍبًف ًإٍسحى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف اٍلحى كَّاؼي ، ميحى ًمي  ابف الصَّ ٍمًسٍيفى ما، أىبيك عى ت سىنىةى ًتٍسعو كىخى
ثىالىًث مائىةو   . (6) كى
  .(7)ما رأت عينام مثمو: الدارقطني تمميذه اإلماـ قاؿ .  ثقة

مائىتىٍيًف.  ًتٍسًعٍيفى كى ، مات سىنىةى سىٍبعو كى ٍعفىرو العىٍبًسيُّ مَّدي بفي عيٍثمىافى بًف أىًبي شىٍيبىةى أىبيك جى  ميحى

 مختمؼ فيو6 

 كقاؿ كتب عنو أصحابنا. ( 9)، كذكره ابف حباف في الثقات(8)كثقو صالح جزرة

 

                                                           

كًج الميٍعتىدًَّة البىاًئفً ، كتاب الطالؽ، ( صحيح مسمـ1) ري كىاًز خي يىا ًفي النَّيىاًر ، بابي جى ٍكجي ٍنيىا زى فَّى عى كىالميتىكى
ًتيىا) اجى  (. 1493ح  2/1131ًلحى

 (. 15354ح  672/ 7( السنف الكبرل )2)
 .(2069ح669/ 1) ، كتاب الطالؽ، باب المعافماجو ابف سنف( 3)
 .(1554ح1/404) منصكر بف سعيد سنف( 4)
 (. 15354ح  672/ 7( السنف الكبرل )5)
التقييد لمعرفة ركاة السنف  ،(337/ 8) لمسمعاني األنساب ،(338: سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: انظر( 6)

سير ، (120/ 8) البن قطلوبغا، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، (45: البف نقطة )ص، كالمسانيد
 (. 185/ 16أعالـ النبالء)

 (. 115/ 2( تاريخ بغداد )7)
 (. 68/ 4( تاريخ بغداد )8)
(9) (9 /155 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 المسند أبيو عف كتبنا خيرنا، إال عممنا " ما: (3)كقاؿ أيضان  ."ال بأس بو": (2()1)كقاؿ عبداف األىكازم

  ابنو ..."  بخط

 (5) مطيف كابتمى بو بأس ال عبداف كصفو ما ىعم ىذا عثماف فب حمدكم  :(4)كقاؿ ابف عدم 

. كلـ ...ػػػػ  ىك عصا مكسى، تمقؼ ما يأفككفػػػ يعني  قاؿ ما فيو ؿاق اجميعن  ككفياف ألنيما ديةبالبم
 ا فأذكره. ا منكرن أر لو حديثن 

 . "ال بأس بو، كتب الناس عنو، كال أعمـ أحدا تركو": (6)كقاؿ مسممة بف قاسـ

أحمد، عبد ا بف نقاد، كاإلماـ تكذيبو عف عدد مف ال (7)عيقدة كنقؿ أحمدي بفي محٌمًد بًف سعيًد بفً 
 . (8)كابف خراش، كغيرىـ

كقاؿ كالن مف الميعممي 
مَّدي بفي عيٍثمىافى بًف أىًبي شىٍيبىةى (9) ، كمحقؽ كتاب العرش، الذم ألفو ميحى

(10) :
"كىذا التكذيب الذم نقمو ابف عقدة فيو نظر، كذلؾ ألف ىذا التكذيب قد انفرد بنقمو ابف عقدة كحده". 

 دا ما نقمو ابف عقدة، كرجحا أنو ال بأس بو. ـ فنَّ كمف ث
ؽٍ  لىـٍ  6 "ى (11)لكنو كما قاؿ الذىبي  كترحج الباحثة أنو صدكؽ. ٌظان، ييرزى   ."ًمٍنوي  نىاليكا بىؿٍ  حى

، كاسـ أبيو معدم كرب الكندم، يكنى أبا القاسـ، مىاتى سنة  فىركىة ٍبف أىبي المىغىراء، ، الكيكفيُّ الًكنًدمُّ
ًمائىتىٍيفً خمسو كى   .(12)، ركل لو البخارم كالترمذمعٍشريفى كى

                                                           

تاريخ : كىك مف شيكخ ابف عدم. انظر ترجمتو، ( أبك محمد عبد ا بف أحمد بف مكسى بف زياد1)
 (. 413/ 3شذرات الذىب)، (168/ 14سير أعالـ النبالء)، (13/232بغداد)

 . (22/ 14)النبالء أعالـ سير (2)
  .(68/ 4( تاريخ بغداد )3)
 (. 557/ 7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) انظر: (4)
التقييد لمعرفة ، (41/ 14سير أعالـ النبالء ): ( ىك محمد بف عبد ا بف سميماف الحضرمي. انظر ترجمتو5)

 (. 71: كاة السنف كالمسانيد )صر 
 (. 342/ 7( لساف الميزاف )6)
 (. 655/ 7تاريخ اإلسالـ )، (655/ 7تاريخ اإلسالـ )، (147/ 6تاريخ بغداد ): ( انظر ترجمتو7)
 ،(136: (. سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص99: سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص، (4/68تاريخ بغداد ): ( انظر8)

 . (643/ 3) االعتداؿ ميزاف
 (. 695/ 2( التنكيؿ بما في تأنيب الككثرم مف األباطيؿ )9)
 (. 234 - 232: )صمحمد بف خميفة بف عمي التميمي: تحقيؽ، العرش كما ركم فيو: ( انظر10)
 (. 21/ 14) النبالء أعالـ سير ( 11)
 (. 8/265) تيذيب التيذيب، (179/ 23تيذيب الكماؿ )، (128/ 7( التاريخ الكبير لمبخارم )12)
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التطبوقوةىالدرادة
 .(2)، كذكره ابف حباف في الثقات(1)كثقو الدارقطني

 6 صدكؽ. (4)، كابف حجر(3)كقاؿ أبك حاتـ
 قالت الباحثة6  ثقة.

 ، ٍيدو بف عمٌي اٍلًكٍنًدمُّ اٍلبىٍصًرمُّ مَّدى ٍبفي زى  .(5)مف السادسة، ركل لو ابف ماجو حديثنا كاحدناميحى
: (8). كقاؿ الذىبي"صالح الحديث، ال بأس بو": (7).كقاؿ أبك حاتـ(6)ذكره ابف حباف في الثقات
 : ليس بالقكل. (9)صدكؽ. كقاؿ الدارقطني

 6 مقبكؿ. (10)كقاؿ ابف حجر
 أنو صدكؽ. ؛ رأم اَلماـ الذىبي كترجح الباحثة
بير  ، ثقة ثبت فقيو، قتمو الحجاج  بف ًىشىاـو األىسىًدمُّ اٍلكىاًلًبيُّ مىكٍ سىًعيدي بف جي ، أىبيك عىٍبًد المًَّو اٍلكيكًفيُّ ـٍ الىي

ًتٍسًعٍيفى  ٍمسو كى  (.10و في حديث رقـ )تمجر تسبقت  .(11)، ركل لو الجماعةسنة خى
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 صحيح لغيره. إلى الإسناده فيرتقي كقد تكبع. ، صدكؽمحمد بف زيد إسناده حسف. ألجؿ 
  بىٍأس ًبًو.ه الًإٍسنىادي : (13)ىذا إسناده جيّْده. كقاؿ ابف حجر: (12)د اليادمقاؿ ابف عب

  كالحديث في الصحيحيف بمعناه ، كما مر في التخريج. 

 أشار إليو ابف الممقف. ، (14)كلمحديث شاىد مف حديث سيؿ بف سعد الساعدم
 

 
                                                           

 (. 262: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص1)
(2( )9 /11 .) 
 (. 83/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 445: ( تقريب التيذيب )ص4)
 (. 173/ 9تيذيب التيذيب )، (492/ 3تاريخ اإلسالـ )، (229/ 25تيذيب الكماؿ ): ( انظر5)
(6( )7 /424 .) 
 (. 256/ 7ف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ الب7)
 (. 172/ 2( الكاشؼ )8)
 (. 554/ 3( ميزاف االعتداؿ )9)
 (. 479: ( تقريب التيذيب )ص10)
 (. 234: تقريب التيذيب )ص، (13/ 4تيذيب التيذيب )، (361/ 10( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
 (. 444/ 4)( تنقيح التحقيؽ12)
 (. 76/ 2ية )( الدراية في تخريج أحاديث اليدا13)
، (3704ح  4/415سنف الدارقطني )، (2245ح  273/ 2بىابه ًفي المّْعىاًف )، كتاب الطالؽ، ( سنف أبي داكد14)

 (. 15356ح  7/673السنف الكبرل لمبييقي )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (31حديث رقـ )

ًديثي : (1)قاؿ ابف الممقف ًحيحه  ىىذىا الحى اًكـ صى قيٍطًنٌي كىاٍلحى كىاهي الدَّارى ًديثً ، رى يىٍعقيكب بف  كىاٍلبىٍييىًقٌي مف حى
مَّد بف عبد الرٍَّحمىف بف ثىٍكبىاف، فىةيٍ صى عىف يًزيد بف خي ، ًإٍبرىاًىيـ عىف الدَّرىاكٍرًدم ٍيرىة عىف أبي ىي ، عىف ميحى رى

" أىف النًَّبي  فىقىاؿى رىسيكؿ ا ، ًإف ىىذىا سرؽ، ا رىسيكؿ ايى : فىقىاليكا، (2)مةمٍ أيًتي بسارؽ قد سرؽ شى
 .الو سرؽ "اٍذىىبيكا ًبًو فىاٍقطىعيكهي ، ثيَـّ : بمىى يىا رىسيكؿ ا. فىقىاؿى النًَّبي: قىاؿى السَّاًرؽمىا إخى

اٍحًسميكهي 
عزَّ  قىٍد تيٍبتي ًإلىى المَّوً : فىقىاؿى ، "تيٍب ًإلىى المَّوً 6 "، ثيَـّ اٍئتيكًني ًبًو" ، فىقيًطعى فىأيًتيى ًبًو ، فىقىاؿى (3)

". 6 قىاؿى ،  كجؿَّ  مىٍيؾى  "تىابى المَّوي عى

 6 نص الحديث

، نا حدثنا : (4)الدارقطنياَلماـ  قاؿ ـى ، نا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي اًعيؿى ـي ٍبفي ًإٍسمى أىبيك عيبىٍيدو اٍلقىاًس
ٍرًدمٌ  مَّدو الدَّرىاكى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميحى ، عى ًف ٍبًف ثىٍكبىافى ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى ٍيفىةى، عىٍف ميحى ًني يىًزيدي ٍبفي خيصى ، أىٍخبىرى
ٍيرىةى، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍف أىًبي ىيرى يىا رىسيكؿى المًَّو ًإفَّ ىىذىا قىٍد سىرىؽى، : أيًتيى ًبسىاًرؽو سىرىؽى شىٍممىةن، فىقىاليكا عى

"تيٍب 6 اٍذىىبيكا ًبًو فىاٍقطىعيكهي ، ثيَـّ اٍحًسميكهي ، ثيَـّ اٍئتيكًني ًبًو"، فىقيًطعى فىأيًتيى ًبًو، فىقىاؿى : "فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو 
مىٍيؾى ". 6 "قىاؿى قىٍد تيٍبتي ًإلىى المًَّو، : فىقىاؿى ًإلىى المًَّو"،   تىابى المَّوي عى

 6 تخريج الحديث

 ،، بومف طرؽ عىف الدَّرىاكٍرًدم، (8)كالحاكـ، (7)كالبييقي، (6)كالبزار، (5)أخرجو الطحاكم
 . مكصكالن 

مف طريؽ سفياف الثكرم. كأخرجو الطحاكم أيضان مف ، (10)كالطحاكم، (9)كأخرجو أبك داكد
                                                           

 (. 674/ 8( البدر المنير )1)
 . (502/ 2ىك الكساء كالمئزر يتشح بو. النياية في غريب الحديث كاألثر )، ( الشممة2)
ٍسـي 3) . شرح السنة لمبغكم ): اٍلقىٍطعي : أىٍصميوي : ( اٍلحى ٍنوي ًباٍلكىيّْ النياية في غريب ، (327/ 10كىأىرىادى ًبًو قىٍطعى الدَّـً عى

 (. 386/ 1الحديث كاألثر )
 (. 3163ح  97/ 4( سنف الدارقطني )4)
 (. 4974ح 168/ 3( شرح معاني اآلثار )5)
 (. 8259ح  46/ 15( مسند البزار )6)
 (. 17254ح  471/ 8( السنف الكبرل )7)
 (. 8150ح  381/ 4( المستدرؾ )8)
 (. 204: ( المراسيؿ ألبي داكد )ص9)
 (. 323/ 4( شرح معاني اآلثار )10)
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التطبوقوةىالدرادة
عف ( 3)مف طريؽ عمي بف المديني. كأخرجو ابف أبي شيبة (2). كأخرجو البييقي(1)طريؽ ابف جريج
 سفياف بف عيينة. 

ٍف يىًزيدى ٍبًف ، عمي بف المديني، ابف جريج، الثكرمأربعتيـ )سفياف    سفياف بف عيينة(عى
ٍيفىةى   مرسالن. ، عف ابف ثكباف، خيصى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اًمًميُّ ، القاسـ ٍبف إسماعيؿ ٍبف محمد ٍبف أباف مات سنة ثالث ، ثقة، أىبيك عيبىٍيد اٍلمىحى
 . (4)كعشريف كثالث مائة

ـى بًف كىًثٍيرً يىٍعقيٍكبي بفي ًإٍبرىاىً  ـي ، أىبيك ييٍكسيؼى العىٍبًدمُّ ، ٍي ًقيُّ ، القىٍيًسيُّ مىٍكالىىي مات ، ثقة حافظ، الدٍَّكرى
مائىتىٍيفً  ٍمًسٍيفى كى  . (5)ركل لو الجماعة، سنىةى اٍثنىتىٍيًف كىخى

مًَّد ٍبًف عيبىٍيًد ٍبًف أىًبي عيبىٍيدو  ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميحى مَّد الدَّرى عى ٍرًدمُّ ، أبك ميحى اكى
كىافى أىٍصميوي ًمٍف (6) ، كى

اًديثى ًبالٍ  ـى كىاأٍلىحى سىًمعى اٍلًعٍم نىشىأى ًبًيا، كى ًدينىًة، كى ًلدى ًباٍلمى لىًكنَّوي كي ، كى رىاسىافى ٍردى قىٍريىةو ًبخي فّْيى سىنىةى دىرىاكى ًدينىًة، تيكي مى
ًمائىةو  ثىمىاًنيفى كى  . (7)ركل لو الجماعة، سىٍبعو كى

 6 مختمؼ فيو

 ما ركل مف": (10)كفي مكضع، ليس بو بأس: (9)كفي مكضع، كزاد حجة( 8)ثقو ابف معيفك  
 

                                                           

 (. 168/ 3( شرح معاني اآلثار )1)
 (. 314/ 3)( السنف الصغير2)
 (. 24/ 10( مصنؼ ابف أبي شيبة )3)
الثقات ممف لـ يقع في الكتب ، (480/ 7تاريخ اإلسالـ )، (612/ 2) (، اإلرشاد457/ 14: تاريخ بغداد)( انظر4)

 (. 2/ 8الستة )
، (404/ 16تاريخ بغداد )، (62: مشيخة النسائي )ص، (202/ 9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر5)

 (. 607: تقريب التيذيب )ص
الدراكردم. : فاستثقمكا أف يقكلكا دارابجردل فقالكا، مكلى لجيينةككاف ، مدينة بفارس -( كاف أبكه مف درابجرد6)

 (. 330/ 5األنساب لمسمعاني ): انظر
 (. 194/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )7)
 (. 194/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 174: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 9)
 (. 93: يى بف معيف في الرجاؿ )ص( مف كالـ أبي زكريا يح10)
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التطبوقوةىالدرادة
سميماف : سميماف بف بالؿ أحب إليؾ ؟ أك الدراكردم فقاؿ: (1)كسيئؿ، "ًكتىابو فىييكى أثبت مف حفظو

كذكره ابف حباف في ، (3)ككثقو العجمي، (2)ككالىما ثقة.ككاف مالؾ بف أنس يكثؽ الدراكردم
 كاف يخطئ. : كقاؿ، (4)تالثقا

ذا حدث مف كتابو فيك صحيحكاف معركفن : (5)كقاؿ أحمد ذا حدث مف كتب ، ا بالطمب كا  كا 
يركييا عف عيبىيد ا ، كربما قمب حديث عبد ا بف عمر، ككاف يقرأ مف كتبيـ فيخطئ، الناس كىـ
 بف عمر. 

ٍرعىة"الكىـ إال أنو كثير، كاف مف أىؿ الصدؽ كاألمانة: "(6)كقاؿ الساجي قىاؿ أبك زي . كى
(7) :

 . "كثير الحديث يىٍغمىطي كاف ":(8)قاؿ ابف سعدك . "فربما حدث مف حفظو الشئ فيخطئ، سيئ الحفظ"

ا: (9)كقاؿ النَّسىائي كحديثو عف عيبىيد ا بف ، ليس بو بأس: "(10)ليس بالقكم. كقاؿ أيضن
 . "ال ييٍحتىجُّ ًبوً ": (11). كقاؿ أبك حاتـ"عيمىر منكر

كىايًف اإًلٍسالىـً السّْتَّةً : (13)كقاؿ أيضان ، صدكؽ غيره أقكل منو: (12)كقاؿ الذىبي ًدٍيثيوي ًفي دكى ، حى
كىل لىوي  اًرمَّ رى ٍكنان ًبشىٍيخو آخرى : لىًكفَّ البيخى سىًف. ، مىٍقري ًدٍيثيوي. . . الى يىنحطُّ عىٍف مرتبىًة الحى اؿو فىحى ًبكيؿّْ حى كى

 

 كاف يحدث مف كتب غيره فيخطىء. ، صدكؽ6 (14)كقاؿ ابف حجر

ٍيفىةى بًف يىًزٍيدى الًكٍنًدمُّ  ٍبًد اً بًف خيصى مائىةو ، ثقة، يىًزٍيدي بفي عى فّْيى بىٍعد الثَّالىًثٍيفى كى ركل لو ، تيكي
 .(15)الجماعة

                                                           

 (. 124: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 1)
 (. 22/ 1( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 97/ 2( الثقات )3)
(4( )7 /116 .) 
 (. 396/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 355/ 6( تيذيب التيذيب )6)
 (. 396/ 5حاتـ ) ( الجرح كالتعديؿ البف أبي7)
 (.  602/ 7( الطبقات الكبير) 8)
 (. 194/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 0(194/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 367/ 8سير أعالـ النبالء)، (399/ 2( المغني في الضعفاء )11)
 (. 399/ 2( المغني في الضعفاء )12)
 (. 368/ 8( سير أعالـ النبالء)13)
 (. 358: ( تقريب التيذيب )ص14)
، تيذيب (430/ 4ميزاف االعتداؿ )، (172/ 32)، تيذيب الكماؿ(274/ 9( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )15)

 (. 298/ 5بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )، (602: تقريب التيذيب )ص، (340/ 11) التيذيب
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ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف ثىٍكبىافى  مًَّد ٍبًف عى ـي ، اٍلقيرىًشيُّ اٍلعىاًمًرمُّ ، ميحى ، ركل مف الثالثة، ثقة ،دىًنيُّ اٍلمى ، مىٍكالىي

 .(1)لو الجماعة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

كلـ ، كاف يحدث مف كتب غيره فيخطىء، كردم صدكؽاالدر . فيو مكصكالن  ه ضعيؼإسناد
 كما ىك مبيف في التخريج. ، بؿ خالفو جماعة مف الثقات فرككه مرسالن ، يتابع عمى ركايتو بالكصؿ

 ،كالبييقى، (3)كالدارقطني، (2)ابف خزيمةك  ،ابف المدينيمة؛ كممف رجح الركاية المرس
 المحفكظ ىك المرسؿ". ": (4)فقاؿ 

 . "إسناد متصؿ ال بأس بو": (6)كقاؿ ابف القطاف، (5)الحاكـ: كصحح ركاية الكصؿ

 
 6 (36حديث رقـ )

  مف كالدتيما". السَّاًبعً  حيسىٍيف يىٍكـى ختف الحسف كال " أىف رىسيكؿ ا 
ًديثي : "(7)قاؿ ابف الممقف ًحيحه  ىىذىا الحى كىاهي ال صى اًكـرى َـّ اٍلبىٍييىًقٌي ، (8)حى ث

قاؿى ، شىة مف حديث عائ(9)
اًكـال ًديثه : حى ًحيحي  ىىذىا حى ٍسنىادً  صى  . (10)" اإٍلً

 

                                                           

 (. 492: تقريب التيذيب )ص، (294/ 9تيذيب التيذيب )، (312/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 185/ 4التمخيص الحبير )ك ، ( 675/ 8( كما في البدر المنير ) 2)
 (. 66/ 10( عمؿ الدارقطني )3)
 (. 420/ 12( معرفة السنف كاآلثار )4)
 (. 8150ح  381/ 4( المستدرؾ )5)
 (. 298/ 5) ( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ6)
 (. 751/ 8( البدر المنير )7)
 .(7588ح 237/ 4) المستدرؾ (8)
 .(19272ح 504/ 9) الكبرل السنف( 9)
في التمخيص  ابف حجرعمى ذلؾ كتبعو ، مف حديث عائشة ،ىكذا عزاه ابف الممقف إلى الحاكـ كالبييقي (10)

ى لفظ الختاف في حديث باحثة عمكلـ تقؼ ال(. 272/ 22عمدة القارم )في كالعيني ، (4/226الحبير)
مَّى اً  رىسيكؿي  عىؽَّ  قالت:" فمفظ حديث عائشة، عائشة مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى سىفً  عىفً  كى  يىٍكـى  كىاٍلحيسىٍيفً  اٍلحى
سىمَّاىيمىا السَّاًبعً   كسيأتي تخريجو مف حديث جابر. ."األىذىل ريءيكًسًيمىا عىفٍ  ييمىاطى  أىفٍ  كىأىمىرى  كى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

اًليًنيُّ : (1)قاؿ البييقي نىا أىبيك سىٍعدو اٍلمى اًفظي  أنبأ أىبيك أىٍحمىدى ، كىأىٍخبىرى سىفي ، ٍبفي عىًدم  اٍلحى ثنا اٍلحى
كّْؿً ، ٍبفي سيٍفيىافى  مَّدي ٍبفي اٍلميتىكى دَّثىًني ميحى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو ، حى مَّدو اٍلمىكّْيّْ ، ثنا اٍلكى مًَّد ، عىٍف زيىىٍيًر ٍبًف ميحى عىٍف ميحى
اًبرو ، ٍبًف اٍلميٍنكىًدرً  تىنىييمىاعىًف الٍ  عىؽَّ رىسيكؿي اً 6 قىاؿى ، عىٍف جى خى سىًف كىاٍلحيسىٍيًف كى .  (2)حى  ًلسىٍبعىًة أىيَّاـو

 6 تخريج الحديث
، عف الكليد بف مسمـ، محمد بف المتككؿ ؽيمف طر ، (4)كابف أبي الدنيا، (3)أخرجو الطبراني

 بمثمو. ، بإسناده، عف زىير بف محمد
كلـ يقؿ أحد ممف ، لـ يركه عف محمد بف المنكدر إال زىير بف محمد: "(5)قاؿ الطبراني 

 إال الكليد بف مسمـ". ، كختنيما لسبعة أياـ: ركل ىذا الحديث

تابع زىير بف محمد في ، (7)مف طريؽ عبد ا بف محمد بف عقيؿ، (6)كأخرجو الطبراني
 بو بنحكه.  ، الركاية عف محمد بف المنكدر

كىاةً : (8)كقاؿ ده ًمفى الرُّ ًديًث أىحى ـٍ يىقيٍؿ ًفي ىىذىا اٍلحى تىنىييمىا لىسىٍبعىًة أىيَّاـو : "لى مَّدو ، كىخى  ". ًإالَّ زيىىٍيري ٍبفي ميحى
 بف المنكدر. امرسالن عف ( 9)كأخرجو الدكالبي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًميؿً  ٍفًص ٍبًف اٍلخى ٍبًد المًَّو ٍبًف حى مًَّد ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف عى اًليًنيُّ ، أىٍحمىدي ٍبفي ميحى أىبيك سىٍعدو اٍلمى
ًكمُّ الٍ  (10) يىرى

كًفيُّ  أىٍربىعى مائىةو كاٍثنىتىٍي عىٍشرىةى مات بمصر ، حدث بكتاب الكامؿ البف عدم، الصُّ سىنىةى ى
(11) . 

                                                           

 (. 17563ح  562/ 8( السنف الكبرل )1)
 (.        10/ 2مكضع القطع مف ذكر الغالـ كفرج الجارية. النياية في غريب الحديث كاألثر ): ( الختاف2)
 (. 891ح  122/ 2)( المعجـ الصغير3)
 (. 582ح  2/783)لعياؿ( النفقة عمى ا4)
 (. 891ح  122/ 2)( المعجـ الصغير5)
 (. 6708ح  12/ 7)( المعجـ األكسط 6)
سير أعالـ ، (78/ 16تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( صدكؽ في حديثو ليف كيقاؿ تغير بأخرة. انظر7)

 (. 321: تقريب التيذيب )ص، (14/ 6تيذيب التيذيب )، (204/ 6النبالء )
 (. 891ح  122/ 2( المعجـ الصغير )8)
 (. 86: ( الذرية الطاىرة )ص9)
 (. 54/ 12. األنساب لمسمعاني )أفغانستافكىراة مدينة أفغانية تقع غربی ، قرل ىراة( كماليف مف 10)
: لمسيكطي )ص، طبقات الحفاظ، (5/195البف عساكر )، تاريخ دمشؽ، (6/24تاريخ بغداد ): انظر ترجمتو (11)

 (. 17/301سير أعالـ النبالء )، (417

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ا. : (1)قاؿ الخطيب  ثقة صدكقنا متقننا خيرنا صالحن

تقاف.(2)كقاؿ الذىبي  : كاف ذا صدؽو ككرعو كا 

 قالت الباحثة 6 ثقة .

ٍبدي اً بفي عىًدمّْ  اًنيُّ  اٍبفي عىًدم  عى ٍرجى ٍبًد اً الجي احبي ًكتىاًب الكىامًؿ ًفي الجرًح ، بًف عى صى
ثىالىًث مائىةو ، حافظنا متقننا، كىالتَّعديؿً  ًستٍّْيفى كى ٍمسو كى  .(3)مات سىنىةى خى

ٍبًد العىًزٍيًز الشٍَّيبىاًنيُّ  اًمًر بًف عى سىفي بفي سيٍفيىافى بًف عى رىاسىاًنيُّ ، أىبيك العىبَّاسً ، الحى ، (4)النَّسىًكمُّ ، الخي
ثىالىًث مائىةو ، متفؽ عمى تكثيقو مات سىنىةى ثىالىثو كى

(5). 

ًني كؿ بف أبي السرل اٍلعىٍسقىالى مَّد بف المتىكى ًمائىتىٍيًف. ، ميحى ًثيفى كى ثىالى  مىاتى سنة ثىمىاف كى

 6 مختمؼ فيو

ثَّقىوي يىٍحيىى بفي مىًعٍيفو  كى
كاف ثقة ": (8)ابف القطافكقاؿ ، (7)ذكره ابف حباف في الثقاتك  .(6)

نما ىي معايب عدت عمى ، كلكثرة محفكظو أيحصيت عميو أكىاـ لـ يعد بيا كثير الكىـ، حافظنا كا 
 . "كاف مف الحفاظ": (9)كقاؿ السمعاني". كسقطات أيحصيت عمى فىاضؿ، نبيؿ

ًدٍيثً ": (10)قاؿ الذىبي  صدكؽ: (11)كفي مكضع، "كىافى ًمٍف أىٍكًعيىًة الحى

 
                                                           

 (. 24/ 6( تاريخ بغداد)1)
 (.17/302سير أعالـ النبالء )( 2)
، (2/794اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث لمخميمي )، (267: لحمزة السيمي الجرجاني )ص، ( تاريخ جرجاف3)

 (. 154/ 16سير أعالـ النبالء لمذىبي)، (318: البف نقطة )ص ،التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد
ًدينىة بخيراساف ييقىاؿ لىيىا نسا، بفتح النكف كالسيف الميممة كالكاك: ( النىسىكم4)  كيقاؿ أيضان النسائي. ، ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى مى

  (.281/ 5لياقكت الحمكم )، معجـ البمداف، (95/ 13األنساب لمسمعاني ): انظر
التقييد لمعرفة ركاة ، (101/ 13البف عساكر )، تاريخ دمشؽ، (16/ 3البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ: ( انظر5)

 (. 492/ 1) ، لمذىبيميزاف االعتداؿ، (230: )ص ، البف نقطةالسنف كالمسانيد
 (. 397: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص6)
(7) (9 /88 .) 
 (. 218/ 5ألحكاـ )( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب ا8)
 (. 294/ 9( األنساب لمسمعاني )9)
 (. 161/ 11( سير أعالـ النبالء )10)
 (. 628/ 2( المغني في الضعفاء )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كاف كثيرى : "(2)كقاؿ اٍبفي عىًدم  ". كاف كثير الحفظ ككثير الغمط": (1)عمي الجياني كقاؿ أبك

 . "ككاف ال بأس، كاف كثير الكىـ": (3). كقاؿ مسممة بف قاسـ" الغمىطً 
 ليف الحديث. : (4)قاؿ أبك حاتـك 

 . لو أكىاـ كثيرة، صدكؽ عارؼ6 (5)كقاؿ ابف حجر
عّْؼ بسببيا.  إال أف، ثقة: زىير بف محمد التميمي  ركاية أىؿ الشاـ عنو غير مستقيمة؛ فضي
 . (34رقـ ) سبقت ترجمتو في حديث

مَّدي بفي الميٍنكىًدًر  ٍبًد اً ٍبًف الييدىٍيًر القيرىًشيُّ التٍَّيًميُّ ميحى مات سنة ثالثيفى ، ثقة فاضؿ، بًف عى
 .(6)كمائةو 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
  .(8)العراقي كممف ضعفو  .(7)إسناده ضعيؼ

 كقد ضعؼ فييـ. ، عف زىير بف محمد ػػػػػ يعني الكليد بف مسمـ ػػػػػ فيك مف ركاية الشامييف
 .(9)كلـ يصرح بالسماع، مدلس مف الرابعة ثقة كفيو الكليد بف مسمـ

ا محمد بف المتككؿ بف أبي السرم العسقالني كلـ ،  لو أكىاـ كثيرة صدكؽ، كفيو أيضن
 ككف مف أكىامو. فيخشى أف ي، يتابع

 غير محمد بف المتككؿ.، ال أعمـ ركاه عف الكليد: (10)قاؿ ابف عدم 

 
                                                           

 (. 328/ 10) ، لمغمطام( إكماؿ تيذيب الكماؿ1)
 (. 358/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 425/ 9( تيذيب التيذيب )3)
 (. 105/ 8بف أبي حاتـ )ال، ( الجرح كالتعديؿ4)
 (. 504: ( تقريب التيذيب )ص5)
تيذيب التيذيب ، (368/ 10إكماؿ تيذيب الكماؿ )، (508/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)

 (. 508: تقريب التيذيب )ص، (9/474)
، لختاف عندنا إذا أثغرعامة ما رأيت ا: كاف مالؾ يقكؿ، كقد اختمؼ الناس ًفي كقت الختاف: ( قاؿ ابف المنذر7)

ا بيف السبع سنيف ًإلى العشرة: كقاؿ الميث بف سعد كلست أعمـ حجة ، ككاف الحسف يكره الختاف يـك سابعة، مى
كال سنة تتبع كاألشياء عمى ، ككاف ذلؾ عندنا جائزنا...... ليس في الًختىاف خبر يرجع ًإليوً ، تمنع مف ذلؾ
 (. 497/ 2البف الممقف )، تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج، (381/ 1) اإلقناع البف المنذر: اإًلباحة. انظر

   .(494: ص) األسفار حمؿ عف المغني (8)
 (. 51: ( طبقات المدلسيف )ص9)
 (. 180/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (35حديث رقـ )

قيٍطًنٌي كىاٍلبىٍييىًقٌي ًفي سينىنىٍيًيمىاعف ابف مسعكدو قاؿ: (1)قاؿ ابف الممقف : ىذا الحديث صحيح ركاهي الدَّارى
مىى ا قبؿ عباده6 د"كينَّا نقيكؿي قبؿى أىف ييٍفرضى عمينا التَّشىيُّ  ـي عى مىى ًجٍبًريؿى ، السَّالى ـي عى السَّالى

ًميكىاًئيؿ ف. فىقىاؿى النًَّبي ، كى مىى فالى ـي عى ـ 6السَّالى مىى ا؛ فىًإف ا ىيكى السَّالى ـى عى ، الى تىقكليكا السَّالى
لىًكف قيكليكا مىٍيؾ أى 6 كى ـ عى بىرىكىاتوالتًَّحيَّات  كالصمكات كالطيبات السَّالى رىٍحمىة ا كى ـ ، ييىا النًَّبي كى السَّالى

اًلحيف مىى عباد ا الصَّ رىسيكلو".، عمينا كىعى مَّدنا عىبده كى  أشيد أىف الى ًإلىو ًإالَّ ا كىأٍشيد أىف ميحى
قيٍطًنيٌ  قىاؿى الدَّارى
كىاٍلبىٍييىًقيٌ  (2)

ابنىا، "ًإسناده صحيح: "(3) دليالف عمى كجكب في ىذا الحديث : قاؿى أىٍصحى
مىى أىنو قد في قبؿ أىف يي ": قىٍكلو: أىحدىما: التَّشىيُّد األخير  رض. ٍفرض عمينا التَّشىيُّد" فىدؿَّ عى

ثىاًنييمىا كلـ يثبت شيء صريح ، كبكظاىره الكج، التًَّحيَّات ... " كىذا أمر: كلكف قيكليكا": قىٍكلو: كى
 .في خالفو

 6 نص الحديث

ءن، ثنا أىبيك 6 (4)قطنيالدار اَلماـ قاؿ  اًعدو ًإٍمالى مًَّد ٍبًف صى مَّدو يىٍحيىى ٍبفي ميحى دَّثىنىا أىبيك ميحى حى
مىٍنصي  ًف اأٍلىٍعمىًش ، كى ٍبًد الرٍَّحمىًف، ثنا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى ، عى كًميُّ سىًعيدي ٍبفي عى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو اٍلمىٍخزي كرو

مىمىةى، عىفً  ـي : كينَّا نىقيكؿي قىٍبؿى أىٍف ييٍفرىضى التَّشىيُّدي : اٍبًف مىٍسعيكدو ، قىاؿى  شىًقيًؽ ٍبًف سى مىى المًَّو السَّالى ـي عى السَّالى
ًميكىاًئيؿى ، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مىى ًجٍبًريؿى كى لىًكٍف قيكليكا: "عى ـي ، كى 6 الى تىقيكليكا ىىكىذىا فىًإفَّ المَّوى ىيكى السَّالى

ـي التًَّحيَّ  بىرىكىاتيوي السَّالى رىٍحمىةي المًَّو كى مىٍيؾى أىيُّيىا النًَّبيُّ كى ـي عى مىكىاتي كىالطَّيّْبىاتي السَّالى مىى اتي ًلمًَّو كىالصَّ مىٍينىا كىعى  عى
اًلًحيفى  رى ، ًعبىاًد المًَّو الصَّ ٍبديهي كى مَّدنا عى  ".  سيكليوي أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىٍشيىدي أىفَّ ميحى

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، مف طريؽ الدارقطني، (6)كالبييقي، (5)أخرجو النسائي

 

                                                           

 (. 13/ 4( البدر المنير )1)
 (. 2/160( سنف الدارقطني )2)
 (. 198/ 2( السنف الكبرل )3)
 (. 1327ح  2/160سنف الدارقطني ) (4)
 (. 1277ح  40/ 3( سنف النسائي )5)
 (. 2819ح  198/ 2) ( السنف الكبرل6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كفيو زيادة. ، مف طرؽ عف األعمش كحده( 3)كالنسائي، (2)ابف ماجو، (1)كأخرجو البخارم

كالىما األعمش كفيو زيادة. ، كحده بف المعتمر مف طريؽ منصكر (4)كأخرجو مسمـ
 سممة.  كمنصكر عف شقيؽ بف

في الركاية عف ابف ، تابع شقيؽ بف سممة، مف طريؽ عمقمة بف قيس (5)كأخرجو النسائي
 مسعكد. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مف  دلسم، ثقة حافظ كرع، الكيٍكًفيُّ ، مىٍكالىىيـ (6)الكىاًىًميُّ األىٍعمىشي سيمىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى 
مائىةو مات سىنىةى ثىمىافو كىأىٍربىًعيٍ ، (7)الثانية فى كى

(8). 

ٍيميٍكفو سيٍفيىافي بفي عييىٍينىةى  مَّدو الًيالىًليُّ ، بًف أىًبي ًعٍمرىافى مى ثقة حافظ ، ثيَـّ المىكّْيُّ ، الكيٍكًفيُّ ، أىبيك ميحى
ماتى سىنىةى ثىمىافو ، لكف عف الثقات، ككاف ربما دلس، إال أنو تغير حفظو بأخرة، فقيو إماـ حجة
مائىةو  ًتٍسًعٍيفى كى كى
(9) . 

، أبك عبيد ا المكي، بفي سعيدو بفي حساف بف عبيد ا المىٍخزكمي سعيدي بفي عبًد الرحمف
 . (10)ماتى سنةى تسعو كأربعيفى كمائتيفً ، كىك ثقة في ابف عيينة، كثقو النسائي كغيره

 

                                                           

ـي اٍسـه ًمٍف أىٍسمىاًء المًَّو تىعىالىى ): بىابه ، ًكتىابي ااًلٍسًتٍئذىافً ، ( صحيح البخارم1) (. كفي أبكاب 6230ح  51/ 8السَّالى
ابىابي مىٍف سىمَّ ، العمؿ في الصالة يىةن ، ى قىٍكمن ٍيًرًه ميكىاجى مىى غى الىًة عى مَّـى ًفي الصَّ ح  2/63كىىيكى الى يىٍعمىـي )، أىٍك سى

 (. 831ح  1/166بابي التَّشىيًُّد ًفي اآلًخرىًة )، (. كفي اآلذاف1202
 (. 899ح  290/ 1باب ما جاء في التشيد )، كالسنة فييا، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو2)
ؿي )، كتاب التطبيؽ، سنف النسائي( 3)  (. 1169ح  240/ 2كىٍيؼى التَّشىيُّدي اأٍلىكَّ
ًة )، كتاب الصالة، ( صحيح مسمـ4) الى  (. 402ح  301/ 1بىابي التَّشيًُّد ًفي الصَّ
 (. 1168ح  2/240الكتاب كالباب السابقيف)، ( سنف النسائي5)
سيكيكف اأٍللؼ: ( اٍلكىاًىًمي6) ـ ًبفىٍتح أىكلو كى كسر اٍليىاء كىالالَّ اًرث. المباب في تيذيب ، كى ىىًذه النٍّْسبىة ًإلىى كىاًىؿ بف اٍلحى

 (. 79/ 3لعز الديف بف االثير)، األنساب
 (. 33: ( طبقات المدلسيف )ص7)
 (. 254: تقريب التيذيب )ص، (222/ 4( تيذيب التيذيب )76/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 245: تقريب التيذيب )ص، (117/ 4تيذيب التيذيب )، (178/ 11كماؿ في أسماء الرجاؿ )( تيذيب ال9)
 (. 238: تقريب التيذيب )ص، (55/ 4تيذيب التيذيب )، (526/ 10تيذيب الكماؿ ): ( انظر10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
اًعًد بًف كىاًتبو  مًَّد بًف صى ٍكلىى بىًني ىىاًشـو ، أبك محمد، يىٍحيىى بفي ميحى و جماعة منيـ كثق، مى

ًثًمائىةو  مات، (2)كالخميمي، (1)الدارقطني ثىالى سىنىةى ثىمىافى عىٍشرىةى كى
(3) . 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات أيضان. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح. 

كما في  بف المعتمر كتابعو منصكر. (4)مف الثانية ألنو فال يضر، أما تدليس األعمش
 اإلسناد. 

 فكاف قبؿ مكتو بسنة. ، كاختالطو أيضان اليضر، (5)يس ابف عيينة مف الثانيةككذا تدل

كلـ يسمع منو متأخر في ىذه السنة إال محمد بف عاصـ األصبياني كلـ ": (6)قاؿ العالئي
 . "يتكقؼ أحد مف العالميف في االحتجاج بسفياف

 

                                                           

 (. 260: سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص، (326: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص1)
 (. 611/ 2مماء الحديث لمخميمي )( اإلرشاد في معرفة ع2)
 (. 501/ 14سير أعالـ النبالء )، (341/ 16( تاريخ بغداد)3)
 (. 33: ( طبقات المدلسيف )ص4)
 (. 32: ( طبقات المدلسيف)ص5)
 (. 148: لسبط بف العجمي )ص، االغتباط: كانظر، (46: ( المختمطيف لمعالئي )ص6)



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 املعلد الثان 
 حك     ألحاد دد اس  تطع ق: حاجل   احل  د احلشو

 حاجل دةأباحلشو ابو امُلَتقِّو   ت ًا اإلمام 
 

 6 افمطمب كفيو

 .األحاديث التي حسَّف ابف الميمىقّْف أسانيدىا6 المطمب األكؿ

 .ابف الميمىقّْف أسانيدىا دجكَّ األحاديث التي 6 الثاني المطمب
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة

 المبحث الثاني
حكـ عمييا اَلماـ ابف الممقف  دراسة تطبيقية ألحاديث6 الحديث الحسف كالجيد

 كالجكدة.أف سٍ بالحي 
 .األحاديث التي حسَّف ابف الميمىقّْف أسانيدىا6 المطمب األكؿ

 6 (34حديث رقـ )
قاؿ ابف الميمىقّْف
فً كىافى النًَّبي : "قىالىتعف عائشة : (1) ديىيمىا أىٍكبىري ًمفى ، يىٍستىفُّ كىًعٍندىهي رىجيالى أىحى

رً  د ًبًإٍسنىادو أىٍف كىبٍّْر أىٍعًط السّْكىاؾى أىٍكبىرىىيمىا ". ، ى المَّوي ًإلىٍيًو ًفي فىٍضًؿ السّْكىاؾً فىأىٍكحى ، اٍْلخى كىاهي أىبيك دىاكي رى
 .  حسفو

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي ًعيسىى: (2)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا ميحى ٍبًد اٍلكىاًحدً ، حى ٍنبىسىةي ٍبفي عى دَّثىنىا عى عىٍف ، حى
ٍف أىًبيوً ، شىاـً ٍبًف عيٍركىةى ىً  فً  كىافى رىسيكؿي المًَّو : "قىالىتٍ ، عىٍف عىاًئشىةى ، عى ديىيمىا ، يىٍستىفُّ كىًعٍندىهي رىجيالى أىحى

رً  ى المَّوي ًإلىٍيًو ًفي فىٍضًؿ السّْكىاؾً ، أىٍكبىري ًمفى اٍْلخى اأىٍف كىبٍّْر ، فىأىٍكحى  ". أىٍعًط السّْكىاؾى أىٍكبىرىىيمى

 6 الحديث تخريج

 انفرد بو أبك داكد مف حديث عائشة. 

 .(5)ككصمو البييقي، مف حديث ابف عمر، (4)كمسمـ، (3)كأخرجو البخارم ػػػػػ تعميقان ػػػػػ

اًرمُّ  مَّاد: "كقاؿ اٍلبيخى رىهي نعيـ بف حى ٍف أيسىامىةى ، عىًف اٍبًف الميبىارىؾً ، اٍختىصى ٍف اٍبًف ، عىٍف نىاًفعو ، عى عى
 ."  عيمىرى

مىيىا الطَّبىرىاًنيُّ ًفي اأٍلىٍكسىًط عىٍف بىٍكًر ٍبًف سىٍيؿو كىرً  كىايىةي نيعىٍيـو ىىًذًه كىصى
(6). 

 

                                                           

 (. 48/ 2( البدر المنير)1)
ٍيًرًه )، كتاب الطيارة، داكد( سنف أبي 2) ًؿ يىٍستىاؾي ًبًسكىاًؾ غى  (. 50ح  13/ 1بابه ًفي الرَّجي
 (. 246ح 58/ 1بىابي دىٍفًع السّْكىاًؾ ًإلىى األىٍكبىًر )، كتاب الكضكء، ( صحيح البخارم3)
ٍؤيىا النًَّبيّْ ، كتاب الرؤيا، ( صحيح مسمـ4)  (. 2271ح  4/1779) بىابي ري
 (. 171ح  65/ 1برل )( السنف الك5)
 (. 3218ح  299/ 3( المعجـ األكسط )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي بفي ًعٍيسىى بًف نىًجٍيحو  ٍعفىرو ٍبفي الطَّبَّاعً ، ميحى كاف مف أعمـ ، ثقة فقيو، البىٍغدىاًدمُّ  (1)أىبيك جى
مائىتىٍيفً  مىاتى سىنىةى ، الناس بحديث ىشيـ ركل لو البخارم تعميقان كأبك داكد النسائي ، أىٍربىعو كىًعٍشًرٍيفى كى

 . (2)كابف ماجو
ٍبًد الكىاًحدً  ٍنبىسىةي بفي عى يَّة ٍبف عىبد اً بف سىًعيد بف العاص، عى ثقة ، القيرىًشيُّ ، األيمىًكمُّ ، ٍبف أيمى

 .(3)ركل لو البخارم تعميقان كأبك داكد، مف الثامنة، عابد
ـي بفي عيٍركىةى بف اليزبير بف العكاـ ، مات سنةى سبعو كأربعيفى كمائةو ، ربما دلس، ثقة فقيو، ًىشىا

 .(4)ركل لو الجماعة

كىاًرمّْ رىسيٍكًؿ اً  ٍيمد ػػػعيٍركىةى اٍبفي حى كى بىٍيًر بف العكاـ بف خي مات سنة ، ثقة فقيو مشيكر، ػػ الزُّ
 .(5)و الجماعةركل ل، عمى الصحيح، أربعو كتسعيفى 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح. 
  .(7)ككذا اختالطو فيك مف القسـ األكؿ فال يضر.، (6)ىشاـ بف عركة مدلس مف األكلى

 كقد صرح بالسماع في إسناد الحديث. ، (8)أما محمد بف عيسى فمدلس مف الثالثة

 .(12)فحسنو أما ابف حجر، (11)كاأللباني، (10)كالعيني، (9)صححو النككم

 
 

                                                           

ًفي آخرىىا عيف ميٍيممىة  (1)  السيكؼ.  -يطبع –ىىذىا ييقىاؿ لمف يعمؿ  -الطباع ًبفىٍتح الطَّاء كىاٍلبىاء اٍلميكىحدىة اٍلميشىٌددىة كى
 (. 272/ 2المباب في تيذيب األنساب ) 
 (. 501: ( تقريب التيذيب )ص392/ 9تيذيب التيذيب )، (261/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 433: تقريب التيذيب )ص، (161/ 8تيذيب التيذيب )، (420/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 26: طبقات المدلسيف )ص، (573: تقريب التيذيب )ص، (241/ 30( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )4)
 (. 389: تقريب التيذيب )ص، (180/ 7تيذيب التيذيب )، (12/ 20ماؿ في أسماء الرجاؿ )( تيذيب الك5)
 (. 26: ( طبقات المدلسيف )ص6)
  .(126: ص) لمعالئي المختمطيف انظر:( 7)
 (. 44: ( طبقات المدلسيف )ص8)
 (. 224: لمنككم)ص، ( اإليجاز في شرح سنف أبي داكد السجستاني9)
 (. 187/ 3صحيح البخارم )( عمدة القارم شرح 10)
 (. 123/ 1مشكاة المصابيح )، (86/ 1)( انظر: صحيح أبي داكد11)
 (. 246/ 1التمخيص الحبير)، (357/ 1فتح البارم البف حجر ): ( انظر12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (33حديث رقـ )

ثنا " عىف اٍبف عمر  ثنا ثىالى أ ثىالى ضَّ  . كىرفع ذىًلؾى ًإلىى رىسيكؿ ا " أىنو تىكى

قاؿ ابف الميمىقّْف
و ًبًإٍسنىادو حسفو : (1) كىاهي اٍبفي مىاجى . كىرى ًحيحو ًحيحًو ًبسىنىدو صى كىاهي اٍبفي حبىافو ًفي صى ًفيو ، رى كى

ًليدي بفي  ميسمـ كىىيكى ميدىٌلسه لكنو صرحى ًبالتٍَّحًديًث. اٍلكى
 

 6 نص الحديث

ـى الدّْمىٍشًقيُّ قىاؿى : (2)اؿ اَلماـ ابف ماجو ق ًف ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ًليدي ٍبفي : حى دَّثىنىا اٍلكى حى
دَّثىنىا اأٍلىٍكزىاًعيُّ : ميٍسًمـو قىاؿى  ٍبدً ، حى ًف اٍلميطًَّمًب ٍبًف عى ٍنطىبو  عى ًف اٍبًف عيمىرى أىنَّوي " ، المًَّو ٍبًف حى ثنا عى أى ثىالى ضَّ تىكى

رىفىعى ذىًلؾى ًإلىى النًَّبيّْ  ثنا. كى  ". ثىالى

 6 تخريج الحديث

ا عف ركح. ( 4)بمثمو. كأخرجو أحمد، عف الكليد بف مسمـ بإسناده( 3)أخرجو أحمد أيضن
مف طرؽ ، (8)كابف حباف، (7)كالنسائي، (6)البىاٍبميتّْيُّ مف طريؽ يحيى بف عبد ا ( 5)كأخرجو الطبراني

في الركاية ، كابف المبارؾ( تابعكا الكليد بف مسمـ، البىاٍبميتّْيُّ ، عف عبد ا بف المبارؾ. ثالثتيـ )ركح
 . بنحكه، بإسناده، عف األكزاعي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ـى ال ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ًإٍبرىاًىٍي ـه عى ٍي ٍمسو كىأىٍربىًعٍيفى ، ثقة حافظ متقف، دّْمىٍشًقيُّ ديحى مات سىنىةى خى
مائىتىٍيفً   . (9)ركل لو البخارم كأبك داكد كالنسائي كابف ماجو، كى

 . (33) سبقت الترجمة لو في حديث رقـثقة مدلس. 6 الكليد بف مسمـ
                                                           

 (. 2/141( البدر المنير )1)
ثنا )، كتاب الطيارة كسننيا، ( سنف ابف ماجو2) ثنا ثىالى كًء ثىالى  (. 414 ح 1/144بىابي اٍلكيضي
 (. 4534ح  8/131( مسند أحمد)3)
 (. 4818ح 8/436( مسند أحمد)4)
 (. 13430ح  386/ 12)( المعجـ الكبير5)
 (. 593: ( ضعيؼ. تقريب التيذيب )ص6)
ثنا )، كتاب الطيارة، ( سنف النسائي7) ثنا ثىالى كًء ثىالى  (. 81ح 62/ 1بىابي اٍلكيضي
 (. 1092ح 3/372( صحيح ابف حباف)8)
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (70: مشيخة النسائي ص، (5/211الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( 9)

 (. 335: تقريب التيذيب )ص، (6/131تيذيب التيذيب )، (16/498)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍمًرك بًف ييٍحمىدى األىٍكزىاًعيُّ  ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي عى عى
مات مرابطنا ببيركت؛ سنة ، ة جميؿفقيو ثق، (1)

 . (2)ركل لو الجماعة، سبعو كخمسيفى كمائىةو 

ٍنطىبو القيرىًشيُّ  ٍبًد اً بًف حى ٍكًميُّ ، الميطًَّمبي بفي عى ٍنطىبي بفي ، المىدىًنيُّ ، المىٍخزي دُّه حى ككاف جى
ًة الفىٍتحً  ٍكًميُّ ًمٍف ميٍسًممى اًرًث بًف عيبىٍيدو المىٍخزي  . (3)ركل لو األربعة، حدكد العشريف كمائة بقي إلى، الحى

 6 مختمؼ فيو

 .(7)كذكره ابف حباف في الثقات، (6)كالدارقطني، (5)كالفسكم، (4)كثقو أبك زرعة

ألنو يرسؿ كثيرنا. ، ليس ييحتجي بحديثو: (8)كقاؿ ابف سعد
 

مع كابف عمر ال ندرم س، عامة ركايتو مرسؿ... كركل عف ابف عباس: (9)كقاؿ أبك حاتـ
 منيما أـ ال. 

 كابف عمر مرسؿ. ، ركل عف ابف عباس مرسؿ: (10)كقاؿ أيضان 

ٍنطىب عف أحد مف الصحابة سماعنا. : (11)قاؿ البخارم ال أعرؼ لمميطَّمب بف حى
 

، كفي باب الميـ، (12)كذكره البخارم في باب الصاد ػػػػ صمت بف عبد ا المخزكمي ػػػػػػ
 سمع عمر. ، عبد ا بف المطمب، كقاؿ بعضيـ، نطب القرشيميطمب بف عبد ا بف ح: (13)كقاؿ

                                                           

ككاف األكزاعي قد نزؿ األكزاع كىي قرية ، كىي قرل متفرقة تجمعت بالشاـ، نسبة إلى األكزاع: ( اأٍلىٍكزىاًعيٌ 1)
كقيؿ أف األكزاع بطف ، نزلكا الشاـ فنسبت القرل التي سكنكىا إلييـ، بطف مف ىىٍمدىاف: كقيؿ األكزاع، ؽبدمش

 مف ذم الكالع مف اليمف. 
 (. 109/ 7سير أعالـ النبالء )، (93/ 1المباب في تيذيب األنساب )، (388/ 1األنساب لمسمعاني ): انظر

 (. 347: تقريب التيذيب )ص، (238/ 6تيذيب التيذيب )، (308/ 17( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 179/ 10تيذيب التيذيب )، (81/ 28( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 359/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 472/ 2( المعرفة كالتاريخ )5)
 (. 44: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني)ص6)
(7) (5 /450 .) 
 (. 7/410الطبقات الكبير )( 8)
 (. 209: ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص9)
 (. 359/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 281: ( جامع التحصيؿ )ص11)
 (. 299/ 4( التاريخ الكبير )12)
 (. 7/ 8( التاريخ الكبير )13)



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

050

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ككىـ في ، كصحَّؼ في األكلى، أخطأ في التفريؽ بيف الترجمتيف: "(1)كتعقبو الخطيب فقاؿ

الصمت : فقكؿ البخارم، كالصكاب الميطَّمب بف عبد ا بف حنطب القرشي ثـ المخزكمي، الثانية
نما سماعو مف ابف عمر". ك ، كقكلو سمع عمر كىـ، تصحيؼ المطمب  ا 

 كثير التدليس كاَلرساؿ. ، صدكؽ6 (2)كقاؿ ابف حجر
كما نص غير كاحد ، مرسؿ عف عدد مف الصحابة منيـ ابف عمر، كترجح الباحثة أنو ثقة

 عمى ذلؾ. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده ضعيؼ منقطع. 
فالحديث ، سماعو مف ابف عمر كلـ يثبت، ثقة مرسؿ، الميطَّمب بف عبد ا بف حنطب فيو
 . فيو انقطاع

اٌلؿ حديث الميطَّمب ىذا في عممو ". : (3)ثـ قاؿ، كبيذا باإلنقطاع أعمو مغمطام  "ذكر الخى
 كقد صرح بالسماع. ، أما الكليد بف مسمـ فثقة مدلس مف الرابعة

 
 6 (32حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
يىًنٌي قىاؿى ، نىادو حسفو في سنىًف النَّسىاًئٌي ًبًإسٍ 6 (4) اًىده بقىدىحو : "عف ميكسىى اٍلجي أيًتي ميجى

(5 )

ٍرتيو زى اًنيىةى أىٍرطىاؿو ( 6)حى ثىمى
دَّثتًني عىاًئشىةى أىف رىسيكؿى ا : فىقىاؿى ، (7) كىافى يٍغتىسؿي ًبمثًؿ ىىذىا ". كىأكردهي  حى

اًنيىة أىٍرطىاؿ (8)ابفي حـز َـّ ردَّهي ًبيىذىا الشَّؾ، طىاؿًتٍسعىة أىرٍ ، ًبمىٍفظ " يسع ثىمى كىل ابفي حـز، عشرىة " ث كىرى
(9 )

َـّ قىاؿى : "عىف أنس ػػػػ رفعو ػػػػ كًء رطالف " ث ة فيًو؛ ألف فيًو شريؾ بف عبد ا : ييٍجزئي في اٍلكضي ال حجَّ
سعيد يحيى بف : كقد أسقط حديثو اإلماماف، كىك معركؼ بتدليس اٍلميٍنكىرىات عف الثّْقىات، القىاضي

ًة. ، القطَّاف كابف الميبىارؾ ٍرحى  كتا ال أفمح مف شيدا عميو ًباٍلجي

                                                           

 (. 129/  128/ 1( مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ )1)
 (. 534: ب )ص( تقريب التيذي2)
 (. 279: ابف ماجو )ص سنف شرح: ( انظر3)
 (. 597/ 2( البدر المنير )4)
 (. 554/ 2كاحد األىقداًح التي ًلمشٍُّرًب. لساف العرب ): بالتحريؾ، ( القىدىحي ًمفى اآٍلًنيةً 5)
ٍزران ، ( أم قدرتو كخمنتو6) ريه كيىٍحًزريهي حى رى الشٍَّيءى يىٍحزي زى حاشية السندم عمى سنف النسائي : ٍدًس. انظرقىدَّرىه بالحى : كحى

 (. 185/ 4لساف العرب )، (126/ 1)
 (. 143/ 1غـ(. الفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي )408): ( كالرطؿ البغدادم7)
 (. 49/ 4( المحمى باآلثار )8)
 (. 48/ 4المحمى باآلثار ): ( انظر9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي عيبىٍيدو قىاؿى : (1)قاؿ اَلماـ النسائي  نىا ميحى كىًريَّا ٍبًف أىًبي : أىٍخبىرى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي زى حى
يىًنيّْ قىاؿى ، زىاًئدىةى  اىً : عىٍف ميكسىى اٍلجي اًنيىةى أىٍرطىاؿو فىقىاؿى أيًتيى ميجى ٍرتيوي ثىمى زى دَّثىٍتًني عىاًئشىةي : ده ًبقىدىحو حى 6 حى

 كىافى يىٍغتىًسؿي ًبًمٍثًؿ ىىذىا ".  "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو 

 6 تخريج الحديث

مف ( 4)مف طريؽ يحيى القطاف. كأخرجو الطحاكم( 3)كالقاسـ بف سالَّـ، (2)أخرجو أحمد
مف طريؽ شريؾ القاضي. ، (7)كابف الجعد، (6)كأخرجو القاسـ بف سالَّـ.(5)طريؽ يعمى بف عبيد
يىًنيّْ ، يعمى بف عبيد، ثالثتيـ )يحيى القطاف  بنحكه. ، بإسناده، شريؾ القاضي( عف مكسى الجي
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي بفي عيبىٍيًد بف ، ككفيال النخاس يعمى كأبك جعفر أبك ،محمد بف كاقد المحاربي الكندم ميحى
  .(8)أيك داكد كالترمذم كالنسائيركل لو ،  ذلؾ قبؿ كقيؿ كمائتيف،  كخمسيف إحدل سنة مات

 : ال بأس بو. (11)، كمسممة بف القاسـ(10)، كقاؿ النسائي(9)ذكره ابف حباف في الثقات

 صدكؽ. 6(12)كقاؿ ابف حجر

 قالت الباحثة6 ثقة.  

                                                           

اًء ًلٍمغيٍسًؿ )بىابي ًذٍكًر اٍلقى ، كتاب الطيارة، ( سنف النسائي1) ؿي ًمفى اٍلمى  (. 226ح  127/ 1ٍدًر الًَّذم يىٍكتىًفي ًبًو الرَّجي
 (. 24248ح  292/ 40( مسند أحمد )2)
 (. 1579ح  619: ( األمكاؿ )ص3)
 (. 3144ح  48/ 2( شرح معاني اآلثار )4)
تقريب ، (476/ 9النبالء )سير أعالـ ، (389/ 32تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( ثقة. كانظر ترجمتو5)

 (. 609: التيذيب )ص
 (. 1580ح  619: ( األمكاؿ )ص6)
 (. 2293ح 334: ( مسند ابف الجعد )ص7)
 .(332/ 9) التيذيب تيذيب ،(70/ 26) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب (8)
(9)(9 /108). 
 .(98: ص) النسائي مشيخة (10)
 .(269/ 10) الكماؿ تيذيب إكماؿ (11)
 .(495: ص) التيذيب ريبتق (12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍيميٍكفي ، الكىادًعيُّ ، أىبيك سىًعٍيدو اليىٍمدىاًنيُّ ، الكىادًعيُّ  يىٍحيىى بفي زىكىًريَّا بًف أىًبي زىاًئدىةى    دًّْه مى كىاٍسـي جى
ٍكزو  ٍكلىى اٍمرىأةو كىادًعيَّةو ، بفي فىٍيري مائىةو ، ثقةه متقفه ، مى اًنٍيفى كى ثىمى  .(1)ركل لو الجماعة، ماتى سىنىةى ثىالىثو كى

يىًنيُّ اٍلكيكًفيُّ  ٍبًد المًَّو اٍلجي لـ يصح أف ، ثقة عابد، كيقاؿ أبا سممة، أىبيك عبد ا، ميكسىى ٍبفي عى
 .(2)ركل لو مسمـ كالترمذم كالنسائي كابف ماجو، ماتى سنةى أربعو كأربعيفى كمائةو ، القطاف طعف فيو

ٍبرو  اًىدي بفي جى كميُّ ، ميجى اًج المىكّْيُّ المىٍخزي جَّ ماتى   ، ،ثقة إماـ في التفسير كفي العمـ، أىبيك الحى
مائىةو، ركل لو الجماعةسىنى  ةى أىٍربىعو كى

(3) . 

كحديثو عنيا في الصحيحيف : "(4)فقاؿ العالئي، تكمـ بعض العمماء في سماعو مف عائشة 
  .(5)منيااإلماـ ابف الممقف سماعو  يرلككذا   كقد صرح في غير حديث بسماعو منيا".

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 لسماع مف عائشة. إسناده صحيح. كفيو تصريح مجاىد با

 .(8)كاأللباني ، (7)كمغمطام  ،(6)صححو ابف عبد اليادمك 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 (. 590: تقريب التيذيب )ص، (209/ 11تيذيب التيذيب )، (305/ 31( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (.552: تقريب التيذيب )ص، (354/ 10تيذيب التيذيب )، (96/ 29( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 520: تقريب التيذيب )ص، (42/ 10ب التيذيب )تيذي، (228/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 273: ( جامع التحصيؿ )ص4)
  . (221/ 12) الصحيح الجامع لشرح التكضيح (5)
 (. 139/ 3( تنقيح التحقيؽ )6)
  .(20: ص) ماجو ابف شرح (7)
 (. 370/ 1( صحيح سنف النسائي )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (31حديث رقـ )
ًكمى "أىنو  أ ًبثمث ميد ري ضَّ  .(2)" (1)تىكى

قاؿ ابف الميمىقّْف
ىذا الحديثي ال أعمـ مف خرَّجو معى شدًَّة البحث عنوي مف كتب الٌسنىًف كالمىسىاًنيًد : (3)

ركاهي ، (4)فًإنَّوي كذلؾ مشيكر في كتب الحديث، كلعمَّو كىافى "ًبثيمثٌي ميد" فأسقطى الكاتب الياء ،كاألٍحكىاـً 
اًريَّة ، كذلؾ أبك داكد كالنَّسىاًئٌي في سينىنيمىا ًبًإٍسنىادو حسفو  مف حديث أـ عيمىارىة نيسيبة بنتي كىٍعبو اأٍلىٍنصى

أ ًبًإنىاء ًفيًو مىاء ق أىف النًَّبي " ضَّ ٌد ". تىكى در ثيمثي اٍلمى
 

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي بىشَّارو : (5)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا ميحى ٍعفىرو ، حى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي ، حى ، حى
اًرمّْ  ًبيبو اأٍلىٍنصى بَّادى ٍبفى تىًميـو : قىاؿى ، عىٍف حى دًَّتًو كىًىيى أيُـّ عيمىارى ، سىًمٍعتي عى أى  " أىفَّ النًَّبيَّ ، ةى عىٍف جى ضَّ تىكى

فىأيًتيى ًبًإنىاءو ًفيًو مىاءه قىٍدري ثيميثىًي اٍلميدّْ". 
 

 6 تخريج الحديث

: قىاؿى شيٍعبىةي ": نسائيزاد فيو ال، بإسناد أبي داكد( 8)كالبييقي، (7)كابف حـز، (6)أخرجو النسائي
ٍيوً  عىؿى يىٍدلي ، فىأىٍحفىظي أىنَّوي غىسىؿو ًذرىاعى ا". ، كيييمىاكىجى يىٍمسىحي أيذينىٍيًو بىاًطنىييمىا كىالى أىٍحفىظي أىنَّوي مىسىحى ظىاًىرىىيمى كى

 

 

                                                           

ْـّ 1) ازً ، ٍندى أىٍىؿ اٍلًعرىاؽً كىىيكى ًرٍطالىًف عً ، كىٍيؿه : ( اٍلميدُّ ًبالضَّ ثيميثه ًعٍندى أىٍىؿ اٍلًحجى ًرٍطؿه كى مىى أىفَّ اٍلميدَّ ، كى اتَّفىؽى اٍلفيقىيىاءي عى
اعً  بيعى الصَّ  الفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي : ( لتران تقريبان. انظر688، أك )( غـ675كيساكم )، ييسىاًكم ري

 (. 305/ 26المكسكعة الفقيية الككيتية )، (143/ 1)
 (. 192/ 2لمرافعي )الشرح  الكبير،  (2)
 (. 602/ 2( البدر المنير )3)
ٍيدو ، ( ركاه الضياء المقدسي في المختارة4) ٍبًد المًَّو ٍبًف زى كأتى ًبكضيكء ثمث ميد  فىرىأىٍيتيوي  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو : "قىاؿى ، عىٍف عى

عىؿى ييدىلّْؾي ًبًو ًذرىاعى  أي فىجى يىا". األحاديث المختارة )يىتىكىضَّ دىلَّؾى أيذينىٍيًو ًحيفى مىسىحى  (. 339ح  9/369ٍيًو كى
ٍيدو ، كلعؿ لفظ "ثمث مد" غير ثابت ٍبًد المًَّو ٍبًف زى كىك مؤيد ، بمفظ "ًبثيميثىٍي ميد "، كذلؾ أف الضياء ركاه أيضان عىٍف عى

 (. 338، 337ح  9/369لقكؿ ابف الممقف. األحاديث المختارة )
كًء )، كتاب الطيارة، ( سنف أبي داكد5) اًء ًفي اٍلكيضي ا ييٍجًزئي ًمفى اٍلمى  (. 94ح23/ 1بىابي مى
كًء )، كتاب الطيارة، ( سنف النسائي6) اًء ًلٍمكيضي ؿي ًمفى اٍلمى  (. 74ح  58/ 1بىابي اٍلقىٍدًر الًَّذم يىٍكتىًفي ًبًو الرَّجي
 (. 316/ 1( المحمى باآلثار )7)
 (. 941ح 302/ 1برل )( السنف الك8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مف ، (5)كالضياء المقدسي، (4)كالبييقي، (3)كالحاكـ، (2)كابف حباف، (1)كأخرجو ابف خزيمة

ٍيدو ، طرؽ عف شعبة ًبيًب ٍبًف زى بَّاًد ٍبًف تىًميـو ، عىٍف حى ٍيدو ا عبد عمو عىفٍ ، عىٍف عى  . مثمو ب، لمًَّو ٍبًف زى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
اًرمُّ اٍلمىدىًنيُّ  الدو األىٍنصى ٍيًد ٍبًف خى ًبيبي ٍبفي زى ركل لو ، مف السابعة، ثقة، كقد ينسب إلى جده، حى

 .(6)األربعة

بَّادي ٍبفي تىًميـو  اًرمُّ اٍلمىدىًنيُّ عى اًزًنيُّ األىٍنصى ٍمًرك اٍلمى مف ، ثقة، كجدتو أـ عمارة، بف غىًزيَّةى ٍبًف عى
 .(7)ركل لو الجماعة، قد قيؿ إف لو رؤية، الثالثة

اًريَّةي  ك األىٍنصى ، صحابية شيدت العقبة مع السبعيف، أيُـّ عيمىارىةى نىًسٍيبىةي ًبٍنتي كىٍعًب بًف عىٍمرو
دنا كجيرحت ، صـكزكجيا زيد بف عا، كأبمت يكمئذو بالءن حسننا ىي كابنيا عبد ا بف زيد، كشيدت أيحي

ا  .(8)كقطعت يدىا، كشيدت اليمامة، دت بيعة الرضكافكشي، يكمئذ أحد عشر جرحن

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 .يعني مف حديث أـ عمارة إسناده صحيح.

: "ىذا حديث صحيح عمى شرط البخارم كمسمـ كلـ يخرجاه". كقاؿ ابف أبي (9)قاؿ الحاكـ
كقاؿ  : "قاؿ أبك زرعة: الصحيح عندم حديث أـ عمارة يعني: األكؿ".(10)مموحاتـ في ع

ٍرعىةى ": (11)البييقي " . : الرَّاًزمُّ  قىاؿى أىبيك زي ًديثي غيٍندىرو ًحيحي ًعٍنًدم حى  الصَّ
                                                           

 (. 118ح 62/ 1( صحيح ابف خزيمة )1)
 (. 1083ح  364/ 3( صحيح ابف حباف )2)
 (. 509ح 144/ 1( المستدرؾ)3)
 (. 942ح 302/ 1( السنف الكبرل)4)
 (. 338ح ، 337ح 368/ 9( ألحاديث المختارة )5)
تيذيب التيذيب ، (373/ 5اء الرجاؿ )تيذيب الكماؿ في أسم، (101/ 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)

 .(150: تقريب التيذيب )ص، (2/183)
تيذيب التيذيب ، (109/ 14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (497/ 3( اإلصابة في تمييز الصحابة )7)

 (. 289: تقريب التيذيب )ص، (5/90)
تيذيب الكماؿ في ، (1948/ 4اب )االستيعاب في معرفة األصح، (442/ 8( اإلصابة في تمييز الصحابة )8)

 (. 278/ 2سير أعالـ النبالء )، (474/ 12تيذيب التيذيب )، (372/ 35أسماء الرجاؿ )
 (. 509ح 144/ 1( المستدرؾ)9)
(10) (1 /458 .) 
 .(302/ 1) الكبرل السنف (11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 (2)العراقي، (1)منيـ: النككم عمى تحسيف اإلسناد جماعة كلكف كافؽ اإلماـ ابف الممقف

 . (3)كالصنعاني
 

 (6 33ديث رقـ )ح
قاؿ ابف الميمىقّْف
ٍغًرًب ًبسيكرىًة اأٍلىٍعرىاًؼ فىرَّقىيىا ًفي "...مف حديث عائشة أنو:(4) ًة المى الى قىرىأى ًفي صى

 الرىٍكعىتىٍيًف ". 
ٍيكىةى، عف ابف أبي حمزة، نا ىشاـ ابف عركة، عف  ركاه النسائي عف عمرك بف عثماف، نا بقية كأبك حى

اح كقاؿ: ىك حديثه ميٍختىمؼه  (5)سناد حسف، كذكره ابف السكفقمت: إً . أبيو، عنيا حى في سننو الصّْ
 فيو". 

 نص الحديث6 

ٍف اٍبًف (6)قاؿ اَلماـ النسائي  ٍيكىةى، عى دَّثىنىا بىًقيَّةي، كىأىبيك حى : حى ، قىاؿى ك ٍبفي عيٍثمىافى نىا عىٍمري :أىٍخبىرى
ـي ٍبفي  دَّثىنىا ًىشىا : حى ٍمزىةى قىاؿى اًئشىةى، أىًبي حى ٍف أىًبيًو، عىٍف عى ًة  قىرىأى ًفي كؿى المًَّو " أىفَّ رىسي عيٍركىةى، عى الى صى

ٍغًرًب ًبسيكرىًة اأٍلىٍعرىاًؼ فىرَّقىيىا ًفي رىٍكعىتىٍيًف ".  المى
 

 تخريج الحديث6 

،تابع (9)، مف طريؽ ىشاـ بف عبد الممؾ(8)مف طريؽ النسائي. كالطبراني( 7)أخرجو البييقي
 عثماف، في الركاية عف بقية بف الكليد، بإسناده، بمثمو. عمرك بف 

                                                           

 .(378: ص)السجستاني داكد أبي سنف شرح في اإليجاز (1)
 .(90/ 2) ريبالتق شرح في التثريب طرح (2)
  .(لو أصؿ فال "،مد بثمث تكضأ أنو": حديث أما، كقاؿ:) (68/ 1) السالـ سبؿ (3)
 (. 183/ 3( البدر المنير )4)
، كىجرَّحى 5) نَّؼى ، جمعى كىصى ، كىأىصميوي بغدىاًدمّّ ًمي  سىًعٍيدي بفي عيٍثمىافى بًف سىًعٍيًد بًف السَّكىًف الًمٍصًرمُّ ، كى  ( أىبيك عى صحَّحى كىعىدَّؿى

( ، ـٍ نىرى تكىاًليفىوي، ًىيى ًعٍندى المغىاربًة". ككتابو " السنف الصحاح المأثكرة"،  . ق(353كىعمَّؿى قاؿ الذىبي: " كلى
جمتو: سير أعالـ النبالء مطبكع، بؿ أكثره مفقكد. انظر تر  كيسمى أيضان " الصحيح المنتقى". كىك غير

 (. 379: (، طبقات الحفاظ لمسيكطي )ص117/ 16لمذىبي 
ٍغًرًب ًبالمص )6)  (. 991ح 170/ 2( سنف النسائي، كتاب االفتتاح، اٍلًقرىاءىةي ًفي اٍلمى
 (. 4037ح  549/ 2)( السنف الكبرل7)
 (.  3362ح  299/ 4( مسند الشامييف )8)
(، سير أعالـ النبالء 225/ 30( صدكؽ ربما كىـ. انظر ترجمتو: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)

 (. 573(، تقريب التيذيب )ص: 12/303)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، مف طريؽ عركة بف الزبير، عف مركاف بف (3)،كالنسائي(2)، كأبك داكد(1)كأخرجو البخارم

 الحكـ، عف زيد بف ثابت، بمعناه. 

، مف حديث ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف زيد (5)، كمف طريقو البييقي(4)كأخرجو الحاكـ
 عناه. بف ثابت، بم

: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف إف لـ يكف فيو إرساؿ كلـ يخرجاه (6)قاؿ الحاكـ
عمى حديث ابف جريج، عف ابف أبي مميكة، عف عركة، عف مركاف، عف زيد ( 7)بيذا المفظ. إنما اتفقا

 ". ..بف ثابت.

 :" كالصحيح ىي الركاية األكلى". (8)كقاؿ البييقي

 دراسة رجاؿ اَلسناد6 
ك بفي عيٍثمىافى بًف سىًعٍيًد بًف كىًثٍيًر بًف ًدٍينىارو القرشي،   مكالىـ، أبك حفصو الحمصي، عىٍمري

مائىتىٍيًف، ركل لو أبك داكد كالنسائي كابف ماجو ٍمًسٍيفى كى مات سىنىةى ًإٍحدىل كىخى
(9). 

 .(13)، كذكره ابف حباف في الثقات(12)، كمسممة بف القاسـ(11)، كالنسائي(10)كثقو أبك داكد

 صدكؽ، زاد الذىبي6 حافظ. 6(16)كابف حجر ،(15)كالذىبي ،(14)كقاؿ أبك حاتـ

                                                           

 (. 764ح  153/ 1( صحيح البخارم، كتاب اآلذاف، بىابي الًقرىاءىًة ًفي المىٍغًرًب )1)
 (. 812ح  1/215( سنف أبي داكد، أبكاب تفريع استفتاح الصالة، بىابي قىٍدًر اٍلًقرىاءىًة ًفي اٍلمىٍغًرًب )2)
ٍغًرًب ًبالمص )( سنف النسائي، كتاب االفتتاح، اٍلًقرى 3)  (. 990ح 2/170اءىةي ًفي اٍلمى
 (. 866ح  1/237( المستدرؾ )4)
 (. 4834ح 339/ 3( معرفة السنف كاآلثار )5)
 (. 866ح  1/237( المستدرؾ )6)
( لـ أعثر عميو في صحيح مسمـ، فيك مما انفرد بو البخارم عف مسمـ. كنص عمى ذلؾ ابف الميمىقّْف في البدر 7)

 (. 180/ 3المنير )
 (. 549/ 2( السنف الكبرل)8)
 (. 146/ 22( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 76/ 8( تيذيب التيذيب )10)
 (. 60( مشيخة النسائي )ص: 11)
 (. 76/ 8( تيذيب التيذيب )12)
(13( )8 /488 .) 
 (. 249/ 6( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
 (. 83/ 2( الكاشؼ )15)
 (. 424يذيب )ص: ( تقريب الت16)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
  يو.تميؿ الباحثة إلىك ما  ك

ٍيحي ٍبفي يزيد،  ٍيكىة الحضرمي الحمصٌي المقرئ المؤذّْف، ثقة، مات سنةى ثالثو شيرى أبك حى
 . (1)ركل لو أبك داكد كالنسائي، كمائتيفً 

ًلٍيدً   كمائة، كتسعيف سبع سنة ، مات ييٍحًمد أبك الكىالعي كعب بف دصائ بف بىًقيَّةي بفي الكى
 . (2)ركل لو الجماعة سكل البخارم

 بف محمد قاؿك  ."كأدبر أقبؿ عمف يكتب كاف كلكنو صدكقنا، كاف":  (3)المبارؾ قاؿ ابف
  ."الثقات غير عف ركايتو ضعيفنا  في الثقات، عف ركايتو في ثقة كاف" : (4)سعد

سماعيؿ بقية عف أبي سئؿ": (5)حنبؿ بف أحمد بف ا عبد كقاؿ  بقية: فقاؿ عياش، ابف كا 
ذا إلي، أحب  ."تقبمكه فال ليسكا بمعركفيف قكـ عف حدث كا 

 ."بشيء فميس المجيكليف عف ركل كما المعركفيف، عف ركل فيما ثقة" : (6)العجمي  كقاؿ

 المبارؾ ابف قكؿ كذكر - ثقة فيك الثقات، عف ركل إذا عجب بقية": (7)زرعة أبك كقاؿ
 المجيكليف في فأما الثقات، في ىذا: قاؿ ثـ ذلؾ، في المبارؾ ابف أصاب كقد: قاؿ ثـ - تقدـ الذم

 عف ركايتو كثرة إال عيب لو ما": (8)كقاؿ أيضان  ."يضبطكف كال يعرفكف ال قكـ عف فيحدث
 ."ثقة فيك الثقات عف حدث إذا الصدؽ، مف يؤتى فال الصدؽ، فأما المجيكليف،

 المعركفيف، عف حدث إذا الحديث، حسف ثقة ىك الكليد، بف بقية": (9)يعقكب بف شيبة قاؿ
 إلى كناىـ كعف كناىـ، إلى أسمائيـ عف كيحيد الضعفاء، كعف الحديث، مترككي قكـ عف كيحدث
 ."منو أصغر ىك عمف كيحدث أسمائيـ،

                                                           

 (. 266(، تقريب التيذيب )ص: 331/ 4(، تيذيب التيذيب )455/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 .(196/ 4) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب (2)
 .(623/ 7)بغداد تاريخ (3)
 (.326/ 7الطبقات الكبير)( 4)
 .(435/ 2) حاتـ أبي البف ،كالتعديؿ الجرح (5)
 .(250/ 1)قاتالث (6)
  .(435/ 2) حاتـ أبي البف ،كالتعديؿ الجرح (7)
  .(435/ 2) حاتـ أبي البف ،كالتعديؿ الجرح (8)
 .(339/ 10) عساكر البف ،دمشؽ تاريخ (9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ألنو عنو، يؤخذ فال"فالف عف: قاؿ ذاكا  . ثقة فيك كأخبرنا، حدثنا: قاؿ إذا": (1)النسائي كقاؿ

 ."أخذه عمف يدرل ال

 .عياش بف إسماعيؿ مف إلي أحب كىك بو، يحتج كال حديثو، يكتب: (2)حاتـ أبك كقاؿ

ذا الثقات، يخالؼ ركاياتو بعض ففي... صالح حديث كلبقية :(3) عدم ابف قاؿك   ركل كا 
ذا ثبت، فيك الشاـ أىؿ عف  الشاميف عف ركل إذا عياش بف يؿكإسماع خمط غيرىـ عف ركل كا 
ذا ثبت، فيك  .عنيـ ركايتو في الثقات خالؼ كالعراؽ الحجاز أىؿ عف ركل كا 

 .  الضعفاء عف التدليس كثير 6 صدكؽ(4)كقاؿ ابف حجر

ٍيكىة؛ ، (5)صدكؽ، مدلس مف الرابعة بقية قالت الباحثة6 كلـ يصرح بالسماع كلكف تابعو أبا حى
 ديثو ىذا ركاه عف الشامييف الثقات ، يعني شعيب بف أبي حمزة.    كحفي إسناد ىذا الحديث. 

ٍمزىةى ًدٍينىار ، ثقةشيعىٍيبي بفي أىًبي حى ، الكىاًتبي قاؿ ابف ، ، أىبيك ًبٍشرو األيمىًكمُّ مىٍكالىىيـ، الًحٍمًصيُّ
مائىةو، ركل ل ًستٍّْيفى كى  .(6)و الجماعةمعيف مف أثبت الناس في الزىرم، مىاتى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 الحكـ عمى إسناد الحديث6 

  .إسناده حسف ألجؿ؛ عمرك بف عثماف صدكؽ، كقد تابعو ىشاـ بف عبد الممؾ

ٍيكىة؛ك  ًلٍيًد، صدكؽ، مدلس مف الرابعة.كلـ يصرح بالسماع كلكف تابعو أبا حى في  بىًقيَّةي بفي الكى
 إلى الصحيح لغيره.  د بيذه المتابعاتاإلسنا إسناد ىذا الحديث. فيرتقي

 .(8)كصححو األلباني، (7)حسنو النككمكقد 

 
                                                           

 .(623/ 7) بغداد تاريخ (1)
 .(435/ 2) حاتـ أبي البف ،كالتعديؿ الجرح (2)
 .(276/ 2) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ (3)
 .(126: ص) التيذيب بتقري (4)
 (. 49( طبقات المدلسيف )ص: 5)
 (. 267(، تقريب التيذيب )ص: 351/ 4(، تيذيب التيذيب )517/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 383/ 3( المجمكع شرح الميذب )7)
 .(268/ 1( مشكاة المصابيح )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (34) حديث رقـ

 . (1)" قدـ عميو قـك مف ثقيؼ فأنزليـ في المسجد كلـ ييسممكا بعد "أفَّ النبي 

قاؿ ابف الميمىقّْف 
بإسناد ، كأبك داكد كالبييقي في سننييما، ىذا الحديث ركاه أحمد في مسنده: (2)

 عف عثماف بف أبي العاص. ، مف ركاية الحسف بف أبي الحسف البصرم، حسف

 6 نص الحديث

ٍيدو يىٍعًني اٍبفى مىٍنجيكؼو 6 (3)قاؿ اَلماـ أبك داكد  ًميّْ ٍبًف سيكى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي عى دَّثىنىا أىبيك ، حى حى
دى  مىمىةى ، دىاكي مَّاًد ٍبًف سى ٍيدو ، عىٍف حى مى سىفً عى ، عىٍف حي ٍفدى ثىًقيؼو لىمَّا ، عىٍف عيٍثمىافى ٍبًف أىًبي اٍلعىاصً ، ًف اٍلحى أىفَّ كى

مىى رىسيكًؿ المًَّو  لىييـي اٍلمىٍسًجدى ًليىكيكفى أىرىؽَّ ًلقيميكًبًيـٍ ، قىًدميكا عى كا، أىٍنزى مىٍيًو أىٍف الى ييٍحشىري فىاٍشتىرىطيكا عى
كىالى ، (4)

كا بٍَّكا، ييٍعشىري كا: "اؿى رىسيكؿي المًَّو فىقى ، كىالى ييجى ـٍ أىٍف الى تيٍحشىري كا، لىكي ٍيرى ًفي ًديفو لىٍيسى ، كىالى تيٍعشىري كىالى خى
ًفيًو ريكيكعه ". 
 

 6 تحريج الحديث

، (7)مف طريؽ عفاف بف مسمـ. كأخرجو ابف خزيمة، (6)كابف خزيمة، (5)أحمد أخرجو
 السي. مف طريؽ أبي الكليد الطي( 9)كالبييقي، (8)كالطبراني

 

                                                           

(1( )4 /136 .) 
 (. 207/ 4( البدر المنير )2)
بىًر الطَّاًئًؼ )، كتاب الخراًج كاإلمارًة كالفيءً ، أبي داكد( سنف 3) اءى ًفي خى  (. 3026ح 3/163بىابي مىا جى
الصدقة أم ال يؤخذ عشر : الحشر في الجياد كالنفير لو. كقكلو كأف ال تيٍعشىركا معناه: معناه، ( قكلو ال تيٍحشىركا4)

بيكا معناه مُّكا: أمكاليـ. كقكلو أف ال ييجى ىك أف يضع : كأصؿ التجبية أف يقـك اإلنساف قياـ الراكع. كقيؿ ،ال ييصى
النياية ، (235/ 7نيؿ األكطار )، (34/ 3معالـ السنف ): ىكالسجكد. انظر: يديو عمى ركبتيو كىك قائـ. كقيؿ

 (. 238/ 1في غريب الحديث كاألثر )
 (. 43817913/ 29( مسند أحمد )5)
 . ( 1328ح 285/ 2( صحيح ابف خزيمة )6)
 (.  1328ح 285/ 2( صحيح ابف خزيمة )7)
 (. 8372ح 54/ 9)( المعجـ الكبير8)
 (. 4334ح  623/ 2( السنف الكبرل )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، مف طريؽ ىيٍدبىة بف خالد. ثالثتيـ )عفاف بف مسمـ( 2)الطبراني، (1)كأخرجو ابف أبي عاصـ

عف ، ىيٍدبىة بف خالد( تابعكا أبا داكد الطيالسي في الركاية عف حماد بف سممة، أبك الكليد الطيالسي
 بنحكه. ، بإسناده، حميد الطكيؿ

تابع حميدان الطكيؿ في ، (4)بد الممؾمف طريؽ أشعث بف ع( 3)كأخرجو ابف أبي عاصـ
 بإسناده. ، الركاية عف الحسف

ٍعنىاهي . كركاه أشعث عف الحسف مرسالن : (5)كقاؿ البييقي ، يىا رىسيكؿى اً : زىادى فىًقيؿى ، ًببىٍعًض مى
؟ فىقىاؿى  ـٍ ميٍشًركيكفى ـٍ ًفي اٍلمىٍسًجًد كىىي ٍلتىيي ـى "ًإفَّ اأٍلىٍرضى الى تىٍنجىسي ًإنَّ 6 "أىٍنزى  . مىا يىٍنجىسي اٍبفي آدى

نا ، حدثنا أبي، عف عبيد ا بف معاذ( 6)كىذه الطريؽ أخرجيا أبك داكد في "مراسيمو"
 بو. ، عف الحسف، أشعث

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

يد ٍبف مىٍنجيكؼ ًمٌي ٍبف سيكى ٍبد المَّو ٍبف عى ةى ماتى سن، أىبيك بىٍكر السَّديكسٌي البىٍصرمُّ ، أىٍحمىد ٍبف عى
 .(7)ركل لو البخارم كأبك داكد كالنسائي، اثنتيًف كخمسيفى كمائتيفً 

 صالح. : (10)كقاؿ النسائي، (9)ككثقو الذىبي، (8)ذكره ابف حباف في "الثقات"

 صدكؽ. 6 (11)كقاؿ ابف حجر

                                                           

 (. 1520ح 186/ 3( اآلحاد كالمثاني )1)
 (. 8372ح 54/ 9) ( المعجـ الكبير2)
 (. 1520ح 186/ 3)( اآلحاد كالمثاني3)
 (. 113: تقريب التيذيب )ص .( ثقة فقيو4)
 (. 623/ 2( السنف الكبرل )5)
 (. 80: ( المراسيؿ ألبي داكد )ص6)
 (. 365/ 1( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )7)
(8) (8 /30 .) 
 (. 27/ 6( تاريخ اإلسالـ)9)
 (. 80: ( مشيخة النسائي )ص10)
 (. 81: ( تقريب التيذيب )ص11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍكدً  اري دى بًف الجى دى الطَّيىاًلًسيُّ ، سيمىٍيمىافي بفي دىاكي ٍكلىى ، ثيَـّ الزُّبىٍيًرمُّ ، سىًدمُّ ثيَـّ األى ، الفىاًرًسيُّ ، أىبيك دىاكي مى

بىٍيًر بًف العىكَّاـً  اًحبي الميٍسنىدً ، البىٍصًرمُّ ، آًؿ الزُّ مات سىنىةى ثىالىثو ، ثقة حافظ غمط في أحاديث، صى
مائىتىٍيفً   .(1)ركل لو مسمـ كالباقكف، كى

ٍبًد اً الثَّقىًفيُّ ، عيٍثمىافي بفي أىًبي العىاصً  مىى ، ًئًفيُّ الطَّا، أىبيك عى ٍفًد ثىًقٍيؼو عى ـى ًفي كى صحابي قىًد
ٍيًر كىاًلدٍّْيفً ، فىأىٍسمىميكا، ًفي سىنىًة ًتٍسعو  النًَّبيّْ  مىى الخى ٍقًمًو كىًحٍرًصًو عى مىٍيًيـ ًلمىا رىأىل ًمٍف عى كىافى ، كىأىمَّرىهي عى كى

ٍفًد ًسٌنان  مىى الطَّ ، أىٍصغىرى الكى ٍيفً ، ثيَـّ عيمىري ، اًئؼً ثيَـّ أىقىرَّهي أىبيك بىٍكرو عى مىى عىمَّافى كىالبىٍحرى مىوي عيمىري عى ، ثيَـّ اٍستىٍعمى
فّْيى في خالفة معاكية  ٍمًسٍيفى ، تيكي سىنىةى ًإٍحدىل كىخى

(2). 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 كيتقكل إلى درجة الصحيح لغيره. كذلؾ ألمريف، إسناده ضعيؼ

 (3)فذىب الحاكـ، الختالؼ في سماع الحسف البصرم مف عثماف بف أبي العاصا6 أحدىا
إنو لـ يسمع عنو". : كقد قيؿ، كالحسف أركل الناس عنو: "(4)كقاالبف عبد البر، إلى نفي سماعو

 لـ يسمع منو". : "كقيؿ: (6)كالمزم، (5)كقاؿ المنذرم 

الظاىر سماعو : "(9)مغمطامكقاؿ ، (8)كالبزار، (7)عمي بف المديني: كنص عمى سماعو
مف : الحسف ممف سمع مف أصحاب النبى صمى ا كعميو كسمـ ؟ قاؿ: "(10)منو". كقيؿ البف معيف

 كعثماف بف أبى العاص". ، كعبد ا بف مغفؿ، كعبد الرحمف بف سمرة، أنس

                                                           

 (. 250: تقريب التيذيب )ص، (182/ 4ب )تيذيب التيذي، (401/ 11( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
سير أعالـ النبالء ، (48/ 5اإلصابة في تمييز الصحابة )، (475/ 3أسد الغابة )، (1035/ 3( االستيعاب )2)

(2 /374 .) 
 (. 283/ 1( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )3)
 (. 1035/ 3( االستيعاب في معرفة األصحاب )4)
 (. 118/ 3)( مختصر سنف أبي داكد 5)
 (. 409/ 19)، (98/ 6( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 51: ( العمؿ البف المديني )ص7)
 (. 90/ 1لمزيمعي )، ( نصب الراية8)
 (. 160/ 9إكماؿ تيذيب الكماؿ ): ( انظر9)
 (. 130/ 1ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كترجح الباحثة سماع الحسف البصرم مف عثماف بف أبي العاص. كمما يشعر بمقاء الحسف 

 : منيا عدة أمكر، سماعو مف عثماف بف أبي العاصك 
كقد أخمى بيتنا ، كنا ندخؿ عمى عثماف بف أىبي العاص: "عف الحسف قاؿ( 1)ما ذكره البخارم - أ

 لمحديث". 

: مف أخبرؾ بيذا يا أبا سعيد؟ قاؿ: عبد ا بف بريدة: فقاؿ لو، أف الحسف حدث بحديث - ب
 .(2)ثبت كا: فقاؿ عبد ا، الثبت عثماف بف أبي العاص

ا". : (3)كقاؿ الحسف - ت  "رأيت عثماف بف أبي العاص صائمنا يكـ عرفة؛ يىميجي الماء مف فيو مجن
ا - ث  يا أبا عبد ا". : فقاؿ لو رجؿ، دخمنا عمى عثماف بف أبي العاص: "(4)كقاؿ أيضن
 ما رأيت أحدنا أفضؿ منو". : "(5)فقاؿ، كذكر الحسف البصرم عثماف - ج

لكف تابعو ػػ الثقة ػػ أشعث ، كلـ يصرح بالسماع، (6)ميد الطكيؿ مف الثالثةتدليس ح6 ثانيان 
 بو. ، عف عثماف بف أبي العاص، (7)بف عبد الممؾ في الركاية عف الحسف

 كبزكاؿ ىاتيف العمتيف يرتقي إسناد الحديث إلى الصحيح لغيره. 
 

 6 (35) رقـ حديث
مًَّد ٍبًف  ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ٍبًد ا قاؿ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، عىًقيؿو عىٍف عى اًبًر ٍبًف عى " أىمَّ ًحيفو أًلىًبي بىٍكرو عىٍف جى

؟ "  ؿى المٍَّيؿً : قىاؿى تيكًتري ؟ " قىاؿى ، بىٍعدى اٍلعىتىمىةً ، أىكَّ "أىمَّا ، فىقىاؿى النًَّبيُّ ، آًخرى المٍَّيؿً : فىقىاؿى " فىأىنىتى يىا عيمىري
ٍثقىى، ٍكرو أىٍنتى يىا أىبىا بى  ٍذتى ًباٍلكي ٍذتى ًباٍلقيكًَّة ". ، كىأىمَّا أىٍنتى يىا عيمىري ، (8)فىأىخى  فىأىخى

قاؿ ابف الميمىقّْف
سناده حسف. ، كابف ماجو ًفي سننو، ركاه كذلؾ أىحمد ًفي مسنده: (9)  كاً 

                                                           

 (. 212/ 6( التاريخ الكبير لمبخارم )1)
، (138: تاريخ أسماء الثقات )ص، (126/ 3)، (334/ 2( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )2)

 (. 160/ 9إكماؿ تيذيب الكماؿ )
 (. 366/ 1تيذيب اآلثار مسند عمر )، (352/ 4معجـ الصحابة لمبغكم ): ( انظر3)
 (. 9/161( إكماؿ تيذيب الكماؿ )4)
 (. 375/ 2سير أعالـ النبالء)، (334/ 111/  60/ 2جاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )( العمؿ كمعرفة الر 5)
 (. 38: ( طبقات المدلسيف )ص6)
 (. 1521ح 186/ 3( اآلحاد كالمثاني البف أبي عاصـ )7)
 أم، بالقكة الفكت عف كاالحتراز بيقيف العيدة عف الخركج كىي، المحكمة بالخصمة أم" بالكثقى فأخذت": قكلو (8)

 ابف سنف عمى السندم حاشيةأكلى.  يتنبو لمف التأخير أف إلى إشارة كفيو، الميؿ قياـ عمى العزيمة بصدؽ
 .(363/ 1) ماجو

 (. 320/ 4( البدر المنير )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

مىٍيمىافي ٍبفي : (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دى سي دَّثىنىا أىبيك دىاكي دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىًبي : تىٍكبىةى قىاؿى حى حى
دَّثىنىا زىاًئدىةي : بيكىٍيرو قىاؿى  مًَّد ٍبًف عىًقيؿو ، حى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى ٍبًد ا قاؿ قىاؿى رىسيكؿي ، عىٍف عى اًبًر ٍبًف عى عىٍف جى

؟ "أًلىًبي بىٍكرو وً المَّ  ؿى المٍَّيؿً : قىاؿى  " أىمَّ ًحيفو تيكًتري ؟ " فىقىاؿى ، ٍعدى اٍلعىتىمىةً بى ، أىكَّ " فىأىنىتى يىا عيمىري آًخرى : قىاؿى
ٍثقىى، " أىمَّا أىٍنتى يىا أىبىا بىٍكرو ، فىقىاؿى النًَّبيُّ ، المٍَّيؿً  ٍذتى ًباٍلكي ٍذتى ًباٍلقيكًَّة "، كىأىمَّا أىٍنتى يىا عيمىري ، فىأىخى ، فىأىخى

مىٍيمىافي ٍبفي تىكٍ  دى سي دَّثىنىا أىبيك دىاكي بَّادو قىاؿى : بىةى قىاؿى حى مَّدي ٍبفي عى ًميـو : أىٍنبىأىنىا ميحى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سى عىٍف عيبىٍيًد ، حى
ٍف نىاًفعو ، المَّوً  فىذىكىرى نىٍحكىهي. ، قىاؿى أًلىًبي بىٍكرو ، أىفَّ النًَّبيَّ ، عىًف اٍبًف عيمىرى ، عى

 

 6 تخريج الحديث
 كأبي سعيد مكلى ىاشـ. ، كعبد الصمد، عمركمف طرؽ عف معاكية بف ( 2)أخرجو أحمد

مف طريؽ حسيف ، (4)عف أبي بكر بف أبي شيبة كىك في المصنؼ، (3)كأخرجو أبك يعمى
 بف عمي. 

عبد ، . خمستيـ )معاكية بف عمرك(6)كمف طريقو الطحاكم( 5)كأخرجو أبك داكد الطيالسي
سي( تابعكا يحيى بف أبي بيكير في أبك داكد الطيال، حسيف بف عمي، أبك سعيد مكلى ىاشـ، الصمد

 بنحكه. ، بإسناده، الركاية عف زائدة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
كانّْي، سيميمافي بف تكبة بف زياد أبك داكد النىٍيرى

ماتى سنةى إحدل كستيفى ، كيقاؿ سمماف، (7)
 . (8)كمائتيفً 

 . (11)كذكره ابف حباف في الثقات، (10)كالذىبي، (9)كثقو الدارقطني
                                                           

ؿى المٍَّيًؿ )، كالسنةي فييا، كتابي إقامًة الصالةً ، ( سنف ابف ماجو1) اءى ًفي اٍلًكٍتًر أىكَّ  (. 1202ح  379/ 1بىابي مىا جى
 (. 14535ح 405/ 22)، (14323ح 225/ 22( مسند أحمد)2)
 (. 1821ح  353/ 3( مسند أبي يعمى المكصمي )3)
 (. 8084ح  198/ 2( مصنؼ ابف أبي شيبة )4)
 (. 1776ح  252/ 3( مسند أبي داكد الطيالسي )5)
 (. 2016ح  1/342( شرح معاني اآلثار )6)
كقد خربت أكثرىا. األنساب لمسمعاني ، النيركاف: قريبة مف دجمة يقاؿ ليا( ىذه النسبة إلى بميدة قديمة 7)

(13/222 .) 
 (. 176/ 4تيذيب التيذيب )، (377/ 11( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 286/ 10( تاريخ بغداد )9)
 (. 457/ 1( الكاشؼ )10)
(11( )8 /301 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ.6 (2)كابف حجر، (1)ابف أبي حاتـ كقاؿ

 كترجح الباحثة أنو ثقة. 
، الكيٍكًفيُّ ، القىٍيًسيُّ مىٍكالىىيـٍ ، أىبيك زىكىًريَّا العىٍبًدمُّ ، بًف نىٍسًر بًف أىًسٍيدو الكىٍرمىاني يىٍحيىى بفي أىًبي بيكىٍيرو 

مائىتىٍيفً ، ثقةه  مىاتى سىنىةى ثىمىافو كى
(3). 

ٍمًت الثَّقىًفيُّ زىاًئدىةي بفي قيدىا ماتى سنةى ًإٍحدىل ، ثقة ثبت صاحب سنة، الكيٍكًفيُّ ، مىةى أىبيك الصَّ
مائىةو  ًستٍّْيفى كى كى
(4). 

ًقٍيًؿ بًف أىًبي طىاًلبو اليىاًشًميُّ  مًَّد بًف عى ٍبدي اً بفي ميحى ْـّ النًَّبيّْ ، عى ٍينىبي ًبٍنتي ، اٍبًف عى كىأيمُّو زى
ًميّْ بًف أى  اـً عى  .(5)كابف ماجو، كالترمذم، كأبك داكد، ركل لو البخارم في األدب المفرد، ًبي طىاًلبو اإًلمى

 6 مختمؼ فيو
 ىؿ غمب عميو الكىـ أـ ال. ، لممختمؼ فيو( 6)مثَّؿ بو ابف رجبفقد 

ككاف كثير ، ال يحتجكف بحديثو: زاد ابف سعد، منكر الحديث: (8)كأحمد، (7)كقاؿ ابف سعد
 العمـ. 

كزى  انيكقاؿ الجي ، ليف الحديث: "(10)كقاؿ أبك حاتـ، عامة ما يركيو غريب"، تكقؼ عنو: "(9)جى
 يكتب حديثو". ، ليس بالقكم كال ممف يحتج بحديثو

كأطمؽ القكؿ ، ليس بذاؾ: (12)كفي ركاية، ال يحتج بحديثو: (11)كقاؿ ابف معيف في ركاية
 . (15)سائيكالن، (14)ابف المديني: ككذا ضعفو، (13)بتضعيفو في ركاية ثالثة

                                                           

 (. 104/ 4( الجرح كالتعديؿ )1)
 (. 250: يذيب )ص( تقريب الت2)
 (. 588: تقريب التيذيب )ص، (190/ 11تيذيب التيذيب )، (248/ 31( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 213: تقريب التيذيب )ص، (306/ 3تيذيب التيذيب )، (276/ 9( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )4)
 (. 321(، تقريب التيذيب )ص: 14/ 6) يبتيذيب التيذ، (78/ 16( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 564/ 2( شرح عمؿ الترمذم )6)
 (. 482/  7(الطبقات الكبير)7)
 (. 81/ 16( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 235: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص9)
 (. 154/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 257 /3ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف : ( انظر11)
 (. 154/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
 (. 72/ 1ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 13)
 (. 88: ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص14)
 (. 84/ 16( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كفي حديثو ضعؼ شديد جدنا. كقاؿ ابف المديني عف ابف ، صدكؽ: (1)كقاؿ الفسكم 

 جائز الحديث. : (3)رأيتو يحدث نفسو فحممتو عمى أنو قد تغير. كقاؿ العجمي: (2)عيينة
سحاؽ بف راىكيو يحتجاف بحديثو، كاف أحمد بف حنبؿ: (4)كقاؿ أبك أحمد الحاكـ كليس ، كا 

 معتمد. بذاؾ المتيف ال

كسمعت محمد بف ، كقد تكمـ فيو بعض أىؿ العمـ مف قبؿ حفظو، صدكؽ: (5)كقاؿ الترمذم
سحاؽ: إسماعيؿ يقكؿ كىك : كقاؿ محمد، يحتجكف بحديث ابف عقيؿ، كالحميدم، كاف أحمد كا 

ميقىاًربي الحديث. كقاؿ ابف عدم
ركل عنو جماعة مف المعركفيف الثقات... كيكتب حديثو. كقاؿ : (6)

 ككاف في حفظو شيء. ، كاف فاضالن خيرنا مكصكفنا بالعبادة: (7)عقيميال

عىمَّر : (9)كاف مف أىؿ الصدؽ كلـ يكف بمتقف في الحديث. كقاؿ الحاكـ: (8)كقاؿ الساجي
 مقدـ في الشرؼ. ، مستقيـ الحديث: (10)كقاؿ في مكضع آخر، فساء حفظو فحدث عمى التخميف

كىذا : (12)كتعقبو ابف حجر فقاؿ، ف كؿ مف تكمـ فيوىك أكثؽ م: (11)كقاؿ ابف عبد البر
 إفراط. 

كقد احتج بو غير ، كعبد ا بف محمد بف عقيؿ صدكؽ حسف الحديث: (13)قاؿ ابف القيـ
 كتكمـ فيو مف قبؿ حفظو. ، كاحد مف األئمة

ال يرتقي خبره إلى درجة الصحة : (15)كفي مكضع، حسف الحديث: (14)كقاؿ الذىبي
 كاالحتجاج. 

                                                           

 (. 84/ 16( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 81/ 16اء الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أسم2)

 (.58/ 2( الثقات)(3
 (. 485: ( الككاكب النيرات )ص4)
 (. 8/ 1( سنف الترمذم )5)
 .(209/ 5( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )6)
 (. 299/ 2الضعفاء الكبير): ( انظر7)
 (. 15/ 6( تيذيب التيذيب )8)
 (. 104: ( سؤاالت السجزم لمحاكـ )ص9)
 .(253/ 1ف)رؾ عمى الصحيحي( المستد10)
 (. 15/ 6( تيذيب التيذيب )11)
 (. 15/ 6( تيذيب التيذيب )12)
 (. 489: البف القيـ )ص، ( مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالميعىطّْمىة13)
 (. 354/ 1( المغني في الضعفاء )14)
 (. 205/ 6( سير أعالـ النبالء)15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ليف.  فيو: (2)ثـ قاؿ، (1)نقؿ ابف الممقف أقكاؿ بعض النقاد فيوك 

 كيقاؿ تغير بأخرة. ، في حديثو ليف، صدكؽ6 (3)كقاؿ ابف حجر
 كترجح الباحثة أنو صدكؽ. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده حسف. ألجؿ ابف عقيؿ ؛ صدكؽ. 

 . (5)كابف حجر، (4)كحسنو البكصيرم 
بأسانيد لينة. قالو ابف ، ف ركاية ابف عمر كعقبة بف عامر كغيرىماكقد ركم ىذا الحديث م

 .(6)رجب

 
 6 (21حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
سيًئؿى اٍبفي : قىاؿى ، عف طىاكيسو ، بإسنادو حسف، ىذا الحديث ركاه أبك داكد في سننو: "(7)

ًف الرٍَّكعىتىٍيًف قىٍبؿى اٍلمىٍغًربً ، عيمىرى  ا: فىقىاؿى ، عى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  "مى مىى عى دنا عى مّْيًيمىا رىأىٍيتي أىحى كىرىخَّصى ، ييصى
 ًفي الرٍَّكعىتىٍيًف بىٍعدى اٍلعىٍصًر". 

 6 نص الحديث

دَّثىنىا اٍبفي بىشَّارو : (8)قاؿ اَلماـ أبك داكد  ٍعفىرو ، حى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي ، حى عىٍف ، حى
دنا : "فىقىاؿى ، عىًف الرٍَّكعىتىٍيًف قىٍبؿى اٍلمىٍغًربً ، سيًئؿى اٍبفي عيمىرى : قىاؿى ، عىٍف طىاكيسو  ،أىًبي شيعىٍيبو  مىا رىأىٍيتي أىحى

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى مّْيًيمىا عى دى ، كىرىخَّصى ًفي الرٍَّكعىتىٍيًف بىٍعدى اٍلعىٍصًر"، ييصى سىًمٍعت يىٍحيىى : "قىاؿى أىبيك دىاكي
ـى شيٍعبىةي ًفي اٍسًمًو".  -يىٍعًني  -ىيكى شيعىٍيبه : يفو يىقيكؿي ٍبفى مىعً  كىًى

 

 

                                                           

 .(171-2/168) البدرالمنير (1)
 .(167/ 6) البدرالمنير (2)
 (. 588( تقريب التيذيب )ص: 3)
 (. 143/ 1( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )4)
 (. 44/ 2( التمخيص الحبير )5)
 (. 44/ 2(، كحديث عقبة ضعفو ابف حجر في التمخيص الحبير )143/ 9( فتح البارم البف رجب )6)
 (. 292/ 4( البدر المنير )7)
ًة قىٍبؿى اٍلمىٍغًرًب )( سنف أبي داكد، بىابي تىٍفًري8) الى  (. 1284ح 26/ 2ًع أىٍبكىاًب التَّطىكًُّع كىرىكىعىاًت السُّنًَّة، بىابي الصَّ
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

، (4)كأبك نعيـ، (3)كالدكالبي، (2)مف طريؽ أبي داكد. كأخرجو عبد بف حميد (1)أخرجو البييقي
 بنحكه. ، بإسناده، مف طرؽ عف شعبة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

احب الطيالسة  . (5)ركل لو أبك داكد ىذا الحديث الكاحد، مف السابعة، ثقة، شيعىٍيب صى

سي ٍبفي كىٍيسىافى  نىدم، طىاكي ، قيؿ اسمو ذككاف، (6)اليماني أبك عبد الرحمف اٍلًحٍميىًرمّْ الجى
ـٍ ًكٍسرىل ًإلىى اٍليىمىفً ، كطاككس لقب مات سنةى ، ثقة فقيو فاضؿ، كىك مف أبناء الفرس الذيف سىيَّرىي

مائىةو  ًسٌت كى
(7). 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح. 

 فيك صحيح عندىما.  (9)ثـ المنذرم في مختصره، سكت عنو أبك داكد: (8)قاؿ الزيمعي

 إسناده حسف. : (10)كقاؿ النككم

 
 

                                                           

 (. 4184ح 670/ 2( السنف الكبرل)1)
 (. 804ح 256: ( المنتخب مف مسند عبد بف حميد)ص2)
 (. 1142ح  641/ 2( الكنى كاألسماء)3)
 (. 29 /10( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )4)
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (440/ 6الثقات البف حباف )، (348/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)

 (. 268: تقريب التيذيب )ص، (358/ 4( تيذيب التيذيب )282/ 6إكماؿ تيذيب الكماؿ )، (539/ 12)
نىد كىي بمدة مشيكرة باليمف. األنساب لمس6)  (. 351/ 3معاني )( ىذه النسبة إلى الجى
: تقريب التيذيب )ص، (8/ 5تيذيب التيذيب )، (358/ 13تيذيب الكماؿ )، (201: ( جامع التحصيؿ )ص7)

281 .) 
 (. 140/ 2نصب الراية ): ( انظر8)
(9( )1 /409 .) 
 (. 541/ 1( خالصة األحكاـ )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (26حديث رقـ )

ا ٍمكىافي كىالى ، الى يىًحؿُّ ثىمىفي اٍلكىٍمبً : "مف ركاية أبي ىريرة مرفكعن كىالى مىٍيري اٍلبىًغيّْ ، اٍلكىاًىفً  (1) حي
(2 ) ." 

قاؿ ابف الميمىقّْف
 ركاه أبك داكد كالنسائي بإسناد حسف". : "(3)

 6 نص الحديث
اًلحو 6 (4)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، حى كؼي ٍبفي ، حى دَّثىًني مىٍعري حى

ٍيدو اٍلجي  بىاحو المٍَّخًميَّ ، ذىاًميُّ سيكى مىيَّ ٍبفى رى دَّثىوي أىنَّوي ، أىفَّ عي ٍيرىةى ، حى الى : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : يىقيكؿي ، سىًمعى أىبىا ىيرى
ٍمكىافي اٍلكىاًىفً ، يىًحؿُّ ثىمىفي اٍلكىٍمبً  كىالى مىٍيري اٍلبىًغيّْ ". ، كىالى حي

 

 6 تخريج الحديث

 كلفظو. ، ابف كىب بإسنادهمف طريؽ ( 5)أخرجو النسائي

 مف طرؽ عف عطاء بف أبي رباح.  (7)كابف حباف، (6)كأخرجو أحمد

مف طرؽ عف أبي حاـز ( 11)كالحاكـ، (10)كابف ماجو( 9)كالنسائي، (8)كأخرجو أحمد
 .(12)األشجعي

 

 

                                                           

ٍمكىافي 1) ٍمكىاننا: ( حي مىٍكتي الرَّجيؿى أىٍحميكهي حي ييقىاؿي ، ا أىٍعطىٍيتيوي شىٍيئناًإذى : ًمٍف حى ٍمكىافي ، كى ، مف األجر ىك ما يعطاه الكاىف: اٍلحي
 (. 1/435النياية في غريب الحديث كاألثر )، (22/ 8شرح السنة لمبغكم ): انظركالرشكة عمى كيانتو. 

نىا. فتح البار ، كميرىا ما تعطاه عمى البغاء، ىي الزَّاًنيىة: ( البىًغيُّ 2)  (. 89/ 1م البف حجر )أىم عمى الزّْ
 (. 442/ 6( البدر المنير )3)
ارىةً ، ( سنف أبي داكد4) جى ًب )، أىٍبكىابي اإٍلً اًف اٍلًكالى  (. 3484ح279/ 3بىابه ًفي أىٍثمى
ٍيدً ، ( سنف النسائي5) ًف اٍلكىٍمًب )، ًكتىابي الصَّ ٍف ثىمى  (. 4293ح189/ 7النٍَّييي عى
 (. 10490ح، 10489ح 294/ 16( مسند أحمد )6)
 (. 4941ح315/ 11( صحيح ابف حباف )7)
 (. 8571ح239/ 14( مسند أحمد )8)
ًؿ)، البيكع، ( سنف النسائي9) مى   (. 4675ح7/311بىٍيعي ًضرىاًب اٍلجى
ارىاتً ، ( سنف ابف ماجو10) ٍيًر اٍلبىًغيّْ ، ًكتىابي التّْجى مى ًف اٍلكىٍمًب كى ٍف ثىمى  (. 2160ح2/731)... بابي النٍَّيًي عى
 (. 2242ح33/ 2( المستدرؾ لمحاكـ )11)
، (7/ 5سير أعالـ النبالء )، (259/ 11تيذيب الكماؿ)، (137/ 4التاريخ الكبير لمبخارم ): ( انظر ترجمتو12)

 (. 246: تقريب التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(3)مف طرؽ عف عبد الرحمف بف أبي نيٍعـ، (2)كالنسائي، (1)كأخرجو أحمد

 مف طريؽ محمد بف سيريف. ( 5)البغكمك ، (4)كأخرجو البييقي
محمد بف سيريف(تابعكا ، عبد الرحمف بف أبي نيٍعـ، أبك حاـز، أربعتيـ )عطاء بف أبي رباح

 كزاد بعضيـ عمى بعض. ، في الركاية عف أبي ىريرة، عمٌي بف رباح المخمي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد 
 سبقت الترجمة لو في الحديث ثقة حافظ.، أبك جعفر بف الطبرم، أحمد بف صالح المصرم

 . (17رقـ )
، الفقيو ثقة حافظ عابد، أبك محمد المصرم، عبد ا بف كىب بف مسمـ القرشي مكالىـ

 .(6)ركل لو الجماعة، مات سنة سبع كتسعيف كمائة، مف التاسعة
ذىامي ٍيد الجي كؼ ٍبف سيكى مىٍعري
مىمىة الًمٍصرمُّ ، (7) كل لو أبك ر ، مات قبؿ الخمسيف كمائة، أبك سى

 . (8)داكد كالنسائي

 ثقة. : (10)كقاؿ الذىبي، (9)ذكره ابف حباف في الثقات
 مقبكؿ. 6 (11)كقاؿ ابف حجر

بىاحو بًف قىًصٍيرو المٍَّخًميّْ اٍلمىٍصرٌم  ًميُّ ٍبًف رى مٌي بالتصغيرػػػػعى فّْيى سىنىةى سىٍبعى ، ثقة، ػػػ كيقاؿ عي تيكي
مائىةو  عىٍشرىةى كى
(12). 
 
 

                                                           

 (. 7976ح355/ 13( مسند أحمد)1)
ًؿ )، البيكع، ( سنف النسائي2) مى  (. 4673ح310/ 7بىٍيعي ًضرىاًب اٍلجى
تقريب التيذيب ، (62/ 5سير أعالـ النبالء )، (109/ 7تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر ترجمتو3)

 (. 352: )ص
 (. 11688ح209/ 6( السنف الكبرل لمبييقي )4)
 (. 2038ح22/ 8( شرح السنة لمبغكم )5)
 (. 328: التيذيب )ص تقريب، (71/ 6تيذيب التيذيب )، (280/ 16( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 224/ 3األنساب لمسمعاني ): كجذاـ قبيمة مف اليمف نزلت الشاـ. انظر، ( ىذه النسبة إلى جذاـ7)
 (. 267/ 28( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 499/ 7( الثقات البف حباف )9)
 (. 280/ 2( الكاشؼ )10)
 (. 540: ( تقريب التيذيب )ص11)
 (. 401: تقريب التيذيب )ص، (319/ 7تيذيب التيذيب )، (126/ 7( تاريخ بغداد)12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 اَلسناد ثقات. ي رجاؿ قكبا

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

، كقد تكبع متابعة قاصرة، ألجؿ معركؼ بف سكيد الجذامي مقبكؿ، إسناده صحيح لغيره
 كما مر في التخريج. 

 . (2)كصححو األلباني، (1)حسنو ابف حجرك 

 مف حديث أبي مسعكد األنصارم. ، (4)كمسمـ، (3)ما ركاه البخارم: كلمحديث شكاىد منيا

 
 6 (25حديث رقـ )

: البف ماجو مف حديث أبي ىريرة ػػ بإسناد حسف أكثر رجالو رجاؿ الصحيح ػػػ قاؿ: قاؿ ابف الميمىقّْف
ٍكًتًو ًعٍممنا يىٍنشىرىهي قاؿ رسكؿ ا سىنىاًتًو بىٍعدى مى حى ؽي اٍلميٍؤًمفى ًمٍف عىمىًمًو كى ا ، "ًإفَّ ًممَّا يىٍمحى اًلحن لىدنا صى كى كى

رَّثىوي كى ، تىرىكىوي  فنا كى يىا ، أىٍك نىٍيرنا أىٍجرىاهي ، أىٍك بىٍيتنا اًلٍبًف السًَّبيًؿ بىنىاهي ، أىٍك مىٍسًجدنا بىنىاهي ، ميٍصحى دىقىةن أىٍخرىجى أىٍك صى
يىاًتوً  حى ًتًو كى اًلًو ًفي ًصحَّ ٍكًتًو". ، ًمٍف مى قيوي بعد مى  تىٍمحى

 6 نص الحديث

دَّثىنىا ميحى 6 (5)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  مَّدي ٍبفي كىٍىًب ٍبًف عىًطيَّةى : مَّدي ٍبفي يىٍحيىى قىاؿى حى دَّثىنىا ميحى حى
ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو قىاؿى : قىاؿى  دَّثىنىا اٍلكى كؽي ٍبفي أىًبي اٍلييذىٍيًؿ قىاؿى : حى دَّثىنىا مىٍرزي دَّثىًني الزٍُّىًرمُّ قىاؿى : حى دَّثىًني أىبيك : حى حى

ٍبًد المًَّو اأٍلىغىرُّ  ٍف أى ، عى ٍيرىةى عى ؽي اٍلميٍؤًمفى ًمٍف عىمىًمًو : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، ًبي ىيرى "ًإفَّ ًممَّا يىٍمحى
نىشىرىهي  مَّمىوي كى ٍكًتًو ًعٍممنا عى سىنىاًتًو بىٍعدى مى حى ا تىرىكىوي ، كى اًلحن لىدنا صى كى رَّثىوي ، كى فنا كى ميٍصحى أىٍك ، أىٍك مىٍسًجدنا بىنىاهي ، كى

يىاًتوً ، أىٍك نىٍيرنا أىٍجرىاهي ، لسًَّبيًؿ بىنىاهي بىٍيتنا اًلٍبًف ا حى ًتًو كى اًلًو ًفي ًصحَّ يىا ًمٍف مى دىقىةن أىٍخرىجى قيوي ًمٍف ، أىٍك صى يىٍمحى
ٍكًتًو".  بىٍعًد مى
 

 

 

                                                           

 (. 426/ 4( فتح البارم)1)
 (. 1265/ 2( صحيح الجامع الصغير كزيادتو )2)
ًف الكىٍمًب )، كتاب البيكع، ( صحيح البخارم3)  (. 2237ح3/84بىابي ثىمى
ًف الٍ ، ( صحيح مسمـ4)  (. 1567ح1198/ 3)، كىٍمبً ًكتىابي اٍلميسىاقىاًة بىابي تىٍحًريـً ثىمى
ٍيرى )، المقدمة كتاب اإليماف كفضائؿ الصحابة كالعمـ، ( سنف ابف ماجو5)  (242ح 88/ 1بىابي ثىكىاًب ميعىمّْـً النَّاسى اٍلخى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 كلفظو. ، بإسناده، (2)كمف طريقو البييقي، (1)أخرجو ابف خزيمة 

كمف طريقو ، (7)كأبك داكد، (6)كابف خزيمة، (5)ئيكالنسا، (4)كالترمذم، (3)كأخرجو مسمـ
تابع أبا عبد ا بف األغر؛ في الركاية ، عف أبيو، مف طرؽ عف العالء بف عبد الرحمف، (8)البييقي

 بمعناه. ، عف أبي ىريرة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي بفي كىٍىًب بًف عىًطيَّةى  مىًميُّ ، ميحى ٍبًد اً السُّ ، ركل لو البخارم، مف العاشرة، مىٍشًقيُّ الدّْ ، أىبيك عى
 . (9)كابف ماجو
 6 مختمؼ فيو

: (13)"صالح الحديث". كقاؿ ابف عدم: (12).كقاؿ أبك حاتـ(11)كالذىبي، (10)الدارقطني: كثقو
 كقد تكممكا فيمف ىك خير منو". ، "لو غير حديث منكر

 صدكؽ. 6 (14)كقاؿ ابف حجر

كؽ بف أىبي الييذىيؿ  .(15)ركل لو ابف ماجو، مف السابعة، الدمشقيأىبيك بكر ، مىرزي

 

                                                           

 (. 121/ 4( صحيح ابف خزيمة )1)
 (. 121/ 5( شعب اإليماف )2)
ٍنسى ، كتاب الكصية، ( صحيح مسمـ3) ؽي اإٍلً ا يىٍمحى فىاًتًو )بىابي مى  (. 1631ح3/1255افى ًمفى الثَّكىاًب بىٍعدى كى
ٍقًؼ )، أبكاب األحكاـ، ( سنف الترمذم4) . : (. قاؿ الترمذم1376ح 53/ 3بىابه ًفي الكى ًحيحه ًديثه حىسىفه صى  ىذا حى
دىقىًة عىًف اٍلمىيًّْت)، كتاب الكصايا، ( سنف النسائي5)  (. 3651ح  251/ 6فىٍضؿي الصَّ
 (. 122/ 4خزيمة ) ( صحيح ابف6)
دىقىًة عىًف اٍلمىيًّْت )، كتاب الكصايا، ( سنف أبي داكد7) اءى ًفي الصَّ  (. 2880ح 3/117بىابي مىا جى
 (. 2331ح372/ 2)( السنف الصغير8)
 (. 505/ 9تيذيب التيذيب )، (599/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 272: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص10)
 (. 670/ 10( سير أعالـ النبالء)11)
 (. 114/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
 (. 522/ 7( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )13)
 (. 512: ( تقريب التيذيب )ص14)
 (. 86/ 10تيذيب التيذيب )، (372/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

"ىك : (4)ثقة". كقاؿ دحيـ: "(3)الييثميك ، (2)كابف خزيمة، (1)قاؿ أبك بكر بف أبي خيثمة
 يعرؼ كينكر. : (6)حديثو صالح". كقاؿ البخارم": (5)صحيح الحديث عف الزٍُّىًرٌم". كقىاؿ أػبك حاتـ

كاف ، الزىرم بالمناكير التي ال أصكؿ ليا مف حديث الزىرمينفرد عف : (7)كقاؿ ابف حباف
كفيما كافؽ ، فكثر كىمو فيك فيما انفرد بو مف األخبار ساقط االحتجاج بو، الغالب عميو سكء الحفظ

 الثقات حجة إف شاء ا. 

ا: (8)كقاؿ ابف عدم ، كال أعمـ يركم عنو غير الكليد بف مسمـ كأحاديثو يحمؿ بعضيا بعضن
 حديثو.  كيكتب

 ليف الحديث.6 (9)كقاؿ ابف حجر
  أنو صدكؽ. كترجح الباحثة

ٍممافي األىغىر يىٍينة، أبك عبد ا المدني، (10)سى ركل لو ، مف كبار الثالثة، ثقة، مكلى جي
 . (11)الجماعة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

كقد صرح بالسماع؛ في إسناد ، الرابعة الكليد بف مسمـ ثقة مدلس مف: ؛ فيوحسفإسناده 
 الحديث. 

                                                           

 (. 86/ 10( تيذيب التيذيب )1)
 (. 373/ 27في أسماء الرجاؿ ) ( تيذيب الكماؿ2)
 (. 140/ 6( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )3)
 (. 265/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 265/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 209/ 4( الضعفاء الكبير لمعقيمي )6)
 (. 38/ 3( المجركحيف البف حباف )7)
 (. 201/ 8ؿ )( الكامؿ في ضعفاء الرجا8)
 (. 525: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 318/ 1األنساب لمسمعاني ): ( قيؿ لو األغر لغرة في كجيو ال بياض. انظر10)
 (. 246: تقريب التيذيب )ص، (140/ 4تيذيب التيذيب )، (256/ 11( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
: كحسنو "إسناده حسف".: (1)عف ابف المنذر أنو قاؿ نيقؿقد ك . صدكؽمرزكؽ بف أبي اليذيؿ : كفيو

كلكف الحديث في صحيح مسمـ مف طريؽ أبي العالء عبد  .(4)كاألعظمي، (3)كاأللباني، (2)المنذرم
يرتقي  القاصرة البف أبي اليذيؿ،  . كبيذه المتابعةالرحمف بف يعقكب الجيني، عف أبي ىريرة

   لغيره.  صحيحاإلسناد إلى ال
   

 6 (24حديث رقـ )
ًبيعىةى : (5)قاؿ ابف الممقف ٍبًد اً ٍبًف أىًبي رى اًرًث ٍبًف عى أىفَّ ، ركاه البييقي في سننو بإسناد حسف عىًف اٍلحى

ٍينىةى  كىافى ًفي بىٍعًض مىغىاًزيوً رىسيكؿى اً  ٍبده اًلٍمرىأىةو ًمٍنييـٍ ، فىمىرَّ ًبأينىاسو ًمٍف ميزى فىمىمَّا كىافى ًفي ، فىاتَّبىعىوي عى
مىٍيوً  مَّـى عى فه "؟: "قىاؿى ، بىٍعًض الطًَّريًؽ سى ؟": قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى  فيالى . قىاؿى : اؿى قى " مىا شىٍأنيؾى اًىدي مىعىؾى أىًذنىٍت ": أيجى

؟ " . قىاؿى : قىاؿى  لىؾى سىيّْدىتيؾى مّْي"6 الى ٍبدو الى ييصى ثىمىؾى مىثىؿي عى ًإٍف ميتُّ قىٍبؿى أىٍف تىٍرًجعى ، اٍرًجٍع ًإلىٍييىا فىًإفَّ مى
". ، ًإلىٍييىا ـى مىٍييىا السَّالى بىرى فىاٍقرىٍأ عى عى ًإلىٍييىا فىأىٍخبىرىىىا اٍلخى مىيَّ السَّ : فىقىالىتٍ ، فىرىجى ـى؟ آلمًَّو ىيكى أىمىرى أىٍف تىٍقرىأى عى الى
. قىالىتٍ : قىاؿى  ـٍ اًىٍد مىعىوي". : نىعى  اٍرًجٍع فىجى

 6 نص الحديث

اًفظي 6 (6)قاؿ اَلماـ البييقي  ٍبًد اً اٍلحى نىا أىبيك عى مَّدو اٍلعىنىًزمُّ ، أىٍخبىرى ًني أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ثنا ، أىٍخبىرى
اؽى اٍلفىزىاًرمُّ ، ى اأٍلىٍنطىاًكيُّ ثنا مىٍحبيكبي ٍبفي ميكسى ، عيٍثمىافي ٍبفي سىًعيدو الدَّاًرًميُّ  ًف اٍبًف ، أنبأ أىبيك ًإٍسحى عى

ٍيجو  رى يَّةى ، جي ٍبدي اً ٍبفي أىًبي أيمى ًبيعىةى ، أىٍخبىرىًني عى ٍبًد اً ٍبًف أىًبي رى اًرًث ٍبًف عى ًف اٍلحى كىافى  أىفَّ رىسيكؿى اً ، عى
ٍبده اًلٍمرىأىةو ًمٍنييـٍ ، (7)ٍينىةى ًفي بىٍعًض مىغىاًزيًو فىمىرَّ ًبأينىاسو ًمٍف ميزى  فىمىمَّا كىافى ًفي بىٍعًض الطًَّريًؽ ، فىاتَّبىعىوي عى

مىٍيوً  مَّـى عى فه "؟6 "قىاؿى ، سى ؟": قىاؿى ، نىعىـٍ : قىاؿى  فيالى . قىاؿى : قىاؿى  "مىا شىٍأنيؾى اًىدي مىعىؾى ؟": "أيجى  أىًذنىٍت لىؾى سىيّْدىتيؾى
. قىاؿى : قىاؿى  مّْي"اٍرًجٍع إً : الى ٍبدو الى ييصى ثىمىؾى مىثىؿي عى مىٍييىا ، ًإٍف ميتُّ قىٍبؿى أىٍف تىٍرًجعى ًإلىٍييىا، لىٍييىا فىًإفَّ مى فىاٍقرىٍأ عى

                                                           

 . (107/ 1حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو ): ( انظر1)
 (. 55/ 1( الترغيب كالترىيب )2)
 (. 84/ 1مشكاة المصابيح )، (443/ 1صحيح الجامع الصغير كزيادتو ): ( انظر3)
 (. 121/ 4( في تعميقو عمى صحيح ابف خزيمة )4)
 (. 39/ 9( البدر المنير )5)
 (. 17812ح39/ 9( السنف الكبرل )6)
ٍينىةي  (7) ـي ا كىىيكى قبيمة كبيرة مف العرب ،  ميزى ةى  ٍبفً  أيدّْ  ٍبفً  عىٍمًرك اٍمرىأىةً  ٍس رى  ٍبفً  ًإٍليىاسً  بف طىاًبخى ٍينىةي  كىًىيى  ،ميضى  ًبٍنتي  ميزى

ٍبرىةى  ٍبفً  كىٍمبً  ك اٍبنىيٍ  كىعيٍثمىافى  أىٍكسو  أيُـّ  كىًىيى ،  كى لىدي  عىٍمرو ٍينىةى  بىنيك لىييـٍ  ييقىاؿي  ىىذىٍيفً  فىكى   .ميزى
 .(226/ 12)لمسمعاني انظر: األنساب
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ." ـى بىرى السَّالى عى ًإلىٍييىا فىأىٍخبىرىىىا اٍلخى ؟ قىاؿى : فىقىالىتٍ ، فىرىجى ـى مىيَّ السَّالى . قى : آلمًَّو ىيكى أىمىرى أىٍف تىٍقرىأى عى ـٍ : لىتٍ انىعى

اًىٍد مىعىوي   ". اٍرًجٍع فىجى

 6 تخريج الحديث

"ىىذىا : ؛ بإسناده ؛ كلفظو. كقاؿ(1)كالحديث أخرجو الحاكـ، ركاية البييقي مف طريؽ الحاكـ
ًحيحي اإًلٍسنىاًد". كأخرجو الحارث بف أبي أسامة ًديثه صى ، مف طريؽ أبي إسحؽ الفزارم بإسناده( 2)حى

 كلفظو. 
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبديٍكس العىنىًزمٌ  مًَّد بًف عى مات سىنىةى ًست  كىأىٍربىًعٍيفى ، كاف صدكقنا: قاؿ الحاكـ، أىٍحمىدى بًف ميحى
ثىالىًث مائىةو  كى
(3). 

اًلًد بًف سىًعٍيدو الدَّاًرًميُّ  مات سنة ًإحدل كثىمىاًنيفى ، إماـ ثقة، عيٍثمىافي بفي سىًعٍيًد بًف خى
 . (4)كًمائىتىٍيفً 

ميكسىى اأٍلىٍنطىاًكي مىٍحبيكبي بفي 
 . (6)تكفي سنة إحدل كثالثيفى كمائتيفً ، أبك صالح الفرٌاء (5)

 6 مختمؼ فيو

ثقة ال يمتفت إلى حكاياتو إال مف : "ثقة صاحب سنة". كقاؿ أبك داكد: "(7)قاؿ العجمي
 ثقة. : (9)"متقف فاضؿ". كقاؿ الذىبي: كقاؿ(8)كتاب". كذكره ابفي حٌباف في الثقات

 
                                                           

 (. 2553ح118/ 2( المستدرؾ )1)
 (. 662ح682/ 2( مسند الحارث )2)
 (. 4/244)البف العماد، شذرات الذىب، كالىما لمذىبي (17/164، سير أعالـ النبالء)(7/831)تاريخ اإلسالـ (3)
: ص) ، البف كثيرطبقات الشافعييف، (319/ 13سير أعالـ النبالء )، (455/ 8البف حباف )، الثقات: ( انظر4)

177 .) 
البحر كـ مف شاطئ  30عمى بعد لنير العاصيمدينة تاريخية تقع عمى الضفة اليسرل ، ( نسبة الى أنطاكية5)

كتعتبر مدينة أنطاكية إحدل أىـ المدف في تاريخ سكرية حيث أنيا كانت عاصمة سكرية قبؿ الفتح . المتكسط
معجـ البمداف : كما زالت حتى اآلف عاصمة لمكنائس السكرية المسيحية. انظر، القرف السابع اإلسالمي في

 كيكيبديا المكسكعة الحرة. ، (1/266)
 (. 53/ 10تيذيب التيذيب )، (266/ 27( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 421: ( الثقات )ص7)
(8( )9 /205 .) 
 (. 244/ 2( الكاشؼ )9)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
قىاؿ  ىك أحب إلي مف الميسىيَّب بف كاضح. : (1)أىبيك حاتـ كى

 كليس بالقكل. ، صكيمح: (2)قاؿ الدارقطني

 صدكؽ. 6 (3)قاؿ ابف حجر

اًرثً  مًَّد بًف الحى ـي بفي ميحى اؽى الفىزىاًرمُّ ، ًإٍبرىاًىٍي اًنٍيفى ، ثقة حافظ، (4)أىبيك ًإٍسحى ثىمى مات سىنىةى ًست  كى
 .(5)كمائىةو 

ٍيجو  عبدي الممًؾ بفي  رى ككاف يدلس كيرسؿ. سبقت ترجمتو ، ثقة فقيو فاضؿ، عبًد العزيًز بفي جي
 . (5) في حديث رقـ

كًميُّ  يَّةى اٍلمىٍخزي ٍبدي اً ٍبفي أىًبي أيمى : كقيؿ، إسالمو عاـ الفتح، كىك أخك أـ سممة، لو صحبة، عى
رمي يكـ الطائؼ ، المطمبعاتكة بنت عبد : أمو، حذيفة بف المغيرة: كاسـ أبي أمية، يكـ الطائؼ

 . (6)رمية فمات شييدنا

ٍكًميُّ  ًبٍيعىةى المىٍخزي ٍبًد اً بًف أىًبي رى اًرثي بفي عى لقب باليقبىاع باسـ ، المعركؼ بالقيبىاعي ، المىكّْيُّ ، الحى
كالنَّسىائي كلـ ، ركل لو مسمـ كأبك داكد ًفي المراسيؿ، مات قبيؿ السبعيف، مكياؿ كضعو ليـ

 . (7)يسمو

 . (8)ذكره ابف حباف في الثقات
 كلو ركاية مرسمة ". ، مف الثانية، صدكؽ6 "(9)كقاؿ ابف حجر

                                                           

 (. 389/ 8كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) ( الجرح1)
 (. 278: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص2)
 (521: ( تقريب التيذيب )ص3)
مَّد 4) ٍعفىر ميحى ففزره فسمي فزارة. المباب في ، ككاف ضربو أخ لو، كاسـ فزارة عىٍمرك: ف جرير الطبرمب( قاؿ أبك جى

 (. 167/ 2تيذيب الكماؿ)، (430/ 2تيذيب األنساب )
 (. 92: تقريب التيذيب )ص، (151/ 1تيذيب التيذيب )، (539/ 8( سير أعالـ النبالء)5)
االستيعاب في ، (1589/ 3معرفة الصحابة ألبي نعيـ )، (7/ 5التاريخ الكبير لمبخارم )، (73/ 3( أسد الغابة)6)

 (. 215/ 3الثقات البف حباف )، (868/ 3معرفة األصحاب )
تيذيب التيذيب ، (239/ 5تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (181/ 4عالـ النبالء )سير أ: انظر ترجمتو (7)

(2 /144 .) 
 (. 129/ 4( الثقات البف حباف )8)
 (. 146: ( تقريب التيذيب )ص9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

لكنو مرسؿ؛ كالمرسؿ ضعيؼ عند ، إسناده صحيح إلى الحارث بف عبد ا بف أبي ربيعة
 .(1)الجميكر

 الحارث عف النبي : (2). قاؿ العالئيكقد أرسؿ الحديث عف النبي ، فالحارث تابعي
 مرسؿ ألنو تابعي ليس إال. 

 كقد صرح بالسماع. ، (3)أما تدليس ابف جريج فيك مف الثالثة
 

 6 (23حديث رقـ )
رىأىٍيتي رىسيكؿى : "عف أبيو قاؿ، عف ىالؿ بف عامر، مف حديث أبي معاكية، في سنف أبي داكد

مىى بىٍغمىةو المَّوً  ًميّّ ، مىٍيًو بيٍرده أىٍحمىري كىعى ، ًبًمننى يىٍخطيبي عى أىمىامىوي ييعىبّْريعىٍنوي كىعى
قاؿ ابف ". ( 4)

الميمىقّْف
 إسناده حسف. : (5)

 6 نص الحديث
دَّثىنىا ميسىدَّده 6 (6)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى ، حى اًمرو ، حى ًؿ ٍبًف عى عىٍف ، عىٍف ًىالى

مىى بىٍغمىةو  ؿى المًَّو رىأىٍيتي رىسيك: "قىاؿى ، أىًبيوً  مىٍيًو بيٍرده أىٍحمىري ، ًبًمننى يىٍخطيبي عى ًميّّ ، كىعى أىمىامىوي ييعىبّْري كىعى
ٍنوي".   عى

 6 تخريج الحديث
، (9)كمف طريقو الضياء، (8)كأخرجو أحمد، بمثمو، مف طريؽ أبي داكد (7)أخرجو البييقي

 بنحكه. 

                                                           

البف ، المقنع في عمـك الحديث، (35: التقريب كالتيسير لمنككم )ص، (130: مقدمة ابف الصالح )ص: ( انظر1)
 (. 134 /1الممقف )

 (. 158: جامع التحصيؿ )ص: ( انظر2)
 (. 41: ( طبقات المدلسيف )ص3)
يبمغو  كقؼ حيث يبمغو صكت النبي فيك  مف التعبير أم يبمغ حديثو مف ىك بعيد مف النبي : ( ييعىبّْري عىٍنو4)

 (. 302/ 5لمناس كيفيميـ مف غير زيادة كنقصاف. عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ )
 (. 677/ 4لبدر المنير )( ا5)
 (. 4073ح4/54باب في الرخصة)، كتاب المباس، ( سنف أبي داكد6)
 (. 5983ح350/ 3( السنف الكبرل )7)
 (. 15920ح264/ 25( مسند أحمد )8)
 (. 250ح8/211( األحاديث المختارة )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
تابع أبا معاكية ، عف شيخ مف بني فزارة، (2)سيعف محمد بف عيبيد الطناف، (1)كأخرجو أحمد

 الضرير؛ في الركاية عف ىالؿ بف عامر. 

عف ، مف طريؽ مركاف بف معاكية الفزارم، (5)كالنسائي، (4)كأبك داكد، (3)كأخرجو البخارم 
 بنحكه. ، بو، عف رافع بف عمرك المزني، ىالؿ بف عامر المزني

كمركاف ، (8)كيعمى بف عبيد، (7)بف سعيد األمكممف طرؽ عف )يحيى ( 6)كأخرجو الطبراني
 بو كفيو زيادة. ، عف رافع بف عمرك المزني، ( ثالثتيـ عف ىالؿ بف عامر( 9)بف معاكية الفزارم

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اًزـو الضرير مَّدي بفي خى ثقة أحفظ الناس لحديث األعمش كقد ييـ في حديث ، أىبيك ميعىاًكيىةى ميحى
 . (23رقـ ) .سبقت الترجمة لو في حديث(10)مف الثانيةمدلس ، غيره

 . (11)ركل لو أبك داكد كالنسائي، مف الرابعة، ثقة، ىالؿي بفي عامرو بف عمركو الميزىنّْي الكيكفيٌ 

 .(12)رافع ابف عمرك، ييقاؿ الصكاب، صحابي، عامر بف عمرك المزني

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 

                                                           

 (. 15921ح 265/ 25( مسند أحمد )1)
 (. 495: ( ثقة يحفظ. تقريب التيذيب )ص2)
 (. 3/302( التاريخ الكبير )3)
ٍقتو يىٍخطيبي يىٍكـى النٍَّحًر)، كتابي المناسؾً ، ( سنف أبي داكد4)  (. 1956ح198/ 2بىابي أىمّْ كى
ٍطبىًة يىٍكـى النٍَّحر)، كتاب المناسؾ، (السنف الكبرل لمنسائي5) ٍقتي اٍلخي  (. 4079ح190/ 4كى
 (. 4458ح 18/ 5( المعجـ الكبير)6)
 (. 591: ب التيذيب )ص( ثقة. تقري7)
 (. 609: ( ثقة إال في حديثو عف الثكرم ففيو ليف. تقريب التيذيب )ص8)
 (. 526: يكخ. تقريب التيذيب )صش( ثقة حافظ ككاف يدلس أسماء ال9)
 (. 36: ( طبقات المدلسيف )ص10)
: يب التيذيب )صتقر ، (81/ 11تيذيب التيذيب )، (340/ 30تيذيب الكماؿ)، (74/ 9( الجرح كالتعديؿ )11)

575 .) 
معرفة الصحابة ألبي نعيـ ، (369/ 2معجـ الصحابة لمبغكم )، (302/ 3التاريخ الكبير لمبخارم ): ( انظر12)

، (72/ 14تيذيب الكماؿ )، (3/31أسد الغابة)، (796/ 2االستيعاب في معرفة األصحاب )، (1995/ 4)
 (. 204: ص)، (288: تقريب التيذيب )ص، (79/ 5تيذيب التيذيب )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

، فركاه أبك معاكية الضرير عف ىالؿ بف عامر عف أبيو، (1)تمؼ في إسناد الحديثاخي 
كخالفو جماعة مف الثقات ػػػػػ مر ذكرىـ في التخريج ػػػػػ فرككه عف ىالؿ بف عامر عف رافع بف 

 عمرك. 

عمى أف الصكاب ، (5)كالذىبي، (4)كأبك القاسـ البغكم، (3)هدنكابف م، (2)كقد نص البخارم
 بف عامر عف رافع بف عمرك. ىالؿ 

 أخطأ فيو". : انفرد بحديثو أبك معاكية كيقاؿ": (6)قاؿ ابف عبد البر في ترجمة عامر

 . أخطأ فيو أبك معاكية": "(7)كقاؿ أبك عمي بف السكف
فقد ركل ، لـ ينفرد أبك معاكية بذلؾ: "(8)كقاؿ ابف حجر بعد نقؿ كالـ ابف السكف كالبغكم 

فيحتمؿ ، عف أبيو، عف ىالؿ بف عامر، عف شيخ مف بني فزارة، د بف عيبيدأحمد أيضان عف محم
 أف يككف ىالؿ سمعو مف أبيو كمف عمو رافع". 

أخطأ فيو أبك معاكية ألنو ييـ ، األصح ىالؿ بف عامر عف رافع بف عمرك6 قالت الباحثة 
ألبي معاكية يعني المتابع حيث إف ، في غير حديث األعمش. كما قالو الحافظ ابف حجر فيو نظر

  لـ أقؼ عمى عرؼ اسمو أك حالو .   الشيخ مف بني فزارة
عامر بف  ك، رافع بف عمركأف  : كتكجيو ذلؾ، اإلسنادكمع ذلؾ يمكف تصحيح 

 كاالختالؼ في اسـ الصحابي ال يضر فكميـ عدكؿ . ،كالىما صحابيعمرك 
 .(11)كصححو األلباني، (10)كالقسطالني، (9)كحسنو ابف حجر

 
                                                           

 (. 30/ 4مختصر سنف أبي داكد لممنذرم ) : ( انظر1)
 (. 302/ 3( التاريخ الكبير لمبخارم )2)
 (. 990/ 12البف األثير)، جامع األصكؿ: ( انظر3)
 (. 79/ 5( تيذيب التيذيب )4)
 (. 526/ 1( الكاشؼ )5)
 (. 796/ 2( االستيعاب في معرفة األصحاب )6)
 (. 79/ 5( تيذيب التيذيب )7)
 (. 480/ 3( اإلصابة )8)
 (. 305/ 10( فتح البارم)9)
 (. 446/ 8( إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم )10)
 (. 1249/ 2( مشكاة المصابيح )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (21)، (22حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
اءى ًإلىى النًَّبيّْ : (1) يىا : فىقىاؿى ، ركاه ابف ماجو مف ركاية ابف عباس " أىفَّ رىجيالن جى

رى ًببيكىانىةى ، رىسيكؿى المَّوً  ًإنّْي نىذىٍرتي أىٍف أىٍنحى
اًىًميًَّة؟" 6 "فىقىاؿى ، (2) 6 قىاؿى ، الى 6 قىاؿى ًفي نىٍفًسؾى شىٍيءه ًمٍف أىٍمًر اٍلجى

 ." ا مف ركاية ميمكنةى بنت كىٍردىـو الثقفية"أىٍكًؼ ًبنىٍذًرؾى ًديفىةه  أىفَّ أىبىاىىا لىًقيى النًَّبيَّ ، كركاه أيضن كىًىيى رى
(3) 

رى ًببيكىانىةى : فىقىاؿى ، لىوي  ؟" قىاؿى : فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، ًإنّْي نىذىٍرتي أىٍف أىٍنحى ثىفه "أىٍكًؼ 6 قىاؿى ، الى 6 "ىىٍؿ ًبيىا كى
سنادىما حسف.  ". كا   ًبنىٍذًرؾى

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي يىٍحيىى: (4)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دَّثىنىا ميحى ٍكىىًرمُّ ، حى اؽى اٍلجى : قىاالى ، كىعىٍبدي المًَّو ٍبفي ًإٍسحى
اءو قىاؿى  ٍبدي المًَّو ٍبفي رىجى دَّثىنىا عى ًبيًب ٍبًف أىًبي ثىاًبتو ، أىٍنبىأىنىا اٍلمىٍسعيكًدمُّ : حى بىٍيرو ، عىٍف حى عىًف ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي

اءى ًإلىى النًَّبيّْ ، اٍبًف عىبَّاسو  رى ًببيكىانىةى ، يىا رىسيكؿى المَّوً : فىقىاؿى ، أىفَّ رىجيالن جى "ًفي 6 فىقىاؿى ، ًإنّْي نىذىٍرتي أىٍف أىٍنحى
اًىًميًَّة؟" قى  ". 6 قىاؿى ، الى 6 اؿى نىٍفًسؾى شىٍيءه ًمٍف أىٍمًر اٍلجى  "أىٍكًؼ ًبنىٍذًرؾى

 6 اَلسناد الثاني

دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى قىاؿى : (5)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دَّثىنىا مىٍركىافي ٍبفي ميعىاًكيىةى : حى ، حى
ًف الطَّاًئًفيّْ  ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى كىًىيى  فَّ أىبىاىىا لىًقيى النًَّبيَّ أى ، كىٍردىـو اٍليىسىاًريَّةً عىٍف مىٍيميكنىةى ًبٍنًت ، عىٍف عى

ًديفىةه لىوي  ًببيكىانىةى : فىقىاؿى ، رى رى ؟" : فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، ًإنّْي نىذىٍرتي أىٍف أىٍنحى ثىفه "أىٍكًؼ : قىاؿى ، الى : قىاؿى "ىىٍؿ ًبيىا كى
" دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي، ًبنىٍذًرؾى دَّثىنىا اٍبفي ديكىٍيفو : شىٍيبىةى قىاؿى  حى ٍبًد الرٍَّحمىفً ، (6)حى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى عىٍف ، عىٍف عى

ًف النًَّبيّْ ، عىٍف مىٍيميكنىةى ًبٍنًت كىٍردىـو ، يىًزيدى ٍبًف ًمٍقسىـو   ًبنىٍحًكًه.  عى

 

 

 

                                                           

 (. 519/ 9( البدر المنير )1)
عجـ م: قريبة مف ساحؿ البحر األحمر. انظر، ىضبة مف كراء يٍنبيع، كقيؿ بفتحيا، ىي بضـ الباء: ( بيكانةى 2)

 (. 164/ 1النياية في غريب الحديث كاألثر )، (505/ 1البمداف )
ًدؼى  (3) ٍمفىو، رىًكبى : كأىٍردىفىو الرجؿى  رى ٍمفىو كاٍرتىدىفىو خى مىى خى ًديفيؾى . الدَّابَّةً  عى  .(115/ 9) العرب ييرىاًدفيؾ. لساف الًَّذم: كرى
فى ، ًكتىابي اٍلكىفَّارىاتً ، ( سنف ابف ماجو4)  (. 2130ح687/ 1اًء ًبالنٍَّذًر)بىابي اٍلكى
 (. 2131ح688/ 1( سنف ابف ماجو )5)
 الفضؿ بف دكيف. ، ( ىك أبك نعيـ6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

عبد ا بف  مف طرؽ عف، (3)يكالبييق، (2)كالطبراني، (1)حديث ابف عباس أخرجو البزار 
 بإسناده. ، بو، رجاء

 : أما حديث ميمكنةى بنتي كىٍردىـو 

 بإسناده. ، مف طريؽ ابف ماجو( 4)أخرجو الطبراني

مف طرؽ عف عبد ا بف يزيد بف ، (8)كالبييقي، (7)كأبك نعيـ، (6)كأحمد، (5)كأخرجو أبك داكد
 كالن. ؛ مط( 9)عف عمتو سارة بنت مقسـ، مقسـ الثقفي

، مف طريؽ عمرك بف شعيب؛ مختصران. كالىما )سارة بنت مقسـ، (10)كأخرجو أبك داكد
 بو. ، في الركاية عف ميمكنة بنت كردـ، عمرك بف شعيب( تابعا عبد ا بف عبد الرحمف الطائفي

عف ميمكنة ، عف يزيد بف مقسـ، مف طريؽ عبد ا بف عبد الرحمف، (11)كأخرجو الطبراني
 بنحكه. ، بو، بنت كردـ

عف عبد ا بف عبد الرحمف الطائفي عف ، (13)مف طريؽ أبي الحكيرث، (12)كأخرجو أحمد
 عف أبييا. ، ميمكنة بنت كردـ

 
                                                           

 (. 5027ح  246/ 11( مسند البزار )1)
 (. 12356ح22/ 12)( المعجـ الكبير2)
 (. 20141ح143/ 10)( السنف الكبرل3)
 (. 74ح25/40)( المعجـ الكبير4)
 (. 3314ح 238/ 3باب ما يؤمر بو مف الكفاء بالنذر )، يماف كالنذكركتاب األ، ( سنف أبي داكد5)
 (. 27064ح 620/ 44( مسند أحمد )6)
 (. 5884 2404/ 5( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )7)
 (. 20140ح  142/ 10( السنف الكبرل لمبييقي )8)
 (. 748: ( ال تعرؼ. تقريب التيذيب )ص9)
 (. 3315ح238/ 3باب ما يؤمر بو مف الكفاء بالنذر )، النذكركتاب األيماف ك ، ( سنف أبي داكد10)
 (. 73ح 39/ 25)( المعجـ الكبير11)
 (. 15456ح 24/195( مسند أحمد)12)
ٍفص مف كلد عيٍثمىاف بف أبي اٍلعىاًص عىف عبد ا بف عبد الرٍَّحمىف بف يعمى بف كىٍعب عىف 13) ٍيًرث حى كى ( أىبيك اٍلحي

ٍيميكنىة بنت كردـ عىف  مد بف عبد اٍلكىاًرث. تعجيؿ المنفعةمى  (. 445/ 2البف حجر )، أىًبييىا كىعنوي عبد الصَّ
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ حديث ابف عباس

اءى أىبيك عيمىرى الغيدىاًنيُّ  ٍبدي اً بفي رىجى ركل لو ، مات سنة مائتيف كعشريف، البىٍصًرمُّ ، (1)عى
 . (2)كابفي ماجو، كالنَّسىاًئيُّ ، البخارمُّ 

 6 مختمؼ فيو

كأثنى عميو أبكزرعة ، (5)كذكره ابف حباف في الثقات، (4)كيعقكب بف سفياف، (3)كثقو أبك حاتـ
ا صدكقنا ال بأس بو": "(7)كقاؿ ابف معيف، "حسف الحديث عف اسرائيؿ": (6)كقاؿ كفي ، كاف شيخن

، (10)كقاؿ العجمي، ليس بو بأس: (9)اؿ النسائيكليس بو بأس". كق، كثير التصحيؼ: "(8)مكضع
 ليس بحجة". ، "صدكؽ كثير الغمط كالتصحيؼ: (12)صدكؽ. كقاؿ الفالس: (11)كالذىبي

. 6 (13)كقاؿ ابف حجر  صدكؽ ييـ قميالن

ٍبًد المًَّو ٍبًف مى اٍلمىٍسعيكًدمُّ  ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى ٍبًف عى ًف ٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمى صدكؽ ، ٍسعيكدو كىاٍسميوي عى
، تكفي سنةى ستيفى كمائةو ، كضابطو أف مف سمع منو ببغداد فبعد االختالط، (14)اختمط قبؿ مكتو

 .(15)كأصحاب السنف األربعة، ركل لو البخارم تعميقان ، كقيؿ خمسو كستيفى كمائةو 

                                                           

 (. 19/ 10( نسبة إلى غدانة بف يربكع بف حنظمة بف مالؾ بف زيد مناة بف تميـ. األنساب لمسمعاني )1)
 (. 499/ 14( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 55 /5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 375/ 3( المعرفة كالتاريخ )4)
(5)(8 /352 .) 
 (. 55/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 181: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 7)
 (. 499/ 14( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 499/ 14تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر9)
 .(29/ 2)( الثقات 10)
 (. 338/ 1( المغني في الضعفاء )11)
 (. 55/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
 (. 302: ( تقريب التيذيب )ص13)
، (162: سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد )ص، (251/ 5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): (انظر14)

 (. 54: )ص ، البف الكياؿالنيرات الككاكب، (480/ 11تاريخ بغداد )، (48/ 2المجركحيف البف حباف )
تقريب ، (212/ 6( تيذيب التيذيب )240/ 17تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (81/ 2)( الثقات لمعجمي15)

 (. 344: التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
نص ، يعني قبؿ االختالط، كليس ببغداد، كسماع عبد ا بف رجاء مف المسعكدم بالبصرة

 .(2)كعالء الديف رضا، (1)ى ذلؾ صاحب الككاكب النيراتعم

ًبٍيبي بفي أىًبي ثىاًبتو أىبيك يىٍحيىى القيرىًشيُّ  ـي أىًبٍيوً ، األىسىًدمُّ مىٍكالىىيـ، حى ثقة ، قىٍيسي بفي دينارو : كىاٍس
مائىةو ، فقيو جميؿ ككاف كثير اإلرساؿ كالتدليس  . (3)ل لو الجماعةرك ، ماتى سنىةى اٍثنىتىٍيًف كىًعٍشًرٍيفى كى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 -حديث ميمكنة  -رجاؿ اَلسناد الثاني 

، نزيؿ مكة كدمشؽ، أبك عبد ا الككفي، مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة بف الحارث بف أسماء اٍلفىزاًرمٌ 
 . (5)ركل لو الجماعة، مات سنة ثالث كتسعيف كمائة، (4)ثقة حافظ ككاف يدلسأسماء الشيكخ

ركل لو البخارم ، أبك يعمى الثقفيٌ ، عبدي ا بف عبد الرحمف بف يعمى بف كعب الطائفي
 .(6)كالباقكف، كالترمذم في "الشمائؿ"، في "األدب"

 6 مختمؼ فيو
.أما ابف معيف فقاؿ (9)كذكره ابف حباف في الثقات، (8)كالعجمي، (7)كثقو ابف المديني 

 ضعيؼ. : (12)كفي آخر، يمحصك : (11)كفي مكضع، ليس بو بأس: (10)مرة
                                                           

 (. 294: ( ابف الكياؿ )ص1)
 (. 210: ( نياية االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط )ص2)
جامع التحصيؿ ، (319/ 3الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (108/ 3بف أبي حاتـ )الجرح كالتعديؿ ال: ( انظر3)

 (. 150: تقريب التيذيب )ص، (178/ 2تيذيب التيذيب )، (361/ 5تيذيب الكماؿ )، (105: )ص
كاف مركاف بف معاكية يحدث عف أبي بكر بف عياش كال : ما قاؿ عباس الدكرم عنو: ( مثاؿ تدليس الشيكخ4)

 -تاريخ ابف معيف : كيدع الكمبي يكىميـ أنو أبك بكر آخر. انظر، حدث أبك بكر عف أبي صالح: يسميو يقكؿ
 (. 456/ 3ركاية الدكرم )

، (191: سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني)ص، (273/ 8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر5)
: تقريب التيذيب )ص، (408/ 27أسماء الرجاؿ )تيذيب الكماؿ في ، (137/ 11إكماؿ تيذيب الكماؿ )

526 .) 
 (. 228/ 15( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 298/ 5( تيذيب التيذيب )7)
 (.45/ 2) ( الثقات8)
(9( )7 /40 .) 
 (. 298/ 5( تيذيب التيذيب )10)
 (. 141: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 11)
 (. 167: ية الدارمي )صركا -( تاريخ ابف معيف 12)



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

083

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
"يعتبر : (2)كقاؿ الدارقطني، كىك ممف يكتب حديثو"، أحاديثو مستقيمة: "(1)كقاؿ ابف عدم

 ليس ىك بقكم". : "(4)كالنسائي، (3)كقاؿ أبك حاتـ، بو"

 صدكؽ يخطىء كييـ. 6 (5)كقاؿ ابف حجر

ـو بفي سيفياف الثَّقىًفيَّةي  ٍيميكنىةي ًبٍنتي كىٍردى كابف ، ركل ليا أبك داكد، الصحابةمف صغار ، مى
 .(6)ماجو

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 سكل، إسناده رجالو ثقات، أما الطريؽ الثاني لحديث ميمكنة

ىيـ الطَّاًئًفي بَّة، يىًزيدي بفي ًمٍقسىـ الثَّقىًفٌي مىٍكالى ركل لو ، مقبكؿ، كىي أمو، كيعرؼ بيزيد بف ضى
 .(7)ابف ماجو

 6 لحديثالحكـ عمى إسناد ا

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ، حديث ابف عباس

 عبد ا بف رجاء صدكؽ ييـ؛ كلـ يتابع. 

 كلـ يصرح بالسماع. ، (8)مدلس مف الثالثة، ثقة، حبيب بف أبي ثابت

 6 ألجؿ، كحديث ميمكنة بنت كىٍردىـ إسناده ضعيؼ

 كلـ يصرح بالسماع.  (9)مدلس مف الثالثة، مركاف بف معاكية الفزارم

                                                           

 (. 277/ 5( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 40: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني)ص2)
 (. 97/ 5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 276/ 5الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): انظر (4)
 (. 311: ( تقريب التيذيب )ص5)
، (314/ 35تيذيب الكماؿ)، (277/ 6أسد الغابة)، (1919/ 4االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر6)

 (. 753: تقريب التيذيب )ص، (328/ 8اإلصابة في تمييز الصحابة )
، (362/ 11تيذيب التيذيب )، (251/ 32تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (548/ 5( الثقات البف حباف )7)

 (. 605: تقريب التيذيب )ص
 (. 37: ( طبقات المدلسيف )ص8)
 (. 45: ( مدلس مف الثالثة. طبقات المدلسيف )ص9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كلكف تكبع ػػػػػػػػ كما في التخريج ػػػػػػ. ، صدكؽ يخطئ كييـ، ا بف عبد الرحمف الطائفيعبد 

قاؿ ابف عبد ، لـ يسمع مف ميمكنة بنت كردـ، فيزيد بف مقسـ، كطريقو الثانية فييا انقطاع
 كيزيد ىذا ليس بمعركؼ". : "(1)البر

يزيد بف ًمٍقسىـ لـ يسمع مف ، عإال أنو منقط، ىذا إسناد رجالو ثقات: (2)كقاؿ البكصيرم
 كغيرىما مف حديث عمر بف الخطاب.، (3)كأصمو في الصحيحيف، ميمكنة بنت كردـ

 أف إسناد حديث ميمكنة يرتقي بمجمكع طرقو إلى الصحيح لغيره. : كالخالصة 

 ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات". : "(4)قاؿ البكصيرم 

 
 6 (23حديث رقـ )
ٍيرى  اءى : ةى عىٍف أىًبي ىيرى ؿه "بىٍؿ أىٍدعيك" : فىقىاؿى ، (5)سىعٍّْر ، يىا رىسيكؿى المَّوً : فىقىاؿى ، أىفَّ رىجيالن جى اءىهي رىجي : فىقىاؿى ، ثيَـّ جى
يىٍرفىعي : فىقىاؿى ، سىعٍّْر ، يىا رىسيكؿى المَّوً  دو ، (6)"بىًؿ المَّوي يىٍخًفضي كى لىٍيسى أًلىحى ك أىٍف أىٍلقىى المَّوى كى ىٍرجي نّْي ألى ًعٍنًدم  كىاً 

مىٍظمىمىةه". 
 

قاؿ ابف الميمىقّْف
 أبك داكد في "سننو" بإسناد حسف. ركاه: (7)

 6 نص الحديث
مَّدي ٍبفي عيٍثمىافى الدّْمىٍشًقيُّ 6 (8)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا ميحى ؿو ، حى مىٍيمىافى ٍبفى ًبالى ، أىفَّ سي

دَّثىييـٍ  بٍ : قىاؿى ، حى ءي ٍبفي عى دَّثىًني اٍلعىالى ٍيرىةى ، عىٍف أىًبيوً ، ًد الرٍَّحمىفً حى اءى : عىٍف أىًبي ىيرى يىا : فىقىاؿى ، أىفَّ رىجيالن جى

                                                           

 (. 1919/ 4( االستيعاب في معرفة األصحاب )1)
 (. 139/ 2( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )2)
 (. 1656ح  1277/ 3صحيح مسمـ )، (6697ح8/142)، (2043ح 3/51صحيح البخارم ): ( انظر3)
 (. 138/ 2الزجاجة في زكائد ابف ماجو ) ( يعني إسناد ابف ماجو األكؿ. مصباح4)
أك كؿ مف كلي مف أمكر المسمميف أمر أىؿ السكؽ ، أك نكابو، كىك أف يأمر السمطاف، أمره مف تسعير: ( سىعَّر5)

، أك النقصاف لمصمحة. تحفة األحكذم، فيمنع مف الزيادة عميو، أف ال يبيعكا أمتعتيـ إال بسعر كذا
 (. 4/452لممباركفكرم)

مىٍيًو. النياية في غريب الحديث ، أىٍم أىنَّوي ىيكى الًَّذم ييٍرخص األشياءى كييٍغًمييا: قاؿ ابف األثير( 6) فىالى اٍعًترىاضى ألحدو عى
 (. 368/ 2كاألثر )

 (. 508/ 6( البدر المنير )7)
 (. 3450ح3/272بىابه ًفي التٍَّسًعيًر )، أبكابي اإلجارةً ، ( سنف أبي داكد8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ؿه "بىٍؿ أىٍدعيك" : فىقىاؿى ، سىعٍّْر ، رىسيكؿى المَّوً  اءىهي رىجي "بىًؿ المَّوي : فىقىاؿى ، سىعٍّْر ، يىا رىسيكؿى المَّوً : فىقىاؿى ، ثيَـّ جى

يىٍرفىعي  ىرٍ ، يىٍخًفضي كى نّْي ألى دو ًعٍنًدم مىٍظمىمىةه". كىاً  لىٍيسى أًلىحى ك أىٍف أىٍلقىى المَّوى كى  جي

 6 تخريج الحديث 

، مف طريؽ عبد ا بف كىب( 2)كالبييقي، عف منصكر بف الميٍعتىمر( 1)أخرجو أحمد
، بو، عبد ا بف كىب( تابعا محمد بف عثماف في الركاية عف سميماف بف بالؿ، كالىما)منصكر

 بإسناده. 

 مف طريؽ أبي أكيس كالد إسماعيؿ. ( 3)جو الطبرانيكأخر 

، مف طرؽ عف إسماعيؿ بف جعفر. كالىما)أبك أكيس( 5)كالبغكم، (4)كأخرجو أبك يعمى
 بإسناده. ، إسماعيؿ بف جعفر( تابعا سميماف بف بالؿ في الركاية عف العالء

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي بفي عيٍثمىافى ا مىاًىًر ميحى الكىٍفرىسيٍكًسيُّ ، الدّْمىٍشًقيُّ ، لتَّنيٍكًخيُّ أىبيك الجي
كأبك الجماىر لقب ، (6)

مائىتىٍيفً ، ثقة، ككنيتو أبك عبد الرحمف  . (7)ركل لو أبك داكد كابف ماجو، مىاتى سىنىةى أىٍربىعو كىًعٍشًرٍيفى كى

ٍبًد الرٍَّحمىًف بًف يىٍعقيٍكبى    (.29قـ )صدكؽ . سبقت ترجمتو في حديث ر ، العىالىءي بفي عى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كحسنو ابف حجر.  .صدكؽ، ألجؿ العالء بف عبد الرحمف، إسناده حسف

 
 

                                                           

 (.8448ح 163/ 14مد)( مسند أح1)
 (. 2018ح 286/ 2( السنف الصغير )2)
 (. 427ح 136/ 1( المعجـ األكسط )3)
 (. 6521ح401/ 11( مسند أبي يعمى المكصمي )4)
 (. 2125ح 177/ 8( شرح السنة )5)
، مباب في تيذيب األنسابال: قرية بغكطة دمشؽ. انظر: أك كىٍفرسيكًسٌيةي ، ىذه النسبة إلى كىٍفرسيكسىة: ( الكىٍفرىسيٍكًسيُّ 6)

 (. 469/ 4لياقكت الحمكم )، معجـ البمداف، (103/ 3لعز الديف بف األثير )
تقريب ، (340/ 9تيذيب التيذيب )، (97/ 26تيذيب الكماؿ)، (25/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)

 (. 496: التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (24حديث رقـ )

ٌي"6 "قاؿ أنو  ٍظـً الحى ٍظـً المٍيًت كىكٍسًر عى كىٍسري عى
(1). 

قاؿ ابف الميمىقّْف
 في سننو بإسناد حسف.  حديث أـ سممة... ركاه ابف ماجو: (2)

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي مىٍعمىرو قىاؿى : (3)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دَّثىنىا ميحى مَّدي ٍبفي بىٍكرو قىاؿى : حى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا : حى حى
ٍبدي المًَّو ٍبفي ًزيىادو قىاؿى  ٍمعىةى : عى ٍبًد المًَّو ٍبًف زى ًني أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي عى مىمىةى عىٍف ، أيمّْوً  عىفٍ ، أىٍخبىرى عىًف ، أىْـّ سى

". 6 "قىاؿى  النًَّبيّْ  ٍثـً يّْ ًفي اَلًٍ ٍظـً اٍلحى يًّْت كىكىٍسًر عى ٍظـً اٍلمى كىٍسري عى
 

 6 تخريج الحديث

 انفرد بو ابف ماجو ؛ مف حديث أـ سممة. 
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي ٍبفي مىٍعمىرو بف ًرٍبعي اٍلقىٍيًسي  اٍلبىٍحرىاًنيُّ  أىبيك عبد اميحى
، مات بعد سنةى خمسيفى كمائتيف، (4)

 ركل لو الجماعة. 

كذكره ابف ، "ال بأس بو": (7)كقاؿ النسائي في مكضع آخر، (6)كالخطيب، (5)كثقو النسائي
كقاؿ ، صدكؽ"، ليس بو بأس: "(10)كقاؿ أبك داكد، "ال بأس بو": (9)كقاؿ مسممة، (8)حباف في الثقات

 . صدكؽ": "(11)أبكحاتـ
 

                                                           

 (. 328/ 11( الشرح الكبير لمرافعي )1)
 (. 99/ 2خالصة البدر المنير )، (6/770ر المنير )البد: انظر (2)
 (. 1617ح516/ 1بىابه ًفي النٍَّيًي عىٍف كىٍسًر ًعظىاـً اٍلمىيًّْت )، كتابي الجنائزً ، ( سنف ابف ماجو3)
 (. 124/ 1(البحراني مىٍنسيكب ًإلىى اٍلبىٍحريف. المباب في تيذيب األنساب )4)
 (. 487/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 487/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 54: ( مشيخة النسائي)ص7)
(8) (9 /122 .) 
 (. 467/ 9تيذيب التيذيب )، (364/ 10( إكماؿ تيذيب الكماؿ )9)
 (. 486/ 26( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 105/ 8( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ. 6 (1)كقاؿ ابف حجر

 . (5صدكؽ. سبقت ترجمتو في حديث رقـ )، محمد بف بكر البرساني
ٍبدي المًَّو ٍبفي ًزيىادو بف سميماف بف سمعاف المخزكمي اتيمو ، متركؾ، مكلى أـ سممة، عى

 .(2)ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث الكاحد، بالكذب أبك داكد كغيره

بٍ  كًميُّ ، ًد المًَّو ٍبًف زىٍمعىةى أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي عى ٍبًد اأٍلىسىًد اٍلمىٍخزي مىمىة ٍبًف عى ٍينىبي ًبٍنتي أىًبي سى ، كىأيمُّوي زى
 .(3)كابف ماجو، كالنسائي، كأبك داكد، ركل لو مسمـ، ربيبة النبي 

 كىك األرجح. ، مقبكؿ: (5)كقاؿ ابف حجر، ثقة: (4)قاؿ الذىبي

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 ـ عمى إسناد الحديثالحك

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 
 أبك عبيدة بف عبد ا بف زمعة، مقبكؿ، كلـ يتابع. 

ىذا إسناد فيو عبد ا بف ": (6)قاؿ البكصيرم، كمتيـ بالكذب، متركؾ، عبد ا بف زياد
  ."وفإنو في طبقت، كلعمو عبدا بف زياد بف سمعاف المدني أحد المترككيف، زياد مجيكؿ

   .(7)فالحديث إسناده ضعيؼ جدان، كممف ضعفو األلباني

، يتقكل بو (10)حباف كابف ،(9)ماجة كابف ،(8) داكد أبك ركاه عائشة حديث مف شاىدكلو 
 المتف. 

 
                                                           

 (. 508: التيذيب )ص( تقريب 1)
الضعفاء كالمتركككف ، (60/ 5الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (96/ 5التاريخ الكبير لمبخارم ): ( انظر2)

 (. 303: تقريب التيذيب )ص، (219/ 5تيذيب التيذيب )، (535/ 14تيذيب الكماؿ )، (63: لمنسائي )ص
تيذيب التيذيب ، (185/ 35)، (58/ 34تيذيب الكماؿ) ،(404/ 9الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر3)

(12 /159 .) 
 (. 441/ 2( الكاشؼ )4)
 (. 656: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 55/ 2( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )6)
 (. 608: ( ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو )ص7)
 .(3207ح212/ 3)... العظـ يجد الحفار في باب، كتاب الجنائز، داكد أبي سنف (8)
  .(1616ح1/516كتابي الجنائًز، بىابه ًفي النٍَّيًي عىٍف كىٍسًر ًعظىاـً اٍلمىيًّْت )، ماجو ابف سنف ( 9)
 .(3167ح7/437) حباف ابف صحيح ( 10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (25حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
ٍينىبي ًفي ًفدىاًء  لىمَّا بىعىثى أىٍىؿي مىكَّةى ًفي ًفدىاًء أىٍسرىاىيـٍ 6 قالتعف عائشةى : (1) بىعىثىٍت زى

ٍكًجيا أىًبي اٍلعىاًص ًبمىاؿو  مىى أىًبي اٍلعىاًص ، زى مىٍتيىا ًبيىا عى ةى أىٍدخى ًديجى دىةو لىيىا كىانىٍت ًعٍندى خى بىعىثىٍت ًفيًو ًبًقالى كى
قىاؿى ، رىؽَّ لىيىا ًرقَّةن شىًديدىةن  فىمىمَّا رىآىىا رىسيكؿي المًَّو : قىالىتٍ  تىريدُّكا ، أىٍيتيـٍ أىٍف تيٍطًمقيكا لىيىا أىًسيرىىىا"ًإٍف رى 6 كى كى

مىٍييىا الًَّذم لىيىا".  كىافى رىسيكؿي المًَّو : فىقىاليكاعى . كى ـٍ ٍينىبى ًإلىٍيوً  نىعى مّْيى سىًبيؿى زى مىٍيًو أىٍك كىعىدىهي أىٍف ييخى ذى عى ، أىخى
بىعىثى رىسيكؿي المًَّو  اًرثىةى كىرىجيالن  كى ٍيدى ٍبفى حى ارً  زى تَّى تىميرَّ ًبكيمىا  (2)"كيكنىا ًببىٍطًف يىٍأًججى 6 فىقىاؿى ، ًمفى اأٍلىٍنصى حى

تَّى تىٍأًتيىا ًبيىا".  بىاىىا حى ٍينىبي فىتىٍصحى  زى

 ... ال جـر، ركاه أبك داكد في سننو بإسناد حسف

 6 نص الحديث

مَّدو ا: (3)قاؿ اَلماـ أبك داكد  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى مىمىةى ، لنُّفىٍيًميُّ حى مَّدي ٍبفي سى دَّثىنىا ميحى عىٍف ، حى
اؽى  مًَّد ٍبًف ًإٍسحى ٍف يىٍحيىى ٍبًف عىبَّادو ، ميحى بىٍيرً ، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف الزُّ بَّاًد ٍبًف عى ٍف أىًبيًو عى اًئشىةى ، عى : قىالىتٍ ، عىٍف عى

ـٍ بىعىثىتٍ  اًء أىًبي اٍلعىاًص ًبمىاؿو  لىمَّا بىعىثى أىٍىؿي مىكَّةى ًفي ًفدىاًء أىٍسرىاىي ٍينىبي ًفي ًفدى دىةو لىيىا ، زى بىعىثىٍت ًفيًو ًبًقالى كى
مىى أىًبي اٍلعىاًص قىالىتٍ  مىٍتيىا ًبيىا عى ةى أىٍدخى ًديجى ، رىؽَّ لىيىا ًرقَّةن شىًديدىةن  فىمىمَّا رىآىىا رىسيكؿي المًَّو : كىانىٍت ًعٍندى خى

قىاؿى  مىٍييىا الًَّذم لىيىا". ، ًمقيكا لىيىا أىًسيرىىىا"ًإٍف رىأىٍيتيـٍ أىٍف تيطٍ 6 كى تىريدُّكا عى كىافى رىسيكؿي المًَّو : فىقىاليكاكى . كى ـٍ  نىعى
ٍينىبى ًإلىٍيوً  مّْيى سىًبيؿى زى مىٍيًو أىٍك كىعىدىهي أىٍف ييخى ذى عى بىعىثى رىسيكؿي المًَّو ، أىخى اًرثىةى كىرىجيالن ًمفى  كى ٍيدى ٍبفى حى زى

ارً  تَّى تىٍأًتيىا ًبيىا". 6 "فىقىاؿى ، اأٍلىٍنصى بىاىىا حى ٍينىبي فىتىٍصحى تَّى تىميرَّ ًبكيمىا زى كيكنىا ًببىٍطًف يىٍأًججى حى
 

 6 تخريج الحديث

 مف طريؽ أبي داكد. ( 4)أخرجو ابف الجاركد

 .(6)مف طريؽ يحيى الشجرم( 5)كأخرجو أحمد مف طريؽ إبراىيـ بف سعد. كالطحاكم

                                                           

 (. 117/ 9( البدر المنير )1)
لتنعيـ كقيؿ مكضع أماـ مسجد كىك مكضع قريب مف ا، بفتح التحتية كىمزة ساكنة كجيـ مكسكرة ثـ جيـ: ( يىٍأًججى 2)

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: كيعرؼ اليـك باسـ )ياج( حذفت منو الجيـ األخيرة. انظر، عائشة
 (. 325: عاتؽ بف غيث )ص، معالـ مكة التأريخية كاألثرية، (2557/ 6لميركم )

اًؿ )بابه ًفي ًفدىاًء اأٍلىًسيًر ًبالٍ ، كتاب الجياد، ( سنف أبي داكد3)  (. 2692ح 62/ 3مى
 (. 1090ح412: ( المنتقى مف السنف المسندة )ص4)
 (. 4708ح136/ 12( شرح مشكؿ اآلثار )5)
تقريب التيذيب ، (273/ 11تيذيب التيذيب )، (375/ 2الكاشؼ )، (521/ 31تيذيب الكماؿ): ( انظر ترجمتو6)

 (596: )ص
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التطبوقوةىالدرادة
، يحيى الشجرم، مف طريؽ يكنس بف بكير. ثالثتيـ )إبراىيـ بف سعد( 2)بييقيكعنو ال، (1)كالحاكـ

كزاد بعضيـ عمى ، بإسناده، يكنس بف بكير( تابعكا محمد بف سممة في الركاية عف محمد بف إسحؽ
 بعض. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽى بًف يىسىاًر بًف ًخيىارو األىٍخبىاًرمُّ  مَّدي بفي ًإٍسحى ميحى
الميطًَّمًبيُّ ، ٍبًد اً القيرىًشيُّ أىبيك عى ، (3)

، مىٍكالىىيـ (4)
اًحبي السٍّْيرىًة النَّبىًكيَّةً ، المىدىًنيُّ  صى

مائىةو. ، (5) ٍمًسٍيفى كى ماتى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كىخى
 

 6 ختمؼ فيوم

"صدكؽ في : (9)قاؿ شعبةك ، (8)كذكره ابف حباف في الثقات، (7)كالعجمي، (6)ابف سعد: كثقو
"جالست ابف إسحاؽ منذ بضع : (10)كقاؿ سفياف بف عيينة، أمير المحدثيف": "كقاؿ أيضان ، الحديث"

كقاؿ ، صدكؽ: (11)كال يقكؿ فيو شيئنا". كقاؿ أبكزرعة، كما يتيمو أحد مف أىؿ المدينة، كسبعيف سنة
 صالح كسط. : (12)ابف المديني

كرجؿ آخر ، لزىرمكلكف إذا جمع عف رجميف يحدث عف ا، حسف الحديث: (13)كقاؿ أحمد 
 فيحمؿ حديث ىذا عمى ىذا. 

 ضعيؼ الحديث... يكتب حديثو. ، ليس عندم في الحديث بالقكل: (14)كقاؿ أبك حاتـ
                                                           

 (. 5409ح324/ 3( المستدرؾ لمحاكـ )1)
 (. 12849ح523/ 6) الكبرل( السنف 2)
 البف حجر، نزىة النظر: ( قيؿ لمف اٍشتغؿ بالتكاريخ كما شاكميا مف الكفيات كالمناقب اإلخبارم. انظر3)

 (. 41: )ص
 (. 316/ 12( ىذه النسبة إلى الميطًَّمب بف عبد مناؼ بف قصي. األنساب لمسمعاني )4)
 (. 7/33( سير أعالـ النبالء )5)
 (. 7/553بير)( الطبقات الك6)
 (.232/ 2 )( الثقات7)
(8) (7 /380 .) 
 (. 7/192( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 2/17( تاريخ بغداد )10)
 (. 7/192( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 89: ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص12)
 (. 49: )ص العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم: انظر (13)
 (. 7/194( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
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التطبوقوةىالدرادة
 .(1)كيضعفو أحيانان أخرل، ككاف ابف معيف يقكيو أحيانان 

ٍكزىجاني محمد بف إسحاؽ الناس يشتيكف حديثو ككاف يرمى بغير نكع مف : (2)كقاؿ الجي
 البدع. 

كاف محمد بف إسحاؽ يرمى بالقدر ككاف أبعد الناس : (3)محمد بف عبد ا بف نمير كقاؿ
 منو. 

اؿ مف الدجاجمة": "(4)كتكمـ فيو مالؾ فقاؿ : (5)كشدد ابف اسحؽ القكؿ في مالؾ فقاؿ، دجَّ
 أنا بيطار كتبو". ، ائتكني ببعض كتبو حتى أبيف عيكبو"

ٍرًح كىالتٍَّعًدٍيًؿ الًعٍصمىةى ًمفى الغىمىًط لىٍسنى : "(6)كقد اعتذر الذىبي عنيما فقاؿ ا نىدًَّعي ًفي أىًئمًَّة الجى
ٍحنىةه ، النَّاًدرً  بىٍينىوي شىحنىاءي كىاً  ٍف بىٍينىييـ كى اد  ًفٍيمى ـى أىفَّ كىًثٍيران ًمٍف كىالىـً األىٍقرىاًف ، كىالى ًمفى الكىالىـً بنىفىسو حى ًم قىٍد عي كى

. ، الى ًعٍبرىةى ًبوً ، بىٍعًضًيـ ًفي بىٍعضو مييدىره  اؼي مىى قىٍكًلييـي اإًلنصى مىاعىةه يىميكحي عى ؿى جى ثَّؽى الرَّجي ا ًإذىا كى كىالى ًسيَّمى
اًحًبو مَّدو بىٍعضى المٍّْيفً ، كىىىذىاًف الرَّجيالىًف كيؿّّ ًمٍنييمىا قىٍد نىاؿى ًمٍف صى اًلؾو ًفي ميحى ـي مى ـٍ ييؤثٍّْر ، لىًكٍف أىثَّرى كىالى لى كى

مَّدو ًفٍيًو كىالى ذىرَّةو كىالى  اًلؾه ، ـي ميحى ارى كىالنَّجـً ، كىارتىفىعى مى ٍسًبوً ، كىصى كىالى ًسيَّمىا ًفي ، كاآلخر فىمىوي اٍرتفىاعه ًبحى
اًدٍيًث األىحكىاـً ، السّْيىرً  سىفً ، كىأىمَّا ًفي أىحى ٍتبىًة الحى ًة ًإلىى ري حَّ ٍتبىًة الصّْ ًدٍيثيو ًفٍييىا عىٍف ري طُّ حى ًإالَّ ًفٍيمىا شىذَّ ، فىيىنحى
فىًإنَّوي ييعىدُّ ميٍنكىران ، ًفٍيوً 

اًلًو ، (7)  ". –كىاي أىٍعمىـي  -ىىذىا الًَّذم ًعٍنًدم ًفي حى
 صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع كالقدر. 6 (8)كقاؿ ابف حجر

ػػ  حسف الحديث، أف محمد بف إسحؽ صدكؽ6 خالصتة، كلمعمماء كالـ طكيؿ فيو6 قالت الباحثة
فال ، كقد صرح بالسماع في معظـ الركايات، (10)كىك مدلس مف الرابعة. (9)ـ  ابف الممقف ػػػكمني

 يضر تدليسو. 
                                                           

في بحث ، كاجتيد في التكفيؽ بينيا، في محمد بف إسحؽ، ( جمع الدكتكر سعد الياشمي أقكاالن متعددة البف معيف1)
 23: )ص: اختالؼ أقكاؿ النقاد في الركاة المختمؼ فييـ مع دراسة ىذه الظاىرة عند ابف معيف. انظر: بعنكاف

- 33 .) 
 (. 232: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص2)
 (. 23/ 2( تاريخ بغداد )3)
 (. 193/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 21/ 2تاريخ بغداد)، (193/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 41/ 7( سير أعالـ النبالء )6)
  (.552/ 2المغني في الضعفاء )، (156/ 2الكاشؼ ): ( انظر7)
 (. 467: ( تقريب التيذيب )ص8)
 .(298/ 3) البدرالمنير( 9)
 (. 51: )ص ( طبقات المدلسيف10)
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التطبوقوةىالدرادة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

  كقد صرح بالسماع. ، مدلس مف الرابعة، ألجؿ محمد بف إسحؽ، إسناده حسف
 .(1)حسنو األلباني

 
 6 (11حديث رقـ )

لو ، ىذا الحديث قاعدة مف قكاعد اإلسالـ يدخؿ فييا ما ال يحصى مف األحكاـ: (2)ؿ ابف الممقفقا
ـي عىٍف ": قاؿعف األسكد عنيا أف رسكؿ ا ، ركاه إبراىيـطرؽ أقكاىا طريؽ عائشة  ريًفعى اٍلقىمى

ثىةو  تَّى يىٍستىٍيًقظى 6 ثىالى تَّى ، عىًف النَّاًئـً حى ٍبتىمىى حى تَّى يىكبير، يىٍبرىأى كىعىًف اٍلمي ًبيّْ حى : ". كفي لفظكىعىًف الصَّ
 "يبمغ". : كفي لفظ، "يحتمـ"

كابف ماجو في ، كالنسائي، كأبك داكد في "سننو" في الحدكد، أحمد في "مسنده": ركاه األئمة
بإسناد ، كأبك حاتـ بف حباف في "صحيحو"، "سننيما" في الطالؽ كالحاكـ في "مستدركو" في البيكع

 . بؿ صحيح متصؿ كميـ عمماء ،حسف
 6 نص الحديث

دَّثىنىا يىًزيدي 6 (3)قاؿ اَلماـ أحمد  مىمىةى ، حى مَّادي ٍبفي سى نىا حى مَّادو ، أىٍخبىرى ـى ، عىٍف حى عىًف ، عىٍف ًإٍبرىاًىي
دً  ثىةو 6 قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى اً ، عىٍف عىاًئشىةى ، اأٍلىٍسكى ـي عىٍف ثىالى تَّى يىٍستىٍيًقظى عىًف النَّ 6 "ريًفعى اٍلقىمى كىعىًف ، اًئـً حى

تَّى يىٍبرىأى  ٍبتىمىى حى ". ، اٍلمي تَّى يىٍعًقؿى ًبيّْ حى  كىعىًف الصَّ

 6 تخريج الحديث
كعنو ، (9)كأبك يعمى، (8)كالحاكـ، (7)كابف ماجو، (6)كالنسائي، (5)كأبك داكد، (4)أخرجو أحمد

                                                           

 (. 43/ 5( إركاء الغميؿ)1)
 (. 226/ 3( البدر المنير )2)
 (. 25114ح42/51( مسند أحمد )3)
 (. 24703ح231/ 41)، (24694ح41/224( مسند أحمد)4)
دِّا )بىابه ، كتابي الحدكدً ، ( سنف أبي داكد5) ٍجنيكًف يىٍسًرؽي أىٍك ييًصيبي حى  (. 4398ح139/ 4ًفي اٍلمى
قيوي ًمفى اأٍلىٍزكىاًج )، كتابي الطالؽً ، ( سنف النسائي6)  (. 3432ح156/ 6بىابي مىٍف الى يىقىعي طىالى
ًغيًر كىالنَّاًئـً )، كتاب الطالؽ، ( سنف ابف ماجو7) ٍعتيكًه كىالصَّ ًؽ اٍلمى  (. 2041ح 658/ 1بىابي طىالى
 (. 2350ح59/ 2( المستدرؾ لمحاكـ)8)
 (. 4400ح366/ 7( مسند أبي يعمى المكصمي )9)
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التطبوقوةىالدرادة
 ألفاظيـ متقاربة. ك ، بإسناده، جميعيـ مف طرؽ حماد بف سممة، (1)ابف حباف

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍكفى بًف زىاًذم السُّمىًميُّ مىٍكالىىيـٍ  مائىتىٍيفً ، ثقة متقف عابد، يىًزٍيدي بفي ىىاري ركل ، مات سىنىةى ًست  كى
 .(2)لو الجماعة

سممةى   سبقت ترجمتو في ثقو عابد أثبت الناس في ثابت كتغير حفظو بأخرة. ، حمَّادي بف ي
 (.19)حديث رقـ

مائىةو ، حمَّادي بفي أىًبي سيمىٍيمىافى ميٍسًمـو الكيٍكًفيُّ  ، ركل لو مسمـ مقركننا بغيره، مات سىنىةى ًعٍشًرٍيفى كى
 كاألربعة. 

 6 مختمؼ فيو

كذكره ابف حباف ، إال أنو مرجئ: كزاد، (5)كالنسائي، في مكضع( 4)كأحمد، (3)كثقو ابف معيف
 كاف صدكؽ المساف. : (7)قاؿ شعبة، ايخطىء ككاف مرجئن : كقاؿ، (6)في الثقات

ا، ميقاًرب ما ركل عنو القدماء سفياف كشعبة": "(8)كقاؿ أحمد مرة "سماع ىشاـ : كقاؿ أيضن
ككاف يرمي باإلرجاء". كقاؿ سفياف ، كلكف حماد يعني بف سممة عنده عنو تخميط كثير، منو صالح
 بعدؾ؟ نسأؿ : مف(10)إبراىيـ النخعي سئؿ  كاف حماد أبطف بإبراىيـ مف الحكـ".: "(9)بف عيينة

   .عشرة عف كمكـ تسألكني لـ عما كحده ىك سألني كقد يفتي أف يمنعو كما ...حمادنا فقاؿ

 فإذا جاء األثر شكَّش. ، مستقيـ في الفقو، صدكؽ ال يحتج بحديثو: (11)كقاؿ أبك حاتـ

                                                           

 (. 142ح1/355( صحيح ابف حباف)1)
 (. 606: تقريب التيذيب )ص، (366/ 11تيذيب التيذيب )، (261/ 32( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 147/ 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 68: عمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص( ال4)
 (. 277/ 7( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
(6( )4 /160 .) 
 (. 137/ 1( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 16/ 3تيذيب التيذيب )، (190: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص: ( انظر8)
 (. 275/ 7سماء الرجاؿ )( تيذيب الكماؿ في أ9)
 (. 275/ 7( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 146 / 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
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اىيـ المسند كالمقطكع كحماد بف أبي سميماف كثير الركاية خاصة عف إبر : (1)كقاؿ ابف عدم

كيحدث عف أبي كائؿ كعف غيرىما ؛ بحديث صالح كيقع في أحاديثو إفرادات ، كرأل إبراىيـ
 كىك متماسؾ في الحديث ال بأس بو. ، كغرائب

تىفىقَّوى : "(3)كفي مكضع  ،ثقة إماـ مجتيد: (2)كقاؿ الذىبي ـى : كى ، ًبًإٍبرىاًىٍي ًعيّْ  أىٍنبىؿي  كىىيكى  النَّخى
ابً  ريىيـ كىأىٍقيىسيييـ، كىأىٍفقىييييـ، وً أىٍصحى كلكال ذكر ابف عدم لو في  ":(4)كقاؿ أيضان  ."كىالرٍَّأمً  ًبالمينىاظىرىةً  كىأىٍبصى

 . "كاممو لما أكردتو

 صدكؽ لو أكىاـ. 6 (5)كقاؿ ابف حجر

عي6 قالت الباحثة صدكؽ لو أكىاـ عف غيره. كىذا الحديث مف ، ثقة في إبراىيـ النَّخى
عي. ركايتو   عف النَّخى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 . إسناده صحيح

حيث تابع يزيد بف ىاركف جماعة مف الثقات في ، أما تغير حماد بف سممة فال يضر 
 منيـ عفاف بف مسمـ. ، الركاية عنو

 مـ". مف أراد أف يكتب حديث حماد بف سممة فعميو بعفاف بف مس: "(6)قاؿ ابف معيف

عي: أما بالنسبة لحماد بف أبي سميماف فيستبعد كىمو في ، (7)فيك أنبؿ أصحاب إبراىيـ النَّخى
 ىذا الحديث. 

                                                           

 (. 3/8( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 349/ 1( الكاشؼ )2)
  .(231/ 5) النبالء أعالـ سير ( 3)
 (. 595/ 1( ميزاف االعتداؿ )4)
 (. 178: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 461: الككاكب النيرات )ص، (33/ 3( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )6)
 (. 232 -231/ 5سير أعالـ النبالء )، (277/ 7تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر7)
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 كلعمو مف الفائدة نقؿ أقكاؿ العمماء عمى الحديث. 

: (2)"ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه". أما ابف دقيؽ العيد: (1)قاؿ الحاكـ 
 فقكل إسناده. 

، حديث حماد بف سممة: قاؿ رجؿ ليحيى بف معيف كأنا أسمع: (3)ت ابف الجنيدكفي سؤاال
ىك عندؾ ، "رفع القمـ عف ثالثة": عف النبي ، عف عائشة، عف األسكد، عف حماد عف إبراىيـ

 ليس يركم ىذا أحد إال حماد بف سممة عف حماد. : فقاؿ يحيى، كاهو؟

: أرجك أف يككف محفكظنا. قمت لو: فقاؿ سألت محمدنا عف ىذا الحديث: (4)كقاؿ الترمذم
 ال أعممو. : ركل ىذا الحديث غير حماد؟ قاؿ

حديث متصؿ حسف كرجالو كميـ عمماء؛ األسكد  فأما حديث عائشة : (5)كقاؿ السبكي
متفؽ عمييما. كحماد بف ، كابف أخيو إبراىيـ بف يزيد النخعي جبالف عممنا كديننا، بف يزيد النخعي
كحماد بف سممة عالـ كبير ركل لو ، يو أىؿ الككفة جميؿ كحديثو يدخؿ في الحسفأبي سميماف فق

 متفؽ عميو... ، ظ ثبت زاىد متعبدكيزيد بف ىاركف حاف، الجماعة إال البخارم

 

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 2/59)( المستدرؾ لمحاكـ1)
 (. 3/534اإلماـ في معرفة أحاديث األحكاـ ) : ( انظر2)
 (. 341: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص3)
 (. 225: ( العمؿ الكبير لمترمذم )ص4)
 (. 28: لمسبكي )ص، القمـ عى فً ( إبراز الحكـ مف حديث ري 5)

البدر : كزاد عميو. انظر، ابف الميمىقّْف استفاد منو كأفك ، كمتنان ، تناكؿ السبكي في كتابو ىذا طرؽ الحديث سندان 
 (. 237-226/ 3المنير )
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 6 (16) حديث رقـ

قاؿ ابف الميمىقّْف 
ْـّ : (1) ، بك عىكانةى نا أ، نا عٌفاف، نا حمداف، ركاه الحاكـ في "المستدرؾ" عف األصى

أىٍكثىري عىذىاًب اٍلقىٍبًر ًمفى اٍلبىٍكؿً : "-رفعو-عف أبي ىريرة ، عف أبي صالحو ، عف األعىمىشً 
(2 )." 

ا في "سننو" عف أبي بكر بف أبي شيبة ثنا أبك عىكانةى... بمثمو ، ثنا عفاف، كركاه ابف ماجو أيضن
 إسنادنا كمتننا. 

ا في "سننو" عف أبي  فاركركاه الدارقطني أيضن  عف حمداف بو سكاء. ، عمي الصَّ
 عف أبي عىكانةى. ، يحيى بف حماد ككذا أحمد في"مسنده" عف

 كلـ يخرجاه. ، كال أعمـ لو عمة، ىذا حديث صحيح عمى شرط البخارم كمسمـ: قاؿ الحاكـ
 إسناده حسف. 6 (3)كقاؿ الحافظ ضياء الديف المقدسي

، سألتو عف حديث ركاه عفاف: (4)اؿ ابنو في "عممو "ق، كخالؼ أبك حاتـ الرازم في حديث أبي ىريرة
أىٍكثىري عىذىاًب اٍلقىٍبًر في : "عف أبي ىريرة مرفكعنا، عف أبي صالح، عف األعمش، عف أبي عكانة

 مرفكعنا. : يعني: ىذا حديث باطؿ. قاؿ ابنو: فقاؿ أبياٍلبىٍكًؿ". 

 . فإف إسناده حسف..، كالحؽ ما قالو الحاكـ كالضياء المقدسي
 6 ديثحنص ال

مَّدي ٍبفي يىٍعقيكبى : (5)قاؿ الحاكـ  دَّثىنىا أىبيك اٍلعىبَّاًس ميحى لىقىبيوي ، حى ًمي  اٍلكىرَّاؽي كى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى حى
ٍمدىافي  دَّثىنىا عىفَّافي ، حى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى ، حى اًلحو ، عىًف األىٍعمىشً ، حى ٍف أىًبي صى : قىاؿى ، ٍيرىةى عىٍف أىًبي ىيرى ، عى

أىٍكثىري عىذىاًب اٍلقىٍبًر ًمفى اٍلبىٍكًؿ ". : "قىاؿى رىسيكؿي اً 
 

 6 ريج الحديثخت
فَّار( 6)أخرجو الدارقطني ًمي  الصَّ  ،تابع أبا العباس األصـ في الركاية عف حمداف، مف طريؽ أبي عى

مف طريؽ أحمد بف ( 9)البييقيك ، عف ابف أبي شيبة( 8)كابف ماجو، (7)بإسناده. كأخرجو أحمد، بو

                                                           

 (. 325 - 324/ 2البدر المنير )( 1)
فتح البارم البف حجر ، (201/ 3شرح النككم عمى مسمـ ): كالتىكقّْي منو. انظر، ( أم مف جية عدـ االحتراز2)

(1 /318) 
 (. 55/ 1( السنف كاألحكاـ )3)
 (. 558/ 3( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )4)
 (. 653ح183/ 1( المستدرؾ لمحاكـ)5)
 (. 465ح1/233طني )( سنف الدارق6)
 (. 9059ح25/ 15)، (9033ح15/12( مسند أحمد )7)
 (. 348ح125/ 1بىابي التٍَّشًديًد ًفي اٍلبىٍكًؿ )، كتابي الطيارةً ، ( سنف ابف ماجو8)
 (. 120ح87: ( إثبات عذاب القبر لمبييقي )ص9)
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أحمد بف زىير( تابعكا حمداف في الركاية عف عفاف بف مسمـ. ، ابف أبي شيبة، ثالثتيـ )أحمد، زىير

، تابع عفاف في الركاية عف أبي عكانة، مف طريؽ يحيى بف حماد( 2)كالبزار، (1)كأخرجو أحمد
 كمثؿ لفظو. ، بإسناده

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّدي بفي  ٍبًد اً  ميحى ًميّْ بًف عى ٍمدىافي ، الكىرَّاؽي  أبك جعفر، عى ، مف أصحاًب اإلماـً أحمد، يمقب بحى
مائىتىٍيفً  سىٍبًعٍيفى كى فّْيى ًفي سىنىًة اٍثنىتىٍيًف كى تيكي
(3). 

 . (4)متفؽ عمى تكثيقو
لثانية مف ذكره ابف حجر في المرتبة اثقة حافظ لكنو يدلس. ، األىٍعمىشي سيمىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى 

 .(5)مراتب المدلسيف

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده صحيح. 
ًديًث أىًبي عىكىانىةى فىقىاؿى : (6)قىاؿى أىبيك ًعيسىى التٍّْرًمًذمُّ  اًرمَّ عىٍف حى مَّدنا يىٍعًني اٍلبيخى ىىذىا : سىأىٍلتي ميحى

 . ًحيحه ًديثه صى  حى
، عمش، عف أبي صالح، عف أبي ىريرةالحديث ال نعمـ ركاه عف األ كىذا: (7)كقاؿ البزار

 إال أبك عكانة. 

 . (9)رجالو عف آخرىـ محتج بيـ في الصحيحيف، ىذا إسناد صحيح: (8)كقاؿ البكصيرم

 

                                                           

 (. 8331ح14/76( مسند أحمد )1)
 (. 119/ 16( مسند البزار)2)
 (. 49/ 13النبالء) ( سير أعالـ3)
، (143/ 9الثقات البف حباف )، (301: سؤاالت السممي لمدارقطني )ص، (13/ 4( الضعفاء الكبير لمعقيمي )4)

 (. 102/ 4تاريخ بغداد )
 (. 33: ( طبقات المدلسيف )ص5)
 (. 87: إثبات عذاب القبر لمبييقي )ص، (42: العمؿ الكبير)ص: ( انظر6)
 (. 119/ 16( مسند البزار)7)
 (. 51/ 1( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )8)
 كىما أيضان ثقات. ، مف رجاؿ الحاكـ، كحمداف، فأبي العباس األصـ، ( المقصكد رجاؿ إسناد ابف ماجو9)
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يركيو : (2)فقاؿ، ثـ خالؼ في العمؿ، (1)فصححو بعد أف ركاه في السنف: أما الدارقطني

عف ، عف أبي ىريرة، عف أبي صالح، عف األعمش، ه أبك عكانةفأسند، كاختمؼ عنو، األعمش
كيشبو أف يككف المكقكؼ أصح. يعني أنو كافؽ أبا حاتـ ، فكقفو، (3). كخالفو ابف فضيؿالنبي 

 عمى تصحيح ركاية الكقؼ. 
 

 6 (15حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
، بف زيد المدني مف حديث كثير، ىذا الحديث ركاه أبك داكد في "سننو": (4)

ٍنطىب التابعي ًتًو فىديًففى ، لىمَّا مىاتى عيٍثمىافي ٍبفي مىٍظعيكفو : قاؿ، عنالمطًَّمب بف عبد ا بف حى نىازى ، أيٍخًرجى ًبجى
رو  فىأىمىرى النًَّبيُّ  جى ٍممىوي ، رىجيالن أىٍف يىٍأًتيى ًبحى ـٍ يىٍستىًطٍع حى ـى ًإلىٍيو رىسيكؿي المًَّو ، فىمى سىرى عىٍف كى ، فىقىا حى

ٍيوً  ًذرىاعى
كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى بىيىاًض ًذرىاعىٍي رىسيكًؿ المًَّو : قىاؿى الًَّذم ييٍخًبريًني: قىاؿى اٍلميطًَّمبي : قىاؿى كىًثيره ، (5)
 ، ًعىيىا ًعٍندى رىٍأًسو مىيىا فىكىضى مى ٍنييمىا ثيَـّ حى سىرى عى قىاؿى ، ًحيفى حى ـي ًبيىا قىٍبرى أى : "كى كىأىٍدًففي ًإلىٍيًو مىٍف ، (6)ًخيأىتىعىمَّ

مىاتى ًمٍف أىٍىًمي". 
 

كالصحابة ، ألف المطمب بيَّف في كالمو أنو أخبره بو صحابي حضر القصة إسناده حسف متصؿ؛
ف ضعفو النسائي، كميـ عدكؿ ال تضر الجيالة بأعيانيـ ، فقد كثقو يحيى بف معيف، ككثير ىذا كا 

 .(7)صالح كليس بالقكم: دينيكقاؿ ابف الم، صدكؽ: كقاؿ أبك زرعة

 6 نص الحديث

ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي نىٍجدىةى : (8)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا عى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي سىاًلـو ، حى دَّثىنىا ، حى ح كحى
اًتـه يىٍعًني اٍبفى ًإٍسمىاًعيؿى ، يىٍحيىى ٍبفي اٍلفىٍضًؿ السًّْجٍستىاًنيُّ  دَّثىنىا حى ٍيدو اٍلمىدىًنيّْ  ًبمىٍعنىاهي ، حى عىًف ، عىٍف كىًثيًر ٍبًف زى

                                                           

 (. 465ح1/233( )1)
 (. 208/ 8) ( عمؿ الدارقطني2)
تيذيب الكماؿ ، (174/ 9لنبالء )سير أعالـ ا، (57/ 8الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( ترجمتو في3)

 صدكؽ عارؼ رمي بالتشيع. : (. قاؿ ابف حجر502: تقريب التيذيب )ص، (26/297)
 (. 29/ 2تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج )، (324/ 5( البدر المنير )4)
 . (188/ 4لساف العرب )، (157/ 6شرح أبي داكد لمعيني ): ( أم كشؼ كأبعد كيمو عف ساعديو. انظر5)
ا تشريفنا لو، كأجعؿ الصخرة عالمة لقبر أخي، ( أتعرؼ بيا6) مرقاة المفاتيح : كألنو كاف قرشينا. انظر، كسماه أخن

 (. 17/ 9عكف المعبكد )، (1224/ 3لمقارم )، شرح مشكاة المصابيح
 ترجمة كثير بف زيد في الصفحة التالية. : ( انظر7)
ٍكتىى ًفي قىٍبرو كىاٍلقىٍبري ييعىمَّـي ) بىابه ، كتابي الجنائزً ، ( سنف أبي داكد8) ٍمًع اٍلمى  (. 3206ح212/ 3ًفي جى
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ًتًو فىديًففى ، لىمَّا مىاتى عيٍثمىافي ٍبفي مىٍظعيكفو : قىاؿى ، اٍلميطًَّمبً  نىازى رىجيالن أىٍف يىٍأًتيىوي  فىأىمىرى النًَّبيُّ ، أيٍخًرجى ًبجى
رو  جى ٍممىوي ، ًبحى ـٍ يىٍستىًطٍع حى ـى ًإلىٍييىا، فىمى فىقىا

ٍيوً ، ًو رىسيكؿي المَّ  (1) ٍف ًذرىاعى سىرى عى : قىاؿى اٍلميطًَّمبي : قىاؿى كىًثيره ، كىحى
ًحيفى ، كىأىنّْي أىٍنظيري ًإلىى بىيىاًض ًذرىاعىٍي رىسيكًؿ المًَّو : قىاؿى ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو : قىاؿى الًَّذم ييٍخًبريًني ذىًلؾى 

عىيىا ًعٍندى رىأٍ  مىيىا فىكىضى مى ا ثيَـّ حى ٍنييمى سىرى عى قىاؿى ، ًسوً حى ـي ًبيىا قىٍبرى أىًخي: "كى كىأىٍدًففي ًإلىٍيًو مىٍف مىاتى ًمٍف ، أىتىعىمَّ
 أىٍىًمي". 

 6 تخريج الحديث
، مف طريؽ فيمىٍيح بف محمد اليماني، (3)مف طريؽ أبي داكد. كابف شبَّة، (2)أخرجو البييقي
 نحكه. ب، بإسناده، في الركاية عف حاتـ بف إسماعيؿ، تابع يحيى بف الفضؿ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 .(4)ركل لو أبك داكد، مقبكؿ، يىٍحيىى بفي الفىٍضًؿ السجستاني

ـي بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى الكيٍكًفيُّ ثيَـّ المىدىًنيُّ  اًت مائىةو ، حى اًنٍيفى كى ثىمى  .(5)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى سىٍبعو كى
 6 مختمؼ فيو

كذكره ابف حباف في ، (9)كالدارقطني، (8)كالعجمي، (7)كابف معيف، (6)كثقو ابف سعد
 زيادتو مقبكلة". : "كزاد الدارقطني، "مأمكنان كثير الحديث": زاد ابف سعد، (10)الثقات

إال أف كتابو ، كزعمكا أف حاتمنا كاف فيو غفمة، "ىك أحب إلي مف الدراكردم: (11)كقاؿ أحمد
 : (13)كقاؿ النسائي، مف سعيد بف سالـ ""حاتـ بف إسماعيؿ ؛ أحب إليَّ : (12)صالح". كقاؿ أبك حاتـ

                                                           

 تأنيث الضمير عمى تأكيؿ الصخرة. : ( فقاـ إلييا1)
 (. 6744ح 577/ 3( السنف الكبرل )2)
 ق(. 262البصرم )، النميرم، اسمو زيد بف عبيدة، (. عمر بف شىبَّة1/102( تاريخ المدينة )3)
 (. 595: تقريب التيذيب )ص، (265/ 11تيذيب التيذيب )، (496/ 31في أسماء الرجاؿ ) ( تيذيب الكماؿ4)
 (. 190/ 5( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 603/ 7( الطبقات الكبير )6)
 (. 259/ 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (.275/ 1)( الثقات 8)
 (. 168/ 2( عمؿ الدارقطني )9)
(10) (8 /210 .) 
 (. 259/ 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 259/ 3الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر12)
 (. 190/ 5( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )13)
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 ليس بالقكل. : (1)كفي مكضع، ليس بو بأس

 مشيكر صدكؽ. : (3)كزاد في آخر: (2)ككثقو الذىبي في مكضع

 صدكؽ ييـ. ، صحيح الكتاب6 (4)قاؿ ابف حجر

 صدكؽ. 6 قالت الباحثة

ٍكًطيُّ ، عبدي الكىىَّاًب بفي نىٍجدىة ركل لو أبك ، نةى اثنتيًف كثالثيفى ماتى س، ثقة، (5)أبك محمد الحى
 .(6)كالنسائي، داكد

مائىةو. ، أىبيك عيٍثمىافى القىدَّاحي ، سىًعٍيدي بفي سىاًلـو المىكّْيُّ  ًتٍسًعٍيفى كى  ماتى سىنىةى نىيّْؼو كى

 6 مختمؼ فيو

ليس بو : (9)كقاؿ النسائي أيضان ، ليس بو بأس": "(8)كفي مكاضع، (7)كثقو ابف معيف مرة
كقاؿ أبك ، "محمو الصدؽ": (11)كقاؿ أبك حاتـ، ىك إلى الصدؽ ما ىك": "(10)اؿ أبك زرعةكق، بأس
حسف الحديث : (13)ثـ قاؿ، يذىب إلى اإلرجاء". كساؽ ابف عدم لو أحاديث، "صدكؽ: (12)داكد

 مقبكؿ الحديث. ، كأحاديثو مستقيمة... كىك عندم صدكؽ ال بأس بو

                                                           

 (. 129/ 2تيذيب التيذيب )، (428/ 1ميزاف االعتداؿ )، (33: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص1)
 (. 300/ 1( الكاشؼ )2)
 (. 428/ 1( ميزاف االعتداؿ )3)
 (. 144: ( تقريب التيذيب )ص4)
ٍكط: ( قاؿ أبك سعد السمعاني5) مدينتاف بالشاـ. كقاؿ  -كظني أنيا مف قرل حمص أك جبمة، ىذه النسبة إلى حى

بىمة قمعة مشيكرة بساحؿ الشاـ: ياقكت الحمكم معجـ ، (308/ 4مف أعماؿ حمب قرب الالذقية. األنساب )، جى
 (. 105/ 2مداف )الب

 (. 368: تقريب التيذيب )ص، (454/ 6تيذيب التيذيب )، (521/ 18( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 298: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص7)
 ، (90/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف ، (82/ 3ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 8)

 (. 452/ 4الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )
 (. 456/ 10( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 31/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 31/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 456/ 10( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )12)
 (. 454/ 4( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )13)
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ء ككاف داعية مرغكب عف حديثو كركايتو". كقاؿ كاف لو رأل سك : "(1)كقاؿ يعقكب الفسكم

 ليس بذاؾ. : (3)يرل اإلرجاء". كقاؿ عثماف الدارمي: "(2)البخارم

 كرمي باَلرجاء ككاف فقيينا. ، صدكؽ ييـ: (4)قاؿ ابف حجر

مات ، مف أسمـ، مكلى بني سيـ، أبك محمد المدني، كثيري بفي زيدو األٍسمىمٌي ثـ السٍَّيمي
كابف ، كالترمذم، ركل لو أبك داكد، في آخر أياـ أبي جعفر المنصكر، سيفى كمائةو سنةى ثمافو كخم

 .(5)ماجو.
 6 مختمؼ فيو

 .(7)كذكره ابف حباف في الثقات، (6)كثقو ابف عمار المكصمي

: (10)كفي ثالثة، ليس بو بأس: (9)كفي أخرل، (8)فكثقو مرة: أما ابف معيف فتعددت أقكالو
كفي ، ليس بشيء: ككاف أكالن قاؿ: قاؿ ابف أبي خيثمة، س بذاؾلي: (11)كقاؿ أيضان ، صالح
 كىك خير مف غيره. ، ضعيؼ: (12)مكضع

 كا أعمـ. ، أنو صدكؽ: كحاصؿ أقكاؿ ابف معيف فيو

"ليس بذاؾ الساقط : (14)كقاؿ يعقكب بف شيبة، "بأسنا و"ما أرل ب: (13)كقاؿ أحمد
لىالضعؼ ما ىك" : (17)كأبك حاتـ، (16)كقاؿ ابف المديني، و ليف""صدكؽ في: (15)كقاؿ أبك زرعة، كا 

                                                           

 (. 54/ 3( المعرفة كالتاريخ )1)
 (. 482/ 3تاريخ الكبير لمبخارم )( ال2)
 (. 319/ 9سير أعالـ النبالء)، (139/ 2( ميزاف االعتداؿ )3)
 (. 236: ( تقريب التيذيب )ص4)
 (. 414/ 8تيذيب التيذيب )، (113/ 24( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 24/ 50( تاريخ دمشؽ البف عساكر )6)
(7) (7 /354 .) 
 (. 204/ 7اء الرجاؿ )( الكامؿ في ضعف8)
 (. 204/ 7( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
 (. 115/ 24( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 151/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 70/ 1ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف : ( انظر12)
 (. 317/ 2( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )13)
 (. 25/ 50( بشئ تاريخ دمشؽ البف عساكر )14)
 (. 151/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )15)
 (. 95: ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص16)
 (. 151/ 7( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )17)
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كلـ أر بحديثو بأسنا كأرجك أنو : "(1)كقاؿ ابف عدم، يكتب حديثو: زاد أبك حاتـ، صالح ليس بالقكم

 ال بأس بو". 

 ضعيؼ. : (2)كقاؿ النسائي
 صدكؽ يخطىء. : (3)قاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة أنو صدكؽ. 

ٍبًد المَّو بفي  ٍنطىب المطًَّمب بفي عى سبقت ترجمتو في .مرسؿ عف عدد مف الصحابة ، ثقة، حى
 (.44حديث رقـ )

مىًحيُّ عيٍثمىافي بفي مىٍظعيٍكًف  ًبٍيًب بًف كىٍىبو الجي كىاجر ، أسمـ بعد ثالثة عشر رجالن ، بًف حى
كىك أكؿ رجؿ مات بالمدينة مف ، ككاف ممف حرَّـ الخمر في الجاىمية، كشيد بدرنا، اليجرتيف
كىك أكؿ مف دفف بالبقيع. فمما غيسّْؿ ، بعد شيكده بدرنا، في السنة الثانية مف اليجرة، المياجريف

"نعـ السمؼ ىك لنا عثماف بف مىٍظعيكف": فمما دفف قاؿ، بيف عينيو ككيفّْف قبَّؿ رسكؿ ا 
(4) . 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 6 ألجؿ، إسناده حسف

 كما في إسناد الحديث. ، عبد الكىاب بف نجدة مقبكؿ كقد تابعو الثقة، يحيى بف الفضؿ
كىك ، كقد تابعو حاتـ بف إسماعيؿ ػػػػػػػ في إسناد الحديث ػػػػػ، صدكؽ ييـ، كسعيد بف سالـ

 فكقو أكمثمو. 
 فيك صدكؽ. ، أما كثير بف زيد

 حيث صرح بالسماع. ، كال يضيره في حديثنا، ثقة مرسؿ ، كالمطمب بف حنطب
كقد ، كىك صدكؽ، ليس فيو إال كثير بف زيد، سى ميٍرسالن كلي، ميتًَّصؿه  لحديث إسناده حسفه فا

ة ، كلـ يسمو كال يضر إبياـ الصحابي، بٌيف المطمب في كالمو أىنو أخبرهي بو صحابٌي حضر اٍلًقصَّ
 فالصحابة كميـ عيديكؿ. 

 . (7)كاأللباني، (6)كابف حجر، (5)النككم: كىذا ىك رأم ابف الممقف. كحسنو

 
                                                           

 (. 207/ 7( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 89: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص2)
 (. 459: ( تقريب التيذيب )ص3)
 (. 4/381اإلصابة)، (1/153سير أعالـ النبالء )، (494/ 3أسد الغابة )، (1053/ 3االستيعاب ): ( انظر4)
 (. 1010/ 2( خالصة األحكاـ )5)
 (. 307/ 2( التمخيص الحبير)6)
 (. 155/ 1لجنائز )أحكاـ ا، (161/ 7سمسمة األحاديث الصحيحة)، (536/ 1( مشكاة المصابيح )7)
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 6 (14حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
6 عف ابف عباس قاؿ، كالبييقي، كابف ماجو، ك"سنف النسائي"، كفي "مسند أحمد": (1)
ٍمرىةى  ٍيتيـي اٍلجى ؿه ، "ًإذىا رىمى ـٍ كيؿُّ شىٍيءو ًإال النّْسىاءى ". فىقىاؿى رىجي ؿَّ لىكي ؟ فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو 6 فىقىٍد حى أىمَّا 6 كىالطّْيبي

مّْخي ، ا فىقىٍد " رىأىٍيتي رىسيكؿى اً أىنى  إسناده حسف فال أدرم أىًطيبه ذلؾ أـ ال ". ، رىٍأسىوي ًباٍلًمٍسؾً ( 2)ييضى
إف الحسف العيرًنٌي لـ يسمع : يقاؿ: (4)إال أف يحيى بف معيف كغيره قالكا، كغيره( 3)كما قالو المنذرم

بَّاسو عنو قاؿ ذيكً (5)مف ابف عباس. نعـ في "مسند أحمد " يىٍقطىعي الصَّالةى اٍلكىٍمبي : "رى ًعٍندى اٍبًف عى
ٍرأىةي  كظاىر ، ًبٍئسىمىا عىدىٍلتيـٍ ًباٍمرىأىةو ميٍسًممىةو كىٍمبنا كىًحمىارنا... ". كذكر الحديث بطكلو: قىاؿى ، كىاٍلًحمىاري كىاٍلمى

 ىذا سماعو منو. 

 6 نص الحديث

ًكيعه 6 (6)قاؿ اَلماـ أحمد   دَّثىنىا كى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى مىمىةى ، حى ًنيّْ ، عىٍف سى سىًف اٍلعيرى عىًف ، عىًف اٍلحى
ٍمرىةى : "قىاؿى رىسيكؿي اً : قىاؿى ، اٍبًف عىبَّاسو  ٍيتيـي اٍلجى ـٍ كيؿُّ شىٍيءو ًإال النّْسىاءى ". فىقىاؿى ، ًإذىا رىمى ؿَّ لىكي فىقىٍد حى

ؿه  ؟ فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو 6 رىجي مّْخي رىٍأسىوي ًباٍلًمٍسًؾ " أىفىًطيبه ، ا أىنىا فىقىٍد " رىأىٍيتي رىسيكؿى اً أىمَّ 6 كىالطّْيبي ييضى
؟".  ـٍ الى ذىاؾى أى

 

 6 تخريج الحديث
مف ، كغيرىـ، (11)كالبييقي، (10)الطبرانيك ، (9)كأبك يعمى، (8)كالنسائي، (7)أخرجو ابف ماجو
 .بإسناده، بو، طرؽ عف سفياف الثكرم

 

 

                                                           

 (. 265/ 6( البدر المنير )1)
مُّخ2) ٍيًرهً : ( التَّضى  (. 99/ 3كاإلكثىار ًمٍنوي. النياية في غريب الحديث كاألثر )، التَّمطُّخ بالطّْيب كىغى
 (. 98/ 2( مختصر سنف أبي داكد )3)
 (. 45/ 3( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 . (2222ح 95/ 4( مسند أحمد )5)
 (. 3204ح 276/ 5( ) 2090ح5/ 4( مسند أحمد )6)
ؿً ، كتابي المناسؾً ، ( سنف ابف ماجو7) ا يىًحؿُّ ًلمرَّجي ٍمرىةى اٍلعىقىبىًة )، بىابي مى  (. 3041ح1011/ 2ًإذىا رىمىى جى
اًر ): بابي ، كتاب المناسؾ، ( سنف النسائي8) ٍمًي اٍلًجمى ا يىًحؿُّ ًلٍمميٍحًرـً بىٍعدى رى  (. 3084ح 277/ 5مى
 (. 2696ح 89/ 5( مسند أبي يعمى المكصمي )9)
 (. 12705ح140/ 12)( المعجـ الكبير10)
 (. 9999ح 5/335)، (9596ح222/ 5( السنف الكبرل )11)
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 6 ناددراسة رجاؿ اَلس

رَّاًح بفي مىمىيحو  ًكيعي بفي الجى ؤىاًسيُّ  كى مات في ، ثقة حافظ عابد، أبك سيفياف الكيٍكًفيُّ ، بف عىًدم  الرُّ
 . (1)آخًر سنة ستو أك أكًؿ سنة سبعو كتسعيفى كمائةو 

ٍكؽو الثٍَّكًرمُّ  سيٍفيىافي بفي سىًعٍيًد بًف مىٍسري
د إماـ ثقة حافظ فقيو عاب، أبك عبد ا الككفي، (2)

 .(4)ماتى سنةى إحدل كستيفى كمائةو ، (3)ككاف ربما دلس، حجة
مىاتى سىنىة ًإٍحدىل كىًعٍشًرٍيفى ، ثقة يتشيع، أبك يىٍحيى الكيكفي، سممة بفي كييىٍيؿ الحضرمي

مائىةو  كى
(5) . 

ٍبًد المًَّو اٍلعيرىًنيُّ  سىفي ٍبفي عى لجماعة سكل ركل لو ا، ثقة أرسؿ عف ابف عباس، اٍلكيكًفيُّ  (6)اٍلحى
 .(7)الترمذم

 : تكمـ في سماعو مف ابف عباس
إنما يقاؿ أنو لـ يسمع مف ، الحسف العيرىني ليس بو بأس صدكؽ: (8)قاؿ يحيى بف معيف

 ابف عباس. 

 الحسف العيرىني لـ يسمع مف ابف عباس شيئان. : (9)كقاؿ أحمد بف حنبؿ
 لـ يسمع الحسف مف ابف عباس. : (10)كقاؿ البخارم

                                                           

 تقريب التيذيب ، (11/125تيذيب التيذيب )، (9/140) سير أعالـ النبالء، (471/ 30( تيذيب الكماؿ)1)
 (. 581: )ص

كقيؿ مف ثكر ىىٍمدىاف كالصحيح األكؿ. ك"ىىٍمدىاف" قبيمة مف حمير مف عرب اليمف. ، مناة( مف ثكر بف عبد 2)
تيذيب ، (640/ 2لمفيكمي )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (153/ 3األنساب لمسمعاني ): انظر

 (. 111/ 4التيذيب )
 (. 32: ( طبقات المدلسيف )ص3)
تيذيب التيذيب ، (11/165تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (4/225) ( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ4)

 (. 244: تقريب التيذيب )ص، (4/111)
 (. 248: تقريب التيذيب )ص، (4/156تيذيب التيذيب )، (4/171( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
ٍينىةى 6) ٍينى" كى، ( عيرى شرح النككم عمى : ي كاد بيف عرفات كمنى. انظرقبيمة مف بجيمة. كالنسبة إلييا "عيرىنى" ك"عيرى

 (. 9/281األنساب لمسمعاني )، (4/ 14مسمـ )
تيذيب ، (166: جامع التحصيؿ )ص، (1/326الكاشؼ )، (6/196يذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( ت7)

 (. 161: تقريب التيذيب )ص، (291/ 2التيذيب )
 (. 3/45لجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( ا8)
 (. 1/143( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )9)
 (. 1/296( التاريخ األكسط )10)
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كم عف يحيى بف معيف أف الحسف العرني لـ يسمع مف ابف عباس: "(1)لعينيكقاؿ ا ، كقد ري

 فالمثبت أكلى مف النافي عمى ما عيرؼ ". ، سمع منو: كغيره قاؿ

كالظاىر مف كترجح الباحثة عدـ سماعو مف ابف عباس. كىكما جـز بو البخارم كغيره. 
 رأم ابف الممقف. 

حيث لـ تقؼ الباحثة عمى ، النافي لمسماع ففيو نظر أما ترجيح العيني قكؿ المثبت عمى
نص لكاحد مف العمماء بسماعو مف ابف عباس. كما لـ تقؼ الباحثة عمى تصريح لو بالسماع مف 

 ابف عباس في أم مف األحاديث التي ركاىا عنو. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 عباس.  فالحسف العيرىًني لـ يسمع مف ابف، فيو انقطاع، إسناده ضعيؼ

يّْده إالَّ أىفَّ يىٍحيىى ٍبفى معيف كغيره قالكا: "(2)قاؿ النككم ٍسنىاديهي جى يقاؿ أف الحسف العرني لـ : كىاً 
 يسمع ابف عباس"

 
 6 (13حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
ًغيرً ، "ًجيىادي اٍلكىًبيرً 6 في سنف النسائي بإسناد حسف عف أبي ىريرة مرفكعنا: (3) ، كىالصَّ

ًعيؼً كى  ٍرأىةً ، الضَّ جُّ 6 كىاٍلمى كىاٍلعيٍمرىةي ".، اٍلحى
 

 6 نص الحديث

ـً : (4)قاؿ اَلماـ النسائي  كى ٍبًد اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مَّدي ٍبفي عى ًني ميحى عىٍف ، عىٍف شيعىٍيبو ، أىٍخبىرى
اًلده : قىاؿى ، المٍَّيثً  دَّثىنىا خى ؿو ، حى ٍف اٍبًف أىًبي ًىالى ٍف يىًزيدى بٍ ، عى ٍبًد المَّوً عى ـى ، ًف عى مًَّد ٍبًف ًإٍبرىاًىي عىٍف أىًبي ، عىٍف ميحى
مىمىةى  ٍيرىةى ، سى ًغيرً ، ًجيىادي اٍلكىًبيرً "6 قىاؿى عىٍف رىسيكًؿ المًَّو ، عىٍف أىًبي ىيرى ًعيؼً ، كىالصَّ ٍرأىةً ، كىالضَّ 6 كىاٍلمى
جُّ   كىاٍلعيٍمرىةي ". ، اٍلحى

 

                                                           

 (. 94/ 10( عمدة القارم شرح صحيح البخارم )1)
 (. 227/ 8( المجمكع شرح الميذب )2)
 (. 38/ 9( البدر المنير )3)
جّْ )، كتاب المناسؾ، ( سنف النسائي4)  (. 2626ح 113/ 5باب فىٍضؿي اٍلحى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 كلفظو. ، بإسناده، مف طرؽ عف الميث بف سعد، (2)بييقيال، (1)أخرجو الطبراني
عف محمد بف إبراىيـ ، مف طريؽ يزيد بف الياد، (4)كأحمد، (3)كأخرجو سعيد بف منصكر

 عف أبي ىريرة. ، التيمي
 .(5)كمحمد بف إبراىيـ التيمي لـ يسمع مف أبي ىريرة. قالو الدارقطني 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ركل لو أبكداكد ، مات سنة تسع كتسعيف كمائة، ثقة نبيؿ فقيو، عدشعيب بف الميث بف س

 . (6)كالنسائي
 . (7)ركل لو الجماعة، مات سنة مائتيف كتسع كثالثيف، ثقة فقيو، خالد بف يزيد الجمحي

، مات سنة تسع كأربعيف كمائة، سعيد بف أبي ىالؿ الَّميثيي مكالىـ أبك العالء المصرم
 ركل لو الجماعة. 

 6 فيو مختمؼ
كابف عبد ، (12)كالخطيب، (11)كالبييقي، (10)كالدارقطني، (9)كالعجمي، (8)كثقو ابف سعد

 في ثقاتييما. ، (16)كابف خمفكف، (15)كغيرىـ. كذكره ابف حباف، (14)كالذىبي، (13)البر

                                                           

 (. 8751ح319/ 8( المعجـ األكسط )1)
 (. 17813ح 39/ 9( السنف الكبرل )2)
 (. 2344ح 167/ 2( سنف سعيد بف منصكر )3)
 (. 9459ح 272/ 15( مسند أحمد )4)
 . 0(119/ 8( عمؿ الدارقطني )5)
 (. 267: )ص تقريب التيذيب، (355/ 4تيذيب التيذيب )، (532/ 12( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 191: تقريب التيذيب )ص، (129/ 3تيذيب التيذيب )، (209/ 8( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )7)
 (. 521/ 9( الطبقات الكبير )8)
 (. 1/406( الثقات لمعجمي )9)
 (. 95/ 4تيذيب التيذيب )، (365/ 5( إكماؿ تيذيب الكماؿ )10)
 ...(68/ 2)( انظر: السنف الكبرل11)
 (. 95/ 4تيذيب التيذيب )، (365/ 5إكماؿ تيذيب الكماؿ )( 12)
 (. 249: ( اإلنصاؼ )ص13)
 (. 162/ 2( ميزاف االعتداؿ )14)
 (. 374/ 6( الثقات البف حباف )15)
 (. 365/ 5( إكماؿ تيذيب الكماؿ )16)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كسعيد بف أبي ، خالد بف يزيد المصرم: "(2)"ال بأس بو". كقاؿ أبك زرعة: (1)كقاؿ أبك حاتـ

 كربما كقع في قمبي مف حسف حديثيما". ، فىالؿ صدكقا

قد ذكره بالتخميط يحيى كأحمد بف : "(4)كزاد في مكضع، ليس بالقكم": "(3)كقاؿ ابف حـز
 حنبؿ". 

"كتبع أبك محمد بف حـز الساجي فضعؼ سعيد بف أبي ىالؿ مطمقنا كلـ : (5)كقاؿ ابف حجر
 لـ يصح عف أحمد تضعيفو". ذكره الساجي بال حجة ك : "(6)كقاؿ أيضان ، يصب في ذلؾ"

صدكؽ لـ أر البف حـز في تضعيفو سمفنا؛ إال : "(8)كفي التقريب، "ثقة ثبت": (7)كفي المساف
 . "حكى عف أحمد أنو اختمط (9)أف الساجي

 كلـ يثبت اختالطو. ، أف سعيد بف أبي ىالؿ صدكؽ6 كخالصة القكؿ

                                                           

 (. 71/ 4( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 361/ 2ى أسئمة البرذعي )( الضعفاء ألبي زرعة الرازم في أجكبتو عم2)
 (. 35/ 2( المحمى باآلثار )3)
 (. 95/ 2( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ )4)
 (. 406/ 1( فتح البارم )5)
 (. 462/ 1( فتح البارم )6)
 (. 313/ 9( لساف الميزاف )7)
 (. 242: ( تقريب التيذيب )ص8)
 (. 406/ 1البف حجر )، لسارمىدم ا، (46: ( سؤاالت االثـر ألحمد بف حنبؿ )ص9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
لتخميط عمى معنى اضطراب كذلؾ أف األئمة قد يستخدمكا كصؼ الراكم باالختالط كا

، أك تداخؿ بعض حديث الراكم عميو كال يقصد بذلؾ المعنى االصطالحي المشيكر، الحديث
نما أراد عدـ اتقانو كاضطرابو .كيدؿ عمى (1)فالظاىر أف اإلماـ أحمد لـ يقصد االختالط المعركؼ كا 

 سعيد بف أبي ىالؿ مدنيّّ ال بأس بو". : "(2)ذلؾ قكؿ اإلماـ أحمد
اًرًث التٍَّيًميُّ المىدىًنيُّ مي  ـى بًف الحى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي مات سنة مائتيف كعشريف عمى ، ثقة لو أفراد، حى
 .(3)كرل لو الجماعة، الصحيح

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 .(6)كبيكاألثي، (5)"سند ال بأس بو". كصححو المباركفكرم: (4)إسناده حسف. قاؿ العيني

تبعان ( 8)كنسب سعيد بف أبي ىالؿ إلى االختالط في مكاضع متعددة، (7)كضعفو األلباني
 كلـ يصب األلباني في ذلؾ. : (9)كتعقبو الشيخ حماد األنصارم فقاؿ، لكالـ الساجي كابف حـز

كيؤيد قكؿ الشيخ حماد األنصارم؛ أف األلباني خالؼ نفسو فحسف إسناد الحديث في 
 .(10)مكاضع أخرل

ٍؤًمًنيفى (11)كلمحديث شاىد ركاه البخارم اًئشىةى أيْـّ المي اٍستىٍأذىٍنتي : قىالىتٍ ، ؛ مف حديث عى
": فىقىاؿى ، ًفي الًجيىادً  النًَّبيَّ  جُّ  ."ًجيىاديكيفَّ الحى

 
                                                           

تحقيؽ سعد الحميد لمتفسير مف سنف سعيد بف منصكر : كانظر، (156: إبراىيـ الالحـ )ص، ( الجرح كالتعديؿ1)
(3 /833 .) 

 .(285ؿ، البف قدامة المقدسي )ص: ( المنتخب مف عمؿ الخال2)
مف تكمـ ، (303/ 7مؿ في ضعفاء الرجاؿ )الكا، (566/ 1( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )3)

 (. 465: تقريب التيذيب )ص، (6/ 9تيذيب التيذيب )، (443: فيو كىك مكثؽ )ص
 (. 134/ 9( عمدة القارم شرح صحيح البخارم )4)
 (. 339/ 8( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )5)
 (. 313/ 23( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )6)
 (. 391: امع الصغير كزيادتو )ص( ضعيؼ الج7)
 ( كغيرىا. 559/ 6)، (1578/ 7( سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )8)
 (. 468: ( ممحؽ المختمطيف الثقات الذيف لـ يذكرىـ ابف الكياؿ في الككاكب النيرات )ص9)
 (. 2/ 2صحيح الترغيب كالترىيب ): ( انظر10)
 (. 2875ح  32/ 4باب جياد النساء )، الجياد كالسيركتاب ، ( صحيح البخارم11)



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

108

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة

 .ابف الميمىقّْف أسانيدىا دجكَّ األحاديث التي 6 الثانيالمطمب 
 6 (12) حديث رقـ

ًسكىاكيوي  أىفَّ النًَّبيَّ : "عف عائشة ، عف سعًد بًف ىشاـو  كءيهي كى ضي عي لىوي كى ـى ًمفى ، كىافى ييكضى فىًإذىا قىا
مَّى  ". ثيَـّ اٍستىاؾى  (1)المٍَّيًؿ تىخى

قاؿ ابف الميمىقّْف
 ركاه أبك داكد بإسناد جيد. : (2)

 6 نص الحديث

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاعً : (3)قاؿ اَلماـ أبك داكد  مَّاده ػػػػ يعني ابف سممة ػػػػ، يؿى حى دَّثىنىا حى ، حى
ًكيـو  نىا بىٍيزي ٍبفي حى رىارىةى ٍبًف أىٍكفىى، أىٍخبىرى كىافى  " أىفَّ النًَّبيَّ ، عىٍف عىاًئشىةى ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًىشىاـو ، عىٍف زي

ضيكءيهي  عي لىوي كى ًسكىاكيوي ( 4)ييكضى مَّ ، كى ـى ًمفى المٍَّيًؿ تىخى ". فىًإذىا قىا  ى ثيَـّ اٍستىاؾى

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، مف طريؽ أبي داكد (5)أخرجو البييقي

تابع بيز بف حكيـ في الركاية عف ، مف طرؽ عف قتادة، (7)كالطبراني، (6)كأخرجو النسائي
 بنحكه كفيو زيادة. ، عف سعد بف ىشاـ، زرارة بف أكفى

في الركاية ، تابع سعد بف ىشاـ، وعف أبي، مف طريؽ ىشاـ بف عركة( 8)كأخرجو أبك نعيـ
 مختصران. ، عف عائشة

 

                                                           

شرح أبي داكد لمعيني ، (2/75كىك مف قضاء الحاجة. النياية في غريب الحديث كاألثر )، مف الخالء: تخمى (1)
(1/174 .) 

 (. 1/708( البدر المنير )2)
ـى ًمفى المَّ ، كتاب الطيارة، ( سنف أبي داكد3) ٍف قىا  (. 56ح1/15ٍيًؿ )بىابي السّْكىاًؾ ًلمى
فعؿ التكضؤ. النياية في غريب الحديث كاألثر : كالكيضكء بالضـ ىك، الماء الذم يتكضأ بو: ( الكىضكء ىك4)

(5/195 .) 
 (. 166ح1/64( السنف الكبرل لمبييقي )5)
ةي )، كتاب المساجد، ( السنف الكبرل لمنسائي6) ا تيٍجًزئي ًبًو الصَّالى  (. 1239ح  2/86أىقىؿي مى
 (. 4404ح 4/350( المعجـ األكسط )7)
 (. 7397ح 6/3213( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مىمىةى التَّبيٍكذىًكيُّ ، البىٍصًرمُّ ، ميٍكسىى بفي ًإٍسمىاًعٍيؿى الًمٍنقىًرمُّ مىٍكالىىيـٍ  ثقة ثبت. سبقت ، أىبيك سى
 . (20رقـ ) الترجمة لو في الحديث

ًكٍيـً بًف ميعىاًكيىةى ب ٍيدىةى بىٍيزي بفي حى ًمًؾ القيشىٍيًرمُّ ، ف حى ٍبًد المى ٍمًسٍيفى ، البىٍصًرمُّ ، أىبيك عى فّْيى قىٍبؿ الخى تيكي
مائىةو   . (1)ركل لو أصحاب السنف األربعة، كى

 6 مختمؼ فيو

. كسيئؿ يحيى (6)كابف الجاركد(5)كالنسائي، (4)كأبك داكد، (3)كابف المديني، (2)كثقو ابف معيف
 . (7)إذا كاف دكف بيز ثقة، إسناد صحيح: فقاؿ، عف جده، عف أبيو ،بف معيف عف بيز بف حكيـ

كىك ثقة عند ، كقد تكمـ شعبة في بيز: "(9)ال بأس بو. كقاؿ الترمذم: (8)كقاؿ الدارقطني
 أىؿ الحديث". 

سحاؽ بف إبراىيـ ػػ رحميما ا ػػ ، فأما أحمد بف حنبؿ، يخطئ كثيرنا: (10)كقاؿ ابف حباف كا 
 ... كىك ممف أستخير ا فيو. ، كتركو جماعة مف أئمتنا، كيركياف عنو، وفيما يحتجاف ب

، كأرجك أنو ال بأس بو، قد ركل عنو ثقات الناس كقد ركل عنو الزىرم: (11)كقاؿ ابف عدم
ذا حدث عنو ثقة فال بأس بو. ، كلـ أر لو حديثنا منكرنا  كا 
نما أسقط مف الصحيح  كاف مف ثقات البصرييف؛ ممف يجمع حديثو: (12)كقاؿ الحاكـ كا 

 ركايتو عف أبيو عف جده ألنيا شاذة ال متابع لو عمييا. 

                                                           

 (. 1/499تيذيب التيذيب )، (4/261( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 4/124ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ، (82: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 2)
 (. 2/430حاتـ )( الجرح كالتعديؿ البف أبي 3)
 (. 1/498( تيذيب التيذيب )4)
 (. 4/262( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 5/566( بياف الكىـ كاإليياـ )6)
 (. 4/262( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )7)
 (. 131: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص8)
 (. 1/499تيذيب التيذيب )، (4/309( سنف الترمذم )9)
 (. 1/194)لمجركحيف( ا10)
 (. 2/252( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )11)
 (. 147: ( سؤاالت السجزم لمحاكـ )ص12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كال ، "يكتب حديثو: (2)كقاؿ أبك حاتـ، كلكنو ليس بالمشيكر"، "صالح: (1)كقاؿ أبك زرعة

 .(4)إسناد أعرابي"، بيز عف أبيو عف جده: "(3)يحتج بو". كقاؿ صالح جزرة

 صدكؽ. 6 (5)كقاؿ ابف حجر

رىارىةي  اًجبو العىاًمًرمُّ  زي ًتٍسًعٍيفى ، مات كىك ساجد، ثقة عابد، بفي أىٍكفىى أىبيك حى ركل ، سىنىةى ثىالىثو كى
 . (6)لو الجماعة

اًرمُّ  استشيد ، مف الثالثة، ثقة، ابف عـ أنس بف مالؾ، سىٍعدي ٍبفي ًىشىاـً ٍبًف عىاًمرو األىٍنصى
 . (7)ركل لو الجماعة، بأرض اليند

 اد ثقات. كباقي رجاؿ اَلسن

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

فيرتقي اإلسناد ، كلكف تابعو قتادة بف دعامة، إسناده حسف. ألجؿ بيز بف حكيـ صدكؽ
 .(9)كاأللباني، (8)صححو النككمك إلى الصحيح لغيره.  

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 2/430( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 2/430( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 1/498( تيذيب التيذيب )3)
 (. 78: مقبؿ بف ىادم الكادعي )ص، ض أسئمة المصطمح( يعني أف حديثيـ ليس بالعمدة. المقترح في أجكبة بع4)
 (. 128: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 215: تقريب التيذيب )ص، (3/322تيذيب التيذيب )، (9/340( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
  (.232: تقريب التيذيب )ص، (3/483تيذيب التيذيب )، (10/307( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )7)
 (. 248: لمنككم )ص، ( اإليجاز في شرح سنف أبي داكد السجستاني8)
 (. 1/97)( صحيح أبي داكد9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (11حديث رقـ )

ة: "قىاؿى  أىنو  ٍرًجري إنَّما يي ، الًَّذم يشرب ًفي آًنية الذَّىىب كىاٍلًفضَّ جى
يىنَّـ" (1) ٍكفو نىار جى  .(2)ًفي جى

ٍف أىًبي بيٍردىةى ، قىاؿى  ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ، فىقىاؿى لىنىا: عى " نىيىى  ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو : اٍنطىمىٍقتي أنا كىأىًبي ًإلىى عى
ًة أىٍف ييٍشرىبى ًفييىا، كىأىٍف ييٍؤكىؿى ًفييى  ٍف آًنيىًة الذَّىىًب كىاٍلًفضَّ نىيىى عىًف اٍلقىسّْيّْ عى ا، كى

كىاٍلًميثىرىةً ( 3)
، كىعىٍف ًثيىاًب (4)

اتىـً الذَّىىًب".  ًريًر كىخى اٍلحى
 

قاؿ ابف الميمىقّْف
 بإسناد جيد. ، ركاه الدارقطني: (5)

 6 نص الحديث
اًعدو حدثنا يىحٍ : (6)قاؿ اَلماـ الدارقطني  مًَّد ٍبًف صى اًتـو يىى ٍبفي ميحى ـي ٍبفي حى  ، نا ميٍسًم

نىًفيُّ ،  اًرمُّ ًباٍلبىٍصرىًة ، نا أىبيك بىٍكرو اٍلحى اؽى، عىٍف أىًبي بيٍردىةى اأٍلىٍنصى اٍنطىمىٍقتي أنا : ، قىاؿى نا ييكنيسي ٍبفي أىًبي ًإٍسحى
ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو كىأىًبي إً  ًة أىٍف ييٍشرىبى " نىيىى عىٍف آًنيىًة الذَّىىًب كى  ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو : ، فىقىاؿى لىنىالىى عى اٍلًفضَّ

اتىـً الذَّىىًب".  ًريًر كىخى ٍف ًثيىاًب اٍلحى ًف اٍلقىسّْيّْ كىاٍلًميثىرىًة، كىعى نىيىى عى ًفييىا، كىأىٍف ييٍؤكىؿى ًفييىا، كى
 

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، مف طريؽ الدارقطني (7)أخرجو البييقي
ـى مف طرؽ عف ىيبىٍيرىة ، (9)كأحمد، (8)كأخرجو أبك داكد بًف يىًري

تابع أبا بردة؛ في الركاية ، (10)
 مختصران . ، عف عمٌي 

                                                           

، ( يقاؿ جرجر فالف الماء إذا جرعو جرعان متكاترنا لو صكت. فالمعنى كأنما يجرع نار جينـ. أم يرددىا فيو1)
اب كجرجرة نار جينـ في بطنو. فجعؿ صكت شرب الماء في آنية النقد لككف استعماليا محرمان مكجبنا لمعذ

 (. 1/298لممناكم )، التيسير بشرح الجامع الصغير، (1/255النياية في غريب الحديث كاألثر ): انظر
 (. 1/308( الشرح الكبير لمرافعي )2)
رًير ييؤتىى ًبيىا ًمٍف ًمٍصرى : ( القسي3) ٍخمكط بحى شاطىء اٍلبىٍحًر قىًريبنا ًمٍف نيًسبىت إلى قىٍرية عمى ، ًىيى ًثيىابه ًمٍف كىتَّاف مى

ًديًث يٍكًسرىا. انظر، ييقىاؿي لىيىا القىسُّ ًبفىٍتًح اٍلقىاؼً ، ًتنّْيس بىٍعضي أىٍىًؿ اٍلحى النياية في ، (1/431االستذكار ): كى
 (. 4/59غريب الحديث كاألثر )

. كىي فراش صغير مف الحرير محشك بالقطف يجعمو الراكب فقيمبت اٍلكىاكي يىاءن ًلكىٍسرىًة اٍلًميـً ، ًمٍكثىرة: كأصمييا: (الًميثىرىةً 4)
 (. 20/158عمدة القارم شرح صحيح البخارم )، (5/150النياية في غريب الحديث كاألثر ): تحتو. انظر

 (. 1/627( البدر المنير )5)
 (. 97ح1/57( سنف الدارقطني )6)
 (. 105ح 1/45)( السنف الكبرل7)
ٍف كىًرهى لبس الحرير )، اس( سنف أبي داكد كتاب المب8)  (. 4051ح 4/49بىابي مى
 (. 1159ح 2/362)، (722ح 2/126( مسند أحمد )9)
تيذيب التيذيب ، (9/109الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ال بأس بو. كانظر ترجمتو: ( قاؿ ابف حجر10)
 (. 570: تقريب التيذيب )ص، (11/23)
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 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اًتـو  ـي ٍبفي حى اًرمُّ ، ميٍسًم اًتـو اأٍلىٍنصى  . (1)أخرج لو أبك داكد كالترمذم، مف العاشرة، أىبيك حى

: كقاؿ (4)ف في الثقاتكذكره ابف حبا، "كاف ثقة": (3)كأبك اٍلقىاًسـ الطبراني، (2)قاؿ التٍّْرًمًذمٌ 
 ربما أخطأ. 

 صدكؽ ربما كىـ. 6 (5)كقاؿ ابف حجر

نىًفيُّ  ًجٍيدً ، أىبيك بىٍكرو الحى ٍبًد المى ٍبدي الكىًبٍيًر بفي عى مائىتىٍيفً ، ثقة، عى ركل لو ، مىاتى سىنىةى أىٍربىعو كى
 . (6)الجماعة

ٍبًد اً اليىٍمدى   ٍمًرك بًف عى اؽى عى ، أىبيك ًإٍسرىاًئٍيؿى ، الكيٍكًفيُّ ، السًَّبٍيًعيُّ ، اًنيُّ ييٍكنيسي بفي أىًبي ًإٍسحى
مائىةو  ٍمًسٍيفى كى  .(7)ركل لو الجماعة سكل البخارم، مات سىنىةى ًتٍسعو كىخى

 6 مختمؼ فيو
: (11)كقاؿ العجمي، "ثقة؛ ليس بو بأس": (10)كفي مكضع، (9)كابف معيف، (8)كثقو ابف سعد

 . (13)ره ابف حباف في الثقاتكذك، جائز الحديث: (12)كقاؿ مرة، ثقة
كاف ييقدّْـ ، صدكؽ: "(16)لـ يكف بو بأس". كقاؿ الساجي: "(15)كالنسائي، (14)كقاؿ ابف ميدم

                                                           

 (. 10/125تيذيب التيذيب )، (27/497( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 27/497( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 2/102( المعجـ الصغير )3)
(4( )9/158 .) 
 (. 529: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 360: تقريب التيذيب )ص، (6/371تيذيب التيذيب )، (18/245( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 11/433)( تيذيب التيذيب 7)
 (.  8/483( الطبقات الكبير )8)
 (. 9/244الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (379: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص9)
 (. 56: ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص10)
 (.377/ 2)( الثقات 11)
 . المكضع السابؽ (12)
(13( )7/650 .) 
 (. 9/244( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
 (. 11/434تيذيب التيذيب )، (32/488( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )15)
 (. 11/434( تيذيب التيذيب )16)
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التطبوقوةىالدرادة
 إال أنو ال يحتج بحديثو". ، كاف صدكقنا: "(1)كضعفو بعضيـ ". كقاؿ أبك حاتـ، عثماف عمى عميٌ 

ا كىـ في ركايتو". كقاؿ ربم: "(3)"حديثو مضطرب". كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: (2)كقاؿ أحمد
 صدكؽ يغرب. : (5)لو أحاديث حساف كركل عنو الناس". كقاؿ الذىبي: "(4)ابف عدم

 صدكؽ ييـ قميالن. 6 (6)كقاؿ ابف حجر

ٍبدي اً بفي قىٍيسو ، كيقاؿ عامرػػػ بفي أىًبي ميٍكسىى األىٍشعىًرمُّ ، ػػػػ يقاؿ اسمو الحارث أىبيك بيٍردىةى  ، عى
 .(7)ركل لو الجماعة، بعو كمائةو مات سنةى س، ثقة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده حسف. 

، صدكؽ ييـ، كفيو أيضان يكنس بف أبي إسحاؽ، صدكؽ ربما كىـ، فيو مسمـ بف حاتـ
 كما في تخريج الحديث. فيرتقي اإلسناد إلى الصحيح لغيره. ، كقد تكبعا، (8)كمدلس مف الثانية

 
 6 (13حديث رقـ )
ثيَـّ ، فىأىٍبدىأي ًبًو فىأىٍستىاؾي ، فىييٍعًطيًني السّْكىاؾى أًلىٍغًسمىوي ، يىٍستىاؾي  كىافى نىًبيُّ المًَّو : "قالتعف عائشة 

 أىٍغًسميوي كىأىٍدفىعيوي ًإلىٍيًو". 

قاؿ ابف الميمىقّْف
 ركاه أبك داكد بإسناد جيد. : (9)

 
                                                           

 (. 9/244( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 9/244( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 11/434( تيذيب التيذيب )3)
  (.8/525( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 450: ( ديكاف الضعفاء )ص5)
 (. 613: ( تقريب التيذيب )ص6)
 (. 621: تقريب التيذيب )ص، (12/18تيذيب التيذيب )، (33/71( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 37: ( طبقات المدلسيف )ص8)
 (. 2/45( البدر المنير )9)
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 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي بىشَّارو 6 (1)بك داكد قاؿ اَلماـ أ دَّثىنىا ميحى اًرمُّ ، حى ٍبًد المًَّو اأٍلىٍنصى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ، حى
اًسبي  ٍنبىسىةي ٍبفي سىًعيدو اٍلكيكًفيُّ اٍلحى دَّثىنىا عى دَّثىًني كىًثيره ، حى  كىافى نىًبيُّ المًَّو 6 "أىنَّيىا قىالىتٍ ، عىٍف عىاًئشىةى ، حى

 ثيَـّ أىٍغًسميوي كىأىٍدفىعيوي ًإلىٍيًو". ، فىأىٍبدىأي ًبًو فىأىٍستىاؾي ، فىييٍعًطيًني السّْكىاؾى أًلىٍغًسمىوي  ،يىٍستىاؾي 

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، مف طريؽ أبي داكد، (3)كالبغكم، (2)أخرجو البييقي
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميثىنَّى ٍبًف عى   مَّدي ٍبفي عى اًرمُّ ، ٍبًد المًَّو ٍبًف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ميحى قىاًضي ، اأٍلىٍنصى
ًمائىتىٍيفً ، ثقة، اٍلبىٍصرىةً  ٍمسى عىٍشرىةى كى  (4)ركل لو الجماعة، مات سىنىةى خى

مكلى أىًبي بكر ، القرشي التٍَّيًمٌي الككفي الحاسب، عنبسةي بفي سىًعيدو بف كثير بف عيبىيدو 
 .(5)كل لو أبك داكدر ، مف السابعة، ثقة، الصديؽ

رضيع عائشة ، مكلى أىًبي بىٍكرو الصديؽ، أىبيك سىًعيد الككفي، كىًثير بف عيبىيد اٍلقيرىًشٌي التٍَّيًميٌ 
، كجد عنبسة ٍبف سىًعيد الحاسب، سىًعيد بف كًثير بف عيبىيد، كىك كالد أبي العنبس، أـ المؤمنيف

 .(7)كأبك داكد، ركل لو البخارم في األدب المفرد، (6)ذكره ابف حباف في الثقات، مف الثالثة، مقبكؿ
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 مقبكؿ؛ كلـ يتابع عمى حديثو. ، ألجؿ كثير بف عبيد رضيع عائشة، إسناده ضعيؼ

                                                           

 (. 52ح1/14بىابي غىٍسًؿ السّْكىاًؾ )، كتاب الطيارة، ( سنف أبي داكد1)
 (. 169ح1/64( السنف الكبرل )2)
 (. 204ح 1/397( شرح السنة )3)
: الككاكب النيرات )ص، (490: تقريب التيذيب )ص، (9/274تيذيب التيذيب )، (25/542( تيذيب الكماؿ )4)

394 .) 
 (. 432: تقريب التيذيب )ص، ، (8/156تيذيب التيذيب )، (22/410( تيذيب الكماؿ )5)
(6( )5/330 .) 
 (. 460: تقريب التيذيب )ص، (8/424تيذيب التيذيب )، (24/143تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( 7)
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التطبوقوةىالدرادة
 كثير عف عائشة. : كفي إسناده، حديث الباب حسف أك صحيح: (1)قاؿ النككم
 ركاه أبك داكد بإسناد جيد.، ديث حسفىذا ح: (2)كقاؿ أيضان 

 
 6 (14حديث رقـ )

 . (3)إنو زاد إخكانكـ مف الجف"6 كقاؿ، عف االستنجاء بالعظـ نيى "أنو

قاؿ ابف الميمىقّْف
: ركاه جماعات مف الصحابة... منيـ، أما النيي عف االستنجاء بالعظـ فصحيح: (4)
ٍيًفع بف ثابت  كى  ئي بإسناد جيد عنو. ركاه أبك داكد كالنسا، ري

 6 نص الحديث
ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍكىىبو اٍليىٍمدىاًنيُّ 6 (5)قاؿ اَلماـ أبك داكد  اًلًد ٍبًف عى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي خى دَّثىنىا ، حى حى

الىةى اٍلًمٍصًرمَّ  ؿي يىٍعًني اٍبفى فىضى ـى ٍبفى بىٍيتىافى أىفَّ شً ، عىٍف عىيَّاًش ابًف عىبَّاسو اٍلًقٍتبىاًنيّْ ، اٍلميفىضَّ أىٍخبىرىهي عىٍف ، يىٍي
مَّدو : قىاؿى ، شىٍيبىافى اٍلًقٍتبىاًنيّْ  ًإفَّ مىٍسمىمىةى ٍبفى ميخى

مىى أىٍسفىًؿ اأٍلىٍرضً  (6) ٍيًفعى ٍبفى ثىاًبتو عى كى اٍستىٍعمىؿى ري
قىاؿى ، (7)

فىًسٍرنىا مىعىوي ًمٍف كىٍكـً شىًريؾو : شىٍيبىافي 
ٍمقىمىاءى ، (8) ًإلىى عى

ـى فىقىاؿى  أىكٍ  (9) ٍمقىا ٍمقىمىاءى ًإلىى كىٍكـً شىًريؾو ييًريدي عى ًمٍف عى
                                                           

 (. 226: )ص ( اإليجاز في شرح سنف أبي داكد السجستاني 1)
 (. 1/87خالصة األحكاـ )، (1/283( المجمكع شرح الميذب )2)
 (. 1/497( الشرح الكبير لمرافعي )3)
 (. 2/348/352البدر المنير ): ( انظر4)
ى ًبًو )، ًكتىاب الطَّيىارىةً ، ( سنف أبي داكد5) ٍنوي أىٍف ييٍستىٍنجى ا ييٍنيىى عى  (. 36ح1/9بىابي مى
تيذيب الكماؿ ، (1/473تاريخ ابف يكنس المصرل )، (8/266الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): (انظر ترجمتو6)

 . (532: تقريب التيذيب )ص، (27/575في أسماء الرجاؿ )
يعبر بو عف الكجو البحرم في مصر. كمسممة كاف أميرنا عمى بالد مصر مف جية معاكية : ( أسفؿ األرض7)

 (. 1/125فاستناب ركيفعنا عمى أسفؿ أرض مصر. شرح أبي داكد لمعيني )
ىي بمد : كأصمو الرمؿ المشرؼ. ككـك شريؾ، كضبطو بعض الحفاظ بفتحيا، بضـ الكاؼ عمى المشيكر: ( كيـك8)

كشيد فتح مصر ، كفد عمى رسكؿ ا ، كشريؾ ىذا ىك ابف سيمىٌي الميرادم الغيطىٍيًفي، في طريؽ اإلسكندرية
فكثرت عميو الرـك بيذا المكضع فخافيـ عمى ، فكاف عمى مقدمة عمرك، ق(20مع عمرك بف العاص )

كاف قريبنا منو فاستغٌرىـ ك ، فمجأ إلى ىذا الكـك فاعتصـ بو كدافعيـ حتى أدركو عمرك بف العاص، أصحابو
 فسمي كـك شريؾ بذلؾ. 

ألبي عبيد البكرم ، معجـ ما استعجـ، (4/495معجـ البمداف )، (810: لمحازمي )ص، األماكف: انظر
اإلصابة في تمييز ، (1/234تاريخ ابف يكنس المصرل )، (1/126شرح أبي داكد لمعيني )، (4/1143)

 (. 3/279الصحابة )
كقرية عمقاـ ىي إحدل القرل (. 4/495بمدة في طريؽ اإلسكندرية. معجـ البمداف )، عمقماء :كيقاؿ، ( عمقاـ9)

 . جميكرية مصر العربيةفي محافظة البحيرةفي كـك حمادةالتابعة لمركز 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ٍيًفعه  كى دينىا ًفي زىمىًف رىسيكًؿ المًَّو : "ري ذي ًنٍضكى  ًإٍف كىافى أىحى ـي ( 1)لىيىٍأخي مىى أىفَّ لىوي النٍّْصؼى ًممَّا يىٍغنى ، أىًخيًو عى

لىنىا النٍّْصؼي  دينىا لىيىًطيري لىوي ، كى ٍف كىافى أىحى ًر اٍلًقٍدحي ، (2)النٍَّصؿي كىالرّْيشي  كىاً  ًلٍلخى كى
قىاؿى ًلي رىسيكؿي : ثيَـّ قىاؿى " ( 3)

يىاةى سىتىطيكؿي ًبؾى بىٍعًدم: "المًَّو  ٍيًفعي لىعىؿَّ اٍلحى كى أىٍك تىقىمَّدى ، (4)فىأىٍخًبًر النَّاسى أىنَّوي مىٍف عىقىدى ًلٍحيىتىوي ، يىا ري
تىرنا كى
ى ًبرى ، (5) مَّدنا ، (6)ًجيًع دىابَّةو أىٍك اٍستىٍنجى ٍظـو فىًإفَّ ميحى  ًمٍنوي بىًرمءه ". أىٍك عى

 6 خريج الحديثت

مف ، (10)كالطبراني، (9)كابف أبي عاصـ، (8)مف طريؽ أبي داكد. كأحمد( 7)أخرجو البييقي
 طرؽ عف عياش بف عباس. 

نىش الصنعاني. كالىما )عياش بف عباس (11)كأخرجو ابف أبي شيبة كحنش  ،مف طريؽ حى
 الصنعاني( عف شييـ. 

 
                                                           

بعير نضك كناقة نضك كنضكة كىك الذم أنضاه العمؿ كىزلو الكد كالجيد. معالـ  يقاؿ، اٍلبىًعير الميزكؿ: ( النّْضكً 1)
 (. 1/26السنف )

ف كاف أحدنا ليطير لو النصؿ"2) إذا كقع : كلفالف الثمث، طار لفالف النصؼ: يقاؿ، يصيبو في القسمة: أم، ( "كا 
حتى أف السيـ الكاحد ، استكائيا كيبالغكف في، لو ذلؾ في القسمة. كمراده أنيـ كانكا يقتسمكف قسمة محققة

و. معالـ السنف )، يقتسمو الرجالف فيحصؿ ألحدىما نصمو كريشو اإليجاز في شرح سنف ، (1/26كللخر ًقدحى
 (. 187: أبي داكد )ص

، (1/26معالـ السنف )، (1/223كيركب فيو النصؿ. غريب الحديث )، خشب السيـ قبؿ أف يراش: ( الًقٍدح3)
 كالىما لمخطابي. 

إف األعاجـ : كقيؿ، إذا لىكىاىا ًكٍبران : جاء فالف عاقدان عينيقىو: مف قكليـ، عالجيا حتى تىتىعىقَّد كتتجعَّد: ( عىقىدى ًلحيىتىو4)
اىيـ في الحركب كيفتمكنيا البف األثير ، فنيكا عف التشبُّو بيـ. جامع األصكؿ، كانكا يعقدكف ًلحى

(7/148/149 ) 
تىران 5) ككانكا يزعمكف أنيا ترد ، كىي التمائـ التي يشدكنيا باألكتار، كا في الجاىمية يىتىقىمَّدكف األكتاركان: ( تىقىمَّد كى

 ىي األجراس التي يعمقكنيا بيا. : فنيكا عف ذلؾ. كقيؿ، كتدفع عنيـ المكاره، كأنيا تعصميـ مف اآلفات، العيف
 (. 5/149ألثر )( النياية في غريب الحديث كا1/127شرح أبي داكد لمعيني ): انظر

ٍكث كىاٍلعىًذرىة. النياية في غريب الحديث كاألثر ): ( رجيع الدابة6)  (. 2/203أم الرَّ
 (. 534ح1/178( السنف الكبرل )7)
 (. 17000ح  28/210( مسند أحمد )8)
 (. 2196ح4/210( اآلحاد كالمثاني )9)
 (. 4491ح 5/28( المعجـ الكبير )10)
 (. 736ح2/246( مسند ابف أبي شيبة )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 . (2)مف طريؽ شييـ عف أبي سالـ ػػػ سفياف بف ىانئ ػػػػ( 1)كأخرجو أحمد 
 بو. ، عف ركيفع بف ثابت، كأبك سالـ( عف شيباف، كالىما )شييـ 

عف شييـ. ، مف طرؽ عف عياش بف عباس، (5)كالطحاكم، (4)كالنسائي، (3)كأخرجو أحمد
 يفع. كقد صرح شييـ بالسماع مف رك 

 6 راسة رجاؿ اَلسنادد
ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍكىىبو اٍليىٍمدىاًنيُّ  اًلًد ٍبًف عى مات سنةى اثنتيًف كثالثيفى ، ثقة عابد، يىًزيدي ٍبفي خى

 . (6)كابف ماجو، كالنسائى، ركل لو أبك داكد، كمائتيفً 
الة بف عيبيد  ؿ بف فىضى ثقة ، عاكية المصرم قاضيياأبك م، (7)الرُّعىينيُّ الًقٍتبىانيُّ ، الميفىضَّ
 . (8)ركل لو الجماعة، أك اثنتيًف كثمانيفى كمئةو ، مات سنةى إحدل، فاضؿ

ٍبًد الرًَّحيـً الًقٍتبىاًنيُّ اٍلًحٍميىًرمُّ الًمصًرمُّ ، عىيَّاشي ٍبفي عىبَّاسو  ماتى سنةى ثىالثو ، ثقة، أىبيك عى
 . (9)ركل لو الجماعة سكل البخارم، كثىالثيفى كمائةو 

ـي شي  يىٍي
، كالترمذم، ركل لو أبك داكد، مف الثالثة، ثقة، الًقٍتبىاًنيُّ البمكم المصرم، ٍبفي بىٍيتىافى  (10)

 . (11)كالنسائي

ركل ، مف الثالثة، مجيكؿ، أبك حذيفة المصًرم، الًقٍتبىاًني، كيقاؿ ابف قيس، شىيبىاف بفي أيميَّة
 . (12)لو أبك داكد حديثنا كاحدنا

                                                           

 (. 16994ح28/203( مسند أحمد )1)
: جامع التحصيؿ )ص، (1/214تاريخ ابف يكنس المصرل ): ( تابعي مخضـر كيقاؿ لو صحبة. انظر ترجمتو2)

: تقريب التيذيب )ص، (4/123تيذيب التيذيب )، (11/200تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (187
245 .) 

 (. 16996ح28/206( )16995ح28/204( مسند أحمد )3)
ٍقدي المٍّْحيىًة )، كتاب الزينة، ( سنف النسائي4)  (. 5067ح 8/135باب عى
 (. 752ح 1/123( شرح معاني اآلثار )5)
 (. 600: تقريب التيذيب )ص، (11/322تيذيب التيذيب )، (32/114( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
بطف مف ريعىيف في اليمف نزؿ مصر. األنساب لمسمعاني ، نسبة إلى قتباف، بكسر القاؼ كسككف التاء: ( اٍلًقٍتبىاًنيُّ 7)

(10/337 .) 
 (. 544: تقريب التيذيب )ص، (10/273تيذيب التيذيب )، (28/418( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 437: تقريب التيذيب )ص، (8/197تيذيب التيذيب )، (22/557( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
  0(5/40البف ماككال )، ضْـّ الشيف ككسرىا. اإلكماؿ: ( شييـ10)
 (. 270: تقريب التيذيب )ص، (4/379تيذيب التيذيب )، (12/612( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
تيذيب التيذيب ، (12/591تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (4/355( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)

 (. 168: خالصة تذىيب تيذيب الكماؿ )ص، (269: تقريب التيذيب )ص، (4/373)



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

118

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍيًفعي ٍبفي ثى  كى سكف ، مف بنى مالؾ بف النجار، اًبتو بف سكف بف عدم بف حارثة األنصارمري
؛ (2)كقيؿ ببرقة، قيؿ تكفي بالشاـ، (1)كأمره معاكية عمى أطرابمس المغرب، مصر كاختط بيا دارنا

 .(3)كىك أمير عمييا مف قبؿ مسممة بف مخمد، سنة ست كخمسيف

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 الة شيباف بف أمية. كذلؾ لجي، إسناده ضعيؼ

سناده حسف غير شيباف: (4)قاؿ البزار ، فإنو ال نعمـ ركل عنو غير ًشيىٍيـ بف بيتاف، كا 
 كعياش بف عباس مشيكر. 

 .(6)إسناده جيد". كصححو األلباني: "(5)كقاؿ النككم

كحيث إف أبا سالـ الجيشاني تابع شيباف في ركايتو عف ركيفع. كشييـ بف بيتاف سمع 
 ف ركيفع بف ثابت مباشرة. فاإلسناد يرتقي بالمتابعات إلى الحسف لغيره. الحديث م

 
 6 (15حديث رقـ )

ـً : "قاؿ أف نبي ا عف البراء بف عازب  مىى الصَّؼّْ اٍلميقىدَّ مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىالى ، ًإفَّ المَّوى كى
ٍكًتوً  دّْقيوي ، كىاٍلميؤىذّْفي ييٍغفىري لىوي مىدىل صى ييصى يىاًبسو  كى مَّى ، مىٍف سىًمعىوي ًمٍف رىٍطبو كى لىوي ًمٍثؿي أىٍجًر مىٍف صى كى

 مىعىوي". 

قاؿ ابف الميمىقّْف 
كالنسائي عف محمدو بف الميثنى قاال ، ركاه أحمد في مسنده عف عمٌي بفي عبًد اً : (7)

دَّثىًني أىًبي، ثىنىا ميعىاذه  اؽى اٍلكي ، عىٍف قىتىادىةى ، حى ٍف أىًبي ًإٍسحى ًف اٍلبىرىاًء بو، كًفيّْ عى  كىذا إسناد جيد. ، عى

 

                                                           

ا1)  كتقع شماالن عمى شاطئ البحر المتكسط. ، طرابمس كىي عاصمة ليبيا حاليان : ( كيقاؿ أيضن
 كشماالن البحر المتكسط. ، كيحدىا غربان مدينة طرابمس، ( كىي كالية ليبية تقع في الجزء الشرقي مف ليبيا حاليان 2)
، (2/87أسد الغابة )، (2/504االستيعاب في معرفة األصحاب )، (2/1062( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )3)

 (. 2/417اإلصابة في تمييز الصحابة )
 (. 6/302( مسند البزار )4)
 (. 2/116)، (1/292( المجمكع شرح الميذب )5)
 (. 1/67) ( صحيح أبي داكد6)
 (. 3/385( البدر المنير )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث 

ٍبًد اً 6 (1)قاؿ اَلماـ أحمد  ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى دَّثىنىا ميعىاذه ، حى دَّثىًني أىًبي، حى عىٍف ، عىٍف قىتىادىةى ، حى
اؽى اٍلكيكًفيّْ  مىى : "قىاؿى ،  أىفَّ نىًبيَّ اً ، عىًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو ، أىًبي ًإٍسحى مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىالى ًإفَّ اى كى

ـً  ٍكًتوً ، الصَّؼّْ اٍلميقىدَّ يىاًبسو ، كىاٍلميؤىذّْفي ييٍغفىري لىوي مىدَّ صى دّْقيوي مىٍف سىًمعىوي ًمٍف رىٍطبو كى ييصى لىوي ًمٍثؿي أىٍجًر ، كى كى
مَّى مىعىوي ".  مىٍف صى

 

 6 تخريج الحديث

، بإسناده، مف طرؽ عف معاذ بف ىشاـ، (4)كابف عدم، (3)لطبرانيكا، (2)أخرجو النسائي
 بمثمو. 

، (9)كالطبراني، (8)كابف خزيمة، (7)كابف ابف ماجو، (6)كابف الجاركد، (5)كأخرجو الطيالسي
رّْؼ، (10)كالحاكـ ، مختصران ، عف البراء، عف عبد الرحمف بف عكسجة، مف طرؽ عف طمحة بف ميصى

 كالثالث.  دكف زيادة الشطر الثاني

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 .(11)ثقة ثبت إماـ أعمـ أىؿ عصره بالحديث كعممو، عمٌي بف عبد ا بف المديني

، ماتى سنةى مائىتىيفً ، كقد سكف اليمف، ميعاذ بف ىشاـ بف أبي عبد ا الدَّستيكائي البصرم
 ركل لو الجماعة. 

 

                                                           

 (. 18506ح30/466ند أحمد )( مس1)
ٍكًت ًباأٍلىذىاًف )، كتاب اآلذاف، ( سنف النسائي2) ٍفًع الصَّ  (. 646ح2/13باب رى
 (. 8198ح 8/136( المعجـ األكسط )3)
 (. 8/184( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 777ح 2/105( مسند أبي داكد الطيالسي )5)
 (. 316ح 154: ( المنتقى مف السنف المسندة )ص6)
 (. 997ح1/318ابي فىٍضًؿ الصَّؼّْ اٍلميقىدَّـً )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو7)
 (. 1551ح3/24( صحيح ابف خزيمة )8)
 (. 739ح1/224( المعجـ األكسط )9)
 (. 2115ح1/573( المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ )10)
تقريب ، (7/356تيذيب التيذيب )، (21/5)تيذيب الكماؿ ، (6/194( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)

 (. 403: التيذيب )ص
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

 .(2)ابف حباف في الثقات كذكره، ثقة مأمكف: (1)قاؿ ابف قانع

: (4)كقاؿ مرة، ثقة كثقة: معاذ بف ىشاـ في شعبة أثبت أك غندر؟ فقاؿ: (3)كسئؿ ابف معيف
ا، ليس بذاؾ القكم لـ يكف بالثقة إنما رغب فيو : (6)كفي مكضع، صدكؽ كليس بحجة: (5)كقاؿ أيضن

 حاديث. ليس عند الثقات الذيف حدثكا عف ىشاـ ىذه األ، أصحاب الحديث لإلسناد

أكره أف أقكؿ : معاذ بف ىشاـ عندؾ حجة؟ قاؿ: قمت ألبي داكد: "(7)كقاؿ أبك عبيد اآلجرم
، أك يحيى القطاف: يحيى بف معيف، ال أدرم مف يحيى: كقاؿ أبك عبيد، كاف يحيى ال يرضاه، شيئا

 كأظنو يحيى القطاف". 

كأرجك ، الشئ بعد الشئ ربما يغمط في، لو عف غير أبيو أحاديث صالحة: (8)قاؿ ابف عدم
 أنو صدكؽ. 

 صدكؽ ربما كىـ. 6 (9)قاؿ ابف حجر

كاف أركل الناس عف قتادة. سبقت ترجمتو في ، ثقة ثبت كقد رمي بالقدر، ًىشىاـه الدٍَّستيكىاًئيُّ 
 (.69) حديث رقـ

يث د. سبقت ترجمتو في ح(10)مدلس مف الثالثة، ثقة ثبت، قىتىادىةي بفي ًدعىامىةى السَّديٍكًسيُّ 
 (.1ـ)رق

ٍبًد اً  ك بفي عى اؽى السًَّبٍيًعيُّ عىٍمري  مدلس مف، ثقة مكثر عابد، الكيٍكًفيُّ ، اليىٍمدىاًنيُّ ، أىبيك ًإٍسحى

                                                           

 (. 10/197( تيذيب التيذيب )1)
 (. 9/176( الثقات البف حباف )2)
 (. 8/250( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 3/204( تاريخ ابف أبي خيثمة )4)
 (. 4/263ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 5)
 (. 1/118ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 6)
 (. 263: ( سؤاالتو )ص7)
 (. 8/185( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 536: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 43: ( طبقات المدلسيف )ص10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مات سنةى سىٍبعو كىًعٍشًرٍيفى كمائىةو ، (2)كاختمط بأخرة، (1)الثالثة

(3). 
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده ضعيؼ. 
 صدكؽ ربما كىـ. فكأف ىذا الحديث مف أكىامو. 6 فيو معاذ بف ىشاـ

 معاذ". : تفرد بو، لـ يرًك ىذا الحديث عف قتادة إال ىشاـ: "قاؿ الطبراني

 مف أبي إسحؽ السبيعي. ، كلـ يصرح بالسماع، مدلس مف الثالثة6 كفيو قتادة بف ًدعامة

كالذم ، حاؽ كال أدرم أسمع منو أـ الحدث عف أبي إس": (4)قاؿ الحافظ أبك بكر البرديجي
 كا أعمـ". ، يقر في القمب إنو لـ يسمع منو

ىكذا ركاه قتادة... كأسقط بيف أبي إسحاؽ كالبراء اثنيف فإف أصحاب : (5)كقاؿ ابف عدم
رّْؼ، أبي إسحاؽ رككه عف ، عف عبد الرحمف بف عكسجة، عف أبي إسحاؽ عف طمحة بف ميصى

 البراء. 
كقد يحمؿ تدليسو عمى ، كلـ يصرح يالسماع، مدلس مف الثالثة: حؽ السبيعيكفيو أبك إس
 سمع أبك إسحاؽ مف الصحابة مف البراء". : "(6)السماع. قاؿ البرديجي

؛ حيث عدَّ العالئي اختالطو مف القسـ األكؿ ، أما ما نسب إليو مف االختالط فيك منتؼو
احتجكا بو مطمقنا كذلؾ يدؿ ، ختالط أبي إسحاؽكلـ يعتبر أحد مف األئمة ما ذكر مف ا: "(7)فقاؿ

 عمى أنو لـ يختمط في شيء مف حديثو". 

 
                                                           

 (. 42: ( طبقات المدلسيف )ص1)
 (. 93: ( المختمطيف لمعالئي )ص2)
سير أعالـ النبالء ، (22/103كماؿ في أسماء الرجاؿ )تيذيب ال، (6/243( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)

 (. 423: تقريب التيذيب )ص، (5/399)
سير أعالـ النبالء ، (6/431تاريخ بغداد ): كانظر ترجمة البرديجي(. 255( جامع التحصيؿ )ص: 4)

(14/122 .) 
 (. 8/184( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 245: ( جامع التحصيؿ )ص6)
 (. 94: مطيف لمعالئي )ص( المخت7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كلـ يختمط. ، كقد كبر كتغير حفظو تغير السف: (1)كقاؿ الذىبي

كيرتقي ، كأبي إسحؽ الككفي، ألجؿ االنقطاع بيف قتادة البصرم، فالحديث إسناده ضعيؼ
 القاصرة كما مر في التخريج. بالمتابعة ، إسناد الحديث إلى الحسف لغيره

 ركاه أحمد كالنسائي بإسناد حسف جيد. : (2)قاؿ المنذرم

 . بنحكه، مرفكعان ، (4)كابف عمر، (3)كلمحديث شاىد مف حديث أبي ىريرة

 
 6 (31حديث رقـ )

قاؿ ابفي الميمىقّْف
حمد أ: ركاه األئمة، "إنما الماء مف الماء" بمفظحديث أبي أيكب األنصارم : (5)

 بإسناد جيد. ، كابف ماجو في سننييما، كالنسائي، كالطبراني في أكبر معاجمو، في مسنده

 6 نص الحديث

دَّثىنىا سيٍفيىافي 6 (6)قاؿ اَلماـ أحمد  ك، حى ًف ٍبًف السَّاًئبىةً ، عىٍف عىٍمرو ٍبًد الرٍَّحمى ٍبًد ، عىٍف عى عىٍف عى
ًف ٍبًف سيعىادى  ٍف أىًبي أىيُّكبى ، الرٍَّحمى "اٍلمىاءي ًمفى اٍلمىاًء"6 قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ  ،عى

(7). 

 6 تخريج الحديث

، بإسناده، مف طريؽ سفياف بف عيينة، (10)كالبييقي، (9)كالنسائي، (8)أخرجو ابف ماجو
 بمثمو. 

                                                           

 (. 3/270ميزاف االعتداؿ )، (5/394( سير أعالـ النبالء )1)
 (. 1/109( الترغيب كالترىيب )2)
 (. 724ح 1/240سنف ابف ماجو )، (645ح2/12سنف النسائي ): ( انظر3)
 (. 6202ح10/338)، 6201ح 10/336( مسند أحمد )4)
 (. 2/516البدر المنير ): ( انظر5)
 (. 23531ح38/511ند أحمد )( مس6)
يىدىىىا: "ففي الصحيحيف مف حديث أبي ىريرة قاؿ، ( كىذا الحديث منسكخ7) مىسى بىٍيفى شيعىًبيىا اأٍلىٍربىًع ثيَـّ جى فىقىٍد ، ًإذىا جى

". انظر مىٍيًو اٍلغيٍسؿي ( عمدة 1/397فتح البارم البف حجر )، (2/136/137المجمكع شرح الميذب ): كىجىبى عى
 (. 348ح1/271صحيح مسمـ )، (291ح1/66(. صحيح البخارم )3/252) القارم

اًء )، كتابي الطيارةً ، ( سنف ابف ماجو8) اًء ًمفى اٍلمى  (. 607ح1/199بىابي اٍلمى
ـي كىالى يىرىل اٍلمىاءى )، ، كتابي الطيارةً ، ( سنف النسائي9)  (. 199ح1/115بىابي الًَّذم يىٍحتىًم
 (. 313ح1/54( شرح معاني اآلثار )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
في الركاية عف ، تابع سفياف بف عيينة، مف طريؽ ابف جريج، (2)كالدارمي، (1)كأخرجو أحمد
 بمثمو. ، دعبد الرحمف بف سعا

في الركاية عف ، تابع عبد الرحمف بف سعاد، مف طريؽ عركة بف الزبير( 3)كأخرجو الطبراني
 بو. ، أبي أيكب األنصارم
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي السَّاًئبىةً  ركل لو ، مف الثالثة، (4)ذكره ابف حباف في الثقات، مقبكؿ، عى
 .(5)كاحدناكابف ماجو حديثنا ، النسائي

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي سيعىادى المدني كابف ماجو حديثنا ، ركل لو النسائي، مقبكؿ مف الثالثة، عى
 .(6)كاحدنا

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

كقد ، كالىما مقبكؿ، كعبد الرحمف بف سعاد، عبد الرحمف بف السائبة: إسناده ضعيؼ ألجؿ
 الحديث إلى الصحيح لغيره.  تكبعا فيرتقي

 كلكف الحديث صحيح. ، إسناده ليس بذاؾ: (7)قاؿ حسيف سميـ أسد 

 
 

 

 

                                                           

 (. 23575ح38/550( مسند أحمد )1)
 (. 785ح  1/588( سنف الدارمي )2)
 (. 3894ح4/131)( المعجـ الكبير3)
(4( )5/91 .) 
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (5/91الثقات البف حباف )، (5/241( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)

 (. 341: ذيب )صتقريب التي، (6/183تيذيب التيذيب )، (17/130)
تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ، (5/91الثقات البف حباف )، (5/241( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)

 (. 341: تقريب التيذيب )ص، (6/183تيذيب التيذيب )، (17/130)
 (. 1/588( في تحقيقو لسنف الدارمي )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (36ديث رقـ )ح

": ركاية ابف عباس رفعو  .(1)"ال كصيةن لكارثو

عف ابًف ، نا محمدي بفي مسمـو ، ثنا عبدي اً بفي ربيعةى ، ركاه الدارقطني مف حديث يكسؼي بفي سعيدو 
 كىذا إسناد جيد. : (2)عف ابًف عباسو بو. قاؿ ابف الميمىقّْف، ف أبيوً ع، طاكسو 

 6 نص الحديث

ًبيعىةى ، نا ييكسيؼي ٍبفي سىًعيدو ، نحدثنا أىبيك بىٍكرو : (3)قاؿ الدارقطني  ٍبدي المًَّو ٍبفي رى ، نا ا عى
ًف اٍبًف عىبَّ  ، عىٍف أىًبيًو، عى ، عىًف اٍبًف طىاكيسو مَّدي ٍبفي ميٍسًمـو ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ميحى ". : اسو ًصيَّةى ًلكىاًرثو  "الى كى

 6 تخريج الحديث

في الركاية  ان تابع طاكس، عف عكرمة، مف طريؽ عطاء، (5)كالبييقي، (4)أخرجو الطبراني
 بو. ، عف ابف عباس

ثى ، عف ابف عباس، مف طريؽ عطاء، (6)كأخرجو الدارقطني  ةي". بزيادة " ًإالَّ أىٍف يىشىاءى اٍلكىرى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبدي المًَّو ٍبفي محمد ٍبًف ًزيادو ٍبًف كىاًصًؿ ٍبًف مىٍيميكفو  اًفظي اٍلفىًقيوي ، عى أىبيك بىٍكرو النٍَّيسىابيكًرمُّ اٍلحى
ثىالىًث مائىةو. ، الشَّاًفًعيُّ   ماتى سىنىةى أىٍربىعو كىًعٍشًرٍيفى كى

لـ نر أحفظ ، لـ نر مثمو في مشايخنا: "(8)فقاؿكممف كثقو الدارقطني ، (7)مجمع عمى تكثيقو
ككاف يعرؼ زيادات األلفاظ في ، جالس الميزىني كالربيع، ككاف أفقو المشايخ، منو لألسانيد كالمتكف
 "ما رأيت أحفظ مف أبي بكر النيسابكرم". : (9)المتكف". كقاؿ أيضان 

                                                           

 (. 7/269( البدر المنير )1)
 (. 7/269( البدر المنير )2)
 (. 4153ح5/172( سنف الدارقطني )3)
 (. 3/325( مسند الشامييف )4)
 (. 6/431( السنف الكبرل )5)
 (. 5/2674295( سنف الدارقطني )6)
الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ، (11/339تاريخ بغداد )، (1/164( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث )7)

 . (15/66سير أعالـ النبالء )، (6/109)
 (. 299: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص8)
 (. 11/339( تاريخ بغداد )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مَّـ سىٍبًعٍيفى ، ثقة حافظ، ٍيًصيُّ أىبيك يىٍعقيٍكبى الًمصّْ ، ييٍكسيؼ بفي سىًعٍيًد بًف ميسى مات سىنىةى ًإٍحدىل كى

مائتيفً  كى
(1) . 

 . (2)كيقاؿ عبد ا بف يزيد بف ربيعة الدمشقي، عبدي المًَّو بفي ربيعة بفي يزيدو 

كىما عندم كاحد. كذكره ابف حباف في ، بينيما( 4)فرؽ البخارم: (3)قاؿ ابف عساكر
 . (5)الثقات

 .مجيكؿ6 (6)كقاؿ ابف حجر

تقانو كثبتو، محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم مدلس مف ، متفؽ عمى جاللتو كا 
 (.6) .سبقت ترجمتو في حديث رقـ(7)الثالثة

، مات سنة اثنتيف كثالثيف كمائة، ثقة فاضؿ عابد، عبد ا بف طاكس بف كيساف اليماني
 . (8)ركل لو الجماعة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 يثالحكـ عمى إسناد الحد

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

 مجيكؿ. ، عبدي المًَّو بفي ربيعة بفي يزيدو 

 كلـ يصرح بالسماع. ، كالزىرم مدلس مف الثالثة

 عف ابف عباس. ، ككذا ركاية عطاء، فال تصح، أما متابعة عكرمة المرفكعة

                                                           

تيذيب التيذيب ، (32/431تيذيب الكماؿ )، (66: مشيخة النسائي )ص، (9/224الجرح كالتعديؿ ) (1)
 (. 611: تقريب التيذيب )ص، (11/415)

 (. 5/208تيذيب التيذيب )، (16/319، 14/489( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 33/383اريخ دمشؽ البف عساكر )( ت3)
 (. 5/229)، (5/85التاريخ الكبير ): ( انظر4)
 (. 7/57( الثقات البف حباف )5)
 (. 302: ( تقريب التيذيب )ص6)
 (. 45: ( طبقات المدلسيف )ص7)
 تيذيب التيذيب، (15/131تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (5/89( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)

 (. 308: تقريب التيذيب )ص، (5/267)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
قاؿ ابف الميمىقّْف
: .قاؿ(2)عطاء لـ يدرؾ ابف عباس كلـ يره: قاؿ عبد الحؽ في األحكاـ: "(1)
 ". كالمشيكر ىك المقطكع، ف ابف عباسع، عف عكرمة، ؛ فركاه عف عطاء(3)ككصمو يكنس بف راشد

كىذا كىـ؛ فابف حجر حسف ، ثـ ذكر تحسيف ابف حجر لو، (4)كالحديث حسنو األلباني 
 . (5)ال حديث ابف عباس، إسناد حديث أبي أمامة

 
 6 (35حديث رقـ )
ًكمى أنَّو   . (7)"(6)الى يتكارث أىؿي ًممَّتىٍيف شىتَّى6 "قىاؿى  ري

قاؿ ابف الميمىقّْف
ىذا الحديث ركاه بيذا المفظ كمو النسائي مف ركاية يعقكب بف عطاء كعامر : (8)
قكب كعامر ليسا يع: ثـ قاؿ، مرفكعنا، عف جده، عف أبيو، عف عمرك بف شعيب، األحكؿ كغيرىما
 ث. بالقكييف في الحد

عف أبيو : قاؿ، عف عمرك، عف حبيب المعمـ، عف حماد، مكسى بف إسماعيؿكركاه أبك داكد عف 
.... ، كىذا إسناد جيد إلى عمرك، عف جده عبد ا بف عمرك  ال جـر

 6 نص الحديث

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى : (9)قاؿ اَلماـ أبك داكد  مَّاده ، حى دَّثىنىا حى ًبيبو اٍلميعىمّْـً ، حى ، عىٍف حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمركو ، عىٍف أىًبيوً ، ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو عىٍف عى  دًّْه عى الى يىتىكىارىثي أىٍىؿي : "قىاؿى رىسيكؿي المَّوً : قىاؿى ، عىٍف جى

 ًممَّتىٍيًف شىتَّى". 

 

                                                           

 (. 7/271( البدر المنير )1)
 (. 257: المراسيؿ ألبي داكد )ص: انظر، ( كقالو أيضان أبك داكد2)
( ميزاف االعتداؿ 8/412التاريخ الكبير لمبخارم ): ككاف داعيا. انظر: قاؿ النسائي، ( صدكؽ رمي باإلرجاء3)

 (. 32/508تيذيب الكماؿ )، (4/481)
 (. 6/89( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )4)
 (. 3/202( التمخيص الحبير )5)
 (. 8/87عكف المعبكد )، (2/443النياية في غريب الحديث كاألثر ): متفرقتيف. انظر، مختمفتيف: ( أم6)
 (. 7/220( البدر المنير )7)
 (. 7/221( البدر المنير )8)
؟ )كتاب ا، ( سنف أبي داكد9) ـي اٍلكىاًفرى  (. 2911ح3/125لفرائض بىابي ىىٍؿ يىًرثي اٍلميٍسًم



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

127

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، مف طريؽ يعقكب بف عطاء، (3)كالبييقي، (2)كالنسائي، (1)أخرجو أحمد 

 بمثمو. ، مف طريؽ عامر األحكؿ (5)النسائي، (4)كأخرجو أحمد

 بنحكه. ، مف طريؽ المثنى بف الصبَّاح، (6)كأخرجو ابف ماجو

 (9)بنحكه. كالدارقطني، مف طريؽ محمد بف سعيدالطائفي( 8)كالبييقي، (7)كأخرجو الدارقطني
 كفيو زيادة. ، مف طريؽ الضحاؾ بف عثماف

، محمد بف سعيد الطائفي، لمثنى بف الصبَّاحا، عامر األحكؿ، خمستيـ )يعقكب بف عطاء
 بإسناده. ، في الركاية عف عمرك بف شعيب، الميعمّْـ ان تابعكا حبيب، الضحاؾ بف عثماف(

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ـي بفي أىًبي قىًرٍيبىةى ًدٍينىارو البىٍصًرمُّ  ًبٍيبه الميعىمّْ ٍعًقؿ بفي يىسار، حى ، أبك محمد البصرم مكلى مى

، مات سنةى مائةو كثالثيفى ، فا أعمـ، كقيؿ ابف أبي بقية، كقيؿ زيد، ي اسـ أبيو فقيؿ زائدةاختيمؼ ف
 ركل لو الجماعة. 

كذكره ابف حباف في ، (13)كالذىبيفي مكاضع، (12)كأبك زرعة، (11)أحمدك ، (10)ابف معيف كثقو
 . (14)الثقات

                                                           

 (. 6664ح11/245( مسند أحمد )1)
ثىًة بىٍيفى اٍلًممَّتىٍيًف )، كتاب الفرائض، ( السنف الكبرل لمنسائي2)  (. 6351ح6/125سيقيكطي اٍلميكىارى
 (. 12229ح6/358( السنف الكبرل )3)
 (. 6844ح11/433( مسند أحمد )4)
 (. 6350ح6/125( السنف الكبرل )5)
 (2731ح2/911بابي ميراث أىؿ اإلسالـ مف أىؿ الشرؾ )، كتاب الفرائض، ( سنف ابف ماجو6)
 (. 4074ح5/127( سنف الدارقطني )7)
 (. 9/104( معرفة السنف كاآلثار )8)
 (. 4084ح5/132( سنف الدارقطني )9)
 (. 3/101( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 3/101( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 3/101( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
 (. 71: ديكاف الضعفاء )ص، (1/148المغني في الضعفاء )، (158: ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص13)
(14) (6/183 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ككاف عبد ، بيب المعمـليس بالقكم. ككاف يحيى القطاف ال يحدث عف ح: (1)كقاؿ النسائي
 .(2)الرحمف يحدث عنو

 صدكؽ. : (3)كقاؿ الذىبي
حبيب المعمـ ميتَّفؽه عمى 6 (5)كفي ىدم السارم، صدكؽ6 (4)كقاؿ ابف حجر في التقريب

 لكف تعنت فيو النَّسىاًئٌي. ، تكثيقو
 ثقة. 6 قالت الباحثة

ٍبًد المًَّو بٍ  مًَّد ٍبًف عى ك ٍبفي شيعىٍيًب ٍبًف ميحى ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً عىٍمري ـى ، ًف عى ٍبًد اً ، أىبيك ًإٍبرىاًىٍي كىأىبيك عى
، ركل لو البخارم في "القراءة خمؼ اإلماـ"، مات سنة ثمانيى عشرةى كمائةو ، السٍَّيًميُّ ، القيرىًشيُّ 

 كالباقكف سكل مسمـ. 

 6 مختمؼ فيو

ليس : كفي مكضع آخر، (9)كالنسائي، (8)كصالح جزرة، (7)كابف راىكيو، (6)كثقو ابف معيف
، "عمرك بف شعيب سمع مف أبيو عف جده: قكؿ العجمي( 11)كنقؿ ابف شاىيف، (10)كالعجمي، بو بأس

 كأحاديثو تقـك مقاـ الثبت". ، كعمرك بف شعيب ثبت، ككمو سماع

 ما رأيت قرشينا أكمؿ مف عمرك بف شعيب. : (12)كقاؿ األكزاعي

 عنو الثقات فيك ثقة يحتج بو. إذا ركل : (13)كقاؿ يحيى بف سعيد القطاف

                                                           

 (. 5/413( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 3/101بي حاتـ )البف أ، ( الجرح كالتعديؿ2)
 (. 1/310( الكاشؼ )3)
 (. 152: ( تقريب التيذيب )ص4)
(5( )1/461 .) 
 (. 6/238البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ6)
 (. 6/202( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )7)
 (. 3/263ميزاف االعتداؿ )، (46/86البف عساكر )، ( تاريخ دمشؽ8)
 (. 22/72) ( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ9)
 (. 365: ( الثقات )ص10)
 (. 151: ( تاريخ أسماء الثقات )ص11)
 (. 46/84( تاريخ دمشؽ البف عساكر )12)
 (. 22/67( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )13)
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التطبوقوةىالدرادة
 كعمرك بف شعيب عندنا ثقة ككتابو صحيح. : (1)كقاؿ عمي بف المديني

، كربما كجس في القمب منو، أنا أكتب حديثو كربما احتججنا بو: (2)كقاؿ أحمد بف حنبؿ
، مف أبيو شعيب، كقد صح سماع عمرك بف شعيب: (3)كقاؿ أيضان ، كمالؾ يركل عف رجؿ عنو

 شعيب مف جده عبد ا بف عمرك.  كصح سماع

سحاؽ بف راىكيو، كعمي بف المديني، رأيت أحمد بف حنبؿ: (4)كقاؿ البخارم كعامة ، ، كا 
فمف ، ما تركو أحد مف المسمميف، عف جده، عف أبيو، أصحابنا يحتجكف بحديث عمرك بف شعيب

"كمف تكمـ في : كزاد، مف عبد ا بف عمرك"، "كقد سمع شعيب بف محمد: كقاؿ، الناس بعدىـ
كأنيـ رأكا أنو لـ يسمع ىذه ، ألنو يحدث عف صحيفة جده، حديث عمرك بف شعيب إنما ضعفو

 األحاديث مف جده". 

أخاؼ أف يككف أبك عيسى : "كقاؿ، صدكر ىذه األلفاظ مف البخارم( 5)كقد استبعد الذىبي
ال فالبخارم ال يعرّْج عمى عمرك ثـ ال يحتج بو أصال كال ، اس بعدىـفمف الن: أفتراه يقكؿ، كىـ. كا 

 متابعة؟". 

لكف لـ يخرجا ، كحديثو قكم، صدكؽ في نفسو ال يظير تضعيفو بحاؿ: (6)كقاؿ في مكضع
 لو في الصحيحيف فأجادا. 

كعامة ، ماأقؿ ما نصيب مما ركل عف غير أبيو عف جده؛ مف المنكر: (7)كقاؿ أبك زرعة
ك بف شعيب إنما ىي عف المثنى بف الصباحىذه المناكير الًَّذم يىٍرًكم عىٍف عى  ، كابف لييعة، ٍمرى

 إنما تيكيمّْـ فيو بسبب كتاب عنده. ، كأنو ثقة في نفسو: كقاؿ أيضان ، كالضعفاء

إنما اختمفكا في سماع أبيو مف ، ال أعمـ خالفنا في عدالة عمرك بف شعيب: (8)قاؿ الحاكـ
 جده. 

                                                           

 (. 8/55( تيذيب التيذيب )1)
 (. 6/238( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 2/47( المستدرؾ لمحاكـ )3)
 (. 22/69تيذيب الكماؿ )، (2/140سنف الترمذم )، (6/343لتاريخ الكبير لمبخارم )ا: ( انظر4)
 (. 5/167( سير أعالـ النبالء )5)
 (. 406: ( مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص6)
 (. 6/239( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 2/46( المستدرؾ لمحاكـ )8)
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 حياءن مف الناس. ، رك بف شعيب غطى رأسوإذا قعد إلى عم (1)ككاف أيكب السختياني

بّْي ٍقسىـ الضى كقاؿ ميغيرة بف مى
ما يسرنى أف صحيفة عبد ا بف عمرك عندم بتمرتيف : (3()2)

 أك بفمسيف. 

كاف : (5)"عمرك بف شعيب عندنا كاىى". كقاؿ سفياف بف عيينة: (4)كقاؿ يحيى القطاف
 حديثو عند الناس فيو شئ. 

كما ركل ، ما ركل عنو أيكب كابف جريج فذلؾ كمو صحيح: (6)يكقاؿ عمي بف المدين
 فيك ضعيؼ. ، فذلؾ كتاب كجده، عمرك عف أبيو عف جده

نما يكتب حديثو يعتبر بو، لو أشياء مناكير( 7)كقاؿ أحمد  فأما أف يككف حجة فال. ، كا 

ة؟ حج: عف جده، عف أبيو، عمرك بف شعيب: قيؿ ألبي داكد: (8)كقاؿ أبك عبيد اآلجرل
ليس بقكم يكتب حديثو كما ركل عنو الثقات فيذاكر : (9)كال نصؼ حجة. كقاؿ أبك حاتـ، ال: قاؿ
 بو. 

عف جده ، إال أنو إذا ركل عف أبيو، كعمرك بف شعيب في نفسو ثقة: (10)كقاؿ ابف عدم
ألف جده ، مرسالن  عف جده عف النبي ، عف أبيو، عمى ما نسبو أحمد بف حنبؿ يككف ما يركيو

محمد ليس لو صحبة كقد ركل عف عمرك بف شعيب أئمة ، ه ىك محمد بف عبد ا بف عمركعند
اجتنبو الناس  عف جده عف النبي ، عف أبيو، الناس كثقاتيـ كجماعة مف الضعفاء إال أف أحاديثو

 كلـ يدخمكه في صحاح ما خرجكه كقالكا ىي صحيفة. ، مع احتماليـ إياه

                                                           

  (.6/238( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
لمكالباذم ، المشيكر باسـ "رجاؿ صحيح البخارم"، اليداية كاإلرشاد في معرفة أىؿ الثقة كالسداد: ( انظر ترجمتو2)

 (. 3/738تاريخ اإلسالـ )، (28/397تيذيب الكماؿ )، (2/714)
 (. 3/266ميزاف االعتداؿ )، (6/202( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 6/238تـ )البف أبي حا، ( الجرح كالتعديؿ4)
 (. 6/238البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ5)
 (104: ( سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص6)
سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد ، ( 3/991لمعقيمي )، الضعفاء الكبير، (46/91البف عساكر )، ( تاريخ دمشؽ7)

 (. 230: )ص
 (. 3/264( ميزاف االعتداؿ )8)
 (. 6/239البف أبي حاتـ )، ديؿ( الجرح كالتع9)
 (. 6/205( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
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التطبوقوةىالدرادة
ككثقو ، عمرك بف شعيب ضعفو ناس مطمقنا: (1)ماء فقاؿكقد تتبع ابف حجر أقكاؿ العم

كمف ضعفو مطمقنا فمحمكؿ عمى ، كضعؼ بعضيـ ركايتو عف أبيو عف جده حسب، الجميكر
: فإذا قاؿ، عف: فأما ركايتو عف أبيو فربما دلس ما في الصحيفة بمفظ، ركايتو عف أبيو عف جده

كأما ركاية أبيو عف جده؛ ، بي زرعة المتقدـكما يقتضيو كالـ أ، فال ريب في صحتيا، حدثني أبي
كقد صرح شعيب بسماعو ، ال محمد بف عبد ا، فإنما يعني بيا الجد األعمى عبد ا بف عمرك

تصرح ، كبعد أف ساؽ ابف حجر قطعة مف جممة أحاديث، مف عبدا في أماكف كصح سماعو منو
أـ سمع بعضيا ، نو جميع ما ركل عنولكف ىؿ سمع م: قاؿ"، بأف الجد ىك عبد ا بف عمرك

... كأما اشتراط بعضيـ ، كىك الجامع الختالؼ األقكاؿ فيو، الثاني أظير عندم، كالباقي صحيفة
 فيذا الشرط معتبر في جميع الركاة ال يختص بو". ، أف يككف الراكم عنو ثقة

 .(3)لذىبيكىك أيضان قكؿ ا، حسف الحديث، أنو صدكؽ( 2)كترجح الباحثة رأم ابف حجر

كأف ركاية شعيب عف جده ، فبعد أف ذكر االختالؼ فيو؛ قرر أنو ثقة6 أما ابف الممقف
 .(4)كأف أباه سمع مف جده، كأف عمرنا سمع مف أبيو، عبد ا بف عمر صحيحة ال إرساؿ فييا

ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى مًَّد ٍبًف عى ركل لو البخارم ، جدهكقد ينسب إلى ، شيعىٍيبي ٍبفي ميحى
 . كالباقكف سكل مسمـ، في "القراءة خمؼ اإلماـ"

ىذا (6)كرد ابف حجر، (5)كنفي أف يككف سماعو مف جده صحيحان ، ذكره ابف حباف في الثقات
 . (8)ثبت سماعو مف جده. كىك أيضان قكؿ الذىبي، صدكؽ: (7)كقاؿ، القكؿ مف ابف حباف

الخالؼ ، عبد ا بف عمرك بف العاص كالد عمركشعيب بف محمد بف : (9)كقاؿ العالئي
، كمف ابف عمر، كاألصح أنو سمع مف جده عبد ا بف عمرك، فيو مشيكر ىؿ حديثو مرسؿ أـ ال
                                                           

 (. 8/51( تيذيب التيذيب )1)
 (. 423: ( تقريب التيذيب )ص2)
، (2/484بؿ ىك مف قبيؿ الحسف". المغني )، إف حديثو مف أعمى أقساـ الصحيح: كلسنا نقكؿ: "( قاؿ الذىبي3)

 (. 1/114العبر في خبر مف غبر ) ،(3/268ميزاف االعتداؿ ): كانظر أيضان 
 (. 2/157( البدر المنير )4)
 (. 4/357الثقات البف حباف ): ( انظر5)
 (. 4/357تيذيب التيذيب ): ( انظر6)
 (. 267: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 1/488( الكاشؼ )8)
 (. 196: ( جامع التحصيؿ )ص9)
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كالضمير المتصؿ بجده في قكليـ عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عائد إلى ، كابف عباس 

كمحمد كالد شعيب ، في غير ىذا الكتابكقد بينت ذلؾ كبسطت الكالـ عميو ، شعيب ال إلى عمرك
كمنيـ مف قاؿ ، كشعيب صغير فكفمو جده كسمع منو كثيرنا، مات في حياة أبيو عبد ا بف عمرك

 إف ذلؾ كتاب. 
 صدكؽ. 6 قالت الباحثة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

  كأبيو كالىما صدكؽ.، ألجؿ عمرك بف شعيب، إسناده حسف

كصرح ، بسماعو مف أبيو شعيب(1)كقد صرح عمرك في حديث محمد بف سعيد الطائفي
كيرتقي إسناد الحديث كما في حديث أبي داكد. ، شعيب بأف جده عبد ا بف عمرك بف العاص

 بالمتابعات إلى الصحيح لغيره. 

 
 6 (34حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
كىاهي أىبيك: (2) ًديث رى مَّد بف ًعيسىى ىىذىا الحى د عىف ميحى ًميع سىالـ بف ًدينىار، دىاكي ، ثىنىا أىبيك جى

.." أىف النًَّبي أىتىى فىاًطمىة عىف أنس، عىف ثىابت كسالـ كثقو يحيى بف ، ". كىذا إسناد جيد.بعبدو
قاؿ الحافظ ضياء ، عف ثابت ال جـر، (3)ـ بف أبي الصيباءكقد تابعو سالَّ ، كلينو أبك زرعة، معيف

ال يبالى : ال أعمـ بإسناده بأسنا. كقاؿ ابف القطاف في كتابو "أحكاـ النظر": ديف في " أحكامو"ال
، فإف العدكؿ متفاكتكف في الحفظ بعد تحصيؿ رتبة العدالة -السالؼ : يعني -بقكؿ أبي زرعة 
 كالحديث صحيح. 

 

 

                                                           

 (. 3/563ميزاف االعتداؿ )، (3/238تاريخ بغداد )، (5/128سنف الدارقطني ): ( انظر1)
 (. 7/510( البدر المنير )2)
الكامؿ في ، (4/257الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (4/135التاريخ الكبير لمبخارم ): ( انظر ترجمتو3)

 (. 4/630تاريخ اإلسالـ )، (4/316ضعفاء الرجاؿ )
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 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي عً : (1)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا ميحى ـي ٍبفي ًدينىارو ، يسىىحى مىٍيعو سىاًل دَّثىنىا أىبيك جي عىٍف ، حى
مىى فىاًطمىةى : قىاؿى ، أىتىى فىاًطمىةى ًبعىٍبدو كىافى قىٍد كىىىبىوي لىيىا أىفَّ النًَّبيَّ ، عىٍف أىنىسو ، ثىاًبتو  ًإذىا ، ثىٍكبه كىعى

ـٍ يىٍبميٍغ ًرٍجمىٍييىا ذىا غى ، قىنَّعىٍت ًبًو رىٍأسىيىا لى ـٍ يىٍبميٍغ رىٍأسىيىاكىاً  ا تىٍمقىى  فىمىمَّا رىأىل النًَّبيُّ ، طٍَّت ًبًو ًرٍجمىٍييىا لى مى
مىٍيًؾ بىٍأسه : "قىاؿى  ميًؾ". ، ًإنَّوي لىٍيسى عى ًإنَّمىا ىيكى أىبيكًؾ كىغيالى

 

 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، مف طريؽ أبي داكد، (3)كالضياء، (2)أخرجو البييقي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
حديث  سبقت الترجمة لو، (4)مدلس مف الثالثة، ثقة فقيو، محمد بف عيسى الطبَّاع 

 (.43)رقـ

ـي ٍبفي ًدينىارو  ييقىاؿي ، سىاًل ٍيعو التًَّميًميُّ ، اٍبفي رىاًشدو : كى مى ـي ، أىبيك جي ركل لو أبك ، اٍلبىٍصًرمُّ اٍلقىزَّازي ، مىٍكالىي
 . (5)داكد ىذا الحديث الكاحد

 6 مختمؼ فيو

أرجك أف ال يككف بو : "(8)ليس بو بأس. كقاؿ أحمد: (7)كفي مكضع، (6)و ابف معيفكثق
 .(9)لـ يكف عنده إال شيء يسير مف الحديث". كذكره ابف حباف في الثقات، بأس

 ليف الحديث". : "(11). كقاؿ أبك زرعة"حمؿ الناس عنو، ليس بمتركؾ: "(10)كقاؿ الدارقطني

                                                           

ًتًو )بىابه ًفي اٍلعىٍبًد يىنٍ ، كتابي المباسً ، ( سنف أبي داكد1)  (. 4106ح4/62ظيري ًإلىى شىٍعًر مىٍكالى
 كالىما لمبييقي. ، (246: اآلداب )ص، (13545ح 7/154( السنف الكبرل )2)
 (. 1712ح5/91( األحاديث المختارة )3)
 (. 44: ( طبقات المدلسيف )ص4)
  (. 3/434انظر: تيذيب التيذيب)( 5)
 (. 237: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 6)
 (. 67: ركاية ابف طيماف )صػػػػػ ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ 7)
 (. 4/181( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
(9) (6/411 .) 
 (. 10/55( عمؿ الدارقطني )10)
 (. 4/181( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
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 فيو ضعؼ ما". : "(2)الذىبي "شيخ ". كقاؿ: (1)كقاؿ أبك داكد

 مقبكؿ. 6 (3)كقاؿ ابف حجر
 صدكؽ. 6 قالت الباحثة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

كما قاؿ ، كقد تابعو سالَّـ بف أبي الصيباء، صدكؽ، ألجؿ سالـ بف دينار، إسناده حسف
 الصحيح لغيره.  ، فيرتقي اإلسناد إلى(5)البييقىكمف قبمو  (4)ابف الممقف
 .(7)كاأللباني، (6)صححو الشككانيك 

 كما مر في اإلسناد. ، فال يضر حيث صرح بالسماع، أما تدليس محمد بف عيسى الطبَّاع

 
 6 (33ديث رقـ )ح

قاؿ ابف الميمىقّْف
... أما الحديث كىك حمؿ رأس أبي جيؿ؛ فأخرجو أبك نعيـ في "معرفة : (8)

كأف ابف مسعكد حزَّىا كجاء بيا إلى رسكؿ ، اذ بف عمرك بف الجمكح قاتموفي ترجمة مع( 9)الصحابة"
ا الطبراني في " أكبر معاجمو"، ا  كركاه ابف ماجو في "سننو" عف أبي ، (10)ركاه كذلؾ أيضن

مىؼو  اءو ، ًبٍشرو بىٍكري ٍبفي خى مىمىةي ٍبفي رىجى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىبً ، عف شىٍعثاء الككفية، نا سى أىفَّ رىسيكؿى ، ي أىٍكفىىعىٍف عى
ٍيؿو رىٍكعىتىٍيًف".  المَّوً  مَّى يىٍكـى بيشّْرى ًبرىٍأًس أىًبي جى  "صى

 فقد احتج بو البخارم ككثقو آخركف. ، إسناده جيد. كال يضر كالـ بعضيـ في سممة بف رجاء

                                                           

 (. 10/139( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 4/511زاف االعتداؿ )( مي2)
 (. 226: ( تقريب التيذيب )ص3)
 (. 7/510( البدر المنير )4)
 (. 7/154( السنف الكبرل )5)
 (. 742: لمشككاني )ص، ( السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار6)
 (. 6/206إركاء الغميؿ )، (6/869( سمسمة األحاديث الصحيحة )7)
 (. 107 -9/106( البدر المنير )8)
 (. 2443 -5/2441( معرفة الصحابة ألبي نعيـ )9)
(10)(20/177 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

مىؼو : (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دَّثىنىا أىبيك ًبٍشرو بىٍكري ٍبفي خى اءو قىاؿى : قىاؿى  حى مىمىةي ٍبفي رىجى دَّثىنىا سى : حى
دَّثىٍتًني شىٍعثىاءي  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي أىٍكفىى، حى ٍيؿو  أىفَّ رىسيكؿى المَّوً ، عىٍف عى مَّى يىٍكـى بيشّْرى ًبرىٍأًس أىًبي جى "صى

رىٍكعىتىٍيًف". 
 

 6 تخريج الحديث

مف طرؽ عف سممة بف ، (5)كالضياء المقدسي، (4)كابف عدم، (3)كالبزار، (2)أخرجو الدارمي 
 بمثمو. ، رجاء

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ماتى ، كابف ماجو، كأبك داكد، ركل لو البخارم تعميقنا، أبك ًبٍشر، بىكري بفي خمؼو اٍلبىٍصًرمُّ  
 . (6)سنةى أربعيفى كمائتيفً 

ابف حباف في كذكره ، (9)كالذىبي، (8)كمسممة بف قاسـ االندلسي، (7)كثقو أبك حاتـ
 .(10)الثقات

 صدكؽ. : (12)كفي مكضع، ليس بو بأس: (11)كقاؿ ابف معيف

قىاؿ أبك داكد كى
 رني أحمد بف حنبؿ بالكتابة عنو. أم: (13)

 
                                                           

ًة كىالسٍَّجدىًة ًعٍندى الشٍُّكًر )، كتابي إقامًة الصالةً ، ( سنف ابف ماجو1) الى اءى ًفي الصَّ  (1391ح1/445بىابي مىا جى
 (. 1503ح2/917( سنف الدارمي )2)
 (. 8/296( مسند البزار )3)
 (. 4/355الرجاؿ )( الكامؿ في ضعفاء 4)
 (. 13/116( األحاديث المختارة )5)
 (. 4/208( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 2/385( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 3/12( إكماؿ تيذيب الكماؿ )8)
 (. 1/274( الكاشؼ )9)
(10( )8/150 .) 
 (275: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص11)
 (. 2/385ف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ الب12)
 (. 237: سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص: ( انظر13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ. 6 (1)كقاؿ ابف حجر

اء مىمىةي بفي رىجى كابف ، كالترمذم، ركل لو البخارم، التميمٌي أبك عبد الرحمف الككفي، سى
 .(2)ماجو

 6 مختمؼ فيو

كذكره ابف حباف في ، صدكؽ: (4)كقاؿ أبك زرعة، ما بحديثو بأس: (3)قاؿ أبك حاتـ
 .(5)الثقات

 ضعيؼ. : (7)كقاؿ النسائي، ليس بشئ: (6)كقاؿ ابف معيف

 ال يتابع عميو. ، كيحدث عف قـك بأحاديث، أحاديثو أفراد كغرائب: (8)كقاؿ ابف عدم

 . ينفرد عف الثقات بأحاديث: (9)كقاؿ الدارقطني

 صدكؽ ييٍغًرب. : (10)قاؿ ابف حجر

 .(11)ركل ليا ابف ماجو ىذا الحديث فقط، شعثاءي بنتي عبًد ا األسىدية الككفية

 ال تيٍعرىؼ. 6 (13)كابف حجر، (12)قاؿ الذىبي

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 

                                                           

 (. 126: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 11/281( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 4/160( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 4/160( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
(5( )8/286 .) 
 (. 3/337ركاية الدكرم ) -معيف  ( تاريخ ابف6)
 (. 47: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص7)
 (. 4/356( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 218: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص9)
 (. 247: ( تقريب التيذيب )ص10)
 (. 35/206( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
 (. 7/527( لساف الميزاف )12)
 (. 749: ب التيذيب )ص( تقري13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 كذلؾ لمعمؿ اْلتية، إسناده ضعيؼ

 فيخشى أف يككف مف غرائبو. ، كقد تفرد بركاية ىذا الحديث، ٍغًربصدكؽ يي ، سممة بف رجاء

كال يضر كالـ بعضيـ في سممة : "كقكلو، أما حكـ ابف الميمىقّْف عمى ىذا اإلسناد بأنو جيد
فالبخارم إنما ركل لو حديث كاحد في  ؛فقد احتج بو البخارم ككثقو آخركف". ففيو نظر، بف رجاء
، كغاية ما قيؿ في سممة أنو صدكؽ، (2)ركايتو بؿ تابعو حماد بف أسامةكلـ يتفرد ب، (1)الفضائؿ

 كلـ يطمؽ أحد القكؿ بتكثيقو. ، البأس بحديثو

 ، ال تعرؼ ، ففي الحديث شعثاء الككفية، كعمى فرض التسميـ بما ذىب إليو ابف الممقف
 . (3)كتفرد عنيا سممة بف رجاء، كابف حجر، الذىبي: الحافظاف كما قاؿ

شعثاء بنت عبد ا لـ أر مف تكمـ فييا ال بجرح كال ، إسناد فيو مقاؿ: (4)البكصيرمقاؿ 
 بتكثيؽ. 

كال نعمـ لو ، كىذا الحديث ال نعمـ أحدنا ركاه بيذا المفظ إال ابف أبي أكفى: (5)كقاؿ البزار
 طريقنا إال ىذا الطريؽ. 

 . (6)كحسنو ابف حجر

 
 

 

 

 

 
                                                           

اًف )، ( صحيح البخارم1) ذىٍيفىةى ٍبًف اليىمى  (. 3824ح 5/39بىابي ًذٍكًر حي
 (. 3290ح4/125( صحيح البخارم )2)
 (. 4/608( ميزاف االعتداؿ )3)
 (. 2/11( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )4)
 (. 8/296( مسند البزار )5)
 (. 4/286( التمخيص الحبير )6)



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

138

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (32) حديث رقـ
فو عىٍف أيْـّ  ـى فباؿى ًفي  أنَّياأىتىٍت إلى النًَّبي : "قىٍيسو ًبٍنًت ًمٍحصى بابفو ليا لـ يىٍبميٍغ أٍف يىٍأكؿى الطَّعا

وي  فىدىعىا رىسيكؿي اً ، ًحٍجًر رىسيكًؿ اً  حى ًبمىاءو فىنىضى
ـٍ يىٍغًسٍموي غىٍسالن ". ( 1) لى مىى ثىٍكًبًو كى عى

 

قاؿ ابف الميمىقّْف
كفي ، كمسمـ في صحيحييما بالمفظ المذككر، ركاه البخارم، صحيح ىذ الحديث: (2)
مىى ثىٍكًبًو ". : ""فرش عميو" بدؿ: بإسناد جيد، ركاية البف ماجو وي عى حى  فىنىضى

 6 نص الحديث
بَّاًح قىاالى : (3)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  مَّدي ٍبفي الصَّ ميحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى كى دَّثىنىا حى : حى

ٍبًد المَّوً ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى  فو ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ٍف أيْـّ قىٍيسو ًبٍنًت ًمٍحصى ٍمتي : قىالىتٍ ، عى "دىخى
مىى رىسيكًؿ  ـى  ًباٍبفو ًلي عى ـٍ يىٍأكيًؿ الطَّعىا مىٍيوً ، لى مىٍيوً ، فىدىعىا ًبمىاءو ، فىبىاؿى عى  ". فىرىشَّ عى

 6 تخريج الحديث

، كعمرك الناقد، كيحيى بف يحيى التميمي، مف طريؽ أبي بكر بف أبي شيبة( 4)أخرجو مسمـ
، كأحمد بف منيع، مف طريؽ قتيبة بف سعيد، (6)كالترمذم، (5)كزىير بف حرب. كأخرجو أحمد
 في الركاية عف سفياف بف عيينة. ، جميعيـ تابعكا محمد بف الصباح

 مف طرؽ عف مالؾ. ( 10)كالطبراني، (9)كالنسائي، (8)كأبك داكد، (7)كأخرجو البخارم

يكنس بف ، الميث، .ثالثتيـ )مالؾ(12)كيكنس بف يزيد، (11)كأخرجو مسمـ مف طرؽ عف الميث

                                                           

. : ( قاؿ ابف منظكر1) بىوي ًبشىٍيءو فأىصابو ًمٍنوي رىشاشه رى و نىٍضحان ًإذا ضى حي مىٍيًو الماءى يىٍنضى . كنىضىح عى النٍَّضحي ىك الرَّشُّ
 (. 2/618لساف العرب )

 (. 1/542( البدر المنير )2)
ًبيّْ الًَّذم لى ، كتابي الطيارةً ، ( سنف ابف ماجو3) اءى ًفي بىٍكًؿ الصَّ ـٍ )بىابي مىا جى  (. 524ح1/174ـٍ ييٍطعى
 (. 287ح  4/1734( صحيح مسمـ )4)
 (. 26996ح44/547( مسند أحمد )5)
ـى )، أبكاب الطيارة، ( سنف الترمذم6) ـً قىٍبؿى أىٍف ييٍطعى اءى ًفي نىٍضًح بىٍكًؿ الغيالى  .(71ح1/104بىابي مىا جى
ٍبيىافً ، كتابي الكضكءً ، ( صحيح البخارم7)  (. 223ح 1/54) بىابي بىٍكًؿ الصّْ
ًبيّْ ييًصيبي الثٍَّكبى )، كتاب الطيارة، ( سنف أبي داكد8)  (. 374ح1/102بىابي بىٍكًؿ الصَّ
ـى )، كتابي الطيارةً ، ( سنف النسائي9) ـٍ يىٍأكيًؿ الطَّعىا بيّْ الًَّذم لى  (. 302ح1/157بىابي بىٍكًؿ الصَّ
 (. 437ح25/178)( المعجـ الكبير10)
كىٍيفيًَّة غيٍسًمًو )، بي الطيارةً كتا، ( صحيح مسمـ11) ًضيًع كى ٍكـً بىٍكًؿ الطٍّْفًؿ الرَّ  (. 287ح 1/238بىابي حي
 (. 2214ح4/1734بىابي التَّدىاًكم ًباٍلعيكًد اٍلًيٍنًدمّْ )، كتاب السالـ، ( صحيح مسمـ12)



 واجلود اْلديث اْلسن: ادبحث الثاين

 

141

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 بنحكه. ، في الركاية عف الزىرم، يزيد( تابعكا سفياف بف عيينة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

بَّاًح بًف سيٍفيى  مَّدي بفي الصَّ رىاًئيُّ ميحى ٍرجى افى الجى
ٍعفىرو التاجر، (1) ٍبًد العىًزٍيزً ، أىبيك جى ٍكلىى عيمىرى بًف عى ، مى

 . (2)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد، ماتى سنةى أربعيفى كمائتيفً 
 6 مختمؼ فيو

كميطىٍيف، كثقو أبك زرعة
كذكره ابف حباف في ، ليس بو بأس: (4)كقاؿ ابف معيف، (3)

أحب ، (7)كمحمد بف الصباح البزاز الدكالبى، صالح الحديث: (6)حاتـ عنو فقاؿكسيئؿ أبك ، (5)الثقات
 . إلى منو

 صدكؽ. 6 (8)كقاؿ ابف حجر

ككاف ربما دلس ، إال أنو تغير حفظو بأخرة، ثقة حافظ فقيو إماـ حجة، سفياف بف عيينة
 . (42) لكف عف الثقات. سبقت الترجمة لو في حديث رقـ

تقانو كثبتوم، محمد بف شياب الزىرم . سبقت (9)مدلس مف الثالثة، تفؽ عمى جاللتو كا 
 . (6) الترجمة لو في حديث رقـ

فو  كىي أيٍختي عيكَّاشىًة ٍبًف ، صحابية مشيكرة، يقاؿ إف اسميا آمنة، أيُـّ قىٍيسو ًبٍنتي ًمٍحصى
ٍيمىةى  زى فو ًإٍحدىل بىًني أىسىًد ٍبًف خي ، كىاجرت إلى المدينة، كبايعت النبي ، أسممت بمكة قديمنا، ًمٍحصى

 .(10)ركل ليا الجماعة
                                                           

رىايىا1) ٍرجى بىٍغدىا، كىي بمدة قريبة مف نير دجمة، ( نسبة إلى جى ، (3/240األنساب لمسمعاني ): دى. انظربىٍيفى كىاًسطى كى
 (. 2/123معجـ البمداف )

 (. 25/387( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 25/387( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 1/84ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 4)
(5)(9/103 .) 
 (. 7/289( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
تقريب التيذيب ، (9/229تيذيب التيذيب )، (25/387تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ترجمتو ( انظر7)

 (. 484: )ص
 (. 484: ( تقريب التيذيب )ص8)
 (. 45: ( طبقات المدلسيف )ص9)
اإلصابة ، (35/380تيذيب الكماؿ )، (6/379أسد الغابة )، (4/1951( االستيعاب في معرفة األصحاب )10)

 (. 758: تقريب التيذيب )ص، (8/454لصحابة )في تمييز ا
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
في كىك مقركف  كقد تكبع، فشيخو محمد بف الصٌباح صدكؽ ؛، إسناد ابف ماجو صحيح

  بأبي بكر بف أبي شيبة. السند نفسو
 ت. حيث صرح بالسماع في بعض الركايا، أما تدليس الزىرم فال يضر

كالحديث في ، فقد تابعو جماعة مف الثقات، (1)كاختالط ابف عيينة ال يضر أيضان 
 الصحيحيف. 

 
 6 (31حديث رقـ )

قاؿ ابف الميمىقّْف
، أخرجو الحاكـ في "مستدركو" مف حديث عميّْ بف سعيًد بف مسركؽو الكىٍنًدمٌ : (2)

كبة، حدثنا ابفي أبي زائدة في قكلو عف النَّبي عف أنسو ، ةعف قتاد، عف سعيد بف أبي عىري
يا : قيؿ: .قاؿ[97: سكرة آؿ عمراف]]َوّلِلِهِ َعَذ النهاِس َحجُّ اْلَبْوِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْوِه َسبِواًل[.: تعالى

ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ : ثـ قاؿ"الزاد كالراحمة". 6 ما السبيؿ؟ قاؿ، رسكؿ ا
 ع حماد بف سممة سعيدنا عمى ركايتو عف قتادة...... كقد تاب: يخرجاه. قاؿ

إنو يتساىؿ في التصحيح. كىذا اإلنكار : كقاؿ، عمى الحاكـ تصحيحو لحديث أنس( 3)كأنكر النككم
ا كأما األكؿ فال أعمـ فييا طعننا. كلما ذكر ، (4)بطريؽ أبي قتادة ىذا، ينبغي أف يككف مخصكصن

، ىكذا ركم بيذا اإلسناد عف قتادة عف أنس: يخو الحاكـ قاؿمقالة ش (5)البييقي في "خالفياتو"
ركاه سعيد بف أبي : (6). كقاؿ في "سننو"عف رسكؿ ا ، عف الحسف، عف قتادة كغيره: كالمحفكظ

عف ، عف قتادة: كالصكاب، كال أراه إال كىمنا، عف أنس مرفكعنا، عف قتادة، عركبة كحماد بف سممة
 مرسؿ.  الحسف البصرم مرفكعنا كىك

 كلؾ أف تقكؿ لـ ال يحمؿ عمى أف لقتادة فيو إسناديف فإنو أكلى مف الحكـ بالكىـ؟. . . : قمت
                                                           

: كلـ ييكًجب لو ضعؼ أصالن. انظر، الذم لـ يىحيط اختالطو مف مرتبتو، عده العالئي مف القسـ األكؿ (1)
 (. 46: المختمطيف لمعالئي )ص

 (. 30ػػػػػ  6/19( البدر المنير )2)
 (. 7/64( المجمكع شرح الميذب )3)
 متركؾ ككاف أحمد يثني عميو كقاؿ لعمو كبر كاختمط ككاف يدلس. ، قتادة الحراني ( عبد ا بف كاقد أبك4)

، (6/66( تيذيب التيذيب )5/191الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (5/219التاريخ الكبير لمبخارم ): انظر
 (. 328: تقريب التيذيب )ص

 (. 3/125البف فىٍرح )، ( مختصر خالفيات البييقي5)
 (. 4/540لكبرل لمبييقي )( السنف ا6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
صالح لالحتجاج بو كما أسمفتو. كقاؿ الحافظ ، كأما أنا فأرل أف حديث أنس جيد اإلسناد: قمت

 ال أرل ببعض طرقو بأسنا. : (1)ضياء الديف المقدسي في "أحكامو"

 6 نص الحديث

اًفظي ًباٍلكيكفىةً : (2)الحاكـ قاؿ  اًزـو اٍلحى مَّدي ٍبفي أىًبي حى دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو ميحى اًعيؿي ، حى كىأىبيك سىًعيدو ًإٍسمى
ًميُّ : قىاالى ، ٍبفي أىٍحمىدى التَّاًجري  ًليًد اٍلبىجى ًميُّ ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف اٍلكى دَّثىنىا عى ًميُّ ٍبفي سىًعيًد ٍبفً ، حى دَّثىنىا عى كؽو  حى مىٍسري

دَّثىنىا اٍبفي أىًبي زىاًئدىةى ، اٍلًكٍنًدمُّ  كبىةى ، حى ًف النًَّبيّْ ، عىٍف أىنىسو ، عىٍف قىتىادىةى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي عىري ًفي  عى
تىعىالىى ا : ًقيؿى : اؿى قى  ]َوّلِلِهِ َعَذ النهاِس َحجُّ اْلَبْوِت َمِن اْستَطَاَع إَِلْوِه َسبِواًل[: قىٍكًلًو تىبىارىؾى كى يىا رىسيكؿى اً مى

 الزَّادي كىالرَّاًحمىةي". : "السًَّبيؿي ؟ قىاؿى 

ارىل  ٍيًو اٍلفىًقيوي ًببيخى ٍمدىكى دَّثىنىاهي أىبيك نىٍصرو أىٍحمىدي ٍبفي سىٍيًؿ ٍبًف حى مًَّد ٍبًف ، حى اًلحي ٍبفي ميحى دَّثىنىا صى حى
اًفظي  ًبيبو اٍلحى دَّثىنىا أىبيك أيمىيَّةى ، حى رَّاًنيُّ  حى ك ٍبفي ًىشىاـو اٍلحى دَّثىنىا أىبيك قىتىادىةى ، عىٍمري مىمىةى ، حى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى عىٍف ، حى

ا السًَّبيؿي ؟ : { فىًقيؿى َمِن اْستََطاَع إَِلْوِه َسبِوالً }: سيًئؿى عىٍف قىٍكًؿ اً  أىفَّ رىسيكؿى اً ، عىٍف أىنىسو ، قىتىادىةى  مى
 .(3)كىالرَّاًحمىةي  الزَّادي 6 قىاؿى 

 6 تخريج الحديث
كالىما ، (5)كمف طريؽ حماد بف سممة، مف طريؽ سعيد بف أبي عركبة( 4)أخرجو الدارقطني

 مكصكالن. ، بو، عف أنس، عف قتادة

رىٍيع كأخرجو ابف جرير الطبرم مف طريؽ يزيد بف زي
كالبييقي مف طريؽ جعفر بف ، (6)

مف  (9). كأخرجو ابف جرير الطبرم(8)كىك في المناسؾ، ةكالىما عف سعيد بف أبي عركب( 7)عكف
 بو. ، في الركاية عف قتادة ان تابع سعيد، طريؽ حماد بف سممة

                                                           

 (. 4/13)السنف كاألحكاـ عف المصطفى عميو أفضؿ الصالة ك السالـ (1)
 (. 1613ح1/441( المستدرؾ لمحاكـ )2)
 (. 1614ح1/442( المستدرؾ لمحاكـ )3)
 (. 2418ح3/215( سنف الدارقطني )4)
 (. 2419ح3/216( سنف الدارقطني )5)
 (. 6/41ياف في تفسير القرآف )( تفسير الطبرم المسى بجامع الب6)
 (. 8639ح4/540( السنف الكبرل  )7)
 (. 1ح 57: ( المناسؾ البف أبي عركبة )ص8)
 (. 6/42( تفسير الطبرم )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مف ، (4)كالبييقي، (3)كالدارقطني، (2)مف طريؽ حميد. كالطبرم( 1)كأخرجو ابف جرير الطبرم

 . مرسالن ، كالىما تابعا قتادة في الركاية عف الحسف، طريؽ يكنس بف عبيد

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
اًنيٌ  لي اٍلًجٍرجى مَّد التَّاًجر الخالَّ ركل ، نزيؿ نيسابكر، أىبيك سعيد ًإٍسمىاًعيؿ بف أىٍحمد بف ميحى

ٍيمىة زى اًكمٌ ، كأبي يعمى، عف اٍبف خي ٍعفىر الطَّحى اًكـ أبك عبد ا، كأبي جى ككاف أحد ، ركل عىنوي الحى
ث ، ي بالد الدنيا كالمفيديفالجكاليف في طمب الحديث كالكارقيف ف ثىالى ًستّْيفى كى تكٌفي سنة أىربع كى

 .(5)مائة

سىًف اٍلمىقىاًنًعيُّ  ًميُّ أىبيك اٍلحى ًليًد اٍلبىجى ًميُّ ٍبفي اٍلعىبَّاًس ٍبًف اٍلكى ثىالىًث ، (6)عى فّْيى سىنىةى عىٍشرو كى تيكي
 .(7)مائىةو 

 ثقة نبيؿ. : (9)كفي مكضع، ثقة صدكؽ: (8)قاؿ الدارقطني

كؽو  ًميُّ بف سىًعيًد بًف مىسري ًمائىتىٍيفً ، أبك الحسف الًكٍنًدٌم الكيكفيُّ ، عى ، ماتى سنةى تسعو كىأىٍربىعيفى كى
 ركل عنو الترمذم كالنسائي. 

كميطىيَّف، (12)ككثقو الخطيب، ال بأس بو: (11)كفي مكضع، (10)كثقو النسائي
كذكره ابف ، (13)

 كؽ. صد: (15).كقاؿ أبك حاتـ(14)حباف في الثقات

 

                                                           

 (. 6/42( تفسير الطبرم )1)
 (. 6/40( تفسير الطبرم )2)
 (. 2424ح3/218( سنف الدارقطني )3)
 كالىما لمبييقي. ، (8624ح4/536ل )السنف الكبر ، (1456ح 2/134( السنف الصغير )4)
البف ، بغية الطمب فى تاريخ حمب، (5/241األنساب لمسمعاني )، (8/361تاريخ دمشؽ البف عساكر ): ( انظر5)

 (. 2/566تكضيح المشتبو )، (4/1624العديـ )
 (12/384معاني )يعنى الخمار. األنساب لمس، التي تختمر بيا النساء، ( نٍّْسبىة ًإلىى المقانع جمع مقنعة6)
 (. 7/157تاريخ اإلسالـ )، (14/430( سير أعالـ النبالء )7)
 (. 125: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص8)
 (. 226: ( سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص9)
 (. 20/451( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )10)
 (. 59: ( مشيخة النسائي )ص11)
 (. 262: ( السابؽ كالالحؽ )ص12)
 (. 20/451يب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )( تيذ13)
(14)(8/475 .) 
 (. 6/190( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ. 6 (1)كقاؿ ابف حجر

 كتميؿ الباحثة إلى أنو ثقة. 

ماتى سىنىةى ثىالىثو  ،متقف ثقة ،الككفي سعيد ،أبك اليىٍمدىاني ،يىٍحيى بفي زىكىًريَّا ٍبفي أىًبي زىاًئدىةى 
مائىةو  اًنٍيفى كى ثىمى  . (2) ركل لو الجماعة، كى

 ممو أخطأ إال في حديث كاحد. كال أع، كاف يحيى بف زكريا كيسنا: قاؿ يحيى بف معيف
كبىةى ًمٍيرىافي  ثقة حافظ لو تصانيؼ لكنو كثير ، أىبيك النٍَّضًر اٍلعىدىًكمُّ ، سىًعيدي ٍبفي أىًبي عىري

ًمائىةو ، ككاف مف أثبت الناس في قتادة، كاختمط، التدليس ٍمًسيفى كى فّْيى سىنىةى ًست  كىخى تيكي
(3). 

 سبقت الترجمة لو في حديث .(4)مدلس مف الثالثة، تثقة ثب، قتادة بف ًدعامة السَّديكسي
 . (1رقـ )

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
كلـ يتميز ، مف ركاية ابف أبي زائدة عف سعيد، حيث ركم مكصكالن ، إسناد الحديث ميعؿّّ 

 .(5)أـ بعده، قبؿ االختالط مف سعيد بف أبي عركبة سماعو
 كمر نقؿ ابف الميمىقّْف ألقكاليـ آنفان. ، ف العمماء عمى تصحيح ركاية اإلرساؿكقد تكارد جمع م

كالصحيح ركاية ، ال يثبت الحديث الذم فيو ذكر الزاد كالراحمة مسندنا: "(6)قاؿ ابف المنذر 
 مرسالن".  الحسف عف النبي 

كىما ممف ، عكيزيد بف زري، كركاه مرسالن عف الحسف؛ عبد األعمى بف عبد األعمى السامي
 ككافقيـ جعفر بف عكف. ، (7)نص العمماء عمى أف سماعيـ مف ابف أبي عركبة كاف قبؿ اختالطو

                                                           

 (. 401: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 590: تقريب التيذيب )ص، (11/210تيذيب التيذيب )، (31/308( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
تيذيب الكماؿ ، (139: ف رمي مف الركاة باالختالط )صاالغتباط بم، (41: ( المختمطيف لمعالئي )ص3)

 (. 239: تقريب التيذيب )ص، (4/63تيذيب التيذيب )، (11/6)
 (. 43: ( طبقات المدلسيف )ص4)
بحث حاتـ بف عارؼ الشريؼ " الركاة عف سعيد بف أبي عركبة ممف كرد فييـ ما يميز حديثيـ عنو أىك : ( انظر5)

(. كبحث األستاذ 16)ص ، ىػ1424شكاؿ  28العدد ، 16جمة جامعة أـ القرل جم، قبؿ االختالط أـ بعد"
ضمف سمسمة " أنيس ، الدكتكر نافذ حماد " أثر اختالط سعيد بف أبي عركبة عمى مركياتو في الكتب الستة"

 (. 49 -26المحدث" )ص 
 (. 3/9( نصب الراية )6)
  (.139: ( االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط )ص7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ىؤالء كتبكا قبؿ أف ييٍنكىر عمى سعيد. : عبد األعمى كيزيد بف زريع: (1)قاؿ ابف معيف

، فرغت مف حاجتي مف سعيد يعني بف أبي عركبة قبؿ الطاعكف: (2)كقاؿ عبد األعمى
 نو سمع منو قبؿ االختالط. يعني أ

 كالراجح الركاية المرسمة. ، الحديث إسناده ضعيؼ6 قالت الباحثة
لكف تدليسو محمكؿ ، كلـ يصرح بالسماع، فمدلس مف الثالثة، كأما سعيد بف أبي عركبة

 فيك أثبت الناس في قتادة. ، عمى االتصاؿ
ضعفو؛ لشدة كقد ركم الحديث مف طريؽ أخرل لكنيا ال تنيض بالحديث عف  
 .(3)ضعفيا

 
 6 (33) حديث رقـ

قاؿ ابف الميمىقّْف
مىى ظىٍيرًًه  كىافى رىسيكؿي المًَّو 6 "حديث أىًبي بىٍرزىةى اأٍلىٍسمىًميّْ قىاؿى : (4) بَّ عى ًإذىا رىكىعى لىٍك صي
 ." ٍستىقىرَّ مىاءه الى

 

ٍبًد المًَّو الٍ ، ركاه الطبراني في أكبر معاجمو مَّد ٍبف عى ٍضرىًميُّ عف ميحى اًلحي ٍبفي ًزيىادو السُّكًسيُّ ، حى نا ، ثنا صى
مىمىةى ، يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو القطاف مَّاًد ٍبًف سى ٍميىافى ، عىٍف حى بو. كىذا إسناد ، عىٍف أىًبي بىٍرزىةى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي

ف ضعفو م، صدكؽ: (5)كشيخو قاؿ فيو أبك حاتـ، شيخ الطبراني ىك ميطيف الحافظ، جيد سممة بف كا 
ٍمياف كثقو ابف ، . كيحيى كحماد ال يسأؿ عنيما لجاللتيما(6)قاسـ في "تاريخو" كسعيد بف جي

الخالفة : "كحسف لو الترمذم حديث، أرجك أنو ال بأس بو: (9)كقاؿ ابف عدم( 8)كأبك داكد، (7)معيف
 ال يحتج بو. : (11)كأما أبك حاتـ فقاؿ، (10)ثالثكف سنة "

                                                           

 (. 104، 103: ركاية بف طيماف )ص، مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ: ( انظر1)
 (. 6/96( تيذيب التيذيب )2)
، (3/381تنقيح التحقيؽ البف عبد اليادم )، (10 - 7/ 3نصب الراية )، (15/164عمؿ الدارقطني ): ( انظر3)

أثر عمؿ ، (161 -160/ 4إركاء الغميؿ )، (235 - 234/ 2التمخيص الحبير )، (30-6/19البدر المنير )
 (. 204: ماىر الفحؿ )ص، الحديث في اختالؼ الفقياء

 (. 599 - 3/598( البدر المنير )4)
 (. 4/404( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
، (8/319الثقات البف حباف )، (89: مشيخة النسائي )ص: انظر. صالح بف زياد " ثقة ": ( قالت الباحثة6)

 (. 272: تقريب التيذيب )ص، (4/392تيذيب التيذيب )، (1/495الكاشؼ )
 (. 4/158)، (4/114ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 7)
 (. 10/377( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 4/458( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
 (. 2226ح4/503( سنف الترمذم )10)
 شيخ يكتب حديثو كال يحتج بو". : "(. كعبارتو4/10بف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ ال11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

ٍضرىًميُّ قىاؿى 6 (1)ـ الطبراني قاؿ اَلما ٍبًد المًَّو اٍلحى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى اًلحي ٍبفي ًزيىادو : حى نا صى
مىمىةى ، ثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو اٍلعىطَّاري : السُّكًسيُّ قىاؿى  مَّاًد ٍبًف سى ٍميىافى ، عىٍف حى عىٍف أىًبي بىٍرزىةى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي
".  كىافى رىسيكؿي المًَّو : "قىاؿى اأٍلىٍسمىًميّْ  ٍستىقىرَّ مىى ظىٍيرًًه مىاءه الى ًإذىا رىكىعى لىٍك صيبَّ عى

 

مىمىةى ًإالَّ يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو اٍلعىطَّاري اٍلًحٍمًصيُّ  مَّاًد ٍبًف سى ًديثى عىٍف حى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى تىفىرَّدى ًبًو ، لى
 . اًلحي ٍبفي ًزيىادو  صى
 6 تخريج الحديث

 انفرد بو الطبراني؛ مف حديث أبي برزة األسممي.  
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مٍياف ؛ ٍفص البىٍصًرمٌ سعيد بف جي ركل لو ، ئةامات بالبصرة سنة ست كثالثيف كم، أبك حى
 .(2)األربعة

 صدكؽ لو أفراد. 6 (3)قاؿ ابف حجر 

كليس بيحيى بف ، (4)ارً في ىذا الحديث "ضعيؼ" فيك اٍلًحٍمًصيّْ اٍلعىطَّ  أما يحيى بف سعيد
ساؽ إسناد  (5)كذكره في اإلسناد. كمف قبمو الزيمعي، الذم ترجـ لو ابف الميمىقّْف، سعيد القطاف

 أك خطأ في النقؿ. ، الحديث كذكر فيو يحيى بف سعيد القطاف. فمعمو خطأ في النسخ

؛ ىك يحيى (6)كترجـ لو المحقؽ، البحريفجمع كم، فالذم في المطبكع مف المعجـ األكسط
ـٍ يىٍرًك ىىذىا : "فقاؿ، بف سعيد العطار. كما أف الطبراني أعاد ذكر اسمو عند تعمقيو عمى الحديث لى

مىمىةى ًإالَّ يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو اٍلعىطَّاري اٍلًحٍمًصيُّ  مَّاًد ٍبًف سى ًديثى عىٍف حى ". ، اٍلحى اًلحي ٍبفي ًزيىادو  تىفىرَّدى ًبًو صى
                                                           

(. كلـ تقؼ عميو الباحثة في المعجـ الكبير. كعزاه الييثمي لمطبراني في الكبير 5676ح6/22( المعجـ األكسط )1)
، األكسط (. كعزاه الزيمعي إليو في2/123مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ): "رجالو ثقات". انظر: كقاؿ، كاألكسط

 (. 1/375نصب الراية ): بعد سياقو إلسناده. انظر
 (.378/ 10تهذيب الكمال في أسماء الرجال )( 2)

 (. 234: ( تقريب التيذيب )ص3)
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، (3/123المجركحيف البف حباف )، (9/152الجرح كالتعديؿ ): ( انظر ترجمتو في4)

 (. 591: تقريب التيذيب )ص، (31/345رجاؿ )تيذيب الكماؿ في أسماء ال، (9/16)
 (. 1/375نصب الراية ): ( انظر5)
عبد القدكس بف محمد نذير : تحقيؽ، لمييثمي، ( مجمع البحريف في زكائد المعجميف ػػ األكسط كالصغير ػػ6)

(2/128 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كصالح بف زياد مف ، ى بف سعيد العطار مف شيكخ صالح بف زيادككجدت الباحثة أف يحي

 . (1)تالميذ يحيى بف سعيد العطار؛ ال القطاف

كأصح ، اختمؼ ًفي اسمو كاسـ أبيو صاحب النبي ، أىبيك بىٍرزىةى األىٍسمىًميُّ نىٍضمىةي بفي عيبىٍيدو 
 معيف. كابف ، أحمد بف حنبؿ: قالو، نىٍضمىةي بفي عيبىٍيد: ما قيؿ ًفيوً 

طىؿو ، كشيد فتح مكة مع رسكؿ ا ، أسمـ قديمنا ٍبدى العيزَّل بفى خى تحت  (2)كىك الذم قتؿ عى
ككرد المدائف في ، . كحضر مع عمٌي بف أبي طالب قتاؿ الخكارجأستار الكعبة بإذف النبي 

 . (3)كغزا بعد ذلؾ خراساف فمات بيا، صحبتو
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

مٍياف؛ صدكؽ لو أفراد6 ألجؿ ،إسناده ضعيؼ كلـ يتابع. كيحيى بف سعيد ، سعيد بف جي
 ضعيؼ. ، العطار

 .(5)كابف حجر، (4)كحسنو ابف الممقف

 

                                                           

 (. 4/404الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (13/51تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( انظر1)
فتح ، (3/564البف كثير )، السيرة النبكية، (232: البف حـز )ص، جكامع السيرة: كترجمتو، ( انظر خبر مقتمو2)

 (. 345: لممباركفكرم )ص، الرحيؽ المختـك، (62 -4/61البف حجر )، البارم
، (6/341اإلصابة )، (3/40سير أعالـ النبالء )، (29/407تيذيب الكماؿ )، (5/31أسد الغابة ): ( انظر3)

 (. 563: تقريب التيذيب )ص
 (. 1/373( تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج )4)
 (. 1/589( التمخيص الحبير )5)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعلد الثالد
 د اس  تطع ق   ألحاد د : احل  د الضع  
 و  تى أسان  يا بالضع قَِّتحك  ابو امُل

 

 

 
 

 

 

  



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

148

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة

 الثالث المبحث
 بالضعؼ أسانيدىا عمى فقّْ مى المي  ابف حكـ ألحاديث تطبيقية دراسة6 الضعيؼ الحديث

 6 (34حديث رقـ )
رّْؼ: (1)قاؿ ابف الممقف ةى بف ميصى ركاه أبك ، عف جده. كىك حديث مشيكر، عف أبيو، حديث طىٍمحى

ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى  مى ةى يىذٍ ، سىًمٍعتي لىٍيثنا: قىاؿى ، نىا ميٍعتىًمره ، داكد في سننو عف شيخو حي عىٍف ، كيري عىٍف طىٍمحى
دّْهً ، أىًبيوً  ٍمتي عمى الىنبّْي : "قىاؿى ، عىٍف جى أي  دىخى ضَّ مىى ، كىىيكى يىتىكى ًلٍحيىًتًو عى ٍجًيًو كى كىاٍلمىاءي يىًسيؿي ًمٍف كى

ٍدرًهً  ًة كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ". ، صى فىرىأىٍيتيوي يىٍفًصؿي بىٍيفى اٍلمىٍضمىضى
 

مىٍيـ ضعيؼ عند الجميكر كىك حديث ضعيؼ؛ ألف ليث بف أبي ىك ": (2)كقاؿ اإلماـ أحمد، سي
ا ابف عيينة"كلكف قد حدث عنو الناس، مضطرب الحديث .كقاؿ (4)كالنسائي (3). كضعفو أيضن

ال ييٍشتىغىؿ بو ىك مضطرب ": (6). كقاؿ أبك حاتـ كأبك زرعة الرازياف"يضعؼ حديثو": (5)السعدم
 . "الحديث

كيأتي عف الثقات بما ، ككاف يقمب األسانيد كيرفع المراسيؿ، آخر عمرهاختمط في :(7)كقاؿ ابف حباف
 تركو يحيى القطاف كيحيى بف معيف كابف ميدم كأحمد.... ، ليس مف حديثيـ

نما ضعفو : (9)كقاؿ الذىبي في الضعفاء، جائز الحديث: (8)كقاؿ العجمي ىك حسف الحديث كا 
 االختالط بأخرة. 

نما تكمـ فيو ، باد إال أنو كاف قد أصابو اختالط فاضطرب في حديثوىك أحد الع: (10)كقاؿ البزار كا 
ال فال نعمـ أحدنا ترؾ حديثو.، أىؿ العمـ بيذا  ..كا 

                                                           

 (. 107-2/104( البدر المنير )1)
ا2) ليس ىك بذاؾ. العمؿ كمعرفة : ما رأيت يحيى بف سعيد أسكأ رأينا منو في ليث بف أبي سميـ. كقاؿ: ( كقاؿ أيضن

 (. 70: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص، (2/379ألحمد ركاية ابنو عبد ا ) الرجاؿ
 (. 8/467( تيذيب التيذيب )3)
 (. 90: ( الضعفاء كالمتركككف )ص4)
 (. 149: لمجكزجاني كىك السعدم )ص، ( أحكاؿ الرجاؿ5)
 (. 7/179( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 2/231( المجركحيف )7)
 (.132/ 2)( الثقات8)
 (. 333: ( ديكاف الضعفاء )ص9)
 (. 8/468تيذيب التيذيب )، (1/95( كشؼ األستار عف زكائد البزار )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ذكره بعد ، ىك عندم صدكؽ: -البخارم : يعني -قاؿ محمد : "(1)كقاؿ الترمذم في "عممو الكبير"

 ال يفرح بحديثو. : نقمو أف أحمد قاؿ فيو

 ليس بو بأس. : (3)كسألت يحيى عنو فقاؿ: ىك أعمـ أىؿ المدينة بالمناسؾ. قاؿ: (2)كقاؿ أبك داكد

 كاف سيئ الحفظ كثير الغمط. ، صدكؽ فيو ضعؼ: (4)كقاؿ الساجي

 كليس بحجة. ، ىك ثقة صدكؽ: قاؿ عثماف بف أبي شيبة: (5)كقاؿ ابف شاىيف

ـ أف ىذا األمر قد كليعم كقد ضعفو بعضيـ مف كجو آخر كىك أف جد طمحة لـ ير النبي 
، عف أبيو، في حديث آخر لميث بف أبي سميـ عف طمحة بف مصرؼ( 6)فقاؿ أبك داكداختمؼ فيو. 

: فأنكره. قاؿ أبك داكد -القطاف : يعني -فحدثت بو يحيى : قاؿ مسدد، عف جده. في الكضكء
، عف أبيو، أيش ىذا طمحة بف مصرؼ: كيقكؿ، ابف عيينة زعمكا كاف ينكره: كسمعت أحمد يقكؿ

 عف جده؟. 

طمحة بف : قمت ليحيى بف معيف: -فيما ركاه الحاكـ عف األصـ عنو  -كقاؿ عباس الدكرم 
المحدثكف يقكلكف ىذا كأىؿ بيت : ؟ فقاؿ يحيىعف جده رأل جده النبي ، عف أبيو، مصرؼ

 .(7)ليست لو صحبة: طمحة يقكلكف

 مف كلد طمحة بف مصرؼ يذكر أف جده سمعت رجالن : عف أبي داكد، كىذا يخالفو ما ذكره الخالؿ
 ...رأل النبي : كقاؿ، لو صحبة

 

 

 

 

                                                           

 صدكؽ إال أنو يغمط. : (. كقاؿ البخارم أيضان 293: )ص، (390: )ص: ( انظر1)
 (. 160: ص( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )2)
 (. 160: عامة شيكخو ال يعرفكف. سؤاالت أبي عبيد اآلجرم )ص: ( كقاؿ أيضان 3)
 (. 8/468( تيذيب التيذيب )4)
 (. 162: تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف )ص، (196: ( تاريخ أسماء الثقات )ص5)
كًء النًَّبيّْ ، كتابي الطيارةً ، ( سنف أبي داكد6)  (. 132ح 1/32) بىابي ًصفىًة كيضي
 (. 446: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى 6 (1)قاؿ اَلماـ أبك داكد  مى دَّثىنىا حي دَّثىنىا ميٍعتىًمره ، حى يىٍذكيري ، سىًمٍعتي لىٍيثنا: قىاؿى ، حى
ةى  دّْهً ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف طىٍمحى أي  عمى الَّنًبيّْ  –يىٍعًني  -ٍمتي دىخى : "قىاؿى ، عىٍف جى ضَّ كىاٍلمىاءي يىًسيؿي ، كىىيكى يىتىكى

ٍدرًهً  مىى صى ًلٍحيىًتًو عى ٍجًيًو كى ًة كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ". ، ًمٍف كى فىرىأىٍيتيوي يىٍفًصؿي بىٍيفى اٍلمىٍضمىضى
 

 6 تخريج الحديث

 مف طريؽ أبي داكد بمثمو إسنادان كمتنان.  (2)أخرجو البييقي

تابع حميدان بف مسعدة في الركاية عف ، (4)مف طريؽ أيمية بف ًبٍسطاـ( 3)جو الطبرانيكأخر 
 بإسناده. ، بو، معتمر

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى ٍبًف اٍلميبىارىًؾ السَّاًميُّ  مى حي
ًمائىتىٍيفً ، اٍلبىٍصًرمُّ ( 5) ركل لو ، مىاتى سنة أىربع كىأىٍربىعيف كى

 .(6)لبخارمالجماعة سكل ا

 . (8)كذكره ابف حباف في الثقات، (7)كثقو النسائي

 صدكؽ. 6 (11)كابف حجر، (10)كالذىبي، (9)كقاؿ أبك حاتـ

افى التٍَّيًميُّ  ماتى سنةى سبعو كثمانيفى ، ثقة، أبك محمد البٍصرمٌ ، ميٍعتىًمر بفي سيميماف طىٍرخى
 .(12)ركل لو الجماعة، كمائةو 

                                                           

ًة كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ )، كتابي الطيارةً ، ( سنف أبي داكد1)  (. 139ح 1/34بىابه ًفي اٍلفىٍرًؽ بىٍيفى اٍلمىٍضمىضى
 (. 234ح 1/85( السنف الكبرل )2)
 (. 410ح 19/181( المعجـ الكبير )3)
تقريب التيذيب ، (1/255الكاشؼ )، (3/330تيذيب الكماؿ )، (8/123الثقات البف حباف ): ( انظر ترجمتو4)

 (. 114: )ص
 (. 7/30( ىذه النسبة إلى سامة بف لؤم بف غالب. األنساب لمسمعاني )5)
 (. 3/49تيذيب التيذيب )، (7/396( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 70: ( مشيخة النسائي )ص7)
(8( )8/197 .) 
 (. 3/229( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 1/355( الكاشؼ )10)
 (. 182: تقريب التيذيب )ص، (24/288( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 539: تقريب التيذيب )ص، (10/227تيذيب التيذيب )، (28/254( تيذيب الكماؿ )12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مىٍيـو ب ، صدكؽ اختمط جدنا كلـ يتميز حديثو فترؾ، ًف زينىٍيـو األيمىًكمُّ مىكالىىيـلىٍيثي بفي أىًبي سي
مائىةو  مىاتى سنىةى ثىالىثو كىأىٍربىًعٍيفى كى
(1). 

بىٍعضي : "(2)كخالصتو قكؿ اإلماـ الذىبي، كقد سبؽ نقؿ ابف الممقف تضعيؼ العمماء لميث
سّْفي ًلمٍَّيثً  ًدٍيثي ، األىًئمًَّة ييحى سىفً كىالى يىبميغي حى ًعٍيًؼ الميقىارىبً ، و مىرتىبىةى الحى فىييٍركىل ، بىٍؿ ًعدىاديه ًفي مىرتىبىًة الضَّ

اًئبً ، ًفي الشَّكىاًىًد كىاالٍعًتبىارً  ًفي الرَّغى اًئؿً ، كى  . "فىالى ، أىمَّا ًفي الكىاًجبىاتً ، كىالفىضى
ة بفي ميصىرَّؼ ك بف كعب الياًميُّ  طىٍمحى مات سنةى اثنتي ، فاضؿ ثقة قارلء، الككفي( 3)بًف عمرو

 .(4)ركل لو الجماعة، أك بعدىا كمائة عشرةى 

ك بًف كعب الياًميُّ  رَّؼ بفي عمرو  .(5)ركل لو أبك داكد، مجيكؿ، كالد طمحة بف مصرؼ، ميصى

رّْؼ كاختمؼ في ، كقيؿ كعب بف عمرك، قيؿ اسمو عمرك بف كعب، جد طمحة بف ميصى
 . (6)صحبتو

كأبكه كجده ، رؼ أحد األئمة األعالـ تابعي احتج بو الستةطمحة بف مص: "(7)قاؿ السيكطي
كأبا ، كابف أبي حاتـ، كعبد الرحمف بف ميدم، ال يعرفاف. لكف يحيى بف معيف في ركاية الدكرم

 داكد أثبتكا صحبة لعمرك بف كعب جد طمحة". 

ح فإف كاف في الحديث المذككر ىك جد طمحة بف مصرؼ فقد رجَّ : "(8)كقاؿ ابف حجر
ف كاف طمحة المذككر ليس ، كجـز ابف القطاف بأنو عمرك بف كعب، اعة أنو كعب بف عمركجم كا 

ألنو ال يعرؼ إال في ىذا ، كأبكه مجيكؿ كجده ال تثبت لو صحبة، ىك ابف مصرؼ فيك مجيكؿ
 الحديث". 

 

 
                                                           

 (. 464: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 6/184( سير أعالـ النبالء )2)
 (. 13/477. األنساب لمسمعاني )كىك بطف مف ىىٍمدىاف، ( نسبة إلى ياـ3)
 (. 283: تقريب التيذيب )ص، (5/26تيذيب التيذيب )، (13/437( تيذيب الكماؿ )4)
 (. 533: تقريب التيذيب )ص، (2/95( تيذيب األسماء كالمغات )5)
 (. 4/185أسد الغابة )، (3/1322االستيعاب )، (7/161( الجرح كالتعديؿ )6)
 (. 1/153بف القيـ )( عكف المعبكد كحاشية ا7)
 (. 8/437( تيذيب التيذيب )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

 لذا ضعفو الجميكر. ، تميز حديثو فترؾصدكؽ اختمط جدنا كلـ ي، ليث بف أبي سميـ 
  .رّْؼ كالد طمحة مجيكؿ ال يعرؼ  ميصى
 ًيمىو بعضيـ. ، االختالؼ في صحبة جد طمحة بف مصرؼ  كمف ثـ جى

الحديث اكتفكا في ألف الذيف تكممكا ، فيك ضعيؼ، كىذا االختالؼ ال يؤثر في اإلسناد
 يث بف أبي سميـ. كضعؼ ل، بالكالـ في تضعيفو بجيالة كالد طمحة بف مصرؼ

 
 6 (35) حديث رقـ

ما ركاه ابف ماجو كالدارقطني بإسناده إلى أبي جمرة ػػػ بالجيـ كالراء الميممة ػػ عف ابف عباس 
كىافى رىسيكؿي المًَّو : "قاؿ  دو دَّؽي ًبيىا، الى يىًكؿي طيييكرىهي ًإلىى أىحى دىقىتىوي الًَّتي يىتىصى م يىكيكفي ىيكى الَّذً ، كىالى صى

ىىا ًبنىٍفًسًو".   يىتىكىالَّ

ميطىيَّرػػػ بضـ الميـ كبالطاء الميممة : ىك حديث ضعيؼ؛ ألف في إسناده: (1)قمت ػػ ابف الممقف ػػػػ
كعف غيره مف ، يأتي عف مكسى بف عمي بما ال يتابع عميو: (2)قاؿ ابف حباف، كالياء ػػػ بف الييثـ

ىك متركؾ الحديث. نقميما ابف : (3)سعيد بف يكنس الثقات بما ال يشبو حديث األثبات. كقاؿ أبك
 .(5)ثـ الشيخ في "اإلماـ"، (4)الجكزم في" الضعفاء"

 6 نص الحديث
ًليًد قىاؿى 6 (6)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دَّثىنىا أىبيك بىٍدرو عىبَّادي ٍبفي اٍلكى دَّثىنىا ميطىيَّري ٍبفي اٍليىٍيثىـً : حى حى

ٍمقىمىةي : قىاؿى  دَّثىنىا عى بىًعيُّ حى ٍمرىةى الضُّ بىًعيّْ ، ٍبفي أىًبي جى ٍمرىةى الضُّ ٍف أىًبيًو أىًبي جى بَّاسو قىاؿى ، عى ًف اٍبًف عى كىافى : "عى

                                                           

 (. 2/245( البدر المنير )1)
 (. 3/26( المجركحيف )2)
 (. 2/233)، (1/169( تاريخ ابف يكنس المصرل )3)
 (. 3/125( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )4)
كابف يكنس في ، فكالـ ابف حباف، اابف الممقف أال يحيؿ عمييمحؽ  ؼ عمى ىذا النقؿ في اإلماـ. ككاف( لـ أق5)

 كتابييما. 
نىاًء )، كتابي الطيارةً ، ( سنف ابف ماجو6)  (. 362ح1/129بىابي تىٍغًطيىًة اإٍلً
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دو  رىسيكؿي المًَّو  دَّؽي ًبيىا، (1)الى يىًكؿي طيييكرىهي ًإلىى أىحى دىقىتىوي الًَّتي يىتىصى ىىا ، كىالى صى يىكيكفي ىيكى الًَّذم يىتىكىالَّ

 . ًبنىٍفًسًو"

 6 تخريج الحديث

 انفرد بو ابف ماجو. 

 بإسناده بمثمو. ، مف طريؽ عباد بف الكليد، (2)كعزاه ابف دقيؽ العيد لمدارقطني

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًليًد بف خالد بَّادي ٍبفي اٍلكى  .(4)ماتى سنةى مائتيًف كاثنيف كستيفى ، (3)أىبيك بىٍدرو اٍلغيبىًرمُّ ، عى

 شيخ : كقاؿ أبك حاتـ، صدكؽ: (6)كقاؿ ابف أبي حاتـ، (5)تذكره ابف حباف في الثقا

 صدكؽ. 6 (7)قاؿ ابف حجر

 .(8)ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث، متركؾ، الٌطائيُّ البىٍصرمُّ ميطىيَّري بفي الييثـ 

 

                                                           

أم ال يفكض أمر طيكره ، كالفتح عمى إرادة اآللة أم الماء، ( "ال يكؿ طيكره" يحتمؿ ضـ الطاء عمى إرادة الفعؿ1)
كىذا ، أك بإعداد الماء لو ألجمو كنحك ذلؾ، ا بصب الماء عميو في الطيكرأنو ال يأمر أحدن : إلى غيره بمعنى

فما جاء أف عبد ا بف مسعكد ، ال ينافي مباشرة الناس ىذه األمكر برغبتيـ كال إذنو ليـ فييا إذا رضكا
 صاحب طيكره كأنسنا كغالمنا كاف يحمالف اإلداكة كمغيرة بف شعبة صب عميو كغير ذلؾ. كىك ال يعارض

ف كاف غير صحيح إسنادنا. انظر  (. 1/148حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو ): الحديث كا 
كعف ، كبعض أحاديث المكثريف عف آبائيـ المقميف، ( في جزء " بعض أحاديث المقميف مف أبناء المكثريف2)

 (.  54 -2/53اإلماـ ): إخكانيـ المقميف ". انظر
 في السنف أك غيرىا. ، ان البف دقيؽ العيد. فمـ تقؼ عميو الباحثةكلعؿ ابف الممقف عزاه لمدارقطني تبع 
ما ترجك : فقيؿ لو، كىـ بطف مف يىٍشكير مف ربيعة. كسمي غيبىر ألف أباىـ تزكج عجكزان ، ( نسبة إلى بنى غيبىر3)

 (10/14األنساب لمسمعاني ): لعمى أتغبر منيا غالما! فسمى ابنو غيبىر. انظر: منيا! فقاؿ
 (. 5/108تيذيب التيذيب )، (14/174تيذيب الكماؿ )، (12/407يخ بغداد )( تار 4)
 (. 8/436( الثقات البف حباف )5)
 (. 6/88( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 291: ( تقريب التيذيب )ص7)
، (10/180تيذيب التيذيب )، (2/663المغني في الضعفاء )، (2/271الكاشؼ )، (28/89( تيذيب الكماؿ )8)

 (. 535: تقريب التيذيب )ص
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التطبوقوةىالدرادة
ٍمرة ٍمقىمة بفي أبي جى بىًعيٌ  عى ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث ، مجيكؿ، (1)نصر بف ًعٍمراف الضي

 . (2)الكاحد

بىًعيُّ البىٍصًرمُّ  ٍمرىةى نىٍصري بفي ًعٍمرىافى الضُّ  .(3)ماتى سنةى سبعو كعشريفى كمائةو ، ثقة ثبت، أىبيك جى

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 : ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدنا

 كعمقمة بف أبي جمرة مجيكؿ. ، ميطىيَّري بف الييثـ متركؾ

 .(6)كاأللباني، (5)كالبكصيرم، (4)كممف ضعفو مغمطام

 
 6 (41حديث رقـ )

كىك حديث ضعيؼ ركاه الدارقطني كالبييقي في " سننييما" مف حديث الفضؿ 6 (7)قاؿ ابف الممقف
ضيكءي : مرفكعناعف ابف عباس ، عف شعبة مكلى ابف عباس، عف ابف أبي ذئب، بف المختار "اٍلكي

 ." ؿي لىٍيسى ًممَّا يىٍدخي  كشعبة ىذا. ، بف مختارالفضؿ : كسبب ضعفوًممَّا يىٍخريجي كى

 6 نص الحديث

دَّثىنى 6 (8)قاؿ اَلماـ الدارقطني  اًعدو حى مًَّد ٍبفي صى ـي ٍبفي مي ا أىبيك ميحى ًنيُّ ، نا ًإٍبرىاًىي ٍكالى ٍنًقدو اٍلخى
نً ًبًمٍصرى  ٍكالى ك اٍلًمٍصًرمُّ ، نا ًإٍدًريسي ٍبفي يىٍحيىى اٍلخى ، رً نا اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلميٍختىا ،يُّ أىبيك عىٍمرو ، نا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو

                                                           

بىٍيعة بف نزار بف معد بف عدناف1) نزؿ أكثرىـ البصرة ككانت بيا محمة تنسب إلييـ يقاؿ ليا ، ( نسبة إلى بنى ضي
 (. 8/376بنى ضبيعة. األنساب لمسمعاني )

يذيب التيذيب ت، (3/108ميزاف االعتداؿ )، (20/296تيذيب الكماؿ )، (2/57( إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )2)
 (. 397: تقريب التيذيب )ص، (7/274)

تقريب ، (3/541تاريخ اإلسالـ )، (29/364تيذيب الكماؿ )، (8/465( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 561: التيذيب )ص

 (. 188: ( شرح ابف ماجو لمغمطام )ص4)
 (. 1/54( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )5)
 (. 652: ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو )ص، (9/251ديث الضعيفة )( سمسمة األحا6)
 (. 2/421( البدر المنير )7)
 (. 553ح1/276( سنف الدارقطني )8)
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ٍكلىى اٍبفً  ًف اٍبًف عىبَّاسو  عىٍف شيٍعبىةى مى ، عى بَّاسو لىٍيسى : قىاؿى  ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عى كءي ًممَّا يىٍخريجي كى ضي "اٍلكي

 ." ؿي  ًممَّا يىٍدخي

 6 تخريج الحديث

، منقذ بإسناده مف طرؽ عف إبراىيـ بف، (3)كالبييقي، (2)كابف عدم، (1)أخرجو أبك نيعىٍيـ
 مرفكعان. ، بمثمو

ٍنًبيُّ ، مف طريؽ األعمش، (5)كالبييقي، (4)كأخرجو ابف أبي شيبة   عف أبي ظىٍبيىافى الجى
ٍنديبو  - ٍيفي بفي جي  مكقكفنا. ، عف ابف عباس، (6)–حيصى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

. ، اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلميٍختىارً   أىبيك سىٍيؿو اٍلًمٍصًرمُّ

"منكر : (8)كقاؿ األزدم، كأحاديثو منكرة يحدث باألباطيؿ"، مجيكؿ: "(7)تـقاؿ أبك حا
لمفضؿ بف المختار غير ما ذكرت مف الحديث كعامتو مما ال : "(9)كقاؿ ابف عدم، الحديث جدنا"

ما متننا". كقاؿ أيضان  لعؿ البالء في ىذا الحديث منو ال مف شعبة؛ ألف : "(10)يتابع عميو إما إسنادنا كا 
 كاألصؿ في ىذا الحديث أنو مكقكؼ". : قاؿ، اديث منكرة كعامتيا ال يتابع عمييالو أح

 منكر الحديث. 6 الباحثة قالت

المدني مكلى ابف ، أبك يحيى: كيقاؿ، أبك عبد ا، القرشي الياشمي شعبة بف دينار
 .(11)عباس

                                                           

 (. 8/320( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )1)
 (. 5/39( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 568ح1/187( السنف الكبرل )3)
 (.  9411ح 3/51( مصنؼ ابف أبي شيبة )4)
 (. 567ح 1/187( السنف الكبرل )5)
 (. 169: تقريب التيذيب )ص، (4/362سير أعالـ النبالء )، (6/515تيذيب الكماؿ ): ( انظر ترجمتو6)
 (. 7/69( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 3/358( ميزاف االعتداؿ )8)
 (. 7/125( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
 (. 5/39ضعفاء الرجاؿ )( الكامؿ في 10)
 (. 4/347تيذيب التيذيب )، (12/499( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
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، ليس بو بأس"" :(3)كقاؿ مرة، ال يكتب حديثو": "(2)كقاؿ يحيى، ليس بثقة": "(1)قاؿ مالؾ
: (8)كقاؿ أبك زرعة، ليس بالقكم": "(7)كأبك حاتـ، (6)كالنسائي، (5)كقاؿ الجكزجاني، (4)ككذا قاؿ أحمد

كأرجك أنو ال ، لـ أر لو حديثنا منكرنا جدنا فأحكـ عميو بالضعؼ: "(9)ضعيؼ الحديث. كقاؿ ابف عدم
 مف الفضؿ".  كلعؿ البالء فيو، كلـ أجد لو أنكر مف ىذا الحديث، بأس بو

 صدكؽ سيء الحفظ. 6 (10)قاؿ ابف حجر

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 : ألجؿ كالصكاب الركاية المكقكفة. ، إسناده ضعيؼ جدان مرفكعان 

 كنص غير كاحد عمى نكارة حديثو. ، الفضؿ بف مختار؛ جيمو أبك حاتـ 

 ٍنًبيُّ ، لـ يتابعك ، شعبة مكلى ابف عباس؛ صدكؽ سيئ الحفظ بؿ خالفو الثقة أىبيك ظىٍبيىافى الجى
ٍنديبو  ٍيفي بفي جي  فركاه مكقكفان. ، حيصى

كاألصؿ في : (12). كقاؿ ابف عدمىذا حديث ال يثبت عف رسكؿ ا : (11)قاؿ البييقي
 ىذا الحديث أنو مكقكؼ. 

، (14)ي أحكاموعبد الحؽ ف: كقد ضعؼ طريقة الرفع مف المتأخريف: "(13)كقاؿ ابف الممقف
                                                           

 (. 4/367( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 4/368( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 4/368الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (3/238ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 3)
 (. 4/367( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 226: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص5)
 (. 56: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص6)
 (. 4/368( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 4/368( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 5/39( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
 (. 266 :( تقريب التيذيب )ص10)
 (. 1/187السنف الكبرل ): ( انظر11)
 (. 5/39( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )12)
 (. 2/423( البدر المنير )13)
 (. 1/144( األحكاـ الكسطى )14)
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كالـ ابف ك : "أف ضعفو بشعبة كالفضؿ فقاؿ في تحقيقو بعد، (2)كعممو، (1)كابف الجكزم في تحقيقو

 عدم السالؼ إنما يحفظ ىذا الكالـ عف ابف عباس". 

 . صحح اإلسناد مكقكفناك ، ركاية الرفع(3)األلبانيكمف المعاصريف؛ أنكر 
 

 
 6 (46حديث رقـ )

نىابىةن " تىٍحتى كيؿّْ شىعىرى  كىأىٍنقيكا اٍلبىشىرىةى "، فىبميكا الشَّعىرى ، ةو جى
(4). 

، كالترمذم في جامعو، كابف ماجو في سننيما، ىذا الحديث ركاه أبك داكد: "(5)قاؿ ابف الممقف
كالعقيمي في "تاريخ الضعفاء" مف ، ك" الخالفيات"، ك"المعرفة"، كالبييقي في كتبو الثالثة " السنف"

، كىك حديث ضعيؼ، فاغسمكا " بدؿ "بيمُّكا": "(6)ت، كالمفظ المذككر كلفظ د، ة ركاية أبي ىرير 
، ابف كجيو الراسبي البصرم كىك ليس بشيء: كيقاؿ، كسبب ضعفو أف مداره عمى الحارث بف كجيو

حديثو : (9)في حديثو بعض المناكير. كقاؿ أبك داكد: (8)كقاؿ البخارم، كغيره(7)كما قالو ابف معيف
ىذا : (11)ينفرد بالمناكير عف المشاىير كقاؿ أبك حاتـ: (10)ىك ضعيؼ. كقاؿ ابف حبافمنكر ك 

الحارث ىذا لو غير حديث منكر كال : (12)كالحارث ضعيؼ الحديث. كقاؿ العقيمي، حديث منكر
ا... ". ، يتابع عمى ىذا الحديث  كلو إسناد آخر فيو ليف أيضن

 

 

                                                           

 (. 1/201( التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )1)
 (. 1/366( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية البف الجكزم )2)
 (. 377، 2/376فة )السمسمة الضعي: ( انظر3)
 (. 2/165( الشرح الكبير لمرافعي )4)
 (. 2/575( البدر المنير )5)
 )ت( يعني الترمذم. ، ( )د( يعني أبك داكد6)
 (. 476: سؤاالت ابف الجنيد )ص، (4/85ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 7)
 (. 2/284( التاريخ الكبير )8)
(9( )1/65  .) 
 (. 1/224( المجركحيف )10)
 البف أبي حاتـ. ، كالىما (3/92الجرح كالتعديؿ )، (1/476)( عمؿ الحديث11)
 (. 1/234( الضعفاء )12)
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 6 نص الحديث

ًميُّ قىاؿى حى 6 (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  ٍيضى ًمي  اٍلجى اًرثي ٍبفي كىًجيوو : دَّثىنىا نىٍصري ٍبفي عى دَّثىنىا اٍلحى حى
اًلؾي ٍبفي ًدينىارو : قىاؿى  دَّثىنىا مى مًَّد ٍبًف ًسيًريفى ، حى ٍيرىةى قىاؿى ، عىٍف ميحى "ًإفَّ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : عىٍف أىًبي ىيرى

نىابىةن  كىأىٍنقيكا اٍلبىشىرىةى"، ًسميكا الشَّعىرى فىاغٍ ، تىٍحتى كيؿّْ شىعىرىةو جى
(2). 

 6 تخريج الحديث

، مف طريؽ الحارث بف كجيو، (6)كالبييقي، (5)كالعقيمي، (4)كالترمذم، (3)أخرجو أبك داكد
 متصالن. ، بإسناده

 مرسالن. ، مف طرؽ عف الحسف البصرم، (8)كابف أبي شيبة، (7)كأخرجو عبد الرزاؽ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ماتى سنةى سبعو كعشريفى ، أىبيك يىٍحيىى اٍلبىٍصًرمُّ ، مكالىـ (9)النَّاجي الساميُّ مىاًلؾي بفي ًدٍينىارو 
 .(10)ركل لو األربعة، كقيؿ بعدىا، كمائةو 

 6 مختمؼ فيو

كذكره ابف ، "ال يكاد يحدث عنو ثقة": (13)كزاد، كالدارقطني، (12)كالنسائي، (11)كثقو ابف سعد
                                                           

نىابىةه )، كتاب الطيارة، ( سنف ابف ماجو1)  (. 597ح  1/196بىابي تىٍحتى كيؿّْ شىعىرىةو جى
ألنو ال يككف ، ؿ مف الجنابةظاىر ىذا الحديث يكجب نقض القركف كالضفائر إذا أراد االغتسا: "قاؿ الخطابي2) )

ف لـ : شعره كمو شعرة شعرة مغسكالن إال بنقضيا... كقاؿ عامة أىؿ العمـ إيصاؿ الماء إلى أصكؿ الشعر كا 
 (. 1/80ينقض شعره؛ يجزيو". معالـ السنف )

نىابىًة )، كتاب الطيارة، ( سنف أبي داكد3)  (.  248ح1/65بىابه ًفي اٍلغيٍسًؿ ًمفى الجى
نىابىةن )، كتاب الطيارة، ترمذم( سنف ال4) اءى أىفَّ تىٍحتى كيؿّْ شىٍعرىةو جى  (. 106ح1/167بىابي مىا جى
 (. 1/234( الضعفاء )5)
 (. 1/484معرفة السنف كاآلثار )، (849ح 1/276( السنف الكبرل )6)
 (. 1002ح1/262( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )7)
 (. 1065ح 1/95( مصنؼ ابف أبي شيبة )8)
 (. 13/6مكلى لبني ناجية بف سامة بف لؤٌم بف غالب القرشي. األنساب لمسمعاني ) (9)
 (. 10/14( تيذيب التيذيب )10)
 (.  9/242( الطبقات الكبير )11)
 (. 27/137( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )12)
 (. 66: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص13)
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، ما عممت بو بأسنا، صدكؽ: (3)تعرؼ كتنكر. كقاؿ الذىبي: (2)كقاؿ األزدم.(1)حباف في الثقات

 حديثو في درجة الحسف. : (4)كفي مكضع

 صدكؽ عابد. 6 (5)كقاؿ ابف حجر

ًجيوو  اًرثي ٍبفي كى ييقىاؿي ، الحى كابف ، كالترمذم، ركل لو أبك داكد، ضعيؼ، الرَّاًسًبيٌ ، اٍبفي كىٍجبىةى : كى
 .(6)ماجو

 َلسناد ثقات. كباقي رجاؿ ا

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
عف مالؾ بف ، كتفرد بيذا الحديث، كىك ضعيؼ، آفتو الحارث بف كجيو، إسناده ضعيؼ

 دينار؛ مسندان. 
 كقد نص أكثر العمماء عمى ضعفو. 

كىك شيخ ، ال نعرفو إال مف حديثو، حديث الحارث بف كجيو حديث غريب: (7)قاؿ الترمذم
 عف مالؾ بف دينار. ، كقد تفرد بيذا الحديث، عنو غير كاحد مف األئمةكقد ركل ، ليس بذاؾ

، إال ىذا الحديث، "كال نعمـ أسند مالؾ، عف ابف سيريف، عف أبي ىريرة : (8)كقاؿ البزار
 كال نعمـ ركاه عف مالؾ إال الحارث بف كجيو". 

ـي أىٍحمىدي  ا كقاؿى اإلمى
نَّمىا ييٍركىل ىىذىا اٍلمىٍتفي : (9) سىفً "كىاً  كىعىًف ، ميٍرسىالن  عىًف النًَّبيّْ ، عىًف الحى

سىفً  ٍكقيكفنا، الحى ٍيرىةى مى سىفً ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍيرىةى". ، كىالى يىٍثبيتي سىمىاعي اٍلحى  ًمٍف أىًبي ىيرى
كالحارث ، كال يصح مسندنا، إنما ركم عف الحسف مرسالن : (10)كقاؿ الدارقطني أيضان 

 ضعيؼ. 

 
                                                           

(1( )5/383 .) 
 (. 2/538( المغني في الضعفاء )2)
 (. 441: مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص، (2/538( المغني في الضعفاء )3)
 (. 5/362( سير أعالـ النبالء )4)
 (. 517: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 148: تقريب التيذيب )ص، (2/162تيذيب التيذيب )، (1/305الكاشؼ )، (5/304( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 1/178( سنف الترمذم )7)
 (. 17/252البزار )( مسند 8)
 (. 1/484لمبييقي )، ( معرفة السنف كاآلثار9)
 (. 1/178( سنف الترمذم )10)
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 6 (45) حديث رقـ

ىذا الحديث ركاه اإلماـ أحمد في "مسنده" كالدارقطني كالبييقي في "سننيما" مف : (1)قاؿ ابف الممقف
مىيَّ فىرىاًئضي 6 "قاؿ أف رسكؿ ا حديث ابف عباس  ـٍ تىطىكُّعه ، ثىالثه ىيفَّ عى ٍتري 6 كىىيفَّ لىكي ، اٍلكى

ى"...، كىالنٍَّحري  الةي الضُّحى صى ف ذك، كىك حديث ضعيؼ، كى ره ابف السكف في "سننو الصحاح" ألف كا 
، ركاه عف عكرمة، حي: يحيى بف أبي حية كاسـ أبي حية: كاسمو، مداره عمى أبي جناب الكمبي

 عف ابف عباس. 
 6 نص الحديث

ًليدً : (2)قاؿ اَلماـ أحمد  اعي ٍبفي اٍلكى دَّثىنىا شيجى نىابو اٍلكىٍمًبيّْ ، حى عىًف ، عىٍف ًعٍكًرمىةى ، عىٍف أىًبي جى
بَّاسو  مىيَّ فىرىاًئضي : "يىقيكؿي ، سىًمٍعتي رىسيكؿى اً : قىاؿى ، اٍبًف عى ـٍ تىطىكُّعه ، ثىالثه ىيفَّ عى ٍتري 6 كىىيفَّ لىكي ، اٍلكى

ى". ، كىالنٍَّحري  الةي الضُّحى صى  كى

 6 تخريج الحديث
، دمف طريؽ شجاع بف الكلي، (6)كالحاكـ، (5)كابف عدم، (4)كالدارقطني، (3)أخرجو البييقي

 . كركعتا الضحى"بدؿ "كركعتا الفجر" ": كالحاكـ، كالدارقطني، كلفظ البييقي، بإسناده

ـٍ تىطىكُّعه : "كلفظ ابف عدم لىكي ةو كى مىى فىًريضى ى، اٍلًكٍتري 6 ثىالثه عى  . كركعتا الفجر"، كىالضُّحى
ية عف أبي في الركا، تابع شجاع بف الكليد، (8)مف طريؽ ًمٍندىؿ بف عميٌ ( 7)كأخرجو الطبراني

 بنحكه. ، بإسناده، جناب الكمبي

ٍيدو ، (9)كأخرجو أحمد مى ٍبدي ٍبفي حي كعى
ٍعفي، (10) مف  (12).كابف شاىيف(11)مف طرؽ عف جابر الجي

                                                           

 (. 4/325( البدر المنير )1)
 (. 2050ح3/485( مسند أحمد )2)
 (. 4145ح 2/658( السنف الكبرل )3)
 (. 1631ح  2/337( سنف الدارقطني )4)
 (. 9/51( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 1119ح 1/300)درؾ( المست6)
 (. 11674ح 11/260( المعجـ الكبير )7)
 (. 545: تقريب التيذيب )ص، (4/180ميزاف االعتداؿ )، (28/495تيذيب الكماؿ ): ( كىك ضعيؼ. انظر8)
 (. 2916ح5/84)، (2065ح3/494( مسند أحمد )9)
 (. 588ح 202: ( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص10)
الجرح كالتعديؿ ، (3/280/296/364ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف : انظر ( كىك ضعيؼ رافضي.11)

 (. 137: تقريب التيذيب )ص، (2/331الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (2/498)
 (. 201ح 192: ( ناسخ الحديث كمنسكخو البف شاىيف )ص12)
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ٍعفي، طريؽ يحيى بف سعيد األنصارم يحيى بف سعيد( تابعا أبا جناب الكمبي ، كالىما )جابر الجي
 في الركاية عف عكرمة بإسناده. 

 6 سناددراسة رجاؿ اَل

ًلٍيًد بًف قىٍيسو  اعي بفي الكى ركل لو ، ماتى سنةى أربعو كمائتيفً ، أىبيك بىٍدرو السَّكيٍكًنيُّ ، شيجى
 .(1)الجماعة

 6 مختمؼ فيو

 . (5)كذكره ابف حباف في الثقات، (4)كالذىبي، (3)ابف نميرك ، (2)كثقو يحيى بف معيف

 س بو. ال بأ: (8)كالنسائي،  (7)كالعجمي ،(6)كقاؿ أبك زرعة

 قد جالس قكمنا صالحيف. ، أرجك أف يككف صدكقنا: أبك بدر ثقة ىك؟ قاؿ: (9)كسيئؿ أحمد

إال أف عنده عف ، ال يحتج بو، شيخ ليس بالمتيف، ىك ليف الحديث": (10)قاؿ أبك حاتـ
 . "محمد بف عمرك بف عمقمة أحاديث صحاح

 صدكؽ كرع لو أكىاـ. 6 (11)كقاؿ ابف حجر

نىابو اٍلكى  يَّةى ٍمًبيُّ أىبيك جى فّْيى سىنىةى سىٍبعو ، (12)ضعفكه لكثرة تدليسو، كىاٍسميوي يىٍحيىى ٍبفي أىًبي حى تيكي
ًمائىةو   .(13)كابف ماجو، كالترمذم، ركل لو أبك داكد، كىأىٍربىًعيفى كى

                                                           

 . (264: (. تقريب التيذيب )ص12/388تيذيب الكماؿ )، (64/138( تاريخ دمشؽ )1)
 (. 10/342تاريخ بغداد )، (3/270ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 2)
 (. 4/314تيذيب التيذيب )، (6/220( إكماؿ تيذيب الكماؿ )3)
 (. 2/264ميزاف االعتداؿ )، (258: مف تكمـ فيو كىك مكثؽ )ص، (1/295( المغني في الضعفاء )4)
(5( )6/451 .) 
 (. 4/379اتـ )البف أبي ح، ( الجرح كالتعديؿ6)
 (. 215: ( الثقات )ص7)
 (. 103: ( مشيخة النسائي )ص8)
 (. 10/342( تاريخ بغداد )9)
 (. 4/379البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ10)
 (. 264: ( تقريب التيذيب )ص11)
 (. 57: ( طبقات المدلسيف )ص12)
 (. 589: تقريب التيذيب )ص، (31/290( تيذيب الكماؿ )13)
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ال أستحؿ أف أركم عنو. كقاؿ : (2)كأبك جناب كاف يحيى القطاف يقكؿ: "(1)قاؿ ابف الممقف

كعنده أحاديث ، كاف ثقة يدلس: (4)اف يدلس أحاديث مناكير. كفي "عمؿ أحمد"ك: (3)أبك نعيـ
 (7)كالنسائي، (6)متركؾ. كقاؿ يحيى: (5)مناكير. مع أنو أخرج لو في "مسنده" كقاؿ عمرك بف عمي

صدكؽ. كقاؿ : (9)ليس بو بأس إال أنو كاف يدلس. كقاؿ مرة: (8)ضعيؼ. كقاؿ يحيى مرة: كغيرىما
 ليس بالقكم..... ". ، ال يكتب حديثو: (10)زمأبك حاتـ الرا

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

 كتابعو ًمٍندىؿ بف عمٌي كىك ضعيؼ. ، شجاع بف الكليد؛ صدكؽ لو أكىاـ 

 كذكره ابف حجر في المرتبة الخامسة مف مراتب، أبك جناب الكمبي؛ ضعفكه لكثرة تدليسو 
 . ؟فكيؼ إذا عنعف كلـ يصرح، أم أف حديثو مردكد كلك صرح بالسماع، (11)المدليسف

ٍعًفيُّ كىك أىٍضعىؼي منوي  اًبره اٍلجي ري مف ، لكف أبا جناب لـ ينفرد بو؛ بؿ تىابىعىوي جى كلوي ميتىاًبعه آخى
اًح بًف يىٍحيىى ًمي  ، ركايىًة كىضَّ اح؛ قاؿ أبك ، ًعيدو عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سى ، عىٍف ًمٍندىًؿ ٍبًف عى عىٍف ًعٍكًرمىةى. أما كضَّ

. (13)ال يحتج بو: كقاؿ ابف حباف، كتبت عنو كليس بالمرضي: (12)حاتـ ا ضعيؼه  .كًمٍندىؿه أىيضن

                                                           

 (. 4/325المنير )( البدر 1)
 (. 11/202(. تيذيب التيذيب )31/286تيذيب الكماؿ )، (8/267( التاريخ الكبير )2)
 (. 9/138( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 3/114( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )4)
 (. 9/51( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 1/70ليس بقكم ): (. كفي ركاية ابف محرز432: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص6)
 (. 109: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص7)
 (. 3/350ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 8)
 (. 238: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 9)
 (. 9/139( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 14: ( طبقات المدلسيف )ص11)
 (. 9/41): صدكؽ. انظر: (. كالذم في الجرح كالتعديؿ6/221لساف الميزاف )، (4/334زاف االعتداؿ )( مي12)
 (. 4/334ميزاف االعتداؿ )، (2/720المغني في الضعفاء )، (3/85المجركحيف البف حباف ): (انظر13)
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".... ىذا الحديث ال يصح االحتجاج بو. كمف العجائب أف أصحابنا : (1)قاؿ ابف الممقف

 ذا الحديث". يثبتكف ككف ىذه األشياء الثالثة مف خصائصو بمثؿ ى

قيٍطًنيُّ  و؛ ركاه الدَّارى ا ييعىاًرضي كلمحديث مى
لىٍفظيوي (2) ، "أيًمٍرت ًباٍلًكٍتًر كاألضحىمف حديًث أىنىسو كى

مىيَّ  ؛ كىك متركؾ، "(3)كلـ ييٍعزىـ عى رو رَّ ٍبًد المًَّو ٍبًف ميحى لكنَّوي مف ركايًة عى
(4). 

 
 6 (44حديث رقـ )

ركاه الدارقطني في " سننو " بإسناده مف حديث ثابت عنو؛ أف ،  "حديث أنس: (5)قاؿ ابف الممقف
": "قاؿ رسكؿ ا  ٍكؿي مىٍيًو اٍلحى تَّى يىحيكؿى عى  .لىٍيسى ًفي مىاؿو زىكىاةه حى

كابف ، (6)ضعفو الدارقطني، إسناده ضعيؼ؛ ألف فيو حساف بف سياه البصرم؛ راكيو عف ثابت
 ....". (8)كابف عدم، (7)حباف

 6 ثنص الحدي

اؽي ٍبفي : (9)قاؿ اَلماـ الدارقطني  دَّثىنىا ًإٍسحى ًضًر اٍلميعىدَّؿي ًبمىكَّةى، حى سىفي ٍبفي اٍلخى دَّثىنىا اٍلحى حى
، ٍف أىنىسو ، عى سَّافي ٍبفي ًسيىاهو، عىٍف ثىاًبتو ، ثنا حى مىٍيمىافى اأٍلىسىًدمُّ مَّدي ٍبفي سي ، ثنا ميحى ـى ٍبًف ييكنيسى أىفَّ  ًإٍبرىاًىي

". : "، قىاؿى المًَّو  رىسيكؿى  ٍكؿي مىٍيًو اٍلحى كؿى عى تَّى يىحي  لىٍيسى ًفي مىاؿو زىكىاةه حى

 6 تخريج الحديث
 بمثمو. ، بإسناده، عف إسحؽ بف إبراىيـ، (10)كأخرجو ابف عدم  

                                                           

 (. 4/327( البدر المنير )1)
 (. 1632ح 2/337( سنف الدارقطني )2)
". : "أم لـ يفرض. فاؿ الفيكمي: ( لـ يعـز عميٌ 3) ـي ٍمعي عىزىاًئ يىا كىاٍلجى تيوي الًَّتي اٍفتىرىضى ًزيمىةي المًَّو فىًريضى  كىعى

 (. 2/408المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )
 (. 320: تقريب التيذيب )ص، (2/713( الضعفاء الكبير لمعقيمي )307: أحكاؿ الرجاؿ )ص: ( انظر4)
 (. 455-5/454ر )( البدر المني5)
 (. 4/833تاريخ اإلسالـ )، (1/478( ميزاف االعتداؿ )6)
 (. 1/267( المجركحيف )7)
 (. 3/253( الكامؿ )8)
 (. 1891ح2/469( سنف الدارقطني )9)
 (. 3/248( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
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 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًضًر  سىفي بفي الخى ًمي  األسيكطيالحى ٍبًد اً أىبيك عى مات سىنىةى ، نوكرل عف النسائي سن، بًف عى
ثىالىًث مائىةو  ًستٍّْيفى كى ًإٍحدىل كى
(1). 

، إال أف الدارقطني كصفو ػػػػ في إسناد الحديث ػػػػػ بالميعىدَّؿ، كلـ أجد مف ذكره بجرح أك تعديؿ
 ككاف صاحب حديث. : (3)كقاؿ مرة، المحدث اإلماـ: (2)كقاؿ الذىبي

ـى ٍبًف ييكنيس اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ًنٍيًقيُّ  أىبيك، ًإٍسحى ثىالىًث ، ثقة حافظ، (4)يىٍعقيٍكبى الًمٍنجى مىاتى سىنىةى أىٍربىعو كى
 .(5)ركل لو النسائي، مائىةو 

مَّدي بفي سيمىٍيمىافى  ًبٍيبو األىسىًدمُّ ميحى ٍيفو ، بًف حى الممقب بميكى
ٍمسو كىأىٍربىًعٍيفى ، ثقة، (6) ماتى سىنىةى خى

مائىتىٍيفً   .(7)كالنسائي، ركل لو أبك داكد، كى

ؽي  سَّافي ٍبفي ًسيىاهو اٍلبىٍصًرمُّ األىٍزرى  . (8)مجمع عمى ضعفو، حى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ألجؿ حساف بف ًسيىاه ضعفكه. ، إسناده ضعيؼ

 غير حساف بف سياه". ، عف أنس، ىذا الحديث ال أعمـ يركيو عف ثابت: "(9)قاؿ ابف عدم

 
                                                           

كالىما ، (2/111غبر )العبر في خبر مف ، (16/75سير أعالـ النبالء )، (1/254( األنساب لمسمعاني )1)
 (. 1/370لمسيكطي )، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، لمذىبي

 (. 16/75( سير أعالـ النبالء )2)
 (. 8/194( تاريخ اإلسالـ )3)
ٍنيؽ4) ًنٍيؽو في جامع مصر. كالمىٍنجى ًنٍيقيّْ ألنو كاف يجمس بقرب ًمٍنجى شيء يعمؿ لرمي الحجارة إلى : ( لقب ًبالًمٍنجى

 (. 12/448األنساب لمسمعاني )، (8/177البف عساكر )، تاريخ دمشؽ: لقالع كالحصكف. انظرا
، (2/34تاريخ ابف يكنس المصرل )، (83: مشيخة النسائي )ص، (8/178البف عساكر )، ( تاريخ دمشؽ5)

 (. 99: تقريب التيذيب )ص
يٍ 6) ٍيف ألنو كاف يبيع الدكاب فيقكؿ ىذا الفرس لو ليكى سير أعالـ ، (13/55األنساب لمسمعاني ): ف. انظر( لقب بميكى

 (. 11/501النبالء )
 (. 481: تقريب التيذيب )ص، (9/199تيذيب التيذيب )، (25/297( تيذيب الكماؿ )7)
الضعفاء كالمتركككف ، (3/253البف عدم )، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (1/267البف حباف )، ( المجركحيف8)

 (. 1/478زاف االعتداؿ )مي، (2/150لمدارقطني )
 (. 3/248( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (43) حديث رقـ

ؿى أىٍعرابي فقاؿ كينَّا مىع رسكؿ ا : "قاؿعف كىاًثمةى بًف األىٍسقىًع 6 (1)قاؿ ابف الممقف المييَـّ : فىدىخى
مَّدنا ٍمنّْي كميحى ـٍ مىعىنا أحدنا. فقاؿ لو، ارحى ظىٍرتى كىاًسعنا: "كال تىٍرحى ٍيمىؾى ػػ لىقىٍد حى ؾى أىٍك كى ٍيحى . ثـ تىنَّحَّى "( 2)ػػػ كى

بىاًلًو". : فقاؿ النبي ، فكثبكا إليو، يُّ فباؿ قائمنااألعراب  ثـ دعا رسكؿ ا "دعكه حتى يفرغ مف مى
 ". مف ماءو فصبَّو عميو( 3)ًبسىٍجؿ

مىٍيد الييذىليُّ ، كالطبراني في "معجمو"، ركاه ابف ماجو في "سننو" كىك ، كفي إسناده عيبىٍيًد اً بف أبي حي
 ضعيؼ... 

 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي يىٍحيىى قىاؿى : (4)اَلماـ ابف ماجو قاؿ  دَّثىنىا ميحى ٍبًد المَّوً : حى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى عىٍف ، حى
ٍيدو قىاؿى : قىاؿى ، عيبىٍيًد المًَّو اٍلييذىًليّْ  مى مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ىيكى ًعٍندىنىا اٍبفي أىًبي حي ًميًح اٍلييذىًليُّ : ميحى نىا أىبيك اٍلمى  ،أىٍخبىرى

اءى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى النًَّبيّْ : قىاؿى ، عىٍف كىاًثمىةى ٍبًف اأٍلىٍسقىعً  مَّدنا: فىقىاؿى ، جى ميحى ٍمًني كى كىالى تيٍشًرٍؾ ًفي ، المَّييَـّ اٍرحى
دنا ًتؾى ًإيَّانىا أىحى ظىٍرتى كىاًسعنا: "فىقىاؿى ، رىٍحمى ٍيمىؾى ، لىقىٍد حى ؾى أىٍك كى ٍيحى ابي ، (5)فىشىجى يىبيكؿي : " قىاؿى كى فىقىاؿى أىٍصحى

مىوٍ : النًَّبيّْ 
ا ًبسىٍجؿو ًمٍف مىاءو ، دىعيكهي": "فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، (6) مىٍيًو. ، ثيَـّ دىعى  فىصىبَّ عى

 6 تخريج الحديث

 بنحكه. ، بإسناده، مف طريؽ عبيد ا اليذلي، (7)أخرجو الطبراني
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 . (26) رقـ ة. سبقت ترجمتو في الحديثثق، محمد بف يحيى الذىمي
                                                           

 (. 1/528( البدر المنير )1)
فتح البارم البف حجر : كىي رحمة ا تعالى. انظر، ( الحظر ىك المنع. المراد ىنا منعت شيئنا كاسعنا كاحتجرتو2)

(10/439 .) 
مىى سً : ( السَّجؿ3) . انظرالدلك المممكءة الكبيرة. كييٍجمع عى اؿو  (. 2/344النياية في غريب الحديث كاألثر ): جى
... )، كتاب الطيارة، ( سنف ابف ماجو4)  (. 530ح1/176بىابي اأٍلىٍرًض ييًصيبييىا اٍلبىٍكؿي
ا بىٍيفى الرٍّْجميف. كالمراد: ( الفىٍشج5) النياية في غريب الحديث كاألثر : أنو تييأ كفرج رجميو لمبكؿ. انظر: تفىٍريج مى

 (. 41: شرح سنف ابف ماجو لمسيكطي )ص، (3/447)
ا: كيقاؿ، ( "مو" كممة زجر6) لساف : ثـ حذفت تخفيفنا. انظر، ما ىذا: كأصميا، اسكت: معناه، ، "بو" بالباء أيضن

 (. 1/530البدر المنير )، (13/542العرب )
 (. 192ح22/77( المعجـ الكبير )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍبًد المًَّو بف المثنى األنصارم مَّدي ٍبفي عى  . (67) رقـ ثقة. سبقت ترجمتو في الحديث، ميحى

مىيد الييذىًليُّ  ٍميد غالب، أبك الخطاب البىصًرمٌ ، عيبىيد اً ٍبف أىبي حي متركؾ ، كاسـ أبي حي
 .(1)ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث، الحديث

ٍيرو الييذىًليُّ أى  ًمٍيًح بفي أيسىامىةى بًف عيمى ماتى سىنىةى اٍثنىتىٍي ، ثقة، كيقاؿ زيد، اسمو عامر، بيك المى
مائىةو   .(2)ركل لو الجماعة، عىٍشرىةى كى

ٍبًد يىاًليؿى كىاًثمىةي ٍبفي اأٍلىٍسقىًع  ٍبًد اٍلعيزَّل ٍبًف عى فَّةً ، المٍَّيًثيُّ ( 3)ٍبًف عى ـى سى ، سكف الصُّ ، نىةى ًتٍسعو أىسمى
شىًيدى غىٍزكىةى تىبيٍكؾو  (4)قيؿ أنو آخر الصحابة كفاة بدمشؽ، كشيد المغازم بدمشؽ كحمص، كى

 . 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 

مىيد الييذىًليُّ   متركؾ. ، عيبىيد اً بفي أىبي حي

، منكر الحديث: (7)كأبك حاتـ( 6)متيرؾ حديثو. كقاؿ البخار : (5)سيئؿ عنو اإلماـ أحمد فقاؿ
 ضعيؼ الحديث. : زاد أبك حاتـ

 كغيره. ، (8)كلمحديث شاىد صحيح؛ مف حديث أنس ركاه مسمـ

 
 

 
                                                           

تيذيب الكماؿ ، (5/525الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (3/309كرم )ركاية الد -تاريخ ابف معيف : ( يينظر1)
 (. 370: تقريب التيذيب )ص، (7/9تيذيب التيذيب )، (19/30)

: تقريب التيذيب )ص، (12/246تيذيب التيذيب )، (34/318تيذيب الكماؿ )، (5/94( سير أعالـ النبالء )2)
675 .) 

 قالو ابف عبد البر. ، امر بف ليث بف بكر. كاألكؿ أصح كأكثرإنو كاثمة بف األسقع بف كعب بف ع: ( كقيؿ3)
 (. 4/1564االستيعاب في معرفة األصحاب ): انظر

 (. 6/462اإلصابة )، (3/383سير أعالـ النبالء )، (4/652( أسد الغابة )4)
 (. 5/313( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 5/377( التاريخ الكبير )6)
 (. 5/313عديؿ البف أبي حاتـ )( الجرح كالت7)
 (. 284ح1/236بىابي كيجيكًب غيٍسًؿ اٍلبىٍكًؿ... )، كتاب الطيارة، ( صحيح مسمـ8)
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 6 (42حديث رقـ )
ًكمى أنَّو  اًلبي ": قاؿى  ري كؽه ( 1)الجى كالميحتىًكري ، مىٍرزي

(2) " ٍمعيكفه مى
(3). 

كىاهي اب: (4)قاؿ ابف الممقف ًديثي رى عف ، في ماجو ًفي "سننو" مف حديث عمٌي بف سالـ بف ثىٍكبىافىذا الحى
ا ًبالمٍَّفًظ اٍلمىٍذكيكر، عف سعيد بف المسيب، عمٌي بف زيد بف جدعاف ، عف عمر بف الخطاب مىٍرفيكعن

ابف ثىكباف كىابف جدعاف ضعيفاف. : كىذاف العمياف
 

 6 ص الحديثن
دَّثىنىا نىٍصري ٍبفي 6 (5)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  ًميُّ قىاؿى  حى ٍيضى ًمي  اٍلجى دَّثىنىا أىبيك أىٍحمىدى قىاؿى : عى : حى

دَّثىنىا ًإٍسرىاًئيؿي  ًميّْ ٍبًف سىاًلـً ٍبًف ثىٍكبىافى ، حى ٍدعىافى ، عىٍف عى ٍيًد ٍبًف جي ًميّْ ٍبًف زى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيّْبً ، عىٍف عى
طَّابً  كؽه : المًَّو قىاؿى رىسيكؿي : قىاؿى ، عىٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى اًلبي مىٍرزي ". ، "اٍلجى ٍمعيكفه كىاٍلميٍحتىًكري مى

 

 6 خريج الحديث
مف طرؽ عف إسرائيؿ بف ، (9)عف الحاكـ (8)كالبييقي، (7)كالدارمي، (6)أخرجو عبد بف حميد

 بإسناده بمثمو. ، يكنس

 6 راسة رجاؿ اَلسنادد
إال أنو قد يخطئ في حديث  ،ثقة ثبت، محمد بف عبد ا بف الزبير، الزبيرم أبك أحمد

 . (10)ركل لو الجماعة ، كمائتيف ثالث سنة مات، الثكرم
                                                           

مىبي : ( قاؿ الفيكمي1) . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ): الجى ا تىٍجميبيوي ًمٍف بىمىدو إلىى بىمىدو  (. 1/104ىيكى مى
 تجارة مف خارج البمد. ىك التاجر الذم يأتي بال: كالجالب

كىك أف يبتاع في كقت الغالء كيمسكو ليزداد في ثمنو. أما إذا ابتاع في ، االحتكار المحـر يككف في األقكات (2)
: ألنو في معنى الجالب. انظر، كقت الرخص أك جاءه مف ضيعتو طعاـ فأمسكو ليبيعو إذا غال فال يحـر ذلؾ

 (. 13/44المجمكع شرح الميذب )
 (. 8/216شرح الكبير لمرافعي )( ال3)
 (. 6/505( البدر المنير )4)
ٍمًب )، كتاب التجارات، ( سنف ابف ماجو5) ٍكرىًة كىاٍلجى  (. 2153ح  2/728بىابي اٍلحي
 (. 33ح 42: ( مسند عبد بف حميد )ص6)
  (.2586ح  3/1657بىابي ًفي النٍَّيًي عىًف ااًلٍحًتكىاًر )، كتاب البيكع، ( سنف الدارمي7)
 (. 10700ح 13/509شعب اإليماف )، (11151ح 6/50( السنف الكبرل )8)
 (.  216ح 2/11( المستدرؾ لمحاكـ )9)
 .(487: ص) التيذيب تقريب، (254/ 9) التيذيب ، تيذيب(476/ 25)الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب (10)
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اؽى السًَّبٍيًعيُّ اليىٍمدىاًنيُّ  ًإٍسرىاًئٍيؿي بفي ييٍكنيسى  ماتسنة ، ثقة تكمـ فيو بال حجة، بًف أىًبي ًإٍسحى

 .(1)ركل لو الجماعة، مائةكستينكقيمبعدىا
أجمعكا ، ركل عنو إسرائيؿ بف يكنس، عمي بف زيديركم عف ، عميُّ بفي سالـ بًف ثكباف

 .(3)؛ غير ابف حباف ذكره في الثقات(2)عمى ضعفو

ٍيًد  ًميُّ بفي زى ٍدعىافى عى سىًف القيرىًشيُّ ، بًف عبد اً بًف زىيرو أبي ميمىٍيكىة بًف جي ، التٍَّيًميُّ ، أىبيك الحى
مائىةو ، ضعيؼ ثىالىًثٍيفى كى  .(4)كالباقكف، لو مسمـ مقركننا بثابت البناني ركل، ماتى سىنىةى ًإٍحدىل كى

 تيكمـ في سماعو مف عمر. ، أحد العمماء األثبات الفقياء الكبار، سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيّْبً 

 إال رؤية. ، ال يصح لو سماع منو: (6)كأبك حاتـ، (5)قاؿ ابف معيف

ؿ سعيد عف عمر إذا لـ يقب، قد رأل عمر كسمع منو، سعيد عف عمر حجة: (7)كقاؿ أحمد
 مرسالت سعيد صحاح ال نرل أصح مف مرسالتو. : (8)فمف يقبؿ؟. كقاؿ أيضان 

 اتفقكا عمى أف مرسالتو أصح المراسيؿ. : (9)قاؿ ابف حجر
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 : ألجؿ، إسناده ضعيؼ
 ٍدعاف، عمي بف ثكباف  الممقف. ضعيفاف. كما قاؿ ابف ، كعمي بف جي
  .سعيد بف المسيب لـ يسمع مف عمر 

                                                           

 .(104: تقريب التيذيب )ص ،(261/ 1) التيذيب تيذيب، (515/ 2) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب (1)
تيذيب التيذيب ، (3/130ميزاف االعتداؿ )، (2/40الكاشؼ )، (20/446( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)

(7/325 .) 
(3( )7/211 .) 
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، (6/186الجرح كالتعديؿ ، (141: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 4)

 (. 401: تقريب التيذيب )ص، (20/445تيذيب الكماؿ )، (7/322يب )تيذيب التيذ، (6/335)
 (72: ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص5)
 (. 184: ( جامع التحصيؿ )ص6)
 (. 4/61( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 20/83تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )، (40/402( تاريخ دمشؽ البف عساكر )8)
 (. 241: ب )ص( تقريب التيذي9)
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مع أنو منقطع مف قبؿ ، ىذا حديث ككفى ضعيؼ اإلسناد منكر: (1)قاؿ عمي بف المديني 

 سعيد بف المسيب. 

 كال أعمـ لو غيره". ، "عمٌي بف سالـ ىذا يعرؼ بيذا الحديث: (2)كقاؿ ابف عدم

ًميُّ ٍبفي سى : "(3)كقاؿ البييقي ٍيدو ، اًلـو تىفىرَّدى ًبًو عى ًميّْ ٍبًف زى اًرمُّ ، عىٍف عى الى ييتىابىعي ًفي : (4)قىاؿى اٍلبيخى
ًديًثًو".   حى

 . (7)كابف حجر، (6)كالذىبي، (5)كممف ضعؼ إسناد الحديث؛ البكصيرم

ركاه سعيد بف المسيب؛ مف حديث معمر بف عبد ا ، (8)كأصؿ الحديث في صحيح مسمـ
(9)بف نضمة العدكم

 ،اًطئه ". الى : "بمفظ  يىٍحتىًكري ًإالَّ خى
 

 6 (41ديث رقـ )ح
 كاٍضًربكا عميو بالًغٍرباؿ". ، " أىعمنيكا النّْكاح كم أنو عميو الصالة كالسالـ قاؿر 

كفي إسناده خالد ، ىذا الحديث ركاه ابف ماجو بيذا المفظ مف ركاية عائشة : (10)قاؿ ابف الممقف
 منكر الحديث... : ماـ أحمدقاؿ اإل، بف إلياس المديني كىك ضعيؼ

 6 نص الحديث

ًميُّ : (11)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  ٍيضى ًمي  اٍلجى دَّثىنىا نىٍصري ٍبفي عى ك، حى ًميؿي ٍبفي عىٍمرو : قىاالى ، كىاٍلخى
دَّثىنىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى  اًلًد ٍبًف ًإٍليىاسى ، حى ٍبًد الرٍَّحمىفً ، عىٍف خى ًبيعىةى ٍبًف أىًبي عى عىٍف ، اٍلقىاًسـً  عىفً ، عىٍف رى

                                                           

 (. 1/348( مسند الفاركؽ البف كثير )1)
 (. 6/349( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 6/50( السنف الكبرل )3)
 ( 6/278( التاريخ الكبير )4)
 (. 3/10( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )5)
 (. 283: ( ديكاف الضعفاء )ص6)
 (. 3/35( التمخيص الحبير )4/348( فتح البارم )7)
 (. 1605ح 3/1228بىابي تىٍحًريـً ااًلٍحًتكىاًر ًفي اأٍلىٍقكىاًت )، ( كتاب المساقاة8)
 في حجة الكداع.  كىك الذم حمؽ شعر رسكؿ ا ، ( صحابي كبير مف مياجرة الحبشة9)

ريب تق، (4/213اإلصابة )، (4/460أسد الغابة )، (3/1434االستيعاب في معرفة األصحاب ): انظر ترجمتو
 (. 541: التيذيب )ص

 (. 9/643( البدر المنير )10)
ًف النّْكىاًح )، كتاب النكاح، ( سنف ابف ماجو11)  (. 1895ح  1/611بىابي ًإٍعالى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
اًئشىةى  مىٍيًو ًباٍلًغٍربىاؿً ، أىٍعًمنيكا ىىذىا النّْكىاحى : "قىاؿى  عىًف النًَّبيّْ ، عى  ". (1)كىاٍضًربيكا عى

 6 تخريج الحديث

، مف طرؽ عف عيسى بف يكنس، (4)كالبييقي، (3)كأبك نعيـ، (2)أخرجو سعيد بف منصكر
 عف ربيعة الرأم. ، عف خالد بف إلياس

، تابع ربيعة في الركاية عف القاسـ، (6)مف طريؽ عيسى بف ميمكف، (5)جو الترمذمكأخر 
 بنحكه. ، بإسناده

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽى السًَّبٍيًعيُّ  مىاتى سىنىةى سىٍبعو ، ثقة مأمكف، أخك إسرائيؿ، ًعٍيسىى بفي ييٍكنيسى بًف أىًبي ًإٍسحى
اًنٍيفى كمائة ثىمى  .(7)ركل لو الجماعة، كى

كابف ، ركل لو التٍّْرًمًذمٌ ، متركؾ الحديث، أىبيك اٍليىٍيثىـً اٍلعىدىًكمُّ اٍلمىدىًنيُّ ، دي بفي إلياسخال
 . (8)ماجو

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 
 .(9)نسبو ابف حباف لمكضع، خالد بف إلياس متركؾ الحديث

تفرد بو خالد عف ، ىذا حديث مشيكر؛ مف حديث القاسـ عف عائشة": (10)قاؿ أبك نعيـ
 ربيعة". 

                                                           

تو. النياية في غريب الحديث كاألثر ): ( الًغٍرباؿ1)  (. 3/352الدٌُّؼ أًلىنَّوي ييٍشبو الًغٍربىاؿ ًفي اٍسًتدىارى
 (. 635ح 1/203)( سنف سعيد بف منصكر 2)
 (. 3/265( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )3)
 (. 14698ح  7/473( السنف الكبرل )4)
ًف النّْكىاًح )، كتاب النكاح، ( سنف الترمذم5) اءى ًفي ًإٍعالى  (. 1089ح3/390بىابي مىا جى
 (. 441: ضعيؼ. تقريب التيذيب )ص: ( قاؿ ابف حجر6)
 (. 441: تقريب التيذيب )ص، (8/237ذيب التيذيب )تي، (23/70( تيذيب الكماؿ )7)
، (3/80تيذيب التيذيب )، (8/33تيذيب الكماؿ )، (3/140التاريخ الكبير )، (3/321( الجرح كالتعديؿ )8)

 (. 187: تقريب التيذيب )ص
 (. 1/279( المجركحيف البف حباف )9)
 (. 3/265( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )10)
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التطبوقوةىالدرادة
فيك ضعيؼ؛ كالتصمح متابعتو ألف ، أما ما ركاه الترمذم مف طريؽ عيسى بف ميمكف

 يرتقي الحديث. 

 كعيسى يضعؼ في الحديث. ، ىذا حديث غريب حسف في ىذا الباب: قاؿ الترمذم
كقاؿ ، ىك منكر الحديث: (2)ؾ نظر؛ فقد قاؿ البخارم"كفي ذل: (1)كتعقبو ابف الممقف فقاؿ

ما ىذه : استعديت عميو فقمت: (4)كقاؿ ابف ميدم، منكر الحديث ال يحتج بركايتو: (3)ابف حباف
ال أعكد. كىذا الحديث مف ركايتو عف القاسـ : األحاديث التي تحدث عف القاسـ عف عائشة؟ فقاؿ

 عف عائشة". 

 . ا الحديث مف الكجييفىذ( 5)كقد ضعؼ ابف الجكزم

مىًحيّْ ( 7)ركاه الترمذم، (6)كلمحديث شاىد حسف اًطبو اٍلجي مًَّد ٍبًف حى ، كغيره؛ مف حديث ميحى
ؿً : "قىاؿى رىسيكؿي اً : قىاؿى  الى رىاـً كىالحى ٍكتي ، فىٍصؿي مىا بىٍيفى الحى  ". الدُّؼُّ كىالصَّ

 
 6 (43حديث رقـ )
ميكدي أمىرى ًبقىٍتمىى  ركم " أنو  ًديدي كىاٍلجي ـي اٍلحى ٍنيي دو أىٍف ييٍنزىعى عى ًثيىاًبًيـٍ ، أيحي ـٍ كى اًئًي كىأىٍف ييٍدفىنيكا ًبًدمى

(8 ) ." 

كابف ماجو في"سننيما" بيذا المفظ مف ، ركاه أبك داكد، ىذا الحديث ضعيؼ: "(9)قاؿ ابف الممقف
كعمٌي ، عباس مرفكعناعف ابف ، عف سعيد بف جبير، عف عطاء بف السائب، حديث عمي بف عاصـ

أخطأ يترؾ خطؤه ، ما لو تكتب أحاديثو: (11)متركؾ. كقاؿ أحمد: (10)" قاؿ النسائي، ىذا ضعفكه
إف أحمد بف حنبؿ : قيؿ ليحيى بف معيف: (12)قد أخطأ غيره. كقاؿ ابف أبي خيثمة، كيكتب صكابو

فكيؼ صار عنده ، قطكال حدث عنو بحرؼ ، ال كا ما كاف عنده قط ثقة: ثقة. قاؿ: يقكؿ فيو
                                                           

 (. 9/643منير )( البدر ال1)
 (. 6/402( التاريخ الكبير )2)
 (. 2/118المجركحيف ): ( انظر3)
 (. 6/287( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 2/138( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )5)
 (. 30/213حاشية مسند أحمد )، (7/50إركاء الغميؿ ): ( حسنو الترمذم كاأللباني كشعيب األرنؤكط. انظر6)
 (. 1088ح 3/390الكتاب كالباب السابقيف )، ( سنف الترمذم7)
 (. 5/158( الشرح الكبير لمرافعي )8)
 (. 5/253( البدر المنير )9)
 ضعيؼ. : (76: (. كالذم في الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص6/326( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
 (. 6/198( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)
 (. 6/199( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )12)
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ما عتبت عميو : (1)ما زلنا نعرفو بالكذب. كقاؿ ابف أبي خيثمة: اليكـ ثقة؟ ! كقاؿ يزيد بف ىاركف

كىشاـ ، أفادني عف خالد الحذَّاء: (2)إال أنو كاف يخمط فيىًمٌج كيستصغر أصحابو. كقاؿ يزيد بف زريع
 إنو تكمـ بكالـ سكء كلـ يفسره. : (3)فأنكراىا كما عرفاىا. كقاؿ أبك زرعة، بف حساف أحاديث

 كىي عطاء بف السائب المختمط بأخرة... ". ، كثـ لمحديث عمة أخرل: قمت

 6 نص الحديث

دَّثىنىا ًزيىادي ٍبفي أىيُّكبى : (4)قاؿ اَلماـ أبك داكد ًميُّ ٍبفي : قىاالى ، كىًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ، حى دَّثىنىا عى حى
بىٍيرو ، اًئبً عىٍف عىطىاًء ٍبًف السَّ ، عىاًصـو  بَّاسو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي  "أىمىرى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، عىًف اٍبًف عى

ميكدي  ًديدي كىاٍلجي ـي اٍلحى ٍنيي دو أىٍف ييٍنزىعى عى ". ، ًبقىٍتمىى أيحي ـٍ ًثيىاًبًي ـٍ كى اًئًي  كىأىٍف ييٍدفىنيكا ًبًدمى

 6 تخريج الحديث

 بنحكه. ، بإسناده، مف طريؽ عمي بف عاصـ، (7)كالبييقي، (6)كابف ماجو، (5)أخرجو أحمد

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ييمىقَّبي بشيعبة الصغير، ًزيىادي بفي أىيٍُّكبى بًف ًزيىادو الطٍُّكًسيُّ  مات سىنىةى اٍثنىتىٍيًف ، ثقة حافظ، كى
مائىتىٍيفً  ٍمًسٍيفى كى كىخى
(8). 

يىٍيبو  مٌي بف عىاًصـ بف صي مَّد بف أبي بكر  أبك الحسف الكىاًسًطٌي مكلىعى قريبىة بنت ميحى
 . (9)كابف ماجو، كالتٍّْرًمًذمٌ ، ركل لو أبك داكد، مات سنة إحدل كمائتيف، الٌصديؽ

 
                                                           

 (. 6/198( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 2/243ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 2)
 (. 8/103( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 3134ح 3/195بىابه ًفي الشًَّييًد ييغىسَّؿي )، كتابي الجنائزً ، ( سنف أبي داكد4)
 (. 2217ح 4/92( مسند أحمد )5)
ـٍ )، كتاب الجنائز، ( سنف ابف ماجو6) دىٍفًنًي مىى الشُّيىدىاًء كى ًة عى الى اءى ًفي الصَّ  (. 1515ح 1/485بىابي مىا جى
 (. 6812ح 4/22( السنف الكبرل )7)
تقريب ، (3/355تيذيب التيذيب )، (9/435تيذيب الكماؿ )، (3/525( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)

 (. 218: التيذيب )ص
الضعفاء كالمتركككف ، (7/344تيذيب التيذيب )، (9/249سير أعالـ النبالء )، (20/505( تيذيب الكماؿ )9)

 (. 2/195البف الجكزم )
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ر كرمي بالتشيع: (1)قاؿ ابف حجر  . صدكؽ يخطىء كييصّْ

كذلؾ بالنظر إلى أقكاؿ النقاد التي نقميا ابف الممقف ، أنو ضعيؼ مطمقان 6 كترجح الباحثة
 فيو. 

مائىةو ، (2)صدكؽه اختمطى ، الثَّقىًفيُّ مىٍكالىىيـ الكيٍكًفيُّ ءي بفي السَّاًئًب عىطىا ثىالىًثٍيفى كى ، ماتى سىنىةى ًست  كى
ًديثنا كاًحدنا متابعة اًرمُّ حى  . (3)كاألربعة، ركل لو اٍلبيخى

قىاؿى أىٍحمىدي 
اًلحه : (4) مىٍف سىًمعى مىٍف سىًمعى ًمٍنوي قىًديٍ ، عىطىاءه ًثقىةه ًثقىةه، رىجيؿه صى ًحٍيحان، كى مان كىافى صى

كىافى يىٍرفىعي  ، كى ًميُّ بفي عىاًصـو ًدٍيثان... عى سىًمعى ًمٍنوي حى .... ، كى ـٍ يىكيٍف ًبشىٍيءو ًدٍيثان لى عىٍف سىًعٍيًد بف ، ًمٍنوي حى
 جبير أشياء لـ يكف يرفعيا. 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

  .عمي بف عاصـ ضعيؼ 

 كما نص عميو أحمد ، كسماع عمٌي بف عاصـ منو بعد االختالط، عطاء بف السائب مختمط
 . (6)النككمو "ىك مما حدث بو عطاء بعد االختالط". كضعف: (5)قاؿ ابف حجركذا ك ، سابقان 

 
 

 

 

                                                           

 (. 403: ( تقريب التيذيب )ص1)
ع قبؿ االختالط (. حيث فصؿ ابف رجب في ذكر ضابط التمييز بيف السما2/736شرح عمؿ الترمذم ): ( راجع2)

 كبعده. 
الجرح كالتعديؿ ، (391: تقريب التيذيب )ص، (7/204تيذيب التيذيب )، (20/90( تيذيب الكماؿ )3)

(6/333 .) 
 (. 327: الككاكب النيرات )ص: (. كانظر6/334( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 2/276( التمخيص الحبير )5)
 (. 2/946( خالصة األحكاـ )6)



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

174

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (44) حديث رقـ

عف ، عف ابف جريج، يث إسماعيؿ بف عياشىذا الحديث ركاه النسائي مف حد: (1)قاؿ ابف الممقف
تَّى 6 قاؿ أف رسكؿ ا ، عف جده، عف أبيو، عمرك بف شعيب ًؿ حى ٍقًؿ الرَّجي ٍرأىًة ًمٍثؿي عى ٍقؿي اٍلمى "عى

 ". ( 2)يىٍبميغى الثُّميثى ًمٍف ًديىًتيىا

. كقد فإف ابف جريج حجازم مكي، ألنو مف ركاية إسماعيؿ عف غير الشامييف، كىذا حديث ضعيؼ
، ما ركل عف الشامييف صحيح: ىك ثقة فيما ركل عف الشامييف. كقاؿ أحمد: قاؿ يحيى بف معيف

ككاف مالؾ يذكر أنو السنة ككنت أتابعو : كما ركل عف الحجازييف فميس بصحيح. قاؿ الشافعي
ف حتى عممت أنو يريد سنة أىؿ المدينة فرجعت عنو. قمت ػػػػ يعني اب، عميو كفي نفسي منو شيء

 كحديث عمرك ىذا يرجح ما قالو مالؾ. : الممقف ػػػػ

 6 نص الحديث

نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى : (3)قاؿ اَلماـ النسائي  ٍمرىةي : قىاؿى ، أىٍخبىرى دَّثىنىا ضى ٍف ًإٍسمىًعيؿى ٍبًف ، حى عى
يَّاشو  ٍيجو ، عى رى ٍف اٍبًف جي ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، عى ٍف أىًبيوً ، عىٍف عى دّْهً ، عى ٍقؿي " 6قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 6 قىاؿى  :عىٍف جى عى

تَّى يىٍبميغى الثُّميثى ًمٍف ًديىًتيىا".  ًؿ حى ٍقًؿ الرَّجي ٍرأىًة ًمٍثؿي عى اٍلمى
 

 6 تخريج الحديث
 بمثمو. ، بإسناده، مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش، أيضان ( 4)أخرجو الدارقطني

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍمًميُّ  بًف أىبىافو ، ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى  مائىتىٍيفً ، (5)الرَّ ًستٍّْيفى كى كىل لو النَّسىائي، مات سىنىةى أىٍربىعو كى ، رى
 . (6)كابف ماجو

                                                           

 (. 8/443( البدر المنير )1)
فإذا بمغت دية الجناية ، أف دية الرجؿ كالمرأة المجني عمييما خطأ متساكيتاف فيما دكف الثمث: ( معنى الحديث2)

المجمكع شرح الميذب : الثمث صارت ديتيا نصؼ دية الرجؿ. كىك قكؿ الشافعي في القديـ. انظر
 (. 7/329األـ لمشافعي )، (19/119)

 (. 4805ح  8/44باب عقؿ المرأة )، كتاب القسامة، نسائي( سنف ال3)
 (. 3128ح 4/77( سنف الدارقطني )4)
كأصمو مف الككفة إال أنو رحؿ إلى الرممة. األنساب لمسمعاني ، ( نسبة إلى مدينة الرممة الفمسطينية المحتمة5)

(6/169 .) 
 (. 23/61تيذيب الكماؿ )، (12/363( سير أعالـ النبالء )6)
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كاف : "كقاؿ، (3)كذكره ابفي ًحبَّاف في الثقات، ال بأس بو: (2)كفي مكضع، (1)كثقو النَّسىائي

 ثقة. : (4)كقاؿ الذىبي، ربما أخطأ"، راكينا لضمرة

 صدكؽ. : (6)أبك داكدك ، (5)كقاؿ أبك حاتـ

 صدكؽ ربما أخطأ. 6 (7)كقاؿ ابف حجر

ٍبًد اً الرٍَّمًميُّ  ًبٍيعىةى أىبيك عى ٍمرىةي بفي رى مائىتىٍيفً ، كىك ًدمىٍشًقيُّ األىٍصؿً ، ضى ركل ، ماتى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كى
 . (8)لو األربعة

ابف حباف في  كذكره، (12)كالعجمي، (11)كالنسائي، (10)كابف معيف، (9)كثقو ابف سعد
 . (13)الثقات

: (15)كقاؿ مرة، "رجؿ صالح ثقة ليس بو بأس حديثو حديث أىؿ الصدؽ": (14)كقاؿ أحمد
لـ يكف بالشاـ رجؿ ، صالح الحديث، مف الثقات المأمكنيف رجؿ صالح: "(16)كقاؿ أيضان ، ثقة ثقة""

 يشبيو". 

قاؿ  ."صالح": (18)كقاؿ أبك حاتـ، "صدكؽ ييـ عنده مناكير": (17)كقاؿ الساجي

                                                           

 (. 23/61تيذيب الكماؿ ) (1)
 (. 67: ( مشيخة النسائي )ص2)
(3( )8/495 .) 
 (. 3/328( ميزاف االعتداؿ )4)
 (. 6/292( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 23/61( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 441: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 441: تيذيب )صتقريب ال، (4/460تيذيب التيذيب )، (9/325( سير أعالـ النبالء )8)
 (.  9/475( الطبقات الكبير )9)
 (. 135: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 10)
 (. 13/319( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
 (. 1/473)( الثقات12)
(13) (8/324 .) 
 (. 2/549( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )14)
 (. 249: ـ أحمد )ص( سؤاالت أبي داكد لإلما15)
 (. 4/467( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )16)
 (. 4/461( تيذيب التيذيب )17)
 (. 4/467( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )18)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ا نبيالن ": (1)الذىبي  . "لو غمطات، كاف عالمن

 صدكؽ ييـ قميالن. : (2)قاؿ ابف حجر

صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده ، العىٍنًسيُّ مىٍكالىىيـ، ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي عىيَّاًش بًف سيمىٍيـو الًحٍمًصيُّ 
مائىةو ، مخمّْط في غيرىـ اًنٍيفى كى ثىمى  . (3)و األربعةركل ل، ماتى سنةى ًإٍحدىل كى

مُّييـ عمى أف إسماعيؿ ثقة إذا ركل عف الشامييف مّْط ، اتفؽ النقاد جي ي ركايتو عف فميخى
 كالعراقييف. ، الحجازييف

كىل عىفً : (4)فقاؿ يىٍحيىى ازً ، الشَّاًمٌييفى : ىيكى ًثقىةه ًفٍيمىا رى فىًإفَّ ًكتىابىوي ، كىأىمَّا ًركىايىتيوي عىٍف أىٍىًؿ الًحجى
اعى  ًفًظًو عىٍنييـ. فى ، ضى خمىطى ًفي حى

 

ٍيـو  اًعٍيؿي بفي عىيَّاشو ًفي الشَّاًمٌييفى غىايىةه : (5)قاؿ ديحى . ، ًإٍسمى ًف المىدىًنٌييفى كىخمَّطى عى
 

اًرمُّ  قىاؿى البيخى كى
كىل عىٍف أىٍىًؿ : (6) ، كىرى ًف الشَّاًميّْيفى ًكمى عى اًعيؿي ٍبفي عىيَّاشو ًإنَّمىا ىيكى مىا ري ًإٍسمى

. اٍلًعرى  نىاًكيرى اًز مى اًؽ، كىأىٍىًؿ اٍلًحجى
 

اًزٌييفى كىالًعرىاًقٌييفى : (7)كقاؿ الذىبي ًدٍيثي ًإٍسمىاًعٍيؿى عىًف الًحجى ًدٍيثيوي عىًف ، الى ييٍحتىجُّ ًبوً ، حى كىحى
سىفً  اًلحه ًمٍف قًبٍيًؿ الحى ـٍ يىعىارٍضوي أىقكىل ًمٍنوي. ، الشَّاًمٌييفى صى ييٍحتىجُّ ًبًو ًإٍف لى كى

 

 فال يحتج بو. ، ىذا الحديث مف ركاية إسماعيؿ بف عياش عف الحجازييف6 الباحثة قالت

ثقػػػة فقيػػػو فاضػػػؿ ككػػػاف يػػػدلس ، المكػػػي، مػػػكالىـ، ألمػػػكمعبػػػد الممػػػؾ بػػػف عبػػػد العزيػػػز بػػػف جػػػريج ا
 (. 5سبقت ترجمتو في حديث رقـ ).(8)كيرسؿ

حديث في ال إسناد حسف. كسبؽ الترجمة ليـعف جده. ، عف أبيو، عمرك بف شعيب
 (.72)رقـ

                                                           

 (. 5/93( تاريخ اإلسالـ )1)
 (. 280: ( تقريب التيذيب )ص2)
: تقريب التيذيب )ص، (8/312)سير أعالـ النبالء ، (2/773شرح عمؿ الترمذم )، (7/186( تاريخ بغداد )3)

109 .) 
 (. 7/186تاريخ بغداد )، (104: العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية المركذم )ص: ( انظر4)
 (. 3/176( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 390: ( العمؿ الكبير لمترمذم )ص6)
 (. 8/321( سير أعالـ النبالء )7)
 (. 41: طبقات المدلسيف )ص، (363: ريب التيذيب )صتق، (229: ( جامع التحصيؿ )ص8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 كلو عمتاف، إسناده ضعيؼ

عف غير الشامييف ، كىي أنو مف ركاية إسماعيؿ بف عياش: نبو عمييا ابف الممقف: األكلى
 فإف ابف جريج حجازم مكي. 

كلـ يصرح بالسماع. كأرسؿ ىذا الحديث عف ، (1)أف ابف جريج مدلس مف الثالثة: الثانية
 لـ يسمع ابف جريج مف عمرك بف شعيب". : "(2)شعيب. قاؿ البخارمعمرك بف 

 . (3)كضعفو األلباني

 
 6 (45) حديث رقـ

كأبك داكد في "سننو" مف حديث ، "ىذا الحديث ركاه اإلماـ أحمد في "مسنده": (4)قاؿ ابف الممقف
ادىة جى افى يىقيكـي ًفي الرٍَّكعىًة كى  " أف رسكؿ ا  عف عبد ا بف أبي أكفى، عف رجؿ، محمد بف حي

 ." ـو ٍقعي قىدى تَّى الى ييٍسمىعى كى ًة الظٍُّيًر حى الى  كىذا حديث ضعيؼ بجيالة ىذا الرجؿ...". اأٍليكلىى ًمٍف صى

 6 نص الحديث

دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى 6 (5)قاؿ اَلماـ أبك داكد  فَّافي ، حى دَّثىنىا عى دَّثىنىا ىىمَّاـه ، حى دَّثىنىا ، حى حى
ادىةى  حى مَّدي ٍبفي جي ؿو ، ميحى ٍبًد اً ٍبًف أىًبي أىٍكفىى، عىٍف رىجي كىافى يىقيكـي ًفي الرٍَّكعىًة اأٍليكلىى  " أىفَّ النًَّبيَّ ، عىٍف عى

 ." ـو ٍقعي قىدى تَّى الى ييٍسمىعى كى ًة الظٍُّيًر حى الى  ًمٍف صى

 6 تخريج الحديث

 كلفظو. ، بإسناده، طريؽ عفاف بف مسمـ مف، (7)كالبييقي، (6)أخرجو أحمد

 
                                                           

 (. 41: ( طبقات المدلسيف )ص1)
 (. 108: ( العمؿ الكبير لمترمذم )ص2)
 (. 7/309( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )3)
 (. 4/410( البدر المنير )4)
اءى ًفي اٍلًقرىاءىةً ، كتاب الصالة، ( سنف أبي داكد5)  (. 802ح1/212ًفي الظٍُّيًر ) بىابي مىا جى
 (. 19146ح 31/484( مسند أحمد )6)
 (. 2487ح 2/96( السنف الكبرل )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 . ٍضرىًميُّ فىةي اٍلحى ؿي ىيكى طىرى  كقاؿ البييقي ىىذىا الرَّجي

مىٍيسي، مف طريؽ يحيى الًحمَّاني، (2)كالبييقي، (1)كأخرجو البزار عف ، عف أبي إسحاؽ الحي
ادىة ٍضرىًمي: قاؿ، محمد بف جيحى فىة الحى  كالن. مط، عف عبد ا بف أبي أكفى، عف طىرى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ـي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف ًدينىارو  ٍبًد المًَّو اٍلعىٍكًذمُّ ، ىىمَّا اًفظي أىبيك عى ـي ، اٍلحى ، ثقةه ربما كىـ، اٍلبىٍصًرمُّ ، مىٍكالىي
ًمائىةو  ًستّْيفى كى  . (3)ركل لو الجماعة، سىنىةى أىٍربىعو كى

ادىةى الكيٍكًفيُّ  حى مَّدي بفي جي مائىةو  ماتى ، ثقة، ميحى  .(4)ركل لو الجماعة، سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كىًعٍشًرٍيفى كى

ٍبدي اً بفي أىًبي أىٍكفىى  اًرًث األىٍسمىًميُّ عى اًلًد بًف الحى ٍمقىمىةى بًف خى شيد الحديبية كخيبر كما بعد ، عى
 كىك آخر مف، ثـ تحكؿ إلى الككفة، كلـ يزؿ بالمدينة حتى قبض رسكؿ ا ، ذلؾ مف المشاىد

رسكؿ ا  بقي بالككفة مف أصحاب
(5). 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

، (6)كقد سيمَّي عند البزار، إلبياـ الراكم عف عبد ا بف أبي أكفى، إسناده ضعيؼ
فىة الحضرمي. ( 7)كالبييقي  طىرى

يحيى الًحمَّاني حافظ إال أنيـ اتيمكه بسرقة : ففيو، كلكف ىذا اإلسناد ضعيؼ أيضان 
مىٍيسي، (8)الحديث  . (9)ضعيؼ، كخاـز بف الحسيف الحي

، "ال يصح حديثو": (11)كقاؿ األزدم، (10)كأما طرفة الحضرمي؛ فذكره ابف حباف في الثقات
                                                           

 (. 3376ح 8/302( مسند البزار )1)
 (. 2488ح 2/96( السنف الكبرل )2)
تقريب ، (11/69تيذيب التيذيب )، (30/305تيذيب الكماؿ )، (9/108( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)

 (. 574: ذيب )صالتي
 (. 471: تقريب التيذيب )ص، (24/579تيذيب الكماؿ )، (7/222( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 5/7( اإلصابة )3/78أسد الغابة )، (3/870( االستيعاب )5)
 (. 3376ح 8/302( مسند البزار )6)
 (. 2488ح 2/96( السنف الكبرل )7)
 (. 593: ( تقريب التيذيب )ص8)
 (. 186: ( تقريب التيذيب )ص9)
(10( )4/398 .) 
 (. 2/335( ميزاف االعتداؿ )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 مقبكؿ. : (1)كقاؿ ابف حجر

مىٍيسي: (3)عف المزّْم( 2)كنقؿ ابف الممقف عف محمد بف ، أف ىذا الحديث ركاه أبك إسحاؽ الحي
ادة حى  بطكلو. ، عف ابف أبي أكفى، يعف كثير الحضرم، جي

الذم ركل عف معاذ كجماعة مف ، كالظاىر أف كثيرنا ىذا ىك كثير بف مرة: "ثـ قاؿ 
ال بأس : (7)كقاؿ النسائي، (6)كابف حباف( 5)كالعجمي( 4)كىك ثقة كما شيد لو بذلؾ ابف سعد، الصحابة

 بو. فإف يكنو فإسناده صحيح". 

في ثبتتطكيمو ، حديث أبي قتادة األنصارم مف  (8)كلمحديث شاىد في الصحيحيف
 الركعة األكلى. 

 
 6 (51) حديث رقـ

ٍخمىدو ، ىذا الحديث ركاه الدارقطني: (9)قاؿ ابف الممقف مَّدي ٍبفي مى ثنا ، ثنا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍنصيكرو ، عف ميحى
رَّاًنيُّ  اًلدو اٍلحى ك ٍبفي خى بَّارً ، عىٍمري ٍبًد اٍلجى اًلحي ٍبفي عى ًف ٍبًف اٍلبىٍيمىمىاًنيّْ ، ثنا صى ٍبًد الرٍَّحمى مًَّد ٍبًف عى عف ، عف ميحى

كا األىيامىى كأىديكا العىالًئؽى : "-رفعو  -عف ابف عباسو ، أىبيوً  ما تراضى 6 قاؿ، ما العىالئؽي 6 قيؿ، أٍنًكحي
كما قالو ، كىك حديث ضعيؼ؛ صالح ىذا مجيكؿ الحاؿ". ( 10)عميو األىمكف كلك بقضيبو مف أراؾ

 ابف القطاف. 

 

 
                                                           

 (. 282: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 1/187خالصة البدر المنير )، (4/411البدر المنير ): ( انظر2)
 (. 4/291( تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ )3)
 (.  9/450( الطبقات الكبير )4)
 .(225/ 2)( الثقات 5)
 (5/332)( الثقات6)
 (. 24/159( تيذيب الكماؿ )7)
ٍكعىًة )، كتابي اآلذافً ، ( صحيح البخارم8) ؿي ًفي الرَّ بىابي ، كتابي الصالةً ، صحيح مسمـ، (779ح  1/156بىابي ييطىكّْ

 (. 451ح 1/333اٍلًقرىاءىًة ًفي الظٍُّيًر كىاٍلعىٍصًر )
 (. 7/676( البدر المنير )9)
 (. 19/251ة التي يتخذ منيا المساكيؾ. عمدة القارم )( األراؾ ىي الشجر 10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

ٍخمى 6 (1)قاؿ اَلماـ الداقطني  مَّدي ٍبفي مى ، نا أىٍحمىدي ٍبفي مىٍنصيكرو حدثنا ميحى اًلدو دو ك ٍبفي خى ، نا عىٍمري
ٍبًد الرَّ  مًَّد ٍبًف عى بَّاًر، عىٍف ميحى ٍبًد اٍلجى اًلحي ٍبفي عى رَّاًنيُّ ، نا صى اًنيّْ اٍلحى ًف ٍبًف اٍلبىٍيمىمى أىًبيًو، عىًف اٍبًف  ، عىفٍ ٍحمى

بَّاسو ، قىاؿى  كا اأٍلىيىامىى": قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : عى ثنا ، ًقيؿى "أىٍنًكحي ًئؽي : ، ثىالى ا اٍلعىالى ـٍ يىا رىسيكؿى المًَّو؟مى ، بىٍينىيي
لىٍك قىًضيبه ًمٍف أىرىاؾو ". : قىاؿى  مىٍيًو اأٍلىٍىميكفى ، كى ى عى "مىا تىرىاضى

 

 6 تخريج الحديث

مف طريؽ عمرك بف خالد ، (4)كمف طريقو البييقي، (3)كابف عدم، (2)الطبرانيأخرجو 
رانّْي  بمثمو. ، بإسناده، الحى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍضرىًميُّ  بَّاًر الحى ٍبًد الجى اًلحي بفي عى كقاؿ ، ركل عف ابف البيمماني مناكير: (5)قاؿ العقيمي، صى
 . (6)مجيكؿ الحاؿ: ابف القطاف

مَّدي ٍبفي  ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف اٍلبىٍيمىمىاًنيّْ  ميحى مف ، ضعيؼ كقد اتيمو ابف عدم كابف حباف، عى
 . (7)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد، السابعة

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي اٍلبىٍيمىمىاًنيّْ  ركل ، مف الثالثة، ضعيؼ، مكلى عمر بف الخطاب، أبك محمد، عى
 .(8)لو األربعة

 . كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات

 

 
                                                           

 (. 3600ح 4/357( سنف الدارقطني )1)
 (. 12990ح 12/239( المعجـ الكبير لمطبراني )2)
 (. 7/388( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 14379ح7/391( السنف الكبرل )4)
 (. 4/1258( الضعفاء الكبير )5)
 (. 3/172لساف الميزاف )، (2/296ميزاف االعتداؿ )، (3/503كتاب األحكاـ )( بياف الكىـ كاإليياـ في 6)
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، (2/264المجركحيف البف حباف )، (7/311( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)

 (. 492: تقريب التيذيب )ص، (7/384)
 (. 337: ذيب )صتقريب التي، (6/149تيذيب التيذيب )، (17/10( تيذيب الكماؿ )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

 يركم المناكير عف ابف البيمماني. ، مجيكؿ الحاؿ، صالح بف عبد الجبار 
 كأبكه ضعيفاف. ، محمد بف البيمماني 

ابنو ألف ابنو ، إذا كاف مف ركاية، ال يجب أف يعتبر بشيء مف حديثو: (1)قاؿ ابف حباف
 أبيو العجائب.  محمد بف عبد الرحمف يضع عمى

عف ابف ، عف أبيو، كىذه األحاديث مع غيرىا الذم يركييا ابف البيمماني: (2)قاؿ ابف عدم
 ككؿ ما ركم عف ابف البيمماني؛ فالبالء فيو مف بف البيمماني. ، كابف عباس، عمر

  . (5)كابف حجر، (4)كابف الجكزم، (3)كضعؼ ىذا اإلسناد ابف الممقف في الخالصة

 .(7)عف ابف عمر، كراكه مرفكعان؛ عف أبيو، (6)البيمماني ىذا الحديث مرسالن كركل ابف 

ًعيفىةه   . (8)قالو البييقي، كأىسىاًنيدي ىذا الحديًث ضى

 
 6 (56) حديث رقـ

ثنا محمد ، عف أحمد بف محمد بف زياد، "ىذا الحديث ركاه الدارقطني في "سننو": (9)قاؿ ابف الممقف
، ثنا محمد بف شيرىٍحبيؿ اليىٍمدىاني، ثنا سىٌكار بف مصعب، ا صالح بف مالؾثن، بف الفضؿ بف جابر

بىري ": "قاؿ رسكؿ ا : عف المغيرة بف شعبة قاؿ تَّى يىٍأًتيىيىا اٍلخى ٍفقيكًد اٍمرىأىتيوي حى . كلـ اٍمرىأىةي اٍلمى
يؼ كرجالو مف محمد بف الفضؿ إلى المغيرة ما بيف ضع، يضعفو. كىك حديث ضعيؼ بمرة

 كسىٌكار كاهو ". ، (10)كما قالو ابف القطاف، محمد بف الفضؿ كشيخو ال يعرفاف، كمجيكؿ

                                                           

 (. 5/91( الثقات )1)
 (. 7/388( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 2/204( خالصة البدر المنير )3)
 (. 2/281( التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )4)
 (. 3/403( التمخيص الحبير )5)
 (. 13/232عمؿ الدارقطني ): كانظر، (14375ح  7/390( السنف الكبرل )6)
 (. 14378ح 7/391( السنف الكبرل )7)
 (. 10/214( معرفة السنف كاآلثار )8)
 (. 2/240خالصة البدر المنير )، (8/217( البدر المنير )9)
 (. 3/127( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )10)
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 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف : (1)قاؿ اَلماـ الدارقطني  ، نا ميحى مًَّد ٍبًف ًزيىادو أخبرنا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى
، نا سىكَّاري ٍبفي ميٍصعى  اًلؾو اًلحي ٍبفي مى ، نا صى اًبرو ، عىًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف جى مَّدي ٍبفي شيرىٍحًبيؿى اٍليىٍمدىاًنيُّ ، نا ميحى بو

". : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : شيٍعبىةى، قىاؿى  بىري تَّى يىٍأًتيىيىا اٍلخى ٍفقيكًد اٍمرىأىتيوي حى "اٍمرىأىةي اٍلمى
 

 6 تخريج الحديث

   بنحكه. بإسناده ، مف طريؽ محمد بف الفضؿ بف جابر( 2)أخرجو البييقي

كىاهي زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى اٍلكىاًسطً : كقاؿ كىذىًلؾى رى ". يُّ عىٍف سىكَّاًر ٍبًف ميٍصعىبو "كى ًعيؼه سىكَّاره ضى  ، كى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مًَّد ٍبًف ًزيىادو  ثىالىًث مائىة، ، أىبيك سىٍيؿو القىطَّافي ، أىٍحمىدي ٍبفي ميحى ٍمًسٍيفى كى ماتى سىنىةى خى
(3) . 

 . "حافظان ": ابف كثير زاد ،(6)كابف كثير، (5)كابف الجكزم، (4)ثقو الدارقطنيك 

، كاف يميؿ إلى التشيع: "زاد الخطيب، كاف صدكقنا: (8)كالخطيب، (7)كقاؿ أبك بكر البرقاني
نما كرىكه لمزاح كاف فيو"  . "مسند العراؽ، الثقة، المحدث، اإلماـ": (9)كقاؿ الذىبي، كا 

كلعمو قد القطاف...  أظف الكىـ مف أبي سيؿ: (10)عد أف ساؽ لو حديثان كقاؿ الدارقطني ب
 دخؿ عميو حديث في حديث.

 ثقة ربما كىـ. 6 قالت الباحثة

اًبرو السَّقىطي مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ ٍبًف جى  مات سنة ثماف كثمانيف كمائتيف. ، ميحى

                                                           

 (. 3849ح 4/483( سنف الدارقطني )1)
 (. 7/731( السنف الكبرل لمبييقي )2)
الثقات ، كالىما لمذىبي، (112: المعيف في طبقات المحدثيف )ص، (7/763)تاريخ اإلسالـ : ( انظر ترجمتو3)

 (. 4/261البف العماد الحنبمي )، شذرات الذىب، (2/46البف قيٍطميٍكبيغىا )، ممف لـ يقع في الكتب الستة
 (. 90: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص4)
 (. 14/133( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )5)
 (. 11/271ة كالنياية )(البداي6)
 (. 6/194( تاريخ بغداد )7)
 (. 6/194( تاريخ بغداد )8)
 (. 15/521( سير أعالـ النبالء )9)

 (.278/ 5( انظر: أطراؼ الغرائب كاألفراد )(10
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التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ. : (2)كقاؿ الدارقطني، (1)كثقو الخطيب
 ؽ.صدك6 قالت الباحثة

 . اًلحي ٍبفي مىاًلؾو  صى

محمد بف الفضؿ كشيخو ػػػ يعني : (3)لـ أقؼ لو عمى ترجمة؛ سكل ما قالو ابف القطاف
 صالح بف مالؾ ػػػ ال يعرفاف. 

 األعمى. ، اٍلميؤىٌذف، اليىٍمدىاًني الككفي، سىكَّاري ٍبفي ميٍصعىبو 

     . متركؾ 6(5)فقاؿ  ابف حجر لـ يبعدك . (4)ا قاؿ ابف الممقف مكاهو  ك  

مَّدي ٍبفي شيرىٍحًبيؿى اٍليىٍمدىاًنيُّ  متركؾ : (7)كقاؿ أبك حاتـ، (6)ذكره ابف حباف في الثقات، ميحى
 يركل أحاديث بكاطيؿ مناكير. ، الحديث

ابىًة أيٍكًلي الشَّ ، بًف أىًبي عىاًمرو بًف مىٍسعيٍكًد بًف ميعىتّْبو الميًغٍيرىةي بفي شيٍعبىةى  حى اعىًة ًمٍف ًكبىاًر الصَّ جى
ًكٍيدىًة.   كىالمى

ًيٍيبان أعكران ، كىافى رىجيالن طيكىاالن ، شىًيدى بىٍيعىةى الرٍُّضكىافً  ًليى إمرةى البصرة ثـ الككفة، مى ماتى سنةى ، كى
 . (8)خمسيفى 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 
  .صالح بف مالؾ شيخ محمد بف الفضؿ ؛ مجيكؿ 
 ككىافً : كقاؿ ابف حجر ،كالىما ضعيؼ، كمحمد بف شرحبيؿ، بسكَّار بف مصع ىما مىٍتري

(9) . 
                                                           

 (. 4/256( تاريخ بغداد )1)
 (. 145: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص2)
 (. 3/127حكاـ )بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األ: ( انظر3)
التاريخ الكبير لمبخارم ، (3/361)(3/422ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف : أقكاؿ النقاد انظرك  (4)

المجركحيف (، 4/272الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (50: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص،(4/169)
 (. 10/288خ بغداد )تاري (، 4/531الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ) ،(1/356البف حباف )

 (. 2/143الدراية في تخريج أحاديث اليداية ) انظر:(5)
(6( )9/40 .) 
 (. 7/285( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 6/156اإلصابة )، (3/21سير أعالـ النبالء )، (4/471أسد الغابة )، (4/1445( االستيعاب )8)
 (. 2/143( الدراية في تخريج أحاديث اليداية )9)
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رجالو مف محمد بف الفضؿ إلى المغيرة ما بيف : "كبيذه العمؿ ضعفو ابف الممقف فقاؿ

 ". محمد بف الفضؿ كشيخو ال يعرفاف، ضعيؼ كمجيكؿ

 ارقطني. كالد، كثقو الخطيب حيث ،  معركؼأما محمد بف الفضؿ ف: قالت الباحثة 

 . (1)كغيرىـ، كابف القطاف، كعبد الحؽ، كالبييقي، أبك حاتـ: كضعَّؼ ىذا اإلسناد

 
 6 (55) حديث رقـ

ا تىكيكفي الذّْكىاةي : عف أبيو أنو قاؿ، عف أبي العيشىرىاء الدَّاًرمي يىا رىسيكؿى المًَّو أىمى
مًؽ كالمّْبَّة( 2) ؟ (3)إالَّ في الحى

". كأبيؾ لىٍك طىعىنٍ 6 "فقاؿ ٍنؾى ىٍجزىأى عى  تى ًفي فىًخًذىىا ألى
ىذا الحديث ركاه بدكف القىسىـ أحمد كأصحاب السنف األربعة كالبييقي كىك حديث : (4)قاؿ ابف الممقف

فيو جيالة كقد تكمـ البخارم  -بضـ العيف كبالمد عمى اليمز  -ضعيؼ؛ فإف أبا العيشىراء الدَّاًرمي 
 كغيره في حديثو. 

 6 نص الحديث

دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى 6 (5)اَلماـ أبك داكد  قاؿ مىمىةى ، حى مَّادي ٍبفي سى دَّثىنىا حى عىٍف أىًبي ، حى
ٍف أىًبيو، اٍلعيشىرىاءً  ا تىكيكفي الذّْكىاةي ًإالَّ ًمفى المَّبَّةً : أىنَّوي قىاؿى ، عى ٍمًؽ ؟ قىاؿى ، يىا رىسيكؿى المًَّو أىمى فىقىاؿى : أىًك اٍلحى
دى  6مَّوً رىسيكؿي ال " قىاؿى أىبيك دىاكي ٍنؾى ىٍجزىأى عى دّْيىةً 6 "لىٍك طىعىٍنتى ًفي فىًخًذىىا ألى "كىىىذىا الى يىٍصميحي ًإالَّ ًفي اٍلميتىرى

(6 )

ًش".  كىاٍلميتىكىحّْ
 

 

 

                                                           

 (. 3/497التمخيص الحبير )، (3/473لمزيمعي )، نصب الراية، (4/119البف أبي حاتـ )، ( عمؿ الحديث1)
. تحفة األحكذم )2)  (5/47( أىًم الذٍَّبحي الشٍَّرًعيُّ
ي كالت، عند ممتقى الرقبة باليديف، كالمّْبة التي في أصؿ الرقبة فكؽ الصدر، ( الحمؽ الذم يفصؿ الرأس مف الرقبة3)

( كالىما 4/484( جامع األصكؿ )4/223النياية في غريب الحديث كاألثر ): يككف بيا النحر لإلبؿ. انظر
 البف األثير. 

 (. 9/245( البدر المنير )4)
 (. 2825ح 3/103بابي ما جاءى في ذبيحًة الحيكاًف )، في الذبائحً ، ( سنف أبي داكد5)
دّْيىةي ًىيى الَّ : ( قاؿ القرطبي6) دَّل ًمفى اٍلعيميكّْ ًإلىى السٍُّفًؿ فىتىميكتي اٍلميتىرى نىٍحًكًه. ، ًتي تىتىرى بىؿو أىٍك ًفي ًبٍئرو كى كىافى ذىًلؾى ًمٍف جى

 (. 6/49الجامع ألحكاـ القرآف )
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  6 تخريج الحديث 

كابف ، (6)كالبييقي، (5)كالدارمي، (4)كأحمد، (3)كابف ماجو، (2)كالنسائي، (1)أخرجو الترمذم
 بو. ، عف أبيو، عف أبي العشراء، مف طرؽ عف حماد بف سممة، كغيرىـ، (8)كالطبراني، (7)لجاركدا

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 (.19)تغير حفظو بأخرة. سبقت ترجمتو في الحديث رقـ، ثقو عابد، حماد بف سممة

يي ، كاسـ أبيو، اٍختىمىفيكا ًفي اسمو، أبك العيشىرىاًء الدَّارمي ، اٍسميوي أيسىامىةي ٍبفي ًقٍيًطـو : ـٍ فىقىاؿى بىٍعضي
 .(9)كقيؿ غير ذلؾ، كقيؿ عيطارد بف بىٍرزو 

كال ، ال يعرؼ حالو كال يعرؼ لو كال ألبيو إال ىذا الحديث، (10)قالو ابف حجر كىك مجيكؿ
 . (11)ركل عنو إال حماد بف سممة

سىمىاًعًو ًمٍف أىًبيًو نىظى : (12)قاؿ البخارم ًديًثًو كىاٍسميوي كى . كذكره ابف حباف في الثقاتفي حى  .(13)ره

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كأبيو. ، راءشى لجيالة أبي العي ، إسناده ضعيؼ
كال أذىب إليو إال في ، كال يعجبني، ىك عندم غمط: (14)سئؿ أحمد عف حديثو ىذا فقاؿ 

 مكضع ضركرة. 

                                                           

 (. 1481ح4/75باب ذكر المتردية في البئر )، في األطعمة، ( سنف الترمذم1)
ٍمًقيىا )بابي ًذٍكري ا، كتاب الضحايا، ( سنف النسائي2) ؿي ًإلىى حى دّْيىًة ًفي اٍلًبٍئًر الًَّتي الى ييكصى  (. 4408ح7/228ٍلميتىرى
 (. 3184ح 2/1063باب ذكاة الناد مف البيائـ ): في الدبائح، ( سنف ابف ماجو3)
 (. 18947ح 31/278( مسند أحمد )4)
 (. 2015ح2/1256( سنف الدارمي )5)
 (. 18931ح9/413( السنف الكبرل )6)
 (. 901ح227: لمنتقى )ص( ا7)
 (. 6721، 6720، 6719ح7/167( المعجـ الكبير )8)
 (. 12/167تيذيب التيذيب )، (34/85تيذيب الكماؿ )، (5/215أسد الغابة )، (3/1357االستيعاب ): ( انظر9)
 (.4/164كقاؿ في التمخيص الحبير: "اليعرؼ حالو". )(. 658: تقريب التيذيب )ص( 10)
 .(423)ص ، البف الصالحمعرفة أنكاع عمـك الحديث، (3/582) ، البف القطافلكىـ كاإليياـبياف ا انظر: (11)
 (. 2/22( التاريخ الكبير )12)
(13( )3/3) ،(5/55) ،(5/189 .) 
 (. 12/167تيذيب التيذيب )، (9/246( البدر المنير )14)
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كال نعرؼ ألبي ، ةىذا حديث غريب ال نعرفو إال مف حديث حماد بف سمم: (1)كقاؿ الترمذم

 العشراء عف أبيو غير ىذا الحديث. 

، كأبك العشراء ال يدرل مف أبكه، ضعفكا ىذا الحديث؛ ألف راكيو مجيكؿ: (2)كقاؿ الخطابي 
 كلـ يركه غير حماد بف سممة. 

، لـ يتميز سماع ابف يكنس منو قبؿ االختالط أـ بعده، كبخصكص تغير حماد بف سممة
كىك مف أثبت ، عند النسائي كابف الجاركد، تابعو عبد الرحمف بف ميدم حيث، كلكف ىذا اليضير
 أصحاب حماد. 

كعبد الكىاب ، كابف المبارؾ، أثبت أصحاب حماد بف سممة؛ ابف ميدم: (3)قاؿ النسائي
 الثقفي. 

كًد كىك ضعيؼ، (4)أخرجو الطبراني، لمحديث شاىد مف حديث أنسك  كفيو بكر بف الشُّري
(5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( 4/75( سنف الترمذم )1)
 (. 4/280( معالـ السنف )2)
 (. 461: ات )ص( الككاكب النير 3)
 (. 4867ح5/130( المعجـ األكسط )4)
ميزاف االعتداؿ ، (2/191الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (3/72ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف : انظر (5)

 (. 4/34مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )، (1/346)
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 6 (54حديث رقـ)

اج، ىذا الحديث ركاه أبك داكد في "سننو": (1)قاؿ ابف الممقف ٍيجو قاؿ، مف حديث حجَّ رى : عف ابف جي
ٍيبىرى عف عائشة ، عف عيركةى ، أيٍخًبرتي عف ابًف شيابو   "كىافى النًَّبيُّ : أىنَّيىا قىالىٍت كىًىيى تىٍذكيري شىٍأفى خى
ٍبدى المًَّو ٍبفى رى  ةى ًإلىى يىييكدى فىيىٍخريصي النٍَّخؿى يىٍبعىثي عى كىاحى

كفي ىذا ًحيفى يىًطيبي قىٍبؿى أىٍف ييٍؤكىؿى ًمٍنوي". (2)
 جيالة الميٍخًبر البف جريج عف ابف شياب...

نَّمىا كىافى أىٍمري النًَّبيّْ : (3)قاؿ ابف عبد البر في " استذكاره " ًديًث " كىاً  ٍرًص ًباٍلخى  ًإفَّ قىٍكلىوي ًفي ىىذىا اٍلحى
ى... ًإلىى آًخًرهً  مف قكؿ : كقيؿ، مف قكؿ عركة: كقيؿ، إنو مف قكؿ ابف شياب: يقاؿ، ًلكىٍي تيٍحصى

 عائشة. 
 6 نص الحديث

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي مىًعيفو 6 (4)قاؿ اَلماـ أبك داكد  اجه ، حى جَّ دَّثىنىا حى ٍيجو ، حى رى : قىاؿى ، عىًف اٍبًف جي
ًف اٍبًف ًشيىابو  ٍيبىرى ، عىٍف عىاًئشىةً ، عىٍف عيٍركىةى  ،أيٍخًبٍرتي عى كىافى النًَّبيُّ ": أىنَّيىا قىالىٍت كىًىيى تىٍذكيري شىٍأفى خى

 ."ةى ًإلىى يىييكدى فىيىٍخريصي النٍَّخؿى ًحيفى يىًطيبي قىٍبؿى أىٍف ييٍؤكىؿى ًمٍنوي كىاحى ٍبدى المًَّو ٍبفى رى  يىٍبعىثي عى

 6 تخريج الحديث
 بمثمو. ، ف طريؽ أبي داكدم( 5)أخرجو البييقي  

، (10)البييقي، (9)كالدرقطني، (8)كالطبراني، (7)كمف طريقو ابف خزيمة، (6)كأخرجو عبد الرزاؽ
 كابف شياب. ، دكف ذكر الكاسطة بيف ابف جريج

                                                           

 (. 5/542( البدر المنير )1)
ىذه النخمة تساكم كذا : فيقكؿ، يأتي العامؿ إلى النخؿ كينظر فيوبمعنى أف ، ىك الحصر كالتقدير: ( الخىٍرصي 2)

 فيخرج بنتيجة ىي أف ثمرة ىذا البستاف تبمغ كذا ككذا. ، كىكذا يمشي بيف النخؿ كيقدر كـ تساكم، صاعان 
لمزحيمي ، الفقو اإلسالمي كأدلتو، (19/21المكسكعة الفقيية الككيتية )، (7/21لساف العرب ): انظر بتصرؼ

(3/1912 .) 
 (. 3/225( االستذكار )3)
تىى ييٍخرىصي التٍَّمري )، كتاب الزكاة، ( سنف أبي داكد4) بابه في الخىرًص ، كفي البيكع، (1606ح 2/110بىابي مى

 (. 3413ح 3/263)
 (. 7440ح 4/207( السنف الكبرل )5)
 (. 7219ح 4/129( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )6)
 (. 2315ح4/41( صحيح ابف خزيمة )7)
 (. 419ح 13/175( المعجـ الكبير )8)
 (. 2052ح 3/52( سنف الدارقطني )9)
 (. 8179ح 6/111( معرفة السنف كاآلثار )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيًصيُّ  مَّدو الًمصّْ مَّدو أىبيك ميحى اجي بفي ميحى جَّ ري ، حى ختمط في آخر عمره لما لكنو ا، ثقة ثبت، األىٍعكى
 .(1)ركل لو الجماعة، ماتى سنةى ستو كمائتيفً ، قدـ بغداد قبؿ مكتو

يجو  رى بًد العىًزيًز بًف جي ثقة فقيو فاضؿ ككاف يرسؿ كيدلس. سبقت ترجمتو ، عىبدي الممًؾ بفي عى
 (.5)في الحديث رقـ

سبقت ترجمتو في .(2)مدلس مف الثالثة، متفؽ عمى جاللتو كاتقانو، محمد بف شياب الزىرم
 (.6)الحديث رقـ

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

  ٌيًصي اج األعكر الًمصّْ جَّ  كال يضير اختالطو. ، اختمط بأخرةثقة ، ، حى

اج بغداد في آخر مرة: (3)قاؿ الذىبي فرآه يحيى ، خمّْط، ما ىك تغيرنا يضر... لما قدـ حجَّ
 ال تدخؿ عمى الشيخ أحدنا. : فقاؿ البنو، مّْطييخى 

 كلـ يصرح بالسماع. ، (4)ابف جريج مدلس مف الثالثة 

 أخاؼ أف يككف ابف جريج لـ يسمع ىذا الخبر مف ابف شياب. : قاؿ ابف خزيمة

 كلـ يصرح بالسماع. ، (5)أيضان مدلس مف الثالثة، ابف شياب الزىرم 

  .المخبر عف ابف جريج مجيكؿ 

 

 

                                                           

: الككاكب النيرات )ص، (153: تقريب التيذيب )ص، (2/205تيذيب التيذيب )، (5/457( تيذيب الكماؿ )1)
458 .) 

 (. 45: ( طبقات المدلسيف )ص2)
 (. 9/449ـ النبالء )( سير أعال3)
 (. 41: ( طبقات المدلسيف )ص4)
 (. 45: ( طبقات المدلسيف )ص5)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(3)كاأللباني، (2)كابف حجر، (1)يذا السبب أعمو ابف الممقفكب 

رً : "(4)كذكر الدارقطني االختالؼ في إسناد الحديث فقاؿ اًلحي ٍبفي أىًبي اأٍلىٍخضى كىاهي صى رى
(5) ،

، كغيره اًلؾه مىوي مى ٍيرىةى. كىأىٍرسى ٍف أىًبي ىيرى ًف اٍبًف اٍلميسىيًّْب، عى ، عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف سىًعيدو ، عىًف عىًف الزُّ ، عى ٍىًرمّْ
".  النًَّبيّْ  ميٍرسىالن

 

تَّاًب ٍبًف أىًسيدو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف الميسىيّْبً ، مف طريؽ اٍبًف ًشيىابو ( 6)كركاه الترمذم عىٍف عى
(7) .

ًديثً : (8)كقاؿ مَّدنا عىٍف ىىذىا الحى سىأىٍلتي ميحى ًديثي اٍبفً : فىقىاؿى ، "ىذا حديث حسف غريب... كى ٍيجو غىٍيري  حى رى جي
". ، مىٍحفيكظو  حُّ تَّاًب ٍبًف أىًسيدو أىٍثبىتي كىأىصى ًديثي اٍبًف اٍلميسىيًَّب عىٍف عى  كىحى

 
 6 (53حديث رقـ )

مىى : "عف أبي طمحة مرفكعنا، أخرجو الطبراني في أكبر معاجمو...: (9)قاؿ ابف الممقف دىقىةيعى الصَّ
دىقىةه  مىى ًذم ال، اٍلًمٍسًكيًف صى ًصمىةه". كىعى دىقىةه كى  رًَّحـً صى

 في سنده مف ال أعرفو. 

 6 نص الحديث

ًميُّ ٍبفي سىًعيدو الرَّاًزمُّ 6 (10)قاؿ اَلماـ الطبراني  دَّثىنىا عى كفي ٍبفي ميكسىى ٍبًف رىاًشدو ، حى ثنا ىىاري
مىةي  ٍكًصًميُّ ، اٍلميٍستىٍمًمي اٍلكىًبيري ميٍكحي اًد ٍبًف عيٍقبىةى عىٍف ، ثنا عيمىري ٍبفي أىيُّكبى اٍلمى عىٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي ، مىصى

                                                           

 (. 2/55تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج )، (5/542( البدر المنير )1)
 (. 2/379( التمخيص الحبير )2)
 (. 3/281( إركاء الغميؿ )3)
 (. 2052ح 3/52( سنف الدارقطني )4)
طبقات ، (271: تقريب التيذيب )ص، (4/380تيذيب التيذيب )، (13/9الكماؿ )تيذيب : ( انظر ترجمتو5)

 (. 54: المدلسيف )ص
 (. 644ح 3/27( سنف الترمذم )6)
 (. 4/356اإلصابة )، (3/452أسد الغابة )، (3/1023االستيعاب ): ( انظر ترجمتو7)
 (. 104: العمؿ الكبير )ص، (3/27( سنف الترمذم )8)
 (. 7/412) ( البدر المنير9)
 (. 3868ح4/161المعجـ األكسط )، (4723ح 5/101( المعجـ الكبير )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
اؽى  اًلؾو ، ًإٍسحى ةى ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍف أىًبي طىٍمحى مىى اٍلًمٍسًكيًف : قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عى دىقىةي عى "الصَّ
دىقىةه  ًصمىةه". ، صى دىقىةه كى مىى ًذم الرًَّحـً صى  كىعى

 6 تخريج الحديث
 . مف حديث أبي طمحة، انفرد بو الطبراني 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 مات سنة تسع كتسعيف كمائتيف. ، (1)الممقب بعىًميَّؾ، عمٌي بف سعيد بف بشير الرَّاًزمٌ 

 6 مختمؼ فيو
كقاؿ ، ككاف مف المحدثيف األجالد"، تكممكا فيو، "كاف يفيـ كيحفظ: (2)قاؿ ابف يكنس 

ا بالحدي: "(3)مسممة بف القاسـ : (5)كقاؿ الذىبي، "حافظ متقف": (4)كقاؿ الخميمي، ث"كاف ثقة عالمن
 "حافظ رحاؿ جكاؿ". : (6)كفي مكضع، "الحافظ البارع"

 بيده كأشار بمصر أصحابنا فيو تكمـ كقد...  ليس في حديثو كذلؾ: "(7)كقاؿ الدارقطني
 ليس بذاؾ تفرد بأشياء" : "(8)كقاؿ أيضان ، "بثقة ىك ليس كأنو ككذا كذا ىك كقاؿ

 فيو كالـ ال يضر". : "(11)كفي مكضع، ليف: (10)كقاؿ مرة، ضعيؼ: (9)ؿ الييثميكقا

 "لعؿ كالميـ فيو مف جية دخكلو في أعماؿ السمطاف". : (12)قاؿ ابف حجر

 صدكؽ لو أكىاـ. 6 قالت الباحثة

مىة  مات سنة سبع كأربعيف كمائتيف. ، ىاركف بف مكسى بف راشد الميٍستىٍمًمي ميٍكحي
                                                           

 (. 14/146الكاؼ في عًميَّؾ ىي عالمة التصغير في عمي بالفارسية. سير أعالـ النبالء ): ( قاؿ الذىبي1)
 (. 2/154( تاريخ ابف يكنس المصرل )2)
 (. 4/231( لساف الميزاف )3)
 (1/437( اإلرشاد )4)
 (. 14/146سير أعالـ النبالء ) (5)
 (. 3/131( ميزاف االعتداؿ )6)
 (. 244: سؤاالت حمزة لمدارقطني )صانظر: ( 7)
 (. 3/131( ميزاف االعتداؿ )8)
 (. 5/131( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )9)
 (. 8/103( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )10)
 (. 10/110( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )11)
 (. 4/231( لساف الميزاف )12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
: (1)ىاركف بف مكسى. كىك ما ذكره ابف حباف في الثقات؛ قاؿ: أبيو فقيؿاختمؼ في اسـ 

 في ترجمة عمر بف أيكب. ( 2)كاف يتعاطى الحفظ". كالمزم"

سفياف ػػ : (7)كالذىبي، (6)كابف مفمح، (5)كالسمعاني، (4)كابف أبي يعمى، (3)كقاؿ الخطيب
 يعني ىاركف بف سفياف ػػػ. 

: ثـ خالؼ فذكره في إسناد حديث باسـ، سفياف بف راشد" "كىك ابف: (8)كقاؿ ابف عساكر 
مة.   ىاركف بف مكسى المستممي الكبير ميٍكحي

 ىاركف بف سفياف. ( 10)قاؿ في النزىةك ، (9)ككذا قاؿ ابف حجر في التيذيب

كؿ مف ترجـ لو لـ ، ىاركف ىذا ؛ سكاء كاف ابف مكسى أك ابف سفياف 6 قالت الباحثة
 ديالن. يذكر فيو جرحان كال تع

، كأبك داكد، ركل لو مسمـ، مات سنة ثماف كثمانيف كمائة، عمر بف أيكب المىٍكًصميٌ 
 .(11)كابف ماجو، كالنسائي

كفي ، ثقة: (14)كقاؿ أحمد، مأمكف: (13)كزاد في مكضع، ثقة: (12)قاؿ يحيى بف معيف
، ف أحمد يمدحو"كا، ثقة: "(17)ليس بالميف. كقاؿ أبك داكد: (16)كقاؿ أيضان ، ليس بو بأس: (15)مكضع

                                                           

(1( )9/240 .) 
 (21/279( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 16/34( تاريخ بغداد )3)
 (. 1/395البف أبي يعمى )، ( طبقات الحنابمة4)
 (. 12/246األنساب ) (5)
 (. 3/71البف مفمح )، ( المقصد األرشد6)
 (. 5/1269( تاريخ اإلسالـ )7)
 (. 30/223)( تاريخ دمشؽ8)
 (. 7/429يذيب التيذيب )( ت9)
 (. 2/194( نزىة األلباب في األلقاب )10)
 (. 7/429تيذيب التيذيب )، (21/280( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 4/411ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 12)
 (. 4/464ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 13)
 (. 13/12( تاريخ بغداد )14)
 (. 1/534ركاية ابنو عبد ا )( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد 15)
 (. 13/12( تاريخ بغداد )16)
 (. 13/12( تاريخ بغداد )17)



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

212

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
"يعتبر حديثو مف ركاية الثقات عنو : (2)ثقة. كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ: (1)كقاؿ الدارقطني

 ثقة. : (4)كفي مكضع، حافظ ثبت: (3)كركايتو عف الثقات". كقاؿ الذىبي

 صالح. : (5)كقاؿ أبك حاتـ

 صدكؽ لو أكىاـ. 6 (6)كقاؿ ابف حجر

 ثقة. 6 قالت الباحثة

اد   بف عقبة. مىصى

 ( 8)"مستقيـ الحديث عمى قمتو". كلـ يذكر أبك حاتـ: (7)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ

 جرحان كال تعديالى. و في 

ركل لو ، مات سنة ست كثالثيف كمائة، الحضرمي البصرم يحيى بف أبي إسحاؽ
 .(9)الجماعة

  6 مختمؼ فيو

كذكره ابف حباف في ، ثقة: (13)بيكالذى، (12)كالنسائي، (11)كابف سعد، (10)قاؿ ابف معيف
 صالح. ، ال بأس بو: (15).كقاؿ أبك حاتـ(14)الثقات

                                                           

 (. 13/12( تاريخ بغداد )1)
(2( )8/439 .) 
 (. 2/55( الكاشؼ )3)
 (. 3/183( ميزاف االعتداؿ )4)
 (. 6/99( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 410: ( تقريب التيذيب )ص6)
(7( )7/497 .) 
 (. 8/440( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 11/178تيذيب التيذيب )، (31/199( تيذيب الكماؿ )9)
 (. 9/126( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 9/253( الطبقات الكبير )11)
 (. 31/200( تيذيب الكماؿ )12)
 (. 2/361الكاشؼ )، (4/361( ميزاف االعتداؿ )13)
 (. 5/524حباف )( الثقات البف 14)
 (. 9/126( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 في حديثو بعض الضعؼ". : "(2)كقاؿ مرة، "في حديثو نكارة": (1)كقاؿ أحمد

 صدكؽ ربما أخطأ. 6 (3)كقاؿ ابف حجر

كىك ، صحابي مشيكر بكنيتو، أبك طمحة األنصارم الخزرجي، زيد بف سيؿ بف األسكد
 شيد العقبة كبدرنا كأحدنا كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا ، ـ سميـ بنت ممحاف أـ أنس بف مالؾزكج أ

 .(4)قيؿ أنو مات سنة أربع كثالثيف، كلحده كىك الذم حفر قبر رسكؿ ا ، كىك أحد النقباء

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ جدان. ألجؿ

  كلـ يتابع. ، صدكؽ لو أكىاـ، سعيد الرازمعمي بف 

 مىة  . لـ أقؼ عمى مف جرحو أك عدلو ، ىاركف ميٍكحي

 كلكف ال يعتبر بحديثو ىنا ألنو لـ يرًك ىذا الحديث عف ثقة ػػػػػ أم ىاركف ، عمر بف أيكب ثقة
اد بف عقبة ػػػػػػ. قاؿ ابف حباف، مكحمة ػػػػػ كال ركل عنو ثقة ػػػػػػ أم مىصى

عتبر حديثو مف "ي: (5)
 ركاية الثقات عنو كركايتو عف الثقات". 

 اد بف عقبة  سكل ذكر ابف حباف لو في ثقاتو. ، لـ أقؼ فيو عمى جرح أك تعديؿ، مىصى

 كلـ يتابع. ، صدكؽ ربما أخطأ، يحيى ابف أبي إسحؽ 

اؽى إً : "(6)قاؿ الطبراني ًديثى عىٍف يىٍحيىى ٍبًف أبي ًإٍسحى ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى ادي ٍبفي عيٍقبىةى كىالى لى الَّ مىصى
كىاهي  ادو ًإالَّ عيمىري ٍبفي أىيُّكبى ، رى كفي ٍبفي ميكسىى: تىفىرَّدى ًبوً ، عىٍف مىصى مَّدي ٍبفي عىمَّارو ، ىىاري ميحى كىالى ييٍركىل عىٍف ، كى

ٍسنىاًد ".  ةى ًإالَّ ًبيىذىا اإٍلً  أىًبي طىٍمحى

                                                           

 (. 11/178تيذيب التيذيب )، (4/1511( الضعفاء الكبير لمعقيمي )1)
 (. 1/399( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )2)
 (. 587: ( تقريب التيذيب )ص3)
اإلصابة في تمييز الصحابة ، (2/27سير أعالـ النبالء ) ،(2/137أسد الغابة )، (2/554االستيعاب ): (انظر4)

 (. 223: تقريب التيذيب )ص، (2/502)
 (. 8/439( الثقات البف حباف )5)
 (. 4/161( المعجـ األكسط )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
: مف ال أعرفو". فمعميما يريداف بيذه العبارة في سنده: "(2)كالييثمي، (1)كقاؿ ابف الممقف

مىة اد بف عقبة. ، ىاركف ميٍكحي أك مىصى
 

 
 6 (52) حديث رقـ

بىًذم كىك : (3)قاؿ ابف الممقف ىذا الحديث ركاه الدارقطني في "سننو" مف ركاية مكسى بف عيبىٍيدىة الرَّ
ء مف  (4)السينَّةمفى : "عف ابف عمر أنو كاف يقكؿ، عف عبد ا بف دينار، كاه أٍف تيدىلّْؾي المرأةي بشيو

تيغىمّْؼي رىٍأسىيىا ٍحرىاـً ، كى كركاه البييقي ".  (6)ًبغىٍسًمًة لىٍيسى ًفييىا ًطيبه كىالى تيٍحًرـٍ عىطىالن  (5)الًحنَّاء عىًشيَّةى اَلًٍ
عف أخيو  -كىك كاه كما سمؼ  -عف مكسى بف عبيدة ، عف سعيد بف سالـ، مف طريؽ الشافعي
ٍرأىةي يىدىٍييىا ًعٍندى : "كعبد ا بف دينار قاال -كىك كأخيو  -عبد ا بف عيبىٍيدة  ًمفى السُّنًَّة أىٍف تىٍمسىحى اٍلمى

" ٍحرىاـً ًبشىٍيءو ًمفى اٍلًحنَّاًء ، كىالى تيٍحًرـى كىًىيى غيٍفؿه كىذىًلؾى أيًحبُّ لىيىا. : قىاؿى الشَّاًفًعيُّ  اَلًٍ  كى

كليس : ثـ قاؿ، ركم عف مكسى بف عبيدة. . . فذكر مثؿ ركاية الدارقطني السالفةقالو البييقي كقد 
 بمحفكظ. 

 6 نص الحديث

ٍخمىدو 6 (7)قاؿ اَلماـ الدارقطني  ،أخبرنا حدثنا اٍبفي مى اًلحو اًلحي ٍبفي ميقىاًتًؿ ٍبًف صى ، أخبرنا صى
ٍبًرقىاًف، عىٍف ميكسىى ٍبًف عيبىيٍ  مَّدي ٍبفي الزّْ ، أىنَّوي أىًبي، نا ميحى ، عىًف اٍبًف عيمىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىارو دىةى، أىٍخبىرىًني عى

تيغىمّْؼي رىٍأسىيىا : "كىافى يىقيكؿي  ، كى ٍحرىاـً ٍرأىةي ًمٍف رىٍأًسيىا ًبشىٍيءو ًمٍف ًحنَّاءو عىًشيَّةى اَلًٍ ًمفى السُّنًَّة تيدىلّْؾي اٍلمى
ـٍ عىطىالن ". ًبغىٍسًمًة لىٍيسى ًفييىا ًطيبه كىالى تيٍحرً 

 

                                                           

 (. 7/412( البدر المنير )1)
 (. 3/116( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )2)
 (. 6/138( البدر المنير )3)
ىك اآلمر كأنيا  لظيكر أف النبي ، "مف السنة كذا" مرفكع عند أىؿ الحديث كأكثر أىؿ العمـ( قكؿ الصحابي 4)

البف ، المنيؿ الركم، (123: معرفة أنكاع عمـك الحديث المعركؼ بمقدمة ابف الصالح )ص: سنتو. انظر
 (. 108: البف حجر )ص، نزىة النظر، (41: جماعة )ص

 . تغسؿ رأسيا بالماء دكف طيب: ( أم5)
ًميّّ 6) مىٍييىا حي ـٍ يىكيٍف عى ينىةى كخىال ًجيديىا ًمفى القىالئد، ( عىطىمىٍت اٍلمىٍرأىةي عىٍطالن ؛ إذىا لى ـٍ تىٍمبىس الزّْ لى فىًييى عىاًطؿه كىعيطيؿه. ، كى

 (. 11/453لساف العرب )، (2/416المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ): انظر
 (. 2669ح  321/ 3( سنف الدارقطني )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 بنحكه. ، كعبد ا بف دينار، مف طريؽ عبد ا بف عبيدة، مرسالن  (1)أخرجو البييقي
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍفصو  ٍخمىًد ٍبًف حى مَّدي ٍبفي مى ٍبًد المًَّو اٍلعىطَّاري الدٍُّكًرمُّ ميحى مات سنة إحدل كثالثيف ، أىبيك عى
 .(2)كثالثمائة

 ثقة مأمكف. : (3)دارقطنيقاؿ ال

، ا بالديانةمشيكرن ، متسع الركاية، كاف أحد أىؿ الفيـ مكثكقنا بو في العمـ: (4)كقاؿ الخطيب
 مكصكفنا باألمانة مذككرنا بالعبادة. 

 ثقة.6 قالت الباحثة

اًلحو األعكر البغدادم اًلحي ٍبفي ميقىاًتًؿ ٍبًف صى  .(5)ماتى سنةى سبعو كثمانيفى كمائتيفً ، صى

 يركم المناكير. : (7)كقاؿ البييقي، ليس بالقكل: (6)قاؿ الدارقطني

قاؿ ابف ، في إسناده ضعفاء: كقاؿ، (9)حديثان ، مف طريقو عف أبيو( 8)ل البييقيك كر 
 عني بذلؾ صالحان كأباه... : (10)حجر

 .(11)أبك صالح، مقاتؿ بف صالح

 لح ال يعرؼ. كالد صا: (12)كقاؿ ابف الممقف، ضعفو البييقي كما مر قريبان 

                                                           

 (. 9053ح  5/76( السنف الكبرل )1)
 (. 346: لمسيكطي )ص، طبقات الحفاظ، (15/256( سير أعالـ النبالء )2)
 (. 81: ( سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص3)
 (. 4/499( تاريخ بغداد )4)
 (. 2/301ميزاف االعتداؿ )، (10/438( تاريخ بغداد )5)
 (. 119: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص6)
 (. 1/456( السنف الكبرل )7)
 (. 666ح1/221( السنف الكبرل )8)
اًلؾو 9) ـى رىسيكؿي اً : "قىاؿى ، ( عىٍف أىنىًس ٍبًف مى اًجًمًو ". ، اٍحتىجى مىى غىٍسًؿ مىحى ـٍ يىًزٍد عى لى ٍأ كى ـٍ يىتىكىضَّ لى مَّى كى  فىصى
 (. 3/177( لساف الميزاف )10)
 (. 3/1953( المتفؽ كالمفترؽ )11)
 (. 2/399البدر المنير ) (12)
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ٍبًرقىاًف أىبيك ىىمَّاـو األىٍىكازم مَّدي بفي الزّْ  .(1)ركل لو الجماعة سكل التٍّْرًمًذمٌ ، ميحى

 6 مختمؼ فيو

ريبمىا : كقاؿ( 5)كذكره ابف حباف في الثقات، (4)كالذىبي، (3)كالدارقطني، (2)كثقو ابف المديني
، صالح الحديث صدكؽ: (8)كقاؿ أبك حاتـ، بأسليس بو : (7)كالنَّسىائي، (6)كقاؿ ابف معيف، أىخطىأ

لـ يكف صاحب : "(10)كنقؿ ابف شاىيف قكؿ ابف معيف، "صالح ىك كسط ": (9)كقاؿ أبك زرعة
 "معركؼ الحديث". : (11)كقاؿ البخارم، كلكف ال بأس بو "، حديث

 صدكؽ ربما كىـ. : (12)كقاؿ ابف حجر

ماتى سنةى ، ضعيؼ كال سيما في عبد ا بف دينار، ميٍكسىى بفي عيبىٍيدىةى بًف نىًشيط الرَّبىذمُّ 
 .(13)كابف ماجو، ركل لو التّْرًمًذم، ثالثو كخمسيفى كمائةو 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 لمعمؿ اْلتية، إسناده ضعيؼ جدان 

 اليعرؼ   كأبكه، ضعيؼ، صالح بف مقاتؿ بف صالح . 
                                                           

 (. 9/166تيذيب التيذيب )، (25/210( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 25/210( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 339: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص3)
 (. 4/1194( تاريخ اإلسالـ )4)
(5( )7/441 .) 
 (. 485: الجنيد )صسؤاالت ابف ، (1/86ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 6)
 (. 25/210( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 7/260البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ8)
 (. 7/260البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ9)
 (. 205: ( تاريخ أسماء الثقات )ص10)
 (. 1/87( التاريخ الكبير )11)
 (. 478: ( تقريب التيذيب )ص12)
، (3/257ركاية الدكرم )، (1/72ركاية ابف محرز )، (199: ة الدارمي )صركاي -تاريخ ابف معيف : ( انظر13)

تيذيب الكماؿ ، (8/44الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (120: سؤاالت ابف أبي شيبة البف المديني )ص
 (. 552: تقريب التيذيب )ص، (10/357تيذيب التيذيب )، (4/213ميزاف االعتداؿ )، (29/114)
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 سيما في ركايتو عف عبد ا بف دينار. كىذا الحديث مف  ضعيؼ ال، مكسى بف عبيدة

 ركايتو عنو. 

حدث بأحاديث مناكير : (2)كقاؿ أيضان ، اضرب عمى حديث مكسى بف عبيدة: (1)قاؿ أحمد
 . عف النبي ، عف ابف عمر، عف عبد ا بف دينار

 مكسى بف عبيدة ؛عف عبد ا بف دينار ضعيؼ الحديث.: (3)كقاؿ مسمـ

 ليس بالقكم عف عبد ا بف دينار. ، مكسى بف عبيدة: (4)الدارقطني كقاؿ

 
 6 (51) حديث رقـ

، عف ابف عباس، عف أبي صالح، ىذا الحديث ركاه البييقي مف حديث الكمبي: (5)قاؿ ابف الممقف
ذىكىره  أىفَّ رىسيكؿى اً  ًلدى لىوي قيبيؿه كى ٍكليكدو كي ؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ ًمٍف أىٍيفى يي : سيًئؿى عىٍف مى رَّثي ًمٍف ": كىرَّثي ييكى

" ٍيثي يىبيكؿي  . حى

: (6)... قاؿ ابف حباف، كىك محمد بف السائب بف بشر الككفي فكاهو ، كىذا إسناد ضعيؼ. أما الكمبي
عف ابف ، "كضكح الكذب فيو أظير مف أف يحتاج إلى اإلغراؽ في كصفو. كركل عف أبي صالح

ال يحؿ االحتجاج بو". كأبك صالح ىذا ، لح لـ ير ابف عباس كال سمع منوكأبك صا، عباس التفسير
رَّج لو في الصحيحيف عف أبي ىريرة؛ إنما ىك، فميس بأبي صالح ذككاف السماف بباء  -باذاـ : الميخى

مكلى أـ ىانئ بنت أبي طالب ، بنكف بدليا: كيقاؿ، مكحدة ثـ ألؼ ثـ ذاؿ معجمة ثـ ألؼ ثـ ميـ
: (8)كقاؿ النسائي، (7)كضعفو البخارم، كترؾ ابف ميدم الركاية عنو، فيو غير كاحدتكمـ ، الككفي

 ضعيؼ.... : (9)كقاؿ في "سننو الكبير"، "ليس بثقة"

                                                           

 (. 3/206اؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )( العمؿ كمعرفة الرج1)
 (. 3/60ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 2)
 (. 1/639الكنى كاألسماء ): انظر (3)
 (. 11/338( عمؿ الدارقطني )4)
 (. 484 - 2/483( البدر المنير )5)
 (. 2/255( المجركحيف البف حباف )6)
 (. 2/144( التاريخ الكبير )7)
ًديث. الضعفاء كالمتركككف )ص: (. كقاؿ25/251اؿ )( تيذيب الكم8) كؾ الحى  (. 93: مىٍتري
 (. 3/368( السنف الكبرل لمنسائي )9)
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التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

اًليًنيُّ : (1)قاؿ اَلماـ البييقي  مَّدو اٍلمى نىا أىبيك سىٍعدو أىٍحمىدي ٍبفي ميحى  أنا أىبيك أىٍحمىدى ٍبفي عىًدم  ، أىٍخبىرى
، ثنا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىا ـي ٍبفي عىمَّارو ، ثنا ًىشىا ـي ٍبفي المٍَّيًث الرٍَّسعىًنيُّ اًلحو اٍلقىاًس اًفظي، ثنا أىبيك صى ـى اٍلحى ًىي

، أىفَّ رىسيكؿى اً  ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو اًلحو ٍف أىًبي صى مَّدي ٍبفي السَّاًئب ، عى ٍكلي  اٍلقىاًضي، ثنا ميحى كدو سيًئؿى عىٍف مى
ذىكىره  ًلدى لىوي قيبيؿه كى ؟ فىقىاؿى النًَّبيُّ : كي ٍيثي يىبيكؿي ": "ًمٍف أىٍيفى ييكىرَّثي رَّثي ًمٍف حى مَّدي ٍبفي السَّاًئًب ييكى . ميحى
 . اٍلكىٍمًبيُّ الى ييٍحتىجُّ ًبوً 

 6 تخريج الحديث

ًعيٌ ( 2)ركاه ابف الجكزم  كسؼ القاضي في تابع أبا ي، (3)مف طريؽ سميماف بف عمرك النَّخى
 بنحكه. ، بإسناده، الركاية عف الكمبي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ـى  ماتى سىنىةى اٍثنىتىٍيًف ، صاحب أبي حنيفة النعماف، أىبيك ييكسيؼى اٍلقىاًضي، يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي
مائىةو  اًنٍيفى كى ثىمى كى
(4) . 

 6 مختمؼ فيو

"لـ يختمؼ يحيى بف : (7)كقاؿ الخطيب، (6)اتكذكره ابف حباف في الثق، ثقة: (5)قاؿ النسائي
صدكؽ كلكف مف ": (8)كقاؿ أحمد، كعمي بف المديني في ثقتو في النقؿ"، كأحمد بف حنبؿ، معيف

ليس في أصحاب الرأم أكثر : "(9)قاؿ ابف عدم، أصحاب أبي حنيفة ال ينبغى اف يركل عنو شئ"
ذا ركل عنو ثقة؛ حديثا منو إال أنو يركم عف الضعفاء... ككثيرنا ما  يخالؼ أصحابو كيتبع األثر كا 

                                                           

 (. 9/157معرفة السنف كاآلثار )، (12518ح 6/428( السنف الكبرل )1)
 (. 3/230( المكضكعات البف الجكزم )2)
الجرح كالتعديؿ البف أبي ، (330: حكاؿ الرجاؿ )صأ، (4/28التاريخ الكبير لمبخارم ): ( كذاب. انظر ترجمتو3)

 (. 48: (الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص4/132حاتـ )
 (. 76ػػ 57يفة كصاحبيو، لمذىبي )ص: مناقب اإلماـ أبي حن: ( انظر4)
 (. 124: ( تسمية مف لـ يرك عنو غير رجؿ كاحد )ص5)
(6( )7/645 .) 
 (. 16/359( تاريخ بغداد )7)
 (. 9/201ح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( الجر 8)
 (. 8/468( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
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، كاف أبك يكسؼ صدكقان كثير الغمط": "(1)كقاؿ الفالس، فال بأس بو كبركاياتو"، كيركل ىك عف ثقة

: (4)كقاؿ البخارم، "ال يحؿ الركاية عنو": (3)كقاؿ يزيد بف ىاركف، يكتب حديثو": "(2)كقاؿ أبك حاتـ
 في حديثو ضعؼ". : "(5)كقاؿ الدارقطني، تىرىكيكهي""

 أنو صدكؽ كثير الغمط. 6 كترجح الباحثة

مَّدي بفي السَّاًئًب بًف ًبٍشرو الكىٍمًبيُّ  مات سىنىةى ًست  كىأىٍربىًعٍيفى ، متيـه بالكذًب كريمي بالرفض، ميحى
مائىةو   .(6)ركل لو التٍّْرًمًذمٌ ، كى

ـي  اًلحو بىاذىا ٍكلىى أيْـّ ىىاًنئو ًبٍنًت أى ، أىبيك صى ركل لو ، يرسؿ( 7)ضعيؼ مدلس، ًبي طىاًلبً مى
 .(8)األربعة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 

  أبك يكسؼ القاضي؛ صدكؽ كثير الغمط. كقد ركل ىذا الحديث عمف ليس بثقة بؿ متيـ
 فال يحتج بركايتو. ، بالكذب ػػػ يعني الكمبي ػػػ

  السائب الكمبي؛ متيـ بالكذب. محمد بف 
 كمرسؿ. ، مدلس، أبك صالح باذاـ؛ ضعيؼ 

كؿ شئ حدثتؾ فيك كذب". كأبك صالح ىذا لـ ير ابف : "قاؿ لى أبك صالح: (9)قاؿ الكمبي
 . (10)عباس كال سمع منو

                                                           

 (. 16/380( تاريخ بغداد )1)
 (. 9/202( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 4/1544( الضعفاء الكبير لمعقيمي )3)
 (. 8/397( التاريخ الكبير )4)
 (. 281: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص5)
 (. 479: تقريب التيذيب )ص، (9/178تيذيب التيذيب )، (25/253ب الكماؿ )( تيذي6)
نما ألحقو المحقؽ بيـ إلتماـ الفائدة. طبقات المدلسيف )ص، ( لـ يذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف7)  (. 60: كا 
 (. 120: تقريب التيذيب )ص، (1/417تيذيب التيذيب )، (4/8( تيذيب الكماؿ )8)
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، (7/271الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (1/101اريخ الكبير لمبخارم )الت: ( انظر9)

(2/255 .) 
 (. 148: جامع التحصيؿ )ص، (1/185( المجركحيف البف حباف )10)
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التطبوقوةىالدرادة
: ضعؼ ابف الممقف ىذا الحديث. ككذا ضعفو البييقي كقاؿ، كأبي صالح، كبسبب الكمبي 

اًلحو ىىذىا". ، الى ييٍحتىجُّ ًبوً الكىٍمًبيُّ "  كىالى ًبأىًبي صى

، كالكمبي، أبك صالح: كقد اجتمع فيو كذابكف، ىذا حديث ال يصح: (1)كقاؿ ابف الجكزم
ًعٌي.   كسميماف بف عمرك النَّخى

يتمخص مما سبؽ أنو فمكضكع. : (3)االتفاؽ عمى ضعفو. كقاؿ األلباني( 2)كنقؿ النككم
 بو.  حديث ال يصح االحتجاج

كأنو يكرث مف حيث مبالو؛ ، نقؿ اإلجماع عمى مقتضى ىذا الحديث( 4)لكف ابف المنذر 
 .( 5)ك الحمد. قالو ابف الممقف، فيستغنى باإلجماع عنو

 
 6 (53) حديث رقـ

ًر : (6)قاؿ ابف الممقف رَّ بالراء  -ىذا الحديث ركاه البييقي في "سننو" مف حديث عبًد اً بف ميحى
كىك عىؽَّ عف نىٍفًسًو بعدى النيبيكَّة".  "أفَّ الَّنًبيَّ عف أنس ، عف قتادة -يممة المكررة في آخره الم

 حديث ضعيؼ بمرة؛ ألف عبد ا ىذا كاهو باالتفاؽ... 

 6 نص الحديث

دى ا: (7)قاؿ اَلماـ البييقي  سىٍيًف ٍبًف دىاكي مَّدي ٍبفي اٍلحي سىًف ميحى نىا أىبيك اٍلحى ، أنبأ ٍلعىمىًكمُّ أىٍخبىرى
اًجبي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف سيٍفيىافى الطُّكًسيُّ  مَّادو اأٍلىٍبييكٍرًدمُّ ، حى مَّدي ٍبفي حى زَّاؽً ، ثنا ميحى ٍبدي الرَّ ٍبدي اً ، ثنا عى أنبأ عى

رو  رَّ زَّاؽً بيكًَّة. عىؽَّ عىٍف نىٍفًسًو بىٍعدى النُّ  أىفَّ النًَّبيَّ ، عىٍف أىنىسو ، عىٍف قىتىادىةى ، ٍبفي ميحى ٍبدي الرَّ ًإنَّمىا : قىاؿى عى
ًديًث.  اًؿ ىىذىا اٍلحى رو ًلحى رَّ ٍبدى اً ٍبفى ميحى تىرىكيكا عى
 

 

                                                           

 (. 3/230( المكضكعات )1)
 (. 2/46( المجمكع شرح الميذب )2)
 (. 6/152( اإلركاء )3)
 (. 16/106لمنكككم )، المجمكع، (1/290ف المنذر )اإلقناع الب: ( انظر4)
 (. 2/486( البدر المنير )5)
 (. 9/339( البدر المنير )6)
 (. 19273ح9/505( السنف الكبرل )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

ر، (3)كابف عدم، (2)كالبزار، (1)أخرجو عبد الرزاؽ رَّ عف ، مف طرؽ عف عبد ا بف ميحى
 قتادة. 

، مف طريؽ عبد ا بف المثنى، (6)مقدسيكالضياء ال، (5)كالطبراني، (4)كأخرجو الطحاكم
 بنحكه. ، بو، ثمامة بف عبد ا(عف أنس، عف ثمامة بف عبد ا بف أنس. كالىما )قتادة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

دى  سىٍيًف ٍبًف دىاكي مَّدي ٍبفي اٍلحي سىًف اٍلعىمىًكمُّ ، ميحى مات سنة إحدل ، مف كبار شيكخ البييقي، أىبيك اٍلحى
 . (7)كأربعمائة

، ذك اليمة العالية، شيخ الشرؼ فى عصره: أثنى عميو الحاكـ؛ كقاؿ: "(8)قاؿ ابف الصالح
 كالسجايا الطاىرة...". ، كالعبادة الظاىرة

ـي : (9)كقاؿ الذىبي  ا دّْثي ، السَّيّْدي ، "اإًلمى ديٍكؽي". كقاؿ ابف العماد، الميحى ، "كاف سيدنا: (10)الصَّ
ا". ، نبيالن   صالحن

 حثة أف عبارات العمماء مشعرة بتكثيقو. كترل البا 

اًجبي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف سيٍفيىافى الطُّكًسيٌ  ثىالىًث مائىةو ، حى ثىالىًثٍيفى كى مىاتى سىنىةى ًست  كى
(11). 

                                                           

 (. 4/329( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )1)
 (. 7281ح13/478( مسند البزار )2)
 (. 5/214( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 1053ح3/78ثار )( شرح مشكؿ اآل4)
 (. 994ح1/298( المعجـ األكسط )5)
 (. 1833ح5/205( األحاديث المختارة )6)
لمسبكي ، طبقات الشافعية الكبرل، (9/36تاريخ اإلسالـ )، (2/116لمسمعاني )، ( التحبير في المعجـ الكبير7)

(3/148 .) 
 (. 1/148( طبقات الفقياء الشافعية )8)
 (. 17/98) ( سير أعالـ النبالء9)
 (. 5/9( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب )10)
، (15/337سير أعالـ النبالء )، (3/230البف قيٍطميكبيغىا )، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة: (انظر ترجمتو11)

 (. 2/146لساف الميزاف )، (1/429ميزاف االعتداؿ )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

ٍندىه  ثَّقىوي ابفي مى كى
"ركل ابف طاىر حديثنا مف طريقو؛ : (4)كقاؿ ابف حجر، (3)كالخميمي، (2()1)

 ركاتو أثبات ثقات". : كقاؿ عقبو

فجاء ، لـ يسمع قط حديثنا لكنو كاف لو عـ قد سمع الحديث: (5)كقاؿ، كضعفو الحاكـ 
 بمى؛ فانتخب مف كتب عمو. . . : ىؿ كنت مع عمؾ في المجمس؟فقاؿ: البالذرم إليو كقاؿ

 . شيخ مشيكر: (7)كفي مكضع، ضعيؼ الحديث: (6)كقاؿ الذىبي

 مرتبة الصدكؽ. كتميؿ الباحثة إلى أنو في  

مَّادو اأٍلىٍبييكٍرًدمُّ  مَّدي ٍبفي حى  . (8)ماتى سنةى ثمافو أك تسعو كأربعيفى ، ثقة، ميحى

رو  رَّ ٍبدي اً ٍبفي ميحى  .(9)ركل لو ابف ماجو، متركؾ، عى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده منكر

 يث. متركؾ الحد، عبد ا بف محرر 
، عف قتادة، عف ابف محرر، كىذه األحاديث: "(10)ثـ قاؿ، ركل لو ابف عدم عدة أحاديث

 عف قتادة". ، ال يتابع عميو كيركيو ابف محرر، عف أنس التي أمميتيا عامتيا

                                                           

ٍندىه )، ( محمد بف إسحاؽ بف يحيى1) كفيات ، (2/278تاريخ أصبياف ): ترجمتو: ىػ(. انظر395أبك عبد ا بف مى
 (. 3/479ميزاف االعتداؿ )، (2/167طبقات الحنابمة )، (4/289البف خمكاف )، األعياف

 (. 7/700( تاريخ اإلسالـ )2)
 (. 3/866( اإلرشاد )3)
 (. 2/146( لساف الميزاف )4)
 (. 79: ( سؤاالت السجزم لمحاكـ )ص5)
 (. 2/51مف غبر )( العبر في خبر 6)
 (. 1/140( المغني في الضعفاء )7)
تقريب التيذيب ، (9/126تيذيب التيذيب )، (25/92تيذيب الكماؿ )، (9/99الثقات البف حباف ): ( انظر8)

 (. 475: )ص
، الضعفاء كالمتركككف، (307: لمجكزجاني )ص، أحكاؿ الرجاؿ، (5/212لمبخارم )، التاريخ الكبير: ( انظر9)

 (. 320: تقريب التيذيب )ص، (5/176الجرح كالتعديؿ )، (62: ي )صلمنسائ
 (. 5/217( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ده ": (1)كقاؿ البزار رو ال نىٍعمىـي ركاهي أىحى رَّ ٍيرىهي ، عف قتادة، كحديث عبد المًَّو بًف ميحى ، عف أىنىسو غى

ًديًث ًجدِّا ًعيؼي اٍلحى ٍيًرًه". ، كىيك ضى ا لىٍيسى ًعٍندى غى ًديًثًو مى نَّما ييٍكتىبي ًمٍف حى  كىا 

إنما ترككا عبد ا بف محرر لحاؿ ىذا الحديث". قاؿ : قاؿ عبد الرزاؽ": (2)كقاؿ البييقي
كليس  ،كمف كجو آخر عف أنس، ىك حديث منكر.... كقد ركم مف كجو آخر عف قتادة: (3)أيضان 

 بشيء. 

 ىذا حديث باطؿ. : (4)كتبعو النككم فقاؿ

نما كرد أنو كاف يفتي بو؛ : أما الكجو اآلخر عف قتادة": (5)قاؿ ابف حجر فمـ أره مرفكعنا؛ كا 
 بؿ جـز البزار كغيره بتفرد عبد ا بف محرر بو عف قتادة". ، كما حكاه ابف عبد البر

عف ، جو أبك الشيخ مف ركاية إسماعيؿ بف مسمـأخر : (6)ثـ خالؼ بعد ذلؾ في الفتح فقاؿ
سماعيؿ ضعيؼ، قتادة  فمعمو سرقو مف عبد ا بف محرر. ، (7)كا 

عف عمو ثمامة بف عبد ا ، عبد ا بف المثنى بف أنس، فركاه: أما الكجو اآلخر عف أنس
 بف المثنى صدكؽ كثير كعبد ا، (8)كثمامة صدكؽ، بف أنس ػػػػػػػ كما ىك مبيف في التخريج ػػػػػػػػػ

 . (9)الغمط

ا: (10)قاؿ ابف حجر  ، "فمكال ما في عبد ا بف المثنى مف المقاؿ لكاف ىذا الحديث صحيحن
، ال أخرج حديثو: كقاؿ أبك داكد، ليس بقكم: كقاؿ النسائي، ليس بشيء: لكف قد قاؿ ابف معيف

ال يتابع عمى أكثر : قاؿ العقيميك ، فيو ضعؼ لـ يكف مف أىؿ الحديث ركل مناكير: كقاؿ الساجي

                                                           

 (. 7281ح13/478( مسند البزار )1)
 (. 19273ح9/505( السنف الكبرل لمبييقي )2)
 (. 4/362التمخيص الحبير )، (2/390( خالصة البدر المنير )3)
 (. 8/431( المجمكع شرح الميذب )4)
 (. 4/362( التمخيص الحبير )5)
 (. 9/595فتح البارم البف حجر ): (انظر بتصرؼ6)
الكامؿ في ، (2/198الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( إسماعيؿ بف مسمـ ىك البصرم المكي. انظر ترجمتو7)

: )ص تقريب التيذيب، (1/332تيذيب التيذيب )، (3/198تيذيب الكماؿ )، (1/462ضعفاء الرجاؿ )
110 .) 

 (. 134: تقريب التيذيب )ص، (2/29( تيذيب التيذيب )8)
 (. 320: تقريب التيذيب )ص، (5/388( تيذيب التيذيب )9)
 (. 9/595( فتح البارم البف حجر )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كغيرىما. فيذا مف الشيكخ ، كالترمذم، ككثقو العجمي، ربما أخطأ: قاؿ ابف حباف في الثقات، حديثو

الذيف إذا انفرد أحدىـ بالحديث لـ يكف حجة. كقد مشى الحافظ الضياء عمى ظاىر اإلسناد فأخرج 
كيحتمؿ أف يقاؿ إف صح ىذا ، (1)حيفىذا الحديث في األحاديث المختارة مما ليس في الصحي

 ". الخبر؛ كاف مف خصائصو 
عف ، فذىب إلى تحسيف اإلسناد مف ىذا الكجو ػػػػ عبد ا بف المثنى بف أنس( 2)أما األلباني
 : عمو ثمامة ػػػػ ألمريف

كمعرفتو ، لصمتو بو، كأنو حجة في ركايتو عف عمو، أف حاؿ عبد ا كسط: األكؿ 
 كالضياء في المختارة. ، ا السبب فسر تخريج البخارم لو في صحيحوكبيذ، لحديثو

ف كاف ضعيفنا فإنو لـ يتيـ بالسرقة مع كثرة ما ، أف متابعو إسماعيؿ بف مسمـ: الثاني  كا 
 فمثمو يمكف االستشياد بحديثو فيقكل الحديث بو. ، بؿ صرح بعضيـ أنو كاف يخطىء، قيؿ فيو

كأف طرقو ال ، ره؛ ممف ذىب إلى تضعيؼ ىذا الحديثكترجح الباحثة رأم البييقي كغي
 تصمح ألف يرتقي إلى درجة الحسف لشدة ضعفيا. 

 
 6 (54) حديث رقـ

ًإذىا رىعىؼى ": قاؿ رسكؿ ا : قاؿعف ابف عباس : (3)قاؿ ابف الممقف
ًتًو ( 4) الى ـٍ ًفي صى ديكي أىحى

ـى ، ثيَـّ  ٍنوي الدَّ ًرٍؼ فىٍميىٍغًسٍؿ عى تىوي".  فىٍميىٍنصى الى يىٍستىٍقًبٍؿ صى كءىهي كى ضي  ًلييًعٍد كى

عف ، عف عطاء، كالبييقي في "خالفياتو" مف حديث سميماف بف أرقـ، ركاه الدارقطني في "سننو"
 كىك حديث ضعيؼ ؛ فإف سميماف ىذا متركؾ الحديث... ، ابف عباس

 6 نص الحديث
مَّدي ٍبفي : (5)قاؿ اَلماـ الدارقطني  دَّثىنىا ميحى اًلؽً  أىٍحمىدى ٍبفً حى ٍبًد اٍلخى ٍمًرك ٍبًف عى ، نا أىبيك عى

مَّدي ٍبفي عىٍمرً  ثىةى ميحى ، نا أىًبيعيالى اًلدو مىمىةى ك ٍبًف خى ، نا اٍبفي سى
ًف اٍبًف  ، عىفً (6) ، عى ، عىٍف عىطىاءو ـى اٍبًف أىٍرقى

                                                           

 (. 5/205إسناده صحيح. األحاديث المختارة ): ( قاؿ الضياء1)
 (. 6/503سمسمة األحاديث الصحيحة ): ( انظر2)
 (. 4/107در المنير )( الب3)
كيقاؿ الرُّعاؼ الدـ نفسو. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ( الرُّعىاؼي ىك خركج الدـ مف األنؼ4)

(1/230 .) 
 (. 560ح1/278( سنف الدارقطني )5)
 تيذيب التيذيب، (25/289ثقة. تيذيب الكماؿ )، ( محمد بف سممة بف عبد ا الباىمي مكالىـ الحراني6)

 .(481: تقريب التيذيب )ص، (9/194)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
بَّاسو  الى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : ، قىاؿى عى ـٍ ًفي صى ديكي رً "ًإذىا رىعىؼى أىحى ـى ًتًو فىٍميىٍنصى ، ثيَـّ ًلييًعٍد ٍؼ فىٍميىٍغًسٍؿ عىٍنوي الدَّ

تىوي".  الى يىٍستىٍقًبٍؿ صى كءىهي كى ضي  كى

 6 تخريج الحديث

 عف عطاء بف أبي رباح. ، مف طريؽ سميماف بف أرقـ، (2)كابف عدم، (1)أخرجو الطبراني

 عف الحسف البصرم. ، مف طريؽ سميماف بف أرقـ، (3)كأخرجو ابف عدم

 عف أبيو. ، مف طريؽ عبد ا بف طاكس( 4)كأخرجو الدارقطني

 بنحكه. ، طاكس بف كيساف( عف ابف عباس، الحسف، عطاء) ثالثتيـ
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 .(5)كالنَّسىائي، كالتٍّْرًمًذمٌ ، ركل لو أبك داكد، ضعيؼ، أبك معاذ، سميمافي بفي أرقـ البصرم

أرسؿ عف عدد مف الصحابة ليس فييـ ابف ، ثقة فقيو فاضؿ، عطاء بف أبي رباح
 . (6)عباس

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

قاؿ الدارقطني ػػ كغيره ػػػ بعد ركايتو ، ألجؿ سميماف بف أرقـ فإنو ضعيؼ، إسناده ضعيؼ
".  كقاؿ ابف عدم: "ليذا الحديث كؾه ٍتري ـى مى مىٍيمىافي ٍبفي أىٍرقى سي

 ال يتابع عميو". ، ما يركيو "عامة: (7)

 

                                                           

 (. 11374ح11/165( المعجـ الكبير )1)
 (. 4/236( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 4/236( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 579ح1/286( سنف الدارقطني )4)
: ركككف لمنسائي )صالضعفاء كالمت، (174: لمجكزجاني )ص، أحكاؿ الرجاؿ، (4/2( التاريخ الكبير لمبخارم )5)

تيذيب ، (11/352تيذيب الكماؿ )، (10/18تاريخ بغداد )، (4/100الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (48
 (. 249: تقريب التيذيب )ص، (4/168التيذيب )

 (. 391: تقريب التيذيب )ص، (237: جامع التحصيؿ )ص: ( انظر6)
 (. 4/238( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كىك ، (1)فإف في إسنادىا عمر بف رياح، كأما متابعة عبد ا بف طاكس لو عند الدارقطني

 .(2)متركؾ؛ كما قاؿ الدارقطني

كيركم عف ابف طاككس بالبكاطيؿ ما ال يتابعو ، ىك مكلى ابف طاككس: (3)كقاؿ ابف عدم
 كالضعؼ بىيّْف عمى حديثو. ، أحد عميو

 .(4)كممف ضعفو األلباني، ا يبقى اإلسناد عمى ضعفولذ

 
 6 (55حديث رقـ )

أمىرى عف جده "أنَّو ، عف أبيو، في الدارقطني مف حديث عمرك بف شعيب: (5)قاؿ ابف الممقف
ؿ". لكف إسناده ضعيؼ ًميُّ المتركؾ، ًبقىٍطًع ىذا السارؽ مف الًمٍفصى  كغيره. ، فيو اٍلعىٍرزى

 6 نص الحديث

، نا أىٍحمىدي ٍبفي عيبىيًد المًَّو : (6)اَلماـ الدارقطني  قاؿ حدثنا اٍلقىاًضي أىٍحمىدي ٍبفي كىاًمؿو
، نا أى  ًعيٌ اٍلنٍَّرًسيُّ ٍف أىًبيًو، عىٍف بيك نيعىٍيـو النَّخى ، عى ٍمًرك ٍبًف شيعىٍيبو ، عىٍف عى مَّدي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو اٍلعىٍرزىًميُّ ، نا ميحى
دًّْه، قىاؿى  مىؼو : جى يَّةى ٍبًف خى ٍفكىافي ٍبفي أيمى اءى سىاًرؽه ( 7)كىافى صى ا ًفي اٍلمىٍسًجًد ، ًثيىابيوي تىٍحتى رىٍأًسًو ، فىجى نىاًئمن

ذىىىا ، فىأيًتيى ًبًو النًَّبيُّ  ٍفكىافي  فىأىقىرَّ السَّاًرؽي ، فىأىمىرى ًبًو النًَّبيُّ  فىأىخى مًَّو يىا رىسيكؿى ال: أىٍف ييٍقطىعى، فىقىاؿى صى
ؿه ًمفى اٍلعىرىًب ًفي ثىٍكًبي؟ فىقىاؿى  ثيَـّ قىاؿى "، ىىذىا قىٍبؿى أىٍف تىًجيءى ًبوً  أىفىالى كىافى " 6رىسيكؿي المًَّو  أىييٍقطىعي رىجي

ـٍ يىتًَّصٍؿ ًإلىى اٍلكىاًلي، فىًإذىا أيكًصؿى ًإلىى اٍلكىاًلي فىعىفىا فىالى عىفىا: "رىسيكؿي المًَّو  ٍنوي " اٍشفىعيكا مىا لى ، المَّوي عى
ًؿ.  ثيَـّ أىمىرى ًبقىٍطًعًو ًمفى اٍلًمٍفصى
 

 
                                                           

تقريب التيذيب ، (83: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص، (6/156التاريخ الكبير لمبخارم ): ( انظر1)
 (. 412:)ص

 (. 1/286( سنف الدارقطني )2)
 (. 6/106( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 6/40( سمسمة األحاديث الضعيفة )4)
 . (8/653( البدر المنير )5)
 (. 3466ح4/282( سنف الدارقطني )6)
تقريب ، (3/350اإلصابة )، (2/405أسد الغابة ، (2/718االستيعاب في معرفة األصحاب ): ( انظر ترجمتو7)

 (. 276: التيذيب )ص
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 6 تخريج الحديث

 انفرد بو الدارقطني. 
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

رىةى البىٍغدىاًدمُّ أىٍحمىدي بفي كىاًمًؿ  مىؼو شىجى ٍمًسٍيفى ، تمميذ محمد بف جرير الطبرم، بًف خى ماتى سىنىةى خى
ثىالىًث مائىةو  كى
(1). 

ٍيوقاؿ أبك  ٍزقيكى الحسف بف رى
 لـ تر عينام مثمو. : (3()2)

كأىمكو ، ربما حدث مف حفظو بما ليس في كتابو، كاف متساىالن : (4)كقاؿ الدارقطني
 كال يقمد أحدنا. ، كاف يختار لنفسو، العيٍجب

 كمشاه غيره. ، لينو الدارقطني6 (5)قاؿ ابف حجر

بّْيُّ  أىٍحمىدي بفي عيبىٍيدً  اًنٍيفى ، ثقة، (6)النٍَّرًسيُّ ، البىٍغدىاًدمُّ ، مىٍكالىىيـ بًف ًإٍدًرٍيسى الضَّ مات سىنىةى ثىمى
مائىتىٍيفً  كى
(7). 

ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي ىىاًنئو  ًعيُّ ، عى ًعيٌ ، أىبيك نيعىٍيـو النَّخى ماتى سنةى ستى عشرةى ، ابف بنت إبراىيـ النَّخى
 .(8)كابف ماجو، كمائتيًف ركل لو أبك داكد

 6 مختمؼ فيو

"ربما : زاد ابف حباف، في ثقاتيما( 11)كابف حباف، (10)كذكره ابف خمفكف، (9)كثقو العجمي

                                                           

 (. 15/544( سير أعالـ النبالء )1)
 (. 377: البف كثير )ص، طبقات الشافعييف، (9/206تاريخ اإلسالـ )، (2/211تاريخ بغداد ): ( انظر ترجمتو2)
 (. 5/587غداد )( تاريخ ب3)
 (. 164: سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص، (91: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص4)
 (. 1/249لساف الميزاف ): ( انظر5)
، كىك نير مف أنيار الككفة، ىذه النسبة إلى النرس، بفتح النكف كسككف الراء ككسر السيف الميممة: ( النٍَّرًسيُّ 6)

 (. 13/74معاني )عميو عدة مف القرل. األنساب لمس
سير أعالـ النبالء ، (8/53الثقات البف حباف )، (87: سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص، (5/413( تاريخ بغداد )7)

(13/240 .) 
 (. 6/289تيذيب التيذيب )، (17/466( تيذيب الكماؿ )8)
 (. 2/89( الثقات )9)
 (. 8/244( إكماؿ تيذيب الكماؿ )10)
 (. 8/378( الثقات البف حباف )11)
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"ال بأس : (2)كقاؿ أبك حاتـ، كىك صدكؽ في األصؿ"، فيو نظر: "(1)أخطأ في القمب". كقاؿ البخارم

 يكتب حديثو". ، بو

كقاؿ ابف ، ليس بشيء: (4)كقاؿ أحمد، كاف يكذب "، ليس بثقة: "(3)كقاؿ ابف معيف
كقاؿ ، ضعيؼ: (6)كقاؿ أبك داكد كالنسائي، عامة ما لو ال يتابعو الثقات عميو: (5)عدم

 متركؾ.      : (7)الدارقطني

 أفرط ابف معيف فكذبو. ، صدكؽ لو أغالط6 (8)قاؿ ابف حجر

بب تكذيبو؛ بأنو يركم عف سفياف الثكرم قد فسر ابف معيف سك، ضعيؼ6 قالت الباحثة
 فال ييعد إفراطان منو. ، أحاديث مكضكعة

مَّدي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو اٍلعىٍرزىًميُّ  ، ركل لو التّْرمذم، ماتى سنةى خمسو كخمسيفى كمائةو ، متركؾ، ميحى
 .(9)كابف ماجو

 (.72) صدكؽ. سبقت ترجمتو في حديث رقـ: عمرك بف شعيب

 (.72) صدكؽ. سبقت ترجمتو في حديث رقـ :شعيب بف محمد
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده منكر

  .أحمد بف كامؿ؛ فيو ليف 

  .عبد الرحمف بف ىانئ؛ ضعيؼ كذبو ابف معيف 
                                                           

 (. 8/244( إكماؿ تيذيب الكماؿ )1)
 (. 5/298( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 483: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص3)
 (. 3/386( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )4)
 (. 5/511( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 17/467( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 14/224( عمؿ الدارقطني )7)
 (. 352: ( تقريب التيذيب )ص8)
البف أبي ، الجرح كالتعديؿ، (91: لمنسائي )ص، الضعفاء كالمتركككف، (77: لمجكزجاني )ص، ( أحكاؿ الرجاؿ9)

لممزم ، تيذيب الكماؿ، (7/245البف عدم )، الكامؿ، (2/246البف حباف )، المجركحيف، (8/2حاتـ )
 كالىما البف حجر. ، (494: تقريب التيذيب )ص، (9/322يذيب التيذيب )ت، (26/44)
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  .محمد بف عبيد ا العرزمي؛ متركؾ 

 .(2)كابف حجر، (1)كممف ضعفو ابف القطاف

 مف طريؽ حميد ابف أخت صفكاف. ، (4)كالنسائي، (3)ىد أخرجو أبك داكدكلمحديث شا

مف طريؽ عبد ا بف ، (6)مف طريؽ طاكس. كأخرجو ابف ماجو، (5)كأخرجو النسائي
 صفكاف. 

 بألفاظ متغايرة. ، عبدا بف صفكاف(عف صفكاف بف أمية، طاكس، ثالثتيـ )حميد 

عف ابف ، عف عكرمة، يؽ أشعث بف سىكَّارمف طر ، (7)أخرجو النسائي، كلو شاىد أخر
 عباس. 

 .(9)قالو النسائي، ضعيؼ( 8)كأشعث بف سىكَّار

كجممة القكؿ أف الحديث صحيح اإلسناد مف : "بصحة ىذا الحديث فقاؿ( 10)كقطع األلباني
بعض طرقو، كىك صحيح قطعنا بمجمكعيا، كقد صححو جماعة،... كمنيـ الحافظ محمد بف عبد 

 حديث صفكاف صحيح". : "(11)قاؿ فى " تنقيح التحقيؽ "اليادل، فقد 

 
 

 

 
                                                           

 (. 5/99( بياف الكىـ كاإليياـ )1)
 (. 4/179( التمخيص الحبير )2)
 (. 4394ح4/138بىابي مىٍف سىرىؽى ًمفى ًحٍرزو )، كتابي الحدكدً ، ( سنف أبي داكد3)
 (. 4883ح 8/69ًحٍرزنا كما ال يكيكفي ) بابي ما يىكيكفي ، كتابي قطًع السارؽً ، ( سنف النسائي4)
 (. 4884ح 8/70الكتاب كالباب السابقيف )، ( سنف النسائي5)
 (. 2595ح 2/865بىابي مىٍف سىرىؽى ًمفى الًحٍرًز )، ( سنف ابف ماجو كتابي الحدكدً 6)
 (4882ح 8/69الكتاب كالباب السابقيف )، ( سنف النسائي7)
 (. 113: تقريب التيذيب )ص: (انظر8)
 (. 8/69( سنف النسائي )9)
 (. 7/349( إركاء الغميؿ )10)
 (. 4/563( تنقيح التحقيؽ البف عبد اليادم )11)
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 6 (611حديث رقـ )

عف عباد بف ، ىذا الحديث ركاه الدارقطني في "سننو" مف حديث سعيد بف راشد6 (1)قاؿ ابف الممقف
مىا : "يقكؿ سمعت رسكؿ ا : عف أبي أيكب قاؿ، عف عطاء بف يسار، عف زيد بف أسمـ، كثير

مىا أىٍسفىؿى ًمفى السُّرًَّة ًمفى اٍلعىٍكرىًة". ،ٍكبىتىٍيًف ًمفى اٍلعىٍكرىةً فىٍكؽى الرُّ   كى

ا كىذا إسناد ضعيؼ فسعيد بف ، كركاه البييقي في "سننو" بيذا الطريؽ مف جية الدارقطني أيضن
 كعبَّاد بف كثير مترككاف... ، راشد

 6 نص الحديث

دَّثىنىا ييكسيؼي : (2)قاؿ اَلماـ الدارقطني  دّْم، نا  حى ، نا جى اؽى ٍبًف بيٍيميكؿو ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى
، عىٍف عىبَّاًد ٍبًف كىثً  ـى أىًبي، عىٍف سىًعيًد ٍبًف رىاًشدو ٍيًد ٍبًف أىٍسمى ، عىٍف زى ، عىٍف أىًبييرو  ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو

مىا أىٍسفىؿى ًمفى السُّرًَّة ًمفى اٍلعىٍكرىًة". تىٍيًف ًمفى اٍلعىٍكرىةً لرٍُّكبى مىا فىٍكؽى ا":يىقيكؿي  سىًمٍعتي النًَّبيَّ : ، قىاؿى أىيُّكبى  ، كى
 

  6 تخريج الحديث
 بمفظو. ، بإسناده، مف طريؽ الدارقطني، (3)أخرجو البييقي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽى ٍبًف بيٍيميكؿو  كفي ، تصنؼ في القراءا، كاف مف كبار األئمة، ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى ٍبًف ًإٍسحى
 . (4)مات سنة تسع كعشريف كثالث مائة، كالفقو، الحديث

. كقاؿ : زاد ابف كثير، كاف ثقة ": "(7)كابف كثير، (6)كابف الجكزم، (5)قاؿ الخطيب عىٍدالن
 الثقة. ، العالـ، الشيخ: (8)الذىبي

 ثقة. 6 قالت الباحثة 

                                                           

 (. 4/157( البدر المنير )1)
 (. 890ح1/432( سنف الدارقطني )2)
 (. 3237ح2/324( السنف الكبرل لمبييقي )3)
 (. 4/166البف العماد )، ( شذرات الذىب4)
 (. 16/471( تاريخ بغداد )5)
 (. 14/18( المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ )6)
 (11/228(البداية كالنياية )7)
 (. 15/289( سير أعالـ النبالء )8)
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سَّاف أىبيك يىٍعقيٍكبى  اؽي بفي بيٍيميٍكًؿ بًف حى ٍمًسٍيفى ، األىٍنبىاًرمُّ ، نكًخيُّ التَّ ، ًإٍسحى مات سىنىةى اٍثنىتىٍيًف كىخى

مائىتىٍيًف.   كى
 صدكؽ. : (3)كقاؿ أبك حاتـ، (2)كذكره ابف حباف في الثقات، (1)كثقو الخطيب

اًفظي : "(4)كقاؿ الذىبي ... حدث مف حفظو ببغداد بأكثر مف خمسيف ، العىالَّمىةي ، الثّْقىةي ، الحى
ال فال". ، كف الحفظكذا فمي، ألؼ حديث  كا 

 كا أعمـ. ، ثقة6 قالت الباحثة
ٌفي سنة ، كافى أديبنا ليغىٌكيِّا إخباريِّا زاىدنا، التَّنيكخيُّ األنبارمُّ ، بيٍيميكؿي بف حسَّاف بف ًسناف تيكي

 .(5)أربعو كمائتيف
 كلـ تقؼ الباحثة عمى مف ذكره بجرح أك تعديؿ. 

. ، البصرم، لمازنيأبك محمد ا، سىًعيدي ٍبفي رىاًشدو   السَّمَّاؾي
كقاؿ ، منكر الحديث"، "ضعيؼ الحديث: (7)كقاؿ أبك حاتـ، "منكر الحديث": (6)قاؿ البخارم

كؾ: (8)النسائي ٍتري "ينفرد عف : (10)كقاؿ ابف حباف، ال يتابعو عمى ركاياتو أحد": "(9)كقاؿ ابف عدم، مى
 الثقات بالمعضالت". 
 ابف الممقف.  متركؾ. كىك رأم6 قالت الباحثة

، ركل أحاديث كذب لـ يسمعيا: (11)قاؿ أحمد، متركؾ، البصرم، لثقفيا، عبَّادي بفي كثيرو 
 . (12)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد، مات بعد المائتيف كأربعيف

                                                           

 (. 7/390( تاريخ بغداد )1)
(2( )8/119 .) 
 (. 2/215( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 12/489( سير أعالـ النبالء )4)
 (. 5/42تاريخ اإلسالـ )، (10/132البف الجكزم )، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ،(7/604( تاريخ بغداد )5)
 (. 3/471( التاريخ الكبير لمبخارم )6)
 (. 4/20( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 53: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص8)
 (. 4/431( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
 . (1/324( المجركحيف )10)
 (. 5/538( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )11)
سؤاالت أبي عبيد اآلجرم ، (6/43لمبخارم )، التاريخ الكبير، (4/268ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 12)

، (6/85البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ، (74: لمنسائي )ص، الضعفاء كالمتركككف، (250: )ص
 (. 290: تقريب التيذيب )ص، (5/538امؿ في ضعفاء الرجاؿ )الك، (2/167البف حباف )، المجركحيف
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 .(1)ليس فييـ أبك أيكب، أرسؿ عف عدد مف الصحابة، ثقة عالـ، زيدي بفي أسمـ

ثقةه فاضؿ صاحب مكاعظ ، مكلى ميمكنة، د المدنيأبك محم، عطاءي بفي يسارو الياللي
 . (2)ركل لو الجماعة، مات سنة أربع كتسعيف كقيؿ بعد ذلؾ، كعبادة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 لحكـ عمى إسناد الحديثا

 6 فيو، إسناده ضعيؼ جدان 

  جد فيو جرحان كال تعديالن. ألـ ، بيمكؿ بف حساف التنكخي 

 كبسببيما أعؿَّ ابف الممقف إسناد ىذا ، مترككاف، بف كثير الثقفيكعباد ، سعيد بف راشد
 الحديث. 

 .(6)كاأللباني، (5)كابف حجر، (4)كالزيمعي، (3)ابف الجكزم: كضعفو أيضان 

 
 6 (616) حديث رقـ

ال بٍأسى أٍف يىٍنظيرى إلييا إالَّ إلى "6 قاؿ في الرجؿ يشترم األمة ركم "أنو : (7)قاؿ ابف الممقف
ٍعًقًد ًإزىارًىىا ًإلىى ريٍكبىًتيىا ". ، لعكرىةً ا كعىٍكرىتييا ما بيفى مى

 

ال تقـك بمثمو الحجة. : كقاؿ في إسنادهىذا الحديث ركاه البييقي بيذا المفظ مف ركاية ابف عباس 
 بؿ متركؾ. : ضعيؼ. قمت -المذككر في إسناده : يعني -كعيسى بف ميمكف : قاؿ

 

                                                           

: تقريب التيذيب )ص، (3/395تيذيب التيذيب )، (178: جامع التحصيؿ )ص، (10/12( تيذيب الكماؿ )1)
222 .) 

 (. 392: تقريب التيذيب )ص، (7/217تيذيب التيذيب )، (20/125( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 1/322( التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )3)
 (. 1/298( نصب الراية )4)
 (. 1/123الدراية في تخريج أحاديث اليداية )، (1/666( التمخيص الحبير )5)
 (. 1/302( إركاء الغميؿ )6)
 (. 4/164( البدر المنير )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

مًَّد ٍبًف كىٍعبو ، عىٍف ًعيسىى ٍبًف مىٍيميكفو : (1)البييقي قاؿ اَلماـ  عىًف اٍبًف ، عىٍف ميحى
بَّ  سىًدىىا كيمًّْو ًإالَّ " 6قىاؿى رىسيكؿي اً : قىاؿى اسو عى اًريىةو أىًك اٍشتىرىاىىا فىٍميىٍنظيٍر ًإلىى جى مىٍف أىرىادى ًشرىاءى جى

ٍعقً ، عىٍكرىتىيىا اًليًنيُّ ًد ًإزىارًىىا ًإلىى ريٍكبىًتيىا " كىعىٍكرىتييىا مىا بىٍيفى مى نىاهي أىبيك سىٍعدو اٍلمى أنبأ أىبيك أىٍحمىدى ٍبفي ، أىٍخبىرى
اًفظي  اًلحو اٍلفىاًرًسيُّ ، عىًدم  اٍلحى سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى، ًبصيكرى  ثنا أىٍحمىدي ٍبفي صى اًعيؿى ، ثنا اٍلحي مَّدي ٍبفي ًإٍسمى ثنا ميحى

ًديًنيُّ  ٍيميكفو ، مَّدو التًَّميًميّْ عىٍف ميحى ، اٍلمى فىذىكىرىهي قىاؿى أىبيك أىٍحمىدى ، عىٍف ًعيسىى ٍبًف مى
(2) : . مَّدي ٍبفي نيكحو  ىيكى ميحى

 6 تخريج الحديث

، مف طريؽ صالح بف حساف، (5)كمف طريقو البييقي، (4)كابف عدم، (3)أخرجو الطبراني 
 بإسناده.، ظيتابع عيسى بف ميمكف؛ في الركاية عف محمد بف كعب القر 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مَّد  (7).(6)نزيؿ صكر، الفارسي، التميمي، أبك العالء، أحمد بف صالح بف ميحى

 كلـ تقؼ الباحثة عمى مف ذكره بجرح كال تعديؿ. 

 (.28)صدكؽ صاحب حديث. سبقت ترجمتو في حديث رقـ، الحسيف بف عيسى القيكمسي

مَّدي ٍبفي نيك ، محمد التميمي  . (8)قالو ابف عدم، حو ىك ميحى

 كلـ تقؼ الباحثة عمى مف ذكره بجرح كال تعديؿ. 

 .(9)كابف ماجو، ركل لو التٍّْرًمًذمٌ ، عيسى بف ميمكف المدني

                                                           

 (. 3223ح2/321( السنف الكبرل )1)
 (. 6/420( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 .(10773ح10/318( المعجـ الكبير )3)
 (. 3/289( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 10790ح 5/538)، (3224ح2/321( السنف الكبرل لمبييقي )5)
 مدينة لبنانية تقع عمى ساحؿ البحر المتكسط. : ( صكر6)
األنساب ، (85: لحمزة السيمي )ص، تاريخ جرجاف، (3/497الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر ترجمتو7)

 (. 7/170تاريخ اإلسالـ )، (71/191تاريخ دمشؽ البف عساكر )، (1/64لمسمعاني )
 (. 6/420( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 441: تقريب التيذيب )ص، (23/52( تيذيب الكماؿ )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كقاؿ عمرك بف عمٌي ، منكر الحديث: (2)كقاؿ البخارم، ليس بشيء: (1)قاؿ ابف معيف

ضعيؼ : (6)كقاؿ أبكزرعة، يس بثقةل: (5)كفي مكضع، متركؾ: (4)كالنسائي، (3)كأبك حاتـ، الفالس
يركم عف الثقات أشياء كأنيا : (8)كقاؿ ابف حباف، يضعؼ في الحديث: (7)كقاؿ الترمذم، الحديث

مكضكعات فاستحؽ مجانبة حديثو كاالجتناب عف ركايتو كترؾ االحتجاج بما يركم لما غمب عميو 
 أحد عميو.  عامَّةي ما يركيو ال يتابعو: (9)قاؿ ابف عدم، مف المناكير

 ضعيؼ. 6 قاؿ ابف حجر
 بأنو متركؾ. : (10)كترجح الباحثة رأم ابف الممقف

مىٍيـو القيرىًظيُّ  مَّدي بفي كىٍعًب بًف سي ٍيظىةى ، ميحى ركل لو ، ثقة عالـ، كىافى أىبيٍكهي كىٍعبه ًمٍف سىٍبًي بىًني قيرى
 . (11)الجماعة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
  6الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ
 جرحان كال تعديالن. فيو جد ألـ ، أحمد بف صالح بف محمد 
 جرحان كال تعديالن. فيو جد ألـ ، محمد بف نكح 
 (12)كمتابعو حفص بف عمر؛ ضعيؼ أيضان ، عيسى بف ميمكف متركؾ . 

                                                           

 (. 4/181ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 1)
 (. 6/401لمبخارم )، ( التاريخ الكبير2)
 (. 6/287حاتـ ) البف أبي، ( الجرح كالتعديؿ3)
 (. 76: لمنسائي )ص، ( الضعفاء كالمتركككف4)
 (. 23/51( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 (. 6/287البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ6)
 (. 3/390( سنف الترمذم، )7)
 (. 2/118( المجركحيف البف حباف )8)
 (. 6/424( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
 (. 4/164نير )( البدر الم10)
 تقريب التيذيب، (9/420تيذيب التيذيب )، (26/343تيذيب الكماؿ )، (2/251) ( الثقات لمعجمي11)

 (. 504:)ص
الكامؿ في ضعفاء ، (1/259المجركحيف البف حباف )، (3/180الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر12)

 (. 1/181المغني في الضعفاء )، (3/291الرجاؿ )
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التطبوقوةىالدرادة
ةه كىًعيسىى ٍبفي مىيٍ : قاؿ البييقي جَّ ًكمى عىٍف فىيىذىا ًإٍسنىاده الى تىقيكـي ًبًمٍثًمًو حي قىٍد ري ًعيؼه كى ميكفو ضى

ٍفًص ٍبًف عيمىرى  سَّافى ، حى اًلًح ٍبًف حى مًَّد ٍبًف كىٍعبو ، عىٍف صى . ، عىٍف ميحى ًعيؼه ا ضى كىىيكى أىٍيضن
 

ٍينىاهي ًفي : (1)كقاؿ أيضان  كى سَّافى كىرى اًلًح ٍبًف حى مىبى ، عىٍف صى تىفىرَّدى ًبًو حىٍفصي ٍبفي عيمىرى قىاًضي حى
ًميعنا ًضًعيفىافً ًكتىاًب الصَّ  ٍسنىادىاًف جى مًَّد ٍبًف كىٍعبو كىاإٍلً ٍيميكفو ، عىٍف ميحى ًديًث ًعيسىى ٍبًف مى ًة ًمٍف حى كىاي ، الى

ـي.   أىٍعمى

 
 6 (615حديث رقـ )
كم أنو  دىقىةه "6 "قاؿ ري  . (2)لىٍيسى ًفي اٍلبىقىًر اٍلعىكىاًمًؿ صى

 : (3)قاؿ ابف الممقف

عف ابف عباس ، عف مجاىد كطاكس، عف ليث، دارقطني... مف حديث سىكَّارىذا الحديث ركاه ال
ا كليث قد ، كما قالو أحمد كالدارقطني، سىكَّار ىك ابف مصعب متركؾ، كىذا إسناد ضعيؼ، مرفكعن

 عممت حالو.... 
 6 نص الحديث

ٍثمىا6 (4)قاؿ اَلماـ الدارقطني  دَّثىنىا عي مَّدو ثنا مىٍحميك  ،في ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف سىٍمعىافى حى دي ٍبفي ميحى
، ثنا سىكَّاره ، ثنا زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى اٍلكىاسً اٍلكىاًسًطيُّ  ٍف لىيٍ ًطيُّ ، كىطىاكيسو ، عى اًىدو ، عىٍف ميجى ، عىًف اٍبًف ثو

، قىاؿى  بَّاسو دىقىةه  (5)"لىٍيسى ًفي اٍلبىقىًر اٍلعىكىاًمؿً : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : عى لىًكٍف ًفي صى ًثيفى تىًبيعه، ، كى كيؿّْ ثىالى
ًفي كيؿّْ أىٍربىًعيفى ميًسنّّأىٍك ميًسنَّةه".  كى
 

 6 تخريج الحديث
 بمثمو إسنادان كمتنان. ، (7)كابف عدم، (6)أخرجو الطبراني 

                                                           

 (. 10790ح 5/538ف الكبرل )( السن1)
 (. 5/496الشرح الكبير لمرافعي ) (2)
 (. 5/460( البدر المنير )3)
 (. 1939ح2/492( سنف الدارقطني )4)
، ىك ما لو سنة كاممة: جمع عاممة كىي التي يستقي عمييا كيحرث كتستعمؿ في االشتغاؿ. أما التبيع: ( العكامؿ5)

كدخمت ، ىي ما ليا سنتاف كاممتاف: كألف قرنو يتبع أذنو. أما المسنة، رعىكسمي تبيعنا ألنو يتبع أمو في الم
 (. 8/29لساف العرب )، (5/416المجمكع شرح الميذب ): في الثالثة. انظر

 (. 10974ح11/40( المعجـ الكبير )6)
 (. 4/534( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )7)
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التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 . (91) متركؾ. سبقت ترجمتو في حديث رقـ: سىكَّار بف مصعب

لـ يتميز حديثو فترؾ. سبقت ترجمتو في حديث صدكؽ اختمط جدنا ك : ليث بف أبي سميـ
 (.78)رقـ

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 لحديثالحكـ عمى إسناد ا

 6 فيو، إسناده ضعيؼ جدان 

لـ ، كىك مختمط، كقد ركل ىذا الحديث عف ليث بف أبي سميـ، سىكَّار بف مصعب؛ متركؾ 
 يتميز حديثو فترؾ ألجؿ ذلؾ. 

ًمي   قيٍطًنيُّ ، (1)ركاه البييقيكلمحديث شاىد عف عى كالدَّارى
كابف ، (3)صححو ابف القطاف، (2)

 . (4)الممقف

 
 6 (614حديث رقـ )

عف محمد بفي عبًد اً بف ، ىذا الحديث ركاه ابف ماجو " في سننو" منفردنا بو: (5)قاؿ ابف الممقف
ٍيرو  ٍدعىافعف عم، عف عبد ا بف محمد العدكم، عف الكليد بف بيكىير، نيمى عف سعيد ، ٌي بف زيد بف جي

طىبىنىا رىسيكؿي المًَّو : قاؿعف جابر ، بف الميسىيَّبً  يىا أىيُّيىا النَّاسي تيكبيكا ًإلىى المًَّو قىٍبؿى أىٍف : "فىقىاؿى  خى
 ... الحديث". ، تىميكتيكا

: (6)ؿ خكضاع. كقا: كقاؿ ككيع، كىك حديث ضعيؼ؛ عبد ا العدكم ىذا أبك الخباب كىك كذاب

                                                           

 (. 7393ح4/195( السنف الكبرل )1)
 (. 1941، 1940، ح2/493)( سنف الدارقطني 2)
 (. 5/285( بياف الكىـ كاإليياـ )3)
 (. 5/462( البدر المنير )4)
 (. 4/433/434( البدر المنير )5)
 (. 5/190( التاريخ الكبير لمبخارم )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ال يحؿ االحتجاج بخبره. كقاؿ ابف : (2)منكر الحديث. كقاؿ ابف حباف: (1)عنده مناكير. كقاؿ الرازم

سناده فيو ضعؼ؛ لحاؿ عبد ا ىذا. : (3)عساكر في تخريجو  ىذا حديث غريب جدنا كا 

ٍدعىاف مختمؼ فيو  كالحمؿ في الحديث عمى األكؿ... ، كعمي بف زيد بف جي

 6 ص الحديثن

ٍيرو قىاؿى : (4)ؿ اَلماـ ابف ماجو قا ٍبًد المًَّو ٍبًف نيمى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ًليدي ٍبفي بيكىٍيرو : حى دَّثىنىا اٍلكى حى
بَّابو قىاؿى  مَّدو اٍلعىدىًكمُّ : أىبيك خى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىًني عى ٍيدو ، حى ًميّْ ٍبًف زى عىٍف  ،عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيّْبً ، عىٍف عى

ٍبًد المَّوً  اًبًر ٍبًف عى طىبىنىا رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، جى ، يىا أىيُّيىا النَّاسي تيكبيكا ًإلىى المًَّو قىٍبؿى أىٍف تىميكتيكا6 "فىقىاؿى  خى
ًة قىٍبؿى أىٍف تيٍشغىميكا اًلحى كا ًباأٍلىٍعمىاًؿ الصَّ بىاًدري كى
بّْ ، (5) بىٍيفى رى ـٍ كى ًصميكا الًَّذم بىٍينىكي ـٍ لىوي كى ـٍ ًبكىٍثرىًة ًذٍكًركي كىٍثرىًة ، كي كى

ًنيىةً  دىقىًة ًفي السّْرّْ كىاٍلعىالى كا، الصَّ تيٍجبىري كا كى ري تيٍنصى ميعىةى ، تيٍرزىقيكا كى ـي اٍلجي مىٍيكي كىاٍعمىميكا أىفَّ المَّوى قىًد اٍفتىرىضى عى
فىمىٍف تىرىكىيىا ًفي ، ي ىىذىا ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىةً ًمٍف عىامً ، ًفي شىٍيًرم ىىذىا، ًفي يىٍكًمي ىىذىا، ًفي مىقىاًمي ىىذىا
يىاًتي أىٍك بىٍعًدم اًئره ، حى اـه عىاًدؿه أىٍك جى لىوي ًإمى كدنا لىيىا، اٍسًتٍخفىافنا ًبيىا، كى مىعى المَّوي لىوي شىٍممىوي ، أىٍك جيحي ، فىالى جى

ةى لىوي ، كىالى بىارىؾى لىوي ًفي أىٍمرًهً  الى جَّ لىوي ، الى زىكىاةى لىوي كى ، أىالى كىالى صى ٍكـى لىوي ، كىالى حى تَّى ، كىالى صى كىالى ًبرَّ لىوي حى
مىٍيوً ، يىتيكبى  َـّ أىٍعرىاًبيّّ مييىاًجرنا، أىالى الى تىؤيمَّفَّ اٍمرىأىةه رىجيالن ، فىمىٍف تىابى تىابى المَّوي عى َـّ فىاًجره ، كىالى يىؤي كىالى يىؤي
سىٍكطىوي". ، هي ًبسيٍمطىافو ًإالَّ أىٍف يىٍقيىرى ، ميٍؤًمننا اؼي سىٍيفىوي كى  يىخى

 : (6)تخريج الحديث

، مف طرؽ عف الكليد بف بكير، (10)كابف عدم، (9)كالبييقي، (8)كالطبراني، (7)أخرجو العقيمي 
 عف عبد ا بف محمد العدكم. 

                                                           

 (. 5/156( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 2/9( المجركحيف البف حباف )2)
 بف عساكر في تاريخ دمشؽ. ( لـ تقؼ الباحثة عمى كالـ ا3)
ميعىًة )، كتابي إقامًة الصالةً ، ( سنف ابف ماجو4)  (. 1081ح 1/343بىابه ًفي فىٍرًض اٍلجي
 (. 1/334يشغؿ عنيا بالمرض ككبر السف كغير ذلؾ. حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو ): ( أم5)
 نفرد بو دكف الستة. فمعمو يريد أنو ا، ( لـ ينفرد بو ابف ماجو كما قاؿ ابف الممقف6)
 (.  2/354( الضعفاء الكبير )7)
 (. 1261ح 2/64( المعجـ األكسط )8)
 (. 5570ح3/244)( السنف الكبرل9)
 (. 5/298( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

218

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، مختصران ، عف عمي بف زيد بف جدعاف، ؛ مف طريؽ الكليد بف بكير(1)كأخرجو ابف عساكر 

 كلـ يذكر فيو عبد ا بف محمد العدكم. 

.كالىما)عبد ا (4)مف طريؽ حمزة بف حساف، (3)كابف عساكر، (2)كأخرجو عبد بف حميد 
ٍدعىاف. ، بف محمد العدكم  حمزة بف حساف( عف عمٌي بف زيد بف جي

شيخ مف أىؿ مف طريؽ الكليد كىك ، ػػػػػػ( 6)ػػػػػػ كمف طريقو ابف عدم، (5)كأخرجو أبك يعمى 
 عف محمد بف عمٌي أبك جعفر الباقر. ، الصالح

 بنحكه. ، بإسناده، محمد بف عمٌي( عف سعيد بف المسيب، كالىما )عمٌي بف زيد

 6 رجاؿ اَلسناد دراسة

بَّابو  ًليدي ٍبفي بيكىٍيرو أىبيك خى  . (7)ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث، ليف الحديث، اٍلكى

مَّ  ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى ركل لو ابف ماجو ىذا ، رماه ككيع بالكضع، متركؾ، دو اٍلعىدىًكمُّ عى
 . (8)الحديث

ٍدعىاف ٍيدو بًف جي ًميُّ ٍبفي زى  . (85)ضعيؼ. سبقت ترجمتو في حديث رقـ، عى

  كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 فيو، إسناده منكر

 ليف الحديث. ، الكليد بف بيكىٍير 

 متركؾ رمي بالكضع. كميتاًبعو حمزة بف حساف مجيكؿ. ، بف محمد العدكم عبد ا 

                                                           

 (. 71/104( تاريخ دمشؽ )1)
 (. 1136ح344: ( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص2)
 (. 61/312( تاريخ دمشؽ )3)
 (. 2/359لساف الميزاف )، (3/210الجرح كالتعديؿ ): مجيكؿ. انظر: كقاؿ ابف حجر، كت عنو أبك حاتـ( س4)
 (. 1856ح3/381( مسند أبي يعمى المكصمي )5)
 (. 5/299( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )6)
 (. 581: تقريب التيذيب )ص، (11/132تيذيب التيذيب )، (31/6( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 322: تقريب التيذيب )ص، (6/21تيذيب التيذيب )، (16/102ماؿ )( تيذيب الك8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ٍدعىاف ف كاف ثقة، ضعيؼ الحديث، عمٌي بف جي ؛ إال أف الراكم عنو (1)كمتابعو أبك جعفر الباقر كا 

 مجيكؿ. 
 .أف ىذا الحديث؛ مف كضع: جماعة أىؿ العمـ بالحديث يقكلكف": (2)قاؿ ابف عبد البر
 أسانيده كاىية". : "(3)العدكم؛ كىك عندىـ مكسكـ بالكذب". كقاؿ أيضان  عبد ا بف محمد
 . (7)كالبكصيرم، (6)كابف رجب الحنبمي، (5)كالدارقطني، (4)أبك حاتـ: كممف ضعفو أيضان 

عف أبي بكرة  (10)؛ ىك ما ركاه البخارم(9)كالدليؿ الصحيح عمى المسألة: (8)قاؿ ابف الممقف
ـي اٍمرىأىةن ".  لىفٍ "6 قاؿ أف رسكؿ ا  لٍَّكا أىٍمرىىي   ييٍفًمحى قىٍكـه كى

   
 6 (613حديث رقـ )

مىى : قاؿىذا الحديث ركاه البييقي في "سننو" لكف مف ركاية جابر 6 (11)قاؿ ابف الممقف ريشَّ عى
مىى قىٍبرًًه 6 قىاؿى ، اٍلمىاءي رىشِّا قىٍبًر النًَّبيّْ  كىافى الًَّذم رىشَّ اٍلمىاءى عى بىاحو ًبًقٍربىةو كى ؿي ٍبفي رى بىدىأى ًمٍف ًقبىًؿ ، ًبالى

تَّى اٍنتىيىى ًإلىى ًرٍجمىٍيًو ".  كقد ، كىك حديث ضعيؼ فإف في إسناده الكاقدمرىٍأًسًو ًمٍف ًشقًّْو اأٍلىٍيمىًف حى
ركل : (14)كقاؿ عمٌي بف المديني، (13)كالنسائي (12)كنسبو إلى الكضع الرازم، ضعفو الجميكر

 أحاديثو غير محفكظة كالبالء منو. : (15)حديث ال تعرؼ. كقاؿ ابف عدمثالثيف ألؼ 

                                                           

 (. 497: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 6/21( تيذيب التيذيب )2)
 (. 6/196( فتح البارم البف رجب )3)
 (. 5/153( عمؿ الحديث البف أبي حاتـ )4)
 (. 13/358( عمؿ الدارقطني )5)
 (. 6/195( فتح البارم البف رجب )6)
 (. 1/129مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو ) (7)
 (. 4/435( البدر المنير )8)
 إمامة المرأة لمرجاؿ. : ( يعني9)
رى ) بابي ًكتىاًب النًَّبيّْ ، كتابي المغازم، ( صحيح البخارم10) قىٍيصى  (. 4425ح6/8ًإلىى ًكٍسرىل كى
 (. 5/324( البدر المنير )11)
 (. كليس فيو أنو نسبو لمكضع. 8/21تـ )( الجرح كالتعديؿ البف أبي حا12)
: (. كليس فييما أنو نسبو لمكضع. كلكف فييما76: مشيخة النسائي )ص، (92: ( الضعفاء كالمتركككف )ص13)

 ليس بثقة. ، متركؾ
 (. 4/1267( الضعفاء الكبير لمعقيمي )14)
 (. 7/484( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

مَّدي ٍبفي عيمىرى اٍلكىاًقًدمُّ 6 (1)قاؿ اَلماـ البييقي  ٍعفىرو ، ركل ميحى ٍبًد اً ٍبًف جى عىًف اٍبًف ، عىٍف عى
ٍبًد اً قىاؿى ، عىٍف أىًبي عىًتيؽو ، أىًبي عىٍكفو  اًبًر ٍبًف عى مىى قىٍبًر النًَّبيّْ : "عىٍف جى 6 قىاؿى ، اٍلمىاءي رىشِّا ريشَّ عى

بىاحو ًبًقٍربىةو  ؿي ٍبفي رى مىى قىٍبرًًه ًبالى كىافى الًَّذم رىشَّ اٍلمىاءى عى تَّى ، كى بىدىأى ًمٍف ًقبىًؿ رىٍأًسًو ًمٍف ًشقًّْو اأٍلىٍيمىًف حى
رىبى ًباٍلمىاًء ًإلىى ا، اٍنتىيىى ًإلىى ًرٍجمىٍيوً  مىى أىٍف يىديكرى ًمفى اٍلًجدىاًر ". ، ٍلًجدىارً ثيَـّ ضى ـٍ يىٍقًدٍر عى نىا ًبذىًلؾى لى أىٍخبىرى

اًفظي  ٍبًد اً اٍلحى ٍبًد اً اأٍلىٍصبىيىاًنيُّ يىٍعًني اٍبفى بىطَّةى ، أىبيك عى ٍيـً ، أنبأ أىبيك عى سىفي ٍبفي اٍلجى ثنا اٍلحيسىٍيفي ، ثنا اٍلحى
ٍعفىرو فىذىكىرىهي. ، مُّ ثنا اٍلكىاًقدً ، ٍبفي اٍلفىرىجً  ٍبدي اً ٍبفي جى ثنا عى

 

 6 تخريج الحديث

 انفرد بو البييقي.  

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مات سنةى ، أبك عبد ا، (3)العيٍكبيرم (2)بف بىطىةبف محمد بف حمداف عبيد ا بف محمد 
 تسعو كثالثيفى كثالثمائة. 

: (6)كقاؿ الذىبي، ليس بحجة "، عيؼ ضعيؼ"ابف بطة ض: (5()4)قاؿ أبك القاسـ األزىرم
 كلكنو ضعيؼ مف قبؿ حفظو". ، "كاف صاحب حديث

 إماـ لكنو ذك أكىاـ. 6 (7)كقاؿ ابف حجر

بىمىٍو التٍَّيًميُّ  ٍيـً ٍبًف جى سىفي ٍبفي اٍلجى ًمائىتىٍيفً ، الحى فّْيى سىنىةى ًتٍسًعيفى كى تيكي
(8) . 

 لـ تجد الباحثة مف ذكره بجرح أك تعديؿ. 

. ، لحيسىيفي بفي الفىرىًج الخيَّاطا  قيؿ أنو ماتى سنةى ثمافو كستيفى

                                                           

 (. 6743ح3/577( السنف الكبرل لمبييقي )1)
لى بيع البط. انظر، هأجدادكىك لقب لبعض ، ( ىذه النسبة الى البطة2)  (. 2/261األنساب لمسمعاني ): كا 
ا -( بضـ العيف كفتح الباء3) كىي بمدة عمى الدجمة فكؽ بغداد. األنساب ، كالصحيح بفتحيا، كقيؿ بضـ الباء أيضن

 (. 9/345لمسمعاني )
 (395: البف كثير )ص، طبقات الشافعييف، (9/549لمذىبي ) ،تاريخ اإلسالـ: ( انظر ترجمتو4)
 (. 38/112البف عساكر )، ( تاريخ دمشؽ5)
 (. 2/171( العبر في خبر مف غبر )6)
 (4/112( لساف الميزاف )7)
 (. 6/735تاريخ اإلسالـ )، (13/253لمسمعاني )، األنساب، (1/312ألبي نعيـ )، ( تاريخ أصبياف8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ذاؾ نعرفو يسرؽ : (2)كفي مكضع، كذاب صاحب سيٍكر شاطر: (1)قاؿ ابف معيف

 . (3)الحديث

 ال أحدث عنو. ، ال شئ: (4)كقاؿ أبك زرعة

مَّدي بفي عيمىرى  ماتى سنةى سبعو ، متركؾ مع سعة عممو ،الكىاًقًدمُّ ، بًف كىاًقدو األىٍسمىًميُّ مىٍكالىىيـٍ  ميحى
 .(5)ركل لو ابف ماجو، كمائتيفً 

ٍعفىًر  ٍبدي المًَّو ٍبفي جى ًف ٍبًف اٍلًمٍسكىًر ٍبًف مىٍخرىمىةى عى مات سنة ، ليس بو بأس، ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمى
 .(6)ركل لو الجماعة سكل البخارم، سبعيف

ٍبدي اٍلكىاًحًد ٍبفي أىًبي عىٍكفو الدٍَّكًسيُّ   . (7)ركل لو ابف ماجة، مات سنة أربع كأربعيف، عى

كابف ، (12)كذكره ابف حباف، (11)كالذىبي، (10)كالدارقطني، (9)البزار، (8)كثقو يحيى بف معيف
 "كاف يخطئ". : زاد ابف حباف، في الثقات( 13)خمفكف

ليس : (15)كقاؿ النسائي، ممف يجمع حديثو، مف ثقات أصحاب الزىرم: (14)كقاؿ أبك حاتـ
 و بأس. ب

 

                                                           

 (. 3/62ؿ البف أبي حاتـ )( الجرح كالتعدي1)
 (. 2/307لساف الميزاف )، (8/643( تاريخ بغداد )2)
ا مف شيخ ، سرقة الحديث أف يككف محدث ينفرد بحديث: ( قاؿ الذىبي3) فيجيء الٌسارؽ كيدًَّعي أنو سمعو أيضن

كىي دكف كضع ، فإنَّيا أنحسي بكثير مف سرقة الركاية، كليس ذاؾ بسرقة األجزاء كالكيتيب، ذاؾ المحدّْث
 (. 5/812تاريخ اإلسالـ ): الحديث في اإلثـ. انظر

 (. 3/63( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 498: تقريب التيذيب )ص، (9/363تيذيب التيذيب )، (26/180( تيذيب الكماؿ )5)
 (. 298: تقريب التيذيب )ص، (5/173تيذيب التيذيب )، (14/376( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 18/464يذيب الكماؿ )( ت7)
 (. 6/23( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 3/225( مسند البزار )9)
 (. 46: ( سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص10)
 (. 1/672( الكاشؼ )11)
(12( )7/123 .) 
 (. 8/365( إكماؿ تيذيب الكماؿ )13)
 (. 6/23( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
 (. 18/464ؿ )( تيذيب الكما15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ يخطىء. 6 (1)كقاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة أنو ثقة. 

ركل لو ، ثقة، أبك عتيؽ المدني، السممي، بف عبد ا األنصارم عبد الرحمف بف جابر
 .(2)الجماعة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ففيو، مسمسؿ بالضعفاء، (3)إسناده منكر

 لو أكىاـ.  ضعيؼ، ابف بطة 

 لـ يذكر بجرح أك تعديؿ. ، الحسف بف الجيـ 

 كسرقة الحديث. ، متيـ بالكذب، الحسيف بف الفرج 

 (6)ككذبو أحمد، لمكضع( 5)كاسحؽ بف راىكيو، (4)نسبو ابف معيف، متركؾ، الكاقدم . 

 دكف الباقيف. ، كقد اقتصر ابف الممقف عمى تضعيؼ اإلسناد بو

 
 
 
 

                                                           

 (. 367: ( تقريب التيذيب )ص1)
 تقريب، (6/153تيذيب التيذيب )، (17/23تيذيب الكماؿ )، (1/623الكاشؼ )، (2/74)( الثقات لمعجمي2)

 (. 337: التيذيب )ص
لى مشركعية الرش عمى القبر ذىب الشافعي كأبك حنيفة. كقاؿ ابف قدامة3) يستحب أف يرش عمى القبر ماء : "( كا 

، (4/103لمشككاني )، نيؿ األكطار، (2/136لمنككم )، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: تزؽ ترابو". انظرليم
 (. 2/376المغني البف قدامة )

 (. 8/21( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 8/21( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (. 4/1267( الضعفاء الكبير لمعقيمي )6)



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

223

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (612) حديث رقـ

كَّادو : (1)اؿ ابف الممقفق بًد العىزيًز ٍبفي أىًبي رى ٍف ًعٍكًرمىةى ، ... حديث عى : عًف ابًف عباسو مرفكعنا، عى
مىٍكتي اٍلغىًريًب شىيىادىةه ". "

 

سىف ٍميؿ بًف الحى ـً ، ركاه ابفي ماجو عف جى كى ٍنًذًر اٍلييذىٍيؿي ٍبفي اٍلحى كىذا ، عف عبًد العىزيًز بو، عف أبي اٍلمي
 .(2)؛ جميؿ كذاب فاسؽ كما قاؿ عبدافسند ضعيؼ

 6 نص الحديث
سىفً : (3)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  ًميؿي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا جى ٍنًذًر اٍلييذىٍيؿي ٍبفي ، حى دَّثىنىا أىبيك اٍلمي قىاؿى حى

كىـً قىاؿى  كَّادو : اٍلحى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي أىًبي رى دَّثىنىا عى ًف اٍبًف عى ، عىٍف ًعٍكًرمىةى ، حى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، بَّاسو عى
مىٍكتي غيٍربىةو شىيىادىةه ". "

 

 6 تخريج الحديث
مف ، (7)كالبييقي، (6). كأخرجو الطبراني(5)مف طريؽ محمد بف المثنى (4)أخرجو الدكالبي 

محمد بف كثير( تابعا جميؿ بف الحسف ، . كالىما )محمد بف المثنى(8)طريؽ محمد بف كثير العبدم
 في الركاية عف اليذيؿ بف الحكـ. 

 . كالىما عف ابف أبي ركَّاد. (10)مف طريؽ إبراىيـ بف بكر، (9)كأخرجو ابف األعرابي

تابع ابف أبي ركَّاد؛ في الركاية عف ، (12)مف طريؽ عمر بف ذر، (11)كأخرجو أبك نعيـ
 عكرمة. 

                                                           

 (. 5/366/367منير )( البدر ال1)
 ( ىك أبك عبد الرحمف عبد ا بف عثماف بف جبمة. 2)
ًريبنا )، كتابي الجنائزً ، ( سنف ابف ماجو3) اءى ًفيمىٍف مىاتى غى  (. 1613ح1/515بىابي مىا جى
 (. 1876ح 3/1068( الكنى كاألسماء لمدكالبي )4)
 (. 505: ( ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص5)
 (. 11628ح11/246ر لمطبراني )( المعجـ الكبي6)
 (. 9426ح12/297( شعب اإليماف )7)
 (. 504: ( ثقة. تقريب التيذيب )ص8)
 (. 1956ح 3/926( معجـ ابف األعرابي )9)
(، ميزاف االعتداؿ 6/547)تاريخ بغداد ، (1/415الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( يسرؽ الحديث. انظر ترجمتو10)

(1/24). 
 (. 5/119كطبقات األصفياء )( حمية األكلياء 11)
 (. 412: ( ثقة رمي باإلرجاء. تقريب التيذيب )ص12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، اية عف ابف عباستابع عكرمة ؛ في الرك ، مف طريؽ كىب بف منبو، (1)كأخرجو الطبراني

 كفيو زيادة. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

سىفً  ٍيضمٌي اٍلبىٍصًرمُّ ، جميؿي ٍبفي اٍلحى سىف اأٍلىٍزًدٌم اٍلجى  ركل لو ابف ماجو. ، أىبيك اٍلحى
 6 مختمؼ فيو

 يغرب. : كقاؿ( 3)كذكره ابف حباف في الثقات، ثقة: (2)قاؿ مسممة بف القاسـ

كىافى كذَّابنا فاسقنا فاجرنا... ككاف : (5)كقاؿ عبداف، نكتب عنوأدركناه كلـ : (4)كقاؿ أبك حاتـ
 عندنا باألىكاز ثالثيف سنة لـ نكتب عنو. 

كال أعمـ لو ، كىك كثير الركاية...، لـ أسمع أحدنا يتكمـ فيو غير عبداف: (6)قاؿ ابف عدم
في باب الركاية فإنو  كأما، إال عبداف فإنو نسبو إلى الفسؽ، حديثنا منكرنا كأرجك أنو ال بأس بو

 صالح. 

 أفرط فيو عبداف. ، صدكؽ يخطىء6 (7)قاؿ ابف حجر

 كتميؿ الباحثة لرأم ابف حجر. 

، أما ما نسبو إليو عبداف مف الفسؽ؛ فذلؾ أف امرأة زعمت أف جميالن تعرض ليا كراكدىا 
 إنو ليأتي عمينا الساعة يحؿ لنا فييا كؿ شيء. : اتؽ ا ؛ فقاؿ: فقالت لو

 .(8)قالو ابف حجر .؟لكف كيؼ يؤثر قكؿ المرأة فيو مع ككنيا مجيكلة 

ـً  كى ٍنًذر البصرم، اٍلييذىٍيؿي ٍبفي اٍلحى  .(9)ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث، ليف الحديث، أبك المي

كَّادو األىٍزًدمُّ  ٍبدي العىًزٍيًز بفي أىًبي رى  ركل لو الجماعة. ، ماتى سنةى تسعو كخمسيفى كمائةو ، عى
                                                           

 (. 11034ح11/57( المعجـ الكبير )1)
 (. 2/114( تيذيب التيذيب )2)
(3( )8/164 .) 
 (. 2/520( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 2/429( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 2/429)( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 6)
 (. 142: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 2/114تيذيب التيذيب ): ( انظر8)
 (. 571: تقريب التيذيب )ص، (11/26تيذيب التيذيب )، (30/159( تيذيب الكماؿ )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تمؼ فيومخ

ليس ينبغى أف : "زاد القطاف، (3)ابف معيف، (2)كأبك حاتـ، (1)كثقو يحيى بف سعيد القطاف 
"ثقة : (4)كقاؿ الذىبي، "صدكؽ في الحديث متعبد": كزاد أبك حاتـ، يترؾ حديثو لرأل أخطأ فيو"

كليس ىك ، ان "رجؿ صالح ككاف مرجئ: (6)كقاؿ أحمد، "ليس بو بأس": (5)كقاؿ النسائي، مرجئ عابد"
 في التثبت مثؿ غيره". 

 صدكؽ عابد ربما كىـ كرمي باَلرجاء. 6 (7)كقاؿ ابف حجر

 كتميؿ الباحثة لرأم ابف حجر. 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ جدان؛ ألجؿ

 منو في ىذا  كليس البالء، كتابعو ثقات كما في التخريج، صدكؽ يخطئ، جميؿ بف الحسف
 كما سيأتي. ، الحديث بؿ ممف فكقو أم اليذيؿ بف الحكـ

 كقد ضعؼ ابف الممقف الحديث بسببو تبعان لتكذيب عبداف لو.  

 ىذا حديثو الذم كاف : "(8)فقاؿ، اليذيؿ بف الحكـ ليف الحديث. سئؿ يحيى عف حديثو ىذا
 ىذا حديث منكر". ، ليس ىذا الحديث بشيء، يسأؿ عنو

"كال : (9)ثـ قاؿ، ف عدم إبراىيـ بف بكر الشيباني بسرقة ىذا الحديث مف اليذيؿكاتيـ اب
 أك مسركقة ممف تقدمو". ، كأحاديثو إذا ركل إما أف تككف منكرة بإسناده، أعمـ لو كبير ركاية

                                                           

 (. 5/394( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 5/394( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 5/394ف أبي حاتـ )( الجرح كالتعديؿ الب3)
 (. 1/655( الكاشؼ )4)
 (. 18/139( تيذيب الكماؿ )5)
 (. 5/394( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 357: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 328: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص8)
 (. 1/416( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كىـً ًبيىذىا قىاؿى : (1)كقاؿ البييقي ًد اٍلييذىٍيًؿ ٍبًف اٍلحى اًرمُّ ًإلىى تىفىرُّ "أىشىارى اٍلبيخى

ًديًث. كىىيكى ميٍنكىري اٍلحى : (2)
ينىاهي ًمفٍ  كّْ قىٍد ري ـى ٍبًف بىٍكرو اٍلكيكفً كى ًديًث ًإٍبرىاًىي كَّادو ، حى ًف اٍبًف أىًبي رى ، عى قىوي مً يّْ ، أىنَّوي سىرى ـى اٍبفي عىًدم  فى ، كىزىعى

ًكمى ًمٍف كىٍجوو أىٍضعىؼى ًمٍف ىىذىا". اٍلييذىٍيًؿ كىاي أىٍعمىـي  ، كىري
 

 ال يصح. : (3)كقاؿ، ه ابف الجكزم في "المكضكعات" مف طريؽ إبراىيـ بف بكرأكرد
كبخصكص ما ركاه الطبراني مف طريؽ كىب بف منبو عف ابف عباس ؛ ففي إسناده عمرك 

 .(4)بف الحصيف العقيمي؛ كىك متركؾ
 ال تصح. ( 5)كلمحديث طرقنا أخرل كشكاىد

جممة أحاديث ال يبمغ شيء منيا شيادة" "مكت الغريب قد جاء في أف : (6)قاؿ المنذرم
 درجة الحسف. 

فال يستفيد الحديث منيا إال ، كميا معمكلة كبعضيا أشد ضعفنا مف بعض: (7)كقاؿ األلباني
 الضعؼ فقط... 

 .(9)كالعيني، (8)ابف حجر: كضعفو

 
 6 (611حديث رقـ )

اكـ في "مستدركو" مف ىذا الكجو ىذا الحديث ركاه ابف ماجو في "سننو" كالح: (10)قاؿ ابف الممقف
ا مّْميكه ".: "مرفكعن ٍيرىةى تىعىمَّميكا اٍلفىرىاًئضى كىعى  يىا أىبىا ىيرى

كىك حديث ضعيؼ؛ ألف في إسناده حفص بف عمر بف أبي ، بؿ سكت عنو، لـ يضعفو الحاكـ
ذا ... كأجمؿ ابف الصالح القكؿ في تضعيؼ ى، ثـ رمي بالكذب، كىك كاه، العىطَّاؼ المدني

 كأسانيده ضعيفة. ، كابف مسعكد، ركم مف حديث أبي ىريرة: فقاؿ، الحديث

                                                           

 (. 12/300( شعب اإليماف )1)
 (. 2/151ط )( التاريخ األكس2)
(3( )2/221 .) 
 (. 420: ( تقريب التيذيب )ص4)
الضعفاء الكبير : ( ركاه العقيمي مف حديث أبي ىريرة. كأكرده الدارقطني في العمؿ مف حديث ابف عمر. انظر5)

 (. 8/435الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (12/367عمؿ الدارقطني )، (4/1480لمعقيمي )
 (. 10/437لألمير الصنعاني )، غير( التنكير شرح الجامع الص6)
 (. 1/615( سمسمة األحاديث الضعيفة )7)
 (. 2/323( التمخيص الحبير )8)
 (. 5/171( عمدة القارم شرح صحيح البخارم )9)
 (. 7/186( البدر المنير )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

ٍنًذًر اٍلًحزىاًميُّ قىاؿى : (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  ـي ٍبفي اٍلمي دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ٍفصي ٍبفي عيمىرى : حى دَّثىنىا حى حى
نىادً : ٍبًف أىًبي اٍلعىطَّاًؼ قىاؿى  دَّثىنىا أىبيك الزّْ ًف اأٍلىٍعرىجً ، حى ٍيرىةى قىاؿى ، عى "يىا أىبىا : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً : عىٍف أىًبي ىيرى
ٍيرىةى تىعىمَّميكا اٍلفىرىاًئضى  ىيرى
مّْميكىىا( 2) ؿي شىٍيءو ييٍنزىعي ًمٍف أيمًَّتي". ، فىًإنَّوي ًنٍصؼي اٍلًعٍمـً كىىيكى ييٍنسىى، كىعى  كىىيكى أىكَّ

 6 تخريج الحديث
 مف طريؽ إسماعيؿ ابف أبي أكيس.، (5)كالبييقي، (4)كالحاكـ، (3)انيأخرجو الطبر  

.كالىما تابع إبراىيـ بف (8)مف طريؽ محمد بف عباد( 7)كالبييقي، (6)كأخرجو الدارقطني
 بنحكه. ، بإسناده، المنذر في الركاية عف حفص بف عمر بف أبي العطاؼ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ٍنًذرً  ـي بفي المي ٍبًد اً األىسىًدمُّ  ًإٍبرىاًىٍي مائىتىٍيفً ، المىدىًنيُّ ، الًحزىاًميُّ ، بًف عى ثىالىًثٍيفى كى ، ماتى سىنىةى ًست  كى
 .(9)ركل لو الترمذم كالنسائي

 6 مختمؼ فيو

 كقاؿ، ليس بو بأس: (12)كقاؿ النسائي، (11)كذكره ابف حباف في الثقات، (10)كثقو الدارقطني 

                                                           

 (. 2719ح2/908بابي الحىثّْ عمى تىٍعًميـً اٍلفىرىاًئًض )، كتاب الفرائض، ( سنف ابف ماجو1)
كعمى ، )تعممكا الفرائض( يحتمؿ أف المراد بيا ما فرضو ا تعالى عمى عباده مف األحكاـ: قكلو: "( قاؿ السندم2)

كأما السنف ، ىذا فمعنى ككنيا نصؼ العمـ أف العمـ بيا نصؼ عمـ الشرائع كالنصؼ اآلخر العمـ بالمحرمات
كىذا أقرب إلى ، ا أك تنزيينا مف تكابع المحرماتكالمندكبات فيي مف تكابع الفرائض كما أف المكركىات تحريمن 

كمعنى ككنيا ، ظيكر معنى النصؼ. كالمشيكر أف المراد بالفرائض ىي السياـ المقدرة لمكرثة مف التركة
كالفرائض أحكاـ المكت كيككف لفظ النصؼ عبارة عف القسـ ، نصؼ العمـ أف لإلنساف حالتيف الحياة كالمكت

ف   (. 2/161لـ يتساكيا". حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو )الكافر مف القسميف كا 
 (. 5293ح 5/272( المعجـ األكسط )3)
 (. 7948ح 4/332)( المستدرؾ4)
 (. 4059ح 5/117( سنف الدارقطني )5)
 (. 4059ح 5/117( سنف الدارقطني )6)
 (. 4059ح 5/117( سنف الدارقطني )7)
 (. 486: ( صدكؽ ييـ. تقريب التيذيب )ص8)
 (. 2/211( تيذيب الكماؿ )9)
 (. 87: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص10)
(11( )8/73 .) 
 (. 1/167تيذيب التيذيب )، (7/122( تاريخ بغداد )12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 صدكؽ. : (3)الذىبيك ، (2)كأبك حاتـ، (1)صالح جزرة

 بمغني أف أحمد بف حنبؿ كاف يتكمـ فيو كيذمو... عنده مناكير. : (4)كقاؿ الساجي

، أما المناكير فقؿ ما تكجد في حديثو إال أف تككف عف المجيكليف: (5)كتعقبو الخطيب فقاؿ
نو كمع ىذا فإف يحيى بف معيف كغيره مف الحفاظ كانكا يرضك ، كمف ليس بمشيكر عند المحدثيف

 كيكثقكنو. 
 صدكؽ تكمـ فيو أحمد ألجؿ القرآف. كىك الراجح. 6 (6)قاؿ ابف حجر

ٍفصي ٍبفي عيمىرى ٍبًف أىًبي اٍلعىطَّاًؼ اٍلمىدىًنيُّ  ركل لو ابف ، مات بعد المائة كثمانيف، ضعيؼ، حى
 . (7)ماجو

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

  6ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 

 كقد تفرد بيذا الحديث. ، ريمي بالكذب، ضعيؼ، حفص بف عمر بف أبي العىطَّاؼ

 يأتي بأشياء كأنيا مكضكعة ال يجكز االحتجاج بو بحاؿ.: (8)قاؿ ابف حباف

 لـ يرك ىذا الحديث عف أبي الزناد إال حفص بف عمر بف أبي العطَّاؼ". : "(9)كقاؿ الطبراني

 كليس بالقكم. ، ف عمرتفرد بو حفص ب: (10)كقاؿ البييقي
 

 
                                                           

 (. 10/689( سير أعالـ النبالء )1)
 (. 2/139( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 1/225( الكاشؼ )3)
 (. 7/122( تاريخ بغداد )4)
 (. 7/122ريخ بغداد )( تا5)
 (. 94: ( تقريب التيذيب )ص6)
، (7/39تيذيب الكماؿ )، ( 3/278الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (3/177( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)

 (. 173: تقريب التيذيب )ص، (409/ 2تيذيب التيذيب )، (1/560ميزاف االعتداؿ )
 (. 1/255( المجركحيف البف حباف )8)
 (. 5293ح 5/272لمعجـ األكسط )( ا9)
 (. 4059ح 5/117( سنف الدارقطني )10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(3)كاأللباني، (2)كابف حجر، (1)كلحاؿ حفص ىذا ضعفو؛ العقيمي

   
 6 (613حديث رقـ )

ارً : "أنو قاؿ عف رسكؿ ا ، عف أبيو، حديث سالـ: (4)قاؿ ابف الممقف اٍختىًضٍبفى ، يا مىٍعشىرى األىٍنصى
 أىٍسرىل لمكجو كأحظى عند الزكج".  كالى تيٍنًيٍكفى فىًإنَّوي ، كىاٍختىًفٍضفى ، غىٍمسان 

كركاه البزار مف ، يـتَّ ضعيؼ جدنا في حد مف يي  ركاه ابف عدم كفيو خالد بف عمرك القرشي كىك
 حديث نافع عف ابف عمر.... 

 6 نص الحديث
فَّاؼي بحمب: (5)قاؿ الحافظ ابف عدم  ًمي  بًف ىىاًشـه اٍلخى دَّثىنىا يىٍحيى ٍبفي عى دَّثىنا عي ، حى بىيدي بفي حى

اًلدي ٍبفي عىٍمرك اٍلقيرىًشيُّ ، ىشاـ دَّثىنا خى ًبيبو ، عىًف المٍَّيثً ، حى ًف أىًبيوً ، عىٍف سىاًلـو ، عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى أىٌف ، عى
ارً : "قىاؿ رىسيكؿي المًَّو  فىًإنَّوي  (8)كالى تيٍنًيٍكفى ، (7)كىاٍختىًفٍضفى ( 6)اٍختىًضٍبفى غىٍمسان ، يا مىٍعشىرى نساًء األىٍنصى

أىٍسرىل لمكجو كأحظى عند الزكج
(9 ) ." 

 6 تخريج الحديث
تابع سالـ بف عمر في ، مف طريؽ نافع، (12)كالسمعاني، (11)كالبييقي، (10)أخرجو البزار 

ٍندىؿ بف عمٌي كىك ضعيؼ، الركاية عف ابف عمر بنحكه. كفي إسناده مى
(13) . 

                                                           

 (. 1/293( الضعفاء لمعقيمي )1)
 (. 3/180( التمخيص الحبير )2)
 (. 6/104( إركاء الغميؿ )3)
 (. 8/749( البدر المنير )4)
 (. 3/457( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
بىًت المرأىة غىٍمسان 6) ٍيًر تىٍصًكير. لساف العرب )غىمىسىٍت ي: ( اٍختىضى  .(6/156دىييا ًخضابان ميٍستىًكيان ًمٍف غى

 كالخضاب ىك الصبغ بالحناء كغيره. 
ٍفضي ًلمنّْسىاًء كالختاف لمٌرجاؿ7)  كال يطمؽ الخفض إال عمى الجارية دكف الغالـ. ، ( الخى

 (1/175شرح الكبير )المصباح المنير في غريب ال، (2/54النياية في غريب الحديث كاألثر ): انظر
 (. 4/158ال تبالغف في الخفض. معالـ السنف ): ( أم8)
ما : أصفى لمكف. كالثاني: أحدىما: أسرل لمكجو كأحظى عند الزكج " تأكيالف: "كفي قكلو: ( قاؿ الماكردم9)

 (. 13/433يحصؿ ليا في نفس الزكج مف الحظكة بيا. الحاكم الكبير )
 (. 6178ح12/318( مسند البزار )10)
 (. 8279ح11/126( شعب اإليماف )11)
 (. 612: ( المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني )ص12)
 (. 545: ( ضعيؼ. تقريب التيذيب )ص13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 اؼ. لـ أجد فيو جرحاي كال تعديالن. يحيى بف عمي بف ىاشـ الخف
 ركل لو أبك داكد. ، (1)أبك نيعىٍيـ الحمبٌي القىالًنًسيُّ ، عيبىٍيد بف ىشاـ

 6 مختمؼ فيو
كقاؿ أبك ، كلقف أحاديث ليس ليا أصؿ"، إال أنو تغير في آخر أمره، ثقة: "(2)قاؿ أبك داكد

كقاؿ ، صالح: (5)قاؿ الخميمي، مط""صدكؽ كلكنو ربما غ: (4)كقاؿ صالح جزرة، صدكؽ: (3)حاتـ
 ليس بالقكم. : (6)النسائي

 صدكؽ تغير في آخر عمره فتمقف. 6 (7)كقاؿ ابف حجر

، رماه ابف معيف بالكذب، بف سعيد بف العاص بف أمية القرشي األمكم خالد بف عمرك
 .(8)ركل لو أبك داكد، كنسبو صالح جزرة كغيره إلى الكضع

ٍيد ،يزيد بف أبي حبيب المصرم مات سنة ثماف ، ثقة فقيو ككاف يرسؿ، كاسـ أبيو سيكى
 . (9)ركل لو الجماعة، كعشريف كمائة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 6 إسناده ضعيؼ جدان. فيو

 لـ أجد فيو جرحان كال تعديالن. ، يحيى بف عمٌي بف ىاشـ الخفاؼ 
 (10)كلـ يتميز حديثو، ي آخر عمره فتمقفعبيد بف ىشاـ القالنسي؛ صدكؽ تغير ف . 

                                                           

 (. 10/531كعمميا. األنساب لمسمعاني ) -جمع القيميٍنسيكة -( نسبة إلى القالنس1)
 (. 19/244( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 6/5( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 7/77( تيذيب التيذيب )4)
 (. 1/268لمخميمي )، ( اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث5)
 (. 19/244( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 378: ( تقريب التيذيب )ص7)
تيذيب التيذيب ، (8/138تيذيب الكماؿ )، (9/235تاريخ بغداد )، (1/283( المجركحيف البف حباف )8)

 (. 189: )صتقريب التيذيب ، (3/109)
تيذيب ، (349: البف العراقي )ص، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، (32/106( تيذيب الكماؿ )9)

 (. 600: تقريب التيذيب )ص، (11/319التيذيب )
 (. 487: الككاكب النيرات )ص، (237: ( االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط )ص10)
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 كبسببو ضعؼ ابف الممقف ىذا ، المتيـ بالكذب، كآفة ىذا الحديث خالد بف عمرك القرشي

 الحديث. 
عف يزيد بف أبي حبيب ، ىذه األحاديث التي ركاىا خالد عف الميث: "(1)كقاؿ ابف عدم 
 " .  كعندم أف خالد بف عمرك كضعيا عمى الميث...، كميا باطمة

"... فتمخص أف طرقو كميا : (2)كقاؿ ابف الممقنبعد تخريجو لمحديث مف طرؽ مختمفة
ا بأنو ال يصح منيا شيء"( 3)كقد صرح ابف القطاف الحافظ في كتابو أحكاـ النظر، ضعيفة  .(4)أيضن

 
 6 (614حديث رقـ )

ًف اٍبًف عىبَّاسو   .(6)كىالشَّؽُّ ًلغىٍيًرنىا"، لىنىا (5)المٍَّحدي ": قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى ، عى

سناده ضعيؼ، ىذا الحديث ركاه أحمد كأصحاب السنف األربعة بيذا المفظ6 (7)قاؿ ابف الممقف ، كا 
كاف ابف ، كىك غير محتج بحديثو، كمدار الحديث عميو، فإف في إسناده عبد األعمى بف عامر

زاد أبك ، ضعيؼ الحديث: (9)زرعةكقاؿ أحمد كأبك ، ككصؼ اضطرابو، ال يحدث عنو(8)ميدم

                                                           

 (. 3/458( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 8/749( البدر المنير )2)
 (. 179( )ص3)
 كأنو مستحب في حؽ النساء. ، ( ذىب أكثر أىؿ العمـ إلى كجكب الختاف عمى الرجاؿ4)

الفتاكل ، (1/300لمنككم )، المجمكع شرح الميذب، (1/64المغني البف قدامة ): لمتكسع في ىذه المسألة راجع
فتح البارم البف حجر ، (193: البف القيـ )ص، كد بأحكاـ المكلكدتحفة المكد، (1/273الكبرل البف تيمية )

(10/340 .) 
 الشؽ الذم يعمؿ في جانب القبر لمكضع الميت؛ ألنو قد أميؿ عف كسط القبر إلى جانبو. : ( المحد5)

 (. 4/236النياية في غريب الحديث كاألثر )
 (. 5/203الشرح الكبير لمرافعي ) (6)
 (. 5/297/298( البدر المنير )7)
 (. 16/354( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 6/26( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
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: (3)ثقة. كقاؿ مرة: (2)كقاؿ مرة، تعرؼ كتنكر: (1)ربما رفع الحديث كربما كقفو. قاؿ يحيى: زرعة

حدث بأشياء ال يتابع عمييا. قاؿ : (5)كقاؿ ابف عدم، (4)ككذا قاؿ أبك حاتـ، ليس بذاؾ القكم
أرل ىذا الحديث ال يصح مف : (7)لقطافىذا حديث غريب مف ىذا الكجو. كقاؿ ابف ا: (6)الترمذم
 أجمو. 

 6 نص الحديث

اًعيؿى : (8)قاؿ اَلماـ أبك داكد  اؽي ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا ًإٍسحى ٍمـو ، حى ـي ٍبفي سى كَّا دَّثىنىا حى ًميّْ ٍبًف ، حى عىٍف عى
ٍبًد اأٍلىٍعمىى بىٍيرو ، عىٍف أىًبيوً ، عى بَّاسو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي "المٍَّحدي لىنىا : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : ؿى قىا، عىًف اٍبًف عى

 كىالشَّؽُّ ًلغىٍيًرنىا". 

 : (9)تخريج الحديث

 مف طريؽ أبي داكد.  (10)كأخرجو البييقي 

كَّاـً ٍبًف ، (14)كالطبراني، (13)كالنسائي، (12)كابف ماجو، (11)أخرجو الترمذمك  مف طرؽ عف حى
ٍمـو   بإسناده. ، سى

 

                                                           

 (. 6/546( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 6/546( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 6/26( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 6/26( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 6/547( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
اءى ًفي قىٍكًؿ النًَّبيّْ ، كتابي الجنائزً ، ( سنف الترمذم6)  (. 1045ح3/354كىالشَّؽُّ ًلغىٍيًرنىا )، المٍَّحدي لىنىا بىابي مىا جى
 (. 4/211( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )7)
 (. 3208ح3/213المحد )باب في ، كتابي الجنائزً ، ( سنف أبي داكد8)
كتمميذه ابف حجر في ، كما عزاه ابف الممقف، ( لـ تعثر عميو الباحثة في مسند أحمد مف حديث ابف عباس9)

نما ركاه أحمد مف حديث جرير بف عبد ا البجمي بمفظ " المٍَّحدي لىنىا2/296التمخيص الحبير ) كىالشَّؽُّ ، (. كا 
 (. 19213ح 31/546)أًلىٍىًؿ اٍلًكتىاًب". مسند أحمد 

 (. 6718ح3/572( السنف الكبرل )10)
اءى ًفي قىٍكًؿ النًَّبيّْ ، كتابي الجنائزً ، ( سنف الترمذم11)  (. 1045ح3/354كىالشَّؽُّ ًلغىٍيًرنىا )، المٍَّحدي لىنىا بىابي مىا جى
اءى ًفي اٍسًتٍحبىاًب المٍَّحًد )، كتابي الجنائزً ، ( سنف ابف ماجو12)  (. 1554ح 1/496بىابي مىا جى
 (. 2009ح4/80بابي المحًد كالشًؽ )، كتابي الجنائزً ، ( سنف النسائي13)
 (. 12396ح12/36( المعجـ الكبير )14)
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 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽي ٍبفي ًإٍسمىاًعيؿى ًإسٍ  ثقة تكمـ في سماعو ، أبك يعقكب نزيؿ بغداد يعرؼ باليتيـ، الطالقاني، حى
 .(1)ركل لو أبكداكد، مات سنة ثالثيف أك قبميا، مف جرير كحده

ٍمـو   ـي بفي سى كَّا ًف الًكنىاًنيُّ ، حى ٍبًد الرٍَّحمى مائىةو ، ثقة لو غرائب، أىبيك عى كل لو ر ، ماتى سىنىةى ًتٍسًعٍيفى كى
 .(2)الجماعة سكل البخارم

 .(3)ركل لو األربعة، عميُّ بفي عبًد األعمى بًف عامرو الثعمبي

  6 مختمؼ فيو

: (8)كالنسائي، (7)كقاؿ أحمد، (6)كذكره ابف حباف في الثقات، (5)كالترمذم، (4)كثقو البخارم 
 ليس بو بأس. 

 صكيمح. : (11)يكقاؿ الذىب، ليس بقكم: (10)كالدارقطني، (9)كقاؿ أبك حاتـ

 صدكؽ ربما كىـ. 6 (12)قاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة رأم ابف حجر. 
 . (13)ركل لو األربعة، ماتى سنةى تسعو كعشريفى كمائةو ، عبدي األعمى بفي عامرو الثعمبي

 صدكؽ ييـ. 6 (14)قاؿ ابف حجر 

                                                           

 (. 100: تقريب التيذيب )ص، (2/411( تيذيب الكماؿ )1)
ب التيذيب تقري، (2/422تيذيب التيذيب )، (7/85تيذيب الكماؿ )، (3/319( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)

 (. 174: )ص
 (. 7/359تيذيب التيذيب )، (21/46( تيذيب الكماؿ )3)
 (. 1/257سنف الترمذم )، (59: ( العمؿ الكبير )ص4)
 (. 5/20( سنف الترمذم )5)
(6( )7/214 .) 
 (. 6/196( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 21/45( تيذيب الكماؿ )8)
 (. 6/196حاتـ )( الجرح كالتعديؿ البف أبي 9)
 (. 1/185( عمؿ الدارقطني )10)
 (. 2/451( المغني في الضعفاء )11)
 (. 403: ( تقريب التيذيب )ص12)
 (. 6/94تيذيب التيذيب )، (2/530ميزاف االعتداؿ )، (16/355( تيذيب الكماؿ )13)
 (. 331: ( تقريب التيذيب )ص14)
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د ما يكفي رأم ابف الممقف أنو غير محتج بو؛ كفيما نقمو مف أقكاؿ النقا6 كترجح الباحثة

 لمداللة عمى ذلؾ. 

 باقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ
 كقد ركل ىذا الحديث عف سعيد بف جبير، ضعيؼ ال يحتج بو، عبد األعمى بف عامر ،

 عمى أنو منكر الحديث عف سعيد بف جبير. : (1)كنص أحمد
 ير؛ بأشياء ال يتابع عمييا. حدث عف سعيد بف حب: (2)كقاؿ ابف عدم
 . (4)كابف حجر، (3)النككم: كضعؼ الحديث

قاؿ في مىرىًضًو الًَّذم ، مف حديث سعد بف أبي كقاص، (5)كلمحديث شاىد بمعناه عند مسمـ
ديكا ًلي لىٍحدنا6 ىىمىؾى ًفيوً  مىيَّ المًَّبفى ، "اٍلحى ًنعى ًبرىسيكًؿ اً ، نىٍصبنا (6)كىاٍنًصبيكا عى  ".  كىمىا صي

 
 6 (615حديث رقـ )

مَّرىةن : "قالتعف عائشة  ثىةى آًنيىةو ميخى عي لمنبي ثىالى نىاءن ًلًسكىاًكوً ، ًإنىاءن ًلطىييكرًهً ، (7)كنت أضى نىاءن ، كىاً  كىاً 
ًلشىرىاًبًو ". 
 

يًت البىصرمٌ : (8)قاؿ ابف الممقف ًريًش ٍبفي اٍلًخرّْ ، خراج عنوكقد انفرد باإل، ركاه ابف ماجو مف حديث حى
 كاىي الحديث. : (10)كقاؿ أبك زرعة، فيو نظر: (9)كىك ضعيؼ ال يحتج بو. كقاؿ خ

                                                           

 (. 6/546الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر1)
 (. 6/547كامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( ال2)
 (. 2/1013( خالصة األحكاـ )3)
 (. 2/296( التمخيص الحبير )4)
 (. 966ح2/665بابه في المٍَّحًد )، كتابي الجنائزً ، ( صحيح مسمـ5)
ييٍبنىى ًبًو الًجدىار6) ا ييٍعمىؿي ًمٍف الطّْيًف كى النياية في غريب الحديث كاألثر : . انظراٍلكىاًحدىةي لىًبنىةه ، ( المًَّبفي ًبكىٍسًر اٍلبىاًء مى

 (. 2/548المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )، (4/230)
 (. 2/77النياية في غريب الحديث كاألثر ): ( أم مغطاة. انظر7)
 (. 2/12( البدر المنير )8)
 (. 3/114( التاريخ الكبير لمبخارم )9)
 (. 1/476( ميزاف االعتداؿ )10)
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 6 نص الحديث

ًكيـو قىاالى 6 (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  يىٍحيىى ٍبفي حى دَّثىنىا ًعٍصمىةي ٍبفي اٍلفىٍضًؿ كى ٍرًميُّ : حى دَّثىنىا حى حى
ةى قىاؿى  ٍفصى دَّثى : ٍبفي عيمىارىةى ٍبًف أىًبي حى ًريشي ٍبفي اٍلًخرّْيًت قىاؿى حى عىٍف عىاًئشىةى ، أىٍنبىأىنىا اٍبفي أىًبي ميمىٍيكىةى : نىا حى

مَّرىةن  كيٍنتي أىٍصنىعي ًلرىسيكًؿ المًَّو : "قىالىتٍ  ثىةى آًنيىةو ًمفى المٍَّيًؿ ميخى نىاءن ًلًسكىاًكوً ، ًإنىاءن ًلطىييكرًهً ، ثىالى نىاءن ، كىاً  كىاً 
ًلشىرىاًبًو". 

 

 6 ثيلحدتخريج ا
ٍرًمٌي ٍبًف عيمىارىةى ، (4)كالحاكـ، (3)كالطبراني، (2)أخرجو البزار   بنحكه. ، بإسناده، مف طرؽ عف حى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ماتى سنةى خمسيفى ، ثقة، نزيؿ بغداد، أبك الفضؿ النيسابكرم، ًعٍصمةي بفي الفضًؿ النيمىٍيرم

 .(5)ركل لو النسائي كبابف ماجو، كمائتيفً 

ـيىحٍ  كيـو الميقىكّْ مات سنةى ستو كخمسيفى ، ثقة حافظ عابد، أبك سعيد البصرم، ًيى بفي حى
 .(6)كابف ماجو، كالنسائي، ركل لو أبك داكد، كمائيفً 

ةى  ٍفصى ٍرًميُّ ٍبفي عيمىارىةى ٍبًف أىًبي حى ، مات سنة إحدل كمائتيف، ثابت: كيقاؿ، كاسمو نابت، حى
 .(7)ركل لو الجماعة سكل الترمذم

 6 تمؼ فيومخ
كأبك ، (11)كقاؿ ابف معيف، (10)كذكره ابف حباف في الثقات، (9)كالذىبي، (8)كثقو الدارقطني 

                                                           

نىاًء )، كتابي الطيارةً ، ماجو ( سنف ابف1) نىاًء ، كفي كتابي األشربةً ، (361ح1/129بابي تىٍغًطيىًة اإٍلً بابي تىٍخًميًر اإٍلً
 (. 3412ح 2/1129)

 (. 239ح18/227( مسند البزار )2)
 (. 828ح1/252( المعجـ األكسط )3)
ًحيحي اإلً : (. كقاؿ7215ح 4/141( المستدرؾ لمحاكـ )4) ًديثه صى اهي. ىىذىا حى رّْجى ـٍ ييخى لى  ٍسنىاًد كى
 (. 391: تقريب التيذيب )ص، (7/197تيذيب التيذيب )، (20/65( تيذيب الكماؿ )5)
 (. 589: تقريب التيذيب )ص، (11/199تيذيب التيذيب )، (31/274( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 5/556( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 1/335( سنف الدارقطني )8)
 (. 1/318( الكاشؼ )9)
(10( )8/216 .) 
 (. 98: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 11)
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 صدكؽ.: (1)حاتـ

ما معناه أنو صدكؽ كانت فيو ، عف أحمد، (3)كحكى األثـر، (2)كذكره العقيمي في الضعفاء
 . (4)غفمة

 صدكؽ ييـ. 6 (5)كقاؿ ابف حجر

يًت الب ًريشي ٍبفي اٍلًخرّْ  .(6)ركل لو ابف ماجة ىذا الحديث الكاحد، ضعيؼ، صرمحى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ
  ٍرًميُّ بف عمارة  كلـ يتابع. ، صدكؽ ييـ، حى
 ريش بف الًخريت ، ال يحتج بو: كقد تفرد بيذا الحديث. لذا قاؿ ابف الممقف، ضعيؼ، الحى

 .(7)أبي حاتـ كلعمو تبع قكؿ
كال نعمـ لو إسنادنا، عف ، كىذا الحديث ال نعممو يركل إال عف عائشة : (8)قاؿ البزار

 إال ىذا اإلسناد. عائشة 

 حرمي. : تفرد بو، لـ يرك ىذا الحديث عف ابف أبي مميكة إال الحريش: (9)كقاؿ الطبراني

 .(11)كالبكصيرم، (10)مغمطام: كضعفو أيضان 

 
                                                           

 (. 3/307( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 1/291الضعفاء الكبير ) (2)
تقريب ، (12/623سير أعالـ النبالء )، (1/476تيذيب الكماؿ )، (6/295تاريخ بغداد ): ( انظر ترجمتو3)

 (. 84: التيذيب )ص
 (. 2/233يذيب )( تيذيب الت4)
 (. 156: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 157: تقريب التيذيب )ص، (2/241تيذيب التيذيب )، (5/584( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 3/293( الجرح كالتعديؿ )7)
 (. 18/227( مسند البزار )8)
 (. 1/253( المعجـ األكسط )9)
 (. 188: ( شرح ابف ماجو لمغمطام )ص10)
 (. 1/54)( مصباح الزجاجة 11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (661حديث رقـ )
ؿً  أىمىرىًني رىسيكؿي اً : "قىاؿى ، عىٍف ميعىاًكيىةى  أى ًفي ، (1)أىٍف الى آًتيى أىٍىًمي ًفي غيرًَّة اٍلًيالى ضَّ كىأىٍف الى أىتىكى

كيمَّمىا قيٍمتي ًمٍف سينًَّتي". ( 2)كىأىٍف أىٍستىفَّ ، طيٍيرىًة النَّحَّاسً 
 

اؽى التٍُّستىًرمُّ ، ركاه الطبراني في أكبر معاجمو: (3)قاؿ ابف الممقف سىٍيًف ٍبًف ًإٍسحى ٍيبو ، عف اٍلحي ثنا أىبيك كيرى
ٍبًد الرٍَّحمىفً ، ػػػػ محمد بف العالءػػػػ سَّافو ، ثنا عيٍثمىافي ٍبفي عى ػػػ بف أبي ربا، عىٍف عيبىٍيدىةى ٍبًف حى ، ػػػػح عىٍف عىطىاءو

 عنو بو. 

، (5)ضعيؼ: كقاؿ الدارقطني، (4)حاتـقالو أبك ، عبيدة بف حساف منكر الحديث، كىذا سند ضعيؼ
 يركم المكضكعات عف الثقات. : (6)كقاؿ ابف حباف

 6 نص الحديث 

اؽى التٍُّستىًرمُّ : (7)قاؿ اَلماـ الطبراني  سىٍيفي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا اٍلحي ٍيبو ، حى ثنا عيٍثمىافي ، ثنا أىبيك كيرى
ٍبًد الرٍَّحمىفً  سَّ ، ٍبفي عى أىٍف الى  أىمىرىًني رىسيكؿي اً : "قىاؿى ، عىٍف ميعىاًكيىةى ، عىٍف عىطىاءو ، افو عىٍف عيبىٍيدىةى ٍبًف حى

ؿً  أى ًفي طيٍيرىًة النَّحَّاسً ، آًتيى أىٍىًمي ًفي غيرًَّة اٍلًيالى ضَّ كىأىٍف أىٍستىفَّ كيمَّمىا قيٍمتي ًمٍف سينًَّتي". ، كىأىٍف الى أىتىكى
 

 6 تخريج الحديث

، قاؿ أيٍخًبرتي عف معاكية، مف طريؽ ابف جريج (9)كعبد الرزاؽ، (8)أخرجو ابف أبي شيبة
 بنحكه. 

 .(10)كفيو انقطاع ؛ ألف ابف جريج لـ يمؽ أحدنا مف الصحابة

 
                                                           

ًؿ طىٍمعىتيو. انظر: أٌكليو. كقيؿ: ( غيرَّة كيؿّْ شىٍيءو 1)  (. 5/15لساف العرب ): غيٌرةي اٍلًيالى
مىٍييىا. النياية في غريب الحديث كاألثر : كىىيكى اٍفًتعاىؿ ًمفى اأٍلىٍسنىافً ، اٍستعماؿ السّْكاؾ: ( ااًلٍسًتنىافي 2) أىٍم ييًمرُّه عى

(2/411 .) 
 (. 2/54ير )( البدر المن3)
 (. 6/92( الجرح كالتعديؿ )4)
 (. 5/244( سنف الدارقطني )5)
 (. 2/189( المجركحيف البف حباف )6)
 (. 812ح 19/349( المعجـ الكبير )7)
 (. 401ح1/42( مصنؼ ابف أبي شيبة )8)
 (. 180ح 1/60( مصنؼ عبد الرزاؽ )9)
 (. 41 :طبقات المدلسيف )ص، (229: جامع التحصيؿ )ص: ( انظر10)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

اؽى التٍُّستىًرمُّ  اؿ ثقة، اٍلحيسىٍيفي ٍبفي ًإٍسحى  .(1)مات سىنىةى تسعيفى كمائىتىٍيفً ، ميحدّْث رحَّ

كقيؿ لو ذلؾ ألنو كاف يتتبع طرائؼ ، المعركؼ بالطرائفي، ٍبًد الرٍَّحمىفً عيٍثمىافي ٍبفي عى 
 .(2)كابف ماجو، كالنسائي، ركل لو أبك داكد، مات سنة مائتيف كاثنيف، الحديث

 6 مختمؼ فيو
إدخالو في ( 5)كأنكر عمى البخارم، صدكؽ: (4)كقاؿ أبك حاتـ، (3)ثقة: قاؿ ابف معيف 
كيحدث عف قكـ ، ال بأس بو متعبد: (7)إلى الصدؽ كقاؿ (6)ة الحرانيكنسبو أبك عركب، الضعفاء

ما يقع فيو ، ىك في نفسو ثقة ال بأس بو صدكؽ: (8)مجيكليف بالمناكير. كتبعو ابف عدم فقاؿ
 حديثو مف اإلنكار فإنما يقع مف جية مف يركم عنو. 

مف األحكاؿ لما غمب ال يجكز عندم االحتجاج بركايتو كميا عمى حالة : (9)كقاؿ ابف حباف
 عمييا مف المناكير عف المشاىير كالمكضكعات عف الثقات. 

فضعّْؼ ، أكثر الركاية عف الضعفاء كالمجاىيؿ، صدكؽ: (10)كأجمؿ ابف حجر حالو فقاؿ 
 كقد كثقة ابف معيف. ، بسبب ذلؾ حتى نسبو ابف نمير إلى الكذب

ره في المرتبة الخامسة مف لذا ذك، ظاىر كالـ ابف حجر أنو ضعيؼ6 قالت الباحثة 
 فكيؼ إذا عنعف !. ، أم أف حديثو مردكد كلك صرح بالسماع، (11)مراتب المدلسيف

سَّافو  بىٍيدىةى ٍبفي حى كما تبيف مف أقكاؿ العمماء ، ضعيؼ منكر الحديث، العنبرم السنجارم، عى
 .(12)التي نقميا ابف الممقف

                                                           

 (. 14/57سير أعالـ النبالء )، (6/739( تاريخ اإلسالـ )1)
 (. 19/428تيذيب الكماؿ ): ( انظر2)
 (. 6/157( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 6/157( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 6/238( التاريخ الكبير لمبخارم )5)
 (. 14/510سير أعالـ النبالء )، (1/458لمخميمي )، اإلرشاد، (1/237البف عدم )، ( الكامؿ6)
 (. 6/295( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )7)
 (. 6/298( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 2/97( المجركحيف البف حباف )9)
 (. 385: ( تقريب التيذيب )ص10)
 (. 56: ( طبقات المدلسيف )ص11)
، لساف الميزاف، (266: لمذىبي )ص، ديكاف الضعفاء، (47: صسؤاالت البرقاني لمدارقطني ): ( انظر أيضان 12)

 (. 4/125البف حجر )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 حديثالحكـ عمى إسناد ال 

 في الحديث نكارة شديدة كغرابة ". : "(1)قاؿ ابف كثيرإسناده منكر. 

 6 كذلؾ ألجؿ

 كىذا الحديث مف ركايتو عف ، مدلس مف الخامسة، ضعيؼ، عثماف بف عبد الرحمف
 فال يحتج بو. ، الضعفاء ػػػػ يعني عبيدة بف حساف ػػػػػػ

 ا الحديث كما بٌيف ابف الممقفكالبالء منو في ىذ، ضعيؼ منكر الحديث، عبيدة بف حساف ،
 .(3)كابف حجر، (2)كالييثمي

 مكضكع. : (4)كقاؿ األلباني

 
 6 (666) حديث رقـ

مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر فىالى ، ": عف ابف عباس مرفكعنا، حديث عطاء: (5)قاؿ ابف الممقف
مىٍييىا اًئدىةو ييٍشرىبي عى مىى مى " يىٍجًمٍس عى ٍمري قاؿ ، . كسنده ضعيؼ بسبب يحيى بف أبي سميماف المدنياٍلخى

 منكر الحديث.: (6)البخارم

 6 نص الحديث

ًبيُّ : (7)قاؿ اَلماـ الطبراني  كىًريَّا اٍلغىالى مَّدي ٍبفي زى دَّثىنىا ميحى اءو ، حى ٍبدي اً ٍبفي رىجى أىنىا يىٍحيىى ، ثنا عى
مىٍيمىافى اٍلمىدىًنيُّ  ًف النًَّبيّْ ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، عىٍف عىطىاءو  ،ٍبفي أىًبي سي مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً : "قىاؿى  عى

رو ، كىاٍليىٍكـً اٍْلًخرً  ـى ًإالَّ ًبًمٍئزى مَّا ًؿ اٍلحى ٍمرى ، فىالى يىٍدخي مىٍف ، مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر فىالى يىٍشرىًب اٍلخى
ٍمري كىافى ييٍؤًمفي ًبا مىٍييىا اٍلخى اًئدىةو ييٍشرىبي عى مىى مى مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً ، ً كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر فىالى يىٍجًمٍس عى

 ." ـه بىٍينىيىا مىٍحرى فَّ ًباٍمرىأىةو لىٍيسى بىٍينىوي كى  كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر فىالى يىٍخميكى

                                                           

 (. 8/63( جامع المسانيد كالسنف )1)
 (. 1/215( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )2)
 (. 1/234( التمخيص الحبير )3)
 (. 1/168( صحيح أبي داكد )4)
 (.8/19البدر المنير ) (5)
 (.9/82) الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ (6)
 (. 11462ح11/191( المعجـ الكبير )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 انفرد بو الطبراني.  
 6 سناددراسة رجاؿ اَل

مَّدي ٍبفي زىكىًريَّا بًف دينارو  ًبيُّ ، ميحى ٍعفىر اٍلغىالى  متيـ بالكضع.، البىٍصًرٌم اإلخبارم (1)أىبيك جى

يعتبر حديثو إذا ركل عف الثقات؛ ألف في ركايتو عف : "(2)ذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ
ابف : بكضع الحديث أيضان "يضع الحديث". كاتيمو : (3)المجاىيؿ بعض المناكير". كقاؿ الدارقطني

 .(4)الجكزم

كقاؿ ، (8)كالذىبي، متركؾ: (7)كقاؿ مرة، (6)كالبييقي، "كاف غالينا في التشيع كذابنا": (5)كقاؿ
 ىذا كذب مف الغالبي. : (10)كقاؿ عقبو، كساؽ لو حديثنا منكرنا، ىك في عداد الضعفاء: (9) مرة

اءى  ٍبدي اً بفي رىجى قميالن. سبقت ترجمتو في حديث صدكؽ ييـ ، اًنيُّ أىبيك عيمىرى الغيدى ، عى
 (. 56)رقـ

دىًنيُّ  ، كأبك داكد، ركل لو البخارم في "األدب"، ليف الحديث، يىٍحيىى ٍبفي أىًبي سيمىٍيمىافى اٍلمى
 .(11)كالنسائي، كالترمذم

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

                                                           

بي1) ب، بفتح الغيف كبعدىا الـ ألؼ مخففة: ( الغىالى األنساب : كىك اسـ لبعض أجداده. انظر، كىذه النسبة إلى غىالى
 (. 10/95لمسمعاني )

(2( )9/154 .) 
 . كالىما لمدارقطني، (3/131الضعفاء كالمتركككف )، (148: ( سؤاالت الحاكـ )ص3)
 (. 2/37( المكضكعات )4)
 (. 3/278( المكضكعات )5)
 (. 1/139( دالئؿ النبكة لمبييقي )6)
 (. 1/421( شعب اإليماف )7)
 (. 147: تمخيص مكضكعات ابف الجكزم )ص، (1/325( ميزاف االعتداؿ )8)
 (. 2/427دالئؿ النبكة لمبييقي )، (6/803( تاريخ اإلسالـ )9)
 (. 3/550)، (1/119( ميزاف االعتداؿ )10)
، (31/373تيذيب الكماؿ )، (9/85الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (9/155( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )11)

 (. 591: تقريب التيذيب )ص، (11/228تيذيب التيذيب )، (2/737المغني في الضعفاء )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 فيو، إسناده منكر

 متيـ بالكضع. ، الغالبي محمد بف زكريا 
 صدكؽ ييـ. ، عبد ا بف رجاء 
 لقكؿ ك ، كبسببو ضعؼ ابف الممقف ىذا اإلسناد، ليف الحديث، يحيى بف أبي سميماف

 منكر الحديث. : البخارم
 ليذا الحديث.  (1)كمما يستغرب؛ تصحيح األلباني

 
 6 (665حديث رقـ )

: ، قىاؿى [646 ﴾. ]األعراؼ ا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجدٍ ُخُذو﴿: عف ابف عباس : (2)قاؿ ابف الممقف
مَّى رىسيكؿي المًَّو  قىٍد صى ةي ًفي النٍَّعمىٍيًف، كى ةى ،  الصَّالى ى الصَّالى مىعى النَّاسي فىمىمَّا قىضى ا فىخى مىعىييمى ًفي نىٍعمىٍيًو فىخى

؟": "قىاؿى  ـٍ مىٍعتيـٍ ًنعىالىكي ـى خى مىٍعنىا أىٍينىاؾى رى : ، قىاليكاًل مىٍعتى فىخى "ًإفَّ ًفيًيمىا 6 أىتىاًني فىقىاؿى ًإفَّ ًجٍبًريؿى : "، قىاؿى خى
مىمىةو  ـي حى دى
(3) ." 

عف ميمكف بف ، أخبرنا فرات بف السائب، ركاه الدارقطني في "سننو" مف حديث صالح بف بياف
قاؿ ، لثقاتكىذا إسناد ضعيؼ؛ صالح بف بياف يركم المناكير عف ا، عف ابف عباس بو، ميراف

: منكر الحديث ترككه. كالحممة: (5)قاؿ البخارم، كفرات بف السائب متركؾ، متركؾ: (4)الدارقطني
 القيراد العظيـ. 

 6 نص الحديث

مَّدي 6 (6)قاؿ اَلماـ الدراقطني  ٍعفىرو ميحى ٍبًد اٍلعىًزيًز، ثنا أىبيك جى مًَّد ٍبًف عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى حى
ًف اٍبًف عىبَّاسو ٍبفي أى  ، عى ، ثنا فيرىاتي ٍبفي السَّاًئًب، عىٍف مىٍيميكًف ٍبًف ًمٍيرىافى اًلحي ٍبفي بىيىافو  ًبي سىًمينىةى، ثنا صى

                                                           

 (. 1/41( صحيح الترغيب كالترىيب )1)
 (. 4/137( البدر المنير )2)
 (. 1/434اٍلقيرىادي الكبير. النياية في غريب الحديث كاألثر ): مىمىة( الحى 3)
 (. 10/421( تاريخ بغداد )4)
 (. 7/130( التاريخ الكبير لمبخارم )5)
 (. 1487ح2/253( سنف الدارقطني )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مَّى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى  ﴾ ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجد﴿ قىٍد صى ةي ًفي النٍَّعمىٍيًف، كى ًفي نىٍعمىٍيًو  الصَّالى

مىعى  ةى، قىاؿى فىخى ى الصَّالى مىعى النَّاسي فىمىمَّا قىضى ا فىخى ؟": "ييمى ـٍ مىٍعتيـٍ ًنعىالىكي ـى خى مىٍعنىا، : ، قىاليكاًل مىٍعتى فىخى رىأىٍينىاؾى خى
مىمىةو". 6 أىتىاًني فىقىاؿى ًإفَّ ًجٍبًريؿى : "قىاؿى  ـي حى ًإفَّ ًفيًيمىا دى

 

 6 تخريج الحديث

عف ، عف الحكـ بف عتيبة، ف عبيد ا اٍلعىٍرزىًميُّ مف طريؽ محمد ب، (1)أخرجو الطبراني
 بنحكه. ، تابع ميمكف بف ميراف؛ في الركاية عف ابف عباس، ًمٍقسىـ بف بيٍجرة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مات سنة سبع ، مجمع عمى تكثيقو، أبك القاسـ البغكم، عبد ا بف محمد بف عبد العزيز
 . (2)عشرة كثالث مائة

ركل ، مات سنة تسع كثالثيف كمائتيف، أبك جعفر التمَّار، بف أبي سمينة محمد بف يحيى
 .(3)لو أبكداكد

 6 مختمؼ فيو
كقاؿ الذىبي ، صدكؽ: (6)كقاؿ أبك حاتـ، (5)كذكره ابف حباف في الثقات، (4)كثقو الخطيب 

لـ يصح " :(9)كلو غرائب. كقاؿ البخارم بعد أف ركل لو حديثان ، صدكؽ: (8)كفي أخرل، ثقة: (7)مرة
 كانكا يغمزكنو. : (11()10)كقاؿ إبراىيـ بف إسحاؽ الصكاؼ، حديثو"

                                                           

 (. 12097ح 11/392( المعجـ الكبير لمطبراني )1)
تاريخ بغداد ، (26: الت حمزة لمدارقطني )صسؤا، (208: سؤاالت السممي لمدارقطني )ص: ( انظر2)

 (. 3/339لساف الميزاف )، (11/325)
 (. 9/511تيذيب التيذيب )، (26/617( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 4/653( تاريخ بغداد )4)
(5) (9/86 .) 
 (. 8/124( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 2/229( الكاشؼ )7)
 (. 4/63عتداؿ )( ميزاف اال8)
 (. 1/269( التاريخ الكبير )9)
، (1/233الكاشؼ )، (101: سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص، (8/121الثقات البف حباف ): ( انظر ترجمتو10)

 (. 2/156البف قيٍطميٍكبىغىا )، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة
 (. 4/653( تاريخ بغداد )11)
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 صدكؽ. : (1)كقاؿ ابف حجر

 كيعرؼ بالساحمي مف أىؿ األنبار. ، كيقاؿ العبدم، صالح بف بياف الثقفي
 يركل المناكير عف الثقات. : (2)مجمع عمى ضعفو. قاؿ ابف الممقف كغيره

ًرم: كقيؿ، فأىبيك سميما، فرات بف السَّاًئب زى  . أبك الميعىمَّى الجى

 . (3)كتركو غير كاحد، منكر الحديث
ًرمُّ  زى ٍيميٍكفي بفي ًمٍيرىافى الجى مائىةو ، ككاف يرسؿ، ثقة فقيو، مى فّْيى سىنىةى سىٍبعى عىٍشرىةى كى ركل لو ، تيكي

 .(4)الجماعة سكل البخارم

كقد سمع ، عف ابف عباس فيك مف ركايتو، ىذا الحديث ليس مف مراسيمو: قالت الباحثة
 . (5)منو

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 كذلؾ ألجؿ، إسناده منكر
يركم المناكير. كيكفي في بياف ، كالىما متركؾ، صالح بف بياف كشيخو فرات بف السائب 

 حاليما ما نقمو ابف الممقف عف الدارقطني كالبخارم. 
 . (7)كابف حجر ،(6)كممف ضعفو الذىبي

 .(8)ففي إسنادىا العرزمي كىك متركؾ: كبخصكص متابعة الحديث التي ركاىا الطبراني

                                                           

 (. 512: ( تقريب التيذيب )ص1)
البف ، الضعفاء كالمتركككف، (10/421تاريخ بغداد )، (2/582لمعقيمي )، الضعفاء الكبير: ( انظر ترجمتو2)

 (. 3/167) ، البف حجرلساف الميزاف، (2/47الجكزم )
الجرح كالتعديؿ ، (306: لمجكزجاني )ص، أحكاؿ الرجاؿ، (329: سؤاالت ابف الجنيد )ص: ( انظر ترجمتو3)

، (2/207المجركحيف البف حباف )، (87: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص، (7/80البف أبي حاتـ )
 (. 4/431لساف الميزاف )، (7/133الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )

 (. 556: تقريب التيذيب )ص، (10/392تيذيب التيذيب )، (29/227( تيذيب الكماؿ )4)
 (. 289: لمعالئي )ص، جامع التحصيؿ: ( انظر5)
 (. 5/93النبالء ) ( سير أعالـ6)
 (. 1/663( التمخيص الحبير )7)
 (. 494: ( تقريب التيذيب )ص8)
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كىذا الحديث ليس ، (1)حديثو عنو كتاب؛ إال خمسة أحاديث، كالحكـ لـ يسمع مف ًمٍقسىـ

 منياػػػػػػ كا أعمـ ػػػػػ. 
مف حديث أبي سعيد ، (5)اكـكالح، (4)كأحمد، (3)؛ أخرجو أبك داكد( 2)كلمحديث شاىد صحيح

 بمعناه. الخدرم 

 
 6 (664حديث رقـ )

ىذا الحديث ركاه أبك داكد كابف ماجو في "سننييما" كالحاكـ أبك عبد ا في 6 "(6)قاؿ ابف الممقف
سمعت : قاؿعف معاذ بف جبؿ ، "المستدرؾ عمى الصحيحيف" مف حديث أبي سعيد الًحٍميىرم

ًعفى اتَّ : "يقكؿ رسكؿ ا  ثى (7)قيكا اٍلمىالى اٍلبىرىازى 6 الثَّالى
قىارًعىًة ، (10)كىالظّْؿّْ ، (9)ًفي اٍلمىكىاًردً ( 8) كى

 ىذا حديث صحيح اإلسناد. : ". قاؿ الحاكـ(11)الطًَّريؽً 

ككذا صححو ابف السكف حيث ذكره في "صحاحو المأثكرة " كفي ذلؾ : قمت ػػػ يعني ابف الممقف ػػػػ
 لـ يسمع مف معاذ فيككف منقطعنا... ". : يؿنظر؛ فأبي سعيد ىذا ق

 

                                                           

تيذيب التيذيب ، (2/850شرح عمؿ الترمذم )، (1/536( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )1)
(2/434 .) 

ي في صحيح أبي داكد كاأللبان، (3/132كالنككم في المجمكع )، (1/260( صححو الحاكـ في مستدركو )2)
(3/221 .) 

 (. 650ح1/175بابي الصالًة في النعًؿ )، كتابي الصالةً ، ( سنف أبي داكد3)
 (. 11153ح 17/242( مسند أحمد )4)
 (. 955ح1/260( المستدرؾ )5)
 (. 2/310( البدر المنير )6)
كمحؿ لو. النياية في غريب ، كأنيا مظنة لمعف، كىي الفعمة التي يمعف بيا فاعميا، ( المالعف جمع ممعنة7)

 (. 1/101شرح أبي داكد لمعيني )، (4/255الحديث كاألثر )
( البراز بالباء المفتكحة اسـ لمفضاء الكاسع مف األرض كنكا بو عف حاجة اإلنساف كما كنكا بالخالء عنو يقاؿ 8)

 (. 1/9تبرز الرجؿ إذا تغكط. معالـ السنف )
 (. 1/21( طرؽ الماء. معالـ السنف )9)
ا ينزلكنو كيقعدكف فيو. النياية في غريب الحديث كاألثر )10) ، (4/255( مستظؿ الناس الذم اتخذكه مقيالن كمناخن

 (. 1/9معالـ السنف )
شرح أبي ، (4/255كالمراد بو نفس الطريؽ ككجيو. النياية في غريب الحديث كاألثر )، أعاله: كقيؿ، ( كسطو11)

 (. 1/102داكد لمعيني )
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 6 نص الحديث

مىةي ٍبفي يىٍحيىى قىاؿى : (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو   ٍرمى دَّثىنىا حى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىبو قىاؿى : حى دَّثىنىا عى : حى
ًني نىاًفعي ٍبفي يىًزيدى  ٍيحو ، أىٍخبىرى ٍيكىةى ٍبًف شيرى دَّثىوي ، ٍميىًرمَّ أىفَّ أىبىا سىًعيدو اٍلحً ، عىٍف حى بىؿو : قىاؿى ، حى كىافى ميعىاذي ٍبفي جى

ابي رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ يىٍسمىٍع أىٍصحى ا لى دَّثي ًبمى يىٍسكيتي عىمَّا سىًمعيكا، يىتىحى ك، كى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو مىا ، فىبىمىغى عى
دَّثي ًبوً  ءً ، قيكؿي ىىذىايى  كىالمًَّو مىا سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو : فىقىاؿى ، يىتىحى الى ـٍ ًفي اٍلخى فىبىمىغى ، كىأىٍكشىؾى ميعىاذه أىٍف يىٍفًتنىكي
ًديثو عىٍف رىسيكًؿ المًَّو : فىقىاؿى ميعىاذه ، فىمىًقيىوي ، ذىًلؾى ميعىاذنا ك ًإفَّ التٍَّكًذيبى ًبحى ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو ، ًنفىاؽه  يىا عى

مىى مىٍف قىالىوي  ا ًإٍثميوي عى نَّمى ثى : يىقيكؿي  قىٍد سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو لى ، كىاً  ًعفى الثَّالى ، اٍلبىرىازى ًفي اٍلمىكىاًردً 6 "اتَّقيكا اٍلمىالى
قىارًعىًة الطًَّريؽً ، لظّْؿّْ كىا  ". كى

 6 تخريج الحديث

جميعيـ مف طرؽ عف ، (5)كمف طريقو البييقي، (4)كالحاكـ، (3)كالطبراني، (2)أخرجو أبك داكد
 بنحكه. ، بإسناده، يـ؛ تابع عبد ا بف كىب في الركاية عف نافع بف يزيدسعيد بف أبي مر 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ٍرمىمىةي ٍبفي يىٍحيىى ، الشافعي صاحب، المصرم التجيبي أبكحفص، بنعمراف بف حرممة حى

 .  (6)ركل لو مسمـ ك النسائي كابف ماجو ، كأربعيف كمائتيف أربع أك ثالث سنة مات، صدكؽ
كفتشتو الكثير فمـ أجد في حديثو ما يجب أف ، تبحرت حديث حرممة: (7)ابف عدم قاؿ

فميس ببعيد أف يغرب ، كيككف حديثو كمو عنده، كرجؿ تكارل ابف كىب عندىـ، يضعؼ مف أجمو
كأما حمؿ أحمد بف صالح عميو فإف ، ا كأفراد ابف كىبا كنسخن عمى غيره مف أصحاب ابف كىب كتبن 

فتكلد بينيما ، في كتبو مف ابف كىب فأعطاه نصؼ سماعو كمنعو النصؼأحمد بف صالح سمع 
ا كما رأينا أحدن ، ككاف مف يبدأ بحرممة إذا دخؿ مصر ال يحدثو أحمد بف صالح، العداكة مف ىذا

كمف عنده ، كرأينا أف مف عنده حرممة ليس عنده أحمد بف صالح، افكتب عنيما جميعن ، جمع بينيما
 .أحمد ليس عنده حرممة

                                                           

ًة الطًَّريًؽ )، كتابي الطيارةً ، ابف ماجو ( سنف1) مىى قىاًرعى ءى عى الى ًف اٍلخى  (. 328ح1/119بىابي النٍَّيًي عى
ًف اٍلبىٍكًؿ ًفييىا ) بىابي اٍلمىكىاًضًع الًَّتي نىيىى النًَّبيُّ ، كتابي الطيارةً ، ( سنف أبي داكد2)  (. 26ح 1/7عى
 (. 247ح 20/123( المعجـ الكبير )3)
 (. 594ح 1/167تدرؾ )( المس4)
 (. 469ح 1/158( السنف الكبرل )5)
 .(156: ص) التيذيب تقريب، (230/ 2) التيذيب تيذيب، (551/ 5) الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب (6)
 .(409/ 3) الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ (7)
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ككالـ أحمد بف ، كىك أثبت الناس في حديث ابف كىب، حرممة صدكؽ6 قالت الباحثة

 صالح المصرم ؛ ىك مف كالـ األقراف في بعضيـ الذم يطكل كال يركم . 
، كأبك داكد، ركل لو مسمـ، مات سنة ثماف كستيف كمائة، ثقة عابد، نافع بف يزيد الكالعي

 . ( 1)كابف ماجو، كالنسائي
، (2)كركايتو عف معاذ بف جبؿ مرسمة. قالو أبك داكد، مجيكؿ، شامي، ًحٍميىًرمأبك سعيد ال

 . (8)كغيرىـ، (7)كابف حجر، (6)كالذىبي، (5)كالمزم، (4)كابف دقيؽ العيد، (3)كابف القطاف
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كعدـ سماعو مف معاذ. ، لًحٍميىرمكذلؾ لجيالة أبي سعيد ا، كفيو انقطاع، إسناده ضعيؼ 

 يتقكل بو المعنى. ، مف حديث أبي ىريرة، (9)كلمحديث شاىد؛ ركاه مسمـ

 
 6 (663) حديث رقـ

ىذا الحديث ركاه أبك داكد في "سننو " مف حديث عبد الجبار بف كائؿ عف أبيو 6 (10)قاؿ ابف الممقف
ٍيًو ًفي ا رأيت النبي قاؿ "  ًة أيذينىٍيوً يىٍرفىعي ًإٍبيىامى ًة ًإلىى شىٍحمى الى  ".  لصَّ

لد بعد أبيو بستة أشير. : كقيؿ، كىك منقطع عبد الجبار لـ يسمع مف أبيو  إنو كي

 

 

                                                           

 (. 559: تقريب التيذيب )ص، (10/412تيذيب التيذيب )، (29/297( تيذيب الكماؿ )1)
 (12/110( تيذيب التيذيب )2)
 (5/657( بياف الكىـ كاإليياـ )3)
 (. 2/459( اإلماـ )4)
 (. 33/354( تيذيب الكماؿ )5)
 (. 4/530( ميزاف االعتداؿ )6)
 (. 644: تقريب التيذيب )ص، (12/110( تيذيب التيذيب )7)
 (. 2/310البدر المنير ): ( انظر8)
ًؿ )، بي النٍَّيًي عف التَّخمّْي في الطُّريؽً با، كتابي الطيارةً ، ( صحيح مسمـ9)  (. 269ح 1/226كالظّْالى
 (. 1/113خالصة البدر المنير ): كانطر، (3/462( البدر المنير )10)
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 6 نص الحديث

دَّثىنىا ميسىدَّده : (1)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دى ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي دىاكي دَّثىنىا عى ٍبًد ، عىٍف ًفٍطرو ، حى عىٍف عى
بَّاًر ٍبفً  ًة ًإلىى شىٍحمىًة " رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو : قىاؿى ، عىٍف أىًبيوً ، كىاًئؿو  اٍلجى الى ٍيًو ًفي الصَّ يىٍرفىعي ًإٍبيىامى

 ". (2)أيذينىٍيوً 

 6 تخريج الحديث

ميفة، (5)كالطبراني، (4)كأحمد، (3)أخرجو النسائي   بنحكه. ، بإسناده، مف طرؽ عف ًفٍطًر بف خى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

دى عى   ٍيًبيُّ  ٍبدي اً بفي دىاكي رى ًبٍيعو الخي اًمًر بًف رى بًف عى
مات سنة ثالثو ، مف التاسعة، ثقة عابد، (6)

 .(7)ركل لو الجماعة سكل مسمـ، كمائىتيفً 

ًمٍيفىةى   ٍكًميُّ  ًفٍطري بفي خى مات بعد سنة ، مف الخامسة، أبك بكر الحنَّاط، مكالىـ، أىبيك بىٍكرو المىٍخزي
 .(8)كالباقكف سكل مسمـ، ركل لو البخارم مقركننا بغيره، خمسيف كمائة

 6 مختمؼ فيو

ككاف ال يدع أحدنا ، مف الناس مف يستضعفو: "(10)كابف سعد كقاؿ، (9)كثقو يحيى القطاف
 كقاؿ ، شيعي: (12)كزاد في مكضع، (11)ككثقو ابف معيف، يكتب عنده ككانت لو سف عالية كلقاء"

                                                           

ًة )، كتابي الصالةً ، ( سنف أبي داكد1) الى  (. 737ح1/197بىابي اٍفًتتىاًح الصَّ
 (. 2/308القيـ ) ما الف مف أسفميما. عكف المعبكد كحاشية ابف: ( يعني2)
ٍفًع )، كتابي الصالةً ، ( سنف النسائي3) ٍيًف ًعٍندى الرَّ ٍبيىامى  (. 882ح2/123بىابي مىٍكًضًع اإٍلً
 (. 18849ح31/141( مسند أحمد )4)
 (. 72ح 22/32( المعجـ الكبير لمطبراني )5)
 (. 5/107كىي محمة مشيكرة بالبصرة. األنساب لمسمعاني )، ( ىذه النسبة إلى الخريبة6)
 (. 301: تقريب التيذيب )ص، (5/200تيذيب التيذيب )، (14/461( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 23/316( تيذيب الكماؿ )8)
 (. 7/90( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 8/484الطبقات الكبير ): ( انظر10)
 (. 379: سؤاالت ابف الجنيد )ص، (3/267ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 11)
 (. 3/333ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 12)
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ثقة حسف : "(2)كقاؿ العجمي، إال أنو يتشيع"، حديثو حديث رجؿ كيس، "ثقة صالح الحديث: (1)أحمد

ليس بو بأس. : (4)كقاؿ مرة، "ثقة حافظ كيس": (3)كقاؿ النسائي، ككاف فيو تشيع قميؿ"، الحديث
كقاؿ ، كاف يحيى القطاف يرضاه كيحسف القكؿ فيو كيحدث عنو"، "صالح: (5)كقاؿ أبك حاتـ

زائغ : (8)كقاؿ الدارقطني، زائغ غير ثقة: (7)كقاؿ الجكزجاني، فصدكؽ ثقة ليس بمتق: (6)الساجي
 ما تركت الركاية عنو إال لسكء مذىبو. : (9)كقاؿ أبك بكر بف عياش، كلـ يحتج بو البخارم
 صدكؽ رمي بالتشيع.6 (11)كقاؿ ابف حجر، شيعي جمدصدكؽ: (10)كقاؿ الذىبي

كلكف ىذا الحديث ال يكافؽ ، يعيبأنو صدكؽ ش، كابف حجر، كتميؿ الباحثة لرأم الذىبي
 بدعتو. 

ٍضًرًميُّ عبدي الجبَّار بفي كىاًئؿو  ٍجًر الحى مات سنة اثنتي عشرة ، مف الثالثة، (12)ثقة، بًف حي
 .(13)ركل لو الجماعة سكل البخارم، كمائة

( 14)كنقؿ النككم، إال أنيـ نفكا سماعو مف أبيو خاصة، كعمى الرغـ مف تكثيؽ العمماء لو 

 عمى ذلؾ.  اتفاقيـ

 عبد الجبار لـ يسمع مف أبيو ، كلد بعد مكت أبيو بستة أشير. : (15)قاؿ البخارم  

                                                           

 (. 7/90البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ، (1/443( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )1)
 (. 208/ 2( الثقات )2)
 (. 23/315( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 23/315( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )4)
 (. 7/90البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ5)
 (. 8/302( تيذيب التيذيب )6)
 (. 95: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص7)
 (. 264: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص8)
 (. 8/302( تيذيب التيذيب )9)
 (. 2/125الكاشؼ )، (2/516( المغني في الضعفاء )10)
 (. 448: ( تقريب التيذيب )ص11)
ركاية  -تاريخ ابف معيف ، (137: ركاية الدارمي )ص -تاريخ ابف معيف ، ( 8/430) بيرقات الكالطب: ( انظر12)

 (. 3/11الدكرم )
 (. 332: ( تقريب التيذيب )ص13)
 (. 3/104( المجمكع شرح الميذب )14)
 (. 235: العمؿ الكبير لمترمذم )ص، (6/106( التاريخ الكبير )15)
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 . (2)مات كىك حمؿ: سمعت يحيى بف معيف يقكؿ: (1)كقاؿ أبك داكد

، كيعقكب بف سفياف، كابف جرير الطبرم، كبمعنى ىذا قاؿ ؛ أبك حاتـ: (3)كقاؿ ابف حجر 
 . (4)كآخركف، كقبميـ ابف المديني، لحاكـكا، كالدارقطني، كيعقكب بف شيبة

ٍجًر   ٍضًرًميُّ كىاًئؿي بفي حي ، ككاف مف أبناء ممكؾ اليمف، صحابي جميؿ، بًف سىٍعدو أىبيك ىينىٍيدىةى الحى
 . ( 5)كمات في كالية معاكية، ثـ سكف الككفة

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

فمـ ، كنو أرسؿ ىذا الحديث عف أبيوفيو عبد الجبار بف كائؿ؛ ثقة ل، إسناده ضعيؼ منقطع 
 . كما تبيف مف ترجمتو، يسمع منو شيئان 

ٍيًرثً  (7)؛ ركاه مسمـ(6)كلمحديث شاىد  كى مف حديث مالؾ بف الحي
كىافى  أىفَّ رىسيكؿى اً : "(8)

اًذمى ًبًيمىا أيذينىٍيوً  تَّى ييحى ذىا رىكىعى رىفىعى يىدى ، ًإذىا كىبَّرى رىفىعى يىدىٍيًو حى اًذمى ًبًيمىا أيذينىٍيوً كىاً  تَّى ييحى ذىا رىفىعى ، ٍيًو حى كىاً 

                                                           

 (. 127: كد السجستاني في الجرح كالتعديؿ )ص( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا دا1)
( ػػػ 723ح1/192كنت غالمنا ال أعقؿ صالة أبي" ػػ سنف أبي داكد ): "صح أنو قاؿ: كالعالئي فقاال، أما المزم (2)

، كلك مات أبكه كىك حمؿ لـ يقؿ ىذا القكؿ. كفيما ذىب إليو المزم كالعالئي مخالفة لما اتفؽ عميو العمماء
كما نص البزار عمى أف القائؿ" كنت غالمنا ال أعقؿ صالة أبي " ، حديث ما يثبت سماعو مف أبيوكليس في ال

، (219: جامع التحصيؿ )ص، (16/394تيذيب الكماؿ ): ىك عمقمة بف كائؿ ال أخكه عبد الجبار. انظر
 (. 6/105تيذيب التيذيب )، (192: تحفة التحصيؿ )ص

 (. 6/105تيذيب التيذيب ): ( انظر3)
 (. 3/378ليعقكب الفسكم )، (. المعرفة كالتاريخ6/30البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ: ( انظر أيضان 4)
اإلصابة في ، (/2/572سير أعالـ النبالء )، (4/659أسد الغابة )، (4/1562االستيعاب ): ( انظر ترجمتو5)

 (. 580: تقريب التيذيب )ص، (6/466تمييز الصحابة )
ركل الرفع سبعة عشر نفسنا مف الصحابة". كلمتكسع في ىذه المسألة : "في الرفع جزءان قاؿ فيو ( صنؼ البخارم6)

، (127 -1/125لمشافعي )، األـ، كما بعدىا( 7: لمبخارم )ص، قرة العينيف برفع اليديف في الصالة: انظر
 (. 220-2/219البف حجر )، فتح البارم، (2/39لمبييقي )، السنف الكبرل

ٍنًكبىٍيًف )، كتاب الصالة، مسمـ( صحيح 7) ٍذكى اٍلمى ٍفًع اٍليىدىٍيًف حى  (. 391ح1/293بابي اٍسًتٍحبىاًب رى
أسد الغابة ، (3/1349االستيعاب ): كمات بيا سنة أربع كسبعيف. انظر ترجمتو، ( صحابي نزؿ البصرة8)

 (. 516: تقريب التيذيب )ص، (5/532اإلصابة )، (4/244)



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

250

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ًمدىهي " : "فىقىاؿى رىٍأسىوي ًمفى الرُّكيكًع "  . كفي ركايةسىًمعى اي ًلمىٍف حى اًذمى ًبًيمىا : (1)فىعىؿى ًمٍثؿى ذىًلؾى تَّى ييحى "حى

كعى أيذينىٍيوً  فيري
(2 ) ." 

 
 6 (662حديث رقـ )

كابف ماجو كالبييقي في ، ا الحديث ركاه أبك داكد الطيالسي في "مسنده"ىذ: (3)قاؿ ابف الممقف
مىًف اتَّبىعى ًجنىازىةن فىٍميىٍحًمٍؿ : "عف أبيو قاؿ، "سننيما" مف ركاية أبي عبيدة بف عبد ا بف مسعكد

كىاًنًب السًَّريًر كيمّْيىا؛ فىًإنَّوي ًمفى السُّنَّةً  ٍف شىاءى فىٍميىدىعٍ ، عٍ ثيَـّ ًإٍف شىاءى فىٍميىتىطىكَّ ، ًبجى ". ىذا لفظ ابف  كىاً 
: (4)قاؿ الدارقطني في "عممو"، كىك منقطع؛ ألف أبا عبيدة لـ يدرؾ أباه، كلـ يضعفو البييقي، ماجو

 ىذا ىك الصحيح عندم. 

 6 نص الحديث

ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى قىاؿى : (5)قاؿ اَلماـ ابف ماجو مى دَّثىنىا حي مَّادي : حى دَّثىنىا حى ٍيدو  حى عىٍف ، ٍبفي زى
كرو  ٍبدي المًَّو ٍبفي مىٍسعيكدو : قىاؿى ، عىٍف أىًبي عيبىٍيدىةى ، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف ًنٍسطىاسو ، مىٍنصي مىًف اتَّبىعى ًجنىازىةن : "قىاؿى عى

كىاًنًب السًَّريًر كيمّْيىا؛ فىًإنَّوي ًمفى السُّنَّةً  ٍف شىاءى فىٍميىدىٍع ". ، ثيَـّ ًإٍف شىاءى فىٍميىتىطىكَّعٍ ، فىٍميىٍحًمٍؿ ًبجى  كىاً 

 6 تخريج الحديث

، مف طريؽ منصكر بف المعتمر، (8)كالطبراني، (7)كمف طريقو البييقي، (6)أخرجو الطيالسي 
 بنحكه. ، بإسناده

                                                           

 كالباب السابقيف.  ( صحيح مسمـ الكتاب1)
 (. 3/436أعاله. النياية في غريب الحديث كاألثر ): كفرع كؿ شيء، ( أم أعالييما2)

أما صفة الرفع فالمشيكر مف مذىبنا كمذىب الجماىير أنو يرفع يديو حذك منكبيو بحيث تحاذم : "قاؿ النككم
بياماه شحمتي أذنيو، أطراؼ أصابعو فركع أذنيو أم أعمى أذنيو فيذا معنى قكليـ حذك ، احتاه منكبيوكر ، كا 

 (. 4/95منكبيو". شرح النككم عمى مسمـ )
 (. 5/223( البدر المنير )3)
(4( )5/308 .) 
نىاًئًز )، كتابي الجنائزً ، ( سنف ابف ماجو5)  (. 1478ح  1/474بابي ما جاءى في شيييكًد اٍلجى
 (. 330ح 1/260( مسند أبي داكد الطيالسي )6)
 (. 6834ح 4/30برل )( السنف الك7)
 (. 9597ح 9/319( المعجـ الكبير )8)
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 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى  مى  . (78) سبقت ترجمتو في حديث رقـ، صدكؽ، حي

 . (1)ركل لو ابف ماجو حديثا كاحدنا، مف الثالثة، ثقة، الككفي، رمعيبىٍيدي بفي ًنٍسطاسو العام

كيقاؿ ، مشيكر بكنيتو كاألشير أنو ال اسـ لو غيرىا، أبك عبيدة بف عبد ا بف مسعكد
 .(2)ركل لو الجماعة، ثقة، ككفي، اسمو عامر
 كؿ. كالصكاب األ، كقيؿ سمع ؛قيؿ أنو لـ يسمع مف أبيوف6 تكمـ في سماعو مف أبيو  

.فكأف ىذا تصريح منو بعدـ (3)"ال ": سئؿ أبك عبيدة ىؿ تذكر مف عبد ا شيئنا؟ قاؿفقد 
كما صححو ، (7)كابف حباف، (6)كالترمذم، (5)كأبي حاتـ، (4)ابف معيف؛ كىك قكؿ، سماعو مف أبيو

 .(10)فكذكر أبا عبيدة في الطبقة الثالثة مف طبقات المدلسي، (9)كرجحو ابف حجر، (8)الدارقطني
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كما سبؽ بيانو. ، ألف أبا عبيدة لـ يسمع مف أبيو شيئان ، فيو انقطاع، إسناده ضعيؼ 

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 378: تقريب التيذيب )ص، (7/75تيذيب التيذيب )، (19/238( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 5/75تيذيب التيذيب )، (14/62( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 256: ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص3)
  (.3/354ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 4)
 (. 204: لمعالئي )ص، جامع التحصيؿ، (257: البف أبي حاتـ )ص، المراسيؿ: ( انظر5)
 (3/10)، (2/202( سنف الترمذم )6)
 (. 5/561( الثقات )7)
 (. 5/308)عمؿ الدارقطني( 8)
 (. 656: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 48: ( )ص10)
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 6 (661حديث رقـ )

نَّاـو ، ركاه أبك داكد عف حيسىٍيف بف ًعيسىىما: (1)قاؿ ابف الممقف ٍبدي ، نىا طىٍمؽي ٍبفي غى ـً ٍبفي نىا عى السَّالى
ًئيُّ  ٍربو اٍلميالى ٍيسىرىةى ، حى ٍكزىاءً ، عىٍف بيدىٍيًؿ ٍبًف مى ًإذىا  كىافى رىسيكؿي المًَّو 6 "قىالىتٍ ، عىٍف عىاًئشىةى ، عىٍف أىًبي اٍلجى

ةى  الى ٍمًدؾى 6 قىاؿى ، اٍستىٍفتىحى الصَّ ًبحى َـّ كى انىؾى المَّيي دُّؾى ، "سيٍبحى تىعىالىى جى تىبىارىؾى اٍسميؾى كى كى
(2) ، ." ٍيرىؾى  كىالى ًإلىوى غى

كعبد السالـ بف حرب كثقو أبك حاتـ ، اـ أخرج لو البخارمطمؽ بف غنَّ : ػػػ يعني ابف الممقف ػػػ قمت
ما ": (3)كأخرج لو الشيخاف ككذا مف فكقو إلى عائشة؛ ال جـر قاؿ الحافظ عبد الكاحد المقدسي

 ."اعممت في ىذا اإلسناد مجركحن 
 عف عائشة. ، فإنو مف ركاية أبي الجكزاء، لكنو مرسؿ: الممقف ػػػ ػػػ يعني ابف قمت

 6 نص الحديث

سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى: (4)قاؿ اَلماـ أبك داكد دَّثىنىا حي دَّثىنىا طىٍمؽي ٍبفي غىنَّاـو ، حى ٍبدي ، حى دَّثىنىا عى حى
ًئيُّ  ٍربو اٍلميالى ـً ٍبفي حى ٍف بيدىٍيًؿ ٍبًف مىٍيسىرىةى ، السَّالى ٍكزىاءً  عىفٍ ، عى اًئشىةى ، أىًبي اٍلجى كىافى رىسيكؿي 6 قىالىتٍ ، عىٍف عى

ةى  المًَّو  الى ٍمًدؾى 6 قىاؿى ، ًإذىا اٍستىٍفتىحى الصَّ ًبحى َـّ كى انىؾى المَّيي دُّؾى ، "سيٍبحى تىعىالىى جى تىبىارىؾى اٍسميؾى كى كىالى ًإلىوى ، كى
ٍيرىؾى  دى ، "غى ًديثي لىٍيسى : "قىاؿى أىبيك دىاكي ٍربو  كىىىذىا اٍلحى ـً ٍبًف حى ٍبًد السَّالى ـٍ يىٍرًكًه ًإالَّ طىٍمؽي ٍبفي ، ًباٍلمىٍشييكًر عىٍف عى لى

كا ًفيًو شىٍيئنا ًمٍف ىىذىا".  ـٍ يىٍذكيري مىاعىةه لى ٍف بيدىٍيؿو جى ًة عى ةى الصَّالى كىل ًقصَّ قىٍد رى نَّاـو كى غى
 

 6 تخريج الحديث

( 7)بمثمو. كأخرجو الحاكـ، بإسناده، كدمف طريؽ أبي دا( 6)كالبييقي، (5)أخرجو الدارقطني 

تابع حسيف بف عيسى؛ في الركاية عف ، مف طريؽ عباس بف محمد الدكرم، (8)كمف طريقو البييقي
 بإسناده بمثمو. ، عف طمؽ بف غناـ

 

                                                           

 (. 533 -3/532( البدر المنير )1)
 (. 1/244ؾ. النياية في غريب الحديث كاألثر )( أم عال جاللؾ كعظمت2)
 (. 2/40( السنف كاألحكاـ عف المصطفى عميو أفضؿ الصالة كالسالـ )3)
ٍمًدؾى )، كتابي الصالةً ، ( سنف أبي داكد4) ًبحى انىؾى المَّييَـّ كى  (. 776ح1/206بابي مىف رأىل ااًلٍسًتٍفتىاحى ًبسيٍبحى
 (. 1141ح 2/60( سنف الدارقطني )5)
 (. 2/247( معرفة السنف كاآلثار )6)
 (. 859ح 1/360( المستدرؾ )7)
 (. 2347ح 2/51( السنف الكبرل )8)
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 ( 6)كالبييقي، (5)كابف خزيمة، (4)كالطحاكم، (3)كالبزار، (2)كابف ماجو، (1)كأخرجو الترمذم

اؿمف طرؽ عف حارثة   كفيو الدعاء. ، بنحكه، عف عائشة، عف عمرة، (7)بف أبي الرّْجى
عف ، بف أبي رباح ؿ، عف عطاءكى غٍ مالؾ بف مً مف طريؽ ، (9)كالطبراني، (8)كأخرجو البزار

 بو. ، عائشة
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

نَّاـو   .(10)ركل لو البخارم كاألربعة، مات سنة إحدل عشرة كمائتيف، ثقة، طىٍمؽي ٍبفي غى

ًئيُّ  ٍربو اٍلميالى ـً ٍبفي حى ٍبدي السَّالى ركل ، مات سنة سبع كثمانيف كمائة، ثقة حافظ لو مناكير، عى
 .(11)لو الجماعة

ركل لو الجماعة سكل ، مات سنة خمس كعشريف كمائة، ثقة، بيدىٍيؿي بفي مىٍيسىرىةى العيقىيمي
 . (12)البخارم

بىًعيُّ  ٍبًد اً الرَّ ٍكزىاًء البىٍصًرمُّ  أىبيك، (13)أىٍكسي بفي عى قتؿ في الجماجـ سنة ، ثقة يرسؿ كثيرنا، الجى
 .(15)ركل لو الجماعة، (14)ثالث كثمانيف

                                                           

ًة )، كتابي الصالةً ، ( سنف الترمذم1) الى  (. 243ح2/11بابي ما يىقيكؿي ًعٍندى اٍفًتتىاًح الصَّ
ًة )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو2) الى  (. 806ح 1/265بابي اٍفًتتىاًح الصَّ
 (. 302ح 18/258( مسند البزار )3)
 (. 1173ح 1/198( شرح معاني اآلثار )4)
 (. 1/239( صحيح ابف خزيمة )5)
 (. 2999ح 2/346( معرفة السنف كاآلثار )6)
، (3/255الجرح كالتعديؿ ): كىك ضعيؼ. انظر ترجمتو، كجدتو عمرة، ( اسـ أبي الرجاؿ محمد بف عبد الرحمف7)

 (. 149: تقريب التيذيب )ص، (2/167تيذيب التيذيب )، (5/314تيذيب الكماؿ )
 (. 303ح18/259( مسند البزار )8)
 (. 503ح 172: ( الدعاء )ص9)
 (. 283: تقريب التيذيب )ص، (5/33تيذيب التيذيب )، (13/458( تيذيب الكماؿ )10)
 (. 355: تقريب التيذيب )ص، (6/316تيذيب التيذيب )، (18/69( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 120: تقريب التيذيب )ص، (1/425تيذيب التيذيب )، (4/31( تيذيب الكماؿ )12)
 (. 6/76األنساب لمسمعاني ): ( نسبة إلى ربعة األزد. انظر13)
الذم ، ( كقعت دير الجماجـ ػػػ مكاف يقع بيف البصرة كالعراؽ ػػػػ بيف الحجاج بف يكسؼ كعبدالرحمف بف األشعث14)

انتيت بانتصار الحجاج كالقضاء ، كأعمف الحرب عمييا كاستمرت الحرب مائة يـك، األمكيةخرج عمى الخالفة 
البداية ، ( كما بعدىا6/231البف الجكزم )، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ: ق (. انظر83عمى الفتنة عاـ )

 ( كما بعدىا. 9/50البف كثير )، كالنياية
 (. 116: تقريب التيذيب )ص، (1/384يب )تيذيب التيذ، (3/393( تيذيب الكماؿ )15)
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التطبوقوةىالدرادة
لـ يسمع مف عائشة كحديثو عنيا : (1). فقاؿ ابف عبد البرتيكيمّْـ في سماعو مف عائشة  
 .(4)كابف حجر، (3)كابف الممقف، (2)كتبعو مغمطام، مرسؿ

، (8)كالرشيد العطار، (7)كابف األثير الجزرم، (6)الحازميك ، (5)قاؿ ابف طاىر المقدسيك  
 . كال ينكر سماعو منيا، سمع مف عائشة: (11)كالعيني، (10)كالعراقي، (9)كالزيمعي

حيث تكفي بعد ست كعشريف سنة ، قد أدرؾ عائشة : "(12)كقاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط
الميـ إال قكؿ ابف ، تصريح بعدـ سماعو منياكال ييٍؤثىر عف أحد مف األئمة القدامى ال، مف كفاتيا

بإثر خبر ركاه مف طريؽ جعفر بف ، في إسناده نظر": "(14)تعميقنا عمى قكؿ البخارم( 13)عدم
"أقمت مع ابف عباس كعائشة : عف أبي الجكزاء قاؿ، (16)عف عمرك بف مالؾ النكرم، (15)سميماف

"يريد أنو لـ يسمع مف : (17)قاؿ ابف عدم، ليس مف القرآف آية إال سألتيـ عنيا"، اثنتي عشرة سنة
كالقكؿ بأنو لـ يسمع مف عائشة يفتقر إلى ، مثؿ ابف مسعكد كعائشة كغيرىا ال أنو ضعيؼ عنده"

 كىك مفقكد ىنا". ، دليؿ

                                                           

"يقكلكف أنو : ( كالىما البف عبد البر. كعبارتو في اإلنصاؼ177: اإلنصاؼ )ص، (20/205التمييد ): ( انظر1)
 لـ يسمع مف عائشة ". 

 (. 1390: ( شرح ابف ماجو )ص2)
 (. 533 -3/532( البدر المنير )3)
 (. 1/537( التمخيص الحبير )4)
 (. 1/46بيف الصحيحيف ) ( الجمع5)
 (. 65: ( عجالة المبتدم كفضالة المنتيي في النسب )ص6)
 (. 12/183( جامع األصكؿ )7)
 (. 338: ( غرر الفكائد المجمكعة )ص8)
 (. 1/334( نصب الراية )9)
 (. 1/403( تخريج أحاديث إحياء عمـك الديف )10)
 (. 3/389( شرح أبي داكد لمعيني )11)
 (. 5/65ابف حباف )( حاشية صحيح 12)
 (. 2/108( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )13)
  (. 17 -2/16( التاريخ الكبير )14)
 (. 140: تقريب التيذيب )ص، (2/98تيذيب التيذيب ): ( انظر ترجمتو15)
 (. 426: تقريب التيذيب )ص، (8/96تيذيب التيذيب ): ( انظر ترجمتو16)
 (. 2/108( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )17)
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التطبوقوةىالدرادة
مف المحتمؿ أف البخارم قصد بقكلو"في إسناده نظر" ذلؾ : (1)كقاؿ بشار عكاد معركؼ

ال ، فالضمير قد يعكد إلى الخبر ال إلى أكس، مالؾ النكرم الخبر الذم أكرده مف طريؽ عمرك بف
 سيما كقد أخرج لو في صحيحو. 

، حدثنا مزاحـ بف سعيد: في "كتاب الصالة "( 3)قاؿ جعفر الفريابي: (2)كقاؿ ابف حجر
 أرسمت: "عف أبي الجكزاء قاؿ، حدثنا بيدىٍيؿ العيقىٍيمي، حدثنا إبراىيـ بف طيماف، حدثنا ابف المبارؾ

فيذا ظاىره أنو لـ يشافييا لكف ، ... فذكر الحديث "رسكالن إلى عائشة يسأليا عف صالة النبي 
كا  -ال مانع مف جكاز ككنو تكجو إلييا بعد ذلؾ فشافييا عمى مذىب مسمـ في إمكاف المقاء 

 . -أعمـ

صحيح حديثو عنيا في ف، كبناءن عمى ما سبؽ ترجح الباحثة سماع أبي الجكزاء مف عائشة
 . (4)دكف تصريح بالسماع مسمـ

 باقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

كقد رجحت ، فنفى سماع أبي الجكزاء مف عائشة، أعؿَّ ابف الممقف ىذا اإلسناد باالنقطاع
إال أنو ال يمكف الجـز بأنو سمع ىذا الحديث منيا عمى كجو الخصكص؛ ، الباحثة سماعو منيا

 حو بالسماع. لعدـ تصري

. عائشة كجو آخر عف مفحيث ركاه الترمذم كغيره ، كلكف أبا الجكزاء تكبع عمى ركايتو
، ىذا حديث ال نعرفو مف حديث عائشة إال مف ىذا الكجو": (5)الترمذم ض عميو بقكؿرً فإف اعتي 

 . "كحارثة قد تكمـ فيو مف قبؿ حفظو

ؿكى غٍ ؾ بف مً عف مال، حيث ركم مف كجو آخر، قيؿ؛ قد عرفو غيره 
عف ، عف عطاء، (6)

 عائشة. كما في التخريج. أم أف حارثة لـ يتفرد بؿ تابعو ثقات. 

                                                           

 (. 3/393حاشية تيذيب الكماؿ ): انظر (1)
 (. 1/384تيذيب التيذيب ): ( انظر2)
، (14/96سير أعالـ النبالء )، (8/102تاريخ بغداد ): ىػ(. انظر301ككاف ثقة حجة )، ( أحد أكعية العمـ3)

 (. 11/113لمصفدم )، الكافي بالكفيات، (2/190تذكرة الحفاظ )
ا يىٍجمى ، ( كتابي الصالةً 4) ييٍختىـي ًبًو... )باب مى ا ييٍفتىتىحي ًبًو كى مى ًة كى الى  (. 498ح 1/357عي ًصفىةى الصَّ
ًة )، كتابي الصالةً ، ( سنف الترمذم5) الى  (. 243ح2/11بابي ما يىقيكؿي ًعٍندى اٍفًتتىاًح الصَّ
 (. 518: ( ثقة ثبت. تقريب التيذيب )ص6)
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التطبوقوةىالدرادة
  أعمـ. اك . (2)كاأللباني، (1)كممف صححو الحاكـلغيره.  إلى الصحيح سنادكبذلؾ يرتقي اإل

 
 6 (663حديث رقـ )

مف حديث ، كالبييقي في "سننو"، (4)ىذا الحديث ركاه أبك داكد في "مراسيمو ": (3)قاؿ ابف الممقف
ٍقصً  طاكس عف معاذ أىتىىًبكى
ـٍ يىٍأميٍرًني ًفيًو رىسيكؿي اً : "فقاؿ معاذ، اٍلبىقىًر كىاٍلعىسىؿً  (5) ىيمىا لى  ًكالى

 ًبشىٍيءو ". 

 كىذا مرسؿ؛ طاكس لـ يدرؾ معاذنا. : ػػػ يعني ابف الممقف ػػػ قمت
 6 نص الحديث

ًطيبي  :(6)قاؿ اَلماـ البييقي مًَّد ٍبًف يىٍحيىى اٍلخى نىا أىبيك سىًعيدو يىٍحيىى ٍبفي ميحى ثنا أىبيك ، أىٍخبىرى
ٍيًدمُّ ، ثنا ًبٍشري ٍبفي ميكسىى، بىٍحرو اٍلبىٍربىيىاًرمُّ  مى ٍيسىرىةى ، ثنا سيٍفيىافي ، ثنا اٍلحي ـي ٍبفي مى ، عىٍف طىاكيسو ، ثنا ًإٍبرىاًىي

بىؿو  ٍقصً عىٍف ميعىاذى ٍبًف جى ًؿ ًحٍسبىتىوي فىقىاؿى ميعىاذه  أىتىىًبكى ـٍ يىٍأميٍرًني ًفيًو رىسيكؿي ": اٍلبىقىًر كىاٍلعىسى ىيمىا لى ًكالى
 ًبشىٍيءو ".  اً 

 6 تخريج الحديث 
ػػػ كمف طريقو  (8)أيضان مف طريؽ إبراىيـ بف ميسرة. كأخرجو الشافعي( 7)أخرجو الشاشي 
 دكف ذكر العسؿ. ، طرؽ عف عمرك بف دينار مف، (11)كالطبراني( 10)كأحمد، ػػػ( 9)البييقي

                                                           

 (. 859ح 1/360( المستدرؾ )1)
، (98: تخريجو الكمـ الطيب البف تيمية )ص، (2/50إركاء الغميؿ )، (3/363د )صحيح أبي داك : ( انظر2)

 (. 1/258لمتبريزم )، تحقيقو مشكاة المصابيح
 (. 5/516( البدر المنير )3)
 (. 129: ( )ص4)
قىصي 5) ٍمس مف اإلبؿ إلى التّْ ، يطمؽ عمى ما ال زكاة فيو. كىك ما بيف الفريضتيف: ( اٍلكى كعمى ، ٍسعكالزيادة عمى الخى

ىك ما كجبت الغنـ فيو مف فرائض اإلبؿ ما بيف الخمس إلى العشريف. كمنيـ : العشر إلى أربع عشرة. كقيؿ
النياية في غريب ، (5/393لمنككم )، المجمكع شرح الميذب: مف يجعؿ األكقاص في البقر خاصة. انظر

 (. 5/214الحديث كاألثر )
 (. 7465ح 4/214( السنف الكبرل )6)
 (. 1406ح 3/297لمسند لمشاشي )( ا7)
 (. 90: ( مسند الشافعي )ص8)
 (. 7940ح6/40معرفة السنف كاآلثار )، (7291ح 4/166( السنف الكبرل )9)
 (. 22010ح36/336( مسند أحمد )10)
 (. 348ح 20/165( المعجـ الكبير )11)
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التطبوقوةىالدرادة
مىيد بف قيس. ، ػػػ( 3)كالطبراني، (2)ػػػػػ كمف طريقو الشاشي، (1)كأخرجو عبد الرزاؽ  مف طريؽ حي

 

، في الركاية عف طاكس، حميد بف قيس( تابعا إبراىيـ بف ميسرة، كالىما )عمرك بف دينار 
 بإسناده. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
مًَّد ٍبًف يىٍحيىىيىٍحيىى ٍبفي  . ، ميحى ًطيبي  أبك سعيدو اٍلخى

 كلـ تقؼ الباحثة عمى مف ذكره بجرح كال تعديؿ. 
سىًف بًف كىٍكثىرو  مَّدي بفي الحى ثىالىًث مائىةو ، أىبيك بىٍحرو اٍلبىٍربىيىاًرمُّ ، ميحى ًستٍّْيفى كى مات سنىةى اٍثنىتىٍيًف كى

(4). 

 ضعيؼ كاتيمو بعضيـ بالكذب. 
فحدث بذا كبذاؾ ، كأصؿ ردمء، كسماع صحيح، كاف لو أصؿ صحيح: "(5)قاؿ الدارقطني
: (7)اقتصركا مف حديث أبي بحر عمى ما انتخبتو فحسب". كقاؿ البرقاني: "(6)فأفسده". كقاؿ أيضان 

 معركؼ كاه. : (8)كاف كذابنا. كقاؿ الذىبي

ًمي  األىسىًدمُّ ، ًبٍشري ٍبفي ميكسىى  ماتى ، (10)كالخطيب، (9)قو الدارقطنيكث، البىٍغدىاًدمُّ ، أىبيك عى
مائىتىٍيًف. اًنٍيفى كى ثىمى سىنىةى ثىمىافو كى
(11) 

ٍيًدمُّ  مى بىٍيًر بًف ًعٍيسىى الحي ٍبدي اً بفي الزُّ كشيخ ، أجؿ أصحاب ابف عيينة، ثقة حافظ فقيو، عى
 . (12)مات سنة عشريف كمائتيف، البخارم

                                                           

 (. 4/26( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )1)
  (.1409ح3/298( المسند لمشاشي )2)
 (. 347ح 20/165( المعجـ الكبير )3)
 (. 16/141سير أعالـ النبالء )، (3/52( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )4)
 (. 128: ( سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص5)
 (. 2/613( تاريخ بغداد )6)
 (. 2/613( تاريخ بغداد )7)
 (. 5/131الميزاف ) لساف، (3/519ميزاف االعتداؿ )، (2/570( المغني في الضعفاء )8)
 (. 135: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص9)
 (. 7/569( تاريخ بغداد )10)
سير أعالـ النبالء ، (217: البف نقطة )ص، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد، (1/121( طبقات الحنابمة )11)

(13/352 .) 
تقريب التيذيب ، (5/215يب التيذيب )تيذ، (14/515تيذيب الكماؿ )، (10/616( سير أعالـ النبالء )12)

 (. 303:)ص
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ككاف ربما دلس ، ـ حجة إال أنو تغير حفظو بأخرةثقة حافظ فقيو إما، سيٍفيىافي بفي عييىٍينىة 

 ككاف أثبت الناس في عمرك بف دينار. سبقت ترجمتو. ، لكف عف الثقات
لـ : (3)كأبك زرعة، (2)قاؿ ابف المديني، (1)ثقة فقيو فاضؿ، طىاكيسي بفي كىٍيسىاًف اليىمىاًنيُّ  

 يدرؾ معاذان ". طاكس لـ : "(4)كقاؿ ابف الممقف، يسمع مف معاذ بف جبؿ شيئان 
 باقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 . (5)كبيف كفاتيما ثمانية كثمانيف عامان ، فطاكس لـ يسمع معاذان ، إسناده ضعيؼ منقطع 

 كفيو أبك بحر البربيارم؛ ضعيؼ اتييـ بالكذب. 
ابف عيينة  أثبت الناس في": (6)قاؿ أبك حاتـ، كبخصكص اختالط سفياف؛ فإنو ال يضر

ٍيدم مى كمع ، (7). كأما تدليسو فقد احتممو األئمة ألنو مف الثانية"كىك رئيس أصحاب ابف عيينة، الحي
 ذلؾ فقد صرح بالسماع في إسناد الحديث. 

 
 6 (664حديث رقـ )

ىذا الحديث كثيرنا ما يتكرر في كتب الفقياء كاألصكؿ كالمحدثيف كيعتمدكف : (8)قاؿ ابف الممقف
كىك حديث ضعيؼ بإجماع أىؿ النقؿ ػػػػػػ فيما أعمـ ػػػػػػ كقد أخرجو أبك داكد مف حديث الحارث ، عميو

لىمَّا أىرىادى أىٍف يىٍبعىثى ميعىاذنا  عف أناس مف أىؿ حمص مف أصحاب معاذ أف رسكؿ ا ، بف عمرك
ًف قىاؿى لو مىبىؾى كىٍيؼى تىٍقًضي ًإذىا : "ًإلىى اٍليىمى اء غى  فذكره بالمفظ المذككر.  ...، " قىضى

الحارث بف عمرك بف أخي المغيرة : ركاه الترمذم مف حديث الحارث... قاؿ البخارم في "التاريخ"
، كركل عنو أبك عكف كال يصح كال يعرؼ إال بيذا، عف معاذ، عف أصحاب معاذ، بف شعبة الثقفي

كليس إسناده عندم ، وىذا الحديث ال نعرفو إال مف ىذا الكج: كىك مرسؿ... كقاؿ الترمذم
 متصؿ... 

                                                           

 (. 281: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 201: لمعالئي )ص، ( جامع التحصيؿ2)
 (. 158: البف العراقي )ص، ( تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ3)
 (. 5/516( البدر المنير )4)
 كمات معاذ سنة ثماني عشرة. ، ( مات طاكس سنة ست كمائة5)

 (. 535: ص، 281: تقريب التيذيب )ص: ظران
 (. 5/57( الجرح كالتعديؿ )6)
 (. 32: ( طبقات المدلسيف )ص7)
 (. 541 -9/534( البدر المنير )8)
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 6 نص الحديث

ٍفصي ٍبفي عيمىرى 6 (1)قاؿ اَلماـ أبك داكد دَّثىنىا حى اًرًث ، عىٍف أىًبي عىٍكفو ، عىٍف شيٍعبىةى ، حى ًف اٍلحى عى
ٍمًرك اٍبًف أىًخي اٍلميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى  اًب ميعىاًذ ، عىٍف أينىاسو ًمٍف أىٍىًؿ ًحٍمصو ، ٍبًف عى بىؿو ًمٍف أىٍصحى أىفَّ ، ٍبًف جى

ًف قىاؿى  رىسيكؿى المًَّو  اءه؟": "لىمَّا أىرىادى أىٍف يىٍبعىثى ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمى : قىاؿى ، كىٍيؼى تىٍقًضي ًإذىا عىرىضى لىؾى قىضى
ـٍ تىًجٍد ًفي ًكتىاًب المًَّو؟": قىاؿى ، أىٍقًضي ًبًكتىاًب المَّوً  ـٍ : قىاؿى ، مًَّو فىًبسينًَّة رىسيكًؿ ال: قىاؿى ، "فىًإٍف لى "فىًإٍف لى

كىالى آليك، أىٍجتىًيدي رىٍأًيي: قىاؿى  كىالى ًفي ًكتىاًب المًَّو؟"، تىًجٍد ًفي سينًَّة رىسيكًؿ المًَّو 
رىبى رىسيكؿي المَّوً  (2)  فىضى

ٍدرىهي  قىاؿى ، صى فَّؽى رىسيكؿى : كى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم كى  سيكؿى المًَّو". رىسيكًؿ المًَّو ًلمىا ييٍرًضي رى ، "اٍلحى

 6 تخريج الحديث

 بنحكه. ، بإسناده، مف طرؽ عف شعبة( 5)كالبييقي، (4)كأحمد، (3)أخرجو الترمذم 

، (9)كابف أبي شيبة، (8)كعبد بف حميد، ػػػػػػ(7)ػػػػػ كمف طريقو البييقي، (6)كأخرجو أبك داكد
إلى ػػػ مكصكالن  ػػػ ناد السابؽباإلس، مف طرؽ عف شعبة( 12)كالطبراني، (11)كالطحاكم، (10)كالدارمي

 . ؛ رفعومعاذ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍفصي ٍبفي عيمىرى   أخرج لو البخارم ، مات سنة خمس كعشريف كمائتيف، ثقة ثبت، بًف سىٍخبىرة حى
 .(13)كأبك داكد كالنسائي

                                                           

اًء )، كتابي األقضيةً ، ( سنف أبي داكد1)  (. 3592ح 3/303بابي اٍجًتيىاًد الرٍَّأًم ًفي اٍلقىضى
 (. 4/165لمخطابي )، كغ الكسع فيو. معالـ السنفال أقصر في االجتياد كال أترؾ بم: ( أم2)
اءى ًفي القىاًضي كىٍيؼى يىٍقًضي )، كتاب األحكاـ، ( سنف الترمذم3)  (. 1327ح 3/608بىابي مىا جى
 (. 22061ح  36/382( مسند أحمد )4)
 (. 20340ح 10/195( السنف الكبرل )5)
 (. 3593الكتاب كالباب السابقيف )ح ، ( سنف أبي داكد6)
 (. 291ح 1/173( معرفة السنف كاآلثار )7)
 (. 124ح 1/151( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )8)
 (. 23442ح 7/239( مصنؼ ابف أبي شيبة )9)
ا ًفيًو ًمفى الشّْدًَّة )، ( في المقدمة10) مى  (. 170ح 1/267بابي اٍلفيٍتيىا كى
 (. 3583ح 9/212( شرح مشكؿ اآلثار )11)
 (. 362ح 20/170)( المعجـ الكبير12)
 (. 172: تقريب التيذيب )ص، (8/281تيذيب التيذيب )، (7/29( تيذيب الكماؿ )13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
مَّدي بفي عيبىٍيًد اً  ركل لو الجماعة سكل  ،مات سنة عشرة كمائة، ثقة، أىبيك عىٍكفو الثَّقىًفيُّ ، ميحى

 . (1)ابف ماجو

ٍمًركو بًف أىًخي اٍلميًغيرىًة بًف شيٍعبىةى  اًرثي بفي عى كقاؿ غير ، (2)ذكره ابف حباف في الثقات، الحى
 .(4)ركل لو أبك داكد كالترمذم، مجيكؿ: (3)كاحد

 لـ ييسىمىكا فيـ مجاىيؿ. 6 أصحاب معاذ بف جبؿ

 6 لحكـ عمى إسناد الحديثا

 : كذلؾ لمعمؿ اآلتية، إسناده ضعيؼ
كىذه الركاية أصح مف ركاية ، اإلرساؿ؛ فيك مف ركاية أصحاب معاذ عف النبي 6 األكلى 
 الكصؿ. 

عف الحارث ، عف أبي عكف، يركيو شعبة: (5)سئؿ الدارقطني عف حديث معاذ ىذا فقاؿ 
كالمرسؿ ، عف معاذ... كأرسمو عبد الرحمف بف ميدم كجماعات...، عف أصحاب معاذ، بف عمرك
 أصح. 
 كليس إسناده عندم متصؿ. ، ىذا الحديث ال نعرفو إال مف ىذا الكجو: (6)كقاؿ الترمذم  

 جيالة الحارث بف عمرك. 6 الثانية
 مرسؿ". ، كال يعرؼ إال بيذا، كال يصح، ركل عنو أبك عكف: "(7)قاؿ البخارم

: (9)كقاؿ ابف القطاف كال تقكـ بحديثو حجة".، ىك مجيكؿ ال يعرؼ: "(8)كقاؿ ابف حـز
 كال ندرم ركل عنو غير أبي عكف محمد بف عبيد ا الثقفي". ، "الحارث ىذا ال يعرؼ لو حاؿ

                                                           

 (. 494: تقريب التيذيب )ص، (9/322تيذيب التيذيب )، (26/40( تيذيب الكماؿ )1)
(2( )6/173 .) 
تيذيب الكماؿ ، (3/68البف القطاف )، بياف الكىـ كاإليياـ، (1/82البف حـز )، المحمى باآلثار: ( انظر3)

 (. 147: تقريب التيذيب )ص، (2/152تيذيب التيذيب )، (5/266)
 (.  5/266( تيذيب الكماؿ )4)
 (. 6/89عمؿ الدارقطني ): ( انظر5)
 (.  3/609( سنف الترمذم )6)
 (. 2/277( التاريخ الكبير )7)
 (. 1/82البف حـز )، ( المحمى باآلثار8)
 (. 3/68القطاف ) البف، ( بياف الكىـ كاإليياـ9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 كىـ مجاىيؿ. ، أنو ركم عف أناس مف أىؿ حمص مف أصحاب معاذ6 الثالثة

قاني  ٍكرى قاؿ الجى
، عف أبي عكف الثقفي، عف شعبة، ركاه جماعة، "ىذا حديث باطؿ: (2()1)

حارث بف عمرك بف أخي المغيرة بف شعبة. كاعمـ أنني تصفحت عف ىذا الحديث في عف ال
، فمـ أجد لو طريقنا غير ىذا، كسألت مف لقيتو مف أىؿ العمـ بالنقؿ عنو، المسانيد الكبار كالصغار

 كالحارث بف عمرك ىذا مجيكؿ. 

و في أصؿ مف كبمثؿ ىذا اإلسناد ال يعتمد عمي، كأصحاب معاذ مف أىؿ حمص ال يعرفكف 
 أصكؿ الشريعة.... ". 

ف كاف الفقياء كميـ يذكركنو ًفي كتبيـ : (3)كقاؿ ابف الجكزم  ًديثه ال يصح كا  "ىذا حى
ا إنما ثبكتو ال يعرؼ، كيعتمدكف عميو ألف الحارث بف عمرك ، كلعمرم إف كاف معناه صحيحن

 لثبكتو". كأصحاب معاذ مف أىؿ حمص ال يعرفكف كما ىذا طريقو فال كجو ، مجيكؿ

 
 6 (665حديث رقـ )
ا"6 قاؿ ركم أنو  ده البىٍحرى إالَّ غازينا أك معتمرنا أك حاجِّ "ال يىٍركىبىفَّ أىحى

(4) . 

ثـ البييقي مف حديث عبد ا بف عمرك بنالعاص ، ىذا الحديث ركاه أبك داكد: (5)قاؿ ابف الممقف
تىٍحتى النَّاًر بىٍحرنا". ، فىًإفَّ تىٍحتى اٍلبىٍحًر نىارنا: "مرفكعنا بزيادة ىذا الحديث : (6)قاؿ البخارم: قاؿ البييقيكى

: "ركاتو مجيكلكف". كقاؿ الخطابي: ىذا حديث غريب. كقاؿ أبك داكد: ليس بصحيح. كقاؿ أحمد
"اختمؼ في إسناده". أم فإنو ركم مف حديث بشير بف مسمـ : "ضعفكا إسناده". كقاؿ صاحب اإلماـ

كمف حديث بشير عف رجؿ عف ، كما أخرجو أبك داكد كالبييقي،  بف عمركعف عبد ا، الكندم
مىاءي اٍلبىٍحًر الى ييٍجًزئي ًمٍف 6 "كركاه أبك داكد كالبييقي مكقكفنا عمى عبد ا بف عمرك، عبدا بف عمرك

تَّى نىابىةو ًإفَّ تىٍحتى اٍلبىٍحًر نىارنا ثيَـّ مىاءن ثيَـّ نىارنا حى كءو كىالى جى ضي ".  كي سىٍبعىةى أىٍنيىارو رو كى  عىدَّ سىٍبعىةى أىٍبحي

 
                                                           

 . ىػ(543كجكرقاف مف قرل ىىمىذىاف. )، الحسيف بف إبراىيـ بف الحسيف بف جعفر اليمذاني الجكرقاني( ىك 1)
 (. 2/229األعالـ لمزركمي )، (20/178سير أعالـ النبالء )، (2/185إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة ): انظر

 (. 1/244األباطيؿ كالمناكير كالصحاح كالمشاىير ): ( انظر2)
 (. 2/273( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )3)
 (. 7/21( الشرح الكبير لمرافعي )4)
 (. 6/30( البدر المنير )5)
 (. 2/105( التاريخ الكبير لمبخارم )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

كرو : (1)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصي حى
دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي زىكىًريَّا، (2) عىٍف ، حى

ٍبًد المَّوً ، ميطىرّْؼو  ٍف ًبٍشرو أىًبي عى ٍف بىًشيًر ٍبًف ميٍسًمـو ، عى ٍبدً ، عى قىاؿى رىسيكؿي : ك قىاؿى المًَّو ٍبًف عىٍمرو  عىٍف عى
اجّّ : المَّوً  تىٍحتى ، فىًإفَّ تىٍحتى اٍلبىٍحًر نىارنا، أىٍك غىازو ًفي سىًبيًؿ المَّوً ، أىٍك ميٍعتىًمره ، "الى يىٍركىبي اٍلبىٍحرى ًإالَّ حى كى

النَّاًر بىٍحرنا". 
 

 6 تخريج الحديث
 بمثمو. ، أبي داكدمف طريؽ ( 4)كالخطيب، (3)أخرجو البييقي 

مف  (8)الخطيبأخرجي. ك (7)مف طريؽ صالح بف عمر، (6)كالخطيب (5)كأخرجو البييقي
مف طريؽ إسماعيؿ بف  (11)كالبخارم تعميقان  (10)البييقيأخرجو . ك (9)طريؽ عبد الرحيـ بف سميماف

تابع ، إسماعيؿ بف زكريا( عف مطرؼ، عبد الرحيـ بف سميماف، زكريا. ثالثتيـ )صالح بف عمر
 عف عبد ا بف عمرك. ، بشر أبي عبد ا في الركاية عف بشير بف مسمـ

مف طريؽ خالد بف ( 14).كالفاكيي(13)مف طريؽ أبي المغيرة القكاس( 12)كأخرجو أبك الشيخ 
 .كالىما تابعا بشير بف مسمـ في الركاية عف عبد ا بف عمرك. (15)أبي مسمـ

                                                           

 (. 2489ح 3/6بابه ًفي ريكيكًب اٍلبىٍحًر ًفي اٍلغىٍزًك )، كتاب الجياد، ( سنف أبي داكد1)
 (. 2393ح2/186سننو ) ( كالحديث في2)
 (. 8663ح  4/546( السنف الكبرل )3)
 (. 157: ( تمخيص المتشابو في الرسـ )ص4)
 (. 265: ( البعث كالنشكر )ص8662ح 4/546( السنف الكبرل )5)
 (. 157: ( تمخيص المتشابو في الرسـ )ص6)
 (. 273: ( ثقة. تقريب التيذيب )ص7)
 (. 156: ( تمخيص المتشابو في الرسـ )ص8)
 (. 354: ( ثقة. تقريب التيذيب )ص9)
 (. 265: )ص( البعث كالنشكر8662ح 4/546)( السنف الكبرل 10)
 (. 2/104( التاريخ الكبير )11)
 (. 4/1408( العظمة ألبي الشيخ األصبياني )12)
لمحاكـ  المستدرؾ، (5/565الثقات البف حباف )، (9/439الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر ترجمتو13)

 (4/576ميزاف االعتداؿ )، (4/575)
 (. 897: ( أخبار مكة )ص14)
التاريخ : كذكره ابف حباف في الثقات. انظر، كابف أبي حاتـ كلـ يذكرا فيو جرحان كال كتعديالن ، ( ترجـ لو البخارم15)

 (. 4/207الثقات البف حباف )، (3/354البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ، (3/172لمبخارم )، الكبير
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
( 2)عف عبد ا بف عمرك. كأيضان ، عف رجؿ، مـمف طريؽ بشير بف مس(1)كأخرجو الخطيب

 عف عبد ا بف عمرك. ، مف طريؽ بشير أنو بمغو

  مف طريؽ مطرؼ عف بشير أبي عبد ا. (4)كالطبراني، (3)كأخرجو البخارم تعميقان  

مف طريؽ (6)كابف أبي شيبة، مف طريؽ سعيد بف أبي عركبة( 5)كأخرجو القاسـ بف سالـ
عف شعبة كىماـ بف يحيى أربعتيـ )سعيد بف أبي ، مف طريؽ أبي داكد(7)كالبييقي ،ىشاـ الدستكائي

مكقكفان عمى عبد ا بف ، (8)عف أبي أيكب، ىماـ( عف قتادة، شعبة، ىشاـ الدستكائي، عركبة
 عمرك. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍمقىاًنيُّ  كركل ، ة أربع كسبعيف كمائةمات سن، صدكؽ يخطىء قميالن ، ًإٍسمىاًعٍيؿي بفي زىكىًريَّا الخي
 .(9)لو الجماعة

 .(10)ركل لو الجماعة، ثقة فاضؿ، ميطىرّْؼي بفي طىًرٍيؼو الحارثى

، ركل لو أبك داكد، مجيكؿ، عداده في التابعيف، بشير: كيقاؿ، بشر أبك عبد ا الكندم
 .(11)ىذا الحديث الكاحد

 .(12)حديث الكاحدىذا ال، ركل لو أبك داكد، مجيكؿ، بشير بف مسمـ الكندم

                                                           

 (. 157: ( تمخيص المتشابو في الرسـ )ص1)
 (. 158: ( تمخيص المتشابو في الرسـ )ص2)
 (. 2/104( التاريخ الكبير )3)
 (. 14499ح 13/584( المعجـ الكبير )4)
 (. 302: ( الطيكر لمقاسـ بف سالـ )ص5)
 (. 1394ح 1/122( مصنؼ ابف أبي شيبة )6)
 (. 8665ح 4/547( السنف الكبرل )7)
 (. 620: تقريب التيذيب )ص، (33/61تيذيب الكماؿ ): كاسمو يحيى بف مالؾ المىرىاًغٌي. انظر، ( ثقة8)
، (3/94تيذيب الكماؿ )، (1/518الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (2/170( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)

 (. 107: تقريب التيذيب )ص
تقريب ، (10/172تيذيب التيذيب )، (28/67تيذيب الكماؿ )، (8/313البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ10)

 (. 534: التيذيب )ص
تيذيب التيذيب ، (1/108المغني في الضعفاء )، (1/327ميزاف االعتداؿ )، (4/162( تيذيب الكماؿ )11)

 (. 124: تقريب التيذيب )ص، (1/462)
: تقريب التيذيب )ص، (1/467التيذيب ) تيذيب، (1/329ميزاف االعتداؿ )، (4/174( تيذيب الكماؿ )12)

125 .) 
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التطبوقوةىالدرادة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 كبشر أبك عبد ا. ، لجيالة كؿ مف بشير بف مسمـ، إسناده ضعيؼ 

ففيو اضطراب ػػػ كما : أما المرفكع، كقد اختمؼ في إسناد ىذا الحديث فركم مرفكعان كمكقكفان 
كركم عنو أنو بمغو عف ، ف عبد ا بف عمركع، حيث ركم عف بشير، ىك مبيف في التخريج ػػػ

 كقيؿ غير ذلؾ. ، كركم عنو عف رجؿ عف عبد ا بف عمرك، عبد ا بف عمرك

، ال يصححو أىؿ العمـ بالحديث، ىذا حديث ضعيؼ مظمـ اإلسناد: (1)قاؿ ابف عبد البر 
 ألف ركاتو مجيكلكف ال يعرفكف. 

 األئمة. كىك ضعيؼ باتفاؽ : (2)كقاؿ ابف الممقف 

ف صح إسناده فإنو رأم عبد ا بف عمرك كال حجة في أقكاؿ الصحابة ، كأما المكقكؼ؛ كا 
 . (4)كاإلجماع( 3)إذا عارضت المرفكع

أجمع جميكر العمماء كجماعة أئمة الفتيا باألمصار مف الفقياء أف : "(5)قاؿ ابف عبد البر
  كعبد ا، عف عبد ا بف عمر بف الخطاب؛ إال ما ركم كأف الكضكء جائز بو، البحر طيكره ماؤه

كلـ يتابعيما أحد مف ، فإنو ركم عنيما أنيما كرىا الكضكء مف ماء البحر، بف عمرك بف العاص
 . "فقياء األمصار عمى ذلؾ كال عرج عميو كال التفت إليو

                                                           

 (. 1/240( التمييد )1)
 (. 1/344( خالصة البدر المنير )2)
ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اً : ( أم حديث أبي ىريرة أنو3) اءى رىجي نىٍحًمؿي مىعىنىا اٍلقىًميؿى ، يىا رىسيكؿى اً : فىقىاؿى ، جى ًإنَّا نىٍركىبي اٍلبىٍحرى كى

ا ٍأنىا ًبًو عىًطٍشنىا، ءً ًمفى اٍلمى اًء اٍلبىٍحرً ، فىًإٍف تىكىضَّ أي ًمٍف مى اٍلًحؿُّ ، ىيكى الطَّييكري مىاؤيهي : "فىقىاؿى رىسيكؿي اً ، أىفىنىتىكىضَّ
ٍيتىتيوي". مكطأ مالؾ ) (. 41: لمترمذم )ص، (. كىذا الحديث صححو البخارم في العمؿ الكبير45ح 1/55مى

كابف ، كالحاكـ، كالطحاكم، كالخطابي، كابف المنذر، كابف حباف، بف خزيمةكنقؿ ابف حجر تصحيحو عف ا
 (. 10/257كآخريف. تيذيب التيذيب )، كعبد الحؽ اإلشبيمي، كالبييقي، حـز

 (. 7/85لمنككم )، المجمكع: ( انظر4)
 (. 16/221( التمييد )5)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 أكثر أىؿ العمـ يجيزكف رككب البحر في طمب الحالؿ؛ إذا تعذر البر: "(1)كقاؿ أيضان 

... إال أنيـ ، كفي كؿ ما أباحو ا كلـ يحظره، كركب البحر في حيف يغمب عميو فيو السككف
 . "يكرىكف رككبو في االستغزار مف طمب الدنيا كاالستكثار مف جمع الماؿ

كفي إسناده ليث بف أبي سميـ ، مف حديث ابف عمر مرفكعان  (2)كلمحديث شاىد ركاه البزار
 ز حديثو. كىك مختمط جدان كلـ يتمي

كفيو الخميؿ بف ، (4)؛ مف حديث أبي بكرة(3)كلو شاىد آخر ركاه الحارث بف أبي أسامة 
 .(5)زكريا كىك متركؾ

 
 6 (651حديث رقـ )

ىذا الحديث ركاه الطبراني في "أكبر معاجمو" كابف عدم في "كاممو" كالدارقطني 6 (6)قاؿ ابف الممقف
ـه : "قاؿ أف رسكؿ ا ف عمر كالبييقي في "سننييما" مف ركاية اب ري ٍرأىًة حي مىى اٍلمى ًإالَّ  (7)لىٍيسى عى

ٍجًييىا" أبا : يمقب، في إسناده أيكب بف محمد أبك سييؿ العجمي اليمامي، . كىك حديث ضعيؼًفي كى

                                                           

 (. 1/240( التمييد )1)
 (. 5897ح 12/209( مسند البزار )2)
 (. 1/441د الحارث = بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث )( مسن3)
اًرًث، مف فضالء الٌصحابة، قيؿ لو أبك بكرة ألنو تدلى ببكرة مف حصف الطائؼ إلى النبي 4)  ( ىك نيفىٍيعي بفي الحى

 فكناه كأعتقو، مات في خالفة معاكية سنة اثنتيف كخمسيف. 
 (.6/369(، اإلصابة )3/5(، سير أعالـ النبالء )5/38ابة )(، أسد الغ4/1531انظر ترجمتو: االستيعاب )

 (. 195( تقريب التيذيب )ص: 5)
 (. 331 - 6/329( البدر المنير )6)
ٍرـي 7) رىاـه. الحي ؿه حى رىاـه، كىرىجي ـه كىحى ري جّْ قىٍكـه حي ٍحرىاـً ًباٍلحى سيكيكًف الرَّاءً  -( ييقىاؿي ًمفى اإٍلً اًء كى ْـّ اٍلحى ، اإًلٍحرىا -ًبضى ـ ًباٍلحىجّْ

ؿي ييٍحًرـي ًإٍحرىامان  ـى الرَّجي رـه. كاإًلٍحرىاـ: مىٍصدىري أىٍحرى ، كأنت حي : أنت ًحؿّّ ؿ الميٍحًرـ. ييقىاؿى ًباٍلكىٍسًر: الرجي ًإذىا أىؿَّ  كى
ٍمع المىًخيط كاجًتناب اأٍلىٍشيىاًء الَّ  جّْ أىٍك ًباٍلعيٍمرىًة كباشىر أٍسبابىييما كشيركطىيما ًمٍف خى ًتي مىنىعو الشرعي ًمٍنيىا كالطّْيب ًباٍلحى

. كالمراد: أف المرأة ال تغطي كجييا حاؿ إحراميا. انظر: النياية في غريب الحديث  ٍيًر ذىًلؾى يد كىغى كىالنّْكىاًح كالصَّ
 (. 2/46(، مقاييس المغة، البف فارس )1/373كاألثر، البف األثير )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ال شيء.: (3)ضعيؼ. كقاؿ مرة: (2)منكر الحديث. كقاؿ يحيى بف معيف: (1)قاؿ أبك زرعة، الجمؿ

عف ابف عمر غير أبي ، راكيو عف نافع: ال أعممو يرفعو عف عبيد ا يعني: (4)دمكقاؿ ابف ع 
ال يتابع أيكب بف محمد عمى رفعو؛ فإنو ييـ في بعض : (5)الجمؿ ىذا. كقاؿ العقيمي في "ضعفائو "

: الصكاب كقفو عمى ابف عمر. قاؿ: (6)إنما يركل مكقكؼ. كقاؿ الدارقطني في "عممو"، حديثو
كقد ركم ىذا الحديث مف كجو : (7)مف أىؿ اليمف ضعيؼ.... قاؿ البييقي في "سننو" كأيكب ىذا

6 كالصحيح أنو مكقكؼ عمى ابف عمر أنو قاؿ: آخر مجيكؿ عف عبيد ا بف عمر مرفكعان. قاؿ
ٍجًييىا" ٍرأىًة ًفي كى ـي اٍلمى ًؿ ًفي رىٍأًسًو "، ًإٍحرىا ـي الرَّجي ٍحرىا ككذا قاؿ في ، ا عميو. ىكذا ركاه جماعة مكقكفن كىاً 

 كرفعو ضعيؼ.، كركم عنو مرفكعان : (8)"المعرفة" بعد أف ركاه ىكذا مكقكفنا عميو

 6 نص الحديث

ًبيُّ : (9)قاؿ اَلماـ الطبراني  كىًريَّا اٍلغىالى مَّدي ٍبفي زى دَّثىنىا ميحى اءو ، حى ٍبدي اً ٍبفي رىجى ثنا أىيُّكبي ، ثنا عى
مى  مَّدو أىبيك اٍلجى ًف اٍبًف عيمىرى ، عىٍف نىاًفعو ، عىٍف عيبىٍيًد اً ٍبًف عيمىرى ، ؿً ٍبفي ميحى ـه : قىاؿى ، عى ري ٍرأىًة حي مىى اٍلمى "لىٍيسى عى
ٍجًييىا".   ًإالَّ ًفي كى

 6 تخريج الحديث

مف طرؽ عف ، (13)مف طريؽ ابف عدم( 12)كالبييقي، (11)كالدارقطني، (10)أخرجو العقيمي 
 مد. عف أيكب يف مح، عبد ا بف رجاء

                                                           

 (. 243( سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم )ص: 1)
 (. 178ركاية الدارمي )ص:  -( تاريخ ابف معيف 2)
 (. 460( سؤاالت ابف الجنيد )ص: 3)
 (. 2/19( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
(5( )1/132 .) 
 (. 13/48( عمؿ الدارقطني )6)
 (. 9049ح 5/74( السنف الكبرل لمبييقي )7)
 (. 7/139( معرفة السنف كاآلثار )8)
 (. 6122ح 6/178المعجـ األكسط )، (13375ح 12/370( المعجـ الكبير )9)
 (. 1/132( الضعفاء الكبير )10)
 (. 2760ح3/363( سنف الدارقطني )11)
 (. 9049ح 5/74( السنف الكبرل )12)
 (. 2/19( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )13)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
تابع أيكب في الركاية عف عبيد ا بف ، مف طريؽ ىشاـ بف حساف (1)كأخرجو الدارقطني 

 عف ابف عمر مرفكعان. ، بإسناده، عمر

مف طريؽ ابف عيينة. كالبييقي ػػػ مف طريؽ الدارقطني ػػػػ عف ىشاـ بف  (2)كأخرجو العقيمي 
 مر مكقكفان. عف ابف ع، بإسناده، كالىما عف عبيد ا بف عمر، حساف

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًبيُّ البىٍصًرمٌ  مَّدي ٍبفي زىكىًريَّا اٍلغىالى  (. 111متيـ بالكضع. سبقت ترجمتو في حديث رقـ )، ميحى

اءو  ٍبدي اً ٍبفي رىجى  (. 56صدكؽ ييـ قميالن. سبقت ترجمتو في حديث رقـ )، عى

مىؿً  مَّدو أىبيك اٍلجى  يكر. كقد مر نقؿ ابف الممقف ألقكاؿ النقاد فيو. ضعفو الجم، أىيُّكبي ٍبفي ميحى

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ. لمعمؿ اْلتية

  محمد بف زكريا الغالبي؛ متيـ بكضع الحديث. لكنو لـ ينفرد بالركاية عف عبد ا بف
 . (4)كأحمد بف مالعب، (3)بؿ تابعو الثقة؛ يعقكب بف سفياف الفسكم، رجاء

  لـ يرك ىذا الحديث عف عبيد : (5)بف رجاء صدكؽ ييـ؛ كلـ يتابع. قاؿ الطبرانيعبد ا
 . تفرد بو عبد ا بف رجاء، ا بف عمر إال أيكب أبك الجمؿ

 كلـ يتابع ، كقد تفرد بركاية الحديث مرفكعان ، أيكب بف محمد الممقب بأبي الجمؿ ضعيؼ
 عمى ذلؾ. 

 كغيره يركيو مكقكفنا. ، ككاف ضعيفنا، لجمؿلـ يرفعو غير أبي ا: (6)قاؿ الدارقطني

                                                           

 (. 2761ح 3/363( سنف الدارقطني )1)
 (. 1/133( الضعفاء الكبير )2)
 (. 2/19في الكامؿ ) ( كما عند ابف عدم3)
سير أعالـ النبالء ، (6/389تاريخ بغداد ): (. كانظر ترجمتو2760ح3/363( كما في سنف الدارقطني )4)

(13/42 .) 
 (. 6/178( المعجـ األكسط )5)
 (1/390( المؤتمؼ كالمختمؼ )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، كمحمد بف بشر، كعمي بف مسير، كىشاـ بف حساف، خالفو ابف عيينة: (1)كقاؿ أيضان 

سحاؽ األزرؽ، كابف نمير، كعبد الرحمف بف سميماف عف ، عف نافع، رككه عف عبيد ا، كغيرىـ، كا 
 كىك الصكاب. ، مكقكفان ، ابف عمر

 .(5)كابف الممقف، (4)كالبييقي، (3)ابف عدمك ، (2)العقيمي: أيضان  كممف صحح ركاية الكقؼ 

 
 6 (656حديث رقـ )

ًليّْ 6 الى بيدَّ ًفي النّْكىاًح ًمٍف أىٍربىعىةو : "ركم مرفكعنا كمكقكفنا6 (6)قاؿ ابف الممقف ٍكًج كىالشَّاًىدىٍيفً  اٍلكى  ". كىالزَّ

ا البييقي في "سننو"مف ح في : ثـ قاؿ، (7)ديث أبي ىريرة بالمفظ المذككرىذا الحديث ركاه مرفكعن
ىك في نفسو : (9)منكر الحديث. كقاؿ ابف عدم: (8)قاؿ البخارم، إسناده المغيرة بف مكسى البصرم

 ثقة. 

يأتي عمى الثقات بما ال يشبو حديث األثبات؛ فبطؿ : (10)كقاؿ ابف حباف: قمت ػػػػ يعني ابف الممقف ػػػػػ
 كافؽ الثقات. االحتجاج بو فيما لـ ي

ٍكًج 6 الى بيدَّ ًفي النّْكىاًح ًمٍف أىٍربىعىةو : "كركاه الدارقطني في "سننو" مف حديث عائشة مرفكعنا ًليّْ كىالزَّ اٍلكى
 كىالشَّاًىدىٍيًف ". 

 ىك مجيكؿ. : قاؿ الدارقطني، نافع بف ميسرة: كاسمو، كفي إسناده أبك الخصيب
 ،كلي6 ال ًنكاح إال بأربعةو : "عف ابف عباس( 11)ي "خالفياتو"كأما ركاية المكقكؼ فركاىا البييقي ف

 

                                                           

 (. 13/48( عمؿ الدارقطني )1)
(2( )1/132 .) 
 (. 2/19( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 7/139معرفة السنف كاآلثار )، (5/74( السنف الكبرل )4)
 (. 2/32( خالصة البدر المنير )5)
 (. 582 - 7/580( البدر المنير )6)
 ال لفظ البييقي. ، ( المفظ المذككر لفظ الدارقطني كما سيأتي7)
 (. 7/319( التاريخ الكبير )8)
 (. 8/80كىك مستقيـ الركاية. الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، ذكرهكال أعمـ لو حديثنا منكرنا فأ: ( كباقي عبارتو9)
 (. 3/7( المجركحيف البف حباف )10)
 (4/134( مختصر خالفيات البييقي )11)
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التطبوقوةىالدرادة
عف أبي ، عف سفياف ػػػػ يعني الثكرم ػػػػ، (1)كركاه معاكية بف ىشاـ: ثـ قاؿكخاطب". ، كشاىدم

6 ال نكاح إال بأربعة":عف ابف عباس، عف قتادة، الحكـ بف ميناء: عف رجؿ يقاؿ لو، (2)يحيى
كج، بزكجو 6 ا يىكيكفي ًفي النّْكىاًح أىٍربىعىةه أىٍدنىى مى 6 كشاىدم. قاؿ،كلي  كشاىداف". ، كالذم ييزى

 عف ابف عباس. ، كلو شاىد بإسناد صحيح عف قتادة: قاؿ

 لكنو منقطع؛ قتادة لـ يدرؾ ابف عباس. : قمت ػػػػ يعني ابف الممقف ػػػػػ

 6 نص الحديث

ٍخمى : (3)قاؿ اَلماـ الدارقطني  مَّدي ٍبفي مى ٍبدي الرٍَّحمىًف ٍبفي دو أخبرنا ميحى ، نا أىبيك كىاًئمىةى اٍلمىٍركىًزمُّ عى
سىٍيًف ًمٍف كى  بىٍيري ٍبفي بىكَّارو لىًد ًبٍشًر ٍبًف اٍلميٍحتىًفزً اٍلحي ًصيبً ، نا الزُّ اًح، عىٍف أىًبي اٍلخى اًلدي ٍبفي اٍلكىضَّ ، عىٍف ، نا خى

6 "الى بيدَّ ًفي النّْكىاًح ًمٍف أىٍربىعىةو : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : الىتٍ ، عىٍف عىاًئشىةى ، قى ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيوً ًىشىاـو 
ٍكًج كىالشَّاًىدىٍيًف".  ًليّْ كىالزَّ  اٍلكى

 6 تخريج الحديث

 . انفرد بو الدراقطني مف حديث عائشة مرفكعان  

ف مف طرؽ ع (6)كالخطيب، (5)كالبييقي، (4)ابف عدم: كأخرجو مف حديث أبي ىريرة مرفكعان 
 بنحكه. ، بإسناده، عف المغيرة بف مكسى، يعقكب بف الجراح

 مف طريؽ (10)كالبييقي، (9)مف طريؽ الحكـ بف ميناء، (8)كالبييقي، (7)كأخرجو ابف أبي شيبة
 

                                                           

تيذيب الكماؿ ، (8/147الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (8/385( صدكؽ لو أكىاـ. الجرح كالتعديؿ )1)
 (. 538: ذيب )صتقريب التي، (10/218تيذيب التيذيب )، (28/220)

 (. 684: تقريب التيذيب )ص، (12/277تيذيب التيذيب )، (34/402( ليف الحديث. تيذيب الكماؿ )2)
 (. 3529ح4/321( سنف الدارقطني )3)
 (. 8/79( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 13722ح 7/203)، (13816ح 7/231( السنف الكبرل )5)
 (. 4/399( تاريخ بغداد )6)
 (. 16187ح4/131ابف أبي شيبة ) ( مصنؼ7)
 (. 13814ح 7/230( السنف الكبرل )8)
الثقات البف ، (3/128الجرح كالتعديؿ ): صدكؽ. كانظر ترجمتو: (176: ( قاؿ ابف حجر في التقريب )ص9)

 (. 2/440تيذيب التيذيب )، (7/144تيذيب الكماؿ )، (4/145حباف )
 (. 13814ح 7/230( السنف الكبرل )10)
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التطبوقوةىالدرادة
"ىذا إسناد : (1)مكقكفان. كقاؿ البييقي، في الركاية عف ابف عباس، قتادة تابع الحكـ بف ميناء 

 ابف عباس". صحيح إال أف قتادة لـ يدرؾ 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ًصيبً ، نىاًفعي ٍبفي مىٍيسىرىةى  . : (2)قاؿ الدارقطني، أىبيك اٍلخى   مىٍجييكؿه

اًح.  ضَّ اًلدي ٍبفي اٍلكى  . لولـ أعثر عمى ترجمةخى
بىٍيري بفي بكَّارو  بىٍيًرمُّ الزُّ ٍمًسٍيفى كى ، ثقة، القيرىًشيُّ األىسىًدمُّ الزُّ  .(3)مائىتىٍيفً مات سىنىةى ًست  كىخى

 باقي رجاؿ اَلسناد ثقات.  
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

لحديث مرفكعان كمكقكفان أسانيده ضعيفة. فحديث عائشة إسناده ضعيؼ ؛ لجيالة أبي ا ىذا  
 كخالد بف الكضاح لـ أعثر لو عمى ترجمة. ، الخصيب

 ؛ منكر الحديث. فيو المغيرة بف مكسى البصرم، كحديث أبي ىريرة إسناده ضعيؼ أيضان 
كنبو ابف ، (4)ألف قتادة لـ يسمع مف ابف عباس، ففيو انقطاع، أما حديث ابف عباس مكقكفان  

 . الممقف عمى ذلؾ

 
 6 (655حديث رقـ )

نىيىى  " أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عف سعيد بف المسيب، ىذا الحديث ركاه زيد بف أسمـ: (5)قاؿ ابف الممقف
يىكىاًف". عىٍف بىٍيًع المَّحٍ  مف حديث  (6)كىذا مرسؿ كما ترل كركاه أبك داكد في "مراسيمو"ـً ًباٍلحى

، كقكم ىذا مع إرسالو فإف الصحابة عممكا بو: "(8)قاؿ الرافعي في "تذنيبو"، عف مالؾ بو، (7)القعنبي

                                                           

 (. 7/231لسنف الكبرل )( ا1)
 (. 3529ح4/321( سنف الدارقطني )2)
 (. 214: تقريب التيذيب )ص، (3/312تيذيب التيذيب )، (9/296( تيذيب الكماؿ )3)
 (. 255: لمعالئي )ص، جامع التحصيؿ، (111: معرفة عمـك الحديث لمحاكـ )ص: ( انظر4)
 (. 6/486( البدر المنير )5)
  (.166: ( المراسيؿ )ص6)
ثقة ، أصمو مف المدينة كسكنيا مدة، أبك عبد الرحمف البصرم، ( عبد ا بف مسممة بف قعنب القىٍعنىبٌي الحارثي7)

 (. 323: كاف ابف معيف كابف المديني ال يقدماف عميو في المكطأ أحدان. تقريب التيذيب )ص، عابد
 (. 554: ( التذنيب في الفركع عمى الكجيز لمغزالي )ص8)
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. أما كابف عمر ، كركم مسندنا مف حديث سيؿ بف سعد: كدرجكا عميو".قمت ػػػ يعني ابف الممقف ػػػ

يىكىافً  نىيىىرىسيكؿى المًَّو : "بمفظ( 1)حديث سيؿ فركاه الدارقطني تفرد بو : " ثـ قاؿعىٍف بىٍيًع المٍَّحـً ًباٍلحى
، عف زيد: كصكابو ما في "المكطأ"، كلـ يتابع عميو، عف الزىرم عنو، عف مالؾ، يزيد بف مركاف

كالصحيح ما في "المكطأ" ، ىكذا كغمط فيوركاه يزيد بف مركاف : (2)عف سعيد مرسالن. كقاؿ البييقي
يزيد بف مركاف : (4)ىذه الطريؽ ال ترضي. قاؿ يحيى بف معيف: (3)يعني مرسالن. كقاؿ ابف الجكزم

ا. كأما حديث ابف عمر فركاه البزار في "مسنده" بمفظ( 5)كذاب. ككىاه ابف حباف نيى أنو : "أيضن
، كثابت ىذا ضعفكه، عف نافع عنو، بف زىيرعف بيع الحيكاف بالمحـ" ركاه مف حديث ثابت 

: قاؿ عبد الحؽ، كالصحيح في ىذا الحديث اإلرساؿ كما صرح بو الدارقطني كالبييقي كغيرىما
كال أعممو مسندنا إال مف : قاؿ، الصحيح أف ىذا الحديث مرسؿ كما ركاه أبك داكد في "مراسيمو"

 حديث ثابت... 

 6 نص الحديث
دَّثىنىا اٍلقىٍعنىًبيُّ : (6)قاؿ اَلماـ أبك داكد اًلؾو ، حى ـى ، عىٍف مى ٍيًد ٍبًف أىٍسمى عىٍف سىًعيًد ٍبًف ، عىٍف زى

يىكىاًف".  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، اٍلميسىيّْبً   "نىيىى عىٍف بىٍيًع المٍَّحـً ًباٍلحى

 6 تخريج الحديث كدراسة أسانيده

رسالو.    اختمؼ في كصؿ ىذا الحديث كا 

مف طريؽ مالؾ ػػػ كىي في ، (8)كالبييقي، (7)كالحاكـ، فأخرجيا أبك داكد: ؿأما ركاية اإلرسا
 بمفظو. ، بإسناده، كالىماعف زيد بف أسمـ، مف طريؽ حفص بف ميسرة( 10)ػػػػ كالبييقي( 9)المكطأ

 كرجاؿ إسنادىا ثقات جميعنا. 
                                                           

 (. 3056ح  4/38الدارقطني ) ( سنف1)
 (. 5/483السنف الكبرل لمبييقي ): ( انظر2)
 (. . 2/176( التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )3)
 (235: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 4)
 (3/105( المجركحيف البف حباف )5)
 (. 166: ( المراسيؿ )ص6)
 (. 2252ح 2/35( المستدرؾ )7)
 (. 11139ح 8/65ثار )( معرفة السنف كاآل8)
يىكىاًف ًبالمٍَّحـً )ص، كتابي البيكع ً ، ( مكطأ مالؾ ركاية محمد بف الحسف الشيباني9)  (. 783ح 276: بابي ًشرىاًء اٍلحى
 (. 10571ح 5/484)( السنف الكبرل10)
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كفي ، دمف حديث سيؿ بف سع( 2)كالدارقطني، (1)فأخرجيا أبك نعيـ: كأما ركاية الكصؿ

 ضعيؼ جدان.: (4)كقاؿ الدارقطني، (3)إسنادىا يزيد بف مركاف الخاٌلؿ كذبو يحيى بف معيف

غريب مف حديث : (5)فمـ يتابع. قاؿ أبك نعيـ، كقد تفرد يزيد بف مركاف بالركاية عف مالؾ
 عف يزيد. ، عف سيؿ تفرد بو يزيد بف عمرك، عف الزىرم، مالؾ

ككؿ ، (7)كفي إسناده ثابت بف زىير كىك ضعيؼ، عمر مف حديث ابف(6)كأخرجيا البزار 
 .(8)أحاديثو تخالؼ الثقات في أسانيدىا كمتكنيا. قالو ابف عدم

ىذا حديث صحيح اإلسناد ركاتو : كقاؿ، مف طريؽ الحسف عف سىميرىةى ( 9)كأخرجيا الحاكـ 
 كقد احتج البخارم بالحسف عف سمرة. ، عف آخرىـ أئمة حفاظ ثقات كلـ يخرجاه

، صرم مف سمرة بف جندب عده مكصكالمف أثبت سماع الحسف الب: (10)كقاؿ البييقي 
 كمف لـ يثبتو فيك مرسؿ جيد ييضـ إلى مرسؿ سعيد بف المسيب... 

كالراجح أنو سمع منو فى الجممة ، لف الحسف مدلس، فال يحتج بحديثو : (11)كقاؿ األلباني 
 ، لكنو يتقكل بمرسؿ سعيد كغيره. إال ما صرح فيو بالسماع ، كأما ىذا فقد عنعنو

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث 

 كىك ما صححو ابف الممقف كالدارقطني كالبييقي. ، الراجح في ىذا الحديث اإلرساؿ 

                                                           

 (. 6/334( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )1)
 (. 3056ح  4/38( سنف الدارقطني )2)
 (. 9/178الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (16/506غداد )( تاريخ ب3)
 (. 6/293( لساف الميزاف )4)
 (. 6/334( حمية األكلياء كطبقات األصفياء )5)
 (. 5888ح  12/205( مسند البزار )6)
الضعفاء ، (2/452الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (27: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص: ( انظر7)

 (. 2/76البف حجر )، لساف الميزاف، (1/261لمدارقطني )كالمتركككف 
 (. 2/298( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 2252ح 2/35المستدرؾ ) (9)
 (. 5/483( السنف الكبرل )10)
 (. 5/198( إركاء الغميؿ )11)
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، كأحسف أسانيده مرسؿ سعيد ىذا، ال أعممو يتصؿ مف كجو ثابت: (1)كقاؿ ابف عبد البر

ال يصح ، حديث سيؿ بف سعد إسناده مكضكعك : (2)كال خالؼ عف مالؾ في إرسالو. كقاؿ أيضان 
 كال أصؿ لو في حديثو. ، عف مالؾ

 
 6 (654حديث رقـ )

عف ، مف حديث يزيد بف ىاركف، ...الحديث ركاه أصحاب السنف األربعةىذا : (3)قاؿ ابف الممقف
ٍجًر قاؿ، عف أبيو، عف عاصـ بف كيمىٍيبً ، شريؾ دى... "  رىأىٍيتي النًَّبيَّ : "عف كائؿ بف حي ًإذىا سىجى

، ال نعرؼ أحدان ركاه مثؿ ىذا عف شريؾ، ىذا حديث حسف غريب: "(4)الحديث. ثـ قاؿ الترمذم
كىك أرفؽ ، "ىك أثبت مف حديث تقديـ اليديف: (5)كالعمؿ عميو عند أكثر أىؿ العمـ". كقاؿ الخطابي

 بالمصمي كأحسف في الشكؿ كرأم العيف". 

عف ، كضع الركبتيف قبؿ اليديف تفرد بو شريؾ القاضي: "(7)أبي داكدقاؿ ابف : (6)كقاؿ الدارقطني
كلـ يحدث بو عف عاصـ غير : "كشريؾ ليس بقكم فيما ينفرد بو". قاؿ الدارقطني، عاصـ بف كيمىٍيب

نما تابعو ىماـ مرسالن ، "ىذا الحديث ييعد في أفراد شريؾ القاضي: (8)شريؾ". كقاؿ البييقي ىكذا ، كا 
 "ال نعرؼ أحدنا ركاه غير شريؾ". : (9)كغيره مف الحفاظ المتقدميف". كقاؿ الترمذمذكره البخارم 

" لـ يحتج بو أكثر أىؿ العمـ ...، كشريؾ ىذا قاؿ البييقي في سننو: قمت ػػ يعني ابف الممقف ػػػ
يره. بالحديث". ىذا كالمو كىك مف رجاؿ مسمـ  ..كاألربعة كثقو ابف معيف كغو

، كابف السكف في سننو الصحاح، كابف حبانفي صحيحييما، الكجو ابف خزيمة كأخرجو أيضان مف ىذا
لـ يقؿ ىذا عف شريؾ غير يزيد بف ىاركف. قمت ػػ يعني ابف : إنو مختمؼ فيو. كقاؿ النسائي: كقاؿ

                                                           

 .(1/492البف األثير )، جامع األصكؿ: ( انظر1)
 (. 71: لمسيكطي )ص، تنكير الحكالؾ: ( انظر2)
 (. 3/655/657( البدر المنير )3)
 (. 2/57( سنف الترمذم )4)
 (. 1/208( معالـ السنف )5)
 (. 2/150( سنف الدارقطني )6)
، (2/611اإلرشاد لمخميمي ): ( ىك أبك بكر عبد ا بف أبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني. انظر ترجمتو7)

 (. 13/221لمذىبي )، بالءسير أعالـ الن، (11/136لمخطيب )، تاريخ بغداد
 (. 2/142)( السنف الكبرل8)
 (. 2/57( سنف الترمذم )9)
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عف عاصـ ، كركاه ىماـ: كىذا ال يقدح في تصحيحو لجاللة يزيد كحفظو. كقاؿ الترمذم: الممقف ػػػ

 ذكر فيو كائؿ بف حجر. مرسالن كلـ ي

ا لجاللة ىماـ كثقتو: قمت ػػ يعني ابف الممقف ػػػ كنياية ما فيو تعارض ، كىذا ال يقدح فيو أيضن
مـ ما فيو، الكصؿ كاإلرساؿ ، كيمـز الترمذم تصحيحو؛ ألنو صحح حديث عاصـ عف أبيو، كقد عي

 : عف كائؿ

ًة رىسيكًؿ المًَّو " الى فَّ ًإلىى صى مىسى ًلمتَّشىيُّدً فىمىمَّ  ألىٍنظيرى .كادعى الحازمي أف المحفكظ (1)... " الحديثا جى
ىذا حديث حسف عمى شرط أبي داكد كالنرمذم : (2)فقاؿ في " ناسخو كمنسكخو"، ركاية اإلرساؿ

عف ، عف شريؾ. كركاه ىماـ بف يحيى، كابف ماجو؛ أخرجكه في كتبيـ مف حديث يزيد بف ىاركف
ادة يعني أبا  -كنا شقيؽ : عف أبيو مرفكعان. قاؿ ىماـ، جبار بف كائؿعف عبد ال، محمد بف جيحى

مرسالن كىك المحفكظ. انتيى كالمو. كيقابؿ  عف النبي ، عف أبيو، عف عاصـ بف كيمىٍيب -الميث 
 كالمو بأف جماعات مف الحفاظ صححكه متصالن. 

 6 نص الحديث
سىفي ٍبفي عى : (3)قاؿ اَلماـ أبك داكد دَّثىنىا اٍلحى سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى، ًمي  حى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي : قىاالى ، كىحي حى

كفى  نىا شىًريؾه ، ىىاري اًصـً ٍبًف كيمىٍيبو ، أىٍخبىرى ٍجرو ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف عى ًإذىا  "رىأىٍيتي النًَّبيَّ : قىاؿى ، عىٍف كىاًئًؿ ٍبًف حي
عى ريٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيوً  ضى دى كى ذىا نىيىضى ، سىجى رىفىعى يىدىٍيًو قىٍبؿى ريٍكبىتىٍيًو". كىاً 

 

 6 تخريج الحديث

 .(9)كابف حباف، (8)كابف خزيمة، (7)كالدارمي، (6)كابف ماجو، (5)كالنسائي، (4)أخرجو الترمذم 
                                                           

ميكسي في التَّشىيًُّد )، كتابي الصالةً ، ( سنف الترمذم1)  (. 292ح  2/85بابي كىٍيؼى الجي
 (. 78: ( االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار )ص2)
ٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيًو ) بابي كىٍيؼى ، كتابي الصالةً ، ( سنف أبي داكد3) عي ري  (. 838ح1/222يىضى
كًد )، كتابي الصالةً ، ( سنف الترمذم4) ٍكبىتىٍيًف قىٍبؿى اليىدىٍيًف في السُّجي ٍضًع الرُّ  (. 268ح 2/56بابي ما جاءى في كى
ٍنسىا، كتابي التطبيؽً ، ( سنف النسائي5) ا يىًصؿي ًإلىى اأٍلىٍرًض ًمفى اإٍلً ًؿ مى كًدًه )بابي أىكَّ ، (1089ح 2/206ًف ًفي سيجي

ٍكبىتىٍيًف ) ٍفًع اٍليىدىٍيًف عىًف اأٍلىٍرًض قىٍبؿى الرُّ  (. 1154ح2/234كبابي رى
ةً ، ( سنف ابف ماجو6) الى ًة الصَّ كًد )، كىالسُّنَّةي ًفييىا، ًكتىابي ًإقىامى  (. 882ح 1/286بابي السُّجي
ًؿ مى ، كتاب الصالةً ، ( سنف الدارمي7) دى )بابي أىكَّ مىى اأٍلىٍرضى ًإذىا أىرىادى أٍف يىٍسجي ٍنسىاًف عى  2/834ا يىقىعي ًمفى اإٍلً

 (. 1359ح
 (. 626ح 1/318( صحيح ابف خزيمة )8)
 (. 1912ح 5/237( صحيح ابف حباف )9)
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، كميـ مف طرؽ عف يزيد بف ىاركف، (3)كمف طريقو البييقي( 2)كالحاكـ، (1)كالدارقطني

 بنحكه. ، عف كيمىٍيب بف شياب، بإسناده

عف عبد ، عف محمد بف جحادة، مف طريؽ ىماـ بف يحيى العكذم (4)كأخرجو أبك داكد
ٍجر، الجبار بف كائؿ  . تابع كيمىٍيبان بف شياب في الركاية عف كائؿ بف حي

عف ، عف عاصـ بف كيمىٍيب، عف شقيؽ، مف طريؽ ىماـ، (6)كالبييقي، (5)كأخرجو أبك داكد 
ٍجرفمـ ي، (7)مرسالن  عف النبي ، أبيو  . ذكر فيو كائؿ بف حي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ًعيُّ القاضي ٍبًد اً بًف أبي شريؾو النَّخى ركل لو ، مات سنة سبع كسبعيف كمائة، شىًرٍيؾي بفي عى
 .(8)كركل لو األربعة، كمسمـ متابعة، البخارم تعميقان 

 6 مختمؼ فيو
كابف معيف في ، (11)حربيإبراىيـ ال (10)كتمميذه، (9)فأطمؽ القكؿ بتكثيقو العجمي  
ا، صدكؽ ثقة: "(13)كقاؿ مرة، (12)مكاضع : (14)إال أنو إذا خالؼ فغيره أحب إلينا منو". كقاؿ أيضن

 ثقة إال أنو كاف ال يتقف كيغمط ". "

                                                           

 (. 1307ح2/150( سنف الدارقطني )1)
 (. 1/226( المستدرؾ )2)
 (. 2628ح2/142( السنف الكبرل )3)
 (. 839ح1/222الكتاب كالباب السابقيف )، كد( سنف أبي دا4)
 ( سنف أبي داكد المكضع السابؽ. 5)
 (. 2630ح 2/142)( السنف الكبرل6)
 (. 7/167مرسالن كلـ يدركو. الجرح كالتعديؿ ) ركل كميب عف النبي : ( قاؿ أبك حاتـ7)
تيذيب التيذيب ، (8/200الء )سير أعالـ النب، (12/468تيذيب الكماؿ )، (10/384تاريخ بغداد ): ( انظر8)

(15/37 .) 
 (. 1/453 ( الثقات )9)
 كىك مرتب عمى مسانيد الصحابة .  "غريب الحديث": مف مصنفاتو، ىػ(285( إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي )10)

 (. 13/356سير أعالـ النبالء )، (1/41لياقكت الحمكم )، معجـ األدباء، (6/522تاريخ بغداد ): انظر ترجمتو
 (. 15/39تيذيب التيذيب )( 11)
 ثقة. : كفي ركاية ابف طيماف، ثقة ثقة: كفي التيذيب، ( قاؿ في تاريخ بغداد12)

 (. 36: مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ص، (15/37تيذيب التيذيب )، (10/384تاريخ بغداد )
 (. 5/12( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )13)
 (. 5/12)( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 14)
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ردئ الحفظ مضطربو". كسئؿ أبا ، صحيح الكتاب، صدكؽ، ثقة: "(1)كقاؿ يعقكب بف شيبة

 يغمط أحيانان". ، كاف كثير الحديث صاحب كىـ: "(2)زرعة عف شريؾ ييٍحتىج بحديثو؟ قاؿ

كقمما يحتاج ، كلما كلي القضاء اضطرب حفظو، صدكؽ: "(3)كقاؿ صالح بف محمد جزرة
 إليو في الحديث الذم يحتج بو". 

تغير عميو ، كاف في آخر أمره يخطئ فيما يركل: "(4)كذكره ابف حباف في الثقات ثـ قاؿ 
 لذيف سمعكا منو بكاسط ليس فيو تخميط مثؿ يزيد بف ىاركف... ". حفظو فسماع المتقدميف عنو ا

كالغالب عمى حديثو الصحة كاالستكاء كالذم يقع في حديثو مف النكرة : "(5)كقاؿ ابف عدم
ال أنو يتعمد شيئان مما يستحؽ شريؾ أف ينسب فيو إلى شيء مف ، إنما أيتى فيو مف سكء حفظو

 ليس بالقكم". : "(7)كفي مكضع آخر، و بأس"ليس ب: "(6)الضعؼ". كقاؿ النسائي

شريؾ أعمـ بحديث بمده مف : (9)كقاؿ، ليس حديثو بشيء": "(8)كقاؿ عبد ا بف المبارؾ
لكف شريؾ أركل منو في بعض ، ليس يقاس بسفياف أحد: فقاؿ، الثكرم. فذيكر ىذا البف معيف

 المشايخ. 

كثير الغمط : "(11)ؿ. كقاؿ الترمذمسيء الحفظ مضطرب الحديث مائ: (10)كقاؿ الجكزجاني
 (13)كابف القطاف الفاسي، (12)ككصفو عبد الحؽ االشبيمي، ليس بالقكم": "كالكىـ". كقاؿ الدارقطني

 بالتدليس. 

                                                           

 (. 10/384( تاريخ بغداد )1)
 (. 4/367( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 10/384( تاريخ بغداد )3)
(4( )6/444 .) 
 (. 5/35( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 12/472( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )6)
 (. 15/39( تيذيب التيذيب )7)
 (. 5/11( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 8/202( سير أعالـ النبالء )9)
 (. 150: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص10)
 (. 69: ( العمؿ الكبير لمترمذم )ص11)
 (. 15/40( تيذيب التيذيب )12)
 (. 15/40تيذيب التيذيب )، (3/534( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )13)
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 حديثو مف أقساـ الحسف". ":(2)كقاؿ أيضان ، صدكؽ: (1)كقاؿ الذىبي

 ككفة". صدكؽ يخطئ كثيرنا تغير حفظو منذ كلي القضاء بال" :(3)كقاؿ ابف حجر

، ألنو مف ركاية يزيد بف ىاركف عنو، أما تغيره فال يضر في ىذا الحديث6 قالت الباحثة
 . (6)مف الثانية( 5)ألنو مدلس ميقؿ، كبخصكص تدليسو؛ فال يضر.(4)كيزيد سمع منو قديمان بكاسط

 كأما حفظو فال يسمـ مف الضعؼ كالخطأ. 
ٍرًميٌ عاصـي بفي كيمىٍيبو  ركل لو الجماعة ، مات سنة سبع كثالثيف كمائة ،(7)بًف شيابو الجى

 . (8)سكل البخارم

كذكره ابف حباف في ، (12)كالنسائي، (11)كالفسكم، (10)كالعجمي، (9)كثقو ابف معيف 
ال : (16)كقاؿ ابف المديني، صالح: (15)كقاؿ أبك حاتـ، ال بأس بحديثو: (14)كقاؿ أحمد، (13)الثقات

 اف مرجئان. ك: (17)كقاؿ شريؾ، يحتج بو إذا انفرد

 رمي باَلرجاء. 6 زاد ابف حجر، صدكؽ6 (19)كابف حجر، (18)كقاؿ ابف الممقف

                                                           

 (. 1/297( المغني في الضعفاء )1)
 (. 1/170( تذكرة الحفاظ )2)
 (. 266: ( تقريب التيذيب )ص3)
، (170: لسبط بف العجمي )ص، ( االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط6/444( الثقات البف حباف )4)

 (. 250: البف الكياؿ )ص، الككاكب النيرات
 (. 107: لمعالئي )ص، ( جامع التحصيؿ5)
 (. 33: ( طبقات المدلسيف )ص6)
رٍ 7)  (. 3/251ـ كىي قبيمة مف اليمف. األنساب لمسمعاني )( ىذه النسبة إلى جى
 (. 5/56تيذيب التيذيب )، (13/538( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )8)
 (. 46: ( مف كالـ أبي زكريا يحيى بف معيف في الرجاؿ )ركاية ابف طيماف( )ص9)
 ػ  (2/10) ( الثقات10)
 (. 3/95( المعرفة كالتاريخ )11)
 (. 13/538في أسماء الرجاؿ ) ( تيذيب الكماؿ12)
 (. 7/256( الثقات البف حباف )13)
 (. 6/350( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
 (. 6/350( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )15)
 (. 2/356لمذىبي )، ميزاف االعتداؿ، (2/70( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )16)
 (. 13/539( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )17)
 (. 3/601( البدر المنير )18)
 (. 286: ( تقريب التيذيب )ص19)
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ٍرًميُّ الكيكًفيُّ كيمىٍيبي بفي ًشيىاًب   .(1)ركل لو األربعة، بًف المىٍجنيكًف الجى

 .(5)كذكره ابف حباف في الثقات، (4)كالعجمي، (3)كابف سعد، (2)كممنكثقو أبك زرعةثقة. 

ـى مف عدَّه في الصحابة، صدكؽ 6(6)كقاؿ ابف حجر كىًى
، (8)كقد جـز أبك حاتـ الرازم، (7)

 كغيرىما بأف كميبنا تابعي.  (9)كالبخارم

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

  6 الحكـ عمى إسناد الحديث

صحح ابف الممقف ركاية الكصؿ. ك ، فركم متصالن كمرسالن ، اختمؼ عمى إسناد ىذا الحديث 
 . (10)كال اإلسناديف ضعيؼ لكف تبيف لمباحثة أفك 

كقد تابعو ىماـ بف ، صدكؽ يخطئ كثيرنا، ففيو شريؾ بف عبد ا النخعي6 أما المتصؿ
حادة (11)يحيى . كىذه عف أبيو كائؿ بف حيجر، عف عبد الجبار بف كائؿ، فركاه عف محمد بف جي

 .(12)ألف عبد الجبار لـ يسمع مف أبيو، المتابعة فييا انقطاع؛ فال يفرح بيا
                                                           

 (. 8/445تيذيب التيذيب )، (24/211( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 7/167( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (.  243/ 8( الطبقات الكبير )3)
 (. 2/228( الثقات لمعجمي )4)
(5) (3/356 .) 
 (. 462: تقريب التيذيب )ص، (4/364تيذيب التيذيب )، (5/495اإلصابة في تمييز الصحابة ): ( انظر6)
، االستيعاب، (5/2397معرفة الصحابة ألبي نعيـ ): كغيرىما. انظر، كابف عبد البر، ( يشير بذلؾ إلى أبي نعيـ7)

 (. 8/445تيذيب التيذيب )، (3/1329البف عبد البر )
 (. 7/167( الجرح كالتعديؿ )8)
 (. 7/229( التاريخ الكبير لمبخارم )9)
لى ذلؾ ذىب ، كرفعيما عند النيكض قبؿ رفع الركبتيف، ( اختمؼ أىؿ العمـ في كضع الركبتيف قبؿ اليديف10) كا 

سحاؽ، كأحمد بف حنبؿ، الشافعي  إنو يضع يديو قبؿ ركبتيو. : كمالؾ، كقاؿ األكزاعي، كأبك حنيفة، كا 
 كلذا خير بعض الفقياء المصميف بيف األمريف. ، ألمر فييا كاسعكالمسألة اجتيادية كا 

لمخطابي ، معالـ السنف، (3/166البف المنذر )، األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ: راجع
 (. 1/222البف القيـ )، زاد المعاد في ىدم خير العباد، (3/134شرح السنة لمبغكم )، (1/208/209)

ٍكبىتىٍيًو قىٍبؿى يىدىٍيًو )، الصالةً  كتابي ، ( سنف أبي داكد11) عي ري  (. 839ح1/222بابي كىٍيؼى يىضى
(. سبقت ترجمة عبد الجبار في 6/106التاريخ الكبير لمبخارم )، (3/11ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 12)

 (. 114حديث )
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 (2)كالبييقي، (1)كما نص الترمذم، أم أف ىذا الحديث ييعد في أفراد شريؾ القاضي

 كغيرىما. 

ففي إسناده شقيؽ أبي ليث كىك ، الذم ركاه كميب بف شياب عف النبي  ؛كأما المرسؿ
 : أما تصحيح ابف الممقف لحديث كائؿ بف حجر المتصؿ؛ ييجاب عنو بأمكر منيا. (3)مجيكؿ

كتخريجيـ لمحديث ، ف الممقف اعتمد في ذلؾ عمى تصحيح جماعات مف الحفاظأف اب: أكالن  
عَّفىوي مف ، كالحاكـ، كابف حباف، في كتبيـ؛ كابف خزيمة كابف السكف. كىك ميعىارىضه بتضعيؼ مف ضى

بؿ ، . كما أف ليس كؿَّ ما أخرجكه في كتبيـ صحيح(6)كالبييقي، (5)كالدارقطني، (4)كالحازمي، األئمة
 .(7)عمى تفاكت بينيـ، ت عندىـ أحاديث ضعيفةكيًجدى 

كلـ يمتفت إلى ، أف ابف الممقف احتج بشريؾ ػػػػ تبعان لمحاكـ ػػػػػ كعده مف رجاؿ مسمـ: ثانيان  
 .(8)كفي ذلؾ نظر؛ ألف مسممان لـ ييخرج لو إال متابعة، مف تكمـ فيو

 
 6 (653حديث رقـ )

ثىًة أىٍثكىابو نىٍجرىاًنيَّةو  كيفّْفى رىسيكؿي المًَّو : "عف ابف عباس قاؿ6 (9)قاؿ ابف الممقف 6 (10)ًفي ثىالى
مَّةي  وي الًَّذم مىاتى ًفيًو ". ، ثىٍكبىافً  (11)اٍلحي قىًميصي : كركاه أحمد بمفظ، ركاه أبك داكد كابف ماجو كذلؾكى

مَّةو نى ، ًفي قىًميًصًو الًَّذم مىاتى ًفيوً ، كيفّْفى ًفي ثىالثىًة أىٍثكىابو " حي مَّةي ثىٍكبىاًف ".كى كىك حديث ٍجرىاًنيَّةو. اٍلحي

                                                           

 (. 2/57( سنف الترمذم )1)
 (. 2/142( السنف الكبرل لمبييقي )2)
 (. 268: تيذيب )ص( تقريب ال3)
 (. 78: ( االعتبار في الناسخ كالمنسكخ مف اآلثار )ص4)
 (. 2/150( سنف الدارقطني )5)
 (. 2/142( السنف الكبرل لمبييقي )6)
البف ، النكت عمى كتاب ابف الصالح، (121 -1/119ألفية العراقي المسمى بشرح التبصرة كالتذكرة ): ( انظر7)

 (. 1/115لمسيكطي )، في شرح تقريب النكاكم تدريب الراكم، (1/270حجر )
 (. 1550ح 3/1184بابي األرًض تيٍمنىحي )، كتابي البيكعً ، ( صحيح مسمـ8)
 (. 5/213( البدر المنير )9)
 (. 5/266لياقكت الحمكم )، ( مكضع معركؼ باليمف مف ناحية مكة. معجـ البمداف10)
مَّة11) مىؿً : ( الحي كدي ، كىاًحدىةي الحي . انظر، اٍليىمىفً كىي بيري مَّة ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ثكبىيف إزىاره كًرداءه ًمٍف ًجٍنسو كىاًحدو : كال تيسىمَّى حي

 (. 8/50عمدة القارم شرح صحيح البخارم )، (1/432النياية في غريب الحديث كاألثر )
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ال سيما ، كال يحتج بو لضعفو، ضعيؼ؛ ألجؿ يزيد بف أبي زياد المذككر في إسناده فإنو تفرد بو

كلك صح فتأكيمو أنيا ، التي نفت القميص عنو( 1)كحديث عائشة، كقد خالؼ ركاية الثقات فييا
 اشترت الحمة لو فمـ يكفف فييا... 

 6 ديثنص الح
ٍنبىؿو : (2)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى دَّثىنىا اٍبفي : كىعيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى قىاالى ، حى حى

بَّاسو ، عىٍف ًمٍقسىـو ، عىٍف يىًزيدى يىٍعًني اٍبفى أىًبي ًزيىادو ، ًإٍدًريسى  ًفي  كيفّْفى رىسيكؿي المًَّو 6 "قىاؿى ، عىًف اٍبًف عى
ثىًة أىٍثكىابو نىٍجرىاًنيَّةو ثىالى 

مَّةي ثىٍكبىافً 6 (3) وي الًَّذم مىاتى ًفيًو "، اٍلحي قىًميصي دى ، كى ًفي : قىاؿى عيٍثمىافي : قىاؿى أىبيك دىاكي
ثىًة أىٍثكىابو  ٍمرىاءى : ثىالى مَّةو حى قىًميًصًو الًَّذم مىاتى ًفيوً ، حي  . كى

 6 تخريج الحديث
  مف طريؽ أبي داكد.( 4)أخرجو البييقي

مف طرؽ عف عبد ا بف ، (8)كالطبراني، (7)كابف ماجو، (6)كابف أبي شيبة، (5)كأخرجو أحمد 
 بنحكه. ، بإسناده، إدريس

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ركل ، مات سنة اثنتيف كتسعيف كمائة، ثقة فقيو عابد، بف يزيد الكرفيعبد ا بف إدريس 
 .(9)لو الجماعة

مات سنة ست كثالثيف ، كصار يتمقف ككاف شيعيان ، فتغيرضعيؼ كبر ، يزيد بف أبي زياد
 .(10)كاألربعة، ركل لو مسمـ مقركنان ، كمائة

                                                           

 . في الصفحة التالية ( سيأتي تخريجو1)
 (. 3153ح 3/199كىفىًف )بابه في ال، كتاب الجنائز، ( سنف أبي داكد2)
 (. 5/266لياقكت الحمكم )، ( مكضع معركؼ باليمف مف ناحية مكة. معجـ البمداف3)
 (. 6675ح3/561)( السنف الكبرل4)
 (. 1942ح 3/414( مسند أحمد )5)
 (. 11156ح3/258( مصنؼ ابف أبي شيبة )6)
اءى ًفي كىفىًف ا، كتاب الجنائز، ( سنف ابف ماجو7)  (. 1471ح1/472) لنًَّبيّْ بىابي مىا جى
 (. 12146ح11/404)( المعجـ الكبير8)
 (. 295: تقريب التيذيب )ص، (5/144تيذيب التيذيب )، (14/298( تيذيب الكماؿ )9)
، (151: أحكاؿ الرجاؿ )ص، (93: ركاية الدارمي )ص -تاريخ ابف معيف، (9/265( الجرح كالتعديؿ )10)

تقريب ، (509: الككاكب النيرات )ص، (32/136تيذيب الكماؿ )، (3/100البف حباف )، المجركحيف
 (. 601: التيذيب )ص
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ـو بف بيٍجرة مات سنة إحدل ، كيقاؿ لو مكلى ابف عباس لمزكمو لو، بفي نىٍجدة: كيقاؿ، ًمٍقسى

 . (1)ركل لو الجماعة سكل مسمـ، كمائة
 6 مختمؼ فيو

"صالح الحديث ال : (5)كقاؿ أبك حاتـ، (4)كالدارقطني، (3)كيعقكب بف سفياف، (2)كثقو العجمي
ليس : (8)كقاؿ ابف حـز، سمع ابف عباس: (7): كقاؿ البخارم، صدكؽ: (6)كقاؿ الذىبي، بأس بو"
 بالقكم. 

 صدكؽ ككاف يرسؿ. : (9)كقاؿ ابف حجر

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

ال سيما كقد ، كليس ممف يحتج بو لضعفو، يزيد بف أبى زيادإسناده ضعيؼ. انفرد بو  
أىفَّ : "قالت (10)الذم ركاه الشيخافكىك حديث عائشة، كعارضو ما ىك أثبت منو، خالؼ الثقات
اًنيىةو ًبيضو  رىسيكؿى المًَّو  كًليَّةو ، كيفّْفى ًفي ثىالىثىًة أىٍثكىابو يىمى قىًميصه  لىٍيسى ًفيًيفَّ  (12)ًمٍف كيٍرسيؼو ( 11)سىحي
 كىالى ًعمىامىةه". 

                                                           

 (. 10/289تيذيب التيذيب )، (28/463( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 2/295( الثقات لمعجمي )2)
 (. 3/374( المعرفة كالتاريخ )3)
 (. 278: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص4)
 (. 8/414) ( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ5)
 (. 4/176ميزاف االعتداؿ )، (2/675( المغني في الضعفاء )6)
 (. 8/33( التاريخ الكبير لمبخارم )7)
 (. 1/403( المحمى باآلثار )8)
 (. 545: ( تقريب التيذيب )ص9)
، كتابي الجنائزً ، صحيح مسمـ، (1264ح 2/75بىابي الثّْيىاًب الًبيًض ًلٍمكىفىًف )، كتابي الجنائزً ، ( صحيح البخارم10)

 (. 941ح2/649)، باب في كفف الميت
مييىا، فىاٍلفىٍتحي منسكبه ًإلىى السَّحيكؿً ، ( ييٍركل ًبفىٍتًح السّْيًف كضمّْيا11) ار؛ أًلىنَّوي يىٍسحى أىٍك ًإلىى ، أىٍم يغًسمييا: كىىيكى القىصَّ

ُـّ فىييكى جمعي سى : سىحيكؿو كىًىيى قريةه ًباٍليىمىفً  كقيؿ ، كىالى يىكيكفي ًإالَّ ًمٍف قيطف، كىىيكى الثَّكب األبيضي النَّقي، ٍحؿو كىأىمَّا الضَّ
 (. 8/49عمدة القارم شرح صحيح البخارم )، (2/347سيحيكؿ اسـ لمقرية. النياية في غريب الحديث كاألثر )

 (. 4/163( القيٍطف. النياية في غريب الحديث كاألثر )12)
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التطبوقوةىالدرادة
كم في كفف النبي : (1)قاؿ الترمذم  كحديث عائشة أصح ، ركايات مختمفة "كقد ري

 ".  األحاديث التي ركيت في كفف النبي 

عَّؼ الحديث ػػػػ سكل ابف الممقف ػػػػػ  ، (4)كالنككم، (3)كابف عبد البر، (2)البييقي: كألجؿ يزيد ضى
 .(5)كابف حجر

 
 6 (652رقـ ) حديث

ًؾ ٍبًف اٍلًخٍضًرـً ، ... كأما حديث أبي يكسؼ: (6)قاؿ ابف الممقف عف ، عف جعفر بف محمد، عف غيكرى
فيك حديث ضعيؼ باتفاؽ في كؿ فرس دينار".  (7)" في الخيؿ السائمة عف جابر مرفكعان ، أبيو

 الحفاظ. 
ٍعفىرو كى : (8)قاؿ الدارقطني عىفىاءي. تىفىرَّدى ًبًو غيكرىؾه ، عىٍف جى مىٍف ديكنىوي ضي ًعيؼه ًجدِّا كى  ىيكى ضى

 كىك محمكؿ عميو عندىـ. ، أبك يكسؼ ىك القاضي: (9)كقاؿ ابف القطاف

 6 نص الحديث
مَّدى : (10)قاؿ اَلماـ الدارقطني  ٍبدىاًف الشّْيرىاًزمُّ ًفيمىا كىتىبى ًإلىيَّ ، أىفَّ ميحى ًني أىٍحمىدي ٍبفي عى أىٍخبىرى

مَّادو ٍبفى ميكسىى اٍلحى  اًنيُّ ، ثنا المٍَّيثي ٍبفي حى ـٍ ، أىٍنبىأى ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف بىٍحرو اٍلكىٍرمى دَّثىيي اًرًثيَّ حى
مًَّد، عىٍف  ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍبًد المًَّو، عىٍف جى ًؾ ٍبًف اٍلًخٍضًرـً أىًبي عى ، عىٍف غيكرى ، ثنا أىبيك ييكسيؼى ٍصطىٍخًرمُّ اإٍلً

، قىاؿى أىًبيًو،عىٍف جى  ًة ًفي كيؿّْ فىرىسو ًدينىاره تيؤىدّْيًو". : "قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : اًبرو ٍيًؿ السَّاًئمى ًفي اٍلخى
 

                                                           

 (. 3/313( سنف الترمذم )1)
 (. 5/214البدر المنير )، (2/398مختصر خالفيات البييقي ): ظر( ان2)
 (. 3/5االستذكار )، (22/142( التمييد )3)
 (. 2/950خالصة األحكاـ )، (7/8( شرح النككم عمى مسمـ )4)
 (. 2/254( التمخيص الحبير )5)
 (. 5/404( البدر المنير )6)
ا : "ائمة؛ ألنيا تىًسـي األرض بأثرىا بحثان عف الكأل. قاؿ الفيكميسميت الس، الراعية: ( السائمة7) اًشيىةي سىٍكمن ٍت اٍلمى سىامى

يىتىعىدَّل ًباٍليىٍمزىًة فىييقىاؿي ، ًمٍف بىاًب قىاؿى رىعىٍت ًبنىٍفًسيىا ، (3/188الحاكم الكبير لمماكردم ): أىسىامىيىا رىاًعييىا". انظر: كى
 (. 1/297لمفيكمي )، الكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح 

 (. 3/35( سنف الدارقطني )8)
 (. 3/213( بياف الكىـ كاإليياـ )9)
 (. 2019ح 3/35( سنف الدارقطني )10)
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التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

، مف طريؽ محمد بف مكسى الحارثي، (3)كالخطيب، (2)كالبييقي، (1)أخرجو الطبراني 
 بنحكه. ، بإسناده

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
، (5)الباز األبيض: ككاف يقاؿ لو، (4)أبك بكر الشيرازم، بف الفرج بف محمدأحمد بف عبداف 

  مات سنة ثمافو كثمانيف كثالثمائة. 
، "الحافظ الثقة: (7)كقاؿ الذىبي، "مشيكر بالحفظ كالمعرفة كالثقة": (6)قاؿ الرشيد العطار

 ات الحفاظ ". "كاف كاحد الثق: (8)كاف مكصكفنا بالحفظ". كقاؿ ابف ناصر الدّْيف، مسند الكقت

 مف الحفاظ الكبار. 6 (9)كقاؿ ابف حجر

 كلـ يستثنو. ، ثقة. لكف الدارقطني أطمؽ عمى إسناد ىذا الحديث الضعؼ6 قالت الباحثة

مات سنة إحدل عشرة ، (10)أبك عبد ا الحارثي اإلصطخرم، محمد بف مكسى بف إبراىيـ
 .(11)كثالثمائة
 . ( 13)كابف حجر، (12)جيمو الييثمي 

                                                           

 (. 7665ح 7/338( المعجـ األكسط )1)
 (. 7419ح4/201( السنف الكبرل )2)
 (. 8/405( تاريخ بغداد )3)
األنساب : ر مدينة في إيراف بعد كؿو مف طيراف كمشيد. انظر( شيراز مدينة إيرانية. كتعد شيراز سادس أكب4)

 المكسكعة الحرة. ، (. كيكيبيديا3/380معجـ البمداف )، (8/219لمسمعاني )
، حياة الحيكاف الكبرل: كاألبيض منو أقكل األنكاع. انظر، ( الباز نكع مف جكارح الطير التي يصاد بيا كالصقر5)

 إشارة إلى قكة حفظو. ، يب أبكبكر الشيرازم بالباز األبيض(. كلعؿ تمق1/157/158لمدميرم )
 (. 36: ( نزىة الناظر في ذكر مف حدث عف البغكم )ص6)
 (. 16/489( سير أعالـ النبالء )7)
 (. 4/471البف العماد )، ( شذرات الذىب في أخبار مف ذىب8)
 (. 1/192( لساف الميزاف )9)
معجـ ، (1/285األنساب لمسمعاني ): أقدـ مدف فارس كأشيرىا. انظركىي مف ، ( ىذه النسبة الى إٍصطىٍخر10)

 (. 1/211لياقكت الحمكم )، البمداف
 (. 13/283( األنساب لمسمعاني )11)
 (. 8/117( مجمع الزكائد )12)
 (. 5/401( لساف الميزاف )13)
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اعيؿ بف يحيى بف بحر اٍلكىٍرمىاًنيُّ إسم

 ، أشار الدارقطني إلى تضعيفو. ( 1)

 كلـ أعثر عمى ترجمة لو.  
 . (2)، ضعفو الييثميالميث بف حماد اَلصطخرم 

صدكؽ كثير الغمط. سبقت ترجمتو في  أبك يكسؼ القاضي،، يعقكب بف إبراىيـ
 (. 94)رقـحديث

ـً كيقاؿ اٍلحىصٍ ، غيكرىًؾ ٍبًف اٍلًخٍضًرـً  أبك عبد ا السعدم. كلـ أقؼ في ترجمتو زيادة ، رى
 كمف ثىـٌ أشار إلى تضعيؼ مف دكنو. ، ضعيؼ جدان 6 عمى قكؿ الدارقطني

ماتسنة ، المعركؼ بالصادؽبف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، جعفر بف محمد 
 .(3)، ركل  لو مسمـ ك الباقكفئةاثماف كأربعيف كم

 مختمؼ فيو6 

كذكره   .(7)، كزاد: "ال يسأؿ عف مثمو"، كالنسائي(6)، كأبك حاتـ(5)، كابف معيف(4)شافعيكثقو ال
: كاف صدكقان مأمكنان، إذا حدث عنو  الثقات فحديثو (9)، كقاؿ الساجي(8)ابف حباف في الثقات

 مستقيـ.

 :(10)حاتـ أبي ابف قاؿ

                                                           

ف كبحر اليند. معجـ البمداف كالفتح أشير بالصحة. كتقع بيف خراسا، بفتح الكاؼ كقيؿ بكسرىا: ( اٍلكىٍرمىاًني1)
(4/454 .) 

 (. 3/69( مجمع الزكائد )2)
 (. 97/ 5( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (.487/ 2البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ (4)
 (.84: ركاية الدارمي )ص -تاريخ ابف معيف  (5)
 (.487/ 2البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ (6)
(.  104/ 2)تيذيب التيذيب  (7)  
(8( )6 /131.) 
(.228/ 3إكماؿ تيذيب الكماؿ ) ( 9)  
 (.487/ 2لتعديؿ، البف أبي حاتـ )الجرح كا (10)
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 أبيو عف صالح أبي بف كسييؿ أبيو عف محمد بف جعفر عف كسئؿ زرعة أبا "سمعت 
 كمـ في ىؤالء مف أرفع جعفر يريد .ىؤالء إلى جعفر اليقرف: قاؿ صح؟أ مايأي بيوأ عف كالعالء
 .عنى"

مَّد بف جعفر عف اليركم مالؾ ككاف  يجعمو ثـ الرفعاء أكلئؾ مف آخر ًإلىى يضمَّو حتى ميحى
 .(1)عدهب

قاؿ: مجالد أحب إلٌي  : مجالد بف سعيد كجعفر بف محمد ؟(2)كسئؿ يحيى بف سعيد القطاف
 مف جعفر. 

 ىذه سمعت مرة كيستضعؼ، سئؿ بو كاليحتج الحديث كثير كاف": (3)سعد كقاؿ ابف
كتبو". في كجدتيا فقاؿ: إنما مرة كسئؿ فقاؿ: نعـ. أبيؾ مف األحاديث  

 مختمفة أحاديث عف كقعا األكالف يككف أف يحتمؿ": (4)كأجاب ابف حجر عف ىذا فقاؿ 
.تثبتو" عمى يدؿ كىذا كجده أنو يسمعو لـ كفيما سمعو أنو وسمع فيما فذكر  

 صدكؽ فقيو إماـ. 6 (5)كقاؿ في التقريب

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 الحكـ عمى إسناد الحديث6 

ٍضًرـ الذم تفرد بو.   إسناده ضعيؼ جدان، مسمسؿ بالضعفاء مف أكلو حتى غيكرىؾ بف الخى

يث عف جعفر بف محمد إال غكرؾ الجعفي، تفرد بو: : لـ يرك ىذا الحد(6)قاؿ الطبراني
 الميث بف حماد اإلصطخرم. 

 : "ىذا إسناد مظمـ". (7)كقد أحسف الذىبي حيث قاؿ

 

                                                           

 .(332/ 2)خيثمة أبي البف الكبير التاريخ (1)
 ( .2/333التاريخ الكبير ابف أبي خيثمة ) (2)
 (.2/104) التيذيب تيذيب (3)
 (.2/104) التيذيب تيذيب (4)
 .(141: ص) تيذيبال تقريب (5)
 (.  7/338( المعجـ األكسط )6)
 (. 1/335( تنقيح التحقيؽ لمذىبي )7)
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. كنقؿ ابف الممقف اتفاؽ الحفاظ (3)، كاأللباني(2)، كابف حجر(1)كممف ضعفو: ابف الجكزم

 .(4)عمى ضعفو

كغيرىما، مف ( 5)لمخرج في الصحيحيفا كالحديث مع ضعفو الشديد؛ يخالؼ عمكـ قكلو 
دىقىةه".حديث أبي ىريرة  مىى الميٍسًمـً ًفي فىرىًسًو كىغيالىًمًو صى  6 "لىٍيسى عى

 .(6)كيخالؼ أيضان رأم أبي يكسؼ القاضي في المسألة؛ أنو ال صدقة في الخيؿ
 

 
 6 (651حديث رقـ )
ٍممىافى  ـه يىا : "قىاؿى  ، أفَّ رىسيكؿي المًَّو عف سى قىعىٍت ًفيًو دىابَّةه لىٍيسى لىيىا دى شىرىابو كى ٍممىافي كيؿُّ طىعىاـو كى سى

ضيكؤيهي " كي شيٍربيوي كى ؿه أىٍكميوي كى الى فىمىاتىٍت ًفيًو فىييكى حى
(7 ) . 

، مف ركاية بقية بف الكليد، في سننيما، كالبييقي، ىذا الحديث ركاه الدارقطني: (8)قاؿ ابف الممقف
عف سعيد بف أبي سعيد  -كما قالو الدارقطني ، كأصحاب الحديث فتحكىا، الياء بضـ -أبي ييٍحًمد 
عف سمماف ، عف سعيد بف المسيب، عف عمي بف زيد بف جدعاف، عف بشر بف منصكر، الزبيدم
 بو. 

 : كىك معمكؿ مف أكجو
 ... الضعؼ مطمقان.: التدليس. كالثاني: أحدىما، أف بقية ضعيؼ مف كجييف: أكليا

ككذلؾ ابف ، كما قالو أبك أحمد الحاكـ، مجيكؿ: أف سعيد بف أبي سعيد الزبيدم: ثانيالكجو ال
أف عمٌي بف زيد : كأقره.الكجو الثالث، كالتحقيؽ، الضعفاء: كنقمو ابف الجكزم عنو في كتابيو، عدم

مـ أنو ال يع: كاف يقمب األحاديث...الكجو الرابع: ضعفو ابف عيينة. كقاؿ حماد بف زيد: بف جدعاف
عف سعيد بف أبي سعيد الزبيدم. ، ىذا الحديث لـ يركه غير بقية: قاؿ الدارقطني، متابع لبقية عميو
 ىذا حديث غير محفكظ. : قاؿ الحافظ أبك أحمد الحاكـ، كألجؿ ىذه العمؿ

                                                           

 (. 2/5( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية )1)
 (. 2/339( التمخيص الحبير )2)
 (. 9/18( سمسمة األحاديث الضعيفة )3)
 (. 5/404( البدر المنير )4)
، كتابي الزكاةً ، صحيح مسمـ، (2/120ليس عمى المسمـ في فرسو صدقةه ) بابي ، كتابي الزكاةً ، ( صحيح البخارم5)

 (. 982ح 2/675باب ال زكاة عمى المسمـ في عبده كفرسو )
 (. 5/339لمنككم )، المجمكع، (2/188المبسكط لمسرخسي ): انظر (6)
 (. 1/166( الشرح الكبير لمرافعي )7)
 (. 1/456( البدر المنير )8)
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 6 نص الحديث

ٍبدي اٍلغىافً 6 (1)قاؿ اَلماـ الدارقطني دَّثىنىا أىبيك ىىاًشـو عى مىةى حى ٍدتي : ، قىاؿى اٍلًحٍمًصيُّ ًر ٍبفي سىالى كىجى
ٍف يىٍحيىى ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف سىًعيدو اٍلًحٍمًصيّْ  ًليدً ًفي ًكتىاًبي عى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو ، نا بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى

، عىٍف ًبٍشًر ٍبًف مىٍنصيكرو  بىٍيًدمّْ ٍيدو الزُّ ًميّْ ٍبًف زى مَّ ، عىٍف عى دَّثىًني ميحى ٍيًد ٍبًف سييىٍيؿو  دي ٍبفي ، كىحى مى ، نا أىٍحمىدي ٍبفي حي
دَّثىًني أىًبي، نا بىًقيَّةي  ،ًبي اأٍلىٍخيىًؿ اٍلًحٍمًصيُّ أى  ، عىٍف حى كرو ٍف ًبٍشًر ٍبًف مىٍنصي ، عى دَّثىًني سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو ، حى

مٍ  ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب، عىٍف سى ٍدعىافى ٍيًد ٍبًف جي ًميّْ ٍبًف زى ، قىاؿى عى ٍممىافي ": قىاؿى رىسيكؿي المَّوً : مىافى يىا سى
كؤي  ضي كي شيٍربيوي كى ؿه أىٍكميوي كى الى ـه فىمىاتىٍت ًفيًو فىييكى حى قىعىٍت ًفيًو دىابَّةه لىٍيسى لىيىا دى شىرىابو كى ـٍ هي ". كيؿُّ طىعىاـو كى لى

بى  ٍيري بىًقيَّةى، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو الزُّ . يىٍرًكًه غى ًعيؼه ٍيًدمّْ كىىيكى ضى
 

 6 تخريج الحديث

تابع عبد ، عف ابف أبي داكد السجستاني، (3)كمف طريقو البييقي (2)أخرجو ابف عدم 
 بنحكه. ، بإسناده عف بقية بف الكليد، في الركاية عف يحيى بف عثماف الحمصي، الغافر بف سالمة

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد األكؿ 

ٍبدي اٍلغىاًفًر ٍبفي سى  مىةى عى دّْثي : (5)كقاؿ الذىبي، (4)كثقة الخطيب، أىبيك ىىاًشـو اٍلًحٍمًصيُّ  الى ، الميحى
ٌجة  .(6)مات سنة ثالث كثالثمائة، الحي

أبك ركل لو ، ، مات سنة خمس كخمسيف كمائتيفيىٍحيىى ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف سىًعيدو اٍلًحٍمًصيّْ 
 .(7)كابف ماجو، كالنسائي، داكد

 

 

 
                                                           

 (. 84ح1/49ني )( سنف الدارقط1)
 (. 4/463( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 1193ح 1/383( السنف الكبرل لمبييقي )3)
 (. 12/448( تاريخ بغداد )4)
 (. 15/294( سير أعالـ النبالء )5)
شذرات ، (2/37لمذىبي )، العبر في خبر مف غبر، (36/383تاريخ دمشؽ البف عساكر ): انظر ترجمتو (6)

 (. 4/171العماد )البف ، الذىب
 (. 31/462( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

ا ثقةن صدكقان : (1)قاؿ أبك حاتـ  كفي مكضع ، ثقة: (2)كقاؿ النسائي، كاف رجالن صالحن
كقاؿ ، (5)كذكره ابف حباف في الثقات، ثقة مأمكف: (4)كقاؿ مسممة بف قاسـ، ال بأس بو: (3)آخر

 ثقة عابد. : (6)الذىبي

"كليحيى بف عثماف : (8)كتعقبو ابف عدم فقاؿ، (7)ف أبي معشر الحرانيكتكمـ فيو الحسيف ب 
، كىك معركؼ بالصدؽ، كلـ أر أحدنا يطعف فيو غير أبي عركبة، أحاديث صالحة عف شيكخ الشاـ
كىـ مف أىؿ بيت ، كأبكىما عثماف ابف سعيد بف كثير بف دينار، كأخكه عمرك بف عثماف كذلؾ

  كليس بيـ بأس".، الحديث بحمص

 صدكؽ عابد. : (9)كقاؿ ابف حجر 

 ثقة. 6 قالت الباحثة

ًليًد ، صدكؽ  .(33حديث رقـ ) سبقت ترجمتو.(10)مدلس مف الرابعة، بىًقيَّةي ٍبفي اٍلكى

 .(11)ركل لو ابف ماجو، سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو الزُّبىٍيًدمّْ ، ضعيؼ

 

 

                                                           

 (. 9/174( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 11/256( تيذيب التيذيب )2)
 (. 69: ( مشيخة النسائي )ص3)
 (. 12/347لمغمطام )، ( إكماؿ تيذيب الكماؿ4)
(5( )9/265 .) 
 (. 2/371( الكاشؼ )6)
سير أعالـ النبالء ، (4/147البف نقطة )، إكماؿ اإلكماؿ، (1/459لمخميمي )، اإلرشاد: ( انظر ترجمتو7)

(14/510 .) 
 (. 9/120( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 594: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 49: ( طبقات المدلسيف )ص10)
ال يعرؼ ، (10/523ماؿ )تيذيب الك، (1/260المغني في الضعفاء )، (4/463( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )11)

 (. 238: تقريب التيذيب )ص، (4/53تيذيب التيذيب )
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ، ًمٍيًميُّ  .(1)كالنَّسىائي، كأىبيك داكد، ركل لو مسمـ، كمائة مات سنة ثمانيفًبٍشًر ٍبًف مىٍنصيكرو السَّ

ٍرعىة، ثقة ثقة كزيادة": "(2)قاؿ أحمد كاف عبد الرحمف ٍبف ميدم ، مأمكف، ثقة: "(3)كقاؿ أبك زي
كذكره ابف حباف في ، ثقة: (6)كالذىبي، (5)كالنَّسىائي، (4)كقاؿ أبك حاتـ، يقدمو كيفضمو كيحدث عنو"

 "كاف قد سمع كلـ يكف لو عناية بالحديث". : (8)ف شيبة. كقاؿ يعقكب ب(7)الثقات

 صدكؽ عابد زاىد. : (9)كقاؿ ابف حجر

 كترجح الباحثة أنو ثقة. 

ٍدعاف ٍيدو بفي جي ًميّْ ٍبًف زى  .(42في حديث رقـ ) ضعيؼ. سبقت ترجمتو، عى

 6 رجاؿ اَلسناد الثاني

ٍيًد ٍبًف سييىٍيؿو  مى مَّدي ٍبفي حي مات سنة إحدل كستيف ، ر أبي نعيـلـ يكثقو غي، ضعيؼ، ميحى
 . (10)كثالثمائة

 . (12)كالذىبي، (11)كثقو الدراقطني، أىٍحمىدي ٍبفي أىًبي اأٍلىٍخيىًؿ اٍلًحٍمًصيُّ 

مات ، (14)كذبو جعفر الفريابي، (13)ضعيؼ، السمفي الحمصيخالد بف عمرك أبك األخيؿ 

                                                           

 ، (4/154( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )1)
 (. 2/365( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 2/365( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 2/365( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 4/153ؿ في أسماء الرجاؿ )( تيذيب الكما5)
 (. 1/270( الكاشؼ )6)
 (. 8/140( الثقات البف حباف )7)
 (. 1/460( تيذيب التيذيب )8)
 (. 124: ( تقريب التيذيب )ص9)
لساف ، (2/573المغني في الضعفاء )، (3/54الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )، (3/67( تاريخ بغداد )10)

 (. 5/150الميزاف )
 (. 5/210ريخ بغداد )( تا11)
 (. 7/170( تاريخ اإلسالـ )12)
 (. 189: ( تقريب التيذيب )ص13)
 . ( 116في حديث ) ( سبقت ترجمتو14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(1)ست كثالثيف كمائتيف

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات.  

 6 مى إسناد الحديثالحكـ ع

 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ جدان 

 كلكنو تكبع كما في التخريج. ، ضعيؼ، محمد بف حميد بف سييؿ

ػف ، كذبو جعفر الفريابي، ضعيؼ، خالد بف عمرك أبك األخيؿ تابعو الثقة يحيى بف كا 
 عثماف الحمصي. 

يث في الركاية أما تصرحو بالتحد، مدلس مف الرابعة كلـ يصرح بالسماع، بقية بف الكليد
ألفَّ في إسناده أبا األخيؿ كقد تبيف حالو. كتدليس بقية ىك ، فال يعتبر بو، الثانية عند الدارقطني

كفيو ، كزاد عمييا اطالؽ الضعؼ عمى بقية، العمة األكلى التي أعؿَّ بيا ابف الممقف ىذا الحديث
مر أف بقية يضعؼ إذا حدث عف كغاية األ، (2)فميس فيما نقؿ مف أقكاؿ النقاد ما يثبت ذلؾ، نظر

 كأما إذا حدث عف الثقات فال. ، الضعفاء كالكذابيف

كالذم نص عميو ، أما تفرده بركاية ىذا الحديث عف سعيد بف أبي سعيد الزبيدم 
 فيي العمة الرابعة التي ذكرىا ابف الممقف. ، كغيره (3)الدارقطني

، (4)لممقف تبعان ألبي أحمد الحاكـكقد جيمو ابف ا، ضعيؼ، سعيد بف أبي سعيد الزبيدم
ألف المجيكؿ ، كال تنافي بينو كبيف األكؿ: "(5)فقاؿ، كلـ يفرؽ بيف الضعيؼ كالمجيكؿ، كغيره

 ضعيؼ أيضان". 

 بحسب ما ذكره ابف الممقف. ، كبناء عميو فيذه العمة الثانية لمحديث
ٍدعاف  مقف. كىي العمة الثالثة التي ذكرىا ابف المضعيؼ. ، عمٌي بف جي

                                                           

ميزاف ، (5/210تاريخ بغداد )، (3/461الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (8/226الثقات البف حباف ): ( انظر1)
 (. 3/110تيذيب التيذيب )، (1/636االعتداؿ )

 (. 1/456/457البدر المنير ) :( راجع2)
 (. 1/49( سنف الدارقطني )3)
 (. 1/458( البدر المنير )4)
 (. 1/458( البدر المنير )5)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ىذا حديث غير : قاؿ الحافظ أبك أحمد الحاكـ، كألجؿ ىذه العمؿ: "(1)قاؿ ابف الممقف 
 محفكظ". 

 .(4)كاأللباني، (3)كابف حجر، (2)كضعفو ابف عدم
 

 6 (653حديث رقـ )

 الى ، يس قىٍمبي اٍلقيٍرآفً : "(6)أحمد في "مسنده " كلفظو: ىذا الحديث ركاه األئمة6 (5)قاؿ ابف الممقف
ؿه ييًريدي اى كالدَّارى اٍْلًخرىةى ًإالَّ غيًفرى لىوي  ؤيىىا رىجي ـٍ ". ، يىٍقرى ٍكتىاكي مىى مى كأبك داكد كابف ماجو في كىاٍقرىءيكىىا عى
كالحاكـ في ، كأبك حاتـ بف حباف في "صحيحو"، "سننيما " كالنسائي في "عمؿ اليكـ كالميمة "

عف معقؿ بف ، عف أبيو -كليس بالنيدم  -أبي عثماف  عف، "مستدركو " مف ركاية سميماف التيمي
كأيعؿَّ ، فأسقطا أباه، عف معقؿ، عف أبي عثماف: إال النسائي كابف حباف فإنيما قاال، يسار مرفكعان 

 ... ، ىذا الحديث بالكقؼ كبالجيالة كباالضطراب

 6 نص الحديث

اًرـه ػػػ أبك االنعماف م: (7)قاؿ اَلماـ أحمد دَّثىنىا عى ٍبدي اً ٍبفي ، حمد بف الفضمػػػػحى دَّثىنىا عى حى
مىٍيمىافي التٍَّيًميُّ ، اٍلميبىارىؾً  دَّثىنىا سي ٍف أىًبي عيٍثمىافى ، حى لىٍيسى ًبالنٍَّيًدمّْ ، عى كى

ٍف أىًبيوً ، (8) ، عىٍف مىٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو ، عى
ـٍ " يىعٍ : "قىاؿى رىسيكؿي اً : قىاؿى  مىى مىٍكتىاكي  ًني يس . اٍقرىءيكىىا عى

 

 
                                                           

 (. 1/460( البدر المنير )1)
 (. 4/463( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )2)
 (. 1/164( التمخيص الحبير )3)
 (. 10/407( سمسمة األحاديث الضعيفة )4)
 (. 195 -5/193) ( البدر المنير5)
عف ، عف أبيو، إنما ركاه أحمد مف حديث معتمر، ( ىذا المفظ الذم ذكره ابف الممقف لـ يأت في اإلسناد المذككر6)

 (. كما سيأتي. 20300ح 33/417عف معقؿ. مسند أحمد )، عف أبيو، رجؿ
 (. 20314ح 33/427(. )20301ح33/417( مسند أحمد )7)
، أشار بو إلى أف أبا عثماف ىذا الذم ركل عنو سميماف التيمي غير أبي عثماف النيدمكليس بالنيدم " : "( قكلو8)

 مخضـر ثقة ثبت. ، عبد الرحمف ميؿ  : فإف النيدم اسمو
 (. 351: تقريب التيذيب )ص، (6/277تيذيب التيذيب )، (4/175سير أعالـ النبالء ): كانظر ترجمتو 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

، (6)كالبييقي، (5)الحاكـ، (4)كالطبراني، (3)كأبك داكد، (2)كابف ماجو، (1)أخرجو ابف أبي شيبة
عف ، عف أبيو، عف أبي عثماف، عف سميماف التيمي، جميعيـ مف طرؽ عف عبد ا بف المبارؾ

 بنحكه. ، معقؿ
يحيى مف طريق( 9)المبارؾ. كابف حباف مف طريؽ ابف، (8)كالبغكم، (7)كأخرجو النسائي 

، عف معقؿ، عف أبي عثماف، عف سميماف التيمي، كيحيى القطاف(، القطاف. كالىما )ابف المبارؾ
 بمفظو. 

طرؽ عف من، (14)كأبك الشيخ، (13)كالطبراني، (12)كالركياني، (11)كالنسائي، (10)كأخرجو أحمد 
 كفيو زبادة. ، عف معقؿ، أبيو عف، عف رجؿ، عف أبيو، (15)معتمر بف سميماف التيمي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

افى   ، ثقة عابد، نزؿ في التيـ فنسب إلييـ، البصرم، أىبيك الميٍعتىًمًر التٍَّيًميُّ ، سيمىٍيمىافي بفي طىٍرخى
 .(16)ركل لو الجماعة، مات سنة ثالث كأربعيف كمائة

                                                           

 (. 10958ح3/237( مصنؼ ابف أبي شيبة )1)
ا ييقىاؿي عندى المًريًض ًإذا حيًضرى )، كتابي الجنائزً ، ( سنف ابف ماجو2)  (. 1448ح 1/466بابي ما جاءى فيمى
 (. 3121ح 3/191باب القراءة عند الميت )، كتابي الجنائزً ، ( سنف أبي داكد3)
 (. 510ح 20/219)( المعجـ الكبير4)
 (. 2074ح 1/565)( المستدرؾ5)
 (. 8796ح 11/437شعب اإليماف )، (6600ح 3/538( السنف الكبرل )6)
 (. 1074ح 581: ( عمؿ اليـك كالميمة لمنسائي )ص7)
 (. 1464ح 5/295( شرح السنة لمبغكم )8)
 (. 3002ح7/269( صحيح ابف حباف )9)
 (. 20300ح33/417( مسند أحمد )10)
 (. 1075ح 581: ( عمؿ اليـك كالميمة )ص11)
 (. 1284ح 2/323)، ىػ(307ركف الركياني )محمد بف ىا( مسند أبك بكر 12)
 (. 541ح 20/230)، (511ح20/220( المعجـ الكبير )13)
 (. 274ح 322: ( أمثاؿ الحديث ألبي الشيخ األصبياني )ص14)
 (. 539: تقريب التيذيب )ص، (28/250تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): ( ثقة. انظر ترجمتو15)
: تقريب التيذيب )ص، (4/201تيذيب التيذيب )، (12/8ذيب الكماؿ )تي، (4/124( الجرح كالتعديؿ )16)

 (. 33: طبقات المدلسيف )ص، (252
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 . (1)كالنسائي كابف ماجة ركل لو أبك داكد، اسمو سعد: قيؿ، كليس بالنيدم، أبك عثماف

كىك إسناد ، لـ يرك عنو غير التيمي: (3)كقاؿ عمي ابف المديني، (2)ذكره ابف حباف في ثقاتو
كال مف ركل عنو ، إنو حديث ال يصح؛ ألف أبا عثماف ىذا ال نعرفو: (4)مجيكؿ. كقاؿ ابف القطاف

ذا لـ يكف ىك معركفان فأبكه أبعد مف أف ، غير سميماف التيمي أبك : (5)يعرؼ. ككذا قاؿ المنذرمكا 
 ال يعرؼ. : (6)عثماف كأبكه ليسا بمشيكريف. كقاؿ الذىبي

 مقبكؿ. 6 (7)كقاؿ ابف حجر 

 كالراجح أٌف أباعثماف كأباه ال يعرفاف. 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات.  

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 ؿ ابف الممقف. كما قا، كأعيؿَّ بالكقؼ كبالجيالة كاالضطراب، إسناده ضعيؼ

 فألف يحيى بف سعيد ركاه عف سميماف التيمي فأكقفو. : أما الكقؼ

، ىذا الحديث أكقفو يحيى بف سعيد كغيره: "(8)نص عمى ذلؾ الحاكـ عقب الحديث فقاؿ
 كالقكؿ فيو قكؿ ابف المبارؾ؛ إذ الزيادة مف الثقة مقبكؿ". ، عف سميماف التيمي

 ال يعرفاف. ، ثماف كأباهفألفَّ فيو أبا ع6 كأما الجيالة

فيك أف أبا عثماف يركيو عف أبيو مرة. كأخرل يركيو عف معقؿ بف يسار 6 كأما االضطراب
عف معقؿ مرفكعان. ، عف أبيو، عف رجؿ، مباشرة دكف ذكر أبيو. كمرة ثالثة يركيو سميماف التيمي

 كقد تبيف ىذا االضطراب في تخريج الحديث. 

                                                           

 (. 12/163تيذيب التيذيب )، (34/75( تيذيب الكماؿ )1)
(2( )7/664 .) 
 (. 34/75( تيذيب الكماؿ )3)
 (. 5/49( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )4)
 (. 6/40شرح أبي داكد لمعيني )، (5/194( البدر المنير )5)
 (. 4/550( ميزاف االعتداؿ )6)
 (. 657: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 2074ح 1/565( المستدرؾ لمحاكـ )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كال يصح في الباب ، إنو حديث ضعيؼ اإلسناد مجيكؿ المتف: (1)كنيقؿ عف الدارقطني قكلو

 ث.حدي

 
 6 (654حديث رقـ)

ـي ": قاؿأف رسكؿ ا حديث أبي ىريرة 6 (2)قاؿ ابف الممقف ًإالَّ ، مىٍف طىاؼى ًباٍلبىٍيًت سىٍبعنا كىالى يىتىكىمَّ
ٍمدي ًلمَّوً  افى المًَّو كىاٍلحى ٍكؿى كىالى قيكَّةى ، كىالمَّوي أىٍكبىري ، مَّوي كىالى ًإلىوى ًإالَّ ال، ًبسيٍبحى ميًحيىٍت عىٍنوي ، ًإالَّ ًبالمَّوً ، كىالى حى

سىنىاتو ، عىٍشري سىيّْئىاتو  كيًتبىٍت لىوي عىٍشري حى اتو ، كى ريًفعى لىوي ًبيىا عىشىرىةي دىرىجى مىٍف طىاؼى ، كى ـى كىىيكى ًفي ، كى فىتىكىمَّ
اؿً  اضى ًفي الرٍَّحمىةً ، ًتٍمؾى اٍلحى اًئًض اٍلمىاًء ًبًرٍجمىٍيوً ، ًبًرٍجمىٍيوً  خى  ". (3)كىخى

 . ركاه ابف ماجو بإسناد ضعيؼ

 6 نص الحديث

ـي ٍبفي عىمَّارو قىاؿى 6 (4)قاؿ اَلماـ ابف ماجو دَّثىنىا ًىشىا اًعيؿي ٍبفي عىيَّاشو قىاؿى : حى دَّثىنىا ًإٍسمى : حى
ٍيدي ٍبفي أىًبي سىًكيَّةى  مى دَّثىنىا حي اًني، ٍعتي اٍبفى ًىشىاـو سىمً : قىاؿى ، حى ٍكًف اٍليىمى بىاحو عىًف الرُّ ، يىٍسأىؿي عىطىاءى ٍبفى أىًبي رى

ٍيرىةى أىفَّ النًَّبيَّ : فىقىاؿى عىطىاءه ، كىىيكى يىطيكؼي ًباٍلبىٍيتً  دَّثىًني أىبيك ىيرى ًكؿى ًبوً : "قىاؿى حى فىمىٍف ، سىٍبعيكفى مىمىكنا (5)كي
َـّ ًإنّْي أىٍسأى 6 قىاؿى  سىنىةن ، ليؾى اٍلعىٍفكى كىاٍلعىاًفيىةى ًفي الدٍُّنيىا كىاٍْلًخرىةً المَّيي بَّنىا آًتنىا ًفي الدٍُّنيىا حى ًفي اٍْلًخرىًة ، رى كى

سىنىةن  ًقنىا عىذىابى النَّارً ، حى دً آًميفى 6 قىاليكا، كى ٍكًف اأٍلىٍسكى ا بىمىغىؾى ًفي ىىذى ، " فىمىمَّا بىمىغى الرُّ مَّدو مى ا قىاؿى يىا أىبىا ميحى
ًد؟ فىقىاؿى عىطىاءه  ٍكًف اأٍلىٍسكى ٍيرىةى : الرُّ دَّثىًني أىبيك ىيرى وي : يىقيكؿي أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ، حى "مىٍف فىاكىضى

فىًإنَّمىا ، (6)
ًف" قىاؿى لىوي اٍبفي ًىشىاـو  ؟ قىاؿى عىطىاءه : ييفىاًكضي يىدى الرٍَّحمى مَّدو فىالطَّكىاؼي دَّثىنً : يىا أىبىا ميحى ٍيرىةى حى أىنَّوي ، ي أىبيك ىيرى

ـي : "يىقيكؿي  سىًمعى رىسيكؿى المًَّو  ٍمدي ًلمَّوً ، مىٍف طىاؼى ًباٍلبىٍيًت سىٍبعنا كىالى يىتىكىمَّ افى المًَّو كىاٍلحى كىالى ًإلىوى ، ًإالَّ ًبسيٍبحى
ٍكؿى كىالى قيكَّةى ، كىالمَّوي أىٍكبىري ، ًإالَّ المَّوي  ٍنوي عىٍشري سىيّْئىاتو ، ًإالَّ ًبالمَّوً ، كىالى حى كيًتبىٍت لىوي عىٍشري ، ميًحيىٍت عى كى

                                                           

 (. 5/195( البدر المنير )1)
 (. 6/200( البدر المنير )2)
يذكر ا تعالى في بخالؼ مف ، كأف رجميو في الرحمة فقط دكف سائر جسده: ( خاض في الرحمة برجميو أم3)

 (. 2/225تمؾ الحالة فإنو في الرحمة بتماـ جسده. حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو )
 (. 2957ح 2/985بابي فضؿي الطكاًؼ )، كتاب المناسؾ، ( سنف ابف ماجو4)
 .(2/224لمف دعا عنده قالكا آميف. حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو ): أم، بالتأميف: ( أم5)
 (. 2/224قابمو بكجيو. حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو ) :( أم6)
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سىنىاتو  اتو ، حى ريًفعى لىوي ًبيىا عىشىرىةي دىرىجى مىٍف طىاؼى ، كى اؿً ، كى ـى كىىيكى ًفي ًتٍمؾى اٍلحى اضى ًفي الرٍَّحمىًة ، فىتىكىمَّ خى
اًئًض اٍلمىاًء ًبًرٍجمىٍيًو ". ، ًبًرٍجمىٍيوً   كىخى

 6 تخريج الحديث
 مف طريؽ ابف ماجو. ( 1)ابف عدمأخرجو 

 كلفظو. ، بإسناده، مف طرؽ عف إسماعيؿ بف عياش، (3)كالطبراني، (2)كأخرجو الفاكيي
ٍيدو : "كقاؿ الطبراني ٍيدي ٍبفي أىًبي سيكى مى ًديثى عىٍف عىطىاءو ًإالَّ حي ـٍ يىٍرًك ىىذىا اٍلحى اًعيؿي : تىفىرَّدى ًبوً ، لى ًإٍسمى

 ."  ٍبفي عىيَّاشو

 6 اؿ اَلسناددراسة رج
في  ه مخمط في غيرىـ. سبقت ترجمتوصدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمد، إسماعيؿ بف عيَّاش

 (.22حديث رقـ )
يَّة ٍيًد ٍبًف أىًبي سيكى مى ": "(4)قاؿ المزم، حي ٍيدو ٍيًد ٍبًف أىًبي سيكى مى كيقاؿ ابف أبي حميد ، كالصحيح حي

 .(6)ركل لو ابف ماجو، (5)مجيكؿ، المكي
 َلسناد ثقات. كباقي رجاؿ ا

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 6 ألجؿ، إسناده ضعيؼ

 كىذا الحديث مف ، صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ، إسماعيؿ بف عيَّاش
ٍيد المكي. ، ركايتو عف غير أىؿ بمده مىيد بف أبي سيكى  يعني حي

 ٍيد مىيد بف أبي سيكى كقاؿ ، غير محفكظات أحاديثو عف عطاء: (7)مجيكؿ. قاؿ ابف عدم، كحي
 لو مناكير. : (8)الذىبي

 
                                                           

 (. 3/78( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )1)
 (. 152ح1/138( أخبار مكة لمفاكيي )2)
 (. 8400ح 8/201( المعجـ األكسط )3)
 (. 10/260( تحفة األشراؼ بمعرفة األطراؼ )4)
 (. 181: ( تقريب التيذيب )ص5)
 (. 3/43تيذيب التيذيب )، (7/374( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 3/79الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ): ( انظر7)
 (. 1/194المغني في الضعفاء )، (1/353( الكاشؼ )8)
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 . (3)كالسخاكم، (2)كابف حجر، (1)البكصيرم: ممف ضعفوك 

 
 6 (655حديث رقـ )

كىافى : "قاؿ -بإسناد ضعيؼ  -في " الطبراني الكبير" مف حديث ابف عباس : (4)قاؿ ابف الممقف
ةو (5)سىٍيؼه قائمتيوي  ًلرىسيكًؿ اً  قي ، ًمٍف ًفضَّ ةو  (6)ٍبعىٍتوي كى كىافى ييسىمَّى ذىا اٍلفىقىارً ، ًمٍف ًفضَّ  . "( 7)كى

 6 نص الحديث

اؽى التٍُّستىًرمُّ 6 (8)قاؿ اَلماـ الطبراني سىٍيفي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا اٍلحي ك ٍبفي ًىشىاـو ، حى ثنا أىبيك أيمىيَّةى عىٍمري
رَّاًنيُّ  ٍبًد الرٍَّحمىفً ، اٍلحى ًميّْ ٍبًف عيٍركىةى  عىفٍ ، ثنا عيٍثمىافي ٍبفي عى مىٍيمىافى ، عى ًمًؾ ٍبًف أىًبي سي ٍبًد اٍلمى عىٍف ، عىٍف عى
ك ٍبفي ًدينىارو ، عىطىاءو  ًف اٍبًف عىبَّاسو ، كىعىٍمري ةو  كىافى ًلرىسيكًؿ اً : "قىاؿى ، عى ، سىٍيؼه قائمتيوي ًمٍف ًفضَّ

ةو  قيٍبعىٍتوي ًمٍف ًفضَّ كىافى ييسىمَّى ذىا اٍلفىقىارً ، كى كى ، كى  الحديث. ... "، (9)انىٍت لىوي قىٍكسه ييسىمَّى السَّدىادى كى

 6 تخريج الحديث
 انفرد بو الطبراني. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 .(10)مات سنة ثالث كتسعيف كمائتيف، بف إبراىيـ التٍُّستىًرمُّ الدًَّقيًقيالحسيف بف إسحؽ 

الىةً : قاؿ الذىبي فَّاًظ الرَّحَّ اؿ ثقة: كقاؿ أيضان ، "(11)"مف الحي "ميحدّْث رحَّ
(12)" . 

                                                           

 ( 3/195( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )1)
 (. 2/538( التمخيص الحبير )2)
 (. 655: ( المقاصد الحسنة )ص3)
 (. 7/459( البدر المنير )4)
 (. 12/501لساف العرب ) ( مقبضو.5)
قبعة السيؼ ىي الثيكمة : كقاؿ الخطابي، كقيؿ ما تحت شاربي السيؼ، ( ىي التي تككف عمى رأس قائـ السيؼ6)

 (. 2/257معالـ السنف )، (4/7التي فكؽ المقبض. النياية في غريب الحديث كاألثر )
كز مطمىئنة. انظر: كؼً ( سمي بو ألنو كاف فيو حفر متساكية. كالميفىقَّر مف السُّيي 7) النياية في غريب : الذم فيو حيزي

 (. 3/464الحديث كاألثر )
 (. 11208ح11/111( المعجـ الكبير )8)
 (. 3/208( سمي بو تفائالن بإصابة ما يرمى عنيا. لساف العرب )9)
 (. 2/599( إكماؿ اإلكماؿ البف نقطة )10)
 (. 14/57( سير أعالـ النبالء )11)
 (. 6/739الـ )( تاريخ اإلس12)
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ك ٍبفي ًىشىاـو  رَّاًنيُّ ، عىٍمري يَّةى اٍلحى ركل لو ، مات سنة خمس كأربعيف كمائتيف، ثقة، أبك أيمى

 . (1)النسائي

صدكؽ أكثر الركاية عف ، المعركؼ بالطرائفي، عثماف بف عبد الرحمف بف ميٍسًمـ الحرانّْي
عّْؼ بسبب ذلؾ  (.110رجمتو في حديث ). سبقت تالضعفاء كالمجاىيؿ فضي

 . (2)ركل لو ابف ماجة، متركؾ، القرشيُّ الدّْمشقيُّ عمٌي بف عيركة 

ركل ، مات سنة خمس كأربعيف كمائة، كاسمو ميسرة العىٍرزىميٌ ، عبد الممؾ بف أبي سميماف
 .(3)لو الجماعة سكل البخارم

 6 مختمؼ فيو

: (6)كقاؿ العجمي، ثقة حجة: (5)كقاؿ ابف عمار المكصمي، الميزافب(4)سفياف الثكرم سماه
ال بأس : (9)كقاؿ أبك زرعة، ثقة: (8)كقاؿ النسائي، ثقة متقف فقيو: (7)كقاؿ الفسكم، ثبت في الحديث

 نعـ. : يخطئ ؟ قاؿ: (11)كسألو أبك داكد، ثقة: (10)كقاؿ أحمد، بو

حدث شعبة  قد كاف: كقاؿ، ثقة مأمكف ال نعمـ أحدنا تكمـ فيو غير شعبة: "(12)كقاؿ الترمذم
ككاف مف خيار ، ربما أخطأ: "(13)كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ، عنو ثـ تركو لحديث تفرد بو"

كليس مف اإلنصاؼ ترؾ حديث ، كالغالب عمى مف يحفظ كيحدث أف ييـ، أىؿ الككفة كحفظائيـ
                                                           

تيذيب التيذيب ، (2/90الكاشؼ )، (22/278تيذيب الكماؿ )، (8/488الثقات البف حباف ): ( انظر1)
 (. 428: تقريب التيذيب )ص، (8/113)

، (21/70تيذيب الكماؿ )، (6/358الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، (6/198( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (7/365تيذيب التيذيب )، (3/145ميزاف االعتداؿ )

 (. 6/397تيذيب التيذيب )، (18/328( تيذيب الكماؿ )3)
 (. 12/132( تاريخ بغداد )4)
 (. 12/132( تاريخ بغداد )5)
 (.103/ 2)( الثقات6)
 (. 3/94( المعرفة كالتاريخ )7)
 (. 18/328( تيذيب الكماؿ )8)
 (. 5/368( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 5/367ح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )( الجر 10)
 (. 296: ( سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد )ص11)
 (. 3/644سنف الترمذم ): ( انظر12)
 (. 7/97( الثقات البف حباف )13)
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صح أنو  كاألكلى فيو قبكؿ ما يركم بتثبت كترؾ ما، شيخ ثىٍبت صحت عنو السنة بأكىاـ ييـ فييا

 فمف غمب خطأه عمى صكابو استحؽ الترؾ". ، كىـ فيو ما لـ يفحش
 صدكؽ لو أكىاـ. 6 (1)قاؿ ابف حجرك 

 كترجح الباحثة رأم ابف حباف ؛ أنو ثقة ربما أخطأ. 
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 : فيومكضكع.  

عّْؼ بسبب ركاي، صدكؽ، عثماف بف عبد الرحمف كمدلس ، تو عف الضعفاء كالمجاىيؿضي
 ؟ كيؼ إذا عنف عف شيخو عمي بف عركةف، أم أف حديثو مردكد كلك صرح بالسماع، (2)مف الخامسة

يضع : (5)كقاؿ ابف حباف، (4)كالييثمي، (3)كذبو صالح جزرةك ، آفة ىذا الحديثالذم ىك 
 الحديث. 

 ىذا حديث مكضكع. : (7)كاأللباني، (6)قاؿ ابف الجكزمك 
 إسناده ضعيؼ. : (8)قاؿك  ابف الممقف؛ فتبع  ابف حجرما أ

 
 6 (641حديث رقـ )

يَّرى ًنسىاءىهي بيف أنو : "كفى "مسند أحمد" مف حديث عمٌي بإسناد ضعيؼ6 (9)قاؿ ابف الممقف خى
يٍّْرىيفَّ الطَّالؽى ، الدٍُّنيىا كىاٍْلًخرىةى  ـٍ ييخى لى  ". كى

 

                                                           

 (. 363: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 56: ( طبقات المدلسيف )ص2)
 (. 21/70( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 3/138د كمنبع الفكائد )( مجمع الزكائ4)
 (. 2/107)( المجركحيف5)
 (. 1/293)( المكضكعات6)
 (. 9/235( سمسمة األحاديث الضعيفة )7)
 (. 3/285( التمخيص الحبير )8)
 (. 8/80( البدر المنير )9)
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 6 نص الحديث

ٍيجي ٍبفي ييكنيسى  6(1)قاؿ اَلماـ أحمد دَّثىًني سيرى ًميُّ ٍبفي ىىاًشـو يىٍعًني اٍبفى اٍلبىًريدً ، حى دَّثىنىا عى عىٍف ، حى
مًَّد ٍبًف عيبىٍيًد اً ٍبًف أىًبي رىاًفعو  سىٍيفو ، ميحى ًميّْ ٍبًف حي ًمي  ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف عيمىرى ٍبًف عى  أىفَّ النًَّبيَّ "، عىٍف عى

يَّرى ًنسىاءىهي الدُّ  يٍّْرىيفَّ الطَّالؽى". ، ٍنيىا كىاٍْلًخرىةى خى ـٍ ييخى لى  كى

 6 تخريج الحديث

ٍيج بف يكنس (2)كأخرجو أحمد  بمثمو. ، بإسناده، عف يحيى بف أيكب تابع سيرى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍيجي ٍبفي ييكنيسى  ركل لو ، سنة خمس كثالثيف كمائتيف، ثقة عابد، بف إبراىيـ البغدادم سيرى
 .(3)كالنسائي ،البخارم

ًميُّ بفي ىىاًشـً بًف البىًرٍيًد العىاًئًذمُّ   ركل لو الجماعة ، مات سنة إحدل كثمانيف كمائة، عى
 . (4)سكل البخارم

كقاؿ ابف ، "ليس بو بأس: "(8)كالنسائي، (7)كقاؿ أحمد، (6)كالعجمي، (5)كثقو ابف معيف6 مختمؼ فيو
كاف صدكقنا ككاف : "(11)ف المديني في مكضعكقاؿ اب، "صدكؽ: "(10)كأبك زرعة، (9)المديني
كقد ، "يركم في فضائؿ عمٌي أشياء ال يركييا غيره بأسانيد مختمفة: (12)كقاؿ ابف عدم، "ضعيفنا

صدكؽ ": (13)كقاؿ الذىبي، كىك إف شاء ا صدكؽ في ركايتو"، حدث عنو جماعة مف األئمة
                                                           

 (. 588ح 2/27( مسند أحمد )1)
 (. 589ح 2/28( مسند أحمد )2)
 (. 229: تقريب التيذيب )ص، (14/29يذيب )تيذيب الت، (10/223( تيذيب الكماؿ )3)
 (. 7/392( تيذيب التيذيب )8/343سير أعالـ النبالء )، (21/167( تيذيب الكماؿ )4)
 (. 6/208( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
 (.159/ 2 )( الثقات 6)
 (. 2/489( العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو عبد ا )7)
 (. 13/606) ( تاريخ بغداد8)
 (. 6/208( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 6/208( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 73: ( العمؿ البف المديني )ص11)
 (. 6/312( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )12)
 (. 2/456( المغني في الضعفاء )13)
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ف غالينا في التشيع كركل المناكير عف كا: (2)كقاؿ( 1)كذكره ابف حباف في الثقات، "شيعي جمد
 المشاىير. 

 ىاشـ بف البريد كابنو عميٌ ": (4)كقاؿ الجكزجاني، كاف يتشيع يكتب حديثو: (3)قاؿ أبك حاتـك 
كاف مفرطنا في ": (6)كقاؿ ابف نمير، (5)كضعفو الدارقطني، "بف ىاشـ غالياف في سكء مذىبيما

 . "التشيع منكر الحديث
 صدكؽ يتشيع.  :(7)كقاؿ ابف حجر

 .(8)ركل لو ابف ماجو، ضعيؼ، محمد بف عيبىٍيًد ا بف أبي رافع
 .(9)كالنسائي، كالترمذم، ركل لو مسمـ، عمر بف عمي بف الحسيف

 يخطئ. : (10)كقاؿ ذكره ابف حباف في الثقات
 صدكؽ فاضؿ. : (11)قاؿ ابف حجر

مات ، ثقة ثبت عابد فقيو، زيف العابديف، بف عمي بف أبي طالب الياشميعمٌي بف حسيف 
 . (12)ركل لو الجماعة، سنة ثالث كتسعيف

 ". لـ يدرؾ جده عمينا : "(13)قاؿ أبك زرعة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 
                                                           

 (. 7/214( الثقات البف حباف )1)
 (. 2/110المجركحيف ) ،(7/214الثقات ): ( انظر2)
 (. 6/208( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 111: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص4)
 (. 7/393( تيذيب التيذيب )5)
 (. 2/110( المجركحيف )6)
 (. 406: ( تقريب التيذيب )ص7)
التيذيب  تقريب، (9/321تيذيب التيذيب )، (26/37تيذيب الكماؿ )، (2/249( المجركحيف البف حباف )8)

 (. 494: )ص
 (. 7/485تيذيب التيذيب )، (21/468( تيذيب الكماؿ )9)
(10) (7/180 .) 
 (. 416: ( تقريب التيذيب )ص11)
 (. 400: تقريب التيذيب )ص، (7/304تيذيب التيذيب )، (20/384( تيذيب الكماؿ )12)
 . (240: لمعالئي )ص، جامع التحصيؿ، (139: ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص13)
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 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ، منقطع، إسناده ضعيؼ
  كقاؿ أبك ، منكر الحديث: (1)ضعيؼ. قاؿ البخارم، محمد بف عبيد ا بف أبي رافعو
 منكر الحديث جدان ذاىب. ، ضعيؼ الحديث: (2)حاتـ
 فيككف ، لـ يدرؾ جده عميان  ثقة ثبت؛ لكنو، عمي بف الحسيف أبك عمر بف عمى بف الحسيف

 . (3)كما نص عميو ابف كثير، السند منقطعان 
: (5)كنقؿ عف الشيخ أحمد شاكر قكلو، إسناد ىذا الحديث( 4)كضٌعؼ الشيخ شعيب األرنؤكط

فاخترف ، خٌير أزكاجو الطالؽ الحديث خطأ يخالؼ األحاديث الصحاح أف رسكؿ ا  ثـ إف ىذا"
 . (6)"ا كرسكلو رضي ا عنيف

 
 

 
                                                           

 (. 1/171( التاريخ الكبير لمبخارم )1)
 (. 8/2( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 6/403( تفسير ابف كثير )3)
 (. 2/28تحقيقو لمسند أحمد ) ىامش : ( انظر4)
 (. 1/417( ىامش تحقيقو لممسند )5)
اًئشىةى 6) ا أيًمرى رىسيكؿي ا: قىالىتٍ ، ( ثبت في " الصحيحيف " عف عى "ًإنّْي ذىاًكره لىًؾ : فىقىاؿى ، بىدىأى ًبي، ًبتىٍخًييًر أىٍزكىاًجوً  ً لىمَّ

ٍيًؾ"، أىٍمرنا تَّى تىٍستىٍأًمًرم أىبىكى ًمي حى مىٍيًؾ أىٍف الى تىٍعجى ـٍ يىكيكنىا ًليىٍأميرىاًني ًبًفرىاًقوً : قىالىتٍ ، فىالى عى ـى أىفَّ أىبىكىمَّ لى ًم ثيَـّ : قىالىتٍ ، قىٍد عى
ْىَوا َوِزينََتَها َفَتَعاَلْْيَ ُأَمتِّعْ : قىاؿى اى  ًإفَّ : "قىاؿى  َواَة الدُّ َا النهبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنه ُتِرْدَن اْْلَ ْحُكنه ]َيا َأُّيُّ ِّ ََ ُكنه َوُأ

اًحا مَجِواًل  َ اَر اْْلِخَرَة َفإِنه ، ََ  28: ]األحزاب اّلِلَ َأَعده لِْلُمْحِسنَاِت ِمنُْكنه َأْجًرا َعظِوًَم[ َوإِْن ُكنُْتنه ُتِرْدَن اّلِلَ َوَرُسوَلُه َوالده
؟ فىًإنّْي أيًريدي اى كىرىسيكلىوي كىالدَّارى اآٍلًخرىةى : فىقيٍمتي : قىالىتٍ ، [29 – ثيَـّ فىعىؿى أىٍزكىاجي : قىالىتٍ ، ًفي أىمّْ ىىذىا أىٍستىٍأًمري أىبىكىمَّ

ا رىسيكًؿ اً  .  ًمٍثؿى مى  فىعىٍمتي
َا النهبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك...[: بىابي قىٍكًلوً ، كتابي التفسيرً ، صحيح البخارم صحيح ، (4785ح6/117) ]َيا َأُّيُّ

قنا ًإالَّ ًبالنّْيًَّة )، كتابي الطالؽً ، مسمـ  . (. كالمفظ لمسمـ1475ح2/1103بىابي بىيىاًف أىفَّ تىٍخًييرى اٍمرىأىًتًو الى يىكيكفي طىالى
 كقكؿ عائشة ، كسياؽ القرآف، كالذم عميو الجميكر أف التخيير كاف بيف المقاـ معو كالفراؽ: قاؿ ابف القيـ

 كلـ يخيرىف في الطالؽ. ، يرد قكؿ مف ذىب إلى أف ا تعالى إنما خيرىف بيف الدنيا كاآلخرة
كجعؿ مكجب اختيارىف ا ، يا كزينتياكبيف الحياة الدن، خيرىف بيف ا كرسكلو كالدار اآلخرةكال ريب أنو 

ا جميالن ، كرسكلو كالدار اآلخرة المقاـ مع رسكلو ، كمكجب اختيارىف الدنيا كزينتيا أف يمتعيف كيسرحيف سراحن
 (. 5/262زاد المعاد في ىدم خير العباد ): كىك الطالؽ بال شؾ كال نزاع. انظر
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 6 (646حديث رقـ )

ػػػػػ بو  كىك حافظ أخرج لو البخارم محتجان ػػػػ ركاه ابف ماجو عف ىشاـ بف عمار 6 (1)قاؿ ابف الممقف
أخرج لو األربعة ككثقو ابف المبارؾ كدحيـ. كقاؿ ، ف شابكر الدمشقيكىك اب ػػػػػػ عف محمد بف شعيب

، عف عثماف بف أبي العاتكة كىك الدمشقي القاص ػػػػػػػ(2)ريى مٍ كابف حً ، ىك أثبت مف بقية: أبك حاتـ
ضعفو جماعة. كقاؿ الذىبي في ، كىك األلياني ػػػػػػعف عمي بف يزيد  ػػػػػ ككثقو غيره(3)ضعفو النسائي

كمنيـ ، عف القاسـ بف عبد الرحمف أبك عبد الرحمف لقي جماعة مف الصحابة ػػػػػ صالح: (4)"زافالمي"
 . أبك أمامة 

أخرجو مف حديث سعيد بف أبي ثـ ، كذلؾ مف حديث الكليد، "أكبر معاجمو"كأخرجو الطبراني في 
عف أبي ، عف القاسـ ،عف عمي بف يزيد، (6)رحٍ عف عبيد ا بف زى ، (5)نا يحيى بف أيكبأخبر ، مريـ

مىٍطيىرىةه  (7)السّْكىاؾي : "اأمامة مرفكعن 
اةه ًلمرَّبّْ ، ًلٍمفىـً (8)  كىذا سند كاه. ". مىٍرضى

، عف القاسـ، (9)عف يحيى بف الحارث، عف إسحاؽ بف مالؾ الحضرمي، ثـ أخرجو مف حديث بقية
اةه لً ، ًلٍمفىـً مىٍطيىبىةه السّْكىاكي ": اعف أبي أمامة مرفكعن   . "مرَّبّْ مىٍرضى

 
                                                           

 (. 2/7البدر المنير )، (1/691( البدر المنير )1)
اًعيُّ 2) مَّدي بفي ًحٍميىًر بًف أينىٍيسو القيضى تيذيب الكماؿ ، (9/234سير أعالـ النبالء ): صدكؽ. انظر ترجمتو، ( ميحى

 (. 475: تقريب التيذيب )ص، (9/135تيذيب التيذيب )، (25/118)
 (. 75: )ص( الضعفاء كالمتركككف3)
 (. 3/162( ميزاف االعتداؿ )4)
براىيـ الحربي، كالفسكم، كثقو ابف معيف، ( يحيى بف أيكب المصرم5) كقاؿ ، كذكره ابف حباف في الثقات، كا 

كقاؿ ، سيئ الحفظ: صدكؽ. كقاؿ أحمد: قاؿ البخارم، ليس بذاؾ بالقكم: ليس بو بأس كقاؿ مرة: النسائي
"إذا حدث مف حفظو يخطىء كما حدث مف كتاب فميس بو : كقاؿ أبك أحمد الحاكـ، صدكؽ ييـ: الساجي

الجرح ، (1/98ركاية ابف محرز ) -تاريخ ابف معيف : صدكؽ ربما أخطأ. انظر: س". كقاؿ ابف حجربأ
(، 118: العمؿ الكبير لمترمذم )ص، (2/445لمفسكم )، المعرفة كالتاريخ، (9/128كالتعديؿ البف أبي حاتـ )

، (31/236اؿ )تيذيب الكم، (7/600الثقات البف حباف )، (107: الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص
 (. 588: تقريب التيذيب )ص، (11/187تيذيب التيذيب )

 (. 371: تقريب التيذيب )ص، (7/13تيذيب التيذيب )، (19/38تيذيب الكماؿ ): ( ضعيؼ. انظر6)
. الني: كاٍلًمٍسكىاؾي ، ( السّْكىاؾي ًباٍلكىٍسرً 7) ٍمعي سيكيؾه ا تيٍدلىؾي ًبًو األٍسناىف ًمفى الًعيداًف. اٍلجى اية في غريب الحديث كاألثر مى

 (. 10/446لساف العرب )، (2/425)
 (. 1/692البدر المنير ): لغتاف. كالفتح أفصح. كىي كؿ ما يتطير بو. انظر، بفتح الميـ ككسرىا: ( المطيرة8)
 (. 589: تقريب التيذيب )ص، (11/194تيذيب التيذيب )، (31/257تيذيب الكماؿ ): ( ثقة. انظر9)
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 6 نص الحديث

ـي ٍبفي عىمَّارو قىاؿى : (1)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  دَّثىنىا ًىشىا مَّدي ٍبفي شيعىٍيبو قىاؿى : حى دَّثىنىا ميحى : حى
دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي أىًبي اٍلعىاًتكىةً  ًميّْ ٍبًف يىًزيدى ، حى ًف اٍلقىاًسـً ، عىٍف عى  ؿى المًَّو أىفَّ رىسيك ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى ، عى

كيكا؛ فىًإفَّ السّْكىاؾى مىٍطيىرىةه ًلٍمفىـً : "قىاؿى  اةه ًلمرَّبّْ ، تىسىكَّ اًني ًبالسّْكىاؾً ، مىٍرضى اءىًني ًجٍبًريؿي ًإالَّ أىٍكصى ، مىا جى
مىى أيمًَّتي مىيَّ كىعى ًشيتي أىٍف ييٍفرىضى عى تَّى لىقىٍد خى مىى ، حى اؼي أىٍف أىشيؽَّ عى لىٍكالى أىنّْي أىخى ـٍ ، أيمًَّتيكى ، لىفىرىٍضتيوي لىيي

ًشيتي أىٍف أيٍحًفيى  تَّى لىقىٍد خى ىٍستىاؾي حى نّْي ألى ـى فىًمي(2)كىاً   ". مىقىاًد

 6 تخريج الحديث

بف شعيب في الركاية عف عثماف  ان مف طريؽ الكليد بف مسمـ؛ تابع محمد(3)أخرجو الطبراني 
 بف أبي العاتكة. 

طريؽ عبيد ا بف زىٍحر. كالىما )عثماف بف أبي مف ، (5)كالطبراني، (4)كأخرجو أحمد
 عبيد ا بف زىٍحر(عف عمٌي بف زيد. ، العاتكة

يحيى ، مف طريؽ يحيى بف الحارث الذّْمىارم. كالىما )عمٌي بف زيد، (6)كأخرجو الطبراني 
  بو. ، عف أبي أمامة، عف القاسـ، بف الحارث(

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
مَّدي بفي شيعىيٍ   .(7)ركل لو األربعة، مات سنة ثماف كتسعيف كمئة، ًب بًف شىابيٍكرو الدّْمىٍشًقيُّ ميحى

لى ذلؾ ألمح ابف الممقف  . (8)ثقة. كا 
كذكره ابف ، (12)كالعجمي، (11)كدحيـ، (10)كابف عمار المكصمي، (9)ابف المبارؾكممف كثقو 

                                                           

 (. 289ح1/106بابي السكاًؾ )، كتابي الطيارةً ، ماجو ( سنف ابف1)
ؾ. النياية في غريب الحديث كاألثر ): ( أم2)  (. 1/410أٍستىقصي عمى أٍسناني فأيٍذًىبييا بالتَّسىكُّ
 (. 7876ح8/220( المعجـ الكبير لمطبراني )3)
 (. 22269ح36/602( مسند أحمد )4)
 (. 7846ح8/209( المعجـ الكبير )5)
 (. 888ح2/43مسند الشامييف )، (7744ح8/179لمعجـ الكبير )( ا6)
 (. 9/223تيذيب التيذيب )، (9/376سير أعالـ النبالء )، (25/373( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 1/691( البدر المنير )8)
 (. 25/374( تيذيب الكماؿ )9)
 (. 25/374( تيذيب الكماؿ )10)
 (. 25/374( تيذيب الكماؿ )11)
 (.241/ 2 )( الثقات 12)
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 . (1)حباف في الثقات
ما أرل بو ": (3)أحمدقاؿ ك ، "الحديث بأسكليس بو في ، اكاف مرجئن ": (2)بف معيفكقاؿ ا

كاف ًإمىامان ": (5)كقاؿ الذىبي، كغيره ىك أثبت مف بقية: (4)قاؿ أبك حاتـك ، "اخيرن  إالما عممت ، ابأسن 
 . "ابو بأسن  -كا  -ما أعمـ ": (6)كفي مكضع، "طىالَّبىةن ًلٍمًعٍمـً 

 ". صدكؽ صحيح الكتاب"6 (7)قاؿ ابف حجر

صدكؽ ضعفكه في ركايتو عف عمي بف ، ػػػػالدمشقي القاٌص  سميمافػػػ أىًبي اٍلعىاًتكىةً عيٍثمىافي ٍبفي 
 .(9)ابف ماجوك ، كركل لو أبك داكد، تكفي سنة خمس كخمسيف كمائة، (8)يزيد األلياني

 .(11)كابف ماجو، ركل لو الترمذم، (10)ضعيؼ، بف أبي ىالؿ األليانيعمي بف يزيد

مات سنة اثنتي ، عبد الرحمف بف خالد بف يزيد بف معاكيةمكلى ، القاسـ بف عبد الرحمف
 .(12)ركل لو األربعة، عشرة كمائة
 6 مختمؼ فيو

: زاد العجمي، " ثقة": (16)الترمذمك ، (15)كالفسكم، (14)يعقكب بف شيبةك ، (13)قاؿ العجمي
                                                           

(1) (9/50 .) 
 (. 25/373( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 7/286( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 7/286الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( انظر4)
 (. 9/378( سير أعالـ النبالء )5)
 (. 3/580( ميزاف االعتداؿ )6)
 (. 483: ( تقريب التيذيب )ص7)
 (. 384: ( تقريب التيذيب )ص8)
أحكاؿ ، (174: ركاية الدارمي )ص -تاريخ ابف معيف ، (396: سؤاالت ابف الجنيد )ص: ( انظر ترجمتو9)

الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، (7/202الثقات البف حباف )، (327: الثقات لمعجمي )ص، (273: الرجاؿ )ص
 (. 7/125تيذيب التيذيب )، (19/398تيذيب الكماؿ )، (6/280)

 (. 406: يذيب )ص( تقريب الت10)
الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ، (6/209الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (6/301( التاريخ الكبير لمبخارم )11)

 (. 7/397تيذيب التيذيب )، (21/181تيذيب الكماؿ )، (6/305)
 (. 8/324تيذيب التيذيب )، (23/389( تيذيب الكماؿ )12)
 (.213/ 2)( الثقات 13)
 (. 23/389ؿ )( تيذيب الكما14)
 (. 3/375( المعرفة كالتاريخ )15)
 (. 5/346( سنف الترمذم )16)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 . صدوق: (2)". كقاؿ الذىبياختمؼ الناس فيو": (1)ابف شيبة مرة كقاؿ، "كليس بالقكم، يكتب حديثو"

 . كىك الراجح. اصدكؽ يغرب كثيرن 6 (3)كقاؿ ابف حجر

 . (4)لـ يسمع مف أحد مف الصحابة سكل أبي أمامة الباىميكلكف قيؿ 

تكفي سنة إحدل ، مشيكر بكنيتوصحابي ، الباىمي عجالف بف الحارثأبك أمامة بف دمٌ صى 
  .(5)يمف أصحاب النب، كىك آخر مف مات بالشاـ، غير ذلؾ كقيؿ، كثمانيف

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ جدان. ألجؿ

 لكنو ضعيؼ في ركايتو عف عمي بف يزيد األلياني. ، ؛ صدكؽعثماف بف أبي العاتكة 
ما  فأما، بميتو مف كثرة ركايتو عف عمى بف يزيد، ال بأس بو": (7)ك أبك حاتـ، (6)أحمدقاؿ 

 ". كتب حديثوبف يزيد فيك مقارب ي يٌ ركىعثماف عف غيرعم

 األلياني.  بف يزيد يٌ عمكىذا الحديث مف ركايتو عف 

 عاجيبالقاسمأ بف يزيد عف يٌ يركل عم: (8)األلياني؛ ضعيؼ. قاؿ أبك حاتـ بف يزيد يٌ عم . 

  غرائبو. كىذا الحديث مف ، اصدكؽ يغرب كثيرن القاسـ بف عبد الرحمف 

عف أبي أمامة ىي ضعاؼ ، سـعف القا، أحاديث عمي بف يزيد": (9)قاؿ يحيى بف معيف
 . "كميا

كبعضيا شديد ، فال تخمك مف ضعؼ: كبخصكص متابعات الحديث التي ركاىا الطبراني
 الضعؼ. 

                                                           

 (. 8/324تيذيب التيذيب )، (3/373ميزاف االعتداؿ )، (23/389( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 2/129( الكاشؼ )2)
 (. 450: ( تقريب التيذيب )ص3)
 (. 253: ( جامع التحصيؿ )ص4)
 (. 619:تقريب التيذيب )ص، (3/339اإلصابة )، (5/17أسد الغابة )، (4/1602االستيعاب ): ( انظر ترجمتو5)
 (. 3/40( ميزاف االعتداؿ )6)
 (. 6/163( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )7)
 (. 7/113( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 21/179( تيذيب الكماؿ )9)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
كعمي بف ، أحاديث عبيد ا بف زىٍحر: "(1)فقاؿ ابف معيف: فأما طريؽ عبيد ا بف زىٍحر

 عف أبي أمامة مرفكعة ضعيفة". ، عف القاسـ، يزيد

ذا اجتمع في إسناد خبر : "(2)كقاؿ ابف حباف إذا ركل عف عمي بف يزيد أتى بالطامات كا 
ال يككف متف ذلؾ الخبر إال مما عممت ، كالقاسـ أبك عبد الرحمف، كعمي بف يزيد، عبيد ا بف زحر

فال يحؿ االحتجاج بيذه الصحيفة بؿ التنكب عف ركاية عبيد ا بف زىٍحر عمى األحكاؿ ، أيدييـ
 أكلى". 

 عف عمي بف زيد نسخة باطمة". ، "عبيد ا بف ٌزٍحر: (3)ؿ الدارقطنيكقا

.كىي مف ركايتو (4)لـ يصرح فييا بالسماع كىك مدلس مف الرابعة: كطريؽ بقية بف الكليد
ال يعرؼ : "(6)كقاؿ ابف القطاف، (5)كقد ضعفو أبك الفتح األزدم، عف إسحاؽ بف مالؾ الحضرمي

 ال سيما عمف ال يعرؼ". ، ايةكبقية غير مقبكؿ الرك ، حالو
كابف ، (9)كالبكصيرم، (8)كمغمطام، (7)كممف ضعؼ ىذا اإلسناد أبك الفتح األزدم

 . (10)حجر

 
 6 (645حديث رقـ )

بَّاف، كفي " مسند أحمد " مف حديث ًرٍشديف: (11)قاؿ ابف الممقف  ػػ عف أبيو، عف سيؿ، عف زى
ًة كىالى ييزىكّْيًيـٍ ًإفَّ ًلمًَّو ػػػػ تعالى ػػػ ": ػػيارفع ـي اي يىٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ "، ًعبىادنا الى ييكىمّْمييي : ًقيؿى لو، كىالى يىٍنظيري ًإلىٍيًي

ٍف أيكلىًئؾى يىا رىسيكؿى اً؟ قىاؿى  ا: مى ٍنييمى لىًدهً ، "ميتىبىرّْئه ًمٍف كىاًلدىٍيًو رىاًغبه عى ميتىبىرّْئه ًمٍف كى مىٍيوً ، كى ـى عى ؿه أىٍنعى رىجي  كى
 ." ـٍ تىبىرَّأى ًمٍنيي ـٍ كى  كىذا إسناد كاه. قىٍكـه فىكىفىرى ًنٍعمىتىيي

 
                                                           

 (. 174: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 1)
 (. 2/63المجركحيف البف حباف )( 2)
 (. 2/161( الضعفاء كالمتركككف )3)
 (49: ( طبقات المدلسيف )ص4)
 (. 1/370لساف الميزاف )، (1/196( ميزاف االعتداؿ )5)
 (. 3/557( بياف الكىـ كاإليياـ )6)
 (. 1/370( لساف الميزاف )7)
 (. 52: ( شرح ابف ماجو لمغمطام )ص8)
 (. 1/43زكائد ابف ماجو ) ( مصباح الزجاجة في9)
 (. 1/226( التمخيص الحبير )10)
 (. 8/208( البدر المنير )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

دَّثىنىا يىٍحيىى: (1)قاؿ اَلماـ أحمد  دَّثىنىا ًرٍشًديفي : قىاؿى ، حى بَّافى ، حى ، عىٍف أىًبيوً ، عىٍف سىٍيؿو ، عىٍف زى
ًف النًَّبيّْ  ـي ، تىعىالىى ًعبىادناًإفَّ ًلمًَّو تىبىارىؾى كى : "أىنَّوي قىاؿى  عى الى ييكىمّْمييي

كىالى ، (3)كىالى ييزىكّْيًيـٍ ، اي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً (2)
يىٍنظيري ًإلىٍيًيـٍ 
ٍنييمىا: "مىٍف أيكلىًئؾى يىا رىسيكؿى اً؟ قىاؿى : ًقيؿى لىوي " (4) ميتىبىر  ًمٍف ، ميتىبىر  ًمٍف كىاًلدىٍيًو رىاًغبه عى كى

لىًدهً  ؿه ، كى رىجي ـٍ كى مىٍيًو قىٍكـه فىكىفىرى ًنٍعمىتىيي ـى عى ـٍ "، أىٍنعى تىبىرَّأىًمٍنيي  . كى

 6 تخريج الحديث
 مف طريؽ رشديف بف سعد. (5)أخرجو الطبراني

مف طريؽ يحيى بف ، (9)كالبييقي، (8)كالطبراني، (7)كالخرائطي، (6)كأخرجو عبد ا ابف كىب 
بَّاف بف فايدي، بنحكه. كالىما )رشديف بف سعد، أيكب المصرم  بإسناده. ، حيى بف أيكب( عف زى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
مات سنة ، (10)ثقة، بف عبد ا بف أسماء بف حارثة الخزاعي ثيَـّ األىسمميٌ  الفيٍ يىٍحيىى بف غى 
 .(11)مائتيف كثالث عشرة

كاف : (14)كقاؿ ابف يكنس، (13)ضعيؼ، (12)رميٍ بف مفمح بف ىالؿ المى ًرٍشديف بف سعد 
 ركل لو ، ئةامات سنة ثماف كثمانيف كم، ط في الحديثا في دينو فأدركتو غفمة الصالحيف فخمَّ صالحن 

 
                                                           

 (. 15636ح 24/397( مسند أحمد )1)
ٍعرىاضي 2) ًقيؿى اٍلميرىادي اإٍلً ًب كى ـً أىٍىًؿ السٍُّخًط كىاٍلغىضى ٍنييـٍ  ( أىٍم الى يكمميـ تكميـ أىؿ الخيرات كباظيار الرضى بىٍؿ ًبكىالى ، عى

 (. 2/116غير ذلؾ. شرح النككم عمى مسمـ )كقيؿ 
. شرح النككم عمى مسمـ )3) ـٍ ـٍ ًمٍف دىنىًس ذينيكًبًي   (. 2/116( الى ييطىيّْريىي
نىظىريهي 4) ـٍ كى ٍنيي . شرح النككم عمى مسمـ )( أىٍم ييٍعًرٍض عى ـٍ ليٍطفيوي ًبًي  (. 2/116ًلًعبىاًدًه رىٍحمىتيوي كى
 (. 437ح20/195( المعجـ الكبير )5)
 ( 19ح 53: البف كىب تحقيؽ مصطفى أبك الخير )صفي الحديث ( الجامع 6)
 (. 84ح53: )ص ( مساكئ األخالؽ7)
 (. 438ح20/195)( المعجـ الكبير8)
 (. 7503ح10/287( شعب اإليماف )9)
 (. 595: ( تقريب التيذيب )ص10)
 (. 11/263تيذيب التيذيب )، (31/491( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 3/275المباب في تيذيب األنساب ): لي مىٍيرة قبيمة كبيرة مف قضاعة. انظر( نسبة إ12)
 (. 209: ( تقريب التيذيب )ص13)
 (. 1/178( تاريخ ابف يكنس المصرل )14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(1)الترمذم كابف ماجة

، (3)ضعيؼ الحديث مع صالحو كعبادتو، (2)الحمراكم يفكى أبك جي ، اف بف فائد المصرمبَّ زى 
 .(4) كابف ماجو، كالترمذم، أبك داكدركل لو ، مات سنة مائة كخمس كخمسيف

أبك ركل لو ، (5)اف عنوبَّ ال بأس بو إال في ركايات زى ، عاذ بف أنس الجينيبف مي  ؿي يٍ سى 
 .(6)كابف ماجو، كالتّْرمًذم، داكد

بف  كبقي إلى خالفة عبد الممؾ، صحابي نزؿ مصر، الجيني األنصارم، معاذ بف أنس
 . (7)مركاف

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ جدان. فيو

  كفيو غفمة، ضعيؼ، بف سعدرشديف . 

  كقد تفرد بركاية ىذا الحديث عف سيؿ بف معاذ. ، ؛ ضعيؼاف بف فائدبَّ زى 

يتفرد عف سيؿ بف معاذ بنسخة كأنيا مكضكعة ال ، امنكر الحديث جدن ": (8)قاؿ ابف حباف
 ". يحتج بو

  بَّاف عنو؛ كفي ركايتو عف أبيو معا، عاذ بف أنسبف مي  ؿي يٍ سى  ذ. تكمـ في ركاية زى

                                                           

 (. 3/279تيذيب التيذيب )، (9/193تيذيب الكماؿ )، (3/513( الجرح كالتعديؿ )1)
األنساب لمسمعاني : اط مصرػػػ القاىرة حاليان ػػػػ. انظركىك مكضع بطرؼ فسط، ( ىذه النسبة إلى الحمراء2)

(4/245 .) 
 (. 213: ( تقريب التيذيب )ص3)
 (. 3/308تيذيب التيذيب )، (9/282( تيذيب الكماؿ )4)
 (. 258: ( تقريب التيذيب )ص5)
، (12/209ؿ )تيذيب الكما، (2/29الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )، (440/ 1)الثقات لمعجمي : ( انظر6)

 (. 4/258تيذيب التيذيب )
تيذيب التيذيب ، (6/107اإلصابة )، (4/417أسد الغابة )، (3/1402االستيعاب ): ( انظر ترجمتو7)

 ق. 85(. مات عبد الممؾ في 535: تقريب التيذيب )ص، (10/186)
 (. 1/313( المجركحيف )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
". كفي ال يعتبر حديثو ما كاف مف ركاية زباف بف فائد عنو": (1)قاؿ ابف حباف في الثقات 
، فمست أدرم أكقع التخميط في حديثو منو أك مف زبانبف فايد، امنكر الحديث جدن ": (2)المجركحيف

 ".  فإف كاف مف أحدىما فاألخبار التي ركاىا أحدىما ساقطة

كىذا الحديث مف . "بيو ضعيؼأبف معاذ بف أنس عف  سيؿ": (3)يحيى بف معيفكقاؿ 
 . ركايتو عف أبيو معاذ بف أنس 

 
 6 (644حديث رقـ )

مّْي فىقىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ ، مف طريؽ أبي أيمىامىةى ركم : (4)قاؿ ابف الممقف ؿه : "رىأىل رىجيالن ييصى أىالى رىجي
مّْي مىعىوي؟ " مىى ىىذىا ييصى دَّؽي عى مَّى مىعىوي فىقىاؿى رىسيكؿي اً فىقى  يىتىصى ؿه فىصى ـى رىجي مىاعىةه ": "ا  . ىىذىاًف جى

عف أبي ، عف القاسـ، عف عمي بف يزيد، رحٍ مف حديث عبيد ا بف زى  "مسنده"ركاه أحمد في 
 ا. كىذا سند كاه جدن ، أمامة

 6 نص الحديث

اؽى : (5)قاؿ اَلماـ أحمد  ًميُّ ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ، دَّثىنىا اٍبفي اٍلميبىارىؾً حى ، حى حى
ًميّْ ٍبًف يىًزيدى ، عىٍف عيبىٍيًد اً ٍبًف زىٍحرو ، أىيُّكبى  رىأىل  أىفَّ النًَّبيَّ ، عىٍف أىًبي أيمىامىةى ، عىًف اٍلقىاًسـً ، عىٍف عى

مّْي فىقىاؿى  مىى ىىذىا ييصى : "رىجيالن ييصى دَّؽي عى مَّ  مّْي مىعىوي؟ "أىالى رىجيؿه يىتىصى ؿه فىصى ـى رىجي ى مىعىوي فىقىاؿى رىسيكؿي فىقىا
مىاعىةه ": "اً  ىىذىاًف جى

 

 6 تخريج الحديث

ج بف النعماف يٍ رى مف طريؽ سي (8)كالطبراني، (7)مف طريؽ محمد بف بكار(6)أخرجو أبك يعمى 

                                                           

(1( )4/321 .) 
 (. 1/347( المجركحيف البف حباف )2)
 (. 4/204الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ) (3)
 (. 7/205( البدر المنير )4)
 (. 22189ح36/526( مسند أحمد )5)
 (2/137( إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )6)
اًفيُّ 7) يَّاًف الرُّصى مَّدي بفي بىكَّاًر بًف الرَّ تقريب ، (9/76تيذيب التيذيب )، (24/527ثقة. تيذيب الكماؿ )، ( ميحى

 (. 470: التيذيب )ص
 (. 7857ح 8/212( المعجـ الكبير لمطبراني )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
بإسناده إلى عمٌي ، ارؾعف عبد ا بف المبفي الركاية ، تابعا عمي بف إسحؽكالىما ، (1)الجكىرم

 بنحكه. ، بف زيد األلياني

عف يحيى بف الحارث ، (4)مف طريؽ مسممة بف عمي، (3)كابف عدم، (2)الطبراني كأخرجو
 مختصران. ، الذّْمارم

 بنحكه. ، (6)مف طريؽ جعفر بف الزبير(5)كأخرجو الطبراني

عف عمٌي يف زيد؛ في الركاية ( تابعا كجعفر بف الزُّبير، يحيى بف الحارث الذّْمارمكالىما )
 عف أبي أمامة مرفكعان. ، القاسـ بف عبد الرحمف

 6 سة رجاؿ اَلسنادادر 

سنة مات ، ثقة، أصمو مف ترمذ، الدَّاركانيُّ كيقاؿ ، بف إسحاؽ أبك الحسف المركزم عميٌ 
 .(7)ركل عنو الترمذم، ثالث عشرة كمائتيف

 . (131في حديث ) سبقت ترجمتوصدكؽ يخطىء. ، عبيد ا بف زىٍحر

 . .(131في حديث ) ضعيؼ. سبقت ترجمتو، األلياني بف يزيد عميٌ 

 . (131في حديث ) صدكؽ يغرب كثيران. سبقت ترجمتو، عبد الرحمفبف القاسـ 

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 إسناده ضعيؼ جدان.  

في ىذا ، كالقاسـ أبك عبد الرحمف، يزيدبف  كعميٌ ، رحٍ عبيد ا بف زى كذلؾ الجتماع 
 اإلسناد. 

                                                           

 (. 229: تقريب التيذيب )ص، (14/28تيذيب التيذيب )، (10/220( ثقة ييـ قميالن. تيذيب الكماؿ )1)
 (. 877ح2/39مسند الشامييف ؿ )، (6624ح6/363( المعجـ األكسط )2)
 (. 8/14( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
، (8/21كىك متركؾ. الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )، عامة أحاديثو غير محفكظة، ( مسممة بف عمي الخشني4)

 (. 531: تقريب التيذيب )ص
 (7974ح 8/248( المعجـ الكبير )5)
بير الباىمي6) كؾ كىك متر ، عامة أحاديثو عف القاسـ مما ال يتابع عميو كالضعؼ عمى حديثو بيّْف، ( جعفر بف الزُّ

 (. 140: تقريب التيذيب )ص، (2/366الحديث. الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )
 (. 398: تقريب التيذيب )ص، (7/283تيذيب التيذيب )، (20/318( تيذيب الكماؿ )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
عف أبي أمامة ، عف القاسـ، كعمي بف يزيد، رحٍ أحاديث عبيد ا بف زى : "(1)ابف معيفقاؿ  

 . "مرفكعة ضعيفة
ذا اجتمع ، رعف عمي بف يزيد أتى بالطاماتحٍ عبيد ا بف زى إذا ركل ": (2)كقاؿ ابف حباف  كا 

ال يككف متف ذلؾ ، كالقاسـ أبك عبد الرحمف، بف يزيد كعميٌ ، رحٍ بف زى في إسناد خبر عبيد ا 
فال يحؿ االحتجاج بيذه الصحيفة بؿ التنكب عف ركاية عبيد ا بف ، الخبر إال مما عممت أيدييـ

 . "زحر عمى األحكاؿ أكلى
 . "رىـضعفو البخارم كالنسائي كالدارقطني كغي": كقاؿ ،(4)كالبكصيرم، (3)كمف ضعفو الييثمي

ف كاف ضعيفن : (5)كقاؿ ابف حجر  . اىذا عندم أمثؿ طرؽ ىذا الحديث لشيرة رجالو كا 
 

 6 (643حديث رقـ )
مف حديث عبد العزيز بف  "سننييما"ىذا الحديث ركاه الدارقطني كالبييقي في : (6)قاؿ ابف الممقف

ًت السُّنَّةي :  قاؿعف جابر بف عبد ا، عف عطاء بف أبي رباح، ؼيٍ صى عف خي ، عبد الرحمف أىفَّ " مىضى
ـٍ  ذىًلؾى أىنَّيي ًفٍطرنا ، كى ى كى ميعىةن كىأىٍضحى ثىةو ًإمىامنا ،أٍك ًفي كيؿّْ أىٍربىًعيفى فىمىا فىٍكؽى ذىًلؾى جي مىاعىةه  ًفي كيؿّْ ثىالى  ".  جى

ؼ ىذا ىك يٍ صى كخي .. كىذا ضعيؼ ال يصح االحتجاج بو؛ فإف عبد العزيز بف عبد الرحمف ضعيؼ.
 .. .، ضعفو أحمد كغيره، كىك مقارب األمر، بف عبد الرحمف الجزرما

 6 نص الحديث

كفى : (7)قاؿ اَلماـ الدارقطني  ٍبًد المًَّو ٍبًف ىىاري ًف ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى مىى أىًبي ًعيسىى عى قيًرئى عى
اًلًد ٍبًف يىزً  اؽي ٍبفي خى ـٍ ًإٍسحى دَّثىكي ٍبًد الرٍَّحمىًف، ثنا (8)يدى ًببىاًلسى اأٍلىٍنبىاًرمّْ كىأىنىا أىٍسمىعي، حى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى ، ثنا عى

ٍبًد المًَّو، قىاؿى  اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى بىاحو ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى ٍيؼه ًت السُّنَّةي : خيصى ثىةو " مىضى أىفَّ ًفي كيؿّْ ثىالى
مىاعىةه أىٍك ًفي كيؿّْ أىٍربىًعيفى فىمىا فىٍكؽى ذىًلؾى  ًإمىامنا، ـٍ جى ذىًلؾى أىنَّيي ًفٍطرنا، كى ى كى ميعىةن كىأىٍضحى  ".  جي

                                                           

 (. 174: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 1)
 (. 2/63( المجركحيف )2)
 (. 2/45( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )3)
 (. 2/137إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )( 4)
 (. 3/185( التمخيص الحبير )5)
 (. 4/594( البدر المنير )6)
 (. 1579ح2/306( سنف الدارقطني )7)
. مدينة سكرية مشيكرة بيف الرقة كحمب. سميت فيما ذكر ببالس بف الرـك بف اليقف بف ساـ بف نكح: ( بىاًلس8)

 (. كىي اليـك أطالؿ قريبة مف الفرات. 1/328معجـ البمداف )، (2/56اني )األنساب لمسمع
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

 بمثمو. ، بإسناده، مف طريؽ إسحؽ بف خالد البالسي، (1)كأخرجو البييقي
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

مات سنة ثالثمائة ، (2)كثقو الخطيب، حمف بف عبد المَّو بف ىاركفى األىٍنبىاًرمٌ ر عبد ال
 .(3)كثالثيف

كيقكلكف ، كىذا مما تستعممو العكاـ، (4)كيقاؿ ابف خمدكف، إسحؽ بف يزيد بف خالد البالسي
 .(5)كفي أحمد حمدكف عمى كجو اإلعجاب بالمسمى، في خالد خمدكف

ركل غير حديث منكر عف جماعة مف ": (7)كقاؿ ابف عدم.(6)ذكره ابف حباف في الثقات
 . "كركاياتو تدؿ عمى أنو ضعيؼ... الشيكخ

 ضعيؼ. 6 قالت الباحثة

 مجمع عمى ضعفو. ، عبد العزيز بف عبد الرحمف

ىك ليس ": (9)كقاؿ النسائي". اضرب عمى أحاديثو فإنيا كذب أك مكضكعة": (8)قاؿ أحمد 
 ". منكر الحديث": (11)كقاؿ الدارقطنيبحاؿ".  ال يجكز االحتجاج بو": (10)كقاؿ ابف حباف". بثقة

 بضعفو.  كأطمؽ ابف الممقف القكؿ 

 

                                                           

 (. 5607ح 3/252)( السنف الكبرل1)
 (. 11/586( تاريخ بغداد )2)
 (. 7/592( تاريخ اإلسالـ )3)
 (. 1/361( لساف الميزاف )4)
 (. 3/1459البف العديـ )، ( بغية الطمب فى تاريخ حمب5)
(6) (8/120 .) 
 (. 1/559مؿ في ضعفاء الرجاؿ )( الكا7)
 (. 5/388( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )8)
 (. 4/34( لساف الميزاف )72: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص9)
 (. 2/138( المجركحيف البف حباف )10)
 (. 2/110( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ٍيؼ مات ، (1)ط بأخرةكرمي باإلرجاءصدكؽ سيء الحفظخمٌ ، رمزى بف عبد الرحمف الجى  خيصى

 . (2)ركل لو األربعة، سنة سبع أك ثماف كثالثيف كمائة
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 : إسناده ضعيؼ جدان. فيو 

 كما تبيف مف ترجمتو. مجمع عمى ضعفو. ، عبد العزيز بف عبد الرحمف 

يركييا عنو إسحاؽ بف خمدكف  ؛ؼ أحاديث بكاطيؿيٍ صى كعبد العزيز ىذا يركم عف خي 
 . (3)البالسي

 ٍيؼ  . ط بأخرةخمٌ  صدكؽ سيء الحفظ، رمزى بف عبد الرحمف الجى  خيصى
نما أعمو باألكؿ فقاؿ في سننو، مقارب األمر): قاؿ ابف الممقف  : (4)كلـ يعمو البييقي بو كا 

ىذا ": (5). كقاؿ في خالفياتو"تفرد بو عبد العزيز ىذا كىك ضعيؼ، ا حديث ال يحتج بمثموىذ"
 ؛فإنو لـ يأت بو غير عبد العزيز بف عبد الرحمف شيخ مف أىؿ بالس، الحديث ال أراه يصح

 . "(ىذا حديث ضعيؼ ال ينبغي أف يحتج بو": (6). كقاؿ في المعرفة"يضعفو أصحاب الحديث

 .(9)كاأللباني، (8)كابف حجر، (7)و النككمضعفك 
 

 
 

 

                                                           

 (. 193: ( تقريب التيذيب )ص1)
المجركحيف البف ، (3/404الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (37: اء كالمتركككف لمنسائي )صالضعف: ( انظر2)

لسبط ، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط، (3/282لمبييقي )، معرفة السنف كاآلثار، (1/287حباف )
 (. 3/144يب )تيذيب التيذ، (1/654ميزاف االعتداؿ )، (8/259تيذيب الكماؿ )، (109: بف العجمي )ص

 (. 6/505( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )3)
 (. 5607ح 3/252)( السنف الكبرل4)
 (. 2/335البف فرح )، ( مختصر خالفيات البييقي5)
 (. 4/323( معرفة السنف كاآلثار )6)
 (. 2/769( خالصة األحكاـ )7)
 (. 1/216( الدراية في تخريج أحاديث اليداية )8)
 (. 3/69تخريج أحاديث منار السبيؿ )( إركاء الغميؿ في 9)
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التطبوقوةىالدرادة
 6 (642حديث رقـ )

ركاه ". مىا أيًكؿى لىٍحميوي فىالى بىٍأسى ًببىٍكًلوً ": قاؿ رسكؿ ا: قاؿعف جابر : (1)قاؿ ابف الممقف
 الدارقطني. 
 ا. كىك كاه جدن ، عمرك بف الحصيف العقيمي: فإف في إسناده، ال يجكز االحتجاج بو، اضعيؼ جدن 

. "كاىي الحديث": (3). كقاؿ أبك زرعة"ليس بشيء، ذاىب الحديث": (2)قاؿ أبك حاتـ الرازمك 
كىك ، حدث عف الثقات بغير حديثمنكر": (5). كقاؿ ابف عدم"يتكممكف فيو، اضعيؼ جدن ": (4)كقاؿ

 يحيى بف العالءأبك عمرك البجمي: اكفي إسناده أيضن . متركؾ: (6). كقاؿ الدارقطني"متركؾ الحديث
. "يضع الحديث، كذاب": (8)كقاؿ أحمد، (7)كاف ككيع شديد الحمؿ عميو، اكقد ضعفكه جدن ، الرازم

متركؾ الحديث. : (12)كاألزدم، (11)كالنسائي، (10)ليس بثقة. كقاؿ عمرك بف عمي: (9)كقاؿ يحيى
كأحاديثو مكضكعات. ، فالضعؼ عمى حديثو بيّْ : (14)ضعيؼ. كقاؿ ابف عدم: (13)كقاؿ الدارقطني

 ". اليجكز االحتجاج بو، ينفرد عف الثقات بالمقمكبات: "(15)قاؿ ابف حبافك 
 6 نص الحديث

دَّ : (16)قاؿ اَلماـ الدارقطني  ، نا ، نا سىًعيدي ٍبفي عيٍثمىافى اأٍلىٍىكىاًزمُّ ثىنىا أىبيك سىٍيًؿ ٍبفي ًزيىادو حى
ٍيفً  ك ٍبفي اٍلحيصى ءً ، نا يى عىٍمري ا، عىٍف ميطىرّْ ٍحيىى ٍبفي اٍلعىالى ، عىٍف ميحى ، عىًف ؼو اًبرو ، عىٍف جى ًرًب ٍبًف ًدثىارو

                                                           

 (. 1/572( البدر المنير )1)
 (. 6/229( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 6/229( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 2/224( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )4)
 (. 6/256( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )5)
 (. 2/165رقطني )( الضعفاء كالمتركككف لمدا6)
 (. 3/116( المجركحيف البف حباف )7)
 (. 1/144( الضعفاء كالمتركككف البف الجكزم )8)
 (. 4/369ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 9)
 (. 9/180( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 107: ( الضعفاء كالمتركككف لمنسائي )ص11)
 (. ىذه األقكاؿ ىي بعينيا ذكرىا ابف الجكزم. 3/200زم )( الضعفاء كالمتركككف البف الجك 12)
 (. 1/232( سنف الدارقطني )13)
 (. 9/28( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )14)
 (. 3/116) ( المجركحيف15)
 (. 461ح  1/232( سنف الدارقطني )16)
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التطبوقوةىالدرادة
ًء ، الى ييٍثبىتي "مىا أيًكؿى لىٍحميوي فىالى بىٍأسى ًببىٍكًلوً ": قىاؿى  النًَّبيّْ  يىٍحيىى ٍبفي اٍلعىالى ٍيًف كى ك ٍبفي اٍلحيصى ، عىٍمري

ًعيفىافً   . ضى
 6 تخريج الحديث

 كلفظو. ، بإسناده، مف طريؽ عمرك بف الحصيف ،(3)كابف عدم، (2)كتىمَّاـ، (1)أخرجو البييقي 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

سبقت ربما ييـ. ، ثقة. ، كاسمو أحمد بف محمد بف زياد البغدادم، القطاف، أبك سيؿ
 (.91ترجمتو في حديث رقـ )

 . سعيد بف عثماف األىكازم

 . صدكؽ: (5)ثقة. كقاؿ الدارقطني: (4)قاؿ الخطيب
ٍيفً   .(6)ركل لو ابف ماجو، متركؾ، عيقىٍيميال عمرك بف الحيصى

 . (7)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد، رمي بالكضع، يحيى بف العالء البجمي

اًرًب ٍبًف ًدثىارو  ركل لو ، ئةامات سنة ست عشرة كم، ثقة إماـ زاىد، السدكسي ميحى
 .(8)الجماعة

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 ألجؿ إسناده منكر؛
  ًٍيف  . متركؾ، العيقىٍيمي عمرك بف الحيصى
 رمي بالكضع، يحيى بف العالء البجمي . 

                                                           

 (. 4148ح2/579)( السنف الكبرل1)
 (. 1054ح2/32( فكائد تماـ )2)
 (. 9/26لرجاؿ )( الكامؿ في ضعفاء ا3)
 (. 10/140( تاريخ بغداد )4)
 (. 118: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص5)
 (. 420: تقريب التيذيب )ص، (8/21تيذيب التيذيب )، (21/588( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 595: تقريب التيذيب )ص، (11/261تيذيب التيذيب )، (31/484( تيذيب الكماؿ )7)
 (. 521: تقريب التيذيب )ص، (10/50تيذيب التيذيب )، (27/257( تيذيب الكماؿ )8)
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التطبوقوةىالدرادة
 . عمرك بف الحصيف كيحيى بف العالء ضعيفاف كال يصح شيء مف ذلؾ: (1)قاؿ البييقي

 .(5)كاأللباني، (4)كابف حجر، (3)كالنككم، (2)ابف الجكزم ا الحديثكممف ضعؼ ىذ

 
 6 (641حديث رقـ )

مّْي رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو : قاؿد بى عٍ ة بف مى صى حديث كابً : (6)ؿ ابف الممقفقا فىكىافى ًإذىا رىكىعى " ، ييصى
ٍستىقىرَّ ، سىكَّل ظىٍيرىهي  مىٍيًو اٍلمىاءي الى تَّى لىٍك صيبَّ عى  ". حى

نا طمحة  ،نا عبد ا بف عثماف بف عطاء، ركاه ابف ماجو عف إبراىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي
ة... فذكره. كىذا إسناد ضعيؼ؛ عبد ا بف عثماف بف عطاء صى سمعت كابً : عف راشد قاؿ، بف زيد

كراشد ىذا لـ يحدث عنو إال ، ...، ضعفكه -ابف يزيد : كقيؿ -كطمحة بف زيد .. ليس بذاؾ القكم.
 طمحة ىذا الكاىي. 

 6 نص الحديث

دَّثىنىا ًإٍبرى : (7)قاؿ اَلماـ ابف ماجو  مًَّد ٍبًف ييكسيؼى اٍلًفٍريىاًبيُّ قىاؿى حى ـي ٍبفي ميحى ٍبدي : اًىي دَّثىنىا عى حى
ٍيدو : المًَّو ٍبفي عيٍثمىافى ٍبًف عىطىاءو قىاؿى  ةي ٍبفي زى دَّثىنىا طىٍمحى ةى ٍبفى مىٍعبىدو : قىاؿى ، عىٍف رىاًشدو ، حى : يىقيكؿي ، سىًمٍعتي كىاًبصى

مّْي رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  ٍستىقىرَّ ، فىكىافى ًإذىا رىكىعى سىكَّل ظىٍيرىهي " ، ييصى مىٍيًو اٍلمىاءي الى تَّى لىٍك صيبَّ عى  ". حى

 6 تخريج الحديث

 كلفظو. ، بإسناده، مف طريؽ إبراىيـ بف محمد الفريابي(9)كالطبراني، (8)أخرجو ابف قانع 

 

 

                                                           

 (. 1/382( السنف الكبرل لمبييقي )1)
 (. 1/102( التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ )2)
 (. 1/177خالصة األحكاـ )، (2/549( المجمكع شرح الميذب )3)
 (. 1/93الدراية في تخريج أحاديث اليداية )، (1/196( التمخيص الحبير )4)
 (. 1/159ة المصابيح )( مشكا5)
 (. 3/596( البدر المنير )6)
ًة )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو7) الى  (. 872ح1/283بىابي الرُّكيكًع ًفي الصَّ
 (. 3/185)( معجـ الصحابة8)
 (. 400ح22/147)( المعجـ الكبير9)
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 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 .(1)ركل لو ابف ماجو، لمقدسنزيؿ بيت ا، إبراىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي 

 6 مختمؼ فيو

 صدكؽ. : (4)كقاؿ أبك حاتـ، (3)كذكره ابف حباف في الثقات، (2)كثقو مسممة بف قاسـف 

كتعقبو الذىبي ، ساقط: (6)زدمكقاؿ األ. "يحدث بالمناكير كالكذب": (5)كقاؿ الساجي
: (9)كلكف الذىبي قاؿ مرة. "(8)افإف في لسانو في الجرح رىقن ، ال يمتفت إلى قكؿ األزدم": (7)فقاؿ

 ضعيؼ. : (10)كفي أخرل، صدكؽ
 . صدكؽ تكمـ فيو الساجي6 (11)قاؿ ابف حجر

 صدكؽ لو أكىاـ. 6 قالت الباحثة

ركل لو ابف ماجو ، ليف الحديث، أبك محمد نزيؿ الرممة، عبد ا بف عثماف بف عطاء
 . (12)اا كاحدن حديثن 

اتيمو غير كاحد ، متركؾ، أبك محمد الرقيأك ، أبك مسكيف، طمحة بف زيد القرشي
 .(14)اا كاحدن ركل لو ابف ماجو حديثن ، (13)ضعبالك 

 
                                                           

 (. 1/161تيذيب التيذيب )، (2/193( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 1/287لكماؿ )( إكماؿ تيذيب ا2)
(3( )8/77 .) 
 (. 2/131( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 1/287( إكماؿ تيذيب الكماؿ )5)
 . (1/52كالمتركككف البف الجكزم ) ( الضعفاء6)
 (. 1/61( ميزاف االعتداؿ )7)
 ( يعني أنو يسرؼ في الجرح. 8)
 (. 1/224( الكاشؼ )9)
 (. 20: ( ديكاف الضعفاء )ص10)
 (. 93: ( تقريب التيذيب )ص11)
 (. 313: تقريب التيذيب )ص، (5/317تيذيب التيذيب )، (15/287( تيذيب الكماؿ )12)
 (. 2/339ميزاف االعتداؿ )، (140: لسبط بف العجمي )ص، الكشؼ الحثيث: ( انظر13)
 (. 282: تقريب التيذيب )ص، (5/16تيذيب التيذيب )، (13/397( تيذيب الكماؿ )14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 .(1)ركل لو ابف ماجو ىذا الحديث، مجيكؿ، راشد بف أبي راشد: كقيؿ، غير منسكب، راشد

قدـ عمى رسكؿ صحابي ، مف أسد بف خزيمة، بف مالؾ بف عبيد األسدمبف معبد  ةي صى كابً 
ر إلى قرب مَّ كعى ، كرجع إلى بالد قكمو، فأسممكا، ىط مف قكمو بني أسد سنة تسعفي عشرة ر  ا 

 .(2)سنة تسعيف
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده مسمسؿ بالضعفاء ؛ ففيو

 كلـ يتابع. ، ؛ صدكؽ لو أكىاـإبراىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي 
 ليس بذاؾ : الممقف حيف قاؿكلـ يبعد ابف ، عبد ا بف عثماف بف عطاء؛ ليف الحديث"

 القكم". 
  .طمحة بف زيد؛ متركؾ كاه 
  .راشد بف أ بي راشد؛ مجيكؿ 

 .(4)كالبكصيرم، (3)مغمطام: كممف ضعؼ ىذا اإلسناد

 . (5)كذىب األلباني إلى تصحيح الحديث بمجمكع طرقو

 
 6 (643حديث رقـ )

ًمٍف " بكى شيعىٍيبه قاؿ –ا مرفكعن  -شداد  كفي تاريخ الحافظ أبي بكر الخطيبعف6 (6)قاؿ ابف الممقف
تَّى عىًميى  كىذا حديث باطؿ ال  "ؾ مكسى كميميتي مٍ دى خٍ فمذا أن : "ثـ ذكر الحديث كفيو... "حيبّْ المًَّو حى

ليس ": (7)كتب عنو الخطيب كقاؿالكاعظ؛  راباذمتً فيو إسماعيؿ بف عمي بف المثنى اإلسٍ ، أصؿ لو
 ". مزقكا حديثو بيف يديو ببيت المقدس": (8)دسي ػػػػػػ المق. كقاؿ ابف طاىر"بثقة

                                                           

 (. 204: تقريب التيذيب )ص، (3/228تيذيب التيذيب )، (9/18ذيب الكماؿ )( تي1)
 (. 6/461اإلصابة )، (30/392تيذيب الكماؿ )، (4/651أسد الغابة )، (4/1563االستيعاب ): ( انظر2)
 (. 1476: ( شرح ابف ماجو لمغمطام )ص3)
 (. 1/108( مصباح الزجاجة في زكائد ابف ماجو )4)
  (2/638 .)فة صالة النبي أصؿ ص: ( انظر5)
 (. 7/576( البدر المنير )6)
 "كلـ يكف مكثكقان بو في الركاية". : (. ك عبارتو فيو7/320( تاريخ بغداد )7)
 (. 1/239( ميزاف االعتداؿ )8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

دَّثىنىا أىبيك سىٍعدو ًمٍف ًحٍفًظوً : (1)قاؿ الخطيب البغدادم  دَّثىنىا أىًبي: قىاؿى ، حى دَّثىنىا أىبيك : قىاؿى ، حى حى
ٍقًدسً  ٍمًميُّ ًببىٍيًت اٍلمى اؽى الرَّ مَّدي ٍبفي ًإٍسحى ٍبًد المًَّو ميحى ـي ٍبفي عىمَّارو  :قىاؿى ، عى ًليًد ًىشىا دَّثىنىا أىبيك اٍلكى دَّثىنىا : قىاؿى ، حى حى

اًعيؿي ٍبفي عىيَّاشو  ٍعدىافى ، عىٍف بىًحيًر ٍبًف سىٍعدو ، ًإٍسمى اًلًد ٍبًف مى نٍ ، عىٍف خى قىاؿى رىسيكؿي : قىاؿى ، أىٍكسو  ٍبفي  شىدَّادي عى
رىهي ًمٍف حيبّْ المَّ  بىكىى شيعىٍيبه النًَّبيُّ : "المًَّو  تَّى عىًميى فىرىدَّ المَّوي ًإلىٍيًو بىصى ى ًإلىٍيوً ، ًو حى يىا شيعىٍيبي 6 كىأىٍكحى

نَّةً  ٍكفنا ًمفى النَّارً ، مىا ىىذىا اٍلبيكىاءي؟ أىشىٍكقنا ًإلىى اٍلجى ـٍ خى ـي مىا أىٍبًكي شىٍكقنا 6 قىاؿى ، أى سىيًّْدم أىٍنتى تىٍعمى ًإلىًيي كى
نًَّتؾى  ٍكفنا مً ، ًإلىى جى بَّؾى ًبقىٍمًبي، فى النَّارً كىال خى لىًكنّْي اٍعتىقىٍدتي حي فىًإذىا أىنىا نىظىٍرتي ًإلىٍيؾى فىمىا أيبىاًلي مىا الًَّذم ، كى
ى المَّوي ًإلىٍيوً ، ييٍصنىعي ًبي قِّا6 فىأىٍكحى فىيىًنيئنا لىؾى ًلقىاًئي يىا شيعىٍيبي ًلذىًلؾى أىٍخدىٍمتيؾى ، يىا شيعىٍيبي ًإٍف يىؾي ذىًلؾى حى

 . كسىى ٍبفي ًعٍمرىافى كىًميًمي"مي 

 6 تخريج الحديث
 كلفظو. ، بإسناده، مف طريؽ الخطيب(3)كابف الجكزم، (2)أخرجو ابف عساكر 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 .(4)راباذمتً أبك سعد الكاعظ اإلسٍ ، إسماعيؿ بف عمي بف الحسف بف بندار بف المثنى

 . (5)كاف يقص كيكذبك ، كذاب ابف كذاب: كاف يقاؿ لومتيـ بالكضع. 
 أبك عبدا الرممي. ، محمد بف إسحؽ

 مجيكؿ. : (6)سكل قكؿ الخطيب، لـ تعثر الباحثة عمى ترجمة لو 

. سبقت صدكؽ في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ، إسماعيؿ بف عٌياش الحمصي
 . (22) الترجمة لو في حدث رقـ

 االختالط.  كىذا الحديث مف ركايتو عف الشامييف فزالت عمة

                                                           

 (. 7/320( تاريخ بغداد )1)
 (. 9/19( تاريخ دمشؽ البف عساكر )2)
 (. 1/49)( العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية 3)
كىي مف ، ىذه النسبة الى أستراباذ، بكسر األلؼ كسككف السيف الميممة ككسر التاء المنقكطة: ( اإلٍسًتراباذم4)

(. كتقع حاليان في شمالي إيراف 1/175معجـ البمداف )، (1/199األنساب لمسمعاني ): أعماؿ طبرستاف. انظر
 قريبان مف بحر قزكيف. 

لساف الميزاف ، (1/239ميزاف االعتداؿ )، (1/85المغني في الضعفاء )، (3/83) األنساب لمسمعاني: ( انظر5)
(1/423 .) 

 (. 4/686( تاريخ بغداد )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
اًلدو اٍلًحٍمًصيُّ بىًحيري ٍبفي سىٍعدو   .(1)ركل لو األربعة، ثقة ثبت، أىبيك خى

أرسؿ عف عدد مف ، ثقة عابد، الشامي الحمصي، العيالكى بف كريب خالد بف معداف 
 .(3)ركل لو الجماعة، ئةامات سنة ثماف كم، (2)الصحابة ليس فييـ شٌداد بف أكس

صحابي نزؿ بيت ، ابف أخ حساف بف ثابت، ابت األنصارم أبك يعميث، أىٍكسو  ٍبفي  شىدَّادي 
 .(4)كىك ابف خمس كسبعيف سنة، المقدسكمات بيا سنة ثماف كخمسيف

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 مكضكع. 

 اتيًيما بالكضع. ، كأبكه، الكاعظ راباذمتً إسماعيؿ بف عمي بف المثنى اإلسٍ آفتو؛ 
ىذا كذاب بف كذاب ال يكتب ": (6)فقاؿ(5)سعيد السجزمنصر عبيد ا بف  كأبسئؿ عنو 

عنو كال كرامة قاؿ كتبينت ذلؾ في حديثو كحديث أبيو يركب المتكف المكضكعة عمى األسانيد 
 . "بو في الركاية الصحيحة كلـ يكف مكثقان 

 كفيو محمد بف إسحؽ الرممي مجيكؿ. 
 . مكضكععمى أف الحديث (7)كقد نص األلباني

                                                           

 (. 120: تقريب التيذيب )ص، ( 1/421تيذيب التيذيب )، (4/21( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 171: ( جامع التحصيؿ )ص2)
 (. 190: تقريب التيذيب )ص، (3/118تيذيب التيذيب )، (8/167( تيذيب الكماؿ )3)
، (2/460سير أعالـ النبالء )، (12/390تيذيب الكماؿ )، (2/355أسد الغابة )، (2/694( االستيعاب )4)

 (. 3/258اإلصابة )
سير ، (13/280األنساب لمسمعاني )، (164: البف طاىر المقدسي )ص، األنساب المتفقة: ( انظر ترجمتو5)

 (. 5/194البف العماد )، شذرات الذىب، (17/654أعالـ النبالء )
 (. 1/423لساف الميزاف )، (1/199( األنساب لمسمعاني )6)
 (. 13/555( سمسمة األحاديث الضعيفة )7)

كال خكفنا مف النار "! فإنيا فمسفة ، ما أبكي شكقنا إلى جنتؾ: "كمما ينكر في ىذا الحديث قكلو: "قاؿ األلباني
رب! ما عبدتؾ : "فقد ذكركا أنيا كانت تقكؿ في مناجاتيا، إف صح ذلؾ عنيا، عدكيةاشتيرت بيا رابعة ال، صكفية

كال ، طمعنا في جنتؾ كال خكفنا مف نارؾ ". كىذا كالـ ال يصدر إال ممف لـ يعرؼ ا تبارؾ كتعالى حؽ معرفتو
ال لتعبده طمعا فيما عنده مف نعيـ مقيـ، كال بجكده ككرمو، شعر بعظمتو كجاللو ف ذلؾ رؤيتو تبارؾ كتعالى كم، كا 

ُْم َعْن : "كمف ذلؾ حرمانيـ النظر إليو كما قاؿ، كخكفا مما أعده لمعصاة كالكفار مف الجحيـ كالعذاب األليـ ]َكاله إَِّنه

ِْم َيْوَمئٍِذ دََْحُجوُبوَن[ ال  -حقا كىـ العارفكف با  -كلذلؾ كاف األنبياء عمييـ الصالة كالسالـ ، [ "15: ]المطففيفَرِّبِّ
، ككيؼ ال كفييا أعمى ما تسمك إليو النفس المؤمنة -بؿ يعبدكنو طمعنا في جنتو ، يناجكنو بمثؿ ىذه الكممة الخيالية

كليذا قاؿ تعالى بعد ذكر نخبة مف ، كلـ ال كذلؾ يستمـز حرمانيـ مف ذلؾ، كرىبة مف ناره، كىك النظر إليو 
ُْم َكاُىوا ُيَساِرُعو: األنبياء اِت َوَيْدُعوَىنَا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُىوا َلنَا َخاِشِعَْي[]إَِّنه ْرَ [. كلذلؾ كاف نبينا 90: ]األنبياء َن ِِف اْْلَ
 (.2/426كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنو. سمسمة األحاديث الضعيفة )، أخشى الناس  محمد 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
ىذا حديث ": (3)كالذىبي، (2)ابف الجكزمقاؿ ك . "ىك حديث منكر": (1)ؿ الخطيبقاكمف قبمو 

 ". حديث باطؿ ال أصؿ لو"ىذا : (4)كقاؿ الذىبي أيضان . "ال أصؿ لو

 إقراران بيا. ، نقؿ عبارة ابف الجكزم ك الذىبي دكف عزكىافكأف ابف الممقف 
 

 6 (644حديث رقـ )
6 عف أبيو قاؿ، عف مصعب بف عبد الرحمف، أبي عبد ا "الحاكـ مستدرؾ"في : (5)قاؿ ابف الممقف

اًنيىةن أىٍك سىٍبعىةن  اٍفتىتىحى رىسيكؿي اً " ـٍ ثىمى رىىي اصى رىؼى ًإلىى الطَّاًئًؼ فىحى ىذا حديث : ثـ قاؿ. "مىكَّةى ثيَـّ اٍنصى
 صحيح اإلسناد. 

 سناده طمحة بف جبر كليس بعمدة. فيو نظر؛ ألف في إ: يعني ػػػػػػػ ابف الممقف ػػػػػػػػ قمت

 6 نص الحديث
ٍبًد اً الزَّاًىدي األىٍصبىيىاًنيُّ : (6)قاؿ الحاكـ  مَّدي ٍبفي عى ٍبًد اً ميحى نىا أىبيك عى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ًمٍيرىافى ، أىٍخبىرى حى

اًلدو األىٍصبىيىاًنيُّ  دَّثىنىا عيبىٍيدي اً ٍبفي ميكسىى، ٍبًف خى دَّ ، حى ةي ٍبفي حى ٍبرو ثىنىا طىٍمحى اًرمُّ  جى ٍبًد اٍلميطًَّمًب ، األىٍنصى عىٍف عى
ٍبًداً  ٍبًد الرٍَّحمىفً ، ٍبًف عى ًف ٍبًف عىٍكؼو ، عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف عى ٍبًد الرٍَّحمى  اٍفتىتىحى رىسيكؿي اً : قىاؿى ، عىٍف عى

ـٍ ثى  رىىي اصى رىؼى ًإلىى الطَّاًئًؼ فىحى اًنيىةن أىٍك سىٍبعىةن مىكَّةى ثيَـّ اٍنصى ةن (7)ثيَـّ أىٍكغىؿى ، مى ٍكحى رى ، غىٍدكىةن أىٍك رى ثيَـّ نىزىؿى ثيَـّ ىىجى
ـٍ فىرىطه ، أىيُّيىا النَّاسي : "ثيَـّ قىاؿى  ًإنّْي لىكي

ـٍ ًبًعٍترىًتي، (8) نّْي أيكًصيكي ٍكضي (9)كىاً  ـي اٍلحى ٍكًعديكي ٍيرنا مى كىالًَّذم نىٍفًسي ، خى
الىةى  لىتيًقيميفَّ ، ًبيىًدهً  لىتيٍؤتيكفى الزَّكىاةى ، الصَّ الن ًمنّْيأىٍك أل، كى ـٍ رىجي مىٍيكي أىٍك كىنىٍفًسي فىمىيىٍضًربيفَّ أىٍعنىاؽى ، ٍبعىثىفَّ عى

ـٍ ، ميقىاًتًميًيـٍ  لىيىٍسًبييفُّ ذىرىاًريَّيي مً 6 قىاؿى  "كى ذى ًبيىًد عى 6 ي  فىقىاؿى فىرىأىل النَّاسي أىنَّوي يىٍعًني أىبىا بىٍكرو أىٍك عيمىرى فىأىخى
 . "ىىذىا"

 

                                                           

 (. 7/320( تاريخ بغداد )1)
 (. 1/49يث الكاىية )( العمؿ المتناىية في األحاد2)
 (. 3: ( تمخيص كتاب العمؿ المتناىية البف الجكزم )ص3)
 (. 1/239( ميزاف االعتداؿ )4)
 (. 9/92( البدر المنير )5)
 (. 2559ح2/120( المستدرؾ لمحاكـ )6)
ميكا: ( يقاؿي 7) ؿى القكـي كتىكىغَّ  (. 5/209ي غريب الحديث كاألثر )النياية ف: ًإذىا أٍمعىنكا ًفي سىٍيًرًىـ كأسرعكا. انظر، أىٍكغى
فىييك فىاًرطه كفىرىطه ًإذىا تقىدَّـ كسىبىؽ اٍلقىٍكـى ليىٍرتادى لىييـي اٍلمىاءى". النياية في غريب الحديث ، فىرىطى يىٍفًرطي : "( قاؿ ابف األثير8)

 (. 3/434كاألثر )
ًؿ أىخىصُّ أىقاًربو.9) ٍمبو. لساف العرب )الًعٍترة كلدي الرَّجي : كقيؿ ( ًعٍترةي الرَّجي ًقبيو ًمٍف صي يَّتيوي كعى ذيرّْ  (. 4/538ًؿ كى
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 تخريج الحديث

كميـ ، (4)كابف جرير الطبرم، (3)كالبزار، ػػػػ(2)ػػػ كمف طريقو أبك يعمى(1)أخرجو ابف أبي شيبة 
 بنحكه. ، بإسناده، مف طريؽ عبيد ا بف مكسى

كال نعمـ ركل ، ال نعممو يركل عف عبد الرحمف بف عكؼ إال بيذا اإلسناد: (5)قاؿ البزار
 مصعب عف أبيو إال ىذا. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
 .(6)سنة تسع كثالثيف كثالثمائةمات ، ارأبك عبد ا األصبياني الصفَّ ، محمد بف عبد ا بف أحمد

، الشيخ": (8)كقاؿ الذىبي، "محدث عصره بخرساف ككاف مجاب الدعكة": (7)قاؿ الحاكـ
 ".  القدكة، المحدث، اإلماـ

 . (9)سنة ثماف كثمانيف كمائتيفمات أبك جعفر مف أىؿ يزد،  ،فى بف خالدأىحمد بف ًمٍيرىا
 .(10)غير ذكر ابف حباف لو في الثقات، كلـ أجد مف ذكره بجرح كال تعديؿ

، ثقة كاف يتشيع، بف أبي المختار كاسمو باذاـ العبسي مكالىـ الككفي عيبىٍيد ا بف مكسى
 .(11)عةركل لو الجما، مات سنة ثالث عشرة كمئتيف

 طمحة بف جبر األنصارم. 
 6 مختمؼ فيو
 ، ال شيء: (14)ابف معيف مرة كقاؿ، (13)كذكره ابف حباف في الثقات، ثقة: (12)ابف معيفقاؿ 

                                                           

 (. 32086ح 6/368( مصنؼ ابف أبي شيبة )1)
 (. 859ح2/165( مسند أبي يعمى المكصمي )2)
 (. 1050ح3/258( مسند البزار )3)
 (. 159: الجزء المفقكد )ص -( تيذيب اآلثار 4)
 (. 1050ح3/258( مسند البزار )5)
 (. 4/208الذىب في أخبار مف ذىب ) ( شذرات6)
 (. 106: ( تاريخ نيسابكر )ص7)
 (. 15/437( سير أعالـ النبالء )8)
 (. 1/316لساف الميزاف )، (1/128( تاريخ أصبياف )9)
 (. 8/53)، (8/48( الثقات البف حباف )10)
 (. 375: تقريب التيذيب )ص، (7/52تيذيب التيذيب )، (19/168( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 136: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 12)
(13) (4/394 .) 
 (. 4/480( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )14)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 ال تثبت بنقمو": (2)كقاؿ ابف جرير الطبرم، "مذمكـ في حديثو غير ثقة": (1)كقاؿ الجكزجاني

 . ضعيؼ: (3)كقاؿ الييثمي، "ًفي الٌديف حجة
 ضعيؼ. 6 لباحثةقالت ا

سبقت دراستو في حديث . كاإلرساؿ (4)لكنو كثير التدليس، صدكؽ، بف حنطبالمطمب بف عبد ا 
 . (44رقـ )

 . (5)قتؿ سنة أربع كستيف، بف عكؼ الزىرم القرشي مصعب بف عبد الرحمف

 .(9)كأبك حاتـ، (8)كسكت عنو البخارم.(7)ثقة. كذكره ابف حباف في الثقات: (6)قاؿ ابف سعد 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 : إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ
 إلى تضعيؼ ىذا الحديث.  كمف قبمو الذىبي، طمحة بف جبر؛ ضعيؼ. كبسببو ذىب ابف الممقف

 . (10)ليس بعمدةفي إسناده طمحة بف جبر؛ ك : كقاال
  كقد عنعف فمـ يصرح ، لكنو كثير التدليسكاإلرساؿ، صدكؽ، بف حنطبالمطمب بف عبد ا

 السماع. ب
صحيح سنده كقد يجب أف  -عندنا  -كىذا خبر ": (11)كذىب الطبرم إلى تصحيح ىذا اإلسنادفقاؿ 

أنو خبر ال يعرؼ لو مخرج إال : إحداىما: ا غير صحيح لعمتيفيككف عمى مذىب اآلخريف سقيمن 
و في ممف ال تثبت بنقم -عندىـ  -كطمحة ، أنو مف نقؿ طمحة بف جبر: مف ىذا الكجو. كالثانية

 . ة "الديف حج
اهي ": (12)ككذا الحاكـ قاؿ  رّْجى  . " ىذا حديثه صحيحي اإلسناًد كلـ ييخى

                                                           

 (. 74: ( أحكاؿ الرجاؿ )ص1)
 (. 3/210لساف الميزاف )، (161: الجزء المفقكد )ص -( تيذيب اآلثار 2)
 (. 9/163( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )3)
نما ذكره المحقؽ عاصـ القريكتي. انظر، ر في طبقات المدليسف( لـ يذكره ابف حج4)  طبقات المدلسيف: كا 

 (66: )ص
 (. 2/721( تاريخ اإلسالـ )5)
 (. 7/158( الطبقات الكبير )6)
(7( )5/411 .) 
 (. 7/350( التاريخ الكبير لمبخارم )8)
 (. 8/303( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 2/120ك تمخيص الذىبي المطبكع مع المستدرؾ )، (2/614الذىبي )مختصر تمخيص : ( انظر10)
 (. 160: )ص( تيذيب اآلثار11)
 (. 2559ح2/120( المستدرؾ لمحاكـ )12)
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التطبوقوةىالدرادة
كممف ، كقد تبيَّف ضعؼ ىذا اإلسناد، (1)كىذا التصحيح فيو نظر كما قاؿ ابف الممقف 

 .(2)ضعفياأللباني
 

 6 (645حديث رقـ )

 عف كىك في مسنده، عف أحمد بف حنبؿىذا الحديث ركاه أبك داكد في سننو : (3)قاؿ ابف الممقف
ـى  ٍبفً  يىٍعقيكبً  دَّثىنىا أىًبي، ًإٍبرىاًىي اؽى ، حى ًف اٍبًف ًإٍسحى ًكيـو الثَّقىًفيُّ ، عى دَّثىًني نيكحي ٍبفي حى كىافى قىاًرئنا ًلٍمقيٍرآًف  -حى  -كى

ؿو ًمٍف بىًني عيٍركىةى ٍبًف مىٍسعيكدو  دي : ييقىاؿي لىوي ، عىٍف رىجي ًبيبىةى ًبٍنتي أى  (4)لَّدىٍتوي قىٍد كى ، دىاكي ٍكجي أيُـّ حى ًبي سيٍفيىافى زى
، لـ يضعفو أبك داكد... ". ك كيٍنتي ًفيمىٍف غىسَّؿى أيَـّ كيٍمثيكـو : "قىالىتٍ ، أىفَّ لىٍيمىى ًبٍنتى قىاًنؼو الثَّقىًفيَّةى : النًَّبيّْ 

 .(5)فيك صالح لالحتجاج بو عنده
كذا جاءت مسماة في ركاية لمسمـ. ككقع في سنف أبي ينب كىذه البنت ىي ز : (6)قاؿ ابف الممقف

؛ فإف أـ (7)نبو عميو المنذرم، اكفيو نظر أيضن ، في حديث ليس إسناده بذاؾ، داكد أنيا أـ كمثكـ
 ببدر.  كمثـك تكفيت كرسكؿ ا 

 6 نص الحديث

ٍنبىؿو : (8)قاؿ اَلماـ أبك داكد  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي حى دَّثىنىا، حى ـى  حى دَّثىنىا أىًبي، يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، حى
اؽى  ًكيـو الثَّقىًفيُّ ، عىًف اٍبًف ًإٍسحى دَّثىًني نيكحي ٍبفي حى كىافى قىاًرئنا ًلٍمقيٍرآًف  -حى ؿو ًمٍف بىًني عيٍركىةى ٍبًف  -كى عىٍف رىجي

دي : ييقىاؿي لىوي ، مىٍسعيكدو  ًبيبىةى ًبٍنتي ، دىاكي لَّدىٍتوي أيُـّ حى ٍكجي النًَّبيّْ  قىٍد كى أىفَّ لىٍيمىى ًبٍنتى قىاًنؼو : أىًبي سيٍفيىافى زى
فىاًتيىا كيٍنتي ًفيمىٍف غىسَّؿى أيَـّ كيٍمثيكـو ًبٍنتى رىسيكًؿ المًَّو ": قىالىتٍ ، الثَّقىًفيَّةى  ؿي مىا أىٍعطىانىا ، ًعٍندى كى فىكىافى أىكَّ

                                                           

 (. 9/92( البدر المنير )1)
 (. 10/676( سمسمة األحاديث الضعيفة )2)
 (. 5/218( البدر المنير )3)
: أنيا كانت القابمة عند كالدتو. انظر: ربتو كتكلت أمره. كالثاني: األكؿ ،( كلَّدىتو أـ حبيبة. فسّْر ذلؾ بتفسيريف4)

 (. 8/300عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ )، (3/469لساف العرب )
 (. 5/219( البدر المنير )5)
 (. 5/204( البدر المنير )6)
 (. 304( مختصر سنف أبي داكد )/7)
 (. 3157ح3/200لمرأة )باب كفف ا، كتاب الجنائز، ( سنف أبي داكد8)
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التطبوقوةىالدرادة
ثيَـّ اٍلًخمىار، (2)ثيَـّ الدٍّْرعى ، (1)اٍلًحقىاءى  رىسيكؿي المًَّو 

فىةى ، (3) ٍت بىٍعدي ًفي الثٍَّكًب ، (4)ثيَـّ اٍلًمٍمحى ثيَـّ أيٍدًرجى
رً  رىسيكؿي المًَّو "6 قىالىتٍ ، "اٍْلخى اًلسه ًعٍندى اٍلبىاًب مىعىوي كىفىنييىا يينىاًكلينىاىىا ثىٍكبنا ثىٍكبنا كى  ". جى

 6 تخريج الحديث
مف طريؽ ، (9)كالبييقي، (8)كالطبراني، (7)كالبيكالد، (6)كابف أبي عاصـ، (5)أخرجو أحمد 

 بنحكه. ، بإسناده، محمد بف إسحؽ
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 .(10)ركل لو الجماعة، مات سنة ثماف كمائتيف، ثقة فاضؿ، يعقكب بف إبراىيـ بف سعد

 . (59)كالقدر. سبقت دراستو في حديث رقـ صدكؽ يدلس كرمي بالتشيع، محمد بف إسحؽ
 .(11)ركل لو أبك داكد، مجيكؿ، كيـ الثقفينكح بف ح

 ". بف إسحاؽاركل عنو ، يركم المقاطيع": (12)كلما ذكره ابف حباف في الثقات قاؿ
فجـز ، فدتو أـ حبيبة بنت أبي سفياككلَّ ، مف بني عركة بف مسعكد الذم ىك رجؿ داكد أما
 . (16)ك ثقةكى، ؛ بأنو داكد بف أبي عاصـ(15)كابف حجر، (14)كالمزم، (13)ابف حباف

                                                           

تىٍخًفيًؼ اٍلقىاًؼ  -( اٍلًحقىا 1) اًء كى . كقاؿ  -ًبكىٍسًر اٍلحى ري زىاري كىاٍلًمٍئزى فىٍتًحيىا كىاٍلًحقىا كىاإٍلً اًء كى ٍقكي ًبكىٍسًر اٍلحى ييقىاؿي لىوي اٍلًحٍقكي كىاٍلحى
اًصرىةي ثيَـّ : الفيكمي زىاًر كىىيكى اٍلخى ٍقكي مىٍكًضعي شىدّْ اإٍلً ٍقكنا  اٍلحى مىى اٍلعىٍكرىًة حى زىارى الًَّذم ييشىدُّ عى ٍكا اإٍلً تَّى سىمَّ سَّعيكا حى تىكى

. انظر مىى ًحقىاءو ًقيّّ كقد ييٍجمىعي عى ؽّّ كىحي ٍمعي أىحى المصباح المنير في ، (5/205المجمكع شرح الميذب ): كىاٍلجى
 ( . 1/145غريب الشرح الكبير )

 (. 1/192لمفيكمي )، ير في غريب الشرح الكبير( درع المرأة قميصيا. المصباح المن2)
ا تيغىطّْي ًبًو المرأىة رٍأسيا3) . لساف العرب )، ( مى ميره ٍمره كخي ٍمعيوي أىٍخًمرىةه كخي  (. 4/257كىجى
 (. 2/550ىي اٍلميالءىةي التي تمتحؼ بيا المرأة. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) (4)
 (. 27135ح45/106مسند )ال( 5)
 (. 3209ح6/28( اآلحاد كالمثاني )6)
 (85ح  60: ( الذرية الطاىرة )ص7)
 (. 46ح25/29( المعجـ الكبير )8)
 (. 7393ح5/243معرفة السنف كاآلثار )، (6773ح4/10( السنف الكبرل )9)
 (. 607: تقريب التيذيب )ص، (11/380تيذيب التيذيب )، (32/310( تيذيب الكماؿ )10)
تيذيب التيذيب ، (4/276ميزاف االعتداؿ )، (2/702المغني في الضعفاء )، (30/42)( تيذيب الكماؿ 11)

 (. 566: تقريب التيذيب )ص، (10/482)
(12( )7/541 .) 
 (. 4/217)( الثقات13)
 (. 8/406( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )14)
 (. 8/306اإلصابة في تمييز الصحابة )، (2/258( التمخيص الحبير )15)
 (. 199: يب التيذيب )ص( تقر 16)
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التطبوقوةىالدرادة
مكجب التكقؼ في ذلؾ ىك أنو كصؼ الذم في اإلسناد ": (1)كقاؿ، كتكقؼ كابف القطاف فيو

كانت ، إنما كانت ليا بنت كاحدة قدمت بيا مف أرض الحبشةكأـ حبيبة  ؛بأنو قد كلدتو أـ حبيبة
ناؾ عنيا. المتكفى ى، كلدتيا بيا مف زكجيا عبيد ا بف جحش بف رئاب المفتتف بديف النصرانية

: أمكف أف يقاؿ، فمك كاف زكج حبيبة ىذه أبك عاصـ بف عركة بف مسعكد، كاسـ ىذه البنت حبيبة
، بؿ المنقكؿ خالفو، كال تحقؽ لو، كىذا ال نقؿ بو، فيك حفيد ألـ حبيبة، إف داكد المذككر ابنو منيا
داكد فالسكف كغيره. كذا قاؿ أبك عمي بف ، ىك داكد بف عركة بف مسعكد، كىك أف زكج حبيبة ىذه

 إذ ليس أبك عاصـ زكجان ، الذم ألـ حبيبة عميو كالدة ليس داكد بف أبي عاصـ بف عركة بف مسعكد
فا ، فإنو ال كالدة ألـ حبيبة عميو، الذم ىك زكج حبيبة، كال ىك بداكد بف عركة بف مسعكد، لحبيبة

 . "أعمـ مف ىك

كقد جـز ابف حباف بأف داكد ىك ابف ، بعمة كما أعمو بو ابف القطاف ليس: (2)قاؿ ابف حجر
 عاصـ ككالدة أـ حبيبة لو تككف مجازية إف تعيف ما قالو ابف السكف. 

فال داكد بف عركة بف مسعكد الثقفي زكج حبيبة؛ ىك ابف اخت أـ حبيبة 6 قالت الباحثة
 يبعد أف يككف ليا كالدة عميو. 

ػػػػػ  كاف تحتو أـ داكدك ، كاخر حياة النبي في أ دى يً شٍ تي اسٍ ، عركة بف مسعكد الثقفيفإف  
كقد تزكج داكد ىذا بنت أـ حبيبة بنت أبي ، أخت أـ حبيبة زكج النبٌي  ػػػػ ميمكنة بنت أبي سفياف

 . (3)سفياف

أبك  لياركل ، النبي ككانت فيمف غسؿ أـ كمثكـ بنت، صحابية، الثقفية ليمى بنت قانؼ
 . (4)حديثداكد ىذا ال

 6 إسناد الحديثالحكـ عمى 

 : كذلؾ ألجؿإسناده ضعيؼ. 
  .جيالة نكح بف حكيـ الثقفي 
 كقد صرح بالتحديث. ، (5)أما محمد بف إسحؽ؛ فصدكؽ مدلس مف الرابعة 

                                                           

 (. 5/53( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )1)
 (. 2/258التمخيص الحبير ): ( انظر2)
 (. 2/330اإلصابة في تمييز الصحابة )، (1/441أنساب األشراؼ لمبالذرم ): انظر (3)
 (. 8/306مييز الصحابة )اإلصابة في ت، (6/259أسد الغابة )، (4/1910( االستيعاب في معرفة األصحاب )4)
 (. 51: ( طبقات المدلسيف )ص5)
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 . كلعمو يريد نكح بف حكيـ الثقفي. تحقؽ حالوأال  ال رجالن إحسف. ه ًإسنىاد: (1)قاؿ النككم 

 .(2)كضعفو األلباني

 
  6(631حديث رقـ )

مىةً  " أفَّ الٌنبيَّ عف ابف عباس  عىٍف أىٍكًؿ الرَّخى
(3 ) ." 

عف ابف قتيبة كعبد ا بف ، ىذا الحديث ركاه ابف عدم كالبييقيعف الماليني عنو: (4)قاؿ ابف الممقف
كىك ابف  -نا خارجة ، ثنا خمؼ بف أيكب، ثنا كارث بف الفضؿ: محمد بف نصر الرممي قاال

عف ابف عباس مرفكعنا بالمفظ المذككر. قاؿ ، عف عكرمة، يد بف سييؿعف عبد المج -مصعب 
 لـ أكتبو إال بيذا اإلسناد كليس بالقكم". : "(5)البييقي

عف عبد المجيد بف سييؿ ضعيؼ جدنا ، كسببو أف خارجة بف مصعب: قمت ػػػػػػػ يعني ابف الممقف ػػػػػػػ
 ال يحؿ االحتجاج بخبره. : حتى قاؿ ابف حباف

  6 حديثنص ال
دَّثىنىا اٍبفي قيتىٍيبىةى 6 (6)قاؿ الحافظ ابف عدم  ٍمًميُّ ، حى مًَّد ٍبًف نىٍصرو الرَّ ٍبًد اً ٍبفي ميحى : قىاالى ، كىعى

مىؼي ٍبفي أىيُّكبى ، حدثنا كىاًرثي ٍبفي اٍلفىٍضؿً  ًجيًد ٍبًف ، حدثنا خى ٍبًد اٍلمى ةي ٍبفي ميٍصعىبو ، عىٍف عى اًرجى حدثنا خى
بَّاسو ، ٍف ًعٍكًرمىةى عى ، سييىٍيؿو  ًف اٍبًف عى ًة ".  نىيىى رىسيكؿي اً : "قىاؿى عى مى  عىٍف أىٍكًؿ الرَّخى

 6 تخريج الحديث
 كلفظو. ، بإسناده، مف طريؽ ابف عدم (7)أخرجو البييقي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
سىًف بًف قيتىٍيبىة مَّدي بفي الحى  الثمائة. مات سنة عشر كث، أبك العٌباس العسقالني، ميحى

                                                           

 (. 5/205المجمكع شرح الميذب )، (2/954( خالصة األحكاـ )1)
 (. 3/173( إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ )2)
مىةي طىاًئره أىٍبقىعي ييٍشًبوي النٍَّسرى ًفي اٍلًخٍمقىةً 3) بىاًئثً ك يىٍأكيؿي اٍلعىًذرىةى كى ، ( الرَّخى ـه(. انظر، ىيكى ًمٍف اٍلخى ٍمعيوي )رىخى مختار : كىجى

لمدميرم ، حياة الحيكاف الكبرل، (1/224لمفيكمي )، المصباح المنير، (120: لمرازم )ص، الصحاح
(1/510 .) 

 (. 9/374( البدر المنير )4)
 (. 19377ح 9/533( السنف الكبرل )5)
 (. 3/503)، (3/498( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )6)
 (. 19377ح 9/533( السنف الكبرل )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 ثقة. كممف كثقو

ذا ، كاف مسند أىؿ فمسطيف، المحدث الكبير، الثقة، اإلماـ: "(2). كقاؿ الذىبي(1)الدارقطني 
 ثقة. : (4)كفي مكضع، ""الحافظ الثقة محدث فمسطيف: (3)كقاؿ أيضان ، معرفة كصدؽ"

 كاف حافظنا ثقة ثبتنا". : "(5)كقاؿ ابف العماد

مَّ  . عٍبدي اً ٍبفي ميحى  ًد ٍبًف نىٍصرو الرٍَّمًميُّ
 .(7)"ال أعرفو". يعني أنو مجيكؿ الحاؿ. قالو ابف التركماني: (6)قاؿ ابف القطاف

 كاف كثير الحديث كاسع الرحمة". : "(8)كقاؿ الذىبي

 كلـ يذكر فيو جرحان كال تعديالن. ( 9)كترجـ لو ابف عساكر
 لـ يتبيف حالو. 6 قالت الباحثة

 ـ تقؼ الباحثة عمى ترجمو لو. كارث بف الفضؿ؛ ل
مىؼي بفي أىيٍُّكبى  ، مات سنة خمس كمائتيف، ضعيؼ كرمي باإلرجاء، أىبيك سىًعٍيدو العىاًمًرمُّ ، خى

 .(10)ركل لو الترمذم

ةي ٍبفي ميٍصعىبو  اًرجى ، متركؾ ككاف يدلس عف الكذابيف الضبعي أبك الحجاج الخرساني، ،خى
 .(11)كابف ماجو، الترمذم ركل لو، مات سنة مائة كثمافو ك ستيف

ٍبدي اٍلمىًجيًد ٍبًف سييىٍيؿو  ركل لو البخارم ، ثقة، بف عبد الرحمف بف عكؼ القرشي الزىرم، عى
 .(12)كمسمـ كأبك داكد كالنسائي

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
                                                           

 (. 78: ( سؤاالت حمزة لمدارقطني )ص1)
 (. 14/292/293( سير أعالـ النبالء )2)
 (. 2/233( تذكرة الحفاظ )3)
 (. 1/460( العبر في خبر مف غبر )4)
 (4/54( شذرات الذىب )5)
 (. 3/442( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )6)
 (. 4/319ر النقي )( الجكى7)
 (. 7/184( تاريخ اإلسالـ )8)
 (. 32/371( تاريخ دمشؽ البف عساكر )9)
الضعفاء كالمتركككف البف ، (1/274اإلرشاد )، (3/371الجرح كالتعديؿ )، (8/227( الثقات البف حباف )10)

  (.194: تقريب التيذيب )ص، (3/148تيذيب التيذيب )، (1/373الكاشؼ )، (1/255الجكزم )
 (. 186: تقريب التيذيب )ص، (3/78تيذيب التيذيب )، (8/19( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 361: تقريب التيذيب )ص، (6/380تيذيب التيذيب )، (18/269( تيذيب الكماؿ )12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ جدان. فيو

 كف تابعو الثقة محمد بف الحسف بف قتيبة كما في ل، عبد ا بف نصر الرممي ؛ مجيكؿ الحاؿ
 إسناد الحديث. 

  .كارث بف الفضؿ؛ لـ أقؼ عمى ترجمة لو 
  .خمؼ بف أيكب العامرم ؛ ضعيؼ 
 ليو عزا ابف الممقف ضعؼ ىذا اإلسناد، يدلس عف الكذابيف، متركؾ، خارجة بف مصعب ، كا 

 كليس بالقكم".  لـ أكتبو إال بيذا اإلسناد: "(1)بعد نقمو لقكؿ البييقي
 "ضعيؼ جدان". : (2)كقاؿ األلباني

 
 6 (636حديث رقـ )

اًلؾو ، أىفَّ النًَّبيَّ  ٍف أىنىًس ٍبًف مى كًئًو"عى ضي  . (3)"كىافى يىٍستىاؾي ًبفىٍضًؿ كي
 : كفيو عمتاف، ركاه الدارقطني6 (4)قاؿ ابف الممقف

 ًزٍنديؽ. ، كذاب: (5)معيفقاؿ ابف ، أف في إسناده يكسؼ بف خالد السمتي: إحداىما

 كقد رآه كلـ يسمع منو. ، أنو مف ركاية األعمش عف أنس: كالثانية
عف أنس. كخالفو ، عف األعمش، ركاه يكسؼ بف خالد: (6)فقاؿ في "عممو"، كسئؿ الدارقطني عنو

كأخرجو مف .  عف أنس كىك أصح، (8)عف مسمـ األعكر، فركاه عف األعمش، (7)سعيد بف الصمت
ا في "سننو" كا أعمـ. ىذه ا  لطريؽ أيضن

                                                           

 (. 19377ح 9/533( السنف الكبرل لمبييقي )1)
 (. 10/262( سمسمة األحاديث الضعيفة )2)
 (. 2/55( البدر المنير )3)
 (. 2/55/56( البدر المنير )4)
 (. 4/133ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 5)

أنكرت قكؿ يحيى بف معيف فيو أنو زنديؽ؛ حتى حمؿ إلٌي كتاب قد كضعو : "5كقد بيَّف أبك حاتـ سبب ذلؾ فقاؿ)
 ى بصيرة كفيـ". فعممت أف يحيى بف معيف ال يتكمـ إال عم، في التجيـ بابان بابان ينكر الميزاف في القيامة

 (. 12/93( عمؿ الدارقطني )6)
الجرح كالتعديؿ ، (3/483كذكره ابف حباف في الثقات. التاريخ الكبير لمبخارم )، كأبك حاتـ، ( سكت عنو البخارم7)

 (. 4/285الثقات البف حباف )، (4/34البف أبي حاتـ )
 (. 530: ( مسمـ بف كيساف المالئي األعكر؛ ضعيؼ. تقريب التيذيب )ص8)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

يَّةى : (1)قاؿ اَلماـ الدارقطني ، نا ييكسيؼي ٍبفي أخبرنا اٍبفي أىًبي حى اؽي ٍبفي أىًبي ًإٍسرىاًئيؿى ، نا ًإٍسحى
أىفَّ النًَّبيَّ  ، عىٍف أىنىسو ، نا اأٍلىٍعمىشي اًلدو كًئًو". خى ضي  "كىافى يىٍستىاؾي ًبفىٍضًؿ كي

 6 حديثتخريج ال

عف ، عف األعمش، مف طريؽ يكسؼ بف خالد، (4)كأبك نعيـ، (3)كأبك يعمى، (2)أخرجو البزار
 بمثمو. ، أنس ػػػ دكف كاسطة ػػػػػ مرفكعان 

مف طريؽ محمد بف الفضؿ بف ( 6)مف طريؽ األعمش. كأخرجو تمَّاـ (5)كأخرجو الدارقطني
 . ثموعف أنس مرفكعان؛ بم، كالىماعف مسمـ األعكر .(7)عطية

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

 مات سنة تسع عشر كثالث مائة. ، عبد الكىاب بف عيسى بف أبي حية 

كاف صدكقان : "(10)". كقاؿ الخطيب(9)كتبنا عنو... ثقة يرمى بالكقؼ: "(8)قاؿ الدارقطني 
 كيذىب إلى الكقؼ في القرآف". ، في ركايتو

مات سنة خمس ، أبك يعقكب المركزم، اكاسمو إبراىيـ بف كامىٍجر  إسحاؽ ابف أبي إسرائيؿ
 . (11)ركل لو النسائي، كأربعيف كمائتيف

 

                                                           

 (. 95ح 1/55( سنف الدارقطني )1)
كالمطالب العالية بزكائد المسانيد ، (1/288لمبكصيرم )، ( كما في إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة2)

 (. 2/231البف حجر )، الثمانية
 (. 4020ح 7/86( مسند أبي يعمى المكصمي )3)
 (. 1/446( تاريخ أصبياف )4)
 (. 94ح 1/54ني )( سنف الدارقط5)
 (. 747ح1/297( فكائد تمَّاـ )6)
 (. 502: ( كذبكه. تقريب التيذيب )ص7)
 (. 2/589( المؤتمؼ كالمختمؼ لمدارقطني )8)
 القرآف كالـ ا كيقؼ. : ( أم أنو كاف يقكؿ9)
 (. 12/287( تاريخ بغداد )10)
 (. 2/400( تيذيب الكماؿ )11)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 مختمؼ فيو

 ثقة. كذكره ابف حباف في: (3)كالدارقطني، (2)كمسممة بف القاسـ، (1)قاؿ ابف معيف 
، "كاقفي مشؤكـ: (6)كقاؿ أحمد، إال أنو كاف قميؿ العقؿ"، مأمكف، "ثقة: (5)كقاؿ البغكم، (4)الثقات 
كقاؿ ، كيقؼ"، القرآف كالـ ا: يقكؿ، "صدكؽ: (7)صاحب حديث". كقاؿ صالح جزرة، ال أنو كيّْسإ

أعرضكا عف األخذ : ترككه: معنى قكلو: قاؿ، ترككه لمكضع الكقؼ، كاف صدكقنا: (8)زكريا الساجي
 ال أف حديثو في حيز المتركؾ المطرح. ، عنو

كلقد تركو الناس حتى كنت أمر ، عف حديثو"كقؼ في القرآف فكقفنا : (9)كقاؿ أبك حاتـ
 بمسجده كىك كحيد ال يقربو أحد بعد أف كاف الناس إليو عنقنا كاحدنا". 

 . "ضعيؼ بمرة": (10)كقاؿ الحاكـ

 صدكؽ تيكيمّْـ فيو لكقفو في القرآف. 6 (11)قاؿ ابف حجرك 

 ثقة. كانت إجابتو في المحنة خكفان. 6 قالت الباحثة
ثـ أجابيـ إلى ، نيًقـ عميو في القكًؿ في القرآًف؛ كذلؾ أنو تىكقَّؼ أكالن : "(12)قاؿ الدارقطني

فنا ". كقااللذىبي كُّ  كال". ، ال أنو كاف يتجيـ، أداه كرعو كجمكده إلى الكقؼ: "(13)ذلؾ؛ تىخى
مات ، ترككه ككذبو ابف معيف، أبك خالد البصرم، (14)بف عمير السٍَّمًتيٌ  يكسؼ بف خالد

 .(15)ركل لو ابف ماجو حديثنا كاحدان ، مائةسنة تسع كثمانيف ك 

                                                           

 (. 102: ي )صركاية الدارم -( تاريخ ابف معيف 1)
 (. 2/81( إكماؿ تيذيب الكماؿ )2)
 (. 7/376( تاريخ بغداد )3)
(4) (8/116 .) 
 (. 7/376( تاريخ بغداد )5)
 (. 7/376( تاريخ بغداد )6)
 (. 7/376( تاريخ بغداد )7)
 (. 7/376( تاريخ بغداد )8)
 (. 2/210( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 1/225تيذيب التيذيب )، (2/81( إكماؿ تيذيب الكماؿ )10)
 (. 100: ( تقريب التيذيب )ص11)
 (. 108: ( سؤاالت السممي لمدارقطني )ص12)
 (. 11/477سير أعالـ النبالء )، (1/234( الكاشؼ )13)
 (. 7/211( قيؿ لو السمتي لمحيتو كىيئتو كسمتو. األنساب لمسمعاني )14)
 (. 610: تقريب التيذيب )ص، (11/411تيذيب التيذيب ) ،(32/423( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )15)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
نص ، رأل أنس كلـ يسمع منو، (1)ثقة حافظ كرع لكنو يدلس، سميماف بف ميراف األعمش

 .(2)عمى ذلؾ ابف معيف كغيره

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 كىي، إسناده ضعيؼ جدان. كذلؾ لمعمؿ التي بينيا ابف الممقف

 ككذبو يحيى. ، ترككه، تيأف في إسناده يكسؼ بف خالد السم 
 كقد رآه كلـ يسمع منو. ، كأنو مف ركاية األعمش عف أنس 

 .(3)كنقؿ ابف الممقف نص الدارقطني عمى أف الركاية المكصكلة أصح

ف كانت أصح مف المنقطعة؛ إال أنيا ضعيفة أيضان.   كىذا يعني أف الركاية المكصكلة كا 

األعمش عف مسمـ بف كيساف األعكر  "ىذا حديث غريب مف حديث: (4)قاؿ الدارقطني
ئي كتفرد بو إسحاؽ بف إبراىيـ ، تفرد بو سعيد بف الصمت عنو، عف أنس بف مالؾ، الميالى
 عف سعيد". (5)شاذاف

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 33: ( طبقات المدلسيف )ص1)
، جامع التحصيؿ، (4/146الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )، (3/328ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 2)

 (. 188: لمعالئي )ص
 (. 12/93( عمؿ الدارقطني )3)
  (.2/240( أطراؼ الغرائب كاألفراد )4)
الجرح كالتعديؿ البف أبي : انظر ترجمتو، قاؿ ابف حجر: لو مناكير كغرائب. ( كىك ابف ابنة سعيد بف الصمت5)

البف قيٍطمكبيغا ، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة، (1/347البف حجر )، لساف الميزاف، (2/211حاتـ )
(2/307 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 (635حديث رقـ )

ةي ًلطىعىاـو كىالى ًلغىٍيرًًه ": "حديث جابر المرفكع الى ري الصَّ الى تيؤىخَّ
(1) . 

سناده ضعيؼ بسبب محمد بف ميمكف الميفىمَّج ، يك حديث في سنف أبي داكدف: (2)قاؿ ابف الممقف كا 
كقاؿ ، ككفي ليف: (4)منكر الحديث. كقاؿ أبك زرعة الرازم: (3)فإف البخارم قاؿ، المذككر في إسناده

فكيؼ ، "منكر الحديث جدنا ال يجكز االحتجاج بو إذا كافؽ الثقات باألشياء المستقيمة: (5)ابف حباف
 ". ( 6)انفرد بأكابدإذا 

 6 نص الحديث
اًتـً ٍبًف بىًزيعو : (7)قاؿ اَلماـ أبك داكد  مَّدي ٍبفي حى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا ميعىمَّى يىٍعًني اٍبفى ، حى حى

كرو  ٍيميكفو ، مىٍنصي مًَّد ٍبًف مى مَّدو ، عىٍف ميحى ٍعفىًر ٍبًف ميحى ٍف أىًبيوً ، عىٍف جى ٍبًد المَّ ، عى اًبًر ٍبًف عى قىاؿى : قىاؿى ، وً عىٍف جى
ةي ًلطىعىاـو كىالى ًلغىٍيرًًه". " 6رىسيكؿي المًَّو  الى ري الصَّ الى تيؤىخَّ

 

 6 تخريج الحديث

مف طريؽ محمد بف ، (11)كالبييقي، (10)كالدارقطني، (9)كابف شاىيف، (8)أخرجو الطبراني 
 كلفظو. ، بإسناده، ميمكف

 

 

                                                           

كحضرت الصالة كجب أف يبدأ بيا كيؤخر ، متماسكنا في نفسوإذا كاف الطعاـ لـ يكضع ككاف اإلنساف : ( المعنى1)
اؼي فىٍكتىوي  شرح السنة ، (4/241معالـ السنف ): فيبدأ بالصالة. انظر، الطعاـ. أك إذا كاف في الكقت ضيؽ يىخى

 (. 3/357لمبغكم )
 (. 4/432( البدر المنير )2)
 (. 1/234( التاريخ الكبير )3)
 (. 8/81حاتـ )( الجرح كالتعديؿ البف أبي 4)
 (. 2/281)( المجركحيف5)
 (. 1/2( أكابد الكالـ غىرىاًئبو كعىجاًئبو. المعجـ الكسيط )6)
 (. 3758ح3/345باب إذا حضرت الصالة كالعشاء )، كتاب األطعمة، ( سنف أبي داكد7)
 (. 829ح 2/86المعجـ الصغير )، (5889ح 6/90( المعجـ األكسط )8)
 (. 234ح221: البف شاىيف )ص( ناسخ الحديث كمنسكخو 9)
 (. 1020ح1/488( سنف الدارقطني )10)
 (. 5043ح3/105( السنف الكبرل )11)
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التطبوقوةىالدرادة
 6 سة رجاؿ اَلسنادادر 

اًتـً  مَّدي ٍبفي حى ركل لو البخارم ، مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف، ثقة، ٍبًف بىًزيعو البصرمميحى
 . (1)كأبك داكد

مات سنة إحدل ، طيمب لمقضاء فامتنع، ثقة سٌني فقيو، أبك يعمىالرازم، ميعىمَّى ٍبف مىٍنصيكرو 
 . (2)ركل لو الجماعة، عشرة كمائتيف

مَّدي ٍبفي مىٍيميكفو  فٍ ، ميحى  .(3)ركل لو أبك داكد حديثنا كاحدنا، ميكجالزٍَّعفىرىاًنيُّ المى

 6 مختمؼ فيو

 ال بأس بو. : (7)كالدارقطني، (6)كقاؿ أبك حاتـ، (5)كأبك داكد، (4)كثقو ابف معيف  

: (11)كقاؿ ابف حباف، ليف: (10)كقاؿ أبك زرعة، منكر الحديث: (9)كالنسائي، (8)كقاؿ البخارم
فكيؼ إذا انفرد ، ا كافؽ الثقات باألشياء المستقيمة"منكر الحديث جدنا ال يجكز االحتجاج بو إذ

 ضعيؼ. : (13)حديثو ليس بالقائـ. كقاؿ الذىبي: (12)كقاؿ الحاكـ أبك أحمد، بأكابد"

 صدكؽ لو أكىاـ. : (14)كقاؿ ابف حجر

 

                                                           

 (. 472: تقريب التيذيب )ص، (9/100تيذيب التيذيب )، (25/17( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 541: تقريب التيذيب )ص، (10/239تيذيب التيذيب )، (28/294( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )2)
 (. 9/486تيذيب التيذيب )، (26/542( تيذيب الكماؿ )3)
 (. 4/437تاريخ بغداد )، (3/488ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 4)
 (. 113: ( سؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني )ص5)
 (. 8/80( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )6)
 (. 4/57( عمؿ الدارقطني )7)
 (. 1/234لكبير )( التاريخ ا8)
 (. 26/542( تيذيب الكماؿ )9)
 (. 8/81( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 2/281( المجركحيف )11)
 (. 26/542( تيذيب الكماؿ )12)
 (. 2/114( المقتنى في سرد الكنى )13)
 (. 510: ( تقريب التيذيب )ص14)
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في حديث  صدكؽ فقيو إماـ. سبقت ترجمتو، جعفر بف محمد بف عمي المعركؼ بالصادؽ

 .(125رقـ )
 سناد ثقات. كباقي رجاؿ اَل

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ؛ فيو 

 فكأف ىذا الحديث مف ، كلـ يتابع عمى ركايتو، صدكؽ لو أكىاـ، محمد بف ميمكف الزعفراني
 أكىامو. 

 ". حمد إال محمد بف ميمكف الزعفراني"لـ يرك ىذا الحديث عف جعفر بف م: (1)قاؿ الطبراني

نقؿ أقكاؿ المجرحيف لمحمد بف ميمكف؛ إشارة إلى مطمؽ  كلعؿ ابف الممقف اقتصر عمى
 كلتفرده بيذه الركاية. ، ضعفو

 .(4)كالعيني، (3)مغمطام، (2)المنذرم: كممف ضعفو

 
 6 (634حديث رقـ )

ؾ  (6)ركاه أبك نعيـ6 (5)قاؿ ابف الممقف عف ، كالطبراني في أكبر معاجمو مف حديث حساـ بف ًمصى
مىى ًفيوً  ًمفى المٍَّيًؿ ًإالَّ  (7)الى يىتىعىارَّ  كىافى رىسيكؿي اً : "ؿقاعف ابف عمر ، عطاء ". أىٍجرىل السّْكىاؾى عى

 ساعة. : مف الميؿ: زاد الطبراني بعد قكلو

                                                           

 (. 829ح 2/86المعجـ الصغير )، (5889ح 6/90( المعجـ األكسط )1)
(2( )3/444) . 
 (. 1582: ( شرح ابف ماجو )ص3)
 (. 5/197( عمدة القارم شرح صحيح البخارم )4)
 (. 1/711( البدر المنير )5)
عف ، كلكف ابف دقيؽ العيد ذكر أف أبا نعيـ ركاه مف طريؽ عباس الدكرم، ( لـ تقؼ عميو الباحثة عند أبي نعيـ6)

 (. 1/378اإلماـ ): عف ابف عمر مرفكعان. انظر، عف عطاء، ف مصؾعف حساـ ب، عبيد ا بف عبد المجيد
كيقاؿ إف التعار ، كأصؿ التعار السير كالتقمب عمى الفراش، قكلو يىتىعىاٌر معناه يستيقظ مف النـك: "( قاؿ الخطابي7)

 (. 4/143ال يككف إال مع كالـ كصكت". معالـ السنف )
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ؾ  بف ظالـ بف شيطاف أبك سيؿ البصرم ضعيؼ  كىذه الركاية ضعيفة جدنا؛ ألف حساـ بف ًمصى

ليس حديثو : (3)أسقطنا حديثو. كقاؿ يحيى: (2)اؿ غندرمطركح الحديث. كق: (1)قاؿ أحمد، جدنا
، (5)كاىي الحديث. كقاؿ الفالس: (4)ليس بالقكم عندىـ. كقاؿ أبك زرعة: بشيء. كقاؿ البخارم

 ضعيؼ... : (7)متركؾ الحديث. كقاؿ النسائي: (6)كالدارقطني

 6 نص الحديث
مَّدي ٍبفي قى : (8)قاؿ اَلماـ الطبراني  دَّثىنىا ميحى ٍكىىًرمُّ حى اءو اٍلجى مَّده بفي اٍلميثىنَّى، ضى ثنا أىبيك ، ثنا ميحى

نىًفيُّ  ًمي  اٍلحى ؾ  ، عى ـي ٍبفي ًمصى كىافى الى يىتىعىارَّ ًمفى  أىفَّ رىسيكؿى اً : "عىًف اٍبًف عيمىرى ، عىٍف عىطىاءو ، ثنا حيسىا
مىى ًفيًو ".  المٍَّيًؿ سىاعىةن ًإالَّ أىٍجرىل السّْكىاؾى عى

 

  6 يج الحديثتخر 
ؾٌ ، (10)كابف عدم، (9)أخرجو أبك يعمى   بمثمو. ، بإسناده، مف طرؽ عف حساـ بف ًمصى

 مف طريؽ سعيد بف راشد، (15()14)كابف ًبٍشراف، (13)كالطبراني، (12()11)كأخرجو الطرسكسي
 

                                                           

 (. 3/317( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )1)
 (. 3/317( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 3/317( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 3/317( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (.2/244تيذيب التيذيب )، (4/51( إكماؿ تيذيب الكماؿ )5)
 (. 5/140( عمؿ الدارقطني )6)
 (. 33: ( الضعفاء كالمتركككف )ص7)
 (. 13598ح12/438عجـ الكبير )( الم8)
 (. 5661ح10/33( مسند أبي يعمى المكصمي )9)
 (. 3/364( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )10)
نسبة إلى طرسكس كىي مدينة تقع بيف حمب ك ، ق(273( ىك محمد بف إبراىيـ بف مسمـ الطرسكسي )11)

، (13/91سير أعالـ النبالء )، (9/65األنساب لمسمعاني )، (2/279تاريخ بغداد ): أنطاكية. انظر ترجمتو
 (. 466: تقريب التيذيب )ص

 (. 23ح 26: ( مسند عبد ا بف عمر لمطرسكسي )ص12)
 .(13593ح12/436( المعجـ الكبير )13)
سير أعالـ النبالء ، (12/188تاريخ بغداد ): ىػ(. انظر ترجمتو430( ىك عبد الممؾ بف محمد بف بشراف )14)

 (. 5/151في أخبار مف ذىب ) شذرات الذىب، (17/450)
 (. 531ح231: الجزء األكؿ )ص -( أمالي ابف بشراف 15)
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ؾٌ ، (1)السماؾ   بنحكه. ، بإسناده، في الركاية عف عطاء بف أبي رباح، تابع حساـ بف ًمصى
 6 رجاؿ اَلسناد دراسة

ٍكىىًرمُّ  اءو اٍلجى مَّدي ٍبفي قىضى ميحى
(2) . 

 صدكؽ. 6 (4)كابف حجر، (3)قاؿ الذىبي 

مَّده بفي اٍلميثىنَّى  أىبيك ميٍكسىى العىنىًزمُّ المعركؼ بالزًَّمفي ، بفي عيبىٍيدو ٍبًف قىٍيًس بًف ًدٍينىارو  ميحى
ثقة ، (5)

 .(6)و الجماعةركل ل، مات سنة اثنتيف كخمسيف كمائتيف، ثبت

نىًفيُّ ، عيبىٍيد ا بف عبد المجيد ًمي  اٍلحى  ركل لو الجماعة. ، مات سنة تسع كمائتيف، أىبيك عى
 6 مختمؼ فيو

كابف ، (11)كذكره ابف حباف، (10)كالذىبي، (9)كابف قانع، (8)كالدارقطني، (7)كثقو العجمي
زاد ، "ليس بو بأس": (15)بف عبد البركا، (14)كأبك حاتـ، (13)في ثقاتيما. كقاؿ ابف معيف( 12)خمفكف

 صالح. : أبك حاتـ

                                                           

الجرح كالتعديؿ البف أبي ، (3/471التاريخ الكبير لمبخارم ): مجمع عمى ضعفو. انظر، ( سعيد بف راشد السماؾ1)
ميزاف ، (4/429البف عدم )، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (1/324المجركحيف البف حباف )، (4/20حاتـ )

 (. 2/135لمذىبي )، االعتداؿ
 (. 9/400تيذيب التيذيب )، (26/280تيذيب الكماؿ ): ( انظر2)
 (. 6/1012( تاريخ اإلسالـ )3)
 (. 502: ( تقريب التيذيب )ص4)
ًمنان ثـ شفاه ا. قاؿ5) رىاؾى ًبًو. كقد كاف محمد بف المثنى زى ًمفي الًَّذم الى حى ثىكتي ، ٍيمىةو شىًدٍيدىًة البىٍردً كيٍنتي ًفي لى : ( الزَّ فىجى

ًرٍجمىيَّ  مىى يىدىمَّ كى ٍأتي ، عى ٍكعىتىٍيفً ، فىتىكىضَّ مٍَّيتي رى سىأىٍلتي اى ، كىصى النياية في غريب الحديث : فىقيٍمتي أىٍمًشي. انظر، كى
 (. 12/126سير أعالـ النبالء )، (3/251كاألثر )

 (. 505: تقريب التيذيب )ص، (9/427ب )تيذيب التيذي، (26/363( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 112/ 2( الثقات )7)
 (. 7/34تيذيب التيذيب )، (9/48( إكماؿ تيذيب الكماؿ )8)
 (. 7/34تيذيب التيذيب )، (9/48( إكماؿ تيذيب الكماؿ )9)
 (. 2/416المغني في الضعفاء )، (1/683( الكاشؼ )10)
(11( )8/404 .) 
 (. 9/48( إكماؿ تيذيب الكماؿ )12)
 (. 5/324البف أبي حاتـ )، الجرح كالتعديؿ، (178: ركاية الدارمي )ص -( تاريخ ابف معيف 13)
 (. 5/324البف أبي حاتـ )، ( الجرح كالتعديؿ14)
 (. 9/48( إكماؿ تيذيب الكماؿ )15)
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 ليس بشيء. : ثـ ذكرا أف يحيى قاؿ، في الضعفاء( 2)ك ابف الجكزم، (1)كذكره العقيمي

"ضعفو 6 (4)كفي مكضع، لـ يثبت أف يحيى بف معيف ضعفو"، "صدكؽ6 (3)كقاؿ ابف حجر
 العقيمي بال مستند". 

 كترجح الباحثة أنو ثقة. 

كالذم في ، نقمو العقيمي عف ابف معيف؛ فأكرده مف طريؽ عثماف بف سعيد الدارميأٌما ما 
 كما مر قريبان. ، ليس بو بأس": "كفي الجرح ك التعديؿ عف ابف معيف، ركاية الدارمي

ؾّْ  ـي ٍبفي ًمصى سىا ًستّْيفى ، ضعيؼ يكاد أف يترؾ، بًف ظىاًلـً بًف شىٍيطىافو حي مىاتى سىنىةى ثىالثو كى
ًمائى   .(5)ةو كى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 

 : الحكـ عمى إسناد الحديث
ؾّْ  ـي ٍبفي ًمصى سىا كبسببو ضعؼ ، فإنو ضعيؼ يكاد أف يترؾ، إسناده ضعيؼ جدان. ألجؿ؛ حي

 كنقؿ تضعيؼ النقاد لو. ، ابف الممقف ىذا اإلسناد
  ضعفان. فال تزيد الحديث إال، أما متابعة سعيد بف راشد السماؾ؛ الميٍجمىع عمى ضعفو

 .(7)كالبكصيرم، (6)كممف ضعؼ إسناد الحديث؛ الييثمي
 

 6 (633حديث رقـ )
ًمي  ، كفي جامع الترمذم مف حديث الحارث األعكر: قاؿ ابف الممقف ًمفى السُّنًَّة أىٍف : "قىاؿى ، عىٍف عى

لكف الحارث األعكر : لممقف ػػػػػػىذا حديث حسف. قمت ػػػػػ ابف ا: . قاؿ الترمذمتىٍخريجى ًإلىى الًعيًد مىاًشينا"
 كنسبو الشعبي كغيره إلى الكذب. ، استيٍضًعؼى 

                                                           

 (. 873/ 3( الضعفاء الكبير )1)
 (. 2/164( الضعفاء كالمتركككف )2)
 (. 373: ( تقريب التيذيب )ص3)
 (. 1/462( فتح البارم )4)
 (. 157: تقريب التيذيب )ص، (2/244تيذيب التيذيب )، (6/7( تيذيب الكماؿ )5)
 (. 2/99( مجمع الزكائد كمنبع الفكائد )6)
 (. 1/289( إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة )7)
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 6 نص الحديث

دَّثىنىا ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ميكسىى: (1)قاؿ اَلماـ الترمذم ػ دَّثىنىا شىًريؾه : قىاؿى ، حى عىٍف أىًبي ، حى
اؽى  اًرثً ، ًإٍسحى ًف الحى ًمي  ، عى كىأىٍف تىٍأكيؿى شىٍيئنا قىٍبؿى ، تىٍخريجى ًإلىى الًعيًد مىاًشينا ًمفى السُّنًَّة أىفٍ : "قىاؿى ، عىٍف عى

 ." أىٍف تىٍخريجى
 

يستحبكف : ىذا حديث حسف. كالعمؿ عمى ىذا الحديث عند أكثر أىؿ العمـ: قاؿ الترمذم
 كأف ال يركب إال مف عذر. ، أف يخرج الرجؿ إلى العيد ماشينا

 6 تخريج الحديث
 مف طريؽ شريؾ. ( 3)كالبييقي، (2)أخرجو ابف أبي شيبة 

 مف طريؽ الثكرم. ( 6).كأخرجو عبد الرزاؽ(5)مف طريؽ زىير بف معاكية( 4)كأخرجو ابف ماجو
 مختصران. ، بإسناده، الثكرم( عف أبي إسحؽ السبيعي، زىير، ثالثتيـ )شريؾ

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
ركل لو أبك ، خمس كأربعيف كمائتيف مات سنة، أىبك ًإسحاؽ، ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي ميكسىى الفىزارمٌ 

 .(7)كابف ماجو، كالترمذم، داكد
زاد ، صدكؽ: "(11)كأبك داكد، (10)كمطيف، (9)كقاؿ أبك حاتـ، (8)ذكره ابف حباف في الثقات

صدكؽ شيعي. كقاؿ : (13)كفي مكضع، ثقة: (12)كقاؿ الذىبي، في الحديث ككاف يتشيع"": أبك داكد
 ليس بو بأس. : (14)النسائي

                                                           

 (. 530ح2/410)باب ما جاء في المشي يـك العيد. ، كتاب الجمعة، ( سنف الترمذم1)
 (. 5606ح1/486( مصنؼ ابف أبي شيبة )2)
 (. 6147ح 3/398)( السنف الكبرل3)
اًشينا )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو4) كًج ًإلىى اٍلًعيًد مى اءى ًفي اٍلخيري  (. 1296ح 1/411بىابي مىا جى
 (. 218: ( ثقة ثبت إال أف سماعو عف أبي إسحاؽ بأخرة. تقريب التيذيب )ص5)
 (. 5667ح3/289( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )6)
 (. 3/212( تيذيب الكماؿ )7)
(8( )8/104 .) 
 (. 2/196( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )9)
 (. 3/211( تيذيب الكماؿ )10)
 (. 1/336تيذيب التيذيب )، (2/208( إكماؿ تيذيب الكماؿ )11)
 (. 5/1089( تاريخ اإلسالـ )12)
 (. 1/250)( الكاشؼ 13)
 (. 3/211( تيذيب الكماؿ )14)
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 صدكؽ يخطىء رمي بالرفض. 6 (1)ابف حجر قاؿ

  أنو صدكؽ يتشيع. 6 كترجح الباحثة

صدكؽ يخطىء كثيرنا تغير حفظو منذ كلي القضاء ، شريؾ بف عبد ا الككفي النخعي
 . (123) بالككفة. سبقت ترجمتو في حديث رقـ

سبقت ثقة اختمط بأخرة. ، أبك إسحؽ السبيعي، عمرك بف عبد ا بف عبيد اليمداني
 . (69):ترجمتو في حديث رقـ

، كذبو الشعبي في رأيو، أبك زىير صاحب عميٌ ، الحارث بف عبد ا األعكر اليمداني
 .(2)ركل لو األربعة، مات سنة خمس كستيف كمائة، كفي حديثو ضعؼ، كرمي بالرفض

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 6 إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ 

 (3)تغير حفظو منذ كلي القضاء بالككفة، يخطىء كثيرناصدكؽ ، شريؾ بف عبد ا النخعي. 
كلكف شريكان تكبع فمـ يتفرد بالركاية عف أبي إسحؽ السبيعي. كما مر في التخريج. فانتؼ 

 عنو الخطأ. 

كلكنو لـ ينفرد ، أما بشأف تغيره فإف إسماعيؿ بف مكسى الراكم عنو لـ يتميز سماعو منو
فىرم، أبي شيبةبالركاية عف شريؾ بؿ تابعو ابف   ػػػػ في ركاية البييقي ػػػػػ. ( 4)كأبك داكد الحى

 فسماع شريؾ منو قبؿ (5)كاختالطو ال يضر، ثقة اختمط بأخرة، أبك إسحؽ السبيعي.
ىك أصح حديثنا ، إسرائيؿ: أك إسرائيؿ؟ فقاؿ، أيما أحب إليؾ شريؾ: كسئؿ اإلماـ أحمد، االختالط

 .(6)فإف شريكنا أضبط عف أبي إسحاؽ، مف شريؾ إال في أبي إسحاؽ

 ك في حديثو ضعؼ. ، الحارث األعكر؛ ىك آفة ىذا الحديث كما بٌيف ابف الممقف 

 فيك محمكؿ عمى تكذيبو في الرأم ال في الحديث. ، أما ما نسب إليو الشعبي مف الكذب
                                                           

 (. 110: ( تقريب التيذيب )ص1)
 (. 146: تقريب التيذيب )ص، (2/145تيذيب التيذيب )، (5/245( تيذيب الكماؿ )2)
 (. 250: ( الككاكب النيرات )ص3)
 (. 413: ثقة. تقريب التيذيب )ص، ( عمر بف سعد بف عبيد4)
 (. 94: ( المختمطيف لمعالئي )ص5)
 (. 7/357سير أعالـ النبالء )، (273: لعالءالديف رضا )ص، نياية االغتباط، (2/520( تيذيب الكماؿ )6)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
طىأى  فمحمكؿه عمى، الحارثي كىذَّابه : فأىمَّا قىٍكؿي الشٍَّعًبيّْ : "(1)قاؿ الذىبي ، أنَّوي عىنىى ًبالكىًذًب الخى

الَّ فمماذا يىٍرًكم عنوي كيىٍعتىًقديهي ًبتىعىمًُّد الكىًذًب ًفي الدٍّْيًف؟!". ، ال التَّعىمُّدى   كاً 

 .( 3)كمف قبمو العجمي، (2)كبو قاؿ ابف حجر
 االتفاؽ عمى ضعؼ الحديث.( 4)كقد نقؿ النككم

لعؿ الترمذل إنما حسف حديثو ألف لو  :كبخصكص تحسيف الترمذم ليذا الحديث؛ فقيؿ
 . (5)شكاىد كثيرة

 
 6 (632حديث رقـ )

ا سعيد بف أبي سعيد: عف محمد بف الكليد قاؿ، عف األكزاعي6 (6)قاؿ ابف الممقف ، أخبرني أيضن
كذا أخرجو ، (7)بمعنى حديث أبي ىريرة عف رسكؿ ا ، عف عائشة ، عف القعقاع بف حكيـ

عف ، مف حديث ابف كىب ػػػ يعني عبد ا ػػػػ( 8)كأخرجو البييقي في "خالفياتو"، ننو"أبك داكد في "س
ًإذىا : "أنو حدثو عف عائشة مرفكعنا، أف سعيدنا المقبرم حدثو عف القعقاع بف حكيـ، ابف سمعاف

ـٍ ًبنىٍعمىٍيًو ًفي اأٍلىذىل ديكي ًطئى أىحى  . فىًإفَّ التُّرىابى لىييمىا طىييكره "، كى
: إسنادىا حسف. قمت ػػػػػ يعني ابف الممقف ػػػػػػ: (9)الحافظ زكي الديف المنذرم في طريؽ أبي داكد قاؿ

الطريؽ فيو ليس بكاضح إلى أبي : (10)قاؿ البييقي في "خالفياتو"، كفي ذلؾ نظر؛ ألنو منقطع
 القعقاع لـ يسمع مف عائشة. ، سعيد كىك مرسؿ

                                                           

 (. 4/153( سير أعالـ النبالء )1)
 (. 146: ( تقريب التيذيب )ص2)
ف يكذب في لـ يك: فقاؿ، فقكؿ الشعبي حدثنا الحارث ككاف كذابنا: ( قيؿ ألحمد بف صالح ػػػػػػػ يعني العجمي ػػػػػػ3)

 (. 71: الحديث إنما كاف كذبو في رأيو. ىكذا نقمو ابف شاىيف في تاريخ أسماء الثقات )ص
 (. 2/822( خالصة األحكاـ )4)
ف كاف ، "ىذا لو حكـ الرفع كفيو دليؿ عمى أف الخركج إلى العيد ماشينا مف السنة: ( قاؿ المباركفكرم5) كالحديث كا 

 (. 3/57أحاديث ضعاؼ أخرل تؤيده". تحفة األحكذم ) ضعيفنا لكف قد كرد في ىذا الباب
 (. 4/132( البدر المنير )6)
ٍيرىةى 7) ٍف أىًبي ىيرى فٍَّيوً : قىاؿى  عىًف النًَّبيّْ ، ( عى ًطئى اأٍلىذىل ًبخي ". سنف أبي داكد كتاب الطيارة، "ًإذىا كى ا التُّرىابي ، فىطىييكريىيمى

 (. 385ح  1/105بىابه ًفي اأٍلىذىل ييًصيبي النٍَّعؿى )
(8( )1/143 .) 
 (. 171( مختصر سنف أبي داكد )/9)
(10( )1/143 .) 
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التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

اًلدو : (1)قاؿ اَلماـ أبك دكاد  دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي خى اًئذو ، حى مَّده يىٍعًني اٍبفى عى دَّثىنىا ميحى دَّثىًني ، حى حى
ٍمزىةى  ًليدً ، عىًف اأٍلىٍكزىاًعيّْ ، يىٍحيىى يىٍعًني اٍبفى حى مًَّد ٍبًف اٍلكى ا سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو ، عىٍف ميحى ًني أىٍيضن عىًف ، أىٍخبىرى

ًكيـو  ٍعنىاهي. يعنى بمعنى حديث أبي ىريرة عىٍف رىسيكًؿ المًَّو ، عىٍف عىاًئشىةى ، اٍلقىٍعقىاًع ٍبًف حى ًطئى ": ًبمى ًإذىا كى
فٍَّيوً  ". ، اأٍلىذىل ًبخي فىطىييكريىيمىا التُّرىابي

 

 6 تخريج الحديث
 مف طريؽ أبي داكد. ( 2)أخرجو البييقي

تابع محمد بف ، (5)افمف طريؽ عبد ا بف سمع، (4)كأبك يعمى، (3)كأخرجو عبد الرزاؽ
ٍقبيرم  بنحكه. ، بإسناده، الكليد في الركاية عف سعيد المى

ٍقبيرم؛ في الركاية عف ، (7)مف طريؽ مكسى بف عقبة( 6)كأخرجو ابف المنذر تابع سعيد المى
 بو. ، عف عائشة، القعقاع بف حكيـ

عبد ا بف  مف طريؽ، (11)كأبك نعيـ، (10)كابف عدم، (9)كالطبراني، (8)كأخرجو العقيمي
ٍقبيرم، سمعاف  بنحكه. ، عف عائشة، عف أبيو، عف القعقاع بف حكيـ، عف سعيد المى

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

، مات سنة تسع كأربعيف كمئتيف، ثقة، بف يزيد السممي أبك عمي الدمشقيمحمكد بف خالد 
 .(12)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد ك النسائي

                                                           

 (. 387ح1/105بىابه ًفي اأٍلىذىل ييًصيبي النٍَّعؿى )، كتاب الطيارة، ( سنف أبي داكد1)
 (. 4248ح2/604)( السنف الكبرل2)
 (. 104ح 1/33( مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني )3)
 (. 4869ح 8/283ي )( مسند أبي يعمى المكصم4)
 (. 303: ( متركؾ اتيمو بالكذب أبك داكد. تقريب التيذيب )ص5)
 (. 735ح2/168( األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ )6)
 (. 552: ( ثقة فقيو إماـ. تقريب التيذيب )ص7)
 (.  2/652( الضعفاء )8)
 (. 2759ح 3/148( المعجـ األكسط )9)
 (. 5/203) ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ10)
 (. 2/125( تاريخ أصبياف )11)
 (. 522: تقريب التيذيب )ص، (10/61تيذيب التيذيب )، (27/297( تيذيب الكماؿ )12)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
، مات سنة ثالث كثالثيف كمائتيف، مد صاحب المغازمأبك أح، محمد بف عائذ الدمشقي

 .(1)ركل لو أبك داكد ك النسائي

كذكره ابف حباف في ، "إال أنو قدرم": زاد جزرة، ثقة: (3)كصالح جزرة، (2)قاؿ ابف معيف
كقاؿ ، "ىك كما شاء ا": (6)فقاؿ، صدكؽ. كسئؿ أبك داكد عنو: (5)كقاؿ دحيـ، (4)الثقات
 بو بأس.  ليس: (7)النسائي

 صدكؽ رمي بالقدر. 6 (8)كقاؿ ابف حجر
 ثقة رمي بالقدر. 6 قالت الباحثة

، ثقة رمي بالقدر، أبك عبد الرحمف الدمشقي القاضي، يحيى بف حمزة بف كاقد الحضرمي
 .(9)ركل لو الجماعة، مات سنة ثالث كثمانيف كمائة

مات سنة سبع ، ؛ الفقيو ثقة جميؿعبد الرحمف بف عمرك بف أبي عمرك األكزاعي
 .(10)ركل لو ركل لو الجماعة، كخمسيف

مات سنة ، ثقة ثبت، أبك اليذيؿ الحمصي القاضي، محمد بف الكليد بف عامر الزبيدم
 . (11)ركل لو الجماعة سكل الترمذم، ثمافو كأربعيف كمائة

ٍقبيرمسعيد بف أبي سعيد   كىٍيساف المى
، سنيف ثقة تغير قبؿ مكتو بأربع، أبك سعد المدني، (12)

 .(13)ركل لو الجماعة، مات سنة خمس كعشريف كمائة، كركايتو عف عائشة كأـ سممة مرسمة

                                                           

 (. 9/242تيذيب التيذيب )، (25/429( تيذيب الكماؿ )1)
 (. 397: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص2)
 ، (25/429( تيذيب الكماؿ )3)
(4( )9/75 .) 
 (. 8/52البف أبي حاتـ ) ( الجرح كالتعديؿ5)
 ، (25/429( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 11/106( سير أعالـ النبالء )7)
 (. 486: ( تقريب التيذيب )ص8)
 (. 589: تقريب التيذيب )ص، (11/200تيذيب التيذيب )، (31/282( تيذيب الكماؿ )9)
 (. 347: تقريب التيذيب )ص، (6/238تيذيب التيذيب )، (17/314( تيذيب الكماؿ )10)
 (. 511: تقريب التيذيب )ص، (9/502تيذيب التيذيب )، (26/589( تيذيب الكماؿ )11)
 (. 12/386( نسب إلى مقبرة بالمدينة كاف يسكف بالقرب منيا. األنساب لمسمعاني )12)
: تقريب التيذيب )ص، (4/40تيذيب التيذيب )، (39: المختمطيف لمعالئي )ص، (10/470( تيذيب الكماؿ )13)

236 .) 
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 فقد تابعو مكسى بف عقبة في ركايتو عف القعقاع بف حكيـ. ، كاختالطو ال يضر

فإف ابف عيينة أتاه فرأل لعابو ، ما أحسب أف أحدنا أخذ عنو في االختالط: (1)كقاؿ الذىبي
 و. يسيؿ فمـ يحمؿ عن

 .(2)ركل لو الجماعة سكل البخارم، ثقة، المدني القعقاع بف حكيـ الكناني

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

فإف القعقاع بف حكيـ لـ يسمع مف عائشة؛ كما نص عميو ، إسناده ضعيؼ. كفيو انقطاع
 . (3)البييقي

عف عائشة في الكتب الستة إال عند أبي  لـ تقع ركاية لمقعقاع: (4)كقاؿ محقؽ الخالفيات
 داكد في ىذا الحديث. 

)نرجح صحة ىذا اإلسناد عف : (5)أما األلباني فذىب إلى تصحيح ىذا اإلسناد قائالن 
"كأما حديث عائشة؛ فحديث حسف". كأقره : كأنو متصؿ غير منقطع؛ كلذلؾ قاؿ المنذرم، عائشة

 حديث عائشة حديث حسف"(. : كقد قيؿ: "فقاؿ، (6)ابف تيمية في الفتاكل

فإف ، كفيما ذىب إليو األلباني نظر؛ ألنو عمى فرض التسميـ بسماع القعقاع مف عائشة
 كاالضطراب فيو. ، ىذا الحديث معؿ باالختالؼ عمى إسناده

ٍسنىاًد الى يىٍثبيتي : "(7)قاؿ أبك عمر ًديثه ميٍضطىًربي اإٍلً مى ، كىىيكى حى ى اٍختيًمؼى ًفي ًإٍسنىاًدًه عى
اجى ًبًو". ، اأٍلىٍكزىاًعيّْ  فنا ييٍسًقطي ااًلٍحًتجى مىى سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو اٍخًتالى كىعى

 

 سألت النبي ، عف عائشة، ػػػ عف حديث القعقاع بف حكيـ( 8)كسئؿ إماـ العمؿ ػػػ الدرقطني
ًؿ يىطىأي ًبنىٍعمىٍيًو ًفي اأٍلىذىل قىاؿى  ًف الرَّجي ا: عى ".  "التُّرىابي لىييمى  طىييكره

ٍقبيرم: فقاؿ  كاختمؼ عنو؛، يركيو سعيد المى

                                                           

 (. 2/140( ميزاف االعتداؿ )1)
 (. 456: تقريب التيذيب )ص، (8/383تيذيب التيذيب )، (23/624( تيذيب الكماؿ )2)
 (.  1/143)في الخالفيات ( 3)
 (. 1/143( ىك مشيكر بف حسف آؿ سمماف. راجع ىامش الخالفيات )4)
 (. 2/242( صحيح سنف أبي داكد )5)
  (.2/62( الفتاكل الكبرل )6)
 (. 13/107التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ): ( انظر7)
 (. 14/337( عمؿ الدارقطني )8)
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عف ، عف أبيو، عف القعقاع، عف المقبرم، عف عبد ا بف سمعاف، فركاه ركح بف القاسـ

 لـ يذكر بينيما أحدنا.  عف النبي ، عائشة
عف ، مجيكؿ: مف ىك؟ قاؿ: قيؿ لمشيخ، عف إسماعيؿ بف إبراىيـ، ككذلؾ قاؿ أبك عكانة

 . عف النبي ، عف عائشة، عف القعقاع، مالمقبر 
لـ يذكر ، عف النبي ، عف عائشة، عف القعقاع، عف ابف سمعاف: كقاؿ محمد بف فضيؿ

 المقبرم. 
عف ذلؾ ، أنيا سألت عائشة، عف جدتو، أك عف رجؿ، عف المقبرم، كركاه ابف عجالف

 كىك ضعيؼ. كمدار الحديث عمى ابف سمعاف ، التراب ليما طيكر مكقكفنا: فقالت
عف ، عف القعقاع، عف المقبرم، حديث عبد ا بف سمعاف: (1)كقاؿ الدارقطني في مكضع

ف كاف ابف سمعاف مترككنا. ، عف عائشة مرفكعان؛ أشبو بالصكاب مف غيره مف الطرؽ، أبيو  كا 

 .(2)كما ذىب إليو ابف الممقف، يستفاد مما سبؽ أف إسناد الحديث ضعيؼ

 
 6 (631حديث رقـ )

عف أبي ، سعيد بف ثكباف: ما ركاه الدارقطني كالبييقي في سننيما مف حديث6 (3)قاؿ ابف الممقف
ـٍ ييطىيٍّْرهي مىاءي اٍلبىٍحًر فىالى طىيَّرىهي المَّوي". : "قىاؿى  أف رسكؿ ا ، عف أبي ىريرة، ىند  مىٍف لى

 إسناده حسف. : قاؿ الدارقطني
يد الرازم: فيو نظر؛ فإف فيو: قمت ػػػ يعني ابف الممقف ػػػػػ مى براىيـ بف المختار، محمد بف حي أما ، كا 

: "ليس بالقكم". كأما الثاني: (4)فقاؿ البييقي في سننو ػػػػ في باب" فرض الجدة كالجدتيف"ػػػػػػ: األكؿ
نىٍيجان : (5)فقاؿ أحمد بف عمي األبَّار اؿ ابف كق، "تركتو. كلـ يرضو": (7)فقاؿ، أبا غساف عنو( 6)سألت زي

 ليس بذاؾ". : "(8)معيف

                                                           

 (. 8/160عمؿ الدارقطني ): ( انظر1)
 (. 4/132( البدر المنير )2)
 (. 1/374( البدر المنير )3)
 (. 6/385( السنف الكبرل )4)
 ، (13/443سير أعالـ النبالء )، (5/72شؽ )تاريخ دم، (5/501تاريخ بغداد ): ( انظر ترجمتو5)
ا. انظر ترجمتو، ( اسمو محمد بف عمرك6) تيذيب ، (26/200تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ): كلقبو زينىٍيجن

 (. 499: تقريب التيذيب )ص، (9/370التيذيب )
 (. 7/115( تاريخ بغداد )7)
 (. 464: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص8)



 الضعوف اْلديث: الثالثادبحث 

 

346

 

 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
 6 نص الحديث

ًنيعو ػػػػ أبك القاسـ: (1)قاؿ اَلماـ الدارقطني  دَّثىنىا اٍبفي مى مىٍيوً  حى مَّدي ، نا ميحى البغكم ػػػػ ًقرىاءىةن عى
ٍيدو الرَّاًزمُّ  مى ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عيمىرى ٍبًف عى ٍبفي حي ـي ٍبفي اٍلميٍختىاًر، نا عى ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىٍف سىًعيًد ٍبًف ، نا ًإٍبرىاًىي

ٍف أىًبي ىي  ٍف أىًبي ًىٍندى، عى ، عى ٍيرىةى ثىٍكبىافى ـٍ ييطىيٍّْرهي مىاءي اٍلبىٍحًر فىالى ": قىاؿى  ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو رى مىٍف لى
 . سىفه طىيَّرىهي المَّوي". ًإٍسنىاده حى
 

 6 تخريج الحديث
 كلفظو. ، بإسناده، حميد الرازممف طريؽ محمد بف ، (2)كأخرجو البييقي 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
مىيد بف حياف الرازم مات ، (3)ككاف ابف معيف حسف الرأم فيو، حافظ ضعيؼ، محمد بف حي

 .(4)كابف ماجو، كالترمذم، ركل لو أبك داكد، سنة ثماف كأربعيف

بيكيو، أبك إسماعيؿ الرازم، إبراىيـ بف المختار التميمي ، ؽ ضعيؼ الحفظصدك ، يقاؿ لو حى
 .(5)كابف ماجو، ركل لو كالترمذم، يقاؿ مات سنة اثنتيف كثمانيف

ٍبًد اٍلعىًزيزً  ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عيمىرى ٍبًف عى مات بعد سنة ، بف مركاف بف الحكـ القرشي األمكم عى
 .(6)ركل لو الجماعة، سبع كأربعيف كمائة

 6 مختمؼ فيو 
كابف ، (9)ككذلؾ قاؿ أبك داكد، ثقة: (8)كفي ركاية، ة"ثق، ليس بو بأس: "(7)قاؿ ابف معيف 
كذكره ابف حباف في الثقات ، ليس بيف الناس اختالؼ": "زاد ابف عمار: (11)كأبك نعيـ، (10)عمار

                                                           

 (. 78ح 1/46) ( سنف الدارقطني1)
 (. 3ح 1/7( السنف الكبرل )2)
 (. 7/232الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( لكف ابف معيف عدؿ عف تكثيقو فيما بعد. راجع3)
 (. 475: تقريب التيذيب )ص، (25/99( تيذيب الكماؿ )4)
 (. 93: ب )صتقريب التيذي، (1/162تيذيب التيذيب )، (2/196( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )5)
 . 6/350تيذيب التيذيب )، (18/174( تيذيب الكماؿ )6)
 (. 308: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص7)
 (. 4/426ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ، (1/96ركاية ابف محرز ) -( تاريخ ابف معيف 8)
 (. 18/176( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )9)
 (. 18/176)( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ 10)
 (. 2/439لمفسكم )، ( المعرفة كالتاريخ11)
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، (2)كقاؿ ابف معيف في ركاية أخرل، "يخطىء؛ يعتبر بحديثو إذا كاف دكنو ثقة": (1)كقاؿ

  ليس بو بأس.: (4)كأبك زرعة، (3)كالنسائي

كقاؿ أبك ميٍسًيرو ، "يكتب حديثو": (5)كقاؿ أبك حاتـ
كحكى الخطابي ، "(7)"ضعيؼ الحديث: (6)

 ليس ىك مف أىؿ الحفظ كاإلتقاف". : "(8)عف أحمد بف حنبؿ قاؿ

 صدكؽ يخطىء. 6 (9)قاؿ ابف حجر

 .كلـ أجد مف ذكره بجرح كال تعديؿ. (10)، سكت عنو أبك حاتـ سىًعيدي ٍبفي ثىٍكبىافى 

 لـ أعثر عمى ترجمة لو. ند الًفراسي. أبك ى

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 الحكـ عمى إسناد الحديث
 : إسناده ضعيؼ جدان؛ فيو

 ف كصفو ابف حجر بالحفظ  . (11)فقد رماه أبك زرعة كغيره بالكذب، محمد بف حميد؛ ضعيؼ كا 

 ركاية ابف حميد عنو". "يتقى حديثو مف : كقاؿ ابف حباف، ضعفو غير كاحد، إبراىيـ بف المختار
 كىذا الحديث مف ركاية محمد بف حميد عنو. 

 كلـ يتابع. ، صدكؽ يخطئ، عبد العزيز بف عمر بف عبد العزيز 
  .سعيد بف ثكباف؛ لـ أجد مف ذكره بجرح كال تعديؿ 

                                                           

(1( )7/114 .) 
 (. 5/389( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )2)
 (. 18/176( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )3)
 (. 5/389( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )4)
 (. 5/389( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )5)
سير ، (33/421تاريخ دمشؽ )، (12/350تاريخ بغداد ): ف ميٍسًير الغساني. انظر ترجمتو( ىك عبد األعمى ب6)

 ، (10/228أعالـ النبالء )
 (. 3/782لمعقيمي )، ( الضعفاء الكبير7)
 (. 6/350( تيذيب التيذيب )8)
 (. 358: ( تقريب التيذيب )ص9)
 (. 4/9( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
إذا : كيؼ رأيت حديثو؟ قاؿ: نعـ. قاؿ: يا أبا عبد ا رأيت محمد بف حميد؟ قاؿ: مسمـ بف كارة( قاؿ محمد بف 11)

ذا حدث عف أىؿ بمده مثؿ إبراىيـ بف المختار كغيره أتى بأشياء ، حدث عف العراقييف يأتي بأشياء مستقيمة كا 
قاؿ فرأيت أبي بعد ، نا أنو يكذبصح عند: فقاؿ أبك زرعة كابف كارة: ال تعرؼ ال تدرم ما ىي. قاؿ عبد ا
 (. 2/304المجركحيف البف حباف ): ذلؾ إذا ذكر بف حميد نفض يده. انظر
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  اسي؛ لـ أعثر عمى ترجمة لو. أبك ىند الًفرى 

براىيـ بف المختار، كألجؿ محمد بف حميد ، ذاكران ألقكاؿ النقاد، الممقف ىذا اإلسنادضٌعؼ ابف ، كا 
 متعقبان تحسيف الدارقطني لو. 

 ؛ متعجبان مف تحسيف الدارقطني إلسناده. ( 1)ككذلؾ ضعفو األلباني
نما أراد بتحسيف اإلسناد؛ اإلشارة إلى ، كلعؿ اإلماـ الدارقطني لـ يرد التحسيف االصطالحي كا 

 كعدـ خمكه مف عمة. ، ضعفو
 

 6 (633قـ )حديث ر 

ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاًصي ثه ًفي : "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عىٍف عى ٍمسى عىٍشرىةى سىٍجدىةن ًفي اٍلقيٍرآًف ًمٍنيىا ثىالى أىٍقرىأىهي خى
ؿً  اٍلميفىصَّ
جّْ سىٍجدىتىٍيفً  (2) ًفي اٍلحى  . (4)" (3)كى

كالحاكـ في مستدركو عمى ، ىذا الحديث ركاه أبك داكد كابف ماجو في سننيما6 (5)قاؿ ابف الممقف
كسكت عميو أبك داكد؛ كىك ، عف عمرك بف العاصي، الصحيحيف مف حديث عبد ا بف مينىٍيف

ىذا حديث ركاتو مصريكف قد احتج الشيخاف : (6)كقاؿ الحاكـ، مقتضى لحسنو أك صحتو عنده
ركاه أبك داكد : (7)كليس في عدد سجكد القرآف أتـ منو. كقاؿ النككم في "شرح الميذب"، بأكثرىـ

ككذا قاؿ ، إنو حديث صحيح: (8)كالحاكـ بإسناد حسف. ثـ قاؿ بعد في فرع مذاىب العمماء

                                                           

 (. 10/187( سمسمة األحاديث الضعيفة )1)
فقيؿ أكلو ؽ كقيؿ ، ( المفصؿ ىك أكاخر القرآف ػػ يعنى قصار السكرػػ كاختمفكا في تعييف أكلو عمى اثني عشر قكالن 2)

كقيؿ لقمة ، النككم أف أكلو الحجرات. كسمي بالمفصؿ لكثرة الفصؿ بيف سكره بالبسممةكصحح ، غير ذلؾ
 (. 1/352لمزرقاني )، المنسكخ منو. مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف

سحاؽ3) لى السجدتيف ذىب ابفي المبارؾ كالشافعيُّ كأحمدي كا  ، كىي األيكلى، كذىب قـك إلى أف فييا سجدة كاحدة، ( كا 
المجمكع ، (3/305شرح السنة لمبغكم ): كأصحاب الرأم. راجع، كالحسف البصرم، فيافي الثكرمكبو قاؿ س
 (. 5/308شرح أبي داكد لمعيني )، (4/62لمنككم )، شرح الميذب

 (4/187الشرح الكبير لمرافعي ) (4)
 (. 4/257/258( البدر المنير )5)
 (. 811ح 1/223( المستدرؾ )6)
 (. 4/60( المجمكع شرح الميذب )7)
 (. 4/62( المجمكع شرح الميذب )8)
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ركاه أبك داكد كابف ماجو بإسناد حسف. كقاؿ المنذرم في كالمو عمى أحاديث : (1)في"خالصتو"

 إنو حديث حسف". : "الميذب
ككذا الراكم عنو ، ا بف مينىٍيف ىذا مجيكؿ فعبد، كفي ذلؾ كمو نظر: قمت ػػػ يعني ابف الممقف ػػػػ

ال جـر ضعفو عبد الحؽ في " أحكامو" كبعبد ا بف مينىٍيف ، كىك الحارث بف سعيد العيتىًقٌي المصرم
"عبد ا بف مينىٍيف ال يحتج بو". : (2)فقاؿ

 

 6 نص الحديث
ٍبًد الرَّ : (3)قاؿ اَلماـ أبك داكد  مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ـى ، ًحيـً ٍبًف اٍلبىٍرًقيّْ حى ٍريى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي مى ، حى

نىا نىاًفعي ٍبفي يىًزيدى  اًرًث ٍبًف سىًعيدو اٍلعيتىًقيّْ ، أىٍخبىرى ًف اٍلحى ٍبًد المًَّو ٍبًف مينىٍيفو ، عى ؿو ، عىٍف عى ٍبًد كيالى عىٍف ، ًمٍف بىًني عى
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً  ٍمسى عىٍشرىةى سىٍجدىةن ًفي اٍلقيٍرآفً أىٍقرى "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، عى ثه ًفي ، أىهي خى ًمٍنيىا ثىالى

ؿً  جّْ سىٍجدىتىاًف". ، اٍلميفىصَّ ًفي سيكرىًة اٍلحى كى
 

 6 تخريج الحديث
أربعتيـ مف طرؽ ، (7)ك مف طريقو البييقي( 6)كالحاكـ، (5)كالدارقطني، (4)أخرجو ابف ماجو 

 بنحكه. ، بإسناده، عف سعيد بف أبي مريـ
 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

ٍبًد الرًَّحيـً ٍبًف اٍلبىٍرًقيّْ  مَّدي ٍبفي عبًد ا بًف عى ميحى
، مات سنة تسع كأربعيف كمائتيف، ثقة، (8)

 .(9)كالنسائي، ركل لو أبك داكد
اًرثي ٍبفي سىًعيدو اٍلعيتىًقيّْ   .(10)كابف ماجو حديثنا كاحدنا، ركل لو أبك داكد، مقبكؿ، اٍلحى

ٍبدي المَّ  ؿو ، ًو ٍبفي مينىٍيفو عى ٍبًد كيالى  .(11)كابف ماجو، ركل لو أبك داكد، ًمٍف بىًني عى
                                                           

 (. 2/620( خالصة األحكاـ )1)
 (. 2/92( األحكاـ الكسطى )2)
كًد )، كتاب الصالة، ( سنف أبي داكد3)  (. 1401ح 2/58بابي تىٍفًريًع أىبكىاًب السُّجي
 (. 1057ح 1/335باب عدد سجكد القرآف )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو4)
 (. 1520ح 2/270ف الدارقطني )( سن5)
 (. 811ح 1/223( المستدرؾ لمحاكـ )6)
 (. 3708ح2/445(. السنف الكبرل )1932ح 3/443( شعب اإليماف )7)
نما عرؼ بالبرقي ألنو كاف يتجر كأخكتو: ( قاؿ أبك سعيد بف يكنس8)  كىك مف أىؿ مصر. ، إلى برقة: كا 

 (. 1/453تاريخ ابف يكنس المصرل )
 (. 488: تقريب التيذيب )ص، (9/263تيذيب التيذيب )، (25/504الكماؿ ) ( تيذيب9)
 (. 146: تقريب التيذيب )ص، (2/142تيذيب التيذيب )، (5/233( تيذيب الكماؿ )10)
 (. 16/181( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )11)
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 مجيكؿ. : (2)كقاؿ في مكضع. (1)نقؿ ابف حجر تكثيقو عف يعقكب بف سفياف

 كغيرىـ. ، (5)كالذىبي، (4)كابف القطاف، (3)عبد الحؽ األشبيمي: ك بو قاؿ، كىك األرجح

 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. 
 6 مى إسناد الحديثالحكـ ع

 : إسناده ضعيؼ. ألجؿ
 (6)مقبكؿ ؛ كلـ يتابع. كقاؿ بعضيـ مجيكؿ، الحارث بف سعيد . 
 مجيكؿ. ، عبد ا بف منيف 

مؤيدان لعبد ، ضعؼ ابف الممقف ىذا اإلسناد، كعبد ا بف منيف، كلجيالة الحارث بف سعيد
 كابف القطاف.، الحؽ

 .(10)كاأللباني، (9)كابف حجر، (8)لزيمعيكا، (7)ابف التركماني: كضعفو أيضان 

 فا أعمـ سبب تحسيف المنذرم ك النككم كغيرىما ليذا اإلسناد.  

 
 6 (634حديث رقـ )

ًني لىوي 6 سيئؿ أنو  ًديقىوي أىيىٍنحى اهي أىٍك صى ؿي ًمنَّا يىٍمقىى أىخى "6 ؟ قىاؿى ( 11)الرَّجي أىفىيىٍمتىًزميوي 6 قىاؿى ، "الى
ييقىبّْمي  (12) وي؟ كى

وي؟ قىاؿى 6 قىاؿى ، الى "6 "قىاؿى  اًفحي ييصى ذي ًبيىًدًه كى "6 أىفىيىٍأخي ـٍ "نىعى
(13). 

                                                           

 ة كالتاريخ. (. كلـ أقؼ عميو في المعرف325: تقريب التيذيب )ص، (6/44( تيذيب التيذيب )1)
 (. 2/27( التمخيص الحبير )2)
 (. 2/92( األحكاـ الكسطى )3)
 (. 159 -3/158( بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ )4)
 (. 230: ( ديكاف الضعفاء )ص5)
 (. 1/434ميزاف االعتداؿ )، (3/159بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ ): ( انظر6)
 (. 2/316( الجكىر النقي )7)
 (. 2/180( نصب الراية )8)
 (. 2/27( التمخيص الحبير )9)
 (. 269: تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة )ص، (2/72( ضعيؼ سنف أبي داكد )10)
 (. 7/426( مف االنحناء كىك إمالة الرأس كالظير. تحفة األحكذم )11)
 (. 7/426( أم يعتنقو كيضمو إلى نفسو. تحفة األحكذم )12)
 (. 7/516بدر المنير )( ال13)
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ثـ ىذا الحديث ركاه الترمذم كابف ماجو بيذا المفظ مف ركاية أنس بف مالؾ : (1)قاؿ ابف الممقف
ًديقىوي يىٍنحى : "حديث حسف. كركاه أحمد في مسنده كلفظو: قاؿ الترمذم دينىا يىٍمقىى صى ييقىبّْميوي؟ أىحى ًني لىوي كى

وي؟ قىاؿى : قىاؿى الى ". : "قىاؿى  اًفحي ـٍ ًإٍف شىاءى ": "فىييصى  . نىعى

حنظمة بف عبيد ا البصرم راكم ىذا : كفي حسنو نظر؛ ألف في إسناده: ػػػػػ قمت ػػػابف الممقف
قاؿ ، كقد ضعفكه كنسبكه إلى االختالط، كليس لو في ت ؽ غير ىذا الحديث، الحديث عف أنس

ًني بعضنيا : قمنا: "منيا، يحدث بأعاجيب كمناكير"، "ىك ضعيؼ منكر الحديث: (2)أحمد أيىٍنحى
؟" كقاؿ يحيى بف سعيد كابف ، (4)كنسبو ابف معيف، تركتو عمى عمد ككاف قد اختمط": "(3)لبعضو

ا (5)حباف لكنو خالؼ  كأنو اختمط حديثو القديـ بحديثو األخير.: زاد ابف حباف، إلى االختالط أيضن
ا ككاف قد ، "ىذا حديث تفرد بو حنظمة ىذا: (7)كقاؿ البييقي في سننو، (6)فذكره في ثقاتو أيضن

، "حنظمة ىذا يركم مناكير: (8)تركو يحيى القطاف الختالطو". كقاؿ عبد الحؽ في أحكامو، اختمط
 كىذا الحديث مما أنكر عميو ككاف قد اختمط". 

 6 نص الحديث
ٍيده قىاؿى : (9)ذم قاؿ اَلماـ الترم دَّثىنىا سيكى ٍبدي المًَّو ػػػ بف المبارؾ ػػػػ قىاؿى : حى نىا عى نىا : أىٍخبىرى أىٍخبىرى

ٍنظىمىةي ٍبفي عيبىٍيًد المَّوً  اًلؾو ، حى ٍف أىنىًس ٍبًف مى ؿه : قىاؿى ، عى اهي أىٍك : قىالىرىجي ؿي ًمنَّا يىٍمقىى أىخى يىا رىسيكؿى المًَّو الرَّجي
ًديقىوي أىيىنٍ  ًني لىوي ؟ قىاؿى صى ": حى ييقىبّْميوي؟ قىاؿى : قىاؿى ، "الى وي؟ قىاؿى : قىاؿى ، الى ": "أىفىيىٍمتىًزميوي كى اًفحي ييصى ذي ًبيىًدًه كى : أىفىيىٍأخي

" ـٍ ". 6 "نىعى سىفه ًديثه حى  "ىىذىا حى

 

 
 

                                                           

 (. 7/517( البدر المنير )1)
 (. 7/449تيذيب الكماؿ )، ( 1/310( الضعفاء الكبيرلمعقيمي )2)
 (. 3/241( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )3)
 (. 4/103ركاية الدكرم ) -( تاريخ ابف معيف 4)
 (. 1/267( المجركحيف )5)
(6( )4/167 .) 
 (. 13573ح  7/161( )7)
 (. 4/214( األحكاـ الكسطى )8)
ًة )، أبكاب االستئذاف كالمصافحة، ( سنف الترمذم9) افىحى  (. 2728ح  5/75بابي ما جاءى ًفي اٍلميصى
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 6 تخريج الحديث

كابف ، (5)كالطحاكم، (4)كأبك يعمى، (3)كعبد بف حميد، (2)كأحمد، (1)أخرجو ابف ماجو 
 بنحكه. ، بإسناده، جميعيـ مف طرؽ عف حنظمة، (7)كالبييقي، (6)عدم

تابع حنظمة السدكسي في الركاية ، ؛ مف طريؽ كثير بف عبد ا األيبيمّْيّْ (8)كأخرجو ابف عدم
 عف أنس. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد
مات ، ثقة، ؾأبك الفضؿ لىقىبو الشاه راكية ابف المبار ، سكيد بف نصر بف سكيد المركزم

 .(9)سنة أربعيف ركل لو الترمذم كالنسائي

ٍنظىمىةي السَّديكًسيُّ  عبد ا أك عبيد ا أك : كاختمؼ في اسـ أبيو فقيؿ، أبك عبد الرحيـ، حى
 .(10)ركل لو الترمذم كابف ماجو، ضعيؼ اختمط، صفية أبي ابف كقيؿ ،عبد الرحمف
 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات.  

 6 د الحديثالحكـ عمى إسنا

 (11)عده العالئي في المختمطيف، إسناده ضعيؼ. ألجؿ حنظمة السدكسي؛ ضعيؼ مختمط
ا فيو قبؿ االختالط، مف القسـ الثاني فمـ يحصؿ مف االختالط إال زيادة في ، أم أنو كاف متكممن

 ضعفو. 

 كمف ثـ، متعقبان تحسيف الترمذم لو، كبسبب حنظمة ىذا ضعؼ ابف الممقف إسناد الحديث
 .(12)كأف ىذا الحديث مف مناكيره ؛ فأجاد، ساؽ عف النقاد ما يبيف حالو

                                                           

 (. 3702ح2/1220باب المصافحة )، كتاب األدب، ( سنف ابف ماجو1)
 (. 13044ح  20/340( مسند أحمد )2)
 (. 1217ح  366: ( المنتخب مف مسند عبد بف حميد )ص3)
 (. 428ح 7/269( مسند أبي يعمى المكصمي )4)
 (. 6901ح 4/281( شرح معاني اآلثار )5)
 (. 3/341( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )6)
 (. 13573ح  7/161السنف الكبرل )، (8559ح  11/293( شعب اإليماف )7)
 (. 7/201( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )8)
 (. 260: تقريب التيذيب )ص، (4/280تيذيب )تيذيب ال، (12/272( تيذيب الكماؿ )9)
: تقريب التيذيب )ص، (3/62تيذيب التيذيب )، (621/ 1) االعتداؿ ميزاف، (7/447تيذيب الكماؿ ) (10)

184 .) 
 (. 28: ( )ص11)
 (. 61: )ص: ( انظر12)
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فيي ، أما بشأف متابعة الحديث التي ركاىا ابف عدم مف طريؽ كثير بف عبد ا األيبيمّْيّْ 

 . (1)ألف كثيران األيبيمّْيّْ ىذا أجمعكا عمى ضعفو، متابعة ضعيؼ جدان 

فذكر طريقيف آخريف؛ كىما ضعيفاف ال ، إلى تصحيح ىذا الحديث (2)كذىب األلباني
 .(4)؛ فيبقى اإلسناد عمى ضعفو(3)يصمحاف لممتابعة

 
 6 (635حديث رقـ )

، ييعىمّْمينىا التَّشىيُّدى كىمىا ييعىمّْمينىا السُّكرىةى ًمفى اٍلقيٍرآفً  كىافى رىسيكؿي المًَّو : "قاؿعف جابر بف عبد ا 
ًبالمَّوً  مىكىاتي كىالطَّيّْبىاتي  ،ًبٍسـً المًَّو كى بىرىكىاتيوي ، التًَّحيَّاتي ًلمًَّو كىالصَّ رىٍحمىةي المًَّو كى مىٍيؾى أىيُّيىا النًَّبيُّ كى ـي عى ، السَّالى

اًلًحيفى  مىى ًعبىاًد المًَّو الصَّ مىٍينىا كىعى ـي عى ٍبديهي ، السَّالى مَّدنا عى رىسيكليوي  أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ، كى
نَّةى   . (5)كىأىعيكذي ًبًو ًمفى النَّاًر"، كىأىٍسأىؿي المَّوى اٍلجى
كنص غير كاحد مف ، ىذا الحديث ركاه النسائي كابف ماجو كالبييقي في سننيـ6 (6)قاؿ ابف الممقف

 -يعني ابف نابؿ بالباء المكحدة  -ال نعمـ أحدنا تابع أيمف : (7)الحفاظ عمى ضعفو. قاؿ النسائي
عف جابر عمى ىذا الحديث كخالفو الميث بف سعد في إسناده كأيمف عندنا ال ، عف أبي الزبير، راكيو

                                                           

ؿ البف عدم الكام، (2/875الكنى كاألسماء لإلماـ مسمـ )، (2/143لمبخارم )، التاريخ األكسط: ( انظر1)
 (. 3/406لمذىبي )، ميزاف االعتداؿ، (3/128لمدارقطني )، الضعفاء كالمتركككف، (7/200)

 (. 3/1327مشكاة المصابيح )، (1/298( سمسمة األحاديث الصحيحة )2)
كتحقيؽ الشيخ مصطفى العدكم لممنتخب مف مسند ، (20/340تحقيؽ الشيخ شعيب األرنكؤط لممسند ): ( راجع3)

 حيث فٌندا تمؾ الطرؽ كبينا ضعفيا. ، (2/241حميد )عبد بف 
، فعند التكديع، فأما المأذكف فيو، كفي الحضر، ما كاف عمى كجو الممؽ كالتعظيـ، ( المكركه مف المعانقة كالتقبيؿ4)

كلكف اليد ، فال يقبؿ الفـ، كشدة الحب في ا. كمف قبَّؿ، كطكؿ العيد بالصاحب، كعند القدـك مف السفر
نما كره ذلؾ في الحضر فيما يرل، رأس كالجبيةكال فإف فعمو الرجؿ ، كال يستكجبو كؿ أحد، ألنو يكثر، كا 

كتماـ التحية ، كظنكا أنو قد قصر بحقكقيـ كآثر عمييـ، كجد عميو الذيف تركيـ، ببعض الناس دكف بعض
 المصافحة. 

ٍني الظَّير في كؿ حاؿ لكؿ أحد ال لمرياء ، بؿ ىك مستحب لالحتراـ، لفضؿكال بأس بالقياـ ألىؿ ا، كيكره حى
 كاإلعظاـ. 

، المجمكع شرح الميذب، (12/293لمبغكم )، شرح السنة، (4/281لمطحاكم )، شرح معاني اآلثار: راجع
 (. 11/240/241لمعيني )، عمدة القارم، (4/637لمنككم )

 (. 3/512الشرح الكبير لمرافعي ): ( انظر5)
 . (30-4/28( البدر المنير )6)
نكع آخر مف التشيد ، كتاب التطبيؽ، (1281ح 3/43نكع آخر مف التشيد )، كتاب السيك، ( سنف النسائي7)

 (. 1175ح 2/243)
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، قكلو عف جابر خطأ: (1)كالحديث خطأ ػػػػػػػػ كبا التكفيؽ ػػػػػ. كقاؿ حمزة بف محمد الحافظ، بأس بو

عمـ أحدنا قاؿ في كال أ: قاؿ، عف ابف عباس، عف سعيد بف جبير كطاكس، كالصكاب أبك الزبير
 عف أبي الزبير..... ، التشيد باسـ ا كبا إال أيمف بف نابؿ

تصحيح الحاكـ ليذا الحديث : (2)كأنكر النككم عمى الحاكـ تصحيحو فقاؿ في "شرح الميذب" كغيره
ٌؿ منو كأتقف. ، مردكد ال يقبؿ منو  فإف الذيف ضعفكه أجى

ٌؿ منو كأتقف ال يصمح أف يككف ردان عمى الحاكـتضعيؼ مف ىك : ػػػػ ابف الممقفػػػ  قمت فإف ، أجى
كىك كذلؾ فقد أخرج لو كقد كثقو الثكرم ، الحاكـ ادعى أنو عمى شرط البخارم في أيمف بف نابؿ

 كلكنو تفرد بيذا الحديث فيذا ىك الذم يتكقؼ في صحتو ألجمو. ، كابف معيف كغيرىما

 6 نص الحديث
ًمي  أىٍخبىرى 6 قاؿ اَلماـ النسائي ك ٍبفي عى دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو النبيؿ: قىاؿى ، نىا عىٍمري دَّثىنىا : قىاؿى ، حى حى

بىٍيرً : قىاؿى ، أىٍيمىفي ٍبفي نىاًبؿو  دَّثىنىا أىبيك الزُّ ٍبًد المًَّو قىاؿى ، حى اًبًر ٍبًف عى ييعىمّْمينىا  كىافى رىسيكؿي المًَّو : "عىٍف جى
ًبالمَّوً ، لسُّكرىةى ًمفى اٍلقيٍرآفً التَّشىيُّدى كىمىا ييعىمّْمينىا ا مىكىاتي كىالطَّيّْبىاتي ، ًبٍسـً المًَّو كى ـي ، التًَّحيَّاتي ًلمًَّو كىالصَّ السَّالى

بىرىكىاتيوي  رىٍحمىةي المًَّو كى مىٍيؾى أىيُّيىا النًَّبيُّ كى اًلًحيفى ، عى مىى ًعبىاًد المًَّو الصَّ مىٍينىا كىعى ـي عى الى ًإلىوى  أىٍشيىدي أىفٍ ، السَّالى
رىسيكليوي  ٍبديهي كى مَّدنا عى نَّةى ، ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى  كىأىعيكذي ًبًو ًمفى النَّاًر". ، كىأىٍسأىؿي المَّوى اٍلجى

 6 تخريج الحديث
، (7)كالطيالسي، (6)كابف أبي شيبة، (5)كالطحاكم، (4)كابف عدم( 3)أخرجو ابف ماجو 
 بمثمو. ، أيمف بف نابؿ مف طرؽ عف( 9)كالبييقي، (8)كالحاكـ

                                                           

كاف حافظ ديار مصر بعد أبي سعيد ، ( حمزة بف محمد بف عمي بف العباس أبك القاسـ الكناني الحافظ المصرم1)
ا ديَّننا )، بف يكنس سير أعالـ ، (15/239تاريخ دمشؽ البف عساكر ): ىػ(. انظر357ككاف ثقةن ثٍبتنا صالحن
 (. 1/351لمسيكطي )، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، (16/179النبالء )

 (. 3/457( المجمكع شرح الميذب )2)
 (. 902ح 1/292بابي ما جاءى في التَّشىيًُّد )، كتاب إقامة الصالة، ( سنف ابف ماجو3)
 (. 2/146اء الرجاؿ )( الكامؿ في ضعف4)
 (. 1575ح 1/264( شرح معاني اآلثار )5)
 (. 3006ح 1/292( مصنؼ ابف أبي شيبة )6)
 (. 1741ح 240: ( مسند الطيالسي )ص7)
 (. 982/983ح 1/266( المستدرؾ لمحاكـ )8)
 (. 2829ح 2/202)(، السنف الكبرل3668ح 3/56ثار )( معرفة السنف كاآل9)
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تابعا أيمف بف نابؿ في الركاية عف أبي ، ؛ مف طريؽ الثكرم كابف جريج(1)كأكرده الدارقطني

 عف جابر. ، الزبير

 دكف زيادة " بسـ ا كبا ". ، كقد ركم ىذا الحديث عف ابف عباس 

عف ، الميث بف سعد؛ مف طريؽ ( 5)كابف ماجو، (4)كالنسائي، (3)كالترمذم، (2)فأخرجو مسمـ
 عف ابف عباس. ، عف سعيد بف جبير كطاكس، أبي الزبير

؛ مف طريؽ عبد الرحمف بف حميد (8)كالبييقي، (7)كالترمذم تعميقان ، (6)كأخرجو مسمـ
 عف ابف عباس. ، عف سعيد بف جبير كطاكس، عف أبي الزبير، (9)الرؤاسي

عف ، عف أبي الزبير، (11)م؛ مف طريؽ عمرك بف الحارث المصر (10)كأخرجو الدارقطني
 "ىذا إسناد صحيح".: عف ابف عباس. ثـ قاؿ، عطاء، كطاكس ، كسعيد بف جبير

عف طاكس عف ابف ، عف أبي الزبير، (13)مف طريؽ زكريا بف خالد، (12)كأكرده الدارقطني
 عباس. 

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

بىًشيُّ  ، ركل لو البخارم، ضع كخمسيف كمائةمات سنة ب، أىٍيمىفي بفي نىاًبؿو أىبيك ًعٍمرىافى الحى
 .(14)كابف ماجو، كالنسائي، كالترمذم، متابعة

                                                           

 (. 13/342( عمؿ الدارقطني )1)
ًة )، كتاب الصالة، ( صحيح مسمـ2) الى  (. 403ح 1/302باب التَّشيًُّد ًفي الصَّ
 (. 290ح 2/83كتاب الصالة باب مف التشيد )، ( سنف الترمذم3)
 (. 1174ح 2/242الكتاب كالباب السابقيف )، ( سنف النسائي4)
 (. 900ح 1/291ًد )بابي ما جاءى في التَّشىيُّ ، ( سنف ابف ماجو كتاب إقامة الصالة5)
 (. 403ح  1/303الكتاب ك الباب السابقيف )، ( صحيح مسمـ6)
 (. 290ح 2/83كتاب الصالة باب مف التشيد )، ( سنف الترمذم7)
 (. 395ح 2/527( السنف الكبرل لمبييقي )8)
 (. 339: ( ثقة. تقريب التيذيب )ص9)
 (. 1326ح 2/159( سنف الدارقطني )10)
 (. 419: . تقريب التيذيب )ص( ثقة فقيو حافظ11)
 (. 187: سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص، (13/342( عمؿ الدارقطني )12)
 (. 215: ( مقبكؿ. تقريب التيذيب )ص13)
 (. 1/393تيذيب التيذيب )، (3/450( تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ )14)
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 6 مختمؼ فيو 

، (5)كابف عمار المكصمي( 4)كالحاكـ، (3)ك العجمي، (2)كابف معيف، (1)كثقو الثكرم 
كلـ أر أحدنا ضعفو ، فيما يركيو، كىك ال بأس بو: (7)كقاؿ ابف عدم، ليس بو بأس: (6)كقااللنسائي

 صالحة. ، ال بأس بيا، كأرجك أف أحاديثو، مف تكمـ في الرجاؿم

لى الضعؼ ما ىك". ، "صدكؽ: (9)كقاؿ يعقكب بف شيبة، صدكؽ: (8)كقاؿ الذىبي  كا 
كقاؿ ، "كاف يخطىء كتفرد بما ال يتابع عميو": (11)كقاؿ ابف حباف، شيخ: (10)كقاؿ أبك حاتـ

، كخالفو الميث بف سعد، ـ يكف إال حديث التشيدكلك ل، خالؼ الناس، ليس بالقكم: "(12)الدارقطني
 كزكريا بف خالد عف أبي الزبير". ، كعمرك بف الحارث

 صدكؽ ييـ. كىك الذم ترجحو الباحثة. : (13)قاؿ ابف حجر

 6 كباقي رجاؿ اَلسناد ثقات. الحكـ عمى إسناد الحديث
ركايتو عف أبي  كقد تفرد كلـ يتابع عمى، فيو أيمف بف نابؿ صدكؽ ييـإسناده ضعيؼ. 

 كأخطائو. ، أم أف ىذا الحديث مف أكىامو، مف كجو يصح، الزبير
كلـ يخرج ىذا ، أيمف ثقة تخرج حديثو في صحيح البخارم: " قاؿ الحاكـ( 14)قاؿ السيكطي

قد تابع : (15)إذا ليس لو متابع عف أبي الزبير مف كجو يصح". كقاؿ الدارقطني في عممو، الحديث
 عف أبي الزبير". ، جريجأيمف الثكرم كابف 

                                                           

 (. 1/284ميزاف االعتداؿ )، (10/53( تاريخ دمشؽ البف عساكر )1)
 (. 3/89ركاية الدكرم ) -تاريخ ابف معيف ( 2)
 (.241/ 1)( الثقات لمعجمي 3)
 (. 1/267( المستدرؾ لمحاكـ )4)
 (. 10/54ف عساكر )( تاريخ دمشؽ الب5)
 (. 10/51( تاريخ دمشؽ البف عساكر )6)
 (. 2/149( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )7)
 (. 1/95( المغني في الضعفاء )8)
 (. 10/55عساكر ) ( تاريخ دمشؽ البف9)
 (. 2/319( الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ )10)
 (. 1/183( المجركحيف )11)
 (. 187: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص12)
 (. 117: ( تقريب التيذيب )ص13)
 (. 2/243( حاشية السيكطي عمى سنف النسائي )14)
(15( )13/342 .) 
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
لـ يذكر السيكطي سند ىذه المتابعة حتى يينظر فيو ىؿ يصمح : "(1)كقاؿ المباركفكرم 

 لممتابعة أـ ال؟ فما لـ يعمـ سندىا ال يحكـ باعتبارىا كككنيا مصححة لحديث أيمف ". 

كقد نص  كلـ يتابع عمييا.، كالذم عميو عامة العمماء أف أيمف بف نابؿ تفرد بيذه الركاية
 حديثو ىذا. في جمع مف العمماء عمى خطأ أيمف بف نابؿ 

  الحديث حديث الميث بف سعد". ، "ىذا خطأ: (2)فقاؿ يحيى

، ، ىك خطأ: فقاؿ، سألت البخارم عنو: "(3)كقاؿ الترمذم كىاهي المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو ًحيحي مىا رى كىالصَّ
بى  ٍف أىًبي الزُّبىٍيًر، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي ٍيدو عى مى ًف ٍبفي حي ٍبدي الرٍَّحمى كىاهي عى ، عىًف اٍبًف عىبَّاس، كىىىكىذىا رى طىاكيسو ، كى ٍيرو

 ." بىٍيًر، ًمٍثؿى ًركىايىًة المٍَّيًث ٍبًف سىٍعدو ٍف أىًبي الزُّ ، عى كىاًسيُّ الرُّ
 

كخالفو ، كلك لـ يكف إال حديث التشيد، خالؼ الناس، ليس بالقكم: "(4)كقاؿ الدارقطني
 كزكريا بف خالد عف أبي الزبير". ، كعمرك بف الحارث، سعد الميث بف

 كحديث ابف عباس أشبو بالصكاب مف حديث جابر. : (5)أيضان كقاؿ 

؛ ألف أيمف بف (6)أف ىذا الحديث بزيادة لفظ " بسـ ا كبا " معمكؿ: فتمخص مما سبؽ
 ف تصحيح الحديث. كليذا السبب فإف ابف الممقف تكقؼ ع، نابؿ خيكلؼ في إسناده كمتنو

 
 6 (621حديث رقـ )

ٍبًد المًَّو ٍبفي اٍلميؤىمَّؿً ، ىذا الحديث ركاه الشافعي6 (7)قاؿ ابف الممقف ٍفرىاءى ، عف عى ٍكلىى عى ٍيدو مى مى ، عىٍف حي
اًىدو ، عىٍف قىٍيًس ٍبًف سىٍعدو  ٍمقىًة بىاًب اٍلكى ، عىٍف أىًبي ذىر  ، عىٍف ميجى ذى ًبحى ـى فىأىخى فىًني : "ثيَـّ قىاؿى ، ٍعبىةً أىنَّوي قىا مىٍف عىرى

فىًني اًحبي رىسيكًؿ المًَّو ، فىقىٍد عىرى ٍنديبه صى ـٍ يىٍعًرٍفًني فىأىنىا جي مىٍف لى الى : "يىقيكؿي ، سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  كى
تَّى تىٍغريبى الشٍَّمسي  ةى بىٍعدى اٍلعىٍصًر حى الى تَّى تى ، صى ٍبًح حى ةى بىٍعدى الصُّ الى ًإالَّ ، ًإالَّ ًبمىكَّةى ، ٍطميعى الشٍَّمسي كىالى صى

 ًإالَّ ًبمىكَّةى". ، ًبمىكَّةى 
                                                           

 . (3/245( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1)
 (. 280: ( سؤاالت ابف الجنيد )ص2)
 (. 2/83سنف الترمذم )، (72: ( العمؿ الكبير )ص3)
 (. 187: ( سؤاالت الحاكـ لمدارقطني )ص4)
 (. 13/342( عمؿ الدارقطني )5)
مف كجكه كثيرة ليس فييا ىذه  كقد صحَّ التشيد عف النبي ، ( كذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث6)

 (. 3/455المجمكع شرح الميذب ): انظر، (1/149الميذب في فقة اإلماـ الشافعي لمشيرازم ): . انظرالزيادة
 (. 277 -3/274( البدر المنير )7)
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 األولىالفصل

التطبوقوةىالدرادة
عف أبي ، عف مجاىد، عف قيس بف سعد، ثنا عبد ا بف المؤمؿ، كركاه أحمد في مسنده عف يزيد

 ذر أنو.... كركاه الدارقطني في سننو بالمفظ السابؽ... 
 6 كأعؿ ىذا الحديث بكجكه

 كقد ضعفكه. ، ا بف المؤمؿ المخزكمي قاضي مكة الطعف في عبد: أحدىا
 حميد األعرج ليس بالقكم. : قاؿ البييقي، الطعف في حميد مكلى عفراء: ثانييا

حميد ىذا ىك ابف قيس المكي المقرئ األعرج أبك صفكاف. أخرج لو : قمت ػػػ يعني ابف الممقف ػػػػػ
 ناف... كرل عنو مالؾ كالسفيا، الشيخاف كباقي الكتب الستة

عف حميد مكلى ، عف عبد ا بف المؤمؿ، االختالؼ في إسناده؛ فركاه سعيد بف سالـ: ثالثيا
عف أبي ذر كلـ يذكر قيس بف سعد. أخرجو ابف عدم في كاممو مف ىذا ، عف مجاىد، عفراء

 الكجو. 
 نص عمى ذلؾ الحٌفاظ... ، االنقطاع فيما بيف مجاىد كأبي ذر: رابعيا

 6 نص الحديث

دَّثىنىا يىًزيدي ػػػػػػ ىك 6 (1)اؿ اَلماـ أحمدق  ٍبًد اً ٍبًف اٍلميؤىمَّؿً ، ف ىاركف ػػػػػػػابحى عىٍف ، عىٍف عى
اًىدو ، قىٍيًس ٍبًف سىٍعدو  ٍمقىًة بىاًب اٍلكىٍعبىةً ، عىٍف ميجى ذى ًبحى ٍف أىًبي ذىر  أىنَّوي أىخى  سىًمٍعتي رىسيكؿى اً : فىقىاؿى ، عى

تَّى تىٍغريبى الشٍَّمسي "الى : يىقيكؿي  ةى بىٍعدى اٍلعىٍصًر حى الى تَّى تىٍطميعى الشٍَّمسي ، صى ًإالَّ ، ًإالَّ ًبمىكَّةى ، كىالى بىٍعدى اٍلفىٍجًر حى
 ًبمىكَّةى". 

 6 تخريج الحديث
مف طريؽ الشافعي ػػػػ عدا ، (5)كالبييقي، (4)كأبك نعيـ، (3)كالدارقطني، (2)أخرجو الطبراني

 . (7)مف طريؽ إبراىيـ بف طيماف (6)عف عبد ا بف المؤمؿ. كأخرجو البييقي، الطبراني ػػػػ
عف قيس بف ، إبراىيـ بف طيماف( عف حميد مكلى عفراء، كالىما )عبد ا بف المؤمؿ 

 بنحكه. ، عف أبي ذر، عف مجاىد، سعد

                                                           

 (. 21462ح 35/365( مسند أحمد )1)
 (. 847ح  1/258( المعجـ األكسط )2)
 (2636ح  3/309(. )1571ح  2/301( سنف الدارقطني )3)
 (. 9/159طبقات األصفياء )( حمية األكلياء ك 4)
 (. 9949ح  7/245( معرفة السنف كاآلثار )5)
 (. 4106ح  2/648( السنف الكبرل )6)
تقريب ، (1/131تيذيب التيذيب )، (2/111( ثقة يغرب كتكمـ فيو لإلرجاء كيقاؿ رجع عنو. تيذيب الكماؿ )7)

 (. 90: التيذيب )ص
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التطبوقوةىالدرادة
ا بف  عف عبد، (3)مف طريؽ سعيد بف سالـ القىدَّاح( 2)كابف عدم، (1)كأخرجو ابف خزيمة

 بنحكه. دكف ذكر قيس بف سعد فيو. ، عف أبي ذر، عف مجاىد، عف حميد مكلى عفراء، المؤمؿ

عف ، عف مجاىد، مف طريؽ اليسع المكي، (5)كمف طريقو البييقي، (4)كأخرجو ابف عدم
 بنحكه. ، أبي ذر

 ا ذر". مجاىد لـ يدرؾ أب، كالحديث منقطع، (7)اليسع بف طمحة قد ضعفكه: "(6)قاؿ البييقي

 6 دراسة رجاؿ اَلسناد

كابف ، ركل لو الترمذم، ضعيؼ الحديث، بف كىب ا المخزكميعبد ا بف المؤمؿ 
 .(8)ماجو

ليس ، أبك صفكاف القارلء األسدم مكالىـ كقيؿ مكلى عفراء، حميد بف قيس المكي األعرج
 .(9)ركل لو الجماعة، مات سنة ثالثيف كقيؿ بعدىا، بو بأس

، أبك الحجاج المخزكمي مكالىـ المكي ثقة إماـ في التفسير كفي العمـ، برمجاىد بف ج
 .(10)ركل لو الجماعة، مات سنة بضع كمائة

 
 

                                                           

 (. 2748ح 4/226( صحيح ابف خزيمة )1)
 (. 5/224كامؿ في ضعفاء الرجاؿ )( ال2)
: كقاؿ ابف عدم، إلى الصدؽ ما ىك: كقاؿ أبك زرعة، صدكؽ: كقاؿ أبك حاتـ، ليس بو بأس: ( قاؿ ابف معيف3)

"كاف ييـ في األخبار حتى يجئ : كقاؿ ابف حباف، ضعيؼ: قاؿ الساجي، صدكؽ ال بأس بو مقبكؿ الحديث
صدكؽ ييـ كرمي باإلرجاء. الجرح كالتعديؿ : بو". قاؿ ابف حجربيا مقمكبة حتى خرج بيا عف حد االحتجاج 

البف حجر ، تيذيب التيذيب، (4/454البف عدم )، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (4/31البف أبي حاتـ )
 (. 236: البف حجر )ص، تقريب التيذيب، (1/320المجركحيف البف حباف )، (4/35)

 (. 9/187( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )4)
 (. 4107ح 2/648( السنف الكبرل )5)
 (. 2/648( السنف الكبرل )6)
، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، (3/145المجركحيف البف حباف )، (123: الضعفاء الصغير لمبخارم )ص: ( راجع7)

 (. 6/299البف حجر )، لساف الميزاف، (4/445لمذىبي )، ميزاف االعتداؿ، (9/189البف عدم )
 (. 325: تقريب التيذيب )ص، (6/46تيذيب التيذيب )، (16/189( تيذيب الكماؿ )8)
 (. 182: تقريب التيذيب )ص، (3/47تيذيب التيذيب )، (7/389( تيذيب الكماؿ )9)
 (. 520: تقريب التيذيب )ص، (10/43تيذيب التيذيب )، (27/228( تيذيب الكماؿ )10)
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التطبوقوةىالدرادة
، (3)كالمنذرم، (2)كابف عبد البر، (1)كقد تيكمّْـ في سماعو مف أبي ذر؛ فنص أبك حاتـ

 ؛ عمى عدـ سماعو مف أبي ذر. (4)كالبييقي
ركل ىذا الحديث مف  (6)يؤيد عدـ سماعو؛ أف ابف عدممما : (5)كقاؿ ابف دقيؽ العيد 

"رأيتي رىسيكؿي : قىاؿى ، بىمىغىنىا أىفَّ أىبىا ذىر  : سمعت مجاىدنا يقكؿ: حديث اليسع بف طمحة القرشي قاؿ
الةى بىٍعدى اٍلعىٍصًر ًإال ًبمىكَّةى  المَّوً  ٍمقىتىًي اٍلكىٍعبىًة يىقيكؿي ثىالثنا ال صى ذى ًبحى  . ..."، أىخى

 6 الحكـ عمى إسناد الحديث

 إسناده ضعيؼ. كقد أعمو ابف الممقف مف أربعة كجكه. 

أف عبد ا بف المؤمؿ ضعيؼ الحديث ؛ لكنو لـ يتفرد بؿ تابعو الثقة 6 أما العمة األكلى
 إبراىيـ بف طيماف ػػػػػ كما في التخريج ػػػػػػػ. 

كعبد ا بف المؤمؿ ، بف المؤمؿكىذا الحديث يعد في أفراد عبد ا : "(7)قاؿ البييقي
 عف حميد كأقاـ إسناده ". ، ضعيؼ إال أف إبراىيـ بف طيماف قد تابعو في ذلؾ

 فانتفت العمة األكلى. 
حيف قاؿ ، كىي ضعؼ حميد مكلى عفراء ؛ فقد نفاىا ابف الممقف نفسو6 كأما العمة الثانية

كليس بحميد األعرج بف عمار ، افبأف حميد ىذا ىك ابف قيس المكي المقرئ األعرج أبك صفك 
 .(8)المتركؾ. ثـ ساؽ مف أقكاؿ العمماء ما يدؿ عمى تكثيقو

 .(9)فتعميؿ الحديث بضعؼ حميد ليس مما يمتفت إليو. قالو المباركفكرم

 كىي االختالؼ في إسناده؛ فيي عمة كاضحة مف خالؿ تخريج الحديث. 6 كالعمة الثالثة

 مرة. ، عف مجاىد، عف قيس يف سعد، فقد ركم عف عبد ا بف المؤمؿ

                                                           

 (. 205: ( المراسيؿ البف أبي حاتـ )ص1)
 (. 13/45( التمييد )2)
 (. 1/480التمخيص الحبير )، (3/278( البدر المنير )3)
 (. 2/648( السنف الكبرل )4)
 (. 1/254ي في نصب الراية )علكف عزاه اليو الزيم، قؼ عميو في االماـأ(. كلـ  278/ 3: البدر المنير )( انظر5)
 (. 9/187( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ )6)
 (. 2/647)( السنف الكبرل7)
 (.  3/276البدر المنير ): راجع( 8)
 (. 3/479( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )9)
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، عف مجاىد، عف قيس يف سعد، عف حميد مكلى عفراء، كركم عف عبد ا بف المؤمؿ

 مرة أخرل. 

مرة ثالثة. دكف ذكر ، عف مجاىد، عف حميد مكلى عفراء، كركم عف عبد ا بف المؤمؿ
 قيس بف سعد. 

حيث ثبت خالؿ ترجمة مجاىد عدـ ، االنقطاع فيما بيف مجاىد كأبي ذر6 كالعمة الرابعة
سماعو مف أبي ذر. كنقؿ ابف الممقف مف نصكص العمماء ما يكفي إلثبات عدـ سماع مجاىد مف 

 أبي ذر. 

 : لعمتينيما، أف إسناد الحديث ضعيؼ: كالخالصة

 االنقطاع ؛ لعدـ سماع مجاىد عف أبي ذر. : االختالؼ عمى إسناده. ثانيان : أكالن 

 ؛ يتقكل بو المعنى. (1)الترمذم كغيره كلمحديث شاىد صححو

ف لـ يكف بالقكم: (2)قاؿ ابف عبد البر ما يقكيو ( 3)ففي حديث جبير بف مطعـ، ىذا حديث كا 
، كالحسف، كابف الزبير، كابف عمر، كذلؾ أف ابف عباس، مع قكؿ جميكر عمماء المسمميف بو

كانكا يطكفكف بعد ، ة بف الزبيركعرك ، كالقاسـ بف محمد، كمجاىدان ، كطاككس، كعطاء، كالحسيف
كبو ، كييصمكف بإثر فراغيـ مف طكافيـ ركعتيف في ذلؾ الكقت، العصر كبعضيـ بعد الصبح أيضان 

سحاؽ كغيرىـ.   قاؿ الشافعي كأحمد كا 

النيي عف الصالة في ىذه األكقات إنما ىك عف صالة ال سبب ليا؛ فأما : (4)كقاؿ النككم 
: كالمراد بذات السبب التي ليا سبب متقدـ عمييا فمف ذكات األسباب ما ليا سبب فال كراىة فييا.

 كصالة الطكاؼ. ، كصالة الكسكؼ، كسجكد التالكة كالشكر، كصالة الجنازة، قضاء الفكائت

 

                                                           

 (. 7/1218لأللباني )، سمسمة األحاديث الصحيحة: ( راجع1)
 (. 13/45التمييد ): انظر (2)
بىير بف مطعـ يىٍبميغي ًبًو النًَّبيَّ 3) دنا يىطيكؼي ًبيىذىا : "قىاؿى  ( عف جي مّْي أىمَّ سىاعىةو شىاءى ًمٍف لىٍيؿو الى تىٍمنىعيكا أىحى ييصى اٍلبىٍيًت كى

". سنف أبي داكد كتاب ، سنف الترمذم، (1894ح2/180باب الطكاؼ بعد العصر )، كتاب المناسؾ، أىٍك نىيىارو
إباحة ، كتاب المكاقيت، سنف النسائي، (868ح2/212باب ما جاء في الصالة بعد العصر )، أبكاب الحج

 "حسف صحيح". : (. قاؿ الترمذم585ح 1/284كميا بمكة ) الصالة في الساعات
 (. 4/170المجمكع شرح الميذب ): ( انظر4)



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 مههج اإلمام ابو امُلَلقِّو يف نقد األسانيد

 
 6 مقدمة كثالثة مباحث فيوك 

 .كميمةالناقد، كأىميتو، قدالن تعريؼ6 المقدمة

 منيج ابف الميمىقّْف في تصحيح األسانيد. 6 المبحث األكؿ

 منيج ابف الميمىقّْف في تحسيف كتجكيد األسانيد 6 المبحث الثاني

 منيج ابف الميمىقّْف في تضعيؼ األسانيد. 6 المبحث الثالث



 

 

 

 

 

 

 

 

  ةةةةاملق م
 

 6 ثالثة نقاط كفييا

 لغة كاصطالحان. تعريؼ النقد6 أكالن 

 ة النقد عند المحدثيف.أىمي6 ثانيان 

 ميمة المحدث الناقد.6 ثالثان 
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 الثانيىالفصل

ىفيىالُمَلقِّنىابنىاإلمامىمنكج

 المقدمة
 كميمة الناقد.، كأىميتو، تعريؼ النقد

 6تعريؼ النقد لغة كاصطالحان 6 أكالن 
 6 النقد لغة

ًحيحه يىديؿُّ : "في مادة نىقىدى  (1)قاؿ ابف فارس مىى ًإٍبرىاًز شىٍيءو  النُّكفي كىاٍلقىاؼي كىالدَّاؿي أىٍصؿه صى عى
كًزًه. ًمٍف ذىًلؾى  بيري اًفرً : كى ًمفى اٍلبىابً ، النَّقىدي ًفي اٍلحى ذىًلؾى أىٍف ييٍكشىؼى عىٍف ، نىٍقدي الدٍّْرىىـً : كىىيكى تىقىشُّريهي... كى كى

ـه نىٍقده  ًدٍرىى . كى ٍيًر ذىًلؾى ٍكدىًتًو أىٍك غى اًلًو ًفي جى يّْده : حى ".  كىأىنَّوي قىدٍ ، كىاًزفه جى ـى اًلًو فىعيًم  كيًشؼى عىٍف حى

ًإذىا كىافى يىٍمقيطو كىاًحدنا كىاًحدنا، كنىقىدى الطائري الحبَّ يىٍنقيديهي 
 .أم انتقى الحب الجيد كترؾ الردئ. (2)

 .(3)كناقدت فالننا؛ إذا ناقشتو في األمر

ك تحميؿ كى، أف النقد عممية تمييز لما يقابؿ الناقد بيف الصحيح كغيره: يتمخص مما سبؽ
النص الذم تعرض لمنقد ىك النص الصحيح الذم ال زيؼ ك ، قشة لممعمكمات التي تنقؿ إليوكمنا
 .(4)فيو

 6 النقد اصطالحان 

 : كردت عدة تعريفات لمنقد عند المحدثيف منيا

 . (5)كالحكـ عمى الركاة تكثيقان ك تجريحان ، تمييز األحاديث الصحيحة مف الضعيفة .1

كالحكـ عمى ، مع بياف عمميا، األحاديث الصحيحة مف الضعيفة أنو عمـ يبحث في تمييز .2
 .(6)بألفاظ مخصكصة ذات دالئؿ معمكمة عند أىؿ ىذا الفف، ركاتيا جرحان ك تعديالن 

 .(7)مع بياف عمة ذلؾ، تمييز األحاديث المقبكلة مف غيرىا .3

                                                           

 (. 5/467( مقاييس المغة )1)
 (. 5/104( النياية في غريب الحديث كاألثر )2)
 (. 3/425( لساف العرب )3)
 (. 8لمحدثيف، حسف فكزم الصعيدم )ص: ( المنيج النقدم عند ا4)
 (. 5: محمد مصطفى األعظمي )ص، قد عند المحدثيف( منيج الن5)
 (. 6 -1أحمد نكر سيؼ )، ( يحيى بف معيف ك كتابو التاريخ6)
 (. 75: لبدر الديف العماش )ص، ( أشير كجكه نقد المتف عند ابف تيمية7)
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كعمى ، كىذه التعريفات تدؿ عمى عالقة كاضحة بيف المعنى المغكم ك االصطالحي لمنقد

 أف ىناؾ ارتباطان كثيقان بينيما. 

برازه سكاء تعمؽ بالدراىـ كالدنانير  أـ باألحاديث كالركايات. ، فالنقد تمييز الجيد كا 

 6أىمية النقد عند المحدثيف6 ثانينا
كذلؾ ، التعريج عمى تعريؼ اإلسناد، لعمو يحسف بنا قبؿ بياف أىمية النقد عند المحدثيف

 ي الحكـ عمى الحديث عند النقاد. ألف لو أكبر األثر ف
 6 تعريؼ اَلسناد

، كىك ما ارتفع كعال عف سفح الجبؿ؛ ألف المسنّْد يرفعو إلى قائمو، مأخكذ مف السند6 لغة
 ( 1)معتىمد.: أم، فالف سند: كيجكز أف يككف مأخكذان مف قكليـ

 . (2)اإلخبار عف طريؽ المتف6 كاصطالحان 

خبار عف طريؽ المتف مسندان؛ العتماد النٌقاد في الصحة فسيمّْيى اإل: (3)قاؿ ابف جماعة
 كالضعؼ عميو. كالمحدثكف يستعممكف السند كاإلسناد لشيء كاحد. 

فالقكؿ ، مف خالؿ تعريؼ اإلسناد يتضح أنو العماد الذم يككف عميو التصحيح كالتضعيؼ
 و ؛ أك عدـ إثباتيا. الذم ال سند لو في نقمو عف قائمو؛ ال قيمة لو مف حيث إثبات نسبتو إلي

إذا لـ يكف لو إسناد فال قيمة لو. كلك كانت لو أدنى قيمة؛  كالقكؿ المنسكب إلى النبٌي 
. لذا كالجترأ الكضاعكف عمى الكذب عميو ، ما ال ييعرؼ لكاف لكؿ أحد أف ينسب إلى الرسكؿ 

ٍسنىادي لىقىاؿى كيؿُّ مىٍف شىاءى : "(4)قاؿ ابف المبارؾ كيؿَّ مىا شىاءى".  لىٍكالى اَلًٍ
 

ذا كاف السند ضركريان لمحكـ عمى كؿ حديث فال غرابة أف ، أك قكؿ منسكب إلى صاحبو، كا 
ف اىتمكا بالمتف ػػػػػػ ألف الحكـ عمى الحديث ال ، يككف اىتماـ المحدثيف بو في المقاـ األكؿ ػػػػػػػ كا 

 .(5)يككف إال بعد النظر في إسناده

                                                           

صالح النكت عمى مقدمة ابف ال، (30: البف جماعة )ص، ( المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم1)
 (. 1/27لمسيكطي )، تدريب الراكم، (1/110البف الميمىقّْف )، المقنع في عمـك الحديث، (1/405لمزركشي )

 (. 30: البف جماعة )ص، المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم: ( انظر2)
 (. 30: البف جماعة )ص، المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم: ( انظر3)
 (. 1/15صحيح مسمـ ) ( مقدمة4)
 (. 50مسفر الدميني )ص، مقاييس نقد متكف السنة: ( انظر5)
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تتمثؿ في أنو يعتبر مف أىـ كسائؿ حفظ السنة النبكية  كمف ىنا فإف أىمية النقد 
كمعالـ دينو. كذلؾ بمعرفة اآلثار الصحيحة التي ىي السبيؿ لمعرفة معاني كتاب ا ، المشرفة

كيكتب حديث مف كجب ، كبالتميز بيف الركاة فيسقط حديث مف كجب أف يسقط حديثو، ك السقيمة
 أف يكتب حديثو. 

بنقد العمماء الجيابذة الذيف خصيـ : اآلثار الصحيحة كالسقيمة؟ قيؿفإف قيؿ فبماذا تعرؼ 
 . (1)في كؿ دىر كزماف، كرزقيـ ىذه المعرفة، بيذه الفضيمةا 

نىقىمىًة األخباًر كقىٍكؿي األىًئمًَّة  (2)كيقكؿ اإلماـ مسمـ كىاًة الحديًث كى في "باب الكىٍشًؼ عف مىعىاًيًب ري
نما ألزمكا أن: "في ذلؾ" كناقمي ، فسيـ ػػػػػ يعني األئمة النقاد ػػػػػػػ الكشؼ عف معايب ركاة الحديثكا 
إذ األخبار في أمر الديف إنما تأتي ، كأفتىكا بذلؾ حيف سئمكا لما فيو مف عظيـ الخطر، األخبار
ٍعًدفو ، أك ترىيبو ، أك ترغيبو ، أك نييو ، أك أمرو ، أك تحريـو ، بتحميؿو  فإذا كاف الراكم ليا ليس بمى

كلـ يبيف ما فيو لغيره ممف جيؿ معرفتو ، ثـ أقدـ عمى الركاية عنو مف قد عرفو، لمصدؽ كاألمانة
ا بفعمو ذلؾ إذ ال ييٍؤمىفي عمى بعض مف سمع تمؾ األخبار أف ، غاشنا لعكاـ المسمميف، كاف آثمن

صحاح مف مع أف األخبار ال، أك أكثرىا أكاذيب ال أصؿ ليا، أك يستعمؿ بعضيا كلعميا، يستعمميا
 ركاية الثقات كأىؿ القناعة أكثر مف أف يضطر إلى نقؿ مف ليس بثقة كال مقنع".

 6ميمة المحدث الناقد6 ثالثان 

عممية جمع األحاديث؛ كفحصيا كنقدىا كتتبع حاؿ ناقمييا. 6 إف ميمة المحدث الناقد ىي
ا فييا مف عمة كالحكـ عمييا ك بياف م، حيث يقكـ بجمع طرؽ األحاديث كمقارنتيا كدراستيا

 . (3)ليستخمص الحكـ عمى الراكم كما ركل، كما يقكـ بدراسة حاؿ الراكم كما يعرض لو، كاختالؼ

، كحكمكا عمييا صحة كضعفان ، كاإلماـ ابف الميمىقّْف أحد النقاد الذيف جمعكا طرؽ الحديث
 كبيَّنكا حاؿ ركاتيا. 

نيج ابف الميمىقّْف في نقد كستحاكؿ الباحثة مف خالؿ المباحث اآلتية الكشؼ عف م 
 قبكالن كردان. ، األسانيد

                                                           

 (. 6-2البف أبي حاتـ )، تقدمة الجرح ك التعديؿ: ( انظر1)
 (. 1/28( مقدمة صحيحو )2)
 (. 20أحمد نكر سيؼ )ص، ( يحيى بف معيف ك كتابو التاريخ3)



 

 

 

 

 

 

 

 املعلد األح 
 و امُلَتقِّو يف تصل ح األسان  مهًج اب

 

 6 تمييد كثالثة مطالب كفيو

 تعريؼ الحديث الصحيح عند ابف الميمىقّْف كغيره. 6 التمييد

  منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالصحة.6 المطمب األكؿ

 أحاديثيـ . ابف الميمىقّْفمراتب الركاة الذيف صحح  6 المطمب الثاني

 .التصحيح في الميمىقّْف ابف ألفاظ6 المطمبالثالث
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 المبحث األكؿ
 منيج ابف الميمىقّْف في تصحيح األسانيد. 

 تعريؼ الحديث الصحيح عند ابف الميمىقّْف كغيره6 التمييد
  تعريؼ الحديث لغة كاصطالحان 6 أكالن 

 6 الحديث لغة

، كقد استعمؿ في قميؿ الخبر ككثيره ألنو يحدث شيئنا فشيئنا، الحديث أصمو ضد القديـ  
 .(1)كاحد األحاديث أحدكثة ثـ جيعؿ جمعنا لمحديث: كجمع حديث أحاديث عمى غير قياس قاؿ الفىٌراء

 6 الحديث اصطالحان 

كؿ أك فعؿ أك تقرير أك كصؼ مف ق "ما أضيؼ إلى النبي : عرفو جميكر المحدثيف بأنو
ميًقي  أك أضيؼ إلى الصحابي أك التابعي"  .(2)ًخٍمًقي  أك خي

 ... كالحديثى قىيَّديكا: (3)قاؿ السيكطي في ألفيتو

كىٍكا نىٍحكىىىا حى تىٍقًريران كى  ًبما أضيؼى ًلمنًَّبيّْ قىٍكالن أٍك... ًفٍعالن كى

ًقيؿى  ٍكقيكًؼ كىالمىٍقطيكعً  ال يىٍختىصُّ ًبالمىٍرفيكًع... بىؿٍ : كى اءى ًلممى  جى

كا شيميكؿى ىىذىٍيًف األىثىٍر  شىيَّري بىٍر... كى مىى ىىذىا ميراًدؼي اٍلخى  فىٍيكى عى

 6 الصحيح لغة

) حَّ مىى اٍلبىرىاءىًة ًمفى اٍلمىرىًض : "(4)قاؿ ابف فارس في مادة )صى اءي أىٍصؿه يىديؿُّ عى ادي كىاٍلحى الصَّ
مىى ااًلسٍ ، كىاٍلعىٍيبً  ةي كىعى حَّ ًحيحي ، ذىىىابي السٍُّقـً : ًتكىاًء. ًمٍف ذىًلؾى الصّْ . كىالصَّ كىاٍلبىرىاءىةي ًمٍف كيؿّْ عىٍيبو

ٍعننى".  احي ًبمى حى كىالصّْ
 

 

 
                                                           

 (. 2/131العرب ) لساف، (68: ألبي بكر الرازم )ص، ( مختار الصحاح1)
، الكسيط في عمـك كمصطمح الحديث، (29: لمسخاكم )ص، التكضيح األبير لتذكرة ابف الميمىقّْف في عمـ األثر (2)

 (. 27: منيج النقد في عمـك الحديث )ص، (204: محمد أبك شيبة )ص
 (. 3: ( ألفية السيكطي في عمـ الحديث )ص3)
 (. 3/281( مقاييس المغة )4)
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 6 الصحيح اصطالحان 

عرؼ ابف الميمىقّْف
ما اتصؿ إسناده بالعدكؿ الضابطيف مف غير : "الحديث الصحيح بأنو( 1)

 شذكذ كال عمة". 

األكصاؼ احتراز عف المرسؿ كالمنقطع كالمعضؿ كالشاذ كما فيو قادحة  كفي ىذه: قاؿ 
 كما في ركاتو نكع جرح. 

"ىك الحديثي المسنىدي الذم يتًَّصؿي إسناديهي بنقًؿ العىٍدًؿ الضابًط : (2)كعرفو ابف الصالح بقكلو 
 كال ميعمَّالن". ، كال يككفي شاٌذان ، عًف العىٍدًؿ الضابًط إلى منتياهي 

؛ فإف تعريؼ ابف الميمىقّْف لمحديث الصحيح ال يختمؼ كثيران عف تعريؼ ابف الصالح كعميو
ألف كال التعريفيف جمع شركط الحديث الصحيح التي اتفؽ عمييا جميكر ، إماـ أىؿ ىذا الفف

 : المحدثيف كىي

 كعدـ العمة. ، كعدـ الشذكذ، كضبط الراكم، كعدالة الراكم، اتصاؿ السند

"ىك ما : (3)مىقّْف ىذه الشركط في تعريؼ مختصر لمحديث الصحيح فقاؿكقد جمع ابف المي 
ـى مف الطعف في إسناده كمتنو".  ًم  سى

إف درجات الصحيح تتفاكت في القكة ألف تفاكت مراتب الصحة مرتب عمى : (4)ثـ قاؿ
 تمكيف اإلسناد في شركط الصحة. 

 يد بالصحة.منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسان6 المطمب األكؿ
ف حديثان كنماذج يكلمعرفة منيج ابف الميمىقّْف في التصحيح ؛ اختارت الباحثة اثنيف كأربع

كسبعة كعشريف ، منيا خمسة عشر حديثان في الصحيحيف، لألحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف
 : تمثؿ في النقاط التاليةي كعميو تبيف أف منيجو حديثان خارج الصحيحيف. 

منيا خمسة متفؽ عمييا؛ كخمسة ، الكاردة في الصحيحيف عددىا خمسة عشر حديثان األحاديث  .1
في صحيح البخارم؛ كخمسة في صحيح مسمـ. كطريقة ابف الميمىقّْف؛ عزكىا إلى الصحيحيف أك 

 أحدىما؛ مع بياف صحتيا. 
                                                           

 (. 1/41ع في عمـك الحديث )( المقن1)
 (. 79: ( مقدمة ابف الصالح )ص2)
 (. 14التذكرة في عمـك الحديث البف الميمىقّْف )ص ( 3)
 (. 1/44( المقنع في عمـك الحديث )4)
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حديث صحيح ركاه ، حديث صحيح ركاه البخارم، حديث صحيح متفؽ عميو: فيقكؿ مثالن 

 متفؽ عمى صحتو. : كيكتفي أحيانان بقكلومسمـ. 

ثـ يعزكه إلى الصحيحيف أك ، ينقؿ ابف الميمىقّْف لفظ الحديث كما أكرده الرافعي في الشرح الكبير .2
 (. 15، 14، 11، 10، 9، 8، 7، 6): أحدىما فيككف دقيقان أحيانان؛ مثؿ حديث رقـ

و كال يككف كذلؾ؛ بؿ يككف عندىما كأحيانان أخرل ال يككف دقيقان ؛ فيعزك المفظ لممتفؽ عمي
 (. 1): بالمعنى. مثؿ حديث رقـ

، 2): كيككف المفظ عند اآلخر بمعناه أك بنحكه. مثؿ حديث رقـ، كربما ينفرد أحدىما بالمفظ 
3 ،4 ،5 ،13 .) 

كافقت ، األحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف خارج الصحيحيف كعددىا سبعة كعشريف حديثان  .3
، 17،19 ،16): كىي األحاديث ذات األرقاـ، حديثان منيا عشريفكاحد ك لميمىقّْف في الباحثة ابف ا

20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،26 ،27،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،35 ،36 ،37 ،39 ،
 كالصحيح لغيره. ، (. كتصحيح الباحثة يشمؿ الصحيح لذاتو42

، إلى درجة الصحيح لذاتو أك لغيرهكفي رأم الباحثة أنيا ال ترتًؽ ، حديثيفصحح ابف الميمىقّْف   .4
 (. 25، 18): حديث رقـ ماكى، كظمت في دائرة الحسف

غالب األحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف تعد في دائرة القبكؿ أم أنيا تشمؿ الصحيح  .5
إال أنو صحح أربعة أحاديث؛ ك ىي في رأم الباحثة ضعيفة كلـ ، كالحسف بقسميو، بقسميو

 (. 41، 40، 38، 34): يره. كىي األحاديث ذات األرقاـترتًؽ إلى الحسف لغ

أك لككف الحديث في الصحيحيف أك ، الشكاىدف الحديث بالنظر لممتابعات؛ ك يصحح ابف الميمىقّْ  .6
، 34، 33، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 18): في أحدىما. كما في األحاديث

35 ،38 ،39 ،42 .) 

ت أحكامو مع تساىؿ أحيانان. حيث كافق، المعتدليف في التصحيح يعتبر اإلماـ ابف الميمىقّْف مف .7
 .  في معظميا أحكاـ النقاد
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 مراتب الركاة الذيف صحح ابف الميمىقّْف أحاديثيـ6 المطمب الثاني
، إٌف معرفة مراتب الركاة مف الميمات التي ال بد لمباحث مراعاتيا عند الحكـ عمى األسانيد

 ديث باختالؼ مرتبة الراكم جرحان ك تعديالن. إذ يختمؼ الحكـ عمى الح

كلقد اختمفت مذاىب العمماء في تقسيـ الركاة مف حيث القبكؿ ك الرد إلى مذاىب شتى؛ كؿ  
 .(1)حسب اجتياده كمنيجو في الجرح كالتعديؿ

كلكف ػػػػ خاتمة الحفاظ ػػػ الحافظ ابف حجر جمع ما تفرؽ مف كالـ المتقدميف؛ كزاد عمى كؿ  
، (2)ذكرىا في تقريب التيذيب، بقو؛ فجعؿ مراتب الركاة في الجرح كالتعديؿ اثنتي عشرة مرتبةمف س

 كمف ثـ سار عمييا العمماء مف بعده. 

كقد تتبعت الباحثة تصحيح ابف الميمىقّْف لألحاديث ؛ بالنظر إلى مراتب الركاة في الجرح 
كمحاكلة تفسير تصحيح ، يف صحح ليـلمعرفة مراتب الركاة الذ، كالتعديؿ التي كضعيا ابف حجر
 : ابف الميمىقّْف ليـ؛ عمى النحك اآلتي

ثقة حافظ. الثالثة ، ثقة ثقة، أكثؽ الناس :ففييا: أما الثانية: ركاة المرتبة الثانية كالثالثة .1
ف تفاكتت ، عدؿ. كال اختالؼ بيف العمماء عمى صحة أحاديثيـ، متقف، ثبت، حافظ، ثقة: كفييا كا 

 يـ. درجة تكثيق

كىي األحاديث ذات ، كعدد األحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف في ىاتيف المرتبتيف عشرة أحاديث
 (. 42، 37، 35، 32، 31، 30، 21، 20، 19، 16): األرقاـ
 أك ليس بو بأس. ، أك ال بأس بو، صدكؽ6 ركاة المرتبة الرابعة كفييا .2

 (. 18): ىك حديث رقـ، المرتبة حديث كاحد كعدد األحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف في ىذه

 كلعؿ ابف الميمىقّْف صححو لكركده مف طريؽ أخرل نص ىك عمييا. 

 . . . ، صدكؽ اختمط، أك صدكؽ ييـ، صدكؽ يخطئ6 ركاة المرتبة الخامسة كفييا .3

 كىي األحاديث ذات، كعدد األحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف في ىذه المرتبة ثمانية أحاديث
 (. 41، 40، 38، 34، 33، 28، 27، 22): األرقاـ

                                                           

فتح المغيث بشرح ، (1/4لمذىبي )، ميزاف االعتداؿ، (1/10تقدمة الجرح كالتعديؿ البف أبي حاتـ ): ( يراجع1)
 كما بعدىا(.  2/113) ألفية الحديث

 كما بعدىا(.  74: مقدمة تقريب التيذيب )ص: ( انظر2)
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، 28، 27): كما في الحديث، كتصحيح ابف الميمىقّْف متكجو في بعضيا حيث تكجد ليا متابعات

فضالن ، (. كبعضيا ال يمكف تكجيو تصحيح ابف الميمىقّْف ليا لعدـ كجكد متابعات ليا38، 34، 33
 (. 41، 40): الحديثعف انقطاع فييا؛ ك انتقاد الراكم. كما في 

ال فيك ليف الحديث. 6 ركاة المرتبة السادسة كفييا .4  المقبكؿ حيث يتابع كا 

كىي األحاديث ذات ، كعدد األحاديث التي صححيا ابف الميمىقّْف في ىذه المرتبة ثالثة أحاديث
 (. 39، 26، 23): األرقاـ

ما لكجكدىا في ، متابعات لياكتصحيح ابف الميمىقّْف معتبر في ىذه األحاديث ؛ كذلؾ لكركد ال كا 
 الصحيحيف أك أحدىما. 

 مستكر أك مجيكؿ الحاؿ. 6 ركاة المرتبة السابعة ك فييا .5

 (. 17): كىك حديث رقـ، كصحح ابف الميمىقّْف لركاة ىذه المرتبة حديثان كاحدان  

العمماء  ". كتصحيح ابف الميمىقّْف محتمؿ ؛ كذلؾ لتصحيح جمع مف"مستكر: قاؿ ابف حجر في راكيو
 كالبغكم. ، كالحاكـ كالبييقي، السابقيف لو كالنككم

 ضعيؼ. 6 ركاة المرتبة الثامنة كفييا .6

 "ليف الحديث ". : لراكو قاؿ ابف حجر فيو، كصحح ابف الميمىقّْف لركاة ىذه المرتبة حديثان كاحدان 
 (. 25): كىك حديث رقـ

 كد المتابعة ك الشاىد لو. لكر ، كلعؿ تصحيح ابف الميمىقّْف معتبر في ىذا الحديث
 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التصحيح.6 لمطمب الثالثا

منيا ما ىك خاص بالصحيحيف؛ ، استعمؿ ابف الميمىقّْف ألفاظان في التصحيح كباقي النقاد
 : فجاءت عمى النحك اآلتي، كمنيا ما يشمؿ غيرىما

 أحاديث الصحيحيف. 6 أكالن 
، صحيح جميؿ متفؽ عمى صحتو كعظـ مكقعو حديث، حديث صحيح، متفؽ عمى صحتو
حديث صحيح جميؿ أخرجو ، صحيح ركاه البخارم في صحيحو، حديث صحيح متفؽ عميو

 حديث صحيح أخرجو مسمـ. ، حديث صحيح ركاه مسمـ، البخارم
 األحاديث التي خارج الصحيحيف. 6 ثانينا

 . حديث صحيح ،خيفإسناد صحيح عمى شرط الشي، سند صحيح، إسناده صحيح، إسناد صحيح



 

 
 

 
 

 

 

 املعلد الثان 
 مهًج ابو امُلَتقِّو يف حتشني حجت    األسان   

 
 6 تمييد كخمسة مطالب كفيو

كارتقاء الحديث ، كمراتبو، كحجيتو، كأقسامو، تعريؼ الحديث الحسف6 التمييد
 آراء العمماء في الحديث الجيد .الحسف إلى الصحيح لغيره. 

 بف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالحسف. منيج ا6 المطمب األكؿ

 مراتب الركاة الذيف حسَّف ابف الميمىقّْف أحاديثيـ 6 المطمب الثاني

 منيج ابف الميمىقّْف في الحديث الجيد 6 المطمب الثالث

د ابف الميمىقّْف أحاديثيـ 6 الرابعالمطمب   مراتب الركاة الذيف جكَّ

 مىقّْف في التحسيف ك التجكيد. ألفاظ ابف المي 6 المطمب الخامس
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 المبحث الثاني
 منيج ابف الميمىقّْف في تحسيف كتجكيد األسانيد 

كارتقاء الحديث الحسف ، كمراتبو، كحجيتو، كأقسامو، تعريؼ الحديث الحسف6 التمييد
 .آراء العمماء في الحديث الجيدإلى الصحيح لغيره . 

 تعريؼ الحسف لغة 6 أكالن 

( قاؿ ابف فارس سيفى ٍسفي ًضدُّ اٍلقيٍبًح". : (1)في مادة )حى اءي كىالسّْيفي كىالنُّكفي أىٍصؿه كىاًحده. فىاٍلحي "اٍلحى
 

ا ٍسنان ًفيًيمى سىف يىٍحسيف حي سيفى كحى ٍسف نىٍعته ًلمىا حىسيف؛ حى ٍمعي ، كالحي فىييكى حاًسفه كحىسىف؛ كىاٍلجى
ٍمعي مىٍحسى  ٍيًر ًقيىاسو كىأىنَّوي جى مىى غى اًسف عى سىفه كىاٍمرىأىةه مىحى ٍسننا كىرىجيؿه حى ْـّ حي سيفى الشٍَّيءي ًبالضَّ قىٍد حى فو كى

سىنىةه.   حى

قىاؿى ا جٌؿ كعزٌ  ﴾. َوُقوُلوا لِلنهاِس َحَسنًا﴿: كقيًرلء، [83: البىقىرىة]﴾. َوُقوُلوْا لِلنهاِس ُحْسنًا﴿: كى
سىنىان : أم  . (2)قكالن حى
  تعريؼ الحديث الحسف اصطالحان 6 ثانيان 

، كىك أكؿ مف شيره، يعتبر اإلماـ الترمذم أكؿ مف استخدـ الحسف بالمعنى االصطالحي
ف كاف لفظ ، (3)أما الخطابي فيك أكؿ مف ذكر تقسيـ الحديث إلى صحيح كحسف كضعيؼ كا 

عٌي ك شعبة كالشافعي كأحمد كالبخارم، الحديث الحسف مذككران في كالـ بعض المتقدميف ، كالنَّخى
كمنيـ مف أراد ، . فمنيـ مف أراد بالحسف الغريب ك المنكر(4)كه لمعافو متعددة كمتفاكتةلكنيـ استخدم

عٌي قاؿ: المعنى المغكم.كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة؛ منيا : (5)ما أخرجو الخطيب بسنده عف إبراىيـ النَّخى
ًديثً " ؿي أىٍحسىفى حى ا ًعٍندىهي". ثـ قاؿ الخطيب أف كىانيكا يىٍكرىىيكفى ًإذىا اٍجتىمىعيكا أىٍف ييٍخًرجى الرَّجي ًو أىٍك أىٍحسىفى مى

عٌي باألحسف الغريب  .عبركف عف المناكير بيذه العبارةكأف أصحاب الحديث ي، مراد النَّخى

                                                           

 (. 2/57( مقاييس المغة )1)
 (. 13/114لساف العرب )، (73: لمجكىرم )ص، مختار الصحاح، (4/182لألىزىرم )، ( تيذيب المغة2)
لحاتـ العكني ، ترح لفيـ المصطمحالمنيج المق، (19: لمعراقي )ص، ( التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الصالح3)

 (. 184: )ص
 - 1/424النكت عمى كتاب ابف الصالح البف حجر )، (38: البف جماعة )ص، المنيؿ الركم: ( انظر4)

426 .) 
 (. 2/100/101الجامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع لمخطيب البغدادم ): ( انظر ىذا المثاؿ كغيره5)
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كيعتبر مصطمح الحديث الحسف مف أدؽّْ عمكـ الحديث كأصعبيا ؛ ألف مداره عمى مف 

أك ترجيح قكؿ ، فال يىتىمكف مف التكفيؽ بينيا، ما بيف ميكثّْؽ كمضعؼ، اختمؼ فيو العمماء مف ركاتو
 . (1)إال مف كاف عمى عمـ بأصكؿ الحديث كقكاعده، عمى األقكاؿ األخرل

"ال تىطمىٍع بأفَّ : (2)فقاؿ، كلقد عبر اإلماـ الذىبي عف صعكبة تعريؼ الحديث الحسف
ـٍ ًمف حديثو تردَّدى فيو  فأىنىا عمى ًإياسو ، لمحسىًف قاعدةن تندرجي كؿُّ األحاديًث الًحساًف فييا مف ذلؾ!. فىكى

فَّاظي  ؟ بؿ الحافظي الكاحدي يتغيَّري اجتياديه في الحديث : الحي ىؿ ىك حسىف؟ أك ضعيؼ؟ أك صحيحه
ٍسف، فيكمان يىًصفيو بالصحة: الكاحد لىريبَّما استىٍضعىفىو!". ، كيكمان يىًصفيو بالحي  كى

 6 كمف تعريفات العمماء لمحديث الحسف

اليوي : الحسىفي ": (3)خطابيتعريؼ ال (6 وي كاشتىيىرى ًرجى كعميًو مىدىاري أكثىًر الحدٍيًث ، ما عيًرؼى مىٍخرىجي
 كيستعًمميوي عامَّةي الفقياء". ، كىكى الذم يىٍقبىميوي أكثىري العمماءً 

ـي بالكىذبً ": (4)تعريؼ الترمذم (5 ٍف ييتَّيى  كال يككف حديثان ، كؿ حديث ييركل ال يككفي في إسناًدًه مى
 فيك عندنا حديث حسف". ، كييركىل مف غيًر كجوو نحكى ذلؾى ، شاٌذان 
كيصمح ، "الحديث الذم فيو ضعؼ قريب محتمؿ ىك الحديث الحسف: (5)كقاؿ ابف الجكزم (4

 لمعمؿ بو". 
 6 تعريؼ ابف الصالح لمحديث الحسف كتقسيمو لو (3

مبيناي أف ، يا كشرحياأكرد ابف الصالح ىذه التعريفات الثالثة كاعتبرىا غير كاضحة؛ فناقش
كليس فيما ذكره الترمذم ، "كؿ ىذا ميٍستىٍبيـه ال يشفي الغميؿ: (6)فقاؿ، الحديث الحسف قسماف

كالخطابي ما يفصؿ الحسف مف الصحيح. كقد أمعنت النظر في ذلؾ كالبحث جامعنا بيف أطراؼ 
 : مافمالحظان مكاقع استعماليـ؛ فتنقح لي كاتضح أف الحديث الحسف قس، كالميـ

غير أنو ليس ، الحديث الذم ال يخمك رجاؿ إسناده مف مستكر لـ تتحقؽ أىميتو: أحدىما
لـ يظير منو تىعىمُّد الكذب في : أم، كال ىك متيـ بالكذب في الحديث، مغفالن كثير الخطأ فيما يركيو

                                                           

 (. 3/363لأللباني )، ريج أحاديث منار السبيؿإركاء الغميؿ في تخ: ( انظر1)
 (. 29 -28: ( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص2)
 (. 1/6( معالـ السنف )3)
 (. 5/758( سنف الترمذم )4)
 (. 1/35( المكضكعات البف الجكزم )5)
 (. 101 - 100: ( مقدمة ابف الصالح )ص6)
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مف كيككف متف الحديث مع ذلؾ قد عيرؼ بأف ركم مثمو أك نحكه ، الحديث كال سبب آخر مفسؽ

كىك كركد ، أك بما لو مف شاىد، حتى اعتضد بمتابعة مف تابع راكيو عمى مثمو، كجو آخر أك أكثر
 فيخرج بذلؾ عف أف يككف شاذنا كمنكرنا. ككالـ الترمذم عمى ىذا القسـ يتنزؿ. ، حديث آخر بنحكه

ة رجاؿ غير أنو لـ يبمغ درج، أف يككف راكيو مف المشيكريف بالصدؽ كاألمانة: القسـ الثاني
كىك مع ذلؾ يرتفع عف حاؿ مف يعد ما ينفرد بو ، الصحيح؛ لككنو يقصر عنيـ في الحفظ كاإلتقاف

سالمتو مف أف : كيعتبر في كؿ ىذا مع سالمة الحديث مف أف يككف شاذنا كمنكرنا، مف حديثو منكرنا
 يككف معمالن. كعمى القسـ الثاني يتنزؿ كالـ الخطابي. 

ككأف ، ناه جامع لما تفرؽ في كالـ مف بمغنا كالمو في ذلؾفيذا الذم ذكر : ثـ قاؿ 
كذكر الخطابي النكع اآلخر ػػػػػػػػػ أم الحسف ، الترمذم ذكر أحد نكعي الحسف ػػػػػػ أم الحسف لغيره ػػػػػػ

ا عما رأل أنو ال يشكؿ أك أنو ، مقتصرنا كؿ كاحد منيما عمى ما رأل أنو ييٍشًكؿ، لذاتو ػػػػػػػ معرضن
 ىذا تأصيؿ ذلؾ". ، كا أعمـ، البعض كذىؿ غفؿ عف

سىفي ما ارتىقىى عف درجة الضعيؼ: (1)تعريؼ الذىبي (2 ف شئت ، الحى ة. كا  كلـ يىبميغ درجةى الصحَّ
ـى مف ضعؼ الركاة": قمت ًم  فيك حينئذ داخؿ في قسـ الصحيح. ، "الحسف ما سى

تبة ال: ثـ قاؿ  رى سىنىديه قميالن عف ري سىفى ... صحيحإفَّ الحسىفى ما قىصي فإفَّ الحديثى الحى
ٍعؼه مَّا تبًة الصحيح. فبيذا االعتباًر فيو ضى قّْيىو إلى ري سىفي ال ، يىستضعفو الحافظي عف أف ييرى إٍذ الحى

ٍعؼو مَّا. كلك انفىؾَّ عف ذلؾ حَّ باتفاؽ. ، ينفؾُّ عف ضى  لصى
 6 تعريؼ ابف الميمىقّْف (1

"كىك حد : (2)محديث الحسف قاؿ في المقنعبعد أف نقؿ ابف الميمىقّْف تعريؼ الخطابي ل
ا قد عرؼ مخرجو كاشتير رجالو ا قد يعرؼ مخرجو ، مدخكؿ فإف الصحيح أيضن كالضعيؼ أيضن

 كيشتير رجالو لكف بالضعؼ". 

                                                           

  (.29 -26: ( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص1)
(2( )1/83 .) 

اإلماـ ابف الميمىقّْف أحد العمماء الذيف أفادكا مف كتاب أبي عمرك ابف الصالح " معرفة أنكاع عمـ الحديث " كالذم 
اشتير باسـ مقدمة ابف الصالح فقاـ بتمخيصو كتقريبو كتنقيحو؛ مع زيادات عميو ميمة كفكائد جمة. في كتابو 

ثـ اختصر ىذا الكتاب في مؤلؼ آخر سماه " التذكرة في عمـك  ،المكسـك ب "المقنع في عمـك الحديث"
 الحديث". اقتصر فيو عمى ذكر التعريفات دكف التقاسيـ أك األمثمة. 
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ا ألف الصحيح شرطو أف ال يككف شاذنا: "(1)كلما نقؿ تعريؼ الترمذم قاؿ  ، كفيو نظر أيضن

 نعـ فيو مف ال يعرؼ إال مف كجو كاحد". ، لكذبكأف ال يككف في رجالو مف يتيـ با

ا ما يقاؿ فيو إنو حديث حسف مع أنو ليس لو مخرج إال مف : ثـ قاؿ "كيشكؿ عمى ىذا أيضن
 كجو كاحد". 

فيك أف الضعؼ القريب ليس مضبكطان بضابط : (2)أما النظر الذم في تعريؼ ابف الجكزم 
ذا اضطرب، يتميز بو القدر المحتمؿ مف غيره  ىذا الكجو لـ يحصؿ الكصؼ المميز لمحقيقة.  كا 

ما كاف : الحسف": (3)ثـ لخص ابف الميمىقّْف ىذه المؤاخذات ك المناقشات في "التذكرة " فقاؿ 
 إسناده دكف الصحيح في الحفظ كاإلتقاف. كيعٌمو كالصحيح اسـ الخبر القكم". 

 6 الخالصة في تعريؼ الحديث الحسف

إسناده بنقؿ العدؿ خفيؼ الضبط إلى منتياه مف غير شذكذ  ىك ما اتصؿ: الحديث الحسف
 كال عمة. 

كىذا تعريؼ ابف حجر كالذم سار عميو العمماء بعده. كقد قسـ ابف حجر الحديث الحسف  
أم قىؿَّ ػػػػ ، فإٍف خىؼَّ الضبطي : كالحسف لغيره. كبعد أف عرَّؼ الصحيح قاؿ، إلى قسميف؛ الحسف لذاتو

فكفان  خىؼَّ القكـي : ييقاؿ فييك الحسفي ، قىمُّكا ػػػ كالميرادي معى بقيًَّة الشُّركًط الميتقدّْمىًة في حدّْ الصَّحيحً : خي
. ، لذاًتوً   ال لشيء خارجو

ٍسنيو بسبًب االعتضاد6 كالحسف لغيره نحك حديثي المستيكر ًإذا تعىدَّدىٍت ، ىك الذم يككف حي
طيريقيو
(4) . 

 6 االحتجاج بالحديث الحسف6 ثالثان 

 اتفؽ العمماء عمى أف الحديث الحسف حجة كالحديث الصحيح. 

ف كاف دكنو": (5)قاؿ ابف جماعة أىؿ  كلذلؾ أدرجو بعض، الحسف حجة كالصحيح كا 
 .الحديث فيو كلـ يفردكه عنو"

                                                           

 (. 1/84( المقنع في عمـك الحديث )1)
 (. 1/85( المقنع في عمـك الحديث )2)
 (. 14: ( )ص3)
 (. 129 :)ص، (78: نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص: ( انظر4)
 (. 36: ( المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم )ص5)
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ف كاف دكنو في القكة؛ كليذا : (1)كقاؿ السيكطي "الحسف كالصحيح في االحتجاج بو كا 
ٍتو طائفة في نكع ال  صحيح". أٍدرىجى

 6 مراتب الحسف6 رابعان 

، بيز بف حكيـ: أعمى مراتب الحسف: "(2)فقاؿ، كأكؿ مف كضع ىذه المراتب اإلماـ الذىبي
، عف أبي سممة، عف جده. ك محمد بف عمرك، عف أبيو، عف جده. كعمرك بف شعيب، عف أبيو

 عف محمد بف إبراىيـ التيمي. ، عف أبي ىريرة. كابف إسحاؽ

، بيف الصحة كالحسف. فإف عدة مف الحفاظ يصححكف ىذه الطرؽ كىك قسـ متجاذب
 كينعتكنيا بأنيا مف أدنى مراتب الصحيح. 

كآخركف يضعفكنيا. كحديث ، بعضيـ يحسنكنيا: أمثمة كثيرة يتنازع فييا، ثـ بعد ذلؾ
 كخمؽ سكاىـ". ، كدرَّاج أبي السمح، كحجاج بف أرطاة، عاصـ بف ضمرة

 6 لحسف إلى الحديث الصحيح لغيرهارتقاء الحديث ا6 خامسان 

، فإف خؼ الضبط فالحسف لذاتو: (3)بعد أف ذكر تعريؼ الحديث الصحيح، قاؿ ابف حجر
كمف ثـ تطمؽ الصحة عمى ، ألف الصكرة االجتماعية ليا تأثير في التقكية، كبكثرة طرقو يصحح

 إذا تعدد.  -لك تفرد -اإلسناد الذم يككف حسننا لذاتو 

 ركل بإسناد حسف ال يخمك إما أف يككف فردنا أك لو متابع. كالحديث الذم ي

مشيكرنا بالصدؽ ، إذا كاف راكم الحديث متأخرنا عف درجة الحافظ الضابط: "(4)قاؿ النككم
 قكم كارتفع مف الحسف إلى الصحيح". ، فركم حديثو مف غير كجو، كالستر

ف درجة الحسف إلى منزلة ى مإف الحسف إذا ركم مف غير كجو ارتق: "(5)كيقكؿ السيكطي
 ". الصحة

ا لغيره. : أم  يرتقي الحسف لذاتو بالمتابعة إلى الصحة؛ فيتقكل كيصبح صحيحن

                                                           

 (. 1/174( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )1)
 (. 32: ( المكقظة في عمـ مصطمح الحديث )ص2)
لمصنعاني ، تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار، (210: نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص: ( انظر3)

(1/153) . 
 (. 1/191( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )4)
 (. 66 - 1/65( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )5)
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سىفً  فإف كاف دكنو ال يرقيو عف ، أك فكقو، أك مثمو، إما أف يككف دكنو: كالمػتىاًبع لمحى

ف كاف مثمو أك فكقو فكؿ منيما يرقيو إلى درجة الصحة  .(1)درجتو... كا 

 6 العمماء في الحديث الجيدآراء 

ما ذكره الحافظ ابف حجر في خاتمة مباحثو ، مف المصطمحات المشابية لمحديث الحسف
، كالقكم، الجيد: لمحديث الحسف. كىذه األلفاظ كردت في عبارة أىؿ الحديث كجرل استعماليا مثؿ

 كالثابت. ، كالمجكد، كالمحفكظ، كالمعركؼ، كالصالح

عمى أف يستكفي الكالـ عمييا في ، ر عمى مجرد ذكر ىذه األلفاظكاقتصر الحافظ ابف حج
. كلكف لـ ييقىٌدر لمحافظ ابف حجر أف ييٍكمؿ ىذا (2)أخر كتابو النكت عمى مقدمة ابف الصالح

 . (3)كما نص عمى ذلؾ تمميذه السيكطي في "نظـ الًعٍقيىاف"، الكتاب
كتردد بعضيـ فأطمقو ، كا بو الصحيحكلقد أطمؽ عددان مف عمماء الحديث لفظ "الجيد" كأراد

 عمى الحسف. 
كمراده ( 5)كالترمذم في الطب مف جامعو، "كقع في عبارة بعضيـ الجيد: (4)قاؿ الزركشي

 الصحيح". 

في الكالـ عمى  -يعني ابف حجر –فقاؿ شيخ اإلسالـ ، فأما الجيد: (6)كقاؿ السيكطي
، عف أبيو، عف سالـ، الزىرم: أف أصحيا، أصح اإلسناد لما حكى ابف الصالح عف أحمد بف حنبؿ

 عبارة أحمد أجكد األسانيد كذا أخرجو عنو الحاكـ. 
 .(7)كنقؿ السيكطي عف ابف حجر أف ابف الصالح يرل التسكية بيف الجيد كالصحيح

ال : ككذا قاؿ غيره: "(9)"كالجكدة يعبر بيا عف الصحة". قاؿ السيكطي: (8)كقاؿ البمقيني
كأف ، صحيح عندىـ إال أف الًجٍيًبذ منيـ ال يعدؿ عف صحيح إلى جيد إال لنكتةمغايرة بيف جيد ك 

                                                           

 (. 421-1/420البف حجر )، ( النكت عمى كتاب ابف الصالح1)
 (. 1/490البف حجر )، النكت عمى كتاب ابف الصالح: ( انظر2)
 (. 47: نظـ العقياف في أعياف األعياف )ص: ( انظر3)
 (. 1/382لمزركشي )، ( النكت عمى مقدمة ابف الصالح4)
اءى ًفي اٍلًحٍميىًة )5)  (. 2037ح  4/382( بىابي مىا جى
 (. 1/194تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ): ( انظر6)
 (. 1/194( تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم )7)
 . (154: ( مقدمة ابف الصالح كمحاسف االصطالح )ص8)
لمقاسمي ، قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث، (1/195تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ): ( انظر9)

 (. 108: )ص
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يرتقي الحديث عنده عف الحسف لذاتو كيتردد في بمكغو الصحيح فالكصؼ بو أنزؿ رتبة مف 

 ككذا القكم". ، الكصؼ بصحيح

في  لكف المتأخريف ربما استعممكه، حديث جيد" يعنكف بو الصحة: كقكليـ: "(1)كقاؿ الجديع
 منزلة تردد بيف الصحيح كالحسف بعد التفريؽ االصطالحي. 

أف لفظ " جيد" مف ألفاظ القبكؿ العامة التي ليس ألىؿ الحديث فييا عرؼ مستقر : كالراجح
كيقصد بو عند مف يطمقو في الحكـ عمى األحاديث أف الحديث في نظره مقبكؿ ، محدد المعنى

كال يكجد ما يمنع مف ، إطالقو عمى األحاديث الصحيحة كالغالب عند المتقدميف، كقكم كمحتج بو
 .(2)دخكؿ الحسف لذاتو فيو عند بعض المتقدميف

 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالحسف.6 المطمب األكؿ
بعد الدراسة التطبيقية الثنيف كعشريف حديثان اختارتيا الباحثة كنماذج ؛ لألحاديث التي 

فإنو يمكف الكقكؼ عمى منيجو مف خالؿ النقاط ، قّْف أسانيدىا في " البدر المنير"حسَّف ابف الميمى 
 : التالية

كركاتيا كميـ ، ىي في رأم الباحثة صحيحة لذاتيا، ة أحاديثبعحسَّف ابف الميمىقّْف أسانيد س .1
 (. 61، 54،60، 50، 46، 45، 43): كىي األحاديث رقـ، ثقات مف المرتبة الثالثة

، أحاديث كافقت الباحثة ابف الميمىقّْف عمى تحسيف خمسة منياعشرة مىقّْف أسانيد حسف ابف المي  .2
 (. 64، 62، 59، 57، 49) : كىي األحاديث رقـ

فارتقت إلى الصحيح لغيره. ، الباقية ؛ فقد كقفت الباحثة عمى متابعات ليا خمسةأما األحاديث ال 
  (. 56 ،51،52، 48، 47): كىي األحاديث رقـ

ألسانيد التي حسنيا ابف الميمىقّْف؛ كىي في رأم الباحثة ضعيفة كظمت في دائرة عدد ا  .3
 : الضعؼ؛ خمسة أحاديث. كتفسير ذلؾ

 (. 63، 53، 44): مثؿ حديث رقـ، حسَّف ابف الميمىقّْف أسانيد فييا انقطاع - أ

كلـ يسمع مف ابف ، (؛ فيو المطمب بف حنطب كىك مف أكاسط التابعيف44فحديث رقـ )
 عمر. 

                                                           

 (. 2/900لعبد ا الجديع )، ( تحرير عمـك الحديث1)
ممكة الم، أطركحة دكتكراة، (2/895خالد منصكر الدريس )، ( آراء المحدثيف في الحديث الحسف لذاتو ك لغيره2)

 (. 1/194تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم ): ىػ(. كانظر1420جامعة أـ القرل )، العربية السعكدية
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( فيو الحارث بف عبد ا بف أبي ربيعة؛ كىك صدكؽ مف كبار التابعيف 53كحديث رقـ )

 . ػػػػػػ يعني مرسالن ػػػػػ ركل الحديث عف النبي 

كلـ يسمع مف ابف ، ( ففيو الحسف العيرني كىك مف أكاسط التابعيف63أما حديث رقـ )
 عباس. 

اكم المرسؿ؛ فإف مف العبارات التي استعمميا كيحتمؿ أف ابف الميمىقّْف أراد التحسيف إلى الر 
 .(1)إسناده حسف لكنو مرسؿ"، حسف إال أنو مرسؿ، حسف غير متصؿ: "في مثؿ ىذه األحاديث

ىك ، كلـ يتابع، حسَّف ابف الميمىقّْف إسنادان كاحدان فيو راكو مدلس مف الثالثة؛ لـ يصرح بالسماع - ب
 كلـ يتابع. ، مدلس مف الثالثة كلـ يصرح بالسماع(. فيو حبيب بف أبي ثابت ثقة 55): حديث رقـ

عبد ا بف زياد متركؾ اتيمو أبك داكد  ىكك ، حسَّف ابف الميمىقّْف إسنادان كاحدان فيو راكو متركؾ - ت
 (.58حديث رقـ: ) انظر: كغيره بالكذب. كمثمو ال يصمح ألف يتقكل حديثو بالمتابعات. 

 ف ابف الميمىقّْف أحاديثيـمراتب الركاة الذيف حسَّ 6 المطمب الثاني
، كلـ يقتصر عمى ركاة المرتبة الرابعة، حسَّف ابف الميمىقّْف أحاديث لركاة مف مراتب مختمفة

 : كستحاكؿ الباحثة تفسير ذلؾ ما أمكف

، 54، 50، 46، 45، 43): مثؿ حديث رقـ، حسَّف ابف الميمىقّْف لركاة مف المرتبة الثالثة .1
61 ،63 .) 

ت الباحثة عمى أسانيد ىذه األحاديث مكقد حك، يث ىؤالء في درجة الصحيحكمعمكـ أف أحاد
مستأنسة بتصحيح نقاد آخريف. كعميو فإف تحسيف ، ػػػػػػ ففيو انقطاع  (63)ػػػػػػػػػ سكل حديث  بالصحة

كافقو عمى  تحسينيا. كىذا مما يؤيد قكؿ  العمماء بعض ، لكال أف ابف الميمىقّْف ىنا؛ فيو تساىالن 
ال تىطمىٍع بأفَّ لمحسىًف قاعدةن تندرجي كؿُّ األحاديًث الًحساًف فييا، فأىنىا عمى ًإياسو مف ىبي :" الذ

 ".ذلؾ!.

 (. 64، 53، 48، 47): حسَّف ابف الميمىقّْف لركاة مف المرتبة الرابعة مثؿ حديث رقـ .2

لباحثة ابف الميمىقّْف كحديثيـ في درجة الحسف. كقد كافقت ا، "صدكؽ": كمثؿ ىؤالء الركاة يطمؽ عمييـ
كيحتمؿ التحسيف ، فيك مرسؿ تابعي، (53في حكمو عمى ىذه األحاديث بالحسف ؛ إال حديث رقـ )

 إلى الراكم المرسؿ فإنو مف كبار التابعيف. 

                                                           

 (. 5/710، )(2/37)، (5/288): ( انظر البدر المنير1)
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، 49، 44): حسَّف ابف الميمىقّْف لركاة مف المرتبة الخامسة)صدكؽ ييـ...(. مثؿ حديث رقـ .3
55 ،56 ،57 ،59 ،60 .) 

حيث ترجح لدييا مف أقكاؿ النقاد أف بعضيـ ، كافقت الباحثة ابف الميمىقّْف عمى تحسينو ألحاديثيـ كقد
 (. 55، 44): سكل حديث رقـ، مى متابعات ليـكبعضيـ كقفت ع، في مرتبة الصدكؽ

كلعمو يريد بالتحسيف ىنا ؛ اإلشارة إلى الضعؼ اليسير الذم ينجبر بالمتابعات. كقد سبؽ الكالـ 
 ما. عميي

: كذلؾ في الحديثيف رقـ، حسَّف ابف الميمىقّْف لبعض الركاة مف المرتبة السادسة)المقبكؿ( .4
(51 ،62 .) 

 أف تحسيف ابف الميمىقّْف ليذيف الحديثيف بالمتابعات. : كتكجيو ذلؾ

(. 52): حسَّف ابف الميمىقّْف لبعض الركاة مف المرتبة الثامنة)ضعيؼ( مثؿ حديث رقـ  .5
 ميمىقّْف ليذا اإلسناد الذم فيو راكو ليف متجو بالمتابعات. كتحسيف ابف ال

 (. 58): حسَّف ابف الميمىقّْف لبعض الركاة مف المرتبة العاشرة )متركؾ( مثؿ حديث رقـ .6

سناد ىذا الحديث ال يحتمؿ التحسيف ؛ خاصة مع اتياـ بعضيـ لمراكم بالكذب كلعؿ ، كا 
ال فإف ذلؾ يعد تساىالن أك كىمان مف ، نادهتحسيف ابف الميمىقّْف يككف لمتنو كليس إلس كذلؾ بشاىده. كا 

 ابف الممقف. كا أعمـ. 

 منيج ابف الميمىقّْف في الحديث الجيد6 المطمب الثالث
، فمنيـ مف أراد بو الصحيح، سبؽ الكالـ أف العمماء اختمفكا في مرادىـ مف الحديث الجيد

 .  درجة بينهماومنهم من أراد بالجيد ، كمنيـ مف أراد الحسف

، كاإلماـ ابف الميمىقّْف كاحد مف العمماء الذيف استعممكا لفظ "جيد" في الحكـ عمى األسانيد
 . بلفظ " جيد "حديثان؛ حكـ عمييا  مائةحيث كقفت الباحثة عمى أكثر مف 

كبعد الدراسة التطبيقية لثالثة عشرة نمكذجان؛ يمكف الكقكؼ عمى منيج ابف الميمىقّْف في 
 : يث الجيد مف خالؿ النقاط التاليةالحد

حيث أنو ، تبيف لمباحثة أف حكـ ابف الميمىقّْف عمى اإلسناد بمفظ جيد؛ ىك مف باب التحسيف .1
د إسنادان  كىذا يفيد أف ، ككافقو عمى ذلؾ ابف حجر، ثـ صرح في مكضع آخر بأنو "إسناد حسف"، جكَّ

 (. 77): حديث رقـ: نظرالحسف كالجيد معناىما متقارب عند ابف الميمىقّْف. ا
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د  .2 كقد نص ابف الميمىقّْف ، ىك في رأم الباحثة صحيح لذاتو، ابف الميمىقّْف إسنادان لحديث(1)جكَّ

 بينما جاء حكمو بمفظ "جيد" عمى إسناد ابف ماجو بعينو. ، عمى أف الحديث في الصحيحيف

 (. 75حديث رقـ ): انظرك 

كقد ارتقت ، كىي في رأم الباحثة حسنة، دةحكـ ابف الميمىقّْف عمى خمسة أسانيد بالجك  .3
 بالمتابعات إلى الصحيح لغيره. 

 (. 73)، (72)، (70)، (66)، (65): كىي األحاديث رقـ

د ابف الميمىقّْف إسناديف ىما في رأم الباحثة ضعيفاف  .4 إال أنيا ارتقت بالمتابعات إلى ، جكَّ
 (. 69)، (68): الحسف لغيره. انظر حديث رقـ

د ابف  .5 كليس ليا متابعات ، ىي في رأم الباحثة ضعيفة، الميمىقّْف أسانيد خمسة أحاديثجكَّ
، 76، 74، 71، 67): فبقيت في دائرة الضعؼ. كىي األحاديث رقـ، ترتقي بيا إلى الحسف لغيره

77 .) 

أما باقي األحاديث؛ فكافؽ ابف الممقف جماعة في الحكـ ، ( فمرسؿ صحيح76أما حديث رقـ ) 
النككم كابف حجر. ك بذلؾ يمكف تكجيو حكـ ابف الممقف عمى ىذه األسانيد بمفظ  منيـ، عمييا

 "جيد". كا أعمـ. 

كيكتفي أحيانان أخرل بنقؿ أقكاؿ العمماء ، ييبيّْف ابف الميمىقّْف ػػػػ أحيانانػػ سبب تجكيده لألسانيد .6
 عمى الحديث. 

بأف ابف الميمىقّْف استعمؿ مصطمح يمكف القكؿ ، مف خالؿ الدراسة التطبيقية لمحديث الجيد  .7
صحيح فيو كالـ يسير.كذلؾ ألٌف الكقد يطمقو عمى ، "جيد" في الحكـ عمى الحديث الحسف بنكعيو

ٌؿ األحاديث التي حكـ عمييا بجكدة اإلسناد لـ تخؿ مف نكتة.   جي

ظ "جيد" صالح لالحتجاج بو". كىذا يدلؿ عمى أف لف، استعمؿ ابف الميمىقّْف لفظ " جيد اإلسناد .8
يقصد بو عند مف يطمقو في الحكـ عمى األحاديث أف الحديث في نظره مقبكؿ ك محتج بو.  انظر 

 (. 76): حديث رقـ

 
                                                           

فالف ". "جٌكده : كليس المراد لفظ، "جيد اإلسناد": مراد الباحثة بالجكدة أك التجكيد ىنا قكؿ ابف الميمىقّْف: ( مالحظة1)
جٌكده فالف أم ذىكىر ما فيو مف األجكاد : كيسمكنو تجكيدان فيقكلكف، الذم يستعممو القدماء في تدليس التسكية

 (. 1/241لمسخاكم )، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: كحذؼ غيرىـ. انظر
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د ابف الميمىقّْف أحاديثيـ6 الرابعالمطمب   مراتب الركاة الذيف جكَّ
 ك ربما تمتحؽ بالحسف. ، مما الشؾ فيو؛ أف مرتبة جيد الحديث مرتبة مف مراتب التعديؿ 

أف السيكطي ذكر أف العراقي زاد في ألفاظ المرتبة الخامسة مف مراتب : مما يؤيد ذلؾك 
 . (1)جيد الحديث حسف الحديث: التعديؿ قكلو

 شيخ حسف الحديث. ، جيد الحديث: (2)كذكر الذىبي في المرتبة الرابعة مف مراتب التعديؿ

.عند حكمو عمى حديث ركاه أبك داكد بإسناد جيد"، "ىذا حديث حسف: (3)كقاؿ النككم
 (. 67رقـ)

"ركاه أحمد كالنسائي بإسناد حسف جيد". عند حكمو عمى حديث : (4)كقاؿ المنذرم
 (. 69رقـ)

د ابف الميمىقّْف أحاديثيـ عمى  كقد تبٌيف لمباحثة بعد الدراسة التطبيقية أف الركاة الذيف جكَّ
 : خمس مراتب؛ ىي

 (. 76، 75، 72، 65): يث رقـكمثاليا حد: ركاة المرتبة الرابعة "صدكؽ" - أ

 (. 77، 74، 69، 66): كمثاليا حديث رقـ: ركاة المرتبة الخامسة "صدكؽ ييـ" - ب

 (. 73، 70، 67): كمثاليا حديث رقـ: ركاة المرتبة السادسة "مقبكؿ" - ت

 (. 77): كمثاليا حديث رقـ: ركاة المرتبة الثامنة "ضعيؼ" - ث

 (. 74، 71، 68): رقـ كمثاليا حديث: ركاة المرتبة التاسعة "مجيكؿ" - ج

 أما ركاة المرتبة الرابعة؛ فأكثر العمماء يحسنكف حديثيـ. 

كىذا الضعؼ اليسير؛ يمكف أف ، كأما أصحاب المراتب األخرل؛ فحديثيـ ال يخمك مف ضعؼ
 ينجبر بالمتابعات. كبالتالي يرتقي إلى الحسف لغيره. 

عند دراسة مراتب الراكة الذيف حسَّف كقد سبؽ أٌف ابف الممقف حسَّف ألصحاب ىذه المراتب؛  
 ابف الممقف أسانيدىـ. 

                                                           

 (. 1/372شرح التبصرة كالتذكرة العراقي )، (1/407تدريب الراكم لمسيكطي ): ( انظر1)
 (. 1/4( ميزاف االعتداؿ )2)
 (. 1/87خالصة األحكاـ )، (1/283( المجمكع شرح الميذب )3)
 (. 1/109( الترغيب كالترىيب لممنذرم )4)
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 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التحسيف ك التجكيد.6 المطمب الخامس
 ألفاظ التحسيف 6 أكالن 

 إسناده حسف متصؿ. ، إسناد حسف أكثر رجالو رجاؿ الصحيح، إسناده حسف، إسناد حسف

 ألفاظ التجكيد 6 ثانيان 

جيد اإلسناد صالح لالحتجاج ، إسناد جيد ال جـر، إسناده جيد، جيدىذا إسناد ، إسناد جيد
 بو. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 املعلد الثالد
 و امُلَتقِّو يف تضع   األسان  مهًج اب 

 
 6 تمييد كمطمباف كفيو

االحتجاج بالحديث الضعيؼ كشركط ، تعريؼ الحديث الضعيؼ6 التمييد
 ه. كارتقاء الحديث الضعيؼ إلى الحسف لغير ، العمؿ بو

 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالضعؼ. 6 المطمب األكؿ

 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التضعيؼ. 6 المطمب الثاني
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 المبحث الثالث
 منيج ابف الميمىقّْف في تضعيؼ األسانيد. 

، االحتجاج بالحديث الضعيؼ كشركط العمؿ بو، تعريؼ الحديث الضعيؼ6 التمييد
 الحديث الضعيؼ إلى الحسف لغيره. كارتقاء

 تعريؼ الحديث الضعيؼ6 أكالن 
 6 الضعيؼ لغة

) عىؼى ًف ميتىبىاًينىافً : (1)قاؿ ابف فارس في مادة )ضى ادي كىاٍلعىٍيفي كىاٍلفىاءي أىٍصالى ديىيمىا ، الضَّ يىديؿُّ أىحى
ًؼ اٍلقيكَّةً  مىى ًخالى مىى أىٍف ييزىادى الشٍَّيءي ، عى ري عى يىديؿُّ اآٍلخى  ًمٍثمىوي.  كى

ٍعؼي : "(2)كقاؿ ابف منظكر ٍعؼي كالضُّ ًقيؿى ، ًخالؼي القيٌكةً : الضَّ ٍعؼي : كى ْـّ ، الضُّ سىًد؛ ، ًبالضَّ ًفي اٍلجى
ٍعؼ ًقيؿى ، ًفي الرٍَّأم كالعىٍقؿً ، ًباٍلفىٍتحً ، كالضَّ اًئزىاًف ًفي كيؿّْ كىٍجوو : كى كىخىصَّ األىزىرمُّ ًبذىًلؾى أىىؿ ، ىيمىا مىعنا جى

ٍعًؼ الرٍَّأم". : رىًة فىقىاؿى اٍلبىصٍ  ٍعًؼ اٍلبىدىًف كىضى ا ًعٍندى أىىؿ اٍلبىٍصرىًة ًسٌياًف ييٍستعمالف مىعنا ًفي ضى  ىيمى
ًة ُثمه َجَعَل ِمْن َبْعِد ﴿: كقرئ قكلو تعالى اّلِلهُ الهِذي َخَلَقكم ِمْن ُضْعٍف ُثمه َجَعل ِمْن َبْعِد ُضْعٍف ُقوه

ٍة ُضْعفاً   .(3)بالكجييف. [54 :]الركـ﴾. قوه

 6 الضعيؼ اصطالحان 
كؿ حديث لـ تجتمع فيو صفات الحديث : "(4)عرؼ ابف الصالح الحديث الضعيؼ بأنو 

 الصحيح كال صفات الحسف فيك الضعيؼ". 
كابف الميمىقّْف، (7)كابف كثير، (6)كابف جماعة، (5)كتبعو النككم

 كغيرىـ. ، (8)

                                                           

 (. 3/362( مقاييس المغة )1)
 (. 9/203( لساف العرب )2)
 (. 4/267( فتح القدير لمشككاني )3)
 (. 112: ( مقدمة ابف الصالح )ص4)
تدريب الراكم في شرح تقريب ، (31: ير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث )ص( التقريب كالتيس5)

 (. 1/195النكاكم )
 (. 38: ( المنيؿ الركم في مختصر عمـك الحديث النبكم )ص6)
 (. 44: ألحمد شاكر )ص، ( الباعث الحثيث إلى اختصار عمـك الحديث7)
 (. 14: في عمـك الحديث )ص التذكرة، (1/103( المقنع في عمـك الحديث )8)
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لـ يبمغ صفات الحديث الحسف فيك ضعيؼ" ؛ كؿ حديث : "كاعتيرض عميو بأنو لك قاؿ

ألف الذم يبعد عف صفة الحسف فيك عف صفة ، لكاف حسنان كلسمـ مف االعتراض عميو كمنازعتو
 الصحيح أبعد. 

ذكر الصحيح غير محتاج إليو؛ ألف ما قصير عف الحسف؛ فيك عف : "(1)قاؿ العراقي
 الصحيح أقصر". 

قاـ التعريؼ يقتضي ذلؾ؛ إذ ال يمـز مف عدـ كأجاب بعض المعاصريف البف حجر بأف م
كجكد كصؼ الحيسف عدـ كصؼ الصحيح؛ إذ الصحيح بكصفو السابؽ ال يسمى حسنان فالترديد 

 متعيف. 

كالحؽ أف كالـ المصنؼ معترض؛ كذلؾ أف كالمو : (2)كلـ يرضى الحافظ ىذا الجكاب فقاؿ
كليس كذلؾ؛ ألف تماـ ، ى ضعيفنايعطي أف الحديث حيث ينعدـ فيو صفة مف صفات الصحيح يسم

دىؽى أف صفات الصحيح لـ تجتمع كيسمى الحديث الذم اجتمعت فيو ، الضبط مثالن إذا تخمَّؼ صى
 الصفات سكاه حسنان ال ضعيفان. 

 6 خر فقاؿآكاختار ابف حجر تعريفان 

 ألنو أسمـ مف االعتراض كأخص". ، كؿ حديث لـ تجتمع فيو صفات القبكؿ: "الضعيؼ

 6 (3)حكـ االحتجاج بالحديث الضعيؼ6 ثانيان 

لما كاف الحديث الضعيؼ يتردد بيف أف يككف راكيو حفظو كأداه عمى كجيو ؛ أك أف يككف  
، كاف مثار اختالؼ كبير بيف العمماء في قبكلو كرده، قد أخؿ فيو لضعؼ ضبطو ك سكء حفظو

ف تناكؿ األحكاـ ك الفضائؿ ك التفسير ك المغا فإنو ال يتناكؿ العقائد. ، زم كغيرىاكىذا االختالؼ كا 
 فالحديث الضعيؼ ال مدخؿ لو في مجاؿ العقائد.

 

                                                           

 (. 1/176( شرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقي )1)
 (. 492 -1/491( النكت عمى كتاب ابف الصالح البف حجر )2)
منيج النقد في ، (255: لمسخاكم )ص، القكؿ البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع: ( انظر في ىذه المسألة3)

عبد الكريـ ، الحديث الضعيؼ كحكـ االحتجاج بو، (296 -291: صنكر الديف عتر )، عمـك الحديث
 -11: عمي بف نايؼ الشحكد )ص، الخالصة في أحكاـ الحديث الضعيؼ، كما بعدىا( 249الخضير )ص

 (. 33: عبد العزيز بف عبد الرحمف العثيـ )ص، تحقيؽ القكؿ بالعمؿ بالحديث الضعيؼ، (25
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 6 كفضائؿ األعماؿ عمى ثالثة آراء، كاختمؼ العمماء في قبكؿ الحديث الضعيؼ في األحكاـ

 6 الرأم األكؿ

أم في الحالؿ كالحراـ كالفرض ، يرل بعض العمماء أنو ييعمؿ بالحديث الضعيؼ مطمقنا 
 اجب بشرط أف ال يكجد غيره. ذىب إلى ذلؾ بعض األئمة كالشافعي ك أحمد كأبي داكد كغيرىـ. كالك 

ف مف األحاديث في كتابي السنف ما ليس بمتصؿ: (1)قاؿ أبك داكد كىك إذا ، كىك مرسؿ كمدلس، "كا 
، الحسف عف جابر: كىك مثؿ، لـ تكجد الصحاح عند عامة أىؿ الحديث عمى معنى أنو متصؿ

 كالحكـ عف مقسـ عف ابف عباس... ". ، عف أبي ىريرةكالحسف 

ا لمعمؿ عند عدـ الصحيح كمعمـك أف ، فجعؿ أبك داكد الحديث غير المتصؿ صالحن
 .(2)المنقطع مف أنكاع الحديث الضعيؼ ال الحسف

 6 الرأم الثاني

ال في فضائؿ األعماؿ كال في الحالؿ ، أنو ال يجكز العمؿ بالحديث الضعيؼ مطمقان 
كأف في األحاديث الصحاح كالحساف ، مستدليف بأنيا كالفرض كالحراـ ألف الكؿ شرع، حراـكال

 مندكحة عف األحاديث الضعيفة. 

ليو ذىب أبك بكر بف ، عف اإلماـ يحيى بف معيف (3)ىذا المذىب حكاهي ابف سيد الناس كا 
في صحيحو كتشنيع  أيخذ ذلؾ مف شركط البخارم، كالظاىر أنو مذىبي البخارم كمسمـ، (4)العربي

كىك مذىب ابف حـز ، اإلماـ مسمـ عمى ركاة الضعيؼ كعدـ إخراجيا في صحيحيما شيئان منو
 .(6).ذكره القاسمي(5)الظاىرم

 6 الرأم الثالث

يرل أصحاب ىذا الرأم أنو يستحب العمؿ بالحديث الضعيؼ في فضائؿ األعماؿ 
البيع كالنكاح كالطالؽ كغير ذلؾ فال ييعمؿ فييا أما األحكاـ كالحالؿ كالحراـ ك ، كالترغيب كالترىيب

                                                           

 (. 30: ( رسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة )ص1)
 (. 292: نكر الديف عتر )ص، ( منيج النقد في عمـك الحديث2)
 (. 1/20( عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير )3)
 (. 1/351لمسخاكم )، ( تدريب الراكم4)
 (. 1/166( الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ )5)
 (. 113: قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث )ص: ( انظر6)
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 إال بالحديث الصحيح أك الحسف. 

كحكى االتفاؽ عميو بيف ، كىك مذىب جماىير العمماء مف المحدثيف كالفقياء كغيرىـ
 .(4()3)كشيخو ابف حجر الييتمي، (2)كالمال عمي القارم(1)العمماء النككم

الثالت ىك أعدؿ األقكاؿ ك أقكاىا؛ كذلؾ أننا إذا الرأم : "(5)كيقكؿ الشيخ نكر الديف عتر
فإننا نالحظ أف الضعيؼ الذم ، تأممنا الشركط التي كضعيا العمماء لمعمؿ بالحديث الضعيؼ

كىذا االحتماؿ قد ، إنما بقي محتمالن ، لكف لـ يترجح فيو جانب اإلصابة، نبحث فيو لـ يحكـ بكذبو
مما يجعؿ العمؿ بو ، أصؿ شرعي معمكؿ بو تقكل بعدـ كجكد معارض لو كبانضكائو ضمف

 رعاية لذلؾ". ، مستحبا كمقبكالن 

أمَّا زعـي المعارضيف أف العمؿ بالضعيؼ في الفضائؿ اختراعي عبادة كتشريع في الديف لما 
بأف ىذا االستحبابى معمكـه مف القكاعد الشرعية الدالة : لـ يأذف بو ا تعالى؛ فقد أجاب عنو العمماء

فميس ثمة إثبات ، كالعمؿي بالحديث الضعيؼ مف ىذا القبيؿ، حباب االحتياط في أمر الديفعمى است
 .(6)شيء مف الشرع بالحديث الضعيؼ

 6 شركط العمؿ بالحديث الضعيؼ في الفضائؿ

 : كىي، كضحيا الحافظ ابف حجركاشترط القائمكف بيذا الرأم شركطان ثالثة ؛ 

فيخرج مف انفرد مف الكذابيف ، ؼ غير شديدكىك أف يككف الضع، متفؽ عميو: األكؿ
 كالمتيميف بالكذب كمف فحش غمطو. 

ا تحت أصؿ عاـ: الثاني فيخرج ما يخترع بحيث ال يككف لو أصؿ معمكؿ ، أف يككف مندرجن
 بو أصالن. 

                                                           

 (. 8: األذكار لمنككم )ص، (42: ( األربعكف النككية )ص1)
 (. 41: األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة )ص، (2/477( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2)
 (. 96: ( الفتاكل الحديثية )ص3)
مة ابف الييثـ بالمثمثة كيقاؿ ىي مح، ( ىك أحمد بف محمد بف عمٌي بف حجر الييتمي مف اليياتـ قرية بمصر4)

السعدم المكي الفقيو المحدث الصكفي صاحب التآليؼ العديدة التي عمييا المدار عند ، فغيرتيا العامة
، ىدية العارفيف، (1/234األعالـ لمزركمي ): ىػ(. انظر974)ت ، الشافعية في الحجاز كاليمف كغيرىما

 (. 1/146لمبغدادم )
 (. 294: )ص ( منيج النقد في عمـك الحديث5)
 (. 25: عمي بف نايؼ الشحكد )ص، ( الخالصة في أحكاـ الحديث الضعيؼ6)
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لك جاءنا حديث : مثالو، أم أف يككف الحديثي لو أصؿي صحيح ثابت في الكتاب أك السُّنَّة

كآخر ييرغب في قراءة القرآف ككميا ، كحديث آخر يرغب في صالة الجماعة، لكالديفيرغّْب في بر ا
كفي قراءة القرآف أحاديث ، كفي صالة الجماعة، كلكف قد كرد في بر الكالديف، أحاديث ضعيفة

 .(1)فعندئذو فال حرج في العمؿ بو، صحيحة ثابتة في الكتاب كالسُّنَّة

 ما لـ يقمو.  لئال ينسب إلى النبي ، بكتوأال يعتقد عند العمؿ بو ث: الثالث

"كالذم أراه أف بياف الضعؼ في الحديث الضعيؼ كاجب عمى : (2)قاؿ الشيخ أحمد شاكر
خصكصان إذا كاف الناقؿ مف عمماء ، أنو حديث صحيح، كؿ حاؿ ألف ترؾ البياف يكىـ المطمع عميو

 . الحديث الذم يرجع إلى قكليـ في ذلؾ"

 6 لحديث الضعيؼ إلى الحسف لغيرهارتقاء ا6 ثالثان 

، كأف يككف فكقو: متى تكبع السيء الحفظ بمعتبر: "(3)لحسف لغيره ػػػػاقاؿ ابف حجر ػػػ في  
ككذا الميدىلَّس إذا لـ ، كاإلسناد المرسؿ، كالمستكر، ككذا المختمط الذم لـ يتميز، ال دكنو، أك مثمو

مف المتابع ، بؿ كصفو بذلؾ باعتبار المجمكع، ال لذاتو، يعرؼ المحذكؼ منو صار حديثيـ حسننا
فإذا ، عمى حد سكاء، أك غير صكاب، كالمتابع؛ ألف كؿ كاحد منيـ احتماؿ أف تككف ركايتو صكابنا

كدؿ ذلؾ ، جاءت مف المعتبريف ركاية مكافقة ألحدىـ رجح أحد الجانبيف مف االحتماليف المذككريف
التكقؼ إلى درجة القبكؿ. كمع ارتقائو إلى درجة القبكؿ عمى أف الحديث محفكظ ؛ فارتقى مف درجة 

 كربما تكقؼ بعضيـ عف إطالؽ اسـ الحسف عميو". ، فيك منحط عف رتبة الحسف لذاتو

ٍعؼي ًلًفٍسًؽ الرَّاًكم ٍيًرًه لىوي ، أىٍك كىًذًبوً ، كىأىمَّا الضَّ ثّْري ًفيًو ميكىافىقىةي غى ري ًمٍثمى ، فىالى ييؤى وي ؛ ًإذىا كىافى اآٍلخى
اًبرً  تىقىاعيًد ىىذىا اٍلجى ٍعًؼ كى  . (4)ًلقيكًَّة الضَّ

 

 

 

                                                           

 (. 13: عمي بف نايؼ الشحكد )ص، ( الخالصة في أحكاـ الحديث الضعيؼ1)
 (. 91( الباعث الحثيث شرح اختصار عمـك الحديث )ص2)
 (. 234: ( نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر )ص3)
 (. 1/194شرح تقريب النكاكم ) ( تدريب الراكم في4)
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 منيج ابف الميمىقّْف في الحكـ عمى األسانيد بالضعؼ.6 المطمب األكؿ
بعد الدراسة التطبيقية لثالثة كسبعيف حديثان حكـ ابف الميمىقّْف عمى أسانيدىا بالضعؼ ؛ فإنو 

 : يمكف الكقكؼ عمى منيجو مف خالؿ اآلتي
كيمكف ، ذكرىا ىك عقب تخريجو لألحاديث، تضعيؼ ابف الميمىقّْف لألسانيد جاء ألسباب متعددة6 أكالن 

 : إجماليا في نقطتيف؛ ىما

كذلؾ عمى ، يضعّْؼ ابف الميمىقّْف إسناد الحديث لمطعف في الراكم بسبب الضبط أك العدالة .6
 6 النحك التالي

 6 الطعف في الراكم مطمقان  - أ

 (. 86، 85، 84، 83، 82، 81، 80، 79، 78): حاديث رقـكمف األمثمة عميو األ
 .  الطعف في الراكم بسبب االختالط - ب

 (.148، 88، 87): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ
 الطعف في الراكم بسبب الجيالة.  - ت

 (. 94، 93، 92، 91، 90، 89): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ 
 أك غير محتج بو. ، ؾأك مترك ، الطعف في الراكم ألنو كاهو  - ث

، 108، 102، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ
109 .) 
 الطعف في الراكم ألنو منكر الحديث.  - ج

 (. 112، 111، 110): كمف األمثمة عميو ؛ األحاديث رقـ
 أك التيمة بو. ، الطعف في الراكم بالكذب  - ح

 (. 107، 106، 105، 104، 103): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ
 6 يضعّْؼ ابف الميمىقّْف الحديث لعمة مف عمؿ اَلسناد فيو ؛ كذلؾ عمى النحك التالي .5

 تضعيؼ الحديث النقطاع فيو.  - أ

 (. 115، 114، 113): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ 
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 تضعيؼ الحديث إلرساؿ فيو.  - ب

 (. 118 ،117، 116): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ 

 تضعيؼ الحديث لتعارض الكقؼ كالرفع.  - ت

 (. 121، 120، 119): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ 

 تضعيؼ الحديث لتعارض الكصؿ ك اإلرساؿ.  - ث

 (. 123، 122): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ
 ( 1).(شذكذ)الك مخالفتو ركاية الثقات ، لتفرد راكو ضعيؼتضعيؼ الحديث 

 (. 149، 125، 124) : عميو؛ األحاديث رقـكمف األمثمة 

 تضعيؼ الحديث الشتمالو عمى أكثر مف عمة.  - ج

 (. 150، 141، 127، 126): كمف األمثمة عميو؛ األحاديث رقـ 
 تضعيؼ ابف الميمىقّْف الحديث دكف بياف أسباب الضعؼ. 6 ثانيان 

، فاظ التضعيؼ عميويحكـ ابف الميمىقّْف أحيانان عمى إسناد الحديث؛ بإطالؽ لفظ مف أل
 ىذا إسناد كاه جدان. ، سند كاه، إسناده ضعيؼ: فيقكؿ مثالن ، كيسكت دكف أف يبيف سبب الضعؼ

أك لككف اإلسناد بيّْف الضعؼ معركؼ ، كلعؿ صنيع ابف الميمىقّْف ىذا؛ لكضكح ضعؼ الراكم
ما أف يككف ذكر سببان لتضعيفو في مكضع أخر؛ فال يكرر ذلؾ. ، عند النقاد  كا 

 (. 133، 132، 131، 130، 129، 128): انظر حديث رقـ

                                                           

فإف كاف ما انفرد بو مخالفنا لما ركاه مف ىك أكلى منو بالحفظ لذلؾ كأضبط ، ( إذا انفرد الراكم بشيء نظر فيو1)
ف لـ تكف فيو مخالفة لما ركاه غيره، كاف ما انفرد بو شاذنا مردكدنا نما ىك أمر ركاه ىك كلـ يركه غيره، كا  ، كا 

 حافظنا مكثكقنا بإتقانو كضبطو؛ قبؿ ما انفرد بو كلـ يقدح االنفراد فإف كاف عدالن ، كم المنفردفينظر في ىذا الرا
ا لو عف حيز ، فيو ا لو مزحزحن تقانو لذلؾ الذم انفرد بو؛ كاف انفراده خارمن ف لـ يكف ممف يكثؽ بحفظو كا  كا 

 الصحيح. 
ال: كحاصؿ ما سبؽ  ا يٍجبر ، ؼأف الشاذ اٍلمىٍرديكد ىيكى اٍلفىرد اٍلميخى كالفرد الًَّذم لىٍيسى ًفي راكيو مف الثّْقىة كالضبط مى

، (42: لمذىبي )ص، المكقظة، (1/169المقنع البف الممقف )، (167: مقدمة ابف الصالح )ص: تفرده. انظر
 (. 1/272لمسيكطي )، تدريب الراكم
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كافقت الباحثة اإلماـ ابف الميمىقّْف عمى جميع األحاديث التي ضعؼ أسانيدىا سكل حديثان كاحدان 6 ثالثان 

أبك الجكزاء عف : "فإف ابف الميمىقّْف قاؿ فيو، بالمتابعات كصححت الباحثة إسناده، كصفو باإلرساؿ
البف عبد البر. كقد رجحت الباحثة سماع أبي الجكزاء مف عائشة. انظر  تبعان ، عائشة مرسؿ"

 (. 116): حديث رقـ
كظمت عمى ، عامة األحاديث التي ضعؼ ابف الميمىقّْف أسانيدىا لـ ترتؽ إلى دائرة القبكؿ6 رابعان 

 : ضعفيا. كىذه األحاديث عمى أقساـ

، 100، 93، 88، 87، 80، 79، 78): مثؿ حديث رقـ، قسـ كبير منيا ال متابعات لو
101 ،109 ،115 ،124 ،125 ، .)... 

 فيك مف مركيات الكذابيف كالمتركيف. ، كقسـ أخر ال يصمح ألف يتقكل بالمتابعات

 ...(. ، 129، 126، 111، 107، 106، 103، 96): مثؿ حديث رقـ

شكاىد؛ لـ كلكف ىذه المتابعات كال، كقسـ ثالث؛ كقفت فيو الباحثة عمى متابعات ك شكاىد
 تصمح ألف يرتقي الحديث لشدة ضعفيا. إذ ليس كؿُّ تعددو في الطرؽ يىجبير الركاية. 

 ...(. ، 148، 143، 133، 131، 112، 105، 99، 98، 97، 82): مثؿ حديث رقـ
؛ في حيف أف  أك الكضع حكمت الباحثة عمى بعض األسانيد بالضعؼ الشديد أك النكارة6 خامسان 

 ك لعمو يريد بذلؾ مطمؽ الضعؼ. ، الحكـ عمييا بالضعؼفي قّْف اكتفى اإلماـ ابف الميمى 
بؿ يكتفى باإلشارة ك التمميح ، اإلماـ ابف الميمىقّْف ال يحكـ ػػػ أحيانانػػػػ بضعؼ الحديث صراحة6 سادسان 

 كفي الحكـ عمى الحديث. ، كبنقؿ كالـ النقاد فييـ، إلى ذلؾ؛ ببياف حاؿ الركاة

 (. 140، 127، 107، 101، 95، 94، 93، 89، 86، 85، 84): انظر حديث رقـ
، كلـ يخصو بركاية التابعي عف النبي ، يطمؽ ابف الميمىقّْف المرسؿ عمى االنقطاع في السند6 سابعان 

 .(1)كاستعممو في ركاية التابعي أك مف دكنو عف الصحابة

عبد الجبار لـ يسمع منقطع؛ : حيث قاؿ في حديث مف ركاية عبد الجبار بف كائؿ عف أبيو
 فيو إرساؿ؛ عبد الجبار لـ يسمع مف أبيو.  ...: (2)مف أبيو. كقاؿ في حديث آخر

                                                           

أك إلى غيره. كأكثر ما  ا  ىك ما لـ يتصؿ إسناده عمى أم كجو سكاء كاف يعزل إلى رسكؿ: ( المنقطع1)
 (. 1/141يستعمؿ في ركاية مف دكف التابعي عف الصحابة كمالؾ عف ابف عمر. المقنع في عمـك الحديث )

 (. 3/389( البدر المنير )2)
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 (. 117)، (116)، (115)، (114)، (113): كانظر حديث رقـ

كاإلماـ ابف الميمىقّْف في صنيعو ىذا؛ مسبكؽ بصنيع األئمة قبمو ممف صنفكا في المراسيؿ 
 كابف أبي حاتـ ك العالئي. 

ضعَّؼ ابف الميمىقّْف عددان مف األحاديث متعقبان أحكاـ مف سبقو مف العمماء الذيف حسنكا 6 منان ثا
 كالنككم. ، ك المنذرم، ك الحاكـ، كالدارقطني، كالترمذم، الحديث أك صححكه

مع ما نيسب إلى ، كقد تبيف لمباحثة بعد الدراسة التطبيقية صكاب ما ذىب إليو ابف الميمىقّْف
تساىؿ. كىذا إف دؿَّ عمى شيء؛ فإنما يدؿ عمى استقاللية ابف الميمىقّْف في أحكامو مع بعضيـ مف 

 كثرة نقكلو عف غيره. 

 (. 149، 148، 147، 146، 145، 144، 138): انظر حديث رقـ
فمـ تخرج أحكامو في غالبيا عمى ، يعتبر ابف الميمىقّْف مف النقاد المعتدليف في التضعيؼ6 تاسعان 

 . أك حتى المعاصريف لو، أك المتأخريف، اد المتقدميف عميوأحكاـ النق

 ألفاظ ابف الميمىقّْف في التضعيؼ.6 المطمب الثاني
 : أطمؽ ابف الميمىقّْف ألفاظان متعددة تدؿ عمى ضعؼ اإلسناد؛ منيا 

، سنده كاه جدان ، إسناد كاه، ىذا سند كاهو ، سنده ضعيؼ، إسناده ضعيؼ، إسناد ضعيؼ
، ضعيؼ جدان ال يصح االحتجاج بو، ضعيؼ جدان ال يجكز االحتجاج بو، لحفاظضعيؼ باتفاؽ ا

ىذه الركاية ضعيفة ، ليس بالقكم، حديث ليس إسناده بذاؾ كفيو نظر، حديث باطؿ ال أصؿ لو
 جدان. 
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 الخاتمة

 اخلامتة

الحمد  ًمٍؿءى السمكات ، الحمد  حمدان كثيران طيبان مباركان فيو كما يحب ك يرضى
 كبعد؛، الذم كفقني إلتماـ ىذا البحث، كًمٍؿءى ما شاء مف شيء بعد، كًمٍؿءى ما بينيما، كاألرض

كمنيجو في نقد ، ففي ختاـ رحمة ماتعة مع اإلماـ أبي حفص سراج الديف ابف الممقف
األسانيد مف خالؿ كتابو "البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير"؛ 

 مف النتائج ك التكصيات. خرجتي بعدد 
 6النتائج6 أكالن 

 : كمف أىميا

كقد امتاز ، كتاب "البدر المنير" مكسكعة حديثية ضخمة في التخريج ك الحكـ عمى األسانيد .1
 بغزارة مادتو العممية. 

ككاف مف ، فقد كاف أكثرىـ تصنيفان ، اإلماـ ابف الميمىقّْف مف كبار أئمة القرف الثامف اليجرم .2
 كبيرة درايةالذيف  ليـ  التعديؿ، ك الجرح أئمة مف ، كىكيف جمعكا بيف الفقو كالحديثالقالئؿ الذ

 . تعديالن  ك جرحان  عمييـ كالكالـ الرّْجاؿ، بأحكاؿ

لمامو بطرؽ الحديث، ككثرة مكارده، تميز اإلماـ ابف الميمىقّْف بغزارة عممو  .3 ، كسعة اطالعو كا 
ه المختمفة؛ كربما صحح إسنادان كحسف آخر فكاف عند تخريجو لمحديث يتكمـ عمى أسانيد

 كضعؼ ثالثان. 

فعمى الرغـ ، كبراعتو كاستقالليتو في الحكـ عمى األسانيد، برزت شخصية اإلماـ ابف الميمىقّْف .4
قراره الجتياداتيـ أحيانان؛ إال أنو كاف يتعقبيـ كيناقشيـ، مف كثرة نقكلو عف العمماء أحيانان ، كا 
 تو ألحكاميـ.أخرل؛ مبينان سبب مخالف

يحكـ اإلماـ ابف الميمىقّْف عمى األسانيد بالنظر إلى المتابعات كالشكاىد؛ كينص عمى ذلؾ  .5
 . (1)كينقؿ عف العمماء ما يؤيد ذلؾ، أحيانان 

                                                           

 (. 3/62)، (2/180البدر المنير ): انظر (1)
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 أحاديث كيحسف. (1)الثامنة المرتبة إلى الثانية المرتبة مف الركاة أحاديث الممقف ابف يصحح .6
 إلى الرابعة المرتبة فركاة أحاديثيـ جكد الذيف أما العاشرة، رتبةالم كحتى الثالثة المرتبة لركاة

 . التاسعة المرتبة

 مالحظة مع. العاشرة إلى الثانية المرتبة: ىي الممقف ابف عند التعديؿ مراتب أف يعني كىذا 
 السابعة المرتبة لركاة فييا يحسف أمثمة عمى التطبيقية الدراسة خالؿ تقؼ لـ الباحثة أف
 (. كرالمست)

 مكضعو في المراتب ىذه لركاة تحسينو أك تصحيحو، سبب كتكجيو تفسير الباحثة حاكلت كقد 
 . الدراسة مف

 ،)ضعيؼ(الثامنة المرتبة كىي ؛ مراتب خمس الممقف ابف عند الجرح مراتب أما .7
ة)كذاب، عشر  كالثانية ،(متيـ بالكذب)ةعشر  كالحادية ،)متركؾ(كالعاشرة ،)مجيكؿ(كالتاسعة
 . (كضاع

 الصحيح ؛ الثالثة الحديث أقساـ شممت حديثان، كخمسيف مائة الدراسة أحاديث عدد بمغ .8
 . كالضعيؼ كالحسف

 يعني حديثاي،( 42) أصؿ مف حديثاي ( 36) تصحيح عمى الميمىقّْف ابف اإلماـ الباحثة كافقت كقد
 %. 85.7 بنسبة

 يعني حديثاي،( 22) أصؿ مف ثأحادي(  5)تحسيف عمى الميمىقّْف ابف اإلماـ الباحثة ككافقت
 %.  22,7 بنسبة

 مف أحاديث( 7)في (بنكعيو الحسف بمعنى)التجكيد عمى الميمىقّْف ابف اإلماـ الباحثة ككافقت
 %. 53,8 بنسبة يعني حديثاي،( 13) أصؿ

 يعني حديثاي،( 73) أصؿ مف حديثان ( 72) تضعيؼ عمى الميمىقّْف ابف اإلماـ الباحثة ككافقت
 %. 98,6 بنسبة

 الدراسة أحاديث مف حديثان ( 120) أحكامو في الممقف ابف الباحثة فيو كافقت ما مجمكع فيككف
   %. 80 بنسبة أم حديثان،( 150) كالبالغة

                                                           

 . (75-74التيذيب )ص:مقدمة تقريب ( مف ىذا البحث، 489-488ألفاظ  ىذه المراتب: )ص انظر (1)
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حكـ ابف الممقف بالضعؼ عمى عدد مف األحاديث ألسباب؛ منيا ما يتعمؽ بالراكم مف جية   .9
بو عمى ما فيو مف عمؿ كاالنقطاع ك فين، كمنيا ما يتعمؽ باإلسناد، الضبط أك العدالة

 اإلرساؿ... 

 : فيقكؿ في المقبكؿ مثالن ، تنكعت ألفاظ ابف الممقف في الحكـ عمى األسانيد ؛ قبكالن كردان   .10
: إسناده جيد. كفي الضعيؼ يقكؿ، سند حسف، إسناده صحيح، سند صحيححديث صحيح، 
 ىذا إسناد كاه. ، ىذا إسناد ضعيؼ

، ف لـ يخرج في غالب أحكامو عف أكثر النقاد؛ فيك مف النقاد المعتدليفاإلماـ ابف الميمىقّْ  .11
 إال أنو ال يمكف كصفو بالتساىؿ أك التشدد في الجممة.، متساىؿ في التصحيح أحيانان 

لـ يكف اإلماـ ابف الميمىقّْف متعصبان لمذىبو الشافعي، لذا كاف يأخذ عمى اإلماـ الرافعي  .12
المسألة الفقيية، ككاف يرل في الحديث الصحيح؛ ما يغني  استداللو بالحديث الضعيؼ عمى

 . (1)عف االستدالؿ عمى المسألة بالحديث الضعيؼ

فال عجب مف كجكد اختالؼ بيف العمماء عند الحكـ التطبيقي ، عمـ الحديث عمـ اجتيادم .13
حديث عمى الحديث الكاحد. كىذا االختالؼ راجع إلى اختالفيـ في تطبيؽ القكاعد التي يقبؿ ال

 بيا أك يرد. 

كاإلماـ ابف الميمىقّْف كغيره كقع ، عمى حفظيـ، لـ يسمـ مف الخطأ كالغمط كبير أحد مف األئمة .14
 : لو بعض الينات. كمف المآخذ العممية عميو

 .إلى بعض المصادر التي نقؿ منيا في العزك ئخطقد يأنو  - أ

طني. كانظر أيضان حديث (، عزا لفظ الحديث لمبييقي ، كالمفظ لمدارق121كما في حديث )
(127.) 

 قد يغفؿ العزك إلى المصدر الذم نقؿ منو. أنو   - ب

 نقؿ فيو عف السبكي كلـ يعزك إليو.  ،(60رقـ ) كمف األمثمة  عمى ذلؾ: حديث

 .كلـ يعزك إليو(، نقؿ عف ابف الجكزم أقكاؿ النقاد، 135حديث )ك 

 . كلـ يعزك إليو، "ةطمحة بف جبر ليس بعمد": نقؿ قكؿ الذىبي، ( 138) حديثك 

                                                           

، (7/597)، (6/14)، (553 - 3/550)، (3/246)، (2/434)، (2/346)، (2/140البدر المنير ): ( انظر1)
(9/47) ،(9/669 .) 
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ـي في تعييف رجاؿ اإلسناد.  - ت  أنو قد يىًي

 يحيى بف سعيديحيى بف سعيد القطاف، كىك  حيث سمى الراكم. (77حديث رقـ) كما في
 ضعيؼ.الالعطار 

 ...(. ، 117، 111، 104): أنو يتغاضى عف ذكر بعض عمؿ اإلسناد. كما في حديث - ث

ثـ ، عمى عادة الفقياء، ؿ المرسؿ بمعنى المنقطعمما يؤخذ عمى ابف الميمىقّْف أنو استعم  - ج
. (1)كعد ذلؾ مف األغاليط الفاحشة. فخالؼ نفسو، تعقب غيره عمى تسمية المنقطع مرسالن 

مف ركاية عبد الجبار بف كائؿ عف أبيو: منقطع؛  عنو:  قاؿ (.114كما في  حديث) 
إرساؿ؛ عبد الجبار لـ فيو  ...: (2)عبد الجبار لـ يسمع مف أبيو. كقاؿ في حديث آخر

 يسمع مف أبيو. 
 6التكصيات6 ثانيان 

 : أقترح عمى طمبة العمـ الباحثيف في السنة النبكية؛ الكتابة في ىذه المكضكعات 

 منيج اَلماـ ابف الميمىقّْف في نقد المتكف مف خالؿ كتاب "البدر المنير".  .6

كلقد كاف ىذا ديدف العمماء ، مى نقد األسانيدكلـ تقتصر ع، قد كاف البف الميمىقّْف عناية بنقد المتكفمف
 حكؿ اىتماـ أئمة الحديث بالسند دكف المتف. ، قبمو. كفي ىذا دفع لمشبيات التي أثيرت قديمان كحديثان 

 منيج اَلماـ ابف الميمىقّْف في مختمؼ الحديث مف خالؿ كتاب "البدر المنير".  .5

عمى ، ف أىميتو في الذب عف السنة المشرفةفكمييما تكم، كىذا المكضكع ليس بعيدان عف األكؿ
 صاحبيا أفضؿ الصالة ك السالـ. 

خاصة كتب ، كما أكصي بضركرة االىتماـ بتحقيؽ مؤلفات ابف الميمىقّْف المخطكطة  .4
 الشركح كالتراجـ. 

 ... بقصكره كعمؿ المعترؼ، ىذا جيد المقؿ6 كختامان 

                                                           

 (. 4/106البدر المنير ): انظر (1)
 (. 3/389( البدر المنير )2)
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ٍيػػًر  يىػػٍأبىى المَّػػوي اٍلًعٍصػػمىةى ًلًكتىػػابو غى ًثيػػًر ، ًكتىابًػػوً كى ػػٍرًء ًفػػي كى طىػػًأ اٍلمى ػػٍف اٍغتىفىػػرى قىًميػػؿى خى ٍنًصػػؼي مى كىاٍلمي
كىاًبوً  كىاًب اٍلقىٍكًؿ كىاٍلعىمىؿً ، صى فّْقىنىا ًلصى لىػؿً ، كىاىلمَّوي اٍلمىٍسئيكؿي أىٍف ييكى ٍيػًغ كىالزَّ إنَّػوي ، كىأىٍف يىٍرزيقىنىا اٍجًتنىابى أىٍسبىاًب الزَّ

ٍف  كَّؿى ، سىأىؿى قىًريبه ميًجيبه ًلمى مىٍيًو تىكى ا كىعى ٍف إيَّاهي رىجى يّْبي مى الى ييخى
(1). 

 

                                                           

 (.3القكاعد البف رجب )ص:  ((1
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 فيرس اْليات القرآنية.

 فيرس األحاديث.

 فيرس الركاة.

 المصادر كالمراجع. ثبت

 فيرس المكضكعات.
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 العامةىالفكارس

 فً س اآل ا  الق آن  
 رقـ الصفحة السكرة كرقـ اْلية اْلية

 485 [83البىقىرىة: ] ﴾ْا لِلنهاِس ُحْسنًاَوُقوُلو﴿
 252، 251 [97آؿ عمراف:  ] ]َوّلِلِهِ َعَذ النهاِس َحجُّ اْلَبْوِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْوِه َسبِواًل[.

َا ]َيا  أ [59النساء: ] [ ...اّلِلهَ َأصِوُعوا آَمنُوا الهِذينَ  َأُّيُّ
ْكمَ ]   ج [12]لقماف:  ...[َة َأِن اْشُكْر َوَلَقْد آَتْونَا ُلْقََمَن اْْلِ
افُِظوَن[  ا َلُه َْلَ ْكَر َوإِىه ْلنَا الذِّ ا َىْحُن َىزه  ق [9]الحجر:  ]إِىه

 53 [16]الدخاف:  ]اْلَبْطَشَة اْلُكْزَى[
 352 [31]األعراؼ:  ﴾ ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجدٍ ﴿

ا النهبِيُّ ُقْل أِلَ   َ  412 [29 – 28]األحزاب:  [...ْزَواِجَك إِْن ُكنُْتنه ]َيا َأُّيُّ
ِْم َيْوَمئٍِذ َدَْحُجوُبوَن[  ُْم َعْن َرِّبِّ  431 [15]المطففيف:  ]َكاله إَِّنه
ُْم َكاُىوا ُيَساِرُعوَن ِِف    431 [90]األنبياء:  [...]إَِّنه
 498 [54]الركـ:  ﴾...اّلِلهُ الهِذي َخَلَقكم ِمْن ُضْعٍف ُثمه ﴿
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 فً س األحاد د

رقـ  الراكم األعمى الحديث رؼط رقـ 
 الصفحة

رقـ 
 الصفحة

ػػػاتى ًمػػػٍف   .1 ػػػٍف مى ـي ًبيىػػػا قىٍبػػػرى أىًخػػػي، كىأىٍدًفػػػفي ًإلىٍيػػػًو مى أىتىعىمَّػػػ
 أىٍىًمي

 208 209 المطمب بف حنطب

: اٍلبىرىازى ًفي   .2 ثى ًعفى الثَّالى  356 355 معاذ بف جبؿ ...اتَّقيكا اٍلمىالى
فٍَّيًف...أى   .3 مىى اٍلخي ٍف اٍلمىٍسًح عى اًئشىةى أىٍسأىلييىا عى  58 57 عائشة تىٍيتي عى
ـى رىسيكؿي اً   .4 ـٍ ...اٍحتىجى لى مَّى كى  306 304 أنس ، فىصى
ًرؼٍ   .5 ًتًو فىٍميىٍنصى الى ـٍ ًفي صى ديكي  315 313 ابف عباس ...ًإذىا رىعىؼى أىحى

6.  
ػػػػؿَّ  ٍمػػػػرىةى، فىقىػػػػٍد حى ٍيػػػػتيـي اٍلجى مى ػػػػٍيءو ًإال  ًإذىا رى ـٍ كيػػػػؿُّ شى لىكيػػػػ

 ...النّْسىاءى 
 213 210 بف عباسا

ا التُّرىابي   .7 فٍَّيًو، فىطىييكريىيمى ًطئى اأٍلىذىل ًبخي  453 453 عائشة ًإذىا كى
 146 143 ابف عمر اٍذىىبيكا ًبًو فىاٍقطىعيكهي ، ثيَـّ اٍحًسميكهي ، ثيَـّ اٍئتيكًني ًبوً   .8
، كى   .9 مىٍيًو ًباٍلًغٍربىاؿً أىٍعًمنيكا ىىذىا النّْكىاحى  281 279 عائشة اٍضًربيكا عى

 317 315 عمرك بف العاص ...أىفىالى كىافى ىىذىا قىٍبؿى أىٍف تىًجيءى ًبوً   .10
ـٍ   .11 ٍكتىاكي مىى مى  402 401 معقؿ بف يسار اٍقرىءيكىىا عى
 206 203 أبك ىريرة ...أىٍكثىري عىذىاًب اٍلقىٍبًر ًمفى اٍلبىٍكؿً   .12
ؿه يى   .13 مّْي مىعىوي أىالى رىجي مىى ىىذىا ييصى دَّؽي عى  420 419 أبك أمامة تىصى
ـٍ   .14 ـٍ تىصي لى ؿّْ كى ـٍ تيصى ٍت لى اضى  40 39 أبك سعيد  الخدرم ...أىلىٍيسى ًإذىا حى
ٍثقىى  .15 ٍذتى ًباٍلكي ، فىأىخى  173 170 ابف عمر ...أىمَّا أىٍنتى يىا أىبىا بىٍكرو
دو أى  أىمىرى رىسيكؿي المًَّو   .16  283 281 ابف عباس ...ٍف ًبقىٍتمىى أيحي
بىري   .17 تَّى يىٍأًتيىيىا اٍلخى ٍفقيكًد اٍمرىأىتيوي حى  292 290 المغيرة بف شعبة اٍمرىأىةي اٍلمى
ًني رىسيكؿي اً   .18  248 346 معاكية ...أىٍف الى آًتيى  أىمىرى
ـٍ ييكصً   .19 لى تىرىؾى مىاالن كى  113 111 أبك ىريرة ...ًإفَّ أىًبي مىاتى كى

20.  
، ًإفَّ ا ػػػؼّْ اٍلميقىػػػدَّـً مىػػػى الصَّ ػػػمُّكفى عى ًئكىتىػػػوي ييصى مىالى ى كى
... 

 229 226 البراء بف عازب

ػاءه قىػٍدري ثيميثىػًي  أىفَّ النًَّبيَّ   .21 أى فىأيًتيى ًبًإنىاءو ًفيًو مى  164 161 أـ عمارةتىكىضَّ
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رقـ  الراكم األعمى الحديث رؼط رقـ 
 الصفحة

رقـ 
 الصفحة

 اٍلميدّْ 
ٍف نىٍفًسًو بىٍعدى النُّبيكَّةً  أىفَّ النًَّبيَّ   .22  311 309 أنس عىؽَّ عى

23.  
عبد ا بف أبي  ...كىافى يىقيكـي ًفي الرٍَّكعىًة  أىفَّ النًَّبيَّ 

 أكفى
286 288 

24.  
ػػػكءيهي  أىفَّ النَّبًػػػيَّ  ػػػعي لىػػػوي كىضي ػػػافى ييكضى ًسػػػكىاكيوي،  كى  كى

... 
 219 216 عائشة

25.  
دَّ،  أىفَّ النَّبًػػػيَّ  تَّػػػى يىٍسػػػكى ػػػٍف بىٍيػػػًع اٍلًعنىػػػًب حى  نىيىػػػى عى

... 
 83 82 أنس

يَّرى ًنسىاءىهي الدٍُّنيىا  أىفَّ النًَّبيَّ   .26  410 409 عمي ...خى
نىابىةن، فىاٍغًسميكا   .27  269 267 أبك ىريرة ...ًإفَّ تىٍحتى كيؿّْ شىعىرىةو جى

مىٍييىػػػػا   .28 تىػػػػريدُّكا عى ًإٍف رىأىٍيػػػػتيـٍ أىٍف تيٍطًمقيػػػػكا لىيىػػػػا أىًسػػػػيرىىىا، كى
 الًَّذم لىيىا

 199 196 عائشة

ٍف آًنيىًة الذَّىىًب  ؿى المًَّو ًإفَّ رىسيك   .29  222 219 عمي ..." نىيىى عى
... أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   .30  92 90 سعيد بف العاص بىعىثى أىبىافى ٍبفى
سىٍيفً  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   .31 سىًف كىاٍلحي ًف اٍلحى  117 116 بريدة بف الحصيب ...عىؽَّ عى
 166 163 عائشة ...قىرىأى ًفي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   .32
 162 159 عائشة كىافى يىٍغتىًسؿي ًبًمٍثًؿ ىىذىا أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   .33
ٍمسى عىٍشرىةى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   .34  459 460 عمرك بف العاص ...أىٍقرىأىهي خى
فىعى  أىفَّ رىسيكؿى اً   .35  360 359 مالؾ ابف الحكيرث ...كىافى ًإذىا كىبَّرى رى

36.  
 كىػػافى الى يىتىعىػػارَّ ًمػػفى المٍَّيػػًؿ سىػػاعىةن  سيػػكؿى اً أىفَّ رى 
..... 

 447 447 ابف عمر

ا، أىٍك ًفي   .37 ثىةو ًإمىامن  422 422 جابر ...أىفَّ ًفي كيؿّْ ثىالى
تىعىالىى ًعبىادنا  .38  418 417 معاذ بف أنس ...ًإفَّ ًلمًَّو تىبىارىؾى كى
 54 53 أبك مسعكد البدرم ـً النُّبيكًَّة األيكلىى...ًإفَّ ًممَّا أىٍدرىؾى النَّاسي ًمٍف كىالى   .39
سىنىاًتوً   .40 ًمًو كىحى ؽي اٍلميٍؤًمفى ًمٍف عىمى  181 178 أبك ىريرة ...ًإفَّ ًممَّا يىٍمحى
 69 68  أنا عند ظف عبدم بي  .41
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ـى أىٍكمييىا  .42 رّْ  116 115 ابف عباس ...ًإنَّمىا حي
 33 31 عائشة أىٍف تىٍغًسؿى مىكىانىوي... ًإنَّمىا كىافى ييٍجًزئيؾى ًإٍف رىأىٍيتىوي   .43
ميؾً   .44 ، ًإنَّمىا ىيكى أىبيكًؾ كىغيالى مىٍيًؾ بىٍأسه  244 241 أنس ًإنَّوي لىٍيسى عى
ـٍ كىالتٍَّعًريسى   .45 كىادّْ الطًَّريؽً  ًإيَّاكي مىى جى  124 123 جابر ....عى

ـٍ   .46 نّْي أيكًصيكي ـٍ فىرىطه، كىاً  ، ًإنّْي لىكي عبد الرحمف بف  ...أىيُّيىا النَّاسي
 عكؼ

432 432 

ػػػػػػى شيػػػػػػعىٍيبه النَّبًػػػػػػيُّ   .47 تَّػػػػػػى  بىكى ػػػػػػبّْ المَّػػػػػػًو حى ًمػػػػػػٍف حي
 ...عىًميى 

 430 429 شداد بف أكس

ػك أىٍف أىٍلقىػى المَّػوى   .48 ىٍرجي نّْي ألى يىٍرفىعي، كىاً   بىًؿ المَّوي يىٍخًفضي كى
... 

 196 193 أبك ىريرة

كيكا؛ فىًإفَّ السّْػكىاؾى مىٍطيىػرىةه   .49 ،  تىسىكَّ ػاةه ًلمػرَّبّْ ، مىٍرضى ًلٍمفىػـً
... 

 414 413 أبك أمامة

ًميسً   .50  104 97 أبك ىريرة ... تيٍعرىضي األىٍعمىاؿي يىٍكـى ااًلٍثنىٍيًف كىالخى
فىعى ذىًلؾى ًإلىى النًَّبيّْ   .51 ثنا. كىرى ثنا ثىالى أى ثىالى  159 156 ابف عمر تىكىضَّ
، كىىيفَّ لى   .52 مىيَّ فىرىاًئضي ـٍ تىطىكُّعه ثىالثه ىيفَّ عى  271 269 ابف عباس ... كي
ؿه ًإلىى رىسيكًؿ اً   .53 اءى رىجي : جى  375 374 أبك ىريرة ...، فىقىاؿى
ٍمعيكفه   .54 كؽه، كىاٍلميٍحتىًكري مى اًلبي مىٍرزي  278 276 عمر اٍلجى
ًعيؼً   .55 ًغيًر، كىالضَّ  215 213 أبك ىريرة ...ًجيىادي اٍلكىًبيًر، كىالصَّ
 218 216 عائشة جُّ ًجيىاديكيفَّ الحى   .56
بّْبى ًإلىيَّ ًمفى الدٍُّنيىا النّْسىاءي كىالطّْيبي   .57  110 109 أنس ...حي
مىيَّ المًَّبفى   .58 ديكا ًلي لىٍحدنا، كىاٍنًصبيكا عى  345 343 سعد بف أبي كقاص ...اٍلحى
 255 253 سفينة الخالفة ثالثكف سنة  .59

60.  
ٍمتي  جد طمحة بف  ...كىىيكى  عمى الَّنًبيّْ  –يىٍعًني  -دىخى

 مصرؼ
259 261 

61.  
مىػػػػػػػى رىسيػػػػػػػكًؿ  ٍمػػػػػػػتي بًػػػػػػػاٍبفو ًلػػػػػػػي عى ـٍ يىٍأكيػػػػػػػًؿ  دىخى لىػػػػػػػ

ـى   ...الطَّعىا
أـ قيس بنت 
 محصف

246 249 
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62.  
ػػػًو اٍكًشػػػًفي ًلػػػي  : يىػػػا أيمَّ ػػػةى، فىقيٍمػػػتي اًئشى مىػػػى عى مىػػػٍت عى دىخى

... 
 77 76 عائشة

63.  
ػػػػػافى قىػػػػػٍبمى  ػػػػػٍف كى ػػػػػا ىىمىػػػػػؾى مى ، ًإنَّمى ـٍ ٍكتيكي ػػػػػا تىػػػػػرى ـٍ دىعيكًنيمى كي

... ـٍ  ًبسيؤىاًلًي
 35 34 أبك ىريرة

64.  
ٍيػػًو،  رىأىٍيػػتي النَّبًػػيَّ  ٍكبىتىٍيػػًو قىٍبػػؿى يىدى ػػعى ري دى كىضى  ًإذىا سىػػجى

... 
 385 384 كائؿ بف حجر

مىى  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   .65  187 184 عامر بف عمرك ...ًبًمننى يىٍخطيبي عى
مّْي،  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   .66  427 427 كابصة بف معبد ...ييصى
ثنا  .67 ثنا ثىالى آىًف ثىالى ًميِّا  يىتىكىضَّ  120 119 شقيؽ بف سممة ...رىأىٍيتي عيٍثمىافى كىعى
مىى قىٍبًر النًَّبيّْ   .68 : ... ريشَّ عى  330 328 جابر اٍلمىاءي رىشِّا، قىاؿى
ًف النَّاًئـً   .69 ثىةو: عى ٍف ثىالى  202 199 عائشة ....ريًفعى اٍلقىمىـي عى
 252 249 أنس الزَّادي كىالرَّاًحمىةي   .70
يىا، كىاٍنظيًرم ًإلىى عيٍرقيكبىٍييىا  .71  138 135 أـ سميـ شيمّْي عىكىاًرضى
مىى ًذم   .72 دىقىةه، كىعى مىى اٍلًمٍسًكيًف صى دىقىةي عى  300 298 أبك طمحة ...الصَّ

ٍكعىتىٍيفً   .73 ٍيؿو رى مَّى يىٍكـى بيشّْرى ًبرىٍأًس أىًبي جى أبي عبد ا بف  صى
 أكفى

242 345 

سىٍيًف  عىؽَّ رىسيكؿي اً   .74 سىًف كىاٍلحي ًف اٍلحى  117 116 عائشة ... عى

75.  
تَّى يىٍبميغى الثُّميػثى ًمػٍف  ًؿ حى ٍقًؿ الرَّجي ٍرأىًة ًمٍثؿي عى ٍقؿي اٍلمى عى

 ًديىًتيىا
 285 283 عمرك بف العاص

 80 79 ابف عباس زىكىاة اٍلفطرً  فرض رىسيكؿ ا   .76

77.  
ػػػػػػػػاةى اٍلًفٍطػػػػػػػػًر طيٍيػػػػػػػػرىةن  رىسيػػػػػػػػكؿي المَّػػػػػػػػًو فىػػػػػػػػرىضى  كى زى
... اًئـً  ًلمصَّ

 81 79 ابف عباس

ٍكتي   .78 ًؿ، الدُّؼُّ كىالصَّ الى رىاـً كىالحى ا بىٍيفى الحى  282 280 محمد بف حاطب فىٍصؿي مى
 135 133 ابف عباس فقيو كاحد أشد عمى الشيطاف  .79
؟ "  .80 : "مىا شىٍأنيؾى ، قىاؿى ـٍ : نىعى فه "؟ قىاؿى  184 181 الحارث بف عبد ا ...فيالى
ًة ًفي كيؿّْ فىرىسو ًدينىاره تيؤىدّْيوً   .81 ٍيًؿ السَّاًئمى  392 392 جابر ًفي اٍلخى
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اًىًميَّةً   .82  190 187 ابف عباس ...ًفي نىٍفًسؾى شىٍيءه ًمٍف أىٍمًر اٍلجى
اًىًميًَّة؟"   .83  190 187 ميمكنة بنت كردـ ...ًفي نىٍفًسؾى شىٍيءه ًمٍف أىٍمًر اٍلجى
ؿي   .84 : يىا رىسيكؿى المًَّو الرَّجي ؿه  462 463 أنس ...قىاؿى رىجي
ٍبدى المًَّو ٍبفى   كىافى النًَّبيُّ   .85  298 296 عائشة ...يىٍبعىثي عى
ًميسً  كىافى النًَّبيُّ   .86 ٍكـى ااًلٍثنىٍيًف كىالخى رَّل صى  98 97 عائشة يىتىحى
ليوي   .87 ميعىًة أىكَّ  46 45 السائب بف يزيد ...كىافى النّْدىاءي يىٍكـى اٍلجي
:  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .88 ةى، قىاؿى  363 361 عائشة ...ًإذىا اٍستىٍفتىحى الصَّالى
 256 253 أبك برزة األسممي ...ًإذىا رىكىعى لىٍك  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .89
دو  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .90  263 261 ابف عباس ...الى يىًكؿي طيييكرىهي ًإلىى أىحى
فً  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .91  157 154 عائشة ...يىٍستىفُّ كىًعٍندىهي رىجيالى
 464 465 جابر ...ييعىمّْمينىا التَّشىيُّدى  كىافى رىسيكؿي المًَّو   .92
ةو،  كىافى ًلرىسيكًؿ اً   .93  407 406 ابف عباس ... سىٍيؼه قائمتيوي ًمٍف ًفضَّ
، فىييٍعًطيًني يىٍستى  كىافى نىًبيُّ المًَّو   .94  224 221 عائشة ...اؾي
ذىا رىكىعى   .95 ًة، كىاً  ؿى ًفي الصَّالى  135 134 أنس كىافى يىٍرفىعي يىدىٍيًو ًإذىا دىخى
كًئوً   .96  440 440 أنس كىافى يىٍستىاؾي ًبفىٍضًؿ كيضي
ٍثـً   .97 يّْ ًفي اإٍلً ٍظـً اٍلحى يًّْت كىكىٍسًر عى ٍظـً اٍلمى  197 194 أـ سممة كىٍسري عى
ثىًة أىٍثكىابو نىٍجرىاًنيَّةو  فى رىسيكؿي المًَّو كيفّْ   .98  390 389 ابف عباس ...ًفي ثىالى
ـٍ يىٍأميٍرًني ًفيًو رىسيكؿي اً   .99 ا لى ىيمى  367 366 معاذ بف جبؿ ًبشىٍيءو  ًكالى
بىٍعدىهي   .100  130 128 أنس كينَّا نىٍقنيتي قىٍبؿى الرُّكيكًع كى
مّْي مىعى رىسيكًؿ اً   .101  71 70 جابر ...، كيٍنتي أيصى
ثىةى آًنيىةو  كيٍنتي أىٍصنىعي ًلرىسيكًؿ المًَّو   .102  346 344 عائشة ...ثىالى

103.  
نىػػازىةه مىعىيىػػا نىػػاسه  ػػرٍَّت جى كيٍنػػتي ًفػػي ًسػػكًَّة اٍلًمٍربىػػًد، فىمى

 ...كىًثيره 
 75 74 أنس

 435 435 أـ عطية ...كيٍنتي ًفيمىٍف غىسَّؿى أيَـّ كيٍمثيكـو ًبٍنتى   .104
اءه؟.... كىٍيؼى   .105  370 369 معاذ بف جبؿ تىٍقًضي ًإذىا عىرىضى لىؾى قىضى
ٍكًج   .106 ًليّْ كىالػػػػػػزَّ ػػػػػػاًح ًمػػػػػػٍف أىٍربىعىػػػػػػةو: اٍلػػػػػػكى  379 378 عائشةالى بيػػػػػػدَّ ًفػػػػػػي النّْكى
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 كىالشَّاًىدىٍيفً 
ـٍ كىالى ًباأٍلىٍندىادً   .107 ـٍ كىالى ًبأيمَّيىاًتكي  119 117 أبك ىريرة ...الى تىٍحًمفيكا ًبآبىاًئكي
 49 48 عمي الى تيعىذّْبيكا ًبعىذىاًب المَّوً   .108
ـي   .109  153 150 ابف مسعكد ... الى تىقيكليكا ىىكىذىا فىًإفَّ المَّوى ىيكى السَّالى
مّْي  .110 ييصى دنا يىطيكؼي ًبيىذىا اٍلبىٍيًت كى  472 473 جبير بف مطعـ   ...الى تىٍمنىعيكا أىحى
ةي ًلطىعىاـو كىالى لً   .111 ري الصَّالى  444 444 جابر غىٍيًرهً الى تيؤىخَّ
تَّى تىٍغريبى الشٍَّمسي   .112 ةى بىٍعدى اٍلعىٍصًر حى الى  468 469 أبك ذر ... الى صى
ًصيَّةى ًلكىاًرثو   .113  235 232 ابف عباس الى كى
 237 234 عبد ا بف عمرك الى يىتىكىارىثي أىٍىؿي ًممَّتىٍيًف شىتَّى  .114

115.  
ٍمػكىافي  ٍيػري  الى يىًحؿُّ ثىمىفي اٍلكىٍمػًب، كىالى حي اٍلكىػاًىًف، كىالى مى

 اٍلبىًغيّْ 
 179 176 ابف عمر

116.  ، ، أىٍك ميٍعتىًمره اجّّ  373 372 عبد ا بف عمرك ...الى يىٍركىبي اٍلبىٍحرى ًإالَّ حى

117.  
ػػزَّ  ـٍ ًإالَّ كىىيػػكى ييٍحًسػػفي الظَّػػفَّ بًػػاً عى ػػديكي ػػكتىفَّ أىحى الى يىمي

ؿَّ   كىجى
 69 68 جابر

 343 341 ابف عباس ؽُّ ًلغىٍيًرنىاالمٍَّحدي لىنىا كىالشَّ   .118

ػٍؤًمفو ًبغىٍيػًر   .119 مىى المًَّو ًمٍف قىٍتػًؿ مي في عى كىاؿي الدٍُّنيىا أىٍىكى لىزى
ؽ    حى

 132 130 البراء يف عازب

120.  
كىاًتبىػػػػػوي،  لىعىػػػػػفى رىسيػػػػػكؿي  ٍؤًكمىػػػػػوي، كى مي بىػػػػػا، كى آًكػػػػػؿى الرّْ

شىاًىدىٍيو  كى
 63 62 ابف مسعكد

ظىٍرتى كىاًسعنا  .121 ٍيمىؾى لىقىٍد حى ؾى أىٍك كى ٍيحى  276 274 كاثمة بف األصقع ، كى

122.  
كا، كىالى  كا، كىالى تيٍعشىري ـٍ أىٍف الى تيٍحشىري عثماف بف أبي  ...لىكي

 العاص
167 170 

123.  
مىٍعػػػػػػػػتى  ؟"، قىػػػػػػػػاليكا: رىأىٍينىػػػػػػػػاؾى خى ـٍ مىٍعػػػػػػػػتيـٍ ًنعىػػػػػػػػالىكي ـى خى ًلػػػػػػػػ

مىٍعنىا  ...فىخى
 352 351 ابف عباس

 412 411 عائشة أزكاجولما أمر رسكؿ ا بتخيير   .124
ـي اٍمرىأىةن   .125 لٍَّكا أىٍمرىىي  330 328 أبك بكرة لىٍف ييٍفًمحى قىٍكـه كى
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ٍنؾى   .126 ىٍجزىأى عى  295 293  لىٍك طىعىٍنتى ًفي فىًخًذىىا ألى
مىٍييىا دىٍيفه أىكيٍنتى قىاًضيىوي...  .127  56 55 ابف عباس لىٍك كىافى عى
ـه ًإالَّ   .128 ري ٍرأىًة حي مىى اٍلمى  377 376 ابف عمر ًفي كىٍجًييىالىٍيسى عى
دىقىةه   .129 ًسًو كىغيالىًمًو صى مىى الميٍسًمـً ًفي فىرى  397 396 أبك ىريرة لىٍيسى عى
دىقىةه ، لىٍيسى ًفي اٍلبىقىًر اٍلعىكىاًمؿً   .130  326 324 ابف عباس ...صى
ٍكؿي   .131 مىٍيًو اٍلحى كؿى عى تَّى يىحي  274 272 أنس لىٍيسى ًفي مىاؿو زىكىاةه حى
ا أي   .132  425 424 جابر ًكؿى لىٍحميوي فىالى بىٍأسى ًببىٍكًلوً مى
لىٍك قىًضيبه ًمٍف أىرىاؾو   .133 مىٍيًو اأٍلىٍىميكفى ، كى ى عى ا تىرىاضى  291 289 ابف عباس مى

134.  
ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى دنا عى مّْيًيمىا،  مىا رىأىٍيتي أىحى  ييصى

... 
 177 174 ابف عمر

، كى   .135 ٍدنىاهي لىبىٍحرنامىا رىأىٍينىا ًمٍف شىٍيءو ٍف كىجى  31 29 أنس اً 
ٍكبىتىٍيًف ًمفى اٍلعىٍكرىًة،   .136 ا فىٍكؽى الرُّ  321 319 أبك أيكب ...مى
 233 230 أبك أيكب اٍلمىاءي ًمفى اٍلمىاءً   .137
ًعنىاًف ًإذىا تىفىرَّقىا الى يىٍجتىًمعىاًف أىبىدنا  .138  142 139 ابف عمر اٍلميتىالى
ًف اتَّبىعى ًجنىازىةن فىمٍ   .139 كىاًنًب السًَّريرً مى  361 360 ابف مسعكد ...يىٍحًمٍؿ ًبجى
اًريىةو أىًك اٍشتىرىاىىا  .140 ٍف أىرىادى ًشرىاءى جى  324 322 ابف عباس ...مى
اًشينا  .141  449 449 عمي ...ًمفى السُّنًَّة أىٍف تىٍخريجى ًإلىى الًعيًد مى
ٍرأىةي ًمٍف رىٍأًسيىا...  .142  305 303 مرابف ع ًمفى السُّنًَّة تيدىلّْؾي اٍلمى
 124 123 عثماف مف تكضأ نحك كضكئي  .143
ؿً   .144  350 349 ابف عباس ...مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًباً كىاٍليىٍكـً اآٍلًخًر، فىالى يىٍدخي
ـٍ ييطىيٍّْرهي مىاءي اٍلبىٍحًر فىالى طىيَّرىهي المَّوي   .145 ٍف لى  456 456 أبك ىريرة مى
دى ليقىطىةن فىٍمييٍشًيٍد ذىا عى   .146  87 86 عياض بف حمار ...ٍدؿو أىكٍ مىٍف كىجى
كمىةى فىيىٍجعىؿى   .147 ٍف يىٍشتىًرم ًبٍئرى ري  102 101 عثماف ...مى
 334 332 ابف عباس مىٍكتي غيٍربىةو شىيىادىةه   .148
 94 93 جابر ...أىٍف تيجىصَّصى القيبيكري  نىيىى النًَّبيُّ   .149
ػػٍف بىٍيػػ نىيىػػى رىسيػػكؿي اً   .150 ػػاًة، كىعى ػػٍف بىٍيػػًع اٍلحىصى  61 60 أبك ىريرةًع عى
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 الصفحة

رً   اٍلغىرى
مىةً  نىيىى رىسيكؿي اً   .151 ٍف أىٍكًؿ الرَّخى  438 438 ابف عباس عى
يىكىافً   .152 ٍف بىٍيًع المٍَّحـً ًباٍلحى  381 380 سعيد  بف المسيب نىيىى عى
الىوي   .153 ؤه خى اًلي فىٍمييًرًني اٍمري  107 106 جابر ىىذىا خى
ا نىكىاًحييىا؟...ىىًذًه اٍلًقٍبمىةي "، قيٍمتي لىوي:   .154  42 41 ابف عباس مى
؟ "، قىاليكا: الى؟؟؟  .155 مىٍيًو دىٍيفه  48 47 سممة بف األككع ىىٍؿ عى
ؿي   .156 لىٍيسى ًممَّا يىٍدخي كءي ًممَّا يىٍخريجي كى  265 263 ابف عباس اٍلكيضي
قَّتى أًلىٍىًؿ اٍلًعرىاًؽ ذىاتى ًعٍرؽو   .157  89 88 عائشة كى
ًكؿى ًبوً   .158 مىكنا كي : سىٍبعيكفى مى ٍف قىاؿى  405 404 أبك ىريرة ...، فىمى
ٍيرىةى تىعىمَّميكا اٍلفىرىاًئضى   .159 مّْميكىىا، فىًإنَّوي  يىا أىبىا ىيرى  338 335 أبك ىريرة ...كىعى
 327 325 جابر ....يىا أىيُّيىا النَّاسي تيكبيكا ًإلىى المًَّو قىٍبؿى أىفٍ   .160
يىاةى سىتىطيكؿي ًبؾى   .161 ٍيًفعي لىعىؿَّ اٍلحى كى  227 224 ركيفع  بف ثابت ...يىا ري
قىعىٍت ًفيًو دىابَّةه   .162 شىرىابو كى ٍممىافي كيؿُّ طىعىاـو كى  397 396 سمماف الفارسي ...يىا سى
اًر، اٍختىًضٍبفى   .163  340 339 ابف عمر ...يا مىٍعشىرى نساًء األىٍنصى
ًة أيذينىٍيوً   .164 ًة ًإلىى شىٍحمى ٍيًو ًفي الصَّالى  357 356 حجر كائؿ بف يىٍرفىعي ًإٍبيىامى
ٍيثي يىبيكؿي   .165  308 306 ابف عباس ييكىرَّثي ًمٍف حى
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 العامةىالفكارس

 .(1)املرتج  هل  ج حًا حتع  ً  فً س ال حاة
 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم

 34 2 إبراىيـ النَّخىعي
 458 146 إبراىيـ بف المختار
ٍنًذرً  ـي بفي المي  338 106 ًإٍبرىاًىٍي
 334 105 إبراىيـ بف بكر

 441 141 إبراىيـ بف كامىٍجرا
 366 136 إبراىيـ بف محمد الفريابي

اًرثً  مًَّد بًف الحى ـي بفي ميحى  186 53 ًإٍبرىاًىٍي
 78 17 ابف أبي فديؾ

 151 41 اٍبفي عىًدم  
اؽى السًَّبٍيًعيُّ   232 69 أىبيك ًإٍسحى

 72 15 أىبيك األىٍحكىصً 
ٍكزىاًء البىٍصًرمُّ   364 116 أىبيك الجى

ٍيضميٌ  سىف اأٍلىٍزًدٌم اٍلجى  335 105 أىبيك اٍلحى
 65 13 أبك الزبير المكي

 296 92 أبك العيشىرىاًء الدَّارمي
ًمٍيًح بفي أيسىامىةى   277 84 أىبيك المى
 416 131 أبك أمامة الباىمي
 257 77 أىبيك بىٍرزىةى األىٍسمىًميُّ 

 62 12 أبك بىٍكًر ٍبفي أىبي شىٍيبىة
 272 82 نىابو اٍلكىٍمًبيُّ أىبيك جى 

 180 51 أبك حاـز األشجعي

                                                           

 (  األسماء مرتبة حسب حركؼ المعجـ .(1
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
اًليًنيُّ   150 41 أىبيك سىٍعدو اٍلمى
 357 113 أبك سعيد الًحٍميىًرم
ًطيبي   368 117 أبك سعيدو اٍلخى
 293 91 أىبيك سىٍيؿو القىطَّافي 
ـي  اًلحو بىاذىا  310 96 أىبيك صى

 304 94 أبك طمحة األنصارم
 433 138 اني الصفَّارأبك عبد ا األصبي
 286 137 أبك عبدا  الرممي
 198 58 أىبيك عيبىٍيدىةى بف زمعة

 362 115 أبك عبيدة بف عبد ا بف مسعكد
 404 127 أبك عثماف، كليس بالنيدم

كَّاؼي  ًمي  ابف الصَّ  143 39 أىبيك عى
 371 118 أىبيك عىٍكفو الثَّقىًفيُّ 

 77 16 أىبيك غالب الباىمي
 55 9 أىبيك مىٍسعيٍكدو البىٍدًرمُّ 
 188 54 أبك معاكية الضرير
ًعيُّ   318 99 أىبيك نيعىٍيـو النَّخى

مىةى  ٍبدي اٍلغىاًفًر ٍبفي سىالى  397 126 أىبيك ىىاًشـو عى
 458 146 أبك ىند الًفراسي
ٍكالنيُّ   82 18 أبك يزيد الخى

 309 96 أىبيك ييكسيؼى اٍلقىاًضي
 400 126 ًبي اأٍلىٍخيىؿً أىٍحمىدي ٍبفي أى 

اًلحو اٍلفىاًرًسيُّ   324 101 أىٍحمىدي ٍبفي صى
اًلحو المصرم  78 17 أىٍحمىدي ٍبفي صى
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
بد المًَّو بف ييكنيس  55 9 أىٍحمىدي ٍبفي عى
ٍبدىاًف الشّْيرىاًزمُّ   393 125 أىٍحمىدي ٍبفي عى
 317 99 أىٍحمىدي ٍبفي عيبىيًد المًَّو اٍلنٍَّرًسيُّ 

ًميّْ بًف سىًعٍيدً  أىٍحمىد  119 32 بف عى
 318 99 أىٍحمىدي ٍبفي كىاًمؿو بف شجرة

ٍبديٍكس مًَّد بًف عى  185 53 أىٍحمىدى بًف ميحى
 171 48 أحمد بف مىٍنجيكؼ

 433 138 أىحمد بف ًمٍيرىافى بف خالد
 47  6  أدـ بف أبي إياس

ـى بف ييكنيسى  اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي  275 83 ًإٍسحى
اؽي  اًعيؿى الطالقاني ًإٍسحى  344 108 ٍبفي ًإٍسمى

سَّاف اؽي بفي بيٍيميٍكًؿ بًف حى  322 100 ًإٍسحى
اًلًد البالسي اؽي ٍبفي خى  423 134 ًإٍسحى

كر اؽ بف مىٍنصي  139 38 السَّميكلي ًإٍسحى
 43 5 إسحؽ بف راىكيو
 279 85 ًإٍسرىاًئٍيؿي بفي ييٍكنيسى 

 41 3 إسماعيؿ بف أبي أكيس
 253 76 يؿ بف أىٍحمد الجرجانيًإٍسمىاعً 

ٍمقىاًنيُّ  اًعٍيؿي بفي زىكىًريَّا الخي  374 119 ًإٍسمى
 430 137 إسماعيؿ بف عمي بف الحسف بف بندار اإلٍسًتراباذم

يَّاشً  اًعٍيؿي بفي عى  93 22 ًإٍسمى
اًعيؿي ٍبفي ميكسىى الفىزارمٌ   450 144 ًإٍسمى

اًعيؿي ٍبفي يىٍحيىى بف بىٍحرو الٍ  اًنيُّ ًإٍسمى  395 125 كىٍرمى
 34 2 األسكد بف قيس النخعي
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
مىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى   207 61 األىٍعمىشي سي

ٍيدو  مى  90 21 أىٍفمىحي ٍبفي حي
فو   250 75 أيُـّ قىٍيسو ًبٍنتي ًمٍحصى

 261 78 أيمية بف ًبٍسطاـ
 160 44 األكزاعي

 468 149 أىٍيمىفي بفي نىاًبؿو 
 51 8 أيكب السٍَّخًتيىاًنيُّ 

مىؿً  مَّدو أىبيك اٍلجى  378 120 أىيُّكبي ٍبفي ميحى
 430 137 بىًحيري ٍبفي سىٍعدو 
ٍيسىرىةى   364 116 بيدىٍيؿي بفي مى
 134 36 البىرىاءي بفي عىاًزبً 

ٍيبً  ٍيدىةي بفي الحيصى  118 31 بيرى
ٍبًد المَّوً   374 119 بشر أىًبي عى

ًمٍيًميُّ  كرو السَّ  400 126 ًبشر بف مىٍنصي
 368 117 ًبٍشري ٍبفي ميكسىى
 374 119 بىًشيربف ميٍسًمـو 
 169 47 بقية بف الكليد

 246 74 بىكري بفي خمؼو اٍلبىٍصًرمُّ 
ًكٍيـً   219 65 بىٍيزي بفي حى

 322 100 بيٍيميكؿي بف حسَّاف بف ًسناف
 32 1 ثابت البناني

ٍزفو   103 25 ثيمىامىةي ٍبفي حى
 99 24 ثىٍكري ٍبفي يىًزيد

 72 15 جابر بف سمرة
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 396 125 جعفر الصادؽ

ٍعفىري بفي أىًبي كىٍحًشيَّةى   57 10 جى
 421 133 جعفر بف الزبير

اًعٍيؿى  ـي بفي ًإٍسمى اًت  209 62 حى
اًجبي ٍبفي أىٍحمىدى الطُّكًسيُّ   312 97 حى

اًرثي المخزكمي  185 53 الحى
اًرثي ٍبفي سىًعيدو اٍلعيتىًقيّْ   460 147 اٍلحى

 451 144 رث بف عبد ا األعكر اليمدانيالحا
ًبٍيعىةى  ٍبًد اً بًف أىًبي رى اًرثي بفي عى  185 53 الحى

ٍمًركو  اًرثي بفي عى  371 118 الحى
اًرثي ٍبفي كىًجيوو   270 81 الحى

اؿ  364 116 حارثة بف أبي الرّْجى
ـي  ًبٍيبه الميعىمّْ  238 72 حى

 193 55 حبيب بف أبي ثابت
ًبيبي ٍبفي  ٍيدً  حى  165 46 زى

ٍيًصيُّ  مَّدو الًمصّْ اجي بفي ميحى جَّ  299 93 حى
 356 113 حرممة بف يحيى  

ٍرًميُّ ٍبفي عيمىارىةى   346 109 حى
ًريشي ٍبفي اٍلًخرّْيتً   347 109 حى

ؾ   ـي ٍبفي ًمصى سىا  448 143 حي
سَّافي ٍبفي ًسيىاهو   275 83 حى

سىًف يىسىارو  سىفي بفي أىًبي الحى  128 34 الحى
بىمىوٍ  ٍيـً بف جى سىفي ٍبفي اٍلجى  332 104 الحى

ًضرً  سىفي بفي الخى  275 83 الحى
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
ًبٍيعً  سىفي بفي الرَّ  72 15 الحى
سىفي بفي سيٍفيىافى   151 41 الحى

ًنيُّ  ٍبًد المًَّو اٍلعيرى سىفي ٍبفي عى  214 63 اٍلحى
ًميّْ الحمكاني سىفي بفي عى  84 19 الحى

اؽى  سىٍيفي ٍبفي ًإٍسحى  349 110 التٍُّستىًرمُّ  اٍلحي

 407 129 الحسيف بف إسحؽ
سىيفي بفي الفىرىًج الخيَّاط  332 104 الحي

سىٍيفي ٍبفي ًعيسىى اٍلقيٍكمىًسيُّ   111 28 اٍلحي
سىٍيفي بفي كىاًقدو   118 31 حي

ٍفصي ٍبفي عيمىرى بف أىًبي اٍلعىطَّاؼً   338 106 حى
ٍفصي ٍبفي عيمىرى بًف سىٍخبىرة  370 118 حى

ٍمـو  ـي ٍبفي سى كَّا  344 108 حى

ـي ٍبفي عيتىٍيبىةى  كى  60 11 اٍلحى
مىٍيمىافى   203 60 حمَّادي بفي أىًبي سي

مَّادي بفي أيسىامىةى   108 27 حى
ٍيدو  مَّادي بفي أيسىامىةى بًف زى  62 12 حى

ٍيدو  مَّادي ٍبفي زى  32 1 حى
مىمىةى  مَّادي بفي سى  85 19 حى
ٍيدي الطكيؿ مى  85 19 حي

مى   406 128 ٍيدي ٍبفي أىًبي سىًكيَّةى حي
 470 150 حميد بف قيس المكي

ٍيدي ٍبفي مىٍسعىدىةى  مى  262 78 حي
ٍنظىمىةي السَّديكًسيُّ   463 148 حى

ةي ٍبفي ميٍصعىبو  اًرجى  439 140 خى
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
احً  اًلدي ٍبفي اٍلكىضَّ  381 121  خى
 281 86 خالدي بفي إلياس

ٍبدً  ٍبًد اً بًف عى اًلدي بفي عى ًف بًف يىًزٍيدى  خى  88 20 الرٍَّحمى
 400 126 خالد بف عمرك أبك األخيؿ

اًلدي ٍبفي عىٍمرك اٍلقيرىًشيُّ   341 107 خى
ٍعدىافى  اًلدي بفي مى  99 24 خى

 34 2 خالد بف ميراف الحذاء
 216 64 خالد بف يزيد الجمحي
 34 2 خالد بف يزيد الطحاف

رم زى ٍيؼ بف عبد الرحمف الجى  423 134 خيصى
مىؼي بفي أىيٍُّكبى   439 140 خى

 81 18 الدَّاًرًميُّ 
 76 16 داكدي بفي معاذ

 436 139 داكد مف بني عركة بف مسعكد
 428 136 راشد بف أبي راشد

 55 9 ًرٍبًعيبف ًحرىاشو 
رىًشيُّ  ك اٍلجي ًبيعىةي ٍبفي عىٍمرو  99 24 رى

 418 132 ًرٍشديف بف سعد
ٍيًفعي ٍبفي ثىاًبتو  كى  229 68 ري

ٍمتً   175 49 زىاًئدىةي بفي قيدىامىةى أىبيك الصَّ
بَّاف بف فائد المصرم  419 132 زى

بىٍيري بفي بكَّارو   381 121 الزُّ
رىارىةي بفي أىٍكفىى  219 65 زي

 327 102 زىكىًريَّا ٍبفي يىٍحيىى اٍلكىاًسًطيُّ 
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
ٍربً   62 12 زيىىٍيري بفي حى

 126 34 زيىير بف محمد التميمي
 55 9 ر بفي ميعىاًكيىةى زيىىيٍ 

 ،  283 87 ًزيىادي بفي أىيٍُّكبى الطٍُّكًسيُّ
 34 2 زياد بف كميب
 323 100 زيدي بفي أسمـ
ـى  ٍيدي بفي أىٍسمى  41 4 زى

ـي ٍبفي ًدينىارو   243 73 سىاًل
 127 34 سالـ بف عبد ا الخيَّاط

 47 6 السَّاًئبي بفي يىًزٍيدى 
ٍيجي ٍبفي ييكنيسى   410 130 سيرى

اًمرو   219 65 سىٍعدي ٍبفي ًىشىاـً بف عى
بىٍيًدمّْ  سىًعيد  399 126 بف أىًبي سىًعيدو الزُّ

 453 145 سعيد بف أبي سعيد المقبرم
كبىةى ًمٍيرىافي   254 76 سىًعيدي ٍبفي أىًبي عىري

 41 4 سعيد بف أبي مريـ
 216 64 سعيد بف أبي ىالؿ
 279 85 سىًعيدي بفي اٍلميسىيّْبً 

 103 25 ًعٍيدي بفي ًإيىاسو سى 
 458 146 سىًعيدي بفي ثىٍكبىافى 
بىٍيرً   57 10 سىًعٍيدي بفي جي

مٍياف  258 77 سعيد بف جي
 322 100 سىًعيدي ٍبفي رىاًشدو 

 210 62 سىًعٍيدي بفي سىاًلـو المىكّْيُّ 



 
 

421

 

 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
بىًعيُّ البىٍصًرمُّ  اًمرو الضُّ  102 25 سىًعٍيدي بفي عى

 154 42 فسعيدي بفي عبًد الرحم
 426 135 سعيد بف عثماف األىكازم.

ٍكرً   93 22 سىًعٍيدي بفي مىٍنصي
 78 17 سفياف بف دينار التٌمار 

 59 11 سيٍفيىافي بفي سىًعٍيًد الثكرم
 250 75 سفياف بف عيينة
 368 117 سيٍفيىافي بفي عييىٍينىة
مىٍيمىافى  ـي ٍبفي سي  111 28 سىالَّ
ٍممافي األىغىر  182 52 سى

 49 7 سممة بف األككع
اء مىمىةي بفي رىجى  247 74 سى
مىمىةي بفي شىًبٍيبو   41 3 سى

 214 63 سممة بفي كييىٍيؿ الحضرمي
 316 98 سميمافي بفي أرقـ البصرم

ٍكدً  اري مىٍيمىافي بفي الجى  172 48 سي
مىٍيمىاف بف الجيـ  134 36 سي

 174 49 سيميمافي بف تكبة بف زياد
 32 1 سميماف بف حرب

افى  مىٍيمىافي بفي طىٍرخى  403 127 سي
مىٍيمىافى بًف مٍعبىد  70 14 سي
مىٍيمىافي بفي ًمٍيرىافى   154 42 سي
 72 15 سماؾ بف حرب

 419 132 سىٍيؿي بف ميعاذ بف أنس الجيني



 
 

420

 

 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 131 35 بف ييكسيؼ ؿي سىيٍ 

اًلحو   105 26 سييىٍيؿي بفي أىًبي صى
 293 91 سىكَّاري ٍبفي ميٍصعىبو 

 463 148 بف نصر بف سكيد سكيد
ٍبًد الرٍَّحمىفً   81 18 سىيَّاري ٍبفي عى

ًلٍيدً  اعي بفي الكى  272 82 شيجى
 430 137 شىدَّادي ٍبفي أىٍكسو 
ٍيحي ٍبفي يزيد  169 47 شيرى
ٍيحبف ىىاًنئو   60 11 شيرى

ٍبًد اً بًف أبي شريؾو   386 123 شىًرٍيؾي بفي عى
 266 80 شعبة بف دينار

 247 74 بنتي عبًد اشعثاءي 
ٍمزىةى   169 47 شيعىٍيبي بفي أىًبي حى

 216 64 شعيب بف الميث بف سعد
مَّدً   239 72 شيعىٍيبي ٍبفي ميحى

احب الطيالسة  178 50 شيعىٍيب صى
مىمىةى   124 33 شىًقٍيؽي بفي سى
 228 68 شىيبىاف بفي أيميَّة
 228 68 شييىٍيميٍبفي بىٍيتىافى 
اًلحي ٍبفي بىيى   353 112 افو صى

بَّارً  ٍبًد الجى اًلحي بفي عى  291 90 صى
 374 119 صالح بف عمر
اًلؾو  اًلحي ٍبفي مى  293 91 صى

اًلحي ٍبفي ميقىاًتؿً   306 95 صى



 
 

421

 

 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
مىؼو  يَّةى بف خى ٍفكىافي ٍبفي أيمى  318 99 صى

ٍخمىدو  اؾي بفي مى حَّ  105 26 الضَّ
ًبٍيعىةى  ٍمرىةي بفي رى  286 88 ضى
 178 50 ٍيسىافى طىاكيسي ٍبفي كى 

اًنيُّ   369 117 طىاكيسي بفي كىٍيسىاًف اليىمى
 433 138 طمحة بف جبر األنصارم

ة بفي ميصىرَّؼ  262 78 طىٍمحى
ةي بفي نىاًفعو اإًلٍسكىاؼي   64 13 طىٍمحى

نَّاـو   364 116 طىٍمؽي ٍبفي غى
 388 123 عاصـي بفي كيمىٍيبو 
 188 54 عامر بف عمرك

بَّادي ٍبفي اٍلكى   264 79 ًليدً عى
بَّادي ٍبفي تىًميـو   165 46 عى
 322 100 عبَّادي بفي كثيرو 

مًَّد الدكرم بَّاسي بفي ميحى  102 25 عى
 344 108 عبدي األعمى بفي عامرو الثعمبي

 359 114 عبدي الجبَّار بفي كىاًئؿو 
ـى الدّْمىٍشًقيُّ  ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ًإٍبرىاًىٍي  159 44 عى

 94 23 بفي األسكد عبدي الرحمفً 
اًنيّْ  ًف ٍبفي اٍلبىٍيمىمى ٍبدي الرٍَّحمى  291 90 عى

ًف ٍبفي السَّاًئبىةً  ٍبدي الرٍَّحمى  234 70 عى
 117 30 عبد الرحمف بف القاسـ

ٍبدي الرٍَّحمىًف بفي ثىاًبًت بًف ثىٍكبىافى   122 33 عى
 332 104 عبد الرحمف بف جابر األنصارم
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 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 468 149 اسيعبد الرحمف بف حميد الرؤ 

ًف ٍبفي سيعىادى  ٍبدي الرٍَّحمى  234 70 عى
 423 134 عبد الرحمف بف عبد المَّو األىٍنبىاًرمٌ 

 41 3 عبد الرحمف بف ىرمز األعرج
زَّاًؽ بفي ىىمَّاـ ٍبدي الرَّ  60 11 عى
ٍربو  ـً ٍبفي حى ٍبدي السَّالى  364 116 عى

كَّادو  ٍبدي العىًزٍيًز بفي أىًبي رى  334 105 عى
 423 134 عبد العزيز بف عبد الرحمف

ٍبًد اٍلعىًزيزً  ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عيمىرى بف عى  457 146 عى
مًَّد الدراكردم ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي ميحى  147 40 عى

ًجٍيدً  ٍبًد المى ًبٍيًر بفي عى ٍبدي الكى  223 66 عى
كًميُّ  يَّةى اٍلمىٍخزي ٍبدي اً ٍبفي أىًبي أيمى  185 53 عى

ٍبدي   289 89 اً بفي أىًبي أىٍكفىى عى
ٍبدي اً بفي ًإٍدًرٍيسى   62 12 عى

ٍيًدمُّ  مى بىٍيًر بًف ًعٍيسىى الحي ٍبدي اً بفي الزُّ  368 117 عى
 470 150 عبد ا بف المؤمؿ

ٍبدي  ٍعفىرو  ا عى  332 104 بف جى
ٍيًبيّْ  رى دى الخي ٍبدي ا بفي دىاكي  99 24 عى

 41 3 عبد ا بف ذككاف
 236 71 عبدي المَّو بفي ربيعة بفي يزيدو 

 192 55 عبد ا بف رجاء
ٍبدي المَّو ٍبفي ًزيىادو   198 58 عى

 454 145 عبد ا بف سمعاف
 236 71 عبد ا بف طاكس



 
 

423

 

 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 193 56 عبدي ا بف عبد الرحمف الطائفي

 428 136 عبد ا بف عثماف بف عطاء
رَّ  ٍبدي ا ٍبفي ميحى  313 97 رو عى

مَّدو اٍلعىدىًكمُّ  ٍبدي المَّو ٍبفي ميحى  329 103 عى
ٍبدي المَّو ٍبفي محمد النيسابكرم  235 71 عى

ٍبًد اٍلعىًزيزً  مًَّد بف عى ٍبدي المَّو ٍبفي ميحى  353 112 عى
ًقٍيؿً  مًَّد بًف عى ٍبدي ا بفي ميحى  175 49 عى

مًَّد بف نىٍصرو الرَّمٍ  .عٍبدي ا ٍبفي ميحى  439 140 ًميُّ
 381 122 عبد ا بف مسممة القعنبي

ٍبدي المَّو ٍبفي مينىٍيفو   460 147 عى
 180 51 عبد ا بف كىب

ٍبدي اٍلمىًجيدبف سييىٍيؿو   439 140 عى
 408 129 عبد الممؾ بف أبي سميماف

 43 5 عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج
ٍبدي اٍلكىاًحد ٍبفي أىًبي عىٍكفو   332 104 عى

ًجٍيدً  ٍبًد المى ٍبدي الكىىَّاب بفي عى  136 37 عى
 441 141 عبد الكىاب بف عيسى بف أبي حية

 211 62 عبدي الكىىَّاب بفي نىٍجدىة
 43 5 عبد بف حميد

ٍبدىةي بفي أىًبي ليبىابىةى   124 33 عى
يد الييذىًليُّ  مى  277 84 عيبىيد اً ٍبف أىبي حي

 415 131 عبيد ا بف زىٍحر
 448 143 عيبىٍيد ا بف عبد المجيد

 63 12 عيبىٍيدي ا بفي عيمىرى 
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 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 120 32 عيبىٍيدي ا بفي ميعىاًذ بًف ميعىاذً 

 433 138 عيبىٍيد ا بف مكسى
 362 115 عيبىٍيدي بفي ًنٍسطاسو 
 341 107 عيبىٍيد بف ىشاـ

سَّافو   349 110 عيبىٍيدىةى بف حى

 415 131 ي اٍلعىاًتكىةً عيٍثمىافي ٍبفي أىبً 
 172 48 عيٍثمىافي بفي أىًبي العىاصً 
 64 13 عيٍثمىافي بفي أىًبي شىٍيبىةى 

 327 102 عيٍثمىافي ٍبفي أىٍحمىدى بف سىٍمعىافى 
اًلًد بًف سىًعٍيدو الدَّاًرًميُّ   185 53 عيٍثمىافي بفي سىًعٍيًد بًف خى

ًف الطرائفي ٍبًد الرٍَّحمى  349 110 عيٍثمىافي ٍبفي عى

 212 62 عيٍثمىافي بفي مىٍظعيٍكفً 
 158 43 عيٍركىةى بف الزبير

 346 109 ًعٍصمةي بفي الفضًؿ النيمىٍيرم

 43 5 عطاء بف أبي رباح
 284 87 عىطىاءي بفي السَّاًئبً 

 323 100 عطاءي بفي يسارو الياللي
 51 8 ًعٍكًرمىةى مكلى بف عباس

ء بف ًزيىاد  76 16 اٍلعىالى
ٍبًد الرٍَّحمىفً اٍلعى  ءي ٍبفي عى  113 29 الى

ٍمرة ٍمقىمة بفي أبي جى  265 79 عى
 34 2 عمقمة بف قيس بف عبد ا النَّخىعي

 421 133 عمٌي بف إسحاؽ المركزم
قىاًنًعيُّ  ًميُّ ٍبفي اٍلعىبَّاًس اٍلمى  253 76 عى
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 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
بىاحو المصرم ًميُّ بف رى  180 51 عى
ٍدعاف يًد بف جي ًميُّ بفي زى  279 85 عى

 279 85 عميُّ بفي سالـ بًف ثكباف

 301 94 عمٌي بف سعيد الرَّاًزمٌ 
يىٍيبو  مٌي بف عىاًصـ بف صي  283 87 عى

ٍبًد اأٍلىٍعمىى ًميّْ بف عى  344 108 عى

 232 69 عمٌي بف عبد ا بف المديني
 408 129 عمٌي بف عيركة

ًميُّ ٍبفي ىىاًشـو بف اٍلبىًريدً   410 130 عى
 415 131 زيد األليانيعمي بف ي

 139 38 عيمىارىةي ٍبفي زىاذىافى 
 302 94 عمر بف أيكب المىٍكًصميٌ 

 334 105 عمر بف ذر
سىٍيفو  ًميّْ بف حي  411 130 عيمىرى بف عى

مىمىةى  ك بفي أىًبي سى  125 34 عىٍمري
 468 149 عمرك بف الحارث المصرم
ٍيًف العيقىٍيمي  426 135 عمرك بف الحيصى

ك  239 72 ٍبفي شيعىٍيبً  عىٍمري
ك ٍبفي عيٍثمىافى بف ىىاًنئو   78 17 عىٍمري

ًمي  الفالس ك ٍبفي عى  99 24 عىٍمري
ًئيّْ   50 11 عىٍمًرك بف قىٍيسو اٍلميالى

 262 78 عمرك بف كعب
ك ٍبفي ًىشىاـو   408 129 عىٍمري
ٍنبىسىةي بفي سىًعٍيدو   93 22 عى
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 لعامةاىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
ٍبًد الكىاًحدً  ٍنبىسىةي بفي عى  158 43 عى
ًمٍيمىة  120 32 عىٍكؼي بفي أىًبي جى

بَّاسو  يَّاشي ٍبفي عى  228 68 عى
 89 20 ًعياض بف ًحمار

 41 4 عياض بف عبد ا
 324 101 عيسى بف ميمكف
 285 88 ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى 

اؽى   281 86 ًعٍيسىى بفي ييٍكنيسى بًف أىًبي ًإٍسحى
 396 125 بف اٍلًخٍضًرـً  غيكرىؾ

 353 112 السَّاًئبً  فيرىاتي ٍبفي 
 143 39 فىركىة ٍبف أىبي المىغىراء
 266 80 اٍلفىٍضؿي ٍبفي اٍلميٍختىارً 

ًمٍيفىةى   358 114 ًفٍطري بفي خى
 415 131 القاسـ بف عبد الرحمف

مًَّد بف أبي بكر ـي بفي ميحى  78 17 اٍلقىاًس
ٍيًمرىةى  اٍلقىاًسـ  50 11 بف ميخى

 455 145 القعقاع بف حكيـ
 211 62 يري بفي زيدو كث

 225 67 كىًثير بف عيبىيد اٍلقيرىًشيٌ 
 389 123 كيمىٍيبي بفي ًشيىابً 
مىٍيـو   262 78 لىٍيثي بفي أىًبي سي
مَّادو   396 125 المٍَّيثي ٍبفي حى

 437 139 ليمى بنت قانؼ الثقفية
 41 3 مالؾ  بف أنس
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 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
ٍيًرثً  كى  360 114 مالؾ بف الحي
اًلؾي بفي ًدٍينىارو   269 81 مى
اًلدي بفي سىًعٍيدً   108 27 ميجى
ٍبرو  اًىدي بفي جى  163 45 ميجى

اًرببف ًدثىارو السدكسي  426 135 ميحى
 185 53 مىٍحبيكبي بفي ميكسىى

 185 53 مىٍحبيكبي بفي ميكسىى اأٍلىٍنطىاًكي
اًرثً  ـى بًف الحى مَّدي بفي ًإٍبرىاًىٍي  216 64 ميحى

مَّدي ٍبفي أىًبي سىًمينىةى   353 112 ميحى
اؽى  مَّدي بفي ًإٍسحى  200 59 ميحى

سىًف بًف قيتىٍيبىة مَّدي بفي الحى  438 140 ميحى
سىًف بًف كىٍكثىرو اٍلبىٍربىيىاًرمُّ  مَّدي بفي الحى  368 117 ميحى

سىٍيًف اٍلعىمىًكمُّ  مَّدي ٍبفي اٍلحي  312 97 ميحى
ٍبًرقىافً  مَّدي بفي الزّْ  307 95 ميحى

مَّدي بفي السَّ   310 96 اًئًب الكىٍمًبيُّ ميحى
بَّاحً  مَّدي بفي الصَّ  64 13 ميحى

 50 8 محمد بف الفضؿ السدكسي
 441 141 محمد بف الفضؿ بف عطية
اًبرو  مَّدي ٍبفي اٍلفىٍضمبف جى  293 91 ميحى

كؿ مَّد بف المتىكى  151 41 ميحى
مَّده بفي اٍلميثىنَّى الزًَّمفي   448 143 ميحى

مَّدي بفي الميٍنكى   152 41 ًدرً ميحى
ًلٍيدً  مَّدي بفي الكى  93 22 ميحى

 454 145 محمد بف الكليد بف عامر الزبيدم
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 العامةىالفكارس

 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 421 133 محمد بف بكار

 43 5 محمد بف بكر البرساني
ادىةى  حى مَّدي بفي جي  289 89 ميحى

 41 4 محمد بف جعفر األنصارم
اًتـً بف بىًزيعو  مَّدي ٍبفي حى  445 142 ميحى

مَّ  مَّدي ٍبفي حى  313 97 ادو اأٍلىٍبييكٍرًدمُّ ميحى
مىيد بف حياف  458 146 محمد بف حي
ٍيًد بف سييىٍيؿو  مى مَّدي ٍبفي حي  400 126 ميحى

 94 23 ميحمَّد بف ربيعة
ًبيُّ  كىًريَّا اٍلغىالى مَّدي ٍبفي زى  351 111 ميحى

ٍيدو بف عميٌ  مَّدى ٍبفي زى  143 39 ميحى
ًبيٍ  مىٍيمىافى بًف حى مَّدي بفي سي  275 83 بو ميحى

مَّدي بفي ًسٍيًرٍيفى   120 32 ميحى
مَّدي ٍبفي شيرىٍحًبيؿى   293 91 ميحى

مَّدي بفي شيعىٍيًب بًف شىابيٍكرو   414 131 ميحى
 454 145 محمد بف عائذ الدمشقي

اًنيّْ  ٍبًد الرٍَّحمىًف بف اٍلبىٍيمىمى مَّدي ٍبفي عى  291 90 ميحى

ٍبًد الرٍَّحمىًف بف ثىكٍ  مًَّد بف عى  147 40 بىافى ميحى
ٍبًد الرًَّحيـً بف اٍلبىٍرًقيٌ  مَّدي ٍبفي عى  460 147 ميحى

 278 85 محمد بف عبد ا بف الزبير
ٍبدي المًَّو ٍبفي اٍلميثىنَّى مَّدي ٍبفي عى  225 67 ميحى

مَّدي بفي عيبىٍيًد الطنافسي  162 45 ميحى
بىٍيًد المًَّو اٍلعىٍرزىًميُّ  مَّدي ٍبفي عي  319 99 ميحى

مَّد بف عيبىٍيًد اً بف أىًبي رىاًفعو   411 130 ميحى
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
مَّدي بفي عيٍثمىافى التَّنيٍكًخيُّ   196 57 ميحى

مَّدي بفي عيٍثمىافى بًف أىًبي شىٍيبىةى   143 39 ميحى
ٍبًد اً  ًميّْ بًف عى مَّدي بفي عى  207 61 ميحى

مَّدي ٍبفي عيمىرى اٍلكىاًقًدمُّ   332 104 ميحى
مَّدي بفي   158 43 ًعٍيسىى بًف نىًجٍيحو  ميحى

 334 105 محمد بف كثير العبدم
مىٍيـو القيرىًظيُّ  مَّدي بفي كىٍعًب بًف سي  325 101 ميحى

ٍفصو  ٍخمىًد بف حى مَّدي ٍبفي مى  306 95 ميحى
مَّد بف ميسمـ الزىرم  47 6 ميحى

مَّدي ٍبفي مىٍعمىرو بف ًرٍبعي  198 58 ميحى
مَّدى ٍبفى ميكسىى اٍلحى   395 125 اًرًثيَّ ميحى

مَّد ٍيميكفو  ميحى  445 142 بف مى
مَّدي ٍبفي نيكحو   324 101 ميحى

مَّدي بفي كىٍىًب بًف عىًطيَّةى   182 52 ميحى
مَّدي بفي يىٍحيىى الذىمي  105 26 ميحى

 47 6 محمد عبد الرحمف بف أبي ذئب
اًلد  81 18 مىٍحميكد بف خى

 454 145 الدمشقيمحمكد بف خالد بف يزيد السممي أبك عمي 
مَّدو اٍلكىاًسًطيُّ   327 102 مٍحميكدي ٍبفي ميحى

كؽ بف أىبي الييذىيؿ  182 52 مىرزي
نىاحو األيمىًكمُّ   133 36 مىٍركىافي ٍبفي جى

مًَّد الطاطرم  82 18 مىٍركىافي بفي ميحى
 193 56 مىٍركىاف بف ميعىاًكيىة الفزارم

 88 20 ميسىدَّدي بفي ميسىٍرىىدً 
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 192 55 دمالمسعك 

اًتـو  ـي ٍبفي حى  223 66 ميٍسًم
 421 133 مسممة بف عمي
اد بف عقبة  303 94  مىصى

ك رَّؼ بفي عمرو  260 78 ميصى
 434 138 مصعب بف عبد الرحمف

 374 119 ميطىرّْؼي بفي طىًرٍيؼو الحارثى
ٍيرً  ٍبًد اً بًف الشّْخّْ  88 20 ميطىرّْؼي بفي عى

 160 44 الميطًَّمبي بنى حنطب
 264 79 ميطىيَّري بفي الييثـ

 232 69 ميعاذ بف ىشاـ الدَّستيكائي
 262 78 ميٍعتىًمر بفي سيميماف
ٍيد كؼ ٍبف سيكى  180 51 مىٍعري

كرو   445 142 ميعىمَّى يىٍعًني اٍبفى مىٍنصي
 41 3 المغيرة الًحزاميٌ 
 293 91 الميًغٍيرىةي بفي شيٍعبىةى 

الة  228 68 الميفىضَّؿ بف فىضى
 306 95 مقاتؿ بف صالح
 391 124 ًمٍقسىـو بف بيٍجرة
 48 7 مكي بف إبراىيـ
 266 80 ًمٍندىؿ بف عميٌ 

ٍكري بفي الميٍعتىًمرً   55 9 مىٍنصي
ٍيميٍكفو   70 14 مىٍيًدمُّ بفي مى
يىًنيُّ   163 45 مكسى اٍلجي
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
اًعٍيؿى التبكذكي  88 20 ميٍكسىى بفي ًإٍسمى

 307 95 ميٍكسىى بفي عيبىٍيدىةى 
 454 145 مكسى بف عقبة

ٍيميكف  354 112 بف ًمٍيرىافى  مى
ٍيميكنىةي ًبٍنتي كىٍردىـو   194 56 مى

 357 113 نافع  بف يزيد الكالعي
ٍيسىرىةى   381 121 نىاًفعي ٍبفي مى

 165 46 نىًسٍيبىةي ًبٍنتي كىٍعبً 
ًميّْ الجيضمي  131 35 نىٍصري بفي عى

بى   265 79 ًعيُّ نىٍصري بفي ًعٍمرىافى الضُّ
 436 139 نكح بف حكيـ الثقفي

مىة  301 94 ىاركف ميٍكحي
ـى   223 66 ىيبىٍيرىة بًف يىًري

ـً  كى  335 105 اٍلييذىٍيؿي ٍبفي اٍلحى
ـى  ـي ٍبفي بىٍيرىا  90 21 ًىشىا

ًمؾً  ٍبًد المى ـي بفي عى  85 19 ًىشىا
ـي بفي عيٍركىةى   158 43 ًىشىا
ـي بفي عىمَّارً   133 36 ًىشىا

ـي بفي بىًشٍيرً ىي  ٍي  64 13 شى
 188 54 ىالؿي بفي عامرو 

ـي ٍبفي يىٍحيىى العكذم  289 89 ىىمَّا

ةي بف معبد  429 136 كاًبصى
 277 84 كىاًثمىةي ٍبفي اأٍلىٍسقىعً 

 439 140 كارث بف الفضؿ
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
ٍكلىى أىًبي عييىٍينىةى  ، مى  70 14 كىاًصؿه

ٍجرً   360 114 كىاًئؿي بفي حي
ًكيعي بفي ال رَّاحً كى  214 63 جى

بَّابو  ًليدي ٍبفي بيكىٍيرو أىبيك خى  329 103 اٍلكى
اًلًد بًف عىٍجالىفى   88 20 كيىىٍيبي بفي خى

 303 94 يحيى بف أبي إسحاؽ الحضرمي
اج  102 25 يحيى بف أبي اٍلحجَّ
 175 49 يىٍحيىى بفي أىًبي بيكىٍيرو 
 163 45 يحيى بًف أىًبي زىاًئدىةى 

مىٍيمىافى اٍلمىدىًنيُّ يىٍحيىى ٍبفي أىبً   351 111 ي سي
 426 135 يحيى بف العالء البجمي

 211 62 يىٍحيىى بفي الفىٍضؿً 
ـ كيـو الميقىكّْ  346 109 يىٍحًيى بفي حى

 455 145 يحيى بف حمزة بف كاقد الحضرمي
 257 77 يحيى بف سعيد العطار
 62 12 يىٍحيىى بفي سىًعٍيًد القطاف
 160 44 بىاٍبميتّْيُّ يحيى بف عبد ا ال

 398 126 يىٍحيىى بف عيٍثمىافى بف سىًعيدو اٍلًحٍمًصيّْ 
 341 107 يحيى بف عمي بف ىاشـ الخفاؼ

 418 132 يىٍحيىى بف غىٍيالف
اًعدً  مًَّد بًف صى  154 42 يىٍحيىى بفي ميحى
 34 2 يحيى بف يحيى النيسابكرم
 341 107 يزيد بف أبي حبيب المصرم

 391 124 زياد يزيد بف أبي
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 رقـ الصفحة رقـ الحديث اسـ الراكم
 49 7 يزيد بف أبي عبيد

اًلًد اليمداني  228 68 يىًزيدي ٍبفي خى
ٍيفىةى  ٍبًد اً بًف خيصى  147 40 يىًزٍيدي بفي عى

 193 56 يىًزيدي بفي ًمٍقسىـ
ٍكفى   203 60 يىًزٍيدي بفي ىىاري

ـى   147 40 يىٍعقيٍكبي بفي ًإٍبرىاًىٍي
 436 139 يعقكب بف إبراىيـ بف سعد

 441 141 سؼ بف خالد بف عمير السٍَّمًتيٌ يك 
مَّـ  236 71 ييٍكسيؼ بفي سىًعٍيًد بًف ميسى

اؽى بف بيٍيميكؿو   321 100 ييكسيؼي ٍبفي يىٍعقيكبى بف ًإٍسحى
اؽى السبيعي  223 66 ييٍكنيسي بفي أىًبي ًإٍسحى
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 فً س األ  م
 رقـ الصفحة اسـ العمـ ـ
 166 ابف السكف  .1

 447 ابف بشراف  .2

 14 ابف ًحجّْي  .3

 6 ابف سيد الناس  .4

 144 ابفي عيقدة  .5

 15 أبك البقاء السبكي  .6

اج اٍلمزّْم   .7  6 أىبيك اٍلحجَّ

 97 أبك الفتح األزدم  .8

ٍيديكًميُّ   .9  6 أىبيك اٍلفىٍتًح اٍلمى

 331 أبك القاسـ األزىرم  .10

يَّاف األندلسي  .11  6 أبك حى

مىًحيُّ   .12  84 أبك خميفة الجي

 7 ي أبك زرعة العراق  .13

 53 أبك عبد ا المىٍركىزم  .14

 77 أبك عمي المُّؤليؤمٌ   .15

 461 رأبك ميٍسيً   .16

 14 األىٍقفىٍيسيٌ   .17

مىاعىةى   .18  7 بىٍدري الدّْيًف بفي جى

 232 البرديجي  .19

 6 تىًقيُّ الدّْيف السٍُّبًكيُّ   .20

 344 الكناني حمزة بف محمد  .21

 18 الرافعي  .22
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 رقـ الصفحة اسـ العمـ ـ
نىيٍ   .23  456 جزي

ٍيفي الدّْيًف اٍلًكنى   .24  6 اًنيزى

 7 سبط ابف العجمي  .25

 144 عبداف األىكازم  .26

 7 العز اٍلقيدًسي  .27

 6 اٍلعىالًئيُّ   .28

مٌي بف عمر ابف الممقف  .29  7 عى

 7 اٍلقىرىاًفيٌ   .30

ًنيٌ   .31  7 قطب الديف اٍلقيٍسطىالى

 7 اٍلميحب البييكتى  .32

 250 ميطىٍيف  .33

 6 ميٍغمىطام  .34

 63 الميغيرة بف ًمٍقسىـ الضبي  .35

 7 المقريزم  .36

 83 لمينذرما  .37
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 املصاد  حامل اجعثعت 
 الكريـ. قرآفال

، ىػ(756تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي )، إبراز الحكـ مف حديث ريًفعى القىمـ .1
 –بيركت ، دار البشائر اإلسالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تحقيؽ كيالني محمد خميفة

 ـ. 1992 -ىػ  1412، الطبعة األكلى، لبناف

أحمد بف أبي بكر بف سميـ البكصيرم ، الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرةإتحاؼ  .2
الطبعة ، الرياض، دار الكطف لمنشر، تحقيؽ دار المشكاة لمبحث العممي، ىػ(840)

 ـ. 1999 -ىػ  1420، األكلى

أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ، إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة .3
 ـ. 1994 -ىػ  1415، الطبعة األكلى، زىير بف ناصر الناصر بإشراؼتحقيق، ىػ(852)

ٍكًجردم، إثبات عذاب القبر كسؤاؿ الممكيف .4 ٍسرى أبك بكر ، أحمد بف الحسيف بف مكسى الخي
، الطبعة الثانية، عماف األردف -دار الفرقاف ، شرؼ محمكد القضاة، ىػ(458البييقي )
 ق. 1405

ضمف سمسمة " أنيس ، ركبة عمى مركياتو في الكتب الستةأثر اختالط سعيد بف أبي ع .5
 -ق1434الطبعة األكلى ، دار النكادر، األستاذ الدكتكر نافذ حسيف حماد، المحدث"
 ـ. 2013

، عماف، دار عمار لمنشر، ماىر ياسيف الفحؿ، أثر عمؿ الحديث في اختالؼ الفقياء .6
 ـ. 2000 -ىػ 1420، الطبعة األكلى

باسـ ، ىػ(287أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد " ابف أبي عاصـ" )، اآلحاد كالمثاني .7
 ـ. 1991 –ق 1411، الطبعة األكلى، الرياض –دار الراية ، فيصؿ أحمد الجكابرة

أبك حاتـ البيستي ، محمد بف حباف بف أحمد، اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف .8
تحقيؽ شعيب ، ىػ( 739ي )ترتيب األمير عالء الديف عمي بف بمباف الفارس، ىػ(354)

 ـ. 1988 -ىػ  1408، الطبعة األكلى، بيركت، مؤسسة الرسالة، األرنؤكط

ىػ  1406، الطبعة الرابعة، مكتب اإلسالمي، محمد ناصر الديف األلباني، أحكاـ الجنائز .9
 ـ. 1986 -
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 المعركؼ بابف الخرَّاط، عبد الحؽ بف عبد الرحمف األشبيمي، األحكاـ الشرعية الكبرل .10
 -ق1422، الرياض، مكتبة الرشد، صبحي السامرائي، تحقيؽ حمدم السمفي، ق(582)

 ـ. 2001

المعركؼ ، عبد الحؽ بف عبد الرحمف األشبيمي، األحكاـ الكسطى مف حديث النبي  .11
، الرياض، مكتبة الرشد، صبحي السامرائي، تحقيؽ حمدم السمفي، ق(582بابف الخرَّاط )

 ـ. 1995 -ق1416

تحقيؽ عبد ، ىػ(259إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني )، اؿأحكاؿ الرج .12
 باكستاف. ، فيصؿ آباد، العميـ عبد العظيـ البىستكم

تحقيؽ سيد ، ىػ(430أبك نعيـ أحمد بف عبد ا بف ميراف األصبياني )، أخبار أصبياف .13
 ـ. 1990-ىػ 1410، الطبعة األكلى، بيركت –دار الكتب العممية ، كسركم حسف

، ىػ(279أحمد بف أبي خيثمة )، أخبار المكييف مف كتاب التاريخ الكبير البف أبي خيثمة .14
 ـ. 1997الطبعة األكلى، الرياض –دار الكطف ، تحقيؽ إسماعيؿ حسف حسيف

، ىػ(272محمد بف إسحاؽ بف العباس الفاكيي )، أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو .15
 ق. 1414، الطبعة الثانية، بيركت –ار خضر د، تحقيؽ عبد الممؾ عبد ا دىيش

، تحقيؽ أحمد محمد شاكر، ىػ(774إسماعيؿ بف عمر بف كثير )، اختصار عمـك الحديث .16
 الطبعة الثانية. ، لبناف –بيركت ، دار الكتب العممية

، اختالؼ أقكاؿ النقاد في الركاة المختمؼ فييـ مع دراسة ىذه الظاىرة عند ابف معيف .17
 مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ. ، الياشميسعدم بف ميدم 

ٍكًجردم، اآلداب .18 ٍسرى عمؽ عميو أبك عبد ، أبك بكر البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي الخي
 -ىػ  1408، الطبعة األكلى، لبناف –بيركت ، مؤسسة الكتب الثقافية، ا السعيد المندكه

 ـ. 1988

، رسالة دكتكراة، خالد منصكر الدريس، لغيرهآراء المحدثيف في الحديث الحسف لذاتو ك  .19
 ىػ(. 1420)، المممكة العربية السعكدية -جامعة أـ القرل

، ىػ(923أحمد بف محمد بف أبى بكر القسطالني )، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم .20
 ىػ.  1323، الطبعة السابعة، مصر، المطبعة الكبرل األميرية
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خميؿ بف عبد ا بف أحمد "أبك يعمى الخميمي" ، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث .21
، الطبعة األكلى، الرياض –مكتبة الرشد ، تحقيؽ محمد سعيد عمر إدريس، ىػ(446)

 ق ػ  1409

المكتب ، محمد بف ناصر الديف األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ .22
 ـ. 1985 -ىػ 1405، الطبعة الثانية، بيركت -اإلسالمي 

، يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر، االستذكار لمذاىب فقياء األمصار كعمماء األقطار .23
، بيركت –دار الكتب العممية ، محمد عمي معكض، تحقيؽ سالـ محمد عطا، ق( 463)

 ـ. 2000 -ق 1421، الطبعة األكلى

، ىػ(463يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر القرطبي )، االستيعاب في معرفة األصحاب .24
 ـ.  1992 -ىػ  1412، الطبعة األكلى، بيركت، دار الجيؿ، قيؽ عمي محمد البجاكمتح

، ىػ(630عز الديف ابف األثير )، عمي بف أبي الكـر بف عبد الكريـ الجزرم، أسد الغابة .25
 ـ. 1989 -ىػ 1409، بيركت –دار الفكر 

، طاف محمدعمي بف سم، األسرار المرفكعة في األخبار المكضكعة "المكضكعات الكبرل" .26
 –مؤسسة الرسالة ، دار األمانة، تحقيؽ محمد الصباغ، ىػ(1014المال اليركم القارم )

 بيركت. 

مجمة جامعة أـ ، بدر الديف العماش، أشير كجكه نقد المتف عند شيخ اإلسالـ ابف تيمية .27
 ق. 1426ربيع األكؿ ، (33( ع )117القرل ج )

تحقيؽ عادؿ أحمد عبد ، حجر العسقالنيعمي بف عمي بف ، اإلصابة في تمييز الصحابة .28
 ىػ.  1415 -الطبعة األكلى، بيركت –دار الكتب العممية ، كعمى محمد معكض، المكجكد

تحقيؽ ، ىػ(762مغمطام بف قميج بف عبد ا البكجرم )، اإلعالـ بسنتو عميو السالـ .29
، عة األكلىالطب، المممكة العربية السعكدية -مكتبة نزار مصطفى الباز ، كامؿ عكيضة

 ـ.  1999 -ىػ1419

إبراىيـ بف محمد بف خميؿ الطرابمسي "سبط ابف ، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختالط .30
الطبعة ، القاىرة –دار الحديث ، تحقيؽ عالء الديف عمي رضا، ىػ(841العجمي" )

 ـ. 1988، األكلى
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، بف عبد العزيز الجبريفتحقيؽ عبد ا ، ىػ(319محمد بف إبراىيـ بف المنذر )، اإلقناع .31
 ىػ.  1408، الطبعة األكلى

، ىػ(762عالء الديف مغمطام بف قميج الحنفي )، إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .32
الفاركؽ الحديثة ، أبك محمد أسامة بف إبراىيـ -تحقيؽ أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد 

 ـ. 2001 -   ىػ 1422، الطبعة األكلى، لمطباعة كالنشر

عمي بف ، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب .33
الطبعة األكلى ، لبناف -بيركت -دار الكتب العممية ، ىػ(475ىبة ا بف ماككال )

 ـ. 1990-ىػ1411

تحقيؽ مقبؿ بف ىادم ، ىػ(385عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني )، اإللزامات كالتتبع .34
 ـ. 1985 -ىػ  1405، الطبعة الثانية، لبناف –بيركت ، ار الكتب العمميةد، الكداعي

 ـ. 1990-ىػ1410، بيركت –دار المعرفة ، ىػ(204محمد بف إدريس الشافعي )، األـ .35

محمد بف مكسى بف عثماف ، األماكف ؛أك ما اتفؽ لفظو كافترؽ مسماه مف األمكنة .36
، ار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشرد، تحقيؽ حمد بف محمد الجاسر، ىػ(584الحازمي )

 ىػ.  1415

، ق(702محمد بف عمي بف كىب " ابف دقيؽ العيد " )، اإلماـ في معرفة أحاديث األحكاـ .37
 دار لمنشر كالتكزيع. ، تحقيؽ سعد بف عبد ا آؿ الحمّْيد

تحقيؽ حسف ، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، إنباء الغمر بأبناء العمر .38
، مصر، لجنة إحياء التراث اإلسالمي -المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية ، حبشي
 ـ. 1969 -ىػ1389

عبد الرحمف المعممي ، ىػ(562عبد الكريـ بف محمد السمعاني المركزم )، األنساب .39
 -ىػ 1382، األكلى: الطبعة، حيدر آباد، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، اليماني كغيره

 ـ. 1962

دار إحياء ، ىػ(885عمي بف سميماف المرداكم )، معرفة الراجح مف الخالؼ اإلنصاؼ في .40
 الطبعة الثانية. ، التراث العربي
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، اإلنصاؼ فيما بيف عمماء المسمميف في قراءة بسـ ا الرحمف الرحيـ في فاتحة الكتاب .41
تحقيؽ عبد المطيؼ بف محمد ، ىػ(463يكسؼ بف عبدا بف محمد بف عبد البر )

 ـ. 1997 -ىػ 1417، الطبعة األكلى، السعكدية –أضكاء السمؼ ، نيالجيال

تحقيؽ مجدم ، ىػ(281عبد ا بف سفياف بف قيس المعركؼ بابف أبي الدنيا )، األىكاؿ .42
 ىػ.  1413، مصر –مكتبة آؿ ياسر ، فتحي السيد

ؽ تحقي، ىػ(319محمد بف إبراىيـ بف المنذر )، األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ .43
 -ىػ1405، الطبعة األكلى، السعكدية –الرياض ، دار طيبة، أبك حماد صغير أحمد

 ـ. 1985

محيي الديف يحيى بف شرؼ ، اإليجاز في شرح سنف أبي داكد السجستاني رحمو ا تعالى .44
عماف ، الدار األثرية، عمؽ عميو أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، ىػ(676النككم )

 ـ.  2007 -ىػ  1428، ألكلىالطبعة ا، األردف –

يكسؼ بف حسف ابف عبد اليادم ابف ، بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ .45
الطبعة ، لبناف –بيركت ، دار الكتب العممية، تحقيؽ ركحية السكيفي، ىػ(909الًمٍبرىد )
 ـ.  1992 -ىػ  1413، األكلى

دار إحياء ، تحقيؽ عمي شيرم، ىػ(774إسماعيؿ بف عمر بف كثير )، البداية كالنياية .46
 ـ.  1988 -ىػ ، 1408الطبعة األكلى ، التراث العربي

محمد بف عمي بف عبد ا الشككاني ، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع .47
 بيركت.  –دار المعرفة ، ىػ(1250)

ف عمي بف عمر ب، البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير .48
تحقيؽ مصطفى أبك الغيط كعبد ا بف سميماف ، ىػ(804أحمد سراج الديف ابف الممقف )

الطبعة األكلى ، السعكدية-الرياض -دار اليجرة لمنشر كالتكزيع ، كياسر بف كماؿ
 ـ. 2004-ىػ1425

الحارث بف محمد بف داىر المعركؼ بابف أبي ، بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث .49
المدينة  -مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية ، تحقيؽ حسيف الباكرم، ىػ(282)أسامة 
 ـ. 1992 -ق 1413، الطبعة األكلى، المنكرة
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، ىػ(660عمر بف ىبة ا بف أبي جرادة "ابف العديـ" )، بغية الطمب في تاريخ حمب .50
 دار الفكر. ، تحقيؽ سييؿ زكار

 -دار الكتب العممية ، ىػ(855يف "العينى" )محمكد بف مكسى بف حس، البناية شرح اليداية .51
 ـ. 2000 -ىػ  1420، الطبعة األكلى، لبناف، بيركت

أبك الحسف ، عمي بف محمد بف عبد الممؾ الفاسي، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ .52
، الطبعة األكلى، الرياض –دار طيبة ، تحقيؽ الحسيف آيت سعيد، ىػ(628ابف القطاف )

 ـ. 1997-ىػ1418

تحقيؽ ، ىػ(233أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف )، تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم( .53
حياء التراث اإلسالمي ، أحمد نكر سيؼ : الطبعة، مكة المكرمة -مركز البحث العممي كا 

 ـ. 1979 –ق 1399، األكلى

، (ىػ233أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف )، تاريخ ابف معيف )ركاية عثماف الدارمي( .54
 دمشؽ.  –دار المأمكف لمتراث ، أحمد نكر سيؼ

، دار الكتب العممية، ىػ(347عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس )، تاريخ ابف يكنس المصرم .55
 ىػ. 1421، الطبعة األكلى، بيركت

القاىرة،  -تاريخ األدب العربي، كارؿ برككمماف، ترجمة عبد الحميـ النجار،دار المعارؼ .56
 الطبعة الخامسة.

، ىػ(385عمر بف أحمد بف أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف )، أسماء الثقات تاريخ .57
 .ـ1984 –ق  1404، الطبعة األكلى، الككيت –السمفية  ،الدارتحقيؽ صبحي السامرائي

، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ .58
 ـ.  2003، الطبعة األكلى، الغرب اإلسالمي دار، تحقيؽ بشار عٌكاد معركؼ

تحقيؽ محمكد إبراىيـ ، ىػ(256)، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، التاريخ األكسط .59
 حمب ، القاىرة.  -دار الكعي ، مكتبة دار التراث ، زايد

، ىػ(310محمد بف جرير بف غالب الطبرم )، كصمة تاريخ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ .60
 ىػ.  1387 -الطبعة الثانية ، بيركت –التراث دار 

، دائرة المعارؼ العثمانية، ىػ(256محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم )، التاريخ الكبير .61
 الدكف.  –حيدر آباد 



 
 

442

 

 العامةىالفكارس

، تحقيؽ فييـ محمد شمتكت، ىػ(262عمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة )، تاريخ المدينة .62
 ىػ.  1399

 –عالـ الكتب ، ىػػ(427ف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي الجرجاني )حمزة ب، تاريخ جرجاف .63
 ـ. 1987 -ىػ  1407الطبعة الرابعة ، بيركت

تحقيؽ عمرك بف غرامة ، ىػ(571عمي بف الحسف بف ىبة ا ابف عساكر )، تاريخ دمشؽ .64
 ـ. 1995 -ىػ  1415، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، العمركم

دّْثييا كذكر قيطَّاًنيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا " تاريخ تاريخ مدينة السالـ كأ .65 خبار ميحى
دار ، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ، ىػ(463أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب )، بغداد"

 ـ. 2002 -ىػ 1422، الطبعة األكلى، بيركت –الغرب اإلسالمي 

تحقيؽ ، ىػ(562عاني )عبد الكريـ بف محمد بف منصكر السم، التحبير في المعجـ الكبير .66
 ـ. 1975 -ىػ1395، الطبعة األكلى، بغداد –رئاسة ديكاف األكقاؼ ، منيرة ناجي سالـ

محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل ، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم .67
 بيركت.  –دار الكتب العممية ، ىػ(1353)

الرحيـ ابف العراقي" أبك زرعة" أحمد بف عبد ، تحفة التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ .68
 الرياض.  –مكتبة الرشد ، تحقيؽ عبد ا نكارة، ىػ(826)

تحقيؽ ، ىػ(804عمر بف عمي بف أحمد ابف الممقف )، تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج .69
 ق. 1406، الطبعة األكلى، مكة المكرمة -دار حراء ، عبد ا بف سعاؼ المحياني

، ىػ(751محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية )، مكلكدتحفة المكدكد بأحكاـ ال .70
 -ق 1391، الطبعة األكلى، دمشؽ –مكتبة دار البياف ، تحقيؽ عبد القادر األرناؤكط

 ـ. 1971

، ىػ(597أبك الفرج الجكزم )، عبد الرحمف بف عمي بف محمد، التحقيؽ في مسائؿ الخالؼ .71
، الطبعة األكلى، بيركت –الكتب العممية  دار، تحقيؽ سعد عبد الحميد محمد السعدني

 ق.  1415

دار العاصمة لمنشر ، استخراج أبك عبد ا الحداد، تخريج أحاديث عمـك الديف لمعراقي .72
 ـ. 1987  -ق1048الطبعة األكلى ، بالرياض
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مجمة الجامعة اإلسالمية ، ىػ(1418حماد بف محمد األنصارم )، التدليس كالمدلسكف .73
 ة. بالمدينة المنكر 

-دار الكتب العممية بيركت، ق(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، تذكرة الحفاظ .74
 ـ.1998 -ىػ1419، الطبعة األكلى، لبناف

 ، (ىػ804) الممقف ابفسراج الديف  أحمد بف عمي بفعمر الحديث ،  عمكـ في التذكرة .75
  ـ 1988 - ىػ 1408 األكلى، عمَّاف، الطبعة عمَّار، الحميد، دار عبد حسف عمي

تحقيؽ أحمد فريد ، عبد الكريـ بف محمد الرافعي، التذنيب في الفركع عمى الكجيز لمغزالي .76
 ـ  2004 -ق 1425، الطبعة األكلى، لبناف –بيركت  –دار الكتب العممية ، المزيدم

عبد العظيـ بف عبد القكم زكي الديف المنذرم ، الترغيب كالترىيب مف الحديث الشريؼ .77
، الطبعة األكلى، بيركت –دار الكتب العممية ، ؽ إبراىيـ شمس الديفتحقي، ىػ(656)

 ق. 1417

أحمد بف شعيب ، تسمية مشايخ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي .78
مكة  -دار عالـ الفكائد ، تحقيؽ الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني، ىػ(303النسائي )
 ىػ. 1423الطبعة األكلى ، المكرمة

، ىػ(303أحمد بف شعيب بف عمي النسائي )، ـ يرك عنو غير رجؿ كاحدتسمية مف ل .79
 ق. 1369، الطبعة األكلى، حمب –دار الكعي ، تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد

، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، تعجيؿ المنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة .80
 ـ. 1996، الطبعة األكلى، بيركت -دار البشائر، تحقيؽ إكراـ ا إمداد الحؽ

، سميماف بف خمؼ بف سعد، التعديؿ كالتجريح ، لمف خرج لو البخارم في الجامع الصحيح .81
، الرياض –دار المكاء لمنشر كالتكزيع ، تحقيؽ أبك لبابة حسيف، ىػ(474أبك الكليد الباجي )

 ـ. 1986 –ق 1406، الطبعة األكلى

أحمد بف عمي بف ، دليس" طبقات المدلسيف "تعريؼ أىؿ التقديس بمراتب المكصكفيف بالت .82
الطبعة ، عماف –مكتبة المنار ، تحقيؽ عاصـ القريكتي، ىػ(852حجر العسقالني )

 ـ. 1983 –ق 1403، األكلى

كشاذه مف ، التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو .83
مير عمي بف بمباف ترتيب األ، ىػ(354محمد بف حباف بف أحمد البيستي )، محفكظو
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دار با كزير ، ىػ(1420مؤلؼ التعميقات الحساف محمد ناصر الديف األلباني )، ىػ(739)
 ـ. 2003 -ىػ  1424، الطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية -جدة ، لمنشر كالتكزيع

تحقيؽ سعد ، ىػ(227سعيد بف منصكر بف شعبة )، التفسير مف سنف سعيد بف منصكر .84
 -ىػ  1417، الطبعة األكلى، دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، لعزيز آؿ حميدبف عبد ا
 ـ. 1997

دار ، تحقيؽ محمد عكامة، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، تقريب التيذيب .85
 ـ. 1986 -ق 1406، الطبعة األكلى، سكريا –الرشيد 

محيي الديف يحيى بف ، التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أصكؿ الحديث .86
، بيركت، دار الكتاب العربي، تحقيؽ محمد عثماف الخشت، ىػ(676شرؼ النككم )
 ـ.  1985 -ىػ  1405، الطبعة األكلى

محمد بف عبد الغني بف شجاع المعركؼ بابف نقطة ، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد .87
الطبعة األكلى ، العمميةدار الكتب ، تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت، ىػ(629الحنبمي )
 ـ ػ  1988 -ىػ 1408

دار العاصمة ، صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ، التكميؿ لما فات تخريجو مف إركاء الغميؿ .88
 ـ. 1996 -ىػ  1417، الطبعة األكلى، الرياض، لمنشر كالتكزيع

أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ، التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير .89
 ـ. 1989ىػ. 1419الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية، ىػ(852)

، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، تمخيص كتاب المكضكعات البف الجكزم .90
الطبعة ، شركة الرياض –مكتبة الرشد ، تحقيؽ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ بف محمد

 ـ.1998 -ىػ  1419، األكلى

تحقيؽ ، (ىػ463) البغدادم الخطيب ثابت بف عمي بف مدالرسـ، أح في المتشابو تمخيص .91
  ـ. 1985 األكلى،: دمشؽ، الطبعة كالنشر، كالترجمة لمدراسات الشيابي، طالس سيكينة

، دار الراية، ىػ(1420محمد ناصر الديف األلباني )، تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة .92
 الطبعة الخامسة. 
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أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف عبد البر ، عاني كاألسانيدالتمييد لما في المكطأ مف الم .93
كزارة عمـك ، تحقيؽ مصطفى بف أحمد العمكم، محمد عبد الكبير البكرم، ىػ(463)

 ىػ.  1387، المغرب –األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية 

جالؿ الديف السيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر، تنكير الحكالؾ شرح مكطأ مالؾ .94
 ـ.  1969 -ق 1389، مصر –بة التجارية الكبرل المكت، ىػ(911)

، الكحالني ثـ الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ بف صالح، التَّنكيري شرح الجامع الصغير .95
، الطبعة األكلى، الرياض، مكتبة دار السالـ، تحقيؽ محمَّد إسحاؽ، ىػ(1182)

 ـ.  2011 -ق1432

دار ، عمي رضا، ىػ(310رم )أبك جعفر الطب، محمد بف جرير بف غالب، تيذيب اآلثار .96
 ـ. 1995 -ىػ 1416، الطبعة األكلى، سكريا –دمشؽ ، المأمكف لمتراث

عنيت بنشره شركة ، ىػ(676)محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، تيذيب األسماء كالمغات .97
 لبناف.  –بيركت ، دار الكتب العممية، العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

مطبعة دائرة المعارؼ ، ىػ(852مد بف عمي بف حجر العسقالني )أح، تيذيب التيذيب .98
 ىػ. 1326، الطبعة الطبعة األكلى، اليند، النظامية

، ىػ(742يكسؼ بف عبد الرحمف أبك الحجاج المزم )، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ .99
 ـ. 1980 –ق 1400، الطبعة األكلى، تحقيؽ بشار عكاد معركؼ

، تحقيؽ محمد عكض مرعب، ىػ(370)، مد بف األزىرم اليركممحمد بف أح، تيذيب المغة .100
 ـ 2001، الطبعة األكلى، بيركت –دار إحياء التراث العربي 

محمد بف عبد ا بف ، تكضيح المشتبو في ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ .101
ة مؤسس، تحقيؽ محمد نعيـ العرقسكسي، ىػ(842مجاىد الشيير بابف ناصر الديف )

 ـ.1993، الطبعة األكلى، بيركت –الرسالة 

تحقيؽ ، عمر بف عمي بف أحمد األنصارم "ابف الممقف"، التكضيح لشرح الجامع الصحيح .102
كزارة ، جمعة فتحي -دار الفالح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث بإشراؼ خالد الرباط 

 ـ. 2008ىػ ػػػ 1429األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية الطبعة األكلى 
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عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف ، سير بشرح الجامع الصغيرالتي .103
 -ىػ 1408، الطبعة الثالثة، الرياض –مكتبة اإلماـ الشافعي ، ىػ(1031"المناكم" )

 ـ. 1988

دائرة ، كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية، ىػ(354محمد بف حباف البيستي )، الثقات .104
 ـ. 1973 -  ى 1393، الطبعة األكلى، ية بحيدر آباد الدكف اليندالمعارؼ العثمان

، ىػ(310أبك جعفر الطبرم )، محمد بف جرير بف يزيد، جامع البياف في تفسير القرآف .105
، دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف، تحقيؽ عبد ا بف عبد المحسف التركي

 ـ.  2001 -ىػ  1422، الطبعة األكلى

، ىػ(761خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا العالئي )، تحصيؿ في أحكاـ المراسيؿجامع ال .106
 –ق 1407، الطبعة الثانية، بيركت –عالـ الكتب ، تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي

 ـ. 1986

تحقيؽ عبد الممؾ ، ىػ(774أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير )، جامع المسانيد كالسنف .107
، الطبعة الثانية، لبناف -خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت دار ، بف عبد ا الدىيش

 ـ.  1998 -ىػ  1419

الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كسننو كأيامو  .108
، ىػ( 256لإلماـ الحافظ أبي عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخارم )، "صحيح البخارم"

 ىػ. 1422، األكلى: الطبعة، دار طكؽ النجاة، ر الناصرتحقيؽ محمد زىير بف ناص

دار ، تحقيؽ مصطفى أبك الخير، ىػ(197عبد ا بف كىب بف مسمـ )، الجامع في الحديث .109
 ـ. 1995 -ىػ  1416الطبعة األكلى ، الرياض –ابف الجكزم 

تحقيؽ أحمد ، ىػ(671محمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي )، الجامع ألحكاـ القرآف .110
براىيـ أطفيشا  -ىػ 1384، الطبعة الثانية، القاىرة –دار الكتب المصرية ، لبردكني كا 

 ـ. 1964

طبعة ، ىػ(327البف أبي حاتـ الرازم عبد الرحمف بف محمد بف إدريس )، الجرح كالتعديؿ .111
 –دار إحياء التراث العربي ، اليند –بحيدر آباد الدكف  -مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 

 ـ. 1952-ىػ  1271، لطبعة األكلىا، بيركت
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ذيرم )، جيمؿ مف أنساب األشراؼ .112 تحقيؽ سييؿ ، ىػ(279أحمد بف يحيى بف جابر البىالى
 ـ. 1996 -ىػ  1417، الطبعة األكلى، بيركت –دار الفكر ، زكار

، تحقيؽ إحساف عباس، ىػ(456عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم )، جكامع السيرة .113
 الطبعة األكلى. ، صرم –دار المعارؼ 

عالء الديف عمي بف عثماف بف إبراىيـ "ابف التركماني" ، الجكىر النقي عمى سنف البييقي .114
 دار الفكر. ، ىػ(750)

، ىػ(1138محمد بف عبد اليادم نكر الديف السندم )، حاشية السندم عمى سنف النسائي .115
 ـ. 1986 –ق 1406، الطبعة الثانية، حمب –مكتب المطبكعات اإلسالمية 

، دار المسمـ، عبد الكريـ بف عبد ا الخضير، الحديث الضعيؼ كحكـ االحتجاج بو .116
 ـ. 1997 –ق 1417، الطبعة األكلى، الرياض

جالؿ الديف السيكطي ، عبد الرحمف بف أبي بكر، حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة .117
عيسى البابي  -ربية دار إحياء الكتب الع، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ىػ(911)

 ـ. 1967 -ىػ  1387الطبعة األكلى ، مصر -الحمبي كشركاه 

أحمد بف عبد ا بف ميراف األصبياني "أبك نعيـ" ، حمية األكلياء كطبقات األصفياء .118
 ـ ػ 1974 -ىػ 1394، بجكار محافظة مصر -السعادة ، ىػ(430)

، دار الكتب العممية، ىػ(808محمد بف مكسى بف عيسى الدميرم )، حياة الحيكاف الكبرل .119
 ىػ.  1424، الطبعة الثانية، بيركت

مكتبة الرشد لمنشر ، ىػ(804عمر بف عمي بف أحمد ابف الممقف )، خالصة البدر المينير .120
 ـ. 1989-ىػ1410، الطبعة األكلى، كالتكزيع

 تحقيؽ إبراىيـ شمس، ىػ(927عبد القادر بف محمد النعيمي )، الدارس في تاريخ المدارس .121
 ـ. 1990 -ىػ 1410الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية، الديف

تحقيؽ ، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، الدراية في تخريج أحاديث اليداية .122
 بيركت.  –دار المعرفة ، السيد عبد ا ىاشـ

، ىػ(845تقي الديف أحمد بف عمي المقريزم )، درر العقكد الفريدة في تراجـ األعياف المفيدة .123
 ـ. 2002ىػ ػػػ 1423الطبعة األكلى ، دار الغرب اإلسالمي، تحقيؽ محمد الجميمي
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تحقيؽ ، ىػ(360أبك القاسـ الطبراني )، سميماف بف أحمد بف أيكب، الدعاء لمطبراني .124
 ق. 1413، الطبعة األكلى، بيركت –دار الكتب العممية ، مصطفى عبد القادر عطا

ٍكًجردم، حب الشريعةدالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صا .125 ٍسرى أبك ، أحمد بف الحسيف بف عمي الخي
 ىػ.  1405 -الطبعة األكلى ، بيركت –دار الكتب العممية ، ىػ(458بكر البييقي )

محمد بف أحمد بف ، ديكاف الضعفاء كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف .126
الطبعة ، مكة –يضة الحديثة مكتبة الن، تحقيؽ حماد األنصارم، ىػ(748عثماف الذىبي )

 ـ. 1967 -ىػ  1387، الثانية

المعركؼ بابف ، محمد بف طاىر بف عمي المقدسي، ذخيرة الحفاظ )مف الكامؿ البف عدم( .127
، الطبعة األكلى، الرياض –دار السمؼ ، تحقيؽ عبد الرحمف الفريكائي، ىػ(507القيسراني )

 ـ. 1996-ىػ  1416

، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، كالتعديؿذكر مف يعتمد قكلو في الجرح  .128
 ـ. 1990، ىػ1410، الطبعة الرابعة، بيركت -دار البشائر ، تحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة

تحقيؽ ، أحمد بف عمي بف حجر العسقالني، ذيؿ الدرر الكامنة في أعياف المائة التاسعة .129
  ـ.1992 -ق1412، معيد المخطكطات العربية، عدناف دركيش

ؽ يحقت ،بف عبد الرحمف السخاكم محمدالذيؿ عمى رفع اإلصر أك بغية العمماء كالركاة،  .130
  . كزميميوجكدة ىالؿ 

، ىػ(1086أحمد بف محمد ابف إبراىيـ األزىرم )، ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب   .131
مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية ، تحقيؽ شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف

 ـ. 2011 -ىػ  1432، الطبعةاألكلى، اليمف، كتحقيؽ التراث كالترجمة

تحقيؽ عمي محمد معكض ، ىػ(806زيف الديف عبد الرحيـ العراقي )، ذيؿ ميزاف االعتداؿ .132
 -ىػ  1416، الطبعة األكلى، بيركت –دار الكتب العممية ، عادؿ أحمد عبد المكجكد -

 ـ. 1995

رىـ في كصؼ سسنو، أبك داكد سميماف األشعث، تحقيؽ رسالة أبي داكد إلى أىؿ مكة كغي .133
 محمد الصباغ، الدار العربية، بيركت.

تحقيؽ عمي ، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، رفع اإلصر عف قضاة مصر .134
 ـ.  1998 -ىػ  1418، الطبعة األكلى، القاىرة، مكتبة الخانجي، محمد عمر
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فييـ ما يميز حديثيـ عنو أىك قبؿ االختالط أـ  الركاة عف سعيد بف أبي عركبة ممف كرد .135
 ىػ. 1424شكاؿ  28العدد ، 16مجمة جامعة أـ القرل ج، حاتـ بف عارؼ الشريؼ، بعد

أبك القاسـ الطبراني ، سميماف بف أحمد بف أيكب، الركض الداني )المعجـ الصغير( .136
 -ر عمار المكتب اإلسالمي، دا، تحقيؽ محمد شككر محمكد الحاج أمرير، ىػ(360)

 ـ. 1985 –ق 1405، الطبعة األكلى، بيركت، عماف

تحقيؽ ، ىػ(676محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف .137
 -ىػ 1412، الطبعة الثالثة، عماف -دمشؽ -بيركت، المكتب اإلسالمي، زىير الشاكيش

 ـ. 1991

أحمد بف عمي بف ثابت " ، شيخ كاحدالسابؽ كالالحؽ في تباعد ما بيف كفاة راكييف عف  .138
، الرياض، دار الصميعي، تحقيؽ محمد بف مطر الزىراني، ىػ(463الخطيب البغدادم )

 ـ. 2000-ىػ1421، الطبعة الثانية، المممكة العربية السعكدية

دار ، ىػ(1182محمد بف إسماعيؿ بف صالح الكحالني ثـ الصنعاني )، سبؿ السالـ .139
 الحديث. 

مكتبة ، محمد ناصر الديف األلباني، ث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىاسمسمة األحادي .140
 ـ. 1995 -ىػ 1415األكلى : الطبعة، الرياض، المعارؼ لمنشر كالتكزيع

محمد ناصر الديف األلباني ، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة .141
 ـ.1992-ىػ1412، األكلىالطبعة، ضالريا، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ىػ(1420)

، ىػ(643عثماف بف عبد الرحمف المعركؼ بابف الصالح )، معرفة أنكاع عمكـ الحديث  .142
، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، ماىر ياسيف الفحؿ، تحقيؽ عبد المطيؼ اليميـ

 ـ. 2002 -ىػ  1423

تحقيؽ محمد فؤاد عبد ، ىػ(273)، محمد بف يزيد ابف ماجو القزكيني، سنف ابف ماجو .143
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.  -دار إحياء الكتب العربية ، الباقي

تحقيؽ محمد محيي ، ىػ(275أبك داكد سميماف بف األشعث السًّْجٍستاني )، سنف أبي داكد .144
 بيركت.  –صيدا ، المكتبة العصرية، الديف عبد الحميد

، تحقيؽ أحمد شاكر كآخريف، ىػ(279)، محمد بف عيسى بف سكرة الترمذم، سنف الترمذم .145
 ـ. 1975 -ىػ 1395، الطبعة الثانية، القاىرة، مصطفى البابي الحمبي
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، تحقيؽ شعيب االرنؤكط، ىػ(385أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني )، سنف الدارقطني .146
 ـ. 2004 -ىػ 1424، الطبعة األكلى، لبناف –بيركت ، مؤسسة الرسالة، كغيره

تحقيؽ عبد الفتاح ، ىػ(303أحمد بف شعيب بف عمي النسائي )، يالسنف الصغرل لمنسائ .147
 ـ. 1986–ق1406، الطبعة الثانية، حمب –مكتب المطبكعات اإلسالمية ، أبك غدة

، جامعة الدراسات اإلسالمية، تحقيؽ عبد المعطي أميف قمعجي، السنف الصغير لمبييقي .148
 ـ. 1989-ىػ1410، الطبعة األكلى، كراتشي ػ باكستاف

ٍكًجردم، نف الكبرلالس .149 ٍسرى تحقيؽ محمد ، أبك بكر البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي الخي
 ـ. 2003-ىػ1424، الثالثة: الطبعة، لبنات –بيركت، دار الكتب العممية، عبد القادر عطا

ضياء ، محمد بف عبد الكاحد، السنف كاألحكاـ عف المصطفى عميو أفضؿ الصالة كالسالـ .150
، دار ماجد عسيرم لمنشر كالتكزيع، أبي عبد ا حسيف بف عكاشة تحقيؽ، الديف المقدسي

 ـ. 2004 -ق1425، الطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية

تحقيؽ ، ىػ(233يحيى بف معيف بف عكف )، سؤاالت ابف الجنيد ألبي زكريا يحيى بف معيف .151
 ـ. 1988، ىػ1408، ىالطبعة األكل، المدينة المنكرة -مكتبة الدار ، أحمد محمد نكر سيؼ

المعركؼ ، أحمد بف محمد غالب، سؤاالت أبى بكر البرقانى لمدارقطني في الجرح كالتعديؿ .152
 مكتبة القرآف لمطبع كالنشر كالتكزيع. ، تحقيؽ مجدم السيد ابراىيـ، ىػ(425بالبرقاني )

حنبؿ  أحمد بف محمد بف، سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ .153
، المدينة المنكرة -مكتبة العمكـ كالحكـ ، تحقيؽ زياد محمد منصكر، ىػ(241الشيباني )

 ق. 1414، الطبعة األكلى

، دار عمار، تحقيؽ عمي حسف عبد الحميد، سؤاالت أبي عبد ا بف بكير كغيره لمدارقطني .154
 ـ. 1988–ق1408، الطبعة األكلى

أبك داكد سميماف بف ، تاني في الجرح كالتعديؿسؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجس .155
عمادة البحث العممي بالجامعة ، تحقيؽ محمد عمي قاسـ العمرم، ىػ(275األشعث )
 ـ. 1983-ىػ1403، الطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية، المدينة المنكرة، اإلسالمية

سميماف بف األشعث أبك ، يؿسؤاالت أبي عبيد اآلجرم أبا داكد السجستاني في الجرح كالتعد .156
الفاركؽ الحديثة ، تحقيؽ أبك عمر محمد بف عمي األزىرم، ىػ(275داكد السجستاني )

 ـ. 2010-ىػ1431، الطبعة األكلى، القاىرة –لمطباعة كالنشر
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عبيد ا بف عبد الكريـ ، سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازم كمعو كتاب أسامي الضعفاء .157
الفاركؽ الحديثة ، تحقيؽ أبك عمر محمد بف عمي األزىرم، ىػ( 264أبك زرعة الرازم )
 ـ. 2009، الطبعة األكلى، القاىرة –لمطباعة كالنشر 

تحقيؽ مكفؽ ، ىػ(385عمي بف عمر الدارقطني )، سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني .158
 ـ. 1984 – 1404، األكلى الطبعة، الرياض–مكتبة المعارؼ، بف عبد ا بف عبد القادر

أبك عبد الرحمف السممي ، محمد بف الحسيف النيسابكرم، سؤاالت السممي لمدارقطني .159
، الطبعة األكلى، خالد بف عبد الرحمف الجريسي، تحقيؽ سعد بف عبد ا الحميد، ىػ(412)

 ىػ. 1427

حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي الجرجاني ، سؤاالت حمزة بف يكسؼ السيمي .160
الطبعة ، الرياض–مكتبة المعارؼ، فؽ بف عبد ا بف عبدالقادرتحقيؽ مك ، ىػ(427)

 ـ. 1984 –ق 1404، األكلى

عمي بف عبد ا بف جعفر ، سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني .161
 –مكتبة المعارؼ ، تحقيؽ مكفؽ عبد ا عبد القادر، ىػ(234)، السعدم بالكالء المديني

 ق. 1404، لىالطبعة األك ، الرياض

دار ، تحقيؽ مكفؽ بف عبد ا بف عبد القادر، سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم لمحاكـ .162
 ـ. 1988، ىػ1408، الطبعة األكلى، بيركت –الغرب اإلسالمي 

يف المحققمجمكعة مف ، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، سير أعالـ النبالء .163
 ـ. 1985 -ىػ  1405، الطبعة الثالثة، لرسالةمؤسسة ا، بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

، ىػ(1403محمد بف محمد بف سكيمـ أبك شييبة )، السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة .164
 ىػ. 1427-الطبعة الثامنة، دمشؽ–ار القمـد

دار ، تحقيؽ مصطفى عبد الكاحد، ىػ(774إسماعيؿ بف عمر بف كثير )، السيرة النبكية .165
 ـ. 1976 -ىػ 1395، لبناف –لنشر كالتكزيع بيركت المعرفة لمطباعة كا

محمد بف عمي بف محمد الشككاني ، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار .166
 الطبعة األكلى. ، دار ابف حـز، ىػ(1250)
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، ىػ(1089)، عبد الحي بف أحمد ابف العماد الحنبمي، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب .167
 -ىػ1406، الطبعة األكلى، بيركت–دمشؽ، ابف كثير دار، تحقيؽ محمكد األرناؤكط

 ـ. 1986

 -تحقيؽ شعيب األرنؤكط، ىػ(516الحسيف بف مسعكد بف محمد البغكم )، شرح السنة .168
 -ىػ 1403، الطبعة الثانية، بيركت، دمشؽ -المكتب اإلسالمي ، محمد زىير الشاكيش

 ـ. 1983

تحقيؽ ، ىػ(792)، ي العز الحنفيمحمد بف عالء الديف ابف أب، شرح العقيدة الطحاكية .169
، الطبعة العاشرة، بيركت –مؤسسة الرسالة ، شعيب األرنؤكط عبد ا بف المحسف التركي

 ـ. 1997 -ىػ 1417

دار الكطف ، ىػ(1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف )، شرح رياض الصالحيف .170
 ىػ.  1426الطبعة ، الرياض، لمنشر

تحقيؽ خالد ، ىػ(855حمد بف مكسى بدر الديف العينى )محمكد بف أ، شرح سنف أبي داكد .171
 ـ. 1999-ىػ 1420، الطبعة األكلى، الرياض –مكتبة الرشد ، المصرم

تحقيؽ أبك تميـ ، ىػ(449ابف بطاؿ عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )، شرح صحيح البخارم .172
 ـ. 2003 - ىػ1423، الطبعة الثانية، الرياض، السعكدية -مكتبة الرشد ، ياسر بف إبراىيـ

تحقيؽ ، ىػ(795زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي )، شرح عمؿ الترمذم .173
 -ىػ 1407، الطبعة األكلى، األردف –الزرقاء  -مكتبة المنار ، ىماـ عبد الرحيـ سعيد

 ـ. 1987

تحقيؽ ، ىػ(321أحمد بف محمد بف سالمة المعركؼ بالطحاكم )، شرح مشكؿ اآلثار .174
 ـ.  1494، ىػ 1415 -الطبعة األكلى ، مؤسسة الرسالة، كطشعيب األرنؤ 

تحقيؽ محمد مصطفى ، ىػ(311محمد بف إسحاؽ بف خزيمة )، صحيح ابف خزيمة .175
 بيركت.  –المكتب اإلسالمي ، األعظمي

، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع، محمد ناصر الديف األلباني، األـ –صحيح أبي داكد  .176
 ـ.  2002 -ىػ  1423، الطبعة األكلى، الككيت

تحقيؽ عبد ا ، ىػ(597أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي الجكزم )، الضعفاء كالمتركككف .177
 ق ػ 1406، الطبعة األكلى، بيركت –دار الكتب العممية ، القاضي
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دار ، تحقيؽ محمكد إبراىيـ زايد، ىػ(303أحمد بف شعيب النسائي )، الضعفاء كالمتركككف .178
 ىػ ػ1396، لىالطبعة األك ، حمب -الكعي 

، ىػ(902محمد بف عبد الرحمف بف أبي بكر السخاكم )، الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع .179
 بيركت.  –منشكرات دار مكتبة الحياة 

، تحقيؽ نكر الديف شريبو، ىػ(804عمر بف عمي بف أحمد" ابف الممقف" )، طبقات األكلياء .180
 ـ.  1994 -ىػ  1415، الطبعة الثانية، بالقاىرة، مكتبة الخانجي

دار الكتب ، ىػ(911جالؿ الديف السيكطي )، عبد الرحمف بف أبي بكر، طبقات الحفاظ .181
 ق. 1403، الطبعة األكلى، بيركت –العممية 

دار ، تحقيؽ محمد حامد الفقي، ىػ(526أبك الحسيف ابف أبي يعمى )، طبقات الحنابمة .182
 بيركت.  –المعرفة 

تحقيؽ ، ىػ(771الكىاب بف تقي الديف السبكي ) تاج الديف عبد، طبقات الشافعية الكبرل .183
الطبعة ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عبد الفتاح محمد الحمك، محمكد محمد الطناحي

 ىػ. 1413، الثانية

، ىػ(851تقي الديف ابف قاضي شيبة )، أبك بكر بف أحمد بف محمد، طبقات الشافعية .184
 ىػ.  1407، األكلى: الطبعة، بيركت –عالـ الكتب ، تحقيؽ الحافظ عبد العميـ خاف

، تحقيؽ عادؿ نكييض، ىػ( 1014ألبي بكر بف ىداية ا الحسيني )، طبقات الشافعية .185
 ـ.  1982 -ىػ  1402، الطبعة الثالثة، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة

تحقيؽ ، ىػ(643عثماف بف عبد الرحمف المعركؼ بابف الصالح )، طبقات الفقياء الشافعية .186
 ـ. 1992، الطبعة األكلى، بيركت –دار البشائر اإلسالمية ، لديف عمي نجيبمحيي ا

مكتبة ، تحقيؽ مشيكر حسف محمكد سمماف، ىػ(224أبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ )، الطيكر .187
، الطبعة األكلى، الزيتكف –سميـ األكؿ ، مكتبة التابعيف، الشرفية -جدة ، الصحابة
 ـ. 1994 -ىػ 1414

تحقيؽ أبك ىاجر ، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، غبر العبر في خبر مف .188
 بيركت.  –دار الكتب العممية ، محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ
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أبك بكر ، محمد بف مكسى بف عثماف، عيجالة المبتدم كفضالة المنتيي في النسب .189
، القاىرة، ميريةالييئة العامة لشؤكف المطابع األ، تحقيؽ عبد ا كنكف، ىػ(584)، الحازمي

 ـ. 1973 -ىػ  1393، الطبعة الثانية

ًكم فيو .190 تحقيؽ محمد بف ، ىػ(297محمد بف عثماف بف أبي شيبة العبسي )، العرش كما ري
، الطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية، الرياض، مكتبة الرشد، خميفة التميمي

 ـ. 1998-ىػ1418

تحقيؽ ، ىػ(327الرحمف بف محمد بف إدريس ) عبد، عمؿ الحديث البف أبي حاتـ الرازم .191
، الطبعة األكلى، طابع الحميضي، خالد بف عبد الرحمف الجريسي، سعد بف عبد ا الحميد

 ـ.  2006 -ىػ  1427

أبك الفرج الجكزم ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد، العمؿ المتناىية في األحاديث الكاىية .192
الطبعة ، باكستاف، فيصؿ آباد، دارة العمكـ األثريةإ، تحقيؽ إرشاد الحؽ األثرم، ىػ(597)

 ـ. 1981-ىػ1401، الثانية

تحقيؽ محفكظ ، أبك الحسف عمي بف عمر الدارقطني، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية .193
 ـ. 1985 -ىػ  1405األكلى : الطبعة، الرياض –دار طيبة ، الرحمف زيف ا السمفي

أحمد بف إسحاؽ بف ، مع ربو عز كجؿ كمعاشرتو مع العبادعمؿ اليكـ كالميمة سمكؾ النبي  .194
دار القبمة لمثقافة اإلسالمية كمؤسسة ، تحقيؽ ككثر البرني، ىػ(364أسباط "ابف السُّنّْي" )

 بيركت.  -جدة  -عمـك القرآف 

يضاح : كمعو حاشية ابف القيـ، عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد .195 تيذيب سنف أبي داكد كا 
 –دار الكتب العممية ، ىػ(1329محمد أشرؼ بف أمير العظيـ آبادم )، عممو كمشكالتو

 ىػ.  1415، الطبعة الثانية، بيركت

ابف سيد الناس ، محمد بف محمد بف محمد، عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير .196
، الطبعة األكلى، بيركت –دار القمـ ، تعميؽ إبراىيـ محمد رمضاف، ىػ(734)، اليعمرم
 ـ. 1993-ق 1414

دار ، ىػ( 852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، فتح البارم شرح صحيح البخارم .197
 ق. 1379، بيركت -المعرفة 



 
 

455

 

 العامةىالفكارس

، ىػ(795عبد الرحمف بف أحمد بف رجب الحنبمي )، فتح البارم شرح صحيح البخارم .198
مكتب ، المدينة النبكية -مكتبة الغرباء األثرية ، كآخركف، تحقيؽ محمكد عبد المقصكد

 ـ.  1996 -ىػ  1417، الطبعة األكلى، القاىرة –تحقيؽ دار الحرميف 

عبد الكريـ بف محمد الرافعي ، فتح العزيز بشرح الكجيز المسمى بػ" الشرح الكبير" .199
 دار الفكر. ، ىػ(623)

تحقيؽ كصي ا محمد ، ىػ(241أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني )، فضائؿ الصحابة .200
 ـ. 1983 -ق 1403، الطبعة األكلى، بيركت –لة مؤسسة الرسا، عباس

 دمشؽ.  –سكريَّة  -دار الفكر ، كىبة بف مصطفى الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو .201

مكتبة ابف ، عبد الرحمف بف عبد الخالؽ اليكسؼ، الفكر الصكفي في ضكء الكتاب كالسنة .202
 ـ.  1986 -ىػ  1406، الطبعة الثالثة، الككيت، تيمية

تحقيؽ ، ىػ(728أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية الحراني )، ة في التكسؿ كالكسيمةقاعدة جميم .203
 ىػ. 2001 -ىػ 1422الطبعة األكلى، عجماف –مكتبة الفرقاف ، ربيع بف ىادم المدخمي

، ىػ(256)، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، قرة العينيف برفع اليديف في الصالة .204
 -ىػ  1404، الطبعة األكلى، الككيت، رقـ لمنشر كالتكزيعدار األ، تحقيؽ أحمد الشريؼ

 ـ.  1983

جماؿ الديف ، محمد بف محمد سعيد بف قاسـ، قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث .205
 لبناف.  -بيركت-دار الكتب العممية ، ىػ(1332القاسمي )

 تب العممية. دار الك، ىػ(795عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف الحنبمي )، القكاعد .206

ًبيًب الشًَّفيعً  .207 محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم ، القىكؿي البىًديعي في الصَّالًة عمى الحى
 دار الرياف لمتراث. ، ىػ(902)

، محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي، الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة .208
الطبعة ، جدة، مؤسسة عمكـ القرآف -دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ، تحقيؽ محمد عكامة

 ـ ػ  1992 -ىػ  1413، األكلى

عز الديف ابف األثير ، عمي بف أبي الكـر بف عبد الكريـ الجزرم، الكامؿ في التاريخ .209
الطبعة ، لبناف –بيركت ، دار الكتاب العربي، تحقيؽ عمر عبد السالـ تدمرم، ىػ(630)

 ـ. 1997 -ىػ 1417، األكلى
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تحقيؽ عادؿ أحمد عبد ، ىػ(365عبد ا بف عدم الجرجاني )، الرجاؿ الكامؿ في ضعفاء .210
 -ىػ1418، الطبعة األكلى، لبناف-بيركت -الكتب العممية ، عمي محمد معكض-المكجكد
 ـ. 1997

عبد ا بف جعفر بف حياف األنصارم المعركؼ بأًبي ، كتاب األمثاؿ في الحديث النبكم .211
، اليند –بكمبام  -الدار السمفية ، عبد العمي حامدتحقيؽ ، ىػ(369الشيخ األصبياني )

 ـ. 1987 -ق 1408، الطبعة الثانية

، تحقيؽ خميؿ محمد ىراس، ىػ(224أبك عيبيد القاسـ بف ساٌلـ بف عبد ا )، كتاب األمكاؿ .212
 بيركت.  -دار الفكر. 

 تحقيؽ حمدم، ق(322أػبك جعفر العقيمي )، محمد بف عمرك بف مكسى، كتاب الضعفاء .213
 ـ. 2000 –ق 1420، الطبعة األكلى، السعكدية، دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، السمفي

، تحقيؽ عمي محمد عمر، ق(230محمد بف سعد بف منيع الزىرم )، كتاب الطبقات الكبير .214
 ـ. 2001 -ق1421، الطبعة األكلى، مكتبة الخانجي بالقاىرة

د بف خميؿ "سبط ابف العجمي" إبراىيـ بف محم، الكشؼ الحثيث عمف رمي بكضع الحديث .215
، بيركت –عالـ الكتب ، مكتبة النيضة العربية ، تحقيؽ صبحي السامرائي، ىػ(841)

 ـ. 1987 –ق 1407، الطبعة األكلى

 باسـ كاتب المشيكر ا عبد بف كالفنكف، مصطفى الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ .216
 .ـ1941، بغداد - المثنى ، مكتبة(ىػ1067) خميفة حاجي

أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف الجكزم ، المشكؿ مف حديث الصحيحيف كشؼ .217
 الرياض.  –دار الكطف ، تحقيؽ عمي حسيف البكاب، ىػ(597)

محمد بف عبد اليادم نكر الديف السندم ، كفاية الحاجة في شرح سنف ابف ماجو .218
 بيركت.  –دار الجيؿ ، ىػ(1138)

تحقيؽ أبك قتيبة ، ىػ(310ف مسمـ الدكالبي )محمد بف أحمد بف حماد ب، الكنى كاألسماء .219
 ـ. 2000 -ىػ  1421، الطبعة األكلى، لبناف -بيركت –دار ابف حـز ، الفاريابي

بركات بف أحمد بف محمد "ابف الكياؿ" ، الككاكب النيرات في معرفة مف الركاة الثقات .220
 ـ. 1981، كلىالطبعة األ، دار المأمكف ػ بيركت، عبد القيكـ عبد رب النبي، ىػ(929)
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، ىػ(911جالؿ الديف السيكطي )، عبد الرحمف بف أبي بكر، لب المباب في تحرير األنساب .221
 بيركت.  –دار صادر 

، ىػ(871ابف فيد الشافعي )، محمد بف محمد بف محمد، لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ .222
 ـ. 1998 -ىػ 1419الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية

، بيركت –دار صادر ، ىػ(711بف مكـر بف عمى ابف منظكر )محمد ، لساف العرب .223
 ىػ.  1414 -الطبعة الثالثة 

 –دائرة المعرؼ النظامية ، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، لساف الميزاف .224
 ـ. 1971 -ىػ 1390، الطبعة الثانية، لبناف –مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت ، اليند

، تحقيؽ محمد مسعكد حبراف، لساف الديف بف الخطيب، لة النصريةالممحة البدرية في الدك  .225
 المطبعة السمفية. 

-ىػ1414، بيركت –دار المعرفة ، ىػ(483محمد بف أبي سيؿ السرخسي )، المبسكط .226
 ـ. 1993

تحقيؽ ، ىػ(354محمد بف حباف البيستي )، المجركحيف مف المحدثيف كالضعفاء كالمترككيف .227
 ىػ. 1396، الطبعة األكلى، حمب –الكعي  دار، محمكد إبراىيـ زايد

عمي بف ، مجمع البحريف في زكائد المعجميف"المعجـ األكسط كالمعجـ الصعير لمطبراني" .228
، الرياض، مكتبة الرشد، تحقيؽ عبد القدكس بف محمد نذير، ق(807أبي بكر الييثمي )

 ـ. 1992 -ق1413، الطبعة األكلى

قَّقىوي (ىػ807) الييثمي سميماف بف بكر أبي بف عمي، الفكائد كمنبع الزكائد مجمع .229  كىخىرَّجى  ، حى
اًديثىوي  ٍأميكف دىاري  الٌداراني، أسد سميـ حسيف أىحى  ًلمتُّرىاًث.   المى

تحقيؽ ، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، المجمع المؤسس لممعجـ المفيرس .230
ىػ ػػ 1415، طبعة األكلىال، لبناف -بيركت ، دار المعرفة، يكسؼ عبد الرحمف المرعشمي

 ـ. 1994

تحقيؽ ، ىػ(395)، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، مجمؿ المغة البف فارس .231
 -ىػ  1406 -الطبعة الثانية ، بيركت –مؤسسة الرسالة ، زىير عبد المحسف سمطاف

 ـ.  1986
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عبد الرحمف بف تحقيؽ ، ىػ(728أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )، مجمكع الفتاكل .232
المممكة العربية ، المدينة النبكية، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، قاسـ

 ـ. 1995 -ىػ1416، السعكدية

 دار الفكر. ، ىػ(676محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )، المجمكع شرح الميذب .233

، عشميتحقيؽ يكسؼ المر ، ىػ(744محمد بف أحمد بف عبد اليادم )، المحرر في الحديث .234
 ـ. 2000 -ىػ 1421، الطبعة الثالثة، بيركت –لبناف  -دار المعرفة ، كزميميو

 بيركت.  –دار الفكر ، ىػ(456عمي بف سعيد بف حـز الظاىرم )، المحمى باآلثار .235

تحقيؽ يكسؼ الشيخ ، ىػ(666محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم )، مختار الصحاح .236
ىػ 1420، الطبعة الخامسة، صيدا -بيركت ، النمكذجيةالدار  -المكتبة العصرية ، محمد

 ـ. 1999 -

مختصر استدراؾ الذىبي عمى مستدرؾ الحاكـ ، عمر بف عمى بف أحمد سراج الديف ابف  .237
الرياض، الطبعة  -الممقف، تحقيؽ عبد ا المحيداف ، كسعد آؿ الحميد، دار العاصمة 

 ق(.1411األكلى )

، ىػ(751األصؿ البف قيـ الجكزية )، جيمية كالميعىطّْمىةمختصر الصكاعؽ المرسمة عمى ال .238
، تحقيؽ سيد إبراىيـ، ىػ(774المختصر محمد بف محمد بف عبد الكريـ "ابف المكصمي" )

 ـ. 2001 -ىػ 1422، الطبعة األكلى، مصر –القاىرة ، دار الحديث

، ذياب عقؿتحقيؽ ، ىػ(699أحمد بف فرح بف محمد اإلشبيمى )، مختصر خالفيات البييقي .239
 ـ. 1997 -ىػ 1417، الطبعة األكلى، الرياض –السعكدية  -مكتبة الرشد 

تحقيؽ رفعت فكزم عبد ، ىػ(761خميؿ بف كيكمدم الدمشقي العالئي )، المختمطيف .240
 -ىػ 1417، الطبعة األكلى، القاىرة –مكتبة الخانجي ، عمي عبد الباسط مزيد، المطمب
 ـ. 1996

دار إحياء ، تحقيؽ خميؿ إبراىـ جفاؿ، ىػ(458ف سيده )عمي بف إسماعيؿ ب، المخصص .241
 ـ. 1996-ىػ 1417، الطبعة األكلى، بيركت –التراث العربي 

محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو " أبك عبد ا الحاكـ" ، المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ .242
 اإلسكندرية.  –دار الدعكة ، تحقيؽ فؤاد عبد المنعـ أحمد، ىػ(405)
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مؤسسة ، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، ىػ(275أبك داكد سميماف بف األشعث )، يؿالمراس .243
 ق. 1408، الطبعة األكلى، بيركت –الرسالة 

عبد المؤمف بف عبد الحؽ القطيعي ، مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع .244
 ىػ.  1412، الطبعة األكلى، بيركت، دار الجيؿ، ىػ(739)

المال اليركم القارم ، عمي بف سمطاف محمد، المصابيحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة  .245
 ـ. 2002 -ىػ 1422، الطبعة األكلى، لبناف –بيركت ، دار الفكر، ىػ(1014)

تحقيؽ ، ىػ(327محمد بف جعفر بف شاكر الخرائطي )، مساكئ األخالؽ كمذمكميا .246
 ـ.  1993 -ىػ  1413، الطبعة األكلى، جدة، مكتبة السكادم لمتكزيع، مصطفى الشمبي

دار ، ىػ( 405)، محمد بف عبد ا بف حمدكيو" الحاكـ"، المستدرؾ عمى الصحيحيف .247
 بيركت.  –المعرفة 

تحقيؽ محمد ، ىػ(204سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي )، مسند أبي داكد الطيالسي .248
 ـ.  1999 -ىػ  1419، الطبعة األكلى، مصر –دار ىجر ، بف عبد المحسف التركي

تحقيؽ حسيف ، ىػ(307أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى المكصمي )، يعمى مسند أبي .249
 ـ. 1984 –ق 1404، الطبعة األكلى، دمشؽ –دار المأمكف لمتراث ، سميـ أسد

عبد ا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ ، مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي( .250
المممكة العربية ، ر المغني لمنشر كالتكزيعدا، تحقيؽ حسيف سميـ أسد، ىػ(255الدارمي )
 ـ.  2000 -ىػ  1412، الطبعة األكلى، السعكدية

كياني )، مسند الركياني .251 ، تحقيؽ أيمف عمي أبك يماني، ىػ(307محمد بف ىاركف أبك بكر الرُّ
 ق. 1416، الطبعة األكلى، القاىرة –مؤسسة قرطبة 

تحقيؽ حمدم ، ىػ(360القاسـ الطبراني ) أبك، سميماف بف أحمد بف أيكب، مسند الشامييف .252
 ـ. 1984 –ق 1405، الطبعة األكلى، بيركت –مؤسسة الرسالة ، بف عبد المجيد السمفي

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  .253
تحقيؽ ، ىػ( 261لإلماـ الحافظ أبي الحسيف مسمـ بف حجاج النيسابكرم )، "صحيح مسمـ "

 بيركت.  -دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي
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، مسند أمير المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب رضي ا عنو كأقكالو عمى أبكاب العمـ .254
 –دار الكفاء ، تحقيؽ عبد المعطي قمعجي، ىػ(774إسماعيؿ بف عمر بف كثير )

 ـ. 1991 -ىػ 1411، الطبعة األكلى، المنصكرة

تحقيؽ أحمد ، ىػ(273محمد بف إبراىيـ بف مسمـ الطرسكسي )، مسند عبد ا بف عمر .255
 ق. 1393، الطبعة األكلى، بيركت –دار النفائس ، عرمكش

، تحقيؽ محفكظ الرحمف زيف ا، ىػ(335الييثـ بف كميب بف سريج الشاشي )، المسند .256
 ق. 1410 ،الطبعة األكلى، المدينة المنكرة -مكتبة العمكـ كالحكـ 

تحقيؽ شعيب األرنؤكط ، ىػ( 241)، لإلماـ أبي عبد ا أحمد بف حنبؿ الشيباني، المسند .257
 ـ 2001 -ىػ  1421، الطبعة األكلى، مؤسسة الرسالة، كآخركف، عادؿ مرشد -

ـ. دار 1980 -ىػ 1405الطبعة األكلى ، ىػ( 204محمد بف إدريس الشافعي )، المسند .258
 بيركت. ، الكتب العممية

، ىػ(544عياض بف مكسى بف عمركف اليحصبي )، شارؽ األنكار عمى صحاح اآلثارم .259
 المكتبة العتيقة كدار التراث. 

تحقيؽ محمد ناصر ، ىػ(741محمد بف عبد ا الخطيب التبريزم )، مشكاة المصابيح .260
 ـ. 1985، الطبعة الثالثة، بيركت –المكتب اإلسالمي ، الديف األلباني

، ىػ(840أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ البكصيرم )، كائد ابف ماجومصباح الزجاجة في ز  .261
 ىػ.  1403، الطبعة الثانية، بيركت –دار العربية ، تحقيؽ محمد المنتقى الكشناكم

، ىػ(770أحمد بف محمد بف عمي " الفيكمي" )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .262
 بيركت.  –المكتبة العممية 

كماؿ يكسؼ ، ىػػ(235)، عبد ا بف محمد بف أبي شيبة، ث كاآلثارالمصنؼ في األحادي .263
 ىػ.  1409، الطبعة األكلى، الرياض ،مكتبة الرشد،الحكت

تحقيؽ حبيب الرحمف ، ىػ(211عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني )، المصنؼ .264
 ق. 1403، الطبعة الثانية، بيركت –المكتب اإلسالمي، اليند -المجمس العممي، األعظمي

دار ، ىػ(852أحمد بف عمي بف حجر العسقالني )، المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية .265
 ىػ. 1419، الطبعة األكلى، السعكدية –دار الغيث ، العاصمة
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، بيركت -دمشؽ -الدار الشامية ، دار القمـ، محمد شيرَّاب، المعالـ األثيرة في السنة كالسيرة .266
 ػ. ى 1411 -الطبعة األكلى 

حمب  –المطبعة العممية ، ىػ(388حمد بف محمد بف إبراىيـ "الخطابي" )، معالـ السنف .267
 ـ.  1932 -ىػ  1351الطبعة األكلى 

دار مكة لمنشر ، ىػ(1431عاتؽ بف غيث بف زكير البالدم )، معالـ مكة التأريخية كاألثرية .268
 ـ.  1980 -ىػ  1400، الطبعة األكلى، كالتكزيع

تحقيؽ ، ىػ(340أبك سعيد بف األعرابي )، أحمد بف محمد بف درىـ، يمعجـ ابف األعراب .269
، الطبعة األكلى، المممكة العربية السعكدية، دار ابف الجكزم، عبد المحسف الحسيني

 ـ.  1997 -ىػ  1418

تحقيؽ طارؽ ، ىػ(360أبك القاسـ الطبراني )، سميماف بف أحمد بف أيكب، المعجـ األكسط .270
 القاىرة.  –دار الحرميف ، ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسينيبف عكض ا بف محمد 

الطبعة ، بيركت، دار صادر، ىػ(626ياقكت بف عبد ا الركمي الحمكم )، معجـ البمداف .271
 ـ.  1995، الثانية

، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )، معجـ الشيكخ الكبير لمذىبي .272
الطبعة ، المممكة العربية السعكدية -الطائؼ ، مكتبة الصديؽ، ةالدكتكر محمد الحبيب الييم

 ـ.  1988 -ىػ  1408، األكلى

تحقيؽ حمدم بف عبد ، ىػ(360سميماف بف أحمد أبك القاسـ الطبراني )، المعجـ الكبير .273
 القاىرة ػ  –مكتبة ابف تيمية ، المجيد السمفي

تحقيؽ محمد ، ىػ(748ذىبي )محمد بف أحمد بف عثماف ال، المعجـ المختص بالمحدثيف .274
 ـ.  1988 -ىػ  1408، الطبعة األكلى، الطائؼ، مكتبة الصديؽ، الحبيب الييمة

أبك عبيد ، عبد ا بف عبد العزيز بف محمد، معجـ ما استعجـ مف أسماء البالد كالمكاضع .275
 ىػ.  1403، الطبعة الثالثة، بيركت، عالـ الكتب، ىػ(487البكرم )

عبد السالـ محمد ، ىػ(395أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني )، معجـ مقاييس المغة .276
 ـ. 1979 -ىػ 1399، دار الفكر، ىاركف

معجـ مؤلفات العاٌلمة ابف الممقف المخطكطة بمكتبات المممكة العربية السعكدية ، لمشيخ  .277
 مصر دار أطمس بالرياض. -ناصر بف سعكد السالمة ، دار الفالح
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أحمد ، ؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـمعرفة الثقات مف رجاؿ أى .278
مكتبة ، تحقيؽ عبد العميـ عبد العظيـ البستكم، ىػ(261بف عبد ا بف صالح العجمى )

 ـ ػ 1985 –ق  1405، الطبعة األكلى، السعكدية –المدينة المنكرة  -الدار 

، تحقيؽ عادؿ العزازم، ىػ(430أبك نعيـ أحمد بف عبد ا األصبياني )، معرفة الصحابة .279
 ـ.  1998 -ىػ  1419الطبعة األكلى ، الرياض، دار الكطف لمنشر

تحقيؽ ، ىػ(405محمد بف عبد ا بف محمد بف حمدكيو " الحاكـ" )، معرفة عمكـ الحديث .280
 ـ. 1977 -ىػ 1397، الطبعة الثانية، بيركت –دار الكتب العممية ، السيد معظـ حسيف

مؤسسة ، تحقيؽ أكـر ضياء العمرم، ىػ(277)، يعقكب بف سفياف الفسكم، يخالمعرفة كالتار  .281
 ـ.  1981 -ىػ 1401، الطبعة الثانية، بيركت، الرسالة

 )مطبكع األخبار مف اإلحياء في ما تخريج في، األسفار في األسفار حمؿ عف المغني .282
 العراقي الديف زيف، الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد، (الديف عمـك إحياء بيامش

 ـ. 2005-ىػ1426، الطبعةاألكلى، لبناف –بيركت، حـز ابف دار، (ىػ806)

 تحقيؽ نكر الديف عتر. ، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، المغني في الضعفاء .283

 –دار إحياء التراث العربي ، ىػ(606محمد بف عمر بف الحسف الرازم )، مفاتيح الغيب .284
 ىػ. 1420 - الطبعة الثالثة، بيركت

محمد بف عبد الرحمف ، المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة .285
، بيركت –دار الكتاب العربي ، تحقيؽ محمد عثماف الخشت، ىػ(902بف محمد السخاكم )

 ـ. 1985-ىػ1405، الطبعة األكلى

 ـ. 1984 -ق1404، لىالطبعة األك ، مسفر غـر ا الدميني، مقاييس نقد متكف السنة .286

، ىػ(1422ميٍقبؿي بفي ىىاًدم بًف ميٍقًبًؿ الكادًعيُّ )، المقترح في أجكبة بعض أسئمة المصطمح .287
نعاء ، دىاري اآلثىار لمنشر كىالتكزيع  ـ. 2004 -ىػ 1425، الطبعة الثالثة، اليمف –صى

، ىػ(884)، إبراىيـ بف محمد ابف مفمح، المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلماـ أحمد .288
الطبعة ، السعكدية –الرياض  -مكتبة الرشد ، تحقيؽ عبد الرحمف بف سميماف العثيميف

 ـ. 1990-ىػ1410، األكلى

عبد ا بف ، ىػ(804عمر بف عمي بف أحمد "ابف الممقف" )، المقنع في عمكـ الحديث .289
 ىػ. 1413، الطبعة األكلى، السعكدية–دار فكاز لمنشر، يكسؼ الجديع
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، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، كىك مكثكؽ أك صالح الحديث مف تكمـ فيو .290
 ـ.  2005 -ىػ 1426الطبعة األكلي ، تحقيؽ عبد ا بف ضيؼ ا الرحيمي

أحمد بف محمد ، مف كالـ أحمد بف حنبؿ في عمؿ الحديث كمعرفة الرجاؿ )ركاية المركذم( .291
الطبعة ، الرياض –تبة المعارؼ مك، صبحي السامرائي، ىػ(241بف حنبؿ الشيباني )

 ق. 1409، األكلى

دار البشائر ، تحقيؽ عامر حسف صبرم، ىػ(156سعيد بف أبي عركبة )، المناسؾ .292
 ـ.  2000 -ىػ  1421، الطبعة األكلى، لبناف –بيركت ، اإلسالمية

تحقيؽ ، ىػ(748محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )، مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو .293
حيدر آباد الدكف ، لجنة إحياء المعارؼ النعمانية، أبك الكفاء األفغاني، اىد الككثرممحمد ز 
 ىػ.  1408، الطبعة الثالثة، باليند

، مكتبة الرشد، مرتضى الزيف أحمد، مناىج المحدثيف في تقكية األحاديث الحسنة كالضعيفة .294
 ـ. 1994 -ق1415، الطبعة األكلى

ٍرقاني )م، مناىؿ العرفاف في عمكـ القرآف .295 مطبعة عيسى ، ىػ(1367حمد عبد العظيـ الزُّ
 الطبعة الثالثة. ، البابي الحمبي كشركاه

ؿ .296 مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف قدامة ، المنتخب مف كتاب العمؿ لإلماـ أحمد لمخالَّ
، دار الراية لمنشر كالتكزيع، تحقيؽ أبي معاذ طارؽ بف عكض ا، ىػ(620المقدسي )
 ـ.  1998، بعة األكلىالط، الرياض

دار بمنسية ، تحقيؽ الشيخ مصطفى العدكم، ق(249المنتخب مف مسند عبد بف حميد ) .297
 ـ. 2002 -ىػ 1423، الطبعة الثانية، لمنشر كالتكزيع

، ىػ(597أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجكزم )، المنتظـ في تاريخ األمـ كالممكؾ .298
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 ُملخَُّص الَبِخَث

 
كعمى آلو كصحبو ، كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، الحمد  رب العالميف

 كاقتفى أثرىـ إلى يـك الديف. ، كمف تبعيـ
 : أما بعد
"منيج اَلماـ ابف الميمىقّْف في نقد األسانيد مف خالؿ كتابو "البدر : فيذا بحث بعنكاف 

 المنير" دراسة تطبيقية". 
كتاب البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار في ئة كخمسيف حديثان مف "الباحثة ماانتقت 
كمف ثـ حاكلت ، دراسة أسانيدىا حسب أصكؿ البحث العمميكقامت بتخريجيا ك ، الشرح الكبير"

 استنباط منيج ابف الممقف في الحكـ عمى األحاديث قبكالن ك ردان. 
 . كجاء البحث في مقدمة ك تمييد ك فصميف ك خاتمة 

منيج البحث ، أىداؼ البحثك ، أىمية المكضكع ك بكاعث اختيارهفقد تناكلت فييا : أما المقدمة
 . كطبيعة عممي فيو

، حيث ترجمت لإلماـ ابف الممقفابف الميمىقّْف ككتابو "البدر المنير". فقد تناكلت فيو : كأما التمييد
 منيجو فيو. بكعرَّفت بكتابو ك 

ية لنماذج مف األحاديث التي حكـ عمييا اإلماـ ابف الممقف في كتابو دراسة تطبيق: الفصؿ األكؿ
 ."البدر المنير"

 . منيج اإلماـ ابف الميمىقّْف في نقد األسانيد: الفصؿ الثانيك 
 : كقسمتو إلى ثالثة مباحث عمى النحك التالي، قدمت لو بتعريؼ النقد ك أىميتو

 ف في تصحيح األسانيد. تناكلت فيو منيج ابف الميمىقّْ : المبحث األكؿ
 .منيج ابف الميمىقّْف في تحسيف كتجكيد األسانيد: المبحث الثاني
 منيج ابف الميمىقّْف في تضعيؼ األسانيد. : المبحث الثالث

 كذيمتو بالفيارس. ، ثـ أنييت البحث بخاتمة بينَّت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا كالتكصيات

 
  ،،،كالحمد  رب العالميف
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Abstract 

All praise is for Allah the Exalted and may the peace and blessings of Allah’s prayers, 

peace and blessings be upon him and his family and those who faithfully follow in their 

footsteps until the Day of Resurrection. 


To commence, 
 

This research is titled " Imam Ibn al-Molaqqin approach in examining isnaads 

through his book Al-Badr Al-Muneer" "Impirical Study".  
 

The researcher selected 150 hadiths from the book "Al Badr Al Munir in authenticating 

hadiths and relics in Sharh al-Kabir", and authenticated and examined the chains of their 

narrations in accordance with the scientific research determinants, and then sought to 

infer the approach of Ibn al-Mulaqqin in the validation/non-validation of hadiths. 
 

The research included an introduction, preamble, two chapters, and conclusion. 
 

The introduction: the researcher shed light on the significance of the issue, reasons for 

choosing the topic, goals of the research, approach and role of the researcher. 
 

Preamble: the researcher focused on Ibn al-Mulaqqin and his book "Al Badr Al 

Muneer", inserted some translations of imam Ibn al-Mulaqqin's works, and highlighted 

the content of the book and the relevant approach. 
 

The first chapter: an applied study for examples of hadiths authenticated by imam Ibn 

al-Mulaqqin in his book "Al Badr Al Muneer". 
 

The second chapter: the approach of Ibn al-Mulaqqin in critically analyzing the chain of 

narrations. 
 

The researcher first highlighted the definition and importance of critique, and broke 

down this chapter into three sections as follows: 
 

First section: approach of Ibn al-Mulaqqin in correcting the narration chain 
 

Second section: approach of Ibn al-Mulaqqin in enhancing and improving the 

compilation of narrations. 
 

Third section: approach of Ibn al-Mulaqqin in recounting weak Hadiths 
 

The research was concluded with a summary implying the most important results and 

recommendations followed by the index. 
 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds 


