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Abstract 

 
 

Title of research: “Method of Imam al-Shafi'i in the Criticism of Hadiths: An 

Applied Study". 

In this research, the researcher relied on the inductive method to collect the 

hadiths that were judged by Imam al-Shafi'I, may Allaah have mercy upon 

him. The researcher then followed the selective method in the deductions 

presented throughout the study. This is in addition to the descriptive approach, 

which was used to present the different topics of the study, and the critical 

approach, which was used to arrive at the most correct opinion. 

The research consists of an introduction, four chapters, a conclusion, and 

indexes. 

The introduction presented the importance of the subject, the reasons for its 

selection, its objectives, the previous studies, and the research methodology. 

The four research chapters were as follows: 

Chapter 1: It presented the study terminology, and the emergence of the 

science of Hadith criticism and the methodology of scholars in this regard, and 

the suspicion of the invalidity of criticizing hadiths’ body texts. 

Chapter 2: The era of Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, and a 

summarized presentation of his biography. 

Chapter 3: Methodology of Imam al-Shafi'i in the acceptance of hadiths. 

Chapter 4: Methodology of Imam al-Shafi'i in the rejection of hadiths. 

These chapters were followed by a conclusion, which included the most 

important findings and recommendations of this study. 
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  ََ ِي ًْ َواََلّ ٌُِِس ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي  يَْرفَِع اَّلَلَّ اََلّ

ٔا  وحُ
ُ
ًَ َدرََسات  أ      اىْػِيْ

 [11]المجادلة:
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 اإلىداء
 عم أليكرمإلىمفكمؿالعرؽجبينو،كتعبتعيناهخكفنا أبي؛فأنتىنا إليؾى ينا، ؾ؛ككـتمنيتي

.حشدناكيذاألقكؿلؾ:احصدث عمي  بفضًمؾى قصاصةفيرسالتيتعترؼي كؿ  يًدؾ،فإف   مرةجي
 الكمماتلتخرجميعبرةن إلىمفتحممنيبيفيدييادعاءن؛لتصؿبيإلىالس ماء،إلىالتيتتسابؽي

ميتؤللئة فتبقى أيمنياتي فكؽ ييرفرؼ عيصفكرنا كاألمؿ الحيب  تغزؿي التي إلى ذاتًيا، مكنكًف عف
لًؾكاًلدىتىيالحبيبة،ياسيدةالقمبكالحياة.كميشرقة...

 كنت كما فكفلكالد م  الميـ ... تقصيرماسترا كلكجو ... فمترضيا أيمنيتي، رضاكما كالدم  فيا
مجيب. مسؤكؿ،كأكرـى ألكليائؾالذيفأحببتيـ،كاختـذلؾبجنًتؾكرضكانؾياخيرى

 ميمن طيفكلتيحي مينذ التيكانتتىراني فيإلى دعكاتيا فرافقتني عاب، كالص  ياع الض  تخشىعميو ا
جكًؼالميؿكالن يار،إليًؾيارفيقةالحياة...أختيالغالية"أـأمجدرندة".

 فيالبيًتغيرىا...فإفبثثتوىمي إلىغيٍرفىًتوككأنوالغيرىؼى كىٍضتي رى إلىالذمإفرىاعىًنيأىٍمره
 قمبناطيبناكعقبلن ا،حتىاكجدتي ميجالستيوكىٍنزناأيًضيفيراجحن وإلىحياتيفيفيـالكاقع،أخيعتبرتي
الغالي"أبكأنسماىر".

 كلكفبحضكرسيدمقمبي، لـتكفىذهالمنصةيلترتًجؼلحظةن،لـتعرؼالخفقافقبؿىذااليـك
أ كسائرإخكتيكأخكاتيلقد ليما أقكؿى أف ليعيذرنا فالتمسكا منيحنايا"كامؿكطارؽ" سكنتيكـ

الحياة. أنتيـي أضمعي...حتىبتُـّ
 مدلمافي ألىمو،إليؾى ىذاالعمـكالنُّصح  بعداعزكجؿفيحيب  عمي  إلىمفكافلوالفضؿي

"،رزقؾ الدكتكر"أبكماىرمحمدبفماىربفمحمدالمظمـك جبلؿ، كا  كاحتراـو القمبمفتقديرو
العمؿكط ٍسفى ٍسفالختاـ.احي كؿالعيٍمركحي

 الذ كريات كحضكر القصيدة، كحضكر حضكريىما ييسعديني المتيف دربي؛ كرفيقتىٍي صديقتىي  إلى
الجميؿ. كالمراكبالبعيدة...نكرمحمكدالحيمة،كنيىعصاـأبكىاشـ،فقدجمعنيبكماالقدري

 .إلىمعيداألخبلءكمففيومفأخكات
 الس ا ئريفعمىخيطىاإلماـالميط ًمبيالقرشيمحمدبفإدريسالش افعي؛فيالجمعبيفإلىكؿ 

العمـكالعمؿمعاإلخبلصكاإلتقاف.
 .عمىاعزكجؿ القدـك إلىكؿمفعم منيعممناينفعنييـك
 األصيؿ...كميدُّكاالط ريؽإلىالن صركالف تحالقريب.إلىالذيفسط ركابدمائيـالمجدكالعز 
 االحتفاظ كغيرىـكثير،لـأغفؿعنيـكعفذكرىـ،كلكنيآثرتي ىذااليـك مفكافيىرقيبي إلىكؿ 

بيـفيذاكرتي...أىدمبحثيالمتكاضع.



 خ

 قديركر والتَّ الشَّ 
ًْ ﴿تعالى:اقاؿ زِيَدٍُُّس

َ
ًْ ََل َْ َشَهْرُت ِ ًْ ىَئ ذٍَّن َربَُّس

َ
نطبلقنامفا،[7]إبراىيـ:﴾ِإَوذْ حَأ

أعترؼبالفضًؿألىؿالفضؿكاإلحساف أف  اأدبيناكشرعيناعمي  لزامن .ىذهاآلية،كجدتي
كآخرنا،الذمىدانيإلىطريؽالر شاد،الذممنحنيدكفسؤاؿ، تعالىأكالن شكرنا

 اء.كأعطانيدكفانقطاع،أرسؿفينفسيًىم ةننحكالعمياء،فيالس يرعمىخيطىالعمم
ماىر بف محمد ماىر أبي الدكتكر رسالتي كالمشرؼعمى ألستاذمكشيخي شكرنا
إال فضمؾعمي  كلعميالأيكافئ ليؾ، الر سالةمنؾكا  فيذه اتعالى... حفظو المظمـك
بدعاءميتصؿ،بأفيجعؿاعزكجؿىذاالعمؿفيميزافحسناًتؾ،كأفيرفعقدرؾفي

كأفيرزقؾحيسفالعمؿدائمناكطكؿالعيمركحيسفالختاـ.الدُّنياكاآلخرة،
الفاضميفعضكملجنةالمناقشة: كماكأتقٌدـبالشُّكرألستاذم 

فضيمةاألستاذالدكتكرالمتميز/نافذحيسيفحم ادحفظواتعالى.
حفظواتعالى. كفضيمةالدكتكر/كليدمحمدعكيضة

طيبًلقى امناقشةىذهالر سالة،كلماسيبذالنومفتكجيياتقي مة،يككفلياأثره بيكًلًيمى
ٌمةكأبيىصكرة،فجزاكمااعنيخيرنا. فيإخراًجىذهالر سالةفيأحسًفحي

شكرنا كأيزجي العريقة، اإلسبلمية الجامعة الش امخ، الص رح ليذا شكرم ؿي كأسج  كما
الكميتي دارييف،كقسـالحديثخاصةرئيسنا-ميًةأصكؿالد يفك–خاصن عميدناكأكاديمييفكا 

لممكتبةالمركزية،كالعامميففييا. كأعضاءن،ككذاالشُّكرمكصكؿه
شكرملكالدى ـي بدعائيما،كأحيابنبضًيما،أيزجيلكماشكرناكأقد  العزيزيفالم ذيفأىًسيري م 
ماجزلككافرناعمىعنايًتكيماكرعايتً عفكاكيما،فجزاكمااعنيخيرى لًده.لدو

كأكررشكرمالخاصكامتنانيالعميؽإلىأيستاذم،فضيمةاألستاذالدكتكرالمتميز
در،كطيب العمبلؽنافذبفحسيفحم اد،فقدعم مىنااليمةىالعالية،كاإلرادةالقكية،كسعةالص 

مفتعمـعمىيديو،فقدفتحاألفاؽالفيؤاد،فبلأنسىفضموبعدات ،كعمىكؿ  عالىعمي 
كما كاآلخرة، فيالدُّنيا قدره كرفع خيرالجزاء، اتعالىعنا فجزاه العمـ، فيىذا أمامنا
ىمتينحك بيا ذ شىحى كممةو الدكتكرسممافبفنصرالد ايةعمىكؿ  كأشكرالش يخاألستاذ

كطمًبو،كأشكرالش  العمـببلعمؿالينفع،العمـً يخاألستاذكجدمأبكسبلمةالذمعممنيأف 
فجزاىمااتعالىعنيخيرماجزلطالبةنعفشيكخيا.

مفساىـفي معركفناكلكبالن صيحة،ككؿ  مفأعاننيكأسدلإلي  كؿ  أشكري كأخيرنا
إخراًجىذاالبحثإلىالنُّكر.

 ميمةأبو ححسن الباحثة/ ناريمان 
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 ُمَقدَِّمةال
كنستعي نحمديه الحمد كسيئاتإف  أنفسنا بامفشركر كنعكذ كنستغفره، نو

لو،كمفيضمؿفبلىادملو،كأشيدأفالإلوإالا، أعمالنا،مفييدهافبلمضؿ 
 أما بعد:  كأفمحمدناعبدهكرسكلو،صمكاتاعميوكسبلمو.

الذ كًر،ال الفخًر،شريؼي ـي الحديًثرفيعيالقدًر،عظي ـى يعتنيبوإالكؿ"فإفًعٍم
،كاليحرموإالكؿ ،تعيدابحفظو(2)تفنىمحاسنوعمىممرالدىًر"،ال(1)غيٍمروحبرو

أفذاذنا،أمدىـبشتىالمكاىب،مفالذ كاءكالحفًظ لورجاالن تبىعنالحفظكتابوالعزيز،فسخر 
ك الجاىميف، تأكيؿ عنيا ينفكف السنة، ثغكًر عمى فكقفكا المبطميف،كاالطبلًع، انتحاؿ

 ا رسكؿ حكارٌم فكانكا الغاليف، شرعو،كتحريؼ حممةى ليككنكا ربُّنا اصطفاىـ ،
كحماةدينو،مبمغيفسنةنبيو،رباىـعمىعيًنوليذاالش  أفالعظيـ،فأزاؿعفقمكبيـكؿ 

طريؽالنُّقادالجن عالؽيحجبيـعفنكرالسُّ سيداألمة،إذإف  يابذةالمخمصيفة،كىدم 
، طكيؿه كدربه كعر، طريؽه كلكنو الكسالى، لييناًسبى كالقصيرنا سالؾ، لكؿ  ليسمميدنا
 عظيـو بحاجةوألصحاباليمـالعالية،كالعزائـالصمبة،كاإليمافالعميؽ،إضافةإلىبابو

أبكابالت  الص مف تذلؿ الطُّرغيب؛ كتيمي د عاب، النُّقاد، األئمة أماـ ىـ رؽ حممكا الذيف
كترحاليـالد  كحم يـ كمناميـ، فيصحكىـ كدثاريشعاري.يًف رسكؿاىـ حديثي ،ىـ

،فكانكالمسُّن ةقيـحيحمفالس نفالميجكرة،كبي نكااألحكاـالغامضةبتمييزالص فأحيكاالسُّ
 كاألثرجيابذةكجيابذةالذ ىبكالكىًرؽ.

بانييف،اإلماـالكبير،إماـاألئمة،محمدكلقدكافمفىؤالءالع مماءالعامميفالر 
حديثرسكؿابيوحيمٍ،الذمتشربقىرحمواافعيبفإدريسالش  ب  ،فجمععمـك

فيالفقوكأصكلو، عصرهكميا،حتىأجادىاكبرعفييا،فصارحجةنفيالمغة،متمكننا
فيالحديثكعمكمو،مدافعناعف فيعمموبنقدأسانيدهكمتكنو،حتىبصيرنا أىمو،رائدنا

أطمؽعميوعمماءعصرهناصرالحديثكسيدالفقياء.
ريعة،فجعموميجددقىٍرًنو؛أص ؿاألصكؿ،يف،كحفظبوالش أحيااتعالىبوالد 

رالسُّنة،ففرحبوالعكاـبؿالعمماء،إذأنقذىـفيالفقوب عدأفكانكاكقع دالقكاعد،كنىصى
                                 

سترتعنو.ابف(1 أكبفتًحيا،ىكالذملـيجرباألمكركأنيا الغيف، فارس،(بضـً
 (.4/393مقاييسالمغة)

(.1/23تدريبالر اكم)،لسيكطيا((2
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شيبىوعالةنعمىأىؿالر أم،فأعادىـإلىالكتابكالسُّن  بالقياسالص حيح،كرىد  ة،كاألخذ
 المبتدعةكبعضالفقياءحكؿالسُّنةكاألخذبخبرالكاحد،كغيرذلؾكثير،فمازاؿالن اسي

حتىيكمناىذاينيمكفمفعممو،كيتابعكنوفيأقكالو.
عنو،كعفمنيجوفيالحكـكلقدشرفنيا عزكجؿبيذاالجبؿاألشـ،فكتبتي

 العربية،عمى كلغتو الفقيية، كآرائو مصطمحاًتو، عمى كتعرفت كمتننا، سندنا األحاديث
 نيكنتي أكالحديث،كا  فيالفقو األصكؿسكاءه لعمـً فيكأكؿكاضعو القكية، كمناظراًتو

،كحدثتن كشاؽ،كممامضيتفيقراءةكتبوبكيتي صعبو ينفسيبأنيأسيرفيطريؽو
ىذاالبابألىموأكلىمفالخكًضفيالغمار، ترؾى ،كأف  يحتاججيدناكبيرنا،ككقتناطكيبلن

نفسيباالستعانةباكمُّـفيالر كالت  ،تعالىجاؿ،كالحكـعمىاألحاديث،إالأنيكاسيتي
عميو،فيكسبحانوالذمييحيؿيكالت  ،كيجعؿالص ككُّؿ  عبىيننا،كييدمإلىالحزفسيبلن

الت طريؽالر  و،تيبىتىرٍمىتٍمىافعيالذمعىالش اإلماـشبوبيمةًشاد،كييبم غيالمرءالميراد،فحاكلتي
المفضاؿ شيخي كبيمًة منزلتيو، المظمـككارتفعت محمد بف ماىر بف محمد الدكتكر

منو،مشرؼىذاالبحث شديدنالالذمرأيتي ،كىمةنعاليةنرحمواافعيلش ئلماـإجبلالن
كر،فقدخاضالغمارمفقبؿ،كأتقفالفف،فكانتلمحاكلًةإنياءىذاالعمؿليخرجإلىالنُّ

عنيخيرماجازلأستاذناتعالىدقيؽكالمراجعة،فجزاهاكلىفيالبحثكالت لواليدالطُّ
اعفطبلبو. كشيخن

 .مية الموضوعأواًل: أى
مف-1 تعالى ا رحمو الش افعي اإلماـ عمىعمماءكبارإف  حكمكا الذيف الحديث

فيالسنة. باحثو األحاديثبالقبكؿكالرد؛فرأيوفينقداألسانيدييُـّكؿ 
الجانبمفمنيجو،فكاف-2 ليذا ككفالد ارسيففيميدافنقداألحاديثلـيتعرضكا

تبفيولتتكامؿالد راساتفيىذاالميداف.البدمنيأفأك
دحضتيمةالمستشرقيفكمفتبعيـبأفأىؿالحديثاىتمكاباألسانيدكنقدىادكف-3

االىتماـبنقدالمتكف،فمعؿىذاالبحثييكضحجمياناالىتماـالبالغبالمتفكالس ندعند
المحدثيفبدرجةسكاء.

 .ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع
كأظفر-1 بيغيتي، ألجد كأصكلو كالعمؿ كشركحو، الحديث كتب في البحث بدأت

بف "نافذ الدكتكر األستاذ فضيمة نظرم فمفت ميرادم، فيو بالبحث أناؿي بمكضكعو
إلىىذاالمكضكع،فانشرحلوصدرم،ثـعرضتو-حفظواكرعاه–حسيفحم اد"
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الدكتك رسالتي المشرؼعمى كأستاذم شيخي محمدعمى بف ماىر بف "محمد ر
" فشجعنيعمىالعمؿبو.-حفظواكرعاه–المظمـك

كذىكليمفعبقرية-2 كدرايةن، ركايةن كشغفيبكتبًو الحديثكأىمو، لعمـ حبيالش ديد
فيقكةحفظيـ،-كعمىرأسيـاإلماـأبيعبدامحمدبفإدريسالش افعي-أئمتو

مفقمكبيـ، بعضيـكصؼكتمكًفالعمكـً كدقًةمناىجيـ،كسدادأحكاميـ،حتىأف 
إفلـ دفعنيألفأحاكؿالس يرعمىدربيـمفباب: ىذا كؿُّ بالكيانة، العمـ ىذا

تككنكامثميـفتشبيكابيـ.
رغبتيفيالمشاركةكاإلسياـفيخدمةالسُّنةالن بكية،مفخبلؿبيافمنيجإماـمف-3

ثسندناكمتننا.األئمةفينقداألحادي
كقكفيعمىأحاديثانتقدىااإلماـالش افعي،سكاءفيكيتبوأكنيقمتعنوفيكيتب-4

غيره،كالسُّنفالكبرللمبييقي،مععدـعثكرمعمىدراسةخاصةتيبرزمنيجوفي
نقدىذهاألحاديث،فرغبتبأفيككفليشرؼالس بؽفيبيافمنيجوفينقدىا.

ب-5 اىتمكاتيمةي بأنيـ الحديًث أىؿى المستغربيف، مف تبعيـ كمف عضالمستشرقيف
االىتماـ البحثييكضحجميان فمعؿىذا المتكف، دكفاالىتماـبنقد باألسانيدكنقدىا

البالغبالمتفكالس ندعندالمحدثيفعمىحدسكاء.
الحديثكالفقوكأصكلو-6 مفأئمة إماـ األحاديثسندنابنق–كالش افعي–إفقياـ د

كمتنانأجدرباالىتماـ؛ألفمفىذهصفتويككفأقدرمفغيرهعمىاستخراجالعمؿ
القادحةفياألحاديث.

 . ثالثًا: أىداف البحث
حصرمصطمحاتاإلماـالشافعي،كفيميابناءنعمىاستخداًموليا.-1
الذملـ-2 األحاديث، الش افعيفينقد لعدـإظيارمنيجاإلماـ مفقبؿ، يكفبارزنا

كجكددراسةسابقةفيذلؾ.
إزالةالغشاكةعفأعيفالط اعنيفكالش انئيففيحؽالمحدثيفباتياميـبأنيـاىتمكا-3

باألسانيدكنقدىادكفاالىتماـبنقدالمتكف.
لىلؤلحاديث،كبيافمحاكلةالكقكؼعمىمستكلنقداإلماـالش افعيرحمواتعا-4

المتساىميفأـ كىؿكافمفالمتعنتيفأـ لحكمو، كارتضائيـ لنقده العمماء اعتبار
المعتدليف؟

ابقيففينقداألحاديث.افعيبمناىجالس محاكلةإبرازمدلتأثراإلماـالش -6
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 .رابعًا: الدِّراسات السَّابقة
راسمةمعمراكزالبحكثالعممية،بعدالبحثعفمكضكعالد راسةمفخبلؿالم

حسب–عبرشبكةاإلنترنت،كسؤاؿأىؿالعمـكالت خصصمفمشايخناكأساتذتنا،لـأقؼ
ىناؾ-بحثي كلكف األحاديث، نقد في الش افعي اإلماـ بمنيج خاصة أمدراسة عمى

كرأذ-عبارةعفأبحاثترقية–دراساتعمميةحكؿاإلماـالش افعيفيغيرمكضكعي
امنيا: بعضن

اإلماـالش افعيفيالت عامؿمعاألحاديثالمتعارضة.-1 منيجي
منيجاإلماـالش افعيفينقدالر جاؿ،كبلىمالؤلستاذالمتميز:نافذبفحيسيفبف-2

.-حفظواتعالى–حم اد
عفـ،تحدثفيوأستاذم1997فيمجمةكميةالتربية،العدداألكؿ،عاـاألول:

افعيفيتعاممومعاألحاديثالمتعارضة،سكاءبالجمعبينيا،أكمنيجاإلماـالش 
الترجيًحبالعمؿبالن  مفكجكًه اسًخكترؾالمنسكخ،أكبالترجيحبيفاألحاديثبكجوو

المتعارًؼعمييابيفأىؿالعمـ.
مفعنكانووالثاني: أنويتكمـفيمركزالبحثالعمميفيجامعةالقصيـ،كاضحه

عفمنيجاإلماـالشافعيفيالجرحكالتعديؿ،كالحاجةلمتفصيؿفيو.
تـ-3 مكانةالسُّنةعنداإلماـالش افعي،لمباحثيف:إبراىيـالكرد،كمحمدالس حار،بحثه

عرضوفيمؤتمراإلماـالشافعي.
حفظيا،كأنياتكممافيالبحثعفمكانةالسنةعنداإلماـالشافعي،كجيكدهفي

تكازممرتبةىالقرآف،كقدتعرضافيالبحثإلىالتعريؼباإلماـالشافعي فيمرتبةو
كما عمىالطاعنيففيالسنة، فيالرد كقدرتو المحدثيف، عند اكمكانتو رحمو
ا أنيمابيناأفاإلماـممفاعتنىباألسانيدكعمؿالحديث،كحكـعمىالركاًةجرحن

،كأ افيمختمؼالحديث.كتعديبلن لومنيجن ف 
نقدمتكفالسُّنةفيتأصيبلتاإلماـالش افعي،لمباحث:نجـالد يفقادركريـالز نكي،-4

الكاليات اإلسبلمي، لمفكر العالمي المعيد المعرفة، اإلسبلمية المجمة في نشره تـ
مكجكدعمىالص  كتركنية.فحاتاإللالمتحدة.كىذاالبحثعبارةعفمقاؿو

حديثية، المتكفمفناحية عمىنقد القارئأفالمقاؿيقكـ األكلىيظفي لمكىمة
عمىنقدالمتكفمفناحيةفقيية،مفخبلؿقياس كلكنوعمىخبلًؼذلؾ،إذإنويقـك

الت  عف كسابقيو ا أيضن تحدث أنو كما  العمؿ، عمى كعرضيا بيفاألصكؿ، عارض
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يفيذلؾ،افعاألحاديثكطريقةالش 
الش افعيفيالعقيدة، الباحثكفجيكد فييا أظير كىناؾرسائؿكبحكثأخرل،
كالفقو،كأصكلو،كالت فسير،لستبحاجةلذكرىالعدـتعمقيابمكضكعنا.كاتعالىأعمـ.

 خامًسا: منيج البحث وطبيعة العمل فيو:
اإلا انتقدىا التي األحاديث جمع في االستقراء منيج ثـتبعت الش افعي، ماـ

مفالمنيجالكصفي معاالستفادة فيعرض االنتقائيفياالستدالؿلمباحثالد راسة،
عمىاألحاديث، الحكـ المرجكحفيبياف الر اجحمف بياف كالن قدمعند العممية، المادة

ككانتخطكاتالعمؿعمىالن حكاآلتي:
،حسبالحاجةكمتطمباتالد راسة.إلىفصكؿ،كمباحث،كمطالبتقسيم البحث: -1
سأذكراسـالسُّكرةكرقـاآليةتبعناليافيمتفالبحث.عزو اآليات القرآنية:  -2
تخريج األحاديث النَّبوية من مصادرىا األصمية:  -3

حيحيفأكأحدىمااكتفيتبتخريجومنيما،إالإذادعػتإفكافالحديثفيالص -أ
كسعتبالت خريج.ركرةلمتكسعتالض 

إفلػػػـيكػػػفالحػػػديثفييمػػػاتكسػػػعتفػػػػيتخريجػػػومػػػفكتػػػبالسُّػػػنةعمػػػىقػػػػدر-ب
االستطاعة،كحسبالحاجة.

وبذكرالمتابعاتفيالت خريج،كربماأخالؼذلػؾنػادران،تالحديث،ثـأتبعتيذكر-ج
لسببما،ثـأيحيؿعمىنيقطةاالشتراؾبقكلي:"بو".

حػػديثضػػعيفنا،بحثػػتلػػوعػػفشػػكاىدإفكجػػد،دكفاالستقصػػاءإذاكػافإسػػنادال-د
كلػكفػيأدنػى–فيتخريجياإاللمضركرة،أماإفكافالحديثفيدائرةاٍلقىبيكؿ

فقػػدأكتفػػيبػػذلؾ،دكفالبحػػثلػػوعػػفشػػكاىد،كقػػدأذكػػرالش ػػكاىدمػػع-درجاتػػو
 الحكـعمىالحديث،كقدأذكرىافينيايةالت خريجقبؿالحكـ.

اسـالمصنؼ،كصاحبو،كرقـالجزءكالص -ػى   فحة،كالحديث.عندالتخريجأذكري
عالم الوارد ذكرىم في البحث عمى النحو التالي:أترجُم لمرواِة واأل -4

الر اكمىؿثبتػتصػحبتوحابة،إالنادران،كذلؾحيثاالختبلؼفيلـأترجـلمص -أ
ركتابػػػوفػػػياإلصػػػابةفػػػيتمييػػػػزأسػػػتعيففػػػيذلػػػؾبمػػػاقالػػػوابػػػفحجػػػأـال؟ك

حابة. الص 
كاةإذاكردذكرىـفػيمػتفالبحػث،كأسػتعيففػيذلػؾبمػاقالػوالػذ ىبيأترجـلمرُّ-ب

فيالكاشؼ،أكابفحجرفيالت قريب.
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كاةالميختمؼفييـ-ج ،أفصؿالقكؿفييـ،سكاءفيالجػرحأكالت عػديؿ،ثػـأسػجؿالرُّ
،كأحتيأتكصؿإالن تيجةال عمػىالمراجػعاألصػميةالتػيفييػامػتيلييافيكؿراكو

أقكاؿالعمماء.
لؤلعبلـالػكاردذكػرىـفػيمػتفالبحػثغالبػانمػفغيػرالمصػنفيف،كممػفتيترجم-د

لـييشتيرمنيـلدلطبلبالعمـ.
 مقارنة المتون: -5

تمػؼأحػرؼإذاكافالمفظمطابقانلمنصاألصميأقكؿ:)بمفظوأكبمثمو(،فإذااخ
يسػػػيرة،قمػػػت:)بمفػػػظقريػػػب(،فػػػػإذاكػػػافالخػػػبلؼفػػػيعػػػػددمػػػفكممػػػاتالحػػػديث:أقػػػػكؿ:
)بنحكه(،فإفاختصرجزءمفالمتفأكالمتفكمػوقمػت:)مختصػرنا(،فػإفكػاففػيالمػتف
زيػػػادةنبيػػػتعمييػػػابقػػػكلي:)كفيػػػوزيػػػادة(،أك)بزيػػػادةلفظػػػةكػػػذا(،أك)مطػػػكال(،أك)فيػػػو

يػػػادةكثيػػػرة،كقػػػدأجمػػػعبػػػيفأمػػػريف،فػػػأقكؿ:)بمثمػػػوكفيػػػوزيػػػادة(،أكقصػػػة(،إذاكانػػػتالز 
 )بنحكهمطكال(،كغيرذلؾ.

 الحكم عمى الحديث: -6
إذاكافالحديثفيالص حيحيف،أكأحدىمالـأذكررتبتو،كأماإذاكػافالحػديث

ػػحيحيف عميػػو،حكمػػوكرتبتػػو،ثػػـأنقػػؿمػػاتيسػػرلػػيمػػفأحكػػاـالعممػػاءذكػػرتيخػػارجالص 
كأناقشبعضياأحيانان.

أعرؼباألماكفكالبمػدافمتػىكجػدتإذلػـتكػفمشػيكرةالتَّعريف باألماكن والبمدان: -7
كمعركفة.

 كذلؾمفكتبغريبالحديثكالمعاجـالمغكيةكالشُّركح.بيان غريب األلفاظ:  -8
 الت عريؼببعضالمصطمحاتالحديثيةعندالحاجة.التَّعريفات:  -9

بط:-10 أضبطاألسماءكالكمماتالمشكمةالتيييتكىـفيضبطيا.الضَّ
فحةكرقػـالحػديثكرقػـالحاشية: -11 أكتفيفييابذكراسـالكتابكمؤلفوكالجزءكالص 

الت رجمةإفكجد،كأذكراسػـالمحقػؽكدارالن شػركالط بعػةكسػنةالن شػرلمكتػابفػي
 ر.قائمةالمصادركالمراجعلبلختصا

أذيؿالبحثبفيارسعمميةمتنكعة.الفيارس العممية:  -12
ا فػػػػإنيأسػػػػاؿي كفيػػػػؽاليدايػػػػةكاإلرشػػػػاد،كالت تعػػػػالىكبعػػػدىػػػػذاكم ػػػػوكقبػػػػؿأمشػػػػيءو

كابمفالقكؿكالفيـفيىذاالبحثكغيره.داد،إلىالص كالس 
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 .البحث خطةا: ادسً س
،كيعقبياخاتمةكفيارس،كاآلتي:د مةفصكؿيسبقيامقأربعةيشتمؿالبحثعمى

 المقـدمـة  
كالد راسات كأىدافو، اختياره، كأسباب البحث، أىمية عمى كتشتمؿ

الس ابقة،كمنيجالبحثكطبيعةعمميفيو،كخطتو.
 الفصل األول

 أىم تعريفات الدِّراسة، ونشأة عمم نقد األحاديث، ومنيج العمماء فيو، 
 عندىم عدم نقد المتون وشبية

 :كيشتمؿعمىمبحثيف

 أىم التَّعريفات التي تخص الدِّراسة: المبحث األول

كيشتمؿعمىثبلثةمطالب:

ا.المطمب األول: تعريؼالنقدلغةكاصطبلحن

الغةنالحديثتعريؼ:الثاني المطمب .كاصطبلحن

الغةالمنيجتعريؼ:الثالث المطمب .كاصطبلحن

فيػػو،كدحػػضشػػبيةاىتمػػاـعممػػاءالالحػػديث،كمػػنيجنشػػأةعمػػـنقػػد:المبحــث الثــاني
المحدثيفباألسانيددكفالمتكف.

كيشتمؿعمىثبلثةمطالب:
.األحاديثنقدعمـنشأة:األول المطمب

.األحاديثنقدفيالحديثعمماءمنيج:الثاني المطمب

.الحديثعمماءعندالمتكفنقدحكؿشبية:الثالث المطمب
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 الثانيالفصل 

عصر اإلمام محمد بن إدريس الشَّافعي، وترجمتو

كيشتمؿعمىمبحثيف:
 عصر اإلمام محمد بن إدريس الشَّافعي.المبحث األول: 

 كيشتمؿعمىثبلثةمطالب:
الحالةالس ياسية.المطمب  األول:

الحالةاالجتماعية.المطمب  الثاني:

الحالةالعمميةكالث قافية.المطمب  الثالث:

الشَّافعيترجمة اإلمام محمد بن إدريس لمبحث الثاني: ا

 كيشتمؿعمىعشرةمطالب:
 اسموكنسبوككنيتو.المطمب األول: 

 مكلدهكأسرتو،كنشأتوالعممية.المطمب الثاني: 

ميًقية.المطمب الثالث:  صفاتوالًخٍمًقية،كالخي

 حياتوالعممية.المطمب الرابع: 

ه.شيكخوكتبلميذالمطمب الخامس: 

عقيدتو.المطمب السادس: 

بعضالدُّررالمأثكرةمفكبلمو.لمطمب السابع:ا

 ثناءالعمماءعميو.المطمب الثامن: 

 مؤلفاتو،كثركتوالعممية.المطمب التاسع: 

  كفاتو. مرضو المطمب العاشر:
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 لثالفصل الثَّا

 منيج اإلمام الشَّافعي في َقُبول األحاديث
من األحاديث اليت حكم عليها اإلمام ابلَقُبول، ومقارنة أحكامو أبحكام غريه  دراسة تطبيقية بذكر مناذج

 من األئمة النُّقاد

كفيومبحثاف:

 المبحث األول: منيج اإلمام الشَّافعي في َقُبول األحاديث من جية السَّند.

  :مطالبستةكيشتمؿعمى
الحديثالتصاؿإسنادهقىبيكؿالمطمب األول: 

الحديثبالمتابعاتأكالش كاىدقىبيكؿ المطمب الثاني:

 قىبيكؿإسنادهالد الةعمىاأللفاظمفلفظبإطبلؽالحديثقىبيكؿالمطمب الثالث: 

قىبيكؿالحديثعندمقارنتوبآخر،بمفظييفيدالقىبيكؿلوكالرُّجحاف.المطمب الرابع: 

جماعلو،أىؿالمغازمقىبيكؿالحديثلنقؿالمطمب الخامس:  فلـالعامةعميوكا  ،كا 
 يصحسنده.

.كاةالمقاءبيفالرُّتعميؽقىبيكؿالحديثبإثبات :السادسالمطمب 

 منيج اإلمام الشَّافعي في َقُبول األحاديث من جية المتن: لمبحث الثَّانيا

كيشتمؿعمىأحدعشرمطمبان:

حةبإطبلؽالحديثقىبيكؿالمطمب األول:  .عميوالص 

لفظثابت.قىبيكؿالحديثبإطبلؽ :نيالمطمب الثا

  قبكؿالحديثبقكلوشبوثابت.المطمب الثالث: 

 قىبيكؿالحديثبإطبلؽاٍلحيسفعميو.: رابعالمطمب ال

 بقكلوكبيذانأخذ.قىبيكؿالحديثالمطمب الخامس: 

  .متفقةلنااجتمعتبقكلوالحديثقبكؿ: السادس المطمب
 و:كبيذانقكؿقبكؿالحديثبقكلالمطمب السابع: 
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  بقكلومعركؼ.قىبيكؿالحديث الثامن: المطمب 

محفكظ.أكمحفكظنا،يككفأفأشبو:"بقكلوالحديثقىبيكؿ: التاسع المطمب

 :قىبيكؿالحديثعندمقارنتوبآخر،بمفظييفيدالقىبيكؿلوكالرُّجحاف.المطمب العاشر

.الت رددفيقىبيكؿالحديثبإ: الحادي عشر المطمب  طبلقوعبارةالتيفيدالجـز

 الفصل الرابع

 منيج اإلمام الشَّافعي في ردِّ األحاديث 

دراسةتطبيقيةبذكرنماذجمفاألحاديثالتيحكـعمييااإلماـبالرد ،كمقارنةأحكامو
بأحكاـغيرهمفاألئمةالنُّقاد

فيومبحثاف:

 اديث من جية السَّندمنيج اإلمام الشَّافعي في َردِّ األح: المبحث األول

مطالب:ثبلثةكيشتمؿعمى
 رىدُّالحديثبسببعدـاتصاؿسندهالمطمب األول: 

 سندهرىدُّالحديثبسبباالختبلؼفيالمطمب الثاني: 

   رىدُّالحديثبسببالط عففيراكيوالمطمب الثالث: 

 المتن. المبحث الثَّاني: منيج اإلمام الشَّافعي في َردِّ األحاديث من جية

 مطالب:ثبلثةكيشتمؿعمى
.عميوالض عؼمصطمحاتمفمصطمحبإطبلؽرىدُّالحديثالمطمب األول: 

 رىدُّالحديثبكقكعالغمطفيو: نيالمطمب الثا

 .)الشُّذكذأكالن كارة(المخالفةسببرىدُّالحديثب: ثالثالمطمب ال

كتشتمؿعمىأىـالن تائجكالت كصيات.:لخاتمةا

  



  

 

 

 

 
 
 
 

 الفصل األول
أىم تعريفات الدِّراسة، ونشأة عمم نقد 

فيو، وشبية عمماء ، ومنيج الاألحاديث
 عدم نقد المتون عندىم
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 : المبحث األول
 أىم التَّعريفات التي تخص الدِّراسة

بحثأفأذكركؿالمصطمحاتالكاردةعندالمحدثيففيمليسالمرادمفىذاال
الباب؛كلكفسأ ذكرىنااأللصؽفيمكضكعناكاألىـمفتمؾالمصطمحات،كاىذا

كالس المستعافكالمكفؽإلىالر  شاد بالقكؿكالعمؿ. المبحثكيشتمؿداد ثبلثةعمىىذا
:مطالب

 المطمب األول: تعريف النَّقد لغًة واصطالًحا.
 النَّـقد لـغة: -أواًل 

كبيػركزهالنكفكالقاؼكالداؿأصؿهصحيقاؿابففارس:" عمىإبػرازشػيءو ،حيدؿُّ
كدتػوفػيحاًلػوًعػفييكشىػؼأفكذلػؾالػد رىـ،نىٍقد:البابكمف ـه،ذلػؾغيػرأكجى :نىٍقػدهكدرىػ
لػـإذاالش ػيء،يىٍنقيػدفػبلفهزاؿىمػا:العػربكتقكؿ،فعيمـحالوعفكيًشؼقدكأن وجٌيد،كاًزفه
.(1)"إليوينظيريزىؿٍ

الػػػد :ٍقػػػديكالت ٍنقػػػاديلن اكقػػػاؿابػػػفمنظػػػكر:" ٍيػػػًؼمنيػػػاتمييػػػزي الز  خػػػراجي كنقىػػػٍدتي،راًىـكاً 
.(2)"الز ٍيؼىمنياأىٍخرىٍجتىًإذاكانتىقىٍدتيياالدراىـ

خػػػراجالزيػػػؼمنيػػػا،ككػػػذاتمييػػػزغيرىػػػا،كقػػػاؿالز  بيػػػدم:النقػػػد:تمييػػػزالػػػدارىـ،كا 
.(3)"ىا،كتنقدىا،إذاميزجيدىامفرديئياكالتنقادكالتنقد،كقدنقدىاينقدىانقدنا،كانتقد

 النَّـقد اصطالًحا -ثانًيا
لقدتباينتأقكاؿالعمماءفػيتعريػؼالن قػدعنػدالمحػدثيفتبايننػالػيسبػالكبير،فمػذا
أذكػػرأرجػػحتعػػريفيفمػػفكجيػػةنظػػرم،ممػػااطمعػػتعميػػومػػفالت عريفػػات،كأخمػػصببيػػاف

أرجحيمابالد ليؿ:
كاةقػػاؿاألعظمػػػي: ػػػعيفة،كالحكػػػـعمػػػىالػػػرُّ ػػػحيحةمػػػفالض  "تمييػػػزاألحاديػػػثالص 

ا" .(4)تكثيقناكتجريحن

                                 
(.5/467ابففارس،مقاييسالمغة)((1
(.3/425لسافالعرب)،بفمنظكرا((2
(.9/230الزبيدم،تاجالعركسمفجكاىرالقامكس)((3
(.2/5ميزلئلماـمسمـ)مصطفىاألعظمي،منيجالنقدعندالمحدثيفكنشأتوكتاريخو.كيميوالت((4
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.(1)كقاؿالعماش:"تمييزاألحاديثالمقبكلةمفغيرىامعبيافعمةذلؾ"
قمت:كأماالذمأراهأجمعكأمنعكأخصرتمؾالتعريفاتىكتعريؼالعماش؛ألف

حاديثالصحيحةمفالضعيفة"،كالصحيحاليدخؿتعريؼاألعظميقاؿفيو:"تمييزاأل
فيوالحسف،كأماالعماشفقاؿ:"تمييزاألحاديثالمقبكلةمفغيرىا"،كالمقبكؿيدخؿفيو
يدخؿفيوعمؿالسند فإنو ذلؾ"، "معبيافعمة كقكلو: الصحيحكالحسففكافأشمؿ،

–كمانعنا،-جكانبالنقدجمعجميع–كالمتفبجميعأنكاعيا،فمذلؾكافتعريفوجامعنا
ا"،-منعدخكؿشيءآخرفيو ،كأمااألعظميفقاؿ:"كالحكـعمىالركاةتكثيقناكتجريحن

 كاأعمـ.صرعمىبعضعمؿالسنددكفالمتف.كبذلؾيككفقداقت

 
 ني: تعريف الحديث لغًة واصطالًحاالمطمب الثا

:غةـل ديثـالح -أواًل 

عنىالجديد،كىكضدالقديـ،كييجمعيعمىأحاديث،كقطًعيأتيبم:الحديثفيالمغة
بمعنى كىي أيحدكثةه، األحاديًث ككاًحدي ٍدثاف، كحي ًحٍدثاف عمى ييجمع كقيؿ: كأقاطيع،
لؤلحاديث،كأحاديث جمعنا أيعجكبة،ثـجعمكه أم: أيحدكثة، ييقاؿ:صارفبلفه أيعجكبة،

.(2)بليككفأيحدكثةاليككفكاحدىاإالحديثنا،فرسكؿا

ستعمؿفيقميؿالكبلـا،كييافشيئنالحديث:ضدالقديـ،ألنويحدثشيئنقاؿالط يبي:"
.(3)"فسعنى،كأخرلالمعنىالقائـبالن اؿعمىالمعنىبوتارةالقكؿالد ككثيره،كالكبلـيي

 الحـديث اصطالًحا: -ثانًيا
،بػػيضػػاؼإلػػىالن مػػايي،لشػػرعالمػػرادبالحػػديثفػػيعػػرؼاقػػاؿابػػفحجػػر:"
.(4)"ألنوقديـ؛ككأنوأريدبومقابمةالقرآف

ُـّمػػفأفيكػػكفقػػػكؿالن بػػي ػػحابيكالت ػػػابعيكقػػاؿالط يبػػي:"الحػػديثأعػػػ كالص 

                                 
(.75العماش،أشيركجكهنقدالمتفعندشيخاإلسبلـابفتيمية)ص((1
(.2/133ابففارس،مقاييسالمغة)((2
(.28الطيبي،الخبلصةفيمعرفةالحديث)ص((3
(.1/193ابفحجر،فتحالبارم)((4
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.(1)كفعميـكتقريرىـ"
لمحػديثً،الخبػر" كقاؿابفحجرفيمكضعآخػر: مػراًدؼه ،عنػدعممػاًءىػذاالفػف 

:مػػاجػػاءعػػفالن كقيػػؿ:الحػػد ػػة،كالخبػػييثي قيػػؿلمػػفبػػر:مػػاجػػاءعػػفغيػػره،كًمػػفثىم 
:كقيػؿ،بكيػة:"المحػد ث"ن ةالن كاريخكمػاشىػاكىمىيىا:"اإًلٍخبىػاًرم"،كلمػفيشػتغؿبالسُّػيشتغؿبالت 

،حديثوفكؿُّ:ميٍطمىؽكخصكصهعمكـهبينيما .(2)"عكسوغيرًمفخبره
.(3)ديثعمىغيرالمرفكعإالبشرطالت قيد"كقيؿ:"الييطمؽالح

قمت:كالشؾ؛أف"الحديث"حيػثأيطمػؽفإنمػاييعنػىبػوالخبػرالمرفػكعإلػىالن بػي
يثأبيبكر"أك"حديثعمػر"أك"حػديثسػعيدبػفد،أماإذاقييد؛كأفييقاؿمثبلن:"ح

ػػػيب"،أك"حػػػديثقتػػػادة"،يكػػػكفاإلمػػػاـفػػػيمعػػػرضالكػػػبلـعػػػ فبعػػػضالمكقكفػػػات،المس 
فيقكؿ:"ىذهاألحاديثكػذاككػذا"؛فيػذهقػرائفعمػىالمعنػىالمػرادمػفكممػة"الحػديث"فػي
ىػػذاالمكضػػػعكأمثاليػػا،كأمػػػاحيػػثأيطمػػػؽلفػػظ"حػػػديث"فيعنػػىبػػػوفػػيالد رجػػػةاألكلػػىمػػػا

.ييضاؼإلىالن بي
،(4)"يسػػػمىأثػػػران-يعنػػػيالمكقػػػكؼكالمرفػػػكع-و"كعنػػػدالمحػػػدثيفكمػػػالن ػػػككم:قػػػاؿك

ألنػومػأخكذمػفأثػرتالحػديث؛اسمىأثرنكعندالمحدثيفكؿىذايي"أيضان:السُّيكطيكقاؿ
 .(5)"أمركيتو

،كالمينػاكم(6)كقػاؿالسػخاكم
أك،أكفعػػبلن،قػكالنبػيضػيؼإلػػىالن مػاأي:"ىػػك(7)

ميًقػػػػةو(أكصػػػػفةن،اتقريػػػػرن ،كزادكـاليقظػػػػةكالن ػػػػفػػػػي،كناتحتػػػػىالحركػػػػاتكالس ػػػػ،)ًخٍمًقػػػػةوأكخي
.ابعيحابي،أكالت الص ككذلؾماأيضيؼإلى:(8)البعض

                                 
(.1/42السيكطي،تدريبالراكم)((1
.(35صظر)نزىةالنابفحجر،((2
.(1/42تدريبالراكم)السيكطي،((3
.(1/185)المصدرنفسو((4
.(1/185)المصدرالسابؽ((5
فيشرحاليدايةفيالغاية،(29صالتكضيحاألبيرلتذكرةابفالممقففيعمـاألثر)السخاكم،((6

.(61ص)لوعمـالركاية
.(228صاليكاقيتكالدرر)المناكم،((7
تكضيحاألفكارلمعانيتنقيحالصنعاني،،(153ص)شرحنخبةالفكر:المبلعميالقارم،يينظر((8

.(14صاألنظار)
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:قىي ديكاكالحديثى:(1)قاؿالسُّيكطيفيألفيتو

 ْواــــــــَحكَ  َوَىاـــــــحْ ــــــــَونَ  راً ــــــــَوَتْقِري           الً ــــــْـــ ِفع وْ أَ  َقْوالً  ِلمنَِّبيِّ  أضيفَ  ِبما

 وعِ ــــــــــــــَوالَمْقطُ  ِلمَمْوُقوفِ  َجاءَ  َبلْ            وعِ ـــــــِبالَمْرفُ  ص  ـــــــَيْختَ  ال: لَ ـــــَوِقي

 رْ ـاأَلثَ  َذْينِ ـــــىَ  ولَ ـــــــُشمُ  َوَشيَُّروا           رْ ـــَـــ ـــاْلَخب ُمراِدفُ  َذاـــــىَ  ىــَعمَ  ْىوَ 

ا:قمت:كأخمصمفىذاإلىأفا بػيىػككػؿمػاأضػيؼإلػىالن لحػديثاصػطبلحن
ميًقػػةوأكصػػفةوأكتقريػػروأكفعػػؿومػفقػػكؿو ػػأضػػيؼأكأكسػػيرةوًخٍمًقػػةوأكخي حابةإلػػىالص 

.(2)ابعيفكذلؾأكالت 

أىػػؿمصػػطمحفػػيالفكػػرنخبػػة:"المصػػطمحفػػيكتابػػوحجػػرابػػفالحػػافظكسػػمى
.قمناهلمايشيدكثيرذلؾكغير،"األثر

عنػػدطمػػؽتي،"األثػػركالخبػػر،كالحػػديث،:"ةالثبلثػػمصػػطمحاتالىػػذهأف:الحاصػػؿك
ذاأرادكاالت فريؽقيدكا.كاحدبمعنىالمحدثيف كاأعمـ.،كا 



 الث: تعريف المنيج لغة واصطالًحاالمطمب الث

المنيـج لغًة:  -أواًل 

 فارس: ابف الن ٍيج،ك ؿاأل:متباينافأصبلفًكالجيـكالياءالنكف:نيجقاؿ
و:األٍمرىليكنىيىج.الٌطريؽ حى ٍنيج.الًمٍنياجميستقيـكىك،أكضى االط ريؽ:كالمى كالجمع،أيضن
.المناىج





                                 
(.3ألفيةالسيكطيفيعمـالحديث)ص((1
منيجالنقدفينكرالديفعتر،،(4صالتخريجكدراسةاألسانيد)يينظر:الشريؼحاتـالعكني،((2

الحديث الحديثفيضكءتطبيقاتالمحدثيف)عمارم،المميب،(27ص)عمـك .(8صـك
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فبلنناكضربت.الن فسمٍنقىًطعمبيكرانأتىإذايىٍنيىج،فبلفهكأتانىا.االنقطاعكاآلخر
.(1)"سقطأمأيٍنًيج،حتى

" منظكر: ابف ٍنيىجكقاؿ و،الطريؽً:مى حي ٍنيىًج،كالًمنياجيكضى التنزيؿ:كفيكالمى
﴿ ٍ ًْ  َسَػيَِْا ىُِكّ اًسا ِِشَْغثً  ٌُِِْس َٓ ٌِِْ  ﴾َو : [48]المائدة: كأىنيىجى حىالطريؽي، كاٍستىبافىكضى

اكصار انىٍيجن :...،بىي نناكاًضحن .(2)"الكاًضحيالطريؽيكالًمنياجي

 المنيـج اصطالًحا:  -ثانيا
سمميففيالخاصةفيمناىجعمماءالم-البحثالط كيؿفيكتبالمناىجبعد

الشرعية العمكـ مف أعثر-عمـ فيلـ ا كلذاأم عمىتعريؼلممنيجاصطبلحن منيا،
اضطررتأفأخرجعنياألحصؿعمىتعريؼاصطبلحيلممنيج،فعثرتعمىضالتي

سبلمي،قاؿفيومؤلفومعرفنالممنيجفيكتابمفكتبمناىجالبحثفيجانبالفكراإل
ابقكلو:" ريقةأكاألسمكبالذمينتيجوالعالـأكالباحثفيبحثوأكدراسةالط اصطبلحن

.(3)"تائجمشكمتوكالكصكؿإلىحمكؿلياأكإلىبعضالن 
المنيج أف أراه كالذم العمماءقمت: بمناىج الخاصة الن احية مف ا اصطبلحن

ريؽالكاضحالذميسيرعميوالعالـأكالباحثمفخبلؿىكالط ":ش رعييفكالباحثيفال
."أككتابمفكتبوالش رعيةعمموفيعمـمفالعمكـ

 لمنيجاإلماـ يككفتعريفنا نقدفيالش افعيكعمىىذا الط "األحاديث: ريؽىك
كاأعمـ..ردنا"نقداألحاديثقىبيكالأكفيالش افعيالكاضحالذمسمكواإلماـ







                                 
(.5/361)المغةمقاييسفارس،معجـابف((1
مصطفىإبراىيـ(،ك2/261المغة)(،كيينظر:األزىرم،تيذيب2/383)العربابفمنظكر،لساف((2

(.2/57الكسيط)،المعجـالنجاركمحمدالقادر،عبدالزياتكحامدكأحمد
(.13البحثالعمميفيالفكراإلسبلميكالفكرالحديث)صالعيسكم،مناىج((3
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 : المبحث الثاني
فيو، ودحض شبية اىتمام المحدثين عمماء ال نشأة عمم نقد الحديث، ومنيج

 باألسانيد دون المتون
 فيو عمأبرزت نشأة كمنيج األحاديث، نقد فيوالـ افتراءعمماء كدحضت ،

المستغربيف مف كأتباعيـ لممتكفالمستشرقيف المحدثيف يخصنقد عمى،فيما كاشتمؿ
      .ثبلثةمطالب

 .نشأة عمم نقد األحاديثالمطمب األول: 
،معاالطبلععمىأحكاؿالرُّيعتمدعمىمعرفةعمـنقدالحديث اكتعديبلن كاةجرحن

بمدرحؿإلييا،كعمىمدلفتراتعمره ركلعنو،كفيكؿ  معكؿشيخو راكو أحكاؿكؿ 
راكبالثابتمفالمختمفة؛متىضبط،كمتىاختمؼال ضبط؟ككذلؾاعتبارركاياتكؿ 

األسانيد، اتصاؿ في كالبحث كالتفرد، الشذكذ إلدراؾ األثبات؛ األئمة عف الركايات
كانقطاعيا،كدراسةالمتكفالنقديةكفؽالقكاعدكالمبادئ،معاالطبلععمىماخفيمف

لممركيات.العمؿالتيالتيدرؾإالبكثرةاالطبلع،كدكاـالمذاكرة
التاريخيةلمسُّ المميبارمأفالمسيرة بكيةيتعيفتقسيمياالن ةًن كيرلالدكتكرحمزة

رتيفلكؿمنيمامعالـكخصائصكآثار.يإلىمرحمتيفزمنيتيفكب
مفعصرفأّما المرحمة األولى: ممتدة كىي كاية، الر  بمرحمة تسميتيا "فيمكف

األ ككف خصائصيا كأبرز كاية، الر  األسانيدتيتمقىحاديثال بكاسطة إال تنقؿ كال فييا
كايةالمباشرة. كالر 

المرحمةوأما المرحمة الثانية: كاية،كفيىذه الر  بعد بمرحمةما فيمكفتسميتيا
عمى االعتماد ظاىرة مكانيا لتبرز الت بلشي، إلى المباشرة كاية كالر  اإلسناد آلتظاىرة

.(1)ا"مرحمةاألكلى،كتقميدىـفييالالكتبالتيصنفياحفاظ
ىػػكالن بػػيكلمػػاكانػػترسػػالةاإلسػػبلـىػػيالر سػػالةالخاتمػػة،كلمػػاكػػافالن بػػي

الخاتـ،كافالبدليذاالكتابأاليتػرؾصػغيرةنكالكبيػرةنإالكقػدعالجيػا،أكأشػارإلييػا،
أكبيفكيفيةفيميابالرجكعإلىأىؿالذ كر.



                                 
الحديثحمزةالمميبارم،نظرات((1 (.11)صجديدةفيعمـك
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ىمػػػاـسػػػعيد:"لقػػػدحقػػػؽالقػػػرآفىػػػذهالمنيجيػػػةفػػػيأكسػػػعمجاالتيػػػا،يخقػػػاؿالش ػػػ
العقػػؿاإلنسػػانيمػػفإسػػاره،كحػػررهمػػف-بيديػػوكجدلػػو–كأكضػػحصػػكرىا،كأطمػػؽالقػػرآف

،كالت بعيةكالت قميدىيمنةالجمكد
فبينماكافاإلنسافقبؿاإلسبلـرىيفاألساطيركالخرافاتكاألكىاـ،كقدأغمقت

األساطي أرجاءعميو كعمت خناقو، عمى قبضتيا كأحكمت كاألبكاب، المنافذ جميع ر
شعب منيا يسمـ األسطكرةاألرضحتىلـ حاربالقرآفالكريـ كلقد مفالشُّعكب...

كالخرافةكحاربالكذب،كحذرمفنتائجالخطأكالن سياف،كطالببالبرىافكالد ليؿ،كالبينة
دؽكالش اىد،كشرعفيإقامةمنيجا .(1)"لت ثبتكالص 
،ثـ"أكؿمفتكمـفيأحكاؿالر جاؿالقرآف،ثـالن بيكقاؿالمعممياليماني:

،ككردتآياتفيالث ناء ،كذـالمنافقيفإجماالن حابة،كاآلياتكثيرةفيالث ناءإجماالن الص 
الت نبيوعمىنفاؽعمىأفرادمعينيفمفالص حابةكمايعمـمفكتبالفضائؿ،كآياتفي

.(2)"أفرادمعيننيفكعمىجرحأفرادآخريف
الن  عمى القرآف أمثمة العدالة:كمف في تعالى قكلو ُِٓدوا ذََوْي َغْدٍل ﴿ قد؛ ْش

َ
َوأ

ٔا ٍُ رِي
َ
ًْ َوأ .[2:الطبلؽ]﴾ٌُِِْس

َداءِ ﴿كقاؿتعالى: َٓ ََ الشَّ ٌِ َْٔن  َْ حَرَْض ٍٍّ فيو.قاؿابفكثير:"[282]البقرة:﴾ِم
اآليةعمىأف المستكربيذه مفرد  استدؿ  كقد ... داللةعمىاشتراطالعدالةكالشيكد

.(3)يككفالشاىدمرضينا"

خبرييذاع؛كلذا االتثبتفينقؿاألخبار،إذليسكؿُّ كلقدشرعاتعالىأيضن
ِ إِ ﴿فقدعاتباالذيفخاضكافيحديثاإلفؾ،فقاؿ: ُّ ة َُ ْٔ ًْ َوَتُلٔلَُٔن ذْ حَيَلٍّ لِْصنَخُِس

َ
أ
 ًٌ ِ َغِظي َٔ ِغَِْد اَّللٍّ ُْ ّيًِِا َو َْ  ُّ ًٌ َوََتَْصتَُُٔ ًْ ةِِّ ِغيْ ا ىَيَْس ىَُس ٌَ  ًْ َٔاُِْس فْ

َ
[51]النكر:﴾ةِأ

الت  المؤمف عمى ينبغي أنو إلى سبحانو ذلؾ بعد الت كأرشد مفثبتكعدـ سرع
مفاأل كمنزلتيـ ناقمياألخبار، كحذرمفخطكرةخبلؿمعرفة كالكرعفيالقكؿ، مانة

ٔا  يَا﴿كؿخبرالفاسؽكمفعمىشاكمتومفالمجركحيف؛فقاؿتعالى:بيقى ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَلٍّ َٓ حَّ
َ
أ

                                 
(.20ىماـسعيد،الفكرالمنيجيعندالمحدثيف)ص((1
(.21-20المعممياليماني،عمـالرجاؿكأىميتو)ص((2
(.1/335ابفكثير،تفسيرالقرآفالعظيـ)((3
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ٔا ًْ فَاِشٌق ةِنَتٍَإ َذخَبَيٍُِّ ٌِيَ  إِْن َساَءُز ًْ َُادِ ا َذَػيْخُ ٌَ ٔا لََعَ  اىٍَث َذخُْصتُِح َٓ ا ِِبَ ًٌ ْٔ ٔا كَ ْن حُِصيتُ
َ
﴾أ

.[6لحجرات:]ا
أمرتعالىبالتثبتفيخبرالفاسؽليحتاطلو،لئبليحكـبقكلوقاؿابفكثير:"

ا،فيككفالحاكـبقكلوقداقتفىكراءه،كقدنيىاأكمخطئنكاذبن-فينفساألمر-فيككف
ركاية قبكؿ مف العمماء طكائؼمف امتنع ىاىنا كمف المفسديف، سبيؿ اتباع عف ا

ؿالحتماؿفسقوفينفساألمر،كقبمياآخركفألناإنماأمرنابالتثبتعندمجيكؿالحا
.(1)"خبرالفاسؽ،كىذاليسبمحقؽالفسؽألنومجيكؿالحاؿ

بابالت  ا أيضن كجؿ اعز فتح ،كلقد إجماالن لممؤمنيف مدحو خبلؿ مف عديؿ
الص  تعديؿ ذلؾ فمف أحياننا، مخصكصيف قاؿكألقكاـو كافة؛ حابة ُ ﴿تعالى: رَِِضَ اَّللٍّ

 ُّ َْ َخِِشَ َربٍّ ٍَ ِ ُّ ذَلَِم ل ٔا َخِْ ًْ َورَُض ُٓ .[8]البينة:﴾َخِْ
ا ﴿كقاؿتعالى: ٌَ  ًَ َشَرةِ َذَػيِ ٌَِِِي إِذْ ُحَتايُِػََُٔم ََتَْج الشٍّ ْؤ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ ىََلْد رَِِضَ اَّللٍّ

ذَ 
َ
ًْ َوأ ِٓ ِهيََِث َغيَيْ َُْزَل الصٍّ

َ
ًْ فَأ ِٓ ِ ًْ َذخًْحا كَرِيتًاِِف كُئُب ُٓ .[58]الفتح:﴾اَب

تَْق ﴿كقاؿسبحانو:
َ
ا اَْل َٓ ٍِّتُ اََلُ َحََتَّكٍّ ، وََشيَُش ٌَ ِي يُْؤِِت  .[51،58]الميؿ:﴾اَلٍّ

فيككف الحة، الص  كالس يرة كالت قكل دؽ، اإلخبلصكالص  مف الظ اىرة العدالة دعائـ فيذه
كاية كثقاتالن اقميف.بذلؾالر اكممفمقبكليالر 

اممكةنقدالمكلقدنم  تكفلمكشؼعفعكارالكذابيف،كدعاىالقرآفالكريـأيضن
كالمتفرى بيا،إلىإعماؿالعقؿفيالنصكصالميسترابفيناقمييا، فكسمفكحررالنُّد

الدكتكرىماـسعيدفيذلؾ،كلقدقاؿابفقيكدتقبؿالخرافات، قكؿى كلقدسبؽكذكرتي
 تعالى: قكلو تفسير في ِي ﴿كثير ُّ بَََشٌ لَِصاُن اَلٍّ ٍُ ِ ا ُحَػيّ ٍَ ًْ َحُلٔلَُٔن إِجٍّ ُٓ جٍّ

َ
ًُ أ َوىََلْد َجْػيَ
تِيٌ  ٌُ َذا لَِصاٌن َغَرِِبٌّ  َْ ْغَشِِمٌّ َو

َ
كيؼيتعمـمفجاءبيذا[501]النحؿ:﴾يُيِْحُدوَن إََِلِّْ أ

اممة،التيىيأكمؿمفمعانيكؿكتابالش امةالقرآف،فيفصاحتوكببلغتوكمعانيوالت 
مفاليقكؿىذامفلوأدنىمسكةنزؿعمىنبيأرسؿ،كيؼيتعمـمفرجؿأعجمي؟!

.(2)"العقؿ


                                 
(.7/370فكثير،تفسيرالقرآفالعظيـ)اب((1
(.4/603المصدرنفسو)((2
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جاءتبوالن  يعنيأفالمقدماتالترقىإلىما يدربالقرآفكىذا تائج،كبيذا
عمييا،كمراعاةاتالكريـالعقكؿعمىالت  ساؽذلؾكانسجامو.فكرفيمايعرضي

الد  التماس إلى كدعا دعكل، كؿ  عمى الحجة بإقامة طالب فقاؿكلقد الئؿ؛
 ًْ َصادِرِيَ ﴿سبحانو: َْ ِغيٍْم إِْن ُنِْخُ ٌِ ذَاَرٍة 

َ
ْو أ
َ
َذا أ َْ َْ َرتِْو  ٌِ ﴾ائْخُِِٔن ةِِسخَاٍب 

[4]األحقاؼ:
ال القرآفحض  عمىأف  عقكؿعمىالعمؿ،كحثياكىذهاآلياتكغيرىاكثيرتدؿُّ

المطمؽلؤلخبار، القىبيكؿ كساذجية األعمى، مفسخافاتالت قميد كحررىا الت فكير، عمى
قرآني. فنقدالمتكفمنيجه

 لممنيجيةالقرآنيةييرسخالن بيُّ دعائـذلؾالمنيجعممينافيحياتو،كامتدادنا
الن قدفيبيئتوالتينشفقدمارسرسكؿا أبيا،كمعاألفرادالذيفأحاطكه،كحض 

مف مقعده فميتبكأ متعمدنا كذبعمي  مف كقاؿ كأداءن، كتحمبلن كتعميمنا تعممنا العمـ عمى
إشارةهمنو،(1)الن ار أفيينبوكىذا فأراد الغث، فيو حديثوسكؼييركل،كسيدخؿي أف 

يجبف كأنو الديف، أنو كييمقيفيأذىانيـ الميرةأصحابو، كأٌنوعمىالنُّقاد الت حرم، يو
.(2)شحذاليمـلتنقيةالمركيات

مىي :"كلقدقاؿ تىٍكًذبيكاعى د ثيكاعىن يكىالى ذفرؽرسكؿاافعي:"قاؿالش (3)"حى كا 
مىي بيفالحديثعنو،كالحديثعفبنيإسرائيؿفقاؿ:" تىٍكًذبيكاعى د ثيكاعىن يكىالى مـ":فالعحى

يحيطأفالكذبالذمنياىـعنوىكالكذبالخفي.كذلؾالحديثعمفالإفشاءا
كذبالاعنوعمىكؿحاؿ،فبلكذبأعظـمفيعرؼصدقو؛ألفالكذبإذاكافمنيين

."(4)عمىرسكؿا
" ا: اأيضن كافمكجكدنكقاؿرحمو كفيأىؿالكذبالحاالتفإذا فيالعامة ا

االصدؽالذمتطيببونفسالمحدثيف:كافأىؿالتقكلكالصدؽفيكؿيصدقكففيي
كضعكا أنيـ في عندىا، يتحفظكا أف بيـ أكلىاألمكر عند يتحفظكا أكلىأف حاالتيـ

المديف،ككانكاعالميفبماألزميـامفالصدؽفيكؿمكضعاألمانة،كنصبكاأعبلمن

                                 
(.1291/ح2/80البخارم،الصحيح)((1
(.30يينظر:محمدلقمافالسمفي،اىتماـالمحدثيفبنقدالحديثمتنناكسندنا)ص((2
(.1811/ح4/71)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((3
(.398الشافعي،الرسالة)ص((4
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مىاألمكركأبعدىامفأفيككففيومكضعظنة،أمر،كأفالحديثفيالحبلؿكالحراـأع
دعمىالكذبكقدقدـإلييـفيالحديثعفرسكؿابشيءلـيقدـإلييـفيغيره،فكع

 .(1)"عمىرسكؿاالنار
فىاًطمىةىقدفيحياتو؛ماكردعفلمن الةعمىممارسةرسكؿاكمفاألمثمةالد 

أىبىاًبٍنتً ،أىف  ٍمًركبقىٍيسو ،عى ًكيميويًبشىًعيرو ًإلىٍييىاكى ،فىأىٍرسىؿى غىاًئبه طىم قىيىااٍلبىت ةى،كىىيكى ٍفصو حى فى
اً اءىٍترىسيكؿى فىجى ، شىٍيءو ًمٍف مىٍينىا لىًؾعى ا مى :كىاً فىقىاؿى لىوي،فىسىًخطىٍتوي، ذىًلؾى فىذىكىرىٍت ،

: مىٍيًونىفىقىةه"فىقىاؿى لىًؾعى :"لىٍيسى قىاؿى ،ثيـ  شىًريؾو ًتٍمًؾاٍمرىأىةهيىٍغشىاىىا"،فىأىمىرىىىاأىٍفتىٍعتىد ًفيبىٍيًتأيـ 
اب ًعٍندى اٍعتىد م اًبي، مىٍمًتأىٍصحى حى فىًإذىا ًثيىابىًؾ، ًعيفى تىضى أىٍعمىى ؿه رىجي فىًإن وي ، مىٍكتيكـو أيـ  ًف

ذىكى"فىآًذًنيًني مىٍمتي ،قىالىٍت:فىمىم احى طىبىاًني،فىقىاؿى خى ٍيـو ،كىأىبىاجى أىًبيسيٍفيىافى ميعىاًكيىةىٍبفى لىويأىف  ٍرتي
اً مىاؿى":رىسيكؿي الى ٍعميكؾه اًتًقًو،كىأىم اميعىاًكيىةيفىصي اهيعىٍفعى عيعىصى يىضى ،فىبلى ٍيـو أىم اأىبيكجى

ٍيدواٍنًكًحيأيسىامىةىبلىوي، زى :ثيفىكىًرٍىتيوي،"فى قىاؿى ٍيرنا،"اٍنًكًحيأيسىامىةى"ـ  ايًفيًوخى عىؿى ،فىنىكىٍحتيوي،فىجى
ًبوً كىاٍغتىبىٍطتي
(2).

القدحفيالضعفاءعمىسبيؿ عمىإجازة الخبردليؿه قاؿابفحباف:"فيىذا
فيأبيجيـأنواليضععصاهالديانة،العمىسبيؿالقدحفييـ،كلماذكرالنبي

و،كفيمعاكيةأنوصعمكؾالماؿلوعندمشكرةواستيشيرفييا،كافذكرمثموعفعاتق
ظيار أجكد،كا  حبلالن اأـحـر مماكاففياإلنسافمكنكننامالكلـيبيفذلؾأحؿحرامن

.(3)مثموأكلى؛ألنويككفغيبةكمازعـمفاقتنعبالرأمالمعككس"
عفاءمفلةعمىأفإجازةالجرحلمضُّفيىذاالخبردالكقاؿالخطيبالبغدادم:"

كايةجية ألفرسكؿا؛،كليعدؿعفاالحتجاجبأخبارىــعنيالن صيحةلتجتنبالر 
عفمعاكيةأنوصعمكؾالكأخبر،لماذكرفيأبيجيـأنواليضععصاهعفعاتقو

لكامنةفيبعضكافذكرالعيكبا،تتعدلالمستشيرالماؿلوعندمشكرةاستشيرفييا
يؤدم التي السنف عمييـالسُّنقمة ككشفيا عنيـ إظيارىا الحبلؿككتعف تحريـ إلى

لىالفسادفيشريعةاإلسبلكتحميؿالحراـ .(4)"،أكلىبالجكازكأحؽباإلظيارـ،كا 

                                 
(.390الشافعي،الرسالة)ص((1
(.36/ح2/1114مسمـ،الصحيح)((2
(.1/61ابفحباف،المجركحيف)((3
(.39الخطيبالبغدادم،الكفاية)ص((4
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 كرد ما ا مىىالن ًبي كمفاألمثمةعمىذلؾأيضن عى اٍستىٍأذىفى رىجيبلن أىف  عىاًئشىةى: عىٍف
: أىخيكالعىًشيرى"،فىمىم ارىآهيقىاؿى العىًشيرىةًًبٍئسى اٍبفي ًبٍئسى "ًة،كى الن ًبيُّ تىطىم ؽى مىسى ًفيفىمىم اجى

الر  رىأىٍيتى الم ًو،ًحيفى اًئشىةي:يىارىسيكؿى قىالىٍتلىويعى ؿي الر جي ًإلىٍيًو،فىمىم ااٍنطىمىؽى ؿىكىٍجًيًوكىاٍنبىسىطى جي
الم ًو رىسيكؿي ًإلىٍيًو؟فىقىاؿى ًفيكىٍجًيًوكىاٍنبىسىٍطتى تىطىم ٍقتى كىذىا،ثيـ  لىويكىذىاكى اًئشىةي،":قيٍمتى يىاعى
تىرى مىٍف ًة الًقيىامى يىٍكـى ٍنًزلىةن مى الم ًو ًعٍندى الن اًس شىر  ًإف  اشنا، فىح  ًيٍدًتًني ات قىاءىمىتىىعى الن اسي كىوي

.(1)"ر هًشى
إخبارالر جؿبمافيالر جؿعمىاف:ب قاؿابفحً عمىأف  "كفيىذاالخبردليؿه

جنساإلبانةليسبغيبة...كأئمتنارحمةاعمييـإنمابينكاىذهاألشياءكأطمقكاالجرح
فشيءفيغيرالعدكؿلئبليحتجبأخبارىـ؛ألنيـأرادكاثمبيـكالكقيعةفييـ،كاإلخبارع

.(2)"اليككفغيبةإذاأرادالقائؿبوغيرالث مب
لمر جؿ:"بئسرجؿالعشيرة"،دليؿعمىفيقكؿالن بي كقاؿالخطيبالبغدادم

أفإخبارالمخبربمايككففيالر جؿمفالعيبعمىمايكجبوالعمـكالد يفمفالن صيحة
نماأرادعميوالسبلـبماأطمقوالن بيلمسائؿليسبغيبة،إذلككافذلؾغيبةلما ،كا 

ذكرفيوكاأعمـأفيبيفلمن اسالحالةالمذمكمةمنوكىيالفحشفيجتنبكىا،الأنوأراد
الجرحفيمف أطمقكا إنما ناعة، الص  بيذه فيالعمـ ككذلؾأئمتنا الطعفعميوكالث مبلو،

عمىمفاليخب لئبليتغطىأمره فيحتجبخبره،ليسبعدؿ العدالة مفأىؿ فيظنو ره،
.(3)"الكجوالذمذكرناهاليككفغيبةكاإلخبارعفحقيقةاألمرإذاكافعمى

افيالجانباآلخر ٍبًدحابة،فكتزكيتولمص تعديؿالنبيكلقدظيرأيضن عىٍفعى
 ٍنوي،عىًفالن ًبي  الم ويعى :الم ًورىًضيى الن "قىاؿى ٍيري خى ال ًذيفى ،ثيـ  يىميكنىييـٍ ال ًذيفى اًسقىٍرًني،ثيـ 

أىٍيمىانىييـٍ تىٍسًبؽيشىيىادىتيييـٍ قىٍكـه ـٍ يىًجيءيًمٍفبىٍعًدًى ،ثيـ  ـٍ شىيىادىتىييـٍيىميكنىيي ـٍ كماذكرتو.(4)"،كىأىٍيمىانييي
كانكامفمفثناءعمىأصحابوممفمفأمثمةنزريسيرفيجانبماذكرالنبي

أىؿالعدالةكاإليماف.


                                 
(.6032/ح8/13البخارم،الصحيح)((1
(.1/18ابفحباف،المجركحيف)((2
(.38الخطيب،الكفاية)ص((3
(.6429/ح8/91البخارم،الصحيح)((4
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عيدىـيسألكفعفاإلسناد،فقدكاف كلـيكفالص حابةرضياعنيـفيأكؿ 
مفالن بي كعرفكا الكحيكالت نزيؿ، أصحابو األحكاـالقرفاألكؿخيرالقركف،شيد
مبلز بيف العممية المجالس حضكر في اختمفت أحكاليـ أف  إال كمكاظب،كالت فسير، ـ
سمعحديثرسكؿا "ليسكمنا قاؿالبراءبفعازب: كمقؿ، كانتلناكمحافظو ،

الغائب فيحدثالش اىد يكذبكفيكمئذ، يككنكا الن اسلـ كلكف كأشغاؿ، كىذا،(1)"ضيعة
دؽكالعدؿالمشتيربينيـلـيمنعيـمفأفيحتاطكاألحاديثرسكؿا ،كيتكثقكاالص 

خبار؛كمفاألمثمةعمىذلؾماكردعفقبيصةبفذؤيب،أنوقاؿ:جاءتالجدةمفاأل
ديؽ،تسألوميراثيا؟فقاؿ:مالؾفيكتاباتعالىشيء،كماعممت إلىأبيبكرالص 

شيئا،فارجعيحتىأسأؿالن اس،فسأؿالن اس،فقاؿالمغيرةبفلؾفيسين ةنبيا
فقاـشعبة،"حضرترسكؿا فقاؿأبكبكر:ىؿمعؾغيرؾ؟ السُّدس"، أعطاىا

.(2)محمدبفمسممة،فقاؿ:مثؿماقاؿالمغيرةبفشعبة،فأنفذهلياأبكبكر
ينىاًفًفيالىيىٍجتىًمعيدً"قاؿ:ؿامالؾ،عفابفشياب؛أفرسككماكردعف

اٍلعىرىبً ًزيرىًة عفذلؾعمربفالخطابحتىأتاهقاؿمالؾ:قاؿابفشياب:ففحص"جى
ا أفرسكؿ الثمجكاليقيف، دً"قاؿ: يىٍجتىًمعي اٍلعىرىبًالى ًزيرىًة ًفيجى ينىاًف فأجمىييكد"

عمىأفجذكرالتثبتأصيمةهفيعصرالصحابةرضيا.(3)خيبر يدؿُّ كغيره كىذا
خبر قبمكا الصحابة "كالنعمـ قاؿالخطيبالبغدادم: اختبارحالو،عنيـ؛ إالبعد أحد

.(4)كالعمـبسداده،كاستقامةمذاىبو،كصبلحطرائقو"
عف بالت بميغ عمييـ ا رضكاف حابة الص  "قاـ ًعًتر: الد يف نكر الدكتكر قاؿ
كبذلكامفأجموغايةمافيالكسعالبشرم،لكفلـيغفمكافيكقدةحماسيـرسكؿا

.(5)"ىاـ،كىكصكفىذاالتُّراثمفالت حريؼلمد عكةعفأمرجكىرم
عامة، بصفة السُّن ة حكؿ مف النقد "نشط األعظمي: مصطفى الدكتكر كقاؿ
كخطاخطكةأكسعنحكاالستيثاؽكالت حقيؽ؛حتىتبيفالمسممكفأفمايركلليـعف

                                 
(.385الخطيب،الكفاية)ص((1
(.2894/ح4/521أبكداكد،السنف)((2
(.5/1314مالؾ،المكطأ)((3
(.82الخطيبالبغدادم،الكفاية)ص((4
(.51نكرالديفعتر،منيجالنقد)ص((5
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كذب كال فيو افتراء كال خمط، كال فيو زيؼ ال صحيحه ا (1)"رسكؿ مفكىذ. كمو ا
يبة،أكالتياـأحدفقطىكتمييد حابةنكعهمفالت أكدكالت ثبتليسفيوأدنىظفلمر  الص 
حابة لمفسيأتيبعدىـمفالت ابعيفليتعممكاسين ةتكثيؽاألخبار؛قاؿاألعظمي:"إذالص 

فيذلؾالكقتماكانكايىٍكًذبيكف،كالييك ذببعضيـبعضيـاألخر؛بؿكافغايةالبحث
ىكالت دقيؽ؛بؿىكنكعمفالت كثيؽلمط مأنينةالقمبية،كليـفيذلؾأسكةفيسيرةأبي

الس بلـ؛ عميو إبراىيـ ًْ ﴿األنبياء َ َول
َ
َِْٔت كَاَل أ ٍَ ْ رِِِن َنيَْف حُْْحِ ال

َ
ًُ َرّبِ أ ِإَوذْ كَاَل إِةَْراِْي

َْ كَاَل ةََل  ٌِ ٍَّ  حُْؤ ِ ئ ٍَ َْ َِلَْط ﴾كَيِْب  َوىَِس عميو[260]البقرة: إبراىيـ يككف أف كمحاؿ
حابةفيحياةالن بي الس بلـقدشؾفيقدرةاسبحانوكتعالى،كىكذاكافتدقيؽالص 

.(2)لمزيداالطمئنافالغير"
خبلفةأبيبكركعمربفالخطاب،كصدرمفخبلفةعثمافبف كبعدميضي 

يكر،كبدأالكضعفيالحديث،قاؿابفبكادرالفتنةفيالظُّبدأترضياعنيـعفاف
سيربف:"لـيككنكايسألكفعفاإلسناد،فمماكقعتالفتنةقالكا:سمكالنارجالكـ،فيينظر

،(3)ؤخذحديثيـ"إلىأىؿالسنةفيؤخذحديثيـ،كينظرإلىأىؿالبدعفبليي كصارترؾي
تحمؿاألمانة،كالنصحمسؤليةعظمى،إذإنوينافيىذاالبابمعالقدرةعميوييكقعفي

جبلؿالحديثالشريؼكعظمةقائمةتدعكالنفكسإلىاالندىاشكاالنبيار،كفيلمديف،ف
ىذهالش  خصيةالعظيمةالفذة،كىذاالمنطؽالعظيـتطمعالنفكسإلىتصكيررسكؿظؿ 

كافالبدمف كبحالجماح،قاؿالدكتكرىماـابصكرةتعمكعفحقيقةالبشر،فمذا
ذاكافالحديثعفالعظماءيعطيمزيةلممتحدثكالمترجـ؛فكيؼبمفيتحدث سعيد:"كا 

 ا رسكؿ المتيقفعف كيختمط كاألخبار، المشاىد تتدافع المكقؼ ىذا مثؿ كفي
كعظمائيانبيائياابقةفيكبلمياعفألغتاألمـالس بالمظنكف،كالحقائؽباألكىاـ،كقدبا

كالص  كالخياؿ، حتىمزجتبيفالحقيقة كالعظماء، الحديثعفالعظمة كابفاستيكاىا
.(4)دؽتحتحجةالمبالغةكالخياؿ"كالخطأ،فضاعتالحقائؽ،كضاعالص 



                                 
(.10األعظمي،مناىجالنقد)ص((1
(7المصدرنفسو)ص((2
(.1/28مسمـ،مقدمةالصحيح)((3
(.45عيد،الفكرالمنيجيعندالمحدثيف)صىماـس((4
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مفالر كقاؿالمميبارم:"انتشرتركايةاألحاديثالض  كاةعيفةالكاىيةبحسفنيةو
الحافظيفالص  غير الخاصة"الحيف األغراضكالمصالح أصحاب مف نيةو كبسكء ،(1).

كاية؛فعفمجاىد،قاؿ:جاءبشيرالعدكليذاكمواحتاطصغار حابةلمر  كمإلىابفالص 
،،قاؿرسكؿافجعؿيحدث،كيقكؿ:قاؿرسكؿاعباسرضياعنيما،

فقاؿ: إليو، كالينظر ابفعباساليأذفلحديثو، ماليالأراؾفجعؿ ابفعباس، يا
كنامرةإذا،كالتسمع،فقاؿابفعباس:"تسمعلحديثي،أحدثؾعفرسكؿا إنا

رجبلن سمعنا ا رسكؿ قاؿ يقكؿ: بآذاننا، إليو كأصغينا أبصارنا، ابتدرتو الن اس،
.(2)"إالمانعرؼالص عب،كالذ لكؿ،لـنأخذمفالن اس

رالت ابعيف،كسمككامسمؾالصحابةفيىذاالعمـ،ككضعكالبناتثـجاءدكركبا
في منافؽأكغيرذلؾفيإدخاؿشيء أككضاعأك الص رحلئبليجترئكذابه ىذا
السُّن ةليسفييا،كخاصةبعدكجكدالفرؽالضالة،قاؿابفحباف:"ثـأخذمسمكيـكاستف

كاياتجماعةمفأىؿالمدينةمفبسنتيـ،كاىتدلبيدييـ،فيمااستنكامف الت يقظفيالر 
ساداتالت ابعيفمنيـ:سعيدبفالمسيب،كالقاسـبفمحمدبفأبيبكر،كسالـبفعبد
ابفعمر،كعميبفالحسيفبفعمي،كأبكسممةبفعبدالر حمفبفعكؼ،كعبيد

ير،كأبكبكربفعبدالر حمفبفابفعتبة،كخارجةبفزيدبفثابت،كعركةبفالزُّب
الحارثبفىشاـ،كسميمافبفيسار،فجدكافيحفظالسُّن فكالر حمةفيياكالت فتيشعنيا،

.(3)كالت فقوفيو
الت ابعيف مف ثـ حابة، الص  مف جماعة الر جاؿ في "كتكمـ الس خاكم: كقاؿ

:بالن سبةلمفبعدىـبقمة؛لقمةالض عؼفيكالش عبيكابفسيريف،كلكنوفيالت ابعيف؛أم
حابةمفالمتبكعيفأكثرىـثقات،كاليكاد متبكعييـ؛إذأكثرىـصحابةعدكؿ،كغيرالص 
حابةككبارالت ابعيفضعيؼإالالكاحدبعد يكجدفيالقرفاألكؿالذمانقرضفيالص 

كالحارثاألعكر الكذاب(4)الكاحد؛ فمم(5)كالمختار الث اني، األكؿكدخؿ القرف مضى ا
                                 

(.9حمزةالمميبارم،المكازنةبيفالمتقدميفكالمتأخريف)ص((1
(.1/13مسمـ،المقدمة)((2
(.1/38ابفحباف،المجركحيف)((3
ستأتيترجمتو.((4
الديف،ادعىالمختاربفأبيعبيدالثقفي،الكذاب،كافمفذكمالرأمكالفصاحةكالدىاءمعقمةً((5

الغيب.يينظر:الذىبي،سيرأعبلـالنببلء) ـي (.3/539أفالكحييأتيو،كأنويعم
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قبؿ مف غالبنا الذيفضعفكا عفاء، الضُّ مف الت ابعيفجماعة أكساط مف أكائمو في كاف
كأبي غمط؛ كليـ كثيرنا، المكقكؼكيرسمكف يرفعكف فتراىـ لمحديث، كضبطيـ تحمميـ

تكمـفي-كىكحدكدالخمسيفكمائة-ىاركفالعبدم،فمماكافعندآخرعصرالت ابعيف
.(1)"الت كثيؽكالت ضعيؼطائفةمفاألئمة

حابةكالت ابعيف؛ كأٌماعصرأتباعالت ابعيففقدظيرفيومالـيكففيجيؿالص 
قاؿ كدكلو، عمىممالكو بالقضاء ىدمو مفيريد كدخؿفياإلسبلـ كثرتالفرؽ، فقد

فيم الت ابعيف أتباع عصر جاء "ثـ اليماني: كالمغفمكف،المعممي الضعفاء فكثر بعد، ا
يكف فمـ يثبت، ال كتزييؼما كاة، الرُّ أحكاؿ لتبييف فنيضاألئمة نادقة، كالز  كالكذابكف
كيختبركف كاة، الرُّ يمتحنكف األئمة مف جماعة كفيو إال المسمميف أمصار مف مصر

.(2)"سحكميـعمييـيـ،كيعمنكفلمن اأحكاليـكأحكاؿركاياتيـ،كيتتبعكفحركاتيـكسكنات
فشعرعمماءىذاالقرفبأنومفالكاجبعمييـأفيزدادكاحيطةنكحذرنافيتمييز

ا ابفحديثرسكؿ فيو قاؿ الباطؿ؛ نصرة أرادكا الذيف أحاديثالكضاعيف عف
مسمؾالحديثكانتقاءالرجاؿ،كحفظالسُّن ف،كالقدح-أماألتباع–ًحب اف:"ثـأخذىؤالء

عفاءجماعةمفأئمةالمسمميف،كالفقياءفيالد يف،كذكرالث كرمكمالؾبفأنسف يالضُّ
إالأفمف كسفيافبفعيينة بفزيد كالميثكحم اد بفسممة كاألكزاعيكحم اد كشعبة
يكلكنيا ال ليـ صناعة ذلؾ جعمكا حتى عمييا مكاظبة كأشيدىـ لمسُّن ف، انتقاء أشدىـ

.(3)"ثةأنفس:مالؾ،كالث كرم،كشعبةبشيءآخرثبل
كقاؿ:ثـأيًخذعفىؤالءبعدىـالر سـفيالحديث،كالت نقيرعفالر جاؿ،كالت فتيش
بف كككيع المبارؾ، ابف ذكر ثـ جماعةه: الن قؿ، أسباب عف كالبحث عفاء، الضُّ عف

مفأكثرىـتنقيرناعفشأفالجراح،كابفميدم،كمحمدبفإدريسالش افعي،كقاؿ:إالأف 
عفاءكالمترككيف لمضُّ كأتركيـ يتعدكىا–المحدثيف، لـ ليـ الش أفصناعة ذا حتىجعمكا

السُّن ف في كالت فقو الش ديد كالكرع الد يف لزكـ مع غيرىا سعيد-إلى بف يحيى رجبلف
يندمؿ،كمفكثق اليكاد فمفجرحاه الر حمفبفميدم، فيكالمقبكؿ،القطاف،كعبد اه

                                 
(.4/353السخاكم،فتحالمغيث)((1
(.22المعممياليماني،عمـالرجاؿ)ص((2
(.1/40ابفحباف،المجركحيف)((3
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.(1)"كمفاختمفافيوكذلؾقميؿاجتيًيدفيأمره
قاؿمحمدأبكزىك:"ىيأاتعالىلمد فاععفاألحاديثفيىذاالعصرطائفة
إلى أنفسيـلتخميصالحؽمفالباطؿ،كتقربكا مففطاحؿالنُّقاد،ككبارالحفاظانتدبكا

كاةمىرسكلوابالكشؼعفأحكاؿىؤالءالكذابيفع المتزايديففيحديثو،كأنزلكاالرُّ
ال المثالب أك المحاسف، مف يستحقكنو بما كلقبكىـ درجاتيـ، لمن اس كبينكا منازليـ،
"فبلفكذاب"، "فبلحجة"، "فبلفثقة"، يقكلكف: فيًديفافتراىـ رحمة بأحد تأخذىـ

ة،فعبالرإلىغيرذلؾمفألقا"،فبلضعيؼ""،فليفالحديث"،"فبلفالبأسبو"فبل
عةكالسُّقكط...لـيكتفكافيتصحيحالحديثبديفالر اكمكأمانتو،ككثرةأك سماتالض 

.(2)"حفظوحتىيككفمعذلؾضابطناعارفنابمايتحممومفالحديثغيرمتساىؿفيو
مفجميعالبمداف،جاؿكأحكاليـمفي:"كقدجمعأكلئؾاألئمةتكاريخالر كقاؿالس 

مف كاستفادكامفمشايخيـماعندىـمفقكاعدنقدالحديث،ككافكؿىؤالءاألئمةجببلن
إالحفظسنةرسكؿا الحياة فيىذه ليـ الىـ فيففالنقد، زاخرنا بحرنا العمـ،

.(3)عفاء"كتنقيحالركاياتكتنقيتيا،ككشؼالكذابيفكالضُّ
: فكافالص حقمتي السُّن ةفيصدكرىـ،فابةرضكاكا  اعمييـأجمعيفجمعكا

كبيرفيالحفاظعمىالس ن ة الت ابعيفكأتباعيـكافليـدكره مفأمدخيؿ،كلقدأمرفإف 
بذلؾ،فقاؿ:" انظرماكافمفحديثرسكؿاعمربفعبدالعزيزأبابكربفحـز

كذىاب فإنيخفتدركسالعمـ كالتقبؿإالفاكتبو، ،"...(4)حديثالنبيالعمماء،
 القرف ىذا عمماء بدأ ذلؾ كالر حمةكبعد ككضعبالت صنيؼ، الحديث، طمب في

" زىك: أبك محمد قاؿ كالمتكف، باألسانيد الخاصة منيـالمصطمحات أحد يبؽ إاللـ
إلىالبعيدةصنؼالكتبالحديثية،كرحؿفيسبيؿذلؾالمراحؿالعديدة،كقطعاألسفار

فتجمعلدييـثركةعظيمةمفاألحاديث،كتعددتأماميـ،األمصاراإلسبلميةالمختمفة
امفاتصاؿبعضاألسانيد،أكطرقياكأسانيدىاكبسببذلؾانكشؼليـماكافخافين

 ليـانقطاعيا ظير الد قيؽعفقيمتيا كفحصيـ الن ظرفيمتكفاألحاديث، كبإمعانيـ

                                 
(.1/52ابفحباف،المجركحيف)((1
(.268ثكف)صمحمدأبكزىك،الحديثكالمحد((2
(.72محمدلقمافالسمفي،اىتماـالمحدثيفبنقدالحديث)ص((3
(.1/31البخارم،الصحيح)((4
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فغيرالدخيؿمنيا،فكانتنيضةمباركةفيجمعالحديث،كثكرةعنيفةفيالد خيؿم
عمى المبيف كالن صر الحاسمة، المرحمة إلىىذه يصمكا لـ أنيـ غير الكضاعيف كجكه

.(1)"أعداءاإلسبلـاأللداءإالبشؽاألنفس
ا:"فمـيأتعصرىؤالءاألئمةمفأتباعالت ابعيفإالكاألحادي ثمبيفكقاؿأيضن

صحيحيامفمكذبيا،كالر جاؿمكشكؼأمرثقاتيـمفضعفائيـفيأمبمدكانكا،كفي
أمزاكيةعاشكا،ثـأخذعفكؿىؤالءاألئمةجماعةمفاألئمةكالمحدثيفكدكنكىافي

.(2)الكتبكنقمكىاإلىتبلميذىـ"
 العصر ىذا "ففي العكني: حاتـ الت ابعيف–كقاؿ أتباع نجديقؿُّ-عصر أف

امفمصطمحاتالحديثإالكقدتداكلوالعمماءمفأىؿىذاالعصر،كدارعمى مصطمحن
كايةالمخ دنا"تألسنتيـفيالت عبيرعفأحكاؿالرُّ كرى كاةقىبيكالن مفةكعفمراتبالرُّ

(3).
كأحفميا الس ن ة أزىىعصكر بحيثكاف الث الثلميجرة القرف ذلؾ بعد جاء ثـ

الح الكتببخدمة كظيرت كاية، الر  الحديثكأئمة حفاظ مف الر جاؿ أفذاذ فظير ديث،
األسانيد عمى بالكبلـ السُّن ة أئمة كاعتنى الحديثالص حيح، مف تغادر لـ التي الس تة
كتكاريخالر جاؿكمنزلتيـفيالجرحكالت عديؿ...ماكادتشمسىذاالقرفتؤذفبمغيب

الحديثيةتزخربالحديثكعمكمو،كصارالعمماءفيالقرفالر ابعحتىكانتالمكسكعات
ذاتكممكافياألسانيد كمابعدهيجمعكفماتفرؽفيكتباألكليفأكيختصركنيا...كا 

.(4)فبمسافمفقبميـمفأىؿالقركفاألكؿ
 منيج عمماء الحديث في نقد األحاديثالمطمب الثاني: 

يػا،بكيةأفيترككامتكفاألحاديػثدكفتحقيػؽلةالن ن ماكافلعمماءالحديثكالسُّ
لصػػػػحيحيامػػػػفسػػػػقيميا،كأفتنصػػػػبجيػػػػكدىـعمػػػػىاألسػػػػانيددكفالبحػػػػثفػػػػي كتمييػػػػزو

ةكمػاكانػتعمػىأسػانيدىا،كمػادراسػةن متكنيا،بؿكانتجيكدىـمبذكلةعمىمتكفالسُّ
نديشػيرفػيالكىمػةاألكلػىإلػىصػحةندإالمرحمةأكلىلدراسةالمتف؛ألفصحةالس ػالس 

ندإالإشػػارةنإلػػىضػػعؼالمػتففػػيالكىمػػةاألكلػى،فمػػذلؾكػػافمػػفالمػتف،كمػػاضػػعؼالس ػ

                                 
(.268محمدأبكزىك،الحديثكالمحدثكف)ص((1
(.92)صالمصدرالسابؽ((2
(.47حاتـالعكني،المنيجالمقترح)ص((3
(.423يينظر:محمدأبكزىك،الحديثكالمحدثكف)ص((4
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يػزبػيفمقبكليػاية،لمتمن طرقنػامتعػددةفػينقػدمتػكفالسُّػالحػديثبيعيأفيسمؾعمماءالط 
نػػبالكبيػػركالميػػـمػػفمعينػػةكمتنكعػػةلخدمػػةىػػذاالجاسكمردكدىػػا؛لػػذلؾكضػػعكامقػػايي

مايمي:سة،ككافمفأىـىذهالمقايين السُّ
عرضالحديثعمىالقػرآفالكػريـ،المجػاؿلمشػؾعنػدكػؿمسػمـ،أفأممػركمعػف.1

اقرآنينا،فميسمفكػبلـالنبػكة،كىػذهمسػألةاليختمػؼفييػارسكؿا يخالؼنصن
اثناف.

ًْ غَ  ُتخَْل  ِإَوَذا﴿قاؿاتعػالى: ِٓ يْ
َِا يَ َِاٍت  آيَاُت ِ ََ  كَاَل  ةَّي ِي  ائْاِج  ىَِلاَءَُاا يَرُْسٔنَ  ال اَلٍّ

َذا َدْيِ  ةُِلْرآنٍ  وْ  َْ
َ
َْلُ  أ ا كُوْ  ةَّدِ نْ  ِل  يَُسٔنُ  ٌَ

َ
ََلُ  أ ةَّدِ

ُ
َْ  أ حٍّتِعُ  إِنْ  َجْفِس  حِيَْلاءِ  ٌِ

َ
ا إاِل أ ٌَ 

َخاُف  إِّنِ  إَِلٍّ  ئَُح 
َ
ْٔمٍ  َب َغَذا َرِّبِ  َغَصيُْج  إِنْ  أ فإذاكجػدنا.[15]يكنس:﴾َغِظيمٍ  يَ

فالنظرإليومفجانبيف:فيالظاىرحديثنايخالؼالقرآف
ــب األول: مػػفجيػػةالػػكركد؛فػػالقرآفالكػػريـكمػػوقطعػػيالػػكركد،ثابػػتثبكتنػػاالالجان

مجػػاؿلمشػػؾفيػػو،أمػػااألحاديػػثالنبكيػػةفيػػيظنيػػةالػػكركدإالالمتػػكاتر،كىػػكقميػػؿ،
كاترفإنػػوميمػػابمػػغفػػيدرجػػةالتأكػػدمػػفثبكتػػو،فيػػكاليرقػػىإلػػىدرجػػةكحتػػىالمتػػ

القطعكاليقػيففػيثبػكتالنصػكصالقرآنيػة،كبػدليؿالعقػؿفػإفالظنػييػردإذاخػالؼ
القطعي.

يماقػػػدتكػػػكفقطعيػػػةكصػػػاللػػػة؛فػػػالقرآفكالحػػػديث،نصمػػػفجيػػػةالد الجانـــب الثـــاني:
كقدتككفظنيةالداللة،كلتحقيؽالمخالفػةبػيفالداللة،عمىالمعانيالمستفادةمنيا،

.(1)نصالحديثكنصالقرآف،ينبغيأفيككفالنصافاليحتمبلفالتأكيؿ
كيتمثؿذلؾفيأمريف:،ةن عرضالحديثعمىالسُّ.2

عػػرضالحػػديثعمػػىأحاديػػثأخػػرلتتفػػؽمعػػوفػػيالمعنػػى،أكفػػياألحكػػاـاألول:
.(2)المستنبطةمنو

عرضالحديثالكاحدعمىركاياتواألخرلليتبيفمافيومفعمػؿقادحػةأكالثاني:
غيػػرقادحػػةفيػػو،مثػػؿعمػػةاإلدراجكاالضػػطرابكالقمػػبكالتصػػحيؼكالشػػذكذكالنكػػارة

.(3)كغيرىامفعمؿسنذكرىاضمفعرضالحديثعمىقكاعدالمحدثيف
                                 

(.239األدلبي،منيجنقدالمتفعندعمماءالحديثالنبكم)ص((1
(.163يينظر:الٌدميني،مقاييسنقدمتكفالسنة)ص((2
(.133المصدرنفسو)ص((3
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لتشػػػريعالمتفػػػؽمػػػفمصػػػادراعػػػرضالحػػػديثعمػػػىاإلجمػػػاع؛ألفاإلجمػػػاعمصػػػدره.3
عمييا،فماكافقوقيبؿ،كماخالفوريد 
(1).

فكػػؿ؛ةالحػػديثلمػػاجػػاءتبػػوالسػػنةالصػػريحةمناقضػػةبينػػةضػػمناق"ابػػفالقػػيـ:قػػاؿ
نحػػكأك،حػػؽذـأك،باطػػؿمػػدحأك،عبػػثأك،ظمػػـأك،فسػػادعمػػىيشػػتمؿحػػديث
.(2)"برمءمنوافرسكؿ،ذلؾ
يقرينػةحػاؿالمػركممػانقػؿعػفالخطيػبعػفأبػيكممػايػدخؿفػ":حجػرابفقاؿك

المعقػؿبحيػثاليقبػؿأفيكػكفمخالفنػ:أفمػفجممػةدالئػؿالكضػع،بكربفالطيػب
الداللػػػةالكتػػػابأكيكػػػكفمنافينػػػ،كالمشػػػاىدة،كيمتحػػػؽبػػػومػػػايدفعػػػوالحػػػس،التأكيػػػؿ

كػػافالجمػػعأمػػاالمعارضػػةمػػعإم،أكاإلجمػػاعالقطعػػي،القطعيػػةأكالسػػنةالمتػػكاترة
.(3)"فبل

فػػبلتتنػاقضداللػػةالنصػػكصعػرضالحػػديثعمػػىالقيػاسالصػػحيح؛قػػاؿابػفالقػػيـ:".4
،كالداللػةالػنصالصػريحكالقيػاسالصػحيح،الصحيحةكالداللػةاألقيسػةالصػحيحة
،كيشيدبعضيالبعض،ايصدؽبعضيابعضن،بؿكميامتصادقةمتعاضدةمتناصرة

.(4)"ايحالنصالصحيحأبدنفبليناقضالقياسالصح
كالفػيالمنقػكؿعػف،ليسفيالشػريعةشػيءيخػالؼالقيػاس" كقاؿفيمكضعآخر:

كأفالقيػػػاسالصػػػحيحدائػػػرمػػػعأكامرىػػػا،الصػػػحابةالػػػذماليعمػػػـليػػػـفيػػػومخػػػالؼ
.(5)"ااكعدمنكنكاىيياكجكدن

رضالػػنصعػػرضالحػػديثعمػػىصػػريحالمعقػػكؿ؛ألفالعقػػؿالسػػميـالصػػحيحاليعػػا.5
.(6)الصحيحبحاؿمفاألحكاؿ،بشرطأفاليككفصاحبالعقؿتبعناليكاه

،فػاعمـأنػواألصػكؿفكؿحديثرأيتويخالؼالمعقػكؿ،أكينػاقضقاؿابفالجكزم:"
كمػاأفالمعقػكؿالصػحيحدائػرمػع" كقػاؿابػفالقػيـ:،(7)"مكضكعفبلتتكمؼاعتبػاره

                                 
(.365)صالٌدميني،مقاييسنقدمتكفالسنة((1
.(57-56صالمنارالمنيؼ)ابفالقيـ،((2
.(1/276تدريبالراكم)السيكطي،((3
.(1/331إعبلـالمكقعيف)ابفالقيـ،((4
.(2/71()1/331)المصدرنفسو((5
(.303يينظر:األدلبي،منيجنقدالمتفعندعمماءالحديثالنبكم)ص((6
.(1/106)الكبرلالمكضكعات،بفالجكزما((7
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كلػـيشػرعمػا،ارسػكلوبمػاينػاقضصػريحالعقػؿيخبػرفمػـ،ااكعػدمنأخبارىاكجػكدن
.(1)"يناقضالميزافكالعدؿ

كاليقبػػػؿتػػػأكيبل،أكاسػػػتدالال،المعقػػػؿضػػػركرةككػػػأفيكػػػكفمخالفنػػػكقػػػاؿالسػػػخاكم:"
.(2)"بحاؿ

.(3)المعمكمةعندالمحدثيفةابتاريخيةالث كالحقائؽالت ،عرضالحديثعمىالكقائع.6
،كمعرفةمدلالت كافؽمعيـفييا،قاتثالر اكمعمىأحاديثغيرهمفالث بعرضحدي-7

 .(5)ارةنكأك، (4)شُّذكذكمدلاالختبلؼمف
ؾإفمخالفةالثقةلغيرهمفالثقاتأكمفىـأكثؽمنػو،يكػكفذلػؾحػامبلنعمػىالش ػ

الفػػة،فػػإفذلػػؾ،فكيػػؼفيػػوإذاكػػافضػػعيفناككػػافمنػػوتمػػؾالمخوفػػيحديثػػوكتضػػعيف
الػػػراكمصػػفةعمػػػىكبلمػػوعنػػد-ا؛رحمػػػوالقىػػي ـابػػػفقػػاؿ.كىػػفعمػػػىكىنػػانهديػػيز

ىػكمػففيػويخالفػومػافيػركم:الناسعفيشذالأف":(6)خبرهقبكؿكشركطالمقبكؿ
كػالزىرم،:منػوذلػؾييحتمػؿممػفكلػيسعميو،يتابعالمايركمأككأكبر،منوأكثؽ

عيينػػةبػػفكسػػفيافزيػػد،بػػفكحمػػادكمالػػؾ،المسػػيب،بػػفكسػػعيددينػػار،بػػفكعمػػرك
لممحػؿعميػويتػابعكفالبمااألئمةىؤالءأمثاؿتفرداحتممكاإنماالناسفإفكنحكىـ؛

.كالضبطكاإلتقافاإلمامةمفبواأحميـالذم
أبػػيبػػفكصػػالحبرقػػاف،بػػفكجعفػػربشػػير،بػػفكسػػعيدحسػػيف،بػػفسػػفياف:مثػػؿفأمػػا

                                 
.(2/71إعبلـالمكقعيف)ابفالقيـ،((1
.(268ص)فتحالمغيثالسخاكم،((2
(،األدلبي،منيجنقدالمتفعندعمماءالحديث183:الدميني،مقاييسنقدمتكفالسنة)صيينظر((3

(.303النبكم)ص
نزىةالنظرفيفيحجرابفالحافظقاؿكماأرجحياأقكاؿ،عمىالشاذالحديثتعريؼفياٍختيًمؼى((4

ًلمىٍفىكأىكلىمنو،ا(:ماركاهالمقبكؿمخالفن58صتكضيحنخبةالفكرفيمصطمحأىؿاألثر)
 االصطبلح. بحسىًب الشاذ، تعريؼ في المعتمد ىك لىكىذا ا،رحموالشافعيذىبىذاكا 

.(1/171)لمخميمياإلرشادفيمعرفةعمماءالحديثكمافي.الحجازأىؿمفكجماعة
نزىةالنظرفيرحجابفالحافظقاؿكماأرجحياأقكاؿ،عمىمنكرالالحديثتعريؼفياٍختيًمؼى((5

الفكرفيمصطمحأىؿاألثر) الفكرك،(412صفيتكضيحنخبة ركاه(1ص)نخبة ىكما :
الضعيؼمخالفنالمثقة.

.(281صالفركسية)ابفالقيـ،((6
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بويرفعكفالالحديثأئمةفإفعميويتابعالبماأحدىـانفردفإذا:كنحكىـضراألخ
فكيػؼ،كىػفعمػىكىنػانيػزدادفإنػوفيػو،الثقػاتيخػالؼمػاأحدىـركلإذاكأما.رأسان

مالؾكالميثكيػكنسكعقيػؿكشػعيبكمعمػر:تقدـركايةأمثاؿىؤالءعمىركايةمثؿ
ىػذاممػػاال،فبػفميػدمكأضػرابيـمدكعبػػدالػرحكسػفيافكيحيػىبػفسػعيكاألكزاعػي

كباالتكفيؽ".،يستريبفيومفلومعرفةبالحديثكعمموفيبطبلنو
يادةفيالحديث.8  .(1)الن ظرفيالز 

يػػادةكىػػيالتػػيينفػػردفييػػاالػػراكمعػػفغيػػرهمػػفالػػركاةكلػػـيػػذكرىافػػي كأقصػػدفػػيالز 
تفػػردالثقػػةفػػيزيػادةوفػػيالحػػديثمػػفدكفكؿ:مػتفالحػػديثغيػػره.كىػػيضػرباف:األ

ذاخػػالؼكػػافذلػػؾحػػامبلنغيػػرهمػػفالثقػػاتتقبػػؿمنػػوإفلػػـيخػػالؼ، عمػػىردىػػذهكا 
الرجػػؿتفػػردىػػك:بػػوييعىم ػػؿيالػػذمكالت فىػػرُّدي":(3)،قػػاؿابػػفالقػػيـ(2)الزيػػادةمنػػوكتضػػعيفيا

الثقػةكأمػا،يػذكركىالػـلفظةزيادةأككقفكه،مارفعأكأرسمكه،مابكصؿالناسعف
عػػفبسػػنفالثقػػاتتفػػردقػػدفكػػـعمػػة،تفػػردهيكػػفلػػـبػػو،كتفػػردحػػديثانركلإذا:العػػدؿ
".األمةبياعممتالنبي

:خبلفػوالثقػاتيركلـبو،منفردانحديثانالثقةركلإذافأما:"(4)فيمكضعآخرقاؿك
فشػاذان،ييسػػمىالذلػؾفػإف ىػػذايكػفلػػـالمعنػى،بيػػذاشػاذانوتسػػميتعمػىاصػػطمحكا 

كالثاني:كىكتفردالضػعيؼفييػافيػذهالزيػادة"لوميسك غانكاللرده،ميكجباناالصطبلح
.مردكدةببلخبلؼبيفعمماءالحديث

                                 
الحديث)قاؿالدكتكرنكرالديفعترفي((1 كىيأفيركمأحدالركاة:"(425صمنيجالنقدفيعمـك

."فيمتفالحديثاليركيياغيرهزيادةلفظةأكجممة
كقدرأيتتقسيـماينفردبوالثقةإلىثبلثةأقساـ:أحدىا::(50ص)تومقدمقاؿابفالصبلحفي((2

الثاني:أفال.الماركاهسائرالثقاتفيذاحكموالردكماسبؽفينكعالشاذامنافينأفيقعمخالفن
غيره.كالحديثالذمتفردبركايةجممتوثقةكالتعرضفيوتككففيومنافاةكمخالفةأصبللماركاه

كسبؽ عميو اتفاؽالعمماء فيو ادعى)الخطيب( كقد مقبكؿ. أصبلفيذا بمخالفة الغير ركاه لما
فينكعالشاذ يذكرىا.مثالو فيحديثلـ لفظو يقعبيفىاتيفالمرتبتيفمثؿزيادة ما الثالث:

الحديث ذلؾ ركل مف سائر ظريين. : الصبلح ابف مقدمة شرح كاإليضاح لمعراقيالتقييد
(.112ص)

.(6/330عمىسنفأبيداكد)توحاشي،ابفالقيـ((3
.(1/296إغاثةالميفاف)ابفالقيـ،((4
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 فيالحديث.(1)البحثعفاإلدراج.9
افػػيالحػػديث مػػـع-سػػكاءكػػاففػػيأكلػػوأكآخػػرهأككسػػطو–إذاكػػافالكػػبلـمػػدرجن

.بذلؾأنومفكبلـالراكمكليسمفكبلـالنبي
 فيالحديث.(2)الت ٍحًريؼًكالت ٍصًحيؼًبياف.10

الألنػػوضػػبطوفػػييقػػدحالنػػوإف؛نػػادرانالػػراكممػػفالتصػػحيؼكالتحريػػؼصػػدرإذا
كركينػاعػفأبػيعبػد" :(3)،يقكؿابػفالصػبلحأحدالقميؿكالتصحيؼالخطأمفيسمـ

."كمفيعرلمفالخطأكالتصحيؼ؟:بفحنبؿرضياعنوأنوقاؿاأحمد
ذا أىػؿمػفلػيسنػوأكخفتوعمىكيدؿضبطو،فييقدحفإنو؛مفالراكمذلؾكثركا 
.كيسقطحديثوالشأفىذا

 فيالحديث.(4)بيافاالضطراب.11
عػػدـكاالضػػطرابفػػيالحػػديثمػػفقبػػؿراككاحػػدأكجماعػػةمػػفالػػركاة،يػػدؿعمػػى

                                 
بالحديثمفغير((1 متصبلن أكلغيره،فيركيومفبعده لنفسو، ا المدرج:كىكأفيذكرالراكمكبلمن

تتمةالحديثالمرفكع،كقدتككفىذهالزيادةفيأكلوأككسطوأكآخرهكىيفصؿ،فيتكىـأنومف
(.1/268األكثر.يينظر:السيكطي،تدريبالراكم)

2)) في جماعة ابف )قاؿ الركم (56صالمنيؿ التصحيؼ: معنى: أك لفظ تغيير إما،ىك كالمفظ
تقسيماالتصحيؼحجرابففظالحاقسـكقد.كقديككففيالسندكالمتف،تصحيؼبصرأكسمع

بقاءمعالحركؼنىٍقطإلىبالنسبةفيوالتغييركافماكىك:الميصىح ؼ:كىماقسميففجعموآخر،
ر ؼكا.الخىطصكرة .الخطصكرةبقاءمعالحركؼشىٍكؿإلىبالنسبةفيوالتغييركافماكىك:لميحى

الفكرفيمصطمحفقاؿفي النظرفيتكضيحنخبة الفكرك،(118صأىؿاألثر)نزىة نخبة
،معبقاًءصكرةالخطفيالسياؽ:فإٍف:"(230ص) ،أكحركؼو إفكانتالمخالفةبتغييرحٍرؼو

. ح ؼي فكافذلؾبالنسبةإلىالنىٍقًطفىالميصى ر ؼيالشكؿإلىبالنسبةكافكا  ."فالميحى
الحديثابفالصبلح((3 .(164ص)،معرفةأنكاععمـك
ىكالذمتختمؼالركايةفيوفيركيوبعضيـعمىكجوكبعضيـعمى:(55ص)ؿابفالصبلحقا((4

نمانسميومضطربن،كجوآخرمخالؼلو أماإذاترجحتإحداىمابحيث،اإذاتساكتالركايتافكا 
أحفظأكأكثرصحبةلممركمعنوأكغيرذلؾمفكجكه األخرل:بأفيككفراكييا التقاكميا

ثـقد،كاليطمؽعميوحينئذكصؼالمضطربكاللوحكمو،المعتمدةفالحكـلمراجحةالترجيحات
كقديقعذلؾمفراككاحدكقديقعبيفركاة،يقعاالضطرابفيمتفالحديثكقديقعفياإلسناد

.لوجماعة
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كاالضػػػطرابمكجػػػب:"(1)ضػػػبطمػػػفالػػػراكم،بػػػوتسػػػقطالركايػػػة،يقػػػكؿابػػػفالصػػػبلح
".كاأعمـ،إلشعارهبأنولـيضبط؛ضعؼالحديث

 فيالحديث.(2)بيافالقمب.12
،يشيرذلػؾبآخرفيسندالحديثأكمتنو،بتقديـأكتأخيركنحكهالفظنالراكمإبداؿ

كسػيكوخطػأقمػيبلنبسػببكػاففا ككفحديثػوضػعيفنا،إذاكثربعدـضبطالراكم،فيكػ
ضػعؼمػفأجمػو؛ألنػواليسػمـوكىـمػفالػراكم،كلكػفالييأنشؾفبل،لمراكمثىدىحى

أعجػػبممػػفيحػػدث":(3)بػػفمعػػيفايحيػػىقػػاؿأحػػدنامػػفالخطػػأ، إنمػػافيخطػػئ،لسػػتي
أميػزعـ-مفاليخطئفيالحػديث":(4)كقاؿأيضان"،العجبممفيحدثفيصيب
".فيككىٌذاب–أنواليخطئفيالحديث

بيافالغمػطػكالػكىػـفيالحديث..13
 .كسيأتيالتفصيؿفيوفيمكضعوفيالدراسةالتطبيقية،فميينظرىناؾ

 فيالحديث.(5)بيافالػكضػع.14
قػػػديمػػػرالحػػػديثالمكػػػذكببإسػػػنادصػػػحيحكالشػػػمسالمشػػػرقةمػػػفبػػػيفاألحاديػػػث،

ػالمتمرسفيىذاالشأف،قدناالفيخرجو الػدينارالزائػؼمػفغيػريُّفًرىيٍكمػايخػرجالص 
الزائؼ،كذلؾبنظرىذاالناقدالمتمرسفػيمتػكفىػذهاألحاديػث،فتظيػرلػوأمػارات

:(6)الكضػػعالتػػيكضػػعياعممػػاءالحػػديثلمعرفػػةالمكضػػكعمػػفغيػػره،قػػاؿابػػفالقػػيـ
كمػػايخػػرج،مكػػذكبفيخرجػػوناقػػدىـيمػػرإسػػنادظػػاىركالشػػمسعمػػىمػػتفقػػدفإنػػو"

"،كقديمربإسنادمظمـ،كأفيككففيومفتحتالظاىرمفالفضةؿىغٍالز يُّفًرىيٍالص 
 كضاعأككذابفؤلجمويردالحديثكيحكـعميوبالكضع.

                                 
الحديثابفالصبلح((1 .(55ص)،معرفةأنكاععمـك
إبداؿلفظبآخر:المقمكب:ىك(57صتيسيرمصطمحالحديث)قاؿالدكتكرمحمكدالطحاففي((2

فيسندالحديثأكمتنو،بتقديـأكتأخيركنحكه.
(.3/13)-ركايةالدكرم-تاريخابفمعيف،ال((3
(.3/549)المصدرنفسو((4
يينظر.كسمـعميواصميارسكؿإلىالمنسكبالمصنكعالمهٍختىمىؽالكذبىك((5 ابفمقدمة:

(.58صالصبلح)
.(2/488مدارجالسالكيف)ابفالقيـ،((6
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بيافميختمؼالحديث.15
كميشكمو(1)

(2). 
يفحػػػديثيفأكأكثػػػرفػػػيالنيطمػػػؽاالخػػػتبلؼأكاإلشػػػكاؿفػػػيالحػػػديثإالإذاكػػػافبػػػ

دائرةالقبػكؿ،أكبػيفحػديثمقبػكؿكآيػةمػفالقػرآفأكدليػؿشػرعيمعتمػد،أككجػكد
الحػػديثالمقبػػكؿاليعارضػػوالمػػردكدلككنػػوسػػاقطنا،اإلشػػكاؿفػػينفػػسالحػػديث؛ألف

كلكػػفىػػذاالتعػػارضبػػيفالحػػديثيفأكبػػيفالحػػديثكالػػدليؿالشػػرعياآلخػػراليكػػكف
احقيقين مفجيةرسكؿاتعارضن اظاىرينا،ألفكبلالدليميفآتو ،اكلكفتعارضن

َٔى﴿ككبلىماكحيمفاتعػالى،لقػكؿاتعػالى: َٓ ْ َِ ال ا َحِِْطُق َغ ٌَ َٔ إاِلٍّ  ،َو ُْ إِْن 
ََٔسُدوا ذِ ﴿كلقكلوتعالى:[4-3]النجـ:﴾وَْحٌ ئَُح  َ ِ ل َْ ِغِِْد َدْيِ اَّللٍّ ٌِ ْٔ ََكَن 

َ يِّ َول
لذافبليمكفلمايخرجمفمشكاةكاحدةأفيتناقض،[82]النساء:﴾اْخخََِلفًا َنرًِيا

حقيقة،كلكفيكفذلؾلتفاكتاألذىافكالفيـلمنصكصمفقبؿالناظرإلييا.
فصػػمكاتاكسػػػبلموعمػػػىمػػفيصػػػدؽكبلمػػػو:"(3)كيؤكػػدابػػػفالقػػيـذلػػػؾفيقػػػكؿ

األفيػاـ،الختبلؼكاإلشكاؿكاالشتباهإنمػاىػكفػيفا،كيشيدبعضولبعض،ابعضوبعضن
شػكؿعميػومػاأيؿىًكػكالكاجػبعمػىكػؿمػؤمفأفيى،الفيماخرجمفبيفشفتيومػفالكػبلـ

كأنولكاعتػرضعمػىذمصػناعةأك،كيعمـأففكؽكؿذمعمـعميـ،أصدؽقائؿىإل
ػػ ال،ابتمػػؾالصػػناعةكالعمػػـعمػػـمػػفالعمػػكـالتػػياسػػتنبطتيامعػػاكؿاألفكػػاركلػػـيحػػطعممن

.عمىنفسوكأضحؾصاحبتمؾالصناعةكالعمـعمىعقمومندر


                                 
:مختمؼ(20صالتقريبكالتيسيرلمعرفةسنفالبشيرالنذيرفيأصكؿالحديث)قاؿالنككمفي((1

أكيرجحأحدىماالحديث: .كقاؿىكأفيأتيحديثافمتضاداففيالمعنىظاىرانفيكفؽبينيما
الد األستاذ كأستاذم كالمحدثيفشيخي الفقياء بيف الحديث مختمؼ في حماد حسيف نافذ كتكر

االختبلؼكالتعارض17)ص يتناكؿالحديثيفالمذيفيبدكفيظاىًرىما عمـه مختمؼالحديث: :)
العاـ ببياف كذلؾ بينيا، الجمع إمكاف حيث مف تعارضيا أزالكا العمماء بحثيا فإذا كالتضاد،

كماشابوذلؾ،أكببيافالناسخكالمنسكخ،أكبترجيحأحًدىما.كالخاص،أكالمطمؽكالمقيد،أ
قاؿشيخيكأستاذماألستاذالدكتكرنافذحسيفحمادفيمختمؼالحديثبيفالفقياءكالمحدثيف((2

(:مشكؿالحديثأعـمفمختمؼالحديث،حيثيقعاإلشكاؿفيالحديثبسببمعنى17)ص
بمخالفةالحديثآليةقرآنية،أكمخالفتًولئلجماعأكالقياسالحديثنفسوبغيرمعارض،أكبسب

أكالعقؿ.
.(2/271مفتاحدارالسعادة)ابفالقيـ،((3



36 

كيثبػػتالشػػيء،يػػذكرالمقتضػػىفػػيمكضػػعكالمػػانعفػػيمكضػػعآخػػركالنبػػي
كاليحػػػيطأكثػػػرالنػػػاسبمجمػػػكعنصكصػػػو،كينفػػػيمثمػػػوفػػػيالصػػػكرةكعكسػػػوفػػػيالحقيقػػػة

ػػ كالينتبػػولمفػػرؽ،انػػعمقتضػػاهكالتخصيصػػوكالمك،كيسػػمعالػػنصكاليسػػمعشػػرطو،اعممن
كينضػػاؼىػػذاإلػػى،مػػاينشػػأاإلشػػكاالتفينشػػأمػػفذلػػؾفػػيحقػػومػػف،بػيفمػػاأثبتػػوكنفػػاه

.كبلمومعدـمعرفةالخاصبخطابوكمجار
 كينضػػاؼإلػػىذلػػؾتنزيػػؿكبلمػػوعمػػىاالصػػطبلحاتالتػػيأحػػدثياأربػػابالعمػػـك

فػػإفلكػػؿمػػفىػػؤالءاصػػطبلحات،مػػكبكغيػػرىـمػػفاألصػػكلييفكالفقيػػاءكعمػػـأحػػكاؿالق
كسػبقتالحادثػةاالصطبلحاتفيجيءمفقدألؼتمؾ،حادثةفيمخاطباتيـكتصانيفيـ

مػػػػفألفػػػػومػػػػاعمػػػػىفيحممػػػػوالشػػػػارعكػػػػبلـفيسػػػػمعسػػػػكاىايعػػػػرؼفمػػػػـقمبػػػػوإلػػػػىمعانييػػػػا
فيلخمؿامفكيقع،بكبلمويردهلـماالشارععفالفيـفيذلؾبسببفيقع،االصطبلح

معرفػػةمػفالبضػػاعةقمػةمػععميػػوالغمػطأسػػبابأعظػـمػفكىػػذا،يقػعمػػاكمناظرتػونظػره
شػئتمػاأكىمػا،القصػدأكالتصػكرفيفسادنكعمعاألمكرىذهاجتمعتفإذا،نصكصو

شكاالتكغمطخبطمف ثبات،ببعضبعضوكبلموكضرب،شتماالتاككا  كنفينفاهماكا 
".فالمستعاكا،أثبتوما

أحػدعػفتخػرجالالتعارضظاىرىاالتياألحاديثأف فيمكضعأخر،بىي فىكقد
فػإذاكقػعالتعػارض،،التعارضبحمدابيفأحاديثوالصػحيحة":(1)فقاؿثبلث،حاالت

كقدغمطفيػوبعػضالػركاةمػعككنػوثقػةفإماأفيككفأحدالحديثيفليسمفكبلمو
الآلخرإذاكافممايقبؿالنسخ،أكيكػكفيككفأحدالحديثيفناسخنثبتا،فالثقةيغمط،أك

،فػػػبلبػػػدمػػػفكجػػػومػػػفىػػػذهالكجػػػكهنفػػػسكبلمػػػوفػػػيفيػػػـالسػػػامع،الفػػػيالتعػػػارض
الثبلثة.

كأمػػاحػػديثافصػػحيحافصػػريحافمتناقضػػافمػػفكػػؿكجػػو،لػػيسأحػػدىماناسػػخا
الالػػذمبلـالصػػادؽالمصػػدكؽكػػفػػيلآلخػػر،فيػػذااليكجػػدأصػػبل،كمعػػاذاأفيكجػػد

بػػػيفكالتمييػػزالمنقػػكؿ،معرفػػةفػػػييخػػرجمػػفبػػيفشػػفتيوإالالحػػػؽ،كاآلفػػةمػػفالتقصػػير
عنػػاهمػػاغيػػرعمػػىكبلمػػوكحمػػؿ،مػرادهفيػػـفػػيالقصػػكرمػػفأككمعمكلػػو،صػحيحو

."التكفيؽكبا.كقعماكالفساداالختبلؼمفكقعىيناكمف،معامنيماأكبو،


                                 
.(150-4/149زادالمعادفيىدمخيرالعباد)ابفالقيـ،((1
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ذايمكػػػفالػػػتخمصمػػػفاالخػػػتبلؼأكاإلشػػػكاؿبػػػيفالنصػػػيف:إمػػػابػػػالجمعأككبيػػػ
ببيافنسخكاحدمنيمػالآلخػرأكالتػرجيحبأحػدالمرجحػاتالتػيكضػعياالعممػاء،فػإفلػـ

 يتمكفتكقؼ.

 
 شبية حول نقد المتون عند عمماء الحديثلث: الثا لمطمبا

لقد الحؽزعـ الكفاربعضأعداء متأخرم المسمف تبعيـتشرقيف،مف كمف
 المستغربيف مف بالن عؿبسكء الن عؿ دخمكه،حذكا ضب جحر دخمكا ما إذا حتى بأف،

المتف، دكف السند إلى نقدىـ في ينظركف الحديث الن قد-عمماء عمى يعتمدكف أم
،أكيقصركفجدانفينقدالمتف،ىكذايفتركفكيزعمكف.-الخارجيدكفالن قدالد اخمي

أفكلكػػف ػػاعمػػي  قبػػؿالبًػػدءبػػالر دعمػػىزعميػػـكافتػػرائيـىػػذا،كػػافالبػػدمنػػيكلزامن
كالتػيصػدرتمػنيـعمػىخػبلؼمػاكػانكا-،أشيرإلىجيكدىـفػيخدمػةالسُّػن ةالن بكيػة
ٍُْهُرونَ ﴿ييدفكف،فانطبؽعمييـقكؿاتعػالى: ٍُْهرُ  َوَي ُ  َوَي ُ  اَّللٍّ ََ  َخْيُ  َواَّللٍّ اانِرِي ٍَ

ْ ﴾ال
ِ ﴿كقكلوتعالى:[30]األنفاؿ: َْ َشبِيِو اَّللٍّ وا َخ ًْ َِلَُصدَّ ُٓ َ ال َٔ ْم

َ
ََ َزَفُروا ُحِْفُِلَٔن أ ِي إِنٍّ اَلٍّ

ونَ  ًَ ُُيََْشُ ٍِّ َٓ ََ َزَفُروا إَِل َس ِي ًٍّ ُحْغيَُتَٔن َواَلٍّ ةً ُث ًْ َحْْسَ ِٓ يْ
ًٍّ حَُسُٔن َغيَ ا ُث َٓ  ،فََصيُِْفُِلَٔج

ُ اخلَْ  ٍِزَي اَّللٍّ ُّ َ ِيًػاا َِلَ ا ٍَ ُن ٍَ َذَيْ  َبْػا
ُّ لََعَ ّيِِب َوَيْشَػاَو اخْلَتِياَد َبْػَ ا ََ اىطٍّ ٌِ تِيَد 

ونَ  ُ ُِ ًُ اخْلَاا ا ُْ وىَئَِم 
ُ
ًَ أ ٍِّ َٓ ُّ ِِف َس ،،ليػكزفعمػييـ:خيػرهكشػره[36]األنفػاؿ:﴾َذَيْشَػيَ

ينكرىػاعػػالـفمػفىػذهالجيػكدالتػيكػػافليػادكركبيػرفػيخدمػةالسػػنةالنبكيػة،كالتػيال
مفعمماءالمسمميف:

المعػاجـكالفيػػارسالتػػيصػػنفياىػػؤالءمػفأجػػؿالكصػػكؿإلػػىالحػػديثالشػػريؼأواًل:
مفمظانوالتيأخرجتولمطعففيالسػنةالنبكيػة،مثػؿ:المعجػـالمفيػرسأللفػاظالحػديث

ىذافالشريؼلممستشرؽفنسنؾكمجمكعةمفالمستشرقيف،كمفتاحكنكزالسنةلفنسنؾ،ك
الكتابافأصبحامفأىـالكتبالتييحتاجإليياكؿعالـمفعممػاءالحػديثككػؿطالػب

مفطبلبو.
فلطبلبالكمياتالشرعية،دريسىذيفالكتابيحتىقامتالجامعاتاإلسبلميةبت

كبالخصكصطبلبعمـالحديثالشريؼكعمكمومنيا،كتعػريفيـبمنػاىجمؤلفييػاككيفيػة
يثمفخبلليػا،كذلػؾكمػومػفأجػؿاالسػتفادةمنيػافػيتخػريجالحػديثالكصكؿإلىالحد

اقيرحمػوالشريؼمفمصادرهاألصمية،ككؿىذاكافبعدقياـالشيخمحمدفؤادعبدالبػ
الكتابيفمفالمغةاإلنجميزيةإلىالمغةالعربية.اتعالىبترجمةىذيف
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ذابيػػػذاالعمػػػؿقػػػدأثػػػارىمػػػـكثيػػػرمػػػفعممػػػاءالم سػػػمميفبعمػػػؿمكسػػػكعاتفػػػيكا 
التخػػػريجكفيػػػارسكأطػػػراؼلكتػػػبالسػػػنةالنبكيػػػة،مثػػػؿ:مكسػػػكعةأطػػػراؼالحػػػديثالنبػػػكم
الشػػػريؼلمحمػػػدالسػػػعيدبػػػفبسػػػيكنيزغمػػػكؿ،كفيػػػرسصػػػحيحمسػػػمـ،كفيػػػرسسػػػنفابػػػف
ماجو،كفيرسمكطأمالؾجميعيالمحمدفػؤادعبػدالبػاقي،كفيػرسأحاديػثمسػنداإلمػاـ

أحاديثمكاردالظمآفإلػىزكائػدابػفحبػافكبلىمػاليكسػؼالمرعشػمي،الشافعي،كفيرس
كغيرىـالكثيرممفألفكافيىذاالباب،كالحمد.

ـــا: كمػػػاأشػػػرتإلػػػىبعػػػضجيػػػكدىـفػػػيالتػػػأليؼ،الأغفػػػؿعػػػفذكػػػرطعػػػكنيـثانًي
ف،فقػػداسػػتثارتىمػػـعممػػاءالمسػػممياكمػػزاعميـالتػػيادعكىػػاعمػػىالسػػنةالنبكيػػةكعممائيػػ

مكػػامفالبحػػػثكالتنقيػػب،ممػػػاصػػػدرعنػػوحركػػػةعمميػػةنشػػػطةفػػػيىػػذاالمجػػػاؿ،أبػػػرزت
جيػػكدعممائنػػاالقػػدامى،مثػػؿ:كتػػاباىتمػػاـالمحػػدثيفبنقػػدالحػػديثسػػندناكمتننػػاكدحػػض

مػػػدكتكرمحمػػػدلقمػػػافالسػػػمفي،كمقػػػاييسنقػػػدمتػػػكفالسػػػنةلمػػػزاعـالمستشػػػرقيفكأتبػػػاعيـ
االػػدمينيل مػػدكتكرل،كمػػنيجنقػػدالمػػتفعنػػدعممػػاءالحػػديثالنبػػكممػػدكتكرمسػػفرعػػـز

صبلحالديفبفأحمداألدلبي،كغيرىامػفرسػائؿعمميػةكتبػتفػيالجامعػاتاإلسػبلمية
بسببتمؾالمزاعـفكانتخدمػةكبيػرةلمسػنةالنبكيػةكعممائيػا،كمػاىػذاالجيػدالػذمنحػف

الذلؾ،كالحمد. بصددهإالنتاجن
نمػػاذلػػؾىػػكالحقيقػػةكمػػاىػػذاالػػذم قػػدذكرتػػومػػفحػػديثنفػػسأكىػػكلأتبعػػو،كا 

ػا،أفىػػذهالكتابػػاتقػػد التػيالينكرىػػاأحػػدمػفعممػػاءالمسػػمميف،كلكػفممػػاالينكػػرأيضن
تػػػأثربيػػػاجماعػػػةمػػػفضػػػعاؼالػػػٌديفكالنفػػػكسفػػػاتبعكاالمستشػػػرقيففػػػيمػػػزاعميـ،ككتبػػػكا

ؿ:أحمدأمػيففػيكتابيػوفجػراإلسػبلـ،مؤلفاتفيترسيخمزاعـىؤالءعندالمسمميفمث
،كأبكريةفيكتابوأضكاءعمىالسنةالمحمدية،كأحمػدزكػيأبػكشػادمـكضحىاإلسبل

كغيػػرىـمػػفأتبػػاعالمستشػػرقيف،فػػذكركاالكثيػػرمػػفىػػذهالمػػزاعـ،،فػػيكتابػػوثػػكرةاإلسػػبلـ
بعكافيوشيكخيـمفالذمات-ككافمفأكثرىاشيكعناعندىـككادكايجمعكفعميوقكليـ

إفالمحػػدثيف:"-المستشػػرقيفمػػفمثػػؿ:جكلػػدزييػػركشػػاختكفنسػػنؾكاسػػبرنجركغيػػرىـ
،كلػػـيعنػػكاىػػذهالعنايػػة(النقػػدمػػفجيػػةاإلسػػناد)يعنػػيفائقػػةبالنقػػدالخػػارجيعنػػكاعنايػػة

ة،فقػػدبمغػػكاالغايػػةفػػينقػػدالحػػديثمػػفناحيػػ(نقػػدمػػفجيػػةالمػػتف)يعنػػيالبالنقػػدالػػداخمي
يبلن،فنقدكاركاةالحديثبػأنيـثقػاتأكغيػرثقػات،كبينػكامقػداردرجػتيـدركاتوجرحانكتع

كبحثكاىؿتبلقػىالػراكمكالمػركمعنػو،أكلػـيتبلقيػا،كقسػمكاالحػديثباعتبػار،فيالثقة
ضػػػػعيؼ،كلكػػػفلػػػـيتكسػػػعكاكثيػػػرانفػػػيالنقػػػػدكصػػػحيحكحسػػػف:ذلػػػؾكنحػػػكهإلػػػىحػػػديث
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افػػينفسػػوأككالعمػػييالػػداخمي، ـبعػػدذلػػؾإفكػػافمػػايصػػدرعػػفىػػؤالءالػػركاةصػػحيحن
ضػكالمػتفالحػديثىػؿينطبػؽعمػىالكاقػعركلػـيعغيرصػحيح،معقػكالنأكغيػرمعقػكؿ،

".كلـيتعرضكاكثيرانلبحثاألسبابالسياسيةالتيقدتحمؿعمىالكضعأكال؟
ؽعمػػىالباطػػؿ،ليدمغػػوفػػإذافػػانبرتليػػـأقػػبلـأىػػؿالعمػػـاألجػػبلء،فقػػذفكىـبػػالح

أقػػكؿ:مػػف:(1)ىػكزاىػػؽ،مػػفمثػػؿعبػدالػػرحمفبػػفيحيػػىالمعممػػيرحمػواتعػػالىفقػػاؿ
كجػػدكثيػػرانمػػفاألحاديػػثيطمػػؽ،تتبػػعكتػػبتػػكاريخرجػػاؿالحػػديثكتػػراجميـككتػػبالعمػػؿ

ككثيػػػرانمػػػايقكلػػػكففػػػي"،مكضػػػكع،شػػػبوالمكضػػػكع،باطػػػؿ،حػػػديثمنكػػػر":األئمػػػةعمييػػػا
ـالنظػرأنعػكمف"،يحدثبالمناكير،صاحبمناكير،عندهمناكيرمنكرالحديث:"راكمال

حػػديثمنكػػرإالكفػػييكجػػدفػػيأحػػاديثيـكالطعػػففػػيمفجػػاءبمنكػػرصػػارالغالػػبأفال
فبسندهمجركح،أكخمؿ،فمذلؾصاركاإذااستنكركاالحديثنظركافيسندهفكجدكامػايػ

يستغنكفبذلؾعفالتصريحبحاؿالمتف،انظرمكضكعاتابفكىنوفيذكركنو،ككثيرانما
كلكنػػوقممػػايصػػرح،نكػػرهرلفييػػامػػاييتجػػدهإنمػػايعمػػدإلػػىالمتػػكفالتػػيييػػ،كزمكتػػدبرجػػال

كمػايعػؿمػفاألحاديػثفػي،ككػذلؾكتػبالعمػؿ،بذلؾبؿيكتفيغالبػانبػالطعففػيالسػند
"منكر":ألئمةيستغنكفعفبيافذلؾبقكليـالتراجـتجدغالبذلؾماينكرهمتنو،كلكفا

فبلفلـيمؽفبلنان"كقكليـ:،أكالتنبيوعمىخمؿمفالسند،أكالكبلـفيالراكم،أكنحكه
ىػػذالركييػػ،خالفػػوغيػػره،لػػـيتػػابععميػػو،اضػػطربفيػػو،لػػـيػػذكرسػػماعان،لػػـيسػػمعمنػػو

.،كنحكذلؾ"مكقكفانكىكأصح
:(2)ىاألعظميردناعمىىؤالءفاقدمحقيقػةالبصػركيقكؿالدكتكرمحمدمصطف

"يبدكالمكىمةاألكلػىأفجيػكدالمحػدثيفكانػتمنتصػبةحػكؿاألسػانيد،كقممػاتكممػكاعمػى
المتكف،أكبمعنػىآخػرقممػااسػتعممكاعقػكليـفػينقػدالمػتف،كاألمػرعمػىعكػسذلػؾإذ

مػػاكػػافاعتمػػادىـعمػػىالعقػػؿمػػامػػفعمميػػةنقػػدلػػنصإالكقػػداسػػتعمؿفييػػاالعقػػؿ،لكػػف
فقطفيقبكؿالحديثأكردهإالفيالقميؿالنادر،كاليمكػفأفيكػكفالمػنيجالعممػيفػي

–مػفالناحيػػةالعقميػةنفسػػيا–نقػداألحاديػثإالىكػػذا،إذمػفالمسػتحيؿاسػػتعماؿالعقػؿ
فيتقكيـكؿحديث.

                                 
.(274صاألنكارالكاشفة)المعممياليماني،((1
(.82-2/81وكتاريخو)األعظمي،منيجالنقدعندالمحدثيفكنشأت((2
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الإصػػػدؽالحػػديثككذبػػػوكاليسػػتدؿعمػػػىأكثػػر" :(1)كدرالشػػافعيحيػػثقػػػاؿ
كذلػؾأفيسػتدؿعمػىالصػدؽ،إالفيالخاصالقميؿمػفالحػديث،بصدؽالمخبرككذبو

أكمػػايخالفػػومػػاىػػكأثبػػت،كالكػػذبفيػػوبػػأفيحػػدثالمحػػدثمػػااليجػػكزأفيكػػكفمثمػػو
".كأكثردالالتبالصدؽمنو

مػػفبػيكلمتكضػيحنقػكؿ)القائػػؿاألعظمػي(:أنػػواليشػؾعاقػػؿفػيكجػػكدالن
 الناحيةالتاريخية،كأنوعػاشعمػىىػذهاألرض،زمػفطبػائعالبشػراألكػؿكالشػربكالنػـك

أكؿبيمينوكيشػربفػييكماإلىذلؾ،فإذاكردفيالحديثأنوعميوالصبلةكالسبلـكاف
ثبلثػػةأنفػػاسكيػػدعكاكػػذاعنػػدنكمػػوككػػذاعنػػداسػػتيقاظو،فكػػؿىػػذاممكػػفعقػػبلن،كمػػاأف

د،أكحكجائزلرجؿأفيأكؿبيمينوكيساره،كيمكفلوأفيشربفينفسكاضدهممكف،
نفسػػػيفأكثبلثػػػةأكأكثػػػر،كػػػذلؾاليسػػػتحيؿدعػػػاؤه،لكنػػػولػػػيسىنػػػاؾشػػػيءيجبػػػرهعمػػػى

ا. الدعاءأيضن
إذنامػػػفالناحيػػػةالعقميػػػةيحتمػػػؿىػػػذاكذاؾ،كيمكػػػفأفيكػػػكفالشػػػيءكيمكػػػفأف

ؿأفيحكػػـلجانػػبعمػػىآخػػر،فالػػذميػػرجحصػػدؽيكػػكفضػػدهكعكسػػو،كاليسػػتطيعالعقػػ
ذانظرنػاإلػىدكاكيػفالسػنة الخبػرفػيىػذهالحالػةلػيسىػكالعقػؿ،لكػفصػدؽالمخبػر،كا 
نجػػدجػػزءناكبيػػرنامنيػػػايػػدخؿفػػيىػػػذاالنطػػاؽ،مػػفىنػػايبػػػدكأفادعػػاءالمعترضػػيفبػػػأف

قػػؿ،لكػػفالعقػػؿحكػػـالمحػػدثيفأىممػػكاالعقػػؿادعػػاءفػػيغيػػرمحمػػو،بػػؿإنيػػـاسػػتعممكاالع
.(2)بنفسوبأفىذهالقضاياخارجةعفدائرةحكمو

كمفناحيةأخرلإفالمحدثيفلـيقفكاعمىاألسانيدفقطكأكصدكاأحكاميـعمى
األحاديث،بؿدائمناكانكاينظركفإلىالمتفحتىحكمكاعمىاألحاديثبالبطبلفبػالرغـ

الذىبي:قاؿمفنظافةاألسانيد،كمفأمثمةذلؾ:
ركلالبييقػػيحػػديثالضػػبمػػفطريقػػو،محمػػدبػػفعمػػيبػػفالكليػػدالسػػمميالبصػػرم.1

.(3)بإسنادنظيؼثـقاؿالبييقيالحمؿفيوعمىالسمميىذاكصدؽالبييقي
النػػاسأكػػذب":صػػحيحسػػندعمػػىكضػػع،الػػرازملتمػػاـشػػيخ،الشػػرابيعمػػيبػػفمحمػػد.2

                                 
.(399صالرسالة)الشافعي،((1
(.82-2/81األعظمي،منيجالنقدعندالمحدثيفكنشأتوكتاريخو)((2
.(5837/رقـ2/616المغني)الذىبي،((3
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.(1)"كالصباغكفالصكاغكف
قيػاـ":نظيػؼمرفػكعبإسػنادعفحاشدبػفعبػدا،الفضؿالبخارمالكاعظمحمدبف.3

.(2)"فميكفالكذب،فكذا،الميؿفرضعمىحامؿالقرآف
قػػكؿقمػت:كألجػػؿذلػػؾقػػالكا:لػػيسكػػؿحػػديثصػػحسػػندهصػػحمتنػػو،كالعكػػس،في

."عمػبلناأكمىذاحديثصحيحاإلسناد،كاليصح،لككنػوشػاذنقديقاؿ: ":(3)ابفالصبلح
."قديصحأكيحسفاإلسناددكفالمتفلشذكذأكعمة":(4)كيقكؿالنككم

كقػدعمػـأفصػحةاإلسػنادشػرطمػفشػركطصػحةالحػديث":(5)كيقكؿابػفالقػيـ
كليسػػتمكجبػػةلصػػحتوفػػإفالحػػديثإنمػػايصػػحبمجمػػكعأمػػكرمنيػػاصػػحةسػػنده،كانتفػػاء

."قدخالؼالثقاتأكشذعنيـوراكيعمتو،كعدـشذكذهكنكارتو،كأفاليككف
منػوالحكػـ":(6)كيقكؿابػفكثيػر كالحكػـبالصػحةأكالحسػفعمػىاإلسػناداليمػـز

قػػديصػػحأكيحسػػف:"(7)كيقػػكؿالزركشػػي".بػػذلؾعمػػىالمػػتف،إذقػػديكػػكفشػػاذانأكمعمػػبلن
الحسػفبكالحكـلئلسنادبالصػحةأ":(8)كيقكؿالعراقي".اإلسناددكفالمتفلشذكذأكعمة

 ."اكٍأىدكفالحكـلممتفرى
قديصحاإلسنادلثقػةرجالػوكاليصػحالمػتفلشػذكذأكعمػة،":(9)اكمخكيقكؿالس

".كقدضعؼغيركاحدمفاألئمةأحاديثبعدأفحكمكاعمىأسانيدىابالصحة
قديصحأكيحسفاإلسنادلثقةرجالودكفالمتفلشذكذأك":(10)كيقكؿالسيكطي

كاعمػـأنيػـقػديحكمػكفلئلسػنادبالصػحةفيقكلػكف:ىػذاحػديث:"(11)كيقػكؿالمنػاكم."عمة

                                 
(.5849/رقـ2/617)المغنيالذىبي،((1
.(5905/رقـ2/624)صدرالسابؽالم((2
الحديث)عمعرفةأنكا،ابفالصبلح((3 .(38صعمـك
.(2صالتقريبكالتيسيرلمعرفةسنفالبشيرالنذيرفيأصكؿالحديث)النككم،((4
.(245صالفركسية)ابفالقيـ،((5
الحديثشرحالباعثالحثيثأحمدشاكر،((6 .(139ص)ريالبفكثاختصارعمـك
.(1/124النكتعمىمقدمةابفالصبلح)الزركشي،((7
الحديث)توألفيقي،العرا((8 .(9صفيعمـك
.(156صعمـالركاية)فيشرحاليدايةفيالغايةالسخاكم،((9

.(1/161تدريبالراكم)السيكطي،((10
.(1/342اليكاقيتكالدرر)المناكم،((11



42 

ألفاإلسػػنادقػػديصػػح؛إسػػنادهصػػحيحدكفالحكػػـلممػػتفبيػػا،كنحػػكىػػذاحػػديثصػػحيح
".لثقةرجالوكاليصححديثولشذكذأكعمة

مفالعمماءإذادلػتإنمػاتػدؿعمػىأنيػـإذاحكمػكاعمػىالحػديثفيذهالنصكص
الصحةفبلبدكأنيـنظركافيمتنولتكتمؿشركطالصحةالخمسػةالمتفػؽعمييػا،كالتػيب

ىيلمسندكالمتفمعنا،فالعدالةكالضبطكاالتصاؿتخصالسند،كأماالسبلمةمػفالشػذكذ
كالعمةفييلممتفكالسندمعناكلممتفأكثر.

األحاديػػثالنبكيػػةككػػذلؾيمكننػػيالقػػكؿ:بػػأفمراعػػاةالمحػػدثيفلمعقػػؿفػػيدراسػػة
يقػػػػػكؿ،كقبكليػػػػػاكردىػػػػػاكػػػػػاففػػػػػيكػػػػػؿخطػػػػػكةيخطكنيػػػػػا،حيػػػػػثكػػػػػافباإلمكػػػػػافمراعاتػػػػػو

فيأربعةمكاطف:العقؿراعكا:"إفالمحدثيف(1)المعممي
.عندالسماع.1
.كعندالتحديث.2
.كعندالحكـعمىالركاة.3
.كعندالحكـعمىاألحاديث.4

عصػػػحتوأكتبعػػػدلػػػـيكتبػػػكهكلػػػـيحفظػػػكه،فػػػإفتمتنػػػافػػػالمتثبتكفإذاسػػػمعكاخبػػػرن
حفظػػكهلػػـيحػػدثكابػػو،فػػإفظيػػرتمصػػمحةلػػذكرهذكػػركهمػػعالقػػدحفيػػوكفػػيالػػراكمالػػذم

كذلػػػؾأفيسػػػتدؿعمػػػىالصػػػدؽكالكػػػذبفيػػػوبػػػأف" :(2)كقػػػاؿاإلمػػػاـالشػػػافعي،عميػػػوتبعتػػػو
كثػػػردالالتأكمػػػايخالفػػػومػػػاىػػػكأثبػػػتكأ،يحػػػدثالمحػػػدثمػػػااليجػػػكزأفيكػػػكفمثمػػػو

بػػػػػابفػػػػػيكجػػػػػكباطػػػػػراحالمنكػػػػػركالمسػػػػػتحيؿمػػػػػف:"(3)كقػػػػػاؿالخطيػػػػػب".بالصػػػػػدؽمنػػػػػو
."األحاديث

كفيالركايةجماعةيتسامحكفعندالسماعكعندالتحديث،لكفاألئمةبالمرصػاد
قػدجماعػةأكاثنػيفأككاحدانسندهفيكجدتإالالبطبلفبيفحديثانتجدتكادلمركاة،فبل
عػػففضػػبلنبػػو،جػػاءمنكػػركاحػػدبخبػػرالػػراكميجرحػػكفمػػاكثيػػرانكاألئمػػةئمػػة،األجػػرحيـ
.أكثرأكخبريف

كثيػرانذلػؾكتجػد."باطػؿ"أك"منكػر":تبعػدأكصػحتوتمتنػعالػذيفلمخبػركيقكلكف

                                 
.(5-4صاألنكارالكاشفة)،اليمانيالمعممي((1
.(399صالرسالة)الشافعي،((2
.(429صالكفايةفيعمـالركاية)،دمالبغداالخطيب((3
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حتػػػػىالػػػػراكميكثقػػػػكفالكالمتثبتػػػػكفكالمكضػػػػكعات،العمػػػػؿككتػػػػبالضػػػػعفاء،تػػػػراجـفػػػػي
.(1)احديثناديثنحكينقدكهحديثويستعرضكا

عنوكيحيمفكؿليسنعـا،احتياطنكأشدأعنىبوفيـ:األحاديثتصحيحفأما
.أكلئؾمفىؤالءيميزالممارسالعارؼكلكفا،متثبتنتصحيحأكتكثيؽ

عمػػػىتثقػػػؿأحاديػػػثمنيػػػاأفاألحاديػػػث،صػػػححكاالػػػذيفاألئمػػػةعػػػرؼكقػػػدىػػػذا
مسػػتكممةالػػديف،فػػيبػػوالمعتػػدلمعقػػؿافقػػةمككجػػدكىاكلكػػنيـكنحػػكىـ،المتكممػػيفبعػػض
ىيأكتبلقييا،أكتكافقياكثيرةآياتالقرآففيكجدكاذلؾكفكؽاألخرل،الصحةشرائط
بػالقرآفيػديفكافالنبيأفعممكاكقدالمتكمميف،عمىاأيضنىيثقمتقدقبيميا،مف

.اآلياتتمؾمفالقرآفيفمانحككبلموفييجيءأفاجدنالمعقكؿفمفبو،كيقتدم
ضافةنإلىماذكرتفإنيأشيرإلىأمريفميميفمػفاألمػكرالدالػةعمػى قمت:كا 

أفعمماءالسنةقدعنكابالمتفكماعنكابالسندكىما:
اىتمػػاميـبعمػػـميختمػػؼالحػػديثكميشػػكمو،الػػذمقػػدألػػؼفيػػوالعممػػاءمػػفالقػػديـكمػػا:أوالً 

البػػػالنظرإلػػػىمتػػػكفاألحاديػػثكالتبصػػػرفيػػػو،فقػػػامكازالػػكا،كمػػػاظيػػػرىػػػذاالعمػػـإ
بإزالػةىػذاالتعػػارضكاإلشػكاؿبػيفاألحاديػػثكغيرىػامػفاألدلػػةالشػرعيةباسػػتخداـ
عقكليـ،إمابالتكفيؽبينياأكبالترجيحأكبنسخكاحدلآلخر،كمفأكائػؿمػفكتػب

"اخػػػتبلؼالحػػػديث"،فػػػيىػػػذاالبػػػاباإلمػػػاـالشػػػافعيرحمػػػواتعػػػالىكتابنػػػاسػػػماه:
رحمواتعػالىكتابنػاسػماه:الدينكرممحمدأبكقتيبةبفمسمـبفاعبدكاإلماـ

"تأكيؿمختمؼالحديث".
كضػػػػععممػػػػاءالحػػػػديثقكاعػػػػدلنقػػػػدالمتػػػػكف،كمعرفػػػػةمػػػػايطػػػػرأعمييػػػػامػػػػفشػػػػذكذثانًيــــا:

كضػػكعكاضػػطرابكقمػػبكغيػػرذلػػؾ،إضػػافةنإلػػىقكاعػػدخاصػػةلمعرفػػةالحػػديثالم
مػػفغيػػرهبػػدكفالنظػػرإلػػىسػػندالحػػديث،كىػػذامبثػػكثفػػيكتػػبمصػػطمحالحػػديث

كعمكموبشكؿكبير.

                                 
اإفكافمتيمنفاختبلؼالرجؿالكاحدفيإسناد:.:"(1/149شرحعمؿالترمذم)فيقاؿابفرجب((1

إلىالكذب فإنوينسببو فكافس، الضبطيءكا  إلىاالضطرابكعدـ نما،الحفظنسببو كا 
كقدكافعكرمةيتيـفي،عبةكنحكىمايحتمؿمثؿذلؾممفكثرحديثوكقكمحفظو،كالزىرمكش

".ركايتوالحديثعفرجؿثـيركيوعفآخر،حتىظيرليـسعةعمموككثرةحديثو
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عػػػرؼجػػػكدةالػػػدينارتي:"(1)قدمػػػةالجػػػرحكالتعػػػديؿتابػػػفأبػػػيحػػػاتـفػػػيـاإلمػػػاقػػػاؿ
نػػومغشػػكش،كيعمػػـجػػنسأفتخمػػؼعنػػوفػػيالحمػػرةكالصػػفاءعمػػـإفػػ؛بالقيػػاسإلػػىغيػػره

نػػوزجػػاج،كيقػػاسصػػحةأفخالفػػوفػػيالمػػاءكالصػػبلبةعمػػـإيػػرهفػػالجػػكىربالقيػػاسإلػػىغ
ػػػأالحػػػديثبعدالػػػةناقميػػػو،ك يكػػػكفمػػػفكػػػبلـالنبػػػكة،كيعمػػػـسػػػقموأفايصػػػمحفيكػػػكفكبلمن

نكاره ".بتفردمفلـتصحعدالتوبركايتوكااعمـكا 
ـفضػربمنيػايعمػ:ضػربأكمياعمىثبلثة:"كاألخبار(2)كقاؿالخطيبالبغدادم

العمػـبككنػوعمػىكاحػدمػفإلػىكضػربمنيػاالسػبيؿ،كضػربمنيػايعمػـفسػاده،صحتو
.دكفاآلخراألمريف

لػـيتػكاترحتػىإفمعرفتػوإلػىفػالطريؽ؛كىكمايعمـصحتو:الضرباألكؿأما
عػػػفحػػػدثكاإلخبػػػار،بػػػوأفيكػػػكفممػػػاتػػػدؿالعقػػػكؿعمػػػىمكجبػػػوالضػػػركرميقػػػعالعمػػػـ
،الرسػػؿميػػدأاعػػزكجػػؿعمػػىأظيرىػػانعكصػػحةاألعػػبلـالتػػيثبػػاتالصػػاا األجسػػاـك

ػػ،كنظػػائرذلػػؾممػػاأدلػػةالعقػػكؿتقتضػػيصػػحتو فيكػػكفأاعمػػىصػػحتوبػػكقػػديسػػتدؿأيضن
المتػػكاترةأكاجتمعػػتاألمػػةعمػػىتصػػديقوأكالسػػنةأكاعػػفأمػػراقتضػػاهنػػصالقػػرآفخبػػرن

.تمقتوالكافةبالقبكؿكعممتبمكجبوألجمو
يككفممػاتػدفعأفمعرفتوإلىفالطريؽ؛كىكمايعمـفساده:ضربالثانيالكأما

عػفقػدـاألجسػاـكنفػىاإلخبػارنحػك،المنصكصةفييػاكاألدلةالعقكؿصحتوبمكضكعيا
األمةأجمعتأكيككفممايدفعونصالقرآفأكالسنةالمتكاترةأك،ذلؾأشبوالصانعكما

المكمفػيفعممػوكقطػعالعػذرفيػوفػإذاأمرماعفعمىردهأكيككفخبرن فأمكرالديفيمـز
فاتعػػػالىالأل،بطبلنػػوااليكجػػبالعمػػـمػػفحيػػثالضػػػركرةأكالػػدليؿعمػػـكركدنكرد

المكمفيفعممن حداليعمـصحتوإلىبخبرينقطعكيبمغفيالضعؼإالابأمراليعمـيمـز
الػكاردةبالعبػاداتالتػييجػباألخبػاربعػضأفكلػكعمػـاتعػالى،اضطراراكالاسػتدالال

يىػػذاالحػػدألسػػقطفػػرضالعمػػـبػػوعنػػدانقطػػاعالخبػػركبمكغػػوفػػيالػػكىإلػػىعمميػػايبمػػغ
مثػؿ،اعفأمرجسيـكنبػأعظػيـأكيككفخبرن،حاؿاليمكفالعمـبصحتوإلىكالضعؼ

البيػتالحػراـفػبلأكحصػرالعػدكألىػؿالمكسػـعػفاإلمػاـبأسػرىـعمػىإقمػيـخركجأىػؿ
فالعػادةجاريػةااليكجبالعمـفيدؿذلؾعمىفسادهألاخاصنينقؿنقؿمثموبؿيردكركدن

                                 
.(1/315)قدمةالجرحكالتعديؿابفأبيحاتـالرازم،ت((1
.(17ص)الكفايةفيعمـالركايةالخطيبالبغدادم،((2
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.عماىذهسبيمواألخباربتظاىر
فإنػػػويجػػػبالكقػػػؼعػػػف؛الػػػذماليعمػػػـصػػػحتومػػػففسػػػاده:كأمػػػاالضػػػربالثالػػػث

زأفيكػكفكيجػكزأفالفيمػايجػكإالكىذاالضػرباليػدخؿ،ااأككذبنالقطعبككنوصدقن
الشػػرعأحكػػاـفػػيالتػػيينقميػػاأصػػحابالحػػديثعػػفرسػػكؿااألخبػػارمثػػؿ،يكػػكف

نمػػػا،المختمػػػؼفييػػػا العمػػػـإلػػػىلعػػػدـالطريػػػؽاألخبػػػاركجػػػبالكقػػػؼفيمػػػاىػػػذهحالػػػومػػػفكا 
نػويجػػبأإالفييػاأكلػػىمػفاآلخػػراألمػريففمػـيكػػفالقضػاءبأحػػد،ااأككػػذبنبككنيػاصػدقن

".إذاكجدفيياالشرائطاألحكاـلعمؿبماتضمنتمفا
اليقبؿخبرالكاحدفيمنافاةحكـالعقؿكحكـالقػرآف:"ك(1)كقاؿفيمكضعآخر

نمايقبؿ،الثابتالمحكـكالسنةالمعمكمةكالفعؿالجارممجرلالسنةكؿدليؿمقطكعبو كا 
التػيتقػدـذكرنػاليػاكمػاأشػبيياحكػاـكاأل،بوفيمااليقطعبػوممػايجػكزكركدالتعبػدبػو

".ممالـنذكره
غيػرمػفبضػابطالمكضكعالحديثمعرفةيمكفىؿسئؿكدرابفالقيـحيث

نمػػايعمػػـذلػػؾمػػفتضػػمعفػػي،فيػػذاسػػؤاؿعظػػيـالقػػدر:"(2)فقػػاؿ ؟سػػندهفػػيينظػػرأف كا 
رلػػػػوكصػػػػا،كصػػػػارلػػػػوفييػػػػاممكػػػػة،معرفػػػػةالسػػػػنفالصػػػػحيحةكاختمطػػػػتبمحمػػػػوكدمػػػػو

كىديػوفيمػايػأمربػوكمعرفػةسػيرةرسػكؿا،اختصاصشديدبمعرفةالسنفكاآلثػار
بحيػػثكأنػػومخػػالط،كيخبػػرعنػػوكيػػدعكإليػػوكيحبػػوكيكرىػػوكيشػػرعولؤلمػػة،كينيػػىعنػػو
،كىديػوككبلمػوفمثؿىذايعرؼمفأحكاؿالرسػكؿ،ككاحدمفأصحابولمرسكؿ

،كىػذاشػأفكػؿمتبػعمػعمتبكعػو،اليجػكزمػااليعرفػوغيػرهكمايجكزأفيخبربوكمػا
فإفلؤلخصبوالحريصعمىتتبعأقكالوكأفعالومفالعمـبياكالتمييػزبػيفمػايصػحأف

كىػػػذاشػػػأفالمقمػػديفمػػػعأئمػػػتيـ،ينسػػبإليػػػوكمػػااليصػػػحمػػػالػػيسلمػػػفاليكػػػكفكػػذلؾ
كميػػةأمػػكرعمػػىننبػػوكنحػػف:(3)قػػاؿـثػػ".يعرفػػكفأقػػكاليـكنصكصػػيـكمػػذاىبيـكاأعمػػـ

:فمنياامكضكعنالحديثككفبيايعرؼ

كثيػػرةكىػػي،ارسػػكؿمثميػػايقػػكؿالالتػػيالمجازفػػاتىػػذهأمثػػاؿعمػػىاشػػتمالو.1
.اجدن

                                 
.(432ص)يةالكفايةفيعمـالركاالخطيبالبغدادم،((1
.(44صالمنارالمنيؼ)ابفالقيـ،((2
فمابعدىا.(50ص)ابفالقيـ،المنارالمنيؼ((3
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.لوالحستكذيب.2

.منويسخرمماكككنوالحديثسماجة.3

عمىيشتمؿحديثفكؿ،ينةبمناقضةالصريحةالسنةبوجاءتلماالحديثمناقصة.4
منػػوافرسػػكؿذلػػؾنحػػكأكحػػؽذـأكباطػػؿمػػدحأكعبػػثأكظمػػـأكفسػػاد
.برمء

اتفقػكاكأنيـكميـالصحابةمفبمحضراظاىرناأمرنفعؿأنوالنبيعمىعىيدٌأف.5
.ينقمكهكلـكتمانوعمى

.الرسكؿكبلـمفليسأنوعمىبطبلنوفيدؿنفسوفيباطبلنالحديثيككفأف.6

ىػػػكالػػػذمارسػػػكؿكػػػبلـعػػػففضػػػبلاألنبيػػػاءكػػػبلـيشػػػبوالكبلمػػػويكػػػكفأف.7
َٔى﴿ :تعػالىاقاؿكما،يكحىكحي َٓ ْ َِ ال ا َحِِْطُق َغ ٌَ َٔ إاِلٍّ وَْحٌ ئَُح  ،َو ُْ ﴾إِْن 

بؿلكحيايشبوالمماالحديثفيككف،يكحىكحيإالنطقوكماأم[4-3]النجـ:
.الصحابةكبلـيشبوال

كيػػتكقػػعككػػذاكػػذاسػػنةكػػافإذا:قكلػػومثػػؿ،ككػػذاكػػذاتػػاريخالحػػديثفػػييكػػكفأف.8
ذا،ككيت .ككيتكيتكقعككذاكذاشيركافكا 

.كأليؽأشبوكالطرقيةاألطباءبكصؼالحديثيككفأف.9

.كذبكمياالعقؿأحاديث.10

حػػديثحياتػػوفػػييصػػحكالكػػذبكميػػاكحياتػػورًضػػالخىفييػػايػػذكرالتػػياألحاديػػث.11
.كاحد

.بطبلنوعمىالصحيحةالشكاىدتقكـمماالحديثيككفأف.12

.القرآفصريحالحديثمخالفة.13

كليمػػةاالثنػػيفكيػػكـاألحػػدكليمػػةاألحػػديػػكـكصػػبلة،كالميػػالياأليػػاـصػػمكاتأحاديػػث.14
أكؿليمةالرغائبصبلةأحاديثككذلؾ،كذبأحاديثياكؿاألسبكعآخرإلىاالثنيف
صػكـذكػرفػيحديثككؿ،ارسكؿعمىمختمؽكذبكميا،رجبمفجمعة
.مفترلكذبفيكفيوالمياليبعضكصبلةرجب

.شعبافمفالنصؼليمةصبلةأحاديث.15
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ناىػامعكيسػمجالطبػعكيػدفعياالسػمعيمجيػابحيػثكسػماجتياالحػديثألفػاظركاكػة.16
.لمفطف

.كذبكمياكالسكدافالحبشةذـأحاديث.17

.المماليؾذـكأحاديث،يافصٍالخيذـكأحاديثالترؾذـأحاديث.18

.باطؿأنوبيايعمـالتيالقرائفمفبالحديثيقترفما.19

.شيءمنيايصحالبالتخفيؼاـمىالحىأحاديث.20

.صحيححديثفيياكليسالدجاجاتخاذأحاديث.21

أحاديثذـاألكالد..22

.المستقبمةالتكاريخأحاديث.23

فضائؿمفذلؾكغيرفيوكالصبلةكالتكسعةكالتزيفعاشكراءيكـاالكتحاؿأحاديث.24
غيػػػػرشػػػػيءفيػػػوالنبػػػػيعػػػفيثبػػػػتالككاحػػػدحػػػػديثكالشػػػيءمنيػػػػايصػػػحال

.فباطؿعداىاكماصياموأحاديث

،آخػرهإلػىالقػرآفأكؿمػفكػذاأجرفموكذاسكرةقرأمفكابكثالسكرفضائؿذكر-25
عبػدقػاؿ،آخرىػافػيكالزمخشػرم،سػكرةكػؿأكؿفػيكالكاحدمالثعمبيذلؾذكركما
.كضعكىاالزنادقةأظف:المبارؾبفا

.عنوارضيالصديؽفضائؿفيالسنةإلىالمنتسبيفجيمةكضعوما.26

يعمػػػىأبػػػكالحػػػافظقػػػاؿ،يعػػػدأفمػػػففػػػأكثرعمػػػي فضػػػائؿفػػػيالرافضػػػةكضػػػعومػػػا.27
كأىػؿعنػوارضػيعمػيٌفضػائؿفػيالرافضػةكضعت":اإلرشادكتابفيالخميمي
مػػفعنػػدىـمػػاتتبعػػتلػػكفإنػػؾىػػذاتسػػتبعدكال"،حػػديثألػػؼمئػػةثػػبلثنحػػكالبيػػت
قاؿ.كمااألمرلكجدتذلؾ

إسػحاؽقػاؿ،سػفيافأبػيابػفمعاكيػةفضػائؿفػيالسػنةأىؿجيمةبعضكضعوما.28
:قمػت"،شيءالنبيعفسفيافأبيبفمعاكيةفضائؿفييصحال"و:راىكيبف

مناقبػػػػوفػػػػيحػػػػديثيصػػػػحلػػػػـأنػػػػوالحػػػػديثأىػػػػؿمػػػػفذلػػػػؾقػػػػاؿمػػػػفكمػػػػرادكمػػػػراده
ال،بخصكصػػو قػػريشكمناقػػبالعمػػكـعمػػىالصػػحابةمناقػػبفػػيعنػػدىـصػػحفمػػاكا 
.فيواخؿدعنوارضيفمعاكية
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،ماكضعوالكذابكففيمناقبأبيحنيفةكالشػافعيعمػىالتنصػيصعمػىاسػمييما.29
ػػك كمػػايػػركلمػػفذلػػؾكمػػو،افػػيذميمػػاعػػفرسػػكؿامػػاكضػػعوالكػػذابكفأيضن

.كذبمختمؽ

المنصػػػػكرمػػػػدحك،أميػػػػةبنػػػػيذـك،العػػػػاصبػػػػفعمػػػػركذـك،معاكيػػػػةذـأحاديػػػػثك.30
كاإلسػكندريةكعسػقبلفكمػرككالككفػةكالبصػرةذميػاأكغدادبمدحك،كالرشيدكالسفاح
حػديثكػؿككػذا،النػارعمػىالعبػاسكلػدتحػريـفػيحديثككؿ،كأنطاكيةكنصيبيف

مػعالخػارجيفخراسػافأىػؿمػدحفػيحػديثككػؿ،العبػاسكلػدفػيالخبلفػةذكػرفي
أكالجنػةمػدفمػفككػذاكػذامدينةأففيوحديثككؿ،العباسكلدعميبفاعبد
كذـالكليػدذـأحاديػثككػذلؾ،العبػاسكلػدمػفالخمفػاءعػددكحػديث،النػارمدفمف

.الكذبأقبحمفمكسىأبيذـكحديث،الحكـبفمركاف

كضػػػعيامػػفكقابػػؿ،مختمػػؽفكػػذبيػػػنقصكاليزيػػدالاإليمػػافأففيػػوحػػديثككػػؿ.31
"،كيػنقصيزيػداإليمػاف":ؿقػاأنػوارسػكؿعمػىأحاديػثفكضعكاأخرلطائفة
كػذبالمفػظىػذاكلكػف،كغيػرهالشافعيحكاه،السمؼإجماعكىك،صحيحكبلـكىذا
كأئمػػةالسػػنةأىػػؿكجميػػعكالتػػابعيفالصػػحابةإجمػػاعمثػػؿكىػػذا،ارسػػكؿعمػػى
عػػفاحػػديثناأللفػػاظىػػذهكليسػػت،مخمػػكؽغيػػرمنػػزؿاكػػبلـالقػػرآفأفعمػػىالفقػػو
.غمطفقدعنوذلؾركلكمف،ارسكؿ

فػػيالرقبػػةمسػػححػػديثككػػذا،يصػػحالفإنػػوالكضػػكءبعػػدالتنشػػيؼفػػيحػػديثككػػؿ.32
شػػيءفييػػالػػيسباطػػؿكميػػاالكضػػكءأعضػػاءعمػػىالػػذكركأحاديػػث،باطػػؿالكضػػكء
.يصح

كمػوبؿ،صحيحشيءفيياليس،بعشرةكأكثرهأياـبثبلثةالحيضأقؿتقديرككذلؾ.33
.باطؿ

حنبػؿبفأحمدسألت:الحربيإبراىيـقاؿ،صبلةعميولمفصبلةالحديثككذلؾ.34
رسػكؿحػديثفيبيذاأناسمعتكال:الحربيقاؿ،أعرفوال:فقاؿ،الحديثىذاعف
.ا

،الجنػةاعمػىلػوضػمنتنيسػافبخركجبشرنيمفحديثالباطمةاألحاديثكمف.35
،سػنتكـرأسيػكـفطػركـيػكـصػكمكـيػكـكحػديث،يآذانػفقػدذميػاآذلمػفكحديث
فحؽكلمسائؿكحديث فػيتػدكرأحاديػثأربعػة:أحمداإلماـقاؿ،فرسعمىجاءكا 
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.األربعةاألحاديثىذهفذكر،ارسكؿعفلياأصؿالاألسكاؽ

بالبػاىذافيليس:العقيميقاؿ،ردهمفأفمحماالسائؿكذبلكالحديثذلؾكمف.36
.النبيعفيثبتشيء

فيليس:العقيميقاؿ،الكجكهحسافكمفالرحماءمفالخيرطمبحديثذلؾكمف.37
.النبيعفيثبتشيءالبابىذا

قػاؿ،صػحيحشػيءفييػالػيس،النػاسبحػكائجالتبػـرمػفالتحػذيرأحاديػثذلؾكمف.36
.ثبتيشيءفيياليسأحاديثالبابىذافيركمكقد:العقيمي

كالبخيػػػؿ،الجنػػػةمػػػفقريػػػبالنػػػاسمػػػفقريػػػبامػػػفقريػػػبالسػػػخيحػػػديثككػػػذلؾ.39
.بكجوشيءمنيايثبتالطرؽالحديثليذا:الدارقطنيقاؿ،عكسو

النبػػيعػػفالسػػرارمفػػييصػػحال:العقيمػػيقػػاؿ،السػػرارماتخػػاذأحاديػػثذلػػؾكمػػف.40
.شيء

.باطؿكميا،العزكبةمدحأحاديثىذاكمف.41

السػػدرقطػػعفػػييصػػحال:العقيمػػيقػػاؿ،السػػدرقطػػععػػفالنيػػيأحاديػػثذلػػؾمػػفك.42
.صحيححديثفيوليس:أحمدكقاؿ،شيء

كاليندباءكالزبيبكالرمافكالباذنجافكالباقبلءكاألرزالعدسمدحأحاديثذلؾكمف.43
.آخرهإلىأكلومفكذبكموجزءكفيياكاليريسةكالجبفكالجزركالبطيخكالكراث

اإلمػاـقػاؿاألعػاجـصػنعمػفكأنػوبالسػكيفالمحػـقطػععػفالنييحديثىذاكمف.44
.كيأكؿالشاةلحـمفيحتزارسكؿكافكقد،بصحيحليس:أحمد

يثبػتال:العقيمػيقػاؿ،باطمػةكميػا،السػكؽفػياألكػؿعػفالنيػيأحاديثذلؾكمف.45
.النبيعفشيءالبابىذافي

فضػؿفػييصػحال:أحمػداإلمػاـقػاؿ،جزءكفيو،كفضموالبطيخأحاديثذلؾكمف.46
.يأكموكافارسكؿأفإالشيءالبطيخ

.كذبكميا،األزىارفضائؿأحاديثذلؾكمف.47

صػػػياحسػػػمعتـإذااكاحػػػدنحػػػديثاإال،كػػػذبكميػػػا،الػػػديؾفضػػػائؿأحاديػػػثذلػػػؾكمػػػف.48
.فضمومفاافاسألكالديكة
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.شيءمنويصحالجزءكفيو،عميوكالثناءكفضموالحناءأحاديثذلؾكمف.49

.النبيعفشيءىذافييثبتال:العقيميقاؿ،بالعقيؽالتختـأحاديثذلؾكمف.50

كجػومػفيحفػظالالعقيمػيقػاؿالنسػاءعمػىالرؤيػاتقػصأفالنييحديثذلؾكمف.51
.يثبت

فػيكردكقػد:الجػكزمابػفالفػرجأبػكقاؿ،زناكلدالجنةيدخؿالأحاديثذلؾكمف-52
.يصحشيءفيياليسأحاديثذلؾ

طػػرؽمػػفركمقػػد:كالخطيػػبالػػدارقطنيقػػاؿ،غيبػػةلفاسػػؽلػػيسحػػديثذلػػؾكمػػف.53
.باطؿكىك

البراغيػػثفػػييصػػحال:العقيمػػيقػػاؿ،البراغيػػثسػػبعػػفالنيػػيأحاديػػثذلػػؾكمػػف.54
.ءشيالنبيعف
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 : المبحث األول
 س الشَّافعيعصر اإلمام محمد بن إدري

ابفيإف  عااإلنسافى التي كبيئًتًو تيشفيياعصًره كالتي كتككيف، تككيًنو، في ساىـ
لييتيكشخصيًتًو، فيو؛ تاريًخياؤث رىؤث ري مف جزءو تككيًف في فيساىـي ذلؾ، بعد فييا

حضارًتيا.ك
عفمعرفًةبيئًتو،كالعكامًؿال تيأثرتفيو،كمعرفةيشخصيًةأمأحداليككفبمعزؿو

لعصراإلماـالش افعي بدراسةو ـى أفأيقد  عمي  تكج بى كساىمتفيتككيففكره،كمفىنا
مدلتأثرهببيئًتوكالعصرالذمعاشفيو. رحمواتعالى؛لنيدًرؾى


 المطمب األول: الحياة السِّياسية. 

 ًلدى العباسكي افيعصرالد كلة الش افعيرحمو التياإلماـ فيالفترة كبالت حديد ية،
الفارسي النُّفكذ بعصر المعركؼ األكؿ، العباسي بالعصر المؤرخكف ك(1)سماىا قدل،

 كىـ: العباس، بني خمفاء مف ًست ةن الفترة ىذه في المنصكرعاصر جعفر (2)أبك

ق(،170-169)(4)ق(،كمكسىاليادم169-158)(3)ق(،كمحمدالميدم136-158)

                                 
(اصطمحالمؤرخكفعمىتقسيـتاريخالدكلةالعباسيةإلىأربعةعصكر:العصرالعباسياألكؿ،أك(1

نفكذالتركيـ(،كالعصرالعباسيالثانيأكدكرال847-750ق/232-132)دكرالنفكذالفارسي
البكييييفالفرس)945-847ق/232-334) -334ـ(،كالعصرالعباسيالثالث،أكدكرنفكذ

447/945-1055( التركي السمجكقي النفكذ دكر أك الرابع، العباسي كالعصر -447ـ(،
(.51ـ(.أحمدمختارالعبدم،التاريخالعباسيكاألندلسي)ص1258-1055ق/656

بفعبدابفالعباسبفعبدالمطمب،أبكجعفرالمنصكر،ككاف(عبدابفمحمدبف(2 عمي 
االطكيؿ،كقيؿ:كافييمقبأياـأبيوبمدرؾالتراث،كانتخبلفتوإحدلكعشريفييقاؿلو:عبد

ا.يينظر:أبكنعيـ،تاريخأصبياف) (،935/رقـ2/4سنة،كأحدعشرشيرناكثبلثةكعشريفيكمن
(.3523/رقـ32/298اريخدمشؽ)ابفعساكر،ت

بفعبدابفالعباسبفعبدالمطمب،أبكعبدا،بكيع(3 (محمدبفعبدابفمحمدبفعمي 
ماتالمنصكر.يينظر:الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد) (.937/رقـ3/382بالخبلفًةيـك

الميدمبفالمنصكر،مفرجاالتً(4 تكفيفيالرم،كصمى(مكسىاليادمبفمحمد بنيىاشـ،
)ص الشعراء معجـ المرزباني، يينظر: الرشيد. أخكه الكفيات379عميو فكات شاكر، محمد ،)

(4/173.)
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الر شيدكىارك األميف193-170)(1)ف كمحمد ا193-198)(2)(، كعبد ق(،
ق(.218-198)(3)المأمكف
كدىاءن؛فيكالمؤسسعتبركيي بنيالعباسشجاعةنكحزمنا أبكجعفرالمنصكرفىٍحؿي

الحقيقيلمد كلةالعباسيةبعدأخيوأبيالعباسالس فاحالذمييعتبرالمؤسساألكؿلمد كلة
ة،حيثقاـالمنصكربالعديدمفاألعماؿالد اخميةكالخارجيةالتيكطد بياأركافالعباسي

كتيزعزعالنُّفكس، ئاسة، الر  عرٌش أفتيز  مفشأنيا خطيرةو مفثكراتو م صى تىخى كى الد كلة،
.(5)(4)كمفأىـىذاالث كرات:الث كرةالعمكيةالتيقامتبعدقتؿأبيمسمـالخراساني

عيده في األكضاع تميزت كلقد بالخبلفة، الميدم بيكيع المنصكر كفاة كبعد
باالستقرار،مماىيألوالقياـبالعديدمفاألعماؿ،منيا:أن وأمربشراءماحكؿالمسجد

س عبياالمسجدالحراـ مفالمنازؿكالدُّكر؛لييكى
،كتىتىب عىالز نادقةفياآلفاؽ،كحاربيـحتى(6)

.(7)عمييـقضى
كشيرنا، سنةن الذماستمرتخبلفتو إلىمكسىاليادم، بالخبلفة بيكيعمفبعده ثـ

ككافأبكهقدأكصاهبقتؿالز نادقة،فجد فيأمرىـ،كقتؿمنيـخمقناكثيرنا
إالأن وسيرعاف(8)

                                 
.(ىاركفبفمحمدالميدمبفعبداالمنصكر،أبكجعفر،كقيؿ:أبكالعباس،كقيؿ:أبكعبدا(1

التاريخالكبير) البخارم، رقـ8/226يينظر: تاريخبغداد)808/ /2/484(.الخطيبالبغدادم،
(.464رقـ

(محمدبفىاركفالرشيد،أبكعبداكقيؿ:أبكمكسى،كًلدبرصافةبغداد.يينظر:ابفعساكر،(2
(.214/رقـ56تاريخدمشؽ)

العباسبفعبد(3 ابف عبد بفعميبف ابفمحمد عبد بف بفمحمد ىاركف ابف عبد )
لمطمببفىاشـأبكالعباس،كيقاؿ:أبكجعفرالمأمكفبفالرشيد.يينظر:ابفعساكر،تاريخا

(.3611/رقـ33/275دمشؽ)
(عبدالرحمفبفمسمـ،كيقاؿ:ابفعثمافبفيسار،أبكمسمـالخراساني،سفاحالمشرؽ،صاحب(4

،قتموأبكجعفرال منصكريينظر:ابفعساكر،دعكةبنيالعباس،كافصاحبعقؿكتدبيركحـز
(.344/رقـ3/766الذىبي،تاريخاإلسبلـ)،(3961/رقـ35/408تاريخدمشؽ)

(،أحمد7/469(،الطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ)386(أبكحنيفةالدينكرم،األخبارالطكاؿ)ص(5
(.51مختارالعبدم،التاريخالعباسيكاألندلسي)ص

(.386خبارالطكاؿ)ص(أبكحنيفةالدينكرم،األ(6
(.10/159(ابفكثير،البدايةكالنياية)(7
(.10/167)المصدرنفسو((8



54 

يي الذم العباسي، الت اج ديرىةي الر شيد ىاركف بعده مف الخبلفة كتكلى مات، أحدما عتبر
الغزك،تميزعيدهبالكثيرمفالفتكحاتالخارجية،مع عيظماءالممكؾفيالت اريخ،كثيري

"(1)االستقرارالد اخميلمبمدة الر ،حتىقيؿ: كانتكيإفأياـ أياـخشيد ف،يرميا يكأنيا
.(2)"سنياأعراسكأعيادحي

مكافأبيو،فيحيفكافعبد(3)كبعدكفاةىاركفالر شيدتكلىالخبلفةمحمداألميف
رىاسىاف؛فأراداألميفعزؿالمأمكفكتقديـابنولكاليةالعيد االمأمكفعمىخي
؛فرفض(4)

عمىإثًرذلؾ،إالأنياالمأمكفأمره،كدا رتبينيـنزاعاته قيًتؿى ،حيثي لـتستمرطكيبلن
كمائة،كتميزاألميفككافالن صرحميؼالمأمكف،الذمبيكًيعبالخبلف كتسعيفى ةسنةثمافو
 نائع، الص  جميؿ الت دبير، حسف جكاد، عالـه عميوبأنو تجكز كال األماني، تخدعو ال

.(5)عنومفممكوكعمموبماحضرهدىعيبىوبمامميعً،الخدائع
اإلماـ الذمعاشو العصر عمىأف  تدؿُّ بنيالعباسكيمُّيا مفخمفاء سمسمة كىذه

يقدشيدبالجممًةاستقرارناسياسينا،ببسطسمطافالدكلةفيالداخؿ،كىيبةأعدائوالش افع
منوفيالخارج.


 المطمب الثاني: الحياة االجتماعية

العباس بني خمفاء مكاردىا، اىتـ تنمية عمى كعممكا االقتصادية، الببلد بشؤكف
م كغيرىا كالصناعة كالعمارة كالتجارًة بالزراعًة ماكاعتنكا عمىغراًر فأمكراالقتصاد،

تفعؿالدكؿالحديثةاليكـ،فمقدتمي زالمؤسسالحقيقيلمد كلةالعباسيةبحزموالش ديدفي
إدارةأعماؿالد كلًةبنفسو،حيثقاـبعدقضائوعمىالث كرةالعمكية،بأعماؿعدة،منيا:

                                 
(.210(يينظر:السيكطي،تاريخالخمفاء)ص(1
(.32/308(أحمدمعمكرالعسيرم،مكجزالتاريخ)(2
3) لممؤمنيل(كالقارئالمصًنؼي األميفلـيكفيصمحألفيككفخميفةن ف،فقدكافرغـمتاريخيرلأف 

بكيع ما أكؿ عمًمو مف كاف الرأٌم، ضعيؼ التبذيًر، كثيرى التدبير، سيءى كببلغتًو فصاحًتًو
ميداف أفأمرببناء ببالخبلفًة خبري فجاءه يكمنا سمكنا كافيصيدي كلقد الكرة، لمعًب جكارقصًره

صادسمكتيفكأناماصدتىزيمةجيشوأماـجيشالمأمكف،فقاؿلمذمأخبره:دعنيفإفككثرنا
(.220شيئنابعد.يينظر:السيكطي،تاريخالخمفاء)ص

(.الرسالةبطكليامكجكدةفيالكتابلمفأرادقراءتيا.400(أبكحنيفةالدينكرم،األخبارالطكاؿ)ص(4
(.304(يينظر:المسعكدمالتنبيوكاإلشراؼ)ص(5
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فيياعمىالن ظاـاإلدارمكاالجتماعيبغدادعاصمةلمد كلةالعباسية؛معتمدناإنشاءمدينة
بالسُّكركالخندؽ(1)الفارسي التيشي دىا الر صافة مدينة كبناء الحراـ، المسجًد كتكسيع ،

كالبستاف الد كر(2)كالميداف كمو ليذا ككاف البمداف؛ تجميؿ في الط ائمة األمكاؿ كأنفؽ ،
كترتي بالقكاعدكاألنظمة،حتىباتتبغدادالكبيرفيتأصيؿالد كلة،كضبطالمممكة،

كالسُّمطاف، الجاه لذكم كرخيصتمقصدنا الرخاء، فييا عـ  حتى كالعطاء، بالًبر تفيضي
قاؿ بفصغيربأسعارالحاجيات، داكد رأيتفيزمفأىًبيجعفر"فشبيبالبخارم،

كحمبلنكبشن بدرىـ، كالتمرستيفرطبلنا دكانؽ، كالزيتبأربعة عشررطبلنبدرىـ، ستة
.(3)"...ةأرطاؿبدرىـ،يبدرىـ،كالسمفثمان

كمفبعدالمنصكرأمرالميدمبعمارةطرؽمكة،كبناءالقصكركالًبرىؾفييا،كأمر
بترؾالمقاصيرالتيفيجكامعاإلسبلـ،كقٌصرالمنابرحتىصي رىىاعمىمقدارمنبًر

.(4)الحجازإلىالعراؽ،ككافىكأكؿمفعمؿالبريدمفرسكؿا
كلقدجنىثمارىذاكٌموىاركفالر شيدبعدأفارتقىعرشالخبلفة،كقاـبنشرلكاء
مابيفبحر نشاءالطُّرؽكالجسكر،كحفرقنكاتالر م،حتىإن وراـأفييكًصؿى العدالة،كا 

ممايميالفرما،فقاؿلو كـكبحرالقمـز اسكـالن طؼالرُّيختًكاف:(6)(5)يحيىالبرمكيالرُّ

                                 
الفرسكافليـالدكراألكبر(اعتمدفيالعاصمةعمىالنظاـاإلدارمك(1 االجتماعيالفارسي؛ألف 

العكاصـاإلسبلميةالقديمة أباجعفررألأف  فيمشاركًتوفيالقضاءعمىالثكرةالعمكية،كماأف 
عربية،كالعباسيكفاعتمدكا غيرصالحةليذااالتجاه،فدمشؽعاصمةبنيأميةعربيةهكفيبيئةو

فقيرةالتتاسبمعاإلمبراطكرية-مكةكالمدينة-دالحجازكأٌماببلعمىالفرس. تعتبرأنذاؾببلده
عميياالتشيع،كلقدأكثرأبكجعفرالمنصكرمفسٌبيافياإلسبلمية. يغمبي كأٌماالككفةفييبمده

ى الشقاؽكالنفاؽكاإلغراؽفيالفتف،أىؿي الككفة،أىؿي العراؽكأىؿي ذهخطبوحتىقاؿمرة:"أىؿي
فأسالميا،فٌرؽابينيالمىدىرىةالسكداء،كأشارإلىالككفة،فكاما فأحاربيا،كالسمـو ىيبحربو

(.8/93كبينيا..."يينظر:الطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ)
(.8/148(ابفالجكزم،المنتظـفيتاريخاألمـكالممكؾ)(2
 (.1/379(الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)3)

(.203(السيكطي،تاريخالخمفاء)ص(4
الخطيب(5 يينظر: بميغنا. جكادنا شجاعنا كاف الرشيد، كزير عمي، أبك برمؾ، بف خالد بف يحيى )

(.7411/رقـ16/195البغداديفتاريخبغداد)
البمداف(6 معجـ الحمكم، الكزراء، البرامكة آؿ إلى نسبة كقرية، بغداد، في محٌمة اسـ البرامكة: )

(1/367.)
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إلىالحجاز كتدخؿمراكبيـ ، الرأممفالحـر عفىذا فعىدىؿن قيؿعفدكلًتو:(1)، كلقد .
"مفأحسفالدكؿ،كأكثرىاكقارناكركنقنا،كأكسعيارقعةنكمممكةن،جبىالرشيديمعظـالدُّنيا،

كالقضاةكالكيتٌابكالنُّدماءكلـيجتمععمىبابخميفةومفالعمماءكالشعراءكالفقياءكالقراء
ًصمىةو،كيرفعوإلى منيـأجزؿى كاًحدو كؿ  يًصؿي كالمغنيفمااجتمععمىبابالر شيد،ككافى
الذ كؽكالتمييز، شاعرناراكيةنلؤلخباركاآلثاركاألشعار،صحيحى أعمىدرجةو،ككاففاضبلن

.(2)كالعامًة"مييبناعندالخاصًة
العباسييفباألمكاؿالتيكانتتيجبىمفالضرائب،فمقدبمغتأياـكلقدفاضتخزائفي

مف الضريبةالعينيةالتيكانتتؤخذي الرشيدأكثرمفاثنيفكأربعيفمميكفدينارنا،عدا
نتيجةاألرضكالحبكب،كلقدقيؿعفمدينًةالبصرةالتيأصبحتفيالعصرالعباسي

 "ىي التجارة: مراكز أىـ  مف المتدفؽبضركباألكؿ دجميا كدخؿ الكبير، باببغداد
المتاع،كأنكاعالسمعالمجمكبةمفأطراؼالدنيا...إذكانتمقصدالقكافؿالكاردةمف
،كمحطرجاؿالشرؽمفمجاىؿالصيفإلىمفاكزالصحراءالكبرل، كصكبو حدبو كؿ 

العربكالعجـ،كحيؽ كلذلؾاستفحؿبياالعمراف،ككثرتفيياالمصانع،كصارتكاسطة
(.3)لياأفتتمقببقبةالسبلـ،كماسماىاعمررضياعنو"

الدكلةىالعباسيةرغـالرفاىيةكالترؼ،كالتقدـالعمرانيالذم كمفالجديربالذكر:أف 
التماييز،طبقةهمن عمةهبأمكاؿ تمتعتبوإالإٌنياكانتمينقسمةإلىطبقتيفمتمايزتيفكؿ 

شاءت،كعمىرأًسياالخميفة،كبطانتومفالكزراءكاألمراء،كمفال دكلة،تنفؽمنياحيثي
كاًىمييا ثىقيؿى فقيرةه كأخرل كالحكماء، كاألطباء كالشعراء األدباء العمماء مف بيـ يمكذي

ؿفيذلؾ:ييكف،كقدقرائبكالد بالض 
 (4)يقنك والضِّ الضَّ  ولممفاليس دارُ          بغداد داٌر ألىل الماِل طيبةٌ 



                                 
(.الفرمامدينةعمىالساحؿمفناحيةمصر،كبحر9/289(يينظر:الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(1

ىكالبحراألبيضالمتكسط.يينظر:ياقكتالحمكم،معجـ ىكالبحراألحمر،كبحرالرـك القمـز
:كلقدطيب ؽىذاالمشركعبحفرقناًةالسكيس.قمتُ (.4/255البمداف)

 (.2/53جتماعي)فإبراىيـحسف،تاريخاإلسبلـالسياسيالدينيالثقافياال(حس2)
 (.2/256)المصدرالسابؽ،(3)
 (.2/97جتماعي)حسفإبراىيـحسف،تاريخاإلسبلـالسياسيالدينيالثقافياال(4)
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 المطمب الثالث: الحالة العممية والثَّقافية
أ لب ذم كؿ عمى يخفى ال كاالنتعاش السياسي االستقرار عمىثر االقتصادم

االزدىارالعمميكالثقافيفيكؿدكلةكزماف،كلقدكافالنبساطرقعةالدكلةالعباسية،
ينشأةالنيضًةالعمميةكالثقافية،فقداعتنىككفرةثركتيا،كركاجتجارًتيااألثرالكبيرف

األقؿ عمى أك لو، طبلبنا فباتكا بالعمـ، العامة إلى الخميفًة مف الٌشعب، أفراد معظـ
ميناصريفلؤلدب،فقدكافأبكجعفرالمنصكرمفأحسفركاةالحديث
في(1) ،كلوذىكؽه

،مفرديئو،كالمنحكؿكالمسركؽهيدعراء،كمعرفةجالشُّكالشعركلبوعمىنقدقٍيىالش عر،
كميعترًؾ العمماء، رحاؿ ط  أصبحتمىحى التي بغداد بناء مف انتيى أٍف بعد أنو كييذكر
أنوقاـبإنشاءمدارسالط ب تفٌرغلنشرالعمكـ،كاستدعىلذلؾالمترجميف،كما الر أم،

كالش  كاألدباء بالعمماء فىعىميرىتبغداد الد ينية، إليياكالعمكـ كتكافد كغيًرىـ، كاألطباء عراء
حياة يطمبي تستيكيوالحياةيالعمميةكالفكرية،كفريؽه كصىكب،فريؽه ٍدبو حى مفكؿ  الن اسي
كميكالتُّركي ييشارؾفيوإلىالجانبالعربيالجانبالفارسيكالرُّ الت رؼ،فبغدادميعترؾه

يني،كغيًرىـمفاألجناس،كىؤالءكميـ مفالفكركالث قافةالتيأثرتكالص  ألكاننا حممكا
فيالد كلة.

كعمىىذاالحاؿاستمرتالحياةالعمميةكالث قافيةفيعيدالميدم،ففيأياموكضع
 كزيره يسارلو بف معاكية ا عبيد الش رعية(2)أبك أحكامو فيو فذكر رىاج، الخى كتاب

                                 
أبكالحسف(1 ركاه ما الباب، ييذكرعنوفيىذا مما أ( "إف  قاؿ: بفجعفرعفأبيو جعفرحمد أبا

مفالمنازًؿ،قبضعميو قبؿالخبلفة،فبينماىكيدخؿمنزالن فيطمًبالعمـً المنصكركافيرحؿي
نيرجؿمفبنيىاشـ،قاؿ:إصاحبالرصد،فقاؿ:زفدرىميفقبؿأفتدخؿ،قاؿ:خؿعنيف

عني،قاؿ:زفدرىميف،قاؿ:خؿنيمفبنيأعماـرسكؿاإزفدرىميف،قاؿ:خؿعنيف
بالفقو عالـ رجؿ فإني عني خؿ قاؿ: درىميف، زف قاؿ: تعالى، ا لكتاب قارئ رجؿ فإني
جميعالماؿكالتدنيؽفيو كزفالدرىميفكلـز أمره أعياه فمما قاؿ: قاؿ:زفدرىميف، كالفرائض،

فمقبب فصارالناسيبخمكنو كبقيإليو الخبلفة إلىأفقمد مفزمانو أبيفبقيعمىذلؾبرىة
(.32/308الدكانيؽ".ابفعساكر،تاريخدمشؽ)

(معاكيةبفعبيدابفيسار،أبكعبيدااألشعرم،مكلىعبدابفعضاهاألشعرم،مفأىؿ(2
طبريةمفببلداألردف،كاتبالميدم،ككزيره،كافالميدميعظموكاليخالفوفيشيءييشيربو

/15/259(،الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)395الشعراء)صعميو.يينظر:المرزباني،معجـ
(.7126رقـ
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الباب،كتبعوالن اسعمىذلؾفيماكقكاعدهكدقائقو،فيكأكؿمفصنؼكتابن افيىذا
.(1)بعدكصنفكافيىذاالفىف 

ادكفسابقيورغبةنفيالعمـ،كحب كبعدانتقاؿالخبلفةإلىىاركفالر شيدالذملـيكف
لمماؿفيسبيؿنشرالعمكـكالفنكف،حيثأصبحتبغدادفيعصرهميد لمعمماء،كبذالن

الفن كمركز فيالحضارة، أينشئت فقد كالعمماء، كىماء كالحي بالشُّعراء زاخرة كاآلداب، كف
مف الكثير فيو جمع الذم الحكمة بيت كأيًسسى كالمدارس، كالمكتبات المراصد عصره

إلى-أمالرشيد-الكتب،كأقاـفيمجمًسوالمناظرات،كمماييذكرفيطمبولمعمـأن و خرجى
كالمأمكف،فمم الحج القاضيانزؿالككفةقاؿكمعواألميفي قؿلممحد ثيف":(2)ألبييكسؼى
اثناف:فجاؤكا،فمـيتخم ،يحد ثكنا إال  اؼمفشيكخالككفًة ًإدريسعبدي كعيسى،(3)بفي

يكنس بم،(4)بفي فحد ثيما ًإدريس، ابف إلى كالمأمكفي لوافركباألميف فقاؿ حديث، ئة
ليُـّالمأمكف:ياعى أفأيعيدىىاعميؾمفحفظي؟قاؿ:نعـ،فأىعادىاكماسمعيا،،أتأذفي

مفحفظو إدريسى .(5)"فعجبابفي

امتح أنو كييذكر كالت اريخ، الت راجـ كتب في منثكرةه مناظراتعممية ـى(6)فكلو اإلما
بو فكجدتيو شيءو كؿ  إدريسفي بف محمد "امتحنتي المأمكف: قاؿ كناظره، الش افعي،

                                 
(.32(يينظر:ابفقتيبةالدينكرم،المعارؼ)المقدمةص(1
(ىك:يعقكببفإبراىيـبفحبيببفسعدبفبيجيربفمعاكيةبفقحافةبفنفيؿبفسدكسبف(2

ف حنيفة أبا لـز لمحديث، ييعرؼبالحفظ كاف مناؼ، الطبقاتالكبيرعبد سعد، ابف عميو. تفق و
(.4314/رقـ9/332)

الرحمفاألكدم(3 ابفإدريسبفيزيدبفعبد الداؿ-(عبد بفتحاأللؼكسككفالكاككفيآخرىا
،ثقةفقيوعابد،أبكمحمدالككفي،-حجذالميممة،نسبةالىأكدبفصعببفسعدالعشيرةمفم

(،ابف1/385.السمعاني،األنساب)فكتسعيفكلوبضعكسبعكفسنةمفالثامنةماتسنةاثنتي
(.3207/رقـ295حجر،تقريبالتيذيب)

،ككفي،نزؿالشاـ-نسبةإلىسبيع،بطفمفىمداف-بفأبيإسحاؽالس بيعيعيسىبفيكنس((4
السمعاني،مرابطنا،ثقةمأمكف،مفالثامنة،ماتسنةسبعكثمانيف،كقيؿ:سنةإحدلكتسعيف.

(.5341/رقـ441)(،ابفحجر،تقريبالتيذيب7/35)األنساب
(.13/153(سبطابفالجكزم،مرآةالزماففيتكاريخاألعياف)(5
 (حدثىذاعندمااتيًيـاإلماـالشافعيبالعمكية.6)



59 

" .(2)(1)كامبلن

محاسنو العمماء،كمف شأف في تيذكري جمسأن التي المبارؾ مكتابف بمغو لما و
.(3)لمعزاء،كأمراألعيافأفيعزكهفيابفالمبارؾ

بيف ثارت التي الن زاعات بسبب األميف؛ عيد في العممية الحالة ىذه ىدأت كلقد
ماقيتؿاألميف،كتكلىالخبلفةبعدهاألميفكالمأمكففيالت فردفيالخبلفة،كلكفسيرعاف

المأمكفالذمقبضعمىزماـاألمرحتىعادإلىبغداداستقراراىاالذمأىث رعمىعكدًة
نشاطياالعمميكاألدبي،كقدكافالمأمكفنجـكلدالعباسفيالعمـكالحكمة،جمعمف

رىبفييابسيـ،بىرىعفيالفقًوكالعربيةً كالفمسفًة،حتىعيًقدتبحضرًتوالعمكـالكثير،كضى
الد يف حرية رعاياه كضمفلجميًع الكبلـ، فياألديافكالمقاالتكعمـً مجالسالمناظرة
 اميفىك ىنامثمو،ففيعصًرهفيًحصتعمـك كالعبادة؛فمـيًؿالخبلفةمفبنيالعباسفصيحن

قاؿاإلما كتيرًجمتإلىالعربية؛ متكتيبييا، لسنةتسعالحكمة،كحيص  ذكره الذ ىبيبعد ـ
بأىؿالكبلـ،كيأمرىـبالمناظرةبحضرتو،كينصرماقرٌكفيياكافالمأمكفييكمائتيف:"

،كرغـرجاحةعقًؿالمأمكفإالأن وكافميٍفًرطنابالت شٌيع،حتىإٌنو(4)..."دؿعميوالعقؿ
ٍمًؽالقرآففيأكاخرخبلفًتو،كامتحفالن اس .(5)ؾعمىذلقاؿًبخى

القكؿبأفالمنصكركالر شيد،كيمحقيـالمأمكففيأكؿخبلفًتو،كقبؿ كعمىىذايمكفي
ٍمًؽالقرآفكانكاأعظىـخمفاءبنيالعباسفيالعصرالعباسياألكؿ،كقدشيدت قكًلوًبخى

كالعمماء،كالحريةفيالر حبلتالعممي ة،كنشرالخبلفةفيعصرىـاىتمامناشديدنابالعمـً
جراءالمناظرات،كتصنيًؼالمصنفات،مماأىث  رعمىاإلماـالش افعيالذمجالسالعمـ،كا 

                                 
(.51/303(ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(1
رحميـامناظرةهيسؼصاحبيكي:لقدداربيفمحمدبفالحسفكأب(قمتي(2 أبيحنيفةكالشافعيى

طكيمةفيحضرةالخميفةىاركفالرشيد،فأجابالشافعيعمىجميعأسئمًتيـ،حتىقاؿالرشيدفي
بنيعبدمناؼ...يينظر:السبكي،األشباهكالنظائر) (.2/317نيايًتيا:درُّ

(.211(السيكطي،تاريخالخمفاء)ص(3
(.5/18ي،تاريخاإلسبلـ)(الذىب(4
(ظيرتفتنةيخمًؽالقرآفسنةفيآخرخبلفةالمأمكف،فمـييدًركيااإلماـالشافعي؛ألنوتيكفيقبؿ5)

فكتبإلىنائبو امتحفالناسبالقكؿبخمؽالقرآف، ثمانيعشرة كفيسنة قاؿالسيكطي: ذًلؾ،
الحسيففيامتحافالعمماءكتابنا..."عمىبغدادإسحاؽبفإبراىيـالخزاعيابفعـطاىربف

 (.1/227السيكطي،تاريخالخمفاء)
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الكبراءمفأىؿالعمـ،أمثاؿمالؾبفأنس،كسفيافالث كرم،كسفيافبفعييينة،كمسمـ
كثير كغيًرىـ بفحنبؿ، كأحمد سحاؽبفراىكية، كا  الز نجي، أفضؿ(1)بفخالد كلعؿ ،

فكأح "كا  فيو: أبكزىرة الشيخمحمد قالو الشافعيما يكصؼبوعصراإلماـ سفما
فشئتأف كا  فسم و، المثمرة شئتأفتسميعصرالشافعيعصرالمناظراتالفقيية
المناظراتالمخمصةالشريفةفي ليذه تقكؿإفالفقواإلسبلميالذماستينًبطكافمديننا

(2)غايًتيافقؿ"



















                                 
(،7/469(،الطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ)35(يينظر:ابفقتيبةالدينكرم،المعارؼ)المقدمةص(1

(.13/89(كيؿديكرانت،قصةالحضارة)51العبدم،التاريخالعباسيكاألندلسي)ص
(.59الشافعيحياتوكعصره)ص(محمدأبكزىرة،(2
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 : المبحث الثاني
 (1)الشَّافعيترجمة اإلمام محمد بن إدريس 

 الممة، فقيوي الحديًث، كناًصري العصًر، العمماءعالـ كتاج الفقياء، نٌقادك،زيف
كساد فاؽاألقراف، لمحؽ، الميتًٌبعي النشأًة، المكيُّ الغزمالمكلد، األلفاظ، ًجيًبذي المعاني،

بحاًلو،كيؼال؟!مافعممناكأدبنا،أىؿالز  ماتكٌمـفيوإالحاسده،أكجاىؿه
العقؿ،فيكتعالىقدجمعاف الجيؿ،ذاًىبي لوالًخبلؿالتياليينًكريىاإالظاىري
كاردعفرسكؿا"القائؿ: حديثو فلـتسمعكهمنيكؿُّ فاألكراؽ،(2)"فيكقكليكا 

اإلماـ، السٌيد ىذا مناقب عف تضيؽ يدم الش بيف قاؿ "كليسككما شاكر: أحمد يخ
افعيممفيترجـلوفيأكراؽأككراريس،كقدألؼاألئمةفيسيرتوكتبناكثيرةنكافيةن،الش 

كيًجدىبعضياكفًقدىأكثريىا"
(3).

 نسبو الحديثعف المبحث ىذا في المطالبباختصار،حياتوككسأتناكؿ ضمف
الية:الت 




                                 
1))( الكبير التاريخ البخارم، ترجمتو: رقـ1/42يينظر /73( كاألسماء الكنى مسمـ، ،)1/503/

-1(،كآدابالشافعيكمناقبو)1130/رقـ7/201(،ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)1973رقـ
( التاريخ المصرم، يكنس ابف الكتاب(، نياية رقـ2/190حتى /491 الثقات(، حباف، ابف

الحديث)9/30) -1(،البييقي،مناقبالشافعي)61/رقـ1/231(،الخميمي،اإلرشادفيعمـك
حتىنيايةالكتاب(،ابفعبدالبراالنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياءمالؾ،كالشافعيكأبي

)ص )65حنيفة بغداد تاريخ البغدادم، الخطيب رقـ2/392(، إ404/ أبك الشيرازم،(، سحاؽ
)ص الفقياء )71طبقات الحنابمة طبقات يعمى، أبي ابف إسماعيؿ1/280(، السنة قكاـ ،)

)ص الصالحيف السمؼ سير كتقريب1168األصبياني، المدارؾ ترتيب عياض، القاضي ،)
تاريخدمشؽ)3/174المسالؾ) ابفعساكر، رقـ51/267(، ياقكتالحمكم،معجـ6071/ ،)
(،42(،ابفنقطةالحنبمي،التقييدلمعرفةركاةالسنفكالمسانيد)ص993/رقـ6/2393األدباء)

(.كىناؾالكثير313/رقـ5/146(،الذىبي،تاريخاإلسبلـ)4/163ابفخمكاف،كفياتاألعياف)
مفالكتباألخرلترجمتلئلماـالشافعيرحموا.

(.51/389ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((2
(.8كر،مقدمةالرسالة)ص(أحمدشا(3
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 وسبو وكنيتالمطمب األول: اسمو ون
(2)ائببفعبيدعثمافبفشافعبفالس بف(1)محمدبفإدريسبفالعباسىكاإلماـ

رةبفبفكبلببفمي(5)بفقصي(4)بفالمطمببفعبدمناؼ(3)بفعبديزيدبفىاشـ
فً(6)كعببفلؤمبفغالب (7)يربف الن  كًبفمالؾبف بف بفبفخي(8)انةنىضر زيمة

بفعدناف،عٍضربفنزاربفمىلياسبفميمدركةبفإ بفأدد(9)د (10)بفأد عبدأبك،
.المكي،افعيالش ،المطمبي،القرشي،(11)ا

،بيٌالن افعٌي،كىاشـجدُّالش مبجدُّعبدمناؼ،فالمط فيبييمتقينسبومعالن 
ىكابفأخيىاشـإليوعياففياشـبفالمطمبالذميينسبالش (12)مناؼىماابناعبدك

نوابفعـرسكؿاإافعيقاؿعفالش كلذلؾيي،(13)نبيبفعبدمناؼجدال 
(14). 

                                 
(.1/280(،ابفأبييعمي،طبقاتالحنابمة)2/392الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)(1)
(.42ابفنقطة،التقييدلمعرفةركاةالسنفكالمسانيد)ص(2)
كقدذكربعضالمتقدميف"ىشاـ"بدالنمف"ىاشـ"،كالصحيحىك"ىاشـ".يينظر:سيرأعبلـالنببلء(3)

(10/5 السيكطي، )ص(، الحفاظ عمماء157طبقات أعياف معرفة في المذىب الديباج ،)
(.2/156المذىب)

)ص(4) كالمختمؼ المؤتمؼ القيسراني، المصنفيف84ابف أسماء في الثميف الدر الساعي، ابف ،)
(.71)ص

/3يبالمسالؾ)(،كالقاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقر2/190ابفيكنسالمصرم،التاريخ)(5)
(.5/146(،كالذىبي،تاريخاإلسبلـ)174

(.10/5الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(6)
(.51/267ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(7)
(66ابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص(8)
(.1168األصبياني،سيرالسمؼالصالحيف)ص(9)

(.6/2394معجـاألدباء)ياقكتالحمكم،(10)
لـأقؼعمىسببتكنيًتوبذلؾإالأفالحافظابفحجرقاؿ:أخرجالحاكـمفطريؽالميمكني،((11

 قاؿ:سمعتأحمدبفحنبؿيقكؿألبيعثمافبفالشافعي:إنيألحبؾلثبلثخبلؿ:"ألنؾرجؿه
(.39)صليالتأنيستكامفقريش،كألنؾابفأبيعبدا،كألنؾمفأىؿالسنة".

(،كابفعبدالبر،االنتقاءفي72-71يينظر:ابفالساعي،الدرالثميففيأسماءالمصنفيف)ص(12)
(.66فضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص

(13)( األدباء معجـ الحمكم، ياقكت 6يينظر: أسماء2394/ في الثميف الدر الساعي، ابف ك ،)
(.66دالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص(،كابفعب72-71المصنفيف)ص

(.3/1163المزم،تيذيبالكماؿ)((14
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كأمانسبو:"الش اًفًعي"فإلىجدهشىاًفعبفالس اًئببفعبيدبفعبديًزيدبفىىاشـ
مطمببفعبدمنىاؼرىًضياعىنويالبف

(1).
األثيركقدذكرهابف،(2)حابة"الص معدكدفيصغارة،كىكىبي:"لورؤيقاؿالذ 

.(4)كابفحجرفياإلصابة،(3)فيمعرفةالصحابةدالغابةسٍفيأي
صحابيهكألنو،ألنوأكرميـكأشيرىـافعيإليودكفغيرهمفأجداده؛كنيًسبالش 

.(5)صحابيبفا
أسمـيكـبدربعدماأسرهالس ف المسممكف،فافتدلنفسوثـائببفعبيدصحابيه

المؤمنيف":أسمـبعدذلؾ،فقيؿلو:لكأسممتقبؿأفتفدمنفسؾ،فقاؿ ماكنتأحـر
بيبالن اائبشبيينككافالس "،ليـطعمنا

(6).
الش ؼ،منافاءبنتاألرقـبفىاشـبفعبدائب:الش الس ُـّأيك ُـّ األىٍرقىـ:كأ ف اءًبنتي
ٍمدةيًبنت فاءبنتىاشـبفعبدمناؼبفكأـعبديزيدالش ،مناؼأسدبفىاشـبفعبدخى

لىدالش إقصي،كلذلؾقاؿبعضالعمماء ىاشـبفعبدمناؼكى .(7)افعيثبلثمراتف 
اإلماـالش  ُـّ افعيفكانتأزديةمفاألزد،نسبةإلىأزدبفغكثبفنبتكأم اأ

ـ،يكاىيفٍأىةهبىي د،طىزٍاألىكـيالقىـىعٍ:"نًقاؿرسكؿا،(8)أسبكيبلفبفبفمالؾبفزيدبف
ـ"ييكبيميقيةهي قًـ،نىييانيمىيٍأىةهر بى

أموإ:كقيؿ،(10):"فاطمةبنتعبدااألزدية"اسمياقيؿك،(9) ف 
الحسيفابفالحسفبففاطمةبنتعبدبأن ياؼرىعٍكتي،آؿالبيتاألطيارتينسبإلى

م الجيسميمافبفعميبفأبيطالبرضياعنو،لكف ىذاالقكؿى ؿفيحاشيتوكصىؼى

                                 
(84ينظر:ابفالقيسراني،المؤتمؼكالمختمؼ)ص(1)
(10/9الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(2)
(.2/606يينظر:ابفاألثير،أسدالغابة)(3)
(.3/250بةفيتمييزالصحابة)يينظر:ابفحجرالعسقبلني،اإلصا(4)
(1/23ينظر:الجمؿ،حاشيةالجمؿعمىشرحالمنيج)(5)
(3/19اإلصابة)،(،كابفحجرالعسقبلني2/165ابفاألثير،أسدالغابة)(6)
(.2/395)(،كالخطيبالبغدادم،تاريخبغداد85-1/84ينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(7)
(181-1/180نساب)السمعاني،األ(8)
(.قاؿأحمدشاكر:"إسنادهصحيح".8/365أحمد،المسند)(9)

(،كابفالجكزم،المنتظـفي3/174يينظر:القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)(10)
(.كلقدكصؼالفخرالرازمىذهالركايةبالشذكذ.10/135تاريخالممكؾكاألمـ)
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بالشُّ القكؿ كىذا كانتأزدية، بأنيا كرٌجح ذكذ، عميوىك الذمانعقد المشيكر الصحيح
عمىلسانوأفأم ومف كيتعفالشافعيفينسبوتذكيري اإلجماع؛إذكؿالركاياتالتيري

.(1)األزد
مفجية مفجيةاألب،كىاشميه اإلماـالشافعيمطمبيٌّ فإف  عمىىذا كبناءن

مفجيةوخاصة. األمياتكاألجداد،كأزدمه
عريؽ،يرمؽإلىالمعالي،كيترفع نسبو اإلماـالشافعيصاحبي كىذايعنيأف 

عفسفاسؼاألمكر.
َحى  شمس من كأنَّ عميو نسب  عمودا باحالصَّ  فمق َومن نورًا  الض 

 .(2)اوالجود والتقى المكارم َحاز  د ــــــــــــسي نـــــــم دــــــسي ِإالَّ  وِ ــِفي اـــمَ 
اإلماـ عنوالكثيرمفالمترجميفلسيرة يغفؿي المطمبأمره كأذكرفيختاـىذا
ككلد،فزكجتوحفيدةيالخميفةالثالثعثما الشافعيكافصاحبزكجةو فالشافعي،كىكأف 

بفعفاف،كاسمياحمدةبنتنافعبفعنبسةبفعمركبفعثمافبفعفاف،كانتامرأة
عمىكماؿعقًمياكديًنيا ،كلومنياكلدكبنتاف،الكلدأبك(3)خي رةليامفالحكاياتمايدؿُّ

كالبنتافكاحدةه حمبفيالشاـ، لمدينًة كافقاضينا بفإدريس، بفمحمد عثمافمحمد
.(4)مة،كاألخرلزينباسميافاط

دنانير سىًري ًتو مف تزكج حمدة زكجتو كفاة الحسف،(5)كبعد أبا منيا كأنجب ،
.(6)كخصصلومرضعةأندلسية،كلقدتكفيالشافعيكىكطفؿه


 نشأتو العمميةو، مولده وأسرتالمطمب الثاني: 

يطياًتيابشرلرؤياتحمؿفرحميااقبؿمكلدكلًدىارأتكالدةاإلماـالشافعي
خرجمففرجياحتىانقضمرأتكأفالمشتربمستقبؿىذاالطفؿاإلماـ،فقالت:"إنيا

                                 
(.1/23جمؿ،حاشيتوعمىشرحالمنيج)ينظر:سميمافال(1)
(.1/13شمسالديفالشربيني،اإلقناعفيحؿألفاظأبيشجاع)(2)
(.1/86(البييقي،مناقبالشافعي)(3
(.2/310(يينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(4
(.1/461ابفيكنسالمصرم،التاريخ)((5
(.2/310(يينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(6
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بمصرثـكقعفيكؿبمدمنوشظية،فتأكؿأصحابالرؤياأنويخرجعالـيخصعممو
.(1)"مصر،ثـيتفرؽفيسائرالبمدافأىؿ

ًلداإلماـالشافعي عمىالراجحاليجرةفيغزةسنةخمسيفكمائةمفرحمواكي
قاؿالشافعي،(2)عمافمفأقكاًؿأىؿالعمـ،فيالعاـالذمتيكفيفيواإلماـأبكحنيفةالنُّ

لدتبغزةسنةخمسيفكمائةكحي ون :إكقيؿ،(3)سنتيف"ممتإلىمكةكأناابفرحموا:"كي
كقيؿ بعسقبلف، لد كقيؿ:كي كؿ كا،(4)بمنى:باليمف، مف األقكاؿلصحيح القكؿىذه

.(5)ؿاألك
افيحً الشافعيرحمو اإلماـ الميٍنًصؼفيسيرم رأيجٍنشأ كالناًظري يتيمنا، و

 يرلأٌنيـ األعبلـ بمغإاليخرجكفالاألئمة فمما مفتحتأيدماألحرارمفالنساء،
،مكةينتميلوحيثاألصؿالذمالشافعيالسنتيفمفعمرهتيكفيكالده،فانتقمتبوأٌمو

كالنسب الكحي القرشي،بمد الفتى ذاؾ نسب يضيعى أف خشيةى ىناؾ إلى بو انتقمت
الكراـفياتباع(6)بيمًط المي أثرالصحابة الرحمةأفيقتفيكلدىا ابتغتبيذه أنيا كما ،

المصطفى العمـسنًة التابعيفالذيفنشركا بكجكد زاخرة كالعمماء، العمـ بمد فمكة ،
فٌقيكاالٌناس،فيناؾبدأالشافعيالطمبكالحفظ،رغـحالةالفقرالتيعاشيا؛فشرعفيك

فأتى الكيت اب، في القرآف المكطأم حفظ حفظ في شرع ثـ عيمره، مف السابعًة في كىك و
عمره مف العاًشرة في كىك منو طمب(7)فانتيى عمى أعانتو كذكاء حفظو بقكًة تمٌيز ،

 قاؿ فقد العمـ، نفسو: الكُّعف في كأنا يي"كنت المعمـ أسمع اتاب الصبي لكممةمقف

                                 
(.2/396الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)(1)
سماعيؿاألصبياني،سيرالسمؼالصالحيف)ص9/31ينظر:ابفحباف،الثقات)(2) (،1168(،كا 

(.66كابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص
(3)( بغداد تاريخ 2الخطيبالبغدادم، االنتق395/ البر، عبد كابف األئمة(، الثبلثة فيفضائؿ اء

(67الفقياء)ص
(،كمحمدالحسني،العقدالثميففيتاريخالبمد6/2394ينظر:ياقكتالحمكم،معجـاألدباء)(4)

(.116-2/115األميف)
(5)( الشافعي مناقب البييقي، 1ينظر: ك75/ خمكاف(، )ابف األعياف كفيات ،4 كمحمد165/ ،)

(.2/115فيتاريخالبمداألميف)الحسني،العقدالثميف
(.18ينظر:ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمناقبو)ص(6)
(.2/392(يينظر:الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)(7
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.(1)..."فأحفظيا
ابو ما كالفاقة الفقر الطمبمف اأثناء الشافعيرحمو عانىاإلماـ كلقد

أي الكريـتحفظ"ولـيكفمعياماتعطيوأجرةنألستاذه؛فقاؿ:م عميـ،حتىإف  فيالقرآفى
أجرناعمىتحفيظًميلـيكفعندأمالكيت اًب،ك ـى المعم ـبعمؿي،فاكتفىمنياتعطيالمعم
.(2)"ذلؾإذاقاـلغداءأكراحةأكنحكنكبعفالمعم ـعمىالصبيافأالعريؼ؛

ًحمىقو كالجمكسفي كطمبو، العمـ في يترعرع الشافعي اإلماـ بدأ أف صار،كبعد
التيىـفيغننىعنيا؛ليكتبعمىيذىبإلىديكافاإلمارةيستكىبالم كظفيفاألكراؽى
:الحميدمقاؿ،(3)دركسالظيكرىامايتمق اهفيحمقاتالعمـمف إدريسبفمحمدسمعتي

عندىايكفكلـتاب،الكُّفيفدفعتنيأميرجٍحًفيايتيمنكنت"ايقكؿ:رحموالشافعي
دخمتالقرآفختمتفمماقاـ،إذامفوأخأفمنيرضيقدالمعمـفكافالمعمـ،تعطيما

عنديكفكلـفأحفظيا،المسألةأكالحديثأسمعككنتالعمماء،أجالسفكنتالمسجد
فيو،فأكتبآخذهيمكحاعظمنرأيتإذافكنتقط،قراطيسبوأشترمأفتعطينيماأمي
بعضليفكممواليمفعمىكاؿقدـثـ:قاؿا،قديمنلناكانتجرةفيطرحتوامتؤلفإذا

عشربستةدارىافرىنتبو،أتحمؿتعطينيماأميعنديكفكلـأصحبوأفالقرشييف
فيو،تيدٍمًفحيعمؿعمىاستعممنياليمفقدمنافممامعو،بيافتحممتفأعطتنيادينارن

ليفطار،عمي فأثنكارجبفيمكةالعماركقدـ،عمبلنفزادنيفيو،تيدٍمًفحيعمبلنفزادني
:كقاؿ،فكبخنيعميوفسممتي(4)يحيىأبيابففمقيتياليمفمففقدمتذكر،بذلؾ

مفىذانحكأكفيو،دخؿشيءألحدكـشرعفإذاكتصنعكف،كتصنعكفتجالسكنا
بمغتناقد:كقاؿبي،فرحب،عميوفسممت،يينةعيبفسفيافلقيتثـ،فتركتو:قاؿالكبلـ،
فكانت:قاؿتعد،فبلعميؾ،الذمكؿأديتكماعنؾانتشرماأحسففماكاليتؾ،
.(5)"يحيىأبيابفبيصنعمماأبمغإيامسفيافمكعظة

الصٌ ىذا المرمكقةفإف  المكانةى فانتشر،برمفاإلماـعمىطمبالعمـجعؿلو
ككرةمفالككر،كالمدينةتبوالدُّنيابأكمًميا،فمـتبؽذكرهفيالمشرؽكالمغرب،كسمع

                                 
(.55)صتكاليالتأنيسابفحجر،(1) 
(.20ينظر:ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمناقبو)ص(2)
(.37اإلماـالشافي)صينظر:فخرالديفالرازم،مناقب(3)
شيخوإبراىيـبفأبييحيىالمتركؾ،كستأتيترجمتوبالتفصيؿ.((4

(.414-1/413ابفعبدالبر،جامعبيافالعمـكفضمو)(5)
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كحقؽالمقصد،فيك ال:"القائؿمفالمدفإالكعبلبياذكره،كيؼال؟!كقدصقؿالعـز
.(1)"شيءكؿعمىكيؤثرهالفقر،بويضرحتىرجؿالشأفىذافييبمغ


 لثالث: صفاتو الِخمقية والُخمقيةالمطمب ا

 صفاتو الِخمقية:  -أواًل 
الييئة الشافعيرحمواحسفي كالعينيؽكالقصبطكيؿي،كافاإلماـ أم:-القامًة

منياييسمىقصبة عظـو دكالفًخذكالساؽ،فكؿُّ أسمرالمكف،كاضحالجبيًة،-عظيـالعىضي
الكجو، لحمة قميؿي بالحنىاءرقيؽالبشرة،سائؿالخديف، كافييخض بي العارضيف، خفيؼي

بالصفرة،حمراءقانئة أٌنوكافكارداألرنبة،كفيكقتو ،كعمىأنفو-أم:طكيميا–كنيًقؿن
 أبمج العنفقة، بادم جدرم، مقركنيف–أثر حاجباه ليس (2)-أم: مفمجي الفـ، كاسع ،

في،(3)األسناف،قاؿحرممة:"كافالشافعيييخرجلسانوفيبمغأنفو" الصكًت،جشيه حسفي
فعف أبكىمفحكلو، قرأ إذا قاؿينبكأفأردناإذاكٌنا"قاؿ:نىٍصرفببحرالقراءة،

لبعضبعضنا القرآفاستفتحأتيناهفإذاالقرآف،يقرأالمطمبيالفتىىذاإلىبناقكمكا:
عىفًأمسؾذىًلؾىرألفإذاصكتو،فحسمفبالبكاءعجيجيـكيكثرالٌناسيتساقطحٌتى
.(4)"القراءة

أكجرسمف(5)كأفصكتوصنجكافالشافعيإذاتكمـكعفأحمدبفصالحقاؿ:"
.(6)"كتوحسفص

مفالحفظكالفيـ، المساًف،تمتعبقكةو العقؿ،مييبي ـي حسفالٌسمًتكالكجو،عظي
مفاطمب:فقاؿا،مالكنفكمـالمدينة،كاليليعـابففأتيتامالكنأتيت":رحمواقاؿ
لؾيقرأ قمت، أقرأأنا: مرقدلشيءليقاؿربمافكافعميو،فقرأت، أعده: فأعيده،

                                 
(.10/89(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(1
(.124)صتكاليالتأنيسابفحجر،((2
(.2/130(السبكي،طبقاتالشافعية)(3

(.5/149ىبي،تاريخاإلسبلـ)الذ(4)
5)) قاؿابفمنظكر:الصنجالعربي:ىكالذميككففيالدفكؼكنحكه،فأٌماالصنجذكاألكتارفدخيؿه

(.2/311معرب.لسافالعرب)
(.1/208ابفعدم،الكامؿ)((6
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تككفأفتحبأنت:فقاؿأخرل،ثـفأجابني،مسألة،عفسألتوثـأعجبو،كأنوفا،حفظن
.(1)"اقاضين

مفالظيرإلىغدكةمفاكتابنيصنع"كافالشافعياألعمى:قاؿيكنسبفعبدك
.(2)"أصؿيدهفييككفأفغيرمفحفظو

مكقفناركاه أكًردي عفلشافعياسئؿ":،فقاؿحرممةبفيحيىكفيذكائوكنباىًتًو
فطالؽ،فامرأتيأكمتيا،إف:فقاؿتمرة،فموفيرجؿ :قاؿ،طالؽفامرأتيطرحتيا،كا 
.(3)"النصؼكيطرحا،نصفنيأكؿ

بف لمحمد "كفىباثقة عميو منقكشه بخاتـ فييساره ايتختـ ككافرحمو
ماقـالسُّمفقيلأحدنارأيتما،كثيراألسقاـ،قاؿيكنسبفعبداألعمى:"(4)إدريس"

.(5)افعيرحموا"الشلقي
 صفاتو الُخمقية: -ثانًيا

النُّ مفصفاتالقرشياألصيؿ كالذ بؿكالش إف  كالمركءة ،جاعة، كالكـر كالجكد كاء،
كفصاحةالمساف،كقكةالفراسة،كرجاحةالعقؿ،،متعبسبلمةالقمبكالحياءكاإليثار،كالت 

الش  جمع رحكلقد كٌموافعي ىذا ا الصُّ،مو صدر كالماءفصار البدكر، كبدر دكر،
كالدُّ الث المعيف، الس ر سيد المعركؼفيقريشبالس ميف، فيالد ادة، بمغ يفكالعمـيادة،

ابفقاؿؼاألئمةفيمناقبورحمواالعديدمفالمصنفات،حتىأعمىالمراتب،فصن 
افكىم خى المصنفاتمفكاشتيرالعمماء،جمعياكثيرةمناقبعنوارضيكلمشافعي":
مجمديف،فيمصنؼالظاىرملداكدمنياا،مصنفنعشرثبلثةنحككأحكالومناقبوفي

مفأكثركعمكموتذكر،أفمفأشيرففضائموكبالجممةمجمد،فيمصنؼالرازمكلمفخر
الص (6)"تحصرأف كمفىذه كافصاحفاتالش ، فمقد جاعة، صغًره، منذي رمايةو قاؿبي
أفأخاؼ:لييقكؿبيبالط كافحتىميالر ألـزكنت:يقكؿافعيالش سمعت":بيعالر 

                                 
(.1/101(البييقي،مناقبالشافعي)(1

(.9/129تاألصفياء)أبكنعيـاألصبياني،حميةاألكلياءكطبقا(2)
(.10/53الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(3)
(.1/10(،كالبييقي،أحكاـالقرآفلمشافعي)152ينظر:الشرباصي،األئمةاألربعة)ص(4)
(.2/292(البييقي،مناقبالشافعي)(5
(.2/377(الطيببامخرمة،قبلدةالنحرفيكفياتأعيافالدىر)(6
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.(1)"تسعةالعشرةمفأصيبككنت:قاؿ،الحرفيكقكفؾكثرةمفؿالس يصيبؾ
قاؿسكادبفكعفعمرك يقكؿالشافعي،سمعت: شيئيفنياالدُّمفتمنيت": العمـ:

.(2)"تركففماكالعمـعشرة،عشرةمفأصيبفإنيميالر فأمامي،لر كا
كقاؿعفنفًسو:
 يدِ بِ لكنُت اليوم أشعَر من لَ    زري ـــــاء يُ ــــــُر بالعممــــعلوال الش  

 (3)دـــزيـــــي يـــّمٍب وأبـوآل مي   وأشجع في الوغى من كلِّ ليٍث 
المساف،بم حيحمفالحديث،يغىالحجةكالبياف،يتمسؾبالص ككافرحموافصيحى

كالض  الكاىي عف كييعًرضي الن عيؼ، أحدنقاؿ نعمـ "كال فيككم: اعتنى الفقياء مف ا
،(4)فرضياعنو"،امنوكالقريبن،عيؼكاعتنائوحيحكالض مييزبيفالص االحتجاجبالت 

الش  عفرسكقاؿ "متىركيتي ا: بوكؿاافعيرحمو آخذ كلـ ا صحيحن حديثنا
ذىب" قد عقمي أف بالتزاـ(5)فأشيدكـ أصحابو أكصى بالحديثأٌنو تمسكو مف كبمغ ،

 ليـ: يقكؿ فكاف الحديث، الحديث"أصحاب بأصحاب الٌناس،عميكـ أكثر فإنيـ
.(6)"صكابنا

" المخالفيف: كدحضشبو حجتو، قكًة في الحميدم عمىنردأفنريدكناكقاؿ
.(7)"لناففتحالشافعي،جاءناحتىعمييـ،نردكيؼنحسففمـأم،الر أصحاب
فيالطمبعند العمـ،فقدقيؿرحمواهكىذااليُـّ عفشدةشيكًتوفيحب  ناتجه

أسمعبالحرؼممالـأسمعو،فتكدأعضائيأف"كيؼشيكتؾلمعمـ؟قاؿ:لوذاتمرة:"
تتنعـبوم أسماعنا تنعمتبواألذناف،فقيؿلو:فكيؼحرصؾ؟قاؿ:حرصليا ثؿما

المرأةالمضمةالجمكعالمنكعفيبمكغلذتولمماؿ،فقيؿلو:فكيؼطمبؾلو؟قاؿ:طمب
.(8)ه"كلدىاليسلياغير

                                 
(.8/238رأعبلـالنببلء)(الذىبي،سي(1
(.24(ابفأبيحاتـ،مناقبالشافعيكآدابو)ص(2
(.10/89(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(3

(.1/11النككم،المجمكعشرحالميذب)(4)
(.1/265الذىبي،طبقاتالحفاظ)(5)
(.5/146الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((6
(.32قبو)ص(ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمنا(7

(.20البييقي،مناقبالشافعي)ص(8)



70 

" ا: رحمو صاحب–محمدكتبعمىأنفقتكقاؿ الحسف بف محمد يقصد
حنيفة يعني-حديثامسألةكؿجنبإلىفكضعتتدبرتيا،ثـا،دينارنستيف-أبي رد:

.(1)"-عميو
العمك،فياساكننىكككافمصر،إلىافعيالش معخرجت"كعفالحميدمقاؿ:

بالغبلـ،فأصيحالمصباح،فأرلالميؿ،بعضفيخرجتفربمااألكساط،في كنحف
أبايامو،:ؿفأقككدكاة،قرطاسفإذافأرقى،ارؽ،عميو،بحقي:فيقكؿصكتي،فيسمع
فأمرتعمي،يذىبأففخفتمسألة،فيأكحديثمعنىفيتفكرت:فيقكؿا،عبد

.(2)"ككتبتوبالمصباح
افعيذكاؤهكقدرتوالفائقةعمىالحفظ،كاجتمعإلىقرشيةمحمدبفإدريسالش 

عميوعندفأكتيخيرناكثيرنافيعربيتوكفصاحتوكلغتو،فصارمرجعناييرجعإليو،كيعتمد
في االختبلؼفيالمغةكالببلغةكالبياف،لواطبلعهعميؽهعمىكنكًزىا،مكثكقتناطكيبلن
ؿإحكامياحتىصارتلغتوفتنة،ككبلموحجة،يسمعياأصحابالمغةفيعتبركفبيا،قا

بذلؾأردتما:كقاؿسنة،عشريفاسالن كأياـالعربيةقراءةعمىافعيالش أقاـ":الربيع
.(3)"الفقوعمىاالستعانةإال

الش  في كبيرةن منزلةن شعركحاز فجمع شبابو، منذ بو صمتو بدأت فقد عر،
(4)اليذلييف فعف بو؛ كاختص  بفمحمدعمي قرأ":قاؿبيرم،الزُّاعبدبفمصعب،
ليقاؿثـا،حفظنىذيؿأشعارافعيالش إدريس الفإنيـ،الحديثأىؿبيذاتخبرال:

.(5)"ىذايحتممكف


                                 
(.14/402(ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(1
(.35(ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمناقبو)ص(2
(.2/42(البييقي،مناقبالشافعي)(3
:لعؿالشافعي(4 قداىتـبشعربنيىذيؿلنشأتوفيتمؾالبيئة،كرضاهعفطباًعيا،فرحموا(قمتي

كانتىذيؿمفأفصحالعربكماقاؿعفمبدأأمره:"خرجتمفمكة،فمزمتىيذىٍيبلفيالبادية،
أتعمـكبلمياكآخذًبميغىتيا،ككانتأفصحالعرب،فأقمتمعيـمدةأرجؿبرحيميـ،كأنزؿبنزكليـ،

البييقي،منا أفرجعتإلىمكةجعمتأنشداألشعار،كاذكرأياـالناس...". قبالشافعيفمما
(1/102.)

(.2/46(البييقي،مناقبالشافعي)(5
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 األصمعيكعف قاؿ: قريش، مف فتى عمى ىذيؿ ل،"صححتأشعار :ويقاؿ
.(1)محمدبفإدريس"

ذكرعبدالممؾبفك،(2)اس"افعيمفأفصحالن بؿ:"كافالش كقاؿأحمدبفحن
افعيحجةفيالمغة،كذكرأفالش حكىؿمصرفيعصرهفيالمغةكالن ،إماـأ(3)ىشاـ

.(6)مثؿىذا(5)كأيكببفسكيد(4)الكليدبفالجاركدكأب
خرجت"ككافليذااألثرالبميغفيتمتعوبالفراسة،فحٌصؿىذاالعمـكنٌماه،قاؿ:

.(7)..."إلىاليمففيطمبكتبالفراسة،حتىكتبتياكجمعتيا
فيفراسةاإلماـالش قدلك بياكاياتالافعيالعديدمفالقصصكالر ذيًكرى تيأيعًجبى

حكلو مف الحميدم(8)كؿُّ عف ذيًكر ما المثاؿ سبيؿ عمى منيا أنا،، "خرجت قاؿ:
جؿ؟فقاؿ:نجارهٍنعةيالر افعي:ماصى،فقمتلمش (9)باألبطحافعيمفمكةفمقينارجبلنكالش 

خياط"افقاؿ:كنتنجارن،فسألتو،أكخياط .(10)كأنااليـك
:قمت،رآهيكفكلـأخكؾ؟ىذا:فقاؿافعي،الش فرآهأخي،ر مى":قاؿبيع،الر كعف

                                 
(.2403-6/2402الحمكم،معجـاألدباء)(1)
(.51/350ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(2)
3) تكفيفيالثالثةعشربعد( أىؿمصر، إماـ أبكمحمد، بفأيكبالذُّىمي، الممؾبفىشاـ عبد

(.3/137المائتيف.ابفيكنس،تاريخمصر)
.مفصغارالعاشرة،صدكؽ،صاحبالشافعي،الفقيو،أبكالكليدالمكي،(مكسىبفأبيالجاركد(4

(.6953/رقـ550ابفحجر،تقريبالتيذيب)
بفتحالسيفالميممةكسككفالياءالمنقكطة-يبانيالس ،أبكمسعكدالحميرم،أيكببفسكيدالرممي((5

منقكطةبكاحدةكفيآخرىانكفبعداأللؼ،نسبةإلىسيبافكىكبنقطتيفمفتحتياكبعدىاباء
حمير مف -بطف يخط، التاسعةئ،صدكؽ كتسعيف،مف ثبلث سنة اثنتيف:كقيؿ،مات سنة

(.615/رقـ118(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)7/333.السمعاني،األنساب)كمائتيف
(.12/14ينظر:النككم،المجمكعشرحالميذب)(6)
(.97-96ابفأبيحاتـالرازم،آدابالشافعيكمناقبو)ص(7)
(،كالبييقي،مناقبالشافعي101-96ينظر:ابفأبيحاتـالرازم،آدابالشافعيكمناقبو)ص(8)

(.قدذكراالكثيرمفاألمثمةعمىفراسًتو.2/130-137)
فيودقاؽالحصى،كمنوسميأبطحمكة.ابفالعجمي((9 (.54،ذيؿالمباب)صىكمسيؿه

(.2/130البييقي،مناقبالشافعي)(10)
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.(1)"نعـ
بالس كلقدتمتعالش  ا ،افعيرحمواأيضن خاء؛فكافمضربالمثؿبالجكدكالكـر

.(2)"عاـكالط رىـكالد ينارالد عمىاسالن أسخىكاف"فقدعمىمفعرؼكمفلـيعرؼ؛
اشتيريسخاءالشافعككم:"اعمـأفالن قاؿك حتىاليتشكؾفيورحموامما
.(3)أدنىأنسبعمـأكمخالطةالناس"مفلو

عجمتا،دينارنثبلثيف:قمتأصدقتيا؟كـافعيالش فسألنيتزكجت،"بيع:كقاؿالر 
.(4)"ادينارنكعشريفأربعةفأعطانيستة،منيا

الجاريةاسكأسخاىـكفنا،كافيشترلمفأجكدالن يافعأبكسعد:"كافالش كقاؿ
تطبخكتعمؿالحمكاء،كيقكؿلنا:تشيكاماأحببتـ،فقداشتريتجاريةتحسفيناعالتالص 

كذاككذا،ككنانحفنأمرىا"يتريدكف،فيقكؿبعضأصحابنا:اعممأفتعمؿما .(5)اليـك
تمتعبومفالعمـالكاسع، التيطافتكالشُّككافرحموامتكاضعنا،معما يرة

الدُّ تغٌره ال العاقؿ كىكذا البمداف، فعف قاؿدفيالص يكنسنيا، ، مفأعقؿرأيتما":
مكسى،أبايا:قاؿثـبيدم،فأخذكلقيني،افترقنا،ثـمسألة،فيايكمنناظرتوافعي،الش 
ف،اإخكانننككفأفيستقيـأال .(6)"مسألةفينتفؽلـكا 

اعات،نيا،اجتيادهفيالط ميقيةالتيجعمتمنوإماـالدُّواالخيكمفصفاًتورحم
كافشيررمضافختـفيكؿليمة فإذا ليمةو، القرآففيكؿ  ـي فمقدكافرحموايخت

أنو،رادمبيعبفسميمافالميعفالر ختمة،كالنيارختمة،فيحصؿلوبذلؾستيفختمة؛ف
.(7)"رمضافستيفمرة،كؿذلؾفيصبلةالقرآففيشيرافعييختـكافالش "قاؿ:

فيجمبالٌناس كنكـ،صاحبىٌمةو ليمومابيفصبلةكدراسةو ـي كماأنوكافييقًس
،الحسيفبفعميالكرابيسيإلىاليداية،حتىإٌنوكافيدعكلممؤمنيففيصبلتو؛فعف

معالش ":قاؿ مثالميؿ،اليمربآيةرحمةإالافعيثمانيفليمة،كافيصمينحكثبتُّ
                                 

(2/130)البييقي،مناقبالشافعي((1
(.10/37(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(2

(.1/57النككم،تيذيباألسماءكالمغات)(3) 
(.93(ابفأبيحاتـ،آدابالشافعي)ص(4

(.1/58النككم،تيذيباألسماءكالمغات)(5)
(.51/302(ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(6

(74البييقي،آدابالشافعيكمناقبو)ص(7) 
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جاةسأؿالنفسوكلممؤمنيفأجمعيف،كاليمربآيةعذابإالتعٌكذبامنيا،كسأؿالن 
معلوالر ولنفسوكلجميعالمسمميف،ككأن .(1)"ىبةيجاءيكالر جي

الدنيا،افعيبيذااالجتيادالتقكلكالكرع،كالخشيةمفا،كالزىدفيكلقدكًرثالش 
 اتعالى: قاؿ كلقد النافع؛ العمـ ثمرةي ٔا﴿فيذا ُل َ  َواتٍّ ًُ  اَّللٍّ ُس ٍُ ِ ُ  َويَُػيّ ُ  اَّللٍّ  ةُِسّوِ  َواَّللٍّ

ءٍ  ًٌ  ََشْ ،فالتقكلكالخشيةصفتافمبلزمتافلؤلتقياءمفالعمماء،إذ[282:البقرة]﴾َغيِي
فأخذطالبو العمـ، الذيفكر ثكا قاؿاإٌنيـكرثةاألنبياء، كلقد كافر، بصدؽمنوبحظ 

ا﴿ تعالىفيىذاالشأف: ٍَ َ  ََيَِْش  إِجٍّ َْ  اَّللٍّ ٌِ  ِ اءُ  ِغتَادِه ٍَ ،فمماكردفي[28:فاطر]﴾اىُْػيَ
فركلكجمس،فسمـالشافعي،فجاءسفياف،عندكنتقاؿ:"سعيدبفسكيدخشيًتوعف

.(2)"الشافعيعمىفغشي ا،رقيقناحديثنعيينةابف
كلٌماسمعالحارثبفلبيديقرأ...تغيرلكنو،كاقشعرجمده،كاضطرباضطرابنا

مغشيناعميو،فمٌماأفاؽجعؿيقكؿ:" عراضالكاذبيف،مقاـمفبؾأعكذشديدنا،كخر  كا 
ليىبإلييالمشتاقيف،رقابلؾكذل تالعارفيف،قمكبؾلخضعتالميـالغافميف،
.(3)"كجيؾبكـرتقصيرمعفكاعؼبسترؾ،كجممنيجكدؾ

أراد":،قاؿالحارثبفسريجكالخشيةبابالكرعفيالديف،كالزىدفيالدنيا؛فعف
ارإلىفأسمـمكةإلىالخركجالشافعي فاحترؽالحريؽفكقعمرتفعة،بىٍغدىادٌيةثيابناقىص 
ليدفعتأخيرهفيالشافعيعمىبيـفتحٌمؿقـككمعوالقصارفجاءكالثياب،القٌصاردٌكاف
أتبيفكلـالقٌصار،تضميففيالعمـأىؿاختمؼقد:الشافعيلوفقاؿالثياب،قيمةإليو
.(4)"شيئاأضمنؾفمستيجب،الضمافأف

بيتفيكىكلمرشيد،خادـعمىكبمغمفكرعوكرجاحةعقمو،كفقونفًسوأنودخؿ
:الخادـلوفقاؿيدخؿ،كلـفرجعأبصره،العتبةعمىرجموكضعفممابالديباج،فرشقد

باألرمني،فرشقدابيتندخؿحتىا،متمشينالخادـفقاـ،ىذاافتراشيحؿال:فقاؿادخؿ،
كأكثرذاؾمفأحسفكىذاحراـ،كذاؾحبلؿىذا:فقاؿعميو،أقبؿثـالشافعيفدخؿ

                                 
(.226ابفأبيطاىر،منازؿاألئمةاألربعة)ص(1)
(.10/18(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(2
(.3/1419(اإلماـالشافعي،التفسير)(3

(.9/126)أبكنعيـاألصبياني،حميةاألكلياءكطبقاتاألصفياء(4)
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.(1)كسكتالخادـ،فتبسـمنو،اثمنن
ككافصاحبشبابوفيصبكةلوتيعرؼفمـخمقو،برفعةالشافعيعيًرؼكلقد ،

مااركءتيشيئن"كالكعممتأٌفالماءالبارديثمـمفممركءةوكشيامةو،قاؿرحموا:
(2)شربتإالحاٌرا" قميؿالمطعـ ، ا:قاؿكالمشرب؛ عشرةستمنذشبعت"مارحمو

كيزيؿالقمب،كيقسيبدف،اليثقؿالشبعألففطرحتيا؛يعنياطرحتيا،شبعةإالسنة،
،كيجمبالفطنة، كىذاالتقمؿمفالمطعـكالمشرب.(3)"ةالعبادعفصاحبوكيضعؼالنـك

حمقاتو تشمؿ الفنكف، فيجميع مكسكعةن حتىصار العمـ، الكقتفي اغتناـ لو يس ر
جمسكافالشافعيي"الربيعبفسميمافالعمميةأىؿالقرآفكالحديثكالمغةكالشعر،قاؿ

أىؿ كجاء الشمسقامكا طمعت فإذا القرآف أىؿ فيجيئو الصبح، صمى إذا حمقتو في
لممذاكرة الحمقة فاستكت قامكا الشمس ارتفعت فإذا كمعانيو، تفسيره فيسألكنو الحديث
كالنظر،فإذاارتفعالضحىتفرقكا،كجاءأىؿالعربيةكالعركضكالنحككالشعرفبليزالكف

رضياعنوإلىقربانتصاؼال ينصرؼ، ثـ الحكـ،نيار، بفعبد كحدثمحمد
ف عميو"قاؿ: كيعرضكف إليو يجيئكف الحديث أصحاب كاف الشافعي، مثؿ رأيت ما

متعجبكف فيقكمكفكىـ عمييا يقفكا عمىأسرارلـ ككافيكقفيـ الحديث، غكامضعمـ
ال كالمخالفكف المكافقكف الفقو كأصحاب ممنو، كىـ إال كأصحابيقكمكف لو، ذعنكف
.(4)"األدبيعرضكفعميوالشعرفيبيفليـمعانيو


 المطمب الرابع: حياتو العممية

كعمماءلـينشأاإلماـالش  إذلـيكفأبكهمحدثناأكمفسرناأك،افعيفيأسرةعمـو
أموكانتمحبةنلمعمـ،لـتكجيوإلىالت  أكلغكينا،إالأف  مفعائمتوفقيينا أكأحده جارًة

العمـكالحرصعمىصحبةالعمماء،كأعانيامارفةومفالحرؼ،بؿأرضعتوحيإتقافحً ب 
قرشيالعقًؿ،صافيتميزبوكلدىاعمىتمبيةرغبتيافيو،فكافالش  افعيبعدذلؾرجبلن

                                 
(.76(ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمناقبو)ص(1

(.2/188البييقي،مناقبالشافعي)(2)
الدرالثميففيأسماءالمصنفيفابفالساعي،(،ك78آدابالشافعيكمناقبو)صابفأبيحاتـ،(3)

(.76)ص
(.6/2405ياقكتالحمكم،معجـاألدباء)(4)
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الذ  قكٌم المساف،الفيـ، فصيحي الببلغة، حسفي المنطؽ، عذب سريعىف، كحده، نسيج
لكاإلصاب أيمىةيةمعحضكرالحجة، أكثرسماعالحديثالستغنتبو عفمحمد

منياكانتبدايتوالعمميةفيمكة،ف-كماذكرتآنفنا–جميعالفقياء،فمقدنشأىذااإلماـ
فقدتعمـولوكانتتيشٌكؿالمحطةاألكلىفيحياتوالعممية،م كالشؾأفرعايةأيكنبكغو،
قكيةو،مكنتومفسرعةكمبكرنا؛حفظالقرآففةكالكتابة،القراء قدأكرمواتعالىبذاكرةو
قاؿ:مكطأاإلماـمالؾ،ريرة،ثـحفظبعدذلؾىفكنقاءالس مقيكالحفظمعصفاءالذ الت 

المكطأقبؿأفأحتمـ" أيقرئيالٌناسكأناابفثبلثعشرةسنة،كحفظتي .(1)"كينتي
،فأحفظيااآليةبي الص يمق فالمعمـأسمعتابالكُّفياكأنكنتكفيحفظوقاؿ:"

إمبلءىـيكتبكفبيافالص كافكلقد قدكنتعمييـاإلمبلءمفالمعمـغىيىٍفريأففإلى،
.(2)"أممىماجميعحفظت
مفعمماءكفقياءكمفيمكةالعمـفطمب حدثيفإلىأفبمغعمىمفكافبيا

لو ا،فأًذفى قىدٍ،اعبدأبااي:"افتنجيبالفتيا،فقاؿشيخومسمـبفخالدالز شأكناعظيمن
"أىفٍلىؾىآفى تيٍفًتيى

(3) عامن، خمسعشرة آنذاؾ ثمانيةككافعمره ركاية كفي عشر:ا،
.(4)عامان

عي كالقبائؿالبكادمكالعشائرترددعمىرحمواافعيالش كداإلماـكبعدأفاشتد 
عيرؼبعدىابسعةعمموفي،ذيؿفأتقفالمغةالعربيةبمجاكرةقبيمةبنيىيمكة،التيتحيطب

يعني–قاؿ:"خرجتعفمكة،(5)اسعر،كاألنسابكأياـالن كفصاحةلساًنو،كحفظولمش 
.(6)،كآخذالمغة،ككانتأفصحالعرب"ذيبلنبالبادية،أتعم ـيكبلميافمزمتىي-بعدأفبىمىغى

ا "كقاؿرحمو كآخذكبلمياأتعمـالبادية،فيىيذىٍيبلنفمزمتمكة،مفخرجت:
أففممابنزكليـ،كأنزؿبرحيميـ،ؿأرحمدةمعيـفأقمتالعرب،أفصحككانتًبميغىتيا،

                                 
(.10/54نببلء)(الذىبي،سيرأعبلـال(1
(.1/94(البييقي،مناقبالشافعي)(2

(71ابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص(3)
(4)( كالتعديؿ الجرح حاتـ، أبي ابف 7يينظر: كمناقبو202/ الشافعي آداب الرازم، حاتـ كأبك ،)

(.71مةالفقياء)ص(،كابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئ31)ص
(10/275(،كابفكثير،البدايةكالنياية)1/102يينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(5)

(.55)صتكاليالتأنيسابفحجر،(6) 
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الزُّبيرٌييف،مفرجؿبيفمراس،الن أياـذكركأاألشعار،أنشدجعمتمكةإلىرجعت
،كالببلغةالفصاحةىذهكالفقو،العمـفيتككفالأفعمي عىز ا،عبدأبايا:ليفقاؿ
قمت دي؟ممفبقىمف: فقاؿييٍقصى قاؿ،المسمميفسيدأنس،بفمالؾ: فيذلؾفكقع:
.(1)..."كحفظتوبمكةرجؿمففاٍستىٍعرتوأالمكيطإلىكعمدتقمبي،

شيخوالفقوبتعمـميوعأشارالذمأفركلييكبالفقوكاىتـاإلماـرحموابعدذلؾ
افعيالش قاؿنجي،الز خالدبفمسمـ ،حكىالن أطمب"خرجت: ـيفمقينيكاألدبى بفميسم
فقاؿخالد، فتىيا: أنت! أيف قمت؟مف قاؿمفأىؿمكة،: :قمتبيا؟كأيفمنزلؾ:
قاؿخيؼ،البًشٍعبً قمتأنت؟قبيمةأممف: قاؿ،مناؼعبدكلدمف: بخبخ: دٍلىقى!!
عىمتأىالىكاآلًخرة،الدٍُّنيافياشىر فىؾى .(2)بؾ؟"أحسفىفكافى،الفقوفيىذافيمىؾجى

شى الش عىكلٌما لمعمـ،راإلماـ تعطشو حممو حاجتوعفعمماءمكة، أخذ افعيأٌنو
أنس، مالؾبف حيثاإلماـ اليجرة، دار إلى الر حاؿ يشد  أف العمماء لصحبة كمحبتو

 الط كىكذا في العالية اليمة صاحب الش حاؿ عمر كاف كلقد ثبلثةمب، آنذاؾ افعي
قرأعميوالمكطأكلزموفالتقىباإلماـمالؾ،ك،كعشريفعامنا،كفيركايةثبلثةعشرعامنا

ا–يدارسوالمسائؿحتىكفاتو،كتمقىيتفقوعميوك .(3)همفعمماءالمدينةعفغير-أيضن
.(4)ممذعمييدجماعةمفعممائيااسة،فتترىطمبكتبالفىثـخرجإلىاليمف،في

كتكجوإلىالعمـيىدرسوكييدارسو،دخؿالعراؽ،فكفيعاـأربعكثمانيفكمائة الـز
بفالحسفصاحبأبيحنيف محمد اإلماـ الفترة ففيىذه ا، فقوةرحميما عنو أخذ

.(5)العراؽ

                                 
(.1/102(البييقي،مناقبالشافعي)(1

(.1/97)المصدرالسابؽ(2)
البييقي،مناقبالشافعي)يينظر(3) االنتقاءفيفضائؿالثبلثة(،كابفعبد1/100-103: البر،

المجمكعشرحالميذبكلو(،1/47(،كالنككم،تيذيباألسماءكالمغات)68األئمةالفقياء)ص
(.10/12(،كالذىبي،سيرأعبلـالنببلء)1/8)
(.96(،ك)ص27يينظر:أبكحاتـالرازم،آدابالشافعيكمناقبو)ص(4) 
(5)( مناقبالشافعي مناقبالشافعي)76صاآلبرم، كالبييقي، ،)1 كالخطيبالبغدادم،162/ ،)

(.10/275(،كابفكثير،البدايةكالنياية)2/561تاريخبغداد)
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مكة، إلى عاد تثـ مف نحكنا بيا ييمقيفأقاـ الفترة ىذه في مكث سنكات، سع
مفعممائيا،منيـاإلماـأحمدبفالدُّ المكي،التقىبكثيرو بؿنحركسالعمميةفيالحـر

.(1)الذمأهعجًببوكبقكًتوالعممية
مركرالس  الش نكاتالت كبعد افعيإلىالعراؽسنةخمسكتسعيفسعانتقؿاإلماـ

حمةاألثرالكاضحفيبثافعيفيىذهالر ،كلقدكافلمش (2)كمائة،فأقاـفييامدةعاميف
غبلؽالحمقاتالعمميةالكبلميةالقائمةعمىالر  األثر،كا  "قدـأم،قاؿإبراىيـالحربي:عمـً

أم،فمماكاففيافعيبغداد،كفيالمسجدالجامعالغربيعشركفحمقةألصحابالر الش 
افعيإلىكبعدذلؾانتقؿالش ،(3)نياإالثبلثأكأربعحمقات"انيةلـيثبتمالجمعةالث 

.(4)مكةمرةنأخرل
افعيإلىبغدادمرةنأخرلفأقاـفيياثمانيةىعادالش كفيعاـثمانيةكتسعيفكمئة

حمًةأفيتعيدتبلميذهالذيفتربكاعمييديوسابقنا،أشيرأكأقؿ،ككافالقصديمفىذهالر 
.(5)انتقؿإلىمكةبمداالحراـمرةنأخرلكبعدذلؾ

افعيإلىمكةتاقتركحولزياةمصرأرًضالًكنانة،فخرجكأثناءذىاباإلماـالش 
إليياكىكيينًشد:

 ومن دونيا أرض المفاوز والقفرِ    لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر   
 .(6)ساق إلى قبرياق إلييا أم أُ ــــــــسأُ         ىـــــض والِغنـــــــفوا ما َأدري ألمخف   

سعيدبفقاؿىاركف،عجبكابواسكأيحبوالن ،كقدأرحمواكبقيفيياحتىكفاتو

                                 
البييقي،مناقبالشافعي)(1) (،كأبك6/2400(،كياقكتالحمكم،معجـاألدباء)2/252يينظر:

(.27-25زىرة،الشافعيحياتوكعصرهكآراؤهالفقيية)
(،كالبييقي،مناقبالشافعي67ينظر:ابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص(2)

(1 /220( بغداد تاريخ البغدادم، كالخطيب ،)2 /409( كالنياية البداية كثير، كابف ،)10/
275)

.(1/225مناقبالشافعي) البييقي، (3)
(4) خمكاف، ابف األعيايينظر: )كفيات 4ف مصر165/ تاريخ في المحاضرة حسف كالسيكطي، ،)

 (.1/304كالقاىرة)
(.1/220يينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(5) 
(.2/108البييقي،مناقبالشافعي)(6)
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كىكفجئناهقريشمفرجؿقدـ:فقالكامصر،عميناقدـ:افعيالش مثؿرأيت"مااألىٍيمي:
أحسفرأينافما،تكمـصبلتوقضىفمما،منواكجينكالصبلةأحسفرأيتفما،يصمي
.(1)"بوفافتتنا،منوكبلما

الر  ىذه أثناء الش كفي صٌنؼاإلماـ العممية، الت حبلت فيأصكؿافعي صانيؼ،
مبةلؤلخذعنو،فكافلمجميعإماـيتو،كتكاثرعميوالط عيدصًبىتبعنااألثر،فىالفقوكالفركع،مي

فسيرابف،كفيالت يٌّممة،فيالقرآفأيبىاىرفيىذهالظُّاألئمة،كمفتياألمة،المصباحالز 
عرحساف،عباس،كفيالحديثابفعمر،كفيالفقومعاذ،كفيالقضاءزيد،كفيالش 

رقاف،ككماقاؿالقائؿ:فريؽبيفالحؽكالباطؿفيكفيالت 
 حجىوال الفصاحة دـــــبع ادىاـــــارت      التي المدح عمى مناقبو زادت
 (2)جىالد   فمك عن قصرت المديح قال      وــفضم وأذكر أمدحو قمت إن


 المطمب الخامس: شيوخو وتالميذه

 شيوخو: -أواًل 
مبكرةو،فسافركارتحؿلطمبالعمـاإلماـالش ذكرناسابقناأف  افعيطمبالعمـفيًسفو

الدأفيتتممذعمىعددمفكانتىذهحالتوكىمتوالعاليةفبلبككتمقيومفالمشايخ،
،كعد ابفحجرمنيـتسعةن(3)ازممفشيكخكعمماءعصره،أخبربذلؾالفخرالر بأسبو

امرتبيفعمىحركؼالمعجـ .(4)كسبعيفشيخن
.(5).إبراىيـبفسعدالزىرم1
.(6)إبراىيـبفعبدالعزيزابفأبيمحذكرة.2


                                 
(.1/240البييقي،مناقبالشافعي)(1)
(.197)صمنازؿاألئمةاألربعةأبيحنيفةكمالؾكالشافعيكأحمدابفأبيطاىر،((2

(.44-43فخرالديفالرازم،مناقباإلماـالشافعي)صيينظر:(3)
(.55)صتكاليالتأنيس(ابفحجر،(4
،ثقةحجة،نزيؿبغداد،أبكإسحاؽالمدني،إبراىيـبفسعدبفإبراىيـبفعبدالرحمفبفعكؼالزىرم((5

(.177/رقـ89.ابفحجر،تقريبالتيذيب)نيفماتسنةخمسكثما،مفالثامنة،تيكيم ـفيوببلقادح
إسماعيؿصدكؽإبراىيـبفعبدالعزيزبفعبدالممؾ((6 الجمحيالمكييكنىأبا بفأبيمحذكرة

(.210/رقـ91.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسابعةئيخط
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.(1).أسامةبفزيدبفأسمـ3
.(2)بفيكسؼ.إسحاؽ4
.(3)حاتـبفإسماعيؿ.5
.(4).حسيفاأللثغ6
.(5).حمادبفأسامة7
.(6).سعيدبفسممة8
.(7).سميمافبفعمرك9

.(8)"مفحفاظالحديثكثقاتو"افبفعيينةسفي.10


                                 
العدكممكالىـ((1 بفأسمـ بفزيد ماتفي،ابعةمفالس،ضعيؼمفقبؿحفظو،المدني،أسامة

(.315/رقـ98.ابفحجر،تقريبالتيذيب)خبلفةالمنصكر
مات،مفالتاسعة،ثقة،المعركؼباألزرؽ،الكاسطي،إسحاؽبفيكسؼبفمرداسالمخزكمي((2

(.396/رقـ104.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كلوثمافكسبعكف،سنةخمسكتسعيف
المدنيحاتـ((3 إسماعيؿ إسم،بف مكالىـأبك الحارثي الككفة،اعيؿ مف الكتاب،أصمو ،صحيح

الثامنة،صدكؽييـ كثمانيف،مف سبع ستأك تقريبالتيذيب)ماتسنة ابفحجر، .144/
(.994رقـ

لـأقؼلوعمىترجمة.((4
ككافبأخرة،ثقةثبتربمادلس،مشيكربكنيتو،أبكأسامة،حمادبفأسامةالقرشيمكالىـالككفي((5

.ابفحجر،ماتسنةإحدلكمائتيفكىكابفثمانيف،مفكبارالتاسعة،يحدثمفكتبغيره
(.1487/رقـ177تقريبالتيذيب)

كىكأبكعمركالسدكسيالذم،أبكعمركالمدني،فسممةبفأبيالحساـالعدكممكالىـبسعيد((6
العقدم عنو الكتابيخط،ركل حفظوئصدكؽصحيح الس،مف تقريبابعةمف حجر، ابف .

(.2326/رقـ236التيذيب)
الياشمي((7 الممؾ عبد بف يزيد عف عمرك بف الشافعي،سميماف حجر:،مجيكؿ،كعنو ابف قاؿ

الطبقة،داكدالنخعيكخشىأفيككفىكأبأك كلوترجمة،كقدكذبوأحمدكغيره،فإنومفىذه
(.421/رقـ1/615تعجيؿالمنفعة)أشير.ابفحجر،طكيمةفيالميزافكىكبكنيتو

:كلعؿالتقاءالشافعيبسفيافبفعيينةزرعفيواالىتماـبمدرسةالحديث،كالتمسؾبأصكليا،(8 (قمتي
دامفالناسفيومفآلةالعمـ،مافيسفيافبفعيينة،كما كلقدقاؿفيوالشافعي:"مارأيتأحن

حدناأحسفلتفسيرالحديثمنو".ابفأبيحاتـ،آدابرأيتأحداأكؼعفالفتيامنو،كمارأيتأ
(.158الشافعيكمناقبو)ص
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.(1).سماؾبفالفضؿ11
.(2).الضحاؾبفعثماف12
.(3).عبادبفالعكاـ13
.(4)ارؾ.عبدابفالمب14
.(5).عبدابفسعيد15
.(6).عبدابفمكسى16
.(7).عبدابفالمؤمؿ17
.(8).عبدالرحمفبفأبيبكر18
.(9).عبدالرحمفبفالحسف19
.(10).عبدالكريـبفمحمد20

                                 
الفضؿ((1 بف السادسة،ثقة،اليماني،الخكالني،سماؾ )مف التيذيب تقريب حجر، ابف .255/

(.2627رقـ
ك(الضحاؾبفعثمافبفعبدابفخالدبفًحزاـبفخكيمدبفأسدبفعبدالعزلبفقهصي،أب(2

التيذيب تقريب حجر، ابف كمائة. كخمسيف ثبلثو سنة المدينة، في تيكفي /279)عثماف،
خارجالرسالة،.(2973رقـ أنوثقةكلقدترجمتوبتكسعو الدراسىة: ككانتخبلصةالقكؿفيوبعد

ييخطئ،كربماكيًصؼبكثرًةالخطأ؛لكثرةركايًتو.
ماتسنةخمس،مفالثامنة،ثقة،أبكسيؿالكاسطي،عبادبفالعكاـبفعمرالكبلبيمكالىـ((3

(.3138/رقـ290ف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كلونحكمفسبعي،أكبعدىا،كثمانيف
.،ثقةثبت،فقيوعالـ،جكادمجاىد،جمعتفيوخصاؿالخيرسبقتترجمتو((4
مف،ثقة،نزيؿمكة،لدمشقيا،أبكصفكافاألمكم،عبدابفسعيدبفعبدالممؾبفمركاف((5

(.3357/رقـ306.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتعمىرأسالمائتيف،التاسعة
صدكؽ،أبكمحمدالمدني،عبدابفمكسىبفإبراىيـبفمحمدبفطمحةبفعبيداالتيمي((6

(.3645/رقـ325.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالثامنة،كثيرالخطأ
ابفالمؤمؿبفكىباع((7 بد ماتسنة،مفالسابعة،ضعيؼالحديث،المكي،المخزكمي،

(.3648/رقـ325.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ستيفكمائة
.ابفمفالسابعة،ضعيؼ،المدني،عبدالرحمفبفأبيبكربفعبيدابفأبيمميكةالتيمي((8

(.3813/رقـ337حجر،تقريبالتيذيب)
.ابفحجر،تقريبالتيذيبركلعنوالشافعي،عفأبيو،عبدالرحمفبفالحسفبفالقاسـاألزرؽ((9

(.616/رقـ1/791)
الكريـ((10 الجرجانيعبد التاسعة،مقبكؿ،القاضي،بفمحمد الثمانيفماتقديمن،مف فيحدكد ا

(.4155/رقـ361.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كمائة
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.(1).عمربفعبدالرحمف21
.(2).الفضيؿبفعياض22
عمي مفمالؾبفأنس".مالؾبفأنس،قاؿالش افعيفيو:23 .(3)"ماأحدهأمفُّ
.(4).محمدبفالحسف24
.(5).محمدبفعميبفشافع25
ي."كافمربيناكمرشدنالوإضافةإلىأٌنوشيخوفيالفقو،نجمسمـبفخالدالز .ك26

كىكالذمأذفلوباإلفتاء".كماسبؽذلؾفيالترجمة.
.(6).ىشاـبفيكسؼ27
.(7)خالد.يكسؼبف28

أكردجممةنمفشيكًخو:"كافمكثرنامفالحديث،كلـييكثرأفقاؿابفحجربعد
ككاف حص ؿ، ما منو حص ؿى حتى الفقو عمى إلقبالو الحديث أىؿ كعادًة الشيكخ مف
الياعمىالرأم،متىبمغوالحديثلـيتجاكزالقكؿبمقتضاه،ككاف معظمنالآلثار،مقد من

األحكاـحاصمةعندهاليشذ عنومنياإالالنادر،كيكفيفيالداللةعمىمعظـأحاديث

                                 
الرحمفبفميعمربفع((1 محمد:كيقاؿ،أىؿمكةئالسيميقار،صفيٍحىبد مف،مقبكؿ،اسمو

(.4938/رقـ415.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةثبلثكعشريف،الخامسة
،سكفمكة،مفخراساف،أصموالمشيكر،أبكعميالزاىد،فضيؿبفعياضبفمسعكدالتميمي((2

.ابفحجر،تقريبالتيذيبتسنةسبعكثمانيفكمائةكقيؿقبمياما،مفالثامنة،ثقةعابدإماـ
(.5431/رقـ448)

(.23ابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص((3
أىؿالرأم.((4 ـي ما كا  االشيبانيمكالىـ،صاحبأبيحنيفة، أبكعبد بفالحسفبففرقد، محمد

(.543/رقـ2/561غداد)الخطيبالبغدادم،تاريخب
.ابفحجر،تقريبالتيذيبمفالسابعة،كثقوالشافعي،المكي،المطمبي،محمدبفعميبفشافع((5

(.6156/رقـ497)
.ماتسنةسبعكتسعيف،مفالتاسعة،ثقة،أبكعبدالرحمفالقاضي،ىشاـبفيكسؼالصنعاني((6

(.7309/رقـ573ابفحجر،تقريبالتيذيب)
،ترككهككذبوابفمعيف،مكلىبنيليث،أبكخالدالبصرم،تيمٍالس ،يكسؼبفخالدبفعمير((7

/610.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةتسعكثمانيف،مفالثامنة،ككافمففقياءالحنفية
(.7862رقـ
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سنة،كسيئؿىؿتعرؼلمنبي(1)بفخزيمةمحمدبفإسحاؽذلؾقكؿاإلماـأبيبكر
.(2)صحيحةلـيكدعياالشافعيفيكتابو،قاؿ:"ال"

 تالميذه: -ثانياً 
فيمولدقائؽصيًتوفيالبمداففيافعيفيالعمـ،كذيكعكافلمنزلةاإلماـالش 

فيمناظراًتوكقكًتوكغيرىا(،فسيركالحديثكالفقوكالمغةكاألدب،فيالت ):المسائؿكالعمكـ
بلميذةاألثرالكاضحفيأفييحيطبوطائفةهمفالت ن حيحمفالسُّالعممية،كاعتمادهالص 

م إليومفشتىبقاًعاألرضلينيمكا مففقيوالذمبمغالذيفرحمكا فعمًمو،كيستفيدكا
غفيرمفالشُّالعمـالبقاعشرقناكغربنا،فكماأن ورحمواأخذ قدأخذعنوفيكخعفجـ 

مفالطُّ اعددهكثيره مفالعمماءكالفقياءمفاألصحابمابلب،العمـأيضن فمـيتفؽألحدو
الش  لئلماـ تبلاتفؽ مف ا بعضن ىنا كأذكري الحصرافعي، ال المثاؿ سبيؿ عمى ،(3)ميذه

:منيـ
.(4)"يعتبرمفأصحابوكتبلميذه"،إماـأىؿالسنةأحمدبفحنبؿ.1
.(5).أحمدبفالحجاج2
.(6).أحمدبفخالد3


                                 
(.1/477البييقي،مناقبالشافعي)((1
(.70)صتكاليالتأنيسابفحجر،((2

(،كفخرالديفالرازم،مناقباإلماـ336-2/324نظر:البييقي،مناقبالشافعي)ييلبلستزادة.(3)
(.99-82)صتكاليالتأنيس(،كابفحجر،48الشافعي)ص

(قاؿداكدبفعمي:"كمفالذيفاتفؽلمشافعيمفاألصحابكالذاٌبيفعنوكالمنتحميفباالنتسابإليو(4
عصره،الذماليختمؼفيفضموكعممومكافؽكالمخالؼمنصؼ:أحمدسيدأىؿالحديثفي

بفحنبؿكافمفأجٌؿتبلمذتو،كأكثرالناسمبلزمةلو،كأخصيـلمفاستخصوعمىمبلزمتو،
لىمجالستوإخكانىو،كيخبر بمجالستو،كيذٌبعنو،كيدعكإليوكا  ككافيأمرأفتكتبكتبو،كيسرُّ

حكىعنوكركلعنو،رحمةاكرضكانوعمييما".يينظر:البييقي،مناقبأنومارألمثمو.كقد
(.2/326الشافعي)

البكرم((5 الحجاج بف العاشرة،ثقة،المركزم،أحمد كعشريف،مف اثنتيف حجر،ماتسنة ابف .
(.23/رقـ78تقريبالتيذيب)

.ابفماتسنةسبعكأربعيف،مفالعاشرة،ثقة،الفقيو،أبكجعفرالبغدادمؿ،أحمدبفخالدالخبل((6
(.31/رقـ79حجر،تقريبالتيذيب)
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.(1).أحمدبفسعيداليمداني4
.(2).أحمدبفصالحالمصرم5
.(3).أحمدبفالصب اح6
.(4).أحمدبفيحيى7
.(5)بفعيسى.إبراىيـ8
.(6).إسحاؽبفإبراىيـ9

.(7).إسحاؽبفعيسى10
بمذىب11 القائـ كلقبو الجدمعنو، الفقو حممًة مف الميزني، بفيحيى إسماعيؿ .
.(8)الش افعي

                                 
ماتسنة،مفالحاديةعشرة،صدكؽ،أبكجعفرالمصرم،اليمداني،بفبشيرأحمدبفسعيد((1

(.38/رقـ79.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ثبلثكخمسيف
تكمـفيوالنسائيبسبب،مفالعاشرة،ظثقةحاف،ابفالطبرم،أبكجعفر،أحمدبفصالحالمصرم((2

تكمـفيأحمدابفصالح،كنقؿعفابفمعيفتكذيبو،أكىاـلوقميمة ابفحبافبأنوإنما كجـز
.كلوثمافكسبعكفسنة،ماتسنةثمافكأربعيف،فظفالنسائيأنوعنىابفالطبرم،الشمكمي

(.48/رقـ80ابفحجر،تقريبالتيذيب)
،مفالعاشرة،لوغرائب،ثقةحافظ،المقرئ،ابفأبيسريجالرازم،أبكجعفر،الصباحأحمدبف((3

(.50/رقـ80.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتبعدسنةأربعيف
بفيحيىبفالكزيربفسميماف((4 االمصرم،التًُّجيًبيُّ،أحمد ،مفالحاديةعشرة،ثقة،أبكعبد

(.126/رقـ86.ابفحجر،قريبالتيذيب)بعكتسعكفكلوأر،ماتسنةخمسكستيف
ذكرهعميبفالحكـكغيرهفي،الككفي،الخزاز،كقيؿ:ابفأبيأيكب،أبكأيكب،بفعيسىإبراىيـ((5

ابفحجر،ركلعنوالحسفبفمحبكبكغيره.،ركلعفالصادؽكالكاظـ:كقاؿ،الشيعةرجاؿ
(.251/رقـ1/88لسافالميزاف)

بفتحالحاءالميممةكسككفالنكفكفتحالظاءالمعجمةنسبة-إسحاؽبفإبراىيـبفمخمدالحنظمي((6
،أبكمحمدابفراىكيو،المركزم،ثقةهحافظ،مجتيد-إلىبنىحنظمة،كىـجماعةمفغطفاف

كثبلثيف،كلوا ثنتافقريفأحمدبفحنبؿ،ذكرأبكداكدأنوتغيرقبؿمكتوبيسير،ماتسنةثمافو
(.332/رقـ99(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)4/251كسبعكف.السمعاني،األنساب)

،مفالتاسعة،صدكؽ،سكفأذنة،ابفالطباع،أبكيعقكب،إسحاؽبفعيسىبفنجيحالبغدادم((7
(.375/رقـ102.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقيؿبعدىابسنة،ماتسنةأربععشرة

(.2/325بالشافعي)البييقي،مناق((8
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العزيز12 عبد أشيببف عف(1). أخذ فيمف البر عبد ابف ذكره صاحبمالؾ، ،
.قاؿابفحجر:(2)يتناظرافكيتذاكرافاناالشافعي،كتعقبوالقاضيعياض،فقاؿ:إنماك

ذلؾاليمنعأفيككفحكىعنو عجيب؛فإف  .(3)كىكتعقُّبه
.(4).بحربفنصر13
.(5).حامدبفيحيى14
.(6).حرممةبفيحيى15
.(7).الحسفابفأبيالربيع16
.(8).الحسفبفعبدالعزيز17
.(9).الحسفبفعمي18



                                 
:يقاؿ،أبكعمركالمصرماسمومسكيف،كلقبوأشيب،،أشيببفعبدالعزيزبفداكدالقيسي((1

.القاضيعياض،رتيبالمدارؾمفالعاشرة،ماتكىكابفأربعكستيف،ثقةفقيو،اسمومسكيف
(.533/رقـ113(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)3/262)

(.3/265تيبالمدارؾ)القاضيعياض،تر((2
(.160)صتكاليالتأنيسابفحجر،((3
مات،مفالحاديةعشرة،ثقة،أبكعبدا،المصرم،بحربفنصربفسابؽالخكالنيمكالىـ((4

(.639/رقـ120.ابفحجر،قريبالتيذيب)كلوسبعكثمانكفسنة،سنةسبعكستيف
ماتسنة،مفالعاشرة،ثقةحافظ،نزيؿطرسكس،عبداأبك،البمخي،حامدبفيحيىبفىانئ((5

(.1068/رقـ149.ابفحجر،تقريبالتيذيب)اثنتيفكأربعيف
،صدكؽ،صاحبالشافعي،المصرم،أبكحفصالتجيبي،حرممةبفيحيىبفحرممةبفعمراف((6

.ابفحجر،تقريبككافمكلدهسنةستيف،ماتسنةثبلثأكأربعكأربعيف،مفالحاديةعشرة
(.1175/رقـ156التيذيب)

مف،صدكؽ،نزيؿبغداد،ابفأبيالربيعالجرجاني،أبكعمي،الحسفبفيحيىبفالجعدالعبدم((7
عشرة كستيف،الحادية ثبلث سنة مات قبميا، أك ثمانيف سنة مكلده تقريبككاف حجر، ابف .

(.1290/رقـ164التيذيب)
،ثقةثبتعابدفاضؿ،نزيؿبغداد،أبكعميالمصرم،ركمالجى،زيزبفالكزيرالحسفبفعبدالع((8

(.1253/رقـ161.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةسبعكخمسيف،مفالحاديةعشرة
،لوتصانيؼ،ثقةحافظ،نزيؿمكة،الحمكاني،أبكعميالخبلؿ،الحسفبفعميبفمحمداليذلي((9

(.1262/رقـ162.ابفحجر،تقريبالتيذيب)تسنةاثنتيفكأربعيفما،مفالحاديةعشرة
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.(1).خالدبفنزار19
نماليعرفكا20 .الر بيعبفسميمافالميرادم،"قصدهالٌرحاؿمفالش رؽكالغربالإليوكا 

.(2)عمـالش افعيمنو"
.(3).سعيدبفعيسى21
.(4).سعيدبفكثير22
عنو،كينتحؿمذىبو"،الحميدمبفعيسىبيرعبدابفالزُّ.23 .(5)"كافيذبُّ
.(6)ـ.عبدالرحمفبفإبراىي24
.(7).عبدالرحمفبفميدم25
.(8)األصمعيعبدالممؾ.26


                                 
الغساني((1 نزار بف يخط،األيمي،خالد التاسعةئ،صدكؽ مف كعشريف، اثنتيف ابفماتسنة .

(.1682/رقـ191حجر،تقريبالتيذيب)
(.2/325البييقي،مناقبالشافعي)((2
.ابفماتسنةتسععشرة،مفقدماءالعاشرة،ثقةفقيو،تبانيالرعينيالق،يدمًسعيدبفعيسىبفتى((3

(.2377/رقـ240حجر،تقريبالتيذيب)
صدكؽعالـباألنساب،كقدينسبإلىجده،األنصارممكالىـالمصرم،يرفىسعيدبفكثيربفعي((4

منو":قاؿالحاكـ،كغيرىا مىالسعدمكقدردابفعدمع"،يقاؿإفمصرلـتخرجأجمعلمعمـك
تضعيفو العاشرة،في كعشريف،مف ست سنة )مات التيذيب تقريب حجر، ابف .240/

(.2382رقـ
(.2/325البييقي،مناقبالشافعي)((5
بضـالداؿ،–يـحىلقبودي،أبكسعيد،الدمشقي،عبدالرحمفبفإبراىيـبفعمركالعثمانيمكالىـ((6

ا الياء بعدىما الميممتيف الحاء معناىاكفتح كدحماف دحماف، تصغير الحركؼ، آخر لساكنة
المقب متقف،ثقةحافظ،ابفاليتيـ،-الخبيث،كلقدكافيغضبعبدالرحمفبفإبراىيـمفىذا

(،ابف5/319.السمعاني،األنساب)كلوخمسكسبعكف،ماتسنةخمسكأربعيف،مفالعاشرة
(.3793/رقـ335حجر،تقريبالتيذيب)

ا((7 العنبرممكالىـعبد حساف ميدمبف بف البصرم،لرحمف سعيد ثبتحافظ،أبك عارؼ،ثقة
منو":قاؿابفالمديني،بالرجاؿكالحديث رأيتأعمـ ،ماتسنةثمافكتسعيف،مفالتاسعة"ما

(.4018/رقـ351.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كىكابفثبلثكسبعيفسنة
أحد،البصرم،أبكسعيداألصمعي،صمعالباىميأممؾبفعميبفعبدالممؾبفقيريببفعبدال((8

(.7/292ابفحجر،تقريبالتيذيب)كعنويحيىبفمعيف.،عفمسعركمالؾ،عبلـاأل
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.(1).ابفالمديني27
.(2).الفضؿبفدكيف28
.(3).القاسـبفسبلـ29
.(4).كلدهمحمدبفمحمدبفإدريس،أبكعثماف30
عمى،كيطيأبكيعقكبيكسؼبفيحيىالبي.31 كامتيًحفى ممفأكذمفيا، "ىذا

.كغيرىـكثير.(5)جف"كطاؿحبسوفيالس ،ؽالقرآفمٍ،كامتحففيفتنًةخىترًؾدينو


 افعي: عقيدة اإلمام الشَّ سادسالمطمب ال
الر العالـتيعقيدةي كيزةاألكلىالتيتؤصؿعميياأعمالوكأقكالوكأحكامو،كلقدعتبري

الش  السُّكاف أىؿ اعمىعقيدةو عقن افعيرحمو كالجماعة، الس ة الص يدة حابًةمؼمف
ميكالت  فكاف األعبلـ، األئمًة مف بإحساف، ليـ ميابعيف فياإلسبلـ، بو عمىقتدلن عتمدنا

مي كؿُّ لو اعترؼ األناـ، بيف كفقيو أن أقكاًلو كاإلمامة بالفضًؿ السُّنصؼو نصر ة،ن و
فقاؿ: كأىمو، الكبلـ كذـ  لممتكمميف، يضربكاأفكبلـالأصحابفيحكمي"كتصدل

ترؾمفجزاءىذا:كيقاؿكالقبائؿ،العشائرفيبيـطاؼكيياإلبؿ،عمىحممكاكييبالجريد،

                                 
،ثقةثبت،بصرم،ابفالمديني،أبكالحسف،فنجيحالسعدممكالىـببفجعفرعميبفعبدا((1

مااستصغرتنفسيإالعندعميابف":حتىقاؿالبخارم،إماـأعمـأىؿعصرهبالحديثكعممو
كأف":كقاؿالنسائي"،كنتأتعمـمنوأكثرممايتعمـمني":كقاؿفيوشيخوابفعيينة"،المديني

عميوإجابتوفيالمحنةلكنوتنصؿكتابكاعتذربأنوكافخاؼعمى"اخمقولمحديث عابكا
العاشرة،نفسو مف أر، الصحيحماتسنة عمى كثبلثيف قريبالتيذيب)بع حجر، ابف .403/
(.4760رقـ

أبكنعيـ،األحكؿ،كاسـدكيفعمركبفحمادبفزىيرالتيميمكالىـ،الككفي،فدكيفبالفضؿ((2
ككاف،تسععشرة:كقيؿ،ماتسنةثمانيعشرة،مفالتاسعة،ثقةثبت،مشيكربكنيتو،بلئيالمي

(.5401/رقـ446.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ىكمفكبارشيكخالبخارمك،مكلدهسنةثبلثيف
ماتسنة،مفالعاشرة،مصنؼ،ثقةفاضؿ،اإلماـالمشيكر،أبكعبيد،البغدادم،ـالقاسـبفسبل ((3

كعشريف الكتبحديثن،أربع في لو أر مسندنكلـ الغريب،اا فيشرح أقكالو مف ابفحجر،بؿ .
(.5462/رقـ450)تقريبالتيذيب

(.2/325البييقي،مناقبالشافعي)((4
(.2/325المصدرنفسو)((5
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(2)الجبريةمحديفكالمعطميف،كقمععقائد،كرد عمىالمي(1)"الكبلـفيكأخذة،ن كالسُّالكتاب
كماالغاليف(3)كالقدرية عمىالمخالفيف، يككفالمرءي ما فكافأشد  زاؿكذلؾحتىأتاه،

" كقاؿ: تبارؾبارؾالش خبلماذنب،بكؿالمرء،كجؿعزايمقىألفاليقيف،
.(4)"األىكاءمفبشيءيمقاهأفلوخيركتعالى،

كالسُّ الكتاب ا رحمو عمييا يعتمد التي ان فأصكلو العقيدةلمشتمبلفة عمى
كالسُّالص  كالد حيحة، المستقيـ، الص عكمكؾ مع بصيرة، عمى ا إلى كعكرةة عمى بر
الش الط  كلئلماـ اكصيةهريؽ، ،افعيرحمو الد الدكتكرحققيا رط سى،(5)يفالكبي سعد

العالميف،كاألنبياءكالمرسميف،كأمكرالغيب،كماجرلبيفالمؤمنيف فيياعقيدتوفيرب 
القرآفكبلـرب  كأسماءأخبربياالقرآفميخٍرمىناغيمفخبلفات،كأف  صفاته كؽ،كأف 

مفخمًقو،ن كالسُّ بائفه اعمىعرًشو كأف  تعطيؿ، أك تحريؼو أك تأكيؿو دكف نثبتييا ة،

                                 
 (.1/218(البغكم،شرحالسنة)(1
ضافتوإلىا((2 تعالى،كتينسبىذهالفرقةإلىالجيـبفالجبر:ىكنفيالفعؿحقيقةنعفالعبدكا 

كالقدرةنعمىالفعؿصفكاف،كىيأصناؼمنيا:الجبريةالخالصة:كىيالتيال لمعبدفعبلن تثبتي
لمقدرة أثبت مف أم ا ، أصبلن مؤثرة غير قدرة لمعبد تثبت التي ىي المتكسطة: كالجبرية ، أصبلن
كالنحؿ الممؿ الشيرستاني، يينظر: بجبرم. فميس كسبنا ذلؾ كسمى الفعؿ في ما أثرنا الحادثة

(.2/797(،الطحاكم،شرحالطحاكية)1/85)
أفعاؿالعبادكطاعاتيـكمعصيتيـلـتدخؿال((3 قدرية:مصطمحييطمؽعمىمفنفىالقدر،كقاؿ:إف 

الكقدرتحتقضاءاكقدره،كزعمكابيذاأنيـيينزىكفاعزكجؿعفالظمـ،حيثقالكا:
كجؿ ظالمنعز لكاف عمييا، عذبيـ ثـ عمييـ، االمعاصي إثباتقدرة مف كلمـز ليـ، عمىا

باطؿبالشرعكالعقؿ الذمىك الجبر، اأفعاليـ رسكؿ سماىـ كلقد ،األ مة"؛"مجكسىذه
ثبتكاخالقنالمخير،كخالقنالمشر،كىكإبميسعمىزعـالمجكس.ألنيـأشبيكاالمجكسالذيفأ

)ص الفرؽ بيف الفرؽ اإلسفرايني، الرد93يينظر: في االنتصار الشافعي، الحسيف أبك عمى(،
( األشرار القدرية المشكمة1/68المعتزلة فيحؿ التائية القصيدة شرح البيية الدٌرة السعدم، ،)

(.19القدرية)ص
(.146(ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمناقبو)ص(4
في((5 كالدراساتاإلسبلمية الشريعة كمية كعميد المقارف، الفقو أستاذ الكبي، بفمحمد الديف سعد

آر لبناف،جامعة في العميا كالدراسات العممي لمبحث البخارم اإلماـ كرئيسمركز الدكلية، يس
كالدراسات الشريعة مكقعكمية يينظر: فيلبناف. اإلسبلمية البخارملمشريعة اإلماـ كمديرمعيد

اإلسبلميةلبناف.
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 عممنا، شيءو بكؿ  شىيٍ﴿أحاط كىًمٍثًمًو اٍلبىًصيريلىٍيسى الس ًميعي كىىيكى ﴾ءه ثـ[11]الشكرل: ،
عمىالت بالحث  السُّختميا كاالبتداعفي،كاالجتماععمىالحؽٌ،ةن زاـ كحٌذرمفالفرقًة

اأفيحكـبحؽإالكقدعمـالحؽكاليككفالحؽمعمكمنكليسيؤمرأحدهيف،كقاؿ:"الد 
فميس،ةنبيون االحؽفيكتابوثـسيفقدجعؿ،اأكداللةمفاإالعفانصن

.(1)اأكجممة"لكتابيدؿعمييانصنتنزؿبأحدنازلةإالكا
كدمبصاحبوإلىرافةكضبلؿ،ييًةكالجماعة،كمادكنوخين فيذاىكمذىبأىؿالسُّ

يراف،كالعياذبا.الكفركالن 


 لمطمب السابع: بعض الد رر المأثورة من كالموا
كحى مكانالش اإلماـبره القيمة،استمد  ـي العطاء،عظي نة،تومفاتباعالسُّافعيغزيري

كالش  كالمغة األدب إماـ اإلماـ، ىذا ناليا مكانةو مف بيا اكأكًرـ إماـ كالنثر، لفقوعر
إماـالكرعكالخشيةكالتقكل،أنارابصيرتوفنطؽبالحؽ،كاألصكؿكالحديثكالتفسير،

قارئ. كسطردررناكلؤلؤنامفاألقكاؿينتفعبياكؿُّ
ا رحمو قاؿ أكفقد قرآفه "األصؿي  الحؽ: اتباع ،سنةفي فقياسه يكف لـ فإف

.(2)عمييما"
.(3)"إليوينتييحدنالمبصرأفكماإليو،ينتيياحدنلمعقؿإف:"كقاؿفيشأفالعقؿ

" التماسالقناعة: في ا رحمو ألزمتوكشيكتياالدنياحبعميوغمبمفكقاؿ
.(4)"الخضكععنوزاؿبالقنكعرضيكمف،ألىمياالعبكدية

الخمؽكالسخاءكالتكاضعكالشكر"ربعأركاف:لممركءًةأكقاؿ:" .(5)حسفي
كالثقةكالتقكل،الحبلؿ،ككسباألذل،ككؼالنفس،غنى:خمسةفيالخير":كقاؿ

.(6)"با

                                 
(.7/313(الشافعي،األـ)(1
(.177(ابفأبيحاتـ،آدابالشافعيكمناقبو)ص(2

(.207)صالمصدرنفسو(3)
(.100ابفعبدالبر،االنتقاءفيفضائؿالثبلثةاألئمةالفقياء)ص(4) 

(.133)صتكاليالتأنيسابفحجر،((5
(.10/97(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(6
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.(1)"الناىدالمرأةعمىميالحيمفأحسفالزاىدعمىالزىدفإفبالزىد،عميؾكقاؿ:"
لمعداكة،كقاؿ مكسبة كاالنقباضعنيـ السكء، لقرناء "االنبساطإلىالٌناسمجمبة :

.(2)فكفبيفالمنقبضكالمنبسط"
.(3)كقاؿ:"مفأحسفظنوبمئيـكافأدنىعقكبتوالحرماف"

مفقرأالقرآفعظمتقيمتو،كمفتفٌقونبؿقدره،كمفكقاؿفيبيافأىميةالعمكـ:"
و،كمفتعٌمـالٌمغةرٌؽطبعو،كمفتعٌمـالحسابجزؿرأيو،كمفكتبالحديثقكيتحٌجت

.(4)"لـيصفنفسولـينفعوعممو
ال ثــــالحدي إال       مشغمة القرآن سوى العموم كل"  الدين يــــف الفقو وا 

 .(5)الشياطين" وسواس ذاك سوى وما        اـــــــحدثن: قال فيو كان ما العمم
الذم حزمةحطب،كفيويطمبالعمـببلحجةكمثؿكقاؿ:"مثؿي يحمؿي حاطبليؿو

.(6)فعىتمدغوكىكاليدرم"أ
.(7)كقاؿ:"مفاليحبالعمـالخيرفيو،كاليكفبينؾكبينوصداقة"

.(8)"األطباءكنحفالصيادلة،أنتـكفيمدحوألىؿالحديثقاؿ:"
االعمماء:" عقمو،قمةالجاىؿكضياعكاف،إخببليككفأفالعالـضياعكقاؿناصحن

.(9)"لوعقؿالمفكاخىمفمنيماكأضيع
.(10)"اكشكرن،اتكاضعنرأسوعمىالترابيضعأفلمفقيوينبغيكقاؿ:"

األعماؿثبلثة: عندمف"كقاؿ:أشدُّ الجكدمفقمة،كالكرعفيخمكة،ككممةالحؽ 

                                 
(.10/97)المصدرنفسو((1
(.133)صتكاليالتأنيسابفحجر،((2
(.133المصدرنفسو)ص((3
(.51/414(ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(4
(.10/277(ابفكثير،البدايةكالنياية)(5
(.10/42(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(6

(.207ابفأبيحاتـالرازم،آدابالشافعيكمناقبو)ص(7)
(.10/42(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(8
(.10/97)السابؽالمصدر((9

(.10/97)سونفالمصدر((10
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.(1)ييرجىكييخاؼ"
فيأصحابالنبيثبلثةيبؿمنكقاؿ:اقٍ خصمؾالنبيأشياء:التخكضف  فإف 

مفأىؿالكبلـعمىأمرعظيـ،كال يكـالقيامة،كالتشتغؿبالكبلـفإنيقداطمعتي
إلىالتعطيؿ" .(2)تشتغؿبالنجكـفإٌنويجرُّ



 المطمب الثامن: ثناء العمماء عميو
قدره،فماأثنىعميوماأعجبسحره،كأضكدرُّهماأغزرهمفبحر، ـ  أبدره،كأت

دي بيف مد  كخيطو سرلعمىريحاف، كنسيـو إالككافمدحو فأحد كمرجاف، حازررو قد
الشافعيرحموا بعمموكفقيوككرعوكحسفأخبلقو،كرجاحةعقمو،كمعرفتو-اإلماـ

ة،كالمنقبةالسامية،المرتبةالعالي-إذلـيفتومنياإالالنزراليسيربسنفرسكؿا
الديف لو مف يستحقيا كالمراتب فالمناقب المسمميف، كمفتي الميدرسيف، صدر فصار
كالحسب،كقدظفرالشافعيبيذاجميعنا،فناؿشرؼالعمـباستنباطخفياتالمعانيكفيـ

عميوفقيومكافقنالؤلثر،كناؿشرؼالحسببقرابًتو مفاألصكؿكالمباني،كالعمؿبمادؿ 
ابوقريشنامفنيبؿالرأم.رسكؿا ،كماخص 

فقدشيدلوكؿمفعرفومفالعمماءكالمحدثيفممفعاصركهأكجاؤكامفبعده
بالخيرالكثير،فصارالثناءعمىالشافعيأكثرمفأف لو مفعممو،شيدكا كاستفادكا

.(3)تنحيطبوالكتب،أكتخطواألقبلـفيالكرؽ
فأكر ا بعضن ىنا لتعًرؼدي المثاؿ؛ سبيؿ عمى عميو أثنى كممف العمماء، أقكاؿ مف

 أنسفقاؿ: مالؾبف شيخو أثنىعميو فمقد العمـ؛ أىؿ بيف الشافعي اإلماـ "مامكانة
.(4)"-يعنيالشافعي-يأتينيقرشيأفيـمفىذاالفتى

،الشافعيكافرجؿأم،أبويا:ألبيقمت:قىاؿىحنبؿ،بفأحمدبفاعبدكعف
ليفقاؿلو؟الدعاءمفتكثرسمعتؾفإني لمدنيا،كالشمسالشافعيكافبنييا:

.(5)عكض؟منيماأكخمؼ،مفليذيفىؿفانظرلمناس،ككالعافية
                                 

(.10/97)الذىبي،سيرأعبلـالنببلء((1
(.207ابفأبيحاتـالرازم،آدابالشافعيكمناقبو)ص(2)
(.66يينظر:فخرالديفالرازم،مناقبالشافعي)ص(3)
(51/301)تاريخدمشؽ(ابفعساكر،(4
(.2/406(الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)(5
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اختبلؼالشافعيفيمسكؼفيأربعةأشياء:فيالمغة،ككعفأحمدبفحنبؿ،قاؿ:"
.(1)"الناس،كالمعاني،كالفقو

ا،كأبا"ماتكمـأحدبالرأم،كذكرالثكرمكاألكزاعيكمالكنسحاؽبفراىكيو:إكقاؿ
.(2)ا،كأقؿخطأمنو"فعيأكثراتباعنحنيفة،إالكالشا

كنافيمجمسابفعيينو،عفعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسعٌمفحٌدثو،قاؿ:
،أفالنبي،ينةعفالزىرم،عفعميبفالحسيفكالشافعيحاضر،فحٌدثابفعي

سبحافايامربورجؿكىكمعامرأتوصفية.فقاؿ:تعاؿ،ىذهامرأتيصفية.فقاؿ:
ـً"رسكؿا!فقاؿ: اإًلٍنسىاًفمىٍجرىلالد  يىٍجًرمًمفى الش ٍيطىافى فقاؿابفعيينة:مافقو،(3)"ًإف 

ا عبد أبا الحديثيا ىذا الن؟ اتيمكا إفكافالقكـ إياهبيفقاؿ: بتيمتيـ كانكا ،
ٍفبىٍعدىه،فقكفاران،لكفالنبي، بكـف ظىحتىاليياؿ:إذاكنتـىكذافافعمكاىكذا،أٌدبمى

النب جزاؾا"فقاؿابفعييىٍينىة:،كىكأميفافيأرضواتيـيظفالسكء،الأىف 
.(4)"نحٌبوخيرانياأباعبدا،فمايجيئنامنؾإالكؿما

القطافك "إوقاؿن أعفيحيىبفسعيد كجؿلمشافعيفيكؿدعكاعزألين:
يعنىلمافتحاعز .(5)"كجؿعميومفالعمـككفقولمسدادفيوصبلةأكفيكؿيـك
لمانظرتفيكتابالرسالةلمحمدبفإدريسكعفعبدالرحمفبفميدم،قاؿ:"

نيألكثرالدعاءلوأذىمتنيألننيرأيتكبلـ .(6)"رجؿعاقؿفقيوناصحكا 
.(7)،فتحليـاألقفاؿ"يشافعأصحابالحديثعياؿعمىال"كقاؿىبلؿبفالعبلء:
.(8)"ماعندالشافعيحديثغمطفيو"كقاؿأبكزرعةالرازم:

" سعيد: بف قتيبة كقاؿ كمات الثكرم السنفمات كماتت الشافعي كمات الكرع،

                                 
(.19شافعيالمقدمة)صالبييقي،مناقبال((1

(.65فخرالديفالرازم،مناقبالشافعي)ص(2) 
(.2038/ح3/50البخارم،الصحيح)((3
(.1/310البييقي،مناقبالشافعي)((4
(.7/202ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
(.51/324ابفعساكر،تقريبالتيذيب)((6

(1/64النككم،تيذيباألسماءكالمغات)(7) 
(،كالذىبي،الركاةالثقاتالمتكمـفييـبمااليكجبردىـ51/361ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(8)

(28)ص
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.(1)"!!فحنبؿكتظيرالبدعكيمكتأحمدب
الشا مثؿ رأينا "ما خالد: بف إبراىيـ ثكر أبك مثؿكقاؿ الشافعي رأل كال فعي،

.(2)نفسو"


أصحاب كاف الشافعي مثؿ رأيت "ما الحكـ: عبد بف ا عبد بف محمد كقاؿ
الحديثيجيئكفإليو،كيعرضكفعميوغكامضعمـالحديث،فكافيكقفيـعمىأسرارلـ

.(3)..."يا،فيقكمكفكىـمتعجبكففكىا،كلـيقفكاعمييعر
أنبؿمفمجمسالشافعي،ارأيتمجمسن:"ماقاؿالحسيفبفمحمدالكرابيسيكعف

.(4)كالشعر،ككؿيتعمـمنوكيستفيد"كافيحضرهأىؿالحديثكأىؿالفقو
.(5)افعيلكافأصحابالحديثفيعمى"كقاؿأبكحاتـالرازم:"لكالالش

يعنيلما-فعيافبمسافالشاإفتكمـأصحابالحديثيكمن":كقاؿمحمدبفالحسف
.(6)كضعكتبو"

كقاؿمحمدبفعبدابفعبدالحكـ:"لكرأيتالشافعيييناظرؾلظننتأنوسبعه
.(7)يأكمؾ"

د الظاىركقاؿ عمى بف الشافعماكد "كاف اآلرضىاعنوي: لحممة ا ثارسراجن
ا"يءخبار،كمفتعمؽبشكنقمةاأل (8)مفبيانوصارمحجاجن

كالمغة كاألصكؿ كالفقو الحديث أىؿ مف قاطبة العمماء "اتفؽ خمكاف: ابف كقاؿ
،وكعفةنفس،كنزاىةعرضو،كزىدهككرعو،كالنحككغيرذلؾعمىثقتوكأمانتوكعدالتو

.(9)كعمكقدرهكسخائو"،كحسفسيرتو

                                 
(.2/250البييقي،مناقبالشافعي)((1

(51/334ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(2)
(.64فخرالديفالرازم،مناقباإلماـالشافعي)ص(3)
(224بعة)ص،منازؿاألئمةاألرابفأبيطاىر(4)
(.65فخرالديفالرازم،مناقباإلماـالشافعي)ص(5)
(.51/328ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(6)
(.1/208البييقي،مناقبالشافعي)((7

(.1/63كالمغات)النككم،تيذيباألسماء(8)
(.4/166كفياتاألعياف)ابفخمكاف،(9)
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اإلماـ مدح في نيًقؿ الكمما مناقبو كانت ف كا  كأرضاه عنو ا رضي الشافعي
عميوشكقناإليو: تيحصى،كفضائموالتيستقصىىذهاألبيات،فريًسمتىنالتزيدالكاًقؼى

محم يا م يا...ىاأنتحقناقدعرىفتى يامفييريدمفالسعادًةجي
المذاىبخيريىاكأجمُّ لؾحم يا...إف  يافاسمعمقالةىناصحو

اإلماـالشافعي ماقالوالحبري
زائدنانعـالحبا أرضاهمكالهفناؿالمطمىبا...كحباهفضبلن
لوالس ديداألطيبا...فاخترتوكجعمتيوليمذىبنا لم ارأيتي

القيامةشافعي كعددتويـك
أكًرـبوسبطناكريمناكابفعـ...لممصطفىالمختارمفلمخيًرعـ

كالعمـكردالحديثلو ـيقريشفيونصٌّ ـ ...عال األت بوالفخري
(1)ىكفيوفردهمالومفشافعً


 مؤلفاتو  :التاسع المطمب

 كاإلماـ مفالمغةرجؿه فيشتىالعمكـ رفيعةه كمنزلةه سامقةه، مكانةه شافعيلو
كقًتوحتىصاربحرنا كؿ  أعطىالعمـ كغيًرىا، كالتفسيركالعقيدة جكادناكالحديثكالفقو

مفرافقوكجالسوكصاحبو، حتىإٌنوقاؿ:"لكالأفيطكؿعمىكريمنافيعمكموعمىكؿ 
كبياف" مسألةوجزءىحججو فيكؿ  ترؾمفخمفومصنفاتنافعةتيشفي،ف(2)الٌناسلكضعتي

 مفصاحبى كؿ  منيا يستفيد كفيركفيـصحيح، عمىعمـو العميؿكتينعشالسقيـ،تدؿُّ
ك كتبو مصنفاتو بمغت فقد يمقو،  ،(3)كتابان كأربعكف كنيؼ مائةلـ :(4)زكالؽابفكقاؿ

،فكافأكؿمفصنؼفيمكاضيععمـأصكؿ(5)"جزءمائتيمفانحكنالٌشافعيٌصنؼ"
فمفكتبوماىكمطبكع،فمـيسبقوأحدهفيعصرهأكقبموإلىذلؾ،كعمكـالحديثالفقو

                                 
(.249)ص(ابفالنقيب،عمدةالسالؾكعدةالناسؾ(1
(.103)صتكاليالتأنيسابفحجر،((2
(.1/254(يينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(3
الحسفبفإبراىيـبفالحسيفبفالحسفبفعميبفخالدبفراشدبفعبدابفسميمافبف((4

(.307/رقـ1/118زكالؽالميثي،مكالىـالمصرم.ابفيكنس،تاريخمصر)
(.3/21ح،شذراتالذىبفيأخبارمفذىب)أبكالفبل((5
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تتطربلوأذافالسامعيف،كمنياماىكمخطكطلـيخرجإلىتستمذُّبوقمكبالقارئيف،ك
النكربعد،ينتظرالمشمريفالمجتيديفمفطمبةالعمـليزيمكاعنياغبارالسنيف،كمنو
كأكثر عسير، أمره الشافعي اإلماـ كتب فإحصاء المفقكد، عداد في ىك الذم الكثير

لًكنانةحفظيااكرعاىاكأعادإليياالكتبالتيكصمتناىيالكتبالتيألفيافيمصرا
خبلفةاإلسبلـ،منيا:


سميمافكتاب األم: -أوالً  بف الربيع بركاية كىك الشافعي، اإلماـ كتب أىـ كيعتبر

كليذا كفاًتو؛ بعد عنو كركاه مبلء، كا  إجازةن حياتو في شيخو عف أخذه الذم المرادم،
كمستفيضأفكتاباألـمنسكبإلىةكؿبابرحموا،يالسببيقكؿفيبدا كمشيكره

اإلماـالشافعيبحيثاليحتاجالقارئلوإلىإثبات،كالعمماءقديمناكحديثنامتفقكفعمى
،كماتبعوعميوالغزاليفيإحياء(1)ذلؾ،عداأبكطالبالمكيفيكتابوقكتالقمكب

حموكنسبوإلىنفسو،كتصرؼمفأفالكتابصنفوالبكيطي؛كالربيعانت(2)عمكـالديف
فيو.
كتابكيالرسالة:كتاب  -ثانًيا أكؿ الفقوضًكىك أصكؿ في الحديث ع كمعرفةكعمكـ

كبارالناسخمفالمنسكخ الرحمفبفميدمأحد الكتابأفعبد كسببتصنيؼىذا ،
المحدثيففيعصرهطمبمنوأفييصٌنؼلوكتابنافيمكاضيعحددىالوفيصمبعمـ

الشافعيرحمواألؼكتابالرسالةمرتيف،المرةاألكلىفي(3)ؿالفقوأصك ،كأنبوأف 
ميدم، ابف طمب عمى جكابنا كمائة خمسكتسعيف سنة ليا، الثانية زيارتو في بغداد

كالمرةالثانيةفيمصر-سيميبالنقاؿلذلؾ-كحمموإليوتمميذهالحارثبفسريجالنقاؿ
نماىكتطكيرخبلؿإقامتوفيياس مفالعمماء،كا  نةمائتيلميجرة،كلـيكفجكابناألحدو

القديمة في(4)لمرسالة الشافعيصنؼكتابالرسالة أف  "اعمـ الديفالرازم: قاؿفخر ،
عمـه منيما كاحدو كؿ  كفي الرسالة، كتاب تصنيؼ أعاد مصر إلى رجع كلما بغداد،

                                 
(.2/381أبكطالبالمكي،قكتالقمكب)((1
الديف)((2 (.2/188الغزالي،إحياءعمـك
(.93(مصطفىسعيدالخف،أبحاثحكؿأصكؿالفقواإلسبلمي)ص(3
(.241(يينظر:يكسؼعمرالقكاسمي،المدخؿإلىمذىبالشافعي)ص(4
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.(1)كثير"
الشافعيرحموامكقفو(2)سانكتاب إبطال االستح -ثالثًا فيواإلماـ بٌيفى حجيةمف،

فيو تمـ  الكتاب كىذا خاصة، الرأم أىؿ عند بكثرة مستعمبلن كاف الذم االستحساف
 الشافعيرحمواماتعرضلوفيكتابالرسالةمفإبطاؿحجيةاالستحساف،ميستدالن

عمىذلؾباألدلةالنقميةكالعقمية.
كتابالعمم: جماعاب كت -رابًعا الكتاببعد اىذا الشافعيرحمو صنؼاإلماـ لقد

 أف  كما فيمكاضععدة، الكتابعمىكتابالرسالة أحاؿفيىذا قد إٌنو إذ الرسالة،
مىيااإلماـالشافعيرحموا لكثيرمفالمسائؿالتيأجمى كتابجماعالعمـييعتبرتفصيبلن

كأجمؿ كتابالرسالة، القكاسمي:في عمر قاؿ كتابالرسالة، في فٌصمو بعضالذم
.(3)"لذلؾمفالمفيدأفييطبعامعنا،كأفييشرحاكييدرسامعنا"

عفكتاب بيان فرائض ا: -خامًسا بالحديث الكتاب رحمو الشافعي اإلماـ افتتح
ت ثـ كالحج، كالزكاة كالصياـ الصبلة بيفالفرائضاألربعة لطيفةو كمـعفبيافمقارناتو

.(4)السنةلؤلحكاـالشرعية
مختمؼ:كتاب اختالف الحديث -سادًسا عمـ في مصنؼ أكؿ الكتاب ىذا كيعتبر

بيف بالجمع التعارض فييزيؿ التعارض، ظاىرىا الذم األحاديث في يبحث الحديث،
مبل خميؿ الدكتكر قاؿ الحقيقة، كتكضيح اإلشكاؿ بياف مع بالترجيح، أك األحاديث

المكضكعكاخاط الشافعيرحمواأفيكتبفيىذا باإلماـ "كالسببالذمحدا ر:
كأخطاءبيفأىؿالعمـتجاهاألحاديثالمتعارضةفي أعمـمارآهفيعصرهمفتخبطو
كمطمؽ كخاص، كعاـو كاحد، كجوو مف كلك يخالؼغيره جاء حديث كؿ إذ الظاىر؛

ا،كمقيد،أكاختبلؼمفجيةالمباح،أك غيرذلؾ،فإٌفعمماءذلؾالعصريسمكنونسخن

                                 
(.157رازم،مناقبالشافعي)ص(فخرالديفال(1
قياسخفيعمىجميبناءعمىدليؿ،كالثاني:استثناءمسألة(2 (ييعرؼبأمريف:أحدىما:أنوترجيحي

عمىدليؿخاصيقتضيذلؾ.يينظر:كىبةالزحيمي، جزئيةمفأصؿكميأكقاعدةعامةبناءن
(.2/739أصكؿالفقواإلسبلمي)

(.248إلىمذىبالشافعي)ص(عمرالقكاسمي،المدخؿ(3
(.15/76(يينظر:أحمدبدرالديف،مكسكعةاإلماـالشافعي)(4
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ىذا بياف إلى فسارع يصبرعميو، فمـ اخطأ، الشافعيرحمو اإلماـ فينظر كىذا
حتى ىذا عرفكا بمسانو،كسط رهفيقرطاسو،كناظرعميو،حتىقاؿمفقاؿبأنيـما

.(1)جاءالشافعي"
 منكريو عمى الحديث حجية بإثبات الكتاب ىذا في ا رحمو الشافعي اإلماـ قاـ كلقد

 بخبر التمسؾ ينكر مف عمى رد أنو كما السنة، عف الكريـ بالقرآف االستغناء يدعكف ممف
.الشريعة أصكؿ قضايا في الكاحد
يعتبرىذاالكتابآخرسمسمةمفالردكدالتيحصمتبيفك:(2)سير األوزاعي -سابًعا

مفأئمةالفقوفيعصراإلم اـالشافعيرحمواتعالى،فقدصنؼاإلماـأبكأربعةو
مف كثير عميو كاستدرؾ األكزاعي فجاء )الجياد(، السير في كتابنا ا رحمو حنيفة
أبيحنيفة اإلماـ )سيراألكزاعي(،ثـجاءأبكيكسؼتمميذ اجتياداتوفيكتابسماه

عمىاألكزاعيفيك اتعالىفانتصرلشيخوكرد  عمىسيررحميما )الرد تابسماه
األكزاعي(ثـجاءالشافعيرحمواتعالى،فناقشاجتياداتاألئمةالثبلثةفيأحكاـ

.الجيادكمايتعمؽبوبالدليؿمفالكتابكالسنة،كانتصرلؤلكزاعيفيكثيرمفمسائمو
السنفالمأثكرة،كمسندالشافعي،كأص أخرللئلماـالشافعيمنيا كؿكىناؾكتبه

الديفكمسائمو،كأحكاـالقرآف،كديكاففيالشعرمجمكعهفيوقصائده.كغيرىا.


 المطمب العاشر: مرضو ووفاتو
في الشافعيحيثرحؿ اإلماـ حياة مف األخيرة المرحمة ىي المرحمة ىذه تعتبر
األربع السنكات خبلؿ الجديد مذىبو فييا كنشر فاستكطنيا، مصر، إلى حياًتو أكاخر

رةالتيقضاىابيا؛كلقدكانتمصربمدهمييأةلئلماـالشافعيرحموالينشرفييااألخي
بيفمذىبيمالؾكأبيحنيفةأعانو التيكانتفييا االختبلفاتالفقيية فكجكد مذىبو،
كثيرناعمىتكضيحالمسمؾالصحيحفيطمبالعمـ؛فعفالربيعبفسميمافالمرادمقاؿ:

                                 
(.68(خميؿإبراىيـمبلخاطر،اإلماـالشافعيكعمـمختمؼالحديث)ص(1
بفتحاأللؼكسككفالكاككفتحالزالفيآخرىاالعيفالميممة،نسبةالىاألكزاعكىياألكزاعي:((2

في متفرقة لياقرل يقاؿ دمشؽ باب تمى قرية إنيا كقيؿ: األكزاع، ليا كقيؿ فجمعت، الشاـ
.(1/387السمعاني،األنساب).األكزاع،كىكالصحيح
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الشافعيرحم تركت...كقاؿلييكمنا:كيؼقبؿأفيدخؿمصر(1)وابنصيبيف"رأيتي
بو،كأخذتمالؾقكؿإلىمالتقدمنيـفرقة:ضربيفعمىتركتيـ:فقمتمصر؟أىؿ

بو،فأخذتحنيفةأبيقكؿإلىمالتعنو،كفرقةكناضمتعنوكذب تعميو،كاعتمدت
عنوكناضمت فقاؿ. عفبوأشغميـبشيءكآتييـ،اشاءإفأقدـمصر،أفأرجك:
.(2)جميعنا"القكليف

زخرت البمدة إالأف الشافعيفيمصر التيأقاميا المدة مفقصر كعمىالرغـ
كبتدكيفمذىبالشافعيالجديد؛ كأصكلو، فيالفقو الربيعبنتاجعمميكاسع بففعف

سميمافقاؿ كخمسمائةألفناىفأممسنيف،أربع-أمفيمصر-ىناىاالشافعي"أقاـ:
.(3)سنيف"أربعفيكمياكثيرة،كأشياءالسنف،كرقة،ككتاباألـألفيكتابكرقة،كخرج

اشديدنابالباسكر،فاشتدعميو كمرضاإلماـالشافعيرحموافيآخرحياتومرضن
يكنسبفالمرضكطاؿ،حتىانتيىاألمربكفاتونتيجةالنزؼالشديدكالمتكاصؿ؛فعف

:يعميوفقاؿل،فدخمتييالشافعيمفالسقـمالقيالقمارأيناأحدن":،قاؿاألعمىعبد
القراءة،كالتثقؿ،ؼ خًأىمابعدالعشريفكالمائةمفآؿعمراف،كىي ياأبامكسىاقرأعم

 .(4)"بمكركيالتغفؿعنى،فإن:قاؿ،فقرأتعميو،فمماأردتالقياـ
ذكرهفيالحكارعفمصرالكنانةبينوكبيفالشافعي،كفيأثرالربيعالذمسبؽ

تمتمئحتىراكبكىكمنوالدـيخرجربمافكافالعٌمة،شديدعميبلنككافقاؿفينيايتو:"
بقدرربوالرحمف،صابرنا(5)"كخٌفوكمركبوسراكيمو .كلقدكافالشافعيرحمواراضينا

ا، كيؼددخؿعميوالمزنيفيمرضوفقاؿلو:فقمحتسبنا،قدكةلتبلميذهفيذلؾأيضن
ا،كلسكءأفعالي،كلئلخكافمفارقنأصبحتياأباعبدا؟قاؿ:أصبحتمفالدنياراحبلن

                                 
بفتحالنكفككسرالصادالميممةكسككفالياءآخرالحركؼ،كفيآخرىاالباءالمكحدة،(نصيبيف:(1

،كيذكرأىمياالفراتبيفالعراؽكببلدالشاـتقعفيمنطقةالجزيرةعمىضفاؼنيرعامرةمدينةه
فيياأربعيفألؼبستاننا.يينظر:السمعاني،األنساب) (:ياقكتالحمكم،معجـالبمداف12/96أف 

(5/288.)
(.1/238(البييقي،مناقبالشافعي)(2
(.1/292)المصدرنفسو((3

(.293-2/292)المصدرالسابؽ(4)
(.1/292)المصدرالسابؽ((5
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ا،كالكاماأدرمأركحيتصيرإلىالجنةا،كبكأسالمنيةشاربنا،كعمىاكارادنمبلقين
.(1)!فأىنييا،أكإلىالنارفأعزييا؟

 اشتد المباركةوالمرضعميوحتىفاضتركحكلقد الجمعةالطيبةالطاىرة ليمة
بعدماصمىالمغرب مفلياليشيررجب،سنةمائتيكأربعة،عفعمرو فيآخرليمةو

التاليمفمكتو الخمسيفعامنا،كديفففياليكـ فيمقبرة-بعدعصرالجمعة–ييناىزي
،كنفعناا(2)بنيعبدالحكـ،كصمىعميوالسرمأميرمصر .فرضياعنومفإماـو

بعمًمو.آميف...آميف...آميف.
ك قاؿ: البييقي، ذكرىا حكاية األكىناؾ عف بعضأصحابنا حكاية أبيفي ستاذ

-باالعباسبفعبدابفمحمدأنوسمعأالقاسـبفحبيبالمفسر قكؿ:ي-ببيكشىٍنجى
الممؾ عبد نيعيـ: يقكؿ:بفمحمد،سمعتأبا فةقًدـرسكؿالخمي يقكؿ:سمعتالربيع،
لمقضاء يدعكه الشافعي، عمى الشافعي: فقاؿ كاف"، إف خيرنالميـ دينياىذا في لي

فلـيكفخيرنكدنيامكع قاؿ:فتيكف ىبعدىذه"،ليفاقبضنيإليؾااقبةأمرمفأمضو،كا 
الدعكةبثبلثةأياـ،كىرىسكؿالخميفةعمىبابو!
(3). 



 
 
 
 

                                 
(.2/111البييقي،مناقبالشافعي)((1

الديباجالمذىبفيمعرفةأعيافعمماء(،كابففرحكف،2/297يينظر:البييقي،مناقبالشافعي)(2)
(.51/432،ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(2/160المذىب،بتصرؼ)

(.1/156البييقي،مناقبالشافعي)((3



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث
 ول األحاديثبُ افعي في قَ منيج اإلمام الشَّ 

 
دراسة تطبيقية بذكر نماذج من األحاديث التي حكم عمييا اإلمام 

 قادول، ومقارنة أحكامو بأحكام غيره من األئمة الن  بُ بالقَ 
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 : المبحث األول
 سَّندال جية الشَّافعي في َقُبول األحاديث من اإلمام منيج

اتعالىفيقىبيكؿاألحاديثمف الش افعيرحمو المبحثمنيجاإلماـ سأبيففيىذا
 جيةالس ند،كيشتمؿعمىأربعةمطالب:

 الحديث التصال إسناده َقُبولالمطمب األول: 
الس نًدأحدي عندكمعركؼهالشُّركًطالخمسةالميجمععمييافيصحةالحديث،اتصاؿي

الر اكمالعدؿإذاقاؿ:"حدثناأكأخبرنا"أكنحكىمامفأدكاتالس ماع،كافأفالمحدثيف
عمىاالتصاؿ،ككذاإذاقاؿالعدؿالذم مرةكاحدة:هبشيخوكلكؤثبتلقاالحديثمحمكالن

." "عففبلفو
عاصره "،لشيخو فيماإذاقاؿالر اكم:"عففبلفو حاصؿه مكانيةالمقاءإمعكاالختبلؼي

لمرةبيني كلك بينيما، المقاء ثبكت كر صي مف كرة صي بأم لقائيما يينصعمى كلـ ما،
 .(1)كاحدة

إلىى حتىيىٍنتىًييى الث قىًة عف الث قىةي د ثى حى "إذىا اتعالى: الش افعيرحمو اإلماـ قاؿ
عفرسكؿالم ًورسكؿالم ًو ثىاًبته ."(2)فىييكى

يعني–اركطقىبيكؿخبرالكاحد:"...بري دثعفشكىكيتح-كقاؿفيمكضعآخر
ثعفمفلقيمالـيسمعمنو،كييحدثعفالن بيمفأىٍفيككفميدلسنا،ييحدٌ-الر اكم

الن بي عف ييحدثالث قاتخبلفو حتىينتييما حدثو ممف فكقو مف كيككفىكذا ،
إلىالن بي كاحدمنيـميثبتألفكؿ ؛وإليودكنوأكإلىمفانتيىببالحديثمكصكالن

كصفت... عما منيـ فبليستغنيكؿكاحد كميثبتعمىمفحدثعنو، لمفحدثو،
،إذالـيكفميدلسنا"كأىٍقبىؿي ،عففبلفو فيالحديث:حدثنيفبلفه

(3).

                                 
الحديث(،ابفالصبلح،1/29يالمقدمة)(ينظر:مسمـ،الصحيحف(1 (،36)صمعرفةأنكاععمـك

(،ابفحجر،النكتعمىكتابابف83العراقي،التقييدكاإليضاحشرحمقدمةابفالصبلح)ص
(،1/164(،)1/29(،الس خاكم،فتحالمغيث)12(،لو،ىدمالس ارم)ص1/289الصبلح)

كغيرىامفكتبمطمحالحديث.
(.7/191الش افعي،األـ)((2
3)( الرسالة الشافعي، )2 لو371-373/ األـ في ا أيضن العبارة مف األخير الجزء كينظر ،)

(7/46.)
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كقكلو: يقكؿ، فبلننا سمعت يقكؿ: فبلننا "سمعت الر جؿ: قكؿ "ككاف ا: أيضن كقاؿ
يفبلف،عففبلف"سكاءعندىـ،الييحدثكاحدمنيـعفمفلقيإالماسمعمنو"حدثن

منو:"حدثنيفبلفعففبلف"،كمفعرفناهدىل سمرةنفقد ممفعناهبيذهالط ريؽ،قبمنا
في الن صيحة كال حديثو بيا بالكذبفنرد كليستمؾالعكرة فيركايتو، عكرتو لنا أباف

دؽ،فنقبؿمنو دؽ،فقمناالنقبؿمفميدلسحديثناالص  ماقبمنامفأىؿالن صيحةفيالص 
.(1)حتىيقكؿفيو:"حدثني"أك"سمعت"

قرأ "إذا فقاؿ: فيالس ند، كأخبرنا كفرؽاإلماـالش افعيرحمواتعالىبيفحدثنا
ذاقرأتعميو،فقؿ:أخبرنا" .(2)عميؾالمحدث،فقؿ:حدثنا،كا 

اإلماـالش افعيرحمواتعالىلـييفرؽبيفىذاكذاؾ،فقاؿ:(3)يرفيذكرالص ك أف 
.(4)"كبابالحديثعندالش افعيرحموافيالقراءةعمىالمحدث،كالقراءةمنوسكاء"

سكاه،كميعظـأىؿالعمـنقؿعنوالقكؿاألكؿ،كقدذكرقمُت: كلـيينقؿىذاعفأحدو
قكؿ عىًقبى ٍيجالخطيبي رى الش افعيبأنومذىبجماعةمفأىؿالعمـ،منيـعبدالممؾبفجي

.(7()6)،كعبدالر حمفبفعمركاألكزاعي(5)المكي
كمفاألمثمةالتيقىًبمىيىااإلماـالش افعيالتصاؿسندىامايمي:

                                 
(.380-379(الشافعي،الرسالة)ص(1
(.425(الر امىييٍرميًزم،المحدثالفاصؿبيفالر اكمكالكاعي)ص(2
اـالجميؿ،األصكلي،كافييقاؿ:إنوأعمـخمؽاباألصكؿبعدأبكبكرمحمدبفعبدا،اإلم((3

(.3/186الش افعي،تكفيسنةثبلثيفكثبلثمائة.يينظر:السُّبكي،طبقاتالش افعيةالكبرل)
4)( كالتذكرة شرحالتبصرة العراقي، )1 ابفالصبلح)394/ الفياحمفعمـك الش ذا األنباسي، ،)1/

لبحثعفكتابشرحالرسالةالذمذكرفيوالصيرفيكبلموالسابؽ،فمـأعثر(.حاكلتا284
اأكمخطكطنا. عميومطبكعن

(عبدالممؾبفعبدالعزيزبفجريج،األمكممكالىـالمكي،ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿ،(5
،كلـيثبت.ابفمفالس ادسة،ماتسنةخمسيفأكبعدىا،كقدجازالس بعيف،كقيؿ:جازالمائة

(.4193/رقـ363حجر،تقريبالتيذيب)
(عبدالر حمفبفعمركبفأبيعمركاألكزاعي،أبكعمرك،الفقيو،ثقةجميؿ،مفالس ابعة،مات(6

(.3967/رقـ347سنةسبعكخمسيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.2/50(الجامعألخبلؽالراكمكآدابالسامع)(7
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ـياإلًقىاؿىالحديث األول: الم ويمىا رىًحمىوي أخبرنتىعىالىىالش اًفًعيُّ مى: يى(1)الؾها عف بفًيىحٍ، ى
،عف(4)يززًالعىدًبٍعىبفًرىمى،عفعي(3)ـزٍحىركبفًمٍعىدبفًمٍحىميبفًرًكٍيبىبً،عفأى(2)دًيٍعًسى
،،أفرسكؿا،عفأبيىريرة(5)اـشىىًبفًارثًالحىبفًالر حمفًدًبٍعىبفًرًكٍيبىبًأى

.(7)، َفَأْدَرَك الرَُّجُل َماَلُو ِبَعْيِنِو، َفُيَو َأَحق  ِبِو"(6)"َأي َما َرُجٍل َأْفَمَس قاؿ:
"َمْن َأْدَرَك َماَلُو ،عفيحيىبفسعيد...بيذااإلسناد:يكقاؿ:أخبرناعبدالكىابالث قف

.(8)ِبَعْيِنِو ِعْنَد َرُجٍل َقْد َأْفَمَس َفُيَو َأَحق  ِبِو"

                                 
بفأنسبفمالؾبفأبيعامربفعمركاألصبحي،أبكعبداالمدني،الفقيوإماـدار(مالؾ(1

(.6423/رقـ516اليجرة،رأسالمتقنيف،ككبيرالمتثبتيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
أربع(2 ماتسنة الخامسة، مف ثبت، ثقةه القاضي، المدني، قيساألنصارم بف سعيد بف يحيى )

(.7559/رقـ591أكبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كأربعيف،
األنصارم،القاضي،اسموككنيتوكاحد،كقيؿ:ييكنىبأبي(3 (أبكبكربفمحمدبفعمركبفحـز

تقريبالتيذيب) حجر، ابف كمائة. عشريف ماتسنة الخامسة، مف عابد، ثقة /624محمد
(.7988رقـ

فبفالحكـبفأبيالعاصاألمكم،أميرالمؤمنيف،أمو:أـعاصـ(عمربفعبدالعزيزبفمركا(4
ككلي كالكزير، سميماف مع ككاف لمكليد، المدينة إمرة كلي الخطاب، بف ابفعمر بنتعاصـ
الخبلفةبعده،فىعيد مفالخمفاءالراشديف،مفالرابعةماتفيرجبسنةإحدلكمائة،كلوأربعكف

(.4940/رقـ415كنصؼ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سنة،كمدةخبلفتوسنتاف
أبكبكربفعبدالر حمفبفالحارثبفىشاـبفالمغيرةالمخزكميالمدني،قيؿ:اسمومحمد،(5 )

كقيؿ:المغيرة،كقيؿ:اسموأبكبكر،ككنيتوأبكعبدالرحمف،كقيؿ:اسموكنيتو.راىبقريش،ثقة
ماتقب الثالثة، مف عابد، تقريبفيو حجر، ابف ذلؾ. غير كقيؿ كتسعيف، أربع سنة المائة ؿ

(.7976/رقـ623التيذيب)
،كييقاؿ:أفمسالرجؿ،(6 ،كالجمعفيميكسه (قاؿابففارس:"الفاءكالبلـكالسيفكممةكاحدة،كىيالفىٍمسي

(.4/451صارذافيميكسبعدأفكافذادراىـ".ابففارس،مقاييسالمغة)أم
أنوكقاؿ أك كىيالفمكس، إلىأنوصاراليممؾإالأدنىاألمكاؿ، إشارةه "فيىذا ابفحجر:

سيميبذلؾ؛ألنوييمنعمفالت صرؼإالفيالش يءالت افوكالفيمكس؛ألنيـماكانكايتعاممكفبياإال
فييافمسنا".ابفحجر،فتفياألشياءالحقيرة،أك (.5/62حالبارم)ألنوصارإلىحالةواليممؾي

(.3/203(الش افعي،األـ)(7
(.3/203)المصدرنفسو((8
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بفإسماعيؿب محمد أخبرنا عفابفأبيذئبكقاؿ: قاؿحدثنيأبك(1)فأبيفيدىٍيؾ، ،
ًقي رى ٍمدةالزُّ المعتمربفعمركبفرافع،عفابفخى
قاؿ:-ككافقاضيناعمىالمدينة-(2)

لناقدأفمس،فقاؿ:ىذاالذمقضىفيورسكؿاجئناأباىريرة ":فيصاحبو
 .(3)ْلَمتَاِع َأَحق  ِبَمتَاِعِو إَذا َوَجَدُه ِبَعْيِنِو"َأي َما َرُجٍل َماَت َأْو َأْفَمَس َفَصاِحُب ا

 نقد الحديث:
"كبحديثمالؾبفأنس،كعبدالكىابالث قفي،قال اإلمام الشَّافعي رحمو ا تعالى:

كفي عفيحيىبفسعيد،كحديثابفأبيذئب،عفأبيالمعتمرفيالت فميسنأخذ،
الؾكالث قفيمفجممةالت فميس،كيتبيفأفذلؾفيحديثابفأبيذئبمافيحديثم

.(4)المكتكالحياةسكاء،كحديثاىماثابتافمتصبلف"
ًبًوأىكلىبي،يعنيوقال في موضع آخر: ًمٍفًقبىًؿ-حديثابفخمدة-"الذمأخذتي

،يىٍجمىعيفيوالن بي ابفشأفماأخذتبومكصكؿه ياببيفالمكًتكاإلفبلًس،كحديثي
منقطعه
،كلكلـييخالفوغيرهلـيكفممايثبتوأىؿالحديث،كلكلـيكففيتركوحجة(5)

الر حمف بكربفعبد أفأبا مع مفالكجييف، انبغىلمفعرؼالحديثتركو إالىذا
،إفكافركاهكيم و، يركمعفأبيىريرةحديثناليسفيوماركلابفشيابعنومرسبلن

ركاه،كلعموركلأكؿالحديثكقاؿبرأيوآخره،كمكجكدفيحديثأبيكالأدرمعمف
أنوانتيىبالقكؿ:"فيكأحؽبو"،أشبوأفيككفمابكر،عفأبيىريرة،عفالن بي

زادعمىىذاقكؿمفأبيبكر،الًركىايىةى"
(6).

                                 
(محمدبفعبدالر حمفبفالمغيرةبفالحارثابفأبيذئبالقرشيالعامرم،أبكالحارثالمدني،(1

حجر ابف تسع. سنة كقيؿ كخمسيف، ثمافو سنة مات السابعة، مف فاضؿ، فقيو تقريب،ثقة
(.6082/رقـ493التيذيب)

ٍمدة،كييقاؿ:ابفعبدالر حمفبفخمدة،األنصارمالمدني،قاضييا،ثقةمفالثالثة.ابف(2 (عمربفخى
(.4890/رقـ412حجر،تقريبالتيذيب)ص

(.3/203(الش افعي،األـ)(3
(.3/203)المصدرنفسو((4
معناالحديثعندالت خريجبالت فصيؿ.(يقصدالش افعيباالنقطاعىنااإلرساؿ،كسيأتي(5
الكبرل)(6 السنف البييقي، )6 ح77/ عف11255/ اليمافبفعدم، البييقي، الذمذكره السند .)

الزبيدم،عفالزىرم،عفأبيسممة،عفأبيىريرة.
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 تخريج الحديث:
 حديث مالك بن أنس:  -أواًل 

2)يمفطريقومرة،كالش افع(1)أخرجومالؾ عبدالكىاببفعبدكأخرلمفطريؽ(
.يحيىبفسعيد،جميعيـمفطريؽ(5)،كمسمـ(4)،كالبخارم(3)المجيدالثقفي

أىًبيحيسىي(6)كأخرجومسمـ ابفأبيك؛كبلىما)يحيىبفسعيد،(7)فومفطريؽابًف
أبيف،ععزيزعمربفعبدالف،عأبيبكربفمحمدبفعمركبفحـزحيسيف(عف

 بكربفعبدالرحمفبفالحارثبفىشاـ.
ًفقتادة،مفطريؽ(8)كأخرجومسمـ بشيربفنىًييؾ.عىٍفالنضربفأنس،،عى
كأخرجومسمـه
مىمىةال(9) عفسميماف-منصكربفسممة–خزاعي،مفطريؽأبيسى
ثىٍيـً ،عفأبيوًعرىاؾ.بفبفببلؿ،عفخي ًعرىاؾو



                                 
ٍيًرًه".88/ح2/678(مالؾ،المكطأ)(1 (،بمفظوكفيوزيادة:"ًمٍفغى
(،بمفظو.562/ح2/162)-ترتيبسنجر-لمسند(الش افعي،ا(2
الش افعي،المسند(3 قىٍد563/ح2/162)-ترتيبسنجر-( رىجيؿو ًعٍندى ًبعىٍيًنًو الىوي مى أىٍدرىؾى ٍف "مى بمفظ: ،)

ٍيًرًه". ًبًوًمٍفغى ؽُّ أىحى فىييكى أىٍفمىسى
صحيح)(4 البخارم، ح3/118( الىوي2402/ مى أىٍدرىؾى ٍف "مى بمفظ: ،) ؿو رىجي ًعٍندى ًإٍنسىافو-ًبعىٍيًنًو قىٍد-أىٍك

ٍيًرًه". ًبًوًمٍفغى ؽُّ أىحى فىييكى أىٍفمىسى
1559/ح3/1193(مسمـ،صحيح)(5 قىٍدأىٍفمىسى ؿو الىويًبعىٍيًنًوًعٍندىرىجي مى -(،بمفظ:"مىٍفأىٍدرىؾى أىٍكًإٍنسىافو

 ًبًوًمٍفغىيٍ-قىٍدأىٍفمىسى ؽُّ أىحى ًرًه".فىييكى
6)( صحيح مسمـ، ح3/1193( ـ1559ٍ/ لى كى اٍلمىتىاعي، ًعٍندىهي كيًجدى ًإذىا ، ـي ال ًذمييٍعًد ًؿ الر جي ًفي بمفظ: ،)

اًحًبًوال ًذمبىاعىوي". ٍقوي:"أىن ويًلصى ييفىر 
لنكفبفتحا-(عبدابفعبدالرحمفبفأبيحسيفبفالحارثبفعامربفنكفؿالمكي،النكفمي(7

 ا رسكؿ جد عـ مناؼ عبد بف نكفؿ إلى نسبة الفاء، كفتح الكاك عالـه-كسككف ثقةه ،
( األنساب السمعاني، الخامسة. مف التيذيب)12/160بالمناًسؾ، تقريب حجر، ابف ،)311/

(.3430رقـ
دىالر جي1559/ح3/1194(مسمـ،صحيح)(8 ،فىكىجى ؿي الر جي ؽُّ(،بمفظ:"ًإذىاأىٍفمىسى أىحى مىتىاعىويًبعىٍيًنًو،فىييكى ؿي

اًء". مى اٍلغيرى ًبًوًمفى ؽُّ أىحى ًبًو"،كمرةنبمفظ:"فىييكى
ًعٍندىهيًسٍمعىتىويًبعىٍيًنيىا،1559/ح3/1194(مسمـ،صحيح)(9 ؿي الر جي دى ،فىكىجى الر جيؿي (،بمفظ:"ًإذىاأىٍفمىسى

ًبيىا". ؽُّ أىحى فىييكى
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 بن أبي ذئب: حديث ا -ثانًيا
الش افعي كالط يالسي(1)أخرجو الس جستانيمفطريقو(2)، كأبكداكد كالحاكـ(3)، ،(4)،
عمربف،عىفبفعمركبفرافعالمعتمر،عفأبيابفأبيذئبجميعيـمفطريؽ

ٍمدة ًقي؛أربعتيـ)أىبخى رى ،بشيربفنىًييؾك،بكربفعبدالرحمفبفالحارثبفىشاـكالزُّ
ٍمدةكرىاؾ،عً رىًقيعمربفخى (عفأبيىريرةرضياعنو.الزُّ

 عىًف مالؾمرسبلن، أخرجو شيابككذلؾ عابف بفأىًبيف، الرحمف عبد بف بكر
الحارثبفىشاـ ال ًذماٍبتىاعىويًمٍنوي،رسكؿا،أىف  ا،فىأىٍفمىسى تىاعن بىاعىمى ؿو :"أىيُّمىارىجي ،قىاؿى

يىٍقبً ـٍ لى ال ًذماٍبتىاعىويكى ٍفمىاتى ًبًو،كىاً  ؽُّ أىحى فىييكى دىهيًبعىٍيًنًو ًنًوشىٍيئنا،فىكىجى ًضال ًذمبىاعىويًمٍفثىمى
اًء" تىاًعًفيًوأيٍسكىةياٍلغيرىمى اٍلمى اًحبي .(5)فىصى

زاؽ ا،(8)،كأخرجوأبكداكد(7)،كأبكداكد(6)كمفطريؽمالؾأخرجوعبدالر  أيضن
كبلىما)مالؾ،كيكنس(عفالزُّىرم،عفأبيبكر،(9)ييكنسبفيزيداألىٍيًميطريؽمف

. بفعبدالر حمفمرسبلن
زاؽ،عفمالؾ،(11)،كابفعبدالب ر(10)ككصموالط حاكم ،كبلىمامفطريؽعبدالر 

                                 
(،بمفظو.564/ح2/162)-ترتيبسنجر–مسندال(الش افعي،(1
(،بمفظو.2497/ح4/130(أبكداكدالطيالسي،المسند)(2
(،بمفظو.3523/ح3/287سنف)ال(أبكداكد،(3
4)( المستدرؾ الحاكـ، )2 /58 رقـ كلـ2314/ اإلسناد حديثعاؿصحيح "ىذا كقاؿ: بمفظو، ،)

يخرجاهبيذاالمفظ".
.(87/ح2/678مكطأ)لا(مالؾ،(5
زاؽ،(6 (،بمثمو.2497/ح8/263مصنؼ)ال(عبدالر 
يىٍقًبًض3520/ح3/286(أبكداكد،السنف)(7 ـٍ لى ال ًذلاٍبتىاعىويكى افىأىٍفمىسى بىاعىمىتىاعن ؿو (.بمفظ:"أىيُّمىارىجي

تىاعىويًبعىٍينً مى دى ًنًوشىٍيئنافىكىجى تىاًعأيٍسكىةيال ًذلبىاعىويًمٍفثىمى اٍلمى اًحبي اٍلميٍشتىًرلفىصى ٍفمىاتى ًبًوكىاً  ؽُّ أىحى ًوفىييكى
اًء". مى اٍلغيرى

أبكداكد،(8 قىضىىًمٍف3521/ح3/287سنف)ال( قىٍد كىافى ٍف "كىاً  ،كزىادى: اًلؾو ًديًثمى مىٍعنىىحى فىذىكىرى .)
اًءًفييىا مى أيٍسكىةياٍلغيرى ًنيىاشىٍيئنافىييكى ".ثىمى

األيمي(9 بفأبيالنجاد يكنسبفيزيد باثنتيفكفي-( مفتحتيا المنقكطة بفتحاأللؼكسككفالياء
مصر ديار يمي مما القمـز بحر عمىساحؿ بمدة ىذه البلـ، أبي-آخرىا آؿ مكلى يزيد أبك ،

،كفيغيرالزىرمخطأ،مفكبا اقميبلن فيركايتوعفالزىرمكىمن رالسابعة،سفياف،ثقةإالأف 
األنساب) السمعاني، كقيؿ:سنةستيف. ابف1/404ماتسنةتسعكخمسيفعمىالصحيح، ،)

(.7919/رقـ614حجر،تقريبالتيذيب)
(،بمثمو.4606/ح12/18(الط حاكم،شرحمشكؿاآلثار)(10
(.8/406(ابفعبدالب ر،الت مييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيد)(11
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بفعبدالر حمف،عفأبيىريرةرضياعنو.عفابفشياب،عفأبيبكر
ابفحج زاؽأفركجـز زاؽفيعبدالر  كصموفيالمصنؼ،فقاؿ:"كصموعبدالر 

،كالذمفيومرسبلنكمابيناهأعبله؛(1)مصنفو،عفمالؾ،لكفالمشيكرعفمالؾإرسالو"
فمعؿالمكصكؿساقطمفالمصنؼ.فاتعالىأعمـ.

داكد أبك كالد ارقطني(2)ككصمو الجاركد(3)، كابف كالبييقي(4)، ،(5)،
(6)كالط حاكم الجبار عبد بف ا عبد طريؽ مف خمستيـ بىاًئًرم -، اٍلخى ،(7)-يىٍعًنى

                                 
(.5/63ابفحجر،فتحالبارم)((1
أيٍسكىةي3522/ح3/287سنف)ال(أبكداكد،(2 فىييكى ابىًقيى ًنيىاشىٍيئنافىمى اهيًمٍفثىمى قىضى (.بمفظ:"فىًإٍفكىافى

أىكٍ شىٍيئنا ًمٍنوي ى اٍقتىضى ًبعىٍيًنًو اٍمًرمءو مىتىاعي كىًعٍندىهي ىىمىؾى اٍمًرمءو ا كىأىيُّمى اًء، أيٍسكىةياٍلغيرىمى فىييكى يىٍقتىًض ـٍ لى
أصح". مالؾو اًء".كقاؿ:"حديثي مى اٍلغيرى

الد ارقطني،(3 اٍقتىضىى110/ح3/30سنف)ال( ًبعىٍيًنًو اٍمًرمءو كىًعٍندىهيمىاؿي ىىمىؾى اٍمًرمءو ا "كىأىيُّمى بمفظ: .)
أيٍسكىةياٍلغيرىمىاء"،كقا يىٍقتىًضفىييكى ـٍ ؿ:"خالفواليمافبفعدمفيإسناده".ًمٍنويشىٍيئناأىٍكلى

المنتقى)ص(4 ابفالجاركد، عند632/ح160( بعينيا رجؿباعسمعةفأدرؾسمعتو "أيما بمفظ: .)
أسكة بقي فما شيئا ثمنيا مف قضاه كاف فإف لو، فيي شيئا ثمنيا يقبضمف أفمسكلـ رجؿ

م اقتضى بعينو امرمء ماؿ كعنده ىمؾ امرئ كأيما أسكةالغرماء، يقتضفيك لـ أك شيئا نو
الغرماء".

قىٍد11256/ح6/79(البييقي،السنفالكبرل)(5 ؿو ًسٍمعىتىويًبعىٍيًنيىاًعٍندىرىجي بىاعىًسٍمعىةنفىأىٍدرىؾى ؿو (."أىيُّمىارىجي
ثىمى ًمٍف اهي قىضى كىافى فىًإٍف لىوي، فىًييى شىٍيئنا ًنيىا ثىمى ًمٍف يىٍقًبٍض ـٍ لى كى أيٍسكىةيأىٍفمىسى فىييكى بىًقيى ا فىمى شىٍيئنا ًنيىا

اًء". مى اٍلغيرى
(.بمثمو.4608/رقـ12/19(الط حاكم،شرحمشكؿاالثار)(6
بىائًرم(7 الجبارالخى ابفعبد عبد بف-( بطفمفالكىبلع،كىكخبائربفسكاد بىائر، إلىخى نسبة

عمىذلؾالس (،كقاؿ1311/رقـ5/36)معانيفياألنسابعمركبفالكىبلعبفشيرىحبيؿ،نص 
مغمطامفيتيذيبالكماؿعفالكمبي:ىكابفسكادةبفعمركبفسعدبفعكؼبفعدمبف
مالؾبفزيدبفسددبفزرعةبفسبأاألصغر،كتبعوعمىذلؾالببلذيرم،كالد ارقطنيكأبكعبيد

كغيرىـ كالمبرد سبلـ، -بف القاسـ، أبك الًحمصي. المؤتمؼ، في الد ارقطني قالو ريؽ، ًبزي ييمقب
(،كغيرىـكابف40/رقـ27(،كابفمندهفيفتحالبابفيالكنىكاأللقاب)2/1021)كالمختمؼ

4/54)ماككالفياإلكماؿفيرفعاالرتياب (،كقيؿ:ًزبريؽ،قاؿذلؾميغمطامفيإكمالو،نقبلن
 لمشيرازم األلقاب كتاب مف ف–ذلؾ المفقكدالكتاب ًعداًد التيذيب-ي تقريب في حجر كابف

(.3421/رقـ310)
 أقوال النقاد:

8إكماؿتيذيبالكماؿ)-قاؿابفكضاح رقـ24/ ثقةه-(3024/ "لقيتوبحمص،كىكشيخه :
مأمكف،كانتالر حمةإليوتمؾاألياـ،كقاؿأبكأحمدالحاكـ:"كافإماـمسجًدحمص"ككذاذكر
= 
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 عياشعف بف (2)(1)العىٍنًسيٌإسماعيؿ بىٍيًدم  الزُّ ًف عى الكليد، بف محمد
____________________________________ = 

كىذاميرادعبارةالبخارممفقبموفيالتاريخالكبيرقمُت:(،216/رقـ5/850اريخ)الذىبيفيالت
ابفحبافقاؿالمرادبذلؾشيخو2673/رقـ2/339)فيترجمةالحكـبفالكليدالكحاظي (إالأفى

الث قات) في ًحب اف ابف كذكره فانتبو! الكحاظي، الكليد بف 8الحكـ كقاؿ348/ "يغرب"، كقاؿ: )
(:"ثقة".2812/رقـ1/566ذ ىبيفيالكاشؼ)ال

قاؿابف487/رقـ5/106كقاؿأبكحاتـفيالجرحكالتعديؿ) "ليسبوبأس،صدكؽ"،ككذا :)
(،عداالش طراألكؿ.3421/رقـ310حجرفيالتقريب)

ثقةييغرب.الخالصة، قمت:
سيفميممة(1 النكفكفيآخرىا كسككف الميممة العيف بفتح مف( كىك إلىعنسبفمالؾ، ن سبة ،

ٍذًحجفياليمف،كجماعةمنيـنزلتالش اـكأكثرىـبيا.السمعاني،األنساب)  (.9/79مى
فيركايًتوعف(2 (إسماعيؿبفعياشبفسميـالعنسي،أبكعتبةالحمصي،قاؿابفحجر:صدكؽه

اثنتيفكثمانيف،كلوبضعكسبعكفأىًؿبمده،مخمطهفيغيرىـ،مفالثامنة،ماتسنةإحدلأك
(.473رقـ/109)سنة.ابفحجر،تقريبالتيذيب

معيففيالتاريخقمُت: قاؿابفي كأكثرالعمماءعمىذلؾ، بؿىكثقةهفيركايًتوعفأىؿبمده،
محرز) ابف آخر1/80ركايًة مكضعو في كقاؿ ثقةو"، عف حدث إذا "ثقة كالتعديؿ-(: الجرح

كسيئؿ-(650/رقـ2/191) حديثو"، يكرىكف كالعراقيكف الش اـ، أىؿ في بأسه بو "ليس العمؿ-:
الرجاؿ،ركايةعبدا) نعـ،-(3909/رقـ3/9كمعرفة قاؿ: عفإسماعيؿبفعياش؟ "كىتىٍبتى :

 كقاؿابفالمديني، شيئان". )-سمعتمنو أعمـ-(3229/رقـ7/186تاريخبغداد كافأحد "ما :
ـمفإسماعيؿبفعي اشلكثبتعمىحديثأىؿالش اـ،كلكنوخمطفيحديثوبحديثأىؿالش ا

الن اًسبحديث2/424)عفأىؿالعراؽ"،كقاؿيعقكبالفسكمفيالمعرفةكالتاريخ ـي ،أعم (:"عدؿه
قالكا:ييغربعفثقاتالمدنييفكالمكييف".كقاؿيزيدبف تكممكا الش اـ،كاليدفعودافع،كأكثرما

أحفظمفإسماعيؿبفعياش".-(2/191الجرحكالتعديؿ)-ىاركف كالعراقينا رأيتشامينا "ما :
ركل-(7/186تاريخبغداد)-كقاؿيعقكببفشيبة فيما يحيىبفمعيف،كأصحابنا "ثقةعند :

عالمان ككاف اضطرابكبير، المدينة كأىؿ العراؽ أىؿ عف ركايتو كفي خاصة، الش امييف عف
ٍجربناحي حي بف عمي كقاؿ )-تو"، الكماؿ تيذيب كثرة-(2/198إكماؿ لكال عياشحجة "ابف :

رعة (:"لـيكفبالش اـبعداألكزاعيكسعيدبف1/477)الكامؿفيالضعفاء-كىمو"،كقاؿأبكزي
(:"صدكؽ3/847)عبدالعزيزمثؿإسماعيؿبفعياش"،كقاؿفيأجكبتوعمىأسئمةالبرذعي

-،كأبكبشرالدُّكالبي-تاريخبغداد-فيحديثالحجازييفكالعراقييف"،كقاؿالبخارمإالأنوغمط
نظر"،-تيذيبالكماؿ ففيو حدثعفغيرأىؿبمده، ذا كا  فصحيح، حدثعفأىؿبمده "إذا :

مستقيـ فيك ثقة عنو ركل إذا الش امييف عف "حديثو الضعفاء: في الكامؿ في عدم ابف كقاؿ
ال كفي الش امييفالحديث، حديث في بو كييحتج حديثو، ييكتب ممف عي اش بف إسماعيؿ جممًة

أىؿكؿبمدليـاصطبلحفي خاصة"...كفيالجممًةيتمخصفيإسماعيؿماقالوالحازمي:"إف 
كيفيةاألخذمفالت شددكالت ساىؿكغيرذلؾ،كالش خصأعرؼباصطبلحأىؿبمده".
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.(1)ًصيُّاٍلًحمٍأبكالييذيؿ
أربعتيـمفطريؽ،(5)،كالط حاكم(4)،كالبييقي(3)،كالد ارقطني(2)كأخرجوابفالجاركد

،بدكف:(6)ابفعبدالجبارالخبائرم،عفإسماعيؿبفعي اش،عفمكسىبفعقبةعبد
امرً" ا ئكىأىيُّمى كىًعٍندىهي أيٍسكىةيئاٍمرًمىاؿيىىمىؾى فىييكى يىٍقتىًض ـٍ لى أىٍك شىٍيئنا ًمٍنوي ى اٍقتىضى ًبعىٍيًنًو

اًء". مى  اٍلغيرى
كابفا(7)كأخرجوابفماجو كالد ارقطني(8)لجاركد، ثبلثتيـمفطريؽىشاـ(9)، ،

"عفإسماعيؿبفعي اش،عفمكسىبفعقبة،بدكف:،(10)عم اربف ئامرًكىأىيُّمىا ىىمىؾى
                                 

1) بف الكليد بف محمد بىٍيًدم( الزُّ معجمة-عامر ياء بعدىا بكاحدة المنقكطة الباء كفتح الزال بضـ
بنقطتيفمفتحتياكفيآخرىاداؿميممة،نسبةإلىزبيدكىيقبيمةقديمةمفمذحجأصميـمف

الككفة نزلكا مف-اليمف أصحابالزُّىرم، كبار مف ثبت، ثقة القاضي، الحمصي اليذيؿ أبك ،
ماتسن األنساب)الس ابعة، السمعاني، كأربعيف. تسع أك سبع ستأك ابفحجر،6/248ة ،)
(.6372/رقـ511تقريبالتيذيب)

(.بمفظ:"أيمارجؿباعسمعةفأدرؾسمعتوبعينياعندرجؿ631/ح160(ابفالجاركد،المنتقى)(2
سكةالغرماء".أفمسكلـيقبضمفثمنياشيئافييلو،فإفكافقضاهمفثمنياشيئافمابقيأ

قىٍد109/ح3/29(الد ارقطني،سنف)(3 ؿو رىجي ًسٍمعىتىويًبعىٍيًنيىاًعٍندى بىاعىًسٍمعىةنفىأىٍدرىؾى ؿو (.بمفظ:"أىيُّمىارىجي
أيسٍ ًنيىاشىٍيئنافىييكى ًمٍفثىمى قىًبضى ٍفكىافى لىوي،كىاً  ًنيىاشىٍيئنافىًييى يىٍقًبٍضًمٍفثىمى ـٍ لى كى اًء"،كقاؿ:أىٍفمىسى مى كىةياٍلغيرى

نماىكمرسؿ". "إسماعيؿبفعي اشمضطربالحديث،كاليثبتىذاعفالزُّىرممسندنا،كا 
ًةاٍليىبلىًؾ.11257/ح6/79(البييقي،السنفالكبرل)(4 ًقص  (.بديكفى
ًةاٍليىبلىًؾ.4607/رقـ12/19(الط حاكم،شرحمشكؿاالثار)(5 ًقص  (.بديكفى
لـ(6 مفالخامسة، فيالمغازم، إماـه فقيو، ثقةه مكلىآؿالزبير، (مكسىبفعقبةبفأبيعياش،

تقريب حجر، ابف ذلؾ. بعد كقيؿ: كأربعيف، إحدل سنة مات لينو، معيف ابف أف  يصح
(.6992/رقـ552التيذيب)

السنف)(7 ماجو، ابف )2 ح790/ ًسم2359ٍ/ بىاعى ؿو رىجي "أىيُّمىا بمفظ: ًعٍندى(. ًبعىٍيًنيىا ًسٍمعىتىوي فىأىٍدرىؾى عىةن،
شىٍيئنا ًنيىا ثىمى ًمٍف قىبىضى كىافى ٍف لىوي،كىاً  فىًييى شىٍيئنا، ًنيىا ثىمى ًمٍف قىبىضى يىكيٍف ـٍ لى ،كى أىٍفمىسى قىٍد ،كى ؿو رىجي فىييكى ،

اًء". مى أيٍسكىةهاٍلغيرى
سدكفاليبلؾ.(،فياإلفبل633/رقـ160(ابفالجاركد،المنتقى)(8
،كقاؿ:"إسماعيؿبف2903/رقـ3/432(الد ارقطني،السنف)(9 بسكاءو (.مثؿلفظابفماجوسكاءن

نماىكمرسؿ". عي اشمضطربالحديث،كاليثبتىذاعفالزُّىرممسندنا،كا 
يرالظ فىرم(10) مفبفتحالظاءالمعجمة،كالفاء،نسبةإلىظىفى–ىشاـبفعماربفنيصى ر،كىكبطفه

،السممي،الدمشقي،الخطيب،صدكؽ،مقرئ،كبرفصاريتمقف،فحديثوالقديـأصح،-األنصار
ليسبثقةماتسنةخمسكأربعيفامفكبارالعاشرة،كقدسمعمفمعركؼالخياط،لكفمعركفن

( األنساب السمعاني، سنة. كتسعكف اثنتاف كلو الصحيح تقريب8/300عمى حجر، ابف ،)
(.7303/رقـ573التيذيب)
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اًء".ئاٍمرًمىاؿيكىًعٍندىهي مى أيٍسكىةياٍلغيرى يىٍقتىًضفىييكى ـٍ ىًمٍنويشىٍيئناأىٍكلى ًبعىٍيًنًواٍقتىضى
،عىٍفأىًبيكبلىما"الزُّ ،بفعبدالرحمفبكربيدم،كمكسىبفعقبة"عىًفالزٍُّىًرم 

ةررىريأىًبيعف ًفالن ًبي  .ضياعنو،عى
ابفماجو ا كالد ارقطني(1)ككصؿالحديثأيضن كالبييقي(2)، ثبلثتيـمفطريؽ(3)، ،

يىريرةرضيااليمافبفعدم،عفالزُّبيدم،عفالزُّىرم،عفأبيسممةى،عفأب
عنو،بنحكحديثإسماعيؿبفعي اش.

دراسة رواِة الحديث:
أدرسركاةحديثالمتفالذمتكمـعميواإلماـالشافعي،كأماركاةالمتابعاتفأقكـ
يتطمب بذكرىـكذكرأقكاؿالعمماءفييـفيتخريجالحديث،أكالحكـعميو،حسبما

لدلال قارئ.السياؽ؛لئبليحصؿلىٍبسه
تيكم ـفيوباالختبلط،ككصفوبن عبد المجيد عبد الوىابعداركاةالحديثثقات،

الرازمبالجيالة،كىاؾالبياف:
بفعبدابفالحكـبفأبيالعاصالثقفيعبدالكىاببفعبدالمجيدبفالصمت

كمئة،أكسنةعشر،كماتسنةأبأبيالبصرم،ييكنى ربعكتسعيفمحمد،كلدسنةثمافو
بفأبيالعاص،أخكعثمافبفأبيالعاص،كليماصحبة.ا.جدهالحكـكمائة

 أقوال النقاد:
معيف ابف المديني(4)كثقو كابف ،(5) حنبؿ بف كأحمد نناركمق–،

                                 
اٍقتىضىى2361/ح2/791(ابفماجو،السنف)(1 اٍمًرئًبعىٍيًنًو كىًعٍندىهيمىاؿي ااٍمًرئمىاتى (.بمفظ:"كىأىيُّمى

أيٍسكىةيلمغيرىمىاء". يىٍقتىًضفىييكى ـٍ ًمٍنويشىٍيئناأىٍكلى
الد (2 )ا( السنف 5/411راقطني، رقـ الىفى4548/ "خى كقاؿ: ،)، بىٍيًدم  الزُّ ًف عى ، عىي اشو ٍبفي اًعيؿي ًإٍسمى وي

ًعيفىاًف". ضى عىي اشو ٍبفي اًعيؿي ٍسمى كىاً  عىًدم  ٍبفي ميكسىىٍبًفعيٍقبىةى.كىاٍليىمىافي كى
3)( الكبرل السنف البييقي، المتف،11258/ح6/79( في إسماعيؿ حديث بمعنى "فذكره كقاؿ: ،)

كعبدالرحمفالسممي،أنبأأبكالحسفعميبفعمرالحافظقاؿ:كخبلفوفياإلسناد،أخبرناأب
نماىكمرسؿ،كخالفواليماف إسماعيؿبفعياشمضطربالحديث،كاليثبتىذاعفالزىرم،كا 

بفعدمفيإسناده،كاليمافبفعدمضعيؼ".
:سألتيحيىعف(.قاؿعبدا4035/رقـ3/22)-ركايةعبدا-(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ(4

فقاؿ األعمىالسامي؟ أكعبد أحبإليؾىك ليحيىأيما قمت: ثقة، فقاؿ: الكىابالثقفي، عبد
الثقفيأحبإليمفعبداألعمى.

(.7414/رقـ19/205(خميؿبفأيبؾ،الكافيبالكفيات)(5
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أربعةأمرىـفي،كقاؿابفميدم:(3)،كالعجمي-(2)،كمثموابفمعيففيمكضع(1)بغيره
عب بف جرير الحميدالحديثكاحد: سميماف(4)د بف كمعتمر الكىابالثقفي، كعبد ،(5)،

 .(7)كتبالناسكاليحفظكفذلؾالحفظ،كانكايحدثكفمف(6)اميسكعبداألعمىال
بفكالميثبفأنس،األربعة،مالؾاألشراؼكقاؿقتيبة:"مارأيتمثؿىؤالءالفقياء

عبادسعد، بف الث قفي"،كعباد الكىاب كقا(8)كعبد ال، أبك محدثناؿ "كاف األمكم: فرج
لماماتعبد"،كقاؿكىيببفخالد:(9)"،ركلعنوكجكهالمحدثيف،ككبراءالركاةجميبلن

محدٌ":ابفالمستكفيقاؿك،(10)"المجيدقاؿأيكب:الزمكاىذاالفتىعبدالكىابالثقفي ثي
دبمنزلةكبارالفقياءأىؿالبصرة،ثقةجميؿالقدرينفؽعمىالمحدثيفبسخاء،كافيع

                                 
بداألبيو:أييما(،قاؿع2558/رقـ2/352)-ركايةعبدا-(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ(1

. إلي  إليؾعبدالكىابالخفاؼ،أكعبدالكىابالثقفي؟قاؿ:الالثقفيأحبُّ أحبُّ
افيالعمؿ:سمعتأبييقكؿعبدالكىابالثقفيأثبتمفعبداألعمىالساميالثقفي كقاؿأيضن

(.740/رقـ1/381)أعرؼكأكثؽعندأصحابومفعبداألعمى
(.قمت:فالثقفي؟فقاؿثقة،قمت:ىكأحب65-62/رقـ54)-ركايةالدارمي-التاريخ(ابفمعيف،(2

إليؾفيأيكبأكعبدالكارث؟فقاؿ:عبدالكارث،قمت:فابفعيينةأحبإليؾفيأيكبأكعبد
الكارث؟فقاؿ:عبدالكارث،قمت:لوماحاؿكىيبفيأيكب؟فقاؿ:ثقة،قمت:فيكأحبإليؾأـ

فقاؿثقةكثقة.الثقفي؟
(.1147/رقـ2/108)الثقاتالعجمي،((3
الككفي،نزيؿالرمكقاضييا،ثقةصحيحالكتاب،قيؿ:(4 (جريربفعبدالحميدبفقيٍرط،الضبي،

كاففيآخرعمرهييـمفحفًظو،ماتسنةثمافكثمانيف،كلوإحدلكسبعكفسنة.ابفحجر،
(.916رقـ/139تقريبالتيذيب)

معتمربفسميمافالتيمي،أبكمحمدالبصرم،يمقبالطفيؿ،ثقةمفكبارالتاسعةماتسنةسبع((5
(.6785/رقـ539)كثمانيفكقدجاكزالثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب

:كجاءفيبعضالكتببالشيف-(عبداألعمىبفعبداألعمىالسامي،بالميممة،(6 ،أبكمحمد،-قمتي
 ابفحجر،تقريبكافيغضبإذا كثمانيف. ثقةمفالثامنة،ماتسنةتسعو أبكىماـ، قيؿلو:

(.3734رقـ/331التيذيب)
(.3604/رقـ18/503(المزم،تيذيبالكماؿ)(7
(.5/8(الترمذم،الجامع)(8
(.3408/رقـ8/375)(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ(9

(.13ـ/رق145)-ركايةالمركذم-(أحمد،العمؿ(10
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كالميث ،(1)"كمالؾ  الذىبي: األشراؼ"كقاؿ أحد الحافظ (2)"البصرم كقاؿ: اإلماـ"،
:ابفحجرقاؿك(4)ر"كافثقةجميؿالقد"،كقاؿفيالطبقات:(3)"األنبؿ،الحافظالحجة

حباففيالثقات،(6)"ىكثقةفيوضعؼ":ابفسعدكقاؿ،(5)"ثقة" .(7)كذكرهابفي
 فقاؿ باالختبلط، العمـ أىؿ بعضي معيفككصفو ابف بأخرة": ك(8)"اختمط قاؿ،

اختمطحتىكافاليعقؿ،كسمعتوكىك"قاؿالفبلس:ك،(9)"تغيرفيآخًرعمره":العقيمي
عقبةبفرىكىكذى،(10)"مختمط،يقكؿ:حدثنامحمدبفعبدالر حمفبفثكبافباختبلطشديد

.(11)"سنيفأكأربعكافقبؿمكتوبثبلثأفاختبلطو"ميٍكرىـ:
فيزمفالت غير،قاؿأبكداكدبشيءو؛ألنولـييحد ثىذاالكصؼيضرهالكقمت:

عنو" الن اسي ًجبى "تغيرفحي يحد ث.(12)الط يالسي: لـ فإنو تغيره، ضر ه ما كقاؿالذىبي:
ة،قاؿعميبفالمديني:كماأفركايتوعفيحيىبفسعيدصحيح(13)زمفالتغيربشيءو

ككؿكتابعف،بفسعيدأصحمفكتابعبدالكىابالدُّنياكتابعفيحيىفي"ليس
" كقاؿالذ ىبي:"الثقةييـفيالش يءبعدالش يء،كأمااختبلطو،(14)يحيىفيكعميوكىؿٌّ

حديثو؛ألنوحيجبفبقيبمنزلوحتىمات" .(15)فماضر 

                                 
(.11/رقـ2/272)(ابفالمستكفي،تاريخإربؿ(1
(.3519/رقـ1/674(الذىبي،الكاشؼ)(2
(.67رقـ/9/237)األعبلـ(الذىبي،سير(3
(.300/رقـ1/234(الذىبي،طبقاتالحفاظ)(4
(.4261/رقـ368(تقريبالتيذيب)(5
(.4143،رقـ9/291)(ابفسعد،الطبقاتالكبير(6
(.7/132)(ابفحباف،الثقات(7
(3387/رقـ4/106)-ركايةالدُّكرم–(ابفمعيف،التاريخ(8
(.1040/رقـ3/75(العقيمي،الضعفاءالكبير)(9

(.837/رقـ6/449(ابفحجر،تيذيبالتيذيب)(10
الضعفاءالكبير)(11 العقيمي، المختمطيف)1040/رقـ3/75( العبلئي، طابف(،سب32/رقـ78(،

كاةباالختبلط) (.76/رقـ230العجمي،االغتباطبمفرميمفالرُّ
(.67رقـ/9/237)أعبلـالنببلء(الذىبي،سير(12
(.67/رقـ9/237)المصدرنفسو(ا(13
(.1/650)(الفسكم،المعرفةكالتاريخ(14
(.194/رقـ4/1163)(الذىبي،تاريخاإلسبلـ(15
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ةىحيفذكرهمرةـالر ازملوبالجيالة،كقدجاكزابنوالن جعاليضرهكصؼأبكحاتك
شيكخأخرلبعد لو ذكر كقد بالجيالة، كالده الذمكصفو غير أنو ظاننا أنفس، سبعًة

.كلكعادابفأبيحاتـإلىكيتبالن سبلعمـأف(1)كتبلميذ،كمفكثقومفأىؿالعمـ
الذ نفسو ىك لممجيكؿ ساقو الذم الن سب ابفي الر ازم  تبع كقد بعينو لممشيكر ساقو م

فيذلؾ.(2)الجكزم 
مكالىـالمدني،(4)دينار،الديميكاسـفديؾ،(3)محمد بن إسماعيل بن أبي ُفَدْيك-ثانًيا

ييكنىأباإسماعيؿ،ماتفيالمدينةسنةتسعكتسعيفكمائة.
 أقوال النقاد: 

ابفمعيف ،(5)كثقو "ليسبوكقاؿ ك(6)بأس"مرة: قاؿ، ك،(7)الن سائيكذا ابفكثقو
الجزرم(8)شاىيف كابف ،(9) كزاد الجزرم، "مشيكر"ابف ، داكد: أبك بف"كقاؿ أحمد
سمعمفمحمدبفعمرك"،كفيتيذيبالكماؿ:(11)"أنبؿمفابفأبيفديؾ(10)يكنس

                                 
(،6/71/396()361/رقـ6/69عديؿ)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالت(1
(،2210/رقـ2/158(ابفالجكزم،الضعفاءكالمترككيف)(2
األنساب)(3 السمعاني، الصحابة، مف رجؿه فيديؾ، إلى نسبة فدكت10/244( مف العيني: قاؿ ،)

(.416/رقـ3/538القطفإذانفشتو.مغانياألخيار)
فالياءآخرالحركؼ،ىذهالنسبةإلىبنيالديؿبفىدادبفزيد(الديؿ:بكسرالداؿالميممةكسكك(4

(.5/401)بفمناةبفالحجر،مفاألزد.السمعاني،األنساب
(.671/رقـ3/157)-ركايةالدكرم–ابفمعيف،التاريخ((5
(.241/رقـ1/80)-ركايةابفمحرز-(أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ(6
(.5068/رقـ24/485اؿ)(المزم،تيذيبالكم(7
(،1226/رقـ286(ابفشاىيف،تاريخأسماءالث قات)(8
(.2859/رقـ2/101(ابفالجزرم،غايةالن يايةفيطبقاتالقراء)(9

الي ربكعي(10 قيسالتميمي بف ا عبد يكنسبف بف ا عبد بف أحمد ىك المنقكطة-( الياء بفتح
الراء،كضـالباءالمنقكطةبنقطةكفيآخرىاالعيفالميممة،نسبةإلىبنقطتيفمفتحتيا،كسككف

الككفي،ثقةحافظ،مفكبارالعاشرة،ماتسنةسبعكعشريف،كىك-بنىيربكعكىكبطفمفتميـ
( األنساب السمعاني، سنة. كتسعيف أربع التيذيب)12/395ابف تقريب حجر، ابف ،)81/

(.63رقـ
(.118/رقـ150)أبيعبيداآلجرملوأبكداكد،سؤاالت((11
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د:"كثيرالحديثكقاؿابفسع،(1)"حديثناكاحدنا،حديثعمربفعبدالعزيزفيالتفميس
،كذكرهابفًحب اففيالث قات،كقاؿ:"ريبماأخطأ"(2)ليسبحجة"

(3).
دكؽ حجر(4)كترددفيوقكؿالذ ىبيبيفالص  ،كبيف(6)كالعيني(5)الذمكافقوفيوابفي

أخرل،مثؿ:"مشيكر بوفيالكتبالستةالث قةالتيذكرىامعألفاظو ،"صاحب(7)"ييحتجي
.(8)كفالرحمةلو"،"الحافظالكبير"حديثل

كماقاؿابفًحب اف،كلعؿابفسعدقاؿفيو:"ليسأ،ثقةربماأخطقمت:الُخالصة: 
بحجة"ألجؿىذهاألخطاء.كاتعالىأعمـ.

الث قات،أبو المعتمر بن عمرو بن نافع-ثالثًا في ًحب اف ابف كقاؿ(9)ذكره :الذىبي،
ثؽ" "كي
ٍمدة،بينما،(10) قاؿأبكداكد:"الييعرؼ"،كقاؿأبكحاتـالر ازم:"ركلعفابفخى

كعفعبيدا،كقيؿ:عبدابفعميبفأبيرافع،ركلعنوابفأبيذئب"،كذكرلو
أثرناعفعميبفأبيطالب
قاؿالط حاكم:"الييعرؼكالييدرلمفىك؟كالسمعناك،(11)

الح إالفيىذا ذكرنا فيىذالو فميسممفيجكزأفيحتجبو سبيمو، كمفىذه ديث،
العمـ"(12)المعنى" بحمؿ بمعركؼ "ليس الب ر: عبد ابف كقاؿ الذ ىبي(13)، كقاؿ في،

آخر،كىك،(14):"الييعرؼ"مكضعآخر كقاؿابفحجر:"مجيكؿالحاؿ"،كذكرلوراكو

                                 
(.5068/رقـ24/485(المزم،تيذيبالكماؿ)(1
(.2287/رقـ7/615)(ابفسعد،الطبقاتالكبير(2
(،15080/رقـ9/42(ابفًحب اف،الث قات)(3
.(4722/رقـ2/158)الذىبي،الكاشؼ((4
(.5736/رقـ468)(ابفحجر،تقريبالتيذيب(5
(.416/رقـ3/538)العيني،مغانياألخيار((6
(.7236/رقـ3/483الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((7
(.4/1187(،كتاريخاإلسبلـ)5301رقـ/2/556المغنيفيالضعفاء)(الذىبي،(8
(7/663(ابفحباف،الثقات)(9

(.6842/رقـ2/462(الذىبي،الكاشؼ)(10
(.2238/رقـ9/443لتعديؿ)لجرحكاا(ابفأبيحاتـ،(11
(.4610-4605/ح21-12/17(الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)(12
(.8/416(ابفعبدالبر،الت مييدلمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيد)(13
(.10620/رقـ4/575(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(14
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.(1)يزيدبفأبيحبيب
مفذكرهقمُت: أف  الينفعوالذ كر،ابفًحب اففيثقاتو،مفالمعمـك قاؿكىكمجيكؿه

ابفًحب افذكرفيالكتاًبالذمجمعوفيالث قاتعددنا أف  ـى ًم اليادم:"كقدعي ابفعبد
ىككالغيرهيأحكاليـ" كثيرنا،كخمقناعظيمنامفالمجيكليف،الذيفاليىٍعًرؼي
(2).

تعالىأعمـ.مجيكؿالحاؿ.كاخالصة القول فيو:
 الحكم عمى الحديث:

بالحديثمفطريؽيىٍحيىى عبدالكىاب،كأماماكافمفطريؽمتفق عميوًفسىًعيدو
ا،بفعبدالمجيدالثقفي وعميو فجميعركاتوثقات،كحديثيحيىبفسعيدميتىاًبعهلوأيضن

فيو صحيح.
اثقات محمد بن إسماعيل إالكأماالذمجاءمفطريؽابفأبيذئبفركاتوأيضن

؛مجيكؿالحاؿ،كلذلؾوأبو المعتمر بن عمرو بن نافع ثقةربماأخطأ،بن أبي ُفَدْيك؛
لفظ: فيمتفالحديث،ييخالؼماصحمماذكرنا"مات"الحديثضعيؼ،ككذلؾًذٍكري

.ايد،كالث قفي(ممفلـيذكركاىذعفالث قات)يحيىبفسع
ٍفابفشيابمأخرجومالؾ،عىًفككذلؾميخالؼلممرسؿالذ أبيبكربفعبد،عى

بفالحارثبفىشاـالرحمف ال ًذمرسكؿا،أىف  ا،فىأىٍفمىسى تىاعن بىاعىمى ؿو :"أىيُّمىارىجي ،قىاؿى
 فىييكى دىهيًبعىٍيًنًو ًنًوشىٍيئنا،فىكىجى يىٍقًبًضال ًذمبىاعىويًمٍفثىمى ـٍ لى اٍبتىاعىويًمٍنوي،كى ٍفمىاتى ًبًو،كىاً  ؽُّ أىحى

اًء" مى تىاًعًفيًوأيٍسكىةياٍلغيرى اٍلمى اًحبي .(3)ال ًذماٍبتىاعىويفىصى
جمعه ضعفو الممقفكقد كابف الط حاكم، منيـ: العمماء، التٍُّركيمىاًني(4)مف كابف ،

كغيرىما،كماسيتبيفلنابعدقميؿ.
المرسؿكماتبيففيالت خريجقدكصمو نعانيبسندصحيح،كىذا زاؽالص  عبدالر 

،كمانقؿذلؾابف(5)طيبةكأحمدبفأبى،أحمدبفمكسىعفمالؾ،كقدتابعوفيذلؾ
                                 

(.8372/رقـ674(ابفحجر،تقريبالتيذيب)(1
الميٍنًكيفيالٌرد عمىالسُّبكي)ص(ا(2 اـر (.103بفعبداليادم،الص 
.(87/ح2/678(مالؾ،المكطأ)(3
.(6/651(ابفالممقف،البدرالمنير)(4
لوأفراد،ار(أحمدبفأبيطىٍيبىة،عيسىبفسميمافبفدينارالد(5 مي،أبكمحمدالجيرجاني،صدكؽه

:كقدكقفتعميوفيالعمؿمفالعاشرة،ماتسنةثبلثي فكمائتيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب.قمتي
لمدارقطني،كالتمييدالبفعبدالبربالظاء،كاألصحالطاء.كاأعمـ.
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زاؽعمىإسنادهعف عبدالب رعفالد ارقطني،فقاؿ:"كذكرالد ارقطنيأنوقدتابععبدالر 
نماىكفيالمكطيبةمالؾأحمدبفمكسىكأحمدبفأبي طأميرسؿ"،كا 

(1).
 عىًف عي اش، بف إسماعيؿ ثقات ركاتو جميع بسند كذلؾ كصمو الزبيدمكقد

الحمصي الزىرمعف، الرحمفعف، أىًبيأبيبكربفعبد عىٍف كماىريرة، مرفكعنا،
عندأبيداكد،كالد ارقطني،كابفالجاركد،كالبييقي،كالط حاكم.

أبيف،عالزىرمعففمكسىبفعقبة،كمرةأخرلكصموإسماعيؿبفعي اش،ع
الرحمف بفعبد بكر الجاركد، ىريرةأىًبيعف، كابف ابفماجو، عند كما مرفكعنا،

كالد ارقطني،كالبييقي،كالط حاكم.
كلعمويككفقدسمعالحديثمرةمفالزُّبيدم،كمرةأخرلمفمكسىبفعقبة.

االيمافبفعدمالذمفيو ضعؼ،عفالزُّبيدم،عفالزُّىرم،عفكماككصموأيضن
أبيسممةى،عفأبيىريرةرضياعنو،كماعندابفماجو،كالد ارقطني،كالبييقي،كما

.أعبلهىكمكضحفيالت خريج
كعميويككفحديثابفشيابالمرسؿالذميركيومالؾقدثبتاتصالوبماذكرناه

ابفأبيذئبالذمىكضعيؼ؛ألففيوأبككقدصح،كعميوفيكميقدـعمىماركاه
المعتمربفعمركبفنافع،مجيكؿالحاؿ.

"ككناالنرلذلؾحجةلوعمينافيخبلفناإياهالذمذكرنا؛النقطاعقال الطَّحاوي:
ىذاالحديثحتىحدثناحامدبفمحمدالمركزمأبكأحمد،حدثنامحمدبفإسحاؽبف

ب الر حمف عبد عف زيمة، الن يسابكرمخي الحكـ بف بشر -ف وكان ىذا من عمماء قاؿ:
زاؽ،أخبرنامالؾ،عفابفشياب،عفأبيبكر-نيسابور وثقاتيم قاؿ:حدثناعبدالر 

فقكمبذلؾىذاالحديثفيقمكبنالمابفعبدالر حمف،عفأبيىريرة،عفرسكؿا
كقدكافبعضالن اسقبؿذلؾاحتجكماقدذكرنا،اتصؿلناإسنادهعفرسكؿا

عمينافيىذاالباببماحدثناجعفربفمحمدبفالحسفالًفٍريىابي،حدثناعبدابفعبد
الجبارالخبائرم،حدثناإسماعيؿبفعي اش،عفمكسىبفعقبة،عفالزُّىرم،عفأبي

عفرسكؿا عفأبيىريرة، الر حمف، "بكربفعبد قاؿ: ًسٍمعىةن،، بىاعى ؿو رىجي أىيُّمىا
كى ٍف لىوي،كىاً  فىًييى شىٍيئنا، ًنيىا ثىمى يىٍقًبٍضًمٍف ـٍ لى ،كى أىٍفمىسى قىٍد ؿو رىجي ًعٍندى ًبعىٍيًنيىا ًسٍمعىتىوي فىأىٍدرىؾى افى

اًء"،فكناالنرلذلؾحجة مى أيٍسكىةياٍلغيرى فىييكى ابىًقيى ًنيىاشىٍيئنا،فىمى اهيًمٍفثىمى لوعمينالفسادقىضى

                                 
(.8/407(يينظر:ابفعبدالب ر،الت مييد)(1
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عف إسماعيؿ، ركاية مف كجدناه ثـ الش امييف غير عف عي اش، بف إسماعيؿ ركاية
الش امييفالذيفالييتكمـفيركايةإسماعيؿعنيـ،كماحدثناجعفربفمحمدبفالحسف،
فحدثناعبدابفعبدالجبار،حدثناإسماعيؿبفعي اش،عفالزُّبيدم،عفالزُّىرم،ع

ثـذكرمثؿحديثوالذمقبؿىذا،أبيبكربفعبدالر حمف،عفأبيىريرةعفالن بي
يىٍقتىًض،فىييكى ـٍ ىًمٍنويشىٍيئنا،أىٍكلى ًبعىٍيًنًو،اٍقتىضى اٍمًرئو كىًعٍندىهيمىاؿي ىىمىؾى ااٍمًرؤه كزادفيو:"كىأىيُّمى

اًء"،فمـيسععندناخبلؼىذا مى الحديثلمفبمغو،ككقؼعميومفىذهالكجكهأيٍسكىةياٍلغيرى
المقبكلةخبلفو،كرجعنافيىذهالمعانيالمركيةفيوإلىماكافمالؾيقكلوفييا،كعذرنا
كلك االتصاؿ، تتصؿبوىذا لـ كافذلؾمنو،ألنيا إنما إياىا، فيخبلفو مفخالفيا

،لماخالفيا،كلرجعإلييا،اتصمتبوىذااالتصاؿ،كقامتعندهكمثؿماقامتعندنا
كقاؿبيا،كماقدرأيناهفعؿفيأمثاليا.

كأماالش افعي،فقدكافيقكؿ:"إذاأفمسبعدماقضىالبائعبعضالث مفالذمابتاع
كيككفأحؽبالباقيمنيا الغرماء، أسكة قضاه ما يككففيحصة أنو معة تمؾالس  بو

حجةاعمىيدفعذلؾكيخالفو،كرسكؿامنيـ"،كالذمفيحديثرسكؿا
امعذلؾيسكمبيفحكـإفبلسوكبيفحكـمكتو،فيجعؿصاحب جميعخمقو،ككافأيضن

كقدفرؽرسكؿا مفسائرالغرماء، أحؽبيا فييما معة بينيما،كجعؿالحكـالس 
زاؽ،فييمامختمفناعمىماقدذكرناهفيحديثالزُّبيدمعفالزُّ ىرم،كفيحديثعبدالر 

فيذلؾبيف الت سكية مف ذىبإليو فيما الش افعييحتج الزُّىرمككاف عف عفمالؾ،
قد الحديثإنما-ذكرابفأبيذئبكذكرالحديث-اإلفبلسكالمكتبما ...كىذا

فيىذارجعإلىأبيالمعتمرالذمالييعرؼكالييدرلمفىك؟كالسمعنالوذكرناإال
الحديث،كمفىذهسبيمو،فميسممفيجكزأفييحتجبوفيىذاالمعنى،معأنولككاف
ثابتنالكافحديثالزُّىرم،عفأبيبكر،عفأبيىريرةأكلىمنو؛ألنوقدركتواألئمة
أبك ركل ما بمثؿ رككا يعارضما أف يجب ال كالذيف بركاياتيـ، الحجة تقكـ الذيف

ييعرؼكالييدرلمفىك،كلكتيديب رحديثأبيالمعتمرلكقؼعمىأفالالمعتمرالذمال
يحتمؿأفيككفذلؾعمىالش ؾ، فقد ،" مىاتى أىٍك أىٍفمىسى ؿو رىجي "أىيُّمىا ألففيو: فيو؛ حجة

ىؿىكفيالت فميسأكفيفيعكدالحديثإلىأفالييدرلمافيومماذيكرعفالن بي
الحديثإالمالؾبفأنس،المكت،كماك جدناأحدنامفأىؿالعمـأخذبكؿمافيىذا
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" اىالت ٍكًفيؽى نىٍسأىؿي فأمامفسكاه،فقدذكرناأقكاليـفيىذاالباب،كى
(1).

ككافاألكلىمفاإلماـالش افعيرحمواتعالىعدـاألخذبحديثابفأبيقمت:
مفكجك ذكرناه ضعيؼبما ألنو شيابذئب؛ لحديثابف كلمعارضتو فيو، مجيكؿ د

الص حيح،كلكفييبررلئلماـالش افعيرحمواتعالى،كلكؿمفأخذبومفالعمماءبما
: الش اًفًعيُّ قالو ما الت برير، يؤيدىذا الط حاكمرحمواتعالى،كمما عفاإلماـ ذكرناه

ركلأكؿالحد كلعمو منقطع، بو"حديثابفشيابو كالذمأخذتي آًخره، يثكقاؿبرأيو
ٍمدة(2)أكلى" ،يىٍعًنيحديثابفأبيذئب،عفأبيالمعتمربفعمركبفرافع،عفابفخى

ًقي. رى الزُّ
ًبًوأىكلىبي،يعنيوقال في موضع آخر: ًمٍفًقبىًؿ-حديثابفخمدة-"الذمأخذتي

،يىٍجمىعيفيوالن بي ابفشياببيفأفماأخذتبومكصكؿه المكًتكاإلفبلًس،كحديثي
منقطعه..."
(3).

كال"كقدركاهإسماعيؿبفعي اشعفالزُّبيدم،عفالزُّىرممكصكالنوقال البييقي:
ىك نما عفالزُّىرم،كا  يصح...إسماعيؿبفعي اشميضطربالحديث،كاليثبتىذا

.(4)عدمضعيؼ"مرسؿ،كخالفواليمافبفعدمفيإسناده،كاليمافبف
قمت: إسماعيؿ ألف الحديث؛ صح غيربؿ حدثعف إذا فيو عي اشميتكمـ بف

الحمصي الزُّبيدم عف ييحدث كىنا صحيح، فحديثو عنيـ حدث إذا كأما الش امييف،
ليفالحديث ألنو التضر؛ اليمافبفعدملو مثؿ كمخالفة الش اميفحديثوصحيح،

سماعيؿثقةفيالش امييف فقاؿذلؾاإلماـالبييقي،كالقكؿبالمخالفةغيرميسم كا  ـبو،كا 
،كيقصدفي(5)متبعنافيذلؾقكؿاإلماـالد ارقطني:"خالفواليمافبفعدمفيإسناده"

ٍبًدالر ٍحمىًف. ٍفأىًبيبىٍكًرٍبًفعى ،عى  ذلؾركايتوعفالزُّىرم،عفأبيسممةى،بدالنمفالزٍُّىًرم 
بفمعقًبا عمى كالم البييقي:–الت ْرُكَماِني  قال ابن محمد ألف صحيح؛ ىك "بؿ

                                 
(.4610-4605/ح21-12/17(الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)(1
(.2046/ح2/292الكبرل)(البييقي،السنف(2
(.السندالذمذكرهالبييقي،اليمافبفعدم،عفالزبيدم،عف11255/ح6/77)المصدرنفسو((3

الزىرم،عفأبيسممة،عفأبيىريرة.
.(1259–1255/ح79–6/77)المصدرالسابؽ((4
(.110/ح3/30(الد ارقطني،السنف)(5
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الكليدالزُّبيدمشامي،كقدقاؿالبييقيفيبابترؾالكضكءمفالد ـ:ماركلإسماعيؿ
بمرسؿ(1)بفعي اشعفالش امييفصحيح تأيد ذكرابفمعيفكغيره،كيؼكقد ككذا ،
فذك أنوركمالؾالمتقدـ،كلوشكاىد، بفرصاحبالت مييد عبدابفبركةكمحمد اه

زاؽ،عفمالؾ،عفابفشياب،عفي،عم سحاؽبفإبراىيـالصنعانيكف،عفعبدالر  كا 
ًعرىاؾبفمالؾ،عفأبى(2)مسندناأبىبكر،عفأبىىريرة،عفالن بي ركاه ،ككذا

زاؽعمىإسنادهعفمالؾأحمد،كقاؿالد ارقطني:تابع(3)ىريرة،ذكرهابفحـز عبدالر 
ظبية أبى بف كأحمد مكسى المرسؿ(4)بف مالؾ عف مصنفو في زاؽ الر  عبد كركل ،

.(6)"(5)المذككر
اإلماـ قاؿ عي اش، بف إلسماعيؿ متابعنا يككف أف يصمح عدم بف اليماف بؿ

ى في كىك المتابعات، في بأسبو ال عدم بف اليماف "مثؿي متابعهاأللباني: المتف ذا
 .(7)إلسماعيؿبفعي اش"

التي األخرل الطُّرؽ المكت قصة عي اشبدكف ابف حديث لصحة يشيد أنو كما
ذكرناىافيبدايةالت خريجعندالبخارمكمسمـ.

كقاؿالد ارقطنيفيمكضعآخر:"إسماعيؿبفعي اشمضطربالحديث،كاليثبت
نما .(8)ىكمرسؿ"ىذاعفالزُّىرممسندنا،كا 

قداٍشتيرتىٍصًحيح شيخًإٍسمىاًعيؿشىامي،كى كتعقبوابفدقيؽالعيد،بقكلو:"الزبيًدمُّ
" اًزي يفى كىلعىفاٍلًحجى ًإن وشىاميرى اًعيؿبفعىي اشعىفالش امييفًإال  ًديثًإٍسمى حى
(9).

أنو"التمييد"احبد:"كلومتابعاتفذكرصكقاؿابفالممقفبعدقكؿابفدقيؽالعي
نعانيكف،عفعبدالرزاؽ، سحاؽبفإبراىيـالص  ركاهعبدابفبركةكمحمدبفعميكا 

                                 
(.669/ح1/222رل)(البييقي،السنفالكب(1
(.8/406(ابفعبدالب ر،الت مييد)(2
،المحمىباآلثار)(3 (.6/485(ابفحـز
(.8/407(يينظر:ابفعبدالب ر،الت مييد)(4
زاؽ،(5 (،بمثمو.2497/ح8/263مصنؼ)ال(عبدالر 
اًني،الجكىرالن قي)(6 (.6/47(ابفالتٍُّركيمى
(.5/271إركاءالغميؿ)(األلباني،(7
(.109/ح3/29سنف)ال(الد ارقطني،(8
(.2/525(ابفدقيؽالعيد،اإللماـبأحاديثاألحكاـ)(9
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عفمالؾ،عفابفشياب،عفأبيبكر،عفأبيىريرةمرفكعامسندا.ككذاركاهعراؾ
،كقاؿالدارقطني:تابععبدالرزاؽعمىإسنادهعف بفمالؾعفأبيىريرةذكرهابفحـز
مالؾ:أحمدبفمكسى،كأحمدبفأبيطيبة،كركلعبدالرزاؽفي"مصنفو"عفمالؾ
المرسؿالمذككر،ثـقاؿ:ثناأبكسفياف،عفىشاـصاحبالد ستكائي،حدثنيقتادةعف

.(1)بشيربفنييؾ،عفأبيىريرةمرفكعابمثؿحديثالزىرم"
أخرجو-حديثأبيالمعتمريعني–"كىكحديثحسفييحتجبمثموقال ابن حجر:

أحمد ا ،كزادبعضيـفيآخره:(5)،كصححوالحاكـ(4)،كابفماجو(3)،كأبكداكد(2)أيضن
فىاءن"،كرجحوالش افعيعمىالمرسؿ،كقاؿ:ييحتمؿأفيككفآخره اًحبوكى صى "إالأفيىٍتريؾى

ضيةالمكت،ككذلؾمفرأمأبيبكربفعبدالر حمف؛ألفالذيفكصمكهعنولـيذكركاق
ىريرة أبي عف خمدة ابف صرح بؿ ذلؾ، يذكركا لـ كغيره ىريرة أبي عف رككا الذيف

بالت سكيةبيفاإلفبلسكالمكت،فتعيفالمصيرإليو؛ألنيازيادةمفثقة.
يادةالتيفيمرسؿمالؾمفقكؿالر اكم،كجمع ابفالعربيالمالكيبأفالز  كجـز

اب يفالحديثيفبحمؿحديثابفخمدةعمىماإذاماتمفمسنا،كحديثأبيالش افعيأيضن
.(6)بكربفعبدالر حمفعمىماإذاماتمميئنا.كاأعمـ"

لوأفيككفحسنناكفيوأبكالمعتمرالمتفؽعمىجيالتو،كالأدرمماىكأن قمت:
لحديث،كقدقاؿىكبنفسوالذمدفعباإلماـابفحجررحمواتعالىإلىتحسيفىذاا
بأفأباالمعتمرراكمالحديث:"مجيكؿالحاؿ"كمابينتآنفنا؟!

كأيفالث قةالذمتيقبؿركايتوفيحديثالت سكيةبيفاإلفبلسكالمكت؟!ىؿىكأبك
المعتمرالمجيكؿالحاؿ؟!

مفاأليٍسكىةفيالم ابفالعربيالمالكيمفأفمازادهمالؾه كتىيمفكأماجـز

                                 
(.6/655(ابفالممقف،البدرالمنير)(1
أخرجالسندالصحيحالمتصؿ(2 نما (اإلماـأحمدلـيخرجوفيمسندهمفطريؽعمربفخمدة،كا 

(.12/21()7124دعندنافيالمسألة،يينظر:)اإلسنادالمعتم
(.3523/ح3/286)أبكداكد،السنف((3
(.2360/ح2/790)بفماجو،السنف(ا(4
بيذا2/58/2314المستدرؾ)الحاكـ،((5 اإلسناد،كلـييخر جاه صحيحي عاؿو حديثه (،كقاؿ:"ىذا

المفًظ".
(.5/64(ابفحجر،فتحالبارم)(6
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كركل ، ًذكره المكًت كـً ًلحي فيًو كيًجدى كال حيًح الص  في نىًجد "كلـ بقكلو: الر اكم، قكؿ
ىكمف(1)الٌدارقطني فيالمكت، زادىهيمالؾمفاأليٍسكىًة كما كقاؿ: وي، مثؿذلؾكصح حى

قكؿ أف  بينا قد ، مفاستكاءالمكتكالفمسلـيصح  ًكمى ري كما مالؾمبنىٌّقكؿالر اكم،
عما ثقة ألن و صح ت؛ أن و بينا كقد األسانيد، مف المراسيؿ ة بصح  القكؿ ة ًصح  عمى

.(2)نقؿ"
فمـأعثر نقؿابفالعربيعفالد ارقطنيفيالحكـعمىالحديثبالذمذكره فأما
يعمىشيءمنوعندذكرهلمحديثفيالسُّنف،كلـيتكمـعميوبذلؾ،كماأننيبحثتف

نماالذمكجدتوفيكتبوماذكرتوقبؿ المطبكعمفكتابوالعمؿفمـأعثرعمىذلؾفيو،كا 
قميؿعنو.فاتعالىأعمـ.

الحديثبأنومفكبلـ ىككاقعفيىذا أفنفتحبابالقكؿفيما ككذلؾلكأردنا
سمـمفذلؾحديث،كلذىبتاألحاديثبذلؾاالدعاء،قاؿابفحز ـ:"كقاؿالر اكملما

لـيعجزفيكؿحديثبعضيـ:لعمومفلفظالر اكم؟فقمنا:مفاستجازخبلؼالن بي
.(3)يأتيأفيقكؿ:لعمومفلفظالر اكم،فيبطؿاإلسبلـبذلؾ"

،كأ اًلؾه كىاهيمى ماماقالومحمدبفيحيىالذُّىميفيمانقموعنوابفالجاركد:"رى اًلحي كىصى
كىٍيسىافى ييكنيسي(4)ٍبفي ،كى

ميٍطمىؽ،عىٍفرىسيكًؿالم ًو(5) ،عىٍفأىًبيبىٍكرو ًفالزٍُّىًرم  أىٍكلىى،عى ـٍ ،كىىي
" ًديًث،يىٍعًنيعىٍفطىًريًؽالزٍُّىًرم  .(6)ًباٍلحى

،كخاصةنأفلمحديثمفالطُّرؽماتيؤيده؟التيحمؿعمىأنيازيادةثقةـىكلًقمت:
ز اؽقدكصموعفمالؾ،كتيكبععمىذلؾ،كماقاؿالد ارقطنيآنفنا.كتيقكيو،كأفعبدالر 

                                 
.(109ح/3/29سنف)ال،ارقطنيالد ((1
(.6/160(ابفالعربي،المسالؾفيشرحمكطأمالؾ)(2
،المحمىباآلثار)(3 (.6/487(ابفحـز
(صالحبفكيسافالمدني،أبكمحمد،أكأبكالحارث،مؤدبكلدعمربفعبدالعزيز،ثقةثبت(4

(.2884/رقـ273)بفحجر،تقريبالتيذيبفقيو،مفالرابعة،ماتبعدسنًةثبلثيفأكأربعيف.ا
5)( السنف داكد، أبك )3 3521/ح287/ اٍبفى يىٍعًني الم ًو ٍبدي عى د ثىنىا حى دى، دىاكي ٍبفي مىٍيمىافي سي د ثىنىا حى قاؿ: ،)

الر حٍ ٍبًد عى ٍبفي بىٍكًر أىبيك ًني أىٍخبىرى : قىاؿى ، ًشيىابو اٍبًف ًف عى ، ييكنيسي ًني أىٍخبىرى ، ٍبًفكىٍىبو اًرًث اٍلحى ٍبًف ًف مى
الم ًو رىسيكؿى ،أىف  ًىشىاـو فىييكى ًنيىاشىٍيئنا ثىمى ىًمٍف قىضى قىٍد ٍفكىافى ،زىادى:"كىاً  اًلؾو ًديًثمى مىٍعنىىحى فىذىكىرى

اًءًفييىا". مى أيٍسكىةياٍلغيرى
(.كلـأقؼعمىركايةصالحبفكيساف.633/ح160(ابفالجاركد،المنتقى)(6
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المخالفةلص ححناقال الشَّيخ األلباني في حديث إسماعيل بن عيَّاش "فمكالىذه :

حديثوبسنده،لكفقدجاءمايشيدلحديثوعمىالت فصيؿالذلفيومفطرؽأخرلكما
.(1)أعمـ"يأتي،كلذلؾفحديثوصحيحلغيره.كا

قاؿاإلماـالط حاكم،كابفالتُّركيمىاني،كماؿإلىتصحيحوقمت: ىكصحيح،كما
نعاني(2)ابفالممقف،كابفحجر كغيرىـ.كاأعمىكأعمـ.(3)،كالص 



ـياإلًقىاؿىالحديث الثاني:  ا الم ويمى رىًحمىوي بتىعىالىى:الش اًفًعيُّ اًلؾي مى نىا أىنىسوأىٍخبىرى عىف،(4)في
ب(5)نىاًفعو الم ًو ٍبًد عى عيمىرىعىٍف :ًف الم ًو رىسيكؿى ًمٍنييمىا:قىاؿىأىف  كىاًحدو كيؿُّ "اٍلميتىبىاًيعىاًف

بىٍيعىاٍلًخيىارً يىتىفىر قىاإال  ـٍ الى اًحًبًوًباٍلًخيىاًرمى مىىصى .(7)"(6)عى

                                 
(.5/270،إركاءالغميؿ)األلباني((1
(.1236/رقـ3/101،التمخيصالحبير)ابفحجر((2
نعاني((3 (.3755/رقـ3/1234،فتحالغفار)الص 
(سبقتترجمتو،إماـداراليجرة.(4
عشرة(نافعأبكعبداالمدني،مكلىابفعمر،ثقةثبتفقيومشيكر،مفالثالثة،ماتسنةسبع(5

(.7086/رقـ559كمائة،أكبعدذلؾ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
:"إالبيعالخيار"،أفيخيرالبائعالمشترمبعدإيجابالبيع،(قاؿالت رمذم:كمعنىقكؿالنبي(6

فلـيتفرقا،ىكذافسرهالشافعي، فإذاخيرهفاختارالبيعفميسلوخياربعدذلؾفيفسخالبيع،كا 
ره،كممايقكمقكؿمفيقكؿ:الفرقةباألبدافالبالكبلـ،حديثعبدابفعمرك،عفالنبيكغي
(3/541".الجامع.)

(.3/4(الشافعي،األـ)(7
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نىاالث قىةيك :أىٍخبىرى قىاؿى
م ادً(1) مىمىةى،عىٍفحى ٍبًفسى

ٍفقىتىادىةى،(2) ًميؿً(3)عى ٍفأىًبياٍلخى ٍبًد(4)،عى ،عىٍفعى
اًرثًالم ًوب ب،(5)ًفاٍلحى ًكيـً الم ًوًفًحزىاـوعىٍفحى رىسيكؿي :قىاؿى ا"،قىاؿى اٍلبىي عىاًفًباٍلًخيىاًرمى

اٍلبىرى بىٍت كىجى بىي ن ا كى دىقىا فىًإٍفصى يىتىفىر قىا، ـٍ ًمٍفلى اٍلبىرىكىةي ميًحقىٍت كىتىمىا كى كىذىبىا ٍف ًفيبىٍيًعًيمىا،كىاً  كىةي
.(6)"بىٍيًعًيمىا

                                 
بفتًحالباءالمنقكطةبكاحدة،ككسرالياء-(الثقة:المرادبوىناعفافبفمسمـبفعبداالباىمي(1

بفأعصر،ككافالعربيستنكفكفمفاالنتسابإلىباىمة،كأنياليستكالبلـ،نسبةإلىباىمة
مف كانتاألصؿ ىاشـ...إذا مف األصؿ ينفع كما قائميـ: قاؿ حتى األشراؼ، مف بينيـ فيما

فار-باىمة بفتًحالصادالميممة،كتشديدالفاء،كفيآخرىاالراء،ييقاؿ:لمفيبيع-،أبكعثمافالص 
فٍ فاراألكانيالص  الص  مف-رية: شؾفيحرؼو إذا كاف المديني: ابف قاؿ ثبت، ثقة البصرم، ،

فىرسنةتسععشرة،كماتبعدىابيسير، الحديثتركو،كربماكىـ،كقاؿابفمعيف:أنكرناهفيصى
/رقـ393(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)8/74(،)2/67)مفكبارالعاشرة.السمعاني،األنساب

(،كابف15322/ح24/39أٌنوىكبكجكدالحديثعنداإلماـأحمدفيالمسند)(.كتبيف4625
حابة الص  1)قانعفيكتابمعجـ كا165/ بفسممة". عفحم اد "عفافبفمسمـ، بمفظ: ،)

أعمـ.
(حم ادبفسممةبفدينارالبصرم،أبكسممة،ثقةعابدأثبتالن اًسفيثابت،تغيرحفظوبأخرة،(2

(.1493/رقـ178فكبارالث امنة،ماتسنةسبعكستيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)م
الس دكسي(3 قىتىادة بف ًدعىامة بف قتادة أكالىما-( الميممتيف، السينيف بيف كالكاك الميممة، الداؿ بضـ

ىكرأس،أبكالخطابالبصرم،ثقةثبت،ييقاؿ:كًلدأكمو،ك-مفتكحة،نسبةإلىسدكسبفشيباف
كعشرة.السمعاني،األنساب) (،ابفحجر،تقريبالتيذيب7/57الطبقةالرابعة،ماتسنةبضعو

(.5518/رقـ453)
بعي(4 بضـالميـالمعجمة،كفتحالباءالمنقكطةبكاحدة،كفيآخرهالعيف-(صالحبفأبيمريـالضُّ

بيعة،بفقيسبفثعمبةبفعيكىابةبف صعب،نزؿأكثرىـالبصرة،ككانتالميممة،نسبةإلىضي
ضبيعة بنك ليـ: يقاؿ إلييـ ينسب محمة معيف-بيا ابف كثقو البصرم، الخميؿ أبك مكالىـ ،

(،8/140كالن سائي،كأغربابفعبدالب ر،فقاؿ:الييحتجبو،مفالس ادسة.السمعاني،األنساب)
(.2887/رقـ273ابفحجر،تقريبالتيذيب)

ا(5 عبد أمير( المدني، محمد أبك الياشمي، المطمب عبد الحارثبف بف نكفؿ الحارثبف بف
 تسعو ماتسنة ثقتو، عمى أجمعكا الب ر: عبد ابف قاؿ صحبةه، كجده كألبيو رؤيةه، لو البصرة،

كثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.3265/رقـ299كسبعيف،كييقاؿ:سنةأربعو
(.3/4(الشافعي،األـ)(6
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س افى حى الث قىةييىٍحيىىٍبفي نىا كقاؿ:أىٍخبىرى
ٍيدو(1) ٍبًفزى م اًد ًميًؿٍبًفمير ةى(2)،عىٍفحى ،عىٍفجى

،عىٍف(3)
ًضيءً أىًبياٍلكى
ؿوكين اًفيغىزىاةو:،قىاؿى(4) لىنىافىرىسناًمٍفرىجي اًحبه ،،فىبىاعىصى ٍدنىاالر ًحيؿى فىمىم اأىرى

مىويًفيًوإلىىأىًبيبىٍرزىةى اصى خى
لىويأىبيكبىٍرزىةى(5) الم وًرضياعنو:،فىقىاؿى سىًمٍعترىسيكؿى

يىتىفىر قىا"":يىقيكؿي ـٍ البىٍيعىاًفًباٍلًخيىاًرمىالى
(6).

 
 

                                 
الت ًنيسي(1 حساف بف يحيى كالياء-( المشددة، النكف ككسر فكؽ، مف باثنتيف المنقكطة التاء بكسر

ديارمصرفيكسطالبحر، مفببلد بمدة كالسيفغيرالمعجمة، باثنتيفمفتحتيا، المنقكطة
نكح بف بتنيسحاـ سميت الخميج، مف ككر كىي محيط، بيا -كالماء ثقةه البصرة، مف مف،

السمعاني،األنساب (،ابفحجر،3/96)الت اسعة،ماتسنةثمانيفكمائتيف،كلوأربعكستكف.
(.7529/رقـ589تقريبالتيذيب)

األزدم(2 درىـ بف زيد بف حم اد )- كسككف األلؼ بفتًح شنكءة، أزد إلى الداؿانسبة ككسر لزام
الجيضمي،-الميممة كس-، المنقكطة كالضاد كىيبفتحالجيـ يىاضمة، إلىالجى نسبة الياء، ككف

،أبكإسماعيؿالبصرم،ثقةثبتفقيو،قيؿ:إنوكافضريرنا،كلعموطرأعميو؛ألنو-محمةبالبصرة
إحدلكثمانكفسنة. كلو كسبعيف، تسعو ماتسنة مفكبارالثامنة، كافيكتب، أنو عنو صح 

(.1498/رقـ178بالتيذيب)(،ابفحجر،تقري1/197()3/391السمعاني،األنساب)
الشيباني(3 مرة بف جميؿ كالباء-( تحتيا، مف باثنتيف المنقكطة الياء كسككف المعجمة، الشيف بفتح

البصرم-المكحدةبعدىا،كفيآخرىاالنكف،نسبةإلىشيباف،كىيقبيمةمعركفةفيبكربفكائؿ
(.964/رقـ142ر،تقريبالتيذيب)(،ابفحج7/431)ثقةمفالسادسًة.السمعاني،األنساب

بكنيتو،كييقاؿ:اسموعبدا،ثقةهمفالثالثة.ابف-القيسي-(عب ادبفنسيب(4 ًضيء،مشيكره أبكالكى
(.3150/رقـ291حجر،تقريبالتيذيب)

فأسمـ،(نضمةبفعيبيد،كقيؿ:ابفعبدا،كقيؿ:ابفعائذ،أبكبرزةاألسممي،مفبنيسبلمافب(5
كقاؿىشاـبفمحمدالكمبي:ىكنضمةبفعبدابفالحارثبفحباؿبفربيعةبفدعبؿبف
أنسبفخزيمةبفمالؾ،بفسبلمافبفأسمـبفأفصى،أسمـقديمنا،شيدفتحمكة،كىكالذم
سك خيبر، منيا اغزكات، رسكؿ مع كغزا الفتح، يـك الكعبة أستار تحت العزل عبد فقتؿ

(،أبكنعيـ،معرفًة1132/رقـ3/158البصرة،كلوفيياداركعقب.ابفقانع،معجـالصحابة)
(.5/2682الصحابة)

(.3/4(الشافعي،األـ)(6
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 يث: نقد الحد
ناظرهحديثابفمسعكدرلومفييكىبعدأفذى-قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى

أى: الن ًبي  اٍلبىاًئعيف  مىاقىاؿى اٍلميتىبىاًيعىاًففىاٍلقىٍكؿي :"إذىااٍختىمىؼى كىاٍلميٍبتىاعيًباٍلًخيىاًر"،قىاؿى
(1):

فمككافىذاذكرناىاثابتةمتصمةثالتيكاألحادي،نقطععفابفمسعكدىذاالحديثمي"
بنفسويي ألنواليثبتىك منيا؛ بالحديثأفيحتجبوعمىكاحد يجزلمعالـ لـ خالفيا

.(2)"كيشدهأحاديثمعوكمياثابتة؟،زاؿبومايثبتبنفسوفكيؼيي
ةفيالبيكعأثبتمفن سيف سىفماعممناأفرسكؿا":كقاؿفيمكضعآخر

كعبد،اـزىيـبفحًكًكحى،ةزىرٍكأبابى،فإفابفعمر،"المتبايعافبالخيارمالـيتفرقا":قكلو
كلـيعارضيـأحدبحرؼيخالفوعفرسكؿا،يرككنو(3)ابفعمركبفالعاص

ماركمعفالن ... .(4)"خالفوأحدبركايةوعنوأكلىأفيثبتممالـييبينرلأف 
 األحاديث:  تخريج

  .ِن ُعَمرَ ْبِد المَِّو بحديث عَ  :أوالً 
.بفأنسمالؾمفطريؽ؛(6)كمسمـ،(5)أخرجوالبخارم



                                 
(لعمناندرساالنقطاعفيىذاالحديثفيمبحثرداألحاديثبسبباالنقطاع.(1
(.3/10األـ)،(الش افعي(2
أحمد(3 أخرجو: الحديث المسند)( ح11/329في /6721( المنتقى في الجاركد كابف ، ،)158/

فيالسنف)620ح داكد كأبك بفمسعدة. مفطريؽحم اد )3 كالت رمذمفي3456/ح273/ ،)
( 2الجامع ح542/ /1247( السنف في كالن سائي الميث.4483/ح7/251(، طريؽ مف ،)

(مفطريؽالمفضؿبففضالة،ثبلثتيـ:5259/ح13/271كالط حاكمفيشرحمعانياآلثار)
عىٍف ، شيعىٍيبو بًف عىٍمًرك عىٍف ف، عفابفًعٍجبلى كالمفضؿبففضالة( كالميث، بفمسعدة، )حم اد

الم ًو رىسيكؿى د ًه،أىف  صىأىًبيًو،عىٍفجى أىٍفتىكيكفى قىاًإال  يىتىفىر  ـٍ الى :"البىي عىاًفًبالًخيىاًرمى قىاؿى كىالى ٍفقىةىًخيىارو
ٍشيىةىأىٍفيىٍستىًقيمىوي". اًحبىويخى لىويأىٍفييفىاًرؽىصى يىًحؿُّ

( السنف في الد ارقطني عند ىك كما األشج، ا عبد بفي بيكير عجبلف ابفى 3كتابع /474/
(..10449/ح5/445(،كمفطريقوالبييقيفيالسنفالكبرل)2998ح

(.7-3/6(الشافعي،األـ)(4
قىا،أىٍك2017/ح3/64(البخارم،الصحيح)(5 يىتىفىر  ـٍ الى امى الميتىبىاًيعىٍيًفًبالًخيىاًرًفيبىٍيًعًيمى (.بمفظ:"ًإف 

البىٍيعيخيىارنا". يىكيكفي
(.بنفسلفظالشافعيكالبخارم.1531/ح3/1163(مسمـ،الصحيح)(6
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.(3)سىًعيدوفًيىٍحيىىبمفطريؽ؛(2)كمسمـ،(1)أخرجوالبخارمك
.(6)أىيُّكب مفطريؽ؛(5)كمسمـ،(4)أخرجوالبخارمك
.(9)بفسعدالميثطريؽفم؛(8)مسمـ،ك(7)البخارمأخرجوك
اؾً(10)مسمـأخرجوك ح  .(11)مفطريؽالض 


                                 
قىا،أىٍك(بمفظ2107/ح3/64(البخارم،الصحيح)(1 يىتىفىر  ـٍ لى ا امى الميتىبىاًيعىٍيًفًبالًخيىاًرًفيبىٍيًعًيمى :"ًإف 

اًحبىوي. ًإذىااٍشتىرىلشىٍيئناييٍعًجبيويفىارىؽىصى عيمىرى اٍبفي كىافى نىاًفعه:كى البىٍيعيًخيىارنا"قىاؿى يىكيكفي
الؾ".(،قاؿمسمـ:"بنحكحديثم1531/ح3/1163(مسمـ،الصحيح)(2
بفتحالتاءالمنقكطةباثنتيفمففكقيا،كالياءالمنقكطةمفتحتيا-(يحيىبفسعيدبففركخالتميمي(3

،أبكسعيدالقطافالبصرم،ثقةمتقفحافظإماـقدكة،-بيفالميميفالمكسكرتيف،نسبةإلىتميـ
السمعا كسبعكف. ثماف كلو كمائة كتسعيف ثماف سنة مات التاسعة كبار األنسابمف ني،

(.7557/رقـ591(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)3/78)
4)( الصحيح البخارم، )3 ح64/ ديىيمىا2109/ أىحى يىقيكؿي أىٍك قىا، يىتىفىر  ـٍ لى ا مى ًبالًخيىاًر "البىي عىاًف بمفظ: ،)

." بىٍيعىًخيىارو :"أىٍكيىكيكفي اقىاؿى اًحًبًواٍختىٍر"،كىريب مى ًلصى
(،قاؿمسمـ:"بنحكحديثمالؾ".1531/ح3/1163لصحيح)(مسمـ،ا(5
بفتحالسيفالميممة،كسككفالخاءالمعجمةبكاحدة،ككسر-(أيكببفأبيتميمةكيسافالس ٍخًتيىاًني(6

التاءالمنقكطةباثنتيفمففكقيا،كفتحالياءالمنقكطةباثنتيفمفتحتيا،كفيآخرىاالنكف،نسبة
،أبكبكرالبصرمثقةثبتحجة-افكبيعيا،كىيالجمكدالضأنية،ليستبأدـإلىعمؿالسختي

كستكف. خمس كلو كمائة كثبلثيف إحدل سنة مات الخامسة مف العباد، الفقياء كبار مف
(.605/رقـ117)(،ابفحجر،تقريبالتيذيب7/53)األنسابالسمعاني،

(.بمفظ:"ًإذى2012/رقـ3/64(البخارم،صحيح)(7 ـٍ لى ا ًبالًخيىاًرمى ا ًمٍنييمى كىاًحدو الر جيبلىًف،فىكيؿُّ تىبىايىعى ا
فٍ البىٍيعي،كىاً  ،فىقىٍدكىجىبى مىىذىًلؾى ،فىتىبىايىعىاعى رى ديىيمىااآلخى أىحى ي ري ًميعنا،أىٍكييخى كىانىاجى قىا،كى أىٍفيىتىفىر  قىابىٍعدى تىفىر 

يىٍتريٍؾكىا ـٍ لى البىٍيعي"يىتىبىايىعىاكى االبىٍيعى،فىقىٍدكىجىبى ًحدهًمٍنييمى
الىـ1531ٍ/ح3/1163(مسمـ،الصحيح)(8 اًباٍلًخيىاًرمى ًمٍنييمى كىاًحدو ًففىكيؿُّ (،بمفظ:"ًإذىاتىبىايىعىالر جيبلى

أىحى ي رى ،فىًإٍفخى رى ااآٍلخى ديىيمى أىحى ي ري ًميعنا،أىٍكييخى كىانىاجى قىا،كى يىتىفىر  مىىذىًلًؾ،فىقىٍدكىجىبى فىتىبىايىعىاعى رى ااآٍلخى ديىيمى
اٍلبىٍيعي". ااٍلبىٍيعى،فىقىٍدكىجىبى يىٍتريٍؾكىاًحدهًمٍنييمى ـٍ لى قىابىٍعدىأىٍفتىبىايىعىاكى ٍفتىفىر  اٍلبىٍيعي،كىاً 

الجيـ،نسبةإلىفيـكفالياء،فيآخرىاكبفتحالفاء،كس-(الميثبفسعدبفعبدالرحمفالفىٍيًمي(9
،أبكالحارثالمصرم،ثقةثبتفقيوإماـمشيكرمفالسابعةمات-كىـبطفمفقيسعيبلف

( األنساب السمعاني، كسبعيف. خمس سنة شعباف التيذيب(،9/353في تقريب حجر، ابف
(.5678/رقـ464)

(،قاؿمسمـ:"بنحكحديثمالؾ".1531/ح3/1163(مسمـ،الصحيح)(10
11) ترجمتو( بكثرًةسبقت كيًصؼ كربما ييخطئ، ثقة أنو الدراسىة: بعد فيو القكؿ خبلصة ككانت ،

الخطأ؛لكثرةركايًتو.



126 

ٍيجو طريؽفم(1)مسمـأخرجوك رى اٍبًفجي
(2).

يحيىبفسعيد،مالؾبفأنس،ك)؛سبعتيـ(4)عبيدا طريؽفم(3)مسمـأخرجوك
اؾي،كاكأيكب،كالميث ٍيجوفيبا،كلض ح  رى عفنافعمكلىابفعمر.(عبيداك ،جي
.(6)الث كرمفيافمفطريؽسي(5)خارمكأخرجوالب

سماعيؿ(عف؛(8)مفطريؽإسماعيؿبفجعفر(7)مسمـأخرجوك كبلىما)سفياف،كا 
.(10()9)عبدابفدينار

                                 
ًباٍلًخيىاًر1531/ح3/1163(مسمـ،الصحيح)(1 ا ًمٍنييمى كىاًحدو فىكيؿُّ ًباٍلبىٍيًع اٍلميتىبىاًيعىاًف تىبىايىعى (بمفظ:"ًإذىا

الىـٍ ًمٍفبىٍيًعًومى اٍبفي "،زىادى ،فىقىٍدكىجىبى ٍفًخيىارو بىٍيعيييمىاعى ،فىًإذىاكىافى ٍفًخيىارو بىٍيعيييمىاعى قىا،أىٍكيىكيكفي يىتىفىر 
فىمىشىىىينىي  ـى ييًقيمىوي،قىا ،فىأىرىادىأىٍفالى ًإذىابىايىعىرىجيبلن نىاًفعه:فىكىافى ًفيًركىايىًتًو:قىاؿى عىًإلىٍيًو.ةن،ثيأىًبيعيمىرى رىجى ـ 

.ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿسبقتترجمتو،((2
(،قاؿمسمـ:"بنحكحديثمالؾ".1531/ح3/1163(مسمـ،الصحيح)(3
ثقةه(4 أبكعثماف، المدني، (عبيدابفعمربفحفصبفعاصـبفعمربفالخطابالعمرم،

في عمىمالؾو ،قدموأحمدبفصالحو نافع،كقدموابفمعيففيالقاسـعفعائشة،عمىثبته
التيذيب تقريب حجر، ابف كأربعيف. بضعو سنةى مات الخامسة، مف عنيا، عركة، عف الزىرم

(.4323/رقـ373)
5)( الصحيح البخارم، رقـ3/64( بى2013/ ًإال  قىا، يىتىفىر  ت ى حى بىٍينىييمىا بىٍيعى الى بىي عىٍيًف "كيؿُّ بمفظ: ٍيعى(.

الًخيىاًر".
حجة،مف(6 (سفيافبفسعيدبفمسركؽالثكرم،أبكعبداالككفي،ثقةهحافظ،فقيوهعابد،إماـه

ابفحجر، دلس،ماتسنةإحدلكستيف،كلوأربعكستكف. رؤكسالطبقةالسابعة،ككافربما
(.2445/رقـ244تقريبالتيذيب)

بمفظ:بنفسلفظالبخارم.(.1531/رقـ3/1164(مسمـ،الصحيح)(7
رىًقي(8 بضـالزالكفتحالراءكفيآخرىاالقاؼ،نسبة-(إسماعيؿبفجعفربفأبيكثيراألنصارمالزُّ

،أبكإسحاؽالقارئ،-إلىبنىزريؽكىـبطفمفاألنصاريقاؿليـبنكزريؽابفعبدحارثة
األنس السمعاني، ثمانيف. سنة مات الثامنة، مف ثبت، )ثقة تقريب6/268اب حجر، ابف ،)

(.431/رقـ106التيذيب)
(عبدابفدينارالعدكممكالىـأبكعبدالر حمفالمدني،مكلىابفعمر،ثقةمفالر ابعة،مات(9

(.3299/رقـ302سنةسبعكعشريف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
مفعبد(10 ابفدينار،عندالن سائيفيالسنف(قدجاءالحديثمفطريؽعمركبفديناربدالن

ح7/250) /4477( المسند في الجعد كابف سفياف، طريؽ مف ح243( طريؽ1606/ مف )
الم ًو رىسيكؿي :قىاؿى رضياعنيما،قىاؿى ٍفابًفعيمىرى :شعبة،كبلىماعفعمركبفدينار،عى

ت ى بىٍيعىبىٍينىييمىاحى بىي عىٍيًفالى بىٍيعىاٍلًخيىاًر"."كيؿُّ قىاًإال  يىتىفىر 
= 
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البخارمك طريؽ(1)أخرجو ًشيىابوابمف ًف
ب(2) سىاًلـً عىٍف الم وً، ٍبًد عى ثبلثتيـ(3)ًف ؛

عفرسكؿا،عفعبدابفعمر(بدا،كسالـبفعنافع،كعبدابفدينار)
.

  .حديث َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم ثانًيا: 
.عبةمفطريؽشي؛(5)كمسمـ،(4)أخرجوالبخارم

ك ىى(6)مسمـأخرجو طريؽ كبلىمااـم مف قتادة(اـم كىن،عبةشي)؛ أبي،عف عف
.الخميؿ

مسمـه كأخرجو
الت ي ا(7) أبي عف ىماـ، طريؽ كأبك(8)حمف الخميؿ، )أبك كبلىما ؛

 .عفرسكؿا،اـزىيـبفحًكًعفحى،عفعبدابفالحارثالت ي اح(
 

____________________________________ = 

كنسبقال الدَّارقطني: دينار، بف ا عبد عف شعبة كعف الثكرم، عف حيح كالص  كىـ، "كىذا
الد ارقطني، كابفالمقرئعفالثاني". عفاألكؿ، يعمىبفعبيد كىما عنيما، كاة إلىالرُّ الخطأ

(.3053/رقـ13/168العمؿ)
1) البخارم، )( 3الصحيح ح65/ /2116 مىاالن عىف افى ٍبًف عيٍثمىافى الميٍؤًمًنيفى أىًميًر ًمٍف ًبٍعتي بمفظ: ،)

 أىٍف ٍشيىةى خى بىٍيًتًو ًمٍف رىٍجتي ت ىخى ًقًبيحى مىىعى عى ٍعتي رىجى تىبىايىٍعنىا ا فىمىم  ، ٍيبىرى ًبخى لىوي ييرىاد ًنيًبالكىاًدمًبمىاؿو
كىانىًتالسُّ بىٍيعيوي،البىٍيعى،كى بىٍيًعيكى الم ًو:فىمىم اكىجىبى ٍبدي عى قىا"،قىاؿى ت ىيىتىفىر  ًبالًخيىاًرحى :"الميتىبىاًيعىٍيًف ن ةيأىف 

ًدينىًةًبثىبلى سىاقىًنيًإلىىالمى ،كى بىٍنتيوي،ًبأىن يسيٍقتيويًإلىىأىٍرًضثىميكدىًبثىبلىًثلىيىاؿو أىن يقىٍدغى .ًثلىرىأىٍيتي يىاؿو
(محمدبفمسمـبفعبيدابفعبدابفالحارثبفزىرةبفكبلب،القرشي،الزىرم،أبكبكر،(2

 خمسو سنة مات الرابعة، الطبقة رؤكس مف كىك تقانو، كا  جبللتو عمى متفؽ الحافظ، الفقيو
.(6296/رقـ506كعشريف،كقيؿقبؿذلؾبسنةوأكسنتيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

أحد(3 االمدني، أبكعبد أبكعمرأك ابفعمربفالخطابالقرشيالعدكم، بفعبد سالـ )
كالسمًت،مفكبارالثالثة،ماتسنة ،كافييشٌبوبأبيوفياليدم  الفقياءالسبعة،ثبتناعابدنا،فاضبلن

عمىالصحيح.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.2176/رقـ226ستو
(،بمثمو.2110/ح3/64(،)2082/ح3/59(،)2079/ح3/58،الصحيح)(البخارم(4
(،بمفظو.1532/ح3/1164(مسمـ،الصحيح)(5
(،بمثمو.1532/ح3/1164)المصدرنفسو((6
(،بمثمو.1532/ح3/1164)المصدرالسابؽ((7
مفال(8 بكنيتًو،ثقةهثبته بىًعي،بصرم،مشيكره كعشريف.(يزيدبفحميدالضُّ خامسة،ماتسنةثمافو

(.7694/رقـ600ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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ر جكالحديث البخارمفيكتبالسُّميخى تدكرحكؿمفذكرتعند كميا نفبأسانيد
بمفظوأكبمثموأكبنحكه.كمسمـ،ككذاالمتف

  .حديث َأِبي َبْرَزةَ ثالثًا: 
،كأبك(5)كابفماجو،(4)،كأحمد(3)،كابفأبيشيبة(2)ييالسالط ،ك(1)الش افعيخرجوأ
كابفالجاركد(7)زاركالب ،(6)داكد م ص،(8)، كأبيطاىراٍلميخى

(9) ،(11)تماـك،(10)حاكمكالط ،
.ادبفزيدمفطريؽحم جميعيـ؛(12)كالبييقيفيالكبرل

بفسممة.دحم امفطريؽ(13)اـتم أخرجوك


                                 
(.بمفظو.1375/ح3/165)-ترتيبسنجر-(الش افعي،المسند(1
964/ح2/236(الط يالسي،المسند)(2 ًبفىرىسو ٍبدنا عى ؿه فىاٍشتىرىلرىجي ٍنًزالن ٍلنىامى لىنىافىنىزى رىٍجنىاًفيغىزىاةو (.خى

ذىهيفىبىقً فىأىخى وي ًلييٍسًرجى ًسًو فىرى ًإلىى ؿي الر جي ـى قىا الر ًحيًؿ ًعٍندى كىافى فىمىم ا لىٍيمىًتنىا كى يىٍكًمنىا بىًقي ةى ًباٍلبىٍيًعينىا الر جيؿي
اءً ًبقىضى ا بىٍينىكيمى أىٍقًضيى أىٍف يىاًف أىتىٍرضى : فىقىاؿى اأٍلىٍسمىًمي  ًإلىىأىًبيبىٍرزىةى ا مى فىاٍختىصى الم ًو رىسيكًؿ "ًإف  :

 الم ًو رىسيكًؿ قىاؿى أىنىا، ًفٍظتيوي ال ًذمحى كىىىذىا م اده: حى قىاؿى قىا"، يىتىفىر  ـٍ لى ا مى ًباٍلًخيىاًر اٍلبىي عىاًف ىأىن وي قىضى
أىبىابىٍرزىةىقىا ٍسنىاًد:أىف  ًفيىىذىااإٍلً س افى حى ٍبفي ـي ًىشىا قىاؿى م اده:كى ا".حى ٍقتيمى اتىفىر  أيرىاكيمى :"كىالى ؿى

(.بمفظوبدكفالقصة.22566/ح4/504(ابفأبيشيبة،المصنؼ)(3
(.بمفظوكالقصةباختصار.19813/ح33/47(أحمد،المسند)(4
(.بمفظوبدكفالقصة.2182/ح2/736(ابفماجو،السنف)(5
لىنىافىرىسنا(.بمفظ:3457/ح3/273(أبكداكد،السنف)(6 اًحبه فىبىاعىصى ٍلنىامىٍنزالن ٍكنىاغىٍزكىةنلىنىا،فىنىزى "غىزى

إً ـى ،فىقىا الر ًحيؿي رى اٍلغىًدحىضى ًمفى ا أىٍصبىحى ا فىمىم  ا لىٍيمىًتًيمى كى ا يىٍكًمًيمى بىًقي ةى ا أىقىامى ،ثيـ  ـو ويًبغيبلى ييٍسًرجي ًسًو لىىفىرى
 ؿى فىأىتىىالر جي ، ـى فىنىًد اًحبي صى بىٍرزىةى أىبيك بىٍينىؾى بىٍيًنيكى : فىقىاؿى ًإلىٍيًو، يىٍدفىعىوي أىٍف ؿي فىأىبىىالر جي ًباٍلبىٍيًع ذىهي كىأىخى

 بىالن ًبي  يىاًفأىٍفأىٍقًضيى :أىتىٍرضى ةى،فىقىاؿى لىوي:ىىًذًهاٍلًقص  افىأىتىيىاأىبىابىٍرزىةىًفينىاًحيىًةاٍلعىٍسكىًرفىقىاالى ٍينىكيمى
اًءرىسيكًؿالم ًو الم ًوًبقىضى رىسيكؿي :؟قىاؿى س افى حى ٍبفي ـي ًىشىا قىا"،قىاؿى يىتىفىر  ـٍ الى :"اٍلبىي عىاًفًباٍلًخيىاًرمى

ا. ٍقتيمى ااٍفتىرى اأىرىاكيمى :مى أىن وي،قىاؿى ًميؿه جى د ثى حى
القصة.(.بمفظبدكف3860/ح9/305(البزار،المسند)(7
(.بمثمو.619/ح157(ابفالجاركد،المنتقى)(8
م ص،المخمصيات)(9 (.بمفظوبدكفالقصة.2272/ح3/179(،)653/ح1/386(اٍلميخى

(.بمثًؿلفظأبيداكدالسجستاني.5263/ح13/276)(الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار(10
لقصة.(.بمفظوبدكفا743/ح1/296(تماـ،الفكائد)(11
(.بمثًؿلفظأبيداكدالسجستاني.10438/ح5/443(البييقي،السنفالكبرل)(12
(.بمفظوبدكفالقصة.743/ح1/296(تماـ،الفكائد)(13



129 

؛افمفطريؽىشاـبفحس أربعتيـ؛(3)ارقطنيكالد ،(2)كيانيالر ك،(1)زارالب كأخرجو
ًميًؿبكحم ادبفسممة،ىشاـبفحس اف(حم ادبفزيد،ثبلثتيـ) أىًبي،عفًفمير ةىعفجى

.،عفالن بيبىٍرزىةىرضياعنو
 :حاديثدراسة رواة األ
عدكؿ.كميـثقات

الحكم عمى الحديث:
.أواًل: حديث عبد ا بن عمر 

الب ،متفق عميو ابفعبد قاؿ الحديثثابتعف"ر: عمىأفىذا العمماء كأجمع
 .(4)"كأنومفأثبتمانقؿاآلحادالعدكؿ،بيالن 

ىذاالحديثصحيحمسمسؿبالفقياءفيسنده،قاؿابفالمبارؾ:كقاؿابفالممقف:"
.(5)"األساطيف-أحاديثذكرىافيىذاالمكطف–أثبتمفىذهىك

 .حديث َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم ثانًيا: 
الس ابؽ.كىكشاىدلحديثعبدابفعمرمتفق عميو، 

  .حديث َأِبي َبْرَزَة ثالثًا: 
ًكيـبفًحزىاـصحيح اإلسناد؛  ألفجميعركاتوثقات،كحديثعبدابفعمر،كحى

.الس ابقيفشاىدافلو 
ىذا؟كالحديثت رمذم:الاإلماـقاؿ فيو"كركيمعفابفالمبارؾأنوقاؿ:كيؼأردُّ

                                 
(.بمفظبدكفالقصة.3860/ح9/305(البزار،مسنده)(1
(.بمفظوبدكفالقصة.1319/ح2/340(الركياني،المسند)(2
2809/ح3/385لسنف)(الدارقطني،ا(3 مىعىويفىرىسه فىأىتىىرىجيؿه ًفيعىٍسكىرو :كين اًفيسىفىرو (.بمفظ:قىاؿى

مىعىنىا،فى بىاتى ،فىبىاعىويثيـ  ـٍ :نىعى ؟،قىاؿى ـً ًبيىذىااٍلغيبلى ًمن ا:أىتىًبيعيىىذىااٍلفىرىسى ؿه لىويرىجي فىقىاؿى ـى قىا اأىٍصبىحى مىم 
ًسًو؛ ةوًإلىىفىرى اجى اًليًفيىىذىااٍلبىٍيًعًمٍفحى :مى قىٍدًبٍعتىًنييىا؟قىاؿى ًلٍمفىرىًس؟أىلىٍيسى كى الىؾى اًحبينىا:مى لىويصى فىقىاؿى

رىسيكًؿالم ًو اًحبي ااٍلقىٍكـي:ىىذىاأىبيكبىٍرزىةىصى لىييمى ،لىقىٍدًبٍعتىًني،فىقىاؿى ذىًلؾى الىؾى :مى فىأىتىيىاهي،قىاؿى ،قىاؿى
 الم ًو رىسيكًؿ اًء ًبقىضى يىاًف أىتىٍرضى ا: لىييمى الم ًو رىسيكؿي قىاؿى : فىقىاؿى ، ـٍ نىعى : فىقىاالى ، »؟  اٍلبىي عىاًف:

قىا يىتىفىر  ـٍ الى ٍقتيمىا.«،ًباٍلًخيىاًرمى ااٍفتىرى ىرىاكيمى ن يألى كىاً 
(.14/8(ابفعبدالبر،التمييد)(4
(.6/535ممقف،البدرالمنير)(ابفال(5
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النبي ًحيحهعف قىك ل،صى "صحيح"(1)"المذىبىذاكى األلباني: الش يخ كقاؿ كا.(2)،
 تعالىأعمـ.

 

ـياإلًقىاؿىالحديث الثالث: ا رىًحمىويامى يدًجًمىالٍديبٍكعى،دوالًخىبفيـيمًسٍميأخبرنا:تىعىالىىلم ويالش اًفًعيُّ
جويٍرىجيفًابٍعف،يزًزًعىالٍدًبٍعىفيبٍ

ادًبٍعىفىبٍرىابًجىسمعأنو،يرًبىالزُّكبيأىأخبرنيقاؿ،(3)
، ـهلىويكىافىعيٍذرىةىبىًنيًمفٍرىجيبلنمىٍذكيكروأىبىايقكؿإف ًمٍنوي،(4)دىٍبروعىفٍفىأىٍعتىقىويًقٍبًطيٌّغيبلى
قىاؿىاٍلعىٍبدى،فىبىاعىاٍلعىٍبدًًبذىًلؾىسىًمعىالم وًرىسيكؿىكىأىف   ِبَنْفِسِو، َفْمَيْبَدأْ  َفِقيرًا َأَحُدُكمْ  َكانَ  "إَذا:كى
 َعَمى َفْمَيَتَصدَّقْ  َفْضاًل  َذِلكَ  َبْعدَ  َجدَ وَ  إنْ  ُثمَّ  َيُعوُل، ِبَمنْ  َنْفِسوِ  َمعَ  َفْمَيْبَدأْ  َفْضلٌ  َلوُ  َكانَ  َفِإنْ 

.(5)"َغْيرِِىمْ 
 (6)افوس حىبفيىيىحٍيىأخبرناكقاؿ: ةىمىمىسىبفًادًم كحى،(7)دوعٍسىبفًثًيٍمىالٍعف،

يبًأىعف،(8)
ؿهقاؿ:أىٍعتىؽى،ادًبٍعىفًبرًابًجىعف،يرًبىالزُّ ٍبدنعيٍذرىةىبىًنيًمفٍرىجي ،عىفٍلىوياعى فىبىمىغىدىٍبرو
،:فىقىاؿىَغْيُرُه؟" َمالٌ  "أََلكَ :فىقىاؿىالن ًبي ذىًلؾى ِمنِّي؟" َيْشَتِريو "َمنْ :الم وًرىسيكؿيفىقىاؿىالى

ـيفىاٍشتىرىاهي ٍبدًٍبفينيعىٍي اًنًمائىةًاٍلعىدىًكمُّالم وًعى اءى،ًدٍرىىـوًبثىمى :قىاؿىثيـ إلىٍيًو،فىدىفىعىيىاالن ًبي ًبيىافىجى
 َشْيءٌ  َفَضلَ  َفِإنْ  َفِِلَْىِمك، َشْيءٌ  َنْفِسك َعنْ  َفَضلَ  َفِإنْ  َعَمْيَيا، َفَتَصدَّقَ  ِبَنْفِسك "اْبَدأْ 

يىًميًنؾعىفٍييًريدي،َوَىَكَذا" َفَيَكَذا َشْيءٌ  َقرَاَبِتك َذِوي َعنْ  َفَضلَ  َفِإنْ  َقرَاَبِتك، َفِمَذِوي
اًلؾ ًشمى كى
(9).

                                 
(.3/541(الت رمذم،الجامع)(1
(.2893/ح1/558(األلباني،صحيحالجامعالصغيركزيادتو)(2
(سبقتترجمتو.(3
بعدمكتي.(4 عبدهأكأمىتىوبعدمكًتًو،كأفيقكؿ:ىكحره مقاييسابففارس،(التدبير:أٍفيعتؽالرجؿي

(.2/324المغة)
(.8/16(الشافعي،األـ)(5
ثقة.،سبقتترجمتو ((6
ثقة.،(سبقتترجمتو(7
.ثقةعابدأثبتالن اًسفيثابت،تغيرحفظوبأخرة،(سبقتترجمتو(8
(.8/16(الشافعي،األـ)(9
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س افويىٍحيىىبأخبرناكقاؿ: حى م ادًعف،في ٍيدوفًبحى فًبٍرًابًجىعف(2)ًدٍينىاروبفًكرًمٍعىعف،(1)زى
اأىٍعتىؽىرىجيبلنأىف :ادًبٍعى من لىـٍدىٍبروعىفٍلىويغيبلى ٍيريهي،مىاؿهلىوييىكيفٍكى الم وًرىسيكؿيفىقىاؿىغى
: ْـيفىاٍشتىرىاهيِمنِّي؟" ْشَتِريويَ  "َمن ٍبدًٍبفينيعىٍي اًنًمائىةًالم وًعى ،ًبثىمى الث مىفىكىأىٍعطىاهيًدٍرىىـو

(3).
بفىرىابًجىسمعا،رًيٍبىالزُّيبًأىكعف،ارونىيٍدًبفًكرًمٍعىعف،(4)ةىنىيًيىعيبفيافييىفٍسيأخبرنا:كقاؿ
دىب رى،ادًبٍعى ؿهيقكؿ: اًمن ارىجي من فىقىاؿى،غىٍيرىهيمىاؿهلىويلىٍيسىلىويغيبلى  "َمنْ :الن ًبيُّ:

ـيفىاٍشتىرىاهيِمنِّي؟" َيْشَتِريو ٍبدًٍبفينيعىٍي ـي.الم وًعى ا كقىاؿىالن ح  سىًمعىتٍ:عىٍمره اًبرناكى ٍبدنا:يىقيكؿيجى عى
ـىمىاتىًقٍبًطي ا ؿوعىا بىٍيًر،اٍبفًإمىارىةًًفيأىك  بىٍيرًأىبيككىزىادىالزُّ .(5)يىٍعقيكب:لىويييقىاؿي،الزُّ

 نقد الحديث:
ـياإلًاؿىقى ا رىًحمىويالم ويمى ،حيفأكردعميوحديثأبيجعفرلمفناظره-تىعىالىىالش اًفًعيُّ

الم ًو:محمدبفعميرضياعنو رىسيكؿى ابىاعى"أىف  قمتلو:ما"–(6)دىب ر"ًخٍدمىةىاٍلميإن مى
ركلىذاأحدعفأبيجعفرفيماعممتيثبتحديثو،كلكركاهمفيثبتحديثوماكاف

خالفوغيره،؟قمت:أنتالتثبتالمنقطعلكلـييقاؿ:كماىي،لؾفيوحجةمفكجكه
.(7)!"؟ابتخالفوالمتصؿالث فكيؼتثبتالمنقطعيي

                                 
(سبقتترجمتو.اإلماـالثقة.(1
،الجيمحيمكالىـ،ثقة(2 (عمركبفدينارالمكي،أبكمحمداألثـر ثبت،مفالر ابعة،ماتسنةستو

(.5024/رقـ421كعشريفكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص
(.8/16(الشافعي،األـ)(3
(سفيافبفعيينةبفأبيعمرافميمكفاليبللي،أبكمحمدالككفي،ثـالمكي،ثقةحافظفقيو،إماـه(4

دلسلكف ككافربما بأخرة، تغيرحفظو إالأنو الث امنة،حجة، مفرؤكسالط بقة عفالثقات،
ككافمفأثبتالن اسفيعمركبفدينار،ماتفيرجبسنةثماًفكتسعيف،كلوإحدلكتسعكف

(.2451/رقـ245سنة.ابفجحر،تقريبالتيذيب)
(.8/16(الشافعي،األـ)(5
السنف(6 منصكر، بف سعيد أخرجو السنف443/ح1/154)( كالبييقي، /10/526)الكبرل(،

(مف4260/ح5/243)(،مفطريؽعبدالممؾبفأبيسميماف،كالدارقطني،السنف21554ح
كالجعفي، الممؾ، )عبد ثبلثتيـ مفطريؽالحكـ؛ ا كالبييقيأيضن الجعفي، بفيزيد طريؽجابر

رىذا،كأبككالحكـ(عفأبيجعفر،بو،كفيسنفالدارقطني،قاؿأبكبكر:لـأجدفيوحديثناغي
فكافمفالثقاتفإفحديثومرسؿ. جعفركا 

(.8/29(الشافعي،األـ)(7
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تصؿالث ابتالحديثالذمذكرهًبطيرًقًو.كقصداإلماـالش افعيبالم
ذكرهلمحديثمرةنقاؿك ىكذاسمعتمنوعامةدىرم،ثـكجدتفيكتابي:":عىًقبى

فإف،فمات،فإماأفيككفخطأمفكتابي،أكخطأمفسفيافالومناغبلمنررجؿهب دى
حديثجويٍرىكمعابفجي،بيرمفسفيافأحفظلحديثأبيالزُّجويٍرىكافمفسفياففابفجي

ادبفزيدكحم ،هرىب خبرفيوحياةالذمدىيي،االحديثتحديدنحدُّبيرييكأبكالزُّ،الميثكغيره
ادبفسممةكغيرهأحفظلحديثعمركمفسفيافكحده.معحم 

يي كجدتفيحديثابفجيكقد مما بأقؿ الحديثمفخطئو عمىحفظ جويٍرىستدؿ
أبي،كالميث زيدكفيحديثحم ،بيرالزُّعف بف ديناركغيرحم ،اد بف ادعفعمرك

اادبفزيد،كقدأخبرنيغيركاحدممفلقيسفيافقديمنيركيوعفعمرككماركاهحم 
أنيكجدتفيكتابي حيفأخبرتو كعجببعضيـ مات، يكفيدخؿفيحديثو لـ أنو

."اعنومات،فقاؿ:لعؿىذاخطأمنو،أكزلةمنوحفظتي
 تخريج الحديث: 

.(2)بفالمبارؾعبدامفطريؽ(1)أخرجوالبخارم
ٍيعوفًبيىًزيدًمفطريؽ(3)كأخرجوالبخارم رى زي

(4). 
كيحيى(عف،ثبلثتيـ)عبدا،كيزيد؛ (6)مفطريؽيحيىبفسعيد(5)مسمـأخرجوك

ميٍكًتبالحسيفالٍ
(7) . 

                                 
ذىهي2141/ح3/69،الصحيح)م(البخار(1 ،فىأىخى ،فىاٍحتىاجى الىويعىٍفديبيرو غيبلىمن أىٍعتىؽى رىجيبلن (.بمفظ:"أىف 

 ٍفيىٍشتىًريًوًمن ي؟"فىاٍشتىرىاهيالن ًبيُّ :"مى كىذىافىدىفىعىويًإلىٍيًو".،فىقىاؿى ٍبًدالم ًوًبكىذىاكى عى ٍبفي ـي نيعىٍي
ًمعتفيوًخصاؿالخيرًسبقتترجمتو،((2 فقيوهعالـهجكادهميجاًىده،جي .ثقةهثبته
2403/ح3/119(البخارم،صحيح)(3 الن ًبيُّ ،فىقىاؿى الىويعىٍفديبيرو غيبلىمن رىجيؿه "مىٍف:(.بمفظ:"أىٍعتىؽى

ذىثىمىنىوي،فىدىفىعىويًإلىٍيًو". ٍبًدالم ًو،فىأىخى عى ٍبفي ـي يىٍشتىًريًوًمن ي؟"،فىاٍشتىرىاهينيعىٍي
،مفالث امنة،ماتسنةاثنتيفكثمانيف.ابفحجر،(4 رىيع،البصرم،أبكمعاكيةى،ثقةهثبته (يزيدبفزي

(.7711/رقـ601تقريبالتيذيب)
(،بمعنىحديثحم ادكابفعيينة.997/ح3/1290حيح)(مسمـ،الص(5
(سبقتترجمتو.(6
العكذم(7 المكتب المعمـ ذككاف بف حسيف الذاؿ-( آخرىا كفي الكاك كسككف الميممة العيف بفتح

األزد بطفمف إلىبنىعكذ نسبة ماتسنة-المعجمة، السادسة مف كىـ ربما ثقة البصرم،
(.1320/رقـ166(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)9/86األنساب)خمسكأربعيف.السمعاني،
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 .(3)سممةبفكيييؿعف، (2)بفأبيخالد مفطريؽإسماعيؿ(1)كأخرجوالبخارم
مسمـ الًحزامً(4)كأخرجو المغيرة طريؽ سيييؿ، (5)يمف بف المجيد عبد ؛(6)عف

بىاحوعىطىاًءب)الحسيف،كسممة،كعبدالمجيد(عفثبلثتيـ ًفأىًبيرى
(7). 

.(9)قتيبةبفسعيدمفطريؽ(8)كأخرجوالبخارم



                                 
7186/ح9/73()2230/ح3/83(البخارم،الصحيح)(1 ".(.األكؿبمفظ:"بىاعىالن ًبيُّ الميدىب رى

 ٍفديبيروكالث انيبمفظ:"بىمىغىالن ًبي  الىويعى غيبلىمن اًبًوأىٍعتىؽى ًمٍفأىٍصحى رىجيبلن غىٍيرىهي،أىف  يىكيٍفلىويمىاؿه ـٍ ،لى
ًنًوًإلىٍيًو". ًبثىمى أىٍرسىؿى ،ثيـ  اًفًمائىًةًدٍرىىـو فىبىاعىويًبثىمى

بفتحاأللؼكسككفالحاءالميممةكفتحالميـكفيآخرىاالسيف-(إسماعيؿبفأبيخالداألىٍحمىًسي(2
،مفالر ابعًة-الميممة،نسبةالىأحمس،طائفةمفبجيمةنزلكاالككفة ًمي،ثقةهثبته ،مكالىـالبىجى

كأربعيف.السمعاني،األنساب) /رقـ107(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)1/146ماتسنةستو
438.)

،أبكيحيىالككفي،ثقةمف-نسبةإلىحضرمكت،بمدةمفببلداليمف-(سممةبفكيييؿالحىٍضرًمي(3
(.2508/رقـ248(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)4/159)الر ابعًة.السمعاني،األنساب

(.997/ح3/1290(مسمـ،الصحيح)(4
(الميغيرةبفعبدالر حمفبفعبدابفخالدبفًحزىاـالًحزامي،المدني،لقبوقيصي،ثقةهلوغرائب،(5

(.6845/رقـ543مفالس ابعة،قاؿأبكداكد:كافقدنزؿعسقبلف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(عبدالمجيدبفسيييؿبفعبدالرحمفبفعكؼالزُّىرم،أبككىب،كأبكمحمدثقةه،مفالس ادسة.(6

(.4159/رقـ361ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص
،لكنوكثيراإلرساؿ،مفالث الثة،(7 (عطاءبفأبيرباحأسمـالقيرشي،مكالىـالمكي،ثقةفقيوهفاضؿه

أربععشرةعمىالمشيكر،كقيؿإنوتغيربأخرة،كلـيىٍكثيرذلؾمنو.ابفحجر،تقريبماتسنة
(.4591/رقـ391التيذيب)

الم ًو2231/ح3/83) (البخارم،الصحيح(8 ".(،بمفظ:"بىاعىويرىسيكؿي
ًني(9 ًميؿبفطريؼالثقفي،أبكرجاءاٍلبىٍغبلى المنقكطةبكاحدة،كسككفبفتحالباء-(قتيبةبفسعيدبفجى

بنكاحيبمخ إلىبمدة نسبة النكف، ثقة-الغيفالمعجمة،كفيآخرىا كقيؿ:عمي، اسمويحيى، ،
األنساب) السمعاني، سنة. تسعيف عف أربعيف سنة مات العاشرة، مف تقريب2/257ثبت، ،)

(.5522/رقـ454التيذيب،ابفحجر)
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سحاؽبفإبراىيـ، (2)بفأبيشيبةمفطريؽأبيبكر(1)مسمـأخرجوك ثبلثتيـ؛ (3)كا 
سحاؽبفإبراىيـ(عف  يينة.بفعيسفياف)قتيبة،كابفأبيشيبة،كا 

 .(5)بفالحجاجمفطريؽشعبة(4)كأخرجوالبخارم
 .ادبفزيدكبلىمامفطريؽحم ؛(7)كمسمـ،(6)البخارمأخرجوك
 .عمركبفدينارادبفزيد(عفحم ك،بفالحجاجكشعبة،بفعيينةسفيافثبلثتيـ)
 

                                 
(،بم997/ح3/1289(مسمـ،الصحيح)(1 يىكيٍفلىويمىاؿه ـٍ الىوي،لى من اًرغيبلى اأٍلىٍنصى ًمفى ؿه رىجي فظ:"دىب رى

اً ًفيًإمىارىًةاٍبًفغىٍيريهي،فىبىاعىويرىسيكؿي ؿى أىك  ـى ا عى ٍبدناًقٍبًطي امىاتى عى اـً الن ح  :فىاٍشتىرىاهياٍبفي اًبره جى ،قىاؿى
بىٍيًر". الزُّ

محمدبفأبيشيبةإبراىيـبفعثمافالكاسطياألصؿ،الككفي،ثقةهحافظ،(أبكبكرعبدابف(2
كثبلثيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب) /رقـ320صاحبتصانيؼ،مفالعاشرة،ماتسنةخمسو

3575.)
.ثقةهحافظ،مجتيدقريفأحمدبفحنبؿ،ذكرأبكداكدأنوتغيرقبؿمكتوبيسيرسبقتترجمتو،((3
2534/ح3/147رم،الصحيح)(البخا(4 االن ًبيُّ ،فىدىعى ٍبدنالىويعىٍفديبيرو ًمن اعى ؿه رىجي (،بمفظ:"أىٍعتىؽى

." ؿى أىك  ـى ا الغيبلىـيعى :مىاتى اًبره جى ًبًو،فىبىاعىوي،قىاؿى
العىتىًكي(5 بنقطتيفمففك-(شعبةبفالحجاجبفالكرد ؽككسربفتحالعيفالميممةكالتاءالمنقكطة

األزد بف النضر بف عتيؾ األزد، مف بطف العتيؾ، إلى نسبة بسطاـ-الكاؼ، أبك مكالىـ ،
الكاسطي،ثـالبصرم،ثقةهحافظمتقف،كافالثكرميقكؿ:ىكأميرالمؤمنيففيالحديث،كىك

ككافعابدنا،مفالس ابعة،ماتسنةستي عفالسنًة ف.أكؿمففتشبالعراؽعفالرجاؿ،كذب 
(.2790/رقـ266(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)8/387السمعاني،األنساب)

6)( الصحيح البخارم، )8 ح146/ /6716( ،)9 ح21/ /6947 ًمفى بلن رىجي "أىف  بمفظ: األكؿ ،)
 الن ًبي  غىٍيريهي،فىبىمىغى لىويمىاؿه يىكيٍف ـٍ لى لىوي،كى ٍمميككنا مى دىب رى اًر فىاٍشتىرىاهيفىقىاؿىاألىٍنصى ًمن ي؟" يىٍشتىًريًو ٍف :"مى

ًقٍبًطي ا،مىاتى ٍبدنا :عى يىقيكؿي الم ًو ٍبًد عى ٍبفى اًبرى جى فىسىًمٍعتي ًدٍرىىـو ًمائىًة اًف ًبثىمى اـً الن ح  ٍبفي ـي "،نيعىٍي ؿى أىك  ـى ا عى
كالثانيبمثؿاألكؿ.

رىجي997/ح3/1289(مسمـ،الصحيح)(7 (،بمفظ:"أىف  ـٍ ،لى منالىويعىٍفديبيرو غيبلى اًرأىٍعتىؽى اأٍلىٍنصى ًمفى بلن
 الن ًبي  ذىًلؾى غىٍيريهي،فىبىمىغى لىويمىاؿه اًفيىكيٍف اًًبثىمى ٍبًد عى ٍبفي ـي فىاٍشتىرىاهينيعىٍي ًمن ي؟" يىٍشتىًريًو ٍف :"مى ،فىقىاؿى

عى ،فىدىفىعىيىاًإلىٍيًو،قىاؿى ".ًمائىًةًدٍرىىـو ؿى أىك  ـى ا عى ٍبدناًقٍبًطي امىاتى :عى ٍبًداً،يىقيكؿي عى ٍبفى اًبرى جى ك:سىًمٍعتي ٍمره
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م ًدٍبًفاٍلميٍنكىًدرًعف، (2)أىًبيًذٍئبومفطريؽابف(1)كأخرجوالبخارم ميحى
(3). 

 .بفسعدعفالميثكبلىما. (5)تيبةبفسعيد،كمحمدبفرمحعفقي(4)كأخرجومسمـ
فع،(8)ميةعيعفإسماعيؿبف، (7)يكرقعفيعقكببفإبراىيـالد ،(6)كأخرجومسمـ

                                 
د هي2415/ح3/121(البخارم،الصحيح)(1 غىٍيريهي،فىرى لىويمىاؿه ٍبدنالىوي،لىٍيسى عى أىٍعتىؽى رىجيبلن (،بمفظ:"أىف 

 بٍالن ًبيُّ ـي "فىاٍبتىاعىويًمٍنوينيعىٍي اـً الن ح  في
(سبقتترجمتو.(2
(محمدبفالميٍنكىًدربفعبدابفالييدىٍيرالتيمي،المدني،ثقةفاضؿ،مفالث الثة،ماتسنةثبلثيف(3

(.6327/رقـ508أكبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
997/ح3/1289(،)997/ح2/692(مسمـ،الصحيح)(4 "أىٍعتىؽى  بمفظ: بىًنيعيٍذرىةى(، ًمٍف ؿه رىجي

 اً رىسيكؿى ذىًلؾى فىبىمىغى ، ديبيرو ٍف لىويعى ٍبدنا يىٍشتىًريًوعى ٍف "مى : فىقىاؿى ، الى : فىقىاؿى غىٍيريهي؟" مىاؿه "أىلىؾى : فىقىاؿى
اءى ،فىجى اًفًمائىًةًدٍرىىـو ًبثىمى ٍبًداًاٍلعىدىًكمُّ عى ٍبفي ـي اًًمن ي؟"فىاٍشتىرىاهينيعىٍي فىدىفىعىيىاًإلىٍيًو،ثيـ ًبيىارىسيكؿى

فىًمذً شىٍيءه أىٍىًمؾى عىٍف ؿى فىضى فىًإٍف ، فىؤًلىٍىًمؾى شىٍيءه ؿى فىضى فىًإٍف مىٍييىا، عى د ٍؽ فىتىصى ًبنىٍفًسؾى "اٍبدىٍأ : مقىاؿى
شىٍيءهفىيىكىذىاكىىىكىذىا" عىٍفًذمقىرىابىًتؾى ؿى ،فىًإٍففىضى ".قىرىابىًتؾى اًلؾى ٍفًشمى كىعى ٍفيىًميًنؾى كىعى يىدىٍيؾى :فىبىٍيفى يىقيكؿي

بضـالتاءالمعجمةبنقطتيفمففكؽ،ككسرالجيـ،كسككف-(محمدبفرمحبفالميياًجرالتًُّجٍيًبي(5
المنقكطةباثنتيفمفتحتيا،فيآخرىاباءمنقكطةبكاحدة،نسبةإلىتيجيب،كىيقبيمة،كىكاسـ

،مفالعاشرة،-ىذهالقبيمةنزلتمصر،كليـمحمةتنسبإلييـامرأة،ك مكالىـالبصرم،ثقةهثبته
السمعاني،األنساب ابفحجر2/24)ماتسنةاثنتيفكأربعيف. /رقـ478تقريبالتيذيب)،(،

5881.)
ار977ً/ح2/693(مسمـ،الصحيح)(6 اأٍلىٍنصى ًمفى رىجيبلن لى-(،بمفظ:"أىف  ييقىاؿي ٍذكيكرو أىٍعتىؽى-وي:أىبيكمى

ًديًثالم ٍيًث". ًبمىٍعنىىحى ًديثى اٍلحى سىاؽى ،كى لىوييىٍعقيكبي ،ييقىاؿي ٍفديبيرو الىويعى من غيبلى
بفتحالداؿالميممة،-(يعقكببفإبراىيـبفكثيربفزيدبفأفمحالعىٍبدم،مكالىـأبكيكسؼالد ٍكرىًقي(7

الرا كفتح الكاك، كقي:كسككف بفارس، بمدة أحدىما: شيئيف، إلى نسبة القاؼ، آخرىا كفي ء،
لبس إلى نسبة كالثاني: إلييا، ينسب ىذا كصاًحبنا دكرؽ، ليا: ييقاؿ أشبو، كىذا بخكزستاف،

كثمانكف-القبلنسالتيييقاؿليا:الٌدكرقية ثقةه،مفالعاشرة،ماتسنةاثنتيفكخمسيف،كلوسته
/رقـ607(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)5/352)اظ.السمعاني،األنسابسنة،ككافمفالحف

7812.)
مية،ثقةهحافظ،(8 البصرم،المعركؼبابفعي (إسماعيؿبفإبراىيـبفميٍقًسـاألسدم،مكالىـأبكبشرو

/105مفالث امنًة،ماتسنةثبلثيفكتسعيف،كىكابفثبلثكثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.416رقـ
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 .بيركبلىما)الميث،كأيكب(عفأبيالزُّ؛ (1)أيكب
)عطاءبفأبيرباح،كعمركبفدينار،كمحمدبفالميٍنكىًدر،كأبكالزُّبير(أربعتيـ

 .مرفكعناعفجابربفعبدااألنصارم
بفطىٍميىاف مفطريؽمطر(2)كأخرجومسمـ

)عطاءبفأبيرباح،كعمركعف،(3)
 .مرفكعنا بفعبداعفجابرالزُّبير(يدينار،كأببف

 دراسة رواة األحاديث:
 رواة الحديث ثقات، عدا ثالثة، تكمم العمماء فييم: 

ةأبو خالد مسمم بن خالد  أواًل: ٍرجى بفجي قىبفسعيد كقيؿ: فىرىقىرٍ، كقيؿ: -بالفاء-ةرىفىرٍة،
ليق الز  مكلىآلؿسفيافبفعبداألسدالمخزكمي،،كىك(4)بوكىكصغيربنجي،لىقبه

تىاقة  تكفيبمكةسنةثمانيفكمائة.،كييقاؿ:إنياميكاالةهكلـتكفعى
 :أقوال الن قاد

معيف ابف كزاد(5)كثقو الحديث"، شاىيف(6)"صالح كابف كالد (7)، كأردؼ، ارقطني،
وكثيؽبقكلالت  الحفظ": سيء ابفالقط،(8)"إالأنو كعمؽعميو فقاؿ: إففيكبلمو"اف:

سكءالحفظييناقضالث -أمإيياـ–تثبيج (10)كقاؿإبراىيـالحربي:فقيومكة.(9)قةفإف 

                                 
(سبقتترجمتو.(1
(.997/ح3/1290(مسمـ،الصحيح)(2
الكراؽ(3 أبكرجاءالسممي،مكالىـ-سيميبذلؾ؛ألنوكافيكتيبالمصاحؼ-(مطربفطيماف، ،

الخراساني،سكفالبصرة،صدكؽكثيرالخطأ،كحديثوعفعطاءضعيؼ،مفالسادسةماتسنة
(.6699/رقـ534ابفحجر،تقريبالتيذيب)خمسكعشريفكيقاؿسنةتسع.

(قيؿ:ليقببذلؾلبياضلكنوالميشرببالحيمرة،كقيؿ:لمحبتوالتمر.(4
(227/رقـ3/60)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(5
(.1797/رقـ8/7(ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(6
(1393/رقـ228(ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات)(7
(.2983/رقـ3/466(الدارقطني،السنف)(8
ا:مسمـ3/134(ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)(9 :كقدقاؿالدارقطنيقبؿىذهالعبارةأيضن (.قمتي

بفخالدسيءالحفظضعيؼ.
(.275/رقـ4/742)(الذىبي،تاريخاإلسبلـ(10
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بفأبيحاتـ:الزنجيإماـهفيالفقوكقاؿعبدالرحمف
(1). 

،،كذكرلوابفعدممجمكعةأحاديث(2)"ليسبوبأس":فيمكضعكقاؿابفمعيف
.(3)"أرجكأنوالبأسبو،حسفالحديث"قاؿبعدىا:

ياهكافكاف"اف:ب كقاؿابفحً مففقياءأىؿالحجاز،كمنوتعمـالشافعيالفقو،كا 
ككافمسمـ كفيمكضع(4)"أحياننائخطيييجالسقبؿأفيمقىمالؾبفأنس، آخر،،

فياألحاييفيًكافيى"قاؿ: ًطكالخطأالغمالحديث،كثيرىكافكثيرى"ابفسعد:قاؿ،ك(5)"ـي
كافيرل"كزاد:(7)"صدكؽكثيرالغمط،صاحبرأمكفقو":اجيقاؿالس ،ك(6)"فيحديثو

(8)"القدر ابفمعيف، كقاؿ(9)كبالقدركصفو ىبيالذ ، ابفقاؿك،(10)"إماـصدكؽييـ":
كقاؿ:،ؾيدهحيفسيئؿعنوكلينواإلماـأحمد،كحرٌ،(11)"صدكؽكثيراألكىاـ":حجر

كك" كقاؿالن (12)"ذاكذا ، كصرحبضعفوابفمعيف،(13)"ليسبالقكمفيالحديث"سائي:
العقيمي ضعفاء (14)في داكد، سائيكالن ،(15)كأبك كالعقيمي(16)ضعفائوفي كابف،(17)،

،كنسبوغيرهنجيأكعفاءكالكذابيف،كلـينسبىؿىكالز شاىيففيتاريخأسماءالضُّ

                                 
(.5925/رقـ27/511)(المزم،تيذيبالكماؿ(1
(283/رقـ1/85)-ركايةابفمحرز–التاريخفمعيف،اب((2
(.1797/رقـ8/7(ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(3
(.10865/رقـ7/448(ابفحباف،الثقات)(4
(.1177/رقـ234(ابفحباف،مشاىيرعمماءاألمصار)(5
(.2470/رقـ8/60(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(6
(.4535/رقـ11/172ذيبالكماؿ)(مغمطام،إكماؿتي(7
(.8485/رقـ4/102(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(8
(.4535/رقـ11/172(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(9

(.6206/رقـ2/655(الذىبي،المغنيفيالضعفاء)(10
(.6625/رقـ529)(ابفحجر،تقريبالتيذيب(11
(.18/رقـ46)-ركايةالمركذم-(،3140/رقـ2/478)-ركايةعبدا–(أحمد،العمؿ(12
(.36/رقـ127(النسائي،تسميةفقياءاألمصار)(13
(.1719/رقـ4/150)(العقيمي،الضعفاءالكبير(14
(.5925/رقـ27/511)(المزم،تيذيبالكماؿ(15
(.569/رقـ97(النسائي،الضعفاءكالمتركككف)(16
(.1719/رقـ4/150)(العقيمي،الضعفاءالكبير(17



138 

الر  القشقالمحقؽعبد "،رمحيـ الز فقاؿ: في(1)"نجيلعمو كالبمخي، العرب، أبك كذكره ،
الضعفاء نيقاؿك،(2)جممة ابف بحديثوال"مير: (3)"ييعبأ . المديني: ابف ليس"كقاؿ

ا:،كقاؿ(4)"بشيء كتبعنوماكتبتعنو،أيضن  ،(5)كماكتبتعفرجؿو قاؿكؿه بينما
ليسبذاؾالقكم،"ازم:كقاؿأبكحاتـالر ،"منكرالحديث":(7)كأبكزرعة(6)مفالبخارم

بو،تعًرؼكتيكتبحديثو،كاليينكرالحديث،ييمي ليس"ارمي:،كقاؿعثمافالد (8)"نكرحتجي
.(10)،كقاؿاإلشبيمي:اليحتجبو(9)"بذاؾ

قمتالخالصة:  تي: الفضعيؼ؛صدكؽحسفالحديثإذا جاءضعفولعدـكبعكا  كربما
كافلوحمقة:سمعتمشايخمكةيقكلكف"بة،كىذامابينوالفسكم،قاؿ:اىتماموبالكتا

إليو احتيج فمما سفتجة، كجعؿسماعو يكتب، كال ابفجريجككافيطمبكيسمع أياـ
كاأعمـ..(11)"كحدثكافيأخذسماعوالذمقدغابعنو

ك ادميمكف،عبد المجيد بن عبد العزيز  ثانًيا: الحميد،المكي،مكلىأبكعبدبفأبيرى
كماالمييىمب فرة،تكفيسنةستو إلىالت دليس،كبفأبيصي ذكرهالعبلئيفيائتيف،نيًسبى

كايًةعف فيالر  جامعالت حصيؿ،كالحاجةإلىدراسةتدليسوفيىذاالمقاـ،إذأنوثبته
ٍيج، رى كايةعفغيره.شيخوابفجي صدكؽفيالر 

 أقوال الن قاد:
إذاحدثعفكثيؽفيمكضعبػ"الت ،كقيد(13)زاد:البأسبوك،(12)وابفمعيفكثق

                                 
(.652/رقـ178(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)(1
(.4535/رقـ11/172(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(2
(.800/رقـ8/183(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
(2541/رقـ2/263(البخارم،التاريخاألكسط)(4
(.1797/رقـ8/7اء)(ابفعدم،الكامؿفيالضعف(5
(.1097/رقـ7/260(البخارم،التاريخالكبير)(6
(.3305/رقـ3/117(ابفالجكزم،الضعفاءكالمترككف)(7
(.800/رقـ8/183(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(8
(.1797/رقـ8/7(ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(9

(.4535/رقـ11/172إكماؿتيذيبالكماؿ)مغمطام،((10
(.3/51(الفسكم،المعرفةكالتاريخ)(11
(.235/رقـ3/60ركايةالدكرم)ك(،676/رقـ185)-ركايةالدارمي-(ابفمعيف،التاريخ(12
(.340/رقـ6/34(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(13
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ضعفاء(1)"ثقة كافيركمعفقكـو ثقة آخر: كقاؿفيمكضع ك،(2)، داكدكثقو ،(3)أبك
كالخميمي،(4)كالن سائي فياألحاديث"، أخطأ "لكنو م(5)كزاد: ابفخى كذكره فيكففيكتابو،
 .(6)الث قات

كقاؿ،(7)الشكاؾمد:البأسبو،ككاففيوغمكفياإلرجاء،كيقكؿ:ىؤالءكقاؿأح
ا: ،(8)االبفعيينةدأباه،ككافمنافرنا،قدكتبتعنو،ككانكايقكلكف:أفسكافمرجئنأيضن

ابفحجر:ييخطئريميكزاد،(10)،كقاؿالذىبي:صدكؽ(9)"ليسبوبأس"كقاؿالنسائي:
كقاؿابفسعدباإلرجاء "كافكثيرالحديث،ضعيفنا، في،(11)"مرجئنا: رعة أبكزي كذكره

عفاء ،كقاؿ(14)كابفأبيعمرالعدني،(13)محمدبفيحيىالذُّىميكضعفو،(12)كتابالضُّ
مغمطام:كفيتاريخالبخارمفيحديثوبعضاالختبلؼ،كالأعرؼلوخمسةأحاديث

البخارم،(15)صحاح كتب في ىذا عمى أقؼ لـ : قمتي يرل. كاف التاريخ: في نما كا 
كقاؿ،(17)كاكتفىمسمـبالجزءاألكؿمفالعبارة،(16)ككافالحميدميتكمـفيواإلرجاء،

                                 
(.8/298(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(.1500/رقـ7/47ضعفاء)(ابفعدم،الكامؿفيال(2
(.كلـأقؼعميوفيسؤاالتاآلجرمألبيداكد.3510/رقـ18/271(المزم،تيذيبالكماؿ)(3
(.3510/رقـ18/271(المزم،تيذيبالكماؿ)(4
(.1/233(الخميمي،اإلرشادفيمعرفةعمماءالحديث)(5
(.8/298(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(6
(7/47بفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(ا(7
عفالميرجئة،إذلـ213/رقـ124)-ركايةالمركذم-(أحمد،العمؿ(8 :كافاإلماـأحمدييحد ثي (.قمتي

يكفصاحبياداعيةليا.
(.3510/رقـ18/271(المزم،تيذيبالكماؿ)(9

(.5183/رقـ2/648(الذىبي،ميزافاالعتداؿ)(10
(.2477/رقـ8/62سعد،الطبقاتالكبير)(ابف(11
(.212/رقـ2/325،637(أبكزرعة،الضعفاء)(12
(.1068/رقـ3/96(العقيمي،الضعفاءالكبير)(13
(.8/298(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(14
(.8/298(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(15
(.1875/رقـ6/112(البخارم،التاريخالكبير)(16
(.2630/رقـ1/648(مسمـ،الكنىكاألسماء)(17
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عندىـ" بالمتيف "ليس الحاكـ: أحمد (1)أبك كقاؿ الحاكـ، ا عبد سكتكاأبك "ممف :
ييكتبحديثو،(2)عنو" "ليسبالقكم، ،(3)"يتكمـفيوكافالحميدمكقاؿأبكحاتـالر ازم:

بو كييعتبر بو، ييحتج ال الد ارقطني: (4)كقاؿ قاؿك، نيعيـ مضطربأبك االرجاء، يرل
 .(5)الحديث

عميةكتبضىرى:"عىابفمعيفقاؿككثؽأكثرأىؿالعمـركايتوعفابفجريج، ابفي
رىٍيجعمىعبدالمجيدبفعبدالعزيزبفأبيركاد،فأصمحيالو ،قاؿالدابفجي كرم:فقمتي

عبدالمجيدليحي أظٌفأف  قاؿ:كافأعمـالن اسبحديثابفبفأبيرك ادىكذا،ىماكنتي
(6)جيريج،كلكنولـيكفيبذؿنفسولمحديث" ،كقاؿفيمكضعآخر:"كافكاماعممتي

الفيكساكت ًسك يتنا،إٍفسيئؿعفشيءحد ث،كا  صدكقنا اًس،ككافمفأعمـالنرجبلن
ابابفجيريج،كلـيكفييباليعم فحد ث،(7)"بابًفجريج ،كقاؿأحمدبفحنبؿ:"كافعالمن

كقاؿ،(9)ككذاقاؿالذىبي:كافأعمـالناسبحديًثابفجريج،(8)كلوعندأىؿمكةقدره
الساجي أحسبوالحميدم،فيوتكمـكعطاء،جريجابفبقكؿكيفتياإلرجاء،يرلكاف:
جريجابفعفالمجيدعبدكركل...،امنكرناحديثنمالؾعفكركلاإلرجاء،بلقكلو

بعد(10)عمييايتابعلـأحاديث عدم ابف كقاؿ أحاديثو، مف لعدد ىذهذكره "كؿ :
فيحديثابفجيريج،كلوعفابفجيريجأحاديث األحاديثغيرمىٍحفيكظةعمىأنوثىبته

.(11)ميواإلرجاء"غيرمىٍحفيكظة،كعامةيماأيٍنًكرع

                                 
(.3322/رقـ8/297(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(.222/رقـ183(الحاكـ،سؤاالتمسعكدالسجزملو)(2
(.340/رقـ6/34(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
(.317/رقـ47(البرقاني،سؤاالتولمدارقطني)(4
(.8/298غمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(م(5
(،361/رقـ3/86)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(6
(.295/رقـ1/86)-ركايةابفمحرز-(ابفمعيف،التاريخ(7
(.237/رقـ236)أحمد،سؤاالتأبيداكدلو((8
(.248/رقـ5/113(الذىبي،تاريخاإلسبلـ)(9

(.8/298بالكماؿ)(مغمطام،إكماؿتيذي(10
(.1500/رقـ7/47(ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(11
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" القطافالذمقاؿفيو:"كذابه مفيحيىبفسعيد ،كابفًحب افالذم(1)كأفرطكؿه
فاستيًحؽ المشاىير، عف المناكير كيركم األخبار، يقمبي جدنا، الحديث "مينكر قاؿ:

.(2)الترؾ"
ييخطئالخالصة: :صدكؽه كافيرلاإلرجاء.قمتي الف، اإلماـ سكم:كالييقبؿفيوتشدد

قدـعميناعبدالعزيزبفأبي"قاؿ:عندماتشددالبللكائي،ك(3)"كافمبتدعناعنيدناداعيةن"
ال سنة خمسيف أك أربعيف فمكثفينا سنة، نيؼكعشريف ابف شابيكمئذ كىك ركاد

ـمكلكديعرؼبشيءمفاإلرجاءحتىنشأابنوعبدالمجيدفأدخموفياإلرجاء،فكافأشأ
عنواإلماـأحمد،كلماكثقوابف(4)"وبلـعمىأبيكلدفياإلس .إذلككافكذلؾلماكتبى

جي كاتعالىأعمـ.ريج.معيفكغيره،بؿكلماكافمفالمتقنيفلحديًثشيخًوابفى
أبكالزُّبيرالمكي،مفالر ابعة،ماتمحمد بن مسمم بن َتْدُرس األسدي موالىم،ثالثًا:

 .سنةستكعشريفكمائة
 أقوال الن قاد:

قاؿعطاء:"كنانككفعندجابربفعبدافييحدثنا،فإذاخرجنامفعندهتذاكرنا
لمحديث" أحفظنا الزبير أبك فكاف يقدمنيعند.حديثو، "كافعطاءه الزبير: أبك كيقكؿ

.(5)جابرأسأؿليـالحديث"
سعد ابف المديني(6)كثقو كابف ثبت، كزاد معيف(7)، كابف مرة:،(8)، كقاؿ

كأخرل(9)صالح سفياف"، أبي مف أثبت "ىك :(10) ، ركايةو إلي كفي مف"أحبُّ

                                 
(.3/52(الفسكم،المعرفةكالتاريخ)(1
(.2/161(ابفحباف،المجركحيف)(2
(.3/52(الفسكم،المعرفةكالتاريخ)(3
(.5/1076(البللكائي،شرحأصكؿاعتقادأىؿالسنة)(4
(.2401/رقـ8/42(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(5
(.2401/رقـ8/42(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(6
(.80رقـ/87)ابفأبيشيبةلو،سؤاالتالمدينيابف(7)
(8) معيف، الدارمي-التاريخابف 197)-ركاية 203)،(722رقـ/ الدكرم749رقـ/ كركاية .)

(2/538.)
(.8/75الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،(9)

(.7/289)الكامؿفيالضعفاءعدم،ابف((10
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قاؿأحمدفيمكضع،(1)"أبيسفياف (2)ككذا اكقاؿ، "أبكالزبيركأنوفيالقمبأيضن :
فيالحديثمفأبي(3)"-أممفأبيسفياف-أكثر فقاؿ:"أعجبإلي  ،كصرحفيركايةو

 ب-سفياف نافعطمحة بأس"-ف "ليسبو آخر: فيمكضع كقاؿ ابًف(4)"، ركايًة كفي ،
بو ةهأحتجُّ ،كأحفظيـ"،(5)ىانئ:ىكحج  ،(6)كقاؿيعمىبفعطاء:"كافأكمؿالن اًسعقبلن

ك كالن سائي(7)العجميكثقو الحفاظ"،(8)، مف "كاف ًحب اف: ابف ابفعدم:،(9)كقاؿ كقاؿ
مالكنااليركمإالعفثقة،كالأعمـا،أفحد "كفىبأبيالزُّبيرصدقن ،فإف  ثعنومالؾه

أحدنامفالث قاتتخمؼعفأبيالزُّبيرإالقدكتبعنو،كىكفينفسوثقةهإالأفيركم
الزُّبير كأبك ًقبىًمًو، مف يككف كال عيؼ، الض  جيًة ذلؾمف فيككف عفاء، بعضالضُّ عنو

كثقةه،كالبأسبو"يركمأحاديثصالحة،كلـي ،كقاؿ(10)تخمؼعنوأحده،كىكصدكؽه
كقاؿ،(11)الس اجي:"صدكؽحجةفياألحكاـ،قدركلعنوأىؿالن قؿ،كاحتجكابحديثو"

ابفككثقو،(12)"،كحدثعنوخمؽكثيرابفالمستكفي:"مفالحفاظ،ككافميكثرناصدكقنا
الميث،قكقاؿ،(13)حافظنا:،كزادعبدالب ر الزُّبير،فرفعإلي  اؿ:"قدمتمكة،فجئتأبا

كمومفجابر؟ كتابيف،كانقمبتبيما،ثـقمتفينفسي:لكعاكدتوفسألتو:أىسىًمعىىذا
مىـلي مىىماسمعت،فىأعى فقاؿ:منوماسمعت،كمنوماحد ثىنىاهيعنو،فقمتلو:أىٍعًمـليعى

:"ف(14)عمىىذاالذمعندم" ا(،بلأقبؿمفحديثوإالمافيو:)سمعتجابرن،قاؿابفحـز
                                 

(.374/رقـ3/89)-ركايةالدكرم-التاريخابفمعيف،((1
(.8/76)الجرحكالتعديؿابفأبيحاتـ،((2
(.1520/رقـ2/51)-ركايةعبدا–العمؿكمعرفةالرجاؿأحمد،((3
(.238رقـ2/32)المصدرالسابؽ(4)
(.2/573شرحعمؿالترمذم)ابفرجب،(5)

(.7/289)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((6
(.1502رقـ/413الثقات)العجمي،(7)
(.26/409تيذيبالكماؿ)المزم،(8)

(.5164/رقـ5/351الثقات)ابفحباف،((9
(.6/121)فيالضعفاءالكامؿابفعدم،(10)
(.10/337إكماؿتيذيبالكماؿ)مغمطام،(11)

(.24/رقـ2/107تاريخإربؿ)،ابفالمستكفي((12
(.12/143التمييد)ابفعبدالبر،(13)
(.1690رقـ4/132الضعفاءالكبير)العقيمي،(14)



143 

كأماركايةالميثعنو،فأحتجبيامطمقنا؛ألنوماحمؿعنوإالماسمعومفجابر..."،
قاؿالذ ىبي:"ىيدالةعمىأفالذمعندهإنماىكمناكلة،فاأعمـ:أسمعذلؾمنو،أـ

بماركل..ال". حزـو ابفي مطمقناكليذهالركايًةاحتج  قاؿك،(2)الذ ىبيككثقو.(1)عنويالميثي
كقاؿ،:صدكؽ،إالأنوييدىل س(6)كالعيني(5)كقاؿابفحجر.(4)مشيكرك،(3):صدكؽمرة

عًؼماىك" نازعتكقاؿسفيافبفعييينة:"ما.(7)يعقكببفشيبة:"ثقةهصدكؽإلىالض 
قطُّعفكأبكالزبير ،إالزادعميوأبكالزُّبير"عمركبفدينارفيحديثو ،كقاؿ(8)جابرو

فيركايةو:"كافأبكالزُّبيرعندنابمنزلًةخبزالشعير،إذالـنجدعمركبفدينارذىبنا
كقاؿالمركذم:قمتلو)يعنيألبيعبدا(:يحتجبحديثأبيالزبير؟فقاؿ:.(9)إليو"

"سألتأباعبداعنو،فقاؿ:ركلقاؿ:،كفيركايةً(10)أبكالزبيريركلعنو،كيحتجبو
 شعبةىلـييحدثعنو،قمتي ،إالأف  كاحدو كاحتممكه،ركلعنوأيكبكغيري أم:–عنوقكـه

لينو"-المركذم فكأنو الحديث؟ ليفي ىك :(11) ، "سمعتي األعمى: عبًد بفي يكنسي كقاؿ
ف عفأبيالزُّبير، بحديثو رجؿه عميًو كاحتج  فضع فو-غىًضبالش افعي، فيسيراألعبلـ

:حفظوا-،قاؿالش يخنافذحم اد(12)كقاؿ:أبكالزُّبيريحتاجإلىًدعىامة"-بدؿفغضب
فيوليننا،كلذااليحتجبوإذاانفرد،كيحتاجإلىمفيتابعو، بقكؿالش افعي:أف  "كالمرادي

.(13)كيشيدلحديثو"

                                 
(.5983رقـ2/373المغنيفيالضعفاء)الذىبي،(1)
(.319رقـ/472(،كمفتكمـفيو)5231رقـ3/95الكاشؼ)الذىبي،(2)
(.1/126تذكرةالحفاظ)الذىبي،(3)
(.5983رقـ/2/373المغنيفيالضعفاء)الذىبي،(4)
(.6291رقـ/440تقريبالتيذيب)ابفحجر،(5)

(.546/رقـ3/551مغانياألخيار)العيني،((6
(.26/408تيذيبالكماؿ)المزم،(7)

(.3/518)(الذىبي،تاريخاإلسبلـ(8
(.10/337)إكماؿتيذيبالكماؿمغمطام،((9

(181/رقـ204)-ركايةالمركذم-العمؿأحمد،((10
(67/رقـ68)المصدرنفسو((11

(.221آدابالشافعيكمناقبو)صابفأبيحاتـ،(12)
(.87)صمنيجاإلماـالشافعيفيالجرحكالتعديؿنافذحماد،((13
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عىف وأيكبالس ٍختىيىاًني ،فكافيقكؿ:"حدثناأبكالزُّبير،كىكأبكالزُّبير"،فىغىمىزهكضى
(1)،

 بفحنبؿ: ابفأحمد أبيكقاؿعبد أيكبيقكؿ:قاؿ كأبك:كاف الزبير أبك حدثنا
كقاؿأبكعىكانة:"كناعندعمرك،(2)نعـ:قاؿ؟ألبيكأنويضعفو:الزبيرأبكالزبيرقمت

أيكب، كمعنا ىذا؟بفدينارجمكسنا، أتدرمما أليكب: فقمنا أبكالزُّبيربحديث، فحدثنا
،أدرمأنا؟!" كاف(3)فقاؿ:ىكاليدرمماحد ثى أيكبى عمىأف  :كىذايدؿُّ رجبو ،قاؿابفي

أبكالزُّبير،كىكأبكالزُّبير"،.(4)يىٍغًمزه كرد دابفعيينةعبارةأيكب،فكافيقكؿ:"حدثنا
كأنويضعفو

عقب رجب-ثـ  ابف فٌسرفقاؿ-أم ما خبلؼ ىذا حفظىويإن ،الترمذمه: عىنى و
تقانو :جاءعندالترمذمبسندهأليكب،قاؿ:حدثناأبكالزبير،كأبكالزبيرأبك.(5)كا  قمتي

يا.قاؿالترمذم:إنمايعنيبذلؾاإلتقافكالحفظ ،كعف(6)الزبير،قاؿسفيافبيده،يقبضي
إذاذكرأباالزبير،يقكؿ:أبكالزبير،أبكالزبير،أبكالزبير،سفياف،قاؿ:سمعتأيكب

ثقوكقاؿ:يكفًوفقيينا.قاؿمحمد: أٍمييكى
(7).

أيرانيأعيشحتىأرلحديثكيبدكمفعبارةابفجريجأنوييضعفو،قاؿ :"ماكنتي
كقدحدثعنو-فيماقيؿلفقره-،قاؿميغمطام:"فإنيـاحتقركه(8)أبيالزُّبيرييركل"

.(9)ابفجيريجبعدةأحاديث"
؛(10)كمزؽكتابىيشيـبفبشيرالذمسمعومفأبيالزُّبير"كترؾشعبةحديثو،

مفرجؿأل إلي  نورآهيىًزٍفكيسترجحفيالميزاف،قاؿ:لـيكففيالدُّنياشىيءهأحب 
ًمٍفمكة،فأسألوعفأبىالزُّبير،فقدمتمكةفسمعتي ـي عفأبيالزُّبير،فبيناأنايىٍقدي

                                 
(.1690/رقـ4/130الضعفاءالكبير)العقيمي،((1
(.1285/رقـ1/542)-ركايةعبدا-العمؿأحمد،((2
(.1690/رقـ4/130الضعفاءالكبير)العقيمي،((3
(.2/572شرحعمؿالترمذم)ابفرجب،(4)
(.2/571)المصدرالسابؽ(5)
(.6/253)،الجامعالترمذم(6)
(.2/23المعرفةكالتاريخ)الفسكم،(7)

(،8/75)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(8
(.10/338)كماؿتيذيبالكماؿإمغمطام،((9

(.65/رقـ1/151الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((10
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جالسعندهذاتيكـ،إذجاءهرجؿفسألوعفمسألةفرد عميو،فافترلعميو،فقمت
لو:ياأباالزُّبيرتفترمعمىرجؿمسمـ؟قاؿ:إنوأغضبني،قمت:مفيغضبؾتفترم

عنؾحديثناأبدنا،ككافيقكؿ:فيصدرمأربعمائة ألبي-حديث–عميو؟!الركيتي
ا إلي  ا:"ماكافأحدهأحبُّ لزُّبيرعفجابر،كاالأحدثعنؾحديثناأبدنا"،كقاؿأيضن

.(1)أٍفألقومفأبيالزُّبير،حتىلقيتو،ثـسكت
كأعتؿبأنورآهاليحسفيصمي،كبأنورآه،إفشعبةترؾحديثوكفيعمؿالترمذم:

.(2)رعميوكىكحاضيزفكيسترجحفيالكزف،كبأفرجبلنأغضبوفافترل
اعترضعميوابفًحب اففقاؿ:"كلـينصؼمفقدحفيو؛ألفمفاسترجحفيالكزف

.(3)لنفسولـيستحؽالت رؾمفأجمو"
قاؿابفعبدالب ر:"ككافشعبةيتكمـفيوكالييحد ثعنوكنسبومرةإلىأنوكافك

ٍقبيكؿالحديثحافظمتقفيسيءصبلتوكمرةإلىأنوكزففأرجح،كىكعندأىؿ العمـمى
كغيبةكقدحد ثكقاؿالييمتفتفيوإلىقكؿشعبة" :"قكؿشعبةالييحسفييصميتحامؿه

"(4)عنو" .(5)،كقاؿابفرجب:"كلـيذكرشعبةعميوكذبناكالسكءحفظو
سمعتاستحمؼأباالزُّبيربيفالرُّكفكالمقاـ،آلميـإنؾكجاءعفشعبةأن وقمُت:

يرددىا ثبلثمرارو يقكلو جابر، مف إنيسمعتيا آ فقاؿ: جابر، األحاديثمف ىذه
عفي .(6)عميو،ثـلـيحمؿعنو،كحمؿعفجابرالجي

تحًمؿعفأبيالزُّبير؟ ـٍ لى ـى :ًل كندـالمعتمرأنولـيسمعمنو،فقاؿ:"كقدسألورجؿه
فإن التحًمؿ، فقاؿلي: خدعنيشعبة، أكففقاؿ: ليتأنيلـ صبلتىو، ييًسيءي يرأيتو

شعبة" .(7)رأيتي



                                 
(.3/518)تاريخاإلسبلـالذىبي،((1
(.2/571شرحعمؿالترمذم)ابفرجب،((2
(.5/352)الثقاتابفحباف،((3
(.10/338(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(4
(.2/571)شرحعمؿالترمذمابفرجب،((5
(.12/323)ؿإكماؿتيذيبالكمامغمطام،(6)

(.7/287)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((7
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تيمًسؾعفأبيالزُّبير؟فقاؿ:خدعنيشعبة، ـى :"ًل قاؿسيكيد،كقدسألورجؿه ككذا
رأيتشعبة" .(1)فقاؿلي:التحمؿعنو،فإنيرأيتوييسيءصبلتو،كليتنيماكنتي

رعةىالر ازم:"ركل،(2)بو،يكتبحديثوكاليحتجكقاؿكأبكحاتـالر ازم كقاؿأبكزي
.(3)عنوالن اس،فقيؿلو:ييحتجبحديثو،فقاؿ:إنماييحتجبحديثالث قات"

مفسريستحؽُّعميوالترؾ،الخالصة: :ثقة،كمفضعفولـيأًتبجرحو قاؿابفقمتي
جرحو،كقد:"تكمـفيوجماعةممفركلعنو،كلـيأتكاحدهمنيـبحجةتكجبعبدالبر

.(4)شيدكالوبالحفظ،كىكعندممفثقاتالمحدثيف"
 الحكم عمى الحديث: 

فكانكادكفغيرىـمفالث قات،صحيح؛ألفجميعركاتوثقات:اإلسناد األول ،كا 
ى مف ًقبىؿ مف ركاتو تيكبع فيكقد مكضح ىك كما الص حيحيف ركاة مف أكثؽمنيـ ـ

الت خريج.

اواإلسناد الثَّاني: كقدتيكبعكىكميتابعةلؤلكؿ،؛ألفجميعركاتوثقات،صحيحأيضن
ا،ركاتو أيضن األكؿ تيكبع كما الش يخاففيصحيحييما عند ا مكضحفيأيضن ىك كما

الت خريج.

ا،بؿىماأعمىصحةمفالس ابقيف؛الثَّالث والرَّابع انواإلسناد :كبلىماصحيحأيضن
مت أكثؽ،كىما ا،اابعألفركاتيما عندالش يخافماكقدتيكبعركاتيفلمسابقيفأيضن ا أيضن
ا،كماىكمكضحفيالت خريجفاالس ابقفيصحيحييماكماتيكبع .أيضن

متفؽعميو،أخرجوالش يخاففيصحيحييمابألفاظووخالصة الحكم عمى الحديث:
بأسانيدعدة.كاتعالىأعمـ.كميا

 
 

                                 
(.7/287)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((1
(.4/475)الجرحكالتعديؿابفأبيحاتـ،((2
(.8/76)المصدرنفسو((3
(.10/337)إكماؿتيذيبالكماؿمغمطام،((4
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عييىٍينىةىاإلمام الشَّاِفِعي  رحمو ا تعالى: َقالَ الحديث الرابع: بفي سيٍفيىافي نىا أىٍخبىرى
عىٍف،(1)

ك الىةى،(2)-ابفدينار-عىٍمرو بىجى أىن ويسىًمعى
اٍلمىجيكًس(3) ًمٍف اٍلًجٍزيىةى ذى أىخى يىكيٍفعيمىري ـٍ لى :كى يىقيكؿي

عىٍكؼو ٍبديالر ٍحمىًفبفي ت ىشىًيدىعى رى":حى الم ًوأىف  رىسيكؿى كًسأىٍىًؿىىجى ذىىىاًمٍفمىجي أىخى
(4)"(5).

 
 نقد الحديث:

،؛ألنوأدرؾعمرتصؿثابتميكحديثبجالة":تعالىافعيرحمواقاؿاإلماـالش 
نقطعافبأخذكممفحديثالحجازحديثافميكقدري ...العمالوفيزمانوكاتبنككافرجبلن

أفعمربفالخطاب:عفأبيو،عفجعفربفمحمد،برنامالؾأخ،الجزيةمفالمجكس
:حمفبفعكؼفقاؿلوعبدالر ،ذكرلوالمجكسفقاؿ:ماأدرمكيؼأصنعفيأمرىـ

اٍلًكتىابً":يقكؿأشيدلسمعترسكؿا أىٍىًؿ سين ةى ـٍ ًبًي عف،أخبرنامالؾ..."سينُّكا
رىسيكؿى":ابفشيابأنوبمغو ٍيفًالم وًأىف  كًساٍلبىٍحرى ذىاٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجي .(6)"أىخى






                                 
(سبقتترجمتو،ثقة.(1
(سبقتترجمتو،ثقة.(2
العنبرم(3 التميمي، بفعىبىدة الة بىجى بكاحدة-( المنقكطة النكفكفتحالباء كسككف الميممة العيف بفتح

النسبةإلىبنىالعنبر،كتخفؼفيقاؿليـ"بمعنبر"كىـجماعةمفبنىتميـينتسبكفكالراء،ىذه
،البصرم،ثقةمف-لياسبفمضربفنزارإلىالعنبربفعمركبفتميـبفمرةابفطابخةبفإ

(.635/رقـ120(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)9/67الثانية.السمعاني،األنسب)
فارسيمعرب،(4 (بفتحالياءكالجيـ،مدينةىجرالبحريفمعركفة،التدخميااأللؼكالبلـ،كىكاسـه

يي كقيؿ:سميتبيجربنتًمٍكنىؼمفالعماليؽ. ماأصمو:ىكر، معجـ البكرم، أبكعبيد نظر:
(.5/393(،الحمكم،معجـالبمداف)4/1346استيعجـمفأسماءالببلدكالمكاضع)

(.5/408(الشافعي،األـ)(5
(.5/408)المصدرنفسو((6
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 تخريج الحديث:
 أواًل: تخريج حديث بجالة:

،عفسفيافبفعيينة،عفعمرك،عف(2)،عفعميبفالمديني(1)أخرجوالبخارم
الىة،عفعمربفالخطابرضياعنوكتابنا .(3)بىجى

 .عن أبيو حمد،ثانًيا: تخريج حديث جعفر بن م
.(6)مفطريؽمالؾ(5)،كالشاشي(4)أخرجوالش افعي

مفطريؽسفيافكمالؾبفأنسجميعنا.(7)كأخرجوابفأبيشيبة
مفطريؽسفياف.(8)كأخرجوالشاشي

                                 
اًلسنا3157-3156/ح4/96(البخارم،صحيحالبخارم)(1 جى (.بمفظ:"عفعمركبفدينار،كيٍنتي

اًبًر الىةي،مىعىجى ابىجى د ثىييمى فىحى ،كىعىٍمًركبًفأىٍكسو ٍيدو بىٍيًرًبأىٍىًؿ-بًفزى الزُّ ٍبفي ميٍصعىبي ج  حى ـى ا ،عى سىنىةىسىٍبًعيفى
ـى ٍمزى زى دىرىًج ًعٍندى بفً-اٍلبىٍصرىًة عيمىرى ًكتىابي فىأىتىانىا األىٍحنىًؼ، ـ  عى ميعىاًكيىةى، بًف ٍزًء ًلجى كىاًتبنا كيٍنتي : قىاؿى ،

الًجٍزيى ذى أىخى عيمىري يىكيٍف ـٍ لى كى المىجيكًس، ًمفى ـو ًذممىٍحرى كيؿ  بىٍيفى فىر قيكا ًبسىنىةو، ٍكًتًو مى قىٍبؿى ط اًب الخى ًمفى ةى
الم ًو رىسيكؿى أىف  عىٍكؼو ٍبديالر ٍحمىًفٍبفي ت ىشىًيدىعى ".المىجيكًس،حى رى ذىىىاًمٍفمىجيكًسىىجى أىخى

تترجمتو،ثقة.(سبق(2
ا،لـيأخذكقدبجالةعفعمربفالخطاًبكتابنا؛قمُت:((3 ركلعفابفعباسحديثنافيىذاسماعن

(مفطريؽقيشيربفعمركعفبجالة3044/ح3/168أخرجوأبكداكدفيالسنف)بوالعمماء،
أىؿىجرإلىرسكؿعفابفعباس،قاؿ:جاءرجؿمفاألسبًذي يفمفأىؿالبحريف،كىـمجكس

 قاؿ:ا مو؟ قمت: شر، قاؿ: فيكـ، كرسكلو ا قضى ما فسألتو خرج ثـ فمكثعنده، ،
اٍلًجٍزيىةى"،قاؿابفعباس:"فأخذ ًمٍنييـي "،قاؿ:كقاؿعبدالرحمفبفعكؼ:"قىًبؿى ،أىًكالقىٍتؿي ـي "اإًلٍسبلى

امفاألسبذم".الناس،بقكؿعبدالرحمفبفعكؼ:كترككاماسمعتأن
(.1773/ح4/50)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(4
(.257/ح1/288الشاشي،المسند)((5
ط اًبرىًضيى742/ح2/395)-ركايةأبيمصعبالزىرم-(مالؾ،المكطأ(6 اٍلخى ٍبفى عيمىرى (.بمفظ:"أىف 

:مىاأىٍدًرمكىٍيؼى ،فىقىاؿى اٍلمىجيكسى ٍنويذىكىرى :أىٍشيىديالم ويعى عىٍكؼو ًفٍبفي ٍبديالر ٍحمى عى ؟فىقىاؿى ـٍ أىٍصنىعيًفيأىٍمًرًى
الم ًو رىسيكؿى سين ةىأىٍىًؿاٍلًكتىاًب".لىسىًمٍعتي ـٍ :سينُّكاًبًي ،يىقيكؿي

(.بمفظ:32651/ح6/430ابفأبيشيبة،المصنؼ)((7 الن اسى ط اًب،اٍستىشىارى اٍلخى بفى عيمىرى ًفيأىف 
الم ًو،اٍلمىجيكًسًفياٍلًجٍزيىةً رىسيكؿى :سىًمٍعتي عىٍكؼو ًفٍبفي الر ٍحمى ٍبدي عى :فىقىاؿى سين ةى"يىقيكؿي ـٍ ًبًي سينُّكا

".أىٍىًؿاٍلًكتىابً
(.259/ح1/289الشاشي،المسند)((8
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زاؽ .(2)مفطريؽابفجريج(1)كأخرجوعبدالر 
.(4)مفطريؽيحيىبفسعيد(3)كأخرجوالقاسـبفسبلـ

.(6)مفطريؽحاتـبفإسماعيؿ(5)أبيشيبةكأخرجوابف
.(8)مفطريؽابفإدريس(7)كأخرجوابفأبيشيبة
مفطريؽأبي(12)كابفاألعرابي(11)،كالشاشي(10)،كأبكيعمى(9)كأخرجوابفزنجكيو

؛سبعتيـ)مالؾ،كسفياف،كابفجريج،كيحيىبفسعيد،كحاتـبفإسماعيؿ،(13)عاصـ

                                 
1)( المصنؼ الرزاؽ، عبد ح6/68( /10025( ح10/325( /19253 "أىف  بمفظ: .) ٍبفى عيمىرى

 الن ًبي  اًب أىٍصحى ًمٍف مىىنىاسو عى فىمىر  رىجى خى ط اًب، ااٍلخى مى : فىقىاؿى ، عىٍكؼو بفي ًف الر ٍحمى ٍبدي عى ـٍ ًفيًي ،
ًمٍفأىٍىًؿاٍلًكتىاًب؟يىٍعًنياٍلمى اٍلعىرىًب،كىالى لىٍيسيكاًمفى ال ًذيفى ًءاٍلقىٍكـً اأىٍصنىعيًفيىىؤيالى أىٍدًرممى ،فىقىاؿى جيكسى

الم ًو رىسيكؿى :أىٍشيىديلىسىًمٍعتي عىٍكؼو ًفبفي ٍبديالر ٍحمى سين ةىأىٍىًؿاٍلًكتىاًب".عى ـٍ :"سينُّكاًبًي يىقيكؿي
.ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿسبقتترجمتو،((2
(.78/ح40القاسـبفسبلـ،األمكاؿ)((3
قةالمتقف.(سبقتترجمتو،ابفالقطافالث(4
5)( المصنؼ شيبة، أبي ابف ح2/435( اٍلقىٍبًر10765/ بىٍيفى مىٍجًمسو ًفي كىىيكى عيمىري "قىاؿى بمفظ: )

سى عىٍكؼو ًفبفي الر ٍحمى ٍبدي عى ؟فىقىاؿى ًبأىٍىًؿًكتىابو لىٍيسيكا ًباٍلمىجيكًسكى أىٍصنىعي اأىٍدًرمكىٍيؼى كىاٍلًمٍنبىًر:مى ًمٍعتي
الم وً سين ةىأىٍىًؿاٍلًكتىاًب".رىسيكؿى ـٍ :"سينُّكاًبًي ،يىقيكؿي

.صحيحالكتابصدكؽييـسبقتترجمتو،((6
ٍبديالر ٍحمىًفبمفظ:(.32650/ح6/430ابفأبيشيبة،المصنؼ)((7 عى ٍفًجٍزيىًةاٍلمىجيكًس،فىقىاؿى عى سىأىؿى

الم ًو رىسيكؿى :سىًمٍعتي عىٍكؼو سين ةىأىٍىًؿاٍلًكتىاًب.يىقيكؿيٍبفي ـٍ :سينُّكاًبًي
.ثقةفقيوعابدسبقتترجمتو،((8
أىٍصنىعي(.بمفظ:122/ح1/136ابفزنجكيو،األمكاؿ)((9 اأىٍدًرمكىٍيؼى ط اًب:كىالم ًومى اٍلخى بفي عيمىري قىاؿى

ا،فىقىا قىاًئمن عىٍكؼو ًفبفي الر ٍحمى ٍبدي عى ـى الم ًوًباٍلمىجيكًس،فىقىا رىسيكؿى :سىًمٍعتي :ؿى سين ةى"يىقيكؿي ـٍ سينُّكاًبًي
".أىٍىًؿاٍلًكتىابً

(.862/ح2/168أبكيعمىالمكصمي،المسند)((10
(.258/ح1/289الشاشي،المسند)((11
(.2128/ح3/998ابفاألعرابي،المعجـ)((12
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((13
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،عفعمربف(2)،عفأبيو(1)اصـ(عفجعفربفمحمدبفعميكابفإدريس،كأبكع
الخطابرضياعنو.

نىًفي(5)،كالخطيب(4)،كالد ارقطني(3)كأخرجواٍلبىزار ،عف(6)،مفطريؽأبيعمياٍلحى
.عفعمربفالخطاب،(7)جدهعفجعفربفمحمد،عفأبيو،عفمالؾبفأنس،

عفاألعمشعفزيد-ركحبفالمسيب-أبيرجاءمفطريؽ(8)كأخرجوالطبراني
بفكىبعفعمر.

 ثالثًا: تخريج حديث ابن شياب. 
.(10)،كمفطريقوابفأبيشيبة(9)أخرجومالؾ

                                 
بفعميبف(1 المعركؼ(جعفربفمحمد ا، أبكعبد الحسيفبفعميبفأبيطالبالياشمي،

ابفحجر،تقريبالتيذيب بالصادؽ،صدكؽفقيوإماـ،مفالسادسة،ماتسنةثمافكأربعيف.
(.950/رقـ141)

(ىك:محمدبفعميبفالحسيفبفعميبفأبيطالب،أبكجعفرالباقر،ثقةفاضؿ،مفالرابعة،(2
(.6151/رقـ497عشرة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةبضع

الر ٍحمىًف1056/ح3/264(البزار،المسند)(3 ٍبدي عى ًباٍلمىجيكًس،فىقىاؿى تىٍصنىعي :كىٍيؼى عيمىري (.بمفظ:"قىاؿى
الم ًو رىسيكؿى :سىًمٍعتي عىٍكؼو سىنىةىأىٍىًؿاٍلًكتىاًب".ٍبفي ـٍ :"سينُّكاًبًي يىقيكؿي

(،عزاهإلىكتابغرائبمالؾلمدارقطني،كالكتابفيعداد3/353بفحجر،التمخيصالحبير)(ا(4
المفقكد.

،كلـأقؼعميو.(.عزاهإلىكتابمفركلعفمالؾلمخطيب7/617(ابفالممقف،البدرالمنير)(5
بفمعيفضعفو،(عبيدابفعبدالمجيدالحنفي،أبكعميالبصرم،صدكؽ،لـيثبتأفيحيى(6

(.4317/رقـ373مفالتاسعة،ماتسنةتسعكمائتيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
فاضؿ(7 فقيو، عابد ثبت، ثقة العابديف، زيف عميبفالحسيفبفعميبفأبيطالبالياشمي، )

ثبلث ماتسنة مفالثالثة، أفضؿمنو، رأيتقرشينا ما ابفعيينةعفالزىرم: قاؿ مشيكر،
(.4715/رقـ400سعيف،كقيؿغيرذلؾ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كت

8))( األكسط المعجـ ح3/375الطبراني، إ3442/ بمفظ: ٍبدي(. عى فىقىاؿى اٍلمىجيكًس، ًف عى سىأىؿى عيمىرى ف 
 : قىاؿى أىن وي الم ًو مىىرىسيكًؿ عى أىٍشيىدي : عىٍكؼو ٍبفي ًف ًمفٍمىال"الر ٍحمى طىاًئفىةه جيكسي ـٍ فىاٍحًمميكىي اٍلًكتىاًب، أىٍىًؿ

اٍلًكتىابً مىٍيًوأىٍىؿى عى اتىٍحًمميكفى مىىمى ".عى
الم ًو41/ح2/395(مالؾ،المكطأ)(9 رىسيكؿى :بىمىغىًنيأىف  قىاؿى ذىاٍلًجٍزيىةى(.بمفظ:"عىًفاٍبًفًشيىابو "أىخى

الٍ ٍبفى عيمىرى ٍيًف"،كىأىف  ذىىىاًمٍفمىجيكًساٍلبىٍحرى أىخى عىف افى ٍبفى عيٍثمىافى ،كىأىف  ذىىىاًمٍفمىجيكًسفىاًرسى ط اًبأىخى خى
اٍلبىٍربىًر". ًمفى

(.32647/ح6/429(ابفأبيشيبة،المصنؼ)(10
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ٍيو كى ٍنجى كأخرجوابفزى
،مفطريؽإسماعيؿبفأيمىية(1)

(2).
يو كى ٍنجى كأخرجوابفزى
.(4)،مفطريؽابفأبيًذئىب(3)
كى ٍنجى سماعيؿبف(6)،مفطريؽييكنسبفيزيد(5)يوكأخرجوابفزى ؛أربعتيـ)مالؾ،كا 

.أمية،كابفأبيذئب،كييكنسبفيزيد(عفابفشيابالزُّىرم،عفرسكؿا
،مفطريؽييكنس،عفابفشياب،عفسعيدبف(8)،كالبييقي(7)كأخرجوالط حاكم

الميس يب.
ٍنجى(9)كأخرجوابفأبيشيبة يىو،كابفزى كى

-ابفعييينة-،كبلىمامفطريؽسفياف(10)
يؼ .،عفًعٍكًرمىة؛كبلىما)سعيدبفالميس يب،كًعٍكًرمىة(عفرسكؿا(11)عفخيصى





                                 
ابفزنجكيو،األمكاؿ)(1 126/ح1/136( الن ًبيُّ ذى "أىخى بمفظ: .)ذى ،كىأىخى رى مىجيكًسىىجى ًمٍف اٍلًجٍزيىةى

اٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًساٍلبىٍربىًر".عي ذىعيٍثمىافي اٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًسالس كىاًد،كىأىخى مىري
(إسماعيؿبفأميةبفعمركبفسعيدبفالعاصبفسعيدبفالعاصبفأميةاألمكم،ثقةثبت(2

(.425/رقـ106مفالسادسة،ماتسنةأربعكأربعيف،كقيؿقبميا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
الم ًو642/ح1/390(ابفزنجكيو،األمكاؿ)(3 رىسيكؿي ٍيًف".(.بمفظ:"قىًبؿى اٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًساٍلبىٍحرى
(سبقتترجمتو،ثقة.(4
(.643/ح1/390(ابفزنجكيو،األمكاؿ)(5
(سبقتترجمتو،ثقة.(6
7)( اآلثار شرحمشكؿ الطحاكم، ح5/266( /2031.) اً رىسيكؿى "أىف  ًمٍفبمفظ: اٍلًجٍزيىةى ذى أىخى

." ذىىىاًمٍفبىٍربىرى أىخى عيٍثمىافى ذىىىاًمٍفمىجيكًسالس كىاًدكىأىف  ط اًبأىخى اٍلخى ٍبفى عيمىرى كىأىف  رى مىجيكًسىىجى
اً18656/ح9/320(البييقي،السنفالكبرل)(8 رىسيكؿى اٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًسأىخى(.بمفظ:"أىف  ذى

اي رىًضيى عيٍثمىافى ذىىىاًمٍفمىجيكًسالس كىاًد،كىأىف  ايعىٍنويأىخى ط اًبرىًضيى اٍلخى ٍبفى عيمىرى ،كىأىف  رى ىىجى
." ذىىىاًمٍفمىجيكًسبىٍربىرى ٍنويأىخى عى

ذىال32646ٍ/ح6/429(ابفأبيشيبة،المصنؼ)(9 ٍيًف".(.بمفظ:"أىخى ًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًساٍلبىٍحرى
الن ًبي125ُّ/ح136(ابفزنجكيو،األمكاؿ)(10 ٍيًف".(.بمفظ:"قىًبؿى اٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًساٍلبىٍحرى
يؼبفعبدالرحمفالجزرم،أبكعكف،صدكؽسيءالحفظ،خمطبأخرةكرميباإلرجاء،(11 (خيصى

كثبل سبع سنة مات الخامسة، )مف التيذيب تقريب حجر، ابف ذلؾ. غير كقيؿ /193ثيف،
(.1718رقـ
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،عف(3)،مفطريؽالحسيفبفأبيكىٍبشىةالبصرم(2)،كالط براني(1)كأخرجوالت رمذم
،عفالزُّى(4)عبدالر حمفبفميدم رم،عفالس ائببفيزيدمرفكعنا.،عفمالؾو
دراسة رواة الحديث:

اثقات،عدا الىة؛جميعركاتوثقات،كأٌماحديثجعفربفمحمدركاتوأيضن حديثبىجى
ب منقطعكمافحاتـ كاإلسناد الصدكؽ؛ فيمرتبة إسماعيؿكأبكعميالحنفيفكبلىما

محمدبفجعفر.سيأتيبيافذلؾ،كلقدتفردأبكعميالحنفيبذكرجد
بذكر تفرد الصدكؽ مرتبة في كبشة أبي بف حسيف شيابففيو حديثابف كأٌما

السائببفيزيد.
الحكم عمى الحديث:

الىة؛أخرجوالبخارمفيصحيحو. حديثبىجى
إسنادهضعيؼ؛ألففيوانقطاعبيفمحمدبف و؛عفأبي كحديثجعفربفمحمد،

برضياعنو.عميبفالحسيفكبيفعمربفالخطا
جدجعفرفياإلسنادقبؿعمربفالخطابرضياعنو،غيرمحفكظ؛ كًذٍكري

مفالركاة، أبكعميالحنفيدكفغيره بو ف تفرد صحةكجكده، افترضنا ايككلك أيضن
بفعكؼرضيكالعبدالر حمفبفالخطابمينقطع؛ألفعميبفالحسيفلـيمؽعمر

ميرفيجدهيعكدعمىمحمد،فجدهحسيفإالأفياعنيما بفعمىبفأبيككفالض 
.سمعمنيما،لكففيسماعمحمدمفحسيفنظركبيرطالبرضياعنيما

ركاهجماعةعفجعفر،عفأبيو،كلـيقكلكاعفجده،كجدهعميبف":قاؿالبزار
كالحديثمرسؿ أحدن،الحسيف، عفأبيكالنعمـ عفجعفر، قاؿ: إالأبكا، وعفجده،
.(5)"عميالحنفيعفمالؾ

                                 
1)( الترمذم سنف الترمذم، ح3/199( /1588 اً رىسيكؿي ذى "أىخى بمفظ: .)مىجيكًس ًمٍف الًجٍزيىةى

الفيٍرًس". ًمفى ذىىىاعيٍثمىافي ،كىأىخى ًمٍففىاًرسى ذىىىاعيمىري ٍيًف،كىأىخى البىٍحرى
اً6660/ح7/149عجـالكبير)(الطبراني،الم(2 رىسيكؿى اٍلًجٍزيىةىًمٍفمىجيكًس(.بمفظ:"أىف  ذى أىخى

" ٍنويًمٍفبىٍربىرى ايعى رىًضيى ذىىىاعيٍثمىافي ،كىأىخى ذىًمٍفمىجيكًسفىاًرسى ط اًبأىخى اٍلخى ٍبفى عيمىرى ،كىأىف  رى .ىىجى
ابف(3 بفإسماعيؿبفيزيد حسيفبفسممة البصرم( الطحاف، األزدم، مفأبيكبشة، ،صدكؽ،

(.1323/رقـ116التاسعة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(سبقتترجمتو،ثقة.(4
(.1056/ح3/264(البزار،المسند)(5
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مرسؿ" .(1)كقاؿالجكىرم:"ىذاحديثه
" الن حاس: جعفر أبك ميكقاؿ يي؛نقطعاإلسناد لـ عمي بف محمد فيكقتألف كلد

ا:"(2)"عمر بوحجةإسنادهغيرمي،كقاؿأيضن .(3)"تصؿفبلتقـك
فركاهمالؾمفركايةأبيعنو؛يركيوجعفربفمحمد،كاختمؼكقاؿالد ارقطني:"

عميعبيدابفعبدالمجيدالحنفيعنو،عفجعفربفمحمد،عفأبيو،عفجدهعمي
كخالفوأصحابمالؾلـيقكلكافيو:عفجده.،بفالحسيف

الث  ركاه ببلؿ(4)كرمككذلؾ بف كسميماف كحفصبف(5)، إدريس، بف ا كعبد ،
بيؿ،عفجعفربفمحمد،كلـيسمعأبككأبكعاصـالن ،(7)،كأنسبفعياض(6)غياث

الكىابالث  كابفجريج،عاصـمفجعفربفمحمدغيره،كعبد بفمعف، كالقاسـ قفي،
حمفبفعكؼ،لـ،عفعبدالر رسبلنكعميبفغراب،كغيرىـ،عفجعفر،عفأبيومي

.(8)"كابكىكالص يذكركافيوعميبفالحسيف.
ارقطنياكقاؿالد  لـيقؿفيو:عفجدهممفركاهعفمالؾغيرأبيعمي":أيضن

.(9)"عفجعفربفمحمدعفأبيوأفعمرأالحنفي،ككافثقة،كىكفيالمكط
.(10)"حمفالـيمؽعبدالر فمحمدنأل؛رسؿميكقاؿالخميمي:"

العبدألفمحمدبفعميلـيمؽعمرك؛نقطعىذاحديثميكقاؿابفعبداٍلبىر:"
عف،عفجعفربفمحمد:فقاؿفيو،ركاهأبكعميالحنفيعفمالؾ،حمفبفعكؼالر 
أيضن،عفجده،أبيو ميكىكمعىذا يمؽعمركالعبد؛نقطعا ألفعميبفحسيفلـ

                                 
(.313/ح289(الجكىرم،مسندالمكطأ)(1
(.367(النحاس،الناسخكالمنسكخ)ص(2
(.367)صالمصدرنفسو((3
.ثقةهحافظ،فقيوهعابد،إماـهحجةرجمتو،سبقتت((4
سبقتترجمتو،ثقة.((5
(سبقتترجمتو.ثقةفقيو،تغيرحفظوقميؿفياآلخر.(6
.ثقةسبقتترجمتو،((7
(.578/ح4/299(الدارقطني،العمؿ)(8
(3/449(الزيمعي،نصبالراية)(9

(.52/ح1/317(الخميمي،اإلرشاد)(10
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.(2)"(1)كلكفمعناهيتصؿمفكجكهحساف،حمفبفعكؼالر 
محمدبف عمٌيلـيمؽعمركالعبدالر حمفبفكقاؿابفعبداليادم:"مينقطعه؛ألف 

،عفأبيو،عفجعفر،عفمالؾ،قدركاهعبيدابفعبدالمجيدالحنفيُّ"ك ،(3)عكؼ"
اميعفجى بفالحسيفلـيمؽعمركالعبد؛نقطعهد ه،فزادذكرجعفر،كىكأيضن عمي  ألف 

.(4)"حمفالر 
ألف؛-ثجعفر،عفأبيو،عفجدهأمحدي-نقطعكىكمعذلؾمي"وقال ابن حجر:

ميرفيجدهيعكدعمىحمفإالأفيككفالض عميبفالحسيفلـيمؽعمركالعبدالر 
.(5)"لكففيسماعمحمدمفحسيفنظركبير،فجدهحسيفسمعمنيما،محمد

عفجدهعمىمحمد،:ميرفيقكلوحتمؿأفيعكدالض ييكقاؿفيمكضعآخر:"
.(6)"كلوشاىدآخرمكصكؿ،تصبلنسيفبفعميفيككفميفيرادبوالح



                                 
(:"قدركمفيىذامفكجوآخرمتصؿ،لكففيإسناده3096/ح4/618التنقيح)(قاؿصاحب(1

كقدركممفكجكهحسافالجيالةفيركاتيا،مثؿالحديثالذمذكرهقمُت:مفتجيؿحالو".
(.1775/ح4/51)-ترتيبسنجر-الشافعيفيمتفالحديث.كالحديثالذمأخرجوفيالمسند

:قاؿفركةبفنكفؿاألشجعي:عبلـتؤخذالجزيةمفالمجكس،مفطريؽنصربفعاصـ،قاؿ
كليسكابأىؿكتاب،فقاـإليوالمستكرد،فأخذبمبتو،فقاؿ:ياعدكا،تطعفعمىأبيبكركعمر
كعميأميرالمؤمنيف،يعني:عميارضياعنيـ،كقدأخذكامنيـالجزية،فذىببوإلىالقصر،

عنو،فقاؿ:اتئدا،فجمسافيظؿالقصر،فقاؿعميرضياعنو:فخرجعمييـعميرضيا
فكقععمى فممكيـسكر، كا  ككتابيدرسكنو، يعممكنو، كافليـعمـ الناسبالمجكس، أعمـ أنا

يقيمكفعميوالحد،فامتنعمنيـءكاابنتوأكأختو،فاطمععميوبعضأىؿمممكتو،فمماصحاجا
امفديفآدـعميوالسبلـ،قدكافآدـينكحبنيومفتعممكفديناخيرنفدعاأىؿمممكتو،فقاؿ:

قتمكىـ حتى خالفكىـ، الذيف كقاتمكا فتابعكه دينو، عف بكـ يرغب ما آدـ، ديف عمى فأنا بناتو
فأصبحكاكقدأسرمعمىكتابيـ،فرفعمفبيفأظيرىـكذىبالعمـالذمفيصدكرىـكىـأىؿ

كأبكبكركعمررضياعنيماالجزية".كتاب،كقدأخذرسكؿا
(.2/114(ابفعبدالبر،التمييد)(2
(.3096/ح4/618(ابفعبداليادم،تنقيحالتحقيؽ)(3
(.3096/ح4/618)المصدرنفسو((4
(.3/353(ابفحجر،التمخيصالحبير)(5
(.2/180(ابفحجر،مكافقةالخبرالخبرفيتخريجأحاديثالمختصر)(6
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" ميكقاؿ: رجالوىذا ثقة مع ،نقطع كالد اكركاه المنذر الغرائبمفبف في ارقطني
ألفجدهعمي؛نقطعأيضافزادفيوعفجدهكىكمي،عفمالؾ،طريؽأبيعميالحنفي

عف:ميرفيقكلوفالض فإفكا،حمفبفعكؼكالعمربفالحسيفلـيمحؽعبدالر 
ألفجدهالحسيفبفعميسمعمفعمر؛جدهيعكدعمىمحمدبفعميفيككفمتصبلن

.(1)..."حمفبفعكؼبفالخطابكمفعبدالر 
ميرسؿ،كأماذكرالس ائببفيزيدرضياعنوبعد كأم احديثابفشياب؛فيك

 يكبشة،كىكضعيؼ،قاؿالت رمذم:ابفشيابفغيرمحفكظتفردبذلؾالحسيفبفأب
فقاؿ:ىكمالؾ،-أمالحديثالذمفيوالس ائب-عفىذا-أمالبخارم–اسألتمحمدن"

 ."(2)بيىرم،عفالن عفالزُّ
كابالمرسؿ،الذمليسفيوالس ائببفيزيد. الص  :قصدبذًلؾأف  قمتي

ك اقاؿ ىذاكابفشيابإن "لبييقي: حديثو أخذ الميما ابف الميسٌعف كابف يبس يب،
.(3)"حسفالمرسؿ،كيؼكقدانضـإليوماتقدـ

كقاؿالييثميعفالمكصكؿعندالط براني:"رجالورجاؿالص حيح،غيرالحسيفبف
.(4)أبيكىٍبشىة،فيكضعيؼ"

الىةالمتقدـآنفنا،فيكحديثصحيحقمتُ  ،:كيشيدليذهاألحاديثالمنقطعةحديثبىجى
أخرلصحيحة،منياما ركردتمفطيرؽو أحاديثأخذالجزيةمفمجكسىىجى كماأف 

بعثأباعبيدةبفالجراحأفرسكؿاركاهالبخارممفطريؽعمركبفعكؼ:"
رعمييـم ىكصالحأىؿالبحريف،كأىإلىالبحريفيأتيبجزيتيا،ككافرسكؿا

أبكعبيدةبماؿمفالبحريف،فسمعتاألنصاربقدكمو،فكافتوالعبلءبفالحضرمي،فقدـ
حيف،فمماانصرؼتعرضكالو،فتبسـرسكؿابحمعرسكؿاصبلةالصُّ
اءىًبشىٍيءو"رآىـ،كقاؿ: أىًبيعيبىٍيدىةى،كىأىن ويجى ًبقيديكـً سىًمٍعتيـٍ ـٍ قالكا:أجؿيارسكؿا،"،أىظينُّكي

أىٍففىأى"قاؿ: ـٍ مىٍيكي عى أىٍخشىى لىًكٍف كى ، ـٍ مىٍيكي عى أىٍخشىى الفىٍقرى ا مى فىكىالم ًو ، ـٍ يىسيرُّكي ا مى كىأىم ميكا كا ٍبًشري
تيٍمًييىكي اتىنىافىسيكىىا،كى ،فىتىنىافىسيكىىاكىمى ـٍ قىٍبمىكي مىىمىٍفكىافى ابيًسطىٍتعى الدٍُّنيىا،كىمى ـي مىٍيكي اتيٍبسىطىعى كىمى ـٍ

                                 
(.6/261(ابفحجر،فتحالبارم)(1
(.1588/ح4/147)الجامع(الترمذم،(2
(.9/320(البييقي،السنفالكبرل)(3
(.6/13(الييثمي،مجمعالزكائد)(4
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مفالمجكس"(1)"ٍتييـٍأىٍليى الجزية "أخذ بباب: الحديث، الن سائيليذا ترجـ كقد كذكر(2)، ،
رسكؿا سعد:"أف  رًفومفالجعرانةإلىابفي بعثالعبلءبفالحضرميبعدمينصى

المينذربفساكلبالبحريفيدعكهإلىاإلسبلـ،أكالجزية،فأسمـالمينذر،كصالحالمجكس
.(3)ة"عمىالجزي

كيم وفإفالس نديرتقيإلىالحسفلغيره،كالمتفصحيحبالمتابعات عمىىذا كبناءن
 كالش كاىدالتيبينتيا.كاتعالىأعمـ.


 أو الشَّواىد الحديث بالمتابعات َقُبولالمطمب الثاني: 

المحدٌالمتابعاتكالش  يتداكليا مصطمحاته الحكاىد فيحاًؿ نظرىـ ديث؛ثكفأثناء
.(5)اىد،كالعكس،إذيجكزتسميةالمتابعةبالش (4)ظائرعندالبعضمفالن عتبركتي

راكيافأكأكثرفينفسالط  معكالمرادبالمتابعةأفيركمى كاحدو بقةحديثناكاحدنابمفظو
اليسير آخرحديثنابمعنىحديثاكمالر اىد:فيكأفيركل،كأٌماالش (6)إمكانيةاالختبلؼو

.(7)البمفظو،فيككفشاىدنالوكاليسمىمتابعة؛ألنوليسبمفظو
كايةأـال؟كىؿاكمبالر معرفةىؿتفردالر ؛فيالحديثكسبرىارؽكفائدةتتبعالطُّ

يي فإفلمحديثأصؿه أصؿ؟ ليسلو أـ إليو ييرجع أصؿه لمحديًث إليوكاف سيميترجع
                                 

(.6425/ح8/90(البخارم،الصحيح)(1
(.8/88(النسائي،السنفالكبرل)(2
(.1/226(يينظر:ابفسعد،الطبقاتالكبير)(3
قاؿالبمقينيمعمقناعمىكبلـابفالصبلحاآلتي:"الييقاؿعطؼاالستشيادعمىالمتابعةيقتضي((4

تسمى بأال صادقة المغايرة نقكؿ ألن ا شكاىد؛ المتابعاًت سمى المدخؿ في كالحاكـ تغايرىما،
زأفيسمىذلؾبالشاىدالشكاىدمتابعات،كأماتسميةالمتابعةشاىدنافيكمكجكدهفيقكلو:"كيجك

ا".محاسفاالصطبلح)ص (.248أيضن
فيوالمتابعةعمىالشاىدكبالعكس،كاألمركقدتطمؽ(:"75قاؿابفحجرفينزىةالنظر)ص((5

كعم ؽمبلعميالقارمفيشرحالنخبة)صسيؿ فقاؿ:355". إذ خبلؼلفظيالحقيقي"ال (،
:كىناؾمفالاأكشاىدنيما،سكاءسميمتابعنالمقصكدالذمىكالتقكيةحاصؿبكؿمن ا".قمتي

يرلالخبلؼلفظينابؿىكعمىحقيقتو،إذالمتابعةتقعلمفىكدكفالصحابيسكاءكانتتامة
أكقاصرة،كأٌماالشاىديقععمىماكافؽمفطريؽصحابيآخر.

(.143الكافيجي،المختصرفيعمـاألثر)ص((6
(.144(،الكافيجي،المختصرفيعمـاألثر)ص59لمنيؿالركم)صابفجماعة،ا((7
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الالطُّ فلـييركفيبابًوشيءهفيذاالت رؽاألخرلمتابعات؛كا  فردالمطمؽ.فشكاىد،كا 
لضعفوكماأنوييفيدفيترجيحالحديثالقكم،كتقكيًةالحديثالض  عيؼالذميمكفي

أفينجبرى
(1).

الص  ابف كاالستشيادقاؿ بابالمتابعة في يدخؿ قد أنو "اعمـ البلح: مف ركاية
فيالضُّحتجبحديثوكحده،بؿيككفمعدكيي عفاء،كفيكتابيالبخارمكمسمـجماعةدنا

ؿكاىد،كليسكؿضعيؼيصمحلذلؾ،كليذايقكعفاءذكراىـفيالمتابعاتكالش مفالضُّ
.(2)عتبربو"عتبربوكفبلفالييفبلفييعفاء:"ارقطنيكغيرهفيالضُّالد 

كلكبضعؼماحديثناعف شيخو،فإفركاهعنوقاؿالجعبرم:"المتابعة:ركايةراكو
.(3)ثقةغيرهفمتابعةتامةأكعمففكقوفناقصة"

:بالمتابعاتأكالش كاىدكمفاألمثمةالتيقىًبمىيىااإلماـالش افعي

ـيقىاؿىالحديث األول: ا رىًحمىويالم وياإًلمى نىاسىًعٍيده،عىٍفاب:تىعىالىىالش اًفًعيُّ ٍيجوأىٍخبىرى رى ًفجي
(4)،

ٍكلىىابًعٍكًرمىةىعىٍف ب اسومى َضُبًعا َصْيًدا، َوَقَضى ِفيَيا  : "َأْنَزَل َرُسوُل المَِّو ،قاؿ(5)ًفعى
.(6)َكْبًشا"

نقد الحديث:
ـياإلًقىاؿى ا الم ويمى رىًحمىوي تىعىالىىالش اًفًعيُّ لكانفرد،": مثمو الحديثاليثبتي نماكىذا كا 
عف،عفعبدابفعبيدبفعمير،ريجرناعفابفجيألفمسمـبفخالدأخبذكرناه؛

،ارابفأبيعم  اعفالض "قاؿابفأبيعمار: بعأصيدىي؟سألتجابربفعبد
                                 

آخر؛لقٌكةالضعؼ،كتقاعيًدالجابرقاؿابفالصبلح:"((1 اليىزكؿبمجيئوًمفكجوو كًمفذلؾضعؼه
ٍبرهكمقاكمتو،كالضعؼالذمينشأيًمفككفالراكممت يمن .ابالكذب،أكككفالحديثشاذناعفجى

(.87".ابفحجر،نزىةالنظر)صٍدرىؾتفاصيميابالمباشرةكىذهجٍممةهيي
الحديث)ص((2 (.84ابفالصبلح،معرفةأنكاععمـك
التحديث)ص((3 (.84الجعبرم،رسـك
(سبقتترجمتو.كقدصرحالعمماءبأنولـيسمعمفعكرمةمكلىابفعباس.(4
بالتفسير،لـيثبتتكذيبوعف(أبكعبدا،عكرمةمكلىابفعباس،أصموبربرم،(5 ثقةهثبت،عالـه

ابفحجر ذلؾ. بعد كقيؿ: ماتسنةأربعكمائة، مفالثالثة، ،ابفعمر،كالتثبتعنوبدعة،
(.4673رقـ،397تقريبالتيذيب)

(.3/494األـ)،(الشافعي(6
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.(1)"قاؿ:نعـأتؤكؿ؟قاؿ:نعـ.قمت:سمعتومفرسكؿاقاؿ:نعـ.قمتي
 تخريج الحديث:

مكلىابفجريجعفعكرمةفطريؽ،م(3)،كمفطريقوالبييقي(2)أخرجوالش افعي
بابف ،مرفكعنامرسبلنعى .اسو

نعاني زاؽالص  مىديخبرنيقاؿ:كىأىابفجريج،مفطريؽ(4)كأخرجوعبدالر  يعني–ميحى
،مرفكعنامرسبلنمكلىابفعكرمةويسىًمعى،أىن (5)-ابفتىٍدريسو .عىباسو

البييقي(6)الد ارقطنيكأخرجو طريقو كمف ًإب(7)، عف بًفر، أىٍحمىدى بًف اًىيـً
اٍلًقًرًميًسيًنيُّال (9)(8)حسف عف حماد، بف ٍمًميُّالكليد اب(10)الر  محمد عف أىًبي، ًف

                                 
(.3/494)األـ،الشافعي((1
(.بمفظو.884/ح2/223)-ترتيبسنجر–مسند،ال(الشافعي(2
البييقي(3 ) الكبرل)، 5السنف ح299/ /9876( السنفكاآلثار معرفة ،)7 ح406/  /10499.)

قىٍد كمبمفظو،كقاؿفيالسنف:"كى ".كصكالنمكرمةعحديثري
الصنعاني(4 الرزاؽ عبد ) 4المصنؼ)، ح403/ /8226 الم ًو رىسيكؿي لىيىا "أىٍنزى بمفظ: .)،ٍيدنا صى

قى ىًفييىاكىٍبشنانىٍجًدي ا".كى ضى
سبقتترجمتو.ككانتالخبلصةفيو:أن وثقة.((5
ًفيًوكىٍبشنا".2541/ح3/272السنف)،(الدارقطني(6 عىؿى ٍيده،كىجى بيعيصى (.بمفظ:"الض 
البييقي(7 ) 5السنفالكبرل)، كىب9877ٍ/ح299/ ًفيًو عىؿى كىجى ٍيده، بيعيصى "الض  بمفظ: كقاؿفي(. شنا"،

(:"كقدركمعفالكليد،عفابفجريج،عفعمركبف10502/ح7/406معرفةالسنفكاآلثار)
أبيعمرك،عفعكرمة،عفابفعباس،مكصكالمرفكعا،كليسبالقكم".

بيفالياءيفالساكنتيفآخر((8 المكسكرة السيفالميممة ثـ بكسرالقاؼ،كسككفالراء،ككسرالميـ
ؼ،كفيآخرىاالنكف.نسبةإلىقرميسيف،كىيبمدةبجباًؿالعراؽ،عمىثبلثيففرسخمفالحرك

(.10/110ىمداف،عنددينكر.السمعاني،األنساب)
9))( بغداد تاريخ في الخطيب قاؿ المقرئ، إسحاؽ رقـ6/503أبك ا،2997/ صالحن ثقة "كاف :)

/16/136يةالترجمةلوفيسيراألعبلـ)استكطفالمكصؿ،ككردبغداد"،كقاؿالذىبيفيبدا
كخمسيفكثبلثمائة.كذكر94رقـ (:"المحد ثالصادؽالصالح،الجك اؿالر حاؿ".تكفيسنةثمافو

كتابالدليؿالمغنيلشيكخالدارقطني)ص ا.59صاحبي المقريزمقاؿ:كافثقةصالحن (،أف 
الر ((10 العباس، أبك جابر، بف حماد بف اإلرشاد)الكليد في الخميمي قاؿ الزيات. (:1/407ممي،

(.كقاؿالذىبيفيالسير7999/رقـ63/121ضعيؼ،كترجـلوابفعساكرفيتاريخدمشؽ)
فيومغمزنا،37/رقـ14/78) ـي (:"الحافظ،مؤلؼكتابفضائؿبيتالمقدس،كافربانينا،الأعم

رأسالثبلثمائة".كلوأسكةيغيًرهفيركايًةالكاىيات.كافعمى
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ال(1)الس ًرم  عف مسمـ، بف عى(2)كليد ب، عىٍمًرك عىٍف ، ٍيجو رى جي ابف كًف أىًبيعىٍمرو عىًف(3)ًف ،
رضياع،عىًفابعكرمة نيما،مرفكعنامتصبلن.ًفعىب اسو

،(6)،عفالحسفبفقتيبة(5)،عفمحمدبفعيسىالمدائني(4)كأخرجوابفاألعرابي

                                 
صدكؽالسرم،أبيبابفالمعركؼالعسقبلني،مكالىـالياشمي،الرحمفعبدبفالمتككؿمحمدبف((1

مفأكىاـلوعارؼ تقريبالتيذيب)ثمافسنةماتالعاشرةكثيرة، ابفحجر، /504كثبلثيف.
(.6263رقـ

الثامنةمفكالتسكية،التدليسكثيرلكنوةثقالدمشقي،العباسأبكمكالىـ،القرشيمسمـ،بفالكليد((2
(.7456/رقـ584كتسعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)خمسسنةأكؿأكأربعسنةآخرمات

عمركبفأبيعمركميسرةمكلىالمطمبالمدني،أبكعثماف،ثقةربماكىـ،مفالخامسة،مات((3
.(5083/رقـ425بعدالخمسيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

بيعشاة".472/ح1/254)المعجـ،(ابفاألعرابي(4 (،بمفظ:"فيالض 
كسبعيفأربعوسنةتيكفيالسيكيف،بأبيكييعرؼا،عبدأبكالمدائني،حيافبفعيسىبفمحمد((5

اكقاؿثقة،:-(1148رقـ/3/694)بغدادتاريخ-البرقانيقاؿكمائتيف، كقاؿبو"،بأس"ال:أيضن
الغالبكافالسماع،لكفعفيدفعليس"صالح:-(7286رقـ/7/428)لسافالميزاف-ئيالبللكا
القرآف"إقراءعميو فيحبافابفيكذكره. عفالتاريخفيالخطيبكذكر،(9/143)الثقات

الدارقطني "ضعيؼ"،: قاؿ: كالحاكـلساف-البللكائيقاؿككذاأنو فيالميزاف، المستدرؾ
الحاكـتسؤاالكفي.(3/284) 135)لمدراقطني قاؿ:(171رقـ/ كنقؿالحديث"،"متركؾ،

لمدراقطنيالسمميسؤاالتكفي،(5885رقـ/2/622)المغنيفيالحاكـعفالذىبي
قاؿ:(322رقـ/276) أنو كالمترككيفالضعفاءفيالجكزمابفكذكرهشيء"،"ال،
.عميويتابعالبمامشايخوعفحدث:الميزافلساف-الحاكـأحمدأبككقاؿ،(3147رقـ/3/89)

.ضعيؼه:قمتُ 
فيعدمابفيقاؿالمدائني،قتيبةبفالحسف((6 لوذكرأفبعد،(12791رقـ/3/173)الكامؿ

حديثيف الثقاتفيحبافابفكذكرهبو،بأسالأنىوكأرجكًحساف،غرائبأحاديثىذه:
كقاؿ،(8/168) "كثيري(:287رقـ/1/241)الضعفاءفييالعقيمكقاؿكييخالؼ"،ييخطئ"كاف:

،" كقاؿالحديث"،ضعيؼبقكم،"ليس(:138رقـ/3/33)كالتعديؿالجرحفيحاتـأبككقاؿالكىـً
فيالدارقطني 5/347)العمؿ 3901رقـ/8/416)التاريخفيالخطيبكنقؿ"متركؾ"،(: عف(

."ىالؾ"(:1933رقـ/1/518)عتداؿاالميزاففيالذىبيكقاؿالحديث"،"كاىي:األزدمأنوقاؿ
.الحديثكاىيىالؾه:قمتُ 
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بفأباف(1)عفعمربفقيس عفالحكـ عفابفعب اسرضيا(2)، عفعكرمة، ،
عنيما،مرفكعنامتصبلن.

الش افعيمكقكفنا (3)كأخرج عف سعيد، عىًف عابفجريج، عىٍف طاء، ابف: سمع أنو
".رضياعنويقكؿعباس بيًعكىٍبشه :"ًفيالض 

ٍفابفجريجعىًف،سعيد،عف(4)كمفطريؽالش افعيىذاأخرجوالبييقيمرفكعنا ،عى
طاءع ابفعباس: سمع يقكؿأنو رضياعنو الم ًو رىسيكؿي "أىٍنزىؿى :،ٍيدنا صى ٍبعنا ضى

ىًفيًوكىٍبشنا". قىضى كى
شاىد من حديث جابر بن عبد ا رضي ا عنيما، كما بين اإلمام  محديثول

الشَّافعي رحمو ا تعالى في نقده لمحديث، وبو قواه.
اًرثًبًفالكعبدا،(7)كعبدالمجيد،(6)مسمـ،عف(5)أخرجوالش افعي .(8)حى

.(10)إسماعيؿبفإبراىيـمفطريؽ(9)كأخرجوالت رمذم

                                 
ىك،(1 أٌمكاحدو (عمربفقيس.ىناؾاثنافبيذااالسـأحدىماثقة،كاآلخرمتركؾ،كلـأستطعالجـز

،لكفيترجحعندمأنوعمربفقيسالمكي،المعركؼبسىٍندؿ،متركؾ،مفالسابعة.ابفحجر
رقـ416تقريبالتيذيب) ألف 4959/ كرجحتىذا األعرابي(. مفابف فيمكضعيف صرح
(.كاأعمـ.1459،ح1290ح)كتابوأنوالمكي،

الحكـبفأبافالعدني،أبكعيسى،صدكؽعابد،لوأكىاـ،مفالسادسة،ماتسنةأربعكخمسيف،((2
كبعددراستيألقكاؿ:قمتُ (.1438/رقـ174ككافمكلدهسنةىثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

العمماءفيو،تبيفليأنوصدكؽمتماسؾ،كالمقاؿفيويسير.
(.883/ح2/223مسند)،(الشافعي(3
(.10498/ح7/405معرفةالسنفكاآلثار)،(البييقي(4
(عفالثبلثةجميعنا.1509/ح3/234(عفمسمـفقط،)1508/ح3/233مسند)،(الشافعي(5

بمفظو.
الفضعيؼ.((6 مسمـبفخالدالزنجي،سبقتترجمتو،كىكصدكؽحسفالحديثإذاتيكبعكا 
فيوأنوصدكؽييخطئكافيرلاإلرجاء.والخالصة (عبدالمجيدبفعبدالعزيز،سبقتترجمتو،(7
ابفحجر(8 الثامنة. مف ثقة، المكي، محمد أبك الممؾالمخزكمي، الحارثبفعبد ابف عبد )،

(.3263/رقـ299بالتيذيب)تقري
الت رمذم(9 الجامع( ،(3 ح198/ /851( )4 ح252/ ٍيده1791/ أىصى بيعي الض  : اًبرو ًلجى قيٍمتي بمفظ: .)

الم ًو :أىقىالىويرىسيكؿي :قيٍمتي "،قىاؿى ـٍ :"نىعى :آكيمييىا؟قىاؿى :قيٍمتي "،قىاؿى ـٍ :"نىعى ؟قىاؿى ".ًىيى ـٍ :"نىعى ؟قىاؿى
.ثقةهحافظبقتترجمتو،س((10
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بًفكعبدا،كعبدالمجيد،مسمـخمستيـ)؛،مفطريؽسيٍفيىافى(1)سائيكأخرجوالن 
.(ٍعًفابسفياف،كإسماعيؿبفإبراىيـ،حارثال ٍيجو رى ًفجي

ماجو ابف المكي(2)كأخرجو رجاء بف ا عبد طريؽ (3)مف عف بف، إسماعيؿ
.(6)ككيع،مفطريؽ(5)كأخرجوابفماجو.(4)ميةأ

محمدبف،ككيع؛كبلىما)(8)الخزاعيمحمدبفعبدا،عف(7)كأخرجوأبكداكد
سماعيؿبفأميةابفجريج،؛ثبلثتيـ)(9)جريربفحاـز(عفالخزاعيعبدا كجرير،كا 
،بو.(11)عبدالرحمفبفأبيعمار،عىًف(10)بفعميرعبدابفعبيد(عىًفبفحاـز

                                 
ٍبًدالم ًو،عىًف4323/ح7/200)(2836/ح5/191السنف)،(الن سائي(1 عى بفى اًبرى جى (.بمفًظ:سىأىٍلتي

:أىسىًمٍعتىويًمٍفرىسيكًؿالم ًو "قيٍمتي ـٍ :"نىعى ؟قىاؿى ٍيدهًىيى :أىصى ًنيًبأىٍكًميىا"،قيٍمتي بيًع"فىأىمىرى :الض  ".،قىاؿى ـٍ "نىعى
،3236/ح2/1078)السنف،(ابفماجو(2 ٍيدهىيكى بيًعأىصى ٍف"الض  ٍبًدالم ًو،عى عى بفى اًبرى جى (.بمفظ:سىأىٍلتي

: :آكيمييىا،قىاؿى "قيٍمتي ـٍ :"نىعى ـٍ"قاؿى ًمٍفرىسيكًؿالم ًو"نىعى :أىشىٍيءهسىًمٍعتى :،قيٍمتي ـٍ"؟قىاؿى ."نىعى
،مفصغارالثامنة،(عبدابف(3 رجاءالمكي،أبكعمرافالبصرم،نزيؿمكة،ثقةتغيرحفظوقميبلن

(.3313/رقـ302تقريبالتيذيب)،ماتفيحدكدالتسعيف.ابفحجر
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((4
،ـيرًحٍالميويبييٍصًييعًبييالض فًاكؿيسيرىؿىعى(.بمفظ:"جى3085/ح2/1030)السنف،(ابفماجو(5

".دًيٍالص فىمًويمىعىجىا،كىشنبٍكى
ؤاسي(6 ،أبكسفيافالككفي،-نسبةإلىرؤاسكىكالحارثبفكبلب-(ككيعبفالجراحبفمميًحالر 

كتسعيف،كلوسبعكفثقةحافظعابد،مفكبارالتاسعة،مات فيآخرسنةستكأكؿسنةسبعو
(.7414/رقـ581)تقريبالتيذيب،(،ابفحجر3/97السمعاني)،سنة.األنساب

الم ًو3801/ح3/355السنف)،(أبكداكد(7 رىسيكؿى :سىأىٍلتي ٍبًدالم ًو،قىاؿى اًبًربًفعى :(.بمفظ:عىٍفجى
." ادىهياٍلميٍحًرـي ًإذىاصى ًفيًوكىٍبشه ييٍجعىؿي ٍيدهكى صى :"ىيكى بيًع،فىقىاؿى ًفالض  عى

زىاعة-عبدابفعثمافالخيزىاعي(محمدبف(8 البصرم،ثقة،مفصغارالتاسعة،مات-نسبةإلىخي ،
كعشريف.السمعاني (.6035/رقـ489تقريبالتيذيب)،(،ابفحجر5/116األنساب)،سنةثبلثو

بفزيدبفعبدااألزدم،أبكالنضرالبصرم،كالدكىب،ثقة،لًكٍففيحديثً(9 و(جريربفحاـز
ما ماتسنةسبعيفبعد حدثمفحفًظو،كىكمفالسادسة، إذا كلوأكىاـ ، عفقىتىادةضعؼه

(.911/رقـ138تقريبالتيذيب)،اختمط،لكفلـييحدثحاؿاختبلًطو.ابفحجر
ٍندعي(10 ٍندىع،كىكبطفمفليث–(عبدابفعبيدبفعيمير،الميثي،الجي المكي،ثقة،-نسبةإلىجي

تقريب،(،ابفحجر3/346)األنساب،الثالثة،استشيدغازيناسنةثبلثعشرة.السمعانيمف
(.3455/رقـ312التيذيب)

(عبدالرحمفبفعبدابفأبيعمارالمكي،حميؼبنيجيمىح،الميمقببالقٌس،ثقةهعاًبد،مف(11
(.3921/رقـ244تقريبالتيذيب)،الثالثة.ابفحجر
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دراسة رواة الحديث:
رىاسىاًنيم بن أبي الييفاء الَقدَّاُح،سعيد بن سالأواًل:  الخي أبكعثماف،

مات(1) ،المكي،
.قبؿالمائتيف
 أقوال الن قاد:

إنماكافيتكمـفي":فيمكضعو،كزاد(3)"ليسبوبأس":مرةنكقاؿ،(2)كثقوابفمعيف
يكفلـ"ابفالمديني،كزاد:كثقوك،(4)"،كلكنوصدكؽ-أميقكؿبقكلو-رأمأبيحنيفة

السُّكرم(5)"بالقكم كمحمد ،(6) ، كزاد: كضاح، كالن (7)"صالح"كابف كابف(8)سائي، ،
حسفالحديث،"،كقاؿابفعدم:(10)"ييـفيالحديث"كزادمعاني،،كابفالس (9)القيسراني

.كقاؿأبكداكد:(11)"كأحاديثومستقيمة،كىكعندمصدكؽالبأسبو،مقبكؿالحديث
إلصدكؽ" (12)"ىاإلرجاءيذىبي كقاؿأبكحاتـ: الصدؽ"، كقاؿأبكزرعة:(13)"محمو ،

                                 
بمدن سبة((1 خيراساف، ةإلى الش مسخيراساف،ككبيرة، مطمًع إلى الر م مف أف  يظنكف العراؽ أىؿ

خيراسافإلىمطمع د  ٍمكاففيكأكؿحى كبعضيـيقكلكف:إذاجاكزتحدسكادالعراؽ،كىكجبؿحي
بالعجمي ألفخكر الش مس؛ طمكع مكضع بالعربية كمعناه مركببالعجمية، اسـ كىك ةالش مس،

الد اريةاسـالش مس،كآسافمكضعالش يءكمكانو،كقاؿالقاضيأبكبكرمحمدبفعبدالباقي
األكؿ حيح كالص  فاىية، بالر  كؿ يعني خكرآساف الكممة ىذه أصؿ خيراساف أف .األنصارم:

.(5/67األنساب)،الس معاني
(.103/رقـ298ابفمعيف،سؤاالتابفالجنيدلو)((2
(343/رقـ3/82)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((3
.(330/رقـ1/90)-ركايةابفمحرز-التاريخابفمعيف،((4
.(133/رقـ115سؤاالتابفأبيشيبةلو)ابفالمديني،((5
(،1952/رقـ5/298إكماؿتيذيبالكماؿ)مغمطام،((6
.(1952/رقـ5/298)المصدرنفسو((7
(.54/رقـ4/35تيذيبالتيذيب)ابفحجر،((8
.(2675/رقـ3/1244ذخيرةالحفاظ)ابفالقيسراني،((9

(،1952/رقـ5/298إكماؿتيذيبالكماؿ)مغمطام،((10
.(823/رقـ4/452الكامؿ)ابفعدم،((11
(.2279/رقـ10/456المزم،تيذيبالكماؿ)((12
.(128قـ/ر4/31الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحاتـ،((13
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"ايندكؽييـ،رميباإلرجاء،كاففقيص"،كقاؿابفحجر:(1)"إلىالصدًؽماىك"
(2).

البخارم كمسمـ(3)كقاؿ كالعجمي(4)، المقرئ(5)، ا عبد بف كمحمد كابف(6)، ،
كاف"،ككتبعنوالمقرئ،كزادابفحباف:"كافيرلاإلرجاء"معاني:،كابفالس (7)حباف

فياألخبارحتىيًجئبيامقمكبة،حتىخًرجبياعفحد االحتجاج ،كقاؿالعقيمي:"ييـي
.(8)"كافممفيغمكفياإلرجاء،كفيحديثوكىـه"

الس  القيسرانيكضعفو كابف جممة(9)اجي، في الجاركد كابف العرب، أبك كذكره ،
كذك(10)الضعفاء حباف، ابف أبافر بف جعفر طريؽ مف قاؿ: معيف ابف ليس"أف
،كقاؿالعجمي:(12)"ليسبذاؾفيالحديث"ارمي:،كقاؿعثمافبفسعيدالد (11)"بشيء

(13)"ليسبحجة" يعقكبالفسكم: كقاؿ عف"، مرغكبه داعيةن ككاف ، رأمسكءو لو كاف
.(14)"حديثوكركايًتوً

كاأعمـ..فمرجئناييـ،ككاصدكؽهالخالصة: قمُت:
 الحكم عمى الحديث:

ألن الحديثضعيؼ؛ إسناد كلذلؾمرسؿهو ؛ ٍيجو رى كابفجي انقطاعبيفعكرمة كفيو ،
ـى مسم نماذكرناه؛ألف  مثمولكانفرد،كا  أعم واإلماـالش افعيبقكلو:"كىذاالحديثاليثبتي

...كذكرلوشا " ريجو أخبرنا،عفابًفجي خالدو عمىبفى ىدنا،كقاؿأحمدبفحنبؿمعمقنا
                                 

.(231/رقـ3/872الضعفاء)أبكزرعة،((1
(.2315/رقـ236ابفحجر،تقريبالتيذيب)((2
.(1611/رقـ3/482التاريخالكبير)البخارم،((3
.(2208/رقـ1/549الكنىكاألسماء)مسمـ،((4
.(592/رقـ1/399الثقات)العجمي،((5
.(579قـ/ر2/108الضعفاءالكبير)العقيمي،((6
.(1/320المجركحيف)ابفحباف،((7
.(579/رقـ2/108الضعفاءالكبير)العقيمي،((8
.(166/رقـ108معرفةالتذكرة)ابفالقيسراني،((9

.(1952/رقـ5/298إكماؿتيذيبالكماؿ)مغمطام،((10
.(1/320المجركحيف)ابفحباف،((11
.(823/رقـ4/452الكامؿ)ابفعدم،((12
.(592/رقـ1/399الثقات)العجمي،((13
.(3/54لمعرفةكالتاريخ)الفسكم،ا((14
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نماقاؿىذاذلؾ:" عكرمة"بفالمديني:"لـيمؽا،كقاؿ(1)"نقطاعوالكا  ٍيجو رى ابفجي
(2).

نماقالوالنقطاًعًو،ثـأكدهبحديث اعمىقكؿالش افعي:"كا  كقاؿالبييقيمعمقناأيضن
تق جيده أبيعم ار كحديثابف عفجابر، أبيعم ار، كمابًف ري كقد ... الحجة بو كـي

" عكرمةمكصكالن ،عفعمرك(3)حديثي ٍيجو رى ،كقاؿفيمكضعآخر:"كقدركمعفابفجي
،كليسبالقكم" .(4)بفأبيعمرك،عفعكرمة،عفابفعب اسمكصكالن

باإلرساؿ" ،كقاؿفيمكضعآخر:"ىذامرسؿ،كفيو(5)كقاؿابفحجر:"كقدأيًعؿ 
مد ٍيجو رى بيذااإلسناد"ابفجي .(6)لس،كقدعنعنو،كعميوفالحديثضعيؼه

أنوقاؿ: ٍيجو رى نعاني،عفابفجي زاؽالص  كأخبرنيكأماالط ريؽالذمجاءبوعبدالر 
،مرفكعنا،فقدسمـمفاالنقطاعبيفأٌنوسمععكرمةمكلىابفعباسمحمدبفتدرس

مف ٍيجو رى كعكرمةبتصريحابفجي ٍيجو رى محمدبفتىٍدريس،كسماعمحمدمفعكرمة،ابفجي
كلكفيبقىمرسبلن.

الد ا أخرجو ما البييقي،عفابكأما ،عفرقطني،كمفطريقو أىًبيالس ًرم  ،الكليدًف
،عىٍف ٍيجو رى ًفابفجي ًفابكرمةى،عىًفععمركبفأبيعمركعى رضياعنيما،،عى ب اسو ًفعى

مرفكعنامتصبلن.
ا؛ألففيوابفيذاضعيؼأ كىكضعيؼ،كىكالط ريؽالمكصكؿيضن فأىًبيالس ًرم 

الذمأشارإليوالبييقي،كقاؿفيو:"كليسبالقكم".
كماأخرجوابفاألعرابي،عفمحمدبفعيسىالمدائني،عفالحسفبفقتيبة،عف
اعنيما، عب اسرضي ابف عف عكرمة، عف أباف، بف الحكـ عف قيس، بف عمر

مرفكعنامتصبلن.
ركاًتويدكركفبيفالترًؾكالضعًؼكاليبلؾ،كماجاءفي كؿ  إسنادكاه؛ألف  فيذا

تراًجميـ.


                                 
(.10501/ح7/406معرفةالسنفكاآلثار)،(البييقي(1
(.26/رقـ44العمؿ)،(ابفالمديني(2
(.9876/ح5/299السنفالكبرل)،(البييقي(3
(.7/406معرفةالسنفكاآلثار)،(البييقي(4
(.3609/رقـ4/1673التمخيصالحبير)،بفحجر(ا(5
 (.1284/رقـ7/92المطالبالعالية)،(ابفحجر(6
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ابف:أىن ويسىًمعىعفعطاء،ابفجريج،عىًفسعيدالش افعيمكقكفنا،عفوكماأخرج
".رضياعنيماعباس بيًعكىٍبشه :"ًفيالض 

الش افع طريؽ مف ككذا "أىٍنزىؿى : يىقيكؿي بنفسالس ند، مرفكعنا، البييقي أخرجو ىذا ي
الم ًو ىًفيًوكىٍبشنا".رىسيكؿي قىضى ٍيدنا،كى ٍبعناصى ضى

أبكعثمافالمكيصدكؽفيوسعيدبفسالـالقداحألف؛ضعيؼفيذاإسنادمكقكؼ
فقدركلأبكبكركرميباإلرجاءككاففقيينا،كعنعنةابفجريجعفعطاءلـتضر،ييـ

بفأبىخيثمةبسندصحيحعفابفجريج،قاؿ:"إذاقمت:قاؿعطاء،فأناسمعتومنو،
فلـأقؿسمعت" ،كىذايفيدناأفعنعنةابفجريجعفعطاءفيحكـالس ماع.(1)كا 
رفعوعندالبييقيبنفسالس ند،ككذلؾبأسانيدضعيفةأخرلعندكذلؾكييشكؿعميو

يرهكماىكميبيفأعبله،كىذايعنيأففيواختبلؼبيفالر فعكالكقؼ،كىذهالبييقيكغ
عمةأخرلتضعفو.

وأما الشَّاىد لو الذي قوى بو الشَّافعي ىذا الحديث، وىو حديث جابر بن عبد ا 
قاؿالت رمذم:"سألتمحمدنارضي ا عنيما، فإسناده صحيح؛ ألن جميع رواتو ثقات،

-البخارم- فقاؿ: الحديث، ىذا صحيح""عف حديثه آخر:(2)ىك مكضع في كقاؿ ،
صحيح" حسفه شرط(3)"حديثه عمى صحيح حديث "ىذا الن يسابكرم: الحاكـ كقاؿ ،
،كقاؿابفالممقف:"ىذاالحديثلوطرؽ،أقكاىاكأصحياركاية(4)الش يخيف،كلـيخرجاه"

.(5)ا"عبدالر حمفبفأبيعم ار،عفجابربفعبد
حسف" قىاًني:(6)كقاؿأحمدبفحنبؿ:"حديثابفأبيعم ارىذاحديثه كزى ،كقاؿاٍلجي

حديثحسف" الحجة"(7)"ىذا بو تقكـي جيده أبيعم ار "كحديثابف البييقي: كقاؿ ،
(8).

.كاتعالىأعمـ.(9)كصححوالش يخاأللباني
                                 

(.858/رقـ1/250التاريخالكبير)،(ابفأبيخيثمة(1
(.551/ح297العمؿالكبير)،(الترمذم(2
(.851/ح3/198الجامع)،(الترمذم(3
(.1662/ح1/622المستدرؾ)،(الحاكـ(4
(.6/359البدرالمنير)،(ابفالممقف(5
(.7/406معرفةالسنفكاآلثار)،(البييقي(6
(.607/ح2/266األباطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير)،(الجكزقاني(7
(.7/406معرفةالسنفكاآلثار)،(البييقي(8
(.1050/ح4/242إركاءالغميؿفيتخريجأحاديثمنارالسبيؿ)،(األلباني(9
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ـياإلًقىاؿىالحديث الثاني: ا رىًحمىويالم ويالش افًمى مىى":تىعىالىىًعيُّ عى الم ًومىسىحى رىسيكؿى أىف  ًكمى قىٍدري كى
ٍيوً ا"،"ظيييكًرقىدىمى مىىظيييكًرًىمى عى الم ًورىش  رىسيكؿى أىف  ًكمى  .(1)"كىري

،عىًف(3)الن ٍيًدمُّ-بفعمراف–،ثناأىبيكالس ٍكدىاًءعىٍمرك(2)ثناسيٍفيىافيكقاؿرحمواتعالى:
ٍيرو ٍبًدخى ٍفأىًبيوً(4)اٍبًفعى :(5)،عى يىقيكؿي ٍيًو،كى قىدىمى ظيييكرى يىٍمسىحي أىًبيطىاًلبو ٍبفى ًمي  عى :رىأىٍيتي قىاؿى

الم ًو رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي ؽُّ""لىٍكالى اأىحى بيطيكنىييمى أىف  الىظىنىٍنتي مىىظيييكًرًىمى عى مىسىحى
(6). 

 يث:نقد الحد
ـياإلًقىاؿى ا رىًحمىويالم ويمى كأحدالحديثيفمفكجوصالحاإلسناد،كلك":تىعىالىىالش اًفًعيُّ

كأماالحديثاآلخرفميسممايثبتأىؿكافمنفرداثبت،كالذمخالفوأكثركأثبتمنو،
."العمـبالحديثلكانفرد

لقكؿالش افعيقاؿالبييقي ا عنىبالحد"إ :مكضحن راكردميثاألكؿحديثالد نما
كعنيبالحديثاآلخركاأعمـحديثعبدخير،عفعميفيالمسحكغيرهعفزيد،

.(7)"عمىظيكرالقدميف
آخر: نما"كقاؿفيمكضع األكؿبالحديثأرادكا  أبيبفسعيدأبكأخبرناما:

أخبرنا:قاؿبيع،الر أخبرنا:قاؿالعباس،أبكحدثنا:قاؿ،اكعبدعميكتابفيعمرك،
                                 

(.8/633(الشافعي،اختبلؼالحديث)(1
(ابفعيينة،سبقتترجمتو،كىكثقةحافظ.(2
،أبك-نسبةإلىبنىنيد،كىكنيدبفزيدبفليثبفسكدبفأسمـ-(عمركبفعمرافالن ٍيًدم(3

 الككفي أميا–الٌسكداء مف كىي بالعراؽ، بمدة إلى نسبة الفاء، كآخرىا الكاؼ، ببلدبضـ ت
األنساب السمعاني، السادسة. مف ثقة الخطاب، بف عمر زمف في بينيت المسمميف،

(.5084/رقـ425(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)11/497()13/216)
ٍيكىاني(4 نسبةإلىخيكافبفزيدبفمالؾبفجشـ،كاسـخيكافمالؾبف-(المسيببفعبدخيرالخى

/532)(،ابفحجر،تقريبالتيذيب5/263لسمعاني،األنساب)زيدبفمالؾ،ثقةمفالسادسة.ا
(.6676رقـ

،ثقة،مفالثانية،لـيصحلوصحبة.(5 (عبدخيربفيزيداليمداني،أبكعمارة،الككفي،مخضـر
 (.3781/رقـ335)تقريبالتيذيب

(.8/391)(الشافعي،األـ(6
(.349/ح1/119(البييقي،السنفالكبرل)(7



167 

.عيينةبفسفيافحدثناافعي،الش 
حدثنا:قاؿالصفار،عبيدبفأحمدأخبرنا:قاؿعبداف،بفأحمدبفعميكأخبرنا

قاؿيرازم،الش صالحبفإبراىيـ قاؿالحميدم،حدثنا: قاؿسفياف،حدثنا: أبكحدثني:
كداءالس  قاؿأبيو،عفخير،عبدابفعفيدم،الن عمرك: طالبأبيبفعميرأيت:

أفلظننتظيكرىمايمسح،رسكؿرأيتأنيلكال":كيقكؿ،قدميوظيكرعمىيمسح
بوأحؽبطكنيما عفانياليمدخيرعبدبوتفردحديثكىذا،الحميدمحديثلفظ"،

:الحديثىذامتففيعميواختمؼكقد،حيحالص صاحبابويحتجلـخيركعبد،عمي
بفأحمدبفعميأخبرنا،الخفيفعمىالمسحفيكافذلؾأفعنوكركمىكذا،كمفر

قاؿعبداف، قاؿالصفار،عبيدبفأحمدأخبرنا: األسفاطي،الفضؿبفعباسحدثنا:
األعمش،عف-غياثابفىك-حفصحدثنا:قاؿشيبة،أبيبفبكرأبكحدثنا:قاؿ
الخفيفباطفلكافأمبالر يفالد كافلك:قاؿعمي،عفخير،عبدعفإسحاؽ،أبيعف
كيحتمؿ،ظاىرىماعمىيمسح،ارسكؿرأيتكلكنيظاىرىما،مفبالمسحأحؽ
المسحأفخيرعبدعفآخركجومفكركم،ىذافيفسرماباألكؿالمراديككفأف
.(1)..."يحدثلـمفكضكءفيكافإنما

بدراس الذمأشاركعميوفالحديثالذمسأقـك توىكحديثعميرضياعنو،
،كىكحديثابفعبدبالحديثلكانفردأىؿالعمـليسمماييثبتإليوالش افعيبأفمثمو

.خير،عفأبيو،عفعميرضياعنو
تخريج الحديث
 الر أخرجو داكد(3)الحميدمك،(2)زاؽعبد كأبك الكبرلكالن ،(4)معمقنا، ،(5)سائيفي

                                 
(.673-670/ح290-1/289البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((1
:57/ح1/19)(عبدالرزاؽ،المصنؼ(2 قىاؿى ٍيًو،كى قىدىمى ظىٍيرى يىٍغًسؿي عىؿى أيفىجى ًمي ايىتىكىض  عى (.بمفظ:رىأىٍيتي

الم ًو رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي ٍيًولىرىأىيٍ"لىٍكالى قىدىمى ظىٍيرى ا".يىٍغًسؿي ًباٍلغىٍسًؿًمٍفظىاًىًرًىمى ؽ  ٍيًفأىحى اٍلقىدىمى بىاًطفى تي
918/ح1/242مسند)ال(الحميدم،(3 ف ٍيًففىييكى مىىاٍلخي عى الحميدم:"ًإٍفكىافى أىبيكبىٍكرو (.بمثمو،كقىاؿى

." مىٍنسيكخه ف ٍيًففىييكى ٍيًراٍلخي مىىغى عى ٍفكىافى سين ةه،كىاً 
أىن ي163/ح1/42سنف)ال(أبكداكد،(4 :"لىٍكالى قىاؿى ٍيًو،كى قىدىمى ظىاًىرى أىفىغىسىؿى ًمي اتىكىض  عى (.بمفظ:رىأىٍيتي

الم ًو رىسيكؿى ."يىٍفعىميويرىأىٍيتي
السنفالكبرل)(5 النسائي، :"119/ح1/120( قىاؿى ٍيًو،كى قىدىمى ظيييكرى فىغىسىؿى ًميٌّ عى أى تىكىض  بمفظ: ،) لىٍكالى

اً رىسيكؿى ؽُّ".أىن يرىأىٍيتي اأىحى بيطيكنىييمى أىف  ٍيًولىظىنىٍنتي قىدىمى ظيييكرى يىٍغًسؿي
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أحمدكعبد بف (1)ا اٍلبىر(2)كالبييقي، عبد كابف الحميدم؛(3)، طريؽ مف األخيراف .
 خمستيـ زاؽ، الر  كالن سائي،كالحميدم،)عبد مفطريؽككأبكداكد، ابفأحمد( عبد

أبيالس كداء.
كالد ارقطني(4)افعيالش البزازكأخرجوأبكبكر بفالحسفمفطريؽ،كبلىما(5)،

؛كبلىما)أبكالس كداء،الحسفبفأبيالحسفالبصرم(عفابف(6)البصرملحسفاأبي
عبدخير.

.(8)ًغيىاثوبف حفصمفطريؽ،(7)ابفأبيشيبةكأخرجو
ًكيعً(10)،كعبدابفأحمد(9)معمقناكأخرجوأبكداكد مكصكالن؛مفطريؽكى

(11).


                                 
المسند)(1 1014/ح2/295()918/ح2/242(أحمد، ظيييكرى فىغىسىؿى أى تىكىض  ًمي ا عى بمفظ:رىأىٍيتي .)

 رىأىٍيتي أىن ي "لىٍكالى : قىاؿى كى ٍيًو، قىدىمى الم ًو رىسيكؿى ؽُّ أىحى ا بيطيكنىييمى أىف  لىظىنىٍنتي ٍيًو، قىدىمى ظيييكرى يىٍغًسؿي
ًباٍلغىٍسًؿ".

(.بمثمو.671/ح1/289معرفةالسنفكاآلثار)،(البييقي(2
(.بمثمو.11/149(ابفعبدالبر،التمييد)(3
الم ًو(.بمفظ:"لى711/ح1/552(أبكبكرالشافعي،الفكائد)(4 رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي مىىٍكالى عى يىٍمسىحي

." ًبذىًلؾى ؽُّ اأىحى اأىٍكأىٍسفىمىييمى بىاًطنىييمى أىف  ٍيًفلىرىأىٍيتي اٍلقىدىمى
5)( األحاديثالنىبكية في الكاردة العمؿ الدارقطني، )4 /46 الم ًو رىسيكؿى رىأىٍيتي أىن ي "لىٍكالى بمفظ: .)

ؽُّ".يىٍمسىحي اأىحى اأىٍكبىاًطنىييمى أىٍسفىمىييمى أىف  ٍيًف،لىرىأىٍيتي مىىظىاًىًراٍلقىدىمى عى
(الحسفبفأبيالحسفالبصرم،كاسـأبيويساراألنصارم،مكالىـ،ثقةفقيوفاضؿمشيكر،ككاف(6

كيقك فيتجكز، منيـ، يسمع لـ يركمعفجماعة كاف البزار: قاؿ كيدلس، كثيرنا حدثنايرسؿ ؿ:
بالبصرة،ىكرأسأىؿالطبقةالثالثة،ماتسنةعشر كخيطبكا د ثكا كخطبنا،يعنيقكموالذيفحي

(.1227/رقـ160)تقريبالتيذيب،كمائة،كقدقاربالتسعيف.ابفحجر
7) ابفأبيشيبة، بىاًطفي1895/ح1/165مصنؼ)ال( كىافى ًبالر ٍأًم، الد يفي كىافى "لىٍك بمفظ: ٍيًف(. اٍلقىدىمى

 الن ًبي  لىًكن يرىأىٍيتي ًباٍلمىٍسًحًمٍفظىاًىرىىيمىا،كى ؽ  ا".أىٍكلىىكىأىحى ظىاًىرىىيمى مىسىحى
  (سبقتترجمتو،ثقةفقيو،تغيرحفظوقميبلنفياآلخر.8)

اٍلقىدىمىي163ٍ/ح1/42سنف)ال(أبكداكد،(9 بىاًطفى أىرىلأىف  ا(.بمفظ:"كيٍنتي ًباٍلمىٍسًحًمٍفظىاًىًرًىمى ؽُّ ًفأىحى
الم ًو رىسيكؿى ت ىرىأىٍيتي ف ٍيًف.حى ًكيعه:يىٍعًنياٍلخي كى ا"،قىاؿى مىىظىاًىًرًىمى يىٍمسىحيعى

10) أحمد، )ال( 2مسند ح295/ ًمٍف1013/ ًباٍلمىٍسًح أىحىؽُّ ٍيًف اٍلقىدىمى بىاًطفى أىف  أىرىل "كيٍنتي بمفظ: .)
الم ًوظىاىً رىسيكؿى ت ىرىأىٍيتي ا".ًرًىمىا،حى ظىاًىرىىيمى يىٍمسىحي

(سبقتترجمتو،ثقةحافظعابد.(11
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امعمقناكأخرجوأبكداكد حفص،)ثبلثتيـ؛(2)ييكنيسىفًبىًعيسىطريؽمف ،(1)أيضن
اأٍلىٍعمىشًعف(يكنسبفعيسىكككيع،ك

(3).
 (5)كالبزار،(4)ارميالد كأخرجو كبلىماإسحاؽأبيبفيكنسطريؽمفكبلىما ؛

اؽىأىًبيعىفٍ(إسحاؽأبيبفيكنسك،اأٍلىٍعمىشً) .(6)ًإٍسحى
أحمدكأخرجو بف ا ك(7)عبد كبلىما(8)حاكمالط ، طريؽ عف(9)شىرًيؾمف ،

                                 
ًكيعه.163/ح1/42سنف)ال(أبكداكد،(1 كىاهيكى (.بمفظ:كىمىارى
.ثقةمأمكفسبقتترجمتو،((2
مدالككفياألعمش،ثقةحافظ،،أبكمح-نسبةإلىبنيكاىؿ-(سميمافبفميرافاألسدمالكاىمي(3

كأربعيف،أكثماف،ككافمكًلده عارؼبالقراءات،كرع،لكنوييدلس،مفالخامسة،ماتسنةسبعو
األنساب) السمعاني، كستيف. إحدل سنة التيذيب)10/336أكؿ تقريب حجر، ابف ،)254/

 (.2615رقـ
م742ً/ح1/557(الدارمي،السنف)(4 عى :(.بمفظ:"رىأىٍيتي قىاؿى س عى،ثيـ  مىىالن ٍعمىٍيًففىكى عى مىسىحى أىكى ي اتىكىض 

الم ًو رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي ًباٍلمىٍسًحًمٍف"لىٍكالى ؽُّ ٍيًفأىحى اٍلقىدىمى بىاًطفى أىف  ،لىرىأىٍيتي كىمىارىأىٍيتيميكًنيفىعىٍمتي فىعىؿى
الٍ "ىىذىا : الدارميو كقىاؿى ا"، ًإلىىظىاًىًرًىمى ـٍ مىكي كىأىٍرجي ـٍ ًبريءيكًسكي كا ﴿كىاٍمسىحي تىعىالىى: ًبقىٍكًلًو مىٍنسيكخه ًديثي حى

اٍلكىٍعبىٍيًف﴾".
الم ًو794/ح3/42مسند)ال(البزار،(5 رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي (.بمفظ:"لىٍكالى كىمىارىأىٍيتيميكًنيلىرىأىٍيتي ،فىعىؿى

ؽُّ أىحى ٍيًف اٍلقىدىمى مىىبىاًطفى عى مىىأىن ويكىافى عى اٍلًعٍمـً أىٍىؿي مىوي مى حى ًإن مىا ًديثي اٍلحى كىىىذىا ظىاًىًرًىمىا ًمٍف ًباٍلمىٍسًح
 ًمي  عىٍفعى ٍيرو ٍبًدخى عىٍفعى بىري اٍلخى ًإٍذكىافى ذىًلؾى غىٍيرى يىٍحتىًمؿي ،كىالى بىرى اٍلخى ٍفثىبىتى ىىذىاًلمى طىيىارىةو الن ًبي  أىف 

."ًرٍجمىٍيًو ،غىسىؿى
(عمركبفعبدابفعبيد،كييقاؿ:ابفأبيشعيرةاليمداني،أبكإسحاؽالسبيعي،ثقةميكًثرعابد،(6

تقريب حجر، ابف ذًلؾ. قبؿ كقيؿ: كمائة، كعشريف تسعو سنة مات بأخرة، اختمط الثالثة، مف
 (.5065/رقـ423)التيذيب

943/ح2/256مسند)ال(أحمد،(7 مىسىحى ا،كى ًبًوتىمىسُّحن أى،فىتىمىس حى ًليىتىكىض  اًبمىاءو ًمي ادىعى عى (.بمفظ:رىأىٍيتي
الم وً رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي "لىٍكال : قىاؿى ثيـ  ييٍحًدٍث"، ـٍ لى ٍف مى كيضيكءي "ىىذىا : قىاؿى ثيـ  ٍيًو، قىدىمى مىىظىٍيًر عى

ٍيوً مىىظىٍيًرقىدىمى عى مىسىحى :"أىٍيفى قىاؿى "،ثيـ  قىاًئـه كًئًوكىىيكى كىضي فىٍضؿى شىًربى ؽُّ،ثيـ  اأىحى بيطيكنىييمى أىف  رىأىٍيتي
قىاًئمنا؟". أىٍفيىٍشرىبى دو يىٍنبىًغيأًلىحى أىن ويالى يىٍزعيميكفى ال ًذيفى

اي159/ح1/35)(الطحاكم،شرحمعانياآلثار(8 رىًضيى ًمي  (.بمفظ:عىٍفعى أىفىمىسىحى ٍنويأىن ويتىكىض  عى
اً رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي :"لىٍكالى قىاؿى كى مىىظىٍيًراٍلقىدىـً ؽ ًمٍفظىاًىًرًه".عى أىحى اٍلقىدىـً بىاًطفي فىعىمىويلىكىافى

أربعيفكمائة،(شريؾبفعبدابفأبينمر،القرشي،الميثي،ييكنىبأبيعبدا،تيكفيبعدسنةً(9
:كبعددراستيألقكاؿاألئمة2788/رقـ266)قاؿابفحجرفيالتقريب ييخطئ.قمتي (:صدكؽه
فيو:ىكإلىالثقًةأقرب.
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ٍبدًعىفٍ؛ثبلثتيـ)ابفعبدخير،أبكإسحاؽ،السُّدم((1)السُّدم ٍيروعى .خى
الط  ميسرة(2)حاكمكأخرجو الممؾبف (3)مفطريؽعبد سبرة، بف الن زاؿ ؛(4)عف

.عنوارضيعميعفكبلىما)عبدخير،الن زاؿبفميسرة(
أىٍسفىؿيلىكىافىًبالر ٍأمًالد يفيكىافىلىكٍ":بمفظاأٍلىٍعمىًش، ،مفطريؽ(5)كأخرجوأبكداكد

هي،ًمفًٍباٍلمىٍسحًأىٍكلىىاٍلخيؼ  قىدٍأىٍعبلى مىىيىٍمسىحيالم وًرىسيكؿىرىأىٍيتيكى ف ٍيوًظىاًىرًعى ".خي
ا،(6)كأخرجوأبكداكد اٍلقىدىمىٍيفًبىاًطفىأىرىلكيٍنتيمىا":بمفظ،اأٍلىٍعمىشًمفطريؽأيضن

ؽ ًإال  ت ىًباٍلغىٍسًؿ،أىحى مىىيىٍمسىحيالم وًرىسيكؿىرىأىٍيتيحى ف ٍيوًظىٍيرًعى ."خي
،بفحفص مفطريؽ،(7)ارقطنيالد كأخرجو ًميٌّقىاؿى:بمفظ،اأٍلىٍعمىشًعفًغيىاثو :عى

ف ٍيفًبىاًطفيلىكىافىًبالر ٍأمًالم وًًديفيكىافىلىكٍ" ؽ اٍلخي هيًمفًٍباٍلمىٍسحًأىحى لىًكفٍ،أىٍعبلى رىسيكؿىرىأىٍيتيكى
ايىٍمسىحيالم وً مىٍيًيمى ".عى

                                 
يقاؿلوسيدةباب-(إسماعيؿبفعبدالرحمفبفأبيكريمةالسٌُّدم(1 سيميبذلؾ؛لجمكسوفيمكافو

الككفيصدكؽييـكرميب-الجامع ابفأبكمحمد التشيعمفالرابعةماتسنةسبعكعشريف.
(.463/رقـ108)حجر،تقريبالتيذيب

،ثيـ 156/ح1/34)(الطحاكم،شرحمعانياآلثار(2 م ىالظٍُّيرى ٍنويصى ايعى ًمي ارىًضيى عى (،بمفظ:رىأىٍيتي
ًبكىجٍ فىمىسىحى ًبمىاءو أيًتيى ًلمن اًسًفيالر ٍحبىًة،ثيـ  ا،قىعىدى فىٍضمىويقىاًئمن شىًربى ًرٍجمىٍيًوكى ًبرىٍأًسًوكى مىسىحى يىدىٍيًوكى ًيًوكى

اً رىسيكؿى ن يرىأىٍيتي ييٍكرىهي،كىاً  ىىذىا أىف  يىٍزعيميكفى نىاسنا :"ًإف  قىاؿى ،كىىىذىاثيـ  نىٍعتي مىاصى يىٍصنىعيًمٍثؿى
ييٍحًدٍث".كقاؿالطحاكم:" ـٍ ٍفلى مى كيضيكءي الر ٍجمىٍيًفىيكى فىٍرضى أىف  ًديًثًعٍندىنىادىًليؿه ًفيىىذىااٍلحى لىٍيسى كى

 يىكيكفى أىٍف ييٍحتىمىؿي فىقىٍد ، غىٍسؿه ىيكى اٍلمىٍسحي ذىًلؾى فىكىافى ، كىٍجيىوي مىسىحى قىٍد أىن وي ًفيًو أًلىف  ؛ وياٍلمىٍسحي مىٍسحي
." اكىذىًلؾى ًبًرٍجًمًوأىٍيضن

اليبللي(عبدالم(3 ر اد-نسبةإلىقبيمةنزلٍتالككفة-مؾبفميسرة الككفي،الزى العامرم، أبكزيد ،–
الدركعكالسبلح إلىصنعة األنساب-نسبة السمعاني، ثقةمفالرابعة. ،(6/276()13/440،)

(.4221/رقـ365)ابفحجر،تقريبالتيذيب
الثا(4 مف ثقة الككفي، اليبللي، سبرة بف الن زاؿ حجر( ابف صحبة. لو إف  كقيؿ: تقريب،نية،

(.7105/رقـ560التيذيب)
(.162/ح1/42سنف)ال(أبكداكد،(5
(.163/ح1/42سنف)ال(أبكداكد،(6
السنف)(7 الدارقطني، )1 )769/ح368/ 770/ح1/368( أىرىلأىف  "كيٍنتي : ًميٌّ ًليعى قىاؿى بمفظ: .)

ف ٍيًفأىحى اٍلخي الم ًوبىاًطفى رىسيكؿى ت ىرىأىٍيتي ًباٍلمىٍسًحًمٍفظىاًىًرًىمىا،حى ا".)ؽُّ ظىاًىرىىيمى /1/378يىٍمسىحي
هي،في(،ك783ح أىٍكلىىًباٍلمىٍسًحًمٍفأىٍعبلى اٍلخيؼ  أىٍسفىؿي ًبالر ٍأًملىكىافى الد يفي ىذاالمكضعبمفظ:"لىٍككىافى

الم وً رىسيكؿى ف ٍيًو".لىقىٍدرىأىٍيتي مىىظىاىىًرخي عى يىٍمسىحي
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ااأٍلىٍعمىشً،مفطريؽ(1)كأخرجوأبكداكد لىكىافىًبالر ٍأًم،الد يفيكىافىلىكٍ":بمفظ،أيضن
ٍيفًبىاًطفي ؽ اٍلقىدىمى قىدًٍرًىمىا،ظىاىًًمفًٍباٍلمىٍسحًأىحى مىىالن ًبيُّمىسىحىكى ف ٍيوًظىٍيرًعى ."خي

أحمد بف ا عبد نيعيـ(2)كأخرجو كأبك البييقي(3)، طريقو كمف مف(4)، كبلىما ؛
اؽىأىًبيفًب ييكنيسىطريؽ ًمي ارىأىٍيتي:بمفظ،ًإٍسحى أىعى مىىمىسىحىكىتىكىض  لىٍكال":قىاؿىثيـ الن ٍعمىٍيًف،عى

افىعىؿىالم وًرىسيكؿىرىأىٍيتيأىن ي ،فىعىٍمتيرىأىٍيتيميكًنيكىمى أىحىؽُّىيكىاٍلقىدىمىٍيفًبىاًطفىأىف لىرىأىٍيتي
اًمفًٍباٍلمىٍسحً اؽىأىًبيعىفٍ(ابفأبيإسحاؽيكنساألعمش،)كبلىما"؛ظىاًىًرًىمى .ًإٍسحى

،غًبفحفص مفطريؽ،(5)شيبةأبيابفكأخرجو ٍبدًعفيىاثو ٍمعوفًبمىًمؾًلاعى ،(6)سى
ًمي ا،أىف بمفظ:" مىىمىسىحىعى ف ٍيفًعى اؽىكبلىما)أىبك"؛اٍلخي ٍبدي ،ًإٍسحى ٍمعوفيباٍلمىًمؾًعى ٍبدًعىفٍ(سى عى
، ٍيرو ًمي عىفٍخى ٍنويالم ويرىًضيىعى .عى

شيبة أبي ابف أحمد(7)كأخرجو بف ا كعبد م(8)، كبلىما طريؽ؛ بف ف خالد
؛كبلىما(11)مفطريؽالحسفبفعقبةأبكًكبراف(10)،كأخرجوعبدابفأحمد(9)عمقمة

                                 
(.164/ح1/42سنف)ال(أبكداكد،(1
(.1264/ح2/414مسند)ال(أحمد،(2
ًديًث8/190(أبكنيعيـ،حميةاألكلياء)(3 ًمٍفحى (،بمثؿلفظعبدابفأحمد،كقاؿأبكنيعيـ:"غىًريبه

ًبًذٍكًرالن ٍعمىٍيًفلى اؽى ٍنوي".أىًبيًإٍسحى عى ًديًثييكنيسى ًمٍفحى نىٍكتيٍبويًإال  ـٍ
(،بمثؿلفظحديثأبينيعيـ.1390/ح1/437(البييقي،السنفالكبرل)(4
(.1894/ح1/165(ابفأبيشيبة،المصنؼ)(5
(.4183رقـ/363)(عبدالممؾابفسمعاليمدانيصدكؽمفالسادسة.ابفحجر،تقريبالتيذيب(6
(.55/ح1/16أبيشيبة،مصنؼ)(ابف(7
945/ح2/257(أحمد،المسند)(8 الن ًبي  أىثىبلثناثىبلثنا".(.بمفظ:"أىف  تىكىض 
أبيو،(9 فياسموكاسـ مفالسادسة،كافشعبةييـ الكادعي،صدكؽ، أبكحية، بفعمقمة، خالد )

رجع ثـ إليو، عكانة أبك كرجع عيرفطة، بف مالؾ تقريبفيقكؿ: حجر، ابف عنو.
(.1659/رقـ189التيذيب)

(.بمفظ:"ىىذىاكيضيكءيرىسيكًؿالم ًو1016/ح2/296(،)919/ح2/243(أحمد،المسند)(10 ،ثيـ 
ثنا". ثناثىبلى أىثىبلى تىكىض 

ركاية-(كقعفيالجرحكالتعديؿأبككيرافبالياء،كلعموخطأطباعي،كثقوابفمعيففيالتاريخ(11
لو1448رقـ/3/305)-الدكرم داكد فيسؤاالتأبي كأحمد كالفسكمفي371/رقـ302)(، ،)
شاىيففيثقاتو6/166)(،كذكرهابفحباففيالثقات3/83)المعرفة (،كتفرد197)ص(،كابفي

(.117/رقـ2/29)أبكحاتـبقكلو:شيخيكتبحديثو
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بفعمقمة) خالد ًكٍبرىافىأىبيكك، ٍبدًعىفٍ( ،عى ٍيرو عىفٍخى رضياعنو، ًمي  قىاؿىعى أى،": تىكىض 
ثنا،فىمىٍضمىضى ثناكىاٍستىٍنًشؽىثىبلى ،كىاحًكىؼ ًمفٍثىبلى ثنا،كىٍجييويكىغىسىؿىدو ؿىثيـ ثىبلى ًفييىدىهيأىٍدخى

قىاؿىثيـ "،ًرٍجمىٍيوًكىغىسىؿىرىٍأسىوي،فىمىسىحىالر ٍككىةى أبينىًبي كيـٍكىضيكءيىىذىا": كالمفظالبف ."
.شيبة

دراسة رواة الحديث:
ركاةالحديثثقات

 الحكم عمى الحديث:
لذاتو،كبد ،كاليضرفإسناده،فأم اكفمتابعاتالحديثصحيحه قكؿالبييقيهصحيحه

ع لـيحتجبوصاحباالصحيحأف  صاحباالص (1)بدخيرو الرُّ؛ألف  كاًةحيحلـيحتجابكؿ 
افعيرحمواتعالى.قات،أمثاؿالش الث 

التُّ ابف قاؿ الص ك"ركماني: حيحصاحبا ثقة كؿ  عف اإلخراج يمتًزما مالـ عمى
ابفمعيف كثقو خيرو كعبد ضعيفنا، يككفى أٍف بًو يحتجا لـ مفككنيما فبليمـز عيًرؼ،

خي ابف لو كأخرج حًكالعجمي، كابف أصحابالسُّب زيمة لو كركل فيصحيحييما، نفاف
.(2)"كاحدةالحديثكالعمةنفياألربعة،فتبيفبيذاأنولـيذكر

 ا: أيضن بذلؾى-البييقي-ركىذى"كقاؿ يريد ككأنو جماعة، حؽ في العبارة ذه
بشخصأفيككفضعيفنا،كعبد لـيحتجا مفككنيما أنواليمـز تضعيفيـ،كقدذكرنا

 .(3)"خيرثقة
الش  كقاؿ البييقيك"ككاني: قكؿ صاأما بو يحتج الص لـ بقادححبا فميس حيح،

.(4)"باالتفاؽ
بالت  قاؿ الض كقد منيـ أئمةه، صحيح الت (5)المقدسيياء في حجر كابفي ،(6)مخيص،

                                 
(.1/437(البييقي،السنفالكبرل)(1
(.1/72التركماني،الجكىرالنقي)بفا((2
(.1/292)المصدرنفسو((3
(.1/233(الشككاني،نيؿاألكطار)(4
(.قاؿإسنادهصحيح.661/ح2/283)(الضياءالمقدسي،األحاديثالمختارة(5
(.قاؿ:إسنادهصحيح.717/ح1/422(ابفحجر،التمخيصالحبير)(6
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.(2)،كاأللباني(1)فيالبمكغك
ا: ىذاالحدثتفردبوعبدخير"كأماعفقكؿالبييقيأيضن (3)"أف  ،فيكمردكدهحيثي

الن  عميو الط تابعو ذكر كما طالب، أبي بف عمي عف سبرة بف فيزاؿ بىي ن ا كى حاكم،
دكؽكىكشيخوالذمأخذحاكمتبيفأنويدكرعمىالص لسنًدالط راسةخريج،كبعدالد الت 

أعمـ.تعالىكاباقياإلسناد.اقةكىمعنو،كالث 


كرو-الخصـ-قىاؿىالحديث الثالث: عىٍفمىٍنصي ٍينىاعىٍفشىًريؾو كى رى
اًىدو(4) ،عىٍفميجى

ٍفأىٍيمىفى(5) ،عى


 ٍفالن ًبي  شىًبييناًبقىٍكًلنىاعى
ٍبًدالم ًو،.(6) ٍينىاعىٍفشىًريًؾٍبًفعى كى :فىقىٍدرى ،عىٍفقىاؿى اًىدو عىٍفميجى

ب أىًخيأيسىامىةىأًليم وًأىٍيمىفى أىٍيمىفى ًفأيـ 
(7).

 : الحديثنقد 
 كايةعفأبكحنيفةمفالر فأماماذىبإليو":الشافعيرحمواتعالىاإلماـقىاؿى

.(8)"فإنياليستمفكجويثبتمثمولكانفرد،لؼىذاخاالتيتيبيالن 
تخريج الحديث:

.(10)اريخالكبيرمفطريؽأبيالكليدفيالت (9)كأخرجوالبخارم

                                 
(.قاؿ:إسنادهحسف.60ح/21)(ابفحجر،بمكغالمراـ(1
لمحديثعمىحده،فميينظر.1/288(األلباني،صحيحأبيداكد)(2 إسنادو (.صححكؿ 
(.672ح/1/289)معرفةالسنفكاآلثارالبييقي،((3
مىمي((4 ،أبكعت اب،بمثناةثقيمةثـمكحدة،الككفي،ثقةهثبت،-منصكربفالمعتمربفعبداالسُّ

األعمش،ماتسنةاثنتيفكثبلثيفكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيبككافال ييدلس،مفطبقًة
(.6908/رقـ547)

ٍبر،أبكالحجاجالمخزكميمكالىـ،المكي،ثقةهإماـفيالتفسيركفيالعمـ،ماتسنة((5 مجاىدبفجى
حجر، ابف سنة. كثمانكف ثبلث كلو مائة، أربع أك ثبلث أك اثنتيف أك التيذيبإحدل تقريب

(.6481/رقـ520)
(.7/322)األـالشافعي،((6
(.7/322)المصدرنفسو((7
.ىذهاألحاديثفيقطعاليدفيربًعدينار.(8/355)المصدرالسابؽ((8
(.2/25البخارم،التاريخالكبير)((9

مات،مفالتاسعة،ثقةثبت،البصرم،أبكالكليدالطيالسي،ىشاـبفعبدالممؾالباىميمكالىـ((10
(.7301/رقـ573.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كلوأربعكتسعكف،سنةسبعكعشريف
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بًفحيجر(1)،فأخرجونفسائيمفبيفأصحابالسُّالن بوتفردك .(2)مفطريؽعمي 
الط  كالط (3)حاكمكأخرجو ؛(4)براني، يكبلىما طريؽ الحميدمف عبد بف حيى

.(5)الًحم اني
كأبكحيجر،)عمٌيبف؛أربعتيـ(7)،مفطريؽخمؼبفىشاـ(6)كأخرجوابفشاىيف

خمؼبفىشاـ(عفشريؾ،عفمنصكرعفعطاءكمجاىد،كيحيىالًحم اني،كالكليد،
عفأيمفرفعو.

أيمف. ـ  زاديحيىبفعبدالحميداًلحم انيفيالسندعفأ
شريكنكتابع .(8)كايًةعفمنصكرإالأنوأكقؼالحديثفيالر اجريره


                                 
،ثىمىفًًفيًإال قىٍطعىالى" (.7394ح/7/31)الكبرلالسنفالنسائي،((1 ف  ثىمىنيوياٍلًمجى ًئذوكى ".ًدينىارهيىٍكمى
كسككفالعيفكفيآخرىاالداؿ،الميمبلت،نسبةإلىبفتحالسيف–عميبفحيجربفإياسالس عدم((2

مامناىذانسبةإلىقبيمةسعدمفبنيعبدشمسبفزيادبفمناة ،المركزم،نزيؿ-عدةقبائؿ،كا 
أك قاربالمائة، كقد كأربعيف، أربع ماتسنة التاسعة، صغار حافظمف ثقة مرك، ثـ بغداد،

(.4700/رقـ399حجر،تقريبالتيذيب)(،ابف7/82جازىا.السمعاني،األنساب)
ٍحفىةو".ًفيًإال الس اًرؽًيىديييٍقطىعي(.بمفظ:"الى4954/ح3/163الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((3 جى
(بنفًسلفظالطحاكم.228/ح25/88الطبراني،المعجـالكبير)((4
:-يحيىبفعبدالحميدبفعبدالرحمفبفبىٍشميف((5 ىذالقب،كاسموميمكفأكعبدالرحمفقمتي

بكسرالحاءالميممةكفتحالميـالمشددةكفيآخرىانكفبعداأللؼ،نسبة-بفميمكف،الًحم اني
إلىبنيًحم اف،كىيقبيمةهنزلتالككفة،الككفي،حافظهإالأنيـاتيمكهبسرقًةالحديث،مفصغار

السمعان كعشريف. ثمافو ماتسنة األنساب)التاسعة، تقريبالتيذيب4/210ي، حجر، ابف ،)
(.7591/رقـ593)

(614-613/ح456ابفشاىيف،ناسخالحديثكمنسكخو)((6
بفتحالباءالمنقكطةبكاحدة،كالزامالمشددة،كفيآخرىاالراء،ىذا-خمؼبفىشاـبفثعمب،البزار((7

لمفييخرجالدىفمفالبزر،أكيبيعو البغدادم،ثقةلواختيارفيالقراءات،مف،المقرئ-اسـه
( األنساب السمعاني، كعشريف. تسع سنة مات التيذيب2/182العاشرة تقريب حجر، ابف ،)

(.1737/رقـ194)
".ثىمىفًًمفٍأىقىؿ ًفيالس اًرؽًيىديتيٍقطىعي(.بمفظ:"الى7395/ح7/31)((8 ف  اٍلًمجى
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مف؛(5)عيـ،كأبكني(4)براني،كالط (3)،كابفاألعرابي(2)حاكم،كالط (1)سائيكأخرجوالن 
الباقيفف،كالن سائيعندعفمجاىد،طريؽسفيافعفمنصكر عفمجاىدكعطاء،أما

.الحبشيعفأيمف
الن  ئيمفطريؽسفيافعفمنصكرساكأخرجو عفعطاء أيمفعفمجاىد عف

.(6)الحبشي
مفطريؽسفياف.(9)،كالحاكـفيالمستدرؾ(8)،كابفشاىيف(7)سائيكأخرجوالن 

ةانىكى،مفطريؽأبيعى(11)برانيكالط (10)كأخرجوابفقانع
(12).

                                 
مىىاٍليىديتيٍقطىعيتىكيفٍ(بمفظ:"لىـ7390ٍ/ح7/30النسائي،السنف)((1 ثىمىفًًفيًإال ،اًرىسيكؿًعىٍيدًعى

، ف  ًقيمىتيوياٍلًمجى ًئذوكى ".يىٍكمى ًدينىاره
ا(بمفظ:"أىٍدنىى4953/ح3/163الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((2 "ثىمىفيالس اًرؽيًفيوًييٍقطىعيمى ف  .اٍلًمجى

كىا:قىاؿى ـيفىكى ًئذوييقىك  ًدينىارنايىٍكمى
3))( المعجـ ح2/417ابفاألعرابي، لىـ813ٍ/ بمفظ: ثىمىفًًفيًإال الس اًرؽىالم وًرىسيكؿييىٍقطىعٍ(.

، ف  كىافىاٍلًمجى ف ثىمىفيكى ًئذواٍلًمجى ًدينىارنا.يىٍكمى
.(بمفظالطحاكم849/ح1/289الطبراني،المعجـالكبير)((4
(.بنفسلفظابفاألعرابي.1009/ح1/318أبكنعيـ،معرفةالصحابة)((5
اٍلًمجىف ثىمىفًًفيًإال الس اًرؽىالن ًبيُّيىٍقطىعًلىـٍ"بمفظ:(.7389ح/7/29)الكبرلالنسائي،السنف((6

ثىمىفي:قىاؿى ف كى ًئذواٍلًمجى ."ًدينىارهيىٍكمى
ًفيًإال ،اًرىسيكؿًزىمىفًًفيالس اًرؽًيىديتيٍقطىعٍ(.بمفظ:"لىـ7391ٍ/ح7/30النسائي،السنف)((7

،ثىمىفً ف  فُّاٍلًمجى ًئذوًقيمىتيويكىاٍلًمجى ".يىٍكمى ًدينىاره
ًإال الم وًرىسيكؿًزىمىفىاٍليىديتيٍقطىعً(.بمفظ:"لىـ612ٍ/ح456ابفشاىيف،ناسخالحديثكمنسكخو)((8

ف ًفي فًُّمجى ًئذوكىاٍلًمجى ".ًقيمىتيوييىٍكمى ًدينىاره
(.بنفسلفظالنسائي.8143/ح4/420الحاكـ،المستدرؾ)((9

10))( الصحابة معجـ قانع، "كىانىت1/54ًابف مىىتيٍقطىعياأٍلىٍيًدم(. ثىمىفًًفياًرىسيكؿًعىٍيدًعى
." ف  اٍلًمجى

(.بمفظ:بنفسلفظابفقانع850/ح1/289جـالكبير)الطبراني،المع((11
االي شكيرم((12 احبفعبد المعجمة،-كض  كسككفالشيف مفتحتيا، المنقكطة باثنتيف الياء بفتح

يىٍشكير قبيمًة إلى نسبة الراء، كفيآخرىا الكاؼ، البزاز-كضـ الكاسطي، المنقكطة-، الباء بفتح
كالزاييفالمعجمتي كىكالثياببكاحدة، تيقاؿلمفيبيعالبز، ألؼ، -فبينيما أبكعكانة،مشيكره ،

األنساب السمعاني، كسبعيف. ستو أك خمس سنة مات السابعة، مف ثبت ثقة بكنيًتو،
(.7407/رقـ580(ابفحجر،تقريبالتيذيب)2/186(،)12/411)
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ؽالحسفبفصالحبف،مفطري(3)عيـ،كأبكني(2)،كابفشاىيف(1)سائيكأخرجوالن 
.(4)حي 

الن  حي(5)سائيكأخرجو بف صالح بف عمي طريؽ (6)مف كأبك؛ )سفياف، أربعتيـ
.(7)ة،كعميبفصالح،كالحسفبفحٌي(عفمنصكر،عفالحكـبفعيتيبةانىكىعى

الحكـعفمجاىدكعطاءباإلفرادمرةكبالجمعأخرل،عفأيمف.
ابفشاىيفالتيم فطريؽالحسفبفصالحقاؿمنصكر:عفالحكـكفيركايًة

كعطاء.
دراسة رواة الحديث:

.،الككفي،القاضيبكاسط،ثـالككفة(8)خعيأواًل: ، شريك بن عبد ا النَّ 
النُّ فيواختمفتأقكاؿ ،قاد كمعٌدؿو بإطبلؽ، كمجرحو بيفمعد ؿبإطبلؽ، كىيكثيرة

أىميا الت كمجٌرحفينفًسالعبارة.كسأذكري رجمة.فيمايخدـي

                                 
،ثىمىفًًفيؽًالس ارًيىدي(.بمفظ:"تيٍقطىعي7393/ح7/31النسائي،السنف)((1 ف  كىافىاٍلًمجى ف ثىمىفيكى مىىاٍلًمجى عى

".عىٍشرىةىأىكًٍدينىارنا،اًرىسيكؿًعىٍيدً ـى دىرىاًى
(.456/615ابفشاىيف،ناسخالحديث)((2
(.بنفسلفظالنسائي.1010/ح1/318أبكنعيـ،معرفةالصحابة)((3
ٌي((4 ي افكى–الحسفبفصالحبفصالحبفحى بفشيفىي،اليمداني،الثكرم،ثقةهفقيوعابدريمي-كحى

تقريب حجر، ابف مائة. سنة مكلده ككاف كستيف، تسعو سنة مات السابعة، مف بالتشيع،
(.1250/رقـ161التيذيب)

السنف)((5 "لىـ7392ٍ/ح7/30النسائي، بمفظ: ٍيدًًفياٍليىديتيٍقطىعً(. ثىمىفًًفيًإال ،اًرىسيكؿًعى
ف  ثىمىنيوياٍلًمجى ًئذوكى ".يىٍكمى ًدينىاره

صالح((6 بف حسف أخك الككفي، محمد أبك اليمداني، حي بف صالح بف صالح بف كىما-عمي
تقريب-تكأماف حجر، ابف بعدىا. كقيؿ: إحدلكخمسيف، ماتسنة السابعة، مف عابد، ثقةه ،

(.4748/رقـ402التيذيب)
الًكٍندمالحكـبفعيتي((7 أبكمحمد الداؿالميممة،نسبة-بة، بكسرالكاؼكسككفالنكفكفيآخرىا

بما-إلىًكٍندة،كىيقبيمةهمشيكرةمفاليمف،تفرقتفيالببلد فقيو،إالأنوري ،الككفي،ثقةثبته
األنساب السمعاني، نيؼكستكف. كلو بعدىا، أك ثبلثعشرة، ماتسنةى الخامسة، مف دلس،

(.1453/رقـ175(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)10/487)
كمنياالككفة،نزلتالعربمفقبيمةإلىنسبةالميممة،العيفبعدىاالمعجمةكالخاءالنكفبفتح((8

.(12/60)األنسابالسمعاني،ذكرىـ،انتشر
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قاد: أقوال الن  
ابفمعيف (1)كثقو فيمكضعآخركزاد، يكفعند(2)عنو"سأؿي"مفيى: "لـ كقاؿ: ،

،كقاؿلوعثمافبف(4)،كقاؿ:"نخعيمفأنفسيـ"(3)بشيء،كىكثقةثقة"-القطاف-يحيى
ريؾأحبإلٌيكىكارمي:شريؾأحبإليؾفيأبيإسحاؽأكإسرائيؿفقاؿ؟شسعيدالد 
قمت فقاؿ:شريؾأعمـبو":أقدـ، ،(5)فشريؾأحبإليؾفيمنصكرأكأبكاألحكص؟

،(6)كيغمطكيذىببنفسوعمىسفيافكشعبة"،قاؿابفمعيف:"ثقةإال أنوكافاليتقفك
منو" إلينا أحبُّ خالؼفغىٍيريه إذا أن و إال  ثقةه، "صدكؽه ا: كشبيينا(7)كقاؿأيضن قاؿ، بيذا

لوقاؿ،شريؾعفأبيإسحاؽثبتهكقاؿأحمدبفحنبؿ:".(8)فيمكضعأحمدبفحنبؿ
نيكتبتنفسوككافأكددت:فقاؿ!ماأكثرحديثؾعفأبيإسحاؽ:-شريؾأمل–إنسافه

"(9)"يتميؼعميو فيحديثيـ،كقاؿ: سرائيؿكزكريا عفأبيإسحاؽليف،سمعكازىيركا 
:شريؾحسفكقاؿ،(10)"كافأثبتفيأبيإسحاؽمنيـ،سمعقديمنامنوبآخره.كشريؾ

(11)الركايةعفأبيإسحاؽ كقاؿ: أركل، أحدنا عفعثمافبفأبيزرعةمف"الأعمـ
آخر:".(12)شريؾ" إسرائيؿ.كقاؿأبكداكدألحمد:"(13)ا"ماأعمـبوبأسنكقاؿفيمكطفو

أنوكيحفظمفكتابوإال،مفكتابواليغادرثإسرائيؿإذاحدٌ:قاؿ؟أحبإليؾأكشريؾ
.(14)"يدةبىشريؾفيحديثواختبلؼيركمعفمغيرةأحاديثعيك،الركفإلىحديثو

                                 
(.1699/رقـ3/352)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((1
(.4/367التعديؿ)ابفأبيحاتـ،الجرحك((2
(.552/رقـ113العجمي،تاريخأسماءالثقات)((3
(.5/10ابفعدم،الكامؿ)((4
(.4/367ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
(.5/12ابفعدم،الكامؿ)((6
(.5/12المصدرنفسو)((7
(.12/469المزم،تيذيبالكماؿ)((8
(.348/رقـ1/251)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿ((9

(.1158/رقـ2/457)-ركايةصالح-أحمد،المسائؿ((10
(.23/رقـ41)-ركايةالمركذم–أحمد،العمؿ((11
(.391/رقـ305أحمد،سؤاالتأبيداكدلو)((12
(.3193/رقـ2/484)-ركايةعبدا–أحمد،العمؿ((13
(.405/رقـ311أحمد،سؤاالتأبيداكدلو)((14
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فقاؿ:كافعاقبلن"معاكيةبفصالحقاؿ:كعف سألتأحمدبفحنبؿعفشريؾ،
بيإسحاؽاعمىأىؿالريبكالبدع،قديـالسماعمفأاعندم،ككافشديدنامحدثنصدكقن

يحتجبو؟قاؿ:ال:زىيركقبؿإسرائيؿ،فقمتلو:إسرائيؿأثبتمنو؟قاؿ:نعـ،قمتؿىبٍقى
أملعمرميحتجبحديثو،قمت،قمت:إسرائيؿيحتجبو؟قاؿ:تسألنيعفرأييفيىذا

  .(1)"لو:كيؼكافمذىبوفيعميكعثماف؟قاؿ:الأدرم
شريؾكقاؿابفالمبارؾ:"،(2)ا"ديث،يغمطكثيرنكثيرالحمأمكفثقةهكقاؿابفسعد:"

الثكرم سفياف مف بحديثالككفييف (3)"أعمـ كاف، الحديث، حسف "ثقة، العجمي: كقاؿ
يءالحفًظ،سصدكؽثقةكقاؿيعقكببفشيبة:"،(4)أركلالناسعنوإسحاؽاألزرؽ"

(5)جدنا" "ثقة"، الحربي: إبراىيـ "ش،(6)كقاؿ الدارقطني: غياثكقاؿ بف كحفص ريؾ
.(8)ثقاتوفي،كذكرهابفشاىيف(7)زيادتيماثقة؛ألنيماثقتاف"
بإليؾ؟قاؿ:سألتأبيعفشريؾكأبياألحكصأييماأحكقاؿابفأبيحاتـ:"

إليٌ أحب كقدشريؾ،شريؾ األحكص أبي مف إلي أحب كىك لوكافصدكؽ،
يرالحديثصاحبكىـ،كافكث:،قاؿشريؾيحتجبحديثو،كقاؿألبيزرعة:"(9)"أغاليط

ا،يغمطأحيانن حدٌفشريكنإفقاؿلوفضؿالصائع: ؿفقاؿأبكثبكاسطبأحاديثبكاطيا
"(10)"زرعة:التقؿ:بكاطيؿ عدم: لشريؾحديثكثيرمفالمقطكعكالمسند،كقاؿابفي

نماذكرتمفحديثوكأخبارهطرفن حديثومماكفيبعضمالـأتكمـعمى،اكأصناؼ،كا 
كالذميقعفيحديثومف،كالغالبعمىحديثوالصحةكاالستكاء،أمميتبعضاإلنكار

ينسباممايستحؽأفرةإنماأتيفيومفسكءحفظوالأنويتعمدفيالحديثشيئناالنك

                                 
(.2/193الضعفاءالكبير)العقيمي،((1
(.8/499ابفسعد،الطبقاتالكبير)((2
(.4/366ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
(.727/رقـ1/453العجمي،الثقات)((4
(.9/286الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((5
(.6/247مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((6
(.2/225الدارقطني،العمؿ)((7
(.552/رقـ113ابفشاىيف،الثقات)((8
(.4/366ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((9

(.4/366المصدرنفسو)((10
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.(1)"فيوإلىشيءمفالضعؼ
القصدغاليعفاإالأنومائؿهكافصدكقنكلماذكرهابفخمفكففيالثقات،قاؿ:"

.(2)"مضطربالحديث،كثيرالكىـ،المذىبسيءالحفظ
"صدكؽ" "(3)كقاؿالذىبي: كقاؿ: األعبلـ، األئمة أحد فقيينحسفالحديثإمامن، اا

مكثرنكمحدثن بفزيداا ليسىكفياإلتقافكحماد البخارمكخرجلومسمـ، بو استشيد
متابعة الحسف، "(4)"كحديثومفأقساـ كقاؿ: القاضي، الحافظ، أالعبلمة، األعبلـ،، حد

.(5)"تكقؼبعضاألئمةعفاالحتجاجبمفاريده،عمىليفمافيحديثو
تغيرحفظومنذكليالقضاءبالككفةككاف،اكثيرنئصدكؽيخطكقاؿابفحجر:"

شديدنعابدنفاضبلنعادالن البدعا عمىأىؿ "(6)"ا كقاؿ: ا، كى،ثباتألمف ليالقضاءكلما
دليسكسبقوإلىحكاـإلىالتكنسبوعبدالحؽفياأل،التدليسكافيتبرأمف،غيرحفظوت

ب ضعؼ"(7)"الدارقطنيذلؾكصفو حفظو في القاضي، "شريؾ ا: أيضن كقاؿ كقاؿ(8)، .
.(9)الييثمي:"ثقة،كفيوخبلؼ"

يشأيحيىالقطافألحمدبفحنبؿ:قمتكجٌرحوجمعهمفاألئمة،قاؿالمركذم:
شريؾكا في يقكؿ المذاكرة:قاؿ؟ف عمى األشياء عنو ذكر كما يرضاه ال كاف

"(10)حديثيف فقاؿ: ائتو، القطاف ليحي فقيؿ الككفة، شريؾ كقدـ يدمما. بيف كاف لك
مازاؿ"،فقاؿ:"خمطشريؾبآخرة،كقيؿلو:"(11)"اضعؼحديثوجدن،كسألتوعفشيء

                                 
(.5/35ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((1
2))( تيذيبالكماؿ إكماؿ القكؿفيتيذيبالتيذيبإلى6/253مغمطام، ىذا حجر نسبابفي .)

األزدم.
(.2764/رقـ1/425الضعفاء)الذىبي،المغنيفي((3
(.218/رقـ1/170الذىبي،تذكرةالحفاظ)((4
(.37/رقـ8/200الذىبي،سيراألعبلـ)((5
(.2787/رقـ266ابفحجر،تقريبالتيذيب)((6
(.56/رقـ33ابفحجر،طبقاتالمدلسيف)((7
(.2/132ابفحجر،فتحالبارم)((8
(.9/55الييثمي،مجمعالزكائد)((9

(.209/رقـ92)-ركايةالمركذم-أحمد،العمؿ((10
(.5/11ابفعدم،الكامؿ)((11
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آخر:"رأيتي(1)"امخمطن .(2)تخميطنافيأصكؿشريؾ".كقاؿفيمكضعو
،قاؿ:" بفككافعبدالرحمف،كافيحيىاليحدثعفشريؾكعفعمركبفعمي 

.(3)"ميدميحدثعنو
حسفبفصالح" ،كقاؿأحمدبفحنبؿ:(4)كقاؿابفالمبارؾ:"ليسحديثوبشيء"

شريؾعفأبيأيماأحبإليؾعبدا:"لو،كقاؿ(5)"فيالحديثمفشريؾأثبتإليٌ
عفالسدمعفالبيي،إسحاؽعفالبيي عفالسدمعفالبيي:قاؿ؟أكزائدة زائدة

.(6)"ككافشريؾاليباليكيؼحدث،كافزائدةإذاحدثبالحديثيتقنو،أحبإلي
إبراىيـبفسعيد.كعف(7)"سيءالحفظمضطربالحديثمائؿكقاؿالجكزجاني:"

كقاؿصالح،(9)كقاؿالترمذم:"كثيرالغمط".(8)ئةحديثمفيأربعأخطأقاؿ:الجكىرم
.(10)جزرة:"صدكؽ،لماكليالقضاءاضطربحفظو"

:"ليس(13)كالدارقطني(12).كقاؿالنسائي(11)كقاؿأبكأحمدالحاكـ:"ليسبالمتيف"
" : حـز ابف كقاؿ بو"، ينفرد فيما إلىشريؾهبالقكم المنكرات بتدليس مشيكر مطرح،

القطافالثقات ابفالمبارؾكيحيىبفسعيد عبد اإلماماف: أسقطحديثو كقد ،"(14).
فيالضعفاء.(16)،كابفالجكزم(15)كذكرهالعقيمي

                                 
(.4/366ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
(.5/10ابفعدم،الكامؿ)((2
(.4/366ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
(.5/11ابفعدم،الكامؿ)((4
(.731رقـ/1/379)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿ((5
(.2611/رقـ2/363المصدرنفسو)((6
(.134/رقـ150الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ)((7
(.5/11ابفعدم،الكامؿ)((8
(.1/100الترمذم،الجامع)((9

(.9/286الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((10
(.3/162ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((11
(.3/162)نفسوالمصدر((12
(.2/271،ميزافاالعتداؿ)الذىبي((13
،المحمى)((14 (.4/48ابفحـز
(.718/رقـ2/193العقيمي،الضعفاءالكبير)((15

(.1623/رقـ2/39ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)(( 16
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إلىالضعؼكالتدليس؛فقاؿعبدالحؽاإلشبيمي:"اليحتج كنسبويقكـهمفأىًؿالعمـً
كييدلس" (1)بحديثو، ساء ممف "شريؾ الفاسي: القطاف ابف كقاؿ (2)حفظو"، "مشيكره ،

.(4)،كقاؿابفالعراقي:"مدلس،كليستدليسوبالكثير"(3)بالتدليس"
قمُت: شريؾو يضيرتدليس مفال الثانية الطبقة في حجر ابف أكرده فقد ؛
.كاأعمـ.(5)المدلسيف

شريؾباختبلطنفسو،ونسبو آخرون إلى االختالط؛ قاؿأبكعبيداكزيركلقدأقر 
،أحاديثيفقاؿ:قداختمطتعمي ،أردتأفأسمعمنؾأحاديث":دملشريؾالقاضيالمي

فألحعميوأبكعبيدا،فقاؿ:حدثنابماتحفظ،كدعماالتحفظ،؟كماأدرمكيؼىي
أتيتوبالككفة،كقاؿيحيىالقطاف:"(6)"ضرببياكجييجرحأحاديثيكييفقاؿ:أخاؼأفتي

ىكاليدرمإمبلءفإذكأممىعميٌ "قاؿالعجميبعدأفذكرأنو(7)"ا ،كقاؿابفحجر:
فسماعوصحيح،كمفسمعمنوبعدما قديمنا كافصحيحالقضاء،مفسمعمنو ثقة:

بعضاالختبلط" سماعو ففي القضاء "(8)كلي جزرة: صالح كقاؿ القضاء، كلي لما
تغيرعميو،مايركمفيئكاففيآخرأمرهيخط،كقاؿابفحباف:"(9)اضطربحفظو"

مثؿيزيدبفىاركف،فسمعكامنوبكاسطليسفيوتخميطفسماعالمتقدميفالذي،حفظو
سحاؽاألزرؽ كثيرة،كا  أكىاـ فيو بالككفة كقاؿابفحجر:(10)"كسماعالمتأخريفعنو ،

،(12)،كذكرهابفالكياؿفيالمختمطيف(11)"تغيرحفظومنذكليالقضاءبالككفة"

                                 
(.4/167اإلشبيمي،األحكاـالكسطى)((1
(.2/206ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((2
(.4/103()3/122المصدرنفسو)((3
(.28/رقـ58ابفالعراقي،المدلسيف)((4
(.56/رقـ33ابفحجر،طبقاتالمدلسيف)((5
(.10/384الخطيب،تاريخبغداد)((6
(.5/11ابفعدم،الكامؿ)((7
(.3/162ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((8
(.3/162المصدرنفسو)((9

(.6/444ابفحباف،الثقات)((10
(.2787/رقـ266،تقريبالتيذيب)ابفحجر((11
(.32/رقـ250ابفالكياؿ،الككاكبالنيرات)((12
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طابفالعجميفيالمختمطيف،ثـذكرقكؿابفحبافالسابؽفيو،كعقبكذكرهسب
قدتغيرحفظو" عميو،فقاؿ: كقدقاؿالذىبيفي،فيحتمؿأفاليذكرمعىؤالء،كىذا

اقمتليحيىبفسعيدزعمكاأفشريكن:قاؿعبدالجباربفمحمدتو،فيترجم(1)ميزانو
خمطبآخرة زاؿمخمطن،إنما بيذه.انتيى،اقاؿما يحيىبفسعيد فيحتمؿأفاليريد

.(2)"كالظاىرأنولـيردهلقكلومازاؿمخمطاكاأعمـ،العبارةاالختبلطالمعركؼ
فرؽآخركفبيفماحدثبوفيآخرعمرهبعدكاليتوالقضاء،كقاؿابفرجب:"

.(3)"ؾفصححكهثبوقبؿذلفضعفكه،الشتغالوبالقضاءعفحفظالحديث،كبيفماحدٌ
كشريؾبفعبداالنخعياحتٌجبركايتوالجماعةعداالبخارم،كقدركللوقمُت:

خارجالصحيح،كلكفاليسمـحفظومفاالضطراب،كأٌماعفاختبلطوفقدحصؿلو
بعدتكليوالقضاء،كاجتنابيحيىالقطافلحديثولـيكافقوعميوابفمعيفالذمقاؿفيو:

ك ثقة، مرتبةثقة في حديثو يجعؿ مما بالتجريح، المشكبي التعديؿ عمى األئمة أغمب
الحسف.كاأعمـ.

تُب شريك صحيحةٌ وكُ  ي؛ قاؿ كغيره: شيبة بف فيو"عقكب كحفظو صحاح، كتبو
فمفسمعمنو،شريؾكتبوصحاح"المكصميالحافظ:كقاؿمحمدبفعمار"،بااضطر

كخالؼفي.(4)"ريؾمفكتابوإالإسحاؽاألزرؽمفكتبوفيكصحيح،كلـيسمعمفش
تخميطنافيأصكؿشريؾ" .(5)ذلؾيحيىبفسعيدالقطاف؛إذقاؿ"رأيتي

عارضبيفأقكاؿخعي:يدرأالت قاؿالباحثإبراىيـالكردفيرسالتوشريؾالن قمُت:
فيالحديثقادكابفالقطافبأفييحمؿالخطأالذمفيأصكؿشريؾعمىكجكدعالنُّ مةو

مبلحظهفيالر  أمره ركايةإسحاؽلكنيامفغيًرجيةشريؾ،قاؿ:كىذا الفإف  سالة،كا 
الخطأ مف خمت قد شريؾ كتب ركل الذم الد ،األزرؽ في ىك الت كما طبيقيةراسة

.(6)لمرسالة"


                                 
(.2/270الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((1
(.52/رقـ170سبطابفالعجمي،الككاكبالنيرات)((2
(.2/760ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)((3
(.2/760ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)((4
(.5/10امؿ)ابفعدم،الك((5
(.28إبراىيـالكرد،مركياتشريؾالنخعيفيالكتبالستة)ص((6
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و،فقدصححياابفمعيف،إذقاؿلوأّما رواية شريك عن منصور أحد رواِة السند
عثمافبفسعيدالدارمي:شريؾأحبإليؾفيأبيإسحاؽأكإسرائيؿفقاؿ؟شريؾأحب

فشريؾأحبإليؾفيمنصكرأكأبكاألحكص؟فقاؿ:شريؾأعمـ:إلٌيكىكأقدـ،قمت
.(1)بو"

كلقدكافأرجحمفمعمرفيالركاية،قاؿعباد:"قًدـعمينامعمركشريؾكاسط،
.(2)فمعمر"فكافشريؾأرجحعندنام

خعيأرلأٌنوصدكؽ،حديثوفيكبعدالبحثفيأقكاؿالعمماءفيشريؾالن قمُت:
مرتبةالحسف؛إالأٌفعندهعٌمةاالختبلطحيثتغيرحفظوبعدتكليوالككفة،فمفسمع
منوقبؿالقضاءفسماعوصحيح،كمفسمعمنوبعدالقضاءفسماعوفيواختبلط،كأٌما

فيمنصكربفالمعتمر.كاأعمـ.عفكتبوفصحيح ةمالـييخالؼ،كماأٌنوثبته
عمميةتفاطمةآؿرشكدلقدرت بك شريؾبفعبدابعنوان: حكؿشريؾ،رسالةن

تكصمتسعة،خعيبيفاالختبلطكسكءالحفظ،كأثرذلؾعمىمركياتوفيالكتبالت الن 
يصب لـ شريؾ أف  إلى الدراسة بعد الفييا مراد كأف  اختبلط، ىذاعمماءو إطبلؽ مف

القضاءإلىكفاًتوتقريبنا،كلككافكاليناعمىميوسكءالحفظ؛كذلؾألن وبقيالمصطمحع
كقكًة استحضار، كسرعة ، كاعو كقمبو ثاقب، إلىفكر يحتاج القضاء إذ لعيًزؿ، مختمطنا

لديو. كاف كمو كىذا بسبإجابة، أتاه الحفظ سكء كالمذاكرةكلعؿ المعاىدة عف ببعده
اكافيزاحـطبلبالعمـفيطمبالحديثبعدتكليوالقضاء. الفيكأيضن لمعمـ،كا 

أيمفالص اىؿىكأيمففيواختمؼالعمماءثانًيا: أيمن راوي الحديث، حابي،أـبفأـ 
خرمرسؿ.حابيمسند،كحديثاآلغيره؟كىؿىماكاحدهأـاثناف؟فيككفحديثالص 

:قادن  أقوال ال
إسحاؽ ابفي سعد(3)ذكر كابفي كالط (4)، يكـ(6)ككمكالن (5)براني، استشيد ممف أنو

                                 
(.4/367ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
(.10/384الخطيب،تاريخبغداد)((2
.(1/318)الصحابةنيعيـ،معجـأبك((3
(1000رقـ/5/368)الكبيرابفسعد،الطبقات((4
(1/288)رالكبيالطبراني،المعجـ((5
.(1/130)كالمغاتاألسماءالنككم،تيذيب((6
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نيف، ،كزاد"يكميا،كلـينيـزىكممفبقيمعرسكؿا":(1)قاؿابفعبدالبركحي
الس "أنوكافعمىمىطيرةرسكؿا":ككمعفابفإسحاؽالن  كتمـ خاكمالعبارة،

.(2)"كييعاطيوحاجتو"بقكلو:
سعد: رباءبفقيس"قاؿابفي ،زاد"ىكأيمفبفزيدبفعمركبفببلؿبفأبيالجى

.(4)"مفبنيالحارثبفالخزرج"،(3)"ابفمالؾبفغىنـبفعكؼ"أبكنيعيـ:
كبنحكه،(5)كمكالتو،كأخكهألموأسامةبفزيدكأموأـأيمفحاضنةرسكؿا

بالحبشي"عيـ،كزاد:قاؿأبكنن ."ييعرؼي
 أيمفبفعيبيد"كقاؿالبغكم: ـ  ك(6)"ىكأيمفبفأ كابفعبد(7)قاؿابفدريدكذا،

.(9)،كابفماككال(8)البر
مشيكر،ركلعنوعطاءكمجاىدحديث"ككم:كقاؿالن  جميؿه "القطعإال:صحابيه

كلـيدركاه .(10)"..."،كىكمرسؿه
.(11)"-ابفعبدالبر–ككملمخالفتوألبيعمركبلـالن تأكرد"قاؿالفاسي:

ابفعبدالبراقتصرفيترجمتولمر قمُت: اكم،كالأعرؼأيفالخبلؼبينيما،إذإف 
ابفعبدالبرذكرأٌنولـسب،إالإذاأرادكاأعمـأفككمفيسياؽالن بينماتكسعالن 

نيف،بينماذكرالن -يدأميستش–ينيـز ككماستشيادهفيتمؾالمعركة.يكـحي


                                 
.(131رقـ/1/128)ابفعبدالبر،االستيعاب((1
البفإسحاؽ.(581رقـ/1/203)المطيفةالسخاكم،التحفة((2 .لـينسبالقكؿى
.(1/318)الصحابةأبكنعيـ،معرفة((3
ااءي:بالجيـ.الجرب(1000رقـ/5/368)الكبيرابفسعد،الطبقات((4 اإلصابةفيحجرابفعندأيضن

الجيـ.بدؿبالحاء(1/318)الصحابةمعرفةفينعيـأبيعندبينما،(395رقـ/1/333)
(1000رقـ/5/368)الكبيرابفسعد،الطبقات((5
.(20رقـ/1/95)الصحابةالبغكم،معجـ((6
(.460ص)ابفدريد،االشتقاؽ((7
.(131رقـ/1/128)الستيعابابفعبدالبر،ا((8
.(3/241)االرتيابرفعفيابفماككال،اإلكماؿ((9

.(1/130)األسماءالنككم،تيذيب((10
(.3/341)الثميفالفاسي،العقد((11
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البغكمفيمعجموأنوىكراكمحديث كال"،فقاؿ:عفرسكؿاالًمجفكجـز
.(1)"غيرىذابيأعمـركلأيمفعفالن 
ىكأيمف،رقةحديثالقطعفيالس بيأيمفبفعبيدعفالن "كقاؿابفعساكر:

.(2)"أيمف،كقيؿ:ىكأيمفالحبشيكالدعبدالكاحدبفأـ
،ثـمفقكًليماافنحكناب ابفحًا،كنح(4)،كابفأبيحاتـ(3)كلـيفرؽبينيماالبخارم

اأيمف:كىكالذمييقاؿلو"،فقاؿ:رجمةًخمطفيالت  إلىأمو،ككافأخن بفأـأيمف،نيًسبى
لوصحبة .(5)"فقدكىـألسامةبفزيد،كمفزعـأف 

فريؽبيفأيمفابفأـ رجمةبالت ففينيايةالت ،كفرؽابفحجربينيمافياإلصابة
منسكب غير أيمف ترجمة في أكرده الذم الًمجف صاحبحديث كأيمف ىذا، (6)أيمف

الت  في خيثمة أبي ابف برأم الكبيرمستدالن الص ،اريخ ترجمة ذكر فيحيث حابي
ت(7)مكضع كذكر آخر، مكضع في الحبشي أيمف ضمف(8)رجمة حجر ابف كذكر ،

الث الت  قكؿالش رجمة انية بفالحسففيكتاباألـ: مف"افعيالذمقالولخصمومحمد
ذاؾقي(9)زعـأنوأيمفابفأـأيمفأخكأسامةبفزيدألموفقدكىـ حنيف،ألف  ."تؿيـك

أيمفىذاىكالذميركمعف"ارقطني:الد .كقاؿ(10)"ليسلوصحبة"سائي:كقاؿالن 
الن  الت بي مف كىك دينار، المجف ثمف الن أف يدرؾزماف كلـ ابعيف، كالبي ،

بعده (11)"الخمفاء البرقاني: كقاؿ الد "، ليسسمعتي أيمف عف عطاء يقكؿ: ارقطني

                                 
(.1/99البغكم،معجـالصحابة)((1
.(727رقـ/1/394)التيذيبتيذيبحجر،ابف((2
.(1573قـر/2/25)الكبيرالبخارم،التاريخ((3
.(43ح/15)ابفأبيحاتـ،المراسيؿ((4
.(4/47)ابفحباف،الثقات((5
.(581رقـ/1/397)ابفحجر،اإلصابة((6
.(178رقـ/1/80)ابفأبيخيثمة،التاريخالكبير((7
.(176رقـ/1/79)المصدرنفسو((8
.(7/322)ابفحجر،اإلصابة((9

.(601رقـ/2/451)الكماؿتيذيبالمزم((10
.(3434ح/4/262)النسائي،السنف((11



186 

ضعآخرمفنفًسكقاؿفيمك،(1)"مرسؿبيبصحابيىككالدعبدالكاحد،عفالن 
."بيأيمفبفعيبيدأخكأسامةبفزيدألموقيتؿفيعيدالن ":(2)الكتاب

أيمفالحبشيالمكي، ابينيماالمزمفيتيذيبالكماؿ،فذكرفيترجمةو كفرؽأيضن
كقيؿ:مكلى"بير،قاؿ:رجمةبترجمةأيمفمكلىالزُّ،ثـأردؼتمؾالت (3)كالدعبدالكاحد

ارؽإالأنولـيقطعالس بيركلعفالن "ثـقاؿ:"،بير،كقيؿ:مكلىابفعمرزُّابفال
."فيثمفالمجف

:بقكًؿالمزمىذايصبحلديناثبلثةه:أيمفالحبشيالمخزكمي،كأيمفمكلىآؿ قمتي
نيف.كاأعمـالزُّ .(4)بير،كأيمفابفأـأيمفالذماستشيدفيحي

كىكاألشبو،-أمالحبشي-فقاؿ:قيؿ:ىكالمخزكميزرجيكتبعوعمىذلؾالخ
الزُّ ابف مكلى خطأكقيؿ: كىك أيمف، أـ بف أيمف ىك كقيؿ: ابف(5)بير، قاؿ ككذا ،

.(6)حجر
الًمجف،غيرالص الخالصة: قمُت: ،حابيالذمقهتؿفيعيدرسكؿاراكمحديثى

كالأدرم،فميينظر،فيالحكـعمىالحديثكسيتبيفلناىذامفخبلؿذكرأقكاؿالعمماء
خعيبيفاالختبلطكسكءكيؼجزمتفاطمةآؿرشكدفيرسالتياشريؾبفعبداالن 

الحفظأنوأيمفبفنابؿ،دكفأٍفتتعرضالختبلفاتاألئمةفيذلؾ،كماأنيلـأقؼ
كاحدو المقصكدىكابفنابؿ.ؿفيو:لعؿك،ييقمفاألئمةبعدالبحثكاالطبلععمىقكؿو

كاأعمـ.
الحكم عمى الحديث:

 ا كرسكؿ أيمف بيف إما لبلنقطاع، مفالحديثضعيؼ؛ أيمف كاف إف ،
حابة،كىاؾأقكاؿالعمماء:كاةعنو،إفكافمفالص األتباع،أكبيفأيمفكالرُّ

اأيمفالذمركلعنوأم!عرؼأيمف؟تىكىأى"افعيلمخصـبعدذكرهلؤلحاديث:قاؿالش 
،لعموأصغرمفعطاء،ركلعنوعطاءحديثناعفتيبيعابفامرأة دىثه عطاءفرجؿحى

                                 
.(40رقـ/17)الدارقطني،سؤاالتالبرقاني((1
.(35رقـ/17)المصدرنفسو((2
.(600رقـ/2/451)المزم،تيذيبالكماؿ((3
.(601رقـ)المصدرنفسو((4
.(42ص)الكماؿتيذيبتذىيبالخزرجي،خبلصةً((5
(.599رقـ/117)بالتيذيابفحجر،تقريب((6
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.(1)"كعب،عفكعب،فيذامنقطعكالحديثالمنقطعاليككفحجة
 ا: أيمفأخكأسامةقتؿمعرسكؿا"كقاؿأيضن لؾبأصحابنا، العمـ يـك

.(2)"فيحدثعنوبيالن حنيفقبؿمكلدمجاىدكلـيبؽبعد
 "البييقي:كقاؿ ينبغي ال الحبشي، أيمف بركايًة ييحتج الن فأٍف عف ركايتيو بي

"التقطعاليدفيأنوقاؿ:،حمف،عفابفمسعكدمنقطعة،كالبركايةالقاسـبفعبدالر 
.(3)"النقطاعيا؛أقؿمفعشرةدراىـ"

كاةعفشريؾاختمفكافيذلؾ،قاؿنظر،فالرُّكفيزيادةأـأيمففيالحديثقمُت:
نماقالوشريؾ":البييقي كأماركايتوعفأيمفابفأـأيمف،عفأـأيمف،فإنياخطأ،كا 

كشريؾممفاليي االقاضيكخمطفيإسناده، أىؿبفعبد فيو يخالفو فيما حتجبو
.(4)"لماظيرمفسكءحفظو؛الحفظكالثقة

بيحأكقاؿابف الحسفبفصالحعفمنصكر،"اتـ: سألتأبيعفحديثركاه
فقيين ككاف أيمف عف كمجاىد، عطاء عف الحكـ، عف قاؿ: الس "ا، ثمفيقطع في ارؽ

كأرل،دينارنا،قاؿأبي:ىكمرسؿككافثمفالمجفعمىعيدرسكؿا"،المجف
.(5)"أنوكالدعبدالكاحدبفأيمف،كليستلوصحبة

قمتألبي:كقدركلىذاالحديثيحيىالًحم اني،عفشريؾ،عف"يالعمؿ:كقاؿف
 قاؿرسكؿا: قالت: أيمف؛ عفأـ أيمف، عفأيمفبفأـ عفعطاء، ال"منصكر،

قكمتالحجفةيكمئذعمىعيدرسكؿادينارنا؟فقاؿ،"(6)ارؽإالفيحجفةيقطعالس 
أبي:ىذاخطأمفكجييف:

أـأفأحدىما: أيمفبف عف قالكا: إنما أيمف؛ أـ عف يقكلكا: أصحابشريؾلـ
.بيأيمف،عفالن 


                                 

(.7/320الشافعي،األـ)((1
(.7/320المصدرنفسو)((2
(.12/382البييقي،معرفًةالسنفكاآلثار)((3
(.12/389)المصدرنفسو((4
.(43ح/15)المراسيؿحاتـ،أبيابف((5
مفالت رىسة((6 ٍربه :ضى جىؼي ميكداإلًبؿ،الكاحدةحى،حجؼ:الحى فة.ميقك رىةهمفجي الخميؿالفراىيدم،العيفجى

(3/85.)
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قاتيرككفعفمنصكر،عفالحكـ،عفمجاىدكعطاء،عفأفالث والوجو اآلخر:
."(1)بيأيمف،قكلو.كأيمفبفأـأيمفلـيدرؾالن 

أبكمحمدبفستدؿبوعمىانقطاعحديثأيكالذميي"كقاؿالبييقي: أخبرنا مفما
ؼ،حدثناسعدافبفنصر،حدثناإسحاؽبفيكسسؼ،أخبرناأبكسعيدبفاألعرابييك

بير،عفتبيع،عفكعب،الزُّ،عفأيمفمكلىابفاألزرؽ،عفعبدالممؾ،عفعطاء
م ىاٍلًعشىاءىاآٍلًخرىةى،ثيقاؿ:" كءى،ثيـ صى اٍلكيضي أىفىأىٍحسىفى ٍفتىكىض  ،مى م ىبىٍعدىىىاأىٍربىعىرىكىعىاتو ـ صى

لىٍيمى ٍنًزلىًة لىويًبمى :كيف  قىاؿى لىويأىٍك فىًإف  ايىٍقتىًرئيًفيًيف  مى ـي يىٍعمى كدىىيف  سيجي كى ريكيكعىييف  اٍلقىٍدًر".فىأىتىـ  ًة
ليسلوكذاقاؿ:"مكلىابفالزبير"،كقدقيؿ:مكلىابفأبيعمرة:يركمعفعائشة،ك

."عفمففكقياركاية
 الحاكـ: سمعتالر "كقاؿ يقكؿ: العباس، سمعتالش سمعتأبا يقكؿ: افعي،بيع،

الن  يدرؾ كلـ أيمف أـ كعبكليسبابف امرأة ابف ىك ىذا أيمف يقكؿ: قاؿ،"بي
كربفماحدثناأبكب،(2)افعيرضياعنوليؿعمىصحةقكؿاإلماـالش الحاكـ:"كالد 

 عف جرير، أنبأ يحيى، بف يحيى ثنا قتيبة، بف إسماعيؿ أنبأ عفإسحاؽ، منصكر،
أيمف عف كمجاىد، خيرق-عطاء، منو يذكر رجبل أيمف ككاف يد-اؿ: "تقطع قاؿ:

دينارا"الس  يكمئذ المجف ثمف ككاف المجف، ثمف مف أقؿ في أيمف،ارؽ أـ ابف فأيمف
ذكرمنونسبإلىالجيالة،فيقاؿكافرجؿييكأنبؿأفييؿُّجىحابيأخكأسامةألموأىالص 

ةعمىأفجريرناقدأكقفوعمىبحعرؼبالصُّقاؿمثؿىذهالمفظلمجيكؿالييخير،إنمايي
.(3)"سندهأيمفىذاكلـيي

حجرفيإتحاؼالميرة: راكمالمجفىكأيمفالحبشي،كىك"كقاؿابفي فظيرأف 
حيح،كحديثوعفئشةكجابركغيرىما،كخرجلوالبخارمفيالص تابعيثقة،ركلعفعا

.(4)"مرسؿبيالن 


                                 
(.4/215)العمؿحاتـ،أبيابف((1
(.4/420)المستدرؾالحاكـ،((2
(.4/420)المصدرنفسو((3
.(19/377)الميرةإتحاؼحجر،ابف((4



189 

كأماركاية"حاكم،كالتيأعميااإلماـأحمدبشريؾ:كايةالتيذكرىاالط كقاؿعفالر 
أفالكىـممفيبرانحاكمفنسبالبييقيالكىـفيياإلىشريؾكقدتبيفمفركايةالط الط 
.(1)"دكنو

الحديثمعمكؿبأيمف،فإفكافصحابينافعطاءكمجاىديمعي:كقاؿالز  كالحاصؿأف 
فكافتابعينافالحديثمرسؿلـيدركاه،كبالت  .(2)اليفيكمنقطع،كا 

ارقطنيفيترجمةأيمفابفأـأيمفأنوتابعيلـيدرؾكقدسبؽذكرقكؿالد قمُت:
ده.،كالالخمفاءبعنبيزمافال 

اٍبًفلكنو يتقوى بغيره من األحاديث المرفوعة والموقوفة، ًف عى كرد ما فمفذلؾ:
الم ًو :"قىطىعىرىسيكؿي ،قىاؿى ب اسو "عى ـى ،أىٍكعىشىرىةيدىرىاًى ًقيمىتيويًدينىاره ف  ًفيًمجى ؿو يىدىرىجي

(3).
مير،بإسنادهإلىسائيفيسننو،عفيحيىبفمكسىالبمخي،عفابفنيكركاهالن 
عباس الن (4)ابف بمفظ المستدرؾ في الحاكـ كذكره ، كقاؿ: عمى"سائي، حديثصحيح

.(5)"شرطمسمـ،كلـيخرجاه،كشاىدهحديثأيمف




 
 
 
 
 
 
 

                                 
(.2/108)اليدايةأحاديثتخريجفيالدرايةحجر،ابف((1
(.3/358يينظر:الزيمعي،نصبالراية)((2
(.4357ح/4/136)داكد،السنفأبك((3
(.4951/ح8/82النسائي،السنف)((4
(.8142/ح4/420الحاكـ،المستدرؾ)((5
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 َقُبول إسناده عمى الدَّالة لفاظاأل  من لفظ بإطالق الحديث المطمب الثالث: َقُبول
يبعضاألحيافعندالحكـعمىالحديثبإطبلؽلقدكافاإلماـالش افعييكتفيف

،كمفأمثمةذلؾ:األلفاظالد الةعمىقىبيكؿإسنادهلفظمف

ابرحمواتعالىافعيقاؿالش الحديث األول: نىا أٍخبىرى عييىٍينىةى: ميطىر ؼو(1)في ،عىٍف
عىٍف(2) ،

ٍيفىةى،(3)الش ٍعًبي  الم ويسىأىلٍ:قىاؿى،(4)عىٍفأىًبيجيحى ًمي ارىًضيى ًمٍف:فىقيٍمت،عىٍنويتعى ـٍ ىىٍؿًعٍندىكي
الم ويرىسيكًؿالم ًو أىٍفييٍؤًتيى بىرىأىالن سىمىةىإال  ب ةىكى اٍلحى كىاىل ًذمفىمىؽى الى شىٍيءهًسكىلاٍلقيٍرآًف؟فىقىاؿى

ًحيفىةً الص  ًفي ا مى كى اٍلقيٍرآًف ًفي ا فىٍيمن ٍبدنا قىاؿى:تقيمٍ،عى ًحيفىًة؟ الص  ًفي ا مى ":كى ًفكىاؾي كى اٍلعىٍقؿي
ًبكىاًفرو،اأٍلىًسيرً ميٍؤًمفه ييٍقتىؿى  .(5)"كىأىٍفالى

 :الحديثنقد 
مفأحسفقاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالىلمفكافيناظره:" فيالمسألةحديثه

.(6)"إسنادكـ
تخريج الحديث:

.(9)مفطريؽسفياف(8)خارمالبك،(7)افعيالش أخرجو

                                 
.(سبقتترجمتو،ثقةحافظفقيو،إماـهحجة،إالأنوتغيرحفظوبأخرة،ككافربمادلسلكفعفالثقات(1
أبكبكرأكأبكعب(2 دالرحمف،ثقةفاضؿ،مفصغارالسادسة،مات(ميطىر ؼبفطريؼالككفي،

(.6705/رقـ534سنةإحدلكأربعيف،أكبعدذلؾ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(عامربفشراحيؿالشعبي،أبكعمرك،ثقةمشيكر،فقيوفاضؿ،مفالثالثة،قاؿمكحكؿ:مارأيت(3

(.3092/رقـ287ريبالتيذيب)أفقومنو،ماتبعدالمائة،كلونحكمفثمانيف.ابفحجر،تق
االسُّكائي(4 كىببفعبد بفعامربفصعصعة-( إلىبنيسكاءة أبيوكىب-نسبة اسـ كيقاؿ: ،

ا،أبكجحيفةمشيكربكنيتو،كيقاؿلو:كىبالخير،صحابيمعركؼ،صحبعمينا،ماتسنة أيضن
( الصحابة معجـ قانع، ابف كسبعيف. رقـ3/179أربع أب1154/ الصحابة(، معجـ نعيـ، ك

(5/2722.)
(.9/135(الشافعي،األـ)(5
(.7/340الشافعي،األـ)((6
(.1625/ح3/299)-ترتيبسنجر–(الشافعي،المسند(7
8)( الصحيح البخارم، ح1/33( /111( ح9/11(، /6903( ح9/12(، بنحكه،6915/ األكؿ (؛

كالثانيكالثالثبمثمو.
(ىك:ابفعيينة.(9
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بفمعاكيةبف،كزىيربفعييينةسفياف)كبلىما؛(2)ىيرمفطريؽزي(1)البخارمكأخرجو
ديج بو.ميطىر ؼوعف(حي

 دراسة رواة الحديث:
ركاتوثقات.

  الحكم عمى الحديث:
كاتعالىأعمـ.حيح.أخرجوالبخارمفيالص 

الحديث الثاني: قاؿ تعالىافعيالش اإلماـ ا مىاًلؾهرحمو نىا أىٍخبىرى :
(3) يىٍحيىى عىٍف ًفب،

م ًدبًفيىٍحيىىب(4)سىًعيدو ب افى،عىٍفميحى ٍبًدالم ًوبًفعىٍفعىم ًوكىاًسًعب،ًفحى ،عىٍفعى ب افى ًفعيمىرىحى
قىعىرضياعنيما، :ًإذىا يىقيكليكفى نىاسنا :ًإف  يىقيكؿي تىٍستىٍقًبًؿأىن ويكىافى ،فىبلى ًتؾى اجى مىىحى عى ٍدتى

اباٍلًقٍبمىةى،كىالى ٍقًدًس،قىاؿى اٍلمى :بىٍيتى عيمىرى الم ًو"في رىسيكؿى لىنىافىرىأىٍيتي مىىظىٍيًربىٍيتو عى لىقىًداٍرتىقىٍيتي
مىىلىًبنىتىٍيفً ًتوً(5)عى اجى ٍقًدًسًلحى اٍلمى بىٍيتى .(6)"ميٍستىٍقًببلن

   نقد الحديث:
مسندهحسفبي"كحديثابفعمرعفالن :تعالىارحموالش افعياإلماـقاؿ
.(7)اإلسناد"

:تخريج الحديث
بفأنس.مفطريؽمالؾ؛كبلىما(9)البخارم،ك(8)الش افعيأخرجو

                                 
(.بمثمو.30047/ح4/69(البخارم،الصحيح)(1
(زىيربفمعاكيةبفحديج،أبكخيثمة،الجعفي،الككفي،نزيؿالجزيرة،ثقةثبتإالأفسماعوعف(2

سنة ككافمكلده أربعكسبعيف، ثبلثأك اثنتيفأك ماتسنة السابعة، مف أبيإسحاؽبأخرة،
(.2015رقـ/218مائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

(سبقتترجمتو،إماـداراليجرة.(3
(سبقتترجمتو،ابفالقطافالثقةالمتقف.(4
(.1/379(كىالم بف:ىكال ًذمييٍبنىًبًو،كاٍلكىاًحدىةلبنة.األزدم،جميرةالمغة)(5
(.9/220(الشافعي،اختبلؼالحديث)(6
(.9/220(الشافعي،اختبلؼالحديث)(7
(.بمفظو.36/ح1/165)-ترتيبسنجر-افعي،المسند(الش(8
(.بمفظو.145/ح1/41(البخارم،الصحيح)(9
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ا(1)كأخرجوالبخارم .(2)مفطريؽيزيدبفىاركفأيضن
ك ك؛ بلؿمفطريؽسميمافبفب(3)مسمـأخرجو )مالؾبفأنس، بفيزيدثبلثتيـ
بفسعيدالقط اف.عفيحيى(ببلؿبفسميمافك ،ىاركف

.(5)ًعيىاضومفطريؽأنسبف(4)البخارمكأخرجو
ك بف(6)مسمـأخرجو (7)اٍلعىٍبًدمٌروًبشمفطريؽمحمد ؛ ،ًعيىاضوأنسبف)كبلىما

حيىبفسعيد،عبيدابفعمر(كبلىما)ي؛بفعمرعفعبيدا(روشٍكمحمدبفبً
ب اف،بو. عفمحمدبفيحيىبفحى

 دراسة رواة الحديث:
جميعركاتوثقات.

 الحكم عمى الحديث:
اإلسناد""، متفؽعميو،كىذايبيفأفمراداإلماـالش افعيمفقكلو:"مسندهحسفي

الم بو أراد كلعمو المتأخريف، عند لمحسف االصطبلحي كىكليسالمعنى المغكم، عنى
الجماؿ؛ألفجميعركاتوثقاتمعركفكف.كاتعالىأعمـ.



                                 
(.بمثمو.149/ح1/42)البخارم،الصحيح((1
(يزيدبفىاركفبفزاذافالسُّمميمكالىـ،أبكخالدالكاسطي،ثقةمتقفعابد،مفالتاسعة،مات(2

(.7789/رقـ606بفحجر،تقريبالتيذيب)سنةستكمائتيف،كقدقاربالتسعيف.ا
(.بمثمو.266/ح1/224(مسمـ،الصحيح)(3
(.بمعناه.3102/ح4/82(،)148/ح1/41(البخارم،الصحيح)(4
المدني،ثقة،مفالثامنة،(5 أبكضمرة الرحمفالميثي،كقيؿ: أبكعبد أنسبفعياضبفضمرة، )

(.564/رقـ115ة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةمائتيف،كلوستكتسعكفسن
(.بمعناه.266/ح1/225(مسمـ،الصحيح)(6
بفتحالعيف،كسككفالباءالمنقكطةبكاحدة،كفيآخرىاالداؿالميممة،نسبة-(محمدبفبشرالعبدم(7

بيفأفيقكؿ:عبدم،أكعبقسي ،أبك-إلىعبدالقيسفيربيعةبفنزار،كالمنتسبإلييامخيره
األنساب السمعاني، كمائتيف. ثبلث سنة مات التاسعة، مف حافظ، ثقة الككفي، ا عبد

(.5756/رقـ469(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)8/355)
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َوُرِوَي َأنَّ َرُسوَل المَِّو َرشَّ َعَمى ":اتعالىرحموافعيالش اإلماـقاؿالحديث الثالث:
 .(1)"ُظُيورِِىَما

 نقد الحديث:
كلككافصالحاإلسناد،كجوكأحدالحديثيفمف":تعالىارحموالش افعياإلماـقاؿ
-فإفقاؿقائؿ:فماجعؿىذهاألحاديث...اثبت،كالذمخالفوأكثركأثبتمنومنفردن

أما-يعنيأحاديثغسؿالقدميف قيؿ: أكلىمفحديثمسحظيكرالقدميفكرشيما؟
يي الحديثاآلخرفحسفأحدالحديثيففميسمما ثبتأىؿالعمـبالحديثلكانفرد،كأما
.(2)"خالفوأكثركأثبتمنواثبت،كالذميياإلسناد،كلككافمنفردن

قى البييقياؿى اإلماـ الش ": اقاؿ ركمأفرسكؿافعي: مسحعمىظيكركقد
رشظيكرىما.أماأحدالحديثيففميسممايثبتأىؿكركمأفرسكؿا،"قدميو

العمـبالحديثلكانفرد الحديثاآلخ، ثبت،كالذمكأما رفحسفاإلسنادلككافمنفردا
.(3)"خالفوأكثركأثبتمنو

نماأرادبالحديثاألكؿ":كعمؽاإلماـالبييقيعمىذلؾ،فقاؿ يعنيالذمقاؿفيو–كا 
افعيبالحديثالثانيكأرادالش ...-فميسممايثبتأىؿالعمـبالحديثلكانفردالش افعي:

أخبرناعميبف:-افعي:صالحاإلسناد...فحسفاإلسناديعنيالذمقاؿفيوالش – ما
أحمدبفعبداف،أخبرناأحمدبفعبيد،حدثناعبيدبفشريؾ،حدثناأبكالجماىر،حدثنا

العزيزبفمحمد ٍرًدم يعني–عبد بفأسمـعف،-الد رىاكى ،(5)عفعطاءبفيسار،(4)زيد
عباس ابف عف : قىاؿى أىن وي تىكىض "، الم ًو رىسيكؿي فىاٍستىٍنشىؽىأى نىاًء اإٍلً ًفي يىدىهي ؿى فىأىٍدخى ،

ًبرىٍأًسًو مىسىحى كى مىر ةن يىًدًه مىى كىعى مىر ةن، كىٍجًيًو مىى عى فىصىب  مىيىا أىٍدخى ثيـ  كىاًحدىةن، مىر ةن مىٍضمىضى كى

                                 
(.8/633(الشافعي،اختبلؼالحديث)(1
(.8/633)المصدرنفسو((2
(.667،668،669/ح1/288(البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)(3
ككافيرسؿ،مف(4 عالـ، ثقة المدني، أسامة اكأبك أبكعبد مكلىعمر، العدكم، بفأسمـ زيد )

(.2117/رقـ222الثالثة،ماتسنةستكثبلثيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(عطاءبفيساراليبللي،أبكمحمدالمدني،مكلىميمكنة،ثقةفاضؿ،صاحبمكاعظكعبادة،مف(5

الثانية التيذيبصغار تقريب حجر، ابف ذلؾ. بعد كقيؿ كتسعيف أربع سنة مات ،
(.4605/رقـ392)
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ذىًبًمٍؿًءكىف ٍيًومىاءنفى أىخى ميٍنتىًعؿهكىأيذينىٍيًومىر ةن،ثيـ  ٍيًو،كىىيكى مىىقىدىمى عى .(1)"رىش 
كأحدالحديثيفمف:"فيمكضعآخرعفاإلماـالش افعي،أنوقاؿاإلماـالبييقيكنقؿ

الحديث كأما كالذمخالفوأكثركأثبتمنو، ثبت، كجوصالحاإلسناد،كلككافمنفردا
.(2)"يثبتأىؿالعمـبالحديثلكانفرداآلخرفميسمما

ا":عمىذلؾ،فقاؿاإلماـالبييقيعمؽ يعنيالذمقاؿفيو–عنىبالحديثاألكؿًإن مى
اإلسناد فحسف ... اإلسناد صالح كعنيحديثالد -الش افعي: زيد، عف راكردمكغيره

يثبتأىؿالعمـبالحديثلكيعنيالذمقاؿفيوالش افعي:–بالحديثاآلخر فميسمما
.(3)"فعميفيالمسحعمىظيكرالقدميفحديثعبدخير،عكاأعمـ-انفرد

يعنيالذمقاؿفيوالش افعي:–الث اًني حديثالكعميوفالحديثالذمسأقكـبدراستوىك
اإلسنادكلككافمنفردناثبت،كالذميخالصالحاإلسناد..." اآلخرفحسفي فوكأٌماالحديثي

  مالمذككرأعبله.راكردأكثركأثبتمنو،كىكحديثالد 
تخريج الحديث: 

.(6)ادعيـبفحم كني،(5)ابفأبيمريـ،مفطريؽ(4)أخرجوالقاسـبفسبلـ
ثبلثتيـ)ابفأبيمريـ،كنيعيـبف؛(8)حمزةإبراىيـبف،مفطريؽ(7)كأخرجوالبييقي

                                 
(.670،678/ح291-1/289(البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)(1
(.1/119)رل(البييقي،السنفالكب(2
(.1/119)المصدرنفسو((3
القاسـبفسبلـ،الطيكر)(4 105/ح184( أىرىسيكؿي "تىكىض  بمفظ: ،) نىاًء،الم ًو يىدىهيًفياإٍلً ؿى فىأىٍدخى

عىٍفرىسيكًؿالم ًو ٍدنىاىىًذًهاآٍلثىارى :"كىجى أىبيكعيبىٍيدو مىر ةنمىر ةن"،قىاؿى مىٍضمىضى ميٍثبىتىةن".فىاٍستىٍنشىؽىكى
ثق(5 المصرم، أبكمحمد الجمحيبالكالء، بفأبيمريـ بفسالـ بفمحمد بفالحكـ ةثبت(سعيد

تقريبالتيذيب ابفحجر، ثمانكفسنة. كلو أربعكعشريف، ماتسنة العاشرة، مفكبار فقيو،
(.2286/رقـ234)

(نعيـبفحمادبفمعاكيةبفالحارثالخزاعيأبكعبداالمركزم،نزيؿمصر،صدكؽيخطئ(6
الصحيح،كقدتتبعابفكثيرنا،فقيوعارؼبالفرائض،مفالعاشرة،ماتسنةثمافكعشريفعمى
(.7166/رقـ564عدمماأخطأفيوكقاؿباقيحديثومستقيـ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

اٍلعىًزيًز342/ح1/118)رل(البييقي،السنفالكب(7 ٍبدي ،كىعى سىٍعدو ٍبفي ـي كىاهيًىشىا (،قاؿالبييقي:"فىيىكىذىارى
قىٍدخى ،كى ٍرًدمُّ الد رىاكى م دو ميحى م ديٍبفي ميحى ،كى عيمىرى ٍبفي ٍرقىاءي ،كىكى فى عىٍجبلى ٍبفي م دي ميحى كى ؿو ًببلى ٍبفي مىٍيمىافي الىفىييمىاسي

." ٍعفىًرٍبًفأىًبيكىًثيرو جى ٍبفي
أبك(8 المدني، الزبيرم، الزبير بف ا عبد بف مصعب بف حمزة بف محمد بف حمزة بف إبراىيـ )

(.168/رقـ89ثبلثيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)إسحاؽ،صدكؽ،مفالعاشرة،ماتسنة
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براىيـبفحمزة(مفطريؽ و.بمثم،راكردمعبدالعزيزبفمحمدالد حم اد،كا 
.(1)كأخرجوالش افعي

اد.عيـبفحم كني،ابفأبيمريـمفطريؽ،(2)كأخرجوالقاسـبفسبلـ
.(4)،عفالييثـبفأيكب(3)كأخرجوالن سائيفيالكبرل

أبيالكليدىشاـمفطريؽ؛ثبلثتيـ(7)،كالحاكـ(6)،كابفًحب اف(5)كأخرجوالد ارمي
.(8)بفعبدالممؾ

زيمة(9)اركأخرجوالبز ؛جميعيـ(11)نصربفعمي،كبلىمامفطريؽ(10)،كابفخي
كالييثـبفأيكب،كأبكالكليدىشاـبفعبدعيـبفحم اد،ابفأبيمريـ،كنيالش افعي،ك)

                                 
الم ًو47/ح1/170)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(1 أىرىسيكؿي يىدىهيًفي(،بمفظى:"تىكىض  ؿى ،فىأىٍدخى

مى مىىكىٍجًيًو عى يىدىهي،كىصىب  ؿى أىٍدخى مىر ةنكىاًحدىةن،ثيـ  مىٍضمىضى كى مىىاإًلنىاًء،فىاٍستىٍنشىؽى عى ر ةنكىاًحدىةنكىصىب 
رىٍأسىويكىأيذينىٍيًومىر ةنكىاًحدىةن". مىسىحى يىدىٍيًومىر ةنكىاًحدىةن،كى

2) الطيكر)ص: بفسبلـ، القاسـ ح339( /294 الم ًو رىسيكؿي أى "تىكىض  بمفظ: ،)ًفي يىدىهي ؿى فىأىٍدخى
مىر ةنمى مىٍضمىضى نىاًء،فىاٍستىٍنشىؽىكى ر ةن".اإٍلً

الكبرل)(3 السنف النسائي، )1 ح108/ /93 اً رىسيكؿي أى "تىكىض  بمفظ: .)نىاًء ًفياإٍلً يىدىهي ؿى فىأىٍدخى
مىر ةنكىاًحدىةن"،كفي) مىٍضمىضى اً92/ح1/108فىاٍستىٍنشىؽىكى رىسيكؿى (،بمفظ:"رىأىٍيتي أىفىغىسىؿى تىكىض 

تىمىٍضمى ًبرىٍأًسًوكىأيذينىٍيًويىدىٍيًو،ثيـ  مىسىحى يىدىٍيًومىر ةن،كى كىٍجيىويكىغىسىؿى كىاًحدىةو،كىغىسىؿى ٍرفىةو ًمٍفغى كىاٍستىٍنشىؽى ضى
ًرٍجمىٍيًو". :"كىغىسىؿى ًفيذىًلؾى يىقيكؿي فى عىٍجبلى ٍفسىًمعىاٍبفى ًنيمى ٍبدياٍلعىًزيًز:كىأىٍخبىرى عى مىر ةن"،قىاؿى

أ(4 بف الييثـ ابف( ثمافكثبلثيف. ماتسنة العاشرة، مف ثقة، الطالقاني، أبكعمراف يكبالسُّممي،
(.7358/رقـ577حجر،تقريبالتيذيب)

السنف)(5 الدارمي، 724/ح1/546( الن ًبي  "أىف  بمفظ: ،)ًة اٍلمىٍضمىضى بىٍيفى مىعى كجى مىر ةن، مىر ةن أى تىكىض 
كىااًلٍسًتٍنشىاًؽ".

ابف(6 )( صحيح 1076/ح3/357حباف، الن ًبي  "أىف  بمفظ: ،) بىٍيفى مىعى كىجى مىر ةن، مىر ةن أى تىكىض 
ًةكىااًلٍسًتٍنشىاًؽ". اٍلمىٍضمىضى

الن بي534/ح1/251(الحاكـ،المستدرؾ)(7 ،تكضأمرةمرة،كجمعبيفالمضمضة(،بمفظ:"أف 
 كاالستنشاؽ".

.ثبتثقةسبقتترجمتو،((8
(،بمفظ:"أن وتكضأمرةمرة".5276/ح11/422مسند)ال(البزار،(9

تكضأمرةمرة".(،بمفظ:"رأيترسكؿا171/ح1/88(ابفخزيمة،الصحيح)(10
(نصربفعميبفنصربفعميالجيضميالحفيد،ثقةثبت،طمبلمقضاءفامتنع،مفالعاشرة،(11

(.7120/رقـ561فحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةخمسيفأكبعدىا.اب
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َفَرشَّ َعَمى "بدكفذكر:،(عفعبدالعزيزبفمحمدالدراكردمنصربفعميالممؾ،ك
.َقَدَمْيِو، َوُىَو ُمْنَتِعٌل"

كرم.مفطريؽسفيافالث (1)رمذمكأخرجوالت 
.(3)،مفطريؽمحمدبفبشر(2)كأخرجوأبكدكاد
كبلىما؛(6)خبلدبفيحيىالسُّممي،كبلىمامفطريؽ(5)،كالبييقي(4)كأخرجوالحاكـ

كىٍيؼى،بمفظ:(7))محمدبفبشر،كخبلدبفيحيى(عفىشاـبفسعد ـٍ أىٍفأيًريىكي أىتيًحبُّكفى
الم ًو رىسيكؿي أي؟يىتىكىكىافى "ض  اٍلييٍمنىىفىتىمىٍضمىضى غىٍرفىةنًبيىًدًه فىاٍغتىرىؼى ًفيًومىاءه اًبًإنىاءو فىدىعى

يىدىهي ًبيىا أيٍخرىلفىغىسىؿى ذى أىخى ثيـ  كىٍجيىوي، غىسىؿى ثيـ  يىدىٍيًو، ًبيىا مىعى أيٍخرىلفىجى ذى أىخى ثيـ  كىاٍستىٍنشىؽى،
يىدىهي،ثيـ اٍليي نىفىضى اًء،ثيـ  اٍلمى ةنًمفى قىٍبضى قىبىضى ًبيىايىدىهياٍلييٍسرىل،ثيـ  أيٍخرىلفىغىسىؿى ذى أىخى ٍمنىى،ثيـ 

 أيٍخرىلًمفى ةن قىٍبضى قىبىضى ثيـ  كىأيذينىٍيًو، رىٍأسىوي ًبيىا ًفييىامىسىحى اٍلييٍمنىى،كى مىىًرٍجًمًو عى فىرىش  اًء اٍلمى
ذىًلؾىالن عٍ نىعىًباٍلييٍسرىلًمٍثؿى الن ٍعًؿ،ثيـ صى تىٍحتى يىدو كى اٍلقىدىـً فىٍكؽى يىاًبيىدىٍيًويىدو ،ثيـ مىسىحى .كالمفظ"ؿي

ألبيداكد.

                                 
42/ح1/60(الترمذم،الجامع)(1 الن ًبي  أىمىر ةنمىر ةن".(.بمفظ:"أىف  تىكىض 
(.137/ح1/34(أبكداكد،السنف)(2
.ثقةحافظسبقتترجمتو،((3
المستدرؾ)(4 الحاكـ، كيؼكافرسكؿ521/ح1/247( أتحبكفأفأريكـ بمفظ: يتكضأ،ا(،

فغسؿ يديو، بيا فجمع أخرل أخذ ثـ فمضمضكاستنشؽ، فأغرؼغرفة ماء فيو بإناء "فدعا
كجيو،ثـأخذأخرلفغسؿيدهاليمنى،ثـأخذغرفةأخرلفغسؿيدهاليسرل،ثـقبضقبضةمف
اليمنىكفي أخرلفرشعمىرجمو أغرؼغرفة ثـ كأذنيو، رأسو فمسحبيا فنفضيده، ياالماء

ا رسكؿ كضكء "ىكذا قاؿ: ثـ النعميف"، بأسفؿ كمسح ذلؾ، كاليسرلمثؿ كقاؿالنعؿ، ."
الحاكـ:"ىذاحديثصحيحعمىشرطمسمـ،كلـيخرجاهبيذاالمفظ،إنمااتفقاعمىحديثزيدبف

أفالنبي مرةمرة،كىكمجمؿ،كحديثىشاـبفأسمـ،عفعطاء،عفابفعباس، تكضأ
امفسر".سعدىذ

الكب(5 السنف البييقي، 341ح/1/117)رل( اً رىسيكؿي كىافى كىٍيؼى ـٍ د ثىكي أيحى أىٍف "أىتيًحبُّكفى بمفظ: ،)
،كىاٍلييسٍ الن ٍعؿي ًفييىا كى مىىًرٍجًمًو عى أيٍخرىلفىرىش  ٍرفىةن غى اٍغتىرىؼى ثيـ  : ،قىاؿى ًديثى اٍلحى فىذىكىرى أي، يىتىكىض  رىلًمٍثؿى

ًبأىٍسفىًؿالن ٍعمىٍيًف". مىسىحى ،كى ذىًلؾى
(خبلدبفيحيىبفصفكافالسُّممي،أبكمحمدالككفي،نزيؿمكة،صدكؽرميباإلرجاء،مفكبار(6

تقريب ابفحجر، عشرة. سبع كقيؿسنة ثبلثعشرة، ماتسنة التاسعة، مف البخارم، شيكخ
(.1766/رقـ196التيذيب)

(ستأتيترجمتو.(7
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،(عفزيدبفأسمـىشاـبفسعدثبلثتيـ)عبدالعزيزبفمحمد،كسفيافالثكم،ك
رضياعنيماعف،عفعطاءبفيسار .ابفعباسو

عفسفياف(2)مفطريقومفطريؽركادبفالجراح(1)كأخرجوابفعدم،كالبييقي
اًعفزيدبفأسمـعفعطاءبفيسارعفابفعباسبمفظ:" رىسيكؿى أىمىر ةنأىف  تىكىض 

مىىنىٍعمىٍيوًر ةنمى عى مىسىحى يادة.بيذهالز ".كى
الحباب بفي الج(3)كتابعزيدي بفى (4)راحفيالركايًةعفسفياف،فأخرجوالبييقيركادى
الن ًبي مفطريقوفذكربإسناده" مىىالن ٍعمىٍيًف"أىف  عى ."مىسىحى

 دراسة رواة الحديث:
 تكمٌم فيو. راودي مُ ثقات، عدا الدَّ 

بىرىة، كى بف البىٍرؾ مكلى محمد، أبك عبيد، أبي بف عيبيد بف محمد بف العزيز عبد
سنة(5)دمراكرالد  كتيكفيفييا العمـكاألحاديث، بيا،كسمعفييا كنشأ فيالمدينة، ًلد كي ،

،كقيؿست،كقيؿخمسكثمانيفكمائة .سبعو
 قاد:أقوال الن  

أميرى يككف أف يصمح عيسى: بف معف مالؾه(6)المؤمنيفقاؿ ككثقو كابف(7)، ،

                                 
(.1358/ح1/428)رل(البييقي،السنفالكب(1
(رٌكادبفالجراح،أبكعصاـالعسقبلني،أصمومفخراساف،صدكؽاختمطبأخرةفتيًرؾ،كفيحديثو(2

(.1958/رقـ211عفالثكرمضعؼشديد،مفالتاسعة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
بىابأبكالحسيفالعيٍكمي(3 النسبةبضـالعيفا-(زيدبفالحي لميممةكسككفالكاؼككسرالبلـ،ىذه

،أصمومفخراساف،ككافبالككفةكرحؿفيالحديثفأكثرمنو،-ؿ،كىكبطفمفتيـكٍإلىعي
السمعاني،األنسابكىكصدكؽيخطئفيحديثالثكرم،مفالتاسعةماتسنةثبلثيفكمائتيف.

(.2124/رقـ222)ابفحجر،تقريبالتيذيب(،9/31)
(.1359/ح1/428)رل(البييقي،السنفالكب(4
إلىدرابجرد(5 نسبة ككسرالداؿاألخرل، األخرل، كسككفالراء كالراءكالكاك، بفتحالداؿالميممة )

دارابجردم،فقالكا:دراكردم،كقيؿ:إنومفاندرابة،كقاؿأحمد أفيقكلكا مدينةبفارس،فاستثقمكا
مفأ كافالدراكردٌم أفيدخؿبفصالح: أراد نزؿالمدينة،ككافيقكؿلمرجؿإذا ىؿأصبياف،

(.5/327السمعاني،األنساب)اندراكففمقبوأىؿالمدينةالدراكردٌم.
 (.8/366(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(6
 (.3360/رقـ2/356(ابفأبيخيثمة،التاريخالكبير)(7



198 

معيف،(1)سعد (2)كابف المديني، بي،(3)كابف (4)كيركابف صالح،(5)كالنسائي، بف كأحمد
كالعجمي(6)المصرم كالذىبي(7)، كليسبصاحب(8)، "كافصاحبحديث، : مالؾه كزاد ،

،كزادابفالمديني:"ثبت"كزادابفمعيف:(9)"كثيرالحديثيغمط"فتكل"،كزادابفسعد:
بو":(12)كابفمعيف(11)،كزادالنسائي(10)"حجة" ركلمف،كقاؿابفمعيف:"ما"البأسى

،كسيئؿعنو(14)"حفظوليسبشيءكتابوأصح"،كقاؿ:(13)كتابوفيكأثبتمفحفظو"
،فقاؿ: ا:(15)"راكردلثـابفأبيحاـزالد "مقارنةمععبدالعزيزبفأبيحاـز ،كقاؿأيضن

الد ميحكابفأبيالز أثبتمففيمراكردالد " ،(16)"ثـابفأبيحاـزمراكدنادكأبيأكيس،
حديثوعفعبيدابفعمر"سائيقاؿ:،كنقؿالمزمأفالن (17)"صالح"سائي:كزادالن 
.(20)"ليسبالقكم"،كقاؿ:(19)"ليسبذاؾ"،كقاؿمرةن:(18)"منكر

                                 
 (.كلـأجدىافيأصًؿكتاًبو.3/13لؾ)(القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسا(1
 (389/رقـ124)-ركايةالدارمي-(ابفمعيف،التاريخ(2
 (.160/رقـ127(ابفالمديني،سؤاالتابفأبيشيبةلو)(3
 (.3/13)المصدرنفسو((4
 (.3/13(القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)(5
 (.3/13)المصدرالسابؽ((6
 (.1114/رقـ2/97(العجمي،الثقات)(7
 (231/رقـ43)(الذىبي،ذيؿديكافالضعفاء(8
 (.2269/رقـ7/602(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(9

 (.3470/رقـ18/187(المزم،تيذيبالكماؿ)(10
 (.3/13(القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)(11
 (.629/رقـ174)-ميركايةالدار-(ابفمعيف،التاريخ(12
 (.289/رقـ93)-ركايةطيماف-(ابفمعيف،مفكبلموفيالرجاؿ(13
 (.362/رقـ113)المصدرنفسو((14
(.1080/رقـ3/231)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(15
 (.5/395(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(16
 (.3/13(القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)(17
 (.18/194(المزم،تيذيبالكماؿ)(18
 (.3/13(القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)(19
 (.18/194(المزم،تيذيبالكماؿ)(20
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،كقيؿألحمد(1)"دًؽكاألمانة،إالأنوكثيرالكىـكافمفأىًؿالص "اجي:كقاؿالس 
ـ؟قاؿ:أرجكأنوالبأسبو،فقيؿألحمد:ىكأحب:"عبدالعزيزبفأبيحازبفحنبؿ

الد  كلكفالد إليؾأك فقاؿ:البؿىكأحبإلٌي، كقاؿ:(2)راكردمأعرؼمنو"راكردم؟ ،
ـى،"كافمعركفنابالط  ذاحدثمفكتبالناسكىىى ذاحدثمفكتابوفيكصحيح،كا  مب،كا 

العمرليركيوعفعبيدابفكافيقرأمفكتبيـفيخطئ،كربماقمبحديثعبدا
،كقاؿفيمكضع:"كتابوأصحمفحفظو،عامةأحاديثوعفعبيدابفعبد(3)عمر"

،كزادفيمكضع:"ماحدثعفعبيدابفعمرفيكعفعبد(4)االعمرممقمكبة"
أحاديثو(5)ابفعمر" فيو، أقكؿلؾ، أدرمما "ما المركذمفقاؿ: يينكر،كسألو كأنو

.(7)،كقاؿ:"إذاحٌدثمفحفًظوجاءببكاطيؿ"(6)بعضيا"
الد  مف أفقو حاـز أبي "ابف زرعة: أبك كالد كقاؿ حديثناراكردم، أكسع ،(8)راكردم

ازم،كسيئؿعنوأبكحاتـالر (9)كقاؿ:"سيءالحفظفربماحٌدثمفحفظوالشيءفيخطئ"
،كقاؿفي(10)"عبدالعزيزمحدث،كيكسؼشيخ"فقاؿ:كف،شياجٍبفالمىمقارنةمعيكسؼ

بو"مكضع: العقيميفيالضُّ،(11)"الييحتجُّ اف:"مففقياءب ،كقاؿابفحً(12)عفاءكذكره
يخطئ"(13)المدينة" بعد(14)"كاف المدينة فقياء خير مف حبيبفيطبقاتو ابف كعده ،
.(15)مالؾ

                                 
 (6/355)(ابفحجر،تيذيبالتيذيب(1
 (.197/رقـ221(أحمد،سؤاالتأبيداكدلو)(2
 (.5/395(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
 (.198/رقـ221أحمد،سؤاالتأبيداكدلو)((4
 (.1833/رقـ5/395(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
 (.205/رقـ91)-ركايةالمركذم-(أحمد،العمؿ(6
 (.2/399)(الذىبي،المغنيفيالضعفاء(7
 (.433/رقـ3/903)(أبكزرعة،الضعفاء(8
 (.5/395(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(9

 (.5/395)المصدرنفسو((10
 (.8/366(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)(11
(.977/رقـ3/20(العقيمي،الضعفاءالكبير)(12
 (.1120/رقـ225(ابفحباف،مشاىيرعمماءاألمصار)(13
 (.7/116(ابفحباف،الثقات)(14
ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)(15 القاضيعياض، )3 الشافعي13/ قاؿ أبي(. كابف رأيتالمغيرة

مذىبأبيحنيفة. فيذلؾالعيني،كقاؿ:كافيذىبي كالدراكردميذىبكفمذىبمالؾ،كخالؼى حاـز



200 

"حديثوفيدكاكيفاإلسبلكقاؿالذ  ىبي: بشيخو البخارمركللومقركننا ـ،غيرأف 
الحسف" مرتبًة ينحطعف ال أبيحاـز كحديثابف حديثو حاؿ كبكؿ كقاؿ:(1)آخر، ،

حجر:"صدكؽكافيحدثمف(2)غيرهأقكلمنو"مفعمماءالمدينة"صدكؽ ،كقاؿابفي
.(3)كتبغيرهفيخطئ"

ث،ككتابوأصحمفحفظو.صدكؽ،حسفالحديقمُت:
راكردمجاءالد "حمفقاؿ:لـيكفيتقفالعربية،فعفالمغيرةبفعبدالر ويبدكأنك

إلى كنت أنت دراكردم! يا كيحؾ أبي: فقاؿ ا، قبيحن لحننا يمحف المساف، ردمء ككاف
.(4)"أفأحكجمنؾإلىغيرذلؾظرفيىذاالش صبلحلسانؾقبؿالن 

بكعبدا،كقيؿ:أبكعب اد،كقيؿ:أبكأوممن تابعو عمى قولو ىشام بن سعد،
مكلى المخزكمي، سعيد، المطمب، آلؿأبيطالب،آؿأبيليببفعبد كافمتشيعنا

كخمسيف .ماتبالمدينًةفيأكؿخبلفًةالميدم،سنةستيفكمائة،كقيؿ:سنةتسعو
    قاد:أقوال الن  

أبك قاؿ بف"داكد: زيد الناسفي أثبت سعد بف الساجي:،(5)"أسمـىشاـ كقاؿ
قاؿأبكك،(6)"اليحٌدثعنو،كأماابفميدمفحٌدثعنو-القطاف-صدكؽ،كافيحيى"

مفابفإسحاؽ"زرعة: جائزالحديث،"قاؿالعجمي:ك،(7)"محموالصدؽ،كىكأحسفإلي 
الحديث حسف الد ،(8)"كىك كقاؿ خالؼ"ارقطني: ما حديثو ييجتنبمف بأس، ليسبو

.(9)"حفاظال

                                 
 (.8/366)(الذىبي،سيرأعبلـالنببلء(1
 (.5125/رقـ2/633ميزافاالعتداؿ)(الذىبي،(2
(4119/رقـ358(ابفحجر،تقريبالتيذيب)(3
(.3358/رقـ2/356)ة،التاريخالكبير(ابفأبيخيثم(4
(6577/رقـ30/204)(المزم،تيذيبالكماؿ(5
(.12/143(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(6
(.736/رقـ3/947(أبكزرعة،الضعفاء)(7
(.1734/رقـ457(العجمي،الثقات)(8
تابفكثيرعمىتيذيبالكماؿ.(.ىذامفزيادا1/471(ابفكثير،التكميؿفيالجرحكالتعديؿ)(9
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الذ  كقاؿ مشيكر"ىبي: "،(1)"صدكؽ الحديثكقاؿ: في(2)"حسف ترجمتو كبدأ ،
فقاؿ،يرالس  الص ": المحدث (3)"ادؽاإلماـ حجر: ابف كقاؿ رمي"، أكىاـ، لو صدكؽ
.(4)"شيعبالت 

المديني ابفي معيف(5)كقاؿ كابف ،(6) "صالح": ،" األكؿ: بالقكمكزاد يكف كزاد،"لـ
كقاؿ"ليسبمتركؾالحديث":يالثان ابفمعيففيمكضع، ،(7)"ليسىكبذاؾالقكم":

منو"كقاؿ: إلي  بفقيسأحبُّ كداكد (8)"فيوضعؼ، بفحنبؿ: كقاؿأحمد كافكذا"،
لومرةفمـيرضو،(10)"لـيكفبالحافظ"،كقاؿ:(9)"ككذا،ككافيحيىاليركمعنو ،كذيًكرى

كتبحديثوكاليحتجبو،ىككمحمديي"كقاؿأبكحاتـ:،(11)"ثليسبمحكـالحدي"كقاؿ:
.(12)"بفإسحاؽعندمكاحد

 سعدكقاؿ ابف ييستضعؼ": الحديث كثير الن (13)"كاف كقاؿ كابف(14)سائي، ،
(15)القيسراني "ضعيؼ": الن ، مكضعكقاؿ في آخرسائي لو،(16)"ليسبالقكم": كترجـ

مي(17)عفاءالعقيميفيالضُّ كقاؿ طىمٍغي، كالمنتجالي،"ام: الجاركد، كابف العرب، أبك ذكره

                                 
(.6748/رقـ2/710(الذىبي،المغني)(1
(.5964/رقـ2/336(الذىبي،الكاشؼ)(2
(.1127/رقـ7/41(الذىبي،سيراألعبلـ)(3
(.7294/رقـ572(ابفحجر،تقريبالتيذيب)(4
(.109/رقـ102(ابفالمديني،سؤاالتابفأبيشيبولو)(5
(.3225/رقـ2/335ثمة،التاريخالكبير)(ابفأبيخي(6
(.1/70)-ركايةابفمحرز-(ابفمعيف،التاريخ(7
(.893/ح3/195)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(8
(.194/رقـ220(،سؤاالتأبيداكد)ص3343/رقـ2/507)-ركايةعبدا-(أحمد،العمؿ(9

(.241ـ/رق9/61(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(10
(.241/رقـ9/61)المصدرنفسو((11
(.241/رقـ9/61)المصدرالسابؽ((12
(.2195/رقـ7/576(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(13
(.611/رقـ104(النسائي،الضعفاءكالمتركككف)ص(14
(.68/رقـ93(ابفالقيسراني،معرفةالتذكرةفياألحاديثالمكضكعة)(15
(6577/رقـ30/204ؿ)(المزم،تيذيبالكما(16
(.1947/رقـ4/341(العقيمي،الضعفاءالكبير)(17
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.(1)"عفاءكالبي،كالبمخيفيجممةالضُّكف،كالفسكم،كأبكبشرالدُّكابفالس 
كليشاـغيرماذكرت،كمعضعفويكتب"كذكرلوابفعدمأحاديثقاؿعقبيا:

كاف"اففيشأًنو،فقاؿ:ب ابفحًكتىكىم ؼ(3)"كاىيالحديث:قالكا"قاؿالخميمي:ك،(2)"حديثو
ممفيقمباألسانيد،كىكاليفيـ،كيسندالمكقكفاتمفحيثاليعمـ،فمماكثرمخالفتو
فاعتبربماكافؽالثقاتمفحديثو األثباتفيمايركمعفالثقاتبطؿاالحتجاجبو،كا 

.(4)"فبلضير
: فيزيدبفأسمـ،قمتي فيغيره،صدكؽثبته ،كقاؿ(5)حيحبومسمـفيالص احتج 
كاأعمـ..(6)"حيحاستشيدبوالبخارمفيالص "المزم:

الحكم عمى الحديث:
بينتفيدراسة كما تيكبع كقد بالمتابعات، لغيره الص حيح إلى يرتقي لذاتو حسف

كاة، كركلرشديف،حديثابفعباسأحسفشيءفيىذاالبابكأصحرمذم:"قاؿالت الرُّ
مـ،عفأبيو،عفيؿ،عفزيدبفأسبًحٍرىحاؾبفشىبفسعد،كغيرهىذاالحديث،عفالض 

"عمربفالخطاب، الن ًبي  أىمىر ةنمىر ةنأىف  حيحماركلكليسىذابشيء،كالص ،"تىكىض 
كرم،كعبدالعزيزبفمحمد،عفزيدبفأسمـ،ابفعجبلف،كىشاـبفسعد،كسفيافالث 

."(7)بيعفعطاءبفيسار،عفابفعباس،عفالن 
"ىذاحديثصحيحعمىشرطمسمـ،كلـكقاؿالحاكـعفحديثىشاـبفسعد:

 ييخرجاهبيذاالمفظ،إنمااتفقاعمىحديثزيدبفأسمـ،عفعطاء،عفابفعباس:"أف 
.(8)ر"تكضأمرةمرة"،كىكميجمؿ،كحديثىشاـبفسعدميفس الن بي

راكردميحتمؿأفيككفعمىأنوغسميما،كحديثالد كاياتاتفقتالر "كقاؿالبييقي:
ا،فبليقبؿمنوماعؿ،كىشاـبفسعدليسبالحافظجدنابأفيككفغسميمافيالن مكافقن

                                 
(.12/143(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(.2025/رقـ8/409(ابفعدم،الكامؿ)(2
(.1/344(الخميمي،اإلرشاد)(3
(.3/89(ابفحباف،المجركحيف)(4
(.4/203()1/222(الحاكـ،المستدرؾ)(5
(.30/209زم،تيذيبالكماؿ)(الم(6
(.1/61(الترمذم،الجامع)(7
(.1/247الحاكـ،المستدرؾ)((8
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.؟(1)يخالؼفيوالثقاتاألثبات،كيؼكىـعددكىككاحد
ءبفيسار،قاؿ:قاؿابفأسمـ،عفعطازيدبفعفكقدركلىشاـبفسعد،

اًعباس:" رىسيكؿي كىمىاكىافى ـٍ د ثىكي أىٍفأيحى ًفيًومىاءه،أىتيًحبُّكفى اًبًإنىاءو :فىدىعى أي؟"قىاؿى يىتىكىض 
مىىًرٍجًمًواٍليي عى فىرىش  ةنًمٍفمىاءو قىٍبضى قىبىضى ًفيًو:ثيـ  قىاؿى كءىهي،كى كيضي ذىكىرى ،ثيـ  ًفييىاالن ٍعؿي ٍمنىىكى

فىعى ثيـ  ، اٍلقىدىـً تىٍحًت ًمٍف كى اٍلقىدىـً فىٍكًؽ ًمٍف ًبيىًدًه مىسىحى ذىًلؾىثيـ  ًباٍلييٍسرىلًمٍثؿى أصحؿى ىذا ."
.فيىذاإلىمايكافؽركايةالجماعةبيحديثركمعفالن 

أسكركل بف زيد عف كبلىما بفسعد، كىشاـ الثكرم، بفسفياف عفعطاء مـ،
كءىرىسيكًؿاً"يسار،قاؿ:قاؿليابفعباس: كيضي أيًريؾى غىسىؿى؟أىالى أىمىر ةن،ثيـ  فىتىكىض 

مىٍيًونىٍعميوي .(2)".فيذايدؿعمىأنوغسؿرجميوفيالنعميف،كاأعمـ"ًرٍجمىٍيًوكىعى
" كقععندأبيداكدكالحاكـفرشقاؿابفحجر: ما عمىرجمواليمنىكفيياكأما

بالمسحتسييؿالماءحتى فكؽالقدـكيدتحتالنعؿفالمراد بيديويد النعؿثـمسحيا
حتالنعؿفإفكأماقكلوت...كافيتكضأفيالنعؿيستكعبالعضككقدصحأنو

الفييركايةشاذةكراكيياىشاـبفسعداليحتجبمالـيحمؿعمىالتجكز عفالقدـكا 
.(3)"تفردبوفكيؼإذاخالؼ

كأٌماحديثسفيافالثكرممفطريؽرٌكادبفالجراحعنو،فقدقاؿالبييقي:قمُت:
كالثقاترككهعف،ىكذاركاهركادبفالجراحكىكينفردعفالثكرمبمناكيرىذاأحدىا"

...الثكرمدكفىذهالمفظة،كركمعفزيدبفالحبابعفالثكرمىكذاكليسبمحفكظ
راكردمكىشاـبفسعدعفزيدبفأسمـحيحركايةالجماعةكركاهعبدالعزيزالد كالص 

فحكيافيالحديثرشعمىالرجؿكفيياالنعؿكذلؾيحتمؿأفيككفغسميافيالنعؿ،
فقدركاهسميمافبفببلؿكمحمدبفعجبلفككرقاءبفعمركمحمدبفجعفربفأبي

حككافيالحديثغسمورجميوكالحديثحديثكاحدكالعددالكثيركثيرعفزيدبفأسمـف
أكلىبالحفظمفعدداليسيرمعفضؿحفظمفحفظفيوالغسؿبعدالرشعمىمفلـ

 .(4)"يحفظو

                                 
:قدكافقوالدراكدم،كمابينا.(1 (قمتي
(.1/119)رلالسنفالكبالبييقي،((2
(.1/241(ابفحجر،فتحالبارم)(3
(.1/428)رل(البييقي،السنفالكب(4



204 

فيكبلمونظرمفكجكه:"ام،فقاؿ:طىمٍغيكقداعترضعميومي
ماقالومفحديثزيدبفالحبابليسصحيحنالوجو األول: األمريف:األكؿ:أف 

ذلؾأبكأحمدككنوثقةكماقالوابفمعيفمفأٌفأحاديثوعفالثكرممقمكبةاعتذرعف
صدقو،كالذمقالوابفزيدمفأثباتمشايخالككفةممفاليشؾفي"بقكلو:بفعدم

اإلسناديرفعبعضياكالبرفعذلؾغيره،معيفإنمالوعفالثكرمأحاديثتستغرببذلؾ
صخٌمىمنيافني(1)رلوأحاديثلـيذكرىذاكٌميا،ثـذكالباقيعفالثكرمكغيرهمستقيمةك

ثقةتفٌردبو،كتفٌردالثقةمقبكؿعندالجميكر.مماقالوأبكأحمدأٌنو
كقدسبؽمجيئومفأنولـيأتبوغيره،قكلوليسمحفكظيشعرالثاني:الوجو 
عجبلفعفزيديصحيحومفحديثسفيافعفابفكذكرهابفخزيمةف...حديثركاد

مسحعمىالنبيكقاؿبعده:كالدليؿعمىأفٌ(2)بفأسمـعفعطاءعفابفأسمـ
ثـذكرحديثسفيافعفالثكرمالنعميفكاففيكضكءتطكعالفيكضكءكاجبعميو

،كخرجو(3)ثدًحٍلمطاىرمالـييالنبيعفعبدخيرعفعمي،كفيو:ىكذاكضكء
مالـيحدث،كلماذكرهؿرسكؿاعٍبزيادةىكذافًأحمدبفعبيدالصفارفيمسنده

الحديثمسحباطفاألذنيفمعالكجو(4)التفردأبكداكدفيكتاب الذمتفردىذا قاؿ:
معالرأس.قاؿ:كحديثعبدخيرعفعميليسبالبيف.انتيى.كظاىرىما

المسحأماالمسحعمىالرجميففيكمحمكؿعمىغسميما؛ألفٌقكلوفالثالث:الوجو 
الرجميفإالغسؿسنةلمفتغطترجبلهبالخفيففبليعدبيامكضكعياكاألصؿكجكب

النعميفكالعمىالجكربيفكاحدماخٌصتوسنةثابتةأكإجماعاليختمؼفيو،كليسعمى
منيما.انتيى.

ضىصناعةالحديثالنظرفياإلسنادبصحةأكمقتكعميوفيواعتراضات:األكؿ:
كغيرىافمفنظرالفقيو.الثاني:قكلو:كليسعمييماسنةثابتة،كقدغيره،كأٌماالتأكيبلت

.(5)"أحاديثصحيحةكحسنةفيىذاالبابكغيرهكالحمدكالمنةأسمفنا
                                 

(.4/167ضعفاء)(ابفعدم،الكامؿفيال(1
الذمذكره،(2 العنكاف الكتابىك في كالمكجكد خزيمة، ابف فيصحيح السند ىذا أقؼعمى لـ )

كحديثالسدم.كاأعمـ.
(.1/100الصحيح)،(ابفخزيمة(3
فيًعداًدالمفقكد.كاأعمـ.(4 (ىذامفكتبأبيداكدالتيتعتبري
(.668شرحسنفأبيداكد)ص،(مغمطام(5
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يماكمفتحتيماإسنادهحسف...لكفذكرمسحالنعميفمففكقوقال اإلمام األلباني:
بدكفالمسحعمىالنعميف،كصححوكقدأخرجوابفحباففيصحيحوشاذفيالركاية،

ا،كركاهأيضنكصححونيفمسحالرأسكاألذالترمذممنوكلخزيمة،كابفمنده،كرابف
.(1)دكفمسحاألذنيفالبخارمفيصحيحو

اعفإسنادابفأبيشيبةمفطريؽىشاـبفسعد، إسنادهحسف،رجالوكقاؿأيضن
بفسعد،فقدأخرجلومسمـفيالشكاىدكماقاؿ كميـثقات،رجاؿالشيخيفغيرىشاـً

:ىشاـبفسعدأثبتالناسفيزيدبفأسمـ،لكفقدتكممكا(3)،كقاؿاآلجير م(2)الحاكـ
الؼ.كقاؿعنوالعجمي:حسفالح لـييخى ديث،فيومفًقبًؿًحفًظًو،كلذلؾفيكحجةإذا

 أكىاـ فيالتقريب،صدكؽلو ثقاكقاؿالحافظي كميـ رجالو حسف، إسناد ترجاؿكىذا
كىكثقة؛السيمافيركايتوعفزيدبفأسمـ.فقدقاؿ،...الشيخيف؛غيرىشاـبفسعد

لكفقدتكممكافيومف،سعدأثبتالناسفيزيدبفأسمـىشاـبفاآلجرمعفالمؤلؼ:
كقاؿ،حسفالحديث قاؿالعجمي:كحجةإذالـيخالؼ،كىككماقبؿحفظو؛كلذلؾفي
.(4)صدكؽلوأكىاـ :إنوالحافظفيالتقريب

فيتيذيبالسُّ تكسعابفالقيـ الحديث(5)نفكقد فيذكرمسالؾالعمماءفيىذا
كاتعالىأعمـ.صحيحبالمتابعات.كحديثعبدخيرالذمفيمطمبالت 

الم وقاالحديث الرابع: رىسيكؿي ٍيرىةىقىاؿى أىبيكىيرى ؿاإلماـالشافعيرحمواتعالى:قىاؿى
الىًتيىا" مىىخى عى مىىعىم ًتيىا،كىالى ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي "الى
(6).

 ا: أىبًكقاؿرحمو ٍف عى اأٍلىٍعرىًج ٍف عى نىاًد أىًبيالز  ٍف عى اًلؾه مى نىا أىٍخبىرى أىف  ٍيرىةى الن ًبي يىيرى
: ٍرأىًةكىعىم ًتيىاكى"قىاؿى اٍلمى ييٍجمىعيبىٍيفى الىًتيىاالى ٍرأىًةكىخى اٍلمى .(7)"بىٍيفى

                                 
(.1/223)أبكداكد،السنف((1
(لـأقؼعمىىذاالقكؿفيكتابالمستدرؾلمحاكـ.(2
(الصحيحأٌفىذاقكؿأبيداكدنقموعنواآلجرم.(3
(.1/234)أبكداكد،السنف((4
(.1/210)ابفالقيـ،تيذيبالسنف((5
(.4/444(الشافعي،األـ)(6
(.بمفظ:"الىييٍجمىعي1947/ح3/762مكطأمالؾبتحقيؽاألعظمي)(.كفي10/6)المصدرنفسو((7

الىًتيىا". ٍرأىًةكىخى اٍلمى ًتيىا،كىالىبىٍيفى ٍرأىًةكىعىم  اٍلمى بىٍيفى
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نقد الحديث:
بيكأنتبو،كلـيركهأحدعفالن فأخذنانحف"افعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش 

(1)"تثبتركايتوغيره.
الاختبلؼبينيـفيما،ىكقكؿمفلقيتمفالمفتيفكبيذانأخذك"كقاؿرحموا:
إالعفأبيىريرةكقدركمبيكجويثبتوأىؿالحديثعفالن عممتوكاليركلمف

.(2)"مفكجواليثبتوأىؿالحديثمفكجوآخر
رمفأنويركلمفغيرجيةأبيىريرةرضياعنو،كًكالذمذي"قاؿالبييقي:

يركلعفعمي،كعبدابفمسعكد،كعبدابفعمر،كعبدابففكماقاؿ:فإنو
عباس،كعبدابفعمركبفالعاص،كأبيسعيدالخدرم،كأنسبفمالؾرضيا

،إالبيساءعفعائشةرضياعنيا،كميـعفالن تعالىعنيـأجمعيف،كمفالن 
اتفقا،حبيالص كاياتليستمفشرطصاأفجميعىذهالر  نما حيحالبخارم،كمسمـ،كا 

كمفقبميما،كمفبعدىمامفأئمةالحديثعمىإثباتحديثأبيىريرةفيىذاالباب
.(3)"افعيرحموا،كماقاؿالش فقط

   تخريج الحديث:
 رضي ا عنو. حديث أبي ىريرة: تخريج أوالً 

.(6)مفطريؽيكنس(5)،كمسمـ(4)أخرجوالبخارم
؛كبلىما)ابفعبدالعزيز،(8)حمفبفعبدالعزيزمفطريؽعبدالر (7)كأخرجومسمـ

                                 
(.4/444(الشافعي،األـ)(1
(.10/6)المصدرنفسو((2
(.7/269)رل(البييقي،السنفالكب(3
(.ب5110/ح7/12(البخارم،الصحيح)(4 ٍرأىةيمفظ:"نىيىىالن ًبيُّ ًتيىا،كىالمى مىىعىم  المىٍرأىةيعى أىٍفتيٍنكىحى

الىتييىا" كىخى
5)( الصحيح مسمـ، ح2/1028( /36 اً رىسيكؿي "نىيىى بمفظ: .)ٍرأىًة اٍلمى بىٍيفى الر جيؿي يىٍجمىعى أىٍف

الىًتيىا". ٍرأىًةكىخى اٍلمى بىٍيفى ًتيىا،كى كىعىم 
،كفيغيرالزىرمخطأ.(س(6 اقميبلن بقتترجمتو،كىكثقةإالأففيركايتوعفالزىرمكىمن
مىى35/ح2/1028(مسمـ،الصحيح)(7 اٍبنىةياأٍليٍخًتعى مىىًبٍنًتاأٍلىًخ،كىالى اٍلعىم ةيعى تيٍنكىحي (.بمفظ:"الى

الىًة". اٍلخى
عث(8 بف ا عبد بف العزيز عبد بف الرحمف عبد محمد( أبك األكسي، حنيؼاألنصارم، بف ماف

األيمامي نيؼاألنصارم-المدني، حي بف سيؿ بف أمامة أبي إلى نسبة اليمزة، صدكؽ-بضـ ،
يخطئ،مفالثامنة،ماتسنةاثنتيفكستيف،كىكابفبضعكسبعيف.ابفاألثيرالجزرم،المباب

(.3933رقـ/345(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)1/84)
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.(1)ىرمعفقبيصةبفذؤيبعفالزُّكيكنس(
.(5)عفاألعرج(4)،مفطريؽمالؾعفأبيالزناد(3)،كمسمـ(2)كأخرجوالبخارم
مسمـ الميث(6)كأخرجو طريؽ حبيب(7)مف أبي بف يزيد ًعرا(8)عف بفعف ًؾ

.(9)مالؾ
.(11)مفطريؽيحيىبفأبيكثير(10)كأخرجومسمـ

                                 
أبكسعيدأكأبكإسحاؽالمدني،نزيؿدمشؽ،مفأكالد((1 الخزاعي، قبيصةبفذؤيببفحمحمة،

(.5512/رقـ453الصحابة،كلورؤية،ماتسنةبضعكثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
الم ًو5109/ح7/12(البخارم،الصحيح)(2 رىسيكؿى :"الىييٍجمىعيبىٍيفى(.بمفظ:أىف  ًتيىا،قىاؿى ٍرأىًةكىعىم  المى

الىًتيىا". ٍرأىًةكىخى المى كىالىبىٍيفى
(.بمثًمو.33/ح2/1028(مسمـ،الصحيح)(3
(عبدابفذككافالقرشي،أبكعبدالرحمفالمدني،المعركؼبأبيالزناد،ثقةفقيو،مفالخامسة(4

(.3302رقـ/302ماتسنةثبلثيفكقيؿبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ثقةثبتعالـ،مف(5 ابفالحارث، مكلىربيعة أبكداكدالمدني، األعرج، الرحمفبفىرمز، عبد )

(.4033/رقـ352الثالثة،ماتسنةسبععشرة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
اً34/ح2/1028(مسمـ،الصحيح)(6 رىسيكؿى ٍفأىٍربىًعًنٍسكىةو،(.بمفظ:"أىف  :نىيىىعى أىٍفييٍجمىعىبىٍينىييف 

الىًتيىا". ٍرأىًةكىخى ًتيىا،كىاٍلمى ٍرأىًةكىعىم  اٍلمى
(سبقتترجمتو،كىكابفسعد.(7
(يزيدبفأبيحبيبالمصرم،أبكرجاء،كاسـأبيوسكيد،كاختمؼفيكالئو،ثقةفقيوككافيرسؿ،(8

 قاربالثمانيف. كقد ماتسنةثمافكعشريف، تقريبالتيذيب)مفالخامسة، /600ابفحجر،
(.7701رقـ

الكناني(9 كالكنانيثبلثة،بكسرالكاؼكفتحالنكفككسرالنكفالثانية-(عراؾبفمالؾالغفارم، ،
كمب، ًكنانًة إلى منسكبه كالثاني إلييـ، يينسبي ىذا كصاحبينا قريش، ًكنانًة إلى منسكبه األكؿ

يينسبكفإلىأجدادىـ ،المدني،ثقةفاضؿ،مفالثالثة،ماتفي-كليسكامفالقبائؿكالثالثرجاؿه
 المائة. الممؾبعد عبد بف يزيد )صخبلفة األنسابالمتفقة القيسراني، ابف 131يينظر: ابف(،

(.4549/رقـ388حجر،تقريبالتيذيب)
ٍرأىةي1408/ح2/1029()37/ح2/1029(مسمـ،الصحيح)(10 اٍلمى تيٍنكىحي ًتيىا،(.بمفظ:"الى مىىعىم  عى

الىًتيىا". مىىخى عى كىالى
يحيىبفأبيكثير(11 باثنتيفمف–الطائيالقاسـ( الياءالمنقكطة بفتحالطاءالميممةكفيآخرىا

بفتحالياء-مكالىـأبكنصراليمامي-...جميمةبفأددبفزيدتحتيا،نسبةإلىطي ئ،كاسمو
األلؼ،نسبةإلىاليمامة،كىيبمدةمفببلدالعكالييميفبينيماكالم،المعجمةبنقطتيفمفتحتيا

،ثقةثبتلكنويدلسكيرسؿ،مفالخامسة،ماتسنةاثنتيفكثبلثيف،كقيؿ:قبؿذلؾ.-مشيكرة
(.7632/رقـ596ابفحجر،تقريبالتيذيب)(،13/522()9/21السمعاني،األنساب)
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؛كبلىما)ابفأبيكثير،كعمرك(عف(2)مفطريؽعمركبفدينار(1)كأخرجومسمـ
.(3)أبيسممة

؛أربعتيـ)قبيصة،كاألعرج،كًعراؾ،(5)مفطريؽمحمدبفسيريف(4)كأخرجومسمـ
كأبكسممة،كابفسيريف(عفأبيىريرة.

  رضي ا عنيم. حابةصَّ ا وغيره من الجابر بن عبد ثانًيا: حديث
البخارم المبارؾ(6)أخرجو بف ا عبد طريؽ األحكؿ(7)مف عاصـ عف(8)عف

،عفجابر.(9)الشعبي



                                 
اً(.بمف40/ح2/1030(مسمـ،الصحيح)(1 ظ:"نىيىىرىسيكؿي بىٍيفى ًتيىا،كى ٍرأىًةكىعىم  اٍلمى أىٍفييٍجمىعىبىٍيفى

الىًتيىا" ٍرأىًةكىخى اٍلمى
.،ثقةثبتسبقتترجمتو((2
ثقة(3 إسماعيؿ، كقيؿ ا، عبد اسمو قيؿ المدني، بفعكؼالزىرم، الرحمف عبد بف سممة أبك )

عيف،أكأربعكمائة،ككافمكلدهسنةبضعكعشريف.ابفمكثر،مفالثالثو،ماتسنةأربعكتس
(.8142/رقـ645حجر،تقريبالتيذيب)

مىىًخٍطبىًةأىًخيًو،39/ح2/1030()38/ح2/1029(مسمـ،الصحيح)(4 عى الر جيؿي يىٍخطيبي (.بمفظ:"الى
مىىعىم  اٍلمىٍرأىةيعى تيٍنكىحي أىًخيًو،كىالى مىىسىٍكـً عى يىسيكـي أيٍخًتيىاكىالى ؽى ٍرأىةيطىبلى اٍلمى تىٍسأىؿي الىًتيىا،كىالى مىىخى عى ًتيىاكىالى
ايلىيىا". الىيىامىاكىتىبى ٍلتىٍنًكٍح،فىًإن مى ٍحفىتىيىاكى ًلتىٍكتىًفئىصى

(محمدبفسيريفاألنصارم،أبكبكرابفأبيعمرةالبصرم،ثقةثبت،عابدكبيرالقدر،كافال(5
الرك )يرل التيذيب تقريب حجر، ابف كمائة. عشر سنة مات الثالثة، مف بالمعنى، /483اية

(.5947رقـ
الم ًو5108/ح7/12(البخارم،الصحيح)(6 ًتيىا(.بمفظ:قاؿ:"نىيىىرىسيكؿي مىىعىم  ٍرأىةيعى المى أىٍفتيٍنكىحى

الىًتيىا". أىٍكخى
.مجاىد،جمعتفيوخصاؿالخير،ثقةثبت،فقيوعالـ،جكادسبقتترجمتو((7
(عاصـبفسميمافاألحكؿ،أبكعبدالرحمفالبصرم،ثقة،مفالرابعة،لـيتكمـفيوإالالقطاف،(8

( التيذيب تقريب حجر، ابف أربعيف. سنة بعد مات الكالية في دخكلو بسبب /285فكأنو
(.3060رقـ

فقيوفاضؿ،مفالثالثة،قاؿمكحكؿ:مارأيت(عامربفشراحيؿالشعبي،أبكعمرك،ثقةمشيكر،(9
(.3092/رقـ287أفقومنو،ماتبعدالمائة،كلونحكمفثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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.يقصدبذلؾأنيماخالفا(3)عفالشعبي،عفأبيىريرة(2)،كابفعكف(1)داكد:كقاؿ
بربفعبدا،كركياهعفأبيىريرة.عاصـفيالركايًةعفجا

(6)كالنسائي(5)،كأبكداكد(4)،أخرجياالترمذم-أم:ابفأبيىند-كركايةداكدقمُت:
مفطريقوعفعامرالشعبيعفأبيىريرة.

النسائي أخرجيا ابفعكف أبي(8)كالبييقي(7)كركاية الشعبيعف عف طريقو مف
ىريرة.

فأخرجابفعدم،عا(9)كتابعالمغيرةي صمنافيالركايةعفجابرو
مفطريؽحماد(10)

عفالمغيرةكعاصـعفالشعبيعفجابر.(11)بفشيعيب
الشعبيقمُت: مكلى سيميـه تابع

عف(12) الركايًة في عكف كابف أبيىند، بفى داكدى

                                 
(داكدبفأبيىندالقشيرممكالىـ،أبكبكرأكأبكمحمدالبصرم،ثقةمتقف،كافييـبأخرة،مف(1

(.1817/رقـ200فحجر،تقريبالتيذيب)الخامسة،ماتسنةأربعيفكقيؿقبميا.اب
كالعمؿ.(2 (سبقتترجمتو،ىك:عبدابفعكفثقةثبتفاضؿ،مفأقرافأيكبفيالعمـً
(.5108/ح7/12(البخارم،الصحيح)(3
الم ًو1126/ح3/420(الترمذم،الجامع)(4 رىسيكؿى ٍرأىةيعى(.بمفظ:"إف  المى ًتيىا،نىيىىأىٍفتيٍنكىحى مىىعىم 

تيٍنكىحي مىىًبٍنًتأيٍخًتيىا،كىالى الىةيعى الخى الىًتيىا،أىًك مىىخى ٍرأىةيعى المى أىًخييىا،أىًك مىىاٍبنىًة العىم ةيعى ٍغرىلأىًك الصُّ
ٍغرىل الصُّ تيٍنكىحي "كىالى النسائي: ركاية في كليس ٍغرىل". الصُّ مىى عى الكيٍبرىل كىالى الكيٍبرىل، مىى مىىعى عى

ٍغرىل". مىىالصُّ الكيٍبرىلعى الكيٍبرىل،كىالى
(.2065/ح3/409(أبكداكد،السنف)(5
(.3296/ح6/98(النسائي،السنف)(6
الكبرل)(7 السنف النسائي، "نىيىىرسكؿا5407/ح5/190( بمفظ: .)يىٍعًني ، ؿي الر جي ك جى يىتىزى أىٍف

مىىاٍبنىًةأىًخييى ٍرأىةىعى ق فىويابفعكف.اٍلمى اأىًكاٍبنىًةأيٍخًتيىا".كقاؿالنسائي:كى
(.بمثًمو.13949/ح7/269(البييقي،السنفالكبرل)(8
(المغيرةبفمقسـبكسرالميـ،الضبيمكالىـ،أبكىشاـالككفي،األعمى،ثقةمتقفإالأنوكاف(9

ستكثبل ماتسنة السادسة، مف إبراىيـ، عف سيما حجر،يدلسكال ابف الصحيح. عمى ثيف
(.6851/رقـ543تقريبالتيذيب)

الكامؿ)(10 ابفعدم، )3/16 "نىيىىرىسيكؿالم ًو بمفظ: .)مىى عى أىٍك ًتيىا مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحى أىٍف
الىًتيىا". خى

ابفحجرلـيذكرهفيكتابوالت(11  قريب.(ستأتيترجمتوفيالحكـعمىالركاةإذإف 
ابفحجرلـيذكرهفيكتابوالتقريب.(12 (ستأتيترجمتوفيالحكـعمىالركاةإذإف 
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.(1)الشعبيعفأبيىريرة
،عفأبيىريرة،كعفعفداكدبفأبيىند،عفالشعبيكالصحيحقاؿالدارقطني:

.(2)عاصـاألحكؿ،عفالشعبي،عفجابر
عفيقمُت: .(4)أبيسعيدالخدرمفركاهعفالشعبيعف(3)كخالؼفيذلؾجابرالجي

عفجابر.(7)عفأبيالزبير(6)ابفجريجمفطريؽ(5)كأخرجالنسائي
 كالترمذم(8)أحمدكأخرجو حباف(9)، ريز(10)كابف حى أبي طريؽ -مف بفعبد ا

.ابفعباسعف(12)عفعكرمة(11)-الحسيف
.ابًفعباسعفعكرمةعف(14)،مفطريؽخيصيؼ(13)كأخرجوأبكداكد




                                 
(.11/115(الدارقطني،العمؿ)(1
(.11/118)المصدرالسابؽ((2
(جابربفيزيدبفالحارثالجعفي،أبكعبداالككفي،ضعيؼرافضي،مفالخامسة،ماتسنة(3

(.8778/رقـ137سنةاثنتيفكثبلثيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سبعكعشريفكمائة،كقيؿ
(.17/81(البزار،المسند)(4
الم ًو3299/ح6/98(النسائي،السنف)(5 ًتيىا،(.بمفظ:قاؿ:"نىيىىرىسيكؿي مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى أىٍفتيٍنكىحى

الىًتيىا". مىىخى أىٍكعى
(سبقتترجمتو.(6
تو.(سبقتترجم(7
نىيىأفتينكحالمرأةعمىعمتياأكعمى(.بمفظ:"إفنبيا3530/ح3/473(أحمد،المسند)(8

التيا". خى
(.1125/ح2/423(الترمذم،الجامع)(9

الم ًو4116/ح9/426(ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع)(10 مىى(.بمفظ:"نىيىىرىسيكؿي ٍرأىةيعى اٍلمى ك جى أىٍفتيزى
".اٍلعى امىكيف  أىٍرحى قىطىٍعتيف  ذىًلؾى ًإذىافىعىٍمتيف  :ًإن كيف  الىًة،قىاؿى ًة،كىاٍلخى م 

قاضي(11 البصرم، زام كآخره الراء ككسر الميممة بفتح حريز أبك األزدم، حسيف بف ا عبد )
(.3276/رقـ300سجستاف،صدكؽيخطئ،مفالسادسة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

.ثقةثبتعالـبالتفسير،لـيثبتتكذيبوعفابفعمر،كالتثبتعنوبدعةقتترجمتو،سب((12
:"أنوكىًرهىأفيجمعبيفالعٌمًةكالخالىًة،(.بمفظ:عفالنبي2067/ح3/411(أبكداكد،السنف)(13

كبيفالخالتيفكالعم تيًف"
.رجاءصدكؽسيءالحفظخمطبأخرة،كرميباإلسبقتترجمتو،((14
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عف(4)مفطريؽمحمدبفإسحاؽ(3)،كابفماجو(2)كالنسائي(1)كأخرجوالترمذم
عفأبيسعيدالخيدرم.(6)عفسيميمافبفيسار(5)يعقكببفعيتبة

الطحاكم لييعة(7)كأخرجو ابف طريؽ مكسى(8)مف بف سميماف عف(9)عف ،
.أبيسعيدالخدرمعف،(11)،عفابفمحيريز(10)مكحكؿ


                                 
278/ح163(الترمذم،العمؿالكبير)(1 الن ًبي  ًتيىا(.بمفظ:سىًمٍعتي ٍرأىًةكىعىم  اٍلمى نىيىىأىٍفييٍجمىعىبىٍيفى

الىًتيىا. ٍرأىًةكىخى اٍلمى بىٍيفى كى
اً5403/ح5/189(النسائي،السنفالكبرل)(2 رىسيكؿى "يىٍنيىىأىٍفييٍجمىعى(.بمفظ:سىًمٍعتي قىاؿى كى "

ده م  الىًتيىا"-أمابفإسحاؽ-ميحى اٍلمىٍرأىًةكىخى بىٍيفى ًتيىا،كى ٍرأىًة،كىعىم  اٍلمى بىٍيفى ؿي :أىٍفيىٍجمىعىالر جي
الم ًو1930/ح2/114(ابفماجو،السنف)(3 رىسيكؿى ٍيًف:أىٍفيىٍجمىعى(.بمفظ:"سىًمٍعتي ٍفًنكىاحى يىٍنيىىعى

بىٍيفى ؿي الىًتيىا"الر جي ٍرأىًةكىخى اٍلمى بىٍيفى ًتيىا،كى اٍلمىٍرأىًةكىعىم 
4) ) كالخبلصةفيو: بالتفصيؿ، ييخالؼستأتيترجمتو لـ فيالمغازمكالسير،حسفالحديثما إماـ

،رنميبالقدر.غيره
بف(يعقكببفعتبةبفالمغيرةبفاألخنسالثقفى،ثقة،مفالسادسة،ماتسنةثمافكعشريف.ا(5

(.7825/رقـ608حجر،تقريبالتيذيب)
(سبقتترجمتو،كىكأحدالفقياءالسبعة.(6
مىىعىم ًتيىاأىٍك5962/ح15/211(الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)(7 اٍلمىٍرأىةيعى (بمفظ:"إن وينىيىىأىٍفتيٍنكىحى

الىًتيىا". مىىخى عى
أبكع(8 الحضرمي، بفعقبة ابفلييعة عبد خمطبعد( القاضي،صدكؽ، الرحمفالمصرم، بد

كلوفيمسمـبعضشيء أعدؿمفغيرىما، ابفالمبارؾكابفكىبعنو احتراؽكتبو،كركاية
ماتسنةأربعكسبعيف،كقدناؼعمىالثمانيف.ابفحجر،تقريبالتيذيبمفالسابعة،مقركف،

(.3563/رقـ319)
الدمشقي،األشدؽ،صدكؽفقيوفيحديثوبعضليف،كخكلط(سميمافبفمكسىاألمكم،مكالىـ(9

(.2616/رقـ255قبؿمكتوبقميؿ،مفالخامسة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ماتسنةبضع(10 مفالخامسة، كثيراإلرساؿمشيكر، فقيو ثقة ا، أبكعبد مكحكؿالشامي، )

(.6875/رقـ545عشرةكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(عبدابفمحيريزبفجنادةبفكىبالجيمحي،المكي،كافيتيمنافيحجرأبيمحذكرةبمكة،(11

ثـنزؿبيتالمقدس،ثقةعابد،مفالثالثة،ماتسنةتسعكتسعيفكقيؿقبميا.ابفحجر،تقريب
(.3604/رقـ322التيذيب)
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عفجبارةبفالميغم س(1)كأخرجوابفماجو
عفأبيبكر(3)عفأبيبكرالنيشمي(2)

.-أبكمكسىاألشعرم-،عفأبيو(4)بفأبيمكسى
أحمد ىيب(5)كأخرجو بف ا عبد طريؽ السبئيمف ير(6)يرة رى زي بف ا عبد عف

عميرضياعنو.عف(7)الغافقي
.أبيوعفجد هعف(10)مفطريؽعمركبفشعيب(9)كالطحاكم(8)كأخرجوأحمد





                                 
ال1931/ح3/115(ابفماجو،السنف)(1 رىسيكؿي م ًو(.بمفظ:قىاؿى ًتيىاكىالى مىىعىم  ٍرأىًةعى اٍلمى تيٍنكىحي :"الى

الىًتيىا" مىىخى عى
(جبارةبفالمغمسالًحم اني،أبكمحمدالككفي،ضعيؼ،مفالعاشرة،ماتسنةإحدلكأربعيف.ابف(2

(.890/رقـ137حجر،تقريبالتيذيب)
الككفي،قيؿاسموعبداابفق(3 أبكبكرالنيشمي، طاؼأكابفأبيقطاؼ،كقيؿكىب،كقيؿ(

معاكية،صدكؽرميباإلرجاء،مفالسابعة،ماتسنةستكستيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب
(.8001/رقـ625)

(أبكبكرابفأبيمكسىاألشعرم،اسموعمركأكعامر،ثقة،مفالثالثة،ماتسنةستكمائة،(4
(.7790/رقـ624تقريبالتيذيب)ككافأسفمفأخيوأبيبردة.ابفحجر،

(.بمفظ:"التينكحالمرأةعمىعمتياكالعمىخالتيا".577/ح1/412(أحمد،المسند)(5
(عبدابفىبيرةبفأسعدالس بئيالحضرمي،أبكىبيرة،المصرم،ثقة،مفالثالثة،ماتسنةست(6

(.3678/رقـ327كعشريف،كلوخمسكثمانكف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
رىيرالغافقي،المصرم،ثقةرميبالتشيع،مفالثانية،ماتسنةثمانيفأكبعدىا.ابف(7 (عبدابفزي

(.3322/رقـ303حجر،تقريبالتيذيب)
8)( المسند أحمد، كال6770/ح11/384(،)6770/ح6/302( عمىعىم تيا المرأةي تٍنكىحي "ال بمفظ: .)

عمىخالتيا".
مىىعىم ًتيىا،5961/ح15/211الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((9 ٍرأىةيعى اٍلمى (.بمفظ:"أىن وينىيىىأىٍفتيٍنكىحى

الىًتيىا".قاؿأبكجعفر:كالنعمموركمعفعبدابفعمركإالمفىذهالجية. مىىخى أىٍكعى
،مفالخامسة،ماتسنة(عمركبفشعيببفمحمدبفعبدابفعمركبفالعاص،صدكؽ(10

سنادهمفأحسفاألسانيد.5050/رقـ423ثمانيعشرةكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.كا 
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–عفأبيو(3)عفالزىرمعفسالـ(2)مفطريؽجعفربفبرقاف(1)كأخرجوالترمذم
.-بفعمرعبدا

المكصمي يعمى أبك عبيدة(4)كأخرجو بف مكسى طريؽ بف(5)مف ا عبد عف
.ابفعمرعف(6)دينار

.ابفعمرعف(9)عفنافع(8)مفطريؽمكسىبفعقبة(7)كأخرجوالطبراني
عفمسركؽعف(12)عفيحيى(11)مفطريؽأبيحصيف(10)كأخرجوابفأبيشيبة

                                 
العمؿالكبير)(1 الترمذم، الم ًو276/ح162( نىيىىرىسيكؿي بمفظ: .)ٍرأىةي اٍلمى ك جى تيزى أىٍف ٍيًف، ًنكىاحى ٍف عى

الىًتيى مىىخى ًتيىاأىٍكعى مىىعىم  ا".عى
نسبةإلىالرقة،بفتحالراءكفيآخرىاالقاؼالمشددة-(جعفربفبيٍرقاف،الكبلبي،أبكعبداالرقي(2

تككفكىيبمدةعمىطرؼالفراتمشيكرة أرضو الفرات،ككؿُّ عمىشط  ،كسيميتبالٌرقة؛ألٌنيا
ماتعمىالشطتسمىالٌرقة مفالسابعة، ييـفيحديثالزىرم، سنةخمسيفكقيؿ،صدكؽ،

.(932/رقـ140ابفحجر،تقريبالتيذيب)(،6/156السمعاني،األنساب)بعدىا.
،كافيشبوبأبيوفياليدمكالسمتسبقتترجمتو،((3 .أحدالفقياءالسبعة،ككافثبتناعابدنافاضبلن
الم ًو248/ح207(أبكيعمى،المعجـ)(4 ًتيىا،أىٍكأىٍفتي(.بمفظ:"نىيىىرىسيكؿي مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى ٍنكىحى

الىًتيىا". مىىخى عى
نسبةإلىالربذة،كىيمفقرلالمدينةعمىطريؽالحجاز،-(مكسىبفعيبىيدةبفنىًشيطالر بذم(5

،أبكعبدالعزيزالمدني،ضعيؼكالسيمافيعبدابفدينار،ككاف-فيياقبرأبيذرالغفارم
ابفحجر،(.6/72السمعاني،األنساب)غارالسادسة،ماتسنةثبلثكخمسيف.عابدنامفص

(.6989/رقـ552تقريبالتيذيب)
سبقتترجمتو.((6
الىًتيىاكىعىٍف982/ح1/296(الطبراني،المعجـاألكسط)(7 مىىخى ًتيىاكىعى مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى (.بمفظ:"نىيىىأىٍفتيٍنكىحى

عى ًلٍبسىتىٍيًف: يىٍكـً ٍكـً صى كىعىٍف شىٍيءه، ًمٍنوي فىٍرًجًو مىى عى لىٍيسى ثىٍكبو ًفي ؿي الر جي يىٍحتىًبيى أىٍف ٍف كىعى اًء، م  الص  ًف
ت ىتىٍغري بىٍعدىاٍلعىٍصًرحى ،كى ت ىتىٍطميعىالش ٍمسي ٍبًححى ًةبىٍعدىالصُّ اٍلًفٍطًر،كىعىًفالص بلى يىٍكـً ىكى الش ٍمسياأٍلىٍضحى ".بى

.،ثقةفقيوإماـفيالمغازمسبقتترجمتو((8
(سبقتترجمتو،الثقةالثبتالفقيومكلىعبدابفعمر.(9

الىًتيىا".16762/ح3/526المصنؼ)،(ابفأبيشيبة(10 مىىخى عى ًتيىا،كىالى مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي (.بمفظ:"الى
11) بفحصيفاألسدم، عثمافبفعاصـ مف( دلس، كربما ثبتسني، ثقة ًصيف، حى أبك الككفي،

الرابعة،ماتسنةسبعكعشريف،كيقاؿبعدىا،ككافيقكؿ:إفعاصـابفبيدلةأكبرمنوبسنة
(.4484/رقـ384كاحدة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

الككفيالمقر(12 األسدممكالىـ المثمثة يحيىابفكثاببتشديد الرابئ( مف عابد ماتسنةثقة عة
(.7664/رقـ598ثبلثكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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.عبدابفمسعكد
البزار ،عف(3)عبداامرأةعفزينب(2)مفطريؽعمركبفالحارث(1)كأخرجو

.ابفمسعكد
الرحمف(4)كأخرجوأبكيعمى بفعبد بنت(5)مفطريؽمالؾبفمحمد عفعمرة

.عائشةعف(6)عبدالرحمف
البزار ببلؿ(7)كأخرجو بف محمد طريؽ ىماـ(8)مف قتادة(9)عف عف(10)عف ،

                                 
تىٍسأىؿي1462/ح4/289(البزار،المسند)(1 الىًتيىا،كىالى مىىخى عى ًتيىا،كىالى مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي (.بمفظ:"الى

ٍحفىتىيىا". أيٍخًتيىاًلتىٍكتىًفئىمىاًفيصى ؽى ٍرأىةيطىبلى اٍلمى
عم(2 عمى( الخزاعي، غير كىك الثانية، مف ثقة، زينبالثقفية، أخي ابف الثقفي، الحارث، بف رك

(.5003/رقـ419المرجح.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
الثقفية،زكجابف(3 (زينببنتمعاكيةأكابنةعبدابفمعاكية،كيقاؿ:زينببنتأبيمعاكية،

(.8598/رقـ748.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مسعكد،صحابية،كلياركايةعفزكجيا
الم ًو4757/ح8/197(أبكيعمى،المسند)(4 سىٍيًؼرىسيكًؿ ًفيقىاًئـً ٍدتي (.بمفظ:"كىجى ًكتىابنا:"ًإف 

ل ى تىكى ؿه قىاًتًمًو،كىرىجي غىٍيرى قىتىؿى ؿه اًرًبًو،كىرىجي ضى غىٍيرى رىبى الن اًسعيتيك امىٍفضى ٍفأىشىد  ًتًو،فىمى أىٍىًؿًنٍعمى غىٍيرى
اٍلميٍؤمً اأٍلىٍجًر ًفي كى ، عىٍدالن كىالى ٍرفنا صى ًمٍنوي الم وي يىٍقبىؿي الى كىرىسيكًلًو ًبالم ًو كىفىرى فىقىٍد ذىًلؾى تىكىافىأيفىعىؿى نيكفى

ًبكىاًفرو ميٍسًمـه ييٍقتىؿي .الى ـٍ أىٍدنىاىي ـٍ ًتًي يىٍسعىىًبًذم  كى ـٍ ًمم تىٍيًف،ًدمىاؤيىي أىٍىؿي يىتىكىارىثي ٍيًدًه،كىالى ًفيعى ذيكعىٍيدو كىالى
، الش ٍمسي ت ىتىٍغريبى اٍلعىٍصًرحى ةىبىٍعدى بلى صى الىًتيىا،كىالى مىىخى عى ًتيىاكىالى مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي كىالى تيسىاًفري كىالى

ٍيًرًذممى مىعىغى لىيىاؿو ثى ".اٍمرىأىةهثىبلى ـو ٍحرى
(ستأتيترجمتوفيدراسةركاةالحديث.(5
(عمرةبنتعبدالرحمفبفسعدبفزرارةاألنصارية،المدنية،أكثرتعفعائشة،ثقة،مفالثالثة،(6

(.8643/رقـ750ماتتقبؿالمائة،كيقاؿبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
اً(.بمفظ:"نىيىى4567/ح10/418(أحمد،المسند)(7 مىىرىسيكؿي ًتيىاكىعى مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى أىٍفتيٍنكىحى

الىًتيىا". خى
ابفحجر،(8 التاسعة. مف صدكؽيغرب، التمار، االبصرم، عبد أبك الكندم، بفببلؿ محمد )

(.5766/رقـ470تقريبالتيذيب)
الذاؿالمعجمة،بفتحالعيفالميممة،كسكك-(ىماـبفيحيىبفدينارالعىٍكذم(9 فالكاك،كفيآخرىا

،أبكعبداأكأبكبكرالبصرم،ثقةربماكىـ،مف-نسبةإلىبنيعكذ،كىكبطفمفاألزد
ابفحجر،تقريبالتيذيب(،9/86السمعاني،األنساب)السابعة،ماتسنةأربعأكخمسكستيف.

(.7319/رقـ574)
سي،الثقةالثبت.(سبقتترجمتو،كىكابفدعامةالسدك(10
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بفجندب.سمرةعف(1)الحسف
ييشى لـ ركاية كىناؾ : أسيدقمتي عتاببف عف إلييا الطبراني(2)ر أخرجيا مف(3)،

دراسة .،عفأيكببفخالدعفعتٌاببفأسيدعفالنبي(4)طريؽمكسىبفعيبيدة
رواة الحديث:
ىناالرُّاإلماـالش سندركاة كاةالذيفلـيذكرىـابفحجرافعيثقات،لكنيسأذكري

بدراسًتيـ :فيتقريبو،كقمتي
.أبكشعيبالًحم اني،الككفياد بن شعيب،حمَّ أواًل: 

قاد:أقوال الن  
،(7):"ليسبشيء"،كزادابفمعيف"اليكتبحديثو"(6)،كابفشاىيف(5)قاؿابفمعيف
"ضعبؼ"،كقاؿ:(12)،كالذىبي(11)،كالنسائي(10)،كمسمـ(9)،كأبكزرعة(8)كقاؿفيمكضعو

.(13)أبكحاتـ:"ليسبالقكم"
ابفعدمأحاديثقاؿعًقبيا:"لحمادبفشعيبغيرماذكرتمفالحديثكذكرلو

القتا عف يركييا ا-تكأحاديثو كىكضعيؼأيضن أبييحيى، مماكأ-أم: يتابعكثرىا ال

                                 
(سبقتترجمتو،كىكالحسفالبصرم،الثقةالفقيوالفاضؿ.(1
لوصحبة،(2 المكي، الرحمفأكأبكمحمد أبكعبد أبيالًعيصبفأميةاألمكم، عتاببفأىًسيد )

ماتأبكبكرالصديؽفيماذكرالكاقدم،لكفذكرككافأميرمكةفيعيدالنبي ،كماتيـك
عمىمكةلعمرسنةإحدلكعشريف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)الطبرم /380أنوكافعامبلن

(.4418رقـ
ًتيىا".426/ح17/162(المعجـالكبير)(3 عىم  الىًتيىاكىالى مىىخى ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي (.بمفظ:"الى
(سبقتترجمتو.(4
(.1352/رقـ3/281يةالدكرم)(،ككذاركا1/58)-ركايةابفمحرز-(ابفمعيف،التاريخ(5
(،127/رقـ73(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاء)(6
(.3/15(ابفعدم،الكامؿ)(7
(.1604/رقـ3/333)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(8
(.3/142)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(9

(،1605/رقـ1/426(مسمـ،الكنىكاألسماء)(10
(،135/رقـ31ي،الضعفاء)(النسائ(11
(3046/رقـ1/306(الذىبي،المقتنىفيسردالكنى)(12
(625/رقـ3/142)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(13
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.(1)عميو،كىكممفيكتبحديثومعضعفو"
نظر" "فيو البخارم: أحمد(2)كقاؿ عنو كسيئؿ أدرمكيؼىك؟"-، "ال فقاؿ: ،(3)،

حديثو"كسيئؿ "ترككا فقاؿ: "كاىيالحديث"(4)عنوأبكداكد كقاؿالجكزجاني: كقاؿ،(5)،
،كذكرابفحجرأقكاؿبعضأىؿ(6)ابفحباف:"يقمباألخباركيركيياعمىغيرجيتيا"

أم-:أخرجلوالحاكـمعىذا(8)،كقاؿفيلسافالميزاف(7)العمـفيوفيتعجيؿالمنفعة
فيمستدركو.-رغـتضعيؼالعمماءلو

:ضعيؼ.:القول فيو خالصة قمتي
 عبي.ثانًيا: سميم مولى الشَّ 

 فاد:أقوال الن  
في،كقاؿابفمعيف"ضعيؼ"(11)كعبدابفرجاء(10)كالفبلس،(9)قاؿابفمعيف

(13)كابفشاىيف(12)مكضع كقاؿالساجي"ليسبشيء": ،(14) ،"ليسبثقة"(15)كالنسائي،
المثنك ابف (16)ىقاؿ مكلىالشعبي": عفسيميـ الرحمفحٌدثا يحيىكالعبد سمعتي ما

كلسميـغيرماذكرتمفالحديث":بعدأفذكرلوأحاديثكقاؿابفعدم"،بشيءقط

                                 
(.3/18(ابفعدم،الكامؿ)(1
(.101/رقـ3/25(البخارم،التاريخالكبير)(2
(.3/142(ابفابيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
(.94/رقـ139التاآلجرملو)(أبكداكد،سؤا(4
(112(الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ)ص(5
(.1/251(ابفحباف،المجركحيف)(6
(.227/رقـ1/464(ابفحجر،تعجيؿالمنفعة)(7
(.1413/رقـ2/348(ابفحجر،لسافالميزاف)(8
(،1790/رقـ3/368)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(9

(.4/213الجرحكالتعديؿ)(ابفأبيحاتـ،(10
(.2/112(ابفحجر،لسافالميزاف)(11
(،2204/رقـ3/448)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(12
(.257/رقـ101(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاء)(13
(.2/112(ابفحجر،لسافالميزاف)(14
(245/رقـ48(النسائي،الضعفاء)(15
(.4/333(ابفعدم،الكامؿ)(16
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نماعيبعميواألسانيد كذكرهابفحباف،(1)"قميؿ،كمقدارمايركيوليسلومتفمنكر،كا 
.(2)فيالثقات
ؼ.:ضعيقمتي:القول فيو خالصة

عماففبفحارثةبفالنُّحمكىكمالؾبفمحمدبفعبدالر جال،ثالثًا: مالك ابن أبي الرَّ 
،اشتيربكنيًةأبيو.األنصارم

حارثة أخكيو مف حاالن أحسف "ىك حاتـ: أبك (3)قاؿ الر ، كقاؿ،(5)"(4)حمفكعبد
"،صالح"ارقطني:الد  ميرسبلن باإلرساؿ،(8)كالعراقي،(7)ككصفوالعبلئي،(6)يركمعفأنسو

.(9)كقاؿابفحجر:"فيونظر"
 .صالحييرًسؿخالصة القول فيو: قمُت: 

 الحكم عمى الحديث:
 ىريرة أبي متفق عميو،حديث ا عبد بف جابر أخرجو البخاري في كحديث

قكؿالش حابةاآلخريفصحيحةهبالمتابعاتكالش كطرؽالص حيح،الصَّ  فعي:اكاىد؛ًلذافإف 
كممفكجوإالعفأبيىريرةكقدريبيركلمفكجويثبتوأىؿالحديثعفالن اليي"

عفغيًرأبيىريرةمثؿجابرفيونظر"،اليثبتوأىؿالحديثمفكجوآخر ؛ألن وثبتى
فلـتكففيرتبة بفعبداالذمأخرجالبخارمركايتوفيصحيحو،كالطرؽاألخرلكا 

أعمـ.تعالىكاىد.كاىريرةإالأنياصحيحةبالمتابعاتكالش حديثأبي

                                 
(.4/334(ابفعدم،الكامؿ)(1
(.6/414(ابفحباف،الثقات)(2
الرجاؿ(3 أبي بف حارثة ) النجارم،األنصارم، السادسة،المدني،ثـ ثماف،ضعيؼمف ماتسنة

(.1062/رقـ149.ابفحجرتقريبالتيذيب)كأربعيف
،بفحارثةبفالنعمافاألنصارم(عبدالرحمفبفأبيالرجاؿمحمدبفعبدالرحمفبفعبدا(4

(.3858/رقـ340.ابفحجر،تقريبالتيذيب)صدكؽربماأخطأ،المدنينزيؿالثغكر
(.962/رقـ8/216(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
(498/رقـ66(الدارقطني،سؤاالتالبرقانيلو)(6
(.732/رقـ272(العبلئي،جامعالتحصيؿ)(7
(.293راقي،تحفةالتحصيؿ)صالعابف((8
(.2/234(ابفحجر،تعجيؿالمنفعة)(9
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كالعمؿعمى،،كأبيىريرةحديثحسفصحيح(1)عباسحديثابف"رمذي:قال التِّ 
عندعامة أنواليحؿلمرجؿأفيجمعبيفالمرأةاأىؿالعمـالنعمـبينيـاختبلفنىذا

عمىعم فإفنكحامرأة أكخالتيا، العمةعمىبنتأخييا،كعمتيا، أك أكخالتيا، تيا
مفسك ىريرةكركل.خ،كبويقكؿعامةأىؿالعمـفنكاحاألخرلمنيما أدرؾالشعبيأبا

محمدن،عنو صحيحكسألت فقاؿ: ىذا، عف أبي،ا عف رجؿ، عف الشعبي، كركل
.(2)"ىريرة

الحديثلـقال ابُن عبد البر:و  يركهأحدغير"قدكافبعضأىؿالحديثيزعـأف 
أبيىريرة،كقدركاهعميبفأبيطالب،كابفعباس،كابفعمر،كعبدابفعمركبف

إلىأفقاؿ:فإجماعالعمماءعمىالقكؿبظاىر...(3)العاصكجابركماركاهأبكىريرة
قائؿ..." .(4)ىذاالحديثييغنيعفقكؿكؿ 

يسكذلؾ،نو،كزعـقكـأنوتفردبوكلطرؽحديثأبيىريرةمتكاترةع":أيًضا قالو 
.(5)اعفغيرهثـساؽلوطرقن

كالت  داكد كأبك أحمد عباسركاه ابف البابعف حًكفي أبيب رمذمكابف كعف اف.
اف،ب كعفعميركاهالبزاركعفابفعمرركاهابفحً،سعيدركاهابفماجوبسندضعيؼ

عائشة،كأبيامة،كمىامرأةابفمسعكد،كأبيأياعفسعدبفأبيكقاص،كزينبكفيوأيضن
بفجندب كسمرة الش (6)"مكسى، كعم ؽعمىقكؿ  . فقاؿ: أفالبخارمقد"افعي، ذكرنا

.(7)"أخرجوعفجابر
 رِق األخرى:الحكم عمى الط  

قاؿابفعبدالبرميعىم قناعمىحديثداكدون صحيحٌة،رواية ابن أبي ىند وابن عَ 
ند:"كأظفقائؿذلؾالقكؿلـيصحححديثالشعبيعفأبيىريرة،كالحديثافابفأبيى

                                 
(سيأتيتخريجو.(1
(.3/420الجامع)الترمذم،((2
(.18/276التمييد)ابفعبدالبر،((3
(.18/276)المصدرنفسو((4
كلـأقؼعميوفيالتمييد.(.3/345التمخيصالحبير)ابفحجر،((5
(.3/345الحبير)التمخيصابفحجر،((6
(.3/345)المصدرنفسو((7
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.(1)جميعناصحيحاف"
البخارم"وقال ابن حجر: يقدحعند االختبلؼلـ عبيأشيربجابرألفالش ؛ىذا

.(2)"منوبأبيىريرةكلمحديثطرؽأخرلعفجابربشرطالصحيح
الحديثال":قال ابن عديفقد  ،اد بن شعيب عن المغيرةِ وأّما حديث حمَّ  كىذا

،كىكفيحديث(3)ادبفشعيبكعفحمادغيرعبيدبفيحيىيركيوعفمغيرةغيرحم 
.(4)"عاصـاألحكؿمشيكر

،وأّما حديث سميمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري سألت"رمذي:قال التِّ فقد
ألشج،عفسميمافبفيسار،يربفابكاعفىذاالحديث،فقاؿ:ركلىذاالحديثمحمدن

عفأبي،(6)،كىكأخكهعفأبيىريرة،كركاهزيدبفأسمـ(5)عفعبدالممؾبفيسار
.(7)"،مرسبلنسعيد

أيكببرانيمفطريؽكايةالتيأشارإليياالبخارمرحمواأخرجياالط كالر قمُت:
فيسار،عفعبدالممؾبف،عفبكيربفعبدابفاألشج،عفسميمافب(8)بفمكسى

مىىعىم ًتيىا،كىالى"قاؿ:عفرسكؿا،عفأبيىريرة،(9)يسار ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي مىىالى عى
الىًتيىا .(10)"خى

"قاؿالط  الحديثعفأيكببفمكسىإالالميثبراني: ،كلـيدخؿ(11)لـيركىذا
                                 

(.18/276التمييد)ابفعبدالبر،((1
(.9/161فتحالبارم)ابفحجر،((2
عي(3 كافعمىرأس( العاشرة، مف مقرئ، ثقة الرقة، نزيؿ الككفي، سميـ أبك بفيحيىاألسدم، بيد

(.4402/رقـ378المائتيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.3/16بفعدم،الكامؿ)(ا(4
ابف(5 المدني،مكلىميمكنة،ثقةمفالثالثةماتسنةعشركمائة. (عبدالممؾبفيساراليبللي،

(.4228/رقـ366حجر،تقريبالتيذيب)
.ثقةعالـ،ككافيرسؿسبقتترجمتو،((6
(.279ح/163العمؿالكبير)الترمذم،((7
عيدبفالعاص،أبكمكسىالمكي،األمكم،ثقة،مفالسادسة،(أيكببفمكسىبفعمركبفس(8

(.625/رقـ119ماتسنةاثنتيفكثبلثيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
.ثقةسبقتترجمتو،((9

(.8641ح/8/281المعجـاألكسط)الطبراني،((10
(سبقتترجمتو،كىكأبكالحارثالفيمي.(11
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عبد ىريرة: كأبي يسار بف سميماف ببيف مكسىالممؾ بف أيكب إال يسار كركاه،ف
(1)"كير،عفسميماف،عفأبيىريرةجماعة،عفبي

كركايةيبكيربفعبدااألشجأخرجياالطبرانيمفطريقوعفسميمافبفقمُت:
مىىعى:"يسارعفأبيىريرةعفرسكؿا ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي الىًتيىاالى مىىخى عى .(2)"م ًتيىاكىالى

الط  اكأخرجو عبد بف بيكير عف كثير أبي بف يحيى طريؽ مف ا أيضن براني
عفأبيىريرةرضيا(4)،عفسيميمافبفيسارعفعبدالممؾبفمركاف(3)األشج

مىىعىم :"عنو،قاؿ:قاؿرسكؿا ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي الىًتيىاالى مىىخى عى .(5)"ًتيىا،كىالى
الط  "قاؿ مبارؾبفسعدبراني: إال أبيكثير يحيىبف الحديثعف ىذا يرك لـ

ؾبفمركافإاليحيىكلـيدخؿبيفسميمافبفيسار،كأبيىريرة،عبدالمم،(6)اليمامي
.(7)"بفأبيكثير

كىذاالحديثالنعمموييركلعف"فقدقاؿالبزار:،وأّما حديث عميِّ بن أبي طالب
.(8)"إالمفىذاالكجوبيذااإلسنادعميرضياعنو
قال رضي ا عنيما، عن أبيو عبد ا بن عمر ،عن سالم ،ىريوأّما حديث الز  

عفسألتمحمدن"رمذي:التِّ  ىكعفالزىرم، إنما ىكغمط، فقاؿ: الحديث، عفىذا ا
.(9)"،عفأبيىريرةقبيصةبفذؤيب

                                 
(.8/281المعجـاألكسط)الطبراني،((1
(.3195ح/3/293)المصدرالسابؽ((2
،أبكعبداأكأبكيكسؼالمدني،نزيؿمصر،(3 (بكيربفعبدابفاألشجمكلىبنيمخزـك

(.760/رقـ128ثقة،مفالخامسة،ماتسنةعشريفكقيؿبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ابفأبيالعاص(4 الممؾابفمركافبفالحكـ عبد كاف( الدمشقي، ثـ المدني، أبكالكليد األمكم، ،

،كقبميامنازعنا طالبعمـقبؿالخبلفة،ثـاشتغؿبيافتغيرحالو،ممؾثبلثعشرةسنةاستقبلالن
ابف جاكزالستيف. كقد مفالرابعةكماتسنةستكثمانيففيشكاؿ، البفالزبيرتسعسنيف،

(.4213/رقـ365حجر،تقريبالتيذيب)
(.4362/ح4/336(الطبراني،المعجـاألكسط)(5
مبارؾبفسعيد(6 بالياء-( ابفحجر ابفحجر،-عند الثامنة. مف مقبكؿ، البصرة، نزيؿ اليمامي،

(.6462/رقـ518تقريبالتيذيب)
(.4/336المعجـاألكسط)الطبراني،((7
(.3/104المسند)البزار،((8
(.277/ح162)العمؿالكبيرالترمذم،((9
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النعممويركلعفعبداعف"ر:وأّما حديث زينب عن ابن مسعود، قال البزا
.(1)"إالبيذااإلسنادبيالن 

كىذاالحديثالنعممويركلعفسمرة"وأّما حديث الحسن عن سمرة، قال البزار:
،(2)إالمفىذاالكجو،كالنعمـركاهعفىماـإالمحمدبفببلؿكيعمىبفعبادالكبلبي

كاتعالىأعمـ..(3)"كمحمدبفببلؿأثبتمفيعمىبفعباد


  والر جحان بمفظ ُيفيد الَقُبول لو ،َقُبول الحديث عند مقارنتو بآخر المطمب الرابع:
اإلماـالش  عمىبيافعيفيقىمفاأللفاظالتياستعمميا إسنادو كؿاألحاديث،تفضيؿي

ؿبوإذاخالفو،قابقكلو:حديثوشبيوبحديثفبلف،كفبلفأثبتمنو،كاألكلىأٍفييد،إسنا
الن  ذاؽبيكحديثفبلفأف  الجيابذًة،كحي ـي ممفحٌدثبغيره،فيذاعم قد ـلوىذاأثبتي

الذيفيستطيعكفتمييزالص  مفالحفاظ، كالًمعكجمفالمستقيـ،حيحمفالس النُّقاد قيـ،
مفالنُّكالز  لقصاف،كمعرفةطبقاتالرُّيادة كمقدارالضبطكاة،كدرجاتالمبلزمة مشيخ،

بطرًؽالحديث،كألفاظالمتف، كاإلتقاف،كاإلماـالشافعيرحمواالذمىكعمىدرايةو
عميواألمر،كاليدخؿعندهىذافيذاؾ،قاؿابفرجب: حذاؽ"كفقوالمعاني،فبليمتبسي

بالر النُّ لمحديث،كمعرفتيـ ممارستيـ مفالحفاظلكثرة كاحدمنيـ،جاؿكأحاديثكؿقاد
فبلف حديث يشبو كال فبلف حديث يشبو الحديث ىذا أف بو خاصيفيمكف فيـ ليـ
نمايرجعفيوأىموإلى فيعممكفاألحاديثبذلؾ.كىذاممااليعبرعنوبعبارةتحصرهكا 

،كمفاألمثمًةعمىذلؾ:(4)"مجردالفيـ،كالمعرفة،التيخصكابياعفسائرأىؿالعمـ


                                 
(.4/289المسند)البزار،((1
ابفحباففيالثقات)(2 قاؿ البصرة، مفأىؿ بفيعمى، يعمىبفعباد كقاؿ9/291( ييخطئ، :)

(:قاؿالدارقطني:بغدادمضعيؼ.7629/رقـ16/516الخطيبفيالتاريخ)
(.10/418المسند)البزار،((3
(.1/163ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)((4
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ًجيًدبافعيرحموا:قاؿاإلماـالش ل:الحديث األو اٍلمى ٍبدي نىاعى ٍبًداٍلعىًزيزًأىٍخبىرى عى ،عىًف(1)في
بىٍيرًاب ًنيأىبيكالزُّ :أىٍخبىرى ،قىاؿى ٍيجو رى ًفجي

الم ًوب،(2) ٍبدى ،كىأىبيكأىن ويسىًمعىعى عيمىرى اٍبفى يىٍسأىؿي أىٍيمىفى فى
تى كىٍيؼى يىٍسمىعي: بىٍيًر فىالزُّ ا؟ اًئضن حى اٍمرىأىتىوي طىم ؽى ؿو برىلًفيرىجي الم ًو ٍبدي عى طىم ؽى : قىاؿى عيمىرى في

اٍمرىأىتىوي
(3) الن ًبي  ٍيًد مىىعى عى اًئضه حى كىًىيى الم ًو رىسيكؿى عيمىري فىسىأىؿى فىقىاؿى ذىًلؾى ٍف عى

الم ًو يىرىىىاشىٍيئنا،فىرىد ىى"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا":رىسيكؿي ـٍ لى كى مىي  :،اعى ٍتفىٍمييطىم ٍؽأىٍك"فىقىاؿى ًإذىاطىييرى
.(4)"ًلييٍمًسؾٍ

 نقد الحديث: 
بماركلنافعأم:-بوبيرشبيوحديثأبيالزُّفيك":رحمواتعالىافعيقاؿالش 

أبيكنافعأثبتعفابفعمرمف-جعةفياألمربالر بيعفابفعمرعفالن 
كقدكافؽنافعغيرهمفأىؿ،قاؿبوإذاخالفوىأفييكلىكاألثبتمفالحديثيفأى،بيرالزُّ
الن ،فيالحديثت ثبيتال ابفعمرعمىعيد أحسبتتطميقة تطميقة؟بيفقيؿلو:

فعجز،قاؿ:فمو .(5)"...سبت،يعنيأنياحيكا 
أكردهفيكتابواختبلؼالحديث،قاؿ:كحديثنافعالذمأرادهالش افعيىكماقمُت:

أخبرنامالؾ،عفنافع،عفابفعمرأنوطمؽامرأتوكىيحائضفيعيدرسكؿا،
ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيـ " عفذلؾ،فقاؿرسكؿا:رسكؿارضياعنوفسأؿعمري

تىطٍ ثيـ  تىًحيضى ثيـ  ت ىتىٍطييرى حى أىٍفًلييٍمًسٍكيىا قىٍبؿى طىم ؽى شىاءى ٍف كىاً  ، أىٍمسىؾى شىاءى ًإٍف ثيـ  ، ييرى

                                 
سبقتترجمتو.صدكؽيخطئ،كافيرلاإلرجاء.((1
مفسريستحؽُّعميوالترؾسبقتترجمتو.((2 .ثقة،كمفضعفولـيأًتبجرحو
:كذكرابفسعدفي((3 باطيش.قمتي ابفي قالو: ًغفار، الميطمقةآمنةبنتي الممقف:اسـىذه قاؿابفي

عفاف،قاؿمفطريؽابفلي قاؿ:المرأة،حدثناعبدالرحمفاألعرجيعة،الطبقاتالكبيرأٌنيابنتي
(.10/256)آمنةبنتعفاف.التيطمؽعبدابفعمركىيحائضعمىعيدرسكؿا

قاؿابفحجرفيالتمخيص:ككقعفيوتصحيؼ،كركيناهفيحديًثقتيبةجمعالعىي اربيذاالسند
عمرقاؿ:الذمفيوابفلييعة،أن ياآمنةبنتعمار،قاؿ: كفيمسندأحمدمفحديًثنافع،"أف 

:كلـأقؼ8/71يارسكؿاإفعبداطمؽامرأتوالٌنكاركىيحائض...".البدرالمنير) (.قمتي
عمىالحديثفيالميسند.كقاؿابفحجرفيالتمخيص:ييحتمؿأفيككفىذالقبياكذاؾاسميا.

(.1242/ح3/96)-ترتيبسنجر-الشافعي،المسند((4
(.10/260اختبلؼالحديث)((5
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الم ويأىٍفييطىم ؽىلىيىاالن سىاءي اٍلًعد ةيال ًتيأىمىرى ،فىًتٍمؾى .(1)"يىمىس 
تخريج الحديث:

، " :بير بزيادةتخريج الحديث من طريق أبي الز  أواًل:   ، أوولم يرىا شيًئا"فردىا عميَّ
""َفرَ  ادة:بزي  .بدون: "ولم يرىا شيًئا" ،دََّىا عميَّ

.(3)مفطريؽعبدالمجيدبفعبدالعزيز(2)افعيأخرجوالش 
الر  عبد نعانيزاؽكأخرجو العزيز،(4)الص  عبد بف المجيد )عبد كبلىما ؛

جيريج ابف عف زاؽ( الر  الزُّبير،(5)كعبد أبي عف(6)عف أيمف، بف الر حمف عبد عف ،
كلـيرىاشيئنا"."فرد :بزيادةابفعمررضياعنيما. ،(7)مـػػػػػػومسػػػػػػػأخرجكىاعمي 



                                 
(.10/260)اختبلؼالحديث((1
المسند(2 الشافعي، سنجر-( ح3/96)-ترتيب اٍمرىأىتىوي1242/ طىم ؽى ؿو رىجي ًفي تىرىل كىٍيؼى بمفظ: .)

مىىعىيٍ عى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى عيمىرى ٍبديالم ًوٍبفي عى :طىم ؽى ا؟فىقىاؿى اًئضن حى ًدالن ًبي  رىسيكؿى عيمىري فىسىأىؿى
 الم ًو الم ًو رىسيكؿي فىقىاؿى ذىًلؾى ٍف "ًإذىاعى : فىقىاؿى شىٍيئنا يىرىىىا ـٍ لى كى مىي  عى د ىىا فىرى فىٍمييرىاًجٍعيىا"، "ميٍرهي :

طىييرىٍتفىٍمييطىم ٍؽأىٍكًلييٍمًسٍؾ".
لاإلرجاء.(سبقتترجمتو،كىكصدكؽهيخطئكافير(3
المصنؼ)(4 الرزاؽ، عبد سىأىلىوي10960/ح6/309( كى ، عيمىرى ابفى أىن ويسىًمعى بىٍيًر بمفظ:عفأبيالزُّ .)

بٍ عى :طىم ؽى ا؟فىقىاؿى اًئضن اٍمرىأىتىويحى طىم ؽى ؿو تىرىلًفيرىجي ٍكلىىعيٍركىةى،كىٍيؼى مى أىٍيمىفى ًفبفي الر ٍحمى ٍبدي الم ًوعى دي
ٍبفي الن ًبي  ٍيًد مىىعى عى اًئضه حى كىًىيى اٍمرىأىتىوي عيمىرى الن ًبي  عيمىري فىسىأىؿى ، الن ًبيُّ فىقىاؿى ،:

 اٍبفي :"ًإذىاطىييرىٍتفىٍمييطىم ٍؽ،أىٍكًلييٍمًسٍؾ"،قىاؿى يىرىىىاشىٍيئنا،فىقىاؿى ـٍ لى د ىىاكى قىرى"فىٍمييرىاًجٍعيىا"،فىرى :كى عيمىرى أىالن ًبيُّ
.﴾ ًفيقيبيًؿًعد ًتًيف  ًلًعد ًتًيف  الن سىاءىفىطىم قيكىيف  آمىنيكاًإذىاطىم ٍقتيـي :﴿يىاأىيُّيىاال ًذيفى

(سبقتترجمتو،ثقةفاضؿ،كافيرسؿكيدلس.(5
مفسريستحؽُّعميوالت(6 :ثقة،كمفضعفولـيأًتبجرحو رؾ.(سبقتترجمتو،كقدقمتي
ٍبدى1471/ح2/1098(مسمـ،الصحيح)(7 عى بىٍيًر،أىن ويسىًمعى ًنيأىبيكالزُّ :أىٍخبىرى ٍيجو رى جي اٍبفي (.بمفظ:قىاؿى

تىرىلًفيرىجي ،كىٍيؼى يىٍسمىعيذىًلؾى بىٍيًر ،كىأىبيكالزُّ عيمىرى اٍبفى ٍكلىىعىز ةى،يىٍسأىؿي ،مى أىٍيمىفى ٍبفى ًف الر ٍحمى طىم ؽى ؿو
اًا رىسيكًؿ ٍيًد مىىعى عى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى عيمىرى اٍبفي :طىم ؽى ا؟فىقىاؿى اًئضن ٍمرىأىتىويحى عيمىري ،فىسىأىؿى

 اً رىسيكؿى الن ًبيُّ لىوي فىقىاؿى ، اًئضه حى كىًىيى اٍمرىأىتىوي طىم ؽى عيمىرى ٍبفى اً ٍبدى عى ًإف  : فىقىاؿى ،:
"ًلييرىاجً قىرىأىالن ًبيُّ :كى عيمىرى اٍبفي :"ًإذىاطىييرىٍتفىٍمييطىم ٍؽ،أىٍكًلييٍمًسٍؾ"،قىاؿى قىاؿى د ىىا،كى :﴿يىاأىيُّيىاٍعيىا"،فىرى

.﴾ ًفيقيبيًؿًعد ًتًيف  الن سىاءىفىطىم قيكىيف  ًإذىاطىم ٍقتيـي الن ًبيُّ
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،بيرعفأبيالزُّ،ريجعفابفجي،(2)مفطريؽحجاجبفمحمد؛كبلىما(1)كابفالجاركد
".ىاعمي "فرد :بزيادة.رضياعنيماعفابفعمر،حمفبفأيمفعفعبدالر 

جبيركت بفي الر ،(3)ابعسعيدي ،كابف(4)حمفبفأيمف،فأخرجوسعيدبفمنصكرعبدى
: رضياعنيما،عفابفعمر،؛كبلىمامفطريقو(5)افب حً أىن ويبمفظ:"عىًفابًفعيمىرى

الم ًو رىسيكؿي فىرىد ذىًلؾى اًئضه حى ت ىطىم قىيىاكىىًطىم ؽىاٍمرىأىتىويكىًىيى ".حى طىاًىره يى
ديجبفمعاكية،(6)كأخرجوسعيدبفمنصكر عفعبد،(8)عفأبيإسحاؽ،(7)عفحي

                                 
المنتقى)(1 الجاركد، ابف ح182( عىٍبدى(.733/ سىًمعى أىن وي بىٍيًر، الزُّ أىًنبأنيأىبيك : ٍيجو رى جي ابفي قىاؿى بمفظ:

يىٍسمىعي،فىقىا بىٍيًر ٍنييمىا،كىأىبيكالزُّ الم ويعى رىًضيى عيمىرى ابفى ٍكلىىعىز ةى،يىٍسأىؿي ،مى أىٍيمىفى ًفبفى الر ٍحمى :كىٍيؼى ؿى
ائً اٍمرىأىتىويحى طىم ؽى ؿو تىرىلًفيرىجي ٍيًدالن ًبي  مىىعى اعى اًئضن ٍبديالم ًواٍمرىأىتىويحى عى :طىم ؽى ا؟فىقىاؿى ضن ،فىسىأىؿى
 ٍنويالن ًبي  الم ويعى رىًضيى عيمىري الن ًبيُّ ،فىقىاؿى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى طىم ؽى عيمىرى ٍبدىالم ًوبفى عى :ًإف  ،فىقىاؿى

 "ًلييٍرًجٍعيىا"، الم وي: رىًضيى عيمىرى ابفي قىاؿى ييٍمًسٍؾ" أىٍك فىٍمييطىم ٍؽ طىييرىٍت "ًإذىا : قىاؿى كى ، مىي  عى د ىىا فىرى
 قىرىأىالن ًبيُّ ٍنييمىا:كى ﴾.عى ًمٍفقىٍبًؿًعد ًتًيف  الن سىاءىفىطىم قيكىيف  ًإذىاطىم ٍقتيـي :﴿يىاأىيُّيىاالن ًبيُّ

بكسرالميـكالياءالمنقكطةباثنتيفمفتحتيابيفالصاديفالميممتيف-المصيصي(حجاجبفمحمد(2
استكلىاإلفرنج المصيصة، ليا يقاؿ الشاـ عمىساحؿبحر كبيرة إلىبمدة نسبة األكلىمشددة،

،األعكر،أبكمحمد،ترمذماألصؿ،نزؿبغدادثـالمصيصة،-عميياكىيفيأيدييـإلىالساعة
قدـبغدادقبؿمكتو،مفالتاسعة،ماتببغداد،سنةستثقةثبتل كنواختمطفيآخرعمرهلما
(.1135/رقـ153ابفحجر،تقريبالتيذيب)(،12/297السمعاني،األنساب)كمائتيف.

(سعيدبفجبيراألسدممكالىـ،الككفي،ثقةثبتفقيو،مفالثالثة،كركايتوعفعائشةكأبيمكسى(3
سمة،قتؿبيفيدمالحجاجسنةخمسكتسعيفكلـيكمؿالخمسيف.ابفحجر،تقريبكنحكىمامر
(.2278/رقـ234التيذيب)

:عىًفابًفعيمىرى"(.بمفظ:1546/ح1/402(سعيدبفمنصكر،السنف)(4 اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى أىن ويطىم ؽى
الم ًو رىسيكؿي د ذىًلؾى ت ىطىم قىيىافىرى ".حى طىاًىره كىًىيى

ًفابًفعيمىرى"(.بمفظ:10/81/4264(ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع)(5 :عى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى أىن ويطىم ؽى
الم ًو رىسيكؿي د ذىًلؾى ".فىرى طىاًىره ت ىطىم قىيىاكىًىيى حى

6)( السنف منصكر، بف سعيد ح1/403( ابف1552ً/ عىًف بمفظ: .) كىًىيى اٍمرىأىتىوي طىم ؽى أىن وي ، عيمىرى
ًإلىىرىسيكًؿالم ًو ،فىاٍنطىمىؽىعيمىري اًئضه حى رىسيكؿي ،فىقىاؿى اًئضه حى ٍبدىالم ًوطىم ؽىاٍمرىأىتىويكىًىيى عى :ًإف  فىقىاؿى

".الم ًو ًبشىٍيءو ذىًلؾى "لىٍيسى
7) ابفحجر،(حديجبفمعاكيةبفحديج،صدكؽيخطئ، مفالسابعة،ماتسنةبضعكسبعيف.

(.1152/رقـ154تقريبالتيذيب)
(سبقتترجمتو،ثقةعابد.(8
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بشيء".:.قاؿفينيايتورضياعنيماعفابفعمر،(1)ابفمالؾ "ليسذًلؾى
الش  رضياعنيما.عفابفعمر،عفنافع،مفطريؽمالؾ(2)افعيكأخرجو

ـيرىاشيئنا".كل"فرٌدىاعمي :بزيادة
مفطريؽعبدالكىاببفعبدالمجيدالث  ،عفعبيدابف(3)قفيكذكرابفحـز

جؿيطمؽأٌنوقاؿفيالر رضياعنيما،عفابفعمر،عفنافع،عبدابفعمر
.(4)امرأتوكىيحائض:"الييعتدُّبذًلؾ"

 .ت طمقة أم النص فيو عمى أنيا حسبأن يدون ثانًيا: تخريج الحديث 
عفأبي،ريجعفابفجي،(7)كسعيدبفسالـ،(6)مفطريؽمسمـ،(5)افعيأخرجوالش 

حمفبفأيمفمكلىعزة.عفعبدالر ،بيرالزُّ




                                 
(عبدابفمالؾبفالحارث،اليمداني،أكاألسدمالككفي،مقبكؿمفالثالثة.ابفحجر،تقريب(1

(.3565/رقـ319التيذيب)
ا،أىن وي1243ح/3/96)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(2 ٍنييمى الم ويعى رىًضيى ًفابًفعيمىرى (.بمفظ:عى

 ٍيًدالن ًبي  ًفيعى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى الم ًوطىم ؽى رىسيكؿى عيمىري الم ًوفىسىأىؿى رىسيكؿي فىقىاؿى عىٍفذىًلؾى
يىرى ـٍ لى كى مىي  د ىىاعى طىييرىٍتفىٍمييطىم ٍؽأىٍكًلييٍمًسٍؾ".:"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا"،فىرى :"ًإذىاًىيى ىىاشىٍيئنا،فىقىاؿى

(سبقتترجمتو،كفيالحكـعميوتفصيؿ.(3
،المحمىباآلثار)(4 (.9/375(ابفحـز
5)( المسند الشافعي، ح2/33( /106( ح3/95( /1239)، امرأتوي"بمفظ: طىم ؽى ترلفيرجؿو كيؼى

امرأتويحائضانحائضان؟فقاؿ:اب عيمىرى الم وبفى عبدي :طىم ؽى عيمىرى ،في :"مٍرهيفميراجٍعيافقاؿالنبيُّ
 إذىاطىم ٍقتيـي نيكا آمى ال ذيفى كقاؿالم ويعٌزكجٌؿ:﴿يأيُّيا عيمىرى قاؿ:اٍبفي " أكييٍمًسؾي فإذاطىييرٍتفىٍمييطم ؽي

ًلًعد ًتًيف  أكلقبؿًعد تًيف الن سىاءىفىطىم قيكىيف  ".﴾مفقبًؿًعد تًيف 
صدكؽحسفالحديثإذاتيكبعككانتالخبلصةفيو:(سبقتترجمتو،كىكمسمـبفخالدالزنجي،(6

الفضعيؼ .كا 
ييـ،ككافمرجئنا.صدكؽهككانتالخبلصةفيو:(سبقتترجمتو،كىكسعيدبفسالـالقٌداح.(7
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مفطريؽمالؾ.(3)،كمسمـ(2)،كأحمد(1)افعيكأخرجوالش 
ختياني.مفطريؽأيكبالس ،(5)كمسمـ،(4)كأخرجوأحمد
مفطريؽالميثبفسعد.،(6)كأخرجومسمـ
.(8)مفطريؽعبيدا،(7)كأخرجوأحمد

                                 
1244/ح3/96)-سنجرترتيب-(الشافعي،المسند(1 اٍمرىأىتىويكىًىيى :أىن ويطىم ؽى ًفاٍبًفعيمىرى (.بمفظ:عى

 الن ًبي  ٍيًد ًفيعى اًئضه حى الم ًو رىسيكؿى عيمىري فىسىأىؿى الم ًو رىسيكؿي فىقىاؿى ذىًلؾى "ميٍرهيعىٍف :
 ثيـ  ت ىتىٍطييرى ًلييٍمًسٍكيىاحى ثيـ  أىٍففىٍمييرىاًجٍعيىا قىٍبؿى طىم ؽى ٍفشىاءى كىاً  أىٍمسىؾى ًإٍفشىاءى ثيـ  تىٍطييرى ثيـ  تىًحيضى

لىيىاالن سىاءى". أىٍفييطىم ؽى ؿ  كىجى الم ويعىز  اٍلًعد ةيال ًتيأىمىرى فىًتٍمؾى يىمىس 
2)( المسند أحمد، أىن 5489/ح9/348()5299/ح9/221( ، ابًفعيمىرى عىًف بمفظ: اٍمرىأىتىوي(. ويطىم ؽى

 الن ًبي  عيمىري ،فىسىأىؿى اًئضه حى كىًىيى ثيـ  تىًحيضى ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى ييٍمًسٍكيىاحى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيـ  فىقىاؿى
اٍلًعد ةيال ًتيأى ٍفشىاءىأىٍمسىكىيىا،فىًتٍمؾى ًإٍفشىاءىطىم قىيىا،كىاً  ،ثيـ  لىيىاالن سىاءي".تىٍطييرى الم ويأىٍفييطىم ؽى مىرى

ًفي1471/ح2/1093(مسمـ،الصحيح)(3 اًئضه حى اٍمرىأىتىوي،كىًىيى أىن ويطىم ؽى ، ابًفعيمىرى بمفظ:عىًف .)
ٍيًدرىسيكًؿاً اًعى ط اًبرىسيكؿى اٍلخى بفي عيمىري لىويرىسي،فىسىأىؿى ،فىقىاؿى اًعىٍفذىًلؾى :كؿي

بىٍعدي أىٍمسىؾى شىاءى ًإٍف ثيـ  ، تىٍطييرى ثيـ  ، تىًحيضى ثيـ  ، ت ىتىٍطييرى حى ًليىٍتريٍكيىا ثيـ  فىٍمييرىاًجٍعيىا، شىاءى"ميٍرهي ٍف كىاً  ،
لى أىٍفييطىم ؽى ؿ  كىجى ايعىز  اٍلًعد ةيال ًتيأىمىرى ،فىًتٍمؾى أىٍفيىمىس  قىٍبؿى يىاالن سىاءي".طىم ؽى

اٍمرىأىتىويتىٍطًميقىةن،5321/ح9/231()4500/ح8/90(أحمد،المسند)(4 ،طىم ؽى عيمىرى ابفى (.بمفظ:أىف 
 الن ًبي  عيمىري ،فىسىأىؿى اًئضه حى كىًىيى ةنأيٍخرىل،ثيـ  ٍيضى حى ت ىتىًحيضى ييٍمًيمىيىاحى ؟فىأىمىرىهيأىٍفيىٍرًجعىيىا،ثيـ 

الم ويعى اٍلًعد ةيال ًتيأىمىرى ًتٍمؾى :"كى أىٍفيىمىس يىا،قىاؿى ييطىم قىيىاقىٍبؿى ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى ييٍمًيمىيىاحى أىٍفييطىم ؽى ؿ  كىجى ز 
لىيىاالن سىاءي".

اٍمرىأىتىويكىًىيى1471/ح2/1094(مسمـ،الصحيح)(5 ،طىم ؽى عيمىرى اٍبفى (.بمفظ:أىف  عيمىري ،فىسىأىؿى اًئضه حى
 الن ًبي  ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى ييٍمًيمىيىاحى أيٍخرىل،ثيـ  ةن ٍيضى حى ت ىتىًحيضى ييٍمًيمىيىاحى ثيـ  يىٍرًجعىيىا، ،"فىأىمىرىهيأىٍف

ايأىٍفييطىم ؽى اٍلًعد ةيال ًتيأىمىرى أىٍفيىمىس يىا،فىًتٍمؾى لىيىاالن سىاءي".ييطىم قىيىاقىٍبؿى
تىٍطًميقىةن1471/ح2/1093(مسمـ،الصحيح)(6 اًئضه حى اٍمرىأىةنلىويكىًىيى ٍبًداً،أىن وي"طىم ؽى (.بمفظ:عىٍفعى

اً ًعٍندىهيحىكىاًحدىةن،فىأىمىرىهيرىسيكؿي تىًحيضى ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى ييٍمًسكىيىاحى ةنأيٍخرىل،أىٍفييرىاًجعىيىا،ثيـ  ٍيضى
ًمٍفقىبٍ تىٍطييري ًتيىا،فىًإٍفأىرىادىأىٍفييطىم قىيىافىٍمييطىم ٍقيىاًحيفى ٍيضى ًمٍفحى ت ىتىٍطييرى ييٍمًيمىيىاحى اًمعىيىا،ثيـ  ًؿأىٍفييجى

ايأىٍفييطىم ؽىلىيىاالن سىاءي". اٍلًعد ةيال ًتيأىمىرى فىًتٍمؾى
ٍيًدرىسيكًؿالم ًو5792/ح10/61)(أحمد،المسند(7 مىىعى اٍمرىأىًتيعى :طىم ٍقتي قىاؿى (.بمفظ:عىًفابًفعيمىرى

ًلرىسيكًؿالم ًو عيمىري ذىًلؾى ،فىذىكىرى اًئضه حى ،كىًىيى تىًحيضى ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىاحى فىقىاؿى
ييطى طىييرىٍت فىًإذىا أىٍفأيٍخرىل، الم وي ال ًتيأىمىرى اٍلًعد ةي فىًإن يىا ييٍمًسكىيىا، أىٍك اًمعىيىا، ييجى أىٍف قىٍبؿى شىاءى ًإٍف م قييىا

لىيىاالن سىاءي". تيطىم ؽى
ثقةثبت،قدموأحمدبفصالحعمىمالؾفينافع،كقدموابفمعيففيالقاسـسبقتترجمتو،((8

ةعنيا.عفعائشةعمىالزىرمعفعرك
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.(2)مفطريؽمحمدبفإسحاؽ(1)كأخرجوابفالجعد
.(4)ميحبفسميماففيمفطريؽ(3)كأخرجوالبزار
الن  عقبة(5)سائيكأخرجو بف مكسى طريؽ (6)مف الميث،سبعتيـ؛ أيكب، )مالؾ،

.(عفنافعكسىبفعقبةميحبفسميماف،ممحمدبفإسحاؽ،فيعبيدا،
الر  عبد مفطريقو(7)زاؽكأخرجو كمسمـ ،(9)عفابفطاكس،ريجعفابفجي،(8)،

                                 
ٍيًدرىسيكًؿالم ًو2795/ح409(ابفالجعد،المسند)(1 اٍمرىأىتىويًفيعى ،أىن ويطىم ؽى (.بمفظ:عىًفابًفعيمىرى

ًلرىسيكًؿالم ًو عيمىري ذىًلؾى ،فىذىكىرى اًئضه حى الم ًوكىًىيى رىسيكؿي ًلييٍمًسكٍفىقىاؿى يىا:"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيـ 
ٍفشىاءىطىم ؽى". ،كىاً  ةنأيٍخرىل،فىًإٍفشىاءىأىٍمسىؾى ٍيضى حى تىًحيضى ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى حى

(سبقتترجمتو،كىكإماـالمغازم،صدكؽيدلس،رميبالتشيع.(2
3)( المسند البزار، ائ5666ً/ح12/124( حى كىًىيى اٍمرىأىة طىم ٍقتي : قىاؿى عيمىرأىن وي عىفابًف .) فىسىأىٍلتي ضه

أيفىاًرقىيىاًإٍفبىدىالن ًبٌي ،ثيـ  تىٍطييرى ،ثيـ  تىًحيضى ،ثيـ  ت ىتىٍطييرى أىٍمًسكىيىاحى ًنيأىٍفأىٍرتىًجعىيىا،ثيـ  اًلي.فىأىمىرى
(فميحبفسميمافبفأبيالمغيرةالخزاعي،أكاألسممى،أبكيحيىالمدني،كيقاؿ:فميحلقب،كاسمو(4

ابفحجر،تقريبعب دالممؾ،صدكؽكثيرالخطأ،مفالسابعة،ماتسنةثمافكستيفكمائة.
(.5430/رقـ448التيذيب)

النسائي،السنف)(5 3557/ح6/213( عيمىري فىذىكىرى ، اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى طىم ؽى عيمىرى ابفى ًإف  بمفظ: .)
 ٍنويًلمن ًبي  الم ويعى ةنأيٍخرىل،فىًإذىاطىييرىٍتفىًإٍفشىاءى،فىقىرىًضيى ٍيضى حى ت ىتىًحيضى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىاحى اؿى

﴿فىطىم  تىعىالىى: قىاؿى ًبًو" ؿ  كىجى عىز  الم وي أىمىرى ال ًذم ؽي الط بلى فىًإن وي أىٍمسىكىيىا، شىاءى ٍف كىاً  طىم قىيىا، قيكىيف 
﴾]الطبلؽ: [1ًلًعد ًتًيف 

(سبقتترجمتو،ثقةفقيو.(6
10961/ح6/309(عبدالرزاؽ،المصنؼ)(7 عىٍفرىجيؿو ييٍسأىؿي عيمىرى (.بمفظ:عىٍفأىًبيًو،أىن ويسىًمعىابفى

اٍمرى "فىًإن ويطىم ؽى : قىاؿى ـٍ نىعى : ؟قىاؿى عيمىرى بفى الم ًو ٍبدى عى أىتىٍعًرؼي : فىقىاؿى ا، اًئضن اٍمرىأىتىويحى ا،طىم ؽى اًئضن أىتىويحى
 ًإلىىالن ًبي  عيمىري ".فىذىىىبى مىىذىًلؾى أىٍسمىٍعوييىًزيديعى ـٍ :"لى فىأىٍخبىرىهي،فىأىمىرىهيأىٍفييرىاًجعىيىا"،قىاؿى

،طىم ؽى1471/ح2/1097(مسمـ،الصحيح)(8 ؿو عىٍفرىجي ،ييٍسأىؿي عيمىرى ٍفأىًبيًو،أىن ويسىًمعىابفى (.بمفظ:عى
ائً اٍمرىأىتىويحى :"فىًإن ويطىم ؽى ،قىاؿى ـٍ :نىعى ؟قىاؿى عيمىرى اًبفى ٍبدى عى :أىتىٍعًرؼي ا،فىقىاؿى اًئضن اٍمرىأىتىويحى ا،فىذىىىبى ضن

ًإلىىالن ًبي  أىٍسمىٍعوييىًزيديعىعيمىري ـٍ :لى ،فىأىمىرىهيأىٍفييرىاًجعىيىا"قىاؿى بىرى أًلىًبيًو.،فىأىٍخبىرىهياٍلخى مىىذىًلؾى
كفيآخرىا،بعدىمااأللؼ،كالميـ،بفتحالياءآخرالحركؼ-(عبدابفطاكسبفكيسافاليماني(9

يمنىكيماني إلييا كالنسبة اليمف، إلى النسبة ىذه مف-النكف، عابد، فاضؿ ثقة، محمد، أبك ،
ابفحجر،تقريبالتيذيب(،12/426السمعاني،األنساب)السادسة،ماتسنةاثنتيفكثبلثيف.

(.3397/رقـ308)
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.(1)طاكسعفأبيو
عفعبدابفدينار.،(3)مفطريؽسميمافبفببلؿ(2)كأخرجومسمـ

أحمد كمسمـ(4)كأخرجو الر ؛(5)، عبد بف محمد طريؽ مكلىمف حمف
 عمر(6)طمحةآؿ بف ا عبد بف سالـ عف ،( خمستيـ مكلى؛ أيمف بف الر حمف عبد
طاكس،عزة نافع، دينار ، بف ا ا ،عبد عبد بف رضيسالـ عمر ابف عف )
اعنيما.








                                 
بكسرالحاءالميممةكسككفالميـكفتحالياء-(طاكسبفكيسافاليماني،أبكعبدالرحمفالحميرم(1

المنقكطةبنقطتيفمفتحتياككسرالراءالميممة،ىذهالنسبةإلىحميركىيمفأصكؿالقبائؿ،
الفا،-نزلتأقصىاليمف ثقةفقيوفاضؿ،مفمكالىـ، يقاؿ:اسموذككاف،كطاكسلقب، رسي،

ابفحجر،تقريب(،4/234السمعاني،األنساب)الثالثة،ماتسنةستكمائة،كقيؿبعدذلؾ.
(.3009/رقـ281التيذيب)

حى1471/ح2/1095(مسمـ،الصحيح)(2 اٍمرىأىتىويكىًىيى ،أىن ويطىم ؽى ًفابًفعيمىرى (.بمفظ:عى ،فىسىأىؿى اًئضه
 اً رىسيكؿى ذىًلؾى ٍف عى عيمىري ثيـ  أيٍخرىل، ةن ٍيضى حى تىًحيضى ثيـ  ، ت ىتىٍطييرى حى فىٍمييرىاًجٍعيىا "ميٍرهي فىقىاؿى ،

." ييطىم ؽيبىٍعدي،أىٍكييٍمًسؾي ،ثيـ  تىٍطييرى
أبكمحمد،كأبكأيكبالمدني،ثقة(3 ،مفالثامنة،ماتسنةسبع(سميمافبفببلؿالتيميمكالىـ،

(.2539/رقـ250كسبعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
4)( المسند أحمد، اٍمرىأىتىوي5228/ح9/186()4789/ح8/408( أىن ويطىم ؽى ، ابًفعيمىرى عىًف بمفظ: .)

 الن ًبي  عيمىري ،فىسىأىؿى اًئضه حى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيكىًىيى ".فىقىاؿى اًمبلن ًلييطىم ٍقيىاطىاًىرناأىٍكحى ـ 
1471/ح2/1095(مسمـ،الصحيح)(5 ،فىذىكىرى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى ،أىن ويطىم ؽى ًفابًفعيمىرى (.بمفظ:عى

 ًلمن ًبي  عيمىري ًلييطىم ٍقيىاطىاًىرنا،أىكٍذىًلؾى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيـ  ".،فىقىاؿى اًمبلن حى
(سبقتترجمتو،ككفيثقة.(6
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 .وفيو إشارة أو إثبات لمطَّمقة من كالم ابن عمر رضي ا عنيماا: تخريج الحديث لثً ثا
؛ثبلثتيـمفطريؽقتادة.(3)،كمسمـ(2)كالبخارم،(1)أخرجوأحمد
مفطريؽمحمدبفسيريف؛كبلىما)قتادة،كمحمدبفسيريف(عف(4)كأخرجومسمـ
يكنسبفجبير.
.مفطريؽشعبة(7)،كمسمـ(6)،كالبخارم(5)كأخرجوأحمد

                                 
طىم ؽى5025/ح9/67(أحمد،المسند)(1 عىٍفرىجيؿو عيمىرى اٍبفى ،أىن ويسىأىؿى بىٍيرو ٍبًفجي (.بمفظ:عىٍفييكنيسى

اٍمرىأىتى ؟فىًإن ويطىم ؽى عيمىرى الم ًوٍبفى ٍبدى عى :أىتىٍعًرؼي ،فىقىاؿى اًئضه حى ًإلىىاٍمرىأىتىويكىًىيى عيمىري ا،فىاٍنطىمىؽى اًئضن ويحى
الم ًورىسيكًؿالم ًو رىسيكؿي ،فىقىاؿى قييىاطىم قىيىاًفيفىأىٍخبىرىهيًبذىًلؾى ًإٍفبىدىالىويطىبلى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيـ 

طى قيويذىًلؾى طىبلى :أىييٍحسىبي اًلٍبًفعيمىرى كىاٍستىٍحمىؽى؟"قيبيًؿًعد ًتيىا"فىقيٍمتي زى ًإٍفعىجى ،أىرىأىٍيتى ـٍ :"نىعى قنا؟قىاؿى بلى
5258/ح7/42()7/41(البخارم،الصحيح)(2 :قيٍمتي ،قىاؿى بىٍيرو بًفجي ييكنيسى بو (.بمفظ:عىٍفأىًبيغىبل 

عيمىرى اٍبفى :"تىٍعًرؼي ؟فىقىاؿى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى طىم ؽى :رىجيؿه اًلبًفعيمىرى اٍمرىأىتىويكىًىيى طىم ؽى عيمىرى ابفى ًإف 
 الن ًبي  فىأىتىىعيمىري ، اًئضه ييطىم قىيىاحى أىٍف فىأىرىادى طىييرىٍت فىًإذىا ييرىاًجعىيىا، أىٍف فىأىمىرىهي لىوي،" ذىًلؾى فىذىكىرى

:"أىرىأىيٍ طىبلىقنا؟قىاؿى :فىيىٍؿعىد ذىًلؾى كىاٍستىٍحمىؽى؟".فىٍمييطىم ٍقيىا"،قيٍمتي زى ًإٍفعىجى تى
مسمـ،الصحيح)(3 ،1471/ح2/1097( اًئضه حى اٍمرىأىًتيكىًىيى طىم ٍقتي قاؿ: ، عيمىرى بمفظ:عفابفى .)

 الن ًبي  فىأىتىىعيمىري الن ًبيُّ لىوي،فىقىاؿى ذىًلؾى فىمٍ،فىذىكىرى ييطىم ٍقيىا"،:"ًلييرىاًجٍعيىا،فىًإذىاطىييرىٍتفىًإٍفشىاءى
،كىاٍستىٍحمىؽى". زى ًإٍفعىجى ايىٍمنىعيوي،أىرىأىٍيتى :"مى ًبيىا؟قىاؿى :أىفىاٍحتىسىٍبتى اًلٍبًفعيمىرى :فىقيٍمتي قىاؿى

ؿه1471/ح2/1096(مسمـ،الصحيح)(4 :رىجي اًلبًفعيمىرى قيٍمتي : قىاؿى ، بىٍيرو جي بًف ييكنيسى بمفظ:عىٍف .)
اٍمرىأىتىوي فىأىتىىطىم ؽى ، اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى فىًإن ويطىم ؽى ، عيمىرى ٍبفى اً ٍبدى عى أىتىٍعًرؼي : فىقىاؿى ، اًئضه حى كىًىيى
 الن ًبي  ًعد تىيىاعيمىري تىٍستىٍقًبؿى ثيـ  يىٍرًجعىيىا، "فىأىمىرىهيأىٍف فىسىأىلىوي: ، الر جي«. طىم ؽى ًإذىا لىوي: فىقيٍمتي : قىاؿى ؿي

كىاٍستىٍحمىؽى؟". زى ًإٍفعىجى ٍو،أىكى :"فىمى الت ٍطًميقىًة؟فىقىاؿى ،أىتىٍعتىدًُّبًتٍمؾى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى
5489/ح9/348()5268/ح9/204(أحمد،المسند)(5 قاؿسىًمٍعتي (.بمفظ:عفأىنىًسبًفًسيًريفى

اٍمرىأىتى :ًإن ويطىم ؽى يىقيكؿي عيمىرى ابفى الن ًبي  عيمىري ،فىسىأىؿى اًئضه حى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،فىًإذىاويكىًىيى فىقىاؿى
: الت ٍطًميقىةىقىاؿى ًتٍمؾى ًسبى :أىحى اًلبًفعيمىرى :ابفسيريففيالمكضعالثاني:قيٍمتي طىييرىٍتفىٍمييطىم ٍقيىا"قىاؿى

ٍو". "فىمى
،قىاؿى:5252/ح7/41(البخارم،الصحيح)(6 عيمىرى ابفى :سىًمٍعتي ،قىاؿى (.بمفظ:عىٍفأىنىًسبًفًسيًريفى

 ًلمن ًبي  عيمىري ،فىذىكىرى اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى عيمىرى ابفي :طىم ؽى ؟قىاؿى :تيٍحتىسىبي :"ًلييرىاًجٍعيىا"قيٍمتي فىقىاؿى
ٍو؟ فىمى

مسمـ،الصحيح)(7 بمفظ:عفا1471/ح2/1097( .)، اًئضه حى اٍمرىأىًتيكىًىيى طىم ٍقتي : قىاؿى ، بًفعيمىرى
 الن ًبي  :فىأىتىىعيمىري عيمىرى اًلبًف قيٍمتي فىٍمييطىم ٍقيىا" طىييرىٍت، ًإذىا ثيـ  فىٍمييرىاًجٍعيىا، "ميٍرهي : فىقىاؿى فىأىٍخبىرىهي، ،

ٍو". :"فىمى الت ٍطًميقىًة؟قىاؿى ًبًتٍمؾى أىفىاٍحتىسىٍبتى
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)شع(2)،كمسمـ(1)كأخرجوأحمد بة،مفطريؽعبدالممؾبفأبيسميماف؛كبلىما
كابفأبيسميماف(عفأنسبفسيريف.

ا(3)مسمـأخرجوك عبيد طريؽ (4)مف أبي(5)الد ارقطنيكأخرجو، طريؽ مف
.ريج(عفنافعابفجي)عبيدا،؛كبلىماريج،عفابفجي(6)عاصـ

مفطريؽالزُّىرم،عفسالـبفعبدابفعمر.(7)كأخرجومسمـ


                                 
:سىأىٍلتيويعىًف6119/ح10/272(أحمد،المسند)(1 قىاؿى ٍفابًفعيمىرى ،عى (.بمفظ:عىٍفأىنىًسبًفًسيًريفى

 الم ًو رىسيكًؿ ٍيًد مىىعى عى ال ًتيطىم ؽى فىذىكىرىهياٍمرىأىًتًو ًلعيمىرى ذىًلؾى فىذىكىٍرتي ، اًئضه حى كىًىيى :طىم ٍقتييىا قىاؿى
ًلمن ًبي  عيمىري الن ًبيُّ ،فىقىاؿى :فىفىعىٍمتي :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىاًإذىاطىييرىٍتطىم قىيىاًفيطيٍيًرىىاًلمسُّن ًة"قىاؿى

ًبيىا،إً أىٍعتىدُّ ًليالى ا مى :"كى ؟قىاؿى اًئضه حى ًبال ًتيطىم ٍقتىيىاكىًىيى :فىسىأىٍلتيوي:ىىًؿاٍعتىدىٍدتى أىنىسه ٍفكينٍقىاؿى تي
." كىاٍستىٍحمىٍقتي ٍزتي عىجى

الصحيح)(2 مسمـ، ح2/1097( عىًف1471/ عيمىرى ابفى سىأىٍلتي : قىاؿى ، ًسيًريفى بًف أىنىًس ٍف عى بمفظ: .)
 ًلمن ًبي  فىذىكىرىهي ، ًلعيمىرى ذىًلؾى فىذيًكرى ، اًئضه حى كىًىيى طىم ٍقتييىا : فىقىاؿى ال ًتيطىم ؽى، فىقىاؿىاٍمرىأىًتًو ،« ميٍرهي:
طىم ٍقتييىاًلطيٍيًرىىا"،قي ٍعتييىا،ثيـ  :"فىرىاجى فىٍمييرىاًجٍعيىا،فىًإذىاطىييرىٍتفىٍمييطىم ٍقيىاًلطيٍيًرىىا"،قىاؿى ًبًتٍمؾى :فىاٍعتىدىٍدتى ٍمتي

أىٍعتىدًُّبيىا،كىا ً الى اًليى :"مى ؟قىاؿى اًئضه حى كىًىيى ".الت ٍطًميقىًةال ًتيطىم ٍقتى كىاٍستىٍحمىٍقتي ٍزتي عىجى ٍفكيٍنتي
ٍيًدرىسيكًؿ1471/ح2/1094(مسمـ،الصحيح)(3 مىىعى اٍمرىأىًتيعى :طىم ٍقتي ،قىاؿى (.بمفظ:عىًفابًفعيمىرى

اًاً ًلرىسيكًؿ عيمىري ذىًلؾى فىذىكىرى ، اًئضه حى ًليىكىًىيى ثيـ  فىٍمييرىاًجٍعيىا، "ميٍرهي : فىقىاؿى ت ى، حى دىٍعيىا
ييٍمًسٍكيىا،فىًإن  اًمعىيىا،أىٍك أىٍفييجى قىٍبؿى أيٍخرىل،فىًإذىاطىييرىٍتفىٍمييطىم ٍقيىا ةن ٍيضى حى تىًحيضى ،ثيـ  اٍلًعد ةيتىٍطييرى يىا

:مىا ًلنىاًفعو اً:قيٍمتي عيبىٍيدي لىيىاالن سىاءي".قىاؿى ايأىٍفييطىم ؽى :"كىاًحدىةهال ًتيأىمىرى نىعىًتالت ٍطًميقىةي؟قىاؿى صى
اٍعتىد ًبيىا".

ثقةثبت،قدموأحمدبفصالحعمىمالؾفينافع،كقدموابفمعيففيالقاسـسبقتترجمتو،((4
عفعائشةعمىالزىرمعفعركةعنيا.

قاؿ:"ىيكاحدة".(.بمفظ:إفرسكؿا5/19(الدارقطني،السنف)(5
ا(6 مف( ثبت، ثقة البصرم، النبيؿ، أبكعاصـ الشيباني، بفالضحاؾبفمسمـ لضحاؾبفمخمد

(.2977/رقـ280التاسعة،ماتسنةاثنتيعشرةأكبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
7)( الصحيح مسمـ، ح2/1095( اٍمرىأىًتيكى1471/ طىم ٍقتي : قىاؿى ، عيمىرى بفى اً ٍبدى عى إف  بمفظ: .) ًىيى

 ًلمن ًبي  عيمىري ذىًلؾى ،فىذىكىرى اًئضه اًحى ،فىتىغىي ظىرىسيكؿي ت ىتىًحيضى :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىاحى قىاؿى ،ثيـ 
ًتيىاال ًتيطىم قىيىاًفييىا،فىًإٍفبىدىالىويأىٍفييطىم قىيىا،فىٍميي ٍيضى ةنأيٍخرىلميٍستىٍقبىمىةنًسكىلحى ٍيضى طىم ٍقيىاطىاًىرناًمٍفحى

تىطٍ طىم قىيىا اً ٍبدي عى كىافى كى اي"، أىمىرى ا كىمى ًلٍمًعد ًة ؽي الط بلى فىذىًلؾى يىمىس يىا، أىٍف قىٍبؿى ًتيىا ٍيضى كىاًحدىةن،حى ًميقىةن
اً اأىمىرىهيرىسيكؿي ٍبدياًكىمى عىيىاعى ًقيىا،كىرىاجى ًسبىٍتًمٍفطىبلى .فىحي
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الط  (3)عفأبيو،(2)طريؽعمركبفعطيةمف(1)برانيكأخرجو ،يكنس)خمستيـ؛
.رضياعنيماعفابفعمرعطية(،نافع،سالـ أنسبفسيريف،

 دراسة رواة الحديث:
،حمفبفأيمفعداعبدالر فصيؿسبقتترجمتيـبالت افعيندعنداإلماـالش ركاةالس 

:فييـكعمىاالختصارأقكؿالخبلصة
بفعبدالعزيزصدكؽهييخطئكافيرلاإلرجاء.عبدالمجيد

.كافيرسؿكيدلسريجثقةهفقيوهفاضؿكابفجي
.بير:ثقةكأبكالزُّ

الر  اسموعبدالر كأٌماعبدابفأيمففقداتفقتكؿُّ حمفبفأيمفمكلىكاياتأف 
لمش  مفمحقؽكتابالمسند كلعؿالخطأ المكي، افعيإذىكأيمفالقرشيالمخزكمي،

الكحيدالذمتفردبذكراسموعبدابفأيمف.
،كقاؿابف(5)"صدكؽ"ىبي:،كقاؿالذ (4)"أثنىعميوابفعيينةخيرنا"البخارم:قاؿ
ببلركاية"حجر: .(6)"البأسبو،لوًذكره


                                 
المعجـالكبير)(1 الطبراني، امرأتيكىي13860/ح13/166( بمفظ:عفابفعمرقاؿ:طم قتي .)

ا رسكؿى ،فأتىعمري احائضه ًإٍففحد ثو،فقاؿرسكؿي ٍلييطىم ٍقيىابىٍعدي :"ميٍرهيفىٍمييرىاًجٍعيىا،ثيـ 
سىبىياكاحدةن. عىيا،كحى شىاءى".قاؿ:فراجى

ب(2 عمرك البخارم( سمعتي مكسى بف آدـ قاؿ العكفي، عطية )-ف الكبير /3/290الضعفاء
/6/250الجرحكالتعديؿ)-قاؿ:عمركبفعطية"فيحديثونظر"،كقاؿأبكزرعة-(1291رقـ
:عمرك-(385/رقـ2/165الضعفاءكالمتركككف)-:"ليسبقكل"،كقاؿالدارقطني-(1385رقـ

بفعطية"ضعيؼ".
:ضعيؼ.الخالصة: قمتي

دلي،الككفي،أبكالحسف،صدكؽيخطئكثيرنا،ككافشيعينا(3 نىادىةالعكفي،الجى (عطيةبفسعدبفجي
(.4616/رقـ393مدلسنا،مفالثالثة،ماتسنةإحدلعشرة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

(.824/رقـ5/255البخارم،التاريخالكبير)((4
(.3144رقـ/1/621الذىبي،صدكؽ)((5
(.3806/رقـ336ابفحجر،تقريبالتيذيب)((6
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ابفسعد أبيحاتـ(1)كذكره كابف حً(2)، كابف الثقاتب ، في منجكيو(3)اف كابف ،(4)،
.(7)،كالعيني(6)،كالفاسي(5)كالمزم
البأسبو.:القول فيو خالصة

الحكم عمى الحديث:
أبيالزبيرصحيحلغيرهمفسندال :حديثي شافعي،كلقدتكبععبدالرحمفبفأكالن

يمفمفًقبىًؿسعيدبفجبيركعبدابفمالؾبفالحارث،كنافعمكلىابفعمر.أ
ييخشىمفتدليسو، بكأقال الشَّوكاني: " نما كا  الزُّبيرغيرمدفكعبالحفظكالعدالة،

فإذاقاؿ:سمعتأكحدثنيزاؿذلؾعنو،كقدصرحىنابالس ماع...كقدركلزيادةأبي
ا(8)الزُّبيرالحميدمفيالجمعبيفالص حيحيف أاليذكرفيوإالماكافصحيحن ،كقدالتـز

:تابعأباالزُّبيرعمىذلؾأربعة:عبدا(9)برفيالت مييدعمىشرطيما،كقاؿابفعبدال
براىيـبفأبيحسنة، بفعمر،كمحمدبفعبدالعزيزبفأبيركاد،كيحيىبفسميـ،كا 
كالشؾأفركايةعدـاالعتدادبتمؾالطمقةأرجحمفركايةاالعتدادالمتقدمة،فإذاصرنا

.(10)معفركايةعدـاالعتدادأرجح"إلىالت رجيحبناءنعمىتعذرالج
نمايخشىمنوالعنعنة؛ألنوكافمدلسنا، كقاؿاأللباني:"كأبكالزبيرثقةحجة،كا 

.(11)كىناقدصرحبالسماع،فأمناشبيةتدليسو،كصحبذلؾحديثوكالحمد"
الحديثعف أبيالزبير،فقاؿ:"ركلىذا بينماذىبأبكداكدإلىتضعيؼركايًة
ابفعمريكنسبفجبير،كأنسبفسيريف،كسعيدبفجبير،كزيدبفأسمـ،كأبكالزبير،

                                 
(.8/43ابفسعد،الطبقاتالكبير)((1
(.994/رقـ5/210ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
(.5/84ابفحباف،الثقات)((3
(.900/رقـ1/404ابفمنجكيو،رجاؿصحيحمسمـ)((4
(.6761/رقـ16/539المزم،تيذيبالكماؿ)((5
(.1715/رقـ5/14الفاسي،العقدالثميف)((6
(.1457/رقـ2/174العيني،مغانياألخيار)((7
(.1282/ح2/180)الحميدم،الجمعبيفالصحيحيف((8
قؼعمىكبلـابفعبدالبرفيالتمييد.أ(لـ(9

(.6/267نيؿاألكطار)الشككاني،((10
(.7/129(األلباني،إركاءالغميؿ)(11
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،أمرهأفيراجعياحتىتطير،ثـكمنصكر،عفأبيكائؿ،معناىـكميـ،أفالنبي
فشاءأمسؾ،ككذلؾركاهمحمدبفعبدالرحمف،عفسالـ،عفابف إفشاءطمؽ،كا 

 عف الزىرم، ركاية كأما النبيعمر، أف عمر، ابف عف كنافع، أفسالـ، أمره ،
فشاءأمسؾ،كركمعف يراجعياحتىتطير،ثـتحيض،ثـتطير،ثـإفشاءطمؽ،كا 
عطاءالخراساني،عفالحسف،عفابفعمرنحكركايةنافع،كالزىرم،كاألحاديثكميا

.(1)عمىخبلؼماقاؿ:أبكالزبير"
رؽالحديث:"ككذلؾقاؿصالحبفكيساف،كمكسىعًقبذكرهلطكقاؿالدراقطني

كجابر، جريج، كابف ذئب، أبي كابف سعد، بف كليث أمية، بف سماعيؿ كا  عقبة، بف
سماعيؿبفإبراىيـبفعقبة،عفنافع،عفابفعمرأنوطمؽامرأتوتطميقةكاحدة. كا 

.(2)حسف"ككذلؾقاؿالزىرم،عفسالـ،عفأبيو،كيكنسبفجبير،كالشعبي،كال
قاؿأىؿالحديثلـيركأبكالزُّبيرحديثناأنكرمفىذا،كقدييحتمؿ" كقاؿالخطابي:

معوالمراجعة،كالتحؿلوإالبعدزكجأكلـيرهأفيككفمعناهكلـيرهشيئن اباتنايحـر
فكافالزمناعمىسبيؿالكرشيئن كـاالختيار،كا  .(3)اىة"اجائزنافيالسُّن ة،ماضينافيحي

عبداٍلبىر "قكلو:"كلـيرىاشيئنا"مينكر،لـيقموغيرأبيالزُّبير،كقدركاهكقاؿابفي
م ة،فمـيقؿكاحدمنيـذلؾ،كأبكالزُّبيرليسبحجةفيماخالفوفيومثمو، عنوجماعةجي
شيئنا يرىا كلـ أعمـ كا عندم فمعناه صح كلك منو؟! أثبت ىك فكيؼبخبلؼبمف

ميستقيمنا؛ألنولـيكفطبلقولياعمىسين ةاكسين ةرسكلو"
(4).

أباالزبيرلـينفردبذلؾبؿتابعوسعيدبفجبير،كنافعمكلى أقكؿ:كالص حيحأف 
لحديثأبي قكمٌّ شاىده كىك حة، الص  في غاية حديثه كىذا ابفعمر، عف ابفعمر

مفقاؿتفرد بذًلؾأبكالزبير.كاأعمـ.الزُّبير،تردُّقكؿى
ابفالقيـعمىىؤالءكميـ،فقاؿ:" قكؿأبيداكداألحاديثكمياعمىكلقدرد  أما

خبلفو،فميسبأيديكـسكلتقميدأبيداكد،كأنتـالترضكفذلؾ،كتزعمكفأفالحجةمف
حد يخالؼ ما الصحيحة األحاديث في أيف كأخبركنا التقميد، فدعكا أبيجانبكـ، يث

                                 
(.2/256أبكداكد،السنف)((1
(5/19(الدارقطني،السنف)(2
(.3/235معالـالسنف)الخطابي،((3
(.15/66التمييد)ابفعبدالبر،((4
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احتسبعميوتمؾالطمقة،كأمرهأفيعتديؿفيياحديثكاحدأفرسكؿاالزبير؟ف
كاىذاخبلؼصريحلحديثأبيالزبير،كالتجدكفإلىذلؾبيا،فإفكافذلؾ،فنعـ

كقكعالطبلؽ،كالرج"مرهفميراجعيا"مابأيديكـ،كغايةسبيبلن .(1)"عةتستمـز
"أرأيتإفعجزكاستحمؽسكقدكقكؿابفعمر فقاؿ: بتمؾالتطميقة؟ "،ئؿأتعتد

،كليسكراءذلؾحرؼكاحديدؿعمى"أكمفدكنو:"فحسبتمفطبلقياكقكؿنافع
نماالشأف،كقكعيا كؿكاالعتدادبيا،كالريبفيصحةىذهاأللفاظ،كالمطعففييا،كا 

،كتقديمياعميو،كمعارضتيالتمؾا"شيئنفردىاعميكلـيرىا"الشأففيمعارضتيا،لقكلو:
.(2)األدلةالمتقدمةالتيسقناىا،كعندالمكازنةيظيرالتفاكت،كعدـالمقاكمة

: قاؿابفحـز كمفاألدلةعمىتصحيححديثأبيالزبيربأفالطبلؽلـيقعما
جامعيافيوبدعةهنيىعنيارسكؿا الطبلؽفيالحيًضأكفيطيرو مخالفةه"أف 

بتجكيزالبدعة المخالفيففكيؼيستجيزكفالحكـ عند كافالشؾفيىذا فإذا ألمره،
.(3)التييقٌركفأنيابدعةهكضبللة

بأدلةمنيا:أنو قاؿابفالقيـ:كلقداستدؿالمانعكفعمىعدـكقكعالطبلؽالمحـر
أ أكسنة، كًجداليزاؿالنكاحالمتيقفإالبيقيفمثمومفكتاب، فإذا كإجماعمتيقف.

.كاحدهمفىذهالثبلثة،رفعناحكـالنكاحبو،السبيؿإلىرفعوبغيرذلؾ
اعز ييشرعو الطبلؽلـ ىذا بعدـكقكعو؛ألف  تقكؿي المتكاثرة األدلة أف  كمنيا:

كجؿكلـيأذفبو،فكيؼيهقاؿبنفكذه؟!
ماممكوا تعالىلمميطم ؽ،كىذااليقعألفاكمنيا:أنويقعمفالطبلؽالمحـر

لـيممكوإياه.
ا أفيطمؽامرأتوطبلقناجائزنا،فطمؽطبلقنامحرمن المطمؽلكككؿككيبلن كمنيا:أف 

افيصحةإيقاعالطبلؽذكفلوفيو،فكيؼكافإذفالمخمكؽمعتبرنأغيرملـيقع؛ألنو
المكم أف المعمكـ كمف الشارع، إذف ادكف بو يأذف لـ فما يتصرؼباإلذف، ؼإنما

لمتصرؼالبتة.كرسكلواليككفمحبلن


                                 
(.5/207ابفالقيـ،زادالمعاد)((1
(.5/207المصدرنفسو)((2
،المحمى)((3 (.9/378ابفحـز
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الشارعقدحجرعمىالزكجأفيطمؽفيحاؿالحيضأكبعدالكطءفي كمنيا:أف 
الطير،فمكصحطبلقولـيكفلحجرالشارعمعنى،ككافحجرالقاضيعمىمفمنعو

ؿالتصرؼبحجره.التصرؼأقكلمفحجرالشارعحيثيبط
منييعنو،فالنيييقتضيفسادالمنييعنو،فمكصححناه كمنيا:أنوطبلؽمحـر

لكافالفرؽبيفالمنييعنوكالمأذكففيومفجيةالصحةكالفساد.
الشارعإنمانيىعنوكحرمو،ألنويبغضو،كاليحبكقكعو،بؿكقكعو كمنيا:أف 

يبغضوكيكرىو،كفيتصحيحوكتنفيذهضدىذاالمقصكد.مكركهإليو،فحرمولئبليقعما
كمنيا:أنوإذاكافالنكاحالمنييعنواليصحألجؿالنيي،فماالفرؽبينوكبيف
الطبلؽ،ككيؼأبطمتـمانيىاعنومفالنكاح،كصححتـماحرموكنيىعنومف

الطبلؽ،كالنيييقتضيالبطبلففيالمكضعيف؟
العاـالذمالتخصيصفيوبردمامفىذاحكـرسكؿايكمنيا:أنويكف

لغا كا  بطالو كا  فيخالؼأمره كما مفعنوالصحيحئو، رضياحديثعائشة،
رىدٌّ"عنيا نىافىييكى مىٍيًوأىٍمري عى لىٍيسى عىمىبلن ًفيأىٍمًرنىاىىذىا:"كفيركاية(1)"مىٍفعىًمؿى ٍفأىٍحدىثى امى مى
مً رىدٌّلىٍيسى فىييكى الطفيكىذاصريح(2)"ٍنوي أفىذا أمره الذمليسعميو بلؽالمحـر

نافذ؟فأيفىذامفالحكـبرده؟ !مردكدباطؿ،فكيؼيقاؿ:إنوصحيحالـز
أبدن ا يشرعو لـ طبلؽ أنو مردكدنكمنيا: ككاف باطبلنا، كالا األجنبية، كطبلؽ

لمطبلؽبخبلؼالزكجة،فإفىذهالزكجةليستحبلنينفعكـالفرؽبأفاألجنبيةليستم
،كالىكمماممكوالشارعإياه.محبلن لمطبلؽالمحـر

اسبحانوإنماأمربالتسريحبإحساف،كالأشرمفالتسريحالذمحرمو كمنيا:أف 
إمساؾبمعركؼ،أكتسريحبإحساف، اكرسكلو،كمكجبعقدالنكاحأحدأمريف:إما

أمرثالثغيرىما،فبلعبرةبوالبتة.كالت سريحالمحـر
َّ ﴿ :كمنيا:قكلو ِٓ ِ ح ٍَّ ىِػِدٍّ ُْ ًُ اىنَِّصاَء َذَطيُِّلٔ ْلخُ

ا انلٍِّبَّ إِذَا َطيٍّ َٓ حَّ
َ
،[1﴾]الطبلؽ:يَاأ

المبيفعفامرادهمفكبلمو،أفالطبلؽالمشركعالمأذكففيوكصحعفالنبي
يرالذملـيجامعفيو،أكبعداستبانةالحمؿ،كماعداىمافميسىكالطبلؽفيزمفالط

المرأةبو؟بطبلؽلمعدةفيحؽالمدخكؿبيا،فبليككفطبلقن ا،فكيؼتحـر

                                 
(.18/رقـ3/1343مسمـ،الصحيح)((1
(.18/رقـ3/1343درنفسو)المص((2
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حَانِ ﴿كمنيا:قكلوتعالى: ََلُق َمرٍّ ،كمعمكـأنوإنماأرادالطبلؽ[229﴾]البقرة:اىطٍّ
فدؿعمىأف فإنوحصرالمأذكففيو،كىكالطبلؽلمعدة، ليسمفالطبلؽ، عداه ما

،االطبلؽالمشركعالمأذكففيوالذميممؾبوالرجعةفيمرتيف،فبليككفماعداهطبلقن
يقكلكف:إنيـالطاقةليـبالفتكلفيالطبلؽقالكا:كليذاكافالصحابةرضياعنيـ
،كماركلابفكىب،عفجريربف ،عفاألعمشأفابفالمحـر مسعكدرضياحاـز

،كلك"مفطمؽكماأمرها،فقدبيفالو،كمفخالؼ،فإناالنطيؽخبلفو"قاؿعنو
ىإذكافكقعطبلؽالمخالؼلـيكفاإلفتاءبوغيرمطاؽليـ،كلـيكفلمتفريؽمعن

.النكعافكاقعيفنافذيف
فقدبيفالو،مفأتىاألمرعمىكجيو"ا:أيضنكقاؿابفمسعكدرضياعنو

الفك ."امالناطاقةبكؿماتحدثكفكا 
مفطمؽكماأمر،"دسئؿعفالطبلؽالثبلثمجمكعة:كقاؿبعضالصحابةكق

."بيفلو،كمفلبستركناهكتمبيسوفقد
فقدكقعتفيكبلـاكرسكلوعمى كأٌمامعنىالمراجعةفيقكلو"مرهفمييراجعيا"

،أحدىا: ْن َحََتَاَسَػا إِْن ﴿داءالنكاح،كقكلوتعالى:ابتمعافو
َ
ا أ ٍَ ا فَََل ُسَِاَح َغيَيِْٓ َٓ َل

فَإِْن َطيٍّ
ٍُٔنَ  ٍْٔم َحْػيَ ا ىَِل َٓ ِ يُبَّيُِِ ِ َوحِيَْم ُحُدوُد اَّللٍّ ا ُحُدوَد اَّللٍّ ٍَ ْن يُلِي

َ
ٍِّا أ ،كالخبلؼ[230]البقرة:﴾َظ

ىكالزكجالثاني،كأفالتراجعبينياكبيفناؿالعمـبالقرآفأفالمطمؽىاىبيفأحدمفأى
الزكجاألكؿ،كذلؾنكاحمبتدأ.

كقكلوألبيالنعمافبفبشير:كافعميياأكالنالردالحسيإلىالحالةالتيكالثاني:
،فيذاردمالـتصحفيواليبةالجائزة(1)"رده"اخصوبودكفكلده:وغبلمنلمانحؿابن
.اكأخبرأنياالتصمح،كأنياخبلؼالعدؿجكرنرسكؿاالتيسماىا

البيع، فيالبيع،فنياهعفذلؾ،كرد قكلولمففرؽبيفجاريةككلدىا كمفىذا
مستمزمن الرد ىذا حالةكليس إلى شيئيف رد ىك بؿ باطؿ، بيع فإنو البيع، لصحة ا

ارتجا امرأتو عمر ابف بمراجعة األمر كىكذا كانا، كما حالةاجتماعيما إلى كرد ع
الحيض الطبلؽفي يقتضيكقكع كليسفيذلؾما الطبلؽ، قبؿ كانا كما االجتماع

                                 
(.كالحديثبتمامومفطريؽابفشيابعفحميدبفعبد2586/ح3/157البخارم،الصحيح)((1

أفأباهأتىبوإلىرسكؿالرحمفكمحمدبفالنعمافبفبشيرأنيماحدثاهعفالنعمافبفبشير
لىًدؾى"ا،فقاؿ:فقاؿ:إنينحمتابنيىذاغبلمنا كى ًمٍثمىويأىكيؿ  ٍمتى :الى،قىاؿى"نىحى ".فىاٍرًجٍعوي:"،قىاؿى
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.(1)البتة
: فقاؿابفحـز "أرأيتإفعجزكاستحمؽ" قكلو: المفظبأفكأٌما فبلبياففيىذا

تمؾالطمقةعدتلوطمقة،كالشرائعالتؤخذبمفظالبياففيو،بؿقديحتمؿأفيككف
الزجرعفالسؤاؿعفىذا،كاإلخباربأنوعجزكاستحمؽفيذلؾ،كاألظيرفيماأراد

ىذهصفتوأفاليعتدبو،كأنوسقطةمففعؿفاعمو،ألنوليسفيديفاتعالىحكـ
نافذيستحمؽالحاكـبوكيعجز،بؿكؿحكـفيالديففالمنفذلومستغفؿكيس.كالحمد

.(2)ربالعالميف
مؾالطمقةحسبياعميوياسبحافاأيفالبياففيىذاالمفظبأفتفالقيـ:"كقاؿاب
عميوذبمثؿىذا،كلككافرسكؿاكاألحكاـالتؤخ،رسكؿا قدحسبيا

فابفعمرأكرهما،ككا"أرأيت"يعدؿعفالجكاببفعموكشرعوإلىلـكاعتدعميوبيا
"الدالةعمىنكعمفسائؿعفصريحالسنةإلىلفظة"أرأيتلمفكيؼيعدؿ"،إليو"أرأيت

فيو، الذمأذفالو المطمؽكحمقوعفإيقاعالطبلؽعمىالكجو الرأمسببوعجز
كاألظيرفيماىذهصفتوأنواليعتدبو،كأنوساقطمففعؿفاعمو،ألنوليسفيديفا

اليمكفردهاألمر،إالأفيككففعبلنتعالىحكـنافذسببوالعجزكالحمؽعفامتثاؿ
،فقدعجزكاستحمؽ،كحينئذ بخبلؼالعقكدالمحرمةالتيمفعقدىاعمىالكجوالمحـر
،فإنوعقدعاجزأحمؽعمىخبلؼ فيقاؿ:ىذاأدؿعمىالردمنوعمىالصحةكالمزـك

باطبلنأمراكرسكلو،فيككفمردكدن الرأمكالقياسأدؿعمىبا طبلفطبلؽمف،فيذا
عجزكاستحمؽمنوعمىصحتوكاعتباره.

 قكلو: سميفاعمو،"فحسبتمفطبلقيا"كأما فإذا فاعمو، يسـ لـ ففعؿمبنيلما
،حسبافالفاعؿالمجيكؿدليؿالبتةظير،كتبيفىؿفيحسبانوحجةأكال؟كليسفي

فيوبيافأفرسكؿاو،كليسأكمفدكنؿ"فحسبت"ابفعمرأكنافعكسكاءكافالقائ
مخالفتو،ىكالذمحسبياحتى الحجةبو،كتحـر قدتبيفأفسائراألحاديثكتمـز

كأنوصريحفيأفرسكؿاالتخالؼحديثأبيالزب شيئنير، يرىا ا،كسائرلـ
.(3)األحاديثمجممةالبياففييا

                                 
(.5/208ابفالقيـ،زادالمعاد)((1
،المحمىباآلثار)(2 (.9/380(ابفحـز
(.5/209ابفالقيـ،زادالمعاد)((3
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قتيا"فمـيقؿياالتطميقةالتيطمقكلو:"مايمنعنيأفأعتدبيا"كقكلو"كحسبتلكأما
تطميقة،كالأنوعميوالصبلةكالسبلـىكالذمقاؿلو:فيو:إفرسكؿا حسبيا

كفرسكؿاأعتدبياطمقة،إنماىكإخبارعفنفسوكالحجةفيفعموكالفعؿأحدد
(1).

لغيره كلقدتكبعفيوعبدثانينا:الحديثدكفالنصعمىأفالتطميقةحيسبت؛صحيحه
ا مفًقبؿنافعكطاكسكعبدابفديناركسالـبفعبدا.الرحمفأيضن

لكقكعالطمقةصحيح اثالثنا:الحديثالذمفيوإشارةهأكإثباته ؛إذجاءفياألثرأيضن
ىؿ يسألكنو: نافع إلى أرسمكا "أنيـ ابفجريج: عف خالد بف مسمـ الشافعيعف عند

.(2)؟قاؿ:نعـ"قةابفعمرعمىعيدالنبيحسبتتطمي
،كجاءعنداإلماـالبخارممعمقنا(3)كقاؿمسمـ:"جٌكدالميثفيقكلو"تطميقةكاحدة"

قاؿ:قاؿأبكمعمر،عفعبدالكارث،عفأيكب،عفسعيد،بفجبير،عفابفعمر،
ًبتىٍطًميقىةو" مىي  ًسبىٍتعى .(4)قاؿ:"حي

مفطريؽعبدالصمدبفعبدالكارثعفأبيومثمو.(5)يـكلقدكصموأبكنيع
فيالركايةعمىذًلؾ،فأخرجوالنسائيمفطريؽأبيبشرعف أيكبى كتابعىأبكبشرو

 اً رىسيكؿي مىٍيًو عى بفجبيرعفابفعمرأنوطمؽامرأتوكىيحائض"فىرىد ىىا سعيد
" طىاًىره كىًىيى طىم قىيىا، ت ى حى
ك(6) شرط. عمى صحيحةه الطريؽ ىذه عف األلباني قاؿ قد

.(7)الشيخيف
فقاؿ: طمقتامرأتؾ؟ "كـ عمر، ابف سأؿ جبير يكنسبف أف  أخرل ركايةو كفي

.(8)كاحدة"


                                 
،المحمىباآلثار)(1 (.9/380(ابفحـز
(.1245/ح3/96)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(2
(.7/600بفالجزرم،جامعاألصكؿ)(ا(3
(.5253/ح7/41(البخارم،الصحيح)(4
(.7/128(لـأقؼعمىمستخرجأبينعيـعمىصحيحالبخارم؛ًلذايينظر:األلباني،إركاءالغميؿ)(5
(.5561/ح5/251(النسائي،السنفالكبرل)(6
(.7/128(األلباني،إركاءالغميؿ)(7
(.2183/ح2/255ف)(أبكداكد،السن(8
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البفعمر:"أعتدتبطبلقؾامرأتؾ؟قاؿ:كما آخرقاؿيكنس،قمتي كفيمكضعو
!!،قا كاستحمقتي أسأتي فكنتي .(1)ؿ:كطمقياكىيحائضليالأعتدبيا،كا 

كعفابفسيريف،قاؿ:مكثتعشريفسنةيحدثنيمفالأتيـأفابفعمرطمؽ
امرأتوثبلثنا،كىيحائض،فأمرأفيراجعيا،فجعمتالأتيميـ،كالأعرؼالحديث،حتى
ابفعمر، سأؿ أنو فحدثني ثبت، ذا ككاف الباىمي، بير غبلبييكنسبفجي لقيتأبا

"أن ًسبىتفحدثو: أىفىحي قمت: قاؿ: يرجعيا"، أف فأمر كىيحائض، تطميقة امرأتو طمؽ و
.(2)عميو؟قاؿ:"فمو،أكإفعجز،كاستحمؽ"

تطميقة اطمقيا "كافعبد الحديث: اعًقبى بفعبد كفيالمستخرجقاؿسالـ
مفطبلًقياكراجعياعبداكماأمرهرسكؿا ًسبى ."(3)فحي

مفطرؽوعفابفأبيذئبعفنافع(5)،كالدارقطني(4)حديثعندالطيالسيكجاءال
فذكرعمرذلؾعفابفعمرأنوطمؽامرأتوفيعيدرسكؿا كىيحائض،

،قاؿابفأبيذئبفيحديثو:"ىيكاحدةفتمؾالعدةالتيأمراأفلرسكؿا
تطمؽلياالنساء".

عفنافععفابفعمرأٌنوطمؽامرأتوفيعيدرسكؿكفيركايًةمكسىبفعقبة
عقبةفيالركاية(6)اصمىاتطميقةكاحدة... مكسىبفى .(7).كتابعجابره

رسكؿا اعفابفجريجعفنافععفابفعمرأف  قاؿ:"ىيكفيركايةوأيضن
.(8)كاحدة"

فانطمؽعمرإلىرسكؿاكقاؿالشعبي:طمؽابفعمرامرأتوكاحدةكىيحائض
فأخبره،فأمره"أفيراجعياثـيستقبؿالطبلؽفيعدتياكتحتسببيذهالتطميقةالتي

                                 
(.3/149(أبكعكانة،المستخرج)(1
(.1471/ح2/1095الصحيح)((2
(.4511/ح3/146(أبكعكانة،المستخرج)(3
4)( المسند الطيالسي، 68/ح1/68( اٍمرىأىتىويكىًىيى "أىن ويطىم ؽى ٍنوي، الم ويعى رىًضيى عيمىرى اٍبًف بمفظ:عىًف .)

فىأىتىىعيمىري اًئضه حى عىمىيىاكىاًحدىةن".الن ًبي  لىويفىجى ذىًلؾى فىذىكىرى
(.3912/ح5/18(الدارقطني،السنف)(5
(.3913/ح5/18)المصدرنفسو((6
(.3914/ح5/19)المصدرالسابؽ((7
(.5/19/1915)المصدرالسابؽ((8
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.(1)طمؽأكؿمرة"
.(2)كلقدكافمذىبابفعمرفيذلؾاإلفتاءباالعتدادبالطمقة

المسألةكلقدسبؽالتفصيؿفيبياف كما،حكـ أخرجوابفحـز ما كيعارضىذا
المجيدطري الكىاببفعبد الخيشنيعفابفبشار،عفعبد السبلـ بفعبد ؽمحمد

الثقفي،عفعبيدابفعبدابفعمرعفنافععفابفعمرأٌنوقاؿفيالرجؿ
.(3)يطمؽامرأتوكىيحائض:"الييعتدُّبذًلؾ"

ييعتدبذلؾ"قاؿابفحجرمعمقناعمىالركاية:"إسنادهصحيح،لكفييحمؿقكلو:"ال
كايات بيفالر  الط ٍمقىةالتيحسبجمعنا أن وخالؼالسُّن ة،العمىمعنىأٌف عمىمعنى:

.(4)القكي ة.كاأعمـ"
ابف عف بفمنصكرمفطريقو، ركلسعيد فقد ابفمالؾ، عبد ا أيضن ككافقو

إفعبدا"،فقاؿ:عمر،أن وطمؽامرأتوكىيحائض،فانطمؽعمرإلىرسكؿا
.(5)َلْيَس َذِلَك ِبَشْيٍء":"،فقاؿرسكؿا"طمؽامرأتوكىيحائض

أكلىمفقال ابُن حجر: كىك لمتأكيؿ، قابمة أنيا إال الزُّبير متابعاتألبي "كىذه
الجمعالذمذكرهابف إلغاءالص ريحفيقكؿابفعمرإنياحسبتعميوبتطميقة،كىذا

.(6)بركغيرهيتعيف،كىكأكلىمفتغميطبعضالث قات..."عبدال
ابفأبي لفظةأتىبيا فيذه كىيكاحدة حديثابفأبيذئبالذمفيآخره كأما

؛كممكفأفتككفمفقكؿمفدكنوذئبكحده؛كالنقطعأنيامفكبلـرسكؿا
عميوالصبلةكالسبلـكالشرائعالتؤخذبالظنكف.

لكافمعناه:كىيكاحدةأخطأفييايقينناأنيامفكبلـرسكؿاثـلكصح
ابفعمر،أككىيقضيةكاحدةالزمةلكؿمطمؽ.

 النبي دكف مف قكؿ مف أنو طمقةكالظاىر طمقيا كاف ابفعمر أف مخبرنا
.(7)كاحدة"

                                 
(.3918/ح5/22(الدارقطني،السنف)(1
(.5/210(ابفالقيـ،زادالمعاد)(2
،المحمىباآلثار)(3 (.9/375(ابفحـز
(.3/437)التمخيصالحبيرابفحجر،((4
(.1552/ح1/403)سعيدبفمنصكر،السنف((5
(.قدتكسعابفحجرفيذكراألكجوالجامعةبيفالحديثيف،فميينظر.9/354(ابفحجر،الفتح)(6
،المحمىباآلثار)(7 (.9/380(ابفحـز
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عىفٍ:لثالحديث الثا اًلؾه نىامى قاؿاإلماـالشافعيرحموا:أىٍخبىرى أىف  عىٍفابًفعيمىرى نىاًفعو
 الم ًو مىٍيًورىسيكؿى عى ـى قيك  اٍلعىٍبًد يىٍبميغيثىمىفى لىويمىاؿه فىكىافى ٍبدو لىويًفيعى ًشٍركنا ٍفأىٍعتىؽى :"مى قىاؿى

عى فىقىٍد ال  كىاً  اٍلعىٍبدي مىٍيًو عى تىؽى كىعى ييـٍ شيرىكىاؤيهيًحصىصى فىأيٍعًطيى اٍلعىٍدًؿ "ًقيمىةى عىتىؽى ًمٍنويمىا تىؽى
(1).



 نقد الحديث:
 قاؿ الش اإلماـ اافعي رحمو الحديث": بيذا كأنتـ نحف بو،فأخذنا كأبطمنا
افيوبعضنىفىالىكخى،اؽلمعبدمفمسنعت فيالعبدإذاكافالميةىي ر كالحيؽىاالر نىكٍرىكشى،االستسعاء
كى سالنىى كىالناس، ركاه قاؿ: بأف ابفعمرو عف ،ـ فيو يقؿ مىا"فمـ ًمٍنوي عىتىؽى فىقىٍد ال  كىاً 

تىؽى ًمٍنوي"كقاؿأيكبكربماقاؿنافع،كركاهأيكبعفنافععفابفعمر"،عى فىقىٍدعىتىؽى ال  كىاً 
.كافيقكلونافعبرأيويءهكأكثرظنيأنوش،كربمالـيقؿ"،مىاعىتىؽى
كقدركمعفأبيىريرةعفالنبي،ابفعمركحدهوبأفقاؿ:حديثركاهنىى كىكى
وبأفقاؿ:لـيركعفنىى كىكى،فيواالستسعاءفو،كعفغيرأبيىريرةعفالنبيخبل

.(2)"أبيبكركالعمركالعثمافكالعميمايكافقوبؿركيناعفعمرخبلفو
فلـيركهفنافعثقة،فكانتحجتناعميوأفسالمن"افعيرحمواتعالى:قاؿالش ك اكا 

كماركمعفأبيهحجة،كليسفيقكؿأيكبربماقالوكربمالـيقموإذاقالوعنوغيري
فالحفاظيركنواليخالؼحديثنا،كغيرىـيركنويخالؼ،فيوؼهمىتىخٍميىريرةعفالنبي

،كالا ال يثبتوالحديث الذي ذكره يخالف حديثنكلكخالفوكافحديثناأثبتمنو،،حديثنا
ذاكانتلناالحجةبيذاعمىمفخالفنافيكذاينبغيلنا يركيوالحفاظيخالؼحديثنا،كا 

أنفسنافيالحديثكمو فلـنيبخبرالصادقيفعفرسكؿاكأفنستغ،أفنمـز كا 
.(3)"يأتعفأحدمفخمفائومايكافقو





                                 
(.8/532افعي،األـ)(الش(1
(.8/533)المصدرنفسو((2
(.8/533)المصدرالسابؽ((3
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 تخريج الحديث:
.(4)مالؾ؛ثبلثتيـمفطريؽ(3)،كمسمـ(2)،كالبخارم(1)افعيالش أخرجو

.(7)مفطريؽعبيدابفعمر(6)،كمسمـ(5)كأخرجوالبخارم
،كأيكب،كيحيى(10)(9)مفطريؽالميثبفسعد،كجريربفحاـز(8)كأخرجومسمـ

ىؤالءعفنافععفابف سماعيؿبفأمية،كأسامة،كابفأبيذئب.قاؿ:كؿُّ بفسعيد،كا 
عفنافع.عمربمعنى حديثمالؾو

 فلـيكفلوماؿه آخرجمعفيوىؤالءالركاة:"كليسفيحديثيـ"كا  كقاؿفيمكضعو
فقدعتؽمنوماعتؽ"إالفيحديًثأيكبكيحيىبفسعيدفإٌنيماذكراىذاالحرؼفي

ىذاالحديًث،كقاال:الندرمأىكشيءهفيالحديًث،أكقالونافعهمفقبًمو"
(11).

.(13)مفطريؽجكيرية(12)رجوالبخارمكأخ
                                 

(.بمثؿلفظمالؾفيالمكطأ.1070/ح3/9)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(1
(.بمثؿلفظمالؾ.2522/ح3/144(البخارم،الصحيح)(2
(.بمثؿلفظمالؾ.1501/ح2/1139(مسمـ،الصحيح)(3
2855/ح5/1121لمكطأ)(مالؾ،ا(4 يىٍبميغيثىمىفى لىويمىاؿه ،فىكىافى ٍبدو ًشٍركانلىويًفيعى ٍفأىٍعتىؽى (.بمفظ:"مى

( مىٍيًوًقيمىةىاٍلعىٍدًؿ.فىأيٍعًطيى عى ـى ًمٍنوي1اٍلعىٍبًد،قيك  ال فىقىٍدعىتىؽى مىٍيًواٍلعىٍبدي.كىاً  عى .كىعىتىؽى ـٍ يي (شيرىكىاؤيهيًحصىصى
ؽى".مىاعىتى

،فىعىمىٍيًوًعٍتقيويكيمُّويًإٍف2523/ح3/144(البخارم،الصحيح)(5 ٍمميكؾو ًشٍركنالىويًفيمى ٍفأىٍعتىؽى (.بمفظ:"مى
اأى ًمٍنويمى ،فىأيٍعًتؽى مىٍيًوًقيمىةىعىٍدؿو ـيعى ييقىك  يىكيٍفلىويمىاؿه ـٍ يىٍبميغيثىمىنىوي،فىًإٍفلى لىويمىاؿه .ٍعتىؽى"كىافى

(.3/1286()1501/ح2/1139(مسمـ،الصحيح)(6
(سبقتترجمتو،ثقةثبتفينافع.(7
(.1501/ح2/1139(مسمـ،الصحيح)(8
(.ذكرهفيىذاالمكضعبالسندكالمتف.3/1286)المصدرنفسو((9

مفثقة،لكففيحديثوعفقتادةضعؼ،كلوأكىاـإذاحدثمفحفًظو،كىكسبقتترجمتو،((10
السادسة.ماتسنةسبعيفبعدمااختمط،لكفلـييحٌدثفيحالةاختبلطو.

(.3/1286(مسمـ،الصحيح)(11
أىٍف2503/ح3/141(البخارم،الصحيح)(12 مىٍيًو عى ،كىجىبى ٍمميكؾو ًشٍركنالىويًفيمى ٍفأىٍعتىؽى (.بمفظ:"مى

ثىمى قىٍدرى مىاؿه لىوي كىافى ًإٍف كيم وي، ييٍعًتؽى م ىسىًبيؿي ييخى كى ، ـٍ تىيي ًحص  ييٍعطىىشيرىكىاؤيهي كى ، ٍدؿو عى ًقيمىةى ـي ييقىا ًنًو،
الميٍعتىًؽ".

(جكيريةبفأسماء،بفعيبيدالضبعي،البصرم،صدكؽمفالسابعة،ماتسنةثبلثكسبعيف.(13
(.988/رقـ143ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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)مالؾ،كعبيدابف؛جميعيـ(2)مفطريؽسميمافبفمكسى(1)كأخرجوالنسائي
سماعيؿ ،كأيكبفيركايةو،كيحيىبفسعيد،كا  عمر،كالميثبفسعد،كجريربفحاـز

مر،كسميمافبفمكسى(عفنافععفابفعكجكيرية،كابفأبيذئب،كأسامة،بفأمية،
الفقدأعتؽمنوماعتؽ. بمعنىكا 

،عفمعمرعفالزىرم.(4)،كمفطريقومسمـ(3)كأخرجوعبدالرزاؽ
البخارم كمسمـ(5)كأخرجو مفطريؽسفيافبفعيينةعفعمركبف(6)، كبلىما ؛

.(7)دينار
؛ثبلثتيـ)الزىرم،كعمركبف(9)مفطريؽحبيببفأبيثابت(8)كأخرجوالنسائي

؛كبلىما)نافع،كسالـ(عفابفعمر.(10)كحبيببفأبيثابت(عفسالـدينار،
البخارم فأخرجو فيركايةو؛ أيكبه فيذًلؾى "قاؿفي(11)كخالؼى مفطريؽأيكب.

                                 
4942/ح5/31(النسائي،السنفالكبرل)(1 فىاءهفىييكى لىويكى لىويًفيًوشيرىكىاءي،كى ٍبدناكى عى ٍفأىٍعتىؽى (.بمفظ:"مى

مىىاٍلعىٍبًدشىٍيءه". عى لىٍيسى كى ـٍ كىًتًي اأىسىاءىًمٍفميشىارى ًلمى ةو كىاًئًوًبًقيمى شيرى نىًصيبى كيىٍضمىفي رٌّ حي
فيحديثوبعضليف،كخكلط(سميمافبفمكسىاألمكممكالىـ،الدمشقي،األشدؽ،صدكؽفقيو(2

(.2616/رقـ255قبؿمكتوبقميؿ،مفالخامسة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ابىًقي16712/ح9/150(عبدالرزاؽ،المصنؼ)(3 مى ـى أيًقي ٍبدو ًشٍركنالىويًفيعى ٍفأىٍعتىؽى :"مى (.بمفظ:قىاؿى

ثىمىفى يىٍبميغي لىويمىا كىافى ًإذىا اًلًو، اٍلعىٍبدًًمٍنويًفيمى ثىمىفى بىمىغى ا لىويمى كىافى "ًإذىا قىٍكليوي: ييٍدرىل" الى أىًفي"اٍلعىٍبًد
 ًديًثالن ًبي  .حى شىٍيءهقىالىويالزٍُّىًرمُّ ـٍ أى

(.3/1287(مسمـ،الصحيح)(4
الصحيح)(5 البخارم، فى2521/ح3/144( اٍثنىٍيًف، بىٍيفى ٍبدنا عى أىٍعتىؽى ٍف "مى بمفظ: ـى(. قيك  ميكًسرنا كىافى ًإٍف

ييٍعتىؽي". مىٍيًوثيـ  عى
اًلًو1501/ح3/1287(مسمـ،الصحيح)(6 مىٍيًوًفيمى عى ـى ،قيك  رى آخى بىٍيفى ٍبدنابىٍينىويكى عى ٍفأىٍعتىؽى (.بمفظ:"مى

اًلًوًإٍفكىا مىٍيًوًفيمى عىتىؽىعى شىطىطى،ثيـ  ،كىالى ٍكسى كى ،الى ٍدؿو ميكًسرنا".ًقيمىةىعى فى
(سبقتترجمتو،ثقةثبت.(7
اًبًو4917/ح5/24(النسائي،السنفالكبرل)(8 أًلىٍصحى ًمفى ضى ٍبدو الىويًفيعى ًشٍقصن (.بمفظ:"مىٍفأىٍعتىؽى

." ـٍ أىٍنًصبىاءىىي
(سبقتترجمتو،ثقةفقيوجميؿككافكثيراإلرساؿكالتدليس.(9

فلـي(10 :ركايةيسالـكا  (قمتي كففييالفظ"قدأعتؽمنوماأعتؽ"إالإٌنياتحمؿىذاالمعنى؛فإف 
عمييا.كاأعمـ. كرادو معنىاالستسعاءالذمجاءفيحديثأبيىريرةغيري

الصحيح)(11 البخارم، ح3/139( /2491( ح3/145( ًمٍف2524/ لىوي ا ًشٍقصن أىٍعتىؽى ٍف "مى لفظ: .)
،أىٍكًشٍركنا،أىٍك ٍبدو ًمٍنويعى فىقىٍدعىتىؽى ال  ًتيؽه،كىاً  عى ًةالعىٍدًؿفىييكى ايىٍبميغيثىمىنىويًبًقيمى لىويمى كىافى :نىًصيبنا،كى قىاؿى

ًديًثعىًف-أمأيكب-مىاعىتىؽى"،قىاؿى أىٍكًفيالحى ًمٍفنىاًفعو ًمٍنويمىاعىتىؽى،قىٍكؿه :الىأىٍدًرمقىٍكليوي:عىتىؽى
 .الن ًبي 
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نيايتوالأدرم...".
مفطريؽعبدا(1)كأٌماحديثأبيىريرةالذمأشارإليوالخصـ؛أخرجوالبخارم

بفالمبارؾ.
ريع(2)البخارمكأخرجو .(3)مفطريؽيزيدبفزي

مية.بفمفطريؽإسماعيؿ(4)كأخرجومسمـ عي
؛أربعتيـ)عبدابفالمبارؾ،كيزيد(6)مفطريؽعيسىبفيكنس(5)كأخرجومسمـ

سماعيؿابفعمية،كعيسىبفيكنس(عفسعيدبفأبيعركبة .(7)بفزريع،كا 
البخارم كمسمـ(8)كأخرجو ط(9)، أبيمف بف )سعيد كبلىما ؛ حاـز بف ريؽجرير

(عفقتادة. عركبة،كجريربفحاـز
العطار(11)حجاجبفحجاجالباىمي(10)كتابعيما كأبافبفيزيد ،كمكسىبف(12)،

                                 
1)( الصحيح البخارم، ح3/139( /2492 الن ًبي  عىًف بمفظ: .)ًمٍف ا شىًقيصن أىٍعتىؽى ٍف "مى : قىاؿى

اٍستي ،ثيـ  ٍدؿو ًقيمىةىعى ٍمميكؾي المى ـى يىكيٍفلىويمىاؿه،قيك  ـٍ اًلًو،فىًإٍفلى ويًفيمى ٍمميكًكًو،فىعىمىٍيًوخىبلىصي مى غىٍيرى ٍسًعيى
مىٍيو". مىٍشقيكؽوعى

(.بنحًكه.2527/ح3/145(البخارم،الصحيح)(2
ابفحجر،(3 اثنتيفكثمانيف. ماتسنة ثقةثبتمفالثامنة، البصرم، أبكمعاكية ريع، بفزي يزيد )

(.7713/رقـ601تقريبالتيذيب)
(.بنحًكه.1503/ح2/1140(مسمـ،الصحيح)(4
،(.بنحكه،كزاد:ًإٍف1503/ح2/1141)المصدرنفسو((5 ٍدؿو ًقيمىةىعى مىٍيًواٍلعىٍبدي عى ـى قيك  يىكيٍفلىويمىاؿه ـٍ لى

مىٍيًو. مىٍشقيكؽوعى ييٍعًتٍؽغىٍيرى ـٍ ييٍستىٍسعىىًفينىًصيًبال ًذملى ثيـ 
.ثقةمأمكفسبقتترجمتو،((6
كثير(سعيدبفأبيعركبةميرافاليشكرم،مكالىـأبكالنضرالبصرم،ثقةحافظ،لوتصانيؼ،(7

،-كقيؿسبع-التدليس،كاختمط،ككافمفأثبتالناسفيقتادة،مفالسادسة،ماتسنةست،
(.2365/رقـ239كخمسيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

8)( الصحيح البخارم، ح3/141( /2504( ح3/145( ًفي2526/ لىوي ا ًشٍقصن أىٍعتىؽى ٍف "مى بمفظ: .)
كيمُّوي،ًإٍفكى ،أيٍعًتؽى ٍبدو مىٍيًو".الثانيمختصرنا،كلفظو:"مىٍفعى عى مىٍشقيكؽو ييٍستىٍسعىغىٍيرى ال  لىويمىاؿه،كىاً  افى
." ٍبدو اًمٍفعى أىٍعتىؽىشىًقيصن

(.1503/ح2/1141(مسمـ،الصحيح)(9
(.3/145(ذكرذلؾالبخارمفيالصحيح)(10
(.1123/رقـ152(ثقة،كماقاؿابفحجرفيالتقريب)(11
افبفيزيدالعطارالبصرم،أبكيزيد،ثقة،لوأفراد،مفالسابعة،ماتفيحدكدالستيف.ابف(أب(12

(.136/رقـ87حجر،تقريبالتيذيب)
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عفأبيىريرة.(2)،عفقتادةعفالنضربفأنسعفبشيربفنييؾ(1)خمؼ
مسمـمفطريؽشعبةعفجميعيـذكراالستسعاءفيالحديث،عداشعبة؛فأخرجو

ًفي،قاؿ:"قتادةعفالنضربفأنسعفبشيربفنييؾ،عفأبيىريرةعفالنبي
مىٍيًففىييٍعًتؽي الر جي ٍمميكًؾبىٍيفى :اٍلمى ا،قىاؿى ديىيمى .(3)""يىٍضمىفي"أىحى

 دراسة رواة الحديث:
ثقات.جميعركاةالحديثيف

 الحكم عمى الحديث:
أقكاؿالعمماءفيالحكـعمييماييما في الصحيحينالحديثان متفٌق عم ؛كىاؾبيافي

:فصيؿعمىكجوالت 
لـيكففيآؿعمرككقدركاهعبيدابفعمر،قاؿعبدالرحمفبيفميدم:"

افيقاؿ:إنو،فكفيعمـالحديثفيزمانوةنمىدُّقىتىد ش،كالأأثبتمنو،كالأحفظ،كالأكثؽ
ىك،بؿالحفظ،كلـيكفدكنوفيفظ،ثـتبلهفيركايتومالؾبفأنسكاحددىرهفيالح

ركاهأيضايحيىبف،كأكأجمعمنوفيكثيرمفاألحكاؿ،عندنافيالحفظكاإلتقافمثمو
ا،عفنافع،عفجميعن،رككهفأثبتأىؿالمدينةكأصحيـركاية،كىكمسعيداألنصارم
ؼعتؽماكم افيعبدواأكشقصنأعتؽنصيبنمفأنوقاؿ:"يالنبابفعمر،عف

.اؿفإنويعتؽمفالعبدماأعتؽ"بقيإفكافلوماؿ،فإفلـيكفلوم
كأمرالسعايةإفثبتفيحديثبشيربف":معمقناعمىذًلؾرحمواالبييقيقاؿ

دؿعمىأفذلؾعمنو،عفالنبينييؾ،عفأبيىريرةرضياع ى،ففيوما
عميوكىكيأباهمشقة،كفياإلجبارلعبد،فإنوقاؿ:غيرمشقكؽعميواالختيارمفجيةا

عميو بينعظيمة يكف لـ باختياره ذلؾ كاف ذا كا  مخالفة، األخبار سائر كبيف كباو ،
.(4)"التكفيؽ


                                 
(مكسىبفخمؼالعٌمي،أبكخمؼالبصرم،صدكؽعابدلوأكىاـ،مفالسابعة.ابفحجر،تقريب(1

(.6958/رقـ550التيذيب)
ي،كيقاؿ:السمكلي،أبكالشعثاءالبصرم،ثقةمفالثالثة.ابفحجر،تقريب(بشيربفنىًييؾالسدكس(2

(.726/رقـ152التيذيب)
(.1502/ح2/1140(مسمـ،الصحيح)(3
(.10/479(البييقي،السنفالكبرل)(4



246 

" كىايىةعىكقاؿمسمـ: الر  بىرغيركىاًحدىىًذه اٍلخى عاءالعىٍبدفنىاًفعًفياستسكركلىىذىا
ًديث،ؽتًعٍأيف الحى ًفي ذكرىـ عمى نىاًفع اب أىٍصحى مف اٍلحفاظ ات فىاؽ خطئو عمى كىالد ًليؿ

ضدالٌسعىايىة ًديثمف،اٍلمىٍعنىال ًذمىيكى كىخبلؼاٍلحفاظالمتقنيفلحفظيـيبيفضعؼالحى
.(1)"غىيره

فىقىدٍكاختبلؼالركاةعفنافعفيقكلو:"قمُت: ال  ًمٍنويمىاعىتىؽىكىاً  "،الحافظيفيوعىتىؽى
 لو: الشافعي اإلماـ ناظر الذم قاؿ كلقد يحفظ، لـ مف عمى قكلنامقٌدـه في نناظرؾ

فقمتي أى-أمالشافعي-كقكلؾ، حًرٍطىبًمعثبكتسنةرسكؿامكضعهةًرىاظىنىميمٍلًكى:
فأيكبربماقاؿ:فقاؿنافع:فقد،قاؿ:إنانقكؿ:إ(2)االستسعاءفيحديثينافعكعمراف

عتؽمنوماعتؽ،كربمالـيقمو،كأكثرظنيأنوشيءكافيقكلونافعبرأيو،فقمتلو:ال
اأحفظلحديثنافعمفأيكب؛ألنوكافمالكنابالحديثكركايتويشؾفيأف أحسبعالمن

استكي كلك خاصة، كلمالؾفضؿحفظلحديثأصحابو مفأيكب، لو فيالحفظألـز ا
طبوالذمم غىفشؾأحدىمافيشيءلـيشؾفيوصاحبو،لـيكففيىذامكضعألفيي

لـيشؾ،إنمايغمطالرجؿبخبلؼمفىكأحفظمنو،أكيأتيبشيءفيالحديثيشركو
الفقدفيومفلـيحفظمنوماحفظ،كىـعدد،كىكمنفرد،كقدكافؽمالكن افيزيادتو:كا 

.(3)"عتؽغيره،كزادفيوبعضيـ:كرؽمنومارؽعتؽمنوما
 البر: عبد الكمماتأعنيقكلو"كقاؿابفي المفظاتكىذه فىقىٍد":كقدركلىذه ال  كىاً 

ًمٍنويمىاعىتىؽى تىؽى كىكمعنىماجاءبويحيىبف،مالؾبفأنسكعبيدابفعمر"،عى
كمفحفظكلـيشؾفيكالشاىد،ىدكمفشؾفميسبشا،سعيدعفنافعفيىذاالحديث

مالؾأثبتعندمفينافع:كقدكافيحيىبفسعيديقكؿ،العمؿبماجاءبوالذميجب
.(4)"اعمىىذهالزيادةمفأيكبكغيرهكقدتابععبيدابفعمرمالكن


                                 

(.61/ح190(مسمـ،التمييز)ص(1
ا(2 أبي عف ًقبلبة، أبي أيكبعف طريؽ مف الصحيح في مسمـ أخرجو بف( عمراف عف لميمب،

رى ـٍ ،فىدىعىاًبًي ـٍ غىٍيرىىي يىكيٍفلىويمىاؿه ـٍ ٍكًتًو،لى مى لىويًعٍندى ٍمميكًكيفى ًست ةىمى أىٍعتىؽى رىجيبلن اًحصيف،"أىف  سيكؿي
 أىٍربىعىةن، كىأىرىؽ  اٍثنىٍيًف، فىأىٍعتىؽى ، ـٍ بىٍينىيي أىٍقرىعى ثيـ  ثنا، أىٍثبلى ـٍ ز أىىي فىجى ، قىٍكالن لىوي قىاؿى كى

(.1668/ح3/1288شىًديدنا")
(.جزءاختبلؼالحديث.10/302(الشافعي،األـ)(3
(.14/269(ابفعبدالبر،التمييد)(4



247 

،كباففيوفضؿحفظوكفيمو،حديثوىذاعفنافعكأتقنوكقدجكدمالؾرحموا
.(1)"وعمىكثيرمفمعانيوعبيدابفعمركتابع

كبيذاتثبتزيادةمالؾعمىغيًره.
استسعيغيرمشقكؽكأمامايتعمؽبحديثأبيىريرةمفالسعاية،قاؿالخطابي:"

.(2)"،كيزعمكف:أنومففيٍتياقتادةكثرأىؿالنقؿمسندانعفالنبيالييثبتوأ"عميو
بعضأىع ضىقمُت:  شعبةؼى ًؿالعمـالس عايةفيحديًثأبيىريرة؛العتبارىـأف 

اتفؽشعبةكىشاـكىماـعمىترؾ"قاؿابفعبدالبر:،أثبتفيقتادةمفأبيعركبة
كالقكؿقكليـفيقتادةعندجميعأىؿالعمـبالحديثإذا،ذكرالسعايةفيىذاالحديث

شعبةكىشاـ:ىؤالءالثبلثة،فىـحجةفيوكأصحابقتادةالذي،خالفيـفيقتادةغيرىـ
أبيعركبة بف قتادة،الدستكائيكسعيد في خالفيـ عمىمف ييعىر ٍج لـ اتفقكا ف،فإف كا 

ني فالقكؿ،رظًاختمفكا كاحد كانفرد اثناف منيـ اتفؽ االثنيف فإف كاف،قكؿ إف سيما ال
شعبة شعبة،أحدىما مثؿ قتادة في بالجممة اإلسنادألن؛كليسأحد عمى يكقفو كاف و

الذمذكرتلؾقكؿجماعة،كالسماع كقداتفؽشعبةكىشاـ،أىؿالعمـبالحديثكىذا
كفيىذاتقكيةلحديث،كتابعيماىماـ،فيىذاالحديثعمىسقكطذكراالستسعاءفيو

فيىذا،كىكحديثمدنيصحيحاليقاسبوغيره،ابفعمر قيؿبو أكلىما كىك
.(3)"الباب

ألنو؛مفحديثغيرهأحاديثىماـعفقتادةأصح"كقاؿعبدالرحمفبفميدم:
.(4)"كتبياإمبلء

قكؿالشافعي :كلعؿ  "؛لمافيوؼهمىتىخٍميكماركمعفأبيىريرةعفالنبي":قمتي
الس عايةىفيالحديثصحيحةه؛لصحةركايةابف سبؽذكره،كالراجحعندمكاأعمـأف 

أبيعركبةعمىذلؾبفىسعيدىتابعى"يعركبةكمفتابعةفيذكًرىا،قاؿابفعبدالبر:أب
كمكسىب-أمعمىذكرالسعاية- فخمؼرككهعفقتادةأبافالعطاركجريربفحاـز

.بإسنادمثمو

                                 
(.7/311(ابفعبدالبر،االستذكار)(1
(.8/70(ابفاألثير،جامعاألصكؿ)(2
(.14/277(ابفعبدالبر،التمييد)(3
(.3/282الراية)(الزيمعي،نصب(4
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يزيدبفزريعكعبدةكالركاةعفسعيدلـيختمفكاعميوفيشيء،كممفركاهعنو،
أبيبفسميمافكعم بف القطافكمحمد بكركيحيىبفسعيد بف يبفمسيركمحمد

.(1)"عدم
الذمفيالحديثيف"قال الطحاوي:و  السعاية–إف  ذكًر ليسبخبلًؼما-مفعدـً

جاءعفابفأبيعركبةعفقتادة،كلكن وعمىالتقصيرمفشعبةكىشاـعفحفًظماقد
،كلماحفظكهعنوفيالحديث،كمفحفظشيئناذكرناهمعوعفقتادةفٍحفظوسعيد،كمى

أكلىالناسبقتادة،كأحفظيـلحديثو،كالذماليعدلو كافأكلىممفقص رعنو،كسعيده
فيوأحدسكاهقبؿاختبلًطًو،كحديثوالذمأيًخذعنوقبؿاختبلطو،ىكمايحدثبوعنو

.(2)"يزيدبفزريع،كأمثالوممفيحدثعنو،فيـالحجةفيذلؾ
": يجكزالخركجعفالزيادةالتيفيوفبل،ىذاخبرفيغايةالصحةكقاؿابفحـز

.(3)"كابفأبيعركبةثقة،فكيؼكقدكافقوعميوجرير،كأباف،كىماثقتاف...
...بفأبىصبيحاتابعابفأبىعركبةعمىركايتوعفقتادةركماني:"كقاؿابفالتُّ

 تقدـ كذلؾ،كجريربفحاـز،كابفخمؼ،بافأك،الحجاجف أكقد ذا،رككهعفقتادة كا 
كقد،نوثقةأل؛سكتشعبةكىشاـعفاالستسعاءلـيكفذلؾحجةعمىابفأبىعركبة

.(4)؟!"كيؼكقدكافقوعمىذلؾجماعة،افالقكؿقكلوزادعمييماشيئن
الز  عمىيمعيفيذكرأقكاؿالعمماءفيتفضيؿركايةشعبةكىشكتكسع اـكىماـ

كفيقكؿىؤالءاألئمةنظر،فإفسعيدبفأبيعركبةمفاألثبات"ركايًةسعيد،ثـقاؿ:
.(5)"فيقتادة،كليسىكبدكفىماـ،كقدتابعوجماعةعمىذكراالستسعاء

إخراجصاحبيالص قمتُ  ككفىبالحديثصحةن أعمى: فإٌنو كحسبؾىذا حيحلو،
ماأكلىمفإىماًؿأحدىما.كاأعمـ.درجاتالصحة،كالجمعبيني

مف الش ييستفاد الحديثأف  حديثأىؿافعييتحرلالص ىذا ـي كييقد  فيأدلتو، حة
المدينةعمىغيًرهمفاألحاديث.

                                 
(.7/312(يينظر:ابفعبدالبر،االستذكار)(1
(.13/435(يينظر:الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)(2
،المحمىباآلثار)(3 (.8/185(ابفحـز
(.10/282(ابفالتركماني،الجكىرالنقي)(4
(.3/283(يينظر:الزيمعي،نصبالراية)(5
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أنوكاف":عفابفعمررضياعنيماف؛ راويووأّنو يعمل بالحديث الذي ُيفتي بو 
يككفب األمة أك منويفتيفيالعبد نصيبو فيعتؽأحدىـ كجب،يفشركاء، قد يقكؿ:

عميوعتقوكموإذاكافلمذمأعتؽمفالماؿمايبمغيقكـمفمالوقيمةالعدؿ،كيدفع
.كاتعالىأعمـ.(1)"سبيؿالمعتؽيكيخم إلىالشركاءأنصباؤىـ،


جماع العامة عم لو، أىل المغازي المطمب الخامس: َقُبول الحديث لنقل ن يووا  ، وا 

 لم يصح سنده
 نقموكاف عمى المغازم أىؿ اجتمع إف الحديث يقبؿي تعالى ا رحمو الشافعي

عمىقبكلو.-أمالعمماءكليسالعكاـ-كركايتو،كالناسي
صفاتالقبكؿالتيلـيتعرضلياشيخناأفيتفؽالعمماءقاؿابفحجر:مفجممًة

جبالعمؿبو،كلقدصرحبذلؾجماعةمفعمىالعمؿبمدلكؿحديث،فإنوييقبؿحتىي
.(2)األصكؿمنيـاإلماـالشافعيرحموا

 ا الشافعيرحمو اإلماـ مف إشارة ىذا الحديثالضعيؼبتمقيكفي تقكيًة إلى
ككذلؾإفكجدعكاـالعمماء،كقدأشارإلىذلؾعندكبلموعمىشركطقبكؿالمرسؿ،"

."(3)عفالنبيمماركأىؿالعمـيفتكفبمثؿمعنىمف
التمسالترمذمذلؾمفكبلـالشافعيفأخذيقكؿقاؿالشيخماىرالفحؿ:" كربما
كعميوالعمؿعند:"سنادمفحيثالصناعةالحديثيةاإل فيكثيرمفاألحاديثالضعيفة

العمـ أعمـمشيرن "أىؿ كا ذلؾ في العمـا أىؿ عند الحديث تقكية عمميـ؛الى ألف
مواكقديمتمسىذامفصنيعالبخارمرح،تضاهيدؿعمىاشتيارأصموعندىـبمق

كقد،(5)(4)"قضىبالديفقبؿالكصيةأفالنبيكيذكر:"فقدقاؿفيكتابالكصايا
ككأفالبخارماعتمدعميوالعتضادهباالتفاؽ":مؽعمىذلؾالحافظابفحجرقائبلنع

                                 
.(3/145(البخارم،الصحيح)(1
(.1/494ابفحجر،النكتعمىابفالصبلح)((2
(.461الشافعي،الرسالة)ص((3
(.4/5البخارم،الصحيح)((4
(.1/151الفحؿ،الجامعفيالعمؿ)((5
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.(1)"دتوأفيكردالضعيؼفيمقاـاالحتجاجعمىمقتضاه،كاالفمـتجرعا
ليا األمة بتمقي األحاديث صحة عمى العمماء احتٌج "كقد الكزير: ابف كقاؿ

كمفأمثمةذلؾ..(2)بالقبكؿ"


 تعالى: ا رحمو الشافعي اإلماـ عييىٍينىةىإقاؿ بفى سيٍفيىافى (3)ف  مىٍيمىافى سي عىٍف نىا أىٍخبىرى
ؿً اأٍلىٍحكى
اًىدوعىفٍ(4) ميجى

(5) الن ًبي  "أىف  ًصي ويًلكىاًرثو كى :"الى قىاؿى
(6).

نقد الحديث:
فيكتاًبو،فقاؿ:أكرداإلماـالش  كماكصفتمف"افعيالحديثفيأكثرمفمكضعو

أفالكصيةلمكارثمنسكخةبآمالمكاريثكأفالكصيةلكارثمماالأعرؼفيوعفأحد
.(7)"اممفلقيتخبلفن

مفجيًةالحجازييف،كغيريهيثبتوبيذابيليسبمتصؿعفالن كقاؿرحموا:"
بمثًؿىذاالمعنى،ثـلـنعمـأىؿبيالكجو،ككجدناغيرهقديصؿفيوحديثناعفالن 

.(8)"العمـفيالبمدافاختمفكافيأفالكصيةلمكالديفمنسكخةبآمالمكاريث
ا: بالمغازمأفرأيتمتظاىرنك" كقاؿرحمو عامةمفلقيتمفأىؿالعمـ عند ا

اسفيذلؾقاؿفيخطبتوعاـالفتحالكصيةلكارث،كلـأربيفالن رسكؿا
.(9)..."ااختبلف

" فقاؿ: أىؿكفينفسالكقتجعمورحموافيرتبةاألحاديثالمتكاترة، ككجدنا

                                 
(.5/377ابفحجر،فتحالبارم)((1
(.1/397ابفالكزير،العكاصـكالقكاصـ)((2
سبقتترجمتوكثيرنا.((3
أبيوعبدا،خاؿابفأبينجيح،األحكؿ،سمـالمكيسميمافبفأبيم((4 ثقةثقةقالو،قيؿاسـ

(.2608/رقـ254.ابفحجر،تقريبالتيذيب)أحمدمفالخامسة
.ثقةإماـفيالتفسيركفيالعمـسبقتترجمتو،((5
(.5/210الشافعي،األـ)((6
(.5/210المصدرنفسو)((7
(.5/242المصدرالسابؽ)((8
(.5/234المصدرالسابؽ)((9
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عنومفأىؿالع مـبالمغازم،مفقريشكغيرىـاليختمفكففيأفالفتيا،كمفحفظنا
فحفظكاعنوم قاؿعاـالفتح:"الكصيةلكارث،كاليقتؿمؤمفبكافر"،كيأثركنوعبي الن 

فكافىذانقؿعامةعفعامة،ككافأقكلفيبعض،ممفلقكامفأىؿالعمـبالمغازم
العم أىؿ ككذلؾكجدنا عفكاحد، نقؿكاحد مجتمعيفاألمرمف عميو ـ كركلبعض،

اليسممايثبتوأىؿالحديثفيوأفبعضرجالومجيكلكف،فركيناهعفامييفحديثنالش 
فكنا،ابيمنقطعنالن  جماعالعامةعميو،كا  نماقبمناهبماكصفتمفنقؿأىؿالمغازمكا  كا 

جماع،اقدذكرناالحديثفيو،كاعتمدناعمىحديثأىؿالمغازمعامن .(1)..".الناسكا 
افعيعمىنسخالكصيةلمكارثيفبمافيومفقكؿالعامة،كاستدؿالش قاؿالبييقي:"
."(2)عفالنبيكمكصكالنثـبماركممرسبلن
تخريج الحديث:

مفطريؽابفعيينةعفسميمافاألحكؿ(4)،كسعيدبفمنصكر(3)أخرجوالشافعي
عفمجاىدمرفكعنا.
الطبران غياث(5)يكأخرجو حفصبف طريؽ ليث(6)مف عف(7)عف مجاىد عف

.(8)عمركبفخارجة

                                 
(.60الشافعي،الرسالة)ص((1
(.2/368البييقي،السنفالصغير)((2
ًصي ةىًلكىاًرثو(.بمفظ:"1353/ح3/151)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((3 ".الكى
السنف)((4 بفمنصكر، ح1/149سعيد /425 بمفظ: .) الم ًو رىسيكؿى مينىادًأىف  أىمىرى فىنىادىل: "ينا الى

لىديًلٍمًفرىاشً ٍكًجيىا،كىاٍلكى ًبًإٍذًفزى اًلٍمرىأىةوعىًطي ةهًإال  يىجيكزي ،كىالى ًصي ةىًلكىاًرثو ".كى
اً(.بمفظ:69/ح17/35الطبراني،المعجـالكبير)((5 رىسيكؿي ًصي ةىًلكىاًرثو":قىاؿى كى ".الى
  تغيرحفظوقميبلنفياآلخر.(سبقتترجمتو،ثقةفقيو،6)

اكلـصدكؽاختمطجدن،غيرذلؾ:كقيؿ،أنس:كقيؿ،كاسـأبيوأيمف،يـنىالميثبفأبيسميـبفزي((7
فترؾ حديثو كأربعيف،يتميز ثماف ماتسنة السادسة التيذيب)مف تقريب حجر، ابف .464/

(.5685رقـ
ؿ:األنصارم،األسىدم،حميؼأبيسفياف،مفساكنيعمركبفخارجةبفالمينتفؽ،األشعرم،كقي((8

الشاـ،صحابيمشيكر،كقيؿ:اسموخارجةبفعمرك،كاألكؿأصح.
( معرفةالصحابة ابفقانع، رقـ2/218يينظر: معرفةالصحابة)724/ أبينعيـ، ،)4/2008/

(،3915/رقـ4/208(،ابفاألثير،أسدالغابة)2061رقـ
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الطيالسي الرزاؽ(1)كأخرجو كعبد أبيشيبة(2)، كابف كأحمد(3)، ماجو(4)، كابف ،(5)

داكد كالترمذم(6)كأبك كالدارقطني(7)، كالبييقي(8)، بف(9)، إسماعيؿ عف طروؽ مف ،
.(11)النيعفشيرحبيؿبفمسمـالخك(10)عياش

                                 
الم((1 )الطيالسي، بمفظ:1223/ح2/450سند .) الم ًو رىسيكؿى فىسىًمٍعتيويشىًيٍدتي دىاًع اٍلكى ًة ج  ًفيحى

 : ًلٍمعىاىً"يىقيكؿي كى ًلٍمًفرىاًش لىدي اٍلكى ، ًلكىاًرثو ًصي ةى كى فىبلى ق وي حى ًذمحىؽ  أىٍعطىىكيؿ  قىٍد ؿ  كىجى عىز  الم وى ًرًإف 
مىى عى ـٍ ًحسىابييي ري جى ٍيًرمىكىاًليًوفىعىمىٍيًولىٍعنىةيالم ًوالت اًبعىةياٍلحى ٍيًرأىًبيًوأىًكاٍنتىمىىًإلىىغى ًفاد عىىًإلىىغى الم ًو،مى

ًبًإٍذًنوً ٍكًجيىاشىٍيئناًإال  اًؿزى ًمٍفمى تيٍعًطيى اًلٍمرىأىةوأىف  يىًحؿُّ الى ًة،أىالى اٍلًقيىامى ؿه"،ًإلىىيىٍكـً رىجي فىقىاؿى :يىارىسيكؿى
: ؟قىاؿى ـى الط عىا أىٍمكىاًلنىا"الم ًو،كىالى ؿي أىٍفضى ".ذىاؾى

الم ًو(.بمفظ:16308/ح9/48()7277/ح4/148عبدالرزاؽ،المصنؼ)((2 رىسيكؿي طىبىنىا :خى قىاؿى
 : فىقىاؿى مىىنىاقىًتًو عى أًلىٍىؿً"كىىيكى ًليكىالى تىًحؿُّ الى دىقىةى الص  نىاقىًتوًًإف  كىاًىًؿ ًمٍف بىرىةن كى ذى كىأىخى "بىٍيًتي،

: ل ى"فىقىاؿى ٍيًرأىًبيًوأىٍكتىكى ًفاد عىىًإلىىغى الم ويمى ىىذىا،لىعىفى ايىًزفي مى اييسىاًكمىىذىاكىالى مى كىالم ًوكىالى ًإلىىالى
ًلٍمعىاًىًراٍلحى لىديًلٍمًفرىاًش،كى ٍيًرمىكىاًليًو،اٍلكى ًصي ةىًلكىاًرثوغى كى ق ويفىبلى ؽ حى ًذمحى الم وىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  ،ًإف  ري ".جى

المصنؼ)((3 بمفظ:30716/ح6/208ابفأبيشيبة، .) الم ًو رىسيكؿى ـىسىًمٍعتي ا عى ٍطبىًتًو ًفيخي
: دىاًعيىقيكؿي ًةاٍلكى ج  ق وي"حى ؽ حى ًذمحى الم وىأىٍعطىىكيؿ  ًصي ةىًلكىاًرثوًإف  كى ".فىبلى

(.22294/ح36/628أحمد،المسند)((4
ًصي ةىًلكىاًرثو(.بمفظ:"2713/ح2/905ابفماجو،السنف)((5 كى ق وي،فىبلى ؽ حى ًذمحى الم وىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  ".ًإف 
أعطىكؿا"إفاألول بمفظ:(3565/ح5/417(،)2870/ح4/492أبكداكد،السنف)((6 قىٍد

" ذمحؽحقوي،فبلوالثاني بمفظ:،ذمحؽ حقوي،فبلكصيةىًلكىارثو اعزكجؿقدأعطىكؿ  "إف 
؟قاؿ:،كصيةىًلكارثو ـى اكالالطعا التينًفًؽالمرأةيشيئانًمفبيتياإال بإذفزكجيا"قيؿ:يارسكؿى

أمكالنا"ثـقاؿ:"العاري  ؿي أفضى ""ذىلؾى مىٍقًضي،كالز ًعيـغارـه ةيمرديكدةه،كالد يفي .ةيمؤد اةه"،كالًمٍنحى
ق وي،(.بمفظ:"2120/ح3/504الترمذم،الجامع)((7 حى ؽ  ًذمحى تىعىالىىقىٍدأىٍعطىىًلكيؿ  كى الم وىتىبىارىؾى ًإف 

ًلٍمعىاًىًرا لىديًلٍمًفرىاًش،كى ،الكى ًصي ةىًلكىاًرثو ٍيًرأىًبيًوأىٍكفىبلىكى ٍفاد عىىًإلىىغى مى مىىاً،كى عى ـٍ ،كىًحسىابييي ري جى لحى
اٍمرىأىةهًمفٍ تيٍنًفؽي ًة،الى الًقيىامى ًإلىىيىٍكـً الت اًبعىةي لىٍعنىةياً فىعىمىٍيًو مىكىاًليًو ٍيًر ًإال اٍنتىمىىًإلىىغى ٍكًجيىا بىٍيًتزى

:يى ٍكًجيىا،ًقيؿى ةيًبًإٍذًفزى د اةه،كىالًمٍنحى :العىاًريىةيميؤى قىاؿى أىٍمكىاًلنىاثيـ  ؿي أىٍفضى :ذىًلؾى ؟قىاؿى ـى اًكىالىالط عىا ارىسيكؿى
اًرـه ،كىالز ًعيـيغى مىٍقًضيٌّ ."مىٍرديكدىةه،كىالد ٍيفي

(.2960/ح3/454الدارقطني،السنف)((8
السنفالكبرل)((9 )12202/ح6/349البييقي، )12405/ح6/399( بمفظ:12537/ح6/432( .)

" ًصي ةىًلكىاًرثو كى ق وي،فىبلى ؽ حى ًذمحى اىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  ."ًإف 
فيغيرىـ.((10 سبقتترجمتوبالتفصيؿ،كىكمقبكؿالركايةعفأىؿبمده،ضعيؼه
.ابفحجر،تقريبالتيذيبلثالثةمفا،صدكؽفيوليف،الشامي،شرحبيؿبفمسمـبفحامدالخكالني((11

(.2771/رقـ265)
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بفزياد(1)كأخرجوالطبراني ؛كبلىما(2)مفطريؽإسماعيؿبفعياشعفمحمد
.(3))شرحبيؿبفمسمـ،كمحمدبفزياد(عفأبيأمامةالباىمي

الرزاؽ عبد كأحمد(4)كأخرجو بف(5)، شير عف سيميـ أبي بف الميث طريؽ مف
.قاؿ:أخبرنيمفسمعرسكؿا(6)حكشب

ابف شيبةكأخرجو ماجو(8)كأحمد(7)أبي اكبف أبي(9)، بف سعيد طريؽ مف  ،
.(10)عركبة


                                 
(.7531/ح8/114الطبراني،المعجـالكبير)((1
النكف،ىذهالنسبةالىبفتحاأللؼكسككفالبلـكفتحالياءكفيآخرىا-يانيلٍمحمدبفزياداألى((2

مالؾ بف -ألياف الحمصي، سفياف الرابعة،ثقة،أبك األنساب)مف السمعاني، ابف1/342. ،)
(.5889/رقـ479حجر،تقريبالتيذيب)

سبقتترجمتو،كاسموصدمبفعجبلف.((3
(.16307/ح9/47عبدالرزاؽ،المصنؼ)((4
ذى(.بمفظ:17663/ح29/210أحمد،المسند)((5 أًلىٍىًؿبىٍيًتي،كىأىخى ًلي،كىالى تىًحؿُّ دىقىةىالى الص  ًإف  "أىالى

بىرىةنًمٍفكى ىىًذهًكى ايىًزفي مىاييسىاًكمىىًذًه،أىٍكمى :"كىالى ٍيًرأىًبيًو،،اًىًؿنىاقىًتًوفىقىاؿى ايمىٍفاد عىىًإلىىغى لىعىفى
ق  حى ؽ  ًذمحى اىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  .ًإف  ري جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى لىديًلٍمًفرىاًش،كى مىكىاًليًواٍلكى ل ىغىٍيرى ًصي ةىوي،كىأىٍكتىكى كى الى

" .ًلكىاًرثو
حكشباألشعرم((6 بف السكف،الشامي،شير بف بنتيزيد أسماء اإلرساؿ،مكلى كثير صدكؽ

(.2830/رقـ269.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةاثنتيعشرة،مفالثالثة،كاألكىاـ
ًصي ةىًلكى(.بمفظ:"30717/ح6/208ابفأبيشيبة،المصنؼ)((7 كى ".اًرثوالى
اً(.بمفظ:قاؿ:17665/ح29/214()17664/ح29/212أحمد،المسند)((8 طىبىنىارىسيكؿي :خى قىاؿى

": ،فىقىاؿى كىًتفىي  بىٍيفى ليعىابييىايىًسيؿي ًتيىا،كى عيًبًجر  تىٍقصى مىىرىاًحمىًتًو،كىًىيى عى إًًبًمننىكىىيكى ًلكيؿ  ـى اىقىسى ف 
 مىٍفاد ًإٍنسىافو كى أىالى ري جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى ًلٍمًفرىاًش،كى لىدي ًصي ةهاٍلكى كى ًلكىاًرثو تىجيكزي اٍلًميرىاًث،فىبلى عىىنىًصيبىويًمفى

ًئكىًة،كىالن  .فىعىمىٍيًولىٍعنىةياً،كىاٍلمىبلى ـٍ ٍنيي مىكىاًليًو،رىٍغبىةنعى ل ىغىٍيرى ٍيًرأىًبيًو،أىٍكتىكى "ًإلىىغى .اًسأىٍجمىًعيفى
السنف)((9 "2712/ح4/16ابفماجو، بمفظ: .) الن ًبي  رىاًحمىتىويأىف  ف  كىاً  مىىرىاًحمىًتًو، عى كىىيكى ـٍ طىبىيي خى

نىصً كىاًرثو ًلكيؿ  ـى الم وىقىسى :"ًإف  ،قىاؿى كىًتفىي  بىٍيفى ليغىامىيىالىيىًسيؿي ف  ًتيىا،كىاً  عيًبًجر  لىتىٍقصى اٍلًميرىاًث،فىبلى يبىويًمفى
ل  ٍيًرأىًبيًو،أىٍكتىكى ًفاد عىىًإلىىغى مى ،كى ري جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى ًلٍمًفرىاًشكى لىدي ًصي ةه.اٍلكى كى ًلكىاًرثو كىاًليًو،تىجيكزي مى ىغىٍيرى

ييٍقبى ،الى ًئكىًةكىالن اًسأىٍجمىًعيفى ٍدؿهفىعىمىٍيًولىٍعنىةيالم ًوكىاٍلمىبلى عى كىالى ٍرؼه ًمٍنويصى ٍرؼه-ؿي صى :عىٍدؿهكىالى ".-أىٍكقىاؿى
.ثقةحافظ،لوتصانيؼ،كثيرالتدليس،كاختمط،ككافمفأثبتالناسفيقتادةسبقتترجمتو،((10
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أحمد كالترمذم(1)كأخرجو كالنسائي(2)، يعمى(3)، كأبك كالطبراني(4)، طريؽ(5)، مف
مف(10)كأخرجوالنسائي.(9)مفطريؽحماد(8)،كالبغكم(7)كأخرجوأحمد.(6)أبيعكانة
.(11)طريؽشعبة

الدارمي كالدارقطني(12)كأخرجو أبي(14)مفطريؽقتادة(13)، بف )سعيد خمستيـ ؛
                                 

1))( المسند ح29/214أحمد، بمفظ:17665/ .)  اً رىسيكًؿ نىاقىًة اـً ًبًزمى آًخذنا كيٍنتي : كىىًقىاؿى يى
لى ق وي،كى حى ؽ  ًذمحى اىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  :"ًإف  ،فىقىاؿى كىًتفىي  بىٍيفى ليعىابييىايىًسيؿي ًتيىاكى عيًبًجر  تىٍقصى ًلكىاًرثو ٍيسى

ٍيًرأىًبيًو،أىٍكاٍنتىمىىًإلى ٍفاد عىىًإلىىغى مى ،كى ري ًلٍمعىاًىًراٍلحىجى ًلٍمًفرىاًش،كى لىدي ًصي ةهاٍلكى ٍيًرمىكىاًليًو،فىعىمىٍيًوكى ىغى
" ًئكىًة،كىالن اًس،أىٍجمىًعيفى .لىٍعنىةياً،كىاٍلمىبلى

(.بمفظ:"2121/ح3/505الترمذم،الجامع)((2 الن ًبي  ًجرىاًنيىاأىف  تىٍحتى كىأىنىا مىىنىاقىًتًو عى خىطىبى
ليعىابىيىايى ف  ًتيىا،كىاً  عيًبًجر  تىٍقصى ق وي،كىًىيى حى ًذمحىؽ  الم وىأىٍعطىىكيؿ  :ًإف  فىسىًمٍعتيوييىقيكؿي كىًتفىي  بىٍيفى ًسيؿي

اٍنتىمىى أىٍك أىًبيًو ٍيًر اد عىىًإلىىغى ٍف مى ،كى ري جى الحى ًلٍمعىاًىًر ًلٍمًفرىاًش،كى لىدي ،كىالكى ًلكىاًرثو ًصي ةى كى ٍيًركىالى ًإلىىغى
ٍنيي ٍدالنمىكىاًليًورىٍغبىةنعى ٍرفناكىالىعى الم ويًمٍنويصى فىعىمىٍيًولىٍعنىةياً،الىيىٍقبىؿي ".ـٍ

ق وي،(األكؿبمفظ:"3642-3641/ح6/247النسائي،السنف)((3 حى ؽ  ًذمحى أىٍعطىىكيؿ  قىٍد الم وى ًإف 
ًصي ةىًلكىاًرثو كى ةى،شىيً"،كالثانيبمفظ:"أكىالى اًرجى خى اٍبفى الم ًوف  مىىرىاًحمىًتًو،دىرىسيكؿى عى الن اسى يىٍخطيبي

 الم ًو رىسيكؿي فىقىاؿى ، لىيىًسيؿي ليعىابىيىا ف  ًتيىا،كىاً  ر  ًبجى عي لىتىٍقصى ن يىا ٍطبىًتًو:كىاً  "ًفيخي ًلكيؿ  ـى قىس  قىٍد الم وى ًإف 
لً تىجيكزي اٍلًميرىاًث،فىبلى ًقٍسمىويًمفى ًصي ةهًإٍنسىافو كى ".كىاًرثو

(.1508/ح3/78أبكيعمى،المسند)((4
(.61/ح17/33الطبراني،المعجـالكبير)((5
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((6
(.18083/ح29/623أحمد،المسند)((7
(.1460/ح5/288البغكم،شرحالسنة)((8
.ظوبأخرةثقةعابدأثبتالن اًسفيثابت،تغيرحفسبقتترجمتو،((9

الم ًو(.بمفظ:3642/ح6/247النسائي،السنف)((10 رىسيكؿى ةى:شىًيدى اًرجى خى ابفى أىف  ذىكىرى يىٍخطيبي
الم ًو رىسيكؿي ،فىقىاؿى ليعىابىيىالىيىًسيؿي ف  ًتيىا،كىاً  ر  عيًبجى ن يىالىتىٍقصى مىىرىاًحمىًتًو،كىاً  عى ٍطبىًتًو:الن اسى ًإف "ًفيخي

ًصي ةه كى ًلكىاًرثو تىجيكزي اٍلًميرىاًث،فىبلى ًقٍسمىويًمفى ًإٍنسىافو ًلكيؿ  ـى ".الم وىقىٍدقىس 
ثقةهحافظمتقف،كافالثكرميقكؿ:ىكأميرالمؤمنيففيالحديث،كىكأكؿمفسبقتترجمتو،((11

عفالسنًةككافعابدنا .فتشبالعراؽعفالرجاؿ،كذب 
(.بمفظ:"3303/ح4/2063مي،السنف)الدار((12 يىجيكزي ق وي،فىبلى حى ؽ  ًذمحى الم وىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  ًإف  أىالى

ًصي ةهًلكىاًرثو ".كى
(.4299/ح5/268الدارقطني،السنف)((13
سبقتترجمتو،كىكابفدعامةالسدكسي،الثقةالثبت.((14
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عفعبدالرحمفبفعركبة،كأبكعكانة،كحماد،كشعبة،كقتادة(عفشيربفحكشب
عفعمركبفخارجة.(1)غىنـ

.(4)بإثرمفطريؽىماـبفيحيىالعكذم(3)كأحمد(2)كأخرجوالطيالسي
.(6)طمحةأبيمحمدمكلىباىمة،مفطريؽ(5)كأخرجوسعيدبفمنصكر
؛ثبلثتيـ)ىماـ،كطمحة،(8)مفطريؽمحمدبفعبيدا(7)كأخرجوابفأبيعاصـ

كمحمدبفعبيدا(عفقتادة.
؛كبلىما)قتادة،كمطر(عفشير(10)مفطريؽمطرالكراؽ(9)كأخرجوعبدالرزاؽ

ـ.بإسقاطعبدالرحمفبفغنبفحكشبعفعمركبفخارجة.
عفقتادةعفعمرك(12)مفطريؽإسماعيؿبفأبيخالد(11)كأخرجوالنسائي

بفخارجة.
                                 

مات،كذكرهالعجميفيكبارثقاتالتابعيف،فيصحبتومختمؼ،األشعرمـنٍعبدالرحمفبفغى((1
(.3978/رقـ348.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سنةثمافكسبعيف

ًجرىاًفنىاقىًةرىسيكًؿالم ًو(.بمفظ:1313/ح2/543الطيالسي،المسند)((2 عيًإن يلىتىٍحتى ن يىالىتىٍقصى كىاً 
لىيىسً ليعىابىيىا ف  كىاً  ًبًجر ةو : يىقيكؿي فىسىًمٍعتيوي كىًتفىي  بىٍيفى "يؿي تىجيكزي ق ويكىالى حى ًذمحىؽ  أىٍعطىىكيؿ  قىٍد الم وى ًإف 

أىًكاٍنتىمىىًإلىىغى ًفاد عىىًإلىىغىٍيًرأىًبيًو مى ،كى ري جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى ًلٍمًفرىاًشكى لىدي ًصي ةه،اٍلكى كى ٍيًرمىكىاًليًوًلكىاًرثو
عىٍدؿهفىعى كىالى ٍرؼه ًمٍنويصى ييٍقبىؿي الى ًئكىًةكىالن اًسأىٍجمىًعيفى ".مىٍيًولىٍعنىةيالم ًوكىاٍلمىبلى

(.29/214أحمد،المسند)((3
.ثقةربماكىـسبقتترجمتو،((4
(.428/ح1/150سعيدبفمنصكر،السنف)((5

:كالركايةالتيأخرجياالطبرانيفيالمعجـاألكسط (مفطريؽطمحةعف7791/ح8/8)قمتي
قتادةعفشيرعفعبدالرحمفبفغنـعفعمركبفخارجة.فيياابفغنـ.

لـأقؼلوعمىترجمة.((6
(.788/ح2/89ابفأبيعاصـ،اآلحادكالمثاني)((7
لـأقؼلوعمىترجمة.((8
الرزاؽ،المصنؼ)((9 (.بمفظ:16306/ح9/47عبد :كيٍنتي قىاؿى الم ًو رىسيكًؿ نىاقىًة ًجرىاًف ،تىٍحتى

ًبًمننىيى يىٍخطيبي كىىيكى مىىكىًتفىٍيفىسىًمٍعتيوييىقيكؿي عى ليعىابىيىالىيىًسيؿي ف  ًتيىاكىاً  عيًبًجر  ن يىالىتىٍقصى :كىاً  الم وى"قيكؿي ًإف 
كى ًلكىاًرثو ن ويلىٍيسى ق ويكىاً  حى ؽ  ًذمحى ًفاد عىىًإلىىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  ،مى ري جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى لىديًلٍمًفرىاًش،كى ًصي ةه،اٍلكى

ًئكىًةكى مىٍيًوفىعىمىٍيًولىٍعنىةيالم ًوكىاٍلمىبلى الم ويًبًوعى ـى ٍفأىٍنعى ٍيًرمى ٍيًرأىًبيًوأىًكاٍنتىمىىًإلىىغى ًعيفىغى ".الن اًسأىٍجمى
.أ،كحديثوعفعطاءضعيؼصدكؽكثيرالخطسبقتترجمتو،((10
(.بمفظ:"3643/ح6/247النسائي،السنف)((11 ق وي،كىالى حى ًذمحىؽ  أىٍعطىىكيؿ  اٍسميويقىٍد الم وىعىز  ًإف 

ًصي ةىًلكىاًرثو ".كى
.ماتسنةستكأربعيف،مفالرابعة،ثقةثبت،البجمي،إسماعيؿبفأبيخالداألحمسيمكالىـ((12

(.438/رقـ107،تقريبالتيذيب)ابفحجر
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(3)،كالبييقي(2)كأخرجوالدارقطنيمفطريؽحفصبفغياث.(1)كأخرجوالطبراني
ا عبد بف زياد طريؽ عف(4)مف ا( عبد بف كزياد غياث، )حفصبف كبلىما ؛

عفعمركبفخارجو.(6)رمعفالحسفالبص(5)إسماعيؿبفمسمـ
الطبراني مدرؾ(7)كأخرجو بف عامر طريؽ إسماعيؿ(8)مف بف السرم (9)عف

عامر خارجو.(10)عف بف عمرك ماجوعف ابف كالطبراني(11)كأخرجو طريؽ(12)، مف

                                 
(.70/ح17/35الطبراني،المعجـالكبير)((1
(.4296/ح5/267الدارقطني،السنف)((2
(.12540/ح6/433البييقي،السنفالكبرل)((3
كفي،ثبتفيالمغازم،صدكؽ،أبكمحمدالككفي،البكائي،زيادبفعبدابفالطفيؿالعامرم((4

،كلوفيالبخارممكضعكاحدمتابعة،اكذبوكلـيثبتأفككيعن،يرابفإسحاؽليفحديثوعفغ
(.2085/رقـ220.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةثبلثكثمانيف،مفالثامنة

ابفحجر،تقريبالتيذيبمفالسادسة،صدكؽ،مكالىـالمكي،إسماعيؿبفمسمـالمخزكمي((5 .
(.486/رقـ110)

.ثقةفقيوفاضؿمشيكر،ككافيرسؿكثيرناكيدلستترجمتو،سبق((6
اً(.بمفظ:71/ح17/35الطبراني،المعجـالكبير)((7 ًفينىارىسيكؿي قىؼى :كى ت ىقىاؿى الفىٍتًححى يىٍكـى

: فىقىاؿى ـٍ أىٍسمىعىيي ٍكتو فىنىادىلًبصى ٍفبىعيدى إً"اٍجتىمىعىًإلىٍيًومى أىيُّيىاالن اسي ًإلىىكيؿ  د  كىرى ـٍ ًإلىٍيكي اىقىٍدأىٍحسىفى ف 
جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى ًلٍمًفرىاًش،كى لىدي ٍكًقًفيىىذىا،اٍلكى مى بىٍعدى ًصي ةىًلكىاًرثو كى ًإن يىاالى ق وي،أىالى حى ؽ  ًفاد عىىًذمحى ،مى ري

مىكىاًليًوفىعى ل ىغىٍيرى ٍيًرأىًبيًوأىٍكتىكى ًمٍنويًإلىىغى ييٍقبىؿي ًةالى اٍلًقيىامى يىٍكـى ًئكىًةكىالن اًسأىٍجمىًعيفى مىٍيويلىٍعنىةياًكىاٍلمىبلى
عىٍدؿه كىالى ٍرؼه الن اسي"صى رىؼى كىاٍنصى رىؼى اٍنصى .،ثيـ 

(.3108/رقـ288.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ليفالحديث،عامربفمدرؾبفأبيالصفيراء((8
ابفحجر،مفالسادسة،متركؾالحديث،كليالقضاءي،الككف،بفإسماعيؿاليمدانيالسرم((9 .

(.2221/رقـ230تقريبالتيذيب)
.ثقةمشيكرفقيوفاضؿسبقتترجمتو،((10
11))( السنف ماجو، 4/18/2714ابف بمفظ: ًصي ةى(. كى فىبلى ق وي، حى ؽ  حى ًذم كيؿ  أىٍعطىى قىٍد الم وى "ًإف 

"ًلكى .اًرثو
نىاقىًةرىسيكًؿالم ًو(.بمفظ:621/ح1/360الطبراني،مسندالشامييف)((12 :ًإن يلىتىٍحتي يىًسيؿيقىاؿى

 يىقيكؿي فىسىًمٍعتيوي ليعىابييىا مىي  ًلٍمًفرىاشً"عى لىدي اٍلكى ، ًلكىاًرثو ًصي ةى كى الى أىالى ق وي حى ؽ  ًذمحى ًلكيؿ  عىؿى جى الم وى ،ًإف 
أىًبيًو،فىمىٍففىعى ٍيًر ًإلىىغى يىد ًعيىفى ،كىالى مىكىاًليًو غىٍيرى ؿه رىجي ل ف  يىتىكى الى ،أىالى ري جى اٍلحى ًلٍمعىاًىًر فىعىمىٍيًوكى ذىًلؾى ؿى

إً بىٍيًتيىا اٍمرىأىةهًمٍف تيٍنًفقىف  الى ًة،أىالى اٍلًقيىامى ًإلىىيىٍكـً ٍكًجيىالىٍعنىةيالم ًو،ميتىتىاًبعىةن ًبًإٍذًفزى "ال  :ًإال  ؿه رىجي .فىقىاؿى
: الم ًوفىقىاؿى يىارىسيكؿى ـى ةيمىٍرديكدىةه"الط عىا ًنيحى د اةه،كىاٍلمى اٍلعىاًريىةىميؤى ًإف  أىالى ـي الط عىا أىٍمكىاًلنىاًإال  ؿي كىىىٍؿأىٍفضى
اًرـه كىالز ًعيـيغى مىٍقًضيُّ ".كىالد ٍيفي
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.(1)محمدبفشعيببفشابكر
ا)محمد؛كبلىم(4)مفطريؽعمربفعبدالكاحد(3)،كالبييقي(2)كأخرجوالدارقطني

عفسعيدبفأبي(5)بفشعيب،كعمربفعبدالكاحد(عفعبدالرحمفبفيزيدبفجابر
.(6)سعيد

                                 
مفكبار،صدكؽصحيحالكتاب،نزيؿبيركت،الدمشقي،األمكممكالىـدبفشعيببفشابكرمحم((1

(.5958/رقـ483.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةمائتيفكلوأربعكثمانكف،التاسعة
(.4066/ح5/122الدارقطني،السنف)((2
(.12541/ح6/433البييقي،السنفالكبرل)((3
.بعدىا:كقيؿ،ماتسنةمائتيف،مفالتاسعة،ثقة،الدمشقي،الكاحدبفقيسالسمميعمربفعبد((4

(.4943/رقـ415ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ماتسنةبضع،مفالسابعة،ثقة،الداراني،أبكعتبةالشامي،بفيزيدبفجابراألزدمعبدالرحمف((5

(.4041/رقـ353.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كخمسيف
اختمؼأىؿالعمـىؿىكسعيدبفأبيسعيدالمقبرم،أـآخرغيره،فقاؿابفعساكرفيتاريخ((6

(:"فرؽأبكبكرالخطيبفيالمتفؽكالمفترؽبيفالمقبرمكبيفسعيدبفأبيسعيد21/279دمشؽ)
ابفعساكرركلالحديثقمُت:الذمحٌدثببيركت،ككًىـفيذًلؾ". فجاءفيو"حدثنيكسببذًلؾأف 

ابف الحديثعند يككف عمىىذا كبناءن كنحفببيركتعفأنس...". المقبرم، بفأبيسعيد سعيد
سعيدبفأبيسعيدالمقبرمإماـفيالحديثثقة. عساكرصحيح؛إذإف 

قاؿ(:"سعيدبفأبيسعيدالساحمي،مجيكؿ"،ك2/238بينماقدجاءعندابفالجكزمفيالتحقيؽ)
(:"حديثأنسىذاذكرهابفعساكر،كشيخناالمزمفي4/252فعبداليادمفيتنقيحالتحقيؽ)اب

نماىكالساحمي،كاليحتجبو،ىكذاركاهالكليدبف األطراؼفيترجمةسعيدالمقبرم،كىكخطأ،كا 
قاؿ:حدثنيدالبيركتيعفعبدالرحمفبفيزيدبفجابرعفسعيدبفأبيسعيد،شيخبالساحؿ،يىزٍمى

،فذكرالحديث".رجؿمفأىؿالمدينة،قاؿ:إنيلتحتناقةرسكؿا
فيتيذيبالتيذيب) ابفحجر 4/39كقاؿ :) الحارثيأف الديف الحافظسعد لـاذكر بفعساكر

يصبفيتكىيـالخطيبكصدؽالحارثيقدجاءفيكثيرمفالركاياتعفعبدالرحمفبفيزيدبف
يدبفأبيسعيدالساحميعفأنسكالركايةالتيكقعتالبفعساكركفيياعفابفجابرجابرعفسع

عفسعيدبفأبيسعيدالمقبرمكأنياكىـمفأحدالركاةكىكسميمافبفأحمدالكاسطيفإنوضعيؼ
جدن الساحميغيرمعركؼتفردعنوبفجابر،أنويدعىالساحميالمقبرملـيقؿأحدهكا كقد،كىذا

فيالجيادعفعيسىبفيكنسالرمميعفمحمدبفشعيببفشابكرعفسعيدبفوركلابفماج
فيحتمؿأفيككفسعيدبفأبيسعيدخالدبفأبيطكيؿالصيداكمكيقاؿالبيركتيعفأنسحديثن ا

ابفماجةحديثيفمفركايةابفشعيبعفابفجابرقدأخرجلوكالساحميىكسعيدبفخالدىذا
بفخالدع فيحتمؿأفيككفبفجابرسقطفيحديثسعيد فينو كأخرجالبييقيالحديثمعمقنا ."

كركاهالكليدبفمزيدالبيركتيعفعبدالرحمفبفيزيدبف(:فقاؿ:6/433السنفالكبرللمبييقي)
...".جابر،عفسعيدبفأبيسعيدشيخبالساحؿقاؿ:حدثنيرجؿمفأىؿالمدينة
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تماـ خريـ(1)كأخرجو بف كعب حارثة أبي طريؽ سالـ(2)مف بف سميماف عف
عفالزىرم؛كبلىما)سعيدبفأبيسعيد،كالزىرم(عفأنسبفمالؾ.(3)الحراني

ييركلعفابفعباسكلقدجاءالحديثمفطر ما مقاؿ؛منيا فييا أخرلكمُّيا ؽو
داكد أبك كالدارقطني(4)فأخرجو كالبييقي(5)، مفطريؽحجاج(6)، ابفجريج(7)، (8)عف

عفابفعباس.(9)عفعطاءالخراساني
الطبراني كالدارقطني(10)كأخرجو كالبييقي(11)، راشد(12)، يكنسبف طريؽ (13)مف
فعكرمةعفابفعباس.عفعطاءالخراسانيع

                                 
الفكائد)تماـ((1 ،(.بمفظ:"66/ح1/36، ًلكىاًرثو ًصي ةى كى الى ق وي،أىالى حى ؽ  ًذمحى أىٍعطىىكيؿ  قىٍد الم وى ًإف 

ري جى ًلٍمعىاًىًراٍلحى لىديًلٍمًفرىاًش،كى ".كىاٍلكى
(أف338/رقـ5/431كعببفخريـبفجندب،أبكحارثةالدمشقي،ذكرالذىبيفيالتاريخ)((2

صالح"،كقاؿأبكحاتـفيالجرحكالتعديؿ)دحيمنا (:"صدكؽ"،920/رقـ7/163قاؿعنو:"شيخه
لوابفعساكرفيتاريخدمشؽ) (،كقاؿابفمنظركفيمختصر5813/رقـ50/132كترجـ

اصادقناصدكقنا".21/174التاريخ) (:"كافشيخن
:صدكؽ.الخالصة: قمتُ 

الحر((3 سالـ داكد أبي بف )سميماف كالتعديؿ الجرح في حاتـ أبك قاؿ رقـ4/116اني، /501:)
(:"ضعيؼبمرة".3466/رقـ2/208"ضعيؼالحديثجدنا"،كقاؿالذىبيفيميزافاالعتداؿ)

كاهو.الخالصة: قمُت:
(349/ح256أبكداكد،المراسيؿ)((4
(.4150/ح5/171الدارقطني،السنف)((5
السنفالكبرل)((6 أىٍفقاؿرسكؿا(.بمفظ:4155/ح5/172البييقي، ًإال  ًلكىاًرثو ًصي ةى كى :"الى

ثىةي". يىشىاءىاٍلكىرى
.ثقةثبتلكنواختمطفيآخرعمرهلماقدـبغدادقبؿمكتوسبقتترجمتو،ىكابفمحمدالمصيصي،((7
.ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿسبقتترجمتو،((8
بفأبيمس((9 الخراساني،مـعطاء عثماف ميسرة،أبك أبيو كثيرن،كاسـ اصدكؽييـ اكقيؿعبد

.ابفحجر،لـيصحأفالبخارمأخرجلو،ماتسنةخمسكثبلثيف،مفالخامسة،كيرسؿكيدلس
(.4600/رقـ392تقريبالتيذيب)

(.2410/ح3/325الطبراني،مسندالشامييف)((10
(.4155ح/5/172الدراقطني،السنف)((11
(.12535/ح6/431البييقي،السنف)((12
بمدةمفالجزيرةخرجمنياجماعةهمفالعمماء،كحٌرافبطفمفىمداف،- يكنسبفراشدالحراني((13

،أبكإسحاؽالقاضي،صدكؽرميباإلرجاء،مفالثامنة.السمعاني،-كقيؿ:ىيقبيمةهمفًحمير
(.7904/رقـ613لتيذيب)ابفحجر،تقريبا،(،4/107األنساب)
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عفزكريابفنافع(2)إسماعيؿبفمحمدبفيكسؼمفطريؽ(1)كأخرجوابفحباف
.(3)األرسكفي

؛كبلىما)زكريابفنافع،كعبدا(4)كأخرجوالدارقطنيمفطريؽعبدابفربيعة
.اسعفابفعب(6)عفأبيو(5)عفمحمدبفمسمـالطائفيعفابفطاككسبفربيعة(

                                 
(.1/130ابفحباف،المجركحيف)((1
إسماعيؿبفمحمدبفيكسؼبفيعقكببفجعفربفعطاءبفأبيعبيدالثقفي،قاؿأبكحاتـ((2

فيحديثوفمـأجدحديثوحديثأىؿالصدؽ"،كقاؿابف2/196فيالجرحكالتعديؿ) (:"نظرتي
"1/130حباففيالمجركحيف) بوممف(: االحتجاج كيسرؽالحديثاليجكز "،يقمباألسانيد

( كقاؿفيميزافاالعتداؿ6/298كذكرالذىبيفيتاريخو "كذاب"، ابفطاىرقاؿعنو: أف  )
(:قاؿابفالجكزم:كذاب،كساؽلوإسنادمظمـ.935/رقـ1/247)

ابفالجكزمنقؿذلؾعفابفطاىر،كليسالقكؿمقمُت: إليو،كالذمساؽكالصكابأف  نسكبه
في حباف ابف قاؿ قاؿ، كما بالمظمـ ليس كسندىا الجكزم، ابف كليس حباف، ابف اإلسناد

كركلعفالمعمىبفالكليدالقعقاعيثناأبكإسحاؽالفزارمعفمخمد(:"1/131المجركحيف)
بفحسافعفبفسيريفعفأبيىريرة بف قاؿابفحجرمعالحسيفعفىشاـ عمى..." مقنا

رجالومعركفكفبالثقةكليسفيومفينظرفيحالوإالالمعمى(:"1/433سندهفيلسافالميزاف)
الشيخالحكينيكقدذكرهابفحباففيالثقات أفيككفى ،فكصفوبأنوسندمظمـمردكد".كغريبه

ابفالجكزمقاؿعنوكذاب.4/343حفظواأثبتفيكتابونثؿالنباؿ) (أف 
( لو السممي سؤاالت في الدارقطني رقـ129كقاؿ كتابو67/ في كترجمو جدان"، "ضعيؼه :)

ركلعف(،كقاؿ:"14/رقـ60(،كأبكنعيـفيضعفائو)86/رقـ1/256الضعفاءكالمترككيف)
".حبيبكاتبمالؾكعمربفأبيسممةالتنيسيكالقاسـبفسبلـبالمكضكعات

:متركؾ .الخبلصة:قمتي
/3/595زكريابفنافعاألرسكفي،كقيؿ:اليرسكفي،ترجـلوابفأبيحاتـفيالجرحكالتعديؿ)((3

الثقات2688رقـ في حباف ابف كذكره  النقاد، مف أحد عف تعديبلن كال ا جرحن فيو يذكر كلـ )
(8/252( االعتداؿ ميزاف ذيؿ في العراقي كقاؿ "ييغرب"، كقاؿ: رقـ108(، /393" ركل(:

الخطيبفيأسماءمفركلعفمالؾمفطريؽاألزدمعفعباسبففضؿاألرسكفيعف
إسماعيؿبفعباداألرسكفيعفزكريابفنافععفمالؾعفنافععفابفعمرعفالنبي

ٍقعىدهمفالن ار:"قاؿ ت ىيتبكأمى كؿقدماهحى تىزي كرالى منكرعفمالؾكفي:قاؿالخطيب"،شىاىدالزُّ
:ككتابالخطيبىذالـأقؼعميو.سنادهغيركاحدمفالمجيكليفإ .قمتي

:مجيكؿالحاؿ.كاأعمـ.الخالصة :قمتي
سبقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو:متركؾ.((4
.ثقةفاضؿعابدسبقتترجمتو،((5
.ثقةفقيوفاضؿسبقتترجمتو،((6
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طريؽإسحاؽبفإبراىيـمف(1)كمنياماركاهجابربفعبدا؛فأخرجوالدارقطني
.عفجابربفعبدا(3)عفعمرك،عفسفياف(2)اليركم

مفطريؽيحيىبفأبي(4)كمنياماركاهعميبفأبيطالب؛فأخرجوالدارقطني
رمأينيسة زى بف(7)عاصـبفضمرة،عف(6)،عفأبيإسحاؽاليمداني(5)الجى عفعمي 

.أبيطالب
طريؽمف(8)كمنياماركاهعمركبفشعيبعفأبيوعفجده؛فأخرجوابفعدم

.عفعمركبفشعيبعفأبيوعفجده(9)حبيببفأبيقريبةالمعم ـ
سيؿبفعمارعفالحسيفبفالكليدعفحمادمفطريؽ(10)كأخرجوالدارقطني
.الشييد،عفعمركبفشعيب،عفأبيو،عفجدهبفسممة،عفحبيببف

                                 
.(5/171/4151السنف)،الدارقطني((1
قاؿابفمعيفإسح((2 أبكمكسى، :"ثقة"،كقاؿ-(2/211الجرحكالتعديؿ)-اؽبفإبراىيـاليركم،

أبيعنو،فعرفوكذكرهبخير،كقاؿأبك3854/رقـ2/601عبدابفأحمدفيالعمؿ) (:سألتي
الطكاؿ؟ذاؾليصديؽ،كأعرفو:سيئؿعنوأحمدبفحنبؿ،فقاؿ:-(7/352تاريخبغداد)–داكد
كأثنىعميوخيرنا.قدي يكتب. "البغداديكفيقكلكفىك-(7/352تاريخبغداد)–كقاؿأبكزرعةمنا

صالح، "،كذلؾأنوكافيحدثنابأحاديثكبارعفالمعافىبفعمراف،كابفعيينة،ككافتاجرارجؿه
أبكسمعتأبييقكؿ:"-(1071/رقـ1/345لسافالميزاف)–كقاؿعبدابفعميبفالمديني

مرسبلن عمرك عف كأنو لكارث كصية ال جابر عف عمرك عف سفياف عف ركل اليركم مكسى
(.8/116"،كذكرهابفحباففيالثقات)كغمزه

:ثقة. الخبلصة:قمتي
.ثقةثبتسبقتترجمتو،ابفدينار،((3
(.4152ح/5/172السنف)،الدارقطني((4
سبقتترجمتو،ضعيؼ.((5
،اختمطبأخرة.،ثقةميكًثرعابدمتو،عمركبفعبدا،سبقتترج((6
سبقتترجمتو،صدكؽ.((7
(.3/322ابفعدم،الكامؿ)((8
أرجكأٌنومستقيـالركاية".قاؿابفعدمعقبالحديث:"حبيبلوأحاديثصالحةك((9

ابفمعيفكأبكزرعةقمُت: كثقو كأحم-(3/101الجرحكالتعديؿ)-كحبيبىذا بفحنبؿفي، د
( ا عبد ركايًة رقـ2/298العمؿ /2323( حباف كابف الكاشؼ6/183(، في الذىبي كقاؿ ،)

رقـ1/310) /924( التقريب في حجر كابف رقـ152(، النسائي1115/ كلينو "صدكؽ"، :)-
-(3/101الجرحكالتعديؿ)-:فقاؿ:"ليسبالقكم"كقاؿعمركبفعمي -(5/413تيذيبالكماؿ)

اليحد ثعفحبيبالمعمـ،ككافعبدالرحمفييحٌدثعنو.-القطاف-فيحيىكا
صدكؽ.الخالصة: قمُت:     
(4154ح/5/172السنف)،الدارقطني((10
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الدارقطني فأخرجو أبيو؛ عف محمد بف جعفر ركاه ما كالبييقي(1)كمنيا ،(2) مف،
دراج بف تغمب(3)طريؽنكح بف أباف محمد(4)عف بف أبيو(5)عفجعفر عف،(6)عف

رسكؿا.
(8)كالطبراني(7)ألعرابيكمنياماركاهزيدبفأرقـكالبراءبفعازب؛فأخرجوابفا

عفأبيإسحاؽاليمداني،عف(10)مفطريؽمكسىبفعثمافالحضرمي(9)كابفعدم
البراءبفعازبكزيدبفأرقـ.

ىذامقمكبعفعمركبفخارجو، كمنياماركاهخارجةبفعمرك؛كالصحيحأف 
الطبراني(11)نبوعمىذلؾابفحجر حيفترجـلعمركبف،كمفالجديربالذكربيانوأف 

خارجوقاؿ:كيقاؿخارجةبفعمرك،كالصكابعمركبفخارجةحميؼأبيسفيافبف
.(12)حرببفأميةبفعبدشمسبفعبدمناؼ

إٌفالحديثيركلعفابفعمر،كعزاهلمبزار:"يعمقاؿالزيكمنياماركاهابفعمر؛

                                 
(.4298/ح5/268الدارقطني،السنف)((1
(.11459/ح6/141البييقي،السنفالكبرل)((2
مكالىـ((3 النخعي دراج بف الك،نكح محمد معيف،متركؾ،القاضي،كفيأبك ابف كذبو مف،كقد

كثمانيف،الثامنة اثنتيف ركايتو،ماتسنة في ماجة ابف ينسبو التيذيبلـ تقريب حجر، ابف .
(.7205/رقـ567)

فيولمتشيع.((4 ـى سبقتترجمتو،ثقةتيكٌم
.صدكؽفقيوإماـسبقتترجمتو،((5
.جعفرالباقر،ثقةفاضؿأبك،محمدبفعميسبقتترجمتو،ىك((6
.(1643ح/2/803المعجـ)،ابفاألعرابي((7
(.5057/ح5/191المعجـالكبير)،كالطبراني((8
(.8/67ابفعدم،الكامؿ)((9

10)) معيف ابف قاؿ الًكندم، كقيؿ: الحضرمي، عثماف بف )-مكسى كالتعديؿ الجرح /8/153في
:"متركؾالحديث"،كقاؿابفعدمفي-نفسالكتاب–:"ليسبشيء"،كقاؿأبكحاتـ-(688رقـ

( رقـ8/68الكامؿ ابف1832/ كذكره التشيع"، في الغالييف مف كىك ليسبالمحفكظ، "حديثو :)
(.3462/رقـ3/147الجكزمفيالضعفاءكالمترككيف)

:متركؾالحديث،ليسبشيء.الخالصة :قمتي
.(1057/ح2/290يثاليداية)الدرايةفيتخريًجأحادابفحجر،((11
.(17/32المعجـالكبير)الطبراني،((12
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أقؼ(1)"فيالمسند لـ كغيره البحثفيالمسند كبعد نما، مفطريؽابفعمركا  عميو
كاأعمـ.المتفالذمأكردهالبزارىكمفطريؽعميبفأبيطالبرضياعنو.

 دراسة رواة الحديث:
الركاةسندا .إلماـالشافعيثقات؛إالأف  سندمرسؿه

كأٌماالطرؽاألخرلففيركاتيامفىكغيرمقبكؿالحديثمثؿالميثبفأبيسميـ
ماختمطجدناكلـيتميزحديثوقتيرؾ.الذ

عمى أقؼليما لـ إذ مجيكؿ، اكبلىما بفعبيد كمحمد مكلىباىمة، كطمحة
ترجمة.

بف محمد بف سماعيؿ كا  إسماعيؿ، بف كالسرم الحديث، ليف مدرؾ بف كعامر
قاديكسؼ،كعبدابفربيعة،كنكحبفدراج،كمكسىبفعثمافأربعتيـقاؿفييـالن

مترككيالحديث.
كسميمافبفسالـالحرانيكاهالحديث.

المقبكؿ. فيدائرة فيـ سكلىؤالء كما بفنافعاألرسكفيمجيكؿالحاؿ؛ كزكريا
كاأعمـ.

الحكم عمى الحديث:
الحديثمفطريؽالشافعيمرسؿصحيح،تقكلبالمتابعاتكالشاىد،كلقدصحح

"مرسؿه فقاؿ: ابفحجر، اإلسناد"المرسؿ فقاؿ:(2)صحيح عمىذلؾاأللباني، كتًبعو ،
مرسؿ" صحيح سناده بيا(3)"كا  صار أخرل، طرؽ مف مكصكالن الحديثي صح  كلقد ،

ابمجمكًعطيرًقو.كاأعمـ. صحيحن
بحديثالشامييف الشافعيرحموايقصد إفكافاإلماـ حديث إسماعيل بن ثـ

فيومجاىيؿ،أكلعياش يسممايثبتوأىؿالحديثفاألمرعمىخبلًؼذلؾ،إذإف،كأف 
ركايةإسماعيؿبفعياشعفالشامييفمقبكلةعندأىؿالعمـ،كقدسبؽتفصيؿذلؾفي

فيإسناده.كاأعمـ. ترجمتو.كلـأقؼعمىمجيكؿو
مفغيرىذاكقدركمعفأبيأمامةعفالنبي،حديثحسف"قال الترمذي:

                                 
.(4/403نصبالراية)،يعالزيم((1
(.2/313ابفحجر،مكافقةالخبرالخبرفيتخريجأحاديثالمختصر)((2
(.6/95األلباني،إركاءالغميؿ)((3
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؛كايةإسماعيؿبفعياشعفأىؿالعراؽكأىؿالحجازليسبذلؾفيماتفردبوالكجو،كر
بفإسماعيؿ: قاؿمحمد ىكذا أصح، كركايتوعفأىؿالشاـ مناكير، ألنوركلعنيـ

امفسمعتأحمدبفالحسفيقكؿ:قاؿأحمدبفحنبؿ:إسماعيؿبفعياشأصمحبدنن
.(1)."..بقية،كلبقيةأحاديثمناكيرعفالثقات

كىكمفركايةإسماعيؿبفعياشعفالشامييفكىكصحيحإذكقاؿابفالممقف:"
ا:"(2)"ذاؾعمىرأمأحمدكالبخارمكغيرىما ركلالبييقيمفطريؽأبيداكد.كقاؿأيضن

ماركلإسماعيؿعفالشامييفأف حديثأبيأمامةالسالؼ،ثـذكرعفأحمدبفحنبؿ
ق ركاهإسماعيؿصحيح.قاؿ:ككذا الحديثإنما اؿالبخارمكجماعةمفالحفاظ،كىذا

ىكالحديثالذمعناهالشافعي :-أمابفالممقف-قمتي "،عفشامي أفىذا ظيربيذا
 حديثن"بقكلو: البييقيبذلؾفيكتاب"ا...كركلبعضالشامييف صرح كقد إلىآخره،

معركؼ"المعرفة" عياش كابف مجيكؿ، رجالو في ركايتوكليس شامي، عف كركاه ،
قاؿالبييقي:"،ثـقاؿ:"صحيحةعنيـكماسمؼ؛كليذاحسنوالترمذمكماقدمناهعنو

كقدركممفكجوآخرمفحديثالشامييف.ثـركلحديثعمركبفخارجةمفكجييف
كضعيؼ،ثـقاؿ:كاالعتمادعمىماذكره،كماتقدـعفالترمذمكمفكافقويفصحيح
.(3)عفأىؿالمغازممعإجماعالعامةعمىالقكؿبوالشافعي

  .(5)"إسنادهقكم.كقاؿفيمكضع:"(4)"حسفاإلسناد":كقاؿابفحجرعفركايةابفعياش
ا:" فيإسنادهإسماعيؿبفعياشكقدقكلحديثوعفالشامييفجماعةكقاؿأيضن

مفركايتوعفشرحبيؿ بفمسمـكىكشاميثقةمفاألئمةمنيـأحمدكالبخارمكىذا
  .(6)..."كصرحفيركايتوبالتحديثعندالترمذم

كأٌماحديثعمركبفخارجة حسفه االترمذم،فقاؿ:"ىذاحديثه فقدصححوأيضن
شيربف(7)صحيح" الفإف  الكثيرة،كا  تصحيحومفأجؿشكاىده .كقاؿاأللباني:"كلعؿ 

                                 
(.3/504الترمذم،الجامع)((1
.(2/328إلىأدلةالمنياج)تحفةالمحتاجابفالممقف،((2
(.7/267ابفالممقف،البدرالمنير)((3
.(3/198)التمخيصالحبيرابفحجر،((4
(.2/290الدرايةفيتخريجأحاديثاليداية)ابفحجر،((5
(.5/372ابفحجر،فتحالبارم)((6
(.3/504الترمذم،الجامع)((7
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لسكءحفظو .(1)حكشبضعيؼه
كأم  : فييضعيفة؛قمتي التخريج في التيذكرناىا النسائي عند المرسمة الركاية ا

النقطاعيابسقكطشيربفحكشب،كعبدالرحمفبفغٍنـمنيا.
سعيدبفأبي كأم احديثأنسبفمالؾ،فالراجحعندمكاأعمـأٌنوضعيؼ؛ألف 

ع ابف قاؿ كما المقبرم سعيد أبي بف سعيد ىك كليس مجيكؿ، فيسعيد ساكر
ىذاإسنادكؿرجالوثقات،كالظاىرأف،كأيدهعمىذلؾابفالممقف،فقاؿ:"(2)األطراؼ

كبوصرحابفعساكرفيأطرافو المقبرمالمجمععمىثقتو، ىك بفأبيسعيد سعيد
،فكأنويشيرإلىضعؼ(3)قاؿالبييقي:قدركممفأكجوضعيفة،...قاؿ:ككذاالمزم

الحديثمفطريؽسعيديق-الطريؽالمذككر بفأبيسعيد-صد يرلأفسعيد كلعمو ،
كقدذكرابفعساكرفيتاريخوفيترجمةالمقبرمأنوقدـالشاـ،الشاميالالمقبرم

 .(4)ا،كحدثببيركت،كسمعمنوبياعبدالرحمفبفيزيدبفجابرمرابطن
 كتابو الخطيبفي كالمفترؽ"كفرؽ الم"(5)المتفؽ المقبرم الذمحدثبيف كبيف دني

ببيركتكليسبجيد،فعمىماقالوابفعساكرعمةالحديثجيالةالرجؿمفأىؿالمدينة،
نماىكأنس.(6)كبوصرحالدارقطنيفيعممو كالظاىرأنومفتقصيربعضالركاة،كا 

                                 
(.6/88األلباني،إركاءالغميؿ)((1
سبؽتفصيؿذلؾفيحاشيةالحديثفياألعمى،فمتينظر.((2
ركمىذاالحديثمفأكجوأخركمياغير(:أٌنوقاؿ:"6/433كنصالبييقيفيالسنفالكبرل)((3

قكية،كاالعتمادعمىالحديثاألكؿ،كىكركايةابفأبينجيحعفعطاءعفابفعباس،كعمى
".ازممعإجماعالعامةعمىالقكؿبو،كاأعمـماذكرهالشافعيمفنقؿأىؿالمغ

(.7/265ابفالممقف،البدرالمنير)((4
(.568/رقـ2/1042(،كالمدنيفينفسالكتاب)2/1045/57الشاميفيالمتفؽكالمفترؽ)((5
6))( العمؿ في الركاية "2453/ح12/85كنصُّ سئؿ( الدارقطني سعيد حديث سعيداعف أبي بف

فقاؿ:يركيوعبدالرحمف:الكلدلمفراش،كلمعاىرالحجر.تي،عفأنس،قاؿرسكؿاالبيرك
فركاهعمربفعبدالكاحد،عفابفجابر،عفسعيدبفأبيبفيزيدبفجابر،كاختمؼعنو؛

.سعيد،عفأنس
قاؿ:احؿ،كخالفوالكليدبفمزيد،فركاهعفابفجابر،قاؿ:حدثنيسعيدبفأبيسعيد،شيخبالس

كمفتكلىغيرمكاليو،كفيو:الكصيةلكارث،حدثنيرجؿمفأىؿالمدينة،عفرسكؿا
...الحديث،كفيو:التنفؽالمرأةمفبيتزكجياإالبإذنو...،كفيوطكؿ.

.كقاؿابفالمبارؾ:عفابفجابر،عفسعيدبفأبيسعيد،قاؿ:حدثنيمفشيدخطبةالنبي
.ليدبفمسمـ:عفابفجابر،عفجدتو،عفبعضأصحابالنبيكقاؿالك

."كقكؿابفالمبارؾكالكليدبفمزيدىكالصكاب
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الجكزم كخالؼابف أنس، يركمعف الشامي الكتابأف الخطيبفيىذا كذكر
.(1)"اأسمفناهعفالبييقي،ثـقاؿ:الساحميمجيكؿ.كقدعممتمافيوفذكرفيتحقيقوم

كمحمدبفشعيبكثقودحيـكأبكىذاإسنادصحيحرجالوثقاتكقاؿالبكصيرم:"
.(2)داكد،كباقياإلسنادعمىشرطالبخارم"
،قاؿاإلماـاأللباني:ىذامنيـبناءنعم(3)كقاؿابفالتركماني:"ىذاسندهجيد" ىأف 

.(4)سعيدابفأبيسعيدىكالمقبرم
كالذمرجحعندمضعؼالحديث،كأفالراكمىكسعيدبفأبيسعيدالشيخقمت:

أحدناكصفوبالساحمي، المجيكؿ،أٌنولـيردفيترجمةسعيدبفأبيسعيدالمقبرمأف 
ع أف  كما كأصحابالتراجـ، عمىالنقاد عبدكليسمفالمعقكؿأفيخفىىذا بفى مرى

الكاحدالدمشقيالذمتابعمحمدىبفشعيببفشابكرلـيصؼابفأبيسعيدبالمقبرم،
داكد أبك الميتابعة أخرج كلقد
كالبييقي(6)الدارقطني(5) كابفحجر(7)، ابف(8)، قاؿ كلقد ،

سعيد،فاختمؼفيوفقيؿكرجالورجاؿالصحيحإالسعيدبفأبيحجرعًقبالحديث:"
مقبرم،فمكثبتىذالكافالحديثعمىشرطالصحيح،لكفاألكثرعمىأنوشيخىكال

كقدكقعفيبعضطرقوعفابفجابرحدثنيشيخبالساحؿ،مجيكؿمفأىؿبيركت
.(9)"يقاؿلوسعيدبفأبيسعيد،كالمقبرماليقاؿفيومثؿىذالشيرتو.

الطرؽاألخرلفمـتسمـمفالمىقاؿ؛فحديث ابفعباسمفطريؽابفجريجكأٌما
ابفجريج عطاءىكابفأبيرباح؛ألف  لغيرالباحثأف  ضعيؼ؛كظاىراإلسناديكىـي

بالركايًةعنو،كالصحيحأنوعطاءهالخراساني؛قاؿأبكداكد:" عطاءالخراسانيلـمشيكره

                                 
فييااألقكاؿ.(.7/265البدرالمنير)ابفالممقف،((1 تينظرحاشيةالحديثفياألعمى؛لقدحققتي
(.3/144مصباحالزجاجةفيزكائدابفماجو)البكصيرم،((2
(.6/89األلباني،إركاءالغميؿ)((3
(.6/265ابفالتركماني،الجكىرالنقي)((4
(.5115/ح4/330أبكداكد،السنف)((5
(.4066/ح5/122الدارقطني،السنف)((6
(.12541/ح6/433البييقي،السنفالكبرل)((7
(.2/314ابفحجر،مكافقةالخبرالخبرفيتخريجأحاديثالمختصر)((8
(.2/314)مصدرالسابؽال((9
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باال(1)"يدرؾابفعباسكلـيره :كعمىىذايككفالحديثمعمكالن نقطاع.كالأدرم،قمتي
راسانيكابفعباس.(2)كيؼحٌسنوابفحجر رغـاالنقطاعبيفالخي

راساني الطريؽالمكصكلةمفجيةيكنسبفراشد:"كعطاءالخي كقاؿالبييقيعًقبى
صالحاإلسناد،كعطاءصدكؽ"(3)غيرقكم" ،(4)،كتعقبوالذىبي،فقاؿ:"بؿىذاحديثه

.(5)سبو"كقاؿابفحجر:"رجالوالبأ
فكافالذىبيقكلالسندبكصفوصالح،ككافيكنسبفراشدصدكؽكماقمُت: كا 

،فإنواليرتقيفيدرجتوإلىابفجريج،إذبالسنديفيككف(6)قاؿابفحجرفيالتقريب
عندنااختبلؼعمىعطاءبالكصؿكاإلرساؿ.كاأعمـ.كلقدقاؿاأللبانيعفالحديث

.(7)المرفكع:"منكر"
بفيكسؼ، إسماعيؿبفمحمد فييا فإف  ابفحباف الطريؽالتيذكرىا عف كأما

" حباف: ابف فيو قاؿ االحتجاحالذم يجكز ال الحديث، كيسرؽ األسانيد، يقمب ممف
ككانتالخبلصةفيترجمتوأنومتركؾالحديث..(8)"بو

دابفربيعة؛فيكإفعبكأٌماطريؽالدارقطنيفقاؿعنياأبكالطيب:"فيإسناده
فكافغيرهفبلأعرفو" .(9)كافابفيزيدالدمشقيفمجيكؿ،كا 

: ضعيفة،اليقك مبعضياكمياكبيذاتككفالطرؽإلىمحمدبفمسمـالطائفيقمتي
محمدبفمسمـضعفوجمعهمفأىؿالعمـ ا،كماأف  .بعضن

الدارقطن افقاؿ بفعبد حديثجابر "الصكابالمرسؿ"كأم ا كلقد(10)ي: : قمتي ؛

                                 
(.349/ح256أبكداكد،المراسيؿ)((1
(.3/199ابفحجر،التمخيصالحبير)((2
(.6/431البييقي،السنفالكبرل)((3
(.10069/ح5/2423الذىبي،الميذبفياختصارالسنفالكبير)((4
(.2/290ابفحجر،الدرايةفيتخريجأحاديثاليداية)((5
.(7904/رقـ613)تقريبالتيذيبابفحجر،((6
.(6/96اإلركاء)األلباني،((7
(.1/130ابفحباف،المجركحيف)((8
(.4/153أبكالطيب،التعميؽالمغنيعمىسنفالدارقطني)((9

(5/171السنف)،الدارقطني((10
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مكقكفنامفنفسالطريؽعندالخطيبالبغدادم .(1)جاءالحديثي
يحيىبفأبيأنيسةالذماتفؽالعمماءكأٌماحديثعميبفأبيطالبففيسنده

عمىتضعيفو،بؿقاؿبعضيـبأنومتركؾالحديث،كرتبتوعندابفحجرفيالتقريب
"ضعيؼ".

ثعمركبفشعيبعفأبيوعفجدهالذمذكرهابفعدمفقدقاؿفيوكأم احدي
فرد،تفردبوابفعدم أٌنوحديثه الحديثظاىرهحسف،غيرى "إف  الشيخماىرالفحؿ:
 صعكدناإلىالصحابي،كفيإعراضالمتقدميفعفتخريجىذاالحديثبيذاالسنددليؿه

كتابالكامؿأص فياألحاديثالمنكرةكالباطمةالتيييستدؿبياعمىنكارًتو،سٌيماكأف  ؿه
إسنادعمركبفشعيبعفأبيو ابفعدمعمىضعؼالركاةالمذككريففيكتابو،ثـإف 
عفجدهمفاألسانيدالتيجمعياأصحابالسنف،كأكثركامفركايةاألحاديثبو،فكيؼ

السندمعماعممتومفحرصيـ عمىجمعأحاديثعمرك؟يفكتيـتدكيفالحديثبيذا
األحاديثالضعاؼ" الحديثفيمصاؼ  .(2)فيذهاألمكرمجتمعةتجعؿي

كأٌماطريؽالدارقطنيففيإسنادهسيؿبفعمارالمكصكؼبالكذب،قاؿالبخارم:
اليكتبحديثو" الحديث، الجكزم:(3)"منكر ابف كقاؿ عف، االحاكـ عبد أبك "ذكر

:كبعداالطبلعفيكتبالحاكـلـأجدلوسكلترجمةفي"،أشياخوأنوكافكذابنا قمتي
دكفالحكـعميو،كلقدذكرحديثنامفطريقوقاؿعًقبىو:"صحيحاإلسناد(4)تاريخنيسابكر
ييخٌرجاه" اتيمكه(5)كلـ اشياخو بأف  عممو مع عميو الحكـ الحاكـ فبلأدرمكيؼيدعي ،

بالكذب.كاأعمـ.
يمنعكفكقاؿالذىب "كانكا قاؿمحمدبفصالحبفىانئ: كقاؿ: "ليسبحجة"، ي:

سمعتأبييقكؿ:إفسيؿبفالسماععنو"،كقاؿ:قالتفاطمةبنتإبراىيـالسعدية"
عماريتقربإلي  بالكذب، سمعمعييقكؿ: بفىاركف،ككاما يزيد كنتمعؾعند

يككفاإلسنادمفىذا.(7)"سيؿبفعمارساقط:"قاؿابفحجرك،(6)"منو :كبيذا قمتي
                                 

(.7/352الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((1
(.3/425ماىرالفحؿ،الجامعفيالعمؿ)((2
(2802/رقـ2/336التاريخاألكسط)،البخارم((3
(.308/رقـ23الحاكـ،تاريخنيسابكر)((4
(.4953/ح3/238الحاكـ،المستدرؾ)((5
(.6/340الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((6
.(2/290الدرايةفيتخريجأحاديثاليداية)ابفحجر،((7
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الطريؽكاهو.كاأعمـ.
الحديث:"منقطعهراكيو كأٌماحديثجعفربفمحمدعفأبيو،فقدقاؿالبييقيعًقبى

بمثًمو" :فيالسندنكحبفدراجالمتركؾالذمكذبوابفمعيف؛(1)ضعيؼ،اليحتجُّ .قمتي
مفجية(2)تمكصكلةعندأبيالشيخاألصبيانيكبيذاالييمتفتإلىالطريؽالتيجاء

نكحبفدراجإلىجابربفعبدا.كاأعمـ.
 الترمذم: قاؿ فقد عازب بف كالبراء أرقـ بف زيد حديث محمدناكأٌما أم-"سألت

قاؿ:"الكلدلمفراش"قاؿ:إنماعفحديثالبراء،كزيدبفأرقـ،عفالنبي-البخارم
.(3)"ثعفأبيإسحاؽمكسىبفعثمافالحضرميكىكذاىبالحديثركلىذاالحدي
فكانتالطرؽكمياالتخمكمفالخالصة: الحديثصحيحبالمتابعاتكالشكاىد؛كا 

كبلـالعمماءعمييا،كالمتفتمقاهالعمماءبالقبكؿلشيرًتوعندىـ.كاأعمـ.
" قكؿرسكؿاقاؿالخطبالبغدادم: عمىصحة لكارثكقفنا الكصية :،

اختمؼالمتبايعاففيالثمف الحؿميتتو،كقكلو:إذا كقكلوفيالبحر:ىكالطيكرماؤه
فكانتىذهاألحاديثال كالسمعةقائمةتحالفاكتراداالبيع،كقكلو:الديةعمىالعاقمة،كا 

ىـعفطمبتثبتمفجيةاإلسناد،لكفلماتمقتياالكافةعفالكافةغنكابصحتياعند
.(4)"اإلسنادليا

مفأخباراآلحادأحاديثحساففيأنوالركمعفالنبيكقاؿابفعبدالبر:"
كنقمو،كخزيمةبفثابت،كأبيأمامةالباىمي،كصيةلكارثمفحديثعمركبفخارجة

.(5)"كىذاأشيرمفأفيحتاجفيوإلىإسنادأىؿالسيرفيخطبتوبالكداع
"حجر وقال ابن يقتضيأف : لكفمجمكعيا عفمقاؿ منيا كؿ إسناد كاليخمك
.(6)..."بؿجنحالشافعيفياألـإلىأفىذاالمتفمتكاترلمحديثأصبلن

الحديث مفىذا  كييستفاد أف  الحديثالضعيؼإذاإلماـ ايقكم  الشافعيرحمو
عمىذلؾق العمماءبالقبكؿ،كيدؿُّ ككذلؾإفكجدكلوفيالرسالة:"كافلوأصؿيتمقاه

                                 
 (.6/141البييقي،السنفالكبرل)((1
(7/353طبقاتالمحدثيف)،الشيخاألصفيانيكأب((2
(.295/ح168الترمذم،العمؿالكبير)((3
(.1/472الفقيوكالمتفقو)((4
(.24/439ابفعبدالبر،التمييد)((5
(.5/372ابفحجر،فتحالبارم)((6
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رك معنىما بمثؿ يفتكف العمـ أىؿ مف النبيمعكاـ مفصفات(1)"عف صفةه كىذه ،
يقكؿبعد إنو إذ الترمذمفيالجامع، سارعمييا كلقد أىؿالعمـ، القبكؿلمحديثعند

ءعمىكقداحتجالعممابعضاألحاديث:كعميوالعمؿعندأىؿالعمـ،كقاؿابفالكزير:"
بتمقياأليم ًةليابالقبكؿ .(2)"صحًةأحاديثى

شيخنا"وقال ابن حجر: ليا يتعرض لـ التي القبكؿ صفات جممة يعني-مف
قاؿ:فإنويقبؿكيجبالعمؿبو.،أفيتفؽالعمماءعمىالعمؿبمدلكؿحديث-العراقي

ديث"الكصيةأحدىما:حكقدصرحبذلؾجماعةمفأئمةاألصكؿكمثؿلذلؾبمثاليف:
الـيثبتكثانييما:حديث"الماءإذاتغيرلكنوأكطعموأكريحو".يصيرنجسنلكارث".

.(3)"إسناداىماإالأفالعمماءلـيختمفكافيقبكليما
كلكفالعامة":كقاؿ بالحديث، أىؿالعمـ "اليثبتو لكارث": "الكصية فيحديث:

كاتعالىأعمـ..(4)اآليةالكصيةلمكارث"سخنتمقتوبالقبكؿكعممكابوحتىجعمكهنا
كالحاصؿ:قاؿالفحؿ:ينبغيالتفريؽبيفالحكـبصحةالحديثكبيفقبكلوكالعمـ
التصحيحعمىمقتضىالصناعةالحديثيةشيءهكقبكؿالحديثشيءهآخر، بو،كذلؾأف 

قاؿابفح كلقد ا، كالييسمىصحيحن حديثمقبكؿييعمؿبو "(5)جرفيذلؾفيذا ألف:
ضعيفن سنده كاف كلك بالقبكؿ الصحيحيف في ما غير خبر تمقي عمى يكجباتفاقيـ ا

قدأشاررحمواالىالعمؿكلـيتكمـعفالصحةاالصطبلحية،كمفك "العمؿبمدلكلو
.(6)دقؽالنظرفيكبلـالشافعيالسابؽذكرهيجدهينحكنحكىذااالتجاه


 واةالمقاء بين الر   عميق َقُبول الحديث بإثباتت :السادسالمطمب 

 الشافعي اإلماـ عند الحديث قبكؿ شركط السندمف التصاؿ المقاء ثبكت
" ا: رحمو قاؿ مفالمعنعف؛ أدركنا مف كال مضى فيمف نعرؼبالتدليسببمدنا، كلـ

                                 
(.463)صابفحجر،فتحالبارم((1
(.2/297العكاصـكالقكاصـ)ابفالكزير،((2
(.1/78ابفحجر،النكتعمىكتابابفالصبلح)((3
(.1/495المصدرنفسو)((4
(.1/2ابفحجر،مقدمةصحيحمسمـ)((5
(.43ماىرالفحؿ،أثرعمؿالحديثفياختبلؼالفقياء)ص((6
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فإفمنيـمفقبموعفمفلكتركوعميوكافخيرنأصحابنا،إالحديثن لوا ؿككافقك،ا
سكاءعندىـ،"حدثنيفبلفعففبلف"كقكلو:"،سمعتفبلنايقكؿسمعتفبلنا"الرجؿ:

منواليحدثكاحدمنيـعفمفلقيإالماسمعمنومم قبمنا الطريؽ، بيذه ،فعناه
.(1)"حدثنيفبلفعففبلف"

نوالكظاىرىذاأنواليقبؿالعنعنةإالعمفعرؼمنوأقاؿابفرجبمعمقنا:"
يدلس،كاليحدثإالعمفلقيوبماسمعمنو،كىذاقريبمفقكؿمفقاؿ:إنواليقبؿ

يعرؼأنوالكىيأنواشترطأنوالعنعنةإالعمفثبتأنولقيوكفيوزيادةأخرلعميو
سمعايدلسعمفلقيوأيضن أبكبكرالصيرفيفيشرح،،كاليحدثإالبما كقدفسره

بكتالسماعلقبكؿالعنعنة،كأنوإذاعمـالسماعفيكعمىالسماعحتىالرسالةباشتراطث
ذالـيعمـسمعأكلـيسمعكقؼفإذاصحالسماعفيكعميوحتىيعمـ يعمـالتدليس،كا 

.(2)"غيره،قاؿ:كىذاالذمقالوصحيح
كلقدكافؽابفحجرالشافعيفياشتراطالمقاءفيالسندالمعنعف،فقاؿ:"كىذا

فذكرأنوإنماقبؿ"،ثـذكركبلـالشافعي،كقاؿ:(3)ذىبىكمقتضىكبلـالشافعي"الم
نمايقكؿعففيماسمع،فأشبوماذىب العنعنةلماثبتعندهأفالمعنعفغيرمدلس،كا 
إليوالبخارممفأنوإذاثبتالمقيكلكمرةحممتعنعنةغيرالمدلسعمىالسماعمع

.(4)ا"بعضذلؾأيضناحتماؿأفاليككفسمع
كممفصرحباشتراطثبكتالمقاءعميبفالمديني،كالبخارم، "كقاؿالسخاكم:

ذلؾفيجامعوكجعبلهشرطن فزعـبعضيـأفالبخارمإنماالتـز افيأصؿالصحة،كا 
فقط،ككذاعزاالمقاءلممحققيفالنككم،بؿىكمقتضىكبلـالشافعي،كماقالوشيخنا،

.(5)"فيشرحالرسالةألبيبكرالصيرفيكاقتضاهما
 الشيخ الدريسقاؿ خالد ذلؾ في الشافعي اإلماـ نصكص أكرد أف –بعد

ىذاالنصكصمايؤيدأفالشافعيرحموكفي:"-النصكصستاتيضمفاألمثمةاآلتية

                                 
(.378الشافعي،الرسالة)ص((1
(.2/586ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)((2
(.1/98مىابفالصبلح)ابفحجر،النكتع((3
(.1/98المصدرنفسو)((4
(.1/205السخاكم،فتحالمغيث)((5
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.(1)"مفالقائميفباشتراطثبكتالمقاءالتصاؿالسندالمعنعفا
كمفأمثمةذلؾ:

أىنىسوقاؿاإلماـالش :األول ديثالح بفي اًلؾي نىامى ٍمرىةىبًف،افعيرحمواتعالى:أىٍخبىرى عىٍفضى
اًزًني  اٍلمى سىًعيدو
(2) الم وً، ٍبًد عى بًف الم ًو عيبىٍيًد :(3)عىٍف كىاًقدو أىبىا سىأىؿى ط اًب اٍلخى ٍبفى عيمىرى "أىف 

يىٍقرىأي(4)الم ٍيًثي  الم ًو:مىاكىافى :ًبًورىسيكؿي ىكىاٍلًفٍطًر؟فىقىاؿى الم ًو"ًفياأٍلىٍضحى رىسيكؿي كىافى
ًجيًد{]ؽ:ػػػػػػػػيىٍقرىأيبً {]القمر:1}ؽكىاٍلقيٍرآًفاٍلمى بىًتالس اعىةيكىاٍنشىؽ اٍلقىمىري }اٍقتىرى .(5)["1[،كى

نقد الحديث:
ىتعالافعي رحمو اقال اإلمام الشَّ  كاقد": أبا القي عبيد ثابتإفكاف ىذا

.(6)"الميثي
قاؿىذا"قال البييقي: نما أبيكاقد،؛كا  ألفعبيدالـيدرؾأياـعمركمسألة

الص  في البخارم يخرجو لـ العمة بفكبيذه فميح ألف مسمـ؛ كأخرجو أظف، فيما حيح
اؿ:سألنيعمرفصارالحديثسميمافركاهعفضمرة،عفعبيدا،عفأبيكاقدق

مكصكالن "(7)"بذلؾ الش ، نظر حسف عمى يدلؾ األخباركىذا بصحيح كمعرفتو افعي
.(8)"كسقيميا

                                 
(.271خالدالدريس،مكقؼاإلماميفالبخارمكمسمـمفاشتراطالمقياكالسماع)ص((1
ابفأبيحنة((2 بفسعيد تقريبالتيذيبمفالرابعة،ثقة،المدني،األنصارم،ضمرة ابفحجر، .

(.2989/رقـ280)
.ممحكظة:قاؿالشيخرفعتفكزمفيتحقيقولمكتاب،جاءفيبعضثقةفقيوثبتسبقتترجمتو،((3

النسخضمرةبفسعيدعفأبيو،كزيادةأبيوخطأ،فييليستفيالنسخةاألخرل،كالفيالمكطأ
مصدراإلماـالشافعي،كالفيمسمـ،كالفيغيرىا.كاأعمـ.

عكؼبفالحارثبفأسيدبفجابرحارثبفمالؾ،كقيؿ:الحارثبفعكؼ،كقيؿ:قيؿ:اسموال((4
.بقيفيالمدينةمدةنمفالزمف،ثـخرجإلىبفعكثرةبفعبدمناؼبفشجعبفعامربفليث

 مات. حتى سنة بيا فجاكر )ُينظر:مكة الصحابة معجـ معجـ2/43البغكم، قانع، ابف ،)
(.1/172الصحابة)

(.461/ح1/158مسند)(،كال2/509لشافعي،األـ)ا((5
(.3/413البييقي،السنفالكبرل)((6
(.3/413،كينظر:السنفالكبرل)(6895 /ح5/77معرفةالسنفكاآلثار)البييقي،((7
(.6896 /ح5/77البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((8
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 تخريج الحديث:
.(5)،كالن سائي(4)،كالت رمذم(3)،كأبكداكد(2)،كمفطريقوأخرجومسمـ(1)أخرجومالؾ

مفطريؽسفيافبفعيينة،بنحكه؛،(8)،كالن سائي(7)،كالت رمذم(6)كأخرجوابفماجو
مٍكبلىما)مالؾ،كابفعيينة(عف .ةبورىضى

مرةبفسعيد،عفعبيد(11)،مفطريؽفيميح(10)،كالن سائي(9)كأخرجومسمـ ،عفضى

                                 
(.8/ح1/180مكطأمالؾ)مالؾ،((1
(.891/ح2/607حيح)مسمـ،الص((2
(.1154/ح1/300سنفأبيداكد)أبكداكد،((3
(.534/ح2/415)الترمذم،الجامع((4
(.11486/ح10/280)النسائي،السنفالكبرل((5
(.1282/ح1/408،سنفابفماجو)ابفماجو((6
(.535/ح2/415الجامع)الترمذم،((7
(.1786ح/2/303النسائي،السنفالكبرل)((8
(.891/ح2/607مسمـ،الصحيح)((9

(.11487/ح10/281)النسائي،السنفالكبرل((10
بفالخطاببفنفيؿالعدكماميحبفسميماففي((11 مكلىآؿزيد نيف، بفحي عمى-بفأبيالمغيرة

كستيف.-الصحيحمفقكًؿأىؿالعمـ كافييسمىعبدالممؾ،فغمبعميوالمقب،ماتسنةثمافو
 قاد:أقوال الن  

( ابفسعد لو رقـ7/594ترجـ رقـ481(،كخميفةبفخياط)2247/ فيالطبقات،2491/ ،)
( الكبير التاريخ في رقـ7/133كالبخارم /601( كاألسماء الكنى في كمسمـ ،)2/902/

ا3660رقـ .كال(،كلـيذكركافيوجرحن تعديبلن
المدينيكقاؿ التيذيب-ابف محرزك،-(5/280)تيذيب ابف ركاية التاريخ في معيف ابف
:"ماأقربومفأبي-(23/320تيذيبالكماؿ)-"ضعيؼ"،كزادفيمكضع:(156رقـ/69ص)
البرقيأي زاد بينما كقاؿالدُّ-(5/280تيذيبالتيذيب)-كيس"، "يكتبكفحديثوكيشتيكنو"، كرم:

أمره"،كقاؿفيمكضعقسمعتيحيىذكره،فمـيي"(:776رقـ/3/171)فيالتاريخ ركايةمفك 
)الدُّ عنو يي1212رقـ/3/257كرم "ال داكد(: أبك قاؿ ككذا بحديثو"، اإلسبلـ-حتجُّ تاريخ
(4/479)- يي": بوال الر "حتجُّ كقاؿ داكد،ممي، أبي التيذيب)-عف "ليس-(5/280تيذيب :

أنوقاؿ:،(عفابفمعيف3314ـ/رق2/350كنقؿابفأبيخيثمةفيالتاريخالكبير)،بشيء"
صالح،كليسحديثوبذاؾالجائز"،كفيالت  ،"صالح،كليسحديثوبشيء":رجمةالتيتمييا"فميحه

الدكرم-كقاؿ كامؿ":-(1988رقـ/3/408)التاريخركاية أبا مف-سمعتي مظفربفمدرؾ،
= 
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نقمياابفأبيخيثمةفيالتاريخيقكؿ:"ليسبشيء"،كالعبارةالتي-عفافبفمسمـالصفارةطبق
كيٌمنانتيمو؛3313/رقـ2/350)الكبير أباكامؿمظٌفرنايقكؿ:فميحه (عفابفمعيف،قاؿ:"سمعتي

الزىرم أصحاب يتناكؿ داكد"،ألن و أبك )-قاؿ الكماؿ -(23/320تيذيب عسى": خطأ كىذا
سمعتابفمعيفيقكؿ:":-(4/479بلـ)تاريخاإلس-كقاؿعبدابفأحمد"،يتناكؿرجاؿمالؾ

"كافيقاؿ:ثبلثةييتقىحديثيـ:محمدبفطمحةبفمصرؼ،كأيكببفعتبة،كفميحبفسميماف،
اجي:"أصعبقاؿالس ،كأف"سمعتىذامفأبيكامؿمظفربفمدرؾ،ككنتآخذعنوىذاالش 

كذانقؿ،حابة"مو؛ألنوكافيتناكؿالص ماريميبو،ماذيًكرعفابفمعيفعفأبيكامؿ،كنانتي
:كالصحيح،4/37(،كابفالقطاففيبيافالكىـكاإليياـ)7/47ىبيفيالسير)عنوالذ  (.قمتي

،فقدقاؿابفحجرفيتيذيبالتيذيب:"كىذامفالتصحيؼالشنيع أنولـيتناكؿالصحابةبشيءو
م رأيتيو ثـ تقدـ، كالصكابما لو، كقع لمباجيالذم البخارم رجاؿ في القطاف ابف نقؿ ما ثؿ

(،فالكىـمنو".كاأعمـ.1234/رقـ3/1054)"التعديؿكالتجريح"
ابفشاىيففيكتابوذكروكالراجحعفابفمعيفأن وييضعفو،فمذًلؾالييمتفتإلىماقالقمُت: 

( الحديثفيو 80/35مفاختمؼالعمماءكنقاد أف  قكؿأبيمعيفابف(: كأكرد "ثقة"، قاؿفيو:
قميؿ جيد أقربكحديثو الثقة إلى كىك التكقؼفيو، الخبلؼيكجب "كىذا قاؿ: ثـ قبمو، كامؿ

أعمـ" كا بتكثيقو نفسو عف يحيى قكؿ فيو كالقكؿ المنكر، الن ، ا أيضن ضعفو فيكممف سائي
(:قاال:479/رقـ7/85تعديؿ)(،كابفأبيحاتـعفأبيوفيالجرحكال486/رقـ87الضعفاء)

:"ليسبالمتيفعندىـ".-(5/280تيذيبالتيذيب)-"ليسبالقكم"،كقاؿأبكأحمدالحاكـ
مفمتقني"(:1117/رقـ225(،كقاؿفيمشاىيرالعمماء)7/324اففيالثقات)ب كذكرهابفحً

(:"كلفميحأحاديثصالحة1575/رقـ7/144،كقاؿابفعدمفيالكامؿ)"أىؿالمدينًةكحفاظيـ
كيركمعفىبلؿبفعميعفعبدالرحمفبفأبي،يركييا،يركمعفنافع،عفابفعمرنسخة

ضركغيرهعمرة،عفأبيىريرةأحاديث،كيركمعفسائرالشيكخمفأىؿالمدينةمثؿأبيالن 
كقدركلعنوزيد،ركركلعنوالكثي،كقداعتمدهالبخارمفيصحيحو،أحاديثمستقيمةكغرائب

يسة،كىكعندمالبأسبو"نىبفأبيأي )-كقاؿالدارقطني، "البأس-(4/479تاريخاإلسبلـ :
ف:-(7/47السير)-(:"يختمفكففيفميح"،كقاؿزكرياالساجي7/47فيالسير)كبو"، "ييـكا 

حاديثوالبخارمفي(:"أخرجأ18/رقـ1/193كقاؿالخميميفياإلرشاد)كافمفأىًؿالصدؽ"،
:عٌمؽابفحجرعمىذلؾفي،الصحيح،كأكثرعنو،كتكمـفيوغيرالبخارممفالحفاظ" قمتي

نما،(،فقاؿ:"لـيعتمدعميوالبخارماعتمادهعمىمالؾكابفعيينةكأضرابيما1/435الفتح) كا 
المناقب في أكثرىا أحاديث لو الرقاؽ"،أخرج في كبعضيا القط، ابف الكىـكقاؿ بياف في اف

( اإلخراج4/37كاإليياـ ممفعيبعميو فيك لو، البخارمأخرج كاف ف كا  سميماف بف "فميح :)
بغيرهكىك فمـيخرجعنوإالمقركننا فإنوقدتجنبالداركردم، عنو،كأراهكافحسفالرأمفيو،

،فبدأترجمتو:"كاف(324رقـ/4/479)كذكرهالذىبيفيتاريخكاإلسبلـ،أثبتعندىـمففميح"
= 
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اقرأبوسألنيعمربفالخطابعم ابفعبدابفعتبة،عفأبيكاقدالميثي،قاؿ:
رسكؿا بىًتالس اعىةي،كىؽكىاٍلقيٍرآًفاٍلمىًجيدً"العيد؟فقمت:فييـك "،كالمفظلمسمـ.ًباٍقتىرى

 دراسة رواة الحديث:
ركاةالس ندثقاتإالأن وقيؿ:عبيدابفعبدابفعتبةعفعمربفالخطاب

رضياعنو،كعميوفإسنادهغيرالسماعلومفعمررضياعنومرسؿ؛ألنو
" الر ازم: رعة زي أبك قاؿ عمرمتصؿ، عف مسعكد بف عتبة بف ا عبد بف ا عبيد

.(2)"ميحبفسميمافأعمموغيرفيسندىذاالخبرأحدهلـيي،كقاؿابفخيزيمة:"(1)"مرسؿ
ىكمكضحفيقمت: مفطريؽفيميحبفسميمافكما اإلماـمسمـ قدكصمو نعـ

فكافلـيسمـمفغكائؿالجرح.الت خريج،كفيميحيصمحلمثؿ ذلؾ،كا 
فقيؿ:إنواليصمح،كييحمؿكصموعمىقىًبيؿالميخالفةلمفىكأكثؽمنو،كىما: كا 
بو؛ألفالحديث م ـو غيرميسى ييكصبله،فيذا المذافلـ مالؾبفأنسكسفيافبفعيينة،

لمن اظرفيالكىمةاألكلىأ فبدا قيؿغيرمينقطعمفطريقيما،كا  نومينقطع؛بسببما
عبيداعفعمررضياعنومرسؿ. مف:أف 

الحكايةكاقعةلعمرمعأبيكاقدرضياعنيما،كمماالخبلؼفيوأفقمت:
عبيدابفعتبةقدسمعأباكاقدرضياعنوكالتقىبوكبغيرهمفالص حابةرضكاف

كرةالتفيداالنقطاعبؿتفيداالتصاؿعنداعمييـ،فركايتوليذهالحكاية عنوبيذهالصُّ
كاةممفىـثقاتغيرمدلسيفالذيفالمحدثيفجميكر ليـكيحممكفمفىذهحالومفالرُّ

.عنوعمىاالتصاؿ،كاإلماـمسمـمنيـبالذميرككفسماعأكلقاء
 فكيؼإذا المقاء، بإمكانية فيكتفكا ذلؾ دكف حالو مف يحممكف ببلبؿ ثبتالمقاء

____________________________________ = 

معاحتجاجالشيخيفبو"، أكثؽمنو، "كغيره كقاؿفيكسطالترجمة: مفكبارعمماءالعصر"،
( المغني الحفاظ4969رقـ/2/109كفي طبقات في كقاؿ الصحيحيف"، في بو ا "احتج  ،)

ىكبالمتيف،كحديثوفيرتبةالحس1/164/209) ،"ف(:"كافصادقناعالمناصاحبحديثكما
.(:"صدكؽكثيرالخطأ"5443/رقـ448كقاؿابفحجرفيالتقريب)

مفحديثو،ة القول فيو:خالص حسفالحديثإفلـييخالؼمفىكأكثؽمنو،كالشيخافتخيرا
في فيو المتكمـ الراكم حديث يككف فبل فييـ، المتكمـ لمركاة التخريج في عادتيما ىي كما

فكانتالترجمةعمىشرطيما."الصحيحيف"كقكتوخارج"الصح يحيف"،حتىكا 
(.430/رقـ120ابفأبيحاتـ،المراسيؿ)((1
(.2/346ابفخزيمة،صحيحابفخزيمة)((2
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خبلؼ،فييحمؿعمىاالتصاؿعندمفشرطوأش دمفشرطمسمـ،ممفيشترطكفثبكت
المقاء،كمايينسبىذاالرأمإلىاإلماـالبخارم،كعميوفيككفىذاالس ندمتصبلنعمىكبل

الحديثفيصحيحو،كحمموعمىاالتصاؿ،كأكداإلماـمسمـ؛فمذاركلالش رطيف ىذا
،ككذلؾالكاضحةاالتصاؿ-الذملـيسمـمفغكائؿالجرح-اتصالوبركايةفيميحعمى

كاةكماادعيالبعض،بؿركايةفيميحميتابعة عمىماقررتوالاختبلؼفيإسنادهبيفالرُّ
لركايةمالؾكابفعيينة.

كركايةاإلماـمسمـليذاالحديثفيصحيحوإن مايدؿعمىمدلعبقريتوكبراعتو
فيمعرفةمااتصؿمفاألحاديثكمالـيتصؿمنيا،كمعرفةعمؿالحديث.

كالحديث الحارثبفعكؼعمىالمشيكر، الميثياسمو كاقد "أبك القيـ: ابف قاؿ
عبيداالسماعلومفعمر،كقدذكرهمسمـبغيرىذا، غيرمتصؿفيظاًىره؛ألف 

فإٌنوأخرجومفركا بفسعيد،عففبٌيففيواالتصاؿ، ٍمرىة فيميحبفسميماف،عفضى يًة
.(1)عبيداعفأبيكاقدالميثي،قاؿ:سألنيعمر"

ألف؛نقطعكقدزعـبعضأىؿالعمـبالحديثأفىذاالحديثميكقاؿابفعبداٍلبىر:"
كلقاءعبيداألبيكاقدالميثيغير،ىكمتصؿمسند:كقاؿغيره،دالـيمؽعمريعب

قرأكلـيذكرأبكداكدفيبابمايي،حابةكقدسمععبيدامفجماعةمفالص ،مدفكع
.(2)"تصؿصحيحكىذايدؿعمىأنوعندهمي،بوفيالعيديفإالىذاالحديث

أفعمربفالخطابسأؿأباكاقدرضيا:عفعبيدا":قكلوكقاؿالن ككم:"
،سألنيعمربفالخطاب:قاؿ،عفأبيكاقد،عبيداكايةاألخرلعفكفيالر "،عنو

كلكف،درؾعمرألفعبيدالـيي؛كايةاألكلىألـسممةفالر ،سخىكذاىكفيجميعالنُّ
كسمعو،فإنوأدرؾأباكاقدببلشؾ،انيةكايةالث تصؿمفالر مي،الحديثصحيحببلشؾ

.(3)"كاأعمـ،فإنوصحيحمتصؿ،يركايتوعمىمسمـحينئذفبىتٍفبلعى،ببلخبلؼ
ابومفحديثعبيداىذاالحديثصحيح،ركاهمسمـ،منفردنكقاؿابفالممقف:"

كاقدالميثي:أف:"بفعبدا ثـذكركبلـ–...الحديث،عمربفالخطابسأؿأبا
كاقدببلخبلؼ،فالحديثعبيداسمعأباقمت)يعنيابفالممقف(:-الش افعيكالبييقي

                                 
(.2/440ابفالقيـ،تيذيبالسنف)((1
(.16/328التمييد)ابفعبدالبر،((2
(.6/181النككم،المنياجشرحصحيحمسمـبفالحجاج)((3



276 

الت ،ثابت حسنو (1)رمذمكقد كصححو الد ا، جماؿ لحافظ في المزم في(2)"أطرافو"يف
مسندأبيكاقد،كسماععبيدامفأبيكاقدكاؼفياتصاؿالحديث،كدعاليدرؾ

اكركلعفشخصلقيوأكخصإذالـيكفمدلسنأياـعمر؛ألفالجميكرعمىأفالش 
سمـأفالخبلؼالمعركؼفحديثومتصؿكيفماكافالمفظ،كالنيفلقاؤهلوعمىىذاأمك

ميح،نعـمفقكدةفيركايةفيألفىذهعمةه؛(3)البخارمتركوليذهالعمةكماادعاهالبييقي
.(4)شيئنا"خرجلوفإنولـيي،ةبفسعيدرىمٍالعمةعندهفيترؾضى
 الحكم عمى الحديث:
صحابالسُّنف،كقاؿالت رمذمعقبإيرادهلمحديث:"ىذاحديثحسفأخرجومسمـكأ

،كاتعالىأعمـ.(5)صحيح"


 
 

 
 
 
 
 

                                 
التر((1 )مذم، كلعؿ2/415الجامع حديثحسفصحيح"، "ىذا قاؿ: المطبكع، كالذمفي قمت: ،)

السببفياالختبلؼاختبلؼالنسخ،كاأعمـ.
2)) "حسف15513/ح11/110تحفةاألشراؼ)المزم، نقؿقكؿالت رمذم: كالذمفيوأنو (،قمت:

صحيح"،كاأعمـ.
.يقصدكبلموالذمذكرناهأعبله((3
(.83-5/82ابفالممقف،البدرالمنير)((4
(.2/415الترمذم،الجامع)((5
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 : المبحث الثَّاني
 منيج اإلمام الشَّافعي في َقُبول األحاديث من جية المتن

قىبيكؿ في تعالى ا رحمو الش افعي اإلماـ منيج المبحث ىذا في سأبيف
متف،كيشتمؿعمىتسعةمطالب:األحاديثمفجيةال

 .عميو الصِّحة بإطالق الحديث َقُبولالمطمب األول: 
كافاإلماـالشافعيرحمولقدك اشترطالعمماءفيقبكؿالحديثالصحيحشركطنا؛

ا،كرنكالتقكـالحجةبخبرالخاصةحتىيجمعأم،فقاؿ:"اأكؿمفذكرىذهالشركط
لمايحدثابالصدؽفيحديثو،عاقبلنةفيدينو،معركفنأفيككفمفحدثبوثقمنيا:

كماابمايحيؿمعانيالحديثمفالمفظ،كأفيككفممفيؤدمالحديثبحركفوبو،عالمن
عالـبمايحيؿبوألنوإذاحدثعمىالمعنىكىكغير؛سمع،اليحدثبوعمىالمعنى

،معناه ذا أداهبحركفوفمـيبؽكجويخاؼفيولـيدرلعمويحيؿالحبلؿإلىالحراـ،كا 
الحديث،حافظن إفحدثبومفحفظو،حافظنإحالتو إذاا لكتابوإفحدثمفكتابو. ا

ا،يحدثعفمفلقيامفأفيككفمدلسنشرؾأىؿالحفظفيحديثكافؽحديثيـ،برين
مفكيككفىكذا،فوعفالنبيمالـيسمعمنو،كيحدثعفالنبيمايحدثالثقاتخبل

؛بيأكإلىمفانتييبوإليودكنوإلىالنفكقوممفحدثو،حتىينتيىبالحديثمكصكالن
كاحدمنيـمثبتلمفحدثو،كمثبتعمىمفحدثعنو،فبليستغنىفيكؿألفكؿ

.(1)"كاحدمنيـعماكصفت
ماالحديثالذميثبتعفرسكؿاإفقاؿقائؿ:كقاؿأبكبكرالحميدم:"

مناالحجةبو؟كيمز
ثابتن الحديث يككف أف ىك قمت: ا رسكؿ عف مقطكع،متصبلن،ا غير

رجؿجيمتوكعرفوالذمحدثنيوثقةمعركؼعفامتصبلن،أكيككفحديثنمعركؼالرجاؿ
فلـيقؿ،كا صؿإلىالنبيايعرفومفحدثنيوعنوحتىي،فيككفثابتنحدثنيعنو

فأمكفأف،حتىينتييذلؾإلىالنبي،أكحدثناكؿكاحدممفحدثو:سمعت ،كا 
أكأكثريككفبيفا كاحد ألفذلؾعندمعمىالسماعإلدراؾ؛لمحدثكالمحدثعنو

صلؾإلىالنبيالمحدثمفحدثعنوحتىينتييذ حيحيمزمناقبكلوممف،كالـز

                                 
(.369الشافعي،الرسالة)ص((1



278 

.(1)..."المفركلذلؾعنوامدركن،إذاكافصادقنحمموإلينا
اليجكزاالحتجاجإالبالحديثالمكصؿغيرالمنقطع،الذمليسىمي:"الذكقاؿ

.(2)"فيورجؿمجيكؿ،كالرجؿمجركح
قاؿالذىبي:"كزادأىؿالحديثسبلمتومفالشذكذكالعمة،كفيونظرعمىمقتضى

كثيرنامفالعمؿيأبكنيا" نظرالفقياء،فإف 
(3).

مىصحتو:المتصؿ،السالـمفالشذكذكالعمة،كأفكبيذايككفالحديثالمجمعع
المتأخركفيككفركاتوذك تدليس،كعمىىذهاألصكؿاعتمد كعدالةو،مععدـً مضبطو

الحديثالصحيح. فيتحديدمفيـك
بالصحة:رحمواالشافعيعمييااإلماـكمفاألمثمةالتيحكـ














                                 
(.24الخطيبالبغدادم،الكفاية)ص((1
(.24الخطيبالبغدادم،الكفاية)ص((2
(.24الذىبي،المكقظة)ص((3
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اًلؾهرحمواتعالىعيافالش اإلماـقاؿالحديث األول: مى نىا أىٍخبىرى :
(1) ٍبًف، الم ًو ٍبًد عى عىٍف

سيٍفيىافى ٍبًف ًد اأٍلىٍسكى ٍكلىى مى يىًزيدى
(2) الر ٍحمىفً، ٍبًد عى بًف مىمىةى سى أىًبي ٍف عى

(3) ًبٍنًت، فىاًطمىةى ٍف عى
حىٍفصو(4)قىٍيسو ٍمًركٍبفى أىبىاعى طىم قىيىاأىٍلبىت ةى(5)أىف 

ًبالش اـً،(6) غىاًئبه ًكيمىوي،كىىيكى إلىٍييىاكى فىأىٍرسىؿى
مىٍينىاًمٍفشىٍيءو:فىقىاؿى،(7)فىسىًخطىٍتوي،ًبشىًعيرو الىؾعى الم ًو،كىاىلم ويمى اءىٍترىسيكؿى ٍتفىجى فىذىكىرى
لىوي لىيىا،ذىًلؾى :ثيـ قىاؿى"،(8)ِفي َبْيِت ُأمِّ َشِريكٍ ْعَتدَّ َوَأَمَرَىا َأْن تَ  ،َلْيَس َلك َعَمْيِو َنَفَقةٌ ":فىقىاؿى

                                 
(سبقتترجمتو،إماـداراليجرة.(1
مخزكمي،المدني،المقرئ،األعكر،مكلىاألسكدبفسفياف،مفشيكخمالؾ،(عبدابفيزيدال(2

كأربعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.3713/رقـ330ثقة،مفالسادسة،ماتسنةثمافو
ثقة(3 المدني،قيؿ:اسموعبدا،كقيؿ:إسماعيؿ، أبكسممةبفعبدالر حمفبفعكؼالزُّىرم، )

،مفالثال كعشريف.ابفميكثره ثة،ماتسنةأربعكتسعيف،أكأربعكمائة،ككافمكلدهسنةبضعو
(.8142/رقـ645حجر،تقريبالتيذيب)

(فاطمةبنتقيس،أختالضحاؾبفقيسبفخالداألكبربفكىببفثعمبةبفعمركبفشيباف(4
كجماؿ.يينظر:ا بفسعد،الطبقاتالكبيربفمحارببففير،مفالميياًجراًتاألكؿ،ذاتعقؿه

(.7193/رقـ7/224(،ابفاألثير،أسدالغابة)5053/رقـ10/259)
القرشي،المخزكمي،قيؿ:اسمو(5 (أبكعمركبفحفصبفالمغيرةبفعبدابفعمربفمخزـك

االستيعاب البر، عبد ابف يينظر: كنيتو. اسمو بؿ كقيؿ: أحمد، اسمو كقيؿ: الحميد، عبد
(.3104/رقـ4/1719)

6)، أمقطعتيو،كتقكؿ:أعطيتيوىذهالقيطىيعةبىتنابىٍتبلن فاٍنبىت  بؿى الحى ،يقاؿ:بىتىتُّ :القطعالميستىأًصؿي (البىتُّ
الرجعةىفيوكالالًتكاء.الفراىيدم،العيف كالبىت ةياشًتقاقييامفالقىطع،غيرأنومستعمؿفيكؿأمرو

(8/109.)
:سخطيسخط.كتسخطو:لـيرضبو.الفراىيدم،(سخط:ال(7 طي:نقيضالرضا،كالًفٍعؿي سٍُّخطكالس خى

(.4/193العيف)
أـشريؾ:غزٌية،كقيؿفياسميا:غيزيمةبنتجابربفحكيـمفبنيمعيصبفعامربفلؤم،((8

الطبقاتالكبير) ابفسعد، ابف4978/رقـ10/149كقيؿ:ىيدكسيةهمفاألزد، عبدالبر،(،
(.12103/رقـ8/417(،ابفحجر،اإلصابةؼمعرفةالصحابة)4/1942االستعاب)
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َفِإنَُّو َرُجٌل َأْعَمى َتَضِعيَن  (2)َأْصَحاِبي َفاْعَتدِّي ِعْنَد اْبِن ُأمِّ َمْكُتومٍ  (1)ِتْمَك اْمرََأٌة َيْغَشاَىا"
مىٍمتي:قىالىتٍ"،(4)َفآِذِنيِنيَفِإَذا َحَمْمت ،(3)ِثَياَبك ميعىاًكيىةىذىكىٍرتلىفىمىم احى ويأىف 

ٍيـو(5) كىأىبىاجى
(6)

                                 
(،قاؿابففارس:الغيفكالشيف4/429(الغاشية:الذيفيغشكنؾيرجكففضمؾ.الفراىيدم،العيف)(1

عمىتغطيةشيءبشيء،ييقاؿ:غش يتالشيءىأغش يو.كال ًغشاءكالحرؼالمعتؿأصؿهصحيحيدؿُّ
ابغاشية،كىكداءيأخذ كيقاؿ:رماه تغشىالخمؽبإفزاًعيا، ألٌنيا القيامة؛ كالغاشية: الغطاء،

(.4/425كأنويغشاه.كالغشياف:غشيافالرجؿالمرأة.مقاييسالمغة)
لكا:(أىؿالمدينًةيقكلكف:اسموعبدا،كأىؿالعراؽيقكلكف:اسموعمرك،كاجتمعكاعمىنسبوفقا(2

ابفقيسبفزائدةبفاألصـبفركاحةبفحجربفعبدبفمعيصبفعامربفلؤم.مؤذف
يستخمفوعمىالمدينةيصميبالٌناسمعببلؿرضياعنيما،كافرسكؿارسكؿا

(،البغكم،معجـالصحابة447/رقـ4/191فيعامةغزكاًتو.يينظر:ابفسعد،الطبقاتالكبير)
(.705/رقـ2/204(،ابفقانع،معجـالصحابة)4/6)

مبلزمة(3 مع زينة، فيو تمبسًلباسنا أف لممعتدة يجكز ال إذ لباسالزينة؛ دكف التبرز، ثياب أم )
المسكفكعدـالخركجمنوحتىتنقضيالعدة.

يامعيا،كأنويقتضيىذاأنويشؽعمىالمرأةالقعكدعمىحالةيباحلمناسالنظرإليقال الباجي:
الخركجعنيامعنظرالناسإلييا،كالمكفكؼاألعمىالينظرإلييافبلحرجفيترؾاليجكزليا

يباحلمرجؿأفينظرإليومفغيرذممحرمو،كيقتضيذلؾأنوسترشعرىاكغيرذلؾمماال
السناكمتصرفناليسعمىالنساءحرجفيالنظرإلىالرجؿعمىغالبأحكالوالتييككفعميياج

إزالةالحرجعنيافيالتسترلككنوأعمىككانتىيبصيرةفمـبيفالناس؛ألنوإنماراعى
 إليو. نظرىا )نظر:يُ ينكر المكطأ شرح المنتقي األبرار4/105الباجي، تحفة البيضاكم، .)

(.4/124(،المظيرم،المفاتيحشرحالمصابيح)2/411)
انقضتالعد(4 إذا ييريد بالخطبةفيالعدٌ( التعريضي فيو كىذا فأعمميني، ة ة. المنتقىيينظر: الباجي،

(،2/411البيضاكم،تحفةاألبرار)(،4/106شرحالمكطأ)
أبكعبدالرحمف،معاكيةبفأبيسفيافصخربفحرببفأميةبفعبدشمسبفعبدمناؼبف((5

( الصحابة معجـ البغكم، سكفدمشؽكتكفيبيا. الصحابة5/363قصي، معجـ ابفقانع، ،)
(.1026/رقـ3/72)

أبكجيـبفحذيفةبفغانـبفعبدابفعيبيدبفعيكيجبفعدمبفكعب.أبكنعيـ،معرفة((6
(.2899/رقـ4/1623(،ابفعبدالبر،االستيعاب)3145/رقـ5/2851الصحابة)
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طىبىاًني اًتًقوً":فىقىاؿى،خى اهيعىٍفعى عيعىصى يىضى فىبلى ٍيـو ٍعميكؾه،(1)أىم اأىبيكجى كىأىم اميعىاًكيىةيفىصي
(2) الى

لىوي ٍيدو،مىاؿى زى ٍبفى أيسىامىةى اٍنًكًحي
قىالىتٍ"،(3) قىاؿى،فىكىًرٍىتو: ،فىنىكىٍحتو،"ي ُأَساَمةَ اْنِكحِ ":ثيـ 
ٍيرنافىاٍغتىبىٍطتًبوً الم ويًفيًوخى عىؿى فىجى
(4()5).

 نقد الحديث: 
عمىكجيو":ارحموالش افعياإلماـقاؿ  .(6)"أٌماحديثنافصحيحه

 تخريج الحديث: 
 مفطريؽمالؾبوبمفظو.(7)أخرجومسمـ 

 دراسة رواة الحديث:
جميعركاتوثقات.

 لحكم عمى الحديث: ا
كاتعالىأعمـ.أخرجومسمـفيالصحيح.




 

                                 
1) أحد( المفظعمىكجييف: يتأكؿىذا الخطابي: التأديبقاؿ يككفأفكاآلخر:ليا،كالضربىما:

كأقاـ.نزؿإذاعصاهككضعسار،إذا عصاهالرجؿرفعيقاؿكطنو،عفكالظعفاألسفارمعناه
(.3/195الخطابي،معالـالسنف)

عمكؾ،:صعمؾ((2 عميؾ،كفعموالصُّ الفراىيدم،.اعتمادكالليـماؿالقـكالصعاليؾ،ىـكيجمعالت صى
(.2/303يف)الع

أسامةبفزيدبفحارثةبفشيرىحبيؿبفكعببفعبدابفيزيدبفامرئالقيسبفالنعمافبف((3
معجـالنبيمكلىكبرةبفثكربفالبلتبفزيدبفالقيسامرئبفعامر قانع، ابف .

(.6/رقـ1/9الصحابة)
صحيحلوثبلثةك((4 جكه،منيا:دكاـالشيءكلزكموكمفىذاالنكعغبط:العيفكالباءكالطاءأصؿه

(.4/410حسفالحاؿكدكاـالمسٌرًةكالخير.ابففارس،مقاييسالمغة)
(.5/117األـ)،(الشافعي(5
(.5/117)المصدرنفسو((6
(.1480ح/2/1114صحيح)ال(مسمـ،(7
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اافعيالش اإلماـقاؿالحديث الثاني: رحمو ًكمى: رضياعنوأىبىاأىف كىري أىمىرىبىٍكرو
ابىالن ًبي زىمىافًًفيرىجيبلن د اأىصى .(1)ًبوًأىمىرىهيعيمىرىكىأىف ًبااًلٍسًتتىارًحى

 الحديث: قد ن
ًديثهرحموا:"كىىىذىاافعيالش اإلماـقاؿ "حى ًحيحه .(2)صى

 تخريج الحديث: 
مف فأخرجوبسنده الكبرل، الشافعيفيسننو ذكرالبييقيالحديثالذمأشارإليو

اًلؾوطريؽ مى
اٍلميسىي بًبفًسىًعيدًعىفٍ،(4)سىًعيدوبفًيىٍحيىىعىفٍ،(3)

ًمفٍرىجيبلنًإف :"قىاؿىأىن وي،(5)
ـى اءىأىٍسمى د يؽًبىٍكروأىًبيًإلىىجى ٍنوي،ايرىًضيىالص  نىى،اأٍلىًخرىًإف :فىقىاؿىعى :بىٍكروأىبيكلىويفىقىاؿىزى
دوىىذىاذىكىٍرتىىىؿٍ ٍيًرم؟أًلىحى ،:فىقىاؿىغى فىًإف اً،رًًبًستٍكىاٍستىًتٍراًًإلىىفىتيبٍ:بىٍكروأىبيكقىاؿىالى
ت ىنىٍفسيويتيًقر هيفىمىـًٍعبىاًدًه،عىفٍالت ٍكبىةىيىٍقبىؿياى ٍنويايرىًضيىاٍلخىط ابًٍبفىعيمىرىأىتىىحى فىقىاؿىعى
الىوي ٍنوي،ايرىًضيىبىٍكروأًلىًبيقىاؿىكىمى ايرىًضيىبىٍكروأىبيكلىويقىاؿىكىمىاعيمىريلىويفىقىاؿىعى

ٍنييمىا، ت ىنىٍفسيويتيًقر هيفىمىـٍعى نىى،اأٍلىًخرىًإف :فىقىاؿىاًرىسيكؿىأىتىىحى فىأىٍعرىضى:سىًعيدهقىاؿىزى
ٍنوي ٍنوي،يىٍعًرضيذىًلؾىكيؿًُّمرىارنا،اًرىسيكؿيعى ت ىعى مىٍيوًأىٍكثىرىًإذىاحى :قىاؿىفىأىٍىًموًًإلىىبىعىثىعى
،ًإن ويكىاً:فىقىاليكا"ًجن ةن؟ًبوًأىيىٍشتىًكي" ًحيحه ؟أىـٍأىًبٍكره:"اًرىسيكؿيفىقىاؿىلىصى :فىقىاليكا"ثىي به

،بىؿٍ ـىاًرىسيكؿيًبوًفىأىمىرىثىي به  .(6)"فىريًج
.(8)،كمفطريقوالنسائي(7)كأخرجومالؾفيالمكطأ

                                 
(.7/349)األـ،(الشافعي(1
.(7/349)المصدرنفسو((2
.إماـداراليجرة،رجمتو(سبقتت(3
.اإلماـالثقة،(سبقتترجمتو(4
القرشي،أحدأ(سعيدبفالمسيببفحزفبف(5 بيكىببفعمركبفعائذبفعمرافبفمخزـك

كقاؿ المراسيؿ، مرسبلًتوأصحُّ عمىأف  اتفقكا مفكبارالثانية، الفقياءالكبار، العمماءاألثبات،
الأعمـ المديني: ابفابفي ناىزالثمانيف. كقد التسعيف، ماتبعد منو، فيالتابعيفأكسععممنا

(.2396/رقـ241)تقريبالتيذيب،حجر
(.16999/ح8/397)البييقي،السنفالكبرل((6
مف)ًمرىارنا(.(.إالأنوقاؿ3036/ح5/1196)مالؾ،المكطأ((7 (بدالن مىر اتو )ثىبلىثى
(.7141/ح6/423)لالسنفالكبر،(النسائي(8 ًمرىارو ثى (.)ثىبلى
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مفطريؽابفعيينة.(1)رزاؽكأخرجوعبدال
مالؾ،كابفعيينة،؛ثبلثتيـ)(3)،مفطريؽيزيدبفىاركف(2)كأخرجوابفأبيشيبة

(عفيحيىبفسعيدعفسعيدبفالمسيب.كيزيدبفىاركف
 دراسة رواة الحديث:

لـيذكراإلماـالشافعيرحمواسندنالممتفالذمأشارإليو،إالأٌنوأطٌمؽالصحة
عمىالحديث،كىذايقتضيالصحةلمسندكالمتفمعنا،ككطريؽمالؾالمركمفيوالحديث

جميعركاتوثقات.
 الحكم عمى الحديث: 

صحيحاإلسنادإلىسعيدبفالمسيب،قاؿابفعبدالبر:"ىذاالحديثمرسؿمرسؿ
يحيى أصحاب مف طائفة إرسالو عمى تابعو كقد مالؾ، عف الركاًة جماعًة بفعند

 .(4)سعيد"
كيقبمياقمُت: العمماء، بفالمسيبمفأصحالمراسيؿعند مراسيؿسعيد أف  معمكـه

اإلماـالشافعيرحموابشركطنتكمـعنيافيمبحثالمراسيؿ.
كلمحديثطرؽمكصكلةفيالصحيحيفكغيرىماتقكمىذاالمرسؿ،إالإٌنياخاليةهمف

 ما.ذكرأبيبكركعمررضياعني
كتابوفيفذكرىامتكاترةالسيكطيالحافظعدىاقدكرجموالزنافيماعزكقصة
عبدبفجابرعفالشيخيف،فأخرجاهإلىكعزاىاالمتكاترة،األحاديثفيالمتناثرةاألزىار

عفداكد،كأبكسعيدالخدرم،كأبيسمرة،بفكجابربريدة،عفكمسمـهعباس.كابفا
                                 

13342/ح7/322)مصنؼ،ال(عبدالرزاؽ(1 رى اأٍلىخى :ًإف  ،فىقىاؿى أىتىىعيمىرى ـى ًمٍفأىٍسمى رىجيبلن (.بمفظ:"أىف 
الت ٍكبىةى،عىفٍ الم وىيىٍقبىؿي :فىتيٍبًإلىىالم ًو،كىاٍستىًتٍرًبًسٍتًرالم ًو،فىًإف  نىىقىاؿى زى كفى ييعىذ ري الن اسى ف  ًعبىاًدًه،كىاً 

تىدىٍعوي ـٍ فىمى قىٍكًؿعيمىرى لىويًمٍثؿى ،فىقىاؿى ت ىأىتىىأىبىابىٍكرو تىدىٍعوينىٍفسيوي".حى ـٍ ،فىمى كفى ييعىي ري ت ىأىتىىكىالى نىٍفسيوي.حى
الم ًو ٍنوي،فىأىتىرىسيكؿى عى لىوي،فىأىٍعرىضى ذىًلؾى الش ؽ ،فىذىكىرى ٍنوي،فىأىتىاهيًمفى عى ًر،فىأىٍعرىضى الش ؽ اآٍلخى اهيًمفى

 الن ًبيُّ لىوي،فىأىٍرسىؿى ذىًلؾى ًر،فىذىكىرى ٍنوي:اآٍلخى عى ـٍ ؟"ًإلىىأىٍىًمًوفىسىأىلىيي ،أىًبًوًريحه نيكفه ."أىًبًوجي فىقىاليكا:الى
عييىٍينى اٍبفي .قىاؿى ًبًوفىريًجـى فىأىمىرى الن ًبيُّ ـى :قىا قىاؿى ًدينىارو ٍبديالم ًوٍبفي ًنيعى :ةى:فىأىٍخبىرى مىىاٍلًمٍنبىًر،فىقىاؿى عى

شىٍيئنا،» ًمٍفذىًلؾى ابى ٍفأىصى مى ٍنيىا،كى الم ويعى ـي اٍجتىًنبيكاىىًذًهاٍلقىاذيكرىةىال ًتينىيىاكي فىٍميىٍستىًتٍر".يىاأىيُّيىاالن اسي
ابفأبيشيبة28778ح/5/539)المصنؼ،بيشيبة(ابفأ(2 (.ذكرهالبييقيبمفظالمصنؼ،إالأف 

صرحبأنوماعز.
سبقتترجمتو،ثقةمتقفعابد.((3
(.23/118التمييد)،(ابفعبدالبر(4
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بفمرسؿكمفالصحابة،مفرجؿعفكالنسائيىريرة،كأبيىزاؿ،بفـكنعيالمجبلج،
نصرعفالمصنؼفيشيبةأبيكابفذر،كأبيالصديؽبكرأبيعفكأحمدالمسيب،

فيمرةكأبيكالشعبي،يسار،بفعطاءمرسؿكأبيبرزةاألسممي،كمفعثماف،كالد
الىأعمـ.كاتع.(1)حنيؼبفسيؿبفأمامةأبيعفسننو

نىا:رحمواتعالىافعيالش اإلماـقاؿالحديث الثالث: اًلؾهأىٍخبىرى ًشيىابوابفًعىفٍمى
عىفٍ،(2)

اأٍلىٍعرىجً
ٍيرىةىأىًبيعىفٍ،(3) ديكيـٍيىٍمنىعي"الى:قىاؿىالم وًرىسيكؿىأىف ىيرى ارىهيأىحى شىبىةنيىٍغًرزىأىفٍجى خى

قىاؿىًجدىاًرًه"ًفي ٍيرىةىأىبيكيىقيكؿيثيـ : ىيرى اًلي: ـٍمى ٍنيىاأىرىاكي ؟عى ىٍرًميىف كىاىلم وًميٍعًرًضيفى بىٍيفىًبيىاألى
ـٍ .(4)أىٍكتىاًفكي

نقد الحديث: 
 قاؿ الش اإلماـ افعي النبي الكتابعف فيىذا "فركيتـ ا: حديثنارحمو

اثابتنا" .(5)صحيحن
تخريج الحديث:

شىبىويمفطريؽمالؾبوإالأفالبخارمجمعكممة)(7)،كمسمـ(6)لبخارمأخرجوا (.خى
أبكبياحدثناقصاربأشياءأخبركـ،قاؿ:أال(9)مفطريؽعكرمة(8)كأخرجوالبخارم

ارىيىٍمنىعىكىأىفٍالس قىاًء،أىكًالًقٍربىةًفىـًًمفٍالشٍُّربًعىفًالم وًرىسيكؿي"نىيىىىريرة؟ يىٍغًرزىأىفٍهيجى
شىبىوي دىاًرًه".ًفيخى

دراسة رواة الحديث:
ركاتوثقات.

                                 
(.32)صاألزىارالمتناثرة،(السيكطي(1
تقانو.سبقتترجمتو.اإلماـالفقيوالحافظالمتفؽعمىجبل((2 لتوكا 
سبقتترجمتو،ثقةثبتعالـ،مفالثالثة.((3
(.8/639الشافعي،األـ)((4
(.8/639المصدرنفسو)((5
(.2463/ح3/132البخارم،الصحيح)((6
(.1609/ح3/1230مسمـ،الصحيح)((7
(.5627/ح7/112البخارم،الصحيح)((8
بالتفسير،لسبقتترجمتو،((9 .ـيثبتتكذيبوعفابفعمر،كالتثبتعنوبدعةثقةهثبت،عالـه
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الحكم عميو:
كاتعالىأعمـ..متفؽعميو

 
 لفظ ثابت: َقُبول الحديث بإطالق نيالمطمب الثا

عندعامةالعمماء،كلقدصححلفظثابتمفاأللفاظالمرادفةلمفظالحديثالصحيح
؛كمفاألمثمةالتيقاؿفيياالشافعيثابت.جمكعةمفاألحاديثالشافعيبيذاالمفظم

نىاسيٍفيىافيقاؿاإلماـالش ول:الحديث األ  ٍبدً-ابفعيينة–افعيرحموا:أىٍخبىرى بًفاعىٍفعى لم ًو
اٍلعيمىًرم  ٍفصو بًفحى ٍبًدالم ًوبًفعيمىرى(1)عىٍفنىاًفعو،عيمىرى :عىٍفعى عيمىرى ًمائىةى"أىف  ط اًبمىمىؾى اٍلخى ٍبفى

الم ًو اٍشتىرىاىىافىأىتىىرىسيكؿى ٍيبىرى ًمٍفخى أيًصٍب:فىقىاؿى،سىٍيـو ـٍ لى ٍبتمىاالن الم ًوإن يأىصى يىارىسيكؿى
ؿ  كىجى ًبًوإلىىالم ًوعىز  قىٍدأىرىٍدتأىٍفأىتىقىر بى ب ٍساأٍلى":فىقىاؿى،ًمٍثمىويقىطُّ،كى سىب ٍؿالث مىرىةى".حى ،كى ٍصؿى

اٍلقىاًضيقال رحمو ا:و  ًبيبو حى بفي ٍبًدالم ًوبًفعىٍكفو،كىأىٍخبىرىًنيعيمىري ٍفنىاًفعو،(2)عىفعى عىف،عى
أي:ابًفعيمىرى ـٍ لى ٍيبىرى ًمٍفخى ٍبتمىاالن الم ًوإن يأىصى يىارىسيكؿى ط اًبقىاؿى اٍلخى ٍبفى عيمىرى "أىف  ًصٍبمىاالن

الم ًو رىسيكؿي ًعٍنًدمًمٍنويفىقىاؿى ـى أىٍكأىٍعظى إلىي  سىب ٍمت":قىطُّأىٍعجىبى بىٍستأىٍصمىويكى إٍفًشٍئتحى
دىقىتىويًبوً كىىصى ٍنويثيـ حى الم ويعى ط اًبرىًضيى اٍلخى ٍبفي د ؽىًبًوعيمىري ثىمىرىهي"فىتىصى
(3).

نقد الحديث:
.(4)"ثابته-أمعندالخصـ-ىذاعندنا،كعندؾ"افعيرحموا:ماـالش قاؿاإل

 تخريج الحديث:
بو.(6)مفطريؽصخربفجكيرية(5)أخرجوالبخارم ،عفنافعو

                                 
سبقتترجمتو،مكلىابفعمر.((1
سبقتترجمتو،أبكعكفالبصرم،اإلماـالثقة.((2
(.108-5/107الشافعي،األـ)((3
(.5/108المصدرنفسو)((4
لىوي(.بمفظ:2764/ح4/10البخارم،الصحيح)((5 ًبمىاؿو د ؽى تىصى عيمىرى ٍيًدرىسيكًؿالم ًوأىف  مىىعى ،عى

ًعٍنًدمنى كىىيكى مىاالن ًإن ياٍستىفىٍدتي الم ًو، رىسيكؿى يىا : عيمىري فىقىاؿى ، نىٍخبلن كىافى كى ثىٍمغه لىوي ييقىاؿي كىافى ،كى ًفيسه
 الن ًبيُّ ًبًو،فىقىاؿى د ؽى أىٍفأىتىصى ٍدتي د ٍؽًبأىٍصًمًو،الىييبىا":فىأىرى تىصى لىًكٍفييٍنفىؽي ،كى كىالىييكرىثي عيكىالىييكىىبي

ٍيًؼكىاٍبًفالس بً"ثىمىريهي قىاًبكىالمىسىاًكيًفكىالض  ًفيالر  ًفيسىًبيًؿالم ًوكى دىقىتيويًتٍمؾى ،فىصى ًبًوعيمىري د ؽى يًؿ،فىتىصى
 ًليىويأىٍفيىٍأكيؿى ٍفكى مىىمى عى نىاحى ًلًذمالقيٍربىى،كىالىجي ًبوًكى ؿو ميتىمىك  ًديقىويغىٍيرى صى كًؼ،أىٍكييكًكؿى .ًمٍنويًباٍلمىٍعري

ثقةثقة:قاؿأحمد،أكبنيىبلؿ،مكلىبنيتميـ،أبكنافع،صخربفجكيرية((6 :كقاؿالقطاف،
(.2904/رقـ274.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسابعة،فتكمـفيولذلؾ،ذىبكتابوثـكجده
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مف(3)كأخرجوالبخارم.(2)مفطريؽمحمدبفعبدااألنصارم(1)كأخرجوالبخارم
زريع بف يزيد البخارم.(4)طريؽ عاصـم(5)كأخرجو أبي طريؽ مسمـ.(6)ف (7)كأخرجو

أخضر بف سيميـ طريؽ مسمـ.(8)مف زائدة(9)كأخرجو أبي ابف طريؽ ،(10)مف


                                 
،فىأىتىى(.بمفظ:2737/ح3/198م،الصحيح)البخار((1 ٍيبىرى ًبخى ا أىٍرضن ابى ط اًبأىصى الخى بفى أىٍفعيمىرى

 الن ًبي  أىٍنفىسى قىطُّ االن أيًصٍبمى ـٍ لى ٍيبىرى ًبخى ا أىٍرضن ٍبتي الم ًو،ًإن يأىصى :يىارىسيكؿى يىٍستىٍأًمريهيًفييىا،فىقىاؿى
اتىأٍ :ًعٍنًدمًمٍنوي،فىمى ًبًو؟قىاؿى ًبيىا"ميري د ٍقتى تىصى أىٍصمىيىا،كى بىٍستى حى ،"ًإٍفًشٍئتى ًبيىاعيمىري د ؽى :فىتىصى قىاؿى

ًفيسى قىاًب،كى ًفيالر  ًفيالقيٍربىىكى ًبيىاًفيالفيقىرىاًء،كى د ؽى تىصى ،كى كىالىييكرىثي ًبيًؿالم ًو،أىن ويالىييبىاعيكىالىييكىىبي
قىكىاٍبًفا ؿو ميتىمىك  غىٍيرى ـى ييٍطًع كًؼ،كى ًمٍنيىاًباٍلمىٍعري ًليىيىاأىٍفيىٍأكيؿى ٍفكى مىىمى عى نىاحى ٍيًؼالىجي :لس ًبيًؿ،كىالض  اؿى

مىاالن ميتىأىث ؿو :غىٍيرى ،فىقىاؿى ًسيًريفى ًبًواٍبفى د ٍثتي .فىحى
مف،صدكؽ،البصرم،األنصارم،ؾمحمدبفعبدابفحفصبفىشاـبفزيدبفأنسبفمال((2

(.6011/رقـ487.ابفحجر،تقريبالتيذيب)الحاديةعشرة
(.بمفظ:2772/ح4/12البخارم،الصحيح)((3 ا،فىأىتىىالن ًبي  أىٍرضن ٍيبىرى ًبخى عيمىري ابى :أىصى ،فىقىاؿى

فىكىيٍ ًمٍنوي، أىٍنفىسى قىطُّ مىاالن أيًصٍب ـٍ لى ا أىٍرضن ٍبتي أىصى : قىاؿى ًبًو؟ تىٍأميريًني أىٍصمىيىا"ؼى ب ٍستى حى ًشٍئتى ًإٍف
ًبيىا د ٍقتى تىصى قىاًب"كى ًفيالفيقىرىاًء،كىالقيٍربىىكىالر  كىالىييكرىثي أىن ويالىييبىاعيأىٍصمييىاكىالىييكىىبي عيمىري د ؽى ،فىتىصى

ٍيًؼكىاٍبًفالس ًبيًؿ، ًفيسىًبيًؿالم ًوكىالض  كى ـى كًؼ،أىٍكييٍطًع ًمٍنيىاًباٍلمىٍعري ًليىيىاأىٍفيىٍأكيؿى ٍفكى مىىمى عى نىاحى الىجي
ًفيوً ؿو ميتىمىك  ًديقناغىٍيرى .صى

سبقتترجمتو،ثقةثبت.((4
،فىأىتىى(.بمفظ:2773/ح4/12البخارم،الصحيح)((5 ٍيبىرى ًبخى دىمىاالن الم ويعىٍنويكىجى رىًضيى عيمىرى أىف  الن ًبي 

 : قىاؿى فىأىٍخبىرىهي ًبيىا"، د ٍقتى تىصى ًشٍئتى القيٍربىى"ًإٍف ًذم كى كىالمىسىاًكيًف الفيقىرىاًء ًفي ًبيىا د ؽى فىتىصى ،
ٍيؼً .كىالض 

سبقتترجمتو،ثقةثبت.((6
(.2737(.بنفسلفظالبخارم)ح1632/ح3/1255مسمـ،الصحيح)((7
.ابفحجر،تقريبالتيذيبماتسنةثمانيف،مفالثامنة،ثقةضابط،رميـبفأخضرالبصمىسي((8

(.2523/رقـ249)
غيرأفحديثابفأبيزائدة،كأزىرانتيىعندقكلو:(.قاؿ:1632/ح3/1256مسمـ،الصحيح)((9

اغيرمتمكؿفيو،كلـيذكرمابعده،كحديثابفأبيعدمفيوماذكرسميـقكلو:أكيطعـصديقن
.اإلىآخرهفحدثتبيذاالحديثمحمدن

ماتسنةثبلثأك،مفكبارالتاسعة،ثقةمتقف،أبكسعيدالككفي،(يحيىبفزكريابفأبيزائدة(10
(.7548/رقـ590.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كلوثبلثكستكفسنة،أربعكثمانيفكمائة
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.(2)،كابفأبيعدم(1)كأزىرالس ماف
مسمـ كأبك(3)كأخرجو زريع، كابف األنصارم، )محمد سبعتيـ سفياف؛ طريؽ مف

عدم،كسفياف(عفابفعكفبو.عاصـ،ابفأبيزائدة،كأزىرالس ماف،كابفأبي
دراسة رواة الحديث:

ركاتوثقات،عداعبدابفعمرالعيمرم،كعمربفحبيبالعدكمفإنيمامتكمـهفييما.
الر أواًل:  عبد أبك الخطاب، بف بفعمر ابفعمربفحفصبفعاصـ حمفعبد

مائة،فيأكؿخبلفةىاركفالعيمرم،تكفيفيالمدينةسنةإحدل،أكاثنتيفكسبعبفك
.شيدالر 

قاد: أقوال الن  
كثيرة، "ركلعفنافعركايةن الن قاؿابفسعد: اسكاألحداث،ككافكبقيحتىلقيو

الحديثييستضعؼ" معيف(4)كثير ابفي كقاؿ المديني(5)، كابف كقاؿ(6)، "ضعيؼ"، ابف:
:"صالحأحمد،كقاؿ(8)حديثو"،كقاؿ:"ليسبوبأسييكتب(7)"صالح":فيمكضعمعيف

(9)كمعنوكلكنوليسمثؿأخيوعبيدا"البأسبو،قدري ،كقاؿفيمكضع:"كافرجبلن
ا،يزيديفياألسانيدكيخالؼ" (10)صالحن أحمدبفحنبؿييحًسفي ،كقاؿابفأبيحاتـ:"رأيتي

(11)الثناءعميو" إلي  ،(12)مفعبدابفنافع"،كقاؿابفىانئعنوأٌنوقاؿ:"ىكأحبُّ
                                 

كىك،ماتسنةثبلثكمائتيف،مفالتاسعة،ةثق،بصرم،أبكبكرالباىمي،بفسعدالسمافأزىر((1
(.307/رقـ97.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ابفأربعكتسعيف

ماتسنة،مفالتاسعة،ثقة،أبكعمركالبصرم،كقدينسبلجده،محمدبفإبراىيـبفأبيعدم((2
(.5697/رقـ465.ابفحجر،تقريبالتيذيب)عمىالصحيح،أربعكتسعيفكمائة

(.1633/ح3/1256مسمـ،الصحيح)((3
(.7/532ابفسعد،الطبقاتالكبير)((4
(.3877/رقـ2/605)-ركايةعبدا–أحمد،العمؿ((5
(.11/194الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((6
(.523/رقـ150)-ركايةالدكرم–ابفمعيف،التاريخ((7
(.5/233ابفعدم،الكامؿ)((8
(.5/109حاتـ،الجرحكالتعديؿ)ابفأبي((9

(.11/194الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((10
(.5/109ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((11
(.2/667ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)((12
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وكلده،كسأل(1)كقاؿالمركذم:"ذكرأحمديعبدىاالعمرمفمـيرضوكقاؿ:ليفالحديث"
:أمككأنوضعفو–عنو،فقاؿ:"كذاككذا،ككأٌنو ،كعفحمدافبفعميالكراؽ(2)"-قمتي

"فضٌعفو" كيؼحديثو؟ العمرم، عف أحمد سألتي البخارم(3)قاؿ: كترجمو فيالتاريخ،
،كقاؿفي(5)كقاؿفيماذكرهالترمذمعنو:"ذاىبالحديثالأركمعنوشيئنا"،(4)الكبير

،كقاؿعمركبفعمي:"كافيحيىال(6)التاريخالصغير:"كافيحيىبفسعيدييضعفو"
،كقاؿمحمدبفعمار(7)يحدثعنو"-أمابفميدم–ييحٌدثعنو،ككافعبدالرحمف

"ل كافالمكصمي: أنو إال ا عبد مف أكبر كاف أنو كزعمكا يحيي، إال أحد يتركو ـ
ضريرنا،كزعمكاأنوأخذكتبعبيدافركاىا"
مفعبد(8) إلي  ،كقاؿأبكحاتـ:"ىكأحبُّ

بو" حديثوكالييحتجُّ :"ليس(11)أبكأحمدالحاكـك(10)،كقاؿالنسائي(9)ابفنافع،ييكتبي
صالح،كأركلمفرأيتلحاكـ:"عندىـ"،"كزادابالقكم كقاؿابفعدم:"كلعبداحديثه

ن ماقالكا عنوابفكىبكككيعكغيرىمامفثقاتالمسمميف،كىىكالبأسبوفيركاياتو،كاً 
الفيكفينفسوصدكؽالبأسبو" ،كقاؿابفشاىيف:(12)بواليمحؽأخاهعيبىيداكا 

ا(13)"ضعيؼ" عبد كقاؿ محمد، بف صالح عمي أبا سألتي النسفي: خمؼ بف لمؤمف
كقاؿابفحباف:"كافممفغمب.(14)عنوفقاؿ:"ييمىيفمختمطالحديث"-جزرة-البغدادم

عميوالصبلحكالعبادةحتىغفؿعفضبطاألخباركجكدةالحفظلآلثارفرفعالمناكير
                                 

(.117/رقـ67)-ركايةالمركذم-أحمد،العمؿ((1
(.3339/رقـ2/507)-ركايةعبدا–أحمد،العمؿ((2
/(.11/158فالمنذر،األكسط)اب((3
(.368/رقـ5/125البخارم،التاريخالكبير)((4
(.389الترمذم،العمؿالكبير)ص((5
(.192/رقـ79البخارم،التاريخالصغير)((6
(.5/109ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7
(.335/رقـ119ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)((8
(.5/109بفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)ا((9

(.325/رقـ61النسائي،الضعفاءكالمتركككف)((10
(.8/75مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((11
(.5/237ابفعدم،الكامؿ)((12
(.335/رقـ119ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)((13
(.11/194الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((14
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.(1)فيركايتوفممافحشخطؤهاستحؽالترؾ"
إلىرفعوعفدرجةالض عيؼ؛فكلقدماؿن سيئؿابفميدمعنو،فقاؿ:"البأسقاده

(2)بو" العجميك، حديثو،(3)مثموقاؿ في صدكؽ، "ثقة شيبة: بف يعقكب كقاؿ
(4)اضطراب" كقاؿ: بعض، حديثو كفي كالعمـ، بالصبلح مذككر صالح رجؿه "كىك

يعقكببفسفيافعفأحمدبفقاؿ،ك(5)الضعؼكاالضطرابكيزيدفياألسانيدكثيرنا"
الحفاظلـيرضكا(6)"نوثقةألكرأيتىيئتولعرفت":يكنس كقاؿالخميمي:"ثقةغيرأف 

:"كقدتكمـقكـفي(8)قاؿأبكعمربفدحيةك،(7)حيحيف"حفظو،كلـييخر جلذلؾفيالص 
فإنو،قؿغيرمعمكؿلن قدمفأئمةاككبلميـفيوغيرمقبكؿ،كحديثوعندأىؿالن ،العمرم

كىكمفعمماء،كالبطعفكاضح،كليسذلؾبجرحقادح،إنماتكمـفيومفقبؿحفظو
.(9)الحيف"كخيارعباداالص ،المسمميف

كقاؿابفالقطاف:"كمفعجبأفيككفعبدابفعمرالعمرمكىكرجؿصالحقد
.(10)"فظو،المفأجؿصدقوكأمانتوكثقوقكـكأثنكاعميو،كضعفوآخركفمفأجؿح

خيرنا،كىككعندمفيالطبقةالرابعةمف افاضبلن صالحن كقاؿابفخمفكف:"كافرجبلن
.(11)المحدثيف"



                                 
(.2/7ابفحباف،المجركحيف)((1
(.8/76مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((2
(.8/75المصدرنفسو)((3
(.11/194الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((4
(.كالحديثعنديعقكببفشيبةفيالمسند.8/76مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((5
.(3/379يعقكببفسفياف،المعرفةكالتاريخ)((6
(.17/رقـ1/193الخميمي،اإلرشاد)((7
بعدالبحثلـأستطعالكقكؼعميو.((8
9))( الكماؿ تيذيب إكماؿ مف8/76مغمطام، البسممة في صح  لما االنتصار كتابو إلى نسبو .)

اآلثار.
(.3/94ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((10
(.8/76مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((11
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الذ  الحديث"فيوىبيكقاؿ "صدكؽحسف حسف(1): خيرنا عامبلن عالمنا "كاف كقاؿ: ،
،(2)يخفيركايتو،فذلؾحسفقكم"اقد،أماإفتابعوشالحديث...كحديثويترددفيوالن 
،كقاؿابف(4)،كذكرهفيكتابومفتيكمـفيوكىكمكثؽ(3)كقاؿ:"صدكؽفيحفظوشيء"

عابد" .(5)حجر:"ضعيؼه
فرد.كجواالعتبار،كالييحتجبوعندالت مىكتبحديثوعييالخالصة: قمُت:

عدمبفعبدمناة،قاضيعمربفحبيببفمحمدبفمجالدالعدكم،مفبنيثانًيا:
كمائتيف. البصرة،ماتسنةسبعو

كزادابفمعيف:"كاف،:"ضعيؼ"(8)سائي،كالن (7)،كيعقكببفسفياف(6)قاؿابفمعيف
:(10)،كالعجمي(9)آخركقاؿابفمعيففيمكضع،يكذب"،كزاديعقكب:"اليكتبحديثو"

،(11)سنا"،كقاؿالبخارم:"يتكممكففيو""ليسحديثوبشيء"،كزادابفمعيف:"مايسكلفم
عفأحمد:"قدـعمينابغداد،فمـأكتبعنو(12)كقاؿأبكحاتـ:"ليسبقكم" ،كقاؿاألثـر

بحديثو" اف:"كافممفينفردبالمقمكباتعفب ،كقاؿابفحً(13)كالحرؼ،ككافمستخفنا
معمكلةاليجكزاالحتجاجناعةشيدأنيااألثباتحتىإذاسمعياالمبتدئفيىذهالص 

.(15)،كقاؿابفحجر:"ضعيؼ"(14)بو"

                                 
(.3281/رقـ1/348الذىبي،المغنيفيالضعفاء)((1
(.7/37الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((2
(.2/465الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((3
(.190/رقـ112)مفتيكمـفيوكىكمكثؽالذىبي،((4
(.3489/رقـ314ابفحجر،تقريبالتيذيب)((5
(.6/105ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((6
(.13/27الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((7
(.6/70ابفعدم،الكامؿ)((8
(.13/27الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((9

(.13/27المصدرنفسو)((10
(.6/148البخارم،التاريخالكبير)((11
(.6/105ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((12
(.215/رقـ117فحباف)الدارقطني،تعميقاتوعمىالمجركحيفالب((13
(.2/89ابفحباف،المجركحيف)((14
(.4874/رقـ410ابفحجر،تقريبالتيذيب)((15
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قات،ككافقاضينا،ترككهلمكضعالرأم،كافصدكقنا،كلـاجي:"ييـعىفالث كقاؿالس 
مشيكرنا،كلـيكفبالحافظ"كزادابف(1)يكفمففرسافالحديث" ،كقاؿالبزار:"كافرجبلن

،كقاؿابفعدم:"ىك(3)ابفقانع:"بصرمصالح"،كقاؿ(2)حجرعنو:"كاحتمؿحديثو"
ضعفو" مع حديثو ييكتب ذلؾ كمع الحديث، سيء(4)حسف "كاف الدارقطني: كقاؿ ،

بالحؽ"(5)الحفظ" فيأحكاموقكاالن عدالن ا صالحن كقاؿ(6)كقاؿابفخمفكف:"كافرجبلن .
،(7)قؿ"فدم:"صدكؽصحيحالن الص 

اىابوالناساسائسناصمبنافعمربفحبيبفيكالئومحمكدنك":(8)كقاؿعمربفشبة
قاضين ييابكىا لـ حتى،اىيبة شياداتمفشيد فيأمرالضياعكرد ككافمفقيامو

.(9)"صرؼابوعفالناسفيضياعيـببلءعظيمنا
:ضعيؼ؛كلعؿضعفوبسببكاليتوالقضاء.كاأعمـ.الخالصة:  قمتي

ديث:الحكم عمى الح
االعيمرم، لضعؼعبد ضعؼ، الش افعيفييما سندماإلماـ إالأف  متفؽعميو،

كعمربفحبيبالعدكم.كاتعالىأعمـ.
 
 

                                 
(.13/27الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((1
(.17/83()14/197البزار،المسند)((2
(.10/34مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((3
(.6/70ابفعدم،الكامؿ)((4
(.3/261طني،العمؿ)الدارق((5
(.10/34مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((6
(.22/276خميؿبفأيبؾ،الكافيبالكفيات)((7
كالتعديؿ((8 الجرح حاتـ، أبي ابف البصرم. النحكم النميرم، زيد أبك عبيدة، بف شبة بف عمر

(6/116.)
(.7/432ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((9
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:الثانيالحديث  اتعالى: الش افعيرحمو اإلماـ م دوقاؿ ميحى بفي ـي إٍبرىاًىي نىا أىٍخبىرى
:قىاؿى،(1)

عي ًنيأىبيكبىٍكًربفي ٍبًدالر ٍحمىفًأىٍخبىرى بًفعى مىرى
ٍفنىاًفعو،(2) ٍفابًفعيمىرى،عى مىى":عى عى مىر  رىجيبلن أىف 

 الن ًبي  مىٍيًوالن ًبيُّ فىرىد عى ؿي مىٍيًوالر جي عى م ـى فىسى يىبيكؿي كىىيكى اكىزىهينىادىاهيالن ًبيُّ :فىقىاؿى،فىمىم اجى
مىى" مىمىًنيعى فىتىقيكؿىإن مىاحى ٍشيىةىأىٍفتىٍذىىبى مىٍيؾخى عى :الر د  مىىالن ًبي  م ٍمتعى يىريد إن يسى ـٍ فىمى

مىي  مىي ،عى عى ـٍ م  تيسى اًؿفىبلى مىىىىًذًهاٍلحى مىٍيؾفعمتفىًإن ؾإٍفتىٍفعىؿٍ،فىًإذىارىأىٍيتًنيعى أىريدُّعى .(3)"الى
م دوأىٍخبىكقاؿ:الحديث الثالث: ميحى بفي ـي نىاإٍبرىاًىي ٍيًرثً،رى كى ٍفأىًبياٍلحي عى

ٍفاأٍلىٍعرىجً،(4) عى
عىٍف،(5)

م ةً ":قىاؿى،(6)ابًفالص  مىىالن ًبي  ٍرتعى يىبيكؿيمىرى مىٍيوً،كىىيكى م ٍمتعى ت ى،فىسى حى مىي  عى يىريد  ـٍ فىمى
اكىانىٍت ت ويًبعىصى فىحى إلىىًجدىارو ـى مىىاٍلًجدىارًقىا يىدىٍيًوعى مىسىحى ٍيًوثيـ ،مىعىويثيـ  ًذرىاعى كىٍجيىويكى فىمىسىحى

مىي  .(7)"رىد عى

نقد الحديث:
.(8)كبيمانأخذ"،"الحديثافاألكالفثابتافافعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش 



                                 
(.كخبلصةالقكؿفيو:متركؾ.490لتفصيؿ)صستأتيترجمتوبا((1
مفكبار،ثقة،المدني،العدكم،أبكبكربفعمربفعبدالرحمفبفعبدابفعمرالقرشي((2

(.7984/رقـ624.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كركايتوعفجدأبيومنقطعة،السابعة
(.2/108الشافعي،األـ)((3
الرحمفبفمعاكي((4 ،مشيكربكنيتو،أبكالحكيرثالمدني،رقيالزُّ،األنصارم،ةبفالحكيرثعبد

الحفظ سيء باإلرجاء،صدكؽ السادسة،رمي بعدىا،مف كقيؿ ثبلثيف حجر،ماتسنة ابف .
(.4011/رقـ350تقريبالتيذيب)

.ثقةثبتعالـسبقتترجمتو،((5
:كقيؿ،كقدينسبلجده،اسموعبدا:قيؿ،صارممةبفعمركاألنـبفالحارثبفالص يٍيىأبكجي((6

ىكآخر:كقيؿ،اسموالحارثبفالصمة:كقيؿ،ىكعبدابفجييـبفالحارثبفالصمة
.يينظر:ابفقانع،بقيإلىخبلفةمعاكية،كىكبفأختأبيبفكعب،صحابيمعركؼ،غيره

(،ابفحجر،اإلصابة2/770الصحابة)(،أبكنعيـ،معرفة1104/رقـ3/130معجـالصحابة)
(.1/673فيتمييزالصحابة)

(.2/108الشافعي،األـ)((7
(.2/108المصدرنفسو)((8
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 تخريج الحديث: 
.تخريج حديث أبي بكر بن عمرأواًل:

مفطريؽإبراىيـبفمحمد.(1)الش افعيأخرجو
؛كبلىما)إبراىيـبف(4)مفطريؽسعيدبفسممة(3)،كالس ٌراج(2)كأخرجوابفالجاركد

محمدكسعيدبفسممة(عفأبيبكربفعمر،عفنافع،عفابفعمر.
،(7)،عفعبدابفمحمدبفعقيؿ(6)مفطريؽىاشـبفالبريد(5)كأخرجوابفماجو
عفجابربفعبدا.

،عف(8)قاؿالبييقيبعدإيرادهلركايةالش افعي:"كالص حيحأٌنوعفالض حاؾبفعثماف
مىىرىسيكًؿالم ًونافع،عفابفعمر:" عى مىر  رىجيبلن مىٍيوًأىف  يىريد عى ـٍ فىمى م ـى ،فىسى .(9)"يىبيكؿي

فطريؽسفياف،عفالض حاؾ،عفنافع،عفكركايةالض حاؾأخرجيامسمـمقمُت:
اًابفعمر،بمفظ:" كىرىسيكؿي مىر  رىجيبلن مىٍيوًأىف  يىريد عى ـٍ ،فىمى م ـى ،فىسى (10)"يىبيكؿي

مة.  ثانًيا: تخريج حديث ابن الصَّ
مفطريؽإبراىيـبفمحمد.(11)أخرجوالش افعي

                                 
(.133/ح1/44)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((1
(.بمفظ:37/ح22ابفالجاركد،المنتقى)((2 الم ًو ًبرىسيكًؿ مىر  رىجيبلن ييٍيًريأىف  م ـىكىىيكى فىسى اٍلمىاءى ؽي

الم ًو مىٍيًورىسيكؿي د عى فىرى ؿي مىٍيًوالر جي :عى قىاؿى أىريدُّ"ثيـ  ًإٍفتىٍفعىٍؿالى فىًإن ؾى مىي  عى ـٍ م  تيسى ًإذىارىأىٍيتىًنيىىكىذىافىبلى
ـى الس بلى مىٍيؾى ".عى

(.بمثؿلفظابفالجاركد.21/ح41السراج،المسند)((3
ئصدكؽصحيحالكتابيخط،أبكعمركالمدني،سعيدبفسممةبفأبيالحساـالعدكممكالىـ((4

(.2326/رقـ236.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسابعة،مفحفظو
(.352/ح1/126ابفماجو،السنف)((5
البريد((6 بف ىاشـ الككفي، عمي بالتشيع،أبك رمي أنو إال السادسة.ثقة حجمف ابف تقريب. ر،

(.7252/رقـ570التيذيب)
لقدترجمتوبالتفصيؿ،كستأتيالترجمةفيمكضعيا،كالخبلصةفيو:((7 ضعيؼالحديث،فيومقاؿه

مفًقبىًؿحفظو،لذاالييقبؿمنوالتفرد.
.صدكؽييـسبقتترجمتو،((8
(.789/ح1/327يينظر:البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((9

(.115/ح1/281لصحيح)مسمـ،ا((10
(.132/ح1/44)-ترتيبسنجر-الشافعي،المسند((11
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،عفاألعرج،قاؿ:سمعت(3)فربفربيعةمفطريؽجع(2)،كمسمـ(1)كأخرجوالبخارم
عميرنامكلىابفعباس
مة.(4) ،عفابفالص 

،عف(7)مفطريؽحم ادبفسممة(6)،كأحمد(5)كلمحديثشاىد:أخرجوابفأبيشيبة
.(10)،عفالمياجر(9)،عفالحسف(8)حميد

ريؽقتادة،عف،مفط(14)،كابفماجو(13)،كالن سائي(12)،كأبكداكد(11)كأخرجوأحمد

                                 
الم ًو(.بمفظ:عفعيمير337/ح1/75البخارم،الصحيح)((1 أىنىاكىعىٍبدي :أىٍقبىٍمتي يىقيكؿي ٍكلىىاٍبًفعىب اسو مى

 الن ًبي  ٍكًج زى ٍيميكنىةى مى ٍكلىى مى ، يىسىارو عىٍبفي ٍمنىا دىخى ت ى حى م ًة، الص  ٍبًف اًرًث اٍلحى ٍبًف يىٍيـً جي أىًبي مىى
: يىٍيـو أىبيكجي ،فىقىاؿى اًرم  الم ًو"اأٍلىٍنصى رىسيكؿي أىٍقبىؿى ـٍ مىٍيًو،فىمى عى م ـى فىسى ؿه فىمىًقيىويرىجي مىؿو ًبٍئًرجى ،ًمٍفنىٍحًك

الم ًو مىىاٍلًجدىاًرفىيىريد رىسيكؿي عى ت ىأىٍقبىؿى ـى،حى مىٍيًوالس بلى د عى رى يىدىٍيًو،ثيـ  ًبكىٍجًيًوكى ".مىسىحى
(.114/ح1/281مسمـ،الصحيح)((2
ماتسنة،مفالخامسة،ثقة،أبكشرحبيؿالمصرم،جعفربفربيعةبفشرحبيؿبفحسنةالكندم((3

(.938/رقـ140.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ستكثبلثيفكمائة
،ثقة،مكلىابفعباس:كيقاؿلو،مكلىأـالفضؿ،أبكعبداالمدني،دااليبلليعميربفعب((4

(.5185/رقـ431.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةأربعكمائة،الثالثةمف
(.بمفظ:671/ح2/186ابفأبيشيبة،المسند)((5 الن ًبي  أىف  -بيكؿي"يىكىافى ،فى-أىٍكقىٍدبىاؿى ٍرتي مىرى

مىي  د عى أىكىرى ت ىتىكىض  حى مىي  يىريد عى ـٍ مىٍيًوفىمى عى م ٍمتي ".ًبًوفىسى
(.20762/ح34/362أحمد،المسند)((6
.ثقةعابدأثبتالن اًسفيثابت،تغيرحفظوبأخرةسبقتترجمتو،((7
ثقة،أبيوعمىنحكعشرةأقكاؿاختمؼفياسـ،أبكعبيدةالبصرم،حميدبفأبيحميدالطكيؿ((8

ماتسنةاثنتيفكيقاؿثبلث،مفالخامسة،كعابوزائدةلدخكلوفيشيءمفأمراألمراء،مدلس
(.1544/رقـ181.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كىكقائـيصميكلوخمسكسبعكف،كأربعيف

.ثقةفقيوفاضؿمشيكر،ككافيرسؿكثيرناكيدلسسبقتترجمتو،((9
الفتح،التيميصحابيبفعمركبفكعب،دعاففذبفعميربفجينٍمياجربفقي((10 كاله،أسمـيـك

(،أبكنعيـ،1008/رقـ3/59.يينظر:ابفقانع،معجـالصحابة)ماتبالبصرة،عثمافشرطتو
(.8274/رقـ6/181(،ابفحجر،اإلصابةفيتمييزالصحابة)5/2576معجـالصحابة)

)أحمد،((11 ح31/381المسند /19034( )34/361/20760( )34/361/20761 بمفظ: أىن وي(.
مىىرىسيكًؿالم ًو عى م ـى :سى قىاؿى مىٍيًوكى د عى أىفىرى ت ىتىكىض  مىٍيًوحى يىريد عى ـٍ أي،فىمى يىتىكىض  يىٍمنىٍعًنيأىٍف"كىىيكى ـٍ ًإن ويلى
أىن يكىرً ًإال  مىٍيؾى مىىطىيىارىةوأىريد عى عى الم وىًإال  أىٍفأىٍذكيرى ".ٍىتي

(.17/ح1/51أبكداكد،السنف)((12
(.38/ح1/37النسائي،السنف)((13
(.350/ح1/126ابفماجو،السنف)((14
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الحسف،عفالحيضيفأبيساساف،عفالمياجر.
 دراسة رواة الحديث:

ركاةالحديثفيدائرةالقبكؿعداشيخاإلماـالشافعيإبراىيـبفمحمدفيكمتركؾ.
 الحكم عمى الحديث:
أخرجو:الحديثاألكؿ فقد ابفعمر؛ عف نافع، عف الض حاؾ، ركاية مف صحيح
الت خريج.مسمـكماسبؽفي

محمد بف إبراىيـ ألٌف ضعيؼ؛ إسناده فإف  الش افعي ركاية مف الحديث كأما
متركؾ؛كأماإسنادابفالجاركدكالسٌراجمفطريؽسعيدبفسممةفإن وحسف.

حمفبفعبدكأبكبكرفيماأعمـىكابفعمربفعبدالر قاؿعبدالحؽاإلشبيمي:"
ألنومف؛مالؾكغيره،كىكالبأسبو،كلكفحديثمسمـأصحلعنوركابفعمر،
كالض حديثالض  ابفعمر، عف نافع، عف أبيبكر،حاؾبفعثماف، حاؾأكثؽمف

.(1)"كلعؿذلؾكاففيمكطنيف
الذمالحديث الثاني: اإلسناد إالأف  البخارمكمسمـ؛ مفجية متفؽعميو صحيحه

 فيو الش افعي اإلماـ كابفذكره األعرج بيف انقطاعه كفيو المتركؾ، محمد بف إبراىيـ
مة،قاؿ مكلىابفعباسكلـيسمعومفابفالص  األعرجسمعومفعميرو مة؛إذإف  الص 

" أكأبيالحكيرثالبييقي: إبراىيـبفمحمد، اختصارمفجية ألف؛ككقعفيإسناده
الر ،األعرج سمعومفعميرفابفالص رمزلـيسمعومحمفبفىيكىكعبد نما مة،كا 

.(2)"مةمكلىابفعباس،عفابفالص 
ابفأبيشيبة، األكؿعند أحمدصحيحإالأفاإلسناد الذمعند كالحديثالش اىد
جاءفي كما عفالمياجر، عفحيضيفأبيساساف، الحسفركاه ألٌف منقطع؛ كأحمد

األخرلعندأحمد كأبكداكد،كالن سائي،-المذككرةفيالتخريجالطريؽالثانية–ركاياتو
كابفماجو.كاتعالىأعمـ.





                                 
(.1/131اإلشبيمي،األحكاـالكسطى)((1
(.2/7البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((2
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 لث: قبول الحديث بقولو شبو ثابتالمطمب الثا

الش :ولالحديث األ  اإلماـ بًفقاؿ ًىشىاـً عىٍف عييىٍينىةى ابفي نىا أىٍخبىرى اتعالى: افعيرحمو
بىٍيرًعيٍركىةىعىٍفيىٍحيىىبًفعىب اًدبًفعى ًفي:"(1)ٍبًدالم ًوبًفالزُّ يىٍضًربي كىافى اٍلعىك اـً بفى بىٍيرى الزُّ أىف 

سىٍيمناًفيًذماٍلقيٍربىى ًسًوكى ٍيًفًلفىرى سىٍيمى الىويكى سىٍيمن ًبأىٍربىعىًةأىٍسييـو ٍغنىـً .(2)"اٍلمى

نقد الحديث:
متمفأفاليسيـإاللفرسكاحد،كليسفيماق"افعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش 

اأشبيياأفيككفثابتنكالخبلفوخبريثبتمثموكاتعالىأعمـ،كفيوأحاديثمنقطعة
ككافسفيافبفعيينةييابأفيذكريحيىبفعبادكالحفاظيرككنوعفيحيىبف...
.(3)"عباد

تخريج الحديث: 
عفابفعيينة.(4)أخرجوالش افعي

مفطريؽسعيدبفعبد(8)،كالبييقي(7)،كالد ارقطني(6)،كالط حاكم(5)الن سائيكأخرجو
.(9)الر حمفالجيمحي

                                 
ابفالزبيربفالعكاـالمدني،ثقة،مفالخامسة،ماتبعدالمائة،كلو(يحيىبفعبادبفعبد(1

(.7575/رقـ592ستكثبلثكفسنة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.5/318األـ)الشافعي،((2
(.5/318)المصدرنفسو((3
(.410/ح2/125)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(4
اً4418/ح4/324(النسائي،السنفالكبرل)(5 رىسيكؿي رىبى بىٍيًرٍبًف(.أبمفظ:"ضى ،ًلمزُّ ٍيبىرى خى ـى ا عى

ٍبًداٍلميط ًمًب،أي ًفي ةىًبٍنًتعى ًلًذماٍلقيٍربىى،ًلصى سىٍيـو بىٍيًر،كى ًلمزُّ ،سىٍيـو ًبأىٍربىعىًةأىٍسييـو ٍيًفاٍلعىك اـً سىٍيمى بىٍيًر،كى الزُّ ـ 
ًس" ًلٍمفىرى

اً5381/ح3/283م،شرحمعانياآلثار)(الطحاك(6 رىسيكؿي رىبى بىٍيًر(.بمفظ:"ضى ،ًلمزُّ ٍيبىرى خى ـى ا عى
اٍلميط ًمبً ٍبًد عى ًبٍنًت ًفي ةى ًلصى اٍلقيٍربىى، ًلًذم سىٍيـو كى بىٍيًر، ًلمزُّ سىٍيـو ، أىٍسييـو ًبأىٍربىعىًة اٍلعىك اـً بىٍيًر،ٍبًف الزُّ أيـ  ،

ٍيًف سىٍيمى ًلٍمفىرىًس".كى
الم ًو4189/ح5/195(الدارقطني،المسند)(7 رىسيكؿي رىبى (.بمفظ:"ضى بىٍيًرٍبًفاٍلعىك اـً ًلمزُّ ٍيبىرى خى ـى ا عى

ٍيًفًلفىرىسً سىٍيمى ٍبًداٍلميط ًمًب،كى ًفي ةىًبٍنًتعى اًلًذماٍلقيٍربىىًلصى سىٍيمن الىوي،كى :سىٍيمن ".وًًبأىٍربىعىًةأىٍسييـو
(.17965/ح9/90(البييقي،السنفالكبرل)(8
(سبقتترجمتو،صدكؽلوأكىاـ،كأفرطابفحباففيتضعيفو.(9
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؛ثبلثتيـ)ابفعيينة،كسعيد،كمحاضر((2)مفطريؽمحاضر(1)كأخرجوالد ارقطني
عفىشاـ،عفيحيى،عفعبدابفالزُّبير.
بش بف الد ارقطنيمفطريؽمحمد عفيحيىبفكأخرجو بفعركة، ىشاـ عف ر،

.ميرسؿعباد:"أفرسكؿا...."،
،عفأبيو.(5)،عفالمنذربفالزُّبير(4)مفطريؽفيميحبفمحمد(3)كأخرجوأحمد

،عفسفياف،عف(7)مفطريؽسعيدبفعبدالر حمفالمخزكمي(6)كأخرجوالط حاكم
ىشاـ،عفأبيو.




                                 
ًفياٍلقيٍربىى،4190/ح5/195(الدارقطني،السنف)(1 ًو أًليم  ا :سىٍيمن أىٍسييـو أىٍربىعىةى بىٍيًر ًلمزُّ ـى (.بمفظ:"أىٍسيى

ٍيًف سىٍيمى الىوي،كى سىٍيمن ًسًو".كى ًلفىرى
(محاضربفالمكرع،الككفي،صدكؽلوأكىاـ،مفالتاسعة،ماتسنةستكمائتيف.ابفحجر،(2

(.6493/رقـ521)تقريبالتيذيب
1425/ح3/40(أحمد،المسند)(3 الن ًبي  فىرىسىوي(.بمفظ:"إف  سىٍيمنا،كىأيم ويسىٍيمنا،كى بىٍيرى أىٍعطىىالزُّ

ٍيًف" .سىٍيمى
(،فقاؿ:"فميحبفمحمدبفالمنذربفالزبير603/رقـ7/133(ترجموالبخارمفيالتاريخالكبير)(4

اابفأبيحاتـ بفالعكاـالقرشيالمدني،عفأبيومرسؿ،ركلعنوابفالمبارؾ".كترجموأيضن
(،9/11ؿ")(.كابفحباففيالثقات،عداكممة"مرس481/رقـ7/85فيكتابوالجرحكالتعديؿ)

(.708/رقـ344كذكرهالحيسينيفيكتابواإلكماؿفيذكرمفلوركايةفيمسنداإلماـأحمد)
(:اليكادييعرؼ.861/رقـ2/118كقاؿ:"كثقوابفحباف".كقاؿابفحجرفيتعجيؿالمنفعة)

:سكتعنوالنُّقاد.الخالصة :قمتي
بفأسدبفعبدالعزلبفقصي.أموأسماءبنتأبيبكر(المنذربفالزبيربفالعكاـبفخكيمد(5

( الكبير الطبقات سعد، ابف ذكره رقـ7/181الصديؽ. الثقات1555/ في حباف كابف ،)
اإلسبل5/420) تاريخ في الذىبي لو كترجـ رقـ2/725)ـ(، اإلكماؿ113/ في كالحسيني ،)
"كجكهقريشكشجعانيـفيصدر(:مف7/293(.كقاؿالزركميفياألعبلـ)877/رقـ419)

الدكلةاألمكية".
ًبأىٍربىعىًة5383/ح3/284(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(6 لىويًفياٍلغىنىـً ييٍضرىبي بىٍيري الزُّ (.بمفظ:"كىافى

اًلًذماٍلقيٍربىى". سىٍيمن ًسًو،كى ٍيًفًلفىرى ،سىٍيمى أىٍسييـو
لجدهأبكسعيد،أبكعبيداالمخزكمي،ثقة،مفصغار(سعيدبفعبدالرحمفبفحساف،كيقاؿ(7

(.2348/رقـ238العاشرة،ماتسنةتسعكأربعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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،عف(3)،عفإسماعيؿبفعي اش(2)مفطريؽإسحاؽبفإدريس(1)كأخرجوالد ارقطني
ىشاـبفعركة،عفأبيو،عفعبدابفالزُّبير،عفالزُّبير.

مفطريقوعفإسماعيؿبفعي اش،(5)؛فأخرجوالد راقطني(4)كخالفوالييثـبفخارجة
.(6)بيرعفىشاـبفعركة،عفعبادبفعبدابفالزُّبير،عفالزُّ



                                 
1)( السنف الدارقطني، ح5/193( /4187 الم ًو رىسيكؿي "أىٍعطىاًني بمفظ: .) أىٍسييـو أىٍربىعىةى بىٍدرو يىٍكـى

سىيٍ ٍيًفًلفىرىًسيكى اأًليم يًمٍفذىًكماٍلقيٍربىى".سىٍيمى سىٍيمن اًلي،كى من
(إسحاؽبفإدريساألسكارمالبصرم،كقيؿ:األىكازم؛كلعؿالسيفتصحفتإلىالياء،كاأعمـ(2

(.1087/رقـ1/352يينظر:ابفحجر،لسافالميزاف)
 التاريخ في معيف بف يحيى الدكرم–قاؿ رقـ4/250)-ركاية "ل4213/ يضع(: بشيء يس

(:"كذاب"،كقاؿأبكحاتـ4677/رقـ4/335فيمكضعآخرمفنفسالكتاب)األحاديث"،كقاؿ
(:"تركوابفالمديني"،كقاؿالبخارمفيالتاريخاألكسط729/رقـ2/213فيالجرحكالتعديؿ)

رقـ2/318) /2749( الكبير التاريخ في كقاؿ عنو"، "سكتكا رقـ1/382(: "ترك1220/ و(:
( لو اآلجرم سؤاالت في داكد أبك كقاؿ رقـ238الناس"، كفي297/ المشايخ، يطمب كاف :)

آخرمفالكتاب) (أنوسيئؿعنو،فقاؿ:"ليسبشيء"،كقاؿالنسائيفي600/رقـ366مكضعو
(:"بصرممتركؾالحديث"،كقاؿأبكحاتـفيالجرحكالتعديؿ:46/رقـ18الضعفاءكالمترككيف)

:-(1/542الكامؿفيالضعفاء)-كقاؿأبكزرعةمفنفسالكتاب،كمحمدبفالمثنى"ضعيؼ"،
"كاىيالحديث"،كزادأبكزرعة:"ضعيؼالحديثركلعفسكيدبفإبراىيـكأبيمعاكيةأحاديث

(،كقاؿ:"كافيسرؽالحديث،ككافيحيىبف1/135منكرة"،كذكرهابفحباففيالمجركحيف)
ذب"،كقاؿابفعدمفيالكامؿ:"ركاياتوإلىالضعًؼأقرب"،كقاؿالدارقطنيفيمعيفيرميوبالك

( كالمترككيف رقـ1/257الضعفاء /89( العمؿ في كقاؿ الحديث"، "منكر ح4/230(: /528:)
(.117/رقـ63"كافضعيفنا"كذكرهسبطابفالعجميفيكتابوالكشؼالحثيث)

متركؾ. الخبلصة:قمت:تالؼه
بقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو:ثقةفيركايتوعفأىؿبمده.(س(3
(ىيثـبفخارجةالمركذم،أبكأحمدأكأبكيحيى،نزيؿبغداد،صدكؽ،مفكبارالعاشرة،مات(4

منيا.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.7364/رقـ577سنةسبعكعشريففيآخريـك
السنف)(5 الدارقطني، ح5/194( بم4188/ .) الم ًو رىسيكؿى أىف  ٍيًففظ: سىٍيمى ، أىٍسييـو أىٍربىعىةى "أىٍعطىاهي

ًذماٍلقيٍربىى". ـى ًو،سىٍي اأًليم  سىٍيمن الىوي،كى سىٍيمن ًسًو،كى ًلفىرى
(عبادبفعبدابفالزبيربفالعكاـ،كافقاضيمكةزمفأبيوكخميفتوإذاحج،ثقة،مفالثالثة.(6

(.3135/رقـ290التيذيب)ابفحجر،تقريب
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دراسة رواة الحديث: 
ركاةسنداإلماـالش افعيثقات.

الحكم عمى الحديث:
الحديثصحيح؛فأماماأخرجوالن سائي،كالط حاكم،كالد راقطني،كالبييقيمفطريؽ

.(1)يحيىبفعباد،عفجده،فسندهصحيح"
،(2)بالمتابعاتكالش كاىدكأٌماماذكرهأحمدفيالمسندمفطريؽفيميح،فإسنادهحسف

كالمنذرليسابمشيكريف" .(3)قاؿابفعبداليادم:"فميحه
ىكحديثركاهإسحاؽبفإدريساألسكارم،كلقدسيئؿالد راقطنيعفالحديًث،فقاؿ:"

ضعيفن عي ككاف بف إسماعيؿ عف الزُّا، ابف عف أبيو، عف ىشاـ، عف عفاش، بير،
ادبفبفخارجة،فركاهعفإسماعيؿ،عفىشاـبفعركة،عفعب كخالفوالييثـ،بيرالزُّ

كأصحابإسماعيؿالحفاظعنويرككنو،عفىشاـ،عفيحيى،بيرمرسبلنعبدابفالزُّ
.(4)"حيحكىكالص ،بيرمرسبلنادبفعبدابفالزُّبفعب 

:كركايةإسماعيؿبفعي اشعفغيرالش امييفضعيفةه، كىذهمنيا.كاتعالىقمتي
 أعمـ.
 

 ُبول الحديث بإطالق اْلُحسن عميو: قَ رابعالمطمب ال
،سفعمىإسنادالحديثلمداللةعمىقبكؿالحديثكافاإلماـالش افعيييطمؽلفظالح

 ابفحجر: بإطبلؽذلؾقاؿ يريد مف الحسف–منيـ ،المعنىاالصطبلحي-أملفظ
،كمنيـمفاليريده ما الشافعيكمفقبموبؿكفيعبارةفأما كجدفيذلؾفيعبارة

أحمدبفحنبؿفمـيتبيفليمنيـإرادةالمعنىاالصطبلحي،بؿظاىرعبارتيـخبلؼ
فياستقباؿبيتحكـالشافعيعمىحديثابفعمررضياتعالىعنيمافإف،ذلؾ

صحيحمتفؽعمىصطبلح،بؿىكخبلؼاالانوحسننالمقدسحاؿقضاءالحاجةبكك

                                 
(.5/62)إركاءالغميؿيينظر:األلباني،((1
(.5/62)يينظر:المصدرنفسو((2
(.3027ح/4/597)تنقيحالتحقيؽابفعبداليادم،((3
(.528ح/4/230)العمؿالدارقطني،((4
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إبراىيـعفعمقمةفيحديثمنصكرعفعنوككذاقاؿالشافعيرضيا،(1)صحتو
مسعكد ابف عف ا عنورضي المعنى"السيكفي يقصد لـ أنو ىذا فظاىر
.(2)ألفالحسفاليككفأصحمفالصحيحاالصطبلحي،

المعنىلوكابفحجرفيتأصيم ييفييـاقي؛إذإنوخالؼشيخوالعرعندالشافعييذا
قكلو العراقي-مف ابف-أم ذكره الذم االصطبلحي المعنى بو ييريد الشافعي أف 
كسيظيرلنامفخبلؿاألمثمةمامرادالشافعيبذلؾ..(3)الصبلح


أىن ويألول: ا الحديث ًلمن ًبي  قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:عفأبيبىٍكرىةىأن وذىكىرى
تىعيٍد"رى ا،كىالى الم ويًحٍرصن :"زىادىؾى لىويالن ًبيُّ ،فىقىاؿى الص ؼ  كىعىديكفى

(4).

 نقد الحديث:
تعالىقاؿاإلماـالش افعيرحموا .(5)سف"ح:"ييركلبإسنادو

تخريج الحديث:
البخارم ىماـ(6)أخرجو طريؽ األعمـ(7)مف عف الحسف(8)، عف أبي(9)، عف ،

.(10)بكرة

                                 
لفظمفاأللفاظلقدسبؽالتفصيؿفيحكـالحديثعندالشافعيفيمطمبقبكؿالحديثبإطبلؽ((1

الدالةعمىقبكؿإسناده.
(.1/426ابفحجر،النكتعمىابفالصبلح)((2
(.52يينظر:العراقي،التقييدكاإليضاح)ص((3
(.8/636)-جزءاختبلؼالحديث–الشافعي،األـ((4
(.8/636)-جزءاختبلؼالحديث–الشافعي،األـ((5
بمفظ:"إ(.783/ح1/156البخارم،الصحيح)((6 أىٍفن وياٍنتىيىىًإلىىالن ًبي  رىاًكعه،فىرىكىعىقىٍبؿى كىىيكى

 ًلمن ًبي  ذىًلؾى ،فىذىكىرى ًإلىىالص ؼ  :يىًصؿى اكىالىتىعيدٍ"فىقىاؿى الم ويًحٍرصن ".زىادىؾى
.ثقةربماكىـسبقتترجمتو،((7
.ابفحجرفمفالخامسة،قالوأحمد،ثقةثقة،ؼباألعمـالمعرك،زيادبفحسافبفقرةالباىمي((8

(.2066/رقـ2051تقريبالتيذيب)
سبقتترجمتو،ىك:البصرم،اإلماـالثقة.((9

بكنيتو،أسمـفيالطائؼثـ((10 نفيعبفالحارثبفكىٍمدىةبفعمركالثقفي،أبكبكرة،صحابيمشيكره
(.1117/رقـ3/142)نزؿبالبصرة.ابفقانع،معجـالصحابة
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دراسة رواة الحديث:
ركاتوثقات.

الحكم عمى الحديث:
أخرجوالبخارمفيصحيحو.كاتعالىأعمـ.

كسبؽبيافأٌفاإلماـالش افعياستخدـلفظالحسففيحديثيفآخريفغيرىما،سبؽ
فيمطمبقىبيكؿ كبيافالحكـعمييما الد الةاأللفاظمفلفظبإطبلؽالحديثتخريجيما

بيكؿإسناده،كلـأقؼلئلماـالش افعيعمىغيرىذهاألحاديثالتيحكـعميياأكقىعمى
كال المصطمحعمىالحديثالص حيح، يطمؽىذا كتبيفليأنو بالحسف، عمىإسنادىا

يريدفيوالحسفبمصطمحالمتأخريف.كاأعمـ.



 بقولو وبيذا نأخذَقُبول الحديث : المطمب الخامس
 يشير الش افعيكاف ااإلماـ كمفرحمو نأخذ"، "بيذا بقكلو: لمحديث، قىبيكلو عمى

أمثمةذلؾ:

نىا:اإلماـالش اًفًعٌيرحمواقىاؿىالحديث األول: :ابفًعىفٍنىاًفعوعىفٍمىاًلؾهأىٍخبىرى "أىف عيمىرى
افىًمفٍاٍلًفٍطرًزىكىاةىفىرىضىالم وًرىسيكؿى مىىرىمىضى االن اسًعى اعن ،ًمفٍصى اأىكٍتىٍمرو اعن ًمفٍصى

مىى عى ر كيؿ شىًعيرو ٍبدوحي .(1)"اٍلميٍسًمًميفىفٍمًكىأيٍنثىىذىكىروكىعى

نقد الحديث:
اإلماـ كفيحديثنافعداللةعمىأفرسكؿ،كبيذاكمونأخذ":رحمواالش اًفًعيُّقىاؿى

إالعمىالمسمميفا يفرضيا فإنوجعؿلـ لكتاباعزكجؿ، كذلؾمكافقة ،
.(2)يكراليككفإاللممسمميفكالط ،اكاةلممسمميفطيكرنالز 





                                 
(.3/160األـ)الشافعي،((1
(.3/162)المصدرنفسو((2
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تخريج الحديث:
.(2)مفطريؽعمربفنافع(1)أخرجوالبخارم
ا،كمسمـ(3)كأخرجوالبخارم ،كبلىمامفطريؽمالؾ.(4)أيضن
مسمـ الض حاؾ(5)كأخرجو طريؽ مف ا، كمالؾ،(6)أيضن نافع، بف )عمر ثبلثتيـ ؛

كالض حاؾ(عفنافعمكلىابفعمر،عفابفعمررضياعنو.
دراسة رواة الحديث: 

ركاتيوثقات.
 الحكم عمى الحديث:

الحديثمتفؽهعميو.كاتعالىأعمـ.



 متفقة لنا اجتمعت بقولو الحديث قبول: سالساد المطمب
اجتماعاألحاديثمفحيثالمفظكالمعنىالمفذاالحكـاإلماـالشافعيبييقصدي

لو كقعت بأنيا الشافعي عمييا حكـ التي األمثمة كمف أعمـ، كا اإلسناد حيث
متفقة.

                                 
الم ًو1503ح/3/130الصحيح)البخارم،((1 رىسيكؿي ،(.بمفظ:"فىرىضى اعناًمٍفتىٍمرو زىكىاةىالًفٍطًرصى

،كىالذ كىًركىاأليٍنثىى،كىا ر  مىىالعىٍبًدكىالحي عى اًمٍفشىًعيرو اعن ًبيىاأىٍكصى ،كىأىمىرى الميٍسًمًميفى ًغيًركىالكىًبيًرًمفى لص 
بلىًة". كًجالن اًسًإلىىالص  ري خي د لقىٍبؿى أىٍفتيؤى

نسبةإلىخمسًةرجاؿ،منيـعدمبفكعببفتحالعيفكالداؿالميممتيف،–(عمربفنافعالعدكم(2
دهمفبعدهكمكاليوينتسبكفإليو.جدأميرالمؤمنيفعمربفالخطاب،كرىطوكأكالبفلؤم...

،كصاحبناىذامكلىليـ،مكلىابفعمر،ثقةمفالسادسة،ماتفيخبلفًةالمنصكر.السمعاني
(.4964/رقـ417)تقريبالتيذيب،ابفحجر،(8/410األنساب)

بعد1504ح/2/130الصحيح)البخارم،((3 لفظالشافعي،إالأنوزاد"مفرمضاف" زكاة(.بمثًؿ
الفطر.

(.بمثؿلفظالبخارمالسابؽ.984ح/2/677الصحيح)مسمـ،((4
(.بمثمو.984ح/2/678)المصدرنفسو((5
ككانتخبلصةالقكؿفيوبعدالدراسىة:أنوثقةييخطئ،كربماكيًصؼبكثرًةالخطأ؛سبقتترجمتو،((6

لكثرةركايًتو.
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الش :ألولالحديث ا اًلؾهقاؿاإلماـ مى نىا أىٍخبىرى عيٍركىةى،افعيرحموا: بًف ًىشىاـً عىٍف،عىٍف
عىاًئشىةى،أىًبيوً ،عىٍف الم ًو ًلرىسيكًؿ بىٍيشو أىًبيحي ًبٍنتي فىاًطمىةي "قىالىٍت قىالىٍت: أىٍطييري إن يالى

 الم ًو رىسيكؿي ةىفىقىاؿى الص بلى ةيأىفىأىدىعي ٍيضى أىٍقبىمىٍتاٍلحى فىًإذىا ًة ٍيضى ًباٍلحى لىٍيسى كى ًعٍرؽه ذىًلؾى ا إن مى
قىٍدريىى ةىفىًإذىاذىىىبى م ي"فىدىًعيالص بلى عىٍنًؾكىصى ـى افىاٍغًسًميالد 

(1).
اإلالحديث الثاني:  م دوقىاؿى ميحى بفي ـي إٍبرىاًىي نىا أىٍخبىرى :قىاؿى-أمابفأبييحيى-ماـالش اًفًعيُّ

م ًدبفً ميحى الم ًوبفي ٍبدي نىاعى ةى،عىًقيؿوأىٍخبىرى م ًدبًفطىٍمحى بًفميحى ـى عىٍفإٍبرىاًىي
عىٍفعى،(2) م ًوًعٍمرىافى

ةى ٍحشو،(3)بًفطىٍمحى ٍمنىةىًبٍنًتجى ٍفأيم ًوحى ةنكىًثيرىةنشىًديدىةن:قىالىتٍ،عى ٍيضى حى اضي كيٍنتأيٍستىحى
ًليفىًجٍئتإلىىرىسيكًؿالم ًو الم ًوإف  فىقيٍمتيىارىسيكؿى ٍينىبى ٍدتيويًفيبىٍيًتأيٍخًتيزى أىٍستىٍفًتيًوفىكىجى

يىاىىٍنتىاهيإلى :فىمىاىيكى ىٍستىٍحًييًمٍنويقىاؿى ن يألى اًمٍنويبيدٌّكىاً  مى ًديثه ن ويلىحى ةنكىاً  اجى ٍيؾحى
إن ي:قىالىتٍ(4)

اضي اٍمرىأىةهأيٍستىحى
ةنكىًثيرىةنشىًديدىةن(5) ٍيضى اتىرىلًفييىا،حى ٍكـى؟فىمى ةىكىالص  نىٍعتًنيالص بلى فىقىاؿى،فىقىٍدمى



                                 
(.2/132(الشافعي،األـ)(1
ـبفمحمدبفطمحةالتيمي،أبكإسحاؽالمدني،ثقة،مفالثالثة،ماتسنةعشركمائةكلو(إبراىي(2

(.234/رقـ93أربعكسبعكف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ابف(3 العجميفيثقاتالتابعيف. ذكره رؤية، لو المدني، التيمي، ا، بفعبيد عمرافبفطمحة )

(.5157/رقـ429)حجر،تقريبالتيذيب
كنايةعفكؿما،بمعنىياىذهأكياشيء،ىنتاهبفتحالياءكسككفالنكفقاؿالقاضيعياض:((4

عنو الخميؿ،يكنى ىي:قاؿ في التاء أدخمكا النكففٍإذا ىنة:فقالكا،فتحكا التاءإذاف، أدخمت
سكنتالنكف ىنتجاءت:فقمت،كأدرجتفيالكبلـ فكنيتعف،ىذه دعكتامرأة اسميافإذا

كاليقاؿىذاإال،ياىنتاه:فقمت،فإذاكصمتياباأللؼكالياءكقفتعندىافيالنداء،ياىنة:قمت
.فيالنداء

كذكرأبكعبدااألزدمأفمعناهيعكدإلىالبموكقمةالمعرفةبمكايدالناسكفسادىـ،فيقاؿامرأة
تفسي ابفأبينصراألزدم، يينظر: أمبمياء. فيصحيحيالبخارمكمسمـىنتاه: رغريبما

(.2/271(،القاضيعياض،مشارؽاألنكار)532)ص
المعتاد،ييقاؿ:((5 استحيضت،االستحاضة:ىكأفاستمرارخركجالدـعندالمرأةبعدأياـحيضتيا

(.7/143.ابفمنظكر،لسافالعرب)فييمستحاضة،كىكاستفعاؿمفالحيض.كحاضت
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 لىًؾاٍلكيٍرسيؼى":الن ًبيُّ ـى(1)فىًإن يأىٍنعىتي الد  ًمٍفذىًلؾى:قىالىتٍ"،فىًإن ويييٍذًىبي أىٍكثىري :،ىيكى قىاؿى
ًمي" ًمٍفذىًلؾى:قىالىتٍ"،فىتىمىج  أىٍكثىري :،ىيكى إن مىا"،فىًات ًخًذمثىٍكبنا"قىاؿى ًمٍفذىًلؾى أىٍكثىري قىالىٍت:ىيكى
اأىثي ثىج  ،جُّ الن ًبيُّ ٍيفً":قىاؿى ًبأىٍمرى رً،سىآميريؾ اآٍلخى ٍف عى فىعىٍمتأىٍجزىأىًؾ ا قىًكيىت،أىيُّييمى فىًإٍف

ـي افىأىٍنًتأىٍعمى مىٍيًيمى لىيىا"،عى ،":قىاؿى ي ًضيًست ةىأىي اـو اًتالش ٍيطىاًففىتىحى ةهًمٍفرىكىضى رىٍكضى إن مىاًىيى
سىٍبعىةى طىييٍرتكاستنقيتأىٍك رىأىٍيتأىن ؾقىٍد ت ىإذىا اٍغتىًسًميحى تىعىالىىثيـ  الم ًو ًعٍمـً ًفي أىي اـو

كًميفىًإن ويييٍجًزئيؾً كىأىي امىيىاكىصي ثناكىًعٍشًريفى لىٍيمىةنكىأىي امىيىا،أىٍكثىبلى م يأىٍربىعناكىًعٍشًريفى كىىىكىذىا،فىصى
"اٍفعىًميًفيكي طيٍيًرًىف  كى ٍيًضًيف  ًلًميقىاًتحى يىٍطييٍرفى كى الن سىاءي تىًحيضي ا كىمى شىٍيرو ًمٍفغىٍيرً،ؿ  كى
ت ىتىٍطييًرم،:ىىذىااٍلًكتىابً تىٍغتىًسًميحى كى ًمياٍلعىٍصرى تيعىج  كى ًرمالظٍُّيرى مىىأىٍفتيؤىخ  ٍفقىًكيتعى "كىاً 

كىاٍلعىصٍ م يالظٍُّيرى تيصى ثيـ  تىٍجمىًعيفى كى تىٍغتىًسًميفى ثيـ  اٍلًعشىاءى، ًميفى تيعىج  كى اٍلمىٍغًربى ًريفى تيؤىخ  ثيـ  ، رى
مىعىاٍلفىٍجًر" تىٍغتىًسًميفى تىٍيًفكى الص بلى .(2)بىٍيفى

اًلؾهالحديث الثالث:  نىامى أىٍخبىرى األماـالش اًفًعيُّ ٍبًفيى،عىٍفنىاًفعو،قىاؿى مىٍيمىافى عىٍف،(3)سىاروعىٍفسي
 ٍكًجالن ًبي  مىمىةىزى اٍمرىأىةنكىانىٍتتيٍيرىاؽي:أيـ سى "أىف 

ٍيًدرىسيكًؿالم ًو(4) مىىعى الد مىاءىعى


                                 
كىكأفتشد،فإذاغمبالدـاستثفرت،طفتحتشىبوالمرأةمالـيكثرسيبلفالدـالكرسؼ:الق((1

يفضؿمف،خرقوعريضوطكيموعمىكسطيا بما تشد إلىالجانبأثـ بيفرجمييا حدطرفييا
اثجوثجنأيقاؿ:ثججتالماء،أم:تسيمو،جاثخرفذلؾالتمجـتفعموالمرأةإذاكانتتثجالدـاأل

ىكالذم:رساكفالفاءفٍكمفالث ،رفىكاالستثفارمأخكذمفالث ،ذا:سيمتوفساؿإاءثجكجنفثجالما
الثفربتحريؾالفاء،كأصمولمسباعفاستعيرفيالمرأةكغيرىا،جيازالمرأة فيكثفرالدابة:كأما

(.48.األزىرم،الزاىرفيغريبألفاظالشافعي)صيككفتحتذنبالدابةالذم
(.2/132)الشافعي،األـ((2
(سميمافبفيساراليبللي،المدني،مكلىميمكنة،كقيؿأـسممة،ثقةفاضؿ،أحدالفقياءالسبعة،(3

(.269رقـ/255)مفكبارالثالثة،ماتبعدالمائةكقيؿقبميا.ابفحجر،تقريبالتيذيب
عفاليمزة،كيهقاؿ:أراقوكىراقو،((4 اكيقاؿ ،الماءيريقوأراؽالياءفييابدؿه :أىرقتالماءأىرقوأيضن

كالمبدؿإىراقن البدؿ بيف فيجمع )ا، األعظـ كالمحيط المحكـ سيده، ابف يينظر: ابف6/500. ،)
(.5/260األثير،النياية)
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الم ًوفىاٍستىٍفتىٍتلىيىاأيُـّ مىمىةىرىسيكؿى الم ًو،سى رىسيكؿي الم يىاًليكىاأٍلى":فىقىاؿى عىدىدى ًلتىٍنظيرى ي اـً
ابىيىا أىٍفييًصيبىيىاال ًذمأىصى ًمٍفالش ٍيًرقىٍبؿى ييف  ،ال ًتيكىانىٍتتىًحيضي ذىًلؾى ةىقىٍدرى فىٍمتىٍتريٍؾالص بلى

م ي"،ًمٍفالش ٍيرً ٍلتىٍستىٍثًفٍر،ثيـ تيصى فىٍمتىٍغتىًسٍؿكى فىًإذىافىعىمىٍتذىًلؾى
(1).

 
نقد الحديث:

كىيعندنا،بلثةنأخذفبيذهاألحاديثالث "افعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش 
فيو اجتمعت فيما بعض،متفقة عمى زيادة بعضيا معنىصاحبو،كفي غير كمعنى

.(2)"كحديث
 تخريج الحديث:

 الحديث األول: تخريج أواًل: 
مفطريؽمالؾ.(4)البخارمك(3)الش افعيأخرجو

.(7)مفطريؽأبيمعاكية(6)،كمسمـ(5)أخرجوالبخارمك
.مفطريؽأبيأسامة(8)كأخرجوالبخارم


                                 

(.2/133)(الشافعي،األـ(1
(.2/133)المصدرنفسو((2
(.109/ح1/305)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((3
(.306/ح1/68)الصحيحالبخارم،((4
ًإلىى228ح/1/55)الصحيحالبخارم،((5 بىٍيشو أىًبيحي اءىٍتفىاًطمىةيًبٍنتي اًئشىةىقىالىٍت:جى (.بمفظ:عىٍفعى

 بلىةى؟فىالن ًبي  أىفىأىدىعيالص  فىبلىأىٍطييري اضي الم ًوًإن ياٍمرىأىةهأيٍستىحى الم ًوفىقىالىٍت:يىارىسيكؿى رىسيكؿي قىاؿى
ذىاأىٍدبىرىٍتفىاغٍ بلىةى،كىاً  تيًؾفىدىًعيالص  ٍيضى ،فىًإذىاأىٍقبىمىٍتحى ٍيضو ًبحى لىٍيسى اذىًلًؾًعٍرؽه،كى ٍنًؾ:"الى،ًإن مى ًسًميعى

ت ىيىًجيءى بلىةو،حى صى ًئيًلكيؿ  تىكىض  أىًبي:"ثيـ  قىاؿى :كى م ي"قىاؿى ثيـ صى ـى ".الد  ٍقتي الكى ذىًلؾى
(.333ح/1/262)الصحيحمسمـ،((6
،ثقة.(7 (سبقتترجمتو،محمدبفخاـز
،سىأىلىًتالن ًبي 325ح/1/72)الصحيحالبخارم،((8 بىٍيشو أىًبيحي فىاًطمىةىًبٍنتى اًئشىةى،أىف  (.بمفظ:عىٍفعى

أىفىأى، فىبلىأىٍطييري اضي بلىةىقىالىٍت:ًإن يأيٍستىحى لىًكٍفدىًعيالص  ذىًلًؾًعٍرؽه،كى :"الىًإف  بلىةى،فىقىاؿى دىعيالص 
م ي". اٍغتىًسًميكىصى ًفييىا،ثيـ  ال ًتيكيٍنًتتىًحيًضيفى األىي اـً قىٍدرى
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ككيع؛أربعتيـ)مالؾ،كأبكمعاكية،كأبكأسامة،كككيع(مفطريؽ(1)كأخرجومسمـ
عفىشاـبفعركةعفأبيوعفعائشة.

كميـعفىشاـبف(2)كأخرجومسمـ قاؿ: بفزيد، كنمير،كحماد مفطريؽجرير،
سناده.كفيحديثقتيبة،عفجريرجاءتفاطمةبنتأبيعركة، بمثؿحديثككيع،كا 

زيادة بفزيد كفيحديثحماد قاؿ: منا، كىيامرأة المطمببفأسد حبيشبفعبد
حرؼتركناذكره

اغسمي"كتكضئي"ا:قكليكى،ادفيحديثحم كالحرؼالذمتركوقمُت: قكلو بعد
كىذاا،ىذاماعقببوالبييقي،متممناقكلو:رادحمادبيالنف؛أسقطيامسمـ،عنؾالدـ

ألفىذهالزيادةغيرمحفكظة،إنماالمحفكظماركاهأبكمعاكية،كغيره،عفىشاـبف
الحديث،كفيآخرهقاؿ:قاؿىشاـ:قاؿأبي:ثـتكضألكؿصبلةحتىفيعركة ىذا

.(3)يجيءذلؾالكقت
 تخريج الحديث الثاني: ثانًيا: 

مفطريؽإبراىيـبفمحمد.(4)افعيأخرجوالش 
.(6)رمذمكالت ،(5)كأخرجوأحمد

                                 
(.333ح/1/262)الصحيحمسمـ،((1
(.333ح/1/262)الصحيحمسمـ،((2
(.556ح/1/187)السنفالكبرلالبييقي،((3
(110/ح1/205)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((4
(.27474/ح45/467أحمد،المسند)((5
6) ةن128/ح1/221)الجامعالترمذم،( ٍيضى حى اضي أيٍستىحى كيٍنتي قىالىٍت: ٍحشو ًبٍنًتجى ٍمنىةى حى عىٍف بمفظ: .)

 الن ًبي  :يىاأىٍستىٍفًتيًوكىكىًثيرىةنشىًديدىةن،فىأىتىٍيتي ،فىقيٍمتي ٍحشو ًبٍنًتجى ٍينىبى ٍدتيويًفيبىٍيًتأيٍخًتيزى أيٍخًبريهي،فىكىجى
كىا ـى يىا مىنىعىٍتًنيالص  فىقىٍد تىٍأميريًنيًفييىا، ا فىمى شىًديدىةن، كىًثيرىةن ةن ٍيضى حى اضي ًإن يأيٍستىحى الم ًو، ةى؟رىسيكؿى لص بلى

فىإً ، الكيٍرسيؼى لىًؾ "أىٍنعىتي : قىاؿى ىيكى قىالىٍت: ًمي" "فىتىمىج  : قىاؿى ، ذىًلؾى ًمٍف أىٍكثىري ىيكى قىالىٍت: " ـى الد  ييٍذًىبي ن وي
الن  فىقىاؿى ا، ثىج  أىثيجُّ ا ًإن مى ، ذىًلؾى ًمٍف أىٍكثىري ىيكى قىالىٍت: "فىات ًخًذمثىٍكبنا" : قىاؿى ، ذىًلؾى ًمٍف أىٍكثىري :ًبيُّ

ٍيًف: ةه"سىآميريًؾًبأىٍمرى رىٍكضى :"ًإن مىاًىيى ،فىقىاؿى افىأىٍنًتأىٍعمىـي مىٍيًيمى ٍنًؾ،فىًإٍفقىًكيًتعى نىٍعًتأىٍجزىأىعى أىي ييمىاصى
اٍغتىًسًمي،فىًإذىارىأىٍيتً الم ًو،ثيـ  ًفيًعٍمـً أىٍكسىٍبعىةىأىي اـو ي ًضيًست ةىأىي اـو الش ٍيطىاًف،فىتىحى طىييٍرًتأىن ًؾقىدًٍمفى

م ي، كىصيكًميكىصى كىأىي امىيىا، لىٍيمىةن كىًعٍشًريفى ثنا ثىبلى أىٍك لىٍيمىةن، كىًعٍشًريفى م يأىٍربىعنا فىصى ذىًلًؾكىاٍستىٍنقىٍأًت فىًإف 
كى ٍيًضًيف  ًلًميقىاًتحى ، يىٍطييٍرفى ا كىمى كى الن سىاءي تىًحيضي ا فىاٍفعىًمي،كىمى كىذىًلًؾ قىًكيًتييٍجًزئيًؾ،كى فىًإٍف ، طيٍيًرًىف 

كىالعىصٍ الظٍُّيرى م يفى تيصى كى ، تىٍطييًريفى ًحيفى تىٍغتىًسًميفى ثيـ  ، العىٍصرى ًمي تيعىج  كى الظٍُّيرى ًرم تيؤىخ  أىٍف مىى عى رى
تىٍجمىًعيفى كى ، تىٍغتىًسًميفى ثيـ  الًعشىاءى، ًميفى تيعىج  كى ، المىٍغًربى ًريفى تيؤىخ  ثيـ  ًميعنا، فىاٍفعىًمي،جى تىٍيًف، بلى الص  بىٍيفى

الم  رىسيكؿي "فىقىاؿى مىىذىًلؾى كًميًإٍفقىًكيًتعى كىذىًلًؾفىاٍفعىًمي،كىصي ،كى م يفى تيصى ٍبًحكى مىعىالصُّ تىٍغتىًسًميفى :ًوكى
." ٍيًفًإلىي  األىٍمرى أىٍعجىبي "كىىيكى
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.(2)مفطريؽزىيربفمحمد(1)كأبكداكدكأخرجو
.(4)مفطريؽابفجريج(3)كأخرجوابفماجو

.(7)مفطريؽشريؾ(6)ارقطني،كالد (5)كأخرجوأحمد
.(10)عبيدابفعمركالٌرقيمفطريؽ(9)ارقطني،كالد (8)كأخرجوالبييقي

؛ستتيـ)إبراىيـبفمحمد،كزىير،(12)مفطريؽعمركبفثابت(11)ارقطنيكذكرهالد 
عفإبراىيـبف،كابفجريج،كالٌرقي،كشريؾ،كعمرك(.عفعبدابفمحمدبفعقيؿ

.عفحمنة،عفعموعمراف،طمحة


                                 
(.بنحكه.287/ح1/76)السنفأبكداكد،((1
ربفمحمدالتميمي،أبكالمنذرالخراساني،سكفالشاـثـالحجاز،ركايةأىؿالشاـعنوغير(زىي(2

مستقيمةفضعؼبسببيا،قاؿالبخارمعفأحمد:كأفزىيرناالذميركمعنوالشاميكفآخر،كقاؿ
ابفحجر، أبكحاتـحدثبالشاـمفحفظوفكثرغمطو،مفالسابعةماتسنةاثنتيفكستيف.

(.2049رقـ/217)يبالتيذيبتقر
3) ) ماجو، 622/ح1/203)السنفابف اضي أيٍستىحى كيٍنتي قىالىٍت: ، ٍحشو جى ًبٍنًت ًبيبىةى حى أيـ  عىٍف بمفظ: .)

 ًإلىىالن ًبي  ةنكىًثيرىةنطىًكيمىةن،قىالىٍت:فىًجٍئتي ٍيضى حى ٍدتيويًعٍندى ،أىٍستىٍفًتيًوكىأيٍخًبريهي،قىالىٍت:فىكىجى ٍينىبى أيٍخًتيزى
ا أيٍستىحى ًإن ي : قيٍمتي ىىٍنتىاهي" أىٍم ؟ ًىيى مىا "كى : قىاؿى ةن، اجى حى ًإلىٍيؾى ًلي ًإف  الم ًو رىسيكؿى يىا : قيٍمتي قىالىٍت: ضي

:"أىنٍ اتىٍأميريًنيًفييىا؟قىاؿى ،فىمى ٍكـى ةىكىالص  بلى نىعىٍتًنيالص  قىٍدمى ةنطىًكيمىةنكىًبيرىةن،كى ٍيضى ،فىًإن ويحى لىًؾاٍلكيٍرسيؼى عىتي
. ًديًثشىًريؾو حى نىٍحكى فىذىكىرى أىٍكثىري :ىيكى "قيٍمتي ـى الد  ييٍذًىبي

سبقتترجمتو،ثقةفقيوفاضؿ.((4
(.27144/ح45/121أحمد،المسند)((5
(.835/ح1/398الدارقطني،السنف)((6
7)) أنو فيو الخبلصة ككانت ترجمتو، عٌمةصدكؽ،سبقت عنده أٌف إال الحسف؛ مرتبة في حديثو

االختبلطحيثتغيرحفظوبعدتكليوالككفة،فمفسمعمنوقبؿالقضاءفسماعوصحيح،كمف
 سمعمنوبعدالقضاءفسماعوفيواختبلط،كأٌماعفكتبوفصحيحةمالـييخالؼ،كماأٌنوثبته

فيمنصكربفالمعتمر
(.1603/ح1/500البييقي،السنفالكبرل)((8
(.837/ح1/398الدارقطني،السنف)((9

.ثقةفقيوربماكىـسبقتترجمتو،((10
(.834/ح1/398الدارقطنيالسنف)((11
ثابتالككفي((12 ،مفالثامنة،ضعيؼرميبالرفض،مكلىبكرابفكائؿ،عمركبفأبيالمقداـ

(.4995/رقـ419.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةاثنتيفكسبعيف
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تخريج الحديث الثالث: ثالثًا: 
.مفطريؽمالؾ(4)،كالن سائي(3)،كأبكداكد(2)،كأحمد(1)افعيأخرجوالش 

.(6)مفطريؽالحجاج(5)كأخرجوالط براني
.(9)عفمكسىبفعقبة(8)مفطريؽابفأبيحاـز(7)كأخرجوالط براني
؛أربعتيـ)مالؾ،كالحجاج،مكسى(11)مفطريؽعبيدابفعمر(10)كأخرجوأحمد
ا(عفنافع،عفسميماف،عفأـسممة.بفعقبة،كعبيد

أحمد أخرجو فيالر اكية؛ نافع أيكبي داكد(12)كتابع كأبك عف(13)، مفطريؽأيكب،
سميماف،عفأـسممة.

كايةكاختيًمؼفي عمىعبيدا.الر 
.(15)مفطريؽعبدابفنيمير(14)فأخرجوالط حاكم

                                 
(.139/ح1/46)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((1
(.36716/ح44/307أحمد،المسند)((2
(.274/ح1/71أبكداكد،السنف)((3
(.208/ح1/119النسائي،السنف)((4
(.577/ح23/270الطبراني،المعجـالكبير)((5
طاةالككفي،القاضي،أحدالفقياء،صدكؽكثيرالخطأحجاجبفأرطاةبفثكربفىبيرةالنخعي،أبكأر((6

(.1119/رقـ152كالتدليس،مفالسابعة،ماتسنةخمسكأربعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.920/ح23/385الطبراني،المعجـالكبير)((7
المدني((8 دينار ابف سممة حاـز أبي بف العزيز فقيو،عبد الثامنة،صدكؽ ،مف سنة أربعمات

(.4088/رقـ356.ابفحجر،تقريبالتيذيب)قبؿذلؾ:كقيؿ،كثمانيف
.،ثقةهفقيو،إماـهفيالمغازمسبقتترجمتو،((9

(.26510/ح44/307أحمد،المسند)((10
فينافع،كقدموابفمعيففيالقاسـسبقتترجمتو،((11 عمىمالؾو ،قدموأحمدبفصالحو ثقةهثبته

.الزىرمعفعركة،عنياعفعائشة،عمى
(.26740/ح44/322أحمد،المسند)((12
(.278/ح1/72أبكداكد،السنف)((13
(.1722/ح7/148الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((14
ابفني((15 الككفي،يراليمدانيمىعبد مفكبار،مفأىؿالسنة،ثقةصاحبحديث،أبكىشاـ

كتسعيف،التاسعة تسع سنة مات ، كثمانكفكلو )أربع التيذيب تقريب حجر، ابف .327/
(.3668رقـ
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.(3)مفطريؽأبيأسامة(2)،كالن سائي(1)كأخرجوابفماجو
.(5)مفطريؽعبدةبفسميماف(4)كأخرجوالط براني
؛أربعتيـ)عبدابفنيمير،كأبك(7)مفطريؽمعتمربفسميماف(6)كأخرجوالط براني

بمثؿ سممة. أـ عف سميماف، عف نافع، عف ا، عبيد عف كمعتمر( كعبدة، أسامة،
اإلسنادالس ابؽ.

أمطريؽ–مفطريقو(10)،كالبييقي(9)،أخرجوأبكداكد(8)ـأنسبفعياضكخالفي
امرأةنكانت-أنس "أف  ا،عفنافع،عفسميماف،عفرجؿمفاألنصار: عفعبيد

تييراؽالدـ".
طيماف بفي ـي كخالؼإبراىي
كايًةعفمكسىبفعقبة؛أخرجو(11) فيالر  أبيحاـز ابفى

مفطريؽإبراىيـبفطيماف،عفمكسىبفعقبة،عفنافع،(13)يقي،كالبي(12)الط براني
،عفأـسممة.(14)عفسميمافبفيسار،عفمرجانة

                                 
(.623/ح1/204ابفماجو،السنف)((1
(.354/ح1/182النسائي،السنف)((2
.ثقةثبتربمادلسسبقتترجمتو،((3
(.578/ح23/271الطبراني،المعجـالكبير)((4
.ابفماتسنةثبلثكسبعيف،شرةمفالثانيةع،صدكؽ،نزيؿمصر،عبدةبفسميمافالبصرم((5

(.4271/رقـ369حجر،تقريبالتيذيب)
(.917/ح23/385الطبراني،المعجـالكبير)((6
.،ثقةسبقتترجمتو،((7
.ثقةسبقتترجمتو،((8
(.276/ح1/71أبكداكد،السنف)((9

(.1578/ح1/493البييقي،السنفالكبرل)((10
ا((11 بفطيماف سعيد،لخراسانيإبراىيـ مكة،أبك ثـ نيسابكر لئلرجاء،سكف فيو يغربكتكمـ ،ثقة

(.189/رقـ90.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةثمافكستيف،مفالسابعة،رجععنو:كيقاؿ
(.649/ح23/293الطبراني،المعجـالكبير)((12
(.1582/ح1/494البييقي،السنفالكبرل)((13
بفمرجان(14 سعيد كزعـ( أبكعثمافالحجازم، أمو، كمرجانة اعمىالصحيح، ابفعبد كىك ة،

تقريب ابفحجر، مفالثالثة. ماتقبؿالمائةبثبلثسنيف، ثقةفاضؿ، ابفيسار، الذىميأنو
(.2388رقـ/240)التيذيب
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.(3)،كيزيدبفعبدابفمكىب(2)مفطريؽقتيبةبفسعيد(1)كأخرجوأبكداكد
.(5)مفطريؽيحيىبفبكير(4)كأخرجوالبييقي
؛أربعتيـ)قتيبة،كيزيد،(7)مدبفعبدابفيكنسمفطريؽأح(6)كأخرجوالد ارمي

،عفأـسممة. كيحيى،كأحمد(عفالميث،عفنافع،عفسميماف،عفرجؿو
الط حاكم أخرجو صالح؛ بف ا عبد ابف(8)كخالفيـ عف الميث، عف طريقو، مف

،عفأـسممة. شياب،عفسميماف،عفرجؿو
فيركايًتوعفناف ،عفأـسممة)عبيدابفكتابعالميثى ع،عفسميماف،عفرجؿو

فياألعمى-عمر فيطريؽأنسبفعياضالسابؽذكره كصخربفجكيرية،-كما
سماعيؿبفإبراىيـبفعقبة،كجكيريةبفأسماء(. كيحيىبفسعيد،كا 

.(12)مفطريؽصخربفجكيرية(11)،كالبييقي(10)،كالد ارقطني(9)أخرجوأبكداكد
مفطريؽيحيىبفسعيداألنصارم.(13)خرجوالط حاكمكأ



                                 
(.275/ح1/71أبكداكد،السنف)((1
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((2
ماتسنة،مفالعاشرة،ثقوعابد،أبكخالد،الرممي،بىىكٍابفيزيدبفعبدابفمى(يزيدبفخالد(3

(.7708/رقـ600.ابفحجر،تقريبالتيذيب)اثنتيفكثبلثيفأكبعدىا
(.1577/ح1/493البييقي،السنف)((4
ابفبكيرالمخزكميمكالىـيحيى((5 ينسبإلىجده،المصرم،بفعبد ،فيالميثثقة،كقد

،ابفماتسنةإحدلكثبلثيفكلوسبعكسبعكف،مفكبارالعاشرة،كتكممكافيسماعومفمالؾ
(.7580/رقـ592حجر،تقريبالتيذيب)

(.807/ح1/602الدارمي،السنف)((6
.ثقةحافظسبقتترجمتو،((7
(.2725/ح7/150الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((8
(.277/ح1/72)أبكداكد،السنف((9

(.844/ح1/404الدارقطني،السنف)((10
(.1580/ح1/494البييقي،السنفالكبرل)((11
.ثقةثقة،كقاؿالقطاف:ذىبكتابوثـكجدهفتكمـفيولذلؾسبقتترجمتو،((12
(.2726/ح7/150الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((13
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.(2)مفطريؽإسماعيؿبفإبراىيـ(1)كأخرجوالبييقي
؛كميـعفنافع،عف(5)مفطريؽجكيريةبفأسماء(4)،كالبييقي(3)كأخرجوأبكيعمى

،عفأـسممة.  سميماف،عفرجؿو
 دراسة رواة األحاديث: 

عبدابفمحمدبفعقيؿبفأبيمحمد؛فإٌنومتركؾ،كركاتوثقاتعداإبراىيـبف
،المدني،ماتبعداألربعيفكمائة.تكمـ،أبكمحمدالياشميطالببفعبدابفىاشـ

فيوالعمماء.
 أقوال الن قاد: 

،كقاؿ:"اليحمد(6)قاؿابفعيينة:"كافابفعقيؿفيحفظوشيءفكرىتأفألقو"
(7)حفظابفعقيؿ" يحٌدثنفسو، "رأيتو تغير"؛كقاؿ: عمىأٌنو ك(8)فحممتو ابف، ضعفو

اقاؿك؛(12)،كمعاكيةبفصالح(11)،كالن سائي(10)،كابفالمديني(9)معيف :ابفمعيفأيضن
الحديث"، ضعؼ في متشابياف ا عبيد بف كعاصـ عقيؿ "ضعيؼ"ابف كقاؿ:

أمره"(13)الحديث إليؾخالدبفذككافأكعبدابف،كقيؿلو:أييماأحب(14)،فيكؿ 
دامر،لككافىذامثمو كافقدىمؾ،-أمخالد-محمدبفعقيؿ؟فقاؿ:عبداىالؾه

                                 
(.1579/ح1/494البييقي،السنفالكبرل)((1
األسدممكالىـ((2 بفعقبة إسحاؽالمدني،إسماعيؿبفإبراىيـ ببلحجة،أبك فيو تكمـ مف،ثقة

(.414/رقـ105.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتفيخبلفةالميدم،السابعة
(.6894/ح12/318أبكيعمى،المسند)((3
(.1581/ح1/494البييقي،السنفالكبرل)((4
.صدكؽسبقتترجمتو،((5
(.2/299)الضعفاءالكبيرالعقيمي،((6
(.5/154)الجرحكالتعديؿابفأبيحاتـ،((7
(.16/81)تيذيبالكماؿالمزم،((8
(.16/82)المصدرنفسو((9

(.81رقـ/88)ابفشيبةلوسؤاالتابفالمديني،((10
(.16/82)تيذيبالكماؿالمزم،((11
(.5/206)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((12
(.182رقـ/1/72)-ركايةابفمحرز-التاريخابفمعيف،((13
(.5/154)الجرحكالتعديؿابفأبيحاتـ،((14
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أصحابالحديثالرقاقة بابو مف بفعقيؿ ابفمحمد كعبد بأسبو، ،(1)كلكفال
ليسبذاؾ" فقاؿ:" أخرل، عنو (2)كسيئؿ إليؾ أحب "أييما ا: أيضن لو كقيؿ بف، محمد

كاحدنامنيمافيالحديث" إف،كقيؿلو:"(3)عقيؿ،أكعاصـبفعبيدا؟فقاؿ:ماأحبُّ
ابفعيينةكافيقكؿ:أربعةمفقريش،يمسؾعفحديثيـ.قاؿ:مفىـ؟قمت:فبلف،

نعـ.قمت:فأييـأعجب:كعميبفزيد،كيزيدبفأبيزياد،كابفعقيؿكىكالرابع.فقاؿ
قاؿ ابفعقيؿإليؾ؟ ثـ بفأبيزياد، يزيد ثـ عميبفزيد، ثـ فبلف، كسيئؿ(4): عف،

ا عبيد بف كعاصـ عقيؿ كابف كالعبلء، سييؿ عقيؿ":فقاؿ،حديث كابف عاصـ،
كالعبلءكسييؿحديثيـقريبمفالسكاءكحديثيـليسبالحججأكقريب،أضعؼاألربعة

،كقاؿاآلخركف:"ضعيؼ"،(6)يحتجبحديثوابفعقيؿال،كقاؿفيمكضع:"(5)مفىذ"ا
.كذكرهأبكالقاسـالبمخيفيكتابالضعفاء

فيكتابو؛قاؿابفالمديني:"لـييدخؿمالؾفيكتبوابفعقيؿكال كلـيركلومالؾه
،كقاؿ:"ذكرناعنديحيىبفسعيدضعؼعاصـبفعبيدا،فقاؿ:(7)ابفأبيفركة"

،كقاؿالساجي:"كافمفأىؿالصدؽ،كلـيكفبمتقففي(8)عقيؿ""ىكعندمنحكابف
،كقاؿبشربفعمر:"كافمالؾال(9)الحديثلـيحدثعنومالؾكاليحيىبفسعيد"

،تعقب(10)يركمعفعبدابفمحمدبفعقيؿ،ككافيحيىبفسعيداليركمعنو"
عقيؿصدكؽ،كفيكقاؿ:"،(11)ؿ"يعقكببفسفيافذلؾفقاؿ:"كىذافممفينتقيالرجا

                                 
(.544رقـ/1/113)-ركايةابفمحرز-التاريخابفمعيف،((1
(.2026رقـ/2/124)(ابفأبيخيثمة،التاريخالكبير(2
(.5/154)الجرحكالتعديؿابفابيحاتـ،((3
(2/298)الضعفاءالكبيرعقيمي،ال((4
(.5/205)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((5
(.1212/رقـ3/257)-ركايةالدكرم–ابفمعيف،التاريخ((6
(.5/206)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((7
(.16/82)تيذيبالكماؿالمزم،((8
تعفعمركبفعميأنوقاؿ:كثبقمُت:(.3182رقـ/8/178)إكماؿتيذيبالكماؿمغمطام،((9

فيو" يختمفكف كالناس عنو ييحد ثاف الرحمف كعبد يحيى كاف عدم، ابف الكبير". الضعفاء
(2/298.)

(.2/298)الضعفاءالكبيرالعقيمي،((10
(.16/81)تيذيبالكماؿالمزم،((11



313 

جدن "(1)ا"حديثوضعؼشديد ابفسعد: قاؿ  الحديثاليحتجكفبحديثو،، كافمنكر
.(3)"منكرالحديثكقاؿأحمد:"،(2)ـ"ككافكثيرالعم

يكتب بحديثو، يحتج ممف كال بالقكم، ليس الحديث، "ليف الرازم: حاتـ أبك كقاؿ
مفتماـب ،كقاؿأبكزرعة:"ابفعقيؿيختمؼعنوفي(4)فنجيح"حديثو،كىكأحبإلي 

كقاؿأبكبكر،(6)،كقاؿالجكزجاني:"تيكق ؼعنو،عامةماييركلعنوغريب(5)األسانيد"
حفظو لسكء بو أحتج ال خزيمة: (7)بف حباف: ابف كقاؿ سادات، مف ا عبد كاف

التكىـمىكافيحدثع،الحفظئردإالأنوكاف،مففقياءأىؿالبيتكقرائيـ،المسمميف
كاالحتجاج مجانبتيا كجب أخباره في ذلؾ كثر فمما سننو غير عمى بالخبر فيجيء

.(8)بضدىا
"ليسبالقكم" ،كقاؿالبييقي:(10)،كقاؿابفشاىيف:"ليسبذاؾ"(9)كقاؿالد ارقطني:

بالحديثمختمفكففيجكازاالحتجاجبر" يكفبالحافظكأىؿالعمـ كقاؿ(11)"كاياتولـ ،
.(12)"كافسيئالحفظ"الخطيب:
"ثقةجائزالحديث"العجميكقاؿ صدكؽ،كقدتكمـفيوبعض:"رمذمقاؿالت ،ك(13):

قً مف العمـ حفظوبىأىؿ ؿ حنبؿ،، بف أحمد كاف يقكؿ: إسماعيؿ، بف كسمعتمحمد

                                 
(.لـأقؼعميوفيالمعرفةكالتاريخ.16/81)تيذيبالكماؿالمزم،((1
(.706رقـ/5/153)(،ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ1965رقـ/7/481)الطبقاتالكبير((2
(.32/265ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((3
(.5/154)الجرحكالتعديؿابفأبيحاتـ،((4
(.5/154)المصدرنفسو((5
(.234رقـ/235)أحكاؿالرجاؿالجكزجاني،((6
(.32/266ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((7
(.2/3)الثقاتابفحباف،((8
الدارقطني(9 ال( 272/ح1/142سنف)، العمؿك(، قكؿالدارقطنيفيالسنف1/129)لو أما قمت: .)

فالراجحأنوأرادبوالقاسـ،كلـيردبوعبدا،خاصةكأنوأضعؼمفجده،فقدركلالحديث
كاأعمـ.فجده،عفجابر...مفطريؽالقاسـبفمحم دبفعبدابفعقيؿع

(.328رقـ/118تاريخأسماءالضعفاء)ابفشاىيف،((10
(.1/361)السنفالكبرلالبييقي،((11
(.16/82)تيذيبالكماؿالمزم،((12
(.963رقـ/2/57)الثقاتالعجمي،((13
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سحاؽبفإبراىيـ،كالحميدم،يحتجكفبحديثعبدابفمحمدبفعق يؿ،قاؿمحمد:كا 
كلعبدابفمحمدبفعقيؿغيرماأمميت،كقاؿابفعدم:"(1)"كىكمقاربالحديث"

بفسمعافاكقدركلعنوجماعةمفالمعركفيفالثقات،كىكخيرمف،أحاديثكركايات
سحاؽيحتجافبحديثوكلكفليسالحاكـ:"أكأحمد،كقاؿ(2)"كيكتبحديثو كافأحمدكا 
ال عندىـبالمتيف "(3)"معتمد الحاكـ: ا عبد أبك تمميذه كزاد قريش، أشراؼ مف كىك

-أمالشيخيف–"كلـيحتجافيمكضع:قاؿ،ك(4)"غيرأنيمالـيحتجابو،كأكثرىـركاية
،كقاؿ:"ىكعندالمتقدميفمفأئمتنا(5)"رؼمستقيـالحديثمقدـفيالش بابفعقيؿكىك

،كقاؿابفعبدالبر:(7)"خميففساءحفظوفحدثعمىالت ،رعم ،كقاؿ:"(6)ثقةمأمكف"
،كقاؿأبكعبدابفعبدالرحمفبفالحكـ:"كاف(8)"ىكأكثؽمفكؿمفتكمـفيو"

ففيحفظو" يقكلكففيوشيءه فكانكا كا  ، فاضبلن خي رنا
كقاؿ(9) ، كافرجبلن"ابفخمفكف:

.(10)"دؽابالعبادةكالفضؿكالص امكصكفنصالحن
حةةالص جاليرتقيخبرهإلىدر،كقاؿفيمكضعآخر:"(11)كقاؿالذ ىبي:"فيوليف"

ا:"حديثوفيمرتبةالحسف"(12)"كاالحتجاج صدكؽفي،كقاؿابفحجر:"(13)،كقاؿأيضن
.(14)"حديثوليف


                                 

(.1/54)الجامعالترمذم،((1
(.5/209)الكامؿابفعدم،((2
(.258/رقـ32،تاريخدمشؽ)ابفعساكر((3
.(1/279)،المستدرؾ(الحاكـ(4
(.1/253)المصدرنفسو((5
(.1/143)المصدرالسابؽ((6
(.78رقـ/104)لوسؤاالتالسجزمالحاكـ،((7
(.6/15تيذيبالتيذيب)ابفحجر،((8
(.2/299)الضعفاءالكبيرالعقيمي،((9

(.8/181)إكماؿتيذيبالكماؿمغمطام،((10
(.2277/رقـ226ديكافالضعفاء)الذىبي،((11
(.6/204)سيرأعبلـالنببلءالذىبي،((12
(.2/485)ميزافاالعتداؿالذىبي،((13
(.3592/رقـ321ابفحجر،تقريبالتيذيب)((14
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مفًقبىؿحفظو؛لذاالييقبؿمنوالت الخالصة: قمُت: فرد؛ضعيؼالحديث،فيومقاؿه
مفتكمـفيو"!. كليتشعرمكيؼقاؿابفعبدالبر:"ىكأكثؽمفكؿ 

 الحكم عمى الحديث: 
متفؽعمىصحتو.الحديث األول:
افعي،كعبدابفإسنادهضعيؼ؛لضعؼإبراىيـبفمحمدشيخالش الحديث الثاني:

رؽاألخرل.إلىالحسفلغيرًهبالطُّرتقيمحمدبفعقيؿ؛إالأنوي
كلقدصححوالبخارم،فقاؿ:"حديثحمنةبنتجحشفيالمستحاضةحديثحسف
إالأفإبراىيـبفمحمدبفطمحةقديـالأدرمسمعمنوعبدابفمحمدبفعقيؿأـ

"ىكحديثصحيح" بفحنبؿيقكؿ: كنقؿالن (1)ال"،ككافأحمد ، "حديثه ككمأنوقاؿ:
.(2)حسصحيح"

،(3)"قؿحربعفأحمدأنوقاؿ:نذىبإليو،ماأحسنومفحديثكقاؿابفرجب:"ن
.(4)كاحتجبوإسحاؽكأبكعبيد،كأخذابو"

قدركلىذاالحديثابفجريج،كشريؾ،كعبيدابفعمر"قاؿإسحاؽبفراىكيو:ك
،كالنُّ عمافبفراشد،كميـ،عفعبدابفمحمدبفعقيؿبيذاالرقي،كجريربفحاـز

.(5)"سناد،كليسفيجميعمفركاهأثبتعندمفيىذاالحديثمفزىيربفمحمداإل
قي،كابفجريج،رمذم:"ىذاحديثحسفصحيح،ركاهعبيدابفعمركالر كقاؿالت 

بفطمحة،عفعمو بفمحمد بفعقيؿ،عفإبراىيـ ابفمحمد كشريؾ،عفعبد
ريجيقكؿ:عمربفطمحة،كالصحيحعمرافبفعمراف،عفأموحمنة،إالأفابفج

إسنادحسفرجالوثقات،غيرابف"كقاؿاأللباني:،(7)ككمكصححوالن ،(6)طمحة" كىذا
                                 

(.74ح/58)العمؿالكبيرالترمذم،((1
(.2/377النككم،المجمكع)((2
عميوفيمسائؿحرب2/64)ارم(ابفرجب،فتحالب(3 :كالذمكقفتي (،أنو972ح/250)(.قمتي

قاؿ:سألتأحمدبفحنبؿقمت:امرأةأكؿماحاضتاستمربياالدـ؟قاؿ:تصميثبلثنا،أكأربعنا
يذىبإلىحديثحمنةبنتجحش:حديثعبدابفمحمدبف-كعشريف،كتجمسست ا،أكسبعنا

.-عقيؿ
(.2/64)،فتحالبارم(ابفرجب(4
سحاؽ(5 (.975ح/522)ليمامسائؿحرب،(أحمدكا 
(.1/221)الجامعالترمذم،((6
(.2/377)المجمكعالنككم،((7
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عقيؿتكمـفيوبعضيـمفقبؿحفظو،كىكفينفسوصدكؽ،فحديثوفيمرتبةالحسف،
.(1)"ىبي...ككافأحمدكابفراىكيويحتجافبوكماقاؿالذ 

ازم؛قاؿابفأبيجمعهمفالعمماءإلىتضعيؼالحديث،منيـ:أبكحاتـالر كذىب
 عفعمرافبف"حاتـ: بفمحمد، عفإبراىيـ ابفعقيؿ، كسألتأبيعفحديثركاه

.(2)"طمحة،عفأموحمنةبنتجحش؛فيالحيض؟فكىنو،كلـيقكإسناده
ىيـبفمحمدبفطمحةفيقاؿ:"كأماحديثابفعقيؿعفإبراحيثكابفالمنذر؛

قصةحمنةفميسيجكزاالحتجاجبومفكجكه،ككافمالؾبفأنساليركمعفابف
فقاؿعقيؿ...كفيمتفالحديثكبلـمستنكرزعمتأفالنبي جعؿاالختيارإلييا

السابعمفأفتككف اليكـ كليسيخمك قالكا: أكسبعنا"، استنا "تحيضفيعمـ ليا:
ا نفسياحائضن ألزمت فقد طاىرنا تككف كاختارتأف فيو ا كانتحائضن فإف طاىرنا، أك

طاىرنا كانت ف كا  حائض، كىي كصامت كصمت حائض، فيو ىي يكـ في الصبلة
فقدأسقطتعفنفسيافرضاعمييافيالصبلةكالصكـ، ا اختارتأفتككفحائضن

،كىيفيحكـ الطاىر،كىذاغيرجائز،كغيركحرمتنفسياعمىزكجيافيذلؾاليـك
إف الفرضفيحاؿ،كتسقطالفرضعفنفسيا نفسيا جائزأفتخيرمرةبيفأفتمـز

.(3)شاءتفيتمؾالحاؿ"
،كنقؿاالتفاؽعمىتضعيفومف(5)كابفمٍنده(4)كقاؿابفرجب:"كضعفوكالدارقطني

ؼعفاإلماـأحمدأنوضعفوجيةعبدابفمحمدبفعقيؿ؛فإنوتفردبركايتوكالمعرك
كلـيأخذبو،كقاؿ:"ليسبشيء"،كقاؿمرة:"ليسعندمبذلؾ"،كحديثفاطمةأصح

.(7).كقاؿمرة:"فينفسيمنوشيء"(6)منوكأقكلإسنادنا

                                 
(.1/203)إركاءالغميؿاأللباني،((1
(.123ح/1/584)العمؿابفأبيحاتـ،((2
(.812ح/2/222)األكسطابفالمنذر،((3
الذمضعفوالدارقطنيفيالعمؿ.(سبؽذكرالطريؽ(4
السنف(5 تيذيب عندىـ". الحديث ىذا يصح "ال منده ابف قكؿ القيـ: ابف ذكر كفي1/316)( ،)

عقيؿ ابف حديث ترؾ عمى أجمعكا عمى ألنيـ الكجكه؛ مف بكجو يصح ال التمخيصالحبير،
(1/288.)

(.64ح/1/33)-ركايةابفىانئ-أحمد،المسائؿ((6
(.2/64)فرجب،فتحالبارم(اب(7
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الد قمُت: تضعيؼ عف الط أٌما ضعؼ ٌنما كا  صحيح؛ فغير لمحديث ريؽارقطني
فيالت ابؽذككاياتالس المخالفةلمر  خريخمفطريؽأبيأيكباإلفريقيعبدابفرىا

عمي،عفعبدابفمحمدبفعقيؿ،عفجابر،حيثقاؿ:"ككىـفيو"كخالفوعبيدا
أبي بف براىيـ كا  بفمحمد، كزىير ثابت، بف كعمرك كابفجريج، كشريؾ، بفعمرك،

حة،عفعموعمرافبفطمحة،يحيى،رككهعفابفعقيؿ،عفإبراىيـبفمحمدبفطم
.(1)عفأموحمنةبنتجحش،كىكالصحيح

كأٌمانقؿابفمندهاالتفاؽعمىتضعيفوفغيرصحيح،إذإنناقدترجمنالعبدابف
محمدبفعقيؿككجدنامفخالؼىذااالتفاؽفكثقوكحسفرتبةحديثو؛بؿلقدقاؿابف

مفتكمـف عبدالبر:ىكأكثؽمفكؿ  ابابكرو يو،فـأيفاالتفاؽعمىتضعيفوكماأف 
كقد،(2)"الخبلؿذكرأفاإلماـأحمدرجعإلىالقكؿبحديثحمنةكاألخذبو.كاأعمـ

.(3)قاؿابفالقيـ:"كدعكلابفمندهاإلجماععمىترؾحديثو؛غمطظاىرفيو"
االحاكـ؛ إخراجحديثاالستحاضةيخافعمى:"قداتفؽالش بقكلوكممفضعفوأيضن

بيأففاطمةبنتأبيجحشسألتالن :ىرمكىشاـبفعركة،عفعائشةمفحديثالزُّ
كليسفيوىذهاأللفاظالتيفيحديثحمنةبنتجحش،كركايةعبدابفمحمد

.(4)كىكمفأشراؼقريشكأكثرىـركايةغيرأنيمالـيحتجابو"،بفعقيؿبفأبيطالب
ؿالخطابي:"قدترؾبعضالعمماءاالحتجاجبيذاالحديث؛ألفركايةعبدابفقاك

.(5)محمدبفعقيؿليسبذاؾ"
،فإفأئمةالحديثصححكهكماسبؽ؛ككم:"ىذاالذمقالوىذاالقائؿاليقبؿقاؿالن 
فكافمختمفنافيتكثيقوكجرحوكىذاالر  كىـأىؿفقدصححالحفاظحديثوىذا،،اكمكا 
اكمحيحكالحسفأنوإذاكاففيالر كقدعمـمفقاعدتيـفيحدالحديثالص ،ىذاالفف

.(6)كىذامفذلؾ"،عؼأجيزحديثوبشكاىدلوأكمتابعةبعضالض 


                                 
(.4067ح/15/363العمؿ)الدارقطني،((1
(.2/64)(ابفرجب،فتحالبارم(2
(.1/316)تيذيبالسنفابفالقيـ،((3
(.1/279)المستدرؾالحاكـ،((4
(.2/377)المجمكعالنككم،((5
(.2/377)المصدرنفسو((6
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ريجلـيسمعومفعبدابفمحمدبفعقيؿ،كذلؾفقاؿ:"إفابفجي،كأعموابفحـز
عف،عفعبدابفأحمدبفحنبؿ،عفابفأيمف،صبغعفعباسبفأ،حدثناهحماـ

ريج:حدثتعفابفعقيؿ،كلـيسمعو،قاؿقاؿابفجي:فقاؿ-كذكرىذاالحديث-أبيو
عؼ،عرؼفيوالض عمافييقاؿأحمد:كالنُّ،عمافبفراشدريجعفالنُّأحمد:كقدركاهابفجي
شى ا أيضن ركاه ككبلىمرًكقد محمد بف كزىير كىكيؾ ثابت بف عمرك كعف ضعيؼ، ا

.(1)"عرؼلطمحةابفاسموعمرالييكؽ،ميخٍكأيضافعمربفطمحةغيرمى،ضعيؼ
عمافبفراشدثقة،أخرجلومسمـإفالنُّ":-رادناعمىماذكرهابفحـز-قاؿابفالقيـ

رم،كقاؿ:سائي،كابفماجو،كاستشيدبوالبخارمذم،كالن فيصحيحو،كأبكداكد،كالت 
كىكصدكؽ كثير، فيحديثوكىـ البخارمفيالضُّ، أدخمو عفاء،كقاؿابفأبيحاتـ:

أبييقكؿ:يحكؿاسمومنو؛كبيذافقدعادتعمةىذاالحديثإلىالنُّ عمافبففسمعتي
تقدـعفالت  كابفعقيؿقد كابفعقيؿ، أحمدراشد، سحاؽكاإلماـ رمذمأفالحميدمكا 

.(2)"بحديثوكانكايحتجكف
فيرد ه،بأفقاؿ:ركاتوشريؾ،كزىيربفميعىتى"كقاؿرحموا: ؽأبيمحمدبفحـز

محمد،ككبلىماضعيؼعفعمركبفثابت،كىكضعيؼ،قاؿ:كعمربفطمحةغير
مخمكؽ،اليعرؼلطمحةابفاسموعمر،قاؿ:كالحارثبفأبيأسامةقدترؾحديثو،

مؽباطؿ،أماشريؾفقدكثقوجمعهمفاألئمة،كأمازىيربفمحمدفسقطالخبرجممة؛تع
تة...كأماعمركبفثابتفمـينفردبوعفابفعقيؿ،فقديخاف،كباقيالس فاحتجبوالش 

كأما،تقدـمفركاهعفابفعقيؿ،كأنيـجماعة،فبليضرمتابعةعمركبفثابتليـ
نماىكقكلو:"عمربفطمحةغيرمخمكؽ"،ف قدذكرناأفىذاكىـممفسماهعمر،كا 

.(3)"عمرافبفطمحة
فقاؿاأللبانيكتابعو الر ، عف حـز ابف غفؿ "كلقد الص : الحديثكاية فأعؿ حيحة؛

كايةالمرجكحة؛قاؿ:"فعمربفطمحةغيرمخمكؽ،اليعرؼلطمحةابفاسموعمر"!بالر 
قي؛فإفـضعيؼ؛حاشاعبيدابفعمركالر كأعموبأفالذيفرككهعفابفعقيؿ؛كمي

الذمركاهعنوضعيؼ؛كىكالحارثابفأبيأسامة!كىذانقدخاطئ؛فإفىؤالءالذيف

                                 
1))، (.1/407)المحمىباآلثارابفحـز
(.1/316)تيذيبالسنفابفالقيـ،((2
3))، (.1/316)تيذيبالسنفابفحـز
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فمثؿ حفظيـ، قبؿ مف ع فكا ضي نما كا  متيميف؛ ثقاتغير أكثرىـ ابفعقيؿ؛ عف رككه
دجٌدانأفيككفكؿىؤالءإذااجتمعكاعمىركايةحديث؛دؿذلؾعمىصحتو؛ألنويبع

ففييـزىيربفمحمد؛كقداحتجبو منيـأخطأهحفظومكافقانزميموفيذلؾ؛السيماكا 
يخاف،كصرحالبخارمأنوصحيحالحديثفيماركاهأىؿالبصرةعنو.كىذاالحديثالش 

كىكبصرم؛ أبيعامرالعقدم، الممؾبفعمرك مفركايةعبد فإنو القبيؿ؛ مفىذا
كماقاؿابفالقيـفي"التيذيب"،كقدصرحبصحة،صحيحان-عمىقكؿالبخارم-ففيكك

رمذم،فتضعيؼركايةزىيرمطمقانخطأكاضحاليجكزأفييٍغتىزالحديثفيركايةالت 
افيالر  رحمو أطاؿابفالقيـ كقد الحديث،بو! ممفضعفكا كغيره عمىابفحـز د

.(1)كأجابعفكؿماأعمكهبو"
الحديث الثالث:  حديث "ىذا الن ككم: قاؿ كالش صحيح؛ مالؾ، ركاه افعي،صحيح،

كالن  داكد، كأبك ابف(2)"عمىشرطالبخارمكمسمـصحيحةسائيبأسانيدكأحمد، كقاؿ ،
.(4)،كصححواأللباني(3)الممقف:"ىذاالحديثعمىشرطالص حيح"

فقا البييقي، باالنقطاع أعمو "كلقد مالؾبفأنسؿ: أكدعو حديثمشيكر ىذا
فيكتابالسُّ،المكطأ داكد أبك أـكأخرجو مف يسمعو لـ نفإالأفسميمافبفيسار
.(6)"إنماسمعومفرجؿآخرعفأـسممة،(5)"سممة

.(7)كقاؿابفالقطاف:"مشككؾفياتصالو"
ة،عفنافع،عفلـيسمعوسميمافمنيا،كركاهمكسىبفعقب"كقاؿالمنذرم:

.(8)"سميماف،عفمرجانة،عفأـسممة
اإلسنادبيذهالصُّكرةتفردبومكسىبفعقبة،كلـييتابعوعميوأحد؛قمُت:  ىذا

قاؿابفالقيسراني:"الحديثغريبمفحديثنافع،عفسميمافبفيسار،عفسعيدبف

                                 
(.2/69)صحيحأبيداكداأللباني،((1
(.634ح/1/238)(،خبلصةاألحكاـ2/415)المجمكعالنككم،((2
(.3/121)البدرالمنيرابفالممقف،((3
(.2/31)صحيحأبيداكداأللباني،((4
(.1/493)الكبرلالسنفالبييقي،((5
(2/153البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((6
(.5/670)بيافالكىـكاإليياـابفالقطاف،((7
(.3/122البدرالمنير)ابفالممقف،((8
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ير كلـ اإلسناد، بيذا عنو عقبة بف مكسى بو تفرد بفمرجانة، إبراىيـ غير عنو كه
.(1)طيماف"

عف نافع، عف مالؾ، فركاه الحديث، ىذا "اختمؼفيإسناد العيد: دقيؽ ابف كقاؿ
سممةرضياعنيا،ليسبيفسميمافبفيساركأـسممة سميمافبفيسار،عفأـ 
أحد،ككذلؾركاهأسدبفمكسى،عفالميث،عفنافع،عفسميمافبفيسار،عفأـ

ا،عفأبيخالداألحمرسميمافبفحياف،عفالحجاجبفس ممة،كركاهكذلؾأسدأيضن
أرطاة،عفنافع،عفسميمافبفيسار،عفأـسممة،ككذلؾقاؿأيكب،عفسميمافبف
يسار،عفأـسممة،كقيؿ:بإدخاؿرجؿبيفسميمافكأـسممةرضياعنيا،فركم

عفنافع،عفسميمافب سممةرضياعفالميث، عفأـ أخبره، رجبلن أٌف فيسار،
قاؿ: ... عفنافع بفجكيرية، صخر ككذلؾركاه كانتتيراؽالد ـ، امرأة أف عنيا،
كرأيتيوفيمسندالس راجليسبيفسميمافكأـسممةأحد،فركاهعفإسحاؽبفإبراىيـ،

ألبيقرةمكسىبفطارؽ:أذىكىرمكسىبفعقبة، عفنافع،عفسميمافبفقاؿ:قمتي
،فقرأتعميوالحديث،يسار،عفأـسممة:أفامرأةاستيحيضتعمىعيدرسكؿا

بو،كقاؿ:"نعـ". كفيو:"فإذاخٌمفتذلؾكحضرتالص بلةفمتغتسؿكتصمي"،فأقر 
كاختمؼعمىعبيدابفعمر،فقيؿعنوكماقاؿمالؾ،قالوابفنمير،كأبكأسامة

نو...كخالؼأنسبفعياض،فقاؿ:عفعبيدا،عفنافع،عفسميمافبفيسار،ع
مفاألنصار...قاؿ:كمقتضىعادتيـ فيمثًؿىذا،أفييحكـ-أمالعمماء-عفرجؿو

عنيا، سمعومفرجؿو نما كا  سممة، مفأـ  يسمعو كذلؾيقتضيأفسميمافلـ بالز ائد،
.(2)عمةهفيالحديث"كالر جؿمجيكؿ،فيككفذلؾ

يجكزكأجابالرا فعيعفقكؿالبييقي،كابفدقيؽالعيدبعدأفساؽاألسانيد،فقاؿ:"
.(3)"أفيككفقدسمعومنياكسمعومفرجؿعنيا

" فقاؿ: الممقف، ابفي يتفؽاالختبلؼالمذككر،كىكجمعحسفكتبعو ،كبو جـز كقد
.(4)"ىبيالمزمكالذ عوصاحبالكماؿبأفسميمافسمعمنيا،كتب

                                 
(.5944ح/2/409)أطراؼالغرائبابفالقيسراني،((1
(.3/297)اإلماـابفدقيؽ،((2
(.4/78)شرحمسندالشافعيالرافعي،((3
(.3/123البدرالمنير)ابفالممقف،((4
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ثـ منيا، الس اقط كاألسانيد الر جؿ، فييا التي الحديث أسانيد التُّركماني ابف كذكر
مفأنسبفعياض،كقدتابعو "كأبكأسامةأجٌؿ فقاؿ: تعرضلسندأنسبفعياض،

.(1)ابفنمير،فركايتيمامرجحةبالحفظكالكثرة..."
غيرقكم؛،لـيسمعومفأـسممةإفسميمافبفيسار":قكؿالبييقيكقاؿاأللباني:"

فكافاحتجعمىذلؾبركايةالميثكغيرهعفنافع ركايةأنسبفعياضعفمثؿ...كا 
فيوعمىمالـييٍختىمىٍؼفيو؛مماال...عبيدا يخفىضعفو؛السيمافترجيحمااختيًمؼى

الفقياء أحد يعرؼبتدليس،كقدالس كأفسميمافبفيسارثقةجميؿ، كلـ أدرؾأـبعة،
حتمن محمكؿعمىاالتصاؿاسممة عنيا فحديثو ؛ الت ، مف فركايةفإفكافالبد رجيح؛

الفالر  ثابتتاف،كيككفابفيسارسمعومنيامباشرة،كايتافأيكبأصحمفركايةنافع؛كا 
.(2)"كمرةبالكاسطة

لكفقدركاه،سـىجؿالذملـييصحيح؛لكالالر ىذاإسنادكقاؿفيالحديثالذميميو:"
األكلى؛كقدذكرناعندىاأنياكايةسميمافعفأـسممة؛دكفىذهالكاسطة،كمافيالر 

.(3)ه"أرجحمفىذ
الط حاكم جاءعند ما كأما : مفطريؽعبدابفصالح،عفالميث،عف(4)قمتي

أفرجبلن عفسميمافبفيسار، فذكرالزُّىرم، ... سممة أـ عف أخبره، مفاألنصار
مفنافع،فغيرصحيح؛ألفعبداكثيرالغمط.كاتعالى الحديثعفالزُّىرمبدالن

أعمـ.
متفؽعمىنتيجة مستفادة:  حديثنا اإفكجد الشافعيرحمو أفادتاألحاديثأف 

فييا،فإنو رفييامعانيجديدة،ميتكىمىـه يقكيياببعًضيا،مالـيشتٌدضعفيا.صحتو،كأيخى
كاتعالىأعمـ.


 : قبول الحديث بقولو: وبيذا نقولالمطمب السابع

 كافيشيراإلماـالش افعيإلىقىبيكلوالحديث،بقكلو:"بيذانقكؿ"،كمفأمثمةذلؾ

                                 
(.1/334)الجكىرالنقيابفالتركماني،((1
(.265ح/2/32)صحيحأبيداكداأللباني،((2
(.266ح/2/33)المصدرنفسو((3
(.2726ح/7/150)شرحمشكؿاآلثارالطحاكم،((4
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نىاميٍسًمـهافعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش :األول الحديث أىٍخبىرى
ٍيجو،(1) رى ٍفاٍبًفجي عى

(2)-
ًبيعي الر  ٍبًفيىٍعمىىٍبًفأيمىي ةى،(3)"أىظينُّويعىٍفعىطىاءو-قىاؿى ٍفكىافى ي ةى،(4)عىٍفصى ٍفيىٍعمىىٍبًفأيمى عى

(5)،
:قىاؿى ٍكتمىعىالن ًبي  غىٍزكىةنغىزى

يىٍعمىىيىقيكؿي:قىاؿى،(6) كىافى اٍلغىٍزكىةي:كى كىانىٍتًتٍمؾى أىٍكثىؽىكى
ًفينىٍفًسي عىطىاءه،عىمىؿو ٍفكىافي:قىاؿى صى ":قىاؿى إٍنسىاننافىعىض  فىقىاتىؿى ًليأىًجيره يىٍعمىىكىافى قىاؿى

ًفي  يىدىهيًمٍف اٍلمىٍعضيكضي فىاٍنتىزىعى ًر اآٍلخى يىدى ا ديىيمى أىحى فىذىىىبىٍت -يىٍعًنيإٍحدىلثىًني تىٍيوً-اٍلعىاض 
فىأىتىىال فىأىٍىدىرىن ًبي 

عىطىاءه"،ثىًني تىوي(7) ًسٍبتأىن ويقىاؿى،قىاؿى :كىحى الن ًبيُّ أىيىدىعييىدىهي":قىاؿى
فىتىٍقًضمييىا يىٍقًضمييىا؟(8)ًفيًفيؾى .(9)"كىأىن يىاًفيًفيفىٍحؿو

                                 
فيو:ىك((1 إلىالضعًؼأقرب.سبقتترجمتو،كىكابفخالدالزنجي،كقدقمتي
سبقتترجمتو،كىكعبدالممؾبفعبدالعزيز،ثقة.((2
سبقتترجمتو،كىكابفأبيرباح،ثقة.((3
/277.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالثالثة،ثقة،المكي،بفيعمىبفأميةالتميميصفكاف((4

(.2945رقـ
بفأبيعبيدبفىماـبفالحارثبفبكربفابكهأميةكأ،نيةكىيأمو(يعمىبفأميةكيقاؿ:ابفمي(5

ر.يينظر:ابفصحابيمشيك،حميؼبنينكفؿبفعبدمناؼ،زيدبفمالؾبفزيدمناةبفتميـ
(.1198/رقـ3/219قانع،معجـالصحابة)

قاؿ:"((6 تبكؾ،قدجاءفيالطرؽاألخرلذكرىا، الن ًبي المقصكدبياغزكة مىعى ٍكتي غىزى ٍيشى جى
آخر:"العيٍسرىًة، مىعىرىسيكًؿالم ًو...".كفيمتفو ٍكتي ،غىزى ...".غىٍزكىةىتىبيكؾى

لميجرة،كىيآخرغزكةغزاىارسكؿا فيالتاسًع ،كبيفتبكؾكالمدينةكقعتتمؾالغزكة
ا،قاؿالحمكمفيمعجـالبمداف) .قرلكالشاـمكضعبيفكادمال(:ىي2/14تسعكففرسخن

( العربية العالمية المكسكعة في السعكدية6/85كجاء العربية الممكمة تبكؾإحدلمناطؽ أف )
الثبلثعشرالتيحددىانظاـالمناطؽالسعكدم،كىيتيشٌكؿالبكابةالبريةلمببلدعمىالطريؽ

ٌنياتضـكاحدةمفأكبراالستراتيجيالذميربطبيفالمدينةالمنكركاألردفكلبنافكسكريا،كماأ
القكاعدالعسكريةفيالببلد،يحدىامفالغربالبحراألحمر،كمفالشماؿاألردف،كمفالشرؽ

منطقتاالجكؼكحائؿ،كمفالجنكبمنطقةالمدينةالمنكرة.
سقاطو،الياءكالداؿكالراءيدؿعمىسقكطشيءو:ىدر((7 حو.را:أباكىدرالسمطافدـفبلفىدن...كا 

أىدره:أم:لـقال ابن حجر:(.6/39ابففارس،مقاييسالمغة)كبنكفبلفىدرة،أمساقطكف.
ا.فتحالبارم) (.4/444يجعؿلوديةنكالقصاصن

أشدفي((8 القاسـ:الخضـي كٌمو،قاؿأبكعبيد بالفـً القضـاألكؿبأطراؼاألسناف،كالخضـ قضـ:
بأقص كىك القضـ، مف كأبمغ بفالمضغ القاسـ عبيد أبك يينظر: بأدناىا. كالقضـ األضراس، ى

(.5/99(،ابففارس،مقاييسالمغة)4/187سبلـ)
(.7/73الشافعي،األـ)((9
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نقد الحديث:
 تعالى ا رحمو الش افعي اإلماـ ا–قاؿ ليذا إيراده بكربعد ألبي أثرو مع لحديث

ديؽرضياعنوفيىذاالباب:"كبيذاكيٌمونقكؿ" .(1)الص 
  تخريج الحديث:

عفابفجيريج،عفعطاء،عفصفكافبفمفطرؽ(3)،كمسمـ(2)أخرجوالبخارم
يعمى،عفيعمىبفأميةرضياعنو.

 دراسة رواة الحديث:
فيوبيفركاةسندالش افعيثقات،عدامسمـب فخالدالز نجيشيخالش افي،فيكمتكمـه

أىؿالعمـ،كقدسبؽالت فصيؿفيترجمتو،كلكفاليضرذلؾبالحديثفإنوتيكبعمف
جماعةثقاتعندالش يخاف.


 الحكم عمى الحديث:

متفؽعميو.كاتعالىأعمـ.





 

                                 
(.7/73المصدرنفسو)((1
2))( الصحيح )2265/ح3/89البخارم، )4/53( )4417/ح6/3( بمفظ:6893/ح9/8( األكؿ .)

: مىعىالن ًبي "قىاؿى ٍكتي غىزى ،فىقىاتىؿى ًليأىًجيره اًليًفينىٍفًسي،فىكىافى ًمٍفأىٍكثىًؽأىٍعمى العيٍسرىًة،فىكىافى ٍيشى جى
إً ثىًني تىوي،فىسىقىطىٍت،فىاٍنطىمىؽى اًحًبًو،فىاٍنتىزىعىًإٍصبىعىوي،فىأىٍندىرى اًإٍصبىعىصى ديىيمى أىحى ًإٍنسىاننا،فىعىض  لىىالن ًبي 

 :فىأىٍىدىرى قىاؿى كى مييىاثىًني تىوي، تىٍقضى ًفيؾى ًفي ًإٍصبىعىوي قىاؿى-"أىفىيىدىعي أىٍحًسبيوي : -قىاؿى :" الفىٍحؿي ـي يىٍقضى ا .كىمى
كالثانيكالثالثلفظيمابنحكه،كالثالثمختصرنا.

متًفاإلماـالشافعيعداالجممةاألخيرة"1674/ح3/1301مسمـ،الصحيح)((3 عىطى(.بنحًك اءهقىاؿى
 الن ًبيُّ :قىاؿى ًسٍبتأىن ويقىاؿى يىٍقًضمييىا؟كىحى فىتىٍقًضمييىاكىأىن يىاًفيًفيفىٍحؿو "."أىيىدىعييىدىهيًفيًفيؾى
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عييىٍينىةىافعيرحموا:أىقاؿاإلماـالش : ثانيالحديث ال بفي نىاسيٍفيىافي ٍخبىرى
ٍفالزٍُّىًرم ،(1) (2)عى

اًلؾو مى كى
ٍفابًفًشيىابو،(3) ٍفأىًبيثىٍعمىبىةى،(4)عىٍفأىًبيإٍدًريسى،عى :(5)عى الن ًبي  نىيىىعىٍف"أىف 

ًمٍفالس بىاًع" ًذمنىابو .(6)أىٍكًؿكيؿ 
اًلؾهالحديث الثالث: مى نىا ًكيـو،أىٍخبىرى حى أىًبي بًف اًعيؿى إٍسمى ٍف عى

عى،(7) دىيٍبًعىٍف سيٍفيىافى بًف ةى
ٍضرىًمي  ٍيرىةى،(8)اٍلحى ىيرى أىًبي :عىٍف الم ًو رىسيكؿى نىابو:قىاؿىأىف  ًذم كيؿ  ًمٍف(9)"أىٍكؿي

رىاـ"(10)الس بىاعً حى
(11).

                                 
سبقتترجمتو،ثقة.((1
سبقتترجمتو،ثقة.((2
سبقتترجمتو،إماـداراليجرة.((3
ا((4 ابفعبد إدريسالخكالني،عائذ أبك النبي، فيحياة حنيفكلد كسمعمفكبار،يـك

ثمانيف،الصحابة بفعبدالعزيز،كماتسنة أبيالدرداء:قاؿسعيد بعد الشاـ ابفكافعالـ .
(.3115/رقـ289حجر،تقريبالتيذيب)

،كقيؿ:جرىـبفناًشب،كقيؿ:جرىـبفناش((5 ـ،أبكثعمبةالخيشني،اختًمؼفياسمو،فقيؿ:جرثـك
بفناشربفكبرة،كقيؿ:جرثكمةبفاألشؽ، فببفناسـكقيؿ:األشربفجرىـ،كقيؿ:جرثـك

اليمف مف ثعمبة بف كبرة بف النمر بف كائؿ بف مشيكرالخشف صحابيه ذلؾ...، غير كقيؿ: ،
( الصحابة معجـ البغكم، يينظر: اسمو. مف أكثر الصحابة1/564بكنيًتو، معجـ قانع، ابف ،)

(1/160.)
(.2/641الشافعي،األـ)((6
.ابفحجر،ماتسنةثبلثيف،مفالسادسة،ثقة،إسماعيؿابفأبيحكيـالقرشيمكالىـالمدني((7

(.435/رقـ107تقريبالتيذيب)
.ابفحجر،تقريبالتيذيبمفالثالثة،ثقة،المدني،بفالحارثبفالحضرميعبيدةبفسفياف((8

(.4411/رقـ379)
األنياب((9 الرباعيات: بعد ما الثنايا؛ الفـ الرباعيات،ألفأكؿاألضراسفيمقدـ األنياب،ثـ ،ثـ

ناب كمسمـكاحدىا البخارم الصحيحيف في ما غريب تفسير الحميدم، نصر أبي ابف .
(.368)ص

قتيبةفيغريبالحديث)((10 أكآكًؿلحـو1/236قاؿابفي أكعاقرو صائدو ،كالتيسمى(:السبع:كؿُّ
سبعناحتىتككفكذًلؾ،مثؿاألسد،كالذئبكالكمب،كالنمر،كالفيد.كقاؿابفاألثيرفيالنياية

(:ىكمايفترسالحيكافكيأكموقسرناكقيرنا.2/337)
(.2/642الشافعي،األـ)((11
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نقد الحديث:
.(1)"ؿكبيذانقك"افعيرحموا:قاؿاإلماـالش 
 تخريج الحديث:

 تخريج الحديث األول:  أواًل: 
مفطريؽمالؾ.(3)،كمسمـ(2)أخرجوالبخارم
مفطريؽسفياف(5)،كمسمـ(4)كأخرجوالبخارم
.(7)مفطريؽيكنس(6)كأخرجومسمـ
.(9).مفطريؽعمركبفالحارث(8)كأخرجومسمـ
،(13)،كيكسؼبفالماجشكف(12)،كمعمر(11)مفطريؽابفأبيذئب(10)كأخرجومسمـ

كابف(14)كصالح كمعمر، ذئب، أبي كابف كعمرك، كيكنس كسفياف، )مالؾ، كميـ ؛
الماجشكف،كصالح(عفالزُّىرم.

                                 
(.2/642المصدرنفسو)((1
الس بىاعًنىيىى(.بمفظ:"5530/ح7/96البخارم،الصحيح)((2 ًمفى ًذمنىابو ٍفأىٍكًؿكيؿ  ".عى
(.3/1534مسمـ،الصحيح)((3
(.5780/ح7/140البخارم،الصحيح)((4
(.12/ح3/1533مسمـ،الصحيح)((5
6))( نفسو 3/1533/13المصدر عًقبو: الزىرم قاؿ حتى(. بالحجاز عممائنا مف ذلؾ أسمع "كلـ

".أىؿالشاـحدثنيأبكإدريس،ككافمففقياء
سبقتترجمتو،كىكابفيزيداأليمي،ثقة.((7
(.3/1533/14مسمـ،الصحيح)((8
عمركبفالحارثبفيعقكباألنصارممكالىـ،المصرم،أبكأيكب،ثقةفقيوحافظ،مفالسابعة،((9

اقبؿالخمسيفكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.5004/رقـ419ماتقديمن
(.12/ح3/1533لصحيح)مسمـ،ا((10
.ثقةفقيوفاضؿسبقتترجمتو،((11
سبقتترجمتو،كىكابفراشداألزدم،ثقة.((12
ماتسنةخمس،مفالثامنة،ثقة،أبكسممةالمدني،يكسؼبفيعقكبابفأبيسممةالماجشكف((13

(.7895/رقـ612.ابفحجر،تقريبالتيذيب)قبؿذلؾ:كقيؿ،كثمانيف
.ثقةثبتفقيوترجمتو،سبقت((14



326 

(1)كىذهاألسانيدأشارالبخارم إلىبعضياإشارة،فقاؿبعدحديثمالؾ:كتابعويكنسي
عيينةكالماجشكف، كابفي ؛كميـعفالزُّىرم.(2)اؽكزادفيمكضعكابفإسحكمعمره

 الحديث الثاني:تخريجثانًيا: 
مسمـ ميدم(3)أخرجو بف الر حمف عبد طريؽ كىب(4)مف كابف )ابف(5)، كبلىما ؛

ميدم،كابفكىب(عفمالؾ،عفإسماعيؿبفأبيحكيـ،عفعبيدةبفسفياف،عف
أبيىريرةرضياعنو.

 دراسة رواة الحديث: 
ركاتوثقات.

لحكم عمى الحديث:ا
الحديثافصحيحاف؛األكؿمتفؽعميو،كالثانيأخرجومسمـفيالص حيح.كاتعالى

.أعمـ


 بقولو معروفَقُبول الحديث  الثامن: المطمب 
الضعؼالمعركؼفي مع إفكقعتالمخالفة ابفحجر: قاؿ اصطبلحالمحدثيف:

من كالمرجكحييقاؿلو: .(6)كر"فالراجحييقاؿلومعركؼ، المخالفةكقعتمفراكو أمأف 
يضع آخرضعيؼإالأٌنوأعمىؼإمابسببسكءالحفظأكالجيالةأكغيرذلؾلراكو

درجةمنوفيالقبكؿ.
عمييالفظالمعركؼ.رحمواكمفاألمثمةالتيأطمؽالشافعي



                                 
(.7/96البخارم،الصحيح)((1
الرحمفبفإسحاؽبفعبدا((2 ،كيقاؿلوعباد،نزيؿالبصرة،بفالحارثبفكنانةالمدنيعبد

(.3800/رقـ336.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسادسة،صدكؽرميبالقدر
ذً(.بمفظ:15/ح3/1534مسمـ،الصحيح)((3 رىاـه"."كيؿُّ الس بىاًعفىأىٍكميويحى ًمفى منىابو
سبقتترجمتو،ثقة.((4
سبقتترجمتو،كىكعبدابفكىبالقرشي،ثقة.((5
(.86ابفحجر،نزىةالنظر)ص((6
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رىًحمىويالم ويتىعىالىىالحديث األول: الش اًفًعيُّ اًلؾهأى:قىاؿى نىامى ٍبًدالم ًوبًفأىًبيبىكٍ،ٍخبىرى ،(1)رعىٍفعى
عىٍفعيٍركىةىعىٍفمىٍركىافى
ٍفكىافى،(2) عىٍفبيٍسرىةىًبٍنًتصى

(3)، :"يىقيكؿيأىن يىاسىًمعىٍتالن ًبي  إذىامىس 
أٍ ذىكىرىهيفىٍميىتىكىض  ـٍ ديكي .(4)"أىحى

 نقد الحديث:
اسفقاؿ:اليتكضأمفمس الن خالفنابعضيشأًفخصًمو:"قاؿاإلماـالش افعيفي

الن ،كرالذ  عف ركاه بحديث كاحتج قكلوبي حديثو،يكافؽ أف عميو حجتنا فكانت
.(6)"ؼكمعر،كحديثنا(5)مجيكؿاليثبتمثمو
 تخريج الحديث: 
،جميعيـ(11)كالد ارقطني،(10)،كابفًحب اف(9)،كالن سائي(8)،كأبكداكد(7)أخرجوالش افعي
مفطريؽمالؾ.

.مفطريؽشعبة(12)يالسيأخرجوالط ك
                                 

سنة.(1 سبعيفى سنةىخمسكثبلثيف،كىكابفي (سبقٍتترجمتيو.كىكثقةهمفالخامسة،ماتى
أبيالعاصبفأمية،أبكعبدالممؾاألمكم،المدني،كليالخبلفةفيآخًر(مركافبفالحكـبف(2

فيرمضاف،كلوثبلثأكإحدلكستكفسنة،التثبتلو كستيف،كماتسنةىخمسو سنةأربعو
صحبةمفالثانية،قاؿعركةبفالزبير:مركافاليتيـفيالحديث.ابفحجر،تقريبالتيذيب

(.6567/رقـ252)
ب(3 كىيمف( العزلبفقصي، بفعبد كقيؿ:صفكافبفنكفؿبفأسد بنتصفكافبفأمية سرة

المسيب، بف كسعيد الحكـ، بف كمركاف العاص، بف عمرك ابف عبد ركلعنيا المبايعات،
بنتعقبة،كىيخالةمركافبفالحكـ،كجدةعبدالممؾبفمركاف، كعركةبفالزبير،كأـكمثـك

(.6/3271)ازييف.أبكنعيـ،معرفًةالصحابةتعدفيالحج
(.8/517األـ)الشافعي،((4
كمضعؼ.(5 (يقصدبوالشافعيحديثقيسبفطمؽ،كقدتكمـالعمماءفيأسانيده،بيفمصححو
(.8/517األـ)الشافعي،((6
(.57/ح1/177)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((7
)فىذىكىٍرنىا(بدؿ)فىتىذىاكىٍرنىا(.(.بمفظ181ح/1/46السنف)أبكداكد،((8
(.159ح/1/137)الكبرلالسنفالنسائي،((9

(.1112/ح3/396ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع)((10
(.15/338الدارقطني،العمؿ)((11
(.كفيسندهعبداأكمحمدبفأبيبكر.1762/ح3/231الطيالسي،المسند)((12
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.(4)ةميابفعيمفطريؽ(3)،كأحمد(2)،كابفراىكيو(1)أخرجوابفأبيشيبةك
.(7)مفطريؽشعيببفأبيحمزة(6)،كالن سائي(5)كأخرجوأحمد

.(9)مفطريؽإسحاؽبفراشد(8)كأخرجوابفأبيعاصـ
الط حاكمكأ ك(10)خرجو سحاؽبفراشد، كا  )شعيب، ثبلثتيـ (الميثمفطريؽالميث؛

عفالزُّىرم.
مفطريؽسفياف؛خمستيـ)مالؾ،كشعبة،كابف(12)،كابفالجاركد(11)كأخرجوأحمد

مية،كسفياف،كالزُّىرم( .عفبسرة،عفمركاف،عفعركة،عفعبدابفأبيبكرعي
ا مف جمعه ركاه اإلسناد؛كلقد مف بكر أبي بف ا عبد بإسقاط الزُّىرم عف كاة لرُّ

                                 
(.1725/ح1/150بة،المصؼ)ابفأبيشي((1
(.5/68ابفراىكيو،المسند)((2
(.27293/ح45/265أحمد،المسند)((3
سبقتترجمتو،ثقة.((4
ًتًوبفًعيٍركىةى(.بمفظ:عف27296/ح45/274أحمد،المسند)((5 ارى ًفيًإمى مىٍركىافي :ذىكىرى يىقيكؿي بىٍيًر الزُّ

ييتى أىن وي ًدينىًة مىىاٍلمى عى الى : فىقيٍمتي مىٍيًو عى ذىًلؾى فىأىٍنكىٍرتي ًبيىًدًه الر جيؿي ىًإلىٍيًو أىٍفضى ًإذىا الذ كىًر مىس  ًمٍف أي كىض 
الم ًو :أىن يىاسىًمعىٍترىسيكؿى ٍفكىافى صى ٍتًنيبيٍسرىةيًبٍنتي :أىٍخبىرى مىٍركىافي مىىمىٍفمىس وي،فىقىاؿى كيضيكءىعى يىٍذكيري

اييتى الم ًومى رىسيكؿي أيًمٍنوي،فىقىاؿى الذ كىرً":كىض  أيًمٍفمىس  ييتىكىض  "كى ٍؿأيمىاًرممىٍركىافى أىزى ـٍ عيٍركىةي:فىمى ،قىاؿى
،فىأىٍرسىمىٍتًإلىيٍ د ثىٍتًمٍفذىًلؾى فىأىٍرسىمىويًإلىىبيٍسرىةىيىٍسأىلييىاعىم احى ًسًو رى ًمٍفحى ت ىدىعىارىجيبلن بيٍسرىةيًبًمٍثًؿحى ًو

ٍنيىامىٍركىافي د ثىًنيعى .ال ًذمحى
(.164/ح1/100النسائي،السنف)((6
األمكممكالىـ((7 أبيحمزة دينار،شعيببف أبيو الحمصي،كاسـ بشر عابد،أبك ابف،ثقة قاؿ

فحجر،.ابماتسنةاثنتيفكستيفأكبعدىا،مفالسابعة،مفأثبتالناسفيالزىرم:معيف
(.2798/رقـ267تقريبالتيذيب)

(.3221/ح6/37ابفأبيعاصـ،اآلحادكالمثاني)((8
.ثقة،فيحديثوعفالزىرمبعضالكىـسبقتترجمتو،((9

(.430/ح1/72الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((10
(.27293/ح45/265أحمد،المسند)((11
(.16/ح17ابفالجاركد،المنتقى)((12
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رمىعٍمفطريؽمى(3)،كالط حاكم(2)،كالن سائي(1)زاؽأخرجوعبدالر ف
(4).

،عفعبدالر حمفبف(7)مفطريؽالكليدبفمسمـ(6)،كالبييقي(5)كأخرجوابفًحب اف
.(8)نمراليحصبي

يؽالميث؛ثبلثتيـ)معمر،كعبدالر حمفبفنمر،كالميث(مفطر(9)كأخرجوالن سائي
كلقدأسقط.،عفبسرةىككمركافأبيقاؿ:تذاكر،بيرعفعركةبفالزُّ،ىرمعفالزُّ

الكليدمركافمفاإلسناد.

                                 
(.411/ح1/113عبدالرزاؽ،المصنؼ)((1
(.445/ح1/216النسائي،السنف)((2
(.428/ح1/71الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((3
ثقةثبتفاضؿإالأففيركايتو،نزيؿاليمف،أبكعركةالبصرم،معمربفراشداألزدممكالىـ((4

مات،مفكبارالسابعة،بالبصرةككذافيماحدثبو،اعفثابتكاألعمشكىشاـبفعركةشيئن
(.6809/رقـ451.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سنةأربعكخمسيفكىكابفثمافكخمسيفسنة

التقاسيـكاألنكاع)((5 بمفظ:1117/ح3/400ابفحباف، .) الن ًبي  عىًف ـٍ ديكي أىحى مىس  "ًإذىا : قىاؿى ،
ٍرأىةي ٍأ.كىاٍلمى ويفىٍميىتىكىض  .مثؿذلؾ"فىٍرجى

مف غيره دكف نمر بف الرحمف عبد بيا تفرد ذلؾ" مثؿ الحديث"كالمرأة في التي الزيادة : قمتي
كىذاالحديثبيذهالزيادةفيمتنو:"كالمرأةمثؿذلؾ"اليركيوعفالزىرمالركاة،قاؿابفعدم:"

(.4/447الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)."غيرابفنمرىذا
" البييقي: مكسىككقاؿ أبك كركاه مسمـ، بف الكليد عف الحنائي، زياد بف ىاركف ركاه كذلؾ

ظاىرىذايدؿعمىا"...األنصارم،عفالكليدبفمسمـ،عمىالصحةفياإلسنادكالمتفجميعن
عف رككه الركاة سائر أف عميو يدؿ كمما الزىرم، قكؿ مف ذلؾ" مثؿ "كالمرأة قاؿ: قكلو: أف

(.1/209.السنفالكبرل)ادةالزىرم،دكفىذهالزي
(.634/ح1/209البييقي،السنفالكبرل)((6
كالتسكية.التدليسكثيرلكنوسبقتترجمتو،ثقة((7
الرحمفبفنى((8 رمًعبد باثنتيفمفتحتيا-اليحصبي، المنقكطة الميممة،بفتحالياء ،كسككفالحاء

نسبةإلىككسرالباءالمنقكطةبكاحدة،،رشياألكقيؿ:بضـالصاد،كىك،ككسرالصادالميممة
يحصب،كىيقبيمةمفحمير،أكثرىـنزلكاحمص،كقيؿ:يحصبقريةمفقرلحمص،كاألكؿ

الدمشقي،-أشبو عمرك الكليد،أبك غير عنو يرك لـ الثامنة،ثقة األنسابمف السمعاني، .
(.4030/رقـ352(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)13/483)

(.446/ح1/216سائي،السنف)الن((9
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أخرلفأثبتعبدابفأبيبكر؛فأخرجوالط حاكم (1)كلقدخالؼالميثفيركايةو
الزُّىرم،عفعبدابفأبيبكر،عفعركة،عفمركاف،عفمفطريؽالميث،عف

بسرة.
عفعبد،ىرمعفالزُّ،ريجمفطريؽابفجي(3)،كالبييقي(2)زاؽكأخرجوعبدالر 

عفزيدبفخالدالجيني.ك،عفبسرة،عفعركة،ابفأبيبكر
عبدابفأبيبكر،عف،عفالزُّىرم،عف(5)مفطريؽاألكزاعي(4)كأخرجوالد رامي
كلـيذكرفيالسندمركاف.عركة،عفبسرة.

ابفأبيبكرإالأٌنواختيًمؼوتابع محمد بن إسحاق مالًكا كايةعفعبد فيالر 
.(7)مفطريؽأحمدبفخالدالكىبي(6)عميوفيو؛فأخرجوالد ارمي

الط براني األعمى(8)كأخرجو كبلى(9)مفطريؽعبد عف؛ األعمى( كعبد )الكىبي، ما
محمدبفإسحاؽ،عفعبدابفأبيبكر،عفعركة،عفمركاف،عفبسرة.

.(12)مفطريؽإبراىيـبفسعد(11)،كالبييقي(10)كأخرجوالط حاكم
مفطريؽعبداألعمى؛كبلىما)إبراىيـبفسعد،كعبداألعمى((13)كأخرجوالط حاكم

                                 
(.430/ح1/72الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((1
الرزاؽ،المصنؼ)((2 (.بمفظ:412/ح1/113عبد الم ًو رىسيكؿى :أىف  ذىكىرىهي"قىاؿى ـٍ ديكي أىحى مىس  ًإذىا

أٍ ".فىٍميىتىكىض 
(.1027/ح1/390البييقي،السنفالكبرل)((3
(.751/ح1/564نف)الدارمي،الس((4
.ثقةجميؿسبقتترجمتو،((5
(.752/ح1/564الدارمي،السنف)((6
بفتحالكاككالياءالساكنة،كفيآخرىاالباءالمكحدة،نسبةإلى–فمكسىالكىبيبأحمدبفخالد((7

ماتسنةأربع،مفالتاسعة،صدكؽ،أبكسعيد،الكندم،-كىببفعبدابفكىبالمصرم
(.30/رقـ79(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)13/369.السمعاني،األنساب)رةعش

(.502/ح24/198الطبراني،المعجـالكبير)((8
سبقتترجمتو،ابفعبداألعمىالسامي،ثقة.((9

(.441/ح1/73الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((10
(.1031/ح1/391البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((11
.ثقةحجةتيكيم ـفيوببلقادحبقتترجمتو،س((12
(.442/ح1/73الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((13
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الزُّىرم،عفعركةبفالزُّبير،عفزيدبفخالد.عفمحمدبفإسحاؽ،عف
 بفعركة ـي تابعىشا ابفأبيبكرفيالر كلقد كايةعفعركةعبد ابف؛ فأخرجو

.(3)مفطريؽعبدابفإدريس(2)،كابفماجو(1)راىكيو
.(6)مفطريؽأبيأسامة(5)،كابفخزيمة(4)كأخرجوابفالجاركد
.(8)مفطريؽعميبفمسير(7)كأخرجوالط حاكم
ناد(9)كأخرجوالط حاكم .(10)مفطريؽابفأبيالز 
مفطريؽسفياف.(12)،كالد ارقطني(11)كأخرجوابفًحب اف
.(16)مفطريؽشعيببفإسحاؽ(15)،كالبييقي(14)،كالحاكـ(13)كأخرجوالد ارقطني

                                 
(.2174/ح5/68ابفراىكيو،المسند)((1
(.479/ح1/161ابفماجو،السنف)((2
.ثقةفقيوعابدسبقتترجمتو،((3
(.17/ح17ابفالجاركد،المنتقى)((4
(.33/ح1/22ابفخزيمة،الصحيح)((5
ككافبأخرةيحدثمفكتب،ثقةثبتربمادلسسبقتترجمتو،حمادبفأسامة،مشيكربكنيًتو،((6

.غيره
(.435/ح1/72الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((7
مات،مفالثامنة،ثقةلوغرائببعدأفأضر،قاضيالمكصؿ،الككفي،رالقرشييًسٍعميبفمي((8

(.4800/رقـ405حجر،تقريبالتيذيب).ابفسنةتسعكثمانيف
(.437/ح1/73الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((9

صدكؽتغيرحفظولماقدـ،مكلىقريش،عبدالرحمفبفأبيالزنادعبدابفذككافالمدني((10
كلوأربعكسبعكف،ماتسنةأربعكسبعيف،كليخراجالمدينة،مفالسابعة،اككاففقيين،بغداد
(.3861/رقـ340.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سنة

(.1116/ح3/400ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع)((11
(.528/ح1/265الدارقطني،السنف)((12
أى(.بمفظ:"527/ح1/265الدارقطني،السنف)((13 ت ىيىتىكىض  حى م يىف  ييصى ذىكىرىهيفىبلى ـٍ ديكي أىحى ".ًإذىامىس 
(.473/ح1/231لمستدرؾ)الحاكـ،ا((14
(.33/ح1/26البييقي،السنفالصغير)((15
الرحمفاألمكم((16 البصرم،شعيببفإسحاؽبفعبد الدمشقي،مكالىـ ،ثقةرميباإلرجاء،ثـ

.ابفحجر،تقريبماتسنةتسعكثمانيف،مفكبارالتاسعة،كسماعومفابفأبيعركبةبأخرة
(.2793/رقـ266التيذيب)
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.(2)مفطريؽيزيدبفسناف(1)كأخرجوالد ارقطني
.(4)مفطريؽإسماعيؿبفعي اش(3)الد ارقطنيكأخرجو

.(6)مفطريؽابفجريج(5)كأخرجوالد ارقطني
.(8)مفطريؽالمنذربفعبداالحزامي(7)كأخرجوالحاكـ
.(11)مفطريؽعنبسةبفعبدالكاحد(10)،كالبييقي(9)كأخرجوالحاكـ
)عبدابفإدريس،كأبك؛جميعيـ(13)مفطريؽأنسبفعياض(12)كأخرجوالبييقي

بفًسناف، يزيد شعيببفإسحاؽ، كسفياف، ناد، كابفأبيالز  عميبفميٍسًير، أسامة،
يج،المنذربفعبدالحزامي،عنبسةبفعبدالكاحد،أنسبف رى إسماعيؿبفعي اش،ابفجي

عياض(عفىشاـبفعركة،عفأبيو،عفمركاف،عفبسرة.
بسيطمماساقوالجميكرمفأصحابىشاـكساؽحم ادبفزي دالقصةعمىخبلؼو

بفعركةعفىشاـ؛إذأخرجالحاكـمفطريؽحم ادبفزيد،عفىشاـبفعركة،عف

                                 
(.529/ح1/267الدارقطني،السنف)((1
نسبةإلىبيعاألكلىكفيآخرىازامأخرل،مبفتحالقاؼكتشديدالزا-يزيدبفسنافبفيزيدالقزاز((2

،ماتسنةأربعكستيف،مفالحاديةعشرة،ثقة،نزيؿمصر،أبكخالد،البصرم،-القزكعممو
كثمانكف بضع )كلو األنساب السمعاني، .10/407( التيذيب تقريب حجر، ابف ،)601/

(.7726رقـ
(.533/ح1/268الدارقطني،السنف)((3
سبقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو:ثقةفيركايتوعفأىؿبمده.((4
(.بمفظ:539/ح1/270الدارقطني،السنف)((5 الن ًبي  :أىف  ذىكىرىهيأىٍكأيٍنثىيى"قىاؿى ـٍ ديكي أىحى ًإذىامىس  ٍيًوفىبلى

أى ت ىيىتىكىض  م يحى ".ييصى
سبقتترجمتو،ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿ.((6
(.475/ح1/231الحاكـ،المستدرؾ)((7
،مقبكؿ،األسدمالحزامي،منذربفعبدابفالمنذربفالمغيرةبفعبدابفخالدبفحزاـ((8

(.6888/رقـ546حجر،تقريبالتيذيب).ابفمفالثامنةماتسنةإحدلكثمانيف
(.476/ح1/232الحاكـ،المستدرؾ)((9

(.622/ح1/205البييقي،السنفالكبرل)((10
العاصاألمكم((11 بف سعيد بف ا عبد بف أمية بف الكاحد عبد بف الككفي،عنبسة خالد ،أبك

(.5207رقـ/433.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالثامنة،ثقةعابد،األعكر
(.620/ح1/205البييقي،السنفالكبرل)((12
.ثقةمتقفعابدسبقتترجمتو،((13
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الذ كر،فمـيربوبأسنا،فقاؿعركة: عركة،أٌنوكافعندمركافبفالحكـفسيئؿعفمس 
إل حرسي ا مركاف فبعث ... حدثتني بسرة كىذهإف  نعـ. فقاؿ: الر سكؿ، فرجع بسرة ى

ىشاـسمعالحديثمفبسرةمباشرة. كايةتيبيفأف  الر 
مف الحكـ بف مركاف بإسقاط عنو عركة بف ىشاـ أصحاب مف آخر جمعه كركاه

مفطريؽيحيىبفسعيد.(3)،كالن سائي(2)،كالت رمذم(1)اإلسناد؛فأخرجوأحمد
.(6)مفطريؽسعيدبفعبدالر حمفالجيمحي(5)الد ارقطي،ك(4)كأخرجوالط حاكم
مفطريؽعميبفالمبارؾاليينائي(7)كأخرجوابفًحب اف

(8).
.(11)مفطريؽعبدالحميدبفجعفر(10)،كالد ارقطني(9)كأخرجوالط براني

                                 
(.27295/ح45/270أحمد،المسند)((1
2))( الجامع ح1/126الترمذم، /82 بمفظ: .) الن ًبي  أىف  : ت ى"قىاؿى حى ؿ  ييصى فىبلى ذىكىرىهي مىس  مىٍف

أى ".يىتىكىض 
(.447/ح1/216السنف)النسائي،((3
ت ى(.بمفظ:"436/ح1/73الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((4 حى م يىف  ييصى ذىكىرىهي،فىبلى ـٍ ديكي أىحى ًإذىامىس 

أى ".يىتىكىض 
(.618/ح1/204الدارقطني،السنف)((5
ةىذهالنسبةإلىبضـالجيـكفتحالميـكفيآخرىاالحاءالميمم-سعيدبفعبدالرحمفالجمحي((6

كأفرط،صدكؽلوأكىاـ،قاضيبغداد،أبكعبداالمدني،مفكلدعامربفحذيـ-بنىجمح
تضعيفو في حباف الثامنة،ابف ستكسبعيف،مف كسبعكف،ماتسنة اثنتاف السمعاني،كلو .

(.2350/رقـ238(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)3/326األنساب)
الم ًو(.بمفظ:115/ح3/399سيـكاألنكاع)ابفحباف،التقا((7 رىسيكؿي ويفىٍمييًعًد:"مىٍفمىس قىاؿى فىٍرجى

".اٍلكيضيكءى
،ثقة،-بضـالياءكفتحالنكف،ىذهالنسبةإلىىناءةابفمالؾبففيـ -ائينىعميبفالمبارؾاليي((8

فحديثالككفييفعنوفيو،إرساؿ:كاآلخر،سماع:كافلوعفيحيىبفأبيكثيركتابافأحدىما
السابعة،شيء األنساب)مفكبار السمعاني، تقريبالتيذيب)13/429. ابفحجر، ،)404/
(.4787رقـ

ٍأ(.بمفظ:"1457/ح2/124الطبراني،المعجـاألكسط)((9 ٍفغىوي،أىٍكأيٍنثىيىٍيًوفىٍميىتىكىض  ذىكىرىهي،أىٍكري مىٍفمىس 
ةًكيضيكءىهيًلمص  ".بلى

(.536/ح1/269الدارقطني،السنف)((10
،صدكؽرميبالقدركربماكىـ،عبدالحميدبفجعفربفعبدابفالحكـبفرافعاألنصارم((11

(.3756/رقـ333.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةثبلثكخمسيف،مفالسادسة



334 

مفطريؽسفياف.(1)كأخرجوالد ارقطني
الد ارقطني أيكب(2)كأخرجو طريؽ عبد(3)مف بف كسعيد سعيد، بف )يحيى ستتيـ ؛

الرحمفالجيمحي،كعميبفالمبارؾ،كعبدالحميدبفجعفر،كسفياف،كأيكب(عفىشاـ
بفعركة،عفأبيوعركةبفالزُّبير،عفبسرةبنتصفكاف.

كممفركلالحديثعفىشاـ،عفأبيو،عفبسرةغيرالذيفذكرنافيالت خريجقمُت:
،كعبدابف(6)،كىشاـبفحساف(5)،كعبدالعزيزبفأبيحاـز(4)المكيقيسبفسعد

،كمحمدبف(9)،كأبافبفيزيدالعطار(8)،كعاصـبفىبلؿالبارقي(7)محمدأبكعمقمة
،كغيرىـكثير.(11)،كعبدالعزيزبفمحمدالد راكردم(10)عبدالر حمفالطُّفاكم

                                 
(.530/ح1/267الدارقطني،السنف)((1
أٍ(.بمفظ:"537/ح1/270،السنف)الدارقطني((2 ذىكىرىهيفىٍميىتىكىض  :ًإذىا"مىٍفمىس  عيٍركىةييىقيكؿي كىافى :كى .قىاؿى

أٍ ٍفغىٍيًوأىٍكأيٍنثىيىٍيًوأىٍكذىكىرىهيفىٍميىتىكىض  رى .مىس 
.ثقةثبتحجةمفكبارالفقياءالعبادسبقتترجمتو،((3
سبقتترجمتو،ثقة.((4
.صدكؽفقيوتترجمتو،سبق((5
بضـالقاؼكسككفالراءكضـالداؿالميممتيفكالسيفالميممة-كسيىشاـبفحسافاألزدمالقردي((6

كالقراديسبطفمف،كبابالفراديسبالفاءبدمشؽ،فيآخرىا،نسبةإلىدربالقراديسبالبصرة
دكس،كىكقردكسبفالحارثفاألزدنزلكامحمةبالبصرةفنسبتالمحمةإلييـ.كقردكسبطفم

مفاألزد-بفمالؾبففيـبفغانـبفدكس أبكعبدا،-كصاحبناينتميإلىقردكسبطفه
قيؿألنو؛كفيركايتوعفالحسفكعطاءمقاؿ،مفأثبتالناسفيابفسيريف،ثقة،البصرم

عنيما يرسؿ السادسة،كاف كأربعيف،مف ثماف أك سبع سنة السمعامات األنساب. ني،
(.7289/رقـ572(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)10/368)

مف،صدكؽ،المدني،أبكعمقمةالفركم،عبدابفمحمدبفعبدابفأبيفركةاألمكممكالىـ((7
(.3587/رقـ321.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةتسعيفكمائة،مائةسنةهعمر،الثامنة

قاؼ،-البارقيعاصـبفىبلؿ((8 بفتحالباءالمعجمةبنقطةكاحدةككسرالراءالميممةكفيآخرىا
فيو،إماـمسجدأيكب،أبكالنضرالبصرم،-بببلداليمف نسبةالىبارؽكىكجبؿينزلواألزد

(.3081/رقـ286(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)2/29.السمعاني،األنساب)مفالسابعة،ليف
و،ثقةلوأفراد.سبقتترجمت((9

بضـالطاءالميممةكفتحالفاءكفيآخرىاكاكبعداأللؼ،نسبة-فاكممحمدبفعبدالرحمفالطُّ((10
المنذرالبصرم،-إلىطفاكة األنساب)مفالثامنة،صدكؽييـ،أبك السمعاني، ابف9/77. ،)

(.6087/رقـ493حجر،تقريبالتيذيب)
صةفيو:صدكؽحسفالحديث.سبقتترجمتو،ككانتالخبل((11
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ذكرى سبؽ الذيف مف جماعةه عفكخالفيـ أبيو، عف ىشاـ، عف فرككه كغيرىـ، ـ
بفسممة، كحم اد بفحساف، كىشاـ الث كرم، سفيافبفسعيد منيـ عفبسرة؛ مركاف،

مطيع أبي بف كسبلـ أنس، بف الميقد مي(1)كمالؾ عمي  بف كعمر ،
بف(2) ا كعبد ،

إدريس،كعميبفمسير،كأبكأسامة.
 دراسة رواة الحديث:

إلماـالش افعيرحمواثقات.ركاةيسنًدا
عمى الحديث:الحكم

كميضعؼ؛ أصح":قاؿالبخارمالحديثصحيح؛كلقداختمؼفيوالعمماءبيفمصححو
بسرة"،كشيءفيىذاالباب .(3)"صحيححسفىذاحديث":رمذمقاؿالت حديثي

خزيمة:" سرةمنياالكماافعيأقكؿ؛ألفعركةقدسمعخبربكبقكؿالش كقاؿابفي
.(4)"تكىـبعضعممائناأفالخبركاهلطعنوفيمركاف

بسرة عمىسماععركةمفبسرة؛أٌنوقاؿفيآخرالحديث:سألتي :كممايدؿُّ قمتي
 يكًشؼي ما إلىركايتيا إياىا،كرجكعو "كتصديؽعركة قاؿالبييقي: عفذلؾفصٌدقتو،

 عنيا، الحديث حمؿ مف كثقة ثقًتيا، الحديثعف عف بسرة سؤالو مف ينا رك  ما مع
.(5)كتصديًقيامفحدثوعنيا"

.(6)كقاؿالطُّكسي:"ىذاالحديثصحيح"
،عفمركاف،عفعركة،حيحاإلسنادفيىذاكالحديثالص كقاؿابفعبدالبر:"

.(7)"عفبسرة

                                 
فيركايتوعفقتادة،ثقةصاحبسنة،البصرم،أبكسعيدالخزاعيمكالىـ،سبلـبفأبيمطيع((1

أربعكستيف،مفالسابعة،ضعؼ تقريبالتيذيب)بعدىا:كقيؿ،ماتسنة ابفحجر، .261/
(.2711رقـ

مات،مفالثامنة،اثقةككافيدلسشديدن،بصرمأصموكاسطيقىد ـ،عمربفعميبفعطاءبفمي((2
(.4952/رقـ416.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقيؿبعدىا،سنةتسعيف

(.82ح/1/126)الجامعالترمذم،((3
(.34ح/1/23(ابفخزيمة،الصحيح)(4
(.1/386البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((5
(.1/276مختصراألحكاـ)الطكسي،((6
(.17/185عبدالبر،التمييد)(ابف(7
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عبداليادم:"ىذاإسنادالمطعففيو" .(1)كقاؿابفي
 أنَّ لمحديث ثالثة طرق:  وبالتَّتبِع َنِجدُ 

عركةعفمركافعفبسرة.األولى:
فأصبحتالثانية: إلىبسرة، الشُّرطي مركاف رساؿ كا  الحديث، مركافكعركة تذاكر

كايةعركةعفالشُّرطي،عفبسرة. الر 
مركافكالشُّرطيكأخذهالحديثمباشرةعفبسرةالثالثة: .(2)عدـاقتناععركةبكبلـً
"كلقدأجا فقاؿ: ًحب اففيبيافصحةالحديث، ابفي عائذباأفنحتجبخبرركاهدى

حيحمفألناالنستحؿاالحتجاجبغيرالص ؛مركافبفالحكـكذككهفيشيءمفكتبنا
فكافؽذلؾمذىبنا،كالنعتمدمفالمذاىبإالعمىالمنتزعمفاآلثار، سائراألخبار،كا 

فخالؼذلؾقكؿأئمتنا .كا 
بفالزُّ فإفعركة الذمذكرناه، خبربسرة بيرسمعومفمركافبفالحكـ،عفكأما

ذلؾحتىبعثمركافشرطين يقنعو فمـ فأخبرىـبسرة، آتاىـ، ثـ فسأليا، إلىبسرة لو ا
ثانين قالتبسرة،فسمعوعركة رطي،عفبسرة،ثـلـيقنعوذلؾحتىاعفالشُّبمثؿما

،كصارععفعركة،عفبسرة،متصؿليسبمنقطا،فالخبرذىبإلىبسرةفسمعمني
.(3)"رطيكأنيماعاريتافيسقطافمفاإلسنادمركافكالشُّ

": نعمـلوجيكقاؿابفحـز ةقبؿخركجوعمىأميرالمؤمنيفعبدحىرٍمركافما
قطإالقبؿخركجوعمىأخيوالبعدابفالزُّ يمقوعركة كلـ بيررضياعنيما،

 ا رسكؿ صكاحب مف مشيكرة كبسرة فيو، شؾ ال ما ىذا المبايعاتخركجو
العزلبنتأخيكرقةبف بفعبد بنتصفكافبفنكفؿبفأسد المياجراتىيبسرة

.(4)"نكفؿكأبكىاابفعـخديجةأـالمؤمنيف
.(5)كقاؿالبييقي:"مركافقداحتجبوالبخارمفيالص حيح"

كظفقطنيفيالعمؿبذكرطرؽالحديث،حتىقاؿفيالن يايًة:"كلقدتكسعالد را

                                 
(.291ح/1/260تنقيحالتحقيؽ)ابفعبداليادم،((1
(.34ح/1/23ابفخزيمة،الصحيح)يينظر:((2
(.3/397التقاسيـكاألنكاع)،(ابفحباف(3
،المحمى(4 (.1/221)(ابفحـز
(.2/233)(البييقي،الخبلفيات(5
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الختبلفيـ؛ىذاالخبرغيرثابتأف ،ظرفياالختبلؼيالن نًعًمٍاسمفالميكثيرمفالن 
في...فيو نظرنا فمما قكـمفأىؿالعمـبضعؼالحديثلطعنيـعمىمركاف، فحكـ

رككاىذاالحديثعفىشاـ،عف...اتالحفاظقذلؾكبحثناعنوكجدناجماعةمفالث 
ثـ قاؿ: عركة أف الحديث، آخر في ركايتيـ في ذكركا بسرة، عف مركاف، عف أبيو،

،كماحدثنيمركافلقيتبسرةبعدفسألتياعفالحديث،فحدثتنيبوعفرسكؿا
.(1)..."عنيا

قاتالحفاظرككاىذاعفلث نظرنافكجدناجماعةمفاكقاؿأبكعبداالحاكـ:"
ىشاـبفعركة،عفأبيو،عفمركاف،عفبسرة،ثـذكركافيركاياتيـأفعركة،قاؿ:

كماحدثنيمركافعنيا،فدلناثـلقيتبعدذلؾبسرةفحدثتنيبالحديثعفرسكؿا
كثبتبية،يخيف،كزاؿعنوالخبلؼكالشُّذلؾعمىصحةالحديثكثبكتوعمىشرطالش 

.(2)..."سماععركةمفبسرة
فقمُت: مفضعفو؛خاصةكا  قكؿى كبتصحيحاألئمةالكبارليذاالحديثيضيعؼي

حديث،ثبلثةأحاديثالتصحكاففيوتعارضكالكاردعفيحيىبفمعيفأنوقاؿ:"
مضربفمحمد(3)"ككؿمسكرحراـ،كالنكاحإالبكلي،كرمسالذ  ألف  :قاؿ(4)؛كذًلؾى

أصحفيومفالحديث؟قاؿيحيىبف شيءو يحيىبفمعيفعفمسالذ كر،أمُّ "سألتي
معيف:لكالحديثمالؾ،عفعبدابفأبيبكر،عفعركة،عفمركاف،عفبسرة،

:اليصحفيوشيء..." .(5)فإنويقكؿفيو:"سمعت،قاؿ:سمعت"،لقمتي

                                 
(.15/316العمؿ)الدارقطني،((1
الحاكـ(2 ) 1المستدرؾ)، في472/ح229/ الحاكـ األحاديثالتيذكرىا يىٍنظير التكسع أراد مف .)

ثبكتسماًععركةمفبسرةبعدىذا.
،كقاؿابفابفمعيف(.لـأقؼعميوفيكتب1/181)(ابفالجكزم،التحقيؽفيمسائؿالخبلؼ(3

عبداليادمفيالتنقيح:ماحيكيعنواليثبت.
مضربفمحمدبفخالدبفالكليدبفمضراألسدم،أبكمحمد،القاضيالبغدادم،كليقضاء((4

كاسط،كافراكينالحركؼالقراءات،قاؿالدراقطني:ثقة،ماتسنةسبعكسبعيفكمائتيف.يينظر:
( كالمختمؼ المؤتمؼ )4/2045الدارقطني، بغداد تاريخ البغدادم، الخطيب ،)15/361/

(.7174رقـ
(.2/303)(العراقي،اإلماـ(5



338 

افيمسجدالخيؼأناكأحمدبفحنبؿ،قاؿ:"اجتمعن(1)رجاءبفمرجىالحافظكعف
كر،فقاؿيحيىبفمعيف:يتكضأكعميبفالمدينيكيحيىبفمعيففتناظركافيمسالذ 

بقكؿالككفييفكتقمدقكليـ،كاحتجيحيىبفمعيفبحديث:منو،كقاؿعميبفالمديني
.بسرةبنتصفكاف،كاحتجعميبفالمدينيبحديثقيسبفطمؽ،عفأبيو

بسرة إسناد كيؼتتقمد أرسؿشرطين،كقاؿليحيىبفمعيف: حتىردكمركافإنما ا
عذلؾعركةحتىأتىبسرةفسألياكشافيتوبالحديث،نًقٍجكابياإليو،فقاؿيحيى:ثـلـيي

اسفيقيسبفطمؽكأنواليحتجبحديثو،فقاؿأحمدبفثـقاؿيحيى:كلقدأكثرالن 
بلاألمريفعمىماقمتما،فقاؿيحيى:مالؾ،عفنافع،عفابفحنبؿرضياعنو:ك

.(2)..."كرعمرأنوتكضأمفمسالذ 
حابةلـيقؿىذابيفيدمكبارالص ماباؿرسكؿاكأٌماعفقكؿالس رخسي:"

نماقالوبيفيدمبسرة،كقدكافرسكؿا أشدحياءمفحتىلـينقموأحدمنيـ،كا 
.(3)"راءفيخدرىاالعذ

بسرةلـتتفردبالحديث،فقدشاركىيافيوجمعهمفالص حابًة،منيـعبد فإننانقكؿ:"إف 
يني،كسعدبفأبيكقاص،كجابربفعبد الجي ابفعمر،كأبكىريرة،كزيدبفخالدو

.(4)ا،كعائشة،كأـحبيبة...كغيًرىـ"
" عفامرأةكأم اعفقكؿإبراىيـالحربي: عفشرطي  يركيوشرطيٌّ ؛(5)"حديثبيسرة

ماحيفإٌنوساقط؛ بعيده،يكألفى عمىكىفوكقكلوعفالحربي  كليسفي،عفامرأةيدؿي
.(6)الٌصحابياتمغمز

 كاةفينسبيايدؿُّ بسرةمجيكلةهغيرمشيكرةو،كاختبلؼالرُّ كأٌماعفقكؿمفقاؿ:إف 
؛فالص حيحأٌنيا(7)أسديةىيقكؿ:ىيكنانية،كبعضيـيقكؿ:يعمىذلؾ؛إذإفبعضيـ

                                 
ماتسنةتسع،مفالحاديةعشرة،حافظثقة،نزيؿسمرقند،المركزم،رجاءبفمرجىالغفارم((1

(.1928/رقـ208.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كأربعيف
ابفمعيفيقكؿبالكضكءمف1/234الحاكـ،المستدرؾ)((2 عمىأف  (.كفيالقصةطكؿ،كىذايدؿُّ

الفرج.م س 
(.1/66(السرخسي،المبسكط)(3
(.1/232)(الحاكـ،المستدرؾ(4
(.1/264)تنقيحالتحقيؽابفعبداليادم،((5
(.1/182)ابفالجكزم،التحقيؽفيمسائؿالخبلؼيينظر:((6
(.42)ص(الحازمي،االعتبارفيالناسخكالمنسكخ(7
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أتدركفمفبسرةبنتصفكاف؟ىيجدةعبدالممؾبفمشيكرةه،فقدقاؿمالؾبفأنس:"
.(1)"مركافأـأموفاعرفكىا

بسرةبنتصفكافبفنكفؿبفأسدمف"،قاؿ:(2)بيرممصعببفعبداالزُّكعف
نكفؿعميا،كليسلصفكافبفنكفؿعقبإالمفقبؿبسرة،كىيالمبايعات،ككرقةبف

.(3)..."زكجةمعاكيةبفمغيرةبفأبيالعاص
الش ك قاؿ الن "افعي: عف بسرة، غير عف قكلنا، ركينا بيقد يعيبعمينا، كالذم
ساءليس،كعدةمفالن (5)،كأـخداش(4)كايةعفبسرة،يركمعفعائشةبنتعجردالر 

ىجرتيا، كقديـ سابقتيا، مع بسرة كيضعؼ بركايتيف. كيحتج العامة، في بمعركفات
،كقدحدثتبيذافيدارالمياجريف،كاألنصار،كىـمتكافركف،فمـكصحبتياالنبي

بعضيـصارإليوعفركايتيا بفالزبير،كقد،يدفعومنيـأحد،بؿعممنا منيـعركة
قبؿأفيسمعالخبر،فمماعمـأفبسرةركتوقاؿبودفعكأنكرالكضكءمفمسالذكر

كىذهكسمعياابفعمر،تحدثبوفمـيزؿيتكضأمفمسالذكرحتىمات،،كترؾقكلو
.(6)"طريؽأىؿالفقوكالعمـ

" الحديثعفجماعةمفالص كقاؿالحاكـ: ركمىذا كالت كقد عفبسرةحابة ابعيف،
برضياعنيما،كعبدابفعمركبفالعاصمنيـعبدابفعمربفالخطا

حمفاألنصارية،كعبدابفأبيمميكة،كمركافكسعيدبفالمسيب،كعمرةبنتعبدالر 
خمسةبيكقدركيناعفبسرةبنتصفكاف،عفالن ،كسميمافبفمكسى،بفالحكـ

                                 
(.1/232الحاكـ،المستدرؾ)((1
أبكعبدا،ببفعبدابفمصعببفثابتبفعبدابفالزبيربفالعكاـاألسدممصع((2

بغداد،المدني،الزبيرم بالنسب،نزيؿ العاشرة،صدكؽعالـ ستكثبلثيف،مف ابفماتسنة .
(.6693/رقـ533حجر،تقريبالتيذيب)

(.1/232الحاكـ،المستدرؾ)((3
الدارقطني(4 قاؿ 411رقـ/1/207)فالسنفي( حجة"(: بيا ابفاألثيرفيأسد"التقـك كذكرىا ،

مفالعمماءفييـ"قاؿ:ك(،7090رقـ/6/193)الغابة فيكقاؿالذىبي"مفالتابعيف،ذكرىاكثيره
رقـ2/364)ميزافاالعتداؿ /4106 بؿ"(: يثبتذلؾ، كلـ صحبة، ليا كييقاؿ: تيعرؼ، التكاد

صح "ابيةأرسمتفأكىمتأنيا ك. قاؿ الميزاففيالعكنيحاتـ لساف ابف217)صذيؿ قاؿ :)
:كلـأقؼعميوفيالكتبالمعتمدة."لياصحبة،كشذ"معيف: .قمتي

أنياتركمعفعمي،كلـيزدأحدعمىذلؾ.(5 فيترجمتيا ابفسعد،الطبقاتالكبيريينظر:(ذيًكرى
(.5/593)(،ابفحباف،الثقات5511رقـ/10/449)

(.1/394(البييقي،معرفةالسنف)(6
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بن اشتياربسرة ذكرنا ثبتبما كقد الحديث، كارتفععنياأحاديثغيرىذا تصفكاف،
.(1)"كاياتاسـالجيالةبيذهالر 

أفييقاؿ: بيالينكراشتياربسرةبنتصفكافبصحبةالن كقاؿالحازمي:"الص حيحي
 (2)"كاةطعمموبأحكاؿالرُّحًحديث،كلـييكمتانةحديثياإالمفجيؿمذاىبالت.

.(3)ـيسمعوالزُّىرممفعركة،إنمادلسبو"كأم اعفقكؿربيعةالر أم:"ىذاالحديثل
كاياتاألخرلفيياكاسطةبيفالزُّىرمكعركة،كىكعبداابفأبي الر  ييردعميوبأف 

كاة،حيثقاؿالد ارقطني:" كركاهقتيبةبفسعيد،عفبكر،كلعؿالس قطجاءمفأحًدالرُّ
ـ مفاإلسناد:عبدابفأبيبكرىرم،عفعركة،كأسقطالميثبفسعد،عفالزُّ ...ث

كركاهابفأخيأكرداألسانيدالتيفيياابفأبيبكربيفالزُّىرمكعركة،...إلىأفقاؿ:
عفالزُّالزُّ عفبسرةىرم، أخبرنيعركة، قاؿ: ألفالزُّ.ىرم، فيقكلو؛ ىرمإنماككىـ

.(4)"سمعومفعبدابفأبيبكر،عفعركة
كحديثكأم  عركة عف ليسحديثو بكر أبي بف ا عبد "إف  الط حاكم: قكًؿ عف ا

كنا"ابفعيينةيقكؿ:كنقموعفالزُّىرمعفعركة،كالعبداعندىـفيحديثًوبالمتقف،
أبيبكر، ابف عبد منيـ مفنفرسماىـ، كاحد يكتبالحديثعند الرجؿ رأينا إذا

كأنتـفقدتضعفكفماىكمثؿىذابأقؿمف"ككنكايعرفكفالحديثسخرنامنو،ألنيـلـي
.(5)"كبلـمثؿابفعيينة

ابفأبيبكرعف عفعبد مالؾفيالمكطأ ركاه حديثه "ىذا كقاؿالبييقي:
عركة،كركاهالزُّىرمعفعبدابفأبيبكرحيففاتوذلؾعفعركة،كماركلعنو

حديث:"بيعفعركةعفعائشةعفالن  فىأىٍحسىفى اٍلبىنىاًتًبشىٍيءو ًمٍفىىًذًه اٍبتيًميى مىًف
الن ارً لىويًسٍترناًمفى ،كيف  ،كذلؾركلعفحديثبسرةحيففاتوذلؾعفعركة،ثـ(6)"ًإلىٍيًيف 

ركاهمرةعفأبيبكربفمحمدعفعركةإذاكافاألكزاعيحفظوعنوعفأبيبكر،
كايًةعندكالحديثكاف دؽفيالر  عندىماجميعنا،فركاهعنيما،كىمامفأىؿالفقوكالص 

                                 
(.1/233المستدرؾ)الحاكـ،((1
(.42)ص(الحازمي،االعتبارفيالناسخكالمنسكخ(2
(.1/72(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(3
(.15/321(الدارقطني،العمؿ)(4
(.1/72(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(5
.(147/ح4/2027مسمـ،الصحيح)((6
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ابفأبي مثؿعبد بالمدينًة أعمـ ما عفالزُّىرمأنوقاؿ: ينا كافةأىؿالحديث،كرك 
 ...كلـيخطربباليأفيككفى بكر،كلكفإنمامنعوأفيرتفعًذٍكريهمكافأبيوأنوحييه

يد عي إنسافه فيأبيبكربفمحمدبفعمركبفحـز كايةثـيطعفي معرفةاآلثاركالر 
.(1)كابنوعبدا"

غير مبيـ جرح أبيبكر ابف الط حاكملعبد جرح أف  عمى يدؿُّ كىذا أقكؿ:
مفعمماءالجرحكالت عديؿ؛قاؿ فكافمكثؽهمفًقبىًؿجمعو مفسر،غيرمقبكؿ،خاصةكا 

" : سعدو ا"ابفي عاًلمن الحديًث كثيرى ثقةن كاف
الر ازم(2) حاتـ كأبك معيف، ابفي كقاؿ ،(3)،

كاةعنو:"كافكثير-،كقاؿمالؾ(5):"ثقة"،كقاؿأحمد:"حديثوًشفاء"(4)كالعجمي أحدالرُّ
صدؽ" ًحب اففيثقاًتو(6)األحاديث،رجؿي مفسادات،كقاؿفيالمشاىير:"(7)،كذكرهابفي

.(8)"فقيائيـاسكالن 
نماأخذهمف ىشاـبفعركةلـيسمعىذامفأبيو،كا  كأم اعفقكؿالط حاكم:"إف 

.(9)أبيبكرفدلسبو"
كأيشيككفإذاكافيركيوعفأبيبكر،كأبكبكرثقةحجةعندفقدقاؿالبييقي:"

 بالحديث، العمـ أىؿ الث ككافة يدخؿ بأف يضعؼالحديث نما كبيفا  بينو فكقوقة مف
أدخؿثقةمعركفنأكضعيفنمجيكالن فإذا قامتبوالحجةا، ا كقدركلىشاـ،عفأخيو،

كركلعفيحيىبفسعيد،عفعركة،حديث،يبعثمافبفعركة،عفأبيو،حديثالط 
عمىأنو،امفذلؾبوأحدمفأىؿالعمـشيئند ريكايةكثيركلـيىكمثؿذلؾفيالر ،اآلبؽ

.(10)"،ثـسمعومفأبيو،فحدثبوعفأبيوفيككفأخذهعنوأكالنيحتمؿأ

                                 
(.399-1/397البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((1
(.1991رقـ/7/491)الطبقاتالكبيرابفسعد،((2
(.77رقـ/5/17)(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ(3
(.861رقـ/2/22الثقات)العجمي،((4
(.5155/رقـ3/261)-ركايةعبدا-العمؿأحمد،((5
(.77رقـ/5/17)ديؿ(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتع(6
(.5/16)ابفحباف،الثقات((7
(468/رقـ113)مشاىيرعمماءاألمصارابفحباف،((8
(.1/73الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((9

(.1/399البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((10
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الفرج،أجابو عركةىحيفسألومركافبفالحكـعفمس  كأٌماعفقكؿمفقاؿ:أف 
مامفرأيوأفالكضكءفيو،فمماقاؿلومركافالحديثعفبسرةعفرسكؿا

زيدبفخالدبكـماشاءا،فكيؼيجكزقاؿ،قاؿلوعركة:ماسمعيبو،كىذابعدمكت
.(1)أفيينكرعركةعمىبسرةماقدحٌدثوإٌياهزيدبفخالد

كأماماقاؿمفتقدـمكتزيدبفخالدالجيني،فيذامنوتكىـكال"قاؿالبييقي:
فياألخباربالت  كىـ،فقدبقيزيدبفخالدإلىسنةثمافينبغيألىؿالعمـأفيطعنكا

..كاتعالىأعمـ(2)"كماتمركافبفالحكـسنةخمسكستيف،سبعيفمفاليجرةك
 

اإلماـالحديث الثاني: رحمواتعالىقىاؿى نىا:الش اًفًعيُّ اًلؾهأىٍخبىرى (3)سىًعيدوبفًيىٍحيىىعىفٍمى
م دوأىًبيعىفٍ(4)أىٍفمىحىٍبفًكىًثيرًبفًعىٍمرعىفٍ ٍكلىىميحى : (6)قىتىادىةىأىًبيعىفٍ(5)قىتىادىةىأىًبيمى قىاؿى

 الم ًو رىسيكًؿ مىعى رىٍجنىا ًمٍفخى ٍكلىةهفىرىأىٍيترىجيبلن جى كىانىٍتًلٍمميٍسًمًميفى اٍلتىقىٍينىا فىمىم ا ٍيبىرى خى ـى ا عى
ت ى فىاٍستىدىٍرتلىويحى قىاؿى ًمٍفاٍلميٍسًمًميفى رىجيبلن قىٍدعىبلى ٍبتواٍلميٍشًرًكيفى رى :فىضى أىتىٍيتوًمٍفكىرىاًئًوقىاؿى

اًتًقوً ٍبًؿعى مىىحى أىٍدرىكىوي(7)عى اٍلمىٍكًت،ثيـ  ٍدتًمٍنيىاًريحى م ةنكىجى م ًنيضى فىضى مىي  عى ٍربىةنكىأىٍقبىؿى ضى
مىًنيفىمىًحٍقتعيمىرى فىأىٍرسى الن اًس؟اٍلمىٍكتي ابىاؿي ط اًبفىقيٍمتلىوي:مى اٍلخى بفى الم وي،ثيـ إف  :أىمىرى فىقىاؿى

                                 
(.1/73يينظر:الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((1
(.1/405البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((2
.األنصارم،اإلماـالثقة،(سبقتترجمتو(3
التيذيب(4 تقريب حجر، ابف الرابعة. مف ثقة أيكب، أبي مكلى المدني، أفمح بف كثير بف عمر )

(.4960/رقـ406)
(نافعبفعباس،أبكمحمداألقرعالمدني،مكلىأبيقتادة،قيؿلوذلؾلمزكًمو،ككافمكلىعقيمةى(5

(.7071/رقـ558)ثقةهمفالثالثة.ابفحجر،تقريبالتيذيبالغفارية،
مىمةبفبىٍمذىمىةى(6 عند-(الحارثبفربعي،كقيؿ:الحارثبفالنعماف،كقيؿ:النعمافبفربعي،بفسى

ٍنـبفكعببفسممةبفسعدبف-أبينعيـبالداؿ نىاسبفًسنافبفعيبيدبفعىدمبفغى بفخي
(،ابفقانع،معجـ2/33)زيدبفجيشـبفالخزرج.البغكم،معجـالصحابةعدمبفشاًذرةبف

(.182/رقـ1/169)الصحابة
الجراثيـ(7 قتيبة، ابف عاتقو. حبؿ عمى ضربو يقاؿ: المنكب إلى العنؽ مف الممتدة العصبة )

(1/202.)
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الم ًو :رىسيكؿي عيكافىقىاؿى رىجى مىبيويالن اسى مىٍيًوبىي نىةهفىمىويسى لىويعى قىًتيبلن ٍفقىتىؿى مى
فىقيٍمتفىقيٍمتمىٍف(1)

الم ًو :رىسيكؿي قىاؿى مىٍست،ثيـ  لىوييىٍشيىديًلي؟،ثيـ جى قىًتيبلن مىبيويفىقيٍمتمىٍفقىتىؿى مىٍيًوبىي نىةهفىمىويسى عى
 الم ًو :رىسيكؿي فىقىاؿى اٍلقىٍكـً ًمٍف ؿه :رىجي فىقىاؿى ةى اٍلًقص  مىٍيًو ٍصتعى قىتىادىةى؟فىقىصى أىبىا لىؾيىا ا مى

أىبيك اٍلقىًتيًؿًعٍنًدمفىأىٍرًضًوًمٍنويفىقىاؿى ذىًلؾى مىبي سى الم ًوكى دىؽىيىارىسيكؿى ىىاالم وًصى الى (2)إذىابىٍكرو الى
: فىقىاؿى مىبىوي فىييٍعًطيؾسى رىسيكًلًو كىعىٍف الم ًو ٍف عى ييقىاًتؿي ؿ  كىجى عىز  الم ًو أيٍسًد ًمٍف إلىىأىسىدو يىٍعًمدي

 الم ًو مىخٍرىسيكؿي كىاٍبتىٍعتًبًو فىًبٍعتالد ٍرعى فىأىٍعطىاًنيًو إي اهي فىأيٍعًطًو دىؽى فناصى رى
ًفيبىًني(3)

تىأىث ٍمتو مىاؿو ؿي ىك  ًممىةىفىًإن ويألى سى
ـً(4) ٍسبلى .(5)"ًفياإٍلً

 نقد الحديث:
عندنا" معركؼه ثابته (6)قاؿاإلماـالش افعيرحموا:"ىذاحديثه

صحيحهالمخالؼلوعممتيوعفرسكؿا ثابته ا:"ىذاحديثه ."(7)كقاؿأيضن
ث:  تخريج الحدي

،مفطريؽمالؾبو.(9)،كمسمـ(8)أخرجوالبخارم


                                 
كاختطاؼ(1 بخفة الشيء أخذ كىك كالباءأصؿكاحد، السيفكالبلـ مىبيوي: سى سمبنا.( ثكبو يقاؿسمبتو .

:المىسميكب.ابففارس مىبي (.3/92)مقاييسالمغة،كالس 
كالقياسترؾ(2 باليمز، اإذا، كالعربتقكؿالىاء اذا، الىا يقاؿفيالقسـ حاتـ: أبك قاؿ )

الخميؿىا كقاؿ كذا، ابيفىا كأدخؿاسـ بو، أقسـ ما الكاىذا كالمعنى: بتفخيـاليمز،
(،القاضيعياض،173)صاأللؼتنبيوكبإمالتياحرؼىجاء.أبكعميالقالي،البارعفيالمغة

(.2/264)مشارؽاألنكار
مىاعىةمفالٌنخؿيٍختىرؼثىمىرىىا.ابفديريد،جميرةالعرب(3 (.1/588)(المخرؼًبفىٍتحاٍلًميـ:اٍلجى
بقىليأصميا،كأيٍثموكؿشيءأصمو.األزىرم،الزاىرفي(أم:اقتنيتوكاتخذتوعقدهتغؿعمى،كي(4

(.188)صغريبألفاظالشافعي
(.5/306)(الشافعي،األـ(5
(.5/306)المصدرنفسو((6
(.9/206)المصدرالسابؽ((7
(.4321ح/5/154)(3142ح/4/92)البخارم،الصحيح((8
(.1751/ح3/1370)مسمـ،الصحيح((9
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دراسة رواة الحديث:
ركاتوثقات.
الحكم عميو:
 متفؽعميو.

 

تعالى::الثالثالحديث  ا رحمو الش افعي اإلماـ إ قاؿ الم ًو رىسيكؿى مىٍف":قىاؿىف 
ًمٍفىىًذًهاٍلقىاذيكرىاًتشىٍيئنافىٍميىسٍ ـٍ ًمٍنكي ابى مىٍيًو،تىًتٍرًبًسٍتًرالم وًأىصى عى ـٍ تىوينيًق ٍفحى ٍفييٍبًدلىنىاصى فىًإن ويمى

ؿ  كىجى الم ًوعىز  .(1)"ًكتىابى
مىاًلؾهكقاؿ: نىا ـى،أىٍخبىرى أىٍسمى ٍبًف ٍيًد زى عىٍف

ٍيًد":(2) مىىعى نىاعى ًبالز  مىىنىٍفًسًو عى اٍعتىرىؼى رىجيبلن أىف 
الم ًو،رىسيكًؿالم ًو الىويرىسيكؿي ،ًبسىٍكطوفىدىعى مىٍكسيكروفىأيًتيى ًبسىٍكطو

ىىذىا":قىاؿى،(3) "،فىٍكؽى
 ًديدو جى ًبسىٍكطو تيويفىأيًتيى تيٍقطىٍعثىمىرى ـٍ لى

ىىذىٍيفً":فىقىاؿى،(4) "،بىٍيفى ًبسىٍكطو ًبوًقىٍدريك فىأيًتيى فى(5)بى ،كىالى
الم  ًبًورىسيكؿي ثيـ ًوفىأىمىرى ًمدى الم وً":قىاؿى،فىجي اًرـً أىٍفتىٍنتىييكاعىٍفمىحى ـٍ لىكي قىٍدآفى ،أىيُّيىاالن اسي

ًمٍفىىًذًهاٍلقىاذيكرىاًتشىٍيئنافىٍميىٍستىًتٍرًبًسٍتًرالم وً ـٍ ًمٍنكي ابى ،فىمىٍفأىصى ـٍ تيوينيًق ٍفحى فىًإن ويمىٍفيىٍبديلىنىاصى
مىٍيًوًكتى الم وًعى  .(6)"ابى

  نقد الحديث:
 اتعالى: الش افعيرحمو بو"قاؿاإلماـ يثبتي ليسمما منقطع حديثه ىكىذا ،

.(7)نفسوحجة،كلقدرأيتأىؿالعمـعندنامفيعرفوكيقكؿبو،فنحفنقكؿبو"

                                 
(.7/349األـ)الشافعي،((1
سبقتترجمتو،ثقةعالـ،كافيرسؿ.((2
(.3/387أم:ضعيفناليننا.ابفقرقكؿ،مطالعاألنكار)((3
أطراًفيا.((4 أم:إنولـييمتيفكلـيمف،كالثمرةىنامعناىاالطرؼ،قاؿالجكىرم:كثمرةالسياطعيقىدي

(،ابف2/606كىرم،الصحاحكتاجالمغة)كتقكؿالعرب:ثمرةالسكطكذبابالسيؼ.يينظر:الج
(.5/323عبدالبر،التمييد)

قدريٌكب:أم:ذىبتعيقدةطرفو،كصارليننامعبقاءصبلبتوبعدـكسره.الزرقاني،شرحوعمى((5
(.4/235المكطأ)

(.7/367الشافعي،األـ)((6
(.7/367المصدرنفسو)((7
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معركؼعندنا،كىككقدركمعفرسكؿا":فيمكضعآخرقاؿك حديثه
.(1)"سنادفيماأعرؼغيرمتصؿاإل
اب الش قىاؿى كاف الص بلح: ف يقكؿ: مف"افعي بأمر حجة، كمتنو ضعيؼ إسناده

.(2)"خارج
 تخريج الحديث:

عفزيدبفأسمـبمثمو.(4)كمفطريقوالبييقي(3)أخرجومالؾفيالمكطأ
الن عفزيدبفأسمـ(5)كأخرجوابفأبيشيبةمفطريؽمحمدبفعجبلف أىف  ًبي 

: ،فىقىاؿى شىًديدو ًديدو جى ًبسىٍكطو د ا،فىأيًتيى حى ابى قىٍدأىصى ؿو ًبرىجي ىىذىا"أيًتيى "ديكفى ميٍنكىًسرو ًبسىٍكطو فىأيًتيى
: ،فىقىاؿى ٍنتىًشرو :"فىٍكؽىىىذىا"مي ،فىقىاؿى يىٍعًني:قىٍدليي فى قىٍدريًكبى ًبسىٍكطو .(6)"ىىذىا"فىأيًتيى

الطحاك كالحاكـ(7)مكأخرجو سعيد(9)كالبييقي(8)، بف يحيى طريؽ مف مكصكالن
بعدأفرجـاألسممياألنصارمعفعبدابفدينار،عفابفعمرأفرسكؿا

كىجىقاؿ: فىٍميىٍستىًتٍرًبًسٍتًراًعىز  ـ  ٍفأىلى ٍنيىا،فىمى ""اٍجتىًنبيكاىىًذًهاٍلقىاذيكرىةىال ًتينىيىىاعى .ؿ 
 دراسة رواة الحديث:

ثقات.
 الحكم عمى الحديث: 

"المرسؿمنقطع،كيقكيو المكصكؿإسنادهحسف،كىكيقكمالمرسؿ؛قاؿالعراقي:
.(10)المكصكؿ،فإسنادهحسف"

بيفالكصؿ عفيحيىبفسعيد كذكراختبلؼالركاة الدارقطنيفيالعمؿ، ذكره

                                 
(.7/349)الشافعي،األـ((1
(.8/617البدرالمنير)ابفالممقف،((2
(.698/ح222مالؾ،المكطأ)((3
(.17600/ح8/572البييقي،السنفالكبرل)((4
.صدكؽإالأنواختمطتعميوأحاديثأبيىريرةسبقتترجمتو،((5
(.28685/ح5/530ابفأبيشيبة،المصنؼ)((6
(.92/ح1/87()91/ح1/86الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((7
(.7615/ح4/272الحاكـ،المستدرؾ)((8
(.17601/ح8/572البييقي،السنفالكبرل)((9

.(1030)العراقي،تخريجأحاديثاإلحياء((10
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عفالنبيكاإلرساؿ،إلىأفقاؿ:"ركمعفعبدا ،كىكأشبييابفدينارمرسبلن
.(1)بالصكاب"

الحديثكالأعممويستندكقاؿابفعبدالبر:" لـيختمؼعفمالؾفيإرساؿىذا
.(2)"بيذاالمفظمفكجومفالكجكه

في سابقنا كذكرالحديثالذمذكرتو مسندنا، الحاكـ "ركاه ابفحجرفقاؿ: كتعقبو
كقاؿ: كيناهفيجزءىبلؿالحفار،عفالحسيفبفيحيىالقطاف،عفكرالتخريج...

حفصبفعمركالربالي،عفعبدالكىابالثقفي،عفيحيىبفسعيداألنصارمبوإلى
.(3)كصححوابفالسكف".فميستتربسترا"قكلو:

صحيحعمىشرًطالشيخيف :كقدذكرهالحاكـبطريؽمكصكلةكقاؿ:"حديثه قمتي
.(4)جاه"كلـيخر

متفؽعمىصحتو" .(5)كقاؿاإلماـالجكيني:"ىذاحديثه
كقكؿإماـالحرميففينيايتوأنوحديثمتفؽاعترضعميوابفالصبلحفقاؿ:"

ياهأشباهعمىصحتو كثيرةأكقعوذلؾكيتعجبمنوالعارؼبالحديث،كلورحمنااكا 
.(6)"قيوكعالـ،كاأعمـفييااطراحوصناعةالحديثالتييفتقرإليياكؿف

" فقاؿ: الصبلح، ابف عمى الممقف بقكلو:كاعترضابف اإلماـ يرد عمىلـ متفؽ
،اصطمحعمىإطبلؽىذهالعبارةعمىمافيالصحيحيففٍصحتوممااصطمحعميومى

بؿمرادهإفسندهصحيح،كقدأسمفتعفالحاكـأنوقاؿفيو:إنوصحيحعمىشرط
.(7)"بسترا"كرهابفالسكففيسننوالصحاحإلىقكلوالشيخيف.كذ

بف الذممفطريؽمالؾعفزيد لمحديث، تعرضابفحجر أحاديثعدة كبعد

                                 
(.2811/ح12/386الدارقطني،العمؿ)((1
(.7/497االستذكار)ابفعبدالبر،((2
(.2039/ح4/106ابفحجر،التمخيصالحبير)((3
(.4/272()4/425لحاكـ،المستدرؾ)ا((4
(.17/280الجكيني،نيايةالمطمبفيدرايةالمذىب)((5
(.4/44ابفالصبلح،شرحمشكؿالكسيط)((6
(.8/619ابفالممقف،البدرالمنير)((7
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كىذامرسؿ،كلوشاىدعندعبدالرزاؽعفمعمر،عفيحيىبفأبيكثيرأسمـفقاؿ:"
فيذهالمراسيؿ،كآخرعندابفكىبمفطريؽكريبمكلىابفعباسبمعناه،(1)نحكه

.(2)االثبلثة،يشدبعضيابعضن
" نظركعمؽاأللبانيفقاؿ: قاؿكفيو المراسيؿإلىشيخ؛كذا الحتماؿرجكعىذه

مجيكالنيتابع كيككف فكاحد حققتالقكؿ كقد في، االحتماؿ ىذا مثؿ كركد يصحة
.(3)رسالتنا"نصبالمجانيؽلنسؼقصةالغرانيؽ"

عمىك :كقدعرجتي تابالغرانيؽفكافمفتعميؽاإلماـاأللبانيبعدأفذكرقمتي
إلىأنوليسىناؾإسنادصحيح "فيوإشارة عبارةالبفحجركالتيسبقت،أفقاؿ:
ية ،كجعؿالطرؽالمرسمةشاىدةكمقك  اللعر جعميوكجعموأصبلن مكصكؿيعتمدعميو،كا 

كاتعالىأعمـ..(4)لو"
 محفوظ أو محفوًظا، يكون أن أشبو: "بقولو الحديث ولَقبُ : التاسع المطمب
المحفكظ:ىكأٍفييخالؼالراكمبأرجحمنو؛لمزيدضبط،أككثرةعدد،أكغير 

.(5)ذلؾمفكجكهالترجيحات،فالراجحييقاؿلو:محفكظ،كييقابموالمرجكح،كييقاؿلو:شاذ
محفكظ"،ك"إس ديع:قكليـ:"حديثه نادمحفكظمحفكظ"،كييقابموقاؿعبداالجي

لمراجح،كقديككفالراجح نماىكحكـه "الشاذ"،كىذااليعنيصحةالحديثأكحسنو،كا 
 لذاتو، رساالنضعيفنا كا  كصبلن إسناد في يختمؼ المركأف الركاية فتككف في، سمة

بالمحفكظالحديثال.(6)"المحفكظة،كالمرسؿضعيؼ الميراد يعنيأف  :كىذا راجح.قمتي

                                 
ٍفيىٍحيىىٍبًفأىًبيكىثً(13515/ح7/369كلفظوعندعبدالرزاؽفيالمصنؼ)((1 ،عى ٍفمىٍعمىرو ،عى يرو

 اءىًإلىىالن ًبي  ،جى رىجيبلن الم ًوأىف  فىدىعىارىسيكؿي مىي  د افىأىًقٍمويعى حى ٍبتي الم ًو،ًإن يأىصى :يىارىسيكؿى فىقىاؿى
: تيوي،فىقىاؿى مىٍيًوثىمىرى عى ًديدو ،جى ىىذىا"ًبسىٍكطو ،سىٍكطهديكفى مىٍكسيكًراٍلعىجي"الى ًبسىٍكطو :.فىأيًتيى ،سىٍكطه"ًز،فىقىاؿى الى

ىىذىا ًفيكىٍجًيوً"فىٍكؽى ييٍعرىؼي ،كىاٍلغىضىبي اٍلًمٍنبىرى ًعدى صى ًمدى،ثيـ  ًبًوفىجي الس ٍكطىٍيًف،فىأىمىرى بىٍيفى ًبسىٍكطو .فىأيًتيى
: مىاظىيى"فىقىاؿى اٍلفىكىاًحشى ـي مىٍيكي عى ـى ر  الم وىتىعىالىىحى ،ًإف  ًمٍنيىاأىيُّيىاالن اسي ابى ٍفأىصى فىمى ابىطىفى مى ًمٍنيىا،كى رى

شىٍيئنانيًقٍموي ".شىٍيئنافىٍميىٍستىًتٍرًبًسٍتًرالم ًو،فىًإن ويمىٍفيىٍرفىعيًإلىٍينىاًمٍفذىًلؾى
(.4/145ابفحجر،التمخيصالحبير)((2
(.7/364األلباني،إركاءالغميؿ)((3
(.14صاأللباني،نصبالمجانيؽ)((4
(.84ابفحجر،نزىةالنظر)ص((5
الحديث)((6 ديع،تحريرعمـك (.2/901عبداالجي
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اؿفيياالشافعيمحفكظ.كمفاألمثمةالتيق

اقىاؿىالحديث األول: رحمو الش اًفًعيُّ نىا: اًلؾيأىٍخبىرى ،بفيمى ٍبدًعىفٍأىنىسو أىًبيبفًالم وًعى
عىٍمرىةىعىفٍ،(2)أىًبيوًعىفٍ،(1)بىٍكرو

اًئشىةى،سىًمعىتٍأىن يىا،(3) ذيًكرىعى ٍبدىأىف لىيىاكى عيمىرىبفىالم وًعى
كؿييىقي ،ًببيكىاءًلىييعىذ بياٍلمىي تىًإف : ي  عىاًئشىةيفىقىالىتٍاٍلحى لىًكن وييىٍكًذٍب،لىـًٍإن ويأىمىا: أىكٍأىٍخطىأىكى

، انىًسيى مىىالم وًرىسيكؿيمىر ًإن مى مىٍييىايىٍبًكيكىًىيىيىييكًدي ةو،عى  نَ َلَيْبُكو "ِإنَُّيمْ :فىقىاؿىأىٍىمييىا،عى
نََّيا َعَمْيَيا، .(4)َقْبرَِىا" ِفي َلُتَعذَّبُ  َواِ 

اٍلش اًفًعيُّوفي روايٍة أخرى: قىاؿى نىا: ٍبديأىٍخبىرى اٍلمىًجيدًعى
ٍيجوابفًعىفً،(5) رى جي

قىاؿى(6) ًني: أىٍخبىرى
ميمىٍيكىةىأىًبيابفي

ف يىتً:قىاؿى(7) رىىىاٍشيىديىىا،نىفىًجٍئنىاًبمىك ةى،ًلعيٍثمىافىابنىةهتيكي كىابفيعىب اسوابفيكىحىضى
، اًلسهًإن ي:فىقىاؿىعيمىرى ا،لىجى مىٍستيبىٍينىييمى ًدىىمىاًإلىىجى اءىثيـ أىحى ريجى مىسىاآٍلخى ،فىجى ابفيفىقىاؿىًإلىي 
عيٍثمىافىبفًًلعىٍمًركعيمىرى قىاؿىالم وًرىسيكؿىفىًإف اٍلبيكىاًء؛عىفًتىٍنيىىأىالى:  َلُيَعذَّبُ  اْلَميِّتَ  "ِإنَّ :
ب اسوابفيفىقىاؿىَعَمْيِو"، َأْىِموِ  ِبُبَكاءِ  ،بىٍعضىيىقيكؿيعيمىريكىافىقىدٍ:عى د ثىثيـ ذىًلؾى ب اسوابفيحى عى
دىٍرتي:فىقىاؿى ط ابًبفًعيمىرىمىعىصى ت ىمىك ةى،ًمفٍاٍلخى ًظؿ تىٍحتىًبرىٍكبوذىاإًًباٍلبىٍيدىاءًكين اًإذىاحى

رىةو، ءًمىفٍفىاٍنظيٍراٍذىىبٍ:قىاؿىشىجى ،ىىؤيالى ،الر ٍكبي ،فىًإذىافىذىىىٍبتي يىٍيبه ٍعتياٍدعيوي،:قىاؿىصي فىرىجى
يىٍيبوًإلىى ؽٍاٍرتىًحؿٍ:فىقيٍمتيصي ،ًبأىًميرًفىاٍلحى ٍؤًمًنيفى يىٍيبنسىًمٍعتيعيمىريأيًصيبىفىمىم ااٍلمي يىٍبًكي،اصي

                                 
األنصارم،المدني،القاضي،ثقة،مفالخامسة،(1 (عبدابفأبيبكربفمحمدبفعمركبفحـز

كثبلثيف،كىكابفسبعيفسنة.ابفحجر،تقريبالتيذيب (.3239/رقـ297)ماتسنةخمسو
.ثقةعابدسبقتترجمتو،((2
.ثقةسبقتترجمتيا،((3
(.10/216اختبلؼالحديث)الشافعي،((4
فيالركايةعفشيخو(5 ييخطئ،كافيرلاإلرجاء،ثىٍبته (كانتالخبلصةفيوبعدالدراسًة:أنوصدكؽه

ابفجريج.
(سبقتترجمتو،عبدالممؾبفعبدالعزيز،الثقةالفقيوالفاضؿ.(6
(عبدابفعبيدابفعبدابفأبيميميكةبالتصغيركاسمو:زىيرالتيمي،المدني،ابفعبد(7

ٍدعاف،أدرؾثبلثيفمفالصحابًة،ثقةهفقيو،مفالثالثةماتسنةسبععشرة.ابفحجر، ابفجي
(.3454/رقـ312)تقريبالتيذيب
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يىقيكؿي ي اهي،:كى اًحبىاهي،كىاأيخى يىٍيبييىا:عيمىريفىقىاؿىكىاصى مىي تىٍبًكيصي قىدٍعى :الم ًورىسيكؿيقىاؿىكى
قىاؿى. َعَمْيِو" َأْىِموِ  ِبُبَكاءِ  َلُيَعذَّبُ  اْلَميِّتَ  "ِإنَّ  :الىتٍفىقىًلعىاًئشىةى،ذىًلؾىذىكىٍرتيعيمىريمىاتىفىمىم ا:
ـي ،الم وييىٍرحى د ثىمىاكىالم وًالىعيمىرى الم وًرىسيكؿيحى مىٍيًو،أىٍىًموًًببيكىاءًاٍلميٍؤًمفىييعىذ بيالم وىًإف : عى
لىًكف  قىالىتٍَعَمْيِو"، َأْىِموِ  ِبُبَكاءِ  َعَذاًبا اْلَكاِفرَ  َيِزيدُ  المَّوَ  "ِإنَّ  :قىاؿىالم وًرىسيكؿىكى :عىاًئشىةيكى

ـي ٍسبيكي ،حى .(1)[164:األنعاـ﴾]أيٍخرىلًكٍزرىكىاًزرىةهتىًزريكىالى﴿اٍلقيٍرآفي

 نقد الحديث:  
رحموا:قىاؿى أشبوأفيككفكماركتعائشةعفرسكؿا"اإلماـالش اًفًعيُّ
اب؟قيؿفيقكلوعزنة،فإفقيؿ:فأيفداللةالكتبداللةالكتابثـالسُّاعنومحفكظن
ْخَرى وِْزرَ  َوازَِرةٌ  حَزِرُ  َواَل ﴿:كجؿ

ُ
نْ ﴿،[164]األنعاـ:﴾أ

َ
نَْصانِ  ىَيَْس  َوأ ا إاِلٍّ  لِْْلِ ﴾َشَع  ٌَ

قىٍكًلًو:،[8:سكرةالزلزلة] َْ ﴿كى ٍَ ٍَوْ  َذ ةٍ  ٌِرَْلاَل  َحْػ َْ  يََرهُ  َخْيًا ذَرٍّ ٌَ ٍَوْ  َو ةٍ  ٌِرَْلاَل  َحْػ ا ذَرٍّ ﴾يََرهُ  َِشًّ
قىٍكًلًو:،[8:سكرةالزلزلة] ا َجْفٍس  ُكَّ  ِِلُْشَزى﴿كى ٍَ ِ  .[15]طو:﴾تَْصَع  ة

 تخريج الحديث:
 أواًل: رواية عائشة رضي ا عنيا. 

 ،مفطريؽمالؾ.(3)،كمسمـ(2)أخرجياالبخارم
 .(5)مفطريؽأبيأسامة(4)كأخرجوالبخارم

                                 
.(10/217اختبلؼالحديث)الشافعي،((1
بنفسالمتفالذمعندالشافعي.(.1289ح/2/80)الصحيحالبخارم،((2
(.932ح/2/643)الصحيحمسمـ،((3
فىعى3978ح/5/77الصحيح)البخارم،((4 رى عيمىرى ابفى ٍنيىا،أىف  الم ويعى اًئشىةىرىًضيى ًعٍندىعى (.بمفظ:ذيًكرى

 ييعىذ ًإلىىالن ًبي  المىي تى الم ًو:"ًإف  رىسيكؿي اقىاؿى ؟ًإن مى ًفيقىٍبًرًهًببيكىاًءأىٍىًمًو"فىقىالىٍت:كىىىؿى :"ًإن ويبي
رى قىٍكًلًو:ًإف  ًمٍثؿي ذىاؾى "،قىالىٍت:كى مىٍيًواآلفى عى أىٍىمىويلىيىٍبكيكفى ف  ٍنًبًو،كىاً  ذى ًطيئىًتًوكى ًبخى الم ًولىييعىذ بي سيكؿى ـى قىا

مىى ًإن مىاعى " أىقيكؿي ا مى لىيىٍسمىعيكفى ـٍ "ًإن يي : قىاؿى ا مى ـٍ لىيي فىقىاؿى ، الميٍشًرًكيفى ًمفى قىٍتمىىبىٍدرو ًفيًو :القىًميًبكى قىاؿى
المىٍكتىى﴾]الن تيٍسًمعي الى قىرىأىٍت﴿ًإن ؾى ؽٌّ"،ثيـ  حى لىييـٍ أىقيكؿي كيٍنتي مىا أىف  لىيىٍعمىميكفى اآلفى [،80مؿ:"ًإن ييـي

ٍفًفيالقيبيكًر﴾]فاطر: مى ًبميٍسًمعو اأىٍنتى مى الن اًر.22﴿كى ًمفى ـٍ قىاًعدىىي تىبىك ءيكامى ًحيفى [يىقيكؿي
كقدأخرجمسمـهىذاالحديثمفطريؽأبيأسامة،دكفذكرمتفالحديثالذمىكمكضكعنا.قمُت:

أبكا(5 الككفي، دلس،ككاف(حمادبفأسامةالقرشي،مكالىـ، سامة،مشيكربكنيتو،ثقةثبتربما
بأخرةيحدثمفكتبغيره،مفكبارالتاسعة،ماتسنةإحدلكمائتيف،كىكابفثمانيف.ابف

(.1487/رقـ177)حجر،تقريبالتيذيب
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كبلىما)حمادبفأسامة،كحم ادبفزيد(؛(2)،مفطرؽحم ادبفزيد(1)كأخرجومسمـ
،عفأبيو،عفعائشةرضياعنيا.  عفىشاـو

 بي ُمميكة: ثانًيا: رواية ابن أ
 مفطريؽابفجريج.(4)،كمسمـ(3)أخرجوالبخارم
 ؛كبلىما)ابفجريج،كأيكب(عفابفأبيمميكة.(6)مفطريؽأيكب(5)كأخرجومسمـ

.(9)،مفطريؽأبيإسحاؽالش يباني(8)ـ،كمسم(7)كأخرجوالبخارم


                                 
1) الصحيح( يي931ح/2/642)مسمـ، اٍلمىي تي : اٍبًفعيمىرى قىٍكؿي اًئشىةى عى ًعٍندى ذيًكرى بمفظ: ًببيكىاًء(. عىذ بي

مىى يىٍحفىٍظوي،ًإن مىامىر ٍتعى ـٍ ايأىبىاعىٍبًدالر ٍحمىًف،سىًمعىشىٍيئنافىمى مىٍيًو،فىقىالىٍت:رىًحـى رىسيكًؿاًأىٍىًمًوعى
ن ويلىييعى ،كىاً  تىٍبكيكفى :"أىٍنتيـٍ مىٍيًو،فىقىاؿى عى يىٍبكيكفى ـٍ ،كىىي نىازىةييىييكًدم  "جى ذ بي

أن وكافيكتب.سبقتترجمتو((2 ،ثقةثبتفقيو،قيؿ:إن وكافضريرنا،كلعموطرأعميو؛ألنوصح 
سىميرىةو"(.ركايةالبخارم1286ح/2/79الصحيح)البخارم،((3 ًظؿ  ".تىٍحتى
(.ألفاظياأقربإلىركايةأيكبالتيستأتي.928ح/2/641الصحيح)مسمـ،((4
اًلسناًإلىى928ح/2/640)المصدرنفسو((5 جى (.باختبلؼيسيرفيألفاظالحديث،حيثقاؿ:كيٍنتي

اءىا ،فىجى عيٍثمىافى كبفي ،كىًعٍندىهيعىٍمري ًبٍنًتعيٍثمىافى أىبىافى نىازىةىأيـ  جى نىٍنتىًظري نىٍحفي ،كى ٍنًبابًفعيمىرى جى عىب اسو بفي
يىقيكديهيقىاًئده،فىأيرىاهيأى ًمفى ٍكته ا،فىًإذىاصى بىٍينىييمى ٍنًبي،فىكيٍنتي ًإلىىجى مىسى ت ىجى اءىحى ،فىجى ٍخبىرىهيًبمىكىاًفابًفعيمىرى

اً رىسيكؿى سىًمٍعتي ـٍ ،فىيىٍنيىاىي كأىٍفيىقيكـى مىىعىٍمرو عى كىأىن وييىٍعًرضي عيمىرى ابفي الد اًر،فىقىاؿى :"ًإف  يىقيكؿي
 ااٍلمىي تى مىةن،فىقىاؿى اًميٍرسى ٍبدي مىيىاعى :فىأىٍرسى ًببيكىاًءأىٍىًمًو"،قىاؿى بلىييعىذ بي :كين امىعىأىًميًراٍلميٍؤًمًنيفى عىب اسو في

ًلي: رىةو،فىقىاؿى شىجى ًفيًظؿ  نىاًزؿو ًبرىجيؿو ت ىًإذىاكين اًباٍلبىٍيدىاًءًإذىاىيكى ط اًب،حى بًفاٍلخى عيمىرى ـٍ اٍذىىٍبفىاٍعمى
ٍرتىًنيأىٍفأىٍعمىـى أىمى :ًإن ؾى ًإلىٍيًو،فىقيٍمتي ٍعتي ،فىرىجى يىٍيبه صي ىيكى ،فىًإذىا ،فىذىىىٍبتي ؿي الر جي ٍفذىاؾى مىٍفًليمى لىؾى

: مىعىويأىٍىمىوي،قىاؿى :ًإف  ٍؽًبنىا،فىقيٍمتي :ميٍرهيفىٍميىٍمحى ،قىاؿى يىٍيبه ن ويصي ،كىاً  مىعىويأىٍىميويذىاؾى ٍفكىافى كىريب مىا-كىاً 
ٍؽًبنىا :ميٍرهيفىٍميىٍمحى أىيُّكبي :-قىاؿى يىقيكؿي يىٍيبه صي اءى ،فىجى أىٍفأيًصيبى اٍلميٍؤًمًنيفى يىٍمبىٍثأىًميري ـٍ لى اقىًدٍمنىا فىمىم 

تىٍسمى ـٍ لى ،أىكى ـٍ تىٍعمى ـٍ :أىلى عيمىري اًحبىاٍهفىقىاؿى اٍهكىاصى تىٍسمىعٍ-عٍكىاأىخى ـٍ لى أىكى ـٍ تىٍعمى ـٍ لى :أىكى :أىٍكقىاؿى أىيُّكبي -قىاؿى
اً رىسيكؿى :أىف  ًببىٍعًضبيكىاًءأىٍىًمو"قىاؿى لىييعىذ بي اٍلمىي تى ".ًإف 

(سبقتترجمتو،ثقةثبتحجةمفكبارالفقياءالعباد.(6
:لى1290ح/2/80الصحيح)البخارم،((7 :(.قىاؿى يىقيكؿي يىٍيبه صي عىؿى الم ويعىٍنويجى رىًضيى عيمىري اأيًصيبى م 

 الن ًبي  أىف  ًمٍمتى :أىمىاعى عيمىري اهي،فىقىاؿى "كىاأىخى ي  ًببيكىاًءالحى لىييعىذ بي المىي تى :"ًإف  قىاؿى
(.بمثًمو.927ح/2/369الصحيح)مسمـ،((8
ابف،إسحاؽالشيباني(سميمافبفأبيسميماف،أبك(9 األربعيف. ثقة،مفالخامسة،ماتفيحدكًد

(.2568رقـ/252)تقريبالتيذيب،حجر
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؛كبلىما)الش يباني،كابفعمير((2)،مفطريؽعبدالممًؾبفعيمير(1)كأخرجومسمـ
 .(4)،عفأبيو(3)عفأبيبيردة

مف(7).كأخرجومسمـ(6)مفطريؽسعيدبفالحارثاألنصارم(5)كأخرجوالبخارم


                                 
1) ) ت ى927ح/2/369الصحيح)مسمـ، ٍنًزًلًو،حى مى ًمٍف يىٍيبه صي أىٍقبىؿى عيمىري أيًصيبى ا لىم  : قىاؿى بمفظ: .)

فى يىٍبًكي، ًبًحيىاًلًو ـى فىقىا ، مىىعيمىرى عى ؿى دىخى لىعىمىٍيؾى ًإمكىاً : قىاؿى تىٍبًكي؟ مىي  أىعى تىٍبًكي؟ ـى عىبلى : عيمىري قىاؿى
اً رىسيكؿى أىف  ًمٍمتى عى لىقىٍد :كىاً قىاؿى ، اٍلميٍؤًمًنيفى أىًميرى "،أىٍبًكييىا ييعىذ بي مىٍيًو ييٍبكىىعى ٍف "مى : قىاؿى ،

ًلميكسىىبًفطىمٍ ذىًلؾى :فىذىكىٍرتي اٍليىييكدى.قىاؿى أيكلىًئؾى :ًإن مىاكىافى اًئشىةيتىقيكؿي :كىانىٍتعى ةى،فىقىاؿى حى
بفتحالبلـالمشددة،كسككفالخاءالمعجمة،نسبةإلىلىخـ،-(عبدالممؾبفعيميربفسيكيدالم خمي(2

إلىفرس،حميؼبنيعدم،الككفي،كييقاؿلو:الفىرىسي،نسبة-كىيقبيمةمفاليمفنزلتالشاـ
لوسابؽ،كافييقاؿلو:الًقٍبطي،كربماقيؿذلؾلعبدالممؾ،ثقةفصيح،عالـ،تغيرحفظو،كربما

(18/11)دلس،مفالرابعة،ماتسنةستكثبلثيف،كلومائةكثبلثسنيف.السمعاني،األنساب
(.4200/رقـ364)ابفحجر،تقريبالتيذيب

نسبةإلىأشعر،كىيقبيمةمشيكرةمفاليمف،كاسـاألشعر:-(أبكبردةبفأبيمكسىاألشعرم(3
منو شيءو عمىكؿ  أمالشعر أشعر، كلدتو أمو ألف  سيميبذلؾ؛ أدد، اسمو-نبتبف قيؿ: ،

جازالثمانيف. كقيؿ:غيرذلؾ، ماتسنةأربعكمائة، مفالثالثة، ثقة، الحارث، كقيؿ: عامر،
(.7952/رقـ621)حجر،تقريبالتيذيب(،ابف1/273)السمعاني،األنساب

اًىربفاألشعربفأدداألشعرم،حميؼسعيدبفالعاص،(4 مى (أبكمكسىعبدابفقيسبفالجى
 نيؼو سكفالككفة،كابتنىبيادارناإلىحاجبالمسجد،تكفيسنةثنتيف،أكأربعكأربعيف،كىكابفي

(.4/41)كستيفسنة.البغكم،معجـالصحابة
5) ) 1304ح/2/84الصحيح)البخارم، الن ًبيُّ فىأىتىاهي شىٍككىللىوي، عيبىادىةى بفي اٍشتىكىىسىٍعدي بمفظ: .)

الم ويعىنٍ رىًضيى بًفمىٍسعيكدو ٍبًدالم ًو ،كىعى ق اصو بًفأىًبيكى سىٍعًد ،كى ًفبًفعىٍكؼو الر ٍحمى ٍبًد ،يىعيكديهيمىعىعى ـٍ يي
فىمىم ادىخى الم ًو،فىبىكىىالن ًبيُّ ى"قىاليكا:الىيىارىسيكؿى :"قىٍدقىضى اًشيىًةأىٍىًمًو،فىقىاؿى دىهيًفيغى مىٍيًوفىكىجى عى ،ؿى

 الن ًبي  بيكىاءى ًبدىٍمًعالعىٍيًف،فىمىم ارىأىلالقىٍكـي الم وىالىييعىذ بي ًإف  :"أىالىتىٍسمىعيكفى ٍزًفبىكىٍكا،فىقىاؿى كىالىًبحي
ًبيىذىا ييعىذ بي لىًكٍف كى ًإلىىًلسىاًنوً-القىٍمًب، -كىأىشىارى كىافى كى مىٍيًو" عى أىٍىًمًو ًببيكىاًء ييعىذ بي المىي تى ف  كىاً  ـي، يىٍرحى أىٍك

يىٍحًثيًبالتُّ ارىًة،كى يىٍرًميًبالًحجى ا،كى ًفيًوًبالعىصى ٍنوي:"يىٍضًربي الم ويعى رىًضيى رىاًب"عيمىري
(سعيدبفالحارثبفأبيسعيدبفالميعم ى،األنصارم،المدني،ثقة،مفالثالثة.ابفحجر،تقريب(6

(.2280/رقـ234)التيذيب
7) ) ـ927ٍح/2/638الصحيح)مسمـ، أىلى بينىي ةي يىا مىٍيبلن : فىقىاؿى ، مىىعيمىرى عى بىكىٍت ةى ٍفصى حى أىف  بمفظ: .)

 اًتىٍعمىًميأىف  مىٍيًو"رىسيكؿى ًببيكىاًءأىٍىًمًوعى ييعىذ بي اٍلمىي تى :"ًإف  ،قىاؿى
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.(2)بيدابفعمر،عفع(1)طريؽمحمدبفبشرالعبدم  ،عفنافعو
مفطريؽعميبفميسًير(3)كأخرجومسمـ

 .(6)،عفأبيصالح(5)،عفاألعمش(4)
مسمـ محمد(7)كأخرجو بف عمر طريؽ مف سالـ(8)، عف ،(9)( أربعتيـ بف؛ سعيد

 (عفابفعمر.سالـكأبكصالح،كنافع،كالحارث،
البخارم كمسمـ(10)كأخرجو مفطريؽسعي(11)، عف، عمر، عفابًف بفالمسيب، د
 عمررضياعنو.

 

                                 
بفتحالعيف،كسككفالباءالمنقكطةبكاحدة،كفيآخرىاالداؿالميممة،نسبة-(محمدبفبشرالعبدم(1

بيفأفيقكؿ:عبدم،أكعبقسي ،أبك-إلىعبدالقيسفيربيعةبفنزار،كالمنتسبإلييامخيره
(،8/355عبداالككفي،ثقةحافظ،مفالتاسعة،ماتسنةثبلثكمائتيف.السمعاني،األنساب)

(.5756/رقـ469حجر،تقريبالتيذيب)
العمرم(2 بفعمربفالخطاب، عبيدابفحفصبفعاصـ كفتحالميـ،-( العيفالميممة، بضـ

،أبكعثماف،ثقةثبت،قدموأحمدبفصالح،المدني-ككسرالراء،نسبةإلىعمربفالخطاب
معيففيالقاسـعفعائشة،عمىالزىرمعفعركة،عنيا،مف عمىمالؾفينافع،كقدموابفي

األنساب السمعاني، كأربعيف. بضعو سنة مات التيذيب9/57)الخامسة، تقريب حجر، ابف ،)
(.4324/رقـ373)

3) ) بمفظ:927ح/2/639الصحيح)مسمـ، فىمىم ا(. مىٍيًو، عى فىًصيحى مىٍيًو، عى أيٍغًميى عيمىري طيًعفى لىم ا : قىاؿى
اً رىسيكؿى أىف  ًمٍمتيـٍ :أىمىاعى ".أىفىاؽى،قىاؿى ي  ًببيكىاًءاٍلحى لىييعىذ بي اٍلمىي تى :"ًإف  ،قىاؿى

.ثقةلوغرائببعدأٍفأضرسبقتترجمتو،((4
الحافظ،العارؼبالقراءات.(سبقتترجمتو،الثقة(5
(ذككافأبكصالحالس ماف،الزيات،المدني،ثقةثبت،ككافيجمبالزيتإلىالككفة،مفالثالثة،(6

(.1841/رقـ203)تقريبالتيذيب،ماتسنةإحدلكمائة.ابفحجر
،أىف 930ح/2/642الصحيح)مسمـ،((7 اًٍبًفعيمىرى ٍبًد اً(.بمفظ:عىٍفعى رىسيكؿى :"ًإف  ،قىاؿى

." ي  ًببيكىاًءاٍلحى ييعىذ بي اٍلمىي تى
(عمربفمحمدبفزيدبفعبدابفعمربفالخطابالمدني،نزيؿعسقبلف،ثقةمفالسادسة،(8

(.4965/رقـ417)تقريبالتيذيب،ماتقبؿسنةخمسيفكمائة.ابفحجر
،كافييشب أحدالفقياسبقتترجمتو،((9 فاضبلن .وبأبيوفياليدلكالس متءالسبعة،ككافثبتناعادالن

1292/ح2/80الصحيح)البخارم،((10 (.بمفظ:عىًفالن ًبي  اًنيحى ًفيقىٍبًرًهًبمى ييعىذ بي :"المىي تي قىاؿى
مىٍيًو". عى

(.بمثًمو.927ح/2/639الصحيح)مسمـ،((11
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 دراسة رواة الحديث:
 ركاةالحديثيفثقات.
 الحكم عمى الحديث: 

 الحديثافمتفؽعمييمافيالص حيحيف.
عمىحديثعمربفقمُت:  الش افعيلحديثعائشةرضياعنيا كترجيحاإلماـ

ٍمعهمفالعمماءالخطابرضياعنولمااستشعرتومفمعارضة جى مىعى قدجى القرآف،كى
 بيفالحديثيفعمىكجوًعدةكىكالر اجح،كحمموآخركفعمىظاىره.

حجرفيالفتح لمت كسًع(1)كلقدتكسعاإلماـابفي ،بذكرالكجكهالث بلثة،كالأرلداعينا
فمييراجعو.كاتعالىأعمـ.  فيذكرىاىنا،فمفأرادزيادةىبيافو

رحمواقىاؿىالحديث الثاني: مىٍحفيكظه:اإلماـالش اًفًعيُّ اٍلًقتىاؿىالم وًرىسيكؿًمىعىشىًيدىأىن ويكى
ٍبيىافياٍلعىًبيدي اٍلغىًنيمىةًًمفٍ(2)كأحذاىـكىالص 

(3).

 :نقد الحديث
"مىٍحفيكظه ا: رحمو الش افعي اإلماـ الش ، قمُت:(4)"قاؿ يىٍذكير اكلـ رحمو افعي

نىا "أىٍخبىرى فقاؿ: قبمو، الذم لمحديث ذلؾ ذكر أٌنو رغـ جيتو، مف سندنا لمحديث
ٍبدي م دبفياٍلعىًزيزًعى ميحى

عىفٍ(5) ٍعفىرً، م دوبفًجى ىيٍرميزىبفًيىًزيدىعىفٍ،(6)أىًبيوًعىفٍميحى
أىف 

                                 
(.3/155)(ابفحجر،الفتح(1
ذىي ا:تعني:ىدٌية(2 ٍذيىا،أربعلغات.كمياتعني:العىًطي ة،كالخامسةيالحي ًذي ةي،كالحي (الًحٍذكىةي،كالًحٍذيىةي،كالحى

.البشارة
أى : ييقىاؿي أىٍعطىاهي، ًإذىا ٍذكنا: كىحى ٍذكىةن كىحي كىًحٍذيىةن ًإٍحذىاءن ييٍحًذيًو أىٍحذىاهي ييقاؿ: األصمعيقاؿ: ٍعطىٍيتيويكعف

، ٍذرىةه.ًحٍذيىةنًمٍفلىٍحـو ًفٍدرىةهكىكى ميٍجتىًمعنا:فىًبٍضعىةهكىىىٍبرىةهكى مىاكىافى ،كى اقيًطعىطيكالن ٍذكىةن،كيم ويمى ًفٍمذىةنكىحي كى
يينظر:قمُت: كىيالتيتيسمىبالرضخ. المقاتميف، أقؿمفسيـً التيتككفي العطية بيا كالمرادي

العيف)الخميؿبف غريبالحديث)3/285أحمد، الحربي، النمؿ3/1189(، كيراًع عميبف-(،
(.538،المنتخبمفكبلـالعرب)ص-الحسف

(.5/376(الشافعي،األـ)(3
(.5/376)المصدرنفسو((4
صدكؽ،حسفالحديث.سبقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو:((5
ثقة.سبقتترجمتو،((6
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يىٍسأىؿيعىب اسوابفًإلىىكىتىبى(1)نىٍجدىةى كالم وًرىسيكؿيكىافىؿٍىى: كىافىكىىىؿًٍبالن سىاًء؟يىٍغزي
؟لىييف يىٍضًربي :ًبسىٍيـو كالم وًرىسيكؿيكىافى"قىدٍفىقىاؿى ى،فىييدىاًكيفىًبالن سىاءًيىٍغزي ٍرحى لىـٍاٍلجى يىكيفٍكى
،لىييف يىٍضًربي لىًكفًٍبسىٍيـو ًة"ًمفٍيىٍحًذيفىكى اٍلغىًنيمى

(2).
محمد،عف(3)غياثبفحفص"كذكرالش افعيرحمواحديثقال اإلمام البييقي:

مكلىعف،(4)المياجربفزيدبف قاؿ(5)المحـيبًآعمير ٍيبىرىشىًيٍدتي: ٍمميكؾهكىأىنىاخى مى
ٍرًثي ًمفٍالم وًرىسيكؿيفىأىٍعطىاًني تىاًع"(6)خي اٍلمى

(7).
تخريج الحديث: 

سابقن ابينا أف  بسا ذكر ا رحمو الش افعي يختصبشيكدإلماـ الذم الحديث نده
. بيافالقتاؿى مايؤيديقكلو:بأنومحفكظهشيكدالعبيدكالص  الن ساء،كىنانذكري

 أواًل: دليُل شيود العبيد القتاَل.
ٍقبيًرم المى أخرجمسمـمفطريؽسعيدو
اًمروبفيةينىٍجدى،عفيزيدبفىرمز،قاؿ:كىتىبى(8) عى
                                 

ابف(نجدةبفعامر،(1 اليمامة،ماؿعميوأصحابي الحنفيالحركرم،أحدرؤساءالخكارج،صاحبي
كستيف،قاؿابيفكثيرفيم الزبيرفقتمكهبالجي ار،كقيؿ:اختمؼعميوأصحابوفقتمكهفيسنًةتسعو

ديريد ابف االشتقاؽ، يينظر: الضعفاء. كتب في مذككره تاريخ347)صالتكميؿ: الذىبي، ،)
(.552رقـ/1/335(،التكميؿ)115رقـ/2/727)اإلسبلـ

(.5/376(الشافعي،األـ)(2
(سبقتترجمتو.ثقةفقيو،تغيرحفظوقميؿفياآلخر.(3
مفالخامسة.ابفحجر،تقريبالتيذيب،ثقة،المدني،ذالتيميفينٍ(محمدبفزيدبفالمياجربفقي(4

(.5894/رقـ479)
مفًغفار،كييقاؿ:مكلىابفآبيالمحـ،كاسموالحكيرثبفعبد،كقيؿلو(عيميرمكلىآبيالمحـ،(5

لوصحبة.ابفسعد، ذيبحعمىالنصبفيالجاىمية.حجازمه آبيالمحـ؛ألنوأبىأفيأكؿما
( الكبير رقـ5/11الطبقات الكبير762/ التاريخ البخارم، رقـ6/530)(، البغكم،3221/ ،)
(.3/299)(،ابفحباف،الثقات57ـرق/1/208معجـالصحابة)

:الخاءكالراءكالثاءكممةكاحدة،كىكأسقاطالشيء.يقاؿألسقاطأثاثالبيتخرثي.(6 رىثى قاؿ:كيي(خى
(.2/175)ا.ابففارس،مقاييسالمغةعادكؿأثاثالبيتخرثين

(.17819ح/13/174)معرفةالسنفكاآلثارالبييقي،((7
بفتحالميـكسككفالقاؼكضـالباء،كفيآخرىاراء،نسبة–عيدكيسافالمقبرم(سعيدبفأبيس(8

بالقربمنيا يسكفي كاف مقبرة المدني،-إلى سعد الثالثة،ثقة،أبك بأربع،مف مكتو قبؿ تغير
العشريف،كركايتوعفعائشةكأـسممةمرسمة،سنيف كقيؿبعدىا:كقيؿ،ماتفيحدكد .قبميا

(.2321/رقـ236(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)12/386نساب)السمعاني،األ
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كًرمُّ ري ب اسوابفًًإلىىاٍلحى ٍرأىةًاٍلعىٍبدًعىفًيىٍسأىليوي،عى رىافًكىاٍلمى ،يىٍحضي ـى ٍغنى ـيىىؿٍاٍلمى كىعىفٍلىييمىا؟ييٍقسى
ٍنوييىٍنقىًطعيمىتىىاٍليىًتيـًكىعىفًاٍلًكٍلدىاًف؟قىٍتؿً ـي؟عى ؟مىفٍاٍلقيٍربىىذىًكمكىعىفٍاٍلييٍت ـٍ :ًليىًزيدىقىاؿىفىىي

اأيٍحميكقىةوًفييىقىعىأىفٍفىمىٍكالىًإلىٍيًو،اٍكتيبٍ ٍرأىةًعىفًتىٍسأىليًنيكىتىٍبتىًإن ؾى":اٍكتيبًٍإلىٍيًو،كىتىٍبتيمى اٍلمى
رىافًكىاٍلعىٍبدً ،يىٍحضي ـى ٍغنى ـيىىؿٍاٍلمى اييٍقسى ن وي؟شىٍيءهلىييمى الىٍيسىكىاً  كىتىٍبتى،ييٍحذىيىاأىفًٍإال شىٍيءهلىييمى كى
ف اٍلًكٍلدىاًف،قىٍتؿًعىفٍتىٍسأىليًني ،لىـٍاًرىسيكؿىكىاً  ًمٍنييـٍتىٍعمىـىأىفًٍإال تىٍقتيٍمييـٍفىبلىكىأىٍنتىيىٍقتيٍمييـٍ

ا ـىمى ًم اًحبيعى ـًًمفىميكسىىصى كىتىٍبتىقىتىمىوي،ال ًذماٍلغيبلى ٍنوييىٍنقىًطعيمىتىىاٍليىًتيـًعىفًتىٍسأىليًنيكى عى
؟اٍسـي ن وياٍلييٍتـً ت ىاٍلييٍتـًاٍسـيعىٍنوييىٍنقىًطعيالىكىاً  ييٍؤنىسىيىٍبميغىحى كىتىٍبتىريٍشده،ًمٍنويكى عىفٍتىٍسأىليًنيكى
؟مىفٍاٍلقيٍربىىذىًكم ـٍ ن اىي ،أىن ازىعىٍمنىاكىاً  ـٍ مىٍينىاذىًلؾىفىأىبىىىي قىٍكمينىا"عى

(1).
سعد قيسبف طريؽ مف و (2)كأخرجى فقاؿ: ، مقاربو بمفظ ىرمز بف يزيد عف ،..."

سىأىٍلتى ٍرأىةًعىفًكى ٍعميكـهسىٍيـهلىييمىاكىافىىىؿٍكىاٍلعىٍبدًاٍلمى كاًإذىامى ري ؟حىضى لىييـٍيىكيفٍلىـٍفىًإن ييـٍاٍلبىٍأسى
ٍعميكـه،سىٍيـه نىاًئـًًمفٍاييٍحذىيىأىفًٍإال مى "غى .(3)اٍلقىٍكـً

بيان والعبيد القتاَل. ثانًيا: دليُل شيوِد الصِّ
،مفطريؽحفصبفغياث.(5)،كابفماجو(4)أخرجوالد ارمي

.(6)كأخرجوأحمدفيالمسند
؛أربعتيـمفطريؽبشربفالمفضؿ.كبلىما)حفص(8)،كالن سائي(7)كأخرجوالت رمذم

                                 
(.قاؿالبييقيفيمعرفًةالسنف:كذكرالشافعيفيالقديـفي139ح/3/1445)الصحيح(مسمـ،(1

/13/173ركايةأبيعبدالرحمفعنو،حديثالمقبرم،عفيزيدبفىرمزفيالنساءكالعبيد.)
:لـأقؼعميوب17817ح المفظالذمذكرهالبييقي،كالمذككرفيالمسند،بنحكالمذككر(.قمتي

عندمسمـ.
/457.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةبضععشرة،مفالسادسة،ثقة،(قيسبفسعدالمكي(2

(.5577رقـ
(.140ح/3/1446)الصحيح(مسمـ،(3
"(.بزياة"كأعطانيسيفنا2518ح/3/1608)السنف،(الدارمي(4
2855ح/2/952)السنف(ابفماجو،(5 ـٍ يىٍقًس ـٍ ،فىمى ٍمميكؾه ،كىأىنىامى ٍيبىرى خى ،يىٍكـى مى مىعىمىٍكالى ٍكتي (.بمفظ:"غىزى

رُّهيًإذىاتىقىم ٍدتيوي". أىجي كيٍنتي تىاًعسىٍيفنا،كى اٍلمى ٍرًثي  ،ًمٍفخي ًة،كىأيٍعًطيتي اٍلغىًنيمى ًليًمفى
(.21940ح/36/270)(أحمد،المسند(6
الترمذم(7 )، ،1557ح/4/127)الجامع اًنيفى المىجى أىٍرًقيًبيىا كيٍنتي ٍقيىةن ري مىٍيًو عى "كىعىرىٍضتي كالزيادة: .)

ٍبًسبىٍعًضيىا" ًنيًبطىٍرًحبىٍعًضيىا،كىحى فىأىمىرى
(.7493ح/7/72)(النسائي،السنفالكبرل(8
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ب كبشر عفبفغياث، المفضؿ( قاؿآبيمكلىعفعميرزيد،بفمحمدف :المحـ.
ًني"ارسكؿفي فكممكاسادتي،معخيبر"شيدت رُّهيأىنىافىًإذىاسىٍيفنا،فىقيم ٍدتيفىأىمىرى ،(1)أىجي
ٍمميكؾهفىأيٍخًبرى ٍرًثي ًمفًٍبشىٍيءوًليفىأىمىرىأىن يمى تىاعًخي .حمدألمفظيالك."اٍلمى

راسة رواة الحديث: د
بف بفزيد الحديثالث انيبمحمد أعؿ  ابفحـز إالأف  الحديثيفثقات، جميعركاة

مياجربفقينفذبأن وغيرمشيكر.
الممقف: ابف قاؿ قاؿ، كما كليس مشيكر ثقة ألنو مردكده؛ كىذا : عنو"ركلقمتي

رعة،كأبكمعيف،كابفكيحيى،أحمد،ككثقوجماعة، .(2)مسمـ"بوحتجكازي
فياآلخر،كتابعو كفيحديثناركلعنوحفصبفغياث،كىكثقةتغيرحفظوقميبلن

عابد(3)بشربفالمفضؿبفالحؽالر قاشي .(4)البصرم،ثقةثبته
الحكم عمى الحديث: 

حديثشيكدالعبيدالقتاؿىصحيح،أخرجواإلماـمسمـفيصحيحو.
بيافكالع كحديث ا،قاؿالت رمذم:"كىذاشيكًدالص  أيضن ،صحيحه حسفحديثبيدالقتاؿى
لوييرضخكلكفلممممكؾ،ييسيـالالعمـ،أىؿبعضعندىذاعمىكالعمؿصحيح،
سحاؽ"كأحمد،كالش افعي،الث كرم،قكؿكىكبشيء، .(6)،كصححوالحاكـ(5)كا 
الحديثصقمُت: .كاتعالىأعمـ.كبيذايظيرمفقكًؿالش افعيمحفكظ،أف  حيحه

 

"افعيرحموا:قاؿاإلماـالش الحديث الثالث: الن ًبي  ًكتىابى ـى أىٍكرى رى قىٍيصى ًفٍظنىاأىف  ،كىحى
عىويًفيًمٍسؾو ،كىكىضى الن ًبيُّ ميٍمكيوي"فىقىاؿى :"يىٍثبيتي

(7).

                                 
:ىذهصفةمفلـيبمغ.ا(1 حـز (.5/390)لمحمىباآلثار(قاؿابفي
(.2/337)تحفةالمحتاجابفالممقف،((2
(بفتحالراءكالقاؼالمخففةكفيآخرىاشيفمعجمة،نسبةإلىامرأةواسميارقاش،كثرأكالدىاحتى(3

(.6/146)صاركاقبيمة،كىيمفقيسبفعيبلف.السمعاني،األنساب
(.703رقـ/124)(ابفحجر،تقريبالتيذيب(4
(.1557ح/4/127)،الجامع(الترمذم(5
(.1224ح/1/475)فيالمستدرؾعمىالصحيحالحاكـ،((6
(.5/397األـ)الشافعي،((7
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 نقد الحديث: 
ًفٍظنى"افعيرحموا:قاؿاإلماـالش   .(1)..."اكىحى
 تخريج الحديث:

كتابةرسكؿا كـلكتاًبحديثي كـمتفؽهعميو،كأماإكراـقيصرالرُّ إلىقيصرالرُّ
،فيذالـأقؼعميوفيغيًركتاًباألمكاؿألبيعبيد،ككٌؿمفذكرهعزاهرسكؿا

قى،(4)إسحاؽبفعميرعف،(3)عكفابفعف،(2)معاذإليو،فقاؿ:حدثنا رىسيكؿي :كىتىبى اؿى
فىمىم اقىرىأىاٍلًكتىابىالم ًو ري مىز قىوي،كىأىم اقىٍيصى ،فىأىم اًكٍسرىلفىمىم اقىرىأىاٍلًكتىابى رى قىٍيصى ًإلىىًكٍسرىلكى

الم ًو رىسيكؿى عىوي،فىبىمىغىذىًلؾى كىضى :طىكىاهيثيـ  َفُيَمزَُّقوَن،  -َرىَيْعِني: ِكسْ -"َأمَّا َىُؤاَلِء ،فىقىاؿى
 .(5)َوَأمَّا َىُؤاَلِء َفَسَتُكوُن َلُيْم َبِقيٌَّة"

كايةً-(6)كأخرجوالبييقيمفطريؽييكنًسبًفبيكير معاذفيالر  بفى -الذمتابعمعاذى
 ،بو.(7)عفابفعكف

 دراسة رواة الحديث:
معاذمعاذ فيكلى بني ىاشم،ُعمير بن إسحاق مو ،كابفعكفكبلىماثقة،كأمابفى

 .(8)تابعي،سمعأباىريرة،كعمركبفالعاص،كالحسفبفعميرضياعنيـ
غيره" كقكاه معيف، ابفي "لينو الذ ىبي: فيوكىك(9)قاؿفيو مفتيكمـ كقاؿفيكتاًبو ،

                                 
(.5/397)الشافعي،األـ((1
مفكباًر(2 ثقةهمتقف، البصرمالقاضي، أبكالمثنى، بفنصربفحسافالعنبرم، بفمعاذ معاذ )

(.6740/رقـ536كتسعيفكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)التاسعًة،ماتسنةستو
البصرم،ثقةثبتفاضؿ،مفأقرافأيكبفيالعمـكالعمؿ(3 (عبدابفعكفبفأرطباف،أبكعكفو

(.3519/رقـ317كالسف،ماتسنةخمسيفعمىالصحيح.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ستأتيترجمتو.((4
(بتحقيؽ:سيدبفرجب.59/ح1/64)األمكاؿأبكعبيد،((5
(يكنسبفبكيربفكاصؿالشيباني،أبكبكرالجماؿ،الككفيالصدكؽ،يخطئمفالتاسعة،مات(6

(.7900/رقـ613)سنةتسعكتسعيفكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب
(.18608ح/9/301)السنفالكبرلالبييقي،((7
(.3233/رقـ6/534)(البخارم،التاريخالكبير(8
(.4279/رقـ2/96)الكاشؼالذىبي،((9



359 

حجر:"مقبكؿ"(1)مكثؽ:"فيوجيالة"  .(2)،كقاؿابفي
ابفمعيفلي كذكرالذ ىبيأف  : مستفادمفسؤاؿالدُّكرمالبفمعيف،حيثقمتي نو،

قاؿحديثو،ييكتبكلكفشيئنا،يساكمالإسحاؽبفعميركافيقكؿ:يحيىقاؿ:"سمعت
عىكفابفكلكفييعرؼ،الإنوأمبشيء،ليسإنوبقكلو:يحيىيعنيالفضؿالدُّكرم:أبك
لكفابفمعيفكثقوفيمكضع،ك(3)بمى"قاؿ:حديثو؟ييكتبكالليحيى:فقمتعنو،ركل

"قمت: الد ارمي: قاؿ حديثو،كيؼإسحاؽبففعميرآخر، معيف:–فقاؿ ابف يعني
 .(5)كقاؿالن سائي:"ليسبوبأس"،(4)ثقة"

عكف" أحدناركلعنوإالابفى ـي كقاؿخميفةبفخياط:"الأعم
المديني:(6) ،كقدقاؿابفي

ليابأحاديثعكفابفعنوجاءقد:كقاؿعكف،بابفؾكحسبيعكف،ابفيإالعنويرك"لـ
كحسبكـبو،(7)شأف" ،كسيئؿمالؾبفأنسعنو،فقاؿ:"الأعرفو،كقاؿ:حٌدثعنورجؿه

عكف" ابف "كىك(8)يعني عدم: ابفي كقاؿ شيءالحديثمفكلوحديثويكتبممف،
حياففيالث قات(9)يسير"  .(10)،كذكرهابفي

لركايةابفعىكفعنو،ككفاهذلؾقمت:الخالصة: أم–قىًبؿالعمماءحديثومعقمتيا
كماقالكا،كلـيضعفوأحدمنيـ.-تكثيقنا

كلكفالحديثفيوإرساؿ؛ألف تابعيكيركيوعفالن بيعميربفإسحاؽقمت:
 مباشرة.كاأعمـ.
 الحكم عمى الحديث: 

كر ما لصحتو كيشيد صحيح، ا،الحديثمرسؿه بعضن بعضيا أحاديثيعضد مف د

                                 
فيوكىكمكثؽ((1 (.270/رقـ148)الذىبي،مفتيكم ـى
(.5179/رقـ431)تقريبالتيذيبابفحجر،((2
(.4209/رقـ4/250)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(3
(.576/رقـ162(ابفمعيف،التاريخ)(4
(.4512/رقـ22/370الكماؿ)تيذيب،(المزم(5
(.2232/رقـ443)الطبقاتخميفةبفخياط،((6
(.990/رقـ200التاريخكأسماءالمحدثيفككناىـ)،(الميقدمي(7
(.4443-4442رقـ/3/110)-ركايةعبدا-(أحمدالعمؿكمعرفةالرجاؿ(8
(.1247/رقـ6/133)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((9

(.5/254)اف،الثقاتابفحب((10
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 .(1)منيا:قصةىرقؿمعأبيسفيافالتيأخرجياالبخارمفيصحيحو
دعاعمىكسرلحيفبمغوأن ومز ؽكتابو،كلـيثبتىذاماثبتمفأٌفرسكؿا

كـ،فعفعبد ًكتىاًبوًبًبىعىثىالم وًرىسيكؿىعباسقاؿ:"إف بفافيشأًفقيصرممًؾالرُّ
ٍيًف،عىًظيـًًإلىىيىٍدفىعىويأىفٍفىأىمىرىهيًكٍسرىل،ًإلىى ـييىٍدفىعيويالبىٍحرى ٍيفًعىًظي فىمىم اًكٍسرىل،ًإلىىالبىٍحرى
ر قىوي،ًكٍسرىلقىرىأىهي ًسٍبتي-حى ـيفىدىعىا:-قىاؿىالميسىي بًٍبفىسىًعيدىأىف فىحى مىٍيًي مىز قيكايي"أىفٍ:الن ًبيُّعى
ميمىز ؽو"كيؿ 

(2). 
كـلربوعندمانصرهاعمىجنكدفارس،حيثجاء اتكاضعقيصرالرُّ كثبتأيضن

كىافى ريفيصحيحالبخارم:"كى ٍنويالم ويكىشىؼىلىم اقىٍيصى نيكدىعى ،جي ًإلىىًحٍمصىًمفٍمىشىىفىاًرسى
اءىمىم افىالم وي،أىٍببلىهيًلمىاشيٍكرناًإيًميىاءى رىجى التىًمسيكا:قىرىأىهيًحيفىقىاؿى،الم وًرىسيكؿًًكتىابيقىٍيصى
دناىينىاىىاًلي   ."(3)الم وًرىسيكؿًعىفٍأًلىٍسأىلىييـٍقىٍكًمًو،ًمفٍأىحى

"ككؿ الباب: ىذا في ألحاديث سرده بعد البييقي بعضويصدؽمتفؽىذاقاؿ
ا"  .(4)بعضن

امرسؿسعيدبفالمسيب،قاؿ:"كتبكيشيديلقمُت: حةأيضن ارسكؿوفيالص 
رىسيكًؿالم ًوكاحدناكتابناكالن جاشيكقيصركسرلإلى م دو ،ًمٍفميحى ًفالر ًحيـً الم ًوالر ٍحمى :"ًبٍسـً
 بىٍعدي أىم ا ، اًشي  كىالن جى رى قىٍيصى ْٔا﴿ًإلىىًكٍسرىلكى َ ٍَ  إَِل  َتَػال ِ َٔاءٍ  ثٍ ََك ًْ  ةَيََِِْا َش الٍّ  َوبَيَُِْس

َ
 أ

َ  إاِلٍّ  َجْػتُدَ  ْربَاةًا َبْػً ا َبْػُ َِا َحخٍِّخذَ  َواَل  َشيًْئا ةِِّ  نَُْشِكَ  َواَل  اَّللٍّ
َ
َْ  أ ِ  ُدونِ  ٌِ ْٔا فَإِنْ  اَّللٍّ ىٍّ َٔ  حَ

ٔا ُ ُدوا َذُلٔل َٓ ٍُّا اْش
َ
ٍُٔنَ  ةِأ يىٍنظيٍرًفيًو،[فىأىم اًكٍسرىلفىمىز 64:عمرافآؿ]﴾ُمْصيِ ـٍ لى ًكتىابىويكى ؽى
 الم ًو رىسيكؿي فىقىاؿى أيم تيوي": قىٍت ميز  كى بىٍعدى"ميز ؽى أىرىهي ـٍ لى ًكتىابه ىىذىا ًإف  : فىقىاؿى ، ري قىٍيصى كىأىم ا ،

ٍبًفحى ًإلىىأىًبيسيٍفيىافى ،فىأىٍرسىؿى الم ًوالر ٍحمىًفالر ًحيـً ،ًبٍسـً مىٍيمىافى لىىاٍلميًغيرىًةٍبًفشيٍعبىةىسي كىاً  ٍربو
- الن ًبي  ًف فىسىأىلىييمىاعى ًبالش اـً ٍيًف تىاًجرى كىانىا ٍيًو،كى قىدىمى ٍمتي ًعٍندىهيلىغىسى كيٍنتي :ًبأىًبي،لىٍك قىاؿى كى

 الن ًبيُّ ،فىقىاؿى قىدىمىي  اتىٍحتى مى لىويميد ةن":لىيىٍمميكىف  ،كىأىم ا"ًإف  فىآمىفى اًشيُّ ـى-الن جى :فىأىٍسمى -أىٍكقىاؿى
كىآمىفى
(5) اًبالن ًبي  ًعٍندىهيًمٍفأىٍصحى مىٍفكىافى ًإلىىالن ًبي  بىعىثى ،كى الن ًبيُّ ،ًبًكٍسكىةو،فىقىاؿى

                                 
(2941ح/4/45)(7ح/1/8)الصحيح(البخارم،(1
(.2939ح/4/45)المصدرنفسو((2
(.2940رقـ/4/45)المصدرالسابؽ((3
(.18620ح/9/306السنفالكبرل)البييقي،((4
مفأصحابالنبي((5 كآمفمفعنده كقكلو: عبيد: أبك النجاشقاؿ عند يعنيمف .ياألماف،

(.60ح/1/65)األمكاؿ
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 .كاتعالىأعمـ.(1)"اْتُرُكوُه َما َتَرَكُكمْ "
 

الش اًفًعيُّالحديث الرابع: رىقىاؿى ًفٍظنىا حى تىعىالىى: الم وي "ًحمىوي الم ًو رىسيكؿى أىف  أىٍىؿى الىحى صى
ٍيًبيىةً دى (2)اٍلحي ـٍ مىٍيًي قىًدمىٍتعى ًلي ًوكى كى اًؿكى مىٍيًوًمٍفالر جى عى ـى ٍفقىًد مى م ىبىٍيفى فىخى ٍفتي ال ًذمكىصى ٍمحى الصُّ

ٍقبىةىٍبًفأىًبيميعى عي ًبٍنتي كىاىىايىٍطميبىاًنيىافىمىنىعىيىاًمٍنييمىاأيُـّكيٍمثيكـً اءىأىخى ميٍسًممىةنمييىاًجرىةنفىجى .(3)"ٍيطو

 نقد الحديث:
"(4)قاؿالش افعيرحموا:"كحفظنا" آخرمفنفًسالكتاب: كىذا،كقاؿفيمكضعو

كصفت أىؿالمغازمكما ركاه مف،حديثقد فأعرؼثبكتو كاليحضرنيذكرإسناده
 .(5)"غيره

 تخريج الحديث: 
أخرجوالبخارممفطريؽمىٍعمىر،عفالزُّىرم،عفعركةبًفالزُّبير
،عفالمسكر(6)

:منيماحديثصاحبو،قاالكاحدوؽكؿُّد صىيي،(8)-أمابفالحكـ–كمركاف(7)بًفمخرمة
الم ًو رىسيكؿي رىجى ت ىًإذىاكىانيكاًببىعٍخى ٍيًبيىًةحى دى الحي زىمىفى الن ًبيُّ اًلدى":ًضالط ًريًؽ،قىاؿى خى ًإف 

                                 
(.60ح/1/65)األمكاؿ،عبيدك(أب(1
دىٍيًبيىةي:بضـالحاء،كفتحالداؿ،كياءساكنة،كباءمكحدةمكسكرة،كياءاختمفكافييا،فمنيـمف(2 (الحي

 خففيا، مف كمنيـ الحديبيةكشددىا تشديد الصكاب قاؿ: أنو ا، رحمو الشافعي، عف ركم
كأىؿكتخفيؼالجعران صكاب،أىؿالمدينةيثقمكنيا مفنٌصعمىتخفيفيا،كقيؿ:كؿٌّ ة،كأخطأ

التي الشجرة مسجد سميتببئرىناؾعند ليستبالكبيرة، متكسطة كىيقرية العراؽيخففكنيا:
تحتيا،كقاؿالخطابيفيأماليو:سميتالحديبيةبشجرةحدباءكانتفيذلؾبايعرسكؿا
لحديبيةكمكةمرحمة،كبينياكبيفالمدينةتسعمراحؿ،كبعضالحديبيةفيالحؿالمكضع،كبيفا

.ياقكتالحمكم،معجـالبمداف (.2/229)كبعضيافيالحـر
(.5/461األـ)الشافعي،((3
(.5/461)المصدرنفسو((4
(.5/604)المصدرالسابؽ((5
بكعبداالمدني،ثقة،فقيو،مشيكر،مفالثالثة(عركةبفالزبيرابفالعكاـبفخكيمداألسدم،أ(6

تقريب حجر، ابف عثماف. خبلفة أكائؿ في كمكلده الصحيح، عمى كتسعيف أربع سنة مات
(.4561/رقـ389التيذيب)

(المسكربفمخرمةبفنكفؿبفكىيببفعبدمناؼبفزىرةبفًكبلب،يكنىبأبيعبدالرحمف،(7
(.5/354)أحاديث.البغكم،معجـالصحابةلنبيسكفالمدينةركلعفا

.التثبتلوصحبةسبقتترجمتو،((8
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ًليًدًباٍلغىًميـً الكى بفى
اليىًميفً ذيكاذىاتى طىًميعىةه،فىخي ٍيشو ًلقيرى ٍيؿو ت ى"ًفيخى اًلدهحى خى ـٍ ًبًي فىكىالم ًومىاشىعىرى

ًبقىتىرىةً ـٍ ًإذىاىي
ٍيشو(1) نىًذيرناًلقيرى يىٍركيضي ٍيًش،فىاٍنطىمىؽى الجى الن ًبيُّ سىارى ًبالث ًني ًة،كى ت ىًإذىاكىافى حى

ؿٍ ٍؿحى :حى الن اسي ًمٍنيىابىرىكىٍتًبًورىاًحمىتيوي،فىقىاؿى ـٍ مىٍيًي ال ًتيييٍيبىطيعى
ىٍت(3)فىأىلىح تٍ(2) ؤلى ،فىقىاليكا:خى

 الن ًبيُّ ىٍتالقىٍصكىاءي،فىقىاؿى ؤلى ىتٍ":القىٍصكىاءي،خى ؤلى لىًكٍفمىاخى ميؽو،كى لىيىاًبخي مىاذىاؾى القىٍصكىاءي،كى
الًفيؿً اًبسي بىسىيىاحى :"حى قىاؿى ريمىاًت"،ثيـ  ًفييىاحي كىال ًذمنىٍفًسيًبيىًدًه،الىيىٍسأىليكًنيخيط ةنييعىظ ميكفى

ًإي اىىا ـٍ أىٍعطىٍيتييي ًإال  فى"الم ًو : قىاؿى ثىبىٍت، فىكى رىىىا زىجى ثيـ  ٍيًبيىًة، دى ىالحي ًبأىٍقصى ت ىنىزىؿى حى ٍنييـٍ عى عىدىؿى
مىىثىمىدو عى
وي(4) اًء،يىتىبىر ضي قىًميًؿالمى

ًإلىى(5) شيًكيى كهيكى ت ىنىزىحي حى ييمىب ٍثويالن اسي ـٍ ا،فىمى تىبىرُّضن الن اسي
ًمٍفًكنىانىًتًو،ثيـ رىسيكًؿالم وً ا ،فىاٍنتىزىعىسىٍيمن العىطىشي مىازىاؿى أىٍفيىٍجعىميكهيًفيًو،فىكىالم ًو ـٍ أىمىرىىي

فً زىاًعيُّ ٍرقىاءىالخي كى ٍبفي اءىبيدىٍيؿي ًإٍذجى كىذىًلؾى ـٍ ٍنوي،فىبىٍينىمىاىي كاعى دىري ت ىصى حى ًبالر م  ـٍ لىيي ييىًجيشي
ٍيبىة كىانيكاعى زىاعىةى،كى ًمٍفخي قىٍكًمًو ًمٍف نيٍصًحرىسيكؿًنىفىرو :ًإن يالم ًو ًتيىامىةى،فىقىاؿى أىٍىًؿ ًمٍف

ليكاأىٍعدىادى نىزى ليؤىم  ٍبفى اًمرى ،كىعى ليؤىم  ٍبفى كىٍعبى تىرىٍكتي
العيكذي(6) مىعىييـي ٍيًبيىًة،كى دى ،ًميىاًهالحي المىطىاًفيؿي

الم ًو رىسيكؿي عىًفالبىٍيًت،فىقىاؿى ادُّكؾى كىصى ميقىاًتميكؾى ـٍ لىًكن اًجٍئنىا:كىىي ،كى دو نىًجٍئًلًقتىاًؿأىحى ـٍ "ًإن الى
ييخى كى ميد ةن، ـٍ ادىٍدتييي مى شىاءيكا فىًإٍف ، ـٍ ًبًي ر ٍت كىأىضى ، ٍربي الحى نىًيكىٍتييـي قىٍد ٍيشنا قيرى ف  كىاً  ، مُّكاميٍعتىًمًريفى

الن اًس،فىًإٍفأىٍظيىٍر:فىًإٍفشىاءيكاأىٍفيىدٍ بىٍيفى فىقىٍدبىٍيًنيكى ال  فىعىميكا،كىاً  ًفيًوالن اسي ؿى ميكاًفيمىادىخى خي
مُّك سىاًلفىًتياجى ت ىتىٍنفىًردى حى مىىأىٍمًرمىىذىا عى يقىاًتمىن ييـٍ ألى فىكىال ًذمنىٍفًسيًبيىًدًه أىبىٍكا، ـٍ ىي ٍف كىاً  ،

(7)،
                                 

(.5/55)(الغباراألسكد.ابففارس،مقاييسالمغة(1
(.5/335)(كممةهتيقاؿلمناقًةإذاتركتالسير.ابفحجر،فتحالبارم(2
3) ) ابلح  كمبلزة. عمىمبلزمة يدؿ أصؿصحيح كالحاء فارسالبلـ (،5/202)مقاييسالمغة،ف

(.5/335)كالمراد:تمادتعمىعدـالقياـ.ابفحجر،فتحالبارم
(الثاءكالميـكالداؿأصؿكاحد،كىكالقميؿمفالشيء،فالث ٍمدي:الماءالقميؿالمادةلو.كثىمىدىٍتفيبلننا(4

قطعفماءه إذا الجماع-الن سىاءي ماكفبلفمثمكد-أممفكثرًة حتىينفد السؤاؿعميو كثر إذا
(.1/388)عنده.ابففارس،مقاييسالمغة

.ابففارس،مقاييسالمغةقميبلن(الباءكالراءكالضادأصؿكاحد،يدؿعمىقمةالشيءكأخذهقميبلن(5
(1/220.)

بالكسركالتشديد،كىكالماءالذمالانقطاعلو،(6 بالفتح،جمععد األعداد ) كمياهييقاؿ: ماءعد،
(.5/338)ابفحجر،فتحالبارميينظر:فقاؿ:ىكمكضعبمكة.الصكابالداكدمكخالؼأعداد،

(السالفتاف:ناحيتاميقد ـالعنؽمفلدفميعىم ؽالقرطإلىقمبالت ٍرقيكة،فكأنوقاؿ:الأزاؿأجاىدحتى(7
 أبك يفرؽبيفرأسيكجسدل. أك أمراعزكجؿ، المجمكعالمغيبفيأنفذ مكسىالمديني،

(.2/113)غريبيالقرآفكالحديث
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:سىأيبىم  بيدىٍيؿه الم ويأىٍمرىهي"،فىقىاؿى لىييٍنًفذىف  :ًإن اكى ٍيشنا،قىاؿى ت ىأىتىىقيرى حى :فىاٍنطىمىؽى ،قىاؿى اتىقيكؿي مى ـٍ غييي
فى فىعىٍمنىا، ـٍ مىٍيكي عى وي نىٍعًرضى أىٍف ًشٍئتيـٍ فىًإٍف ، قىٍكالن يىقيكؿي سىًمٍعنىاهي كى ًؿ الر جي ىىذىا ًمٍف ـٍ ًجٍئنىاكي قىٍد قىاؿى

نى تيٍخًبرى أىٍف لىنىا ةى اجى حى الى : ـٍ سىًمٍعتىويسيفىيىاؤيىي مىا ىىاًت : ًمٍنييـٍ الر ٍأًم ذىكيك قىاؿى كى ، ًبشىٍيءو ٍنوي عى ا
 الن ًبيُّ ًبمىاقىاؿى ـٍ د ثىيي كىذىا،فىحى كىذىاكى :سىًمٍعتيوييىقيكؿي ،قىاؿى :يىقيكؿي فىقىاؿى مىٍسعيكدو عيٍركىةيٍبفي ـى ،فىقىا

ًبالكىاًلًد؟قىاليكا:بىمىى ،أىلىٍستيـٍ تىت ًيميكًني؟أىٍمقىٍكـً :فىيىٍؿ لىًد؟قىاليكا:بىمىى،قىاؿى ًبالكى لىٍستي :أىكى ،قىاؿى
كا بىم حي فىمىم ا عيكىاظى، أىٍىؿى أىن ياٍستىٍنفىٍرتي تىٍعمىميكفى أىلىٍستيـٍ : قىاؿى الى، ًبأىٍىًميقىاليكا: ـٍ ًجٍئتيكي مىي  عى

قىاؿى بىمىى، قىاليكا: أىطىاعىًني؟ ٍف مى كى لىًدم كى اٍقبىميكىىاكى ، ريٍشدو خيط ةى ـٍ لىكي عىرىضى قىٍد ىىذىا فىًإف  :
 الن ًبي  ييكىم ـي عىؿى دىعيكًنيآًتيًو،قىاليكا:اٍئًتًو،فىأىتىاهي،فىجى كى الن ًبيُّ ،،فىقىاؿى نىٍحكناًمٍفقىٍكًلًوًلبيدىٍيؿو

أىرىأىٍيتى م دي ميحى أىٍم : ذىًلؾى عيٍركىةيًعٍندى فىقىاؿى ًمفى دو ًبأىحى سىًمٍعتى ىىٍؿ ، قىٍكًمؾى أىٍمرى ٍمتى اٍستىٍأصى ًإًف
ىرىلأىٍكشىابن ن يألى ىرىلكيجيكىنا،كىاً  ٍفتىكيًفاأليٍخرىل،فىًإن يكىالم ًوألى ،كىاً  أىٍىمىويقىٍبمىؾى العىرىًباٍجتىاحى اًمفى

لىوي ،فىقىاؿى يىدىعيكؾى كاكى ًميقناأىٍفيىًفرُّ الن اًسخى ت،أىنىٍحفي د يؽي:اٍمصيٍصًببىٍظًرالبل  الص  أىبيكبىٍكرو
:أىمىاكىال ًذمنىٍفًسيًبيىًدًه،لىٍكالىيىدهكى ،قىاؿى ٍفذىا؟قىاليكا:أىبيكبىٍكرو :مى نىدىعيوي؟فىقىاؿى ٍنويكى عى انىٍتنىًفرُّ

يي عىؿى كىجى : قىاؿى ، ٍبتيؾى ىجى ألى ًبيىا أىٍجًزؾى ـٍ لى ًعٍنًدم لىؾى الن ًبي  ـي ًبًمٍحيىًتًو،كىم  ذى أىخى تىكىم ـى ا فىكيم مى ،
 مىىرىٍأًسالن ًبي  شيٍعبىةىقىاًئـهعى اأىٍىكىلعيٍركىةيكىالميًغيرىةيٍبفي ،فىكيم مى مىٍيًوالًمٍغفىري كىعى مىعىويالس ٍيؼي ،كى

 يىدىهيًبنىٍعؿًًبيىًدًهًإلىىًلٍحيىًةالن ًبي  رىبى عىٍفًلٍحيىًةرىسيكًؿالم ًوضى ٍريىدىؾى لىوي:أىخ  قىاؿى الس ٍيًؼ،كى
 أىلىٍستي ، غيدىري أىٍم : فىقىاؿى شيٍعبىةى، ٍبفي الميًغيرىةي قىاليكا: ىىذىا؟ مىٍف : فىقىاؿى رىٍأسىوي، عيٍركىةي فىعى فىرى ،

اًفيال قىٍكمن ًحبى الميًغيرىةيصى كىافى ؟كى ًتؾى اءىأىٍسعىىًفيغىٍدرى جى ،ثيـ  ـٍ أىٍمكىالىيي ذى ،كىأىخى ـٍ اًىًمي ًةفىقىتىمىيي جى
الن ًبيُّ ،فىقىاؿى ـى ًمٍنويًفيشىٍيءو":فىأىٍسمى فىمىٍستي ،كىأىم االمىاؿى فىأىٍقبىؿي ـى عيٍركىةى"أىم ااإًلٍسبلى ًإف  ،ثيـ 

الن ًبي  ابى أىٍصحى يىٍرميؽي عىؿى :فىجى الم ًوًبعىٍينىٍيًو،قىاؿى رىسيكؿي ـى اتىنىخ  قىعىٍتكىالم ًومى كى امىةنًإال  نيخى
كىا أى تىكىض  ذىا كىاً  أىٍمرىهي، كا اٍبتىدىري ـٍ أىمىرىىي ذىا كىاً  كىًجٍمدىهي، كىٍجيىوي ًبيىا فىدىلىؾى ، ـٍ ًمٍنيي ؿو رىجي ديكاًفيكىؼ 

 كا فىضي خى تىكىم ـى ذىا كىاً  كًئًو، مىىكىضي عى تىٍعًظيمنايىٍقتىًتميكفى الن ظىرى ًإلىٍيًو ييًحدُّكفى مىا كى ًعٍندىهي، أىٍصكىاتىييـٍ
مىى عى فىٍدتي كى مىىالميميكًؾ،كى عى فىٍدتي ،كىالم ًولىقىٍدكى :أىٍمقىٍكـً اًبًو،فىقىاؿى عىعيٍركىةيًإلىىأىٍصحى لىوي،فىرىجى

رىأىٍيتي ًإٍف ،كىالم ًو اًشي  ًكٍسرىل،كىالن جى ،كى رى قىٍيصى ابي أىٍصحى ـي ييعىظ  ا ابيويمى أىٍصحى ييعىظ ميوي قىطُّ ًمكنا مى
 م دو كىٍجيىويميحى ًبيىا فىدىلىؾى ، ـٍ ًمٍنيي ؿو رىجي قىعىٍتًفيكىؼ  كى ًإال  امىةن نيخى ـى تىنىخ  ًإٍف م دنا،كىالم ًو ميحى

ذىاتىكىض  كاأىٍمرىهي،كىاً  اٍبتىدىري ـٍ ذىاأىمىرىىي كاكىًجٍمدىهي،كىاً  فىضي خى ذىاتىكىم ـى كًئًو،كىاً  مىىكىضي عى أىكىاديكايىٍقتىًتميكفى
 ريٍشدو خيط ةى ـٍ مىٍيكي عى عىرىضى قىٍد ن وي كىاً  لىوي، ا تىٍعًظيمن الن ظىرى ًإلىٍيًو ييًحدُّكفى ا مى كى ًعٍندىهي، أىٍصكىاتىييـٍ

ًمٍفبىًنيًكنىانىةى:دىعيكًني ؿه رىجي فىاٍقبىميكىىا،فىقىاؿى مىىالن ًبي  عى آًتيًو،فىقىاليكا:اٍئًتًو،فىمىم اأىٍشرىؼى
 الم ًو رىسيكؿي قىاؿى اًبًو، كىأىٍصحى لىوي": فىاٍبعىثيكىىا ، البيٍدفى ييعىظ ميكفى قىٍكـو ًمٍف كىىيكى ، فيبلىفه "ىىذىا
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رىأىلذىلً فىمىم ا ، ييمىبُّكفى الن اسي أىٍففىبيًعثىٍتلىوي،كىاٍستىٍقبىمىوي يىٍنبىًغيًليىؤيالىًء ا الم ًو،مى افى :سيٍبحى قىاؿى ؾى
اأىرىل قىٍدقيم دىٍتكىأيٍشًعرىٍت،فىمى البيٍدفى :رىأىٍيتي اًبًو،قىاؿى عىًإلىىأىٍصحى ًفالبىٍيًت،فىمىم ارىجى دُّكاعى ييصى

مً لىوي ييقىاؿي ـٍ ًمٍنيي ؿه رىجي ـى فىقىا البىٍيًت، عىًف دُّكا ييصى آًتيًو،أىٍف دىعيكًني : فىقىاؿى ، ٍفصو حى ٍبفي زي ٍكرى
 الن ًبيُّ ،قىاؿى ـٍ مىٍيًي عى فىاًجره":فىقىاليكا:اٍئًتًو،فىمىم اأىٍشرىؼى ؿه رىجي ،كىىيكى زه ـي"ىىذىاًمٍكرى ييكىم  عىؿى ،فىجى

 قىاالن ًبي  ك، عىٍمرو ٍبفي سييىٍيؿي اءى جى ًإٍذ ييكىم ميوي ىيكى فىبىٍينىمىا عىٍف، ، ًنيأىيُّكبي فىأىٍخبىرى : مىٍعمىره ؿى
 الن ًبيُّ ك،قىاؿى عىٍمرو ٍبفي اءىسييىٍيؿي ـٍ":ًعٍكًرمىةىأىن ويلىم اجى ًمٍفأىٍمًركي ـٍ لىكي :"لىقىٍدسىييؿى مىٍعمىره قىاؿى

:ىىاًتاٍكتي كفىقىاؿى عىٍمرو ٍبفي سييىٍيؿي اءى ًديًثًو:فىجى ًفيحى الزٍُّىًرمُّ اقىاؿى ًكتىابنافىدىعى ـٍ بىٍينىكي ٍببىٍينىنىاكى
 الن ًبيُّ الن ًبيُّ فىقىاؿى ، الكىاًتبى الر ًحيـً": ًف الر ٍحمى الم ًو ،"ًبٍسـً الر ٍحمىفي أىم ا : سييىٍيؿه قىاؿى ،

تىٍكتي كىمىاكيٍنتى الم ييـ  لىًكًفاٍكتيٍبًباٍسًمؾى كى اأىٍدًرممىاىيكى :كىالم ًوالىفىكىالم ًومى الميٍسًمميكفى ،فىقىاؿى بي
 الن ًبيُّ ،فىقىاؿى الم ًوالر ٍحمىًفالر ًحيـً ًبٍسـً الم ييـ ":نىٍكتيبييىاًإال  :"اٍكتيٍبًباٍسًمؾى قىاؿى ا"ثيـ  ىىذىامى

الم وً م دهرىسيكؿي مىٍيًوميحى ىعى :كىالم ًولىٍككين "قىاضى سييىٍيؿه ،فىقىاؿى دىٍدنىاؾى الم ًومىاصى رىسيكؿي أىن ؾى ـي انىٍعمى
 الن ًبيُّ ٍبًدالم ًو،فىقىاؿى عى م ديٍبفي لىًكًفاٍكتيٍبميحى ،كى ":عىًفالبىٍيًت،كىالىقىاتىٍمنىاؾى كىالم ًوًإن يلىرىسيكؿي

ٍبًدالم وً عى ٍبفي م دي ٍفكىذ ٍبتيميكًني،اٍكتيٍبميحى ًلقىٍكًلًو:-"الم ًو،كىاً  ذىًلؾى :كى الزٍُّىًرمُّ الىيىٍسأىليكًني"قىاؿى
ًإي اىىا ـٍ أىٍعطىٍيتييي ًإال  ريمىاًتالم ًو ًفييىاحي -"خيط ةنييعىظ ميكفى لىويالن ًبيُّ مُّكا":فىقىاؿى مىىأىٍفتيخى عى

ًبوً فىنىطيكؼى البىٍيًت، بىٍيفى كى "بىٍينىنىا : سييىٍيؿه فىقىاؿى ٍغطىةن،، ضي أيًخٍذنىا أىن ا العىرىبي د ثي تىتىحى الى كىالم ًو
كىافى ٍف كىاً  ؿه رىجي ًمن ا يىٍأًتيؾى مىىأىن ويالى :كىعى سييىٍيؿه فىقىاؿى ، فىكىتىبى الميٍقًبًؿ، العىاـً ًمفى ذىًلؾى لىًكٍف كى

:سيبٍ الميٍسًمميكفى دىٍدتىويًإلىٍينىا،قىاؿى رى ًإال  مىىًديًنؾى اءىعى قىٍدجى كى ًإلىىالميٍشًرًكيفى دُّ ييرى الم ًو،كىٍيؼى افى حى
قىٍد كى ًفيقيييكًدًه، يىٍرسيؼي ك عىٍمرو ٍبًف سييىٍيًؿ ٍبفي ٍندىًؿ أىبيكجى ؿى دىخى ًإٍذ كىذىًلؾى ـٍ ىي فىبىٍينىمىا ميٍسًممنا؟

أىٍظييًرال ت ىرىمىىًبنىٍفًسًوبىٍيفى ًمٍفأىٍسفىًؿمىك ةىحى رىجى خى ؿي م ديأىك  :ىىذىايىاميحى سييىٍيؿه ،فىقىاؿى ميٍسًمًميفى
 الن ًبيُّ ،فىقىاؿى مىٍيًوأىٍفتىريد هيًإلىي  عى اأيقىاًضيؾى بىٍعدي":مى نىٍقًضالًكتىابى ـٍ :فىكىالم ًوًإذنا"ًإن الى ،قىاؿى
 الن ًبيُّ قىاؿى أىبىدنا، مىىشىٍيءو عى اًلٍحؾى أيصى ـٍ لى ًليفىأى": قىاؿى"ًجٍزهي ، لىؾى ًبميًجيًزًه أىنىا ا مى : قىاؿى ، :

ا"بىمىىفىاٍفعىؿٍ" :مى ،قىاؿى :أىٍممىٍعشىرى ٍندىؿو أىبيكجى ،قىاؿى ٍزنىاهيلىؾى :بىٍؿقىٍدأىجى زه ًمٍكرى ،قىاؿى أىنىاًبفىاًعؿو
أىالى ا، ميٍسًممن ًجٍئتي قىٍد كى ًإلىىالميٍشًرًكيفى دُّ أيرى ، الميٍسًمًميفى عيذ بى قىٍد كىافى كى ؟ لىًقيتي قىٍد ا مى ٍكفى تىرى

الم ًو نىًبي  ط اًب:فىأىتىٍيتي الخى ٍبفي عيمىري :فىقىاؿى نىًبي عىذىابناشىًديدناًفيالم ًو،قىاؿى :أىلىٍستى فىقيٍمتي
ق ا،قىاؿى مىىالبىاطً:الم ًوحى نىاعى ؽ ،كىعىديكُّ مىىالحى :أىلىٍسنىاعى :قيٍمتي نيٍعًطي"بىمىى"ًؿ،قىاؿى ـى :فىًم ،قيٍمتي

: ًإذنا؟قىاؿى ًفيًديًننىا نىاًصًرم"الد ًني ةى أىٍعًصيًو،كىىيكى لىٍستي الم ًو،كى "ًإن يرىسيكؿي لىٍيسى :أىكى ،قيٍمتي
: ًبًو؟قىاؿى فىنىطيكؼي د ثينىاأىن اسىنىٍأًتيالبىٍيتى تيحى ـىبىمىى،فىأىٍخبىٍرتيؾى"كيٍنتى :"أىن انىٍأًتيًوالعىا :قيٍمتي ،قىاؿى

: ًبوً"الى،قىاؿى ميط ك ؼه آًتيًوكى الم ًو"فىًإن ؾى ىىذىانىًبي  أىلىٍيسى :يىاأىبىابىٍكرو فىقيٍمتي أىبىابىٍكرو :فىأىتىٍيتي ،قىاؿى
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مىى نىاعى كىعىديكُّ ؽ  مىىالحى :أىلىٍسنىاعى :بىمىى،قيٍمتي ق ا؟قىاؿى نيٍعًطيحى ـى :فىًم :بىمىى،قيٍمتي البىاًطًؿ؟قىاؿى
الم ًو ًإن ويلىرىسيكؿي ؿي :أىيُّيىاالر جي نىاًصريهي،الد ًني ةىًفيًديًننىاًإذنا؟قىاؿى ب وي،كىىيكى يىٍعًصيرى لىٍيسى ،كى
:أىلىٍيسى ؽ ،قيٍمتي مىىالحى فىاٍستىٍمًسٍؾًبغىٍرًزًه،فىكىالم ًوًإن ويعى نىطيكؼي كى د ثينىاأىن اسىنىٍأًتيالبىٍيتى ييحى كىافى

ًبًو، ميط ك ؼه كى آًتيًو فىًإن ؾى : قىاؿى الى، : قيٍمتي ـى؟ العىا تىٍأًتيًو أىن ؾى أىفىأىٍخبىرىؾى بىمىى، : قىاؿى -ًبًو؟ قىاؿى
عيمىري :قىاؿى :فىمىم -الزٍُّىًرمُّ ،قىاؿى أىٍعمىاالن ًلذىًلؾى :فىعىًمٍمتي رىسيكؿي افىرىغىًمٍفقىًضي ًةالًكتىاًب،قىاؿى

اًبًو:الم ًو اٍحًمقيكا"أًلىٍصحى كاثيـ  ري "قيكميكافىاٍنحى ذىًلؾى ت ىقىاؿى حى ؿه رىجي ـٍ ًمٍنيي ـى اقىا :فىكىالم ًومى ،قىاؿى
مى سى مىىأيـ  عى ؿى دىخى ده أىحى ـٍ ًمٍنيي ـٍ يىقي ـٍ لى فىمىم ا ، مىر اتو الن اًس،ثىبلىثى ًمفى لىًقيى ا مى لىيىا فىذىكىرى مىةى،

ت  كىًممىةن،حى ـٍ دناًمٍنيي أىحى ـٍ الىتيكىم  ،اٍخريٍجثيـ  ذىًلؾى الم ًو،أىتيًحبُّ مىمىةى:يىانىًبي  سى فىقىالىٍتأيُـّ رى ىتىٍنحى
أى ـٍ ييكىم  ـٍ فىمى رىجى ،فىخى فىيىٍحًمقىؾى اًلقىؾى حى تىٍدعيكى ،كى دىعىابيٍدنىؾى بيٍدنىوي،كى رى نىحى ذىًلؾى ت ىفىعىؿى حى ـٍ دناًمٍنيي حى

ييـٍ بىٍعضي ت ىكىادى احى بىٍعضن يىٍحًمؽي ييـٍ بىٍعضي عىؿى كاكىجى ري قىاميكا،فىنىحى ذىًلؾى مىقىوي،فىمىم ارىأىٍكا اًلقىويفىحى حى
فىأىٍنزى ميٍؤًمنىاته ًنٍسكىةه اءىهي جى ثيـ  غىم ا، ا بىٍعضن يىٍقتيؿي تىعىالىى: الم وي ٔا إِذَا ﴿ؿى ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَلٍّ َٓ حَّ

َ
يَا أ

 ٍَّ ُْ خَِحُِٔ ٌْ اِسَراٍت فَا َٓ ٌَِِاُت ُم ْؤ ٍُ ًُ ال ﴾َساَءُز الكىكىاًفًر10]الممتحنة: ـً ًبًعصى بىمىغى ت ى حى ]
ًفيالش ٍرؾً لىوي كىانىتىا اٍمرىأىتىٍيًف، ًئذو يىٍكمى عيمىري ًإٍحدىافىطىم ؽى ك جى ،فىتىزى أىًبيسيٍفيىافى ٍبفي ميعىاًكيىةي ىيمىا

 الن ًبيُّ عى رىجى ثيـ  أيمىي ةى، ٍبفي ٍفكىافي ًمٍفكىاأليٍخرىلصى رىجيؿه بىًصيرو أىبيك اءىهي فىجى ًدينىًة، المى ًإلىى
عىمٍ جى ال ًذم العىٍيدى فىقىاليكا: مىٍيًف، رىجي طىمىًبًو ًفي ميكا فىأىٍرسى ميٍسًمـه، كىىيكى ٍيشو ًإلىىقيرى فىدىفىعىوي لىنىا، تى

أىبيكبىًصي ،فىقىاؿى ـٍ لىيي ًمٍفتىٍمرو ليكايىٍأكيميكفى مىٍيفىًة،فىنىزى ت ىبىمىغىاذىاالحي اًبًوحى رىجى مىٍيًف،فىخى ًدالر جي أًلىحى رو
ي دنا،فىاٍستىم ويا جى فيبلىفي يىا ىىذىا ىرىلسىٍيفىؾى ًإن يألى مىٍيًف:كىالم ًو ًإن ويالر جي ٍؿ،كىالم ًو :أىجى ،فىقىاؿى ري آلخى

ًإلىٍيًو،فىأىٍمكىنىويًمٍنوي،فىضى :أىًرًنيأىٍنظيٍر أىبيكبىًصيرو ،فىقىاؿى ر ٍبتي جى ًبًو،ثيـ  ر ٍبتي جى ي ده،لىقىٍد بىويلىجى رى
يىعٍ المىٍسًجدى ؿى ًدينىةى،فىدىخى ت ىأىتىىالمى حى ري اآلخى فىر  ت ىبىرىدى،كى حى الم ًو رىسيكؿي ديك،فىقىاؿى ًحيفى

"لىقىٍدرىأىلىىذىاذيٍعرنا"رىآهي: اٍنتىيىىًإلىىالن ًبي  ا ٍقتيكؿه،فىمىم  ن يلىمى اًحًبيكىاً  كىالم ًوصى :قيًتؿى قىاؿى
الم ًو،قىٍدكىالم ًوأىٍكفىىالم ويًذم تى :يىانىًبي  فىقىاؿى اءىأىبيكبىًصيرو اًنيفىجى أىٍنجى ،ثيـ  ـٍ دىٍدتىًنيًإلىٍيًي ،قىٍدرى ؾى

 الن ًبيُّ ،قىاؿى ـٍ ده":الم ويًمٍنيي لىويأىحى ،لىٍككىافى ٍربو حى ًوًمٍسعىرى أيم  ٍيؿي "كى عىرىؼى فىمىم اسىًمعىذىًلؾى
يىنٍ كى : قىاؿى البىٍحًر ت ىأىتىىًسيؼى حى رىجى فىخى ، ـٍ ًإلىٍيًي سىيىريدُّهي ،أىن وي سييىٍيؿو ٍبفي ٍندىًؿ أىبيكجى ـٍ مٍنيي فىًمتي

ت ى ،حى ًبأىًبيبىًصيرو لىًحؽى ًإال  ـى أىٍسمى قىٍد ؿه رىجي ٍيشو ًمٍفقيرى الىيىٍخريجي عىؿى ،فىجى ًبأىًبيبىًصيرو فىمىًحؽى
إً ٍيشو ًلقيرى ٍت رىجى خى ًبًعيرو يىٍسمىعيكفى ا مى فىكىالم ًو ابىةه، ًعصى ًمٍنييـٍ كااٍجتىمىعىٍت اٍعتىرىضي ًإال  لىىالش ٍأـً

 ًإلىىالن ًبي  ٍيشه مىٍتقيرى ،فىأىٍرسى ذيكاأىٍمكىالىييـٍ كىأىخى ـٍ ،لىيىا،فىقىتىميكىي ،لىم اأىٍرسىؿى تينىاًشديهيًبالم ًوكىالر ًحـً
 الن ًبيُّ فىأىٍرسىؿى ، آًمفه فىييكى أىتىاهي ٍف الم ويفىمى فىأىٍنزىؿى ، ـٍ ًإلىٍيًي ًْ ﴿تىعىالىى: ُٓ يِْدَح

َ
ِي َنفٍّ أ َٔ اَلٍّ ُْ َو

 ًْ ًْ َغيَيِْٓ ْظَفَرُك
َ
ْن أ
َ
َْ َبْػِد أ َث ٌِ هٍّ ٌَ  َِ ًْ ةِتَْط ُٓ ًْ َخِْ يِْديَُس

َ
ًْ َوأ ت ىبىمىغى24]الفتح:﴾َخُِْس [حى
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ٍِيٍَّث ََحِيٍَّث اجَلاِْيِيٍّثِ ﴿ يي26]الفتح:﴾ احَل ـٍ لى ـٍ أىن يي ـٍ ًمي تييي كىانىٍتحى كا[كى ييًقرُّ ـٍ لى الم ًو،كى كاأىن وينىًبيُّ ًقرُّ
البىٍيتً بىٍيفى كى اليكابىٍينىييـٍ ،كىحى ًفالر ًحيـً الم ًوالر ٍحمى ًبًبٍسـً
(1). 

 دراسة رواة السند:
 أئمةثقات.

 الحكم عمى الحديث:
 أخرجوالبخارمفيصحيحو.كاتعالىأعمـ.

 

الش اًفعًالحديث الخامس: قىاؿى ًفظى"عىٍفالن ًبي  قىٍدحي رىًحمىويالم ويتىعىالىى:كى أىن ويبىايىعىأىٍعرىاًبي ايُّ
دىاأٍلىٍعرىاًبيُّ حى فىجى ًفيفىرىسو
ابىي نىةه"(2) يىكيٍفبىٍينىييمى ـٍ لى كى .(3)ًبأىٍمًربىٍعًضاٍلمينىاًفًقيفى

 نقد الحديث:
ًفظ"افعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش  ."كقدحي
تخريج الحديث: 
ىرم،الزُّ؛أربعتيـمفطريؽ(7)،كالط حاكم(6)،كالن سائي(5)،كأبكداكد(4)أخرجوأحمد

                                 
(.2731ح/3/193)الصحيح(البخارم،(1
(.6835ح/7/272)سكاءبفقيسالميحاربي.البكصيرم،إتحاؼالخيرةالميرةىك:((2
(.4/180األـ)الشافعي،((3
(.21883/ح36/206أحمد،المسند)((4
بمفظ:(.3607ح/3/308)فالسنأبكداكد،((5 الن ًبي  "أىف  ،فىاٍستىٍتبىعىويالن ًبيُّ اٍبتىاعىفىرىسناًمٍفأىٍعرىاًبي 

 الم ًو رىسيكؿي فىأىٍسرىعى ًسًو، فىرى ثىمىفى ًليىٍقًضيىوي يىٍعتىًرضيكفى اؿه ًرجى فىطىًفؽى ، اأٍلىٍعرىاًبيُّ كىأىٍبطىأى اٍلمىٍشيى
فى ، اأٍلىٍعرىاًبي  الن ًبي  أىف  كفى يىٍشعيري كىالى ًباٍلفىرىًس ييسىاًكميكنىوي الم ًو رىسيكؿى فىنىادىلاأٍلىٍعرىاًبيُّ ،اٍبتىاعىوي،

 الن ًبيُّ ـى ًبٍعتيوي؟فىقىا ال  اٍلفىرىًسكىاً  ىىذىا ميٍبتىاعنا كيٍنتى ًإٍف : "فىقىاؿى : ،فىقىاؿى اأٍلىٍعرىاًبي  ًندىاءى سىًمعى أىٍكًحيفى
 الن ًبيُّ فىقىاؿى ًبٍعتيكىوي، ا مى ،كىالم ًو :الى اأٍلىٍعرىاًبيُّ فىقىاؿى ؟" ًمٍنؾى اٍبتىٍعتيوي قىًد "لىٍيسى ًمٍنؾى اٍبتىٍعتيوي قىًد "بىمىى، :
أىن ؾى :أىنىاأىٍشيىدي ثىاًبتو ٍيمىةيٍبفي زى خي شىًييدنا،فىقىاؿى ىىميـ  ،يىقيكؿي اأٍلىٍعرىاًبيُّ فىطىًفؽى الن ًبيُّ قىٍدبىايىٍعتىوي،فىأىٍقبىؿى

الم ًو رىسيكؿي عىؿى الم ًوفىجى يىارىسيكؿى :ًبتىٍصًديًقؾى تىٍشيىدي؟"،فىقىاؿى ـى :"ًب ٍيمىةىفىقىاؿى زى مىىخي ةىعى ٍيمى زى شىيىادىةىخي
مىٍيًف". ًبشىيىادىًةرىجي

(.6198ح/6/73)الكبرلالسنفالنسائي،((6
(.4802/ح12/292م،شرحمشكؿاآلثار)الطحاك((7
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بي،أفعموحدثوكىكمفأصحابالن (1)عفعمارةبفخزيمة
(2).

الحاكـ فأخرجو ا؛ أيضن الحديثمفأبيو بفخزيمة سمععمارة كالبييقي(3)كلقد ؛(4)،
بابك الحي بف مفطريؽزيد بف(5)بلىما ابفخزيمة عبد بف بفزرارة عفمحمد ،

كفيالبابعفالنُّعمافبف،عفعمارةبفخزيمة،عفأبيوخزيمةبفثابت.(6)ثابت
أسامة أبي بف الحارث فأخرجو العاليةبشير، المطالب في بف(7)كما الخميؿ عف ،

                                 
(عمارةبفخزيمةبفثابتاألنصارم،األكسي،أبكعبداأكأبكمحمد،المدني،ثقة،مفالثالثة،(1

كسبعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب خمسو كمائة،كىكابفي (.4844/رقـ409)ماتسنةخمسو
ككافلوأخكافيقاؿألحدىما،ثابتالذمركلىذاالحديثلناأخكخزيمةبفسـ :لـييالكاقدم(قاؿ(2

(.5/298):كحكح،كالعقبلو،كاآلخرعبداكلوعقب.ابفسعد،الطبقاتالكبير
المستدرؾعمىالصحيحيف)((3 ح2/22الحاكـ، /2188 أف  بمفظ: رىسيكؿى(. "الم ًو اقاؿلو: مى

لىـٍ كى مىىالش يىادىًة عى مىؾى مى مىعىوي؟حى "تىكيٍف ٍفتي كىعىرى قيٍمتى ا ًبمى د ٍقتيؾى لىًكٍفصى الم ًو،كى رىسيكؿى يىا دىٍقتى :صى قىاؿى
: ق ا.فىقىاؿى حى ًإال  تىقيكؿي الى ٍسبيوي"أىن ؾى مىٍيًوفىحى ٍيمىةيكىأىٍشيىدىعى زى ".مىٍفشىًيدىلىويخي

(.20516/ح10/246البييقي،السنفالكبرل)((4
كرحؿفيالحديثفأكثر،أصمومفخراسافككافبالككفة،ميكٍأبكالحسيفالعي،اببىيدبفالحيز((5

ابفحجر،ماتسنةثبلثيفكمائتيف،مفالتاسعة،فيحديثالثكرمئمنوكىكصدكؽيخط .
رقـ222تقريبالتيذيب) /2124( كالتعديؿ الجرح في أبيحاتـ كابف ح7/260(، /1422،)

(،فقاؿ:ركلعفعمارةبفخزيمة،كذكرهابفحباف2011/رقـ6/365مةعمارة)كذكرهفيترج
(،كقاؿ:ركلعنوزيدبفالحباب.7/414فيالثقات)

:مجيكؿإذلـيركعنوغيرزيدالحباب،كلـيكثقوأحدهمفاألعبلـالمشيكريف، الخبلصة:قمتي
لثقات.كاأعمـ.كمفحالوكيذاالينفعوذكرابفحبافكحدهلوفيا

ترجمو((6 المديني، األكسي، الخطمي، ثابتاألنصار، بف ابفخزيمة عبد بف بفزرارة محمد
(،238/رقـ1/86البخارمفيالتاريخالكبير)

غيره،كذكرهابفحباففي"الثقات" كمحمدبفزرارةركلعنوزيدبفالحباب،كلـيذكرلوراكو
،فيكمجيكؿ7/414

الم ًو(.بمفظ:"4020/ح16/344ابفحجر،المطالبالعاليةبزكائدالمسانيدالثمانية)((7 رىسيكؿى ًإف 
يىا : فىقىاؿى ٍنو اعى رىًضيى ثىاًبتو ٍبفي ٍيمىةي زى خي اءى فىجى ، اأٍلىٍعرىاًبيُّ دىهي حى فىجى فىرىسنا أىٍعرىاًبي  اٍشتىرىلًمٍف

دي؟أىنى أىتىٍجحى ًبٍعتىوي.أىٍعرىاًبيُّ أىن ؾى مىٍيؾى عى فىأىٍعًطًنياأىٍشيىدي ثىاًبتو ٍيمىةيٍبفي زى خي مىي  عى :ًإٍفشىًيدى اأٍلىٍعرىاًبيُّ فىقىاؿى
 الم ًو رىسيكؿي .فىقىاؿى ٍنو:أىنىاالث مىفى اعى فكيؼتشيد؟"،فقاؿرىًضيى نيٍشًيٍدؾى ـٍ لى ٍيمىةيًإن ا زى :"يىاخي

مى عى د قيؾى الم ًوأىصى رىسيكؿي عىؿى ؟فىجى اأٍلىٍعرىاًبي  مىىذىا عى د قيؾى أيصى اًء،أىالى بىًرالس مى شىيىادىتىويًبشىيىادىًةىخى
رى ثىاًبتو ٍبًف ٍيمىةى زى خي غىٍيرى مىٍيًف رىجي شىيىادىتيويًبشىيىادىًة تىجيكزي ؿه رىجي ـً ٍسبلى ًفياإٍلً يىكيٍف ـٍ فىمى مىٍيًف، ارىجي ًضيى

ٍنو.عى
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بي،عفالنُّعمافبفبشير.،عفالش ع(2)،عفمجالد(1)زكريا
 دراسة رواة السند: 

الن عمافبفبشير سند كأما كالط حاكمثقات، كالن سائي، كأبيداكد، أحمد، ركاةيسند
ففيوالخميؿبفزكريامتركؾ،كمجالدبفسعيدضعيؼ.

الحكم عمى الحديث:
ىذاحديثقاؿ:"الحديثصحيح،كقدصححوجمعهمفالعمماء،منيـالحاكـ،حيث

باتفاؽالش ،صحيحاإلسناد اليادم:(3)"كلـيخرجاه،يخيفثقاتكرجالو كقاؿابفعبد ،
صحيح" حجة"(4)"حديثه كثير:"إسنادهصحيحه (5)،كقاؿابفي ،كقاؿابفالممقف:"حديثه

نعاني:(7)،كقاؿالييثمي:"ركاهالط براني،كرجالوكميـثقات"(6)صحيح" ،كقاؿالص  "رجاؿي
حجر:"صحيح"(8)إسنادهثقات" .(9)،كقاؿابفي

الحديثبجيالةعيمارةبفخزيمة ىذاالجمعمفالعمماء،فأعؿ  حزـو ابفي ،(10)كخالؼى
الجرح عمماء لو ترجـ كقد ، حـز ابفي يىٍجيىمىوي أف عمارة اليضرُّ إذ عميو، مردكده كىذا

.(11)يـكالت عديؿ،قديمناكحديثنا،ككثقكهفيكتبً

                                 
الشيبانيأكالعبدم((1 .ابفحجر،تقريبالتيذيبمفالتاسعة،متركؾ،البصرم،الخميؿبفزكريا

(.1752/رقـ195)
مف،كقدتغيرفيآخرعمره،ليسبالقكم،أبكعمركالككفي،الدبفسعيدبفعميراليمدانيجىمي((2

(.6478/رقـ520لتيذيب).ابفحجر،تقريباماتسنةأربعكأربعيف،صغارالسادسة
(.2187ح/2/21)المستدرؾالحاكـ،((3
(.5/77)التحقيؽتنقيحابفعبداليادم،((4
(.249)صتحفةالطالبابفكثير،((5
(.7/462)البدرالمنيرابفالممقف،((6
(.لـأقؼعميوفيكتًبالطبراني.15780/ح9/320)مجمعالزكائدالييثمي،((7
(.3609ح/3/1177)فتحالغفاري،الصنعان((8
(.2/18)مكافقةالخبرالخبرفيتخريجأحاديثالمختصرابفحجر،((9

10)) (.قاؿ:إنوخبراليصح؛ألنوراجعإلىعمارةبفخزيمة،7/229)المحمىباآلثارابفحـز
كىكمجيكؿ.

11) ) الطبقاتالكبيريينظر: خميفةبفخ1470رقـ/7/74)ابفسعد، الطبقات(. (،436)صياط،
(،ابفأبي1325/رقـ2/162)(،العجمي،الثقات3103رقـ/6/498)البخارم،التاريخالكبير
(.كغيرىـ.5/240)(،ابفحباف،الثقات2011/رقـ6/365)حاتـ،الجرحكالتعديؿ
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جدنا؛لضعؼمجالدبفسعيد،كالر اكم كأماعفسندالن عمافبفبشيرفإنوضعيؼه
عنوخميؿبفزكرياالمتركؾ.كاتعالىأعمـ.


 : َقُبول الحديث عند مقارنتو بآخر، بمفظ ُيفيد الَقُبول لو والر جحانالمطمب العاشر

األحادي الش افعيفيقىبيكؿ اإلماـ ترجيححديثعمىحديثعندمفمنيج ث،
مف النُّقاد ذاؽ كحي الجيابذًة، ـي عم كىذا الت عارضبينيما، إزالة إمكاف عدـ الت عارضمع
يادةمف الحفاظ،الذيفيستطيعكفتمييزالص حيحمفالس قيـ،كالًمعكجمفالمستقيـ،كالز 

لمشيخ المبلزمة كدرجات كاة، الرُّ طبقات كمعرفة كاإلتقاف،النُّقصاف، الضبط كمقدار ،
كفقو المتف، كألفاظ الحديث، بطرًؽ درايةو عمى ىك الذم ا رحمو الش افعي كاإلماـ

" قاؿابفرجب: فيذاؾ، ىذا كاليدخؿعنده األمر، عميو فبليمتبسي حذاؽالمعاني،
بالر النُّ لمحديث،كمعرفتيـ ممارستيـ مفالحفاظلكثرة حدمنيـ،جاؿكأحاديثكؿكاقاد

فبلف حديث يشبو كال فبلف حديث يشبو الحديث ىذا أف بو خاصيفيمكف فيـ ليـ
نمايرجعفيوأىموإلى فيعممكفاألحاديثبذلؾ.كىذاممااليعبرعنوبعبارةتحصرهكا 

 ،كمفاألمثمًةعمىذلؾ:(1)"مجردالفيـ،كالمعرفة،التيخصكابياعفسائرأىؿالعمـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
(.1/163ابفرجب،شرحعمؿالترمذم)((1
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رحموا:األولديث الح اإلماـالش اًفًعيُّ ،عىٍفتعالىقىاؿى ،عىًفاٍبًفًشيىابو اًلؾه نىامى :أىٍخبىرى
ٍبًدالم ًوبًفعيٍتبىةىٍبًفمىٍسعيكدو عيبىٍيًدالم ًوبًفعى
ٍبًدالم ًوٍبًفعىب اسو(1) ،رضياعنيما،عىٍفعى

ث امىةى جى ٍبًف ٍعًب الص  اعنورضي(2)عىًف الم ًو أىٍىدىلًلرىسيكًؿ أىن وي ، كىىيكى كىٍحًشي ا ًحمىارنا
ًباأٍلىٍبكىاءً
د افى(3) ًبكى ،أىٍك

ًفيكىٍجًيي(4) مىا الم ًو :فىمىم ارىأىلرىسيكؿي الم ًو،قىاؿى رىسيكؿي مىٍيًو ،فىرىد هيعى
: .(5)ُحُرٌم""ِإنَّا َلْم َنُردَُّه َعَمْيَك ِإالَّ َأنَّا قىاؿى

 نقد الحديث: 
" بيعبأىدللمن كفيحديثمالؾ،أفالص قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:

.(6)"أنوأىدللومفلحـحماركاأعمـأثبتمفحديثمفحدثا،حمارن




                                 
كدالييذلي،أبكعبداالمدني،ثقةفقيوثبت،مفالثالثة،(عبيدابفعبدابفعتبةبفمسع(1

تقريب حجر، ابف ذلؾ. غير كقيؿ ثماف، سنة كقيؿ كتسعيف، أربع سنة مات
(.4309/رقـ372التيذيب)

بفعكؼبفكعببفعامربفليث(2 ث امىةبفقيسبفربيعةبفعبدابفيىٍعمىرى بفجى ٍعبي (الص 
 عبد بف بكر خبلفةبف في مات صحابي بكد اف، ينزؿ ككاف الحجاز، سكف ًكنانة، بف مناة

الصحابة معجـ ابفقانع، ينظر: عثماف. كاألصحأنوعاشإلىخبلفة قيؿ، ديؽعمىما الص 
رقـ2/8) معرفةالصحابة)447/ أبكنيعيـ، االستيعاب)3/1520(، البر، ابفعبد ،)2/739/

(.2925/رقـ276لتيذيب)ص:(،ابفحجر،تقريبا1241رقـ
،كقيؿ:(3 (قريةمفأعماؿالفرعمفالمدينة،بينياكبيفالجحفةممايميالمدينةثبلثةكعشركفميبلن

النبي .ياقكتجبؿعفيميفآره،كيميفالمصعدإلىمٌكةمفالمدينة.كباألبكاءقبرآمنةأـٌ
(.1/79الحمكم،معجـالبمداف)

د اف((4 بالفكى أحدىا مكاضع: ثبلثة المحبة، كىك فعبلفمفالكد كأنو في–تح، المراد المكضع كىك
كبينياكبيفاألبكاءنحكمفثمانيةأمياؿقريةجامعةمفنكاحيالفرع،،بيفمكةكالمدينة-حديثنا

(.5/365.ياقكتالحمكم،معجـالبمداف)قريبةمفالجحفة
اختبلؼالحديث.(.جزء10/240(الش افعي،األـ)(5
(.10/240)المصدرنفسو((6
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تخريج الحديث:
مالؾه كالشافعي(1)أخرجو كأحمد(2)، كالبخارم(3)، كمسمـ(4)، أممف-يقومفطر(5)،

.عفابفشيابعفعبيدابفعبدابفعتبةبفمسعكدعفعبدا-طريؽمالؾ
بفعباسعفالصعببفجثامةالميثي.

،كمعمربفراشد،كصالح؛ثبلثتيـعف(7)مفطريؽالميثبفسعد(6)كأخرجومسمـ
الزىرمعفعبيدابفعبداعفابفعباسعفالصعب.

عفابفجريجعفابف(9)مفطريؽمحمدبفبكرالبيرساني(8)ابفخزيمةكأخرجو

                                 
.(.أىن ويأىٍىدىلًلرىسيكًؿاً371/ح3/514(مالؾ،المكطأ)(1 د افى ًباأٍلىٍبكىاًء،أىٍكًبكى ًحمىارانكىٍحًشٌيان،كىىيكى

اً مىٍيًورىسيكؿي د هيعى اًفىرى :فىمىم ارىأىلرىسيكؿي اًفيكىٍجيًقىاؿى ،ًإال مى مىٍيؾى نىٍرديٍدهيعى ـٍ :"ًإن الى ي،قىاؿى
ـه". ري أىن احي

(.906/ح2/232)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(2
الم ًو16687/ح27/235()16423/ح26/355(أحمد،المسند)(3 (.بمفظ:أىن ويأىٍىدىلًإلىىرىسيكًؿ

ًح د افى ًباأٍلىٍبكىاًءأىٍكًبكى الم ًوكىىيكى مىٍيًورىسيكؿي د هيعى :مىارناكىٍحًشي ا،فىرى اًفيكىٍجًييقىاؿى ،فىمىم ارىأىلمى
ـه". ري أىن احي ًإال  مىٍيؾى نىريد عى ـٍ "ًإن الى

4)( الصحيح البخارم، ح3/13( /1825( ح3/155( /2573 الم ًو ًلرىسيكًؿ أىٍىدىل أىن وي بمفظ: .)
نىريد هيًحمىارناكىٍحشً ـٍ :"ًإن الى اًفيكىٍجًيًوقىاؿى مىٍيًو،فىمىم ارىأىلمى د هيعى ،فىرى د افى ًباألىٍبكىاًء،أىٍكًبكى ي ا،كىىيكى مىٍيؾى عى
ـه". ري أىن احي ًإال 

ًباأٍلىٍبكىاًءًحمىارناكىٍحًشي اكى(.بمفظ:أىن ويأىٍىدىلًلرىسيكًؿاً1193/ح2/850(مسمـ،الصحيح)(5 ىيكى
اً مىٍيًورىسيكؿي د هيعى فىرى د افى اًأىٍكًبكى اأىٍفرىأىلرىسيكؿي :فىمىم  .قىاؿى ـٍ :"ًإن الى اًفيكىٍجًيي،قىاؿى مى

ـه". ري أىن احي ،ًإال  مىٍيؾى نىريد هيعى
لىويًحمىارى51/ح2/850(مسمـ،الصحيح)(6 ".(.بمفظ"أىٍىدىٍيتي كىٍحشو
(.بمفظ:عف849/ح2/198(كمفطريؽالميثبفسعدعفالزىرمأخرجوالترمذمفيالجامع)(7

اً رىسيكؿى ث امىةىأىٍخبىرىهي،أىف  جى ٍبفى ٍعبى الص  ،فىأىٍىدىللىويابفعباسأىف  د افى ًبًوًباألىٍبكىاًء،أىٍكًبكى مىر 
د  اًًحمىارناكىٍحًشي ا،فىرى مىٍيًو،فىمىم ارىأىلرىسيكؿي ًبنىاهيعى :"ًإن ويلىٍيسى الكىرىاًىيىًة،فىقىاؿى اًفيكىٍجًيًوًمفى مى

ـه". ري لىًكن احي ،كى مىٍيؾى دٌّعى رى
الم و2637ً/ح4/177(ابفخزيمة،الصحيح)(8 ًبيرىسيكؿي :مىر  ث امىةىقىاؿى ٍعًببًفجى (.بمفظ:عىًفالص 

 الم ،فىمىم ارىأىلرىسيكؿي د هيًإلىي  لىويًحمىارناكىٍحًشي افىرى ،فىأىٍىدىٍيتي د افى اٍلكىرىاًىيىةىًو،كىأىنىاًباأٍلىٍبكىاًءأىٍكًبكى
." ـه ري لىًكن احي ،كى مىٍيؾى ًبرىاد عى :"ًإن ويلىٍيسى ًفيكىٍجًييقىاؿى

اني،أبكعثمافالبصرم،صدكؽقديخطئ،مفالتاسعة،ماتسنة(محمدبفبكربفعثمافالبيرس(9
(.5760/رقـ470أربعكمائتيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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شيابعفعبيدابفعبدابفعتبةعفابفعباس.
عفالزىرمعفعبيدابفعبد(2)مفطريؽعبدابفأكيس(1)كأخرجوأحمد

اعفابفعباسعفالصعب.
مسمـ ث(3)كأخرجو أبي طريؽحبيببف ابف(4)ابتمف عف جبير بف عفسعيد
عباسعفالصعب.
أحمد (6)كالدارمي،(5)كأخرجو ماجو،(7)كمسمـ، حباف(8)كابف مف(9)كابف خمستيـ ؛

عباسعف ابف عف ا عبد بف ا عبيد عف الزىرم عف عيينة بف سفياف طريؽ
"لحـحماركحش".الصعب.بمفظ:

                                 
16661/ح27/221(أحمد،المسند)(1 ًلمن ًبي  :أىٍىدىٍيتي ث امىةىقىاؿى ٍعًببًفجى ًفالص  ًحمىارنا(.بمفظ:عى

،أى د افى ًقيرناكىٍحًشي اًبكى :"ًإن اًإن مىاعى ًفيكىٍجًييقىاؿى ،فىمىم ارىأىلًشد ةىذىًلؾى مىي  د هيعى :فىرى :ًباأٍلىٍبكىاًء،قىاؿى ٍكقىاؿى
." ـه ري أًلىن احي مىٍيؾى دىٍدنىاهيعى رى

قريبمالؾكصيره،(2 أكيسالمدني، أبك األصبحي، أبيعامر مالؾبف أكيسبف ابف عبد )
(.3412/رقـ309لسابعة،ماتسنةسبعكستيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)صدكؽييـ،مفا

53/ح2/851(مسمـ،الصحيح)(3 ٍبفي ٍعبي :أىٍىدىلالص  ا،قىاؿى ٍنييمى ايعى رىًضيى ًفاٍبًفعىب اسو (.بمفظ:عى
 ةىًإلىىالن ًبي  ث امى مىيٍجى د هيعى ميٍحًرـه،فىرى ،كىىيكى كىٍحشو ".ًحمىارى ،لىقىًبٍمنىاهيًمٍنؾى أىن اميٍحًرميكفى :"لىٍكالى قىاؿى ًو،كى

(حبيببفأبيثابتقيس،كيقاؿ:ىندبفديناراألسدممكالىـ،أبكيحيىالككفي،ثقةفقيوجميؿ،(4
ككافكثيراإلرساؿكالتدليس،مفالثالثة،ماتسنةتسععشرةكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب

(.1084/رقـ150)
اً16658/ح27/219(أحمد،المسند)(5 ًبيرىسيكؿي :مىر  (.بمفظ:قىاؿى د افى أىٍكًبكى ًباأٍلىٍبكىاًء كىأىنىا

: ،فىمىم ارىأىلًفيكىٍجًيياٍلكىرىاًىيىةىقىاؿى مىي  د هيعى ميٍحًرـه،فىرى كىىيكى اًركىٍحشو ًحمى ـى لىويلىٍح ًبنىفىأىٍىدىٍيتي دٌّ"لىٍيسى ارى
ـه". ري لىًكن احي كى مىٍيؾى عى

الم ًو1872/ح2/1153(الدارمي،السنف)(6 ًبيرىسيكؿي :مىر  ث امىةىقىاؿى ٍعًببًفجى (.بمفظ:عفالص 
،فىمىم ارىأىل مىي  د هيعى فىرى اًركىٍحشو ًحمى ـى لىويلىٍح كىأىٍىدىٍيتي د افى :كىأىنىاًباأٍلىٍبكىاًءأىٍكًبكى ًفيكىٍجًيياٍلكىرىاًىيىةىقىاؿى

ـه". ري لىًكن احي ،كى مىٍيؾى دٌّعى ًبنىارى "ًإن ويلىٍيسى
(.52/ح2/851(مسمـ،الصحيح)(7
السنف)(8 ابفماجو، 3090/ح2/1032( الم ًو ًبيرىسيكؿي مىر  بمفظ:عفالصعبقاؿ: .)كىأىنىا

فىأى ، د افى ًبكى أىٍك "ًإن ويًباأٍلىٍبكىاًء، : قىاؿى اٍلكىرىاًىيىةى رىأىلًفيكىٍجًييى فىمىم ا ، مىي  د هيعى فىرى ، كىٍحشو لىويًحمىارى ٍىدىٍيتي
." ـه ري لىًكن احي ،كى مىٍيؾى دٌّعى ًبنىارى لىٍيسى

9)( كاألنكاع التقاسيـ حباف، ابف ح1/345( ىذه136/ في قاؿ سفياف ألف  ًحباف؛ ابف كذكرتي .)
معناهمفالزىرمعكدناكبىدءنا...".الركاية:"س
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مفإسحاؽبفراشد عيينةفيذلؾ،فأخرجو(2)فديناركعمركب(1)كتابعكؿه ابفى
مفطريؽإسحاؽبفراشدعفالزىرمبمثًمو.(3)الطحاكم

أحمد ثابتالعبدم(5)كالطبراني(4)كأخرجو بف بف(6)مفطريؽمحمد عفعمرك
دينارعفالزىرمبمثؿالمفظةكنحكنامفالمتًفكم و.

.(8)مفطريؽمحمدبفعيسى(7)كأخرجوالدارمي
مفطريؽقتيبةبفسعيد؛كبلىما)محمدبفعيسى،كقتيبةبف(9)خرجوالنسائيكأ

سعيد(عفحمادبفزيدعفصالحبفكيسافعفعيبيدابفعبداعفابفعباس
بمفظ: حماركحش"عفالصعب.األكؿي ".،كالثانيبمفظ:"أيتيبمحـً "رألحماركحشو

البزار ع(10)كأخرجو شعبة طريؽ الحكـمف ابف(11)ف عف جبير بف سعيد عف
"لحـحماركحش".عباسعفالصعب.بمفظ:

                                 
(إسحاؽبفراشدالجزرم،أبكسميماف،ثقة،فيحديثوعفالزىرمبعضالكىـ،مفالسابعة،مات(1

(.350/رقـ100فيخبلفةأبيجعفر.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(سبقتترجمتو،ثقةثبت.(2
(.3794/ح2/169(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(3
يىٍقبىٍموي،(.بمفظ:أىن ويأىٍىدىلإًلىرىسيكًؿاً16657/ح27/218(أحمد،المسند)(4 ـٍ فىمى ٍيدو صى لىٍحـى

ا". ريمن أىن اكين احي ًإال  ًمٍنؾى يىٍمنىٍعنىاأىٍفنىٍقبىؿى ـٍ :"ًإن ويلى ٍعًبفىقىاؿى ًفيكىٍجًوالص  فىرىأىلذىًلؾى
ث امىةى،أىن ويأىٍىدىلًإلىىرىسيكًؿ7435/ح8/84الكبير)(الطبراني،المعجـ(5 ٍعًببًفجى (.بمفظ:عىًفالص 

ـه".اً ري :"ًإن احي قىاؿى مىٍيًو،كى ،فىرىد هيعى اًركىٍحشو ًحمى ـى لىٍح ؿه رىجي
ليفالحديث،مفالثامنة.ابفحجر(6 ،تقريب(محمدبفثابتالعبدم،أبكعبداالبصرم،صدكؽه

(.5771/رقـ471التيذيب)
(.1870/ح2/1153(الدارمي،السنف)(7
(محمدبفعيسىبفنجيحالبغدادم،أبكجعفربفالطباع،ثقةفقيو،كافمفأعمـالناسبحديث(8

التيذيب تقريب حجر، ابف كسبعكف. أربع كلو كعشريف، أربع سنة مات العاشرة، مف ىشيـ،
(.6210/رقـ501)

(.2820/ح5/184النسائي،السنف)((9
5022/ح11/243(البزار،المسند)(10 بفى ٍعبى الص  ا،أىف  ٍنييمى ،رىًضيالم ويعى (.بمفظ:عىًفابًفعىب اسو

 الم ًو أىٍىدىلًإلىىرىسيكًؿ ثىامىةى اجي د هيرىسيكؿي فىرى كىٍحًشي  ًحمىارو لىٍحـى ،كىيكميٍحًرـه ،كىيكًبقيدىٍيدو ،لم ًو
دىمنا. كىيكيىٍقطيري

(الحكـبفعتيبة،أبكمحمدالكندم،الككفي،ثقةثبتفقيوإالأنوربمادلس،مفالخامسة،مات(11
(.1453/رقـ175سنةثبلثعشرةأكبعدىا،كلونيؼكستكف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
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عف(4)عفعبدالكريـ(3)مفطريؽابفأبيليمى(2)كالطحاكم(1)كأخرجوابفماجو
بمفظ: "أيتيبمحـصيد".عبدابفالحارثبفنكفؿعفابفعباسعفعمي 

عفالحكـبفعتيبةعفحبيببفمفطريؽمنصكربفالمعتمر(5)كأخرجومسمـ
أبيثابت

)حبيببف(6)كأخرجوالنسائي مفطريؽمنصكربفالمعتمرعفالحكـ؛كبلىما
أبيثابت،كالحكـ(عفسعيدبفجبير.

أحمد أبيزياد(7)كأخرجو بف ًمٍقسىـ(8)مفطريؽيزيد بف(9)عف )سعيد كبلىما ؛
"."ًرٍجؿجبير،كًمقسـ(عفابفعباسبمفظ حماركحشو

مفطريؽشعبةعفالحكـعفسعيدبفجبيرعفابفعباس.(10)كأخرجوأحمد
                                 

السنف)(1 ابفماجو، ح2/1032( ًمي 3091/ عى عىٍف بمفظ: .) الن ًبيُّ "أيًتيى : قىاؿى ، أىًبيطىاًلبو بًف
يىٍأكيٍموي". ـٍ ميٍحًرـه،فىمى ،كىىيكى ٍيدو صى ًبمىٍحـً

3786/ح2/168(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(2 الن ًبي  ٍنوي"أىف  ايعى رىًضيى ًمي  (.بمفظ:عىٍفعى
 ـٍ ميٍحًرـه،فىمى كىىيكى ٍيدو صى ًبمىٍحـً يىٍأكيٍموي".أيًتيى

(محمدبفعبدالرحمفبفأبيليمىاألنصارم،الككفي،القاضي،أبكعبدالرحمف،صدكؽسيء(3
(.6081/رقـ493الحفظجدنا،مفالسابعة،ماتسنةثمافكأربعيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

بيوقيس،كقيؿ:طارؽ،(عبدالكريـبفأبيالميخارؽ،أبكأميةالمعمـالبصرم،نزيؿمكة،كاسـأ(4
(.4156/رقـ361ضعيؼ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

(.54/ح2/851(مسمـ،الصحيح)(5
(.كىذااإلسنادمفطريؽالحكـعفسعيدمباشرةدكف3791/ح4/80(النسائي،السنفالكبرل)(6

ٍعبي :أىٍىدىلالص  ،قىاؿى ًفابًفعىب اسو ث امىةىًإلىىرىسيكًؿاًكجكدحبيببفأبيثابت.بمفظ:عى جى ٍبفي
."مىٍيًو د ىىاعى ،"فىرى ًبقيدىٍيدو ميٍحًرـه،كىىيكى دىمنا،كىىيكى تىٍقطيري اًركىٍحشو ًحمى ًرٍجؿى

أىٍىدىل1855/ح3/353(أحمد،المسند)(7 ث امىةىاأٍلىٍسًدم  جى بفى ٍعبى الص  ،أىف  (.بمفظ:عىًفابًفعىب اسو
".سيكًؿاًًإلىىرى :"ًإن اميٍحًرميكفى قىاؿى د هي،كى فىرى ميٍحًرـه ،كىىيكى اًركىٍحشو ًحمى ًرٍجؿى

(يزيدبفأبيزيادالياشميمكالىـ،الككفي،ضعيؼ،كبرفتغيركصاريتمقف،ككافشيعينا،مف(8
(.7717/رقـ601الخامسة،ماتسنةستكثبلثيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)

أبكالقاسـ،مكلىعبدابفالحارث،كيقاؿلومكلىابفعباس(9 نىٍجدة، ًمٍقسىـبفبيٍجرة،كيقاؿ: )
لوفيالبخارمسكل لمزكمولو،صدكؽ،ككافيرسؿ،مفالرابعة،ماتسنةإحدلكمائة،كما

(.6873/ؤقـ545حديثكاحد.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
الكاسطةبيفالحكـ2535/ح4/324(أحمد،المسند)(10 ًذكرالركايةعالتيقبميا؛ألف  (.كأخرتي

كسعيدبفجبيرساقطة.
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ا".بمفظ: دمن "رجؿحمار،فردهكىكيقطري
عفقتيبةبفسعيدعفحمادبفزيدعفصالحبفكيسافعف(1)كأخرجوالنسائي

"أيتيبرجؿحماركحشي".عبيدابفعبداعفابفعباس.بمفظ:
مفطريؽمحمدبفجعفرعفشعبةعفالحكـعفحبيبعف(2)جومسمـكأخر

ا".سعيدبفجبيرعفابفعباسبمفظ دمن يقطيري حماركحشو "عىٍجزى
مفطريؽشعبةعفالحكـعفسعيد(5)،كابفحباف(4)كالطحاكم(3)كأخرجوأحمد

كحش"،كزادأحمدفرٌدهكىكبفجبيرعفابفعباسبمفظ: دمنا."عجيزحمارو يقطري
؛كبلىمامفطريؽشعبةعفحبيببفأبيثابتعف(7)،كأبكنعيـ(6)كأخرجوأحمد

حمارسعيدبفجبيرعفابفعباس.بمفظ: زى .عجي
عفسعيد(9)مفطريؽاألعمشعفالمنياؿبفعمرك(8)كأخرجوخيثمةبفسميماف

بفجبيرعفابفعباس.

                                 
3788/ح4/79(النسائي،السنفالكبرل)(1 الن ًبي  ث امىةى،أىف  ٍعًببًفجى ت ى(.بمفظ:عىًفالص  حى أىٍقبىؿى

 كىٍحًشي  ًبًرٍجًؿًحمىارو أيًتيى د افى ًبكى ٍيدى".ًإذىاكىافى الص  نىٍأكيؿي ـهالى ري :"ًإن احي قىاؿى مىٍيًو،كى د هيعى فىرى
(.54/ح2/851(مسمـ،الصحيح)(2
"أىٍىدىلًإلىىرىسيكًؿاً2629/ح4/384(أحمد،المسند)(3 ث امىةىالم ٍيًثي  جى ٍبفى ٍعبى الص  (.بمفظ:أىف 

ًحمىارو زى عىجي ًبقيدىٍيدو ميٍحًرـه ا".كىىيكى دىمن يىٍقطيري ،فىرىد هيكىىيكى
4)( اآلثار معاني شرح الطحاكم، ح2/170( الحكـ3800/ بيف سقطتالكاسطة السند ىذا في .)

 أىٍىدىلًلمن ًبي  ث امىةى جى بفى ٍعبى الص  بيركىكحبيب.كتماـالمفظ:"أىف  اًركسعيدبفجي ًحمى زى عىجي
،يى ًبقيدىٍيدو ،كىىيكى د هي".كىٍحشو ا،فىرى دىمن ٍقطيري

كاألنكاع)(5 التقاسيـ ابفحباف، ح9/282( /3970 الم ًو أىٍىدىلًلرىسيكًؿ ث امىةى جى بفى ٍعبى الص  أىف  .)
الم ًو د هيرىسيكؿي ا،فىرى ميٍحًرمن كىافى كى كحشيًبقيدىٍيدو ًحمىارى زى .عىجى

(.2530/ح3/148(أحمد،المسند)(6
(.2736/ح3/281يـ،المستخرج)(أبكنع(7
خيثمةبفسميماف،حديثو)ص(8 )207 الم ًو ًإلىىرىسيكًؿ ث امىةى جى ٍبفي ٍعبي أىٍىدىلالص  : قىاؿى بمفظ: .)

يىٍطعىٍموي. ـٍ لى ـه"،كى ري :"ًإن احي قىاؿى د هيكى ا،فىرى دىمن يىٍقطيري ًحمىارو زى عىجى
األسدممكالىـ(9 المنياؿبفعمرك تقريب( ابفحجر، الخامسة. مف كىـ، صدكؽربما الككفي، ،

(.6918/رقـ457التيذيب)
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بفى بفأبيرباحسعيدى البزاركتابععطاءي فأخرجو بيرفيمتفالركاية، مف(1)جي
عفعطاءعفابفعباس.(4)عفحجاج(3)عفشريؾ(2)طريؽإسحاؽ

بفجبيرعفابفعباس(5)كأخرجومسمـ مفطريؽشعبةعفحبيبعفسعيد
".بمفظ: "ًشؽُّحماًركحشو

(9)مسمـمفطريؽابفجريجعفالحسفبف(8)،كالنسائي(7)كمسمـ(6)كأخرجوأحمد
".عفطاكسعفابفعباسعفزيدبفأرقـ.بمفظ: مفلحـصيدو لوعضكه "أيىدمى

بفسممةعفقيس(10)كأخرجوالطحاكم عفعطاءعفابف(11)مفطريؽحماد
لوعضكيعباسعفزيدبفأرقـ.بمفظ: "."أيىدمى كىكمحـر صيدو


                                 

الم ًو4792/ح11/84(البزار،المسند)(1 ًإلىىرىسيكًؿ أيٍىًدمى ثىامىةى جي ٍبفى ٍعبى الص  (.بمفظ:أىف  كىىيكى
يأكميا. ـٍ لى ،فرد ىا،كى ًحمىارو زى ميٍحًرـه،عىجي

.ثقةسبقتترجمتو،((2
حديثوفيمرتبة(3 (سبقتترجمتوبالتفصيؿ،شريؾبفعبداالنخعي،كخبلصةالقكؿفيو:صدكؽه

الحسف.
(حجاجبفأرطاةبفثكربفىبيرةالنخعي،أبكأرطاةالككفي،القاضي،أحدالفقياء،صدكؽكثير(4

تقري حجر، ابف كأربعيف. خمس سنة مات السابعة، مف كالتدليس، )الخطأ التيذيب /152ب
(.1119رقـ

(.54/ح2/851(مسمـ،الصحيح)(5
19341/ح32/88()19271/ح32/22(أحمد،المسند)(6 ٍبفي ٍيدي زى ـى :قىًد قىاؿى (.بمفظ:عىٍفطىاكيسو

ًلمن ًبي  أيٍىًدمى ٍفلىٍحـو أىٍخبىٍرتىًنيعى يىٍستىٍذًكريهي:كىٍيؼى عىب اسو لىوياٍبفي فىقىاؿى ـى ،أىٍرقى ـٍ :نىعى رىاـه؟قىاؿى حى كىىيكى
ـه". ري نىٍأكيميويًإن احي :"ًإن االى قىاؿى د هي،كى ،فىرى ٍيدو صى ؿهعيٍضكناًمٍفلىٍحـً أىٍىدىللىويرىجي

أىٍرقىـى55/ح2/851(مسمـ،الصحيح)(7 ٍيديبفي زى ـى :قىًد ا،قىاؿى ٍنييمى ايعى رىًضيى ،(.بمفظ:عىًفابًفعىب اسو
ًإلىىرىسيكًؿاً أيٍىًدمى ٍيدو صى ٍفلىٍحـً أىٍخبىٍرتىًنيعى يىٍستىٍذًكريهي:كىٍيؼى عىب اسو اًبفي ٍبدي لىويعى فىقىاؿى كىىيكى

ـه ري نىٍأكيميويًإن احي :"ًإن االى د هي،فىقىاؿى فىرى ٍيدو صى ًمٍفلىٍحـً لىويعيٍضكه :أيٍىًدمى :قىاؿى رىاـه؟قىاؿى ".حى
(.3790/ح4/80(النسائي،السنفالكبرل)(8
ابف(9 بقميؿ. المائة بعد ا كماتقديمن الخامسة، مف ثقة، قاؼالمكي، يىن اؽ، بف مسمـ بف الحسف )

(.1286/رقـ164حجر،تقريبالتيذيب)
ايعى3792/ح2/169(الطحاكم،شرحمعانياآلثار)(10 رىًضيى عىب اسو ابفى (.بمفظ:إف  اقىاؿى ٍنييمى

 الن ًبي  أىف  ًمٍمتى ٍيًدبًفأىٍرقىـىىىٍؿعى ".ًلزى ـٍ نىعى يىٍقبىٍموي؟قىاؿى ـٍ ميٍحًرـه،فىمى كىىيكى ٍيدو صى لىويعيٍضكي :أيٍىًدمى
.ثقةسبقتترجمتو،((11
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عف(3)عفحمادبفزيد(2)مفطريؽعبيدابفعمرالقكاريرم(1)كأخرجوأحمد
(4)صالحبفكيساف بمفظ: ابفعباس. اعفعبد ابفعبد ببعًضعفعبيد

. حماركحشو
 دراسة رواة الحديث:

ركاةسنداإلماـالش افعيرحمواثقات.
 الحكم عمى الحديث:

أوال: ،" ،يمامتفٌق عمى صحِتو في الصَّحيحين وخارجالحديثبمفظ"حماركحشو
صحيح" حسفه .(5)بالطُّرؽالمذككرةفيالت خريج،قاؿالترمذمفيالجامع:"ىذاحديثه

ثانًيا: أكيس بف ا عبد طريؽ مف فيكصحيٌح دوَن قوِلو: )عقيرًا( الحديثي
 (،كدليؿي ضعيؼ؛إذإٌنوخالؼالركاةعفالزىرم،فالمحفكظعفالزىرم)حماركحشو

:ماجاءعفابف عقير؟قاؿ:الأدرم"ذًلؾى جريجأٌنوقاؿالبفشياب:"الحماري
،فقد(6)

فمـيدًرىؿالحمارعقيرناأـال ابفشيابشؾ  بٌيفابفجريجأف 
(7).

جابتوإياهداللةعمىأفمفقاؿقاؿابفخزيمة:" فيمسألةابفجريجالزىرمكا 
و،إذالزىرمقدأعمـأنوالفيخبرالصعبأىديتلولحـحمارأكرجؿحماركاىـفي

لومىدًىٍأيركلأفالنبي؟ككيؼيييدرمالحماركافعقيراأـالحيفأىدملمنبي

                                 
فيىذاالسندبيفصالح-كىكالزىرم-(.سقطتالكاسطة16663/ح27/222(أحمد،المسند)(1

ب أىف  ث امىةى، جى بًف ٍعًب الص  فعىًف ؛ كمتفالحديثجاءعمىالشؾ  ابفعبدا. فكيسافكعبيد
اً مىٍيًورىسيكؿى د هيعى فىرى اًركىٍحشو ًببىٍعًضًحمى أىٍكرىجؿو ةىػ ث امى جى ٍبفي ٍعبي ًإٍذأىتىاهيالص  د افى ًبكى بىٍينىمىاىيكى

ري :"ًإن احي ٍيدى".فىقىاؿى الص  نىٍأكيؿي ـهالى
(عبيدابفعمربفميسرةالقكاريرم،أبكسعيدالبصرم،نزيؿبغداد،ثقةثبت،مفالعاشرة،مات(2

تقريبالتيذيب) ابفحجر، خمسكثمانكفسنة. خمسكثبلثيفعمىاألصحكلو /373سنة
(.4325رقـ

(سبقتترجمتو،ثقةثبت.(3
ثبت.(سبقتترجمتو،ثقة(4
(.2/198(الترمذم،الجامع)(5
(.9/55(ابفعبدالبر،التمييد)(6
(.9/55)المصدرنفسو((7
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أـعقيرندلإلىالنبييٍلحـحمارأكرجؿحمار،كىكاليدرمكافالحمارالمي ا
.(1)"ال؟

"،قاؿالت رمذم:"ثالثًا: ضأصحابالزىرم،عفركلبعالحديثبمفظ""لحـحماركحشو
.(2)"الزىرمىذاالحديث،كقاؿ:أىدللولحـحماركحش،كىكغيرمحفكظ

سحاؽبفقمُت: كماتبيففيالتخريجسفيافبفعيينة،كا  ممفقاؿلحـىحماركحشو
الركاةىعفالزىرم،فقدركاهعف راشدكعمركبفدينار؛ثبلثتيـعفالزىرم،خالفكابذًلؾى

(مالؾكمعمركابفجريجكعبدالرحمفبفالحارثكصالحبفالزىرمبمفظ )حماركحشو
بف(3)كيسافكابفأخيابفشياب بفعمرك كمحمد كيكنسبفيزيد كالميثبفسعد

لرسكؿا(5)كشعيب(4)عمقمة )أىديتي فيو قالكا كميـ عمى؛ كىذا ،) حماركحشو
لرسكؿالح (.خبلؼماقالوالثبلثة)أيىدمى ـحماركحشو

كربمافرقيما،ككاف،ككافسفيافربماجمعيمامرةفيحديثكاحدقاؿالحميدم:"
.(6)"حماركحش،ثـصارإلىلحـحماركحش"سفياف،يقكؿ:

"،ماأخرجوالسراجقمُت: (7)كمفالركاياتالتيقاؿفيياابفعيينة:"حماركحشو
                                 

(.4/177(ابفخزيمة،الصحيح)(1
(.2/198(الترمذم،الجامع)(2
(،مفطريؽيعقكببفإبراىيـعفابفأخيابفشيابعف16673/ح27/228(أحمد،المسند)(3

ث امىةىٍبًفعم وعفعبيدا جى ٍبفى ٍعبى الص  بفعبداعفعبدابفعباس،كافيقكؿ:سىًمٍعتي
ًلرىسيكًؿاً :أىٍىدىٍيتي يىقيكؿي الم ٍيًثي  اًقىٍيسو رىسيكؿي ،فىمىم اعىرىؼى مىي  د هيعى ًباأٍلىٍبكىاًءفىرى كىٍحشو ًحمىارى

ـه".ًفيكىٍجًيياٍلكىرىاًىيىةىقىاؿى ري لىًكن احي كى مىٍيؾى دٌّعى ًبنىارى :"ًإن ويلىٍيسى
(.مفطريؽمحمدبفعمركعفالزىرمعفعبيدابف16679/ح27/232(أحمد،المسند)(4

عىٍفرىسيكًؿاً د ثي ييحى :كىافى ،قىاؿى ث امىةىالم ٍيًثي  ٍعًبٍبًفجى ًفالص  عبدابفعتبةعفابفعباسعى
ًًلرىسيكًؿا ،قاؿ:كىأىٍىدىٍيتي اًديثى ًفيأىحى ذىًلؾى ،فىعىرىؼى مىي  د هيعى ميٍحًرـه،فىرى كىىيكى كىٍحشو ًحمىارى

ـه". ري أىن احي ًإال  مىٍيؾى نىريد هيعى ـٍ :"ًإن الى كىٍجًيي،فىقىاؿى
معفعبيدابفعبدابف(.مفطريؽشعيبعفالزىر16674/ح27/229(أحمد،المسند)(5

 اًبالن ًبي  ًمٍفأىٍصحى كىافى ،كى ث امىةىالم ٍيًثي  جى بفى ٍعبى ،أىن ويعتبةعفابفعباسأىن ويسىًمعىالص  ييٍخًبري
 د أىٍىدىلًلمن ًبي  ميٍحًرـه،فىرى كىالن ًبيُّ د افى ًباأٍلىٍبكىاًء،أىٍكًبكى كىٍحشو ًحمىارى :فىمىم اهيالن ًبيُّ ٍعبي الص  ،قىاؿى
 الن ًبيُّ ـه".عىرىؼى ري لىًكن يحي كى مىٍيؾى دٌّعى ًبنىارى :"لىٍيسى د هيىىًدي ًتيقىاؿى ًفيكىٍجًييرى

(.2/38(الحميدم،المسند)(6
(.2400/ح3/184(السراج،المسند)(7
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بفأيكب(1)مفطريؽيكسؼبفمكسى عفسفيافعفالزىرمعف(2)كزياد ؛كبلىما
كأنامربيرسكؿاعبيداعفعبدابفعباسعفالصعببفجثامةقاؿ:"

لوحماركحشفردهعمي،فممارألالكراىيةبكجيي،قاؿ:أنوباألبكاءأكبكداففأىديتي
ياابفعيينةالثقات".كىذهركايةهإسناديىاصحيح،كافؽفيليسبناردعميؾ،كلكناحـر

مفالركاة.
" البييقي: فيوقاؿ يشككا لـ الذيف العدد فركاية فيو، يضطرب عيينة ابف كاف

عيينةفيذلؾ(3)"أكلى ابفى إسحاؽسفيافى .(4)،ككافؽمحمديبفي
سندأحمدكالطبرانيالذممفطريؽمحمدبفثابتالعبدمعفعمرككأينى بوإلىأف 

؛ كمابفدينارضعيؼه سبؽمفاألسانيد، ما كيقكيو بفثابتالعبدم، لضعؼمحمد
أخرجوالبزارفيمسندهمفطريؽشعبةعفالحكـعفسعيدبفجبيرعفابفعباس

فيالتخريًجأعبله.كاأعمـ. كماىكمبيفه
عند عفصالحبفكيساففيركايتو بفزيد المفظحماد بيذا ا أيضن كممفركاه

سبؽبيافذلؾفيالتخريجإالأنولـيذكرفيإسنادهالزىرم.فميينظر.الدارميكما
فيذهكمياركاياتصحيحةإالأٌنياخالفتالمحفكظ.

رابًعا: الكاسطة بإسقاط التيركاىا زيد بف حماد الزىرم–طريؽ بف-أم بيفصالح
، عمىالشؾ  " ؿو "رجي أك كقاؿفييا: ا، ابفعبد "ببعًضكيسافكعبيد ا: كقاؿأيضن

." حماركحشو
قاؿابفعبدالبر:"كعندحمادبفزيدفيىذاإسنادهآخرعفعمركبفدينارعف

 فرٌدهعميو،كقاؿ:إٌناابفعباسعفالصعببفجثامةأن وأتىالنبي  بحماركحشو
إبراىيـبفسعدعفصالحبفكيسافعفابفشيحريـالنأكؿالصيد، ابكماكركاه

                                 
مفالعاشرة،(يكسؼبفمكسىبفراشدالقطاف،أبكيع(1 الرمثـبغداد،صدكؽه قكبالككفي،نزيؿي

كخمسيف.ابفحجر،تقريبالتيذيب) (.7887/رقـ612ماتسنةثبلثو
(زيادبفأيكببفزيادالبغدادم،أبكىاشـ،طكسياألصؿ،لقبوأحمدشعبةالصغير؛ثقةحافظ،(2

ا كثمانكف. ستٌّ كلو اثنتيفكخمسيف، ماتسنة العاشرة، تقريبالتيذيب)مف /218بفحجر،
(.2056رقـ

(.7/426(البييقي،السنفالكبرل)(3
.كا9/55(ابفعبدالبر،التمييد)(4 (.لـأقؼعمىركايةمحمدبفإسحاؽإالبمفظحماركحشو

أعمـ.
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.(1)"كىكأكلىبالصكابعندأىؿالعمـ،قدمناذكره
أخرجوقمُت: البر، ابفعبد الذمذكره باإلسناد بفزيد لحماد كالذمكقفتعميو

ابفعباسعف دينارعف بف عفعمرك بفزيد أبياألشعثعفحماد السراجعف
كىكبكدافكحشيببعضحمارإذأتاهأعرابيهأنوأتىالنبيالصعببفجثامة"

النأكؿالصيد إنا كقاؿ: . حـر إنا كقاؿ: عميو، التي(2)"فرده يكافؽالركاية بيذا كىك .
عف زيد بف القكاريرمعفحماد مفطريؽ أحمد اإلماـ التخريجعند في سبؽذكرىا
حمادبفزيد صالحبفكيسافعفعبيدابفعبدا،كىذاييرجحعندمكاأعمـأف 

ابفعبدر التيذكرىا أقؼعمىالركايًة لـ إذ ،" كلالحديثبمفظ"ببعًضحماركحشو
البر.

كبيذاتككفركايةحمادبفزيدالتيفيمسندالسراج،كمسنداإلماـأحمدصحيحة؛
المقبكؿ؛كسماعصالحبفكيسافمفعبيدابف فالركاةعفحمادبفزيدفيدائرة

أىؿ عند اثابته فبلأدرممدلعبد البر عبد ابف التيذكرىا الركاية أٌما التراجـ،
الراكمعفحمادبفزيدغيرمذككرفيالسند.كاأعمـ. صحتياإذإف 

أخرجيا التي الركايات ييعارضو المفظ بيذا الحديث ىذا بصحة الحكـ أف  إال
أيضن ىي إذ زيد بف مفطريؽحماد بصحًتيا،الدارميكالنسائيفيسننيما محككـه ا

أثبتممفركاهبغيًرذلؾمفاأللفاظ.كا مفركاهبمفظحماركحشو يتبيفأف  كبيذا
أعمـ.
الحديثالذمركاهابفماجوكالطحاكممفطريؽابفأبيليمىعفعبدالكريـخامًسا:

اعفابفعباسعفعميبفأبيطالب أبكضعيفبفعبد الكريـ لضعًؼعبد ؛
المخارؽ.
الحديثالذمركاهمسمـمفطريؽسعيدبفجبيرعفابفعباس،بمفظ:"رجؿسادًسا:

 حماركحشي"،ك"شؽحماركحش" زى الطرؽكميا صحيحة،حماركحش"،ك"عجي ككذا
األخرلالتيخارجالصحيح.كاأعمـ.

كالن سائيمفطريؽطاكسعفاسابًعا: كمسمـ، أحمد، بفعباس،الحديثالذمركاه
.صحيحبمفظ:"أىدملوعضكمفلحـصيد"،

                                 
(.9/56(ابفعبدالبر،التمييد)(1
(.2403/ح3/185(السراج،حديثالسراج)(2
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صحيٌح الحديثالذمركاهأحمدمفطريؽالقكاريرم،بمفظ:"ببعًضحماركحش"ثامًنا:
.كاتعالىأعمـ.أيًضا


:الثانيالحديث  يىٍحيىىبًفسىًعيدو ٍف عى اًلؾه مى نىا رحمواتعالى:أىٍخبىرى اإلماـالش اًفًعيُّ قىاؿى
م ًدبًفيىٍحيىىبًفًحب افىعى ٍفميحى

ًديجو(1) عىٍفرىاًفًعبًفخى
الم ًو(2) أىن ويسىًمعىرىسيكؿى "الى يىقيكؿي

كىثىروقىٍطعىًفيثىمىرو كىالى
(3)."

 م ًدٍبًفيىٍحيىىٍبًفًحب افى عىٍفميحى عييىٍينىةىعىٍفيىٍحيىىبًفسىًعيدو نىاابفي :أىٍخبىرى عىٍفعىم ًوكىاًسًعكقىاؿى
(4)ٍبًفًحب افى الن ًبي  أىف  ًديجو "عىٍفرىاًفًعٍبًفخى كىثىرو كىالى قىٍطعىًفيثىمىرو "الى قىاؿى

(5).

 نقد الحديث: 
ؽكالغيرمحرزكبيذانقكؿالقطعفيثمرمعم "افعيرحموا:قاؿاإلماـالش 

.(6)"وحديثعمركبفشعيب؛ألنوغيرمحرزكىكيشبركالفيجما
الش افعي،عف ركاه :يقصدبحديثعمركبفشعيب،ما مالؾ،عفابفأبيقمتي

ميعىم ؽو،فىًإذىاآكىاهي أنوقاؿ:،بيحسيف،عفعمركبفشعيب،عفالن  قىٍطعىًفيثىمىرو "الى
فىًفيًواٍلقىٍطعي" ًريفي اٍلجى
(7).

 
                                 

ب اف،بفتحالميممةكتشديدالمكحدة،بفمنقذاألنصارم،المدني،ثقةفقيو،مف(محمدبف(1 يحيىبفحى
تقريب حجر، ابف سنة. كسبعيف أربع ابف كىك كعشريف إحدل سنة مات الرابعة

(.6381/رقـ512التيذيب)
ندؽ،مات(رافعبفخديجبفرافعبفعدمالحارثي،األكسياألنصارم،أكؿمشاىدهأحدثـالخ(2

(.1861/رقـ204سنةثبلثأكأربعكسبعيفكقيؿقبؿذلؾ.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.1/287(،أبكعبيد،غريبالحديث)5/348(الكثر:جمارالنخؿ.الخميؿالفراىيدم،العيف)(3
قة(كاسعبفحبافبفمنقذبفعمركاألنصارم،المازنيالمدني،صحابيابفصحابي،كقيؿبؿث(4

(.7380/رقـ579مفالثانية.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.7/332(الشافعي،األـ)(5
(.7/332)المصدرنفسو((6
(.كفيالمكطأعفابفأبيحسيفعفالنبي1595/ح3/283)-ترتيبسنجر-مسندال(الشافعي،(7

األخنس،عفعمرك.قاؿالبييقي:كقدركاهعمركبفالحارث،كىشاـبفسعد،كعبيدابف
(.3/310.السنفالصغير)بفشعيب،عفأبيو،عفجده،عفالنبي
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 تخريج الحديث:
 زيادة واسع بن حبان.لك دون حديث ما أواًل:

مفطريؽمالؾ.؛(2)كأبكداكد،(1)افعيأخرجوالش 
.(4)مفطريؽأبيخالداألحمر(3)كأخرجوابفأبيشيبة

.(7)؛مفطريؽيزيدبفىاركف(6)،كالد ارمي(5)كأخرجوأحمد
.(10)،كعبدالكىابالث قفي(9)مفطريؽجريربفعبدالحميد(8)كأخرجوالد ارمي
مفطريؽيحيىبفسعيدالقطاف.(11)كأخرجوالن سائي
.(13)مفطريؽحم ادبفزيد(12)كأخرجوالن سائي

                                 
(.1596/ح3/283)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(1
ًدي اًمٍف4388/ح4/136(أبكداكد،السنف)(2 كى ٍبدناسىرىؽى عى ،أىف  ب افى ًدٍبًفيىٍحيىىٍبًفحى م  (.بمفظ:عىٍفميحى

ؿو رىجي اًئًط مىىحى فىاٍستىٍعدىلعى دىهي، فىكىجى ًدي وي، كى يىٍمتىًمسي ًدم  اٍلكى اًحبي صى رىجى فىخى سىي ًدًه، اًئًط ًفيحى فىغىرىسىوي ،
قىٍطعىيىدً كىأىرىادى اٍلعىٍبدى مىٍركىافي فى ،فىسىجى ًئذو ًدينىًةيىٍكمى اٍلمى أىًميري ،كىىيكى كىـً اٍلحى ٍبفى سىي ديًه،فىاٍنطىمىاٍلعىٍبًدمىٍركىافى ؽى

الم ًو ،فىأىٍخبىرىهيأىن ويسىًمعىرىسيكؿى ٍفذىًلؾى ،فىسىأىلىويعى ًديجو ،اٍلعىٍبًدًإلىىرىاًفًعٍبًفخى قىٍطعىًفيثىمىرو :"الى يىقيكؿي
قىٍطعىيىًدًه،كىأىنى ييًريدي ًمي،كىىيكى غيبلى ذى أىخى مىٍركىافى :ًإف  ؿي الر جي "،فىقىاؿى كىثىرو مىًعيًإلىٍيًوكىالى أىٍفتىٍمًشيى اأيًحبُّ

ًمٍفرىسيكًؿالم ًو ،فىتيٍخًبرىهيًبال ًذمسىًمٍعتى كىـً اٍلحى ٍبفى ت ىأىتىىمىٍركىافى حى ًديجو خى ،فىمىشىىمىعىويرىاًفعيٍبفي
الم ًو رىسيكؿى لىويرىاًفعه:سىًمٍعتي ،كىفىقىاؿى قىٍطعىًفيثىمىرو :"الى يىقيكؿي ًباٍلعىٍبًدفىأيٍرًسؿى مىٍركىافي "،فىأىمىرى كىثىرو الى
." م اري :اٍلجي دى:"اٍلكىثىري أىبيكدىاكي قىاؿى

(.71/ح1/72(ابفأبيشيبة،المصنؼ)(3
ماتسنة(4 الثامنة، مف يخطئ، صدكؽ الككفي، األحمر، خالد أبك األزدم، حياف، بف سميماف )

(.2547/رقـ250بفحجر،تقريبالتيذيب)تسعيفأكقبمياكلوبضعكسبعكف.ا
(.15804/ح25/103(أحمد،المسند)(5
(.2350/ح3/1485(الدارمي،السنف)(6
.ثقةمتقفعابدسبقتترجمتو،((7
(.2354/ح3/1486(الدارمي،السنف)(8
،قيؿكاف(جريربفعبدالحميدبفقيٍرط،الضبي،الككفي،نزيؿالرمكقاضييا،ثقةصحيحالكتاب(9

فيآخرعمرهييـمفحفظو،ماتسنةثمافكثمانيفكلوإحدلكسبعكفسنة.ابفحجر،تقريب
(.916/رقـ139التيذيب)

سبقتترجمتوبالتفصيؿ.ثقةربماأخطأ.((10
(.4961/ح8/87(النسائي،السنف)(11
(.4962/ح8/87(النسائي،السنف)(12
سبقتترجمتو،ثقة.((13



383 

.(2)مفطريؽأبيمعاكيةالض رير(1)كأخرجوالن سائي
الط براني الكارث(3)كأخرجو ك(4)مفطريؽعبد ابفعمركالر قي، ك(6)(5)عبيد ،

؛(13)أنسبفعياض،ك(12)(11)عبدالعزيزالد راكردم،ك(10)(9)دةزائ،ك(8)(7)يكنسبفراشد
كعبد الحميد، عبد بف كجرير ىاركف، بف كيزيد  األحمر، خالد كأبك )مالؾ، جميعيـ
كعبد الض رير، معاكية كأبك زيد، بف كحم اد القطاف، سعيد بف كيحيى الكىابالث قفي،

كيكنس الر قي، عمرك بف ا كعبيد كأنسبفالكارث، كالد اركردم، كزائدة، راشد، بف
عفرافعبفخديج.،عفمحمدبفيحيىبفحباف،عفيحيىبفسعيدعياض(




                                 
(.4963/ح8/87السنف)(النسائي،(1
الككفي،عميكىكصغير،ثقة،أحفظالناسلحديثاألعمش،كقدييـفيحديث(2 (محمدبفخاـز

غيره،مفكبارالتاسعة،ماتسنةخمسكتسعيف،كلواثنتافكثمانكفسنةكقدرميباإلرجاء.
(.5841/رقـ475ابفحجر،تقريبالتيذيب)

(.4343/ح4/261(الطبراني،المعجـالكبير)(3
بفتحالتاءثالثالحركؼكضـ-عبدالكارثبفسعيدبفذككافالعنبرممكالىـ،أبكعبيدة،الت نكرم((4

كبيعيا الراء،نسبةإلىالتنكركعمميا الكاككفيآخرىا البصرم،ثقةثبترمي-النكفبعدىما ،
(،ابفحجر،تقريب3/97ساب)بالقدركلـيثبتعنو.ماتسنةثمانيفكمائة.السمعاني،األن

(.4251/رقـ367التيذيب)
،ثقةفقيوربماكىـ،أبككىباألسدم،-سبؽبيافمعناىا-عبيدابفعمركبفأبيالكليدالرقي((5

(.4327/رقـ373.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةثمانيفعفثمانيفإالسنة،مفالثامنة
(.4345/ح4/261ير)(الطبراني،المعجـالكب(6
.صدكؽرميباإلرجاءسبقتترجمتو،((7
(.4346/ح4/261(الطبراني،المعجـالكبير)(8
،ماتسنةستيف،مفالسابعة،ثقةثبتصاحبسنة،أبكالصمتالككفي،زائدةبفقدامةالثقفي((9

(.1982/رقـ213.ابفحجر،تقريبالتيذيب)بعدىا:كقيؿ
(.4347/ح4/262معجـالكبير)(الطبراني،ال(10
(.4348/ح4/262(الطبراني،المعجـالكبير)(11
سبقتترجمتو،صدكؽحسفالحديث.((12
(.4349/ح4/262(الطبراني،المعجـالكبير)(13
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.تخرج الحديث بزيادة واسع بن حبان :ثانًيا
.(3)ميميمفطريؽزىيربفمحمدالت (2)،كالن سائي(1)يالسيأخرجوالط 
الش  (4)افعيكأخرجو عف عيينة، ابف ماجو(5)كالد ارمي، كابف كالن سائي(6)، مف(7)،

.-أمابفعيينة-طريقو
الت رمذم كالن سائي(8)كأخرجو كابف(9)، )زىير، ثبلثتيـ سعد؛ بف الميث طريؽ مف

عيينة،كالميث(عفيحيىبفسعيد،عفمحمدبفحباف،عفعموكاسع،عفرافعبف
خديج.

مفطريؽأبينيعيـ،عفسفياف،عفيحيىبف(11)،كالن سائي(10)كأخرجوالد ارمي
سعيد،عفمحمدبفيحيى،عفرافع)لـيذكرعموكاسع(.

 ولمحديث طرق بإبيام اسم الرَّجل الذي روى عنو محمد بن يحيى: 
ريج.مفطريؽابفجي(12)أخرجوعبدالرزاؽ

الد  )ابفجريج،؛ك(15)مفطريؽأبيأسامة،(14)سائيالن ك،(13)ارميكأخرجو بلىما
                                 

".1000/ح2/263(أبكداكدالطيالسي،المسند)(1 كىثىرو كىالى قىٍطعىًفيثىمىرو (.بمفظ:"الى
(.7409/ح7/36سنفالكبرل)(النسائي،ال(2
(زىيربفمحمدالتميمي،أبكالمنذرالخراساني،سكفالشاـثـالحجاز،ركايةأىؿالشاـعنوغير(3

آخر، الشاميكف الذميركمعنو كأفزىيرنا أحمد: البخارمعف قاؿ فىضيعؼبسببيا، مستقيمة؛
مفالساب فكثرغمطو، ابفكقاؿأبكحاتـ:حدثبالشاـمفحفظو اثنتيفكستيف. عةماتسنة

(.2049/رقـ217حجر،تقريبالتيذيب)
(.1000/ح2/263)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(4
(.2352/ح3/1486(الدارمي،السنف)(5
(.2593/ح2/865(ابفماجو،السنف)(6
(.4965ح-4964/ح8/87(النسائي،السنف)(7
(.1449/ح4/52)(الترمذم،الجامع(8
(.4967/ح8/87)(النسائي،السنف(9

(.2353/ح3/1486(الدارمي،السنف)(10
(.4965/ح8/87(النسائي،السنف)(11
(.18916/ح10/223(عبدالرزاؽ،المصنؼ)(12
(.2351/ح3/1486(الدارمي،السنف)(13
(.4969/ح8/88(النسائي،السنف)(14
.يحدثمفكتبغيرهككافبأخرة،ثقةثبتربمادلسسبقتترجمتو،((15
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،(1)كأبكأسامة(عفيحيىبفسعيد،عفمحمدبفيحيىبفحباف،عفرجؿمفقكمو
عفرافعبفخديج.

مفقكموحدثو،(2)سائيكأخرجوالن  مفطريؽبشر،عفيحيىبفسعيد:أفرجبلن
،أفرافعبفخديج.(3)عفعـلو

دراسة رواة الحديث:
جميعركاتوثقات.
 عمى الحديث: الحكم 

الحديث صحيح بالطريقين، إف  إذ منو، كبإسقاطو فياإلسناد، بإثباتكاسع أم:
الس ندييعتبرمفقبيؿزيادةمتصؿاألسانيد.كاأعمـ.

ركلبعضيـ،عفيحيىبفسعيد،عفمحمدبفيحيىبف"قال التِّرمذي: ىكذا
نحكركايةالميثبففالنبيحباف،عفعموكاسعبفحباف،عفرافعبفخديج،ع

سعد،كركلمالؾبفأنس،كغيركاحدىذاالحديث،عفيحيىبفسعيد،عفمحمدبف
 النبي عف خديج، بف رافع عف حباف، بف بفيحيى كاسع عف فيو يذكركا كلـ

.(4)"حباف
مفكعدـتعميؽاإلماـالت رمذمعمىأحدالس نديفتصحيحمنوليما؛إذإف قمُت:

عادًتًوأفيتكمـعفالفرؽبيفاألسانيدكبيبيفاألصحمنيا.كاأعمـ.
.(5)"كؿ،كاحتجكابوبيىذاالحديثتمقتالعمماءمتنوبالقى"حاوي:قال الطَّ و 

محفكظمفحديثيحيىركاهجماعة"وقال ابن عساكر: .(6)"ىذاحديثي


                                 
(كقاؿابفحجرفيالمبيمات:محمدبفيحيىبفحباف،عفرجؿمفقكمو،عفرافعبفخديج،(1

:كظيرىذاجمينافيالتخريج.737ىك:كاسعبفحباف.تقريبالتيذيب) (.كقمتي
(.4970/ح8/88(النسائي،السنف)(2
ألنصارم،عفرجؿمفقكمو،عفعـلو،عفرافع،(كقاؿابفحجرفيالتقريب:يحيىبفسعيدا(3

( كاسع. ىك كعمو حباف، بف يحيى بف محمد تيذيب738ىك في المزم عند كنحكه .)
(.35/114الكماؿ)

(.3/105(الترمذم،الجامع)(4
(.8/658(ابفالممقف،البدرالمنير)(5
(.1318/ح2/1025(ابفعساكر،المعجـ)(6
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كقدركاهابف،معومفرافعبفخديجمحمدبفيحيىلـيس"إف وقال ابن عبد البر:
،عفعموكاسعبفحباف،عفمحمدبفيحيىبفحباف،عفيحيىبفسعيد،عيينة

كلكفقدخكلؼابفعيينة،ىذافيكمتصؿمسندصحيحفإفصح،عفرافعبفخديج
عففإنوركاه،عفشعبة،(1)ادبفدليؿالمدائنيفيذلؾكلـيتابععميوإالماركاهحم 

يحيىبفسعيد،شعبة حباف،عف يحيىبف بف بف،عفعمو،عفمحمد رافع عف
.خديج

ادبفدليؿفإنماركاهعفشعبةعفيحيىعفمحمدعفرافعكماكأماغيرحم 
ادبفسممةكأبكعكانةكيزيدبفىاركفركاهمالؾككذلؾركاهالثكرمكحمادبفزيدكحم 

الكا األحمركعبد خالد عفيحيىبفسعيدكأبك كميـ معاكية كأبك عف،رثبفسعيد
.(2)"عفرافعبفخديج،محمدبفيحيىبفحباف

"كفيو :،كقاؿابفالقطافعًقبىو(3)كمثؿكبلًموذكراإلشبيميفياألحكاـالكسطى
فكافثقة" بترجيحركايةمفأرسؿعمىركايًةمفكصؿ،كا  .(4)نصه

فلـيركهكاسعبفقمُت: أخرل،فإفىذاالكا  حباف،عفرافعبفخديجفيطرؽو
بفيحيىبفحبافتكفيسنةإحدلكعشريفكمائة،عف محمد إف  إذ ييضعؼالس ند؛
عمريبمغالرابعةكالسبعيف،كرافعبفخديجقيؿإٌنوتكفيسنةثبلثكسبعيف،كقيؿ:أربع

األقكاؿت عمىىذه كبناءو كخمسيف، تسعو كقيؿ: بفكسبعيف، سماعمحمد ككفإمكانية
كا عمىشرطمسمـ. ا صحيحن اإلسناد يككف كبيذا خديجمتكفرة، بف رافع يحيىمف

أعمـ.
ابفعيينةكما إنو  الميثبفسعد،كزىيربفمحمدتابعا بالت خريجأف  ظيرلدينا

اب أف  كما ثبلثمكافقاتالبفعيينة، يصبحعندنا كبيذا يادة، بالز  ا ركاهأيضن فعيينة
ميدم:" قيؿلسفيافليسيقكؿأحدفيبالزيادةعمىكجواليقيفالالشؾ،حيثقاؿالحي

 .(5)"فقاؿىكذاحفظي،ىذاالحديثعفعمو
                                 

بفديلىيٍ(1 حماد ابف-مصغر-ؿ( التاسعة. الرأممف عميو نقمكا صدكؽ، قاضيالمدائف، زيد، أبك ،
(.1497رقـ/178)حجر،تقريبالتيذيب

(.23/304(ابفعبدالبر،التمييد)(2
(.4/96(اإلشبيمي،األحكاـالكسطى)(3
(.5/428(ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)(4
(.23/305)التمييدابفعبدالبر،((5
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فكاففيوكبلـفبليمتفت":بن العربيقال ا  .(1)"ىذاحديثحسفصحيح،كا 
كالكصؿزيادة،فيجبابفعيينةكالميثثقتافحجتاف،كقدكصبله،"وقال األلباني:

.(2)"كليابيقى
الحديثمفطريؽعبدالعزيزبفمحمد،(4)،كالن سائي(3)كلقدأخرجالد ارميقمُت:

عفيحيىبفسعيد،عفمحمدبفيحيىبفحباف،عفأبيميمكف،عفرافع.
قاؿأبكمحمدو :"ىذاخطأ،أبكميمكفالأعرفو.(5)-النسائي-قاؿأبكعبدالرحمف

".القكؿ:ماقاؿأبكأسامة-دارميال-
النسائي ا أيضن عفيحيىبفسعيد،عفالحسفبفصالح،مفطريؽ(6)كأخرجو
،عفرافعبفخديج.(7)القاسـبفمحمدبفأبيبكر

بفيحيىبفك،غريب"قال المزي: عفمحمد المحفكظحديثيحيىبفسعيد،
.(8)"حب اف،عفرافعبفخديج

أ النياية كفي الشافعي إليو أشار الذم شعيب بف حديثعمرك إف : أخرجوقكؿي
،عفعبدابفعبدالرحمفبفأبيحسيفالمكي،(10)،كمفطريقوالشافعي(9)مالؾ

كىذاحديثإسنادهمعضؿ.كاتعالىأعمـ.
أف  الشافعييذكرالحديثالذميقعفيوكبلـبيفاألئمةثـيتبعو ييستفادمفىذا

                                 
(.6/228،عارضةاألحكذم)بفالعربي(ا(1
(.8/73(إركاءالغميؿفيتخريجأحاديثمنارالسبيؿ)(2
(.إسنادهمجيكؿ.2355/ح3/1487(الدارمي،السنف)(3
:كىككماقاؿ.4968ح/8/88(النسائي،السنف)(4 (.قمتي
:كىككماقاؿ.4968ح/8/88(النسائي،السنف)(5 (.قمتي
(.4960ح/8/86(النسائي،السنف)(6
رأيت(7 ما قاؿأيكب: بالمدينة، الفقياء أحد ثقة، التيمي، بفأبيبكرالصديؽ، بفمحمد القاسـ )

تقريب حجر، ابف الصحيح. عمى كمائة ست سنة مات الثالثة، كبار مف منو، أفضؿ
(.4589/رقـ451التيذيب)

(.3576ح/3/154(المزم،تحفةاألشراؼ)(8
،فىًإذىاآكىاهي635/ح5/1216(مالؾ،المكطأ)(9 بىؿو ًريسىًةجى ميعىم ؽو،كىالىًفيحى (.بمفظ:"الىقىٍطعىًفيثىمىرو

." ف  اٍلًمجى ابىمىغىثىمىفى فىاٍلقىٍطعيًفيمى ًريفي أىًكاٍلجى اٍلميرىاحي
(.1595/ح3/283)-ترتيبسنجر-(الشافعي،المسند(10
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،كىكالمنقطعكحديثناىذامثاؿعميو.الصحيح.ديثبالح الشافعيذكرالمرسؿأكالن فإف 
 .ثـأتبعوبالمسند.كاتعالىأعمـ

 يث بإطالقو عبارة ال ُتفيد الجزمالتَّردد في َقُبول الحد: حادي عشرال المطمب
ال اإلماـ يحكـ لمصحةًقد فييا جـز ال معمقة بعبارات األحاديث عمى أكشافعي

فلـيثبتفكذا،أكيقكؿ:لكثبتحديثفبلف الضعؼ،كأفيقكؿإفثبتفيككذا،كا 
فإفمعناهكيتككيت،أكيقكؿ:الندرمأيثبتأـاليثبت.كمفاألمثمةعمىذلؾ.

ًكمىالحديث األول: قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:قىٍدري ٍفالن ًبي  ىفًعى يأىن ويقىضى
ىلىيىا قىضى كى ًنسىاًئيىا ٍيًر ًبمى ىلىيىا فىقىضى يىا ٍكجي زى فىمىاتى مىٍيرو ًبغىٍيًر ٍت نىكىحى كى كىاًشؽو ًبٍنًت ًبٍركىعى

.(1)"ًباٍلًميرىاثً

نقد الحديث:
كال،فيكأكلىاألمكربنابيعفالن فإفكافثبت"قاؿاإلماـالش افعيرحموا:

فكثركابين حجةفيقكؿأحددكفال فبلشيءفيقكلوإالطاعة،كالفيقياس،كا 
فكافاليثبتعفالن ،سميـلوابالت  ،لـيكفألحدأفيثبتعنومالـيثبتبيكا 

كمرةعفمعقؿ،عفمعقؿبفيسار:كىكمرةيقاؿ،كلـأحفظوبعدمفكجويثبتمثمو
فلـيثبت،اليسمى،كمرةعفبعضأشجع،بفسناف فإذاماتأكماتتفبلميركا 

الميراثإفماتت،ليا الميراثإفمات،كلومنيا منو فيالمكت،كليا ؛كالمتعةليا
نماجعمتالمتعةلممطمقة .(2)"ألنياغيرمطمقةكا 

تخريج الحديث:
،(5)كد،كأبكدا(4)،كالن سائي(3)الحديثالذمأشارإليوالش افعيرحمواأخرجوأحمد

                                 
(.6/174ألـ)الشافعي،ا((1
(.6/174الشافعي،األـ)((2
(.بمفظ:18464/ح30/410أحمد،المسند)((3 ـٍ لى ٍنيىاكى عى اٍمرىأىةن،فىمىاتى ك جى تىزى ؿو ٍبًداً،ًفيرىجي عىٍفعى

لىيىاالٍ مىٍييىااٍلًعد ةي،كى دىاؽي،كىعى :"لىيىاالص  يىٍفًرٍضلىيىا،قىاؿى ـٍ لى ٍؿًبيىا،كى "يىٍدخي :ًميرىاثي ًسنىافو ٍبفي ٍعًقؿي مى فىقىاؿى
 الن ًبي  ىًبًوًفيًبٍركىعىًبٍنًتكىاًشؽو"شىًيٍدتي .،قىضى

(.بمثًمو.5492/ح5/223البييقي،السنفالكبرل)((4
(.بمثًمو.2114/ح3/452أبكداكد،السنف)((5
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ماجو (1)كابف طريؽ بفًالر عبدًمف سفيافحمف عف فًالث كرمميدم، عف اسورى،
،عفمسركؽو،عفالش (2)اليمداني بفمسعكدرضياعنو.عفعبدا،عبي 

مفطريؽعبدالر حمفبفميدم.(5)،كابفماجو(4)،كالن سائي(3)كأخرجوأحمد
.(8)مفطريؽيزيدبفىاركف(7)ئي،كالن سا(6)كأخرجوأحمد

مفطريؽيزيدبفىاركفكابفميدممعنا.(9)كأخرجوأبكداكد
.(12)مفطريؽزيدبفالحباب(11)،كالن سائي(10)كأخرجوالت رمذم

                                 
(.بمثمو.1891/ح1/609ابفماجو،السنف)((1
بفتحالخاءالمعجمة،كالراء،بعدىااأللؼ،فيآخرىافاء،نسبة-يحيىاليمداني،الخارفيًفرىاسبف((2

مفىمدافنزؿالككفة ،أبكيحيىالككفي،المكتب،صدكؽربماكىـ،مف-إلىخارؼ،كىكبطفه
( األنساب السمعاني، كعشريف. تسعو سنة مات التيذيب5/14السادسة تقريب حجر، ابف ،)

(.5381/رقـ444)
(.18465/ح30/410أحمد،المسند)((3
(.5493/ح5/223النسائي،السنفالكبرل)((4
(.1/609ابفماجو،السنف)((5
(.بمفظ:18466/ح30/411أحمد،المسند)((6 ـٍ لى ،كى ف يى ،فىتيكي ؿه يىارىجي ك جى ٍبدياًًفياٍمرىأىةوتىزى عى :أيًتيى قىاؿى

دىاقن لىيىايىٍفًرٍضلىيىاصى دىاًؽًنسىاًئيىا،كى صى :أىرىللىيىاًمٍثؿي :فىاٍختىمىفيكاًإلىٍيًو،فىقىاؿى ًبيىا،قىاؿى ؿى يىكيٍفدىخى ـٍ لى ا،كى
اً رىسيكؿى أىف  " ًعيُّ اأٍلىٍشجى ًسنىافو ٍبفي ٍعًقؿي مى اٍلًعد ةي"فىشىًيدى مىٍييىا ،كىعى ًبٍنًتاٍلًميرىاثي ىًفيًبٍركىعى قىضى

ًبًمٍثًؿىىذىاكىاشً .ؽو
(.بمفظ:5490/ح5/222النسائي،السنفالكبرل)((7 ـٍ لى ٍنيىاكى عى ،فىمىاتى ؿه يىارىجي ك جى أىن ويأتىىًفياٍمرىأىةوتىزى

قىا ،ثيـ  ـٍ ييٍفًتيًي الى ٍؿًبيىافىاٍختىمىفيكاًإلىٍيًوقىًريبناًمٍفشىٍيرو يىٍدخي ـٍ لى دىاقنا،كى دىاؽىيىٍفًرٍضلىيىاصى :أىرىللىيىاصى ؿى
مىٍييىااٍلًعد ةي، كىعى لىيىااٍلًميرىاثي شىطىطى،كى ،كىالى ٍكسى كى "ًنسىاًئيىاالى رىسيكؿى أىف  ًعيُّ اأٍلىٍشجى ًسنىافو ٍبفي ٍعًقؿي مى فىشىًيدى

ٍيتى"اً ًبًمٍثًؿمىاقىضى ىًفيًبٍركىًعًبٍنًتكىاًشؽو ".قىضى
.تقفعابدثقةمسبقتترجمتو،((8
(.2115/ح3/452أبكداكد،السنف)((9

(.بمفظ:1145/ح2/441الترمذم،الجامع)((10 ـٍ لى اٍمرىأىةنكى ك جى تىزى ؿو عىٍفرىجي ،أىن ويسيًئؿى عىًفابًفمىٍسعيكدو
:لىيىامً مىٍسعيكدو اٍبفي ،فىقىاؿى ت ىمىاتى ٍؿًبيىاحى يىٍدخي ـٍ لى دىاقناكى ،يىٍفًرٍضلىيىاصى ٍكسى دىاًؽًنسىاًئيىا،الىكى صى ٍثؿي

:قىضىىرىسيكؿي ،فىقىاؿى ًعيُّ األىٍشجى ًسنىافو ٍبفي ٍعًقؿي مى ـى ،فىقىا لىيىااٍلًميرىاثي مىٍييىاالًعد ةي،كى اًكىالىشىطىطى،كىعى
ًبيى ،فىفىًرحى ٍيتى ال ًذمقىضى اٍمرىأىةوًمن اًمٍثؿى .ًفيًبٍركىعىًبٍنًتكىاًشؽو مىٍسعيكدو ااٍبفي

(.5688/ح5/305النسائي،السنفالكبرل)((11
.فيحديثالثكرمئيخطؽصدكسبقتترجمتو،((12
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؛أربعتيـ)يزيدبفىاركف،كابف(2)عفمحمدبفيكسؼالفريابي(1)كأخرجوالد ارمي
بفيكسؼ(عفسفيافالث كرم.ميدم،كزيدبفالحباب،كمحمد

.(5)مفطريؽزائدةبفقدامة(4)،كالن سائي(3)كأخرجوأحمد
الن سائي سميماف(6)كأخرجو بف المعتمر طريؽ كزائدة،(7)مف )سفياف، ثبلثتيـ ؛

                                 
(.2292/ح3/1441الدارمي،السنف)((1
بكسرالفاء،كسككفالراء،ثـالياء–مكالىـالفريابي،بفكاقدبفعثمافالضبيمحمدبفيكسؼ((2

كيينسبالمفتكحةآخرالحركؼ،كفي بنكاحيبمخ، بيميدة إلىفرياب، نسبة الباءالمكحدة، آخرىا
ابإثباتالياء،منياصاحبناىذا نزيؿقيساريةمف،-إلييابالفريابي،كالفاريابي،كالفيريابيأيضن

كىكمقدـفيومعذلؾعندىـ،يقاؿأخطأفيشيءمفحديثسفياف،ثقةفاضؿ،ساحؿالشاـ
(،ابفحجر،9/290.السمعاني،األنسب)التاسعةماتسنةاثنتيعشرةمف،عمىعبدالرزاؽ
(.6415/رقـ515)تقريبالتيذيب

ا(.بمفظ:18461/ح30/407أحمد،المسند)((3 فىقىاليكا:مى مىٍسعيكدو اًيىٍعًنياٍبفى ٍبدى عى :أىتىىقىٍكـه قىاؿى
الٍ اٍمرىأىةنفىذىكىرى ك جى تىزى ؿو تىرىلًفيرىجي :فىقىاؿى ،قىاؿى ًديثى عى،حى ًمٍفأىٍشجى ؿه رىجي مىمىةىٍبفى :أيرىاهيسى :مىٍنصيكره قىاؿى

اً ىرىسيكؿي :ًفيًمٍثًؿىىذىاقىضى لىيىاًبٍركىعييىًزيدى،فىقىاؿى ،ييقىاؿي ؤىاسو ًمن ااٍمرىأىةنًمٍفبىًنيري ؿه رىجي ك جى ،تىزى
ا ٍخرىجن مى رىجى كىاًشؽو،فىخى اًًبٍنتي دىاقنا،فىأىتىٍكارىسيكؿى يىٍفًرٍضلىيىاصى ـٍ لى ،كى ،فىمىاتى ،فىأىًسفى ًفيًبٍئرو ؿى ،فىدىخى

مىٍييىااٍلًعد ةي ،كىعى لىيىااٍلًميرىاثي شىطىطى،كى ،كىالى ٍكسى كى ٍيًرًنسىاًئيىا،الى :"كىمى .،فىقىاؿى
4))( الكبرل السنف ح5/222النسائي، زائد5489/ قاؿ .) كاألسكد. عمقمة عف السند، في قاؿة

.اقاؿفيىذاالحديثاألسكدغيرزائدة:الأعمـأحدنالنسائي
طرؽقمُت: في الدراقطني ذلؾ بيف كما الزيادة، ىذه في زائدةى األحمر كجعفري الثكرمُّ تابع قد

،،فالزيادةمقبكلةبالتقرييكماقاؿالحافظف(.كقاؿاأللباني:األسكدثقة14/49الحديث.العمؿ)
(.6/359.إركاءالغميؿ)كالسندصحيح

.صاحبسنة،ثقةثبتسبقتترجمتو،((5
 (.5491/ح5/222النسائي،السنفالكبرل)((6 ك جى ًمن اتىزى رىجيبلن فىقىاليكا:ًإف  ٍبًداً،أىن ويأىتىاهيقىٍكـه عىٍفعى

دىاقن صى يىٍفًرٍضلىيىا ـٍ لى كى اٍمرىأىةن، ٍقتي فىارى ميٍنذي سيًئٍمتي مىا اً ٍبدي عى : فىقىاؿى ، ت ىمىاتى حى ًإلىٍيًو يىٍجمىٍعيىا ـٍ لى كى ا،
اً :رىسيكؿى قىاليكالىويًفيآًخًرذىًلؾى ٍيًرمفىاٍختىمىفيكاًإلىٍيًوًفييىاشىٍيرنا،ثيـ  ًمٍفىىًذًه،فىٍأتيكاغى مىي  عى أىشىد 

ًإٍف ٍفنىٍسأىؿي مى م دو اًبميحى م ًةأىٍصحى ًمٍفجي كىأىٍنتى نىٍسأىٍلؾى ـٍ لى :سىأىقيكؿي ؟قىاؿى نىٍجديغىٍيرىؾى ًبيىذىااٍلبىمىًد،كىالى
ا ًمفى طىأنفىًمن ي،كى خى ٍفكىافى لىوي،كىاً  شىًريؾى اًكىٍحدىهيالى كىابنافىًمفى صى ٍيًدرىٍأًيي،فىًإٍفكىافى ،لش ٍيطىافًًفييىاًبجى
لىيىااٍلًميرىاثي شىطىطى،كى ،كىالى ٍكسى كى ًنسىاًئيىاالى دىاؽى لىيىاصى مىٍييىاكىايكىرىسيكليويًمٍنويبيرىآءه،أىرىلأىٍفأىٍجعىؿى كىعى

 ذىًلؾى :كى كىعىٍشرنا،قىاؿى عىاٍلًعد ةيأىٍربىعىةىأىٍشييرو ًمٍفأىٍشجى ا،فىقىاميكافىقىاليكا:نىشًٍبسىٍمًعأينىاسو ًبمى ٍيتى قىضى أىن ؾى يىدي
اً" ىًبًورىسيكؿي كىاًشؽوقىضى لىيىاًبٍركىعيًبٍنتي ةن"ًفياٍمرىأىةوًمن اييقىاؿي فىٍرحى ٍبدياًفىًرحى عى :فىمىاريًئيى قىاؿى

ًموً ًبًإٍسبلى ًإال  ًئذو .يىٍكمى
.ثقةسبقتترجمتو،((7
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ًعي. كالمعتمر(عفمنصكربفالمعتمر،عفإبراىيـالن خى
،عفالش عبي؛(3)مفطريؽداكدبفأبيىند(2)،كعبدابفأحمد(1)كأخرجوالن سائي

ٍمقىمة ،عفابفمسعكدرضياعنو.(4)كبلىما)إبراىيـ،كالش عبي(عفعى
الن سائي عفابفعكف(5)كأخرجو بفىاركف، عف(6)مفطريؽيزيد عفالش عبي، ،

األشجعي،قاؿ:رأيتابفمسعكدرضياعنو.
ـالٌدستكائي.مفطريؽىشا(7)كأخرجوأحمد



                                 
(.5494ح/5/223النسائي،السنفالكبرل)((1
اٍمرىأىةن،(.بمفظ:18462/ح30/408عبدابفأحمد،زكائدالمسند)((2 ك جى تىزى رىجيبلن ٍمقىمىةى،أىف  عىٍفعى

اً،فىقىاؿى ٍبدي ٍنيىاعى عى دىاقنا،فىسيًئؿى لىيىاصى ـ  ييسى ـٍ لى ًبيىاكى أىٍفيىٍدخيؿى يىاقىٍبؿى ٍكجي ٍنيىازى عى ف يى دىاؽي:"لىيىاصىفىتيكي
مىٍييىااٍلًعد ةي ،كىعى لىيىااٍلًميرىاثي شىطىطى،كى ،كىالى ٍكسى كى ،ًإٍحدىلًنسىاًئيىا،كىالى ـى ًعيُّفىقىا اأٍلىٍشجى أىبيكًسنىافو ًفيرىٍىطو

اًءرىسيكًؿاً ًفييىاًبقىضى ٍيتى عى،فىقىاليكا:نىٍشيىديلىقىٍدقىضى .اًشؽو،ًفيًبٍركىعىًبٍنًتكىًمٍفأىٍشجى
بضـالقاؼ،كفتحالشيفالمعجمة،كسككفالياءالمنقكطة،مف-القشيرمدينار،داكدابفأبيىند((3

،أبكبكرأكأبكمحمدالبصرم،مكالىـتحتياباثنتيف،كفيآخرىاالراء،نسبةإلىبنيقيشير،
متقف بأخرة،ثقة ييـ قبميا،كاف كقيؿ أربعيف سنة مات الخامسة حمف ابف تقريب. جر،
(.1817/رقـ200التيذيب)

بفتحالنكفكالخاءالمعجمة،بعدىاالعيفالميممة،نسبةإلى-عمقمةبفقيسبفعبداالنخعي((4
ذىبعف ألٌنو كسيمينخع؛ كىكجىسربفعمرك، مفالعربنزلتالككفة، كىيقبيمةه ع، الن خى

.السمعاني،كقيؿبعدالسبعيف،ماتبعدالستيف،ةمفالثاني،فقيوعابد،ثقةثبت،الككفي،-قكمو
(.4681/رقـ397(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)12/60األنساب)

ةن،(.بمفظ:5495/ح5/224النسائي،السنفالكبرل)((5 فىٍرحى فىًرحى مىٍسعيكدو اٍبفى :رىأىٍيتي ،قىاؿى ًعي  عىًفاأٍلىٍشجى
فىسىأىلىويعىٍفرىجي ؿه اءىهيرىجي ًفييىاشىٍيئنا،كىجى :مىاسىًمٍعتي ًبيىا،فىقىاؿى ؿى أىٍفيىٍدخي قىٍبؿى ،فىمىاتى ؿو اٍبنىتىويًلرىجي ،كىىىبى ؿو

ٍنيىاغى عى أىٍسأىؿي دنا أىحى ٍدتي مىاكىجى ،كى دناغىٍيرىؾى أىحى ٍنيىا عى شىٍيرنا،مىاسىأىٍلتي د دىتي تىرى :لىٍك ؿي الر جي :فىقىاؿى فىقىاؿى ٍيرىؾى
،كىًإن يسى ٍكسى كى ديقىةىًنسىاًئيىاالى ف قيًني،أىرىللىيىاصى ييكى ؿ  كىجى ،فىايعىز  ٍبتي ًفييىاًبرىٍأًيي،فىًإٍفأىصى شىطىطى،أىقيكؿي الى

مىٍييىااٍلًعد ةي ًعيُّفقىاؿى،كىعى اأٍلىٍشجى الن ًبي  ثىمىيى:شىًيٍدتي مى افىًرحى ةنمى فىٍرحى .اقىضىىًبيىافىفىًرحى
كالعمؿ.((6 سبقتترجمتو،ىك:عبدابفعكفثقةثبتفاضؿ،مفأقرافأيكبفيالعمـً
لىـٍ (.4099/ح7/174أحمد،المسند)((7 اٍمرىأىةن،كى ك جى تىزى ؿو عىٍفرىجي ،فىسيًئؿى مىٍسعيكدو ٍبدياًٍبفي عى يىكيٍفأيًتيى

 أىٍف قىٍبؿى فىمىاتى دىاقنا، صى لىيىا :سىم ى فىقىاؿى فىسىأىليكهي؟ أىتىٍكهي ثيـ  عيكا، فىرىجى شىٍيئنا، ًفييىا يىقيٍؿ ـٍ فىمى ًبيىا، ؿى يىٍدخي
مً فىييكى ، أىٍخطىٍأتي ٍف كىاً  ، ف قيًنيًلذىًلؾى ييكى ؿ  كىجى عىز  فىاي ، ٍبتي أىصى فىًإٍف رىٍأًيي، ٍيًد ًبجى ًفييىا لىيىاسىأىقيكؿي ن ي:

لى ًنسىاًئيىا،كى دىاؽي صى مىٍييىااٍلًعد ةي،فىقىاـى ،كىعى عىيىااٍلًميرىاثي ،ًمٍفأىٍشجى رىجيؿه مىىالن ًبي  :أىٍشيىديعى أىن وي،فىقىاؿى
؟ ًبذىًلؾى ٍفيىٍشيىديلىؾى مى :ىىميـ  ،قىاؿى ىًبذىًلؾى ر اًح،ًبذىًلؾىقىضى .فىشىًيدىأىبيكاٍلجى
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،(3)؛كبلىما)ىشاـ،كىماـ(عفقتادة،عفخبلس(2)مفطريؽىماـ(1)كأخرجوأحمد
.)يعنيمعخبلس(.(4)كزادىماـأباحساف
.(6)،مفطريؽمحمدبفجعفر(5)كأخرجوأحمد

؛كبلىما)محمدبفجعفر،كيزيدبفزريع((8)مفطريؽيزيدبفزريع(7)أبكداكد
ب سعيد أبيعركبةعف كأبك(9)ف )خبلس، كبلىما األعرج؛ حساف عفخبلسكأبي ،

                                 
(.4278/ح7/310أحمد،المسند)((1
تترجمتو،ثقةربماكىـ.سبق((2
اليىبفسبلىخً((3 كقد،ككافعمىشرطةعمي،ككافيرسؿمفالثانية،ثقة،البصرم،رمجىعمرك

(.1770/رقـ197.ابفحجر،تقريبالتيذيب)صحأنوسمعمفعمار
برأمصدكؽرمي،كاسمومسمـبفعبدا،مشيكربكنيتو،البصرم،األحرد،أبكحسافاألعرج((4

(.8046/رقـ632.ابفحجر،تقريبالتيذيب)قتؿسنةثبلثيفكمائةمفالرابعة،الخكارج
قاؿأبكعبيداآلجرم:سمىاألحرد؛ألن وكافيمشيعمىعقًبو،خرجمعالخكارج.سؤاالتأبي

(.526/رقـ333داكدلو)
:اٍختىمىفيكاإً(.بمفظ:4276/ح7/308أحمد،المسند)((5 شىٍيرناأىٍكقىًريبناًمٍفقىاؿى ًفيذىًلؾى لىىاٍبًفمىٍسعيكدو

ديقىًةاٍمرىأىةوًمٍفًنسىائً صى :"فىًإن يأىٍقًضيلىيىاًمٍثؿى ًفييىا؟قىاؿى بيد ًمٍفأىٍفتىقيكؿى ،فىقىاليكا:الى ذىًلؾى ٍكسى كى يىا،الى
مىٍييىااٍلًعد ةي ،كىعى لىيىااٍلًميرىاثي شىطىطى،كى طىأن،فىًمن يف،فىًإٍفيىكيكىالى ٍفيىكيٍفخى ،كىاً  ؿ  كىجى اًعىز  كىابنا،فىًمفى صى

 فىقىاـى بىًريئىاًف، كىرىسيكليوي ، ؿ  كىجى عىز  كىاي الش ٍيطىاًف، ًمفى عى،كى أىٍشجى ًمٍف ـيرىٍىطه ًفيًي ًسنىافو كىأىبيك ، ر احي اٍلجى
اً رىسيكؿى ،فىقىاليكا:نىٍشيىديأىف  ٍيتى كىاًشؽو،ًبًمٍثًؿال ًذمقىضى لىيىا:بىٍركىعيًبٍنتي ىًفياٍمرىأىةوًمن اييقىاؿي قىضى

اءىرىسيكًؿاً قىٍكليويقىضى كىافىؽى اشىًديدنا،ًحيفى فىرىحن ًبذىًلؾى مىٍسعيكدو اٍبفي .فىفىًرحى
البصرم((6 اليذلي جعفر بف صحيح،المعركؼبغندر،محمد غفمةثقة فيو أف إال مف،الكتاب

(.5787/رقـ472.ابفحجر،تقريبالتيذيب)التاسعةماتسنةثبلثأكأربعكتسعيف
،بيذاالخبًر،قاؿ:فاختمفكاإليوشيران،(.بمفظ:2116/ح3/453أبكداكد،السنف)((7 ؿو فيرىجي أيًتيى

فييا:إفلياصداقانكص ،قاؿ:فإنيأقكؿي فلياأكقاؿ:مراتو كسكالشىطىطى،كا  داًؽنساًئيا،الكى
،كعميياالًعٌدةى،فإفيك فيكفخطأنفمن يكًمفالشيطاف،كاكرسكلوفالميراثى صكابانفمفاً،كا 

كأبكسناف،فقالكا:ياابفى ًمفأشجعى،فييـالجر احي بريئاف،فقاـناسه ،نحفنىٍشيىديأفرسكؿى مسعكدو
.قاؿ:قضاىاا ٍيتى مير ةاألشجعي،كماقىضى بفي ياىبلؿي فزكجى فينافيبىٍركعىبنًتكاًشؽو،كا 

مسعكدفرحانشديدان،حيفكافىؽىقضاؤهقضاءىرسكًؿا .ففرحعبديابفي
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((8
.ثبتالناسفيقتادةككافمفأ،كاختمط،كثيرالتدليس،ثقةحافظلوتصانيؼسبقتترجمتو،((9
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،عفابفمسعكدرضياعنو.(1)حساف(عفعبدابفعتبةبفمسعكد
 دراسة رواة الحديث:
 عدا ثقات، مفًفرىاساليمدانيركاتو جمعو ًقبىًؿ مف تيكبع كلكنو صدكؽييـ، فيك ،

كاة،كماىكمبيففيالت خري  . جالرُّ
 الحكم عمى الحديث:

حديثابفمسعكدحديثحسفيرتقيإلىالص حيحلغيرهبالمتابعات،قاؿالت رمذم:"
.(2)"حسفصحيح

ا:" :لكثبتحديثبركعبنتكاشؽلكانتالحجةفيماركمالش افعيقاؿكقاؿأيضن
:كلقد،بيعفالن  اإلماـركمقمتي يثبركعبنتكاشؽقاؿبحدرحمواافعيالش أف 

.(3)بعدذلؾفيمصر"
اك عبد أبك "قاؿ يعقكبالحافظ: بف حضرتالش محمد اعنولك افعيرضي

.(4)"فقؿبو،كقمت:فقدصحالحديث،سأصحابوؤكلقمتعمىر
افعيإنماالش ك،ىذاحديثصحيحعمىشرطمسمـ،كلـيخرجاه"قاؿالحاكـ:ك

فكانتصحيحةألفىذهالر ؛قاؿ:لكصحالحديث فإفالفتكلفيولعبدابف،كايةكا 
مسعكد،كسندالحديثلنفرمفأشجع،كشيخناأبكعبدارحمواإنماحكـبصحة

الث ؛الحديث رجبلنألف فيو سمى قد الص قة األشجعيمف سناف بف معقؿ كىك حابة،
.(5)"كبصحةماذكرتو

كايةالتيفييامعقؿبفسناف،كقاؿ:كفيالحديثالذقمُت: ميميىذاذكرالحاكـالر 
اعمىشرطالش يخيف" .(6)"فصارالحديثصحيحن



                                 
كثقو،كلدفيعيدالنبي،ابفأخيعبداابفمسعكد،عبدابفعتبةبفمسعكداليذلي((1

الثانية،العجميكجماعة السبعيف،كىكمفكبار تقريبالتيذيب)ماتبعد ابفحجر، .313/
(.3461رقـ

(.2/442الترمذم،الجامع)((2
(.2/442لجامع)الترمذم،ايينظر:((3
(.2/196الحاكـ،المستدرؾ)((4
(.2/196)المصدرنفسو((5
(.2738/ح2/197)المصدرالسابؽ((6
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" البييقي: الش كقاؿ كركمعف اقاؿ: عفعبد بفقيس، عفعمقمة كذلؾ"عبي،
فقالكا:"،يسمعناسمفأشجع كركمعفعبدابفعتبةبفمسعكد،"،نشيد"فقامكا
،كىذا"فقالكا:"نشيد"،اح،كأبكسناففقاـرىطمفأشجعفييـالجر "عفعبدا،كقاؿ:

ا،كاةكاحدنالر ىطبعضياالختبلؼاليقدحفيصحةالحديث،فقديسميمفىؤالءالر 
أسندهلمافرحعبدابفمسعكدبركايتو،فٍ،كبعضيـيطمؽ،كلكالثقةمىآخركبعضيـ
افعيكلذلؾتكقؼالش حيحليذااالختبلؼ،حيحلـيخرجاهفيالص احبيالص صإالأف 

.(1)"رحمواأيضافيالقكؿبو
" المتنكعة: بألفاظيا طرؽالحديث، أفاستكعبمعظـ االختبلؼفيكقاؿبعد ىذا

فإفجميعىذه،الحديثفيىًكٍالييبيتسميةمفركلقصةبركعبنتكاشؽعفالن 
،كفيبعضيامادؿعمىأفجماعةمفأشجعشيدكابذلؾ،كاياتأسانيدىاصحاحالر 

كمثموال،ا،كبعضيـسمىاثنيف،كبعضيـأطمؽكلـيسـسمىمنيـكاحدنةكافكأفالرُّ
لماكافلفرحعبدابفمسعكدبركايتوبيكلكالثقةمفركاهعفالن ،يردالحديث

.(2)"كاأعمـ.معنى
ا:قاؿك لكفعبد،افعيفيحديثبركعبنتكاشؽ:ىذااالختبلؼالذمذكرهالش "أيضن
.(3)"حمفبفميدمإماـمفأئمةالحديثالر 

كايةالتيبعدىا:" كىك،كقدسميفيومعقؿبفسناف،ىذاإسنادصحيحكقاؿفيالر 
بفىاركف يزيد كركاه عبد،صحابيمشيكر، حفاظالحديثمع أحد حمفبفالر كىك
.(4)"ميدمكغيرهبإسنادآخرصحيحكذلؾ

كاةركاهكبعضالرُّكرد عمىمفحكؿاسـمعقؿبفسنافإلىمعقؿبفيسار،فقاؿ:"
الر  ،زاؽعفعبد كقاؿ: األخير، اإلسناد فقاـمعقؿبفيسار،ككذلؾ"عفسفيافبيذا

.(5)ا"أراهإالكىمنعفالثكرمكال،كاةعفيزيدبفىاركفذكربعضالرُّ


                                 
(.2558ح/3/80السنفالصغير)البييقي،((1
(.14417/ح7/401)البييقي،السنفالصغير((2
(.14410ح/7/399)البييقي،السنفالكبرل((3
(.14411/ح7/399المصدرنفسو)((4
(.14413/ح7/399المصدرالسابؽ)((5
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:المغمزفيولصحةصححوابفميدم،كالت كقاؿابفحجر:" رمذم،كقاؿابفحـز
.(1)..."إسناده،كالبييقيفيالخبلفيات

كبةبعداالختبلط، :كأم احديثمحمدبفجعفر،كسماعومفسعيدبفأبيعىري قمتي
سبؽ،كك بفزريعكما كايةيزيد تابعوفيالر  الكىاببفعطاءالخفاؼفقد عبد ،(2)ذا

.(3)ككبلىماسمعمنوقبؿاالختبلط،كقدذكرالد ارقطنيمتابعاتأخرللذلؾ
الن سائي عند مفطريؽالش عبي،عفابفمسعكد،(4)كقدجاءالحديثمنقطعنا

كاةكأرسؿ،ىكىيشيـبفبشير،كمابيفذلؾالد ارقطنيفيالعمؿ، كذكركالذمخالؼالرُّ
.(5)طرقناأخرللذلؾاإلرساؿ

" ذكرعمؿالحديث: الد ارقطنيبعد قاؿ إسنادنكقد لـكأحسنيا إالأنو حديثقتادة ا
.(6)"اكم،عفرسكؿايحفظاسـالر 

اإلماـالش افعييحتاطفيالحكـعمىالحديث،بؿيتكقؼ كييستفادمفىذاالحديثأف 
ق كما سبب، ألدنى ذلؾ فيعف كاة الرُّ اختبلؼ الت كقؼىك كسبب عنو، البييقي اؿ

حةأكالض عؼ. الحديث،كىؿىيأقربلمص 


                                 
(.3/388)التمخيصالحبيرابفحجر،((1
(.14417/ح7/401البييقي،السنفالكبرل)((2
(.14/51الدارقطني،العمؿ)((3
:(.أحدىـ:بمفظ:5498ح-5497ح-5496/ح5/224النسائي،السنفالكبرل)((4 ،قىاؿى ًفالش ٍعًبي  عى

مىسي اٍبفي يىٍفًرٍضلىيىا،فىقىاؿى ـٍ لى ٍؿًبيىا،كى يىٍدخي ـٍ لى يىا،كى ٍكجي عىٍنيىازى ف يى ٍبدياًعىًفاٍمرىأىةو،تيكي عى :سىًؿًئؿى ٍسعيكدو
غى مىاسىأىٍلتي ٍكالن حى :كىاًلىٍكمىكىٍثتي ؿي الر جي :فىقىاؿى اقىاؿى ،أىٍككىمى كىًثيره الن اسى ،فىًإف  :فىر دىدىهيالن اسى قىاؿى ٍيرىؾى

فىمً كىابو ًمٍفصى مىاكىافى :المييـ  قىاؿى ٍكعىتىٍيًف،ثيـ  رىكىعىرى أىثيـ  فىتىكىض  ـى قىا شىٍيرنا،ثيـ  مىٍسعيكدو اٍبفي مىاكىافى ،كى ٍنؾى
لىيىاالٍ ًإٍحدىلًنسىاًئيىا،كى دىاؽى :أىرىللىيىاصى قىاؿى طىأو،فىًمن يثيـ  ًمٍفخى ـى اٍلًعد ةي،فىقىا مىٍييىا كىعى مىعىذىًلؾى ًميرىاثي

اً رىسيكؿي قىضىىًفينىا " : عى،فىقىاؿى أىٍشجى ًمٍف ؿه رىجي ًبٍنتي بىٍركىعي لىيىا ييقىاؿي ًمن ا ًفياٍمرىأىةو ذىًلؾى ًبًمٍثًؿ
ًمنٍ أينىاسه ـى ده؟فىقىا أىحى :ىىٍؿمىعىؾى مىٍسعيكدو اٍبفي فىشىًيديكاكىاًشؽو،فىقىاؿى ـٍ .يي

الدارقطنيصححطرؽاإلرساؿ14/48الدارقطني،العمؿ)((5 -االنقطاع-(.ظيرليأف  ا،لكف  أيضن
الترمذمكالبييقيلـيمتفتاليذهالطرؽ،كصححاالحديثباالتصاؿ.كاأعمـ.

(.14/52العمؿ)الدارقطني،((6
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نىاسيٍفيىافيالحديث الثاني: بًفعيٍركىةى،قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:أىٍخبىرى ،عىٍفًىشىاـً
ٍفأىًبيوً الم ًو":عى رىسيكؿى بضباعةًبٍنًتأىف  بىٍيرًمىر  ؟":فىقىاؿى،(1)الزُّ ج  اٍلحى :فىقىالىتٍ"أىماتيًريًديفى

ي":فىقىاؿى،إن يشىاًكيىةه بىٍستىًني،لىيىاًحج  حى ٍيثي مىًحم يحى .(2)"كىاٍشتىًرًطيأىف 

 
نقد الحديث:

،سيٍفيىافأكرداإلماـالش افعيرحموابعدىذاالحديثركايةنأخرلعف بًفعىٍفًىشىاـً
ٍفأىًبيوً،عيٍركىةى ٍجت؟فىقيٍمتلىيىا:قىالىٍتًليعىاًئشىةي:قىاؿى،عى جى ؟:ىىٍؿتىٍستىٍثًنيإذىاحى اذىاأىقيكؿي مى

أىرىٍدت"فىقىالىٍت: ج  اٍلحى الم ييـ  لىويعىمىٍدت،قيٍؿ جُّ،كى اٍلحى ،فىًإٍفيىس ٍرتفىييكى اًبسو بىٍستىًنيًبحى ٍفحى كىاً 
عيٍمرى .(3)ةه"فىًييى

هإلىديعٍفياالستثناءلـأى بيعفالن ،كلكثبتحديثعركة"قاؿرحمواتعالى:ك
ثبتعفرسكؿا؛غيره يثبتحديث... ألنواليحؿعندمخبلؼما كمفلـ

تقكؿ:إفكاف؛احتمؿأفيحتجفيحديثعائشة بيعركةالنقطاعوعفالن  ألنيا
الفييعمرة .(4)..".حجكا 

الش افعيالعمؿبالحديثفيبابالحج،ككأن ويرلصحتو،فقاؿ:" ،يشترطكقدأقر 
كما،رطبيربالش أنوأمرضباعةبنتالزُّبيألنومكافؽماركمعفالن ؛رطكلوالش 

.(5)..."ركمعفعائشة





                                 
النبيضباعةبنتالزبيربفعبدالمطمببفىا((1 ،كانتتحتالمقدادبفاألسكد.شـ،بنتعـٌ

(،ابفاألثير،أسد4/1874(،ابفعبدالبر،االستيعاب)6/3383أبكنعيـ،معرفةالصحابة)
(.7076/رقـ7/176الغابة)

(.3/396الشافعي،األـ)((2
(.3/396الشافعي،األـ)((3
(.3/396المصدرنفسو)((4
(.7/200المصدرالسابؽ)((5
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 تخريج الحديث:
.(3)ةمفطريؽأبيأسام(2)،كمسمـ(1)أخرجوالبخارم
مسمـ معمر(4)كأخرجو طريؽ بف(5)مف ىشاـ عف كمعمر( أسامة، )أبك كبلىما ؛

عركة.
مفطريؽمعمرعفالزُّىرم؛كبلىما)ىشاـ،كالزُّىرم(عفعركةبف(6)كأخرجومسمـ

الزُّبيرعفعائشةرضياعنيا.
مسمـ الزُّبير(7)كأخرجو أبي طريؽ طاكك(8)مف عف مكل(9)س، عكرمة عف ابف، ى

.(10)عباس
كعكرمة.(13)،عفسعيدبفجبير(12)مفطريؽعمركبفىـر(11)كأخرجومسمـ

                                 
الم ًو(.بمفظ:5089/ح7/7البخارم،الصحيح)((1 رىسيكؿي ؿى بىٍيًر،قالت:دىخى بىاعىةىًبٍنًتالزُّ مىىضي عى

يكىاٍشتى لىيىا:"حيج  كىًجعىةن،فىقىاؿى ؟"قىالىٍت:كىالم ًوالىأىًجديًنيًإال  ج  ٍدًتالحى لىيىا:"لىعىم ًؾأىرى قيكًليفىقىاؿى :ًرًطي،كى
ًد. الًمٍقدىاًدٍبًفاألىٍسكى كىانىٍتتىٍحتى بىٍستىًني"كى حى ٍيثي مىًحم يحى الم ييـ 

(.154/ح2/867مسمـ،الصحيح)((2
.ككافبأخرةيحدثمفكتبغيره،ثقةثبتربمادلسسبقتترجمتو،حمادبفأسامة،مشيكربكنيًتو،((3
(.2/868مسمـ،الصحيح)((4
ثقةثبتفاضؿإالأففيركايتوعفثابتكاألعمشكىشاـبفعركةشيئنا،ككذاسبقتترجمتو،((5

.فيماحدثبوبالبصرة
6))( الصحيح ح2/868مسمـ، /105 بمفظ: .) الن ًبيُّ ؿى دىخى قىالىٍت: ٍنيىا، عى اي رىًضيى اًئشىةى عى عىٍف

ٍبًداٍلميط مً بىٍيًرٍبًفعى بىاعىةىًبٍنًتالزُّ مىىضي عى ،كىأىنىاشىاًكيىةه،فىقىاؿى ج  اٍلحى اً،ًإن يأيًريدي ًب،فىقىالىٍت:يىارىسيكؿى
 بىٍستىًني":الن ًبيُّ حى ٍيثي مىًحم يحى ي،كىاٍشتىًرًطيأىف  ".حيج 

7))( نفسو ح2/868المصدر  (.107ح-106/ اٍلميط ًمًب ٍبًد عى ٍبًف بىٍيًر الزُّ ًبٍنتى بىاعىةى ضي ايأىف  رىًضيى
 اً رىسيكؿى أىتىٍت ٍنيىا، عى : قىاؿى تىٍأميريًني؟ ا فىمى ، ج  اٍلحى ن يأيًريدي كىاً  ثىًقيمىةه، ًإن ياٍمرىأىةه فىقىالىٍت: أىًىم ي"،

تىٍحًبسيًني ٍيثي مىًحم يحى ،كىاٍشتىًرًطيأىف  ج  ".ًباٍلحى
مسبقتترجمتو،((8 .فسريستحؽُّعميوالترؾثقة،كمفضعفولـيأًتبجرحو
سبقتترجمتو،ثقةفاضؿعابد.((9

بالتفسير،لـيثبتتكذيبوعفابفعمر،كالتثبتعنوبدعةسبقتترجمتو،((10 .ثقةهثبت،عالـه
107ح2/868مسمـ،الصحيح)((11 :(.بمفظ:إف  ج  بىاعىةىأىرىادىًتاٍلحى "ضي ًرطى،أىٍفتىٍشتىفىأىمىرىىىاالن ًبيُّ

عىٍفأىٍمًررىسيكًؿاً ".فىفىعىمىٍتذىًلؾى
األزدمالبصرم((12 (.5128/رقـ428.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسادسة،ثقة،عمركبفىـر
.كركايتوعفعائشةكأبيمكسىكنحكىما،مفالثالثة،ثقةثبتفقيوسبقتترجمتو،((13



398 

؛ثبلثتيـ)سعيدبف(3)،عفعطاء(2)مفطريؽرباحابفأبيمعركؼ(1)كأخرجومسمـ
جبير،كعكرمة،كعطاء(عفابفعباسرضياعنيما.

 دراسة رواة الحديث:  
ركاتوثقات.
 يث:الحكم عمى الحد

الحديثمتفؽعمىصحًتو.
" الن سائيقاؿ: إف : قائؿه قاؿ أحدنفإف الزُّالأعمـ الحديثعف ىذا أسند ىرمغيرا

،كىذايعنيضعؼالط ريؽ،كلقدنقؿالقاضيعياض(4)"ركاسبحانوكتعالىأعمـمىعٍمى
.(5)"االشتراطإسنادصحيحياليثبتفعفاألصيميأنوقاؿ:"

كقاؿاألصيمي،كىذاالذمعرضبوالقاضيتعقبيماالن ككمفيذلؾ،فقاؿ:"قدقمُت:
جدن فاحش غمط الحديث تضعيؼ يي،امف لئبل عميو بونبيت الحديث؛غتر ىذا ألف

كالت  داكد أبي كسنف كمسمـ البخارم صحيح في كالن مشيكر كتبرمذم كسائر سائي
كفيماذكره،حابةعفجماعةمفالص ،كثيرةبأسانيد،مفطرؽمتعددة،الحديثالمعتمدة

كاتعالىأعمـ..(6)"مسمـمفتنكيعطرقوأبمغكفاية
بانقطاع عمًمو مع مكضع، في بالحديث العمؿ أقر  إف الشافعي أف  الحديثاف أفاد

ككؿحديثكتبتومنقطعان،فقدسمعتومتصبلنأكالحديث،فيذايكافؽماقالوفيكتابو:"
يعرفكنوعفعامةو،كلكنيكرىتمشيك مفأىؿالعمـ كمعنوبنقؿعامةو عفمفري ران

الأتقنوحفظن ،كغابعنيبعضكتبي،كتحققتبمايعرفوأىؿالعمـممااكىضعحديثو
،فاختصرتخكؼطكؿالكتاب،فأتيتببعضمافيوالكفايةيدكفتقص يالعمـ حفظتي

                                 
مفظ:إ(.ب108/ح2/869مسمـ،الصحيح)((1 الن ًبي  ٍنيىا:ف  ايعى بىاعىةىرىًضيى ًلضي ي،"،قىاؿى حيج 

تىٍحًبسيًني ٍيثي مىًحم يحى ".كىاٍشتىًرًطيأىف 
المكي((2 أبيسارة أبيمعركؼبف أكىاـ،رباحبف لو السادسة،صدكؽ تقريبمف ابفحجر، .

(.1875/رقـ205التيذيب)
بيرباح،ثقة.سبقتترجمتو،كىكابفأ((3
(.2768/ح5/168السنف)النسائي،((4
(.4/227القاضيعياض،إكماؿالمعمـ)((5
(.8/132النككم،المنياجشرحعمىمسمـ)((6
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.(1)"فيكؿأمره
ال عمىككأنيباإلماـ كقكفو لعدـً عمىالحديث؛ اتكقؼفيالحكـ ش افعيرحمو

حكمو عمىتحرماإلماـالش افعيفيالحكـ،إذإف  أخرلمتصمةعنده،كىذايدؿُّ طريؽو
ىناؾطرؽأخرللمحديثلكنيلـأقؼعمييا،فإفكافلياطريؽ ىذايحتمؿمعنىأف 

صحيحمكجكدفيكمذىبيالذمأقكؿبو.


قاؿاإلماـالش الحديث الثالث:  ٍفالن ًبي  قىٍدييٍركىلعى نىٍدًرمافعيرحمواتعالى:كى كىالى
؟ الى ـٍ ،أى "أىيىٍثبيتي الن ًبي  أىٍفتىًحؿ أىف  اًؿاٍلعىب اًسقىٍبؿى دىقىةىمى صى م ؼى  .(2)"تىسى

نقد الحديث:
.(3)؟"كالندرمأيثبت،أـال"الى:افعيرحمواتعقاؿاإلماـالش 

 تخريج الحديث: 
بفمنصكر(4)أخرجوأحمد كالت رمذم(5)،عفسعيد كأبكداكد(6)، ،(8)كابفماجو،(7)،

(9)كالد ارمي مفطريقو جميعيـ ،الخمقانيإسماعيؿبفزكرياعف-أمطريؽسعيد-؛
رضياعدم،عفعمي،عفحجيةبف(10)بفعتيبةعفحجاجبفدينار،عفالحكـ

عنو.
                                 

(.1/198الشافعي،الرسالة)((1
(.2/54(الشافعي،األـ)(2
(.2/54)الصدرنفسو((3
فيتعجيؿاسبفعبدالمطمب،"سأؿالنبي(.بمفظ:إفالعب822/ح2/192(أحمد،المسند)(4

صدقتوقبؿأفتحؿ،فرخصلوفيذلؾ".
(سعيدبفمنصكربفشعبة،أبكعثمافالخراساني،نزيؿمكة،ثقةمصنؼ،ككافاليرجععمافي(5

تقريب حجر، ابف العاشرة. مف بعدىا، كقيؿ كعشريف، سبع سنة مات بو، كثكقو لشدة كتابو
(.2399/رقـ241التيذيب)

(.678/ح3/54(الترمذم،الجامع)(6
(.1624/ح2/115(أبكداكد،السنف)(7
(.1795/ح1/572(ابفماجو،السنف)(8
(.1676/ح2/1017(الدارمي،السنف)(9

.ثقةثبتفقيوإالأنوربمادلسسبقتترجمتو،((10
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،عفالحجاجبف(3)،عفإسرائيؿ(2)مفطريؽإسحاؽبفمنصكر(1)كأخرجوالت رمذم
قاؿلعمر:بيأفالن ،عفعمي:(5)،عفحجرالعدكم(4)دينار،عفالحكـبفجحؿ

ًؿًلٍمعىاـً" األىك  ـى ٍذنىازىكىاةىالعىب اًسعىا ".ًإن اقىٍدأىخى
واة الحديث:دراسة ر 

فيوثبلثةمفالركاةتكمـالعمماءفييـ:
رة،األسدم،أسدخزيمة،مكلىلبنيسيكاءةبفالحارثإسماعيؿبفزكريابفمياألول:

الخمقىاني أبكزياد، تكفيسنةثبلثكسبعيفكمائة،(6)بفثعمبة، الككفي،نزيؿبغداد، ،
.كىكابفخمسكستيفسنة

 :  ن قادأقوال ال
ابف(10)قاتاففيالث ب ،كذكرهابفحً(9)،كأبكداكد(8)،كأحمد(7)ثقوابفمعيفك ،ككأف 

الر  "كافعبد بقكلو: ميدميركمعنو"المدينيكثقو بف في(11)حمف معيف ابف كقاؿ ،
،كقاؿ:"صالحالحديث"،فقيؿلو:أحجةىك؟قاؿ:(12)مكاضعمختمفة:"ليسبوبأس"

                                 
(.679/ح3/54(الترمذم،الجامع)(1
الس مكليمكالىـ،أبكعبدالرحمف،صدكؽتكمـفيولمتشيع،مفالتاسعة،مات(إسحاؽبفمنصكر(2

(.385/رقـ103سنةأربعكمائتيف،كقيؿ:بعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(إسرائيؿبفيكنسبفأبيإسحاؽالسبيعي،اليمداني،أبكيكسؼالككفي،ثقةتيكمـفيوببلحجة،(3

(.401/رقـ104يفكقيؿبعدىا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسابعة،ماتسنةست
4)( التيذيب تقريب حجر، ابف السادسة. مف ثقة، البصرم، األزدم، ٍحؿ، جى بف الحكـ )174/

(.1440رقـ
الفيكمجيكؿ.كاأعمـ.(5 (قيؿىكحجيةبفعدمالذمتأتيترجمتو؛كا 
ًمؽمفالثياب(بضـالخاءالمعجمةكسككفالبلـكفتحا(6 لقاؼكفيآخرىاالنكف،نسبةإلىبيعالخى

(.5/179كغيرىا.السمعاني،األنساب)
(.1250/رقـ3/266)-ركايةالدكرم-(ابفمعيف،التاريخ(7
 (.2/170(الفسكم،المعرفةكالتاريخ)(8
 (.2/172(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(9

 (.6/44(ابفحباف،الثقات)(10
(.679/رقـ2/204)-ركايةابفمحرز-معيف،التاريخ(ابف(11
 (.287/رقـ1/85ركايةابفمحرز)-(ابفمعيف،التاريخ(12
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أم-إليؾإسماعيؿبفزكرياأكيحيىبفزكريا،كسيئؿأييماأحبُّ(1)"الحجةشيءآخر"
"؟،فقاؿ:"يحيىأحبُّ-ابفأبيزائدة .(2)إلي 

كالعجمي(4)كأحمد،(3)فيمكضعوذىبك أحمد(5)، كزاد "ضعيؼ"، فقالكا: إلىتضعيفو؛
:"حديثومقارب"،كقاؿ(7)كالحاكـمرةن،(6)كالعجمي:"الحديث"،كقاؿأحمد أبكداكد:سألتي

بأس" كافبو ما ىنا، "كافىا فقاؿ: عنو، الميمكني(8)أحمد كسألو "أما، فقاؿ: عنو،
ينشرح ليس كلكف صالح، الحديث مقارب فييا فيك يركييا التي المشيكرة األحاديث

،كقاؿ:"لـنكتبنحفعفىذاشيئنا"،قاؿ(9)مب"عرؼىكذاعيدبالط درلو،ليسييالص 
كقاؿ،(11)"أرجكأفاليككفبوبأس"سائي:،كقاؿالن (10)ب:كأنويقكؿ:"لـندركو"الخطي
كإلسماعيؿمف"،كقاؿابفعدم:(13)"صالح"،كقاؿأبكحاتـ:(12)"صدكؽ"راش:ابفخً

 .(14)"الحديثصدرصالح،كىكحسفالحديث،يكتبحديثو
الذ  الس "ىبي:كقاؿ الكتب في صدكؽحديثو كىك (15)"تة، مكضع: في كقاؿ ثقة"،

.(17)"صدكؽيخطئقميبلن"كقاؿابفحجر:،(16)"منصؼ

                                 
 (.7/178(الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)(1
 (.174/رقـ76)-ركايةالدارمي-(ابفمعيف،التاريخ(2
 (.1/517(ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(3
 (.215)ص-المركذمكغيرهركاية-(أحمد،العمؿ(4
 (.90/رقـ1/225(العجمي،الثقات)(5
 (.3273/رقـ2/495)-ركايةعبدا-(أحمد،العمؿ(6
 (.2/172(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(7
 (.571/رقـ366(أحمد،سؤاالتأبيداكدلو)(8
 (.137/رقـ193)-ركايةالمركذمكغيره-العمؿأحمد،((9

 (.7/178البغدادم،تاريخبغداد)(الخطيب(10
(.3/95(المزم،تيذيبالكماؿ)(11
 (.7/178(الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)(12
 (.2/170(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(13
 (.1/519(ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(14
 (.17/رقـ64(الذىبي،الثقاتالمتكمـفييـ)(15
 (.34/رقـ45كىكمكثؽ)(الذىبي،مفتيكمـفيو(16
(.445/رقـ107(ابفحجر،تقريبالتيذيب)(17
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 صدكؽيخطئ.الخالصة: 
.(1)تيمي،كيقاؿ:مكلىأشجعالبطيخيحجاجبفدينارالكاسطي،ال الثاني:

 أقوال النقاد: 
،(6)كأبكداكد،(5)كيعقكببفشيبة،(4)كابفالمديني،(3)ابفمعيفك،(2)ابفالمبارؾكثقو

الترمذمكزاد،(9)كابفعم ار،(8)،كالت رمذم(7)كابفأبيخيثمة :كقاؿ:"مقاربالحديث"،
.قاتفيالث (12)افب ابفحً،ك(11)كذكرهالعجمي.(10)"كافثبتنا":عبدةبفسميماف

في معيف ابف آخرمكضعكقاؿ مرةن(13)صدكؽ": كقاؿ كأحمد(14)، ،(15)" ليسبو:
.(16)"مستقيـالحديث،البأسبو،صدكؽ،صالح"كقاؿأبكزرعة:،"بأس

 كقاؿالد ،(17)"يكتبحديثوكاليحتجبو"كقاؿأبكحاتـ: ،(18)"ليسبالقكم"ارقطني:
.(19)عفاءكذكرهالعقيميفيالضُّ

                                 
(بكسرالباءالمكحدةكتشديدالطاءالميممةكسككفالياءآخرالحركؼكالخاءالمعجمةفيآخرىا،(1

(.2/260نسبةالىالبطيخ.السمعاني،األنساب)
(.3/160(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
(.4874/رقـ4/379)-ركايةالدكرم-التاريخ(ابفمعيف،(3
(.264/رقـ69(ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات)(4
(،كقدعزاهإلىمسنديعقكببفشيبة،كلـأقؼعميو.3/394(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(5
(.3/394(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(6
(.3/394)المصدرنفسو((7
(.5/232لجامع)(الترمذم،ا(8
(.251/رقـ67)المصدرنفسو((9

(.251/رقـ67(ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات)(10
(.266/رقـ1/285(العجمي،الثقات)(11
(.6/205(ابفحباف،الثقات)(12
(.3/160(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(13
(.278/رقـ1/84)-ركايةابفمحرز-(ابفمعيف،التاريخ(14
(.3/160(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(15
(.3/160)المصدرنفسو((16
(.3/160)المصدرالسابؽ((17
(.96/رقـ1/48(ابفزريؽ،مفتكمـفيوالدارقطني)(18
(.1/78(العقيمي،الضعفاءالكبير)(19



403 

.(2)،كقاؿابفحجر:"البأسبو"(1)"صدكؽ"ىبي:كقاؿالذ 
 .ثقةالخالصة:
مفبنيالحارثبف،عراء،الكندم،الككفي،أبكالز ةبفعدماألسدمي جىحيالثالث:

.(3)بداءبفالحارثبفمعاكيةبفثكركىككندة
  :لن قادأقوال ا

االبكشنجي أبكعبد كالعجمي(5()4)كثقو ،(6) "مأمكف"، البكشنجي: كزاد ابف، كذكره
مىفيكففيالث قات(7)افب حً .(8)كابفخى

كليسبذاؾكاف"قاؿابفسعد:ك اقاؿك،(9)"معركفنا الأعمـركل"بفالمديني:
ك(10)"عفحجيةإالسممةبفكييؿ،ركلعنوأحاديث ، حتجشيخاليي"قاؿأبكحاتـ:

،(13)"(12)كىبيرةبفيريـ(11)ائدمعمافالص يحبفالنُّرىشيبحديثو،شبيوبالمجيكؿ،شبيوبً

                                 
(.933/رقـ1/213(الذىبي،الكاشؼ)(1
(.1125/رقـ152(ابفحجر،تقريبالتيذيب)(2
(.4/10(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(3
مفالحادية،ثقةحافظفقيو،أبكعبدا،الرحمفالبكشنجيمحمدبفإبراىيـبفسعيدبفعبد((4

.ابفحجر،تقريبالتيذيبكعاشبضعاكثمانيفسنة،أكبعدىابسنة،عشرةماتسنةتسعيف
(.5693/رقـ465)

(.2/217يب)(ابفحجر،تيذيبالتيذ(5
(.275/رقـ1/288(العجمي،الثقات)(6
(.4/186(ابفحباف،الثقات)(7
(.4/10(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(8
(.8/344(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(9

(.5/485(المزم،تيذيبالكماؿ)(10
تحتيافيآخرىايفمفبفتحالصادالميممةكالياءالمنقكطةباثنت-الصائدم،شريحبفالنعماف((11

ىمداف مف بطف صائد إلى نسبة الميممة، الثالثة،صدكؽ،الككفي،-الداؿ السمعاني،مف .
(.2777/رقـ265(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)8/264األنساب)

.ابفكقدعيببالتشيع،البأسبو،أبكالحارثالككفي،كيقاؿالخارفي،الشبامي،ىبيرةبفيريـ((12
(.7268/رقـ570تقريبالتيذيب)حجر،

(.3/314(ابفابيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(13
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،كقاؿ(1)فكبارأصحابأميرالمؤمنيف"كقاؿالحاكـ:"لـيحتجابحجيةبفعدمكىكم
.(2)عبدالحؽاإلشبيمي:"ليسممفييحتجبو"

كانتقدابفالقطافكبلـعبدالحؽاإلشبيميكغيرهممفكصؼحجيةبالجيالة:فقاؿ:
الن اسعنو، ًممىتحالوفيحمؿالعمـكتحصيمو،كأخذ منوغيرصحيح،كمفعي "كىذا

الةعمىصبلحو،أكعيب رلنابمفظقاـمقاـنقؿالت فاصيؿمفاأللفاظكنقمتلناسيرتوالد 
المصطمحعمييالذلؾكثقةو،كرضا،كنحكذلؾ،الييقبؿمفقائؿفيو:إنوالييحتجبوأك

اللـامفسرنكالبدأفيضعفوبحجة،كيذكرجرحن،ضعيؼالت ماأشبوذلؾمفألفاظ ا،كا 
دؿًلـيي-أعنيأباحاتـ-غيرهكذلؾ،كماقدجرلاآلف،فإنوكال،يسمعمنوذلؾ،الىك

كالشُّ بالمشيكريف، ليسكا أنيـ إال بشيء، ىؤالء أمر في إضافية، الر كيرة يككف جؿقد
اعندقكـ،كاليشتيرعندآخريف.مشيكرن
ذلؾمفألفاظالت ،نعـ لنا قاؿ ييلك أكبإخبارضعيؼفيمفلـ بمشاىدة عرؼحالو

نترؾركايتولمجيؿبحالو،لكلـنسمعم خبر،كنانقبمومنو،كنترؾركايتوبو،بؿكنا
.ذلؾفيو

بو"إذالـيأتبحجة،فإنوجمتفتفيوإلىقكؿمفقاؿ:"اليحتفحجيةالمذككر،اليي
عنو رجؿمشيكر،قدركلعنوسممةبفكييؿ،كأبكإسحاؽ،كالحكـبفعتيبة،رككا

أحاديث،ك مستقيـ،عدة ييكىكفييا كالاختبلطكالنكارةلـ منوخطأ عيد كاف... كقد
يسمعفيويجبعمىأبيمحمد لـ إذا فيمفركلعنوأكثرمفكاحد باعتبارممتزمة

ا،كالذمسمعفيومفابفأبيحاتـلـيكفتجريحن،اأفيقبمو،كلكلـيجدتكثيقوتجريحن
.(3)"ةعمىالجاىؿ،كىذاالذمألزمتوىكعمموكممتزموبحالو،كالعالـحجإنماكافجيبلن

.(4)كقاؿالش يخالحكيني:"لكقصرناالن ظرعمىىذا،لكافلتجكيدهأكتحسينوكجو"
ثقة.الخالصة:




                                 
(.4/250(الحاكـ،المستدرؾ)(1
(.5/369(ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)(2
(.5/370(ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)(3
(.1/416(الحكيني،نثؿالنباؿ)(4
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 الحكم عمى الحديث: 
حسف" ،كذكرابفالجاركدبعدالحديثقكؿ(1)الحديثحسف؛قاؿالبغكم:"ىذاحديثه

.(2)"إسماعيؿبفزكرياالخمقانيثقة،كالحجاجبفدينارالكاسطيثقة":يحيىبفمعيف
".ىذاحديثصحيحاإلسناد،كلـيخرجاهكقاؿالحاكـ:"

" داكد: أبك الحديثىيكقاؿ عفركلىذا الحكـ، عف بفزاذاف، عفمنصكر شيـ،
.(3)"شيـأصحكحديثىي،بيالحسفبفمسمـ،عفالن 

"كقاؿالت رمذمفي إسرائيؿ: سند الث انيأم: الس ند ال"ككفيالبابعفابفعباس:
الز  تعجيؿ ىذاأعرؼحديث مف إال دينار، بف الحجاج عف إسرائيؿ، حديث مف كاة

كحديثإسماعيؿبفزكريا،عفالحجاجعندمأصحمفحديثإسرائيؿ،عف،الكجو
.(4)"رسبلنميبييبة،عفالن الحجاجبفديناركقدركمىذاالحديثعفالحكـبفعت

إسرائيؿقاؿفي :كقدقاؿالت رمذمحديثالحجاجأصحمفحديثإسرائيؿ؛ألف  قمتي
.(5)الس ندعفحجرالعدكم

كأم احديثالحكـبفعتيبةفأخرجوالقاسـبفسبلـ،قاؿ:حدثنايزيد،عفحجاجبف
دقة،فأتىالعباسعمرعمىالص ابعثرسكؿأرطاة،عفالحكـبفعتيبة،قاؿ:"

ا عجمتلرسكؿ قد فقاؿ: مالو، صدقة سنتيفيسألو إلى-صدقة عمر فرفعو
دىقىةىسىنىتىٍيفً"،فقاؿ:رسكؿا ٍمنىاًمٍنويصى دىؽىعىم ي،قىٍدتىعىج  .(6)"صى

:تعجؿصدقةبيعفحديثحجيةبفعدم،عفعمي،أفالن كسيئؿالد ارقطني
فركاهالحجاجبفدينار.ىكحديثيركيوالحكـبفعتيبة،كاختمؼعنو؛"فقاؿ:،العباس

كاختمؼعفحجاج،فقاؿإسماعيؿبفزكرياعنو:عفالحكـ،عفحجيةبفعدم،
عفعمي.

كقاؿإسرائيؿ:عفالحجاجبفدينار،عفالحكـ،عفحجرالعدكم،عفعمي.


                                 
(.6/32(البغكم،شرحالسنة)(1
(.360/ح98(ابفالجاركد،المنتقى)(2
(.2/115(أبكداكد،السنف)(3
(.3/54(الترمذم،الجامع)(4
(.2010/ح3/32()3/32(يينظر:الدارقطني،السنف)(5
(.1885/ح702(أبكعبيد،األمكاؿ)(6
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ككمياكىـ.االعرزمي،عفالحكـ،عفمقسـ،عفابفعباس.كقاؿمحمدبفعبيد
.بي،عفالن رسبلنكابماركاهمنصكر،عفالحكـ،عفالحسفبفيناؽميكالص 

أفالن  عفأبيو، عفمكسىبفطمحة، عفالحكـ، بيكقاؿالحسفبفعمارة،
.(1)"تعجؿصدقةالعباس
اعف تعجؿفيصدقةبيحة،عفأبيوأفالن حديثمكسىبفطمكسئؿأيضن

يركيوالحسفبفعمارة،عفالحكـ،كحبيببفأبيثابت،كحكيـ"فقاؿ:،العباسسنتيف
بفجبير،عفمكسىبفطمحة،عفأبيو.

كاختمؼفيوعمىالحكـ،فركاهالحجاجبفدينار،عفالحكـ،عفحجيةبفعدم،
.قالوإسماعيؿبفزكرياعنو،عفعمي

،كخالفوإسرائيؿفركاهعفالحجاجبفدينار،عفالحكـ،عفحجرالعدكم،عفعمي
كركاهالثكرم،عفمنصكر،عف،كركاهالعزرمي،عفالحكـ،عفمقسـ،عفابفعباس

.(2)"كابكىكأشبييابالص ،الحكـ،عفالحسفبفيناؽمرسبلن
زيافالمرسؿ، رعةالر  سألتأبيكأباقاؿابفأبيحاتـ:"ككذاصححأبكحاتـ،كأبكزي

عىزي أبك ركاه حديث عف الز رعة منصكركف عف ذككاف، بف محمد عف عف،يادم،
عفعمقمـإبراىي أفالن ة، ا: عفعبد فأتىاستعمؿعمرعمىالص بي، دقات،

ناأبيجؿصنكالر ُـّعى":بي،فقاؿالن العباسفمنعو،فشكاعمرإلىالنبي و،كا 
مالو مفعباسصدقة تعجمنا عف"، الحكـ، عف منصكر، ىك: إنما خطأ؛ ىك فقاال:
.(3)"حيحبعثعمر...مرسؿ؛كىكالص بيالحسفبفمسمـبفيناؽ:أفالن 

" البييقي: اختمؼكقاؿ حديثقد كلفظوفيوىذا فيإسناده بفعتيبة ،عمىالحكـ
بفزاذاف،عفالحكـ،عفالحسفبفمسمـ،عفشيـ،عفمنصكرحيحركايةىيكالص 
دىقىةىمىاًؿاٍلعىب اًس"دقات:،أنوقاؿلعمرفيقصةالص مرسبلنبيالن  ٍمنىاصى ًإن اكين اتىعىج 

ؿو أىك  ـى ا .(4)"ًلعىاًمنىاىىذىا،عى


                                 
(.351/ح3/187(الدارقطني،العمؿ)(1
(.513/ح4/207)المصدرالسابؽ((2
(.623/ح2/596)لمصدرنفسوا((3
(.8075/ح6/82(البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)(4
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،كقاؿ:كلمحديثشاىدبإسنادآخرمرسؿ،أخرجومفطريؽكىببفجرير،عفأبيو
أفالنبيعفاألعمش،عفعمركبفمرة،عفأبيالبخترم،عفعميرضياعنو

:ؿً"قاؿ اأٍلىك  اـً ،عى كىاًةاٍلعىاـً دىقىةىزى اٍلعىب اًسصى ٍمنىاًمفى كىكمنقطع،بيفأبي.(1)"ًإن اتىعىج 
.(2)"البخترم،كبيفعمي،كلوشاىدبإسنادصحيح

ا أخرجو كالش اىد : ناد،عفاألعرج،عف(4)،كمسمـ(3)لبخارمقمتي مفطريؽأبيالز 
دقة،فقيؿمنعابفجميؿ،كخالدبالص قاؿ:أمررسكؿاأبيىريرةرضياعنو،

المطمب كعباسبفعبد بيفقاؿالن ،بفالكليد، : كىافى أىن وي ًإال  ًميؿو جى اٍبفي ـي يىٍنًق ا "مى
أىٍدرىاعىويكىأىٍعتيدىهيًفيفىًقيرنا،فىأىٍغنىاهي اًلدنا،قىًداٍحتىبىسى خى تىٍظًمميكفى ـٍ اًلده:فىًإن كي الم ويكىرىسيكليوي،كىأىم اخى

 رىسيكًؿالم ًو ُـّ الميط ًمًب،فىعى ٍبًد عى ٍبفي العىب اسي ًمٍثمييىاسىًبيًؿالم ًو،كىأىم ا دىقىةهكى مىٍيًوصى عى فىًييى
.مىعىيىا"
الحجاجبفديناركحجيةبفعدلمختمؼفييما،كغايةحديثيماأفقاؿاأللباني:"ك

.(5)"ا،لكفقداختمؼفيوعمىالحكـعمىكجكهكثيرةىذاأحدىايككفحسنن
:كضعفوأحمد، الحديثفضعفو،كقاؿ:"قاؿاألثـر سمعتأباعبداذكرلوىذا

مـكاتعالىأع.(6)"كاةؿالز ليسذلؾبشيء،ىذامعأفمذىبوجكازتعجي









                                 
(.8076/ح6/83)البييقي،معرفةالسنفكاآلثار((1
(.8075/ح6/82)المصدرالسابؽ((2
(.1468/ح2/122(البخارم،الصحيح)(3
(.983/ح2/676(مسمـ،الصحيح)(4
(.3/347(األلباني،إركاءالغميؿ)(5
(.1/71(أحمد،المسند)(6
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قاؿاإلماـالش الحديث الرابع:  مىٍركىافي نىا اٍلفىزىاًرمٌبافعيرحموا:أىٍخبىرى ميعىاًكيىةى في
عىٍف،(1)

اًلدو أىًبيخى بًف اًعيؿى إٍسمى
قىٍيًس،(2) ٍف اًزـوبعى أىًبيحى ـى"قىاؿى،(3)ًف ٍثعى إلىىخى قىٍكـه أى "لىجى

فىمىم ا،(4)
غىًشيىييـٍ
ميكا(5) اٍستىٍعصى اٍلميٍسًمميكفى

كدً(6) ييـٍ،ًبالسُّجي ،فىقىتىميكابىٍعضى الن ًبي  :فىقىاؿى،فىبىمىغىذىًلؾى

                                 
بعداأللؼ -مركافبفمعاكيةبفالحارثبفأسماءالفزارم((1 ،بفتحالفاءكالزالكالراءفيآخرىا

فزارة إلىقبيمة االككفي،-نسبة حافظ،نزيؿمكةكدمشؽ،أبكعبد ككافيدلسأسماء،ثقة
(،ابفحجر،تقريب9/279ني،األنساب).السمعاماتسنةثبلثكتسعيف،مفالثامنة،الشيكخ

(.6575/رقـ526التيذيب)
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((2
البجمي((3 نسبةإلىقبيمةبجيمةكىكابفأنماربفأراشبفعمرك،كقيؿ:بجيمة-قيسابفأبيحاـز

قبيمتيفعظيميتف كلدىتا باًىمة كأختيا العشيرة، كىيمفسعد أميـ، ،-اسـ ،االككفيأبكعبد
مات،كىكالذميقاؿإنواجتمعلوأفيركمعفالعشرة،كيقاؿلورؤية،مفالثانيةمخضـر،ثقة

(،ابفحجر،تقريب2/91.السمعاني،األنساب)كقدجازالمائةكتغير،أكقبميا،بعدالتسعيف
(.5566/رقـ456التيذيب)

فيوكفيبجيمة،كأكثرأىؿا(4 لنسبيقكلكفإنيـابناأنماربفنزاربفمعدبفعدناف،(خثعـ،اختيًمؼى
منيماإلىأنماربفإراشبفعمركبفالغكثبفالنبتبف نيمالًحقاباليمف،كانتسباعفجيؿو كا 
بفأنمار،سيميباسـجمؿييقاؿلوخثعـ، مالؾبفزيدبفكيبلفبفسبأ،كخثعـاسمو:أفتؿي

بفأنمار،فكانكاإذاارتحمكاعميوييقاؿ:جاءخثعـ،كارتحؿخثعـ،كافآلؿأنمار،أكآلؿأفتؿ
قبائؿ عمى اإلنباه البر، عبد ابف يينظر: أصح. كاألكؿ بالدـ. تخثعمكا إنيـ كقيؿ: خثعـ. كنزؿ

(.92الركاة)ص
غشيت:يقاؿ،الغيفكالشيفكالحرؼالمعتؿأصؿصحيحيدؿعمىتغطيةشيءبشيء:غشى((5

كيقاؿ:رماها،ألنياتغشىالخمؽبإفزاعيا؛كالغاشية:القيامة،كالغشاء:الغطاء،يوش غىالشيءأي
المرأة. الرجؿ غشياف كالغشياف: يغشاه. كأنو يأخذ داء كىك مقاييسالمغةبغاشية، فارس، ابف

(4/425.)
معنىفيذلؾكال،العيفكالصادكالميـأصؿكاحدصحيحيدؿعمىإمساؾكمنعكمبلزمة،عصـ((6

كاعتصـالعبد،مفذلؾالعصمة:أفيعصـاتعالىعبدهمفسكءيقعفيوك،كمومعنىكاحد
ايعتصـباتعالى،إذاامتنع.كاستعصـ:التجأ.كتقكؿالعرب:أعصمتفبلنا،أمىيأتلوشيئن

(.4/331ابففارس،مقاييسالمغة)بمانالتويدهأميمتجئكيتمسؾبو.
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ًتًيـٍ" بلى ًلصى اٍلعىٍقًؿ ًنٍصؼى ـٍ ذىًلؾى"أىٍعطيكىي ًعٍندى قىاؿى ثيـ  مىعى":، ميٍسًمـو كيؿ  ًمٍف إن يبىًرمءه أىالى
؟قىاؿى:قىاليكا"،ًرؾوميشٍ ـى الم ًوًل تىتىرىاءىلنىارىاىيمىا":يىارىسيكؿى الى

(1)"(2).  

نقد الحديث:
ىىذىايىٍثبيتي"افعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش  .(3)"إٍفكىافى

:تخريج الحديث
يأخرجوالش افعيكماىكفيالمتفأعبلهمفطريؽمركافبفمعاكية،كالبييقيف

.(4)السُّنفالكبرلمفطريقو
.(6)،عفمعتمربفسميماف(5)كأخرجوسعيدبفمنصكر

.(8)مفطريؽعبدالر حيـ(7)كأخرجوابفأبيشيبة
                                 

أماأحدىمافيقكؿ:اليحؿلمسمـأفتراءلناراىما،قاؿأبكعبيدالقاسـبفسبلـ:فيوقكالف:ال((1
يسكفببلدالمشركيففيككفمنيـبقدرمايرلكؿكاحدمنيـنارصاحبوفيجعؿالرؤيةفيىذا

ككافالكسائييقكؿ: مفىذه أفتدنكىذه معناه نما لمناركا  العربالحديثفيالناركالرؤية
تقكؿ:دارمتنظرإلىدارفبلفكدكرناتناظركيقكؿ:إذاأخذتفيطريؽكذاككذافنظرإليؾ

أك عفيمينو العربالجبؿفخذ كبلـ ىكذا كيساره قاؿ، اعزكجؿكذكراألصناـ: ﴿كىال ًذٍيفى
 أٍنفيسىييـٍ كىالى ـٍ كي نىٍصرى يىٍستىًطٍيعيٍكفى الى ديٍكًنو ًمٍف يىٍسمىعيٍكاتىٍدعيٍكفى ًإلىىاٍلييدىلالى ـٍ تىٍدعيٍكىي ٍف كاً  ٍكفى ري يىٍنصي

﴾ ٍكفى ييٍبًصري الى ـٍ كىىي إلٍيؾى ٍكفى يىٍنظىري ـٍ تىرىاىي فيذاكجو..كى
اىأٍكقىديٍكا:الكجواآلخرفيقاؿكأما أرادبقكلو:التراءمناراىمايريدنارالحربقاؿاتعالى:﴿كيم مى

أ ٍرًب لىٍمحى تدعكإلىانىاران مختمفتافىذه ناراىما ا﴾فيقكؿ: طفىأىىىا تدعكإلىالشيطاف، ،كىذه
كيقاؿ:إفأكؿ.كىذهحاؿىؤالءكىؤالء؟ككيؼيساكفالمسمـالمشركيففيببلدىـ؟فكيؼتتفقاف
وامفأىؿمكةأسممكاككانكامقيميفبياعمىإسبلميـقبؿفتحمكةفقاؿالنبيعميىذاأفقكمن

(.2/89غريبالحديث)السبلـىذهالمقالةفييـثـصارتلمعامة.
(.7/89الشافعي،األـ)((2
(.7/89المصدرنفسو)((3
(.16470/ح8/225(البييقي،السنفالكبرل)(4
(.2663/ح2/292سعيدبفمنصكر،السنف)((5
.،ثقةسبقتترجمتو،((6
(.36630/ح7/348ابفأبيشيبة،المصنؼ)((7
الكناني((8 سميماف بف الرحيـ الطائي،عبد األشؿ،أك عمي الككفة،المركزم،أبك لو،نزيؿ ثقة

الثامنة،تصانيؼ صغار كثمانيف،مف سبع سنة )مات التيذيب تقريب حجر، ابف .354/
(.4056رقـ
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.(2)،عفككيع(1)كأخرجوابفأبيشيبة
.(4)مفطريؽعبدة(3)كأخرجوالت رمذم
.(6)مفطريؽمحمدبفعبدابفنيمير(5)كأخرجوالحربي
الن سائي األحمر(7)كأخرجو خالد أبي طريؽ معاكية،(8)مف بف )مركاف سبعتيـ ؛

كمعتمربفسميماف،كككيع،كعبدالر حيـبفسميماف،كعبدة،كابفنيمير،كأبكخالد(عف
. إسماعيؿ،عفقيسمرسبلن

مفأشارإلييـأبكدكادإثرالحديث)ىيشيـ :كركاهمرسبلن ،كمىٍعمىر(9)قمتي
،كخالد(10)

(.(11)الكاسطي

                                 
32997/ح6/468(ابفأبيشيبة،المصنؼ)(1 الن ًبيُّ ٍيشن(.بمفظ:بىعىثى ًإن يجى :"أىالى قىاؿى ا،ثيـ 

ا". تىتىرىايىانىارىاىيمى ،الى مىعىميٍشًرؾو ميًقيـو ميٍسًمـو بىًرمءهًمٍفكيؿ 
(سبقتترجمتو.ثقة.(2
(.1605/ح3/207الترمذم،الجامع)((3
4)) الكبلبيعبدة سميماف الككفي،بف محمد الرحمف،أبك عبد اسمو ثبت،يقاؿ مفصغار،ثقة

(.4269/رقـ369ا.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةسبعكثمانيفكقيؿبعدى،لثامنةا
(.2/766إبراىيـبفإسحاؽالحربي،غريبالحديث)ىك:((5
أبكعبدالرحمف،الككفي،(محمدبفعبدابفنميراليمداني(6 ،مفالعاشرة،ثقةحافظفاضؿ،

(.6053/رقـ490ريبالتيذيب)ابفحجر،تق.ماتسنةأربعكثبلثيف
السنفالكبرل)((7 (.بمفظ:إ6956/ح6/347النسائي، الم ًو رىسيكؿى ًمٍفف  ًإلىىقىٍكـو سىًري ةن بىعىثى

الم ًو ىرىسيكؿي كًد،فىقيًتميكافىقىضى ميكاًبالسُّجي ،فىاٍستىٍعصى ـى ٍثعى :خى قىاؿى ًإن يبىًرمءه"ًبًنٍصًؼاٍلعىٍقًؿكى ًمٍفكيؿ 
مىعىميٍشًرؾو الم ًو"ميٍسًمـو رىسيكؿي قىاؿى ا":ثيـ  تىرىاءىلنىارىاىيمى الى ".أىالى

ئ.صدكؽيخطسبقتترجمتو،((8
ىي((9 بفبشيربفقاسـ ثقةثبتكثير،الكاسطي،أبكمعاكيةبفأبيخاـز،فدينارالسمميبشيـ

.ابفحجر،كقدقاربالثمانيف،ماتسنةثبلثكثمانيف،مفالسابعة،التدليسكاإلرساؿالخفي
(.7312/رقـ574تقريبالتيذيب)

ككذا،اثقةثبتفاضؿإالأففيركايتوعفثابتكاألعمشكىشاـبفعركةشيئنسبقتترجمتو،((10
.فيماحدثبوبالبصرة

الطحاف((11 يزيد بف الرحمف عبد ابف عبد بف ثبت،يمكالىـالمزن،الكاسطي،خالد مف،ثقة
كثمانيف،الثامنة اثنتيف سنة كمائة،مات عشر سنة مكلده التيذيبككاف تقريب حجر، ابف .

(.1647/ح189)
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مفطريؽ،(5)،كالبييقي(4)،كابفحـز(3)،كالط براني(2)رمذم،كالت (1)أخرجوأبكداكدك
.(6)أبيمعاكية

.(8)مفطريؽالحجاجبفأرطاة(7)كأخرجوالت رمذم
الط براني كالحجاج،(10)مفطريؽصالحبفعمر(9)كأخرجو )أبكمعاكية، ثبلثتيـ ؛

عفجرير.،عفقيس،فإسماعيؿعكصالح(


                                 
السنف)((1  (.2645/ح3/45أبكداكد، قاؿ: الم ًو رىسيكؿي بىعىثى نىاسه ـى فىاٍعتىصى ٍثعىـو ًإلىىخى سىًري ةن

كًد،فىأىسٍ ًبالسُّجي ـٍ ًمٍنيي الن ًبي  :فىبىمىغىذىًلؾى قىاؿى اٍلقىٍتؿى ـي :رىعىًفيًي قىاؿى ًبًنٍصًؼاٍلعىٍقًؿكى ـٍ لىيي أىنىابىًرمءه"فىأىمىرى
أىٍظييًراٍلميٍشًرًكيفى بىٍيفى ـي ييًقي ميٍسًمـو :"ًمٍفكيؿ  ؟قىاؿى ـى الم ًوًل ا".قىاليكا:يىارىسيكؿى تىرىاءىلنىارىاىيمى ".الى

الجامع)ال((2 بمفظ:إف 1604/ح3/207ترمذم، اً(. رىسيكؿى ـى فىاٍعتىصى ٍثعىـو ًإلىىخى سىًري ةن بىعىثى
 الن ًبي  ،فىبىمىغىذىًلؾى القىٍتؿى ـي كًد،فىأىٍسرىعىًفيًي ًبالسُّجي :أىنىابىًرمءهًمٍفنىاسه قىاؿى ًبًنٍصًؼالعىٍقًؿكى ـٍ لىيي فىأىمىرى

ميٍسًمـو :الىتىرىاءىلنىارىاىيمىا.كيؿ  ؟قىاؿى ـى ًل اً،كى .قىاليكا:يىارىسيكؿى أىٍظييًراٍلميٍشًرًكيفى بىٍيفى ـي ييًقي
3)( الكبير المعجـ الطبراني، ح2/303( /2264 اً رىسيكؿي "بىعىثى بمفظ: .) ٍثعىـو خى ًإلىى سىًري ةن

كًدفىأىسٍ ًبالسُّجي ـٍ ًمٍنيي نىاسه ـى فىاٍعتىصى الن ًبي  فىبىمىغىذىًلؾى اٍلقىٍتؿى ـي :رىعىًإلىٍيًي قىاؿى ًبًنٍصًؼاٍلعىٍقًؿكى ـٍ لىيي فىأىمىرى
"الى : قىاؿى ، ـى ًل كى اً رىسيكؿى يىا قىاليكا: ،" اٍلميٍشًرًكيفى ظىٍيرىانىًي بىٍيفى ـي ييًقي ميٍسًمـو كيؿ  ًمٍف تىرىاءىل"ًإن يبىًرمءه

ا". نارىىيمى
،المحمى)(ابف(4 الم ًو12/124()10/252()5/419حـز رىسيكؿي (.بمفظ:قىاؿى "أىنىابىًرمءهًمٍفكيؿ 

." أىٍظييًراٍلميٍشًرًكيفى بىٍيفى ـي ييًقي ميٍسًمـو
8929/ح12/10(،كشعباإليماف)16471/ح8/225(البييقي،السنفالكبرل)(5 (.بمفظ:بىعىثى

 اً سىًري ةنرىسيكؿي الن ًبي  ذىًلؾى فىبىمىغى ، اٍلقىٍتؿى ًفيييـي فىأىٍسرىعى كًد ًبالسُّجي نىاسه ـى فىاٍعتىصى ، ـى ٍثعى ًإلىىخى
"قىاليكا: أىٍظييًراٍلميٍشًرًكيفى بىٍيفى ميًقيـو ميٍسًمـو :"أىنىابىًرمءهًمٍفكيؿ  قىاؿى ًبًنٍصًؼاٍلعىٍقًؿ،كى ـٍ اًفىأىمىرىىي يىارىسيكؿى

لً ا".كى تىرىايىانىارىاىيمى :"الى ؟قىاؿى ـى
الضرير،ثقة.((6 سبقتترجمتو،كىكمحمدبفخاـز
(.3/208الترمذم،الجامع)((7
.أحدالفقياء،صدكؽكثيرالخطأكالتدليسسبقتترجمتو،((8
(.2265/ح2/323الطبراني،المعجـالكبير)((9

،أكخمس،أكسبع،ماتسنةست،مفالثامنة،ةثق،نزيؿحمكاف،صالحبفعمرالكاسطي((10
(.2881/رقـ273.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كثمانيف
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الط حاكم كالط براني(1)كأخرجو كالبييقي(2)، غياث(3)، طريؽحفصبف عف(4)مف ،
إسماعيؿ،عفقيس،عفخالد.كعندالبييقيكحدهعفجريربدؿخالد.

 دراسة رواة الحديث: 
مروان ثقاتعداركاةسنداإلماـالش افعيرحمواتعالىالمذككرفيمتفالد راسة

"قاؿبن معاوية الفزاري تيذيبالكماؿ: المزمفي قاؿ مكصكؼبالت دليس، ثقة فيك ،
بفأبي يحيىبفمعيفعفحديثمركافبفمعاكية،عفعمي  عباسالدُّكرم:سألتي

لمتدليسمنو" أحيؿ رأيتي كاما عميبفغراب، ىذا فقاؿ: ابف(5)الكليد، ذكره كلقد ،
 في مشيكرناحجر كاف الت ابعيف، أتباًع "مف فقاؿ: الت دليس، مراتب مف الثالثة المرتبة
.(6)بالت دليس"
كاليضرهىناالت دليس،إذالعبلقةلمسندبشيءمفالت دليس،كلقدكافقوعمىقمت:

فيالت خريجأعبله. كاة،كماىكمبيفه اإلرساؿتسعةهمفالرُّ
حجاجبفأرطاةكلقدجاءالس ندمفطي ثقاتعدا ا أيضن أخرلمكصكلة،ركاتيا رؽو

حفصبف الكصؿ عمى كافقو كلقد كثيرنا، العمماء فيو تكمـ الخطأ، كثير صدكؽ فيك
 غياث،كصالحبفعمر،كأبكمعاكية،ككمُّيـثقات.

الحكم عمى الحديث:
صحةالحديث-ـكاأعم-اختيًمؼفيالحديثبيفالكصؿكاإلرساؿ،كالر اجحعندم

كاةالث قاتكماىكمبيفمرسبلنكمكصكالن؛ألفكبلالط ريقيفقدركاىماجمعه فيمفالرُّ
األسانيدالت خريج متصؿ مفمزيد المتصؿ كيككف في، العمماء أقكاؿ مف جممة كىذه ،

 الحكـعمىالحديث:
 

                                 
(.3233/ح8/174الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((1
اً(.بمفظ:إ3836/ح4/114الطبراني،المعجـالكبير)((2 رىسيكؿى ًليًدًإلىىف  اٍلكى ٍبفى اًلدى خى بىعىثى

ًمٍف اًنىاسو رىسيكؿي ـٍ دىاىي فىكى ـٍ كًد،فىقىتىمىيي ميكاًبالسُّجي فىاٍعتىصى ٍثعىـو :خى قىاؿى أىنىابىًرمءه"ًبًنٍصًؼالد يىًة،ثيـ 
ا تىرىاءىلنىارىاىيمى ،الى مىعىاٍلميٍشًرًكيفى ـى أىقىا ميٍسًمـو ".ًمٍفكيؿ 

(.16472/ح8/226البييقي،السنفالكبرل)((3
فياآلخر.سبقتت((4 رجمتو.كىكثقةفقيوتغيرحفظوقميبلن
(.كلـأقؼعمييافيتاريخالدكرم.27/408تيذيبالكماؿ)،(المزم(5
(.105/رقـ45طبقاتالمدلسيف)ابفحجر،((6
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أواًل: المصححون لممرسل.
" سألتمحمدنقاؿالت رمذم: الص -لبخارميعنيا-ا فقاؿ: الحديث، حيحعفىذا
فإفحم ،مرسؿـعفقيسبفأبيحاز بفسممةقمتلو: الحديثعف(1)اد ركلىذا

،عفجريرابفأبيخالد،عفقيساالحجاجبفأرطاة،عفإسماعيؿ بفبفأبيحاـز
.(2)"افمـيعدهمحفكظنعبدا،

بفأبياقالكا:عفقيس،بإسماعيؿكأكثرأصحاكقاؿالت رمذمفيمكضعآخر:"
ادبفسممة،عفكركاهحم ،بعثسريةكلـيذكركافيوعفجريرأفرسكؿا:حاـز

مثؿحديثأبي،بفأبيخالد،عفقيس،عفجريراالحجاجبفأرطاة،عفإسماعيؿ
كسمعتمحمدن،معاكية البخارم–ا الص -يعني الن يقكؿ: حديثقيسعف بيحيح

.(3)"رسؿمي
ادبفسممة،عفحجاج،عفكسألتأبيعفحديثركاهحم كقاؿابفأبيحاتـ:"

مفأقاـمعالمشركيف،فقدبرئت"قاؿ:بيإسماعيؿ،عفقيس،عفجرير:أفالن 
أشبو"سندكنواليي-سكلحجاج-فقاؿأبي:الككفيكف؟"منوالذمة  .(4)،كمرسؿه

ميـاتعالىلـيقعليـغيرطريؽالحجاجبفأرطأة؛لعؿىؤالءاألئمةرحقمت:
حفصمكافقةفمذاعىدُّكهغيرمحفكظفيميقابؿمفخالفومفالث قات،كلعمولككقعليـ

لماعدكالمكصكؿغيرمحفكظ.قاتث ىؤالءالبفغياث،كصالحبفعمر،كأبكمعاكية
" فقاؿ: كاختمؼعنو؛بفايركيوإسماعيؿكسيئؿالد ارقطني، أبكأبيخالد، فركاه

رير،كصالحبفعمر،عفإسماعيؿ،عفقيس،عفجرير.معاكيةالض 
الكليد بف خالد عف قيس، عف إسماعيؿ، عف غياث، حفصبف كركاه قالو،

يكسؼبفعدمعنو.
الفى إسحاؽ أبك كمي(5)ارمزىكركاه معاكية، بف كمركاف عف، سميماف، بف عتمر

                                 
(سبقتترجمتو،ثقةعابد.(1
(.483/ح264العمؿالكبير)الترمذم،((2
(.4/155)ترمذم،سنفالترمذم(ال(3
(.942/ح3/370العمؿ)ابفأبيحاتـ،((4
إبراىيـبفمحمدبفالحارثبفأسماءبفخارجةبفحصفبفحذيفةالفزارم،اإلماـ،أبكىك:((5

إسحاؽ،ثقةحافظ،لوتصانيؼ،مفالثامنة،ماتسنةخمسكثمانيف،كقيؿ:بعدىا.ابفحجر،
(.230/رقـ92تقريبالتيذيب)
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.(1)"كاب،كىكالص قيسمرسبلنإسماعيؿ،عف
" كقدركيناهعفأبيمعاكية،كحفصبفغياث،عفإسماعيؿ،عفكقاؿالبييقي:

.(2)"كىكبإرسالوأصح،قيس،عفجريرمكصكالن
، كأشارعبدالحؽاإلشبيميإلىتخريجالت رمذملمحديثمفطريؽقيسبفأبيحاـز

"عفجريربفعبداالبجمي،ثـقاؿ: عفقيسبفأبيحاـز .(3)"ىذاييركلمرسبلن
.(4)كقاؿالز يمعي:"كىكمعإرسالوأصح"

حجر:" ارقطنيإرسالوكالد ،رمذمكأبكداكد،كالت ،كأبكحاتـ،صححالبخارمكقاؿابفي
.(5)"إلىقيسبفأبيحاـز

 ثانًيا: المصححون لمموصول.
عند ثقة أسنده "كالذم العيد: دقيؽ ابف "(6)ىـ"قاؿ الممقف: ابفي كقاؿ فيككف، يعني

المقررةمقدمن القاعدة عمى اإلرساؿ ركاية عمى "(7)"ا كقاؿ: الط ، أكبركركاه في براني
."...(8)بعثرسكؿا"قاؿ:،مفحديثقيس،عفجريرمعاجمومتصبلن

الط  "ركاه الكليد: بف مفطريؽخالد الميسندة كاية الر  الييثميعف برانيرجالوكقاؿ
.(9)ثقات"

كتابعوصالح،بينماقاؿفياإلركاء:"(10)كقاؿاأللباني:"صحيحدكفنصؼالعقؿ"
ليسبثقة،أخرجويعنوإبراىيـبفمحمدبفميمكفشيعماكبفعمركىكثقة،لكفالر 

ي.برانالط 


                                 
(.3355/ح13/464)العمؿالدارقطني،((1
(.12/194(البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)(2
(.2/603(عبدالحؽاإلشبيمي،األحكاـالصغرل)(3
(.1/402(الزيمعي،تخريجأحاديثالكشاؼ)(4
(.4/218(ابفحجر،التمخيصالحبير)(5
(.2/454(ابفدقيؽالعيد،اإللماـبأحاديثاألحكاـ)(6
(.9/164البدرالمنير)ابفالممقف،((7
(.9/163البدرالمنير)ابفالممقف،((8
(.9290/ح5/253مجمعالزكائد)الييثمي،((9

(.7/397صحيحأبيداكد)األلباني،((10
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ف جميعان تابعومفىكخيرمنوحفصبفعياث،كلكنوخالفيما قد سناده،إينعـ
أبىخالد بف عفإسماعيؿ أبىحاـز،فقاؿ: الكليد،عفقيسبف بف "عفخالد أف:

 ا ..."رسكؿ بالسجكد فاعتصمكا خثعـ، مف ناس إلى الكليد بف خالد بعث
.(1)"الحديث

،حيحفيذاسندرجالورجاؿالص كقاؿالغيمارمبعدعزكهالحديثلمت رمذمكأبيداكد:"
فاختمؼف فمفأكصمو،كتأيدذلؾبحديثحجاجبيإرسالوككصمو،إالأفالمقدـكا 

حاؿ كؿ عمى صحيح المتف أف إال حسف، كحده حديثو الذم قاؿ،أرطأة ما فالحؽ
.(2)"المصنؼ
بينتومفأقكاؿالعمماءفيالحديثتبيفليقمت: ذكرتوفيالت خريجكما كعمىما

كاةالث قاتكماصحةالحديثمرسبلنكمكصكالن؛ألفك بلالط ريقيفقدركاىماجمعمفالرُّ
ىكمبيفأعبله،كيككفالمتصؿمفمزيدمتصؿاألسانيد.كاتعالىأعمـ.


 



 



                                 
(.5/30إركاءالغميؿ)األلباني،((1
(.6/206المداكملعمؿالجامعالصغيركشرحيالمناكم)،(الغيمارم(2
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 منيج اإلمام الشَّافعي في ردِّ األحاديث

 
، دراسة تطبيقية بذكر نماذج من األحاديث التي حكم عمييا اإلمام بالردِّ 

 ومقارنة أحكامو بأحكام غيره من األئمة الن قاد
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 : المبحث األول
 منيج اإلمام الشَّافعي في َردِّ األحاديث من جية السَّند

األحاديثمفجية د  أبيففيىذاالمبحثمنيجاإلماـالش افعيفيرى
كيشتمؿعمىستةمطالب: الس ند،

 عدم اتصال سندهبسبب المطمب األول: َرد  الحديث 
الحديث عفشركطقبكؿ السند فيمبحثاتصاؿ تحدثنا اإلسنادقد عندمتصؿ

ا الشافعيرحمو اإلماـ كاالنىذاكييقابؿ، أنكاعاالتصاؿاالنقطاع، قطاعفياإلسناد
.كالمعضؿكغيرذلؾكالمنقطعالمرسؿثيف،منياعندالمحد

ال اإلماـ عند كميا المصطمحات كىذه أف  كما المنقطع، بمعنى ا رحمو شافعي
دق"قاؿابفالصبلح:اإلماـالشافعيرحمواييسميالمقطكعفيكتبوبمفظالمنقطع،

غيرً المنقطًع عًف بالمقطكًع التعبيرى اإلماـًكجٍدتي كبلـً في كأبيالمكصكًؿ ، الشافعي 
كغيًرًىما الطبراني  (1)"القاسـً العراقي:، الحميدم،ك" كقاؿ بكر أبي كبلـ في كجدتو قد

.(2)كالدارقطني
قداستعمؿالشافعيكالطبرانيالمقطكعفيالمنقطعالذملـيتصؿ"قاؿاألبيارم:ك

.(3)إسناده،لكفقبؿاستقراراالصطبلح"
كؿذلؾ يقصدأمانقطاع–قاؿابفالصبلح:"إفالمعركؼفيالفقوكأصكلوأف 

ليوييسمىمرس-فيالسند ،كا  ،(4)"أبكبكرالخطيبكقطعبوذىبمفأىؿالحديثبلن
إالأفأكثرمايكصؼباإلرساؿمفحيثاالستعماؿماركاهالتابعيعفالنبيكقاؿ:"

كأماماركاهتابعيالتابعيعفالنبي،(5)"،فيسمكنوالمعضؿ.
بي فالشافعيرحمومعنىالمنقطع "كلقد قيؿلو: ـبالحديثالمنقطعىؿتقكحيثي

حجةعمىمفعممو؟كىؿيختمؼالمنقطع؟أكىككغيرهسكاء؟

                                 
الحديث)ص،ابفالصبلح((1 (.119معرفةأنكاععمـك
(.1/186شرحالتبصرةكالتذكرة،)العراقي،((2
(.89التكزرم،القبلئدالعنبريةشرحالمنظكمةالبيقكنية)ص((3
(.21الخطيبالبغدادم،الكفايةفيعمـالركاية)ص((4
الحديثابفالصبلح،((5 (.52)صمعرفةأنكاععمـك
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اعفالنبيفمفشاىدأصحابرسكؿامفالتابعيف،فحدثحديثامنقطعنفقاؿ:"
:منيا:أفينظرإلىماأرسؿمفالحديث،فإفشركوفيوالحفاظاعتبرعميوبأمكر

داللةعمىصحةمفكانتىذهبمثؿمعنىماركلالىرسكؿاالمأمكنكف،فأسندكه
فانفردبإرساؿحديثلـيشركوفيو،قبؿعنوكحفظو مفيسندهقبؿماينفردبومفكا 

كيعتبرعميوبأفينظر:ىؿيكافقومرسؿغيرهممفقبؿالعمـعنومفغيررجالو،ذلؾ
،أضعؼمفاألكلىكللومرسمو،كىيفإفكجدذلؾكانتداللةيقالذيفقبؿعنيـ؟

فلـيكجدذلؾنظرإلىبعضمايركلعفبعضأصحابرسكؿاقكالن لو،فإفكا 
كانتفيىذهداللةعمىأنولـيأخذمرسموإالكجديكافؽماركلعفرسكؿا

يككفإذاسمىمفركلعنولـيسـثـيعتبرعميو:بأف..عفأصؿيصحإفشاءا.
كيككفإذا،ستدؿبذلؾعمىصحتوفيماركلعنواعفالركايةعنو،فيرغكبنكالممجيكالن

فيىذهكانتخالفو،فإفخالفوكجدحديثوأنقصامفالحفاظفيحديثلـيشرؾأحدن
كمتىماخالؼماكصفتأضربحديثو،حتىاليسع،دالئؿعمىصحةمخرجحديثو

كذلؾ،تصؿبوثبكتيابالمأفالحجةتثبتكالنستطيعأفنزعـ،امنيـقبكؿمرسموأحدن
عنوإذاسميأفمعنىالمنقطعمغيب،يحتمؿأفيككفحمؿعفمفيرغبعفالركاية

فبعضالمنقطعات فكافقومرسؿمثمو-كا  ا،مففقديحتمؿأفيككفمخرجياكاحدن-كا 
يدؿ-وإذاقاؿبرأيولككافق-حيثلكسميلـيقبؿ،كأفقكؿبعضأصحابالنبي

كيمكفأفيككفإنماغمطبوحيفلحديث،داللةقكيةإذانظرفييا،عمىصحةمخرجا
مث كيحتمؿ يكافقو، النبي أصحاب بعض قكؿ بعضسمع مف كافقو فيمف ىذا ؿ

.(1)"الفقياء
ثـاعمـأفحكـالمرسؿحكـالحديثالضعيؼ،إالأفيصحقاؿابفالصبلح:"

احتجالشافعيرضياعنوبمرسبلتسعيدبفمخرجوبمجيئومفكجوآخر، كليذا
كال المسيبرضيا أخر، مفكجكه كجدتمسانيد فإنيا يختصذلؾعندهعنيما،
.(2)"بإرساؿابفالمسيب

 المرسؿمخصكصه عفالمرسؿعندأصحابالحديث؛إذإف  :كالمنقطعيختمؼي قمتي
المنقطع:اإلسنادالذمفيو لـيسمعمفالذمبالتابعي،كأف  قبؿالكصكؿإلىالتابعيراكو

                                 
(.461ة)صالشافعي،الرسال((1
الحديث((2 (.54-53)صابفالصبلح،معرفةأنكاععمـك
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ا" يككفالساقطبينيماغيرمذككر،كالمعيننا،كالمبيمن فكقو،بحيثي
(1).



سىاًلـوالحديث األول: بفي سىًعيدي نىا أىٍخبىرى قىاؿى قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:
عىٍف(2)

اٍلجى اٍلكىًريـً ٍبدى عى أىف  ٍيجو رى ًرم ابًفجي ـى(3)زى ٍريى أىًبيمى ًزيىادىبفى أىٍخبىرىهيأىف 
(4) ف افى ٍبًفعى ٍكلىىعيٍثمىافى مى

 الن ًبي  أىٍخبىرىهي"أىف  فىمىم ارىآهيالن ًبيُّ مىسىاف  اءىهيًبظىٍيرو د قنالىويفىجى ميصى ىىمىٍكتبىعىثى قىاؿى
الم وً يىارىسيكؿى ًمٍمتكىأىٍىمىٍكتفىقىاؿى كىعى يىدناًبيىدو ثىةىًباٍلبىًعيًراٍلميًسف  ٍيًفكىالث بلى :إن يكيٍنتأىًبيعياٍلًبٍكرى

 ًةالن ًبي  اجى ًمٍفحى الن ًبيُّ إذىٍف"إلىىالظ ٍيًرفىقىاؿى .(5)فىذىاؾى

نقد الحديث:
نماىذامنقطعاليثبتمثمو":قاؿاإلماـالش افعيرحموا كتبناهأفالثقةأخبرناكا 

.(6)"عفعبدابفعمربفحفصأكأخبرنيوعبدابفعمربفحفص
 تخريج الحديث:

المصنؼ في الرزاؽ عبد سكلعند أقؼعميو (7)لـ عف معمر طريؽ مف عبد،
.الكريـالجزرم،عفزيادبفأبيمريـ

                                 
)ص((1 الحديث عمـك معرفة الحاكـ، الحديث28يينظر: عمـك أنكاع معرفة الصبلح، ابف ،)

(.132)ص
سبقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو،أنوصدكؽمتماسؾ.((2
الجزرم((3 مالؾ بف الكريـ أمية،عبد بني مكلى سعيد الخً،أبك مفي،ضرمكىك قرية إلى نسبة

متقف،اليمامة كعشريف،ثقة سبع ماتسنة السادسة التيذيب)مف تقريب حجر، ابف .361/
(.4154رقـ

أىؿ،مفالسادسة،كثقوالعجمي،زيادبفأبيمريـالجزرم((4 لـيثبتسماعومفأبيمكسىكجـز
(.2099/رقـ221يب).ابفحجر،تقريبالتيذبمدهبأنوغيرابفالجراح

(.4/242الشافعي،األـ)((5
(.4/242الشافعي،األـ)((6
.بمفظ:(14145/ح8/23)عبدالرزاؽ،المصنؼ((7 الن ًبيُّ ،بىعىثى ًمسىافو اءىهيًبإًبؿو فىجى د قنا ميصى

 الن ًبيُّ رىآهي فىمىم ا : كىأىٍىمىٍكتى"ىىقىاؿى مىٍكتى رىسيكؿى" يىا : ٍيًف،قىاؿى ًباٍلًبٍكرى اٍلًبٍكرى أىًبيعي كيٍنتي ًإن ي الم ًو،
 الن ًبيُّ فىقىاؿى ًإلىىالظ ٍيًر، تىؾى اجى حى ًمٍمتي كىعى ، ًبيىدو يىدنا اٍلميًسف  ًباٍلبىًعيًر ثىةى كىالث بلى :" فىبلى أىٍك ًإذنا فىذىاؾى

ًإذنا مىٍيؾى ".عى
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مفطريؽالشافعي.(1)كأخرجوالبييقي
 :دراسة سند الحديث

متقف، ثقة فيك الجزرم كأم ا جريج، كابف القداح، سعيد مف كؿ دراسة سبؽ قد
كاآلخركثقوالعجمي.
 الحكم عمى الحديث:

ابفأبيمريـمفالذيفعاصركاصغارالتابعيف،كلـيعاصركبار ضعيؼ؛ألف 
مباشرةتعنياالنقطاع.الصحابة،كركايتوعفرسكؿاعفالتابعيففضبلن

ابفجريجمدلس،كقدعنعففيىذاالحديث.كاأعمـ.ك


اًؿ:الثانيالحديث  ٍفأىًبيالر جى عى اًلؾه نىامى أىٍخبىرى قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:قىاؿى
الر ٍحمىفً ٍبًد ٍبًفعى م ًد ميحى
أيم ًوعىٍمرىةى،(2) ٍف عى

رى(3) "اٍبتىاعى تىقيكؿي ًفيأىن ويسىًمعىيىا اًئطو حى ثىمىرى ؿه جي
عىزىمىاًفرىسيكًؿالم ًو اًئًطأىٍفيىضى اٍلحى رىب  فىسىأىؿى افي لىويالنٍُّقصى ت ىتىبىي فى ًفيًوحى ـى ويكىأىقىا فىعىالىجى

 الم ًو اٍلميٍشتىًرمإلىىرىسيكًؿ أيُـّ فىذىىىبىٍت يىٍفعىؿى الى أىٍف مىؼى فىحى ٍنوي ذىًلؾىعى فىذىكىرىٍت فىقىاؿى لىوي
الم ًو اًؿ،فىأىتىىإلىىرىسيكًؿالم ًو(4)تىأىل ىرىسيكؿي اٍلمى رىبُّ ٍيرنافىسىًمعىًبذىًلؾى خى يىٍفعىؿى أىٍفالى

لىوي" الم ًو:ىيكى يىارىسيكؿى فىقىاؿى
(5).

نقد الحديث:
ؿالحديث،كنحفكأى،مرسؿكحديثمالؾعفعمرة"قاؿاإلماـالش افعيرحموا:

.(6)"النثبتمرسبلن



                                 
(.16605/ح8/193البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((1
كىيلقبوككنيتوفي،أبكالرجاؿمشيكربيذهالكنية،محمدبفعبدالرحمفبفحارثةاألنصارم((2

(.6070/رقـ492.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالخامسة،أبكعبدالرحمفثقة،األصؿ
.ثقةسبقتترجمتيا،((3
(.1/128.ابففارس،مقاييسالمغة)،أم:لـيدعجيدنافيالحمؼآلىيكلي:إذاحمؼألية((4
(.4/117الشافعي،األـ)((5
(.4/117المصدرنفسو)((6
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 تخريج الحديث: 
(4)عفيحيىبفسعيد(3)،مفطريؽسميمافبفببلؿ(2)كمسمـ(1)أخرجوالبخارم

عفأبيالرجاؿمحمدبفعبدالرحمف،عفأموعمرةعفعائشةرضياعنيا.
 دراسة رواة الحديث:

ركاتوثقات.
 الحكم عمى الحديث: 

.كاتعالىأعمـ.متفؽهعميو متصبلن


الش :الثالثالحديث  اإلماـ اقاؿخصـ إف  اتعالى: بافعيرحمو كىلأىف  رى مىٍسعيكدو فى
:الن ًبي  اٍلبىاًئعي"قىاؿى اقىاؿى مى اٍلميتىبىاًيعىاًففىاٍلقىٍكؿي .(5)"كىاٍلميٍبتىاعيًباٍلًخيىارً،إذىااٍختىمىؼى

نقد الحديث:
الش قاؿ ااإلماـ الحديثمنقطع":افعيرحمو كاألحاديث،عفابفمسعكدكىذا

فمككافىذايخالفيالـيجزلمعالـبالحديثأفيحتجبوعمى،التيذكرناىاثابتةمتصمة
أحاديثمعو يثبتبنفسوكيشده منيا؛ألنواليثبتىكبنفسوفكيؼيزاؿبوما كاحد

.(6)"كمياثابتة؟
كقدجاءمفغير،ايصموعفابفمسعكدالأعمـأحدنىذاحديثمنقطعكقاؿ:"

.(7)"كجو

                                 
الم ًو(.بمفظ:2705/ح3/187البخارم،الصحيح)((1 اًليىةوسىًمعىرىسيكؿي ًباٍلبىاًبعى كـو خيصي ٍكتى صى

يىٍستى كى ، رى اآلخى يىٍستىٍكًضعي ديىيمىا أىحى ذىا كىاً  ا، أىٍصكىاتيييمى رىجى فىخى ، أىٍفعىؿي الى كىالم ًو : يىقيكؿي كىىيكى ، ًفيشىٍيءو ٍرًفقيوي
الم ًو مىٍيًيمىارىسيكؿي :عى ؟"،فىقىاؿى كؼى المىٍعري مىىالم ًو،الىيىٍفعىؿي الميتىأىل يعى الم ًو،"أىٍيفى :أىنىايىارىسيكؿى ،فىقىاؿى
أىحىب  ذىًلؾى لىويأىمُّ .كى

(.بمثمو.1557/ح3/1191)مسمـ،الصحيح((2
التيمي،سبقتترجمتو،ثقة.((3
.ثقةهثبتاألنصارم،سبقتترجمتو،((4
(.4/20الشافعي،األـ)((5
(.4/20المصدرنفسو)((6
(.5/542البييقي،السنفالكبرل)((7
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فماعممناكاألحاديثالتيأشارإليياالشافعيأنياثابتةمتصمة،قاؿفييا:"قمُت:
يىتىفىر قىا"سفسنةفيالبيكعأثبتمفقكلوأفرسكؿا ـٍ الى فإف"اٍلميتىبىاًيعىاًفًباٍلًخيىاًرمى

ابفعمركأبابرزةكحكيـبفحزاـكعبدابفعمركبفالعاصيرككنوكلـيعارضيـ
ا رسكؿ عف بحرؼيخالفو القبكؿ"(1)أحد مطمب في حكميا بياف سبؽ كقد .

باتصاؿالسند،فمتينظرىناؾ.
 تخريج الحديث:

.(4)مفطريؽسفياف(3)،كالترمذم(2)أخرجوالشافعي
.(7)مفطريؽيحيىبفسعيد(6)كأحمد(5)شيبةكأخرجوابفأبي
.(9)مفطريؽالميث(8)كأخرجوالشاشي
؛أربعتيـ)سفياف،كيحيى(11)مفطريؽيعقكببفعبدالرحمف(10)كأخرجوالبييقي

                                 
(.4/12الشافعي،األـ)((1
اٍلبىاًئعيكىاٍلميٍبتىاعي"إً(.بمفظ:244/ح276الشافعي،السنفالمأثكرة)((2 اقىاؿى مى اٍلبىي عىاًففىاٍلقىٍكؿي ذىااٍختىمىؼى

.ًباٍلًخيىاًر"
(.1270/ح3/562الترمذم،الجامع)((3
حجة،إالأنوتغيرحفظوبأخرة،ككافربمادلسابفعيينة،سبقتترجمتو،((4 ثقةحافظفقيو،إماـه

.لكفعفالثقات
الم((5 أبيشيبة، )ابف ح4/342سند /20855 بمفظ: .) الم ًو رىسيكؿي قىاؿى اٍلبىي عىاًف": اٍختىمىؼى ًإذىا

اٍلبىاًئعي،كىاٍلميٍبتىاعيًباٍلًخيىارً اقىاؿى مى ".فىاٍلقىٍكؿي
اً(.بمفظ:4444/ح7/444أحمد،المسند)((6 رىسيكؿى :سىًمٍعتي اٍلبىي عىقىاؿى :"ًإذىااٍختىمىؼى اًفيىقيكؿي

:اٍلبىاًئعي،كىاٍلميٍبتىاعيًباٍلًخيىاًر" اقىاؿى مى .فىاٍلقىٍكؿي
سبقتترجمتو،ابفالقطافالثقةالمتقف.((7
8))( المسند ح2/318الشاشي، /900 بمفظ: .) أىف  ، مىٍسعيكدو ٍبًف عيٍتبىةى ٍبًف الم ًو ٍبًد عى ٍبًف ٍكًف عى عىٍف

،بىايىعىابٍ قىٍيسو ٍبفى الم ًو:قىًداٍختىمىٍفنىافىاٍلتىًمٍساأٍلىٍشعىثى ٍبدي عى ًف،فىقىاؿى فىاٍختىمىفىاًفيالث مى ًفيشىٍيءو مىٍسعيكدو فى
ًبقى ذىًلؾى ىٍقًضيىف  ألى : مىٍسعيكدو اٍبفي فىقىاؿى ، نىٍفًسؾى بىٍيفى كى بىٍيًني فىأىٍنتى : قىاؿى بىٍينىؾى كى بىٍيًني يىٍقًضي ٍف مى اءو ضى

اٍلبىاًئًع،كىاٍلميٍبتىاعيًباٍلًخيىارً":كًؿالم ًوسىًمٍعتيويًمٍفرىسي قىٍكؿي اٍلميتىبىاًيعىاًففىاٍلقىٍكؿي ".ًإذىااٍختىمىؼى
(سبقتترجمتو.اإلماـالثقة.(9

(.بمثؿلفظالشاشي.10806/ح5/542البييقي،السنفالكبرل)((10
حميؼبني،المدنينزيؿاإلسكندرية،القارميعقكببفعبدالرحمفبفمحمدبفعبدابفعبد((11

(.7824/رقـ608.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةإحدلكثمانيف،مفالثامنة،ثقة،زىرة
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عفعكفبفعبد(1)بفسعيد،كالميث،كيعقكببفعبدالرحمف(عفمحمدبفعجبلف
.(2)ا

.(6)مفطريؽالمسعكدم(5)،كالبييقي(4)كأحمد(3)كأخرجوالطيالسي
.(8)،مفطريؽمعفبفعبدالرحمف(7)كأخرجوأحمد

.(10)مفطريؽأبافبفتغمب(9)كأخرجوالبييقي

                                 
مفالخامسةماتسنة،صدكؽإالأنواختمطتعميوأحاديثأبيىريرة،محمدبفعجبلفالمدني((1

(.6136رقـ/496.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ثمافكأربعيف
مفالرابعةمات،ثقةعابد،أبكعبداالككفي،اليذلي،بفعبدابفعتبةابفمسعكدعكف((2

(.5223/رقـ434.ابفحجر،تقريبالتيذيب)قبؿسنةعشريفكمائة
3))( المسند ح1/315الطيالسي، /399 بمفظ: ًبرى(. قىٍيسو ٍبفى اأٍلىٍشعىثى الم ًو ٍبدي عى ًقيًؽبىايىعى رى ًمٍف ًقيؽو

ًبعٍ الم ًو: ٍبدي عى قىاؿى كى ، ؼو آالى ًبٍعتىًنيًبعىشىرىًة : اأٍلىٍشعىثي فىقىاؿى اهي، يىتىقىاضى ًإلىٍيًو فىأىٍرسىؿى مىارىًة، اإٍلً ًبًعٍشًريفى تيؾى
 ا أىمى : اأٍلىٍشعىثي فىقىاؿى ، رىجيبلن بىٍينىؾى بىٍيًنيكى اٍختىٍر الم ًو: ٍبدي عى قىاؿى أىٍلفنا، بىٍيفى بىٍيًنيكى أىٍنتى ، ىٍختىارىف  ألى كىالم ًو

 الم ًو رىسيكًؿ ًمٍف سىًمٍعتيوي اءو ًبقىضى بىٍينىؾى بىٍيًنيكى ىٍقًضيىف  ألى كىالم ًو أىمىا الم ًو: ٍبدي عى فىقىاؿى ، نىٍفًسؾى ذىا"إً:
بً ابىي نىةه،فىييكى يىكيٍفبىٍينىييمى ـٍ لى اٍلبىي عىاًفكى ٍمعىًةأىٍكيىتىتىارىكىافًاٍختىمىؼى الس  رىبُّ ايىقيكؿي ".مى

اً(.بمفظ:4445/ح7/445أحمد،المسند)((4 رىسيكؿي اقىاؿى بىٍينىييمى لىٍيسى اٍلبىي عىاًف،كى :"ًإذىااٍختىمىؼى
ٍمعىًةأىٍكيىتىرىاد اًف" الس  اًحبي ايىقيكؿيصى مى .بىي نىةهفىاٍلقىٍكؿي

(.10812/ح5/544السنفالكبرل)البييقي،((5
صدكؽاختمطقبؿ،المسعكدم،الككفي،عبدالرحمفبفعبدابفعتبةبفعبدابفمسعكد((6

ستيفكقيؿسنة،مكتو ماتسنة االختبلطمفالسابعة فبعد ببغداد أفمفسمعمنو كضابطو
ابفحجر،تقريبالتيذيب)خمسكستيف :3919/رقـ344. أماعفاختبلطو،فبليؤثر(.قمتي

ىناعميو،كقدتابعومعف،كابفأبيليمى.
(.بمفظ:4446/ح7/446()4446/ح7/446أحمد،المسند)((7 ًفالن ًبي  عى :"ًإذىااٍختىمىؼى قىاؿى

اٍلبىاًئعيأىٍكيىتىرىاد اًف" اقىاؿى مى فىاٍلقىٍكؿي ٍمعىةيكىمىاًىيى اً،كالثاني:بمفظ:.اٍلبىي عىاًف،كىالس  ٍبدي عى :اٍختىمىؼى قىاؿى
بىيٍ :أىٍنتى قىاؿى رىجيبلن بىٍينىؾى :اٍجعىٍؿبىٍيًنيكى ،قىاؿى :ذىاًبًعٍشًريفى قىاؿى :ذىاًبعىشىرىةو،كى فىقىاؿى كىاأٍلىٍشعىثي بىٍيفى ًني،كى

اً :أىٍقًضيًبمىاقىضىىًبًورىسيكؿي ،قىاؿى  تىمىؼى:"ًإذىااخٍنىٍفًسؾى قىٍكؿي تىكيٍفبىي نىةه،فىاٍلقىٍكؿي ـٍ لى اٍلبىي عىاًف،كى
.اٍلبىاًئًع،أىٍكيىتىرىاد اًفاٍلبىٍيعى"

ثقة،أبكالقاسـالقاضي،الككفي،المسعكدم،اليذلي،بفعبدالرحمفبفعبدابفمسعكدمعف((8
(.6819/رقـ542.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفكبارالسابعة

(.5/544البييقي،السنفالكبرل)((9
.ابفحجر،مفالسابعةماتسنةأربعيف،ثقةتكمـفيولمتشيع،أبكسعدالككفيب،مًغٍأبافبفتى((10

(.136/رقـ87تقريبالتيذيب)
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.(2)مفطريؽأبيعميس(1)كأخرجوالبييقي
أحمد كالبغكم(3)كأخرجو ليمى(4)، أبي ابف عف ىشيـ طريؽ خمستيـ(5)مف ؛

؛كبلىما(6)بفتغمب،كأبكعميس،كابفأبيليمى(عفالقاسـ)المسعكدم،كمعف،كأباف
)عكفبفعبدا،كالقاسـبفعبدالرحمف(عفابفمسعكد.

السند؛ في الرحمف عبد بف القاسـ كالد بزيادة طرؽو ىذه مف الحديث جاء كلقد
أبيليمى.مفطريؽابف(10)كالدارقطني(9)أبكداكدك(8)كابفماجو،(7)كالدارميفأخرجو

.(12)،مفطريؽمعفبفعبدالرحمف(11)كأخرجوالطبراني



                                 
(.10812/ح5/544البييقي،السنفالكبرل)((1
مف،ثقة،الككفي،أبكالعميسالمسعكدم،ذليعتبةبفعبدابفعتبةبفعبدابفمسعكدالي((2

(.4432/رقـ38.ابفحجر،تقريبالتيذيب)السابعة
(.4443/ح7/443أحمد،المسند)((3
الم و(.بمفظ:2123/ح8/170البغكم،شرحالسنة)((4 رىسيكؿى :سىًمٍعتي :قىاؿى ًإذىا"يىقيكؿي اٍلبىي عىاًف

ًبيعيقىا اٍلبىاًئعيأىٍكيىتىرىاد اًفالبىٍيعىاٍختىمىفىاكىاٍلمى اقىاؿى مى ابىي نىةه،فىاٍلقىٍكؿي بىٍينىييمى ًبعىٍيًنًولىٍيسى ".ًئـه
.اصدكؽسيءالحفظجدنسبقتترجمتو،((5
مف،ثقةعابد،أبكعبدالرحمفالككفي،قاسـبفعبدالرحمفبفعبدابفمسعكدالمسعكدم((6

(.5469/رقـ450.ابفحجر،تقريبالتيذيب)يفأكقبمياالرابعةماتسنةعشر
7))( السنف ح3/1661الدارمي، /2591 بمفظ: .) الم ًو رىسيكؿى سىًمٍعتي : قىاؿى : ًإذىا"يىقيكؿي البىي عىاًف

 اقىاؿى مى ابىي نىةه،فىاٍلقىٍكؿي بىٍينىييمى لىٍيسى ًبعىٍيًنًو،كى ".اٍلبىاًئعي،أىٍكيىتىرىاد اًفاٍلبىٍيعىاٍختىمىفىا،كىاٍلبىٍيعيقىاًئـه
(.بمفظ:إ2186/ح3/306ابفماجو،السنف)((8 ًمٍفاأٍلىٍشعىًثٍبًفقىٍيسو بىاعى مىٍسعيكدو الم ًوبفى ٍبدى عى ف 

ًبعً :ًبٍعتيؾى مىٍسعيكدو اٍبفي ًف،فىقىاؿى مىارىًة،فىاٍختىمىفىاًفيالث مى ًقيًؽاإٍلً ًقيقناًمٍفرى رى ٍبفي اأٍلىٍشعىثي قىاؿى أىٍلفنا،كى ٍشًريفى
سىًمٍعتيويمً ًديثو ًبحى د ٍثتيؾى حى الم ًو:ًإٍفًشٍئتى ٍبدي عى ،فىقىاؿى ؼو آالى ًبعىٍشرىًة ًمٍنؾى ٍيتي ااٍشتىرى :ًإن مى ٍفرىسيكًؿقىٍيسو

الم ًوالم ًو رىسيكؿى :فىًإن يسىًمٍعتي :ىىاًتًو،قىاؿى ايىقيك،قىاؿى بىٍينىييمى لىٍيسى اٍلبىي عىاًفكى اٍختىمىؼى :"ًإذىا ؿي
:فىًإن يأى اٍلبىاًئعي،أىٍكيىتىرىاد اًفاٍلبىٍيعى"قىاؿى اقىاؿى مى ًبعىٍيًنًو،فىاٍلقىٍكؿي د هيبىي نىةه،كىاٍلبىٍيعيقىاًئـه .رىلأىٍفأىريد اٍلبىٍيعى.فىرى

(.3512/ح3/285أبكداكد،السنف)((9
(.2866/ح3/414الدارقطني،السنف)((10
الكبير)((11 المعجـ بمفظ:"10365/ح10/174الطبراني، قائمة(. كالسمعة اختمؼالمتبايعاف، إذا

".بعينيا،فالقكؿقكؿالبائع،أكيتراداف
.ثقةسبقتترجمتو،((12
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.(2)مفطريؽعمربفقيسالماصر(1)كأخرجوالدارقطني
؛أربعتيـ)ابفأبيليمى،كمعف(4)مفطريؽالحسفبفعمارة(3)كأخرجوالدارقطني

رحمفعفبفعبدالرحمف،كقيسبفالماصر،كالحسفبفعمارة(عفالقاسـبفعبدال
عفعبدابفمسعكد.أبيو

مفطريؽسعيدبف(7)،كالحاكـ(6)،كالدارقطني(5)كأخرجوالشافعيكمفطريقوأحمد
.(9)عفابفجريج(8)سالـالقداح

؛كبلىما)القداحكحجاج((12)مفطريؽحجاج(11)،كالدارقطني(10)كأخرجوالنسائي
عفابفجريج.

)ابفجريج،كيحيىبف(14)يحيىبفسيميـمفطريؽ(13)كأخرجوالبييقي ؛كبلىما
                                 

(.2860/ح3/412الدارقطني،السنف)((1
مف،صدكؽربماكىـكرميباإلرجاء،مكلىثقيؼ،الككفي،باحلص أبكا،راصًعمربفقيسالمى((2

(.4958/رقـ416.ابفحجرتقريبالتيذيب)السادسة
3))( السنف ح3/412الدارقطني، /2861" بمفظ: فىًإذىا(. ، اٍلبىاًئعي قىاؿى ا مى فىاٍلقىٍكؿي اٍلبىي عىاًف اٍختىمىؼى ًإذىا

ا قىٍكؿي فىاٍلقىٍكؿي ".قاؿ:الحسفبفعمارةمتركؾ.ٍلميٍشتىًرماٍستىٍيمىؾى
ماتسنة،مفالسابعة،متركؾ،قاضيبغداد،أبكمحمدالككفي،الحسفبفعمارةالبجميمكالىـ((4

(.1264/رقـ162.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ثبلثكخمسيف
(.4442/ح7/440أحمد،المسند)((5
(.2857/ح3/409الدارقطني،السنف)((6
مفعمير.2304/ح2/55الحاكـ،المستدرؾ)((7 (.كعندالحاكـعبدابفعبيدبدالن
.صدكؽهييـ،ككافمرجئناسبقتترجمتو،((8
.ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿسبقتترجمتو،((9

:حىضى(.بمفظ:4649/ح7/303النسائي،السنف)((10 قىاؿى ًمًؾٍبًفعيبىٍيدو ٍبًداٍلمى عىٍفعى ٍرنىاأىبىاعيبىٍيدىةىٍبفى
قى ًبكىذىا،كى كى ًبكىذىا ٍذتييىا ا:أىخى ديىيمى أىحى ًسٍمعىةن،فىقىاؿى تىبىايىعىا ًف أىتىاهيرىجيبلى ٍبًفمىٍسعيكدو الم ًو ٍبًد ًبٍعتييىاعى :ىىذىا اؿى

ًفيًمٍثًؿىىذى مىٍسعيكدو اٍبفي أىبيكعيبىٍيدىةى:أيًتيى كىذىا،فىقىاؿى الم ًوًبكىذىاكى رىسيكؿى ٍرتي :حىضى ًبًمٍثًؿا،فىقىاؿى أيًتيى
ٍفشىاءىتىرىؾى"ىىذىا: ذى،كىاً  اٍلميٍبتىاعي،فىًإٍفشىاءىأىخى يىٍختىارى ،ثيـ  اٍلبىاًئعىأىٍفيىٍستىٍحًمؼى ".فىأىمىرى

(.2856/ح3/409الدارقطني،السنف)((11
.عمرهلماقدـبغدادقبؿمكتوثقةثبتلكنواختمطفيآخرسبقتترجمتو،((12
(.فيوعفبعضكلدابفمسعكدبدالعف11416/ح8/140البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((13

أبيعبيدة.
ماتسنةثبلثكتسعيف،مفالتاسعة،صدكؽسيءالحفظ،نزيؿمكة،يحيىبفسميـالطائفي((14

.(7563/رقـ591.ابفحجر،تقريبالتيذيب)أكبعدىا
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عفأبيعبيدةبفعبدابف(2)بيدعبدالممؾبفععف(1)سميـ(عفإسماعيؿبفأمية
،عفابفمسعكد.كعندالنسائيعبدالممؾبفعيبيدبالداؿ.(3)مسعكد

فعبدعفإسماعيؿبفأميةع(5)مفطريؽسعيدبفمسممة(4)كأخرجوالدارقطني
لعبدابفمسعكدعفابفمسعكد. الممؾبفعبيدةعفابفو

(8)،كالدارقطني(7)،كالنسائي(6)كأخرجوأبكداكد مفطريؽ(10)،كالبييقي(9)كالحاكـ،
األشعث بف محمد بف قيس بف الرحمف عبد عف عميس أبيو(11)أبي عف عف(12)،

.(13)جده

                                 
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((1
2)) كىك الحديث؛ عمى الحكـ في سيأتي كما بالداؿ أٌنو ابفعبيدةالراجح أك عبيد بف الممؾ عبد

(.4197/رقـ364.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالخامسة،مجيكؿالحاؿ
بكنيتو((3 مشيكر ابفمسعكد بفعبد عبيدة غير،أبك لو اسـ ال أنو اسمو:كيقاؿ،ىاكاألشير

.ماتبعدسنةثمانيف،كالراجحأنواليصحسماعومفأبيو،مفكبارالثالثة،ككفيثقة،عامر
(.8231/رقـ656ابفحجر،تقريبالتيذيب)

الم ًو(.بمفظ:2855/ح3/408الدارقطني،السنف)((4 رىسيكؿي قىاؿى "إً:قىاؿى اٍلبىي عىاًفكىالى اٍختىمىؼى ذىا
ٍفشىاءىتىرىؾى ذى،كىاً  اٍلميٍبتىاعيًباٍلًخيىاًرًإٍفشىاءىأىخى كىافى اٍلبىاًيعي،ثيـ  ااٍستيٍحًمؼى ".شىيىادىةىبىٍينىييمى

،مفالثامنة،ضعيؼ،نزيؿالجزيرة،سعيدبفمسممةبفىشاـبفعبدالممؾبفمركافاألمكم((5
(.2395/رقـ241.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتبعدالتسعيف

6))( السنف داكد، ح3/285أبك /3511.) قاؿ: قصة. فيو ًقيًؽبمفظ، رى ًمٍف ًقيقنا رى اأٍلىٍشعىثي اٍشتىرىل
ذٍ اأىخى :ًإن مى ،فىقىاؿى ـٍ ًنًي ٍبديالم ًوًإلىٍيًوًفيثىمى عى أىٍلفنافىأىٍرسىؿى ٍبًدالم ًوًبًعٍشًريفى ٍمًس،ًمٍفعى ًبعىشىرىةًاٍلخي ـٍ ،تييي ؼو آالى

،قى نىٍفًسؾى بىٍيفى بىٍيًنيكى :أىٍنتى اأٍلىٍشعىثي ،قىاؿى بىٍينىؾى بىٍيًنيكى يىكيكفي ٍبديالم ًو:فىاٍختىٍررىجيبلن عى ٍبديالم ًو:فىقىاؿى عى اؿى
 الم ًو رىسيكؿى سىًمٍعتي فىًإن ي : يىقيكؿي بى"، ا بىٍينىييمى لىٍيسى كى اٍلبىي عىاًف اٍختىمىؼى ًإذىا رىبُّ يىقيكؿي ا مى فىييكى ي نىةه

ٍمعىًة،أىٍكيىتىتىارىكىافً ".الس 
اً(.بمفظ:6199/ح6/74النسائي،السنفالكبرل)((7 رىسيكؿى اً:سىًمٍعتي ٍبدي عى :قىاؿى ًإذىا"يىقيكؿي

رىبُّ ايىقيكؿي مى ابىي نىةه،فىييكى بىٍينىييمى لىٍيسى اٍلبىي عىاًف،كى ٍمعىًةأىٍكيىٍتريكىااٍختىمىؼى ".الس 
(.2858/ح3/411الدارقطني،السنف)((8
(.2293/ح2/52الحاكـ،المستدرؾ)((9

(.10804/ح5/541البييقي،السنفالكبرل)((10
الكندم((11 قيس بف األشعث بف محمد قيسبف بف الرحمف الحاؿ،الككفي،عبد مف،مجيكؿ

(.3986/رقـ348حجر،تقريبالتيذيب).ابفالسادسةقتؿبعدالتسعيف
بفاألشعثالكندم((12 تقريبالتيذيبمقبكؿمفالسادسة،الككفي،قيسبفمحمد ابفحجر، .

(.5586/رقـ457)
بفاألشعثبفقيسالكندم((13 الككفي،محمد في،مقبكؿمفالثانية،أبكالقاسـ ككىـمفذكره

(.5742/رقـ469،تقريبالتيذيب).ابفحجرماتسنةسبعكستيف،الصحابة



427 

دراسة رواة الحديث:
محمدبفاعفسفيافكمفتابعوركاتوفعيرحمواالش اإلماـطريؽ ثقاتعدا

عجبلففإنوصدكؽهاختمطتعميوأحاديثأبيىريرة.
الحسفبف:كالطرؽاألخرلالتيتعتبرمتابعاتلمحديثركاتيافيدائرةالقبكؿعدا

كعبد الحاؿ، مجيكؿ عبيدة بف الممؾ كعبد متركؾ، فإٌنو بغداد قاضي البجمي عمارة
امجيكؿالحاؿفلرحما .بفقيسأيضن

 الحكم عمى الحديث:
لغيرهبمجمكًعطرقو؛كلقدفصؿالعمماءفيالحكـعميوحسبطرقو؛ الحديثحسفه
فحديثعكفعفابفعجبلفقاؿالشافعيكمافيالمتفالأعمـأحدنايصموعفابف

فبفعبدالـىذاحديثمرسؿ،عكمسعكدكقدجاءمفغيركجو،كقاؿالترمذم:"
يدرؾابفمسعكدكقدركمعفالقاسـبفعبدالرحمف،عفابفمسعكد،عفالنبي

.(1)"اا،كىكمرسؿأيضنىذاالحديثأيضن
المسعكدمكمعفبفعبد ركاه فالمحفكظما الرحمف؛ بفعبد حديثالقاسـ كأٌما

منقطعنا؛ألف  الرحمفعفابفمسعكد بفعبد ييدرؾابفالرحمفعفالقاسـ لـ القاسـ
كركاهمسعكد،كلقدانفردابفأبيليمىفيالحديثبمفظة"كالسمعةقائمة".قاؿالبييقي:"

أبكعميس،كمعفبفعبدالرحمف،كعبدالرحمفالمسعكدم،كأبافبفتغمب،كميـعف
كافكثير،كابفأبيليمى"كالمبيعقائـبعينو"ا،كليسفيو:القاسـ،عفعبدامنقطعن

.(2)"الكىـفياإلسنادكالمتف،كأىؿالعمـبالحديثاليقبمكفمنومايتفردبولكثرةأكىامو
خالؼابفأبيليمىالجماعةفيركايةىذاالحديثفيإسنادهحيثقاؿعفكقاؿ:"
"،كركاهإسماعيؿبفعياش،عفمكسىبفوزادفيوكالبيعقائـبعينك،أبيوكفيمتنو

،عقبة، ىيبعينيا" كما "كالسمعة الرحمفبفأبيليمىكقاؿفيو: بفعبد عفمحمد
سماعيؿإذاركلعفأىؿالحجازلـيحتجبو،كمحمدبفعبدالرحمفبفأبيليمى كا 

فكاففيالفقوكبيرن افيكضعيؼفيالركاية؛لسكءحفظو؛ككثرةأخطائوفياألسانيدكا 
 الركايةعفالقاسـكالمتكفكمخالفتوالحفاظفييا كلو،كقدتابعوفيىذه كايغفرلنا

كىكمتركؾاليحتجبو كابفأبيليمىضعيؼ(3)"الحسفبفعمارة كقاؿابفحجر:

                                 
(.3/562الجامع)الترمذم،((1
(.11419/ح8/141ابفحجر،تقريبالتيذيب)((2
(.5/544البييقي،السنفالكبرل)((3
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.(1)سيءالحفظ
 إالماكقاؿالبزار: يعرؼمفحديثابفأبيليمى،عفالقاسـ الحديثإنما ىذا

ر،عفالقاسـبفعبدالرحمف،كقدالماصركاهعمركبفأبيقيس،عفعمربفقيس
.(2)ركلىذاالحديثغيركاحدعفابفأبيليمى

؛(3)"رجالوثقاتإالأفعبدالرحمفاختمؼفيسماعومفأبيوكقاؿابفحجر:"
كخالؼفيذلؾاإلماـاأللبانيرحموا،حيثذىبإلىصحةسماعالقاسـبفعبد

إسنادالرحمفمفأبيو؛فقاؿ" قدأثبتسماعومنوك،(4)"حسفمتصؿعمىالراجحىذا
البخار األئمة الناف(5)مإماـ عمى كالمثبتمقدـ يعمـ،ي، لـ عمىمف حجة عمـ كمف ،

.(6)!مالسيماإذاكافمثؿالبخار
البقاؿ،عفالشعبي، فأخرجالطبرانيمفطريؽأبيسعد كتكبعالقاسـعفأبيو،

إذااختمؼالبيعاففالقكؿ":قاؿرسكؿاأبيو،عفعبدالرحمفبفعبدا،عف
.(7)"قكؿالبائع

:كأبكسعد،ضعيؼمدلس،اسموسعيدبفالمرزبافالعبسيمكالىـ،الككفي قمتي
األربعيف،مفالخامسة ماتبعد األلباني(8)األعكر، ذىبإليواإلماـ ما يبطؿي كبيذا .

كاأعمـ.
الحديثأيضنعبيدعفأبيعبيدة؛فقاؿالبييقي:"كأٌماحديثعبدالممؾبف اىذا
يدرؾأباه لـ أبكعبيدة ـ (9)"مرسؿ، ث عمىإسماعيؿبفأمية، اختيًمؼفيالسند كلقد ؛

الممؾبفعبيد، عبد جاءمرة إنو إذ الممؾبفعبيد؛ عمىابفجريجفيتسميةعبد
خريج،كلقدسماهىشاـبفيكسؼ،كأخرلعبدالممؾبفعميركماسبؽبيافذلؾفيالت

                                 
(.3/75ابفحجر،التمخيصالحبير)((1
(.5/372البزار،المسند)((2
(.3/75ابفحجر،التمخيصالحبير)((3
(.5/167إركاءالغميؿ)األلباني،((4
(.17/241المزم،تيذيبالكماؿ)((5
(.5/167إركاءالغميؿ)األلباني،((6
(.10377/ح10/77الطبراني،المعجـالكبير)((7
(.2389/رقـ241ابفحجر،تقريبالتيذيب)((8
(.5/544السنفالكبرل)البييقي،((9
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عبدالممؾبفعبيد،كىماأحفظكأتقفمفالقٌداح(1)كحجاجاألعكركماعنداإلماـأحمد
كالطائفي؛قاؿالبخارم:"عبدالممؾبفعبيدعفبعضكلدعبدابفمسعكدعفابف

كقاؿالحاكـ:،(3).ككذاقاؿابفأبيحاتـ(2)مسعكدركلعنوإسماعيؿبفأميةمرسؿ"
صحيح ،كقاؿ(4)مير"إفكافسعيدبفسالـحفظفيإسنادهعبدالممؾبفع "ىذاحديثه

.كقاؿ(5)البييقيعفركايًتيـ:"ىذاىكالصكاب"،كقاؿعفركاية"يكسؼكحجاجأصح"
الذىبي:"تفردبوسعيدبفسالـالقٌداحعفابفجريجىكذا،كقاؿحجاجاألعكر:عبد

.(6)عبيد"الممؾبف
كرجحىذاأحمدكالبييقي،،عبدالممؾبفعبيدككقعفيالنسائيكقاؿابفحجر:"

.(7)"كىكظاىركبلـالبخارم،كقدصححوابفالسكف،كالحاكـ
كقاؿابفحجر:ككقعفيالنسائيعبدالممؾبفعبيد،كرجحىذاأحمدكالبييقي،

.(8)الحاكـكىكظاىركبلـالبخارم،كقدصححوابفالسكفك
ىذاإسنادحسفمكصكؿ،كقدركممفأكجوكأٌماحديثأبيعميس؛فقاؿالبييقي"

.(9)ا"بأسانيدمراسيؿإذاجمعبينياصارالحديثبذلؾقكين
" البابركايةأبيالعميس،كقاؿ: الرحمفبف كأصحإسنادركمفيىذا عفعبد

.(10)..."قيسبفمحمدبفاألشعث،عفأبيو،عفجده،


                                 
(.3/73ابفحجر،التمخيصالحبير)((1
(.1377/رقـ5/424البخارم،التاريخالكبير)((2
(.1693/رقـ5/359ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
(.تحرؼاسـعبدالممؾبفعميرإلىعبدالممؾبفعبيد2304/ح2/55الحاكـ،المستدرؾ)((4

القٌداحسماهع بدالممؾبفعميرفيكتابالمستدرؾلمحاكـ،كالمعرفةلمبييقي،إذإفالراجحأف 
الابفعبيد.كاأعمـ.

(.8/140البييقي،معرفةالسفكاآلثار)((5
(.2/55الذىبي،التخميصعمىالمستدرؾ)((6
(.3/73ابفحجر،التمخيصالحبير)((7
(.3/73المصدرنفسو) ((8
(.5/541البييقي،السنفالكبرل)((9

(.11420/ح8/141البييقي،معرفةالسفكاآلثار)((10
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سندأبيعميسعف عبدالرحمفبفمحمدبفقيسبفمحمدكلقدضعؼابفحـز
كىكمجيكؿابفمجيكؿكأيضامحمدبفاألشعثلـيسمعمفابف؛فقاؿ:"بفاألشعث

.(1)"مسعكد:فبطؿالتعمؽبوجممة
 ىككقاؿابفالقطاف: بيفمحمد،جد-كاأعمـ-كاالنقطاعالذمفيو، فيما
إذاقاؿ:لرحمف،كبيفابفمسعكد،فإفعبدالرحمفبفقيسبفمحمدبفاألشعثعبدا

ذاقاؿ:عفجده،فإنمايعنيمحمدبفاألشعث،كليسىكعفأبيو،فإنمايعنيقيسن ا،كا 
نمانسبوفيوإلىجدهحيفقاؿفيو:عبدالرحمفبفمحمدبف كمافينفساإلسناد،كا 

.(2)فبفقيسىذا،ليسفيومزيد،فيكمجيكؿالحاؿكعبدالرحم ...كقاؿ:األشعث
الحديث؛ "كالخبلصةىيصحة البر: الحديثمحفكظعفابفقاؿابفعبد ىذا

عميوكثيرن بالقبكؿكبنكا قاؿمالؾكىكعندجماعةالعمماءأصؿتمقكه امفمسعكدكما
كمااشتيرعندىـفركعوكاشتيرعندىـبالحجازكالعراؽشيرةيستغنىبياعفاإلسناد

.(3)"قكؿعميوالسبلـالكصيةلكارث
" مرةكقاؿ: االنقطاع جية مف مقاؿ إسناده في كاف ف كا  الحديث كضعؼ،ىذا

.(4)"بعضنقمتوأخرلفإفشيرتوعندالعمماءبالحجازكالعراؽيكفيكيغني
حديثابفمسعكدفيىذاالباببمكقاؿابفعبداليادم:" جمكعكالذميظيرأف 

كا ترل، كما اختبلؼه لكففيلفظو بو، يحتجُّ حسفه حديثه بؿىك أصؿه لو طرقو
.(5)"أعمـ

ا،قاؿبمغنيأفببلغنأاأخرجوفيالمكطكيدؿعمىذلؾأفمالكنكقاؿالزيمعي:"
ابىي عىٍيًفتىبىايىعىا.فىالٍ"،قاؿ:عبدابفمسعكدكافيحدثأفرسكؿا أىيُّمى مىاقىاؿى قىٍكؿي

كاتعالىأعمـ..(7()6)"اٍلبىاًئعي.أىٍكيىتىرىاد افً




                                 
،المحمىباآلثار)((1 (.7/258ابفحـز
(.3/525ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((2
(.24/290التمييد)ابفعبدالبر،((3
(.24/293)المصدرنفسو((4
(.4/75ابفعبداليادم،تنقيحالتحقيؽ)((5
(.2665/ح4/969مالؾ،المكطأ)((6
(.4/107اية)الزيمعي،نصبالر((7
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الش :الرابع الحديث اإلماـ ًبًإٍسنىاًدهًقاؿ عييىٍينىةى ابفي نىا أىٍخبىرى تعالى: ا رحمو عىٍف،افعي
ًبشىٍيءو:أىن ويقىاؿى،رىسيكًؿالم ًو مىي  عى الن اسي ييٍمًسكىف  ،"الى ؿ  مىاأىحى إال  ـٍ لىيي أيًحؿُّ فىًإن يالى

الم وي"،الم وي ـى ر  مىاحى إال  ـٍ مىٍيًي ـيعى ر  أيحى كىالى
(1).

نقد الحديث:
.(2)..."كنحفنعرؼفقوطاكس،ىذامنقطع":تعالىافعيرحمواقاؿاإلماـالش 

.(3)"إفكافقالوكقاؿرحموافيمكضعآخر:"
نماتكقؼالش " لبييقي:كقاؿا ؛افعيرحموافيصحةالخبر،فقاؿ:إفكافقالوكا 

افعيرحموعمىماقالوالش كليسمعومايؤكدهإالأفكافمحمكالن،رسؿألفالحديثمي
.(4)"اكلؤلصكؿمكافقن،اا،فيككفكاضحن

مفلـيتكقؼالش افعيفيالحكـعمىالحديث؛إذإنوقاؿعنوقمُت: فيمكضعو
كتاًبومينقطعكماىكمبيفأعبله.

 تخريج الحديث:
مىٍعمىر عف زاؽ، الر  عبد أخرجو
ابفطاكس(5) عف أبيو(6)، عف ،(7) الن : بيأف

"قاؿفيمرضوالذمماتفيو: ؿ  مىاأىحى ًإال  أيًحؿُّ ؛فىًإن يالى ًبشىٍيءو مىي  عى الن اسي ييٍمًسكىف  الى
الم ويًفيًكتىاًبوًالم وي ـى ر  مىاحى ًإال  ـي ر  أيحى .(8)"ًفيًكتىاًبًو،كىالى

آخر، بسندو كتاًبو مف آخر مكضعو في الش افعي اإلماـ عند الحديث جاء كلقد
قصة، فيو الث قال رحمو ا: كمتفو الكىاب عبد يحيى:قاؿ،(9)قفيأخبرنا سمعت

                                 
(.9/46الشافعي،األـ)((1
(.9/46المصدرنفسو)((2
(.9/46المصدرالسابؽ)((3
(.7/120البييقي،السنفالكبرل)((4
ككذا،اثقةثبتفاضؿإالأففيركايتوعفثابتكاألعمشكىشاـبفعركةشيئنسبقتترجمتو،((5

.فيماحدثبوبالبصرة
.فاضؿعابدثقةسبقتترجمتو،((6
.ثقةفقيوفاضؿسبقتترجمتو،((7
زاؽ((8 (.8766/ح4/533،المصنؼ)عبدالر 
سبقتترجمتو،كىكابفعبدالمجيد،ثقة.((9
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بفعميرالميثي:(2)يمميكةحدثنيابفأب:يقكؿ،(1)بفسعيد "حدثو(3)أفعبيد : أىف 
الم ًو ٍبحىرىسيكؿى ًبالن اًسالصُّ م يى أىٍفييصى أىبىابىٍكرو ،أىمىرى الن ًبيُّ دى فىكىجى كىب رى أىبىابىٍكرو كىأىف 
اٍلًخف ةً فيكؼى،بىٍعضى الصُّ ييفىر جي ـى  :قىاؿى،فىقىا أىبيكبىٍكرو كىافى م ىكى إذىاصى يىٍمتىًفتي فىمىم اسىًمعىأىبيك،الى

الم ًو رىسيكؿي إال  ـى اٍلميقىد  ـى قىا اٍلمى ـيذىًلؾى يىتىقىد  أىن ويالى ًمٍفكىرىاًئًوعىرىؼى الًحس  كىرىاءىهيبىٍكرو نىسى فىخى
الم ًو،إلىىالص ؼ  رىسيكؿي،مىكىانىويفىرىد هيرىسيكؿي مىسى ٍنًبوًالم ًوفىجى قىاًئـه،إلىىجى كىأىبيكبىٍكرو

ت ىإذىافىرىغىأىبيكبىٍكرو الم وً:قىاؿى،حى ةى،أىٍمرىسيكؿي اًرجى ًبٍنًتخى اكىىىذىايىٍكـي اًلحن ؟أىرىاؾأىٍصبىٍحتصى
إلىىأىٍىًموً أىبيكبىٍكرو عى ،فىرىجى الم ًو رىسيكؿي مىسى،مىكىانىويفىمىكىثى كىجى ذ ري ٍنًباٍلًحٍجًرييحى إلىىجى

اٍلًفتىفى قىاؿى،الن اسى شىٍيئنا":كى مىي  عى الن اسي ييٍمًسؾي ،إن يكىاىلم ًوالى ؿ  مىاأىحى إال  أيًحؿُّ إن يكىاىلم ًوالى
ًفيًكتىاًبوً الم ويًفيًكتىاًبوً،الم وي ـى ر  حى مىا إال  ـي ر  أيحى فىاًطمى،كىالى الم وًيىا رىسيكًؿ ًبٍنتي ًفي ةي،ةي كىصى
اًعٍندىالم وً،عىم ةيرىسيكًؿالم وً ًلمى اًمٍفالم ًوشىٍيئنا،اٍعمىبلى ٍنكيمى أيٍغًنيعى .(4)"فىًإن يالى

سعد،عفيزيدبفىاركف ثيـ ،عفيحيىبفسعيد،بو،بزيادةلفظ:"(5)كأخرجوابفي
ٍجًمًسًوذىلً ًمٍفمى ـى ويالم ويقىا ت ىقىبىضى حى الن يىاري ااٍنتىصىؼى ،فىمى .(6)"ؾى

الفيبابالد ليؿعمىأٌنو-أممفطريؽالش افعي-البييقيعنوكأخرجو
بو،كييقتدلبوفيماسكاه يادةالتيعندابفسعد.(7)ييقتدلبوفيماخيص  ،بدكفالز 

،عفعميبف(8)فبفمحمدالز عفرانيكأخرجوالط برانيمفطريؽصالحبفالحس

                                 
سبقتترجمتوكثيرنا،كىكاألنصارم،الثقة.((1
.ثقةفقيوسبقتترجمتو.((2
كعدهغيره،قالومسمـ،مىعيدالنبيكلدع،أبكعاصـالمكي،عبيدبفعميربفقتادةالميثي((3

.ابفحجر،تقريبماتقبؿابفعمر،مجمععمىثقتو،ككافقاصأىؿمكة،فيكبارالتابعيف
(.4385/رقـ377التيذيب)

(.2/176الشافعي،األـ)((4
سبقتترجمتو،كىكابفزاذاف،ثقةمتقفعابد.((5
(.2/191ابفسعد،الطبقاتالكبير)((6
(.7/120البييقي،السنفالكبرل)((7
كحاكلتالبحثعف((8 عًقبالحديث، الييثميفيزكائده قالو ما ىذا لو، أقؼعمىمفترجـ لـ

لخميؿبفمحمدبفعكضالمطيرمفيكتابوالفرائد لوفمـأجد،إالأنيكقفتعمىقكؿو ترجمةو
)ص الزكائد حد119عمىمجمع أٌنو الراجح فيو: قاؿ كصكابو:(، كتحريؼ، قمبه اسمو ثفي

 الحسفبفمحمدبفالصباحالزعفراني،فتقٌدمتكممةالصباح،كتحرفتإلىصالح،قاؿ:كذىبتي
 الحديثفيمناكيرعميبفعاصـ الذىبيأكرد ألف  الترجيح؛ ،-(3/136الميزاف)-إلىىذا

بوفقاؿ:عف"الزعفراني"كالمعركؼمفإطبلؽنسبةالزعفرانيعمى مففيىذهالطبقةإنماييرادي
الحسفبفمحمدبفالصٌباح.

= 
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،عفيحيىبفسعيد،عفابفأبيميميكة،عفعائشةرضياعنيا،قالت:(1)عاصـ
:"قاؿرسكؿا الم ويًفيًكتىاًبًو،كىالى ؿ  اأىحى مى ًإال  أيًحؿُّ ،فىًإن يالى مىىشىٍيءو تيٍمًسكيكاعى الى
ـى ر  مىاحى ًإال  ـي ر  .(2)"الم ويًفيًكتىاًبوًأيحى

فياإلحكاـ،عفأحمدبفعمر،عفابفيعقكب،عففىٍحميكف ،(3)كأخرجوابفحزـو


____________________________________ = 

ركايةلوعفشيخو-أم:الذمصكباسمو-قاؿالمطيرملـأجدفيترجمةالزعفرانيىذاقمُت:
الذمصٌكباسموقدترجـلو أف  جاًىدةالتمييزبيفاالثنيف،فرأيتي عميبفعاصـ.كلقدحاكلتي

،المزمفيتيذيبالكماؿ، اكتعديبلن كقاؿلقدركللوالجماعةعدامسمـ،كحكـعميوالعمماءيجرحن
فمككافكماقاؿالمطيرملنبوأحداألئمةاألعبلـفيترجمًتوعمىذلؾ،إذليسمفالمعقكؿأٍف
الذمنبىوعميوالمطيرممات يذىؿجميعيـعفالتنبيوعمىكقكًعالتحريؼفياسًمو،خاصةكأف 

كخمسيفكمائتيفلميجرة،يعنيتنق مىتترجمتومفالقرفالثالثإلىعصرناتقريبنا،كترًؾسنةتسع
عندىـ.كاأعمـ. العمماءلذلؾيعنيأٌفالثانيمجيكؿه

ا.ثمَّ قال: ييسمىصالحن كييحتمؿأفيككفلمزعفرانيىذاابفه
حدثنامحمدبفمكسىالحمكاني،(،فقاؿ6/327كلقدأخرجابفعدمالحديثفيالكامؿ)قمُت:

ثنامحمدبفالحسفالصباح،ثناعميبفعاصـ،بو،بمثًمو.
فيالسند،كلقدأكردهالمزمفيتيذيبو،مبحث"كمفاألكىاـ"كقاؿعًقب عندناآخره كبيذايصبحي

اسمو،كذاقاؿالترمذم،كىكخطأ،إنماىكالحسفبفمحمدبفالصباحالزعفراني.
كلعموليسمفاألخطاءإذإفمعالترمذممحمدبفمكسىالحمكاني.:قمتُ 

مف،كرميبالتشيع،كيصرئصدكؽيخط،التيميمكالىـ،عميبفعاصـبفصييبالكاسطي((1
كمائتيف،التاسعة إحدل سنة التسعيف،مات جاكز )كقد التيذيب تقريب حجر، ابف .403/

(.4758رقـ
(.5741/ح6/42ألكسط)الطبراني،المعجـا((2
األندلس((3 ابفالفرضيفيتاريخعمماء ترجمو ىذا بنحًك بففحمكفبفسعيد، أبكعثمافسعيد

غيرأنولـيكفحصيؼالعقؿ،ككانتلو،افيماركلصدكقنكاف(،كقاؿ:"501/رقـ1/200)
منو؛كطاؿعمرهخبرنيبذلؾعنوجماعةممفلقيوككقؼعمىىذهالحالةأا،أخبلؽكريمةجدن

بركايتو كانفرد إليو الناس )فاحتاج الجذكة في األزدم نصر أبي ابف لو كترجـ ،"1/232/
"،كقاؿالذىبيفيتاريخاإلسبلـ)477رقـ (:216/رقـ7/833(،فقاؿ:كيقاؿلو:"سعيدبففحؿو

ا3235/رقـ12/156"كافصدكقنا،فيأخبلًقوزىعىارىة"،كفيالسير) لخمؽ".(:"زعىرى
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،عفمالؾ،(3)،عفمٍطًرؼبفعبدا(2)،عفعبدالممؾبفحبيب(1)عفالمغامي
رسكؿا(4)عفربيعةبفأبيعبدالر حمف ييٍمًسؾيقاؿفيمرضو:"،أف  الى الن اسي

شىٍيئنا مىي  ًفيًكتىاًبوً،عى الم وي ؿ  أىحى ا مى إال  أيًحؿُّ الى ًفي،إن يكىاىلم ًو الم وي ـى ر  حى مىا إال  ـي ر  أيحى كىالى
.(5)"ًكتىاًبوً

 دراسة رواة الحديث:
ركاةالحديثفيالمكضعالذمذكرهالش افعيرحموتعالىبسندهثقات،إالأفبيف

مفاكزتنقطعفييااألعناؽ،فالحديثميرسؿ.سبفكيسافكرسكؿاطاك



                                 
بضـالميـكفتحالغيفالمعجمةكفيآخرىا-يكسؼبفيحيىبفيكسؼاألزدم،أبكعمرالمغامي((1

.السمعاني،ميـأخرلبعداأللؼ،ىذهالنسبةإلىمغامة،كىيمدينةباألندلسمفببلدالمغرب
قاؿمحمد،مفأىؿقرطبة،ييقاؿ:إنومفكلدأبيىريرةرضياعنو،-(12/366األنساب)
الفنكفمفا،جامعناعالمنكافثقةإمامن،:"-(1615/رقـ2/200تاريخعمماءاألندلس)-التميمي

عالمن عاقبلنالعمـ، البدف، فقيو بالذبعفمذاىبالحجازييف، فيعقموكقكرنا رأيتمثمو قؿما ا
فيو،ظالمفقو،نبيبلنكافحاف(:"608/رقـ6/856"،كقاؿالذىبيفيتاريخاإلسبلـ)كأدبوكخمقو

فصيحنفقيين بصيرنا بالعربيةا كا فحمكف"، )-تمميذهقاؿ المذىب حمقة-(2/366الديباج ككانت :
الديرم سئؿعفشيءيقكؿ:،المغاميبصنعاءأعظـمفحمقة العزيزإذا ككافعميبفعبد

.اعالمناعميكـبفقيوالحرميفيكسؼبفيحيىككافجاكربياسبعسنيفككافمفكىن
،كثيرالغمط،ضعيؼالحفظ،صدكؽ،الفقيوالمشيكر،أبكمركاف،عبدالممؾبفحبيباألندلسي((2

(.4174/رقـ362.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةتسعكثبلثيف،مفكبارالعاشرة
بفتحالياءالمنقكطةباثنتيفمفتحتيا-بفعبدابفمطرؼاليسارممطرؼ((3 ،الميممةكالسيف،

عمى السماكة بادية العربفي مف جماعة نزلتمع يسار، إلى النسبة ىذه الراء، آخرىا كفي
،ابفأختمالؾ،أبكمصعبالمدني،-جماعةمفالعربيقاؿليـآؿيسار،كلعؿالنسبةإلييـ

يصبابفعدمفيتضعيفو لـ كلو،ماتسنةعشريفعمىالصحيح،مفكبارالعاشرة،ثقة
(.6707/رقـ534(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)12/308.السمعاني،األنساب)كثمانكفثبلث

كاسـأبيو،ربيعةالرأمبالمعركؼ،أبكعثمافالمدني،ربيعةبفأبيعبدالرحمفالتيميمكالىـ((4
ماتسنةست،مفالخامسة،كانكايتقكنولمكضعالرأم:قاؿابفسعد،ثقةفقيومشيكر،فركخ

ثبلث،كثبلثيفعمىالصحيح اثنتيفكأربعيف:كقاؿالباجي،كقيؿسنة تقريبسنة ابفحجر، .
(.1911/رقـ207التيذيب)

،اإلحكاـفيأصكؿاألحكاـ)((5 (.2/77ابفحـز
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الحكم عمى الحديث:
األخرل كاألسانيد ا، رحمو الش افعي اإلماـ قاؿ كما مينقطع، عيينة ابف حديث

ميرسمة.
معناه أف  إال ميرسؿ؛ "الحديث إليو: بسنده الذم الحديث عف حـز ابف قاؿ

.(1)صحيح"
 "كىذاكقاؿ االجميع: الش افعيرحـ اإلماـ عند بالقصة الحديثالذمكرد عف

ميرسؿهاليصح"
(2).

الم وي":مفقكلو،يشيدبصحةىذاالحديثكقاؿابفرشدالجد:" ؿ  مىاأىحى إال  أيًحؿُّ الى
الم ويًفيًكتىاًبوً ـى ر  مىاحى إال  ـي ر  أيحى ِ ﴿عزكجؿفيكتابو:قكؿا"،ًفيًكتىاًبًوكىالى

حِبْيَاًُا ىُِكّ
ءٍ  ءٍ ﴿كقىٍكلوتىعىالىىفيو:،[89]النحؿ:﴾ََشْ َْ ََشْ َِا ِِف اىِْهخَاِب ٌِ ا فَرٍّْط [،38]األنعاـ:﴾ٌَ

ماأجمموافالن ا،فبي اخفينمتشابينكمنومجمبلن،ااجمينإالأفمنونصن ـي مىٍيًوالس بلى بيعى
حيثيقكؿ:،لحبلؿكالحراـكجميعاألحكاـكماأمرهاتعالىفيكتابوفيكتابومفا

ُرونَ ﴿ ًْ َحخََفهٍّ ُٓ ًْ َوىََػيٍّ ا ُُّزَِل إََِلِْٓ ٌَ ٍِّاِس  َ لِي َُْزنْلَا إََِلَْم اَّلِْنَر ِِلُبَّيِ
َ
.(3).."[.44]النحؿ:﴾َوأ

يقمُت: معنىالمتف،كلـيذكرشيئنا بالس ند،كالس نديذىبابفرشدإلىتقكيًة تعمؽي
ميرسؿهضعيؼ،كاتعالىأعمـ.

الحديث:" لـيركىذاالحديثعفيحيىبفسعيدإالكأم اعفقكؿالط برانيعًقبى
 .(4)"عفرانيعميبفعاصـ،تفردبوالز 

عمىقمت: ييتابع لـ فإنو كغيره، مرسبلن ركايتو كعدـ بكصمو عنو تفرد أنو يقصد
مفىذاالط ريؽ.كصمو،كى كمجيكؿكعميوفيكضعيؼه

بمعنىممحوظة: المنقطع الش افعييستعمؿمصطمح أف  عمى الحديثدليؿه كىذا
المرسؿ،كاتعالىأعمـ.



                                 
،اإلحكاـفيأصكؿاألحكاـ)((1 (.2/77ابفحـز
(.2/78المصدرالسابؽ)((2
(.17/449ابفرشد،البيافكالتحصيؿ)((3
(.5741/ح6/42الطبراني،األكسط)((4
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:الخامسالحديث  ٍعفىرى جى أىف  ًكمى :فىقىٍدري قىاًئؿه قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:فًإٍفقىاؿى
أىًبيطىا عىقىرىبفى ًلبو

ٍرًب؟(1) .(2)ًعٍندىاٍلحى

نقد الحديث:
اليـكالأعمـماركمعفجعفرمفذلؾثابتن"قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:

.(3)"كالثابتاباإلسنادالمعركؼالمتصؿاعندعامةأىؿالمغازم،مكجكدن
اعندالأعممومشيكرنفبلأحفظذلؾمفكجويثبتعمىاالنفرادككقاؿرحموا:"
.(4)"عكاـأىؿالعمـبالمغازم

 تخريج الحديث:
داكد أبك أخرجو الحديث سعد(5)ىذا كابف شيبة(6)، أبي كالطبرم(7)كابف ،(8)،

نعيـ(9)كالطبراني كأبك عساكر(11)كالبييقي(10)، كابف األثير(12)، كابف طريؽ،(13)، مف

                                 
العيفكالقاؼكالراءأصبلفمتباعدمابينيما،ككؿكاحدمنيمامطردفيمعناه،جامعلمعانيفركعو.((1

فيالشيء:فاألكؿ يقاؿ:عقرتالفرس،أمكسعتقكائمو،الجرحأكمايشبوالجرحمفاليـز
(.4/90ابففارس،مقاييسالمغة)اـ.داؿعمىثباتكدك:بالسيؼ.كالثاني

(.5/634الشافعي،األـ)((2
(.4/148المصدرنفسو)((3
(.5/634المصدرالسابؽ)((4
".ىذاالحديثليسبالقكم"قاؿأبكداكد: (.2573/ح3/29أبكداكد،السنف)((5
(.4791/ح4/34ابفسعد،الطبقاتالكبير)((6
المصنؼ((7 ح4/213)ابفأبيشيبة، /19413( )33672/ح6/540( ح7/414( /36973.)

محمدبفإسحاؽ،عفيحيىبفعبادبفعبدابفالزبير،عفأبيو،عفكسندابفأبيشيبة
.فيككفىكنفسوأبكعبادبفعبدابفجده،قاؿ:أخبرنيأبيالذمأرضعنيكىكأحدبنيمرة

كاأعمـ.الزبيرمفالرضاعة.فتتفؽالركايات.
(.11/494()3/39الطبرم،تاريخالرسؿكالممكؾ)((8
(.429/ح13/182()1462/ح2/106الطبراني،المعجـالكبير)((9

(.1/118أبكنعيـ،حميةاألكلياء)((10
(.18136/ح9/148البييقي،السنفالكبرل)((11
مفبنيمرةبفرباب،كييقاؿ:ابف(.فيركايًتو:عفرجؿ68/87ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((12

ذبياف.
(.1/541ابفاألثير،أسدالغابة)((13
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،عفأبيوعبادبف(1)بدابفالزبيريحيىبفعبادبفعمحمدبفإسحاؽقاؿحدثني
،ككاف(3)،حدثنيأبيالذمأرضعني،ككافأحدبنيمرةبفعكؼ(2)عبدابفالزبير

ٍف" غزاةمؤتةقاؿ:تمؾالغزاةفي عى ـى اٍقتىحى ًحيفى ٍعفىًربًفأىًبيطىاًلبو ًإلىىجى كىاًلىكىأىن يأىٍنظيري
لىويشىٍقرىاءى ت ىقيًتؿىفىعىقى فىرىسو اٍلقىٍكـىحى قىاتىؿى ".رىىىا،ثيـ 

عفيحيىبفعبادمباشرةبمثًمو.(4)كأخرجوابفىشاـ
 دراسُة رواِة الحديث: 

 رواُتو ثقات، عدا محمد بن إسحاق فيو متكمٌم فيو.
بفإسحاؽبفكاسمو،(5)أكؿمفجمعمغازمرسكؿاابفإسحاؽ محمد

مكلىقيسبفمخرمةبفالمطمببفعبدمناؼبفقصي،بفخياربفككثافيسار
كىكأكؿسبيدخؿالمدينةمفالعراؽ،،(6)أبكعبدا،كجدهيسارمفسبيعيفالتمر

                                 
.ثقةسبقتترجمتو،((1
.ثقةسبقتترجمتو،((2
ترجـلوابفعساكرفيتاريخدمشؽ،بابذكرمفذيًكرلنامفالمجيكليف،فقاؿ:رجؿمفبني((3

/68/87ف،لوصحبة،شيدغزكةمؤتة.)مرةبفعكؼ،كيقاؿ:مرةبفرباب،كيقاؿ:ابفذبيا
(.9043رقـ

(.2/378ابفىشاـ،السيرة)((4
بفاعمىالميدمكبيفيديوابنو،فقاؿلو:أتعرؼىذاياكقيؿفيسببتأليفوالمغازم،أٌنودخؿ((5

:نعـ،ىذاابفأميرالمؤمنيف :اذىبفصنؼلوكتابن،إسحاؽ؟قىاؿى آدـامنذخمؽاتعالىقىاؿى
إلىيكمؾىذا السبلـ عميو الكتاب، ىذا فذىبفصنؼلو ابفإسحاؽ، يا طكلتو لقد فقاؿلو:

فذىبفاختصره،فيكىذاالكتابالمختصر،كألقىالكتابالكبيرفيخزانةأمير،اذىبفاختصره
.المؤمنيف

الحسف:كسمعتأباالييثـ،يقكؿ:صنؼمحمدبفإسحاؽىذاالكتابفيالق راطيسثـصيرقىاؿى
تمؾ لحاؿ غيره ركاية عمى سممة ركاية تفضؿ فكانت الفضؿ، ابف يعني: لسممة، القراطيس

القراطيس.
ىذاالراكمدخؿابفإسحاؽعمىالميدمعم ؽالخطيبالبغدادمعمىالقصة،فقاؿ: ىكذاقىاؿى

بيفيديوالميدمكبيفيديوابنوكفيذلؾعندمنظركلعموأرادأفيقكؿدخؿعمىالمنصكرك
(.2/7تاريخبغداد)ألفذلؾأشبوبالصكاب،كاأعمـ.؛ابنو

ييفاثىبمدةقريبةمفاألنبارغربيالككفةبقربيامكضعيقاؿلوشى((6 بكالتمرإلىسٍبالقىمىجٍا،منيما
بكرعمىسائرالببلد،كىكبياكثيرجٌدا،كىيعمىطرؼالبرية،افتتحياالمسممكففيأياـأبي

(.4/176.ياقكتالحمكم،معجـالبمداف)لميجرةالثانيةعشرةيدخالدبفالكليدفيسنة
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اثنتيفسنة:تكفي كقيؿ: إحدل ثبلث، كقيؿ: مقابر، في كدفف كمائة، كخمسيف
.(1)الخيزراف
 :نقادأقوال ال

اليزاؿ،كقاؿ:"(2)يوبمكلىقيسبفمخرمةىذا"قاؿالزىرم:"مفأرادالمغازمفعم
عمـه بقبالمدينة أظيرىـ"ىذايما بيف "(3)األحكؿ عيينة: ابف كقاؿ بف، رأيتمحمد

إليؾ:يفتككف؟قاؿأنتيامحمد؟أكيؼ:فقاؿ،سحاؽجاءإلىابفشيابإ لستأصؿي
البكاب ج:فقاؿ،معآذنؾىذا،فدعا يزاؿبالمدينةعمـماءؾفبلتحبسوعنىالاإذا

بيا ،(5)ابفعيينة:"لـأرأحدنايتيـابفإسحاؽعفبفالمدينيقاؿ:قاؿعمي،ك(4)"كىافى
يرًكأىؿالمدينةعنو؟(6)إالفيقكلوفيالقدر" ـٍ لى ـى ،كقيؿلو:"ًل

ابف(7) ،كقاؿ:"جالستي
،كقاؿ(8)يقكؿفيوشيئنا"إسحاؽبضعناكسبعيفسنةكمايتيموأحدهمفأىؿالمدينًة،كال

إبراىيـالحربي:تكٌمـأحدهفيابف أبكأيكبسميمافبفإسحاؽبفإبراىيـالجبل ب،سألتي
إسحاؽ؟فقاؿ:"أٌماسفيافبفعيينةفكافيقكؿ:"اليزاؿفيالمدينةعمـماعاشىذا

 غير مف بشيء عميو يطعنكف "كانكا قاؿ: الصعب، حدثني كلكف جنًسالغبلـ"،
بفالمنذر:(9)الحديث" إلبراىيـ كقاؿابفعيينةيكمنا بف، يقكؿأصحابؾفيمحمد ما

 يقكلكف: "،إنوكذاب"إسحاؽ؟فقمت: فمقدرأيتوخمؼالقبرينتظر"قاؿ: التفعؿذلؾ،
منو أسمع خصيفة؛ بف يزيد أنتظر قاؿ ىنا؟ ىا تعمؿ ما فقمت: خصيفة، بف يزيد

                                 
دفنتفييا،كىيمفأقدـالمقابر((1 سيميتالمقبرةبذلؾ؛نسبةنإلىالخيزرافأـىاركفالرشيد،حيثي

(.4/277فيالجانبالشرقي.ابفخمكاف،كافيالكفيات)
.(61/رقـ1/40)يخالكبيرالتارالبخارم،((2
(.7/191ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
(.7/191المصدرنفسو)((4
،كأم االجزءاألكؿمنوفمـأجدهسكل(61/رقـ1/40التاريخالكبير)الجزءاألخيرمفالكبلـفي((5

لمخطيبالبغدادم) )2/7فيكتابالتاريخ األعبلـ كسير ا7/39(، أر كلـ إسحاؽعند(. بفى
منولو. البخارمفيكتاًبوالضعفاء،كلعؿىذاعدـتضعيؼو

(.7/256(،ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((6
إبراىيـبف((7 ذكرياقكتالحمكمأفسببذلؾخركجومفالمدينةقديمنا،كقدركلعنومفأىميا

(.6/2419سعد.إرشاداألريب)
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8
(.2/25الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((9
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ما(1)"األحاديثالتيأفدتني "اليزاؿفيالناسعمـه بفعمربفقتادة: كقاؿعاصـ ،
،قيؿلو:(3)،كقاؿشعبة:"محمدبفإسحاؽأميرالمحدثيفبحفظو"(2)عاشابفإسحاؽ"
:فقاؿ:"لحفًظو" ـى كًل
،كذكرابفحبافأفسفيافكافيقكؿمثؿذلؾ،كزادأنيـيقكالف:(4)

لؤلخباركمفأحسفالناسسياقن" لمتكنيانيـحفظنكأحس،ا أي،ا نما أتيألنوكافتًكا  يما
إذابيفالسماعفيمافأما،ؿأكلئؾبىفكقعالمناكيرفيركايتومفقً،يدلسعمىالضعفاء

ى؛سمطافيلككافل،كقاؿشعبة:"(5)"يركيوفيكثبتيحتجبركايتو بفإسحاؽاتيرٍم ألى
مىىالمحدثيف ا:"صدكؽفيال(6)"عى كاف،كقاؿأبكمعاكيةالضرير:"(7)حديث"،كقاؿأيضن

كافعندالرجؿخمسةأحاديثأكأكثر محمدبفإسحاؽ،مفأحفظالناس،ككافإذا
.(8)"حفظتياعمي ياكنتىسيتيجاءكاستكدعيامحمدبفإسحاؽ،قاؿ:احفظياعني،فإفنى

اقاؿك عبد إدريسالحافظ: ثقة"بف إسحاؽ، بف محمد "ككاف(9)!"؟كيؼاليككف ،
محمدبفإدريس،كقاؿ(10)معجبنابوكثيرالذكرلو،ينسبوإلىالعمـكالمعرفةكالحفظ"

،كقاؿعميبف(11)"بفإسحاؽامفأرادأفيتبحرفيالمغازمفيكعياؿعمى"الشافعي:
:"ياأباعبدالرحمفكنتي ذاىككحده،فقمتي عمىابفالمبارؾ،كا  الحسيفبفكاقد،دخمتي
:ماتقكؿفيمحمدبفإسحاؽ،فقاؿ: أشتييأٍفألقاؾعمىىذهالحالة،قاؿ:ىات،قمتي

ثبلثمرات" كجدناهصدكقنا، إن ا حد ث(12)أما "إذا ابفنمير: بفعبد كقاؿمحمد ،
عف يحدث أنو أيًتيى إنما صدكؽ، الحديث حسف فيك المعركفيف، مف سمع عمف

                                 
(.1/288الخميمي،اإلرشاد)((1
(.1/288)لمصدرنفسوا((2
(.7/259،ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)(61/رقـ1/40)التاريخالكبيرالبخارم،((3
(.2/26)الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد((4
(.7/384ابفحباف،الثقات)((5
(.7/261ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((6
(.5621/رقـ3/369()4924/رقـ3/214)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((7
(.1/288الخميمي،اإلرشاد)((8
(.1/288)المصدرنفسو((9

(.2/25تاريخبغداد)الخطيبالبغدادم،((10
(.2/15)المصدرنفسو((11
(.7/383ابفحباف،الثقات)((12
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بأحاديثباطمة" أبعد(1)المجيكليف ككاف بفإسحاؽييرمىبالقدر، "كافمحمد كقاؿ: ،
محفظتالمغاز":سحاؽيقكؿإسمعتمحمدبف:يكنسبفبكير،كقاؿ(2)الن اًسمنو"
،كعفأبيعميرقاؿ:"كنانجمسإلى(3)"ثـعدتفييافحفظتيايثـتفمتمن،بمكةمرة

ذىبالمجمسب مفالعمـً .(4)ذلؾالفف"ابفإسحاؽ،فإذاأخذفيففو
،(5)"كافثقةكثيرالحديث،كتبعنوالعمماء،كمنيـمفيستضعفو"ابفسعد:قاؿك

المديني:ك نظرتفإذااإلسناديدكرعمىستة،كذكرىـ،...ثـصارعمـىؤالء"قاؿابفي
،كقاؿ(6)الستإلىأصحاباألصناؼممفصنؼ،كذكرمفبينيـمحمدبفإسحاؽ

،كسألومحمدبفنصر(7)"الركايتوعفأىؿالكتابإلـيضعوعندمثقةابفالمديني:"
كركلعف،كركلعنو،اقدأدرؾنافعن،ثقةالفراء،قاؿ:ماتقكؿفيابفإسحاؽ،قاؿ:"

،كقاؿفيركايةو:(8)"ىؿيدؿىذاإالعمىالصدؽ،كعفرجؿعفرجؿعنو،رجؿعنو
عنو،"صدكؽ،كالدليؿعمىصدقوأنوماركلعفأ إالكركلعفرجؿو مفالجمًة حدو

عمىصدقو" منو(9)فيذايدؿُّ مفحديثابفإسحاؽستيف،فماأنكرتي ،كقاؿ:"ديًفعإلي 
البف أجد لـ كقاؿ: ليسمنو،... كبعضو منو، بعضو أف  ظننتي أحاديث، أربعة إال

النبي ابفعمرعف عف نافع مينكريف: نعسإسحاؽإالحديثيف "إذا يـك أحدكـ
الجمعة"،كالزىرمعفعركةعفزيدبفخالد"إذامسأحدكـفرجو"،ىذيفلـيركىما

،كفيتاريخبغدادزيادة:(10)عفأحد،كالباقكفيقكلكف:ذكرفبلف،كلكفىذافيوحدثنا"
،كسيئؿمرةن:كيؼحديثمحمدبفإسحاؽعندؾصحيح؟(11)كيمكفأفيككناصحيحيف

                                 
(.7/260ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((1
(.2/23الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((2
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
(.7/259ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((4
(.9/323ابفسعد،الطبقاتالكبير)((5
(.37ابفالمديني،العمؿ)ص((6
(.9/45ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((7
(.7/384ابفحباف،الثقات)((8
(.7/384المصدرنفسو)((9

(،2/28الفسكم،المعرفةكالتاريخ)((10
(.2/30الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((11
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لو:فكبلـمالؾفيو؟قاؿ:"مالؾلـيجالسوكلـفقاؿ:"نعـ،حدي ثوعندمصحيح"،قمتي
لو:فيشاـبفعركةقدتكم ـ حد ثبالمدينة؟!"قمتي يعرفو،ثـقاؿ:"ابفإسحاؽأٌمشيءو

،(1)فيو،قاؿعمي:"ىشاـليسبحجة،لعمودخؿعمىامرأًتوكىكغبلـفسمعمنيا..."
يحتجبحديثالمدينيرأيتعميبفعبدا"قاؿالبخارم:،ك(2)كقاؿمرة:"صالحكسط"

إسحاؽ ثقة"(3)"ابف "مدني العجمي: كقاؿ في(4)، تكمـ مف "صدكؽ، زرعة: أبك كقاؿ ،
عبدالرحمفبفعمرك،كقاؿأبكزرعة(5)محمدبفإسحاؽ؟محمدبفإسحاؽصدكؽ"

مـعمىاألخذعنو،منيـ:محمدبفإسحاؽرجؿقدأجمعالكبراءمفأىؿالع":الدمشقي
كابفالمبارؾ، بفسممة، كحماد بفزيد، كابفعيينة،كحماد سفيافبفسعيد،كشعبة،

براىيـبفسعد اختبرهأىؿالحديث،كركلعنومفاألكابر:يزيدبفأبيحبيب،كقد(6)"كا 
"عالـه،كقاؿمحمدبفجريرالطبرم:(7)"ا،معمدحةابفشيابلوا،كخيرنقنكفرأكاصد

العرب،كأخبارىـ،كأنسابيـ،راكمألشعارىـ، كثيرالحديث،غزيرالعمـ،طبل بةلو،بأياـً
مقدمنافيالعمـبكؿذلؾ،ثقة"
.كقاؿابفيكنس:"ركلعنومفأىؿمصراألكابر،(8)

.(9)منيـ:يزيدبفأبيحبيب،كقيسبفأبييزم"
بفإسحاؽفيعمموكاليكازيوفياربلـيكفأحدبالمدينةيقاكقاؿابفحباف:"
جمعو فكقو... يكتبعمف إسحاؽ بف محمد العمـ؛كدكنو،كمثمو،كاف في ،لرغبتو

كيركلعفآخرعنوفيمكضع،كربمايركمعفرجؿعفرجؿقدرآه،كحرصوعميو

                                 
(.2/27)الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد((1
(.83/رقـ89،سؤاالتابفأبيشيبةلو)ابفالمديني((2
.(61/رقـ1/40)التاريخالكبيرالبخارم،((3
(.1571/رقـ2/232العجمي،الثقات)((4
(.594/رقـ3/926أبكزرعة،الضعفاء)((5
عفإبراىيـبفحمزةقاؿ:كافعندإبراىيـبفسعدعفمحمدبفإسحاؽنحكمفسبعةعشر((6

براىيـبفسعدمفأكثرأىؿالمدينةحديثنافيزماًنو،ألؼحديثفياأل حكاـسكلالمغازم،كا 
كال كاحد بشيءو اإلنساففيرميصاحبو تكمـ مفابفإسحاؽفمربما كلكصحعفمالؾتناكلو

(.24/417يتيموفياألمكركميا.تيذيبالكماؿ)
(.538دمشؽ)ص ابفعساكر،تاريخ((7
(139ذيؿالمذيؿ)صالطبرم،المنتخبمف((8
(.494/رقـ2/192ابفيكنسالمصرم،التاريخ)((9
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،فمككافممفيستحؿالكذبلـيحتجإلىاإلنزاؿ،كيركمعفرجؿعفرجؿعنو،آخر
 كيقتصرعميوبؿ في،كافيحدثعمفرآه عدالتو كشيرة يدؿعمىصدقو مما فيذا

لكلـيكفالبفإسحاؽمفالفضؿإال أنوصرؼالممكؾ،كقاؿابفعدم:"(1)"الركايات
،فصرؼأشغاليـحتىاشتغمكابمغازمرىسيكًؿالم ًو،عفكتباليحصؿمنياشيء

،يذهفضيمةالبفإسحاؽسبؽبياف،كمبعثالنبي،كمبتدأالخمؽ ثـبعدهصنفوقـك
فمـأجدًفيأحاديثو،كقدفتشتأحاديثوالكثيرة،بفإسحاؽفيواكلـيبمغكامبمغ،آخركف

مايتييأأفيقطععميوبالضعؼ،كريبماأخطأأككىـًفيالشيءبعدالشيءكمايخطئ
ئمة،كىىكالبأسبوكلـيتخمؼعنوًفيالركايةعنوالثقاتكاأل،غيره

،كقاؿالخميمي:(2)"
بو، كيستشيد كالمغازم، لممطكالت، ركايًتو البخارمفيالصحيحمفأجًؿ يخر جلو "لـ

النبي يحكىفيأياـ فيما كفيالتكاريخ،كىكعالـكاسعكأكثرعنو كفيأحكالًو ،
ياـالناس،كأخبارالمبتدأ،ابالسيركالمغازمكأكافعالمن،كقاؿالخطيب:"(3)العمـ،ثقة"

كقصصاألنبياء مف... كاحد غير إسحاؽ ابف بركايات االحتجاج عف أمسؾ كقد
العمماءألسبابمنياأنوكافيتشيع،كينسبإلىالقدر،كيدلسفيحديثو،فأماالصدؽ

.(4)"فميسبمدفكععنو
،أخباريناكقاؿابفالمستكفي:"كافبحرنامفبحكرالعمـ،ذكيناحافظناط لمعمـً بل با
خم كاف:"(5)نسابة" فيالمغازمكافثبتن،كقاؿابفي فيالحديثعندأكثرالعمماء،كأما ا

.(6)"تجيؿإمامتوفيوكالسيرفبل
،كقاؿ"ىكأكؿ"(7)افيمعرفةأياـالنبيحبرن،افيالعمـكافبحرنكقاؿالذىبي:"

ا،كلكنوليسمفدكفالعمـبالمدينة،كذلؾقبؿما بحرناعجاجن لؾكذكيو،ككاففيالعمـً

                                 
(.كعبارتوفيالمشاىيربنحًكىا.7/384ابفحباف،الثقات)((1
(.7/270ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((2
قاؿالمزم:استشيدبوالبخارمفيالصحيح،كركللوفيكتاب (.1/288الخميمي،اإلرشاد)((3

تيذيبالقر الباقكف. بو كاحتج  المتابعات، في مسمـ لو كركل كغيًره، اإلماـ خمؼ اءة
(.24/429الكماؿ)

(.2/7تاريخبغداد)الخطيبالبغدادم،((4
(.50/رقـ2/237ابفالمستكفي،تاريخاربؿ)((5
.(4/276ابفخمكاف،كفياتاألعياف)((6
(.4/194الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((7
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دكماينبغي" ،كلوغرائبفيسعًةماركل،(1)بالمجك  كقاؿ:"كافصدكقنامفبحكًرالعمـً
حد،كقاؿ:"أ(2)تيستنكر،كاختمؼفياالحتجاجبو،كحديثوحسف،كقدصححوجماعة"

،كافأحدأكعيةالعمـ،كقاؿ:"(3)"يرإماـالسيمافيالس،قكمالحديث،صدكؽ،األعبلـ
برن كليسبذاؾالمتقففانحطحديثوعفرتبةالصحةكىك،افيمعرفةالمغازمكالسيرحى

مفاألئمة،ثقةإفشاءا،صدكؽ،احتجبوخمؼه،كقاؿ:"(4)"صدكؽفينفسومرضي
فيالمغازم كقاؿ:(5)"كالسيما مالوعندمذنبإالم"، فيصالحالحديث، حشا قد ا

...كقاؿفينيايتيا:ابفإسحاؽشعارالمكذكبةالسيرةمفاألشياءالمنكرةالمنقطعةكاأل
فيحفظوشيئنا،كقد حسفالحديث،صالحالحاؿصدكؽ،كماانفردبوفيونكارة؛فإف 

،(7)"،صدكؽ،يدلس،كرمىبالتشيعكالقدرمإماـالمغاز،كقاؿالعيني:(6)احتجبواألئمة"
كالذماستقراألمر،كقاؿالسخاكم:"(8)"ا،كمفحفاظالحديثكافقدرينكقاؿالزركمي:"

كفيالسيرةعجائب،كأنوفيالمغازمأقكلمنوفياألحكاـ،عميوفيوأنوصالحالحديث
تمقفيا إسناد ببل كمعرفة،ذكرىا نقد لو لمف كثير خير زيد(9)"كفييا بف عمي كقاؿ ،

.(10)فالتابعيف،صدكقناأميننا"البييقي:"كافم
كاختمفتعباراتابفمعيففيوبيفالتكثيؽكالتضعيؼكىيفيجممًتياأقربإلى

الحديث" في ثبتنا إسحاؽ بف محمد "كاف قاؿ: ككاف(11)التضعيؼ؛ ثقة، "كاف كقاؿ: ،
.(12)حسفالحديث"

                                 
(.7/35الذىبي،سيراألعبلـ)((1
قاؿمحمدبفإسماعيؿ:ينبغيأفيككفلمحمدبففيسعًةعمموك (.2/156الذىبي،الكاشؼ)((2

ينفردبيا،اليشاركوفيياأحد. (.2/25)تاريخبغدادالخطيبالبغدادم،إسحاؽألؼحديثو
(.2/552الذىبي،المغنيفيالضعفاء)((3
(.1/130الحفاظ)الذىبي،طبقات((4
(.3589/رقـ341الذىبي،ديكافالضعفاء)((5
(.475-3/469الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((6
(.413/رقـ3/538العيني،مغانياألخيار)((7
(.6/28األعبلـ)الزركمي،((8
(.3659/رقـ2/447التحفةالمطيفة)السخاكم،((9

(.109صظييرالديفالبييقي،تاريخبييؽ)((10
(.7/383ابفحباف،الثقات)((11
(.2/7الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((12
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ليسبحجة" "لكف مرةن: "صدكؽ"(1)كزاد ركاية: كفي أبك(2)، كقاؿ ، سألتي زرعة:
يحيىبفمعيفعفابفإسحاؽىكحجة؟فقاؿ:"ىكصدكؽ،الحجةعبيدابفعمر

،كقاؿ:ابفأبيخيثمة:سمعتيحيىيقكؿ:"لـيزؿ(3)كاألكزاعي،كسعيدبفعبدالعزيز"
"ليسبوبأس،ضعيؼالحديث(4)الناسيتقكفحديثمحمدبفإسحاؽ" ا: ،كقاؿأيضن

بشيءيحدثؾبوابفإسحاؽ،فإفابفثبتشالتقاؿلعباسالدكرم:"،ك(5)عفالزىرم"
أٍفأحتج(6)"قكمفيالحديث،ككافيرمىبالقدرالبىكإسحاؽليس ،كقاؿمرة:"ماأحبُّ

فيالفرائض" ليسبالقكم"(7)بو بفإسحاؽعندمسقيـ، "محمد أخرل: كقاؿمرةن ،(8)،
 يقكؿ: يحيى سمعتي عمي  بف عمرك كيؼحديثكقاؿ إسحاؽ: بف لمحمد رجؿه قاؿ

 شرحبيؿبفسعد؟فقاؿ:"كأحدهيحد ثعفشرحبيؿبفسعد؟"،قاؿيحيى:"كالعجبرجؿه
عفشرحبيؿبفسعد" الميثأرفععندممف،كقاؿ:"(9)ييحد ثعفأىًؿالكتاب،كرًغبى

مدبفإسحاؽ بوإلىالتضعيؼ(10)"ميحى ا،كقدسيئؿ.كلئلماـأحمدفيوكبلـ،يميؿي أيضن
أشبييا" يعنيالمغازمكما كأٌنو األحاديث، ىذه عنو ييكتبي "ىكرجؿه فقاؿ: ،(11)عنو،

إلىمثًؿىذا،كمديدهكضـأصابعو" قيؿ،ك(12)كزاد:"كأمافيالحبلًؿكالحراـفيحتاجي
كحرؾيده،ماأدرم:"فقاؿ؟محمدبفإسحاؽكابفأخيالزىرمفيحديثالزىرم:لو
:فقاؿ؟مكسىبفعبيدةأكمحمدبفإسحاؽأحبإليؾ،كقيؿلو:أيما(13)"وضعفيماكأن

                                 
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((1
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
(.594/رقـ3/926أبكزرعة،الضعفاء)((3
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((4
(7/261ضعفاء)الفيالكامؿابفعدم،((5
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((6
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7
(.2/32الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((8
(.4/23)الضعفاءالكبيرالعقيمي،((9

(.7/258ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((10
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((11
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((12
(.297/رقـ26)-ركايةالمركذم-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((13
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.(2)،كقاؿمرة:"محمدبفإسحاؽضعيؼ"(1)"محمدبفإسحاؽ"
عبدابفأحمدعفمحمدبفإسحاؽ،فقاؿ:"كافأبييتتبعحديثو، كسأؿرجؿه

ر جوفيالمسند،كمارأيت بو؟وأىٍنفىىكيكتبوبالعمككالٌنزكؿ،كيخى حديثوقط،قيؿلو:يحتجُّ
بوفيالسنف" .(3)قاؿ:لـيكفيحتجُّ

حدثناأبكعبدابحديثاستحسنتو،عفقاؿ:عبدالممؾبفعبدالحميد،كعف
محمدبفإسحاؽ،فقمتلو:ياأباعبدا،ماأحسفىذاالقصصالتييجيءبيامحمد

إلي  فتبسـ كقيؿلو(4)امتعجبنبفإسحاؽ، ، قاؿ: بفإسحاؽ؟ تقكؿفيمحمد ما ىك":
ىكيقكؿأخبرني"،قمتلو:فإذاقاؿ:حدثنيكأخبرنيفيكثقة؟قاؿ:"اكثيرالتدليسجدن

،ثـ"ال،كالمنكرلذلؾ"،فقيؿألبيعبدا:ركلعنويحيىبفسعيد؟فقاؿ:"فيخالؼ
 أكثرمف"قاؿ: اليستخؼمفىك كافيحيىبفسعيد كسألو(5)"بفإسحاؽامحمد ،

؟كيؼ:قمت"،كلكفإذاجمععفرجميف ،حسفالحديث"كيؼىك؟فقاؿ:وعنالمركذم
عمىىذ":قاؿ حديثىذا فيحمؿ آخر الزىرمكرجؿ أيكببف(6)"ايحدثعف كعف ،

ابفإسحاؽإذا أباعبدا، يا : فقمتي أحمدبفحنبؿ، إسحاؽبفسافرم،قاؿ:سألتي
بح كالتفرد الكاحد، بالحديًث جماعةو يحد ثعف رأيتو إني كا، "ال قاؿ: تقبمو؟ ديثو

ذا"،قاؿ:كأم اعمٌيبفالمدينيفكافييثنيعميوكيقد مو كبلـذامفكبلـً .كقاؿ(7)يفصؿي
كتابإبراىيـبفسعدإذاكافسماع،قاؿ:"حدثني"، مرة:كافابفإسحاؽييدل س،إالأف 

ذا ،كقاؿ:"قًدـمحمدبفإسحاؽإلىبغداد،فكافاليباليعٌمف(8)لـيكفقاؿ:"قاؿ"كا 
.(10)،كقاؿمرة:"ابفإسحاؽليسبحجة"(9)يحكي،عفالكمبيكغيًره"

                                 
(.3/رقـ34ركايةالمركذم)-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((1
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((2
(.2/29الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((3
(.10/رقـ156)-ركايةالمركذم-جاؿأحمد،العمؿكمعرفةالر((4
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((5
الرجاؿ((6 العمؿكمعرفة المركذم-أحمد، رقـ49)-ركاية فيتاريخبغداد50/ كلوركايةنحكىا ،)

( (.2/7السائؿأبكبكراألثـر
(.2/30الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((7
(.2/رقـ34)-ركايةالمركذم-اؿأحمد،العمؿكمعرفةالرج((8
(.50/رقـ49ركايةالمركذم)-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((9

(.2/29الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((10
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فقاؿ:ك بفحنبؿكذكرابفإسحاؽ، السجستانيقاؿ:سمعتأحمد عفأبيداكد
كافرجبلن" كتبالناسفيضعيا الحديثفيأخذ ىذا ،(1)"فيكتبويشتيي الذىبي: قاؿ

.(2)الفعؿسائغه،فيذاالصحيحلمبخارمفيوتعميؽهكثيره
زكىعفالعبدا،عفنافع،عفابفعمرقاؿ:ييكقيؿلو:حدثابفإسحاؽحديثن

.(3)"ىذاشرعمىابفإسحاؽ"النصراني،فقاؿ:
كقاؿأبكحاتـ:،(4)"كقاؿحمادبفسممة:"ماركيتعفابفإسحاؽإالباضطرار

إلي(5)"ييكتبحديثو" ،كقاؿ:"ليسعندمفيالحديثبالقكم،ضعيؼالحديث،كىكأحبُّ
سعيد" بف أفمح (6)مف النسائي، بالقكم":كقاؿ ليس إسحاؽ بف مد كقاؿ(7)"ميحى ،

،كقاؿالدارقطني:(8)"الناسيشتيكفحديثوككافيرمىبغيرنكعمفالبدعالجكزجاني:"
نمايعتبربو"(9)ئمةفيو،كأعرفيـبومالؾ""اختمؼاأل .(10)،كقاؿ:"اليحتجبو،كا 

كاتيموىشاـبفعركةكمالؾبفأنس،كسميمافبفببلؿ،كيحيىبفسعيدالقطاف.
"كذاب" عركة: ابف يحيى(11)فقاؿ لي قاؿ الشاذككني: داكد بف سميماف كقاؿ ،

محمدبفإسحاؽكذاب"،قاؿ: :كمايدريؾ؟قاؿ:قاؿليكىيبالقطاف:"أشيدأف  قمتي
لكىيب:كمايدريؾ؟قاؿ:قاؿليمالؾبفأنس،فقمتلمالؾبفأنس: بفخالد،فقمتي
ليشاـبفعركة:كمايدريؾ؟قاؿ: كمايدريؾ؟قاؿ:قاؿليىشاـبفعركة،قاؿ:قمتي

كىيبنتتسًعسنيف،كما رآىاحتىحدثعفامرأتيفاطمةبنتالمنذر،كدخمتعمي 

                                 
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((1
(.7/46الذىبي،سيراألعبلـ)((2
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((3
(.4/23)المصدرنفسو((4
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
(.7/194المصدرنفسو)((6
(.90النسائي،الضعفاءكالمترككف)ص((7
.(230/رقـ232أحكاؿالرجاؿ)الجكزجاني،((8
.كسيأتيرأممالؾفيو.(340/رقـ282)لوسؤاالتالسممي،لدارقطنيا((9

(.422رقـ/58)لوسؤاالتالبرقاني،لدارقطنيا((10
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((11
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.(1)لقيٍتاعزكجؿ"
إلييا؟! أفابفإسحاؽيركمعفامرأًتو،أىككافيصؿي احيفأيٍخًبرى ،(2)كقاؿأيضن

.(4)،كعندالذىبي:كاإفرآىاقط(3)كقاؿ:متىدخؿعمييا
:حدثتالذمقاؿعبدابفأحمدكرد عمىقكلوىذاجماعةهمفأىؿالعمـ،منيـ

ـىابفإسحاؽ،فقاؿ:كأبيبحديث -ينكرىشاـ،لعموجاءفاستأذفعمييافأذنتلو،ًل
:كلـيعمـ .(5)-أحسبوقىاؿى

 المدينة: قاؿليبعضأىؿ يكنسبفبكير: الذمييكقاؿ بفإف ذكرعفىشاـ
عركةقاؿ:كيؼيدخؿابفإسحاؽعمىامرأتي،لكصحعفىشاـجائزأفتكتبإليو

اكقاؿلو:الكتبألميرالسريةكتابنألفالنبي؛اكفالكتابجائزنرىفإفأىؿالمدينةيى
،كحكـتقرأهحتىتبمغمكافكذاككذا،فممابمغفتحالكتابكأخبرىـبماقاؿالنبي

بذلؾ.ككذلؾالخمفاءكاألئمةيقضكفبكتاببعضيـإلىبعض،كجائزأفيككفسمع
.(6)منياكبينيماحجابكىشاـلـيشيد

" اإلنساففيكقاؿابفحباف: يجرحبو ليسمما بفعركة ىشاـ الذمقالو كىذا
العراؽ أىؿ مف كعمقمة األسكد مثؿ التابعيف أف كذلؾ كعطاء،الحديث سممة كأبي

سمعكاصكتيا،كدكنيمامفأىؿالحجازقدسمعكامفعائشةمفغيرأفينظركاإلييا
بفاككذلؾ،احدىـإليياحتىينظرإليياعياننكقبؿالناسأخبارىـمفغيرأفيصؿأ

مسبؿ بينيما كالستر فاطمة مف يسمع كاف حيثيسمع،إسحاؽ مف حائؿ بينيما أك
.(7)"كبلميافيذاسماعصحيحكالقادحفيوبيذاغيرمنصؼ

مع مفالتابعيفعفالصحابيات، خمؽه أخذ كما بيما، "ذاؾالظفُّ الذىبي: كقاؿ
ؿعمييا،كرآىاكىكصبي،فحفظعنيا،كمعاحتماؿأفيككفأخذجكازأفيككفدخ

مفعشرسنيف،فقد زىت،ككذاينبغي،فإٌنياأكبرمفىشاـبأزيدى عنياحيفكبيرتكعىجى
                                 

(.4/23)العقيمي،الضعفاءالكبير((1
(.4/23)المصدرالسابؽ((2
(.4/23)نفسوالمصدر((3
(.7/38الذىبي،سيراألعبلـ)((4
(.2/7الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((5
(.24/418المزم،تيذيبالكماؿ)((6
(.383-7/382ات)ابفحباف،الثق((7
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.(1)سمعتمفجدتياأسماء،كلماركتالبفإسحاؽكافلياقريبمفستيفسنة"
ا:" ليسبثقة،-أحدركاةالقصة-نيىذهحكايةباطمة،كسميمافالشاذكككقاؿأيضن

كماأدخمتفاطمةعمىىشاـإالكىيبنتنيؼكعشريفسنةفإنياأكبرمنوبنحكمف
لـيسمعمفأسماءمعأنيا كقدسمعتمفأسماءبنتالصديؽ،كىشاـ تسعسنيف،

."جدتيما
أك":أيضاقاؿك كانتقدعجزتككبرت،كىكغبلـ، سمعابفإسحاؽمنيا لما

.(2)"رجؿمفخمؼالستر،فإنكارىشاـباردىكك
اأفيككفيحيى معاذ "ىكصادؽفيذلؾببلريب،... أم-كقاؿفيالسير:

الخرافةمفصنعًة-القطاف ىذه كلكف  كاهو، بناءعمىأصؿفاسدو منيـىذا كىؤالءبدا
-الصبحوابخير-سميمافالشاذككني عندىـبالكًذب،فإٌنومعتقدموفيالحفظمتيـه

فاطمةبنتالمنذرلماكانتبنت لؾبطبلنىياأف  كانظركيؼقدسمسؿالحكاية،كيبيفي
منوبني ؼعشرسنيف،كأسنديمنو، بعد،فييأكبري ًمؽى تسعسنيفلـيكفزكجياىشاـخي
ابفإسحاؽسمعمنيا،كما أف  فإنياركتكماذكرناعفأسماءبنًتأبيبكر،كصح 
بامف نعكذ كبلكا! الكاذب؟ الكاىيييصدؽ القكؿ ىذا أفبمثًؿ ىشاـ، عرؼبذًلؾى
اليكلكالميكابرة،كلكفصدؽالقاضيأبكيكسؼإذيقكؿ:مفتتبعغريبالحديثكيذ ب،

أحد،كاليتكرع،سامحوا" .(3)كىذامفأكبرذنكبابفإسحاؽ،فإنويكتبعفكؿ 
أن وكأم اعفيميف رآىا،كالزعـالرجؿي صادؽفييمينوفما ىشاـفقاؿ:"ىشاـه

رأيتيف،ككذلؾركلعدةمف مفعدةنسكةكما حدثتو،كقدسمعنا رآىا،بؿذكرأنيا
أبدنا" صكرة رأكا كما عائشة، عف ابف(4)التابعيف خاالت إحدل تككف أف كيحتمؿ ...

.(5)ـبأنياخالةهلوأكعمة"إسحاؽمفالرضاعة،فدخؿعمييا،كماعمـىشا
ابالكذبمالؾبفأنس عبدابفإدريسقاؿ:كنتعند،فعف(6)كممفاتيموأيضن

عمـمالؾ،فإنيمالؾبفأنس،فقاؿلورجؿ:إفمحمدبفإسحاؽيقكؿ:اعرضكاعمي 
                                 

(.7/42الذىبي،سيراألعبلـ)((1
(.4/196الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((2
(.50-7/37الذىبي،سيراألعبلـ)((3
(.7/38)السابؽالمصدر((4
(.7/50)نفسوالمصدر((5
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((6
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ارييطىبى مالؾ: فقاؿ قاؿ: عم"ه، عمي اعرضكا يقكؿ الدجاجمة، مف دجاؿ إلى ـانظركا
،كقاؿفيمكضع:"نحف(1)"اجمعالدجاليفقبمومارأيتأحدن":قاؿ:ابفإدريس"،مالؾ

المدينة" عف يغت(2)نفيناه مف العراؽ أىؿ "يا مالؾ: كقاؿ بف(3)، محمد بعد عميكـ
،كقاؿعبدالرحمفبفميدم:"كافيحيىبفسعيدالقطافكمالؾ،يىجرىحاف(4)إسحاؽ"

.(5)محمدابفإسحاؽ"
اجماعةهمفأىؿالعمـ: كلقدأجابعفقكلوأيضن

 الدمشقي: الرحمفبفإبراىيـقاؿأبكزرعة ذاكرتعبد قكؿمالؾبف-دحيـ-قد
.(6)أنسىذا،فرألأفذلؾليسلمحديث،إنماىكألنواتيموبالقدر

نيانيمالؾعفشيخيفمفقريشكقدأكثرعنيمافي":قاؿعفمحمدبففميحك
كىماممفيحتجبيما،كلـينجكثيرمفالناسمفكبلـبعضالناسفييـنحك"المكطأ"

مايذكرعفإبراىيـمفكبلموفيالشعبي،ككبلـالشعبيفيعكرمة،كفيمفكافقبميـ،
كحجة،كتأكيؿبعضيـفيالعرضكالنفس،كلـيمتفتأىؿالعمـفيىذاالنحكإالببياف

.(7)"ثابتكحجة،كالكبلـفيىذاكثيركلـتسقطعدالتيـإالببرىاف
،ثـعادلوإلىمايحب،كأمامالؾفإنوكافذلؾمنومرةكاحدةكقاؿابفحباف:"

ككاف،أعمـبأنسابالناسكأياميـمفمحمدبفإسحاؽكذلؾأنولـيكفبالحجازأحده
بينيماليذاككافمالؾيزعـأنومفأنفسيـفكقع،امفمكاليذمأصبحيزعـأفمالكن

فنقؿذلؾ،ائتكنيبوفإنيبيطاره:بفإسحاؽاقاؿ،فمماصنؼمالؾالمكطأ،مفاكضة
يركمعفالييكد:فقاؿ،إلىمالؾ دجاؿمفالدجاجمة يككفبيف،ىذا ما ككافبينيـ

بفإسحاؽعمىالخركجإلىالعراؽ محمد حينئذ،الناسحتىعـز فأعطاه،فتصالحا
نصؼثمرتوتمؾالسنةكلـيكفيقدحفيومالؾمفأجؿ،امسيفدينارنمالؾعندالكداعخ

غزكاتالنبيك،الحديث تتبعو كافينكرعميو نما الذيفأسممكاا  الييكد عفأكالد
                                 

(.4/23)العقيمي،الضعفاءالكبير((1
الدجاؿاليدخؿالمدينة.7/192ـ،الجرحكالتعديؿ)ابفأبيحات((2 (.كيقصدبذلؾ:أف 
أم:مفيفسد؟((3
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((4
(.4/23)السابؽالمصدر((5
(.538دمشؽ)ص ابفعساكر،تاريخ((6
(.24/417تيذيبالكماؿ)المزم،((7
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مفالغزكاتعفأسبلفيـ أشبييا قصةخيبركقريظةكالنضيركما بفاككاف،كحفظكا
ككافمالؾاليرلالركايةإالعف،جبيـليعمـمفغيرأفيحت؛عنيـإسحاؽيتتبعىذا

.(1)"متقفصدكؽفاضؿيحسفمايركمكيدرممايحدث
،ككذلؾمسمـبفالحجاجلـ(2)جالبخارمعنوكقدكثقولـيخر كقاؿابفخمكاف:"

نماطعفمالؾفيو،افيالرجـاكاحدنيخرجعنوإالحديثن ألنوبمغوعنوأنوقاؿ:ىاتكا؛كا 
إنماىكدجاؿمفالدجاجمة،؟ؾفأناطبيببعممو،فقاؿمالؾ:كماابفإسحاؽحديثمال

.(3)"يدخؿالمدينةنحفأخرجناهمفالمدينة؛يشيركاأعمـإلىأفالدجاؿال
الزىرمكافيتمقؼ يحدثوكعفعمربفعثمافأف  المغازممفابفإسحاؽفيما

مالؾفيابفإسحاؽاليكاديبيف،ككافبفقتادة،كالذميذكرعفعفعاصـبفعمر
ابفإسحاؽعفأبيوفيكتبىتبعمفرأينالمالؾ،أخرجإلي أإسماعيؿبفأبيأكيسمف

.(4)االمغازمكغيرىافانتخبتمنياكثيرن
كقاؿالذىبي:لسناندعيفيأئمًةالجرحكالتعديؿالعصمةىمفالغمطالنادر،كالمف

 حاد بنىفىسو األقرافالكبلـً مفكبلـً كثيرنا أف  ـى ًم عي كقد حنة، كا  شحناء كبينو فيمفبينيـ
عمىقكليـ جماعةهيمكحي كثؽالرجؿى إذا العبرةبو،كالسيما بعضيـفيبعضميدره
منيماقدناؿمفصاحبو،لكفأث ركبلـمالؾفيمحمد اإلنصاؼ،كىذافالرجبلفكؿه

،كاآلخرفموبعضالميف،كلـيؤثركبلـمحمد فيوكالذرة،كارتفعمالؾ،كصاركالنجـً
ارتفاعبحسبو،كالسيمافيالسير،كأٌمافيأحاديثاألحكاـفينحطُّحديثوفيياعفرتبًة
الذمعندمفيحالو،كا منكرنا،ىذا فإٌنويعدُّ فيو، شذ  إلىالحسف،إالفيما الصحًة

.(5)أعمـ
خالد بف كىيب  ك(6)ككذبو قاؿ:، عمي  بف عمرك فعف القطاف، سعيد بف يحيى

أذىبإلىكىببفجريرأكتبالسيرة،"سمعتيحيىيقكؿلعبيدا:أيفتذىب؟قاؿ:"

                                 
(.383-7/382ابفحباف،الثقات)((1
لو؛سكلأنوقاؿكافابفالمدينييحتجبو.((2 :لـأقؼلمبخارمعمىتكثيؽوصريحو قمتي
.(4/277ابفخمكاف،كفياتاألعياف)((3
(.24/416المزم،تيذيبالكماؿ)((4
(.7/41الذىبي،سيراألعبلـ)((5
(.9/45ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((6
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ن و(1)ااكثيرنتكتبكذبن"قاؿ: ،كلـيكفيحد ثعنو،فقيؿلو:لرأيو؟قاؿ:الليسلرأيو،كا 
كقاؿابفالمدين(2)كافسيءالرأمفيويضعفو" بفإسحاؽبالككفًة، "كافمحمد يلو:

أكتبعنو كلـ متعمدنا، تركتو "نعـ، قاؿ: متعمدنا"؟ "تركتو : قمتي نعـ، قاؿ: كأنتبيا"؟
قط" إال"(3)حديثنا تركتحديثو "ما ا: كقاؿأيضن ،(4)" قاؿ: كعفابفخبلد رأيت، ما

،كىماـ،اليستطيعافيأحدمنوفيمحمدبفإسحاؽ،كليثيحيىبفسعيدأسكأرأين
عنديحيىبف(5)"أحدأفيراجعوفييـ ،كعفمحمدبفمسمـبفأبيكضاح،قاؿ:كنتي

أىؿالعراؽيرككفالعمـعفمحمدبفإسحاؽ،فقاؿ:يرككف سعيدالقطاف،فقيؿلو:"إف 
.(6)العمـعفمحمدبفإسحاؽ،يرككفالعمـعفمحمدبفإسحاؽ!!"

 التيمي: سميماف ابف(7)"كذاب"كقاؿ عف ترك "ال أبي: لي قاؿ معتمر: كعف  ،
.(8)إسحاؽ،فإنوكذاب"

حجر:"فأم اكىيبكالقطاففقمدافيوىشاـبفعركة،كمالكنا،كأٌماسميماف قاؿابفي
سميماف تكمـفيو،كالظاىرأن وألمرغيرالحديث؛ألف  التيميفمـيتبيفليألمشيءو

.(9)لتعديؿ"ليسمفأىًؿالجرحكا
،حضرتمجمسالفريابيكقدسئؿعفحديثلمحمدبفإسحاؽكقاؿابفعدم:

مدبفإسحاؽ":قىاؿى،فمماكرركاعميو،ككافيأبيعمييـ :فقاؿ،فذكركممةشنيعة،ميحى
                                 

1))( الكبير الضعفاء (.4/23العقيمي، الذىبي: إسحاؽ،قاؿ ابف عف أبيو، عف كىبيركييا كاف
كأشاريحيىالقطافإلىمافيالسيرةمفالكاىيمفالشعر،كمفبعضاآلثارالمنقطعةالمنكرة،
فمكحذؼمنياذلؾ،لحسنتكثـأحاديثجمةفيالصحاحكالمسانيدممايتعمؽبالسيرةكالمغازم

فع كترتبكقد إلييا لو.ينبغيأفتضـ "دالئؿالنبكة" أبكبكرالبييقيفي: اإلماـ ؿغالبىذا
:كلعمويقصديبذلؾابفإسحاؽ؛ألنوأحدرجاؿسمسمةإسناد7/50الذىبي،سيراألعبلـ) (.قمتي

كىببفجرير.
(.4/23العقيمي،الضعفاءالكبير)((2
(.7/192ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
.(7/255فيالضعفاء)الكامؿابفعدم،((4
(.4936/رقـ3/216)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((5
(.4/23)الضعفاءالكبيرالعقيمي،الضعفاءالكبير((6
(.3/41ابفالجكزم،الضعفاءكالمترككف)((7
(.7/255ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((8
(.9/45ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((9
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.(1)"زنديؽ
إبراىيـ:قمُت: قاؿمكيبف كما قدرينا كافى ألن و بالزندقة؛ الفريابيلو اتياـ كلعؿ

منيافمـ"جمس فةفىنىفىرتي بالسكاد،فذكرأحاديثفيالص  إلىابفإسحاؽ،ككافيخضبي تي
.(3)،فإذاىكيركمأحاديثفيصفًةالـيحتممياقمبي"(2)أعدإليو

كلقدذكرهبالقدرأكثرمفإماـمنيـمفسبؽذكرىـ،كمنيـ:يزيدبفزريع،قاؿ:
ابفإسحاؽقدرين" ،كقاؿىاركفبفمعركؼ:"كافمحمدبف(4)"عامبلنككافرجبلن،اكىافى

"معقؿقاؿ،كعف(5)إسحاؽقدرينا" فيالقدرفمـ: يتكمـ أتيتمحمدبفإسحاؽفسمعتو
.(7)ا"ككافقدرين،كافمحمدبفإسحاؽبفيساريتشيع"كقاؿالشاذككني:،(6)"أعدإليو

بدالعزيزالدراكردمقىاؿ:كعف فأغفىكيناًفيمجمسمي"عى مدبفإسحاؽنتعمـقىاؿى حى
إنيرأيتًفيالمناـالساعةأفإنسانادخؿالمسجدكمعوحبؿفكضعوًفي إغفاءةقىاؿى

بفاعنؽحمارفأخرجوفمالبثناأفدخؿرجؿالمسجدمعوحبؿحتىكضعوًفيعنؽ
ابفداكدالزنبرممفأجؿ ...كجمدهالقدرإسحاؽفأخرجوفذىببوًإلىىالسمطاففجمدقىاؿى

.(8)فيذلؾإبراىيـبفىشاـ"
معشر، كأبي إسحاؽ كابف يتشيعكف المغازم أصحاب يكنسأف  بف أحمد كذكر

كيحيىبفسعيداألمكم،كغيرىـ،كأصحابالتفسيركالسدمكالكمبيكغيرىما.
كقدكافلوانقطاعإلىعبدابفحسف،ككافيأتيوبالشيءفيقكؿلو:أثبتىذا

.(9)يعمًمؾ،فيثبتيوكيركيوعنوف
كمفالطعكففيو،أنوكافييكثرمفالركايًةعفأىؿالكتاب،قاؿإسماعيؿبفأبي

                                 
(.7/255ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((1
(.4/197الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((2
(.3/475الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((3
(.7/260ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((4
(.2/23الخطيبالبغدادم،تاريخبغداد)((5
(.75/رقـ173)-ركايةالمركذم-العمؿكمعرفةالرجاؿأحمد،((6
(.6/2419لحمكم،إرشاداألريب)ا((7
(.7/260ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((8
(.6/2419الحمكم،إرشاداألريب)((9
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" الكتابفديؾ: أىؿ مف رجؿ عف يكتب إسحاؽ بف محمد (1)"رأيت داكدك، أبك قاؿ
فقيؿ"الطيالسي: ابفإسحاؽيقكؿ:حدثنيالثقة، حدثنيبعضأصحابنا،قاؿ:سمعتي

.(2)":مىف؟قاؿ:يعقكبالييكدملو
كلقدذـالذىبيىذامنو،فقاؿ:"ىذاييشن عيبوعمىابفإسحاؽ،كالريبأٌنوحمؿ

بقكلو ا عفالذ مةمترخصن عفبنيإسرائيؿكالحرج"ألكاننا دافع(4()3)"حدثكا كلقد ،
،فقاؿ:"كماالمانعمفركايًةاإلسرائمياتعفأىؿا :لكتابمعقكلوعنوفيمكضعو

كال تصد قكىـ فبل الكتاب أىؿ حدثكـ إذا كقاؿ: حرج"، كال إسرائيؿ بني عف "حدثكا
نبكمفيجكازسماًعمايأثركنوفيالجممًة،كماسمعمنيـماينقمكنو تكذبكىـ؛فيذاإذفه

.(5)مفالطب،كالحجةفيشيءمفذلؾ،إنماالحجةفيالكتاًبكالسنة
شعبة، فقاؿككصفو بالتدليس، كغيرىـ كالخطيب، كالدارقطني، كأحمد، كسفياف،

العراقي(6)العبلئي كابف ،(7) منو أكثر ممف التدليس–: مف عف-أم ا كخصكصن ،
الضعفاء.

 كقاؿ: الرابعة، المرتبة في حجر ابف الضعفاءكذكره عف بالتدليس مشيكر
.(8)رىماكالمجيكليفكعفشرمنيـكصفوبذلؾأحمدكالدارقطنيكغي

إماـفيالمغازمكالسير،حسفالحديثمالـييخالؼغيره،رميالخالصة: قمُت:
بالقدر.

كأٌماقكؿالبرقي:لـأرأىؿالحديثيختمفكففيثقًتو،كحسفحديًثو،كركايًتو،كفي
الشيء بعض نافعو عف التكثيؽ(9)حديثو بيف ا كاضحن األئمة اختبلؼ ظير فقد .

لعموقصدتكثيقوفيالمغازم.كاأعمـ.كالتضعيؼلو،ك

                                 
(.4/23)الضعفاءالكبيرالعقيمي،((1
(.7/257)الكامؿفيالضعفاءابفعدم،((2
(.3461/ح4/170البخارم،الصحيح)((3
(.7/53الذىبي،سيراألعبلـ)((4
(.3/470ىبي،ميزافاالعتداؿ)الذ((5
(.666/رقـ261()ص109العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص((6
(.51/رقـ81ابفالعراقي،المدلسيف)ص((7
(.51ابفحجر،طبقاتالمدلسيف)ص((8
(.9/45ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((9
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 الحكم عمى الحديث:
بوجمعم إسحاؽبالسماع،فانتفتفالحديثحسفكماجزـى األئمة،كلقدصرحابفي

عنوشبيةالتدليسفيىذاالحديث.كاأعمـ.
بفإسحاؽبإسنادحسفكىكعندأبيداكدمفطريقوعفاهذكر"قاؿابفحجر:

بفأبيطالبحيفاقتحـعففرساكالكأنيأنظرإلىجعفر:قاؿ،مرةرجؿمفبني
.(1)"فعقرلياثـتقدـ،لوشقراء

بؿىكصحيح ليسالحديثبضعيؼ، أفيقكؿ: لقائؿو "عمىأف  كقاؿمغمطام:
بفعبادفكث قوغيركاحد،ىعمىرسـمسمـفيابفإسحاؽ،كمحم دبفسممة،كأم ايحي

.(2)حديثوفيالصحيحيف،كجيالةاسـالصحابيالتضر"كأبكه
.(3)كقاؿالييثمي:ركاهالطبراني،كرجالوثقات

.(4)كقاؿالقسطبلني:"إسنادهحسف"
الناسيتكقكفالركايةعفابفقمُت: كلعؿتضعيؼالشافعيرحموالمحديث؛ألف 

ظيتكقكفماينفردبوابفإسحاؽ،الحفاإسحاؽ،لكثرةالكبلـفيعدالًتو،قاؿالبييقي:"
فصحفمعؿجعفرن .(5)"ارضياعنولـيبمغوالنيي،كاأعمـكا 

"الحديثليسبذاؾالقكم" فقاؿ: لو(6)كلقدضعفوأبكداكد كلعؿتضعيفو : قمتي ،
عنو،كلقدأسندالبييقيباقيعبارةالتضعيؼ،فقاؿ: فيوإتبلؼلمماؿ،كىذامنييه ألف 

."(7)قدجاءفيونييكثيرعفأصحابرسكؿاك"
 الحافظكتبعوقاؿالزرقاني: بو جـز الفيكحسفكما ليسبصحيحكا  يريد كأنو

.(8)المصنؼ

                                 
(.7/511)فتحالبارمابفحجر،((1
كالبعكثالنبكيةالشمالية)ص:غزكةمؤتةكالسرابريؾبفمحمد،((2 ()الزىرالباسـ،الجزء306يا

.(24الثانيكالعشريفص
(.10221/ح6/160الييثمي،مجمعالزكائد)((3
(.1/362)المكاىبالمدنيةالقسطبلني،((4
(.9/149)السنفالكبرلالبييقي،((5
(.4/220أبكداكد،السنف)((6
(.9/149)البييقي،السنفالكبرل((7
(.3/347شرحوعمىالمكاىبالمدنية)الزرقاني،((8
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" األلباني: تككفكقاؿ أف إال ظاىر؛ غير إياه المؤلؼ كتضعيؼ حسف، إسناده
بادفيالرضاعة!كىذاغيرضائر؛ألنوصحابجيالة .(1)"يكماىكالظاىراسـكالدعى

ا:" كىذاإسنادحسف،رجالوكميـثقاتمعركفكفليسفييـمغمز؛إالماكقاؿأيضن
صرحبالتحديث كقد إسحاؽ، تدليسابف يخشىمف تضعيؼالمؤلؼ، فبلأدرمكجو
في عباد أبي اسـ جيالة يككف أف إال فيإلسناده؛ يضر ال مما كذلؾ الرضاعة!

.(2)"كالصحابةعدكؿكميـ.كاأعمـالظاىرأنوصحابي،اصطبلحالعمماء؛ألف
يحي مف بسماعو إسحاؽ ابف "صر ح شاكر: أحمد كاإلسنادىكقاؿ عباد، بف

.(3)صحيح"


 سندهالمطمب الثاني: َرد  الحديث بسبب االختالف في 

عييىيٍقاؿاإلماـالش :األول الحديث نىاابفي ٍمًركبًف،(4)نىةىافعيرحمواتعالى:أىٍخبىرى عىٍفعى
اًزًني  يىٍحيىىاٍلمى
أىًبيوً،(5) ٍف ،(6)عى الم ًو رىسيكؿى ٍقبىرىةى:قىاؿىأىف  اٍلمى إال  مىٍسًجده كيمُّيىا "اأٍلىٍرضي

" ـى ا م  كىاٍلحى
(7).

نقد الحديث:
كجدتىذاالحديثفيكتابيفيمكضعيف:": تعالى افعي رحمو اقال اإلمام الشَّ 

."(8)بيعفالن ،كاآلخرعفأبيسعيد،أحدىمامنقطع
 

                                 
(.7/326األلباني،صحيحسنفأبيداكد)((1
(.7/326المصدرنفسو)((2
(.3/63أحمدشاكر،حاشيةسنفأبيداكد)((3
سبقتترجمتو،سفياف.((4
.ماتبعدالثبلثيف،لسادسةمفا،ثقة،المدني،عمركبفيحيىبفعمارةابفأبيحسفالمازني((5

(.5139/رقـ428ابفحجر،تقريبالتيذيب)
ابفأبيحسفاألنصارم((6 تقريبالتيذيبمفالثالثة،ثقة،المدني،يحيىبفعمارة ابفحجر، .

(.7612/رقـ594)
(.2/205الشافعي،األـ)((7
.(198ـ/رق1/67)-ترتيبالسندم-مسند(،ال2/205الشافعي،األـ)((8
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سماعيؿبفيحيىالميزنيإبراىيـإىذاالمنقطع،كأمااآلخرالمتصؿفركاهأبكقمُت:
 المأثكرة السُّنف الط حاكم-في عنو يركييا -التي بف"قاؿ: محمد ا عبد أبك حدثنا

،عفعمركبفيحيى،عفأبيو،عفأبي(1)يافأنبأناسف،قاؿ:افعيرحموادريسالش إ
.(2)"الحديثقاؿ:،أفرسكؿارضياعنوسعيدالخدرم

 تخريج الحديث:
.(4)مفطريؽمحمدبفإسحاؽ(3)أخرجوأحمد
أحمد داكد(5)كأخرجو كأبك ًحب اف،(6)، كالحاكـ(7)كابف كالبييقي(8)، ،(10)كالس راج،(9)،

.(11)بدالكاحدبفزيادمفطريؽعستتيـ
خمستيـ،(16)كالس راج،(15)كالبييقي،(14)كأبكداكد،(13)كابفماجو،(12)كأخرجوأحمد

.(17)ادبفسممةمفطريؽحم 


                                 
ىكابفعيينة،سبقتترجمتو.((1
(.186/رقـ243المزني،السنفالمأثكرةلمشافعي)ص((2
(.بزيادةلفظة"كطيكر".11784/ح18/308أحمد،المسند)((3
.كرميبالتشيعكالقدر،صدكؽيدلس،إماـالمغازمسبقتترجمتوبالتفصيؿ،((4
(.11919/ح18/410أحمد،المسند)((5
(.492/ح1/132أبكداكد،السنف)((6
(.1699/ح4/598)ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع((7
(.919/ح1/380المستدرؾ)الحاكـ،((8
(.4273/ح2/609السنفالكبرل)البييقي،((9

(.299/ح2/76حديثالسراج)السراج،((10
العبدم((11 زياد بف الكاحد البصرم،عبد ثقة،مكالىـ مقاؿفي، األعمشكحده عف مف،حديثو

(.4240/رقـ367.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةستكسبعيفكقيؿبعدىا،الثامنة
(.11788/ح18/312أحمدبفحنبؿ،المسند)((12
(.745/ح1/246ابفماجو،السنف)((13
(.492/ح1/132أبكداكد،السنف)((14
(.4272/ح2/609السنفالكبرل)البييقي،((15
(.298/ح2/76حديثالسراج)السراج،((16
سبقتترجمتو،كىك:ثقة.((17
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الد  ك(1)ارميكأخرجو كالبييقي(3)كالحاكـ،(2)رمذمالت ، ،(4) أربعتيـ عبد، طريؽ مف
.(5)العزيزبفمحمد

؛كرمالث سفيافمفطريؽ،ثبلثتيـ(8)،كالبييقي(7)ارقطني،كالد (6)ابفماجوكأخرجو
 ،عبدالعزيزبفمحمد ادبفسممة،محمدبفإسحاؽ،عبدالكاحدبفزياد،حم )خمستيـ

.عفعمركبفيحيى(سفيافالث كرم
خي ابف كالحاكـ(9)زيمةكأخرجو كالبييقي(10)، ،(11) ثبلثتيـ بف، عيمارة طريؽ مف

عف،مارةالمازنيعفيحيىبفعي(يةز مارةبفغىعمركبفيحيى،عي)اكبلىم؛(12)زيةغى
،(14)،كالبييقيمفطريقو(13)كأخرجوالش افعي.رضياعنومكصكالنأبيسعيدالخدرم

زاؽكأخرجو.سفيافبفعييىٍينىةعف كأبكيعمى،(17)أحمدك،(16)،كابفأبيشيبة(15)عبدالر 

                                 
(.1430/ح2/874الدارمي،السنف)((1
(.317/ح1/418الترمذم،السنف)((2
(.920/ح1/380المستدرؾ)الحاكـ،((3
(.4274/ح2/609السنفالكبرل)البييقي،((4
ث.سبقتترجمتو،كىك:صدكؽحسفالحدي((5
(.745/ح1/246ابفماجو،السنف)((6
(.231/ح11/321الدارقطني،العمؿ)((7
(.4272/ح2/609السنفالكبرل)البييقي،((8
(.792/ح1/407ابفخزيمة،الصحيح)((9

(.920/ح1/380المستدرؾ)الحاكـ،((10
(.4275/ح2/609السنفالكبرل)البييقي،((11
،كركايتوعفأنسمرسمة،البأسبو،المدني،المازني،الحارثاألنصارمبفعمارةبفغىزية((12

(.4858/رقـ409.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةأربعيف،مفالسادسة
(.198/رقـ1/67ترتيبالسندم)-الشافعي،مسندالشافعي((13
(.5081/ح3/401معرفةالسنفكاآلثار)البييقي،((14
(.1582/رقـ1/405)ؽ،المصنؼعبدالرزا((15
(.7574/رقـ2/153)ابفأبيشيبة،المصنؼ((16
المسند)((17 قرففيوبيفابفسممةكالثكرم،11788/ح18/312أحمد، (.إسناداإلماـأحمدىذا

،كالثكرملـييجزأباه، حمادركاهمكصبلن يعنى:لـيذكرأباسعيدالخدرمبعديحيىكالدكذكرأف 
،أممرسبل.كاأعمـ.مركع
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المىكًصًمي
)سفيافبفكرمالث سفيافمفطريؽ،(3)،كالد ارقطني(2)،كالط كسي(1) ؛كبلىما

.،عنوبومرسبلنعمركبفيحيىعيينة،سفيافالث كرم(عف
 دراسة رواة الحديث:

ركاةاإلماـالش افعيفيالس نديفالمرسؿكالمكصكؿثقاتإالأففييماانقطاعبيف
،حدثنيأبيقاؿعبدابفأحمدبفحنبؿ:"المازني،عمركبفيحيىعيينةكبفسفياف

سفيافبفعيينة:قاؿ يحيىبفسعيد:قاؿ،حدثنا عفعمركبفيحيىمنذ،(4)حدثنا
سمعتمنو:قاؿسفياف،ككافيحيىأكبرمنو،فسألتوبعدذلؾبقميؿ،أربعكسبعيفسنة

لـ:قاؿسفياف"،قبرةاألرضكميامسجدإالالحماـكالم"حديث:قاؿأبي،ثبلثةأحاديث
.(5)"أسمعومنو

نماسمعومفيحيىبفسعيد،عف يعني:أنودلسوكلـيسمعالحديثمفعمرك،كا 
ثقةمتقفحافظعمركبفيحيى،كبذلؾتبيفالس اقطبينيما،كىكيحيىبفسعيدكىك

فيىذا،كبذلؾأيزيؿإشكاؿالقطعبيفسفيافكعمرك،كعميوفبليضرتدليسوإماـقدكة
الحديث؛ألنودلسوعفثقة.

)محمدبفإسحاؽ،عبدالكاحدبفزياد،حم ادبفكقدتيكبعفيالمكصكؿمفًقبىؿ
كماىكميبيففيالت خريج.سممة،عبدالعزيزبفمحمد،سفيافالث كرم(

كتيكبعفيالمرسؿمفًقبىؿ)سفيافالث كرم(كماىكميبيففيالت خريج.
ربوثيبكتالمرسؿ.كعميوف المكصكؿمفقىًبيؿزيادةميتىًصؿالمسانيد،كاليىضي

 الحكم عمى الحديث: 
كالر  كاإلرساؿ، الكصؿ الحديثبيف -كاأعمـ-اجحعندماختيًمؼفي ح  صى أن و

مفطريؽ ،كحم ادبفسممةكمفتابعيـ،كصحكسفيافالث كرم،سفيافبفعييينةمكصكالن

                                 
1)) المسند يعمى، 2)أبك رقـ503/ سممة1350/ ابف بيف فيو قرف أبييعمىىذا اإلماـ إسناد .)

،كأفالثكرملـييجاكزأباه،يعنى:لـيذكرأباسعيدالخدرم حمادركاهمكصبلن كالثكرم،كذكرأف 
بعديحيىكالدعمرك،أممرسبل.كاأعمـ.

عىٍمًركٍبًفيىٍحيىىًمٍفًركىايىًة(،كقاؿ:"166/ح2/204مستخرججامعالترمذم)الطكسي،ال((2 ًديثي كىحى
ميٍرسىؿه كىىيكى حُّ كىأىصى أىٍثبىتي ".سيٍفيىافى

(.231/ح11/321الدارقطني،العمؿ)((3
.ثقةمتقفحافظإماـقدكةسبقتترجمتو،((4
(.1831/رقـ2/149)-اركايةابنوعبد-العمؿأحمد،((5
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 المتصؿكالمرسؿثقات،سفيافالث كرممفطريؽسفيافبفعييينة،كمرسبلن ؛ألفركاة
قدتـكصموعنداإلماـأحمدعمركبفيحيىكماكافمفانقطاعبيفسفيافبفعييينةك

.بفحنبؿفيالعمؿكمعرفةالر جاؿ،كماىكميبيففيأعبله
كليسم المسانيد مفميتصؿ المزيد قىًبيؿ مف ككصميو ابفي قاؿ فاالضطرابفيو،

" ثقاتمرفكعنالمنذر: أك ركلالحديثثقة متصبلنإذا بعضيـا يثبتالحديث،كأرسمو
مكصكالن ركل مف الن بركاية عف يي،بي تىكلـ الحديث تىمُّخىكىف مف عفم خىؼ ؼ

.(1)..."ياداتفياألخباركالز ،ياداتفياألسانيدبيؿفيالز كىذاالس ،إيصالو
 ولك جممًة من أقوال العمماء في الحكم عميو، واختالفيم فيو:

 أواًل: الُمصححون.
ية(:بعدسياقولمحديثمفطريؽقاؿالحاكـ ىذه")عمركبفيحيى،عيمارةبفغىز 

.(2)"األسانيدكمياصحيحةعمىشرطالبخارمكمسمـكلـيخرجاه
:كقاؿ يف:ىذاحديثأرسموموفيالد قاؿبعضمفاليتقيعاقبةكبل"ابفحـز
؟فكافماذا،(4)ادبفسممةعفحم (3)كرم،كشؾفيإسنادهمكسىبفإسماعيؿسفيافالث 

ثـأممنفعةليـفيشؾمكسىكلـ،السيماكىـيقكلكف:إفالمسندكالمرسؿكالفرؽ
فلـيكففكؽمكسىفميسدكنوأكفيإرساؿسفيافكقدأسن،يشؾحجاج اد،دهحم كا 

 .(5)"كعبدالكاحد،كأبكطكالة،كابفإسحاؽ،ككميـعدؿ
أشار فقد ىك، فكافأعمو كا  الت رمذم، ركاه "صحيح، الغنيالمقدسي: كقاؿعبد

.(7)"(6)البخارمإلىصحتوفيالقراءة
القطاف: .(8)"ينبغيأفاليضرهاالختبلؼإذاكافالذمأسندهثقة"كقاؿابفي



                                 
(.2/182ابفالمنذر،األكسط)((1
(.1/380الحاكـ،المستدرؾ)((2
سبقتترجمتو،كىك:التبكذكيثقةثبت.((3
.ثقوعابدأثبتالناسفيثابتكتغيرحفظوبأخرةسبقتترجمتو،كىك:ابفدينارالبصرم،((4
5))، .(2/345المحمىباآلثار)ابفحـز
(.9البخارم،القراءةخمؼاإلماـ)ص((6
.(1/75عمدةاألحكاـالكبرل)عبدالغنيالمقدسي،((7
(.278/ح2/283ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((8



460 

"اإلماـ"الش كقاؿ "يختقيالد يفالقيشيرمفيكتابو أي: بواإلرساؿ،ؿ عًكحاصؿما
ذاكافالر  .(1)"كلوبيرؼمذىباألصكلييفكالفقياءفيقىافعثقة،فقدعيكا 

" تيمية: ابف كالت كقاؿ داكد، كأبك أحمد، ماجوركاه كابف كغيرىـ،رمذم، كالبزار،
.(2)"ستكفىطرقوبأسانيدجيدةكمفتكمـفيوفماا

يينةإذاكرمأكابفعيماذايضرفيإسنادالحديثأفيرسموالث "كقاؿأحمدشاكر:
كافمركينابأسانيدأخرلصحاحمكصكلة،المفيكـفيمثًؿىذاأفيككفالمرسؿشاىدنا

،كىيفيؾ،كتيلممسند،مؤيدنالو،كقدكردمفطريؽأخرلترفعالش  ؤيدمفركاهمكصكالن
يةعفيحيىبفز مارةبفغى،قاؿ:ثناعي(3)المستدرؾلمحاكـمفطريؽبشربفالمفضؿ

مارةاألنصارم،كىككالدعمركبفيحيىعفأبيسعيدالخدرممرفكعنا،كلذلؾقاؿعي
اركدم،كميـعفالكاحدبفزيادكالد الحاكـبعدأفركاهبيذهالطريؽكمفطريؽعبد

ىبي،األسانيدكمياصحيحةعمىشرطالبخارمكمسمـ"ككافقوالذ عمركعفأبيو:"ىذه
كقدصدقا.

كاحدناباإلرساؿ،بؿىيتدؿعمى ثـإفركايةسفيافبفعيينةالمرسمة،ليستقكالن
الش  بالكصؿ؛ألف  باإلرساؿكتارة تارة يرككنو قاؿ:أنيـ ، عنومرسبلن أفركاه افعيبعد

ابيفيمكضعيف:أحدىمامنقطع،كاآلخرعفأبيسعيدعفكجدتىذاالحديثفيكت
.(5)"كىذاعندمقكةلمحديث،العمةلو،(4)بيالن 

ًحب اف ابف ا: أيضن الت صحيح إلى الجكزم(6)كذىب كابف كالر افعي(7)، كابف،(8)،
ؿ،حيثقاؿ،كاأللبانيفيإركاءالغمي(10)،كابفالتُّركمانيفيردهعمىالبييقي(9)الممقف

                                 
يمعي،((1 (.كلـأقؼعميوفي4/125،ابفالممقف،البدرالمنير)(2/324نصبالراية)يينظر:الز 

كتاباإلماـ.
.(2/189اقتضاءالصراطالمستقيـ)ية،ابفتيم((2
سبقتترجمتو،ىك:ثقةثبتعابد.((3
كسبؽبيافالركايةالمتصمةالكاردةفيالسنفالمأثكرة.((4
(.بتحقيؽ:أحمدشاكر.2/133الترمذم،الجامع)((5
(.1699/ح4/598)ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع((6
(.1/319سائؿالخبلؼ)ابفالجكزم،التحقيؽفيم((7
(.1/207الرافعي،شرحالمسند)((8
فمابعد(.4/122يينظر:ابفالممقف،البدرالمنير)((9

(.2/434،الجكىرالنقي)ابفالتُّركماني((10
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كقدصححوكذلؾالحاكـ،يخيفكىذاإسنادصحيحعمىشرطالش " بعدتخريجالحديث:
،كستأتيأقكاليـضمفالرد عمىمفقاؿبإرساًؿ(1)"كأعموبعضيـبمااليقدحي،ىبكالذ 

الحديث.
 ثانًيا: المتكممون فيو، وَرد  العمماء عمييم.

.(2)"سمكهالحديثأكثرىـأر"ارمي:قاؿالد 
بؿاألكثركصمكه،فقدكصموخمسةمفالث قاتكمنيـأئمةكبارفيميقابؿقمت:

اإلماـالث كرم،كماىكميبيففيالت خريج.
حديثأبيسعيدقدركمعفعبدالعزيزبفمحمدركايتيف:منيـ"رمذم:قاؿالت ك

حديثفي كىذا يذكره، مفلـ كمنيـ عفأبيسعيد، ركلسفيافواضطراب،مفذكره
مرسؿ،كركاهحمادبفسممة،عفالثكرم،عفعمركبفيحيى،عفأبيو،عفالنبي

 النبي عف سعيد، أبي عف أبيو، عف يحيى، بف بفعمرك محمد كركاه ،
ككافعامةركايتوعفأبيسعيد،عف"،عفعمركبفيحيى،عفأبيو،قاؿ:(3)إسحاؽ
فأبيسعيد،ككأفركايةالثكرم،عفعمركبفيحيى،عف،كلـيذكرفيوعالنبي

.(4)"أثبتكأصحأبيو،عفالنبي

راكردمككافالد -راكردمأمتابعالد –ادبفسممةتابعوحم ":الكبيركقاؿفيالعمؿ
كرمكغيره،عفحيحركايةالث كالص ،كربمالـيذكرفيو،ايذكرفيوعفأبيسعيدأحيانن
.(5)"كبفيحيى،عفأبيومرسؿعمر

،فقاؿ:"كركاهسفيافالثكرم،بعدركايتولمحديثمفطريقوالت رمذمكتبعالبغكمُّ
.(6)،فيذاحديثفيواضطراب"عفعمركبفيحيى،عفأبيو،عفالنبي

ميٍضطىرب،كىالىك:"ضعفوالت ٍرًمًذٌمكىغىيره،قدتىًبعو،فقاؿالن ككمُّككذلؾ ييعىارضىيكى
ة"،فىًإن ييـأتقفًفي ًحيحى اًكـ:"أسانيدهصى ىذامنوىىذىابقكؿاٍلحى ؛كىأًلىن ويقدتصحأسانيدهكىىيكى

                                 
(.1/320األلباني،إركاءالغميؿ)((1
(.2/874الدارمي،السنف)((2
لـأقؼعمىالركايةالمرسمة.((3
.(317/رقـ2/131)رمذم،الجامعالت((4
(.113/ح75الت رمذم،العمؿالكبير)((5
(.506/ح2/409البغكم،شرحالسنة)((6
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.(1)"ضًعيؼالضطرابو
تعقبك الجكزم بقكلوابف الت رمذم، سعيد: أبي حديث كأما ... الت رمذم: "قاؿ

عفأبيسمضطربكافالد ف تارة: راكردميقكؿفيو اليذكره، كتارة أمابف-قيمناعيد،
.(2)"كجباطراحالحديثكمثؿىذهاألشياءالتي ...الجكزم:

فكيؼ عجيب! ترجيح "كىذا فقاؿ: السُّنف، في الت رمذم قكؿ عمى األلباني كعمؽ 
أصحمفركايةالجماعةكىـثقاتعيدكؿ،كمعيـزيادة؟!-كىكفرد-تككفركايةسفياف
كاب"كلكعكسذلؾلك .(3)افأقربإلىالص 

 اإلشبيمي: الحٌؽ عبد كأرسمو"كقاؿ ناس فأسنده الحديث، ىذا إسناد في اختمؼ
.(4)"قاؿأبكعيسى:ككأفالمرسؿأصح،كرمآخركفمنيـالث 

القطافتعقبوك ة،ينبغيأفاليضرهاالختبلؼإذاكافالذمأسندهثق":،بقكلوابفي
ذ الذمألجمو فإف ىذا لى بفكا  مكسى حدثنا ىكذا، ذكره داكد أبا أف ىك ىاىنا كرتو

،عفعمركبفيحيى،بفزياد،حدثناعبدالكاحد(5)دد سىكحدثنامى،ادإسماعيؿ،حدثناحم 
.عفأبيو،عفأبيسعيدقاؿ:قاؿرسكؿا

أفرسكؿا يحسبعمرك، فيما كيمُّيىاقاؿمكسىفيحديثو "اأٍلىٍرضي قاؿ:
" ـى م ا ٍقبىرىةى،كىاٍلحى اٍلمى مىٍسًجده،ًإال 

،كمنتيىادفيركايتوأفعمركبفيحيىشؾفيذكررسكؿافقدأخبرحم 
ثـتيقف، الذيفرككهمرفكعناإلىعمرك،فإفالحديثحديثو،كعميويدكر،فسكاءشؾأكالن

تيقننالمرفع،لكافثبوميعدأفحد ؾبأكتيقفثـشؾ،فإنولكتعيفالكاقعمنيماأنوالش 
ف،يختمؼفيو كا  غيرضائريقبمو، اليقبمو،كمفيراه ا فمفيرلنسيافالمحد ثقادحن
ؾعمىسببمفقاؿ:عثربعدالش حتمؿأفييثبوشاكناثـتيقف،فياىناييقدرناهحد 

تقدـأسباباليقيف،مثؿأفيراهفيمسمكعاتوأكمكتكباتو،فيرتفع شكو،فبليباليما
                                 

(.938،939،940/ح1/321النككم،خبلصةاألحكاـ)((1
(.1/319ابفالجكزم،التحقيؽفيمسائؿالخبلؼ)((2
(.2/395األلباني،صحيحسنفأبيداكد)((3
(.1/288،األحكاـالكسطى)الحٌؽاإلشبيميعبد((4
يقاؿإنو،ثقةحافظ،أبكالحسف،البصرم،األسدم،مسددبفمسرىدبفمسربؿبفمستكردىك:((5

اسموعبدالممؾبف:كيقاؿ،ماتسنةثمافكعشريف،مفالعاشرة،أكؿمفصنؼالمسندبالبصرة
(.6598/رقـ528يب).ابفحجر،تقريبالتيذكمسددلقب،عبدالعزيز
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مفتشككو،كمعىذافبلينبغيلممحدثأفيترؾمثؿىذافينقمو،فإنوإذافعؿفقدأراد
افعيفكعبدالكاحدالر ،راكردمكؿرأيوفيركايتو،كىذاكموإنمايككفإذاسمـأفالد بيمناقى

 مفالمحتمؿأفاليككفاألمر فإنو غيرمشككؾ، منو سمعاه كذلؾبأفيسمعاهلو،
ثابو،كلـيذكراذلؾاكتفاءبحسبانو،كعمىىذااد،كلكنيماحد مشكككنافيوكماسمعوحم 

.(1)"تككفعمةالخبرأبيف،فاعمـذلؾ
الم كىذامنوفيونظر؛ألناقررناقفقكؿالن ككمفيالحاكـ،فقاؿ:"مكقدتعقبابفي

نماقاؿ:إفالمرسؿأفىذااالضطرابغيرقادح،كمفضعفول ـيطعففيرجالو،كا 
يي كلـ أسمفناه، كما دًأصح كتابيىحٍصبابف في قكلو في الس الت "ة مكلد في راجنكير

.(3)"رؽفاجتنبوالطُّ:ىذااليصحمفطريؽمف(2)ر"المني
الد  كسيئؿ فقاؿ: الحديث، بفيحيىبفعي"ارقطنيعف عمرك كاختييركيو ؼمًمارة،

راكردم،كمحمدبفإسحاؽ،عفعمركبفيحيى،ركاهعبدالكاحدبفزياد،كالد عنو؛ف
متصبلن عفأبيسعيد ني،عفأبيو، أبك ركاه عفالث كذا عفعمركعيـ، كتابعو،كرم،

كرم،فكصمكه.،عفالث (5)،كيحيىبفآدـ(4)سعيدبفسالـالقداح
، ."كالمرسؿالمحفكظكركاهجماعةعفعمركبفيحيى،عفأبيومرسبلن

..............................................،(6)حدثناأحمدبفالعباسالبغكم

                                 
(.278/ح2/283ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((1
غيرمطبكع.((2 يبدكأفالكتابى
(.4/125ابفالممقف،البدرالمنير)((3
.اصدكؽييـكرميباإلرجاءككاففقيينسبقتترجمتو،((4
،مفكبارالتاسعة،فاضؿ،حافظثقة،أبكزكريامكلىبنيأمية،الككفي،يحيىبفآدـبفسميماف((5

(.7496/رقـ587.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةثبلثكمائتيف
-ؼبالبغكمأحمدبفالعباسبفأحمدبفمنصكربفإسماعيؿ،أبكالحسفالصكفي،يعرىك:((6

األنسا السمعاني، كبغشكر. بغ ليا: يقاؿ كىراة، مرك بيف خراساف، ببلد مف بمدة إلى بنسبة
كقاؿفي،"كافمفالثقات":(2413/رقـ5/538تاريخبغداد)الدارقطنيفيقاؿ-(2/254)

8)العمؿ /310)" الثقة: الصالح الشيخ ،" الكتاب: يعمىفينفًس أبك محدثيبغداد"كقاؿ أحد
يكقاؿالذىبيف"،الشيخالصالح،ككافيقاؿ:إنومفاألبداؿ"،كقاؿيكسؼبفعمرالقكاس:"ثقة

."ثقة"(:60رقـ/7/454تاريخاإلسبلـ)
:ثقةعابد.في الرَّاوي الخالصة
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سماعيؿالصفار ،كرمأمالث -عيـ،حدثناسفياف،حدثناأبكني(2)،قاال:حدثناأبكقبلبة(1)كا 
مسجداألرضكميا":عفعمركبفيحيى،عفأبيو،عفأبيسعيد،قاؿرسكؿا

."إالالحماـكالمقبرة
،حدثنا(3)حدثناجعفربفأحمدبفمحمدالمؤذفثقة،قاؿ:حدثناالسرمبفيحيى

،قاال:حدثناسفياف،عفعمركبفيحيى،عفأبيو،قاؿرسكؿا(4)أبكنعيـ،كقبيصة
:"ـى م ا ٍقبىرىةى،كىاٍلحى اٍلمى كيمُّيىامىٍسًجده،ًإال  .(5)"اأٍلىٍرضي

كايةعفالث كرماتصاالنكقمُت: ىذاالذمذكرهالد ارقطنيمفالكبلـعمىاختبلؼالر 
رساالن،اليعنيأنوضعؼالمتصؿالذمجاءعفغيره،فإنولـيتطرؽإلىذلؾفي كا 

-كمافيـالبعض–كبلمو،كعميوفمفالكىـأفييفيـمفكبلموىذاتضعيؼالمكصكؿ

                                 
إسماعيؿبفمحمدبفإسماعيؿبفصالحبفعبدالرحمفأبكعمي،الصفار،ماتسنةإحدل((1

الدارقطني كثقو لمخطيبتاريخفيكأربعيف. ك(3297رقـ/7/301)بغداد الخميميفياإلرشاد،
بالنحككالمغةكالقرآف":اد(،كز335رقـ/2/613) األلباء"عالـ كأبكالبركاتاألنبارمفينزىة ،

(:250/رقـ2/732،كقاؿياقكتالحمكمفيمعجـاألدباء)"بالنحككالغريب":(،كزاد211)ص
كاألمانة،" بالثقًة (:15/441كقاؿالذىبيفيسيرأعبلـالنببلء)"عبلمةبالنحككالمغة،مذككره
عميو، "بأنومجيكؿ"(:8/325المحمى)فيككصفوابفحـز"،وعمـاإلسنادانتيىإلي" ابفكرد 

منوأفالييقبؿ":فقاؿ(1230رقـ/2/165حجرفيلسافالميزاف) يمـز مفابفحـز كىذاتيٌكره
الـ:مععمىحقيقًةأمره،كمفعادةاألئمةأفييعب ركافيمثًؿىذابقكليقكلوفيتجييؿمفلـيط 

أك عميو إالمفمطمعو يقع ال زائده، فقدره بالجيالة عميو الحكـ كأما نعرؼحالو، ال أك نعرفو،
مجازؼ.
."ثقة":فيالراكمالخالصة

قاؿ،ثقةفاضؿكثيراإلرساؿ،أبكقبلبةالبصرم،أكعامرالجرمي،عبدابفزيدبفعمرك((2
.كقيؿبعدىا،امفالقضاءسنةأربعكمائةبالشاـىاربنمات،مفالثالثة،فيونصبيسير:العجمي

(.3333/رقـ304ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص
السرمبفيحيىبفالسرمبفمصعب،أبكعبيدة،ابفأخيىنادبفالسرم،الككفي،الدارمي،((3

يالجرح(:"ثقة"،كقاؿابفأبيحاتـف1865/رقـ5/222قاؿمسممةفيإكماؿتيذيبالكماؿ)
(:"صدكقنا".1225/رقـ4/285كالتعديؿ)

،مفالتاسعة،صدكؽربماخالؼ،أبكعامرالككفي،كائيقبيصةبفعقبةبفمحمدبفسفيافالسُّ((4
(.5513/رقـ453.ابفحجر،تقريبالتيذيب)صماتسنةخمسعشرةعمىالصحيح

(.231/ح11/321الدارقطني،العمؿ)((5
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مفغيرطريؽالث كرم.
 الد ارقطنيالبييقيُّكتبع ف، كليس"قاؿ: مكصكال ركم كقد مرسؿ، الثكرم حديث

زياد، بف الكاحد عبد عمىكصمو تابعو كقد مكصكؿ، بفسممة كحديثحماد بشيء،
.(1)كالدراكردم"

ععمىكصمومفكبً:"إذاكصموابفسممة،كتي،فقاؿركمانيابفالتُّكاعترضعميو
.(2)دةثقة،فبلأدرمماكجوقكؿالبييقي:كليسبشيء"ىذهاألكجو،فيكزيا

الت ":كقدتعقباأللبانيابفالتُّركماني،بقكلو عقيبالشيء،فإفقكؿالبييقيكىذا
حديثالث  بو أراد إنما ركمحديثىذا كقد يقكؿ: كأنو الحديث؛ الأصؿ كرمخاصة

الد الث  بمعنىقكؿ فيك كليسبشيء؛ المحفكظ"؛كرممكصكالن "المرسؿ المتقدـ: ارقطني
المرسؿعفالث  الاليعني: المحفكظ، إليو؛،كصكؿعنومكرمىك ذىبنا كيدؿعمىما

مكصكؿ "كحديثابفسممة البييقيعقبذلؾ: قكؿ كالص ... أرادفإنو ريحعمىأنو
الث  مخيص:إفالت كمافعؿالحافظفيؿكلذلؾاليمكفالقك،كرمكحدهبذلؾالكبلـحديثى

.(3)"ا!كاأعمـالبييقيرجحالمرسؿأيضن
البر:" الخبرمفالض كقاؿابفعبد يمنعاالحتجاجبوفيإسنادىذا ...عؼما
ابفعي الحديثركاه فسقطاالحتجاجبويينةعفعمركبفيحيىعفأبيومرسبلنكىذا

.(4)"حتجبوكليسمثموممايي،عندمفاليرلالمرسؿحجة
كلكفالحديثصحيحمفكؿطيرقومكصكالنكمرسبلنكمابينتفيأعبله،كقدقمت:

فقاؿ: فيو، العمماء كأقكاؿ طيرقو بياف بعد فيو القكؿ الممقف ابف اإلماـ كأحسف أجمؿ
ظرفيككفاألصحكصموؾفيرفعو،كبقيالن فظيربيذاصحةالحديث،كزكاؿالش "

،أكإرسالو أسمفنا ارقطنيتصحيحإرسالو،كقدصححكصموابفرمذمكالد عفالت كقد
مفب حً جماعة أيضا صححيا كقد فقبمت، ثقة مف زيادة كىك ترل، كما كالحاكـ اف

الر  البييقيفإنوتبع..يختقيالديفالقشيرمكمنيـالش ...افعيالمتأخريفمنيـ .كأما
كليسكرمقاؿ:كقدركممكصكالنمفطريؽالث سبلنرمذمفإنولماذكرهمرارقطنيكالت الد 

ادبفسممةمكصكؿ،كقدتابعوعمىكصموعبدالكاحدبفزيادقاؿ:كحديثحم ،بشيء

                                 
(.2/609السنفالكبرل)البييقي،((1
(.2/434،الجكىرالنقي)ابفالتُّركماني((2
.(2/397صحيحأبيداكد)األلباني،((3
.(225-5/220التمييد)ابفعبدالبر،((4
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كبععمىادكتيكلؾأفتقكؿ:إذاكصموحم ،مفكجوآخرراكردم،ثـأسندهمكصكالنكالد 
التي فمـ عكضنكصمو اإلرساؿ، عفككرجحعمىركاية كقدا السيما ليسبشيء، نيا

بالحديثالس  الن اعتضدتأيضا في القبمة استقباؿ الص الؼفي فيسبعةييعف بلة
فكافضعيفا ككمعمىالحاكـتصحيحوفقاؿ:كأنكرالن ،مكاطفمنياالمقبرةكالحماـ،كا 

ىكضعيؼإنواليقبؿمنو،فإفالذيفضعفكهأتقفمنو،قاؿ:كألنوقدتصحأسانيدهك
كىذامنوفيونظر؛ألناقررناأفىذااالضطرابغيرقادح،كمفضعفو،(1)الضطرابو

نماقاؿ:إفالمرسؿأصحكماأسمفناه،كلـيي ةفييىحٍصبابفدًلـيطعففيرجالو،كا 
رؽالطُّ:ىذااليصحمفطريؽمف(2)ر"راجالمنينكيرفيمكلدالس الت "قكلوفيكتاب

.(3)"فاجتنبو
" حجر: ابف ثقاتكقاؿ رسالو،رجالو كا  كصمو في اختمؼ ذلؾ،لكف مع كحكـ
.(4)"بصحتوالحاكـكابفًحب اف

قمت:كأنويميؿإلىتصحيحوبقكلوىذا.كاتعالىأعمـ.

شيعىٍيبواإلماـالش ميناًظرقاؿ:الثاني الحديث كبفي كىلعىٍمري افعيرحمواتعالى:رى
(5)،

كعىٍفعى بًفعىٍمرو الم ًو ،ٍبًد أىٍزكىاًجًيف :أىن ويقىاؿى،عىٍفالن ًبي  بىٍيفى كى بىٍينىييف  ًلعىافى :"أىٍربىعهالى
اٍلميٍسًمـً اٍلعىٍبدً،اٍليىييكًدي ةيكىالن ٍصرىاًني ةيتىٍحتى ر ةيتىٍحتى ر ،كىاٍلحي اٍلحي ًعٍندىكىالن ٍصرىاًني ةي،كىاأٍلىمىةيًعٍندى

" .(6)الن ٍصرىاًني 

نقد الحديث:
كرجؿ،ركيتـىذاعفرجؿمجيكؿو:قمنالو":تعالىافعيرحمواقاؿاإلماـالش 

:كالمذافركياهيقكؿأحدىمانقطع،عفعبدابفعمركمي،عيب،كعمركبفشي(7)طومًغى

                                 
(.983/ح1/322خبلصةاألحكاـ)،النككم((1
غيرمطبكع.((2 يبدكأفالكتابى
(.4/125ابفالممقف،البدرالمنير)((3
.(1/529ابفحجر،فتحالبارم)((4
سبقتترجمتوككالدهكجده.((5
(.6/344الشافعي،األـ)((6
(11/130يقصدبوعطاءالخيراساني،كستأتيركايتو،كقدقاؿالبييقيفيمعرفةالسنفكاآلثار)((7

عنو:"معركؼبكثرةالغمطكماقاؿالش افعي".
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فيكاليثبتعف،امجيكالنكاآلخريقفوعمىعبدابفعمركمكقكفن،بيعفالن 
كفيوأف،طمىإالرجؿغىبيكاليبمغبوالن ،عيبكالعبدابفعمركعمركبفشي
شي بف الن عمرك عف لنا ركل أقاكيمىأحكامنبيعيبقد تكافؽ كتخالؼأقاكيمىا ،كـنا
ـركايتوكنسبتمكهإلىكرددتي،فرددتمكىاعمينابي قاتفنسندىاإلىالن يركيياعنوالث 

الغمط كافقناىاكخالفتمكىا، فأنتـمحجكجكفإفكافممفثبتحديثوبأحاديثوالتيبيا
نصفيفإفاحتججتـميفأنتـغيري،خالفتـأكثرىابياعفالن فينحكمفثبلثيفحكمن

ىكممفيثبتاعنوكثـاحتججتـمنيابمالككافثابتن،بركايتوكىكممفالنثبتركايتو
.(1)"نقطعبينوكبيفعبدابفعمركألنومي؛حديثولـيثبت

فقاؿ:قيؿلو:لـتركتظاىرالقرآف؟قاؿ:،(2)القديـوكذكرهفيكتاب"قال البييقي:
الد بالد  كما قمنا: خاص، عمى ىذا أف عمى كرجؿاللة مجيكؿ رجؿ عف فذكر اللة؟

"،أربعاللعافبينيـ"،عفأبيو،عفجدهأنوقاؿ:عيبمعركؼبالغمط،عفعمركبفشي
النختمؼنحفكالأنتفيأف ألسنا فقيؿلو: كالمشرؾكالمشركة، كالعبد فذكراألمة

يي ال كالغمط عمركالمجيكؿ عف احتججت فكيؼ قيؿ: بمى، قاؿ: بحديثيما؟ حتج
ىؿناحيتؾيقكؿفيوبركايتيما؟قاؿ:ىكعندممعركؼ،قيؿ:رأينابعضأىؿالعمـمفأ

.(3)"ماقمنا



                                 
(.6/344الشافعي،األـ)((1
(:"كتابالرسالةألفوالشافعيمرتيف،كلذلؾيعده11قاؿأحمدشاكر،مقدمةتحقيؽالرسالة)ص((2

العمماءفيفيرسمؤلفاتوكتابيف:الرسالةالقديمة،كالرسالةالجديدة،أماالقديمةفالراجحعندمأنو
يمعانياألخبارألفيافيمكةإذكتبإليوعبدالرحمفبفميدم،كىكشابأفيضعلوكتابناف

قبكؿاأل الناسخكالمنسكخمفالقركيجمع االجماعكبياف كحجة فيو، فكضعلوفكالسنةآخبار ،
كالظاىرعندمأف كتابالرسالة...فأجابوالشافعي،كىككتابالرسالةالتيكتببالعراؽ،...

إلىأنياأيًلفتفي...".كذىبفخرالديفالرازمعبدالرحمفبفميدمكافإذذلؾفيبغداد،
البييقيأرادبقكلو بغداد،كلقدحقؽالشيخأحمدشاكرالمسألةفيمقدمةالرسالةقمتينظر،كلعؿ 

القديـالرسالةالتيألفياالشافعيفيذاؾالكقت.كاأعمـ.
(.11/130البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((3
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 تخريج الحديث: 
 أواًل: تخريج الحديث المرفوع.

.(4)مرةبفربيعةضي،مفطريؽ(3)،كالبييقي(2)،كالد ارقطني(1)أخرجوابفماجو
؛كبلىما)ضمرةبفربيعة،(6)مفطريؽسكيدبفعبدالعزيز(5)كأخرجوالطبراني
.(7)طاءعفابفعكسكيدبفعبدالعزيز(
.(9)،مفطريؽيزيدبفبىًزيغالر ممي(8)كأخرجوالبييقي


                                 

السنف)((1 ح1/670ابفماجو، بمفظ2071/ .) النبي: عىنىةىأف ميبلى الى الن سىاًء ًمفى "أىٍربىعه قاؿ: ،
كى ٍمميكًؾ، اٍلمى تىٍحتى ر ةي كىاٍلحي ، اٍلميٍسًمـً تىٍحتى كىاٍليىييكًدي ةي ، اٍلميٍسًمـً تىٍحتى الن ٍصرىاًني ةي : بىٍينىييف  تىٍحتى ٍمميككىةي اٍلمى

" ر  .اٍلحي
(.3339/ح4/207الدارقطني،السنف)((2
(.15297/ح7/650البييقي،السنفالكبرل)((3
ماتسنة،مفالتاسعة،صدكؽييـقميبلن،أصمودمشقي،أبكعبدا،ضمرةبفربيعةالفمسطيني((4

(.2988/رقـ280.ابفحجر،تقريبالتيذيب)اثنتيفكمائتيف
(.2429/ح3/338الطبراني،مسندالشامييف)((5
بكسرالحاءكسككف-كقيؿأصموحمصي،الدمشقي،زبفنميرالسمميمكالىـسكيدبفعبدالعزي((6

الشاـمعركفة بمدةمفببلد مفكبار،ضعيؼ،كقيؿغيرذلؾ،-الميـكالصادغيرالمنقكطة،
(.2692/رقـ260(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)4/221.السمعاني،األنساب)التاسعة

ماتسنة،مفالسابعة،ضعيؼ،أبكمسعكدالمقدسي،لخراسانيعثمافبفعطاءابفأبيمسمـا((7
/385.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ص-أمإحدلكخمسيف-خمسكخمسيفكقيؿسنةإحدل

(.4502رقـ
(.15298/ح7/650البييقي،السنفالكبرل)((8
الدكرم)((9 قاؿابفمعيففيالتاريخركاية بالعيف، بزيع كقيؿ: زريع، رقـ4/447قيؿ: /5228:)

( الكبير الضعفاء العقيميفي كقاؿ رقـ4/375"ضعيؼ"، كال1987/ عمىحديثو، ييتابع "ال :)
(حديثنا،ثـقاؿ:"لـيحضرنيلوإالىذا9/177ييعرؼإالبو،كذكرلوابفعدمفيالكامؿ)

اال ميزاف في الذىبي كقاؿ الخراساني"، عطاء ىك عنو يركم الذم كعطاء عتداؿالحديث،
رممي،اليكادييعرؼ"،كقاؿابفحجرفيالمساف)4/422) (:ضعفوالدراقطني6/284(:"شيخه

كيحيى،كىكمفالدجاجمة.
متركؾ.قمُت: الخالصة:
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الط براني الكليد(1)كأخرجو بف بقية طريؽ مف عي اش(2)، بف إسماعيؿ عف ؛(3)،
عطاءثبلثتيـ عف عي اش( بف سماعيؿ كا  بىًزيع، بف كيزيد عطاء، بف )عثماف

راساني .(4)الخي
.(7)ىرمحمفالزُّعثمافبفعبدالر ،مفطريؽ(6)ي،كالبييق(5)كأخرجوالد ارقطني
الد ارقطني كالبييقي(8)كأخرجو مطر(9)، بف عمار طريؽ مف بف(10)، حم اد عف

                                 
(.2428/ح3/338الطبراني،مسندالشامييف)((1
الكى((2 كعب بف صائد بف الكليد بف الش-بلعيبقية نزلت كىبلع، قبيمًة إلى نزؿنسبة كأكثرىـ اـ،

كلو،ماتسنةسبعكتسعيف،مفالثامنة،عفالضعفاءدصدكؽكثيرالتدليسحمًأبكيي،-حمص
(.734/رقـ126(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)10/514.السمعاني،األنساب)سبعكثمانكف

سبقتترجمتو،كىكثقةفيركايتوعفأىؿبمده.((3
،اصدكؽييـكثيرن،عبدا:كقيؿ،كاسـأبيوميسرة،الخراساني،فعطاءبفأبيمسمـأبكعثما((4

.ابفحجر،لـيصحأفالبخارمأخرجلو،ماتسنةخمسكثبلثيف،مفالخامسة،كيرسؿكيدلس
(.4600/رقـ392تقريبالتيذيب)

(.3338/ح4/207الدارقطني،السنف)((5
(.15301/ح7/650البييقي،السنفالكبرل)((6
عثمافبفعبدالرحمفبفعمربفسعدابفأبيكقاصالزىرمالكقاصيأبكعمركالمدنيكيقاؿ((7

مفالسابعةمات،ككذبوابفمعيف،متركؾ،لوالمالكينسبةإلىجدهاألعمىأبيكقاصمالؾ
(.كقاؿالداقطنيفيالسنفعًقب4493/رقـ385.ابفحجر،تقريبالتيذيب)فيخبلفةالرشيد

الحديث:متركؾالحديث.
8))( السنف ح4/207الدارقطني، ريفيع3341/ بف كزيد عمرك بف "حم اد الحديث: عًقب كقاؿ .)

ضعفاء".
ًة(.بمفظ:15299/ح7/650البييقي،السنفالكبرل)((9 كىاأٍلىمى اٍلحير  بىٍيفى ،لىٍيسى ًلعىافه ـٍ بىٍينىيي "أىٍربىعىةهلىٍيسى

لىٍيسى ،كى كىاًلعىافه اٍلميٍسًمـً بىٍيفى لىٍيسى ،كى كىاٍليىييكًدي ًةًلعىافه اٍلميٍسًمـً بىٍيفى لىٍيسى ،كى ر ًةكىاٍلعىٍبًدًلعىافه اٍلحي لن ٍصرىاًني ًةبىٍيفى
" .ًلعىافه

2198/رقـ6/394أبكعثماف،عماربفمطر،قاؿابفأبيحاتـفيالجرحكالتعديؿ)((10 (:"كتبتي
حباففيالمجركحيف)عنو،ككافيكذب" (:"يسرؽالحديثكيقمبو،الاعتبار2/196،كقاؿابفي

كقاؿابفعدمفيالكامؿ الكفاؽمفىكمثموفياإلتقاف"، إاللبلستئناسإليوعند يركيو بما
رقـ6/138) كقاؿالدارقطنيفيالسنف1251/ بي ف"، عمىركاياًتو الض عؼي "متركؾالحديث، )
ح4/207) كقاؿالبييقيفيالسنفالكبرل)3341/ "ضعيؼ"، :)8/56" كافيقمباألسانيد(:

"،كقاؿابفعبدالبرفيكيسرؽاألحاديثحتىكثرذلؾفيركاياتوكسقطعفحداالحتجاجبو
= 



470 

رفيع(1)عمرك بف زيد عف الر حمف(2)، عبد بف عثماف راساني، الخي )عطاء ثبلثتيـ ؛

____________________________________ = 

فيو"،كقاؿالذىبيفيتاريخاإلسبلـ)7/64التمييد) /5/132(:"ليسممفييحتجبوفيماخكًلؼى
ال277رقـ "أحد كقاؿفيالميزاف)(: رقـ2/169مترككيفالمعنييفبالحديث"، "ىالؾ،6004/ :)

 بالحفظ"، مفكصفو كمنيـ بعضيـ، بفعميقمُت: كثقو الخضر بف فقطمحمد لساف-ككثقو
.-(6/138الكامؿ)-،كصفوعبدابفسالـبالحفظ-(4/276الميزاف)

،2/565كقاؿالحكينيفينثؿالنباؿ) بوأماـأساطيف(:"تالؼه يسرؽالحديث،كثقومفاليعتدُّ
الٌنقاد".

.الخالصة: قمُت: متركؾه
1))( محرز ابف ركاية التاريخ في معيف ابف قاؿ النصيبي، عمرك بف حماد إسماعيؿ /1/63أبك

آخرمفنفسالكتاب)112رقـ /1/67(:"ضعيؼكذاب،ليسبثقةكالمػأمكف"،كقاؿفيمكضعو
(:قكؿ:3/144"شيخضعيؼ،لـيكفيكذب"،كلوفيالجرحكالتعديؿالبفأبيحاتـ)(:129رقـ

(:قكؿ:"كافممفيكذبكيضعالحديث"،كنقؿ3/10"ليسبشيء"،كلوفيالكامؿالبفعدم)
-(:"اجتمعالناسعمىطرححديثو"كقاؿعمركبفعمي2/351ابفحجرعنوفيلسافالميزاف)

( كقاؿالبخارمفيالتاريخ-(9/13تاريخبغداد منكرالحديث"، "متركؾالحديث،ضعيؼجدنا، :
(:"منكرالحديث،ضعفوعمٌيبفحجر"،كقاؿالجكزجانيفيأحكاؿ2646/رقـ2/291األكسط)

)ص الضعفاء305الرجاؿ في النسائي كقاؿ ىاجسنا"، نفسو في لمحميـ يدع لـ يكذب "كاف :)
)ص ا31كالمتركككف "متركؾ :) الجاركد ابف كقاؿ )-لحديث"، الميزاف "منكر-(2/351لساف :

كقاؿأبكحاتـفيالجرحكالتعديؿ) الحديث" (:"منكر3/144الحديثشبوالشيء،اليدرمما
الحديث،ضعيؼالحديثجدنا"،كسيئؿعنوأبكزرعةفينفسالكتاب،فقاؿ:"كاىيالحديث"،كقاؿ

:"يضعالحديثكضعناعمىالثقات،التحؿكتابةحديثوإال(1/252ابفحباففيالمجركحيف)
الييتابعو3/10عمىجيةالتعجب،كقاؿابفعدمفيالكامؿ) "لوأحاديثكعامةيأحاديثوما :)

(:"لـيكفثقة"،74أحدهمفالثقاتعميو"،كقاؿابفشاىيففيتاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)ص
(:"يركمعفالثقاتالمناكير،الشيء".52/رقـ74ء)كقاؿأبكنعيـفيالضعفا

أجمعأىؿالنقؿعمىترؾحديثو.الخالصة: قمُت:
(،كأبكداكد1404/رقـ2/18زيدبفرفيع،كثقوأحمدفيالعمؿكمعرفةالرجاؿركايةعبدا)((2

(:4173/رقـ3/61،كقاؿأحمدفيمكضعآخرمفكتابالعمؿ)-(2/506لسافالميزاف)-
قاؿابفشاىيففيتاريخأسماءالثقات) الناس"،ككذا بوبأس،ركلعنو رقـ91"ما /387،)

"،كقاؿابفعدمفيالكامؿ6/314كذكرهابفحباففيالثقات) (،كقاؿ:"كاففقييناكرعنافاضبلن
(:"إذاركلعنوثقةفبلبأسبحديثو".4/161)

(:"ليسحديثوبشيء"،كقاؿالنسائي23/رقـ1/53يةابفمحرز)كقاؿابفمعيففيالتاريخركا
/1/247(:"ليسبالقكم"،ككذاقاؿالذىبيفيالمغني)216/رقـ43فيالضعفاءكالمترككيف)

(:"فيوضعؼ".1531/رقـ151(،كقاؿفيالديكاف)2273رقـ
ضعيؼ.الخالصة: قمُت: 
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الزُّىرم،كزيدبفرفيع(عفعمركبفشيعيب،عفأبيو،عفجده.
الدكالبي بفصالح(1)كأخرجو الٌرىاكم،(2)مفطريؽمعاكية أبيتكبة عفصدقة

عفعبدابفعمرك،عفرسكؿا .عفرجؿو
،(5)مية،عفإسماعيؿبفأي(4)يحيىبفصالحاأليميمفطريؽ(3)كأخرجوالبييقي

مرفكعنا.اسرضياعنيماعفعطاء،عفابفعب 
 ديث الموقوف.ثانًيا: تخريج الح

زاؽ رىيجعفعمركبفشعيبعفعبدابفعمرك(6)أخرجوعبدالر  ،عفابفجي
الد ارقطني كالبييقي(7)كأخرجو مفطريؽعمربفىاركف(8)، ابفجيرىيج(9)، عف ،

كاألكزاعي.

                                 
1))( الكنىكاألسماء 726ح/1/406الدكالبي، بمفظ: ًدي ًة(. كىاٍليىييكى كىالن ٍصرىاًني ًة اٍلميٍسًمـً اٍلحير  بىٍيفى "لىٍيسى

." ًلعىافه ـٍ بىٍينىيي ،أىٍربىعىةهلىٍيسى ًةًلعىافه ر ًةكىاأٍلىمى اٍلعىٍبًدكىاٍلحي بىٍيفى لىٍيسى ،كى ًةًلعىافه كىاأٍلىمى
،قاضياألندلس،كأبكعبدالرحمفالحمصيأبكعمرك،الحضرمي،ديرمعاكيةبفصالحبفحي((2

ابفحجر،تقريبكقيؿبعدالسبعيف،ماتسنةثمافكخمسيف،مفالسابعة،صدكؽلوأكىاـ .
(.6762/رقـ538التيذيب)

:"ياعىت اببفأيسىيدإنيقدقاؿرسكؿا(.بمفظ:15304/ح7/652البييقي،السنفالكبرل)((3
 اٍليىييكًدي ةيبعثتؾإلىأىؿمكة عىنىةه: ميبلى ـٍ بىٍينىيي لىٍيسى "أىٍربىعىةه كذكرالحديثكفيو: عفكذا"، فانييـ

ًعٍندىهياأٍلىمىةي" رُّ ،كىاٍلعىٍبديًعٍندىهياٍلحير ةي،كىاٍلحي اٍلميٍسًمـً ،كىالن ٍصرىاًني ةيتىٍحتى اٍلميٍسًمـً .تىٍحتى
عفإسماعيؿبفأمية،،يحيىبفصالحاأليمي"(:2035/ح4/409قاؿالعقيميفيالضعفاء)((4

.كذكرهابفعدمأخشىأفتككف،منقمبة،ىكبعمربفقيسأشبوأحاديثومناكير،عفعطاء،
(،كذكرلوأحاديثقاؿبعدىا:"كلوغيرماذكرت،ككمياغير2144/رقـ9/109فيالكامؿ)
محفكظة".

.ثقةثبتسبقتترجمت،((5
:"أىٍربىعه(.بمفظ:12508/ح7/128الرزاؽ،المصنؼ)عبد((6 ٍبًدالم ًوٍبًفعىٍمًركٍبًفاٍلعىاًصقىاؿى عىٍفعى

ر ةيًعٍندى ،كىاٍلحي اٍلميٍسًمـً :اٍليىييكًدي ةي،كىالن ٍصرىاًني ةيتىٍحتى أىٍزكىاًجًيف  بىٍيفى ،كى بىٍينىييف  ًلعىافى دىاٍلعىٍبًد،كىاأٍلىمىةيًعنٍالى
" ،كىاأٍلىمىةيًعٍندىاٍلعىٍبًد،كىالن ٍصرىاًني ةيًعٍندىالن ٍصرىاًني  ر  .اٍلحي

7))( السنف ح4/207الدارقطني، /3340 بمفظ: اٍليىييكًدي ةي(. : ًلعىافه أىٍزكىاًجًيف  بىٍيفى كى بىٍينىييف  لىٍيسى "أىٍربىعه
 ،كىالن ٍصرىاًني ةيتىٍحتى اٍلميٍسًمـً ".تىٍحتى ر  اٍلحي اٍلعىٍبًد،كىاأٍلىمىةيتىٍحتى ر ةيتىٍحتى ،كىاٍلحي اٍلميٍسًمـً

(.15302/ح7/651البييقي،السنفالكبرل)((8
ماتسنة،امفكبارالتاسعةككافحافظن،متركؾ،مكالىـالبمخي،عمربفىاركفبفيزيدالثقفي((9

(.4979/رقـ417.ابفحجر،تقريبالتيذيب)أربعكتسعيف
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.(2)ةيسىنىيحيىبفأبيأي،مفطريؽ(1)كأخرجوالبييقي
عف(3)كأخرجوعبدالرزاؽ ؛أربعتيـ)ابفجريج،كاألكزاعي،كيحيىعفمعمرو رجؿو

ابفأبيأينيسة،كالرجؿالمجيكؿ(عفعمركبفشعيبعفأبيوعفجدهعبدابف
عمرك.

 دراسة رواة الحديث:  
مدار الخراسانيالذمعميو فعطاء الضعيؼكالمتركؾ، الطريؽالمرفكعبيف ركاة

كتابعوعثمافب الرحمفالكقاصيمتركؾالحديث،الركايةفيالحديثضعيؼ، فعبد
رفيع بف كزيد ذلؾ، في منو أشدُّ عمرك بف حماد عف كذاب، ىالؾه مطر بف كعمار
،كبقية ضعيؼ،كالذميرتقيمنيـعفدرجةالضعؼضمرةبفربيعةصدكؽييـقميبلن
كيرسؿ كثيرنا الخراسانيصدكؽييـ بفمسمـ كعطاء التدليس، بفالكليدصدكؽكثير

كيدلس.
كأم اركاةالطريؽالمكقكؼفعمربفىاركفمتركؾ،كيحيىبفأبيأينيسةضعيؼ.

كاأعمـ.
 الحكم عمى الحديث: 

 الد الحديثضعيؼ؛ قاؿ الحديث"ارقطني: ضعيؼ الخراساني عطاء بف عثماف
بفزريع،عفعطاءكىكضعيؼأيضنجدن كتابعويزيد كابف،ا،كركمعفاألكزاعيا،
كلـيرفعاهإلىالنبيجكىماإماماف،عفعمركبفشعيب،عفأبيو،عفجده،قكلوجري
"(4).

الخراساني،" وقال البييقي: عطاء منيـ عمرك، عف الضعفاء مف جماعة ركاه
كعثمافالكقاصيعفعمركبفشعيب،كعماربفمطر،عفحمادبفعمرك،عفزيد

بفىاركف عمر كركاه عفعمرك، عفعمركبفرفيع، كاألكزاعي، ابفجريج، عف ،
اعمىجدهكعمربفىاركفبفأبيأنيسة،عفعمركمكقكفناككذلؾركاهيحيى،امكقكفن

                                 
(.15303/ح7/651البييقي،السنفالكبرل)((1
.ابفحجر،ماتسنةستكأربعيف،مفالسادسة،ضعيؼ،أبكزيدالجزرم،يحيىابفأبيأنيسة((2

(.7508/رقـ588تقريبالتيذيب)
اٍليىييكًدي ًةكىالن (.بمفظ:"12504/ح7/128عبدالرزاؽ،المصنؼ)((3 عىنىةىبىٍيفى ميبلى ٍمميككىًةالى ٍصرىاًني ًةكىاٍلمى

".كىاٍلميٍسًمـً
(.4/207الدراقطني،السنف)((4
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.(1)بفأبيأنيسةضعيؼكاأعمـاغيرقكم،كيحيى
يب،عفأبيو،عفجده،إذاكنحفنحتجبركاياتعمركبفشعي"وقال رحمو ا:

ثقةكافالر  ييك،اكمعنو ما إليو صحيحنه،ؤكدانضـ الحديثطريقا ليذا نجد إلىكلـ ا
.(2)"،كاأعمـكعمر

لـيسـالشافعيالمجيكؿكالالذلغمطكالفقاؿ:"وتعقب ابُن التركماني البييقي، 
مفحديث(3)بافأكقدركلىذاالحديثعبدالباقيبفقانعكعيسىبف،يماالبييقىنىبي 

عفعمركبفشعيبعفمعاكيةبفصالحعفصدقةأبىتكبة(4)ياطحمادبفخالدالخ
كصدقةذكرهابف،كحمادكمعاكيةمفرجاؿمسمـ،بيوعفجدهعنوعميوالسبلـأعف

ثقاتالتابعيف في بفصالح،حباف معاكية في،كقاؿركلعنو أبىحاتـ ابف كذكره
ابفمكس:كقاؿ،كتابو كعبيد الكليد أبك ركلعنو العيفييىكىذا عفجيالة خرجو
.(5)"كالحاؿ

 قال األلباني: وىذا فيو مؤاخذتان:
محض؛ألفذلؾإنماقالوابفأبيـهىٍأفمانقمومفكتابابفأبيحاتـكى"األولى:

،كىيعندهعقبترجمةصدقةأبيتكبةمباشرة،(6)حاتـفيترجمةصدقةبفعيسى
انتقؿبص سببالكىـ؛ ىك ىذا الذميميو،فمعؿ إلىترجمة ترجمتو مف النقؿ حيف ره

منولمذىبو!المحديثبتقكيتولمراكمالمجيكؿتعصبندذلؾتقكيةنأفيككفتعم كأستبعدي
بينيما ككذلؾغاير حاتـ، أبي ابف عند تكبة أبي صدقة غير عيسىىك بف فصدقة

."عديبلنكالتا،كلـيذكرافييماجرحن(7)الكبيرالبخارمفيالتاريخ


                                 
(.3/145البييقي،السنفالصغير)((1
(.11/130البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((2
لـ،مفالحاديةعشرة،صدكؽربماأخطأ،أبكمكسىالرممي،عيسىبفيكنسبفأبافالفاخكرم((3

(.5340/رقـ441.ابفحجر،تقريبالتيذيب)اكدركللويصحأفأباد
الخياط((4 بفخالد االبصرم،القرشي،حماد زابفمفالتاسعة،ثقةأمي،نزيؿبغداد،أبكعبد

(.1496/رقـ178حجر،تقريبالتيذيب)
(.7/397ابفالتركماني،الجكىرالنقي)((5
.(1886/رقـ4/428)ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ((6
(2875/رقـ4/294(،بينماصدقةبفعيسى)2873/رقـ4/293ترجمةصدقةأبيتكبة)((7
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معارض-معتساىموالمعركؼفيالتكثيؽ-أفتكثيؽابفحبافألبيتكبة"الثانية:
بفبقكؿالذىبيفيكنىالميزاف: معاكية عنو تفرد اليعرؼ، الرىاكم، "اسموصدقة

كصدقةبفعيسىالمتقدـ،قدأعادابفأبيحاتـذكرهفيحرؼالعيففقاؿ:،(1)صالح"
قاؿأبكالكليد:،اؿ:صدقةبفعيسىأبكمحرز،كالصحيحاألكؿ"عيسىبفصدقة،كيق

ضعيؼ" ،" زرعة: أبك حديثو""،شيخ"كقاؿ يكتب كزاد: حاتـ أبك قاؿ (2)ككذا كقاؿ،
"متركؾ" الحديث"(3)الدارقطني: "منكر حباف: ابف كقاؿ يككف.(4). أف المحتمؿ فمف

عضالركاة،كيككفىكنفسوعيسىىذاىكصدقةبفعيسى،الذمانقمباسموعمىب
الفيكمجيكؿ فكؿكبالجممة؛،صدقةأبكتكبة،فإفثبتىذافيكضعيؼمتركؾ،كا 
أكىىمفبعض كبعضيا الطرؽإلىعمركبفشعيبكاىية، كقاؿابفحجر:."ىذه

كىذاقكؿابفعبدقمُت: ،(5)"كدكفعمركمفاليعتمدعميوكرجحالدارقطنىالمكقكؼ"
.(6)"ليسدكفعمركبفشعيبمفيحتجبوبؿابفحجر،قاؿ:"البرمفق

"ثم قال األلباني: وأمَّا قول ابن التركماني حاتـ: كأبك معيف ابف كثقو كعطاء
:كقاؿ،كابنوعثمافذكرهابفأبىحاتـفيكتابو،كاحتجبومسمـفيصحيحو،كغيرىما

ال:فقاؿ،اعنواؿسألتدحيمنبيوقأثـذكرعف،يكتبحديثو:فقاؿ،سألتعنوأبى
يضعفكنوأف إ:فقمت،بأسبو الحديثحدٌيءشأمك:فقاؿ،صحابنا مف ؟ثعثماف

حديثو ،كاستحسف ىذا األأفعمى قؿ صدقةأحكاؿ لركاية متابعة ىذه ركايتو تككف ،ف
 قكلو في الشافعي خالؼ قد كإكالبييقي منقطع الحديث اتصالوأف عف،ثبت كاعتذر

،الشافعي قمنا تبيفبما البييقىأكقد قكؿ فبلنسمـ الحديثجيد ىذا تصح"فسند لـ
.(7)"اسانيدهإلىعمرك

                                 
(.10044/رقـ4/508الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((1
(.6/279ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((2
3))( لو البرقاني سؤاالت رقـ37الدارقطني، /224( الكتاب نفس في كقاؿ رقـ55(، "ال391/ :)

شيء".
المجركحيف)((4 ابفمنكرالحديثجدن(.كعبارتو"2/119ابفحباف، ىكالذمركلعنوعبيد ا

".مكسىكيقكؿحدثناصدقةبفعيسىيقمبواليجكزاالحتجاجبمايركيولغمبةالمناكيرعميو
(.2/76ابفحجر،الدرايةفيتخريجأحاديثاليداية)((5
(.6/192،التمييد)ابفعبدالبر((6
(.7/397ابفالتركماني،الجكىرالنقي)((7
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ـ،فبلقيمةلكبلمؾ؛ألنؾالتتجردمتأكلـتسم فأقكؿلو:سم :"-أماأللباني-قاؿ
أكى ىك بما كلك المذىب، لتقكية نما كا  ىلمحؽ، فإنؾعمدتفيمفبيتالعنكبكت؛

إلىأحسفماقيؿمفالتعديؿ،كأعرضتعفكؿرجميفعثمافبفعطاءكأبيوتقكيةال
ألنو؛ماقيؿفييمامفالتجريح،كليسىذاسبيؿالباحثيفالذيفيقيـالعمماءلكبلميـكزنان

مف شاؤكا ما يضعفكا أك يصححكا أف األىكاء أىؿ يستطيع المنحرؼ األسمكب بيذا
العمـالشريؼكمنياقاعدةالجرحمقدـعمىالتعديؿ؛األحاديثباإلعراضعفقكاعدىذا

فقدأعرضالرجؿعفكؿماقيؿفيعثمافمفالجرح؛بشرطياالمعركؼعندالعمماء
:"يركمعفأبيوأحاديثمكضكعة".كقكؿالساجي:"ضعيؼ-معتساىمو-كقكؿالحاكـ

يوعطاء؛فمـيعرجعمىككذلؾفعؿفيأب،كغيرذلؾمماتراهفيالتيذيبكغيره،"اجدن
الخراسانيككافنسينما عطاء "حدثنا فيو: كقكؿشعبة مفالجرحالمفسر؛ ".اقيؿفيو

كاليعمـ"،كلذلؾقاؿالحافظفيوكماتقدـ:ئكقكؿابفحباف:"كافردمءالحفظيخط
فإفسمـمنوفمفيسمـمفابنو؛لشدةضعفو.كا،"صدكؽييـكثيران،كيرسؿكيدلس"

.(1)"سبحانوكتعالىأعمـ
" قاؿ: لمحديث، ذكرالطرؽالمكقكفة فالحديثاليثبتمفجميعكبعد كبالجممة؛

.(2)"ىذهالطرؽعفعمركبفشعيب،المرفكعانكالمكقكفان
كأنتعممتأفالضعيؼإذاتعددتكقاؿالكماؿابفاليماـبعدتخريجالحديث:"

اعمىجدقداعتضدبركايةاإلماميفإياهمكقكفناكطرقوكافحجة،كىذاكذلؾخصكصن
.(3)"عمركبفشعيب

كالمكقكؼمضطربفقدركاهعبدالرزاؽعفابفجريجعفعمركبفشعيبقمُت:
عفعبدابفعمرككمامبٌيففيالتخريج.

كركاهعمربفىاركفعفابفجريجكاألكزاعيعفعمركبفشعيبعفأبيوعف
اكأٌماعفجده. حديثابفعباسالذمجاءمفطريؽاأليميشاىندالمحديثفيكأيضن

بف يحيى باطؿه، اإلسناد بيذا األيمي صالح بف يحيى "حديث البييقي: قاؿ ضعيؼ؛
 .كاتعالىأعمـ.(4)صالحأحاديثوغيرمحفكظة"

                                 
(.9/129فة)ياأللباني،سمسمةاألحاديثالضع((1
(.9/130فة)ياأللباني،سمسمةاألحاديثالضع((2
(.4/284فتحالقدير)ابفاليماـ،((3
(.7/652البييقي،السنفالكبرل)((4
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 الحديث بسبب الطَّعن في راويو المطمب الثالث: َرد  
يحالمتفؽعمييا،أفينقموالعدؿالضابطعفالعدؿإفمفشركطالحديثالص ح

الضابطمفأكؿالسندإلىمنتياه؛فإفكافالناقؿليسبعدؿكالضابط،أكليسبضابط
كافالضعؼغير إالإذا فإفالحديثيككفضعيفنا، أكليسبعدؿ، كعدؿفينفسو،

ككافلوطرؽتقكيو،فإنويتقكلإلىالحسفلغيره،كأم اإفكافالضعؼشديدنافإنوشديدو
الحديثالذمال:"(1)يقكؿابفالصبلحفيبيافحدالحسفلغيرهاليتقكلكيبقىضعيفنا،

ليسمغفبلن أنو غير تتحقؽأىميتو لـ مفمستكر إسناده رجاؿ فيمايخمك الخطأ كثير
ديثكالأملـيظيرمنوتعمدالكذبفيالح-كالىكمتيـبالكذبفيالحديث،يركيو

كيككفمتفالحديثمعذلؾقدعرؼبأفركممثموأكنحكهمف-سببآخرمفسؽ
؛أكبمالومفشاىد،كجوآخرأكأكثرحتىاعتضدبمتابعةمفتابعراكيوعمىمثمو

 "،كمفأمثمةذلؾ:ااكمنكرنكىككركدحديثآخربنحكهفيخرجبذلؾعفأفيككفشاذن
 

الحديث األول: قاؿ إلىىاخصـ ىىذىا ًفي ذىىىٍبت إن مىا تعالى: ا رحمو الش افعي إلماـ
الد اًرم  عىٍفتىًميـو مىٍكىىبو كىاهيابفي رى ًديثو حى
(2).

نقد الحديث:
اتعالى الش افعيرحمو اإلماـ كاليثبت:قاؿ إنما... ليسبثابت، منعنيأنو

كابفمكىبليسبالمعركؼالدارم،يركيوعبدالعزيزبفعمرعفابفمكىبعفتميـ
أنومجيكؿ،كالا،كمثؿىذااليثبتعندنا،كالعندؾمفقبؿكالنعممولقيتميمنعندنا،

.(3)نعممومتصبلن
:كمتفالحديثذكرهالبييقيفيمعرفةالسنف،قاؿ:"فى مىٍيًومىٍفكىم مىويًفيقمتي عى اٍحتىج 

كً ٍسأىلىًةًبمىاري الم ًوىىًذًهاٍلمى رىسيكؿى :سىأىٍلتي ،أىن ويقىاؿى الد اًرم  عىٍفتىًميـو ـيمى ًؿييٍسًم عىًفالر جي
: ًؿ؟فىقىاؿى مىىيىدىًمالر جي اًتوً"عى مىمى أىٍكلىىالن اًسًبمىٍحيىاهي،كى .(4)"ىيكى

                                 
(.19ص)ـالحديثمعرفةأنكاععمك،ابفالصبلح(1)

(.5/163الشافعي،األـ)((2
(.5/163المصدرنفسو)((3
(.20516/ح14/412البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((4
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 تخريج الحديث: 
.(2)عفإسحاؽبفيكسؼاألزرؽ(1)أخرجوأحمد

،مفطريقو.(5)كالترمذم،(4)كابفماجو،(3)ككيعكأخرجوأحمدعف
مفطريؽأبيأسامةكابفنمير.(6)كأخرجوالترمذم

مفطريؽيكنسابفأبيإسحاؽ.(7)كأخرجوالنسائي
النسائي داكد(8)كأخرجو بف ا عبد طريؽ يكسؼ،(9)مف بف )إسحاؽ ستتيـ ؛

ؽ،عبدابفداكد(عفعبدالعزيزكككيع،أبكأسامة،ابفنمير،يكنسابفأبيإسحا
بفعمربفعبدالعزيز.

مفطريؽيكنسبفأبيإسحاؽعفأبيو؛كبلىما)عبدالعزيز(10)كأخرجوالنسائي
بفعمر،كأبكإسحاؽالسبيعي(عفعبدابفمكىب،عفتميـالدارم.



                                 
اً(.بمفظ:16944/ح28/144أحمد،المسند)((1 رىسيكؿي :سيًئؿى مىىيىدىًمقىاؿى عى ـي ًؿييٍسًم عىًفالر جي

أى :"ىيكى ًؿ،فىقىاؿى اًتًو"الر جي مىمى ٍحيىاهيكى .ٍكلىىالن اًسًبمى
.ثقةسبقتترجمتو،((2
ًؿًمٍفأىٍىًؿ(.بمفظ:16948/ح28/148أحمد،المسند)((3 االسُّن ةيًفيالر جي اًمى :يىارىسيكؿى :قيٍمتي قىاؿى

؟ اٍلميٍسًمًميفى ًمفى مىىيىدىٍمرىجيؿو ـيعى أىكٍاٍلًكتىاًبييٍسًم :"ىيكى اًتًو"قىاؿى مى مى ٍحيىاهيكى .لىىالن اًسًبمى
(.2752/ح2/919ابفماجو،السنف)((4
(.بنفسلفظأحمد.2112/ح4/427الترمذم،الجامع)((5
(.بنفسلفظأحمد.2112/ح4/427الترمذم،الجامع)((6
اً(.بمفظ:6379/ح6/133النسائي،السنفالكبرل)((7 رىسيكؿى ًمٍف،قيسىأىٍلتي الر جيؿى :أىرىأىٍيتى ٍمتي

: قىاؿى ًفيًو؟، اءي اٍلقىضى كىٍيؼى ، ـً ٍسبلى اإٍلً أىٍىًؿ ًمٍف ؿو رىجي يىدىٍم مىى عى ـي ييٍسًم اٍلكيٍفًر الن اًس"أىٍىًؿ أىٍكلىى ىيكى
اًتوً مى ًبمى ٍحيىاهيكى ".ًبمى

(.6380/ح6/134النسائي،السنفالكبرل)((8
بفعام((9 داكد ابف اليمدانيعبد الخريبي،ر الرحمف عبد عابد،ككفياألصؿ،أبك مف،ثقة

ثبلثعشرة،التاسعة فمذلؾلـ،كلوسبعكثمانكفسنة،ماتسنة قبؿمكتو أمسؾعفالركاية
(.3297/رقـ301.ابفحجر،تقريبالتيذيب)يسمعمنوالبخارم

األكؿ.(.بنفسلفظأحمد6378/ح6/133النسائي،السنفالكبرل)((10
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داكد أبك مفطريؽيحيىبفحمزة(1)كأخرجو بف(2)، العزيز عمرعفعفعبد
عفتميـالدارم.(3)قبيصةبفذؤيب

 دراسة رواة الحديث:
.قاضيفمسطيفأبكخالدعبدابفمكىبالفمسطيني،

 أقوال النقاد:
طريقو مف الحديث كذكر البخارم، أعرفو"(4)ترجمو "ال معيف: ابف كقاؿ ،(5)،

فككصفوالشافعيبالجيالةكماىكفيمتفالنقد،كقاؿابفالقطاف: "التيعرؼحالوكا 
فمسطيف" قاضي الفسكم(6)كاف حجر(8)كالعجمي(7)ككثقو كابف ،(9) الذىبي:، كقاؿ

.(10)"صدكؽ"
لوسماعهمفتميـالدارم،عمىأٌنوالنقاداتفؽك البخارمفيكمفىؤالء:اليثبتي

أبكنعيـحدثناعبدالعزيزبف(11)التاريخالكبير عمربف،كقاؿيعقكبالفسكم،حدثنا
عبدالعزيزكىكثقةعفعبدابفمكىبكىكىمدانيثقةقاؿسمعتتميمناالدارم.

كىذاخطأ،ابفمكىبلـيسمعمفتميمناكاللحقو
،كقاؿالبييقيعفسندككيعالذم(12)

صرحفيوبسماعابفكىبمفتميـ،كىذايدؿعمىخطأمفذكرفيوسماعابفمكىب

                                 
(.2918/ح3/127أبكداكد،السنف)((1
الحضرمي((2 كاقد بف الدمشقي،يحيىبفحمزة الرحمف عبد بالقدر،القاضي،أبك رمي مف،ثقة

الصحيح،الثامنة عمى ثبلثكثمانيف سنة،ماتسنة ثمانكف التيذيبكلو تقريب حجر، ابف .
(.7536/رقـ589)

.حابةكلورؤيةمفأكالدالصسبقتترجمتو،((3
(.625/رقـ5/198البخارم،التاريخالكبير)((4
(.5/174ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
(.3/546ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((6
(.2/439الفسكم،المعرفةكالتاريخ)((7
(.980/رقـ2/62العجمي،الثقات)((8
(.3650/رقـ325)ابفحجر،تقريبالتيذيب((9

(.3010/رقـ1/601الذىبي،الكاشؼ)((10
(.625/رقـ5/198البخارم،التاريخالكبير)((11
(.2/439الفسكم،المعرفةكالتاريخ)((12
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،كقاؿالذىبي:"كاألصحأن ولـ(2)المزم:ركلعفتميـكقيؿ:لـيدركو،كقاؿ(1)مفتميـ
ا" يدرؾتميمن
.(4)لكفلـيسمعمفتميـالدارمكقاؿابفحجر:،(3)

الدارم.الخالصة: قمُت: ـى صدكؽلـيدرؾتمي
العزيزبفعمربفعبدالعزيزبفمركافبفالحكـالقرشياألمكم.تكفيعبدثانًيا:
.سبعكأربعيفكمائةسنة

 أقوال النقاد:
كيعقكببف،(8)ابفعمارالمكصميك،(7)كأحمد(6)كابفالمديني،(5)كثقوابفمعيف

كالذىبي(9)سفياف ابفمعيف:(11)كخميؿبفأيبؾ،(10)، كزاد ثبت"، يسيرنا (12)"ركلشيئنا
 مكضع: في بأس"كقاؿ بو ك"ليس زرعةبيذا، أبك 13)قاؿ ك(14)كالنسائي(  ابف، زاد

ابفعمارالمكصمي:زاد،ك(15)كافثبتنا،ركلعنوالثقاتابفأبيذؤيبكغيره"المديني:
اختبلؼ" الناسفيو ييكتبحديثو(16)"ليسبيف حاتـ: أبك كقاؿ ابفحباف:(17)، كقاؿ ،

                                 
.(14/413معرفةالسنفكاآلثار)البييقي،((1
(.16/191المزم،تيذيبالكماؿ)((2
(.3/82الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((3
(.3650/رقـ325)بالتيذيبابفحجر،تقري((4
(.5109/رقـ4/426)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((5
(.112/رقـ103)لوسؤاالتابفأبيشيبةابفالمديني،((6
(.932/رقـ161ابفشاىيف،تاريخأسماءالثقات)((7
(.36/330ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((8
(.8/176المزم،تيذيبالكماؿ)((9

(.3404/رقـ1/657الذىبي،الكاشؼ)((10
(.3/رقـ18/325خميؿبفأيبؾ،الكافيبالكفيات)((11
(.36/330ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((12
(.1810/رقـ5/389ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((13
(.18/173المزم،تيذيبالكماؿ)((14
(.112/رقـ103)لوسؤاالتابفأبيشيبة،بفالمدينيا((15
(.36/330ابفعساكر،تاريخدمشؽ)((16
(.5/389ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((17
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كثقكه،كلينوأبكمسيرفقط"،كقاؿالذىبي:(1)"يخطئ،يعتبربحديثوإذاكافدكنوثقة"
.(3)"ليسىكمفأىؿالحفظكاإلتقاف"،كحكىالخطابيعفأحمدبفحنبؿ:(2)"ببلحجة

.(4)"ضعيؼككؿشيءمفأمره"كقاؿأبكمسير:
ثقة.الخالصة: قمت:
الحكم عمى الحديث:

كمضعؼ. لغيره؛كاختمؼالعمماءفيوبيفمصححو الحديثحسفه
 أواًل: المصححون:

" قاؿ: الدمشقي، سمعيحيىبفحمزةسمعتأبعفأبيزرعة مسيريذكرأنو ا
يحدثعفعبدالعزيزبفعمربفعبدالعزيزقاؿ:سمعتعبدابفمكىبيحدث

كلـأرأبامسير،لما ...عمربفعبدالعزيزعفقبيصةبفذؤيبعفتميـالدارم
  .(5)"تحدثبيذاالحديثأنكره،كالرده

فيمانرل،كاأعمـ-فيحديثوىذافكجومدخؿقبيصةبفذؤيبقاؿأبكزرعة:"
أفعبدالعزيزبفعمرحدثيحيىبفحمزةبيذاالحديثمفكتابو،كحدثيـبالعراؽ-

.(6)"امفأىؿالعمـيدفعويذاحديثمتصؿ،حسفالمخرجكاالتصاؿ،لـأرأحدنا،فحفظن
فذؤيب،كىككركاهيحيىبفحمزةعنو،فأدخؿبينيماقبيصةبكقاؿابفالقطاف:"

.(7)،كعبدالعزيزليسبوبأس،كالحديثمفأجؿعبدابفمكىباليصح"األصكب
نعيـحيفقمُت: أبا كلعؿضعؼالحديثجاءمفًقبىًؿعبدالعزيزبفعمر،فإف 

عميوالحديث،كذيًكرلويحيىبفحمزةسكت،كالقصةبتمامياذكرىاأبكزرعةعيرض
يقكؿ:سمعتعبدالعزيزبفعمريذكرعف-يعنيأبانعيـ-توكسمعالدمشقي:قاؿ:

قبيصةبفذؤيباعبدابفمكىبقاؿ:سمعتتميمن ،الدارمكأنكرأفيككفبينيما
بماقاؿيحيىبف-فيمابمغني-جعندأبينعيـفاحتيا.كقاؿأناسمعتويقكؿ:سمعتتميمن

                                 
(.7/114ابفحباف،الثقات)((1
(.53/رقـ128الذىبي،الركاةالثقاتالمتكمـفييـبمااليكجبردىـ)((2
(.4/201ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((3
(36/331تاريخدمشؽ)ابفعساكر،((4
(.570تاريخ)ص،الزرعةكأب((5
(.571تاريخ)ص،الزرعةكأب((6
(.3/546ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((7
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مكىبعفقبيصةبفذؤيب.عفعبدالعزيزبفعمرعفعبدابف حمزة
:أف-فرأيتأنوأراديحيىبفمعي"قاؿأبكزرعة:-فقاؿأبكنعيـ:قدكتبإلي 

،فأنكرذلؾأبكنعيـمفكتابوإليو.بينيمارجبلن
قاؿأبكزرعة:فحدثنيبعضأصحابنا،أنوقاؿ:كمفيحيىبفحمزةحتىيحتج

مففبلف؟ألـ؟ؿرجالؾ:مفاألعمشيلؾفينبو!؟فقيؿلو:ياأبانعيـ،لكقيؿعمي 
يكفالقائؿيستطيعأفيقكؿ:لكؿقكـعمـ،كلكؿقكـرجاؿ؟كىـأعمـبمارككا؟فسكت

.(1)"أبكنعيـ
كأكردابفأبيحاتـالحديثفيسؤاالتوألبيو،مفطريؽيحيىبفحمزة،ثـأردفو

عفابفمكىب،عفتميـ،كقاؿ:أبكالكالدمفطريؽأبينعيـ،عفعبدالعزيزبفعمر
شيءأحفظكأتقف .(2)نعيـفيكؿ 

عفأدنى فبلينحطُّ الصحيح، يكففيرتبًة فلـ كا  "حديثتميـ القيـ: كقاؿابفي
عبد بف كعمر الخطاب، بف عمر كقضاء المرسؿ، عضٌده كقد الحسف، درجات

أكلىعبدالعزيز:".كقاؿالنسائي،عفسنديكنسبفأبيإسحاؽعف(3)العزيز" كىذا
.(4)"بالصكاب

 ثانًيا: المضعفون:
" ا: رحمو الشافعي ابفقاؿ عف عمر بف العزيز عبد يركيو إنما ليسبثابت،

ا،كمثؿمكىبعفتميـالدارم،كابفمكىبليسبالمعركؼعندنا،كالنعممولقيتميمن
.(5)"ممومتصبلنىذااليثبتعندنا،كالعندؾمفقبؿأنومجيكؿ،كالنع

يارسكؿاأرأيتالرجؿمفأىؿالكتابيسمـ،فيحديثوعفتميـ قاؿأحمد:ك
كىذايدؿعمى.(6)إنماىكبفمكىبعفقبيصةعفتميـ،الحديث...عمىيدمالرجؿ

                                 
(.570)تاريخ،الزرعةكأب((1
(.4/561ابفأبيحاتـ،العمؿ)((2
)ص((3 السنف تيذيب القيـ، معرفة1460ابف في نعيـ أبك ذكره العزيز عبد بف عمر كقضاء .)

(.1/450ابة)الصح
(.6/133النسائي،السنفالكبرل)((4
(.5/163الشافعي،األـ)((5
(.216العبلئي،جامعالتحصيؿ)((6
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.(1)إرساؿالحديثمعذكرقبيصةفيو،فإفقبيصةلـيشيدسؤاؿتميـ
البييقي ذقاؿ الحديثمع فعاد إلىاإلرساؿ: فيو كقاؿابفحجر:(2)كرقبيصة ،

.(3)تفرديحيىبفحمزةبيذهالزيادة
البخارم:عبدابفمكىبالفمسطينيسمعقبيصةبفذؤيب،عفالنبيكقاؿ
كاليصح،لقكؿالنبي،االدارمكقاؿبعضيـ:عبدابفمكىب،سمعتميمنمرسؿ...

.(4):الكالءلمفأعتؽ
كاختمفكا"ىكأكلىالناسبمحياهكمماتو"كيذكرعفتميـالدارم،رفعوقاؿ:"كقاؿ:

.(6).قاؿابفالقطاف:كذاأبيـعمةىذاالخبر(5)فيصحةىذاالخبر
 ابفكقاؿالترمذم: ابفكىبكيقاؿ: إالمفحديثعبد حديثالنعرفو ىذا

ب ا عبد بيف بعضيـ أدخؿ الدارمكقد تميـ الدارممكىبعف تميـ مكىبكبيف ف
قبيصةبفذؤيب.ركاهيحيىبفحمزة،عفعبدالعزيزبفعمر،كزادفيوقبيصةبف
الحديثعندبعضأىؿالعمـكىكعندمليسبمتصؿكقاؿ: ذؤيب،كالعمؿعمىىذا

أف":بعضيـيجعؿميراثوفيبيتالماؿ،كىكقكؿالشافعي،كاحتجبحديثالنبي
.(7)"عتؽالكالءلمفأ
ركلالحديثجمعهمفالعمماءعفعبدالعزيزبفعمراتفقكاعمىعدـذكرقمُت:

ركاهأبكقبيصةبفذؤيبفيالسند،بينماخالؼفيذلؾيحيىبفحمزة،قاؿأبكنعيـ:
العزيز عفعبد سماعيؿبفعياشفيجماعة، كا  كككيع، معاكية،كحفصبفغياث،

.(8)الدمشقي،فأدخؿقبيصةبفذؤيببيفابفمكىبكتميـمثمو.كركاهيحيىبفحمزة
كاتعالىأعمـ.

                                 
.(14/413معرفةالسنفكاآلثار)البييقي،((1
(.10/500البييقي،السنفالكبرل)((2
(.5/224ابفحجر،تغميؽالتعميؽ)((3
(.625/رقـ5/198البخارم،التاريخالكبير)((4
(.8/155البخارم،الصحيح)((5
(.3/545ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((6
(.4/427الجامع)،الترمذم((7
(.1/450أبكنعيـ،معرفةالصحابة)((8
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رحمواقىاؿى:الثانيالحديث  نىا:اإلماـالش اًفًعيُّ اًلؾهأىٍخبىرى ٍفكىافىعىفٍمى مىٍيـوبفًصى عىفٍ،(1)سي
مىمىةىبفًسىًعيدً ؿهسى اأٍلىٍزرىؽًابفًآؿًًمفٍرىجي

ٍبدًبىًنيًمفٍكىىيكىبيٍردىةىأىًبيبفىاٍلميًغيرىةىأىف ،(2) عى
ب رىهي(3)الد ارً ٍيرىةىأىبىاسىًمعىأىن ويخى ٍنويالم ويرىًضيىىيرى ؿه"سىأىؿىيىقيكؿيعى فىقىاؿىالن ًبي رىجي يىا:
مىعىنىااٍلبىٍحرىنىٍركىبيإن االم وًرىسيكؿى ٍأنىاتىفىًإفٍاٍلمىاءًًمفٍاٍلقىًميؿيكى أيعىًطٍشنىاًبوًكىض  ًبمىاءًأىفىنىتىكىض 
ٍيتىتيوي"اٍلًحؿُّمىاؤيهيالط ييكريىيكىالن ًبيُّفىقىاؿىاٍلبىٍحرً مى

(4).

 نقد الحديث: 
رىًحمىويذكراإلماـالشافعيرحمواآيةالكضكء،ثـأتبعيابالحديثالمذككر،فقاؿ

تىعىالىى الم ":الم وي ؿ قىاؿى كىجى عىز  أىيُّيىا﴿:وي ةًًإلىىقيٍمتيـًٍإذىاآمىنيكاال ًذيفىيىا فىاٍغًسميكاالص بلى
كااٍلمىرىاًفؽًًإلىىكىأىٍيًديىكيـٍكيجيكىىكيـٍ مىكيـًٍبريءيكًسكيـٍكىاٍمسىحي كقدركم...اآٍليىةى .ًإلىىاٍلكىٍعبىٍيًف﴾ كىأىٍرجي

 .(5)"فيإسنادهمفالأعرفوالقرآفحديثيكافؽظاىرفيوعفالنبي
اعبد:كقيؿمالؾ،قاؿكمافقيؿسممة،بفسعيداسـفي"كاختمفكاقال البييقي:

مفإسنادهفي:بقكلوالشافعيأرادالذمكىكسعيد،بفسممة:كقيؿالمخزكمي،سعيدبف
ىماأكالمغيرة،أكأعرفو،ال أقاـأفإال. أنسبفمالؾوأكدعثقة،إسنادهالذم

 .(6)المكطأ..."
ابعدإيرادهلحديثالشافعيرحمواكتعميقوعميو: غفرالوكلكالديو:" كقاؿأيضن

المكطأ أنسكتاب بف مالؾ حديثأكدعو داك،ىذا أبك أئمةدكأخرجو مف كجماعة ،
دالحديثفيكتبيـمحتجيفبو،كقاؿأبكعيسىمحمدبفعيسىالترمذم:سألتمحم

صحيح حديث ىك فقاؿ: الحديث، ىذا عف البخارم إسماعيؿ يخرجو،بف لـ نما كا 
سممة، بف سعيد اسـ في الختبلؼكقع الصحيحيف في الحجاج بف كمسمـ البخارم،

                                 
عابد،ريميبالقدر،مفالرابعة،(1 (صفكافبفسميـالمدني،أبكعبدا،الزىرممكالىـ،ثقةمفتو

سن )مات التيذيب تقريب حجر، ابف سنة. كسبعكف اثنتاف كلو كثبلثيف، اثنتيف /276ة
(.2933رقـ

ستأتيترجمتو.((2
ستأتيترجمتو.((3
(.2/5(الشافعي،األـ)(4
(.2/5)المصدرنفسو((5
(.2ح/1/3)البييقي،السنفالكبرل((6
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.(1)"فيإسنادهمفالأعرفو"كلذلؾقاؿالشافعي: ،كالمغيرةبفأبيبردة
:كسيأتيبيافذلؾفيالتخريجكالحكـعمىال  حديث.قمتي

 تخريج الحديث: 
أحمد (2)أخرجو ماجو، داكد،(3)كابف كالترمذم(4)أبك كالنسائي(5)، كابف،(6)،

.(9)؛جميعيـمفطريؽمالؾفيالمكطأ(8)،كابفحباف(7)خزيمة
عفصفكافبفسميـعفسعيدبفسممة(11)مفطريؽأبيأكيس(10)كأخرجوأحمد

عفالمغيرةعفأبيىريرة.
أي المدنيكتابع سعيد بف إبراىيـ بف إسحاؽي ا بف(13()12)ضن الرحمف كعبد ،

مالكنافيالركايةعفصفكاف.(15()14)إسحاؽ
                                 

(.1/224البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((1
(.8719/ح8/403لمسند)أحمد،ا((2
(.بمثؿلفًظالمكطأ.386/ح1/136(ابفماجو،السنف)(3
(.بمثمو.83/ح1/21(أبكداكد،السنف)(4
(.بنفًسلفظالشافعي.69/ح1/125(الترمذم،الجامع)(5
(.فيالمكضعالثانيمختصر.4843/ح4/498()58/ح1/93(النسائي،السنفالكبرل)(6
(.111/ح1/59خزيمة،الصحيح)ابف((7
(.1243/ح4/49ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع)((8
ًإلىىرىسيكًؿاً60/ح2/29(مالؾ،المكطأ)(9 ؿه اءىرىجي ...".(.بمفظ"جى

(.بمفظ:9099/ح15/49أحمد،المسند)((10 ًفياٍلبىعىٍفالن ًبي  ي اديكفى صى اءىهينىاسه ٍحًرفىقىاليكايىاأىن ويجى
انىتىكى يىكيٍفًفيًومى ـٍ ديمىاءنيىًسيرناًإٍفشىًرٍبنىاًمٍنويلى ك  ن انىتىزى كىاً  أىٍرمىاثو الم ًوًإن اأىٍىؿي رىسيكؿى ـٍ ٍأنىالى ٍفتىكىض  أيًبًوكىاً  ض 

الن  اًءاٍلبىٍحًرفىقىاؿى أيًمٍفمى أىفىنىتىكىض  انىٍشرىبي يىكيٍفًفيًومى ٍيتىتيوي:"ًبيُّ مى مىاؤيهياٍلًحؿُّ الط ييكري فىييكى ـٍ ".نىعى
:كالطريؽالمذككرةعندالدارقطني أبكأكيسعفصفكافبفسميـعفسعيدبفسممةاركاىقمتي

(.9/8كلـيذكرالمغيرة.يينظر:الدارقطني،العمؿ)عفأبيبردةبفعبداعفأبيىريرة.
ابف،أبكعبدا،بدابفعبدابفأكيسبفمالؾبفأبيعامراألصبحيإسماعيؿبفع((11

.ماتسنةستكعشريف،مفالعاشرة،صدكؽأخطأفيأحاديثمفحفظو،أبيأكيسالمدني
(.460/رقـ108ابفحجر،تقريبالتيذيب)

.ليفالحديثسبقتترجمتو،((12
(.473/ح1/225لبييقي،معرفةالسنفكاآلثار)(،ا492/ح1/237الحاكـ،المستدرؾ)((13
.صدكؽرميبالقدرسبقتترجمتو،((14
ًإلىىرىسيكًؿالم ًو(.بمفظ:472/ح1/222البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((15 أىتىىنىاسه فىقىاليكا:يىارىسيكؿى

،فىيىٍفنىىاٍلمىاءي،فىنىتىكىض  اٍلبىٍحرى :الم ًوًإن انىٍركىبي اًءاٍلبىٍحًر؟فىقىاؿى ٍيتيوي"أيًبمى مى ؿي بلى مىاؤيهي،اٍلحى الط ييكري ".ىيكى
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،فركاه كجاءالحديثعفعبدابفعامراألسمميعفصفكافبفسميـمرسبلن
عفصفكافبف(4)عفعبدابفعامراألسممي(3)عفاألكزاعي(2()1)الكليدبفمزيد

أبيىريرة.سميـعف
.عفاألكزاعيعفعبدابفعامرعفرسكؿا(6()5)كأرسموالبابمتي

سيميـفيالركايةعف(8)،كعمركبفالحارث(7)كتابعالجيبلحأبككثير بفى صفكافى
سعيدبفسممة.

بفسبلـ القاسـ أبكعبيد الجيبلحفأخرجيا ركاية كالبخارم(9)فأم ا مفطريؽ(10)،
عفالجبلحأبيكثيرعفسعيدبفسممةعف(11)لميثبفسعدعفيزيدبفأبيحبيبا

                                 
مى((1 بف العييىزٍالكليد العباسالبى،رمذٍد الشاـنسبة-يكتًرييٍأبك ساحؿ ببلد مف بمدة ليا،الى يقاؿ

اؿالنسائيكافق،ثقةثبت،-،كصاحبناالكليدبفمزيدكًلدفيياكافاألكزاعييسكفبيا،بيركت
ثبلثكثمانيف،كاليدلسئاليخط ماتسنة األنساب)مفالثامنة السمعاني، ابف2/390. ،)

(.7454/رقـ583حجر،تقريبالتيذيب)
(.9/8الدارقطني،العمؿ)((2
.الفقيو،ثقةجميؿسبقتترجمتو،كىكاإلماـ((3
ماتسنةخمسيفأكإحدل،مفالسابعة،ضعيؼ،أبكعامرالمدني،عبدابفعامراألسممي((4

(.3406/رقـ309.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كخمسيف
بفتحالباءالمنقكطةبكاحدةكسككفالباءالثانيةكضـالبلـ-يحيىبفعبدابفالضحاؾالبابمتي((5

،-تمكضعبالجزيرةنسبةالىبابمككسرالتاءالمنقكطةبنقطتيفمففكقيافياآلخرمعالتشديد،
الحراني كىكابف،ماتسنةثمانيعشرة،مفالتاسعة،ضعيؼ،ابفامرأةاألكزاعي،أبكسعيد

(.7585/رقـ593(،ابفحجر،تقريبالتيذيب)2/8.السمعاني،األنساب)سبعيف
(.9/8الدارقطني،العمؿ)((6
مفا(7 الجيبلىحأبككثيرالمصرممكلىاألمكييف،صدكؽ، ابف( ماتسنةعشريفكمائة. لسادسة،

(.990/رقـ143حجر،تقريبالتيذيب)
(عمركبفالحارثبفيعقكباألنصارممكالىـ،المصرم،أبكأيكب،ثقةفقيوحافظ،مفالسابعة،(8

ا،قبؿالخمسيفكمائة.ابفحجر،تقريبالتيذيب (.5004/رقـ419)ماتقديمن
الم ًوًإن ا (.بمفظ"232/ح294كتابالطيكر)أبكعبيدالقاسـبفسبلـ،((9 :يىارىسيكؿى قىاؿى رىجيبلن أىف 

اًءاٍلبىحٍ أيًبمى ةي،أىفىنىتىكىض  بلى الص  مىاءنًلًشفىاًىنىافىتىٍحضيري نىٍحًمؿي اثنالىنىاًفياٍلبىٍحًركى أىٍرمى رىسيكؿينىٍركىبي ًر؟فىقىاؿى
مى":الم ًو الط ييكري ٍيتىتيويىيكى مى ".اؤيهياٍلًحؿُّ

(.3/478البخارم،التاريخالكبير)((10
.ثقةفقيو،ككافييرسؿسبقتترجمتو،((11
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المغيرةبفعبدابفأبيبردةعفأبيىريرة.
مفطريؽالميثبفسعدعفالجبلحأبيكثيرعفالمغيرةبفأبي(1)كأخرجوأحمد

."لـيذكريزيدبفأبيحبيب،كالسعيدبفسممة"بردةعفأبيىريرة.
عف(3)عفيزيدبفأبيحبيبعفأبيذرالمصرم(2)كركاهعبدالحميدبفجعفر

.(4)أبيىريرة."لـيذكرسعيدبفسممةكالالمغيرة"
البخارم فأخرجيا الحارث بف عمرك ركاية كالبييقي(5)كأم ا ابف(6)، طريؽ مف

رةبفأبيبردةعفعمركبفالحارثعفالجبلحعفسعيدبفسممةعفالمغي(7)كىب
عفأبيىريرة.

عفيزيدبفأبيحبيبكاختيًمؼ(8)كركلمحمدبفإسحاؽبفيسارقمُت: الحديثى
عميوفياإلسناد.

.(11)مفطريؽمحمدبفسممة(10)،كالطحاكم(9)فأخرجوالدارمي


                                 
(.8911/ح14/486أحمد،المسند)((1
.صدكؽرميبالقدركربماكىـسبقتترجمتو،((2
بعدالبحثفيالتراجـلـأستطعالكقكؼعمىترجمةولو.((3
(.9/8لعمؿ)الدارقطني،ا((4
(.3/478البخارم،التاريخالكبير)((5
(.3/479المصدرنفسو)((6
سبقتترجمتو،ىك:عبدابفكىبالفقيوالثقة.((7
.سبقتترجمتو،كىكإماـالمغازم،صدكؽيدلس،رميبالتشيع((8
ٍدلً(.بمفظ:755/ح1/566الدارمي،السنف)((9 ًمٍفبىًنيمي اؿه ًإلىىرىسيكًؿالم ًوأىتىىًرجى فىقىاليكا:يىاجو

ًفيًوالم ٍيمىةى،كىالم ٍيمىتى فىنىٍعزيبي مىىرىمىثو عى ٍيدى الص  ىىذىااٍلبىٍحًرنيعىاًلجي ابي الم ًو،ًإن اأىٍصحى ،رىسيكؿى ثى ٍيًف،كىالث بلى
كىاأٍلىٍربىعى،

اٍلعىٍذًبًلًشفىاًىنىا،فىإً عىنىاًمفى مى نىٍحًمؿي آثىٍرنىاًبأىٍنفيًسنىاكى ٍفنىٍحفي مىىأىٍنفيًسنىا،كىاً  ًشينىاعى ٍأنىاًبًو،خى تىكىض  ٍفنىٍحفي
ا :رىسيكؿي طىييكرنافىقىاؿى يىكيكفى أىٍفالى ًشينىا ،فىخى ًمٍفذىًلؾى ًفيأىٍنفيًسنىا ٍدنىا اٍلبىٍحًر،كىجى ًمفى ٍأنىا تىكىض  لم ًوكى

ئيكاًمٍنويفىًإن " ٍيتىتيويتىكىض  مى ؿي بلى مىاؤيهي،اٍلحى ".ويالط اًىري
(.4035/ح10/206الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((10
ماتسنةإحدلكتسعيف،ثقةمفالتاسعة،الحراني،محمدبفسممةبفعبداالباىميمكالىـ((11

(.5922 /رقـ481.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كمائةعمىالصحيح
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؛كبلىما)محمدبفسممة،(2)مفطريؽعبدالرحمفبفمغراء(1)كأخرجوالبخارم
الرحمفبفمغراء(عفمحمدبفإسحاؽعفيزيدبفأبيحبيبعفالجبلحعفكعبد

عفالمغيرةبفأبيبردةعفأبيىريرة.عبدابفسعيدالمخزكمي
عفمحمدبفإسحاؽعفيزيدبفأبيحبيب(4)مفطريؽسممة(3)كأخرجوالبخارم

بيىريرة.عفالمغيرةبفأبيبردةعفأسممةبفسعيدعفالمجبلجعف
"كلـيذكرعفيزيدبفأبيحبيبعفالجبلحعفالمغيرة.كأرسمومحمدبفإسحاؽ

.(5)سعيدبفسممة"
محمدالقرشي سعيداألنصارمكيزيدبفي سممةفي(6)كلقدتابعيحيىبفي بفى سعيدى

الركايةعفالمغيرة،كاختيًمؼعمىيحيىبفسعيدفياإلسنادمفأكجووكثيرةمنيا.
الرزاؽ عبد عيينة(7)أخرج كابف الثكرم عف(8)عف سعيد بف يحيى عف كبلىما

ناسنامفبنيمدًلج.المغيرةبفعبدا أف 
المغيرةبفعبدابفمفطريؽسفيافعفيحيىبفسعيدعف(9)كأخرجالبييقي

مفبنيميدلجأتيرسكؿاعبد رجبلن .أف 


                                 
(.3/479لتاريخالكبير)البخارم،ا((1
،صدكؽتكمـفيحديثوعفاألعمش،نزيؿالرم،أبكزىيرالككفي،الدكسياءرىغٍعبدالرحمفبفمى((2

(.4013/رقـ350.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةبضعكتسعيف،مفكبارالتاسعة
(.3/479البخارم،التاريخالكبير)((3
مات،مفالتاسعة،صدكؽكثيرالخطأ،قاضيالرم،مكلىاألنصار،سممةبفالفضؿاألبرش((4

(.2505/رقـ248.ابفحجر،تقريبالتيذيب)بعدالتسعيفكقدجازالمائة
(.9/8الدارقطني،العمؿ)((5
(يزيدبفمحمدبفقيسبفمخرمةبفالمطمب،القرشي،المطمبي،المدني،نزيؿمصر،ثقةمف(6

(.7772/رقـ604)،تقريبالتيذيبالسادسة.ابفحجر
الم ًو(.بمفظ:"321/ح1/94عبدالرزاؽ،المصنؼ)((7 سىأىليكارىسيكؿى ٍدًلجو نىاسناًمٍفبىًنيمي ،ًإن اأىف 

اًءاٍلبىٍحًركى ٍأنىاًبمى ٍييناًلًشف ًتًو،فىًإٍفتىكىض  دينىاميكى أىحى يىٍحًمؿي اثنالىنىا،كى أىٍرمى ٍأنىانىٍركىبي ٍفتىكىض  ٍدنىاًفيأىٍنفيًسنىا،كىاً  جى
 الن ًبيُّ ٍيتىتيوي":ًمٍنويعىًطٍشنىا،فىقىاؿى مى ؿي بلى مىاؤيهياٍلحى الط ييكري ".ىيكى

كبلىماسبقتترجمتيما،فيماإمامافثقتاف.((8
(.492/ح1/228البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((9
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.(3)مفطريؽحمادبفزيد(2)بييقي،ال(1)كأخرجوالحاكـ
؛كبلىما)حمادبفزيد،كركحبف(5)مفطريؽركحبفالقاسـ(4)كأخرجوالدارقطني

كعندالبييقي،كالدارقطنيأكعبد–القاسـ(عفيحيىبفسعيدعفالمغيرةبفعبدا
.عفأبيوعفرجؿمفبنيمدلجعفالنبي-ابفالمغيرة

المغيرةبفعفيحيىبفسعيداألنصارمعف(7)مفطريؽىيشيـ(6)ـكأخرجالحاك
مفبنيمدلجعفالنبيأبيبردة .عفرجؿو

(9)،فقاؿ:قاؿشعبة(8)كأخرجوالدراقطني عفيحيىبفسعيدعفالمغيرةعفرجؿو
.مفقكموعفرجؿسأؿالنبي

قاؿيحيىبفسعيدالقطاف(10)كأخرجوالدارقطني عفيحيىبفسعيد(11)،فقاؿ:
منيـسأؿالنبي  رجبلن .عفعبدابفالمغيرةعفرجؿمفبنيمدلجأف 

عبدابفمفطريؽالميثبفسعدعفيحيىبفسعيدعف(12)أخرجالطحاكم
مفبنيمدلج.المغيرة عفرجؿو

داعبعفيحيىبفسعيدعف(14)مفطريؽسميمافبفببلؿ(13)كأخرجوالحاكـ

                                 
(.495/ح1/238الحاكـ،المستدرؾ)((1
(.497/ح1/230البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((2
.ثقةثبتفقيوسبقتترجمتو((3
(.9/12الدارقطني،العمؿ)((4
فيترجمًتوفمـأجدفيشيكخويحيىبفسعيداألنصارم؛لكفترجـالعمماءل((5 ركحبفالقاسـبحثتي

.ابفحجر،السادسةماتسنةإحدلكأربعيفمف،ثقةحافظ،التميميالعنبرمأبكغياثالبصرم
بشأنو.1970/رقـ211تقريبالتيذيب) الفإنيلـأستطعالجـز (.فإفكافىككا 

(.494/ح1/238الحاكـ،المستدرؾ)((6
.ثقةثبتكثيرالتدليسكاإلرساؿالخفيسبقتترجمتو،((7
(.9/11الدارقطني،العمؿ)((8
.حافظمتقف،ثقةهسبقتترجمتو،((9

(.9/11الدارقطني،العمؿ)((10
سبقتترجمتو،الثقةالمتقف.((11
(.4032/ح1/203الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((12
(.495/ح1/238الحاكـ،المستدرؾ)((13
سبقتترجمتو،ىكابفببلؿالتيمي،ثقة.((14
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مفبني(1)كالركايةعندالبييقيبفالمغيرةعفأبيو. نما"عفرجؿو ليسفييا"عفأبيو"كا 
مدلج".

عفيحيى(5)مفطريؽحمادبفسممة(4)،كالبييقي(3)كالحاكـ(2)كأخرجوالطحاكم
.عفالنبيعفالمغيرةبفعبداعفأبيوبفسعيد

.(7)فعفيزيدبفىارك(6)كأخرجوأحمد
مفطريؽزفربفالييذيؿ(8)كأخرجوالدارقطني

؛كبلىما)يزيدبفىاركف،كزفر(9)

                                 
(.493/ح1/229البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((1
(.4031/ح10/202شرحمشكؿاآلثار)الطحاكم،((2
(.495/ح1/238الحاكـ،المستدرؾ)((3
(.498/ح1/230البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((4
.ثقةعابدأثبتالن اًسفيثابت،تغيرحفظوبأخرةسبقتترجمتو،((5
6))( المسند ح38/185أحمد، /23096 بمفظ: أى(. ٍدًلجو مي بىًني بىٍعضى أىف  يىٍركىبيكفى كىانيكا ـٍ أىن يي ٍخبىرىهي،

ًفياٍلبىٍحرً ـٍ ةيكىىي بلى الص  مىاءنًلمش ف ًةفىتيٍدًركيييـي ـٍ مىعىيي ٍيًد،فىيىٍحًمميكفى ًفياٍلبىٍحًرًلمص  كااأٍلىٍرمىاثى ذىكىري ـٍ ،كىأىن يي
 ًلمن ًبي  عىًطشٍذىًلؾى اًئنىا ًبمى ٍأ نىتىكىض  ًإٍف ،فىقىاليكا: فىقىاؿى ًفيأىٍنفيًسنىا ٍدنىا كىجى اٍلبىٍحًر اًء ًبمى ٍأ نىتىكىض  ٍف نىا،كىاً 

مىٍيتىتيوي" ؿي بلى مىاؤيهي،اٍلحى الط ييكري :"ىيكى ـٍ .لىيي
سبقتترجمتو،ثقةمتقفعابد.((7
(.13-9/12الدارقطني،العمؿ)((8
بفعمركبفتميـ،كيقاؿليا:بمعنبرنسبةإلىعنبر-زيفربفالييذيؿبفقيسبفسالـالعنبرم((9

( المضية الجكاىر زفر. إلى نعيـ-(2/330نسبة أبك قاؿ حنيفة، أبي صاحبي اليذيؿ، أبك ،
:"كافثقةنمأمكننا"كزادأبكنعيـ:-(3/609الجرحكالتعديؿ)–الفضؿبفدكيف،كيحيىبفمعيف

كق  عندىـ"، مف يخرج يدعكه فمـ البصرة أىؿ بو "تشبث مكضع في األخيار–اؿ مغاني
أفقوأصحابوكأكرعيـ،فأخذتمنو-(1/331) :"لماماتأبكحنيفةكفاتنيمافاتنيمنو،لزمتي

أخبارأبيحنيفة–الحظ الكافر،كعفعثمافبفأبيشيبةقاؿ:سألتأبيكعميأبابكرعفزفر
(،6/339ابفحباففيالثقات)،فقاؿ:"كافمفأفقوأىؿزماًنو"،كذكره-(109كأصحابو)ص

فيقمةالتيقظفي-يقصدأباحنيفة–كقاؿ:"كافمتقنناحافظناقميؿالخطأ،لـيسمؾمسمؾصاحبو
كقاؿالدارقطني الحلو"، إلىالحؽإذا ا رجكعن كأكثرىـ سؤاالت–الركاياتككافأقيسأصحابو

( رقـ32البرقاني البر-(175/ عبد ابف كقاؿ "ثقة" )الجك-: المضية رقـ1/244اىر /622)-:
 النككم كقاؿ الحديث" في ثقةن كاف ، ككرعو كفيـو كديفو عقؿو ذا كالمغات–"كاف األسماء تيذيب

عميوالرأم".كقاؿالذىبي-(1/197) ثـغمبى حديثو –:"كافجامعنابيفالعمـكالعبادة،صاحبي
ثقوغيركاحد"،:"الفقيوصدكؽ،ك-(2186/رقـ1/238المغنيفيالضعفاء)

(فقاؿ:"سمعالحديثكنظرفيالرأم3524/رقـ8/509كترجموابفسعدفيالطبقاتالكبير)
(مف559/رقـ2/97فغمبعميو،فمـيكففيالحديثبشيء،كذكرهالعقيميفيالضعفاءالكبير)

= 
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عفعبدابفالمغيرةبفأبيبردةأفبعضبفاليذيؿ(عفيحيىبفسعيداألنصارم
بنيمدلج.

السندالمذككرمفطريؽيزيدبفىاركفعفيحيىعفعبدا(1)كذكرالدارقطني
.رسكؿابفالمغيرةعف

مفطريؽخالدبف(3)،كالبييقي(2)كأٌماحديثيزيدبفمحمدالقرشيفأخرجوالحاكـ
عفيزيدبفمحمدالقرشيعفالمغيرةبفأبيبردةعفأبيىريرة.(4)يزيداالسكندراني

اعبدربوبفسعيد،فأخرجالطحاكمقمُت: مفطريؽ(5)كلقدركاهعفالمغيرًةأيضن

____________________________________ = 

يئناقط".أجؿقكؿأبيمكسىمحمدبفالمثنى:"لـأسمععبدالرحمفبفميدميحٌدثعنوش
الرجؿ.كاأعمـ. :كىذااليقتضيتضعيؼى قمتي

الكبير)–كعفبشربفالسرل معسفياف-(2/97الضعفاء عمىزفركأنا "ترحمتيكمنا قاؿ:
الثكرمفأعرضبكجيوعني".

ال-(4/315الثقاتممفلـيقعفيالكتبالستة)–قاؿابفقطمكبىغا ما،كا  :"لعموأعرضلحاجةو
فكافإعراضولذلؾفبلحيجةلوفيو،إالفمـيى ٍنقيؿأحدهعفأصحابأبيحنيفةمايمنعالترحـ،كا 

أفيككفأمرانيتعمؽبالنفكس".
عفذلؾأنونيىأباحنيفةىكزفرعفالخكًضفيالكبلـ :كلعؿالحاجةالتيجعمتوييعًرضي قمتي

فمـينتييا.كاأعمـ.
:زفرغيرمرضيالمذىبكالرأم.-(2/477فالميزاف)لسا-كقاؿأبكالفتحاألزدم

4/315قاؿابفقطمكبىغافيالثقاتممفلـيقعفيالكتبالستة) اليقرضوسفُّ (:"ىذاطعاـه
أبيالفتح".

أٌنوقاؿألبينعيـىاتأحاديثؾأغربميالؾغربمة، الخبلصة:قمت:ثقةفيالحديثكدليؿىذا
لىأبييكسؼبالعشيات،ثـجعؿاختبلفوكلقدكافككيعبفالجر احيختًمؼإليوفيالغدكات،كا 

كٌموإلىزفر؛ألٌنوكافأفرغ،ككافزفريرفؽبوكيعيدلو،حتىقاؿلوككيع:"الحمدالذم
جعمؾخمفنالنامفبعدأبيحنيفة.

المبيـالييقبؿفيمف فيوفطعنومبيـ،كالطعفي مفطعفى كؿ  بالحفًظكاإلتقاف.كاأعمـ.كماأف  عيًرؼى
(.9/12الدارقطني،العمؿ)((1
(.496/ح1/239الحاكـ،المستدرؾ)((2
(.485/ح1/228البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((3
.ماتسنةتسعكثبلثيف،مفالسادسة،ثقةفقيو،أبكعبدالرحيـالمصرم،خالدبفيزيدالجمحي((4

(.1691/رقـ191التيذيب)ابفحجر،تقريب
مىعىنىا(.بمفظ:4033/ح10/204الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((5 ًفياٍلبىٍحًر،فىنىٍحًمؿي كين اًفيأىٍرمىاثو

اٍلبىٍحًركىفىانىا،فىذىكىٍرنىاذى اًء ٍأنىاًبمى ذىاتىكىض  ًبًوعىًطٍشنىا،كىاً  ٍأنىا اًء،فىًإذىاتىكىض  اٍلمى ًمفى اٍلقىًميؿى ًلمن ًبي  ،ًلؾى
مىٍيتىتيوي" مىاؤيهي،اٍلًحؿُّ الط ييكري :"ىيكى .فىقىاؿى
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عفالمغيرةبفأبيبردةعفعبدا(2)عفعبدربوبفسعيد(1)باربفعمرعبدالج
المدلجي.

كلقدتابعالمغيرةبفأبيبردةفيالركايةعفأبيىريرةأبكىند،كأبكسممةبفعبد
الرحمف،كسعيدبفالمسيب.

الشافعي فأخرجيا ىند أبي ركايةي أبي(3)فأٌما بف محمد بف إبراىيـ طريؽ مف
الدارقطني.(4)يحيى المختار(5)كأخرجو بف إبراىيـ طريؽ مف بف(6)، )إبراىيـ كبلىما ؛

براىيـبفالمختار(عفعبدالعزيزبفعمربفعبدالعزيز عفسعيدبف(7)محمد،كا 
الفراسي(8)ثكباف (9)عفأبيىند  أبيسممةبفعبدعفأبيىريرة. عفركايًة كأٌما

الدارق أخرجيا غزكاف(11)كالحاكـ(10)طنيالرحمف بف محمد طريؽ عف(12)مف
                                 

الجباربفعمراأليمي((1 عبد الستيف،األمكممكالىـ، ماتبعد ابفحجر،ضعيؼمفالسابعة .
(.3742/رقـ332تقريبالتيذيب)

قيساألنصارم((2 بف سعيد بف ربو المدني،عبد يحيى تسع،الخامسةمف،ثقة،أخك ماتسنة
(.3786/رقـ335.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقيؿبعدذلؾ،كثبلثيف

طىي رىهيالم وبمفظ:"(.2/5(الشافعي،األـ)(3 ييطىي ٍرهيمىاءياٍلبىٍحًرفىبلى ـٍ ٍفلى ".مى
ستأتيترجمتوبالتفصيؿ،متركؾ.((4
(.78/ح1/46الدارقطني،السنف)((5
يقاؿمات،مفالثامنة،صدكؽضعيؼالحفظ،أبكإسماعيؿالرازم،اىيـبفالمختارالتميميإبر((6

(.245/رقـ93.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سنةاثنتيفكثمانيف
العزيزبفمركافاألمكم((7 العزيزبفعمربفعبد المدني،عبد نزيؿالككفةصدكؽ،أبكمحمد

(.4113/رقـ358.ابفحجر،تقريبالتيذيب)الخمسيفماتفيحدكد،مفالسابعةئ،يخط
(،كابفأبيحاتـ2919/رقـ565سعيدبفثكبافالكبلعي،ترجموخميفةبفخياطفيالطبقات)((8

أبييقكؿ:ركلعفأبيبكربفعبدابف28/رقـ4/9فيالجرحكالتعديؿ) (،كقاؿسمعتي
(،371/رقـ1/579نفعة)أبيمريـ.كذكرهابفحجرفيتعجيؿالم

:سكتعنوأبكحاتـ،كابفحجر.الخالصة :قمتي
بعدالبحثلـأقؼلوعمىترجمة،كبذاأقكؿإٌنومجيكؿ.كاأعمـ.((9

(.81/ح1/48الدارقطني،السنف)((10
(.498/ح1/239الحاكـ،المستدرؾ)((11
:"منكرالحديث"،-(251/رقـ8/54التعديؿ)الجرحك–محمدبفغزكافالدمشقي،قاؿأبكزرعة((12

المكقكؼ،2/299كقاؿابفحباففيالمجركحيف) األخبار،كيسندي مفأىؿالشاـيقمبي (:"شيخه
الحديث بكضًع رمي عمف الحثيث الكشؼ في العجمي ابف سبط كزاد بو" االحتجاج يحؿُّ ال
= 
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عفأبيىريرة.(3)عفأبيسممة(2)عفيحيىبفأبيكثير(1)األكزاعي
الدارقطني أبيرباح(4)كذكرىا بف يعقكببفعطاء عفيحيىبف(5)مفطريؽ

.عفأبيسممةعفأبيىريرةعفالنبي(6)عباد
بفالمسيبفقد سعيد ركايةي الدارقطنيكأما كالحاكـ(7)أخرجيا مفطريؽعبد(8)،

عفالزىرمعفسعيدبفالمسيبعف(10)عفإبراىيـبفسعد(9)ابفمحمدالقدامي

____________________________________ = 

رقـ243) عمدنا"714/ يفعمو أنو "الظاىر قاؿ: أنو عنو ابفعساكر( كقاؿ دمشؽ، فيتاريخ
محمدبفغزكافركلعف(:51/109) مفخطأبيالحسيفمحمدبفعبداالرازم:أف  نقمتي

( كالمترككيف الضعفاء في الجكزم ابف كذكره منكرنا، حديثنا البحر ماء في (،3/90األكزاعي
(.5892/رقـ2/623كالذىبيفيالمغنيفيالضعفاء)

متركؾ.مت:الخالصة: ق
.ثقةجميؿسبقتترجمتو،((1
.ثقةثبتلكنويدلسكيرسؿسبقتترجمتو،((2
.،ثقةميكثرهسبقتترجمتو،((3
(.9/13الدارقطني،العمؿ)((4
بفأبيرباحالمكي((5 الخامسة،ضعيؼ،يعقكببفعطاء خمسكخمسيف،مف ابفماتسنة .

(.7826/رقـ608حجر،تقريبالتيذيب)
لـأستطعالكقكؼعمىترجمتو.((6
(.82/ح1/48الدارقطني،السنف)((7
(.1/239الحاكـ،المستدرؾ)((8
المجركحيف((9 في حباف ابف قاؿ المصيصي، محمد أبك قدامة، بف ربيعة بف محمد بف ا عبد

ًذٍكر2/39) فييا،كافآفتيوابنو،اليًحؿُّ لواألخبارفيجيبي هفيالكتبإالعمى(:"كانتتيقمىبي
كم يا،كعف فحد ثبيا أهقمبلوعمىمالؾأكثرمفمائةكخمسيفحديثنا كلعمو سبيؿاالعتبار،

الكثير"،كقاؿابفعدمفيالكامؿ) (:"عامةأحاديثو1092/رقـ5/422إبراىيـبفسعدالشيءى
تبيفليمفركاياتوكاضطرابوفييا، كلـأرلممتقدميففيوغيرمحفكظة،كىىكضعيؼعمىما

براىيـ114/رقـ100كبلمافأذكره"،كقاؿأبكنعيـاألصبيانيفيالضعفاء) كا  (:"يركمعفمالؾو
(:"ركلبمصرعفمالؾأحاديثاليتابع1/422بفسعدالمناكير"،كقاؿالخميميفياإلرشاد)

ع مالؾ، عف فركاىا أصحابالزىرم، مف أحاديثالضعفاء أخذ ابفعمييا، كقاؿ الزىرم"، ف
(:"ضعيؼ".1/230حجرفياإلصابة)

:متركؾ.الخالصة :قمتي
.ثقةحجةتيكيم ـفيوببلقادحسبقتترجمتو،((10
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أبيىريرة.
كلقدتكسعالدارقطنيفيكتابوالعمؿبذكرطرؽالحديث،فذكرطرقناأخرلغير

التيسبقت.
دراسة رواة الحديث:

الشافعيرحمواثقات،كأماعفقكؿالشافعيرحموا:جميعركاةالحديثعند
بياىذاالحديث ًمؿى "فيإسنادهمفالأعرفو"،فقدتكسعابفدقيؽفيذكرالكجكهالتيعي

،كىاؾالبياف:(1)فيكتابواإللماـ
الجيالةيبسعيدبفسممة،كالمغيرةبفأبيبردة،كاد عاءأنولـيركعفسعيدأحدىا:

،كالعفالمغيرةبفأبيبردةغيرسعيدبفسممة.(2)غيرصفكافبفسيميـ
قمُت: وقبل إيراد جواب ابن دقيق العيد عمى ىذا البند، أترِجم لمرواة الذين اخُتِمَف عمييم 

 في الحديث.
المغيرةبفأبيبردةنشيطبفكنانةمفبنيعبدالمغيرةبفأبيبردةىك:أواًل: 
.(3)الداربفقصي

 أقوال النقاد:
البخارم حاتـ(4)ترجمو أبي كابف ،(5 يكنسالمصرم( األبار(6)كابف كابف ،(7)،
بفسميـ(8)كالمزم صفكاف ركلعنو فقاؿ: أبيعنو، سألتي أحمد ابف عبد كقاؿ ،

                                 
يحتاجلمعزك.(1 (سأنقؿالكبلـبتصرؼحسبالحاجةإلىذلؾ،كأعزكإلىالمصادراألصميةما

(.1/97يينظر:ابفدقيؽالعيد،اإللماـ)
:كممفقاؿذلؾابفعبدالبرفيالتمييد،كعبارتوبتماميا،"ق((2 أماسعيدبفسممةفمـيركعنومتي

فيماعممتإالصفكافبفسميـكاأعمـيقاؿإنومخزكميمفآؿابفاألزرؽأكبنياألزرؽ
بوحجةعندىـ (.16/217"التمييد)كمفكانتىذهحالوفيكمجيكؿالتقـك

(.1592/رقـ7/237الطبقاتالكبير)ابفسعد،((3
(.1389/رقـ7/323البخارم،التاريخالكبير)((4
(.983/رقـ8/219ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((5
(.630/رقـ2/236ابفيكنسالمصرم،التاريخ)((6
(.2/189ابفاألبار،التكممةلكتابالصمة)((7
(.28/352المزم،تيذيبالكماؿ)((8
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،كقاؿ(2)،كقاؿأبكعبيداآلجرمعفأبيداكد:"معركؼ"(1)كيحيىبفسعيداألنصارم
.(3)ة"النسائي:"ثق
إفريقيا،ككافكجينامفكجكهمفبيا،كلقد كقاؿأبكالعرب:"كافممفأكطىفى

القسطنطينية "كمفأدخؿبينوكبيفأبي(5)"(4)غزا كقاؿ: ابفحباففيالثقات، كذكره ،
.(8):"مفأىؿالفضؿمعدكدهفيالتابعيف"(7)،كقاؿأبكبكرالمالكي(6)ىريرةأباهفقدكىـ"

الذ ٍمؼكقاؿ بخي كث ؽ ىذا(9)ىبي: غير ىريرة أبي مف يسمع "لـ حجر: ابف كقاؿ ،
 .(10)الحديث"

:ثقةهمعركؼالخالصة  .:قمتي
.سعيدبفسممةالمخزكميمفآؿابفاألزرؽالمخزكميثانًيا:

 أقوال النقاد: 
.(13)،كابفحجر(12)،كابفأبيحاتـ(11)ترجموالبخارم

                                 
(.3366/رقـ2/511)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿ((1
(.كلـأجدهفيالسؤاالتألبيداكد.28/353المزم،تيذيبالكماؿ)((2
(.28/353المصدرنفسو)((3
،أكقسطنطينةبإسقاطياءالنسبة،كىيمدينةعظيمةجميمةالمثيؿليا،لياجانبافقسطنطينية((4

المدينةقسطنطيفاألكبرابفممؾإلىالبحر،كجانبإل كالذمبنىىذه ، يميالرـك ىالبرمما
،كسماىاباسمو،كصارتدارمممكًتو.يينظر:إسحاؽبفالحسيفالمنجـ،آكاـالمرجاففي الرـك

مكاف)ص (.117ذكرالمدائفالمشيكرةفيكؿ 
(.22أبكالعرب،طبقاتعمماءإفريقيا)ص((5
(.5/410ات)ابفحباف،الثق((6
ىكأبكبكرعبدابفأبيعبدامحمدبفعبداالمالكي،الميتكفيعمىالراجحمفاألقكاؿ((7

سنةستيفأكسبعيفبعداألربعمائة،كىكصاحبكتابرياضالنفكس،ترجـفيولعمماءإفريقيا
كزىاًدىاكنيس اًكيا،كالكتابمطبكعبتحقيؽبشيرالبٌككش.

(.1/125أبكبكرالمالكي،رياضالنفكس)((8
(.4/159الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((9

(.10/256ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((10
(.1599/رقـ3/478البخارم،التاريخالكبير)((11
(.115/رقـ4/29ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((12
(.16/218ابفعبدالبر،التمييد)((13
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غير"قاؿابفعبدالبر:ك،(2)هابفحباففيالثقات،كذكر(1)قاؿالنسائي:"ثقة"
بحمؿالعمـ  .(3)"معركؼو

ثقةمعركؼقمُت: .الرجؿي
فيكبلالرجميثقةهمعركؼ؛ ٌنماقمتي تعديؿالراكمالذملـيركعنوإالكاحدكا  ألف 

مقبكؿعندأئمةالجرحكالتعديؿ،كىذامكافؽلصنيعالبخارمكمسمـفيصحيحييما؛فقد
مفالركاةمفىذاالقبيؿ،منيـحصيفبفمحمداألنصارم الذمتفرد(4)خر جالجماعةو

المدني رباح بف زيد ككذا عنو، بالركايًة أنس(5)الزىرم بف مالؾ تفرد البخارم عند
عندمسمـتفردعبدابفكىببالركايًة(6)بالركايةعنو،كجابربفإسماعيؿالحضرمي

.عنو.كاأعمـ
كأٌماعفاالختبلؼفياسموحيثقيؿ:سعيدبفسممة،كقيؿ:عبدابفسعيد،
كقيؿ:سممةبفسعيد،فالصحيحمنيـاألكؿ؛ألٌنوركايةياإلماـمالؾ،كمعجبللتوفقد

االسمافاآلخرافمفركايًةمحمدبفإسحاؽ .(7)كافقوعميوغيره،كماأف 
إن وقدركلعفسعيدغيرعمى العمِة فقد قال: وأّما عن جواب ابن دقيق العيد 

الجيبلىحأبككثير كىك بفأبي،صفكافبفسيميـ، الحديثعفالجبلحيزيد كركلىذا
.كعمركبفالحارث،حبيب


                                 
(.10/480يذيبالكماؿ)المزم،ت((1
(.6/365ابفحباف،الثقات)((2
(.67/رقـ4/24ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((3
األنصارم((4 الثانية،صدكؽالحديث،المدني،السالمي،حصيفبفمحمد غير،مف عنو يرك لـ

(.1385/رقـ171.ابفحجر،تقريبالتيذيب)الزىرم
(.2136/رقـ223.ابفحجر،تقريبالتيذيب)السادسةمف،ثقة،زيدبفرباحالمدني((5
الراء،ىذهالنسبة بفتحالحاءالميممةكسككفالضادالمنقكطةكفتح-جابربفإسماعيؿالحضرمي((6

اليمف ببلد مف كىي مكت حضر المصرم،-إلى عباد الثامنة،مقبكؿ،أبك السمعاني،مف .
(.864/رقـ136يب)(،ابفحجر،تقريبالتيذ4/180األنساب)

(.1/96الزيمعي،نصبالراية)((7
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.(1)فأماركايةعمرك:فمفطريؽابفكىب
.(2)عنو،كأماركايةيزيدفمفطريؽالميثبفسعد

.كيزيدبفمحمدالقرشي،(3)ة،فقدركلعنويحيىبفسعيدكأماالمغيرةبفأبيبرد
يحيىبفسعيداختمؼعميوفيالحديث .(4)إالأف 

،كمفجيتو(5)كركايةيزيدبفمحمدركاىاأحمدبفعبيدالصف ارصاحبالمسند
.(6)أخرجياالبييقي

سممةقال ابن منده: بف سعيد شيرة يكًجبي مما كالجبلح كاتفاؽ"اتفاؽصفكاف ،
المغيرة، يكجبشيرة مما بفأبيبردة عمىالمغيرة بفسممة كسعيد يحيىبفسعيد،

.(7)فصاراإلسنادمشيكرنا"
كقدزدنافيماذكرناهعمىماقاؿالحافظابفمنده،ركايةيزيدوقال ابن دقيق العيد:

يح ركلعنوثبلثة: بفأبيبردة المغيرة فتمخصأف  القرشي، يىبفسعيد،بفمحمد

                                 
(،ككصمياالبييقيفيالمعرفة1599رقـ/3/478)(ركايةعمركعمقياالبخارمفيالتاريخالكبير(1

(.477ح/1/226)
كعبدابفكىبىكابفمسمـالقرشيمكالىـ،أبكمحمدالمصرم،الفقيوثقةحافظعابد،مف

ماتس تقريبالتيذيبالتاسعة، ابفحجر، اثنتافكسبعكفسنة. كلو كتسعف، سبع /328)نة
(.3694رقـ

اٍلميًغيرىةى2ح/1/6)(البييقي،السنفالكبرل(2 :كين اًعٍندىب(.بمفظ:أىف  ٍيرىةىيىقيكؿي أىًبيبيٍردىةى،سىًمعىأىبىاىيرى فى
م ـى سى كى كىآًلًو مىٍيًو م ىاعى اًصى ًفيرىسيكًؿ نىٍنطىًمؽي أىٍخًبٍرنىا، اً، رىسيكؿى يىا : فىقىاؿى ي اده اءىهيصى فىجى ا، يىٍكمن

فىريب مى قىًريبنا ٍيدى الص  ذى يىٍأخي أىٍف ك يىٍرجي كىىيكى دىاكىةى اإٍلً دينىا أىحى مىعىوي فىيىٍحًمؿي ٍيدى الص  نيًريدي اٍلبىٍحًر كىذىًلؾى دىهي كىجى ا
ا يىًجًد ـٍ لى ا فىًإفًكىريب مى أي، يىتىكىض  أىٍك ـي يىٍحتىًم فىمىعىم وي يىٍبميغىوي أىٍف يىظيف  ـٍ لى مىكىاننا اٍلبىٍحًر ًمفى ت ىيىٍبميغى حى ٍيدى لص 

اًءاٍلبىٍحًرأىٍفنىغٍ ،فىيىٍؿتىرىلًفيمى دينىاييٍيًمكيوياٍلعىطىشي أىحى اًءفىمىعىؿ  أىًبيىذىااٍلمى أىٍكتىكىض  ًبًوأىٍكتىسًاٍغتىسىؿى ؿى
"اٍغتىًسمي : قىاؿى ، م ـى سى كى كىآًلًو مىٍيًو عى ا م ى صى اً رىسيكؿى أىف  ـى فىزىعى ؟ ذىًلؾى ًخٍفنىا ًإذىا ًبًو أى ًمٍنوي،نىتىكىض  كا

ٍيتىتيوي". مى مىاؤيهياٍلًحؿُّ ئيكاًبًو،فىًإن ويالط ييكري تىكىض  كى
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((3
بيافذلؾ.سبؽ(.ك2ح/1/6)السنفالكبرل،قي(البيي(4
البغدادم،((5 الخطيب ده. كجك  المسند، صن ؼ فار، الص  الحسف أبك إسماعيؿ، بف عبيد بف أحمد

(.2271/رقـ5/433التاريخبغداد)
كلقدسبؽذكرىا.(.485ح/1/228)معرفةالسنفكاآلثارالبييقي،((6
.(1/4لنقي)ابفالتركماني،الجكىرا((7
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سميـ، بف صفكاف عنو ركل سممة بف سعيد كأف سممة، بف كسعيد محمد، بف كيزيد
.(1)كالجبلح،كبطمتدعكلمفادعىانفرادسعيدعفالمغيرة،كانفرادصفكافعفسعيد

الحاؿفييمرتفعةهبتكثيؽبعضقمُت: العيف،كأم اعفجيالة ترتفعجيالة كبيذا
عمـ.األئمًةليـ.كاأ

"قد فقاؿ: كتابو، في الحديث ليذا المتابعات الحاكـ اإلماـ ذكر فيركيتكلقد
ىذاشرطمفليسكاثبلثةعفالحديثىذهطرؽفيأنسبفمالؾاإلماـمتابعات
سحاؽإسحاؽ،بفالرحمفعبدكىـالكتاب محمدبفاكعبدالمزني،إبراىيـبفكا 
نماالقيدىامي، األصؿليذاكالشكاىدالمتابعاتىذهأفالعالـيعرؼبأفذلؾعمىحممنيكا 

إلىعصرهمفعنيـارضياإلسبلـفقياءكتداكلوالمكطأكتابومالؾبوصدرالذم
بردة،أبيبفكالمغيرةسممةبفسعيدبجيالةيعمؿالالحديثىذامثؿكأفىذا،كقتنا
.(2)المتابعاتبيذهعنيمامرفكعالجيالةاسـأفعمى

فقيؿسممة،بفسعيداسـفيمماييعتؿبوىذاالحديث:أنيـاختمفكاوالوجو الثاني
.(3)سعيدبفسممة:كقيؿالمخزكمي،سعيدبفاعبد:كقيؿمالؾ،قاؿكما

قاؿابفدقيؽالعيد:ىذاالكجيافالمخالفافلركايًةمالؾ،ىمامفركايًةمحمدبف
الترجيحلركايًةمالؾلعدـاالختبلؼعميو،معجبللتوفيإسحاؽعمىاالختبلؼعنو،ك

مفىذاماذكرالحافظأبكعمربفعبدالبر، الحفظ،معكفاؽمفكافقوكتابعو،كقريبه
كبعضيـيحيى،قاؿكمااألزرؽ،بنيآؿمفيقكؿفبعضيـالمكطأركاةقاؿ:اختمؼ

قاؿككذلؾاألزرؽ،ابفآؿمفكؿيقكبعضيـالقعنبي،قاؿككذلؾاألزرؽ،آؿمفيقكؿ
.(4)متضادغيركموكىذابكيركابفالقاسـابف

ذكرالوجو الثالث: البر: عبد ابف قاؿ باإلرساؿ: عمركأبيابفالتعميؿ
المغرب،أىؿمفرجؿعفسعيدبفيحيىعفعيينةابفعفكالمخزكمي،(5)الحميدم

                                 
كبمثًؿىذهالمتابعات،الييعمؿالحديثبالجيالة،إذإفاسـقمُت:(.1/98اإلماـ)ابفدقيؽالعيد،((1

الجيالةمرفكعهعنيما.
(.498/ح1/239المستدرؾ)الحاكـ،((2
(.2ح/1/6)(البييقي،السنفالكبرل(3
(.1/159االستذكار)ابفعبدالبر،((4
أصحابابفعيينة،مفالعاشرة،ماتبمكةسنةعشرة،كقيؿ:ترجمتو،سبقت((5 ثقةحافظفقيو،أجؿُّ

.بعدىا،قاؿالحاكـ:كافالبخارمإذاكجدالحديثعندالحميدماليعدكهإلىغيره
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الم وًرىسيكؿىأىتىٍكاميٍدًلجوبىًنيًمفٍنىاسنا"أىف بردةأبيبفاعبدأبيبفالمغيرةلو:يقاؿ
"كساؽنىٍركىبيًإن االم وًرىسيكؿىيىافىقىاليكا فيذكرناهمالؾ.كقدحديثبمعنىالحديثاٍلبىٍحرى

كيحيىفيويصحالمرسؿكىك،(1)التمييد بفصفكافمفأحفظسعيدبفاالتصاؿ،
كليسبفسعيدمفكأثبتسميـ أىؿعندحجةبوتقكـمماالحديثىذاإسنادسممة،
كفيسميـبفصفكافركايةفيالعمـبحمؿمعركفيفغيررجميففيوألفبالنقؿ؛العمـ
.(2)بردةأبيبفالمغيرةفيذلؾنحكسعيدبفيحيىركاية

عفبعضكأرادأبكعمربالرجميف:سعيدناكالمغيرة،كقدييجقال ابن دقيق العيد: ابي
عمىتقديـإرساًؿاألحفظعمىإسناد ىذاإذالًزـقبكؿركايًةسعيدعفالمغيرة،بأن ومبنيه
األصكؿ،قاؿالحافظأبكالقاسـعميبفالحسف مفدكنو،كىذهمسألةمشيكرةفيعمـً

ده عبدالدمشقي،بعدأفذكرركايًةمفركل:عفالمغيرةبفأبيبردةعفأبيو،كقدجك 
ابفيكسؼ،عفمالؾ،عفصفكاف،سمعالمغيرةيأباىريرة.

كمفتابعولعدـاالضطرابفييا،عمىركايةيحيىبفسعيد اتيقد ـركايةمالؾو كأيضن
.(3)لبلختبلؼفيو

.(4)الكجوالرابع:التعميؿباالضطرابكاختبلؼالركايات
لؾ،كيزيدبفمحمدالقرشي،كالجبلح،قاؿالشيختقيالديف:قدتقدـاتفاؽركايةما

مفجيةالميثكعمركبفالحارث.


                                 
1)) قاؿفيو: بتمامو، البرفيالتمييد الحديثعفقمت:كنصابفعبد "أرسؿيحيىبفسعيدىذا

فأبيبردة،كلـيذكرأباىريرة،كيحيىبفسعيدأحداألئمةفيالفقوكالحديث،كليسالمغيرةب
ييقاسبوسعيدبفسممةكالأمثالو،كىكأحفظمفصفكافبفسميـ؛كفيركايًةيحيىبفسعيد
كمىذا أىًموكقدري يكفبمعركؼالحديثعند لـ بفسممة سعيد عمىأف  يدؿُّ الحديثما ليذا

الحد النبي عف أبيو عف بردة أبي بف ا عبد بف المغيرة عف سعيد بف يحيى عف ،يث
عف قاؿ ثـ أعمـ... كا ، مرسبلن عيينة ابف عنو ركاه ما سعيد بف يحيى عف فيو كالصكاب
العمماءتمقكهبالقبكؿلوكالعمؿبو،كالييخالؼفيجممًتوأحد الحديث:"كىكعندمصحيح؛ألف 

نماالخبلؼفيبعضمعانيوءمفالفقيا (.16/220.)"،كا 
(.1/158االستذكار)ابفعبدالبر،((2
(.1/102اإلماـ)ابفدقيؽالعيد،((3
لؤلسانيد:(4 ذكره كقاؿفينياية العمؿ. فيكتابو الدارقطنياالختبلؼفياإلسناد جمع قد : قمتي )

(.1614/ح13-9/7سميـ.)كأشبييابالصكابقكؿمالؾكمفتابعو،عفصفكافبف
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فركلىذاالحديثعفيزيدبفأبيالحبيب،عفجبلح،،(1)كأمامحمدبفإسحاؽ
المخزكمي بفأبييردة،عفأبيو،(2)عفعبدابفسعيد ،عفأبي(3)عفالمغيرة
عفابفإسحاؽ،سممةبفسعيد،.كفير(4)ىريرةرضياعنو،عفالنبي كايةو

،عفأبيىريرةرضياعنو،عف-حميؼبنيعبدالدار–عفالمغيرةبفأبيبردة
أصح(5)النبي أحفظسعدبف،كقاؿالبييقي:الميث(6)،قاؿالبخارم:كحديثمالؾو
عمرك:ذلؾعمىكتابعو حبيب،أبيبفيزيدعفإسنادهأقاـكقدإسحاؽ،بفمحمدمف
ا،يككفأفأكلىفيكالجبلح،عفالحارث،بف القرشي،محمدبفيزيدركاهكقد صحيحن
.(7)الصحةعمىركاهمفركايةنحكبردة،أبيبفالمغيرةعف

كأماركايةيحيىبفسعيد،فقداختيًمؼعميوفيياكثيرنا:فقيؿ:عنوعفالمغيرًةبف
مفبني عفرجؿو ابفأبيبردة، عفالنبيعبد أبيعبيدمدلج، ركاية ىذه ،

.(8)القاسـبفسبلـ،عفىيشيـعفيحيى
كركاهبعضيـعفىيشىٍيـفقاؿفيو:"عفالمغيرًةبفأبيبرزة"،كىككىـه،كحمؿأبك

ىشيـ لمبخارم: قاؿ أنو فذكر ىيشيـ، عمى فيو  الكىـ الترمذم ىذافييقكؿعيسى
                                 

سبقتترجمتوبالتفصيؿ،إماـالمغازم((1
(ىذاالذماختيمؼفياسمو،كقيؿ:سعيدبفسممة.(2
ًحباف:كمفأدخؿبينوكبيفأبيىريرةأباهفقدكىـ،ركلعنويحيىبفسعيداألنصارم(3 (قاؿابفي

حجر:قاؿعم5/410)كسعيدبفسممة.الثقات يبفالمدينيالمغيرةبفأبيبردة(.كقاؿابفي
الحديث. تيذيبالتيذيبرجؿمفبنيعبدالدارسمعمفأبيىريرةكلـيسمعبوإالفيىذا

(10/257.)
ٍنوي،قىاؿى:755ح/1/566(ركاهالدارميفيمسندهبالسندالمذككر)(4 الم ويعى ٍيرىةىرىًضيى ٍفأىًبيىيرى (،عى

ًمٍفبى اؿه ًإلىىرىسيكًؿالم ًو"أىتىىًرجى ٍدًلجو ًنيمي ىىذىااٍلبىٍحًرنيعىاًلجي ابي الم ًو،ًإن اأىٍصحى فىقىاليكا:يىارىسيكؿى
 مىعىنىاًمفى نىٍحًمؿي ،كىاأٍلىٍربىعى،كى ثى ًفيًوالم ٍيمىةى،كىالم ٍيمىتىٍيًف،كىالث بلى فىنىٍعزيبي مىىرىمىثو عى ٍيدى نىا،اٍلعىٍذًبًلًشفىاىًالص 

اٍلبىحٍ ًمفى ٍأنىا تىكىض  كى ًبأىٍنفيًسنىا آثىٍرنىا نىٍحفي ٍف مىىأىٍنفيًسنىا،كىاً  عى ًشينىا ًبًو،خى ٍأنىا تىكىض  نىٍحفي ًفيفىًإٍف ٍدنىا ًر،كىجى
الم ًو :رىسيكؿي طىييكرنافىقىاؿى يىكيكفى ًشينىاأىٍفالى ،فىخى ئيكاًمنٍأىٍنفيًسنىاًمٍفذىًلؾى مىاؤيهي،"تىكىض  ويفىًإن ويالط اًىري

ٍيتىتيوي". مى ؿي بلى اٍلحى
5)( الكبير التاريخ في البخارم ذكرىا معرفة3/478( في البييقي طريقو كمف ،)

(.480/ح1/226السنف)
(.1/226معرفةالسنفكاآلثار)البييقي،((6
(المكضعالسابؽ.(7
(.234ح/294)كتابالطيكرأبكعبيد،((8
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ربماكىشيـ،بردةأبيبفالمغيرةىكإنما،فيوكىـ:قاؿ،ةبرزأبيبفالمغيرة:الحديث
.(1)"أحفظالمقطعاتفيكىك،اإلسنادفيييـ

أبك اتيًفؽعميوفيو،كأماكقدركاه إذا ىشيمنا يمـز الكىـي دقيؽالعيد:كىذا قاؿابفي
عمىالصكاب،فالكىـممفركاهعمىذلؾالكىـعفىيشيـ. عبيدعفىيشيـو

آخرمفاالختبلؼعمىيحيىبفسعيد:ركايةسفيافمفجيًةابفالميقرئ،ككجوه
مفبنيمدلجأتىالنبي رجبلن ؛أف  .(2)فقاؿفيو:عفالمغيرًةبفعبدابفعبدو

ككجوآخرمفركايةسميمافبفببلؿ،عفيحيىمفجيًةالقعنبي،كفيو:عفعبد
رسكؿاابفالمغيرةبفأبيبردة،أفر مفبنيمدلج،قاؿ:سألتي .(3)جبلن

مفبنيمدلج عبدا(4)كآخرقيؿفيو:عبدابفالمغيرةعفرجؿو ،كفيركايةو
مفبنيمدلج .(5)بفالمغيرةالًكندم،عفرجؿو

مفبنيمدلج،مفجيةحماد كقيؿ:عفعبدابفالمغيرة،عفأبيو،عفرجؿو
.(7).كقيؿ:عنو،عفالمغيرةبفعبدا،عفأبيو(6)عنوبفزيد،باختبلؼ

مالؾإسنادهأقاـكقد.ينبغيكمايحفظلـأنوعمىيدؿاالختبلؼقاؿالبييقي:ىذا
الجبلحعفيزيد،عفسعد،بفالميثذلؾعمىسميـ،كتابعوبفصفكافعفأنس،بف
المغيرةعفسممة،بفسعيدعفكبلىماالجبلح،عفالحارث،بفعمركثـكثير،أبي
ا،بذلؾالحديثفصار.النبيعفىريرة،أبيعفبردة،أبيبف قاؿكماصحيحن

.(8)أعمـكا.عنوعيسىأبيركايةفيالبخارم
ىذاقمُت: ذلؾ: في ا أيضن البييقي قاؿ كتابأنسبفمالؾأكدعوحديثكلقد

فيالحديثأئمةمفكجماعةلسجستاني،ااألشعثبفسميمافداكدأبككأخرجو.المكطأ

                                 
(.41صالعمؿالكبير)ذم،الترم((1
(.492ح/1/228)البييقي،معرفةالسنفكاآلثار((2
(.493ح/1/228)المصدرنفسو((3
(.494ح/1/229)المصدرالسابؽ((4
(.495ح/1/229)المصدرالسابؽ((5
(.497ح/1/230)المصدرالسابؽ((6
(.498ح/1/230)المصدرالسابؽ((7
:كلمحديثطرؽهأخرللسنابحاجةإلىذكرىاىنا.1/230)المصدرالسابؽ((8 (.قمتي
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.(1)بومحتجيفكتبيـ
 الحكم عميو:

حديثاإلماـالشافعيصحيح،كأضبطالركاياتالركايةالتيركاىااإلماـمالؾبف
البخارمكالترمذمكابف األئمة، مف الحديثجمعه صحح كلقد عمييا، تابعو أنسكمف

البغكمكابفاألثير،كىاؾالبياف.خزيمةكابفحبافكابفالمنذركابفمندهك
 محمدنا سألت الترمذم: البخارم–قاؿ صحيح-أم حديثه فقاؿ: كقاؿ(2)عنو، ،

صحيح حسفه .(3)الترمذم:حديثه
كصححالبخارمفيماحكاهكقاؿابفحجرفيترجمةسعيدبفسممةالمخزكمي:"
.(4)"بفحبافكغيركاحدعنوالترمذمفيالعمؿالمفردحديثوككذاصححوبفخزيمةكا

.(5)كقاؿالدارقطني:"كأشبييابالصكابقكؿمالؾكمفتابعوعفصفكافبفسميـ"
كاعترضابفعبدالبرعمىالبخارم،فيتصحيحولمحديث،رغـقبكلولمعمؿبو،

"ال اعندهكافكلكا،رحموالبخارممفىذاماأدرمفقاؿ: فيألخرجوصحيحن
كىذااإلسناد،عمىإالالصحيحفييعكؿالألنويفعؿ؛كلـنده،عالصحيحمصنفو
بالقبكؿتمقكهالعمماء ألفصحيح؛عندمكىكإسناده،بمثؿالحديثأىؿييحتجيالالحديث

نماالفقياء،مفأحدجممتوفييخالؼكالبو،كالعمؿلو، بعضفيالخبلؼكا 
.(7)اإلسناد"ىذافيءالعمما.كقاؿفياالستذكار:"اختمؼ(6)معانيو"

كلك عمر: أبي الحافظ قكؿي أما فقاؿ: دقيؽ، ابف عميو اعندهكافكرد  صحيحن
صاحباالصحيحلـيمتزماإخراجالصحيحمصنفوفيألخرجو ؛ألف  عنده،فيذاغيرالـز

                                 
(.1/223)المصدرالسابؽ((1
(.33/ح41العمؿالكبير)الترمذم،((2
(.1/125/69)الترمذم،الجامع((3
(.4/42ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((4
(.9/13الدارقطني،العمؿ)((5
افي(.قمتي16/218التمييد)ابفعبدالبر،((6 :كقدنقؿاإلشبيميالقكؿعفابفعبدالبرناقصن

الحديثال كأىؿ البخارم! مف ىذا أدرمما ما عمر: أبك قاؿ فقاؿ: الكسطى، األحكاـ كتابو
يحتجكفبمثؿإسنادىذاالحديث،كسعيدبفسممةالذميركيو،لـيركعنوإالصفكافبفسميـ،

بوحجة. (.فتنبولذلؾ.1/156)كمفكانتىذهحالوفبليقـك
(43ح/1/158االستذكار)ابفعبدالبر،((7
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عندىما .(1)كؿ صحيحو
كىذا قكلو: فقبمثؿالحديثأىؿييحتجيالالحديثكأم ا فيكتابإسناده، ذكرنا د

اإلماـكجكهالتعميؿالتيييعمؿبياالحديث.
في:قاؿأنوارسكؿعف،كقاؿابفالمنذر:"ثابته(2)كرجحابفمندهصحتو

ٍيتىتيوي"اٍلًحؿُّمىاؤيهيالطُّييكري"ىيكى:البحرماء مى
(3).

حسفصحيح" حديثه "ىذا البغكم: أن(4)كقاؿ الممقفعنو ابف كنقؿ "ىذا، قاؿ: و
صحيح،متفؽعمىصحًتو" .(5)حديثه

ابفاألثيرقاؿفيشرحالمسند: مشيكر،صحيححديث"ىذاكذكرابفالممقفأف 
"ىذا(6)ثقات"كرجالوبو،كاحتجكاكتبيـ،فياألئمةأخرجو الحديث،كقاؿابفالممقف:
.(7)تسعة...كذكرىامنيايحضرناالذمطرؽ،مفمركمجميؿ،صحيح

"كصحح حجر: ابف المغيرة-حديثوكقاؿ ابفالبحر،فيىريرةأبيعف،-أم
،كابفكالحاكـ،منده،كابفكالطحاكم،كالخطابي،المنذر،كابفحباف،كابفخزيمة، حـز

.(8)كآخركف"الحؽ،كعبدكالبييقي،
مفصححو،ليـف يوكقاؿابفدقيؽفيشرحاإللماـ:كفيالجممًة:فقدتمخ صأف 

كالذم قدمناه، ما اإلسناد كفيطريؽ التمقيكالقبكؿ، كطريؽ اإلسناد، طريؽ طريقاف:
زكاؿالجيالًةعفسعيدبركايًةاثنيفعنو،كعفالمغيرةبركايًة-أمابفدقيؽ–أقكلو :إف 

الجيالًة بعدزكاًؿ الراكمفيالعدالًة حاًؿ يكتفيبومفيرلأٌنوالبدمفمعرفًة ثبلثةو
الع نو،فإفكافالمصححكفلوقدعممكىاعمىجيًةالتفصيؿ،فبلإشكاؿفيذًلؾ،كا 

عمى أك المشايخ، في كتحرزه لمرجاؿ، كانتقائو ، مالؾو تحرم عمى اعتمادىـ يبعيد فبل

                                 
(.1/73)(ابفدقيؽالعيد،شرحاإللماـبأحاديثاألحكاـ(1
كلـأقؼبعدالبحثعمىذلؾفيكتبابفمنده.كاأعمـ.(.1/97)(ابفدقيؽالعيد،اإلماـ(2
(.1/247األكسط)ابفالمنذر،((3
(.2/56حالسنة)شرالبغكم،((4
(.1/350ابفالممقف،البدرالمنير)((5
(.كلـأقؼعميوفيشرحالمسند.1/350)المصدرنفسو((6
(.1/350)المصدرالسابؽ((7
(.10/257تيذيبالتيذيب)ابفحجر،((8



503 

.(1)االكتفاءبالشيرة،كاأعمـبماذىبكاإليو
تخريجالبخارمكمسمـلمحديث،فقدقاؿقمُت: لـفيوالبييقي:"إنماكأماعفعدـً

بفسعيداسـفيكقعالختبلؼالصحيحيف؛فيالحجاجبفكمسمـالبخارم،يخرجو
.(2)أعرفو"المفإسنادهفي:الشافعيقاؿبردة،كلذلؾأبيبفكالمغيرةسممة،

)أبكىندالفراسي،كأبكسممةبفعبدالرحمفكأٌماعفالطرؽالتيتابعفيياالركاة
عفأبيىريرةفييمتكمـهفيالركايةالمغيرةبفأبيبردةسعيدبفالمسيب(بفعكؼ،ك

 فييا.
الشافعيرحمواأخرجوعفإبراىيـبف فإسنادأبيىندالفراسيضعيؼ؛إذإف 
محمدبفأبييحيىالمتركؾ،كاتفؽىككالدارقطنيفيإخراجالركايةمفطريؽسعيد

القكؿفيو،ككذاأبيىندالفراسيالذملـأقؼلوعمىبفثكبافالذمسكتاألئمةعف
كتابمفالكتبالتيتيترًجـلؤلئمة.كالأدرمكيؼقاؿاإلماـالدارقطني فيأم  ترجمةو

عًقبىذهالركاية:إسنادىاحسف.
عمقو بفعمر: العزيز طريؽعبد الحديثمف أكردى أف بعد حجر ابف أف  كأينب و

غير(3)ـالشافعيفياأل مكصكؿه الحديثفييا األـ نسخة إف  إذ غيرصحيح؛ كىذا .
معمؽ.كاأعمـ.

أخرجو فقد ا؛ أيضن فضعيؼه عكؼ بف الرحمف عبد بف سممة أبي إسنادي كأٌما
الدارقطنيكالحاكـالركايةمفطريؽمحمدبفغزكافالمتركؾ.كأخرجوالدارقطنيكحده

مفطريؽيحيىبفعبادالمجيكؿ،
حاكمناعمىالحديث:الحديثمفحديثأبيىريرةصحيح،(4)كلقدقاؿابفحباف

كلكنوليسمفحديثأبيسممةكاليحيىبفأبيكثير.
محمدبف مفخطأبيالحسيفمحمدبفعبداالرازم:أف  كقاؿابفعساكرنقمتي

غزكافركلعفاألكزاعيفيماءالبحرحديثنامنكرنا
(5). 

                                 
(.1/74)اإللماـابفدقيؽالعيد،((1
(.470-469ح/1/222معرفةالسنف)البييقي،((2
(.1/579(ابفحجر،تعجيؿالمنفعة)(3
(.2/299(ابفحباففيالمجركحيف)(4
(.51/109(يينظر:ابفعساكر،تاريخدمشؽ)(5
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اإسنادسعيدبفالمسيبفضعيؼكاألسانيدالتيسبقت؛فقدأخرجوالدارقطنيكأمٌ
كالحاكـمفطريؽعبدابفمحمدالقداميالمتركؾ.كاأعمـ.

ىذاالحديثمف مفالعمـلوبأسانيدالحديثأف  الحديثأقكؿ:قديظفُّ كفيختاـً
سندىذاالحديثعندهاألحاديثالتيقبميااإلماـالشافعيلمكافقتيا لمقرآف،كالصكابأف 

آخربعده،قاؿالبييقي: اللماقٌكاهبحديثو مردكدكا  نمايخالفوبعضمفالييمعمكؿه دُّعىكا 
كجبردخبرىـمفأىؿالحديثفيرلقبكؿركايةالمجيكليفمالـيعمـمايي

 ذكر حيف الطيارة كتاب أكؿ في عنو ا الشافعيرضي قاؿ بوكقد تككف ما
حديثيكافؽالطيارةمفالماءكاعتمدفيوعمىظاىرالقرآفكقدركمفيوعفالنبي

ظاىرالقرآففيإسنادهمفالأعرفوثـذكرحديثوعفمالؾعفصفكافبفسميـعف
كعسى فيالبحرسعيدبفسممةعفالمغيرةبفأبيبردةعفأبيىريرةعفالنبي

مامويقكؿفيإسنادهلـيخطربباؿفقي ومففقياءعصرناريبفيصحةىذاالحديثكا 
ثـفيكصمو ابفأبيبردة المغيرة قاؿذلؾالختبلؼكقعفياسـ نما مفالأعرفوكا 
بذكرأبيىريرةمعإيداعمالؾبفأنسإياهكتابوالمكطأكمشيكرفيمابيفالحفاظأنو

عبدالكريـأبيأميةكعطاءالخراسانيفقدرغبلـيكدعوركايةمفيرغبعنوإالركاية
كاتعالىأعمـ..(1)عنيما

عييفيدىذاالحديث المجيكؿعنداإلماـالشافعياليعنيمجيكؿه دغيًره؛كلذانأف 
الحديثعندمفيعرؼالر  اكم.يصحُّ

الشافعيرحموا2 راكمثـييرًدفويردُّالحديثإذاكاففيوعمةمثؿجيالةال.أف 
بالصحيحأكالحسفإفكافعندهفيالبابشيء

الشافعييبدأيأ3 اأكحسننا.أف  حياننابذكًرالحديثالمعمكؿثـييتبعوبمايراهصحيحن
أكأنويقكمالحديثإفكافعندهفيالبابشيء،كمثالوحديثناىذا؛إذإٌنوقدأكردفي

يؽالمغيرةثـأردفوبذكرالحديثمفطريؽأبيىند،البدايةحديثأبيىريرةمفطر
أفييعتبر .كىذايمكفي





                                 
(.5/79السبكي،طبقاتالشافعية)((1
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 : المبحث الثَّاني
 في َردِّ األحاديث من جية المتن منيج اإلمام الشَّافعي 

المتف،  األحاديثمفجية الش افعيفيرىد  المبحثمنيجاإلماـ بينتفيىذا
 كيشتمؿعمىثبلثةمطالب:

 مطالب:بلثةثكيشتمؿعمى
 

 عميو الضَّعف مصطمحات من مصطمح بإطالقالمطمب األول: َرد  الحديث 
الحديثأنويطمؽعميولفظنامفألفاظ قدكافمفمنيجاإلماـالش افعيفيرد 

الت ضعيؼ،كمفأمثمةذلؾ:

،عىٍفأىبً:األول الحديث اؽىقاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:حدثناسيٍفيىافي ،(1)يًإٍسحى
ًمي  اًرًث،عىٍفعى ًفاٍلحى ًصي ًة":،عىًفالن ًبي رضياعنوعى اٍلكى ىًبالد ٍيًفقىٍبؿى .(2)"قىضى

 نقد الحديث:
ؿالكصيةحديثبٍيفقىكمفيتبدئةالد قدري"قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:

.(3)"وثبتأىؿالحديثمثمالييبيعفالن 
امتناعأىؿالحديثعفإثباتىذالتفردالحارثاألعكربركايتوعفقاؿالبييقي:"

يي كالحارثال اعنو، الحيعميرضي لطعف بخبره سفيافف حتج ككذلؾركاه فيو، اظ
.(4)"عفأبيإسحاؽ،كرمالث 

 تخريج الحديث:
أخرجوالبخارمميعمقنا
(5).

                                 
سبقتترجمتو،ىك:عمركبفعبدا.ثقة.((1
(.5/217الشافعي،األـ)((2
(.5/217المصدرنفسو)((3
(.6/437السنفالكبرل)البييقي،((4
(.قاؿ:4/5البخارم،الصحيح)((5 ييٍذكىري "كى الن ًبي  ًصي ةًأىف  الكى ىًبالد ٍيًفقىٍبؿى :"قىضى ؿ  كىجى قىٍكًلًوعىز  كى

 ]النساء: أىٍىًميىا﴾ ًإلىى انىاًت األىمى دُّكا تيؤى أىٍف ـٍ يىٍأميريكي الم وى »58﴿ًإف  انى[ األىمى تىطىكًُّعفىأىدىاءي ًمٍف ؽُّ أىحى ًة
ًصي ةً ".الكى
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.(3)،مفطريؽزكريا(2)،كالت رمذم(1)كأخرجوأحمد
.(6)مفطريؽسفيافالث كرم(5)كالت رمذم(4)كأخرجوأحمد

سرائيؿ(عف(8)،مفطريؽإسرائيؿ(7)كأخرجوابفماجو ؛ثبلثتيـ)زكريا،كسفياف،كا 
رضياعنو.بفأبيطالب أبيإسحاؽ،عفالحارث،عفعمي

البييقي أيني(9)كأخرجو أبي ابف يحيى طريؽ مف عف(10)سة، إسحاؽ، أبي عف ،
ٍمرىة ،عفعميبفأبيطالبرضياعنو.(11)عاصـبفضى

 دراسة رواة الحديث:
 : كقيؿأكالن ا، كقيؿ:ا:الحارثبفعبد الخارفي، اليمداني، زىير أبك بفعيبيد،

كستيف. الخارقي،األعكرالككفي،ماتفيخبلفةابفالزبير،سنةخمسو


                                 
ف(.بمفظ:"1221/ح2/108أحمد،المسند)((1 ﴾كا  ييكًصيًبيىاأىٍكدىٍيفو ًصي ةو إنكـتقرؤكف﴿ًمٍفبىٍعًدكى

ا يرثرسكؿ العىبٌلت، بف دكف يتكراثكف بنياألـى أعيىاف كأفى الكصية، قبؿ بالد يف قضى
."ودكفأخيوألبيوالرجؿأخاهألبيوكأم 

(.2094/ح3/487الترمذم،الجامع)((2
سبقتترجمتو،ىكابفأبيزائدة.ثقةكافييدلس.((3
(.بمفظ:"595/ح2/33أحمد،المسند)((4 م ده ىميحى قىضى تىٍقرىءيكفى ًصي ًة،كىأىٍنتيـٍ اٍلكى قىٍبؿى الد ٍيفى :"أىف 

الد ٍيفً ًصي ةىقىٍبؿى بىًنياٍلعىبلتًاٍلكى ديكفى ثيكفى يىتىكىارى بىًنياأٍليـ  أىٍعيىافى ".،كىأىف 
5))( الجامع ح3/487الترمذم، /2094 بمفظ: .) : ًصي ةو"قىاؿى كى بىٍعًد ﴿ًمٍف اآليىةى: ىىًذًه تىٍقرىءيكفى ـٍ ًإن كي

اً رىسيكؿى ف  ﴾كىاً  ًبيىاأىٍكدىٍيفو ىًبالد ٍيًفتيكصيكفى قىضى ثيكفى يىتىكىارى بىًنياأليـ  أىٍعيىافى ف  ًصي ًة،كىاً  الكى قىٍبؿى
أىًخيًوألىًبيوً ًوديكفى اهيألىًبيًوكىأيم  أىخى يىًرثي ؿي بىًنيالعىبل ًت،الر جي ".ديكفى

سبقتترجمتو.ثقة.((6
الم ًو(.بمفظ:"2739/ح2/915ابفماجو،السنف)((7 »أىف قىضىىرىسيكؿي ثيكفى يىتىكىارى بىًنياأٍليـ  أىٍعيىافى

ًتًوأًلىًبيوً ًإٍخكى ًو،ديكفى اهيأًلىًبيًوكىأيم  أىخى ؿي الر جي ًت،يىًرثي بىًنياٍلعىبل  ".ديكفى
سبقتترجمتو،ىكابفيكنس.ثقة.((8
الكبرل)((9 السنف ح6/438البييقي، /12563 بمفظ: .) اً رىسيكؿي "الد قىاؿى ًصي ًة،: اٍلكى قىٍبؿى ٍيفي

ًصي ةه" كى ًلكىاًرثو لىٍيسى .كى
.ضعيؼسبقتترجمتو،((10
السمكلي((11 ضمرة بف ،صدكؽ،الككفي،عاصـ الثالثة كسبعيفماتمف أربع حجر،سنة ابف .

(.3063/رقـ285تقريبالتيذيب)
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 أقوال النقاد: 
معيف ابف كالنسائي(1)قاؿ ابف(2)، مف "سمع معيف: ابف كزاد بأس"، بو "ليس :

حاؿالحارثفي،كقاؿالدارميسألتو،أمُّ(3)مسعكد"،كسيئؿعنو،فقاؿ:"ضعيؼ" شيءو
بمى،ييتابععمىقمُت:،(4):"اليتابععمىذلؾ"الدارميقاؿأبكسعيدكعمٌي،فقاؿ:ثقة"،

افيالترجمة.ذلؾ،كسيأتيبيافىذ
المحدثكف زاؿ ما فقاؿ: بحديثالحارث؟ يحتج ليحيى: "قيؿ خيثمة: ابف كقاؿ

،كقاؿ:"الحارثليسبذاؾ(6)،كقاؿالنسائيفيمكضع:"ليسبالقكم"(5)يقبمكفحديثو"
.(7)فيالحديث"

ابفسيريفًضمنناقمُت:  كأحمدبفصالحالمصرم،كابفنمير،ككثقو ابففقاؿ،
الككفةكىـييقٌدمكفخمسةمفبدأبالحارثاألعكرثنىبعبيدة،كمفبدأيفسير :"أدركتي

بعبيدةثنىبالحارث،ثـعمقمةالثالثالشؾفييـ،ثـمسركؽثـشيريح،فقاؿ:"إفقكمنا
،كقاؿ:"كافمفأصحابابفمسعكدخمسةيؤخذعنيـ،(8)أحسنيـشريحلقكـليـشأف"

كفاتنيالحارث،فمـأره،ككافيفٌضؿعمييـ،ككافأحسنيـ،كيختمؼأدركتمنيـأربعة،
كعبيد" كمسركؽ، عمقمة، أفضؿ: أييـ الثبلثة ىؤالء (9)في كقاؿ صالح:، بف أحمد

كأثنىعميو،قيؿلو:فقد،عفعميأحسفماركلماالحارثاألعكرثقة،ماأحفظو،ك
،(10)حديث،إنماكافكذبوفيرأيوقاؿالشعبي:كافيكذب.قاؿ:لـيكفيكذبفيال

يا":قاؿحبيببفأبيثابتألبيإسحاؽحيفحدثعفالحارثعفعميفيالكترك

                                 
(.1751/رقـ2/360)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((1
(.5/249تيذيبالكماؿ)المزم،((2
(.1/222ابفحباف،المجركحيف)((3
(.233/رقـ90)-ركايةالدارمي-ابفمعيف،التاريخ((4
(.3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((5
(.2/450ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((6
(.7/419النسائي،السنفالكبرل)((7
(.2/451ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((8
(.1/437الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((9

(.3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((10
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مم ىذا حديثؾ يساكم إسحاؽ ذىبنئأبا (1)ا"مسجدؾ كتاب، في خمفكف ابف كذكره
،(2)"الثقات" داكد: أبي بف بكر أبك كأفرضالناس،"كقاؿ الناس، أفقو كاف الحارث

امعتنين،المفرائضكافحافظن" ،كقاؿابفكثير:(3)"الناس،تعمـالفرائضمفعميكأحسب
كبالحساب الحارثحديثوأشبوبالحديثمفحديثعاصـ"ابفالمبارؾ:قاؿك،(4)"بيا

.(5)"بفضمرة
عميه خطب أحمر: بف عمباء نصؼكقاؿ غمبكـ الككفة، أىؿ يا فقاؿ: الناس،

(6)رجؿ ، داكد: أبك فقاؿ:كقاؿ الحارث، أـ أحبإليؾ بفضمرة عاصـ قمتألحمد:
.(7)"عاصـ،أمشيءلعاصـمفالمناكير" كقاؿأبكداكد:"الحارثمفأصحابعمي 

أييما،(8)رضياعنو" فقمت: اسألتأبيعفالحارثاألعكركىبيرة، كقاؿعبد
سمعتأبييقكؿ:"عبداألعمى،كقاؿ(9)ىبيرةأحبإلينامفالحارث""أحبإليؾ؟فقاؿ:

؟قاؿ:كقعإليوعفابفالحنفيةعفعميٌ ـى شبوالريح،كأنولـيصححيا،قمتألبي:ًل
(10)كتابالحارثاألعكر" كسيمي، كلذلؾاتُّيـ "كذبالحارث، قاؿأحمد: كقاؿحرب:

افأنكره،،كعفحمزةالزيات،قاؿ:"سمعمرةاليمدانيمفالحارثاألعكرشيئن(11)كذابنا"
عم كاشتمؿ مير ة فدخؿ إليؾ، حتىأخرج اقعد لو: كأحسالحارثبالشرىفقاؿ سيفو،

.(12)فذىب"

                                 
.(2/146تيذيبالتيذيب)ابفحجر،((1
(.3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((2
(.5/252المزم،تيذيبالكماؿ)((3
(.2/229ابفكثير،التفسير)((4
(.كلـأقؼعمىكتابالتاريخكالعمؿالذمنسبوالمصنؼ3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((5

البفالمبارؾ.
.(5/81الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((6
(.331/رقـ287أحمد،سؤاالتأبيداكدلو)((7
(.52/رقـ117أبكداكد،سؤاالتأبيعبيداآلجٌرملو)((8
(.4504/رقـ3/118)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((9

(.5851/رقـ3/435المصدرنفسو)((10
(.466أحمد،مسائؿحربلو)ص((11
(.2419/رقـ3/495)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((12
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منصكر بف سعيد سعد"(1)كضعفو كابف كالدارقطني(2)، البر(3)، عبد كابف ،(4)،
"(5)كالييثمي سعد: كقاؿابفي جدنا"، "كافضعيفنا بفمنصكر: قاؿسعيد ككافلوقكؿ،

،كقاؿابفعبدالبر:"ضعيؼ"،كقاؿالييثمي:"ضعيؼ"،ضعيؼفيركايتوسكء،كىك
.(7)"ضعيؼ،كقدكثؽ،كقاؿ:"(6)كزاد"جدنا"

ضعيؼ،قاؿأبكحاتـ:"(10)،كالبييقي(9)كأبكزرعة(8)كنفىاالحتجاجبوأبكحاتـ،
و"،كقاؿ"،كقاؿأبكزرعة:"اليحتجبحديثكالممفيحتجبحديثو،ليسبالقكم،الحديث

ك"اليحتجبخبرهلطعف(13)،ك"ضعيؼ"(12)ك"اليحتجبمثمو"(11)البييقي:"اليحتجبو"
.(14)الحفاظفيو"

فيالحديث" كاىينا فيالتشيع "كافغالينا ابفحباف: ابفعدم:،(15)كقاؿ كقاؿ
القميؿ ،"الحارثاألعكرعفعمٌي،كىكأكثرركاياتوعفعمٌي،كركلعفابفمسعكدو

.(16)كعامةمايركيوعنيماغيرمحفكظ"



                                 
(.3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((1
(.2910/رقـ8/288ابفسعد،الطبقاتالكبير)((2
(.كىذامكضعهآخرلمتضعيؼ.2/148)الدارقطني،الضعفاءكالمتركككف((3
(.23/115ابفعبدالبر،التمييد)((4
(.1/181الييثمي،مجمعالزكائد)((5
(.1/187المصدرنفسو)((6
(.4/131()4/118المصدرالسابؽ)((7
(.3/79ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((8
(.3/79المصدرنفسو)((9

يالتكثيؽ.فيمكاضعمتعددة،كماف((10
(.2/173()1/354البييقي،السنفالكبرل)((11
(.2/204المصدرنفسو)((12
(.1/18المصدرالسابؽ)((13
(.6/437المصدرالسابؽ)((14
(.1/222ابفحباف،المجركحيف)((15
(.2/451ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((16
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أبك قاؿ خيثمة، كأبك المديني، كابف كالشعبي، إسحاؽ، أبك "زعـككذبو إسحاؽ:
كذكبنا" ككاف (1)الحارث، الشعبي: كقاؿ الكذابيف"، أحد أنو كأشيد الحارث، ،(2)"حدثني

فقيؿلو:كنتتختًمؼإلىا،(3)كقاؿ:"حدثناالحارثككافكذابنا" لحارث؟قاؿ:نعـ،كنتي
ككافأحسبالٌناس" الحساب، منو أتعٌمـ الحسفكالحسيف(4)أختًمؼإليو "رأيتي كقاؿ: ،

.(5)يسأالنوعفحديثعمي"
ألنوركلأنورأل؛نظرفيوىذاالكبلـمفالشعبيفيالحارث"قال ابن شاىين:

الحارثصحيحفيالحسفكالحسيفيسأالفالحارثعفحديثعمي،كىذايدؿعمىأف
يسأالف كفضميما عمميما مع كالحسيف الحسف كاف لما ذلؾ كلكال عمي، عف الركاية

فدؿ؛الحارث عمي، أصحاب مف الحارث مف أرفع ىك مف الحارث كقت كاف ألنو
.(6)"سؤاليمالمحارثعمىصحةركايتو

ليمداني،لقكلوفيالحارثافيذلؾ(7)عكقبكأظفالشعبي"وقال ابُن عبد البر:
نماني،فمفالحارثكذببًكلـيى"حدثنيالحارثككافأحدالكذابيف" عميوإفراطوفيـىقًكا 

عميرضياعنوكتفضيمولوعمىغيره،كمفىاىناكاأعمـكذبوالشعبي؛حب 
لىأنوأكؿمفأسمـ،كتفضيؿ ألفالشعبييذىبإلىتفضيؿأبيبكررضياعنوكا 

.(8)"اعنوعمررضي
الالالتعمدىذامحمكؿمفالشعبيعمىأنوأرادبالكذبالخطأ"كىبي:وقال الذَّ  ،كا 

الشعبيقاؿ:قمُت:كىكيعتقدتعمدهالكذبفيالديف؟!يركمعنومماذاف ذلؾأف  "كدليؿي
ليمداني،رمنيـ:سكيدبفغفمة،كالحارثاي ر،كالخىي شيدعندمثمانيةمفالتابعيفالخي

حتىعدثمانيةأنيـسمعكاعميبفأبيطالبيقكؿ:خيرىذهاألمةبعدنبيياأبكبكر
.(9)"كعمر

                                 
(.2/449ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((1
(.990/رقـ1/422()321/رقـ1/244)-ركايةعبدا-،العمؿكمعرفةالرجاؿأحمد((2
(.2/449ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((3
(.2/451المصدرنفسو)((4
(.199/رقـ1/201)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((5
(.24ابفشاىيف،المختمؼفييـ)ص((6
منيمااآلخربالكذب.يقصدبذلؾماكاف((7 كاحدو بيفالشعبيكالنخعي،حيثاتيـكؿُّ
(.2/1098ابفعبدالبر،جامعبيافالعمـكفضمو)((8
(.5/251المزم،تيذيبالكماؿ)((9
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خيثمةقمُت: أبي ابف طريؽ مف مغمطام أكرد فقد لو، إسحاؽ أبي تكذيبي كأم ا
ثناعبدالرحمفبفصالحثنايحيىبفآدـعفعمركبفثابتقاؿ:قيؿالنٌصفقاؿ:"

،-أمالشعبي-فقاؿ:كىكمثمو،ؽ:إفالشعبييقكؿ:إفالحارثمفالكذابيفألبيإسحا
اعطىمفالسبيرؤكسنالشعبيدخؿبيتالماؿ،فأخذفيخفوثبلثمائةدرىـ،كالحارثأي
.(1)"أرسمياإليوعبدالرحمفبفخالدبفالكليد،فمـيأخذحتىخمس

" الجكزجاني: عاكقاؿ عف المديني، بف عمي فقاؿسألت كالحارث، أبا:صـ يا
فعندمفلـي أمرالحارثفيحديثوبى،كقاؿ:"الحارثكذاب!إسحاؽمثمؾيسأؿعفذا

بحديثيف،مختمؼعنوفيإنماعممتالحارثيحدثعفعميٌ،كقاؿ:"(2)"اقمبوـًعٍيي
كذاب"(3)"أحدىما "الحارثاألعكر خيثمة: أبك كقاؿ:  ،(4)" كقاؿجرير: الحارثكىا، فى

أبكإسحاؽ،كقاؿأبك(5)ا"األىعكرزيفن حصيف:لـنكفنعرؼالكذابيف،حتىقدـعمينا
الحارثعفعمي":قاؿعميبفالجنيدالرازمك.(6)-يعنيعفالحارث-اليمداني،فحدثنا

الحارثبفعبدأخذاألحاديثمفكتاب قاؿ:كأضعؼىؤالءالقكـ ثـ ،كذكرجماعةن
فيالحديثإالأصحابعبدا"،كقا(7)ا" .(8)ؿالمغيرة:"لـيكفييصد ؽعفعمي 

كافيحيىكعبدالرحمفاليحدثافعفأبيإسحاؽعف"كعفعمركبفعميقاؿ:
عمي" "،(9)الحارثعف أبيإسحاؽعفكزاد: عف سفياف، عف حدثنا يحيى، أف غير

كقاؿ:ىذاخطأ،كالصكاب:حدثنا"،اليجدعبدطعـاإليماف"الحارثعفعمي؟قاؿ:
ألن ويحدثعف ابفمرة؛ يحيىعفسيفيافعفأبيإسحاؽعفالحارثعفعبد

أخذيىٍحيىىكعبدالرحمفالعمـمف،كقاؿبيندار:"(10)الحارثمفحديثعبدابفمرة

                                 
(.3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((1
(.10/رقـ31الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ)((2
(.كلـأقؼعمىالعبارةفيالعمؿالبفالمديني.3/301)مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ((3
(.5/248المزم،تيذيبالكماؿ)((4
(.5/247المصدرنفسو)((5
(.3/299مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((6
(.1/181ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)((7
(.1234/رقـ1/213الذىبي،المغنيفيالضعفاء)((8
(.1/222ف،المجركحيف)ابفحبا((9

(.2/450ابفعدم،الكامؿ)((10
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أربعيفحديثن عمىنحك مفحديثالحارثعفعمييدمفضربا كعف(1)"ا يحيىبف،
كقاؿأبك.(2)"سفيافكنانعرؼفضؿحديثعاصـعمىحديثالحارث"قاؿ::قاؿسعيد

أبييقكؿ:" كافيحيىبفسىًعيديحدثمفحديثالحارثمابكربفأبيخيثمةسمعتي
سمعتالحارث اؽى: ًإٍسحى أىبيك (3)"قاؿفيو الحارثمفعمي، "سمع قاؿ: كعفأبينعيـ

،(5)،كقاؿشعبة:"لـيسمعأبكإسحاؽمفالحارثإالأربعة"(4)عميوالسبلـأربعأحايث"
،كقاؿ:(6)كقاؿأبكبكربفعياش:"قؿماسمعأبكإسحاؽمفالحارث،ثبلثةأحاديث"

كتب" صاحب إنو يقكلكف: ككانكا منو، أرضى غيره كىافى بأرضاىـ، الحارث يكف لـ
،(9)فيثقاتالعجميزيادة:"فيالتشيع"،ك(8)كعفإبراىيـ:"أٌنواتيـالحارث"،(7)"كذاب
إالأربعةأحاديث،كسائر-يعني:أباإسحاؽ-ماسمعمفالحارث:"-أمالعجمي-كقاؿ

.(10)"ذلؾالكتابأخذه
" الذىبي: ذلؾكقاؿ كباقي أحاديث، الحارث مف سمع إسحاؽ أبا أف جاء كقد
،كترجـلوفيال(12)،كقاؿ:"شيعيليفالحديث"(11)"مرسؿ تاريخفقاؿ:"كاففقيينافاضبلن

الككفة" (13)مفعمماء كقاؿ: احتجبالحارث، فيالرجاؿقد ،(14)"إفالنسائيمعتعنتو
" بالحارثكىكممفعندمككقاؿ: ةفياالحتجاجقفإفالنسائيكأربابالسنفاحتجكا

                                 
(.5/248المزم،تيذيبالكماؿ)((1
(.4981/رقـ3/225)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((2
(.5/248المزم،تيذيبالكماؿ)((3
(.1/222ابفحباف،المجركحيف)((4
(.2/449ابفعدم،الكامؿفيالضعفاء)((5
(.3085/رقـ2/470()1989/رقـ2/196)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((6
(.5/247المزم،تيذيبالكماؿ)((7
(.2437/رقـ2/273البخارم،التاريخالكبير)((8
(.طبعةدارالباز،كفيطبعةالداردكفالزيادة.233/رقـ103العجمي،الثقات)((9

(.5/82بلـالنببلء)الذىبي،سيرأع((10
.(5/81)المصدرنفسو((11
(.2/625(،كتاريخاإلسبلـ)859/رقـ1/303الذىبي،الكاشؼ)((12
(.2/625الذىبي،تاريخاإلسبلـ)((13
(.2/625المصدرنفسو)((14
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داحتجبوكالنسائيمعتعنتوفيالرجاؿ،فق،ربعةكحديثالحارثفيالسنفاأل".(1)"بو
كالجميكر أمره، األكقكل في لحديثو ركايتيـ مع أمره تكىيف الشعبيعمى فيذا بكاب،
يركمعنو. ثـ كحكاياتو.يكذبو، ليجتو يكذبفي كاف أنو الحديثكالظاىر في كأما

 .(2)"ككافمفأكعيةالعمـ،النبكلفبل
أخرجلوفيالسنفح"قال ابن حجر: نما مقركنناكاحدنديثنلـيحتجبوالنسائيكا  اا

لوعنده جميعما ،كقاؿفيالتقريب:(3)"بابفميسرةكآخرفياليكـكالميمةمتابعةىذا
كليسلوعندالنسائيسكل،كفيحديثوضعؼ،ميبالرفضكري،كذبوالشعبيفيرأيو"

لوفيالسنفالكبرلحديثافكاحدمفطريؽعبدا(4)"حديثيف :كالصحيحأف  بف.قمتي
.(6)،كالثانيعمٌيبفأبيطالب(5)مسعكد

الالخالصة: قمُت: الفرائض، في ثبته أبيطالب، بف عمي  عف الركايًة صحيح
فيحديثرسكؿا مفالمعاصريفالشيخالحكيني،يكذبي ،كممفنفىعنوالكىًذبى

إف"ك"بفيالحديثضعيؼ،كلـيكفبكٌذاحيثقاؿألفاظناعدةمفادىاأٌنوكاهو:منيا:"
كالقكؿفيالحارثأنوضعيؼمف"إلىأفقاؿ:"كاىيالحديث"ك"لـيكفكذابنافيككاهو

.(7)"قبؿحفظو
كأكردهالشيخبكرأبكزيدفيطبقاتالنسابيف،كقاؿ:"كافمفاألخبارييفنسابة،

ميضعؼلدلأىؿالركاية؛لغمكهفيالتشٌيع"
(8). 

ا.كطريؽاإلماـالبي أيضن يقيفييايحيىبفأبيأنيسة،كىكضعيؼه
 الحكم عمى الحديث:

في فكافضعيفناإالأنوصحيحه الحارثاألعكركا  الحديثفيدائرةالمقبكؿ؛ألف 
فيالفرائض، عندعامةعمىىذاالحديثكالعمؿالركايةعفعميبفأبيطالب،ثبته

                                 
.(5/81الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((1
(.1/437الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((2
(2/147تيذيبالتيذيب)ابفحجر،((3
(.1029/رقـ146المصدرنفسو)((4
(.5512/ح5/232النسائي،السنفالكبرل)((5
(.8361/ح7/419المصدرنفسو)((6
(.1/375الحكيني،نثؿالنباؿ)((7
(.18/رقـ21بكرأبكزيد،طبقاتالنسابيف)((8
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.أىؿالعمـ
نعرفوإالمفحديثأبيإسحاؽ،عفالحارث،عفىذاحديثالقاؿالت رمذم:"

الحديثعندعامةأىؿ،عمي،كقدتكمـبعضأىؿالعمـفيالحارث كالعمؿعمىىذا
.(1)"العمـ

الن كقاؿالحاكـ:" اسعفأبيإسحاؽ،كالحارثبفعبداعمىىذاحديثركاه
.(2)"عفزيدبفثابتيخاف،كقدصحتىذهالفتكللذلؾلـيخرجوالش ؛ريؽالط 

" عفعمي  ثابته .(3)كقاؿابفعبدالبر:"كىكمشيكره
"كقاؿابفكثير: العمماء عمىالكصية،يفميأفالد مفالس مؼكالخمؼأجمع قدـ
الن  إمعاف عند ييكذلؾ الكريمةظر اآلية فحكل مف فيـ تعالى: قاؿ ًصي ةو، كى بىٍعًد ﴿ًمٍف
.(4)"﴾ييكًصيًبيىاأىٍكدىٍيفو

إفالعمؿعميوعندأىؿ:رمذملكفقاؿالت ،إسنادضعيؼكقاؿابفحجر:"ىذا
الفمـتى،قتضاهككأفالبخارماعتمدعميوالعتضادهباالتفاؽعمىمي،العمـ عادتورًجٍكا 
.(5)"عيؼفيمقاـاالحتجاجبوكردالض أفيي

فكافضعيفن،الحارثكقاؿ:" .(6)ل"ماركؽىفٍعمىكًنعقدفإفاإلجماعمي،اكا 
عف،ةسىيٍنىكذاأتىبويحيىبفأبيأيفقدقاؿالبييقي:"وأّما حديث ابن أبي ُأنيسة،

.(7)"أبيإسحاؽ،عفعاصـ،كيحيىضعيؼ
أحمدقمُت: أخرجو يرتقيبو، كابفماجو(8)كلمحديثشاىد كالبييقي(9)، مف(10)، ،

                                 
(.4/416الترمذم،الجامع)((1
(.7967/ح4/373رؾعمىالصحيحيف)الحاكـ،المستد((2
(.2/83ابفعبدالبر،التمييد)((3
(.2/228ابفكثير،تفسير)((4
(.5/377ابفحجر،فتحالبارم)((5
.(3/206ابفحجر:التمخيصالحبير)((6
(.6/438البييقي،السنفالكبرل)((7
(.17227/ح28/463أحمد،المسند)((8
(.2433/ح2/813)ابفماجو،السنف((9

(.20499/ح10/240البييقي،السنفالكبرل)((10
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ؿً،(2)ة،عفأبينىٍضرى(1)طريؽعبدالممؾأبيجعفر عىٍفسىٍعًدبًفاأٍلىٍطكى
كىذالفظابف-(3)

مىىًعيىاًلًو،":-ماجو أىٍفأيٍنًفقىيىاعى ،فىأىرىٍدتي ًعيىاالن تىرىؾى ،كى ثىًمائىًةًدٍرىىـو ثىبلى تىرىؾى كى اهيمىاتى أىخى أىف 
 الن ًبيُّ ٍنوي":فىقىاؿى فىاٍقًضعى ًبدىٍيًنًو، ميٍحتىبىسه اؾى أىخى "ًإف  الم وً، رىسيكؿى يىا : ،فىقىاؿى أىد ٍيتي قىٍد

: لىيىابىي نىةه،قىاؿى لىٍيسى ااٍمرىأىةهكى ٍتييمى ٍيًف،اد عى ًدينىارى ٍنويًإال  ".فىأىٍعًطيىافىًإن يىاميًحق ةه"عى
،كقاؿ(4)"قاتاففيالث ب فيوعبدالممؾأبكجعفر،كقدذكرهابفحًقاؿالبيكصيرم:"

.(5)ي:"كباقيرجاؿاإلسنادعمىشرطالش يخيف"األلبان
رسكؿاقمت: أمربكفاءالد يفكقضائوقىٍبؿتقسيـالماؿأفادىذاالحديثأف 

لحديثالباب.كاتعالىأعمـ. عمىالكرثة،فيكشاىدهقكمه

اًديثيقاؿاإلماـالش :الثانيالحديث  عييىٍينىةىافعيرحمواتعالى:أىم اأىحى بفى سيٍفيىافى ،فىًإف  ـٍ كي
نىاعىٍفشىًبيًببًفغىٍرقىدىةى أىٍخبىرى
عىٍفعيٍركىةى(6) د ثيكفى ييحى ي  اٍلحى ٍعدًأىن ويسىًمعى ":(7)بًفأىًبياٍلجى أىف 

 الم ًو فىاٍشتىرىرىسيكؿى أيٍضًحي ةن أىٍك شىاةن، ًبًو لىوي يىٍشتىًرم ًدينىارنا فىبىاعىأىٍعطىاهي شىاتىٍيًف لىوي ل
 الم و رىسيكؿي لىوي فىدىعىا ًدينىارو كى ًبشىاةو كىأىتىاهي ًبًدينىارو ا ًباٍلبىرىكىةًإٍحدىاىيمى لىٍك،ًفيبىٍيًعًو فىكىافى

ًفيوً ًبحى .(8)"اٍشتىرىلتيرىابنالىرى

                                 
الممؾأبكجعفر((1 عبد البصرم، السابعة،مقبكؿ،مدني:كيقاؿ، تقريبالتيذيبمف ابفحجر، .

(.4232/رقـ366)
،مفالثالثة،ثقة،أبكنضرةمشيكربكنيتو،البصرم،العكقي،العبدم،طعةالمنذربفمالؾبفقي((2

(.6890/رقـ546.ابفحجر،تقريبالتيذيب)أكتسعكمائة،ماتسنةثماف
ا((3 بفاألطكؿبفعبد بفكىبسعد ماتسنةأربع،نزؿالبصرة،صحابي،الجينيبفخالد

(.1/255(،ابفقانع،معجـالصحابة)3/36.يينظر:البغكم،معجـالصحابة)كستيف
(.6638/ح4/129البكصيرم،مجمعالزكائد)((4
(.6/109األلباني،إركاءالغميؿ)((5
(.2743/رقـ263.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالرابعة،ثقة،شبيببفغرقدة((6
بفالجعدكيقاؿابفأبيالجعد((7 مفقاؿابفعركة ككافابفالمدينييقكؿ: أبيوعياض، كاسـ ،

فيو،فيقكؿابف-غيندر-د،ككافمحمدبفجعفرالجعدفقدأخطأ،إنماىكعركةابفأبيالجع ـي يًي
 الككفةالجعد، سكف بيا،صحابي قاض أكؿ )كىك االستيعاب البر، عبد ابف .3/1065/

(.1802رقـ
(.5/62الشافعي،األـ)((8
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نقد الحديث:
يببًعفشى،يينةسفيافبفعيلىذاالحديثغيريكىكرى"افعيرحموا:الش اإلماـقاؿ

.(1)"بمثؿىذهالقصةأكمعناىادًعٍبفأبيالجىاركةكيركيوعفعي،ةفكصمودىقىرٍبفغى
المي قاؿ الش "زني: ترؾ البارقي حديث بأف كاحتج المذىب، ىذا ليسبثابتافعي

.(2)"عنده
كىذهركايةالمزني،اليصحتارةقاؿ:فافعيتكقؼفيو،الش اإلماـأفئمةكنقؿاأل
.(3)كىذهركايةالبكيطي،قاؿ:إفصحالحديثقمتبوأخرلعنو،كتارة

 تخريج الحديث:
.(4)الش افعيأخرجو

.(5)كأخرجوالحميدم
.(7)عميبفالمدينيمفطريؽ(6)البخارمكأخرجو

                                 
(.5/62المصدرنفسو)((1
:قصدالمزنيبقكلو12084/ح8/327البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((2 :"ترؾالشافعيىذا(.قمتي

بمجمكعيا أفمفباعماؿأحدالمذىب"ماأشارإليوالبييقيمفأحاديثسبقتىذهالعبارة،تدؿُّ
مكقكؼه فيك صاحبو إذف فساده-بغير أك بصحتو ييحكـي ال حيكـ-أم بو مالكو رضي فإف

كـبفساده. فلـيرضحي بصحتو،كا 
ئؿعفرجؿكركيناعفابفعمر:أنوسي(:"2153/ح2/318كقاؿالبييقيفيالسنفالصغير)

فربحفالربحلصاحبالماؿ"استبضعبضاعةفخالؼفييا،فقاؿابفعمر: "،قاؿ:ىكضامفكا 
رجع ثـ يذىبإلىىذا فيالقديـ الشافعيرضياعنو إفاشترلشيئن،ككاف بعينوكقاؿ: ا

الث نقد ثـ فيذمتو، فاشتراه كا  باطؿ، كالربحلوكىكضامففالشراء لو فالشراء مفمفالماؿ،
عنده،لمماؿ بثابت ليس البارقي حديث أف الكبرلكزعـ السنف في كقاؿ ،"...

ذلؾلمافيإسنادهمفاإلرساؿ،كىكأفشبيببفغرقدةلـيسمعومف(:"11620/ح6/187)
".عركةالبارقي،إنماسمعومفالحييخبركنوعنو

(.6/634(،كفتحالبارم)9/259عشرحالميذب)يينظر:المجمك((3
(.1459/ح3/204)-ترتيبسنجر–الشافعي،المسند((4
(.866/ح2/92الحميدم،المسند)((5
الصحيح)((6 ح4/207البخارم، إ3642/ بمفظ: .) الن ًبي  شىاةن،"ف  ًبًو يىٍشتىًرملىوي ًدينىارنا أىٍعطىاهي

لىفىاٍشتىرىللىويًبًو كىافى الىويًباٍلبىرىكىًةًفيبىٍيًعًو،كى شىاةو،فىدىعى كى اءىهيًبًدينىارو ،كىجى اًبًدينىارو ًكشىاتىٍيًف،فىبىاعىًإٍحدىاىيمى
ًفيوً ًبحى لىرى ".اٍشتىرىلالتُّرىابى

مااستصغرت":حتىقاؿالبخارم،أعمـأىؿعصرهبالحديثكعممو،ثقةثبتإماـسبقتترجمتو،((7
"،كنتأتعمـمنوأكثرممايتعمـمني":كقاؿفيوشيخوابفعيينة"،سيإالعندعميبفالمدينينف

"..كأفاخمقولمحديث":كقاؿالنسائي
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.(2)مفطريؽمسدد(1)كأخرجوأبكداكد
البييقي كالحميدم،(4)رمفطريؽسعدافبفنص(3)كأخرجو )الشافعي، خمستيـ ؛

عفعركةفعبفعيينةسفيافكابفالمديني،كمسدد،كسعد(عف .شبيبعفالحي 
ابفماجو(5)كخالؼابفأبيشيبة كمفطريقو مفطريؽسفيافعف(6)فأخرجو،
شبيبعفعركةالبارقي.
زاؽ الر  عبد عمارة(7)كأخرجو بف الحسف عف ع(8)، شبيبكابف عف عف(9)رفة، ،

عركةالبارقي.
الحميدم نقمو فيما البخارم(10)قاؿسفيافبفعيينة كذكره ،(11) ككافالحسفبف:

سألتشبيبا، فمما يقكؿ:سمعتعركة، سمعتشبيبا، فقاؿفيو: يحدثو، سمعتو عمارة
.قاؿ:لـأسمعومفعركة،حدثنيوالحيعفعركة

                                 
(.3384/ح3/256أبكداكد،السنف)((1
.يقاؿإنوأكؿمفصنؼالمسندبالبصرة،ثقةحافظسبقتترجمتو،((2
(.11613/ح6/185البييقي،السنفالكبرل)((3
قاؿابفأبيحاتـككالدهفيالجرح((4 البغدادم، أبكعثمافالثقفي، سعدافبفنصربفمنصكر،

(،كقاؿالدارقطني8/305(:"صدكؽ"،كذكرهابفحباففيالثقات)1256/رقـ4/291كالتعديؿ)
الثقاتممفلـ–(:"ثقةمأمكف"،كقاؿمسممةبفالقاسـ150/رقـ179فيسؤاالتالسمميلو)
/10/59(قاؿالذىبيفيبدايةالترجمةلوفيالسير)4359/رقـ4/456يقعفيالكتبالستة)

(:"الشيخالعالـالمحدثالصدكؽ".2113رقـ
:صدكؽ. الخبلصة:قمتي

(.36293/ح7/303ابفأبيشيبة،المصنؼ)((5
(.2402/ح2/803ابفماجو،السنف)((6
ا((7 الرزاؽ، ح8/189لمصنؼ)عبد /14831" بمفظ: .) الم ًو مىًنيرىسيكؿي أىٍشتىًرملىويأىٍرسى ًبًدينىارو

،فىأىتى لىويأيٍخرىلًبًدينىارو ٍيتي اٍشتىرى ٍيًف،ثيـ  ،فىًبٍعتييىاًإي اهيًبًدينىارى لىًقيىًنيًإٍنسىافه بىالد ينىاًر،أيٍضًحيىةن،ثيـ  ٍيتيويًبيىا،كى
ٍفًؽيىًميًنيكىأىٍخبىٍرتيوي ًفيصى بىارىؾى اًليكى ،فىدىعى نىٍعتي ".ًبال ًذمصى

ماتسنة،مفالسابعة،متركؾ،قاضيبغداد،أبكمحمدالككفي،الحسفبفعمارةالبجميمكالىـ((8
(.1264/رقـ162.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ثبلثكخمسيف

العبدم((9 يزيد بف عرفة بف البغدا،الحسف عمي العاشرة،صدكؽ،دمأبك سبع،مف سنة مات
(.1255/رقـ162.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقدجازالمائة،كخمسيف

(.2/92الحميدم،المسند)((10
(.4/207البخارم،الصحيح)((11
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أحمد داكد(1)كأخرجو ماج(2)كأبك كابف بإثر(3)و، كالطبراني(4)كالترمذم ،(5)،
.(8)مفطريؽسعيدبفزيد(7)،كالبييقي(6)كالد ارقطني

)سعيدبفزيد،كىاركف(10)مفطريؽىاركفاألعكر(9)كأخرجوالت رمذم ؛كبلىما
عفعركةالبارقي.(12)عفأبيلبيد(11)األعكر(عفالزُّبيربفالخريت

                                 
المسند)((1 (.بمفظ:32/106/19362أحمد، ًلمن ًبي  :عىرىضى كىقىاؿى فىأىٍعطىاًنيًدينىارنا ، مىبه :جى قىاؿى

شىاةن" لىنىا فىاٍشتىًر ، مىبى اٍلجى اٍئًت عيٍركىةي، شىاتىٍيًف"أىٍم ًمٍنوي ٍيتي فىاٍشتىرى اًحبىوي، صى ٍمتي فىسىاكى ، مىبى اٍلجى فىأىتىٍيتي ،
ًبدً شىاةن فىأىًبيعيوي مىًني، فىسىاكى ، ؿه رىجي فىمىًقيىًني ا، أىقيكديىيمى : قىاؿى أىٍك ا، أىسيكقيييمى فىًجٍئتي ، ًبًدينىارو فىًجٍئتي ، ينىارو

 : قىاؿى . ـٍ شىاتيكي كىىىًذًه ، ـٍ ًدينىاريكي ىىذىا الم ًو، رىسيكؿى يىا : فىقيٍمتي ًبالش اًة، كىًجٍئتيوي ؟"ًبالد ينىاًر، كىٍيؼى نىٍعتى "كىصى
: ،فىقىاؿى ًديثى د ٍثتيوياٍلحى :فىحى ٍفقىًةيىًميًنوً"قىاؿى بىاًرٍؾلىويًفيصى ".الم ييـ 

(.3385/ح5/267اكد،السنف)أبكد((2
(.2402/ح3/480ابفماجو،السنف)((3
(.بإثرالحديثمفطريؽسفياف.3/511الترمذم،الجامع)((4
 (.بمفظ:421/ح17/160الطبراني،المعجـالكبير)((5 الن ًبي  :أىف  أىتىىجمبا،فىأىٍعطىاهيًدينىارنافىقىاؿى

شىاةن" لىنىا فى"اٍشتىًر الن ًبي  أىتىى ثيـ  ، ًبًدينىارو شىاةن فىبىاعىوي ؿه رىجي فىمىًقيىوي ، ًبًدينىارو شىاتىٍيًف فىاٍشتىرىل اٍنطىمىؽى
 لىويالن ًبيُّ شىاةو،فىقىاؿى كى ٍفقىًةيىًميًنؾى":ًبًدينىارو ًفيصى ايلىؾى ".بىارىؾى

و.(.يمثم2825-2824/ح3/392الدارقطني،السنف)((6
(.11617/ح6/186البييقي،السنفالكبرل)((7
مف،صدكؽلوأكىاـ،أخكحماد،أبكالحسفالبصرم،سعيدبفزيدبفدرىـاألزدمالجيضمي((8

(.2312/رقـ236.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةسبعكستيف،السابعة
:دىفىعى(.بمفظ:1258/ح3/551الترمذم،الجامع)((9 الم ًوقىاؿى رىسيكؿي لىويشىاةن،ًإلىي  ًدينىارناأًلىٍشتىًرمى

 ًبالش اًةكىالد ينىاًرًإلىىالن ًبي  ،كىًجٍئتي اًبًدينىارو ًإٍحدىاىيمى لىويشىاتىٍيًف،فىًبٍعتي ٍيتي فىاٍشتىرى لىويمىاكىافى ،فىذىكىرى
لىوي: "ًمٍفأىٍمًرًه،فىقىاؿى الم ويلىؾى ٍفقىًةيىًميًنؾىبىارىؾى ".ًفيصى

مكالىـ((10 العتكي األزدم مكسى بف البصرم،األعكر،ىاركف رمي،النحكم أنو إال مقرئ ثقة
(.7246/رقـ569.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالسابعة،بالقدر

(.1993/رقـ214.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ثقةمفالخامسة،يتالبصرمالزبيربفالخر ((11
12))( فيالطبقاتالكبير ابفسعد كثقو الجيضمي، بفزب ار لمازة لبيد رقـ9/212أبك /3921،)

(،كقاؿحرببفإسماعيؿفيمسائموعف26/رقـ24/304كخميؿبفأيبؾفيالكافيبالكفيات)
( أحمد كقاؿفيمكضعآخرمفالكتاب3/1240اإلماـ ""كافيرلالقدر،صالحالحديث"، :)

(،كقاؿالذ ىبي5/345:""سمعتوييثنيعميوثناءنحسننا"،كذكرهابفحباففيالثقات)(3/1249)
( الكاشؼ رقـ2/151في التقريب)4689/ في حجر ابف كقاؿ كًثؽ"، نىصبه "فيو :)464/

(:"صدكؽناصبي".5681رقـ
= 
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أبيشيبة ابف داكدكأب(1)كأخرجو كالط (2)ك كالبييقي(4)ارقطنيكالد (3)براني، مف(5)،
عفشيخمفأىؿالمدينةعفحكيـ.(6)كرمعفأبيحصيفطريؽالث 

(10)مفطريؽأبيبكربفعياش(9)،كاألصبياني(8)،كالطبراني(7)رمذمكأخرجوالت 

____________________________________ = 

مفصحابةرسكؿاالخالصة: قمُت: حديثو؛فإفكافكقعفيأحدو فيتاريخدمشؽفبلييقبؿي
(عفالزبيربفالخريت،قاؿ:قيؿألبيلبيد:أتحبعمينا؟قاؿ:كيؼأحبرجبلنقتؿ50/306)

مفقكميحيفكانتالشمسمفىاىناإلىأفصارتمفىاىناألفيفكخمسمائة،كفيركاية:
( التاريخ في محرز ابفي كقاؿ طالب. أبي بف عمي يشتـ كاف أنو كقيؿ آالؼ. /1/145ستة

ابف790رقـ فقاؿ ا، شت امن كاف ليكىب: قاؿ فقاؿ: لبيد، أبا كذىكر معيف بف يحيى سمعتي :)
عميناأكأحدنامفأصحابالنبي فلـيقعمعيف:الرحموا،كالصمىعميوإفكافشتـى .كا 

فيذلؾفالراجحعندمتكثيقو.كاأعمـ.
.(36294/ح7/303ابفأبيشيبة،المصنؼ)((1
2))( السنف داكد، ح3/256أبك "إ3386/ بمفظ: .) الم ًو رىسيكؿى لىويف  يىٍشتىًرم ًبًدينىارو مىعىوي بىعىثى

بً اءى كىجى ، ًبًدينىارو أيٍضًحي ةن فىاٍشتىرىللىوي عى فىرىجى ٍيًف، ًبًدينىارى بىاعىيىا كى ، ًبًدينىارو فىاٍشتىرىاىىا ًإلىىأيٍضًحي ةن، ، ًدينىارو
الن بً ي  ًبًوالن ًبيُّ د ؽى ًتوًفىتىصى ارى لىويًفيًتجى الىويأىٍفييبىارىؾى دىعى "كى

(.3134/ح3/205الطبراني،المعجـالكبير)((3
الم ًو(.بمفظ:إ2823/ح3/392الدارقطني،السنف)((4 رىسيكؿى أىٍعطىاهيًدينىارنايىٍشتىًرمًبًوأيٍضًحي ةن،ف 

كىأيٍضًحي ةوفىاٍشتى اءىهيًبًدينىارو كىجى اٍشتىرىلأيٍضًحي ةنًبًدينىارو ٍيًف،ثيـ  فىبىاعىيىاًبًدينىارى د ؽى"،رىلأيٍضًحي ةنًبًدينىارو فىتىصى
 الىويًباٍلبىرىكىةًالن ًبيُّ دىعى ".ًبالد ينىاًركى

(.11618/ح6/186البييقي،السنفالكبرل)((5
.كربمادلسني،ثقةثبتسي،سبقتترجمتو((6
7))( الجامع ح2/459الترمذم، إ257/ بمفظ: .) اً رىسيكؿى يىٍشتىًرملىويف  ًحزىاـو بفى ـى ًكي حى بىعىثى

اءىًباأليضٍ ًفييىاًدينىارنا،فىاٍشتىرىلأيٍخرىلمىكىانىيىا،فىجى ،فىاٍشتىرىلأيٍضًحي ةن،فىأيٍرًبحى ًحي ًةكىالد ينىاًرأيٍضًحي ةنًبًدينىارو
د ٍؽًبالد ينىاًر.ًإلىىرىسيكًؿاً تىصى ًبالش اًة،كى ح  :ضى ،فىقىاؿى

(.3133/ح3/205الطبراني،المعجـالكبير)((8
(.5/67األصبياني،حميةاألكلياء)((9

بفعياش(10 بكر أبك األسدمبف( الحناطئ،المقر،الككفي،سالـ بكنيتو، أنياك،مشيكر األصح
اسمومحمدأكعبداأكسالـأكشعبةأكرؤبةأكمسمـأكخداشأكمطرؼأك:كقيؿ،اسمو

،مفالسابعة،ككتابوصحيح،ثقةعابدإالأنولماكبرساءحفظو،حمادأكحبيبعشرةأقكاؿ
كتسعيف أربع سنتيف:كقيؿ،ماتسنة أك قاربالمائة،قبؿذلؾبسنة كقد ، فيمقدمةكركايتو

(.7985/رقـ624.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مسمـ
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عفأبيحصيفعفحبيببفثابتعفحكيـ.
دراسة رواة الحديث:

معنىالجيالةعندبعًضأىؿندالش ركاةس تحمؿي لفظةالحي  افعيثقات؛إالأف 
العمـ.

 الحكم عمى الحديث:
كمضعؼ. أخرجوالبخارمفيالص حيح؛كاختمؼفيوأىؿالعمـبيفمصححو

 أواًل: المصححون:
نماضي" قاؿأحمدبفحنبؿ: ألفشبيببفغرقدةركاهعف؛حديثالبارقيؼىع كا 

.(1)"،كفييـغيرمعركفيفالحي
أحمد كبلـ "ظاىري الككالة: كتاب في لممسألة عرًضو بعد الكافي صاحب قاؿ

.(2)صحتو؛لحديثعيركة"
البر ابفعبد :كقاؿ ثي،حديثجيد"ىذا ميكفيو الس الن ؾًمٍبكتصحة بلـبيعميو

.(3)ع"كالأمضىلوالبي،يناركلكالذلؾماأخذمنوالد ،اتيفلمش 
حديث فيك حسف، اآلخريف سناد كا  صحيح، الت رمذم "إسناد الن ككم: كقاؿ

.(4)صحيح"
فيو" ـى صحيح،كالعبرةبقكؿمفتكم .(5)كقاؿابفعبداليادم:"حديثه

كابأنوميتصؿفيإسنادهمبيـ" .(6)كقاؿابفحجر:"الص 
 ثانًيا: المضعفون:

" يىقاؿالخطابي: الحديثمما جيزكفبيعماؿألنيـيي؛أمحتجبوأصحابالر ىذا
،ح فإذاأجازهصى،كيتكقؼالبيععمىإجازةالمالؾ،زيدمفعمركبغيرإذفمنوأكتككيؿ

ييإال  لـ الش أنيـ إذنوجيزكا بغير أنسالش ،راء بف مالؾ معنكأجاز كالبيع راء ككافا،

                                 
(.8/327البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((1
(.2/140ابفقدامة،الكافيفيفقواإلماـأحمد)((2
.(2/108التمييد)ابفعبدالبر،((3
(.9/262النككم،المجمكعشرحالميذب)((4
(.2488/ح4/153)ابفعبداليادم،تنقيحالتحقيؽ((5
(.3/10ابفحجر،التمخيصالحبير)((6
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غيرأفالخبريف...جيزهأـالاليدرمىؿييألنوغرر؛امفذلؾجيزشيئنافعيالييالش 
مفلدرمجيكالناليياـرجبلنزىيـبفحًكًألففيأحدىماكىكخبرحى؛غيرمتصميفامعن
عي؟!ىك خبر كفي الحى، أف الر ثيد حىي ركة مف سبيمو ىذا كاف كما بوكه تقـ لـ كاية

.(1)"الحجة
": حـز ادبفزيدطريقيوعفسعيدبفزيدأخيحم ركةفأحدكأماحديثعيكقاؿابفي

أبكلى بفزباركليسبمعركؼالعدالة،كالط ازىمىيدكىكلًبًكىكضعيؼ،كفيوأيضا ريؽة
فكافظاىرىاالص مىتىعٍاألخرلمي ،ركةةلـيسمعومفعيدىقىرٍيببفغىبًحة،كىيأفشىةكا 

يببًعفشى،يينةبفعيدأناسفيافد سىأنامي:قاؿيانًتىسٍجىكماركينامفطريؽأبيداكدالس 
الن ":قاؿ-يقًارًدالبىعٍيعنيابفالجى-ركةعفعي،يُّحدثنيالحى،ةدىقىرٍبفغى بيأعطاه
بشاةكديناردينارن بدينارفأتاه فاشترلاثنتيففباعإحداىما ليشترملوأضحيةأكشاة ا

.(2)"االحتجاجبوافبطؿفحصؿمنقطعن"،فدعالوبالبركة
كيقكؿفيو:،مارةيركيوفيىذاالحديثانقطاع،ككافالحسفبفعيكقاؿالبييقي:"

سمعتعيبيبنسمعتشى يقكؿ: كىا، كىك شىركة، يسمعو لـ منو؛ كركاه،ركةبيبمفعيىـ
،كقاؿ(3)"ركةيد،عفعيبًيت،عفأبيلىرًبيربفالخًسعيدبفزيد،كليسبالقكم،عفالزُّ

يمكضعآخر:"ميٍرسىؿ"ف
.(5)"ؿسىرٍىكمي":افعىقاؿالر كذاك،(4)

"أخرجو قكلو: في اإلشبيمي الحؽ عبد عمى رىدنا الفاسي القطاف ابف كقاؿ
نسبةالخبرإلىالبخارمكمايينسبإليوماييخر جمف(6)البخارم" :"يجبأفتعًرؼأف 

م ؽماليسمفشرطوإثرالت راجـ،كقدييترجـصحيحالحديثخطأ،فإن ورًحمواقدييع
بألفاظأحاديثغيرصحيحة،كييكرداألحاديثميرسمة،فبلينبغيأفييعتقدفيىذهكميا
،عمىنىحًكما مذىبوًصحتييا،بؿليسذلؾبمذىب،إالفيماييكردهبإسنادهمكصكالن أف 

عيًرؼمفشرًطو.


                                 
(3/90معالـالسنف)الخطابي،((1
،المحمىباآلثار)((2 (.7/355ابفحـز
(.2/317البييقي،السنفالصغير)((3
.(11620ح/6/187)البييقي،السنفالكبرل((4
(14/95المجمكعشرحالميذب)النككم،((5
(.2/688كاـالصغرل)اإلشبيمي،األح((6
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تصحيححدي مذىبو ييعرؼمف بؿكلـ الحديث، كيذا ييس ـ، لـ مف إسناده في ثو
الذمحدثشىًبيبناالييعرفكف،كالبدأنيـمىٍحصيكركف الحي  الميرسؿ،فإف  ٍكـً يككفعندهًبحي
العددالذمحد ثىوعدديحصؿبخبرىـالت كاتربحيثالييكضعفييـ أف  ُـّ ،كتيكىُّ فيعىدىدو

كفخطأ،فإذفالحديثىكذامينقطع؛إلبياـالكاسطةبيفشىًبيبالن ظربالجرحكالت عديؿيك
الخير فينكاصييا كعيركة،كالمتصؿمنوىكمافيآخرهمفذكرالخيؿ،كأنيامعقكده
كأبيىريرة، كأنس، ابفعمر، األحاديثبذلؾمفركاية كلذلؾأتبعو القيامة، إلىيكـً

.(1)ككميافيالخيؿ"
عبدالحؽفيكتابالجمعكقاؿالز يمعي:"كف آخر،كىكأىف  القطافشيءه اتابفي

بيفالص حيحيففر ؽالحديثشطريف،فذكرفصؿالخيًؿفيالجيادكعزاهلمص حيحيف،
اخطأمنو؛ كذكرفصؿالش اةفيكتاًبالمناقبكجعمومفمفرداتالبخارم،كىذاأيضن

عمىشرًطو فصؿالش اة أف  ـي ييكًى بؿكافمفالكاًجبأفاليذكرهألٌنو كليسكذلؾ، ،
.(2)بالكمية،أكيذكرهفيكتابالت عاليؽ"

ردبسياؽبفالقطافأفالبخارملـيياـعىزىأجابابفحجرعمىابفالقطاففقاؿ:"
الحديثإالحديثالخيؿ يي،ىذا حديثالش كلـ فيالر ،اةرد عمىمفزىكبالغ أفعىد ـ

ميحديثالش البخارمأخرج بوحتجناة الكاسطةفيوبيف؛ألنوليسعمىشرطو؛ا إلبياـ
قاؿ،ركةيبكعيبًشى كما تخريجو،كىك يمنع ما ذلؾ ليسفي عف،لكف يحطو ما كال

ضاؼإلىذلؾكركدالحديثكيي،يمتنعفيالعادةتكاطؤىـعمىالكذبي ألفالحى؛شرطو
كألفالمقصكدمنوالذميدخؿفيعبلمات؛الحديثاىدلصحةريؽالتيىيالش مفالط 

.(3)"حفيوبًرابلرىحتىكافلكاشترلالتُّ،جيبلوفاستي،لعركةبيعاءالن بكةديالنُّ
بنكاصي"وقال الُمنذري: "الخيرمعقكد فيصدرحديث: تخريجالبخارملو فأما

ثبوكماسمعو،كذكرـ،فحد ماؿأنوسمعومفعميبفالمدينيعمىالت مالخيؿ"فيحت
نماسمعومفالحىةسماعومفعركةحديثشراءالش دىقىرٍبيببفغىفيوإنكارشى اة،كا  ي 

نماسمعمفعركةقكلو :"الخيرمعقكدبنكاصيالخيؿ".عفعركة،كا 
راءلككافعمىشرطوألخرجوفيكتابالبيكع،ككتابكيشبوأفالحديثفيالش 

،كماجرتعادتوفيالحديثالذميشتمؿعمىأحكاـأفيذكرهفياألبكابالتيالككالة
تصمحلو،كلـيخرجوإالفيىذاالمكضع،كذكربعدهحديث"الخيؿ"مفركايةعبدالم و

                                 
(.5/164ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((1
(.4/92الزيمعي،نصبالراية)((2
(.6/635ابفحجر،فتحالبارم)((3



523 

ذلؾعمىأفمرادهحديث:"الخيؿ"فدؿ ،(3)ىريرة،كأبي(2)كأنسبفمالؾ،(1)بفعمر
فقط،إذىكعمىشرطو.

ةعفعركة،مقتصرناعمىذكرالخيؿ،كلـدىقىرٍبيببفغىحديثشى(4)دأخرجمسمـكق
اة.يذكرحديثالش 

اةمفركايةأبيلىبيدعفعركة،كىكمفىذهرمذمحديثشراءالش كقدأخرجالت 
.(5)"ريؽحسف.كالم وعزكجؿأعمـالط 

البخارمييخر جقمُت: المنذرمأف  قكؿي الحديثالذمعمىشرطوفيالبابالذمكأم ا
كالد كاـ،قاؿابفحجر:"كفيكبلـالمينذرمنظر؛ألٌنو يتعمؽبو،فميسىذاعندهعمىالمزكـً

فيذلؾ، وعندهماىكأكلىبالعمؿفقديككفالحديثعمىشرطوكيعارضيلـيطر دلوعمؿه
لينبوبذلؾ؛جوفيبابآخرأخفىكيخر،بومفحديثآخرفبليخرجذلؾالحديثفيبابو

.(6)"كاأعمـ.ظاىرهعميوغيرمعمكؿبوعندهإالأفمادؿ ،عمىأنوصحيح
سنادالت رمذمعمى كذكرابفالممقفأسانيدأصحابالسُّنفثـقاؿ:"أسانيدىـًجياد،كا 

جالش افعيحديثعركةشرطالش يخيفإلىأبيلىًبيدالر اكمعفعركة...إلىأٍفقاؿ:كأخر
...كذكرالحديث،ثـقاؿ:كأخرجوالبخارمفيصحيحو...كذكرالحديث البارقيمرسبلن
،كليذالـيحتج لجيالًةالحي  ...ثـقاؿ:كنمخصمفحديثعركةىذافيالش اةأٌنومرسؿه

بو،كماحكاهالب ييقي،كقاؿالبيكيطي:بوالش افعيفيبيعالفضكليف،بؿقاؿ:إٍفصٌحقمتي
إفصٌححديثعركةفكؿمفباعأكأعتؽثـرضيفالبيعكالعتؽجائز،كحكىالميزني
 ٌنماضٌعؼحديثعركةىذا؛ألف  عنده،قاؿالبييقي:كا  عفالش افعيأٌنوحديثليسبثابتو
قاؿ إنما آخر: مكضعو في كقاؿ معركفيف، غير كىـ الحي عف ركاه غرقدة بف شبيب

مفعركةا يسمعو لـ شبيببفغرقدة أٌف كىك اإلرساؿ، مف فيإسناده لما لش افعيىذا
البارقي،إنماسمعومفالحييخبركنوعنو.



                                 
(.3644/ح4/207البخارم،الصحيح)((1
(.3645/ح4/208المصدرنفسو)((2
(.3646/ح4/208المصدرنفسو)((3
(.1873ح/3/1493مسمـ،الصحيح)((4
(.2/455المنذرم،مختصرسنفأبيداكد)((5
(.6/635ابفحجر،فتحالبارم)((6
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البارقيالوقال في موضٍع آخر: عركة عف غرقدة شبيببف أخبر الذم الحي
مفشرطأصحابالحديثفيقبكؿاألخبار،... كليسىذا ال(1)نعرفيـ، حكـ.كلخص 

ركاهأبكداكدكالترمذمكابفماجو :-كىذالفظالتحفة-،فقاؿ(3)،كالخبلصة(2)فيالتحفة
فيإعبللو،كركاهالبخارمفيصحيحومرسبلن،بإسنادصحيح .ككىـابفحـز
فيالخالصة: سمعتالحي"قكلو ما أقميـ" مفجماعة يقتضيأفيككفسمعو

قكؿالخطابيكالبييقي،...ثبلثة غيرمتصؿكأما أنو أحد؛كغيرىما يسـ ألفالحيلـ
اأكمنقطعنمنيـفيكعمىطريقةبعضأىؿالحديثيسمكفمافيإسنادهمبيـمرسبلن

يتعمؽ الفرؽفيما إذ مبيـ كقعالتصريحبالسماعأنومتصؿفيإسناده كالتحقيؽإذا
كمع،لمجيكؿفيذلؾباالتصاؿكاالنقطاعبيفركايةالمجيكؿكالمعركؼفالمبيـنظيرا

فكانكاأك،ذلؾفبليقاؿفيإسنادصرحكؿمففيوبالسماعمفشيخوإنومنقطع كا 
،...بعضيـغيرمعركؼ

أمالحسفسمعوشبيبمفعركةفأتيتوالقائؿسفيافكالضميرلشبيب:قكلوقاؿ 
كأفشبيبن الحسفبفعمارة البخارمبذلؾبيافضعؼركاية يسمعاكأراد لـ لخبرمفا

عفعركة،عركة يسمعو الحيكلـ مف سمعو نما بف،...كا  مفحديثحكيـ شاىد كلو
كقدأخرجوبفماجوعفأبيبكربفأبيشيبةعفسفيافعفشبيبعفعركة،حزاـ

أحدن كركايةعميبفعبداكىكبفالمدينيشيخالبخارمفيوتدؿ،اكلـيذكربينيما
الرك كافؽعمينعمىأنوكقعتفيىذه بيفشبيبايةتسكيةكقد الكاسطة عمىإدخالو ا

بفأبيعمركالعباساكفيمسندييماككذامسددعندأبيداكدكعركةأحمدكالحميدم
.(5)...كىذاىكالمعتمد(4)بفالكليدعنداإلسماعيمي

: يرتقيإلىالحسفلغيرهبالحديثالسابؽ،قاؿابفحـز كأٌماحديثحكيـضعيؼه
يسـ،كالييأم فعفرجؿلـ حديثحكيـ كالحجةفيديفاا درلمفىكمفالناس،

                                 
:كفيمتفالكتابالراكمعفعقبة،كىذاغيرصحيح.6/453ابفالممقف،البدرالمنير)((1 (.قمتي

كاأعمـ.
(.1185/ح2/207ابفالممقف،تحفةالمحتاجمفأدلةالمنياج)((2
(.2/51ممقف،خبلصةالبدرالمنير)ابفال((3
بعدالبحثاتضحليأفالكتابفيعداًدالمفقكد،كاالمستعاف.((4
(.6/635يينظر:ابفحجر،فتحالبارم)((5
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بمثؿىذا .كاتعالىأعمـ.(1)تعالىالتقـك

الش :الثالثالحديث  اإلماـ قاؿ سىًعيدي نىا أىٍخبىرى تعالى: ا رحمو سىاًلـوبافعي عىٍف،(2)في
بًفيىًزيدى ـى ٍعفىرعىٍفمي،(4()3)الخكزمإٍبرىاًىي ب اًدبًفجى م ًدبًفعى ٍبًدالم ًو:قىاؿى،(5)حى قىعىٍدنىاإلىىعى

 الم ًو رىسيكؿى ؿه رىجي "سىأىؿى : يىقيكؿي فىسىًمٍعتو عيمىرى فىقىاؿىبًف ؟ اجُّ اٍلحى ا مى : (6)الش ًعثي":فىقىاؿى
ري"،(7)الت ًفؿي آخى ـى الم وً،فىقىا :يىارىسيكؿى الٍ،فىقىاؿى ؟قىاؿىأىمُّ ؿي أىٍفضى ج  كىالث جُّ(8)اٍلعىجُّ":حى

(9)،" ـى فىقىا
ري الم وً:فىقىاؿى،آخى :،يىارىسيكؿى ؟فىقىاؿى زىادهكىرىاًحمىةه""مىاالس ًبيؿي

(10).

 

                                 
1))، .(7/355المحمىباآلثار)ابفحـز
صدكؽهييـ،ككافمرجئنا.سبقتترجمتو،((2
3)) الخكزم: أحدىما إلىمكضعيف، الخكزنسبة ببلد ليا كيقاؿ األىكاز، كىيككر إلىخكزستاف،

خكزم إلييا بمكة:كالثاني،كالنسبة مفأىؿمكة،إلىشعبالخكزكىيمحمة ىذا كصاحبنا .
إلييـ،كلـيكفمنيـ.السمعاني، مكلىلعمربفعبدالعزيز،كافينزؿشعبالخكزبمكةفنيًسبى

(.5/229األنساب)
مات،مفالسابعة،متركؾالحديث،مكلىبنيأمية،أبكإسماعيؿالمكي،كزمدالخيإبراىيـبفيزي((4

(.272/رقـ95.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سنةإحدلكخمسيف
،المخزكمي،محمدبفعبادبفجعفربفرفاعةبفأميةبفعابدبفعبدابفعمربفمخزـك((5

(.5992/رقـ486التيذيب).ابفحجر،تقريبمفالثالثة،ثقة،المكي
ال((6 كجمعشعث: شعثكـ، ا لـ يقكلكف: الشيء. في انتشار عمى يدؿ أصؿ كالثاء كالعيف شيف

تفرؽمفأمركـ ،كالشعثشعثرأسالسكاؾكالكتد.كيسمكفالكتدأشعثلذلؾ،شعثكـ.أمما
(،ابف3/193مقاييسالمغة)كالمرادىنا:البعيدالعيدبالغسؿكتسريحالشعر.يينظر:ابففارس،

(.3/266األثير،الشافعيفيشرحالمسند)
كالمرادىنا:التاءكالفاءكالبلـأصؿكاحد،كىكخبثالشيءككراىتو.فالتفؿالريحالخبيثة.تفؿ:((7

( المغة مقاييس فارس، ابف يينظر: بمتطيب ليس شرح1/349الذ في الشافعي األثير، ابف ،)
(.3/266المسند)

8)): أشبوعج  العيفكالجيـأصؿكاحدصحيحيدؿعمىارتفاعفيشيء،مفصكتأكغباركما
يعجكفعجنذلؾ.مفذلؾالعج:رفعالصكت.يقاؿ:عج اكعجكابالدعاء،إذارفعكااكعجيجنالقـك

(.4/27ابففارس،مقاييسالمغة)أصكاتيـ.
شيء.يقاؿثجالماءإذاصبو؛كماءثجاجأمصباب.الثاءكالجيـأصؿكاحد،كىكصبال:ثج((9

[،يقاؿاكتظالكادمبثجيجالماء،14]النبأ:﴾كأنزلنامفالمعصراتماءثجاجا﴿قاؿاتعالى:
(.1/367ابففارس،مقاييسالمغة)إذابمغضريريو.

(.2/289الشافعي،األـ)((10
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نقد الحديث:
تدؿعمىبيأحاديثعفالن مككقدري"افعيرحمواتعالى:قاؿاإلماـالش 

فأطاقواليجبالمشيعوأن إلىالحجكا  منقطعة،مىأحد ما،غيرأفمنيا كمنيا
.(1)"يمتنعأىؿالعمـبالحديثمفتثبيتو

الذمعنىالش قاؿالبييقيبعدذكرالحديث:" يمتنعأىؿىذا ما افعيبقكلومنيا
يي الحديث ألف منو؛ امتنعكا نما كا  تثبيتو مف الخكزمالعمـ يزيد بف كقد،عرؼبإبراىيـ

بالحديثضعف العمـ أىؿ (2)و كغيره، معيف بف أي ،يحيى أكجو مف كمياكركم خر
.(3)"ضعيفة

:تخريج الحديث
،مفطريؽسعيدبفسالـ.(4)أخرجوالشافعي

.(7)مفطريؽككيع(6)،كابفماجو(5)كأخرجوابفأبيشيبة
.(9)مفطريؽعبدالرزاؽ(8)كأخرجوالترمذم



                                 
(.2/289الشافعي،األـ)((1
(.8637/ح4/540سنفالكبرل)البييقي،ال((2
(.9162/ح7/18البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((3
الت ًفؿي(.دكفلفظة"754/ح2/171)-ترتيبسنجر-الشافعي،المسند((4 الش ًعثي ؟فىقىاؿى اجُّ اٍلحى ا "،مى

(.744/ح1/284كىيمكجكدةهفيترتيبالسندم)
الم ًو(.بمفظ:15703/ح3/432()15056/ح3/373ابفأبيشيبة،المصنؼ)((5 رىسيكؿي قىاؿى

" كىالث جُّ :اٍلعىجُّ ج  اٍلحى ؿي .:"أىٍفضى
كالثانيبمفظ: ًإلىىالن ًبي  ؿه رىجي ـى :قىا قىاؿى ًفابًفعيمىرى :عى ؟قىاؿى ج  اٍلحى اييكًجبي الم ًو،مى :يىارىسيكؿى فىقىاؿى

كىرىاًحمىةه" :يىا"زىاده :قىاؿى ؟قىاؿى اجُّ ااٍلحى الم ًو،فىمى الت ًفؿي"رىسيكؿى الم ًو،فىمىا"الش ًعثي :يىارىسيكؿى :فىقىاؿى ،قىاؿى
: ؟قىاؿى ج  اٍلحى ؿي كىالث جُّ"أىٍفضى ".اٍلعىجُّ

(.بمفظ:2896/ح2/967ابفماجو،السنف)((6 ًإلىىالن ًبي  ؿه رىجي ـى :قىا ،قىاؿى :عىًفابًفعيمىرى ،فىقىاؿى
: ؟قىاؿى ج  اٍلحى اييكًجبي الم ًومى كىالر اًحمىةي"يىارىسيكؿى :"الز ادي ؟قىاؿى اجُّ ااٍلحى الم ًوفىمى :يىارىسيكؿى ،"قىاؿى الش ًعثي

:"الت ًفؿي ؟قىاؿى جُّ ااٍلحى الم ًومى :يىارىسيكؿى ،فىقىاؿى ري آخى ـى قىا ،كىالث جُّ"كى ".اٍلعىجُّ
.ثقةحافظعابدتترجمتو،سبق((7
(.2998/ح5/75الترمذم،الجامع)((8
الحميرممكالىـ((9 بفنافع الرزاؽبفىماـ الصنعاني،عبد بكر حافظ،أبك ،مصنؼشيير،ثقة

فتغير عمره آخر في يتشيع،عمي التاسعة،ككاف عشرة،مف إحدل سنة خمس،مات كلو
(.4064/رقـ354.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كثمانكف
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.(4)مفطريؽسفيافالثكرم(3)،كالبييقي(2)قطني،كالدار(1)كأخرجوالطبراني
البييقي يكنس(5)كأخرجو بف عيسى طريؽ كعبد(6)مف كككيع سالـ، بف )سعيد ؛

.عفإبراىيـبفيزيدالرزاؽ،كسفياف،كعيسىبفيكنس(
.(8)مفطريؽجريربفحاـز(7)كأخرجوالدارقطني
ابفعدم الدارقطني(9)كأخرجو كذكره ابفعبيدمفطري(10)، بفعبد ؽمحمد

،كمحمدبفعبدا(عف(11)الميثي محمدبف؛ثبلثتيـ)إبراىيـبفيزيد،كجريربفحاـز
                                 

(.5041/ح5/190الطبراني،المعجـاألكسط)((1
(.2421/ح3/217الدارقطني،السنف)((2
(.9110/ح5/93البييقي،السنفالكبرل)((3
.ثقةهحافظ،فقيوهعابد،إماـهحجةسبقتترجمتو،((4
(.9110/ح5/93البييقي،السنفالكبرل)((5
 (سبقتترجمتو،ثقةمأمكف.(6
(.بمفظ:2423/ح3/218الدارقطني،السنف)((7 رىجيبلن د ثىنىاأىف  فىحى عيمىرى الم ًوبفي ٍبدي مىٍينىاعى عى ـى :قىًد قىاؿى

: ؟،قىاؿى ج  ًإلىىاٍلحى االس ًبيؿي الم ًومى :يىارىسيكؿى ".الز اديكىالر اًحمىةي"قىاؿى
،كلوأكىاـإذاحدثمفحفًظوثقة،لًكٍففيحديًثوعفسبقتترجمتو،((8 .قىتىادةضعؼه
(.7/452ابفعدم،الكامؿ)((9

(.3/216الدارقطني،السنف)((10
11)) ألٌنو ؛ المحـر محمد لو كيقاؿ الميثي، بفعمير عبيد ابف بفعبد بالحجمحمد يحـر كاف

محرمن السنة كيبقى بمده، إلى ابمنصرفو معيف بف يحيى قاؿ الدكر–، /3/129)-مركاية
(كمحمدبف1690/رقـ7/450الكامؿ)–(:"ليسحديثوبشيء"،كقاؿفيمكضعآخر539رقـ

كالكذابيف)–عمار الضعفاء رقـ165تاريخأسماء ا552/ كقاؿابفمعيفأيضن "ضعيؼ"، :،)-
"ليسبثقة"،كقاؿابفميدم-الكامؿ فقاؿ،كافلوىيئةكسمت":-(5/217لسافالميزاف)–:
باعفقاؿلو:كيؼحدثتأفالنبي ،كذبالناسأالينظرإلىىيئتوكسمتوفإنومفرجؿ:
عمىأنوافقاؿ:حدثنيعطاءعفابفعباسبذلؾمصحفن يدؿُّ "،عمؽابفحجرفقاؿ:"ىذاباطؿه

كافيتمقففيتكىـ".
التاريخالكبير(:"منكرالحديث"،كقاؿفي2222/رقـ2/180كقاؿالبخارمفيالتاريخاألكسط)
"ليسبذاؾ"،كقاؿالنسائيفيالضعفاءكالمترككيف)424/رقـ1/142) (كأبك522/رقـ91(:

:"متركؾالحديث"،كقاؿأبكحاتـفيالجرحكالتعديؿ-(4/497تاريخاإلسبلـ)–بشرالدكالبي
:"ليف-نفسالكتاب–(:"ليسبذاؾلثقة،ضعيؼالحديث"،كقاؿأبكزرعة1627/رقـ7/300)

( المجركحيف في حباف ابف كقاؿ بالقكم"، "ليس كقاؿ: "2/285الحديث"، يقمب(: ممف كاف
"،كقاؿابفعدماألسانيدمفحيثاليفيـمفسكءحفظوفممافحشذلؾمنواستحؽمجانبتو

حديثو"،7/453فيالكامؿ) :كلقدجاكزالصكابعندمافرؽبينوكبيفقمتُ (:"معضعفوييكتبي
؛حيثقاؿفيالثاني:"قميؿالحديثكمقدارمايركيوالييتابععميو"،كلقدتبعفيم حمدالمحـر

= 
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.عبادبفجعفرالمخزكمي،عفابفعمر
عف(2):كقدقيؿعفمحمدبفعبدابفعبيدعفابفجريج(1)قاؿالدارقطني

محمدبفعباد؛كذكرىذاالطريؽبإسناده.
فأخرج ا، عبد بف جابر ركاه ما منيا نذكري تقكيو، أخرل شكاىد كلمحديث

عفمحمدبفعبدابفعبيدبفعمير(4)مفطريؽعبدالممؾبفزياد(3)الدارقطني
عفجابر.(6)أكعمركبفدينار(5)عفأبيالزبير

الدارقطني فأخرج جده؛ عف أبيو عف شعيب بف عمرك ركاه طر(7)كما يؽمف

____________________________________ = 

ىذهالتفرقةالبخارمفيتاريخو،كالصكابأٌنيماكاحد.كاأعمـ.
( كالكذابيف الضعفاء فيتاريخ ابفشاىيف رقـ163كقاؿ كذكره533/ بشيء"، "ليسحديثو :)

الضعفاء في )الدارقطني رقـ3/129كالمترككيف /448( لو البرقاني سؤاالت في كقاؿ ،)60/
(:"ضعيؼ".2/102()2/95(:"متركؾ"،كقاؿفيالسنففيأكثرمفمكضع)441رقـ

:متركؾ.كاأعمـ.الخالصة :قمتي
و،حدثنيبومحمدبفإبراىيـالمجيزمفأصؿكتاب(.قاؿ:2422/ح3/217الدارقطني،السنف)((1

نامحمدبفغالبتمتاـ،نامحمدبفعبدالكىاب،نامحمدبفعبدابفعبيدبفعمير،عف
.ابفجريج،عفمحمدبفعباد،عفابفعمر

.ثقةفقيوفاضؿ،كافيدلسكيرسؿسبقتترجمتو،((2
ٍبًدالم ًو،قىاؿى(.بمفظ:2413/ح3/213الدارقطني،السنف)((3 اًبًربفعى لىٍتىىًذًهاآٍليىةيعىٍفجى انىزى :"لىم 

َِ اْشَخَطاَع إََِلِّْ َشبِيًَل ﴿ ٌَ  انلٍّاِس ِحزَّ اْْلَيِْج 
ِ لََعَ 97]آؿعمراف:﴾َوَّلِلٍّ :يىارىسيكؿى ،فىقىاؿى ؿه رىجي ـى [قىا

: ؟قىاؿى االس ًبيؿي ".الز اديكىالر اًحمىةي"الم ًومى
(،كقاؿ:"مستقيـالحديث،ييغرب8/390هابفحباففيالثقات)عبدالممؾبفزيادالنصيبي،ذكر((4

أخرجالدارقطنيفيغرائبمالؾمفطريؽ(:"4/64عفمالؾ"،كقاؿابفحجرفيلسافالميزاف)
عبدالممؾبفزيادالنصيبي إسحاؽبفسيارالنصيبيثنا ككافمفأىؿ-جعفرالفريابيحدثنا

كتابالغرائبفيالؾفذكرحديثنعفم-الحديثقدكتبعفالناس ا".كظيرليبعدالبحثأف 
/6/445عدادالمفقكد،كاأعمـ،كذكرهابفقطمكبغافيكتابوالثقاتممفلـيقعفيالكتبالستة)

)7172رقـ كالمترككيف الضعفاء في الجكزم ابف ذكره بينما رقـ2/149(، قاؿ2167/ كقاؿ: ،)
(.3813/رقـ2/405رثقة"،كذكرهالذىبيفيالمغنيفيالضعفاء)األزدم:"منكرالحديثغي

:ضعيؼ.كاأعمـ. الخبلصة:قمتي
5)) فيو: بفتدرسالمكي،سبقتترجمتو،ككانتالخبلصة بفمسمـ يأًتمحمد ثقة،كمفضعفولـ

مفسريستحؽُّعميوالترؾ .بجرحو
.،ثقةثبتسبقتترجمتو((6
(.بمفظ:2414/ح3/213سنف)الدارقطني،ال((7 :عىًفالن ًبي  ًإلىىاٍلبىٍيًتالز اديكىالر اًحمىةي"قىاؿى ".الس ًبيؿي
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.(2)عفابفلييعة(1)عفيؼ
.(4)مفطريؽمحمدبفكثيرالككفي(3)كأخرجوالدارقطني
؛كبلىما)محمدبفكثيرالككفي،كقيس(؛(6)مفطريؽقيس(5)كأخرجوالدارقطني
ا عبيد بف محمد بف(7)عف عفعمرك ا( عبيد بف كمحمد لييعة، )ابف كبلىما ؛

شعيبعفأبيوعفجده.
ابفمسعكد؛فأخرجابفأبيشيبةكمنيا ركاه ،مفطريؽأبي(9)،كأبكيعمى(8)ما

عفابفمسعكد.(12)عفطارؽبفشياب(11)عفقيسبفمسمـ(10)حنيفة

                                 
.ابفماتبعدالثمانيف،مفالثامنة،صدكؽ،أبكعمرك،البجميمكالىـ،عفيؼبفسالـالمكصمي((1

(.4627/رقـ394حجر،تقريبالتيذيب)
2)) ترجمتو، خسبقت مفصدكؽ، أعدؿ عنو كىب كابف المبارؾ ابف كركاية كتبو، احتراؽ بعد مط

.غيرىما،كلوفيمسمـبعضشيءمقركف
(.2415/ح3/214الدارقطني،السنف)((3
بفكثيرالقرشي((4 تقريبالتيذيبمفالتاسعة،ضعيؼ،أبكإسحاؽ،الككفي،محمد ابفحجر، .

(.6253/رقـ504)
السنف)((5 ح3/214الدارقطني، /2416 بمفظ: .) : قىاؿى ؟، الس ًبيؿي ا مى الم ًو رىسيكؿى يىا : رىجيؿه الز ادي"قىاؿى

".كىالر اًحمىةي
كأدخؿعميوابنوماليسمف،صدكؽتغيرلماكبر،أبكمحمدالككفي،قيسبفالربيعاألسدم((6

بو فحدث السابعة،حديثو كستيف،مف بضع سنة المات تقريب حجر، ابف .( /457تيذيب
(.5573رقـ

سميماف((7 أبي بف ا عبيد بف العرزمي،محمد الككفي،الفزارم، الرحمف عبد مف،متركؾ،أبك
(.6108/رقـ494ف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةبضعكخمسي،السادسة

(.بمفظ:330/ح1/224ابفأبيشيبة،المسند)((8 :"أىفٍعىًفالن ًبي  ".،قىاؿى كىالث جُّ :اٍلعىجُّ ج  اٍلحى ؿي ضى
(.5086/ح9/19أبكيعمى،المسند)((9

ماتسنةخمسيفكمائة،مفالسادسة،فقيومشيكر،أبكحنيفةاإلماـ،النعمافبفثابتالككفي((10
(.7153/رقـ563.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كلوسبعكفسنة،عمىالصحيح

.ماتسنةعشريف،مفالسادسة،ثقةرميباإلرجاء،عمركالككفيأبك،قيسبفمسمـالجدلي((11
(.5591/رقـ458ابفحجر،تقريبالتيذيب)

رألالنبي:قاؿأبكداكد،أبكعبداالككفي،األحمسي،طارؽبفشياببفعبدشمسالبجمي((12
يسمع كثمانيف،كلـ ثبلث أك اثنتيف سنة مات التيذمنو تقريب حجر، ابف .( /281يب
(.3000رقـ
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الدارقطني عبيد(1)كأخرج بف بيمكؿ طريؽ أبي(2)مف بف حماد عف
عفابفمسعكد(5)عفعمقمةبفقيس(4)عفإبراىيـ(3)سميماف

،(9)،كالترمذم(8)،كابفماجو(7)،كالفاكيي(6)ركاهأبكبكر؛فأخرجالدارميكمنياما



                                 
:(.بمفظ:2417/ح3/215الدارقطني،السنف)((1 ،قىاؿى االس ًبيؿي الم ًومى :يىارىسيكؿى ."الز اديكىالر اًحمىةي"ًقيؿى
2))( كالتعديؿ الجرح في حاتـ أبك قاؿ الككفي، عبيد أبك الكندم، ا عبد  بف (:2/429بيمكؿ

أبك كقاؿ الحديث"، ذاىب "ضعيؼه الرازم الكتاب–زرعة الحديث-نفس منكر "ليسبشيء :
( المجركحيف في ابفحباف كقاؿ ضعفنا"، "1/202حسبؾبو الحديثاليجكز (: يسرؽ شيخ

كلبيمكؿىذا (بعدأفأكردلوأحاديث:"2/250"،كقاؿابفعدمفيالكامؿ)اؿحاالحتجاجبوب
لعنوفيونظركحديثو،عفأبيإسحاؽأنكرغيرماذكرتمفالحديثقميؿكأحاديثوعمفرك

نماذكرتوألبيفأفأحاديثوليسممايتابعوالثقاتعميياإذلـأرلمفتكمـفي منوعفغيره،كا 
كبلمن فيو )الرجاؿ فيالضعفاء نعيـ أبك كقاؿ "متركؾ"، الدارقطني: كقاؿ رقـ67ا"، "ال36/ :)

كالم الضعفاء الجكزمفي ابف كذكره )شيء"، رقـ1/153ترككيف في590/ حجر ابف كذكر ،)
ابفيكنسقاؿفيتاريخالغرباء2/67لسافالميزاف) المفقكد–(أف  "منكر-الكتابفيًعداد :

الحديث"،كقاؿ:قاؿالحاكـ:"ركلأحاديثمكضكعة"،كقاؿأبكسعيدالبقاؿ:"ركلمكضكعات"،
".بيمكؿليسبالقكم":كقاؿالبزار"،كأبكخيثمةسقطوأحمدكابفمعيف"أ:كقاؿمحمكدبفغيبلف

:قمت:متركؾ.الخالصة
بفأبيسميماف((3 األشعرممكالىـ،حماد مف،فقيوصدكؽلوأكىاـ،أبكإسماعيؿالككفي،مسمـ

باإلرجاء،الخامسة قبميا،كرمي أك عشريف سنة )مات التيذيب تقريب حجر، ابف .178/
(.1500رقـ

مف،االفقيوثقةإالأنويرسؿكثيرن،أبكعمرافالككفي،فيزيدبفقيسبفاألسكدالنخعيإبراىيـب((4
ابفخمسيفأكنحكىا،الخامسة ستكتسعيفكىك تقريبالتيذيب)ماتسنة ابفحجر، .95/

(.270رقـ
.،ثقةثبت،فقيوعابدسبقتترجمتو،((5
الم ًوسي(.بمفظ:1838/ح2/1130الدارمي،السنف)((6 رىسيكؿي :ًئؿى ؟قىاؿى ؿي أىٍفضى ج  اٍلحى ":أىمُّ العىجُّ

".كىالث جُّ
(.914/ح1/421الفاكيي،أخبارمكة)((7
(.2924/ح2/975ابفماجو،السنف)((8
(.827/ح2/181الترمذم،الجامع)((9



531 

يعمى(1)كالبزار كأبك خزيمة(2)، كابف كالحاكـ(3)، كالبييقي(4)، بف(5)، محمد طريؽ مف
،عف(8)،عفمحمدبفالمنكدر(7)،عفالضحاؾبفعثماف(6)إسماعيؿابفأبيفديؾ
أبيبكر.عف(9)عبدالرحمفبفيربكع

مفطريؽ(12)،كالبييقي(11)،كالدارقطني(10)كمنياماركاهابفعباس؛فأخرجابفماجو
عف(15)مفطريؽحصيفبفمخارؽ(14)كأخرجوالدارقطني.(13)ابفجريجعفابفعطاء

                                 
(.71/ح1/142البزار،المسند)((1
.(117/ح1/108أبكيعمى،المسند)((2
(.2631/ح4/175ابفخزيمة،الصحيح)((3
(.1655/ح1/620الحاكـ،المستدرؾ)((4
(.9016/ح5/66البييقي،السنفالكبرل)((5
.ثقةربماأخطأسبقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو:((6
الخطأ؛(سبقتترجمتو،ككانتخبلصةالقكؿفيوبعدالدراسىة:أنوثقةييخطئ،كربماكيًصؼبكثرًة(7

 لكثرةركايًتو.
سبقتترجمتو،ثقةفاضؿ.((8
.ابفحجر،تقريبمفالثالثة،ثقة،أبكمحمدالمدني،عبدالرحمفبفسعيدبفيربكعالمخزكمي((9

(.3880/رقـ341التيذيب)
السنف)((10 (.بمفظ:إ2897/ح2/967ابفماجو، الم ًو رىسيكؿى :ف  اًحمىةيالز ادي،كىالر "قىاؿى يىٍعًني".

ًفاٍستىطىاعىًإلىٍيًوسىًبيبلن .[97]آؿعمراف:﴾قىٍكلىوي﴿مى
(.2427/ح3/218الدارقطني،السنف)((11
(.8642/ح4/541البييقي،السنفالكبرل)((12
كى((13 بف بفعطاء ازرىعمر السادسة،حجازمضعيؼ، تقريبالتيذيب)مف ابفحجر، .416/

(.4949رقـ
(.2425/ح3/219قطني،السنف)الدار((14
أبكجنادة،حصيفبفمخارؽبفكرقاءبفعبدالرحمفبفحبشيبفجنادة،قاؿأبكحاتـفي((15

/2/149(:"كافكذابنا"،كقاؿالدارقطنيفيالضعفاءكالمترككيف)156/رقـ80الجرحكالتعديؿ)
كالمترككي177رقـ الجكزمفيالضعفاء ابف كذكر "متركؾ"، :)( رقـ1/220ف أنو926/ عنو )

قاؿ:"كافيضعالحديث"،كقاؿ:قاؿابفحباف:"اليجكزاالحتجاجبو".
النباؿ نثؿ في الحكيني قاؿ كلقد كتًبو، في حباف ابف عند لو ترجمة عمى أقؼلو كلـ : قمتي

ابفحبا933/رقـ1/474) أخرل،فإف  فلـ(:"أخشىأفيككفاختمطعمىابفالجكزمبترجمةو
يترجـلحصيففيضعفائو".كاأعمـ.

(:قاؿابفالنجاشي:"مفمصنفيالشيعة،1308/رقـ2/319كقاؿابفحجرفيلسافالميزاف)
تفسيره في كثير ابف كقاؿ العمـ"، كجامع كبير، كالقراءاتكىك القرآف في تفسير كلو ، ضعيؼه

بالكضع".1/542) (:"متيـه
(:1165/رقـ1/152(:"كذاب"،كقاؿفيالمقتني)7385/رقـ2/778)كقاؿالذىبيفيالمغني

= 
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؛كبلىما)ابفعطاء،كسماؾ(؛عفعكرمة.(2)عفسماؾبفحرب(1)محمدبفخالد
الدارقطني برقافمف(3)كأخرجو الز  بف داكد عطاء؛(4)طريؽ عف الممؾ عبد عف

كبلىما)عكرمة،كعطاء(عفابفعباس.
مفطريؽحصيفعفيكنسبف(5)كمنياماركاهأنسبفمالؾ؛فأخرجالدارقطني

.(7)عفالحسف(6)عبيد
.(11)مفطريؽسعيدبفأبيعركبة(10)،كالبييقي(9)الحاكـ(8)كأخرجوالدارقطني

____________________________________ = 

الطبرانيقاؿعنو:"ككفيثقة"،3/218"منكرالحديث"،كذكرالييثميفيمجمعالزكائد) (أف 
الطبرانيبعدأفأخرجلوحديثنامفطريقوفيالمعجـالصغير) (180/ح1/122كالصحيحأف 

الييثمينفسوقاؿمرةأخرلفيمكضعآخرمفكتابوقاؿ:"ككفي"كلـيزدعمى ذلؾ،كماأف 
ح6/318) تكثيؽ10851/ عمى أقؼ فمـ جدنا". ضعيؼه كىك مخارؽ، بف حصيف "كفيو :)

لمطبرانيلوكاأعمـبمدلصحةذلؾ.كاأعمـ.
:متركؾ. الخبلصة:قمتي

،الككفي،محمدبفخالدالضبيكاأعمـأٌنوبعدالبحثفيمحاكلةتمييزالراكمترجحعندم((1
/476.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالخامسة،صدكؽ،كلقبوسؤراألسد،مختمؼفيكنيتو

(.5851رقـ
الذىميمىسً((2 خالد أكسبف حرببف بف المغيرة،الككفي،البكرم،اؾ عف،أبك كركايتو صدكؽ

.ماتسنةثبلثكعشريف،مفالرابعة،كافربماتمقفف،كقدتغيربأخرة،عكرمةخاصةمضطربة
(.2624/رقـ255ابفحجر،تقريبالتيذيب)

(.2424/ح3/218الدارقطني،السنف)((3
ماتبعد،مفالثامنة،ككذبواألزدم،متركؾ،نزيؿبغداد،البصرم،الرقاشي،داكدبفالزبرقاف((4

(.1785قـ/ر198.ابفحجر،تقريبالتيذيب)الثمانيف
(.2426/ح3/219الدارقطني،السنف)((5
ماتسنة،مفالخامسة،ثقةثبتفاضؿكرع،أبكعبيدالبصرم،يكنسبفعبيدبفدينارالعبدم((6

(.7909/رقـ613.ابفحجر،تقريبالتيذيب)تسعكثبلثيف
سبقتترجمتو،كىكالحسفالبصرم،الثقةالفقيوالفاضؿ.((7
(.2418/ح3/215،السنف)الدارقطني((8
(.بمفظ:1613/ح1/609الحاكـ،المستدرؾ)((9 ًفالن ًبي  تىعىالىى:عى كى مىى﴿ًفيقىٍكًلًوتىبىارىؾى ًلم ًوعى كى

ًفاٍستىطىاعىًإلىٍيًوسىًبيبلن اٍلبىٍيًتمى جُّ االس 97]آؿعمراف:﴾الن اًسحى الم ًومى :يىارىسيكؿى :ًقيؿى ًبيؿي؟[قىاؿى
: ".الز اديكىالر اًحمىةي"قىاؿى

(.8638/ح4/540البييقي،السنفالكبرل)((10
.ثقةحافظ،لوتصانيؼ،كثيرالتدليس،كاختمط،ككافمفأثبتالناسفيقتادةسبقتترجمتو،((11
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؛كبلىما)سعيدبف(3)عفحمادبفسممة(2)مفطريؽأبيقتادة(1)والحاكـكأخرج
أبيعركبة،كحمادبفسممة(عفقتادة؛كبلىما)قتادة،كالحسف(عفأنس.

عفسعيدبف(6)عفابفأبيزائدة(5)مفطريؽعميبفسعيد(4)كأخرجوالدارقطني
أبيعركبةعفقتادة.

عفيكنس؛كبلىما)قتادة(7)لشافعيعفعبدالكىابكأخرجوالبييقيمفطريؽا
. كيكنس(عفالحسفمرسبلن

 دراسة رواة الحديث: 
ركاةاإلماـالشافعيرحموافييـإبراىيـبفيزيدالخكزممتركؾالحديث،كلقد

تابعوعمىالركايةعفمحمدبفعبادجريري ثقةلكففيحديثوعفقتادةالبفحاـز
،كمحم دبفعبداالميثيمتركؾالحديث.ضعؼه

كقدقيؿابفجريجعفمحمدبفعباد،كابفجريجثقةفقيوفاضؿإالأنويرسؿ
"كيدلس الطريؽ: ىذه عف الدارقطني قاؿ كلقد عبد، بف محمد عف تمتاـ، بو فحدث

الكىاب،عفمحمدبفعبدابفعبيدبفعمير،عفابفجريج،عفمحمدبفعباد،
ابفعمر.عف


                                 

(.1614/ح1/609الحاكـ،المستدرؾ)((1
لعمو:كقاؿ،ككافأحمديثنيعميو،متركؾ،مفخراسافأصمو،أبكقتادة،(عبدابفكاقدالحراني(2

كاختمط يدلس،كبر التاسعة،ككاف كمائتيف،مف عشر التيذيبماتسنة تقريب حجر، ابف .
(.3687/رقـ328)

سبقتترجمتو،ثقةثبتعابد،أثبتالناسفيثابت،كتغيرحفظوبأخرة.((3
4))( السنف ح4/450الدارقطني، بمف8639/ ع(. ؿ ظ: كىجى عىز  اً قىٍكًؿ ٍف عى سيًئؿى : قىاؿى سىًف، اٍلحى ًف

﴾]آؿعمراف: ًفاٍستىطىاعىًإلىٍيًوسىًبيبلن اٍلبىٍيًتمى مىىالن اًسًحجُّ ًلم ًوعى اًمىا97﴿كى يىارىسيكؿى :ًقيؿى [قىاؿى
دىزىادناكىرىاًحمىةن" :"مىٍفكىجى ؟قىاؿى .الس ًبيؿي

بفمسركؽالكًعميبفس((5 مفالعاشرة،صدكؽ،الككفي،دمنٍعيد تسعكأربعيف، ابفماتسنة .
(.4738/رقـ401حجر،تقريبالتيذيب)

ماتسنة،مفكبارالتاسعة،ثقةمتقف،أبكسعيدالككفي،يحيىبفزكريابفأبيزائدةاليمداني((6
كمائة كثمانيف أربع أك ثبلث سنة، كستكف ثبلث حجكلو ابف .( التيذيب تقريب /590ر،

(.7548رقـ
 (سبقتترجمتوبالتفصيؿ.ثقةربماأخطأ.(7
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بف عفمحمد ابفعبيد، بفعبد محمد ركاه نما كا  ابفجريج، فيذكر ككىـ
.(1)"عباد،ليسبينيماأحد

بفزيادالنصيبيالممؾكأٌماالشكاىد؛فالحديثمفطريؽجابربفعبدافيوعبد
ضعيؼ.

كؽخمطكأٌماطريؽعمركبفشعيبعفأبيوعفجده؛فيوعبدابفلييعةصد
كقيسبفالربيعصدكؽتغيرلما بفكثيرالككفيضعيؼ. احتراؽكتبو،كمحمد بعد

ثبو،كمحمدبفعبيداالذمسبؽكقمناكبر،كأدخؿعميوابنوماليسمفحديثوفحدٌ
أنومتركؾالحديث.

كأماطريؽابفمسعكد؛فضعفوالعمماءمفجيةأبيحنيفةحيثقالكاإٌنوضعيؼ
حديث.فيال

كأماطريؽأبيبكر؛فركاتوكميـفيدائرةالمقبكؿ.
متركؾ مخارؽ بف كحصيف ضعيؼ، عطاء ابف ففيو عباس؛ ابف طريؽ كأٌما

الحديث.
. اإلسنادمرسؿه احصيفالمتركؾ،كماأف  كاكأٌماطريؽأنسبفمالؾ؛ففيوأيضن

أعمـ.
 الحكم عمى الحديث:  

ضعيؼ؛كيتقكلبالم تابعاتكالشكاىد،كمرسًؿالحسفالبصرمعمىالراجحالحديثي
كاأعمـ.

براىيـىكابفيزيدالخكزمالمكيكقدتكمـفيو،ىذاحديثحسفقاؿالترمذم:" كا 
.(2)"بعضأىؿالعمـمفقبؿحفظو

" يزيدكقاؿ: بف إالمفحديثإبراىيـ مفحديثابفعمر حديثالنعرفو ىذا
.(3)"ـبعضأىؿالعمـفيإبراىيـبفيزيدمفقبؿحفظوالخكزمالمكي،كقدتكم

كتابعومحمدبفعبداالميثي،كلقدقاؿابفعدمعفىذاالسند:"كىكمفىذا
.(4)الطريؽغريب"

                                 
(.13/210الدارقطني،العمؿ)((1
(.3/168الترمذم،الجامع)((2
(.5/225المصدرنفسو)((3
(.7/453ابفعدم،الكامؿ)((4
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كقدركاهمحمدبفعبدابفعبيدبفعميرعفمحمدبفعبادكقاؿالبييقي:"
أيضنكركاه،زيديإالأنوأضعؼمفإبراىيـبف امحمدبفالحجاجعفجريربفحاـز

عفمحمدبفعباد،كمحمدبفالحجاجمتركؾكركمعفسعيدبفأبيعركبةكحماد
.(1)ا"فيالزادكالراحمةكالأرهإالكىمنبفسممةعفقتادةعفأنسعفالنبي

براىيـبفيزيدأشيرىا،كقدأ منياشيء،كا  كدناه"كركمفيوأحاديثأخراليصحُّ
فكافمنقطعنا" براىيـبف،كنقؿالزيمعيعنوأنوقاؿ:"(2)بالذمركاهالحسفالبصرمكا  كا 

الخكزمضعفوابفمعيف،كغيره،كركممفأكجوأخرلكمياضعيفة،كركمعف يزيد
السبلـ عميو النبي عف الحسف عف صحيحة أكجو مف كركيناه قكلو: عباسمف ابف

.(3)"سند،كفيوقكةليذاالمرسبلن
قكلوفيوقكة،فيونظر،ألفالمعركؼعندىـأفكلقدعمؽالعراقيعمىذلؾفقاؿ:"

كاحدن كاف إذا مرسبلنالطريؽ الثقات كركاه المسندا، يعممكا أف برفعو ضعيؼ كانفرد ،
مكجبن ذلؾ كاف فإذا الضعيؼ، ركاية عمى الغمط كيحممكا المسند،بالمرسؿ، لضعؼ ا

.(4)"؟!فكيؼيككفتقكيةلو
" المنذر: ابف الذمركلالحديثكقاؿ ألف البابحديثمسند؛ يثبتفيىذ كال

كالصحيحمفالركاياتركايةالحسف ،كزادابفحجرعنوأنوقاؿ:"(5)"إبراىيـالخكزم
.(6)"المرسمة

حيثقاؿابفأبي غيرصحيحة؛ كلحديثابفعمرطريؽأخرلإالأنيا : قمتي
الحسيفبفالجنيدعفحديثركاهسعيدبفسبلـالعطارعفعبدسألتعميبفحاتـ:"

مىىفيقكلوتعالى:عفابفعمرعفالنبياابفعمرالعمرلعفنافع ًلم ًوعى }كى
 {؟ سىًبيبلن ًإلىٍيًو اٍستىطىاعى ًف مى اٍلبىٍيًت ًحجُّ الن اًس كالراحمة، الزاد قاؿ: حديث"قاؿ: ىذا

.(7)باطؿ"
                                 

(.4/540البييقي،السنفالكبرل)((1
(.4/540المصدرنفسو)((2
(.3/8معي،نصبالراية)الزي((3
(.3/8المصدرنفسو)((4
(.3/175ابفالمنذر،اإلشراؼعمىمذاىبالعمماء)((5
(.2/485ابفحجر،التمخيصالحبير)((6
(.891/ح3/307ابفأبيحاتـ،العمؿ)((7
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محمدبفعبدابفعبيدالميثيترككه،كأجمعكايثجابربفعبداففيوكأٌماحد
،كبيذايككفىذاالسندكاهوجدنا.عمىضعفو

لييعة ابف بفشعيبففيو العاصالذممفطريؽعمرك بف حديثعمرك كأما
المتكمـفيو،كالعزرميالمتركؾ.

مععمىترًكو.كأٌماحديثابفمسعكدففيوبيمكؿبفعبيدالمج
كلـيخرجاه" قاؿالحاكـعًقبو:"صحيحاإلسناد حديثأنسبفمالؾفقد ،(1)كأٌما

كالراكمعفحمادبفسممةىكأبكقتادةعبدابفكاقدالحرانيالمتركؾ. قمتي
كلقدخالؼالبييقيشيخوالحاكـ،فبعدأفعم ؽالحديثمفطريؽسعيدبفأبي

راهإالكىمنا،ثـساؽإسنادهإلىسعيدبفأبيعركبةعفقتادةعفعركبة،قاؿ:"كالأ
.(2)الحسفثـقاؿ:ىذاىكالمحفكظعفقتادةعفالحسف"

ىذاالحديثلـيخرجوأحدمفأصحابالسنفبيذااإلسناد؛كقاؿابفعبداليادم:"
ثقتاف المقانعي العباسالبجمي بف كعمي الكندم، مسركؽ بف سعيد بف كشيخكعمي ،

أيضن ثقة الدارقطني: أنسمرفكعنا، عف قتادة الحديثعف ىذا ذلؾفركاية كىـ،كمع ا
.(3)"مرسبلنكالصكابعفقتادةعفالحسفعفالنبي

.(4)"اسندهصحيحإلىالحسفكالأرلالمكصكؿإالكىمنكقاؿابفحجر:"
كيؼكافؽيبمفالذىبفبلقيمةليذهالمتابعةحينئذفالعجكقاؿالشيخاأللباني:"

الحاكـعمىتصحيحإسنادهكعمىشرطمسمـ؟!كىكليسمفرجالو!كيتبيفأفالصكاب
عفمثـابفعبدالياديىذااإلسنادأنوعفقتادةعفالحسفمرسبلنكماقاؿالبييقيف

.(5)"،كاألكؿأقربمشيخوكىكابفتيمية،أكالحافظالمز
ا:ركاهعبداألع عبدمىعفسعيدبفأبيعربةعفقتادةعفالحسف،ككقاؿأيضن

الصحيحيفكقدياألعمىىكابفعبداألعمىبفمحمدالسامىالبصرلثقةمحتجبوف

                                 
(.1/620الحاكـ،المستدرؾ)((1
(.4/540البييقي،السنفالكبرل)((2
(.3/382،تنقيحالتحقيؽ)ابفعبداليادم((3
(.2/482ابفحجر،التمخيص)((4
(.4/161األلباني،إركاءالغميؿ)((5
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ابف"قاؿالحافظفقاؿ:"فرغتمفحاجتىمفسعيديعنىابفأبىعركبةقبؿالطاعك
ألفابف؛ايةاإلرساؿكىذامفالمرجحاتلركيعنىأنوسمعمنوقبؿاالختبلط".حجر:

أبىزائدةكىكيحيىبفزكريابفأبىزائدةالذلكصموالندرلسمعمنوقبؿاالختبلط
.(1)"أكبعده

حديثأبيبكرحديثغريب،النعرفوإالمفكأٌماحديثأبيبكر؛قاؿالترمذم:"
يسمعمفعب بفالمنكدرلـ كمحمد دحديثابفأبيفديؾعفالضحاؾبفعثماف،

الرحمفبفيربكع،كقدركلمحمدبفالمنكدر،عفسعيدبفعبدالرحمفبفيربكع،عف
أبيو،غيرىذاالحديث،كركلأبكنعيـالطحافضراربفصرد،ىذاالحديث،عفابف
أبيفديؾ،عفالضحاؾبفعثماف،عفمحمدبفالمنكدر،عفسعيدبفعبدالرحمف

كأخطأفيوضرار.عفالنبيبفيربكع،عفأبيو،عفأبيبكر،
سمعتأحمدبفالحسفيقكؿ:قاؿأحمدبفحنبؿ:مفقاؿفيىذاالحديث،عف

.(2)"محمدبفالمنكدر،عفابفعبدالرحمفبفيربكع،عفأبيو،فقدأخطأ
:كالركايةالتيخط أىاأحمدأخرجياالطحاكم ،مفطريؽأبينعيـًضراربف(3)قمتي

.(4)صيرد
المقدسيكقاؿ ا(5)الضياء ىاركفبفعبد كركاه كىاركف((6): ثبلثتيـ)ضرار، ؛

عفابفأبيفديؾعفالضحاؾعفابفالمنكدرعفسعيدبفعبدالرحمفبفيربكع
كقاؿالضياءعقبالحديث:"إسنادهصحيح".عفأبيوعفأبيبكر...

اضعيؼ؛فيوابفع طاءالضعيؼ،كحصيفبفكأم احديثابفعباسفإسنادهأيضن
قاؿ مخارؽ، بف "حصيف الحديث: بعد أبادم الطيب أبك قاؿ كلقد المتركؾ. مخارؽ

                                 
(.4/161األلباني،إركاءالغميؿ)((1
(.2/182الترمذم،الجامع)((2
(.5789/ح14/499الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((3
ككاف،كرميبالتشيع،ؽلوأكىاـكخطأصدك،الككفي،أبكنعيـالطحاف،دالتيميرىضراربفصي((4

بالفرائضعارفن العاشرة،ا كعشريف،مف تسع سنة )مات التيذيب تقريب حجر، ابف .280/
(.2982رقـ

(.65/ح1/154الضياءالمقدسي،األحاديثالمختارة)((5
أبكمكسىالحماؿ،ىاركفبفعبدابفمركافالبغدادم((6 ماتسنة،ةمفالعاشر،ثقة،البزاز،

(.7235/رقـ569.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقدناىزالثمانيف،ثبلثكأربعيف
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االحتجاج يجكز ال قاؿ: حباف ابف أف  الجكزم ابف كنقؿ الحديث، يضع الدارقطني:
،كفيالطريؽاألخرلداكدبفالٌزبرقافالمتركؾ.(1)بو"

الركاياتالتيجاءتف يىذاالبابضعيفة،كماصر حبذلؾالزيمعيكالحاصؿ:أف 
كقدخرجالدارقطنيىذاالحديثعفجابر،كأنس،كعبدكابفحجر،كلقدقاؿالعراقي:"

.(2)"ابفعمرك،بفالعاص،كعبدابفمسعكد،كعائشة،كليسفيياإسناديحتجبو
بوفيىذاالبابماجاءعندالبخارمعف مايستدؿُّ ابًفعباسرضياكأحسفي

 مكةعنيما قدمكا فإذا كيقكلكف:نحفالمتككمكف، كافأىؿاليمفيحجكفكاليتزكدكف،
َٔى﴿سألكاالناس،فأنزؿاتعالى: ادِ اِلٍّْل ُدوا فَإِنٍّ َخْيَ الزٍّ ركاهابف[197]البقرة:﴾َوحََزوٍّ

.أعمـتعالى.كا(3)عيينة،عفعمرك،عفعكرمةمرسبلن


خصـاإلماـالشافعيرحمواتعالىقاؿ:الرابعالحديث  أىف  ًبالسُّن ًة الن :نىقىٍضنىاهياٍسًتٍدالى
 ٍفالد ٍيًفًبالد ٍيفً"الن ًبي  .(4)"نىيىىعى

نقد الحديث:
.(5)"أىؿالحديثيكٌىنكفىذاالحديث"افعيرحمواتعالى:اإلماـالش قاؿ

   تخريج الحديث:
.(7)مفطريؽابفأبيزائدة(6)أخرجوابفأبيشيبة
)ابفأبيزائدة،كأبكعاصـ(عف(9)عفأبيعاصـ(8)كأخرجوالطحاكم ؛كبلىما

                                 
(.2/218أبكالطيب،التعميؽالمغني)((1
(.3/8الزيمعي،نصبالراية)((2
(.1523/ح2/1333البخارم،الصحيح)((3
(.4/17الشافعي،األـ)((4
(.4/17المصدرنفسو)((5
:(.بمفظ:22127/ح4/461،المصنؼ)ابفأبيشيبة((6 "قىاؿى "أىٍفييبىاعىكىاًلئهًبكىاًلئونىيىىالن ًبيُّ

يىٍعًنيدىٍينناًبدىٍيفو
.ثقةمتقفسبقتترجمتو،((7
(.مثمو.5554/ح4/21الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((8
.ثقةثبتسبقتترجمتو،((9
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.(1)مكسىبفعبيدة
؛كبلىما)مكسىبف(4)مفطريؽمكسىبفعقبة(3)،كالحاكـ(2)كأخرجوالدارقطني

عبيدة،كمكسىبفعقبة(عفعبدابفدينار.
،عف(7)مفطريؽعبدالعزيزبفمحمدالدراكردم(6)،كالحاكـ(5)كأخرجوالدراقطني

مكسىبفعقبةعفنافع؛كبلىما)عبدابفدينار،كنافع(عفابفعمر.
 دراسة رواة الحديث:

ثقاتعدامكسىبفعبيدةالربذمضعيؼ.
 الحكم عمى الحديث:

الحديثضعيؼ.
 حنبؿ: بف أحمد تح"قاؿ عنوال الركاية عندم عبيدة-ؿ بف مكسى كال(8)-أم ،

غيره الحديثعف أيضن"أعرؼىذا كقاؿ ، إجماع"ا: لكف حديثيصح، ىذا ليسفي
.(9)"الناسعمىأنواليجكزبيعديفبديف

.(10)"عفنافعبفعبيدةكىذامعركؼبمكسىكقاؿابفعدمبعدذكرالحديث:"
كا الدارقطني  فيركايتيـالحديثمفطريؽمكسىبفعقبة،كقدخطأالبييقيُّ لحاكـى

مكسىىذاىكابفعبيدةالربذم،فقدأكردالبييقيالحديثمفطريؽمكسى،ثـقاؿ:"
اقاؿفيركايتو أبكعبد كالعجبمفأبي:كشيخنا عفمكسىبفعقبةكىكخطأ

بيالحسفعميالحسفالدارقطنيشيخعصرهركلىذاالحديثفيكتابالسنف،عفأ
بفمحمدالمصرمىذا،فقاؿ:عفمكسىبفعقبة،كشيخناأبكالحسيفركاهلنا،عف

                                 
.اككافعابدن،دابفدينارسيمافيعبسبقتترجمتو،ضعيؼال((1
 بمفظ:(.3061/ح4/40الدارقطني،السنف)((2 ٍفبىٍيًعاٍلكىاًلًئًباٍلكىاًلئً"عىًفالن ًبي  "أىن وينىيىىعى
(.2343/ح2/66الحاكـ،المستدرؾ)((3
سبقتترجمتو،كىكثقة،إماـفيالمغازم.((4
.بمفظ:(3060/ح4/40الدارقطني،السنف)((5 الن ًبي  ٍفبىٍيًعاٍلكىالً"أىف  ئ".ًباٍلكىالًئنىيىىعى
(.2342/ح2/65الحاكـ،المستدرؾ)((6
.صدكؽ،حسفالحديثسبقتترجمتو،ككانتالخبلصةفيو،أنو((7
(.4/160العقيمي،الضعفاءالكبير)((8
(.3/62التمخيصالحبير)ابفحجر،((9

(.8/47مؿفيضعفاءالرجاؿ)الكاابفعدم،((10
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غير مكسى: عف فقاؿ: المصرم، سنف مف الثالث الجزء في المصرم الحسف أبي
أخبرناأبكالحسيف،أناأبكالحسف،ثناأحمدبفداكد،ثنا منسكب،ثـأردفوالمصرمبما

،ثناعبدالعزيزبفمحمد،عفأبيعبدالعزيزالربذم،عفنافع،عبداألعمىبفحماد
"أبكعبدالعزيزالربذمىكئبالكالئنيىعفبيعالكالعفابفعمر"أفرسكؿا

.(1)مكسىبفعبيدة
ا: كقدركاهعبيدابفمكسىكزيدبفالحبابكغيرىما،عفمكسىبفكقاؿأيضن

.(2)ينار،عفابفعمرعبيدة،عفعبدابفد
 ا: أيضن الرعيني،كقاؿ بفداكد عفمقداـ آخر، ابإسناد عبد أبك شيخنا كركاه

،كالحديثمشيكربمكسىبفعبيدةمرة،عفنافع،ـهىٍفقاؿ:عفمكسىبفعقبةكىككى
.(3)عفعبدابفدينار،عفابفعمركباالتكفيؽكمرة،عفابفعمر

البييقيعمىعمؿالدارقطنيلماخطأه؛ألنوذكرفيالعمؿطرؽكلككقؼقمُت:
ككبلالقكليفكىـ،كالصحيح:عفمكسىبفلتيفييامكسىبفعقبة،ثـقاؿ:الحديثا

عفابفعمر ابفدينار، عفعبد سمعيا،.(4)"عبيدة، فيالسنفكما ذكرىا كلعمو
الدارقطنيفيالعمؿبأفجر:"فأداىاعمىكجيياكلـيعمؽعمييا.قاؿابفح كقدجـز

.(5)"مكسىبفعبيدةتفردبو،فيذايدؿعمىأفالكىـفيقكلو:مكسىبفعقبةمفغيره
ألفتكىيمو؛كأناأظفأفالكىـمفابفناصح،فيكالذلقاؿذلؾ":كقاؿاأللباني

.الدارقطنىكالحاكـكيفكرأكلىمفتكىيـحافظيفمشي
عق بف مكسى كأما الستة، رجاؿ مف حجة، ثقة فيك راكلىذاكمفبة ىك جعمو

فاحشن خطأ أخطأ كاالحديث الصحيح، إلى الضعيؼ مف الحديث نقؿ فإنو ا،
.(6)"المستعاف



                                 
(.5/473البييقي،السنفالكبرل)((1
(.5/474المصدرنفسو)((2
(.5/475)المصدرالسابؽ((3
(.13/193العمؿ)الدارقطني،((4
(.3/62التمخيصالحبير)ابفحجر،((5
(.5/222إركاءالغميؿ)األلباني،((6
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الحديثصحيحعمىشرط فيالمستدرؾمفأف  الحاكـ قالو الييمتفتلما كبيذا
أعمـ.كاتعالى.(1)مسمـ


 الحديث بوقوع الغمط فيو : َرد  نيالمطمب الثا

الغمطكالكىـيقعفيالسندكالمتفكغيرهمفالعمؿالسابقة،كاليسمىغمطناأك
مقبكؿالركاية،كسعيدبفالمس يبكشعبةكالزىرمكغيرىـ،أما كىمناإالإذاكقعمفراكو

أكغمطنا؛ألنوساقطالحديثمفاألصؿ قاؿ،إفكافمردكدالركاية،فبليسمىكىمنا
"كمفيسمـمفالكىـ،كقدكىى متعائشةجماعةمفالصحابةفي:(2)المبارؾبفعبدا

فيذلؾ،ركاياتيـلمحديث ك(3)"كقدجمعبعضيـجزءنا ":(4)بفمعيفيحيىقاؿ، لستي
العجبممفيحدثفيصيبفيخطئ،أعجبممفيحدث مفال":(5)كقاؿأيضان"،إنما
"،كلكفمعىذافيككىٌذاب–الحديثيزعـأنواليخطئفيأم-يخطئفيالحديث

كقد ا. صحيحن إسنادىا كاف كلك الراكم، في ال الركاية في ا قادحن كالخطأ الكىـ يبقى
استعمؿاإلماـالش افعيىذاالكجوفمفأمثمةذلؾمايمي:










                                 
.(2/65)الحاكـ،المستدرؾ((1
(.1/436رمذم)تابفرجب،شرحعمؿال(2)
"."اإلجابةفيمااستدركتوعائشةعميالصحابة:صنؼكتابانسماهالذمىكبدرالديفالزركشي(3)
(.3/13)-ركايةالدكرم-تاريخالبفمعيف(ا4)
(.3/549)(المصدرنفسو5)
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الحديث األول:  تعالى: ا رحمو الش افعي اإلماـ قى"قاؿ قىاًئؿهًإٍف :اؿى بفى ك عىٍمرى ًإف 
ٍيميكفو مى
كىلعىٍفأىًبيوً(1) رى

بًفيىسىارو،(2) مىٍيمىافى عىٍفسي
اًئشىةى،عى(3) أىن يىا"رضياعنيا:ٍفعى

ًمٍفثىٍكًبرىسيكًؿالم ًو اٍلمىًني  ."(4)كىانىٍتتىٍغًسؿي

 نقد الحديث:
ىـيخافكففيوغمط،يسبثابتعفعائشةلرحمواتعالى:"قاؿاإلماـالش افعي

 بف رأمي،ميمكفعمرك ىك يسارسميمافإنما الحي،بف عنو حفظو قاؿ،اظف كذا :أنو
عسميمافعممناهمفمىسٍكلـيى،كمعفعائشةخبلؼىذاالقكؿكقدري"،إلي وأحبُّميسٍغى"

.(5)"رسبلنكلكركاهعنياكافمي،اقطحرفنعائشة
 ديث:تخريج الح

.(7)،مفطريؽعبدابفالمبارؾ(6)أخرجوالبخارم
رىيع(8)كأخرجوالبخارم ،مفطريؽيزيدبفزي

(9).



                                 
الرحمف،عمركبفميمكفبفميرافالجزرم((1 اكأبكعبد بفجبير،أبكعبد ثقة،سبطسعيد

/427.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقيؿغيرذلؾ،ماتسنةسبعكأربعيف،السادسةفم،فاضؿ
(.5121رقـ

كليالجزيرةلعمربفعبد،ثقةفقيو،نزؿالرقة،أصموككفي،أبكأيكب،ميمكفبفميرافالجزرم((2
يرسؿ،العزيز الرابعة،ككاف عشرة،مف سبع سنة )مات التيذيب تقريب حجر، ابف .556/
(.7049رقـ

سبقتترجمتو،ثقة.((3
(.2/123الشافعي،األـ)((4
(.2/123المصدرنفسو)((5
(.بمفظ:"229/ح1/55البخارم،الصحيح)((6 نىابىةىًمٍفثىٍكًبالن ًبي  الجى أىٍغًسؿي ًإلىىكيٍنتي ،فىيىٍخريجي

بيقىعى ف  بلىًة،كىاً  اًءًفيثىٍكًبوًالص  ".المى
سبقتترجمتو،ثقة.((7
"230/ح1/55البخارم،الصحيح)((8 بمفظ: .) الم ًو ثىٍكًبرىسيكًؿ ًمٍف أىٍغًسميوي ًإلىىكيٍنتي فىيىٍخريجي ،

الغىٍسًؿًفيثىٍكًبوً بلىًة،كىأىثىري ".بيقىعيالمىاءالص 
سبقتترجمتو،ثقة.((9
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.(2)،مفطريؽعبدالكاحدبفزيادالعبدم(1)كأخرجوالبخارم
.(4)،مفطريؽزيىيربفمعاكية(3)أخرجوالبخارم
بفالمبارؾ،كيزيد،كعبد؛جميعيـ)ا(6)،مفطريؽمحمدبفبشر(5)كأخرجومسمـ

الكاحد،كزيىير،كابفًبٍشر(عفعمركبفميمكفبفًمٍيرىاف،عفسميمافبفيسار،عف
. ًني  عائشةرضياعنيا،بغسًؿمكافاٍلمى

 دراسة رواة الحديث:
مف يسار بف سيميماف سماع في تكممكا بعضاألئمة أف  إال ثقات؛ ركاتو جميع

كمغسؿالمنيعفعائشةمف(8)،كالبزار(7)يا،قاؿأحمدعائشةرضياعن :"إنماري
كجوكاحد،ركاهعمركبفميمكف،عفسميماف،كلـيسمعمفعائشة".

مفعائشة بسماعو يسار سيميمافبف تصريح كرد قد إذ منيا، سمع أن و كالر اجح
عائشةعفمفطريؽيزيد،كعبدالكاحد،أن (9)رضياعنياعندالبخارم وقاؿ:"سألتي

ييصيبالث كب؟". المني 
مسمـ أخرج(10)كعند كلذلؾ عائشة"؛ "أخبرتني قاؿ: بىًشر، بف محمد طريؽ مف

الش يخافىذاالحديثكاتفقاعميو.
حجر:" فيو"،عائشةسألتي":كفياإلسنادالذميميو"،عائشةسمعتي":قكلوقاؿابفي

أدٌّرى حيثزعـ البزار سيعمى بفىف عائشةميماف مف يسمع لـ البزار،يسار أف عمى
                                 

"231/ح1/55)البخارم،الصحيح((1 بمفظ: .) الم ًو ثىٍكًبرىسيكًؿ ًمٍف أىٍغًسميوي ًإلىىكيٍنتي فىيىٍخريجي ،
الغىٍسًؿًفيثىٍكًبوً بلىًة،كىأىثىري ".بيقىعيالمىاءالص 

سبقتترجمتو،ثقة.((2
ًمٍفثىكٍ(.بمفظ:"232/ح1/56البخارم،الصحيح)((3 المىًني  أىن يىاكىانىٍتتىٍغًسؿي أىرىاهيًبالن ًبي  ،ثيـ 

.ًفيًوبيٍقعىةنأىٍكبيقىعنا"
سبقتترجمتو،ثقة.((4
اً(.بمفظ:"108/ح1/239مسمـ،الصحيح)((5 رىسيكؿى اًئشىةي،أىف  ٍتًنيعى أىٍخبىرى اٍلمىًني  يىٍغًسؿي كىافى

الث ٍكًب،كىأى ًةًفيذىًلؾى بلى ًإلىىالص  يىٍخريجي ًإلىىأىثىًراٍلغىٍسًؿًفيوًثيـ  ."نىاأىٍنظيري
.ثقةحافظسبقتترجمتو،((6
(.1/490ابفالممقف،البدرالمنير)((7
(.138ابفالعراقي،تحفةالتحصيؿ)ص((8
(.231/ح1/55البخارم،الصحيح)((9

(.108/ح1/239مسمـ،الصحيح)((10
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الد مسبكؽه إف:قالكا،اظف كزادأفالحي،افعيفياألـعفغيرهفقدحكاهالش ،عكلبيذه
نماىكفيفتكلسميماف،عمركبفميمكفغمطفيرفعو انتيىكقدتبيفمفتصحيح،كا 

لو صحة،البخارم تصحيحو عمى لو مسمـ منياكمكافقة سميماف رفعو،سماع كأف
حيثكقع،كايتيفككذاالتأثيرلبلختبلؼفيالر ،كليسبيففتكاهكركايتوتناؼ،صحيح

أفعمركبفميمكفسأؿسي ؛كفياألخرلأفسميمافسأؿعائشة،ميماففيإحداىما
.(1)"ككميـثقات،كاةمالـيحفظبعضمنيماسأؿشيخوفحفظبعضالرُّألفكبلن

الدراقطني مفطريؽيحيىبفسعيدعفعمرةعفعائشةرضيا(2)كقدركاه
عنيابالغسؿ.

 الحكم عمى الحديث:
" البييقي: قاؿ عميو، متفؽ الص الحديث صاحبا ذىب ىذاقد تصحيح إلى حيح

فعائشة،فإنوذكرسماعوفيومفعائشةفيركايةعالحديث،كتثبيتسماعسميماف
ب الكاحد زيادعبد ركاية،ف أف إال ميمكف، بف عمرك عف كغيرىما، ىاركف بف كيزيد

الر  يخافكفسٍكايةفيالغىالجماعةعفعائشةفيالفرؾ،كىذه الكجوكانكا فمفىذا ؿ،
.(3)"غمطعمركبفميمكف

:لقكليا،افميسبخبلؼإفجعمناهثابتنكأم اعفتأكيؿالحديث،فقدقاؿالش افعي:"
ييركومفثكبرسكؿانتأفكي" اليككفغى"،صميفيوثـ قىميسٍكما عيمىدىو هرىمٍيو

عمىخيخبلفن لمسحو أياموا مف يكما تي،فيو أنو مسحعممنا إذا بلةجزئالص كذلؾأنو
ال،بلةبغسموجزئالص كتي،وتًحىبلةبًجزئالص ككذلؾتي،بلةبالغسؿكتجزئالص ،بالمسح
.كاتعالىأعمـ.(4)"ماخبلؼاآلخرامنيأفكاحدن


:الثانيالحديث  كىلأىٍىؿي سىًف:قىٍدرى اٍلحى م ديبفي ميحى قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:قىاؿى
ًدينىةً ":اٍلمى الم ًوأىف  اًبكىاًفرورىسيكؿى ميٍسًممن قىاؿى،قىتىؿى ٍفأىٍكفىىًبًذم ًتًو":كى ؽُّمى أىنىاأىحى

(5). 

                                 
(.1/334ابفحجر،فتحالبارم)((1
(.449/ح1/226رقطني،السنف)الدا((2
(.3/384البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((3
(.2/123الشافعي،األـ)((4
(.9/128المصدرنفسو)((5
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م دوآخر: قال:  ولمحديث سندٌ  ميحى بفي ـي نىاإٍبرىاًىي م ًدبًفاٍلميٍنكىًدرً،أىٍخبىرى عىٍفميحى
ٍبًد،(1) عىٍفعى

اًني  اٍلبىٍيمىمى بًف ًف الذ م ةً:الر ٍحمى أىٍىًؿ ًمٍف رىجيبلن قىتىؿى اٍلميٍسًمًميفى ًمٍف رىجيبلن إلىى،أىف  ذىًلؾى فىريًفعى
ًتوً":قىاؿى،ًورىسيكًؿالم  ٍفأىٍكفىىًبًذم  ؽُّمى ""أىنىاأىحى ًبًوفىقيًتؿى أىمىرى ،ثيـ 

(2).

 نقد الحديث:
قدركينامفحديث-أمالخصـ-قىاؿى"قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى: :فإنا

بكافر،قيٍمتقتؿمؤمننبيابفالبيممانيأفالن  كنانحفأفرأيتلك :-افعيأمالش -ا
محديثافأحدىمامنقطعكاآلخرمتصؿفبمفركاهفركيكأنتنثبتالمنقطعبحسفالظ 

أكالذم،دؽالذمثبتناهكقدعرفنامفركاهبالص ؟أييماكافأكلىبناأفنثبتو،بخبلفو
فحديثنامتصؿكحديثابفالبيمماني:فقمت،بؿالذمثبتناهمتصبلن:ف؟قاؿثبتناهبالظ 

فماركاهابفالبيممانيفيمابمغنا،كحديثابفالبيممانيخطأ،قطعمن أفعمركبف":كا 
كلككاف"،بوبيفقتموالن اكافلوعيدإلىمدةككافالمقتكؿرسكالنأميةقتؿكافرن

احديثابفالبيممانيكالذمقتموعمركبفأميةاكنتأنتقدخالفتالحديثيفمعنثابتن
.(3)"ضير...ن قبؿبنيال

 تخريج الحديث: 
.(5)سميمافبفببلؿمفطريؽ(4)أخرجوأبكداكدفيالمراسيؿ

.الثكرممفطريؽ(6)كأخرجوالدارقطني
.(8)مفطريؽحجاج(7)كأخرجوالدارقطني

                                 
.ثقةفاضؿسبقتترجمتو،((1
(.9/128الشافعي،األـ)((2
(.9/138الشافعي،األـ)((3
يبرجؿمفالمسمميفقتؿمعاىدنامفتًأيفرسكؿا(.بمفظ:إ250/ح207أبكداكد،المراسيؿ)((4

ا ًتًو"المسمـفضربعنقوفقاؿرسكؿاأىؿالذمة،فقدـرسكؿي فىىًبًذم  :"أىنىاأىٍكلىىمىٍفكى
.ثقةسبقتترجمتو،((5
اقىتىأفالنبيالبيمماني:يرفعو (.3260/ح4/157الدارقطني،السنف)((6 يىييكًدي ا":"أىقىادىميٍسًممن ؿى
رجبلمفأىؿالقبمةبرجؿقاؿ:قتؿرسكؿا(.بمفظ:3261/ح4/158الدارقطني،السنف)((7

ًتوً"مفأىؿالذمة،كقاؿ: ٍفأىٍكفىىًبًذم  ؽُّمى ".أىنىاأىحى
.صدكؽكثيرالخطأكالتدليس،أحدالفقياءسبقتترجمتو،((8
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مفطريؽعبدالعزيزبفمحمدالدراكردم؛ثبلثتيـ)سميمافبف(1)كأخرجوالبييقي
.(2)عبدالعزيز(عفربيعةببلؿ،كالثكرم،حجاج،
مفطريؽإبراىيـبفأبييحيىعفمحمدبفالمنكدر؛كبلىما(3)كأخرجوالبييقي

)ربيعة،كمحمدبفالمنكدر(عفعبدالرحمفبفالبيمماني.
عبدابفعف،(5)عبدابفيعقكبمفطريؽ(4)كأخرجوأبكداكدفيالمراسيؿ
.(6)عبدالعزيزبفصالحالحضرمي

مفطريؽإبراىيـبفأبييحيىاألسممي،(7)كأخرجوالدارقطني عفربيعةمكصكالن
.بفأبيعبدالرحمف،عفابفالبيمماني،عفابفعمر

 دراسة رواة السند: 
شيخالشافعي أبكإسحاؽ،األكؿ: مكلىألسمـ، بفأبييحيى، بفمحمد إبراىيـ

ماتسنةأربعكثمانيفكمائة.
قاد:أقوال الن  

كذاب" أبييحيى بف "إبراىيـ أنس: بف مالؾ قاؿ:(8)قاؿ عمر، بف بشر كعف .
نيانيمالؾ،عفإبراىيـبفأبييحيى،قمت:مفأجؿالقدرتنيانيعنو؟قاؿ:ليسفي

                                 
السنفالكبرل)((1 8/56البييقي، إ15919ح/ بمفظ: أتىرسكؿافرجبلن(. مفأىؿالذمة

مىٍفأىٍكفىىفقاؿ:"إناعاىدناؾكبايعناؾعمىكذاككذا،كقدختربرجؿمنافقتؿ،فقاؿ: ؽُّ "أىنىاأىحى
ًتوً .فأمكنومنوفضربتعنقو"ًبًذم 

.رأمكانكايتقكنولمكضعال:قاؿابفسعد،ثقةفقيومشيكرسبقتترجمتو،((2
مفأىؿالكتاب،فرفعمفالمسمميفقتؿرجبلنأفرجبلن(.بمفظ:15918/ح8/56السنفالكبرل)((3

ًتًو"،فقاؿرسكؿاإلىالنبي فىىًبًذم  ؽُّمىٍفكى .ثـأمربوفقتؿ :"أىنىاأىحى
اب:قتؿرسكؿا(.بمفظ251/ح208أبكداكد،المراسيؿ)((4 خيبرمسممن كافرقتموغيمة،يـك

ًتوً فىىًبًذم  ؽُّمىٍفكى كقاؿ:"أىنىاأىٍكلىىأىٍكأىحى
المدني((5 إسحاؽ بف يعقكب بف ا الحاؿ،عبد التاسعة،مجيكؿ تقريبمف حجر، ابف .

(.3720/رقـ320التيذيب)
يأرسؿعفالنب،مفالرابعة،حجازممجيكؿ،عبدابفعبدالعزيزبفصالحالحضرمي((6

(.3443/رقـ311.ابفحجر،تقريبالتيذيب)اشيئن
ـيفرسكؿا(.بمفظ:إ3259/ح4/156الدارقطني،السنف)((7 قتؿمسممابمعاىد،كقاؿ:أىنىاأىٍكرى

ًتًو". فىىًبًذم  مىٍفكى
(.1/353(ابفعدم،الكامؿ)(8
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،كعفيحيىبفسعيدالقطافقاؿسألتمالؾبفأنسعفإبراىيـبف(2)بذاؾ"(1)دينو
ال قاؿ: فيدينو"،أبييحيىأكافثقة؟ ابفالمبارؾ(3)كالثقة كتركو "كاف(4)، فقاؿ: ،

بالقدر،كاداسـالقدريغمبعميو،صاحبتدليس،تيرؾحديثو" مجاىرنا
،كعفيحيى(5)

،كقاؿككيع:"ال(6)بفسعيدالقطاف:"كنانتيـإبراىيـبالكذب،تركوابفالمبارؾكالناس"
:"مابقىأحد(7)ييركلعفإبراىيـبفأبييحيىحرؼ" ،كقاؿسفيافبفعيينةذاتيكـو

أىؿ نريد قاؿإنما بفأبييحيى؟ إبراىيـ فقيؿلو بفالمنكدرمني، أركلعفمحمد
.(9)"احذركاإبراىيـبفأبييحيىالتجالسكه،كقاؿ:"(8)الصدؽ"

يدالقطاف:"لـييترؾإبراىيـبفأبييحيىلمقدرإنماترؾلمكذب".كقاؿ:"أشكقاؿ
،كقاؿ:"ماأشيدعمىأحدأنوكذابإالعمى(10)عمىإبراىيـبفأبييحيىأنويكذب"
،كقاؿ:"مافيومف(11)فإنيأشيدأنيماكذاباف"،إبراىيـبفأبييحيىكميدمبفىبلؿ

.(12)الكذبأشد"
،كقاؿابفمعيف:(13)ليسييكتب"،ؾحديثورًكقاؿابفسعد:"كافكثيرالحديث،تي

                                 
("فيح1/62(جاءفيمتفكتابالضعفاءالكبيرلمعقيمي)(1 ديثو"كرٌجحمحقؽالتاريخالكبيرأف 

المعطيقمعجي:فياألصؿفي"دينو".كالأدرمكيؼأثبتفي الصكاب"فيدينو"،كقاؿعبد
في كالكامؿ كالتعديؿ، كالجرح الصغير، الضعفاء في كاردة الكممة أف  رغـ "حديثو" كممة المتف

ـ.الضعفاء،كتيذيبالكماؿ،بمفظ"فيدينو".كاأعم
(.1013/رقـ1/323(البخارم،التاريخالكبير)(2
(.2/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(3
(.9/رقـ22(البخارم،التاريخالصغير)(4
(.1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(5
(.2518/رقـ2/257(البخارم،التاريخاألكسط)(6
(.2/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(7
(.2/126)المصدرنفسو((8
(.1/286(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(9

(.1/105(ابفحباف،المجركحيف)(10
(.1/51(ابفالجكزم،الضعفاءكالمتركككف)(11
(.6/رقـ47(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)(12
(.2272/رقـ7/603(ابفسعد،الطبقاتالكبير)(13
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،(2).كقاؿ:"إبراىيـبفأبييحيىليسبثقةكذاب"(1)يكتبحديثوكافجيمينارافضينا""ال
.(3)كقاؿ:"كذابالشؾفيو"

،ما كقاؿعثمافبفأبيشيبة:"عندمإلبراىيـبفأبييحيىفيالمثؿجباؿحديثو
.(4)أركمعنومنياشيئنا،كركلالنييعنو"
بف "إبراىيـ بفحنبؿ: ،ترؾالناسحديثو،أبييحيىاليكتبحديثوكقاؿأحمد

.(5)كافيركلأحاديثمنكرةليسلياأصؿ،ككافيأخذأحاديثالناسيضعيافيكتبو"
.(6)كقاؿ:"إبراىيـبفمحمدبفأبييحيىكافقدريناجيمينا،كؿببلءفيو"

كافيرلالقدر،ككبلـجيـ" "كذاب"(7)كقاؿالبخارم: : فيمكطفو كقاؿ(8)،كزاد ،
الجكزجاني:"إبراىيـبفأبييحيىفيوضركبمفالبدع،فبلييشتغؿبحديثو،فإنوغير

.(9)مقنع،كالحجة"
" العجمي: يكتبحديثو،مدنيرافضيجيمىقدرلكقاؿ كقاؿ(10)"ال ، كؿ": فيو

كقرابتوكميـثقات،كىكغير،ااكثيرنبدعة،ككافمفأحفظالناس،ككافقدسمععممن
"(11)"قةث داكد: أبك كقاؿ قدرين، رافضينكاف شتامنا مأبكننا إسحاؽ(13)"(12)اا أبك كقاؿ ،

" حديثوالحربي: عف المحدثكف "(14)"رغب الجاركد: ابف كقاؿ بثقة، ،كذاب،ليس

                                 
(385/رقـ3/95)-ركايةالدكرم–ابفمعيف،التاريخ((1
(.2/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(2
(.6/رقـ47(ابفشاىيف،تاريخأسماءالضعفاءكالكذابيف)(3
(.6/رقـ47)المصدرنفسو((4
(.1/355(،ابفعدم،الكامؿ)2/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
(.3533/رقـ2/353)-ركايةعبدا-مؿكمعرفةالرجاؿ(أحمد،الع(6
(.1013/رقـ1/323(البخارم،التاريخالكبير)(7
(.1/396(أبيالشيخ،طبقاتالمحدثيفبأصبياف)(8
(.212/رقـ218(الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ)(9

(.1/209(العجمي،الثقات)(10
(.1/286(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(11
يؤبفمجردنافيكفيالشرالفيكمأبكف،زفبوفبلفيؤبفبخيركبشر،أم:ييييقاؿ:((12 ،فإٍفقيٍمتى

(.15/360فيغيره.األزىرم،تيذيبالمغة)
(.1/286(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(13
(.كتابالعمؿكالتاريخألبيإسحاؽفيًعدادالمفقكد.1/285)المصدرنفسو((14
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.(1)"رافضي
ك(3)،كاألزدم(2)كقاؿالفسكم ك(4)النسائي، البر(5)أبكحاتـ، كابفعبد متركؾ":(6)،

جيمي،قدرم،،كقاؿ:"(7)"ليسبرضىفيدينو"،كقاؿ:"ميجكردالفسكم:"كزاالحديث"،
،كابف(9)كقاؿأبكزرعة،كذاب""،كزادأبكحاتـ:(8)"معتزلي،رافضيينسبإلىالكذب

"ليسبشيء(10)القيسراني" حديثو: ""في الحاكـ: أحمد أبك كقاؿ الحديث، ،(11)"ذاىب
،كقاؿأحمدبفسعيدبفأبيمريـ:(12)"لقكمعندىـليسباكقاؿأبكعبداالحاكـ:"

"كافمتيمناعمىنفًسو"
.(14)،كقاؿ:"كذاب"(13)
البزار كالدارقطني(15)كضعفو الجكزم(16)، كابف اليادم(17)، عبد كابف ،(18)،

الممقف،(19)كالذىبي (20)كابف "(21)كالشككاني، البزار كزاد حديثو، العمـ أىؿ كزادترؾ ،"
                                 

(.1/285)مصدرالسابؽال((1
(.3/138(الفسكم،المعرفةكالتاريخ)(2
(.1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(3
(.5/رقـ11(النسائي،الضعفاءكالمتركككف)(4
(.2/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(5
(.1/258(ابفعبدالبر،االستذكار)(6
(.3/33(الفسكم،المعرفةكالتاريخ)(7
(.3/55)المصدرنفسو((8
(.2/126(ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)(9

(.91(ابفالقيسراني،تذكرةالحفاظ)ص(10
(.1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(11
(.221(الحاكـ،سؤاالتالسجزملو)ص(12
(.1/284(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(13
.(1/284)المصدرالسابؽ((14
(.15/281(البزار،المسند)(15
(.11/رقـ90(السممي،سؤاالتولمدارقطني)(16
(.2/138(ابفالجكزم،التحقيؽفيمسائؿالخبلؼ)(17
(.4/360ابفعبداليادم،تنقيحالتحقيؽ)((18
(.1/23(الذىبي،تنقيحالتحقيؽ)(19
(.7/634(ابفالممقف،البدرالمنير)(20
(.5/182األكطار)(الشككاني،نيؿ(21
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"كزادابفالجكزم"بمرةو".ضي،قدرمرافالدارقطني:"
"ك البرقي: أبيكقاؿ ابف كالتشيع ممفيكذبفيحديثو يرمىبالقدر كاف يحيى،

(1)"كالكذب األصبياني: نعيـ أبك كقاؿ فساد، مذىبو كفي نكارة، حديثو (2)""في كقاؿ،
" بوالبييقي: محتج "(3)"غير ا: أيضن كقاؿ ثقتو، ،مختمؼفي أىؿ أكثر العمـكضعفو
فيو،بالحديث الكذب،كطعنكا عف الشافعييبعده (4)"ككاف "غر  البر: عبد ابف كقاؿ ،

ليسممف،كقاؿالحازمي:"(5)"مجتمععمىتجريحوكضعفوالشافعيحذقوكنباىتو،كىك
أعمـالاألئمةجميعيـ،عندبحديثويحتج"ال:سحنكفبف،كقاؿمحمد(6)"يفرحبحديثو

(7)بحديثو"الحجةإبطاؿفيبلفاناختاألئمةبيف ، بفشجاع: الكليد يشتـ"كقاؿ سمعتو
السمؼ "(8)"بعض األصمعي: كقاؿ مف، المنبر عند بالمدينة يستتاب إبراىيـ رأيت

.(9)"القدر
" الثقةفيكقاؿالخميمي: فإنويقكؿ: كاليركمعفإبراىيـمفيزكيوإالالشافعي،

نما كقدركل،ككافمالؾينيىعفاألخذعنو،كافيرلالقدرحديثو،المتيـفيدينو،كا 
.(10)"امعجبللتو،كدلسبو،فقاؿإبراىيـبفأبيعطاءعنوابفجريجحديثن

ومن األمثمة التي أوردىا العمماء في كِذِبو، عف كرد ،الحذاءما خرجنا"قاؿ:
فقمنا:،اعكالوحديثنقاؿبعضنالبعض:ضففممافرغناكافطريقناعمىإبراىيـ،،نتناضؿ

،كلكففقمناالتكذبكاعمىرسكؿا،أنوقاؿكذافبلفعففبلفعفالنبي
افسألناهإسماعيؿبفأبيحكيـقاؿ:سألتعمربفعبدالعزيزفقمت:أنيأرميصيدن
:فقمنا،عنو؟فقاؿ:حدثنيوإسماعيؿبفأبيحكيـأنوسأؿعمربفعبدالعزيزعفذلؾ

                                 
(.1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(.310/رقـ1/210(األصبياني،تاريخأصبياف)(2
(.2/251(البييقي،األسماءكالصفات)(3
(.1/378(البييقي،السنفالكبرل)(4
(.20/65(ابفعبدالبر،التمييد)(5
(.189(الحازمي،االعتبارفيالناسخكالمنسكخ)ص(6
(.1/286(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(7
(.1/285)السابؽالمصدر((8
(.1/285)نفسوالمصدر((9

(.1/308(الخميمي،اإلرشاد)(10



551 

.(1)"ارأيناأكذبمنوم
.نظيرىذالمكاقدممعو،ككانكا(2)"محبةالسبؽ"كذكرالحازميفيكقاؿمغمطام:"

قمةعمىجدار إلىالعقيؽفرأكا لبعض،خرجكا كلمناضؿسبؽ:فقاؿبعضنا ،نتجاذبيا
بناندخؿعمىابفأبييحيى،فدخمنا قاؿالكاقدم:فقمتليـىذايشبوالحديث،فمركا

وفقمنالو:حدثؾصدقةبفيسارعفإبراىيـأففتيةخرجكاإلىالعقيؽفرأكاقمةعمىعمي
.(3)"جدارفتجاذبكىاكلمناضؿسبؽ؟قاؿ:نعـ،حدثنيصدقةعفابفعمربو

، كخالؼىؤالءكٌميـاإلماـالشافعيرحمواتعالى؛إذكثقوفيأكثرمفمكضعو
رحمواافعيسمعتالش منياماكردعفالر بيع،قاؿ:"منياالذمكردفيمتًفالن قد،ك

حى-أمالر بيع-ا،قمتبفأبييحيىقدرينايقكؿ:كافإبراىيـ افعيعمىأفالش ؿىمى:فما
إليومفأفيكذب،ككافثقةب حىعدأىإبراىيـمفبير خًكلعنو؟قاؿ:كافيقكؿ:ألفيىرى

كقاؿفياألـ:(4)"فيالحديث ابفأبييحيى..."، الث قة ا:(5)"أخبرنا ككافيقكؿأيضن ،
.(6)..."ابفأبييحيى"أخبرنيمفالأتيـ،

عيٍقدىة،كمحمديبفحمداف بفمخمد،كابفي رىيج،كبقيي جي ككثقومعاإلماـالش افعيابفي
األصبياني،كابفعدم.
" الكزير: ابف قاؿ مف أربعةه تكثيقو عمى الشافعٌي ،كافؽ ريجو جي ابفي كىـ الحفاظ،

 عقدةالحافظالكبير،كلكفتضعيفوقكؿي عدم،كابفي بفمحمداألصبىياني،كابفي كحمدافي
.(7)"الجماىيرببلًمرية

ركلعنوبقيبفمخمد،ككافمفأكبرالناسفيابفعيينة،كقاؿابفعبدالبر:"
.(8)"كبقياليركمإالعفثقةعنده

                                 
(.1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(لـأقؼعمىالكتاب.(2
(.1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(3
(.1/357(ابفعدم،الكامؿ)(4
(.3/551األـ)الشافعي،(5)

/9/333معرفةالسنفكاآلثار)(،البييقي،1/357يينظر:ابفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)((6
(.13352ح

(.2/92(ابفالكزير،العكاصـكالقكاصـ)(7
و.(.ذكرأٌنوذكرذلؾفيتاريخقرطبة،كلـأقؼعمي1/285(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(8
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اأحسف:تعمـأحدن-ابفعقدة-ألتأحمدبفمحمدبفسعيدسكقاؿابفعدم:"
 الش االقكؿفيإبراىيـ أبييحيىغير بفيحيىبف أحمد حدثنا نعـ، فقاؿلي: افعي؟

فقمت:أتديفبحديثإبراىيـ،ااألكدم،قاؿ:سألتحمدافبفاألصبياني،يعنيمحمدن
بفأبييحيى؟فقاؿ:نعـ.
يأحمدبفمحمدبفسعيد:نظرتفيحديثإبراىيـبفثـقاؿلثـقاؿابفعدم:

.(1)"ا،كليسىكبمنكرالحديثرنيأبييحيىكث
افيحديثوالكثيرفمـكقدنظرتأناأيضن؛كىذاالذمقالوكماقاؿكقاؿابفعدم:"

مي فيو ابفجينكرنأجد حدثعنو كقد إالعفشيكخيحتممكف، بفب كعى،كرمكالث ،يجرىا اد
كفتشت ...كيحيىبفأيكبالمصرمكغيرىـمفالكبار،ؿ،كأبكأيكبدىنٍكمى،كرمنص
حديثميالكؿ  فميسفييا يركمالميمنيا نما كا  كافالعينكر، إذا مفقًنكر الر بىيدة اكمؿ

تىمفقبؿشيخوالمفقبمو،كىكفيؿمفيركمإبراىيـعنو،ككأنوأيبىعنو،أكمفقً
.(2)"افعي،كابفاألصبيانيكغيرىماكقدكثقوالش ،حديثوكتبةمفييمىمٍجي

كقدماؿابفعدمفيترجمةمحمدبفعبدالر حمفالبياضيمفكتابوإلىقمُت:
.(3)تضعيفو

"إ الس اجي: قاؿ عنو، الش افعيفيركايتو ًحب افعف كابف الس اجي، لـكاعتذر نو
المكجكدخبلفو..كتيعي(4)"جعنوإالفيالفضائؿخرٌيي بأفى ق بى

،بيكيحفظعنوحفظالص ،جالسوفيحداثتوكافييالش افعيإفكقاؿابفحباف:"
،رجىقشفيالحىغركالن كالحفظفيالص  دخؿمصرفيآخرعمره ييكفمما ؼصنٌأخذ

األخبار إلى احتاج المبسكطة كي،الكتب معو تكف الكي،بوتيكلـ أكدع ما فبمتيفأكثر
.(5)"بوتيكربماكنىعنوكاليسميوفيكي،فمفأجموماركلعنو،حفظو

لـيظيرلئلماـالشافعي،الخالصة: قمُت: ؛كقدظيرلؤلئمةمفحاًلوما  متركؾه
.(6)"افعياألكثركفضعفكهكتبيفليـمفحالومالـيطمععميواإلماـالش قاؿالعبلئي:"

                                 
(.1/357(ابفعدم،الكامؿ)(1
(.367-1/357)مصدرنفسوال((2
(.7/390(ابفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)(3
(.4/360(السخاكم،فتحالمغيث)(4
(.1/107(ابفحباف،المجركحيف)(5
(.93(العبلئي،جامعالتحصيؿ)ص(6
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 ىذا ابفأبييحيىحفظى كافمفأحفظالناس،قدالحديث؛إذقدقاؿالعجمي:"كلعؿ 
.(1)"كقرابتوكميـثقات،كىكغيرثقة،ااكثيرنسمععممن

.ضعيؼ،مدنينزؿحراف،عبدالرحمفبفالبيممانيمكلىعمرالثاني:
 الحكم عمى الحديث: 

؛ضعيؼ "قاؿأبكعبيد: كاليجعؿمثمو حديثليسبمسند، يسفؾبومامنإكىذا ا
.(2)"دماءالمسمميف

بمعاى:"قتؿمسممنحديثابفالبيممانيأفالنبي"قاؿعميبفالمديني:ك ،د"ا
.(3)إنماأخذهعنوحجاجه،ىذاإنمايدكرعمىابفأبييحيى،ليسلوكجو

عبدالرحمفبفالبيممانيحديثومنكر،كركلعنو"صالحبفمحمدالحافظ:كقاؿ
.(4)"ابمعاىد،كىكمرسؿمنكرمسممن:قتؿربيعةأفالنبي

" البييقي: مثمىكقاؿ نجعؿ فبل بو، محتج غير كراكيو حديثمنقطع، إمامنىذا او
.(5)"يسقطبودماءالمسمميف

" ثقةكقاؿ: غير كراكيو منقطع بف،كىك الرحمف عبد عف ربيعة، ركمعف كقد
.(6)"،مرسبلنالبيمماني،عفالنبي

 القطاف "كتعقبابف فقاؿ: المراسيؿ، لمحديثفي داكد أبي بسكلذكر يرمو كلـ
اإلرساؿ،كىكإنمايركيومفطريؽابفكىب،عفعبداابفيعقكب،عفعبدابف

المذككر. الحضرمي صالح بف العزيز ليماعبد أجد كلـ مجيكالف، المذككراف كىذاف
.(7)ا"ذكرن

سنادهمنكرمنقطع،كاليصحىذاعفىذاحديثمنكر،كذكرهالجكزقاني،فقاؿ:" كا 
."(8)النبي

" غيرإبراىيـكقاؿالدراقطنيفيالمكصكؿ: يسنده بفأبييحيىكىكمتركؾالـ
،كابفالبيممانيالحديث،كالصكابعفربيعة،عفابفالبيممانيمرسؿعفالنبي

                                 
(.1/286(مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)(1
(.8/57ي،السنفالكبرل)البييق((2
(.8/58)البييقي،السنفالكبرل((3
(.8/58)المصدرالسابؽ((4
(.3/209)البييقي،السنفالصغير((5
.(8/56)البييقي،السنفالكبرل((6
(.3/70ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((7
(.2/220األباطيؿكالمناكير)الجكزقاني،((8
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بوحجةإذاكصؿالحديثفكيؼبمايرسموكاأع .(1)"مـضعيؼالتقـك
نماىك:ىذاخطأمفكجييف:أحدىماكقاؿالبييقي:" كصموبذكرابفعمرفيو،كا 

.مرسبلنعفابفالبيمماني،عفالنبي
المنكدر،:كاآلخر ابف عف إبراىيـ يركيو نما كا  ربيعة، عف إبراىيـ، عف ركايتو

األحاديثحتىكالحمؿفيوعمىعماربفمطرالرىاكم،فقدكافيقمباألسانيدكيسرؽ
كاتعالىأعمـ..(2)كثرذلؾفيركاياتوكسقطعفحداالحتجاجبو


  )الش ذوذ أو النَّكارة( المخالفةسبب : َرد  الحديث بثالثالمطمب ال

ا.الشيفكالذاؿيدؿعمىاالنفرادكالمفارقة.شذالشيءيشذشذكذنالشاذفيالمغة:
كليسكامفقبائميـكالمنازليـكشذاذالناس:الذيفيككنكففيالق  .(3)ـك

مفيكـالشذكذكالنكارةمفأخطرمسائؿالمصطمحكأغمًضيا،إذإٌنياتيمقيالضكء
الييعرؼكىذاصحيحالحديثكسقيموعمىأعماؽالركايةفيمعرفةالعمةأكالكىـ،ك

العمـ أىؿ كمجالسة السماع، بكثرة ييعرؼ نما كا  كجرحيـ، الركاًة بالحديثبعدالًة
حديثعرفو منيا شذ  إذا حتى ركاياتيـ كالكقكؼعمى كتبيـ، في كالنظر كمذاكرتيـ،

.(4)الناقد البييقي: القمـ"قاؿ يزؿ فيركقد الحفظ، كيخكف السمع، مفلكيخطئ الشاذ
 الحفظسنفرسكلو الذيفقيضيـ الصنعة أىؿ فيعرفو الحديثعفغيرقصد،

.(5)"عمىعباده
ليسالشاذمفالحديثأفيركمالثقةمااليركيو ":الشافعيقاؿتعريؼالشاذكفي

غيره،ىذاليسبشاذ،إنماالشاذأفيركمالثقةحديثايخالؼفيوالناس،ىذاالشاذمف
.(6)الحديث"

الشاذعندنامايركيوالثقاتكقاؿالحاكـ:قاؿالشافعيكجماعةمفأىؿالحجاز:"
كالذمعميوحفاظالحديث:الشاذ:ما،ااأكناقصنيركيوثقةخبلفوزائدنعمىلفظكاحدك

                                 
(.3259/ح4/156ني،السنف)الدارقط((1
(.8/56البييقي،السنفالكبرل)((2
(.3/180ابففارس،مقاييسالمغة)((3
(.1/143يينظر:البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((4
(.1/143يينظر:المصدرنفسو)((5
الحديث)ص((6 (.119الحاكـ،معرفةأنكاععمـك
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كافعفغيرثقة فما ، كافأكغيرثقة بذلؾشيخثقة يشذ إالإسنادكاحد ليسلو
بو"قبؿ،كماكافعفثقةيتكقؼفيوفمتركؾ،الي .(1)كالييحتجُّ

ماحكـالشافعيعميوبالشذكذقاؿابفالصبلح:" قاؿكفي(2)"فبلإشكاؿأما ـ  ث .
إذاانفردالراكمبشيءنظرفيو،فإفكافىذاالنكعتفصيؿ:"مفالحكـعمىاألحاديث

اكافماانفردبوشاذن،الماركاهمفىكأكلىمنوبالحفظلذلؾكأضبطماانفردبومخالفن
فلـتكفمردكدن كا  ا، ىكأمرركاه نما كا  غيره، ركاه لما يركهغيره،فيومخالفة ىككلـ

بؿماانفردابإتقانوكضبطو؛قيامكثكقنحافظنفينظرفيىذاالراكمالمنفرد،فإفكافعدالن
تقانو فلـيكفممفيكثؽبحفظوكا  بوكلـيقدحاالنفرادفيو،كمافيماسبؽمفاألمثمة،كا 

ثـىكبعدذلؾالوعفحيزالصحيحالومزحزحنخارمنلذلؾالذمانفردبو؛كافانفراده
مفدرجة بوغيربعيد فإفكافالمنفرد بحسبالحاؿفيو:  دائربيفمراتبمتفاكتة

إلىقبيؿالحديثالضعيؼ،ردهاستحسناحديثوذلؾكلـنحطوالحافظالضابطالمقبكؿتف
فكافبعيدن كىذايفيدأف.(3)"امفذلؾرددناماانفردبو،ككافمفقبيؿالشاذالمنكركا 

لشاذينقسـإلىقسميف:الفردالمخالؼ،كالفردالذمليسفيراكيومفالثقةكالضبطماا
يقعجابرنالمايكجبوالتفردكالشذكذمفالنكارة
(4).

ؼالمعرفةالتيالنكفكالكاؼكالراءأصؿصحيحيدؿعمىخبلفكأماالمنكرلغة:
كالنكراء:األمر،كلـيعترؼبولسانوكنكرالشيءكأنكره:لـيقبموقمبو،يسكفإليياالقمب

.(5)الصعبالشديد.كنكراألمرنكارة.كاإلنكار:خبلؼاالعتراؼ
 االصطبلح في قكؿفكأما مف يفيـ فمثبلن كاحد كالمنكر الشاذ معنى القدماء عند

الحديثالذمينفردبوالرجؿكاليعرؼمتنومفغيرركايتو،المفالكجوالبرديجي:"إنو
منو،كالمفكجوآخرالذم كلقدقاؿمسمـ:أطمؽفيالقكؿكلـيفصؿ،أنو.(6)"ركاه

كعبلمةالمنكرفيحديثالمحدثإذاماعرضتركايتولمحديثعمىركايةغيرهمف"

                                 
الحديث((1 (.119)صالحاكـ،معرفةأنكاععمـك
الحديث)ص((2 (.164ابفالصبلح،معرفةأنكاععمـك
الحديث)ص((3 (.168ابفالصبلح،معرفةأنكاععمـك
(.168المصدرالسابؽ)ص((4
(.5/476ابففارس،مقاييسالمغة)((5
الحديث)ص((6 (.169ابفالصبلح،معرفةأنكاععمـك
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.(1)"أىؿالحفظكالرضاخالفتركايتوركايتيـأكلـتكدتكافقيا
الحديثالذمانفردبوضيأنوإفرادهبنكع،ككبلميـيقتنكزعفيكقاؿالزركشي:"

الماركاهمفىكأكلىمنوبالحفظكاإلتقاف،أكانفردبومفغيرمخالفةلماالراكممخالفن
يعرؼمفذلؾأفالمنكرمف،تفردنازؿعفدرجةالحافظالضابطركاهأحد،لكفىذاال

.(2)"أقساـالشاذفمـيحتجإلفراده
الم مصطمح المميبارم: حمزة مخالفناقاؿ الضعيؼ ركاه ما المتأخريف عند نكر

نماعندىـكؿحديثلـيعرؼعفمصدره:لمثقات،غيرأفالمتقدميفلـيتقيدكابذلؾ، كا 
.(3)..."كيوأـضعيفا،خالؼغيرهأـتفردثقةكافرا

" معناهكقاؿ: أقربإلى كىك المتأخريف، عند منو أعـ المتقدميف لغة في المنكر
المنكرلغة:نكراألمرنكيراكأنكرهإنكاراكنكرا،معناه:جيمو.كجاءإطبلقوالمغكم،فإف

﴿ تعالى: كقكلو الكريـ، القرآف مف مكاضع في المعنى ىذا ُٔشَف عمى َٔةُ يُ وََساَء إِْخ
ِِْهُرونَ  ٌُ ًْ ََلُ  ُْ ًْ َو ُٓ ٔا َغيَيِّْ َذَػَرَذ َج َحْػرِفَُٔن ُِػْ ﴿،كقكلوتعالى:[58﴾]يكسؼ:فََدَخيُ ٍَ

ا َٓ ًٍّ ُحِِْهُروَج ِ ُث ريفخالفكاالمتقدميففيمصطمح[كعمىىذافإفالمتأخ83﴾]النحؿ:اَّللٍّ
.(4)"بتضييؽماكسعكافيوالمنكر

طبلؽالحكـعمىالتفردبالردأكالنكارةأكالشذكذ،مكجكدفيقاؿابفالصبلح:" كا 
الحديث كثيرمفأىؿ إلىقسكبلـ ينقسـ كالصكابأنو كىك، بمعنىالشاذ: أنو ميف:

المنفردالمخالؼلماركاهالثقات،كالثاني:ىكالفردالذمليسفيركايومفالثقةكاإلتقاف
.(5)مايحتمؿمعوالتفرد"

كمفاألمثمةعمىىذهاأللفاظعندالشافعي:



                                 
(.1/5مسمـ،الصحيح)((1
(.2/155كتعمىابفالصبلح)الزركشي،الن((2
الحديث)ص((3 (.169المميبارم،نظراتجديدةفيعمـك
(.77-66المميبارم،الحديثالمعمكؿقكاعدكضكابط)ص((4
الحديث)ص((5 (.170ابفالصبلح،معرفةأنكاععمـك
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أىًبي:األول الحديث ابفي نىا إبراىيـبف-يىٍحيىىقاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:أىٍخبىرى
ٍكلىىالميط ًمبً-محمد كمى ٍمًركبًفأىًبيعىٍمرو ٍنطىبو،عىٍفعى ٍبًدالم ًوبًفحى ٍفالميط ًمًببًفعى ،عى

ٍبًدالم وً اًبًربًفعى الم ًورضياعنيما،عىٍفجى رىسيكؿى ":قىاؿى،أىف  ـٍ لىكي ؿه بلى ٍيًدحى الص  ـي لىٍح
ٍحرىاـً ـًٍفياإٍلً ٍدلىكي تىًصيديكهيأىٍكييصى ـٍ الى .(1)"مى

ٍرًدمُّقال:و  نىاالد رىاكى ك،كىأىٍخبىرى ٍمًركبًفأىًبيعىٍمرو ًممىةى،عىٍفعى ًمٍفبىًنيسى ؿو اًبًر،عىٍفرىجي عىٍفجى
ٍبًدالم وً الم ًورضياعنيما،بًفعى رىسيكؿى :،أىف  "قىاؿى ؿه بلى ٍيًدحى الص  ـي لىٍح ٍحرىاـً ًفياإٍلً ـٍ لىكي

ـٍ ٍدلىكي تىًصيديكهيأىٍكييصى ـٍ الى .(2)"مى

 نقد الحديث:
"مدًرٍكيراىابفأبييحيىأحفظمفالد "قاؿاإلماـالش افعيرحمواتعالى:

كمع،"(3)
،أخبرنيمفسمعسميماف،عفعمركنحكحديثابف(4)ابفأبييحيىسميمافبفببلؿ

.(5)"أبييحيى
يعني:أن يماقاالفيو:عفالمطمب.قمت:

كىمامع،كيحيىبفعبدابفسالـ،حمفككذلؾيعقكببفعبدالر قاؿالبييقي:"
.(6)"سميمافمفاألثبات

 تخريج الحديث:
زاؽ .(8)،عفاألسممي(7)أخرجوعبدالر 



                                 
(.2/536الشافعي،األـ)((1
(.2/537)المصدرالسابؽ((2
(.2/537المصدرنفسو)((3
سبقتترجمتو،ىكالتيمي.ثقة.((4
(.3/356الدارقطني،السنف)((5
(.5/311البييقي،السنفالكبرل)((6
7))( المصنؼ الرزاؽ، ح4/434عبد /8349" بمفظ: ا(. مى ًإال  ـه ري حي كىأىٍنتيـٍ ؿه، بلى حى ـٍ لىكي اٍلبىر  ٍيدي صى

أىًكاٍصًطيدىلىكيـٍ ".اٍصطىٍدتيـٍ
بففمي((8 المدني،أكالخزاعي،حبفسميمافاألسمميمحمد مفالتاسعة،صدكؽييـ، ماتسنة،

(.6228 /رقـ502.ابفحجر،تقريبالتيذيب)سبعكتسعيف
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،(6)،كالحاكـ(5)بفًحب اف،كا(4)،كالن سائي(3)،كالت رمذم(2)،كأبكداكد(1)كأخرجوأحمد
.(7)مفطريؽيعقكببفعبدالر حمف

،مفطريؽيحيىبفعبدابف(10)،كالحاكـ(9)،كالد ارقطني(8)كأخرجوالط حاكم
.(11)سالـ

الد ارقطني كالحاكـ(12)كأخرجو )األسممي،(13)، أربعتيـ مفطريؽمالؾبفأنس؛ ،
بدابفسالـ،كمالؾ(عفعمركبفأبيعمرككيعقكببفعبدالر حمف،كيحيىبفع

مكلىالمطمب،عفالمطمببفعبدابفحنطب،عفجابربفعبدارضيا
عنيما.


                                 
ؿه(.بمفظ:"14894/ح23/171أحمد،المسند)((1 بلى حى ـٍ لىكي ٍيدياٍلبىر  ".صى
ٍيدياٍلبىر (.بمفظ:"1851/ح2/171أبكداكد،السنف)((2 ٍدلىكيـٍصى تىًصيديكهيأىٍكييصى ـٍ الى ،مى ؿه حىبلى ـٍ ".لىكي
الجامع)((3 "846/ح3/194الترمذم، بمفظ: أىٍك(. تىًصيديكهي ـٍ لى ا مى ـه، ري حي كىأىٍنتيـٍ ؿه بلى حى ـٍ لىكي البىر  ٍيدي صى

ٍدلىكيـٍ ".ييصى
حى(.بمفظ:"2827/ح5/187النسائي،السنف)((4 ـٍ لىكي ٍيدياٍلبىر  ادىلىكيـٍصى تىًصيديكهي،أىٍكييصى ـٍ الى مى ؿه ".بلى
تصيدكهأكيصاد(.بمفظ:3971/ح9/283ابفحباف،التقاسيـكاألنكاع)((5 ـٍ الى مى ؿه حىبلى اٍلًبر  ٍيدي "صى

.لكـ"
ري(.بمفظ:"1659/ح1/621الحاكـ،المستدرؾ)((6 حي ؿه،كىأىٍنتيـٍ حىبلى ـٍ لىكي ٍيًداٍلبىر  تىًصيديكهيلىٍحـيصى ـٍ مىالى ـه

ـٍ ادىلىكي ".أىٍكييصى
.ثقةسبقتترجمتو،((7
(.بمفظ:3803/ح2/171الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((8 ـٍ الى ـه،مى ري حي ،كىأىٍنتيـٍ ـٍ لىكي ؿه بلى ٍيًدحى الص  "لىٍحـي

ـٍ ٍدلىكي ".تىًصيديكهيأىٍكييصى
تىًصيديكهيأىٍك"(.بمفظ:2744/ح3/356الدارقطني،السنف)((9 ـٍ الى مى ـه ري حي كىأىٍنتيـٍ ؿه بلى حى ـٍ لىكي اٍلبىر  ٍيدي صى

ٍدلىكيـٍ ."ييصى
10))( المستدرؾ ح1/621الحاكـ، /1659" بمفظ: .) ـٍ لى ا مى ـه ري حي كىأىٍنتيـٍ ، ؿه بلى حى ـٍ لىكي اٍلبىر  ٍيًد صى لىٍحـي

ـٍ ادىلىكي ".تىًصيديكهيأىٍكييصى
ماتسنة،مفكبارالثامنة،صدكؽ،المدني،بفعبدابفعمربفسالـيحيىبفعبدا((11

(.7584/رقـ592.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ثبلثكخمسيف
(.2746/ح3/356الدارقطني،السنف)((12
(.1749/رقـ1/649الحاكـ،المستدرؾ)((13
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،مفطريؽعبدالعزيزالد رىاكيٍرًدم.(2)،كالط حاكم(1)كأخرجوأحمد
.،كبلىمامفطريؽسميمافبفببلؿ(4)،كالحاكـ(3)كأخرجوالد ارقطني

ناد(5)كأخرجوأحمد ؛ثبلثتيـ)الد رىاكيٍرًدم،كسميماف،كابف(6)،مفطريؽابفأبيالز 
ناد:"رجؿ مفاألنصار.قاؿابفأبيالز  ناد(عفعمركابفأبيعمرك،عفرجؿو أبيالز 

عفجابربفعبدارضياعنيما.-ثقةمفبنيسممة"
دراسة رواة الحديث:

 افعي من طريق ابن أبي يحيى متكمٌم فييم:رواة سند الش
إبراىيـبفأبييحيىشيخالشافعيمتركؾالحديثكقدسبقتترجمتوفيالحديثاألول: 

السابؽليذا.
،مكلىالمطمًببفعبدابفحنطبأبكعثمافعمركبفأبيعمركميسرة،الثاني: 

 المخزكمي،القرشي.
 أقوال الن قاد:

رعة زي أبك كالعجمي(7)كثقو ،(8) حجر، (9)كابف حديث، عميو يينكر العجمي: كزاد
كزادابفحجر:ربماكىـ.،(10)البييمة


                                 
الص (.بمفظ:"15158/ح23/351أحمد،المسند)((1 ٍدكيميكالىٍحـى تىًصيديكهي،أىٍكييصى ـٍ الى مى ـه ري حي ٍيًد،كىأىٍنتيـٍ

ـٍ ".لىكي
(.3803/ح2/171الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((2
(.2747/رقـ3/356الدارقطني،السنف)((3
(.1750/ح1/649الحاكـ،المستدرؾ)((4
لً(.بمفظ:15185/ح23/366أحمد،المسند)((5 ؿه ٍيًدحىبلى الص  ٍدلىوي"لىٍحـي يىًصٍدهي،أىٍكييصى ـٍ الى مى ".ٍمميٍحًرـً
.صدكؽتغيرحفظولماقدـبغدادسبقتترجمتو،((6
(.6/253ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((7
(.1398/رقـ2/181العجمي،الثقات)((8
(.5083/رقـ425ابفحجر،تقريبالتيذيب)((9

(،مفطريؽعمركبفأبيعمركعف4464/رقـ6/512الحديثأخرجوأبكداكدفيالسنف)((10
اعكرمةعفابفعباس، قاؿ:قاؿرسكؿي :"مىفأتىبييمةن،فاقتمكهيكاقتمكىامىعىيـ"قاؿ:قيمتي

بياذلؾالعمؿي لحمييا،كقدعيًمؿى البييمًة؟قاؿ:ماأيراهقاؿذلؾإالأنوكىًرهىأفييؤكىؿى .لو:ماشأفي
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:(5)،كابفعدم(4)،كأبكالعرب(3)،كأبكحاتـ(2)،كأحمدبفحنبؿ(1)كقاؿابفمعيف
 "ليسبوبأس"،كزادأحمد،كأبكحاتـ،كابفعدم:"ركلعنومالؾ".كزاداألخير"ألف 

،كقاؿابفحباف:"ربماأخطأ،ييعتبرحديثومف(6)الكنااليركمإالعفثقةأكصدكؽ"م
.(7)ركايةالث قاتعنو"

،كقاؿ:"عمركبفأبيعمركيركمعنو(8)كضعفوابفمعيف،فقاؿ:"ليسبالقكم"
يستضعفو" ككاف أنس، ضعؼ"(9)مالؾبف "فيحديثو كقاؿ: "ليس(10)، ا: أيضن كقاؿ ،

بغيرإسقاطليا"(11)ة"بحج فيركايًتو "تيكم ـ كقاؿأبكجعفرالط حاكم: كقاؿابف(12)، ،
صحيح" أىنىسو مف كسماعو اإلنكار، بعض حديثو "في مفيكف: الفتح(13)خى أبك كقاؿ ،

المىٍكًصًمي:"صدكؽإالأن ويىًيـ"
ر (15)،كقاؿالذ ىبي:"صدكؽ"(14) جفي،كزاد:"حديثوميخى

ا:"ثقة،لينوابفمعيف"(16)فياألصكؿ"الص حيحيف ثؽ"(17)،كقاؿأيضن ،كقاؿ:"كي
(18)،

                                 
(.883/رقـ3/193)-ركايةالدكرم-ف،التاريخابفمعي((1
(.1525/رقـ2/52)-ركايةعبدا-أحمد،العمؿكمعرفةالرجاؿ((2
(.1398/رقـ6/253ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((3
(.10/237مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((4
(.6/207ابفعدم،الكامؿفيضعفاءالرجاؿ)((5
(.6/207سو)المصدرنف((6
(.5/185ابفحباف،الثقات)((7
(.128/رقـ305(،كسؤاالتابفالجنيدلو)749/رقـ3/169)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((8

كزادلفظة"بذاؾ"
(.كالذمكردعندابفأبيحاتـفيالجرح897/رقـ3/195)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((9

فظ:"لـيركعنومالؾ".(ل6/253كالتعديؿ)
(.935/رقـ3/203)-ركايةالدكرم-ابفمعيف،التاريخ((10
(.1051/رقـ3/225المصدرنفسو)((11
(.9/439الطحاكم،شرحمشكؿاآلثار)((12
(.10/237مغمطام،إكماؿتيذيبالكماؿ)((13
(.10/237المصدرنفسو)((14
(.4202/رقـ2/84الذىبي،الكاشؼ)((15
(.6414/رقـ3/281الذىبي،ميزافاالعتداؿ)((16
(.3201/رقـ305الذىبي،ديكافالضعفاء)((17
(.268/رقـ147الذىبي،مفتيكٌمـفيوكىكمكثؽ)((18
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ابفحنطبإفكافمىٍحفيكظنا" ابفالمطمببفعبد ركلعفعبد
كقاؿابف(1) ،

حجر،قاؿالذ ىبي:"حديثوحسفميٍنحىطعفالرُّتبةالعمياءمفالص حيح،كذاقاؿ،كحىؽُّ
.(2)لعمياء"العبارةأفييٍحذىؼا

الحديث" "ميضطرب اًني: ٍكزىجى اٍلجي كقاؿ
في(3) الد ارمي ذكر "لما ميغيٍمطىام: كقاؿ ،

مفأجؿعمركبفأبي الحديثفيوضعؼه كتاباألطعمةحديثنامفحديثو،قاؿ:ىذا
،كقاؿاآلجيرم:"سألتأباداكدعفعمركبفأبيعمركمكلىالمطمب،قاؿ:(4)عمرك"

بذاؾ ىك بحديثيف"ليس مالؾ عنو حدث ميستضعؼ،(5)، "الر جيؿ القطاف: ابف كقاؿ ،
.(6)كأحاديثوتدؿعمىحالو"

،(8)،كسميمافبفببلؿ(7)أخرجلوالبخارمفيالص حيحفيمكاضععفمالؾقمُت:
بفجعفر بفجعفر(9)كمحمد سماعيؿ كا  بفسكيد(10)، براىيـ كا  كيعقكببفعبد(11)، ،

كر(12)الر حمف ، عندم كالر اجح لو، الت كثيؽ تعني الص حيح في لو البخارم كا-كاية
أنوثقةربماكًىـ.-أعمـ

مراسيؿ"كأم اقكؿ سعد:"كافصاحبي ،فالمصٌرحبوفيكتبالمراسيؿأٌنو(13)ابفي
كاأعمـ..(14)"كافيرسؿعفأبيمكسى،قاؿأبكحاتـ:"حديثوعفأبيمكسىمرسؿ


                                 

(.22/168المزم،تيذيبالكماؿ)((1
(.8/84ابفحجر،تيذيبالتيذيب)((2
(.206/رقـ212الجكزجاني،أحكاؿالرجاؿ)((3
(.10/236،إكماؿتيذيبالكماؿ)مغمطام((4
(.22/170المزم،تيذيبالكماؿ)((5
(.1660/ح4/184ابفالقطاف،بيافالكىـكاإليياـ)((6
(.3367/ح4/146البخارم،الصحيح)((7
(.6369/ح8/79(،)99/ح1/31المصدرنفسو)((8
(.2889/ح4/35المصدرالسابؽ)((9

(.6363/ح8/87(،)5425/ح7/76المصدرالسابؽ)((10
(.1671/ح2/164المصدرالسابؽ)((11
(.6469/ح8/99(،)2235/ح3/84المصدرالسابؽ)((12
(.2070/رقـ7/520ابفسعد،الطبقاتالكبير)((13
(.533/رقـ147أبكحاتـ،المراسيؿ)((14
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المطمب بن عبد ا بن المطمب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن : الثالث
، أبو الحكم.مخزوم

رعةالر ازم:"مدينيثقة،نرجكأفيككفسمعمفعائشة" ،كقاؿ:"عف(1)قاؿأبكزي
ديؽ،كسعدمرسؿ" ،كذكرهابفًحب اففي(4)،كالد ارقطني(3)،ككثقوالفسكم(2)أبيبكرالص 

،كقاؿفيمكضع:"مفميتقنيأىؿالمدينة"(5)اتالث ق
،(7)،كقاؿالذ ىبي:"أحدالث قات"(6)

،كقاؿفيمكضعآخر:(8)كقاؿالييثمي:"ثقةإالأنوييدلس،لـيسمعمفأبيمكسى"
.(9)"ثقةفيوضعؼ"

ييرسؿعفالن بي ألن و كليسييحتجبحديثو؛ الحديث، "كثير ،كقاؿابفسعد:
،كعام ةيأصحابوييدىل سكف"كل الأعرؼلممطمب.كقاؿالبخارم،كالد ارمي:"(10)يسلولقيه

."(11)بيطبةالن حدثنيمفشيدخي:اإالقكلوحابةسماعنبفحنطبعفأحدمفالص 
كقاؿأبكحاتـالر ازم:"ركلعفابفعباس،كابفعمر،كأبيمكسى،كأـسممة،

يدركي-كعائشة يككف-الـ أف ييشبو كجابر ميرسؿ، كأبيرافع كأبيىريرة، قتادة، كأبي
،(12)"بكسممةأايقكؿفيو:حدثنيخاليغيرأنيرأيتحديثنأدركو،عىام ةحديثومراسيؿ،

وقدفتعجبتمنوأن ،حمفحدثنيأبكسممةبفعبدالر :اكقاؿأيضنكزادفيالمراسيؿ:"
حمفبفأبيكعفعبدالر ،عفأبيسممة،ابعيفركمعفالت فإذاىكي،حابةأدرؾالص 

،كقاؿ:(13)"حدثنيخاليأبكسممة:غيرأنيرأيتحديثالمطمبيقكؿ،عفأبيو،ةرًمٍعى
                                 

(.8/359ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((1
(.783-782/رقـ210يؿ)ابفأبيحاتـ،المراس((2
(.2/472الفسكم،المعرفةكالتاريخ)((3
(.295/رقـ44الدارقطني،سؤاالتالبرقانيلو)((4
(.5/450ابفحباف،الثقات)((5
(.521/رقـ121ابفحباف،مشاىيرعمماءاألمصار)((6
(.154/رقـ5/317الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((7
(.285/ح1/86كائد)الييثمي،مجمعالز((8
(.13543/ح8/165المصدرنفسو)((9

(.1841/رقـ7/409ابفسعد،الطبقاتالكبير)((10
(.774/رقـ281العبلئي،جامعالتحصيؿ)((11
(.1644/رقـ8/359ابفأبيحاتـ،الجرحكالتعديؿ)((12
(.780/رقـ209ابفأبيحاتـ،المراسيؿ)((13
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كسممةبفاألككعأكمف،اكأنسن،إالسيؿبفسعدبيامفأصحابالن درؾأحدنلـيي"
"،كالمفعمرافبفحصيف،مفزيدبفثابتكال،كلـيسمعمفجابر،امنيـكافقريبن

.(1)"اكيشبوأفيككفأدرؾجابرن،درؾعائشةلـيي":كقاؿمرةأخرل
الت دليسكاإلرساؿ" "صدكؽكثير ابفحجر: فيطبقات(2)كقاؿ يذكره أف كفاتو ،

.(3)المدلسيف،كألحقوالمحقؽبيـ
فيوماقالوابفحجر،صدكؽكثيرالت قمُت: دليسكاإلرساؿ،كالراجحأٌنولـالقكؿي

يسمعمفجابربفعبدا
رواُة السند الثاني:

فيو: ككانتالخبلصة بالتفصيؿ، سبقتترجمتو كلقد فيالدراكردم؛ العمماء تكمـ
صدكؽحسفالحديث.
 الحكم عمى الحديث: 

مف لغيره الحسف إلى يرتقي أنو إال يحيى؛ أبي ابف طريؽ مف الحديثضعيؼه
عمركبفأبيعمرككافحافظناالسـالرجؿفذكرهمرةن،كنسيوبعدا لطرؽاألخرل،كلعؿ 

ذًلؾفمـيذكره.كاأعمـ.
 .(4)"ىذاأحسفحديثركمفيىذاالبابكأقيس":قاؿالش افعي

ىكذا،كقاؿ:"(5)ه"ىذاحديثصحيحعمىشرطالشيخيف،كلـيخرجاكقاؿالحاكـ:"
ىذاحديث ...امسندن،عفعمركمتصبلن(6)كسميمافبفببلؿ،أنسركمعفمالؾبف

.(7)حديثمالؾكسميمافبفببلؿكيعقكباإلسكندرانيفإنيـكصمكهكىـثقات"ؿيم عىاليي

                                 
(.774/رقـ281(،العبلئي،جامعالتحصيؿ)785/رقـ210)يؿابفأبيحاتـ،المراس((1
(.6710/رقـ534ابفحجر،تقريبالتيذيب)((2
(،تحقيؽ:عاصـالقريكتي.19/رقـ66ابفحجر،طبقاتالمدلسيف،)((3
(.3/194الترمذم،الجامع)((4
(.1659/ح1/621الحاكـ،المستدرؾ)((5
:كالحديثالذمذكره((6 قمتي إذإف  الحاكـفيالمستدرؾمفطريؽسميمافبفببلؿغيرمكصكؿو

مفاألنصار.كلـ الراكمفيومبيـ،قاؿ:قاؿ:سميمافبفببلؿعفعمركبفأبيعمركعفرجؿو
أستطعالكقكؼعمىطريقوالتيذكرأنيامكصكلةمسيندة.كاأعمـ.

(.1/649الحاكـ،المستدرؾ)((7
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.(2)"ثـذكرالحديثفيأكؿالباب(1)كقاؿالبغكم:"كمفالحساف
" فقاؿ: ابالنعرؼلوسماعنمًط كالمي،رهس فىحديثجابرحديثميكضعفوالت رمذم،

.(3)"مفجابر
:كالأعرؼلممطمببفعبدابف-البخارم-قاؿمحمدكقاؿفيمكضعآخر:"

بيإالقكلو:حدثنيمفشيدخطبةالن بيامفأحدمفأصحابالن حنطبسماعن
امفممطمبسماعنيقكؿ:النعرؼل-الد ارمي-حمفكسمعتعبدابفعبدالر "قاؿ:"،

كأنكرعميبفالمدينيأفيككفالمطمب".قاؿعبدا:"بيأحدمفأصحابالن 
.(4)"سمعمفأنس

": .(5)"ألنوعفعمركبفأبيعمرككىكضعيؼ؛خبرجابرساقطكقاؿابفحـز
:لقدتبيفمعنافيدراسةعمركبفأبيعمركأٌنوثقةربماكًىـ،ًلذاالييضع ؼقمتي

المطٌمبالييعرؼلوسماعهمفجابر ٌنماالضعؼالصحيحىكأف  الحديثمفجيتو،كا 
عمىالراجحعندأىؿالعمـ.كاأعمـ.

الممقف:" ثـذكر،(6)إسنادىذاالحديثإلىعمركبفأبيعمركصحيحكقاؿابفي
ذلؾ،فقاؿ:،ثـأجابعمى(7)أقكاؿالعمماءفيتضعيؼعمركبفأبيعمرك،كالمطمب

رككانفاألربعةحيحيف،كالسُّقبؿ؛فإنومفرجاؿالص أماتضعيؼعمركفبلييأواًل:
ااإلماـمالؾ،كركلعنوكىكالقدكة،كقدعمـمفعادتوعنوكاحتجكابو،كاحتجبوأيضن

كىذاالحديثكؿمفركاهعنوفيكثقة،كقد،(8)...أنواليركمفيكتابوإالعفثقة،
                                 

الب((1 "ييريد قاؿ: الصحيحيف، األحاديثالتيخارج الًحساف كمف بقكًلو لـغكم ما كأردتبالحساف
يخٌرجاهفيكتابىٍييماكخٌرجياغيرىمامفاألئمةمثؿ:أبيداكدالسجستاني،كأبيعيسىالترمذم،

(.1/13...".البغكم،مصابيحالسنة)كالنسائي
(.1965/ح2/287البغكم،مصابيحالسنة)((2
(.3/194الترمذم،الجامع)((3
(.5/178المصدرنفسو)((4
،المحمىباآلثار)((5 (.5/287ابفحـز
عمى((6 األئمة اتفؽ إذ يحيى أبي بف إبراىيـ الذمفيو اإلسناد األخرلعدا األسانيد يقصد : قمتي

تضعيفوببلًمرية.
الذيف((7 ابفالممقف، الذيفذكرىـ أذكرأقكاؿالعمماء فيلـ ألٌنوقدسبؽبيانيـ فيالركاة؛ طعنكا

دراسةركاةالحديث.
سبؽالتفصيؿفيمفكثقوفياألعمى.((8
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إنوصحيحعمى"اففيصحيحومفجيتو،كالحاكـفيمستدركوكقاؿ:ب خرجوابفحًأ
الش  ك"،يخيفشرط عمرك"قاؿ: عف الر ،(1)كركاه عبد بف اإلسكندرانييعقكب ،(2)حمف

،كىـتصبلناميسندنمي(4)،كمالؾبفأنس،كسميمافبفببلؿ(3)كيحيىبفعبدابفسالـ
بحديثالش كاليي"قاؿ:"،ثقات افعي،عفعبدالعزيزبفمحمد،عفعمركبفعمؿىذا

مف رجؿ عف عمرك، مرفكعنأبي جابر عف كىـاألنصار، كصمكه، األكليف فإف ا،
.(5)"ثقات

الد  كقاؿ بفأبيعمرك"ارقطني: (6)حديثصحيحعفعمرك البييقيفي"، كقاؿ
عفعمرك،كىـ:يحيىبفعبدابفقاتإسنادىذاالحديثأقاـثبلثةمفالث "سننو:

الش ،ىرم،كسميمافبفببلؿحمفالزُّسالـ،كيعقكببفعبدالر  ،افعيقاؿ:ككذلؾركاه
قةعنده،عفسميمافبفببلؿ،عفعمرك.عفعمرك،كعفالث ،عفإبراىيـبفمحمد

قاؿ:كركاه،ككذلؾركاهمحمدبفسميمافبفأبيداكد،عفمالؾبفأنس،عفعمرك
مرفكعن جابر عف سممة، بني مف رجؿ عف عمرك، عف الدراكردم، العزيز قاؿ،اعبد

الشافعي:كابفأبييحيىأحفظمفالدراكردمكسميمافمعابفأبييحيى.قاؿالبييقي:
مف سميماف مع كىما سالـ بف ا عبد بف كيحيى الرحمف عبد بف يعقكب ككذلؾ

.(7)األثبات
الحديث،كمف:مقنقال ابن الم فحصؿمفذلؾكموتكثيؽعمرك،كتصحيحىذا

ا.بفأبيعمركفمـيفسرجرحو،كقدعرؼأفالجرحاليقبؿإالمفسرناجرحعمرك
إدراؾالمطمبثانًيا: كيشبوأف كأما فقاؿابفأبيحاتـ:ركلعفجابر، لجابر،

بفالحجاجالذمادعىيككفأدركو.ىذاكبلمو؛فحصؿشؾفيإدراكو،كمذىبمسمـ
صحيحو مقدمة يكفيفي بؿ المقاء الحديث اتصاؿ في يشترط ال أنو عميو اإلجماع

                                 
،ثقة،نزيؿمصر،أبكالحسفالحراني،كيقاؿالخزاعي،عمركبفخالدبففركخبفسعيدالتميمي((1

(.5020/رقـ420.ابفحجر،تقريبالتيذيب)ماتسنةتسعكعشريف،مفالعاشرة
.ثقةسبقتترجمتو،((2
.مفكبارالثامنة،صدكؽسبقتترجمتو،((3
لـأًقؼعمىركايًةسميمافمسندةمكصكلة.((4 سبؽأنيقمتي
لـأقؼعمىىذاالمفظفيالمستدرؾ.((5
لمحديث.((6 البحثفيكتبالدارقطني،فمـأعثرلوعمىتصحيحو حاكلتي
(.5/311البييقي،السنفالكبرل)((7
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قطعن،إمكانو حاصؿ اشتراطكاإلمكاف كاألكثريف كالبخارم المديني بف كمذىبعمي ا،
المقاء مرسؿ،ثبكت يككف األكثريف مذىب كعمى الحديثمتصؿ، مسمـ مذىب فعمى

قكؿبعضكمر،بعضالتابعيف منيا: أمكر، بأحد اعتضد سؿالتابعيالكبيرحجةإذا
.(1)كقدقاؿبومفالصحابةعثمافبفعفاف،كمانقموابفالمنذرعنو،الصحابةبو

إسناده األلباني: قاؿ جابر، مف سماع لو يثبت لـ المطمب أف  كالراجح : قمتي
النقطاعو؛المطمبالنعرؼلوسماعناعفجابر كاتعالىأعمـ..(2)ضعيؼه

 

الش :الثاني الحديث اإلماـ قاؿخصـ الم ًو رىسيكًؿ عىٍف بىمىٍغنىا اتعالى: افعيرحمو
بىارهجٍ"الر :أىن ويقىاؿى جي .(4)"(3)ؿي

نقد الحديث:
تعالى افعي رحمو اقال اإلمام الشَّ  ركمعفرسكؿا": ما :مفأفأما

بىالر " .(5)"اظلـيحفظكاىكذاف ألفالحي؛فيككاتعالىأعمـغمط"،ارهجؿجي
،(7)ىرم،عفالزُّ(6)حديثسفيافبفحسيف-أمالش افعي-قاؿالبييقي:"إنماأراد

.(9)"الّرُجُل ُجَبارٌ ":،عفرسكؿارضياعنو،عفأبيىريرة(8)يبس عفابفالمي

                                 
(.3/250ابفالمنذر،اإلشراؼعمىمذاىبالعمماء)((1
أبيداكد)((2 (.2/160األلباني،ضعيؼي
الخبلؼ((3 مسائؿ في التحقيؽ برجميا". البييمة بو جنت ما بالرجؿ "الميراد الجكزم: ابف قاؿ

(2/339.)
4))( األـ "8/353الشافعي، بتماميا: كالعبارة نفحتالد (. ذا كىيتسيرابكا  برجميا حنيفة،ة فإفأبا

الٌرجيؿي":أنوقاؿألنوبمغناعفرسكؿا؛رحمواتعالىكافيقكؿ:الضمافعمىصاحبيا
بىاره ".كبويأخذ"،جي

(.8/353الشافعي،األـ)((5
مف،ـثقةفيغيرالزىرمباتفاقي،الكاسطي،أبكمحمدأكأبكالحسف،سفيافبفحسيفبفحسف((6

/244.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كقيؿفيأكؿخبلفةالرشيد،ماتبالرممعالميدم،السابعة
(.2437رقـ

سبقتترجمتو.ثقة.((7
سبقتترجمتو.ثقة.((8
(.3/353البييقي،السنفالصغير)((9
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الحديثالمتفقمُت: الش افعيمفطريؽكلفظي اإلماـ ذكره األئمة بيف أبيؽعميو
بىاره"قاؿ:رسكؿاعفىريرة، اًءجي اٍلعىٍجمى ٍرحي بىاره،جى جي ٍعًدفي بىاره،كىاٍلمى جي .(1)"كىاٍلًبٍئري

تخريج الحديث:   

أواًل: تخريج الحديث الذي اتفق الحفاظ عميو دون لفظة "الرجل جبار"

.(5)،مفطريؽمالؾ(4)،كمسمـ(3)،كالبخارم(2)أخرجوالش افعي
.(8)،كبلىمامفطريؽالميث(7)،كمسمـ(6)كأخرجوالبخارم
،مفطريؽابفعيينة.(10)،كمسمـ(9)كأخرجوالش افعي
.(12)،مفطريؽييكنس(11)كأخرجومسمـ
،مفطريؽمىٍعمىر(13)كأخرجوالبزار

(14).

                                 
(.635/ح428المزني،السنفالمأثكرةلمشافعي)((1
(.635/ح428المصدرنفسو)((2
الصحيح)((3 بمفظ:1499/ح2/130البخارم، .) الم ًو رىسيكؿى أىف  : "قىاؿى كىالًبٍئري ، بىاره جي العىٍجمىاءي

ًفيالر كىاًزالخيميسي ،كى بىاره جي ،كىالمىٍعًدفي بىاره ".جي
(.3/1335مسمـ،الصحيح)((4
سبقتترجمتو،ىك:ابفأنس.((5
(.بمفظ:6912/ح9/12البخارم،الصحيح)((6 الم ًو رىسيكؿى :أىف  قىاؿى ،"، بىاره جي يىا ٍرحي جى العىٍجمىاءي

ًفيالر كىاًزالخيميسي ،كى بىاره جي ،كىالمىٍعًدفي بىاره جي ".كىالًبٍئري
(.45/ح3/1334مسمـ،الصحيح)((7
سبقتترجمتو،كىك:ابفسعد.((8
9))( لمشافعي المأثكرة السنف ح428المزني، ب634/ .)" مفظ: بىاره جي ٍعًدفي كىاٍلمى بىاره جي يىا ٍرحي جى العىٍجمىاءي

بىاره جي ".كىاٍلًبٍئري
(.3/1335مسمـ،الصحيح)((10
(.2/ح3/1335المصدرنفسو)((11
ىك:األيمي،كزاد:عفابفشيابعفابفالمسيبكعبدابفعبدا.((12
13))( المسند ح14/130البزار، /7640" بمفظ: كفيالع(. بىار جي كالبئر بىار جي كالمعدف بىار جي جماء

".الركازالخمس
سبقتترجمتو،معمربفراشد.((14
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عىكىانىة أبك كأخرجو
مفطريؽزى(1) كابفعيينة،(2)ٍمعىة، كالميث، )مالؾ، خمستيـ ؛

،عفسعيدبفالميس يب،كأبيسممةبفعبد(3)كيكنس،كمعمر،كزمعة(عفابفشياب
الر حمف.

،عفأبيسممةبفعبدالر حمف.(5)،مفطريؽاألسكدبفالعبلء(4)كأخرجومسمـ
.(8)،مفطريؽمحمدبفزياد(7)،كمسمـ(6)كأخرجوالبخارم
.(11)،مفطريؽاألعرج(10)،كالن سائي(9)كأخرجوالش افعي
.(13)،مفطريؽ،مكسىبفيسار(12)كأخرجوالبزار

.(15)،مفطريؽابفسيريف(14)كأخرجوالن سائي

                                 
،(.بمفظ:"6363/ح4/158أبكعكانة،المستخرج)((1 بىاره جي ،كىاٍلمىٍعًدفي بىاره جي يىا ٍرحي جى اٍلعىٍجمىاءي الد اب ةي

ًفيالر كىاًزاٍلخيميسي ،كى بىاره جي ".كىاٍلًبٍئري
أبككىب،ضعيؼ،كحديثوعندمسمـمقركف،مف((2 نزيؿمكة، زمعةبفصالحالجندماليماني،

(.2035/رقـ217السادسة.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
سبقتترجمتو،كىكالزىرم.((3
(.46/ح3/1335مسمـ،الصحيح)((4
.ابفحجر،تقريبالتيذيبالسادسةمف،ثقة،سكيد:كيقاؿلو،الثقفي،بفجاريةاألسكدبفالعبلء((5

(.505/رقـ111)
،(.بمفظ:"6913/ح9/12البخارم،الصحيح)((6 بىاره جي ،كىالمىٍعًدفي بىاره جي ،كىالًبٍئري بىاره ٍقمييىاجي العىٍجمىاءيعى

ًفيالر كىاًزالخيميسي ".كى
(.3/1335مسمـ،الصحيح)((7
ارثالمدني،نزيؿالبصرة،ثقةثبت،ربماأرسؿ،مفالثالثة.محمدبفزيادالجمحيمكالىـأبكالح((8

(.5888/رقـ479ابفحجر،تقريبالتيذيب)
(.636/ح429المزني،السنفالمأثكرةلمشافعي)((9

10))( الكبرل السنف ح5/356النسائي، /5805" بمفظ: .) ٍعًدفي كىاٍلمى ،، بىاره جي كاٍلًبٍئري ، بىاره جي العىٍجمىاءي
بىاره ًفيالر كىاًزاٍلخيميسيجي ".،كى

سبقتترجمتو،ىك:عبدالرحمفبفىرمز.((11
بىاركفيالركاز(.بمفظ:"8241/ح15/40البزار،المسند)((12 بىاركالمعدفجي بىاركالبئرجي العجماءجي

".الخمس
/554ب).ابفحجر،تقريبالتيذيمفالرابعة،ثقة،المدني،مكسىبفيسارالمطمبيمكالىـ((13

(.7024رقـ
(.2498/ح5/45النسائي،السنف)((14
سبقتترجمتو،ىك:محمدبفسيريف.((15
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البييقي بفمينىًبو(1)كأخرجو ،مفطريؽىماـ
بفالمي؛سبعتيـ)(2) يب،كأبكس سعيد

(عفأبيىريرةكسىبفيسار،كابفسيريف،كىماـسممة،كمحمدبفزياد،كاألعرج،كم
رضياعنو.

ٍخمىد(3)كأخرجوابفماجو ،مفطريؽخالدبفمى
،عفكثيربفعبدابفعمرك(4)

(رضياعنو.عمركبفعكؼ) (،عفجدهعبدابفعمرك) ،عفأبيو(5)بفعكؼ
ماجو ابف (6)كأخرجو بف يحيى بف إسحاؽ طريؽ مف بف(7)الكليد، عيبىادىة عف ،

امت .رضياعنو الص 
الد(9)،كالط حاكم(8)كأخرجوأحمد ،مفطريؽميجى

،عفجابربف(11)،عفالش عبي(10)
،كعبدابف(12)كفيالبابعفأنسبفمالؾقاؿالت رمذم:".رضياعنو عبدا

                                 
(.17694/ح8/597البييقي،السنفالكبرل)((1
سبقتترجمتو،ىك:الصنعاني،ثقة.((2
(.بمفظ:"2674/ح2/891ابفماجو،السنف)((3 ٍعًدفي ،كىاٍلمى بىاره يىاجي ٍرحي بىارهالعىٍجمىاءيجى ".جي
سبقتترجمتو،ىك:القىطىكىاني،ثقة.((4
مف،أفرطمفنسبوإلىالكذب،ضعيؼ،بفعبدابفعمركبفعكؼالمزنيالمدنيكثير((5

(.5617/رقـ460.ابفحجر،تقريبالتيذيب)السابعة
السنف)((6 ح2/891ابفماجو، /2675" بمفظ: .) الم ًو ىرىسيكؿي قىضى أىف  كىاٍلًبٍئرى ، بىاره جي اٍلمىٍعًدفى

بىاره يىاجي ٍرحي ،كىاٍلعىٍجمىاءىجى بىاره ".جي
قتؿسنة،كىكمجيكؿالحاؿ،أرسؿعفعبادة،فيحيىبفالكليدبفعبادةبفالصامتبإسحاؽ((7

(.392/رقـ103.ابفحجر،تقريبالتيذيب)مفالخامسة،إحدلكثبلثيف
ًفي"الس اًئبىةي(.بمفظ:14592ح/22/445أحمدفيالمسند)((8 ،كى بىاره جي ،كىاٍلمىٍعًدفي بىاره جي ،كىاٍلجيبُّ بىاره جي

".الر كىاًزاٍلخيميسي
بىاره(.بمفظ:"5061/ح3/203الطحاكم،شرحمعانياآلثار)((9 جي كىاٍلمىٍعًدفي بىاره ٍقمييىاجي ".الس اًئمىةيعى

.فيآخرعمرهكقدتغير،ليسبالقكمسبقتترجمتو،((10
سبقتترجمتو،ىكؾعامربفشراحيؿ،الثقة.((11
12))( المسند في أحمد ح19/309أخرجو /12297 عف بمفظ: مىعى(. رىٍجنىا خى : قىاؿى اًلؾو مى بفى أىنىسى

لىرىسيكًؿاً ؿى تىوي،فىتىنىاكى اجى يىٍقًضيحى ًربىةو لىنىاًإلىىخى اًحبه صى ؿى ،فىدىخى ٍيبىرى ًبيىا،ًإلىىخى ًبنىةنًليىٍستىًطيبى
 ذىىىافىأىتىىًبيىاالن ًبي  مىٍيًوًتٍبرنا،فىأىخى ،فىاٍنيىارىٍتعى نىيىافىًإذىاًمائىتىاًدٍرىىـو :"ًزٍنيىا".فىكىزى قىاؿى ،فىأىٍخبىرىهيًبذىًلؾى

 الن ًبيُّ "فىقىاؿى ًفيًواٍلخيٍمسي ،كى .:"ىىذىاًركىازه
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.(4)"،كجابر(3)المزني،كعمركبفعكؼ(2)امتادةبفالص بى،كعي(1)عمرك


ثانًيا: الحديث الذي فيو زيادة "الرجل جبار".
،كأبكعىكىانىة(5)أخرجوأبكداكد

.(8)،مفطريؽمحمدبفيزيد(7)،كالد ارقطني(6)
ب ادبف(12)،كالد ارقطني(11)،كالط براني(10)،كالن سائي(9)كأخرجوالبزار ،مفطريؽعى

بفيزيد،كعب ادبفالعكاـ(عفسفيافبفحسيف،عفالزُّىرم،؛كبلىما)محمد(13)العكاـ
عفسعيد،عفأبيىريرةرضياعنو،مرفكعنا.



                                 
(،مفطريؽ730/ح2/160)-ترتيبسنجر-بفعمركذكرهالشافعيفيالمسندحديثعبدا((1

 الن ًبي  د ًه،أىف  ،عىٍفأىًبيًو،عىٍفجى اًىًمي ةو:عىٍمًركٍبًفشيعىٍيبو جى ًربىةو ًفيخى دىهيرىجيؿه كىجى ًفيكىٍنزو قىاؿى
أىٍكًفيسىًبيؿو" مىٍسكيكنىةو ٍدتىويًفيقىٍريىةو أىكًٍإٍفكىجى اًىًمي ةو ًربىةوجى ٍدتىويًفيخى ٍفكىجى ٍفوي،كىاً  فىعىر  ًفيمىٍسكيكنىةوًميتىاءو

ًفيالر كىاًزاٍلخيميسي ".فىًفيًوكى
تخريجوفيالمتف.((2 سبؽبيافي
تخريجوفيالمتف.((3 سبؽبيافي
(.2/27الترمذم،الجامع)((4
بىاره(.بمفظ:4592/ح4/196أبكداكد،سنفأبيداكد)((5 "."الر ٍجؿيجي
الحديث:"لـيقموأحدهغيره".6371/ح4/159أبكعكانة،المستخرج)((6 (.قاؿعًقبى
(.3384/ح4/235الدارقطني،السنف)((7
الكبلعي(8 يزيد بف محمد إسحاؽ،( أبك أك يزيد أبك أك سعيد أبك خكالف أصمو،الكاسطي،مكلى

.ابفحجر،تقريبماتسنةتسعيفأكقبمياأكبعدىا،كبارالتاسعةمف،ثقةثبتعابد،شامي
(.6403/رقـ514التيذيب)

بىاره(.بمفظ:7799/ح14/232البزار،المسند)((9 "."الر ٍجؿيجي
(.5756/ح5/335النسائي،السنفالكبرل)((10
(.4929/ح5/156الطبراني،المعجـاألكسط)((11
(.3305/ح4/186)الدارقطني،السنف((12
ماتسنةخمس،مفالثامنة،ثقة،عبادبفالعكاـبفعمرالكبلبيمكالىـأبكسيؿالكاسطي((13

(.3138/رقـ290.ابفحجر،تقريبالتيذيب)كثمانيفأكبعدىاكلونحكمفسبعيف
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،عف(4)،عفمحمدبفزياد(3)،عفشيعبة(2)،مفطريؽآدـ(1)كأخرجوالد ارقطني
أبيىريرةرضياعنو،مرفكعنا.


زاؽ ،ثبلثتيـمفطريؽسفياف(7)،كالد ارقطني(6)،كابفأبيشيبة(5)كأخرجوعبدالر 

الث كرم.
،(9)،مفطريؽشيعبة؛كبلىما)الث كرم،كشيعبة(عفأبيقيس(8)كأخرجوالد ارقطني

يؿ ،مرفكعنا.(10)عفىيزى
بزيادةعبدابفمسعكدبيفىيزىيؿكرسكؿ(11)كلقدجاءالحديثعندالد ارقطني

.ا
الحديث:دراسة رواة 

،عداثبلثة.أواًل: ركاةالحديثالذماتفؽاألئمةعمىمتنو،ثقاته
سحاؽبفيحيىبف زمعةبفصالح،فإٌنوضعيؼ،كلقدأخرجلومسمـمقركننا،كا 

امت. عفعيبادةبفالص  اًمتمجيكؿالحاؿ،كىكممفييرًسؿي الكليدبفعيبادةبفالص 

                                 
(.3312/ح4/190الدارقطني،السنف)((1
العسقبلني،((2 الرحمف إياسعبد ابفأبي ثقةآدـ ببغداد، نشأ الحسف، أبا ييكنى خراساني، أصمو

(.132/رقـ86عابد،مفالتاسعة،ماتسنةإحدلكعشريف.ابفحجر،تقريبالتيذيب)
سبقتترجمتو،ثقة.((3
.ربماأرسؿ،ثقةثبتسبقتترجمتو،((4
،كىالٍ(.بمفظ:"17873/ح9/423عبدالرزاؽ،المصنؼ)((5 بىاره جي ،اٍلمىٍعًدفي بىاره ،كىالس اًئبىةيجي بىاره جي ًبٍئري

اٍليىدىري بىاري الد اب ًة،كىاٍلجي ،ػيىٍعًنيًرٍجؿى بىاره جي ،كىالر ٍجؿي ًفيالر اًكزىًةاٍلخيميسي ".كى
بىاره(.بمفظ:"27369/ح5/400ابفأبيشيبة،المصنؼ)((6 جي ".الر ٍجؿي
(.3310/ح4/189الدارقطني،السنف)((7
(.قاؿعًقبو:"مرسؿ".3381/ح4/235المصدرنفسو)((8
الرحمفبفثركاف((9 عبد خالؼ،الككفي،أبكقيساألكدم، ماتسنة،مفالسادسة،صدكؽربما

(.3823/رقـ337.ابفحجر،تقريبالتيذيب)عشريفكمائة
/572بالتيذيب).ابفحجر،تقريمفالثانية،ثقةمخضـر،الككفي،ىزيؿبفشرحبيؿاألكدم((10

(.7283رقـ
(.3311/ح4/190الدارقطني،السنف)((11
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القكم،تغيرحفظوفيآخًرعيميرهكميجاًلدبفسعيدبفعيميرليسب
(1).

عند صحيحة بطرؽ ركم فالحديث الحديث، بصحة يضر ال ىذا كلكف قمت:
الش يخافكغيرىما.

بار(ثقات،عداسيفيافبفحسيفثانًيا: كاةبمفظ)الٌرجؿجي ركاةالحديثالذمتفردفيوالرُّ
فيركايًتوعفاإلماـالزُّىرمباتفاًؽالنُّقاد يادة.ضعيؼه ،كقدخالؼتبلميذالزُّىرمفيالز 


 الحكم عمى الحديث: 

بىار"فيالحديثمينكرة؛بسببتفردسيفيافبفحسيفبياعفباقي لفظة:"الر ٍجؿجي
جاءمف-كماتبيففيالت خريج-ركاةاإلماـالزُّىرمكلـييتابععمييا،كبقيةمتفالحديث

طرؽصحيحة.
اقاؿالبزار:" ىرم،عفسعيد،عفأبيىريرةإاللحديثالنعمـركاهعفالزُّىذا

.(2)"سيففيافبفحيسي
.(3)"ىرمإالسفيافبفحسيفلـيركىذاالحديثعفالزُّكقاؿالط براني:"

" الد ارقطني: ييكقاؿ كىتىلـ كىك قكلو، عمى حسيف بف سفياف الث ؛ـهىٍابع قاتألف
رك،خالفكه ذلؾ، يذكركا الس كلـ صالح أبك الر اه كعبد بفماف، كمحمد األعرج، حمف

بىاره":سيريف،كمحمدبفزيادكغيرىـعفأبيىريرة،كلـيذكركافيو جي .(4)"الر ٍجؿي
" ا: أيضن حسيفكقاؿ بف سفياف غير يركه الزُّ،لـ عف الحفاظ منيـكخالفو ىرم،
عيينة كابف كمى،مالؾ، جيمىعٍكيكنس، كابف كرىر، كعىالزُّيج، سعد،قًبيدم، بف كليث يؿ،

كلـ"،اربىار،كالمعدفجيبىار،كالبئرجيبىالعجماءجي"ىرم،فقالكا:كغيرىـ،كميـرككهعفالزُّ
.(5)"كابؿ،كىكالص جٍيذكركاالر 

" فقاؿ: العمؿعفالحديث، الزُّكسيئؿفيكتابو كاختمؼعنومفركاية،ىرميركيو
ادبفالعكاـ،عفسفيافبفكاهمحمدبفيزيدالكاسطي،كعب فرسفيافبفحسيفعنو؛

                                 
أصٌؿالحديثفيالصحيحيف،متفؽه((1 لـأتكسعفيدراسةتراجـالركاةفيىذاالحديثخاصة؛ألف 

عميو.
(.7799/ح14/232البزار،المسند)((2
(.4929/ح5/156الطبراني،المعجـاألكسط)((3
(.4/186،السنف)الدارقطني((4
(.4/235سنف)ال،الدارقطني((5
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يب،عفأبيىريرة.س ىرم،عفسعيدبفالميحسيف،عفالزُّ
ادبفالعكاـ،عفسفيافبفربفآدـ،عفعب شٍي،عفبًكسًسيرٍيةالط مىكركاهأبكأي
،كليسأبكسممةىرم،عفسعيد،كأبيسممة،عفأبيىريرةجمعبينيماحسيف،عفالزُّ

.(1)ث"بمحفكظفيىذاالحدي
" الن مىكىتىكقاؿالخطابي: الحديثـ كسفيافبف،ؿإنوغيرمحفكظيٍكقً،اسفيىذا

.(2)"حسيفمعركؼبسكءالحفظ
ىرم،كقدركاهمالؾيادةينفردبياسفيافبفحسيفعفالزُّىذهالز كقاؿالبييقي:"

يينةكغيرىـ،عفكسفيافبفعي،يؿقًكعى،رمىعٍكمى،يجرىجيكابف،كالميثبفسعد،بفأنس
لـيذكرأحدمنيـفيوالر الزُّ "(3)"ؿجٍىرم، ا: ىرم،غيرلـيأتبوعفالزُّ،كقاؿأيضن

.(4)"سفيافبفحسيففيماعممت
" القيسراني: ابف الزُّكقاؿ عف حسيف بف سفياف بو أصحابتفرد كخالفو ىرم،

.(5)"ؿفيالحديثجٍركاالر فمـيذك،ىرمالزُّ
سفيافبفحسيفأخرجلومسمـ،كاستشيدبوالبخارم،إالأفحديثوكقاؿالمنذرم:"

.(6)"اؿقىىرمفيومىعفالزُّ
كايةكاىية" .(7)كقاؿابفابفالممقف:"الر 

ىرمحيثركلعفالزُّ،اتفؽالحفاظعمىتغميطسفيافبفحسيفكقاؿابفحجر:"
،ىرممكثرمفالحديثكاألصحابكماذاؾإالأفالز "،اربىؿجيجٍالر ":البابفيحديث

.(8)ا"نكرنميد ردسفيافعنوبيذاالمفظفعيفىفتى
"وأما حديث أبي قيس الد ارقطني: فقاؿ الر ؛ قيسعبد أبك حمفبفثركاف،يركيو

كاختمؼعنو؛

                                 
(.9/121الدارقطني،العمؿ)((1
(.4/39الخطابي،معالـالسنف)((2
(.8/595البييقي،السنفالكبرل)((3
(.13/95البييقي،معرفةالسنفكاآلثار)((4
(.5/171ابفالقيسراني،أطراؼالغرائب)((5
(.1/456يداكد)المنذرم،مختصرسنفأب((6
(.8/464ابفالممقف،البدرالمنير)((7
(.12/256ابفحجر،فتحالبارم)((8
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.يؿ،عفأبيىريرةزىعفىيكائي،عفاألعمش،عفأبيقيس،فركاهزيادالب 
كركاهمحمدبفطمحة،رسبلنيؿميزىكغيرهيركيوعفاألعمش،عفأبيقيس،عفىي

.بييؿ،عفابفمسعكد،عفالن زىؼ،عفأبيقيس،عفىيرًصٍبفمى
شي ىيكالث ،عبةكخالفو عف قيس، أبي عف فركياه ميزىكرم، كالميرسبلنيؿ ىك، رسؿ

.(1)"يتيفكاكابفيالر الص 
عبداربذكبيعمكصكالنكركاهقيسبفالر ،رسؿالتقكـبوحجةميكقاؿ:البييقي:"

.(2)"حتجبو،قاؿ:كقيسالييوبفمسعكدفي
نوغيرعيؿعنو،لـيركهبًحٍرىيؿبفشىزىغريبمفحديثىيكقاؿابفالقيسراني:"

كاختمؼ،عفاألعمش،كائيعبداالب حمفبفثركاف،تفردبوزيادبفأبيقيسعبدالر 
الحديث،ركاهمحمدبفطمحةعنو عفعبد،يؿزىعفىي،عمىأبيقيسفيإسنادىذا

عفعبدا،تفردبومحمد،يؿزىاغريبمفحديثىيكىذاأيضن،اأظنومرفكعن:قاؿ،ا
 .(3)"قكؿمفكصموكىكأصحمف،يؿفأرسموزىعفىي،كرمعنوكركاهالث ،بفطمحةعنو

فقدقاؿقمُت: وأمَّا الحديث الذي جاء عند الدَّارقطني من طريق آدم، عن شعبة، 
.(4)عنو:"لـيركهعفآدـغيرشيعبة"

كثرلـيركاىذاالحديثقمت: شيعبةلوأصحابه ا؛إذإف  عمىنكارًتوأيضن كىذايدؿُّ
فيـيكىر،كىكالحىدىنٍمدبفجعفرغيعبةمحركلىذاالحديثعفشيعنو،قاؿالبييقي:"

العىحديثشي بفمعاذ رم،كمسمـبفإبراىيـ،كأبكعمرالحكضيكغيرىـبىنٍعبة،كمعاذ
 .(5)"يادةعفمحمدبفزياددكفىذهالز ،بيعبفمسمـككذلؾركاهالر ،يادةدكفىذهالز 

معارضةالبييقيفي-كقاؿابفالتُّركماني :-حكموعمىاألحاديثكعادتوييحاكؿي
تأيدوفمرسمأفكيؼالتقكـبوحجةمع،ككثقوجماعة،أبكقيساحتجبوالبخارم"

ف،كعفا،يالسيفقدكثقوأبكالكليدالط ،فتكممكافيوا كىكك-أم:ابفالر بيع-بمسندقيس
الكا،بيعأالترلإلىيحيىبفسعيديقعفيقيسبفالر :عبةشييقاؿل:كقاؿمعاذ

                                 
(.2198/ح11/165الدارقطني،العمؿ)((1
(.8/596البييقي،السنفالكبرل)((2
(.5/274ابفالقيسراني،أطراؼالغرائب)((3
(.3312/ح4/190الدارقطني،السنف)((4
(.8/596نفالكبرل)البييقي،الس((5
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،عبةكالقكؿفيوماقاؿشي،عامةركاياتومستقيمة:كقاؿابفعدل،مالوإلىذلؾسبيؿ
فا كىكك،كبمسندسفيافبفحسيف،عبةابمسندآدـعفشييضنأكتأيد،نوالبأسبوا ك
كالحاكـ،اففيصحيحييماب كابفحً،خرجلومسمـأك،كمـفيوفقدكثقوابفمعيفكغيرهتي

ي،كائازيادبفعبداالب يضنأكركاه،سائيخرجحديثوىذاأبكداكدكالن أك،المستدرؾفي
،سندهأك،فكصموبيعفالن ،عفأبىىريرة،يؿزىعفىي،عفأبىقيس،عمشعفاأل

ذكرصاحبالت  فيويسيرنم كيفتيا كائيككالب ،(1)مييدككذا كثقوجماعةـ فقد خرجلوأك،ا
فيصحيحييماالش  ريكالش ،يخاف إذا بالمرسؿ يحتج مرسبلنمكافعي آخر كجو أكمف
المرسؿري،اسندنمي ترلمككىذا الٍ،مفكجكهعديدةكما يعبكافالش :ربىكقاؿابفعبد
.(2)"اربىؿجيجٍفالر أفتىبيي

فيبيافمجانبةابفالتُّركمقمت: انيلمص كابكالذمذكرتومفأقكاؿأىؿالعمـكاؼو
فيماذكر،بؿقكؿالش افعيكحدهيبيفذلؾإذإنولـيحتجبيذاالحديثكبيفأنوغمط،

كماىكمبيفأعبله.كاتعالىأعؿ

 
 
 
 
 

                                 
ابفقمُت:((1 أف  كيبدك قٌكتو، ال الحديث ضعؼ تيبيفي التمييد في بتماًميا البر عبد ابًف كعبارةي

،ركاهالثكرمكغيرهعفأبيقيسىذاالتركمانيأخذمنيامايركؽلوفقط،قاؿابفعبدالبر:"
ىزيؿبفشرحبيؿعفأبيىريرةكركاهزيادبفعبداالبكائيعفاألعمشعفأبيقيسعف

كأبكقيس،كليسزيادالبكائيممفيحتجبوإذاخالفومثؿالثكرم،فكصموكأسنده،عفالنبي
ليسممفيحتجبوفيحكـوأيضن ركاهسفيافبفحسيفالكاسطي،بوينفرديا كاإلسناداآلخرما

قاؿ كىذا"،الرجؿجبار":اقاؿرسكؿ:عفالزىرمعفسعيدبفالمسيبعفأبيىريرة
ينفردبوالحديثاليكجدعندأحدمفأصحابالزىرمإالسفيافبف حسيفكىكعندىـفيما

بوحجة (.7/26"التمييد)تقـك
(.8/344ابفالتركماني،الجكىرالنقي)((2
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 جدول األحاديث واآلثار المدروسة

الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

ؿه  -1 ًفي"اٍبتىاعىرىجي اًئطو حى ثىمىرى
"زىمىاًفرىسيكًؿالم ًو

عمرةبنت
مرسؿعبدالرحمف

متفؽعميو
420متصبلن

2-   اٍلميتىبىاًيعىاًففىاٍلقىٍكؿي "إذىااٍختىمىؼى
اٍلبىاًئعي اقىاؿى منقطعابفمسعكدمى

حسفلغيره
421بمجمكعطرقو

فىًقيرنافىٍميىٍبدىٍأ  -3 ـٍ ديكي أىحى "إذىاكىافى
ًبنىٍفًسًو"

جابربف
ثابتعبدا متصؿه

متفؽعميو
130

4-  
ٍأ" ذىكىرىهيفىٍميىتىكىض  ـٍ ديكي أىحى "إذىامىس 

بسرةبنت
ركؼمعصفكاف



صحيح
327

5-  
 بىٍيفى كى بىٍينىييف  ًلعىافى "أىٍربىعهالى

" أىٍزكىاًجًيف 
لـيذكره

 فيورجؿو
مجيكؿ،
كرجؿغمط



466ضعيؼ

6-  
 كيمُّيىامىٍسًجدهإال  "اأٍلىٍرضي

ٍقبىرىةى" اٍلمى
يحيى
المازني

منقطع

اختيمؼفيوبيف
الكصؿ

كاإلرساؿكترجح
عندمأنوصح

مكصكالن

455

7-  
يىتىفىر قىا" ـٍ الى ثابتمتصؿأبكبرزة"البىٍيعىاًفًباٍلًخيىاًرمى

صحيح
اإلسناد

123

8-  
بى جي ""الر ٍجؿي لـيذكرهاره

غمط؛ألف
ف اظلـ الحي
يحفظكاكذا



566منكرة
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

ًمٍنييمىا  -9 كىاًحدو "اٍلميتىبىاًيعىاًفكيؿُّ
اًحًبًوًباٍلًخيىاًر" مىىصى عى

عبدابف
عمر

ثابتمتصؿ
متفؽعميو

121

الم ًو"أىف   -10 "رىسيكؿى أىٍىؿى الىحى صى
ٍيًبيىًة" دى اٍلحي

حفظنالـيذكره
أخرجو
البخارم

361

11-  
 رضياعنوأىمىرى أىبىابىٍكرو "أىف 

 اًفالن ًبي  ًفيزىمى رىجيبلن
د اًبااًلٍسًتتىاًر" حى ابى أىصى

قاؿالشافعي:
ركم،كفي
التخريج
سعيدبف
المسيب

صحيح



مرسؿصحيح
اإلسناد



282

طىم قىيىا  -12 ٍفصو حى ٍمًركٍبفى أىبىاعى "أىف 
"الراكم ًبالش اـً اًئبه غى أىٍلبىت ةى،كىىيكى

األعمى"

فاطمةبنت
قيس

صحيح
أخرجومسمـ
279فيالصحيح

13-   كىافى اٍلعىك اـً بفى بىٍيرى الزُّ "أىف 
ًبأىٍربىعىًة ٍغنىـً ًفياٍلمى يىٍضًربي

" أىٍسييـو

يحيىبف
عبادبفعبد
ابفالزبير

أشبيياأف
يككفثابتنا

صحيح
296

لى  -14 اٍلمىي تى ""ًإف  ي  ًببيكىاًءاٍلحى أشبوأفيككفعائشةييعىذ بي
محفكظنا

349متفؽعميو

ًببيكىاًءأىٍىًمًو  -15 لىييعىذ بي اٍلمىي تى "ًإف 
مىٍيًو" عى

عمربف
الخطاب

قرنوبحكـ
حديثعائشة

متفؽعميو
349

16-  
 الن ًبي  د قنالىوي""أىف  ميصى بىعىثى

زيادبفأبي
مريـمكلى
عثماف

منقطعال
يثبتمثمو



419ضعيؼ
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

17-   الن ًبي  اًؿ"أىف  دىقىةىمى صى م ؼى تىسى
اٍلعىب اًس"

لـيذكره
الندرم
أيثبتأـال

حسف
399

18-   الن ًبي  "أىف  ٍفأىٍكًؿكيؿ  نىيىىعى
ًمٍفالس بىاًع" ًذمنىابو

بيذانقكؿأبكثعمبة


متفؽعميو
324

اٍمرىأىةنكىانىٍتتيٍيرىاؽالد مىاءى  -19 "أىف 
مىى ٍيًدرىسيكًؿالم ًوعى "عى

بيذانأخذأـسممة


صحيح
304

20-   مىىالن ًبي  عى مىر  رىجيبلن "أىف 
مىٍيًو" عى م ـى فىسى يىبيكؿي كىىيكى

ثابتابفعمر
صحيح

292

ال  -21 رىسيكؿى ذىىام ًو"أىف  -أىخى
كًسأىٍىًؿ-الجزية ًمٍفمىجي

ر" ىىجى

عبدالرحمف
متصؿثابتبفعكؼ

أخرجو
البخارمفي
صحيحو

147

22-  
الم ًو رىسيكؿى أىٍعطىاهيًدينىارنا"أىف 

يىٍشتىًرملىويًبًوشىاةن،أىٍكأيٍضًحي ةن"
عركةبف
عدأبيالج

قيؿ:تكقؼ
فيو،كقيؿإنو
قاؿ:اليصح

أخرجو
البخارمفي
الصحيح.



515

الم ًو  -23 رىسيكؿى زىكىاةى"أىف  فىرىضى
اٍلًفٍطًر"

بيذانأخذابفعمر
متفؽعميو

301

الم   -24 رىسيكؿى بضباعةًو"إف  مىر 
 :"أىماتيًريًديفى بىٍيًر،فىقىاؿى ًبٍنًتالزُّ

" ج  اٍلحى

عركةبف
الزبير

لكثبت
الحديث



396متفؽعميو



579 

الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

25-   ط اًبمىمىؾى اٍلخى ٍبفى عيمىرى "أىف 
اٍشتىرىاىىا ٍيبىرى ًمٍفخى ًمائىةىسىٍيـو

"الم وًفىأىتىىرىسيكؿى

عمربف
ثابتالخطاب



285متفؽعميو

26-   الن ًبي  ًكتىابى ـى أىٍكرى رى قىٍيصى "أىف 
" عىويًفيًمٍسؾو ،كىكىضى

357مرسؿصحيححفظنالـيذكره

27-  
ٍفأىكٍ ؽُّمى ًتًو""أىنىاأىحى ابففىىًبًذم 

البيمماني
544ضعيؼمنقطع

28-   مىعىنىااٍلقىًميؿي كى اٍلبىٍحرى "إن انىٍركىبي
اًء" ًمٍفاٍلمى

فيإسنادهمفأبكىريرة
الأعرفو

483صحيح

29-  

الم وً رىسيكؿي بيعنا"أىٍنزىؿى ضى
ىًفييىاكىٍبشنا" قىضى ٍيدنا،كى صى

عكرمة
مكلىابف
عباس

اليثبتمثمو
لكانفرد،

كقكاهبحديث
جابر

إسنادالحديث
ضعيؼ؛ألنو
مرسؿ،كلو
شاىدمف
حديثجابر
يتقكلبو

157

30-  

ًحمىارنا"أىٍىدىلًلرىسيكًؿالم ًو
"كى د افى ًباأٍلىٍبكىاًء،أىٍكًبكى ٍحًشي اكىىيكى

الصعببف
جثامة

إفحديث
الص عب

أىدللمن بي
حمارنا،أثبت
مفحديث
مفحدثأنو
أىدللومف
لحـحمار



متفؽعميو

370
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

دى  -31 حى فىجى "بىايىعىأىٍعرىاًبي اًفيفىرىسو
"اأٍلىٍعرىابً يُّ

قدحفظلـيذكره
صحيح

366

رىٍجنىامىعىرىسيكًؿالم ًو  -32 ـى"خى عىا
فىمىم ااٍلتىقىٍينىاكىانىٍت ٍيبىرى خى
ٍكلىةه" جى ًلٍمميٍسًمًميفى

معركؼأبكقتادة ثابته


342متفؽعميو

33-  
 أىًبيطىاًلبو بفى ٍعفىرى جى أىف  ًكمى "ري

ٍرًب؟" ًعٍندىاٍلحى لـيذكرهعىقىرى

ليسثابتنا
باإلسناد
المعركؼ
المتصؿ



436حسف

34-  
تىعيٍد" ا،كىالى الم ويًحٍرصن أبكبكرة"زىادىؾى

يركلبإسناد
حسف

أخرجو
البخارم

300

35-  
الم ًو رىسيكؿى ؿه رىجي :"سىأىؿى فىقىاؿى
" اجُّ ااٍلحى مى

عبدابف
عمر

يمتنعأىؿ
العمـبالحديث
مفتثبيتو



525ضعيؼ

الم ًو  -36 رىسيكؿى عىًف"سىأىٍلتي
مىىيىدىًمالر جي ـيعى ًؿييٍسًم ًؿ"الر جي

اليثبتتميـالدرام


حسفلغيره
476

"شىًيدىمىعىرىسيكًؿالم ًو  -37 اٍلًقتىاؿى
كأحذاىـ" ٍبيىافي اٍلعىًبيديكىالص 

محفكظلـيذكره


صحيح
354

عيمىرى  -38 ٍبديالم ًوبفي اٍمرىأىتىوي"طىم ؽىعى
...كلـيرىا اًئضه حى كىًىيى
شيئا"مفطريؽأبيالزبير،

ابفعمر
كنافعأثبت
عفابفعمر
مفأبي

أبي حديثي
الزبيرصحيح
لغيرهمفسند

222
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

كمفطريؽنافع:"فقيؿلو:
أحسبتتطميقةابفعمرعمى

تطميقة؟قاؿ:عيدالن بي
فعجز،يعنيأنيا فمو،كا 

حيسبت"

الزُّبير،
كاألثبتمف
الحديثيفأىكلىى

قاؿبوأفيي
إذاخالفو،كقد
كافؽنافع

غيرهمفأىؿ
الت ثبيتفي
الحديث

الشافعي،كلقد
تكبععبد
الرحمفبف
أيمفمفًقبىًؿ
سعيدبف
جبيركعبد
ابفمالؾ
بفالحارث،
كنافعمكلى
ابفعمر،

كطريؽنافع
صحيح

39-  
 ٍكتمىعىالن ًبي  غىٍزكىةن""غىزى

يعمىبف
أمية

بيذانقكؿ
متفؽعميو

322

40-   بىٍيشو أىًبيحي "قىالىٍتفىاًطمىةيًبٍنتي
ًلرىسيكًؿالم ًو أىٍطييري إن يالى

ةى" بلى أىفىأىدىعيالص 
بيذانأخذعائشة

متفؽعميو
303

41-  
ًصي ًة" اٍلكى ىًبالد ٍيًفقىٍبؿى "قىضى

عميبفأبي
طالب

الييثبتأىؿ
الحديثمثمو

الحديثفي
دائرةالقبكؿ

505

42-  
ىًفيًبٍركىعىًبٍنًتكىاًشؽو "قىضى

" ٍتًبغىٍيًرمىٍيرو نىكىحى كى
إفكافثبتـيذكرهل

حسفيرتقي
إلىالصحيح

لغيره
بالمتابعات

388
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

43-  

ًمٍفثىٍكًب اٍلمىًني  "كىانىٍتتىٍغًسؿي
"رىسيكًؿالم ًو

عائشة

يخافكففيو
غمطعمركبف
ميمكف،إنما
 ىكرأمي
سميمافبف
يسار،كذا
حفظوعنو
ف اظ الحي







ميومتفؽع
542

44-  
ةنكىًثيرىةن ٍيضى حى اضي "كيٍنتأيٍستىحى

شىًديدىةن"
حمنةبنت
بيذانأخذجحش

إسنادهضعيؼ
يرتقيإلى
الحسفلغيره
بالمتابعات

303

45-  
مىىعىم  ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي "الى ًتيىا،كىالى
الىًتيىا" مىىخى عى

أبكىريرة

كلـيركهأحد
عفالن بي

تثبتركايتو
غيره

متفؽهعميو

205

46-  
، ف  ًفاٍلًمجى ًفيثىمى قىٍطعىًإال  "الى

" ًدينىاره ًئذو ثىمىنيوييىٍكمى كى
أيمفابفأـ

أيمف

ليستمف
كجوويثبت

انفردمثمولك

ضعيؼ
174

47-  

" كىثىرو كىالى قىٍطعىًفيثىمىرو "الى
رافعبف
خديج

بيذانقكؿ
كىكيشبو
حديثعمرك
بفشعيب



381صحيح
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

48-  

" ًصي ويًلكىاًرثو كى "الى


مجاىد

"كركلبعض
ديثناالش امييفح

ليسممايثبتو
أىؿالحديثفيو
أفبعضرجالو
مجيكلكف،
فركيناهعف
الن بيمنقطعنا،
نماقبمناهبما كا 
كصفتمفنقؿ
أىؿالمغازم
جماعالعامة كا 
فكنا عميو،كا 
قدذكرناالحديث
فيو،كاعتمدنا
عمىحديثأىؿ
المغازمعامنا،
جماعالناس" كا 

مرسؿصحيح
يتقكل

بالمتابعات
ش كاىدكال

250

49-  " ًبشىٍيءو مىي  عى الن اسي ييٍمًسكىف  431منقطعمنقطعلـيذكره"الى

50-   ارىهيأىٍفيىٍغًرزى جى ـٍ ديكي يىٍمنىعيأىحى "الى
شىبىةنًفيًجدىاًرًه" خى

284متفؽعميوصحيحثابتأبكىريرة

،فىمىم ا  -51 ـى ٍثعى أىقىٍكـهإلىىخى "لىجى
غىًشيىييـٍ
ميكا" اٍستىٍعصى اٍلميٍسًمميكفى

قيسبفأبي
حاـز

إفكافىذا
ثبت

ترجحعندم
صحةالمرسؿ
عمىالمكصكؿ

408

ـي  -52 ًفي"لىٍح ـٍ لىكي ؿه بلى ٍيًدحى الص 
تىًصيديكهي" ـٍ الى مى ٍحرىاـً اإٍلً

جابربف

عبدا
ابفأبييحيى
أحفظمف

مف ضعيؼه
طريؽابفأبي
يحيىإالأنو

557
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الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

يرتقيإلىالد راىكيٍرًدم
الحسفلغيره

الم   -53 رىسيكؿى أىن يرىأىٍيتي ًو"لىٍكالى
ا" مىىظيييكًرًىمى عى  مىسىحى


عبدخير

ليسممايثبت
أىؿالعمـ
بالحديثلك

انفرد

لذاتو، صحيحه
كبدكف
متابعات

166

54-  
الم ًو يىٍقرىأيًبًورىسيكؿي "مىاكىافى
ىكىاٍلًفٍطًر؟" ًفياأٍلىٍضحى

أبككاقد
الميثي

ثابتإفىذا
كافعبيدا
لقيأباكاقد

الميثي

أخرجومسمـ
كأصحاب
السُّنف

271

55-   مىىالن ًبي  ٍرتعى "مىرى كىىيكى
" يىبيكؿي

292متفؽعميوثابتابفالصمة

56-  
ًمٍف ـٍ ًمٍنكي ابى ىىًذًه"مىٍفأىصى

اٍلقىاذيكرىاًتشىٍيئنافىٍميىٍستىًتٍرًبًسٍتًر
الم ًو"

لـيذكره

معركؼثابت
كىكغير
متصؿ
اإلسناد

المكصكؿ
إسنادهحسف،
كىكيقكم
المرسؿ



344

57-  " ٍبدو ٍفأىٍعتىؽىًشٍركنالىويًفيعى "مى
....الراكماألعمى:...حكـ

لشافعي:..حكـالدراسة:ا
ابفعمر

أخذنابو...
أثبتمف

الحديثاآلخر

متفؽعميو
241

58-  
لـيذكره"نىيىىعىٍفالد ٍيًفًبالد ٍيًف"

أىؿالحديث
يكىنكنو

ضعيؼ
538



585 

الرَّاوي  طرف الحديث م
 األعمى

حكم اإلمام 
فحة حكم الدِّراسة الشَّافعي  الصَّ

59-  

 أىف  ًكمى مىى"كىري عى الم ًورىش  رىسيكؿى
ابفعباسظيييكًرًىمىا....

صالحاإلسناد،
كلككافمنفردنا
ثبت،كالذم
خالفوأكثر
كأثبتمنو

كقاؿفي
مكضعآخر:
مف حسفبدالن

صالح

حسفلذاتو
يرتقيإلى

الص حيحلغيره
بالمتابعات

166

60-  
ؿو  أىٍفمىس..."أىيُّمىارىجي


متصؿأبكىريرة ثابته

صحيح
بجميعطرقو،
كىناؾطريؽه
متفؽهعميو

102

61-  
يىتىفىر قىا" ـٍ الى حكيـبفاٍلبىي عىاًفًباٍلًخيىاًرمى

حزاـ
122متفؽعميوثابتمتصؿ

لىنىالى  -62 مىىظىٍيًربىٍيتو عى قىًداٍرتىقىٍيتي
مىىلىًبنىتىٍيًف" الم ًوعى رىسيكؿى فىرىأىٍيتي

مسندهحسفابفعمر
اإلسناد

191متفؽهعميو

63-  
ًمٍفرىسيكًؿالم ًو ـٍ ىىٍؿًعٍندىكي
شىٍيءهًسكىلاٍلقيٍرآًف"

عميبفأبي
طالب

مفحدي ثه
أحسف
إسنادكـ

أخرجو
190البخارم
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 الخاتمة
يـيؽبجبلؿكجوربناكعظالحمدحمدناكثيرناطيبنامباركنافيو،الحمدحمدنايم

ضا،الحمدالذمأعاننيبعدالر ربناسمطانو،لؾالحمدربناإذارضيت،كلؾالحمدي
بمكغالذملـأتكقعيكمناأفأصؿإلىخاتمتو،إتماـىذاالبحثمىع أف  أظفُّ كنتي حيثي

عطيدكفانقطاع،كيمنحدكفسؤاؿ،فيكسبحانوالذمينيايةىذاالعمؿشاؽهكصعب،
كييرسؿفيالن فًسًىمىةنفيالس يرعمىدربالعمماء؛إفلـتككنكامثميـفتشبيكابيـ،كال

جزيؿييستطا ،كشكرنالؾيامانحكؿ  كماؿو براحةالجسد،فحمدنالؾياكاىبكؿ  ـي عالعم
إشكاؿ. مفالن كاؿ،كيافاتحاألقفاؿعفأبكابكؿ 

 ىذا فياألعماؿالص أسأليؾأفتجعؿى العمـمتقببلن لطمبة نافعنا مف،الحات، كلكؿ 
،كأستعرضفيىذهالخاتمةالعمميةاتتبالمكسبلميةكلجميعثرينالممكتبةاإليقؼعميو،مي

أبرزالن تائج،كبعضالت كصيات:

 نتائج البحث:  -أواًل 
اإلماـالش 1 لـيظيرمثموفيعمماءاإلسبلـمفالقميؿالذمافعيرحموارجؿه.إف 

كالسُّ الكتاب فقو المساف،ن في كفصاحة األثر، كتتبًع الذُّة، فكربمغ العميا دًة قةي
فقيوالذممبلًطباؽ ـى ًم مفصاحبوأكصاحبكتيبىوكعى االستنباط؛حتىاعتمدهكؿُّ

األرضشرقناكغربنا.

فيالسُّن ىيعقيدةيأىؿالسُّرحمواافعياإلماـالش ةعقيد.2 ةن ةكالجماعة،فيكإماـه
اعمىيديوأقكامناإلىبلؿ؛فديفكالكرع،ناظرالكثيرمفأىؿالبدًعكالض كالت  رد 

كاب.الحؽ كالص 

كثيرة،أىرحمواافعي.اإلماـالش 3 مفأكابرالمصنفيف،لوتكاليؼه ؿفيياص مصن ؼه
أصكؿالحديثبياف،فيالتيأيقظتمفالرُّقادكقعدفيياالقكاعد،أصكؿاألصكؿ،

العمماءن ةهعمىجيصارلومًف،ىدأكغيرذلؾفسيرأكالزُّأكالفقوأكالت  ذلؾ.بعدؿ 

كايةةمفالعمماءالذيفجمعكابيففنيالر مافعيرحموامفالقمةالقميإفاإلماـالش .4
فيكالد  طي راية، األحاديث،معرفة كالت كرؽ الجرح عمـ كالعمؿ، المتكف،عديؿ، كنقد

مىـيىذهالعمكـفيزمانو،حيفأقكؿ:إن كفقواختبلؼاألحاديث،كالأعدكالحقيقة وعى
.كممفدارتعمييـآفذاؾ
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منيامارعيةقدبمغتاإلماـالش فالكاردةفياألحكاـالش ن .الس6ُّ افعيرحمواإالأف 
عمىالحكـعم ؽبأكيياالستدالؿببعًضيا،قؼفيتكيكاففمذلؾ،لـيستكؼطرقيا

ثبكتيا.

ثأىؿالمدينةعمىغيرىامفاألحاديث؛كلقديافعيرحمواأحاداإلماـالش ييقد ـ.7
فكافمنقطعن،المدينةفيلوأصؿكؿحديثليسفيبيافمعنىىذا:"قاؿ ففيواكا 

.(1)"ضعؼ

الش 8 اإلماـ إف  اافعي. ييرحمو قد ـ عددنا األكثر الث قاتركاية إفمف غيرىا عمى
.الث قاتكاةالرُّاختمؼفييا

فتيبياراكمالحديثعمىغيرىاإفافعيرحموااألحاديثالتييياإلماـالش ييرجح.9
كاةفيالحديث.اختمؼالرُّ

10 . ايبدأي رحمو الش افعي يراهأاإلماـ بما ييتبعو ثـ المعمكؿ الحديث بذكًر حياننا
 أكحسننا ا ييلبيافعمتوصحيحن أنو فيالبابشيءقكمأك الحديثإفكافعنده

ييعضده.

11 . الش ييقكم  االحديثالض اإلماـ العمماءافعيرحمو يتمقاه أصؿ كافلو عيؼإذ
عمىذلؾقكلو:"ككذلؾإفكيبيبالقى جدعكاـمفأىؿالعمـيفتكفبمثؿمعنىكؿ،كيدؿُّ
.(2)بي"كمعفالن ماري

فيالحكـعمىالحديث،بؿيتكقؼعفذلؾألدنىرحمواالش افعياإلماـيحتاط.12
 عنوسبب، البييقي قاؿ ت كقف":كما الحكـكسبب في فيو كاة الرُّ اختبلؼ ىك

حةأكالض عؼ .(3)"الحديث،كىؿىيأقربلمص 

13 . الش إفأقر  اافعياإلماـ بانقطاعرحمو مععمًمو العمؿبالحديثفيمكضع،
"الحديث، كتابو: في قالو ما يكافؽ منقطعنفيذا كتبتو حديث سمعتواككؿ فقد ،

مفأىؿالعمـيعرفكنوعفعامةو، كمعنوبنقؿعامةو متصبلنأكمشيكرانعفمفري

                                 
(.1/41القاضيعياض،ترتيبالمدارؾكتقريبالمسالؾ)((1
(.463)صالشافعي،الرسالة((2
(.3/80السنفالصغير)يينظر:البييقي،((3
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الأي تقنوحفظنا،كغابعنيبعضكتبي،كتحققتبماكلكنيكرىتكىضعحديثو
،فاختصرتخكؼطكؿالكت اب،فأتيتببعضمافيويعرفوأىؿالعمـمماحفظتي

.(1)الكفايةيدكفتقص يالعمـفيكؿأمره"

معظـ14 فيكيتبومماافعيرحموااإلماـالش األحاديثالص حيحةالتيركاىا.إف 
أحدىما أك الش يخاف ركاه أف  العمـ مع يخر فالش يخي، فياجلـ كاحدنا حديثنا

فيا الش اإلماـمفطريؽماصحيحي لطمبالعمكفيالس ند،كلكفو؛فعي،اللضعؼو
؛قاؿالخطيبأكأفبعضركاةطريؽالش افعيليسعمىشرطيمافيصحيحييما

 فيترؾالبخارماالحتجاجبحديثالش "البغدادم: الكالذمنقكلو تركو افعيإنما
ضعفو يكجب شي؛لمعنى أقدـ أف كذلؾ منو، أعمى ىك بما عنو غىًني كخلكف

راكردم،قاتالذيفركلعنيـمالؾبفأنس،كعبدالعزيزبفمحمدالد افعيالث الش 
الر  عبد بف يدرؾكداكد لـ البخارم أف  كما عيينة، بف كسفياف العطار، حمف

افعي،كركلعفمفكافأكبرمنوسنناكأقدـمنوسماعنامثؿمكيبفإبراىيـالش 
ابفمكس كعبيد الش البمخي، كأبيعاصـ اىالعبسي، بفعبد يباني،كمحمد

كخى بعضالت مٍاألنصارم، عف رككا سميتيـ الذيف كىؤالء ذكرىـ، يطكؿ ابعيف،ؽ
اعفشيكخالش  ي،كعبدابفبًنىعٍافعيجماعةكعبدابفمسممةالقىكحدثوأيضن

سماعيؿبفأبيأكيس،كعبدالعزيزاأليكسؼالت  كيسي،كيحيىبفقزعة،نيسي،كا 
الفضؿبفديكأبيني بفمىكىعيـ كخالد بفسعيد،مىخٍيف، كقتيبة بفيكنس، كأحمد د،

راكردم،ككسعيدبفأبيمريـكىؤالءكميـرككاعفمالؾ،كمنيـمفركلعفالد 
الن  كأبيغساف الزُّالمصرم، ابف كعبد المديني،يدم، كعميبف الحميدم، بير

 الر كىؤالء عبد بف داكد عف يحدث مف كفييـ عيينة، بف سفياف عف حمفرككا
اممفأدرؾشيكخالش  افعيقدكتبعنوالبخارم،فمـالعطار،كغيرمفذكرتأيضن

افعيعفمالؾكقدحدثوبوغيركاحديرأفيركمعنوحديثناعفرجؿعفالش 
افعيسنناكأقدـأكبرمفالش افعي،معككفالذمحدثوبوعفمالؾكماركاهالش 

ا .(2)"سماعن

                                 
(.1/198الشافعي،الرسالة)((1
(.39يينظر:الخطيبالبغدادم،مسألةاالحتجاجبالشافعي)ص((2
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قاؿالذ  الفزارمعف"ىبي: بفعمرك ركلعفالميسندمعفمعاكية قد قيؿ: فإٍف
 ينقضي كىذا مالؾ، أصحاب مف ىذا سمع البخارم اإلماـ أف شؾ  فبل مالؾ،

.(1)"القكؿ

 الخطيب: الص "قاؿ في يرك لـ البخارم إف عنده كىك نازال حديثا إالحيح عاؿ
رقوفيذكربعضطي،افيوختمفنازؿاليجدهفيالعاليأكيككفأصبلميلمعنىفيالن 

كييعالين أفيي،ازؿمتابعةلذلؾالقكؿردفوبالحديثالن ا ازؿكىككردالحديثالن فأما
عندهعالياللمعنىيختصبوكالعمىكجوالمتابعةلبعضمااختمؼفيوفغير

،كىكمعدكـفيغيره،اب،كحديثأبياسحؽالفزارمفيوبيافالخبرمكجكدفيالكت

كأناأسكقوليكقؼعمىصحةماذكرتو...كسردالخطيبطرؽالحديثثـقاؿ:
اعتبرنا نا كا  ألسباب، بعضاألحاديثكيراعييا في بالخبر األلفاظ يتبع كالبخارم

حديثنركاياتالش  فييا نجد فمـ كتبو التيضمنيا البخارمافعي عمىشرط كاحدنا ا
مسمـ ترؾ في القكؿ ذلؾ كمثؿ بيناه، ما يشبو فيو بمعنى تفرد كال بو أغرب
أبكداكدفأخرجلوفيسننو أدرؾالبخارمفيذلؾ،كأما االحتجاجبوإلدراكوما

.(2)"زيمةكابفأبيحاتـرمذمكابفخيغيرحديث،كأخرجلوالت 

الش اف15 اإلماـ حكـ إذا المعنى. بو ييريد فإنو بالحيسف الحديث عمى ا رحمو عي
كىك المتأخركف، كليسالمعنىاالصطبلحيالذماستخدمو الجماؿ، كىك الميغكم،

ركايةمفخؼضبطوكحفظوعفدرجةأصحابالحديثالص حيح.

16 ييطمؽ ا. رحمو الش افعي جممةاإلماـ مف ألنو المرسؿ؛ بو كيريد المنقطع لفظ
المنقطععنده.

كاة:"الأعرفو"،كجيؿحاليـكقدعرفيـالش افعيرحموااإلماـقاؿ.17 فيبعضالرُّ
مف مماالنُّقاد،فصححديثيـعندمعرفةغيره ثقات،كىؤالءقميؿجدنا،كىذا أنيـ

كاةكأحكاليـ .يدؿعمىسعةاطبلعوعمىالرُّ

اكمثـييرًدفومثؿجيالةالر ،الحديثإذاكاففيوعمةاإلماـالش افعيرحموايردُّ.18
.حيحأكالحسفإفكافعندهفيالبابشيءبالص 

                                 
(.10/96الذىبي،سيرأعبلـالنببلء)((1
(.47-1يينظر:الخطيب،مسألةاالحتجاجبالشافعي)((2
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األحاديثالتيكقفتعمييا،كذكرىااإلماـالش افعيرحمواعفشيخوإبراىيـ19 .كؿ 
 أصؿه ليا العمـ أىؿ ًقبىًؿ بالت رؾمف عميو بفأبييحيىالمحككـ بفمحمد ثابته

كصحيح،كلعؿصحةىذهاألحاديثعندهجعمتويعتقدأنوثقة.

.كافاإلماـالش افعيرحمواييصححالحديثالذمتناقموأىؿالمغازمكأجمععميو20
فيو قاؿ لكارث"، كصية "ال كحديث: الت كاتر، د  حى إلى ييكصمو كقد بؿ العامة،

 الش افعي: قبمناهبماكصفت"... نما جماعالعامةعميو،كا  مفنقؿأىؿالمغازمكا 
المغازمعامن عمىحديثأىؿ كاعتمدنا الحديثفيو، ذكرنا قد كنا ف جماع،اكا  كا 

.(1)..".اسالن 

22. سالة؛مفأفيككفركطالتيذكرىافيكتابوالر اإلماـالشافعيالمرسؿبالشُّيقبؿي
ل أكغيرذلؾ،كىذا عاضد أكيعضدىا أصؿه عمىمراسيؿليا كاحديسمقتصرنا

مرسؿتكافرتفيوالشُّمعيفمفالت ابعيف ركط.،بؿعمىكؿ 

اإلماـالش الد اتضحمفخبلؿ.23 مفالمعتدليففيكافافعيرحمواتعالىراسةأف 
،كظيرذلؾمفخبلؿمقارنةحكمومعاألحكاـالتيتكصمتالحكـعمىاألحاديث

عمييااإلماـالش افعيرحمواعدداألحاديثالتيحكـراسة،فقدبمغإلييابعدالد 
بالقىبيكؿكاحدناكأربعيفحديثنا،كافقتوفيالحكـعمىأربعيفحديثناكخالفتوفيكاحد.

الش اف اإلماـ عميو حكـ ما خمسةعشركأٌما بمغعدده ابالض عؼفقد عيرحمو
منيا،كخالفتوفيسبعة.حديثنا،كافقتوفيثمانيةو

أربعةأحاديث،ككمُّياصحيحة، تكقؼالش افعيفيالحكـعميوفبمععدده ما كأٌما
كقاؿمرة مرة، عميو تكقؼفيالحكـ مفاألحاديثأنو فيحديثو نيقؿعنو كلقد

أخرلاليصح،كاتضحبعدالد راسةأنوصحيح.

24 اإلماـ عمييا حكـ التي األحاديث إف  فإنيا. بالض عؼ تعالى ا رحمو الش افعي
كالش كاىدإالفيالقميؿمنيا،كىذايعنيأٌنيالـالمتابعاتضعيفةهمفطريقو،تتقكلب

تصؿإليوغالبنابالطُّرؽوالص حيحة.



                                 
(.60الشافعي،الرسالة)ص((1
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فيقىلقدكافلدلاإلماـالش .25 ندكؿاألحاديث،مفجيةالس بيافعيرحموامنيجه
تتمخصبالت الي: ،كالمتف

 ند: من جية السَّ  -أواًل 

قىبيكؿالحديثالتصاؿإسناده. .1

 قىبيكؿالحديثبالمتابعاتأكالش كاىد .2

 قىبيكؿالحديثعندمقارنتوبآخر،بمفظييفيدالقىبيكؿلوكالرُّجحاف. .3

فلـيصحسنده. .4 جماعالعامةعميو،كا   قىبيكؿالحديثلنقؿأىؿالمغازملو،كا 

كاة.قىبيكؿ .5  الحديثبإثباتالمقاءبيفالرُّ

من جية المتن: -ثانًيا

قبكؿالحديثبإطبلؽلفظمفألفاظالصحةعميو"صحيح،ثابت،شبوثابت". -أ

قىبيكؿالحديثبإطبلؽاٍلحيسفعميو. -ب

قىبيكؿالحديثبقكلوكبيذانأخذ. -ت

قبكؿالحديثبقكلواجتمعتلنامتفقة. -ث

قكؿقبكؿالحديثبقكلو:كبيذان -ج

قىبيكؿالحديثبقكلومعركؼ. -ح

قىبيكؿالحديثبقكلو:"أشبوأفيككفمحفكظنا،أكمحفكظ. -خ

.قىبيكؿالحديثعندمقارنتوبآخر،بمفظييفيدالقىبيكؿلوكالرُّجحاف -د

26 الش . لدلاإلماـ كاف الس لقد مفجية األحاديث؛ فيرد  امنيج ندافعيرحمو
ي:،تتمخصبالت الكالمتف
 ند: من جية السَّ  -أواًل 

رىدُّالحديثبسببعدـاتصاؿسنده -أ

رىدُّالحديثبسبباالختبلؼفيسند. -ب

رىدُّالحديثبسببالط عففيراكيو -ت



592 

 من جية المتن: -ثانًيا

رىدُّالحديثبإطبلؽمصطمحمفمصطمحاتالض عؼعميو. -أ

رىدُّالحديثبكقكعالغمطفيو. -ب

لفة)الشُّذكذأكالن كارة(.رىدُّالحديثبسببالمخا -ت

كقؼفيماافعيرحموافيالحكـعمىاألحاديثالت كلقدكافمفمنيجاإلماـالش .27
ـيحكمو. اليعم

الت صحيح28 .ىناؾفرؽبيفالحكـبصحةالحديثكتحسينوكبيفالعمؿبو،كذلؾأف 
ناعةالحديثيةشيءهك العمؿبالحديثشيءهآخر،فقدأكالت حسيفعمىميقتضىالص 
اأكحسننا. بوكاليككفصحيحن يككفالحديثمعمكالن

مفسقيمو،كتخم ؼعفذلؾأك.مفقدرعمىبيافصحيححديثرسكؿا29
المسمميف كألئمة كلرسكلو لكتابو اتعالىبو الذمأمر النُّصح تأدية تكاسؿعف
دؽ كافالر اكمليسبمعدفلمص  "إذا مسمـ: قاؿاإلماـ لمد يف؛ فيكغاشٌّ كعامتيـ

 لغيره فيو ييبيفما كايةعنيـمفقدعرفوكلـ أقدـعمىالر  ممفجيؿكاألمانةثـ
المسمميف" ـ  ابفعموذلؾغاشنالعكا معرفتوكافآثمن
.كاتعالىأعمـ.(1)

 :وصياتالتَّ  -ثانًيا
لـ.ضركرةاالعتناءبكتباإلماـالش افعيرحموا،كمحاكلًةكضًعالشُّركحعمىما1

ـالمغةييشرحمنيا،كالت عرؼعمىمنيجوفيجميعالعمكـالتيبرعفييا،كمنياعم
كغيرهمفالعمكـالش رعية.

البمداففي2 .العمؿعمىنشرمذىباإلماـالش افعيفيببلدناببلدالش اـ؛فييأحؽُّ
نشرمذىبإمامياالغزمالمكلد،فيكمفأكثراألئمةاتباعنالؤلثرفيفقيوكأقكالو.

الش افعيرحموا،كمف.ضركرةتكجيوطمبةالعمـالش رعينحكدراسةكيتباإلماـ3
فيدرسكفمنيجيـ، الت عكيؿكالمرجع، الذيفعمييـ كالفقو الن قد أئمة مف فيمنزلتو
حفظ استكماؿ في الجيكد مف فيذا كدالالتيا، كعباراتيـ اصطبلحاتيـ، كيعرفكف

السُّن ةالن بكية.

                                 
(.1/38مسمـ،مقدمةالصحيح)((1
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ال4 ٍقبيكؿ مى بيف الت مييز استطاع مف كؿ  عمى الكاجب إف  كثقات. كمردكدىا، كايات ر 
ٍقبيكؿما فيالمى إذ قيًبؿمخرجو؛ إالما مفالمتيميفأفاليركممنيا الن اقميفليا

ييغنيعفالمردكد.
5 أنس بف مالؾ اإلماـ منيج بدراسة الباحثيف أكصي الش افعي-. نقد-شيخ في

األحاديث،كمقارنةأقكالوكأحكامومعأحكاـاإلماـالش افعي.
اإلماـالش افعيعناكعفأمةاإلسبلـ كبعدي،فإنيأسأؿاسبحانوكتعالىأفيجزمى

.خيرالجزاء،كأفيتغمدهبكاسعرحمتو،كأفيجمعنابوعمىحكًضنبينا
لقمة كذلؾ البحث، في الت قصير عف الر سالة ىذه قرأ مف لكؿ  ألعتذر إني ـ  ث

أقكؿكماقاؿالقائؿ:البضاعة،كعدـالخبرة،كلستي
ن كنت األخير زمانو  ني وا   (1)آلت بما لم تستطعو األوائل   وا 

كلكنيأقكؿكماقاؿاآلخر:
ن تج  .(2)و وعالــفي بَ يْ من ال عَ  لَّ جَ فَ      د الخمالسُ فَ  اد عيبً ـــــوا 




 
 
 
 

                                 
(.1/766الجراكم،الحماسةالمغربية)((1
(.2/921ابفالصائغ،الممحةفيشرحالممحة)((2
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 المصادر والمراجع
 ريمالقرآن الك 

ىػ(.التكممةلكتاب658األبار،محمدبفعبدابفأبيبكرالقضاعيالبمنسي)ابف
 لمطباعة الفكر دار الناشر: اليراس. السبلـ عبد تحقيؽ: سنة–الصمة. لبناف،

ـ.1995-ىػ1415النشر:

الجامعة ماجستير، رسالة بحث الكتب، في النخعي شريؾ مركيات الكرد، إبراىيـ
 ـ2002-ق1422ةغزة،اإلسبلمي

الكسيط. المعجـ  النجار. محمد ػ القادر عبد حامد الزياتػ أحمد ػ مصطفى إبراىيـ
 الناشر:دارالدعكة،تحقيؽ:مجمعالمغةالعربية.

( السجستاني عاصـ بف إبراىيـ بف الحسيف بف محمد  الحسف أبك ىػ(.363اآلبرم،
كف.الناشر:الداراألثرية،الطبعةمناقباإلماـالشافعي.تحقيؽ:د.جماؿعز

 ـ.2009-ىػ1430األكلى:

الشافعي القاىرم، ثـ الديف برىاف أيكب، مكسىبف بف إبراىيـ إسحاؽ أبك األبناسي،
ىمؿ.802) فتحي صبلح تحقيؽ: الصبلح. ابف عمكـ مف الفياح الشذا ىػ(.

 ـ.1998-ىػ1418الناشر:مكتبةالرشد،الطبعةاألكلى

ق(فيمعرفة275م،أبكعبيد.سؤاالتأبيعبيداآلجرمأباداكدالسجستاني)اآلجر
دار مكتبة البستكم، العظيـ عبد العميـ عبد تحقيؽ: كتعديميـ، كجرحيـ الرجاؿ

 ـ.1997-ق1418االستقامة،مؤسسةالرياف،الطبعةاألكلى

 رة،الطبعةاألكلى.أحمدالشرباصي.األئمةاألربعة.الناشر:داراليبلؿمصر،القاى

ق(،راجعو:774أحمدشاكر،الباعثالحثيثشرحاختصارعمكـالحديثالبفكثير)
 األكلى الطبعة الجديد، الغد دار الناشر: شاىيف، صابر -ق1427عاطؼ

 .ـ2006

العبادم. مختار العربيةأحمد النيضة دار الناشر: كاألندلسي. العباسي التاريخ في
 ـ.1972يركت،الطبعة:سنةب–لمطباعةكالنشر
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أحمدمعمكرالعسيرم.مكجزالتاريخاإلسبلميمنذعيدآدـعميوالسبلـ)تاريخماقبؿ
 الحاضر إلىعصرنا معركؼ97-96ىػ/1417اإلسبلـ( غير الناشر: ـ.

 الكطنية فيد الممؾ مكتبة -)فيرسة األكلى: الطبعة 1417الرياض(، -ىػ
 ـ.1996

ىػ(.جميرةالمغة.تحقيؽ:رمزممنير321بكرمحمدبفالحسفبفدريد)األزدم،أبك
 ـ.1987بعمبكي.الناشر:دارالعمـلممبلييفبيركت،الطبعةاألكلى:

( أحمد بف محمد منصكر أبك الشافعي.370األزىرم، ألفاظ غريب في الزاىر ىػ(.
 تحقيؽ:مسعدعبدالحميدالسعدني.الناشر:دارالطبلئع.

)األ أحمد بف محمد منصكر أبك عكض370زىرم، محمد تحقيؽ: تيذيبالمغة. ىػ(.
 .ـ2001مرعب.الناشر:دارإحياءالتراثالعربيبيركت،الطبعةاألكلى:

إسحاؽبفالحسيفالمنجـ،عاشفيالقرفالرابعاليجرم،آكاـالمرجاففيذكرالمدائف
اشر:عالـالكتب،بيركت،الطبعةالمشيكرةفيكؿمكاف.اعتناء:فيميسعد،الن

 ـ.1988-ىػ1408األكلى:

االسفراييني،أبكمنصكرعبدالقاىربفطاىربفمحمدبفعبداالبغدادمالتميمي
(429 داراآلفاؽالجديدة الناشر: الناجية. الفرؽبيفالفرؽكبيافالفرقة –ىػ(.

 ـ.1977بيركت،الطبعةالثانية:

بفعبدالرحمفبفعبدابفالحسيفبفسعيدإبراىيـاألزدم،اإلشبيمي،عبدالحؽ
ىػ(.األحكاـالكسطىمفحديث581األندلسيالمعركؼبابفالخراط)المتكفى:

.تحقيؽ:حمدمالسمفي،صبحيالسامرائي.الناشر:مكتبةالرشدلمنشرالنبي
 ـ.1995-ىػ1416كالتكزيع،عاـالنشر:

القاسـ،إسماعيؿبفمحمدبفالفضؿبفعميالقرشيالطميحيالتيمي،األصبياني،أبك
بفحممي535الممقببقكاـالسنة) ىػ(.سيرالسمؼالصالحيف.تحقيؽ:د.كـر

بففرحاتبفأحمد.الناشر:دارالرايةلمنشركالتكزيع،الرياض.
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( منده إسحاؽبف بف امحمد عبد أبك ال395األصبياني، معرفة حققوق( صحابة،
المتحدة، العربية اإلمارات جامعة مطبكعات صبرم، حسف عامر عميو: كعمؽ

 ـ.1996-ق1417الطبعةاألكلى

الشيخ، أًبك األنصارم، حياف بف بفجعفر محمد ابف عبد محمد أبك األصبياني،
الغفكرعبد369) عبد تحقيؽ: طبقاتالمحدثيفبأصبيافكالكارديفعمييا. ىػ(.

–ق1412حسيفالبمكشي.الناشر:مؤسسةالرسالةبيركت.الطبعةالثانية:الحؽ
 ـ.1992

ق(كتابذكرأخبارأصبياف،دارالكتاب430األصبياني،أبكنعيـأحمدبفعبدا)
 اإلسبلمي،ممتقىأىؿاألثر.

البصرمالصكفيابف بفدرىـ بفبشر بفزياد بفمحمد أحمد سعيد أبك األعرابي،
ػ(.معجـابفاألعرابي.تحقيؽكتخريج:عبدالمحسفبفإبراىيـبفأحمدى340)

األكلى: الطبعة السعكدية، العربية المممكة الجكزم، ابف دار الناشر: الحسيني.
 ـ.1997-ىػ1418

منيجالنقدعندالمحدثيف،كنشأتوكتاريخو،مكتبةالككثر،األعظمي،محمدمصطفى،
 ـ.1990-ق1410ـ،الطبعةالثالثة:1982-ق1402الطبعةالثانية:

يكسؼعمرالقكاسمي.المدخؿإلىمذىباإلماـالشافعي.الناشر:دارالنفائس، أكـر
 ـ.2003–ق1423الطبعةاألكلى:

ىػ(.سمسمةاألحاديثالضعيفةكالمكضكعةكأثرىا1420األلباني،محمدناصرالديف)
دارالمعار الناشر: السيئفياألمة. األكلى: الطبعة الرياض، 1412ؼ، -ىػ

 ـ.1992

ىػ(.نصبالمجانيؽلنسؼقصةالغرانيؽ.الناشر:1420األلباني،محمدناصرالديف)
 ـ.1996-ىػ1417المكتباإلسبلمي،الطبعةالثالثة:

ىػ(.إركاءالغميؿفيتخريجأحاديثمنارالسبيؿ.1420األلباني،محمدناصرالديف)
ز إشراؼ: اإلسبلمي المكتب الناشر: الشاكيش. الثانية:–ىير الطبعة بيركت،
 ـ.1985-ىػ1405
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ىػ(.صحيحأبيداكد.الناشر:مؤسسةغراسلمنشر1420األلباني،محمدناصرالديف)
 كالتكزيع،الككيت.

( الديف ناصر محمد الناشر:1420األلباني، كزياداتو. الصغير الجامع صحيح ىػ(.
 سبلمي.المكتباإل

( الديف ناصر محمد غراس1420األلباني، مؤسسة الناشر: داكد. أبي ضعيؼ ىػ(.
 ىػ.1423الككيت،الطبعةاألكلى:–لمنشركالتكزيع

ق(.نزىةاأللباءفي577األنبارم،أبكالبركاتكماؿالديفعبدالرحمفبفمحمد)ابف
 األردف.-ار،الزرقاءطبقاتاألدباء،تحقيؽ:إبراىيـالسامرائي،مكتبةالمن

 أيكب بف سعد بف خمؼ بف سميماف الكليد أبك الباجي، األندلسيالمالكي القرطبي
خرج474) لمف كالتجريح، التعديؿ الصحيح.عنيـىػ(. الجامع في البخارم

تحقيؽ الطبعة: الرياض، كالتكزيع لمنشر المكاء دار الناشر: حسيف. لبابة أبك
 ـ.1986–ق1406األكلى:

القرطبيا التجيبي كارث بف أيكب بف سعد بف خمؼ بف سميماف الكليد أبك لباجي،
( 474األندلسي السعادة مطبعة الناشر: المكطأ. شرح المنتقى بجكار-ىػ(.

 ىػ.1332محافظةمصر،الطبعةاألكلى:

( إسماعيؿ بف محمد األ256البخارم، التاريخ زايد.كسطىػػ(. إبراىيـ محمكد تحقيؽ: .
 أحاديثو:يكسؼالمرعشي.الناشر:دارالمعرفةبيركت.فيرس

( بفإسماعيؿ محمد محمد256البخارم، محمكد النسخة: صحح الكبير، التاريخ ىػػ(.
 خميؿ،الناشر:دائرةالمعارؼاإلسبلمية،تختمراقبةمحمدعبدالمعيدخاف.

( بفإسماعيؿ محمد ال256البخارم، الصحيح المسند الجامع مختصرمفأمكرىػػ(.
كسننوكأيامو،المشيكربػ:صحيحالبخارم.تحقيؽ:محمدزىيررسكؿا

بإضافة، السمطانية عف )مصكرة النجاة طكؽ دار الناشر: الناصر. ناصر بف
ىػ.1422ترقيـمحمدفؤادعبدالباقي(،الطبعةاألكلى:
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 )البخارم، إسماعيؿ بف خمؼاىػػ(.256محمد القراءة عميو:جزء كعمؽ حقؽ إلماـ،
فضؿالرحمفالثكرم،محمدعطااالفكجياني،المكتبةالسمفية،الطبعةاألكلى:

 ـ.1980-ق1400

بفحسيفالغيتابي بفمكسىبفأحمد بفأحمد أبكمحمدمحمكد بدرالديفالعيني،
تحقيؽ:855الحنفي) مغانياألخيارفيشرحأساميرجاؿمعانياآلثار. ىػ(.

لبناف،–مدحسفمحمدحسفإسماعيؿ.الناشر:دارالكتبالعممية،بيركتمح
 ـ.2006-ىػ1427الطبعةاألكلى:

( بكر أبك غالب، بف أحمد بف محمد بف أحمد البرقاني425البرقاني، سؤاالت ىػ(.
لمدارقطني)ركايةالكرجيعنو(.تحقيؽ:عبدالرحيـمحمدأحمدالقشقرم.الناشر:

 ىػ.1404الىكر،باكستاف،الطبعةاألكلى:-جميميكتبخانو

ىػ(.292البزار،أبكبكرأحمدبفعمركبفعبدالخالؽبفخبلدبفعبيداالعتكي)
(،كعادؿبف9إلى1المسند.تحقيؽ:محفكظالرحمفزيفا،)حقؽاألجزاءمف

ي)حقؽالجزء(،كصبرمعبدالخالؽالشافع17إلى10سعد)حقؽاألجزاءمف
)بدأت18 األكلى: الطبعة المنكرة، المدينة كالحكـ العمـك مكتبة الناشر: .)

 ـ(.2009ـ،كانتيت1988

البيستي،أبكحاتـمحمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذبفمىٍعبدى،الدارميالتميمي
براىيـىػ(.المجركحيفمفالمحدثيفكالضعفاءكالمترككيف.تحقيؽ:محمكدإ354)

 ىػ.1396حمب،الطبعةاألكلى:–زايد.الناشر:دارالكعي

البيستي،أبكحاتـمحمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذبفمىٍعبدى،الدارميالتميمي
اليندية،354) العالية لمحككمة المعارؼ كزارة بإعانة: طبع الثقات. كتاب ىػ(.

خ المعيد عبد محمد الدكتكر مراقبة: العثمانية.تحت المعارؼ دائرة مدير اف
ى1393الناشر:دائرةالمعارؼالعثمانيةبحيدرآبادالدكفاليند،الطبعةاألكلى:

ـ.1973-
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البيستي،أبكحاتـمحمدبفحبافبفأحمدبفحبافبفمعاذبفمىٍعبدى،الدارميالتميمي
يركجكدقطعفيسندىاىػ(.المسندالصحيحعمىالتقاسيـكاألنكاعمفغ354)

مطبكعباسـ:اإلحساففيتقريبصحيحابف كالثبكتجرحفيناقمييا،كالكتابي
ق(،تحقيؽ:شعيب739حباف،ترتيباألميرعبلءالديفعميبفبمبافالفارسي)

 ـ.1988-ق1408األرنؤكط،الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى

بفأحمدبفحبافبفمعاذبفمىٍعبدى،الدارميالتميميالبيستي،أبكحاتـمحمدبفحباف
كعمؽ354) ككثقو حققو األقطار. فقياء كأعبلـ األمصار عمماء مشاىير ىػ(.

 كالتكزيع كالنشر لمطباعة الكفاء دار الناشر: ابراىيـ. عمى مرزكؽ –عميو:
 ـ.1991-ىػ1411المنصكرة،الطبعةاألكلى:

ابفمحمدبفعبدالعزيزبفالمىٍرزيبافبفسابكربفشاىنشاهالبغكم،أبكالقاسـعبد
الناشر:317)  الجكني. محمد بف األميف محمد تحقيؽ: الصحابة. معجـ ىػ(.

1421الككيت،الطبعةاألكلى:–مكتبةدارالبياف ـ،طبععمى2000-ىػ
 نفقة:سعدبفعبدالعزيزبفعبدالمحسفالراشدأبكباسؿ.

الشافعيالب الفراء بف محمد بف مسعكد بف الحسيف محمد أبك السنة، محيي غكم،
شعيباألرنؤكط516) تحقيؽ: السنة. شرح الناشر:-ىػ(. الشاكيش. زىير محمد

 ـ.1983-ىػ1403المكتباإلسبلمي،دمشؽ،بيركت،الطبعةالثانية:

فريقية.بكرعبدابفمحمدالمالكي.رياضالنفكسفيطبقاتعممأبك اءالقيركافكا 
الغرب دار الناشر: المطكم. العركسي محمد راجعو: البككش. بشير حققو:

 األكلى: الطبعة 1983-ق1403اإلسبلمي، الثانية: الطبعة -ق1414ـ،
 ـ.1994

ق(.معجـمااستعجـ487البكرم،أبكعبيدعبدابفعبدالعزيزبفمحمداألندلسي)
 ق.1403ضع،عالـالكتب،بيركت،الطبعةالثالثة:مفأسماءالببلدكالمكا

البكصيرم،أبكالعباسشيابالديفأحمدبفأبيبكربفإسماعيؿبفسميـبفقايماز
( الشافعي الكناني  عثماف ماجو.840بف ابف زكائد في الزجاجة مصباح ىػ(.

ا الطبعة بيركت، العربية دار الناشر: الكشناكم. المنتقى محمد لثانية:تحقيؽ:
 ىػ.1403
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ق(إتحاؼالخيرةالميرةبزكائد840البكصيرم،شيابالديفأحمدبفبكربفعثماف)
المسانيدالعشرة.تقديـ:أحمدمعبدعبدالكريـ،تحقيؽ:دارالمشكاةلمبحثالعممي
األكلى الطبعة الرياض، الكطف، دار إبراىيـ، بف ياسر تميـ أبك بإشراؼ:

ـ.1999-ق1420

ىػ(.تحفةاألبرارشرحمصابيح685كم،القاضيناصرالديفعبدابفعمر)البيضا
األكقاؼ كزارة الناشر: طالب. الديف بإشراؼنكر مختصة لجنة تحقيؽ: السنة.

 ـ.2012-ىػ1433كالشؤكفاإلسبلميةبالككيت،سنةالنشر:

شيكربفحسفآؿىػ(.الخبلفيات.تحقيؽ:م458البييقي،أبكبكرأحمدبفالحسيف)
 األكؿ: المجمد األكلى، الطبعة الصميعي، دار الناشر:  1414سمماف. -ىػ

الثاني:1994 المجمد 1415ـ، 1995-ىػ الثالث: المجمد 1417ـ، -ىػ
 ـ.1997

.تحقيؽ:عبدالمعطيأميفيرىػ(.السنفالصغ458البييقي،أبكبكرأحمدبفالحسيف)
الناشر:جامعة الطبعةاألكلى:قمعجي. باكستاف، الدراساتاإلسبلمية،كراتشيػ

 ـ.1989-ىػ1410

ىػ(.السنفالكبرل.تحقيؽ:محمدعبدالقادر458البييقي،أبكبكرأحمدبفالحسيف)
-ىػ1424لبنات،الطبعةالثالثة:–عطا.الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت

 ـ.2003

ىػ(.معرفةالسنفكاآلثار.تحقيؽ:عبدالمعطي458سيف)البييقي،أبكبكرأحمدبفالح
)كراتشي الدراساتاإلسبلمية جامعة الناشركف: قمعجي. دار-أميف باكستاف(،

)دمشؽ دارالكعي)حمب-قتيبة -بيركت(، دارالكفاء)المنصكرة -دمشؽ(،
 ـ.1991-ىػ1412القاىرة(،الطبعةاألكلى:

بف أحمد بكر أبك )البييقي، أحمد458الحسيف السيد تحقيؽ: الشافعي. مناقب ىػ(.
ـ.كتحقيؽ:1970–ق1390صقر.الناشر:دارالتراث،مصر،الطبعةاألكلى:

-ىػ1425حمدمالدمرداش.الناشر:مكتبةنزارمصطفىالباز.الطبعةاألكلى:
ـ.2004
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ؽبو:أبكعبداق(،اآلداب،اعتنىبو،كعم458ٌالبييقي،أبكبكرأحمدبفالحسيف)
 األكلى: الطبعة الثقافيو، الكتب مؤسسة الناشر: المندكه، -ق1408السعيد

 ـ.1988

( الحسيف بف أحمد بكر أبك كراجع458البييقي، حققو اإليماف لشعب الجامع ق(،
الطبعة الرشيد، مكتبة حامد، الحميد عبد العمي عبد أحاديثو: كخٌرج نصكصو

 ـ.2003-ق1423األكلى:

)ال الحسيف بف أحمد بكر أبك صاحب458بييقي، أحكاؿ كمعرفة النبكة دالئؿ ق(،
الشريعة،كثؽأصكلو،كخٌرجحديثو،كعمؽعميو:عبدالمعطيقمعجي،دارالكتب

 ـ.1988-ق1408العممية،دارالرياف،الطبعةاألكلى:

فىالماردينيالتركماني،أبكالحسفعبلءالديفعميبفعثمافبفإبراىيـبفمصطابف
 ىػ(.الجكىرالنقيعمىسنفالبييقي.الناشر:دارالفكر.750)

ىػ(.الجامع279الترمذم،أبكعيسىمحمدبفعيسىبفسىٍكرةبفمكسىبفالضحاؾ)
 ا رسكؿ عف السنف مف عميوالمختصر كما كالمعمكؿ الصحيح معرفة ،

عكادمعركؼ.الناشر:دار.تحقيؽكشرح:بشارالمعركؼبجامعالترمذمالعمؿ
 ـ.1998الغرباإلسبلمي،سنةالنشر

ىػ(.العمؿ279الترمذم،أبكعيسىمحمدبفعيسىبفسىٍكرةبفمكسىبفالضحاؾ)
تحقيؽ:صبحيالسامرائي، أبكطالبالقاضي. الكبير.رتبوعمىكتبالجامع:

لكتب،مكتبةالنيضةأبكالمعاطيالنكرم،محمكدخميؿالصعيدم.الناشر:عالـا
 ق.1409العربيةبيركت،الطبعةاألكلى:

كعمؽ نصكصو كراجع حققو الحديث، فيعمكـ قكاعد العثماني، أحمد ظفر التيانكم،
الخامسة: الطبعة اإلسبلمية، المطبكعات مكتبة غدة، أبك الفتاح عبد عميو:

 ـ.1981-خ1404

 اابف عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي )تيمية، الحراني مجمكع728لحميـ ق(،
لطباعة فيد الممؾ مجمع قاسـ، بف محمد بف الرحمف عبد تحقيؽ: الفتاكل،

 ـ.1995-ق1416المصحؼالشريؼ،المدينةالنبكية،المممكةالعربيةالسعكدية،
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،ق(المنتقىمفالسنفالمسندةعفرسكؿا307الجاركد،أبكمحمدعبدا)ابف
ميو:عبداعمرالباركدم/مؤسسةالثقافةبيركت،الطبعةاألكلىفيرسوكعمؽع

 ـ.1988-ق1408

لمطباعة الرياف مؤسسة الناشر: الحديث. عمكـ تحرير يكسؼ. بف ا عبد الجديع،
 ـ.2003-ىػ1424كالنشركالتكزيع،بيركت،الطبعة:األكلى:

( الجراكم السبلـ عبد بف أحمد الحماس609الجراكم، محمدق(. تحقيؽ: المغربية، ة
 ـ.1991بيركت،الطبعةاألكلى-رضكافالداية،الناشر:دارالفكر

الجرجاني،حمزةبفيكسؼأبكالقاسـ،تاريخجرجاف،تحقيؽ:محمدعبدالمعيدخاف،
 ـ.1981-ق1401عالـالكتب،بيركت،الطبعةالثالثة

ىػ(.غايةالنياية833يكسؼ)الجزرم،أبكالخيرشمسالديف،محمدبفمحمدبفابف
عاـ ألكؿمرة عنيبنشره الطبعة: ابفتيمية، مكتبة الناشر: فيطبقاتالقراء.

 ىػ.1351

( عميبفمحمد الحسف أبك األثير، ابف الديف عز في630الجزرم، الغابة أسد ىػ(.
عادؿأحمدعبدالمكجكد.الناشر:كمعرفةالصحابة.تحقيؽ:عميمحمدمعكض

 ـ.1994-ىػ1415لكتبالعممية،الطبعةاألكلى:دارا

ىػ(.المبابفيتيذيب630الجزرم،عزالديفابفاألثير،أبكالحسفعميبفمحمد)
 ـ.1980-ىػ1400بيركت،سنةالنشر:األنساب.الناشر:دارصادر

الحسفعميبفمحمد) أبك األثير، ابف الديف عز الشافيفيشرح630الجزرم، ىػ(.
الناشر: يىاسربفإبراىيـ. بفسميمافكأبيتميـ أحمد تحقيؽ: الشافعي. مسند

 ـ.2005-ىػ1426مكتبةالرشد،الرياض،الطبعةاألكلي:

ابفاألثير) الديفأبكالسعاداتالمبارؾبفمحمد النيايةفي606الجزرم،مجد ق(.
محم محمكد الزاكم، أحمد طاىر تحقيؽ: كاألثر. الحديث الطناحي،غريب د

المكتبةاإلسبلمية.
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 )ابف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد جامع606الجزرم، ق(
عبد عميو: كعمؽ أحاديثو كخٌرج نصكصو، حقؽ الرسكؿ. أحاديث في األصكؿ
البياف دار مكتبة المبلح، مطبعة الحمكاني، مكتبة الناشر:  األرنؤكط، القادر

 ـ.1969-ق1389

ىػ(.رسكـ732عبرٌم،أبكإسحاؽبرىافالديفإبراىيـبفعمربفإبراىيـبفخميؿ)الج
دارابف الناشر: بفشريؼالميمي. إبراىيـ تحقيؽ: الحديث. التحديثفيعمكـ

لبناف/بيركت.الطبعةاألكلى:  ـ.2000-ىػ1421حـز

ٍكىىرمالبغدادم) عد.تحقيؽ:عامرأحمدىػ(.مسندابفالج230الجعد،عميبفعبيدالجى
 ـ.1990-ق1410بيركت،الطبعةاألكلى:–حيدر.الناشر:مؤسسةنادر

بدرجماعة،أبكعبدا،محمدبفإبراىيـبفسعداالكنانيالحمكمالشافعي،ابف
 ( د.733الديف تحقيؽ: الحديثالنبكم. عمكـ مختصر الركمفي المنيؿ ىػ(.

الرحمف دارالفكرمحييالديفعبد الناشر: الثانية:–رمضاف. الطبعة دمشؽ،
 ق.1406

( األزىرم العجيمي منصكر بف عمر بف سميماف الكىاب1204الجمؿ، فتكحات ىػ(.
 بتكضيحشرحمنيجالطبلبالمعركؼبحاشيةالجمؿ،الناشر:دارالفكر.

ىػ(.543اني)الجكرقاني،الحسيفبفإبراىيـبفالحسيفبفجعفر،أبكعبدااليمذ
األباطيؿكالمناكيركالصحاحكالمشاىير.تحقيؽكتعميؽ:الدكتكرعبدالرحمفبف
التعميمية، الدعكة دار مؤسسة الصميعي، دار الناشر: الفريكائي. الجبار عبد

 ـ.2002-ىػ1422الطبعةالرابعة:

اؿالرجاؿ.ىػ(.أحك259الجكزجاني،أبكإسحاؽإبراىيـبفيعقكببفإسحاؽالسعدم)
فيصؿآباد،-تحقيؽ:عبدالعميـعبدالعظيـالبىستكم.دارالنشر:حديثاكادمي

 باكستاف.

ىػ(.سنفسعيدبف227الجكزجاني،أبكعثمافسعيدبفمنصكربفشعبةالخراساني)
اليند،الطبعة–منصكر.تحقيؽ:حبيبالرحمفاألعظمي.الناشر:الدارالسمفية

 ـ.1982-ىػ1403األكلى:
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ىػ(.الضعفاء597الجكزم،أبكالفرججماؿالديفعبدالرحمفبفعميبفمحمد)ابف
كالمترككيف.تحقيؽ:عبداالقاضي.الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت،الطبعة

 ق.1406األكلى:

 )ابف محمد بف عمي بف الرحمف عبد الديف جماؿ الفرج، أبك كزٌم، ق(.597الجى
.ضبطكتقديـكتحقيؽ:عبدالرحمفمحمدعثماف.الناشر:محمدعبدالمكضكعات

 األكلى: الطبعة المنكرة، بالمدينة السمفية المكتبة صاحب -ق1408المحسف
 ـ.1988

كزٌم،أبكالفرج،جماؿالديفعبدالرحمفبفعميبفمحمد)ابف ق(.المنتظـ597الجى
الق عبد محمد تحقيؽ: كالممكؾ. األمـ تاريخ القادرفي عبد مصطفى عطا، ادر

 ـ.1992-ىػ1412عطا.الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى:

كزٌم،أبكالفرج،جماؿالديفعبدالرحمفبفعميبفمحمد)ابف التحقيؽق(.597الجى
دار : الناشر السعدني. محمد الحميد عبد مسعد تحقيؽ: الخبلؼ. أحاديث في

 ق.1415بيركت،الطبعةاألكلى:–الكتبالعممية

( المالكي الغافقي، محمد بف ا عبد بف الرحمف عبد القاسـ أبك ىػ(.381الجكىرم،
الناشر: الصغيركطوبفعميبيكسريح. لطفيبفمحمد تحقيؽ: المكطأ. مسند

 ـ.1997دارالغرباإلسبلمي،بيركت،الطبعةاألكلى:

ق(الصحاحتاجالمغةكصحاح393ادالفارابي)الجكىرم،أبكنصرإسماعيؿبفحم
الطبعة بيركت، لممبلييف العمـ دار عطار، الغفكر عبد أحمد تحقيؽ: العربية،

 ـ.1987-ق1407الرابعة:

الممقب الممؾبفعبدابفيكسؼبفمحمدركفالديف، أبكالمعاليعبد الجكيني،
المذىب.حققوكصنعفيارسو:ىػ(.نيايةالمطمبفيدراية478بإماـالحرميف)

 األكلى: الطبعة المنياج، دار الناشر: الٌديب. محمكد العظيـ -ىػ1428عبد
ـ.2007

حاتـالرازم،أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرالتميمي،ابفأبي
الناشر:عنايةىػ(.كتابالمراسيؿ.327الحنظمي) :شكرانعمةاقكجاني.

 .ـ1998-ق1418الثانية:سةالرسالةبيركت،الطبعةمؤس
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حاتـبفعارؼبفناصرالشريؼالعكنى.المنيجالمقترحلفيـالمصطمح.الناشر:دار
 ـ.1996-ىػ1416اليجرةلمنشركالتكزيع،الرياض،الطبعةاألكلى:

 حاتـبفعارؼبفناصرالشريؼالعكني.التخريجكدراسةاألسانيد.

ارؼبفناصرالشريؼالعكني.ذيؿلسافالميزاف"ركاةضعفاءأكتكمـفييـ،حاتـبفع
لمنشر الفكائد عالـ دار الناشر: فييـ". كالمتكمـ الضعفاء كتب في يذكركا لـ

 ىػ.1418كالتكزيع،مكةالمكرمة،الطبعةاألكلى:

،الحنظميحاتـ،أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرالتميميابفأبي
(327 العثمانية المعارؼ دائرة مجمس طبعة الناشر: كالتعديؿ. الجرح  -ىػ(.

الدكف دارإحياءالتراثالعربي–بحيدرآباد الطبعةاألكلى:–اليند، بيركت،
 ـ.1952ىػ1271

حاتـ،أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرالتميمي،الحنظميابفأبي
ىػ(.327) بفعمي محمد ىماـ أبك كعمؽعمييا قرأىا الجرحكالتعديؿ. مقدمة

 الصكمعيالبيضاني،كمعوتعميقاتلممعممياليماني.

حاتـ،أبكمحمدعبدالرحمفبفمحمدبفإدريسبفالمنذرالتميمي،الحنظميابفأبي
الحسف327) بف زاىد محمد عنو: كممة كتب كمناقبو. الشافعي آداب ىػ(.

دارالكك الناشر: الخالؽ. الغنيعبد عبد لوكحقؽأصموكعمؽعميو: قدـ ثرم.
 ـ.2003-ىػ1424الكتبالعممية،بيركت،الطبعةاألكلى:

ىػ(.االعتبار584الحازمي،أبكبكرمحمدبفمكسىبفعثمافاليمداني،زيفالديف)
حيدرآباد،-يةفيالناسخكالمنسكخمفاآلثار.الناشر:دائرةالمعارؼالعثمان

 .ىػ1359الدكفالطبعةالثانية:

البيع بابف المعركؼ النيسابكرم، حمدكيو بف ا عبد بف محمد ا عبد أبك الحاكـ
ق(المدخؿإلىالصحيح.تحقيؽ:ربيعالمدخمي،داراإلماـأحمد،الطبعة405)

ـ.2009-ق1430األكلى:
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 ا عبد بف محمد ا عبد أبك البيعالحاكـ بابف المعركؼ النيسابكرم، حمدكيو بف
ق(.تاريخنيسابكرتمخيص:أحمدبفمحمدبفالحسفالمعركؼبالخميفة405)

عٌربوعفالفرسية:بيمفكريمي،طيراف-الناشر:كتابخانةابفسيناالنيسابكرم،
 ف.ػطيرا

المعر النيسابكرم محمد بف ا عبد بف محمد ا عبد أبك البيعالحاكـ، بابف كؼ
ىػ(.المستدرؾعمىالصحيحيف.تحقيؽ:مصطفىعبدالقادرعطا.الناشر:405)

 ـ.1990–ق1411دارالكتبالعممية.الطبعةاألكلى:

البيع بابف المعركؼ النيسابكرم محمد بف ا عبد بف محمد ا عبد أبك الحاكـ،
ا405) معأسئمة بفعميالسجزملو سؤاالتمسعكد لبغدادييفعفأحكاؿىػ(.

دارالغرباإلسبلمي، الناشر: القادر. تحقيؽ:مكفؽبفعبدابفعبد الركاة
 ـ.1988-ىػ1408الطبعةاألكلى:

 )ابف الظاىرم القرطبي األندلسي سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك ، ىػ(.456حـز
 يخ.بيركت،بدكفطبعةكبدكفتار–المحمىباآلثار،الناشر:دارالفكر

 )ابف الظاىرم القرطبي األندلسي سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك ، ىػ(.456حـز
األستاذ لو: قدـ شاكر. محمد الشيخأحمد تحقيؽ: فيأصكؿاألحكاـ. اإلحكاـ

 الدكتكرإحسافعباس.الناشر:داراآلفاؽالجديدة،بيركت.

كاالجتماعي.الناشر:دارحسفإبراىيـحسف.تاريخاإلسبلـالسياسيكالدينيكالثقافي
المصرية-الجيؿ النيضة مكتبة مع باالشتراؾ الثالثة-بيركت الطبعة القاىرة،
 ـ.1996-ق1416عشرة

ىػ(.االنتصار558الحسيفيحيىبفأبيالخيربفسالـالعمرانياليمنيالشافعي)أبك
العزي عبد بف سعكد تحقيؽ: األشرار. القدرية المعتزلة عمى الرد الخمؼ.في ز

األكلى: الطبعة السعكدية، العربية المممكة الرياض، السمؼ، أضكاء الناشر:
 ـ.1999-ىػ1419

ق(.اإلكماؿ765الحسيني،شمسالديفأبكالمحاسفمحمدبفعميالدمشقيالشافعي)
فيذكرمفلوركايةفيمسنداإلماـأحمدمفالرجاؿسكلمفذيًكرفيتيذيب

حققوككثق الدراساتاإلسبلميةالكماؿ، منشكراتجامعة المعطيقمعجي، و:عبد
 باكستاف.-كراتشي
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الدمشقي حمزة بف الحسف بف عمي بف محمد المحاسف أبك الديف شمس الحسيني،
( مف765الشافعي أحمد اإلماـ مسند في ركاية لو مف ذكر في اإلكماؿ ىػ(.

المعطيأميفقمعجي.الرجاؿسكلمفذكرفيتيذيبالكماؿ.حققوككثقو:عبد
 الناشر:منشكراتجامعةالدراساتاإلسبلمية،كراتشيباكستاف.

 ثـأبك األصؿ، العسقبلني الكناني، صالح بف نصير بف رسبلف بف عمر  حفص،
سراجالديف) ابفالصبلحكمحاسف805البمقينيالمصرمالشافعٌي، مقدمة ىػ(.

الشاطئ(أستاذالدراساتالعميا،االصطبلح.تحقيؽ:د.عائشةعبدالرحمف)بنت
 كميةالشريعةبفاس،جامعةالقرككيف.الناشر:دارالمعارؼ.

 النعيمي.أبك طحاف محمكد بف أحمد بف محمكد الحديث.حفص، مصطمح تيسير
 ـ.2004-ىػ1425الناشر:مكتبةالمعارؼلمنشركالتكزيع،الطبعةالعاشرة:

إبرا إسحاؽ أبك الديف برىاف العجميالحمبي، ابف سبط خميؿ، بف محمد بف ىيـ
ق(.الكشؼالحثيثعمفريميبكضعالحديث.حققوكعمؽعميو:صبحي841)

 األكلى: الطبعة العربية، النيضة مكتبة الكتب، عالـ -ق1407السامرائي،
 ـ.1987

العجمي ابف سبط خميؿ، بف محمد بف إبراىيـ إسحاؽ أبك الديف برىاف الحمبي،
التبي841) العمميةق(. الكتب دار حسف، شفيؽ تحقيؽ: المدلسيف. ألسماء يف

 ـ.1986-ق1406بيركت،الطبعةاألكلى

 ق(841الحمبي،برىافالديفأبكإسحاؽبفمحمدبفخميؿ،سبطابفاليجمي)

الناشر:المكتبةالمكية،دار الحديثالمعمكؿقكاعدكضكابط. حمزةعبداالمميبارم.
،الطبعة  ـ.1996-ق1416األكلى:ابفحـز

حمؿالمكازنةبيفالمتقدميفكالمتأخريففيتصحيحاألحاديثحمزةعبداالمميبارم.
.  كتعميميا.الناشر:دارابفحـز

مكـالحديثفيضكءتطبيقاتالمحدثيفالنقاد.الناشر:دارحمزةعبداالمميبارم. عي
،الطبعةاألكلي.  ابفحـز
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ا ا عبد بيفحمزة مقارنة ك نقدية الحديثدراسة عمكـ في نظراتجديدة لميميبارم.
 الجانبالتطبيقيلدمالمتقدميفكالجانبالنظرملدمالمتأخريف

ىػ(.معجـالبمداف.626الحمكم،شيابالديفأبكعبداياقكتبفعبداالركمي)
 ـ.1995الناشر:دارصادر،بيركت،الطبعةالثانية:

االقرشياألسدمالمكيالحمي بفعيسىبفعبيد الزبير ابف بكرعبد أبك دم،
أسد219) سميـ حسف أحاديثو: كخرج نصكصو حقؽ الحميدم. مسند ىػ(.

 ـ.1996الد ارىانٌي.الناشر:دارالسقا،دمشؽ،الطبعةاألكلى:

ًميدم،أبكعبدامحمدبففتكحبفعبدابففتكحبفحمي ىػ(.488داألزدم)الحى
الناشر: عميحسيفالبكاب. د. تحقيؽ: الجمعبيفالصحيحيفالبخارمكمسمـ.

بيركت،الطبعةالثانية:  ـ.2002-ىػ1423دارابفحـز

ىػ(.241حنبؿ،أبكعبدا،أحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني)ابف
رشد،كآخركف،إشراؼ:دعبداعادؿم-مسندأحمد.تحقيؽ:شعيباألرنؤكط

الطبعةاألكلى: الناشر:مؤسسةالرسالة، 1421بفعبدالمحسفالتركي. -ىػ
 ـ.2001

ىػ(.241حنبؿ،أبكعبدا،أحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني)ابف
 كالميمكني،ركاية: المركذمكصالحبفأحمد، أبيالعمؿكمعرفةالرجاؿ)ركاية:

ق((.تحقيؽ:الدكتكركصىا316عكانةيعقكببفإسحاؽاإلسفرائينيعنيـ)
 األكلى: الطبعة خاني، دار اإلسبلمي، المكتب الناشر: 1408عباس. -ىػ

ـ.1988

ىػ(.241حنبؿ،أبكعبدا،أحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني)ابف
المر )ركاية الرجاؿ كمعرفة الدارالعمؿ عباس، ا كصي تحقيؽ: كغيره( كذم

 ـ.1988-ىػ1408السمفية،الطبعةاألكلى:

ىػ(.241حنبؿ،أبكعبدا،أحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني)ابف
عباس. محمد بف ا كصي تحقيؽ: ا(. عبد )ركاية الرجاؿ كمعرفة العمؿ

 ـ.201-ىػ1422طبعةالثانية:الناشر:دارالخاني،الرياض،ال
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ىػ(.241حنبؿ،أبكعبدا،أحمدبفمحمدبفحنبؿبفىبلؿبفأسدالشيباني)ابف
زىير تحقيؽ: بفىانئ( إسحاؽبفإبراىيـ بفحنبؿ)ركاية أحمد مسائؿاإلماـ

 الشاكيش،دارالناشر:المكتباإلسبلمي.

اإلماميفالبخارمكمسمـمفاشتراطالمقياخالدبفمنصكربفعبداالدريس.مكقؼ
كالسماعفيالسندالمعنعفبيفالمتعاصريف.الناشر:مكتبةالرشد،الرياض،شركة

 الرياضلمنشركالتكزيع.

الديف صفي األنصارم،الخزرجي، العميـ عبد بف الخير أبي بف ا عبد بف أحمد
( اليمني، ا923الساعدم تيذيب تذىيب خبلصة الرجاؿىػ(. أسماء في لكماؿ

)كعميوإتحاؼالخاصةبتصحيحالخبلصةلمعبلمةالحافظالبارععميبفصبلح
مكتب الناشر: غدة. أبك الفتاح عبد تحقيؽ: الصنعاني(. الكككباني الديف

 ىػ.1416المطبكعاتاإلسبلميةبيركت،الطبعةالخامسة:

صالحبفبكرالسمميالنيسابكرمخزيمة،أبكبكرمحمدبفإسحاؽبفالمغيرةبفابف
بنقؿالعدؿعفىػ(.مختصرالمختصرمفالمسندالصحيحعفالنبي311)

إليومفغيرقطعفيأثناءالسندكالجرحفيناقمياألخبارالتي العدؿمكصكالن
نذكرىابمشيئةاتعالى.تحقيؽ:د.محمدمصطفىاألعظمي.الناشر:المكتب

 كت.بير–اإلسبلمي

ىػ(.388الخطابي،أبكسميمافحمدبفمحمدبفإبراىيـبفالخطابالبستيبالخطابي)
الطبعة حمب، العممية المطبعة الناشر: أبيداكد. كىكشرحسنف السنف، معالـ

 ـ.1932-ىػ1351األكلى:

بفعميبفثابت) أبكبكرأحمد الجامعألخبلؽالراكم463الخطيبالبغدادم، ىػ(.
 بالسامع.تحقيؽ:د.محمكدالطحاف.الناشر:مكتبةالمعارؼالرياض.كآدا

ىػ(.الفقيوكالمتفقو.تحقيؽ:463الخطيبالبغدادم،أبكبكرأحمدبفعميبفثابت)
الطبعة الجكزم، ابف دار الناشر: الغرازم. يكسؼ بف عادؿ الرحمف عبد أبك

ق.1421الثانية:

 



611 

ىػ(.الكفايةفيمعرفةأصكؿ463دبفعميبفثابت)الخطيبالبغدادم،أبكبكرأحم
عمـالركاية.تحقيؽكتعميؽ:أبكإسحاؽإبراىيـبفمصطفىآؿبحبحالدمياطي.

 ـ.2003-ق1423الناشر:داراليدل،الطبعةاألكلى:

( ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك البغدادم، 463الخطيب السبلـ،ىػ(. مدينة تأريخ
المعركؼبكأخبارمحٌدثييا ككاردييا، أىميا مفغير كذكرقهطانيا تاريخبغداد.،

بيركت، اإلسبلمي الغرب دار الناشر: معركؼ. عكاد بشار الدكتكر تحقيؽ:
 ـ.2002-ىػ1422الطبعةاألكلى:

( ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك البغدادم، االحتجاج463الخطيب مسألة ىػ(.
 باكستاف.–مبلخاطر.الناشر:المكتبةاألثريةبالشافعي.تحقيؽ:خميؿإبراىيـ

 الفكر، دار كمصطمحو، عمكمو الحديث أصكؿ عجاج، محمد -1426الخطيب،
 ق.1427

بفأبيبكرالبرمكيابف بفإبراىيـ بفمحمد العباسشمسالديفأحمد أبك خمكاف،
( ع681اإلربمي إحساف تحقيؽ: الزماف. أبناء كأنباء األعياف كفيات باس.ىػ(.

الناشر:دارصادر،بيركت.

ىػ(.446الخميمي،أبكيعمى،خميؿبفعبدابفأحمدبفإبراىيـبفالخميؿالقزكيني)
عمرمنتخبكتاب سعيد محمد د. تحقيؽ: الحديث. عمماء معرفة في اإلرشاد

"ىكذاأشارالعكنيإلىق.1409إدريس.الناشر:مكتبةالرشد،الطبعةاألكلى:
لكتاب".اسـا

ىػ(.240خياط،أبكعمركخميفةبفخياطبفخميفةالشيبانيالعصفرمالبصرم)ابف
بفيحيىالتسترم، أبيعمرافمكسىبفزكريا بفخياطركاية: طبقاتخميفة
الفكر دار الناشر: زكار. سييؿ د. تحقيؽ: األزدم. محمد بف أحمد بف محمد

 ـ.1993-ىػ1414لمطباعةكالنشركالتكزيع،

السفرالثاني،–ىػ(.التاريخالكبير279خيثمة،أبكبكرأحمدبفأبيخيثمة)ابفأبي
كالسفرالثالث،.تحقيؽ:صبلحبففتحيىبلؿ.الناشر:الفاركؽالحديثة،القاىرة،

 ـ.2006-ىػ1427الطبعةاألكلى:
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عبدالرحمفعادؿخيثمة،أحمدبفزىيربفحرب.التاريخالكبير.تحقيؽ:أبكابفأبي
األكلى الطبعة غراس، شركة الناشر: شعباف، بف أيمف أنس أبك سعد بف

 ـ.2004-ق1425

الدارقطني،أبكالحسفعميبفعمربفأحمدبفميدمبفمسعكدبفالنعمافبفدينار
( شعيب385البغدادم عميو: كعمؽ نصو كضبط حققو الدارقطني. سنف ىػ(.

.الناشر:األرنؤكط،حسفعبدالمنعـ شمبي،عبدالمطيؼحرزا،أحمدبرىـك
 ـ.2004-ىػ1424لبناف،الطبعةاألكلى:–مؤسسةالرسالة،بيركت

الدارقطني،أبكالحسفعميبفعمربفأحمدبفميدمبفمسعكدبفالنعمافبفدينار
بدالقادر.ىػ(.المؤتىًمؼكالمختىًمؼ.تحقيؽ:مكفؽبفعبدابفع385البغدادم)

 ـ.1986-ىػ1406بيركت،الطبعةاألكلى:–الناشر:دارالغرباإلسبلمي

الدارقطني،أبكالحسفعميبفعمربفأحمدبفميدمبفمسعكدبفالنعمافبفدينار
ىػ(.العمؿالكاردةفياألحاديثالنبكية.المجمداتمفاألكؿ،إلى385البغدادم)

محفكظالرحمفزيفاالسمفي.الناشر:دارطيبةالحادمعشر،تحقيؽكتخريج:
– األكلى: الطبعة 1405الرياض، الثانيعشر،1985-ىػ كالمجمداتمف ـ،

إلىالخامسعشر،عمؽعميو:محمدبفصالحبفمحمدالدباسي.الناشر:دار
 ىػ.1427ابفالجكزم،الطبعةاألكلى:

بفميدمبفمسعكدبفالنعمافبفدينارالدارقطني،أبكالحسفعميبفعمربفأحمد
ىػ(.تعميقاتالدارقطنيعمىالمجركحيفالبفحباف.تحقيؽ:خميؿ385البغدادم)

بفمحمدالعربي.الناشر:الفاركؽالحديثةلمطباعةكالنشر،دارالكتاباإلسبلمي
 ـ.1994-ىػ1414القاىرة،الطبعةاألكلى:–

بفعبدالرحمفبفالفضؿبفبىيراـبفعبدالصمد،التميميالدارمي،أبكمحمدعبدا
ىػ(.المسند،كمعركؼكمشتيرباسـسنفالدارمي.تحقيؽ:نبيؿ255السمرقندم)

 البشائر دار الناشر: الغمرم. –ىاشـ األكلى: الطبعة  1434بيركت، -ىػ
 ـ.2013

الحسف)ابف بف بكرمحمد أبك األزدم، االشتقا321دريد عبدىػ(. تحقيؽكشرح: ؽ.
 األكلى: الطبعة بيركت، الجيؿ، دار الناشر: ىاركف. محمد 1411السبلـ -ىػ

 ـ.1991
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 القشيرمابف مطيع بف كىب بف عمي بف محمد الفتح أبك الديف تقي العيد، دقيؽ
حسيف702) أحاديثو: كخرح نصكصو حقؽ األحكاـ. بأحاديث اإللماـ ىػ(.

 دار الناشر: الجمؿ. إسماعيؿ الثانية: الطبعة الدكلية، 1423المعراج -ىػ
 ـ.2002

 العيد،ابف القشيرمدقيؽ مطيع بف كىب بف عمي بف محمد الفتح أبك الديف تقي
اإلماـفيمعرفةأحاديثاألحكاـ،تحقيؽ:سعدبفعبداآؿحميد،ىػ(.702)

 دارالمحقؽلنشركالتكزيع.

 مابف الفتح أبك الديف تقي العيد، القشيرمدقيؽ مطيع بف كىب بف عمي بف حمد
دار702) ا، خمكؼالعبد محمد تحقيؽ: بأحاديثاألحكاـ، اإللماـ شرح ىػ(.

 .ـ2009-ق1430النكادر،الطبعةالثانية:

ىػ(.األخبارالطكاؿ.تحقيؽ:عبدالمنعـعامر.282الدينكرم،أبكحنيفةأحمدبفداكد)
الدكتكرجماؿالديفالشي الطبعةمراجعة: الكتبالعربي، دارإحياء الناشر: اؿ.

 ـ.1960األكلى:

بفعثمافبفقىاٍيماز) بفأحمد امحمد أبكعبد تاريخاإلسبلـ748الذىبي،  ىػ(.
دار الناشر: التدمرم. السبلـ عبد عمر تحقيؽ: كىاألعبلـ. المشاىير فيات كى كى

 ـ.1993-ىػ1413الكتابالعربي،بيركت،الطبعةالثانية:

ىػ(.المقتنىفيسرد748الذىبي،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)
الكنى.تحقيؽ:محمدصالحعبدالعزيزالمراد.الناشر:المجمسالعمميبالجامعة

 ىػ.1408اإلسبلمية،المدينةالمنكرة،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:

ا عبد أبك )الذىبي، قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف في748محمد المغني ىػ(.
إبراىيـ بف ا عبد كنشره: بطبعو عنٌي عتر، الديف نكر كتبو: الضعفاء،

 األنصارم،طبععمىنفقةإدارةإحياءالتراثاإلسبلميبدكلةقطر.

الثقاتالمتكمـالركاةىػ(.748الذىبي،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)
البشائر دار الناشر: المكصمي. إبراىيـ محمد تحقيؽ: اليكجبردىـ. بما فييـ

 ـ.1992-ىػ1412اإلسبلميةبيركت،الطبعةاألكلى:
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ىػ(.الكاشؼفيمعرفة748الذىبي،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)
 محمد تحقيؽ: فيالكتبالستة. نمرالخطيب.مفلوركاية محمد أحمد عكامة

الطبعةاألكلى: الناشر:دارالقبمةلمثقافةاإلسبلميةكمؤسسةعمكـالقرآف،جدة،
 .ـ1992-ىػ1413

( قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك في748الذىبي، الميذب ىػ(.
بإشراؼ:أبياختصارالسنفالكبيرلمبييقي.تحقيؽ:دارالمشكاةلمبحثالعممي،

 ـ.2001-ق1422تميـياسربفإبراىيـ.الناشر:دارالكطف،الطبعةاألكلى:

( قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف امحمد عبد أبك تمخيصكتابىػ(.748الذىبي،
المكضكعاتالبفالجكزم.دراسةكتحقيؽ:أبكتميـياسربفإبراىيـبفمحمد،

 ـ.1998-ق1419ألكلى:مكتبةالرشدالرياض،الطبعةا

( قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف امحمد عبد أبك الحفاظ.748الذىبي، تذكرة ىػ(.
دراسةكتحقيؽ:زكرياعميرات.الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت.الطبعةاألكلى:

 ـ.1998-ىػ1419

( قىاٍيماز بفعثمافبف أحمد بف امحمد أبكعبد ديكا748الذىبي، فالضعفاءىػ(.
محمد بف حماد تحقيؽ: ليف، فييـ كثقات المجيكليف مف كخمؽ كالمترككيف

 الثانية: الطبعة مكة، الحديثة النيضة مكتبة الناشر: 1387األنصارم. -ىػ
 ـ.1967

ىػ(.ذكرأسماءمفتكمـ748الذىبي،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)
مدشككربفمحمكدالحاجيأمريرالمياديني.الناشر:فيوكىكمكثؽ.تحقيؽ:مح

 ـ.1986-ىػ1406مكتبةالمنارالزرقاء،الطبعةاألكلى:

ىػ(.سيرأعبلـالنببلء.748الذىبي،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)
مؤسسة الناشر: مجمكعةمفالمحققيفبإشراؼالشيخشعيباألرنؤكط. تحقيؽ:

 سالةبيركت،الطبعةالثالثة.الر

( قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف امحمد عبد أبك طبقاتالحفاظ748الذىبي، ىػ(.
البشائر دار الناشر:  التكمو. عمر بف زياد محمد تحقيؽ: المدلسيف. كأسماء

الطبعةاألكلى:133اإلسبلمية]ضمفسمسمةلقاءالعشراألكاخر) ىػ1421([،
 ـ.2000-
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ميزافاالعتداؿفيىػ(.748ذىبي،أبكعبدامحمدبفأحمدبفعثمافبفقىاٍيماز)ال
الطبعة بيركت، المعرفة دار الناشر: البجاكم. عميمحمد تحقيؽ: الرجاؿ. نقد

 ـ.1963-ىػ1382األكلى:

الفارسي) الرحمفبفخبلد الحسفبفعبد أبكمحمد المحدث360الراميرمزم، ىػ(.
بيفالراكمكالكاعي.تحقيؽ:د.محمدعجاجالخطيب.الناشر:دارالفكرالفاصؿ

 ق.1404بيركت،الطبعةالثالثة:

 المركزمابف الحنظمي إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ بف إسحاؽ يعقكب أبك راىكيو،
(238 راىكيو بف إسحاؽ مسند مختار-ىػ(. محمد تحقيؽ: عباس. ابف مسند

 ـ.2002-ىػ1423دارالكتابالعربي،الطبعةاألكلى:ضرارالمفتي.الناشر:

رجب،زيفالديفعبدالرحمفبفأحمدبفرجببفالحسف،السىبلمي،البغدادم،ثـابف
ىػ(.شرحعمؿالترمذم.تحقيؽ:الدكتكرىماـعبدالرحيـ795الدمشقي،الحنبمي)

 ـ.1987-ىػ1407سعيد.الناشر:مكتبةالمناراألردف،الطبعةاألكلى:

بفىاركف) أبكبكرمحمد كياني، أيمفعميأبكيماني.307الرُّ تحقيؽ: المسند. ىػ(.
 ق.1416الناشر:مؤسسةقرطبةالقاىرة.الطبعةاألكلى:

الحسيني الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد بمرتضى الممٌقب الفيض، أبك الزبيدم،
ت1205) القامكس. العركسمفجكاىر تاج المحققيف.ىػ(. مف مجمكعة حقيؽ:

 الناشر:داراليداية.

الضعفاءكأجكبةأبيزرعةالرازمأبك بفيزيد. الكريـ زرعةالرازم،عبيدابفعبد
عمىسؤاالتالبرذعي.تحقيؽ:د.سعدمالياشمي.الناشر:الجامعواالسبلمية

ـ.1982-ىػ1402المدينوالمنكرة،الطبعةاألكلى:-

ق(.شرحالزرقاني1122ني،محمدبفعبدالباقيبفيكسؼالمصرماألزىرم)الزرقا
الثقافة مكتبة الناشر: الرؤكؼسعد. عبد طو تحقيؽ: مالؾ. اإلماـ مكطأ عمى

ـ.2003-ىػ1424الدينيةالقاىرة،الطبعةاألكلى:
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ىػ(.النكت794الزركشي،أبكعبدابدرالديفمحمدبفعبدابفبيادرالشافعي)
الناشر: ببلفريج. د.زيفالعابديفبفمحمد تحقيؽ: ابفالصبلح. عمىمقدمة

 ـ.1998-ىػ1419أضكاءالسمؼالرياض،الطبعةاألكلى:

ىػ(.األعبلـقامكس1396الزركمي،خيرالديفبفمحمكدبفمحمدبفعميبففارس)
ك كالمستعربيف العرب مف كالنساء الرجاؿ لشير دارتراجـ الناشر: المستشرقيف.

 ـ.2002العمـلممبلييف،الطبعة:الخامسةعشر:

زريؽ،محمدبفعبدالرحمفبفمحمد.مفتكمـفيوالدارقطنيفيكتابالسنفمفابف
الضعفاءكالمترككيفكالمجيكليف.تحقيؽ:حسيفبفعكاشة

ىػ(.كتاب251رساني)زنجكيو،أبكأحمدحميدبفمخمدبفقتيبةبفعبداالخابف
 المساعد فياضاألستاذ ذيب شاكر الدكتكر: تحقيؽ الممؾ-األمكاؿ. بجامعة

السعكدية، اإلسبلمية، كالدراسات لمبحكث فيصؿ الممؾ مركز الناشر: سعكد.
 ـ.1986-ىػ1406الطبعةاألكلى:

 محمد.أبك محمد بالسنةزىك، اإلسبلمية األمة كعناية كالمحدثكف النبكية.الحديث
 األكلى الطبعة العربي، الفكر دار الثانية1958-ق1378الناشر: الطبعة ـ،

 .ـ1984-ق1404

الحنفي) ابفيكسؼالزيمعي عبد محمد أبك الديف جماؿ نصب762الزيمعي، ىػ(.
الرايةألحاديثاليدايةمعحاشيتوبغيةاأللمعيفيتخريجالزيمعي.قدـلمكتاب:

كرم.صححوككضعالحاشية:عبدالعزيزالديكبندمالفنجاني،محمديكسؼالبىني
عكامة. محمد تحقيؽ: الكاممفكرم. يكسؼ محمد أكمميا ثـ الحج، كتاب إلى
الناشر:مؤسسةالريافبيركتكدارالقبمةلمثقافةاإلسبلميةجدة،الطبعةاألكلى:

 ـ.1997-ق1418

فعبدا،تاجالديفابفالس اعيالساعي،أبكطالبعميبفأنجببفعثمافبابف
-ىػ(.الدرالثميففيأسماءالمصنفيف.تحقيؽكتعميؽ:أحمدشكقيبنبيف674)

األكلى: الطبعة تكنس، اإلسبلمي، الغرب دار الناشر: حنشي. سعيد محمد
 ـ.2009-ىػ1430
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( الديف تقي بف الكىاب عب الديف تاج الكىػ(.771السبكي، الشافعية برل.طبقات
ىجر الناشر: الحمك. محمد الفتاح عبد د. الطناحي، محمد محمكد د. تحقيؽ:

 ىػ.1413لمطباعةكالنشركالتكزيع،الطبعةالثانية:

ىػ(.األشباهكالنظائر.الناشر:دار771السبكي،تاجالديفعبدالكىاببفتقيالديف)
 ـ.1991-ىػ1411الكتبالعممية،الطبعةاألكلى:

األشعث)الس ًجسٍ بف سميماف داكد أبك شعىيباألرنؤكط275تاني، تحقيؽ: السنف. ىػ(.
 األكلى: الطبعة العالمية، الرسالة دار الناشر: قره. كاًمؿ م د 1430كمحى -ىػ

 ـ.2009

ىػ(.سؤاالتوألحمدبفحنبؿفيجرح275الس ًجٍستاني،أبكداكدسميمافبفاألشعث)
يادمحمدمنصكر.الناشر:مكتبةالعمكـكالحكـ،الطبعةالركاةكتعديميـ.تحقيؽ:ز

 ـ.1994-ق1414األكلى:

األشعث) بف سميماف داكد أبك شعيب275الس ًجٍستاني، تحقيؽ: المراسيؿ. كتاب ىػ(.
 ق.1408األرناؤكط.الناشر:مؤسسةالرسالةبيركت،الطبعةاألكلى:

( الرحمف عبد بف محمد الديف شمس ألفيةىػ(.902السخاكم، بشرح المغيث فتح
الحديث.دراسةكتحقيؽ:عبدالكريـالخيضير،محمدآؿفييد،الناشر:مكتبةدار

 ق.1426المنياج،الطبعةاألكلى:

ق(.التحفةالمطيفةفيتاريخالمدينة902الٌسخاكٌم،شمسالٌديفمحم دبفعبدالر حمف)
 بيركت العممية الكتب الناشر: لبن–الشريفة. األكلى: الطبعة  -ىػ1414اف،

 ـ.1993

ق(.التكضيحاألبيرلتذكرةابفالممقف902الٌسخاكٌم،شمسالٌديفمحم دبفعبدالر حمف)
 األكلى: الطبعة السمؼ، أضكاء مكتبة الناشر: األثر. عمـ 1418في -ىػ

 ـ.1998

اليدايةفيعمـق(.الغايةفيشرح902الٌسخاكٌم،شمسالٌديفمحم دبفعبدالر حمف)
لؿ الشيخ أكالد مكتبة الناشر: إبراىيـ. المنعـ أبكعائشعبد تحقيؽ: -الركاية.

 ـ.2001راث،الطبعةاألكلى:
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بفعبدالر حمف) ق(.الغايةفيشرحاليدايةفيعمـ902الٌسخاكٌم،شمسالٌديفمحم د
كالدالشيخلمتراث،الركاية.تحقيؽ:أبكعائشعبدالمنعـإبراىيـ.الناشر:مكتبةأ

 ـ.2001الطبعةاألكلى:

النيسابكرم الخراساني ميراف بف إبراىيـ بف إسحاؽ بف محمد العباس أبك الس ر اج،
الحؽ313) إرشاد األستاذ عميو: كعمؽ أحاديثو كخرج حققو السراج. مسند ىػ(.

-ىػ1423باكستاف،الطبعة:–األثرم.الناشر:إدارةالعمكـاألثرية،فيصؿآباد
 ـ.2002

ىػ(.المبسكط.الناشر:483السرخسي،محمدبفأحمدبفأبيسيؿ،شمساألئمة)
 ـ.1993-ىػ1414بيركت،بدكفطبعة،سنةالنشر:–دارالمعرفة

البغدادم)ابف البصرم، بفمنيعالياشميبالكالء، بفسعد أبكعبدامحمد سعد،
تحقيؽ:23 الكبير. الطبقات ىػ(. الخانجي مكتبة الناشر: عمر، محمد -عمي

 .ق2001الطبعةاألكلى-القاىرة

ىػ(.1376السعدم،أبكعبداعبدالرحمفبفناصربفعبدابفناصربفحمد)
لسافالميزافالدرةالبييةشرحالقصيدةالتائيةفيحؿالمشكمةالقدرية.تجقيؽ:أبك

ىػ1419ر:أضكاءالسمؼ،الطبعةاألكلى:محمدأشرؼبفعبدالمقصكد.الناش
 ـ.1998-

 )أبك الصدفي يكنس بف أحمد بف الرحمف عبد يكنس347سعيد، ابف تاريخ  ىػ(.
 ىػ.1421المصرم.الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت.الطبعةاألكلى:

( الحسيف بف محمد الرحمف عبد أبك لمدارقطني.412السممي، السممي سؤاالت ق(.
ؽ:فريؽمفالباحثيفبإشراؼالدكتكرسعدالحميد،كالدكتكرخالدالجريسي.تحقي

 ىػ.1427الرياض،الطبعةاألكلى:–الناشر:مؤسسةالجريسيلمتكزيعكاإلعبلف

( المركزم التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ عبد سعد أبك ىػ(.562الس معانٌي،
المعمم بفيحيى عبدالرحمف تحقيؽ: مجمساألنساب. الناشر: اليمانيكغيره. ي

 ـ.1962-ىػ1382دائرةالمعارؼالعثمانية،حيدرآباد،الطبعةاألكلى:
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( الديف جبلؿ أبيبكر، بف الر حمف عبد السيكطيفيعمـ911السيكطي، ألفية ىػ(.
 الحديث.صححوكشرحو:األستاذأحمدمحمدشاكر.الناشر:المكتبةالعممية.

 ىػ(.تاريخالخمفاء.911لر حمفبفأبيبكر،جبلؿالديف)السيكطي،عبدا

( الديف جبلؿ بكر، أبي بف عبدالر حمف شرح911السيكطي، في الر اكم تدريب ىػ(.
الجكزم، ابف دار الناشر: السرسىاكٌم. محٌمد بف مازف بعناية: الن كاًكم. تقريب

 ق.1431الطبعةاألكلى:

عبدالر حمفبفأبي فيتاريخ911بكر،جبلؿالديف)السيكطي، ىػ(.حسفالمحاضرة
الكتب إحياء دار : الناشر إبراىيـ. الفضؿ أبك محمد تحقيؽ: كالقاىرة. مصر

-العربية األكلى:–عيسىالبابيالحمبيكشركاه الطبعة 1387مصر، -ىػ
 ـ.1967

ف اظ.راجعالنسخةىػ(.طبقاتالحي911السيكطي،عبدالر حمفبفأبيبكر،جبلؿالديف)
العممية الكتب دار الناشر: بإشراؼالناشر. العمماء مف لجنةه أعبلميا: كضبطى

 ـ.1983-ق1403بيركت،الطبعةاألكلى:

عبدالر حمفبفأبيبكر،جبلؿالديف) في911السيكطي، ىػ(.قطؼاألزىارالمتناثرة
ال خميؿمحيالديفالميس. تحقيؽ: المتكاترة. المكتباإلسبلمي،األخبار ناشر:

 ـ.1985–ق1405سنةالنشر:

الييثـبفكميب) أبكسعيد تحقيؽ:محفكظالرحمف335الشاشي، الشاشي. ق(.مسند
-ىػ1410زيفا.الناشر:مكتبةالعمكـكالحكـالمدينةالمنكرة،الطبعةاألكلى:

 ـ.1990

ق(.كتابالفكائدالشيير354بزاز)الشافعي،أبكبكرمحمدبفعبدابفإبراىيـ،ال
بالغيبلنيات،تحقيؽ:حمميكامؿأسعدعبداليادم،راجعو:أبكعبيدةمشيكربف

 الطبعةاألكلى: دارابفالجكزمالرياض، الناشر: -ق1417حسفآؿسمماف،
 ـ.1997

.تحقيؽ:الشافعي،أبكعبدامحمدبفإدريسالمط ًمبٌيالقرشٌي.تفسيراإلماـالشافعي
 ـ.2006-ق1427أحمدمصطفىالفراف.الطبعةاألكلى:
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الشافعي،أبكعبدامحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشافعبفعبدالمطمب
مناؼالمطمبيالقرشيالمكي) شاكر.204بفعبد أحمد تحقيؽ: الرسالة. ىػ(.

 ـ.1940-ىػ1358الناشر:مكتبوالحمبي،مصر،الطبعةاألكلى:

الشافعي،أبكعبدامحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشافعبفعبدالمطمب
ىػ(.كتاباألـ.الناشر:دارالمعرفة204بفعبدمناؼالمطمبيالقرشيالمكي)

 ـ.1990-ىػ1410بيركت،بدكفطبعة:–

دالمطمبالشافعي،أبكعبدامحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشافعبفعب
( المكي القرشي مناؼالمطمبي عبد )ترتيبىػ(.204بف الشافعي اإلماـ مسند

سنجر(.رتبو:سنجربفعبداالجاكلي،أبكسعيد،عمـالديف.حقؽنصكصو،
لمنشر غراس شركة الناشر: فحؿ. ياسيف ماىر عميو: كعمؽ أحاديثو كخرج

 ـ.2004-ىػ1425كالتكزيع،الككيت،الطبعةاألكلى:

الشافعي،أبكعبدامحمدبفإدريسبفالعباسبفعثمافبفشافعبفعبدالمطمب
ىػ(.اختبلؼالحديث)مطبكعممحقا204بفعبدمناؼالمطمبيالقرشيالمكي)

 ـ.1990-ىػ1410بيركت،سنةالنشر:–باألـلمشافعي(.الناشر:دارالمعرفة

فعثمافبفأحمدبفمحمدبفأيكببفأزداذشاىيف،أبكحفصعمربفأحمدبابف
( الزُّىىيرم.385البغدادم أميف بف سمير تحقيؽ: كمنسكخو. الحديث ناسخ ىػ(.

 ـ.1988-ىػ1408الناشر:مكتبةالمنار،الطبعةاألكلى:

شاىيف،أبكحفصعمربفأحمدبفعثمافبفأحمدبفمحمدبفأيكببفأزداذابف
تاريخأسماءالثقات.تحقيؽ:صبحيالسامرائي.الناشر:الدارىػ(.385البغدادم)
 ـ.1984-ق1404الككيت،الطبعةاألكلى:–السمفية

شاىيف،أبكحفصعمربفأحمدبفعثمافبفأحمدبفمحمدبفأيكببفأزداذابف
محمد385البغدادم) الرحيـ عبد تحقيؽ: كالك ذابيف. الضعفاء أسماء تاريخ ىػ(.

 ـ.1989-ىػ1409دالقشقرم،الطبعة:األكلى،أحم

الخطيبالشافعي) بفأحمد اإلقناعفيحؿ977الشربيني،شمسالديف،محمد ىػ(.
دارالفكر.الناشر:دارالفكرألفاظأبيشجاع.تحقيؽ:مكتبالبحكثكالدراسات

 بيركت.–
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ىػ(.الممؿكالنحؿ.548الشيرستاني،أبكالفتحمحمدبفعبدالكريـبفأبىبكرأحمد)
 الناشر:مؤسسةالحمبي.

( اليمني ا عبد بف محمد بف عمي بف محمد األكطار.1250الشككاني، نيؿ ىػ(.
األكلى: الطبعة مصر. الحديث، دار الناشر: الصبابطي. الديف عصاـ تحقيؽ:

 ـ.1993-ىػ1413

بيشيبة،تحقيؽ:عادؿق(.مسندابفأ235شيبة،أبكبكرعبدابفمحمد)ابفأبي
يكسؼالغزاكم،كأحمدفريدالمزيدم،الناشر:دارالكطفالرياض،الطبعةاألكلى:

 ـ.1988-ق1418

بفعثمافبفخكاستيالعبسيابفأبي بفإبراىيـ ابفمحمد أبكبكرعبد شيبة،
ىػ(.المصنؼفياألحاديثكاآلثار.تحقيؽ:كماؿيكسؼالحكت.الناشر:235)
 .ق1409كتبةالرشد،الرياض،الطبعةاألكلى:م

476الشيرازم،أبكاسحاؽإبراىيـبفعمي) ىػ(.طبقاتالفقياء.ىذبوي:محمدبفمكـر
ىػ(.تحقيؽ:إحسافعباس.الناشر:دارالرائدالعربي،711ابفمنظكر)المتكفى:

 ـ.1970لبناف،الطبعةاألكلى،–بيركت

ق(،الممحةفيشرح720بفًسباعبفأبيبكرالجذامي)الصائغ،محمدبفحسفابف
العممي البحث عمادة الناشر: الصاعدم، سالـ بف إبراىيـ تحقيؽ: الممحة،

ـ2004-ق1424،الطبعةاألكلى-المدينةالمنكرة-بالجامعةاإلسبلمية

دارصبلحالديفبفأحمداألدلبي.منيجنقدالمتفعندعمماءالحديثالنبكم.منشكرات
 بيركت.-اآلفاؽالجديدة

االصفدم) تحقيؽ:764صبلحالديفخميؿبفأيبؾبفعبد الكافيبالكفيات. ىػ(.
 التراثبيركت، إحياء دار الناشر: األرناؤكطكتركيمصطفى. -ىػ1420أحمد

 ـ.2000

 )ابف الديف تقي عمرك، أبك الرحمف، عبد بف عثماف مشًكؿ643الصبلح شىرحي ىػ(.
سً يًط.تحقيؽ:د.عبدالمنعـخميفةأحمدببلؿ.الناشر:داركنكزإشبيميالمنشرالكى

 ـ.2011-ىػ1432كالتكزيع،المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:
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 )ابف الديف تقي الرحمف، عبد بف عثماف عمرك، أبك أنكاع643الٌصبلح، معرفة ىػ(.
،تحقيؽ:عبدالمطيؼاليميـ،كماىرعمكـالحديث،المعركؼبمقدمةابفالصبلح
 ـ2002-ق1423ياسيفالفحؿ،الناشر:دارالكتبالعممية

الرزاؽبفىماـبفنافعالحميرماليماني) أبكبكرعبد ىػ(،مصنؼ211الصنعاني،
المجمس الناشر: األعظمي. الرحمف حبيب تحقيؽ: الصنعاني. الرزاؽ عبد

 ق.1403اليند،الطبعةالثانية:-العممي

( الرُّباعي أحمد بف محمد يكسؼبف بف أحمد بف الحسف فتح1276الصنعاني، ىػ(.
بإشراؼالشيخعمي مجمكعة تحقيؽ: المختار. نبينا سنة ألحكاـ الجامع الغفار

 ىػ.1427العمراف.الناشر:دارعالـالفكائد،الطبعةاألكلى:

تكضيحاألفكارلمعانيتنقيح(.ىػ1182الصنعاني،محمدبفإسماعيؿاألميرالحسني)
دار الناشر: عكيضة. بف محمد بف الرحمفصبلح عبد أبك تحقيؽ: األنظار.

 ـ.1997-ىػ1417لبناف،الطبعةاألكلى:-الكتبالعممية،بيركت

ىػ(.األحاديثالمختارةأك643ضياءالديفالمقدسي،أبكعبدامحمدبفعبدالكاحد)
لـيخرجوالبخارمكمسمـفيصحيحييما.المستخرجمفاألحاديث المختارةمما

دراسةكتحقيؽ:معالياألستاذالدكتكرعبدالممؾبفعبدابفدىيش.الناشر:
 ـ.2000-ىػ1420دارخضرلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيركت،الطبعةالثالثة:

قمكبفيمعاممةىػ(.قكتال386طالبالمكي،محمدبفعميبفعطيةالحارثي)أبك
المحبكبككصؼطريؽالمريدإلىمقاـالتكحيد.تحقيؽ:عاصـإبراىيـالكيالي.

 ـ.2005-ىػ1426الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت،الطبعة:الثانية،

طاىر،أبكزكريايحيىبفإبراىيـبفأحمدبفمحمدأبكبكراألزدمالسمماسيابفأبي
ألربعةأبيحنيفةكمالؾكالشافعيكأحمد.تحقيؽ:محمكدىػ(.منازؿاألئمةا550)

األكلى: الطبعة الكطنية، فيد الممؾ مكتبة الناشر: قدح. الرحمف عبد بف
 ـ.2002-ىػ1422

المخميالشامي) أيكببفمطير بف سميمافبفأحمد القاسـ أبك ىػ(.360الطبراني،
عبدالمحسفبفإبراىيـالمعجـاألكسط.تحقيؽ:طارؽبفعكضابفمحمد،

 القاىرة.–الحسيني.الناشر:دارالحرميف
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المخميالشامي) أيكببفمطير بف سميمافبفأحمد القاسـ أبك ىػ(.360الطبراني،
 المعجـالكبير،حققوكخرجأحاديثو:حمدمعبدالمجيدالسمفي،مكتبةابفتيمية.

بفأيكب سميمافبفأحمد القاسـ أبك المخميالشامي)الطبراني، ىػ(.360بفمطير
–مسندالشامييف.تحقيؽ:حمدمبفعبدالمجيدالسمفي.الناشر:مؤسسةالرسالة

 ـ.1984-ق1405بيركت،الطبعةاألكلى:

تاريخىػ(.310الطبرم،أبكجعفرمحمدبفجريربفيزيدبفكثيربفغالباآلممي)
بػ المشيكر كالممكؾ، الطبرم.الرسؿ بيركت،تاريخ العممية الكتب دار الناشر:

 ق.1407الطبعةاألكلى:

الطحاكم،أبكجعفرأحمدبفمحمدبفسبلمةبفعبدالممؾبفسممةاألزدمالحجرم
( 321المصرم اىػ(. أحاديثرسكؿ مشكؿ مفبياف فييا ما كاستخراج

 كالكتبمعركؼباسـ: عنيا، كنفيالتضاد اآلثااألحكاـ تحقيؽ:شرحمشكؿ ر.
 ـ.1494-ىػ1415شعيباألرنؤكط.الناشر:مؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى:

الطحاكم،أبكجعفرأحمدبفمحمدبفسبلمةبفعبدالممؾبفسممةاألزدمالحجرم
شرحمعانياآلثارالمختمفةالمأثكرةأكالمركيةعفرسكؿاىػ(.321المصرم)

باسـ:شرحمعانياآلثار،حققوكقدـلو:محمدفياألحكاـ،كالكتابمعركؼ
 الحؽ. يكسؼزىرمالنجار،محمدسيددجاد كتبوكأبكابوكأحاديثو: راجعوكرقـ

 ـ.1994-ق1414،الناشر:عالـالكتب،الطبعةاألكلىعبدالرحمفالمرعشمي

ق(.التراجـالساقطةمفإكماؿ1425-ق1424طبلبكطالباتمرحمةالماجستير)عاـ
ا عبد محمد تقديـ الصياح، ا عبد عمي إشراؼ مغمطام، الكماؿ، تيذيب

 ق.1426الكىيبي،الناشر:دارالمحدث،الطبعةاألكلى:ربيعالثاني

( ًبكىٍرديكشو : الميمىق بي ، الطٍُّكًسيُّ نىٍصرو بًف مي  عى بفي الحسفي ًمي  عى أىبك ىػ(.312الطكسي،
كسيعمىجامعالترمذم.تحقيؽ:أنيسبفأحمدمختصراألحكاـ=مستخرجالط

 األثرية الغرباء مكتبة الناشر: األندكنكسي. طاىر -بف المنكرة –المدينة
ىػ.1415السعكدية،الطبعةاألكلى:
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البصرل) الجاركد بف سميمافبفداكد داكد أبك أبيداكد.204الطيالسي، مسند ىػ(.
التركي.الناشر:دارىجرمصر،الطبعةتحقيؽ:الدكتكرمحمدبفعبدالمحسف

 ـ.1999-ىػ1419األكلى:

الطيبنايؼبفصبلحبفعميالمنصكرم.الدليؿالمغنيلشيكخاإلماـأبيالحسفأبك
تقديـ:سعدبفعبداالحميد، الناشر:داركالدارقطني. حسفمقبكلياألىدؿ.

العرب المممكة كالتكزيع، كالنشر لمطباعة األكلى:الكياف الطبعة السعكدية. ية
 ـ.2007-ىػ1428

الديف) شرؼ ا، عبد بف محمد بف الحسيف عاصـ743الطيبي، أبك تحقيؽ: ىػ(.
 كالتكزيع لمنشر اإلسبلمية المكتبة الناشر: األثرم. لئلعبلـ-الشكامي الركاد

 ـ.2009-ىػ1430كالنشر،الطبعةاألكلى:

 أبي كالمابف اآلحاد الراية،عاصـ، دار الناشر: الجكابرة، فيصؿ باسـ تحقيؽ: ثاني،
 ـ.2006-ق1411الطبعةاألكلى:

ىػ(.االنتقاء463عبدالبر،أبكعمريكسؼبفعبدابفمحمدالنمرمالقرطبي)ابف
عنيـ. ا رضي حنيفة كأبي كالشافعي مالؾ الفقياء األئمة الثبلثة فضائؿ في

 بيركت.–يةالناشر:دارالكتبالعمم

ىػ(.جامع463عبدالبر،أبكعمريكسؼبفعبدابفمحمدالنمرمالقرطبي)ابف
الجكزم، ابف دار الناشر: الزىيرم. األشباؿ أبي تحقيؽ: كفضمو. العمـ بياف

 ـ.1994-ىػ1414المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى،

ىػ(.التمييد463بفمحمدالنمرمالقرطبي)عبدالبر،أبكعمريكسؼبفعبداابف
لمافيالمكطأمفالمعانيكاألسانيد.تحقيؽ:مصطفىبفأحمدالعمكم،محمد
المغرب، اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ عمكـ كزارة الناشر: البكرم. الكبير عبد

 ىػ.1387

 )ابف القرطبي النمرم محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك البر، ىػ(.463عبد
دار الناشر: البجاكم. محمد عمي تحقيؽ: األصحاب. معرفة في االستيعاب

 ـ.1992-ىػ1412الجيؿ،بيركت،الطبعةاألكلى:
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 )ابف القرطبي النمرم محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك البر، ىػ(.463عبد
أمفاالستذكارالجامعلمذاىبفقياءاألمصاركعمماءاألقطارفيماتضمنوالمكط

المعانيكالرأمكاآلثاركشرحذلؾكموباإليجازكاالختصار.تحقيؽ:سالـمحمد
بيركت،الطبعةاألكلى:–عطا،محمدعميمعكض.الناشر:دارالكتبالعممية

 ـ.2000–ق1421

( اليماني المعممي يحيى بف الرحمف ]مصدر1386عبد كأىميتو. الرجاؿ عمـ ىػ(.
 متقىأىؿالحديث[.الكتاب:ممؼككردعمىم

الرحمفبفيحيىبفعميالمعممياليماني) فيىػ(.1386عبد لما الكاشفة األنكار
كتاب"أضكاءعمىالسنة"مفالزلؿكالتضميؿكالمجازفة.الناشر:المطبعةالسمفية

 ـ.1986-ىػ1406بيركت،–كمكتبتيا/عالـالكتب

الي المعممي عمي بف يحيى بف الرحمف )عبد في1386ماني لما الكاشفة األنكار ىػ(.
كتاب"أضكاءعمىالسنة"مفالزلؿكالتضميؿكالمجازفة.الناشر:المطبعةالسمفية

 ـ.1986-ىػ1406بيركت،سنةالنشر:–كمكتبتيا/عالـالكتب

عبدالفتاحمحمدالعيسكم.عبدالرحمفمحمدالعيسكم.مناىجالبحثالعمميفيالفكر
 سبلميكالفكرالحديث.الناشردارالراتبالجامعية.اال

عبدابفأحمدبفحنبؿ.زكائدعبدابفأحمدبفحنبؿفيالمسند.تحقيؽ:عامر
 ـ.1990-ق1410حسفصبرم.الناشر:دارالبشائراإلسبلمية،الطبعةاألكلى:

 البكجرمالمصرماأبك ا عبد قميجبف مغمطامبف ا، عبلءعبد لحكرمالحنفي،
ىػ(.إكماؿتيذيبالكماؿفيأسماءالرجاؿ.تحقيؽ:أبكعبدالرحمف762الديف)

عادؿبفمحمد،كأبكمحمدأسامةبفإبراىيـ.الناشر:الفاركؽالحديثةلمطباعة
 ـ.2001-ىػ1422كالنشر،الطبعةاألكلى:

الحنبميابف بفأحمد شمسالديفمحمد اليادم، التحقيؽفي744)عبد تنقيح ىػ(.
ناصر بف العزيز كعبد ا جاد بف محمد بف سامي تحقيؽ: التعميؽ. أحاديث

 السمؼ أضكاء النشر: دار –الخباني. األكلى: الطبعة 1428الرياض، -ىػ
 ـ.2007
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الميٍنًكيفيالر د 744عبداليادم،شمسالديفمحمدبفأحمدالحنبمي)ابف اًرـي ىػ(.الص 
مقبؿ لو: قدـ المقطرماليماني، زيد بف محمد بف عقيؿ تحقيؽ: السٍُّبًكي. مىى عى

 ـ.2003-ق1424ىادمالكادعي،مؤسسةالرياف،بيركت،الطبعةاألكلى

ىػ(.كتاباألمكاؿ.تحقيؽ:224عيبيدالقاسـبفسبٌلـبفعبدااليركمالبغدادم)أبك
 ر.بيركت.خميؿمحمدىراس.الناشر:دارالفك

عثمافبفالمكيالتكزرمالزبيدم.القبلئدالعنبريةعمىالمنظكمةالبيقكنية.كمعوطراز
البيقكنيةفيعمـمصطمحالحديث،محمكدأحمدعمرالنشكماألزىرم.تحقيؽ:
عميبفحسفالحمبي.الناشر:دارابفعفاف،الخبر/السعكدية،الطبعةاألكلى:

 ـ.1997-ىػ1418

ابفصالحالككفي)ال بفعبد الحسفأحمد أبك الثقاتمف261عجمي، معرفة ىػ(.
بترتيباإلماميف:رجاؿأىؿالعمـكالحديثكمفالضعفاءكذكرمذاىبيـكأخبارىـ.
ق(كتقيالديف807نكرالديفأبيالحسفعميبفأبيبكربفسميمافالييثمي)

ق(معزياداتاإلماـالحافظابف756أبيالحسفعميبفعبدالكافيالسبكي)
( العسقبلني 852حجر الناشر:ق(. البستكم. العظيـ عبد العميـ عبد تحقيؽ:

 ـ.1985-ق1405المدينةالمنكرة،الطبعةاألكلى:مكتبةالدار

الجرجانيابف القطاف مبارؾبف ابف محمد ابف ابفعبد عبد أحمد أبك عدم،
ض365) في الكامؿ المكجكدىػ(. عبد أحمد عادؿ تحقيؽ: الرجاؿ. عمي-عفاء

-محمدمعكض.شارؾفيتحقيقو:عبدالفتاحأبكسنة.الناشر:الكتبالعممية
 ـ.1997ىػ1418لبناف،الطبعةاألكلى:-بيركت

العديـ،الصاحبكماؿالديفعمربفأحمدبفأبيجرادة،بغيةالطمبفيتاريخابف
 ييؿزكار،دارالفكر.حمب،حققوكقٌدـلو:س

بكر أبي بف الرحمف عبد بف الحسيف بف الرحيـ عبد الديف زيف الفضؿ أبك العراقي،
( عبد806العراقي تحقيؽ: الصبلح، ابف مقدمة شرح كاإليضاح التقييد ق(.

السمفية الكتبة الناشر: عثماف، محمد المنكرة-الرحمف األكلى-المدينة الطبعة ،
 ـ.1969-ق1389
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،أبكالفضؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبفعبدالرحمفبفأبيبكربفالعراقي
-ىػ(.ألفيةالعراقيفيعمكـالحديث.تحقيؽ:ماىرياسيفالفحؿ806إبراىيـ)

اإلسبلمية-رئيسقسـالحديث  جامعةاألنبار.-كميةالعمـك

عبدالرحمفبفأبيبكربفالعراقي،أبكالفضؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبف
( 806إبراىيـ المطيؼاليميـ عبد تحقيؽ: كالتذكرة. التبصرة شرح ماىر-ىػ(.

1423لبناف،الطبعةاألكلى:–ياسيففحؿ.الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت
 ـ.2002-ىػ

بفالعراقي،أبكالفضؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبفعبدالرحمفبفأبيبكر
عادؿأحمدكىػ(.ذيؿميزافاالعتداؿ.تحقيؽ:عميمحمدمعكض806إبراىيـ)

 األكلى: الطبعة بيركت، العممية الكتب دار الناشر: المكجكد. 1416عبد -ىػ
 ـ.1995

العراقي،أبكالفضؿزيفالديفعبدالرحيـبفالحسيفبفعبدالرحمفبفأبيبكربف
( ح806إبراىيـ عف المغني فيىػ(. ما تخريج في األسفار، في األسفار مؿ

، دارابفحـز الناشر: الديف(. اإلحياءمفاألخبار)مطبكعبيامشإحياءعمكـ
 ـ.2005-ىػ1426لبناف،الطبعةاألكلى:–بيركت

العراقي،أبكزرعةأحمدبفعبدالرحيـبفالحسيفالكردمالرازيانيثـالمصرم،ابف
كتابالمدلسيف.تحقيؽ:درفعتفكزمعبدالمطمب،د.نافذىػ(.826كليالديف)

 ـ.1995ىػ،1415حسيفحماد.الناشر:دارالكفاء،الطبعةاألكلى:

العراقي،أبكزرعةأحمدبفعبدالرحيـبفالحسيفالكردمالرازيانيثـالمصرم،ابف
( الديف ع826كلي تحقيؽ: المراسيؿ. ركاة ذكر في التحصيؿ تحفة اىػ(. بد

 الرياض.–نكارة.الناشر:مكتبةالرشد

ىػ(.543العربيالمالكي،أبكبكرمحمدبفعبدابفمحمدالمعافرم)المتكفى:ابف
 عارضةاألحكذمبشرحصحيحالترمذم.الناشر:دارالكتبالعمميةبيركتلبناف.

الؾفيشرحمكطأمالؾ.العربي،القاضيأبكبكرمحمدبفعبداالمعافرم.المسابف
تحقيؽ:محمدبفالحسيفالسميماني،عائشةبنتالحسيفالسميماني.الناشر:دار

 ـ.2007-ق1428الغرباإلسبلميبيركت،الطبعةاألكلى:
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 أبي األذرعيابف محمد، بف عمٌي الديف عبلء بف محمد الديف صدر الحنفي، العز
-لطحاكية.تحقيؽ:شعيباألرنؤكطىػ(.شرحالعقيدةا792الصالحيالدمشقي)

بيركت،الطبعةالعاشرة:–عبدابفالمحسفالتركي.الناشر:مؤسسةالرسالة
 ـ.1997-ىػ1417

ق(.تاريخمدينةدمشؽكذكر57عساكر،أبكالقاسـعميبفالحسفبفىبةا)ابف
بنكاحييامفكار ديياكأىًميا.تحقيؽ:فضمياكتسميةمفحٌميامفاألماثؿأكاجتازى

 ـ.1995-ق1415عمركبفغرامةالعمركم.الناشر:دارالفكر

ق(.إتحاؼالميرةبالفكائدالمبتكرة852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
بإشراؼزىيربفناصر السنةكالسيرة، تحقيؽ:مركزخدمة مفأطراؼالعشرة.

 ـ.1994-ىػ1415الطبعةاألكلى:،الناشر:مجمعالممؾفيد.الناصر

ق(.اإلصابةفيتمييزالصحابة.852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
تحقيؽ:عادؿأحمدعبدالمكجكدكعمىمحمدمعكض.الناشر:دارالكتبالعممية

 ىػ.1415بيركت،الطبعةاألكلى:–

التمخيصالحبيرفيتخريج.ق(852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
 األكلى: الطبعة الكتبالعممية، دار الناشر: -ق1419أحاديثالرافعيالكبير.

 ـ.1989

بفعميبفحجر الفضؿأحمد أبك فيتخريجأحاديث852)العسقبلني، الدراية ق(.
دارالمعرفة الناشر: اليمانيالمدني. السيدعبداىاشـ تحقيؽ:  –اليداية.

 كت.بير

حجر بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك بزكائد852)العسقبلني، العالية المطالب ق(.
سعكد. بف محمد اإلماـ لجامعة قدمت عممية رسالة تحقيؽ: الثمانية. المسانيد
دار دارالعاصمة، الناشر: العزيزالشثرم. بفناصربفعبد سعد د. تنسيؽ:

 ىػ.1419السعكدية،الطبعةاألكلى:–الغيث

حجر بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك ابف852)العسقبلني، كتاب عمى النكت ق(.
البحثالعممي عمادة الناشر: المدخمي. بفىادمعمير ربيع تحقيؽ: الصبلح.
األكلى: الطبعة السعكدية، العربية المممكة المنكرة، المدينة اإلسبلمية، بالجامعة

 ـ.1984-ىػ1404
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ق(.بمكغالمراـمفأدلةاألحكاـ.852)عميبفحجرالعسقبلني،أبكالفضؿأحمدبف
تحقيؽ:الدكتكرماىرياسيفالفحؿ.الناشر:دارالقبسلمنشركالتكزيع،الرياض

 ـ.2014-ىػ1435المممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى:-

رق(.تقريبالتيذيب.الناشر:دا852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
 .1986–1406:سكريا،الطبعة:األكلى،الرشيد

بفامعاليبتكاليالتأنيسق(.852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
–ق1406الطبعة:إدريس.تحقيؽ:عبداالقاضي.الناشر:دارالكتبالعممية

 ـ.1986

بفعميبفحجر أحمد الفضؿ أبك ال852)العسقبلني، فتح بارمشرحصحيحق(.
أصموتصحيحن قرأ كتبواكتعميقناالبخارم. رقـ ابفباز، العزيزبفعبد :عبد

كأبكابوكأحاديثو:محمدفؤادعبدالباقي،قاـبإخراجوكصححوكأشرؼعمىطبعو:
 محبالديفالخطي.الناشر:دارالمعرفة،بيركتلبناف.

ق(.لسافالميزاف.تحقيؽ:دائرة852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
بيركت لممطبكعات األعممي مؤسسة الناشر: اليند. النظامية لبناف،المعرؼ

 ـ.1971-ىػ1390الطبعةالثانية:

ق(.مكافقةالخبرالخبرفيتخريج852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
السمفي،صبحيالسيدأحاديثالمختصر.حققوكعمؽعميو:حمدمعبدالمجيد

العربية الرياضالمممكة كالتكزيع، لمنشر الرشد مكتبة الناشر: السامرائي. جاسـ
 ـ.1993-ىػ1414السعكدية،الطبعةالثانية:

نخبةالفكرفيمصطمحأىؿق(.852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
عص تحقيؽ: السبلـ(. سبؿ بكتاب ممحقا )مطبكع األثر الصبابطي عماد-اـ

 ـ.1997-ىػ1418القاىرة،الطبعةالخامسة:–السيد.الناشر:دارالحديث

ق(.نزىةالنظرفيتكضيحنخبة852)العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر
مطبعة الناشر: الديفعتر. نكر تحقيؽكتعميؽ: الفكرفيمصطمحأىؿاألثر.

 ـ.2000-ىػ1421لثة:الصباح،دمشؽ،الطبعةالثا
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بفعميبفحجر) الفضؿأحمد أبك بزكائدرجاؿ852العسقبلني، المنفعة تعجيؿ ق(.
بيركت، البشائر دار الناشر: الحؽ. إمداد ا إكراـ د. تحقيؽ: األربعة. األئمة

 ـ.1996الطبعةاألكلى:

سبمراتبق(.تعريؼاىؿالتقدي852العسقبلني،أبكالفضؿأحمدبفعميبفحجر)
بف عاصـ د. تحقيؽ: المدلسيف(. )طبقات باسـ بالتدليسالمشيكر المكصكفيف

 المنار مكتبة الناشر: القريكتي. –عبدا األكلى: الطبعة -ق1403عماف،
 ـ.1983

بفعميبفحجر) الفضؿأحمد أبك تغميؽالتعميؽعمىصحيحق(.852العسقبلني،
 الرحمف عبد سعيد تحقيؽ: المكتباإلسبلميبيركت،البخارم. الناشر: القزقي،

 ق.1405الطبعةاألكلى

حجر) بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك الناشر:852العسقبلني، التيذيب. تيذيب ق(.
 ىػ.1326مطبعةدائرةالمعارؼالنظامية،اليند،الطبعةاألكلى:

( المكي حماد بف مكسى بف عمرك بف محمد جعفر أبك 322العقيمي، كتابىػ(.
الكىـ،الضعفاء إلىالكذبككضعالحديث،كمفغمبعمىحديثو ،كمفنيًسبى

يغمك ركلماالييتابععميو،كصاحببدعةو كمفييتيـفيبعضحديثو،كمجيكؿه
فكانتحالوفيالحديثمستقيمة،مؤل ؼعمىحركؼالمعجـ كالكتاب.فييا،كا 

يأميفقمعجي.الناشر:دارتحقيؽ:عبدالمعطمعركؼباسـ:الضعفاءالكبير.
 ـ.1984-ىػ1404بيركت،الطبعةاألكلى:المكتبةالعممية

ىػ(.كتاب761العبلئي،صبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدمبفعبداالدمشقي)
المختمطيف.تحقيؽ:د.رفعتفكزمعبدالمطمب،عميعبدالباسطمزيد.الناشر:

 ـ.1996-ىػ1417طبعةاألكلى:القاىرة،ال،مكتبةالخانجي

جامعىػ(.761العبلئي،صبلحالديفأبكسعيدخميؿبفكيكمدمبفعبداالدمشقي)
المجيد حمدمعبد لوكخٌرجأحاديثو: كقٌدـ حققو المراسيؿ. التحصيؿفيأحكاـ

ـ،الطبعة1978-ق1398السمفي،عالـالكتب،النيضةالعربية،الطبعةاألكلى:
 ـ.1686-ق1407:الثانية
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 بفأبك محمد بف عيسى بف ىاركف بف عيذكف بف القاسـ بف إسماعيؿ القالي، عمي
ىػ(.البارعفيالمغة.تحقيؽ:ىشاـالطعاف.الناشر:مكتبةالنيضة356سمماف)
 ـ.1975دارالحضارةالعربيةبيركت،الطبعةاألكلى:-بغداد

اابف االمصعببفعبد أبكعبد ابفالعكاـ، بفالمصعببفثابتبفعبد
 ق(.نسبقريش،بدكفدارنشرأكطبعة.236الزبيربفالعكاـ)

ىػ(.مستخرجأبي316عكانة،يعقكببفإسحاؽبفإبراىيـالنيسابكرماإلسفراييني)أبك
الطبعة بيركت، المعرفة دار الناشر: بفعارؼالدمشقي. أيمف تحقيؽ: عكانة.

 ـ.1998-ػى1419األكلى:

الحديث.قاعدةفيالجرحكالتعديؿ،كقاعدةأبك غدة،عبدالفتاح.أربعرسائؿفيعمـك
الرجاؿ في المتكممكف السبكي، عمي الكىاببف عبد الديف لتاج المؤرخيف، في
محمدبفعبدالرحمفالسخاكم،ذكرمفيعتمدقكلوفيالجرحكالتعديؿ،محمد

المط مكتبة الذىبي، أحمد اإلسبلمية،بف البشائر دار حمب، اإلسبلمية بكعات
 بيركت.

ىػ(.إحياءعمكـالديف.الناشر:دار505الغزالي،أبكحامدمحمدبفمحمدالطكسي)
 المعرفةبيركت.

الحسنياألزىرم) بفالصد يؽبفأحمد، بفمحمد أبكالفيضأحمد 1380الغيمىاًرم،
-يالمناكم.الناشر:دارالكتبي،القاىرةىػ(.المداكملعمؿالجامعالصغيركشرح
 ـ.1996جميكريةمصرالعربية،الطبعةاألكلى:

بففارسابف أبكالحسيفأحمد القزكينيالرازم)فارس، مقاييس395بفزكرياء ىػ(.
األكلى: الطبعة الفكر. دار الناشر: ىاركف. بف السبلـ عبد تحقيؽ: المغة.

 ـ.1979-ىػ1399

بفمحمدبفزياداألثرم.المعجـالصغيرلركاةاإلماـابفجريرالطبرمالفالكجي،أك ـر
تيذيباآلثار، التاريخ، التفسير، كالمطبكعة: المسندة فيكتبو الذيفركلعنيـ
 صريحالسنة،تقديـ:عميحسفعبدالحميداألثرم.الداراألثرية،دارابفعفاف.



632 

الحس بف بفعمر محمد الرازم، الديف أحمدفخر تحقيؽ: الشافعي. مناقباإلماـ يف.
 األكلى: الطبعة األزىرية، الكميات مكتبة الناشر: السقا. -ق1406حجازم

 .ـ1986

ىػ(.كتاب170الفراىيدم،أبكعبدالرحمفالخميؿبفأحمدبفعمركبفتميـالبصرم)
براىيـالسامرائي.الناشر:داركمكتبكالعيف.تحقيؽ:ميدمالمخزكمي،  ةاليبلؿ.ا 

( الفارسي جكاف بف سفياف يكسؼيعقكببف أبك كالتاريخ.277الفسكم، المعرفة ىػ(.
النحكم، درىستكيو بف جعفر بف ا عبد العمرم.ركاية: ضياء أكـر تحقيؽ:
 ـ.1981-ىػ1401الناشر:مؤسسةالرسالة،بيركت.الطبعةالثانية:

 أبك اليحصبي مكسى عياضبف القاضي كتقريب544)الفضؿ، المدارؾ ترتيب ىػ(.
ـ،الجزءالثانيكالثالث1965المسالؾ.حقؽ:الجزءاألكؿ:ابفتاكيتالطنجي،

 الصحراكم، القادر عبد بف1970-1966كالرابع: محمد لخامس: الجزء ـ،
 أعراب أحمد سعيد كالثامف: كالسابع السادس الجزء ـ.1983-1981شريفة،

 المحمدية،المغرب،الطبعةاألكلى.-الناشر:مطبعةفضالة

صحيحمسمـالمسمى544الفضؿ،القاضيعياضبفمكسىاليحصبي)أبك ىػ(.شىٍرحي
الكفاء دار الناشر: ًإٍسمىاًعيؿ. يٍحيىى الدكتكر تحقيؽ: مسمـ. بفكائد المعمـ إكماؿ

 ـ.1998-ىػ1419لمطباعةكالنشركالتكزيع،مصر،الطبعةاألكلى:

ىػ(.مشارؽاألنكارعمىصحاح544ضؿ،القاضيعياضبفمكسىاليحصبي)الفأبك
 اآلثار.الناشر:المكتبةالعتيقةكدارالتراث.

ىػ(.شذرات1089الفبلح،عبدالحيبفأحمدبفمحمدابفالعمادالعىكرمالحنبمي)أبك
ادرالذىبفيأخبارمفذىب.تحقيؽ:محمكداألرناؤكط.خرجأحاديثو:عبدالق

 األكلى: الطبعة بيركت، دمشؽ كثير، ابف دار الناشر: 1406األرناؤكط. -ىػ
 ـ.1986

ىػ(.565فندمو،أبكالحسفظييرالديفعميبفزيدبفمحمدبفالحسيفالبييقي)ابف
 ىػ.1425تاريخبييؽ.الناشر:داراقرأ،دمشؽ،الطبعةاألكلى:
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ىػ(.شرحنخبةالفكرفيمصطمحات1014أبكالحسفعميبفسمطافمحمد)القارم،
أىؿاألثر.تحقيؽكتقديـ:الشيخعبدالفتحأبكغدة،تحقيؽأيضانكتعميؽ:محمد

 نزارتميـكىيثـنزارتميـ.الناشر:داراألرقـبيركت،بدكفطبعة.

القاسـتماـبفمحمدبفعبدابفجعفربفعبدابفالجنيدالبجميالرازمثـأبك
)ا الناشر:414لدمشقي السمفي. المجيد عبد حمدم تحقيؽ: الفكائد. كتاب ىػ(.

 ق.1412الرياض،الطبعةاألكلى:–مكتبةالرشد

قانع،أبكالحسيفعبدالباقيبفقانعبفمرزكؽبفكاثؽاألمكمبالكالءالبغدادمابف
ي.ىػ(.معجـالصحابة.ضبطنصوكعمؽعميو:صبلحبفسالـالمصرات351)

 ق.1418الناشر:مكتبةالغرباءاألثرية،المنكرة،الطبعةاألكلى:

 )ابف الدينكرم مسمـ بف ا عبد محمد أبك ثركت276قتيبة، تحقيؽ: المعارؼ. ىػ(.
 ـ.1992عكاشة.الناشر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،القاىرة،الطبعةالثانية:

اابف مكفؽالديفعبد أبكمحمد الجماعيميالمقدسيثـقدامة، بفمحمد بفأحمد
المقدسي) الشييربابفقدامة اإلماـ620الدمشقيالحنبمي، الكافيفيفقو ىػ(.
 ـ.1994-ىػ1414أحمد.الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعةاألكلى:

( المكي األسدم ا عبد بف بكار بف الزبير قريش256القرشي، نسب جميرة ق(
 ق.1381ا.تحقيؽ:محمكدمحمدشاكر،مطبعةالمدنيكأخبارى

كالتكجيوىػ(.البيافكالتحصيؿكالشرح520القرطبي،أبكالكليدمحمدبفأحمدبفرشد)
 المستخرجة. لمسائؿ الغربكالتعميؿ دار الناشر: حجيكآخركف. محمد تحقيؽ:

 ـ.1988-ىػ1408اإلسبلمي،بيركت.الطبعةالثانية:

الكىرانيالحمزم)قرقكؿ،ابف بفيكسؼبفأدىـ ىػ(.مطالع569أبكإسحاؽإبراىيـ
الفبلحلمبحثالعمميكتحقيؽالتراث. دار تحقيؽ: األنكارعمىصحاحاآلثار.

ىػ1433دكلةقطر،الطبعةاألكلى:-الناشر:كزارةاألكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية
ـ.2012-
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 ابف أبك محمدالحسفالقطاف، بف الفاسيعمي الحميرم الكتامي الممؾ عبد بف
ىػ(.بيافالكىـكاإليياـالكاقعيففيكتاباألحكاـ.تحقيؽ:د.الحسيفآيت628)

 ـ.1997-ىػ1418سعيد.الناشر:دارطيبةالرياض،الطبعةاألكلى:

ق(.الثقاتممفلـيقعفيالكتبالستة،879قطمكبغا،زيفالديفقاسـالسُّكدكني)ابف
لمبحكث النعماف مركز نعماف، آؿ سالـ بف محمد بف شادم كتحقيؽ: دراسة
األكلى: الطبعة اليمف، صنعاء، كالترجمة التراث كتحقيؽ اإلسبلمية، كالدراسات

 ـ.2011-ق1432

 الشيباني)ابف طاىر بف محمد الفضؿ أبك كالمختمؼ507القيسراني، المؤتمؼ ىػ(.
المتماثمةفيالنقطكالضبط،تقديـكفيرسة:المعركؼباألنسابالمتفقةفيالخط

األكلى، الطبعة بيركت، العممية، الكتب دار الناشر: الحكت. يكسؼ كماؿ
 ـ.1991-ق1411

 الشيبانيابف المقدسي أحمد بف عمي بف طاىر بف محمد الفضؿ أبك القيسراني،
الد507) عماد الشيخ تحقيؽ: المكضكعة. األحاديث في التذكرة معرفة يفىػ(.

ىػ1406بيركت،الطبعةاألكلى:–أحمدحيدر.الناشر:مؤسسةالكتبالثقافية
 ـ.1985-

 اابف عبد أبك الجكزية، الديفقيـ شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد
المنارالمنيؼفيالحديثالصحيحكالضعيؼ.حققوكخرجنصكصو751) ىػ(.

الناش غدة. أبك الفتاح عبد حمب،كعمؽعميو: المطبكعاتاإلسبلمية، مكتبة ر:
 ـ.1970-ىػ1390الطبعةاألكلى:

 الديفابف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الجكزية، قيـ
ىػ(.إعبلـالمكقعيفعفربالعالميف.تحقيؽ:محمدعبدالسبلـإبراىيـ.751)

 الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت.

 الجكزية،ابف الديفقيـ شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك
بيركت751) الرسالة، مؤسسة الناشر: العباد. فيىدمخير المعاد زاد -ىػ(.

 ـ.1994-ق1415مكتبةالمناراإلسبلمية،الككيت،الطبعةالسابعةكالعشركف:
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 سعدابف بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الجكزية، الديفقيـ شمس
ىػ(.إغاثةالميفاففيمصايدالشيطاف.حققو:محمدعزيرشمس.خرج751)

مكةالمكرمة،الطبعة-أحايثو:مصطفىبفسعيدإيتيـ.الناشر:دارعالـالفكائد
 ىػ.1432األكلى:

 الديفابف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الجكزية، قيـ
مدارج751) محمدىػ(. تحقيؽ: نستعيف. ياؾ كا  نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف

الثالثة: الطبعة بيركت، العربي الكتاب دار الناشر: البغدادم. با المعتصـ
 ـ.1996-ىػ1416

 الديفابف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الجكزية، قيـ
اىػ(.751) كالية كمنشكر السعادة دار الكتبمفتاح دار الناشر: كاإلرادة. لعمـ

 العمميةبيركت.

 الديفابف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الجكزية، قيـ
ىػ(.الفركسيةالمحمدية.تحقيؽ:زائدبفأحمدالنشيرم.الناشر:دارعالـ751)

 ىػ.1428الفكائدمكةالمكرمة،الطبعةاألكلى:

 ابف الجكزية، الديفقيـ شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك
مكتبة751) الناشر: مرحبا. غازم بف إسماعيؿ تحقيؽ: السنف. تيذيب ىػ(.

 ـ.2007–ق1428المعارؼ،الطبعةاألكلى:سنةالنشر:

 الديفابف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ا عبد أبك الجكزية، قيـ
داكد.حاشيةىػ(.751) أبي سنف عمى القيـ محمدابف الرحمف عبد تحقيؽ:

السمفية المكتبة الناشر: -عثماف. الثانية: الطبعة المنكرة، -ىػ1388المدينة
 ـ.1968

الركميالحنفيمحيي بفمسعكد بفسميمافبفسعد امحمد أبكعبد  الكاًفيىجي،
( 879الديف ضمف )مطبكع األثر عمـ في المختصر فيىػ(. رسالتاف كتاب:

الرياض،الطبعةاألكلى:–المصطمح(.تحقيؽ:عميزكيف.الناشر:مكتبةالرشد
 ىػ.1407
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ىػ(.تفسير774القرشيالبصرمثـالدمشقي)أبكالفداءإسماعيؿبفعمركثير،ابف
القرآفالعظيـ،تحقيؽ:ساميبفمحمدسبلمة.الناشر:دارطيبةلمنشركالتكزيع،

 ـ.1999-ىػ1420لثانية:الطبعةا

ىػ(.البداية774كثير،أبكالفداءإسماعيؿبفعمرالقرشيالبصرمثـالدمشقي)ابف
البحكث مركز مع بالتعاكف التركي، المحسف عبد ابف عبد تحقيؽ: كالنياية.

 األكلى: الطبعة ىجر، دار الناشر: كاإلسبلمية. العربية -ق1417كالدراسات
 ـ.1997

ىػ(.الت ٍكميؿ774ير،أبكالفداءإسماعيؿبفعمرالقرشيالبصرمثـالدمشقي)كثابف
اًىيؿ.دراسةكتحقيؽ:د.شادم عفاءكالمجى ٍعًرفةالث قىاتكالضُّ ٍرحكالت ٍعًديؿكمى فيالجى
بفمحمدبفسالـآؿنعماف.الناشر:مركزالنعمافلمبحكثكالدراساتاإلسبلمية

 ـ.2011-ىػ1432ترجمة،اليمف،الطبعةاألكلى:كتحقيؽالتراثكال

الدمشقي)ابف أبكالفداءإسماعيؿبفعمرالقرشيالبصرمثـ جامعىػ(.774كثير،
دار الدىيش، ا عبد الممؾ عبد تحقيؽ: سىنىف. ألقكـً اليادم كالسنف المسانيد

 ـ.1998-ق1419خضربيركت،الطبعةالثانية

اعيؿبفخمؼ.مسائؿحرببفإسماعيؿالكرمانيعفاإلماـالكرماني،حرببفإسم
كالحيضكالصبلة الطيارة كتاب مف أجزاء راىكيو بف سحاؽ كا  حنبؿ بف أحمد
األكلى: الطبعة فرياف. آؿ محمد بف الرحمف عبد بف الكليد تحقيؽ: كالرضاع.

 ـ.2010-ق1431

 )ابف أحمد، بف البركاتمحمد أبك الككا939الكياؿ، مفىػ(. معرفة في النيرات كب
المكتبة الناشر: النبي. رب عبد القيكـ عبد تحقيؽ: الثقات. الركاة مف اختمط

 ـ.199-ق1420اإلمداديةمكة،الطبعةالثانية

البللكائي،أبكالقاسـىبةابفالحسفبفمنصكرالطبرم.شرحأصكؿاعتقادأىؿ
المصرم، كماؿ بف نشأت تحقيؽ: كالجماعة. السنة النشر: -ق1422سنة

ـ.2001
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 )ابف القزكيني يزيد بف محمد ا عبد أبك شعيب273ماجو، تحقيؽ: السنف. ىػ(.
بدالٌمطيؼحرزا.الناشر:-محم دكامؿقرهبممي-عادؿمرشد-األرنؤكط عى

 ـ.2009-ىػ1430دارالرسالةالعالمية،الطبعةاألكلى:

ىػ(.اإلكماؿفيرفع475الممؾعميبفىبةابفجعفر)ماككال،أبكنصرسعدابف
االرتيابعفالمؤتمؼكالمختمؼفياألسماءكالكنىكاألنساب.الناشر:دارالكتب

 ـ.1990-ىػ1411العمميةبيركت،الطبعةاألكلى:

تحقيؽ:محمد179مالؾبفأنسبفمالؾبفعامراألصبحيالمدني) المكطأ. ىػ(.
بفسمطافآؿنييافلؤلعماؿالخيريةمصطفىاألعظ الناشر:مؤسسةزايد مي.

 ـ.2004-ىػ1425كاإلنسانيةاإلمارات،الطبعةاألكلى:

ىػ(.مكطأاإلماـمالؾ)ركاية179مالؾبفأنسبفمالؾبفعامراألصبحيالمدني)
 معركؼ عكاد بشار تحقيؽ: الرزىرم(. مصعب الناشر:كأبي خميؿ. محمكد

 ىػ.1412لرسالة،سنةالنشر:مؤسسةا

ماىرياسيفالفحؿ.الجامعفيالعمؿكالفكائد.الناشر:دارابفالجكزم،الطبعةاألكلى
 ق1431

لمنشر، عمار دار الناشر: اختبلؼالفقياء. الحديثفي عمؿ أثر فحؿ. ياسيف ماىر
"أصؿىذاالكتاب"رسالةماجستير"ـ.2000-ىػ1420عماف،الطبعةاألكلى:
 في بغداد في "ىاشـ23/6/1999نكقشت المحقؽ العبلمة بإشراؼ ككانت ـ،

 جميؿ"كحصمتعمىدرجةاإلمتياز.

ق(،تحفة1353المباركفكرم،أبكالعبلمحمدعبدالرحمفبفعبدالرحيـالمباركفكرم)
 األحكذمبشرحجامعالترمذم،الناشر:دارالكتبالعمميةبيركت.

عيحياتوكعصرهآراؤهالفقيية.الناشر:دارالفكرالعربيالقاىرة،محمدأبكزىرة.الشاف
 الطبعةالثانية.

محمدبفأحمدالحسنيالفاسيالمكيتقيالديف.العقدالثميففىتاريخالبمداألميف.
 الفقي حامد محمد -تحقيؽ: سيد مؤسسة-فؤاد الناشر: الطناحي. محمكد

 ـ.1986-ق1406الرسالة،
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ىػ(.طبقاتعمماء333أحمدبفتميـالتميميالمغربياإلفريقي،أبكالعرب)محمدبف
 لبناف.–إفريقية.الناشر:دارالكتابالمبناني،بيركت

محمدبفشاكربفأحمدبفعبدالرحمفبفشاكربفىاركفبفشاكرالممقببصبلح
دا764الديف) الناشر: إحسافعباس.  تحقيؽ: فكاتالكفيات. –رصادرىػ(.

 بيركت،الطبعة:األكلى.

مزاعـ كدحض كمتننا، سندنا الحديث بنقد المحدثيف اىتماـ السمفي. لقماف محمد
 ق.1420المستشرقيفكأتباعيـ.الناشر:دارالداعيبالرياض،الطبعةالثانية:

 (.16مجمةالبحكثاإلسبلمية،العدد)محمدلقمافالسمفي،نشأةعمـنقدالحديث.

محمد،الطيببفعبدابفأحمدبفعميبامخرمةاليجرانيالحضرميالشافعي.أبك
 مكرم بكجمعة تحقيؽ: الدىر. أعياف كفيات في النحر كزارم.-قبلدة خالد

 ـ.2008-ق1428الطبعةاألكلى:

البغدادم زكريا بف الرحمف عبد بف العباس بف الرحمف عبد بف محمد م ص، المخى
المخم393) سعدىػ(. نبيؿ تحقيؽ: المخمص. طاىر ألبي أخرل كأجزاء صيات

الديفجرار.الناشر:كزارةاألكقاؼكالشؤكفاإلسبلميةلدكلةقطر،الطبعةاألكلى:
 ـ.2008-ىػ1429

ىػ(.سؤاالتمحمد234المديني،أبكالحسفعميبفعبدابفجعفرالسعدم)ابف
مك تحقيؽ: لو. أبيشيبة مكتبةبفعثمافبف الناشر: القادر. اعبد فؽعبد

 .ق1404الرياض،الطبعةاألكلى:–المعارؼ

( بفعمراف امحمد عبيد أبي كعمؽ384المرزباني، صححو الشعراء. معجـ ىػ(.
عميو:األستاذالدكتكركرنكك.الناشر:مكتبةالقدسي،دارالكتبالعممية،بيركت،

 ـ.1982-ىػ1402الطبعةالثانية:

ىػ(.السنفالمأثكرةلمشافعي.264المزني،أبكإبراىيـإسماعيؿبفيحيىبفإسماعيؿ)
تحقيؽ:عبدالمعطيأميفقمعجي.الناشر:دارالمعرفةبيركت،الطبعةاألكلى:

 ق.1406
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 يكسؼ، بف الرحمف عبد يكسؼبف الحجاج، أبك )االمزم، الكمبي ىػ(.742لقضاعي
ألطراؼ.تحقيؽ:عبدالصمدشرؼالديف.الناشر:المكتبتحفةاألشراؼبمعرفةا

 ـ.1983-ىػ1403اإلسبلمي،كالدارالقٌيمة،الطبعةالثانية:

أبي الزكي ابف الديف جماؿ يكسؼ، بف الرحمف عبد يكسؼبف الحجاج، أبك المزم،
القضاعيالكمبي) د.742محمد تحقيؽ: الرجاؿ. تيذيبالكماؿفيأسماء ىػ(.

الناشر:مؤسسةالرسالةبشارعك –ادمعركؼ. الطبعةاألكلى، 1400بيركت،
 ـ.1980-ق

ىػ(.تاريخ637المستكفي،المبارؾبفأحمدبفالمبارؾبفمكىكبالمخمياإًلربمي)ابف
إربؿ.تحقيؽ:ساميبفسيدخماسالصقار.الناشر:كزارةالثقافةكاإلعبلـ،دار

 ـ.1980الرشيدلمنشر،العراؽ،

ىػ(.التنبيوكاإلشراؼ.تصحيح:346المسعكدم،أبكالحسفعمىبفالحسيفبفعمى)
 القاىرة.–عبداإسماعيؿالصاكم.الناشر:دارالصاكم

االدميني.مقاييسنقدمتكفالسنة.الطبعةاألكلى:  ـ.1984-ق1404مسفربفغـر

بفالحجاجأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم) د.ى261مسمـ تحقيؽ: كتابالتمييز. ػ(.
الثالثة: الطبعة السعكدية، الككثر مكتبة الناشر: األعظمي. مصطفى محمد

 ق.1410

 بفالحجاجأبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم)المتكفى: الكنىكاألسماء.261مسمـ ىػ(.
تحقيؽ:عبدالرحيـمحمدأحمدالقشقرم،الناشر:عمادةالبحثالعممي،الجامعة

 1984-ق1404سبلميةالمدينةالمنكرة،الطبعةاألكلىاإل

ىػ(.المسندالصحيحالمختصر261،أبكالحسفالقشيرمالنيسابكرم)بفالحجاجمسمـ
 العدؿ عف العدؿ اعفبنقؿ تحقيؽ:رسكؿ مسمـ. صحيح بػ: المشيكر

 عةاألكلى.بيركت،الطبمحمدفؤادعبدالباقي.الناشر:دارإحياءالتراثالعربي

مصطفىسعيدالخف.أبحاثحكؿأصكؿالفقواإلسبلميتاريخوكتطكره.الناشر:دار
 ـ.2000–ق1420الكمـالطيب،الطبعةاألكلى:
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 الش يرازمُّ ريري الككفيالض  ٍيدىانيُّ الميٍظًيرم،الحسيفبفمحمكدبفالحسف،مظيرالديفالز 
( نىفيُّ رحالمصابيح.تحقيؽكدراسة:لجنةمختصةمفىػ(.المفاتيحفيش727الحى

إصدارات مف كىك النكادر، دار الناشر: طالب. الديف نكر بإشراؼ: المحققيف.
 اإلسبلمية الثقافة -إدارة األكلى: الطبعة األكقاؼالككيتية، 1433كزارة -ىػ

 ـ.2012

بفابف بفبسطاـ يحيىبفمعيفبفعكفبفزياد أبكزكريا،  الرحمفمعيف، عبد
البغدادم) د.233المرمبالكالء، تحقيؽ: الدكرم(. ابفمعيف)ركاية تاريخ ىػ(.

حياءالتراثاإلسبلمي -أحمدمحمدنكرسيؼ.الناشر:مركزالبحثالعمميكا 
 ـ.1979-ق1399مكةالمكرمة،الطبعةاألكلى:

بفبسطاـابف يحيىبفمعيفبفعكفبفزياد أبكزكريا،  الرحمفمعيف، بفعبد
ىػ(.تاريخابفمعيف)ركايةعثمافالدارمي(.تحقيؽ:233المرمبالكالء،البغدادم)

 دمشؽ.–د.أحمدمحمدنكرسيؼ.الناشر:دارالمأمكفلمتراث

الرحمفابف بفعبد بفبسطاـ يحيىبفمعيفبفعكفبفزياد أبكزكريا،  معيف،
( البغدادم بالكالء، 233المرم  ابفىػ(. )ركاية معيف ابف تاريخ بػ: المشيكر

محرز(كاسـالكتاب:معرفةالرجاؿعفيحيىبفمعيفكفيوعفعميبفالمديني
كأبيبكربفأبيشيبةكمحمدبفعبدابفنميركغيرىـ/ركايةأحمدبفمحمد
بفالقاسـبفمحرز.حقؽالجزءاألكؿ:محمدكامؿالقصار.الناشر:مجمعالمغة

 ـ.1985-ىػ1405دمشؽ،الطبعةاألكلى:–العربية

الرحمفابف بفعبد بفبسطاـ يحيىبفمعيفبفعكفبفزياد أبكزكريا،  معيف،
ىػ(.مفكبلـأبيزكريايحيىبفمعيففيالرجاؿ233المرمبالكالء،البغدادم)

–لمتراث)ركايةطيماف(.تحقيؽ:د.أحمدمحمدنكرسيؼ.الناشر:دارالمأمكف
 دمشؽ.

( محمد بف أحمد بف محمد ا عبد أبك المحدثيف301المقدمي، كأسماء التاريخ ىػ(.
الطبعة دارالكتابكالسنة. الناشر: المحيداف. بفإبراىيـ تحقيؽ:محمد ككناىـ.

 ـ.1994-ىػ1415األكلى:
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ىػ(.804)سراجالديفأبكحفصعمربفعميبفأحمدالشافعيالمصرمالممقف،ابف
تحقيؽ الكبير. الشرح في الكاقعة كاألثار األحاديث تخريج في المنير :البدر

بفكماؿ كياسر ابفسميماف الغيطكعبد أبك مصطفى اليجرة. دار الناشر:
 .ـ2004-ىػ1425السعكدية،الطبعةاالكلى:-الرياض-لمنشركالتكزيع

ىػ(.804فأحمدالشافعيالمصرم)الممقف،سراجالديفأبكحفصعمربفعميبابف
تحفةالمحتاجإلىأدلةالمنياج)عمىترتيبالمنياجلمنككم(.تحقيؽ:عبدابف

 ق.1406مكةالمكرمة،الطبعةاألكلى:-سعاؼالمحياني.الناشر:دارحراء

ىػ(.804الممقف،سراجالديفأبكحفصعمربفعميبفأحمدالشافعيالمصرم)ابف
األكلى:خبلصة الطبعة كالتكزيع، لمنشر الرشد مكتبة الناشر: المينير. البدر
 ـ.1989-ىػ1410

الرؤكؼ) بعبد المدعك محمد ابف1031المنىاكٌم، نخبة فيشرح اليكاقيتكالدرر ىػ(.
الرشد مكتبة الناشر: أحمد. الزيف المرتضي تحقيؽ: الطبعة،حجر. الرياض،

 ـ.1999األكلى:

كيىو،ابف ىػ(.رجاؿصحيحمسمـ.428أبكبكرأحمدبفعميبفمحمدبفإبراىيـ)مىٍنجي
-ق1407تحقيؽ:عبداالميثي.الناشر:دارالمعرفةبيركت،الطبعةاألكلى:

 ـ.1987

ٍندىه،أبكعبدامحمدبفإسحاؽبفمحمدبفيحيىالعبدم)ابف ىػ(.فتحالباب395مى
قتيبةنظرمحمدالفاريابي.الناشر:مكتبةالككثرفيالكنىكاأللقاب.تحقيؽ:أبك

 ـ.1996-ىػ1417الرياض،الطبعةاألكلى:

 )ابف إبراىيـ بف محمد بكر أبك النيسابكرم، مذاىب319المنذر عمى اإلشراؼ ىػ(.
الثقافية، مكتبةمكة الناشر: األنصارمأبكحماد. تحقيؽ:صغيرأحمد العمماء.

 ـ.2004-ىػ1425عربيةالمتحدة،الطبعةاألكلى:اإلماراتال-رأسالخيمة

ىػ(.األكسطفيالسنفكاإلجماع319المنذرالنيسابكرم،أبكبكرمحمدبفإبراىيـ)ابف
دار الناشر: حماد. حنيؼأبك محمد بف أحمد بف صغير تحقيؽ: كاالختبلؼ.

 ـ.1985–ق1405الرياض،سنةالنشر:–طيبة
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الترغيبكالترىيب.حكـىػ(.656لعظيـبفعبدالقكمالمنذرم)المنذرم،الحافظعبدا
عمىأحاديثوكآثاره:محمدناصرالديفاأللباني،اعتنىبو:أبكعبيدةمشيكربف

 ق.1424حسفآؿسمماف،مكتبةالمعارؼ،الطبعةاألكلى

داكد.ىػ(.مختصرسنفأبي656المنذرم،الحافظعبدالعظيـبفعبدالقكمالمنذرم)
)خرجأحاديثوكضبطنصو-تحقيؽ:أبكمصعب،محمدصبحيبفحسفحبلؽ

كعمؽعميوكرقـكتبوكأحاديثوكقارفأبكابومعالمعجـالمفيرسأللفاظالحديث
مكتبة الناشر: األحاديث(. عمى األلباني المحدث حكـ ككضع الشريؼ، النبكم

الرياض العر-المعارؼلمنشركالتكزيع، األكلى،المممكة الطبعة: السعكدية، بية
 ـ.2010-ىػ1431

الفضؿابف أبك )منظكر، بفمكـر العرب.ىػ(،711محمد دارصادرلساف الناشر:
 ىػ.1414بيركت،الطبعةالثالثة:

أبكالفضؿابف )منظكر، بفمكـر دارالفكر،711محمد ىػ(،مختصرتاريخدمشؽ،
حميدمراد،محمدمطيعالحافظ،دارالفكر،تحقيؽ:ركحيةالٌنحاس،رياضعبدال

 ـ.1984-ق1404الطبعةاألكلى

ـ.2007-ق1428قطر،الطبعةاألكلى:–الناشر:كزارةاألكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية

إصداركزارةاألكقاؼكالشؤكفمختمؼالحديثبيفالفقياءكالمحدثيف.،نافذحسيفحماد
 ـ.2009-ق1430اإلسبلميةقطر،الطبعةالثانية

حماد،منيجاإلماـالشافعيفيالجرحكالتعديؿحسيفنافذ .لـييطبعبعدي،كلكنيكنتي
 حصٌمتيومفالشيخاألستاذالمتميزإلكركنينابنظاـالكرد.

( النحكم المرادم إسماعيؿ بف محمد بف أحمد جعفر أبك اس، الناسخ338الن ح  ىػ(.
ـمحمد.الناشر:مكتبةالفبلحالككيت،الطبعةكالمنسكخ.تحقيؽ:محمدعبدالسبل

 ق.1408األكلى:

بفشعيببفعميالخراساني) الرحمفأحمد أبكعبد المجتبىمف303النسائي، ىػ(.
السنف.تحقيؽ:عبدالفتاحأبكغدة.الناشر:مكتبالمطبكعاتاإلسبلميةحمب،

 ـ.1986–ق1406الطبعةالثانية:
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ىػ(.السنفالكبرل.303مفأحمدبفشعيببفعميالخراساني)النسائي،أبكعبدالرح
حققو شعيباألرنؤكط، أشرؼعميو التركي، المحسف عبد بف ا عبد لو: قدـ
األكلى: الطبعة الرسالة، مؤسسة شمبي، المنعـ عبد حسف أحاديثو: كخرج

 ـ.2001-ق1421

الخراساني عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك الضعفاء303)النسائي، ىػ(.
الطبعة حمب، الكعي دار الناشر: زايد. إبراىيـ محمكد تحقيؽ: كالمتركككف.

 ىػ.1396األكلى:

بفشعيببفعميالخراساني) الرحمفأحمد أبكعبد تسميةفقياء303النسائي، ىػ(.
كمفبعدىـ.تحقيؽ:محمكدإبراىيـزايد.األمصارمفأصحابرسكؿا

 ق.1369حمب،الطبعةاألكلى:–رالكعيالناشر:دا

 أبي الميكرقيابف فتكح بف ا عبد بف فتكح بف محمد ا عبد أبك األزدم، نصر
( ًميدم تحقيؽ:488الحى كمسمـ. البخارم الصحيحيف في ما غريب تفسير ىػ(.

مصر،–القاىرة-الدكتكرة:زبيدةمحمدسعيدعبدالعزيز.الناشر:مكتبةالسنة
 ـ.1995-ق1415لطبعةاألكلى:ا

 أبي حميدابف بف فتكح بف ا عبد بف فتكح بف محمد ا عبد أبك األزدم، نصر
القاىرة،488) الدارالمصرية الناشر: األندلس. المقتبسفيذكركالة ىػ(.جذكة

 ـ.1966سنةالنشر:

 مكسىأبك بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد األصبياني، ميراف.نعيـ بف
ىػ(.تاريخأصبياف.تحقيؽ:سيدكسركمحسف.الناشر:دارالكتبالعممية430)

 ـ.1990-ىػ1410الطبعةاألكلى:بيركت،

 ميراف.أبك بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد األصبياني، نعيـ
(430 السعادة الناشر: كطبقاتاألصفياء. األكلياء حمية مح-ىػ(. افظةبجكار

 1394مصر، دارالكتابالعربي1974-ىػ دكرمنيا: عدة ثـصكرتيا –ـ،
بيركت،-بيركت،دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيركت،دارالكتبالعممية

 ىػ،بدكفتحقيؽ.1409
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 ميراف.أبك بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد األصبياني، نعيـ
حابة.تحقيؽ:عادؿبفيكسؼالعزازم.الناشر:دارالكطفىػ(.معرفةالص430)

 ـ.1998-ىػ1419لمنشر،الرياض،الطبعةاألكلى:

 ميراف.أبك بف مكسى بف إسحاؽ بف أحمد بف ا عبد بف أحمد األصبياني، نعيـ
الدار430) الثقافة دار الناشر: حمادة. فاركؽ تحقيؽ: الضعفاء. كتاب ىػ(.

 ـ.1984-ق1405ةاألكلى:البيضاء،الطبع

ىػ(.التقييدلمعرفةركاة629نقطةالحنبمي،أبكبكرمحمدبفعبدالغنيالحنبمي)ابف
السنفكالمسانيد.تحقيؽ:كماؿيكسؼالحكت.الناشر:دارالكتبالعممية،الطبعة

 ـ.1988-ىػ1408األكلى:

أبابف ىػ(.769كالعباس،شيابالديف)الن ًقيب،أحمدبفلؤلؤبفعبداالركمي،
ابفإبراًىيـ الًعمـعبدي ـي اًد عىًتو:خى ميراجى عمدةالساًلؾكىعدةالن اًسؾ.عينيبطبًعًوكى

ارم.الناشر:الشؤكفالدينية،قطر،الطبعة:األكلى:  ـ.1982األنصى

إبراىيـبفمحمدبفخميسبطابفالعجمي، ؿالطرابمسيبرىافالديفالحمبيأبكالكفا
كزياداتتحقيؽدراسةكاالغتباطبمفرميمفالركاةباالختبلط.نيايةالشافعي

كتاب عمى التراجـ باالختبلط)في الركاة مف رمي بمف ك)نيايةاالغتباط )
.ـ1988دارالحديثالقاىرة،الطبعةاألكلى:االغتباط(لعبلءالديفرضا،

نكرالديفعتر. الحديث.الناشر:دارالفكر،دمشؽ،الطبعةالثالثة:منيجالنقدفيعمـك
 ـ.1981-ىػ1401

 دمشؽ الفكر، دار الناشر: الحديث. عمكـ في النقد نيج عتر. الديف سكرية،–نكر
 ـ.1981-ىػ1401الطبعةالثالثة:

التقريبكالتيسيرلمعرفةسنفىػ(.676النككم،أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼ)
تقديـكتحقيؽكتعميؽ:محمدعثمافالخشت.البشير النذيرفيأصكؿالحديث.

 ـ.1985-ىػ1405الناشر:دارالكتابالعربي،بيركت،الطبعةاألكلى:

( شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك الميذب.676النككم، شرح المجمكع ىػ(.
 الناشر:دارالفكر.
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ىػ(.المنياجشرحصحيحمسمـبف676رؼ)النككم،أبكزكريامحييالديفيحيىبفش
 ق.1392بيركت،الطبعةالثانية:–الحجاج.الناشر:دارإحياءالتراثالعربي

ىػ(.تيذيباألسماءكالمغات.عنيت676النككم،أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼ)
إدارة بمساعدة العمماء شركة أصكلو: كمقابمة عميو كالتعميؽ كتصحيحو بنشره

 لبناف.-الطباعةالمنيرية.الناشر:دارالكتبالعممية،بيركت

خبلصةاألحكاـفيميماتىػ(.676النككم،أبكزكريامحييالديفيحيىبفشرؼ)
الناشر: الجمؿ. إسماعيؿ حسيف أحاديثو: كخرج حققو اإلسبلـ. كقكاعد السنف

 ـ.1997-ىػ1418مؤسسةالرسالةبيركت،الطبعةاألكلى:

الفكرالمنيجيعندالمحدثيف.الناشر:رئاسةالمحاكـالشرعيةـعبدالرحيـسعيد.ىما
 ـ.1988-ق1408كالشؤكفالدينيةفيدكلةقطر،الطبعةاألكلى:

ىػ(.فتحالقدير.الناشر:861اليماـ،كماؿالديفمحمدبفعبدالكاحدالسيكاسي)ابف
 دارالفكر.بدكفطبعةكبدكفتاريخ.

ىػ(.مجمعالزكائد807،أبكالحسفنكرالديفعميبفأبيبكربفسميماف)الييثمي
القاىرة،عاـ الناشر:مكتبةالقدسي، كمنبعالفكائد.تحقيؽ:حساـالديفالقدسي.

 ـ.1994-ىػ1414النشر:

بفإبراىيـبفعميبفالمرتضىبفالمفضؿالحسنيابف أبكعبدامحمد الكزير،
مفآؿالكزير)القاسمي،عز فيالذبعفىػ(.840الديف، كالقكاصـ العكاصـ

سنةأبيالقاسـ.حققوكضبطنصو،كخرجأحاديثو،كعٌمؽعميو:شعيباألرنؤكط.
1415الناشر:مؤسسةالرسالةلمطباعةكالنشركالتكزيع،بيركت،الطبعةالثالثة:

 ـ.1994-ىػ

نباؿبمعجـالرجاؿالذيفترجـليـالشيخأبكالككيؿ،أبكعمركأحمدبفعطية،نثؿال
 ـ.2007-ق1428إسحاؽالحكيني،دارالمحدثيف،الطبعةاألكلى

قصةالحضارة.تقديـ:الدكتكرمحييـ(.1981ًكؿديكرىانت،كيمياـجيمسديكرىانت)
الجيؿ، دار الناشر: كآخريف. الدكتكرزكينجيبمحميكد ترجمة: ابر. الٌديفصى
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 فيرس اآليات القرآنية -أوالً 
فحة رقميا اآلية م  الصَّ

 البقرة

حَانِ ﴿ 1 ََلُق َمرٍّ  236 229 ﴾اىطٍّ

َِْٔت كَاَل ﴿ 2 ٍَ ْ رِِِن َنيَْف حُْْحِ ال
َ
ًُ رَّبِ أ  24 260 ﴾... ِإَوذْ كَاَل إِةَْراِْي

ٔا ﴿ 3 ُل ًٌ َواتٍّ ٍء َغيِي ُ ةُِسّوِ ََشْ ُ َواَّللٍّ ًُ اَّللٍّ ُس ٍُ ِ
َ َويَُػيّ  73،18 282  ﴾اَّللٍّ

َداءِ ﴿ 4 َٓ ََ الشَّ َْٔن ٌِ َْ حَرَْض ٍٍّ  73،18 282 ﴾مِ

 آل عمران

الٍّ ﴿ 5
َ
ًْ أ َٔاٍء ةَيََِِْا َوبَيَُِْس ٍث َش ٍَ ِ ْٔا إَِل ََك َ  360 64 ﴾ ... َتَػال

َِ اْشخََطاَع إََِلِّْ َشبِيًَل ﴿ 6 ٌَ  انلٍّاِس َحزَّ اْْلَيِْج 
ِ لََعَ  532 97 ﴾ َوَّلِلٍّ

 النساء

7 ﴿ َ ََٔسُدوا ذِيِّ اْخخََِلفًا َنرًِياَول َ ِ ل َْ ِغِِْد َدْيِ اَّللٍّ  35 82 ﴾ ْٔ ََكَن ٌِ

 المائدة

اًسا﴿ 8 َٓ ٌِِْ ًْ ِِشَْغًث َو ٍ َسَػيَِْا ٌُِِْس
 16 48 ﴾ ىُِكّ

 األنعام

ْخَرى َواَل حَزُِر َوازَِرةٌ وِْزرَ ﴿ 9
ُ
 350 164 ﴾ أ

ءٍ ﴿ 10 َْ ََشْ ا فَرٍّْطَِا ِِف اىِْهخَاِب ٌِ ٌَ ﴾ 38 435 

 األنفال

11 ﴿ ََ انِرِي ٍَ ْ ُ َخْيُ ال ُ َواَّللٍّ ٍُْهُر اَّللٍّ ٍُْهُروَن َويَ  37 30 ﴾ َويَ
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فحة رقميا اآلية م  الصَّ

َْ َشبِيوِ ﴿ 12 وا َخ ًْ َِلَُصدَّ ُٓ َ َٔال ْم
َ
ََ َزَفُروا ُحِْفُِلَٔن أ ِي  37 36 ﴾ إِنٍّ اَلٍّ

 يونس

ََ ال يَرُْسٔنَ ﴿ 13 ِي ًْ آيَاُتَِا ةَيَِِّاٍت كَاَل اَلٍّ  29 15 ﴾...  ِإَوذَا ُتخَْل َغيَيِْٓ

 يوسف

14 ﴿ ًْ ُْ ًْ َو ُٓ ٔا َغيَيِّْ َذَػَرَذ ُٔشَف فََدَخيُ َٔةُ يُ  556 58 ﴾ ...  وََساَء إِْخ

 النحل

ُّ بَََشٌ لَِصانُ ﴿ 15 ٍُ ِ ا ُحَػيّ ٍَ ًْ َحُلٔلَُٔن إِجٍّ ُٓ جٍّ
َ
ًُ أ  19 103 ﴾...  َوىََلْد َجْػيَ

َُْزنْلَ ﴿ 16
َ
ًْ َوأ ا ُُّزَِل إََِلِْٓ ٌَ ٍِّاِس  َ لِي  435 44 ﴾ ...  ا إََِلَْم اَّلِْنَر ِِلُبَّيِ

ا﴿ 17 َٓ ًٍّ ُحِِْهُروَج ِ ثُ ٍََج اَّللٍّ  556 83 ﴾ َحْػرِفَُٔن ُِْػ

ءٍ ﴿ 18 ِ ََشْ
 435 89 ﴾ حِبْيَاًُا ىُِكّ

 طو

ا تَْصَع ﴿ 19 ٍَ ِ  350 15 ﴾ ِِلُْشَزى ُكَّ َجْفٍس ة

 النور

ا ىَيَْس ﴿ 20 ٌَ  ًْ َٔاُِْس فْ
َ
ًْ َوَتُلٔلَُٔن ةِأ لِْصنَخُِس

َ
ُّ ةِأ َُ ْٔ  إِذْ حَيَلٍّ

  ًْ  ﴾ ...  ىَُس
15 

18 

 النمل

َِْٔت  إٍَُِّم الَ ﴿ 21 ٍَ ٍُِع ال  350 80 ﴾ تُْص
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فحة رقميا اآلية م  الصَّ

 فاطر

َْ ِِف اىُلتُٔرِ ﴿ 22 ٌَ ٍٍِع  ْص ٍُ ِ َُْج ة
َ
ا أ ٌَ  350 22 ﴾َو

اءُ ﴿ 23 ٍَ َْ ِغتَادِهِ اىُْػيَ ٌِ َ ا ََيَِْش اَّللٍّ ٍَ  73 28 ﴾ إِجٍّ

 األحقاف

َْ ِغيٍْم إِنْ ﴿ 24 ذَاَرةٍ ٌِ
َ
ْو أ
َ
َذا أ َْ َْ َرتِْو   20 4 ﴾ ...  ائْخُِِٔن ةِِسخَاٍب ٌِ

 الفتح

25 

 
َشَرةِ ﴿ ْؤٌَِِِي إِذْ ُحتَايُِػََُٔم ََتَْج الشٍّ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ  19 18 ﴾  ىََلْد رَِِضَ اَّللٍّ

26 ﴿ َٔ ُْ َِ  َو ًْ ةِتَْط ُٓ ًْ َخِْ يِْديَُس
َ
ًْ َوأ ًْ َخُِْس ُٓ يِْدَح

َ
ِي َنفٍّ أ  365 24 ﴾ ... اَلٍّ

 الحجرات

ٔا﴿ 27 ًْ فَاِشٌق ةِنَتٍَإ َذخَبَيٍُِّ ٔا إِْن َساَءُز ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَلٍّ َٓ حَّ
َ
 19 6 ﴾ يَا أ

 ق

ِشيدِ ق َواىْلُ ﴿ 28 ٍَ ْ  271 1 ﴾ ْرآِن ال

 النجم

َٔ إاِلٍّ وَْحٌ ئَُح ﴿ 29 ُْ َٔى، إِْن  َٓ ْ َِ ال ا َحِِْطُق َغ ٌَ  35،46 4-3 ﴾ َو

 القمر

رُ ﴿ 30 ٍَ اَغُث َوانَْشقٍّ اىَْل بَِج الصٍّ  271 1 ﴾ اْرََتَ
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فحة رقميا اآلية م  الصَّ

 الممتحنة

َِاُت ﴿ 31 ْؤٌِ ٍُ ًُ ال ٔا إِذَا َساَءُز ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَلٍّ َٓ حَّ
َ
 365 10 ﴾ ...  يَا أ

 الطالق

32 ﴿ َّ حِِٓ ٍَّ ىِػِدٍّ ُْ ُِلٔ
ًُ اىنَِّصاَء َذَطيّ ا انلٍِّبَّ إِذَا َطيٍّْلخُ َٓ حَّ

َ
 235 1 ﴾يَا أ

ٔا﴿ 33 ٍُ رِي
َ
ًْ َوأ ْشُِٓدوا ذََوْي َغْدٍل ٌُِِْس

َ
 18 2 ﴾ َوأ

 الميل

اََلُ َحََتَّكٍّ ﴿ 34 ٌَ ِي يُْؤِِت  تَْق، اَلٍّ
َ
ا اَْل َٓ ٍُِّت  19 18 -17 ﴾ وََشيَُش

 البينة

ُّ رَِِضَ ﴿ 35 َْ َخِِشَ َربٍّ ٍَ ِ ُّ ذَلَِم ل ٔا َخِْ ًْ َورَُض ُٓ ُ َخِْ  19 8 ﴾   اَّللٍّ

 الزلزلة

ْو ٌِرَْلاَل ﴿ 36 ٍَ َْ َحْػ ٌَ ةٍ َخْيًا يََرهُ َو ْو ٌِرَْلاَل ذَرٍّ ٍَ َْ َحْػ ٍَ  350 8 ﴾ ... َذ

ْن ىَيَْس لِْْلِ ﴿ 37
َ
ا َشَع َوأ ٌَ  350 8 ﴾نَْصاِن إاِلٍّ 
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 فيرس األحاديث واآلثار الواردة في الرسالة -ثانياً 

 فحةالصَّ  اوي األعمىالرَّ  طرف الحديث م

ًفيزىمىاًفرىسيكًؿالم ًو  -1 اًئطو حى ثىمىرى ؿه 420عمرةبنتعبدالرحمف""اٍبتىاعىرىجي

ٍنيىا  -2 345ابفعمر""اٍجتىًنبيكاىىًذًهاٍلقىاذيكرىةىال ًتينىيىىاعى

مىا  -3 فىاٍلقىٍكؿي ٍمعىةيكىمىاًىيى اٍلبىي عىاًف،كىالس  اٍختىمىؼى "ًإذىا
اٍلبىاًئعيأىٍكيىتىرىاد  "افًقىاؿى

423ابفمسعكد

اٍلبىاًئًع،"  -4 قىٍكؿي فىاٍلقىٍكؿي اٍلميتىبىاًيعىاًف اٍختىمىؼى ًإذىا
ٍبتىاعيًباٍلًخيىارً "كىاٍلمي

422ابفمسعكد

اٍلميتىبى"  -5 اٍلبىاًئعيإذىااٍختىمىؼى اقىاؿى مى 421ابفمسعكداًيعىاًففىاٍلقىٍكؿي

فىًقيرنافىٍميىٍبدىٍأًبنىٍفًسوً  -6 ـٍ ديكي أىحى 130جابربفعبدا""إذىاكىافى

دي"  -7 أىحى أٍإذىامىس  ذىكىرىهيفىٍميىتىكىض  ـٍ 327بسرةبنتصفكاف"كي

أىٍزكىاًجًيف "  -8 بىٍيفى كى بىٍينىييف  ًلعىافى 466عبدابفعمرك"أىٍربىعهالى

ؿه"أىٍعتىؽى  -9 ٍبدناعيٍذرىةىبىًنيًمفٍرىجي ،عىفٍلىويعى دىٍبرو
"الن ًبي ذىًلؾىفىبىمىغى

130جابربفعبدا

10-  " كىالث جُّ :اٍلعىجُّ ج  اٍلحى ؿي 526ابفمسعكد"أىٍفضى

ًذمنىابو  -11 كيؿ  رىاـًمٍفالس بىاعً"أىٍكؿي 324أبكىريرة"حى

أًلىٍىًؿبىٍيًتي"  -12 ًلي،كىالى تىًحؿُّ دىقىةىالى الص  ًإف  شيربفحكشبعمف"أىالى
 سمعرسكؿا

253

ٍقبىرىةىكى  -13 اٍلمى كيمُّيىامىٍسًجدهإال  ـى"اأٍلىٍرضي م ا 464أبكسعيدالخدرم"اٍلحى

ٍقبىرىةى  -14 اٍلمى كيمُّيىامىٍسًجدهإال  455يحيىالمازني""اأٍلىٍرضي
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 فحةالصَّ  اوي األعمىالرَّ  طرف الحديث م

يىتىفىر قىا"  -15 ـٍ الى 123أبكبرزة"البىٍيعىاًفًباٍلًخيىاًرمى

بىارهجٍ"الر   -16 جي 566لـيذكره"ؿي

اًحًبًو"  -17 صى مىى عى ًمٍنييمىا كىاًحدو كيؿُّ اٍلميتىبىاًيعىاًف
"ًباٍلًخيىارً

عبدابفعمر


121

أى"  -18 الم ًو"ف  360لـيذكرهكالن جاشيكقيصركسرلإلىرىسيكؿى

19-  
رضياعنوأىبىا"أىف  زىمىافًًفيرىجيبلنأىمىرىبىٍكرو

ابىالن ًبي  د اأىصى ًبااًلٍسًتتىاًر"حى

قاؿالشافعي:ركم،
كفيالتخريجسعيدبف

سيبالم
282

20-   غىاًئبه طىم قىيىاأىٍلبىت ةى،كىىيكى ٍفصو حى ٍمًركٍبفى أىبىاعى "أىف 
"الراكماألعمى "ًبالش اـً

279فاطمةبنتقيس

ًمٍف"  -21 رىجيبلن أىبىامىٍذكيكرو ـهإف  لىويغيبلى بىًنيعيٍذرىةىكىافى
فىأىٍعتىقىويعىٍفدىٍبرو "ًقٍبًطيٌّ

130جابربفعبدا

22-  " ٍغنىـً اٍلمى ًفي يىٍضًربي كىافى اٍلعىك اـً بفى بىٍيرى الزُّ أىف 
"ًبأىٍربىعىًةأىٍسييـو

يحيىبفعبادبفعبد
ابفالزبير

296

ق وي"  -23 ًذمحىؽ حى الم وىقىٍدأىٍعطىىكيؿ  252ابفعباس"ًإف 

اٍلًميرىاثً  -24 ًقٍسمىويًمفى ًإٍنسىافو ًلكيؿ  ـى الم وىقىٍدقىس  254ابفخارجة""ًإف 

"ًببيكىاءًلىييعىذ بياٍلمىي تى"ًإف   -25 ي  349عائشةاٍلحى

مىٍيًو"أىٍىًموًًببيكىاءًلىييعىذ بياٍلمىي تى"ًإف   -26 349عمربفالخطابعى

27-   الن ًبي  ،فىاٍستىٍتبىعىوي"أىف  اٍبتىاعىفىرىسناًمٍفأىٍعرىاًبي 
 فىرىًسوالن ًبيُّ "ًليىٍقًضيىويثىمىفى

عمارةبفخزيمةعف
عمو

366
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 فحةالصَّ  اوي األعمىالرَّ  طرف الحديث م

28-  
" الن ًبي  د قنالىويأىف  ميصى "بىعىثى

زيادبفأبيمريـمكلى
عثماف

360

29-  " الن ًبي  أىٍفأىف  اًؿاٍلعىب اًسقىٍبؿى دىقىةىمى صى م ؼى تىسى
"تىًحؿ 

399عميبفأبيطالب

30-  " الن ًبي  أىمىر ةنمىر ةنأىف  197الخطابعمربف"تىكىض 

31-  " الن ًبي  ًمٍفأىف  نىابو ًذم كيؿ  أىٍكًؿ عىٍف نىيىى
324أبكثعمبة"الس بىاعً

رىسيكًؿ"  -32 ٍيًد مىىعى عى اءى تيٍيرىاؽالد مى كىانىٍت اٍمرىأىةن أىف 
304أـسممة"الم ًو

33-  " مىىالن ًبي  عى اٍستىٍأذىفى رىجيبلن :أىف  رىآهيقىاؿى فىمىم ا ،
كالعىًشيرىةً أىخي 22عائشة""ًبٍئسى

عى  -34 نىا ًبالز  نىٍفًسًو مىى عى اٍعتىرىؼى رىجيبلن ٍيًد"أىف  عى مىى
"رىسيكًؿالم ًو

344زيدبفأسمـ

ٍكًتوً"  -35 لىويًعٍندىمى ٍمميكًكيفى أىٍعتىؽىًست ةىمى رىجيبلن 246عمرافبفحصيف"أىف 

اأىٍعتىؽىرىجيبلن"أىف   -36 من لىـٍدىٍبروعىفٍلىويغيبلى لىوييىكيفٍكى
ٍيريهي"مىاؿه غى

131جابربفعبدا

37-  " الن ًبي  مىى عى مىر  رىجيبلن م ـىأىف  فىسى يىبيكؿي كىىيكى
مىٍيوً "عى

292ابفعمر

38-   ًمٍف رىجيبلن د يًؽ"ًإف  الص  ًإلىىأىًبيبىٍكرو اءى جى ـى أىٍسمى
نىى زى اأٍلىًخرى :ًإف  ٍنوي،فىقىاؿى ايعى "رىًضيى

282سعيدبفالمسيب
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 فحةالصَّ  اوي األعمىالرَّ  طرف الحديث م

أىٍىًؿ"  -39 ًمٍف رىجيبلن قىتىؿى اٍلميٍسًمًميفى ًمٍف رىجيبلن أىف 
"الذ م ةً

545ابفالبيمماني

الم وً"  -40 رىسيكؿى مىجيكًسأىف  ًمٍف اٍلًجٍزيىةى ذى أىخى
ٍيفً "اٍلبىٍحرى

147ابفشياب

الم ًو"أ  -41 رىسيكؿى ذىىىاف  ًمٍفمىجيكًس-الجزية–أىخى
رى "أىٍىًؿىىجى

147عبدالرحمفبفعكؼ

42-  " الم ًو رىسيكؿى ًبًوأىف  لىوي يىٍشتىًرم ًدينىارنا أىٍعطىاهي
"شىاةن،أىٍكأيٍضًحي ةن

515عركةبفأبيالجعد

بعثأباعبيدةبفالجراحإلىأفرسكؿا"  -43
"يأتيبجزيتياالبحريف

155عمركبفعكؼ

فىأىمىرىهيًكٍسرىل،ًإلىىًبًكتىاًبوًبىعىثىالم وًرىسيكؿى"إف   -44
ٍيًف"عىًظيـًًإلىىيىٍدفىعىويأىفٍ البىٍحرى

360ابفعباس

301ابفعمراٍلًفٍطًر"زىكىاةىفىرىضىالم وًرىسيكؿى"أىف   -45

الم ًو"  -46 رىسيكؿى ميٍسًممناًبكىاًفروأىف  544أىؿالمدينة"قىتىؿى

إ"  -47 الم ًو رىسيكؿى بًف  بضباعة بىٍيرًمىر  الزُّ ،ٍنًت
ج  اٍلحى :"أىماتيًريًديفى "فىقىاؿى

396عركةبفالزبير

إن ي"  -48 الم ًو رىسيكؿى يىا قىاؿى ط اًب اٍلخى ٍبفى عيمىرى أىف 
ٍيبىرى ًمٍفخى ٍبتمىاالن "أىصى

285عبدابفعمر

49-   ٍيبىرى ًمٍفخى ًمائىةىسىٍيـو ط اًبمىمىؾى اٍلخى ٍبفى عيمىرى "أىف 
الم وً "اٍشتىرىاىىافىأىتىىرىسيكؿى

285عمربفالخطاب
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50-  " الن ًبي  ًكتىابى ـى أىٍكرى رى قىٍيصى ًفي،أىف  عىوي كىكىضى
"ؾوًمسٍ

357لـيذكره

ًتوً"  -51 ٍفأىٍكفىىًبًذم  ؽُّمى 544ابفالبيمماني"أىنىاأىحى

مىعىنىااٍلبىٍحرىنىٍركىبي"إن ا  -52 اًء"ًمفٍاٍلقىًميؿيكى 483أبكىريرةاٍلمى

53-   الم ًو رىسيكؿي ىًفييىا"أىٍنزىؿى قىضى كى ٍيدنا، صى بيعنا ضى
"كىٍبشنا

157عكرمةمكلىابفعباس

54-  " الم ًو ًلرىسيكًؿ أىٍىدىل كىىيكى كىٍحًشي ا ًحمىارنا
د افى "ًباأٍلىٍبكىاًء،أىٍكًبكى

370ثامةالصعببفج

اامرً"  -55 كىًعٍندىهيئأىيُّمى 108أبكىريرة"ًبعىٍيًنوًئاٍمرًمىاؿيىىمىؾى

أىٍفمىسى"  -56 ؿو 102أبكىريرة"أىيُّمىارىجي

57-  
ا،فىأىٍفمىسىأىيُّمىارىجي" تىاعن بىاعىمى "ؿو

أبكبكربفعبدالرحمف
105بفالحارث

أىٍكأىٍفمىسى"  -58 مىاتى ؿو 103أبكىريرة"أىيُّمىارىجي

دىاأٍلىٍعرىاًبيُّ"  -59 حى فىجى 366ـيذكرهل"بىايىعىأىٍعرىاًبي اًفيفىرىسو

60-  " الم ًو رىسيكؿي أى نىاًءتىكىض  اإٍلً ًفي يىدىهي ؿى فىأىٍدخى ،
مىر ةنكىاًحدىةن مىٍضمىضى "فىاٍستىٍنشىؽىكى

193ابفعباس

مىي "  -61 تىٍكًذبيكاعى د ثيكاعىن يكىالى 20أبكىريرة"حى

اً"  -62 رىسيكؿى ٍرتي 23المغيرةبفشعبة"،أىٍعطىاىىاالسُّديسىحىضى
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63-  " اً رىسيكًؿ مىعى رىٍجنىا خى ؿى فىدىخى ، ٍيبىرى خى ًإلىى
ًربىةويى لىنىاًإلىىخى اًحبه تىويصى اجى "ٍقًضيحى

569أنسبفمالؾ

رىٍجنىامىعىرىسيكًؿالم ًو"  -64 فىمىم ااٍلتىقىٍينىاخى ٍيبىرى خى ـى ا عى
ٍكلىةه جى "كىانىٍتًلٍمميٍسًمًميفى

342أبكقتادة

الن اًسقىٍرًنيخى"  -65 22ابفمسعكد"ٍيري

ؿه"دىب رى  -66 اًمن ارىجي من ٍيرىهي،مىاؿهلىويلىٍيسىلىويغيبلى غى
131جابربفعبداًمن ي؟"يىٍشتىًريو:"مىفٍالن ًبيُّ:فىقىاؿى

67-  " ًكمى ًعٍندىري عىقىرى طىاًلبو أىًبي بفى ٍعفىرى جى أىف 
ٍرًب؟ 436لـيذكره"اٍلحى

تىعيدٍ"  -68 ا،كىالى الم ويًحٍرصن 300أبكبكرة"زىادىؾى

الم ًو"  -69 رىسيكؿى ؿه رىجي اجُّسىأىؿى ااٍلحى :مى 525عبدابفعمر"فىقىاؿى

الم ًو"  -70 رىسيكؿى مىىيىدىًمسىأىٍلتي عى ـي ًؿييٍسًم عىًفالر جي
ؿً 476تميـالدرام"الر جي

71-  " الم ًو مىىرىسيكًؿ عى م ـى يىسى ـٍ فىمى أي، يىتىكىض  ريد كىىيكى
أى ت ىتىكىض  مىٍيًوحى 294ميادربفقنفذ"عى

72-  " الم ًو رىسيكؿى أىٍفسىًمٍعتي ٍيًف: ًنكىاحى عىٍف يىٍنيىى
ٍرأىًة اٍلمى بىٍيفى كى كىعىم ًتيىا، ٍرأىًة اٍلمى بىٍيفى ؿي الر جي يىٍجمىعى

الىًتيىا "كىخى
211أبكسعيدالخدرم

ٍبيىافياٍلعىًبيدياٍلًقتىاؿىالم وًرىسيكؿًمىعى"شىًيدى  -73 كىالص 
كأحذاىـ"

354لـيذكره
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74-  " الن ًبي  ًبٍنًتشىًيٍدتي ًبٍركىعى ًفي ًبًو ى قىضى ،
"كىاًشؽو

388قؿبفسنافمع

ٍيبىرى"شىًيٍدتي  -75 ٍمميكؾهكىأىنىاخى الم وًرىسيكؿيفىأىٍعطىاًنيمى
ٍٍرًثي ًمف اٍلمىتىاًع"خي

355عميرمكلىآبيالمحـ

76-  " الم ًو رىسيكؿى دىشىًيٍدتي اٍلكى ًة ج  حى ...اعًًفي ًإف 
 فىبلى ق وي حى ؽ  ًذمحى أىٍعطىىكيؿ  قىٍد ؿ  كىجى عىز  الم وى

ًصي ةىًلكىاًرثو "كى
252أبكأمامةالباىمي

77-  ... اًئضه حى اٍمرىأىتىويكىًىيى عيمىرى الم ًوبفي ٍبدي عى "طىم ؽى
شيئا يرىا كمفكلـ الزبير، أبي طريؽ مف "

طريؽنافع:"فقيؿلو:أحسبتتطميقةابفعمر
 الن بي عيد فعمى كا  فمو، قاؿ: تطميقة؟

عجز،يعنيأنياحيسبت"

222ابفعمر

78-  " ٍكتمىعىالن ًبي  322يعمىبفأمية"غىٍزكىةنغىزى

79-  " الم ًو ًلرىسيكًؿ بىٍيشو حي أىًبي ًبٍنتي فىاًطمىةي قىالىٍت
ةى أىفىأىدىعيالص بلى أىٍطييري "إن يالى

303عائشة

80-  " الم ًو رىسيكؿي كىافى قىٍد  فىييدىاًكيفى ًبالن سىاًء ك يىٍغزي
ى ٍرحى "اٍلجى

355بفعباسا

ًصي ةً  -81 اٍلكى ىًبالد ٍيًفقىٍبؿى 505عميبفأبيطالب""قىضى

ٍتًبغىٍيًرمىٍيرو"  -82 نىكىحى ىًفيًبٍركىعىًبٍنًتكىاًشؽوكى 388لـيذكره"قىضى

83-   الم ًو رىسيكؿي تيوي"قىطىعى ًقيمى ف  ًمجى ًفي ؿو رىجي يىدى
"ًدينىار

189ابفعباس
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ري"كىافى  -84 ٍنويالم ويكىشىؼىلىم اقىٍيصى نيكدىعى ،جي فىاًرسى
ًإيًميىاءى"ًإلىىًحٍمصىًمفٍمىشىى

360ابفعباس

ًمٍفثىٍكًبرىسيكًؿالم ًو"  -85 اٍلمىًني  542عائشة"كىانىٍتتىٍغًسؿي

كقيصركسرلإلىارسكؿ"كتب  -86
360سعيدبفالمسيبكاحدنا"كتابناكالن جاشي

الم ًو"  -87 رىسيكؿي رىكىتىبى قىٍيصى 358عميربفإسحاؽ"ًإلىىًكٍسرىلكى

كىًرهىأفيجمعبيفالعٌمًةكالخالىًة،كبيفالخالتيف"  -88
كالعم تيًف"

210ابفعباس

اضي"  -89 ةنكىًثيرىةنشىًديدىةنكيٍنتأيٍستىحى ٍيضى 303حمنةبنتجحش"حى

90-  " اأىحىؿ  مى ًإال  أيًحؿُّ ،فىًإن يالى مىىشىٍيءو تيٍمًسكيكاعى الى
433عائشة"الم ويًفيًكتىاًبوً

91-  
اٍلمى" تيٍنكىحي الىًتيىا"الى مىىخى عى مىىعىم ًتيىاكىالى ٍرأىًةعى

أبكمكسىاألشعرم،
212كعميبفأبيطالب

الىًتيىا"  -92 مىىخى عى مىىعىم ًتيىا،كىالى ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي 205أبكىريرة"الى

الىًتيىا"  -93 مىىخى عى مىىعىم ًتيىا،كىالى ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحي 214عبدابفمسعكد"الى

94-  " ًدينىاره ًئذو ثىمىنيوييىٍكمى ،كى ف  ًفاٍلًمجى ًفيثىمى قىٍطعىًإال  174أيمفابفأـأيمف"الى

فىًفيًو"  -95 ًريفي اٍلجى آكىاهي فىًإذىا ميعىم ؽو، ًفيثىمىرو قىٍطعى الى
"اٍلقىٍطعي

381عمركبفشعيب

قىٍطعىًفيثىمىرو"  -96 كىثىروالى 381رافعبفخديج"كىالى
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97-  " ًصي ويًلكىاًرثو كى 250مجاىد"الى

ًزيرىًةاٍلعىرىبً"  -98 23ابفشياب"الىيىٍجتىًمعيًدينىاًفًفيجى

ٍرأىًةكىخى"  -99 اٍلمى بىٍيفى ٍرأىًةكىعىم ًتيىاكى اٍلمى ييٍجمىعيبىٍيفى 205أبكىريرة"الىًتيىاالى

شىٍيئنا"  -100 مىي  عى الن اسي ييٍمًسؾي أيًحؿُّ،الى الى إن يكىاىلم ًو
الم ويًفيًكتىاًبوً ؿ  اأىحى مى "إال 

ربيعةبفأبيعبد
434الرحمف

ييٍمًسكىف "  -101 ًبشىٍيءوالى مىي  عى 431لـيذكره"الن اسي

ًبشىٍيءو  -102 مىي  عى الن اسي ييٍمًسكىف  431طاككس""الى

ـٍيىٍمنىعي"الى  -103 ديكي ارىهيأىحى شىبىةنيىٍغًرزىأىفٍجى 284أبكىريرةًجدىاًرًه"ًفيخى

ـى  -104 ٍثعى خى إلىى قىٍكـه أى "لىجى غىًشيىييـٍ، فىمىم ا
 اٍلميٍسًمميكفى

ميكا "اٍستىٍعصى
408قيسبفأبيحاـز

105-  " ـٍ لى ا مى ٍحرىاـً اإٍلً ًفي ـٍ لىكي ؿه بلى حى ٍيًد الص  ـي لىٍح
"ًصيديكهيتى

جابربف

عبدا
557

أىٍكلىى"  -106 ٍيًف اٍلقىدىمى بىاًطفي ًبالر ٍأًم،كىافى الد يفي كىافى لىٍك
ا ؽ ًباٍلمىٍسًحًمٍفظىاًىرىىيمى "كىأىحى

170عميبفأبيطالب

"لىكٍ  -107 الم ًو رىسيكؿى رىأىٍيتي أىن ي مىىالى عى مىسىحى
ا" ظيييكًرًىمى

166عبدخير

مىىالش يىادىةً  -108 عى مىمىؾى 367عمارةبفخزيمةعفأبيو""مىاحى

رىسي  -109 ًبًو يىٍقرىأي كىافى "مىا الم ًو اأٍلىٍضحىىكؿي ًفي
كىاٍلًفٍطًر؟"

271أبككاقدالميثي
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110-  " مىىالن ًبي  ٍرتعى يىبيكؿيمىرى 292ابفالصمة"كىىيكى

الىويًبعىٍيًنوً  -111 مى ٍفأىٍدرىؾى 102أبكىريرة""مى

شىٍيئنا"  -112 اٍلقىاذيكرىاًت ىىًذًه ًمٍف ـٍ ًمٍنكي ابى أىصى مىٍف
"فىٍميىٍستىًتٍرًبًسٍتًرالم وً

344لـيذكره

113-  " ٍبدو ٍفأىٍعتىؽىًشٍركنالىويًفيعى 241ابفعمر"مى

،فىعىمىٍيًوًعٍتقيوي"  -114 ٍمميكؾو ٍفأىٍعتىؽىًشٍركنالىويًفيمى 241ابفعمر"مى

،أىٍكًشٍركنا  -115 ٍبدو الىويًمٍفعى ٍفأىٍعتىؽىًشٍقصن 243أبكىريرة""مى

ٍفأىعٍ  -116 ـى"مى ميكًسرناقيك  اٍثنىٍيًف،فىًإٍفكىافى ٍبدنابىٍيفى عى تىؽى
مىٍيًوثيـ ييٍعتىؽي "عى

243ابفعمر

فىاءه"  -117 لىويكى لىويًفيًوشيرىكىاءي،كى ٍبدناكى ٍفأىٍعتىؽىعى 243ابفعمر"مى

اٍلًعشىاءى"  -118 م ى صى ثيـ  كءى، اٍلكيضي فىأىٍحسىفى أى تىكىض  ٍف مى
"اآٍلًخرىةى

188كعب

مىى"  -119 عى أىٍك عىم ًتيىا، مىى عى ٍرأىةي اٍلمى تيٍنكىحى أىٍف نىيىى
الىًتيىا" خى

عمركبفشعيبعف
أبيوعفجده

212

الم ًو  -120 مىىعىم ًتيىا"نىيىىرىسيكؿي ٍرأىةيعى المى أىٍفتيٍنكىحى
الىًتيىا" أىٍكخى

208جابربفعبدا

الم ًو  -121 مىىعىم ًتيىا،"نىيىىرىسيكؿي ٍرأىةيعى اٍلمى أىٍفتيٍنكىحى
الىًتيىا" مىىخى أىٍكعى

213عبدابفعمر

اً"  -122 مىىعىم ًتيىانىيىىرىسيكؿي ٍرأىةيعى اٍلمى تيٍنكىحى أىٍف
الىًتيىا" مىىخى كىعى

214سمرةبفجندب
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بىٍينى"  -123 ييٍجمىعى أىٍف ًنٍسكىةو، أىٍربىًع ٍف عى ٍرأىًةنىيىى اٍلمى : ييف 
الىًتيىا ٍرأىًةكىخى "كىعىم ًتيىا،كىاٍلمى

207أبكىريرة

538لـيذكره"نىيىىعىٍفالد ٍيًفًبالد ٍيفً"  -124

ٍعفىًربًفأىًبي"  -125 ًإلىىجى كىاًلىكىأىن يأىٍنظيري ًحيفى طىاًلبو
لىويشىٍقرىاءىفىعىقىرىىىا ـىعىٍففىرىسو 437عبدابفالزبير"اٍقتىحى

سىٍيًؼرىسيكًؿالم ًو  -126 ًفيقىاًئـً ٍدتي 214عائشة"ًكتىابنا"كىجى

رىسيكؿى  -127 أىف  ًكمى مىىظيييكًرًىمىا...."كىري عى 166ابفعباسالم ًورىش 

128-   الم ًو رىسيكؿي كىافى كىٍيؼى ـٍ أيًريىكي أىٍف أىتيًحبُّكفى
أي؟ 196ىشاـبفسعديىتىكىض 

الم ًو  -129 رىسيكؿى ًبالن اًسأىمىرىأىف  م يى أىٍفييصى أىبىابىٍكرو
ٍبحى 432عبيدبفعميرالميثي"الصُّ

إ  -130 الم ًو رىسيكؿى ف  : كىالر اًحمىةي"قىاؿى الز ادي، يىٍعًني".
﴾ 531ابفعباسقىٍكلىوي﴿مىًفاٍستىطىاعىًإلىٍيًوسىًبيبلن

يىتىفىر قىا"  -131 ـٍ الى 122حكيـبفحزاـاٍلبىي عىاًفًباٍلًخيىاًرمى

بىاره  -132 جي اًء اٍلعىٍجمى ٍرحي بىاره،جى جي ،كىاٍلمىٍعًدفي كىاٍلًبٍئري
بىاره "جي

567أبكىريرة

157ابفأبيعماربعأصيدىي؟سألتجابربفعبداعفالض   -133

الم ًو  -134 رىسيكؿي ؿيسيًئؿى أىٍفضى ج  اٍلحى 525أبكبكر؟":أىمُّ

اً  -135 يىارىسيكؿى زىادناًقيؿى دى :"مىٍفكىجى ؟قىاؿى االس ًبيؿي مى
"كىرىاًحمىةن

533قتادةبفدعامة
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 فحةالصَّ  اوي األعمىالرَّ  طرف الحديث م

"الز ادي  -136 : قىاؿى ؟ الس ًبيؿي ا مى الم ًو رىسيكؿى يىا : ًقيؿى
"كىالر اًحمىةي

532أنسبفمالؾ

الم ًو  -137 رىسيكؿى لىنىافىرىأىٍيتي مىىظىٍيًربىٍيتو عى لىقىًداٍرتىقىٍيتي
مىىلىًبنىتىٍيفً "عى

191ابفعمر

اٍلبىٍيًت  -138 مىىالن اًسًحجُّ ًلم ًوعى لىٍتىىًذًهاآٍليىةي﴿كى لىم انىزى
﴾مىًفاسٍ تىطىاعىًإلىٍيًوسىًبيبلن

535جابربفعبدا

63أبكىريرةـيكاىيفٍأىةهبىي د،طىزٍاألىكـيالقىـىعٍنً  -139

ٍفبىٍيًعاٍلكىاًلًئًباٍلكىاًلئً  -140 539ابفعمر"نىيىىعى

ًمٍفرىسيكًؿالم ًو  -141 ـٍ 190عميبفأبيطالب"شىٍيءهًسكىلاٍلقيٍرآفًىىٍؿًعٍندىكي

:"الز اديكىالر اًحمىةي"  -142 ؟،قىاؿى االس ًبيؿي الم ًومى عمركبفشعيبعفيىارىسيكؿى
أبيوعفجده

528
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 األعالمفيرس  -ثالثاً 
 

فحة العمم م  الصَّ

423أبكسعدالككفيب،مًغٍأبافبفتى  -1

244أبافبفيزيدالعطارالبصرم  -2

158إبراىيـبفأحمدالقرميسيني"أبكإسحاؽ"  -3

491إبراىيـبفالمختارالتميمي  -4

194الزبيرمإبراىيـبفحمزة  -5

 78دالزىرمإبراىيـبفسع  -6

309إبراىيـبفطيمافالخراساني  -7

 83إبراىيـبفعيسىالخزاز  -8

546إبراىيـبفمحمد"شيخالشافعي"  -9

413الفزارمإبراىيـبفمحمد  -10

303إبراىيـبفمحمدبفطمحةالتيمي  -11

525كزمإبراىيـبفيزيدالخي  -12

530إبراىيـبفيزيدالنخعي  -13

 78ابفأبيمحذكرة  -14

349بفأبيميميكةعبدابفعبيداا  -15

127يزيدبفحميدالضبعيأبكالت ي اح  -16

 113أبكالمعتمربفعمركبفنافع  -17

 71أبكالكليدمكسىبفأبيالجاركد  -18

352أبيمكسىاألشعرمأبكبردةبف  -19
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فحة العمم م  الصَّ

128أبكبكربفأبيشيبة  -20

 102بفالحارثالمخزكميأبكبكربفعبدالرحمف  -21

292القرشيفعبدالرحمفأبكبكربفعمرب  -22

519أبكبكربفعياشاألسدم  -23

األنصارم  -24  102أبكبكربفمحمدبفحـز

بيعبدامحمدبفعبدأبكبكرعبدابفأ  -25
494االمالكي

 101أبكبكرمحمدبفعبداالصيرفي  -26

352ابفأبيمكسىاألشعرم،أبكبكر  -27

324أبكثعمبةالخيشني  -28

 52أبكجعفرالمنصكر  -29

280أبكجيـبفحذيفةبفغانـ  -30

292مةاألنصارمـبفالحارثبفالص يٍيىأبكجي  -31

392أبكحسافاألعرج  -32

279أبكسممةبفعبدالر حمفبفعكؼالزُّىرم  -33

426أبكعبيدةبفعبدابفمسعكد  -34

279المخزكميأبكعمركبفحفصبفالمغيرة  -35

518أبكلبيدلمازةبفزب ارالجيضمي  -36

 53أبكمسمـالخراساني  -37

352األشعرمأبكمكسىعبدابفقيس  -38

271أبككاقدالميثي  -39
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فحة العمم م  الصَّ

114الدارميأحمدبفأبىطيبة  -40

 82أحمدبفالحجاجالبكرم  -41

 83باحالرازمأحمدبفالصٌ  -42

 82أحمدبفحنبؿ  -43

 82أحمدبفخالدالخبلؿ  -44

 330أحمدبفخالدالكىبي  -45

 83اليمدانيأحمدبفسعيد  -46

 83أحمدبفصالحالمصرم  -47

 112اليربكعييكنسعبدابفأحمدبف  -48

496أحمدبفعبيدبفإسماعيؿالصفار  -49

 83أحمدبفيحيىالتجيبي  -50

571آدـابفأبيإياسالعسقبلني  -51

287بفسعدالسمافأزىر  -52

 79أسامةبفزيدبفأسمـ  -53

79أسامةبفزيدبفحارثة  -54

260إسحاؽبفإبراىيـاليركم  -55

484إسحاؽبفإبراىيـبفسعيدالصراؼ  -56

298إسحاؽبفإدريساألسكارم  -57

373إسحاؽبفراشدالجزرم  -58

 83إسحاؽبفراىكيو  -59

 83إسحاؽبفعيسىالبغدادم  -60
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فحة العمم م  الصَّ

400إسحاؽبفمنصكرالس مكلي  -61

569بفالصامتفيحيىبإسحاؽ  -62

 79إسحاؽبفيكسؼالمخزكمي  -63

79إسحاؽبفيكسؼالمخزكمي  -64

400سرائيؿبفيكنسبفأبيإسحاؽالسبيعيإ  -65

135إبراىيـ"ابفعميو"إسماعيؿبف  -66

311إسماعيؿبفإبراىيـبفعقبةاألسدم  -67

324إسماعيؿبفأبيحكيـ  -68

133األحمسيإسماعيؿبفأبيخالد  -69

151إسماعيؿبفأميةاألمكم  -70

126يالزرقإسماعيؿبفجعفر  -71

400رة،األسدمإسماعيؿبفزكريابفمي  -72

170"السٌُّدم"إسماعيؿبفعبدالرحمف  -73

484إسماعيؿبفعبدابفأكيساألصبحي  -74

 107العنسيإسماعيؿبفعياش  -75

259إسماعيؿبفمحمدالثقفي  -76

464الصفارإسماعيؿبفمحمد  -77

256إسماعيؿبفمسمـالمخزكمي  -78

568الثقفياألسكدبفالعبلء  -79

 84أشيببفعبدالعزيزالقيسي  -80

279جابرأـشريؾ:غزٌية،كقيؿغيزيمةبنت  -81
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فحة العمم م  الصَّ

222آمنةبنتًغفار  -82

192ض"الميثي"أنسبفعيا  -83

125السختيانيأيكببفأبيتميمة  -84

 71أيكببفسكيدالرممي  -85

219األمكمأيكببفمكسى  -86

الىةى  -87 147بفعبدةالتميميبىجى

 84بحربفنصرالخكالني  -88

327بسرةبنتصفكافبفأمية  -89

245بشيربفنىًييؾالسدكسي  -90

469الكبلعيبقيةبفالكليد  -91

220بكيربفعبدابفاألشج  -92

530دمبيمكؿبفعبداالكن  -93

495جابربفإسماعيؿالحضرمي  -94

210جابربفيزيدالجعفي  -95

212جبارةبفالمغمسالًحم اني  -96

األزدم  -97 161جريربفحاـز

 110الضبيجريربفعبدالحميد  -98

213جعفربفبيٍرقاف،الكبلبي  -99

294جعفربفربيعةالكندم  -100

150بفعميبفأبيطالبجعفربفمحمد  -101

485الجيبلىحأبككثيرالمصرم  -102
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فحة العمم م  الصَّ

123جميؿبفمرةالشيباني  -103

242جكيريةبفأسماءالضبعي  -104

 79حاتـبفإسماعيؿ  -105

342،أبكقتادةالحارثبفربعي  -106

 25 الحارثبفعبدااألعكر  -107

217ألنصارما،حارثةبفأبيالرجاؿ  -108

372الككفيحبيببفأبيثابت،  -109

260حبيببفأبيقريبةالمعم ـ  -110

308حجاجبفأرطاة  -111

402جاجبفدينارالكاسطيح  -112

224حجاجبفمحمدالمصيصي  -113

403ةبفعدماألسدمي جىحي  -114

224حديجبفمعاكيةبفحديج  -115

 84حرممةبفيحيىبفحرممة  -116

 79حسفاأللثغ  -117

 93الحسفبفإبراىيـبفزكالؽ  -118

168الحسفبفأبيالحسفالبصرم  -119

176الحسفبفصالح"اليمداني"  -120

 84الحسفبفعبدالعزيزبفالكزير  -121

517الحسفبفعرفةالعبدم  -122

425الحسفبفعمارةالبجمي  -123
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فحة العمم م  الصَّ

159الحسفبفقتيبةالمدائني  -124

 84الحسفبفمحمدالييذلي  -125

 84الحسفبفيحيىبفالجعد  -126

132حسيفبفذككافالمكتب  -127

152حسيفبفسممةبفأبيكبشة  -128

495حصيفبفمحمداألنصارم  -129

531حصيفبفمخارؽ،أبكجنادة  -130

160الحكـبفأبافالعدني  -131

ٍحؿ،األزدم  -132 400الحكـبفجى

373الحكـبفعتيبة،أبكمحمدالكندم  -133

530حمادبفأبيسميمافاألشعرم  -134

 79حمادبفأسامة  -135

386حمادبفديلىٍيؿ  -136

123األزدمحمادبفزيد  -137

122البصرمحمادبفسممة  -138

215حمادبفشعيبالحماني  -139

470حمادبفعمركالنصيبي  -140

294حميدبفأبيحميدالطكيؿ  -141

410خالدبفعبداالطحاف  -142

171خالدبفعمقمة،الكادعي  -143

 85خالدبفنزارالغساني  -144
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فحة العمم م  الصَّ

490خالدبفيزيدالجمحي  -145

151خصيؼبفعبدالرحمفالجزرم  -146

196خبلدبفيحيىبفصفكافالسُّممي  -147

392رمجىعمركاليىبفسبلىخً  -148

174خمؼبفىشاـبفثعمب،البزار  -149

367انيالخميؿبفزكرياالشيب  -150

209القشيرمداكدابفأبيىند  -151

391دينارداكدبفأبيىند  -152

532الرقاشي،داكدبفالزبرقاف  -153

353.ذككافأبكصالحالس ماف  -154

381رافعبفخديجبفرافعالحارثي  -155

398رباحبفأبيمعركؼبفأبيسارةالمكي  -156

434التيميربيعةبفأبيعبدالرحمف  -157

338رجاءبفمرجىالغفارم  -158

197رٌكادبفالجراح،أبكعصاـالعسقبلني  -159

383زائدةبفقدامةالثقفي  -160

518يتالبصرمالزبيربفالخر   -161

489زيفربفالييذيؿالعنبرم  -162

259زكريابفنافعاألرسكفي  -163

568زمعةبفصالحالجندم  -164

307زىيربفمحمدالتميمي  -165
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فحة العمم م  الصَّ

191زىيربفمعاكيةأبكخيثمة  -166

379زيادبفأيكببفزيادالبغدادم  -167

300زيادبفحسافبفقرةالباىمي  -168

256البكائي،زيادبفعبدا  -169

197ميكٍأبكالحسيفالعي،اببىزيدابفالحي  -170

193أسمـالعدكم،مكلىعمرزيدبف  -171

بىابالعيٍكمي  -172 197زيدبفالحي

495زيدبفرباحالمدني  -173

470زيدبفرفيع  -174

214الثقفيةمعاكيةزينببنت  -175

127بفعمربفالخطابسالـبفعبدا  -176

256السرمبفإسماعيؿاليمداني  -177

464السرمبفيحيىبفالسرم  -178

 87سعدالديفالكبي  -179

514الجينيسعدبفاألطكؿ  -180

517البغدادمسعدافبفنصر  -181

257سعيدبفأبيسعيد  -182

355سعيدبفأبيسعيدكيسافالمقبرم  -183

244اليشكرمسعيدبفأبيعركبة  -184

352سعيدبفالحارثبفالميعم ى  -185

194فالحكـالجمحيسعيدب  -186
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فحة العمم م  الصَّ

282سعيدبفالمسيب  -187

491سعيدبفثكبافالكبلعي  -188

224سعيدبفجبيراألسدم  -189

518زدماألسعيدبفزيد  -190

425سعيدبفسالـالقداح  -191

293المدنيسعيدبفسممة  -192

 494سعيدبفسممةالمخزكمي  -193

333سعيدبفعبدالرحمفالجمحي  -194

297سعيدبفعبدالرحمفبفحساف  -195

 85سعيدبفعيسىالرعيني  -196

433سعيدبففحمكف،أبكعثماف  -197

 85سعيدبفكثيربفعفير  -198

309سعيدبفمرجانة  -199

79األمكمسعيدبفمسممةبفىشاـ  -200

399انيالخراسسعيدبفمنصكربفشعبة  -201

566الكاسطيسفيافبفحسيف  -202

126الث كرمبفسعيدسيفياف  -203

 79سفيافبفعيينة  -204

131اليبلليسفيافبفعيينة  -205

335الخزاعيسبلـبفأبيمطيع  -206

487سممةبفالفضؿاألبرش  -207
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فحة العمم م  الصَّ

133سممةبفكيييؿ  -208

286يـبفأخضرالبصرممىسي  -209

216سميـمكلىالشعبي  -210

258سميمافبفأبيداكدسالـالحراني  -211

351سميمافبفأبيسميماف،أبكإسحاؽالشيباني  -212

250سميمافبفأبيمسمـالمكي  -213

228سميمافبفببلؿالتيمي  -214

382سميمافبفحياف،األزدم  -215

 79سميمافبفعمرك  -216

169يراف"األعمش"سميمافبفم  -217

211سميمافبفمكسىاألمكم  -218

304سميمافبفيساراليبللي  -219

 80سماؾبفالفضؿ  -220

532البكرماؾبفحربمىسً  -221

366سكاءبفقيسالميحاربي  -222

468الدمشقيسكيدبفعبدالعزيز  -223

515شبيببفغرقدة  -224

252شرحبيؿبفمسمـالخكالني  -225

403الصائدم،شريحبفالنعماف  -226

169الميثيشريؾبفعبدا  -227

176شريؾبفعبداالنخعي  -228
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فحة العمم م  الصَّ

134شعبةبفالحجاج  -229

328شعيببفأبيحمزةاألمكم  -230

331عبدالرحمفاألمكمشعيببفإسحاؽبف  -231

122صالحبفأبيمريـالضبعي  -232

432صالحبفالحسفالزعفراني  -233

411صالحبفعمرالكاسطي  -234

120المدنيصالحبفكيساف  -235

285صخربفجكيرية  -236

ث امىة  -237 بفجى ٍعبي 370الص 

483صفكافبفسميـالمدني  -238

396ضباعةبنتالزبير  -239

 80الضحاؾبفعثماف  -240

230الشيبانيالضحاؾبفمخمد  -241

537دالتيميرىضراربفصي  -242

468ضمرةبفربيعةالفمسطيني  -243

271ضمرةبفسعيداألنصارم  -244

529طارؽبفشيابالبجمي  -245

اليماني،  -246 كيساف بف الرحمفطاكس عبد أبك
الحميرم

228

208عاصـبفسميمافاألحكؿ  -247

506عاصـبفضمرةالسمكلي  -248
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فحة العمم م  الصَّ

334عاصـبفىبلؿالبارقي  -249

190عامربفشراحيؿالشعبي  -250

256عامربفمدرؾبفأبيالصفيراء  -251

324عائذابفعبداالخكالني  -252

 80عبادبفالعكاـ  -253

570العكاـالكبلبيعبادبف  -254

298عبادبفعبدابفالزبيربفالعكاـ  -255

123عبادبفنسيبالقرشي  -256

 110بفعبداألعمىعبداألعمىالسامي  -257

491عبدالجباربفعمراأليمي  -258

333األنصارمعبدالحميدبفجعفر  -259

 85عبدالرحمفبفإبراىيـالعثماني  -260

217،األنصارمعبدالرحمفبفأبيالرجاؿ  -261

331عبدالرحمفبفأبيالزنادالمدني  -262

 80عبدالرحمفبفأبيبكر  -263

326المدنيعبدالرحمفبفإسحاؽ  -264

 80عبدالرحمفبفالحسفبفالقاسـ  -265

571األكدمعبدالرحمفبفثركاف  -266

531خزكميعبدالرحمفبفسعيدالم  -267

206األنصارمعبدالرحمفبفعبدالعزيز  -268

161عبدالرحمفبفعبدابفأبيعمار  -269
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فحة العمم م  الصَّ

 101اعيعبدالرحمفبفعمركاألكز  -270

255األشعرمـنٍعبدالرحمفبفغى  -271

426الكندمعبدالرحمفبفقيس  -272

الحكيرث  -273 بف معاكية بف الرحمف ،عبد
رماألنصا

292

487الدكسياءرىغٍعبدالرحمفبفمى  -274

 85عبدالرحمفبفميدم  -275

329اليحصبي،رمًعبدالرحمفبفنى  -276

207"األعرج"عبدالرحمفبفىرمز  -277

257بفيزيداألزدمعبدالرحمف  -278

409عبدالرحيـبفسميمافالكناني  -279

526الصنعانيعبدالرزاؽبفىماـ  -280

281-   308المدنيعبدالعزيزبفأبيحاـز

491األمكمعبدالعزيزبفعمر  -282

197عبدالعزيزبفمحمدالدراكردم  -283

374عبدالكريـبفأبيالميخارؽ  -284

419عبدالكريـبفمالؾالجزرم  -285

 80ريـبفمحمدالجرجانيعبدالك  -286

 53عبداالمأمكف  -287

األنصارمبفعبدابفأبيبكر  -288 349حـز

 58عبدابفإدريساألكدم  -289



678 

فحة العمم م  الصَّ

160عبدابفالحارثالمخزكمي  -290

160الياشميعبدابفالحارث  -291

 85عبدابفالزبيرالحميدم  -292

 80عبدابفالمبارؾ  -293

 80عبدابفالمؤمؿالمخزكمي  -294

372األصبحيعبدابفأكيسبفمالؾ  -295

210عبدابفحسيفاألزدم  -296

477عبدابفداكداليمداني  -297

126العدكمعبدابفدينار  -298

207"أبكالزناد"عبدابفذككافالقرشي  -299

161عبدابفرجاءالمكي  -300

يرالغافقي  -301 رى 212عبدابفزي

464الجرميأبكقبلبة،عبدابفزيد  -302

 80عبدابفسعيداألمكم  -303

227عبدابفطاكسبفكيسافاليماني  -304

485عبدابفعامراألسممي  -305

 106ائرمالخبعبدابفعبدالجبار  -306

سىيفعبدابفعبدالرحمف  -307  104بفأىبيحي

546الحضرميعبدابفعبدالعزيز  -308

ٍندعيالميثي،عيمير،بفعبيدبفاعبد  -309 161الجي

393عبدابفعتبةبفمسعكداليذلي  -310
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فحة العمم م  الصَّ

358البصرمعبدابفعكف  -311

212أبكبكرالنيشميابفقطاؼ،عبد  -312

211عبدابفلييعةالحضرمي  -313

308عبدابفمالؾ،اليمداني  -314

312بفأبيفركةعبدابفمحمد  -315

492المصيصيبفربيعةعبدابفمحمد  -316

211الجمحيعبدابفمحيريز  -317

 80عبدابفمكسىالتيمي  -318

478عبدابفمكىبالفمسطيني  -319

308يراليمدانيمىعبدابفني  -320

212.عبدابفىبيرةالحضرمي  -321

279دالمخزكميعبدابفيزي  -322

546المدنيعبدابفيعقكب  -323

133الزىرمعبدالمجيدبفسيييؿ  -324

138عبدالمجيدبفعبدالعزيزالثقفي  -325

171عبدالممؾابفسمعاليمداني  -326

514،البصرمعبدالممؾأبكجعفر  -327

434عبدالممؾبفحبيباألندلسي  -328

528عبدالممؾبفزيادالنصيبي  -329

 101عبدالممؾبفعبدالعزيزبفجريج  -330

352عبدالممؾبفعيميرالم خمي  -331



680 

فحة العمم م  الصَّ

 85عبدالممؾبفقريب"األصمعي"  -332

220األمكمعبدالممؾبفمركاف  -333

170"العامرم"عبدالممؾبفميسرةاليبللي  -334

 71الذىميعبدالممؾبفىشاـ  -335

219عبدالممؾبفيساراليبللي،المدني  -336

456عبدالكاحدبفزيادالعبدم  -337

383عبدالكارثبفسعيدالعنبرم  -338

166عبدخيربفيزيداليمداني  -339

491عبدربوبفسعيدبفقيساألنصارم  -340

309عبدةبفسميمافالبصرم  -341

410بفسميمافالكبلبيعبدة  -342

353العمرمعبيدابفحفصبفعاصـ  -343

مسعكد  -344 بف عتبة بف ا عبد بف ا عبيد
370الييذلي

150عبيدابفعبدالمجيدالحنفي"أبكعمي"  -345

126بفالخطاب"العمرم"عبيدابفعمر  -346

383عبيدابفعمركالرقي  -347

432،أبكعاصـالمكيدبفعميرالميثيعبي  -348

219،الككفيعبيدبفيحيىاألسدم  -349

215عتاببفأىًسيداألمكم  -350

424يذليبفمسعكدالبفعتبةعتبةبفعبدا  -351
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فحة العمم م  الصَّ

213عثمافبفعاصـاألسدم  -352

469الزىرمعثمافبفعبدالرحمف  -353

468عثمافبفعطاءالخراساني  -354

207عراؾبفمالؾالغفارم،الكناني  -355

361عركةبفالزبيرابفالعكاـ  -356

133القرشيعطاءبفأبيرباح  -357

258الخراسانيعطاءبفأبيمسمـ  -358

193عطاءبفيساراليبللي  -359

231عطيةبفسعدالعكفي  -360

529عفيؼبفسالـالمكصمي  -361

157ابفعباسعكرمةمكلى  -362

391عمقمةبفقيسالنخعي  -363

150عميبفالحسيفبفعميبفأبيطالب  -364

333ائينىعميبفالمبارؾاليي  -365

 148عميبفالمديني  -366

174عميبفحيجربفإياسالس عدم  -367

176عميبفصالح"اليمداني"  -368

433عميبفعاصـالكاسطي  -369

331رالقرشييًسٍعميبفمي  -370

331عماربفمطر  -371

367عمارةبفخزيمةبفثابتاألنصارم  -372



682 

فحة العمم م  الصَّ

457األنصارمعمارةبفغىزية  -373

290عمربفحبيبالعدكم  -374

 103عمربفخٍمدة  -375

 81عمربفعبدالرحمفالسيمي  -376

 102عمربفعبدالعزيزاألمكم  -377

257عمربفعبدالكاحدالسممي  -378

531ازرىعمربفعطاءبفكى  -379

335الميقدميعمربفعمي  -380

160عمربفقيس  -381

425راصًعمربفقيسالمى  -382

342عمربفكثيربفأفمحالمدني  -383

353المدنيعمربفمحمدبفزيد  -384

302عمربفنافعالعدكم  -385

471عمربفىاركفالثقفي  -386

303عمرافبفطمحةبفعبيدا،التيمي  -387

214.عمرةبنتعبدالرحمفاألنصارية  -388

307،الككفيعمركبفأبيالمقداـ  -389

159عمركبفأبيعمركميسرةمكلىالمطمب  -390

325المصرمعمركبفالحارث  -391

214عمركبفالحارث،الثقفي  -392

251عمركبفخارجةبفالمينتفؽ  -393
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فحة العمم م  الصَّ

131المكيعمركبفدينار  -394

395-   ا عبد بف عبيدعمرك إسحاؽبف "أبك
السبيعي"

169

231.عمركبفعطيةالعكفي  -396

166عمركبفعمرافالن ٍيًدم  -397

542عمركبفميمكفالجزرم  -398

األزدم  -399 397عمركبفىـر

455المازنيعمركبفيحيى  -400

355.عيميرمكلىآبيالمحـ  -401

332كماألمعنبسةبفعبدالكاحد  -402

423اليذلي،بفعبدابفعتبةابفمسعكدعكف  -403

473عيسىبفيكنسالفاخكرم  -404

 58عيسىبفيكنسبفأبيإسحاؽالسبيعي  -405

279فاطمةبنتقيس  -406

389ًفرىاسبفيحيىاليمداني  -407

 86الفضؿبفدكيف  -408

 81الفضيؿبفعياض  -409

227فميحبفسميمافالخزاعي  -410

227ميحبفسميمافبفأبيالمغيرةفي  -411

 86القاسـبفسبلـالبغدادم  -412
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فحة العمم م  الصَّ

الرحمفبف  -413 بفعبد ابفمسعكدقاسـ عبد
المسعكدم

424

387القاسـبفمحمدبفأبيبكرالصديؽ  -414

 81القاضيأبكيكسؼصاحبأبيحنيفة  -415

207اعيقبيصةبفذؤيببفحمحمة،الخز  -416

464السكائيقبيصةبفعقبة  -417

122بفدعامةالسدكسيقتادة  -418

133الثقفيقتيبةبفسعيد  -419

420-   408البجميقيسبفأبيحاـز

356قيسبفسعدالمكي  -421

426قيسبفمحمدبفاألشعثالكندم  -422

529قيسبفمسمـالجدلي  -423

569المزنيبفعبداكثير  -424

258كعببفخريـالدمشقي  -425

251الميثبفأبيسميـ  -426

125الفيميالميثبفسعد  -427

217مالؾابفأبيالرجاؿ  -428

 81مالؾبفأنساألصبحي  -429

220مبارؾبفسعيداليمامي  -430

368الدبفسعيداليمدانيجىمي  -431

ٍبر،أبكالحجاجمجاى  -432 173دبفجى
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فحة العمم م  الصَّ

297الككفيمحاضربفالمكرع،  -433

 53محمداألميف  -434

 52محمدالميدم  -435

287محمدبفإبراىيـبفأبيعدم  -436

403البكشنجيمحمدبفإبراىيـبفسعيد  -437

 52 محمدبفإدريسالشافعي  -438

437محمدبفإسحاؽ  -439

 112محمدبفإسماعيؿبفأبيفديؾ  -440

426محمدبفاألشعثبفقيسالكندم  -441

 81محمدبفالحسفبففرقدة  -442

158الياشميالرحمفعبدبفالمتككؿبفمحمد  -443

135بفالمنكدرالتيميمحمد  -444

 107محمدبفالكليدأبكاليذيؿالحمصي  -445

192محمدبفبشرالعبدم  -446

214محمدبفببلؿالكندم  -447

373محمدبفثابتالعبدم  -448

392محمدبفجعفراليذلي  -449

الككفي  -450 383محمدبفخاـز

532محمدبفخالدالضبي  -451

135بفالمياجرالتجيبيمحمدبفرمح  -452

367محمدبفزرارةبفعبدابفخزيمة  -453



686 

فحة العمم م  الصَّ

253يانيلٍفزياداألىمحمدب  -454

568محمدبفزيادالجمحي  -455

355ذفينٍمحمدبفزيدبفالمياجربفقي  -456

486محمدبفسممةالحراني  -457

208محمدبفسيريفاألنصارم  -458

257محمدبفشعيببفشابكر  -459

525المخزكميمحمدبفعبادبفجعفر  -460

334فاكمالرحمفالطُّمحمدبفعبد  -461

420محمدبفعبدالرحمفبفحارثةاألنصارم  -462

286بفحفصاألنصارممحمدبفعبدا  -463

527محمدبفعبدابفعبيدالميثي  -464

زىاعي  -465 161محمدبفعبدابفعثمافالخي

410محمدبفعبدابفنميراليمداني  -466

 103القرشيابفأبيذئبمحمدبفعبدالرحمف  -467

529العرزميمحمدبفعبيدا  -468

423محمدبفعجبلفالمدني  -469

150فالحسيفبفأبيطالببمحمدبفعمي  -470

 81محمدبفعميبفشافعالمطمبي  -471

373،أبكجعفرالطباعمحمدبفعيسىالبغدادم  -472

159سىبفحيافالمدائنيمحمدبفعي  -473

491محمدبفغزكافالدمشقي  -474
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فحة العمم م  الصَّ

557محمدبففميحبفسميمافاألسممي  -475

529محمدبفكثيرالقرشي  -476

محمدبفمحمدبفإدريسالشافعي"ابفاإلماـ  -477
الشافعي"

86 

141محمدبفمسمـبفتدرسالمكي  -478

127محمدبفمسمـبفشيابالزىرم  -479

ب اف  -480 381األنصارممحمدبفيحيىبفحى

570محمدبفيزيدالكبلعي  -481

390الضبيمحمدبفيكسؼ  -482

 25 بيدالكذابالمختاربفأبيع  -483

327األمكممركافبفالحكـ  -484

408مركافبفمعاكيةالفزارم  -485

462األسدممسددبفمسرىد  -486

81مسمـبفخالدالزنجي  -487

361المسكربفمخرمة  -488

ٍيكىاني  -489 166المسيببفعبدخيرالخى

339بفالزبيرابفالعكاـمصعببفعبدا  -490

337مضربفمحمدبفخالداألسدم  -491

136الكراؽمطربفطىٍميىاف  -492

190ميطىر ؼبفطريؼالككفي  -493

434رمبفعبدااليسامطرؼ  -494
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فحة العمم م  الصَّ

358معاذبفمعاذالعنبرم  -495

280معاكيةبفأبيسفياف  -496

471معاكيةبفصالحالحضرمي  -497

 57معاكيةبفعبيدا  -498

 110التيميمعتمربفسميماف  -499

329معمربفراشداألزدم  -500

،بفعبدالرحمفبفعبدابفمسعكدمعف  -501
اليذلي

423

133المغيرةبفعبدالرحمفالحزامي  -502

209المغيرةبفمقسـ،الضبي  -503

374ًمٍقسىـبفبيٍجرة  -504

211.ؿالشامي،أبكعبدامكحك  -505

297المنذربفالزبيربفالعكاـ  -506

332الحزاميمنذربفعبدا  -507

514المنذربفمالؾالعبدم  -508

173منصكربفالمعتمرالسُّمىمي  -509

375المنياؿبفعمرك  -510

294التيمي،فذنٍمياجربفقي  -511

 52مكسىاليادم  -512

245مكسىبفخمؼالعٌمي  -513

213مكسىبفعيبىيدةبفنىًشيطالر بذم  -514
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فحة العمم م  الصَّ

261مكسىبفعثمافالحضرمي  -515

 108شبفأبيعيامكسىبفعقبة  -516

568مكسىبفيسارالمطمبي  -517

342نافعبفعباس،أبكمحمداألقرع  -518

121مكلىابفعمرنافع  -519

355نجدةبفعامر،الحنفي  -520

170الن زاؿبفسبرةاليبللي  -521

195الحفيدنصربفعميبفنصرالجيضمي  -522

123نضمةبفعبيدأبكبرزة  -523

529النعمافبفثابتالككفي  -524

194الخزاعيحمادنعيـبف  -525

300نفيعبفالحارثبفكىٍمدىة  -526

261ككفينكحبفدراجالنخعيال  -527

 53ىاركفالرشيد  -528

537ىاركفبفعبداالبغدادم  -529

518ىاركفبفمكسىاألزدم  -530

293أبكعميالككفي،شـبفالبريدىا  -531

403ىبيرةبفيريـ  -532

571ىزيؿبفشرحبيؿاألكدم  -533

334ىشاـبفحسافاألزدم  -534

196شاـبفسعدالمخزكميى  -535
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فحة العمم م  الصَّ

173"الطيالسي"ىشاـبفعبدالممؾالباىمي  -536

 108الظفرمىشاـبفعم ار  -537

 81ىشاـبفيكسؼالصنعاني  -538

410شيـبفبشيرالسمميىي  -539

214ىماـبفيحيىبفدينارالعىٍكذم  -540

195الييثـبفأيكبالسُّممي،أبكعمرافالطالقاني  -541

298المركذمىيثـبفخارجة  -542

381كاسعبفحبافاألنصارم،  -543

احبفعبداالي شكيرم  -544 175كض 

161ككيعبفالجراحالرؤاسي  -545

158لكليدبفمحمدبفجابرالرمميا  -546

485رمذٍدالعييىزٍالكليدبفمى  -547

159الكليدبفمسمـالقرشي  -548

190كىببفعبداالسُّكائي  -549

55يحيىبفأبيأنيسة  -550

207الطائييحيىبفأبيكثير  -551

463الككفي،يحيىبفآدـ  -552

123التنيسييحيىبفحساف  -553

478يحيىبفحمزةالحضرمي  -554

 55يحيىبفخالدالبرمكي  -555

286ابفأبيزائدة،يحيىبفزكريا  -556
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فحة العمم م  الصَّ

125ىبفسعيد"ابفالقطاف"يحي  -557

 102يحيىبفسعيداألنصارم  -558

425يحيىبفسميـالطائفي  -559

296يحيىبفعبادبفعبدابفالزبير  -560

174يحيىبفعبدالحميدالحماني  -561

485يحيىبفعبداالبابمتي  -562

310بفعبدابفبكيرالمخزكمييحيى  -563

558المدنييحيىبفعبدابفسالـ  -564

455األنصارميحيىبفعمارة  -565

213يحيىبفكثاباألسدم  -566

207يزيدبفأبيحبيبالمصرم  -567

374يزيدبفأبيزيادالياشمي  -568

468يزيدبفبىًزيغالر ممي  -569

310الرممي،بىىكٍيزيدبفخالدبفمى  -570

ريع،يزيدبف  -571 132البصرمزي

332يزيدبفسنافالقزاز  -572

487يزيدبفمحمدالمطمبي  -573

192يزيدبفىاركفبفزاذافالسُّممي  -574

135يعقكببفإبراىيـالد كرقي  -575

422القارميعقكببفعبدالرحمف  -576

211يعقكببفعتبةالثقفى  -577
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فحة العمم م  الصَّ

492حالمكييعقكببفعطاءبفأبيربا  -578

322يعمىبفأمية  -579

221يعمىبفعبادبفيعمى  -580

 81يكسؼبفخالدالبصرم  -581

379.سىالقطافيكسؼبفمك  -582

434يكسؼبفيحيىاألزدم  -583

325يكسؼبفيعقكبابفأبيسممةالماجشكف  -584

358يكنسبفبكيرالشيباني  -585

258يكنسبفراشدالحراني  -586

532يكنسبفعبيدبفدينارالعبدم  -587

 105األيميييكنسبفيزيد  -588
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 األنسابفيرس  -رابعاً 
فحة النسب م  الصَّ

 133 األحمسي  -1

 123 األزدي  -2

 123 األسممي  -3

 352 األشعري  -4

 253 األلياني  -5

 206 اأُلمامي  -6

 58 األودي  -7

 96 األوزاعي  -8

 105 األيمي   -9

 485 البابمتي  -10

 334 البارقي  -11

 122 الباىمي  -12

 408 البجمي  -13

 174 البزار  -14

 402 البطيخي  -15

 463 البغوي  -16

 485 البيروتي  -17



694 

فحة النسب م  الصَّ

 125 التميمي  -18

 383 التنوري  -19

 123 التنيسي  -20

 333 الجمحي  -21

 161 الجندعي  -22

 123 الجيضمي  -23

 258 يالحران  -24

 133 الحضرمي  -25

 108 الحمصي  -26

 228 الحميري  -27

 83 الحنظمي  -28

 389 الخارفي  -29

 106 لخبائريا  -30

 408 خثعم  -31

 161 الخزاعي  -32

 400 الخمقاني  -33

 525 الخوزي  -34



695 

فحة النسب م  الصَّ

 166 الخيواني  -35

 197 راورديالد  -36

 85 دحيم  -37

 135 الدورقي  -38

 112 الدِّيمي  -39

 357 الرقاشي  -40

 213 الّرقي  -41

 161 الرؤاسي  -42

 107 الزبيدي  -43

 170 الزراد  -44

رقي  -45  126 الز 

 58 السبيعي   -46

 125 السختياني  -47

 122 السدوسي  -48

 71 السيباني  -49

 123 الشيباني  -50

 403 الصائدي  -51



696 

فحة النسب م  الصَّ

 122 الضبعي  -52

 207 الطائي   -53

 334 الط فاوي  -54

 108 الظفري  -55

 192 العبدي  -56

 134 العتكي   -57

 197 الُعكمي  -58

 353 العمري  -59

 107 العنسي  -60

 132 العوذي  -61

 112 فديك  -62

 408 الفزاري  -63

 125 الفيمي  -64

 334 الُقردوسي  -65

 158 القرميسيني  -66

 332 القزاز  -67

 469 الكالعي  -68



697 

فحة النسب م  الصَّ

 207 الِكناني  -69

 176 الكندي  -70

 352 المخمي  -71

 224 المصيصي   -72

 434 الُمغامي  -73

 355 المقبري  -74

 391 النخعي  -75

 166 النيدي  -76

 104 فميالنو   -77

 333 الُينائي  -78

 330 الوىبي  -79

 329 اليحصبي  -80

 112 اليربوعي  -81

 434 اليساري  -82

 175 اليشكري  -83

 207 اليمامي  -84

 227 اليماني  -85





698 

 فيرس األماكن والبمدان -خامساً 
 

 الصَّفحة المكان  م

 71 األبطح -1

 370 األبواء -2

 494 إفريقيا -3

 55 البرامكة -4

 322 تبوك -5

 361 الحديبية -6

 437 عين التمر -7

 56 الفرما -8

 494 قسطنطينة -9

 97 نصيبين  -10

 147 ىجر  -11

 370 ودان  -12



