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 ممخص الدراسة

الحمػػػػد   رب العػػػػالميف، كالالػػػػىة كالسػػػػىـ عمػػػػب رسػػػػكلو ا مػػػػيف، محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا  
 الالادؽ ا ميف، كعمب آلو كالحبو أجمعيف، كمف تبعيـ بإحسافو إلب يكـ الديف.

 أما بعد:
تناكلت فيو  (،ملسو هيلع هللا ىلصفيذه الدراسة بعنكاف: )مسند الالحابة الركاة الذيف ماتكا في عيد النبي 

أحاديث كمركيات ىؤالء الالحابة التي كقفت عمييا مف خىؿ جمع تراجميـ مف كتب الالحابة 
 كالمعاجـ كالمسانيد، كمف ثـ الكقكؼ عمب أحاديثيـ كتخريجيا كدراستيا كالحكـ عمب أسانيدىا.

كليذه الدراسة أىمية مف حيث أنيا عنيت بتطبيؽ أحد أنكاع عمكـ الحديث، كىك النكع 
لثاني كالتسعكف عند اإلماـ السيكطي، في كتابو تدريب الراكم: معرفة الالحابة الذيف أسند ا

، كقد كاف السيكطي جمع ليـ مسندان، لكنو لـ يجمع فيو سكل ملسو هيلع هللا ىلصعنيـ كماتكا في زمف النبي 
 ثىثة عشر الحابيان، فجاءت ىذه الدراسة لتكمؿ ما بدأ بو السيكطي.

 كبابيف كخاتمة.كقد جاءت ىذه الدراسة في مقدمة 

: فقد تناكلت أىمية المكضكع، كبكاعث اختياره، كأىداؼ البحث، كمنيج المقدمةأما  
 الباحثة، كالدراسات السابقة، كخطة البحث.

فقد تناكؿ الدراسة النظرية، بتعريؼ عمكـ الحديث كالتالنيؼ فيو،  الباب األول:كأما  
الكراـ، كعدالتيـ كطبقاتيـ كحكـ الطعف  ككذا المسانيد كالتالنيؼ فييا، كالتعريؼ بالالحابة

 .فييـ، كأىـ المالنفات فييـ 

: تناكؿ الدراسة التطبيقية، ليذه الدراسة، كىك مسند الالحابة الركاة الباب الثانيكأما  
، كالكقكؼ عمب تراجميـ، كأحاديثيـ، كجمعيا كتخريجيا كدراستيا، ملسو هيلع هللا ىلصالذيف ماتكا في عيد النبي 

 كالحكـ عمب أسانيدىا.

 عرضت أىـ نتائج البحث، كالتكاليات. الخاتمة:كأما 

 



  ث  

Abstract 
All paradise be to Allah and peace and blessings be upon His messenger 

Mohammed the Prophet. 

The title of this study is (Mosnad (narrated prophetic traditions) by the 

companions who died at the time of the Prophet). This study collects the Prophetic 

traditions of those companions through their biographies, the companions’ books, 

lexicon and narratives then examining these prophetic traditions, checking their 

authenticity and judging the accuracy of their narration). 

This study’s importance lies in the application of one of the types of Hadith 

sciences, which is the ninety second type of Al-Imam Al-Siuoti I his book Tadreeb 

Alrawi (the narrator’s training): Identifying the Narrator Companions who died at the 

time of the Prophet.  Al-Imam Al-Siuoti made a book for the narraions of such 

companions but he included 13 companions only. This study builds up on and 

completes what has been started by  Al-Imam Al-Siuoti.  

This study consists of an introduction, two chapters and a conclusion.  

The introduction explains the importance of the topic, the reasons behind its 

selection, the objectives of the study, the research methodology, review of literature 

and the study’s plan.  

The first chapter explains the theoretical background, introduction to Hadith 

sciences, the books narrating the Prophetic traditions, introducing the companions, 

their straightness and the legal rule for defaming their fairness as well as their 

classification.  

The second chapter is an applied study which is a Mosnad (narrated prophetic 

traditions) by the companions who died at the time of the Prophet. Examining their 

biographies, narrated prophetic traditions, their collection, examination of their 

authenticity and judging its accuracy.  

The conclusion exhibits the findings of the study and the most important 

recommendations.  
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 اإلىداء

 .ملسو هيلع هللا ىلصمف اشتاؽ قمبي قبؿ عيني لرؤيتو، نبيي كحبيبي محمد رسكؿ ا   إلب

 كأداـ الخير في بقائيما. ،حفظيما ا  كرعاىما الحبيبيف....كالدٌم إلب 

 مؿ كضحب مف أجمي كثيران.الذم تح ....إلب زكجي الغالي

 ..ابنتي سمكل، كابني براء.. ،إلب ثمرات فؤادم كفمذات كبدم

 جعميما ا  مف القانتيف العابديف. 

 كزكجاتيـ كأبنائيـ.... إلب إخكاني الكراـ

 جعميـ ا  لي ذخران كسندان مدل الحياة. 

اؿ كالخاالت كأزكاجيـ إلب عائمتي الكريمة، كأقربائي جميعان مف ا عماـ كالعمات كا خك 
 كأبنائيـ كذرياتيـ جميعان.

 إلب عائمتي الثانية، أىؿ زكجي ا كاـر كأقربائيـ جميعان.

 إلب الديقاتي الحبيبات جميعان... رفيقات الدرب لمجنة بإذف ا .

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلب محبي العمـ، كعشاؽ سنة النبي 

 إلب كؿ مف عممني حرفان، ككؿ مف أفادني يكمان بنالح كخير.

لبك   أحببتو في ا .ك  تشرفت بمعرفتو، كؿ مف ا 

 يكم جميعاا أىدي ثمرة جيدي ألنكم ضياء األمل في حياتي.إل

 وأتمنى من اهلل أن يتقبمو مني بقبول حسن
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 شكر وتقدير
ْو َجَزاء اْْلِْخَساِن إَِّلا اْْلِْخَسانُ عز كجؿ:  ا انطىقان مف قكؿ    َْ  :[، 60]الرحمف

قراران كعرفانان  مشرفتي الدكتكرة ليمب  الشكر كالتقدير إلبلفضؿ  ىؿ الفضؿ فإنني أتكجو بباكا 
خير عنا  ا  افجزاى ،ني بالنالح كالتكجيو كاإلرشادتأتحفك  معي، ىاجيد تي بذللتامحمد اسميـ 

 .الجزاء

 عضكم لجنة المناقشة: لكما كأتقدـ بالشكر كالتقدير 

 د. محمد رضوان أبو شعبان.الدكتور: فضيمة 

 د. وائل محي الدين الزرد.الدكتور: يمة وفض

 إلثرائيا بالممحكظات، كالتكجييات النافعة. تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالةعمب كذلؾ 

ِن اْشُهْر ِِل كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلب مف أمرني ربي بشكرىما، فقاؿ: 
َ
أ

يَْم  َٔاِِلَ ِ العممية، فمنذ الغرم كأنا أسمع منو  [، أبي الذم رسـ معي خطان لحياتي14]لقماف:  َول
كممات التشجيع كالتحدم تتردد في أذني إلب يكمي ىذا، كأمي التي لك أعمـ فعى ييجزئيا لتىكبدَّتي 
العناء في سبيمو، كلكف قىدَّر ا  أنو ال عمؿ ييجزئ ا ـ، فتركت أجرىا عمب ا ، فعنده حسف 

 الثكاب.

لعممية كالعممية منذ أف أىداني أبي إليو، إلب رفيؽ كما كأشكر مف كاف سندان في حياتي ا
الدرب كشريؾ الحياة، زكجي الغالي محمد كائؿ شعشاعو، أنا في ىذا اليكـ أشكرؾ عمب كؿ ما 

 قدمتو  جمي، كأدعك ا  كما جمعنا في ىذه الدنيا الفانية، أف يجمعنا في جنة قطكفيا دانية.

ان، لكقفتيـ إلب جانبي في أىـ لحظات حياتي، كالشكر مكالكؿ إلب أشقائي ا كاـر جميع
لب جامعتي الغٌراء أقدـ شكرم كتقديرم كامتناني، كأشكر أحبتي جميعان، ككؿ مف كقؼ بجانبي  كا 

 كلك بالسؤاؿ عف جيدم في الرسالة.

كأف يجعؿ ىذا العمؿ في ميزاف حسناتنا ، أسأؿ أف يميمنا التكفيؽ كالسداد تعالبكا  
 قدير.  يءؿ شنو عمب كأجمعيف إ
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 قدمةم

الحمد   رب العالميف، كالالىة كالسىـ عمب المبعكث رحمة لمعالميف، نبينا كحبيبنا 
 كاستف بسنتو إلب يـك الديف. ،كمف سار عمب ىديو ،كعمب آلو كالحبو ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 أما بعد:

ًْ  رَُسًَّٔل أف بعث إلييـ  ،مف رحمة ا  سبحانو كتعالب بخمقو إفَّ  ُٓ ِْ ِٓ  َحخْئُ ٌِ ِّ  ًْ َغيَيْ  آيَاحِ
 ًْ ِٓ ي

ًُ  َويَُزكِّ ُٓ ٍُ ث اىِْهخَاَب  َويَُػيِّ ٍَ  [2: الجمعة] َواْْلِْه

أكـر ا  سبحانو مف اتبع ديف نبيو مف الالحابة الكراـ، فرفع مف شأنيـ، كأعمب  كلقد
اةُِلٔنَ ، حيث قاؿ ا  سبحانو بحقيـ: ملسو هيلع هللا ىلصقدرىـ، فيـ خير الناس مف أمتو  لُٔنَ  َوالسا وا

َ
ََ  اْْل ٌِ 

ََ ا اِجِري َٓ ٍُ ْ َُْصارِ  ل
َ
ََ  َواْْل ي ِ ًْ  َواَّلا ُْ ُ  رَِضَ  ةِإِْخَسانٍ  اتاتَُػٔ ًْ  اّللا ُٓ ٔا َخِْ ُّ  َورَُط َغدا  َخِْ

َ
ًْ  َوأ ُٓ َ  َجِااٍت  ل

ا ََتْرِي َٓ ارُ  ََتْخَ َٓ ْج
َ
ََ  اْْل ي ا َخاِِلِ َٓ ةًَدا ِفي

َ
ْٔزُ  َذلَِم  أ ًُ  اىَْف  [100: التكبة] اىَْػِظي

ف الالحابةى  ينالكا ىذه المنزلة العظيمة؛ إال لما كاف منيـ مف حفظ ىذا  الكراـ لـ كا 
الديف، فقد كضعكه نالب أعينيـ، كبذلكا كؿ ما لدييـ في سبيؿ نالرتو كرفعتو كانتشاره في 
أرجاء ا رض، فنرل في سيرتيـ العطرة كيؼ تعاىدكا القرآف الكريـ، ككيؼ حرالكا عمب تطبيؽ 

 ،كبيرة، ثـ عٌممكا ذلؾ لمف بعدىـ جيىن بعد جيؿ، في كؿ الغيرة ك ملسو هيلع هللا ىلصسنة الحبيب المالطفب 
 حتب كالؿ بيف يدينا خاليان مف الدس كالتحريؼ.

القكيـ، كيذبكا الخبث  دينيايدافعكا عف  اأفذاذن  عمماءن مة، كما سخر ا  سبحانو ليذه ا 
، ملسو هيلع هللا ىلصالتي تخدـ حديث الحبيب المالطفب  ،عف السنة النبكية، فالنفكا العديد مف المالنفات

، كلقد كاف اإلماـ مف العمماء ، كتب فييا جيابذةه في عمكـ الحديث كأالكلو منيا مالنفاته  ككاف
السيكطي أحد ىؤالء الجيابذة، الذم ألؼ كتابو تدريب الراكم في شرح تقريب النككم، كذكر فيو 
أنكاعان مف عمكـ الحديث، مقتفيان أثر مف سبقو مف العمماء، ممف كتبكا في عمكـ الحديث، كزاد 

النكع الثاني كالتسعكف: معرفة مف أسند عنو مف الالحابة "مييـ أنكاعان أخرل، ككاف مما زاده: ع
 ىذا النكع زدتو أنا، كفائدة معرفة ذلؾ، الحكـ ، حيث قاؿ: "" ملسو هيلع هللا ىلصالذيف ماتكا في حياة رسكؿ ا  

 .(1) "، كأرجك أف أجمع ليـ مسندان بإرسالو إذا كاف الراكم عنو تابعيان 

                                                           

 .935، ص2السيكطي، تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم، ج (1)
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ي لمبحث في معرفة ىؤالء الالحابة، كالكقكؼ عمب عددىـ كأحاديثيـ، دفعن ماىذا ك 
فقمت بسبر تراجـ الالحابة مف مظانيا،  الؿ إلب عدد يفكؽ ما ذكره السيكطي بكثير، حيث 

الحابيان، كبمغ عدد  كاحدان كستيف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  في عيدبمغ عدد الالحابة الركاة الذيف ماتكا 
 المكرر.، بدكف حديثان  ستيفك  يثيـ مائةن أحاد

نو لشرؼ عظيـ ، كأتمـ ملسو هيلع هللا ىلصكفخر كبير لي أف أشارؾ في خدمة سنة الحبيب محمد  ،كا 
 ما بدأ بو اإلماـ السيكطي رحمو ا  فاخترت عنكانان مكسكمان لرسالتي؛ ىك:

 جمع كتخريج كدراسة". ،ملسو هيلع هللا ىلص" مسند الالحابة الركاة الذيف ماتكا في عيد النبي 

 أىمية الموضوع وبواعث اختياره:

، كالكقكؼ عمب تراجميـ، ملسو هيلع هللا ىلصالالحابة الركاة الذيف ماتكا في عيد النبي معرفة  .1
 كأحاديثيـ.

إف ىذا العمؿ كاف قد قاـ بو اإلماـ السيكطي، كلكنو لـ يجمع كؿ الالحابة، فكاف ال بد  .2
تماـ عممو ليكتمؿ عقد ىذا المسند.  مف إحياء جيكده، كا 

انيد، ما دفعني الختيار اىتمامي بالحديث كعمكمو، كخاالة بالتخريج كدارسة ا س .3
 مكضكع ذات المة مباشرة.

 ككنو يسيـ في إخراج المالنفات الحديثية كخدمة السنة المشرفة. .4

 باىتماـً  لـ يحظى  ، مكضكعان ملسو هيلع هللا ىلصفي عيد النبي  ماتكاك  ،قمة الالحابة الذيف رككا الحديث .5
 كعناية أىؿ الحديث مف قبؿ.

 أىداف البحث:

لتككف بمثابة  ،في كتاب كاحد ملسو هيلع هللا ىلصيد النبي جمع مركيات الالحابة الذيف ماتكا في ع .1
ضمف كتاب محقؽ كمخرج  ،مسند يسيؿ عمب طمبة العمـ كالباحثيف الكقكؼ عميو

 كمحككـ عمب أسانيده.

، مف كتب السنة ملسو هيلع هللا ىلصتخريج أحاديث الالحابة الذيف رككا الحديث كماتكا في عيد النبي  .2
 كدراسة أسانيدىـ.

 تمييز ا حاديث المقبكلة مف المردكدة. .3
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 منيج الدراسة:

 كلقد استعنتميع الالحابة كمركياتيـ، جعمب المنيج االستقرائي لمكقكؼ  لقد اتبعت
 كقد قمت باتباع المنيج التالي:بالمنيج الكالفي، 

 أول: المنيج في جمع األحاديث وترتيبيا:

الحابة، كتب المف  ، كمركياتيـملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عيدالركاة الذيف ماتكا في  الالحابة جمعت .1
عدد الالحابة الركاة إحدل كستيف نة، ككتب تراجـ الرجاؿ، حيث بمغ ككتب الس

 الحابيان، كبمغ عدد أحاديثيـ مائةن كستيف حديثان.

ركيات كؿ الحابي عمب الالحابة عمب طريقة المسانيد، كذلؾ بجمع م رتبت أحاديث .2
 عمب حسب حركؼ اليجاء. رتبت أسماء الالحابةحدة، ك 

 رقـ الحديث. بدؿرمز )ـ(  كضعت الحديث، تكرارفي حاؿ تسمسميان، ك المركيات  رقمت .3
 ثانيا: المنيج في تخريج األحاديث ودراسة األسانيد:

بتخريجو منيما، أما إذا كاف في  تكتفياما إذا كاف الحديث في الالحيحيف أك أحدى .1
 في تخريجو مف كتب السنة قدر الحاجة. تكسعتغيرىما فإنني 

ثـ الكتاب كالباب إف الذم كرد فيو الحديث  درمالاسـ ال ذكرتبالنسبة لمعزك كالتكثيؽ  .2
 كيجد، ثـ رقـ الحديث كالجزء كالالفحة.

القبكؿ أك الرد، حسب قكاعد مالطمح الحديث، كالجرح مف حيث  سنادعمب اإل حكمت .3
 كالتعديؿ، مع االستئناس بأقكاؿ العمماء كأحكاميـ عمب الحديث.

 والحكم عمييم: ثالثا: المنيج في الترجمة لمرواة

 .رجمت لمالحابة الركاة مف المظاف ا المية لكتب الالحابة دكف إطالةت .1

 .ترجمة مختالرة، بما يميزه عف غيره مف الركاةلمركاة  ترجمت .2

بذكر أقكاؿ النقاد بدءان بمف كثؽ، ثـ مف تكسط ثـ  ،ـالمختمؼ فيي الركاة قمت بدراسة .3
ضعفكف عند ابف مف جرح، ثـ خمالت إلب رأمو جامع فيو، أما الركاة المكثقكف كالم

 حجر في التقريب، فقد اكتفيت برأيو فييـ.
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 رابعاا: المنيج في خدمة المتن:

معاجـ المغة العربية، ك بتفسير ا لفاظ الغريبة مف خىؿ كتب غريب الحديث،  قمت
 قمت، ككذلؾ إف كرد في المتف أعىـ أك أنساب، أك بمداف أك غير ذلؾ؛ ككتب الشركح أحيانان 

 ف الكتب الخاالة بذلؾ.م تعريؼ بيابال
اقتالرت عمب ذكر المرجع كالجزء كالالفحة في الحكاشي السفمية، كذلؾ لعدـ إثقاليا،  :خامساا 

 كقمت بذكر بطاقة المراجع كاممة في قائمة المالادر كالمراجع.
 عزكت اآليات القرآنية في المتف. سادساا:

 الدارسات السابقة:

كقد جمع في ، لإلماـ السيكطي، ملسو هيلع هللا ىلصف النبي مسند الالحابة الركاة الذيف ماتكا في زم .1
مسنده؛ ثىثة عشر الحابيان، كلـ يكرد ليـ سكل سبعة عشر حديثان، كقد أكرد تمؾ 

 بدكف أسانيد، كقد حقؽ ىذا المسند د. سميماف السيؼ.ا حاديث 

المستدرؾ عمب ما فات السيكطي في مسنده " الالحابة الركاة الذيف ماتكا في زمف النبي  .2
ماف السيؼ، كقد استدرؾ فييا كاحدان كعشريف حديثان عمب السيكطي، لنفس لسمي"، ملسو هيلع هللا ىلص

 الالحابة الثىثة عشر، كقاـ بتخريجيا كدراستيا.

 خطة البحث:

 ينقسـ البحث إلب مقدمة كبابيف كخاتمة:
كتشتمؿ عمب أىمية البحث كدكافع اختياره، كأىداؼ البحث كالدارسات السابقة كمنيج  المقدمة:

 لبحث.الباحثة في ا
 شتمؿ عمب فالميف:تك الدراسة النظرية،  الباب األول:

 ،التالنيؼ عمب طريقة المسانيد، كمكانة كتاب تدريب الراكم في عمكـ الحديث الفصل األول:
 :مبحثافكفيو 

 المبحث ا كؿ: تعريؼ عمـك الحديث كالتالنيؼ فيو.

لتي زادىا كتفرد بيا : االماـ السيكطي ككتابو تدريب الراكم، كا نكاع اثانيالمبحث ال
 عف باقي العمماء.

 ، كفيو عدة مباحث:كطبقاتيـ كعدالتيـ كالمالنفات فييـ التعريؼ بالالحابة الفصل الثاني:
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 طرؽ ثبكت الالحبة.المبحث ا كؿ: 

 المبحث الثاني: طبقات الالحابة كعددىـ.

 عدالة الالحابة كحكـ الطعف فييـ.المبحث الثالث: 

 في الالحابة.المالنفات المبحث الرابع: 

، كفيو عدة )دراسة تطبيقية( ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  في عيدد الالحابة الركاة الذيف ماتكا مسن الباب الثاني:
 فالكؿ:

 الفالؿ ا كؿ: مف أكؿ حرؼ ا لؼ إلب آخر حرؼ الزام.

 الفالؿ الثاني: مف أكؿ حرؼ السيف إلب آخر حرؼ العيف.

 الفالؿ الثالث: مف أكؿ حرؼ الميـ إلب آخر كنب الرجاؿ.

 لفالؿ الرابع: مسند النساء.ا

 كتشتمؿ عمب أىـ النتائج كالتكاليات. الخاتمة:

 الفيارس والمراجع:

 فيرس اآليات القرآنية. .1

 فيرس ا حاديث كاآلثار. .2

 .الركاة فيرس الالحابة .3

 فيرس الركاة المترجـ ليـ. .4

 فيرس المالادر كالمراجع. .5

 فيرس المكضكعات. .6
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 األول بابال
 الدراسة النظرية
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 الفصل األول
التصنيف عمى طريقة المسانيد، ومكانة  

 الحديث كتاب تدريب الراوي في عموم
 

 
 
 
 
 
 



  8 

 المبحث األول
 تعريف عموم الحديث والتصنيف فيو 

 تعريف عموم الحديث لغة واصطالحاا:المطمب األول: 
 ىذا المركب اإلضافي يتككف مف كممتيف:

 :أولا: عموم

  :ميكـفي المغة ، (1) كالعىـ كالعالـ العميـ كجؿ عز ا  الفات كالًعٍمـ مف جمع ًعٍمـ، :عي
ـى ك  ًم ، نقيض ًعٍممان، يىٍعمىـي  عى ًيؿى  ا  فإفٌ  العميـ أنكركا فإف كعميـ، كعٌىـ، عٌىمة، كرجؿ جى

ًٌ : يكسؼ عف يحكي  ،لمٌتككيد عىمة في الياء كأدخمت ،[55]يكسؼ:  إِِّنِّ َخِفيٌؼ َغِيي
ًمٍمتي  اكم  كا  ،تعميمان  كعٌممتو أىٍشعىٍرتيو: أم بكذا، كأعممتو ،بو شعرت ما: أم بخبرؾ، عى

ـي  ـي  العاًل ـي  ،العٌىـي  العىمي  .(2) العيميا شىفىتيو انشٌقتٍ  الذم: كا ىٍعمى

 كىذا مكضكعو ما؛  ؛ كيراد بو المسائؿ كالقكاعد التي تذكر فياالطىحان  كيطمؽ لفظ العمـ
 .(3)التعريؼ بعمـ مف العمـك المدكنة  ما نريدىك المراد حين

كالعمـ يطمؽ عمب اليقيف كالمعرفة، كيطمؽ عمب الالفة التي بيا تنكشؼ المعمكمات، 
 .(4)راسخة في النفس التي بيا اإلدراؾ كيراد بيا أيضان؛ الممكة ال

 قع،لمكا المطابؽ الجاـز االعتقاد ىك: كذكر عمي الجرجاني عدة تعريفات لمعمـ، فقاؿ
 ىك العمـ: كقيؿ الثاني، مف أخص كا كؿ العقؿ، في الشيء الكرة حالكؿ ىك: الحكماء كقاؿ
، مف الخفاء زكاؿ: كقيؿ بو، ىك ما عمب الشيء إدراؾ  ىك: كقيؿ نقيضو، كالجيؿ المعمـك

 العمـ،: كقيؿ كالجزئيات، الكميات بيا تدرؾ راسخة الفة: العمـ: كقيؿ التعريؼ، عف مستغفو 
 .(5) الفة ذات الفةو  عف عبارة: كقيؿ الشيء، معنب إلب النفس كالكؿ

 

                                                           

 .416ص 12ابف منظكر، لساف العرب،، ج (1)
 .152ص 2الفراىيدم، كتاب العيف، ج (2)
 .110ص 4ابف فارس، مقاييس المغة،، ج (3)
 .256ص 2أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة،، ج (4)
 .155الجياني، التعريفات، ص (5)
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 ثانياا: الحديث:

  :ًديثي في المغة بىري : اٍلحى مىب يٍأتي الخى ٍمعي  كىاٍلكىًثيًر، اٍلقىًميؿً  عى ،: كىاٍلجى  كأىقاًطيعى، كىقىًطيعو  أىحاديثي
مىب شاذ   كىىيكى   .(1) ًقيىاسو  غىٍيرً  عى

دىثى  دكثان  كحى داثىةن  حي ّـُ  ـى قىدي  نىقيضي : كحى ـى  مع ذيًكرى  إذا داليو كتيضى : بالكسر ا ىٍمرً  كًحٍدثافي  ،قىدي
داثىًتو كاٍبًتداؤيه أكليو بيوي : الدٍىرً  كمف كحى  .(2) كأٍحداًثوً  كحكاًدًثو نيكى

، كشابُّ  ،ا حاديث فيو كىثَّركا أم أيحدكثة فىف الارى : يقاؿك  دىثه دىثة كشابَّة حى [ فتٌية: ]حى
دىث. السِّفِّ  في : ًحٍدث كرجؿ. ا شياء مف الجديد: كالحديث النازلة، ًشٍبو الدىر أحداث مف كالحى

دىث ،الحديث كثير  .(3) اإًلٍبداء: كالحى

ًديثي  دِّثي  ًبوً  ييحدِّثي  مىا: كالحى ؿه  ،تحديثان  الميحى  اٍلًفٍقو ًفي كا حاديثي ، الحًديث كثير أىم ًحٍدثه  كرجي
كفىة، كىغىيره  .(4) أيٍحديكثة اًديثاٍ ىحى  كىاًحدىة: قمت مىٍعري

 مف  ملسو هيلع هللا ىلصلحديث؛ عمب كؿ ما أضيؼ إلب النبي كفي االطىح المحدثيف؛ يطمؽ لفظ ا
مقية( أك تقريرقكؿ أك فعؿ  ، حتب الحركات كالسكنات، في اليقظة أك الفة )ًخمقية أك خي

 .(5)كالمناـ 

  :ملسو هيلع هللا ىلص قكؿ عمب يطمؽ المحدثيف جميكر إالطىح في الحديث أف اعمـكقاؿ الدىمكم 
 كلـ ينكره كلـ ملسو هيلع هللا ىلص حضرتو في شيئان  قاؿ أك أحد فعؿ أنو :التقرير كمعنب، كتقريره كفعمو
 كفعمو الالحابي قكؿ عمب الحديث يطمؽ ككذلؾ، كقرر سكت بؿ ،ذلؾ عف ينيو

 .(6) كتقريره كفعمو التابعي قكؿ كعمب ،كتقريره

 

 ثاا: تعريف عموم الحديث بالمعنى اإلضافي العام:ثال

 مستقؿ عند العمماء؛ المتقدميف كالمتأخريف بإطىقيف: استعمؿ ىذا العمـ كفف

                                                           

 .133ص 2لساف العرب، ج ابف منظكر، (1)
 .214الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص (2)
 .177ص 3الفراىيدم، كتاب العيف ج (3)
 .234ص 4أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (4)
 .61، كالغاية في شرح اليداية في عمـ الركاية ص22ص 1السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ج (5)
 .33أالكؿ الحديث، صالدىمكم، مقدمة في  (6)
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 كتحرير كضبطيا كركايتيا كأفعالو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقكاؿ عمب يشتمؿ عمـ الحديث ركاية: كىك عمـ (1
 عمـ"ىك الالنعاني:  قاؿ، ك (1) ، كعمـ الحديث ركاية يشمؿ حفظ المتكف كا سانيدألفاظيا
 أك فعىن، أك قكالن،: دكنو فمف الحابيال إلب أك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إلب أضيؼ ما نقؿ عمب يشتمؿ
 .(2) الفة أك تقريران، أك ىمان،

" الحديث أالكؿ" أك" الحديث عمكـ" أك" الحديث مالطمح" عميو كيطمؽ :دراية الحديث عمـ (2
ا عميو كيطمؽ ، لمعرفة كالمتف السند أحكاؿ بيا يعرؼ بقكانيف عمـ" :كىك "الحديث عمـ" أيضن

 كأنكاعيا، كشركطيا، الركاية، حقيقة منو يعرؼ "عمـ ، كقيؿ: ىك(3)"الالحيح مف غيره
 ، كقيؿ: ىك(4)بيا"  يتعمؽ كما المركيات، كأالناؼ كشركطيـ، الركاة، كحاؿ كأحكاميا،

كالرد"، كقاؿ ابف حجر أكلب التعاريؼ  القبكؿ جية مف كالمركم، الراكم حاؿ بو يعرؼ "عمـ
 .(5)كالمركم" الراكم بحاؿ فةرِّ عى المي  القكاعد معرفة ىك"لو أف يقاؿ: 

قكالن ترتاح لو النفس، حيث قاؿ:  ، بمعناه العاـ،تاني في تعريؼ عمـ الحديثكقد قاؿ الك
 ما نقؿ عمب المشتمؿ العمـ: ىك السنة، مف أعـ إنو: يقكؿ مف لدل الحديث عمـ أف كاعمـ"

 اريركالتق كا فعاؿ، ا قكاؿ مف دكنو مف إلب أك الحابيال إلب أك ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلب أضيؼ
 كركايتو، ذلؾ كأسانيد كالمناـ، اليقظة في كالسكنات الحركات حتب كا ياـ، كالسير كا حكاؿ،
 .(6) معانيو كشرح ،ألفاظو كتحرير كضبطو

 

 الحديث أنواع التصنيف في المطمب الثاني:
في أكؿ مرحمة التالنيؼ؛ كاف العمماء يدكنكف مالنفاتيـ الحديثية؛ دكف طريقة أك 

 عمب كتب كقد ،كفتاكييـ الالحابة بأقكاؿ مختمطنا ؛ملسو هيلع هللا ىلص حاديث النبي  تدكينيـمنيج، بؿ كاف 
 النبكية السنة في مالنفو نجدف ،المنكرة المدينة في )المكطأ( أنس بف مالؾاإلماـ  النحك ىذا

 ىك آرائو كبعض التابعيف فقياء أقكاؿ بعض فيو كنجد بؿ ،كأسئمتيـ كأقكاليـ الالحابة كفتاكل
 .كترجيحاتو

                                                           

 .274ابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم، ص (1)
 .6ص 1الالنعاني، تكضيح ا فكار لمعاني تنقيح ا نظار، ج (2)
 .7ص 1البقاعي، النكت الكفية بما في شرح ا لفية، ج (3)
 .26ص 1السيكطي، تدريب الراكم ج (4)
 .57ص 1ج ابف حجر العسقىني، النكت عمب مقدمة ابف الالىح، (5)
 .2ص 3الكتاني، الرسالة المستطرفة،، ج (6)
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 ارتألف ،كعمكميا السنة فيو دكنت الذىبي السنة عالر كىك اليجرم، الثالث القرففي ك 
 تالنيؼ الحديث بطرؽ كثيرة، كأشكاؿ متنكعة، كمف أشير أنكاع التالنيؼ في الحديث: العمماء
  العقائد مف ا بكاب جميع مؤلفو فيو يجمع كتاب كؿ ىك عبارة عف الجامعالجكامع: ك 

 الجامع" مثؿ القيامة يكـ كأخبار كالفتف كالرقاؽ كالمناقب يركالس كالمعامىت كالعبادات
 .(1) "لمبخارم الالحيح

 غير مف ًحدىة عمب الحابي كؿ مركيات فيو معجي  كتاب كؿىك : الميٍسنىدك : المسانيد 
 .(2) " حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند"  مثؿ: الحديث فيو يتعمؽ الذم المكضكع إلب النظر

 استنباط في لمفقياء مالدران  لتككف الفقو، أبكاب عمب ةالمالنف الكتب كىي: السنف 
 كما كالمناقب كالسير بالعقائد يتعمؽ ما فييا يكجد ال بأنيا الجكامع عف كتختمؼ ا حكاـ،

 .(3) "داكد أبي سنف" مثؿ ا حكاـ، كأحاديث الفقو أبكاب عمب مقالكرة ىي بؿ ذلؾ، إلب
 عمب شيكخو أسماء عمب مرتبان  الحديث ومؤلف فيو جمع كتاب كؿ ىك الميٍعجـك : المعاجـ 

 ،الكبير المعجـ كىي مطبراني،ل" الثىثة المعاجـ" مثؿ غالبان، اليجاء حركؼ ترتيب
 .(4) الالغيرالمعجـ ك  المعجـ ا كسط،ك 

 كذلؾ عمميا، بياف مع المعمكلة ا حاديث عمب المشتممة الكتب ىي العمؿ كتبك : العمؿ 
 .(5) "لمدارقطني العمؿ" ك" حاتـ أبي البف العمؿ" مثؿ

 ًمع ،الغير كتاب كؿ الجزءك : ا جزاء  أك الحديث، ركاة مف كاحد راكو  مركيات فيو جي
ًمع  في اليديف رفع جزء" مثؿ االستقالاء، سبيؿ عمب ،كاحد بمكضكعو  يتعمؽ ما فيو جي

 .(6) لمبخارم" الالىة
 عمب يدؿ مالذ حديث كؿ طرؼ مالنفو فيو ركى ذى  كتاب كؿ كىي عبارة عف :ا طراؼ 

 الكتب، ببعض ليا مقيدان، أك مستكعبان  إما المتكف مف متف كؿ أسانيد يذكر ثـ بقيتو،
 .(7) لمًمزم" ا طراؼ بمعرفة ا شراؼ تحفة" مثؿ

                                                           

 .301، كابف رجب الحنبمي، شرح عمؿ الترمذم، ص251انظر: ابف الالىح، مقدمة ابف الالىح، ص (1)
 .13انظر: أبك مكسب ا البياني، خالائص أحمد بف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد، ص (2)
 .23صانظر: أبكداكد، رسالة أبي داكد إلب أىؿ مكة،  (3)
 .407انظر: القزكيني، مشيخة القزكيني ص (4)
 .301ص 2الخطيب البغدادم، الجامع  خىؽ الراكم كآداب السامع، ج (5)
 .310ص 3انظر: السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج (6)
 .227ص 1انظر: الخطيب البغدادم، الجامع  خىؽ الراكم كآداب السامع، ج (7)
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 كتاب عمب استدركيا التي ا حاديث مؤلفو فيو جمع كتاب كؿ الميٍستىدرؾك : الميٍستىدىركات 
 الحاكـ ا  عبد  بي" الالحيحيف عمب المستدرؾ" مثؿ شرطو، عمب فاتتو مما ،آخر

(1). 

 ات رجى رَّج كتاب كؿ الميٍستىخرجك : الميٍستىخى  ،المؤلفيف مف لغيره كتاب أحاديث مؤلفو فيو خى
 فكقو مف أك شيخو في معو اجتمع كربما ا كؿ، المؤلؼ طريؽ غير مف ،لنفسو بأسانيد

 .(2) ا البياني نيعىٍيـ  بي" الالحيحيف عمب المستخرج" مثؿ

 (3)في طرؽ التالنيؼ، فقاؿ:  كقد نظـ اإلماـ السيكطي أبياتان شعرية رائعة

ييـٍ  قى   ...      كىابً ػػػا ىبٍ ػبً  عي ػػػمى ػيىجٍ  فىبىٍعضي  ابً ػػػػػػػػػػحى ػالِّ ػػػػًلم دى ػػػػػػػػػػنى ػػسٍ ػػػاٍلمي  ٍكـه ػػػػػػػػػكى

كؼى ػػػػػػػػاٍلحي  أىكً  النًَّببٍ  لىبإً   ...      ًبا ىٍقرىبً  أىكٍ  ؽً ػػػػػػػًبا ىٍسبى  يىٍبدىأي   يػػػػػػيىٍجتىبً  ري

يٍ  ،ػػػػػػمي  ريهي ػػػػػػػػكىخى قى  عىمَّؿه ا أىكٍ  ا ىٍطرىاؼى  يىٍجمىعى  أىفٍ   ...      رىأىٍكا دٍ ػػػكى  ٍاكٍ  شيييكخن

قىاػػػػػطي  أىكٍ  تىرىاًجمنا كٍ أى  أىٍبكىابنا  ااًلٍنًتقىا ؿى بٍ ػػػػػػػقى  اإًلٍخرىاجً  ًمفى  كىاٍحذىٍر   ...      ري

 اًرمػػػػػػجى  ٍمؼه ػػػػػػػػػػػػخي : اٍلقيٍرآفً  قىاًرئً ػػػػػكى   ...      ارً ػػػػاآلثى  اًرئي ػػقى  ثىابي ػػػػيي  كىىىؿٍ 

 

 المطمب الثالث: تعريف المسانيد لغة واصطالحاا 
 أولا: في المغة:

ا: السَّنىدي ، كىك في المغة: جمع ميٍسند :المسانيد بىؿً  قيبيؿ ًفي رضا ى  ًمفى  ارتىفىعى  مى  أىك اٍلجى
ٍمعي  اٍلكىاًدم، مىب ييكىسَّر الى  أىٍسناده، كىاٍلجى ٍيرً  عى ، ميٍسنىد فىييكى  شىٍيئنا، ًإليو أىسندتى  شيءو  ككؿُّ  ،ذىًلؾى  غى
ييقىاؿي   .(4) ًإليو أىسنىدتيو أىم ًإليو يتىسانىدي  فىييكى  الشٍَّيءً  ًإلب سانىدتو: كى

بىؿً  ًفي كـً الق سينكد: مثقَّؿه  كالسَّنىد  ًفي سنىٍدناك  سٍيرىا، ًفي الٌراحمة ًإٍسنىاد: كاإلسناد. الجى
بىؿ،  .(5) البيركد مف ضٍرب كىىيكى  السَّنىد، لبس ًإذا: الرجؿي  سىنىد، كيقاؿ: ًفييىا إًبمىنا كأىسنىٍدنا اٍلجى

                                                           

 .13ص 1النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، ج انظر: الحاكـ (1)
 .101ص 1انظر: الزركشي، النكت عمب مقدمة ابف الالىح، ج (2)
 .95السيكطي، ألفية السيكطي في عمـ الحديث ص (3)
 .220ص 3ابف منظكر، لساف العرب، ج (4)
 .254ص 12أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (5)
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مىب يىديؿُّ  كىاًحده  أىاٍلؿه  كىالدَّاؿي  كىالنُّكفي  السِّيفي  كقاؿ ابف فارس: اـً اٍنضً  عى  ،الشٍَّيءً  ًإلىب الشٍَّيءً  مى
ٍيًرم كىأىٍسنىٍدتي  ،اٍسًتنىادنا كىاٍستىنىٍدتي  سينيكدنا، أىٍسنيدي  الشٍَّيءً  ًإلىب سىنىٍدتي  ييقىاؿي   النَّاقىةي : كىالسِّنىادي  ،ًإٍسنىادنا غى

وي  ً ىفَّ  ؛الدٍَّىري : كىاٍلميٍسنىدي  ،قىًكم   شىٍيءو  ًإلىب ظىٍيًرىىا ًمفٍ  أيٍسًندىتٍ  كىأىنَّيىا اٍلقىًكيَّةي، اـ   بىٍعضى فه  ،ميتىضى فيىى  كى
مىٍيؾى  أىٍقبىؿى  مىا: كىالسَّنىدي  ،ميٍعتىمىده  أىمٍ  سىنىده، بىًؿ، ًمفى  عى ذىًلؾى  اٍلجى ٍسنىادي  ،السٍَّفحً  عىفً  عىىى  ًإذىا كى  ًفي كىاإٍلً

ًديثً   .(1) اٍلًقيىاسي  ذىًلؾى  كىىيكى  قىاًئًمًو، ًإلىب ييٍسنىدى  أىفٍ : اٍلحى

 ثانياا: في الصطالح:

 عمب معنييف: و العمماءطمقكأما الميسند في االالطىح؛ فقد أ
 عف المحدث يركيو أف الحديث مف كالمسندكقد عرفو الحاكـ بقكلو: " ند:سٍ الحديث المي  األول:
 إلب اإلسناد يالؿ أف إلب شيخو مف شيخو سماع ككذلؾ يحتممو، لسف منو سماعو يظير شيخ

 .(2)" ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ إلب مشيكر الحابي

 بيف متالؿ إسناده أف يريدكف ،سندمي  بأنو لمحديث كالفيـقاؿ الخطيب البغدادم: "ك 
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف أسند فيما ىك العبارة ىذه استعماليـ أكثر أف إال ،عنو أسند مف كبيف راكيو

 ذلؾ ينتيي حتب ،فكقو ممف سمعو ركاتو مف كاحد كؿ يككف أف فيو اإلسناد كاتالاؿ ،خاالة
ف ،آخره بإل  .(3)" العنعنة عمب اقتالر بؿ السماع فيو يبيف لـ كا 

 بكر أبي الحافظ قكؿ في المسند كالحديثكقد كىضَّح القزكيني كىـ الخطيب، فقاؿ: "
 رسكؿ عف جاء فيما ذلؾ يستعمؿ ما كأكثر منتياه، إلب راكيو مف إسناده اتالؿ ما: ىك الخطيب

، منقطعه  أسند فإف كغيرىـ، الالحابة عف جاء ما دكف ملسو هيلع هللا ىلص ا   ابف عف الزىرم، عف كمالؾو
، ، فميس عباسو  .(4)" عباسو  ابف مف يسمع لـ الزىرم  ف بمسندو

 (5)، تبيف معناه، فقاؿ في ألفيتو: كنظـ العراقي في الميٍسنىد أبياتان 

ا أكٍ  المىٍرفيٍكعي  كىالميٍسنىدي  قؼو  مىعى  لىكٍ      ...    كياًلؿٍ  قىدٍ  مى  ًقؿٍ يى  ىىذىا في كىىكى  كى

ـي ػػػالحى ) ًبوً  ٍرطه ػػشى      ...   مىعىا ؿً ػػػػالكىالٍ  عى ػػػػمى  الرٍَّفعي  اًلثي ػػػكىالث  عىاػطى ػقى  ًفيوً ( اًك

                                                           

 .105ص 3ابف فارس، مقاييس المغة، ج (1)
 .17الحاكـ النيسابكرم، معرفة عمـك الحديث، ص (2)
 .21الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية، ص (3)
 .98القزكيني، مشيخة القزكيني، ص (4)
 .101العراقي، التبالرة كالتذكرة، ص (5)
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 كاحد كؿ أحاديث كضـ الالحابة، أسماء عمب ا حاديث جرِّ خى تي  التي كىي المسانيد: كتب الثاني:
 .(1) كغيرىما "المكالمي بيعم كأبي أحمد اإلماـ مسند" مثؿ بعض، إلب بعضيا الالحابة مف

 عنده ما الحابي كؿ ترجمة في يجمعكقاؿ ابف الميمىقَّف في تعريؼ كتب المسانيد: "أف 
ف حديثو مف  سكابؽ عمبأك  ،القبائؿ عمب أك الحركؼ عمب يرتبو أف كلو ،أنكاعو اختمفت كا 

 .(2)" الالحابة

 (3)قاؿ العراقي في ألفيتو: 

ديٍكنىيىا       ٍتبى  يػػػػػػف كى مب ...   ًعىى ػػػػػػػػجي  اػػػػػػمى  ةو ري فىمىب فىييٍدعىب المىسىاًنٍيًد، عى  (4) الجى

اػػػػػػػػػػػػػػػقً ػػػتي ػػػانٍ ( ًلمدَّاًرميِّ ) دُّهي ػػػػكىعى   ... ( أٍحمىدىا)ك( الطَّيىالىًسيٍ ) كىميٍسنىدً         دى

 
 المسانيد: عمى طريقة: التصنيف والمصنفات المطمب الرابع

 لتصنيف في المسانيد:أولا: ا

 :طرؽ ثىث عمب ىذه الطريقة التالنيؼ فيكقد اتبع العمماء 
كىذه الطريقة اتبعيا الطبراني  المعجـ، حركؼ عمب ترتيبان ىجائيان  الالحابة أسماء ترتيب: األولى

 .(5)معجـ الالحابة  عجمو الكبير، كابف قانع في كتابوفي م

 في ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ إلب ا قرب ثـ ،ئؿ بتقديـ بني ىاشـترتيب أسماء الالحابة عمب القبا: الثانية
، كممف رتب عمب ىذه الطريقة العسكرم في كتابو معرفة يمييـ مىفٍ  ثـ النسب،
 .(6)الالحابة

المبشريف  بالعشرة فيبدأ الديف، في كمحمو اإلسىـ في الالحابة سكابؽ قدر عمب الترتيب: الثالثة
، ثـ مف بالحديبية الرضكاف بيعة أىؿ يمكنيـ ثـ بدر، أىؿ مف المقدميف ثـ ،بالجنة

                                                           

 .253انظر: ابف الالىح، مقدمة ابف الالىح، ص (1)
 .417ص 1حديث، جابف الممقف، المقنع في عمـك ال (2)
 .100العراقي، التبالرة كالتذكرة، ص (3)
فىمىب: العامة، لعمـك ما في المسانيد مف ا حاديث )انظر: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي  (4)  الجى

 (.161ص 1ج
 .292ص 2انظر: الخطيب البغدادم، الجامع  خىؽ الراكم كأخىؽ السامع، ج (5)
 .198ىف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ، صانظر: السخاكم، كتاب اإلع (6)
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أسمـ كىاجر بيف الحديبية كفتح مكة، ثـ مف أسمـ يكـ فتح مكة، ثـ أالاغر الالحابة، 
اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده  ابيات، كممف سار عمب ىذه الطريقةثـ النساء الالح

 .(2)، كىذه الطريقة حسنيا ابف الالىح (1)
 :فائدة 

كع مف التالنيؼ، أنيا تجمع كؿ ما يركل عف الالحابي، مف أحاديث كمما يميز ىذه الن -
ف اختمفت المكضكعات، مما يساعد عمب معرفة متابعات كطرؽ الحديث.  حتب كا 

كأما ما يعيب ىذه الطريقة، العكبة العثكر عمب الحديث المراد تخريجو، لعدـ جمع  -
 ا حاديث المتناسبة في مكضكعاتيا في مكاف كاحد.

ف خىليا معرفة درجة الحديث مف حيث القبكؿ كالرد، فالمالنؼ يجمع كؿ يتعذر مكما  -
 المركيات الالحيحة كغيرىا.

 كيتعذر مف خىليا الكقكؼ عمب ا حكاـ الشرعية المستنبطة مف ا حاديث. -

 ثانياا: المصنفات في المسانيد:

 مف أشير المسانيد المالنفة في القرف الثالث اليجرم:

 .(ق 204 :ت) يسً الً يى الطَّ  داكد بف ميمافسي  داكد أبي مسند -1

 ق(.219دم )ت: يٍ مى ير الحي بى مسند عبد ا  بف الزُّ  -2

 ق(.228د البالرم )ت: ىن رٍ سى بف مي  دٍ دَّ سى مسند مي  -3

 ق(.230رم )ت: ىى كٍ د الجى عٍ مسند أبي الحسف عمي بف الجى  -4

 .(ق238ت: ) ويى كٍ اىي رى  بابف المعركؼ يمً ظى نٍ الحى  إبراىيـ بف إسحاؽ مسند -5

 .(ق241 :ت) حنبؿ بف محمد بف أحمد اإلماـ مسند -6

 .(ق249ت: ) يٍ شِّ الكى  يدمى حي  بف عبد مسند مف المنتخب -7

 .(ىػ262ت: ) البالرم يكسً دي السَّ  يكسؼ أبك يبةشى  بف يعقكب مسند  -8

 ق(.292از )ت: زَّ مسند أبي بكر أحمد بف عمرك البى  -9
                                                           

 ، 292ص 2الخطيب البغدادم، الجامع  خىؽ الراكم كأخىؽ السامع، ج (1)
 .229انظر: ابف الالىح، مقدمة ابف الالىح ص (2)
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 نيالمبحث الثا
 واألنواع التي زادىا وكتابو تدريب الراوي،  (1) وطييُ المام الس   

 وتفرد بيا عن باقي العمماء

 المطمب األول: ترجمة اإلمام السيوطي:
 بف بكر أبي الكماؿ بف الرحمف عبدقاؿ السيكطي عف اسمو: " أولا: اسمو ونسبتو ومولده:

 نجـ بف خضر الديف سيؼ بف محمد الديف رناال بف عثماف الفخر بف الديف سابؽ بف محمد
 مرً يٍ ضى الخي  اـمى اليي  الديف ىماـ الشيخ بف محمد الديف ناالر بف أيكب حالالى أبي الديف
 ىذه إليو تككف ما أعمـ فى رم،يٍ ضى بالخي  نسبتنا كأما، ثـ قاؿ في نسبتو كمكلده: "(2)" يكطً يي سٍ ا ى 

 تعالب ا  رحمو كالدم سمع أنو بو، أثؽ مف حدثني كقد ببغداد؛ محمة ية،رً يٍ ضى بالخي  إال النسبة
 ككاف المذككرة، المحمة إلب النسبة أف فالظاىر الشرؽ؛ مف أك أعجميا كاف ا عمب جده أف يذكر

 .(3)" كثمانمائة كأربعيف تسع سنة رجب مستيؿ ا حد ليمة المغرب بعد مكلدم

 مف طمب أباه  ف الكتب، بابف أيضان  يمقب بجىؿ الديف، ككاف اإلماـ السيكطي ليقب
 .(4) !الكتب بيف كىي فكلدتو المخاض، اففاجأى بكتاب، تأتيو أف أمو

نشأ اإلماـ السيكطي نشأة عممية منذ نعكمة أظفاره، فقد : ورحمتو في طمب العمم ثانياا: نشأتو
كاف كالده حريالان عمب أف يربيو تربية الالحة، فكاف يحفظ القرآف الكريـ في الغره، كمات كالده 

ف الكريـ، كحفظ القرآف الكريـ كامىن كىك كىك ابف خمس سنكات، كيحفظ ثىثة أجزاء مف القرآ
 .(5) ابف ثماني سنكات

                                                           

السيكطي: بفتح السيف أك ضميا، كىىما الحيح، كىي نسبة إلب بيميدة أيسيكط بديار مالر مف الريؼ  (1)
، 254ص 1منيـ مف يسقط ا لؼ كيقكؿ سيكط )انظر: السمعاني، ا نساب، جا عمب بالالعيد، ك 

 (.193ص 1، كياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج15كالسيكطي، لب المباب، ص
، كقاؿ السيكطي ميعقبان عمب ذكره 335ص 1السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مالر كالقاىرة ج (2)

نما ذكرت ترجمتي في ىذا الكت اب اقتداء بالمحدثيف قبمي، فقؿ أف ألؼ أحد منيـ تاريخا إال لترجمتو: "كا 
 كذكر ترجمتو فيو".

 .336ص 1السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مالر كالقاىرة، ج (3)
 .301ص 3الزركمي، ا عىـ، ج (4)
 .71انظر: السيكطي، بغية الكعاة، ص (5)
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كاشتغؿ السيكطي بعمـ الحديث بعد حفظو لمقرآف الكريـ، فقاـ بحفظ ا حاديث النبكية،  
اء عالره آف ذاؾ، كبدأ بقراءة الالحيحيف ككتب المالطمح، كحضكر مجالس الحديث لعمم

 .(1)كحفظ ألفية الحديث كاممة لمعراقي 

: " كقاؿ  كالحديث، التفسير،: عمكـ سبعة في التبحر كرزقتالسيكطي عف تبحره بالعمـك
 العجـ طريقة عمب ال كالبمغاء، العرب طريقة عمب كالبديع؛ كالبياف، كالمعاني، كالنحك، كالفقو،
ذا ذىني؛ عف كأبعده عمي شيء أعسر فيك الحساب عمـ كأما ،الفمسفة كأىؿ  مسألة في نظرت كا 
 .(2)" أحممو جبىن  أحاكؿ نمافكأ بو تتعمؽ

كأما عف رحىتو التي زادتو مكانة عممية كفكرية، كساىمت في اتساع دائرتو الثقافية؛ 
 كالتكركر، كالمغرب كاليند كاليمف كالحجاز الشاـ بىد إلب تعالب ا  بحمد كسافرت فقاؿ فييا: "

، ماء مف شربت حججت كلما  الديف سراج الشيخ رتبة إلب الفقو في أالؿ أف منيا  مكر زمـز
، كسبعيف إحدل سنة مستيؿ مف أفتيت، فحجر ابف الحافظ رتبة إلب الحديث كفي مقيني،البي 

 .(3)" كسبعيف اثنتيف سنة مستيؿ مف الحديث إمىء كعقدت

لقد عاش اإلماـ السيكطي في عالر العمماء كالمحدثيف، فاستقب العمـ ثالثاا: شيوخو وتالميذه: 
 ، كمف أبرز شيكخو:(4)تب أالبح عدد شيكخو يفكؽ المائة كخمسيف شيخان منيـ، كالزميـ ح

  الحافظ ابف حجر: ىك اإلماـ الحافظ أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد، الكناني
 .(5)ق 852، كالمتكفب سنة العسقىني، ثـ المالرم الشافعي، المعركؼ بابف حجر

  بف أبي بكر الشارمساحي، مف اإلماـ الشَّارًمسىاحي: ىك شياب الديف أحمد بف عمي
 .(6)ق 865قرية شارمساح القريبة مف دمياط، كالمتكفب سنة 

                                                           

 .1012ص 2انظر: الكتاني، فيرس الفيارس كا ثبات، ج (1)
 .339ص 1السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مالر كالقاىرة، ج (2)
 المالدر السابؽ. (3)
، كالسيكطي، حسف السمت في الالمت، 25انظر: السيكطي، قكت المغتذم عمب جامع الترمذم ص (4)

 .45ص
 .552السيكطي، طبقات الحفاظ، ص (5)
 .16ص 2السخاكم، الضكء الىمع  ىؿ القرف التاسع، ج (6)
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  القاضي أحمد الًكناني: ىك أحمد بف إبراىيـ بف نالر ا  الًكناني الحنبمي، العسقىني
 .(1)ق 876ا الؿ، كالمتكفب سنة 

 دِّث الشُّمينِّي: ىك أحمد بف محمد بف محمد الشُّمينِّي الحنف ي، لزمو السيكطي أربع الميحى
 .(2)ق 872سنكات، كىك أكبر شيكخو في الحديث، كالمتكفب سنة 

  ،المحدِّث العيٍقبي: ىك زيف الديف أبك النعيـ رضكاف بف محمد بف يكسؼ العقبي
 .(3)ق 852كالمتكفب سنة 

 العىمىـ البيٍمًقيني: ىك شيخ اإلسىـ عمـ الديف الالح بف عمر بف رسىف الكناني البمقيني ،
 .(4)ق 868الشافعي، كالمتكفب سنة 

  ابف الييماـ: ىك العىمة كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد، السكندرم الحنفي، المتكفب
 .(5)ق 861سنة 

  ،المينىاًكم: ىك شيخ اإلسىـ شرؼ الديف يحيب بف محمد الميناكم الشافعي، أبك زكريا
 .(6)ق 871كالمتكفب سنة 

إلماـ السيكطي كأخذ عنيـ فنكف الحديث، كقد استفاد منيـ، ثـ كىؤالء ىـ أبرز مف الزميـ ا
 أفاد طىب العمـ كالحديث، حتب تتممذ عمب يديو أكثر مف خمسمائة نفس، كمف أبرز تىميذه:

  الدَّاكدم: ىك الحافظ شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الدَّاكدم المالرم، لو
 .(7)ق 945تالانيؼ، كالمتكفب سنة 

 الميحدِّث شمس الديف أبك عبد ا  محمد بف عمي بف محمد، الشيير  ابف طكلكف: ىك
 .(8)ق 953بابف طكلكف، عالـ بالتراجـ كالفقو، كالمتكفب سنة 

                                                           

 .484ص 1كطي، حسف المحاضرة في تاريخ مالر كالقاىرة، جالسي (1)
 .174ص 2السخاكم، الضكء الىمع  ىؿ القرف التاسع، ج (2)
 .249ص 1الشككاني، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، ج (3)
 .546ص 8العكرم، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ج (4)
 .474ص 1كالقاىرة، ج السيكطي، حسف المحاضرة في تاريخ مالر (5)
 .1000ص 2انظر: الكتاني، فيرس الفيارس كا ثبات، ج (6)
 .291ص 6الزركمي، ا عىـ، ج (7)
 المالدر السابؽ. (8)
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  "ابف إياس: ىك المؤرخ محمد بف أحمد بف إياس الحنفي، الاحب كتاب "بدائع الزىكر
 .(1)ق 930كغيره، كالمتكفب سنة 

 دِّث زيف الديف أبك حفص عمر بف أحمد بف عمي بف الشَّماع، لو  الشَّماع: ىك الميحى
 .(2)ق 936العديد مف المؤلفات، كالمتكفب سنة 

  ،الشٍَّعرىاني: ىك الفقيو الزاىد عبد الكىاب بف أحمد الشعراني، الشيخ الالكفي المربي
 .(3)ق 973الاحب التالانيؼ، أجازه السيكطي بجمع مركياتو كمؤلفاتو، كالمتكفب سنة 

  المحدِّث شمس الديف أبك عبد ا  محمد بف يكسؼ بف عمي الشامي، الشَّامي: ىك
 .(4)ق 942الدمشقي الالالحي، نزيؿ القاىرة، كالمتكفب سنة 

كىؤالء التىميذ كغيرىـ كثر ممف تتممذ عمب يد اإلماـ السيكطي، كاف ليـ مكانة عممية 
 عظيمة، كىـ مف ساعد عمب نشر تراث كعمـك اإلماـ السيكطي.

ة ليسرل، مما جعمو يقيـ في منزلو مدمرض اإلماـ السيكطي بكرـو شديد في ذراعو اوفاتو: رابعاا: 
حتب أتاه اليقيف، كتكفي رحمو ا  في يكـ جمعة بتاريخ تسعة عشر مف جمادل  سبعة أياـ

ق، بعد حياة ممؤىا العطاء كالعمـ كالزىد، قضاىا بالتأليؼ كالتالنيؼ 911ا كلب مف سنة 
 .(5)مو ا  تعالب رحمة كاسعة ، فرحكالمراجعة

 

 

 

 

                                                           

 .236ص 8عمر بف رضا الدمشقي، معجـ المؤلفيف، ج (1)
 .360ص 10العكرم، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ج (2)
 .384ص 10المالدر السابؽ ج (3)
 .151تاني، الرسالة المستطرفة، لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة، صالك (4)
 .65ص 4انظر: السخاكم، الضكء الىمع  ىؿ القرف التاسع، ج (5)
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المطمب الثاني: التعريف بكتاب تدريب الراوي، واألنواع التي زادىا وتفرد بيا عن 
 في كتابو باقي العمماء

 أولا التعريف بكتاب تدريب الراوي:

اسـ الكتاب: تدريب الراكم في شىٍرح تقريب النككم، كىك كتاب قاـ اإلماـ السيكطي فيو 
، شرحان كشؼ (1)ط لكتاب التقريب كالتيسير في سنف البشير النذير لإلماـ النككم بشرح كتبسي

 فيو غكامض معانيو كألفاظو.

كقد كاف اإلماـ السيكطي قد خاض في مالطمح الحديث، كدرس العديد مف المسائؿ 
اـ النككم ليشرح كالفكائد، حتب عـز عمب كتابة مالنؼ في ىذا المجاؿ، فاختار كتاب اإلم

 نكادر فيو كعمقت كزكائد، فكائد الفف ىذا في قيدت ما طاؿ كقدو كألفاظو. قاؿ السيكطي: "معاني
 كتاب فرأيت الطىب، بيا لينتفع عقد في كنظميا كتاب، في جمعيا ببالي يخطر ككاف كشكارد،

 نفعو، جؿ كتابان  النكاكم، زكريا أبي تعالب ا كلي  الحافظ اإلسىـ لشيخ"  كالتيسير التقريب" 
 ىذه كتطاكؿ الاحبو كجىلة جىلتو مع كىك مكائده، لمطالبيف كغزرت فكائده، ككثرت قدره، كعى

 ذلؾ لعؿ فقمت، إليو اإلنابة كال عميو، شرح كضع إلب أحد يتالد لـ كضعو حيف مف ا زماف
 عمب العـز فقكم يريد، ما إال الكجكد في يككف كال العبيد، مف يشاء لمف تعالب ا  ادخره فضؿ
 مف أالمو كبيف بينو ما ذكر مع كمبانيو، ألفاظو كتحرير معانيو، بإيضاح كافؿ عميو شرح كتابة

 زكائد إليو مضيفان  كاف إف عنو الجكاب مع اعتراض، أك إيراد أك نقص، أك زيادة في التفاكت
 ذلؾ في فشرعت كسيره، قبمو أحد سار كال غيره، في مجمكعة تكجد ال جمية، كفكائد عمية،
 تقريب شرح في الراكم تدريب: " كسميتو ،اتكاالن  ذاؾ كحبذا عميو، كمتككىن  تعالب، با  ان مستعين
 الفف كتب كلسائر الالىح ابف لمختالر ثـ ،خالكالان  الكتاب ليذا شرحان  كجعمتو ،" النكاكم
 .(2)" عمكمان 

كالقارئ في كتاب تدريب الراكم يىحظ أف شرحو عمب النككم، يمتاز بقكتو كترابط 
حيث يحيؿ عمب ما تقدـ أحيانان، كما يمتاز بكثرة المراجع  كتسمسؿ عناكينو كألفاظو،زائو، أج

                                                           

كىذا الكتاب اختالره النككم مف كتابو الخميمي، اإلرشاد، كالذم اختالره مف كتاب عمـك الحديث )مقدمة  (1)
نتشر كاشتير، فقاـ جمكع العمماء بدرسو كاختالاره كشرحو، ابف الالىح(، الذم كثر جمعو كتحريره، فا

 كمعارضو كنظـ النكت عميو، فأالبح العمدة لمف جاء بعده مف الكتب كالتالانيؼ في ىذا الفف.
 .25ص 1السيكطي، تدريب الراكم، ج (2)
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كالمالادر التي تعامؿ معيا معاممة العالـ الباحث الناقد البالير، فيك لـ يكتؼ بالرجكع إلب 
 .لؾكتب المحدثيف، بؿ تكسع في ذ

 تابو:في ك األنواع التي زادىا وتفرد بيا عن باقي العمماءثانياا: 

مف المعمكـ لدينا أف كتاب تدريب الراكم ىك شرح لكتاب التقريب كالتيسير لمنككم، كمع 
النككم في كتابو،  اإلماـ ذلؾ لـ يتقيد اإلماـ السيكطي بشرح أنكاع عمكـ الحديث التي ذكرىا

ي كستكف نكعان كىذا تبعان البف الالىح في مقدمتو أيضان، بؿ إف اإلماـ السيكط ةه كعددىا خمس
ف كاع عمـك الحديث لديو ثىثة كتسعيقد زاد عمب ىذه ا نكاع كبيَّنيا في كتابو، حتب بمغ عدد أن

 قسميف:تنقسـ إلب  التي زادىا نكعان، كىذه ا نكاع

القسـ ا كؿ: ما ذكر منيا في مؤلفات المتقدميف كالمتأخريف عمب ابف الالىح، كىي مثؿ 
 المتركؾ، كركاية الالحابة بعضيـ عف بعض... إلخ.المعنعف كالمعمؽ كالمتكاتر كالمحفكظ ك 

 أنكاع ذكرىا اإلماـ السيكطي، كتفرد بيا عف باقي العمماء، كىي عمب النحك التالي:القسـ الثاني: 

 ىذا: الالحابة عف التابعيف عف الالحابة، ركاه ما: كالسبعكف الثامف النكع" قاؿ السيكطي: .1
 إنما التابعيف عف الالحابة، ركاية إف: كقاؿ ؾ،ذل كجكد بعضيـ أنكر كقد أنا، زدتو النكع
 .(1) "كذلؾ كليس كالمكقكفات، اإلسرائيميات في ىي

 زدتو النكع ىذا: كاحدان  حديثان  إال يرك لـ مف معرفة: كالتسعكف الحادم النكع"قاؿ السيكطي:  .2
 ثحدي إال لو كليس كاحد مف أكثر عنو ركل يككف قد فإنو فرؽ، الكحداف كبيف كبينو أنا،

 .(2)" كاحد راكو  إال لو كليس حديث، غير عنو ركل يككف كقد كاحد،

 في ماتكا الذيف الالحابة مف عنو أسند مف معرفة: كالتسعكف الثاني قاؿ السيكطي: "النكع  .3
 الراكم كاف إذا بإرسالو الحكـ ذلؾ، معرفة كفائدة أنا، زدتو النكع ، ىذاملسو هيلع هللا ىلصا   رسكؿ حياة
 .(3) مسندان  ليـ أجمع أف كأرجك تابعيان، عنو

                                                           

 .918ص 2السيكطي، تدريب الراكم، ج (1)
 .932ص 2المالدر السابؽ ج (2)
 نفسو. (3)
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المطمب الثالث: النوع الثاني والتسعون: معرفة من أسند عنيم من الصحابة، 
 ملسو هيلع هللا ىلصالذين ماتوا في زمن النبي 

 ماتكا الذيف الالحابة مف عنو أسند مف معرفة: كالتسعكف الثاني النكعقاؿ السيكطي: "
 الراكم كاف إذا بإرسالو الحكـ ذلؾ، معرفة كفائدة أنا، زدتو النكع ىذا، ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ حياة في
 رسكؿ مرجع تكفي سممة، أـ زكج سممة أبك: ذلؾ مف. مسندان  ليـ أجمع أف كأرجك ،تابعيان  عنو
 فيفزع بماليبة يالاب مسمـ مف ما: »ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عف عنو، سممة أـ ركت ،بدر مف ملسو هيلع هللا ىلص ا 
نا   إنا: قكلو مف بو ا  أمر ما إلب  فأجرني ماليبتي أحتسب عندؾ الميـ راجعكف، إليو كا 

 حديث مسنده في لو أحمد ركل طالب أبي بف كجعفر، (1) «منيا خيرا ا  أعقبو إال عمييا
، كخديجة كأبك (3) الحكض في حديثان  الطبراني لو ركل ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عـ كحمزة، (2) اليجرة

 .(4)طالب إف الح إسىمو" 

كىاًتوً  ًمفٍ  عيدَّ  قىدٍ  ًبمىفٍ  كىاٍعفى  كقاؿ أيضان:  يىاًتوً  ًفي مىاتى  قىدٍ  كىٍكًنوً  مىعٍ .. . ري  حى

ٍعفىرً  نىٍحكي  اإًلٍرسىاؿي  ًبوً  ييٍدرىل ةو ػػػػخى  ٍمزىةو ػػػكىحى ...  جى  .(5) رً ػػػأيخى  يػػػفً  ًديجى

 :فائدة 
 مف عنو أسند مف معرفةىك الذم زاد ىذا النكع )ككىـ اإلماـ السيكطي المتقدـ بأنو 

( يشي بأنو لـ يسبقو أحد في معرفة ىذا النكع ملسو هيلع هللا ىلص  ا رسكؿ حياة في ماتكا الذيف الالحابة
بالمطمؽ، ككىمو ىذا يالدؽ باعتباره نكعان مف أنكاع عمكـ الحديث، فيك قد سبؽ مف النفكا 
قبمو في ىذه العمكـ كا نكاع، كلكف مف خىؿ البحث تبيف لي أف اإلماـ البخارم رحمو ا  قد 

ىذا النكع، تحت عنكاف: "كممف مات في عيد سبقو بسبعة قركف، فذكر في تاريخو ا كسط 

                                                           

، قاؿ الترمذم: "ىذا حديث 533ص 5، ج3511سنف الترمذم، كتاب الدعكات، بابه منو، ح الترمذم، (1)
"،  ملسو هيلع هللا ىلصحسف غريب مف ىذا الكجو كركم ىذا الحديث مف غير ىذا الكجو عف أـ سممة عف النبي 

 .كسيأتي تخريجو في الدراسة التطبيقية الحقان، في مسند عبد ا  بف عبد ا سد 
، إسناده 263ص 3كىك حديث اليجرة ج أحمد، حديث جعفر بف أبي طالب أحمد بف حنبؿ، مسند  (2)

 .ضعيؼ، كسيأتي تخريجو في الدراسة التطبيقية الحقان، في مسند جعفر بف أبي طالب 
، إسناده ضعيؼ كسيأتي تخريجو في الدراسة التطبيقية الحقان، في 679ص 2الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)

 .مب مسند حمزة بف عبد المط
 .936، 935ص 2السيكطي، تدريب الراكم، ج (4)
 .126السيكطي، ألفية السيكطي في عمـ الحديث، ص (5)
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، بؿ كعدَّدى خمسة عشر (1)" ملسو هيلع هللا ىلص، مف المياجريف كا نالار، ممف حدَّث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
الحابيان منيـ، فيككف البخارم لو السبؽ في ذكر ىذا النكع، غير أف السيكطي عدَّه مف أنكاع 

 عمـك الحديث.
 

، لمسيوطي ملسو هيلع هللا ىلصن ماتوا في زمن النبي المطمب الرابع: مسند الصحابة الرواة الذي
 والمستدرك عميو:

 لمسيوطي: ملسو هيلع هللا ىلصأولا: مسند الصحابة الرواة الذين ماتوا في زمن النبي 

 كقد "،(2) ان مسند ليـ اجمع أف أرجكالسيكطي بعد ذكره لمنكع الثاني كالتسعيف: " قاؿ
 في ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمف يف ماتكا الذيف لمالحابة مسندان  فجمع رجاه؛ ما تعالب ا  رحمو لو تحقؽ
 عمب ىـءأسما مرتبان ، الكراـ الالحابة ىؤالء ركاىا التي ا حاديث فييا جمع الغيرة رسالة
كقد أسقط أسانيد تمؾ ا حاديث مكتفيا بذكر الالحابي فقط، كلـ  الغالب، في المعجـ حركؼ

 يحكـ عمب تمؾ ا حاديث.

ـ، فقاؿ في ممخص كمح حثو ب كقد قاـ بتحقيؽ ىذا المسند د. سميماف السيؼ في
 حيث كالركاية، السنة كتب في الكجكد النادرة ا حاديث مف انمكذجن  يعتبر ىذا المسندتحقيقو: "

 أما ،بعده كمات ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة في عاش مف ىـ الالحابة مف الحديث ركاة أف العادة جرت
 كتب قمتيان ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف أحاديث بعضيـ ركل فقد ذلؾ كمع ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة في ماتكا فقد ىؤالء
 .(3) "كمركياتيـ بيؤالء عناية الرسالة ىذه كتعتبر العدد، قميمة كىي السنة،

 منيـ كاحد لكؿ ذلؾ بعد أكرد ثـ ،الحابيان  عشر ثىثة السيكطي في مسنده جمع كقد
، كحمزة بف أبي طالب، زرارة بف أسعد :كىـ ،شيئان  لو يكرد لـ كأحدىـ الغالب، في كاحدان  حديثان 

، كزيد بف ملسو هيلع هللا ىلصي طالب، كحراـ بف ممحاف، كخديجة بينت خكيمد، كرقية بنت النبي كجعفر بف أب
، كعركة بف حارثة، كسعد بف معاذ، كسييؿ بف بيضاء، كعبد ا  بف ركاحة، كعثماف بف مظعكف

 .(4)مسعكد، ككرقة بف نكفؿ 

                                                           

 .20ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (1)
 .936ص 2السيكطي، تدريب الراكم، ج (2)
 .2، صملسو هيلع هللا ىلصالسيكطي، مسند الالحابة الركاة الذيف ماتكا في زمف النبي  (3)
 .7المالدر السابؽ، ص (4)
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 ا كسي معاذ بف إياسكلقد سبؽ البخارم السيكطي، كذكر خمسة عشر الحابيان، كىـ: 
 بف عثماف، ك ا نالارم معركر بف البراءك  ،المدني ا نالارم زرارة بف أسعد أمامة كأبك ،دنيالم

 أبكك  القرشي، عمير بف مالعبك  ،ا نالارم حراـ بف عمرك بف ا  عبد، ك الجمحي مظعكف
 طالب أبي بف جعفرك  ،ا نالارم ا شيمي معاذ بف سعدك  ،ا سد عبد بف ا  عبد سممة

 عامر أبك عبيدك  ،ا نالارم ركاحة بف ا  عبد، ك شراحيؿ بف حارثة بف يدز ، ك القرشي الياشمي
  بف سييؿك  ،ذر أبي أخك الغفارم أنيسك  ،ا نالارم رفاعة كالد الزرقي رافع، ك ا شعرم
 .(1) بيضاء

 

 لذينالرواة ا الصحابة مسند "رسالتو في السيوطي فاتت التي األحاديث عمى المستدرك ثانياا:
 السيف اهلل عبد بن سميمانل ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمن في ماتوا

 السيكطي فاتت التي ا حاديث استدراؾ إلب البحث ىذا ييدؼقاؿ د. سميماف السيؼ: " 
 ىذا جمع  ىمية نظرا "ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمف في ماتكا الذيف الالحابة مسند" رسالتو في ا  رحمو
 "الراكم تدريب" كتابو في يالسيكط ذكر التي الحديث لعمـك إثراء مف يشكمو كلما النادر، المسند

 كجكد البحث ىذا عف نتج كقد ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمف في ماتكا الذيف الالحابة معرفة أنكاعيا مف أف
عشرة  :إلب درجتيا حيث مف انقسمت ،حديثان  فكعشري كاحدان  :عددىا بمغ ا حاديث ىذه مف عدد

 التابعي بيف اعاالنقط لكال التالحيح أك لمتحسيف قابمة أحاديث كثىثة ضعيفة،أحاديث 
 خاتمتو في أكاليت كما التالحيح، أك التحسيف لشركط مستكممة أحاديثكثمانية  كالالحابي،

 في كال رسالتو في السيكطي يذكرىـ كلـ ملسو هيلع هللا ىلص النبي زمف في ماتكا الذيف الالحابة أحاديث بتتبع
 .(2) "المبارؾ النادر المسند ىذا عقد ليكتمؿ "الراكم تدريب" كتاب

 
 
 
 

                                                           

 .27_  20ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (1)
سمماف السيؼ، المستدرؾ عمب ا حاديث التي فاتت السيكطي في رسالتو: "مسند الالحابة الركاة الذيف  (2)

 . 3، صملسو هيلع هللا ىلصماتكا في زمف النبي
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 ل الثانيالفص
 ، وطبقاتيم، التعريف بالصحابة 

 وعدالتيم، والمصنفات فييم.
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 المبحث األول
 تعريف الصحابي وطرق ثبوت الصحبة 

 المطمب األول: التعريف بالصحابي لغة واصطالحاا:
 :ًحبىو: بى حى الى  أولا: من حيث المغة بيو الى ٍحبة، يىاٍلحى ِـّ، الي حابة، ًبالضَّ بىوي كى  ًباٍلفىٍتًح، كالى احى : الى

ٍحب ،عىاشىرىهي  ٍمعي : كالالَّ اًحبً  جى مىاعىةي : كا ىاٍلحاب ،كىرىٍكبو  رىاًكبو  ًمٍثؿً  الالَّ ٍحب جى  فىٍرخ ًمٍثؿى  الالَّ
اًحبي  ،كأىٍفراخ الميعاشر : كىالالَّ

(1) . 

ًحبىو،ك  حابىةن، كسىًمعىو، الى ، الى ٍحبىةن  كييٍكسىري ٍحبافه  كأالاًحيبي  أالحابه : كىيـ ،عاشىرىهي : كالي  كالي
حابىةه  حابه كالً  ٍحبه  كاًلحابىةه  كالى بىوي ، كالى ٍحبىًة، إلب دىعاهي : كاٍستىاٍلحى كالزىمىو الالُّ

 (2) . 

ادي كقاؿ ابف فارس: " اءي  الالَّ مىب يىديؿُّ  كىاًحده  أىاٍلؿه  كىاٍلبىاءي  كىاٍلحى نىةً  عى بىًتوً  شىٍيءو  ميقىارى ميقىارى  ًمفٍ  ،كى
، ذىًلؾى  اًحبي ٍمعي  الالَّ ،: كىاٍلجى ٍحبي ٍكبه  رىاًكبه : ييقىاؿي  كىمىا الالَّ ًمفى  ،كىرى ، أىاٍلحىبى : اٍلبىابً  كى فه  ،اٍنقىادى  ًإذىا فيىى

، كىأىاٍلحىبى  ؿي كيؿُّ  ،اٍبنيوي  بىمىغى  ًإذىا الرَّجي ـى  شىٍيءو  كى ءى بىوي  فىقىدً  شىٍيئنا الى  .(3)" اٍستىاٍلحى

 الحبو مف فاعؿ اسـ كالالاحب الاحب، جمع كا الحابكقد قاؿ اإلماـ ابف تيمية: "
 . (4)" ككثيرىا الالحبة قميؿ عمب يقع كذلؾ ،يالحبو

 كبالنظر لمتعريؼ المغكم يتضح أف الالحبة تحالؿ بمقاء كاحد، كمجالسة كاحدة.

 :اختمؼ العمماء في تعريؼ الالحابي، مف حيث مدة المىزمة  ثانياا: من حيث الصطالح
 ، كمف حيث البمكغ كغيره..ملسو هيلع هللا ىلصلمنبي 

 فيك المسمميف، مف رآه أك ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي الحب كمف»فقد عىرَّؼ البخارم الالحابي، بقكلو: 
 .(5) «أالحابو مف

 أىؿ طريقة مف فالمعركؼ مف؟ الالحابي أف في العمـ أىؿ اختمؼكقاؿ ابف الالىح: "
 المظفر أبي عف كبمغنا...،  الالحابة مف فيك ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ رأل مسمـ كؿ أف الحديث

                                                           

 .519ص 1ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)
 .104الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص (2)
 .335ص 3ييس المغة، جابف فارس، مقا (3)
 .575ابف تيمية، الالاـر المسمكؿ، ص (4)
 .2ص 5، جملسو هيلع هللا ىلص، باب فضائؿ أالحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلصالبخارم، الحيح البخارم، كتاب أالحاب النبي  (5)
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عف  ركل مف كؿ عمب الالحابة اسـ يطمقكف الحديث أالحاب :قاؿ أنو المركزم السمعاني
 منزلة لشرؼ كىذا الالحابة، مف رؤية رآه مف يعدكف حتب كيتكسعكف كممة، أك حديثان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .(1) " الالحبة حكـ رآه مف كؿ أعطكا ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 مسمـ كؿ أنو :المحدثيف عند فالمعركؼ الالحابي، حد في اختمؼالنككم: " اإلماـ كقاؿ
 طريؽ عمب مجالستو طالت مف أنو :بعضيـ أك ا الكؿ أالحاب كعف ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ رأل

 ،سنتيف أك سنة ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ مع أقاـ مف إال الحابيان  عديي  ال أنو :المسيب بف ديسع كعف التبع،
 (2) البجمي جرير عديي  أف ال مقتضاه فإف فضعيؼ، عنو الح فإف غزكتيف، أك غزكة معو كغزا

 .(3)" الحابة أنيـ خىؼ كال ،الحابيان  كشبيو

 فكقد قاؿ العراقي في شرحو عمب مقدمة ابف الالىح، تعقيبان عمب ىذا القكؿ: "إ
 اإلسناد في فإف ،عنو يالح ال كىك ،المسيب بف سعيد عف ذلؾ بالحة القكؿ عمؽ المالنؼ

 .(4)" الحديث في ضعيؼ كىك الكاقدم عمر بف محمد إليو
ابف حجر، فقاؿ:  ما حكاه والراجح في تعريف الصحابي، وما عميو جميور العمماء،

 ،اإلسىـ عمب كمات ،بو مؤمنان  ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقي مف الالحابي أف ذلؾ مف عميو كقفت ما كأالح"
 معو غزا كمف ،عنو يرك لـ أك عنو ركل كمف ،قالرت أك مجالستو طالت مف لقيو فيمف فيدخؿ

 . (5) "كالعمب لعارض يره لـ كمف يجالسو لـ كلك رآه كمف ،معو يغز لـ أك

ا التعريؼ "مف لقيو": ا عمب،  ف المقاء ال يستكجب النظر، فيدخؿ كيدخؿ في ىذ
.  ا عمب ضمف التعريؼ كالالحابي عبد ا  بف أـ مكتـك

مف الجف كاإلنس، كمات عمب  ملسو هيلع هللا ىلصكأما قكلو "مؤمنان بو": فتتضمف كؿ مف آمف بالنبي 
ف تخمؿ ذلؾ ردة، فقد ثبت تكميؼ الًجف في قكلو تعالب:   ذلؾ، حتب كا 

ُ
َع كُْو أ ٍَ ُّ اْسخَ ُا

َ
وِِحَ إَِِلا أ

ْػَِا كُْرآًُا َغَجتًا ) ٍِ َِّ َفَلالُٔا إُِاا َس ََ اْْلِ ٌِ َْ نُْْشَِك ةَِربَِِّا 1َجَفٌر  ِّ َوىَ ِاا ةِ ٌَ ِْٓدي إََِل الرُّْشِد فَآ ( َح
َخًدا

َ
 .[2 ،1: الجف] أ

                                                           

 .293ابف الالىح، مقدمة ابف الالىح، ص (1)
قبض فييا النبي  جرير بف عبد ا  البجمي: مف أعياف الالحابة، يكنب أبا عمرك، أسمـ في السنة التي (2)

 (.22ص 6)انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج ملسو هيلع هللا ىلص
 .92النككم، التقريب كالتيسير، ص (3)
 .297العراقي، التقييد كاإليضاح، ص (4)
 .7ص 1ابف حجر، ابف حجر، اإلالابة، في تمييز الالحابة، ج (5)
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يان،  نو لـ يخرج مف ىذا الكالؼ بككنو الحاب ملسو هيلع هللا ىلصفالذم لقيو كافران ثـ آمف بعد كفاتو 
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصيمقاه عمب اإليماف، ككذلؾ الذم لقيو مؤمنان بو، ثـ ارتد عف الديف بعد كفاتو 

، كىذا شذكذ،  نو يخرج كثير مف الالحابة (2)كبعض العمماء اشترط البمكغ لمالحابي 
 .(3)، كما أف ىذا ال ترتضيو النفكس كالعقكؿ ملسو هيلع هللا ىلصأمثاؿ الحسف كالحسيف ًسٍبطىي رسكؿ ا  

ظران  الؿ كشرؼ الالحبة، كلشرؼ مقاـ 2طالتعميـ في التعريؼ أكلب كأكجب؛ ن بؿ إف
كمجالستو أمر عظيـ يترؾ في النفس أثران بالغان يستشعر مف  ملسو هيلع هللا ىلص، فمقاء النبي ملسو هيلع هللا ىلصكمنزلة النبي 

 خىلو بقكة اإليماف، كتمكنو في قمبو.

 مؤمنان  معاجت مف الالحابي؛ أف إلب ا كثركف ذىب: "الزركشي الديف بدر اإلماـ قاؿ
ف ذلؾ، تقتضي المغة  ف ال، أك عنو ركل ساعة، كلك كالحبو ملسو هيلع هللا ىلص محمد بسيدنا  العرؼ كاف كا 
 الحديث أالحاب عند أما ا الكلييف، جميكر إليو ذىب ما كىك ،ككثرتيا الالحبة طكؿ يقتضي

 .(4) ملسو هيلع هللا ىلص النبي منزلة لشرؼ تعريفيـ في فيتكسعكف
 

 المطمب الثاني: طرق ثبوت الصحبة
الذيف اىتدكا بيداه، كالتقكا  ملسو هيلع هللا ىلصفائدة، كضركرة المعرفة، إدراؾ الحابة رسكؿ ا  مف عظيـ ال

 بو، كىذا يفيدنا في:

ىـ خير نمكذج لتطبيؽ الديف القكيـ، فسيرتيـ تبعث في القمكب اليقيف، كفي النفكس   (1
 اليمة كالعـز عمب الجياد كالعمؿ.

غيره مف المرسؿ المنقطع، بمعرفة الالحابة، يتميز لنا الحديث المسند المكالكؿ، عف  (2
 ، الحابي أك ال؟!ملسو هيلع هللا ىلصإذ كيؼ لنا أف نعرؼ الحة الحديث إف لـ نحدد الناقؿ عف النبي 

 كأما الطرؽ التي تثبت الالحبة، فقد حددىا العمماء بعدة أمكر ىي:

                                                           

 .230ص  4انظر: ابف حجر، نخبة الفكر في مالطمح أىؿ ا ثر ج (1)
 .8ص  4ر، فتح البارم، جابف حج (2)
 .292العراقي، التقييد كاإليضاح ص (3)
 .301ص  4الزركشي، البحر المحيط في أالكؿ الفقو، ج (4)
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 كبقية ا ربعة، كالخمفاءكىك أف ينقؿ إثبات الحبتو عدد كبير مف الالحابة  (1)التكاتر: أولا:
 الالحبة عمب التناليص سبيؿ عمب بالقرآف ذلؾ أكاف كسكاء كغيرىـ بالجنة، بشريفالم العشرة

إِْذ  : تعالب قكلو في بالالاحب المراد أنو عمب المفسركف أجمع فقد  بكر أبي كالالديؽ
َػَِا ٌَ  َ ِّ ََّل ََتَْزْن إِنا اّللا  قكلو في حارثة بف كزيد اسمو ذكر أك ،[40: التكبة] َحُلُٔل لَِصاِختِ

ْزَواِج : تعالب
َ
ِِنَي َخَرٌج ِِف أ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا ىََِكْ ََّل يَُلَٔن لََعَ ال َٓ ا َوَغًرا َزواْجَِاَن َٓ ِْ ٌِ ا كَََض َزيٌْد  ٍا فَيَ

َا َوَغًرا ُٓ ِْ ٌِ ْٔا  ًْ إَِذا كََظ ِٓ ْدِخيَائِ
َ
 .(2) المتكاترة بالسنة أك [،37: ]ا حزاب أ

 محالف بف اشةكى كعي  ثعمبة بف اـمى كضً لتكاتر: االستفاضة كالشيرة القاالرة عف رتبة ا ثانياا:
 .(3) كغيرىـ ا ككع بف مةمى كسى 

 أبك لو شيد: الدكسي ةمى مى حي  مثؿ الحبة، لو فىنا أف الالحابة مف كاحد عف يركل أف ثالثاا:
 حممة أف إال عممنا بمغ كما ملسو هيلع هللا ىلص نبيكـ مف سمعنا فيما سمعنا ما كا  إنا: "فقاؿ ا شعرم مكسب
 .(4) "شييد

 كىك كاحد مف التزكية قبكؿ عمب بناء كىذا الحابي بأنو عنو التابعيف ثقات بعض بإخبار بعاا:را
: التابعي يقكؿ أف الضرب ىذا الكر كمف" ، كذكر السخاكم مثاالن في كتابو، فقاؿ:(5) الراجح
 البخارم ركاه فيما الزىرم كقكؿ ،ال أـ سماه سكاء يقكؿ، ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمع أنو مثى فىف أخبرني

 عاـ معو كخرج ملسو هيلع هللا ىلص النبي أدرؾ أنو كزعـ جميمة، أبك سنيف أخبرني": الحيحو مف مكة فتح يف
 .(6)"الفتح

 بذلؾ الالحبة فثبكت بالعنعنة، يعني بكذا، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف مثىن  رجؿ أخبرني: قاؿ إذا أما
 كؿ،القب فيترجح التابعيف، كبار مف القائؿ يككف أف بيف التفرقة كيحتمؿ ،اإلرساؿ الحتماؿ ؛بعيد
 ىذا مف إخراج عف الالحابة في النؼ مف يتكقؼ فمـ ذلؾ كمع ،الرد فيترجح الغارىـ أك

 .(7)" كتبيـ في سبيمو
                                                           

 (.70التكاتر: ىك الخبر الثابت عمب ألسنة قـك ال يتالكر تكاطؤىـ عمب الكذب )الجياني، التعريفات ص (1)
 .497، الكسيط في عمـك كمالطمح الحديث، ص، كمحمد أبك شيبة294انظر: ابف الالىح، مقدمتو، ص (2)
 .299انظر: العراقي، التقييد كاإليضاح، ص (3)
، كالحديث أخرجو أحمد في مسنده، مف حديث أبي مكسب، 307ص 2انظر: السيكطي، تدريب الراكم، ج (4)

 .429ص 32ج
 .15ص 1ابف حجر، اإلالابة، ج (5)
 .150ص 5، ج4301حأخرجو البخارم في الحيحو، كتاب المغازم بابه  (6)
 .93ص 4السخاكم، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، ج (7)
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 ،(1) العدالة ثابت يككف أف: بشرطيف كذلؾ ،"الحابي إنو" نفسو عف الالحابي يقكؿ أف خامساا:
 :الحابو  عمره آخر في لقكلو ،ملسو هيلع هللا ىلص كفاتو بعد سنة مائة كىي الممكنة، المدة في يككف كأف
ـٍ  أىرىأىٍيتىكيـٍ » مىب ىيكى  ًممَّفٍ  يىٍبقىب الى  ًمٍنيىا، سىنىةو  ًمائىةً  رىٍأسى  فىًإفَّ  ىىًذًه، لىٍيمىتىكي ده  ا ىٍرضً  ظىٍيرً  عى  .(2) «أىحى

 .(3)كقاؿ اآلمدم: "فمك قاؿ مف عاالره: أنا الحابي، مع إسىمو كعدالتو، فالظاىر الدقو" 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .299العراقي، التقييد كاإليضاح، ص (1)
 .34ص 1، ج116البخارم، الحيح البخارم،، كتاب العمـ باب السمر في الميؿ ح (2)
 .133ص 2اآلمدم، اإلحكاـ في أالكؿ ا حكاـ، ج (3)
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 المبحث الثاني
 حابة وعددىمطبقات الص 

 المطمب األول: طبقات الصحابة:
درجة  ملسو هيلع هللا ىلصرأل معظـ العمماء أف الالحابة باعتبار اشتراكيـ في شرؼ الحبة النبي 

 كمرتبة كاحدة، كبعض العمماء قسـ ىذه الدرجة إلب عدة طبقات:

 :طبقات ثىث إلب الالحبة الجكزم ابف الحافظ اإلماـ قسـف

 ىذا: فيقاؿ بيا، إال الاحبيا يعرؼ ال بحيث ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي كمخالطتو معاشرتو كثرت مف: (ا كلب)
 .يكما أك ساعة أك كاحدة مرة خدمو لمف ال خدمتو، تكررت لمف كخادمو فىف الاحب

ف الحبو، أنو عميو يالدؽ  نو ،كاحدة مرة كلك مؤمنان  ملسو هيلع هللا ىلص بو اجتمع مف: (الثانية)  إلب ينتو لـ كا 
 .بو االشتيار

ف ،إلحاقان  بالالحبة ألحؽ فيذا يماشو، كلـ سويجال كلـ رؤية، ملسو هيلع هللا ىلص رآه مف: (الثالثة)  حقيقة كانت كا 
 الستكاء ملسو هيلع هللا ىلص النبي قدر لشرؼ حكمية إلحاقية الحبة كلكنيا حقو، في تكجد لـ الالحبة

 بما مؤمنيف إياه رؤيتيـ أك إياىـ، برؤيتو فييـ ملسو هيلع هللا ىلص المالطفب طمعة انطباع في الكؿ
ف بو، جاء  . (1) عمييـ ا  رضكاف رتبيـ، تفاكتت كا 

 في سبقيـ إلب الدقيؽ النظر بحسب (2) الالحابة طبقات النيسابكرم الحاكـ فالؿنما بي
 :فقاؿ طبقة، عشرة اثنتي فجعميـ الفاضمة، المشاىد كشيكد اإلسىـ

 .كعمي كعثماف كعمر بكر أبي مثؿ بمكة، أسممكا قكـ :أوليم

 أسمـ لما  طابالخ ابف عمر أف كذلؾ الندكة، دار أالحاب: الالحابة مف :الثانية والطبقة
 .مكة أىؿ مف جماعة فبايعو الندكة دار إلب ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ حمؿ إسىمو كأظير

 .الحبشة إلب المياجرة: الالحابة مف :الثالثة والطبقة

 .عقبي فىف: يقاؿ العقبة، عند ملسو هيلع هللا ىلص النبي بايعكا الذيف: الالحابة مف :الرابعة والطبقة

 .ا نالار مف رىـكأكث الثانية، العقبة أالحاب :الخامسة والطبقة
                                                           

 .53، 52ص 1ة، جالسفاريني، لكامع ا نكار البيي (1)
 .24- 22انظر: الحاكـ، معرفة عمـك الحديث، ص (2)
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 يدخمكا أف قبؿ بقباء كىك ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ إلب كالمكا الذيف المياجريف أكؿ :السادسة والطبقة
 .المسجد كيبنب المدينة

مىب اطَّمىعى  قىدً  يىكيكفى  أىفٍ  المَّوى  لىعىؿَّ " : فييـ ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ قاؿ الذيف بدر أىؿ :السابعة والطبقة  عى
ا ااٍعمىميك : فىقىاؿى  بىٍدرو  أىٍىؿً  ـٍ  غىفىٍرتي  فىقىدٍ  ًشٍئتيـٍ  مى  .(1)" لىكي

 .كالحديبية بدر بيف ىاجركا الذيف المياجرة :الثامنة والطبقة

يى  لىقىدٍ : }فييـ تعالب ا  أنزؿ الذيف الرضكاف بيعة أىؿ :التاسعة والطبقة  الميٍؤًمًنيفى  عىفً  ا ي  رىضو
رىةً  تىٍحتى  ييبىاًيعيكنىؾى  ًإذٍ   العمرة، عف ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ الد لما بالحديبية الرضكاف بيعة ككانت ،{الشَّجى

 .المقبؿ العاـ مف يعتمر أف عمب قريش كفار كالالح

 كأبك العاص، بف كعمرك الكليد، بف خالد منيـ كالفتح، الحديبية بيف المياجرة :العاشرة والطبقة
 .كثرة كفييـ كغيرىـ، ىريرة،

 .قريش مف جماعة كىـ ح،الفت يكـ أسممكا الذيف ىـ :عشرة الحادية والطبقة

 كغيرىا الكداع حجة كفي الفتح يكـ ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ رأكا كأطفاؿ البياف :عشرة الثانية الطبقة ثم
 .(2) "الالحابة في كعدادىـ

 كردت فيمف ا كؿ فالقسـفقاؿ: " ضمن قسمين، وأما ابن حجر، فقد قسم الصحابة  
 ضعيفة، أك حسنة، أك الحيحة، طريؽال كانت سكاء غيره، عف أك عنو، الركاية بطريؽ الحبتو

 عمب الكاحد القسـ ىذا رتبت أكالن  كنت كقد، كاف طريؽ بأم الالحبة عمب يدؿ بما ذكره كقع أك
 ذكر مف :الثاني القسـ .ترجمة كؿ في ذلؾ كأمٌيز ،كاحدان  قسمان  أجعمو أف لي بدا ثـ أقساـ، ثىثة
 كالرجاؿ، النساء مف الالحابة لبعض ملسو هيلع هللا ىلص النبي عيد في كلدكا الذيف ا طفاؿ مف الالحابة في

 سبيؿ عمب ىك إنما الالحابة في أكلئؾ ذكر إذ التمييز، سف دكف في كىك ملسو هيلع هللا ىلص مات ممف
 عند عنده أكالدىـ إحضارىـ عمب أالحابو دكاعي لتكٌفر رآىـ ملسو هيلع هللا ىلص أنو عمب الظفٌ  لغمبة اإللحاؽ،
 مف مسمـ الحيح ففي: شييرة كثيرة بذلؾ كا خبار ،(3)" عمييـ كيبٌرؾ كيسٌمييـ ليحٌنكيـ ؛كالدتيـ

                                                           

 .59ص 4، ج3007أخرجو البخارم في الحيحو، كتاب الجياد كالسير باب الجاسكس، ح (1)
 .24الحاكـ، معرفة عمـك الحديث، ص (2)
 .155ص 1ابف حجر، اإلالابة، ج (3)
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 عمييـ فيبٌرؾ بالالبياف يؤتب كاف» ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف عائشة عف أبيو عف عركة بف ىشاـ طريؽ
 .(1) «كييحنكيـ، فأتي بالبي فباؿ عميو، فدعا بماء فأتبعو بكلو، كلـ يغسمو

 :طبقات ثىث إلب إجماليان  تقسيمان  الالحابة تقسيـ كاشتير

 إسىميـ، تقدـ ممف طبقتيـ في كمف بالجنة، مبشريفال كالعشرة ،الصحابة كبار طبقة
 عيد في الغارا كانكا أك إسىميـ تأخر الذيف الصحابة صغار وطبقة ،الصحابة أوساط وطبقة
 .(2) ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ

كمف الكاضح أف اختىؼ العمماء في تقسيميـ لطبقات الالحابة، يرجع إلب تقييد ضابط 
عمب السبؽ في اإلسىـ، كمنيـ مف يعتمد عمب شيكد يختمؼ مف كاحد آلخر، فمنيـ مف يعتمد 

 ، كمنيـ مف يعتمد عمب كثرة المىزمة، كغير ذلؾ.ملسو هيلع هللا ىلصالغزكات كالمشاىد مع رسكؿ ا  

 أك اليجرة، أك اإلسىـ، إلب السبؽ باعتبار ،طبقاتيـ عدد في كاختمؼقاؿ السيكطي: "
 عشرة اثنتي الحاكـ كجعميـ طبقات، خمس سعد ابف فجعميـ الفاضمة؛ المشاىد شيكد
 .(3)..."طبقة

 

 المطمب الثاني: عدد الصحابة
ا لكؼ المؤلفة؛ التي ال يحالييا عدد، كال يعمميا عالـ  ملسو هيلع هللا ىلصلقد ناؿ شرؼ الحبة النبي 

 خبير، سكل الخىؽ العميـ سبحانو كتعالب.

كلـ يثبت لدل أحد عدد ضابط ليـ، إال ما كاف يرد في بعض اآلثار في عدد بعضيـ؛ 
كات كالمشاىد، كحجة الكداع، كمف العمماء مف ذكر عدد الالحابة، مف باب إيراد في الغز 

 بالعدٌ   الالحابة حالر": العراقيٌ  قاؿالتقريب، لعدـ تمكف إحالاء دقيؽ لعددىـ، فقد 
 .(4)" كالبكادم البمداف في لتفرقيـ متعٌذر كاإلحالاء

                                                           

 .237ص 1، ج101لرضيع حمسمـ، الحيح مسمـ، كتاب الطيارة باب حكـ بكؿ الالبي ا (1)
، كالذىبي، سير 7ص 1، كابف عبد البر، االستيعاب، ج12ص 1انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)

 .17ص 1أعىـ النبىء، ج
 .682ص 2السيكطي، تدريب الراكم، ج (3)
 .37ص 4السخاكم، فتح المغيث، ج (4)
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تبكؾ، كفييا أف كقد أخرج البخارم في الحيحو قالة تخمؼ كعب بف مالؾ يكـ غزكة 
 الديكاف، يريد حافظ، كتاب يجمعيـ كال كثير، ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ مع كالمسممكفكعب بف مالؾ قاؿ: "

 .(1) "ا  كحي فيو ينزؿ لـ ما لو، سيخفب أف ظف إال يتغيب أف يريد رجؿ فما: كعب قاؿ

 ثحدي: يقاؿ أليس: لو قيؿ كقد الرازم، زرعة أبي عف بإسناده البغدادم الخطيب كركل
 كمف الزنادقة، قكؿ ىذا أنيابو، ا  قمقؿ ذا؟ قاؿ كمف: فقاؿ حديث؟ آالؼ أربعة ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 مف ألفان  عشر كأربعة ألؼ مائة عف ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ قبض! ؟ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ حديث يحالي
 كانكا؟ أيف زرعة أبا يا: لو فقيؿ كسمعو، رآه ممف: ركاية كفي كسمع، عنو ركل ممف الالحابة

 حجة معو شيد كمف كا عراب، بينيما، كمف مكة كأىؿ المدينة، أىؿ: قاؿ منو؟ سمعكا كأيف
  (2)كعرفو  منو كسمع رآه، كؿه  الكداع

كلقد جاءت بعض اآلثار التي تحدد فييا عدد الالحابة في بعض المكاقؼ الحياتية مع 
ينىا، فقد قاؿ ابف الالىح في مقدمتو: "ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كِّ ٍرعىةى  أىًبي عىفٍ  ري  مىفٍ  ًعدَّةً  عىفٍ  سيًئؿى  أىنَّوي  الرَّاًزمِّ  زي
كىل مىفٍ : فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  عىفً  رى ةى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  مىعى  شىًيدى  ىىذىا؟ يىٍضًبطي  كى دىاعً  ًحجَّ شىًيدى  أىٍلفنا، أىٍربىعيكفى  اٍلكى  كى
 . (3)" أىٍلفنا سىٍبعيكفى  تىبيكؾى  مىعىوي 

يد، كما أف ىذا كاف في مشيد كميما يكف مف تحديد فيذا عمب سبيؿ التقريب؛ ال التأك
 ثابت لـ يكف فيو كؿ الالحابة، لذلؾ يالعب عدىـ كحالرىـ.

 (4)كنظـ العراقي في ألفيتو أبياتان رائعة، تكضح أف الالحابة الكراـ ال يحددىـ عدد، فقاؿ: 

ريىيـٍ  الى  كىالعىدُّ   ٍر ػػػػػػضى كىحى  بيكؾو ػػػػػػػػػػػػى ًبت أىٍلفان  سىٍبعيكفى    ...   ظىيىٍر  فىقىدٍ  يىٍحالي

جَّ  قيب أىٍلفان  أىٍربىعيكفى  الحى  تىًنضٌٍ  آالىؼو  أىٍربىعً  مىعٍ  ذىٍيفً  عىفٍ    ...   ٍض ػػػػػػػػػً كى

دٍ ػػػيي   ًإفٍ  ًطبىاؽه  كىىيـٍ   دي ػػػػػػػػػػًزيػػػتى  أىكٍ  رىةى ػػػشٍ ػػػعى  نىتىاػػػاثٍ : ؿى ػػػػػًقي   ...   تىٍعًديدي   رى

 

 
                                                           

بف مالؾ كقكؿ ا  عز كجؿ: }كعمب الثىثة البخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم، باب حديث كعب  (1)
 .3ص 6، ج4418[ ح118الذيف خمفكا{ ]التكبة: 

 .293ص 2الخطيب البغدادم، الجامع  خىؽ الراكم كآداب السامع، ج (2)
 .297ابف الالىح، مقدمة ابف الالىح، ص (3)
 .165العراقي، التبالرة كالتذكرة، ص (4)
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 ث الثالثالمبح
 م الطعن بيمعدالة الصحابة وحك 

 المطمب األول: عدالة الصحابة:
، كقد امتازكا بمكانة عظيمة لـ ملسو هيلع هللا ىلصلقد حظي الالحابة بشرؼ الحبة الحبيب المالطفب 

تكف  حد سكاىـ، فيـ جميعان عدكؿ ثقات ثبتت عدالتيـ با دلة القطعية مف رب البشرية في 
 القرآف الكريـ، ككذلؾ في السنة النبكية كاإلجماع.

 ال كأنيـ ؛نكاىيو عف كانتياؤىـ بأكامره كائتمارىـ الديف، عمب استقامتيـ ـعدالتي معنبك 
 كليس التقكل، كالتزاـ اإليماف، قكة مف بو اتالفكا لما كذلؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عمب الكذب يتعمدكف

 بو يقؿ لـ ذلؾ فإف ؛الغمط مف أك السيك مف أك المعاالي مف معالكمكف أنيـ عدالتيـ معنب
جماع (1) العمـ أىؿ مف أحد ، كقد ثبتت عدالة الالحابة الكراـ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية كا 

 المسمميف، كأذكر عمب سبيؿ المثاؿ ال الحالر بعض ا دلة:
 

 :أدلة عدالة الصحابة من القرآن الكريمأولا: 

  :قاؿ تعالب ِِنَي إِْذ ُحتَايُِػََُٔم ََتَْج الشا ٌِ ْؤ ٍُ ْ َِ ال ُ َغ
ًْ ىََلْد رَِضَ اّللا ِٓ ا ِِف كُئُبِ ٌَ  ًَ َجَرةِ َفَػِي

ًْ َفخًْدا كَِريتًا ُٓ ثَاَب
َ
ًْ َوأ ِٓ ِهيََِث َغيَيْ َُْزَل السا

َ
 .[18: الفتح] فَأ

  :قاؿ تعالب ًػا ًْ ُرنا ُْ ًْ حََرا ُٓ اِر رََُحَاُء ةَيَِْ اُء لََعَ اىُْهفا ِشدا
َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ي ِ ِ َواَّلا ٌد رَُسُٔل اّللا ٍا ُُمَ

ًدا يَبْ  ًْ ِِف ُسجا ُٓ ثَيُ ٌَ ِٔد َذلَِم  ُج ثَِر السُّ
َ
َْ أ ٌِ  ًْ ِٓ ِْ ًْ ِِف وُُجٔ ُْ ا ٍَ َٔاًُا ِسي ِ َورِْط ََ اّللا ٌِ خَُؾَٔن فَْظًًل 

ِّ ُحْػجِ  هُ فَآَزرَُه فَاْسخَْؾيََؼ فَاْسخََٔى لََعَ ُسٔكِ
َ
ْخَرَج َشْػأ

َ
يِو َنَزْرٍع أ ْْنِ ًْ ِِف اْْلِ ُٓ

ثَيُ ٌَ َْٔراِة َو ُب اتلا
رااَع حِلَ  ْجًرا الزُّ

َ
ْؾِفَرًة َوأ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٌِ اِْلَاِت  ئُا الصا ٍِ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ

ُ اَّلا اَر وََغَد اّللا ًُ اىُْهفا ِٓ ِؾيَؼ ةِ
ا ًٍ  .[29: الفتح] َغِظي

  :قاؿ تعالب ٌِ ًْ يَبْخَُؾَٔن فَْظًًل  ِٓ ِ َٔال ْم
َ
ًْ َوأ ِْ َْ ِديَاِر ٌِ ٔا  ْخرُِج

ُ
ََ أ ي ِ ََ اَّلا اِجِري َٓ ٍُ ْ ِ لِيُْفَلَراِء ال ََ اّللا

اِدكَُٔن ) ًُ الصا ُْ وخَلَِم 
ُ
َ َورَُسََٔلُ أ وَن اّللا َٔاًُا َويَُُِْصُ اَن 8َورِْط ٍَ ي اَر َواْْلِ ٔاُءوا اِلا ََ َتتَ ي ِ

 ( َواَّلا
                                                           

 .499كمالطمح الحديث، ص محمد أبك شيبة، الكسيط في عمـك (1)
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ٔا َويُْؤثُِرو وحُ
ُ
ا أ ٍا ًْ َخاَجًث ِم ِْ ُدوَن ِِف ُصُدوِر ًْ َوََّل ََيِ ِٓ اَجَر إحَِلْ َْ  َْ ٌَ تَُّٔن  ًْ ُُيِ ِٓ َْ َقتِْي  َن ٌِ

ْفِيُدٔن ٍُ ْ ًُ ال ُْ وخَلَِم 
ُ
ِّ فَأ َْ ئَُق ُشحا َجْفِس ٌَ ًْ َخَصاَصٌث َو ِٓ ْٔ ََكَن ةِ

َ ًْ َول ِٓ ْجُفِس
َ
  لََعَ أ

 [9، 8]الحشر: 

  :قاؿ تعالب َةِإِْخَساٍن رَِض ًْ ُْ ََ اتاتَُػٔ ي ِ َُْصاِر َواَّلا
َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ لَُٔن  وا

َ
اةُِلَٔن اْْل َوالسا

 ُ ْٔ اّللا ةًَدا َذلَِم اىَْف
َ
ا أ َٓ ََ ِفي ي اُر َخاِِلِ َٓ ْج

َ
ا اْْل َٓ ِااٍت ََتْرِي ََتْخَ ًْ َج ُٓ َ َغدا ل

َ
ُّ َوأ ًْ َورَُطٔا َخِْ ُٓ ُز  َخِْ

 ًُ  .[100: التكبة]  اىَْػِظي

 :قاؿ تعالب ًِ ِااِت اجلاِػي بَُٔن ِِف َج َلرا ٍُ ْ وخَلَِم ال
ُ
اةُِلَٔن أ اةُِلَٔن السا  [11: الكاقعة] َوالسا

  :قاؿ تعالب ََ ٌِ ًُ َدرََجًث  ْخَظ
َ
وخَلَِم أ

ُ
َْ َقتِْو اىَْفخِْح َوكَاحََو أ ٌِ ْجَفَق 

َ
َْ أ ٌَ  ًْ ُِْل ٌِ ََّل يَْسخَِٔي 

ُ اْْلُْسَن  َْ َبْػُد َوكَاحَئُا َوّلُُكا وََغَد اّللا ٌِ ْجَفُلٔا 
َ
ََ أ ي ِ  .[10: الحديد] اَّلا

  :قاؿ تعالب لََعَ اجلا ُ ةِ ىََلْد حَاَب اّللا َ َْ ُٔه ِِف َساَغِث اىُْػ ََ اتاتَُػ ي ِ َُْصاِر اَّلا
َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ  ِّيِِبِّ َوال

 ًٌ ًْ رَُءوٌف رَِخي ِٓ ُّ ةِ ًْ إُِا ِٓ ًا حَاَب َغيَيْ ًْ ُث ُٓ ِْ ٌِ ا ََكَد يَِزيُؼ كُئُُب فَِريٍق  ٌَ َْ َبْػِد  : التكبة] {ٌِ
117]. 

 ْخرَِجْج لِيِاا
ُ
ٍث أ ٌا

ُ
ًْ َخْْيَ أ ِ ُنِْخُ َُِٔن ةِاّللا ٌِ َِْهِر َوحُْؤ ٍُ ْ َِ ال َن َغ ْٔ َٓ

ْػُروِف َوَتِْ ٍَ ْ ُمُروَن ةِال
ْ
 ِس حَأ

 [.110]آؿ عمراف: 

 ثانياا: أدلة عدالة الصحابة من السنة النبوية:

كأما السنة النبكية، فقد جاء فييا الكثير مف اآلثار التي تؤكد عدالتيـ، منيا عمب سبيؿ 
 المثاؿ ال الحالر: 

 بف مسعكد عف عبد ا    ٍيري »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي ، الًَّذيفى  ثيَـّ  قىٍرًني، النَّاسً  خى ـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  يىميكنىيي
، ـٍ ًدًىـٍ  شىيىادىةي  تىٍسًبؽي  أىٍقكىاـه  يىًجيءي  ثيَـّ  يىميكنىيي يىًمينيوي  يىًمينىوي، أىحى  .(1) «شىيىادىتىوي  كى

  يىٍدخيؿي  الى »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  معتي رضي ا  عنيا قالت: س ةا نالاري أـ ميبىشِّرعف ،  ًإفٍ  النَّارى
ابً  ًمفٍ  ا ي، شىاءى  رىةً  أىاٍلحى ده، الشَّجى  .(2) «تىٍحتىيىا بىايىعيكا الًَّذيفى  أىحى

                                                           

 .171ص 3، ج2652أخرجو البخارم في الحيحو، كتاب الشيادات باب ال يشيد عمب شيادة زكر... ح (1)
 4، ج2496أخرجو مسمـ في الحيحو، كتاب فضائؿ الالحابة باب فضائؿ أالحاب الشجرة ح (2)

 .1942ص
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  عف أبي سعيد الخدرم :اًبي، تىسيبُّكا الى »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قاؿ  قاؿ ـٍ  أىفَّ  فىمىكٍ  أىاٍلحى دىكي  ًمٍثؿى  أىٍنفىؽى  أىحى
، دو ، ميدَّ  بىمىغى  مىا ذىىىبنا أيحي ـٍ ًدًى  .(1) «نىاًليفىوي  كىالى  أىحى

  عف أبي مكسب ا شعرم  كـي »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي نىةه  النُّجي اًء، أىمى كـي  ذىىىبىتً  فىًإذىا ًلمسَّمى  النُّجي
ا السَّمىاءى  أىتىب نىةه  كىأىنىا تيكعىدي، مى اًبي، أىمى اًبي أىتىب ذىىىٍبتي  فىًإذىا ً ىاٍلحى اًبي ،ييكعىديكفى  مىا أىاٍلحى  كىأىاٍلحى
نىةه  اًبي ذىىىبى  فىًإذىا ً يمًَّتي، أىمى  .(2) «ييكعىديكفى  مىا أيمًَّتي أىتىب أىاٍلحى

 :جماعاا: أدلة عدالة الصحابة من اإلثالث

 أىؿ كىـ المسمميف مف الحؽ أىؿ إلجماع أحكاليـ عف البحث كفينا قد" البر: عبد ابف قاؿ 
 .(3) "عدكؿ كميـ أنيـ عمب كالجماعة السنة

 منيـ الفتف البس كمف الالحابة، جميع تعديؿ عمب مجمعة ا مة إف ثـ: "الالىح ابف قاؿ 
 تميد ما إلب كنظران  بيـ، لمظف إحسانان  اإلجماع، في بيـ يعتد الذيف العمماء بإجماع فكذلؾ
 .(4) "الشريعة نقمة لككنيـ ذلؾ عمب اإلجماع أتاح كتعالب سبحانو ا  ككأف المآثر مف ليـ

  ينيقاؿ كى  ىـ الالحابة أف  جمو اإلجماع ا  أتاح الذم السبب كلعؿ: "(5) أبك المعالي الجي
 ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عالر عمب الشريعة النحالرت ؛ركاياتيـ في تكقؼ ثبت كلك ،الشريعة نقمة
 .(6)" ا عالار سائر عمب استرسمت كلما

 

 

 

 
                                                           

 5، ج3673تخذان خميىن" ح"لك كنت م ملسو هيلع هللا ىلصباب قكؿ النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجو البخارم، كتاب أالحاب النبي  (1)
 .8ص

أماف  الحابو، كبقاء  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجو مسمـ في الحيحو، كتاب فضائؿ الالحابة باب بياف أف بقاء النبي  (2)
 .1961ص 4، ج2531أالحابو أماف لألمة ح

 .8ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .265ابف الالىح، مقدمة ابف الالىح ص (4)
الحرميف، عبد الممؾ بف عبد ا  بف يكسؼ الجكيني، كلد في جيكيف؛ كىي قرية  أبك المعالي الجكيني: إماـ (5)

 ق.478نكاحي نيسابكر، كىك مف أالحاب اإلماـ الشافعي، تكفي سنة 
 .242ص 1الجكيني، البرىاف في أالكؿ الفقو، ج (6)
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 المطمب الثاني: حكم من طعن بعدالة الصحابة
 الىحقة لألجياؿ تعكس التي بالمرآة يككف ما أشبو كىـ الحسنة دكةالق ىـ  الالحابة

 كشرفيـ ملسو هيلع هللا ىلص نبيو بالحبة كرميـ عز كجؿ ، لكفَّ ا الناس كسائر بشر ىـك  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ حياة
ف الالحابة الكراـ ىـ حمقة الكالؿ بيف النبي  ،لمعالميف كتبميغيا دعكتو كنشر تعاليمو بحمؿ كا 

ف قطع ىذه الحمقة؛ يعني قطع المة ا مة المحمدية بنبييا كأمتو التي آمنت برسالتو ملسو هيلع هللا ىلص  .ملسو هيلع هللا ىلص، كا 

 مف أحدان  ينتقص الرجؿ رأيت إذا: »وقكل زرعة كنقؿ الخطيب البغدادم عف أبي
نما ،حؽ كالقرآف ،حؽ عندنا ملسو هيلع هللا ىلص الرسكؿ أف كذلؾ ،(1) زنديؽ أنو فاعمـ ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ أالحاب  كا 

نما ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ أالحاب كالسنف القرآف ىذا إلينا أدل  ليبطمكا شيكدنا يجرحكا أف يريدكف كا 
 .(2) «زنادقة كىـ أكلب بيـ كالجرح ،كالسنة الكتاب

 أبا يا: حنبؿ بف أحمد لي قاؿكذكر ابف كثير في مسنده ركاية عف الميمكني يقكؿ: "
 بف الفضؿ كقاؿ (3)" اإلسىـ عمب فاتيمو بسكء الالحابة مف أحدان  يذكر رجىن  رأيت إذا الحسف

 رافضي؟ لو أيقاؿ العاص بف كعمرك معاكية تنقص رجؿ عف يسأؿ ا  عبد أبا سمعت": دزيا
 داخمة كلو إال الالحابة مف أحدا أحد انتقص ما سكء، خبيئة كلو إال عمييما يجترئ لـ إنو :فقاؿ
 .(4)" سكء

 :فقاؿ  الالحابة سب مف حكـ في ا مة عمماء أقكاؿ ا  رحمو تيمية ابف ؿالَّ فى  كقد
 أنو أحمد اإلماـ أطمؽ فقد ،كغيرىـ بيتو أىؿ مف ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ أالحاب مف أحدان  سب مف"

 أالحاب شتـ عمف أبي سألت: بف عمر ا  عبد كقاؿ...  ككفره قتمو عف كتكقؼ نكاالن  يضرب
 ما كقاؿ ،يضرب: قاؿ أنو إال الحد عمب يقؼ فمـ حدان؟ لو قمت ،يضرب أف أرل: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص النبي
 .(5)" اإلسىـ عمب أراه

                                                           

أك مف يبطف الكفر كيظير  الزنديؽ، بالكسر: ىك القائؿ بالنكر كالظممة، أك مف ال يؤمف باآلخرة كبالربكبية، (1)
 اإليماف، أك ىك معرب: زف ديف، أم: ديف المرأة، كجمعيا: زنادقة أك زناديؽ، كقد تزندؽ، كاالسـ: الزندقة.

 (.891كرجؿ زنديؽ كزندقي: شديد البخؿ، الفيركزآبادم، القامكس المحيط، )ص:      
 .49الخطيب البغدادم، الكفاية في عمـ الركاية، ص (2)
 .139ص 8كثير، البداية كالنياية، ج ابف (3)
 المالدر السابؽ. (4)
 30ابف تيمية، كتاب حكـ سب الالحابة، ص (5)
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، ملسو هيلع هللا ىلص ، كقد شرفيـ ا  سبحانو بالحبة نبيوملسو هيلع هللا ىلصكنظرأ  ف الالحابة الكراـ ىـ خير أمة النبي 
فإف كؿ مف طعف كشكؾ في عدالة الالحابة كمكانتيـ كفضميـ، كقع في غيابات الضىؿ كخرج 

 عف بكتقة اإلسىـ، لما ليذا ا مر مف أخطار عظيمة، كمنيا:

 قد نزؿ القرآف الكريـ بكاسطة جبريؿ عميو السىـ الطعف في الحة نقؿ القرآف الكريـ: ف
عمب مراحؿ كما كاف ينزؿ، حتب قبض الحبيب  ، كتمقاه الالحابة ملسو هيلع هللا ىلصعمب النبي 
، كالقرآف كمو بيف أيدم الالحابة الكراـ، فجمعكه كدكنكه، كنقمكه إلب مف ملسو هيلع هللا ىلصالمالطفب 

 بعدىـ حتب كالؿ إلينا بالتكاتر.

  كل ا حاديث لمالحابة الكراـ ر  ملسو هيلع هللا ىلصالطعف في السنة النبكية: فالنبي كىـ مف نقمكىا ،
 لمف بعدىـ، حتب كالمت إلينا.

  مع الالحابة  ملسو هيلع هللا ىلص: فقد عاش الحبيب ملسو هيلع هللا ىلصالطعف في شخص النبي  الذيف آمنكا بو
المعمـ  ملسو هيلع هللا ىلصكاتبعكه، ككانكا تىميذه، كنقمكا عنو كؿ شيء، بؿ كمنيـ عرفنا نبينا الحبيب 

 كالمربي ليذه ا مة.

 .ملسو هيلع هللا ىلص، طعفه بيذا الديف الحنيؼ الذم جاء بو رسكؿ ا  ف بالالحابة كعمب ىذا فإف الطع
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 المبحث الرابع
 المصنفات في الصحابة 

نالكا مكانة عظيمة، لما كانكا عميو مف التقكل كاإليماف، كلذلؾ تنكعت  الالحابة الكراـ 
كفياتيـ، كتراجميـ  فيالتالانيؼ كالكتب فييـ، فكتب العمماء في فضائميـ، كفي طبقاتيـ، كسن

 كأسمائيـ، كفي عدالتيـ كمكانتيـ، كغير ذلؾ.

كليس الحالر، كقد رتبتيا  مما كيتب فييـ، عمب سبيؿ اإليجاز كىذه المالنفات ما ىي إال بعضان 
 عمب حسب سني كفيات مالنفييا:

 اليماني رميٍ مى الحي  نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر  بي الالحابة آثار في ا مالي  -1
 ق.211: سنة المتكفب ،نعانيالال

 البالرم، بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد ا  عبد الطبقات الكبرل:  بي -2
 ق.230: سنة المتكفب ،سعد بابف المعركؼ البغدادم

 المديني، بالكالء السعدم جعفر بف ا  عبد بف عميل العشرة أكالد مف عنو ركم مف تسمية -3
 ق.234: سنة المتكفب ،الحسف أبك البالرم،

 المتكفب ،البالرم العالفرم الشيباني خميفة بف خياط بف خميفة عمرك الطبقات:  بي -4
 ق.240: سنة

 ،الشيباني أسد بف ىىؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا  عبد  بيفضائؿ الالحابة:  -5
 ق.241: سنة المتكفب

 .ق261:نةالقشيرم، المتكفب س الطبقات:  بي الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم -6

: سنة المتكفب الفسكم، الفارسي جكاف بف سفياف بف يعقكبالمعرفة كالتاريخ:  بي يكسؼ  -7
 ق.277

 ق.279: سنة المتكفب ،خيثمة أبي بف أحمد بكر :  بيالمكييف أخبار -8

طبقات ا سماء المفردة مف الالحابة كالتابعيف:  بي بكر أحمد بف ىاركف بف ركح  -9
 ق.301البرديجي، المتكفب سنة: 

 ق.305فضائؿ الالحابة:  بي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي، المتكفب سنة:  -10
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 ،البغكم المىٍرزيباف بف العزيز عبد بف محمد بف ا  عبد القاسـ :  بيالالحابة معجـ -11
 ق.317: سنة المتكفب

 بالكالء ا مكم كاثؽ بف مرزكؽ بف قانع بف الباقي عبد الحسيف :  بيالالحابة معجـ -12
 ق.351: سنة المتكفب ،دادمالبغ

 أبك التميمي، مىٍعبدى، بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمدأسماء الالحابة: ل -13
 ق.354: سنة المتكفب ،البيستي الدارمي، حاتـ،

 :اسمو يكافؽ لو أخ ال ممف ؛نييان  أك أمران  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عف ركل الحابي كؿ اسـ كرذ -14
 ق.374: سنة المتكفب ،ا زدم المكالمي أحمد بف الحسيف بف محمد الفتح  بي

 أحمد بف عمر بف عمي الحسف  بي :بعض في بعضيـ كقكؿ كمناقبيـ الالحابة فضائؿ -15
 ق.385: سنة المتكفب ،الدارقطني البغدادم مسعكد بف ميدم بف

 حمداف بف محمد بف محمد بف ا  عبيد ا  عبد  بي الناجية الفرقة شريعة عف إلبانةا -16
 ق.387: سنة المتكفب ،العكبرم بىطَّة بابف المعركؼ العيٍكبىرم

ٍندىه بف يحيب بف محمد بف إسحاؽ بف محمد ا  عبد :  بيالالحابة معرفة -17  ،العبدم مى
 ق.395: سنة المتكفب

 ميراف بف مكسب بف إسحاؽ بف أحمد بف ا  عبد بف أحمد نعيـ معرفة الالحابة:  بي  -18
 ق.430: سنة المتكفب ،ا البياني

ء الالحابة كما لكؿ كاحد منيـ مف العدد: البف محمد عمي بف أحمد بف حـز أسما -19
 ق.456الظاىرم ا ندلسي القرطبي، المتكفب سنة:

االستيعاب في معرفة ا الحاب:  بي عمر يكسؼ بف عبد ا  بف محمد بف عبد البر  -20
 ق.463ا ندلسي القرطبي، المتكفب سنة: 

 محمد بف الحسيف عمي  بي :الالحيحيف فالمسندي في كالتابعيف الالحابة لقابأ -21
 ق.498: سنة المتكفب ،الغساني

 إسحاؽ بف محمد بف الكىاب عبد بف يحيبل :الالحابة مف سنة كعشريف مائة عاش فم -22
 ق.511: سنة المتكفب مندة، ابف زكريا، أبك ا البياني، العبدم محمد بف

 : البف مندة أيضان.ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرداؼ أسامي معرفة -23
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 المقدسي سركر بف عمي بف الكاحد عبد بف الغني عبد: لالالحابيات اءالنس مناقب -24
 ق.600: سنة المتكفب ،الديف تقي محمد، أبك الحنبمي، الدمشقي

 أحمد بف ا  عبد الديف مكفؽ محمد االستبالار في نسب الالحابة مف ا نالار:  بي -25
 ق.620: سنة المتكفب المقدسي قدامة بابف الشيير محمد، بف

 عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف بة في معرفة الالحابة:  بيأسد الغا -26
 ق.630: سنة المتكفب، ا ثير ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكريـ

 بف محمد ا  عبد أبك الديف ضياءلالنيي عف سب ا الحاب كما فيو مف اإلثـ كالعقاب:  -27
 ق.643: سنة المتكفب ،المقدسي الكاحد عبد

 مكسب بف ا  عبد بف بكر أبي بف لمحمد: العشرة كأالحابو ملسو هيلع هللا ىلص النبي نسب في رةلجكىا -28
 ق.645 سنة: المتكفب ،بالبيرِّم المعركؼ التِّممساني ا نالارم

در السحابة في مكاضع كفيات الالحابة:  بي الفضائؿ الحسف بف محمد الالاغاني  -29
 ق.650المتكفب، سنة:

 محب محمد، بف ا  عبد بف أحمد العباس، الرياض النضرة في مناقب العشرة:  بي -30
 ق.694: المتكفب ،الطبرم الديف

 ق.728شبيات حكؿ الالحابة: لشيخ اإلسىـ ابف تيمية، المتكفب سنة:  -31

رسالة ابف عبد اليادم في فضائؿ الالحابة:  بي عبد ا  محمد بف أحمد بف عبد  -32
 ق.744اليادم المقدسي، المتكفب سنة: 

، س يحيب بف حمزة بف عميإدري بي:  ىمةؿ الالحابة عمب السأطكاؽ الحمامة في حم -33
 .ق745: سنة المتكفب ،الزيدم الحسيني العمكٌم الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو

 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا  عبد أبك الديف شمستجريد أسماء الالحابة: ل -34
 ق.748: سنة المتكفب ،الذىبي

 لشمس الديف الذىبي أيضان.مفيـك عدالة الالحابة:  -35

في أقكاؿ الالحابة: لالىح الديف أبك سعيد خميؿ بف  ابف حجر، اإلالابة،إجماؿ  -36
 ق.761كيكمدم بف عبد ا  العىئي الدمشقي، المتكفب سنة: 
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غيث السحابة في فضؿ الالحابة:  بي المظفر يكسؼ بف محمد العبادم المتكفب سنة:  -37
 ق.776

 أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ  بيز الالحابة: في تميي ابف حجر، اإلالابة، -38
 ق.852: سنة المتكفب العسقىني حجر بف

 نزىة السامعيف في ركاية الالحابة عف التابعيف، البف حجر أيضان. -39

الرياض المستطابة في جممة مف ركل في الالحيحيف مف الالحابة: ليحيب بف أبي بكر  -40
 ق.893العامر اليمني المتكفب سنة: 

شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف : لفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفةالتح -41
 .ق902: سنة المتكفب ،بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم

 جىؿ بكر، أبي بف الرحمف عبد: لكعشريف مائة الالحابة مف عاش فيمف النسريف ريح -42
 ق.911: سنة المتكفب ،السيكطي الديف

 الحميرم مبارؾ بف عمر بف محمد: لالرسكؿ أالحاب منتقالي عمب المسمكؿ لحساـا -43
 ق.930: سنة المتكفب ،ٍحرىؽبى  :بػ الشيير الشافعي، الحضرمي

در السحابة في مناقب القرابة كالالحابة:  بي عبد ا  محمد بف محمد بف عمي  -44
 ق.1250الشككاني المتكفب سنة: 

 بف ا  عبد بف شكرم محمكد معاليال  بي :ا الحاب سب مف عمب العذاب الب -45
 ق.1342: سنة المتكفب ،ا لكسي الثناء أبي بف محمد

قناع الشيعة: ليكسؼ بف إسماعيؿ بف يكسؼ  -46 ا ساليب البديعة في فضؿ الالحابة كا 
 ق.1350النبياني، المتكفب سنة: 

عنكاف النجابة فيمف مات بالمدينة مف الالحابة: لمالطفب الادؽ بف عبد الرزاؽ بف  -47
 ق.1356عيد الرافعي، المتكفب سنة س

 المتكفب الكاندىمكم إسماعيؿ محمد بف إلياس محمد بف يكسؼ محمد: لالالحابة حياة -48
 ق.1384: سنة

تنزيو ا الحاب عف تنقص أبي تراب: لحمكد بف عبد ا  بف حمكد التكيجرم، المتكفب  -49
 ق.1413سنة: 



  44 

بف عبد الرحمف بف محمد بف  أبك بكر الالديؽ أفضؿ الالحابة كأحقيـ بالخىفة: لمحمد -50
 ق.1421عبد ا  الحنبمي، المتكفب سنة: 

 ق.1413الالحابة كمكانتيـ عند المسمميف: لمحمكد عيداف أحمد الدليمي، طيبع سنة:  -51

: لعبد المحسف العباد، طيبع سنة: عقيدة أىؿ السنة كالجماعة في الالحابة الكراـ  -52
 ق.1420

 الدعكة كمية عميد، سالـ عفيفي محمد عتطم لألستاذ الدكتكر :الالحابيات حياة -53
 ق.1424سنة  بالقاىرة اإلسىمية

 ق.1424الالحابة المعتزلكف لمفتنة الكبرل: لمدكتكر خالد كبير عىؿ، طيبع سنة:  -54

 ق.1425الكر مف حياة الالحابة: لعبد العزيز الشناكم، طيبع سنة:  -55

 الكر مف حياة الالحابيات: لعبد العزيز الشناكم أيضان. -56

، القحطاني كىؼ بف عمي بف سعيد لمدكتكر :تعالب المَّو إلب الدعكة في الالحابة كاقؼم -57
 ق.1426كطيبع سنة 

، عيسب بف محمد بف مازف الدكتكر مشيخل :الالحابة عف الذب في ابف حجر، اإلالابة، -58
 ق.1428كطيبع سنة 

يد عماد الس: لفي ضكء القرآف الكريـ كالسنة النبكية كدفع الشبيات عدالة الالحابة  -59
 ق.1429، كطبع سنة محمد إسماعيؿ الشربينب

مركيات الالحابة عف بعضيـ البعض في الكتب الستة: لمدكتكر يكسؼ بف عكاد  -60
 ق.1417الشرافي، كطبع سنة 
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 ثانيال بابال
 مسند الصحابة الرواة الذين ماتوا 

  ملسو هيلع هللا ىلصفي عيد النبي 
 )دراسة تطبيقية(
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 :توطئة 
: ىك عبارة عف جمع ملسو هيلع هللا ىلصحابة الركاة الذيف ماتكا في زمف النبي المقالكد بمسند الال

، سكاء كانكا شيداء أك غير ذلؾ، كالمركيات ملسو هيلع هللا ىلصمركيات الالحابة الذيف ماتكا في زمف النبي 
، أك مكقكفان عمييـ، سكاء مف قكليـ أك مف فعميـ، كقد ملسو هيلع هللا ىلصجميعيا؛ سكاء ما رككه مرفكعان إلب النبي 

، إال أنو يتضمف ملسو هيلع هللا ىلصا عمب الحابيه آخر، لـ يمت في عيد النبي  يككف الحديث مرفكعان، كراكيو
، مف قكلو أك فعمو، فشمؿ جمعي لممركيات تمؾ ملسو هيلع هللا ىلصركاية عف الالحابي الذم مات في عيد النبي 

ا نكاع، حيث أف مف فكائد ىذه الدراسة، كالذم عناه السيكطي في تدريبو، ىك معرفة االنقطاع 
، كمف ركل عنو، فإف كاف الراكم عنو ملسو هيلع هللا ىلصي عيد النبي كاالتالاؿ بيف الالحابي الذم مات ف

ف كاف تابعيان، فمنقطعان.  الحابيان؛ كاف متالىن، كا 

كتعتبر ىذه الدراسة مستدركان عمب مسند السيكطي، حيث لـ يجمع في مسنده؛ إال ثىثة 
تدرؾ عشر الحابيان، كلـ يرًك ليـ سكل سبعة عشر حديثان، كما كتعتبر الدراسة مستدركان عمب المس

اإلماـ  فات السيكطي في مسنده، لسميماف السيؼ، حيث استدرؾ عمب ا حاديث عند ما عمب
 ستدرؾ عميو في أسماء الالحابة شيئان.كعشريف حديثان، كلـ ي السيكطي، فزاد عمييا كاحدان 

مىعىٍت ىذه الدراسة كاحدان  كستيف الحابيان، بمغ عدد أحاديثيـ مائة كستيف حديثان، منيـ  كلقد جى
مانية كثىثيف حديثان، في مسند السيكطي كالمستدرؾ عميو، فتككف الدراسة قد زادت مائة كاثنيف ث

 كعشريف حديثان.

حينما كنت أجمع المركيات كأعد خطة الدراسة، بحثت عف المسند  أنو كمف الجدير ذكره؛
ية السيكطي، الذم ذكر السيكطي أنو ينكم جمعو، فمـ أعثر عميو، كأعددت خطة الدراسة  حقؽ أمن

إف لـ يكف قد حققيا، كبعد إعداد الخطة كجمع المركيات كالالحابة، أفادني فضيمة الدكتكر أحمد 
النقمة؛ بكجكد ممخص لمسند السيكطي، كأف ىناؾ مف حققو كاستدرؾ عميو بعضان مف ا حاديث، 

زيف ة الدكتكر زكريا عمب المسند محققان، كالمستدرؾ عميو، بعد اتالاؿو بيف فضيم العثكرا  لي  رفقد
في  ، كقد سعدت حينما كجدت تكاليتوماف السيؼيفضيمة الدكتكر سمالديف، مع محقؽ المسند، 

، كلـ يذكر السيكطي أسماءىـ ملسو هيلع هللا ىلصبتتبع أحاديث الالحابة الذيف ماتكا في زمف النبي بحثو،  خاتمة
 .في رسالتو، كال في تدريب الراكم، لكي يكتمؿ عقد ىذا المسند العظيـ
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 المبحث األول
 مسند الصحابة الرواة من أول حرف األلف إلى آخر حرف الجيم. 

 

 مسند آبي المحم الغفاري المطمب األول: 
 :ترجمتو 

، ىذا لقبو  نو كاف (1)باء آبي المحـ: بمد ككسر مع سككف آخره بمفظ اسـ الفاعؿ، مف اإل
 .(3)، كقيؿ بؿ  نو أبب أف يأكؿ ما ذبح عمب النالب في الجاىمية (2)يأبب أكؿ المحـ 

ث بف عبد ا  بف خمؼ بف رً يٍ كى : الحي يؿكق ،عبد ا  بف عبد الممؾ يؿ:اختمؼ في اسمو: فقك 
 .(4)غير ذلؾ  ؿيكق كىك ا ظير، مالؾ بف عبد ا  بف حارثة بف غفار

كشيد غزكة  ،(5)مف قدماء الالحابة ككبارىـ، ككاف في غفار ذا شرؼ كمكانة   افك
 .(6)، كاستشيد بيا؛ ككاف ذلؾ في السنة الثامنة لميجرة ملسو هيلع هللا ىلصحنيف مع النبي 

 .(7) ملسو هيلع هللا ىلصكليس لو إال حديثان كاحدان عف النبي  ركل عنو: مكاله عمير؛

 

 

 

                                                           

 .86ص 1، كابف حجر، تقريب التيذيب، ج146ص 1القيسي، تكضيح المشتبو، ج (1)
عف عبد ا  بف أحمد عف أبيو؛ قاؿ ذلؾ، كابف مندة، معرفة  209، ص1البغكم، معجـ الالحابة، ج (2)

 .368ص 1، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج175ص 1ابة جالالح
 .943ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج300ص 3ابف حباف، الثقات، ج (3)
، كالجياني، ألقاب 87ص 2، كابف سعد، الطبقات الكبرل، ج71ص 1انظر: خميفة بف خياط، الطبقات، ج (4)

 .84ص 1ر ا كىاـ، ج، كابف ماككال، تيذيب مستم32ص 1الالحابة كالتابعيف، ج
 .59ص 1انظر: السخاكم، التحفة المطيفة ج (5)
 .100ص 4الزركمي، ا عىـ، ج (6)
 .208ص 6، كابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج45ص 1ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (7)
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا (1) دَّثىنىا: قىاؿى  قيتىٍيبىةي  قاؿ الترمذم: حى ، حى اًلدً  عىفٍ  المٍَّيثي ، أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  يىًزيدى، ٍبفً  خى ؿو  ًىىى

ٍبدً  ٍبفً  يىًزيدى  عىفٍ  ٍيرو  عىفٍ  المًَّو، عى ، آًبي مىٍكلىب عيمى ، آًبي عىفٍ  المٍَّحـً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  رىأىل أىنَّوي » المٍَّحـً
ارً  ًعٍندى  ٍيًت  أىٍحجى ميٍقًنعه  ىيكى كى  ،يىٍستىٍسًقي (1)الزَّ

 (3) «يىٍدعيك ًبكىفٍَّيوً  (2)

 أولا: تخريج الحديث:

، جميعيـ )بمفظو( مف طريؽ (7)، كأبك نعيـ (6)، كالبغكم (5) ، كأحمد(4)أخرجو النًّسائي 
مف طريؽ عبد ا  بف الالح، كىىما )قتيبة  (9) ، كأخرجو الطبراني بنحكه(8)قتيبة بف سعيد 

 د بيذا اإلسناد.كعبدا ( عف الميث بف سع

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنة  مات العاشرة، مف ثبت ثقة الثقفي، طريؼ بف جميؿ بف سعيد بف قتيبة
 .(10)ق240

  (11)ق175الميث بف سعد بف عبد الرحمف المالرم، ثقة ثبت، مف السابعة، مات سنة. 

 

                                                           

غريب  أحجار الزيت: ىك عبارة عف مكضع كمكاف معركؼ، بالمدينة المنكرة )انظر: ابف ا ثير، النياية في (1)
 (.171ص 4، كابف منظكر، لساف العرب، ج343ص 1الحديث ج

 (.23ص 5اإلقناع: مد اليديف عند الدعاء، إلقبالو عمب الجية التي يمد إلييا )ابف فارس، مقاييس المغة، ج (2)
 .443ص 2، ج557الترمذم، سنف الترمذم،، كتاب السفر، باب ما جاء في الىة االستسقاء ح (3)
 .153ص 3ج 1514ف النسائي،، كتاب االستسقاء، باب كيؼ يرفع، حالنسائي، سن (4)
 .274ص 36أحمد بف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد، حديث عمير مكلب آبي المحـ ج (5)
 .208ص 1البغكم، معجـ الالحابة، ج (6)
 .368ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (7)
ٍف آًبي المٍَّحـً كىالى نىٍعًرؼي لىوي عىًف النًَّبيِّ كىذىا قىاؿى قيتىٍيبىةي ًفي ىىذىا الحى »قاؿ الترمذم:  (8) ًإالَّ ىىذىا  ملسو هيلع هللا ىلصًديًث، عى

كىل عىًف النًَّبيِّ  ٍكلىب آًبي المٍَّحـً قىٍد رى ًديثى الكىاًحدى، كىعيمىٍيره مى ٍحبىةه  ملسو هيلع هللا ىلصالحى لىوي الي اًديثى كى الترمذم، سنف « أىحى
 .443ص 2الترمذم، ج

 .165ص 7الطبراني، المعجـ الكبير، ج (9)
 .454ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .464المالدر السابؽ ص (11)
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 (1)ق 139سنة  مات السادسة مف فقيو ثقة المالرم خالد بف يزيد الجمحي. 

 (2)سعيد بف أبي ىىؿ الميثي مكالىـ، أبك العىء المالرم، مف السادسة كثقو ابف سعد ، 

، كذكره ابف (6)البر  عبد كابف ،(5)كالخطيب  ،(4)، كالدارقطني (3)كابف خزيمة كالعجمي 
  .(8)، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو (7)حباف في الثقات 

، (9)ا حاديث  في يخمط شيء أم أدرم ما: يقكؿ أحمد كاف الدكؽ: الساجي كقاؿ
 .(10)في المختمطيف كذكره ابف الكياؿ

 محمد أبك تضعيفو، كتبع أحمد عف يالح كلـ حجة بى الساجي قاؿ ابف حجر: "ذكره
 احتج أعمـ كا  ذلؾ في يالب كلـ مطمقان  ىىؿ أبي بف سعيد فضعؼ الساجي حـز بف
 . (11)الجماعة"  بو

 حكب الساجي أف إال سمفان، تضعيفو في حـز البف أر لـ كقاؿ ابف حجر أيضان: "الدكؽ
كحده  حـز ابف ثبت، ضعفو . كقاؿ في مكضع آخر: "ثقة(12)اختمط"  أنو أحمد عف

 ، أخرج لو البخارم كمسمـ في الحيحييما.ىك ثقة قمت: ،("13)

 (14)ق 139سنة  مات الخامسة، مف ثقة الميثي، الياد بف أسامة بف ا  يزيد بف عبد. 

                                                           

 .191ص ابف حجر، تقريب التيذيب، (1)
 .514ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .19ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (3)
 .305ص 1الدارقطني، سنف الدارقطني، ج (4)
 .315ف كفاة راكييف عف شيخ كاحد، صالخطيب البغدادم، السابؽ كالىحؽ في تباعد ما بي (5)
الخطيب البغدادم، اإلنالاؼ فيما بيف عمماء المسمميف في قراءة بسـ ا  الرحمف الرحيـ بالفاتحة  (6)

 .247ص
 .374ص 6ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .71ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، ج (8)
 .365ص 5مغمطام، إكماؿ المزم، تيذيب الكماؿ،، ج (9)

 .468ص 1ابف الكياؿ، الككاكب النيرات، في معرفة مف اختمط مف الركاة الثقات ج (10)
 .462، 406ابف حجر، ىدم السارم، ص (11)
 .242ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (12)
 .313ص 9ابف حجر، لساف الميزاف، ج (13)
 .602ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (14)
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 (1)السبعيف  نحك إلب كعاش خيبر شيد الحابي الغفارم المحـ آبي بمكل عمير. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده الحيح، رجالو ثقات، إال أف سعيد بف أبي ىىؿ ربما اختمط كما نيقؿ عف اإلماـ 
 عف يزيد بف عبد ا ، عف مالؾ، بف كعمر ، فتكبع حديثو مف طريؽ حيكة بف شريح،(2)أحمد 
 .(3)المحـ بو  أبي مكلب عمير عف إبراىيـ التيمي، بف محمد

   

 مسند أسعد بن ُزَرارة المطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

رارة بف أمامة  أبا النجار، كيكنب بف مالؾ بف غيٍنـ بف ثعمبة بف عبيد بف عيدىس أسعد بف زي
 .(4)معاذ  بف سعد خالة ابف كىك ا نالارم الخزرجي المدني، مف كبار الالحابة،

 حيف ملسو هيلع هللا ىلص لرسكؿ ا  استجابكا الستة الذيف ، كىك مف(5)أكؿ مف أسمـ مف ا نالار  كاف 
 عيد عمب بالمدينة جمع الالىة مف أكؿ ككاف نقيبان؛ ككاف العقبتيف كشيد اإلسىـ، إلب دعاىـ
 .(6) ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ

منيا،  فمات الذبحة، ليا يقاؿ حمقو في عٌمة أخذتو ثـ منيا، ملسو هيلع هللا ىلص النبي فككاه الشككة بو كانت
 ، (7)كذلؾ في شكاؿ مف السنة ا كلب لميجرة، كىك أكؿ مف دفف بالبقيع مف ا نالار 

 عميو الٌمب ميت أكؿ كأنو اليجرة، بعد الالحابة مف مات مف أكؿ أنو "بمغني: البغكم قاؿ
 .(8)" ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ ا 

                                                           

 .432ص ابف حجر، تقريب التيذيب، (1)
 .242، صالمالدر السابؽظر: ان (2)
 .162ص 3ابف حباف، الحيح ابف حباف، ج (3)
 .25ص 1، كالحسيني، االكماؿ في ذكر مف لو ركاية في أحمد، ج69ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (4)
 .299ص 1، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج81ص 1انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (5)
 .1ص 3، كابف حباف، الثقات، ج456ص 3قات الكبرل، جانظر: ابف سعد، الطب (6)
 .280ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (7)
 .217ص 1البغكم، معجـ الالحابة، ج (8)
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 .(1)ركل عنو: عبد ا  بف عباس، كابنو عبد الرحمف 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الط2) .1 مَّدي  براني: حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  المَّوً  عى كفي  ثىنىا ًعٍرسو ، ميكسىب ٍبفي  ىىاري  ثىنىا اٍلفىٍرًكمُّ

مَّدي  غىًزيَّةى  أىبيك اًرمُّ  ميكسىب ٍبفي  ميحى ٍبدي  ثىنىا اٍلقىاًضي، اٍ ىٍنالى مَّدً  ٍبفي  المَّوً  عى ٍبدً  ٍبفً  ميحى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى
رى  ٍبفً  أىٍسعىدى  دِّهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  ارىةى،زي رىارىةى  ٍبفً  أىٍسعىدى  جى طىبى  ملسو هيلع هللا ىلصرىسيكؿى  رىأىٍيتي : قىاؿى  زي  النَّاسى  خى

، أىبىا يىرى  فىمىـٍ  اٍلًتفىاتىةن، فىاٍلتىفىتى  ، أىبيك: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  بىٍكرو ، أىبيك بىٍكرو ٍكحى  ًإفَّ  بىٍكرو  اٍلقيديسً  رى
مىٍيوً  ًجٍبًريؿى  ًني ـي السَّىى  عى ٍيرى  ًإفَّ : آًنفنا أىٍخبىرى دِّيؽي  بىٍكرو  أىبيك بىٍعدىؾى  أيمًَّتؾى  خى  .(2) «الالِّ

 أولا: تخريج الحديث:
 بف محمد بنحكه؛ مف طريؽ أبي غزية محمد بف مكسب، عف (3)أخرجو ابف عساكر 

 ، رةجده أسعد بف زرا ، عفعبد الممؾ بف عبد الرحمف بف أسعد بف زرارة، عف أبيو عبدالممؾ
 .ملسو هيلع هللا ىلص عف رسكؿ ا 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
  ٍستىة ا البياني الدمشقي، مات سنة ، كلـ أقؼ عمب (4)ق 324محمد بف عبد ا  بف رى

 .(5)تكثيؽ أك تجريح لو، كقاؿ الييثمي: لـ أعرفو 
 كثقو (6)ق 253سنة  مات العاشرة مف المدني، الفىركم عمقمة أبي ىاركف بف مكسب بف ،

: ال بأس (10)كالنسائي  (9)، كقاؿ ابف معيف (8)الثقات  في حباف ابف كذكره (7)قطني الدار 
 .(11)شيخ  حاتـ: أبك كقاؿبو، 

                                                           

 .87ابف مندة، فتح الباب في الكنب كا لقاب،، ص (1)
 ذا اإلسناد.، كقاؿ: ال ييركل ىذا الحديث عف أسعد بف زرارة إال بي292ص 6الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (2)
 .206ص 30ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (3)
 .5ص 54المالدر السابؽ ج (4)
 .20ص 7الييثمي، مجمع الزكائد، ج (5)
 .569ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .689ص 2مكسكعة أقكاؿ الدارقطني في الرجاؿ ج (7)
 .241ص 9ابف حباف، الثقات، ج (8)
 .570ص 1ج تاريخ ابف معيف، ركاية ابف ميحرز (9)

 .102النسائي، مشيخة النسائي، ص (10)
 .95ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
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 .(2)، كالذىبي (1)ىك الدكؽ كما قاؿ ابف حجر  قمت: 

 قاؿ (3)ق 207غىزية، مف التاسعة، مات سنة  أبك كنيتو مسكيف، بف مكسب بف محمد ،
 كاف :حباف ابف ، كقاؿ(6)كالعقيمي  (5)عفو أبك حاتـ ، كض(4)البخارم: عنده مناكير 

، (8)بالكضع  الدارقطني ، كاتيمو(7)المكضكعات  الثقات عف الحديث، كيركل يسرؽ
ىك قمت: ، (10)كلـ يكثقو سكل الحاكـ؛ فقاؿ: ثقة مأمكف ، (9)كذكره الذىبي في الضعفاء 

 ضعيؼ جدان، كقد تساىؿ الحاكـ في تكثيقو.
 مد بف عبد الرحمف بف أسعد بف زرارة، لـ أقؼ عمب ترجمة لو ك بيو، في عبد ا  بف مح

 كتب السنة كالتراجـ كالتاريخ.
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ؛ كما تبيف، كلـ يتابعو أحد.(ضعيؼ جدان )إسناده ضعيؼ جدان، فيو أبي غزية 

     
دَّثىنىا( 3) .2 دَّثىنا يىٍعمىب، أىبيك قاؿ ابف عىدٌم: حى دَّثىنا حياليف، ٍبفي  ٍمركعى  حى   بف يىٍحيب حى

دَّثىنا العىء، ٍيدو  أىًبي ٍبفي  ًىىؿي  حى مى رىارىةى، ٍبفً  أىٍسعىدى  ٍبفً  المَّوً  عىبد عىفٍ  حي  قىاؿ: قىاؿ أىًبيًو، عىفٍ  زي
ًمي   ًفي ًإلىيَّ  "أيكًحيى  :ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ـي  اٍلميٍسًمًميفى  سىيِّدي  ًإنَّوي  قيٍمنىا عى مىا  الغيرِّ  كقىاًئدي  ميتًَّقٍيفال كىاً 
جى   .(12)" (11)ًمٍيفالميحى

                                                           

 .569ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .331ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (2)
 .190ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .238ص 1البخارم، التاريخ الكبير، ج (4)
 .83ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .138ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (6)
 .289ص 2ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (7)
 .534ص 7ابف حجر، لساف الميزاف، ج (8)
 .376الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (9)

 .220سؤاالت السجزم لمحاكـ ص (10)
ميف: بيضي مكاضع الكضكء مف ا يدم كالكجو كا  (11) جَّ قداـ )ابف ا ثير، النياية في غريب الغيرِّ الميحى

 (.346ص 1الحديث: ج
 .26ص 9ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (12)
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 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه؛ بزيادة لفظ )ثىث  (3)بقالة، كأبك نعيـ  (2)بنحكه، كابف قانع ( 1)أخرجو الحاكـ 
بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ ىىؿ بف أبي حميد عف عبد ا  بف  (4)خالاؿ(، كابف عساكر 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي   سعدأسعد بف زرارة، عف أبيو أ

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 مشيكر، الحديث، ثقة عمماء مف حافظ، المكالمي، المثنب بف عمي بف أبك يعمب، أحمد 
 .(5)كقاؿ الحاكـ: ثقة مأمكف، مكثكؽ بو 

 (6)ق 230بعد سنة  مات العاشرة مف متركؾ؛ البالرم، عمرك بف حاليف العقيمي. 

  مي  .(8)ق 160مات سنة  الثامنة مف بالكضع رمي ،(7)يحيب بف العىء البىجى

 (9)السادسة  مف ثقة الككفي، الاليرفي، مقىص أك ابف حميد أبي ىىؿ بف. 

 (10)الحبة  ك بيو لو ا نالارم زرارة بف أسعد بف ا  عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

حجر:  إسناده ضعيؼ جدان، فيو يحيب بف العىء؛ رمي بالكضع كما تبيف، قاؿ ابف
 حاليف، بف عمرك مكضكعان، ، كقاؿ الذىبي: "أحسبو(11)"إسناده ضعيؼ جدان، كمنقطعه أيضان" 

 يعمـ بالحديث؛ معرفة أدنب لو مف كقاؿ ابف تيمية: "كؿ، (12)مترككاف"  العىء بف يحيب كشيخو

                                                           

 148ص 3الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف،، كتاب معرفة الالحابة، ج (1)
 .69ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (2)
 .282ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .303ص 42اريخ دمشؽ، جابف عساكر، ت (4)
 .171ص 1، كالزركمي، ا عىـ، ج87انظر: سؤاالت السجزم لمحاكـ ص (5)
 .420ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 (.91ص 2نسبة إلب قبيمة بجيمة بالمدينة المنكرة )السمعاني، ا نساب، ج (7)
 .595ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .575المالدر السابؽ ص (9)

 .1587ص 3نعيـ، معرفة الالحابة جأبك  (10)
 .344ص 1ابف حجر، إتحاؼ الميرة، ج (11)
 .1482ص 3ابف الممقف، مختالر تمخيص الذىبي ج (12)
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 الالحاح، ال عميو، يعتمد كتاب في بالحديث العمـ أىؿ مف أحد يركه لـ مكضكع كذب ىذا أف
 .(1)المقبكلة"  المساند كال السنف، الك 

   

اؽى التٍُّستىًرمُّ ( 4) .3 سىٍيفي ٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا اٍلحي دىقىةي (2) قاؿ الطبراني: حى ، ثنا الى ـي ٍبفي عىمَّارو ، ثنا ًىشىا
ٍبًد اً  الشُّعىٍيًثيُّ  مَّدي ٍبفي عى ، ثنا ميحى اًلدو ًثيمىةى النَّ (3) ٍبفي خى ، عىًف اٍلميًغيرىًة ٍبًف ، عىٍف زيفىرى ٍبًف كى اٍلًرمِّ

طَّاًب  رىارىةى، قىاؿى ًلعيمىرى ٍبًف اٍلخى اًؾ ٍبًف  ملسو هيلع هللا ىلص: "ًإفَّ النًَّبيَّ شيٍعبىةى، أىفَّ أىٍسعىدى ٍبفى زي كىتىبى ًإلىب الضَّحَّ
بىاًبيِّ  (4) قىٍيسو  ـى الضَّ ٍكًجيىا"  (5) أىٍف: ييكىرِّثى اٍمرىأىةى أىٍشيى ًمٍف ًديىًة زى

(6). 
 : تخريج الحديث:أولا 

 مف ىذا الكجو. لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  (7)ق 290ترم الدقيقي، محٌدث رحاؿ ثقة، مات سنة سٍ الحسيف بف إسحاؽ التى. 

  ىشاـ بف عمار بف نيالير الدمشقي الخطيب، الدكؽ مقرئ كبر فالار يتمقف فحديثو
بف  يحيب ، كثقو(8)ق عمب الالحيح 145ة القديـ أالح، مف كبار العاشرة، مات سن

                                                           

 .387ص 7ابف تيمية، منياج السنة النبكية ج (1)
 3ىذه النسبة إلب تيٍستىر، بمدة مف بىد خكزستاف، كبيا قبر البراء بف مالؾ )السمعاني، ا نساب، ج (2)

 .(51ص
 (.114ص 8نسبة إلب شيعىٍيث مف بني العنبر، جماعة نزلكا البالرة )انظر: السمعاني، ا نساب، ج (3)
ق )ابف حجر، تقريب التيذيب، 64الضحاؾ بف قيس الفيرم، الحابي قتؿ بكقعة مرج راىط سنة  (4)

 (.279ص
 1، االستيعاب، ج)انظر: ابف عبد البر ملسو هيلع هللا ىلصأشيـ الًضباًبي: ىك الحابي جميؿ مات في عيد النبي  (5)

 (.123ص1، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج138ص
. كجعمو ابف حجر مف مسند أسعد بف زرارة؛ فقاؿ: أخرجو الطبراني 304ص 1الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)

( ككذلؾ أكرده في ابف 270ص 2عف المغيرة عف أسعد بف زرارة )الدراية في تخريج أحاديث اليداية ج
 ، في مسند أسعد بف زرارة النقيب.345ص 1اؼ الميرة، جحجر، إتح

(، كجعمو مف مسند أسعد بف زرارة، كأكرده 268ص 1كأكرده ابف كثير في )جامع المسانيد كالسنف، ج
 (، كقاؿ: مسند أسعد بف زرارة.87ص 11المتقي اليندم في )كنز العماؿ، ج

 .739ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .573يب التيذيب، صابف حجر، تقر  (8)
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، كقاؿ الدارقطني: الدكؽ؛ كبير (3)، كقاؿ النسائي: ال بأس بو (2)، كالعجمي (1)معيف 
، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ؛ لما كبر تغير فكؿ ما دفع إليو قرأه، ككمما لقف (4)المحؿ 

لو ابف حجر؛ فيك ، كىذا أقرب إلب ما قا(5)تمقف، ككاف قديما أالح، كاف يقرأ مف كتابو 
 .ىذا ما أميؿ إليو قمت:، (6)عنده الدكؽ مقرئ كبر فالار يتمقف فحديثو القديـ أالح 

  (7)ق 180الدقة بف خالد ا مكم مكالىـ الدمشقي، ثقة مف الثامنة، مات سنة. 
  كثقو يحيب (8)ق 152محمد بف عبد ا  بف المياجر الشيعيثي مف السابعة، مات سنة ،

، كقاؿ (12)، كذكره ابف حباف في الثقات (11)بي ، كالغٌى (10)يـ ، كديح(9)بف معيف 
يكتب حديثو كال  ليس بقكم ، كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث(13)النسائي: ال بأس بو 

تعسؼ أبك حاتـ بكالفو بالضعؼ،  قمت:، (15)، كقاؿ ابف حجر: الدكؽ (14)يحتج بو 
 .بؿ كلـ يشاركو أحد في ذلؾ، فيك الدكؽ

 بف  يحيب ، كثقو(16)الؾ النالرم الدمشقي، مقبكؿ مف الثالثة زفر بف كثيمة بف م
كذكره ابف خمفكف في ثقاتو  ،(19)، كذكره ابف حباف في الثقات (18) ، كديحيـ(17)معيف

                                                           

 .66ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (1)
 .55ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (2)
 .63النسائي، مشيخة النسائي، ص (3)
 .692ص 2مكسكعة أقكاؿ الدارقطني في الرجاؿ ج (4)
 .66ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .573ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .275، صر السابؽالمالد (7)
 .490ص نفسو (8)
 .524ص 2تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم ج (9)

 .305ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .561ص 25المزم، تيذيب الكماؿ، ج (11)
 .407ص 7ابف حباف، الثقات ج (12)
 .561ص 25المزم، تيذيب الكماؿ، ج (13)
 .305ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (14)
 .490ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (15)
 .215المالدر السابؽ ص (16)
 .45ص 19ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (17)
 .354ص 9المزم، تيذيب الكماؿ، ج (18)
 .264ص 4ابف حباف، الثقات ج (19)



  57 

ثؽ (1)أيضان  ، كقاؿ الذىبي: كي
، كقاؿ ابف القطاف: حالو مجيكلة؛ كال يعرؼ بأكثر مف (2)

إف لـ يعرفو أبك الحسف بف القطاف؛ فقد  قمت:، (3)ركاية الشعيثي عنو، كرايتو عف حكيـ 
كلـ يتكمـ فيو أحد بجرح، عرفو ابف معيف كدحيـ كابف حباف كابف خمفكف، بؿ ككثقكه، 

 .فيك ثقة

  (4)ق 50المغيرة بف شعبة بف مسعكد الثقفي، الحابي أسمـ قبؿ الحديبية، مات سنة. 
 :سنادثالثاا: الحكم عمى اإل

 الدكؽ كبير فالار يتمقف(، كلـ يتابعو أحد.إسناده ضعيؼ؛ فيو ىشاـ بف عمار )

؛ مف طريؽ زفر بف كثيمة عف المغيرة بف شعبة: أف ا أخرجو الدارقطنيكلمحديث شكاىد؛ منيا م
اًؾ ٍبًف سيٍفيىافى  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ا   حَّ بىاًبيِّ ًمٍف ًديىًتوً » (5) كىتىبى ًإلىب الضَّ ـى الضِّ  ،(6) «أىٍف ييكىرِّثى اٍمرىأىةى أىٍشيى
 .تقي الحديث لمحسف لغيرهكبيذا ير 

   

: نىا بىٍيزي ٍبفي ( 5) .4 : نىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو قىاؿى مَّدو اٍلمىٍركىًزمُّ قىاؿى ٍبدىافي ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى قاؿ الطبراني: حى
ًليًد  ًف اٍلكى ، عى ٍدعىافى ٍيًد ٍبًف جي ًميِّ ٍبًف زى مىمىةى، عىٍف عى مَّادي ٍبفي سى : نىا حى ٍبًف عيبىادىةى، عىٍف عيبىادىةى أىسىدو قىاؿى

، ىىٍؿ تىٍدري  : "أىيُّيىا النَّاسي رىارىةى قىاؿى اًمًت، أىفَّ أىٍسعىدى ٍبفى زي مَّدناٍبًف الالَّ ا تيبىاًيعيكفى ميحى ـٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلصكفى مى ًإنَّكي
"، فىقىاليكا: ٍنسى ، كىاٍلًجفَّ كىاإٍلً ـى اًربيكا اٍلعىرىبى كىاٍلعىجى مىب أىٍف تيحى ،  تيبىاًيعيكنىوي عى ارىبى ٍربه ًلمىٍف حى "نىٍحفي حى

 : "، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، اٍشتىًرٍط.. فىقىاؿى ـى ـه ًلمىٍف سىالى ًسٍم مىب أىٍف تىٍشيىديكا أىٍف الى ًإلىوى »كى تيبىاًيعيكًني عى
تيٍؤتيكا الزَّكىاةى، كىال ةى، كى تيًقيميكا الالَّىى ًة، كىأىٍف الى تينىاًزعيكا ًإالَّ المَّوي كىأىنِّي رىسيكؿي المًَّو، كى سٍَّمًع كىالطَّاعى

ـٍ كىأىٍىًميكيـٍ   .(7)« اٍ ىٍمرى أىٍىمىوي، كىأىٍف تىٍمنىعيكًني ًممَّا تىٍمنىعيكفى ًمٍنوي أىٍنفيسىكي
                                                           

 .63ص 5مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (1)
 .404الذىبي، الكاشؼ، ص (2)
 .63ص 5،، جمغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (3)
 .543ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
عمب الالدقات )ابف حجر، تقريب  ملسو هيلع هللا ىلصالضحاؾ بف سفياف بف عكؼ، الحابي، كاف مف عماؿ النبي  (5)

 (.279التيذيب، ص
 ، إسناده الحيح كرجالو ثقات.133ص 5، ج4086الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الفرائض ح (6)
 .13ص 5ج الطبراني، المعجـ ا كسط، (7)
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 أولا: تخريج الحديث:

عف عبادة بف الكليد بف عبادة بف  ،مطكالن مف طريؽ عمي بف زيد (1)أخرجو ابف سعد 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي  ،بف زرارة عف أسعد ،الالامت

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  بىداف بف محمد بف عيسب، الفقيو أبك محمد المىٍركىًزٌم، ثقة، مات سنة  .(2) ق293عى

 49ص تقدمت ترجمتوفي، ثقة ثبت مف العاشرة. قتيبة بف سعيد الثق. 

 (3)ق 200قة ثبت مف التاسعة، مات حكالي سنة بيز بف أسد، أبك ا سكد، البالرم ث. 

  حٌماد بف سممة بف دينار البالرم، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت كتغير حفظو
القطاف في ركايتو عف زياد  يحيب كقاؿ ،(5)ق 167، مف كبار الثامنة مات سنة (4)بأخرة

كتابو عنو، بو في ركايتو عف قيس بف سعد؛ فإنو أضاع ككذٌ ، (6) ا عمـ: ليس بذاؾ
 .(8) ميمافساد بف أبي كعنده تخميط عف حمٌ ، (7) ث مف حفظوكحدٌ 

  ،عمي بف زيد بف عبد ا  بف زىير بف عبد ا  بف جدعاف التيمي البالرم أالػمو حجػازم
 .(9)ق131كىك المعركؼ بعمي بف زيد بف جدعاف، ضعيؼ مف الرابعة مات سنة 

 (10)رم، ثقة مف الرابعة عبادة بف الكليد بف عبادة بف الالامت ا نالا. 

                                                           

 .609ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .960ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .128ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
احتج بو الجماعة غير البخارم فإنو استشيد بو ليبيف أنو ثقة كأخرج لو تعميقان حديثان في ركاية ثابت عف  (4)

ميف إال أنو لما كبر ساء حفظو فمذا تركو البخارم، كأما مسمـ أنس. قاؿ البييقي: ىك أحد ا ئمة المسم
فاجتيد كأخرج مف حديثو عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره، كما سكل حديثو عف ثابت ال يبمغ اثني عشر 

 (.96حديثان أخرجيا في الشكاىد )انظر: سبط بف العجمي، االغتباط بمف رمي باالختىط، ص
 .178، صابف حجر، تقريب التيذيب (5)
 .141ص 3انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .127ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (7)
 .291انظر: سؤاالت أبي داكد  حمد بف حنبؿ ص (8)
 .401ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .292المالدر السابؽ ص (10)
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 :سنادثالثاا: الحكم عمى اإل

إسناده ضعيؼ، فيو عمي بف زيد ضعيؼ كما تبيف، كبالبحث في طرؽ الحديث؛ يظير أفَّ 
جزءان منو في الالحيح؛ فقد أخرج البخارم مف طريؽ عبادة بف الكليد عف أبيو عف عبادة بف 

مى  ملسو هيلع هللا ىلصبىايىٍعنىا رىسيكؿى المًَّو »الالامت؛ قاؿ:  ٍنشىطً عى ًة ًفي المى كىالمىٍكرىًه، كىأىٍف الى نينىاًزعى  (1) ب السٍَّمًع كىالطَّاعى
اؼي ًفي المًَّو لىٍكمىةى الىًئـو  ٍيثيمىا كينَّا، الى نىخى ؽِّ حى  .(2)« ا ىٍمرى أىٍىمىوي، كىأىٍف نىقيكـى أىٍك نىقيكؿى ًبالحى

   

ٍبدي اً  ٍبفي مي ( 6) .5 دَّثىنىا عى ـي، قاؿ الطبراني: حى ًكيـو اٍلميقىكِّ اًني، ثنا يىٍحيىب ٍبفي حى مًَّد ٍبًف شيعىٍيبو الرَّجَّ حى
مَّدي ٍبفي بىٍكرو اٍلبيٍرسىاًنيُّ  دَّثىنىا عىااًلـي ٍبفي عيبىٍيًد اً ، عىٍف (3) ثنا ميحى ، حى ٍبدي اً  ٍبفي أىًبي ًزيىادو ، ثنا عى

: قىاؿى رىسيكؿي اً   رىارىةى، قىاؿى مىٍف سىرَّهي أىٍف ييًظمَّوي ا ي يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي، : »ملسو هيلع هللا ىلصأىٍسعىدى ٍبًف زي
مىب ميٍعًسرو  ٍنوي  (4) فىٍميييىسٍِّر عى ٍع عى  .(5)« أىٍك ًليىضى

 أولا: تخريج الحديث:

 مف ىذا الكجو. لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  لـ أقؼ عمب ترجمة لو في أم مف كتب ، (6)عبد ا  بف محمد بف شعيب الرجاني
 الجرح كالتعديؿ، أك كتب السنة كالتراجـ.

 ـ، البالرم ثقة حافظ عابد  .(7)ق 256مف العاشرة، مات سنة  ؛يحيب بف حكيـ الميقىكِّ

                                                           

 3عمو، كتسعب إليو )الخطابي، الفائؽ في غريب الحديث جالمنشط: ا مر الذم تنشط لو، كتيؤثر ف (1)
 (.434ص

 .77ص 9، ج7199البخارم، الحيح البخارم، كتاب ا حكاـ باب كيؼ يبايع اإلماـ الناس ح (2)
 (.162ص2البيٍرسىاني: نسبة إلب بني بيرساف، مف بطف ا زد )السمعاني، ا نساب، ج (3)
 2ة كقمة ذات يد، كىك كناية عف الحاجة )اليركم، تيذيب المغة، جأىٍعسىرى الرجؿ: إذا الار ذا عيٍسر  (4)

 (.49ص
 .304ص 1الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .128ص 4ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ، ج (6)
 .589ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
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  كثقو(1)ق 204محمد بف بكر بف عثماف البرساني البالرم، مف التاسعة مات سنة ، 
، كذكره ابف (6)، كالذىبي (5)، كالعجمي (4)ك داكد ، كأب(3)، كابف سعد (2)بف معيف  يحيب

، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (8)، كقاؿ أبك حاتـ: شيخ محمو الالدؽ (7)حباف في الثقات 
، كقاؿ ابف عمار المكالمي: لـ يكف (10)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم (9)الالح الحديث 

قاؿ: لينو النسائي ، كقد أنالفو ابف حجر حيف (11)الاحب حديث؛ تركناه لـ نسمع منو 
بؿ كتعسؼ ابف عمار في الحكـ عميو كترؾ حديثو، فقد كثقو  قمت:، (12)بدكف حجة 

 (.13)كبار العمماء، كىك أقرب لمتكثيؽ بى شؾ، فيك كما قاؿ ابف حجر: الدكؽ يخطئ 

  (14)ساني، مجيكؿ مف السادسة رٍ عبد ا  شيخ لمحمد بف بكر البي. 

 ر بف الخطاب العدكم المدني، ضعيؼ مف عاالـ بف عبيد ا  بف عاالـ بف عم
 .(15)ق 132الرابعة مات سنة 

 :اإلسنادثالثاا: الحكم عمى 

مف )الطبقة الرابعة( لـ يدرؾ  فيو عاالـ بف عبيد ا ؛ ضعيؼ  جؿ االنقطاع، ؛ؼإسناده ضعي
 كفيو عبد ا  البرساني؛ مجيكؿ. ،أسعد بف زرارة 

                                                           

 .470ص ،ابف حجر، تقريب التيذيب (1)
 .506ص 2ة االدكرم جتاريخ ابف معيف ركاي (2)
 .296ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .6ص 4سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (4)
 .233ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (5)
 .160ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .442ص 7ابف حباف، الثقات ج (7)
 .212ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .443ص 2غداد، جالخطيب البغدادم، تاريخ ب (9)

 .492ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (10)
 .443ص 2الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (11)
 .463ابف حجر، ىدم السارم، ص (12)
 .470ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (13)
 .304المالدر السابؽ ص (14)
 .285ص نفسو (15)
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مف طريؽ سييؿ بف أبي الالح عف أبيو عف  يكلمحديث شكاىد؛ منيا ما أخرجو الطبران
ًة، رى مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍنًجيىوي المَّوي ًمٍف كي »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأبي قتادة كجابر بف عبد ا  أف النبي  ًب يىٍكـً اٍلًقيىامى

 .، كبيذا يرتقي الحديث لمحسف لغيره(1)« كىأىٍف ييًظمَّوي تىٍحتى عىٍرًشًو فىٍمييٍنًظٍر ميٍعًسرنا

   
ًميِّ ٍبًف ًعيىاًض ٍبًف أىٍحمىدى ٍبًف  قاؿ الخطيب البغدادم: (7) .6 مَّد عبد ا  ٍبًف عى نىا أىبيك ميحى أٍخبىرى

ٍيدىاًكمُّ  ٍيعو اٍلغىسَّاًنيُّ الالَّ مى مَّدي ٍبفي أىٍحمىدى ٍبًف جي نىا ميحى كرى أىٍخبىرى نىا  (2) أىًبي عيقىٍيؿو اٍلقىاًضي ًبالي أىٍخبىرى
مًَّد  دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ميحى دَّثىنىا أىًبي حى ًؿ ٍبًف ًإٍبرىاًىيـ ا ىٍشعىًرمِّ حى مَّدي ٍبفي اٍلميفىضَّ دَّثىنىا ميحى ٍبًف عيٍقدىةى حى

اًرٌم عىف  ٍف أبي كثير اٍ ٍنالى ٍضرىًميُّ عىٍف ًىىًؿ أبي أىيُّكبى ٍبًف ًمٍقىصو عى ميثىنَّب ٍبفي اٍلقىاًسـً اٍلحى
رىارى  ٍف أىًبيًو قىاؿ: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عبدا  ٍبًف أىٍسعىدى ٍبًف زي "مىٍف كيٍنتي مىٍكالهي فىعىًمي  مىٍكاله" ملسو هيلع هللا ىلصةى عى

(3). 

 أولا: تخريج الحديث:

 مف ىذا الكجو. لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4)ق 450مات سنة  ،د الالُّكرمٌ عبد المَّو بف عمٌي بف عىٌياض بف أبي عىًقيؿ، أبك محم ،
 كلـ أقؼ لو عمب جرح أك تعديؿ.

  ميع الغساني الاليداكم، كثقو محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد، المعركؼ بابف جي
 .(5)ق 402الخطيب البغدادم كغيره، مات سنة 

  ٌعفكه ، شيعي متكسط، كاف (6)أحمد بف محمد بف سعيد بف عقدة، الحافظ؛ مشيكر، ضى
 .(7)ق 332يممي لمناس بمثالب الالحابة، مات سنة 

                                                           

 .134ص 4رجاؿ الالحيح" مجمع الزكائد، ج، قاؿ الييثمي: "رجالو 31ص 5الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (1)
ٍيدىاء، كىي بمدة عمب ساحؿ بحر الشاـ قريبة مف الكر، كالنسبة إلييا  (2) « اليداكل»ىذه النسبة إلب الى

 (.356ص 8)السمعاني، ا نساب، ج« اليدانب»ك
 .185ص 1الخطيب البغدادم، مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ، ج (3)
 .748ص 9الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .44ص 2ابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج (5)
 .8الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (6)
، كالذىبي، 138ص 1، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج338ص 1انظر: ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (7)

 .40ص 3تذكرة الحفاظ، ج
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 تراجـ.عمب ترجمة لو ك بيو في كتب  قؼمفضؿ بف إبراىيـ ا شعرم، لـ أمحمد بف ال 

  كلـ أقؼ (1)مثنب بف القاسـ الحضرمي، ركل عنو سعيد بف أبي سعيد ككيؿ المأمكف ،
 عمب ترجمة لو في كتب السنة أك التراجـ كالتاريخ.

 54ص متوتقدمت ترج ،ف مقىص الاليرفي، ثقة مف السادسةىىؿ ب. 

  أبك كثير ا نالارم، كفي اسمو تالحيؼ، فميس مف شيكخ ىىؿ مف ىك أبك كثير؛
باتفاؽ العمماء كىك ، (2)كلكف ذكر البخارم أف ىىالن ركل عف أبي بشير ا نالارم 

 .(3)، كىكذا ذكره ابف حجر مجيكؿ ال يعرؼ

 54ص تقدمت ترجمتو ،عبد ا  بف أسعد، الحابي. 
 :سنادثالثاا: الحكم عمى اإل

، كفيو أبي كثير ا نالارم )مجيكؿ ال يعرؼ(، إسناده ضعيؼ، فيو ابف عقدة ضعيؼ
 كما كفيو )محمد بف المفضؿ كأبيو( ك)المثنب بف القاسـ( لـ أقؼ عمب ترجمة ليـ.

بمثمو، مف طريؽ أبي الطفيؿ عف زيد بف  (4)فقد أخرجو الترمذم  كلمحديث شكاىد عدة؛
بقالة، مف طريؽ عبد الرحمف بف سابط عف سعد بف أبي  (5)أرقـ مرفكعان، كأخرجو ابف ماجة 
بنحكه، مف طريؽ سعيد بف جبير عف ابف عباس عف بيريدة  (6)كقاص مرفكعان، كأخرجو أحمد 

 يره.كبيذا يرتقي الحديث لمحسف لغ ،مرفكعان 

   
                                                           

 .303ص 5انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (1)
 .208ص 8لتاريخ الكبير، جانظر: البخارم، ا (2)
، كابف 495ص 4، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج53ص3انظر: ابف كثير، التكميؿ في الجرح كالتعديؿ ج (3)

 .621حجر، تقريب التيذيب، ص
، قاؿ 633ص 5ج 3713الترمذم، سنف الترمذم، كتاب المناقب باب مناقب عمي بف أبي طالب ح (4)

  لباني: الحيح.الترمذم: حديث حسف غريب، كقاؿ ا
 1، ج121ابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب فضائؿ الالحابة باب فضائؿ عمي بف أبي طالب، ح (5)

 ، قاؿ ا لباني: الحيح.45ص
، قاؿ ا رناؤكط: إسناده الحيح عمب شرط 32ص 38أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث بيريدة، ج (6)

 الشيخيف.
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، ثنا قاؿ أبك ني ( 8) .7 مَّدو ًميُّ ٍبفي ميحى ٍنوي عى دَّثىًني عى ، كىحى ، ًفيمىا أىظيفُّ ٍعفىرو ٍبدي اً  ٍبفي جى نىا عى عيـ: أىٍخبىرى
مَّدو اٍ ىٍيًميُّ  ، ثنا يىًزيدي ٍبفي ميحى ٍبًد اً  ٍبًف مىٍسعيكدو اًعيؿي ٍبفي عى ٍبًدا ً (1) ًإٍسمى ـي ٍبفي عى كى : ، ثنا اٍلحى ، قىاؿى

رىارى  دَّثىوي عىٍف أىٍسعىدى ٍبًف زي اًؿ، أىفَّ أىبىاهي، حى دَّثىنىا أىبيك الرِّجى : حى ، يىقيكؿي ًكيـو ةى، أىفَّ سىًمٍعتي اٍلقىٍعقىاعى ٍبفى حى
:  ملسو هيلع هللا ىلصرىسيكؿى اً   ًف اً  قىاؿى دِّثي عى ٍبًدًه ًذٍكرى شىٍيءو »قىاؿى يىٍكمنا: كىىيكى ييحى ًمفى  مىا أىحىبَّ ا ي ًمٍف عى

كيتيبىوي كى  ًئكىتىوي كى مىىى يمىاًف ًبًو كى ٍبديهي مىا ىىدىاهي لىوي ًمفى اإٍلً ؿى ًممَّا أىحىبَّ أىٍف يىٍذكيرى عى مىوي، النِّعىـً أىٍفضى ريسي
اًني ًبشىيٍ  شىرًِّه، فىًإفَّ ًجٍبًريؿى ييكاًليًني ًبذىًلؾى أىٍكثىرى ًممَّا أىٍكالى ٍيًرًه كى يمىافى ًبقىدىًرًه خى ءو ًمفى كىاإٍلً

: فىبىٍينىا نىٍحفي ًفي مىٍجًمسو مىعى رىسيكًؿ اً  «. الطَّاعىةً  : يىا  ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى ده فىقىاؿى ثيؿى رىجيؿه الى يىٍعًرفيوي أىحى ًإٍذ مى
ادىىى  ؟ فىأىعى يمىافي ا اإٍلً : فىمى ـي؟ فىأىٍخبىرىهي فىقىاؿى ٍسىى ا اإٍلً : فىمى ؟ فىأىٍخبىرىهي قىاؿى يمىافي ا اإٍلً ا قىاؿى رىسيكؿى اً ، مى

: مىا ىيكى ًإالَّ ذىاؾى ًفينىا ًإذىا ملسو هيلع هللا ىلصرىسيكؿي اً   ؿي شىرًِّه" فىقىاؿى الرَّجي ٍيًرًه كى يمىافي ًباٍلقىدىًر خى : اإٍلً يمىافي : "اإٍلً
ثيؿى ًفينىا، فىىى أىٍدًرم أىٍيفى سىأىؿى فىقىاؿى رىسيكؿي اً   افى يىا فىقيٍمنىا: كىأىنَّوي كى « أىٍيفى السَّاًئؿي آًنفنا؟: »ملسو هيلع هللا ىلصمى

ـٍ ًدينىكيـٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص اؿى رسكؿ ا رىسيكؿى اً  ًمفى الطٍَّيًر، قى  اءى ييعىمِّميكي ـٍ ًجٍبًريؿي جى  .(2) «ذىاكي

 أولا: تخريج الحديث:

 مف ىذا الكجو. لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (3)ق 346ت سنة عبد ا  بف جعفر بف أحمد بف فارس ا البياني، ثقة عابد، ما. 

 (4)إسماعيؿ بف عبد ا  بف مسعكد العبدم ا البياني، المعركؼ بسمكيو، ثقة الدكؽ ،
 .(5)ق 277مات سنة 

                                                           

مب ساحؿ بحر القمـز مما يمي ديار مالر )ابف ا ثير، المباب في تيذيب ىذه النسبة إلب أىٍيمىة، كىي بمدة ع (1)
 (.98ص 1ا نساب، ج

، كقاؿ أبك نعيـ: ىكذا حدث بو عبد ا  بف جعفر عف إسماعيؿ 1263ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (2)
سعد بف زرارة إف فقاؿ أسعد بف زرارة، ككىـ فيو ىذا المتأخر فجعؿ ترجمة كقاؿ محمد بف عبد الرحمف بف 

 أباه حدثو عف جده سعد، كىك أسعد ليس بسعد.
 .834ص 7الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .182ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .254ص 1أبك نعيـ، تاريخ أالبياف، ج (5)
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  كقاؿ أبك حاتـ: أدركتو كلـ (1)ق 220يزيد بف محمد، أبك خالد ا يمي، مات سنة ،
 .(3)، كذكره ابف حباف في الثقات (2)أسمع منو 

  (5)ق 140، مات سنة (4)يمي، مكلب بني أمية، متركؾ الحكـ بف عبد ا  بف سعد ا. 

  (6)القعقاع بف حكيـ الكناني المدني، ثقة مف الرابعة. 

  محمد بف عبد الرحمف بف حارثة ا نالارم، لقبو أبك الرجاؿ، ككنيتو في ا الؿ أبك
 .(7)عبد الرحمف ثقة مف الخامسة 

 (8)بابف جارية  عبد الرحمف بف حارثة ا نالارم، الحابي جميؿ، كاشتير. 

 :سنادثالثاا: الحكم عمى اإل

 .الحكـ بف عبد ا  ا يمي متركؾ إسناده ضعيؼ جدان، فيو

   

دَّثىنىا( 9) .8 ، قاؿ أحمد: حى ٍكحه دَّثىنىا رى ٍمعىةي  حى ، ٍبفي  زى اًلحو ، اٍبفى  سىًمٍعتي : قىاؿى  الى ، ًشيىابو دِّثي  أىبىا أىفَّ  ييحى
نى  ٍبفً  سىٍيؿً  ٍبفى  أيمىامىةى  ،حي رىارىةى  ٍبفً  أىٍسعىدى  أيمىامىةى  أىًبي عىفٍ  أىٍخبىرىهي، ٍيؼو كىافى  زي دى  )كى  يىٍكـى  النُّقىبىاءً  أىحى

ذىٍتوي  اٍلعىقىبىًة( أىنَّوي  اءىهي  ،(9)الشٍَّككىةي  أىخى  لىيىييكدي  اٍلمىيِّتي  ًبٍئسى : " فىقىاؿى  يىعيكديهي، ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىجى
تىٍيًف( اًحًبًو؟ عىفٍ  دىفىعى  الى لىكٍ : سىيىقيكليكفى  )مىرَّ رًّا لىوي  أىٍمًمؾي  كىالى  الى مىفَّ  نىٍفعنا كىالى  ضى ىتىمىحَّ كى ى

 ".لىوي  (10)

                                                           

 .482ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (1)
 .289ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .275ص 9ف حباف، الثقات جاب (3)
 .120ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .634ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .456ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .492المالدر السابؽ ص (7)
 .249ص 4ابف حجر، اإلالابة، ج (8)
البدف )انظر: السرقسطي، الدالئؿ الشككة: مرض يالاب بو الجسد، فتعمك الكجو حمرة شديدة ككذلؾ سائر  (9)

 (.183ص 1في غريب الحديث، ج
ٍؿ: طمب الخير لغيره )انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج (10)  (.619ص 11تىمىحَّ
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كيًكمى  ًبًو، فىأىمىرى  طٍَّيفً  كى فىمىاتى  رىٍأًسًو، فىٍكؽى  ًبخى
(1). 

 *سؤال* ىل يعتبر ىذا الحديث من مسند أسعد بن زرارة؟!
اف "حديث أسعد بف زرارة"، كقد ترجـ لو ذكره اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسنده تحت عنك 

 .(2)الحسيني في كتاب اإلكماؿ؛ كعٌده ممف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد 

مف أسمو أسعد،  ملسو هيلع هللا ىلصتحت عنكاف: باب مف ركل عف النبي  كقد ترجـ البغكم  سعد بف زرارة
 .(3) كركل بعد الترجمة حديثو ىذا فقط؛ كىذا يكىـ أنو اعتبره أيضان مف مسند أسعد

، ككذلؾ ابف حجر في اتحاؼ الميرة ضمف مسند (4)كأكرد ابف كثير ىذا الحديث في جامعو 
 . (5)أسعد بف زرارة 

 أف ينبغي كبالمقابؿ؛ قاؿ ابف حجر ردان عمب مف عٌده مف مسند أسعد بف زرارة: "كمما 
رارة بف أسعد أف عميو يينىبَّو فٍ  ،"المسند" في لو ركاية ال زي  لو أف سياقيو يكىـ ديثه ح فيو كاف كا 

 قاؿ: "كلكفَّ قكلو؛ ثـ الحديث"، ىذا الحافظ فذكر...  ركح حدثنا: قاؿ أحمد أف ذلؾ كبيافي  ركاية،
، كىذا ما (6)نفسو"  عنو الركايةى  المرادي  كليس قالتو، عف يريد؛ زرارة، بف أسعد أمامة أبي عف

 أميؿ إليو.
 

 أولا: تخريج الحديث:

 كه، مف طريؽ ككيع بف الجراح، عف زمعة بف الالح بيذا اإلسناد.بنح (7)أخرجو البغكم 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (8)ق 207أك 205 سنة مات التاسعة مف فاضؿ، ثقة البالرم؛ عبادة بف ركح. 

 
                                                           

 .475ص 28أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث أسعد بف زرارة ج (1)
 .33ترجمة  25انظر: اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند أحمد، ص (2)
 .86ص 1انظر: البغكم، معجـ الالحابة، ج (3)
 .268ص 1انظر: ابف كثير، جامع المسانيد كالسنف، ج (4)
 .345ص 1انظر: ابف حجر، إتحاؼ الميرة، ج (5)
 .300، 299ص 1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (6)
 .87ص 1البغكم، معجـ الالحابة ج (7)
 .211ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
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 (1)السادسة مف مقركف، مسمـ عند كحديثو ضعيؼ مكة، نزيؿ اليماني؛ الالح بف زمعة. 

 متفؽ الحافظ الفقيو بكر أبك الزىرم، شياب بف ا  عبد بف ا  عبيد بف مسمـ بف محمد 
تقانو جىلتو عمب  .(2)ق 125سنة  مات الرابعة الطبقة رؤكس مف كىك كثبتو كا 

 لو الالحابة، في معدكد بكنيتو، معركؼ أمامة أبك ا نالارم، حنيؼ بف سيؿ بف أسعد 
 .(3)ق 100 سنة مات ملسو هيلع هللا ىلص النبي مف يسمع كلـ رؤية

 مى اإلسناد:ثالثاا: الحكم ع

 إسناده ضعيؼ، فيو زمعة بف الالح ضعيؼ، كلـ يتابعو أحد مف ىذا الكجو.

 أىفَّ »كلمحديث شكاىد كثيرة؛ منيا ما أخرجو الحاكـ مف طريؽ الزىرم عف أنس بف مالؾ 
رىارىةى  ٍبفى  أىٍسعىدى  كىكىل ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  لـ ، كقاؿ: "ىذا حديث الحيح عمب شرط الشيخيف ك «الشٍَّككىةً  ًمفى  زي

 كبيذا يرتقي الحديث لمحسف لغيره. ،(4)يخرجاه" 
 

 مسند أنس بن الن ْضر المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

ٍنديب النجارم، ا نالارم الخزرجي؛  راـ بف جي ـ بف زيد بف حى ٍمضى أنس بف النَّضر بف ضى
 .(5) ملسو هيلع هللا ىلصمالؾ خادـ رسكؿ ا   بف أنس كعـ الحابي جميؿ،

مي في غزكة أحد بىءن حسنان، كلما انكشؼ المسممكف غزكة بدر، فأقسـ أف يب لـ يشيد 
، كاف لو مكقؼ تاريخي يحسب لو، فقاؿ مقكلتو الشييرة: "أفإف مات ملسو هيلع هللا ىلصيكميا، كأشيع بقتؿ النبي 

 .(6)محمدان أك قتؿ انقمبتـ عمب أعقابكـ؟!" 
                                                           

 .217ص ،التيذيب ابف حجر، تقريب (1)
 .506ص المالدر السابؽ، (2)
 .104نفسو ص (3)
 3الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب أسعد بف زرارة ج (4)

 .207ص
 1، كمعجـ البغكم ج307ص 1، كخميفة بف خياط، الطبقات، ج3ص 3انظر: ابف حباف، الثقات، ج (5)

 .281ص 1، كابف حجر، اإلالابة،ج320ص 1ـ، معرفة الالحابة، ج، كأبك نعي24ص
، كالخطيب البغدادم، 452ص 1، كا زدم، االشتقاؽ، ج230ص 1انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (6)

 .238ص 9، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج1777ص 3المتفؽ كالمفترؽ، ج
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، كاستشيد حينيا في ملسو هيلع هللا ىلصكشجع الناس عمب القتاؿ كاالستبساؿ، حتب ذبكا ا ذل عف النبي 
ؾ المعركة، كبو بضع كثمانكف طعنة، كلـ يعرفو أحد مف شدة الجركح؛ إال أختو فقد عرفتو مف تم

 .(1)عىمة في بنانو، كقد كاف ذلؾ في السنة الثالثة لميجرة 

 .(2)ركل عنو: سعد بف معاذ، كابف أخيو أنس بف مالؾ رضي ا  عنيما 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 10) .1 مَّدي  قاؿ البخارم: حى ، سىًعيدو  ٍبفي  ميحى زىاًعيُّ دَّثىنىا الخي ٍبدي  حى ، عىفٍ  ا ىٍعمىب، عى ٍيدو مى : قىاؿى  حي

دَّثىنىا ح: قىاؿى  أىنىسنا سىأىٍلتي  ك كحى رىارىةى، ٍبفي  عىٍمري دَّثىنىا زي دَّثىًني: قىاؿى  ًزيىاده، حى ٍيده  حى مى ، حي  عىفٍ  الطًَّكيؿي
، ًقتىاؿً  عىفٍ  النٍَّضرً  ٍبفي  أىنىسي  عىمِّي غىابى : قىاؿى  ، أىنىسو   عىفٍ  ًغٍبتي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: »فىقىاؿى  بىٍدرو
ؿً  ، قىاتىٍمتى  ًقتىاؿو  أىكَّ يىفَّ  الميٍشًرًكيفى  ًقتىاؿى  أىٍشيىدىًني المَّوي  لىًئفً  الميٍشًرًكيفى ا المَّوي  لىيىرى  فىمىمَّا ،«أىاٍلنىعي  مى
، يىٍكـي  كىافى  دو ، كىاٍنكىشىؼى  أيحي نىعى  ًممَّا ًإلىٍيؾى  أىٍعتىًذري  ًإنِّي َـّ المَّيي : »قىاؿى  الميٍسًمميكفى  يىٍعًني - ىىؤيالىءً  الى

ابىوي  نىعى  ًممَّا ًإلىٍيؾى  كىأىٍبرىأي  - أىاٍلحى ـى  ثيَـّ  - الميٍشًرًكيفى  يىٍعًني - ىىؤيالىًء، الى  ٍبفي  سىٍعدي  فىاٍستىٍقبىمىوي  ،«تىقىدَّ
، ، ٍبفى  سىٍعدي  يىا: »فىقىاؿى  ميعىاذو نَّةى  ميعىاذو يىا أىًجدي  ًإنِّي النٍَّضرً  كىرىبِّ  الجى دو  ديكفً  ًمفٍ  ًريحى  قىاؿى  ،«أيحي
ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا اٍستىطىٍعتي  فىمىا: سىٍعده  نىعى، مى ٍدنىا: أىنىسه  قىاؿى  الى ثىمىاًنيفى  ًبٍضعنا ًبوً  فىكىجى ٍربىةن  كى  ضى

، طىٍعنىةن  أىكٍ  ًبالسٍَّيؼً  ٍميىةن  أىكٍ  ًبريٍمحو ٍدنىاهي  ًبسىٍيـو  رى قىدٍ  قيًتؿى  دٍ قى  كىكىجى ثَّؿى  كى ، ًبوً  مى فىوي  فىمىا الميٍشًركيكفى  عىرى
ده  لىتٍ  اآليىةى  ىىًذهً  أىفَّ  نىظيفُّ  أىكٍ  نيرىل كينَّا: " أىنىسه  قىاؿى  ًببىنىاًنوً  أيٍختيوي  ًإالَّ  أىحى ِنَِي : ًفيوً  نىزى ٌِ ْؤ ٍُ ََ ال ٌِ

 ِّ َ َغيَيْ ُدوا اّللا َْ ا ََع ٌَ  .(3) " [23: ا حزاب] رَِجاٌل َصَدكُٔا 

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه مف طريؽ محمد بف طمحة، عف حميد الطكيؿ، كأخرجو  (4)أخرجو البخارم أيضان 
 بنحكه مف طريؽ سميماف بف المغيرة، عف ثابت البيناني. (5)مسمـ 

 كىىما )حميد كثابت( عف أنس بف مالؾ عف عمو أنس بف النضر رضي ا  عنيما.
                                                           

 .278ص 1البياني، سير السمؼ الالالحيف، ج، كأبك القاسـ ا 3ص 3انظر: ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .150ص 12، كابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج230ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (2)
، 2805البخارم، الحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير باب قكلو تعالب: "مف المؤمنيف رجاؿ الدقكا.." ح (3)

د أنس بف النضر في كتابو: إطراؼ المسند . كقد عٌد الحافظ ابف حجر ىذا الحديث مف مسن19ص 4ج
 (.564ص1المعتمي بأطراؼ المسند الحنبمي )انظر ج

 .95ص 5، ج4048البخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم باب غزكة أحد ح (4)
 .1512ص3، ج148مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب اإلمارة باب ثبكت الجنة لمشييد ح (5)
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 سناد:ثانياا: دراسة رجال اإل

 سنة مات العاشرة، مف ثقة مردكيو، يمقب البالرم، الخزاعي، سعيد بف محمد 
 .(1)ق230

 (2)ق 189 سنة مات الثامنة، مف ثقة البالرم السامي، ا عمب، عبد بف ا عمب عبد. 

 (3) ق238 سنة مات العاشرة، مف ثبت، ثقة كاقد، بف زرارة بف عمرك. 

 كفي المغازم في ثبت الدكؽ الككفي لبكائيا العامرم الطفيؿ بف ا  عبد بف زياد 
، كقاؿ (4)ق 183كذبو، مات سنة  ككيعا أف يثبت كلـ ليف إسحاؽ بف غير عف حديثو

، كقاؿ (6)، كقاؿ في مرة: ال بأس بو (5)ابف معيف: زياد البكائي في ابف إسحاؽ ثقة 
كتب ، كقاؿ أبك زرعة: الدكؽ، كقاؿ أبك حاتـ: ي(7)ككيع: ىك أشرؼ مف أف يكذب 

ىك ثقة عف ابف إسحاؽ؛ كالدكؽ ييـ في حديثو عف  قمت:، (8)حديثو كال يحتج بو 
 غيره.

 (9)ق 143 سنة مات الخامسة مف مدلس، ثقة البالرم، الطكيؿ حميد أبي بف حميد. 

 (10) ق92 سنة مات ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ خادـ الخزرجي ا نالارم النضر بف مالؾ بف أنس. 

   
                                                           

 .480ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .331المالدر السابؽ ص (2)
 .421نفسو ص (3)
 ، كفي ىذا الحديث نجد أف البخارم قد ركل لو مقركنان، كقد تكبع في اإلسناد نفسو.220نفسو ص (4)
 .477ص 8الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (5)
 .12ص 2تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ج (6)
 .487ص 9المزم، تيذيب الكماؿ، ج (7)
 .537ص 3بي حاتـ، الجرح كالتعديؿ جابف أ (8)
، جعمو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف، كقاؿ: "حميد 181ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

الطكيؿ الاحب أنس مشيكر كثير التدليس عنو حتب قيؿ اف معظـ حديثو عنو بكاسطة ثابت كقتادة 
نس بالسماع كبالتحديث في أحاديث كثيرة في ككالفو بالتدليس النسائي كغيره كقد كقع تالريحو عف أ

 ، قمت: كفي ىذا الحديث قاؿ: سألت أنسان.38البخارم كغيره" ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص
 .115ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
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دَّثىنى  قاؿ البخارم: (11) .2 مَّدي  احى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، المَّوً  عى اًرمُّ دَّثىًني: قىاؿى  ا ىٍنالى ٍيده، حى مى  أىنىسنا، أىفَّ  حي
دَّثىييـٍ  اًريىةو، ثىًنيَّةى  كىسىرىتٍ  النٍَّضرً  اٍبنىةي  كىًىيى  الرُّبىيِّعى  أىفَّ : حى طىمىبيكا ،(1)ا ىٍرشى  فىطىمىبيكا جى ، كى  العىٍفكى
اًص، فىأىمىرىىيـٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  فىأىتىكيا فىأىبىٍكا، بىيِّعً  ثىًنيَّةي  أىتيٍكسىري : النٍَّضرً  ٍبفي  أىنىسي  فىقىاؿى  ًبالًقالى  رىسيكؿى  يىا الرُّ
ؽِّ، بىعىثىؾى  كىالًَّذم الى  المًَّو، اصي  المَّوً  ًكتىابي  أىنىسي  يىا: »فىقىاؿى  ثىًنيَّتييىا، تيٍكسىري  الى  ًبالحى  فىرىًضيى  ،«الًقالى
ـى  لىكٍ  مىفٍ  المَّوً  ًعبىادً  ًمفٍ  ًإفَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  قىاؿى فى  كىعىفىٍكا، القىٍكـي  مىب أىٍقسى ىبىرَّهي  المَّوً  عى  .(2) « ى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، كفيو زيادة " فرضي القكـ كقبمكا اإلرش"، مف طريؽ  (3)أخرجو البخارم أيضان 
 عبد ا  بف بكر السيمي.بنحكه، مف طريؽ ( 4)مركاف بف معاكية الفزارم، كأخرجو أيضان 

 كىىما )الفزارم كالسيمي( عف حميد الطكيؿ عف أنس بف مالؾ بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنة مات التاسعة، مف ثقة البالرم، ا نالارم المثنب بف ا  عبد بف محمد 
 .(5)ق215

 68ص تقدمت ترجمتوثقة،  الطكيؿ، حميد أبي بف حميد. 

 66ص تقدمت ترجمتوالنضر، الحابي،  بف مالؾ بف أنس. 

   

 

 

 
                                                           

 (.284ص 6ا ىٍرش: ىي دية الجركح )انظر: الفراىيدم، كتاب العيف ج (1)
. كقد عٌد الحافظ 186ص 3، ج2703المح باب الالمح في الدية حالبخارم، الحيح البخارم، كتاب ال (2)

 (.564ص1ابف حجر ىذا الحديث مف مسند أنس بف النضر في كتابو: إطراؼ المسند المعتمي )انظر ج
 .52ص 6[ ج45البخارم، الحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف باب قكلو: "كالجركح قالاص" ]المائدة:  (3)
التفسير باب قكلو تعالب: "يا أييا الذيف آمنكا كتب عميكـ القالاص في القتمب" المالدر السابؽ، كتاب  (4)

 24ص 6[ ج178]البقرة: 
 .490ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
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 مسند َأِنْيس بن ُجَنادة الغفاري المطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

راـ بف ًغفار الًغفىارٌم، أخك أبك ذٌر الغفارٌم، ككا نادىة بف سفياف بف عيبيد بف حى ف أىًنيس بف جي
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصأكبر منو، لو الحبة كركاية عف النبي 

مات في ، ك (2)ىك كأخكه قديمان، كىاجرا لممدينة معان، كقد كاف أنيس شاعران فاليحان   أسمـ
 .(3) ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي 

 .(4)ركل عنو: أخكه أبك ذر الغفارم 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ( 12) : حى دٍِّم قىاؿى دَّثىنىا جى مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىًة قاؿ البغكم: حى نىا سي : أىٍخبىرى كفى قىاؿى ىىاري

 : ٍف أىًبي ذىر  قىاؿى اًمًت، عى ٍبًد اً  ٍبًف الالَّ ، عىٍف عى ؿو اٍلعىدىًكمُّ ٍيدي ٍبفي ًىىى مى نىا حي : أىٍخبىرى قىاؿى ًلي أىًخي قىاؿى
، أينىٍيسه  تَّب آًتيىؾى مىيَّ : "إنِّي ميٍنطىًمؽه إلىب مىكَّةى فىاٍكًفًني حى : (5) فىاٍنطىمىؽى فىرىاثى عى ؟ فىقىاؿى بىسىؾى : مىا حى ، فىقيٍمتي

؟ ا يىقيكؿي ًفيًو النَّاسي : فىمى مىوي، قيٍمتي ؿَّ أىٍرسى ـي أىفَّ ا ى عىزَّ كىجى ، يىٍزعي مىب ًديًنؾى :  لىًقيتي ًبمىكَّةى رىجيىن عى قىاؿى
لىقىٍد سىمً  ، كى : كىاًىفه يىقيكليكفى ، كى : شىاًعره ٍعتي قىٍكلىوي يىقيكليكفى لىقىٍد كىضى ، كى ـٍ ٍعتي قىٍكؿى اٍلكىيىنىًة، فىمىا ىيكى ًبقىٍكًلًي

كىافى أي  : يىا اٍبفى أىًخي، كى . قىاؿى أىبيك ذىر  دو أىنَّوي ًشٍعره مىب ًلسىاًف أىحى ـي عى ا يىٍمتىًئ مىب أىٍقرىاًء الشٍِّعًر فىمى دى عى نىٍيسه أىحى
اًدؽه  " الشُّعىرىاًء، فىكىاً  إنَّوي لىالى نَّييـٍ لىكىاًذبيكفى ، كىاً 

(6). 

 أولا: تخريج الحديث:

 ، عف ىٌداب بف خالد عف سميماف بف المغيرة بو.(7)أخرجو مسمـ في الحيحو بقالة 

                                                           

، كابف حجر، اإلالابة، 663ص 2، كتاريخ ابف أبي خيثمة ج69ص 1انظر: البغكم، معجـ الالحابة، ج (1)
 .284ص 1ج

، كابف أيبؾ، الكافي 157ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج113ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (2)
 .346ص 9بالكفيات، ج

 .25، 20ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (3)
 .150ص 12، كابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج246ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
: إذا أبطأ كتأخر )ابف ا ثير، (5)  (.287ص 2النياية في غريب الحديث ج رىاثى عمينا خبر فىف، يىًريثي
 .69ص 1معجـ الالحابة ج (6)
 .1919ص 4، ج132مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الالحابة باب مف فضائؿ أبي ذر ح (7)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ق244 سنة مات العاشرة، مف حافظ، ثقة البغكم ا الـ، جعفر أبك منيع، بف أحمد. 

 (2)ق 206سممي الكاسطي ثقة متقف مف التاسعة مات سنة يزيد بف ىاركف بف زاذاف ال. 

 (3)ق165مف السابعة،  ،سميماف بف المغيرة القيسي مكالىـ البالرم أبك سعيد، ثقة ثقة. 

  (4)حميد بف ىىؿ العدكم أبك نالر البالرم، ثقة عالـ، مف الثالثة. 

 (5)بعد السبعيف عبد ا  بف الالامت الغفارم البالرم ثقة مف الثالثة، مات دكف المائة. 

  (6)ق 32أبك ذر الغفارم الالحابي المشيكر، اسمو جندب بف جنادة مات سنة. 
 سناد:ثالثاا: الحكم عمى اإل

 إسناده الحيح، كرجالو رجاؿ مسمـ.

   

 مسند إياس بن معاذ األشيمي المطمب الخامس: 
 :ترجمتو 

مف الحابة عبد ا شيؿ، إياس بف معاذ: ا كسي؛ ا نالارم المدني، ا شيمٌي، مف بني 
في مكة؛ فعرض عميو اإلسىـ فأسمـ كاتبع  ملسو هيلع هللا ىلصكىك غىـ عمب النبي   قدـ، (7) ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ ا 

 .(8)ديف الحؽ، ثـ عاد إلب المدينة 

                                                           

 .85ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .606المالدر السابؽ ص (2)
 .254نفسو ص (3)
 .182نفسو ص (4)
 .308نفسو ص (5)
 .638نفسو ص (6)
، كابف حجر، 282ص 2، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج442ص  1البخارم، التاريخ الكبير، ج (7)

 .313ص 1اإلالابة، ج
 .293ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (8)
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في  إياس قالة فييا الحض عمب الدخكؿ في اإلسىـ، كمات (1)ركل عنو محمكد بف لبيد 
اتو تيميمو كتسبيحو كحمده كتكبيره  ، فمـ قبؿ اليجرة، كلقد سمع مف حضر كف ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي 

 .(2)يشؾ أحد أنو مات عمب اإلسىـ 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 13) ، ٍبفي  يىٍعقيكبي  حى ـى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي اؽى، اٍبفً  عىفً  أىًبي، حى دَّثىًني ًإٍسحى ٍيفي  حى ٍبدً  ٍبفي  اٍلحيالى  عى
ٍمًرك ٍبفً  الرٍَّحمىفً  ، ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  عى كأى  ميعىاذو ٍبدً  بىًني خي ، ٍبفً  مىٍحميكدً  عىفٍ  اٍ ىٍشيىًؿ، عى ٍبدً  بىًني أىًخي لىًبيدو  عى
ـى  لىمَّا: قىاؿى  اٍ ىٍشيىًؿ، ٍيسىرً  أىبيك قىًد رىاًفعو  ٍبفي  أىنىسي  اٍلحى

مىعىوي  مىكَّةى، (3) ٍبدً  بىًني ًمفٍ  ًفٍتيىةه  كى  ًفيًيـٍ  اٍ ىٍشيىؿً  عى
ٍيشو  ًمفٍ  ٍلًحٍمؼى ا يىٍمتىًمسيكفى  ميعىاذو  ٍبفي  ًإيىاسي  مىب قيرى ٍزرىًج، ًمفى  قىٍكًمًيـٍ  عى  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  ًبًيـٍ  سىًمعى  اٍلخى
مىسى  فىأىتىاىيـٍ  ، فىجى ـٍ : "ىؿٍ  فىقىاؿى  ًإلىٍيًي ـٍ ـٍ  لىيي ٍيرو  ًإلىب لىكي ا: قىاليكا"  لىوي؟ ًجٍئتيـٍ  ًممَّا خى مى ؟ كى  أىنىا: " قىاؿى  ذىاؾى
مىيَّ  كىأيٍنًزؿى  شىٍيئنا، ًبوً  ييٍشًركيكا الى  ا ى  يىٍعبيديكا أىفٍ  ًإلىب أىٍدعيكىيـٍ  ٍلًعبىادً ا ًإلىب بىعىثىًني اً ، رىسيكؿي   ثيَـّ "  ًكتىابه  عى
، ذىكىرى  ـى ٍسىى تىىى  اإٍلً ، كى ـي اٍلقيٍرآفى مىٍيًي ، أىمٍ  :َحَدثاا ُغاَلماا َوَكانَ  ُمَعاٍذ، ْبنُ  ِإَياُس  َفَقالَ  عى  كىا ً  ىىذىا قىٍكـً
ٍيره  ذى : قىاؿى  لىوي، ًجٍئتيـٍ  ًممَّا خى ٍيسىرو  أىبيك فىأىخى ٍفنىةن  رىاًفعو  ٍبفي  أىنىسي  حى اءً  ًمفى  حى رىبى  اٍلبىٍطحى  كىٍجوً  ًفي ًبيىا فىضى
، ٍبفً  ًإيىاسً  ـى  ميعىاذو قىا ٍنييـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  كى فيكا عى رى ًدينىةً  ًإلىب كىاٍنالى ٍقعىةي  فىكىانىتٍ "  اٍلمى  بىٍيفى  (4)بيعىاثو  كى
ٍزرىجً  ٍكسً اٍ ى  ، أىفٍ  ميعىاذو  ٍبفي  ًإيىاسي  يىٍمبىثٍ  لىـٍ  ثيَـّ : قىاؿى  كىاٍلخى ًني: لىًبيدو  ٍبفي  مىٍحميكدي  قىاؿى  ىىمىؾى  مىفٍ  فىأىٍخبىرى

رىهي  ييكىبِّريهي  ا ى  يييىمِّؿي  يىٍسمىعيكنىوي  يىزىاليكا لىـٍ  أىنَّييـٍ  مىٍكًتوً  ًعٍندى  قىٍكًمي ًمفٍ  حىضى يىٍحمىديهي  كى يي  كى تَّب سىبِّحيوي كى ، حى  مىاتى
ـى  اٍستىٍشعىرى  كىافى  لىقىدٍ  ميٍسًممنا مىاتى  قىدٍ  أىفٍ  يىشيكُّكفى  كىانيكا فىمىا ٍسىى  ًمفٍ  سىًمعى  ًحيفى  اٍلمىٍجًمسً  ذىًلؾى  ًفي اإٍلً

 .(5) "سىًمعى  مىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً 

 *سؤال* ىل يعتبر ىذا الحديث من مسند إياس بن معاذ؟!

                                                           

، كالذىبي، سير أعىـ 186ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج12ص 3انظر: ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .237ص 1النبىء، ج

 .261ص 9، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج202ص 1كم، التحفة المطيفة جالسخا (2)
بمكة، مع فتية مف بني عبد ا شيؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصأنس بف رافع، أبك الحيسر: الحابي جميؿ، قدـ عمب النبي  (3)

 (.244ص 1فأسمـ، كحسف إسىمو )انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج
فيو حرب بيف ا كس كالخزرج، كبيعاث اسـ حالفو لألكس )انظر: بيعاث: يـك مشيكر مف أياـ العرب، كاف  (4)

 (.139ص 1ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج
 .31ص 39أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث محمكد بف لبيد ج (5)
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مف المياجريف  ملسو هيلع هللا ىلص"كممف مات في عيد النبي في تاريخو ا كسط:  قاؿ اإلماـ البخارم 
، كلـ يذكر لو أم (1)إياس بف معاذ ا شيؿ ا كسي المدني"  ملسو هيلع هللا ىلصكا نالار ممف حٌدث عف النبي 

نما ترجـ لو في تاريخو الكبير؛ كركل بعد ترجمتو ىذا الحديث  . (2)حديث؛ في ذلؾ المكضع؛ كا 
، كذكره أيضان  (3)معجمو؛ كعٌده مف مسند إياس بف معاذ كقد ركل الطبراني ىذا الحديث في

، كما أٌف ابف حباف، الٌرح (4)البييقي في الدالئؿ؛ تحت عنكاف: حديث إياس بف معاذ ا شيمي 
 ، كلـ أقؼ عمب ركاية أخرل لو سكل ىذا الحديث.(5)بركاية محمكد بف لبيد عنو 

، كترجـ (6)مف حديث محمكد بف لبيد بالمقابؿ؛ نجد أف اإلماـ أحمد ذكره في المسند ض 
 ا كسي ا شيمي معاذ بف ابف أبي حاتـ في كتابو لمالحابي إياس بف معاذ؛ فقاؿ: "إياس

، (7)ذلؾ"  يقكالف زرعة كأبا أبي سمعت الحبة، لو: يقاؿ إسحاؽ، البف حديث في ًذكره المديني،
مف مسند إياس بف معاذ، ككذلؾ  كىذا يكىـ أٌف ابف أبي حاتـ كقؼ عمب ىذا الحديث؛ كلـ يعتبره

 .زرعة؛ لـ يذكرا أٌف لو حديثان، كأرجح أف ىذا الحديث مف مسند إياس بف معاذ أبك حاتـ كأبك
 أولا: تخريج الحديث: 

بنحكه،  (10)بنحكه، كالطبراني  (9)بمثمو، كالطبرم  (8)أخرجو البخارم في التاريخ 
بنحكه، )جميعيـ( مف طريؽ محمد بف  (13)ييقي بنحكه، كالب (12)بمثمو، كأبك نعيـ  (11)كالحاكـ

 إسحاؽ، عف الحاليف بف عبد الرحمف بف عمرك بو.

 
                                                           

 .20ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (1)
 .1417، ترجمة 442ص 1انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (2)
 .276ص 1لطبراني، المعجـ الكبير، جا (3)
 .420ص 2البييقي، دالئؿ النبكة، ج (4)
 .12ص 3ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .31ص 39انظر: أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، ج (6)
 .282ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .442ص 1البخارم، التاريخ الكبير، ج (8)
 .353ص 2المعركؼ بتاريخ الطبرم جالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (9)

 .276ص 1الطبراني، المعجـ الكبير، ج (10)
 .198ص 3الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة ج (11)
 .293ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (12)
 .420ص2البييقي، دالئؿ النبكة، ج (13)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنة مات التاسعة، الغار مف فاضؿ، ثقة سعد المدني، بف إبراىيـ بف يعقكب 
 .(1)ق208

 (2)ق 185 ةسن مات الثامنة، مف ثقة المدني، إسحاؽ أبك إبراىيـ، بف سعد بف إبراىيـ. 

 الدكؽ يدلس كرمي  ؛إماـ المغازم ،نزيؿ العراؽ ،محمد بف إسحاؽ بف يسار المدني
، (4)بف معيف  يحيب ، كثقو(3)ق 150مات سنة  ،مف الغار الخامسة ،بالتشيع كالقدر

، كقاؿ عنو أحمد بف حنبؿ: (7)، كذكره ابف حباف في الثقات (6)، كابف سعد (5)كالعجمي 
، كقاؿ شعبة فيو: أمير المحدثيف (9)حتج بحديثو عمي بف المديني ، كا(8)حسف الحديث 

، كقاؿ (12)، كقاؿ ابف عدم: ال بأس بو (11)، كقاؿ أبك زرعة: الدكؽ (10)بحفظو 
محمد بف عبد ا  بف نمير: إذا حدث عمف سمع منو مف المعركفيف فيك حسف الحديث 

نما أتي مف أنو يحدث عف المجيكليف أحاديث باطم ، كقاؿ النسائي: (13)ة الدكؽ، كا 
، (15)، كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ يكتب حديثو؛ كضعفو ابف معيف في مرة (14)ليس بالقكم

                                                           

 .607ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .89مالدر السابؽ صال (2)
 .467نفسو ص (3)
 .218ص 1الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (4)
 .54ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (5)
 .322ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (6)
 .380ص 7ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .414ص 24المزم، تيذيب الكماؿ، ج (8)
 .231ص 1الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (9)

 .417ص 24المزم، تيذيب الكماؿ، ج (10)
 .193ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
 .25ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (12)
 .227ص 1الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (13)
 .73النسائي، الضعفاء كالمجركحيف ص (14)
 .193ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (15)
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، ككذبو ىشاـ بف عركة كسميماف التيمي كيحيب (1)كقاؿ مالؾ: دجاؿ مف الدجاجمة 
 .(2)القطاف ككىيب بف خالد

مف كذبو  كذبو مالؾ كىشاـ بف عركة؛ لشيء ال المة لو بالحديث، كأما باقيقمت: 
الدكقان حسف الحديث إف الٌرح بالسماع عف شيخو، ، كأراه (3)فقمدكا كىـ مالؾ كعركة 

ال فيك مدلس عٌده ابف حجر مف المرتبة الرابعة؛ فقاؿ: "الدكؽ  عف بالتدليس مشيكر كا 
 .(4)كغيرىما"  كالدارقطني أحمد بذلؾ كالفو منيـ، شر كعف كالمجيكليف الضعفاء

 (6)ق126مات سنة  (5)الرابعة  مف مقبكؿ المدني، عمرك بف الرحمف عبد بف حاليف ،
 ، كقاؿ أبك داكد: حسف (9)، كذكره ابف حباف في الثقات (8)، كالسخاكم (7)كثقو الذىبي 

 كا  أعمـ.ىك ثقة ميقؿ؛  قمت:، (10)الحديث 

 محمكد بف لبيد بف عقبة بف رافع ا كسي ا شيمي، أبك نعيـ المدني، الحابي الغير، 
 .(11)ق 97كايتو عف الالحابة، مات سنة كجٌؿ ر 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف؛ فيو )محمد بف إسحاؽ( الدكؽ، كىك مدلس مف الرابعة، قد الٌرح 
 اليف بف عبد الرحمف في ىذا الحديث.بالسماع مف ح

                                                           

 .223ص 1م، تاريخ بغداد، جالخطيب البغداد (1)
 .45ص 9ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (2)
 .45، 44ص 9انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
(: "مشيكر بالتدليس 261، كقاؿ العىئي في جامع التحاليؿ )ص: 51ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص (4)

ف قاؿ عف؛  كأنو ال يحتج إال بما قاؿ فيو حدثنا، كابف حباف لـ يراع ذلؾ في الحيحو بؿ احتج بو مطمقا، كا 
قاؿ أحمد بف حنبؿ لـ يسمع ابف إسحاؽ مف مجاىد، كقاؿ ابف معيف لـ يسمع مف أبي سفياف طمحة بف نافع 
 شيئا، كقاؿ أبك زرعة لـ يسمع مف حكيـ بف حكيـ، كقاؿ اإلماـ أحمد إذا قاؿ بف إسحاؽ كذكر فمـ يسمعو".

 .170ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .397ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .338ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (7)
 .298ص1السخاكم، التحفة المطيفة ج (8)
 .212ص 6ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .36ص 5سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (10)
 .522ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)



  76 

 مسند أيمن بن ُعَبيد المطمب السادس: 
 :ترجمتو 

رباء بف قيس بف مالؾ الخزرجٌي، كىك ابف أيمف بف عبيد بف عمرك بف بىؿ بف أبي ا لجى
 .(1)، كىك أخك أسامة بف زيد بف حارثة  مو ملسو هيلع هللا ىلصأـ أيمف حاضنة النبي 

ككاف ممف بقي مع رسكؿ ا  ، (2)؛ كيعاطيو حاجتو ملسو هيلع هللا ىلصبيثرب، ككاف عمب مطيرة النبي   كلد
، كىك الذم عىًنبى  ملسو هيلع هللا ىلصيكـ حنيف، حينما تراجع المسممكف عف النبي  ملسو هيلع هللا ىلص العباس بف عبد  كلـ ينيـز

 .(3)كثامننا القب الحماـ بنفسو ... بما مسو في ا  ال يتكجع  المطمب بقكلو:

 .(4)مؤتة عمب أرض البمقاء مف أطراؼ دمشؽ؛ سنة ثمانية لميجرة  كةز غ كاستشيد رضي ا  في

 .(5) )مرسىن( ، كمجاىد)مرسىن( ركل عنو: عطاء بف رباح

 :أحاديثو 
نىاأىخٍ  قاؿ النسائي:( 14) دَّثىنىا: قىاؿى  قيتىٍيبىةي، بىرى ، حى ًريره ، عىفٍ  جى كرو ، عىفٍ  مىٍنالي ، عىطىاءو اًىدو ميجى  كى
فِّ  ثىمىفً  ًمفٍ  أىقىؿَّ  ًفي السَّاًرؽي  ييٍقطىعي  الى : »قىاؿى  أىٍيمىفى  عىفٍ   .(7) «(6)اٍلًمجى

 أولا: تخريج الحديث:

جاىد كعطاء، بو، كأخرجو بنحكه، مف طريؽ الحكـ بف عتيبة، عف م (8)أخرجو البييقي 
 ريؽ عمي بف الالح بمثمو، )كىىما( عف منالكر، طمف طريؽ سفياف بنحكه، كمف  (9)النسائي 

                                                           

، كابف ا ثير، أسد 318ص 1فة الالحابة، ج، كأبك نعيـ، معر 47ص 4انظر: ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .257ص 4، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج189ص 1الغابة، ج

 .203ص 1، كالسخاكم، التحفة المطيفة ج130ص 1النككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج (2)
 .20ص 10ابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج (3)
 .257ص 4عساكر، تاريخ دمشؽ، ج، كابف 1390ص 3انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (4)
 .394ص 1ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
ف: التِّرس الذم ييستتر بو في الحرب )تفسير غريب ما في الالحيحيف البخارم كمسمـ ص (6)  (.136الًمجى
 8، ج4949النسائي، سنف النسائي، كتاب قطع السارؽ باب ذكر اختىؼ أبك بكر بف محمد...، ح (7)

 .83ص
 .448ص 8، ج17174بييقي، السنف الكبرل، كتاب السرقة باب ما يجب فيو القطع حال (8)
 .83، 82ص 8النسائي، سنف النسائي، كتاب قطع السارؽ باب ذكر اختىؼ أبك بكر..، ج (9)



  77 

 .عف مجاىد، عف أيمف بف عبيد 

 بنحكه مف طريؽ شريؾ النخعي، عف منالكر، عف مجاىد، عف أيمف مرفكعان. (1)كأخرجو أيضان 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 49ص تقدمت ترجمتوالعاشرة،  مف ثبت ثقة الثقفي، سعيد بف قتيبة. 

 ييـ عمره آخر في كاف قيؿ: الكتاب الحيح ثقة الككفي، قرط بف الحميد عبد بف جرير 
 .(3)ق 188سنة  مات ،(2)حفظو  مف

 (4)ق 132سنة  مات ثبت، ثقة الككفي السممي ا  عبد بف المعتمر بف منالكر. 

 اإلرساؿ كثير لكنو فاضؿ فقيو ثقة المكي، مكالىـ القرشي، رباح أسمـ أبي بف عطاء 
 .(6)ق 114سنة  مات الثالثة، مف ،(5)

 كفي التفسير في إماـ ثقة المكي، مكالىـ المخزكمي، الحجاج أبك جبر؛ بف مجاىد 
 .(7)ق عمب الالحيح 104سنة  مات الثالثة، مف العمـ،

 

 

 

                                                           

 .83، 82ص 8النسائي، سنف النسائي، كتاب قطع السارؽ باب ذكر اختىؼ أبك بكر..، ج (1)
: "اختمط عميو حديث أشعث كعاالـ ا حكؿ حتب قدـ عميو بىٍيز 76االغتباط صقاؿ سبط بف العجمي في  (2)

فو، كقاؿ أبك حاتـ الدكؽ تغير قبؿ مكتو كحجبو أكالده، ككذا نقؿ ىذا الكىـ أبك العباس البىنىائي في  فعرَّ
، لكف البييقي في سننو؛ في ثىثيف حديث نما المعركؼ ىذا عف ابف حاـز ا لجرير ترجمة ابف عبد الحميد، كا 

 بف عبد الحميد؛ قاؿ: قد نسب في آخر عمره إلب سكء الحفظ".
 .139ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .547المالدر السابؽ ص (4)
لـ يسمع عطاء مف أبي سعيد الخدرم كعبد ا  بف عمرك بف العاص، كال مف أـ سممة، كال مف أـ ىانئ،  (5)

أبي بكر الالديؽ كعثماف كرافع بف خديج، كلـ يسمع مف كلـ يسمع مف زيد بف خالد الجيني، كال مف 
، كجامع التحاليؿ 155أسامة بف زيد، كال مف عبد ا  بف عمر )انظر المراسيؿ البف أبي حاتـ ص

 .(237ص
 .391ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .520المالدر السابؽ ص (7)
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 سناد:ثالثاا: الحكم عمى اإل

،  ف عطاءنا كمجاىدنا )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدركا  جؿ االنقطاع إسناده ضعيؼ
فقد أخرج ، ، كلكف لمحديث شكاىد كثيرة في الالحيحيفملسو هيلع هللا ىلصالذم مات في عيد النبي  أيمف 

مىب تيٍقطىعٍ  لىـٍ  السَّاًرؽً  يىدى  أىفَّ »البخارم في الحيحو مف طريؽ عركة عف عائشة   ملسو هيلع هللا ىلص ًبيِّ النَّ  عىٍيدً  عى
ف   ثىمىفً  ًفي ًإالَّ  فىةو  ًمجى جى  ، كبيذا يالبح الحديث الحيحان بشاىده.(2) «تيٍرسو  أىكٍ  (1)حى

   

 مسند البراء بن معرور المطمب السابع: 
 :ترجمتو 

، السيد النقيب، أبك (3) عدم بف عبيد بف سناف بف خنساء بف الخر البراء بف معركر بف
 .(4)عمة سعد بف معاذ، ككاف فاضىن تقيان؛ فقيو النفس  بشر ا نالارم الخزرجي، كىك ابف

، كأكؿ مف استقبؿ القبمة مف (6)، كىك أكؿ مف أكالب بثمث مالو (5)بيعة العقبة  شيد 
ال زاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف يالمي إلب الكعبة كىك بالمدينة؛ كالنبي (7)الخزرج؛ كأكؿ مف دفف عمييا 

 عنيا أزكؿ كال القبمة؛ إليَّ ىذه ا  حبب قد: ، كالناس يالمكف إلب بيت المقدس، فقاؿ(8)بمكة
 أف يستقبؿ بيت المقدس؛ ففعؿ. ملسو هيلع هللا ىلص، ثـ أمره النبي (9) ملسو هيلع هللا ىلص النبي ينياني حتب

                                                           

فىة: الترس الالغير يطارؽ بيف جمديف، كتجعؿ منيما (1) جى  (. 140ص 2)ابف فارس، مقاييس المغة، ج الحى
 8البخارم، الحيح البخارم، كتاب الحدكد باب قكؿ ا  تعالب: "كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما" ج (2)

 .161ص
 .464ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .165ص  3الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (4)
 .20ص1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (5)
 .246ص 1، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج93ص 1تاريخ ابف أبي خيثمة ج (6)
 .66ص 10، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج463ص 1ا زدم، االشتقاؽ، ج (7)
 .26ص 3ابف حباف، الثقات، ج (8)
 .2038ص 4الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج (9)
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بشير  ملسو هيلع هللا ىلصكلما حضرتو الكفاة أمر أىمو أف يكجيكه نحك الكعبة، ككاف ذلؾ قبؿ ىجرة النبي 
شيران، ثـ الرفت القبمة  مياجران؛ المب إلب بيت المقدس ستة عشر ملسو هيلع هللا ىلص، فمما قدـ النبي (1) كاحد

 نحك الكعبة.

 .(2)ركل عنو: كعب بف مالؾ، كأبك قتادة 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 15) .1 مَّدي  قاؿ الطبراني: حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ا ً  عى ٍضرىًميُّ مَّدي  ثنا اٍلحى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  ا ً  عى  نيمىٍيرو

، ٍبفي  ييكنيسي  ثنا مَّدً  عىفٍ  بيكىٍيرو دَّثىًني اؽى،ًإٍسحى  ٍبفً  ميحى اًلؾً  ٍبفً  كىٍعبً  ٍبفي  مىٍعبىدي  حى  أىخيك اٍلقىٍيًف، ٍبفً  مى
مىمىةى، بىًني ، ٍبفً  ا ً  عيبىٍيدً  أىًخيوً  عىفٍ  سى ، ٍبفً  كىٍعبً  أىًبيوً  عىفٍ  كىٍعبو اًلؾو رىٍجنىا: قىاؿى  مى ةً  ًفي خى  اٍلًحجَّ
مىعىنىا قىٍكًمنىا، ًرًكيميشٍ  مىعى  اٍلعىقىبىةى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  ًبيىا بىايىٍعنىا الًَّتي كرو  ٍبفي  اٍلبىرىاءي  كى  كىًبيرينىا مىٍعري

سىيِّدينىا، تَّب كى ءً  "يىا: قىاؿى  اٍلبىٍيدىاًء، ًبظىاًىرً  كينَّا ًإذىا حى ا رىأىينا، رىأىٍيتي  قىدٍ  أىنِّي تىٍعمىميكفى  ىىؤيالى  أىٍدًرم مى
مىٍيوً  أىتيكىاًفقيكًني ؟"، أىـٍ  عى ا: قيٍمنىا الى مِّي أىنِّي "رىأىٍيتي  :قىاؿى  اٍلًبٍشًر؟"، أىبىا ايى  ىيكى  "مى  ىىًذهً  ًإلىب أيالى

"، ًمنِّي أىٍجعىمييىا كىالى  (3)اٍلبىًنيَّةً  ، الى  كىا ً  "الى : قيٍمنىا ًبظىٍيرو ا تىٍفعىؿي مِّي الى  ملسو هيلع هللا ىلص نىًبيَّنىا أىفَّ  بىمىغىنىا مى  ًإالَّ  ييالى
"، ًإلىب كىافى  ًإلىٍييىا"، ؿ  ًلميالى  كىا ً  "فىًإنِّي: قىاؿى  الشَّاـً رىتً  ًإذىا كى ةي  حىضى وى  الالَّىى  اٍلكىٍعبىةً  ًإلىب تىكىجَّ

ٍينىا تىكىجَّ ، ًإلىب كى تَّب الشَّاـً كرو  ٍبفي  اٍلبىرىاءي  ًلي فىقىاؿى  مىكَّةى، قىًدٍمنىا حى  ًإلىب ًبنىا اٍنطىمىؽٍ  أىًخي اٍبفى  "يىا :مىٍعري
تَّب ا ً  رىسيكؿً  نى  عىمَّا نىٍسأىلىوي  حى ٍدتي  فىمىقىدٍ  ىىذىا، سىفىًرنىا ًفي ٍعنىاالى ًفكيـٍ  ًمٍنوي  نىٍفًسي ًفي كىجى "، ًبًخىى  ًإيَّامى
رىٍجنىا ؿه  فىمىًقيىنىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  نىٍسأىؿي  فىخى مىب "تىديلُّنىا: لىوي  فىقيٍمنىا ًباٍ ىٍبطىًح، رىجي مَّدً  عى ٍبدً  ٍبفً  ميحى  ٍبفً  ا ً  عى

ٍبدً  اهي"؟، ًإذىا تىٍعًرفىاًنوً  "كىىىؿٍ  :قىاؿى  اٍلميطًَّمًب"، عى لىـٍ  نىٍعًرفيوي"، مىا كىا ً  "الى : قيٍمنىا رىٍأييتىمى  رىأىٍينىا نىكيفٍ  كى
فىافً  "فىيىؿٍ : قىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  ٍبدً  ٍبفى  اٍلعىبَّاسى  تىٍعرى "،: قيٍمنىا اٍلميطًَّمًب؟"، عى ـٍ قىدٍ  "نىعى  نىٍعًرفيوي، كينَّا كى
ارىًة، لىٍينىاإً  يىٍختىًمؼي  كىافى  ا "فىًإذىا: قىاؿى  ًبالتِّجى ٍمتيمى ؿي  فىييكى  اٍلعىبَّاسى  فىاٍنظيرىا اٍلمىٍسًجدى  دىخى  مىعىوي"، الًَّذم الرَّجي

ٍمنىا اًلسىاًف، اٍلمىٍسًجدً  نىاًحيىةً  ًفي كىاٍلعىبَّاسي  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  كىرىسيكؿي  اٍلمىٍسًجدى  فىدىخى مٍَّمنىا جى مىٍسنىا، فىسى  فىقىاؿى  كىجى
مىٍيًف؟ ىىذىٍيفً  تىٍعًرؼي  ىىؿٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصاً   رىسيكؿي  ، فىمىمَّا ،«الرَّجي ،: قىاؿى  اٍنفىتىؿى ـٍ كرو  ٍبفي  اٍلبىرىاءي  ىىذىا "نىعى  مىٍعري
"، ٍبفي  كىٍعبي  كىىىذىا قىٍكًمًو، سىيِّدي  اًلؾو ا فىكىا ً  مى ؟: »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  قىٍكؿى  أىٍنسىب مى : قىاؿى  ،«الشَّاًعرى

،" ـٍ كرو  ٍبفي  اٍلبىرىاءي  وي لى  فىقىاؿى  "نىعى  قىدٍ  رىأىينا ىىذىا سىفىًرم ًفي رىأىٍيتي  كيٍنتي  قىدٍ  ًإنِّي ا ً  رىسيكؿى  "يىا: مىٍعري

                                                           

 .464ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
، كابف ا ثير، جامع 286ص 1، كابف مندة، معرفة الالحابة، ج382ص 1معرفة الالحابة، جأبك نعيـ،  (2)

 .209ص 12ا الكؿ، ج
 (.382ص 8البىًنيَّة: الكعبة المشرفة )الفراىيدم، كتاب العيف ج (3)
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ٍنوي  أىٍسأىلىؾى  أىفٍ  أىٍحبىٍبتي  نِّي عى نىٍعتي  عىمَّا لىتيٍخًبرى مىا: »قىاؿى  ًفيًو"، الى ؟ كى  الى  أىفٍ  "رىأىٍيتي : قىاؿى  ،«ذىًلؾى
، ًمنِّي ةى اٍلبىًنيَّ  ىىًذهً  أىٍجعىؿى  مٍَّيتي  ًبظىٍيرو مىب كيٍنتى  قىدٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًإلىٍييىا"، فىالى  لىكٍ  ًقٍبمىةو  عى

بىٍرتى  عى  ،«ًإلىٍييىا الى مىٍييىا، مىاتى  قىدٍ : يىقيكليكفى  كىأىٍىميوي  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  ًقٍبمىةً  ًإلىب فىرىجى نىٍحفي  عى ـي  كى  ًبوً  أىٍعمى
عى  قىدٍ  مَّب ملسو هيلع هللا ىلصاً   رىسيكؿً  ةً ًقٍبمى  ًإلىب رىجى ... إلب آخر الحديث  ًإلىب مىعىنىا فىالى  .(1)الشَّاـً

 *سؤال* ىل يعتبر ىذا الحديث من مسند البراء بن معرور؟!

منيما  ـ، في كتابييما؛ بعد أف ترجـ كؿه مف ابف مندة؛ كأبي نعي ىذا الحديث ركاه كيؿه  
كعب بف مالؾ عنو، كلـ يذكرا حديثان لكعب لمالحابي الجميؿ؛ البراء بف معركر، كالٌرحا بركاية 

بف مالؾ عنو سكل ىذا الحديث، ككأف كمييما اعتبر أف ىذا الحديث مف مسند البراء بف معركر 
ال لساقا حديثان آخر يكضح ركاية كعب عنو   .(2)يركيو عنو كعب بف مالؾ رضي ا  عنيما، كا 

 كا نالار المياجريف مف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عيد في مات كما أف اإلماـ البخارم قاؿ في تاريخو: "كممف
، (3)ا نالارم"  خنساء بف الخر بف معركر بف البراء ......، كمنيـ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف حدث ممف

، كلـ أقؼ عمب ركاية (4)كذكر ابف ا ثير أيضان ركاية كعب بف مالؾ عف البراء بف معركر 
 لكعب بف مالؾ عف البراء بف معركر سكل ىذا الحديث.

، (5)جد أف اإلماـ أحمد؛ ركاه في مسنده، كعٌده مف حديث كعب بف مالؾ بالمقابؿ ن 
، ككذلؾ ابف كثير الدمشقي؛ (6)ككافقو ابف حجر؛ فأكرد ىذا الحديث ضمف مسند كعب بف مالؾ 

، بؿ إٌف اإلماـ البغكم ركل ىذا الحديث (7)أكرده في جامعو كاعتبره مف مسند كعب بف مالؾ 
، (8)، ثـ ختـ بقكلو: "كليس لمبراء بف معركر مسند" اء بف معركر في معجمو بعدما ترجـ لمبر 

كناقشو  ملسو هيلع هللا ىلصفالراجح كما تبيف أف ىذا الحديث مف مسنده؛  نو سأؿ النبي كلست مع ىذا القكؿ، 
 ، كا  تعالب أعمـ.في مسألة استقباؿ القبمة، فالحديث يتعمؽ بو

                                                           

 .87ص 19الطبراني، المعجـ الكبير، ج (1)
 .382ص 1الحابة، ج، كأبك نعيـ، معرفة ال287انظر ابف مندة، معرفة الالحابة، ص (2)
 .20ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (3)
 .209ص 12انظر: ابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج (4)
 .89ص 25ج انظر: أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، بقية حديث كعب بف مالؾ  (5)
طراؼ المسند المعتمي بأطراؼ المسند الحنبمي 54، 41ص 13انظر: ابف حجر، إتحاؼ الميرة، ج (6)  5ج، كا 

 .227ص
 .222ص 7انظر: ابف كثير، جامع المسانيد كالسنف، ج (7)
 .250ص 1البغكم، معجـ الالحابة ج (8)
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 أولا: تخريج الحديث:

 (4)مختالران، كالبغكم  (3)بنحكه، كابف خزيمة  (2)مد بنحكه، كأح (1)أخرجو الفاكيي 
 قاؿ قدمنا مكة حتببنحكه؛ بزيادة لفظة: " (6)بنحكه، كأبك أحمد الحاكـ  (5)كابف حباف   مختالران،

 (7)نفسي"، كابف مندة  في كقع لقد أختي يا ابف كا  :معركر بف البراء لي قاؿ مالؾ: بف كعب
بنحكه، )جميعيـ( مف طريؽ محمد بف إسحاؽ،  (9)، كأبك نعيـ مختالران  (8)مختالران، كالحاكـ 

 عف معبد بف كعب بف مالؾ بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
 (10)ق 297ميطىيَّف، ثقة، مات سنة  الكيكفيُّ  الحضرميٌ  جعفر أبك ا ، عبد بف محمد. 
 نة س مات العاشرة مف حافظ ثقة الككفي، اليمداني نمير بف ا  عبد بف محمد

 .(11)ق234
 (12)ق 199 سنة مات التاسعة مف يخطبء، الدكؽ الككفي، كاالؿ بف بكير بف يكنس ،

، (15)، كابف عمار المكالمي(14)، كمحمد بف عبد ا  بف نمير(13)كثقو يحيب بف معيف

                                                           

 .215ص 4، ج2542الفاكيي، أخبار مكة ح (1)
 .89ص 25أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، بقية حديث كعب بف مالؾ ج (2)
 .223ص 1لب بيت المقدس... جابف خزيمة، الحيح ابف خزيمة كتاب الالىة باب ذكر الالىة كانت إ (3)
 .247ص 1البغكم، معجـ الالحابة ج (4)
 15، ج7011ابف حباف، الحيح ابف حباف، كتاب مناقب الالحابة باب ذكر البراء بف معركر ح (5)

 .471ص
 .286ص 2أبك أحمد الحاكـ، ا سامي كالكنب، ج (6)
 .288ابف مندة، معرفة الالحابة ص (7)
 .499ص 3الحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب كعب بف مالؾ جالحاكـ، المستدرؾ عمب ال (8)
 .382ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (9)

 .1032ص 6انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (10)
 .490ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
 .613المالدر السابؽ ص (12)
 .8سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (13)
 .476ص 2تكميؿ في الجرح كالتعديؿ جال (14)
 .478ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (15)



  82 

، كقاؿ أبك حاتـ: (3)، كذكره ابف حباف في الثقات (2)؛ كقاؿ: ىك حسف الحديث (1) كالذىبي
، كأبك داكد؛ فقاؿ: يأخذ كىـ ابف إسحاؽ فيكالمو (5)ضعفو النسائي ، ك (4)محمو الالدؽ 

 ىك الدكؽ كحديثو حسف، كا  أعمـ. قمت:، (6)با حاديث 
 74ص تقدمت ترجمتواؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة، محمد بف إسح. 
 كال أعمـ (7)اؿ ابف حجر: مقبكؿ معبد بف كعب بف مالؾ ا نالارم، مف الثالثة؛ ق ،

، كابف (10)، كابف سعد (9)، كابف معيف (8)لماذا كالفو بذلؾ؛ كقد كثقو أحمد بف حنبؿ 
، (13)، كأخرج لو البخارم حديثان في الحيحو عف أبي قتادة (12)، كالعجمي (11)حباف 

 فيك ثقة.
 (14)الثالثة  مف ثقة ا نالارم مالؾ بف كعب بف ا  عبيد. 
 (15) خمفكا الذيف الثىثة أحد ،مشيكر الحابي ا نالارم، كعب أبي بف لؾما بف كعب. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو )يكنس بف بكير( الدكؽ، ك)محمد بف إسحاؽ( الدكؽ مدلس؛ مف  
 الرابعة، الٌرح في ىذه الركاية بالسماع مف معبد بف مالؾ.

                                                           

 .449الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (1)
 .478ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (2)
 .651ص 7ابف حباف، الثقات ج (3)
 .236ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .435ص 11ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
 .37ص 5االت اآلجرم  بي داكد جسؤ  (6)
 .539ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .373ص 3مكسكعة أقكاؿ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو ج (8)
 .346ص 4مكسكعة أقكاؿ يحيب بف معيف في رجاؿ الحديث كعممو ج (9)

 .273ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (10)
 .432ص 5ابف حباف، الثقات، ج (11)
 .51ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (12)
 .727ص 2الباجي، التعديؿ كالتجريح لمف أخرج لو البخارم في الجامع الالحيح، ج (13)
 .373ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (14)
 .461المالدر السابؽ ص (15)
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دَّثىنىا( 16) .2 ًميُّ  قاؿ الطبراني: حى ٍبدً  في بٍ  عى ـي  ثنا اٍلعىًزيًز، عى ، ٍبفي  ميٍسًم ـى مَّادي  ثنا ًإٍبرىاًىي مىمىةى، ٍبفي  حى  سى
مَّدي  ثنا ٍعبىدو  ٍبفي  ميحى مَّدً  أىبيك أىكٍ  مى ، ٍبفي  ميحى ٍعبىدو كرو  ٍبفى  اٍلبىرىاءى  أىفَّ  قىتىادىةى  أىًبي عىفٍ  مى ًلمنًَّبيِّ  أىٍكالىب مىٍعري
اًلوً  ًبثيميثً  ملسو هيلع هللا ىلص عيوي  مى ٍيثى  يىضى مىب ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىرىدَّهي » اءى،شى  حى لىًدهً  عى  .(1) «كى

 أولا: تخريج الحديث:

 ؛ مف ىذا الكجو.لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2)ق286مأمكف، مات سنة  ثقة البغكم، جاكر مكة، المىٍرزيباف بف العزيز عبد بف عمي. 

 (3)ق222سنة  مات التاسعة، مف مكثر، فمأمك  ثقة البالرم، ا زدم إبراىيـ بف مسمـ. 

 ،58ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 

  أبك محمد بف معبد؛ أك محمد بف معبد بف أبي قتادة، لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو؛ أك
بف حنبؿ؛ فقد  مدذكره بجرح أك تعديؿ، سكل ما قالو شعيب ا رناؤكط محقؽ مسند أح

 فقد قتادة، أبي بف معبد بف محمد أبي لجيالة قاؿ: " إسناده ضعيؼاعتبره مجيكالن، ك 
 .(4)سممة"  بف حماد عنو بالركاية تفرد

                                                           

ف ، كمما يدؿ عمب أف ىذا الحديث مف مسند البراء بف معركر؛ أ241ص 3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (1)
الطبراني جعمو مف مسنده؛ كقد رتب معجمو الكبير عمب مسانيد الالحابة، كما أف ابف حجر أكرده في 

؛ كقاؿ: " كركاه الطبراني في ترجمة البراء بف معركر مف طريؽ أبي قتادة 199ص 3التمخيص الحبير ج
قاؿ: "كفي ركاية ؛ ثـ 251ص 7عف البراء بف معركر بو"، ككذلؾ أكرده ابف الممقف في البدر المنير ج

لمطبراني مف حديث حماد بف سممة، ثنا معبد أك أبك محمد بف معبد، عف أبي قتادة، عف البراء بف معركر 
، كذكر ابف ا ثير «"عمب كلده ملسو هيلع هللا ىلصبثمث مالو، يضعو حيث شاء فرده النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأنو أكالب لمنبي »

ككذلؾ ابف مندة كأبك نعيـ، ؛ أف أبا قتادة ركل عف البراء بف معركر؛ 209ص 12في جامع ا الكؿ، ج
 كما بينت في ترجمة الالحابي البراء بف معركر.

 .300ص 4الزركمي، ا عىـ، ج (2)
 .529ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 . 318ص 37حاشية أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد،، تحقيؽ شعيب ا رناؤؤط كعادؿ مرشد، ج (4)
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 أحدان  الحابي جميؿ، شيد المدنٌي، السمميٌ  ًرٍبعي بف الحارث ىك أبك قتادة ا نالارم؛ 
 .(1)ق 54 سنة مات ،ان بدر  شيكده يالح كلـ بعدىا، كما

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، لجيالة أبي محمد بف معبد؛ تفرد بالركاية عنو حماد بف سممة، قاؿ 
 .(2)ثقات"  رجالو كبقية أعرفو، لـ كتاًبًعيُّوي  الطبراني الييثمي: "ركاه

   

 مسند ثابت بن الدحداح المطمب الثامن: 
 :ترجمتو 

 الدحداح، أبا يكنب إياس، بف غيٍنـ بف نىعيـ داحة بفثابت بف الدحداح، كقيؿ ابف الدح
يض، فنزؿ فيو قكلو تعالب: عف المح ملسو هيلع هللا ىلص، سأؿ النبي (3)الحابي جميؿ، مف ا نالار 

 ِديِض ٍَ ْ َِ ال لََُُٔم َغ
َ
 .(4) [222: البقرة] َويَْسأ

 عمب مات إنو كقيؿ: فأنفذه. برمح الكليد بف خالد طعنو شييدان، بيا كقتؿ أحدان؛ شيد 
 "كـ: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ عميو، ثـ ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ ثابت المب تكفي الحديبية، كلما مف ملسو هيلع هللا ىلص النبي مرجع فراشو
 .(5)الجنة"  في مدلب الدحداح  بي عذؽ مف النخؿ مف

 .(6)حديثان كاحدان  ملسو هيلع هللا ىلصركل عف رسكؿ ا  

 

 

                                                           

 .666ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .213ص 4ثمي، مجمع الزكائد، جاليي (2)
 .267ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج203ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .503ص 1، كابف حجر، اإلالابة، ج346ص 1ابف مندة، معرفة الالحابة، ج (4)
 .305أبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ص (5)
 (.54مف المجتبب صقالو ابف الجكزم في كتابو )المجتبب  (6)
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 17) مىؼي  قاؿ سعيد بف منالكر: حى ًميفىةى، ٍبفي  خى ٍيد عىفٍ  خى مى ٍبدً  عىفٍ  ٍعرىًج،اٍ ى  حي  ٍبفً  المَّوً  عى

اًرًث، ، اٍبفً  عىفً  اٍلحى لىتٍ  لىمَّا: قىاؿى  مىٍسعيكدو َ كَرًْطا َخَسًِا: نىزى ي ُحْلرُِض اّللا ِ َْ َذا اَّلا ٌَ [البقرة :

؟"، ًمنَّا ييًريدي  المَّوى  ًإفَّ  المًَّو، رىسيكؿى  "يىا الٌدٍحدىاح: أىبيك قىاؿى  [245  الدٍَّحدىاح"، أىبىا يىا عىـٍ "نى : قىاؿى  اٍلقىٍرضى
:، "أىًرًني: قىاؿى  لىوي  يىدىؾى بِّي أىٍقرىٍضتي  قىدٍ  "فىًإنِّي: قىاؿى  يىدىهي، ملسو هيلع هللا ىلصفىنىاكى اًئًطي"، رى اءى  ثيَـّ  حى اًئًط، ًإلىب جى  اٍلحى
َـّ  "يىا: فىقىاؿى  بِّي أىٍقرىٍضتيوي  فىقىدٍ  "اٍخريًجي،: قىاؿى  "لىبٍَّيؾ"،: فىقىالىتٍ  الدٍَّحداح"، أ  .(2) (1) كجؿ" عىزَّ  رى

 أولا: تخريج الحديث:

بمثمو عف  (4)بنحكه عف محمد بف معاكية بف مالج، كأخرجو أبك يعمب  (3)أخرجو البزار 
بنحكه عف محمد بف معاكية النيسابكرم، كأبك الفرج بف  (5)محرز بف عكف، كأخرجو الطبرم 

 بف خميفة بو. بمثمو مف طريؽ الحسف بف عرفة، )جميعيـ( عف خمؼ (6)الجكزم

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 مات الثامنة، مف الككفي، مكالىـ (7)ا شجعي  الاعد بف خميفة بف خمؼ 
، (11)، كابف حباف (10)، كعثماف بف أبي شيبة (9)، كثقو ابف سعد (8)ق181سنة

                                                           

 .934ص 3التفسير مف سنف سعيد بف منالكر ج (1)
" كذكر ىذا الحديث ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ ابف الجكزم في ترجمة ثابت بف الدحداح: "ركل حديثان كاحدان عف رسكؿ ا   (2)

، ككذلؾ ركاه في ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ 54في الترجمة؛ انظر المجتبب مف المجتبب ص
، كلـ أقؼ عمب ، مما يدلؿ عمب أنو اعتبره مف مسند الالحابي ثابت بف الدحداح 175ص 3كا مـ، ج

سكل ىذا الحديث، كمع ذلؾ فإف كاف الحديث مف مسند عبد ا  بف  ملسو هيلع هللا ىلصركاية لثابت عف النبي 
مسعكد؛ إال أف ابف مسعكد ركل قكؿ ثابت بف الدحداح؛ كال يمكف البف مسعكد أف يركم ذلؾ إال أف يككف 

 ذلؾ منو، كبيذا يككف الحديث مكقكفان عمب ثابت في أقؿ حاالتو. سمع
 .402ص 5، ج2033البزار، مسند البزار، ح (3)
 .404ص 8، ج4986أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ح (4)
 .285ص 5الطبرم، تفسير الطبرم، ج (5)
 .175ص 3ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (6)
ع، بالمدينة المنكرة )السمعاني، ا نساب، جنسبة إل (7)  (.263ص 1ب قبيمة أىٍشجى
 .194ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .313ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (9)

 .54انظر: ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات ص (10)
 .269ص 6ابف حباف، الثقات ج (11)
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، كقاؿ ابف معيف كالنسائي كابف عمار المكالمي: ال بأس بو (2)، كابف شاىيف(1)كالعجمي
 أف مف أبرئو كال بو، بأس ال إنو ، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ، كقاؿ ابف عدم: أرجك(3)

، كقاؿ ابف (5)، كقاؿ الذىبي: الدكؽ (4)ركاياتو  بعض في ا حاييف بعض في يخطئ
 ، كال بد أف يتابع.ىك كما قاؿ ابف حجر قمت:، (6)حجر: الدكؽ اختمط في اآلخر 

 (7)السادسة  مف ضعيؼ ذلؾ، أك غير  ا عبد ابف ىك يقاؿ الككفي؛ ا عرج حميد. 
 بىٍيدم  الحارث؛ بف ا  عبد  .(9)الثالثة  مف ثقة بالميكىتِّب، المعركؼ الككفي، (8)الزي
 كبار كمف ا كليف السابقيف مف الرحمف، عبد أبك اليذلي، غافؿ بف مسعكد بف ا  عبد 

 .(10)بالمدينة  ق32 سنة مات الالحابة، مف العمماء
 حكم عمى اإلسناد:ثالثاا: ال

إسناده ضعيؼ، فيو )حميد ا عرج( ضعيؼ كما تبيف، كفيو )خمؼ بف خميفة( مختمط 
 .(11)خميفة"  بف خمؼ إال حميد عف ركاه نعمـ كلـ يتابعو أحد في ىذا الحديث، قاؿ البزار: "كال

بنحكه، مف طريؽ زيد بف أسمـ عف أبيو عف عمر  (12)كلمحديث شاىده أخرجو الطبراني 
 لخطاب مرفكعان، كالحديث بمجمكع الطرؽ يرتقي لمحسف لغيره.بف ا

                                                           

 .336ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (1)
 .54ىيف، تاريخ أسماء الثقات، صابف شا (2)
 .319ص 8الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (3)
 .175ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .481ص 2الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج (5)
، كذكر سبط ابف العجمي في كتابو )االغتباط بمف رمي مف الركاة 194ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)

( خمؼ بف خميفة؛ فقاؿ: "قاؿ ابف سعد: تغير قبؿ مكتو كاختمط كفي حفظي فيما 114ص 1باالختىط ج
أخاؿ أني رأيت في أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، أنو قاؿ دخمت عميو فرأيتو قد اختمط فمـ أسمع منو، كقاؿ 

 أحمد: رأيت خمفان كىك مفمكج ككاف ال يفيـ.
 .182ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
بىٍيدً  (8)  6م: نسبة إلب زيبيد، كىي قبيمة قديمة، أالميـ مف اليمف، كنزلكا الككفة )السمعاني، ا نساب، جالزي

 (.263ص
 .299ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .323المالدر السابؽ ص (10)
 .402ص 5البزار، مسند البزار، ج (11)
 .243ص 2الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (12)
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 مسند جعفر بن أبي طالب المطمب التاسع: 
 :ترجمتو 

 الياشمي، قالي القرشي بف مناؼ عبد بف ىاشـ بف المٌطمب عبد جعفر بف أبي طالب بف
 .(1)الب بف أبي ط عمي كشقيؽ اإلسىـ، إلب الٌسابقيف كأحد ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عـ كابف المَّو، عبد أبك

مقان  ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي الناس أشبو كاف الطيار، جعفر كىك مقان، خى  عمي أخيو إسىـ بعد أسمـ كخي
 أرض إلب ا كليف، ىاجر المياجريف مف  أبا المساكيف، ككاف ملسو هيلع هللا ىلصبقميؿ، كسٌماه النبي 

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصالحبشة، ثـ قدـ لممدينة في السنة السابعة لميجرة حينما فتحت خيبر، فاستبشر بقدكمو 

 قتؿ، ثـ جميعا يداه قطعت حتب فقاتؿ مؤتة إلب جعفر بف أبي طالب ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ ثبع
 شاء، حيث الجنة في بيما يطير جناحيف بيديو أبدلو كجؿ عز ا  بأف الحابتو ملسو هيلع هللا ىلص فأخبر النبي

 .(4)في السنة الثامنة لميجرة  ، ككانت شيادتو (3)الجناحيف  ذك جعفر لو قيؿ ىنا فمف

 كأـ كعائشة، عمر، كابف العاص، بف كعمرك ا شعرم، مكسب كأبك ا ، عبد ابنو عنو ركل
 .(6)، كعبد ا  بف مسعكد، كبعض أىمو (5)زكجتو  عيمىيس بنت كأسماء سممة،

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 18) .1 ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  قاؿ الطبراني: حى ٍبدً  ٍبفً  ا ً  عى ، الرًَّحيـً  عى ٍبدي  ثنا اٍلبىٍرًقيِّ  ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى

، ٍبًد ا ً  ٍبفي  ًزيىادي  ثنا ًىشىاـو دَّثىنىا اٍلبىكَّاًئيُّ، ح عى ٍعفىري  كىحى مَّدو  ٍبفي  جى مىٍيمىافي  ثنا ،(7)اٍلًفٍريىاًبيُّ  ميحى  ٍبفي  سي
ٍبدً  ، الرٍَّحمىفً  عى ٍبدي  ثنا الدِّمىٍشًقيُّ ، ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ا بىًشيرو ىيمى مَّدً  عىفٍ  ًكىى اؽى، ٍبفً  ميحى  عىفً  ًإٍسحى

، اًرًث، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عىٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي عىفٍ  الزٍُّىًرمِّ مىمىةى، أيِـّ  عىفٍ  اٍلحى ٍعفىرً  عىفٍ  سى  طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  جى
،  َّاًشيَّ  أىف ؟ مىا سىأىلىوي  النَّجى ـٍ اًلٍدقىوي، ًلسىانىوي، نىٍعًرؼي  رىسيكؿه  ًفينىا بيًعثى : "قىاؿى  ًدينيكي فىاءىهي، كى  كىكى
انىافى  مىعى  شىٍيئنا، ًبوً  نيٍشًرؾي  الى  كىٍحدىهي  ا ى، نىٍعبيدى  أىفٍ  ًإلىب دىعى ٍيريىـٍ  قىٍكمينىا، يىٍعبيدي  كىافى  مىا كىخى  ديكًنوً  ًمفٍ  كىغى

                                                           

 .98ص 2، كابف حجر، تيذيب التيذيب، ج269ص 1ت، جانظر: العجمي، معرفة الثقا (1)
، كابف حجر، 341ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج242ص 1انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (2)

 .592ص 1اإلالابة، ج
 .242ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .81ص 1الربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ج (4)
 .260ص 12ع ا الكؿ، جابف ا ثير، جام (5)
 .50ص 5المزم، تيذيب الكماؿ، ج (6)
 (.206ص 10الًفٍريابي: نسبة إلب فارياب، بيميدة بنكاحي بمخ )السمعاني، ا نساب، ج (7)
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نىا كًؼ، يىٍأميري يىٍنيىانىا عىفً  ًباٍلمىٍعري نىا اٍلميٍنكىًر، كى ًة، كىأىمىرى ، ًبالالَّىى يىاـً دىقىًة، كىالالِّ اًلمى  كىالالَّ ، ةً كى  الرًَّحـً
انىا ا ًإلىب فىدىعى ، مى قىرىأى  نىٍعًرؼي مىٍينىا كى اءى  تىٍنًزيىن  عى ٍيريهي، ييٍشًبييوي  الى  اً ، ًعٍندً  ًمفٍ  جى دٍَّقنىاهي، غى نَّا فىالى  كىآمى

ٍفنىا ًبًو، ا أىفَّ  كىعىرى اءى  مى ؽ   ًبوً  جى قىنا اً ، ًعٍندً  ًمفٍ  حى كنا، ٍكنىا،فىآذى  قىٍكمينىا، ذىًلؾى  ًعٍندى  فىفىارى  فىمىمَّا كقىيىري
ا ًمنَّا بىمىغيكا أىفٍ  لىـٍ  نىٍكرىهي، مى مىب نىٍقًدٍر  كى ، نىٍمتىًنعى  أىفٍ  عى رىٍجنىا ًمٍنييـٍ ، ًإلىب خى مىب كىاٍختىٍرنىاؾى  بىمىًدؾى  مىفٍ  عى

،" اًشيُّ  فىقىاؿى  ًسكىاؾى سيييكـه  فىأىٍنتيـٍ  "اٍذىىبيكا،: النَّجى
ًرـى  سىبَّكيـٍ  مىفٍ  كفى آًمني  يىقيكؿي  ًبأىٍرًضي، (1) غى

(2)"(3). 

 أولا: تخريج الحديث:

 (7)مختالران، كالطحاكم  (6)مطكالن، كابف خزيمة  (5)بنحكه، كأحمد  (4)أخرجو ابف راىكيو 
مطكالن، )جميعيـ( مف طريؽ  (10)بنحكه، كالبييقي  (9)بمثمو، كأبك نعيـ  (8)بقالة، كالطبراني 

، كسعيد بف (11)كأخرجو أبك داكد الطيالسي م بو، بف إسحاؽ، عف ابف شياب الزىر محمد 
ف طريؽ عبد ا  بف )جميعيـ مطكالن( م ،(14)، كأبك جعفر الماليالي (13)، كأحمد (12)منالكر

 .ا  بف مسعكد، عف جعفر بف أبي طالب عتبة، عف عبد

                                                           

: اآلمنكف )الخطابي، غريب الحديث، ج (1)  (.719ص 1السُّييـك
: بمعنب عميو غرامة مثقمة، ال بد أف يؤدييا لالاحب الحؽ )ا (2) ًرـى  (.363ص 3نظر: ابف ا ثير، النياية جغى
 .111ص 2الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .71ص 4، ج1835ابف راىكيو، مسند إسحاؽ بف راىكيو، ح (4)
 .263ص 3كىك حديث اليجرة ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث جعفر بف أبي طالب  (5)
 .13ص 4ف فرض الزكاة كاف قبؿ اليجرة...، جابف خزيمة، الحيح ابف خزيمة كتاب الزكاة باب بياف أ (6)
 .244ص 14، ج5598الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار، ح (7)
 .222الطبراني، ا حاديث الطكاؿ ص (8)
 .246ص 1، كدالئؿ النبكة ج115ص 1، كحمية ا كلياء ج515ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (9)

، كا سماء 242، 16ص 9؛ ج17734ليجرة حالبييقي، السنف الكبرل كتاب السير باب اإلذف با (10)
 2، كدالئؿ النبكة كتاب جماع أبكاب المبعث باب اليجرة ا كلب إلب الحبشة ج494ص1كالالفات ج

 .301ص
 .270ص 1، ج344الطيالسي، مسند أبي داكد الطيالسي، ح (11)
 ،2481كدعكتو ح ملسو هيلع هللا ىلصابف منالكر، سنف سعيد بف منالكر كتاب الجياد باب رسائؿ النبي  (12)

 .227ص2ج
 .408ص 7ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند عبد ا  بف مسعكد  (13)
ٍيف( )مخطكط( ص (14)  .27جزء فيو مف حديث الماليالي المعركؼ بػ)ليكى
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كياني (3)، كابف أبي عاالـ (2)، كعبد بف حميد (1)كأخرجو ابف أبي شيبة  ، (4)، كالرُّ
، )جميعيـ بقالة( مف طريؽ أبي بردة، عف أبي مكسب (7)، كالبييقي (6)، كأبك نعيـ (5)لحاكـ كا

 .ا شعرم، عف جعفر بف أبي طالب 

مطكالن، كأبك  (10)بمكضكعو، كالطبراني  (9)بمعناه، كابف خزيمة  (8)كأخرجو البزار 
اص، عف جعفر بف بمعناه، )أربعتيـ( مف طريؽ عمير بف إسحاؽ، عف عمرك بف الع (11)نعيـ

 أبي طالب.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 مات  الحافظ، المالرم البرقي، بف بكر أبك سعيد، بف الرحيـ عبد بف ا  عبد بف أحمد
 بف الرحيـ عبد مف أخيو الكثير فسمع منكران، كىمان  الطبراني كىـ ق، كقد270سنة 
 بف أحمد كسماه كغيرىما، لتنيسيا يكسؼ بف ا  كعبد ىشاـ ابف عف البرقي ابف عبدا 
 الرحيـ عبد كىك البرقي، بف ا  عبد بف أحمد حدثنا: يقكؿ معاجمو في فتراه ا ، عبد
 الرحيـ عبد أف ىذا كيؤيد أحمد، يدرؾ لـ كالطبراني بيذا، ىذا عميو اشتبو إنما شؾ؛ بى

، (12)أحمد  كسماه ـفكى ا ، عبد بف الرحيـ عبد حدثنا: أبدان  يقؿ كلـ ق،286 سنة تكفي
 .(13) ، كا  تعالب أعمـ.كعمب أية حاؿ فا خكاف كىىما ثقة

                                                           

 .350ص7، ج36640ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب المغازم باب ما جاء في الحبشة كأمر النجاشي ح (1)
 .193، ص550المنتخب مف مسند عبد بف حميد ح (2)
 .278ص 1، ج366ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (3)
 .331ص 1، ج502الركياني، مسند الركياني ح (4)
، 3208الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب التفسير باب تفسير سكرة النساء ح (5)

 .338ص2ج
 .114ص1ياء ج، كأبك نعيـ، حمية ا كل252ص 1أبك نعيـ، دالئؿ النبكة ج (6)
 .299ص 2البييقي، دالئؿ النبكة كتاب جماع أبكاب المبعث باب اليجرة ا كلب إلب الحبشة ج (7)
 .153ص 4البزار، مسند البزار، مسند جعفر بف أبي طالب ج (8)
 .341ص1ابف خزيمة، التكحيد ج (9)

 .220الطبراني، ا حاديث الطكاؿ، ص (10)
 .515ص 2، كمعرفة الالحابة ج116ص1أبك نعيـ، حمية ا كلياء ج (11)
 .272ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (12)
 12، كابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ، ج49ص 13انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (13)

 .230ص
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 إسحاؽ ابف مغازم» المغازم النٍَّحكم، الاحب الذٍُّىمي، أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد»، 
 .(1)ق 218 ثقة، مات سنة إسحاؽ، ككاف بف محمد عف البكائي، زياد عف ركاىا

 ابف إسحاؽ؛ كالدكؽ ييـ في حديثو عف غيره،  البكائي، ثقة عف ا  عبد بف زياد
 .68ص تقدمت ترجمتو

 سنة مات العاشرة مف يخطئ، الدكؽ الدمشقي، عيسب بف الرحمف عبد بف سميماف 
، كقاؿ يعقكب بف سفياف: ثقة (3)، قاؿ الدارقطني: ثقة يحدث عف الضعفاء (2)ق233

، كقاؿ (5)، كقاؿ أبك داكد: ثقة يخطئ كما يخطئ الناس (4)عف المعركفيف إذا ركل 
، كقاؿ النسائي كأبك حاتـ: الدكؽ؛ كزاد أبك حاتـ: لكنو (6)يحيب بف معيف: ال بأس بو 
، كقاؿ ابف حباف: يعتبر حديثو إذا ركل عف الثقات (7)أركل الناس عف الضعفاء 

ىك  قمت:، (8)يا مناكير كثيرة ال اعتبار بيا المشاىير؛ كأما إف ركل عف المجاىيؿ؛ ففي
 الدكؽ؛ كلكف حديثو ضعيؼ إف ركل عف الضعفاء.

 كثقو ديحيـ (9)ق 190الشيباني، مات سنة الدمشقي أحمد أبك بشير، بف الرحمف عبد ،
، (12)، كقاؿ أبك حاتـ: منكر الحديث (11)، كذكره ابف حباف في الثقات (10)كحٌدث عنو 

 ىك ضعيؼ يكتب حديثو لىعتبار. قمت:، (13)الضعفاء كذكره ابف الجكزم في 

 74ص تقدمت ترجمتواؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة، محمد بف إسح. 

                                                           

 .474ص 6، كالثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ج428ص 10الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (1)
 .253ريب التيذيب، صابف حجر، تق (2)
 .20انظر: سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (3)
 .452ص 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (4)
 .16ص 5سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (5)
 .129ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 المالدر السابؽ. (7)
 .391ص6ابف حباف، الثقات ج (8)
 .904ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (9)

 .89ص 5ابف حجر، لساف الميزاف، ج (10)
 .373ص 8ابف حباف، الثقات، ج (11)
 .215ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .90ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (13)
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 66ص تقدمت ترجمتو متقف، الزىرم، ثقة مسمـ بف شياب بف محمد. 

 (1)ق عمب ا الح 94 سنة مات الثالثة، مف ثقة الحارث، بف الرحمف عبد بف بكر أبك. 

 كزكجة المؤمنيف أـ المخزكمية، ا  عبد بف المغيرة بف أمية أبي بنت أـ سممة؛ ىند 
 .(2)ق عمب ا الح 62 سنة ماتت ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

ضعيؼ يكتب حديثو لىعتبار(، كقد تابعو إسناده ضعيؼ؛ فيو عبد الرحمف بف بشير )
زياد البكائي في اإلسناد نفسو، ككذلؾ سميماف بف عبد الرحمف )الدكؽ يخطئ( تابعو عبد الممؾ 
بف ىشاـ، كفيو أيضان )محمد بف اسحاؽ( مدلس مف الرابعة؛ كقد عنعف كلـ يالرِّح بالسماع في 

 قي بيا الحديث لمحسف لغيره.؛ فيرتىذه الركاية، كلكنو تكبع مف طرؽ أخرل كما تبيف

   

دَّثىنىا( 19) .2 ـي  قاؿ البىٌزار: حى ًفيُّ  ييكسيؼى  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ٍيرى ، (3)الالَّ ك، ٍبفي  أىسىدي  نا: قىاؿى  اٍلكيكًفيُّ  عىٍمرو
اًلدي  نا: قىاؿى  ، ٍبفي  ميجى اًمرو  عىفٍ  سىًعيدو ، يىٍعًني عى ٍبدً  عىفٍ  الشٍَّعًبيَّ ٍعفىرً  ٍبفً  المَّوً  عى ، أىًبي فً بٍ  جى  طىاًلبو
، أىتىٍينىا "لىمَّا: قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  اًشيَّ ٍدنىا النَّجى كجى  فىأىرى ري مَّمىنىا ًعٍنًدهً  ًمفٍ  اٍلخي دىنىا حى كَّ : قىاؿى  ثيَـّ  كىأىٍعطىانىا، كىزى

كا ـٍ  أىٍخًبري اًحبىكي نىٍعتي  ًبمىا الى ، الى ـٍ ، ريسيًمي كىىىًذهً  ًبكي ـٍ  رىسيكؿي  كىأىنَّوي  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفَّ  أىٍشيىدي  كىأىنىا مىعىكي
ٍعفىره  قىاؿى  ًلي، اٍستىٍغًفٍر : لىوي  فىقيؿٍ  المًَّو، رىٍجنا: جى ًدينىةى، أىتىٍينىا ًإذىا ًعٍنًدهً  ًمفٍ  فىخى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىتىمىقَّاًني اٍلمى

قىاؿى  فىاٍعتىنىقىًني، ٍيبىرى  ًبفىٍتحً  أىنىا أىٍدًرم مىا: "كى ؟"، ًبقيديكـً  أىـٍ  أىٍفرىحي  خى ٍعفىرو ، ثيَـّ  جى مىسى ـى  جى  رىسيكؿي  فىقىا
، اًشيِّ ٍعفىره  ىىذىا: فىقىاؿى  النَّجى ٍموي  جى نىعى  عىمَّا فىسى اًحبينىا، ًبوً  الى ٍعفىره  فىقىاؿى  الى مَّمىنىا ًبنىا، فىعىؿى  قىدٍ : جى  كىحى
دىنىا، كَّ شىًيدى  كىزى قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿي  كىأىنَّؾى  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفَّ  كى ثى  فىدىعىا ًلي، يىٍستىٍغًفٍر  لىوي  قيؿٍ : كى  ثىىى
، اًشيِّ  اٍغًفٍر  المَّييـي : »فىقىاؿى  مىرَّاتو ،: اٍلميٍسًمميكفى  فىقىاؿى  ، «ًلمنَّجى ٍعفىره  فىقىاؿى  آًميفى  ًلمرَّسيكؿً  فىقيٍمتي : جى
اًحبىؾى  فىأىٍبًمغٍ  اٍنطىًمٍؽ،  .(4)" ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًمفى  رىأىٍيتى  مىا الى

 

                                                           

 .623ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .754المالدر السابؽ ص (2)
 (.361ص 8عاني، ا نساب، جنسبة لمف يبيع كيتعامؿ بالذىب )انظر: السم (3)
 .159ص 4، ج1328البزار، مسند البزار، ح (4)
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 أولا: تخريج الحديث:

 مطكالن، مف طريؽ أسد بف عمرك، عف مجالد؛ بيذا اإلسناد. (1)أخرجو الطبراني 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2)ق 249 سنة مات العاشرة، مف ليف فيو الدكؽ الاليرفي، الككفي يكسؼ بف إبراىيـ ،
اؿ مطيف كمحمد بف عبد ، كق(4)، كذكره ابف حباف في الثقات (3)كثقو مكسب بف إسحاؽ 
 ىك الدكؽ يخطئ. قمت:، (6)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم (5)ا  الحضرمي: الدكؽ 

 (8)، كثقو ابف سعد(7)ق 190الفقيو، مات سنة  الككفي البجمي المنذر أبك عمرك بف أسد ،
 يركل أف ينبغي ال حنيفة، أبي أالحاب مف كاف كلكف الدكقا، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف

، (10)ليس بشيء؛ كفي ركاية: ليس بو بأس، كقاؿ يحيب بف معيف: كذكب (9) ءعنو شي
كقاؿ يزيد بف ىاركف: ال يحؿ ا خذ عنو، كقاؿ أبك حاتـ: ضعيؼ الحديث، ال يعجبني 

، كضعفو (13)، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم(12)، كقاؿ البخارم: الاحب رأم، لٌيف (11)حديثو 
 ىك ضعيؼ يكتب حديثو لىعتبار. قمت: ،(14)ابف المديني كابف عدم كالساجي 

 آخر في تغٌير كقد بالقكم؛ ليس الككفي، عمرك أبك اليمداني، عمير بف سعيد مجالد بف 
 .(15)ق 144سنة  مات السادسة، الغار مف عمره؛

                                                           

 .110ص 2الطبراني، المعجـ الكبير، ج (1)
 .95ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .148ص2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، ج (3)
 .75ص 8ابف حباف، الثقات ج (4)
 .76ص 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (5)
 .82مشيخة النسائي، ص النسائي، (6)
 .807ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .239ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)
 .23ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (9)

 .106ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (10)
 .338ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، ج (11)
 .49ص 2البخارم، التاريخ الكبير، ج (12)
 .19النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (13)
 .90ص 2ابف حجر، لساف الميزاف، ج (14)
 .520ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (15)
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 (1)ق 100 بعد مات الثالثة، مف فاضؿ، فقيو مشيكر؛ ثقة الشَّعبي، شراحيؿ بف عامر. 

 (2)ق80سنة  مات الحبة كلو بالحبشة كلد الياشمي، البط أبي بف جعفر بف ا  عبد. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو )مجالد بف سعيد( ضعيؼ؛ ككذلؾ )أسد بف عمرك( ضعيؼ، كلـ 
 مف إال متالىن  جعفر عف ركم نعمـ ال الحديث أقؼ عمب مف تابعيما، بؿ إف البزار قاؿ: "ىذا

 .(3)السند"  بيذا مجالد عف عمرك، بف أسد حديث

   

نىا( 20) .3 ، ٍبفي  يىٍحيىب قاؿ النسائي: أىٍخبىرى دَّثىنىا: قىاؿى  عيٍثمىافى ٍيدي  حى ، ٍبفً  يىٍحيىب ٍبفي  زى  عىفٍ  عيبىٍيدو
، اٍبفً  دَّثىًني: قىاؿى  ثىٍكبىافى سىفي  حى ، ٍبفي  اٍلحى رِّ مَّدى  سىًمعى  أىنَّوي  اٍلحى ، ٍبفى  ميحى فى ، عىٍجىى دِّثي  عىفٍ  ييحى
اٍلقيرىًظيِّ  كىٍعبو  ٍبفً  مَّدً ميحى 

ٍبدً  عىفٍ  ،(4) ٍعفىرً  ٍبفً  ا ً  عى ، أىًبي ٍبفً  جى  أىٍىًمًو، بىٍعضً  عىفٍ  طىاًلبو
ٍعفىرً  عىفٍ  ، أىًبي ٍبفً  جى مَّمىوي  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىفَّ  طىاًلبو  ًإلىوى  الى : »ًبًيفَّ  دىعىا كىٍربه  ًبوً  نىزىؿى  ًإذىا كىًممىاتو  عى
مً  ا ي  ًإالَّ  ـي اٍلحى ـي، ي افى  اٍلكىًري ، اٍلعىٍرشً  رىبِّ  ا ً  سيٍبحى ٍمدي  اٍلعىًظيـً  .(5) «اٍلعىالىًميفى  رىبِّ  ًلمَّوً  اٍلحى

 أولا: تخريج الحديث:

بمعناه،  (8)بنحكه، كابف عساكر  (7)بنحكه، كأبك الحسف بف الجندم  (6)أخرجو الطبراني 
 مف طريؽ زيد بف يحيب بف عبيد، عف ابف ثكباف بو.

 

                                                           

 .287ص، ابف حجر، تقريب التيذيب (1)
 .298ص المالدر السابؽ، (2)
 .159ص 4البزار، مسند البزار، ج (3)
 (.379ص 10ا نساب، ج ىذه النسبة إلب بني قريظة، مف أىؿ المدينة )السمعاني، (4)
 9، ج10393النسائي، السنف الكبرل،، كتاب عمؿ اليـك كالميمة باب ما يقكؿ عند الكرب إذا نزؿ بو ح (5)

 .407، ص632، ككتاب عمؿ اليـك كالميمة لمنسائي ح235ص
 .111ص 1، ج167الطبراني، مسند الشامييف ح (6)
 .8، ص29ابف الجندم، الفكائد الحساف )مخطكط( ح (7)
 .325ص 64ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (8)
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 ياا: دراسة رجال اإلسناد:ثان

 (1)ق 255سنة  مات العاشرة، مف عابد؛ الدكؽ القرشي، سعيد بف عثماف بف يحيب ،
، (3)، كذكره ابف حباف في الثقات (2)كثقو النسائي كأحمد بف حنبؿ كأبك حاتـ كالذىبي 

 أبي بف عركبة الحسيف غير أبي فيو يطعف أحدنا أر كقاؿ ابف عدم: "ليس بو بأس، لـ
يتمقف كؿ شيء ككاف يعرؼ  ؛ قاؿ فيو: ال يسكل نكاة في الحديث كافمعشر

عركبة، كمع ما قاؿ فيو؛ جعمو  لـ يتكمـ فيو أحد بجرح سكل أبي قمت:، (4)بالالدؽ"
 كا  تعالب أعمـ.الدكقان، كىذا ال يقمؿ مف شأف يحيب فقد كثقو كثيركف، كأراه ثقة 

 (5)ق 207 سنة مات التاسعة مف ثقة الدمشقي الخزاعي عبيد بف يحيب بف زيد. 

 كتغير بالقدر كرمي يخطئ؛ الدكؽ الدمشقي، العنسي ثكباف بف ثابت بف الرحمف عبد 
كديحيـ كعبد الرحمف بف  (8)، كثقو أبك حاتـ (7)ق 165سنة  مات السابعة مف ،(6)بأخرة 
، كقاؿ يحيب بف معيف كابف المديني كأبك (10)، كذكره ابف حباف في الثقات (9)الالح 

، كقاؿ ابف معيف في ركاية ثانية: ضعيؼ (11)زرعة كأبك داكد كالعجمي: ال بأس بو 
، (12)يكتب حديثو عمب ضعفو ككاف رجىن الالحان؛ نقمو ابف عدم ككافقو في ذلؾ 

                                                           

 .594ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
، كالذىبي، 229ص 6، كالذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج174ص 9انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)

 .173، كبحر الدـ فيمف تكمـ فييـ اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ ص371ص 2الكاشؼ، ج
 .265ص 9ابف حباف، الثقات، ج (3)
 .120ص 9ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (4)
 .225ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
؛ فقاؿ: " قاؿ أبك حاتـ: تغير عقمو في آخر حياتو كىك 476ص 1ذكره ابف الكياؿ في الككاكب النيرات، ج (6)

 مستقيـ الحديث".
 .337ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .219ص 5لتعديؿ جابف أبي حاتـ، الجرح كا (8)
 .433ص 4انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (9)

 .92ص 7ابف حباف، الثقات، ج (10)
، 219ص 5، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج346ص 2انظر: تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (11)

 .33ص 1، كالعجمي، معرفة الثقات، ج22ص 5كسؤاالت اآلجرم  بي داكد ج
 .460ص 5ؿ في الضعفاء جابف عدم، الكام (12)
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ىك الدكؽ يخطئ كال بد أف يتابع؛  قمت:، (1)كضعفو ابف حنبؿ كالنسائي كابف خراش 
 كأنالفو ابف حجر.

 فاضؿ ثقة دمشؽ نزيؿ محمد أبك الككفي النخعي أك الجعفي ـالحك بف الحر بف الحسف 
 .(2)ق 133سنة  مات الخامسة مف

 مف ،(3)ىريرة  أبي أحاديث عميو اختمطت أنو إال الدكؽ المدني، عجىف بف محمد 
، كثقو يحيب بف معيف كأحمد بف حنبؿ كأبك زرعة كأبك (4)ق 148سنة  مات الخامسة

، كذكره (5)ف سعد كيعقكب بف شيبة كالعجمي كالدارقطني حاتـ كالنسائي كابف عيينة كاب
، كقاؿ يحيب بف سعيد: (7)، كذكره العقيمي في الضعفاء (6)ابف حباف في الثقات 

 كا  تعالب أعمـ.ىك ثقة  قمت:، (8)مضطرب الحديث في حديث نافع 

 (9)ق 120 سنة مات الثالثة مف عالـ ثقة المدني، أبك حمزة القرظي كعب بف محمد. 

   93ص تقدمت ترجمتوبف جعفر بف أبي طالب، الحابي عبد ا. 
 

 

                                                           

 .486ص 11الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (1)
 .159ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
: "محمد بف عجىف المدني ذكر ابف أبي حاتـ حديثو عف 109قاؿ العىئي في جامع التحاليؿ ص (3)

عيؼ{، فقاؿ: إنما سمعو ا عرج عف أبي ىريرة حديث }المؤمف القكم خير كأحب الب ا  مف المؤمف الض
مف ربيعة بف عثماف عف ا عرج، قمت: ركاه عبد ا  بف إدريس عف ربيعة بف عثماف عف محمد بف 
عثماف بف حباف عف ا عرج، كذكر غير ابف أبي حاتـ أيضا أنو كاف يدلس"، كذكره ابف حجر في ابف 

 ضمف المرتبة الثالثة. 44حجر، طبقات المدلسيف، ص
 .496قريب التيذيب، صابف حجر، ت (4)
 1، كالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج50ص 8انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)

، كالعجمي، 698ص 1، كالفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج226ص 9، كابف سعد، الطبقات الكبرل، ج35ص
 .101ص 26، كالمزم، تيذيب الكماؿ، ج48ص 1معرفة الثقات، ج

 .386ص 7الثقات ج (6)
 .198ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (7)
 .971ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (8)
 .504ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛ فيو )عبد الرحمف بف ثابت بف ثكباف( الدكؽ يخطئ كتغير بأخرة، كلـ  
 ضعيؼ ثكباف كابف خطأ، تو ليذا الحديث: "ىذايتابعو أحد مف ىذا الكجو، قاؿ النسائي بعد ركاي

؛ كىك ، كىك مف مسند عمي بف أبي طالب (1)يعقكب"  حديث كالالكاب حجة، بمثمو يقكـ ال
نىا ، ٍبفي  قيتىٍيبىةي  الالكاب، كقد ركاه النسائي في الباب؛ فقاؿ: أىٍخبىرى دَّثىنىا: قىاؿى  سىًعيدو ، حى  اٍبفً  عىفً  يىٍعقيكبي

، فى مَّدً مي  عىفٍ  عىٍجىى ، كىٍعبو  ٍبفً  حى ٍبدً  عىفٍ  اٍلقيرىًظيِّ ٍبدً  عىفٍ  اٍليىاًد، ٍبفً  ا ً  عى ، ٍبفً  ا ً  عى ٍعفىرو ًمي ، عىفٍ  جى  عى
ءً  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  لىقَّاًني: قىاؿى  أىنَّوي  ًني اٍلكىًممىاًت، ىىؤيالى  الى : »أىقيكلىيىا أىفٍ  ًشدَّةه  أىكٍ  كىٍربه  ًبي نىزىؿى  ًإفٍ  كىأىمىرى
ـي  ا ي  ًإالَّ  ًإلىوى  ـي، اٍلكىًري ًمي انىوي، اٍلحى ـي، اٍلعىٍرشً  رىبُّ  ا ي  تىبىارىؾى  سيٍبحى ٍمدي  اٍلعىًظي  .(2) «اٍلعىالىًميفى  رىبُّ  ًلمَّوً  اٍلحى

   

دَّثىنىا( 21) .4 ـي  قاؿ البزار: حى مَّدو  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ، ميحى ٍبدي  نا: قىاؿى  التٍَّيًميُّ دى، ٍبفي  المَّوً  عى  شىٍيخه، نا: ؿى قىا دىاكي
، ًمفٍ  ٍعفىرً  عىفٍ  ثىًقيؼو ، ٍبفً  جى ٍيميكفً  عىفٍ  بيٍرقىافى ، ٍبفً  مى ، اٍبفً  عىفً  ًمٍيرىافى ٍعفىرً  عىفٍ  عيمىرى  أىًبي ٍبفً  جى

مِّيى  أىفٍ  أىمىرىهي  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىفَّ : »طىاًلبو  ا السًَّفينىةً  ًفي ييالى  .(3) «اٍلغىرىؽى  يىٍخشى  لىـٍ  مىا قىاًئمن

 ج الحديث:أولا: تخري

 (5)بنحكه، عف إبراىيـ بف محمد بيذا اإلسناد، كأخرجو أبك نعيـ  (4)أخرجو الدارقطني 
بنحكه، مف طريؽ عبد ا  بف داكد، عف رجؿ مف ثقيؼ، عف ميمكف بف ميراف، عف ابف عمر، 

بنحكه، مف طريؽ جعفر بف برقاف، عف  (7)، كالدارقطني (6)عف جعفر مرفكعان، كأخرجو البييقي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي يمكف بف ميراف، عف ابف عباس، عف جعفر بف أبي طالب م
 

 
                                                           

 .235ص 9، ج10393النسائي، السنف الكبرل، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ عند الكرب...، ح (1)
 المالدر السابؽ. (2)
 .157ص 4لبزار، جالبزار، مسند ا (3)
 .246ص 2، ج1472الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الالىة باب الفة الالىة في السفر ح (4)
 .515ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (5)
 .155ص 3، ج5698البييقي، السنف الكبرل، كتاب الالىة، باب القياـ في الفريضة، ح (6)
 .246ص 2، ج1472باب الفة الالىة في السفر حالدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الالىة  (7)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ق 250 سنة مات عشرة، الحادية مف ثقة التيمي، ا  عبد بف محمد بف إبراىيـ. 

 (2)ق213 سنة مات التاسعة، مف عابد ثقة الككفي، اليمداني عامر بف داكد بف ا  عبد. 

 (3)قيؼ، مبيـ؛ لـ أقؼ عمب اسمو، فقد أيبيـ في جميع الطرؽ رجؿ مف ث. 

 مف الزىرم، حديث في ييـ الدكؽ الرقي، ا  عبد أبك ،(4)الًكىبي  بيرقاف بف جعفر 
 ميمكف لحديث ضابط ثقة ، قاؿ أحمد بف حنبؿ: جعفر(5)ق 150سنة  مات السابعة
قاؿ ابف معيف: ىك ثقة ، ك (6)يضطرب  الزىرم حديث في كىك ا الـ، بف يزيد كحديث

كضعيؼ في الزىرم، كقاؿ محمد بف عبد ا  بف نمير كابف عدم: ثقة أحاديثو 
، ككثقو سفياف بف عيينة كالعجمي كابف سعد كيعقكب بف سفياف (7)مضطربة عف الزىرم 

، كقاؿ النسائي كأبك حاتـ: ال بأس بو (8)كابف حباف كابف خمفكف كابف شاىيف كالذىبي 
، كذكره العقيمي في (10)، كقاؿ الحاكـ: ال يحتج بو إذا انفرد (9)رم في غير الزى

، (13)، كقاؿ ابف خزيمة: ال يحتج بو (12)، كقاؿ الساجي عنده مناكير (11)الضعفاء 
 ىك ثقة مالـ يرًك عف الزىرم. قمت:

                                                           

 .93ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .301المالدر السابؽ ص (2)
 : "فيو رجؿ مجيكؿ".246ص 2قاؿ الدارقطني في سننو ج (3)
 11)السمعاني، ا نساب، ج ملسو هيلع هللا ىلصنسبة إلب قبيمة مف العرب، كىي ًكىب بف مرة، مف أجداد النبي  (4)

 (.183ص
 .140تقريب التيذيب، ص ابف حجر، (5)
 .474ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .374ص 2ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (7)
، كالفسكم، المعرفة 7ص 1، كالعجمي، معرفة الثقات، ج482ص 7انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)

، 11ريخ أسماء الثقات، ص، كابف شاىيف، تا136ص 6، كابف حباف، الثقات، ج141ص 1كالتاريخ، ج
 .84ص 2، كابف حجر، تيذيب التيذيب، ج35ص 4كالذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج

 .474ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)
 .14الحاكـ النيسابكرم، تسمية مف أخرج ليـ اإلماماف البخارم كمسمـ، ص (10)
 .34ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (11)
 .202ص 3يذيب الكماؿ،، جمغمطام، إكماؿ ت (12)
 .35ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (13)
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 (1)ق 117سنة  مات الرابعة، مف فقيو، ثقة الككفي، الجزرم ميراف بف ميمكف. 

 الالحابة مف المكثريف الرحمف، مف عبد أبك العدكم، الخطاب بف عمر بف ا  عبد 
 .(2)ق 73سنة  مات لألثر، اتباعان  الناس أشد مف ككاف كالعبادلة،

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ثقات، رجالو كبقية ييسـ، لـ رجؿ إسناده ضعيؼ، فيو رجؿ مبيـ، قاؿ الييثمي: "فيو
سناده  الطرؽ يرتقي لمحسف لغيره.بمجمكع  ، كالحديث(3)متالؿ"  كا 

   

دى  قاؿ عبد الرزاؽ: عىفٍ ( 22) .5 ، ٍبفً  دىاكي ، ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  عىفٍ  قىٍيسو ٍعفىرً  عىفٍ  رىاًفعو  أىًبي ٍبفً  جى
؟ أىىىبي  أىالى : »لىوي  قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىفَّ  طىاًلبو  ؟ أىالى  لىؾى ؟ أىالى  ؟(4)أىٍحذيكؾى  أىالى  أىٍمنىحيؾى ؟ أيكًثريؾى  أىالى
؟ تَّب «أىالى ٍيفً  مىاءى  ًلي سىيىٍقطىعي  أىنَّوي  ظىنىٍنتي  حى مِّي: "قىاؿى  اٍلبىٍحرى  ًفي اٍلقيٍرآفً  أيَـّ  تىٍقرىأي  رىكىعىاتو  أىٍربىعى  تيالى
ٍكعىةو  كيؿِّ  سيكرىةن، رى ٍمدي : تىقيكؿي  ثيَـّ  كى افى  ًلمَّوي، اٍلحى سيٍبحى ، كىالمَّوي  المًَّو، كى  فىعيدَّىىا لمَّوي،ا ًإالَّ  ًإلىوى  كىالى  أىٍكبىري

تَّب كىاًحدىةن  ٍمسى  تعيدَّ  حى  عىٍشرنا فىتىقيكلييىا تىٍرفىعي  ثيَـّ  رىاًكعه، كىأىٍنتى  عىٍشرنا فىتىقيكلييىا تىٍركىعي  ثيَـّ  مىرَّةن، عىٍشرىةى  خى
دي  ثيَـّ  رىاًفعه، كىأىٍنتى  ، كىأىٍنتى  عىٍشرنا افىتىقيكلييى  تىٍرفىعي  ثيَـّ  سىاًجده، كىأىٍنتى  عىٍشرنا فىتىقيكلييىا تىٍسجي اًلسه  ثيَـّ  جى
دي  ، كىأىٍنتى  عىٍشرنا فىتىقيكلييىا تىٍرفىعي  ثيَـّ  سىاًجده، كىأىٍنتى  عىٍشرنا فىتىقيكلييىا تىٍسجي اًلسه ٍمسه  فىًتمىؾى  جى ، خى سىٍبعيكفى  كى
ًفي ثً  كى ، اٍ ىكىاًخرً  الثَّىى ثي  فىذىًلؾى  كىذىًلؾى ذىا مىٍجميكعىةو، ًمائىةً  ثىىى ًمائىتىٍيفً  أىٍلفنا كىانىتٍ  ٍقتىيىافىرَّ  كىاً   ػ كى
كىافى  اًعدنا آيىةن  ًعٍشًريفى  اٍلقيٍرآفً  أيِـّ  بىٍعدى  الًَّتي السُّكرىةى  يىٍقرىأى  أىفٍ  يىٍستىًحبُّ  كى  يىٍكًمؾى  ًفي تىاٍلنىعيييفَّ  ػ فىالى

، أىكٍ  ، أىكٍ  لىٍيمىًتؾى ٍمعىًتؾى ، ًفي أىكٍ  جى ،عيٍمرً  ًفي أىكٍ  سىنىةو، ًفي أىكٍ  شىٍيرو كـً  عىدىدى  ذينيكبيؾى  كىانىتٍ  فىمىكٍ  ؾى  نيجي
اًء، ٍمؿً  عىدىدى  أىكٍ  اٍلقىٍطًر، عىدىدى  أىكٍ  السَّمى اًلجو  رى  .(6) "لىؾى  المَّوي  لىغىفىرىىىا الدٍَّىرً  أىيَّاـً  عىدىدى  أىكٍ  ،(5)عى

 

                                                           

 .556ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .315المالدر السابؽ ص (2)
 .163ص 2الييثمي، مجمع الزكائد، ج (3)
ٍذك: التقدير كالمكانة العالية )انظر: ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج (4)  (.357ص 1الحى
 (.229ص 1مكضع بالبادية معركؼ )الفراىيدم، كتاب العيف جرمؿ عالج:  (5)
 .123ص 3، ج5004عبد الرزاؽ، المالنؼ الالنعاني كتاب الالىة باب الالىة التي تيكفر ح (6)
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 أولا: تخريج الحديث:

ف عبد ا  بف بنحكه؛ مف طريؽ نافع مكلب ابف عمر، ع (1)أخرجو الخطيب البغدادم 
 ملسو هيلع هللا ىلصبنحكه؛ مف طريؽ نافع، عف ابف عمر، أف النبي  (2)جعفر، عف أبيو مرفكعان، كأخرجو الحاكـ 

 .عٌمـ ىذه الكممات البف عمو جعفر بف أبي طالب 

، بمثمو مف طريؽ معاكية كعكف ابنا عبد ا  بف جعفر، عف (3)كأخرجو الخطيب أيضان 
 .ه الكممات لجعفر عمـ ىذ ملسو هيلع هللا ىلصأبييما عبد ا ؛ أف النبي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 كلـ (5)، ذكره ابف حباف في الثقات (4)السابعة  مف مقبكؿ الالنعاني قيس بف داكد ،
 يتكمـ فيو أحد مف العمماء بجرح أك تعديؿ.

 (6)السابعة  مف الحفظ، ضعيؼ رافع، أبا المدني، يكنب عكيمر بف رافع بف إسماعيؿ. 
 اإلسناد: ثالثاا: الحكم عمى

إسناده ضعيؼ، بؿ كمنقطع؛ فيو إسماعيؿ بف رافع )ضعيؼ الحفظ؛ مف السابعة(، كىذا 
، كلمحديث عدة (7)يعني أف بينو كبيف جعفر بف أبي طالب أكثر مف راكم؛ فاإلسناد معضؿ 

 يرتقي الحديث لمحسف لغيره.، كبمجمكعيا (8)طرؽ أكالميا العمماء إلب عشريف طريقان 

   

 

                                                           

 .49فييا، ص ملسو هيلع هللا ىلصالخطيب البغدادم، كتاب الىة التسبيح كا حاديث التي ركيت عف النبي  (1)
 ، قاؿ: ىذا إسناد الحيح ال غبار عميو.464ص 1الكتر جالحاكـ، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب  (2)
 .79الخطيب البغدادم، الىة التسبيح، ص (3)
 .199ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .288ص 6ابف حباف، الثقات ج (5)
 .107ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 . 59قدمة ابف الالىح صاإلسناد المعضؿ؛ ىك الذم يسقط منو راكييف فأكثر عمب التكالي. انظر م (7)
 انظر: كتاب الىة التسبيح لمخطيب البغدادم، ككتاب الترشيح لبياف الىة التسبيح البف طكلكف. (8)
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ًميِّ  ؿ أبك حنيفة: عىفٍ قا( 23) .6 رَّاًد، اٍلحيسىٍيفً  ٍبفً  عى ، عىفٍ  الزَّ ٍعفىرً  عىفٍ  تىمَّاـو  طىاًلبو  أىًبي ٍبفً  جى
ٍنوي، تىعىالىب المَّوي  رىًضيى  ابً  ًمفٍ  نىاسنا أىفَّ  عى ميكا ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  أىاٍلحى مىب دىخى اًلي: »فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  عى  مى
ـٍ  ا  أىرىاكي مىب أىشيؽَّ  أىفٍ  فىمىٍكالى  ،اٍستىاكيكا ؟(1)قيٍمحن ىمىٍرتيييـٍ  أيمًَّتي عى ةو  كيؿِّ  ًعٍندى  ًبالسِّكىاؾً   ى ىى ًفي ،«الى  كى
اًلي: »ًركىايىةو  ـٍ  مى ميكفى  أىرىاكي مىيَّ  تىٍدخي ا؟ عى مىب أىشيؽَّ  أىفٍ  فىمىٍكالى  اٍستىاكيكا، قيٍمحن ىمىٍرتيييـٍ  أيمًَّتي عى  أىفٍ   ى

ةو  كيؿِّ  ًعٍندى  يىٍستىاكيكا ىى كءو  كيؿِّ  ًعٍندى  أىكٍ  ،الى  .(2) «كيضي

 أولا: تخريج الحديث:

، بنحكه مف طريؽ أبي حنيفة، عف أبي الحسف الزراد، عف جابر بف (3)أخرجو أبك نعيـ 
بنحكه، عف أبي حنيفة،  (4)عبد ا ، عف جعفر بف أبي طالب مرفكعان، كأخرجو محمد بف الحسف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي   عف أبي عمي، عف تماـ بف العباس، عف جعفر

، بنحكه مف طريؽ أبي حنيفة عف أبي الحسف الزراد (5)كأخرجو الحسيف بف محمد البمخي
 .ملسو هيلع هللا ىلص)كقاؿ: ىك أبك عمي الاليقؿ( عف تماـ بف العباس عف جعفر بف أبي طالب عف النبي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 رَّاد، لـ أعثر عمب ترجمة لو، كيبدك مف خى ؿ المتابعات التي عمي بف الحسيف الزَّ
ذكرت؛ أنو مختمؼ في اسمو؛ فقيؿ عمي بف الحسف، كقيؿ: أبك عمي، كقيؿ: ىك أبك 

 عمي الاليقؿ.

 عف تماـ عف الاليقؿ عمي كأبك عمب الاليقؿ؛ مكالن لبني أسد، قاؿ ابف حجر: أبك 
، كالالكاب أبك (6)اضطراب  حديثو كفي حنيفة؛ ضعيؼ أبك كعنو طالب أبي بف جعفر

 .(7)بف تماـ بف العباس عف أبيو  عمي عف جعفر

                                                           

فرة تعمك ا سناف، ككسخ يركبيا مف طكؿ ترؾ السكاؾ )غريب الحديث البف الجكزم ج (1)  2القىٍمح: الي
 (.261ص

 .101ارات باب ما جاء في ا مر بالسكاؾ، صأبك حنيفة، مسند اإلماـ أبي حنيفة كتاب الطي (2)
 .205مسند أبي حنيفة؛ ركاية أبك نعيـ ا البياني ص (3)
 .66ص 1محمد بف الحسف الحنفي، اآلثار ج (4)
 .563ص 2مسند أبي حنيفة ركاية الحسيف بف محمد بف خسرك البمخي ج (5)
 .208ابف حجر، اإليثار بمعرفة ركاة السنف كاآلثار ص (6)
، كأخرج االماـ أحمد في مسنده مف طريؽ سفياف الثكرم عف أبي عمي الاليقؿ عف 50الدر السابؽ صالم (7)

 . 334ص 3، جملسو هيلع هللا ىلصجعفر بف تماـ عف أبيو عف النبي 
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 أبيو، بنيٌ  كأالغر ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عـ ابف الياشمي، المطمب عبد بف العباس بف تٌماـ 
 .(1)اختىؼ، كالمشيكر أف لو رؤية  الحبتو كفي

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛ فيو أبي عمي الاليقؿ )ضعيؼ كفي حديثو اضطراب(، قاؿ الدارقطني 
: فقاؿ إسناده، كفي اسمو، في فغمط حنيفة عف أبي عمي الاليقؿ، أبك لحديث: "ركاهعف ىذا ا

 أبي بف جعفر عف العباس، بف تماـ عف الحسف، بف عمي: عنو كقيؿ الحسف، أبي بف عمي عف
 بف جعفر عف الاليقؿ، عمي أبي فركاه عف المعتمر، بف منالكر ، كخالفوملسو هيلع هللا ىلص النبي عف طالب،
 .(2)المطمب"  عبد بف العباس عف باس،ع ابف عف العباس، بف تماـ

كلمحديث شكاىد عديدة؛ فقد أخرج البخارم في الحيحو؛ مف طريؽ ا عرج عبد الرحمف 
مىب أىشيؽَّ  أىفٍ  لىٍكالى »قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصبف ىرمز، عف أبي ىريرة أف رسكؿ ا   مىب أىكٍ  أيمًَّتي عى  النَّاسً  عى

ىمىٍرتيييـٍ   ، كبيذا فالحديث الحيح بشاىده.(3) «الىىىةو  كيؿِّ  مىعى  ًبالسِّكىاؾً   ى

   

دَّثىنىا أىبيك( 24) .7 اؽى، أىًبي عىفٍ  زىكىًريَّا، عىفٍ  أيسىامىةى، قاؿ ابف أبي شيبة: حى ٍعبىدو  ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ  ًإٍسحى مى
دَّثىٍتًني: قىاؿى  (4) ٍعفىرنا أىفَّ  عيمىٍيسو  اٍبنىةي  أىٍسمىاءي  حى اءىىىا جى بىشىةً  ىيـٍ  ًإذٍ  جى ا: فىقىالىتٍ  يىٍبًكي، ىيكى كى  ًباٍلحى  مى

؟ فنا فىتنب "رىأىٍيتي : قىاؿى  شىٍأنيؾى بىشىةً  ًمفى  ميٍترى ًسيمنا اٍلحى مىب مىرَّ  جى  مىعىيىا، كىافى  دىًقيقنا فىطىرىحى  اٍمرىأىةو  عى
، فىنىسىفىٍتوي  ٍيؿه : قىالىتٍ  الرِّيحي مىب اٍلمىًمؾي  يىٍجًمسي  يىٍكـى  لىؾى  كى ذي  اٍلكيٍرًسيِّ  عى " ًمفى  مىٍظميكـً ًلمٍ  فىيىٍأخي  .(5)الظَّاًلـً

 

                                                           

 .224ص 1السخاكم، التحفة المطيفة ج (1)
 .476ص 13الدارقطني، العمؿ الكاردة في ا حاديث النبكية، ج (2)
 .4ص 2، ج887الجمعة، باب السكاؾ يـك الجمعة، ح البخارم، الحيح البخارم، كتاب (3)
: "قيؿ  بي زرعة؛ أييما الالحيح؟ سعيد بف معبد أك 541ص 5قاؿ ابف أبي حاتـ في عمؿ الحديث ج (4)

سعد بف معبد؟؛ فقاؿ: سعيد أالح"، كقاؿ رشيد ا لمعي؛ محقؽ كتاب نقض الدارمي عمب المريسي؛ في 
لي مف يككف إال أنني أستظير أنو سعد بف معبد التغمبي، قاؿ : " كلـ يتضح 416ص 1حاشية الكتاب ج

": سعد بف معبد التغمبي، قاؿ إسحاؽ بف منالكر، نا أبك أسامة، نا 65/ 4"البخارم في التاريخ الكبير، 
 زكريا، عف أبي إسحاؽ انتيب".

 .239ص 7، ج35666ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الزىد، باب ما قالكا في البكاء مف خشية ا ، ح (5)
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 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، )ثىثتيـ( مف  (3)بنحكه، كالخرائطي  (2)بمثمو، كابف أبي الدنيا  (1)أخرجو الدارمي 
 طريؽ أبي إسحاؽ السبيعي، عف سعد بف معبد بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 التاسعة مف ،(4) دلس ربما ثبت ثقة ،الككفي، أبك أسامة القرشي أسامة بف زيد بف حماد 
 .(5)ق 201 سنة مات

 أبي مف كسماعو ،(6)يدلس  ككاف ثقة الككفي، يحيب أبك اليمداني؛ زائدة أبي بف زكريا 
 .(7)ق 148حكالي سنة  مات السادسة، مف بأخرة، إسحاؽ

 مف عابد، مكثر ثقة اليمداني، عبيد بف ا  عبد بف ، عمرك(8)السبيعي  إسحاؽ أبك 
 .(10)ذلؾ  قبؿ كقيؿ ق،129 سنة مات ،(9)بأخرة  اختمط الثالثة،

 

                                                           

الدارمي، نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد؛ عمب بشر المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمب ا   (1)
 .416ص 1عز كجؿ مف التكحيد، باب ما جاء في العرش ج

 .198، ص244ابف أبي الدنيا، ا ىكاؿ، باب ذكر الحساب كالعرض كالقالاص ح (2)
 .278، ص593ا خىؽ كمذمكميا، باب ما جاء في ظمـ الناس ح ابف أبي الدنيا، مساكئ (3)
 .44قاؿ ابف حجر: "كاف يبينو ثـ رجع عنو كتركو" ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص (4)
 .177ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
: " قاؿ أبك حاتـ: يدلس عف الشعبي كابف جريج"، كذكره ابف 106قاؿ العىئي في جامع التحاليؿ ص (6)

 (.31حجر في المرتبة الثانية في كتابو؛ فى يضيره تدليسو )انظر ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص
 .216ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 (.68ص 7السىًبيعي: ىذه النسبة إلب سيبىيع، كىك بطف مف ىمداف )السمعاني، ا نساب، ج (8)
كلـ يختمط"، كقاؿ يعقكب الفسكم: "قاؿ بعض  : "شاخ كنسي270ص3قاؿ الذىبي في ميزاف االعتداؿ، ج (9)

نما ترككه مع ابف عيينة الختىطو" )انظر الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج  3أىؿ العمـ: كاف قد اختمط كا 
في القسـ ا كؿ، فقاؿ: "كلـ يعتبر أحد مف ا ئمة  94(، كذكره العىئي في كتابو؛ المختمطيف ص75ص

تجكا بو مطمقنا، كذلؾ يدؿ عمب أنو لـ يختمط في شيء مف حديثو"، ما ذكر مف اختىط أبي إسحاؽ، اح
كقاؿ أبك زرعة عف زىير بف معاكية: "ثقة إال أنو سمع مف أبي إسحاؽ بعد االختىط" )انظر ابف أبي 

 (.589ص 3حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج
 .423ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
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 ذكره ابف حباف (1)الثالثة  مف مقبكؿ، عمي، بف الحسف مكلب الياشمي، معبد بف سعد ،
ثؽ (2)في الثقات  ، كقاؿ الذىبي: كي

 ىك ثقة مقؿ، كا  تعالب أعمـ. قمت:، (3)

 عمي، ثـ بكر، أبك ثـ ،طالب أبي بف جعفر تزكجيا الحابية عميس، بنت أسماء 
 .(4)عمي  بعد ماتت  ميا، المؤمنيف أـ الحارث؛ بنت ميمكنة أخت كىي ليـ، ككلدت

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده الحيح كرجالو ثقات.

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           

 .232ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .298ص 4ف حباف، الثقات، جاب (2)
 .430ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (3)
 .743ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
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 ثانيالمبحث ال
 الحاء إلى آخر حرف الخاءمسند الصحابة الرواة من أول حرف 

 حارث بن الِصم ة مسند الالمطمب األول: 
 :ترجمتو 

بينو؛ كبيف كالييب بف سناف  ملسو هيلع هللا ىلص، آخب النبي (1) عتيؾ بف عمرك بف الحارث بف الاًلمَّة
، كشيد الحارث بدران؛ كأبمب فييا بىءن حسنان، كشيد أحدان؛ كقاتؿ مع (2)الركمي رضي ا  عنيما 

 المغيرة بف ا  عبد بف عثماف كقتؿ المكت، عمب كبايعو حينما انكشؼ المسممكف، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
؛  .(3)سمىبو  كأخذ يكمئذو

 عمب تعكؼ الطير فأريا السىرح؛ في أمية بف كعمرك ىك ككاف معكنة، بئر كشيد الحارث 
 المنذر فيو قيتؿ مكطف عف  تأخر كنت ما الحارث: فقاؿ مقتكلكف، أالحابيـ فإذا فأتكا؛ منزليـ،
 .(4)في السنة الرابعة مف اليجرة  قتؿ، ككاف ذلؾ حتب القكـ، فقاتؿ لحؽ حتب فأقبؿ

 .(5)ركل عنو: محمكد بف لبيد 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 25) .1 مَّدي  قاؿ الطبراني: حى ، أىبىافى  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا اٍ ىاٍلبىيىاًنيُّ مَّدي  حى ، عيبىادىةى  ٍبفي  ميحى  ح اٍلكىاًسًطيُّ

دَّثىنىا مَّدي  كىحى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ا ً  عى ٍضرىًميُّ ، ًسنىافو  ٍبفي  أىٍحمىدي  ثنا اٍلحى  ٍبفي  يىٍعقيكبي  ثنا: قىاالى  اٍلكىاًسًطيُّ
، مَّدو ٍبدي  ثنا ميحى ، ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى مَّدً  عىفٍ  ًعٍمرىافى اًلحً  ٍبفً  ميحى ، ٍبفً  الى  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  عىااًلـً  عىفٍ  ًدينىارو
، ٍبفً  مىٍحميكدً  عىفٍ  قىتىادىةى، اًرثي  قىاؿى : قىاؿى  لىًبيدو مَّةً ا ٍبفي  اٍلحى دو  يىٍكـى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  سىأىلىًني: لالِّ  أيحي
ٍبدى  رىأىٍيتى  ىىؿٍ : »الشٍِّعبً  ًفي كىىيكى  ؟ ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى  ًإلىب رىأىٍيتيوي  اً ، رىسيكؿى  يىا "نىعىـٍ : قيٍمتي  «عىٍكؼو
رِّ  بىؿً  حى مىٍيوً  ،(6)اٍلجى ، ًمفى  (7)عىكىره  كىعى ٍبتي  اٍلميٍشًرًكيفى  فىقىاؿى  "،ًإلىٍيؾى  فىعىدىٍلتي  فىرىأىٍيتيؾى  ً ىٍمنىعىوي، ًإلىٍيوً  فىيىرى

                                                           

 .398ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج770ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 .509ص 3انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .179ص 1ـ الالحابة، ج، كابف قانع، معج292ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .193ص 11انظر: ابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج (4)
 .399ص1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج271ص 3انظر: الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
بىؿ: أسفمو كأدناه )ابف قتيبة، غريب الحديث، ج (6) رِّ الجى  (.179ص 2حى
 (.600ص 4ار كىك االزدحاـ )ابف منظكر، لساف العرب، جعىكىر مف المشركيف: جماعة، كأالمو مف االعتك (7)
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ًئكىةى  ًإفَّ  أىمىا: »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  اًرثي  قىاؿى  ،«مىعىوي  تيقىاًتؿي  اٍلمىىى ٍعتي ": اٍلحى ٍبدً  ًإلىب فىرىجى  فىأىًجديهي  الرٍَّحمىفً  عى
ٍرعىب، سىٍبعىةو  نىفىرو  بىٍيفى  ، ظىًفرىتٍ : لىوي  فىقيٍمتي  الى ءً  أىكيؿَّ  يىًمينيؾى ؟ ىىؤيالى  ً ىٍرطاةى  ىىذىا أىمَّا": قىاؿى  "قىتىٍمتى
ا، فىأىنىا كىىىذىا ،(1) شيرىٍحًبيؿى  ٍبفً  ءً  كىأىمَّا قىتىٍمتيييمى دىؽى ": قيٍمتي  "،أىرىهي  لىـٍ  مىفٍ  فىقىتىمىييـٍ  ىىؤيالى  ا ي  الى

 .(2)"كىرىسيكليوي 
 أولا: تخريج الحديث:

 (6)بمفظو، كابف عساكر  (5)بنحكه، كأبك نعيـ  (4)بنحكه، كالبزار  (3)أخرجو ابف قانع 
 بمثمو، )أربعتيـ( مف طريؽ عبد العزيز بف عمراف عف محمد بف الالح بف دينار بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (7)ق 300، ثقة مكثر، مات سنة ا البيانيٌ  المىًدينيٌ  مسمـ أبك ،أباف بف محمد. 

 قاؿ ابف أبي حاتـ: (8) عشرة الحادية مف ،فاضؿ الدكؽ ،الكاسطي بادةعى  بف محمد ،
، كذكره ابف (10)، كقاؿ اآلجرم: ثقة (9)ىك ثقة الدكؽ؛ سئؿ أبي عنو فقاؿ: الدكؽ 

 ىك ثقة. قمت:، (11)حباف في الثقات 

 81ص تقدمت ترجمتو، ثقة، ميطىيَّف ،الحضرميٌ  ا  عبد بف محمد. 

 

 
                                                           

 8أرطأة بف شرحبيؿ بف ىاشـ بف عبد مناؼ، الحابي جميؿ )انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 (.42ص

 .271ص 3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (2)
 .179ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة ج (3)
البزار: ال نعمـ الحارث أسند إال ىذا، كال نعمـ لو إال ىذا ، كقاؿ 325ص 2الييثمي، كشؼ ا ستار ج (4)

 الطريؽ.
 .771ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
 .256ص 35ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (6)
 .1002ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .486ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .17ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .447ص 25المزم، تيذيب الكماؿ، ج (10)
 .126ص 9ابف حباف، الثقات ج (11)
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 (1)ق 259 سنة مات ،عشرة الحادية مف ؛حافظ ثقة ،الكاسطي أسد بف سناف بف دأحم. 

 مف ،الضعفاء عف كالركاية الكىـ كثير الدكؽ ،المدني عيسب بف محمد بف يعقكب 
 .(2)ق 213 سنة مات العاشرة كبار

 كتبو احترقت متركؾ، ا عرج المدني الزىرم العزيز عبد بف عمراف بف العزيز عبد 
 .(3)ق 197 سنة مات الثامنة مف ،غمطو فاشتد ظوحف مف فحدث

 (4)ق 168 سنة مات ،السابعة مف يخطئ الدكؽ ،المدني دينار بف الالح بف محمد ،
، كذكره ابف حباف في (8)، كالعجمي (7)، كابف سعد (6)، كأبك داكد (5)كثقو أحمد بف حنبؿ 

كقاؿ الدارقطني:  ،(10)، كقاؿ أبك حاتـ: ليس بالقكم؛ ال يعجبني حديثو (9)الثقات 
 ال أعمـ لماذا كالفو الدارقطني بذلؾ، كلكني أرل أنو الدكؽ يخطئ. قمت:، (11)متركؾ

 عالـ ثقة ،المدني عمر أبك ا نالارم، ا كسي النعماف بف قتادة بف عمر بف عاالـ 
 .(12)ق 120 بعد مات الرابعة مف ،بالمغازم

 75ص تقدمت ترجمتو، الغير الحابي ،ا شيمي لبيد بف محمكد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو عبد العزيز بف عمراف؛ متركؾ.

   
                                                           

 .80ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .608، صالمالدر السابؽ (2)
 .358، صنفسو (3)
 .484نفسو ص (4)
 .287ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .378ص 25المزم، تيذيب الكماؿ، ج (6)
 .254ص 9جابف سعد، الطبقات الكبرل،  (7)
 .47ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (8)
 .390ص 7ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .287ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .60سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (11)
 .286ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (12)
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دَّثىنىا( 26) .2 ٍكحي  نا: قىاؿى  ًرٍشًديفى  ٍبفي  أىٍحمىدي  قاؿ الطبراني: حى دَّثىنىا ٍبفي  رى حو حى  أىًبي ٍبفي  سىًعيدي  الىىى
، ، أىًبي ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  عىفٍ  أىيُّكبى ٍعفىرو ٍبدً  عىفٍ  جى ، ىيٍرميزى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ، عىفٍ  اٍ ىٍعرىجي ٍكلىب عيمىٍيرو  مى
، اٍبفً  اًرثً  اٍبفً  عىفً  عىبَّاسو مًَّة، ٍبفً  اٍلحى قىدٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  لىًقيتي : قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  الالِّ رىجى  كى  ًمفى  خى

مٍَّمتي  اٍلغىاًئًط، مىٍيًو، فىسى ، يىريدَّ  فىمىـٍ  عى مىيَّ تَّب عى ٍضعى » حى مىب يىدىهي  كى ، عى   كىٍجيىوي  فىمىسىحى  ًجدىارو

يىدىهي، مَّـى  ثيَـّ  كى مىيَّ  سى  .(1) «عى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 ٌجاج فب محمد فب أحمد  .(2)ق 292مالرم، ضعيؼ، مات سنة ال ًرٍشًديف فب الحى

  ٍكحي  .(3)ق233 مات سنة المالرٌم، ضعيؼ، مٌي،المكال الحارثي سٌيابة فب الىح بف رى

 (4)ق 161 سنة مات ،السابعة مف ثبت ثقة ،المالرم الخزاعي أيكب أبي بف سعيد. 

 (5)ق 132 سنة مات ،الخامسة مف ثقة ،المالرم جعفر أبي بف ا  عبيد. 

 (6)ق117 سنة مات ،الثالثة مف عالـ ثبت ثقة ،المدني ،ا عرج مزىر  بف الرحمف عبد. 

 (8)ق104 سنة مات ،الثالثة مف ثقة ،المدني ا  أبكعبد ،(7) اليىلي ا  عبد بف عمير. 

 ؛ كقيؿ: غير ذلؾ،ا  عبد اسمو قيؿ ،ا نالارم ةمَّ الالً  بف الحارث بف ـيٍ يى جي  أبك 
 .(9) معاكية خىفة إلب عاش ،معركؼ الحابي

                                                           

عبيد ا  بف أبي جعفر إال  ، قاؿ الطبراني: لـ يرك ىذا الحديث عف78ص 1الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (1)
 سعيد بف أبي أيكب، تفرد بو ركح بف الىح.

 .889ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .821ص 5المالدر السابؽ ج (3)
 .233ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .370المالدر السابؽ ص (5)
 .352ص نفسو، (6)
 (.440ص 13ي، ا نساب، جنسبة إلب بني ىىؿ، كىي قبيمة نزلت الككفة )السمعان (7)
 .431ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .629المالدر السابؽ ص (9)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو أحمد بف رشديف )ضعيؼ( كما تبيف، ككذلؾ ركح بف الىح 
 .(1))ضعيؼ( تفرد بو عف سعيد بف أبي أيكب؛ كلـ يتابعو أحد 

مة، كىك  ييـ؛ بف الحارث بف الالًّ كأالؿ الحديث ثابت في الالحيحيف عف أبي جي
في الحيحييما مف طريؽ الميث بف سعد عف جعفر  (3)مـ ، كمس(2)الالكاب، فقد أخرج البخارم 

ٍكلىب عيمىٍيرنا سىًمٍعتي : قىاؿى  ا ىٍعرىًج، عىفً بف ربيعة  ، اٍبفً  مى ٍبدي  أىنىا أىٍقبىٍمتي : قىاؿى  عىبَّاسو ، ٍبفي  المَّوً  كىعى  يىسىارو
ٍكلىب ٍكجً  مىٍيميكنىةى  مى تَّب ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  زى ٍمنىا حى مىب دىخى يىٍيـً  أىًبي عى اًرثً  ٍبفً  جي مَّةً  ٍبفً  الحى ، الالِّ اًرمِّ  فىقىاؿى  ا ىٍنالى
يىٍيـً  أىبيك اًرمُّ  الجي مىؿو  ًبٍئرً  نىٍحكً  ًمفٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  أىٍقبىؿى » ا ىٍنالى جى

ؿه  فىمىًقيىوي  (4) مَّـى  رىجي مىٍيوً  فىسى مىٍيوً  يىريدَّ  فىمىـٍ  عى  عى
تَّب ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  مىب أىٍقبىؿى  حى يىدىٍيًو، ًبكىٍجًيوً  فىمىسىحى  الًجدىاًر، عى مىٍيوً  رىدَّ  ثيَـّ  كى ـى  عى  «السَّىى

 

 مسند الحارث بن مالك األنصاري المطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

، كىي: "عزفت نفسي ، لو مقكلة اشتير بيا (5)؛ كقيؿ حارثة الحارث بف مالؾ ا نالارم
أف  ملسو هيلع هللا ىلصمف رسكؿ ا  ، ككاف قد طمب ملسو هيلع هللا ىلص، كمات الحارث شييدان في حياة النبي (6)عف الدنيا" 

يدعكى لو بالشيادة، كقد كاف الادقان، فمما أيغير عمب سرح المدينة قاتؿ فقتؿ 
(7). 

 .(9)، كزيد السممي؛ كغيره (8)ركل عنو: محمد بف أبي الجيـ 

 

                                                           

 .78ص 1انظر: الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (1)
 .75ص 1، ج337البخارم، الحيح البخارم، كتاب التيمـ باب التيمـ في الحضر إذا لـ يجد ماء ح (2)
 281ص 1، ج114مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب الحيض باب التيمـ ح (3)
 (.979بئر جمؿ: مكضع معركؼ بالمدينة المنكرة )الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص (4)

 .77ص 2، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج75ص 2البغكم، معجـ الالحابة، ج (5) 
 205ص 1، كعبد الرحمف الحجي، السيرة النبكية، ج127 1ابف الجكزم، تمقيح فيـك أىؿ ا ثر، ج (6)
 .179ص 54، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج689ص 1ظر: ابف حجر، اإلالابة، جان (7)
 .266ص3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (8)
 .414ص 1ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (9)
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ عبد بف حميد: 27) ٍيدي  حى بىاًب، ٍبفي  زى اًلدي  ثىنىا لىًييعىةى، اٍبفي  ثىنىا اٍلحي  يىًزيدى  في بٍ  خى

ؿو  أىًبي ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  ،(1)السٍَّكسىًكيُّ  ، ًىىى مَّدً  عىفٍ  اٍلمىدىًنيِّ ، أىًبي ٍبفً  ميحى ٍيـً اًرثً  عىفً  اٍلجى  مىاًلؾو  ٍبفً  اٍلحى
، اًرمِّ ، يىا: »لىوي  فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  ًبرىسيكؿً  مىرَّ  أىنَّوي  اٍ ىٍنالى اًرثي ؟ كىٍيؼى  حى  ميٍؤًمننا ٍحتي أىاٍلبى : قىاؿى  «أىاٍلبىٍحتى

قًّا، ا اٍنظيٍر : »فىقىاؿى  حى ، مى ؽ   ًلكيؿِّ  ًإفَّ  تىقيكؿي ًقيقىةن  حى  نىٍفًسي، عىفٍ  الدٍُّنيىا (2)عىزىٍفتي  قىدٍ  أىلىٍستي : قىاؿى  ،«حى
كىأىٍظمىٍأتي 
كىأىنِّي لىٍيًمي، كىأىٍسيىٍرتي  نىيىاًرم، (3) بِّي عىٍرشً  ًإلىب أىٍنظيري  كى كىأىنِّي بىاًرزنا، رى  أىٍىؿً  ًإلىب ٍنظيري أى  كى

نَّةً  كفى  اٍلجى كىأىنِّي ًفييىا، يىتىزىاكىري اغىٍكفى  النَّارً  أىٍىؿً  ًإلىب أىٍنظيري  كى ، يىٍعًني ًفييىا (4)يىتىضى  يىا: »قىاؿى  يىاًليحيكفى
، اًرثي ، عىرىٍفتى  حى ـٍ ثى  فىاٍلزى  .(5) «مىرَّاتو  ثىىى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه،  (9)بنحكه، كالبييقي  (8)بمثمو، كأبك نعيـ  (7)بغكم بمثمو، كال (6)أخرجو الطبراني 
 )أربعتيـ( مف طريؽ زيد بف الحباب، عف ابف لييعة بيذا اإلسناد.

بنحكه، مف طريؽ زيد بف أبي أنيسة، عف عبد الكريـ بف الحارث  (10)كأخرجو البييقي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عف رسكؿ ا  ، عف الحارث بف مالؾ (11)بف يزيد 

                                                           

السٍَّكسىًكي: نسبة إلب السكاسؾ، كىك ابف أشرس بف كندة، كعدد كلده ثمانية عشر ذكران، ككانت ليـ ثركة  (1)
، جميرة أنساب العرب صعظيمة بالشاـ )اب  (.431ف حـز

رىفتي )ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج (2) : بمعنب مىنىعتي كالى ٍفتي  (.230ص 3عىزى
 (.116ص 1أظمأتي نيارم: بمعنب المتي النيار )انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج (3)
 (.179بخارم كمسمـ صيتضاغكف: يالرخكف كيبككف )الحميدم، تفسير غريب ما في الالحيحيف ال (4)
 .165المنتخب مف مسند عبد بف حميد ص (5)
 .266ص 3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 .75ص 2البغكم، معجـ الالحابة ج (7)
، قاؿ أبك نعيـ: " كركاه محمد بف الفضؿ بف عطية، عف غياث 777ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (8)

ردة، عف الربيع بف لكط، عف الحارث بف مالؾ ا نالارم أنو بف المسيب، عف سميماف بف سعيد بف أبي ب
فذكر نحكه....، كركاه بقية بف الكليد، عف عقيؿ بف مدرؾ، عف مف حدثو عف  ملسو هيلع هللا ىلصجاء إلب النبي 

 «".كيؼ أنت يا حارث؟»كسمـ قاؿ لو:  ملسو هيلع هللا ىلصالحارث بف مالؾ أف النبي 
 .159ص 13، ج10107البييقي، شعب اإليماف، باب الزىد كقالر ا مؿ ح (9)

 .355، ص973البييقي، الزىد الكبير، باب الكرع كالتقكل ح (10)
(، كىذا يعني أف ركايتو 360عبد الكريـ بف الحارث مف السادسة )انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)

 عف الحارث منقطعة، كىذا اإلسناد فيو أبي فركة ضعيؼ.
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 رجال اإلسناد: ثانياا: دراسة

 باب بف زيد  حديث في يخطئ الدكؽ الخرساني الككفي، ،(1) العيٍكمي الحسيف أبك الحي
، (4)بف المديني ، كا(3) كثقو يحيب بف معيف، (2)ق 230 سنة مات التاسعة، مف الثكرم

كذكره ابف شاىيف في  ،(8)كالذىبي  ،(7)، كابف ماككال (6)، كالدارقطني (5)كالعجمي 
 كذكره ابف حباف في الثقات؛ كقاؿ: "كاف ،(9)اؿ: "كثقو عثماف بف أبي شيبة" الثقات؛ كق

 ففييا المجاىيؿ عف ركايتو كأما المشاىير، عف ركل إذا بحديثو يعتبر يخطئ
 الدقو في يشؾ ال ممف الككفة مشايخ إثبات مف كقاؿ ابف عدم: ىك ،(10)المناكير"

كقاؿ أبك  ،(12)كرم كلـ يكف بو بأس كقاؿ ابف معيف في مرة: كاف يقمب حديث الث ،(11)
 الحديث في نفذ ما الالح رجؿ كقاؿ أحمد: "كاف ،(13)حاتـ: الدكؽ؛ الالح الحديث 

، كقاؿ الذىبي في ركاية: لـ يكف بو بأس؛ قد (14)الخطأ"  كثير كاف  نو بالالىح إال
 ىك ثقة مالـ يرًك عف الثكرم؛ كحديثو عف الثكرم ضعيؼ. قمت:، (15)ييـ

  احتراؽ بعد خمط ،السابعة مف الدكؽ ،المالرم الحضرمي عقبة بف يعةيً لى  بف ا  عبد  

                                                           

 .(348ص 9ا نساب، جنسبة إلب عهكىؿ، كىـ مف بطف تىٍيـ )السمعاني،  (1)
 .222ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .112تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي، ص (3)
 .561ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .17ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (5)
 .480ص 1الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج (6)
 .403ص 3انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (7)
 .100ص 2، كالميزاف ج256ص 1، كتذكرة الحفاظ، ج393ص 9الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (8)
 .91ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (9)

 .250ص 8ابف حباف، الثقات، ج (10)
 .167ص 4ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (11)
 .450ص 9انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (12)
 .561ص 3، الجرح كالتعديؿ جابف أبي حاتـ (13)
 .96ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (14)
 .415ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (15)
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 قمت:، (1)ق 174 سنة مات ،غيرىما مف أعدؿ عنو كىب كابف المبارؾ بفا كركاية كتبو
 .(2)ىك ضعيؼ؛ كالعمؿ عمب تضعيؼ حديثو مالـ يتابع 

 50ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،المالرم السكسكي الجمحي يزيد بف خالد. 

  ،50ص تقدمت ترجمتوسعيد بف أبي ىىؿ، ثقة. 

  (3)ق 63محمد بف أبي الجيـ المدني، مختمؼ في الحبتو، كيقاؿ لو رؤية، مات سنة. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

و يزيد بف محمد بف يزيد بف سناف إسناده ضعيؼ، فيو ابف لييعة؛ ضعيؼ، كقد تابع
 .(5)كىك ضعيؼ أيضان  (4))أبك فركة( 

عف ثابت  (7)مف طريؽ يكسؼ بف عطية  (6)كلمحديث عدة شكاىد؛ فقد أخرجو الدٌقاؽ 
، مطكالن  (8)قاؿ لمحارث "كيؼ أالبحت؟"، كأخرجو ابف أبي شيبة  ملسو هيلع هللا ىلصالبناني عف أنس أف النبي 

 كؿ عف زيبيد بف الحارث مرسىن.عف عبد ا  بف نمير عف مالؾ بف مغ

 كا  تعالب أعمـ.كالحديث بمجمكع الطرؽ يرتقي لمحسف لغيره 

   

                                                           

( ، 410ص 1، كلكف ابف حجر ضعفو مرة )انظر التمخيص الحبير ج319ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
أالحاب الحديث عمب ضعؼ ابف لييعة، كىذا القكؿ مكافؽ لعامة النقاد، حيث قاؿ البييقي: "كقد أجمع 

 (.43ص 9كترؾ االحتجاج بما ينفرد بو" )انظر معرفة السنف كاآلثار ج
، كسبط بف العجمي، االغتباط بمف رمي مف الركاة باالختىط 65انظر: العىئي، المختمطيف ص (2)

 .190ص
، كابف 224ص7تعديؿ ج، كابف أبي حاتـ، الجرح كال171ص 5انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)

 .195ص 6حجر، اإلالابة، ج
 .355انظر: البييقي، الزىد الكبير، باب الكرع كالتقكل، ص (4)
 .602انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .243الدقاؽ، فكائد ابف أخي ميمي الدقاؽ ص (6)
 (.611يكسؼ بف عطية: متركؾ، )انظر: ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .43ص 11بي شيبة، المالنؼ، جابف أ (8)
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 مسند ُحَبْيش بن خالد الُخزاعّي المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

؛ الخيزاعي الكعبٌي، أبك الخر؛ كقبؿ: أبك معبد، كيمقب  بىٍيش بف خالد بف ربيعة بف أالـر حي
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصأبيو خالد؛ كىك ا ظير، مف الحابة رسكؿ ا   با شعر، كقيؿ: بؿ ىك لقب

بىيش  في اليجرة، شيد  ملسو هيلع هللا ىلص؛ أخك أـ معبد الخزاعية، الاحبة الخيمة التي نزؿ بيا النبي كحي
، مع خالد بف الكليد في السنة الثامنة لميجرة ملسو هيلع هللا ىلصفتح مكة مع النبي   .(2)، كقيتؿ يكمئذو

 .(3)ركل عنو: ابنو ىشاـ بف حبيش 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 28) ًميُّ  حى ٍبدً  ٍبفي  عى دَّثىنىا ح، اٍلعىًزيزً  عى كفى  ٍبفي  ميكسىب كىحى ، ىىاري مَّاؿي ًميُّ  اٍلحى  كىعى
، سىًعيدو  ٍبفي  ـي  ثنا: قىاليكا ،(4)السَّاًجيُّ  يىٍحيىب ٍبفي  كىزىكىًريَّا الرَّاًزمُّ ٍبدً  ٍبفً  مىٍيًدمِّ  ٍبفً  ميٍحًرزً  ٍبفي  ميٍكرى  عى
ٍمًرك ٍبفً  ٍحمىفً الرَّ  ٍيًمدً  ٍبفً  عى كى ًميؼً  ٍبفً  خي ًبيعىةى  ٍبفً  ميٍنًقذً  ٍبفً  حى ٍنبىشً  ٍبفً  رى رىاـً  ٍبفً  مى بىًشيَّةى  ٍبفً  حى  كىٍعبً  ٍبفً  حى
ٍمًرك ٍبفً  اًرثىةى  ٍبفً  عى ، اٍلقىاًسـً  أىبيك اٍ ىٍزدً  ٍبفً  ثىٍعمىبىةى  ٍبفً  حى زىاًعيُّ دَّثىًني اٍلخي ، ٍبفي  ميٍحًرزي  أىًبي حى  عىفٍ  مىٍيًدم 

، ٍبفً  ًىشىاـً  ٍبفً  ًحزىاـً  اًلدو ، ٍبفً  ًىشىاـً  أىًبيوً  عىفٍ  خى بىٍيشو بىٍيشً  أىًبيوً  عىفٍ  حي اًلدو  ٍبفً  حي اًحبً  خى  رىسيكؿً  الى
رىجى  ًحيفى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  أىفَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصا ً  رىجى  مىكَّةى، ًمفٍ  خى ًدينىةً  ًإلىب مييىاًجرنا ًمٍنيىا كىخى   بىٍكرو  كىأىبيك كىىيكى  اٍلمى

مىٍكلىب اًمري  بىٍكرو  أىًبي كى ٍيًقطً  ٍبفً  ا ً  عىٍبدي  المٍَّيًثيُّ  كدىًليميييمىا ، فييىٍيرىةى  ٍبفي  عى كا اٍ يرى مىب مىرُّ ٍيمىتىيٍ  عى  أيِـّ  خى
ٍعبىدو  زىاًعيًَّة  مى كىانىتٍ  ،(5)اٍلخي ٍمدىةن  (6) بىٍرزىةن  كى ـي، يتىٍسقً  ثيَـّ  اٍلقيبًَّة، ًبًفنىاءً  تىٍحتىًبي جى تيٍطًع ا فىسىأىليكىىا كى تىٍمرنا لىٍحمن  كى

                                                           

، كابف ا ثير، 404، كابف مندة، معرفة الالحابة، ص871ص 2انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 .289ص 12جامع ا الكؿ، ج

 .24ص 2، كابف حجر، اإلالابة، ج451ص 1، ج406ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (2)
 ىك الاحب حديث أـ معبد". ملسو هيلع هللا ىلصؿ: "ركل عف النًَّبٌي ، قا685ص 2الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج (3)
نسبة إلب الساج، كىك خشب يحمؿ مف البحر إلب البالرة ييعمؿ منو ا شياء، كانسب إلب بيعو كعممو  (4)

 (.10ص 7جماعة مف الناس، قديمان كحديثان )السمعاني، ا نساب، ج
لما ىاجر  ملسو هيلع هللا ىلصالتي نزؿ عمييا رسكؿ ا   أـ معبد: كاسميا عاتكة بنت خالد الخزاعية، الاحبة الخيمة (5)

 (.3560ص 6)انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج ىك خميمو أبك بكر الالديؽ 
 (.364ص 7امرأةن بىٍرزىة: مكثكؽ برأييا كفضميا كعفافيا )الفراىيدم، كتاب العيف ج (6)
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كهي  ، ًمفٍ  شىٍيئنا ًعٍندىىىا يياًليبيكا فىمىـٍ  ًمٍنيىا، ًليىٍشتىري كىافى  ذىًلؾى ميٍرًمًميفى ميٍسًنًتيفى  اٍلقىٍكـي  كى
 ا ً  رىسيكؿي  فىنىظىرى  ،(1)

ًة، ًكٍسرً  ًفي شىاةو  ًإلىب ملسو هيلع هللا ىلص ٍيمى ؟ أيَـّ  ايى  الشَّاةي  ىىًذهً  مىا: »فىقىاؿى  اٍلخى ٍعبىدو مَّفىيىا: قىالىتٍ  «مى ٍيدي  "خى  عىفً  اٍلجى
؟ ًمفٍ  ًبيىا فىيىؿٍ : »قىاؿى  ،"اٍلغىنىـً   ، «أىٍحميبىيىا؟ أىفٍ  أىتىٍأذىًنيفى : »قىاؿى  ،"ذىًلؾى  ًمفٍ  أىٍجيىدي  ًىي": قىالىتٍ  ، «لىبىفو
مٍ  ًبيىا رىأىٍيتى  ًإفٍ  نىعىـٍ  كىأيمِّي، أىٍنتى  ًبأىًبي بىمىب": قىالىتٍ  ا ،"فىاٍحميٍبيىا بناحى  ًبيىًدهً  فىمىسىحى  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  ًبيىا فىدىعى

ٍرعىيىا سىمَّب ضى ؿَّ  عىزَّ  ا ى  كى دىعىا كىجى مىٍيوً  فىتىفىاحىتٍ  شىاًتيا، ًفي لىيىا كى دىرَّتٍ  عى دىعىا (2)كاٍجتىرٍَّت  كى  ًبًإنىاءو  كى
مىبى  الرٍَّىطى  (3)ييٍرًبضي  ا ًفييىا فىحى تَّب (4) ثىجًّ هي  حى تَّب سىقىاىىا ثيَـّ  اٍلبىيىاءي، عىىى ًكيىٍت، حى سىقىب ري ابىوي  كى  أىاٍلحى

تَّب ٍكا، حى كى شىًربى  رى كا  ثيَـّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص آًخرىىيـٍ  كى أىرىاضي
مىبى  ثيَـّ  (5) تَّب بىٍدءو  بىٍعدى  ثىاًنينا ًفييىا حى ى  حى نىاءى، مىألى  ثيَـّ  اإٍلً

ميكا بىايىعىيىا ثيَـّ  ًعٍندىىىا غىادىرىهي  ا ٍنيىا،عى  كاٍرتىحى تَّب لىًبثىتٍ  فىقىمَّمى اءى  حى يىا جى ٍكجي ٍعبىدو  أىبيك زى افنا أىٍعنيزنا يىسيكؽي  مى  ًعجى
ٍكفى  يىتىسىاكى
ب، ىيٍزالن  (6) ييفَّ  ضيحن ، ميخُّ ، المَّبىفى  مىٍعبىدو  أىبيك رىأىل فىمىمَّا قىًميؿه قىاؿى  عىًجبى  ىىذىا لىؾى  أىٍيفى  ًمفٍ ": كى

؟ أيَـّ  يىا المَّبىفي  ٍعبىدو ميكبةى  كىالى  ،(7) ًحيىاؿه  عىاًزبه  كىالشَّاةي  مى  ًبنىا مىرَّ  أىنَّوي  ًإالَّ  كىا ً  الى ": قىالىتٍ  ؟،"اٍلبىٍيتً  ًفي حى
ؿه  اًلوً  ًمفٍ  ميبىارىؾه  رىجي كىذىا كىذىا حى اءىةً  ظىاىىرى  رىجيىن  رىأىٍيتي ": قىالىتٍ  ،"مىٍعبىدو  أيَـّ  يىا ًلي اًلًفيوً ": قىاؿى  ،"كى  اٍلكىضى
سىفى  اٍلكىٍجوً  (8) أىٍبمىجى  ٍمؽً  حى لىـٍ  ،(9)ثيٍحمىةه  تىًعٍبوي  لىـٍ  اٍلخى ٍعمىةه  ًبوً  تيٍزرً  كى ًسيـه  (10) الى ٍينىٍيوً  ًفي كى  (11)دىعىجه  عى
ًفي طىؼه  أىٍشفىاًرهً  كى كى

ًفي (12) ٍكًتوً  كى ، الى يىؿه ًفي الى ًفي سىطىعه، عينيًقوً  كى  أىزىجُّ  ،(13)كىثىاثىةه  ًلٍحيىًتوً  كى
أىٍقرىفي 
مىتى  فٍ إً  ،(14) ، فىعىمىٍيوً  الى قىاري فٍ  اٍلكى هي  سىمىاهي  تىكىمَّـى  كىاً  ، ًمفٍ  كىأىٍبيىاهي  النَّاسً  أىٍجمىؿي  اٍلبىيىاءي، كىعىىى  بىًعيدو

                                                           

( كميٍسًنًتيف: 465ص 1غريب الحديث، ج ميٍرًمًميف: قد نفذ زادىـ، كناية عف الفقر كالحاجة )انظر ابف قتيبة، (1)
 (.443ص 2بمعنب القحط كالجدب )ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج

 (.179ص15اٍجتىرَّت: بمعنب جمعت كأكثرت المبف )انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج (2)
 (.36ص 7يىٍرًبض الرَّىط: يسقي القـك كالجماعة )الفراىيدم، كتاب العيف ج (3)
ان: كثيران سائىن )غريب الحديث لميركم ج (4)  (.141ص 3ثىجَّ
بُّكا المبف عمب المبف، كشربكا حتب ارتككا )أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (5) كا: الى  (.43ص 12أىراضي
 (.72ص 2عجافان يتساككف: ضعافان ىزاالن يتمايمف مف شدة الضعؼ )انظر: ابف الجكزم، غريب الحديث ج (6)
 (.463ص 1حياؿ: غير حكامؿ )ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج عازبه  (7)
 (.470ص 1أبمج الكجو: مشرؽ الكجو، عميو كضاءة كنكر )انظر: ابف قتيبة، غريب الحديث، ج (8)
 (.119ص 1ثيٍحمة: نحكؿ كضعؼ )ابف الجكزم: غريب الحديث ج (9)

عمة: بمعنب الغير الرأس )أبك منالكر اليركم، تيذ (10)  (.21ص 2يب المغة، جالى
 (.377ص 1دىعج العيف: شدة سكادىا، كناية عف جماليا )انظر: الخطابي، غريب الحديث ج (11)
 (.860الكىطىؼ: كثرة شعر الحاجبيف كالعينيف )الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص (12)
ة )ابف منظكر، لساف العرب، كثاثة المحية: كثرة أالكليا كشعرىا، كأنيا ليست بدقيقة كال بطكيمة كفييا كثاف (13)

 (.179ص 2ج
 (.54ص 4أىزىٍج أىٍقرىف: مقركف الحاجبيف )ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج (14)
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هي  ، ًمفٍ  كىأىٍحسىنيوي  كأىٍحىى ٍمكي  قىًريبو ٍنًطقىوي  كىأىفَّ  ،(1)تىًزره  كىالى  ىىًذره  الى  فىاٍلؿه  اٍلًمٍنطىًؽ، حي زىاته  مى رى  نىٍظـه  خى
،يى  دٍَّرفى ٍبعه  تىحى ، ًمفٍ  يىٍأسى  الى  رى ، ًمفٍ  عىٍيفه  تىٍقتىًحميوي  كىالى  طيكؿو رو ري  فىييكى  غياٍلنىٍيفً  بىٍيفى  غياٍلفه  ًقالى  أىٍنضى

ثىةً  ٍنظىرنا، الثَّىى فُّكفى  ريفىقىاءي  لىوي  قىٍدرنا، كىأىٍحسىنيييـٍ  مى تيكا قىاؿى  ًإفٍ  ،ًبوً  يىحي فٍ  ًلقىٍكًلًو، أىٍنالى كاتىبى  أىمىرى  كىاً   ًإلىب ادىري
ميفىنَّده  كىالى  عىاًبسه  الى  مىٍحشيكده  مىٍحفيكده  أىٍمًرًه،

ٍكته  فىأىاٍلبىحى  "،(2) ًميًّا ًبمىكَّةى  الى ٍكتى  يىٍسمىعيكفى  عى  كىالى  الالَّ
كفى  اًحبيوي  مىفٍ  يىٍدري  :يىقيكؿي  كىىيكى  الى

زىل ٍيرى  النَّاسً  رىبُّ  ا ي  جى زىاًئوً  خى ًفيقىٍيفً  ...   جى يٍ  قىاالى  رى ٍعبىدً  أيِـّ  مىتىيٍ خى  مى
 

ا ىا ىيمى ًفيؽى  أىٍمسىب مىفٍ  فىازى  فىقىدٍ   ...   ًبوً  كىاٍىتىدىتٍ  ًباٍلييدىل نىزىالى مَّدً  رى  ميحى
 

ميكا ، سى ـٍ نىاًئيىا شىاًتيىا عىفٍ  أيٍختىكي  تىٍشيىدً  الشَّاةى  تىٍسأىليكا ًإفٍ  فىًإنَّكيـٍ   ...   كىاً 
 

اًئؿو  ًبشىاةو  دىعىاىىا مَّ  حى مىٍيوً   ...   بىتٍ فىتىحى ا عى ًريحن رَّةي  الى ميٍزًبد  الشَّاةً  ضى
(3) 

اًلبو  لىدىٍييىا رىٍىننا فىغىادىرىىىا  .(4) .مىٍكًردً  ثيَـّ  مىاٍلدىرو  ًفي ييرىدِّديىىا  ...   ًلحى

 أولا: تخريج الحديث:

ه(، مف ، )أربعتيـ بنحك (8)، كأبك نعيـ (7)، كالطبراني (6)، كاآلجرم (5)أخرجو الىلكائي  
طريؽ ميٍحًرز بف ميدم الخزاعي، كأخرجو أبك بكر البٌزاز 
مف طريؽ أيكب بف الحكـ،  ،(9)

بيش، عف أبيو ىشاـ بو.  كىىما )ميٍحًرز كأيكب( عف ًحزاـ بف ىشاـ بف حي

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 83ص تقدمت ترجمتوالبغكم، ثقة مأمكف،  العزيز عبد بف عمي. 

 

                                                           

: تريد أنو كسط، ليس بقميؿ كال كثير )ابف قتيبة، غريب الحديث، ج (1)  (.473ص 1ال ىىًدره كال تىًزره
 (.208ص 2لحديث جميفىنَّد: ال فائدة منو )ابف الجكزم، غريب ا (2)
ٍرع )انظر: ابف  (3) رىة: أالؿ الضَّ رَّة الشاًة ميٍزًبد: بمعنب يخرج منيا المبف الخالص النقي الذم لـ يخمط، كالضَّ ضى

 (.510ص 2منظكر، لساف العرب، ج
 .48ص 4الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .856ص 4الىلكائي، شرح أالكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة، ج (5)
 .1496ص 3اآلجرم، الشريعة، ج (6)
 .254، ص30الطبراني، ا حاديث الطكاؿ، ح (7)
 .337ص 1، كدالئؿ النبكة ،ج871ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (8)
 .832ص 2أبك بكر الشافعي، الفكائد الغيىنيات، ج (9)
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 (1) ق294 سنة مات ،عشرة الحادية مف ثقةالبغدادٌم،  اؿالحمٌ  ىاركف بف مكسب. 

  (2)ق 299عمي بف سعيد بف بشير الرازم، الحافظ البارع، مات سنة. 

  (3)ق 307 سنة مات ،عشرة الثانية مف ،فقيو ثقة ،البالرم ؛الساجي يحيب بف زكريا. 

 مات قريبان مف سنة (4) القديدم الحجازم الخزاعي مىٍيدمٌ  بف رزميحٍ  بف ميٍكـر ،
 ، كلـ يذكره غيره مف العمماء بجرح أك تعديؿ.(6)ذكره ابف حباف في الثقات  ،(5)ق285

 الخزاعي، لـ أقؼ عمب مف ذكره بجرح أك تعديؿ. الرحمف عبد بف ميدم بف محرز 

 (8)، كثقو ابف سعد(7)ق 180سنة  ًحزاـ بف ىشاـ بف حبيش؛ الخزاعي، مات قريبان مف ،
، ككذلؾ قاؿ أحمد (10)، كقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس (9)كذكره ابف حباف في الثقات 

 ، قمت: ىك الدكؽ.(12)، كقاؿ أبك حاتـ: شيخ محمو الالدؽ (11)بف حنبؿ 

 (13) الحبة لو، الحجازم القديدم، أبك حزاـ، الخزاعي بف خالد حبيش بف ىشاـ. 

 ى اإلسناد:ثالثاا: الحكم عم

إسناده ضعيؼ، فيو )ميٍحًرز بف ميدم( لـ أقؼ عمب مف تكمـ فيو بجرح أك تعديؿ، كقد 
 ، كبمجمكع الطرؽ يرتقي الحديث لمحسف لغيره.(14)تابعو أيكب بف الحكـ 

                                                           

 .554ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .146ص 14انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (2)
 .216ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 (.353ص 10القيدىٍيدم: ىذه النسبة إلب قيديد، كىك منزؿ بيف مكة كالمدينة )السمعاني، ا نساب، ج (4)
 .839ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .207ص 9ابف حباف، الثقات، ج (6)
 .831ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .496ص 5قات الكبرل، جابف سعد، الطب (8)
 .247ص 6ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .89ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (10)
 .368ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (11)
 .298ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .53ص 9يؿ ج، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعد433ص 3انظر: ابف حباف، الثقات، ج (13)
"، كلـ يذكره سكاه بجرح أك 128ص 8أيكب بف الحكـ الخزاعي الكعبي: ذىكىره ابف ًحبَّاف في "الثقات ج (14)

 تعديؿ.
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 مسند حرام بن ممحان المطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

 النجار، بف عدم بني مف ثـ النجارم، ا نالارم حراـ بف زيد بف خالد بف افحى مٍ مً  بف اـرى حى 
 .(2) الطفيؿ بف عامر إلب ملسو هيلع هللا ىلص النبي كتاب الاحب  كاف، (1) مالؾ بف أنس خاؿ

 . (3)مف السنة الرابعة لميجرة  ؛الفر في شييدان  يكمئذو  تؿكقي معكنةو،  كبئر ،كأحدان  ،بدران  شيد

 .(4)ركل عنو: أنس بف مالؾ 

 :أحاديثو 
نىا: اؿى قى  مىٍعمىرو  قاؿ عبد الرزاؽ: عىفٍ ( 29) ٍبدً  ٍبفي  ثيمىامىةي  أىٍخبىرى اًلؾو  ٍبفى  أىنىسى  المًَّو قىاؿى ًإفَّ  عى مى
ـى  أىفَّ  أىٍخبىرىهي  رىا افى  ٍبفى  حى اؿي  كىىيكى  ًمٍمحى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  خى ذى  مىعيكنىةى  ًبٍئرً  يىٍكـى  طيًعفى  لىمَّا مى  ،دىًموً  ًمفٍ  ًبيىًدهً  أىخى

وي  حى مىب فىنىضى  .(5) «اٍلكىٍعبىةً  كىرىبِّ  فيٍزتي  اٍلكىٍعبىًة، كىرىبِّ  فيٍزتي : »قىاؿى  كىرىٍأًسوً  كىٍجًيوً  عى

 أولا: تخريج الحديث:

 (9)بمثمو، كأبك نعيـ  (8)بنحكه، كابف مندة  (7)بنحكه، كالدارقطني  (6)أخرجو الفاكيي 
 بمثمو، جميعيـ مف طريؽ عبد الرزاؽ عف معمر بيذا اإلسناد.

                                                           

 2، كابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ، ج473ص 1ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (1)
، كابف 218ص 70ر، تاريخ دمشؽ، ج، كابف عساك463ص 1، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج411ص

 .254ص 11أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج
 .281ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .514ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .887ص 2، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج391ص 1ابف مندة، معرفة الالحابة، ج (4)
 267ص 5، ج9564لشييد، حعبد الرزاؽ، المالنؼ كتاب الجياد باب ا (5)
 .355ص 1، ج738الفاكيي، أخبار مكة، ح (6)
 .571ص 2الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج (7)
 .392ابف مندة، معرفة الالحابة، ص (8)
 .887ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (9)
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ـي  طيًعفى  لىمَّا"ؽ معمر عف ثمامة عف أنس قاؿ: كالحديث أخرجو البخارم مف طري رىا  ٍبفي  حى
، افى ـً : قىاؿى  مىعيكنىةى، ًبٍئرً  يىٍكـى  ًمٍمحى وي  ىىكىذىا ًبالدَّ حى مىب فىنىضى  كىرىبِّ  فيٍزتي : قىاؿى  ثيَـّ  كىرىٍأًسًو، كىٍجًيوً  عى
 .(1)"الكىٍعبىةً 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 كا عمش ثابت عف ركايتو في أف إال فاضؿ ثبت قةث ،البالرم ا زدم راشد بف معمر 
 .(2)ق 154 سنة مات السابعة كبار مف ،شيئان  عركة بف كىشاـ

 الرابعة مف الدكؽ قاضييا ،البالرم ا نالارم مالؾ بف أنس بف ا  عبد بف ثمامة 
، كابف حباف (7)، كابف شاىيف (6) ، كالعجمي(5)، كالنسائي (4)، كثَّقو أحمد بف حنبؿ (3)
، كضعفو يحيب بف معيف (10)، كقاؿ ابف عدم: أرجك أنو ال بأس بو (9)، كالذىبي (8)

سماعان، ك جؿ ركايتو مف  في حديث الالدقات عف أنس لككنو لـ يأخذه مف أنس
 ، أخرج لو البخارم في الالحيح؛ كاحتج بو.ىك ثقة قمت:، (11)الكتاب

 66ص تقدمت ترجمتوالنضر، الحابي،  بف مالؾ بف أنس. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده الحيح، كرجالو ثقات.

   
                                                           

 .106ض 5، ج4092البخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم باب غزكة الرجيع كرعؿ كذككاف...، ح (1)
 .154ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .134المالدر السابؽ ص (3)
 .466ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .406ص 4المزم، تيذيب الكماؿ، ج (5)
 .7ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (6)
 .16ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (7)
 .90ص 4ابف حباف، الثقات ج (8)
 .285ص 1الكاشؼ، جالذىبي،  (9)

 .321ص 2ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (10)
 .461، ص394ابف حجر، ىدم السارم، ص (11)
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 مسند ُحَصين بن ُعَبيد المطمب الخامس: 
 :ترجمتو 

يف بف عيبىيد )أبك ًعمراف(  لو  ،الخزاعيٌ  ، ا نالارمٌ سالـ بف يـني  عبد بف مؼخى  بفحيالى
سىمو؛ فمنيـ مف ركل حديثو كأكد إسىمو  ، اختمفكا في الحبتو(1) ملسو هيلع هللا ىلصركاية عف النبي  كا 

 .(3)، كمنيـ مف ركل حديثان ينفي فيو إسىمو؛ كابف السكف كالطبراني (2)كاإلماـ أحمد كالنسائي 

، كأما ابف حجر فقد قاؿ: لـ (4)كلكف الطبراني قاؿ: أف الالحيح ىك أف حالينان أسمـ 
 .(5)يالب مف نفب إسىمو 

 .(6)يف ركل عنو: ابنو عمراف بف حال

 :أحاديثو 
نىا( 30) .1 ، ٍبفً  ًإٍسرىاًئيؿى  عىفٍ  ميكسىب، ٍبفي  المَّوً  عيبىٍيدي  قاؿ عبد بف حميد: أىٍخبىرى  عىفٍ  ييكنيسى

، كرو ، ٍبفً  ًرٍبًعيِّ  عىفٍ  مىٍنالي ، ٍبفً  ًعٍمرىافى  عىفٍ  ًحرىاشو ٍيفو  المَّوً  رىسيكؿى  أىتىب رىجيىن  أىفَّ : أىًبيوً  عىفٍ  حيالى
مَّدي،مي  يىا": فىقىاؿى  ؛ملسو هيلع هللا ىلص ٍبدي  حى ٍيره  اٍلميطًَّمبً  عى ـى  اٍلكىًبدى  ييٍطًعميييـي  كىافى  ًمٍنؾى  ًلقىٍكًمؾى  خى  كىأىٍنتى  كىالسَّنىا

ريىيـٍ  ا لىوي  فىقىاؿى  ،"تىٍنحى ًرؼى  أىفٍ  أىرىادى  فىمىمَّا المَّوي، شىاءى  مى ا": قىاؿى  يىٍنالى  ًقًني المَّييَـّ،: »قيؿٍ : قىاؿى  ؟"أىقيكؿي  مى
مىب ًلي اٍعًزـٍ كى  نىٍفًسي، شىرَّ  لىـٍ  فىاٍنطىمىؽى  أىٍمًرم، أىٍرشىدً  عى ، يىكيفٍ  كى ـى ـى  ًإنَّوي  ثيَـّ  أىٍسمى  يىا": فىقىاؿى  ،«أىٍسمى

مٍِّمًني،: فىقيٍمتي  أىتىٍيتيؾى  كيٍنتي  ًإنِّي المَّوً  رىسيكؿى  مىب ًلي كىاٍعًزـٍ  نىٍفًسي، شىرَّ  ًقًني المَّييَـّ : فىقيٍمتى  عى  أىٍرشىدً  عى
افى  أىٍمًرم، مىب ًلي كىاٍعًزـٍ  نىٍفًسي شىرَّ  ًقًني َـّ المَّي: »قيؿً : قىاؿى  ؟"أىٍسمىٍمتي  ًحيفى  اآٍلفى  أىقيكؿي  مى  أىٍرشىدً  عى
ا ًلي اٍغًفٍر  المَّييَـّ  أىٍمًرم، ، مى ٍرتي ا أىٍسرى مى ، كى ا أىٍعمىٍنتي مى ، كى ا أىٍخطىٍأتي مى ، كى مىا عىمىٍدتي ًيٍمتي  كى  .(7) «جى

                                                           

، كالعجمي، 40ص 1، تاريخ ابف أبي خيثمة ج292ص 1انظر: ككيع بف الجراح، أخبار القضاة، ج (1)
 3ج، كابف حباف، الثقات، 253ص 2، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج123ص 1معرفة الثقات، ج

 1، كخميفة بف خياط، الطبقات، ج400ص 1، كابف بشككاؿ، غكامض ا سماء المبيمة، ج88ص
 .179ص

 .364ص 9، كالنسائي، السنف الكبرل، ج197ص 33انظر: أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، ج (2)
 .27ص 4انظر: الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .76ص 2ابف حجر، اإلالابة، ج (4)
 .70التيذيب، ص ابف حجر، تقريب (5)
 .525ص 6المزم، تيذيب الكماؿ، ج (6)
 .173، ص476المنتخب مف مسند عبد بف حميد ح (7)
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 أولا: تخريج الحديث:

 (4)بمثمو، كالبغكم  (3)بنحكه، كالنسائي  (2)مختالران، كالبزار  (1)رجو ابف أبي عاالـ أخ
مطكالن،  (8)بنحكه، كالبييقي  (7)بنحكه، كأبك نعيـ  (6)مختالران، كالحاكـ  (5)مختالران، كالطبراني 

 )جميعيـ( مف طريؽ منالكر بف المعتمر، عف ربعي بف حراش بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (9) ق213 سنة مات ،التاسعة مف يتشيع كاف ثقة ،الككفي العبسي مكسب بف ا  عبيد. 

 (10)ق 160 سنة مات ،السابعة مف ،ثقة ،السبيعي ؛إسحاؽ أبي بف يكنس بف إسرائيؿ. 

 77ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،الككفي مميالسي  المعتمر بف منالكر. 

  ً(11)ق 100 سنة مات ،الثانية مف مخضـر عابد ثقة ،الككفي العبسي اشرى حً  بف عيبٍ ر. 

 (12)ق 52 سنة مات ،خيبر عاـ أسمـ ، الحابي،الخزاعي عبيد بف حاليف بف عمراف. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده الحيح، كرجالو رجاؿ الشيخيف.

   
                                                           

 .323ص 4ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (1)
 .53ص 9، ج3580البزار، مسند البزار، ح (2)
 9ج 10764حالنسائي، السنف الكبرل كتاب عمؿ اليـك كالميمة باب ما يؤمر بو المشرؾ أف يقكؿ  (3)

 .364ص
 .163ص 2البغكم، معجـ الالحابة، ج (4)
 .238ص 18الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .691ص 1ج 1880الحاكـ، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب الدعاء كالتكبير كالتيميؿ كالتسبيح ح (6)
 .836ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (7)
 .302ص 1البييقي، الدعكات الكبير، ج (8)
 .375ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .104المالدر السابؽ ص (10)
 .205نفسو ص (11)
 .429نفسو ص (12)
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دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 31) .2 ،اٍ ى  سىًعيدو  أىبيك حى اًلدو  أىبيك ثنا شىجُّ ، خى دى  عىفٍ  اٍ ىٍحمىري  أىًبي ٍبفً  دىاكي
ٍبدً  ٍبفً  اٍلعىبَّاسً  عىفً  ًىٍندى، ، ٍبفً  ًعٍمرىافى  عىفٍ  الرٍَّحمىًف، عى ٍيفو اًليننا أىبىاهي  أىفَّ  حيالى ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  حى  عى
يىاًلؿي  ٍيؼى الضَّ  ييٍقًرم كىافى  رىجيىن  أىرىأىٍيتى : "فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىتىب ـى  كى : قىاؿى  "أىبيكؾى  كىىيكى  قىٍبمىؾى  مىاتى  الرًَّح
 .(1) "النَّارً  ًفي كىأىٍنتى  كىأىبىاؾى  أىًبي ًإفَّ "

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، )ثىثتيـ( مف  (4)بمثمو، كابف بشككاؿ  (3)بنحكه، كالطبراني  (2)أخرجو ككيع 
 رحمف بو.طريؽ داكد بف أبي ىند، عف العباس بف عبد ال

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (5)ق 257 سنة مات ،العاشرة مف ثقة ،الككفي سعيد بف ا  عبد، جٌ ا شى  سعيد أبك. 

 مات الثامنة؛ مف يخطبء، الدكؽ الككفي، ا حمر خالد أبك ا زدم، حياف بف سميماف 
 ،(9)كالبزار  ،(8)، كابف سعد (7)ػػػػػ في ركاية ػػػػ  كثقو يحيب بف معيف، (6)ق 190 سنة

كذكره ابف شاىيف؛ فقاؿ:  ،(12)كذكره ابف حباف في الثقات  ،(11)كالذىبي  ،(10)كالعجمي 

                                                           

، جعمو ابف أبي عاالـ مف مسند حاليف بف 324ص4ج 2356ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (1)
بف عبيد، كذكر حديثو ىذا في ترجمة حاليف بف عبيد، بخىؼ الطبراني فقد جعمو مف مسند ابنو عمراف 

(، ككىىما لـ يخطئ؛ فأميؿ إلب أف الحديث مف 27ص 4حاليف )انظر الطبراني، المعجـ الكبير، ج
 مسند حاليف بف عبيد؛ ركاه عنو ابنو عمراف؛ فأالبح مف مسند عمراف أيضان؛ كا  تعالب أعمـ

ٍبف عبيد  حاليف، كفيو: عىف ًعٍمرىاف ٍبف حاليف؛ أف أباه 292ص 1ككيع بف الجراح، أخبار القضاة، ج (2)
 يا رسكؿ ا . قاؿ: قمت:

 .27ص 4الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .401ص 1ابف بشككاؿ، غكامض ا سماء المبيمة، ج (4)
 .305ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .250المالدر السابؽ ص (6)
 ، قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس؛ ثقة ثقة"96ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (7)
 .391ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)
 .50ص 6مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (9)

 .427ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (10)
 .92الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (11)
 .395ص 6ابف حباف، الثقات، ج (12)
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، كقاؿ أبك (1)" المأمكف الثقة ا حمر خالد أبك خيثمة أبي بفا كتاب كفي ؛بأس بو ليس"
كالذىبي في ركاية:  ،(3)، كقاؿ ابف معيف في ركاية: ليس بو بأس (2)حاتـ: الدكؽ 

 لـ أنو بالنقؿ العمـ أىؿ "اتفؽ: قاؿ البزار أنو بكر أبي عف ؛حجر ابف كنقؿ ،(4)الدكؽ 
، كقاؿ الدكرم: (5) "عمييا يتابع لـ أحاديث كغيره ا عمش عف ركل كأنو حافظان، يكف

 فأنالتكا" قرأ "إذا ا حمر حديث ابف عجىف خالد أبي حديث في يقكؿ يحيب "سمعت
 الدكؽ مىًعيف اٍبف قاؿ كما ىككقاؿ ابف عدم: "، (6) ككىنو يثبتو كلـ بشيء ليس قاؿ:
 أف يتابع. ىك الدكؽ يخطئ؛ ال بد قمت:، (7)" بحجة كليس

 ييـ كاف ؛متقف ثقة ،البالرم محمد أبك أك بكر أبك مكالىـ ،القشيرم ىند أبي بف داكد 
 .(8)ق 140 سنة مات ،الخامسة مف ،بأخرة

 (9) الثالثة مف مستكر ،ىاشـ بني مكلب الرحمف عبد بف عباسال. 

  119ص تقدمت ترجمتوعمراف بف حاليف، الحابي؛. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ، فيو )العباس بف عبد الرحمف(؛ مستكر لـ يتابع.

كلمحديث شاىده عند مسمـ، أخرجو في الحيحو؛ مف طريؽ حماد بف سممة، عف ثابت 
 دىعىاهي، قىفَّب فىمىمَّا ،«النَّارً  ًفي» :قىاؿى  أىًبي؟ أىٍيفى  اً ، رىسيكؿى  يىا: قاؿ رجىن  ٌي، عف أنس، أفالبنان
، كبيذا فالحديث الحيح بشاىده، دكف لفظة "كأنت في (10) «النَّارً  ًفي كىأىبىاؾى  أىًبي ًإفَّ »: فىقىاؿى 

 النار".

                                                           

 .100ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (1)
 .107ص 4جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ  (2)
 .155تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (3)
 .458ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .407انظر: ابف حجر، ىدم السارم، ص (5)
 .455ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (6)
 .282ص 4ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (7)
 .200ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .293المالدر السابؽ ص (9)

 .191ص 1، ج347مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب اإليماف باب بياف أف مف مات عمب الكفر في النار ح (10)
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 الحكم بن سعيد بن العاص  مسندالمطمب السادس: 
 :ترجمتو 

كـ بف سعيد أبي أيحيحة بف العاص  ، (1)ا مكم  مناؼ عبد بف شمس عبد بف أمية بفالحى
أف يعمـ الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلص، كأمره النبي (3)، كاستعممو عمب سكؽ المدينة (2)عبد ا   ملسو هيلع هللا ىلصسٌماه النبي 

 .(4)بالمدينة، كقد كاف كاتبان 

أبي طالب، سنة ثمافو مف كقد اختمؼ في كفاتو، فقيؿ: استشيد يكـ مؤتة مع جعفر بف 
، كقيؿ: قتؿ يكـ بدر )قاؿ أبك نعيـ: ال يثبت(، كقيؿ: استشيد يكـ (5)اليجرة )عمب ا رجح( 

 .(6)اليمامة 

 .(7) العاص بف سعيد بف عمرك بف سعيد عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 32) ك حى ًمي   ٍبفي  عىٍمري ، أىبيك عى ٍفصو ٍبدً  في بٍ  عيبىٍيدي  نا حى  الرٍَّحمىفً  عى

نىًفيُّ  مىمىةى، أىبيك اٍلحى ك ثنا سى ٍمًرك ٍبفً  يىٍحيىب ٍبفي  عىٍمري دِّهً  عىفٍ  اٍلعىاًص، ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفً  عى  ٍبفً  سىًعيدً  جى
ك، ـى  سىًمٍعتي : قىاؿى  عىٍمرو كى ؟اٍسمي  مىا: »فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىتىٍيتي ": قىاؿى  اٍلعىاًص، ٍبفً  سىًعيدً  ٍبفى  اٍلحى  «ؾى
ـي : فىقيٍمتي  كى ٍبدي  أىٍنتى : »ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  اٍلحى ٍبدي  أىنىا: قيٍمتي : قىاؿى  «المَّوً  عى  .(8) "المَّوً  رىسيكؿى  يىا المَّوً  عى

 

 
                                                           

، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 85ص 3، كابف حباف، الثقات، ج355ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (1)
 .53ص 29ج

، كابف قانع، 117ص 3ؿ ج، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعدي330ص 2البخارم، التاريخ الكبير، لمبخارم ج (2)
 .61ص 1، كابف حباف، مشاىير عمماء ا مالار، ج206ص 1معجـ الالحابة، ج

 .53ص 29ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (3)
 .89ص 2ابف حجر، اإلالابة، ج (4)
 .226ص 70، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج52ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (5)
، كابف ا ثير، 713ص 2، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج355ص 1، جانظر: ابف عبد البر، االستيعاب (6)

 .27ص 4، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج512ص 1أسد الغابة، ج
 .117ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .389ص 1ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (8)
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 أولا: تخريج الحديث:
 بمثمو، عف محمد بف يكسؼ، عف أبي سممة البالرم، بيذا اإلسناد. (1)أخرجو البخارم 

بمثمو،  (4)بنحكه، كابف عساكر  (3)كأبك نعيـ بمثمو،  (2)كأخرجو ابف أبي عاالـ أيضان 
بنحكه، جميعيـ مف طريؽ محمد بف بحر اليجيمي، عف عمرك بف سعيد  (5)كالضياء المقدسي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبف عمرك بف سعيد، عف جده سعيد، عف الحكـ، عف النبي 
عف سعيد بف عمرك، عف  (7)بنحكه مف طريؽ أبي أمية بف يعمب  (6)كأخرجو الطبراني 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعف رسكؿ ا  الحكـ، 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (9)ق 249 سنة مات العاشرة مف حافظ ثقة ،الاليرفي (8) الفىس عمي بف عمرك. 
 كثقو (10) البالرم سممة أبك اليمامي الحنفي سممة بف عبيد بف الرحمف عبد بف عبيد ،

ـ: ، كقاؿ أبك حات(12)، كذكره ابف حباف في الثقات (11)عمرك بف عمي الفىس 
ىك ليس بمجيكؿ؛ فقد  قمت:، (14)، كقاؿ البخارم: لي فيو بعض النظر (13)مجيكؿ

 عرفو العمماء، كلكنو مقؿ، كلعمو الدكؽ لو أكىاـ؛ كال بد أف يتابع.
 (15) السابعة مف ثقة ،المكي ،العاص بف سعيد بف عمرك بف سعيد بف يحيب بف عمرك. 

                                                           

 .330ص 2البخارم، التاريخ الكبير، ج (1)
 .389ص 1، اآلحاد كالمثاني، جابف أبي عاالـ (2)
 .714ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (3)
 .53ص 29ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
 .419ص 9الضياء المقدسي، ا حاديث المختارة ج (5)
 .214ص 3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 أبك أمية؛ ضٌعفو العمماء، كىك ليس بالقكم. (7)
س: نسبة إلب م (8)  (.270ص 10ف يبيع الفمكس، ككاف اليرفيان )السمعاني، ا نساب، جالفىىَّ
 .424ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .850ص 1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (10)
 .188انظر: التذييؿ عمب كتب الجرح كالتعديؿ ص (11)
 .429ص 8ابف حباف، الثقات، ج (12)
 .410ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (13)
 .330ص 2بخارم، التاريخ الكبير، جال (14)
 .428ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (15)
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 ثقة ، ثـ الدمشقي، ثـ الككفي،(1) المدني ا مكم العاص بف سعيد بف عمرك بف سعيد 
 .(2)ق 120 بعد مات ،الثالثة الغار مف

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:
إسناده ضعيؼ، فيو أبي سممة البالرم )الدكؽ لو أكىاـ(، كقد تكبع؛ كما تبيف في 
تخريج الحديث، كفي اإلسناد انقطاعه أيضان؛ حيث إٌف سعيد بف عمرك )مف الطبقة الثالثة(، لـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصف الحكـ، فقد مات الحكـ في عيد رسكؿ ا  يسمع م

   

 مسند حمزة بن عبد المطمب المطمب السابع: 
 :ترجمتو 

 الياشمي، (3)قالي بف كىب القرشي  بف مناؼ عبد بف ىاشـ بف المطمب عبد بف حمزة
 عـٌ ، ك رسكلو كأسد ا  أسد، (5)أبا عيمارة؛ كيقاؿ: أبا يعمب  (4) الشييد البدرم، المدني، ثـ المكي،
  .(6)بسنتيف؛ كقيؿ بأربع سنكات  ملسو هيلع هللا ىلصالرضاعة؛ ككاف أكبر مف النبي  مف كأخاه ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي

 أعزٌ  ككاف ،بمكة كنشأ كلد كاإلسىـ، الجاىمية في كسادتيـ قريش الناديد أحد كاف 
 ملسو هيلع هللا ىلص لمٌنبيٌ  تعرَّض جيؿ أبا أف عمـ ثـ اعتناقو، في تردد اإلسىـ ظير كلما، شكيمة كأشدىا قريش
فٌ  محمد زٌ عً أي  اليكـ: العرب فقالت إسىمو، كأظير كضربو حمزة فقالده منو، كناؿ  حمزة كا 

 .(7) المسمميف إلب بو يسيئكف كانكا ما بعض عف كافٌ ككى ، سيمنعو

                                                           

، كذلؾ مرسؿ، قالو غير كاحد، ، فقاؿ: "ركل عف عمر 183ذكره العىئي في جامع التحاليؿ ص (1)
 كأثبت لو أبك أحمد الحاكـ السماع منو، كقاؿ ابف عساكر: ىك كىـ".

 .239ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .8ص 3سعد، الطبقات الكبرل، جابف  (3)
 .172ص 1الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (4)
 .3ص 2، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج105ص 1أبك أحمد الحاكـ، ا سامي كالكنب، ج (5)
، كأبك القاسـ 672ص 2، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج676ص 2انظر: تاريخ ابف أبي خيثمة ج (6)

 .353ص 1حيف، جا البياني، سير السمؼ الالال
 .278ص 2الزركمي، ا عىـ، ج (7)
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كأثخف في  بدرنا كشيد المدينة، إلب كىاجر ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ مبعث مف الثانية السنة في حمزة أسمـ
، ثـ قيتؿ نفسان  كثىثيف إحدل يقتؿ أف قبؿ المشركيف، مف بيده ا  قتؿا عداء، ثـ شيد أحدان، ك 

 .(1)ة لميجرة ثالثال سنةال يكمئذو في الحبشي، كحشيٌ  قتموك  ،حمزة الشيداء سيد

 .(2) حارثة بف كزيد كالعبَّاس، عمي،ركل عنو: 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 33) .1 ٍيدو  أىبيك قاؿ البغكم: حى ٍممىب نىا ٍيًرمٍ النيمى  شىبَّة ٍبفي  عيمىري  زى ٍنًقذٍ  ٍبف ًعيىاضو  ٍبف سي  ٍبف مي

ٍممىب اًلؾ ٍبف سي اًلؾ مى مى ٍيفً  ٍبف كىنَّازً  مىٍرثىدً  أىًبيٍ  ًبٍنتً  فىاًطمىةى  ٍبف كى : قىاؿى  يىٍربيكعو  ٍبف نىفىر ٍبف حيالى
دَّثىًنيٍ  دِّمٍ  حى ٍممىب ٍبف ميٍنًقذي  جى ًدٍيثً  عىفٍ  سي دِّهً  حى ًديٍ  عىفٍ  مىٍرثىدو  أىًبيٍ  جى ًمٍيًفوً  ثً حى ٍمزىةى  حى ٍبدً  ٍبف حى  عى
ًدٍيثىان   الميطًَّمبً   أىٍسأىليؾى  ًإنِّي المييَـّ : الدُّعىاءى  ىىذىا اٍلزىميكا": قىاؿى  أىنَّوي  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رىسيٍكؿً  ًإلىب ميٍسنىدىان  حى
، ًباٍسًمؾى   .(3)" اٍ ىٍكبىرً  كىًرٍضكىاًنؾى  اٍ ىٍعظىـً

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، مف طريؽ سممب بف عياض، عف منقذ، عف أبيو سممب،  (4)أخرجو ابف قانع 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي عف أبيو مالؾ، عف أبي مرثد، عف حمزة 

 (7)بمثمو، كأبك طاىر المخمص  (6)بمفظو، كالطبراني  (5)كأخرجو أبك بكر الشافعي 
، عف أبي مرثد، عف حمزة ؽ سممب بف عياض، عف منقذ، عف جدهبمثمو، جميعيـ مف طري

 رفكعان.م

بنحكه، مف طريؽ سممب، عف منقذ، عف أبيو سممب، عف أبي مرثد  (8)كأخرجو أبك نعيـ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالغنكم، عف حمزة بف عبد المطمب، عف رسكؿ ا  

                                                           

، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، 38ص 1، كخميفة بف خياط، الطبقات، ج69ص 3ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .90ص 1، كابف حباف، مشاىير عمماء ا مالار، ج38ص 1، كابف قنفذ، الكفيات، ج104ص 13ج

 .297ص 12ابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج (2)
 .6ص 2، ج394البغكم، معجـ الالحابة، ح (3)
 .187ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (4)
 .500ص 1، ج618ح ملسو هيلع هللا ىلصأبك بكر الشافعي، الغيىنيات باب في دعاء رسكؿ ا   (5)
 .151ص 3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 .41ص 3أبك طاىر المخمص، المخماليات ج (7)
 .679ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (8)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنة مات عشرة الحادية مف الدكؽ، البالرم يرممى الني  عبيدة بف ةبَّ شى  بف عمر 
، (5)، كالذىبي (4)، كالخطيب البغدادم (3)، كالخميمي (2)، كثقو الدارقطني (1)ق262

، كقاؿ ابف أبي حاتـ ككذا أبكه: (6)كذكره ابف حباف في الثقات؛ كقاؿ: مستقيـ الحديث 
 ىك الدكؽ. قمت:، (8)، كقاؿ يعقكب بف سفياف: ال بأس بو (7)الدكؽ 

  ما قالو سممب بف عياض بف سممب بف منقذ بف مالؾ، لـ أعثر عمب مف ترجـ لو سكل
 .(9)ابف أبي حاتـ: ركل عف جده سممب بف منقذ؛ ركل عنو عمر بف شبة 

 .منقذ بف سممب، لـ أجد في أم مف كتب التراجـ كالرجاؿ مف ذكره 

  سنة مات ،بكنيتو مشيكر بدرم الحابي ،مرثد أبك ،كمنى الغى  فيٍ الى الحي  بف ازنَّ كى 
 .(10)ق12

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ىذاسناده )منقذ بف سممب( لـ أقؼ عمب ترجمتو؛ قاؿ ا لباني: "إسناده ضعيؼ، في إ
 ،الثقات في حباف ابف كال ذكرىما، مف أجد لـ: سممب بف منقذ كجدىا سممب مظمـ؛ غريب إسناد
ف  أكرده كال ،(11) الدعاء الحافؿ الجامع كتابو في يكرده لـ نفسو الطبراني أفَّ  غرابتو مف كا 

 .(12) "الزكائد مجمع في الييثمي

                                                           

 .413ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .210ص 11الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (2)
 .603ص 2الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ج (3)
 .208ص 11الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (4)
 .63ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (5)
 .446ص 8ابف حباف، الثقات، ج (6)
 .116ص 6جرح كالتعديؿ جابف أبي حاتـ، ال (7)
 .113ص 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (8)
 .314ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .462ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
مف طريؽ سممب بف عياض عف جده  242كىـ ا لباني في ذلؾ، فقد أخرجو الطبراني في الدعاء ص (11)

 أبي مرثد عف حمزة مرفكعان.
 .1154ص 14لباني، سمسمة ا حاديث الضعيفة كالمكضكعة جا  (12)
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دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 34) .2 ؼي  أىيُّكبى  ٍبفي  يىٍحيىب حى ، اٍلعىىَّ ، أىًبي ٍبفي  سىًعيدي  ثنا اٍلًماٍلًرمُّ ـى  ثنا مىٍريى
مَّدي  ٍعفىرً  ٍبفي  ميحى ، أىًبي ٍبفً  جى ًني: قىاؿى  كىًثيرو ـي  أىٍخبىرى رىا ، ٍبفي  حى ٍبدً  عىفٍ  عيٍثمىافى  اٍ ىٍعرىًج، الرٍَّحمىفً  عى
ٍيدو  ٍبفً  أيسىامىةى  عىفٍ  ٍمزىةى  أىتىب ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  أىفَّ  زى ٍبدً  ٍبفى  حى ا اٍلميطًَّمبً  عى لىـٍ  يىٍكمن  اٍمرىأىتىوي  فىسىأىؿى  يىًجٍدهي، كى

كىانىتٍ  ًعنىبىةى، اًر، بىًني ًمفٍ  كى رىجى ": فىقىالىتٍ  النَّجَّ اًمدنا آًنفنا ؛أىٍنتى  ًبأىًبي خى ، عى ؾى  أىٍخطىأىؾى  فىأىظينُّوي  نىٍحكى
اًر، بىًني أىًزقَّةً  ٍعضً بى  ًفي ؿي  أىفىىى  النَّجَّ ؿى  "اً ؟ رىسيكؿى  يىا تىٍدخي ٍيسنا، لىوي  فىقىدَّمىتٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فىدىخى  فىأىكىؿى  حى

ًريئنا، لىؾى  ىىًنيئنا اً ، رىسيكؿى  يىا": فىقىالىتٍ  ًمٍنوي، مى ، أيىىنِّئيؾى  آًتيىؾى  أىفٍ  أيًريدي  كىأىنىا ًجٍئتى  لىقىدٍ  كى ئيؾى  كأيمىرِّ
نَّةً  ًفي نىٍيرنا أيٍعًطيتى  أىنَّؾى  ُعَماَرةَ  َأُبو َبَرِنيَأخْ  ٍؿ،: »ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  "،اٍلكىٍكثىرى  ييٍدعىب اٍلجى تيوي  أىجى  (1) كىعىٍرالى

دي  كمىٍرجافه  يىاقيكته  بىٍرجى ؾى  ًلي تىاًلؼى  أىفٍ  أىٍحبىٍبتي ": قىالىتٍ . «كليٍؤليؤه  كىزى ٍكضى  "،ًمٍنؾى  أىٍسمىعييىا ًباًلفىةو  حى
ٍنعىاءى، أىٍيمىةى  بىٍيفى  مىا كى ىي : »ملسو هيلع هللا ىلص فىقىاؿى  ، عىدىدً  ًمٍثؿي  أىبىاًريؽي  ًفيوً  كىالى كـً مىيَّ  كىاًرًدىىا كىأىحىبُّ  النُّجي  قىٍكميؾً  عى
 .(2) «ٍيدو فى  ًبٍنتى  يىا

 أولا: تخريج الحديث:

 بمفظو، مف طريؽ يحيب بف أيكب، عف سعيد بف أبي مريـ بيذا اإلسناد. (3)أخرجو أبك نعيـ 

بنحكه، مف طريؽ حراـ بف عثماف، عف عبد  (5)بنحكه، كالبزار  (4)ف مخمد كأخرجو بقي ب
بنحكه، مف طريؽ حراـ بف عثماف،  (6)الرحمف ا عرج، عف المسكر بف مخرمة، كأخرجو الحاكـ 

 عف عبد الرحمف ا غر، عف أبي سممة، كىىما )المسكر كأبك سممة( عف أسامة بف زيد بو.

نَّس عف خكلة بنت قيس بمكضكعو، م (7)كأخرجو أحمد  ف طريؽ يحيب بف سعيد عف ييحى
 .ملسو هيلع هللا ىلصزكجة حمزة عف حمزة بف عبد المطمب عف النبي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (8)ق 289 سنة مات ،عشرة الحادية مف الدكؽ ،الخكالني ؼالعٌى  أيكب بف يحيب ، 

                                                           

تيو: باحتو كمساحتو )انظر: غريب الحديث لمخطابي ج (1)  (.534ص 1عىٍرالى
 ، قاؿ الطبراني: "ما أسند حمزة بف عبد المطمب"، كذكر حديثو.679ص 2الطبراني، المعجـ الكبير، ج (2)
 .679ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (3)
 .103، ص42بف مخمد، كتاب الحكض كالككثر، ح بقي (4)
 .117ص 4البزار، مسند البزار، ج (5)
 .216ص 3، ج4886الحاكـ، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر إسىـ حمزة ح (6)
 .296ص 45أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث خكلة بنت قيس ج (7)
 .588ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
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، (3)ذىبي: ثقة ، كقاؿ ال(2)، كقاؿ في مكضعو آخر: الالح (1)قاؿ النسائي: ال بأس بو 
 ىك الدكؽ. قمت:، (4)كفي مكافو آخر: الدكؽ 

 (5)ق 224 سنة مات العاشرة مف ،ثبت ثقة ،الجمحي مريـ أبي بف الحكـ بف سعيد. 

 (6) السابعة مف ثقة ،المدنيمكالىـ،  ا نالارم ،كثير أبي بف جعفر بف محمد. 

 (7)ق 136ة، ضعيؼ، مات سنالمدني ا نالارم يحيب بف عمرك بف عثماف بف حراـ. 

  ،107ص تقدمت ترجمتوعبد الرحمف بف ىرمز، ا عرج، ثقة. 

 (8)ق 54 سنة مات ،مشيكر الحابي ،الكمبي شراحيؿ بف حارثة بف زيد بف أسامة. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

تابعات يرتقي مإسناده ضعيؼ، فيو )حراـ بف عثماف( ضعيؼ، كبمجمكع الطرؽ كال
 الحديث لمحسف لغيره، كا  تعالب أعمـ.

دَّثىًني( قاؿ الحاكـ: 35) .3 مَّدي  بىٍكرو  أىبيك حى ٍيًو، ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفي  ميحى مَّدي  ثنا بىالىكى  شىاذىافى  ٍبفي  ميحى
، ٍكىىًرمُّ دَّثىنىا اٍلجى ك، ٍبفي  ميعىاًكيىةي  حى اؽى  أىبي عىفً  عىٍمرو ، ًإٍسحى ، اٍبفً  عىفً  اٍلفىزىاًرمِّ  عيمىٍيرً  عىفٍ  عىٍكفو

اؽى، ٍبفً  قَّاصو  أىًبي ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ  ًإٍسحى ٍمزىةي  كىافى : "قىاؿى  كى ٍبدً  ٍبفي  حى دو  يىٍكـى  ييقىاًتؿي  اٍلميطًَّمبً  عى  أيحي
يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  يىدىمٍ  بىٍيفى   .(9)" المَّوً  أىسىدي  أىنىا: كى

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو مف طريؽ أبي إسحاؽ الفزارم عف عبد ا  بف عكف بيذا اإلسناد. (10)أخرجو البييقي 

                                                           

 .69النسائي، مشيخة النسائي، ص (1)
 .185ص 11ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (2)
 .453ص 13الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (3)
 .361ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .234ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .471المالدر السابؽ ص (6)
 .843ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .98يذيب، صابف حجر، تقريب الت (8)
 .214ص3، ج4880الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، ح (9)

 .243ص 3أالحابو ج ملسو هيلع هللا ىلصالبييقي، دالئؿ النبكة كتاب جماع أبكاب غزكة أحد باب تحريض النبي  (10)
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بنحكه،  (4)مطكالن، كأبك نعيـ  (3)بمثمو، كالبييقي  (2)مطكالن، كابف أبي شيبة  (1)كأخرجو ابف سعد 
 .)جميعيـ( مف طريؽ ابف عكف عف عمير بف إسحاؽ مرسىن عف حمزة 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 ٍيو، فب دأحم فب محمد  .(5)ق 340مات سنة  ، ثقة،النَّيسابكرمُّ  ربك كأب باليكى

 سنة مات ،عشرة الحادية مف ثقة البغدادم، الجكىرم بكر أبك شاذاف بف محمد 
286(6). 

 (8)214 سنة مات ،التاسعة مف ثقة ،البغدادم عمرك أبك ،(7) ا زدم عمرك بف معاكية. 

 (10)ق 185 سنة مات ،الثامنة مف ثقة ،حاؽإس أبك ،(9) الفزارم محمد بف إبراىيـ. 

 (11)ق 150 سنة مات السادسة مف ،ثبت ثقة ،البالرم أرطباف بف عكف بف ا  عبد. 

 قاؿ يحيب بف (12) الثالثة مف مقبكؿ ،ىاشـ بني مكلب محمد أبك ،إسحاؽ بف عمير ،
قاؿ ، ك (14)، كفي أخرل: ال يساكم شيئان؛ كلكف يكتب حديثو (13)معيف في ركاية: ثقة 
 .(15)النسائي: ليس بو بأس 

                                                           

 .12ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .107ص 12ابف أبي شيبة، المالنؼ، ج (2)
 3أالحابو عمب القتاؿ ج ملسو هيلع هللا ىلصتاب جماع أبكاب غزكة أحد باب تحريض النبي البييقي دالئؿ النبكة ك (3)

 .243ص
 .349ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
 .740ص 7الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .483ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 (.181ص 1ا زدم: نسبة إلب قبيمة أىٍزًد شنكءة )السمعاني، ا نساب، ج (7)
 .538جر، تقريب التيذيب، صابف ح (8)
 (.213ص 10الفىزىارم: نسبة إلب فزارة، كىي قبيمة مف الككفة )انظر: السمعاني، ا نساب، ج (9)

 .92ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .317المالدر السابؽ ص (11)
 .431نفسو ص (12)
 .375ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (13)
 .456ص 2رم جتاريخ ابف معيف ركاية الدك  (14)
 .370ص 22المزم، تيذيب الكماؿ، ج (15)
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، كذكره (2)، كقاؿ ابف عدم ىك ممف يكتب حديثو (1)كذكره ابف حباف في الثقات 
، كذكره الذىبي فيمف تكمـ بو كىك (3)العقيمي في الضعفاء  نو لـ يرك عنو غير كاحد 

ثؽ، (4)مكثؽ   كا  أعمـ.ىك الدكؽ  قمت:، كقاؿ: كي

 (5)ق 55 المبشريف بالجنة، مات سنة لعشرةا أحد كقاص، الحابي، أبي بف سعد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو )عمير بف إسحاؽ( الدكؽ كبقية رجالو ثقات، كقاؿ الحاكـ: "ىذا 
 ، كسكت عنو الذىبي.(6)الحديث الحيح، عمب شرط الشيخيف كلـ يخرجاه" 

   

 مسند حنظمة بن أبي عامر المطمب الثامن: 
 :ترجمتو 

مف  ، كاف (7)ٌي ا نالارٌم ا كس يفيالى  بف الراىب عبد عمرك عامر أبي بفحنظمة 
، (9)، ككانت قبيمة ا كس تفتخر بو؛ فتقكؿ: "مٌنا غسيؿ المىئكة"(8)سادات الالحابة كفضىئيـ 

 الغسؿ فأنساه النفير في الخركج عميو ىجـ ثـ ،أحد إلب خركجو حيف بأىمو ـٌ ألى  قد حنظمة ككاف
  غسيؿ فسمي ؛غسمتو المىئكة أفػػػػبالالحابة  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ  رػػػأخب شييدان  تؿقي  فمما ،جموأع أك

                                                           

 .254ص 5ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .133ص 6ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (2)
 .143ص 8ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
 .296ص 3، كميزاف االعتداؿ، ج148انظر: الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (4)
 .232ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .214ص 3الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، ج (6)
، كخميفة 202ص 1، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج2339ص 3انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)

 1، كا زدم، االشتقاؽ، ج94ص 4، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج413ص 1بف خياط، الطبقات، ج
 .193ص 5يب، ج، كابف حجر، تيذيب التيذ430ص

، كالحسيني، اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند أحمد، 170ص 1النككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج (8)
 .111ص 1ج

 .478ص 1، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج1937ص 3الدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج (9)
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 .(1) المىئكة

 :كقاؿ حرب، بف سفياف أبك قتمو ،(2)في السنة الثالثة لميجرة  شييدان  أحد يكـ حنظمة قتؿك 
 .(3) الميثي ا سكد بف دادشً  كأعانو عمب قتمو ؛ببدر المقتكؿ حنظمة بابنو يعني ،"بحنظمة حنظمة"

 .(4)ركل عنو: رجؿه عنو محمد بف المنكدر 

 :أحاديثو 
1. (36: نىا عىفَّاف ٍبًف ميٍسًمـ قىاؿى دَّ  ( قاؿ ابف سعد: أىٍخبىرى مَّادي  ثناحى مىمىةى، ٍبفي  حى  ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ  سى

ٍنظىمىةى  أىفَّ  أىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى، اًمرو أىًبٍي  ٍبفى  حى : يىا رىسيٍكؿى  عى  تىٍقتيؿٍ  الى » :ملسو هيلع هللا ىلص فىقىاؿى  أىًبٍي؟ ا ؛ أىٍقتيؿي  قىاؿى
 .(5) «أىبىاؾى 

 أولا: تخريج الحديث:
بمثمو، كىىما مف طريؽ حٌماد بف  (7)بنحكه، كابف قانع  (6)أخرجو ابف أبي عاالـ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسممة، عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف حنظمة الغسيؿ عف رسكؿ ا  
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  ٌسنة بعد العاشرة، مات كبار مف ثبت ثقة الباىمي، ا  عبد بف مسمـ بف افعف 
، كقيؿ إنو اختمط بأخرة فربما كىـ، لكف اختىطو لـ يضيره،  نو لـ يحدث (8)ق219

فيو، كمات بعد أياـ يسيرة مف اختىطو، فجعمو العىئي في القسـ ا كؿ ممف ال يضره 
 .(9)اختىطو 

                                                           

 .381ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (1)
 1، كأبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ج72ص 1ء ككفياتيـ جالربعي، تاريخ العمما (2)

 ، 379ص
، كابف أيبؾ، الكافي 543ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج381ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)

 .125ص 13بالكفيات، ج
 .478ص 1انظر: ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (4)
 .291ص 4ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (5)
 .23ص 4ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (6)
، كقد جعؿ ابف قانع ىذا الحديث مف مسند حنظمة بف أبي عامر؛ 203ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة ج (7)

 كلـ أقؼ عمب مف خالفو، أك عٌده مف مسند غيره.
 .393ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .85انظر: العىئي، المختمطيف، ص (9)
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 ،58ص تقدمت ترجمتو د،عاب ثقة حٌماد بف سممة. 

 (2)ق 146 سنة مات الخامسة مف ،(1) دلس ربما فقيو ثقة الزبير، بف عركة بف ىشاـ. 

 (3)ق 94سنة  مات الثالثة مف ،مشيكر فقيو ثقة ،ا سدم العكاـ بف الزبير بف عركة. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 جؿ االنقطاع، عركة بف الزبير )تابعي مف الطبقة الثالثة( لـ يمؽى إسناده ضعيؼ 
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)كقد مات في عيد النبي  حنظمة بف أبي عامر 

   

دَّثىنىا( قاؿ أبك داكد الطيالسي: 37) .2 مَّدً  عىفٍ  شيٍعبىةي، حى ٍنكىًدًر، ٍبفً  ميحى ، عىفٍ  اٍلمي ؿو ٍنظىمىةى  عىفٍ  رىجي  حى
، اًرمِّ مَّـى  ىن رىجي  أىفَّ  اٍ ىٍنالى مىب سى مىٍيوً  يىريدَّ  فىمىـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  عى تَّب عى قىاؿى  تىمىسَّحى  حى  يىٍمنىٍعًني لىـٍ : »كى

مىٍيؾى  أىريدَّ  أىفٍ  ئنا أىكيفٍ  لىـٍ  أىنِّي ًإالَّ  عى  .(4) «ميتىكىضِّ
 أولا: تخريج الحديث:

 .بمفظو، مف طريؽ أبي داكد الطيالسي بيذا اإلسناد (5)أخرجو أبك نعيـ 
بمثمو، )كىىما( مف طريؽ محمد بف المنكدر، عف  (7)بنحكه، كأحمد  (6)كأخرجو عمي بف الجعد 

، عف عبد ا  بف حنظمة مرفكعان.  رجؿو

                                                           

، عف يحيب بف سعيد؛ قاؿ: "كاف ىشاـ بف عركة ييحٌدث عف 104ذكر الحاكـ في معرفة عمـك الحديث ص (1)
الحديث، قاؿ يحيب: "فمما سألتو، قاؿ: « بيف أمريف... ملسو هيلع هللا ىلصما خير رسكؿ ا  »أبيو، عف عائشة، قالت: 

إال ىذا، كالباقي بيف أمريف" لـ أسمع مف أبي  ملسو هيلع هللا ىلص"أخبرني أبي عف عائشة، قالت: "ما خير رسكؿ ا  
؛ قاؿ: "في جعؿ ىشاـ بمجرد ىذا مدلسان نظر كلـ 111لـ أسمعو"، كنقمو العىئي في جامع التحاليؿ ص

أر مف كالفو بو"، كذكره ابف حجر في الطبقة ا كلب مف المدلسيف؛ فى يضيره ما عنعف )انظر ابف 
 (26حجر، طبقات المدلسيف، ص

 .573ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .389المالدر السابؽ ص (3)
 .594ص 2الطيالسي، مسند أبي داكد الطيالسي، ج (4)
 .854ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
 .253، ص1671ابف الجعد، مسند ابف الجعد ح (6)
 .290ص 36أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث عبد ا  بف حنظمة ج (7)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 كاف الثكرم يالفو بأمير متقف حافظ ثقة ،الكاسطي ،يكً تٍ العى  درٍ الكى  بف الحجاج بف شعبة ،
 .(1)ق 160 سنة مات ،السابعة مف عابدان  ككاف المؤمنيف بالحديث،

 (2)ق أك بعدىا130 سنة مات ،الثالثة مف فاضؿ ثقة ،المدني التيمي المنكدر بف محمد. 

 .رجؿ، لـ أعثر بيف الركايات عمب مف الرح باسمو كمف يككف 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ؛الحابيان  المبيـ الرجؿ كاف فإسناده ضعيؼ  جؿ اإلبياـ في السند، قاؿ ابف حجر: إ
ف ،الحيح فالحديث  .(3) منقطع فالحديث ؛تابعيان  كاف كا 

   

 مسند ُخَبيب بن َعِدّي المطمب التاسع: 
 :ترجمتو 

اًمر ٍبف مالؾ ٍبف مدً عى  ٍبف يببى خي   رىسيكؿ مع بدران  شيد ، الحابي جميؿ،ا كسي ا نالارم ؛عى
 .(4)ة لميجرة. في السنة الثالث ملسو هيلع هللا ىلص، كاستشيد في عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً 

 فَّ سى  مف كأكؿ اإلسىـ، في المب مف أكؿىك ك  الرجيع، كقعة في المأسكريف أحد كاف 
 .(5)الثمار  أطيب لو إكرامان  ؛را س في كىك عٌز كجؿٌ  ا  كقد أطعمو ،القتؿ عند الالىة

 .(6)ركل عنو: الحارث بف برالاء 

                                                           

 .266ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .508ر السابؽ صالمالد (2)
 .210ابف حجر، نتائج ا فكار ص (3)
، كابف حجر، 597ص 1، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج440ص 2انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (4)

 .225ص 2اإلالابة، ج
 .986ص2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
، كابف أيبؾ، 344ص 12، ج، كابف ا ثير، جامع ا الكؿ489انظر: ابف مندة، معرفة الالحابة، ص (6)

 . 403ص 9، كمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المالابيح ج178ص 13الكافي بالكفيات، ج
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 :أحاديثو 
ٍبدً  بفً  ميحمَّدً  في ب اليىٍيثىـي  أىٍخبىرنا( قاؿ ابف مندة: 38) دَّثنا ا ، عى ٍبدً  بفً  أىٍحمىدى  بفي  ميحمَّدي  حى  عى

كفى  بفي  الحسىفي  حدَّثنا الكىىىاًب، ، بفً  ىىاري مىٍيمىافى اؽى  بفي  ميحمَّدي  حدَّثنا سي ٍبدي  حدَّثنا ،(1) الميسىيٍِّبيُّ  إٍسحى  عى
، بفي  ا ً  ، أىبي ابفي  حدَّثنا نىاًفعو ،جي  بفً  ميٍسًمـً  عىفٍ  ذٍئبو اًرثً  عىفً  ٍندىبو اءى  بفً  الحى  كيٍنتي ": قىاؿى  بىٍرالى

، ًفيمىفٍ  رى ده  ًمنَّا يىٍرًجعي  أنَّوي  ظىنىٍنتي  فىمىا حىضى ، بفي  عىااًلـي  السًَّريَّةً  ًتٍمؾى  أىًميرى  كىافى : كييقىاؿي "، أىحى  ثىاًبتو
 .مىٍرثىدو  أىبي بفي  مىٍرثىدي  بىؿٍ : كييقىاؿي 

، أىبي ابفً  عىفً  ي،أىبً  حدَّثني: الميسىيٍِّبيُّ  قاؿى  ، عىفٍ  ًذٍئبو اًرثً  عىفً  ميٍسًمـو بىٍيبه  أيًتيى  :أىنَّوي  الحى  فىًبيعى  خي
كا ًبمىكَّةى، رىجي ـً  ًمفى  بو فىخى رى مِّي دىعيكني": فقاؿى  ًليىٍقتيميكهي، الًحؿِّ  إلب الحى ٍكعىتىيفً  أيالى ،: قىاليكا ،"رى ؿِّ  ثيَـّ  الى
زىعه  ذىًلؾى  أفَّ  تىظينُّكفى  إنَّكيـ لىٍكالى ": قاؿى  ، جى  .(2)" عىدىدنا أىٍحاًلًيـ المَّييَـّ : قاؿى  ثيَـّ  لىًزٍدتي

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 رَّاط ا البياني أحمد أبك ا ، عبد بف محمد بف الييثـ  .(3)ق 427، مات سنة الخى
 (4) ق355، ثقة، مات سنة الضَّرير ،ا البياني كىابال عبد بف أحمد بف محمد. 

 سىف ، كثقو أبك الشيخ (5)ق 292، مات سنة ا البيانيٌ  سميماف بف ىاركف بف الحى
 .(6)ا البياني؛ فقاؿ: "أحد الثقات، ىك كأبكه" 

 العاشرة، مف الدكؽ الميسىيِّبي، الرحمف عبد بف محمد بف إسحاؽ بف محمد  
 ، (8)الالح بف جزرة كابف قانع كثقو  .(7)ق 236 سنة مات

 

                                                           

 (.268ص 12الميسىٍيًبي: نسبة إلب الجد ا عمب محمد بف عبد ا  بف المسيب )السمعاني، ا نساب، ج (1)
 .374ناس لممعرفة، صابف مندة، المستخرج مف كتب الناس لمتذكرة كالمستطرؼ مف أحكاؿ ال (2)
 .431ص 9الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
، كالسيكطي، طبقات 245ص 17، كسير أعىـ النبىء، ج82ص 8انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)

 .415الحفاظ ص
 .934ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .412ص 3أبك الشيخ ا البياني، طبقات المحدثيف بأالبياف، ج (6)
 .467حجر، تقريب التيذيب، ص ابف (7)
 .38ص 2انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (8)
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 ىك ثقة. قمت:، (3)، كذكره ابف حباف في الثقات (2)، كالذىبي (1)كابف الجكزم 

 (4)ق 206 سنة مات ،العاشرةكبار  مف ،الكتاب الحيح ثقة ،الالائغ نافع بف ا  عبد. 

 بالقدر كرمي ؛ليف فيو الدكؽ ،بييِّ سى المي  ،المخزكمي الرحمف عبد بف محمد بف إسحاؽ ،
 .(5)ق 206 سنة مات مف التاسعة،

 أبك ،العامرم القرشي ذئب أبي بف الحارث بف المغيرة بف الرحمف عبد بف محمد 
 .(6)ق 158 سنة مات ،السابعة مف ،فاضؿ فقيو ثقة ،المدني الحارث

 (7)ق 106 سنة مات ،الثالثة مف قارئ، فاليح ثقة المدني، اليذلي ندبجي  بف مسمـ. 

 (8) معاكية خىفة إلب تأخر الحابي ،البرالاء بابف المعركؼ ،ثيالمي مالؾ بف الحارث. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛ فيو إسحاؽ بف محمد المسيبي )الدكؽ فيو ليف(، كقد تابعو عبد ا  بف 
 كا  أعمـ.نافع في ىذه الركاية؛ كىك )ثقة الحيح الكتاب(، فيرتقي الحديث لمحسف لغيره 

   

 

                                                           

 .243ص 11ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (1)
 .156ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (2)
 .89ص 9ابف حباف، الثقات ج (3)
 .326ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .103المالدر السابؽ ص (5)
 .493ص ،ونفس (6)
 .529، صنفسو (7)
 .147ص نفسو، (8)
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 مسند َخاّلد بن ُسويد : اشرعمب الالمط
 :ترجمتو 

يد ، الحابي جميؿ؛ شيد (1) ، ا نالارم الخزرجيحارثة بف عمرك بف ثعمبة بف خٌىد بف سيكى
 . (2)بيعة العقبة، كشيد بدران، كشيد أحدان كالخندؽ؛ كأبمب حسنان 

فقد  شييدان، سكيد بف خىد تؿقي  مف السنة الخامسة لميجرة؛ شكاؿ في بني قريظة كفي غزكة
 .(3)؛ كمات فشدختو حببالرٌ  الييكد رمتو

 .(4)ركل عنو: ابنو إبراىيـ بف خىد بف سكيد 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 39) .1 ، ٍبفي  يىٍعقيكبي  حى ٍيدو مى ٍيمىةى، أىبيك ثنا حي ، ٍبفي  يىٍحيىب تيمى  نا كىاًضحو

مَّدي  اؽى، ٍبفي  ميحى ٍبدً  عىفٍ  ًإٍسحى ، أىًبي فً بٍ  المَّوً  عى ٍبدً  ٍبفً  اٍلميطًَّمبً  عىفً  لىًبيدو ، ٍبفً  المَّوً  عى ٍنطىبو  عىفٍ  حى
ـى  دً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي ىَّ ، ٍبفً  خى ٍيدو ؿَّ  زَّ عى  المَّوي  شىاءى  ًإفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  سيكى اءى : "قىاؿى  كىجى مىٍيوً  ًجٍبًريؿي  جى ـي  عى  السَّىى

مَّدي  يىا: فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًإلىب ا كيفٍ  ميحى اجن ا  عىجَّ اجن  .(6) "ًبالتٍَّمًبيىةً  (5)ثىجَّ
 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، كىىما مف طريؽ يعقكب بف حميد عف  (8)بمثمو، كأبك نعيـ  (7)أخرجو الطبراني 
ٍيمة بيذا اإلسناد.  أبي تيمى

 
                                                           

، كابف حباف، الثقات، 144ص 1، كالعجمي، معرفة الثقات، ج530ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .324ص 1، كالسخاكم، التحفة المطيفة ج112ص 3ج

 .963ص 2، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج530ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
، 77ص 1، كالربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ج365ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ جانظر:  (3)

 .457كا زدم، االشتقاؽ، ص
 .963ص 2انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
: رفع الالكت بالتمبية، كالثَّج: الىب الدـ، كسيىف دماء اليدم، يعني الذبح )ابف منظكر، لساف  (5) العىجَّ

 (.318ص 2، جالعرب
 .18ص 4ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (6)
 .144ص 7الطبراني، المعجـ الكبير، ج (7)
 .963ص 2أبكنعيـ، معرفة الالحابة، ج (8)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 ق 240 سنة مات رةالعاش مف ،كىـ ربما الدكؽ مكة نزيؿ ،المدني حميد بف يعقكب
، (4)في الثقات، ككثقو يحيب بف معيف مرة  (3)كابف شاىيف  (2)، ذكره ابف حباف (1)

، كقاؿ ابف عدم: ال (6)، كقاؿ البخارم: ىك في ا الؿ الدكؽ (5)كضعفو في أخرل 
الذىبي: تفرد بأشياء كلو  ، كقاؿ(9)كالنسائي  (8)، كضعفو أبك زرعة (7)بأس بو كبركاياتو 

 ىك الدكؽ يخطئ، كال بد أف يتابع. قمت:، (10)مناكير

 (11) التاسعة كبار مف ثقة ،المركزم مةيٍ مى تي  أبكمكالىـ  ،ا نالارم كاضح بف يحيب. 

 74ص تقدمت ترجمتواؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة، محمد بف إسح. 

 (12) 134سنة  مات السادسة مف ،لقدربا رمي ثقة ،المدني بيدلى  أبي بف ا  عبد. 

 ٍنطىب بف المطمب بف ا  عبد بف المطمب   ؛(13)كاإلرساؿ التدليس كثير الدكؽ المخزكمي حى

                                                           

 .607ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .285ص 9ابف حباف، الثقات ج (2)
 .102ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (3)
 .477ص 8ي الضعفاء جابف عدم، الكامؿ ف (4)
 .206ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .1248ص 3الباجي، التعديؿ كالتجريح لمف خٌرج ليـ البخارم في الالحيح ج (6)
 .477ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (7)
 .206ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .106النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (9)

 .40ص 2الذىبي، تذكرة الحفاظ، ج (10)
 .598ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
 .319المالدر السابؽ ص (12)
( المطمب؛ فقاؿ: "سمعت أبي يقكؿ المطمب بف عبد ا  بف 210ذكر ابف أبي حاتـ في المراسيؿ )ص (13)

سممة بف إال سيؿ بف سعد كأنسان ك  ملسو هيلع هللا ىلصحنطب عامة حديثو مراسيؿ لـ يدرؾ أحدان مف أالحاب النبي 
ا ككع كمف كاف قريبا منيـ كلـ يسمع مف جابر كال مف زيد بف ثابت كال مف عمراف بف حاليف"، كقد 

، كلـ يذكره ابف حجر في طبقاتو؛ بؿ 100ص 3كالفو الييثمي بالتدليس في الييثمي، مجمع الزكائد، ج
ا فات ابف حجر زاده محقؽ الكتاب د.عاالـ القريكتي ضمف ممحؽ بأسماء مف كالفكا بالتدليس، مم

 (66ذكرىـ، )انظر ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص
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، كذكره ابف حباف (4)، كالدارقطني(3)، كيعقكب بف سفياف (2)، كثقو أبك زرعة (1)الرابعة  مف
أحد مف أالحاب الرسكؿ ، كقاؿ البخارم: ال أعرؼ لممطمب بف حنطب عف (5)في الثقات 

ىك  قمت:، (7)، كقاؿ ابف سعد: ليس يحتج بحديثو  نو ممف يرسؿ كثيران (6)سماعان  ملسو هيلع هللا ىلص
 الدكؽ كثير اإلرساؿ كالتدليس؛ فى بد أف يتابع.

  لد في عيد النبي  .(8) ملسو هيلع هللا ىلصإبراىيـ بف خىد بف سكيد، الحابي كي
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

د ا  )الدكؽ كثير اإلرساؿ كالتدليس(، تفرد إسناده ضعيؼ، فيو الميطمب بف عب
مف طريؽ خىد بف السائب بف  )بنحكه( بركايتو؛ كلـ يتابعو أحد، كلمحديث شاىده أخرجو الترمذم

 أف أالحابي آمر أف فأمرني جبريؿ، أتاني»: ملسو هيلع هللا ىلصخىد بف سكيد، عف أبيو؛ قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  
 .(9) «كالتمبية باإلىىؿ أالكاتيـ يرفعكا

   
نىا( قاؿ أبك أحمد الحاكـ: 40) .2 سىفً  أىبيك أىٍخبىرى  ًبيىا الدِّمىٍشًقيُّ  ييكسيؼى  ٍبفً  عيمىٍيرً  ٍبفي  أىٍحمىدي  اٍلحى

دَّثىنىا مَّدي  حى ًمي   أىبيك الثَّقىًفيُّ  كىىيكى  ًزيىادو  ٍبفي  ميحى دَّثىًني عى مَّدي  حى ٍمًرك ٍبفي  ميحى بىمىةى  ٍبفً  عى دَّثىنىا جى اًعيؿي  حى  ًإٍسمى
دى  ٍبفي  دَّثىنىا ًمٍخرىاؽو  ٍبفً  دىاكي ٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي عىفٍ  سيمىي   عىفً  أىنىسو  ٍبفي  مىاًلؾي  حى ىدً  عىفٍ  الرٍَّحمىفً  عى  خى
ٍيدو  ٍبفً  اًرمِّ  سيكى مىب يىاليبُّ  (10) ًباٍلعىٍرجً  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  رىأىٍيتي " قىاؿى  ا ىٍنالى  اٍلحىرِّ  ًمفٍ  اٍلمىاءى  رىٍأًسوً  عى

اًئـه  ىيكى كى  كىاٍلعىطىشً   .(11)" الى
                                                           

 .534ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .359ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .472ص 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (3)
 .653سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (4)
 .450ص 5ابف حباف، الثقات ج (5)
 .75ترتيب عمؿ الترمذم الكبير ص أبكطالب المكي، (6)
 .155ص 9ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (7)
 .208ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (8)
، قاؿ 182ص 3، ج829الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الحج باب ما جاء في رفع الالكت بالتمبية ح (9)

 الترمذم: إسناده الحيح.
 (.15ص 3الفائؽ في غريب الحديث جالعنٍرج: منزؿ بطريؽ مكة )الزمخشرم،  (10)
 .181، ص198عكالي مالؾ ركاية أبي أحمد الحاكـ ح (11)
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 أولا: تخريج الحديث:
، عف محمد بف إسحاؽ الثقفي، عف قتيبة بف (1)أخرجو أبك أحمد الحاكـ أيضان بنحكه 

، مف طريؽ سفياف بف عيينة، كىىما )قتيبة كسفياف( عف (2)سعيد، كأخرجو ابف بشككاؿ بنحكه 
 مرفكعان. ملسو هيلع هللا ىلصاب النبي مالؾ، عف سيمىٌي، عف أبي بكر بف عبد الرحمف، عف رجؿ مف أالح

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
 كثقو الطبراني، كأبك عمي  ،(3)ق 320 يكسؼ الٌدمشقٌي، مات سنة بف عيمىير بف أحمد

 في هطئك كخى  فيو ؼكلً خي  حديثان  ركل"، كقاؿ الخميمي: (4)الحافظ النيسابكرم، كابف عساكر 
، كقاؿ الذىبي: (5) أ فيو أك حفظو"؛ أخطةمٌ العً  ىذه بمثؿ يسقط ال ممف كىك ؛ذلؾ ركايتو

ىك  قمت:، (7)، كقاؿ الدارقطني: لـ يكف بالقكم؛ تفرد بأحاديث (6)الدكؽ لو غرائب 
 الدكؽ لو غرائب، البد أف يتابع.

 .محمد بف زياد؛ أبك عمي الثقفي؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء كالمالنفيف 
 البالرم جعفر أبك ،[أبيو جد إلب ينسب كقد] ،جبمة بف ادبَّ عى  بف عمرك بف محمد، 

، كذكره ابف حباف (9)، كثقو أبك داكد (8)ق 234 سنة مات ،عشرة الحادية مف الدكؽ
، كقاؿ عمي بف الحسيف بف الجنيد: كاف (10)في الثقات؛ فقاؿ: "ييغرب كيخطئ" 

 ىك الدكؽ. قمت:، (11)الدكقان 

                                                           

 .181، ص197ح ،عكالي مالؾ ركاية أبي أحمد الحاكـ(1)
 ، قاؿ ابف بشككاؿ: الرجؿ ىك خىد بف سكيد.304ص 1ابف بشككاؿ، غكامض ا سماء المبيمة، ج (2)
 .363ص 7الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
رشاد القاالي 566ص 1، كابف حجر، لساف الميزاف، ج363ص 7انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4) ، كا 

 .147كالداني إلب تراجـ شيكخ الطبراني ص
، كقد ذكر الخميمي ذلؾ الحديث؛ كىك قكؿ النبي 463ص2الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ج (5)

ىى » ملسو هيلع هللا ىلص ةي فىىى الى ىى ٍكتيكبىةى ًإذىا أيًقيمىًت الالَّ ، قاؿ: "ركاه جماعة عف أبي التقي كلـ يذكركا ابف «ةى ًإالَّ اٍلمى
نما ذكركا كرقاء كحده كخطئكا ابف جكالا )أحمد بف عمير( في ركايتو ىذا عف ابف ثكباف" )انظر:  ثكباف كا 

 (364ص 2اإلرشاد ج
 .125ص 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (6)
 .77اؿ صمكسكعة أقكاؿ الدارقطني في الرج (7)
 .499ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .12ص 4سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (9)

 .83ص 9ابف حباف، الثقات، ج (10)
 .373ص 9انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (11)
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 كقاؿ (1)ديث؛ مجيكؿ إسماعيؿ بف داكد بف ًمٍخراؽ، مدني، قاؿ أبك حاتـ: منكر الح ،
ٍعفيوي شديد عند العمماء (2)البخارم: منكر الحديث   .(3)، كضى

 دار إماـ ،الفقيو ؛ الحافظالمدني ا  عبد أبك ،حيبى الٍ ا ى  مالؾ بف أنس بف مالؾ 
 .(4)ق 179 سنة مات ،السابعة مف ،المتثبتيف ككبير ،المتقنيف رأس ،اليجرة

  (5)ق 130 سنة مات ،السادسة مف ثقة ،مفالرح عبد بف بكر أبي مكلب ؛يمى سي. 

 (6)ق 94سنة  مات ،الثالثة مف؛ ثقة ،المخزكمي الحارث بف الرحمف عبد بف بكر أبك. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ جدان، فيو إسماعيؿ بف داكد بف مخراؽ )منكر الحديث(، كأبك بكر بف 
 .ملسو هيلع هللا ىلصلثة(، لـ يدرؾ خىدان  نو تكفي في عيد النبيالثا الطبقة عبد الرحمف المخزكمي )تابعي مف

 
 
 
 
 

 

                                                           

 .201ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (1)
 .374ص 1البخارم، التاريخ الكبير، ج (2)
، كابف 120ص1، كابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج93ص 1ء الكبير، جانظر: العقيمي، الضعفا (3)

 1، كميزاف االعتداؿ، ج37، كالذىبي، ديكاف الضعفاء، ص523ص 1عدم، الكامؿ في الضعفاء ج
 .226ص

 .516ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .256المالدر السابؽ ص (5)
 .623نفسو ص (6)
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 ثالثالمبحث ال
 مسند الصحابة الرواة من أول حرف الراء إلى آخر حرف الزاي 

 مسند رافع بن مالك المطمب األول: 
 :ترجمتو 

 ،قيٌ رٍ الزي  الخزرجيٌ  ا نالارم ؛زريؽ بف عامر بف عمرك بف ىفجٍ العى  بف مالؾ بف رافع
 قبؿ ا نالار مف أسممكا الذيف النفر الستة مف، (1) فاعةري  أبا يكنب: كقيؿ ؾ،مال أبا يكنب

اية في الجاىمية، ككاف ، ككاف مف النقباء ليمة العقبة، ككاف يحسف الكتابة كالعكـ كالرِّمجميعيـ
 .(2)مثمو قميؿ

؛ خٌىد ككاف رافع أكؿ مف قدـ لممدينة؛ قدميا بسكرة يكسؼ، كلـ يشيد بدران، بؿ شيدىا ابناه
أحدان؛ كقتؿ شييدان يكمئذو في  يعجب مف اعتداؿ قبمة رافع، كشيد  ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف النبي (3)كرفاعة 

 .(4)السنة الثالثة مف اليجرة 

 .(6)، كمعاذ بف رفاعة )حفيده( (5)ركل عنو: ابنو رفاعة بف رافع 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 41) .1 مىٍيمىافي  حى ، ٍبفي  سي ٍربو دَّثىنىا حى مَّاده، حى ، ٍبفً  ًرفىاعىةى  ٍبفً  ميعىاذً  عىفٍ  يىٍحيىب، عىفٍ  حى  رىاًفعو

كىافى  ، أىٍىؿً  ًمفٍ  ًرفىاعىةي  كى كىافى  بىٍدرو ا": اًلٍبًنوً  يىقيكؿي  فىكىافى  العىقىبىًة، أىٍىؿً  ًمفٍ  رىاًفعه  كى  أىنِّي يىسيرًُّني مى
 .(7) "يىذىابً  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  ًجٍبًريؿي  سىأىؿى ": قىاؿى  "،ًبالعىقىبىةً  بىٍدرنا، شىًيٍدتي 

 
                                                           

 .964ص 2، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج620ص 3، جانظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل (1)
 .480ص 3انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .327ص 2، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج584ص 1ابف مندة، معرفة الالحابة، ج (3)
 .369ص 2، كابف حجر، اإلالابة، ج484 2ابف عبد البر، االستيعاب، ج (4)
 .45ص 2ج ابف ا ثير، أسد الغابة، (5)
 .232ص 3ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
. اعتبر المٌزم 80ص 5، ج3993البخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم باب شيكد المىئكة بدران ح (7)

 3ىذا الحديث مف مسند رافع بف مالؾ، كمف مسند ابنو رفاعة أيضان، )انظر: المزم، تحفة ا شراؼ ج
 (.170ص 3، ج165ص
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 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ق 224 سنة مات ،التاسعة مف ،حافظ إماـ ثقة ،البالرم ا زدم حرب بف سميماف. 

 كاف إنو قيؿ ،فقيو ثبت ثقة ،البالرم إسماعيؿ أبك، ا زدم درىـ بف زيد بف حماد 
 سنة مات ،الثامنة كبار مف ،يكتب كاف أنو الح  نو ؛عميو طرأ كلعمو ،ضريران 
 .(2)ق179

 (3)ق 144 سنة مات ،الخامسة مف ،ثبت ثقة ،ا نالارم قيس بف سعيد بف يحيب. 

 ذكره ابف حباف في (4) الرابعة مف الدكؽ ،المدني الزرقي رافع، بف رفاعة بف معاذ ،
، كقاؿ يحيب (7)أحمد بف حنبؿ: لـ يكف بو بأس ، كقاؿ (6)، كقاؿ الذىبي: ثقة (5)الثقات

 الدكؽ كحديثو حسف. قمت:، (9)، ككذلؾ قاؿ ابف شاىيف (8)بف معيف: ضعيؼ 

 (10) معاكية خىفة أكؿ في مات ،بدر أىؿ مف ،العجىف بف مالؾ بف رافع بف رفاعة. 

   

 

                                                           

 .250تقريب التيذيب، ص ابف حجر، (1)
 .178المالدر السابؽ ص (2)
 .591نفسو ص (3)
 .536نفسو ص (4)
 .421ص 5ابف حباف، الثقات ج (5)
 .168ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .365ص 3مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد في رجاؿ الحديث كعممو ج (7)
 .571ص 2تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (8)
 .175تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، ص ابف شاىيف، (9)

 .210ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
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دَّثىنىا( قاؿ الحاكـ: 42) .2 مَّدي  حى اًلحً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  الى مَّدي  ثنا ىىاًنئو ، ٍبفي  ميحى مَّدي  شىاذىافى ميحى ، ٍبفي  كى  نيعىٍيـو
مىمىةى، ٍبفي  كىأىٍحمىدي  ، ٍبفي  قيتىٍيبىةي  ثنا: قىاليكا سى ٍبدً  ٍبفً  يىٍحيىب ٍبفي  ًرفىاعىةي  ثنا سىًعيدو  ٍبفً  ًرفىاعىةى  ٍبفً  المَّوً  عى
، ِـّ  عىفٍ  رىاًفعو دِّهً  عىفٍ  ًرفىاعىةى، ٍبفً  ميعىاذً  أىًبيوً  عى اًلؾو  ٍبفً  عً رىافً  جى مٍَّيتي : قىاؿى  مى ٍمؼى  الى  المَّوً  رىسيكؿً  خى

، ملسو هيلع هللا ىلص ٍمدي : فىقيٍمتي  فىعىطىٍستي ٍمدنا ًلمَّوً  اٍلحى مىٍيوً  ميبىارىكنا ًفيًو، ميبىارىكنا طىيِّبنا كىًثيرنا حى بُّنىا ييًحبُّ  كىمىا عى  رى
يىٍرضىب، مَّب فىمىمَّا كى ، ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  الى رىؼى ًة؟ ًفي اٍلميتىكىمِّـي  مىفً : »فىقىاؿى  اٍنالى  أىنىا: فىقيٍمتي  «الالَّىى

؟ فىكىٍيؼى : »قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا ٍمدي  قيٍمتي : قىاؿى  «قيٍمتى ٍمدنا ًلمَّوً  اٍلحى  ميبىارىكنا ًفيوً  ميبىارىكنا طىيِّبنا كىًثيرنا حى
مىٍيوً  بُّنىا ييًحبُّ  كىمىا عى يىٍرضىب، رى اٍبتىدىرىىىا لىقىدً  ًبيىًدهً  نىٍفًسي مكىالَّذً : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىقىاؿى  كى

 بىٍضعىةه  (1)
ثيكفى  ثىىى مىكنا كى  .(2) «ًبيىا يىاٍلعىدي  أىيُّييـٍ  مى

 أولا: تخريج الحديث:

بمثمو، مف طريؽ أحمد بف سممة، عف محمد بف يحيب اليذلي،  (3)أخرجو الحاكـ أيضان 
 عف قتيبة بف سعيد، بيذا اإلسناد.

 اد:ثانياا: دراسة رجال اإلسن

 (4)ق 340الكراؽ، ثقة، مات سنة  جعفر أبك زيد، بف ىانئ بف الالح بف محمد. 

 129ص تقدمت ترجمتو ،ثقة ،بغدادم ،الجكىرم شاذاف بف محمد. 

 ًديًنيٌ  النٍَّيسىابيكرم ا ، عبد بف نيعىٍيـ بف محمد  .(5)ق 290، ثقة، مات سنة المى

  ٍمىمىةى  بف مىدأىح ، مات سنة ظالحاف اٍلميعىدَّؿ ،(6) اززَّ البى  كرمالنَّيساب ا ، عبد بف سى
 .(7)ق286

  ،49ص تقدمت ترجمتوقتيبة بف سعيد، ثقة. 

                                                           

 (.48ص 4اٍبتىدىر الشيء: أسرع إليو، كتبادر  خذه )انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب رافع بف مالؾ  (2)

 .257ص 3، ج5023ح
 المالدر السابؽ. (3)
 .86ص 14ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (4)
 .826ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 (.199ص 2نسبة إلب مف يبيع البىز، كىك الثياب )السمعاني، ا نساب، ج (6)
 .674ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
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 ذكره ابف حباف (1) الثامنة مف ،الدكؽ ،رافع بف رفاعة بف ا  عبد بف يحيب بف رفاعة ،
، كقاؿ ابف حجر: (4)، كحسف الترمذم حديثو (3)، كقاؿ الذىبي: ثقة (2) في الثقات

ح الترمذم حديثو   كا  تعالب أعمـ.أراه ثقة  قمت:، (5)الحَّ

 142ص تقدمت ترجمتو، الدكؽ ،المدني قيرٍ الزُّ  رافع، بف رفاعة بف معاذ. 
 د:ثالثاا: الحكم عمى اإلسنا

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، معاذ بف رفاعة )مف الطبقة الثالثة(، لـ يسمع مف رافع بف 
في الحيحو  البخارم ده أخرجو(، كلمحديث شاىملسو هيلع هللا ىلصمالؾ )الذم مات في عيد رسكؿ ا  

مِّي يىٍكمنا كينَّا، مف طريؽ يحيب بف خىد الزرقي عف رفاعة بف رافع، قاؿ: ")بمعناه(  كىرىاءى  نيالى
فىعى  فىمىمَّا ،ملسو هيلع هللا ىلص ًبيِّ النَّ  ًمدىهي  ًلمىفٍ  المَّوي  سىًمعى : قىاؿى  الرٍَّكعىةً  ًمفى  رىٍأسىوي  رى ؿه  قىاؿى  ،" حى بَّنىا: كىرىاءىهي  رىجي لىؾى  رى  كى

ٍمدي  ٍمدنا الحى ، فىمىمَّا ًفيًو، ميبىارىكنا طىيِّبنا كىًثيرنا حى رىؼى  أىٍيتي رى : »قىاؿى  أىنىا،: قىاؿى  «الميتىكىمِّـي  مىفً : »قىاؿى  اٍنالى
ثىىىًثيفى  ًبٍضعىةن  مىكنا كى كنىيىا مى ؿي  يىٍكتيبييىا أىيُّييـٍ  يىٍبتىًدري  ، كبيذا فالحديث الحيح بشاىده.(6) «أىكَّ

   

دَّثىنىا( قاؿ الحاكـ: 43) .3 ك حى مَّدً  ٍبفي  عىٍمري ، مىٍناليكرو  ٍبفً  ميحى ٍفصو  ٍبفي  عيمىري  ثنا اٍلعىٍدؿي  حى
، ، ٍبفي  عىااًلـي  ثنا السَّديكًسيُّ ًمي  ، أىبيك ثنا عى ـى  عىفٍ  مىٍعشىرو  ٍبفً  رىاًفعً  ٍبفً  ًرفىاعىةى  ٍبفً  عيبىٍيدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي

اًلؾً  فى  ٍبفً  مى ، عىٍجىى اًرمِّ دِّهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  اٍ ىٍنالى اًلؾو  ٍبفً  رىاًفعً  جى  فىفىقىٍدنىا بىٍدرو  يىٍكـى  أىٍقبىٍمتي : قىاؿى  مى
فىاؽي ال فىنىادىتً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  يىا رِّ ا بىٍعضي قىفيكا ؟ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  أىًفيكيـٍ : بىٍعضن تَّب فىكى اءى  حى  رىسيكؿي  جى
مىعىوي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  ًميُّ  كى ، المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا ، طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  عى  أىبىا ًإفَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص فىقىاؿى  فىقىٍدنىاؾى

سىفو  دى  حى مٍَّفتي  بىٍطًنوً  ًفي ان مىٍغالى  كىجى مىٍيوً  فىتىخى  .(7) «عى

                                                           

 .210ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .309ص 6ابف حباف، الثقات ج (2)
 .397ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (3)
 .254ص 2الترمذم، سنف الترمذم، ج (4)
 .283ص 3ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
 .159ص 1، ج799البخارم، الحيح البخارم، كتاب ا ذاف باب فضؿ الميـ ربنا لؾ الحمد ح (6)
حيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب رافع بف مالؾ الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحي (7)

 .258ص 3، ج5025ح
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 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ق343، مات سنة ؿدَّ عى المي  الزاىد النيسابكرم سعيد أبك منالكر، بف محمد بف عمرك. 
 (3)ق 293مات سنة  ، ثقة،بكر أبك ،البىاٍلرمُّ  (2) السَّديكسيٌ  حفص بف عمر. 
 (4) 221 سنة مات كىـ، ربما الدكؽ الكاسطي التيمي، عاالـ بف عمي بف ـعاال ،

، كابف سعد؛ لكنو زاد: "يكثر الخطأ (7)، كابف قانع (6)، كالعجمي (5)كثقو أحمد بف حنبؿ 
، كقاؿ الذىبي: "ثقة مكثر؛ لكف (9)، كذكره ابف حباف في الثقات (8)فيما حدَّث بو" 

، (11)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (10)م أحاديث منكرة" ضعفو ابف معيف، كأكرد لو ابف عد
 ،(15)، كالعقيمي (14) كالنسائي ،(13) معيف بفا كضعفو ،(12)كقاؿ الدارقطني: الدكؽ 

 ىك الدكؽ يخطئ. قمت:"، بأسا بحديثو أر كلـ كقاؿ ابف عدم:

  بكنيتو مشيكر ،ىاشـ بني مكلب المدني، معشر أبك ،مالسند الرحمف عبد بف حيٍ جً نى، 
 .(16)ق 170 سنة مات كاختمط أسف ،السادسة فم ضعيؼ

                                                           

 .792ص 7الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (1)
 (.103ص 7نسبة إلب قبيمة سدكس، كىي قبيمة نزلت البالرة )السمعاني، ا نساب، ج (2)
 .989ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .286ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .524ص 1عمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد جال (5)
 .41ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (6)
 .49ص 5انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (7)
 .316ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)
 .506ص 8ابف حباف، الثقات ج (9)

 ؛ فقاؿ: شيخ البخارم؛ ثقة.203، كذكره الذىبي في ديكاف الضعفاء، ص520ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (10)
 .348ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
 .254سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (12)
 .383سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (13)
 .76النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (14)
 .337ص 3العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (15)
 .559يب، صابف حجر، تقريب التيذ (16)
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 (1) الرابعة مف الدكؽ ،ا نالارم الزرقي ،مالؾ بف رافع بف رفاعة بف عبيد بف إبراىيـ ،
 ىك ثقة مقؿ. قمت: ،(3)، كذكره ابف حباف في الثقات (2)كثقو أبك زرعة 

 (4) العجمي ككثقو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عيد في كلد، الزرقي مالؾ بف رافع بف رفاعة بف عبيد. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛ فيو نجيح بف عبد الرحمف )أبك معشر( ضعيؼ، ككذلؾ عاالـ بف عمي 
 )الدكؽ يخطئ(، كلـ يتابعيما أحد.

   

دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 44) .4 ـي  ثنا اٍلمىكِّي، اٍلعىطَّاري  سىٍعدو  ٍبفي  مىٍسعىدىةي  حى ٍنًذرو  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ،اٍلحً  اٍلمي  زىاًميُّ
ٍبدي  ثنا ، ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى  كىافى  لىمَّا: قىاؿى  رىاًفعو  عىفٍ  ًرفىاعىةى، ٍبفً  ميعىاذً  عىفٍ  يىٍحيىب، ٍبفي  ًرفىاعىةي  ثنا ًعٍمرىافى
مَّعى  بىٍدرو  يىٍكـي  مىب النَّاسي  تىجى يَّةى  عى مىؼو  ٍبفً  أيمى  ًمفٍ  ٍنقىطىعىتٍ ا قىدً  ًدٍرًعوً  ًمفٍ  ًقٍطعىةو  ًإلىب فىنىظىٍرتي  أىٍقبىٍمتي  خى

ٍيًني فىفيًقئىتٍ » بىٍدرو  يىٍكـى  ًبسىٍيـو  كىريًميتي  فىقىتىٍمتيوي  طىٍعنىةن  ًبالسٍَّيؼً  فىاٍطعىٍنوي : قىاؿى  ًإٍبًطوً  تىٍحتً   ًفييىا فىبىسىؽى  عى
دىعىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  ا ًلي كى  .(5) «شىٍيءه  ًمٍنيىا آذىاًني فىمى

 أولا: تخريج الحديث:

 نحكه، مف طريؽ عبد العزيز بف عمراف بيذا اإلسناد.ب (6)أخرجو الحاكـ 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (7)ق 281 ، ثقة، مات سنةالمكي اٍلقىاًسـ أبك العٌطار، سعد بف مسعدة. 

                                                           

 .92ص ،ابف حجر، تقريب التيذيب (1)
 .114ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .12ص 6ابف حباف، الثقات، ج (3)
 .377ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .46ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
كر مناقب رافع بف مالؾ الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذ (6)

 .258ص 3، ج5024ح
 .836ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
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 مف القرآف  جؿ أحمد فيو تكمـ الدكؽ، الحزامي ا سدم ا  عبد بف المنذر بف إبراىيـ 
 .(1)ق 236سنة  مات العاشرة

 106ص تقدمت ترجمتو، متركؾ، عمراف بف يزالعز  عبد. 

  ،144ص تقدمت ترجمتورفاعة بف يحيب، ثقة. 

  ،142ص تقدمت ترجمتومعاذ بف رفاعة، الدكؽ. 

 إلسناد:ثالثاا: الحكم عمى ا

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو عبد العزيز بف عمراف )متركؾ(.

   

 مسند ربيعة بن ُرواء الَعَنِسّي المطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

كىاء العنسٍي، الحابي جميؿ، قدـ عمب النبي  بيعة بف ري ؛ كأسمـ، ثـ عاد إلب بمده، فمات ملسو هيلع هللا ىلصرى
 .(2)في الطريؽ قبؿ أف يالؿ إلب بىده 

 .(3) «عنس مف خطيب ربٌ : »ملسو هيلع هللا ىلص النبي قاؿ فيو

 .(4) حـز بف عمرك بف محمد بف بكر أبكركل عنو: 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 45) ، مىٍرثىدو  ٍبفي  ىىاًشـي  حى مَّدي  ثنا الطَّبىرىاًنيُّ ، ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  ٍبفي  ميحى يَّاشو  عى
دَّثىًني مَّدي  ٍبفي  ًعيسىب حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ٍبدً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  اٍلعىًزيًز، عى ، ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي ٍبفً  ا ً  عى مَّدو  عىفٍ  ميحى
ًبيعىةى  أىفَّ  أىًبيًو، كىاءى  ٍبفى  رى ، ري ـى  اٍلعىٍنًسيَّ مىب قىًد دىهي  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  عى اهي  يىتىعىشَّب، فىكىجى  اٍلًعشىاءً  ًإلىب فىدىعى

                                                           

 .94ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
، كابف نقطة، إكماؿ 387ص 2، كابف حجر، اإلالابة، ج60ص 2انظر: ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (2)

 .688ص 2اإلكماؿ، ج
 .كسيأتي تخريجو الحقان؛ في أحاديثو  ،66ص 5أخرجو الطبراني في المعجـ الكبير، ج (3)
 .394ص 9، كالييثمي، مجمع الزكائد، ج1101ص 2انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
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، مَّدنا كىأىفَّ  ا ي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفَّ  أىتىٍشيىدي : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  فىأىكىؿى ٍبديهي  ميحى ًبيعىةي  قىاؿى  «كىرىسيكليوي؟ عى ٍبف  رى
كاء مَّدنا كىأىفَّ  ا ي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفَّ  أىٍشيىدي : ري ٍبديهي  ميحى ًبيعىةي  قىاؿى  «رىاًىبنا؟ أىـٍ  رىاًغبنا: »ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  كىرىسيكليوي، عى : رى

ا فىكىا ً  الرٍَّغبىةي  أىمَّا" ، ًفي ًىي مى دو  أىنىا فىكىا ً  الرٍَّىبىةي  كىأىمَّا يىدىؾى ا ًبًبىى ييكشيؾى  يىٍبميغينىا مى ، كىالى  جي ييكليؾى لىًكنِّي خي  كى
ٍفتي  كِّ ، خي ًقيؿى  فىًخٍفتي ًطيبو  (1) ريبَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ،"فىآمىٍنتي  آًمفٍ  ًلي كى ـى  «عىٍنسو  ًمفٍ  خى  يىٍختىًمؼي  فىأىقىا

اءىهي  ثيَـّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًإلىب دَّعىوي، جى سًّا أىٍحسىٍستى  ًإفٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى  فىكى فىكىاًئٍؿ  حى
 أىٍىؿً  ًإلىب (2)

رىجى  «اٍلقىٍريىةً  سًّا فىأىحىسَّ  فىخى  .(3) ًبيىا فىمىاتى  قىٍريىةو، ًإلىب فىكىاءىؿى  حى
 أولا: تخريج الحديث:

د بف إسماعيؿ بف عياش عف أبيو بيذا بمثمو، مف طريؽ محم (4)أخرجو أبك نعيـ 
 اإلسناد.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (5)ق 278، ثقة، مات سنة يٌ الطبران يدسع أبك مىٍرثىد، ٍبف ىاشـ. 

 العاشرة مف سماع بغير أبيو عف التحديث عابكا عميو ،عياش بف إسماعيؿ بف محمد 
، كذكره الذىبي (8)لب تضعيفو ، كأشار ابف حجر إ(7)، قاؿ أبك داكد: لـ يكف بذاؾ (6)

 ىك ضعيؼ. قمت:، (9)في الضعفاء 

 كالده في كتب الجرح كالتعديؿ.ب بف محمد بف عبد العزيز، لـ أقؼ عمب ترجمتو ك عيس 

 (10)ق 135 سنة مات ،الخامسة مف ثقة محمد ا نالارم، بف بكر أبي بف ا  عبد. 

                                                           

: كممة تستعمؿ في الكىـ لتقميؿ الشيء، كليس ليا اشتقاؽ )ابف فارس، مقاييس المغة، ج (1)  (.384ص 2ريبَّ
، فيك كائؿ، إذا التجأ إلب (2) ، يىًئؿي  (.143ص 5مكضع كممجأ ثـ نجا )ابف ا ثير، النياية، ج كىأىؿى
، اعتبر الطبراني ىذا الحديث مف مسند ربيعة بف ركاء، ككذلؾ أكرده 66ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)

 (.727ص 2ابف كثير ضمف مسند ربيعة بف ركاء )انظر: ابف كثير، جامع المسانيد كالسنف، ج
 .1101ص 2معرفة الالحابة ج (4)
 .635ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .468ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .23ص 5سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (7)
 .402ص 9انظر: ابف حجر، لساف الميزاف، ج (8)
 .342الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (9)

 .297ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
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 الخامسة مف ،عابد قةث ،القاضي ا نالارم ؛حـز بف عمرك بف محمد بف بكر أبك، 
 .(1) ق، كقيؿ غير ذلؾ120 سنة مات

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو )عيسب بف محمد بف عبد العزيز، ككالده(، لـ يترجـ ليما أحد مف 
العمماء؛ كفيو )محمد بف إسماعيؿ بف عياش( ضعيؼ، كما أف اإلسناد فيو انقطاع، أبك بكر بف 

 (.ملسو هيلع هللا ىلصالطبقة الخامسة(، لـ يدرؾ ربيعة بف ركاء )الذم مات في عيد النبي  محمد بف عمرك )مف

   

 مسند زيد بن الحارثة المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

، الحابي (2) القيس امرئ بف يزيد بف زلالعي  عبد بف كعب بف راحيؿشى  بفزيد بف حارثة 
ـ المؤمنيف خديجة كعمي بف ، كأشير مكاليو، كثالث مف أسمـ بو، بعد أملسو هيلع هللا ىلصجميؿ، ًحب رسكؿ ا  

 .(3)بعشر سنكات  ملسو هيلع هللا ىلصأبي طالب، كاف يالغر النبي 

 لعمتو حزاـ بف حكيـ اشتراهف عكاظ، سكؽكباعكه في  الجاىمية؛ في زيد قد سيًبيى  كافك 
، فأعتقو كتبٌناه، حتب جاء اإلسىـ كألغب ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي فكىبتو عنيا، ا  رضب خكيمد، بنت خديجة

ُْ غُ ادْ "ا  تعالب ظاىرة التبني، فنزؿ قكؿ    َٔ ُْ  ًْ ِٓ ائِ ةَ ِل  ًْ ٔ
َ
 .(4)[ 5]ا حزاب:  ُع سَ كْ أ

أف يتزكجيا، فمـ  ملسو هيلع هللا ىلصزكجتو زينب بنت جحش، أمر ا  سبحانو؛ نبيو  كحينما طٌمؽ زيد 
نما زكجة مكاله، قاؿ تعالب: "فمما قضب زيد منيا كطر زكجناكيا كي ال يككف  تكف زكجة ابنو، كا 

                                                           

 .624ص،ابف حجر، تقريب التيذيب(1) 
 .43ص ملسو هيلع هللا ىلص، كابف مندة، معرفة أسامي أرداؼ النبي 32يفة بف خياط، الطبقات، صخم (2)
، ، كابف سعد، 167ص 1، كتاريخ ابف أبي خيثمة ج379ص 3انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (3)

 .229ص 1، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج40ص 3الطبقات الكبرل، ج
، كالذىبي، 355ص 19كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج ،202ص 1النككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج (4)

 .17ص 15، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج133ص 2سير أعىـ النبىء، ج
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زكاج أدعيائيـ" ]ا حزاب[، كقد كاف ىذا فضؿ مف ا  عمب زيد ليرفع عمب المؤمنيف حرج في أ
 .(1)الحرج، فالرح باسمو في تمؾ اآلية، كلـ يكف ذلؾ لمؤمفو غيره  ملسو هيلع هللا ىلصعنو كعف النبي 

 التقب فمما، ا مراء عمب كقدمو مؤتة، غزكة في الناس عمب اإلمارة لزيد ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عقدك 
 قتؿ حتب الناس معو كقاتؿ فقاتؿ، المكاء زيد فأخذ أرجميـ، بعم يقاتمكف ا مراء كاف الجمعاف،

 .(2)، ككاف ذلؾ في السنة الثامنة مف اليجرة  بالرماح طعنان 

 العالية أبك عنو سؿر كأ ،عباس كابف عازب بف كالبراء أسامة ابنو كعنو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف ركل
 .(3) شرحبيؿ بف كىزيؿ ا  عبد بف كعمي

 :أحاديثو 
دَّثىنىاار: ( قاؿ البزٌ 46) .1 ، أىبيك حى ٍيبو ، ٍبفي  ييكنيسي  نا: قىاؿى  كيرى  أىًبي ٍبفي  ييكنيسي  نا: قىاؿى  بيكىٍيرو

اؽى، ٍيدً  عىفٍ  اٍلبىرىاًء، عىفً  أىًبيًو، عىفٍ  ًإٍسحى اًرثىةى، ٍبفً  زى ٍيتى    المَّوً  رىسيكؿى  يىا: »قيٍمتي : قىاؿى  حى  آخى
بىٍيفى  بىٍيًني ٍمزىةى  كى ٍبدً  ٍبفً  حى  .(4) «ًمبً اٍلميطَّ  عى

 أولا: تخريج الحديث:

، جميعيـ )بمثمو( مف (8)، كأبك نعيـ (7)، كالبغكم (6)، كأبك يعمب (5)أخرجو الطبراني 
 طريؽ يكنس بف بكير، عف يكنس بف أبي إسحاؽ بيذا اإلسناد.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 مف ،حافظ ثقة ،وبكنيت مشيكر ،الككفي كريب أبك ،اليمداني كريب بف العىء بف محمد 
 .(9)ق 247 سنة مات ،العاشرة

                                                           

، كابف ا ثير، 542ص 2، كابف عبد البر، االستيعاب، ج1362ص 3انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 . 496ص 2، كابف حجر، اإلالابة، ج129ص 2أسد الغابة، ج

 .551ا زدم، االشتقاؽ، ص (2)
 .415ص 1، كالذىبي، الكاشؼ، ج401ص 3ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
 .167ص 4، ج1333البزار، مسند البزار، ح (4)
 .85ص 5، ج141ص 3الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .357، 356ص 6أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ج (6)
 .357ص، 6ص 2البغكم، معجـ الالحابة ج (7)
 .675ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (8)
 .500ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)
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 81ص تقدمت ترجمتو ،الدكؽ ،الككفي كاالؿ بف بكير بف يكنس. 
 (1)ق 152 سنة مات ،الخامسة مف ،قميىن  ييـ الدكؽ ،السبيعي إسحاؽ أبي بف يكنس ،

، (5)كره ابف حباف في الثقات ، كذ(4)، كالذىبي (3)، كابف سعد (2)كثقو يحيب بف معيف 
، قاؿ عبد (6)كذكره ابف شاىيف في الثقات؛ كقاؿ: "قاؿ ابف معيف: ثقة ليس بو بأس" 

: كاف الدكقان إال أنو ال يحتج ، كقاؿ أبك حاتـ(7)الرحمف بف ميدم: لـ يكف بو بأس 
، (10)، كقاؿ الذىبي في مكضع: الدكؽ يغرب (9)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (8)بو
، كقاؿ أحمد (12)، كقاؿ العجمي: جائز الحديث (11)قاؿ ابف عدم: لو أحاديث حساف ك 

 ىك الدكؽ كحديثو حسف. قمت:، (13)بف حنبؿ: حديثو مضطرب 
 102ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،ا  عبد بف عمرك، السبيعي إسحاؽ أبك. 
 (14)ق 72 سنة مات ،الحابي بف الحابي ،ا كسي ا نالارم عازب بف البراء. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:
إسناده حسف، فيو يكنس بف أبي إسحاؽ )الدكؽ(، كيكنس بف بكير )الدكؽ(، كباقي رجالو 

 .(15)ثقات، قاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الالحيح 

   
                                                           

 .613ص ،ابف حجر، تقريب التيذيب (1)
 .60تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (2)
 .363ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .204الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (4)
 .650ص 7ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .263ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (6)
 .488ص 32المزم، تيذيب الكماؿ، ج (7)
 .244ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .434ص 11ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (9)

 .450الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (10)
 .525ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (11)
 .60ص 1ج العجمي، معرفة الثقات، (12)
 .519ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (13)
 .121ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (14)
 .171ص 8الييثمي، مجمع الزكائد، ج (15)
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دَّثىنىا( قاؿ ابف ماجة: 47)  .2 ـي  حى مَّدو  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلًفٍريىاًبيُّ  ميحى سَّافي  حى ٍبدً  ٍبفي  حى : قىاؿى  المَّوً  عى
دَّثىنىا ، عىفٍ  لىًييعىةى، اٍبفي  حى ، عىفً  عيقىٍيؿو دَّثىنىا: قىاؿى  عيٍركىةى، عىفٍ  الزٍُّىًرمِّ ، ٍبفي  أيسىامىةي  حى ٍيدو  أىًبيوً  عىفٍ  زى
ٍيدً  اًرثىةى، ٍبفً  زى مَّمىًني: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  حى كءى، ٍبرىاًئيؿي جً  عى ًني اٍلكيضي ، أىفٍ  كىأىمىرى حى  أىٍنضى

ا ثىٍكًبي، تىٍحتى  كءً  بىٍعدى  اٍلبىٍكؿً  ًمفى  يىٍخريجي  ًلمى  .(1) «اٍلكيضي
 أولا: تخريج الحديث:

بمثمو،  (4)بنحكه، كابف أبي عاالـ  (3)بنحكه، كعبد بف حميد  (2)أخرجو أحمد 
بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ ابف لييعة  (7)الحاكـ بنحكه، ك  (6)بنحكه، كالدارقطني  (5)كالطبراني

 بيذا اإلسناد.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 كقاؿ (8) العاشرة مف ،الساجي فيو تكمـ الدكؽ ،الفريابي يكسؼ بف محمد بف إبراىيـ ،
، كذكره ابف حجر فيمف تكمـ فيو بى حجة (10)، كالذىبي أيضان (9)أبك حاتـ: الدكؽ 

 كحديثو حسف. ىك الدكؽ قمت:، (11)

 (12) 222 سنة مات العاشرة مف يخطئ، الدكؽ بف سيؿ الكندم، ا  عبد بف حساف ،
 ، كقاؿ أبك حاتـ في(15)، كذكره ابف حباف في الثقات (14)، كالذىبي (13)كثقو أبك حاتـ 

                                                           

 .157ص 1، ج462ابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب الطيارة كسننيا باب ما جاء في النضح بعد الكضكء ح (1)
 .25ص 29، حديث زيد بف حارثة جأحمد بف حنبؿ، مسند أحمد (2)
 .118ص 1المنتخب مف مسند عبد بف حميد ج (3)
 .201ص 1ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (4)
 .85ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .442ص 1الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الطيارة باب في نضح الماء عمب الفرج بعد الكضكء، ج (6)
 .240ص 3مستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب مناقب زيد بف حارثة جالحاكـ، ال (7)
 .93ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .131ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .224ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (10)
 .250ص 9ابف حجر، لساف الميزاف، ج (11)
 .158ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (12)
 .288ص1، كحسف المحاضرة في تاريخ مالر كالقاىرة ج32ص 6المزم، تيذيب الكماؿ، جانظر:  (13)
 .320ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (14)
 .207ص 8ابف حباف، الثقات ج (15)
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، كقاؿ ابف (2)، كقاؿ ابف يكنس: الدكؽ حسف الحديث (1)مكضعو آخر: الدكؽ 
 ، قمت: ىك الدكؽ.(3)الجكزم: الدكؽ حسف الحديث 

 110ص تقدمت ترجمتو  بف لييعة المالرم، ضعيؼ، عبد ا. 

  (4)ق 144 سنة مات السادسة مف ،ثبت ثقة ،ا مكم عقيؿ بف خالد بف يؿقى عي. 

 63ص تقدمت ترجمتو متقف، ، ثقةالزىرم بف شياب مسمـ بف محمد. 

 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم العكاـ بف الزبير بف عركة. 

 128ص تقدمت ترجمتو، مشيكر الحابي ،حارثة بف زيد بف أسامة. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

ده أخرجو مسمـ في الحيحو مف طريؽ إسناده ضعيؼ؛ لضعؼ ابف لييعة، كلمحديث شاى
كيؼ يفعؿ إذا خرج منو المذم،  ملسو هيلع هللا ىلصسميماف بف يسار عف ابف عباس عف عمي أنو سأؿ النبي 

أٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ  حٍ  تىكىضَّ ؾى  كىاٍنضى  ، كبيذا فالحديث الحيح بشاىده.(5) «فىٍرجى

   

دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 48) .3 مَّدي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ٍضرىًميُّ  ا ً  عى مَّدي  ثنا ،اٍلحى  أىًبي ٍبفً  يىٍحيىب ٍبفي  ميحى
مىمىةى، ، ًزيىادي  ثنا سى اجً  عىفٍ  اٍلبىكَّاًئيُّ جَّ ، عىفً  أىٍرطىاةى، ٍبفً  حى كىـً ، عىفٍ  اٍلحى بَّاسو  اٍبفً  عىفً  ًمٍقسىـً : قىاؿى  عى
ٍيدي  قىاؿى  اًرثىةى، ٍبفي  زى ٍمزىةى  اٍبنىةً  ًفي حى ب أىًخي اٍبنىةي : »حى بىٍيفى  ٍيًنيبى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  آخى  .(6)«أىًبييىا كى

 أولا: تخريج الحديث:

 بقالة، مف طريؽ زياد البكائي، عف حجاج بف أرطأة بيذا اإلسناد. (7)أخرجو البغكم 

                                                           

 .238ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (1)
 .114ص 1ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس، ج (2)
 .75ص 11مـ، جابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا  (3)
 .396ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .249ص 1، ج19مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب الحيض باب المذم ح (5)
 .86ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 .244ص 2البغكم، معجـ الالحابة، ج (7)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 81ص تقدمت ترجمتو، ثقة، ميطىيَّف ،الحضرميٌ  ا  عبد بف محمد. 

 (1)ق 239 سنة مات العاشرة، مف الدكؽ البغدادم، سىمينة أبي بف يحيب بف محمد ،
كثقو أحمد بف الحسيف الالكفي؛ فقاؿ: "حدثنا محمد بف يحيب بف أبي سمينة؛ ككاف 

ك حاتـ: ، كقاؿ أب(4)، كذكره ابف حباف في الثقات (3)، كقاؿ الذىبي: ثقة (2)ثقة"
:(5)كؽالد  ، كقاؿ ابف حجر: "أخطأ(6)الدكؽ كلو غرائب  ، كقاؿ الذىبي في مكضعو
ًكلى  حديث إسناد في  الالح، أًبي عىف ا ىعمش، عف شعبة، عف عامر، بف سىًعيد عف ري
 ىك الدكؽ كا  أعمـ. قمت:، (7)ىريرة"  أًبي عىف

 حاؽ؛ كالدكؽ ييـ في حديثو عف غيره، ثقة عف ابف إس ،البكائي ا  عبد بف زياد
 .68ص تقدمت ترجمتو

 (9)السابعة  مف ؛(8)كالتدليس  الخطأ كثير الدكؽ الككفي، ثكر بف أرطاة بف حجاج ،
 العمـ، أكعية ، كذكره الذىبي فيمف تكممكا فيو كىك مكثؽ؛ فقاؿ: "أحد(10)كثقو الخميمي 

 بف حماد كقاؿ منو، يقكؿ ابم أعمـ أحده  بقي ما الثكرم، ليَّنو شعبة، كعنو عطاء، سمع
ضان: "أحد ا عىـ عمب ليفو ، كقاؿ أي(11)سبعيف"  مف بحديثو عندنا أفيـ كاف زيد:

                                                           

 .512ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .653ص 4انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (2)
 .229ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (3)
 .86ص 9ابف حباف، الثقات ج (4)
 .124ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .63ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (6)
 .510ص 9ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (7)
ه بالتدليس عف : "أخرج لو مسمـ مقركننا، كالفو النسائي كغير 49قاؿ ابف حجر في طبقات المدلسيف، ص (8)

الضعفاء، كممف أطمؽ عميو التدليس؛ ابف المبارؾ كيحيب بف القطاف كيحيب بف معيف كأحمد، كقاؿ أبك 
 حاتـ: إذا قاؿ حدثنا فيك الالح كليس بالقكم" كقد عٌده ابف حجر مف أالحاب المرتبة الرابعة مف المدلسيف.

ف الزىرم شيئان، كلـ يسمع مف مكحكؿ ، أف الحجاج لـ يسمع م47كذكر ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص
 كلـ يسمع أيضان مف إبراىيـ النخعي، فيك مرسؿه أيضان.

 .152ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9) 
 .195ص 1الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ج (10)
 .64الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (11)
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 إرساؿ، الاحب أنو إال الحديث جائز ، كذكره العجمي في الثقات؛ فقاؿ: "ككاف(1)فيو"
 يسمع كلـ مجاىد؛ عف كيرسؿ شيئنا، منو يسمع كلـ كثير، بف يحيب عف يرسؿ ككاف
 منو يسمع كلـ الزىرم؛ عف كيرسؿ شيئان، منو يسمع كلـ مكحكؿ؛ عف كيرسؿ ئان،شي منو

لضعفاء؛ ، كقاؿ أبك حاتـ: "الدكؽ يدلس عف ا(2)التدليس"  منو الناس يعيب شيئان، فإنما
مىٍيوً  النَّاس عاب ، كقاؿ ابف عدم: "ًإنَّمىا(3)يكتب حديثو كال يحتج بو"  عفً  تدليسو، عى

 ممف كىىك فى، الكذب يتعمد أف فأما الركايات بعص في أخطأ بماكري  غيره،ك  الزٍُّىرمٌ 
 ، (7)، كيحيب بف معيف (6)، كيحيب بف سعيد (5)، كضعفو ابف سعد(4)حديثو" يكتب

، (12)، كابف حباف (11)، كالنسائي (10)، كالجكزجاني (9)، كالبخارم (8)كأحمد بف حنبؿ 
، كابف (17)، كالحاكـ (16)ابف شاىيف ، ك (15)، كالعقيمي(14)، كالدارقطني (13)كابف خزيمة

 ىك ضعيؼ. قمت:، (19)، كغيرىـ (18)الجكزم

 

                                                           

 .311ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (1)
 .284ص 1جمي، معرفة الثقات، جالع (2)
 .156ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
 .527ص 2ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (4)
 .359ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (5)
 .155ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .32ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (7)
 .38، كبحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدحو أك ذـ ص155ص 3لتعديؿ جابف أبي حاتـ، الجرح كا (8)
 .521ص 3البخارم، التاريخ ا كسط، ج (9)

 .121الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ص (10)
 .170ص 7النسائي، السنف الكبرل، ج (11)
 .225ص 1ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (12)
 .72ص انظر: الذىبي، ديكاف الضعفاء، (13)
 .108ص 2الدارقطني، سنف الدارقطني، ج (14)
 .277ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (15)
 .78ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، ص (16)
 .90سؤاالت السجزم لمحاكـ ص (17)
 .191ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (18)
 .518ص 2انظر: ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (19)



  156 

 (2)ق 113 سنة مات ،(1) سدلَّ  ربما أنو إال ثبت ثقة ،الككفي الكندم تيبةعي  بف الحكـ. 

  ً(4)ق101 مات ،الرابعة مف ،(3) يرسؿ ككاف ؛الدكؽ ،عباس بفا مكلب جرةبي  بف قسـم ،
، كقاؿ (8)، كالدارقطني (7)، كيعقكب بف سفياف (6)، كابف شاىيف (5)كثقو العجمي 

، (10)، كقاؿ أبك حاتـ: "الالح الحديث؛ ال بأس بو" (9)الذىبي: الدكؽ فيو شيء 
 كا  تعالب أعمـ.ىك الدكؽ  قمت:، (13)، كابف حـز (12)، كالبخارم (11)كضعفو ابف سعد

 بثىث ليجرةا قبؿ كلد ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عـ ابف ،المطمب عبد بف عباس بف ا  عبد 
 سنة مات عممو لسعة الحبرفسمي  القرآف في بالفيـ ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ لو كدعا سنيف
 .(14) الالحابة فقياء مف العبادلة كأحد الالحابة مف المكثريف أحد كىكق، 68

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو حجاج بف أرطأة )ضعيؼ(، كلـ يتابعو أحد، كلمحديث شاىده عند 
ارم؛ أخرجو في الحيحو بقالة، مف طريؽ أبي إسحاؽ عف البراء بف عازب، كفيو؛ قاؿ البخ

 ، كبو فالحديث الحيحه بشاىده.(15)زيد بشأف ابنة حمزة: "ابنة أخي" 

   
                                                           

، ضمف المرتبة الثانية، كقاؿ: "كالفو النسائي بالتدليس، 30ذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف، ص (1)
 كحكاه السممي عف الدارقطني"، كفي كؿه تدليسو ال يضير إف لـ يالرِّح بالسماع.

 .175ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 اع مف أـ سممة كال ميمكنة كال عائشة". : "ال ييعرؼ لًمسقـ سم329قاؿ البخارم في التاريخ الالغير ص (3)
 .545ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .52ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (5)
 .232ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (6)
 .374ص 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (7)
 .278سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (8)
 .180ك مكثؽ صالذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كى (9)

 .414ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .471ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (11)
 .331انظر: البخارم، التاريخ الالغير ص (12)
 .288ص 10انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (13)
 .309ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (14)
 .184ص 3، ج2699يكتب ىذا.. ح البخارم، الحيح البخارم، كتاب الالمح باب كيؼ (15)
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دَّثىًني عىمِّي 49) .4 ، أىٍحمىدى  ٍبفي  سيمىٍيمىافي  انى ( قاؿ البغكم: حى ًليدي  انى  اٍلكىاًسًطيُّ ، ٍبفى  اٍلكى ٍبدي عى  انى  ميٍسًمـو
ًد، أىًبي عىفٍ  لىًييعىةى، ٍبفي  ا  ، ٍبفً  أيسىامىةى  عىفٍ  الزُّبىٍيًر، ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  اٍ ىٍسكى ٍيدو ٍيدً  عىفٍ  زى  ٍبفً  زى

اًرثىةى،  ًبنيكرو سىاًطعو  اٍلمىسىاًجدً  ًإلىب الظُّمىـً  ًفي اٍلمىشَّاًئيفى  بىشِّرً : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  ًلي قىاؿى : قىاؿى  حى
 .(1)«ٍلًقيىامىةً ا يىٍكـى 

 أولا: تخريج الحديث:

 (5)بنحكه، كالقضاعي  (4)، كأبك نعيـ (3)بنحكه، كالطبراني بمثمو  (2)أخرجو ابف قانع 
 بنحكه، )جميعيـ( مف طريؽ ابف لييعة، عف أبي ا سكد، عف عركة بو. (6)بمثمو، كابف عساكر 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 83ص تقدمت ترجمتوثقة مأمكف،  البغكم، العزيز عبد بف عمي. 

 (7)ق 235، ضعيؼ، مات سنة الكاسطيٌ  ثـ الدِّمشقيُّ  أحمد فب سميماف. 

 مات ،الثامنة مف ،(8) كالتسكية التدليس كثير ؛ثقة ،الدمشقي القرشي مسمـ بف الكليد 
 .(9)ق 195 سنة

 110ص تقدمت ترجمتوالمالرم، ضعيؼ،   بف لييعة عبد ا. 

 (10)ق 134 سنة مات ،السادسة مف ثقة ،المدني ا سكد أبك ،الرحمف عبد بف محمد. 

 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم العكاـ بف الزبير بف عركة. 

 128ص تقدمت ترجمتو، مشيكر الحابي ،حارثة بف زيد بف أسامة. 
                                                           

 .439ص 2البغكم، معجـ الالحابة، ج (1)
 .230ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (2)
 .28ص 5، كالطبراني، المعجـ ا كسط، ج86ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .1140ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
 .440ص 1القضاعي، مسند الشياب، ج (5)
 .343ص 19كر، تاريخ دمشؽ، جابف عسا (6)
 .828ص 5انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
، فقاؿ: "مكالكؼ بالتدليس الشديد مع الالدؽ"، 51ذكره ابف حجر في ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص (8)

 كعٌده مف أالحاب المرتبة الرابعة؛ فى بد أف يالرِّح بالسماع.
 .584ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .493مالدر السابؽ صال (10)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو عبد ا  بف لييعة )ضعيؼ(، كلـ يتابعو أحد مف ىذا الكجو، كلمحديث 
الخدرم، كأنس بف مالؾ، كبريدة ا سممي، شكاىد عديدة، فقد ركم مف عدة كجكهو؛ عف أبي سعيد 

كعائشة، كابف عباس، كابف عمر، كأبك مكسب ا شعرم، كأبك الدرداء، كبيذا يرتقي الحديث 
 كا  تعالب أعمـ.لمحسف لغيره 

   

دَّثىنىا( قاؿ البٌزار: 50) .5 اًلدو  ٍبفي  ًبٍشري  حى ، خى مَّدي  ان: قىاؿى  أيسىامىةى، أىبيك نىا: قىاؿى  اٍلعىٍسكىًرمُّ  ٍبفي  ميحى
ك، مىمىةى، أىًبي عىفٍ  عىٍمرو يىٍحيىب سى ٍبدً  ٍبفً  كى ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى اًطبو ، ٍبفً  أيسىامىةى  عىفٍ  حى ٍيدو ٍيدً  أىًبيوً  عىفٍ  زى  زى

اًرثىةى، ٍبفً  رىٍجتي : قىاؿى  حى ار   يىٍكـو  ًفي ميٍرًدًفي كىىيكى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  خى مىعىنىا مىكَّةى، أىيَّاـً  ًمفٍ  حى  كى
عىٍمنىاىىا كىأىاٍلمىٍحنىاىىا، ذىبىٍحنىاىىا قىدٍ  شىاةه  ٍيدي  فىمىًقيىوي  سيٍفرىةو، ًفي فىجى يَّا ،(1) نيفىٍيؿو  ٍبفً  عىٍمًرك ٍبفي  زى  كيؿُّ  فىحى
اًحبىوي  ًمٍنييمىا كىاًحدو  اًىًميًَّة، ًبتىًحيَّةً  الى ٍيدي، يىا: »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىقىاؿى  اٍلجى ٍيدى  يىٍعًني زى ك، فى بٍ  زى اًلي عىٍمرو  أىرىل مى
مَّدي  يىا كىالمَّوً : قىاؿى  ، «لىؾى  (2)شىًنفيكا  قىدٍ  قىٍكمىؾى  ًترىةو  ًلغىٍيرً  ذىًلؾى  ًإفَّ  ميحى

، ًلي (3) ـٍ لىًكفٍ  ًفيًي رىٍجتي  كى  خى
تَّب الدِّيفى  ىىذىا أىٍطميبي  ـى  حى مىب أىٍقًد ٍيبىرى  أىٍحبىارً  عى ٍدتيييـٍ  خى ييٍشًركيكفى  ،المَّوى  يىٍعبيديكفى  فىكىجى ا: فىقيٍمتي  ًبًو، كى  مى
رىٍجتي  أىٍبتىًغي، الًَّذم ًبالدِّيفً  ىىذىا تَّب فىخى ـى  حى مىب أىٍقًد ، أىٍحبىارً  عى ٍدتيييـٍ  الشَّاـً ييٍشًركيكفى  المَّوى  يىٍعبيديكفى  فىكىجى  كى
ا فىقيٍمتي  ًبًو، ؿه  فىقىاؿى  أىٍبتىًغي، الًَّذم ًبالدِّيفً  ىىذىا مى دنا نىٍعمىـي  مىا ًديفو  عىفٍ  لىتىٍسأىؿي  ؾى ًإنَّ : ًمٍنييـٍ  رىجي  يىٍعبيدي  أىحى
ًزيرىًة، شىٍيخه  ًإالَّ  ًبوً  المَّوى  رىٍجتي  ًباٍلجى تَّب فىخى ـى  حى مىٍيوً  أىٍقًد ًميعى  ًإفَّ : قىاؿى  رىآًني، فىمىمَّا عى  ًفي رىأىٍيتى  مىفٍ  جى

، ؿو ىى ؟، أىٍيفى  فىًمفٍ  ضى ًظ، الشٍِّرؾً  أىٍىؿً  ًمفٍ  المًَّو، بىٍيتً  أىٍىؿً  ًمفٍ  أىنىا: قيٍمتي  أىٍنتى  الًَّذم ًإفَّ : قىاؿى  كىاٍلقىرى
، ظىٍيرى  قىدٍ  تىٍطميبي  مَّدي، يىا بىٍعدي  ًبشىٍيءو  أيًحسُّ  فىمىـٍ  نىٍجميوي، طىمىعى  قىدٍ  نىًبيُّ  بيًعثى  قىدٍ  ًببىمىًدؾى  فىقىرَّبى : قىاؿى  ميحى
ا: فىقىاؿى  السٍُّفرىةى، ًإلىٍيوً  ابً  ىىًذهً  ًمفٍ  ًلنياليبو  ذىبىٍحنىاىىا اةه شى : قىاؿى  ىىذىا؟"، "مى ا": قىاؿى  ،(4)اٍ ىٍنالى  كيٍنتي  مى

                                                           

، كاف عمب الحنفية، ممة إبراىيـ عميو السىـ، ملسو هيلع هللا ىلصزيد بف عمرك بف نيفيؿ، مات قبؿ مبعث النبي  (1)
 (.441ص 2)البغكم، معجـ الالحابة، ج

 (.267ص 6الشَّنىؼ: شدة الغض )الفراىيدم، كتاب العيف ج (2)
 (.189ص 1ريب الحديث جالتِّرىة: النقص، كقيؿ التبعية )ابف ا ثير، النياية في غ (3)
ا نالاب: قيؿ أنيا أالناـ تنالب فتعبد، كقيؿ أنيا حجارة كانكا يذبحكف عمييا )انظر: ابف الجكزم، كشؼ  (4)

 (.254المشكؿ مف حديث الالحيحيف، ص
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تىفىرَّقىا المَّوً  ًلغىٍيرً  ذيًبحى  شىٍيئنا آًلكيؿى  ٍيدي  قىاؿى "، كى اًرثىةى  ٍبفي  زى  فىطىاؼى  مىعىوي، كىأىنىا اٍلبىٍيتى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىأىتىب: حى
كىافى  ًبوً  نىمىاًف، اٍلبىٍيتً  ًعٍندى  كى اأى  الى ديىيمى اًس، ًمفٍ  حى ا ييقىاؿي  نيحى ًدًىمى ،: ً ىحى رً  يىسىاؼه ًلٍْلخى كىافى  نىاًئمىةه، كى  كى

كا طىافيكا ًإذىا اٍلميٍشًركيكفى  ا، تىمىسَّحي ا تىٍمسىٍحييمىا الى " ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ : فىقىاؿى  ًبًيمى  فىقيٍمتي : قىاؿى  ،"ًرٍجسه  فىًإنَّييمى
ا ؛نىٍفًسي ًفي نَّييمى ىٍمسىحى تَّب  ى ا أىٍنظيرى  حى ٍيدي  يىا": فىقىاؿى  فىمىسىٍحتيييمىا،: يىقيكؿي  مى  كىأيٍنًزؿى : قىاؿى  ؟،تيٍنوى" أىلىـٍ  زى

مىب مىاتى : قىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  عى ٍيدي  كى ك، ٍبفي  زى  .(1)«كىٍحدىهي  أيمَّةن  ييٍبعىثي : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ : فىقىاؿى  عىٍمرو

 أولا: تخريج الحديث:

 (5)مختالران، كالطبراني  (4)بنحكه، كالحربي  (3)يعمب  بنحكه، كأبك (2)أخرجو النسائي 
مطكالن،  (9)بنحكه، كابف عساكر  (8)مطكالن، كالبييقي  (7)مطكالن، كالحاكـ  (6)بمثمو، كابف مندة 

 )جميعيـ( مف طريؽ أبي أسامة حماد بف أسامة، عف محمد بف عمرك بيذا اإلسناد.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (10)ق 253 سنة مات ،العاشرة مف ،ثقة ،البالرة نزيؿ ،العسكرم خالد بف بشر. 

 102ص تقدمت ترجمتو، ثبت ثقة، الككفي القرشي بف زيد بف أسامة حماد. 

 سنة مات ،السادسة مف ،أكىاـ لو الدكؽ ،المدني ،الميثي عمقمة بف عمرك بف محمد 
 ، كثقو يحيب (12)ؿ الذىبي: الدكؽ؛ حديثو في عداد الحسف ، كقا(11)ق 145

 
                                                           

 .166ص 4البزار، مسند البزار، ج (1)
 .325ص 7النسائي، السنف الكبرل كتاب المناقب باب زيد بف عمرك بف نفيؿ ج (2)
 .171ص 13أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ج (3)
 .801ص 2الحربي، غريب الحديث، ج (4)
 .86ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .306ابف مندة، التكحيد ص (6)
 .238ص 3الحاكـ، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب زيد بف حارثة ج (7)
 .124ص 2لنبكة جالبييقي، دالئؿ ا (8)
 .345ص 19ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (9)

 .123ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .499المالدر السابؽ ص (11)
 .136ص 6الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (12)
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، كذكره ابف حباف في (2)، ككثقو النسائي مرة؛ كقاؿ في أخرل: ال بأس بو (1)بف معيفا
، كقاؿ ابف عدم: أرجك أنو (4)، كقاؿ أبك حاتـ: الالح يكتب حديثو كىك شيخ (3)الثقات 

 ىك الدكؽ كا  أعمـ. قمت:، (7): ليس بقكم (6)الجكزجاني ، كقاؿ (5)ال بأس بو 

 سنة مات الثالثة مف ،مكثر ثقة ،المدني الزىرم عكؼ بف الرحمف عبد بف سممة أبك 
 .(8)ق 104ق، كقيؿ سنة 94

 (9)ق 104 سنة مات ،الثالثة مف ثقة ،المدني حاطب بف الرحمف عبد بف يحيب. 

  ،128ص تقدمت ترجمتوأسامة بف زيد، الحابي جميؿ. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو محمد بف عمرك بف عمقمة )الدكؽ(، كقاؿ الييثمي: "رجالو رجاؿ 
، كلمحديث شكاىد عديدة، منيا ما (10)الالحيح غير محمد بف عمرك؛ كىك حسف الحديث" 

عيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ، أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده؛ مف طريؽ نيفيؿ بف ىشاـ بف س
 كبيذا يرتقي الحديث لمالحيح لغيره.، (11)عف أبيو، عف جده سعيد بف زيد، حديثان بنحكه 

   

 

                                                           

 .241ص 4مكسكعة أقكاؿ يحيب بف معيف في رجاؿ الحديث كعممو ج (1)
 .217ص 26المزم، تيذيب الكماؿ، ج (2)
 .377ص 7ف، الثقات، جابف حبا (3)
 .30ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .78ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (5)
 (.400ص 3ىذه النسبة إلب مدينة بخراساف مما يمي بمخ، يقاؿ ليا الجكزجاناف )السمعاني، ا نساب، ج (6)
 .243الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ص (7)
 .645ب، صابف حجر، تقريب التيذي (8)
 .593المالدر السابؽ ص (9)

 .418ص 9الييثمي، مجمع الزكائد، ج (10)
 .187ص 3ج انظر: أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند سعيد بف زيد بف عمرك بف نفيؿ  (11)
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ٍيجو  اٍبفً  عىفً ( قاؿ عبد الرزاؽ: 51) .6 رى ًني: قىاؿى  جي ، ٍبفي  كىًثيري  أىٍخبىرى ًميِّ  عىفٍ  كىًثيرو ٍبدً  ٍبفً  عى  المًَّو، عى
ٍيدً  عىفٍ  اًرثىةى  ٍبفً  زى ٍقتً  عىفٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  سىأىؿى  رىجيىن  أىفَّ  ،حى ةً  كى ىى ٍبًح، الى مِّيىا: »فىقىاؿى  الالُّ  اٍليىٍكـى  الى
ٍحفىًة  ًمفى  نىًمرىةى  ًبقىاعً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  كىافى  فىمىمَّا «كىغىدنا مىعىنىا ىىا (1)اٍلجي ىَّ ؿي  طىمىعى  ًحيفى  الى  أىكَّ

تَّب اٍلفىٍجًر، رىىىا، (2)ل طيكن  ًبًذم كىافى  ًإذىا حى تَّب أىخَّ  أىكٍ  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  أىقيًبضى : النَّاسي  قىاؿى  حى
هي، ىَّ ىىا الى ىَّ ـى  فىالى ا مىب أىٍقبىؿى  ثيَـّ  الشٍَّمًس، أىمى اذىا: »فىقىاؿى  النَّاسً  عى ؟ مى  لىكٍ : قيٍمنىا: قىاليكا «قيٍمتيـٍ
مٍَّينىا ـٍ  فىعىٍمتيـٍ  لىكٍ : »قىاؿى  ،الى ابىكي ىالى ا َـّ ثي  «عىذىابه   ى ٍقتييىا: »فىقىاؿى  السَّاًئؿى  دىعى تىيَّ  بىٍيفى  مىا كى ىى  .(3)«الى

 أولا: تخريج الحديث:
بمثمو مف طريؽ عبد  (5)بنحكه مف طريؽ سعيد ا مكم، كالطبراني  (4)أخرجو أبك يعمب 

 الرزاؽ الالنعاني، كىىما؛ )سعيد كعبد الرزاؽ( عف ابف جريج، عف كثير بف كثير، بو.
 سة رجال اإلسناد:ثانياا: درا
 ككاف فاضؿ، فقيو ثقة المكي، مكالىـ ا مكم جريج، بف العزيز عبد بف الممؾ عبد 

 .(8)ق 150 سنة مات السادسة، مف ،(7)كيرسؿ  ،(6)يدلس
  (9) السادسة مف ثقة المكي السيمي داعةكى  أبي بف المطمب بف ثيركى  بف ثيركى. 

 (10)ق 118 سنة مات ،الثالثة مف ،عابد ثقة ،الياشمي عباس بف ا  عبد بف عمي. 

                                                           

ٍحفىة: مكضع بيف مكة كالمدينة، كىي ميقات أىؿ الشاـ )انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)  (.21ص 9الجي
 (.99ص 8: مكاف معركؼ بقرب مكة )الكرماني، الككاكب الدرارم في شرح الحيح البخارم، جذم طيكل (2)
 .567ص 1، ج2158عبد الرزاؽ، مالنؼ، كتاب الالىة باب كقت الالبح ح (3)
 .167ص 13أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ج (4)
 .89ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
؛ فقاؿ: "كالفو النسائي كغيره بالتدليس، قاؿ الدارقطني: شر 41لسيف، صذكره ابف حجر في طبقات المد (6)

التدليس تدليس بف جريج فإنو قبيح التدليس ال يدلس اال فيما سمعو مف مجركح"، كقد عٌده مف أالحاب 
 المرتبة الثالثة مف المدلسيف؛ فى بد أف يالرِّح بالسماع حتب تقبؿ ركايتو.

، أف ابف جريج لـ يسمع مف أبي الزناد، كلـ يسمع مف طمحة بف 133سيؿ صذكر ابف أبي حاتـ في المرا (7)
: "ذكر ابف المديني أف ابف جريج لـ يمؽ أحدان مف 229نافع، كقاؿ العىئي في جامع التحاليؿ ص

الالحابة، كلـ يسمع مف المطمب بف عبد ا  بف حنطب؛ كاف يأخذ أحاديثو مف ابف أبي يحيب عنو، كلـ 
 ف أالحاب ابف عباس؛ جابر بف زيد كال عكرمة كال سعيد بف جبير"يمؽ ابف جريج م

 .363ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .460المالدر السابؽ ص (9)

 .403نفسو ص (10)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، عمي بف عبد ا  )تابعي مف الطبقة الثالثة(؛ لـ يدرؾ 
 (.ملسو هيلع هللا ىلصزيد بف حارثة )كقد مات في عيد النبي 

ٍقتً  عىفٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  سيًئؿى »كلمحديث شكاىد عدة، فقد أخرج البزَّار عف أنس بف مالؾ قاؿ:   كى
ةً  ىى مَّب اٍلغىدىاًة، الى ، طىمىعى  ًحيفى  فىالى ٍقتً  عىفٍ  السَّاًئؿي  أىٍيفى : " قىاؿى  ثيَـّ  بىٍعدي، أىٍسفىرى  ثيَـّ  اٍلفىٍجري ةً  كى ىى  الى
ا اٍلغىدىاًة؟ ٍقته  ىىذىٍيفً  بىٍيفى  مى  كبيذا يرتقي الحديث لمحسف لغيره. ،(1) «كى

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي شيبة: 52) .7 دَّثىنىا: قىاؿى  ًكيعه،كى  حى ، حى ، عىفٍ  سيٍفيىافي كرو ، عىفً  مىٍنالي  عىفٍ  الشٍَّعًبيِّ
ٍيدً  اًرثىةى؛ أىنَّوي  ٍبفً  زى مىؿى  حى مىب حى دىهي  ثيَـّ  ا ً  سىًبيؿً  ًفي فىرىسو  عى كره  كىىيكى  ييبىاعي، السُّكؽى  ًفي كىجى مىاٍلري

(2) 
، كؿه ـى  مىٍيزي مىٍمتي  كيٍنتي  ًإنِّي: لىوي  قىاؿى فى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىتىب ثيَـّ  ًبًو، فىسىاكى مىب حى  اً ، سىًبيؿً  ًفي فىرىسو  عى

نِّي ٍدتيوي  قىدٍ  كىاً  كؿو  يىًسيرو  ًبثىمىفو  السُّكؽً  ًفي ييبىاعي  كىجى ، مىٍيزي كرو قىدٍ  مىاٍلري قىوي، عىرىٍفتي  كى  أفىأىٍشتىًريًو؟ عىرى
 .(3) «يىٍشتىًريىوي  أفٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىنىيىاهي »

 الحديث: أولا: تخريج

مختالران، )ثىثتيـ( مف  (6)بنحكه، كالطبراني  (5)بنحكه، كابف قانع  (4)أخرجو البغكم 
عفي، عف عامر الشعبي، عف ىزيؿ بف شرحبيؿ، كأخرجو الطبراني أيضان   (7)طريؽ جابر الجي

بمثمو، مف طريؽ داكد بف أبي ىند، عف أبي العالية، كىىما )ىزيؿ كأبك العالية(؛ عف زيد بف 
 حارثة مرفكعان.

 
                                                           

، قاؿ الييثمي: رجالو )إسناد 317ص 1، كالييثمي، مجمع الزكائد، ج295ص 2البزار، مسند البزار، ج (1)
 البزار( رجاؿ الالحيح.

 (.44ص 3: بمعنب مكثكؽ بالحباؿ كمقيد )انظر: ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث جمىاٍلركر (2)
 .410ص2ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الزكاة باب في الرجؿ يتالدؽ بالدابة فيراىا بعد ذلؾ تباع ج (3)
 .440ص 2البغكم، معجـ الالحابة، ج (4)
 .229ص 1ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (5)
 .88ص 5، المعجـ الكبير، جالطبراني (6)
 المالدر السابؽ. (7)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1) ق197 سنة مات ،التاسعة مف ،عابد حافظ ؛ثقة ،الككفي مميح بف الجراح بف ككيع. 

 مف حجة، إماـ عابد، فقيو حافظ، ثقة الككفي، الثكرم مسركؽ بف سعيد بف سفياف 
 .(3)ق 161 سنة مات ،(2)دلس  ربما ككاف السابعة، الطبقة رؤكس

 77ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،الككفي مميالسي  المعتمر بف منالكر. 

 93ص تقدمت ترجمتو، مشيكر ثقة عمرك أبك عبيالشَّ  شراحيؿ بف عامر. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

، )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ زيدان  إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، عامر بف شراحيؿ
كلمحديث عدة متابعات؛ )كما تبيف في تخريج الحديث(، كميا فييا انقطاع بيف الالحابي زيد بف 
حارثة؛ كالراكم عنو؛ كلكف لمحديث شاىده عند البخارم، أخرجو في الحيحو؛ مف طريؽ زيد بف 

مىٍمتي : أسمـ، عف أبيو، عف عمر بف الخطاب؛ قاؿ مى  حى  ييبىاعي، فىرىأىٍيتيوي  المًَّو، سىًبيؿً  ًفي فىرىسو  بعى
دىقىًتؾى  ًفي تىعيدٍ  كىالى  تىٍشتىًرًه، الى : »ملسو هيلع هللا ىلص فىقىاؿى  ،تريو؟أش ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  فىسىأىٍلتي  الحديث كبيذا يككف  ،(4) «الى

 كا  تعالب أعمـ.الحيح بشاىده 

   

دَّثىنىا( 53) .8 مَّدي  حى اًمرو  ٍبفي  ميحى مَّدً  ٍبفي  يىٍحيىب نا: قىاؿى  ،اٍ ىٍنطىاًكيُّ  عى  ٍبفي  ًزيىادي  نا: قىاؿى  سىاًبؽو، ٍبفً  ميحى
سىفً  ، فيرىاتو  ٍبفً  اٍلحى دِّهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  اٍلقىزَّازي  كىاًثمىةى، ٍبفً  عىاًمرً  الطُّفىٍيؿً  أىًبي عىفٍ  اٍلقىزَّاًز، فيرىاتو  جى

ٍيدً  عىفٍ  اًرثىةى، ٍبفً  زى اًبوً  ضً ًلبىعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  قىاؿى  حى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىاٍنطىمىؽى  «اٍنطىًمؽٍ : »أىاٍلحى
ابيوي  تَّب مىعىوي  كىأىاٍلحى ميكا حى اًئطىٍيفً  بىٍيفى  دىخى  اٍمرىأىةه  ًإذىا الدَّارً  ًإلىب اٍنتىيىٍكا فىمىمَّا ،طىًكيؿو  (5)زيقىاؽو  ًفي حى
ذىا قىاًعدىةه، اًممىيىا أىرىل كىالى  ًقٍربىةن  أىرىل: »ملسو هيلع هللا ىلص ًبيُّ النَّ  فىقىاؿى  مىاءن، مىأٍلىل عىًظيمىةه  ًقٍربىةه  كىاً   فىأىشىارىتً  «حى

                                                           

 .581ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
عٌده ابف حجر مف أالحاب المرتبة الثانية؛ فى يضيره تدليسو )انظر: ابف حجر، طبقات المدلسيف،  (2)

 (.22ص
 .244ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .52ص 4، ج2970باب الجعائؿ كالحمىف في السبيؿ حالبخارم، الحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير  (4)
 (.240ص 3زيقاؽ: مفرد أىًزقَّة، كىي الطرؽ بيف الدكر )ابف قرقكؿ، مطالع ا نكار عمب الحاح اآلثار، ج (5)
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ٍرأىةي  ، تىٍحتىيىا فىًإذىا فىكىشىفيكىىا اٍلقىًطيفىًة، ًإلىب فىقىاميكا الدَّاًر، ناًحيىةً  ًفي (1)قىًطيفىةو  ًإلىب اٍلمى فىعى  ًإٍنسىافه  فىرى
مَّدي، يىا: فىقىاؿى  ، «اٍلكىٍجوي  شىاهى : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىقىاؿى  رىٍأسىوي، ـى  ميحى ؟، تىٍفحىشي  ًل مىيَّ : ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  عى

بىٍأتي  قىدٍ  ًإنِّي» ٍبئنا، لىؾى  خى ا فىأىٍخًبٍرًني خى كىافى  ،«ىيكى  مى بىأى  قىدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  كى اًف، سيكرىةى  لىوي  خى : فىقىاؿى  الدُّخى
ا اٍخسىٍو،": فىقىاؿى  ، «الدُّخُّ »  .(2)َـّ انالرؼثي  "كىافى  المَّوي  شىاءى  مى

 أولا: تخريج الحديث:

مف طريؽ زياد بف الحسف بف فرات القزاز، عف أبيو؛ بيذا اإلسناد،  (3)أخرجو الطبراني 
 .زياد ابنو إال الحسف ابنو عف كال الحسف، ابنو إال القزاز فرات عف الحديث ىذا يركً  لـكقاؿ: 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (5) عشرة الحادية مف ؛ثقة ،الرممة نزيؿ ،(4) ا نطاكي عامر بف محمد. 

 كثقو (6) العاشرة مف مقبكؿ ،ةالى يٍ الِّ المً  نزيؿ ،الككفي سابؽ بف محمد بف يحيب ،
، كقاؿ أبك حاتـ: أحاديثو مشيكرة؛ كلـ أكتب (8)، كذكره ابف حباف في الثقات (7)الذىبي
 كا  أعمـ.ؿ الذىبي ثقة لـ يكتب عنو أبك حاتـ؛  نو مقؿ، كأراه كما قا قمت:، (9)عنو 

 (10)التاسعة  مف يخطبء، الدكؽ الككفي، التميمي القزاز، فرات بف الحسف بف زياد ،
، (12)، كركل لو الترمذم حديثان كحسنو؛ فقاؿ:حسف غريب(11)ذكره ابف حباف في الثقات 

                                                           

 (.845القىًطيفة: ًدثار مخمؿ )الفيركزآبادم، القامكس المحيط، ص (1)
 .168ص 4البزار، مسند البزار، ج (2)
 .88ص 5، كالطبراني، المعجـ الكبير، ج160ص 4المعجـ ا كسط، ج الطبراني، (3)
 (.371ص 1ىذه النسبة إلب بمدة انطاكية، مف أحسف البىد، كاستكلب عمييا الفرنج )السمعاني، ا نساب، ج (4)
 .485ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .596المالدر السابؽ ص (6)
 .374ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (7)
 .269ص 9اف، الثقات جابف حب (8)
 .185ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .219ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .248ص 8ابف حباف، الثقات ج (11)
 .671ص 4، ج2525الترمذم، سنف الترمذم، كتاب أبكاب الجنة باب ما جاء في الفة شجر الجنة ح (12)
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، (2)، كقاؿ أبك حاتـ: منكر الحديث (1)كقاؿ الدارقطني: ال بأس بو كال يحتج بحديثو 
 كا  أعمـ.أراه الدكقان؛ كحديثو حسف مت: ق

 كثقو يحيب بف (3)السابعة  مف ييـ، الدكؽ الككفي، القٌزاز التميمي، الفرات بف الحسف ،
، (8)، كذكره ابف حباف في الثقات(7)، كالذىبي (6)، كالدارقطني (5)، كابف خمفكف (4)معيف 

 كا  أعمـ.تـ كىك ثقة لـ ينالفو أبك حا قمت:، (9)كقاؿ أبك حاتـ: منكر الحديث 

 (10) الخامسة مف ،ثقة ،الككفي ،القزاز الرحمف عبد أبي بف فرات. 

 عمب ق110 سنة ، الحابي، ماتالطفيؿ أبك ،ا  عبد بف كاثمة بف عامر 
 .(11)الالحيح

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

ث إسناده حسف، فيو زياد بف الحسف بف فرات )الدكؽ(؛ كلـ يتابعو أحد، كىذا الحدي
 كاثمة بف عامر؛ لـ يدرؾ زيد بف حارثة، فقد قاؿ العىئي: "مرسؿ الحابي، عامر بف كاثمة 

 زيد عف ركايتو ؛الكبير الطبراني معجـ كفي ،مجردة رؤية لو ،مكتان  الالحابة آخر ،الطفيؿ أبك
 .(12)" يدركو لـ مرسؿ كىك ،حارثة بف

   

                                                           

 .31سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (1)
 .530ص 3أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ جابف  (2)
 .163ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .33ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .114انظر: التراجـ الساقطة مف كتاب مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ص (5)
 .206مكسكعة أقكاؿ الدارقطني في الرجاؿ ص (6)
 .145ص 1الذىبي، تذىيب التيذيب ج (7)
 .165ص 6ابف حباف، الثقات، ج (8)
 .315ابف أبي حاتـ، مقدمة الجرح كالتعديؿ ص (9)

 .444ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .288المالدر السابؽ ص (11)
 .205العىئي، جامع التحاليؿ ص (12)
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مَّدي  أىٍخبىرىًني( قاؿ أبك نعيـ: 54) .9 ـى  ٍبفي  ميحى ٍبدً  أىبيك مىٍركىافى  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي ، ا ً  عى ا الدِّمىٍشًقيُّ  كىتىبى  ًفيمى
، دَّثىًني ًإلىيَّ ٍنوي  كىحى مَّدي  عى ، ٍبفي  ميحى ـى ، ٍبفً  أىيُّكبى  أىًبي ٍبفي  يىٍحيىب ثنا: قىاليكا كىغىٍيريهي، ًإٍبرىاًىي  كىىيكى  ًعقىاؿو
ؿي  ٍيدً  ٍبفي  ًىىى سىفً  ٍبفً  زى اًرثىةى  ٍبفً  ةى أيسىامى  ٍبفً  اٍلحى ّـُ  حى ٍيدً  عى ، أىًبي ٍبفً  زى ٍيدً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  ًعقىاؿو  ٍبفً  زى

سىًف، ، ٍبفً  أيسىامىةى  عىف أىًبيًو، عىفٍ  اٍلحى ٍيدو اًرثىةى  أىبىا دىعىا ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىفَّ  أىًبيًو، عىفٍ  زى ـً  ًإلىب حى ٍسىى  اإٍلً
مَّدنامي  كىأىفَّ  ا ي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  فىشىًيدى   .(1) "ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  حى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2)ق 360الفركم، ثقة، مات سنة  إبراىيـ بف محمد. 

 (3)ق 358ا ، ثقة مأمكف، مات سنة  عبد أبك الدمشقي، مركاف بف إبراىيـ بف محمد. 

 (4)، يكتب حديثو؛ كال يحتج بو دمشقي شيخ ،عقاؿ أبي بف أيكب بف يحيب. 

 (5) الخامسة مف ،متركؾ ،عسقىف نزيؿ ،البالرم قاؿعً  أبك ،يسار بف زيد بف ىىؿ. 

 .زيد بف الحسف بف أسامة بف زيد، لـ يتكمـ فيو أحد مف العمماء بجرح أك تعديؿ 

 ذكره ابف حباف في (6) الثالثة مف ؛مقبكؿ ،المدني الكمبي زيد بف أسامة بف الحسف ،
كقاؿ ابف المديني:  ،(8)، كالحح حديثو؛ كالحح الحاكـ حديثو أيضان (7)الثقات
 ىك ضعيؼ. قمت:، (10)، كقاؿ الذىبي: لـ يالح خبره (9)مجيكؿ

 128ص تقدمت ترجمتوزيد، الحابي مشيكر،  أسامة بف. 
                                                           

 .747ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (1)
 .169ص 8الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .128ص 8ج المالدر السابؽ (3)
 .418ص 8، كابف حجر، لساف الميزاف، ج362ص 4انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (4)
 .575ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .158المالدر السابؽ ص (6)
 .125ص 4ابف حباف، الثقات ج (7)
 .254ص 2ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (8)
 .51ص 6انظر: المزم، تيذيب الكماؿ، ج (9)

 .321ص 1ذىبي، الكاشؼ، جال (10)
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 سناد:ثالثاا: الحكم عمى اإل

 إسناده ضعيؼ جدان؛ فيو ىىؿ بف زيد بف يسار؛ أبك عقاؿ )متركؾ(.

   

ًنيفىةى، أىًبي عىفٍ ( قاؿ أبك يكسؼ: 55) .10 ٍبدً  عىفٍ  حى سىًف، ٍبفً  المَّوً  عى ٍيدً  عىفٍ  اٍلحى اًرثىةى  ٍبفً  زى  أىنَّوي   حى
ـى  ًقيؽو  قىًد ًبرى

اًليفنا فىبىاعى  نىفىقىةو  ًإلىب فىاٍحتىاجى  اٍليىمىًف، ًمفى  (1) ، كى ـٍ ـى  فىمىمَّا ًمٍنيي مىب قىًد  نىظىرى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  عى
اًليؼً  أيِـّ  ًإلىب كىاًليان  اٍلكى

اًلي: »فىقىاؿى  (2)  اٍبنىيىا، فىًبٍعنىا نىفىقىةو  ًإلىب اٍحتىٍجنىا كينَّا: قىاؿى  «كىاًليان؟ أىرىاىىا مى
عى  «فىريدَّهي  فىاٍرًجعٍ : »قىاؿى  بَّاسو  كىآؿي  ٍحفي فىنى ": قىاؿى  فىرىدَّهي، فىرىجى ًئًو، ًفي نىٍختىاًلـي  عى  أىٍعتىقىوي : يىقيكليكفى  كىالى

ؤيهي  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  نىقيكؿي  لىنىا، فىكىالى ؤيهي  فىأىٍعتىقىوي  ًلعىًمي   كىىىبىوي : نىٍحفي  كى  .(3) "لىنىا فىكىالى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 سناد:ثانياا: دراسة رجال اإل

 (4)ق 150 سنة مات ،السادسة مف ،مشيكر فقيو ،حنيفة أبك ،الككفي ثابت بف النعماف. 

 (5)ق 145 سنة مات ،الخامسة مف ،جميؿ ثقة ،المدني الحسف بف الحسف بف ا  عبد. 
 :ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد

لـ يدرؾ  إسناده ضعيؼ،  جؿ االنقطاع؛ فيو عبد ا  بف الحسف )مف الطبقة الخامسة(،
؛ أكثر مف ، كىذا يعني أف بينو كبيف زيد بف الحارثة ملسو هيلع هللا ىلصزيدان؛ الذم مات في عيد النبي 

 راكم؛ فاإلسناد ىنا معضؿ؛ كا  تعالب أعمـ.

   
                                                           

 (.230ص 8الرقيؽ: العبيد )أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (1)
 (.65ص 3كاليان: بمعنب حزينة مف فراؽ كلدىا )انظر: غريب الحديث لميركم ج (2)
 .159أبك يكسؼ، اآلثار، باب القضاء ص (3)
 .563ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .300المالدر السابؽ ص (5)
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دَّثىًني( 56) .11 ـى  ٍبفي  ىىنَّادي  قاؿ الخطيب البغدادم: حى ، ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا: قىاؿى  النَّسىًفيُّ مَّدو  أىبيك حى  ميحى
مَّدً  ٍبفي  سىفي اٍلحى  ، (1) اٍلقىافىىًنيُّ  ميكسىب ٍبفً  ميحى مَّدي  حدثنا: قىاؿى  ًبًتٍكًريتى افً  ٍبفي  ميحى بىةى  ٍبفً  اٍلفىرُّخى ٍكزى  رى

، دَّثىنىا: قىاؿى  الدُّكًرمُّ ٍيدي  حى مَّدو  ٍبفي  زى افي  ميحى ، الطَّحَّ دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلكيكًفيُّ ٍيدي  حى ـى  ٍبفي  زى ، أىٍخرى : ؿى قىا الطَّاًئيُّ
دَّثىنىا ٍيدي  حى بىابً  ٍبفي  زى ، اٍلحي دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلعيٍكًميُّ ٍيدي  حى دَّثىنا: قىاؿى  يىًزيدى، ٍبفً  ثىٍكرً  ٍبفي  زى ٍيدي  حى مَّدً  ٍبفي  زى  ميحى
، ٍبفً  دَّثىنىا: قىاؿى  ثىٍكبىافى ٍيدي  حى ، ٍبفً  أيسىامىةى  ٍبفي  زى ٍيدو دِّهً  عىفٍ  زى ٍيدً  جى اًرثىةى، ٍبفً  زى يٍ  عىفٍ  حى ـى، ٍبفً  دً زى  أىٍرقى
مىٍيوً  شىاد   كىىيكى  أىٍعرىاًبي   ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىتىب: قىاؿى  ٍدنيوي  عى ري

مَّده؟ أىيُّكيـٍ : عىبىاءىهي، فىقىاؿى : قىاؿى  أىكٍ  (2) : فىقىاؿى  ميحى
اًحبي  ا نىًبيًّا يىكيفٍ  ًإفٍ : ا ىٍزىىًر. فىقىاؿى  اٍلكىٍجوً  الى  ؟"ًبالشَّيىادىةً  تيًقرُّ  يىؿٍ فى  أىٍخبىٍرتيؾى  ًإفٍ : "قىاؿى  مىًعي؟ فىمى

قىاؿى  ٍرتى  ًإنَّؾى : "قىاؿى  .نىعىـٍ : قىاؿى  ،"ميٍؤًمفه  أىٍنتى  فىيىؿٍ : "اٍلعىىءً  أىبيك كى ، آؿً  ًبكىاًدم مىرى : قىاؿى  أىكٍ  فيىفو
، آؿً  ًشٍعبً  نَّؾى  فيىفو ٍرتى  كىاً  ٍكرً  ًفيوً  بىالي مىامىةو  ًبكى افً  ًفيوً  حى نَّؾى  لىيىا، فىٍرخى ذٍ  كىاً  ٍيفً  تى أىخى  ًمفٍ  اٍلفىٍرخى
ٍكًرىىا، مىامىةى  كىأىفَّ  كى ٍكًرىىا ًإلىب أىتىتٍ  اٍلحى ٍييىا تىرى  فىمىـٍ  كى فىقىتٍ  فىٍرخى ، تىرى  فىمىـٍ  اٍلبىاًديىةً  ًفي فىالى ٍيرىؾى  غى
فىتٍ  ٍفرى ، فىرى مىٍيؾى ، لىيىا فىفىتىٍحتى  عى ،: قىاؿى  أىكٍ  ريٍدنىؾى ٍييىا، اًشرىةه نى  ًىيى  فىيىا ًفيًو، فىاٍنقىضَّتٍ  عىبىاءىؾى نىاحى  جى
ٍقًبمىةه  مىب مي ٍييىا عى ٍدنىوي، ا ىٍعرىاًبيُّ  فىفىتىحى  ،"فىٍرخى بىاءىهي،: قىاؿى  أىكٍ  ري ا فىكىافى  عى ابي  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  قىالىوي  كىمى  أىاٍلحى
ٍقبىاًليىا ًمٍنيىا ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  مىب كىاً  ٍييىا عى بيكفى : "فىقىاؿى  .فىٍرخى ٍقبى  ًمٍنيىا أىتىٍعجى مىب اًليىاكىاً  ٍييىا؟ عى  فىممَّوي  فىٍرخى
ا أىشىدُّ  مىب ًإٍقبىاال كىأىشىدُّ  فىرىحن ٍبًدهً  عى ٍييىا ىىًذهً  ًمفٍ  تىٍكبىًتوً  ًحيفى  اٍلميٍؤًمفً  عى كخي : "قىاؿى  ثيَـّ " ًبفىٍرخى  ًفي اٍلفيري
ا المَّوً  أىٍسرً  فىرَّتٍ  طييِّرىتٍ  فىًإذىا تيطىيٍَّر، لىـٍ  مى  .(3) "ًحيمىتىؾى  أىكٍ  فىخَّؾى  لىيىا فىاٍناليبٍ  كى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، كىىما مف طريؽ  (5)بمثمو، كأخرجو ابف الجكزم  (4)أخرجو أبك مكسب المديني 
كزبة، عف زيد بف محمد بيذا اإلسناد.  محمد بف الفرخاف بف رى

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  ،ق، كالغالب عمب ركايتو 465مات سنة ىنَّاد بف إبراىيـ بف محمد، أبك المظفر النَّسىًفي
 راكيان  أنو إال ؛كأربعمائة الخمسيف بعد الكثير ركل"، كقاؿ الذىبي: (6)الغرائب كالمناكير 

                                                           

القافىني: نسبة إلب حرفة عجمية، كىي مف يشترم السفف كيكسره كيبيع خشبيا كقيرىا كقفميا كحديدىا )ابف  (1)
 (.8ص 3ا ثير، المباب في تيذيب ا نساب، ج

 (.21ص 8الرٍُّدف: مقدـ كيـ القميص )الفراىيدم، كتاب العيف ج (2)
 .281ص 4الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (3)
 .70، نزىة الحفاظ فالؿ المسمسؿ بالزيدييف صالسيكطي (4)
 .12ص 3ابف الجكزم، المكضكعات كتاب ا طعمة باب الدجاج كالحماـ ج (5)
 .228ص 10الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
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، كقاؿ ابف الجكزم: "كانكا يتيمكنو؛  ف الغالب (1)؛ كقد تيكمـ فيو" كالبىيا لممكضكعات
 ىك ضعيؼ جدان. قمت:، (2)عمب ركايتو المناكير" 

 محمد بف مكسب؛ لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كالمالنفيف. الحسف بف 

 ق، حدَّث ببغداد 360، مات سنة الدُّكرم الطٌَّيب أبك ركزبو، بف الفيرُّخاف بف محمد
، كقاؿ ابف الجكزم: (4)، كقاؿ الخطيب: كاف غير ثقة (3)أحاديث منكرة، ككاف غير ثقة 

، كقاؿ (6)كاف متيمان بكضع الحديث ، كقاؿ البخارم: (5)يتيمكنو بكضع الحديث 
الذىبي: "لو خبر كذب في مكضكعات ابف الجكزم"؛ كأشار إلب ىذا الحديث، كقاؿ: 

، كذكر ابف حجر؛ أف ابف النجار قاؿ إنو كاف متيمان بكضع (7)"فيذا كضعه لإلسناد" 
 ث.ىك ضعيؼ جدان؛ بؿ كمتيـ بكضع الحدي قمت:، (8)الحديث، كأكرد لو خبران مكضكعان 

 .زيد بف محمد، الطحاف؛ الككفي، لـ أقؼ عمب ترجمتو؛ في كتب العمماء كالمالنفيف 

 (9)ق257 ، مات سنةعشرة الحادية مف ثقة ،البالرم؛ أبك طالب الطائي أخـز بف زيد. 

 باب بف زيد  .110ص تقدمت ترجمتوثقة مالـ يرًك عف الثكرم،  العيٍكمي، الحي

 .زيد بف ثكر بف يزيد، لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كالمالنفيف 

 .زيد بف محمد بف ثكباف، لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كالمالنفيف 

 .زيد بف أسامة بف زيد بف حارثة؛ لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كالمالنفيف 

 (10)ق 66 سنة مات الخندؽ مشاىده أكؿ ؛الحابي ؛الخزرجي زيد بف أرقـ بف زيد. 

 
                                                           

 .310ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (1)
 .153ص 16ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (2)
 .156ص 8اإلسىـ، ج الذىبي، تاريخ (3)
 .281ص 4الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (4)
 .91ص 3، كالضعفاء كالمتركككف ج209ص 14ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (5)
 .399ص 9انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .4ص 4انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (7)
 .439ص 7الميزاف، جانظر: ابف حجر، لساف  (8)
 .221ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .222المالدر السابؽ ص (10)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 كاضعو جرأة مف كالعجب فيو، شؾيي  ال مكضكع الحديث ىذامكضكع، قاؿ ابف الجكزم: 
 كمف زيد، عف إسناده في كذبو عميو يخفب ال الحديث عرؼ مف أف عمـ ما راهأتي  حيمتو، كقمة
 .(1) الفرخاف ابف إال بو المتيـ كليس ،شيئان  الحياء مف أبقب فما ىذا فعؿ

   

  َسْعَنةمسند زيد بن المطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

 .(3)؛ الالحابي اإلسرائيمي (2)( بكاحدة معجمة باء كبعدىا مفتكحة بحاءزيد بف سىٍعنة الحبر )

 مع كثيرة مشاىد شيدك  إسىمو، فحسي ك  أسمـف ،ماالن  أثراىـ كمف الييكد أحبار مف ؛ كاف
 .(5) المدينة إلب مقبىن  ؛تبكؾ غزكة في لميجرة ةسعاتال سنةفي ال تكفي ، كقد(4) ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ

 .(6) سىـ بف ا  عبد :عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 57) ٍكًطيُّ  حى ًليدي  نا ،(7) اٍلحى ، ٍبفي  اٍلكى مَّدي  ثنا ميٍسًمـو ٍمزىةى  ٍبفي  ميحى  ٍبفً  حى
ٍبدً  ٍبفً  ييكسيؼى  ،سى  ٍبفً  المَّوً  عى ـو دِّهً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  ىى ٍبدً  جى ـو  ٍبفً  المَّوً  عى  تىبىارىؾى  المَّوى  ًإفَّ : قىاؿى   سىىى
تىعىالىب ٍيدً  ًىدىايىةى  أىرىادى  لىمَّا كى مىاتً  ًمفٍ  مىا: "قىاؿى  نىةى سىعٍ  ٍبفً  زى قىدٍ  ًإالَّ  شىٍيءه  النُّبيكَّةً  عىىى ٍفتييىا كى  كىٍجوً  ًفي عىرى
مَّدو  ا لىـٍ  اٍثنىتىٍيفً  ًإالَّ  ًإلىٍيوً  نىظىٍرتي  ًحيفى  ملسو هيلع هللا ىلص ميحى ٍيمىوي  ًحٍمميوي  يسبؽ ًمٍنوي، أيٍخبىٍرىيمى ٍيؿً  ًشدَّةي  يىًزٍدهي  كىالى  ،جى  ًإالَّ  اٍلجى
ا اًلطىوي  أىفٍ  لىوي  أىتىمىطَّؼي  أىنىا فىبىٍينىا ،ًحٍممن ٍيًموً  ًمفٍ  ًحٍممىوي  فىأىٍعًرؼي  أيخى رىجى  ؛جى رىاتً  ًمفى  يىٍكمنا خى جي  مىعىوي كى  اٍلحي

                                                           

 .13ص 3ابف الجكزم، المكضكعات ج (1)
 .380ص 2ابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ، ج (2)
 .501ص 2انظر: ابف حجر، اإلالابة، ج (3)
 .1184ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (4)
 .29ص 15بؾ، الكافي بالكفيات، جابف أي (5)
 .553ص 2ابف عبد البر، االستيعاب، ج (6)
ٍكط، كىي قرية مف قرل حمص في الشاـ )انظر: السمعاني، ا نساب، ج (7)  4الحىكطي: نسبة إلب حى

 (.308ص
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ًميُّ  اءى  ؛ طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  عى ؿه  فىجى مىب يىًسيري  رىجي  (1)بياٍلرىل ًإفَّ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  كىاٍلبىدىًكمِّ  رىاًحمىًتوً  عى
فو  اٍبفي  قىٍريىةي  ميكا أىٍسمىميكا قىدٍ  فيىى دىخى ـً  ًفي كى ٍسىى دٍَّثتيييـٍ  اإٍلً قىدٍ  رىغىدنا، قيييـٍ أىٍرزىا أىتىاىيـٍ  أىٍسمىميكا ًإفٍ  كىحى  كى

ابىٍتييـٍ  ًشدَّةه  سىنىةه  أىالى قيحيكطه  كى كا أىفٍ  ميٍشًفؽه  كىأىنىا اٍلغىٍيًث؛ ًمفى  كى ـً  ًمفى  يىٍخريجي ٍسىى ا اإٍلً ميكا كىمى  طىمىعنا، ًفيوً  دىخى
تَّب شىٍيئنا ًإلىٍيًيـٍ  تيٍرًسؿى  أىفٍ  رىأىٍيتى  فىًإفٍ  ، ًبوً  تيًعينىييـٍ  حى ٍيدي  قىاؿى  فىعىٍمتى كىذىا كىذىا أىٍبتىاعي : فىقيٍمتي  سىٍعنىةى  ٍبفي  زى  كى
اًئطً  ًمفٍ  ؟ بىًني حى فو اًئطً  ًمفٍ  أىمَّا: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  فيىى فو  حى ، ميسىمًّب فيىى لىًكفٍ  فىىى  كىذىا أىًبيعيؾى  كى
كىذىا ٍسقنا كى ؿو  ًإلىب كى  ًإلىب فىدىفىعىيىا ًدينىارنا؛ ثىمىاًنيفى  أىٍعطىٍيتيوي كى  (2)ًىٍميىاًني  فىأىٍطمىٍقتي  فىبىايىعىًني «ميسىمًّب أىجى

ؿً  قىاؿى  الرَّجي مىٍيًيـٍ  "أىٍعًجؿٍ : كى "، ًبيىا عى ـٍ ؿِّ  قىٍبؿى  كىافى  فىمىمَّا: قىاؿى  كىاٍغًنًي قِّي مىحى ثىةو  أكٍ  ًبيىٍكمىٍيفً  حى رىجى  ثىىى  خى
مىعىوي  ًجنىازىةو  ًفي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  اًبوً  ًمفٍ  نىفىرو  ًفي عيٍثمىافي كى  كىعيمىري  بىٍكرو  أىبيك كى ٍيده  قىاؿى   أىاٍلحى  فىمىمَّا: زى
مَّب مىب الى دىنىا اٍلًجنىازىةً  عى ذىٍبتي  ًإلىٍيوً  ًليىٍجًمسى  ًجدىارو  ًمفٍ  كى تَّب ًبًردىاًئوً  جى مىب سىقىطى  حى اًتًقوً  عى  أىٍقبىٍمتي  ثيَـّ  عى
مىٍيوً  ٍيـو  ًبكىٍجوو  عى ًميظو  جى مَّدي  ايى  تىٍقًضي أىالى : فىقيٍمتي  غى ا فىكىالمَّوً  ميحى ـٍ  مى ًمٍمتيكي ٍبدً  بىًني عى لىميٍطؿه  اٍلميطًَّمبً  عى

(3) 
لىقىدٍ  ـٍ  ًلي كىافى  كى الىطىًتكي ٍيده  قىاؿى  ًعٍمـه، ًبميخى فىرىاًئصي  فىاٍرتىعىدىتٍ : زى

 كىاٍلفىمىؾً   اٍلخىطَّابً  ٍبفً  عيمىرى  (4)
اًني ثيَـّ  اٍلميٍستىًديرً  ًرهً  رىمى تىاٍلنىعي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  ًلرىسيكؿً  ىىذىا أىتىقيكؿي  المَّوً  عىديكَّ  أىمٍ : فىقىاؿى  ًببىالى ا ًبوً  كى  أىرىل مى

تىقيكؿي  ؽِّ  بىعىثىوي  فىكىالًَّذم أىٍسمىعي؛ مىا لىوي  كى اؼي  مىا لىٍكالى  ًباٍلحى ٍيده  قىاؿى  ،رىٍأسيؾى  لىسىبىقىًني فىٍكتىوي  أىخى  المَّوً  كىرىسيكؿي  :زى
دىةو  سيكيكفو  ًفي  عيمىرى  ًإلىب يىٍنظيري  ملسو هيلع هللا ىلص تيؤى ـى  ثيَـّ  كى ٍيرً  ًإلىب أىٍحكىجي  كىىيكى  أىنىا": قىاؿى  ثيَـّ  تىبىسَّ  يىا ًمٍنؾى  ىىذىا غى

ًني أىفٍ  ؛عيمىري  ٍسفً  تىٍأميرى تىٍأميرىهي  اٍ ىدىاًء، ًبحي ٍسفً  كى قَّوي، فىأىٍعًطوً  ًبوً  اٍذىىبٍ  اتِّبىاًعًو؛ ًبحي  مىا مىكىافى  كىأىٍعًطوً  حى
ا ًعٍشًريفى  ريٍعتىوي  اعن اًني  عيمىري  ًبي فىذىىىبى  "،تىٍمرو  ًمفٍ  الى ا ًعٍشًريفى  كىأىٍعطىاًني فىقىضى اعن  تىٍمرو  ًمفٍ  الى
،: قىاؿى  تىٍعًرفيًني؟: قيٍمتي  فىرىغى  فىمىمَّا ٍيدي  أىنىا: قيٍمتي  الى ؟: عيمىري  قىاؿى  ةى،سىٍعنى  ٍبفي  زى ٍبري ،: قيٍمتي  اٍلحى ـٍ  قىاؿى  نىعى
مىمىؾى  فىمىا: عيمىري  ا مىبعى  حى نىٍعتى  مى ًمؾى  ًمفٍ  الى ٍيده  قىاؿى  ؟ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  كىىى  يىٍبؽى  لىـٍ  ًإنَّوي  قيٍمتي : زى
مىاتً  ًمفٍ  قىدٍ  ًإالَّ  شىٍيءه  النُّبيكَّةً  عىىى ٍفتيوي  كى  ،اٍثنىتىٍيفً  ًإالَّ  ًإلىٍيوً  نىظىٍرتي  ًحيفى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  كىٍجوً  ًفي عىرى

ٍيمىوي، ًحٍمميوي  يىٍسًبؽي  ،ًمٍنوي  ىيمىاأيٍخبىرى  أىفٍ  فىأىٍحبىٍبتي  ٍيؿي  يىًزٍدهي  كىالى  جى ا ًإالَّ  اٍلجى بًّا، ًبالمَّوً  فىرىًضيتي  ،ًحٍممن  رى
ـً  ٍسىى ًباإٍلً مَّدو  ًديننا، كى ًبميحى ، ملسو هيلع هللا ىلص كى اًلي أيٍشًطرى  أىفٍ  عيمىري  يىا كىأيٍشًيديؾى  رىسيكالن دىقىةن  مىاالن  أىٍىًميىا أىٍكثىري  فىًإنِّي مى  الى

مى  مَّدو  أيمَّةً  بعى مىب أىكٍ : عيمىري  فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ميحى ، الى  فىًإنَّؾى  بىٍعًضًيـٍ  عى ٍيده  قىاؿى  تىسىٍعييـٍ ، أىكٍ :  زى ـٍ عى  بىٍعًضًي  فىرىجى
ٍيده، ا المَّوي  رىًضيى  كىعيمىري  زى ٍنييمى ٍيده  فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب عى  فَّ كىأى  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي :  زى

                                                           

 (.252ص 2بياٍلرل: ىي قرية مف بغداد في العراؽ دكف عكبرا كحربي )انظر: السمعاني، ا نساب، ج (1)
 (.276ص 5ًىٍمياف: منطقة كًتكَّة اإلزار أك السركاؿ )انظر: ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج (2)
 (.624ص 11المىطؿ: التسكيؼ كالمدافعة بالعدة )ابف منظكر، لساف العرب، ج (3)
 3فرائص: كىي اىتزاز عركؽ الرقبة عند الغضب )انظر: ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج (4)

 (.432ص
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مَّدنا ٍبديهي  ميحى بىايىعىوي  كىرىسيكليوي  عى دَّقىوي  ًبوً  كىآمىفى  كى شىًيدى  كىالى  ميٍقًبىن  غىٍزكىةو  ًفي فىيىمىؾى  ًعدَّةن  مىشىاًىدى  مىعىوي  كى
 .(1) "ًبكىٍجًيوً 

 أولا: تخريج الحديث:

شيخ بنحكه؛ بزيادة "رحـ ا  زيدان"، كأبك ال (3)بنحكه، كالطبراني  (2)أخرجو ابف حباف 
مختالرأ، )جميعيـ(  (7)بمثمو، كالبييقي  (6)بنحكه، كأبك نعيـ  (5)بنحكه، كالحاكـ  (4)ا البياني 

جزءان منو، كىىما مف  (9)مختالران، كالحاكـ  (8)مف طريؽ الكليد بف مسمـ، كأخرجو الطحاكم 
يكسؼ بف طريؽ عبد ا  بف سالـ الحمالي، كىىما )الكليد كعبد ا (؛ عف محمد بف حمزة بف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي  عبد ا  بف سىـ؛ عف أبيو، عف جده، عف زيد بف سىٍعنىة

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (10)ق 232 سنة مات ،العاشرة مف ؛ثقة ، أبك محمد،كطيالحى  جدةنى  بف الكىاب عبد. 

 157ص تقدمت ترجمتو مدلس؛ ال بد أف يالرح بالسماع، ثقة ،مسمـ بف الكليد. 

 ذكره ابف (11) السادسة مف ،الدكؽ ،ـسٌى  بف ا  عبد بف ؛يكسؼ بف حمزة بف محمد ،
ىك الدكؽ كحديثو  قمت:، (13)، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو (12)حباف في الثقات 

 كحسف.

                                                           

 ، قاؿ ابف أبي عاالـ: ىذا يدخؿ في مسند زيد بف سىٍعنىة.110ص 4ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (1)
 .521ص 1ابف حباف، الحيح ابف حباف، ج (2)
 .202، كالطبراني، ا حاديث الطكاؿ، ص150ص13، ج222ص 5الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .475ص ملسو هيلع هللا ىلص أبك الشيخ ا البياني، أخىؽ النبي (4)
 .700ص 3الحاكـ، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة ذكر إسىـ زيد بف سىٍعنة ج (5)
 .91ص 1أبك نعيـ، دالئؿ النبكة ج (6)
 .242ص 5، كالسنف الالغرل باب جكاز السمـ ج52، 24ص 6البييقي، السنف الكبرل كتاب البيكع ج (7)
 .107ص 11الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار، ج (8)
 .37ص 2الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب البيكع ج (9)

 .368ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .475المالدر السابؽ ص (11)
 .426ص 7ابف حباف، الثقات ج (12)
 .236ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (13)
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 ذكره ابف حباف في (1) السابعة مف ،مقبكؿ ،سىـ بف ا  عبد بف يكسؼ بف حمزة ،
أراه الدكقان  قمت:، (3)، كحٌسف ابف حجر حديثو في قالة إسىـ زيد بف سىٍعنىة (2)الثقات

 كحديثو حسف؛ لكنو مقؿ جدان، لذا كالفو ابف حجر بالمقبكؿ.

 (4)ف التابعي ثقات في العجمي ذكرهكقد  ،الغير الحابي ،سىـ بف ا  عبد بف يكسؼ. 

 ا  عبد ملسو هيلع هللا ىلص النبي فسماه الحاليف اسمو كاف :قيؿ ،اإلسرائيمي ـىى سى  بف ا  عبد ،
 .(5)ق 43 سنة بالمدينة مات ،كفضؿ أحاديث لو ،مشيكر الحابي

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو محمد بف حمزة بف يكسؼ )الدكؽ(، ككذا كالده حمزة بف يكسؼ 
ا حديث الحيح ، كقاؿ الحاكـ: "ىذ(6))الدكؽ(، كلـ يتابعيما أحد، كقاؿ الييثمي: "رجالو ثقات" 

 .(7)اإلسناد كلـ يخرجاه" 

   

 

 
 
 
 

                                                           

 .181ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .170ص 4ابف حباف، الثقات، ج (2)
 .35ص 3انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
 .611ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .307المالدر السابؽ ص (5)
 .240ص 8الييثمي، مجمع الزكائد، ج (6)
 .700ص3الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، ج (7)
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 المبحث األول
 من أول حرف السين إلى آخر حرف الطاء.

 مسند سعد بن َخْيثمة المطمب األول: 
 :ترجمتو 

، مف بني (1)، كنيتو أبا خيثمة حاطالنَّ  بف كعب فب مالؾ بف الحارث بفسعد بف خيثمة 
، (3)سعد الخير كىك، (2) ملسو هيلع هللا ىلصعمرك بف عكؼ ا نالارم، ا كسي المدني، مف الحابة رسكؿ ا  

 كبدران. اآلخرة، العقبة كشيد ا نالار، مف عشر ثنياال النقباء أحدك 

 البنو الحارث بف خيثمة فىقىاؿى  أسرعكا، قريش يرع إلب أالحابو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  استنيض لماك 
 لك": كقاؿ سعد فأبب ،"نسائنا مع أنت كأقـ بالخركج، فآثرني يقيـ، أف  حدنا بد ال إنو": سعد
 سعد، سيـ فخرج فاستيما، ىذا"، كجيي في الشيادة  رجك إني بو، آلثرتؾ الجنة غير كاف

 .(4)شييدان في السنة الثانية لميجرة  فقتؿ بدر إلب ملسو هيلع هللا ىلص ا  رىسيكؿ مع فخرج

 ديثو:أحا 
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 58) .1 مَّدو  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى  يُّ بً كىارً اٍلجى  ميحى

مَّدي  ثنا ،اٍلكىاًسًطيٍ  (5) ٍبدً  ٍبفي  ميحى  اٍلمىًمؾً  عى
، ، ٍبفي  يىٍعقيكبي  ثنا الدًَّقيًقيُّ مَّدو ـي  ثنا ميحى ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ٍيثىمىةى، ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  ا ً  عى دَّثىًني خى  عىفٍ  أىًبي، حى

قىعىتٍ  رىٍحمىةن  كىأىفَّ  رىأىٍيتي : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىًبيًو، بىٍيفى  سىاًلـو  بىًني بىٍيفى  كى  بىًني كى
ةى  ،: »ملسو هيلع هللا ىلصقىاؿى  مىٍكًضًعيىا؟ ًإلىب أىفىنىٍنتىًقؿي  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا ،«(6)بىيىاضى لىًكفً  الى كا كى  اٍقبيري
كا ،«ًفييىا ـٍ  اًفييى  فىقىبىري مىٍكتىاىي

(7). 
 

                                                           

 .148ص 3ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .49ص 4، كالبخارم، التاريخ الكبير، ج150ص 1ج خميفة بف خياط، الطبقات، (2)
 .82ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
، كابف عبد البر، 56ص 3، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج607ص 3انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)

 .588ص 2االستيعاب، ج
 (.364ص 3نسبة إلب الجكارب كعمميا )السمعاني، ا نساب، ج (5)
 (.420ص 10بني بىيىاضة: بطف مف بطكف ا نالار في المدينة المنكرة )ابف حجر، فتح البارم، ج (6)
 .30ص 6الطبراني، المعجـ الكبير، ج (7)
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 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو؛ عف سميماف بف أحمد الطبراني؛ بيذا اإلسناد. (1)أخرجو أبك نعيـ 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 كلـ يتكمـ (2)الطبراني  عنو ثحدٌ  ،وعمِّ  عف ثحدَّ  ،الجكاربي أحمد بف محمد بف أحمد ،
 فيو أحد مف العمماء بجرح أك تعديؿ.

 سنة مات عشرة الحادية مف ؛الدكؽ ،الدقيقي الكاسطي ؛الممؾ عبد بف دمحم 
، كميطىيَّف(4)، كثقو الدارقطني (3)ق266

، كذكره ابف حباف في الثقات (6)، كالذىبي (5) 
ىك  ، قمت:(9)، كقاؿ أبك داكد: لـ يكف بمحكـ العقؿ (8)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (7)

 الدكؽ.

 تقدمت ترجمتو ،الضعفاء عف كالركاية ،الكىـ ثيرك الدكؽ ،الزىرم محمد بف يعقكب 
 .106ص

 (10)، ذكره ابف حباف في الثقات ا نالارم خيثمة بف سعد بف ا  عبد بف إبراىيـ. 

  (11)ق 78عبد ا  بف سعد بف خيثمة ا نالارم ا كسي، الحابي، مات سنة. 

 

 
                                                           

 .1254ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (1)
 .520ص 2محمد بف عبد الغني، تكممة اإلكماؿ ج (2)
 .494ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .61قاني لمدارقطني صسؤاالت البر  (4)
 .347ص2الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (5)
 .582ص 12الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (6)
 .131ص 9ابف حباف، الثقات ج (7)
 .5ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .347ص 2الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (9)

 .58ص 8ابف حباف، الثقات ج (10)
 .840ص 2تاريخ اإلسىـ، ج الذىبي، (11)
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 م عمى اإلسناد:ثالثاا: الحك

إسناده ضعيؼ، فيو يعقكب بف محمد الزىرم )الدكؽ كثير الكىـ كالركاية عف الضعفاء(؛ 
كلـ يتابعو أحد، كفيو أحمد بف محمد الجكاربي )لـ أعثر عمب مف عدَّلو أك جرَّحو(، كلـ أقؼ 

، عف (1)م عمب طريؽ آخر لمحديث؛ سكل ما أكرده المتقي اليندم في كنزه؛ فقاؿ: "ركاه الباًكٍردً 
 .(2)إبراىيـ بف عبد ا  بف سعد بف خيثمة" 

   

دَّثىًني( قاؿ ا زرقي: 59) .2 دِّم، حى اًلدو  ٍبفً  ميٍسًمـً  عىفٍ  جى ، خى ٍنًجيِّ ، ٍبفً  عيٍثمىافى  عىفٍ  الزَّ  عىفٍ  يىسىارو
، ٍبفً  ميًغيرىةى  ًكيـو ٍيثىمىةى، ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ  حى  رىأىٍيتينىا لىكٍ  "كىالمَّوً : فىقىاؿى  ًباٍلبىٍيًت، قيكفى يىتىعىمَّ  أينىاسنا رىأىل أىنَّوي  خى
مىا ييـٍ  يىٍرضىب مىا كىالمَّوً  ىىذىا، نىٍفعىؿي  كى تَّب بىٍعضي  .(3) "ًباٍسًتوً  لىيىٍستىٍدًبريىىا ًإنَّوي  حى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4)ق 222 ق أك217 سنة مات ،العاشرة مف ثقة ا زرقي، الكليد بف حمدم بف أحمد. 

 (5)ق 179 مات الثامنة مف ا كىاـ، كثير الزنجي، الدكؽ المخزكمي خالد بف مسمـ ،
بف خالد ثقة؛ إال أنو سيء ، كالدارقطني؛ فقاؿ: "مسمـ (6) كثقو يحيب بف معيف

، كقاؿ الذىبي: (8)اف يخطئ أحيانان" ، كذكره ابف حباف في الثقات؛ كقاؿ: "ك(7)الحفظ"

                                                           

؛ أف الباكردم؛ كىك أبك منالكر محمد بف سعد الباكردم 28ذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة، ص (1)
 )نسبة إلب باكرد؛ بميدة بخراساف( ، لو كتاب في معرفة الالحابة.

 .87ص 12المتقي اليندم، كنز العماؿ، ج (2)
 .347ص 1آلثار جا زرقي، أخبار مكة كما جاء فييا مف ا (3)
 .84ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .529المالدر السابؽ ص (5)
 .118تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (6)
 .134ص 3انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب ا حكاـ ج (7)
 .448ص 7ابف حباف، الثقات ج (8)
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ثِّؽ  كي
، كقاؿ ابف بشككاؿ: ليس بو بأس (2)، كقاؿ ابف معيف في مكضع: ليس بو بأس (1)

، كقاؿ أبك حاتـ: (4)، كقاؿ ابف عدم: "ىك حسف الحديث؛ كأرجك أنو ال بأس بو" (3)
، (7)مكضع ، كابف معيف في (6)، كضعفو أحمد بف حنبؿ (5)يكتب حديثو؛ كال يحتج بو 

، كالعقيمي (12)، كأبك داكد (11)، كالنسائي (10)، كالبخارم (9)، كأبك زرعة (8)كابف المديني
ىك  قمت:، (16)، كأشار الذىبي إلب تضعيفو (15)، كابف الجكزم (14)، كابف شاىيف (13)

 ضعيؼ.

  مف العمماء بجرح  ، كلـ يتكمـ فيو غيره(17)عثماف بف يسار، ذكره ابف حباف في الثقات
 تعديؿ. أك

 د ا  بف سعد بف ، ركل عف عب(18) الرابعة مف ثقة الالنعاني حكيـ بف المغيرة
 .(19)خيثمة

 
                                                           

 .258ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (1)
 .85ص 1ركاية ابف محرز جتاريخ ابف معيف  (2)
 .138ابف بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص (3)
 .11ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (4)
 .183ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .478ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (6)
 .472سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (7)
 .114ت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني صسؤاال (8)
 .385انظر: الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (9)

 .125البخارم، الضعفاء الالغير ص (10)
 .97النسائي، الضعفاء كالمتركككف ص (11)
 .742ص 4انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (12)
 .150ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (13)
 .178لضعفاء كالكذابيف، صابف شاىيف، تاريخ أسماء ا (14)
 .117ص 3، كالضعفاء كالمتركككف ج56ص 9ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (15)
 .385، كذكره الذىبي أيضان ديكاف الضعفاء، ص103ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (16)
 .192ص 7ابف حباف، الثقات ج (17)
 .542ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (18)
 .356ص 28مزم، تيذيب الكماؿ، جال (19)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو مسمـ بف خالد )ضعيؼ(، كلـ يتابعو أحد، كما أف المغيرة بف حكيـ 
أيضان يزيد مف ضعفو )مف الطبقة الرابعة(، لـ يدرؾ سعد بف خيثمة؛ ففي اإلسناد انقطاع 

 ضعفان.

   

دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 60) .3 مَّدي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ا ً  عى ٍضرىًميُّ ، ٍبفي  أىٍحمىدي  ثنا اٍلحى  يىٍعقيكبي  ثنا ًسنىافو
مَّدو  ٍبفي  ، ميحى ـي  ثنا الزٍُّىًرمُّ ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ٍيثىمىةى، ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  ا ً  عى : قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  أىًبي، ثنا خى

مٍَّفتي  ، غىٍزكىةً  ًفي ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  عىفٍ  تىخى تَّب تىبيكؾى ٍمتي  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  مىضىب حى اًئطنا، فىدىخى  حى
اًء، ريشَّ  قىدٍ  عىًريشنا فىرىأىٍيتي  ًتي، كىرىأىٍيتي  ًباٍلمى ٍكجى ا: فىقيٍمتي  زى اًؼ، ىىذىا مى ٍنالى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  ًإفَّ  ًباإٍلً
، ـً السَّميك  ًفي ًميـً ، الظِّؿِّ  ًفي كىأىنىا كىاٍلحى لىب فىاٍحتىقىٍبتيوي، (1)نىاًضحو  ًإلىب فىقيٍمتي  كىالنًَّعيـً ٍيرىاتو  كاً   تيمى

ٍدتييىا، كَّ ًتي فىنىادىتٍ  فىتىزى ٍكجى ٍيثىمىةى؟ أىبىا يىا أىٍيفى  ًإلىب: زى رىٍجتي  خى تَّب ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  أيًريدي  فىخى  كيٍنتي  ًإذىا حى
، كىٍىبو  ٍبفي  عيمىٍيري  لىًحقىًني طًَّريًؽ،ال ًببىٍعضً  مىًحيُّ ؿه  ًإنَّؾى : فىقيٍمتي  اٍلجي ًرمءه، رىجي نِّي جى  أىٍعًرؼي  كىاً 
ٍيثي  نِّي ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  حى ، رىجيؿه  كىاً  مَّؼٍ  ميٍذًنبه تَّب عىنِّي فىتىخى مَّؼى  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  ًبرىسيكؿً  أىٍخميكى  حى  عىنِّي فىتىخى

، ٍيره مىب اطَّمىٍعتي  فىمىمَّا عيمى ، فىرىأىل اٍلعىٍسكىًر، عى ٍيثىمىةى  أىبىا كيفٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  النَّاسي  ، «خى
دٍَّثتيوي  اً ، رىسيكؿى  يىا أىٍىًمؾي  ًكٍدتي : فىقيٍمتي  فىًجٍئتي  ًديًثي، فىحى ٍيرنا، ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  حى دىعىا خى  كى

 .(2)" ًلي
 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو، عف سميماف بف أحمد الطبراني؛ بنفس اإلسناد. (3)ـ أخرجو أبك نعي

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 81ص تقدمت ترجمتو، ثقة، ميطىيَّف ،الحضرميٌ  ا  عبد بف محمد. 

 106ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،الكاسطي أسد بف سناف بف أحمد. 
                                                           

ناضح: كجمعيا نكاضح، كىي اإلبؿ التي تسقي الزرع كالنخؿ )ا زدم، تفسير غريب ما في الالحيحيف  (1)
 (.567البخارم كمسمـ ص

 .31ص 6الطبراني، المعجـ الكبير، ج (2)
 .1254ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (3)
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 تقدمت ترجمتو ،الضعفاء عف كالركاية الكىـ كثير الدكؽ ،الزىرم محمد بف يعقكب 
 .106ص

 176ص تقدمت ترجمتو ذكره ابف حباف فقط في الثقات، بف عبد ا ، إبراىيـ. 

   176ص تقدمت ترجمتوبف سعد بف خيثمة، الحابي، عبد ا. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، يعقكب بف محمد الزىرم )الدكؽ كثير الكىـ كالركاية عف الضعفاء( لـ 
: "كف أبا خيثمة"، فقد أخرج ملسو هيلع هللا ىلصمنو ثبت الحتو، كىك قكؿ رسكؿ ا   يتابعو أحد، كالحديث جزء

مسمـ في الحيحيو؛ مف طريؽ ابف شياب عف عبد الرحمف بف عبد ا  بف كعب بف مالؾ، عف 
قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصفييا، أف النبي أبيو، عف جده؛ قالة طكيمة في تكبتو بعد تخمفو عف غزكة تبكؾ، كجاء 

؟ ٍبفي  كىٍعبي  فىعىؿى  مىا» اًلؾو ؿه  قىاؿى  «مى ًممىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي بىسىوي  ا ً  رىسيكؿى  يىا سى  ًعٍطفىٍيًو، ًفي كىالنَّظىري  بيٍردىاهي  حى
بىؿو  ٍبفي  ميعىاذي  لىوي  فىقىاؿى  ا ًبٍئسى : جى ، مى ًمٍمنىا مىا ا ً  رىسيكؿى  يىا كىا ً  قيٍمتى مىٍيوً  عى ٍيرنا، ًإالَّ  عى  رىسيكؿي  فىسىكىتى  خى
مىب كى ىي  فىبىٍينىمىا ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  ا رىجيىن  رىأىل ذىًلؾى  عى كؿي  ميبىيِّضن  أىبىا كيفٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  السَّرىابي  ًبوً  يىزي

ٍيثىمىةى  ٍيثىمىةى  أىبيك ىيكى  فىًإذىا «خى اًرمُّ  خى  .(1)... إلب آخره  اٍ ىٍنالى

 :تنبيو 

 يـك ٌمؼتخ اٌلذم خيثمة أبك ىك ؛ىذا خيثمة بف سعد أف ؛نعيـ أبك زعـقاؿ ابف حجر: "
 عف خيثمة، بف المَّو عبد بف إبراىيـ طريؽ مف ترجمتو، في كساؽ ،ملسو هيلع هللا ىلصبرسكؿ ا   لحؽ ثـ ،تبكؾ
 إلطباؽ غيره، أنو كالحؽٌ  إلب آخر الحديث، ....تبكؾ غزكة في تخٌمفت" :قاؿ جٌده، عف أبيو،
يث ، كبالتالي يتضح أف ىذا الحد(2)" ببدر استشيد الترجمة ىذه الاحب أف عمب السير أىؿ

نما ذكرتو لمتنكيو فقط.  ليس مف مسند الالحابي الجميؿ سعد بف خيثمة، كا 

 

 

 

 
                                                           

 .2120ص 4، ج53يث تكبة كعب بف مالؾ كالاحبيو حمسمـ، الحيح مسمـ، كتاب التكبة باب حد (1)
 .47ص 3ابف حجر، اإلالابة، ج (2)
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 مسند سعد بن الربيع المطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

، (1)ي ا نالارم الخزرج القيس امرئ بف مالؾ بف زىير أبي بف عمرك بف الربيع بف سعد
، كشيد العقبة بيعة  يدش، (2) المشاىير الفرساف حدكأ ،ا نالار مف ا كليف السابقيف أحد
 .(3)عشر  ثنياال النقباء أحد كىك بدران 

أكثر  مف سعد ككاف كعبد الرحمف بف عكؼ، الربيع بف سعدبيف  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ آخب
فعرض نالؼ مالو عمب أخيو المياجر عبد الرحمف، ككذا كاف متزكجان بامرأتيف؛  ،ماالن  ا نالار

 .(4)متنع عبد الرحمف بف عكؼ عف ذلؾ فطمب مف عبد الرحمف أف يختار إحداىما، فا

 .(5)شييدان يكـ أحد، كبو اثنتي عشرة طعنة، كذلؾ في السنة الثالثة لميجرة  قتؿ 

 .(6)ركل عنو: أنس بف مالؾ 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 61) .1 مَّدو  ٍبفي  ًعيسىب قاؿ يعقكب الفسكم: حى نىا قىاؿى  ميحى سىفي  أىٍخبىرى رَّانً  أىٍعيىفى  ٍبفي  اٍلحى  يُّ اٍلحى

دَّثىنىا :قىاؿى  ٍبدي  حى ٍبدً  ٍبفي  سعد حدثنا: قاؿ الحميد عى اًرمُّ  أىيُّكبى  أىًبي ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  عىفٍ  اٍ ىٍنالى
دًَّتوً  ًبيعً  ٍبفً  سىٍعدً  ًبٍنتً  سىٍعدو  أيِـّ  جى : تىقيكؿي  فىكىانىتٍ  كىٍجًيي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  مىسىحى : قىالىتٍ  الرَّ

"  لىكىادو  (7)اٍلعىًقيؽى  "ًإفَّ : يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ سمعت: يقكؿ أىًبي سىًمٍعتي  ميبىارىؾه
(8). 

                                                           

، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، 147ص 3، كابف حباف، الثقات، ج522ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .210ص 1، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج1248ص 3ج

 .572ص 1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (2)
، كا زدم، 82ص 4، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج522ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)

 .453ص 1االشتقاؽ، ج
 .65انظر: النسائي، فضائؿ الالحابة، ص (4)
 1، كأبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ج72ص 1الربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ج (5)

 .85ص 3، كالزركمي، ا عىـ، ج40ات، ص، كابف قنفذ، الكفي428ص
 .436ص 12ابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج (6)
 3العقيؽ: كادو معركؼ دكف مكة، كىك ميقات أىؿ العراؽ )ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج (7)

 (.278ص
 .281ص 1الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (8)
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 أولا: تخريج الحديث:
 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث؛ مف ىذا الكجو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
 (1)ق 256 سنة مات ،العاشرة الغار مف ،فاضؿ ثقة ،إسحاؽ بف محمد بف عيسب. 
 (3)ق 210 سنة مات ،التاسعة مف الدكؽ ،(2) انيالحرٌ  أعيف بف محمد بف الحسف ،

، كخٌرج حديثو في الالحيح ىك (5)كذكره ابف حباف في الثقات  (4)كثقو الذىبي 
، كقاؿ أبك حاتـ: أدركتو كلـ (7)، كخٌرج لو البخارم كمسمـ في الحيحييما (6)كالدارمي

 كا  تعالب أعمـ.ىك ثقة  قمت:، (8)أكتب عنو 
 كثقو يحيب بف (9)السادسة  مف الدكؽ المدائني، ارمالفز  بيراـ بف الحميد عبد ، 

 ، كأحمد بف الالح(12)، كعمي بف المديني (11)، كأبك داكد (10) معيف كأحمد بف حنبؿ
 ، (16)العجمي في الثقات، ك (15)، كذكره ابف حباف(14)كالذىبي  ،(13)كابف شاىيف 

كابف  (18)ي، كقاؿ النسائ(17)كقاؿ شعبة: الدكؽ؛ إال أنو يحٌدث عف شير بف حكشب 
 : ال بأس بو؛ كزاد ابف عدم: عابكا عميو لكثرة ركايتو عف شير بف حكشب؛ (19)عدم

                                                           

 .440ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
رَّاف، بمدة مف الجزيرة )السمعاني، ا نساب، جنسبة  (2)  (.107ص 4إلب حى
 .163ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .329ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .171ص 8ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .116التراجـ الساقطة مف كتاب مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ص (6)
 .307ص 6، كالمزم، تيذيب الكماؿ، ج476ص 2البخارم ج الباجي، التعديؿ كالتجريح لمف أخرج لو (7)
 .35ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .333ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .9ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .410ص 16المزم، تيذيب الكماؿ، ج (11)
 .100سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (12)
 .218يف، تاريخ أسماء الثقات، صابف شاى (13)
 .115الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (14)
 .120ص 7ابف حباف، الثقات، ج (15)
 .32ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (16)
 .7ص 7ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء، ج (17)
 .410ص 16المزم، تيذيب الكماؿ، ج (18)
 .7ص 7ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء، ج (19)
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، كذكره (2)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ يكتب حديثو كال يحتج بو (1)كشير ضعيؼ 
يكفيو مف كثقو مف كبار العمماء، ككؿ  قمت:في الضعفاء،  (4)كابف الجكزم  (3)العقيمي

 كا  أعمـ.عف شير، كلكنو ثقة مف تكمـ فيو  جؿ ركايتو 
 (5)، ذكره ابف حباف في الثقات المدني ا نالارم أيكب أبي بف الرحمف عبد بف سعد. 
 بكر أبي إلب أبكىا بيا أكالب ،أنالارية، الغيرة الحابية الربيع بف سعد بنت سعد أـ 

 .(6) حجره في فكانت ،الالديؽ
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:
 قات.إسناده الحيح، كرجالو ث

     
دَّثىنىا( قاؿ الحاكـ: 62) .2 مَّدي  بىٍكرو  أىبيك حى ٍيًو، ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفي  ميحى مَّدي  ثنا بىالىكى ، ميكسىب ٍبفي  ميحى  اٍلبىاٍلًرمُّ

اًلحو  أىبيك ثنا ٍبدي  الى ٍبدً  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ، المَّوً  عى ،بيكىيٍ  ٍبفً  مىٍخرىمىةى  عىفٍ  ًعيسىب، ٍبفي  مىٍعفي  ثنا الطًَّكيؿي  رو
، أىًبي عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  اًزـو ةى  عىفٍ  حى اًرجى ٍيدً  ٍبفً  خى ، ٍبفً  زى  المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثىًني: قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  ثىاًبتو
دو  يىٍكـى  ملسو هيلع هللا ىلص ًبيًع، ٍبفً  سىٍعدً  ًلطىمىبً  أيحي قىاؿى  الرَّ ، ًمنِّي فىأىٍقًرٍئوي  رىأىٍيتىوي  ًإفٍ : " ًلي كى ـى قيؿٍ  السَّىى  ؿي يىقيك : لىوي  كى
؟ كىٍيؼى : المَّوً  رىسيكؿي  لىؾى  عىٍمتي : قىاؿى "  تىًجديؾى ٍبتيوي  اٍلقىٍتمىب بىٍيفى  أىطيكؼي  فىجى  رىمىؽو  آًخرً  ًفي كىىيكى  فىأىالى
ًبوً  ٍربىةن  سىٍبعيكفى  كى ٍربىةو  ًبريٍمحو  طىٍعنىةو  بىٍيفى  مىا ضى ٍميىةو  ًبسىٍيؼو  كىضى ، كىرى  ًإفَّ  سىٍعدي، يىا: لىوي  فىقيٍمتي  ًبسىٍيـو
مىٍيؾى  يىٍقرىأي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  سيكؿى رى  ، عى ـى يىقيكؿي  السَّىى بٍِّرًني: »لىؾى  كى ؟ كىٍيؼى  خى مىب" :َقالَ  «تىًجديؾى  المَّوً  رىسيكؿً  عى

ـي، مىٍيؾى  السَّىى ـي  كىعى نًَّة، ًريحى  أىًجدي  أىًجديًني المًَّو، رىسيكؿى  يىا: لىوي  قيؿٍ  السَّىى قيؿٍ  اٍلجى ارً  ًلقىٍكًمي كى : اٍ ىٍنالى
ـٍ  عيٍذرى  الى  ـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب يىٍخميصى  أىفٍ  المَّوً  ًعٍندى  لىكي ًفيكي "، (7)شيٍفره  كى فىاضىتٍ : قىاؿى  يىٍطًرؼي  كى

 .(8)المَّوي  رىًحمىوي  نىٍفسيوي 

                                                           

 .7ص 7عدم، الكامؿ في الضعفاء، جابف  (1)
 .9ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .126ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (3)
 .199ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ص (4)
 .296ص 4ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .756ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 (.253ص 6، كتاب العيف جالشٍُّفر: رمش العيف كجفنيا )الفراىيدم (7)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة، باب ذكر مناقب سعد بف الربيع،  (8)

 .221ص 3، ج4906ح
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 أولا: تخريج الحديث:

ٍيو، بيذا اإلسناد. (1)أخرجو البييقي   بنحكه، مف طريؽ أبك بكر محمد بف أحمد بف بالىكى
 اا: دراسة رجال اإلسناد:ثاني

 ٍيو فب دأحم فب محمد  .184ص تقدمت ترجمتو، ثقة، النَّيسابكرمُّ  باليكى

 (2)ق 248 سنة مات ،العاشرة مف ليف ،نفيع بف مكسب بف محمد. 

 لمالنفيف.عبد الرحمف بف عبد ا  الطكيؿ، لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كا 

  (3)ق 198 سنة مات ،العاشرة كبار مف ،ثبت ثقة ،ا شجعي يحيب بف عيسب بف فعٍ مى. 

 (4) كتابو مف كجادة أبيو عف كركايتو الدكؽ ،ا شج بف ا  عبد بف بكير بف مخرمة، 
 مات السابعة مف ،قميىن  أبيو مف سمع المديني بفا كقاؿ ،كغيرىما معيف كابف أحمد قالو
، كابف (8)، كابف المديني (7)، كأحمد بف حنبؿ (6)كثقو مالؾ بف أنس ، (5)ق 159 سنة

، كقاؿ (12)، كذكره ابف حباف في الثقات (11)، كابف بشككاؿ (10)، كالدارقطني (9)سعد 
، كقاؿ النسائي: ليس بو (14)، كقاؿ الذىبي: الدكؽ (13)الساجي: الدكؽ ككاف يدلس 

                                                           

 3أالحابو عمب القتاؿ ج ملسو هيلع هللا ىلصباب تحريض النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالبييقي، دالئؿ النبكة كتاب مغازم رسكؿ ا   (1)
 .284ص

 .509صابف حجر، تقريب التيذيب،  (2)
 .542المالدر السابؽ ص (3)
، تالريح مف مخرمة بف بكير؛ أنو لـ يسمع مف أبيو شيئان، ككؿ 220ذكر ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص (4)

 ما ركاه عنو كجادة مف كتب أبيو، بؿ قاؿ أنو لـ يدرؾ أبيو أيضان.
 .523ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .70ص 10، جالمالدر السابؽ (6)
 .489ص 2ؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد جالعم (7)
 .364ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .250ص 9ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (9)

 .287سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (10)
 .134ابف بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص (11)
 .510ص 7ابف حباف، الثقات، ج (12)
 .70ص 10ج ابف حجر، تيذيب التيذيب، (13)
 .381الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (14)



  185 

، (3)، كقاؿ أبك حاتـ: الالح الحديث (2)، كقاؿ ابف عدم: أرجك أنو ال بأس بو (1)بأس
، كذكره ابف الجكزم في (6)، كابف شاىيف (5)، كالعقيمي (4)كضعفو يحيب بف معيف 

 دكؽ كحديثو حسف.قد كثقو جمو مف العمماء، كىك ال قمت:، (7)الضعفاء 

  (8)ق 120 سنة مات ،الخامسة مف ثقة ، المدني،ا شج بف ا  عبد بف يركى بي. 

  لـ ،  ذكره مف العمماء كالمالنفيف.أك أقؼ عمب مف الرح باسمو، أبك حاـز

 (9)ق 100 سنة مات الثالثة مف ،فقيو ثقة ،ا نالارم ثابت بف زيد بف خارجة. 

 (10)ق 48 سنة مات ،مشيكر الحابي ،ا نالارم الضحاؾ بف ثابت بف زيد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

كلـ يتابع، كفيو عبد الرحمف بف إسناده ضعيؼ، فيو محمد بف مكسب بف نفيع )ليف(، 
عبد ا  الطكيؿ )لـ أقؼ عمب ترجمتو(، كأما الحاكـ فقد الحح ىذا اإلسناد، فقاؿ: "ىذا حديث 

 ، كسكت عنو الذىبي.(11)الحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه" 

   

 

                                                           

 .80ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (1)
 .177ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (2)
 .364ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
 .82ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (4)
 .222ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (5)
 .176ريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، صابف شاىيف، تا (6)
 .110ص 3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (7)
 .128ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .186المالدر السابؽ ص (9)

 .222نفسو ص (10)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة، باب ذكر مناقب سعد بف الربيع،  (11)

 .221ص 3ج 4906ح
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 عاذ مسند سعد بن مُ المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

، (1)؛ ا كسي ا نالارم ا شيؿ دعب بف القيس امرئ بف النعماف بفسعد بف معاذ 
 بف مالعب يد عمب أسمـ، (2) لمكتو العرش اىتز الذم البدرم، ا شيمي، عمرك أبك الشييد،
 رجالكـ كىـ": لقكمو قاؿ أسمـ فمما المسمميف، عمـيي  المدينة إلب ملسو هيلع هللا ىلص النبي أرسمو لما عمير،
 ،بدران  كشيد اإلسىـ، في بركة الناس أعظـ مف فكاف فأسممكا،"، تسممكا حتب حراـ عميٌ  كنسائكـ

 .(3) أحدان ك 

 فانقطع،؛ موحى كٍ أى  في رميغزكة الخندؽ، كأاليب بجراح بالغةو فييا، فقد   كشيد 
 انفجر ثـ فييـ، حكـ حتب فبقي كالنضير، قريظة بني مف عينو يقر حتب يبقيو أف ا  فسأؿ

 .(5)جنازتو، كدفف بالبقيع  ىئكةالم كحممت ،(4)شييدان في السنة الخامسة لميجرة  فمات مومٍ كى 

 . (6) كعائشة عباس، بف ا  كعبد مسعكد، بف ا  عبد عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىًني( 63) .1 ، ٍبفي  أىٍحمىدي  قاؿ البخارم: حى دَّثىنىا عيٍثمىافى ٍيحي  حى دَّثىنىا مىٍسمىمىةى، ٍبفي  شيرى ـي  حى  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي

، اؽى،إً  أىًبي عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  ييكسيؼى دَّثىًني: قىاؿى  ٍسحى ك حى ، ٍبفي  عىٍمري ٍيميكفو ٍبدى  سىًمعى  أىنَّوي  مى  ٍبفى  المَّوً  عى
،  مىٍسعيكدو  دَّثى ًديقنا كىافى ": قىاؿى  أىنَّوي  ميعىاذو  ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ  حى ، ٍبفً  ً يمىيَّةى  الى مىؼو كىافى  خى يَّةي  كى  ًإذىا أيمى

ًدينىةً  مىرَّ  مىب نىزىؿى  ًباٍلمى ، عى مىب نىزىؿى  ًبمىكَّةى  مىرَّ  ًإذىا سىٍعده  كىافى كى  سىٍعدو يَّةى، عى ـى  فىمىمَّا أيمى  المَّوً  رىسيكؿي  قىًد
ًدينىةى  ملسو هيلع هللا ىلص مىب فىنىزىؿى  ميٍعتىًمرنا، سىٍعده  اٍنطىمىؽى  المى يَّةى  عى يَّةى  فىقىاؿى  ًبمىكَّةى، أيمى ٍمكىةو  سىاعىةى  ًلي اٍنظيٍر : ً يمى  خى

رىجى  ًباٍلبىٍيًت، أىطيكؼى  أىفٍ  لىعىمِّي ا النَّيىاًر، ًناٍلؼً  ًمفٍ  قىًريبنا ًبوً  فىخى ، أىبيك فىمىًقيىييمى ٍيؿو  أىبىا يىا: فىقىاؿى  جى
                                                           

 .420ص 3، كابف سعد، الطبقات الكبرل، ج139ص 1خميفة بف خياط، الطبقات، ج (1)
، كالذىبي، سير 110، كأبك أحمد الحاكـ، ا سامي كالكنب، ص43ص 4انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (2)

 .279ص 1أعىـ النبىء، ج
 ، 214ص 1اء كالمغات، ج، كالنككم، تيذيب ا سم221ص 2ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (3)
 1، كأبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ج77ص 1الربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ج (4)

 .425ص
، كابف ماككال، 602ص 2، كابف عبد البر، االستيعاب، ج12ص 3انظر: البغكم، معجـ الالحابة، ج (5)

 .145تيذيب مستمر ا كىاـ، ص
 .279ص 1، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج1241ص 3الالحابة، ج أبك نعيـ، معرفة (6)
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، ٍفكىافى ؟ ىىذىا مىفٍ  الى ٍيؿو  أىبيك لىوي  فىقىاؿى  سىٍعده، ىىذىا فىقىاؿى  مىعىؾى قىدٍ  آًمننا، ًبمىكَّةى  تىطيكؼي  أىرىاؾى  أىالى : جى  كى
ٍيتيـي  بىاةى  أىكى كنىييـٍ  أىنَّكيـٍ  تيـٍ كىزىعىمٍ  ،(1) الالُّ ري ، تىٍنالي تيًعينيكنىييـٍ ٍفكىافى  أىًبي مىعى  أىنَّؾى  لىٍكالى  كىالمَّوً  أىمىا كى  مىا الى

ٍعتى  ا، أىٍىًمؾى  ًإلىب رىجى فىعى  سىٍعده  لىوي  فىقىاؿى  سىاًلمن ٍكتىوي  كىرى مىٍيوً  الى نىٍعتىًني لىًئفٍ  كىالمَّوً  أىمىا ؛عى ىٍمنىعىنَّؾى  ىىذىا مى   ى
مىٍيؾى  شىدُّ أى  ىيكى  مىا مىب طىًريقىؾى  ًمٍنوي، عى ًدينىًة، عى يَّةي  لىوي  فىقىاؿى  المى ٍكتىؾى  تىٍرفىعٍ  الى : أيمى مىب سىٍعدي  يىا الى  عى
، أىًبي كىـً ٍنؾى  دىٍعنىا: سىٍعده  فىقىاؿى  الكىاًدم، أىٍىؿً  سىيِّدً  الحى يَّةي، يىا عى  المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  لىقىدٍ  فىكىالمَّوً  أيمى
يَّةي  ًلذىًلؾى  فىفىًزعى  أىٍدًرم، الى : قىاؿى  ًبمىكَّةى؟: قىاؿى  ،«قىاًتميكؾى  ًإنَّييـٍ » :يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص ا أيمى عى  فىمىمَّا شىًديدنا، فىزىعن  رىجى
يَّةي  ، أيَـّ  يىا: قىاؿى  أىٍىًمًو، ًإلىب أيمى ٍفكىافى ا تىرىمٍ  أىلىـٍ  الى ا: قىالىتٍ  سىٍعده؟ ًلي قىاؿى  مى مى ؟ قىاؿى  كى ـى : قىاؿى  لىؾى  زىعى
مَّدنا أىفَّ  ، أىنَّييـٍ  أىٍخبىرىىيـٍ  ميحى  ًمفٍ  أىٍخريجي  الى  كىالمَّوً : أيمىيَّةي  فىقىاؿى  أىٍدًرم، الى : قىاؿى  ًبمىكَّةى،: لىوي  فىقيٍمتي  قىاًتًميَّ

ٍيؿو  أىبيك اٍستىٍنفىرى  بىٍدرو  يىٍكـي  كىافى  فىمىمَّا مىكَّةى، ، جى ؟ أىٍدًركيكا: قىاؿى  النَّاسى ـٍ كي يَّةي  فىكىًرهى  ًعيرى ، أىفٍ  أيمى  يىٍخريجى
ٍيؿو  أىبيك فىأىتىاهي  ، أىبىا يىا: فىقىاؿى  جى ٍفكىافى تىب ًإنَّؾى  الى ، قىدٍ  النَّاسي  يىرىاؾى  مىا مى مٍَّفتى  أىٍىؿً  سىيِّدي  كىأىٍنتى  تىخى

مَّفيكا الكىاًدم، ، تىخى ٍيؿو  أىبيك ًبوً  يىزىؿٍ  فىمىـٍ  مىعىؾى تَّب جى مىٍبتىًني، ًإذٍ  أىمَّا: قىاؿى  حى ىٍشتىًريىفَّ  فىكىالمَّوً  غى دى   ى  أىٍجكى
يَّةي  قىاؿى  ثيَـّ  ًبمىكَّةى، بىًعيرو  ٍفكىافى  أيَـّ  يىا: أيمى يًِّزيًني، الى ، أىبىا يىا: لىوي  فىقىالىتٍ  جى ٍفكىافى قىدٍ  الى  مىا نىًسيتى  كى
كؾى  لىؾى  قىاؿى  ؟ أىخي كزى  أىفٍ  أيًريدي  مىا الى : قىاؿى  اليىٍثًرًبيُّ رىجى  فىمىمَّا ًريبنا،قى  ًإالَّ  مىعىييـٍ  أىجي يَّةي  خى ذى  أيمى  الى  أىخى
تَّب ًبذىًلؾى  يىزىؿٍ  فىمىـٍ  بىًعيرىهي، عىقىؿى  ًإالَّ  مىٍنزالن  يىٍنًزؿي  ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  قىتىمىوي  حى  .(2) "ًببىٍدرو  كىجى

 أولا: تخريج الحديث:

 ناد.بنحكه، مف أحمد بف عثماف، عف شريح بف مسممة، بيذا اإلس (3)أخرجو البييقي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4) ق261 سنة مات ،عشرة الحادية مف ثقة ،الككفي حكيـ بف عثماف بف أحمد. 

 مات ،العاشرة قدماء مف ،الدكؽ الككفي، (5)التنكخي  مسممة بف شريح  
 

                                                           

باة: جمع الابي، كىك الخارج مف ديف إلب ديف )ا زدم، تفسير غريب ما في الالحيحيف ص (1)  (.446الالُّ
 .71ص 5، ج3950مف يقتؿ ح ملسو هيلع هللا ىلصالبخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم باب ذكر النبي  (2)
 3مف قتؿ مف المشركيف ببدر ج ملسو هيلع هللا ىلص، ذكر رسكؿ ا  ملسو هيلع هللا ىلصاب مغازم الرسكؿ البييقي، دالئؿ النبكة كت (3)

 .26ص
 .82ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 (.90ص 3التَّنكخي: نسبة إلب تنكخ، كىي عدة قبائؿ سكنكا البحريف قديمان )السمعاني، ا نساب، ج (5)
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، كذكره ابف حباف في (4)، كالذىبي (3)، كابف خمفكف (2)، كثقو الدارقطني (1)ق222 سنة
 ىك ثقة. قمت:، (6)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (5)الثقات 

 ق 198 سنة مات السابعة، مف ييـ، الدكؽ إسحاؽ السبيعي، بف يكسؼ بف إبراىيـ
، كذكره الذىبي فيمف تكمـ فيو (9)، كذكره ابف حباف في الثقات (8)، كثقو الدارقطني (7)

، (11)نو ، كقاؿ سفياف بف عيينة: لـ يكف في كلد أبي إسحاؽ أحفظ م(10)كىك مكثؽ 
، كقاؿ (13)، كقاؿ الذىبي: فيو ليف (12)كقاؿ أبك حاتـ: يكتب حديثو؛ كىك حسف الحديث 

، كأبك (15)، كضعفو ابف معيف (14)ابف عدم: "ليس ىك بمنكر الحديث؛ يكتب حديثو" 
 نعيـ؛ أبك ، كقاؿ العىئي: "قاؿ(19)، كالجكزجاني (18)، كالعقيمي (17)، كالنسائي(16)داكد
، كقاؿ (20)أيضان"  جده كعف الالحيح في أبيو عف ركايتو قمت شيئان، أبيو مف يسمع لـ

، (21)" ماجة بف سكل الباقكف لو كركل ،يسيرة أحاديث في الشيخاف بو احتج"ابف حجر: 
                                                           

 .265ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .224صسؤاالت الحاكـ لمدارقطني  (2)
 .239ص 6انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (3)
 .484ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .314ص 8ابف حباف، الثقات ج (5)
 .335ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .95ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .183ص 1انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (8)
 .61ص 8ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .34الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (10)
 .28ص 7انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (11)
 .148ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .227ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (13)
 .285ص 1ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (14)
 .313ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (15)
 .79ص 1ظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، جان (16)
 .13النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (17)
 .71ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (18)
 .21الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ص (19)
 .142العىئي، جامع التحاليؿ ص (20)
 .389ابف حجر، ىدم السارم، ص (21)
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ىك الدكؽه فيو ليف؛ لكفَّ ركايتو عف أبيو الحيحة، لطكؿ المىزمة، كا  تعالب  قمت:
 أعمـ.

 (1)ق 157 سنة مات ،السابعة مف ثقة ،السبيعي إسحاؽ أبي بف إسحاؽ بف يكسؼ. 

 102ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،ا  عبد بف عمرك، السبيعي إسحاؽ أبك. 

 (2)ق 74 سنة مات ،عابد ثقة الثانية مف ،مشيكر مخضـر ،ا كدم ميمكف بف عمرك. 

 86ص ت ترجمتوتقدم، الالحابة كبار ، مفاليذلي مسعكد بف ا  عبد. 

   

دَّثىنىا( ـ) .2 مَّدي  قاؿ البخارم: حى ، سىًعيدو  ٍبفي  ميحى زىاًعيُّ دَّثىنىا الخي ٍبدي  حى ، عىفٍ  ا ىٍعمىب، عى ٍيدو مى : قىاؿى  حي
دَّثىنىا ح: قىاؿى  ،أىنىسنا سىأىٍلتي  ك كحى رىارىةى، ٍبفي  عىٍمري دَّثىنىا زي دَّثىًني: قىاؿى  ًزيىاده، حى ٍيده  حى مى ، حي  عىفٍ  الطًَّكيؿي
، ًقتىاؿً  عىفٍ  النٍَّضرً  ٍبفي  أىنىسي  عىمِّي غىابى : قىاؿى  ، أىنىسو   عىفٍ  ًغٍبتي  المَّوً  رىسيكؿى  يىا: »فىقىاؿى  بىٍدرو
ؿً  ، قىاتىٍمتى  ًقتىاؿو  أىكَّ يىفَّ  فى الميٍشًرًكي ًقتىاؿى  أىٍشيىدىًني المَّوي  لىًئفً  الميٍشًرًكيفى ا المَّوي  لىيىرى  كىافى  فىمىمَّا ،«أىاٍلنىعي  مى
، يىٍكـي  دو ، كىاٍنكىشىؼى  أيحي نىعى  ًممَّا ًإلىٍيؾى  أىٍعتىًذري  ًإنِّي المَّييَـّ : »قىاؿى  الميٍسًمميكفى  يىٍعًني - ىىؤيالىءً  الى

ابىوي  نىعى  ًممَّا ًإلىٍيؾى  كىأىٍبرىأي  - أىاٍلحى ـى  ثيَـّ  - الميٍشًرًكيفى  يىٍعًني - ىىؤيالىًء، الى  ٍبفي  سىٍعدي  فىاٍستىٍقبىمىوي  ،«تىقىدَّ
، ، ٍبفى  سىٍعدي  يىا: »فىقىاؿى  ميعىاذو نَّةى  ميعىاذو يىا أىًجدي  ًإنِّي النٍَّضرً  كىرىبِّ  الجى دو  ديكفً  ًمفٍ  ًريحى  قىاؿى  ،«أيحي
ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا اٍستىطىٍعتي  فىمىا: سىٍعده  نىعى، مى ٍدنىا: أىنىسه  قىاؿى  الى ثىمىاًنيفى  ًبٍضعنا وً بً  فىكىجى ٍربىةن  كى  ضى

، طىٍعنىةن  أىكٍ  ًبالسٍَّيؼً  ٍميىةن  أىكٍ  ًبريٍمحو ٍدنىاهي  ًبسىٍيـو  رى قىدٍ  قيًتؿى  قىدٍ  كىكىجى ثَّؿى  كى ، ًبوً  مى ا الميٍشًركيكفى فىوي  فىمى  عىرى
ده  لىتٍ  اآليىةى  هً ىىذً  أىفَّ  نىظيفُّ  أىكٍ  نيرىل كينَّا: " أىنىسه  قىاؿى  ًببىنىاًنوً  أيٍختيوي  ًإالَّ  أىحى ِنَِي : ًفيوً  نىزى ٌِ ْؤ ٍُ ََ ال ٌِ

 ِّ َ َغيَيْ ُدوا اّللا َْ ا ََع ٌَ  .(3) [ "23: ا حزاب] رَِجاٌل َصَدكُٔا 

                                                           

 .610ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .427ر السابؽ صالمالد (2)
، 2805البخارم، الحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير باب قكلو تعالب: "مف المؤمنيف رجاؿ الدقكا.." ح (3)

، اعتبر الحافظ المزم؛ ىذا الحديث مف مسند سعد بف معاذ، كذكره في تحفة االشراؼ )انظر 19ص 4ج
 1د أنس بف مالؾ )انظر ج(، كقد ذكر ىذا الحديث أيضان ضمف مسن4450؛ حديث رقـ 503ص 3ج

 (.189ص
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 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه مف طريؽ محمد بف طمحة، عف حميد الطكيؿ، كأخرجو  (1)أخرجو البخارم أيضان 
 ف ثابت البيناني.بنحكه مف طريؽ سميماف بف المغيرة، ع (2)مسمـ 

 كىىما )حميد كثابت( عف أنس بف مالؾ عف عمو أنس بف النضر رضي ا  عنيما.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 68ص تقدمت ترجمتو ،ثقة البالرم، الخزاعي، سعيد بف محمد. 
 68ص تقدمت ترجمتو منة،الثا مف ثقة البالرم، ا عمب، عبد بف ا عمب عبد. 
 68ص تقدمت ترجمتو العاشرة، مف ثبت، ثقة الكىبي، كاقد بف زرارة بف عمرك. 
 تقدمت حاؽ؛ كالدكؽ ييـ في حديثو عف غيره، ثقة عف ابف إس ،الككفي البكائي زياد

 .68ص رجمتوت
 68ص تقدمت ترجمتو، ثقة البالرم، الطكيؿ حميد أبي بف حميد. 
 68ص تقدمت ترجمتو، ملسو هيلع هللا ىلص، خادـ النبي ا نالارم النضر بف مالؾ بف أنس. 

   

دَّثىنىا65) .3 ًميِّ  ٍبفي  يىٍحيب ( قاؿ ابف عدم: حى دَّثىنا الحمبي، ىاشـ ٍبفً  عى مد ٍبفي  المَّو عىبد حى  ٍبفً  ميحى
، اٍلبىٍختىًرمُّ  أىبيك شىاًكرو  دَّثىنا اٍلعىٍنبىًرمُّ دَّثىنا عيسب، بف المَّوً  عىبد ا ىٍشعىًرمُّ  ًبىؿو  أىبيك حى  ٍبفي  زىاًفري  حى

مىٍيمىافى  مىمىةى  أىًبي ٍبفً  اٍلعىًزيزً  عىبد عىفٍ  سي ، سى  عفً  الميسىيَّب، ٍبفً  سىًعيد عىفٍ  الزٍُّىرمٌ  عفً  اٍلمىاجىشيكفى
: ٍبفي  سىٍعدي  قىاؿى  عىبَّاسو  اٍبف ؿه  ًفيًيفَّ  أىنىا "ثىىثنا ميعىاذو  النَّاًس؛ ًمفى  كىاًحده  فىأىنىا ذىًلؾى  ًسكىل ًكًفيمىا رىجي
ا ًديثنا ملسو هيلع هللا ىلص وً المَّ  رىسيكؿً  ًمفٍ  سىًمٍعتى  مى ًمٍمتي  ًإال قىطُّ؛ حى ؽ   أىنَّوي  عى ىةو  ًفي كيٍنتي  كالى  المًَّو، ًمفى  حى  الى

تَّب ًبغىٍيًرىىا نىٍفًسي فىشىغىٍمتي  قىطُّ؛ دٍَّثتي  قىطُّ؛ ًجنازىة ًفي كيٍنتي  كالى  أىٍقًضيىيىا، حى  مىا ًبغىٍيرً  نىٍفًسي فىحى
تَّب لىيىا ييقىاؿي  أىكٍ  يىقيكؿي  ًرؼى  حى نٍ  أىٍنالى يىا عى

(3). 

 

                                                           

 .95ص 5، ج4048البخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم، باب غزكة أحد، ح (1)
 .1512ص3، ج148مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب ثبكت الجنة لمشييد ح (2)
مقمكبة  ، قاؿ ابف عدم: "كىذا يركيو زافر، ككأف أحاديثو؛206ص 4ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (3)

 اإلسناد، مقمكبة المتف، كعامة ما يركيو ال يتابع عميو، كيكتب حديثو مع ضعفو"
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 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، )كىىما( مف طريؽ زافر بف  (2)بنحكه، كابف عبد البر  (1)أخرجو البييقي 
 سميماف، عف الماجشكف بف أبي سممة بيذا اإلسناد.

بمفظ "ثىث أنا عما سكاىف ضعيؼ"، مف طريؽ  (4)كالطبراني  (3)كأخرجو ابف أبي شيبة 
 شكف عف سعد بف معاذ عف الماج، (5)محمد بف عمرك بف عكؼ 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 لـ (6)ق 310ق إلب 301مات ما بيف سنة  الحمبيٌ  ىاشـ فب محمد فب عميٌ  فب يحيب ،
 يتكمـ فيو أحد مف العمماء بجرح أك تعديؿ.

 (8)ق 270، مات سنة (7)، ثقة البىٍغدادمُّ  البخترم أبك شاكر، بف محمد بف ا  عبد. 

 (9) التاسعة مف ،ضعيؼ ،الخزاز خالد بف عيسب بف ا  عبدؿ ا شعرم، أبك بى. 

 (10)التاسعة  مف ا كىاـ، كثير الدكؽ سميماف القاضي، أبك اإليادم، سميماف زافر بف ،
، كابف (13)، كأبك داكد (12)، كابف معيف (11)كثقو أحمد بف حنبؿ؛ فقاؿ: ثقة ثقة 

، كضعفو (16)، كقاؿ الذىبي: فيو ضعؼ (15)، كقاؿ أبك حاتـ: محمو الالدؽ (14)خمفكف

                                                           

 .509ص 4البييقي، شعب اإليماف، كتاب الالىة باب تحسيف الالىة كاإلكثار منيا ليىن كنياران ج (1)
 .605ص 2، كابف عبد البر، االستيعاب، ج1297ص 2ابف عبد البر، جامع بياف العمـ كفضمو ج (2)
 .377ص 13ابف أبي شيبة، المالنؼ، ج (3)
 .5ص 6الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 محمد بف عمرك بف عكؼ؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء كالمالنفيف، كلعمو مجيكؿ ال يعرؼ. (5)
 .200ص 7الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .33ص 13الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (7)
 .353ص 6يخ اإلسىـ، جالذىبي، تار  (8)
 .317ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .213المالدر السابؽ ص (10)
 .380ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (11)
 .354ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (12)
 .523ص 9انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (13)
 .26ص 5لكماؿ،، جانظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب ا (14)
 .625ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (15)
 .141، كذكره أيضان في ديكاف الضعفاء، ص400ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (16)
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، (2)، كضعفو النسائي (1)البخارم؛ فقاؿ: "عنده مراسيؿ ككىـ، يكتب حديثو" 
 ،ا خبار في الغمط كثير"، كابف حباف؛ فقاؿ: (5)، كالعجمي (4)، كالعقيمي(3)كالساجي

 التي بركايتو االعتبار: أمره في عندم كالذم فيو، الدؽ عمب ،اآلثار في الكىـ كاسع
، كابف (7)ابف عدم ضعفو ، ك (6) "الركايات مف بو انفرد عما كالتنكب ،الثقات فييا يكافؽ

 ىك ضعيؼ. قمت: ،(8)الجكزم 

 (9)ق 164 مات السابعة مف ثقة ،شكفالماجً  سممة أبي بف ا  عبد بف العزيز عبد. 

 66ص تقدمت ترجمتو متقف، ، ثقةالزىرم بف شياب مسمـ بف محمد. 

 مف ا ثبات، العمماء أحد ،المخزكمي القرشي ،كىب أبي بف حزف بف المسيب بف سعيد 
 .(10)ق 90سنة  بعد مات ،المراسيؿ أالح مرسىتو أف عمب اتفقكا ،الثانية كبار

 156ص تقدمت ترجمتوالحابي،  ،المطمب عبد بف عباس بف ا  عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛ فيو زافر بف سميماف )ضعيؼ(، كعبد ا  بف عيسب )ضعيؼ(، كلـ 
 يتابعيما أحد مف ىذا الكجو.

   

 

                                                           

 .65البخارم، الضعفاء الالغير ص (1)
 .43النسائي، الضعفاء كالمتركككف ص (2)
 .304ص 3انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
 .95ص 2الكبير، ج العقيمي، الضعفاء (4)
 .25ص 5انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (5)
 .315ص 1ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (6)
 .203ص 4ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء، ج (7)
 .291ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (8)
 .357ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .241المالدر السابؽ ص (10)
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دَّثىًني( 66) .4 اؽي  قاؿ أبك بكر الشافعي: حى سىًف، ٍبفي  ًإٍسحى مى  أىبيك نا: قىاؿى  اٍلحى مَّاده، نا: قىاؿى  مىةى،سى  حى
مَّدً  عىفٍ  ك، ٍبفً  ميحى اؽى، ٍبفً  ا ىٍشعىثً  عىفً  عىٍمرو ، ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ  ًإٍسحى ، أىفَّ  ميعىاذو  ًعٍندى  كىافى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ
فىعى  يىٍقًضي كىىيكى  ميعىاذو  اٍبفً  ، فىرى ـى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  فىًخذىهي، ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ ؟ذىلً  فىعىٍمتى  ًل اءى : "قىاؿى  ؾى  جى
 .(1) "فىأىٍكسىٍعتي  مىمىؾه 

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
 (2)ق 284مات سنة  مف الحادية عشر، ، ثقة،الحربيٌ  ميمكف بف فالحس بف اؽًإسح. 
 (3)ق 223 سنة مات ،اسعةالت مف ،ثبت ثقة ،التبكذكي سممة أبك ،إسماعيؿ بف مكسب. 
 ،58ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 
 159ص تقدمت ترجمتو، الدكؽ، الميثي عمقمة بف عمرك بف محمد. 
 ذكره (4) الرابعة مف مقبكؿ ،المدني الزىرم ،كقاص أبي بف سعد بف إسحاؽ بف أشعث ،

في جممة الثقات، كقاؿ أبك زرعة: يركم عف جده سعد بف  (6)كابف شاىيف  (5)ابف حباف 
ؿ في الركاية، كعنده عمة ىك ثقة، لكنو مق قمت:، (7)أبي كقاص، كىك مرسؿ 

 .(8)اإلرساؿ
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 .سحاؽ )مف الرابعة(، لـ يدرؾ سعد بف معاذ إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، أشعث بف إ

   
                                                           

 .97أبك بكر الشافعي، الجزء الثالث عشر مف الفكائد المنتقاة، ص (1)
 .715ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .549ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .112المالدر السابؽ ص (4)
 .62ص 6ابف حباف، الثقات ج (5)
 .37ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (6)
 .269ص 2ؿ جابف أبي حاتـ، الجرح كالتعدي (7)
 ، أف أشعث بف إسحاؽ أرسؿ عف جده سعد بف أبي كقاص.17( ذكر ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص(8
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دَّثىنىا( قاؿ أبك نعيـ: 67) .5 مَّدي  حى ٍعفىرً  ٍبفي  ميحى ، ٍبفً  جى سىٍيفً  ٍبفي  أىٍحمىدي  ثنا ييكسيؼى ، اٍلحي اًرمُّ  ثنا اٍ ىٍنالى
، ًىشىاـو  ٍبفي  النٍَّضري  ـي  ثنا اٍلميٍكًتبي يَّافى  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ٍنظىمىةى  ٍبفً  حى ٍيدً سي  ٍبفً  حى ٍمقىمىةى  ٍبفً  كى  ٍبفً  سىٍعدً  ٍبفً  عى
، دَّثىًني ميعىاذو دًِّه، عىفٍ  أىًبي، حى ، ٍبفً  سىٍعدً  عىفٍ  جى  يىٍكـي  كىافى  ًإذىا: " ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ميعىاذو
ـي، اٍنقىطىعىتً  اٍلًقيىامىةً  ا مَّتً  اٍ ىٍرحى ، كىضى ذىىىبىتً  اٍ ىٍسبىابي كَّةي  كى كَّةى ا ًإالَّ  اٍ يخي ذىًلؾى  المًَّو، ًفي ٍ يخي  قىٍكليوي  كى

  ِِلَْػٍض َغُدو ًْ ُٓ ئٍِذ َبْػُظ ٌَ ْٔ ُء يَ ِخًلا
َ
 .(1) "[67: الزخرؼ] اْْل

 أولا: تخريج الحديث:

 . (2)أكرده السيكطي بى إسناد؛ كقاؿ: أخرجو ابف مردكيو عف سعد بف معاذ 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 لـ أقؼ عمب ترجمة لو في كتب العمماء كالمالنفيف.محمد بف جعفر بف يكسؼ ، 
 .أحمد بف الحسيف ا نالارم، لـ أقؼ عمب ترجمة لو في كتب العمماء كالمالنفيف 
  لـ يتكمـ بو أحد مف (3)النضر بف ىشاـ بف راشد ا البياني، أبك محمد الميٍكًتب ،

 العمماء بجرح أك تعديؿ.
 ضعيؼ مدني،، ا نالارم معاذ بف دسع بف عمقمة بف حكيـ بف حياف بف إبراىيـ 

 .(5)، كقاؿ الدارقطني: متركؾ (4)، يركم أحاديث مكضكعة، كمناكير الحديث
 .حياف بف حنظمة بف سكيد بف عمقمة، لـ أقؼ عمب مف ذكره مف عمماء الجرح كالتعديؿ 
 .حنظمة بف سكيد بف عمقمة، لـ أقؼ عمب مف ذكره مف عمماء الجرح كالتعديؿ 

 عمى اإلسناد: ثالثاا: الحكم

إسناده ضعيؼ جدان، فيو إبراىيـ بف حياف )متركؾ(، كلـ أقؼ عمب مف تكمـ بجرح أك تعديؿ 
في باقي الركاة، كقد حكـ ا لباني بكضع ىذا الحديث، فقاؿ: "مكضكع؛ كآفتو إبراىيـ بف حياف، 

 .(6)كأفَّ مف فكقو ال يعرفكف 

                                                           

 .354ص 1أبك نعيـ، تاريخ أالبياف، ج (1)
 ، كلـ أقؼ عمب حديث ابف مردكيو في جميع كتبو.388ص 7السيكطي، الدر المنثكر في التفسير المأثكر ج (2)
 .305ص 2ج( أبك نعيـ، تاريخ أالبياف، (3
 .410ص 1( ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج(4
 .250ص 1( الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف، ج(5

 .264ص 7ا لباني، سمسمة ا حاديث الضعيفة كالمكضكعة ج (6)
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دَّثىنىا( قاؿ الطبرم: 68) .6 مَّدي  قاؿ: قاؿ سممة، ثناحد: قاؿ حميد، ابف حى اؽى  ٍبفي  ميحى دَّثىًني :ًإٍسحى  حى
ٍبدي  ، أىًبي ٍبفي  المَّوً  عى ًريدو  ًمفٍ  عىًريشنا لىؾى  نىٍبًني المًَّو، رىسيكؿى  "يىا: قىاؿى  ميعىاذو  ٍبفى  سىٍعدى  أىفَّ  بىٍكرو  جى

نىعيدُّ  ًفيًو، فىتىكيكفي  كىاًئبىؾى  ًعٍندىؾى  كى رى
نى  نىٍمقىب ثيَـّ  ،(1) نىا فىًإفٍ  ا،عىدُّكى نىا المَّوي  أىعىزَّ مىب كىأىٍظيىرى  عىدًُّكنىا؛ عى

فٍ  أىٍحبىٍبنىا، ًممَّا ذىًلؾى  كىافى  مىٍستى  ا يٍخرىل؛ كىانىتً  كىاً  مىب جى ، عى كىاًئًبؾى  ًمفٍ  كىرىاءىنىا ًبمىفٍ  فىمىًحٍقتى  رى
مَّؼى  فىقىدٍ  قىٍكًمنىا، ا المًَّو، نىًبيَّ  يىا أىٍقكىاـه  عىٍنؾى  تىخى بًّا ًبأىشىدِّ  في نىحٍ  مى ، لىؾى  حي لىكٍ  ًمٍنييـٍ  تىٍمقىب أىنَّؾى  ظىنُّكا كى
ٍربنا؛ مَّفيكا مىا حى ، تىخى ٍنؾى ، المَّوي  يىٍمنىعيؾى  عى ـٍ اًىديكفى  يينىااًلحيكنىؾى  ًبًي ييجى  ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ ثنبأف" "،معؾ كى
مىٍيوً  ٍيرنا، عى دىعىا خى ٍيرو  لىوي  كى  .(2) "ًبخى

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، مف طريؽ يكنس بف بكير عف ابف إسحاؽ بيذا اإلسناد. (3)بييقي أخرجو ال

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4)ق 248 سنة مات ،العاشرة مف ،ضعيؼ حافظ ،الرازم افحيٌ  بف يدمى حي  بف محمد. 

 (5)ق 119 بعد مات التاسعة، مف الخطأ، كثير الدكؽ ا نالارم، الفضؿ بف سممة ،
، كذكره ابف حباف في الثقات؛ (8)، كأبك داكد (7)، كابف سعد (6) كثقو يحيب بف معيف

 ، كقاؿ (10)، كقاؿ ابف معيف في ركاية: ليس بو بأس (9)فقاؿ: يخالؼ كيخطئ 
  أف يمكف ال بالقكم، ليس إنكار، حديثو في الالدؽ، محمو أبك حاتـ: "الالح،

 كضعفو ابف  ،(11)بو"  يحتج كال حديثو، يكتب ىذا، مف بأكثر فيو لساني أيطمؽ
                                                           

 (.123ص 10ركاًئب: طرائؽ بعضيا فكؽ بعض )أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (1)
 .440ص 2المعركؼ بتاريخ الطبرم، ج الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ؛ (2)
 .44ص 3، جملسو هيلع هللا ىلصالبييقي، دالئؿ النبكة، باب ما جاء في العريش الذم بني لرسكؿ ا   (3)
 .475ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .248المالدر السابؽ ص (5)
 .169ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .381ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (7)
 .153ص 4ظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، جان (8)
 .287ص 8ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .172، كسؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص83تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ص (10)
 .169ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
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 ، (6)، كابف عدم (5)، كابف حباف (4)، كالعقيمي(3)، كالنسائي (2)، كالبخارم (1)راىكيو 
 ، كقاؿ أبك زرعة: "كاف أىؿ الرم ال يرغبكف فيو لسكء رأيو كظمـ(7)كابف الجكزم 

، (9)سممة"  بحديث رمينا حتب الرم مف خرجنا ، كقاؿ عمي بف المديني: "ما(8)فيو"  
 ، قمت: (11)، كذكره في الضعفاء(10)بي: كاف قكيان في ابف اسحاؽ كقاؿ الذى

 ىك ضعيؼ.

  ،74ص تقدمت ترجمتومحمد بف إسحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة. 

 148ص تقدمت ترجمتوثقة،  محمد ا نالارم، بف بكر أبي بف ا  عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ، فيو سممة بف الفضؿ )ضعيؼ(، كمحمد بف حميد )ضعيؼ(، كلقد 
 تكبع كىىما في ركاية البييقي؛ تابعيما يكنس بف بكير، كفي اإلسناد انقطاع أيضان؛ فمـ 

 )الذم مات في عيد   بف معاذ يدرؾ عبد اً  بف أبي بكر )مف الطبقة الخامسة( سعد
 (.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

   

                                                           

 .169انظر: الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (1)
 .71، كالضعفاء الالغير ص84ص4خ الكبير، جالبخارم، التاري (2)
 .47النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (3)
 .150ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (4)
 .337ص 1ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (5)
 .370ص 4ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (6)
 .11ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (7)
 .192ص 2ذىبي، ميزاف االعتداؿ، جانظر: ال (8)
 .169ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .1118ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (10)
 .169الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (11)
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دَّ ( قاؿ ابف معيف: 69) .7 بٍ  انى ثى حى مىيٍ  في ابٍ  يٍ نً يىعٍ  دىة،عى دَّ : اؿى قى  ؛يٌ ًكىىبً الٍ  افى مى سي ـي  انى ثى حى  كىة،عيرٍ  فبٍ  ًىشىا
رى  لىمَّا " :تٍ الى قى  ة،شى ائً عى  فٍ عى  و،يٍ بً أى  فٍ عى  جَّ ـي  تىحى كىٍم

ا ًلٍمبيٍرًء، سىٍعدو  (1)  ًإنَّؾى  المييَـّ : فىقىاؿى  سىٍعده، دىعى
ـي  اًىدى  أىفٍ  ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبُّ  لىٍيسى  أىنَّوي  تىعمى ، كىذَّبيكا مىفٍ  أيجى كهي، كىآذىٍكهي، رىسيكلىؾى  أىظيفُّ  فىًإٌنيٍ  المييَـّ  كىأىخرىجي
عٍ  قىدٍ  أىنَّؾى  ٍربى  تى كىضى ا الحى بىٍينىييـ، بىٍينىنىا ًفٍيمى ٍربً  ًمفٍ  بقىٍيتى أى  كيٍنتى  ًإفٍ  المييَـّ  كى ٍيشو  حى  فىأىٍبًقًنيٍ  شىٍيئنا، قيرى
اًىديىيـ لىيىا ، أيجى فٍ  ًفٍيؾى ٍعتى  كيٍنتى  كىاً  ٍربى  كىضى بىٍينىييـ بىٍينىنىا الحى ٍرىىا، كى ٍكتىتي كىاٍجعىؿ فىاٍفجي ًفٍييىا، قىاؿ:  مى

رى  تَّب يىسيؿى  زىاؿى  فىمىا ،(2)لىبًَّتًو  ًمف فىانفىجى "  حى مىاتى
(3). 

 ريج الحديث:أولا: تخ
الح بف حامد عف عبد ا  بف نمير، كأخرجو بنحكه، مف طريؽ ال (4)أخرجو أبك عكانة 

 (6)كأخرجو ابف الحمامي حجاج بف منياؿ عف حماد بف سممة،  بنحكه، مف طريؽ (5)الطبراني
 بمثمو، مف طريؽ يحيب بف معيف عف عبدة بف سميماف.

 شة رضي ا  عنيا، عف سعد بف معاذ.)ثىثتيـ( عف ىشاـ بف عركة عف أبيو عف عائ
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (7)ق 187 سنة مات ،الثامنة الغار مف ،ثبت ثقة ،الككفي الكىبي سميماف بف عبدة. 
 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم الزبير بف عركة بف ىشاـ. 
 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم العكاـ بف الزبير بف عركة. 
 النساء أفقو ،الحميراء ،المؤمنيف أـ رضي ا  عنيما، الالديؽ بكر أبي بنت عائشة 

 .(8) الالحيح عمب ق57 سنة ماتت مطمقان،
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 الو ثقات.إسناده الحيح، كرج

   
                                                           

ر: بمعنب يبس الجرح )النككم، شرح النككم عمب مسمـ، الحيح مسمـ، ج (1) جَّ  (.95ص 12كىٍمـ: الجرح، كتىحى
 (.200ص 5القىدة مف الالدر )ابف فارس، مقاييس المغة، ج المُّبة: مكضع (2)
 .45ص 2تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (3)
 .262ص 4، ج6710أبك عكانة، مسند أبي عكانة، كتاب الجياد، ح (4)
 .6ص 6الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .5، ص10الحمامي، ا ربعكف مف الفكائد الالحاح، ح (6)
 .369ريب التيذيب، صابف حجر، تق (7)
 .750المالدر السابؽ ص (8)
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 مسند ُسميم األنصاري )من بني سممة( المطمب الرابع: 

 :ترجمتو 
مىيـ ا نالارم السيممي   بف، (2) السممي ثعمبة بف الحارث بف يـمى سي كيقاؿ في نسبو:  (1)سي

 جبؿ بف معاذ رىط مف، كىك الحابي جميؿ، (3) البخارم ا نالارم ا شيؿ عبد بف كعب
 (4) .المدينة أىؿ في يعدي سممة، ك كمف قبيمتو؛ بن ،ا كسي

، ككاف (5) بيا استشيد مف أكؿ كىك؛ أحدان  ، كشيدبدران  شيدمف البدرييف، حيث  يعد 
 .(6)ذلؾ في السنة الثالثة لميجرة 

 .(7) رفاعة بف معاذ عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 70) ، حى فَّافي دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا كيىىٍيبه ك حى  ًرفىاعىةى  ٍبفً  ميعىاذً  عىفٍ  يىٍحيىب، ٍبفي  عىٍمري

، اًرمِّ ؿو  عىفٍ  اٍ ىٍنالى ًممىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي مىٍيـه،: لىوي  ييقىاؿي  سى  ًإفَّ  اً ، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  أىتىب سي
بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى  ا يىٍأًتينىا جى ـي، بىٍعدىمى نىكيكفي  نىنىا اًلنىا ًفي كى ًة، فىيينىاًدم يىاًر،ًبالنَّ  أىٍعمى ؿي  ًإلىٍيوً  فىنىٍخريجي  ًبالالَّىى  فىييطىكِّ
مىٍينىا، ، ٍبفى  ميعىاذي  يىا: "ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  عى بىؿو مِّيى  أىفٍ  ًإمَّا فىتَّاننا، تىكيفٍ  الى  جى مَّا مىًعي، تيالى فِّؼى  أىفٍ  كىاً   تيخى
مىب ـي، يىا: "قىاؿى  ثيَـّ  ،"قىٍكًمؾى  عى اذىا سيمىٍي نَّةى، ا ى  أىٍسأىؿي  ًإنِّي: قىاؿى " اٍلقيٍرآًف؟ ًمفى  ؾى مىعى  مى  ًمفى  ًبوً  كىأىعيكذي  اٍلجى
، أيٍحًسفي  مىا كىا ً  النَّاًر، ، دىٍندىنىةى  كىالى  دىٍندىنىتىؾى دىٍندىنىةي  دىٍندىنىًتي، تىاًليري  كىىىؿٍ : "ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ميعىاذو  كى
نَّةى، ا ى  نىٍسأىؿى  أىفٍ  ًإالَّ  ميعىاذو  نىعيكذى  اٍلجى مىٍيـه  قىاؿى  ثيَـّ  ،"النَّارً  ًمفى  ًبوً  كى ٍكفى : "سي  ًإفٍ  اٍلقىٍكـي  اٍلتىقىب ًإذىا غىدنا سىتىرى
كفى  كىالنَّاسي : قىاؿى  ،"ا ي  شىاءى  يَّزي ، ًإلىب يىتىجى دو رىجى  أيحي كىافى  فىخى  .(8) الشُّيىدىاء ًفي كى

                                                           

 .142ص 3، كابف حجر، اإلالابة، ج291ص 2ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (1)
 .1367ص 3، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج720ص 1ابف مندة، معرفة الالحابة، ج (2)
 .648ص 2انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .142ص 3ابف حجر، اإلالابة، ج (4)
 1، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج176الحسيني، اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند أحمد، ص (5)

 .609ص
 .427ص 1السخاكم، التحفة المطيفة ج (6)
، كابف حجر، اإلالابة، 291ص 2، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج648ص 2ابف عبد البر، االستيعاب، ج (7)

 .142ص3ج
 .307ص 34مد، حديث سميـ مف بني سممة جأحمد بف حنبؿ، مسند أح (8)
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 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، كالخطيب  (3)مختالران، كالطبراني  (2)كالطحاكم  بمثمو، (1)أخرجو البغكم 
 بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ سميماف بف بىؿ. (5)بنحكه، كابف بشككاؿ  (4)البغدادم

مف طريؽ كىيب بف خالد،  (7)بمعناه، كابف عبد البر  (6)كأخرجو البخارم في الكبير 
 .ملسو هيلع هللا ىلصسميـ ا نالارم عف النبي  )كىىما( عف عمرك بف يحيب المازني عف معاذ بف رفاعة عف

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  ،131ص تقدمت ترجمتوعفاف بف مسمـ، ثقة. 

  (8)ق 165 سنة مات ،السابعة مف ،ثبت ثقة ،الباىمي عجىف بف خالد بف ىيبكي. 

 (9)ق 130 بعد مات ،السادسة مف ثقة ،المدني المازني عمارة بف يحيب بف عمرك. 

 142ص تقدمت ترجمتوذ بف رفاعة ا نالارم، الدكؽ، معا. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

الرابعة(؛ سميـ الطبقة إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، فمـ يدرؾ معاذ بف رفاعة )مف 
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم استشيد في عيد رسكؿ ا   ا نالارم 

   

 

                                                           

 .179ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (1)
 .410ص 1الطحاكم، شرح معاني اآلثار، ج (2)
 .67ص7الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .117ص 2الخطيب البغدادم، ا سماء المبيمة في ا نباء المحكمة، ج (4)
 .318ص 1ابف بشككاؿ، غكامض ا سماء المبيمة، ج (5)
 .110ص 3البخارم، التاريخ الكبير، ج (6)
 .72ص 2ابف عبد البر، االستيعاب، ج (7)
 .586ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .428المالدر السابؽ ص (9)
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 ييل بن بيضاء مسند سُ المطمب الخامس: 
 :ترجمتو 

 عميو غمبت جحدـ، بنت دعدبف بيضاء؛ كالبيضاء أمو؛ كاسميا:  (1)سيييؿ )بالتالغير( 
 بف مالؾ فير بف الحارث بنب مف ىىؿ بف ربيعة بف كىب، كأما أبكه فيك (2) إلييا ينسب فيك

 .(3)، القرشي، ثـ المدني كنانة بف النضر

 فجمع المدينة، إلب كىاجر مكة، إلب عاد ثـ الحبشة، أرض إلب ىاجر اإلسىـ، قديـ
 كالمب تسع، سنة ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة في بالمدينة كمات ،(4) كغيرىا بدرا شيد ثـ جميعا، اليجرتيف

 .(5) يعقب كلـ المسجد، في ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عميو

 .(6)ركل عنو سعيد بف الالمت مرسىن 

 :أحاديثو 
، ٍبفي  قيتىٍيبىةي  دَّثىنىاحى ( قاؿ أحمد: 71) نىا: قىاؿى  سىًعيدو ، ٍبفي  بىٍكري  أىٍخبىرى رى  عىفٍ  اٍليىاًد، اٍبفً  عىفً  ميضى
مَّدً  ، ٍبفً  ميحى ـى ٍمًت، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  ًإٍبرىاًىي اًء، اٍبفً  سييىٍيؿً  عىفٍ  الالَّ  مىعى  سىفىرو  ًفي نىٍحفي  بىٍينىمىا: قىاؿى  اٍلبىٍيضى
ًديفيوي، كىأىنىا ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  اءً  اٍبفى  سييىٍيؿي  يىا: "ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  رى فىعى  ،"اٍلبىٍيضى ٍكتىوي  كىرى تىٍيفً  الى  أىكٍ  مىرَّ
ثنا ، ييًجيبيوي  ذىًلؾى  كيؿُّ  ثىىى ٍكتى  النَّاسي  فىسىًمعى  سييىٍيؿه ، أىنَّوي  فىظىنُّكا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  الى ـٍ ًبسى  ييًريديىي  كىافى  مىفٍ  فىحي
لىًحقىوي  يىدىٍيًو، بىٍيفى  ٍمفىوي، كىافى  مىفٍ  كى تَّب خى  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىًيدى  مىفٍ  ًإنَّوي : "ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  قىاؿى  اٍجتىمىعيكا، ًإذىا حى
رَّمىوي  ا ي  ًإالَّ  مىب ا ي  حى نَّةى  لىوي  كىأىٍكجىبى  النَّاًر، عى  .(7) "اٍلجى

 

 
                                                           

 .325ص 2ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (1)
 .157ص 1، كالمنتخب مف ذيؿ المذيؿ ج170ص 1تاريخ ابف أبي خيثمة ج (2)
، كابف قانع، 158ص 1، كالطبرم، المنتخب مف ذيؿ المذيؿ ج245ص 4، الجرح كالتعديؿ جابف أبي حاتـ (3)

، كمعرفة أسامي أرداؼ النبي 670، كابف مندة، معرفة الالحابة، ص270ص 1معجـ الالحابة، ج
 .58ص ملسو هيلع هللا ىلص

 .175ص 3، كابف حجر، اإلالابة، ج416ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .239ص 4، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج326ص 2، جابف ا ثير، أسد الغابة (5)
 .585ص 1، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج245ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .15ص 25ج ملسو هيلع هللا ىلصأحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث سييؿ ابف البيضاء عف النبي  (7)



  201 

 أولا: تخريج الحديث:

 ابف كىب عف حيكة، عف يزيد بف الياد بو.بمعناه مف طريؽ  (1)أخرجو أحمد أيضان 

بمثمو،  (4)مختالران، كالبغكم  (3)بنحكه، كابف أبي خيثمة  (2)كأخرجو ابف أبي عاالـ 
بنحكه، كأبك  (8)مختالران، كالحاكـ  (7)بمثمو، كابف مندة  (6)بنحكه، كالطبراني  (5)كابف حباف 

 اإلسناد.بنحكه، )جميعيـ( مف طريؽ يزيد بف الياد بيذا  (9)نعيـ

 بف محمد عف الياد، بف يزيد عف وأبي أيضان بمعناه، عف يعقكب عف (10)كأخرجو أحمد 
 .منو الالمت بف سعيد فأسقط ،بيضاء بف سييؿ عف الحارث، بف إبراىيـ

عف محمد بف  ،عف يزيد بف الياد ،مختالران، مف طريؽ الدراكردم (11)كأخرجو البغكم 
 عف سييؿ بف بيضاء مرفكعان. ،عف عبد ا  بف أنيس ،عف سعيد بف الالمت ،إبراىيـ التيمي

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 49ص تقدمت ترجمتوالعاشرة،  مف ،ثبت ثقة الثقفي، سعيد بف قتيبة. 

 (12)ق 174 سنة مات الثامنة مف ،ثبت ثقة ،المالرم ،محمد بف مضر بف بكر. 

  50ص تقدمت ترجمتو، مكثر ثقة ،الياد بف أسامة بف ا  عبديزيد بف. 

 (13)ق 120 سنة مات ،الرابعة مف ،أفراد لو ثقة ،التيمي الحارث بف إبراىيـ بف محمد. 

                                                           

 .163ص 25ج ملسو هيلع هللا ىلص أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث سييؿ ابف بيضاء عف النبي (1)
 .134ص 2ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (2)
 .267ص 1تاريخ ابف أبي خيثمة، ج (3)
 .102ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (4)
 .428ص 1ابف حباف، الحيح ابف حباف، ج (5)
 .210ص 6الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 .672ابف مندة، معرفة الالحابة ص (7)
 .630ص 3م، المستدرؾ عمب الالحيحيف، جالحاكـ النيسابكر  (8)
 .1322ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (9)

 .163ص 25ج ملسو هيلع هللا ىلصأحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث سييؿ بف بيضاء عف النبي  (10)
 .101ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (11)
 .127ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (12)
 .465المالدر السابؽ ص (13)



  202 

 كقاؿ ابف حجر: (1)، ذكره ابف حباف في الثقات مخرمة آلؿ مكلب الالمت بف سعيد ،
 ،(2)ف بيضاء مرسىن، كعف ابف عباس كعبد ا  بف أنيس )متالىن( ركل عف سييؿ ب

 كلـ يتكمـ فيو أحد مف العمماء بجرح أك تعديؿ.
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات؛ رجاؿ الشيخيف سكل سعيد بف الالمت، 
عند البغكم متالمة؛ ركل فييا سعيد  كىك لـ يدرؾ سييىن؛ بؿ ركايتو عنو مرسمة، كجاءت ركاية

 بف الالمت عف الالحابي عبد ا  بف أنيس، كما تبيف في تخريج الحديث.

دو  ًمفٍ  مىا»: ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي كلمحديث شاىد عند البخارم عف معاذ بف جبؿ   يىٍشيىدي  أىحى
مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  رَّمىوي  ًإالَّ  قىٍمًبًو، ًمفٍ  اًلٍدقنا المًَّو، رىسيكؿي  ميحى مىب المَّوي  حى ، كبيذا (3) «النَّارً  عى

 يككف الحديث الحيحان بشاىده.

   

 مسند طمحة بن البراء المطمب السادس: 
 :ترجمتو 

، الحابي جميؿ، مف (4) ا نالار مف البمكٌم، ثعمبة بف كبرة بف عمير بفطمحة بف البراء 
 .(5)حجازييف فضىء المسمميف كخيارىـ، كيعد في ال

 ،قبره عمب ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ المب ، ماتلما ك  ،ملسو هيلع هللا ىلصطمحة بف البراء؛ عاده النبي  مرض لما
 .(6) ، كأثنب عميولو كدعا

                                                           

 .285ص 4ج ابف حباف، الثقات، (1)
 .585ص 1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (2)
 .37ص 1، ج128البخارم، الحيح البخارم، كتاب العمـ باب مف خص بالعمـ قكمان دكف قـك ح (3)
، كالدارقطني، المؤتمؼ 415ص 3، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج353ص 4ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)

 .85ص 5لمشتبو، ج، كالقيسي، تكضيح ا1289ص 3كالمختمؼ، ج
 .1552ص 3انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
، كابف أيبؾ، الكافي 465ص 2، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج174ص 1انظر: تاريخ ابف أبي خيثمة ج (6)

 .274ص 16بالكفيات، ج
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 .(1)، كأبك مسكيف كحكح بف حاليف عنو: ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 72) سىفي  حى ًريرو  ٍبفي  اٍلحى ، جى ـي  ثنا الالُّكًرمُّ اًلدو  ٍبفي  ًىشىا ،الدِّ  خى ٍبدي  ثنا مىٍشًقيُّ  عى
بِّوً  ، ٍبفي  رى اًلحو ، ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  الى ٍيـو كى ، أىًبي عىفٍ  ري ةى  عىفٍ  ًمٍسًكيفو  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىتىب أىنَّوي  اٍلبىرىاًء، ٍبفً  طىٍمحى
، اٍبسيطٍ : فىقىاؿى  فٍ : »قىاؿى  يىدىؾى ؟ ًبقىًطيعىةً  أىمىٍرتيؾى  كىاً   اٍبسيطٍ : فىقيٍمتي  ًإلىٍيًو، عيٍدتي  ثيَـّ : قىاؿى . الى : قىاؿى  «كىاًلدىًتؾى
؟: »قىاؿى . أيبىاًيٍعؾى  يىدىؾى  ـى مىب: قيٍمتي  «عىىى ـً  عى ٍسىى فٍ : »قىاؿى . اإٍلً ؟ ًبقىًطيعىةً  أىمىٍرتيؾى  كىاً  ،: قيٍمتي  «كىاًلدىًتؾى  الى
كىافى  الثَّاًلثىةى، ًإلىٍيوً  عيٍدتي  ثيَـّ  كىافى  كىاًلدىةه، لىوي  كى ةي  يىا: »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  ًبيىا، النَّاسً  أىبىرِّ  ًمفٍ  كى  ًإنَّوي  طىٍمحى

، قىًطيعىةي  ًديًننىا ًفي لىٍيسى  لىًكفٍ  الرًَّحـً سيفى  فىأىٍسمىـى  «ًريبىةن  ًديًنؾى  ًفي يىكيكفى  الى  أىفٍ  أىٍحبىٍبتي  كى ميوي، فىحى  ثيَـّ  ًإٍسىى
، ًإنَّوي  دىهي  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىعىادىهي  مىًرضى ةى  أىظيفُّ  مىا: »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  مىٍيًو،عى  ميٍغمنب فىكىجى  ًإالَّ  طىٍمحى

ا ٍقبيكضن ةي  فىأىفىاؽى . «ًإلىيَّ  فىأىٍرًسميكا أىفىاؽى  فىًإفٍ  لىٍيمىًتًو، ًمفٍ  مى ٍكؼً  ًفي طىٍمحى ا: فىقىاؿى  المٍَّيًؿ، جى ادىًني مى  رىسيكؿي  عى
كهي . بىمىب: قىاليكا ؟ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  ، ًبمىا فىأىٍخبىري  أىكٍ  دىابَّةه، فىتىٍمسىعىوي  السَّاعىةً  ىىًذهً  ًفي ًإلىٍيوً  تيٍرًسميكا الى : اؿى فىقى  قىاؿى

لىًكفٍ  شىٍيءه، يياًليبيوي  ـى، ًمنِّي فىأىٍقًرئيكهي  أىاٍلبىٍحتيـٍ  ًإذىا كى قيكليكا السَّىى ، ثيَـّ  ًلي، فىٍميىٍستىٍغًفرٍ  لىوي  كى  فىمىمَّا قيًبضى
مَّب ٍبحى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  الى كهي  ٍنوي عى  سىأىؿى  الالُّ ٍكًتوً  فىأىٍخبىري مىا ًبمى ، كى فىعى  قىاؿى : قىاؿى  ثيَـّ  يىدىهي، ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىرى

ؾي  كىىيكى  اٍلقىوي  المييَـّ » ، يىٍضحى ؾي  كىأىٍنتى  ًإلىٍيؾى  .(2) «ًإلىٍيوً  تىٍضحى

 أولا: تخريج الحديث:

 (6)كأبك نعيـ  مختالران، (5)كالكىباذم  (4)بنحكه، كالطبراني بمعناه  (3)أخرجو البغكم 
بنحكه، جميعيـ مف طريؽ عركة بف  (8)مختالران، كأبك القاسـ ا البياني  (7)بنحكه، كالبييقي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصسعيد ا نالارم، عف أبيو، عف حاليف بف كحكح، عف طمحة بف البراء عف رسكؿ ا  

 

                                                           

 .402ص 4، كابف كثير، جامع المسانيد كالسنف، ج763ص 2انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (1)
 .311ص 8الطبراني، المعجـ الكبير، ج (2)
 .415ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (3)
 .125ص 8، كالطبراني، المعجـ ا كسط، ج28ص 4الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .194الكىباذم، معاني ا خبار، ص (5)
 .1552ص 3، ج841ص 2أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
 .26ص 9، كتاب السير، باب المسمـ يترقب في الحرب، جالبييقي، السنف الكبرل (7)
 .469ص 1أبك القاسـ ا البياني، الحجة في بياف المحجة، ج (8)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  لـ يتكمـ فيو أحد (1)ق 283الحسف بف جرير، أبك عمي الالكرم الزنبقي، مات سنة ،
 العمماء بجرح أك تعديؿ.

 كثقو أبك (2)ق 249 سنة مات ،العاشرة مف الدكؽ ،ا زرؽ زيد بف خالد بف ىشاـ ،
، كقاؿ أبك حاتـ: (5)، كذكره ابف حباف في الثقات (4)، كالذىبي (3)عمي الجيَّاني 

 ىك ثقة. قمت:، (6)الدكؽ
  كلـ (8)، ذكره ابف حباف في الثقات (7)ق 185عبد ربو بف الالح القرشي، مات سنة ،

 يتكمـ فيو أحد غيره مف العمماء بجرح أك تعديؿ.
 سنة مات ،الخامسة مف ،(9) كثيران  يرسؿ الدكؽ ،القاسـ أبك ؛خميالمَّ  كيـري  بف عركة 

، (13)، كالنسائي (12)، كديحيـ (11)، كثقو يحيب بف معيف (10)ق عمب الالحيح 135
، كقاؿ أبك حاتـ: (15)، كقاؿ الدارقطني: ال بأس بو (14)كذكره ابف حباف في الثقات 

 كا  أعمـ.ىك ثقة  قمت:، (16)يكتب حديثو

                                                           

 .735ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (1)
 .572ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .37ص 11انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
 .298ص 4ميزاف االعتداؿ، ج ، كالذىبي،336ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .233ص 9ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .57ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .919ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .155ص 7ابف حباف، الثقات، ج (8)
كره ، كلـ يسمع مف ابف عمر، كذملسو هيلع هللا ىلص، كبيَّف أنو لـ يدرؾ النبي 150ذكره ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص (9)

، كنقؿ إرسالو عف جابر بف عبد ا ، كأبك ذر الغفارم، كثعمبة، 236العىئي في جامع التحاليؿ ص 
 .396ص 6كثكباف، كقاؿ أبك حاتـ: "تابعي؛ عامة أحاديثو مراسيؿ" انظر ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج

 .389ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .174تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (11)
 .179ص 7انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (12)
 .18ص2انظر: الذىبي، الكاشؼ، ج (13)
 .198ص 5ابف حباف، الثقات، ج (14)
 .57سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (15)
 .179ص 7انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (16)
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 (2)، كثقو يحيب بف معيف (1) السادسة مف مقبكؿ ،مسكيف أبك ،مسكيف بف الحر ،
، كقاؿ (5)، كقاؿ أبك حاتـ: ال بأس بو (4)، كذكره ابف حباف في الثقات (3)كالعجمي

، (7)، كقاؿ الذىبي: حسف الحديث؛ لـ يضعفو أحد (6)س بو يعقكب بف سفياف: ال بأ
 قمت: ىك ثقة لكنو قميؿ الركاية، كا  تعالب أعمـ.

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، أبك مسكيف )مف السادسة(، لـ يدرؾ طمحة بف البراء 
  كم ىذا الحديث؛ بطريؽملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات زمف النبي مكالكؿ كما تبيف في التخريج،  (، كقد ري

 مف طريؽ حاليف بف كحكح، عف طمحة بف البراء، كبيذا يرتقي الحديث لمحسف لغيره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .155ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .98ص 1جتاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز  (2)
 .426ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (3)
 .239ص 6ابف حباف، الثقات، ج (4)
 .278ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .88ص 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (6)
 .630ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
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 المبحث الثاني
 ين إلى آخر مسند عبد اهلل بن جحشمن أول حرف الع

 مسند عامر بن سنان األكوع المطمب األول: 
 :ترجمتو 

 بف سممة عـ ا سممي، مالؾ بف خزيمة بف قشير فب ا  عبد بف عكى كٍ ا ى عامر بف سناف 
 .(2)شاعران   كاف، (1) ملسو هيلع هللا ىلصا ككع، لو الحبة كركاية عف النبي  بف عمرك

 مرحبان ، ثـ بارز ملسو هيلع هللا ىلصمع رسكؿ ا   خرج لما ،لميجرة سبع سنة خيبر يكـ  استشيدك 
 عمب سيفو كرجع ،عامر ترس في مرحب سيؼ فكقع ،بضربتيف فاختمفا عظيـ خيبر، الييكدم

، كغضب النبي نفسو قتؿ عامر عمؿ بطؿ :ناس فقاؿ ،نفسو فييا فكانت ،أكحمو فقطع ،ساقو
 .(3)مف قكلو كذكر أف لو أجريف كىك شييد  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(4) ا ككع بف عمرك بف سممة أخيو ابف عنو ركل

 :أحاديثو 
نىا( قاؿ ابف سعد: 73) ـي  أىٍخبىرى ، ٍبفي  ىىاًش نىا اٍلقىاًسـً ، ٍبفي  ًعٍكًرمىةي  أىٍخبىرى  ًإيىاسي  أىٍخبىرىًني عىمَّارو

مىمىةى  ٍبفي  ًني: قىاؿى  اٍ ىٍككىًع، ٍبفً  سى زى : "قىاؿى  أىًبي أىٍخبىرى ٍيبىرى  يىٍكـى  عىمِّي بىارى  فىقىاؿى  (5) اٍليىييكًدمَّ  مىٍرحىبى  خى
ًممىتٍ  قىدٍ  :مىٍرحىبه  ٍيبىري  عى حً  شىاًكي مىٍرحىبي  أىنِّي خى رَّبي  بىطىؿه  السِّىى كبي  ًإذىا ميجى  فىقىاؿى ، تىمىيَّبي  أىٍقبىمىتٍ  اٍلحيري
اًمره  عىمِّي ًممىتٍ  قىدٍ : عى ٍيبىري  عى اًمري  أىنِّي خى حً  شىاؾي  عى ٍربىتىٍيفً  فىاٍختىمىفىا، ميغىاًمري  بىطىؿه  السِّىى قىعى  ضى  سىٍيؼي  فىكى
، تيٍرسً  ًفي مىٍرحىبو  اًمرو ذىىىبى  عى اًمره  كى عى  لىوي، يىٍسفيؿي  عى مى  السٍَّيؼي  فىرىجى مىوي  فىقىطىعى  سىاًقوً  بعى  ًفييىا فىكىانىتٍ  أىٍكحى
مىمىةي  قىاؿى  نىٍفسيوي، ابً  ًمفٍ  نىاسنا فىمىًقيتي : اٍ ىٍككىعً  ٍبفي  سى ، عىمىؿي  بىطىؿى : فىقىاليكا ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  أىاٍلحى اًمرو  عى

                                                           

 .473ص 3، كابف حجر، اإلالابة، ج20ص 3ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (1)
 .249ص 3الزركمي، ا عىـ، ج (2)
، كأبك نعيـ، 785ص 2، كابف عبد البر، االستيعاب، ج303ص 4انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)

، كابف أيبؾ، الكافي 80ص 1، كالربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ج2053ص 4معرفة الالحابة، ج
 .332ص 16بالكفيات، ج

 .557ص 12، كابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج13ص 3ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (4)
 2مىٍرحىب: شاعره ييكدم، كفارس مف فرساف خيبر، قتؿ كافران يكمئذو )النككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج (5)

 (. 86ص
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مىمىةي  قىاؿى  نىٍفسىوي  قىتىؿى  اًمرو  عىمىؿي  أىٍبطىؿى  المَّوً  رىسيكؿى  يىا :فىقيٍمتي  أىٍبًكي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب فىًجٍئتي : سى : قىاؿى  عى
مىفٍ » ؟ قىاؿى  كى ، ًمفٍ  أينىاسه : قيٍمتي  «ذىاؾى اًبؾى ، قىاؿى  مىفٍ  كىذىبى : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  أىاٍلحى  لىوي  بىؿٍ  ذىاؾى

تىٍيفً  أىٍجريهي   .(1)«مىرَّ
 أولا: تخريج الحديث:

زىة  أخرجو ابف أبي غىرى
مطكالن، كابف  (4)بمثمو، كابف عبد البر  (3)يـ بنحكه، كأبك نع (2)

 مطكالن، جميعيـ مف طريؽ عكرمة عف إياس بف سممة بو. (6)بنحكه، كالطبراني  (5)الجكزم

مختالران، كزاد: فقاؿ عامر "قتمت نفسي"، مف طريؽ محمد بف  (7)كأخرجو الطبراني 
 .بشير ا سممي عف إياس بف سممة عف أبيو عف عامر 

 راسة رجال اإلسناد:ثانياا: د

 (8)ق207 سنة مات التاسعة مف ،ثبت ثقة ،البغدادم الميثي ،مسمـ بف القاسـ بف ىاشـ. 

 كثير أبي بف يحيب عف ركايتو كفي ،(9)يغمط  الدكؽ العجمي، عمار بف عكرمة 
، كعمي (11)، كثقو يحيب بف معيف (10)ق 160 سنة قبؿ مات الخامسة مف اضطراب،

، كعمي بف (15)، كابف عمار المكالمي (14)، كأبك داكد (13)ي ، كالعجم(12)بف المديني 
                                                           

 .110ص 2ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .53ابف أبي غرزة، مسند عابس الغفارم، ص (2)
 .2053ص 4ة، جأبك نعيـ، معرفة الالحاب (3)
 .199، كالنمرم، الدرر في اختالار المغازم كالسير ص786ص 2ابف عبد البر، االستيعاب، ج (4)
 .295ص 3ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (5)
 .17ص 7الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 .27ص 7المالدر السابؽ ج (7)
 .570ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
، فقاؿ" كالفو أحمد كالدارقطني بالتدليس" كعٌده مف المرتبة 42كره ابف حجر في طبقات المدلسيف، صذ (9)

 الثالثة؛ فى بد أف يالرِّح بالسماع، حتب تقبؿ ركايتو.
 .396ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .123ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (11)
 .133ص سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني (12)
 .144ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (13)
 .43ص 3سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (14)
 .262ص 20انظر: المزم، تيذيب الكماؿ، ج (15)
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، كذكره ابف حباف في الثقات (3)، كالدارقطني (2)، كيعقكب بف شيبة (1)محمد الطنافسي 
 بف أحمد فيو كقاؿ الدكؽ، بأس؛ بو ، كذكره ابف شاىيف في الثقات؛ فقاؿ: "ليس(4)

 فقاؿ: عنو أيكب كسيئؿ فيو، شؾ ال كبقكلو، بو فأحتج ثقة، عكرمة أف أقكؿ أنا الالح:
 كثير أبي بف يحيب في إال ، كقاؿ الذىبي: ثقة(5)عنو"  أكتب لـ ثقة عندم يكف لـ لك

، كقاؿ أبك حاتـ: "الدكؽ ربما كىـ في حديثو؛ كربما دلَّس، كفي حديثو (6)فمضطرب
كقاؿ ابف عدم: ىك مستقيـ الحديث؛ إذا  ،(7)عف يحيب بف أبي كثير بعض ا غاليط"

 فككا ،سممة بف ياسإ غير عف مضطرب"كقاؿ أحمد بف حنبؿ:  ،(8)كل عنو ثقة ر 
، (11)، كالبخارم (10)، كضعفو يحيب بف القطاف (9)" الالح سممة بف ياسإ عف حديثو

 ة مالـ يرًك عف يحيب بف أبي كثير.ىك ثق قمت: ،(13)، كابف الجكزم (12)كالعقيمي 

 (14)ق 119 سنة مات ،ثالثةال مف ثقة ،ا سممي ا ككع بف سممة بف إياس. 

 (15)ق74 سنة مات ،الرضكاف بيعة شيد ، الحابيا سممي ا ككع بف عمرك بف سممة. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده الحيح، كرجالو ثقات.

                                                           

 .10ص 7انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (1)
 .51يعقكب بف شيبة، مسند عمر بف الخطاب، ص (2)
 .56سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (3)
 .233ص 5ف، الثقات، جابف حبا (4)
 .177ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (5)
 .33ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .11ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .486ص 6ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (8)
 .379ص 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (9)

 .90ص 3اؿ، جانظر: الذىبي، ميزاف االعتد (10)
 .262ص 7انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (11)
 .378ص 3العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (12)
 .185ص2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (13)
 .116ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (14)
 .248المالدر السابؽ ص (15)
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 رة يْ يَ مسند عامر بن فُ المطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

 أالمو كاف يقاؿ ،عنيما تعالب ا  رضب الالديؽ بكر أبي مكلب ؛يمً يٍ التَّ  ةرى يٍ يى في  بف عامر
، أسكد المكف، مممككان لمطفيؿ بف عبد ا  بف سخبرة، أخك عنزة مف كيقاؿ ؛رؽفاستي  زدا ى  مف

 .(1) كأعتقو بكر أبك اشتراهف ؛اإلسىـ  جؿ كعذب قديمان  أسمـعائشة  ميا، يكنب أبا عمرك، 

، قتمو جبار سنة أربعيف ابف كىك اليجرة، مف أربع سنة معكنة، بئر يكـ عامر شييدان  قتؿك 
 السماء بيف رفع كقد رأيتو طعنتو لما، كقيؿ عامر بف الطفيؿ، حيث قاؿ: (2)بف سممب طعنان 

 .(3) كضع ثـ دكنو السماء رأيت حتب كا رض

 .(4) ا  عبد بف كجابر عكؼ، بف الرحمف كعبد عائشة، عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىًني( قاؿ مالؾ: 74) .1 ؛ ٍبفي  يىٍحيىب حى ٍكجى  عىاًئشىةى  أىفَّ  سىًعيدو كىافى : (5) قىالىتٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  زى  كى

اًمري  نىافى  ًإفَّ        ذىٍكًقوً  قىٍبؿى  اٍلمىٍكتى  رىأىٍيتي  قىدٍ  :يىقيكؿي  فييىٍيرىةى  ٍبفي  عى ٍتفيوي  اٍلجى  .(6)فىٍكًقًو  ًمفٍ  حى
 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، كىىما مف طريؽ مالؾ بف أنس بو. (8) بمثمو، كابف عساكر (7)أخرجو أبك أحمد الحاكـ 

 

                                                           

، كابف حباف، 51ص 1لطبقات، ج، كخميفة بف خياط، ا230ص 3انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .426ص 1، كالمقتنب في سرد الكنب ج704ص 1، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج292ص 3الثقات، ج

، كابف ماككال، تيذيب 234 1، كتبالير المنتبو ج543ص 2انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .398ص 1، كالدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج145مستمر ا كىاـ، ص

 .332ص 16، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج33ص 3انظر: ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (3)
 .2054ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
: عامر بف فييرة؛ ركت عنو عائشة بنت أبي بكر 704ص 1قاؿ الاحب ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (5)

 رجزه الذم كاف يقكلو إذا أخذتو الحمب.
 .1312ص 5، ج3319مالؾ، مكطأ مالؾ، كتاب الجامع باب ما جاء في كباء المدينة، ح اإلماـ (6)
 .58ص 1عكالي مالؾ ركاية أبي أحمد الحاكـ ج (7)
 .451ص 10ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (8)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 142ص تقدمت ترجمتو ،ثبت ثقة ،ا نالارم قيس بف سعيد بف يحيب. 

 197ا صتقدمت ترجمتي، المؤمنيف أـ ،الالديؽ بكر أبي بنت عائشة. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ منقطع؛ فمـ يدرؾ يحيب بف سعيد ا نالارم )مف الطبقة الخامسة(؛ أـ 
 .(1)المؤمنيف عائشة رضي ا  عنيا 

   

نىا75) .2 ، السًَّرمِّ  ٍبفً  سىٍيؿً  ( قاؿ أبك نعيـ: أىٍخبىرى اًرمِّ ٍيثو  ٍبفي  أىٍحمىدي  ثنا اٍلبيخى رى ، حي اًرمُّ  ثنا اٍلبيخى
، مياٍلعىبو  ٍبفي  أىٍحمىدي  ، ٍبفي  عيمىري  ثنا اٍلمىٍركىًزمُّ ـى ، ٍبفي  أىيُّكبي  ثنا ًإٍبرىاًىي مَّدً  عىفٍ  سىيَّارو  ٍبفً  ميحى

ٍنكىًدًر، اًبرو  عىفٍ  اٍلمي دى : »قىاؿى  فييىٍيرىةى، ٍبفً  عىاًمرً  عىفٍ  ،جى كَّ دِّيؽي  بىٍكرو  أىبيك تىزى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  مىعى  الالِّ
ٍيشً  ًفي ًنٍحيى  اٍلعيٍسرىةً  جى

مىب عىسىؿو  كىعيكىٍيكىةى  سىٍمفو  (2) مىٍيوً  كينَّا مىا عى ٍيدً  ًمفى  عى  .(3) «اٍلجى

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو مف طريؽ أيكب بف سيار عف محمد بف المنكدر بو. (4)أخرجو ابف عساكر 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء كالمالنفيفسيؿ بف السرم البخارم؛ لـ. 

 .أحمد بف حريث البخارم، لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء كالمالنفيف 

                                                           

، أف يحيب بف سعيد ا نالارم؛ كاف يرسؿ عف أـ المؤمنيف 300ذكر العىئي في جامع التحاليؿ ص (1)
   عنيا.عائشة رضي ا

 5الًنٍحي: جرة يكضع بيا المبف أك السمف، ككذلؾ العيكىٍيكىة )أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (2)
 (.164ص

 .2053ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (3)
 .342ص 4ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
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  (2)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (1)أحمد بف مالعب المركزم، ذكره ابف حباف في الثقات ،
 كا  أعمـ.ىك الدكؽ  قمت:، (3)كقاؿ ابف القطاف: ال يعرؼ 

 (4)ق 224 ، ضعيؼ، مات سنةالياشميٌ  خالد فب إبراىيـ بف عيمىر. 

 (5)ق 176ار، ضعيؼ؛ يقمب ا سانيد، مات سنة يٌ سى  كأب ،الزىرمٌ  سىيَّار بف أيكب. 

 133ص تقدمت ترجمتو ،فاضؿ ثقة ،يالتيم ا  عبد بف المنكدر بف محمد. 

 (6)ق 70 سنة بعد مات ،الحابي بف الحابي ،ارما نال عمرك بف ا  عبد بف جابر. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو عمر بف إبراىيـ، كأيكب بف سيار )ضعفاء(، كفيو مف لـ أقؼ عمب 
ق، كغزكة 4ترجمتو، كأما المتف فغريب كبعيد عف الالكاب، فعامر استشيد ببئر معكنة سنة 

ة عنو، كقاؿ أبك نعيـ ا البياني بعد ذكره ليذا الحديث: ق، فكيؼ جاءت الركاي9تبكؾ في سنة 
 كجيش معكنة، ببئر استشيد عامران  فإف كجيالتو، غفمتو فيو كظير المتأخريف، بعض بو ثحدٌ 

 .(7) سنيف ست كبينيما تبكؾ، غزكة ىك العسرة

 

   

 

                                                           

 .37ص 8ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .76ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .674ص 1ابف حجر، لساف الميزاف، ج (3)
 .641ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .584ص 4انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .136ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .2053ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (7)
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 مسند العباس بن عبادة المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

، (1) الخزرجي ا نالارم ،ـنٍ غي  بف زيد بف العجىف بف مالؾ بف مةضٍ نى  بف العبَّاس بف عيبادة
 النفر في كاف بؿ كقيؿ. (2) العقبتيف شيد: كقيؿ ،ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي  العقبة بيعة شيدالحابي جميؿ، 

، ثـ ىاجر مع ا نالار جميع قبؿ فأسممكا بمكة؛ملسو هيلع هللا ىلص  ا  رسكؿ لقكا الذيف ا نالار مف الستة
 .(3)ياجرم أنالارم لممدينة، فقيؿ لو م ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

بدران، كلكنو  ، كلـ يشيد (4) مظعكف بف عثمافك  بيف العباس بف عبادة ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ آخب
 .(5)شيد أحدان كقتؿ بيا شييدان في السنة الثالثة لميجرة 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أبك نعيـ: 76) مَّدي  حى سىًف، ٍبفً  أىٍحمىدى  ٍبفي  ميحى مَّدي  ثنا اٍلحى  شىٍيبىةى، أىًبي ٍبفً  مىافى عيثٍ  ٍبفي  ميحى
، ٍبفي  عيٍقبىةي  ثنا ـو ، ٍبفي  ييكنيسي  ثنا ميٍكرى مَّدي  ثنا بيكىٍيرو اؽى، ٍبفي  ميحى ًني ًإٍسحى  قىتىادىةى، ٍبفً  عيمىرى  ٍبفي  عىااًلـي  أىٍخبىرى
، ٍبفً  مىٍحميكدً  عىفٍ  ، أىفَّ " لىًبيدو  نىٍضمىةى  ٍبفً  عيبىادىةى  ٍبفي  اٍلعىبَّاسي  ـى قىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  ًلبىٍيعىةً  اٍجتىمىعيكا لىمَّا اٍلقىٍكـى

، اًرمُّ دي  ثيَـّ  اٍ ىٍنالى ، ٍبفً  سىاًلـً  بىًني أىحى ٍزرىًج، مىٍعشىرى  يىا: "فىقىاؿى  عىٍكؼو كفى  ىىؿٍ  اٍلخى ـى  تىٍدري  ىىذىا تيبىاًيعيكفى  عىىى
؟ ؿى ،: قىاليكا الرَّجي ـٍ ـٍ : قىاؿى  نىعى مىب تيبىاًيعيكفى  ًإنَّكي ٍربً  عى دً  مىرً اٍ ىحٍ  حى فٍ  النَّاًس، ًمفى  كىاٍ ىٍسكى ٍكفى  كيٍنتيـٍ  كىاً   تىرى

ـٍ  ـٍ  نىيىكىتٍ  ًإذىا أىنَّكي ـٍ  مياًليبىةه، أىٍمكىالىكي  الدٍُّنيىا ًخٍزمي  فىعىٍمتيـٍ  ًإفٍ  كىا ً  فىييكى  اآٍلفى  فىًمفى  أىٍسمىٍمتيميكهي، قىٍتمىب كىأىٍشرىافيكي
فٍ  كىاآٍلًخرىًة، ٍكفى  كيٍنتيـٍ  كىاً  ـٍ أىنَّ  تىرى ا لىوي  كىافيكفى  كي مىب ًإلىٍيوً  دىعىٍكتيميكهي  ًبمى قىٍتؿً  اٍ ىٍمكىاؿً  نيٍيكىةً  عى  اٍ ىٍشرىاؼً  كى
ذيكهي، ٍيري  كىا ً  فىييكى  فىخي ذيهي  كىا ً  فىًإنَّا: قىاليكا كىاآٍلًخرىًة، الدٍُّنيىا خى مىب نىٍأخي قىٍتؿً  اٍ ىٍمكىاؿً  مياًليبىةً  عى   كى

ا اٍ ىٍشرىاًؼ، فٍَّينىا؟ نىٍحفي  ًإفٍ  ا ً  رىسيكؿى  يىا ًبذىًلؾى  نىالى  فىمى نَّةي : »ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  كى  فىبىسىطى  يىدىؾى  اٍبسيطٍ : قىاليكا ،«اٍلجى
 .(6)" فىبىايىعيكه يىدىهي،

 
                                                           

 .13ص 2، كالسخاكم، التحفة المطيفة ج510ص 3انظر: ابف حجر، اإلالابة، ج (1)
 .619، كأبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ص2124ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (2)
، كابف أيبؾ، الكافي 59ص 3، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج288ص 3انظر: ابف حباف، الثقات، ج (3)

 .362ص 13بالكفيات، ج
 .678ص 2البخارم، التاريخ الكبير، البف أبي خيثمة ج (4)
 .256ص 1، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج362ص 16بف أيبؾ، الكافي بالكفيات، جا (5)
 .2124ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
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 أولا: تخريج الحديث:

مختالران، مف طريؽ ابف إسحاؽ، عف عاالـ بف عمر بف قتادة،  (1)أخرجو البييقي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي ، عف العباس كعبدا  بف أبي بكر بف حـز

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2) ق359 مات سنو ،ثقة أبك عمي الالٌكاؼ، إسحاؽ، بف الحسف بف أحمد بف محمد. 

 جعفر أبك ،شىٍيبة أبي بف عثماف بف محمد ،  .(3)ق 291 مات سنة ضعيؼ، الكيكفيُّ

 (4)ق 234 سنة مات ،العاشرة مف ثقة ،الككفي عقبة بف مكـر بف عقبة 

  ،81ص تقدمت ترجمتويكنس بف بيكير، الدكؽ؛ مف التاسعة. 

  ،74ص تقدمت ترجمتومحمد بف إسحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة. 

 106ص تقدمت ترجمتو، بالمغازم عالـ ثقة، قتادة بف عمر بف عاالـ. 

 75ص تقدمت ترجمتو، الغير الحابي ،ا شيمي ا كسي لبيد بف محمكد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 مف طريؽ ، فقد أخرجو )بمعناه((5)إسناده ضعيؼ، كلكف لمحديث شاىد عند أحمد 
الرح بالسماع( عف معبد بف كعب، عف أخيو عبيد ا  بف كعب، عف بف إسحاؽ )كقد محمد 

 كبيذا يرتقي الحديث لمحسف لغيره. كعب بف مالؾ،

   

 

                                                           

 .450ص 2البييقي، دالئؿ النبكة، باب ذكر العقبة الثانية، ج (1)
 .138ص 8الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .1036ص 6المالدر السابؽ ج (3)
 .395لتيذيب، صابف حجر، تقريب ا (4)
 .94ص 25أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، بقية حديث كعب بف مالؾ ا نالارم ج (5)
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 مسند عبد اهلل بن أبي أمية المطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

القرشي،  المخزكمي كـزي خٍ مى  بف عمر بف ا  عبد بف المغيرة بفحذيفة  :ةيٌ مى أي  أبي بف ا  عبد
 كىك ،مبغضان  مخالفان  المسمميف عمب شديدان  كاف، الحابي جميؿ، (1) ملسو هيلع هللا ىلص النبي زكج سممة ـأ أخك
رِْض يَنْتًَُٔع : قاؿ الذم

َ
ََ اْْل ٌِ ََ لََم َخَّتا َتْفُجَر جَلَا  ٌِ َْ ُُْؤ  العداكة شديد ككاف ،[90: اإلسراء] ىَ

 تشفع أف كسأليا ممة؛أـ س أختو عمب فدخؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلب مياجران  خرج أنو ثـ، ملسو هيلع هللا ىلص ا  لرسكؿ
 مكة فتح ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ مع كشيد إسىمو، كحسف فأسمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ فشفعيا ،لو فشفعت لو،

 .(2) كالطائؼ حنينان  كشيد ،مسممان 
كريمي يكـ الطائؼ بسيـ فقتمو، كمات شييدان في السنة الثامنة لميجرة 
(3). 

 .(4)حديثان، كركل عنو عركة بف الزبير  ملسو هيلع هللا ىلصركل عف النبي 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 77) .1 سىٍيفي  قاؿ أحمد: حى ، ٍبفي  حي مَّدو دَّثىنىا: قىاؿى  ميحى نىاًد، أىًبي اٍبفي  حى  عيٍركىةى  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  الزِّ

بىٍيرً  ٍبفً  ًني: قىاؿى  أىنَّوي  الزُّ ٍبدي  أىٍخبىرى يَّةى، أىًبي ٍبفي  المَّوً  عى مِّي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  رىأىل» أىنَّوي  أيمى  بىٍيتً  ًفي ييالى
مىمىةى  أيِـّ  ٍمتىًحفنا ثىٍكبو  ًفي سى اًلفنا ًبوً  مي فىٍيوً  بىٍيفى  ميخى  .(5) «طىرى

 أولا: تخريج الحديث:

  (9)بمثمو، كابف قانع  (8)بمعناه، كالعقيمي  (7)بنحكه، كالبغكم  (6)أخرجو ابف أبي عاالـ 

                                                           

، كالخطيب البغدادم، 82ص 2، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج7ص 5انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (1)
، 321ص 7، كابف ماككال، اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ، ج1250ص 2المتفؽ كالمفترؽ، ج

 .58كالطبرم، المنتخب مف ذيؿ المذيؿ ص
 4، كابف حجر، اإلالابة، ج73ص 3، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج869ص 3ابف عبد البر، االستيعاب، ج (2)

 .718ص 1، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج1250ص 2، كالخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ، ج10ص
 .1589ص 15أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .82ص 2، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج533ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (4)
 .259ص 26أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث عبد ا  بف عبد ا  بف أبي أمية ج (5)
 .50ص 2ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (6)
 .533ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (7)
 .269ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (8)
 .82ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (9)
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 (4)ثمو، كالخطيب البغدادم بم (3)بنحكه، كأبك نعيـ  (2)بمثمو، كابف عدم  (1)بنحكه، كالطبراني 
 بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ ابف أبي الزناد عف أبيو بو.

بمثمو، مف طريؽ ىشاـ بف عركة عف  (6)بنحكه، كالخطيب البغدادم  (5)كأخرجو ابف أبي عاالـ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأبيو عف عبد ا  بف أبي أمية عف رسكؿ ا  

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (7)ق213 سنة مات التاسعة مف ثقة ،بغداد نزيؿ ،التميمي بيراـ بف محمد بف الحسيف. 

 قدـ لما حفظو تغير الدكؽ ،المدني ذككاف بف ا  عبد الزناد أبي بف الرحمف عبد 
 الترمذم؛ فقاؿ: "ثقةك  ،(10)مالؾ  ، كثقو(9)ق 174 سنة مات السابعة، مف ،(8)بغداد
، كذكره ابف (12)كالعجمي  ،(11)عنو"  بالكتابة كيأمر يكثقو أنس بف مالؾ كاف حافظ،

، كقاؿ يعقكب بف أبي شيبة: "ثقة الدكؽ؛ كفي حديثو ضعؼ" (13)شاىيف في الثقات 
 ، كأحمد بف (16)كضعفو يحيب بف معيف  ،(15)كقاؿ الذىبي: حسف الحديث  ،(14)

                                                           

 .131ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (1)
 .451ص 5ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (2)
 .1589ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .1252ص 2الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ، ج (4)
 .50ص 2ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (5)
 .1252ص 2الخطيب البغدادم، المتفؽ كالمفترؽ، ج (6)
 .168ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
( اختىط ابف أبي الزناد، فقاؿ: "قاؿ عمي ابف 477ص 1ذكر ابف الكياؿ في كتابو )الككاكب النيرات، ج (8)

: حديثو بالمدينة المديني؛ ما حدَّث بالمدينة فيك الحيح، كما حدَّث ببغداد أفسده البغداديكف، كعنو أيضان 
 مقارب، كما حدث بو بالعراؽ فيك مضطرب".

 .340ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)
 .575ص 2انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (10)
 .223ص 4الترمذم، سنف الترمذم، كتاب المباس باب ما جاء في الجمة كاتخاذ الشعر ج (11)
 .77ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (12)
 .147اىيف، تاريخ أسماء الثقات، صابف ش (13)
 .494ص 11انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (14)
 .243الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (15)
 .151تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (16)
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، (6)، كأبك داكد (5)، كالنسائي (4)، كأبك حاتـ (3)كابف سعد  ،(2)كابف المديني  ،(1)حنبؿ 
، (7) ؛ فقاؿ: "فيو ضعؼ، كما حدَّث بالمدينة أالح مما حدىث في بغداد"كالساجي
، (12)، كابف الجكزم (11)، كابف عدم (10)، كابف بشككاؿ (9)، كابف حباف (8)كالعقيمي 

 بغداد، كحسف إف حدَّث بالمدينة. حديثو ضعيؼ إف حدَّث في قمت:

 (13)ق 130 سنة مات ،سةالخام مف فقيو ثقة ،الزناد أبك ،المدني ذككاف بف ا  عبد. 

 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم العكاـ بف الزبير بف عركة. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو عبد الرحمف بف أبي الزناد )الدكؽ تغير حفظو( كحديثو في بغداد 
 قد ركل عنو ىذا الحديث )الحسيف بف محمد( نزيؿ بغداد، كما أفَّ ضعيؼ؛ كما تبيف، ك 

 (14) الحجاج بف مسمـ زعـعركة بف الزبير؛ لـ يدرؾ عبد ا  بف أبي أمية، قاؿ ابف عبد البر: "
  سممة أـ بيت في يالمي ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأل أنو عف عبد ا  بف أبي أمية ركل عركة أف
نما غمط، كذلؾ...." ثكب في   أبي بف ا  عبد بف ا  عبد ابنو عركة عنو كلر  الذم كا 
 .(15)" أمية

                                                           

 .482ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (1)
 .131سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (2)
 .416ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .252ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .68النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (5)
 .172ص 6انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .494ص 11انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (7)
 .340ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (8)
 .56ص 2حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج ابف (9)

 .173ابف بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص (10)
 .449ص 5ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (11)
 .93ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (12)
 .302ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (13)
 ف عبد البر في كتابو.لـ أعثر عمب قكؿ مسمـ في كتبو؛ أك كتب المالنفيف، سكل ما نقمو اب (14)
 .869ص 3ابف عبد البر، االستيعاب، ج (15)
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 عركة بف ىشاـ عف إسحاؽ، بف محمد: حديث عف زرعة أبك ئؿكسي قاؿ ابف أبي حاتـ: "
 بف عمر عف عركة، حديث: كالالحيح كىـ، أمية أبي بف ا  عبد بف ا  عبد حديث: فقاؿ؛ ىذا
 .(1)" ملسو هيلع هللا ىلص النبي عف سممة، أبي

أبي سممة عف عبد ا  بف أبي أمية؛ جاءت في الالحيح، فقد أخرجو كركاية عمر بف 
 بنحكه مف طريؽ ىشاـ بف عركة عف أبيو عف عمر بف أبي سممة مرفكعان. (2)البخارم

   
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 78) .2 سىٍيفي  حى اؽى، ٍبفي  اٍلحي ، اٍلميعىافىب أىبيك ثنا ًإٍسحى رَّاًنيُّ مَّدي  ثنا اٍلحى  ٍبفي  ميحى

ٍبدً  أىًبي عىفٍ  مىمىةى،سى  ، عى ٍيدً  عىفٍ  الرًَّحيـً ، عىفً  أينىٍيسىةى، أىًبي ٍبفً  زى ٍبدً  عىفٍ  الزٍُّىًرمِّ  أيِـّ  أىًخي ا ً  عى
مىمىةى، مىمىةى، أيَـّ  سىًمٍعتي : قىاؿى  سى رىجى  لىقىدٍ : »تىقيكؿي  سى مىب بىٍكرو  أىبيك خى ٍيدً  عى  ًإلىب تىاًجرنا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  عى

وي  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  ًبرىسيكؿً  الظَّفِّ  ًمفى  بىٍكرو  أىبىا يىٍمنىعٍ  ـٍ لى  بياٍلرىل، مىب شيحُّ  (3)الشُّخيكًص  ًمفى  نىاًليبىوً  عى
ارىًة، ذىًلؾى  ًلمتِّجى اًبًيـٍ  كىافى  كى ٍعجى ارىةً  كىٍسبى  إًلً بًِّيـٍ  التِّجى ارىًة، كىحي لىـٍ  ًلمتِّجى  بىٍكرو  أىبىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  يىٍمنىعٍ  كى

ًتوً  ًفي الشُّخيكصً  ًمفى  ارى بِّوً  ًتجى ٍحبىتىوي  ًلحي ظىنِّوً  الي ، ًبأىًبي كى ٍحبىًتوً  كىافى  فىقىدٍ  بىٍكرو بنا، ًبالي  ميٍعجى
ارىًة، ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  اًلٍسًتٍحسىافً  اًبوً  ًلمتِّجى ٍعجى  .(4) «ًبيىا كىاً 

 أولا: تخريج الحديث:
 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 د:ثانياا: دراسة رجال اإلسنا
 55ص تقدمت ترجمتو رحاؿ ثقة، الدقيقي، محٌدث التسترم إسحاؽ بف الحسيف. 
 ذكره (5)ق 243 سنة مات ،العاشرة مف الدكؽ ،الحراني المعافب أبك ،كىب بف محمد ،

 لنسائي في ، كا(8)، كالذىبي: الدكؽ (7)، كقاؿ مسممة: الدكؽ (6)ابف حباف في الثقات 
                                                           

 .85ص 2ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث، ج (1)
 .80ص 1البخارم، الحيح البخارم، كتاب الالىة، باب الالىة في الثكب الكاحد ممتحفان بو، ج (2)
 (.450ص 2يث جالشُّخيكص: الخركج مف المنزؿ كالسفر )ابف ا ثير، النياية في غريب الحد (3)
 ، قاؿ الطبراني: حديث عبد ا  بف أبي أمية.300ص 23الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .512ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .105ص 9ابف حباف، الثقات، ج (6)
 .383ص 10مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (7)
 .229ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (8)
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  ىك الدكؽ كحديثو حسف. قمت:، (2)، كفي آخر: الالح (1)مكضع: ال بأس بو 

 (3)ق 191 سنة مات ،التاسعة مف ثقة ،الحراني الباىمي ،ا  عبد بف سممة بف محمد. 

 (4)ق 144 سنة مات ،السادسة مف ثقة ،الحراني الرحيـ عبد أبك ،يزيد أبي بف خالد. 

 (5)ق 119 سنة مات ،السادسة مف ،أفراد لو ةثق ،الجزرم أنيسة أبي بف زيد. 

 66ص تقدمت ترجمتو متقف، ، ثقةالزىرم بف شياب مسمـ بف محمد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

أبي إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، فالزىرم )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ عبد ا  بف 
 .(6)(، كقد الححو ا لباني ملسو هيلع هللا ىلصأمية )الذم مات في عيد النبي 

مختالران، عف زمعة بف الالح، كأخرجو  (7)كلمحديث شاىده أخرجو أبك داكد الطيالسي 
بنحكه، مف طريؽ إسحاؽ بف راشد، )كىىما( عف الزىرم عف عبد ا  بف كىب  (8)ابف عساكر 

 .بف زمعة عف أـ سممة رضي ا  عنيا مرفكعان 

   

 

 

 

                                                           

 .506ص 9، جابف حجر، تيذيب التيذيب (1)
 .51النسائي، مشيخة النسائي، ص (2)
 .481ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .192المالدر السابؽ ص (4)
 .222نفسو ص (5)
 .428ص 6انظر: ا لباني، السمسمة الالحيحة، ج (6)
 .223ص ملسو هيلع هللا ىلصالطيالسي، مسند الطيالسي، حديث أـ سممة عف النبي  (7)
 .270ص 33ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (8)
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 مسند عبد اهلل بن ُجبير المطمب الخامس: 
 :ترجمتو 

 بني مف ثـ ا كسي، ا نالارم القيس، امرئ بف أمية بف النعماف بف جبير بف ا  عبد
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص، مف الحابة رسكؿ ا  عمرك بف ثعمبة

 أميران كقائدان  ملسو هيلع هللا ىلصكبدران، كشيد أيضان غزكة أحد، كقد جعمو النبي  العقبة بيعة  شيد
، عمب جبؿ أحد، فالتـز مكانو، كأبمب بىءنا حسنان، كلما ظيرت بكادر  لمرماة، في خمسيف رجؿو
النالر لممسمميف في بداية المعركة، نزؿ معظـ الرماة ليجمعكا الغنائـ، كبقي ثابتان في مكانو، 

، في السنة الثملسو هيلع هللا ىلصيحثيـ عمب البقاء، كعمب طاعة النبي  الثة ، حتب أالابتو السياـ، كقتؿ يكمئذو
 .(2)لميجرة 

 .(3)ركل عنو: البراء بف عازب حديثان مكقكفان 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 79) ، ٍبفي  يىٍحيىب حى ـى دَّثىنىا آدى ، حى اؽى، أىًبي عىفٍ  زيىىٍيره  ٍبفً  اٍلبىرىاءً  عىفً  ًإٍسحى

عىؿى : قىاؿى  عىاًزبو  مىب ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  جى اًة، عى كىانيكا الرُّمى ٍمًسيفى  كى ، خى ٍبدى  رىجيىن بىٍيرو  ٍبفى  المَّوً  عى ، يىٍكـى  جي دو  أيحي
قىاؿى  كا فىىى  تىٍخطىفينىا، الطٍَّيرى  كىرىأىٍيتيـي  اٍلعىديكَّ  رىأىٍيتيـي  ًإفٍ : »كى ـى  رىأىٍكا فىمىمَّا ،«تىٍبرىحي ـي : قىاليكا اٍلغىنىاًئ مىٍيكي ـى، عى  اٍلغىنىاًئ
كا؟ الى : ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  يىقيؿٍ  أىلىـٍ " :الم وِ  َعْبدُ  َفَقالَ  ٍيريهي  قىاؿى  "تىٍبرىحي لىتٍ : غى ا : فىنىزى ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ  ًْ وََغَصيْخُ

نَ  تُّٔ ا َُتِ ٌَ  ًْ َراُك
َ
ٍيتيـي : يىقيكؿي [ 152: عمراف آؿ] أ ـي  مىا بىٍعدً  ًمفٍ  الرَّسيكؿى  عىالى ـى  أىرىاكي  كىىىًزيمىةى  اٍلغىنىاًئ

 .(4) اٍلعىديكِّ 
 أولا: تخريج الحديث:

 مطكالن، عف عمرك بف خالد، عف زىير بف معاكية بو. (5)لبخارم أخرجو ا
 

                                                           

 .264ص 1، كابف عبد البر، االستيعاب، ج88ص 4البغكم، معجـ الالحابة، ج (1)
 .31ص 4، كابف حجر، اإلالابة، ج90ص 3ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (2)
 .566ص 12، كابف ا ثير، جامع ا الكؿ، ج1608ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .554ص 30زب جأحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث البراء بف عا (4)
، 3039البخارم، الحيح البخارم، كتاب الجياد كالسير، باب ما يكره مف التنازع كاالختىؼ في الحرب، ح (5)

 .65ص 4ج
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ق 203 سنة مات ،التاسعة كبار مف ،حافظ ثقة ،الككفي سميماف بف آدـ بف يحيب. 

 ق أك 173 سنة مات ،السابعة مف ،ثبت ثقة ،الككفي الجعفي معاكية بف زىير
 .(2)ق174

 102ص تقدمت ترجمتو، بأخرة اختمط ،عابد مكثر ثقة ،السبيعي إسحاؽ أبك. 

 151ص تقدمت ترجمتو، الحابي ،ا كسي ا نالارم عازب بف البراء. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده الحيح كرجالو ثقات.

   

 ش حْ مسند عبد اهلل بن جَ لسادس: المطمب ا
 :ترجمتو 

 أميمة كأمو، (3) محمد أبا يكنب ،ةرٌ مي  بف ةرى بً الى  بف رمى عٍ يى  بف ابئى رً  بف جحش بف ا  عبد
 .(4) ملسو هيلع هللا ىلص، كأختو زينب بنت جحش زكجة رسكؿ ا  ملسو هيلع هللا ىلصعمة النبي  المطمب عبد بنت

 تعالب الخمس ا  يفرض أف قبؿ مف ملسو هيلع هللا ىلص لمنبي الغنيمة مف الخمس سف مف أكؿ كىك 
ٔا ، الخمس آية ذىلؾ بعد تعالب ا  فأنزؿ ككاف في الجاىمية المرباع، ،(5) ملسو هيلع هللا ىلصعمب نبيو  ٍُ َواْغيَ

ُّ َولِيراُسٔلِ  ِ ُُخَُس نا ّلِلا
َ
ٍء فَأ َْ ََشْ ٌِ  ًْ خُ ٍْ ا َؽِِ ٍَ جا

َ
 .(6) [41: ا نفاؿ] ...أ

                                                           

 .587ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .218المالدر السابؽ ص (2)
 .877ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج524ص 3البغكم، معجـ الالحابة، ج (3)
، كابف قانع، معجـ 42ص 1، كالطبقات لخميقة بف خياط ج89ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، جانظر:  (4)

، كابف المديني، تسمية مف ركم عنو مف أكالد 237ص 3، كابف حباف، الثقات، ج108ص 2الالحابة، ج
 .76ص 4، كالزركمي، ا عىـ، ج97العشرة ص

 .24ص 2، كالسخاكم، التحفة المطيفة ج515أبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ص (5)
 .878ص 3ابف عبد البر، االستيعاب، ج (6)
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عرجكف نخمة؛  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  كشيد عبد ا  بف جحش أحدان، كقاتؿ حتب انقطع سيفو، فأعطاه
  الشيادة، كقد الدؽ ا  قبؿ المعركة أف يبمغو ا فالار في يده سيفان، ككاف قد دعا 

 .(2)، فقتؿ شييدان يكمئذو في السنة الثالثة مف اليجرة (1)فالدقو

 .(3) المسيب بف سعيد عنو كأرسؿ كقاص أبي بف سعد عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 80) .1 مى  حى ًليًد، ٍبفي  ؼي خى دَّثىنىا اٍلكى بَّادي  حى ، ٍبفي  عى دَّثىنىا عىبَّادو مَّدي  حى ك، ٍبفي  ميحى  عىفٍ  عىٍمرو

، أىًبي ٍكلىب كىًثيرو ، مى ًليِّيفى مَّدً  عىفٍ  اٍلًيىى ٍبدً  ٍبفً  ميحى ، ٍبفً  المَّوً  عى ٍحشو اءى : قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  جى ؿه  جى  رىجي
اذىا المًَّو، سيكؿى رى  يىا: فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب تَّب المَّوً  سىًبيؿً  ًفي قىاتىٍمتي  ًإفٍ  ًلي مى ؟ حى : قىاؿى  أيٍقتىؿى
نَّةي » لَّب، فىمىمَّا: قىاؿى  «اٍلجى مىٍيوً  ًجٍبًريؿي  ًبوً  سىارًَّني الدٍَّيفي  ًإالَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  كى ـي  عى  السَّىى

 .(4) «آًنفنا
 أولا: تخريج الحديث:

 تخريج لمحديث؛ مف ىذا الكجو.لـ أقؼ عمب 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (5)ق 212مات سنة  ،، ثقةالجكىرم البغدادمٌ  الكليد بف خمؼ. 

 (6)ق 197 سنة مات السابعة مف كىـ، ربما ثقة البالرم، حبيب؛ بف عٌباد بف عٌباد ،
، (10) ، كالطبرم، كالعقيمي(9)، كالنسائي (8)، كأبك داكد (7) كثقو يحيب بف معيف

                                                           

 .727ص 1، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج90ص 3انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .262ص 1، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج33ص 4ابف حجر، اإلالابة، ج (2)
 .231، كاإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند أحمد، ص22ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
 .493ص 28أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث عبد ا  بف جحش ج (4)
 .308ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .290ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .104ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (7)
 .176ص 1سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (8)
 .396ص 12انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (9)

 .173ص 7انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (10)
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، (5)كذكره ابف شاىيف ،(4)كابف الجكزم  ،(3)، كالذىبي (2)، كيعقكب بف شيبة (1)كالعجمي
، كقاؿ (8)، كقاؿ ابف سعد: كاف ثقة؛ كربما غمط(7)، كابف حباف في الثقات (6)كابف خمفكف

 رحمو أبي سألت"، كقاؿ عبد الرحمف بف أبي حاتـ: (9)أحمد بف حنبؿ: ليس بو بأس 
 :قاؿ بحديثو؟ يحتج لو قيؿ بو، بأس ال الدكؽ :فقاؿ ،الميمبي عباد بف دعبا عف ؛ا 
 كا  أعمـ.ىك ثقة  قمت:، (10)" ال

 159ص تقدمت ترجمتو، الدكؽ، الميثي عمقمة بف عمرك بف محمد. 

 (11) الحبة لو كيقاؿ ،لثانيةا مف ثقة ،الميثييف مكلب كيقاؿ ،جحش آؿ مكلب ،كثير أبك. 

 (12) الالحابة كبار مف كأبكه ،الغير الحابي ،ا سدم جحش بف ا  عبد بف محمد. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده حسف، فيو محمد بف عمرك بف عمقمة )الدكؽ(.

بمثمو، كابف أبي  (14)بنحكه، كأحمد  (13)كلمحديث شاىده؛ أخرجو ابف أبي شيبة 
بنحكه، مف طريؽ محمد بف بشر عف  (17)بمثمو، كأبك نعيـ  (16)كالطبراني  بنحكه، (15)عاالـ

                                                           

 .17ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (1)
 .396ص 12انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (2)
 .530ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (3)
 .51ص 9كؾ كا مـ، جابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ المم (4)
 .170ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (5)
 .173ص 7انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ، ج (6)
 .161ص 7ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .327ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)
 .95ص 5انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (9)

 .83ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .668ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
 .487المالدر السابؽ ص (12)
 .372ص 3ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الجنائز باب في الرجؿ يترؾ الشيء ما جاء فيو ج (13)
 .491ص 28أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث عبد ا  بف جحش ج (14)
 .582ص 2البف أبي عاالـ ج، كالجياد 185ص 2ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (15)
 .247ص 19الطبراني، المعجـ الكبير، ج (16)
 .163ص 1أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (17)
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بنحكه،  (3)بمعناه، كالطبراني  (2)بنحكه، كابف قانع  (1)محمد بف عمرك، كأخرجو ابف أبي عاالـ 
بنحكه، مف طريؽ محمد بف أبي يحيب ا سممي، )كىىما( عف أبي كثير، عف  (4)كأبك نعيـ 

كبيذا يرتقي الحديث لمالحيح )مرفكعان(،  ملسو هيلع هللا ىلصش، أف رجىن سأؿ النبي محمد بف عبد ا  بف جح
 لغيره.

   

ًميِّ  عىفٍ  عييىٍينىةى، ٍبفً  سيٍفيىافى  عىفٍ ( قاؿ ابف الميبارؾ: 81) .2 ٍيدً  ٍبفً  عى ، ٍبفً  زى ٍدعىافى  ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  جي
ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  اٍلميسىيِّبً  ٍحشو  ٍبفي  المَّوً  عى دو  يىٍكـى  جى ـي  ًإنِّي المَّييَـّ »: أيحي مىٍيؾى  أيٍقًس  فىًإذىا ،اٍلعىديكَّ  نىٍمقىب أىفٍ  عى

كا ثيَـّ  ،يىٍقتيميكًني أىفٍ  اٍلعىديكَّ  لىًقينىا ـى  سىأىٍلتىًني لىًقيتيؾى  فىًإذىا ،ًبي ييمىثِّميكا ثيَـّ  ،بىٍطًني يىٍبقيري : فىأىقيكؿي  ،ىىذىا ًفي
فيًعؿى  ،فىقيًتؿى  اٍلعىديكَّ  فىمىًقيى  ،ًفيؾى  ك فىًإنِّي» :اٍلميسىيِّبً  اٍبفي  قىاؿى  «ًبوً  ذىًلؾى  كى ىٍرجي  آًخرى  المَّوي  يىبىرَّ  أىفٍ   ى

ا قىسىًموً  لىوي  بىرَّ  كىمى  .(5) «أىكَّ
 أولا: تخريج الحديث:

 بمفظو، سندان كمتنان. (6)أخرجو عبد الرزاؽ 

ماد بف بنحكه، )كىىما( مف طريؽ ح (8)مطكالن، كابف الجكزم  (7)كأخرجو ابف سعد 
 سممة، عف ابف الجدعاف، عف سعيد بف المسيب، عف رجؿ، يحدِّث عف عبد ا  بف جحش.

بنحكه، )كىىما( مف طريؽ سفياف بف عيينة،  (10)بنحكه، كالبييقي  (9)كأخرجو الحاكـ 
 عف يحيب بف سعيد ا نالارم، عف سعيد بف المسيب )أرسمو(، عف عبد ا  بف جحش.

                                                           

 .582ص 2، كالجياد ج185ص 2ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (1)
 .20ص 3ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (2)
 .248ص 19الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .163ص 1الالحابة، جأبك نعيـ، معرفة  (4)
 .73، ص85ابف المبارؾ، الجياد، ح (5)
 .262ص 5عبد الرزاؽ، المالنؼ، كتاب الجياد، باب مف سأؿ الشيادة، ج (6)
 .90ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (7)
 .105، كالثبات عند الممات ص189ص 3ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (8)
 .220ص 3رؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة، ذكر مناقب عبد ا  بف جحش جالحاكـ، المستد (9)

 .250ص 3أالحابو عمب القتاؿ يـك أحد ج ملسو هيلع هللا ىلصدالئؿ النبكة باب تحريض النبي  (10)
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بمثمو، )كىىما( مف طريؽ سفياف  (2)ثمو، كأبك مكسب المديني بم (1)كأخرجو أبك نعيـ 
 بف عيينة عف ابف الجدعاف عف سعيد بف المسيب، عف عبد ا  بف جحش.

 (6)بقالة، كابف الجكزم  (5)مطكالن، كالبييقي  (4)بقالة، كأبك نعيـ  (3)كأخرجو الحاكـ 
 يو، عف عبد ا  بف جحش.بنحكه، )جميعيـ( مف طريؽ إسحاؽ بف سعد بف أبي كقاص، عف أب

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 أنو إال ،حجة إماـ ،فقيو حافظ ثقة ،الككفي اليىلي عمراف أبي بف عيينة بف سفياف 
 سنة مات ،الثامنة مف ،الثقات عف لكف ؛(8) سدلَّ  ربماك  ،(7) بأخرة حفظو تغير
 .(9)ق198

 58ص رجمتوتقدمت ت ،الرابعة مف ضعيؼ ،جدعاف بف زيد بف عمي. 

 192ص تقدمت ترجمتوا ثبات،  العمماء أحد ،حزف بف المسيب بف سعيد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

؛ كما إسناده ضعيؼ؛ فيو عمي بف الجدعاف )ضعيؼ(، كقد تابعو يحيب بف سعيد ا نالارم
 ثقة، فيرتقب الحديث لمحسف لغيره. تبيف في تخريج الحديث، كىك

   
                                                           

 .109ص 1أبك نعيـ، حمية ا كلياء ج (1)
 .330، ص197أبك مكسب ا البياني، المطائؼ مف عمـك المعارؼ، ح (2)
 .86ص 2ابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب الجياد، باب جالحاكـ النيس (3)
 .1607ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
 .501ص 6البييقي، السنف الكبرل، كتاب قسـ الفيء كالغنيمة، باب السمب لمقاتؿ ج (5)
 .106ابف الجكزم، الثبات عند الممات ص (6)
اؿ ابف عمار المكالمي، عف يحيب بف سعيد القطاف: أشيد ؛ فقاؿ: " ق45ذكره العىئي في المختمطيف ص (7)

با  أف سفياف بف عيينة اختمط سنة سبع كستيف، فمف سمع منو فييا فسماعو ال شيء، قمت: عامة مف 
سمع منو إنما كاف قبؿ سنة سبع كلـ يسمع منو متأخر في ىذه السنة إال محمد بف عاالـ ا البياني كلـ 

 االحتجاج بسفياف، فيك مف القسـ ا كؿ؛ ممف ال يضير اختىطو" يتكقؼ أحد مف العالميف في
؛ ضمف أالحاب المرتبة الثانية؛ ممف ال يضيره تدليسو؛ 32ذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف، ص (8)

 كقاؿ: "كاف ال يدلس إال عف ثقة، ككالفو النسائي كغيره بالتدليس".
 .245ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)
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دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 82) .3 ، ٍبفي  بىٍكري  حى ٍبدي  ثىنىا سىٍيؿو ، ٍبفي  المَّوً  عى اًلحو دَّثىًني الى  ٍبفي  ميعىاًكيىةي  حى
، اًلحو ٍبدى  أىفَّ  الى ، ٍبفى  المَّوً  عى دَّثىوي، حىٍفصو مَّدً  عىفٍ  حى ٍبدً  ٍبفً  ميحى ، ٍبفً  المَّوً  عى ٍحشو  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  جى
ٍينىبى  ، ًبٍنتً  زى ٍحشو ؿو  ًفي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  رىٍأسى  أيٍدًخؿي  كيٍنتي : »قىالىتٍ  جى اسو  ًمفٍ  (1)ًمٍرجى  .(2)«نيحى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث؛ مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (3)ق 289ضعيؼ، مات سنة  ،الدمياطيٌ  محمد أبك إسماعيؿ، بف سيؿ بف بكر. 

 ثبت الغمط؛ كثير الدكؽ الميث، كاتب المالرم، الالح أبك الالح الجيني، بف ا  عبد 
، كثقو عبد الممؾ بف (4)ق 222 سنة مات العاشرة مف غفمة، فيو ككانت كتابو، في

، كقاؿ (6)عف التحديث عنو  ، كحدَّث عنو يحيب بف معيف؛ ثـ أمسؾ(5)شعيب بف الميث 
، (8)، كقاؿ ابف بشككاؿ: ال بأس بو (7)أبك حاتـ: "ىك مالرم الدكؽ أميف ما عممتو" 

، كقاؿ (9)الحديث"  حسف ككاف الكذب، يتعمد ممف عندم يكف كقاؿ أبك زرعة: "لـ
، كقاؿ (10)بشيء"  ىك كليس بآخره، فسد ثـ متماسؾ، أمره أكؿ أحمد بف حنبؿ: "كاف

 غمط، كمتكنو أسانيده في حديثو في يقع أنو إالَّ  الحديث، مستقيـ عندم "ىك ابف عدم:
، كابف حباف؛ (14)، كالذىبي (13)، كالعقيمي (12)، كضعفو النسائي (11)الكذب"  يتعمد كالى 

                                                           

 (.208ص 6ؿ: قدر مف النحاس )الفراىيدم، كتاب العيف جالًمٍرجى  (1)
 .201ص 3، ج2083الطبراني، مسند الشامييف، ح (2)
 .725ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .308ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .86ص 5انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .347ص 5انظر: ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (6)
 .86ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .160ابف بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص (8)
 .87ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .212ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (10)
 .347ص 5ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (11)
 .63النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (12)
 .297ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (13)
 .562ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (14)
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 المناكير كعنده الثقات، حديث يشبو ماال ا ثبات عف يركم جدان، الحديث فقاؿ: "منكر
 الحساب، سعد بف لميث يكتب الدكقان، نفسو في ككاف ئمة،أ مشاىير أقكاـ عف الكثيرة؛
نما الغىت، عمب كاتبو ككاف  سكء، رجؿ لو جار قبؿ مف حديثو في المناكير كقع كا 

 شيخ عمب الحديث يضع فكاف عداكة، كبينو بينو جار لو كاف يقكؿ: خزيمة ابف سمعت
 في كيطرح الالح، بف ا  عبد خط يشبو بخط قرطاس في كيكتب الالح، بف ا  عبد
 ناحيتو فمف كسماعو، خطو أنو فيتكىـ بو فيحدث ا ، عبد فيجده كتبو، كسط في داره
 عندم كىك يكثقو، معيف ابف "كاف: جزرة الالح ، كقاؿ(1)أخباره"  في المناكير كقع

 ضعيؼىك  قمت:،  (3)، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: ذاىب الحديث (2)الحديث"  في يكذب
 الحديث. في

  (4)ق 158 سنة مات ،السابعة مف ،أكىاـ لو الدكؽ ،الحضرمي الالح بف يةمعاك ،
، (9)، كالنسائي (8)، كابف سعد (7)، كأبك زرعة (6)، كابف معيف في مرة (5)كثقو أحمد 

، كذكره ابف حباف في الثقات (12)، كالذىبي (11)كالعجمي  (10)كعبد الرحمف بف ميدم 
، كقاؿ ابف خراش (14)ب حديثو كال يحتج بو" ، كقاؿ أبك حاتـ: "حسف الحديث؛ يكت(13)

، كضعفو يحيب بف معيف في (16)، ككذلؾ قاؿ الذىبي في مرة (15)كابف عدم: الدكؽ 
                                                           

 .40ص 2ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (1)
 .441ص 2انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (2)
 .405ص 7انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (3)
 .538ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .382ص 8رح كالتعديؿ جابف أبي حاتـ، الج (5)
 ، نقمو ابف حجر عف جعفر الطيالسي عف يحيب بف معيف.207ص 10ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .383ص 8، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج500أبك زرعة، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص (7)
 .521ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)
 .69ص 1كالتعديؿ، ج ابف كثير، التكميؿ في الجرح (9)

 .138ص 2، كابف الفرضي، تاريخ عمماء ا ندلس ج335ص 7البخارم، التاريخ الكبير، ج (10)
 .51ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (11)
 .158ص 7الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (12)
 .470ص 7ابف حباف، الثقات، ج (13)
 .382ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (14)
 .146ص 8م، الكامؿ في الضعفاء جابف عد (15)
 .276ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (16)
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، (3)، كضعفو أبك الفتح ا زدم كالساجي (2)، ككاف يحيب بف سعيد ال يرضاه (1)مرة
 .كا  أعمـ ىك الدكؽ قمت:في الضعفاء،  (5)كابف الجكزم  (4)كذكره العقيمي 

 .عبد ا  بف حفص؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء كالمالنفيف 

 222ص تقدمت ترجمتو ،الغير الحابي ،جحش بف ا  عبد بف محمد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 لجيني )ضعيؼ(.إسناده ضعيؼ، فيو بكر بف سيؿ الدمياطي؛ )ضعيؼ(، كعبد ا  بف الالح ا

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف قانع: 83) .4 اًعيؿي  حى سىٍيفً  ٍبفي  أىٍحمىدي  نا اٍلفىٍضًؿ، ٍبفي  ًإٍسمى ، اٍلحي مَّدي  نا اٍلكيٍرًدمُّ  ٍبفي  ميحى
، ٍعفىرو مَّدً  ٍبفً  كىاًقدً  عىفٍ  شيٍعبىةي، نا جى ، ٍبفً  ميحى ٍيدو ، كىًثيرو  أىًبي عىفٍ  زى ًعيِّ ، عىفٍ  أىكٍ  اٍ ىٍشجى  عىفٍ  رىجيؿو

، أىًبي ٍبدً  عىفٍ  كىًثيرو ، ٍبفً  المَّوً  عى ٍحشو ، أىًبي عىفٍ : قىاؿى  أىكٍ : شيٍعبىةي  قىاؿى  جى ، عىفٍ  كىًثيرو  عىفٍ  رىجيؿو
ٍبدً  ٍحشو  ٍبفً  المَّوً  عى ـٍ  أىفَّ  لىكٍ : »يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  جى دىكي  ثيَـّ  ؛المَّوً  سىًبيؿً  ًفي قيًتؿى  أىحى

ؿً  لىـٍ  قيًتؿى  َـّ ثي  ؛عىاشى  نَّةى  يىٍدخي تَّب اٍلجى  .(6) «دىٍينيوي  ييٍقضىب حى
 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (7)ق 286، الدكؽ كحديثو حسف، مات سنة خيمى البى  الفضؿ بف يؿإسماع. 
 (8)ق247 سنة مات العاشرة مف ثقة الرمالب الحسيف أبك، الحكـ بف ا  عبد بف أحمد. 

                                                           

 .135ص 4الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (1)
 .146ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (2)
 .269ص 11مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (3)
 .208العقيمي، الضعفاء الكبير، ص (4)
 .154النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (5)
 .108ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة ج (6)
 .720ص 6انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .81ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
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 الحيح ثقة ، ربيب شعبة،(1)بغندر  المعركؼ ،البالرم اليذلي جعفر بف محمد 
 .(2)ق 194ق أك 193 سنة مات التاسعة، مف الكتاب،

 133ص تقدمت ترجمتو، متقف حافظ ثقة ،يكً تى العى  الحجاج بف شعبة. 

 (3) السادسة مف ثقة ،المدني ،العدكم عمر بف ا  عبد بف زيد بف دمحم بف كاقد. 

 222ص تقدمت ترجمتو، الثانية مف ثقة ،جحش آؿ مكلب ،كثير أبك. 

 .رجؿ؛ لـ أقؼ عمب مف الرَّح باسمو أك بينو، فبقي مبيمان 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 (4)إلبياـ الراكم )رجؿ( في اإلسناد، كلمحديث شاىده؛ أخرجو أحمد  إسناده ضعيؼ،
 (8)مطكالن، كالحاكـ  (7)بقالة، كالطبراني  (6)مطكالن، كالنسائي  (5)بقالة، كابف أبي عاالـ 

مف طريؽ العىء بف عبد  بمعناه، )جميعيـ( (10)مطكالن، كأبك محمد البغكم  (9)بقالة، كالبييقي
، كبيذا يرتقي الحديث ملسو هيلع هللا ىلصعف النبي  ،ف محمد بف عبد ا  بف جحشع ،عف أبي كثير ،الرحمف

 يره.لمحسف لغ

 
 
 

                                                           

غيٍندىر: تقاؿ لمغىـ السميف الغميظ، كتقاؿ لممبـر الميًمح، كىك لقب محمد بف جعفر البالرم،  نو أكثر مف  (1)
 (.452ٍندىر، فمزمو )الفيركزآبادم، القامكس المحيط، صالسؤاؿ في مجمس ابف جريج، فقاؿ: ما تريد يا غي 

 .472ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .579المالدر السابؽ ص (3)
 .163ص 37أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث محمد بف عبد ا  بف جحش ج (4)
 .148ص 2ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (5)
 .314ص 7، ج4684كع باب التغميظ في الديف حالنسائي، سنف النسائي، كتاب البي (6)
 .90ص 1، كانظر الطبراني، المعجـ ا كسط، ج248ص 19الطبراني، المعجـ الكبير، ج (7)
 .29ص 2الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب البيكع ج (8)
 .581ص 5البييقي، السنف الكبرل باب ما جاء مف التشديد في الديف ج (9)

 .201ص 8ك محمد البغكم، شرح السنة، جأب (10)
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 المبحث الثالث
 مسند عبد اهلل بن رواحة  

 :ترجمتو 
ة  كىاحى : كيقاؿ محمد، أبك، (1)ا نالارم الخزرجي  ؛ثعمبة بف القيس امرئ بفعبد ا  بف رى

 ،الشييد السعيد، ا مير،، كىك (2) ملسو هيلع هللا ىلصا   رسكؿ الاحب المدني، عمرك أبك: كيقاؿ ركاحة، أبك
 .(3) الشاعر النقيب، البدرم،

 كتاب مف كاف، ك ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عف ا ذل يردكف كانكا الذيف المحسنيف الشعراء أحد كاف 
 عمب خارالان  كبعثو ،(4) المكعد بدر غزكة في المدينة عمب ملسو هيلع هللا ىلص النبي استخمفو، ك ا نالار

 إال كميا كالمشاىد القضاء، كعمرة كالحديبية، كالخندؽ، ،كأحدان  ،كبدران  العقبة،، كشيد (5)خيبر
في السنة الثامنة لميجرة، كقد كاف ثالث ا مراء في  ،شييدان  مؤتة يـك قتؿ  نو ،(6)بعده كما الفتح

 .(7)جميعان  تمؾ الغزكة؛ بعد زيد بف حارثة، كجعفر بف أبي طالب، 

 النعمافك  ،، كأسامة بف زيدباسع بف ا  كعبد مالؾ، بف أنس: الالحابة مف عنو ركل
 .ىريرة كأبك )ابف أختو(، بشير بف

 الزبير، بف كعركة ليمب، أبي بف الرحمف كعبد أسمـ، بف زيد: مرسىن  التابعيف كمف
، أبي بف كقيس عباس، ابف مكلب كعكرمة يسار، بف كعطاء   نكفؿ، بني مكلب الحسف كأبك حاـز

                                                           

، كابف حباف، 128ص 2، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج162انظر: خميفة بف خياط، الطبقات، ص (1)
 .160، كاآلمدم، المؤتمؼ كالمختمؼ، في أسماء الشعراء ص221ص 3الثقات، ج

 .506ص 14المزم، تيذيب الكماؿ، ج (2)
 .230ص 1الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (3)
بدر المكعد: ىي التي تكاعدكا عمييا مف أحد. كذلؾ أف أبا سفياف لما انالرؼ منيا نادل: إف مكعدكـ بدر،  (4)

 ، مف غزكة ذات الرقاع أقاـ في المدينة حتب خرج لميعاد أبي سفياف.ملسو هيلع هللا ىلصالعاـ المقبؿ، كلما رجع النبي 
 ، 231ص 1انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (5)
، كأبك القاسـ ا البياني، 131ص 3، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج898ص 3د البر، االستيعاب، جابف عب (6)

 .519سير السمؼ الالالحيف، ص
، كالربعي، تاريخ مكلد 43، كالنسائي، فضائؿ الالحابة، ص23ص 1انظر: البخارم، التاريخ ا كسط، ج (7)

، كالزركمي، 113اة السنف كاآلثار ص، كابف حجر، اإليثار بمعرفة رك 81ص 1العمماء ككفياتيـ ج
 .86ص 4ا عىـ، ج
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 .(1) الرحمف عبد بف سممة كأبك

 أحاديثو: 
دَّثىًني( قاؿ البخارم: 84) .1 ٍيسىرىةى، ٍبفي  ًعٍمرىافي  حى دَّثىنىا مى مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى ٍيؿو ، عىفٍ  فيضى ٍيفو  عىفٍ  حيالى

، اًمرو ا، المَّوي  رىًضيى  بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  عى ٍنييمى مىب أيٍغًميى : قىاؿى  عى ٍبدً  عى ةى، ٍبفً  المَّوً  عى كىاحى  رى
عىمىتٍ  بىىىٍه، تىٍبًكي رىةي عىمٍ  أيٍختيوي  فىجى مىٍيًو، تيعىدِّدي  كىاكىذىا، كىاكىذىا كىاجى ا: " أىفىاؽى  ًحيفى  فىقىاؿى  عى  شىٍيئنا قيٍمتً  مى

 .(2) كىذىًلؾى  آٍنتى : ًلي ًقيؿى  ًإالَّ 

 أولا: تخريج الحديث:

 أخرجو البخارم أيضان؛ بنحكه، مف طريؽ حاليف، عف الشعبي، عف النعماف بف بشير بو.
 اسة رجال اإلسناد:ثانياا: در 

 (3)ق 223 سنة مات ،العاشرة مف ؛ثقة ،البالرم الحسف أبك ،يسرةمى  بف عمراف. 

 بالتشيع، ريميى  عارؼ الدكؽ؛ الككفي، الرحمف عبد أبك غىزكاف، بف فيضيؿ بف محمد 
، كالعجمي (6)، كابف سعد (5)، كثقو يحيب بف معيف (4)ق 195 سنة مات التاسعة، مف

في الثقات  حباف ، كذكره ابف(10)، كالذىبي (9)، كالدارقطني (8)ف ، كيعقكب بف سفيا(7)
 ثقة فضيؿ بف محمد كاف المديني بف عمي فقاؿ: "قاؿ ، كذكره ابف شاىيف في ثقاتو؛(11)

                                                           

، كابف أبي 81ص 28، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج1638ص 3انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 .898ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج50ص 5حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج

. قاؿ 144ص 5، ج4267ف أرض الشاـ حالبخارم، الحيح البخارم، كتاب المغازم باب غزكة مؤتة م (2)
، ركل عنو النعماف بف بشير قكلو في البخارم، كأبك ىريرة في 507ص 14المزم في تيذيب الكماؿ، ج

 البخارم.
 .430ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .502المالدر السابؽ ص (4)
 .156تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (5)
 .389ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (6)
 .250ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (7)
 .112ص 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (8)
 .615ص 2مكسكعة أقكاؿ الدارقطني في الرجاؿ ج (9)

 .211ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (10)
 .76ص 9ابف حباف، الثقات، ج (11)
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 ، كقاؿ (2)، كقاؿ أبك زرعة: الدكؽ (1)حديثو"  سقط أقؿ كما الحديث، في ثبتان 
، كقاؿ أبك داكد: كاف (4)و بأس ، كقاؿ النسائي: ليس ب(3)الذىبي في ركاية: الدكؽ

 ، (6)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: كاف يتشيع؛ ككاف حسف الحديث (5)شيعيان؛ متحرقان 
، كقاؿ ابف حجر: (8)، كقاؿ أبك حاتـ: شيخ (7)كقاؿ ابف سعد: بعضيـ؛ ال يحتج بو 

 ىاشـ، أبك حدثنا ا بار، عمي بف أحمد قاؿ كقد لتشيعو، تكقؼ؛ مف فيو تكقؼ "إنما
 كرأيت قاؿ: عميو، يترحـ ال مف ا  رحـ كال عثماف، ا  رحـ يقكؿ: فضيؿ ابف عتسم
ىك ثقة، لكنو  قمت:، (9)الجماعة"  بو احتج ا ، رحمو كالجماعة، السنة أىؿ آثار عميو

 يتشيع.

 (10) اآلخر في حفظو تغير ؛ثقة ،الككفي اليذيؿ أبك ،السممي الرحمف عبد بف حاليف، 
 .(11)ق 136 ةسن مات الخامسة مف

 93ص تقدمت ترجمتو، مشيكر ثقة عمرك أبك عبيالشَّ  شراحيؿ بف عامر. 

 (12)ق65 سنة ،بحمص قتؿ ،الحبة ك بكيو لو ،الخزرجي ا نالارم بشير بف النعماف. 

   

 
                                                           

 .208ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (1)
 .57ص 8عديؿ جابف أبي حاتـ، الجرح كالت (2)
 .173ص 9الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (3)
 .405ص 9انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (4)
 .1198ص 4انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .57ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .398ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (7)
 .57ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .441ابف حجر، ىدم السارم، ص (9)

ٍمكىاني، عف يزيد بف ىاركف، أنو اختمط 21ذكره العىئي في المختمطيف ص (10) ؛ فقاؿ: "ركل الحسف الحي
 بأخرة، كأنكر ذلؾ ابف المديني، فيك مف القسـ ا كؿ".

 .170ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
 .563المالدر السابؽ ص (12)
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دَّثىنىا( قاؿ البخارم: 85) .2 ، ٍبفي  يىٍحيىب حى دَّثى : قىاؿى  بيكىٍيرو ، نىاحى ، عىفٍ  المٍَّيثي ، اٍبفً  عىفً  ييكنيسى  ًشيىابو
ًني ، أىًبي ٍبفي  اليىٍيثىـي  أىٍخبىرى ٍيرىةى  أىبىا سىًمعى  أىنَّوي  ًسنىافو اًلًو، ًفي يىقيصُّ  كىىيكى   ىيرى  يىٍذكيري  كىىيكى  قىالى
ا ًإفَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  ةى: ٍبفى  المَّوً  ٍبدى عى  ًبذىًلؾى  يىٍعًني «(1)الرَّفىثى  يىقيكؿي  الى  لىكيـٍ  أىخن كىاحى  رى

ًفيػنىػػا كؼه  اٍنشىؽَّ  ًإذىا...  ًكػتىػابىػػػػوي  يىتٍػػميك المَّوً  رىسيػػػكؿي  كى  سىاًطعي  الفىٍجرً  ًمفى  مىٍعري

ػػػػػكًقػػػػنىػػػػػاته  بًػػػوً ...  فىقيميكبينىا العىمىب بىٍعدى  الييدىل أىرىانىا ػػػػػا أىفَّ  مي  كىاًقػػػػعي  قىػػػػػاؿى  مى

اًفي يىًبيتي  ٍنبىوي  ييجى اًجعي  ًباٍلميٍشًرًكيفى  اٍستىٍثقىمىتٍ  ًإذىا...  ًفرىاًشوً  عىفٍ  جى  .(2) المىضى
 أولا: تخريج الحديث:

، )ثىثتيـ( مف (5)، كالبييقي بنحكه (4)بمثمو، كالطبراني بنحكه  (3)أخرجو ابف أبي عاالـ 
 طريؽ ابف شياب الزىرم، عف الييثـ بف أبي سناف بو.

 ياا: دراسة رجال اإلسناد:ثان

 مالؾ مف سماعو في مكاكتكمَّ  ،الميث في ثقة ،المخزكمي بكير بف ا  عبد بف يحيب، 
 .(6)ق 231 سنة مات العاشرة كبار مف

 49ص تقدمت ترجمتوالمالرم، ثقة ثبت،  الميث بف سعد بف عبد الرحمف. 

 كفي قميىن، كىمان  الزىرم عف ركايتو في أف إال ثقة ا يمي، النجاد أبي بف يزيد بف يكنس 
الالحيح، كثقو ابف  عمب ق159 سنة مات السابعة، كبار مف خطأ، الزىرم غير

، (11)، كالعجمي (10)، كالنسائي (9)، كأحمد (8)، كيحيب بف معيف (7)ميدم، كابف المبارؾ 

                                                           

فىث: فكؿ ال (1)  (.220ص 8فحش )الفراىيدم، كتاب العيف جالرَّ
 .54ص 2، ج1155البخارم، الحيح البخارم، كتاب التيجد باب فضؿ مف تعار مف الميؿ فالمب ح (2)
 .37ص 4ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (3)
 .186، 185ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .405ص 10، ج21112دة الشعراء حالبييقي، السنف الكبرل، كتاب الشيادة، باب شيا (5)
 .592ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .248ص 9انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .116ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (8)
 .518ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (9)

 .450ص 11انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (10)
 .379ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (11)
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 ًفي نقٌدـ ال ، كقاؿ أحمد بف الالح: "نىٍحفي (2)ي الثقات ، كذكره ابف حباف ف(1)كالذىبي
مىب الزٍُّىًرمٌ  مىب نزؿ إيمة، نزؿ إذا الزٍُّىًرمٌ  ككاف أحدنا، ييكنيس عى  يزاممو ثيَـّ  يزيد، ٍبف ييكنيس عى

، كقاؿ ابف (5)، كقاؿ أبك زرعة: ال بأس بو (4)، كقاؿ ابف خراش: الدكؽ (3)المدينة" ًإلىب
، كقاؿ (6)حديث كثيره، كليس بحجة، كربما جاء بالشيء المنكر" سعد: "كاف حمك ال

، كقاؿ: (8)، كذكر ابف حجر؛ أف يكنس تكمـ فيو بى حجة (7)ككيع: كاف سيء الحفظ 
نما ،مطمقان  الجميكر كثقو"  مف ثيحدِّ  أك ،أقرانو يخالؼ حيث ركايتو بعض ضعفكا كا 

 كا  تعالب أعمـ.قة ىك ث قمت:، (9)" حجة فيك كتابو مف حدث فإذا ،حفظو

 66ص تقدمت ترجمتو متقف، ، ثقةالزىرم بف شياب مسمـ بف محمد. 

 (11)، ذكره ابف حباف في الثقات (10) الرابعة مف ،الدكؽ ،المدني سناف أبي بف الييثـ ،
 ، قمت: ىك الدكؽ.(13)ديث ، كقاؿ أبك حاتـ: الالح الح(12)كقاؿ الذىبي: الدكؽ 

 ق عمب 58 سنة مات ،الالحابة حافظ ،الجميؿ الالحابي ،الدكسي ىريرة أبك
 .(14)ا رجح

   

                                                           

 .297ص 6الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (1)
 .648ص 7ابف حباف، الثقات، ج (2)
 .257ص 4انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .451ص 11ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (4)
 .249ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .520ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (6)
 .249ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .458ص 9ابف حجر، لساف الميزاف، ج (8)
 .455ابف حجر، ىدم السارم، ص (9)

 .577ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .507ص 5ابف حباف، الثقات، ج (11)
 .345ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (12)
 .79ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (13)
 .680ف حجر، تقريب التيذيب، صاب (14)
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دَّثىنىا( 86) .3 اؽي  قاؿ الترمذم: حى نىا: قىاؿى  مىٍناليكرو  ٍبفي  ًإٍسحى ٍبدي  أىٍخبىرى زَّاؽً  عى نىا: قىاؿى  الرَّ ٍعفىري  أىٍخبىرى  جى
دَّثى : قىاؿى  سيمىٍيمىافى  ٍبفي  ، نىاحى ، عىفٍ  ثىاًبته ؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىفَّ  أىنىسو اءً  عيٍمرىةً  ًفي مىكَّةى  دىخى ٍبدي  القىضى  المَّوً  كىعى
ةى  ٍبفي  كىاحى  :يىقيكؿي  كىىيكى  يىٍمًشي يىدىٍيوً  بىٍيفى  رى

مُّكا مىب نىٍضًرٍبكيـٍ  اليىٍكـى ...  سىًبيًموً  عىفٍ  الكيفَّارً  بىًني خى  تىٍنًزيًموً  عى

ٍربنا ـى ا ييًزيؿي  ضى ًقيًموً  عىفٍ  ليىا ييٍذًىؿي ...  مى ًميؿى  كى ًميًموً  عىفٍ  الخى  خى

ةى  اٍبفى  يىا: عيمىري  لىوي  فىقىاؿى  كىاحى ًفي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  يىدىمٍ  بىٍيفى  رى ـً  كى رى ؟ تىقيكؿي  المَّوً  حى  لىوي  فىقىاؿى  الشٍِّعرى
ؿِّ : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  ٍنوي  خى ، يىا عى  .(1) «النٍَّبؿً  نىٍضحً  فٍ مً  ًفيًيـٍ  أىٍسرىعي  فىمىًييى  عيمىري

 أولا: تخريج الحديث:

 (5)بنحكه، كالطبراني  (4)بمثمو، كأبك يعمب  (3)بنحكه، كالنسائي  (2)أخرجو عبد بف حميد 
بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ جعفر بف  (7)بنحكه، كأبك محمد البغكم  (6)بمعناه، كأبك نعيـ 

 سميماف، عف ثابت البناني.

بمكضكعو،  (9)مختالران، كابف أبي عاالـ  (8)ب الذىمي كأخرجو محمد بف يحي
 (13)جزءان منو، كأبك نعيـ  (12)مختالران، كالطبراني  (11)مختالران، كابف حباف  (10)كالبزار

                                                           

 .139ص 5، ج2847الترمذم، سنف الترمذم، كتاب ا دب باب ما جاء في إنشاد الشعر ح (1)
 .260ص 2ابف حميد، المنتخب مف مسند عبد بف حميد ج (2)
كتاب مناسؾ  202ص 5، ج2873، كالسنف الالغرل ح99ص 4، ج3842النسائي، السنف الكبرل ح (3)

 شعر في الحـر كالمشي بيف يدم اإلماـ.الحج باب إنشاد ال
 .121ص 6، ج3394أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ح (4)
 .173ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .1639ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
 .375ص 12، ج3305أبك محمد البغكم، شرح السنة، كتاب االستئذاف، باب الشعر كالرجز، ح (7)
 .4محمد بف يحيب الذىمي )مخطكط( ص جزء (8)
 .38ص 4ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (9)

 .9ص 13، ج6301البزار، مسند البزار، ح (10)
 .380ص 10ابف حباف، الحيح ابف حباف، كتاب السير باب الخىفة كاإلمارة ج (11)
 .172ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (12)
 .1639ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (13)
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 (4)جزءان منو، كابف عساكر  (3)، كالسمعاني (2)بمعناه، كأبك محمد البغكم  (1)مختالران، كالبييقي
الزىرم، كىىما )ثابت كالزىرم( عف أنس بف مالؾ،  مختالران، )جميعيـ( مف طريؽ معمر، عف
 عف عبد ا  بف ركاحة رضي ا  عنيما.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (5)ق 251 سنة مات عشرة الحادية مف ثقة، ،المركزم بيراـ بف منالكر بف إسحاؽ. 

 (6)ق 211 سنة مات التاسعة مف ،حافظ ثقة ،الالنعاني الحميرم ىماـ بف الرزاؽ عبد. 

 بىعي، سميماف بف جعفر  الثامنة، مف يتشيع كاف لكنو زاىد؛ الدكؽ البالرم سميماف أبك الضي
، كيزيد بف (10)، كالسمعاني(9)، كابف المديني (8)، كثقو يحيب بف معيف (7)ق 178 سنة مات

، كقاؿ الجكزجاني: ثقة متماسؾ؛ (12، كابف سعد؛ فقاؿ: كاف ثقة كفيو ضعؼ(11)ىاركف 
، كقاؿ (14)، كقاؿ الذىبي: ثقة فيو شيء؛ مع كثرة عمكمو (13)رة ركل أحاديث منك

 في الثقات، كذكره  (17)كابف حباف (16)، كذكره العجمي (15)السيكطي: ثقة حسف الحديث 

                                                           

 .322ص 4البييقي، دالئؿ النبكة، باب كيؼ قدكمو بمكة كطكافو بالبيت ج (1)
 .375ص 12أبك محمد البغكم، شرح السنة، كتاب االستئذاف، باب الشعر كالرجز، ج (2)
 .570السمعاني، المنتخب مف معجـ شيكخ السمعاني ص (3)
 .406ص 1ابف عساكر، معجـ ابف عساكر ج (4)
 .103تقريب التيذيب، صابف حجر،  (5)
 .354المالدر السابؽ  (6)
 .140نفسو ص (7)
 .481ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .53سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (9)

 .378ص 8السمعاني، ا نساب، ج (10)
 .220ص 3مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (11)
 .288ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (12)
 .184الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ص (13)
 .294ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (14)
 .111السيكطي، طبقات الحفاظ، ص (15)
 .18ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (16)
 .140ص 6ابف حباف، الثقات، ج (17)
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 لعمة فيو تيكمـ إنما ، كقاؿ في "المختمؼ فييـ":(2)، كفي الضعفاء (1)ابف شاىيف في الثقات 
، (3)ضعيؼ سميماف بف جعفر: بقكلو عمار ابف إال حديثو في طعف مف رأيت كما المذىب،

 في شيعي ركل ، كقاؿ ابف عدم: أرجك أنو ال بأس بو،(4)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ال بأس بو 
، ككاف يحيب بف سعيد ال يكتب حديثو (5)بالمنكرة  ليست كأحاديثو الشيخيف؛ فضائؿ

كثقو عدد مف  قمت: في الضعفاء، (8)كابف الجكزم  (7)، كذكره العقيمي (6)كيستضعفو 
العمماء؛ كمف ضعفو فألجؿ المذىب،  نو يبغض الشيخيف؛ رغـ أنو ركل في مناقبيما، 

 لذلؾ ىك عندم الدكؽ.

 (9)ق 123 سنة مات ،الرابعة مف عابد ثقة ،البالرم محمد أبك ،انينى البي  أسمـ بف ثابت. 

 68ص تقدمت ترجمتو، ملسو هيلع هللا ىلص، خادـ النبي ا نالارم النضر بف مالؾ بف أنس. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو جعفر بف سميماف )الدكؽ(، كبمجمكع الطرؽ كالمتابعات؛ يرتقي 
 .(10)حديث حسف الحيح غريب مف ىذا الكجو قاؿ الترمذم: ىذا الحديث لمالحيح لغيره، 

   

 

                                                           

 .11ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (1)
 .179ابف شاىيف، تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف، ص (2)
، قاؿ ابف شاىيف: ييركل عنو أنو قيؿ لو: تشتـ أبا بكر 44ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو ص (3)

 كعمر؟، فقاؿ: "شتمان ال، كلكف بغضان ما شئت".
 .481ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .389ص 2ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (5)
 .95ص 2ف حجر، تيذيب التيذيب، ج، كاب553السيمي، تاريخ جرجاف ص (6)
 .188ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (7)
 .171ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (8)
 .132ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .139ص 5، ج2837الترمذم، سنف الترمذم، كتاب ا دب باب ما جاء في إنشاد الشعر ح (10)



  237 

ٍيجو جي  اٍبفً  عىفً ( قاؿ عبد الرزاؽ: 87) .4 ييـٍ : ًلعىطىاءو  قيٍمتي : قىاؿى  رى ٍرالي مىب ىىذىا خى ٍيدً  عى  المَّوً  رىسيكؿً  عى
ًني ؟ملسو هيلع هللا ىلص ةى  اٍبفً  عىفً  فأىٍخبىرى كىاحى رىصى  أىنَّوي  رى خى

بىٍيفى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  بىٍيفى  (1) قىاؿى  يىييكدو  كى  فىمىنىا، ًشٍئتيـٍ  ًإفٍ : »كى
فٍ  ـٍ  ًشٍئتيـٍ  كىاً  ،ا قىامىتً  ًبيىذىا: قىاليكا «فىمىكي  . (2) كىاٍ ىٍرضي  لسَّمىكىاتي

 أولا: تخريج الحديث:

، )جميعيـ( بنحكه، مف (6)كالبييقي  ،(5)، كابف زنجكيو (4)، كالشافعي (3)أخرجو مالؾ 
 طريؽ ابف شياب الزىرم، عف سعيد بف المسيب )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة.

كىىما مف طريؽ داكد بف بنحكه،  (8)بنحكه، كأبك عبيد اليركم  (7)كأخرجو ابف شبة 
، (10)، كابف أبي شبة (9)أبي ىند، عف الشعبي )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة، كأخرجو مالؾ 

كىىما بمعناه؛ مف طريؽ ابف شياب الزىرم عف سميماف بف يسار )مرسىن( عف عبد ا  بف 
 ركاحة.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 161ص تقدمت ترجمتو ،ثقة مدلَّس مف الثالثة ،جريج بف العزيز عبد بف الممؾ عبد. 

 77ص تقدمت ترجمتو، اإلرساؿ كثير فقيو؛ ثقة القرشي، رباح أبي بف عطاء. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 فعطاء بف أبي رباح )مف الطبقة الثالثة( لـ  ع،إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطا
بنحكه،  (11)كلمحديث شكاىد عديدة، فقد أخرجو ابف ماجة  ،يدرؾ عبدا  ابف ركاحة 

                                                           

 (.61ص 7دَّه عمب التقدير )أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، جالخىرص: حزر ثمر النخيؿ، كعى  (1)
 .122ص 4، ج7201عبد الرزاؽ، المالنؼ، كتاب الزكاة باب الخرص ح (2)
 .1015ص 4، ج2594اإلماـ مالؾ، مكطأ مالؾ كتاب المساقاة باب ما جاء في المساقاة ح (3)
 .94الشافعي، مسند الشافعي كتاب الزكاة ص (4)
 .1068ص 3، ج1981كيو، ا مكاؿ، كتاب الالدقة، باب خرص الثمار لمالدقة كالعرايا، حابف زنج (5)
 .122ص 4، ج7687البييقي، السنف الكبرل، كتاب الزكاة باب خرص النخؿ ح (6)
 .178ابف شبة، تاريخ المدينة المنكرة، ص (7)
 .121ص 3الحب كالثمار ج القاسـ بف سىـ، ا مكاؿ، كتاب الالدقة، باب الدقة ما تخرج ا رضكف مف (8)
 .1016ص 4، ج2595اإلماـ مالؾ، مكطأ مالؾ، كتاب المساقاة باب ما جاء في المساقاة ح (9)

 .179ابف شبة، تاريخ المدينة المنكرة، ص (10)
 .582ص 1، ج1820ابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب الزكاة باب خرص النخؿ كالعنب ح (11)
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مطكالن،  (4)بمعناه، كابف سيد الناس  (3)بنحكه، كالبييقي  (2)مختالرا، كالطبراني  (1)كالطحاكم 
 رفكعان.)جميعيـ( مف طريؽ مقسـ، عف عبد ا  بف عباس م

، )ثىثتيـ( مطكالن، مف طريؽ عبيد (7)، كالبييقي (6)، كابف المنذر (5)كأخرجو الطحاكم 
، كبيذا يرتقي الحديث لمحسف ملسو هيلع هللا ىلصا  بف عمر، عف نافع، عف عبد ا  بف عمر، عف النبي 

 لغيره.

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف ماجة: 88) .5 دَّ : قىاؿى  شىٍيبىةى  أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك حى دَّثىنىا: قىاؿى  عىفَّافي  ثىنىاحى ـي  حى ٍيمى  ٍبفي  دى
دَّثىنىا: قىاؿى  غىٍزكىافى  ، حى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  ثىاًبته ٍرتي : قىاؿى  مى ٍربنا حىضى ٍبدي  فىقىاؿى  حى ةى  ٍبفي  المَّوً  عى كىاحى  : رى

نَّةٍ  تىٍكرىًىيفى  أىرىاؾً  أىالى  نىٍفسً  يىا  وٍ لىتىٍنًزًلنَّ  ًبالمَّوً  أىٍحًمؼي    اٍلجى

 .(8) لىتيٍكرىًىنَّوٍ  أىكٍ  طىاًئعىةن 
 أولا: تخريج الحديث:

، بنحكه، كابف (11)، بمثمو، كابف عدم (10)بمثمو، كابف أبي شيبة  (9)أخرجو ابف سعد 
 بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ ديمـ بف غزكاف عف ثابت البناني بو. (12)عساكر 

                                                           

 .113ص 4تاب المزارعة كالمساقاة جالطحاكم، شرح معاني اآلثار، ك (1)
 .175ص 13، ج380ص 11الطبراني، المعجـ الكبير، ج (2)
، كالسنف 114ص 6البييقي، السنف الكبرل، كتاب المساقاة، باب المعاممة عمب النخؿ بشطر...، ج (3)

 .405ص 5الالغرل، ج
 .55ابف سيد الناس، أحاديث عكاؿو مف مسمكعات ابف سيد الناس، ص (4)
 .38ص 2، ج3094لطحاكم، شرح معاني اآلثار، كتاب الزكاة باب الخرص حا (5)
 .263ص 10، ج3343ابف المنذر، ا كسط في السنف كاإلجماع كاالختىؼ، ح (6)
 .114ص 6ج 11960البييقي، السنف الكبرل، كتاب المساقاة، باب المعاممة عمب النخؿ بشطر، ح (7)
 .934ص 2، ج2793اد باب القتاؿ في سبيؿ ا  سبحانو تعالب حابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب الجي (8)
 .529ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (9)

 .528ص 8، كابف أبي شيبة، المالنؼ، ج380، ص413ابف أبي شيبة، كتاب ا دب، ح (10)
 .580ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (11)
 .125ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (12)
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ثىثتيـ( بقالة؛ مف طريؽ ابف ، )(3)، كأبك نعيـ (2)، كالبييقي (1)كأخرجو الطبراني 
 .إسحاؽ عف يحيب بف عباد بف عبد ا  بف الزبير عف أبيو عف جده عف عبد ا  بف ركاحة 

مطكالن، مف طريؽ عمرك بف الحارث عف سعيد بف أبي  (4)كأخرجو سعيد بف منالكر 
 .ىىؿ )أٌنو بىمىغىوي( عف عبد ا  بف ركاحة 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 ؛حافظ ثقة ،الككفي شيبة أبي بف بكر أبك ،الكاسطي شيبة أبي بف محمد بف ا  دعب 
 .(5)ق 235 سنة مات ،العاشرة مف ،تالانيؼ الاحب

 131ص تقدمت ترجمتوبف مسمـ الباىمي، ثقة ثبت،  عفاف. 

  (7) الثامنة مف ،(6) ؿيرس ككاف الدكؽ ،البالرم غالب أبك ،العبدم غزكاف بف ـمى يٍ دى ،
 (11)كابف شاىيف  (10)كابف خمفكف  (9)، ذكره ابف حباف (8)كثقو يحيب بف معيف في ركاية 

كقاؿ الذىبي:  (13)، ككذلؾ أبك داكد (12)في الثقات، كقاؿ أبك حاتـ: ليس بو بأس 
، ككذا قاؿ البزار: الالح (15)، كقاؿ يحيب بف معيف في ركاية: الالح (14)الدكؽ

                                                           

 .182ص 13ي، المعجـ الكبير، جالطبران (1)
 4، كدالئؿ النبكة، ج154ص 9البييقي، السنف الكبرل، كتاب السير، باب الرخالة في الرجز، ج (2)

 .363ص
 .120ص 1أبك نعيـ، حمية ا كلياء ج (3)
 .345ص 2، ج2835ابف منالكر، سنف سعيد بف منالكر، كتاب الجياد باب جامع الشيادة، ح (4)
 .320التيذيب، ص ابف حجر، تقريب (5)
 لـ يذكر إرسالو أيان مف المالنفيف في المراسيؿ. (6)
 .201ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .107تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (8)
 .291ص 6ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .285ص 4مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (10)
 .83ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (11)
 .435ص 3بف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ جا (12)
 .46ص 3سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (13)
 .385ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (14)
 .435ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (15)
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؛ كلـ أقؼ عمب مف تكمـ فيو بعمة اإلرساؿ؛ سكل ابف ىك الدكؽ مت:ق، (1)بالرم
 حجر.

 236ص تقدمت ترجمتو ،عابد ثقة ،البالرم محمد أبك ،انينى البي  أسمـ بف ثابت. 

 68ص تقدمت ترجمتو، ملسو هيلع هللا ىلص، خادـ النبي ا نالارم النضر بف مالؾ بف أنس. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 كقد تكبع كما تبيف مف تخريج الحديث، فيو ديمـ بف غزكاف )الدكؽ(، إسناده حسف،
 .قي الحديث لمالحيح لغيرهكالمتابعات، يرت كبمجمكع الطرؽ

   
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 89) .6 ٍبدي  حى دَّثىنىا الرٍَّحمىًف، عى ، حى ٍيدو  عىفٍ  سيٍفيىافي مى مَّدً  عىفٍ  اٍ ىٍعرىًج، حي  ٍبفً  ميحى

، ـى مىمىةى، أىًبي عىفٍ  ًإٍبرىاًىي ٍبدً  عىفٍ  سى ةى، ٍبفً  ا ً  عى كىاحى ـى  أىنَّوي  رى ، سىفىرو  ًمفٍ  قىًد ؿى  لىٍيىن  اٍمرىأىًتوً  ًإلىب فىتىعىجَّ
ذىا ًماٍلبىاح، بىٍيًتوً  ًفي فىًإذىا ذى  شىٍيءه  اٍمرىأىًتوً  مىعى  كىاً  ، فىأىخى  : اٍمرىأىتيوي  الىتٍ فىقى  السٍَّيؼى

نِّي ًإلىٍيؾى       نىةي  عى ؿي  يىٍطريؽى  أىفٍ  فىنىيىب" فىأىٍخبىرىهي  ملسو هيلع هللا ىلص فىأىتىب النًَّبيَّ  تيمىشِّطيًني، فيىى  .(2) "لىٍيىن  أىٍىمىوي  الرَّجي
 أولا: تخريج الحديث:

كياني  (4)بقالة، كالنسائي  (3)أخرجو ابف أبي شيبة   (6) بنحكه، كالبغكم (5)بنحكه، كالرُّ
بقالة، )جميعيـ( مف  (9)بنحكه، كابف عساكر  (8)مختالران، كالحاكـ  (7)مختالران، كالطبراني 

 طريؽ حميد ا عرج، عف محمد بف إبراىيـ التيمي بو.

                                                           

 .361ص 13البزار، مسند البزار، ج (1)
 .11ص 25أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث عبد ا  بف ركاحة ج (2)
 .523ص 12، المالنؼ، كتاب السير باب في المسافر يطرؽ أىمو ليىن جابف أبي شيبة (3)
 .129النسائي، اإلغراب، الجزء الرابع مف حديث شعبة كسفياف الثكرم مما أغرب بعضيـ عمب بعض ص (4)
 .477ص 2الركياني، مسند الركياني حديث عبد ا  بف ركاحة، ج (5)
 .55ص 4البغكم، معجـ الالحابة، ج (6)
 .187ص 13راني، المعجـ الكبير، جالطب (7)
، قاؿ الحاكـ: 326ص 4، ج7798الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب ا دب، ح (8)

 الحيح عمب شرط الشيخيف.
 .81ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (9)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 بالرجاؿ عارؼ حافظ ؛ثبت ثقة ،البالرم ،العنبرم حساف بف ؛ميدم بف الرحمف عبد 
 .(1) ق198 سنة مات ،التاسعة مف ،كالحديث

 163ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،الككفي الثكرم مسركؽ بف سعيد بف سفياف. 

 كثقو (2)ق 130 سنة مات ،السادسة مف ،بأس بو ليس ،ا عرج المكي قيس بف حميد ،
، كابف (7)، كأبك داكد (6)زرعة ، كأبك (5)، كأحمد بف حنبؿ (4)، كابف معيف (3)ابف سعد 
، كقاؿ أبك حاتـ: ليس بو بأس (10)، كذكره ابف حباف في الثقات (9)، كالذىبي (8)خراش 

، كقاؿ أحمد (13)، كقاؿ ابف عدم: ال بأس بأحاديثو (12)، كقاؿ النسائي: ال بأس بو (11)
 كا  أعمـ.ىك ثقة  قمت:، (14)بف حنبؿ؛ في مكضع آخر: ليس حديثو بالقكم 

 201ص تقدمت ترجمتو، أفراد لو ثقة ،التيمي الحارث بف إبراىيـ بف محمد. 

 160ص تقدمت ترجمتو ،مكثر ثقة ،الزىرم الرحمف عبد بف سممة أبك. 
 اإلسناد:ثالثاا: الحكم عمى 

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، لكفَّ أبا سممة )مف الطبقة الثالثة( لـ يدرؾ 
 (.ملسو هيلع هللا ىلصعبد ا  بف ركاحة )الذم مات في عيد النبي 

                                                           

 .351ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .182المالدر السابؽ ص (2)
 .486ص 5كبرل، جابف سعد، الطبقات ال (3)
 .55سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (4)
 .227ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .291ص 15ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (6)
 .387ص 7المزم، تيذيب الكماؿ، ج (7)
 .292ص 15ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (8)
 .355ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (9)

 .189ص 6ف، الثقات، جابف حبا (10)
 .227ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
 .384ص 7المزم، تيذيب الكماؿ، ج (12)
 .71ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (13)
 .398ص 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (14)
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مختالران، )كىىما( مف طريؽ  (2)بمعناه، كالخرائطي  (1)كلمحديث شاىده أخرجو أبك عكانة 
ابر بف عبد ا ، عف عبد ا  بف ركاحة )مرفكعان(، سفياف الثكرم، عف محارب بف ًدثار، عف ج

 .الطرؽ يرتقي الحديث لمالحيح لغيرهكبمجمكع 

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي شيبة: 90) .7 ، ٍبفً  ميكسىب عىفٍ  أيسىامىةى، أىبيك حى ، اٍبفي  حدَّثىنىا: قىاؿى  ميٍسًمـو  سىاًبطو
ٍبدي  كىافى : قىاؿى  ةى  ٍبفي  ا ً  عى كىاحى ذي  رى اًبوً  ًمفٍ  النَّفىرً  ًبيىدً  يىٍأخي  تىعىالىٍكا سىاعىةن  نيٍؤًمفي  تىعىالىٍكا": فىيىقيكؿي  أىاٍلحى

نىٍزدىدٍ  المَّوى  فىٍمنىٍذكيرى  اننا، كى ًتوً  نىٍذكيريهي  تىعىالىٍكا إيمى نىا لىعىمَّوي  ًبطىاعى ًتوً  يىٍذكيري ٍغًفرى  .(3)" ًبمى

 أولا: تخريج الحديث:

  (6)بمكضكعو، كأبك طاىر السمفي  (5)د النَّقَّاش بمعناه، كأبك سعي (4)أخرجو أحمد 

بمعناه، )جميعيـ( مف طريؽ زياد النُّميرم )كىك ضعيؼ(،  (7)بمكضكعو، كابف عساكر 
 عف أنس بف مالؾ، عف عبد ا  بف ركاحة رضي ا  عنيما.

مختالران، مف طريؽ الفكاف بف عمرك، عف شريح بف عبيد  (8)كأخرجو الىلكائي 
 .عبد ا  بف ركاحة  )أرسمو( عف

مختالران، مف طريؽ الفكاف بف سميـ، عف عطاء بف يسار )أرسمو(  (9)كأخرجو البييقي 
 عف عبد ا  بف ركاحة.

                                                           

: 224ص 7مسمة الالحيحة ج، قاؿ ا لباني في الس513ص 4، ج7534أبك عكانة، مسند أبي عكانة ح (1)
 "أخرجو أبك عكانة بسند الحيح؛ كأالمو في الحيح مسمـ، مف دكف ذكر قالة عبد ا  بف ركاحة".

الخرائطي، كتاب مساكئ ا خىؽ كمذمكميا، باب ما جاء فيما يكره لممسافر إذا قدـ مف سفره أف يطرؽ  (2)
 . 391أىمو ليىن، ص

 .43ص 11، ج31065اف كالرؤيا بابه حابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب اإليم (3)
 .309ص 21ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند أنس بف مالؾ  (4)
 .65، ص50أبك سعيد النقاش، فكائد العراقييف باب مف المحرمات في النكاح ح (5)
 .102السمفي، فكائد حساف لمسمفي بانتقاء الرَّىاكم ص (6)
 .86ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (7)
 .1015ص 5الىلكائي، شرح أالكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة باب عبد ا  بف ركاحة ج (8)
 .152ص 1، ج49البييقي، شعب اإليماف، باب القكؿ في زيادة اإليماف كنقالانو ح (9)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 102ص تقدمت ترجمتو، ثبت ثقة، الككفي القرشي بف زيد أسامة بف حماد. 

 (1)ان ساجد مات ،السابعة مف ،بو بأس ال ،الطحاف عيسب أبك ،الككفي مسمـ بف مكسب ،
 (6)كابف شاىيف  (5)، كذكره ابف حباف (4)، كالذىبي (3)، كالبزار (2)كثقو يحيب بف معيف 

 ىك ثقة. قمت:، (7)في الثقات، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ما أرل بو بأسان 

 المكي الجمحي ،الالحيح كىك ؛سابط بف ا  عبد بفا :كيقاؿ ،سابط بف الرحمف عبد، 
 .(9)ق 118 سنة مات ،الثالثة مف ،(8) اإلرساؿ كثير ثقة

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 )مف الطبقة الثالثة( إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، عبد الرحمف بف سابط
 كثيرة كما تبيف في تخريج الحديث، لـ يدرؾ عبد ا  بف ركاحة؛ بؿ أرسؿ عنو، كلمحديث طرؽ

 يرتقي بيا لمحسف لغيره.ف

   

دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 91) .8 ـي، حى دَّثىنىا: قىاؿى  ًإٍبرىاًىي ، ٍبفً  أىبىافى  عىفٍ  اٍلميبىارىًؾ، اٍبفي  حى اًلدو  سىًمٍعتي : قىاؿى  خى
ٍبدى  ةى  ٍبفى  ا ً  عى كىاحى دَّثىًني: يىقيكؿي  رى ، ٍبفي  أىنىسي  حى مَّب ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  يىرى  لىـٍ  نَّوي أى " مىاًلؾو  الضُّحىب الى
، ًفي يىٍخريجى  أىفٍ  ًإالَّ  قىطُّ، ـى  أىكٍ  سىفىرو  .(10)" سىفىرو  ًمفٍ  يىٍقدى

                                                           

 .554ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .433سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (2)
 .271ص 4ؼ ا ستار، جالييثمي، كش (3)
 .308ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .455ص 7ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .220ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (6)
 .41ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (7)
؛ فمـ يسمع مف ؛ كنقؿ عف العمماء إرسالو عف عدد مف الالحابة128ذكره ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص (8)

 أبي بكر الالديؽ، كسعد بف أبي كقاص، كأبي أمامة، كجابر بف عبد ا ، بؿ كاف مذىبو أف يرسؿ عنيـ.
 .340ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .73ص 20ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند أنس بف مالؾ  (10)
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 أولا: تخريج الحديث:

 بمفظو، مف طريؽ إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني بيذا اإلسناد. (1)أخرجو أسمـ الكاسطي 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 التاسعة مف يغرب الدكؽ ،(2) الطالقاني إسحاؽ أبك عيسب، بف إسحاؽ بف إبراىيـ، 
في مرة، كقاؿ: ال  (5)، ككثقو يحيب بف معيف (4)، كثقو ابف خمفكف (3)ق 215 سنة مات

، كقاؿ الذىبي: (7)في أخرل، كقاؿ يعقكب بف شيبة: ثقة ثبت يقكؿ باإلرجاء  (6)بأس بو 
لثقات؛ كقاؿ: "يركم عف ابف المبارؾ، كيخطئ ، كذكره ابف حباف في ا(8)ثبت مرجئ 

ىك الدكؽ يخطئ في ركايتو عف ابف  قمت:، (10)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (9)كيخالؼ"
 المبارؾ.

 (11)ق181 مات الثامنة مف ، عالـ مجاىد،فقيو ثبت ثقة ،المركزم المبارؾ بف ا  عبد. 

  كره ابف حباف في ، ذ(12)أباف بف خالد الحنفي السعدم عف عبيد ا  بف ركاحة
كقاؿ أحمد بف  ،(15)ككذلؾ قاؿ أبك حاتـ  ،(14)، كقاؿ ابف معيف: ال بأس بو (13)الثقات

                                                           

 .225الكاسطي، تاريخ كاسط، ص (1)
 (.8ص 9طىالقىاف، في خراساف )السمعاني، ا نساب، ج الطالقاني: نسبة إلب بمدة (2)
 .87ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .178ص 1مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (4)
 .119ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .86ص 2المالدر السابؽ ج (6)
 .41ص 2المزم، تيذيب الكماؿ، ج (7)
 .208ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (8)
 .68ص 8ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .119ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .320ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
 .245ص1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (12)
 .68ص 6ابف حباف، الثقات، ج (13)
 .89ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (14)
 .298ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (15)
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كقاؿ ، (1)ثقة  عف إال يحدث ال ككاف عنو؛ يحدث الرحمف عبد كاف بو؛ بأس حنبؿ: ال
 ؛ كا زدم تفرد بتميينو دكف سبب.ىك الدكؽ قمت:، (2)الذىبي: لينو أبك الفتح ا زدم 

 68ص تقدمت ترجمتو، ملسو هيلع هللا ىلص، خادـ النبي ا نالارم النضر بف مالؾ بف أنس. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:
إسناده ضعيؼ، فيو إبراىيـ بف إسحاؽ الطالقاني )الدكؽ يخطئ في ركايتو عف ابف 

عف أباف بف خالد، عف المبارؾ(، كقد ظير ذلؾ في ىذا الحديث؛ فركاه عف ابف المبارؾ، 
)كىذا خطأ؛ كا الؿ عبيد ا  بف ركاحة( فقد خالؼ غيره كغٌرب؛ كالمحفكظ  عبدا  بف ركاحة
 (6)بمثمو، كالخطيب البغدادم  (5)بنحكه، كأبك نعيـ  (4)بنحكه، كأبك يعمب  (3)ما أخرجو أحمد 

، بيد اهلل بن رواحةعبمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ عبد ا  بف ميدم، عف أباف بف خالد، عف 
 مرفكعان. عف أنس بف مالؾ 

   

دَّثىنىا ( قاؿ الدارمي:92) .9 ـى  أىًبي ٍبفي  سىًعيدي  حى ٍريى ، مى ، ٍبفي  يىٍحيىب أىٍنبىأى  اٍلًماٍلًرمُّ دَّثىًني أىيُّكبى  عيمىارىةي  حى
ـى  ٍبفً  قيدىامىةى  عىفٍ  غىًزيَّةى، ٍبفي  مَّدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي ، ٍبفً  ميحى اًطبو دَّثىوي  وي أىنَّ  حى ٍبدى  أىفَّ  حى ةى  ٍبفى  المَّوً  عى كىاحى   رى
قىعى  اًريىةو  كى ، فىأىٍقرىأي  أىنىا أىمَّا: قىاؿى  فىعىٍمتىيىا؟: اٍمرىأىتيوي  لىوي  فىقىالىتٍ  لىوي، ًبجى  تىٍقرىأي  فىىى  أىٍنتى  أىمَّا: فىقىالىتٍ  اٍلقيٍرآفى

، كىأىٍنتى  اٍلقيٍرآفى  نيبه  :فىقىاؿى  ًؾ،لى  أىٍقرىأي  أىنىا: فىقىاؿى  جي
 نىاػاًفًريػػاٍلكى  كىلػػثٍ ػػمى  ارى ػػالنَّ  كىأىفَّ ...  ؽ  ػػػػحى  المَّوً  دى ػػػػكىعٍ  أىفَّ ػػػػػبً  ٍدتي ػػػػشىيً 

فىٍكؽى ...  طىاؼو  اٍلمىاءً  فىٍكؽى  اٍلعىٍرشى  كىأىفَّ   اٍلعىالىًمينىا رىبُّ  اٍلعىٍرشً  كى

تى  ئً ػػػمى  وي ػػػػمي ػػػػمً ػػػػحٍ ػػكى ئً ػػػمى ...  رىاـه ػػػػػػػػػػكً  ةه ػػػػكى ػػػػػىى لى  ةي ػػكى ػػىى مً ػػسى ػػي م وً ػػػػػاإٍلً  اػػينى ػكِّ

كىذٍَّبتي  ًبالمَّوً  آمىٍنتي ": فىقىالىتٍ  رى  كى  .(7) "اٍلبىالى

                                                           

 .338سؤاالت أبي داكد  حمد بف حنبؿ ص (1)
 .6ص 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (2)
 .355ص 19ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند أنس  (3)
 .301ص 7، ج4337أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب المكالمي ح (4)
 .16ص 9أبك نعيـ، حمية ا كلياء، ج (5)
 .207ص 1شابو جالخطيب البغدادم، تالي تمخيص المت (6)
 .56، ص82الدارمي، الرد عمب الجيمية، باب استكاء الرب تبارؾ كتعالب عمب العرش، ح (7)
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 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، )كىىما( مف طريؽ عبد ا   (2)مختالران، كابف عساكر  (1)أخرجو ابف أبي الدنيا 
 حمف بف سمماف، عف يزيد بف الياد )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة.بف كىب، عف عبد الر 

بمعناه، )كىىما( مف  (4)بمكضكعو، كابف عساكر  (3)كأخرجو ابف أبي الدنيا أيضان 
 .ملسو هيلع هللا ىلصطريؽ إسماعيؿ بف أبي خالد، عف الشعبي )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة، عف النبي 

بنحكه، )كىىما( مف طريؽ مكسب  (6)بكي مطكالن، كالسُّ  (5)كأخرجو ابف عساكر أيضان 
بف جعفر بف أبي كثير، عف عبد العزيز بف عبد ا  بف أبي سممة عف ]الثقة[ عف عبد ا  بف 

 ركاحة.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 128ص تقدمت ترجمتو، ثبت ثقة ،الجمحي مريـ أبي بف الحكـ بف سعيد. 

 مات السابعة مف أخطأ، ربما الدكؽ المالرم، العباس أبك الغافقي، أيكب بف يحيب 
، (9)يعقكب بف سفياف ك  ،(8)، كثقو يحيب ابف معيف في مرة (7)ق 168 سنة

في الثقات، كقاؿ  (13)كالعجمي  (12)كابف شاىيف  (11)، كذكره ابف حباف (10)كالدارقطني

                                                           

، كابف أبي الدنيا، النفقة عمب العياؿ، 213، ص239ابف أبي الدنيا، اإلشراؼ في منازؿ ا شراؼ ح (1)
 . 772ص 2، ج572ح

 .114ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (2)
، كمداراة الناس البف أبي 770ص 2، ج571النفقة عمب العياؿ، باب مىعبة الرجؿ أىمو، ح ابف الدنيا، (3)

 .135، ص164الدنيا أيضان، باب مداراة الرجؿ زكجتو كحسف معاشرتو إياىا ح
 .113ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
 .114ص 28، جالمالدر السابؽ (5)
 .264ص 1السبكي، طبقات الشافعية الكبرل، ج (6)
 .588ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .98ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (8)
 .445ص 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (9)

 .95ص 14الدارقطني، العمؿ الكاردة في ا حاديث النبكية، ج (10)
 .600ص 7ابف حباف، الثقات، ج (11)
 .260ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (12)
 .57ص 1جمي، معرفة الثقات، جالع (13)
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، كقاؿ الذىبي في ركاية: (2)الدكؽ ال بأس بو  ، كقاؿ ابف عدم:(1)البخارم: الدكؽ
، كقاؿ الذىبي (5)، ككذلؾ قاؿ أبكداكد (4)، كقاؿ ابف معيف في ركاية: الالح (3)الدكؽ

، كقاؿ النسائي: (7)، قاؿ أحمد بف حنبؿ: سيء الحفظ (6): الالح الحديث في مكضع
 .(8)ليس بذاؾ القكم 

، كقاؿ ابف سعد: منكر (9)يحتج بوكقاؿ أبك حاتـ: محمو الالدؽ؛ يكتب حديثو كال 
 اؿق، كقاؿ ابف حجر في التيذيب: (11)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء (10)الحديث
دَّثى  إذا :أحمد أبك الحاكـ كقاؿ، ييـ الدكؽ: الساجي  حدث كما يخطئ ًحفظو مف حى

ىك الدكؽ يخطئ؛  قمت:، (12) بو بأس ال الدكؽ عندم كىك، بأس بو فميس كتاب مف
 يتابع. كال بد أف

 (13)ق 140 سنة مات السادسة، مف بو، بأس ال ا نالارم، الحارث بف غىًزٌية بف عمارة ،
، (18)، كالعجمي (17)، كالدارقطني (16)، كأبك زرعة (15)، كابف سعد (14)كثقو أحمد بف حنبؿ 

                                                           

 .117الترمذم، العمؿ الكبير، ص (1)
 .59ص 9ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (2)
 .193الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (3)
 .127ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .14ص 5سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (5)
 .362ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .127ص 9ي حاتـ، الجرح كالتعديؿ جابف أب (7)
 .107النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (8)
 .127ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .516ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (10)
 .191ص 3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (11)
 .187ص 11ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (12)
 .409يذيب، صابف حجر، تقريب الت (13)
 .473ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (14)
 .406ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (15)
 .368ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (16)
 .53سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (17)
 .40ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (18)
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في الثقات، كقاؿ أبك حاتـ: ما بحديثو  (3)كابف شاىيف ( 2)، كذكره ابف حباف (1)كالذىبي 
، (6)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (5)، كقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس (4)دكؽ بأس؛ ال

، كقاؿ ابف حجر في مقدمة فتح البارم: كثقو يحيب بف (7)كذكره العقيمي في الضعفاء 
 ىك ثقة. قمت:، (8)قميىن  البخارم لو كعٌمؽ فضعفو؛ حـز ابف معيف؛ كشذَّ 

  (9) الرابعة مف مقبكؿ ،لجده ينسب كقد ،الجمحي حاطب بف محمد بف إبراىيـ بف دامةقي ،
ثؽ (10)ذكره ابف حباف في الثقات  ، كقاؿ الذىبي: كي

، كفي مكضع آخر قاؿ: (11)
، قمت: ىك الدكؽ مقؿ في الحديث، كا  تعالب (13)، ككذا قاؿ السخاكم (12)الكيمح

 أعمب كأعمـ.

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

جمحي )مف الطبقة الرابعة(، لـ يدرؾ عبد ا  بف إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، قيدامة ال
 ،عباس بفعبد ا   عف ،عكرمةبنحكه مف طريؽ  (14)ركاحة، كلمحديث شاىده أخرجو الدارقطني 

 قي الحديث لمحسف لغيره.مرفكعان، كبيذا يرت

   
                                                           

، كالذىبي، ذيؿ ديكاف 139ص 6ذىبي، سير أعىـ النبىء، ج، كال710ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (1)
 .50الضعفاء، ص

 .244ص 5ابف حباف، الثقات، ج (2)
 .156ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (3)
 .368ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .15ية ابف طيماف ص، كمف كىـ يحيب بف معيف في الرجاؿ ركا163تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص  (5)
 .422ص 7ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .315ص 3العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (7)
 .458ابف حجر، ىدم السارم، ص (8)
 .454ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .340ص 7، كأيضان ج319ص 5ابف حباف، الثقات، ج (10)
 .134ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (11)
 .722ص 3ىـ، جالذىبي، تاريخ اإلس (12)
 .384ص 2السخاكم، التحفة المطيفة ج (13)
 1، ج430الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الطيارة باب في النيي لمجنب عف قراءة القرآف ح (14)

 .216ص
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دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 93) .10 ، ٍبفي  يىٍعقيكبي  حى ٍيدو مى ٍبدى  سىًمٍعتي : قىاؿى  حي ٍيدً  ٍبفى  الرٍَّحمىفً  عى  ٍبفً  زى
، ـى ، ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  أىٍسًم ، ٍبفً  أيسىامىةى  عىفٍ  يىسىارو ٍيدو ، عىفٍ  زى ؿو ٍبدً  ًبىى ةى، ٍبفً  المَّوً  كىعى كىاحى  رى
ا المَّوي  رىًضيى  ٍنييمى مىؿو  دىارً  ًإلىب ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  ذىىىبىا أىنَّييمىا» عى ًدينى  حى أى  ةً ًباٍلمى مىسىحى  فىتىكىضَّ  كى
فٍَّيوً   .(1) «خي

 أولا: تخريج الحديث:

 (5)بنحكه، كتماـ الرازم  (4)بنحكه، كابف عدم  (3)بمعناه، كابف قانع  (2)أخرجو الشاشي 
 بمكضكعو، )جميعيـ( مف طريؽ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ، عف أبيو بو. (6)بمعناه، كأبك نعيـ 

بنحكه،  (8)ف طريؽ سعيد بف أبي ىىؿ. كأخرجو الطبراني بقالة، م (7)كأخرجو الشاشي 
 بمعناه، ػػػػ كىىماػػػػ مف طريؽ عبد الرحمف بف زيد. (9)كابف عساكر 

كىىما )سعيد كعبد الرحمف( عف زيد بف أسمـ، عف عطاء بف يسار، عف أسامة بف زيد 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي كعبد ا  بف ركاحة، عف بىؿ بف رباح 

مختالران، مف طريؽ عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ، عف أبيو، عف عطاء،  (10)اني كأخرجو الطبر 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعف أسامة بف زيد كعبد ا  بف ركاحة، عف النبي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 137ص تقدمت ترجمتويخطئ،  الدكؽ المدني، حميد بف يعقكب. 

 (11)ق 182 سنة مات ،الثامنة مف ،ضعيؼ ،العدكم أسمـ بف دزي بف الرحمف عبد. 

                                                           

 .39ص 4، ج1984ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (1)
 .363ص 2، ج967الشاشي، المسند، ح (2)
 .128ص 2ج ابف قانع، معجـ الالحابة، (3)
 .446ص 5ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (4)
 .252ص 1تماـ الرازم، الفكائد، ج (5)
 .1640ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
 .363ص 2، ج968الشاشي، المسند، ح (7)
 .351ص 1، ج171ص 1الطبراني، المعجـ الكبير، ج (8)
 .81ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (9)

 .187ص 13المعجـ الكبير، جالطبراني،  (10)
 .340ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
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 (2)ق 136 سنة مات الثالثة مف (1)يرسؿ  ككاف عالـ ثقة المدني العدكم أسمـ بف زيد. 

 (3)ق 94 سنة مات ،الثانية الغار مف ،فاضؿ ثقة ،المدني ،اليىلي يسار بف عطاء. 

 128ص تقدمت ترجمتو، مشيكر الحابي ،حارثة بف زيد بف أسامة. 

 مف ،بكر أبي مكلب (،أمو كىي) حمامة بفا كىك ،المؤذف الحبشي، رباح بف بىؿ 
 .(4)ق 20ق، كقيؿ: سنة18أك  17 سنة مات ،كالمشاىد بدران  شيد ،ا كليف السابقيف

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

بف أسمـ )ضعيؼ(، كقد تابعو سعيد بف أبي إسناده ضعيؼ؛ فيو عبد الرحمف بف زيد 
 مكع الطرؽ لمحسف لغيره.ىىؿ كما تبيف في تخريج الحديث، فيرتقي الحديث بمج

   

دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 94) .11 ٍبدي  حى سىفً  ٍبفي  ا ً  عى ، اٍلحى رَّاًنيُّ دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلحى ٍعفىرو  أىبيك حى ، جى  النُّفىٍيًميُّ
دَّثىنىا: قىاؿى  مَّدي  حى مىمىةى، ٍبفي  ميحى مَّدً  عىفٍ  سى اؽى، ٍبفً  ميحى دَّثىًني: قىاؿى  ًإٍسحى ٍبدي  حى ، أىًبي ٍبفي  ا ً  عى  بىٍكرو
دَّثى  أىنَّوي  ٍيدً  عىفٍ  حى ، ٍبفً  زى ـى ةى  ٍبفً  ا ً  ًلعىٍبدً  يىًتيمنا كيٍنتي : قىاؿى  أىٍرقى كىاحى ًتوً  ًفي ًحٍجًرهً  ًفي رى  ًتٍمؾى  سىٍفرى

مىب ميٍرًدًفي قً  عى ثَّؿي  سىًمٍعتيوي  ًإذٍ  لىٍيمىةن  لىنىًسيري  ًإنَّا فىكىا ً  رىاًحمىًتوً  يبىةً حى  :ىىذىا ًببىٍيًتوً  يىتىمى

مىٍمتى  أىدٍَّيتىًني ًإذىا  اٍلًحسىاءً  بىٍعدى  أىٍربىعو  مىًسيرىةى ...  رىٍحًمي كىحى

                                                           

؛ فقاؿ: "قاؿ عمي بف المديني سئؿ سفياف بف عيينة عف زيد 178ذكره العىئي في جامع التحاليؿ ص  (1)
بف أسمـ فقاؿ ما سمع مف ابف عمر إال حديثيف، كقاؿ يحيب بف معيف لـ يسمع مف أبي ىريرة، كقاؿ ابف 

ف أسمـ عف جابر مرسؿ، ككذلؾ عف رافع بف خديج، كعف أبي ىريرة، كعائشة أدخؿ بينو الجنيد؛ زيد ب
كبيف عائشة القعقاع بف حكيـ، كبينو كبيف أبي ىريرة عطاء بف يسار، قمت: ركايتو عف عائشة في سنف 

أبك أبي داكد كعف أبي ىريرة في جامع الترمذم كلكنو قاؿ عقبة ال نعرؼ لو سماعا مف أبي ىريرة كقاؿ 
زرعة زيد بف أسمـ عف سعد يعني بف أبي كقاص مرسؿ، كعف أبي أمامة ليس بشيء كىك مرسؿ، كعف 
زياد أك عبد ا  بف زياد عف عمي مرسؿ، كقاؿ أبك حاتـ زيد بف أسمـ عف أبي سعيد مرسؿ، يدخؿ بينيما 

 عطاء بف يسار"
 .222ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .392المالدر السابؽ ص (3)
 .129ص المالدر السابؽ (4)
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، ًمٍنوي  سىًمٍعتيوي  فىمىمَّا فىقىًني بىكىٍيتي قىاؿى  ًبالدِّرًَّة، فىخى مىٍيؾى  مىا: كى ليكىعي  يىا عى
 ا ي  يىٍرزيقىًني ًإفٍ  (1)

تىٍرًجعي  الشَّيىادىةى   .(2)الرٍَّحًؿ"  شيٍعبىتىيً  بىٍيفى  كى

 أولا: تخريج الحديث:

 مطكالن، مف طريؽ يكنس بف بكير، عف محمد بف إسحاؽ بو. (3)أخرجو ابف عساكر 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 رَّانيٌ  ،كمٌ ا يم أحمد بف فالحس بف ا  عبد  .(4)ق 295 مات سنة ، ثقة،يبشيع أبك ،الحى

 (5)ق 234 مات العاشرة مف حافظ، ثقة ،يميٌ فى الني  جعفر أبك ،عمي بف محمد بف ا  عبد. 

 218ص تقدمت ترجمتو ،ثقة ،الحرانيٌ  ،الباىمي ا  عبد بف سممة بف محمد. 

 74ص تقدمت ترجمتوسحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة، محمد بف إ. 

 148ص تقدمت ترجمتو، ثقة محمد ا نالارم، بف بكر أبي بف ا  عبد. 

 169ص مت ترجمتوتقد ،الحابي ،الخزرجي ا نالارم زيد بف أرقـ بف زيد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو محمد بف إسحاؽ )الدكؽ مدلس، مف الرابعة( كقد الرَّح بالسماع في 
 ىذه الركاية، كباقي رجالو ثقات.

   

 

                                                           

 (.202ص 1ليكىع: كالؼ يطمؽ عمب مف بو حماقة )الفراىيدم، كتاب العيف ج (1)
 .181ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (2)
 .117ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (3)
 .963ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .321ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
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دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي شيبة: 95) .12 ٍبدً  عىفٍ  ىيشىٍيـه، حى ، ٍبفً  ًميدً اٍلحى  عى ٍعفىرو  كىافى ": قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  جى
ٍبدي  ةى  ٍبفي  ا ً  عى كىاحى ميعىةى  يىٍأًتي رى اًشيان  اٍلجي عى  فىًإذىا ،مى عى  ؛رىجى اًشيان  شىاءى  ًإفٍ  شىاءى، كىٍيؼى  رىجى فٍ  ،مى  شىاءى  كىاً 

رىاًكبان" 
(1). 

 أولا: تخريج الحديث:

 اإلسناد. بمعناه، بيذا (2)أخرجو ابف أبي شيبة أيضان 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  التدليس كثير ؛ثبت ثقة ،الكاسطي معاكية أبك ،السممي القاسـ بف بشير بف يـشى ىي 
 .(4)ق 183 سنة مات ،السابعة مف ،(3) الخفي كاإلرساؿ

 (5)ق 153 مات السادسة مف ،كىـ كربما ،بالقدر رمي الدكؽ ،جعفر بف الحميد عبد ، 

، (8)، كأحمد بف حنبؿ (7)، كابف معيف في مرة (6)لقطاف في ركاية كثقو يحيب بف سعيد ا
 (12)، كذكره ابف شاىيف (11)، كالذىبي في مكضع (10)، كيعقكب بف سفياف (9)كابف سعد 

 ، كقاؿ الذىبي في مكضع آخر: (13)في الثقات، كقاؿ ابف حباف: ربما أخطأ 
                                                           

 2، ج5447لمالنؼ، كتاب الالىة باب مف كاف يحب أف يأتي الجمعة ماشيان حابف أبي شيبة، ا (1)
 .136ص

 .103ص 2، ج5126ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الالىة باب مف كـ تؤتب الجمعة ح (2)
، كعدَّه مف أالحاب المرتبة الثالثة؛ فى بد أف يالرح 47ذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف، ص (3)

؛ كذكر إرسالو عف عاالـ بف 231عنتو، كقد ذكره ابف أبي حاتـ في المراسيؿ صبسماعو، كال تقبؿ عن
كميب، ك يزيد بف أبي زياد، كمكسب الجيني، كمحمد بف جحادة، كأبك خمدة، كسيار، كعمي بف زيد، 

 كالحسف بف عبيد ا ، كالعمرم الالغير، القاسـ ا عرج، كخميد بف جعفر، كزاذاف.
 .574ب، صابف حجر، تقريب التيذي (4)
 .333المالدر السابؽ ص (5)
 .10ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .96تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (7)
 .153ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ؛ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (8)
 .240ص 9ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (9)

 .458ص 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (10)
 .614ص 1، الكاشؼ، جالذىبي (11)
 .159ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (12)
 .122ص 7ابف حباف، الثقات، ج (13)
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ؿ ابف عدم: ال بأس بو؛ ،  كقا(2) ، كقاؿ ابف معيف في مرة: ليس بو بأس(1)الدكؽ 
، كقاؿ النسائي: ليس بالقكم (4)، كقاؿ أبك حاتـ: محمو الالدؽ (3)كىك ممف يكتب حديثو

، كضعفو يحيب بف سعيد القطاف في ركاية (6)، كضعفو سفياف الثكرم مف أجؿ القدر (5)
 .الدكؽ يخطئ قمت:، (7)

 (8)الثالثة  مف ثقة، الحميد، عبد كالد ا نالارم، الحكـ بف ا  عبد بف جعفر. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

كمنقطع، فيو عبد الحميد بف جعفر )الدكؽ يخطئ(، كلـ يتابعو أحد،  ، بؿإسناده ضعيؼ
بف ركاحة )الذم مات في عيد كجعفر بف عبد ا  )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ عبد ا  

 (.ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي شيبة: 96) .13 ، عىف يىٍعمىب، ٍبفي  بيىٍحيى  حى كرو ، ٍبفً  ًرٍبًعيِّ  عىف مىٍنالي  ًحرىاشو
ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ةى  ٍبفي  ا ً  عى كىاحى ا تىٍرتىدُّ  الى  عىٍيفو  قيرَّةى  أىٍسأىليؾ إنِّي المَّييَـّ ": رى نىًعيمن  .(9)"يىٍنفىدي  الى  كى

 أولا: تخريج الحديث:

"ليس مف ىاتيف شيء في  ملسو هيلع هللا ىلصؿ النبي ، بنحكه؛ بزيادة: قا(10)أخرجو ابف أبي شيبة أيضان 
 الدنيا"، عف عبيدة بف حميد، عف منالكر بف المعتمر بو.

 
                                                           

 .116الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (1)
 .190ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (2)
 .3ص 7ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (3)
 .10ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .72نسائي، الضعفاء كالمتركككف، صال (5)
 .153ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (6)
 .116الذىبي، مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (7)
 .140ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .357ص 13، ج35873ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب زىد الالحابة باب كىـ عبد ا  بف ركاحة ح (9)

 .341ص 10، ج30175مالدر السابؽ كتاب الدعاء باب فيما كاف عبد ا  بف ركاحة يدعك بو حال (10)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 يَّاة،التيمي بف حرممة يعمب بف يحيب  .(1) الثامنة مف ثقة ،الككفي ، أبك الميحى
 77ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،الككفي مميالسي  المعتمر بف منالكر. 
  ً119ص تقدمت ترجمتو، مخضـر عابد ثقة ،الككفي العبسي اشرى حً  بف عيبٍ ر. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:
 الطبقة إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، لكفَّ ربعي بف حراش )تابعي مف

 .(ملسو هيلع هللا ىلصف ركاحة )الذم مات في عيد النبي ثة(، لـ يدرؾ عبد ا  بالثال

   
نىا( قاؿ ابف سعد: 97) .14 ، ٍبفي  يىًزيدي  أىٍخبىرى كفى يىٍحيىب ىىاري ، ٍبفي  كى بَّادو نىا: قىاالى  عى مَّادي  أىٍخبىرى مىمىةى، ٍبفي  حى  سى

لىتٍ  لىمَّا: " قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  عيٍركىةى، ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ  ُٓ : نىزى َػَراُء يَتاتُِػ : الشعراء] ًُ اىَْؾاُوونَ َوالشُّ
ٍبدي  قىاؿى  ،[224 ةى  ٍبفي  المَّوً  عى كىاحى ـى  قىدٍ ": رى ًم ، أىنِّي المَّوي  عى ـٍ ٔا : المَّوي  فىأىٍنزىؿى  ًمٍنيي يُ ٍِ ٔا وََغ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ

إَِّلا اَّلا
اِْلَاِت  تَّب[ 227: الشعراء] الصا تىـى  حى  .(2) "اآٍليىةى  خى

 أولا: تخريج الحديث:
بمثمو، كىىما مف طريؽ حماد بف  (4)بنحكه، كابف عساكر  (3)بي حاتـ أخرجو ابف أ

 سممة بو، عف ىشاـ بف عركة بو.
، )ثىثتيـ( مف طريؽ يزيد بف (7)، كالحاكـ (6)، كالطبرم (5)كأخرجو ابف أبي شيبة 

ا  بف قسيط، عف أبي الحسف البراد )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة كحساف بف ثابت ككعب عبد
 ف مالؾ.ب

                                                           

 .598ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .528ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .2834ص 9، ج16069ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ح (3)
 .92ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
، كابف أبي شيبة، المالنؼ، 368، ص398الشعر ح ملسو هيلع هللا ىلصي شيبة، ا دب، باب استماع النبي ابف أب (5)

 .518ص 8، ج26574كتاب ا دب باب الرخالة في الشعر ح
 .418ص 19الطبرم، تفسير الطبرم، ج (6)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب حساف بف ثابت  (7)

 .556ص 3، ج6064ح
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 71ص تقدمت ترجمتومتقف،  ثقة الكاسطي زاذاف بف ىاركف بف يزيد. 

 بىعي عباد بف يحيب ، (1)ق 198 مات التاسعة، مف الدكؽ بغداد، نزيؿ البالرم، الضي
، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: (4)ف في الثقات ، كذكره ابف حبا(3)، كالدارقطني (2)كثقو شعبة 

 عميو أعمـ ما عنو، ككتبت الحديث، يذاكر كيس أسباط، مجمس في رأيتو ما "أكؿ
 كتابنا، فأخرج أتيناه، كقد الدكقنا، ككاف بذاؾ، يكف ، كقاؿ يحيب بف معيف: "لـ(5)حجة"
، كقاؿ (7) ، كقاؿ الذىبي الدكؽ ربما أغرب(6)عنو"  فانالرفنا يقرأه، يحسف ال ىك فإذا

ىك  قمت:، (10)، كضعفو الساجي (9)، كقاؿ الذىبي: الالح (8)أبك حاتـ: ليس بو بأس 
 الدكؽ كا  تعالب أعمـ.

 ،58ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 

 132ص تقدمت ترجمتوفقيو،  ثقة ا سدم، الزبير بف عركة بف ىشاـ. 

 132ص تقدمت ترجمتوفقيو،  ثقة العكاـ ا سدم، بف الزبير بف عركة. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

عبد ا   إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، عركة بف الزبير )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)كقد مات في زمف النبي  بف ركاحة 

   
                                                           

 .592ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .196انظر: الذىبي، كتاب مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (2)
 .70سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (3)
 .256ص 9ابف حباف، الثقات، ج (4)
 .173ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .217ص 16الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (6)
 .223ص 5بي، تاريخ اإلسىـ، جالذى (7)
 .173ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .368ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (9)

 .217ص 16انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (10)
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دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي شيبة: 98) .15 ٍيدي، حى مى ، أىًبي ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  عىفٍ  حي اًلدو ، عىفٍ  خى ؿو  عىفً  رىجي
سىًف، ٍبدً  عىفٍ  اٍلحى ةى  ٍبفً  ا ً  عى كىاحى ا المٍَّيؿً  ًمفى  قىًميىن  كىانيكا" :رى عيكفى  مى عيكا": قىاؿى  "يىٍيجى  ثيَـّ  قىًميىن، ىىجى
رً  ًإلىب مىدُّكىىا  .(1)" السَّحى

 أولا: تخريج الحديث:

أكرده السيكطي في ديرِّه؛ كقاؿ: أخرجو ابف المنذر، كابف مردكيو مف طريؽ الحسف، عف 
 .(2))بمثمو(  عبد ا  بف ركاحة 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  ؤىاسي  الرحمف عبد بف ميدحي الري
 .(4)ق 190أك  189 سنة مات الثامنة، مف، ثقة ،(3)

 (5)ق 146 سنة مات ،الرابعة مف ثبت ثقة ،البجمي ،ا حمسي خالد أبي بف إسماعيؿ. 

 .رجؿ؛ لـ أقؼ عمب مف الرَّح باسمو، فبقي مبيمان 

 كثيران  يرسؿ ككاف ،مشيكر فاضؿ فقيو ثقة ،ا نالارم البالرم الحسف أبي بف الحسف 
 .(7)ق 110 سنة مات ،الثالثة لطبقةا أىؿ رأس ىك ،(6) كيدلس

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ،  جؿ اإلبياـ، فيو رجؿ )مبيـ( لـ أقؼ عمب مف عرَّؼ بو، كفي اإلسناد 
 .، عبد ا  بف ركاحة )مف الطبقة الثالثة( انقطاع أيضان؛ فمـ يدرؾ الحسف البالرم

                                                           

 .238ص 2ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الالىة باب قكلو تعالب "كانكا قميىن مف الميؿ ما ييجعكف" ج (1)
 ، كلـ أقؼ عمب أم ركاية منيما في كتبيـ المطبكعة.615ص 7، الدر المنثكر، جالسيكطي (2)
ؤاس، كىـ قـك سكنكا الككفة )انظر: السمعاني، ا نساب، ج (3) ؤاسي: نسبة إلب بني ري  (.180ص 6الرُّ
 .182ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .107المالدر السابؽ ص (5)
مف أالحاب المرتب الثانية؛ فى يضير تدليسو؛ قاؿ ابف  29ص ذكره ابف حجر في طبقات المدلسيف، (6)

حجر: "رأل عثماف كسمع خطبتو كرأل عميا كلـ يثبت سماعو منو، كاف مكثران مف الحديث كيرسؿ كثيران 
عف كؿ أحد، كالفو بتدليس االسناد النسائي كغيره"، كعنده عمة اإلرساؿ أيضان؛ فقاؿ العىئي في جامع 

أيضان، قاؿ أبك  ؛ مرسمة بى شؾ، ككذلؾ عف عمي عف أبي بكر كعمر كعثماف التحاليؿ: "ركايتو 
زرعة كغيره؛ ركايتو عف سعد بف عبادة مرسمة بى شؾ فإنو لـ يدركو، قاؿ قتادة: ما شافو الحسف أحدا مف 

 البدرييف"، ثـ ذكر أنو معركؼه باإلرساؿ، كلـ يسمع مف الكثير مف الالحابة كالتابعيف.
 .160ر، تقريب التيذيب، صابف حج (7)
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دَّثىنىا ( قاؿ الطبرم:99) .16 يٍ  اٍبفي  حى مى ،حي كَّاـه، ثنا: قىاؿى  دو ، عىفٍ  حى اًعيؿى ، عىفٍ  ًإٍسمى  بىكىب: قىاؿى  قىٍيسو
ٍبدي  ةى  ٍبفي  المَّوً  عى كىاحى ا": فىقىاؿى  اٍمرىأىتيوي، فىبىكىتً  مىرىًضًو، ًفي رى  تىٍبًكي رىأىٍيتيؾى ": قىالىتٍ  ،"؟ييٍبًكيؾً  مى

ٍبدي ا  قىاؿى  ،"فىبىكىٍيتي  ةى  ٍبفي  عى كىاحى مً  قىدٍ  ًإنِّي": رى ا النَّارى  كىاًرده  نَّبأى  ٍمتي عى  أىـٍ  أىنىا ًمٍنيىا أىنىاجو  ؟!أىٍدًرم فىمى
؟!"   .(1)الى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، كىىما مف طريؽ عبد الرزاؽ، عف  (3)بمثمو، كالحاكـ  (2)أخرجو الطبرم أيضان 
 .بنحكه، مف طريؽ عبد ا  بف ىاشـ، عف ككيع (4)ابف عيينة، كأخرجو ابف عساكر 

 كىىما )ابف عيينة كككيع( عف إسماعيؿ بف أبي خالد بو.

بمعناه، عف عباد المنقرم، عف عبد ا  بف أبي بكر المزني  (5)كأخرجو ابف المبارؾ 
 .)أرسمو(، عف عبد ا  بف ركاحة 

بقالة، )ثىثتيـ( مف  (8)مطكالن، كابف عساكر  (7)بقالة، كالبييقي  (6)كأخرجو الطبراني 
 سحاؽ، عف محمد بف جعفر بف الزبير، عف عركة )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة.طريؽ ابف إ

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
 195ص تقدمت ترجمتو ،ضعيؼ حافظ ،الرازم حياف بف حميد بف محمد. 
  (9)ق 190 سنة مات ،نةالثام مف ،غرائب لو ثقة ،الكناني ،الرازم ـمٍ سى  بف اـكَّ حى. 
 256ص تقدمت ترجمتو، ثبت ثقة ،البجمي خالد أبي بف إسماعيؿ. 
 (10)ق 90 حكالي سنة مات ،رؤية لو كيقاؿ ،الثانية مف ثقة ،البجمي حاـز أبي بف قيس. 

                                                           

 .231ص 18الطبرم، تفسير الطبرم، ج (1)
 .232ص 18المالدر السابؽ ج (2)
 .631ص 4، ج8748الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب ا ىكاؿ ح (3)
 .106ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
 .104، ص309ابف المبارؾ، الزىد، باب اليرب مف الذنكب كالخطايا ح (5)
 .179ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
 .359ص 4البييقي، دالئؿ النبكة، باب ما جاء في غزكة مؤتة، ج (7)
 .123ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (8)
 .174ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .456المالدر السابؽ ص (10)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

عيؼ(، كقد تكبع؛ كما تبيف في تخريج الحديث، إسناده ضعيؼ، فيو محمد بف حميد )ض
 .لكفَّ في اإلسناد انقطاعه أيضان، قيس بف أبي حاـز لـ يدرؾ عبد ا  بف ركاحة 

   

نىا ( قاؿ ابف سعد:100) .17 نىا: قىاؿى  ميكسىب ٍبفي  المَّوً  عيبىٍيدي  أىٍخبىرى  عىفٍ  زىاًئدىةى، أىًبي ٍبفي  عيمىري  أىٍخبىرى
ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  ارىةى عيمى  ٍبفً  ميٍدًرؾً  ةى  ٍبفي  المَّوً  عى كىاحى ٍرتي : "رى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  كىرىسيكؿي  الرَّسيكؿً  مىٍسًجدً  ًفي مىرى
اًلسه  اًبوً  ًمفٍ  أينىاسه  كىًعٍندىهي  جى بُّكا  رىأىٍكًني فىمىمَّا ًمٍنوي، نىاًحيىةو  ًفي أىاٍلحى ٍبدى  يىا: ًإلىيَّ  (1)أىضى  ٍبفى  المَّوً  عى
ةى، كىاحى ٍبدى  يىا رى ةى، ٍبفى  المَّوً  عى كىاحى اًني، المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  فىعىًمٍمتي  رى : ملسو هيلع هللا ىلص فىقىاؿى  نىٍحكىهي، فىاٍنطىمىٍقتي  دىعى

مىٍستي  ،«ىىاىينىا اٍجًمٍس » ٍدتى  ًإذىا الشٍِّعرى  تىقيكؿي  كىٍيؼى : »فىقىاؿى  يىدىٍيًو، بىٍيفى  فىجى  كىأىنَّوي  ،«تىقيكؿى  أىفٍ  أىرى
، يىتىعىجَّبي  ، ثيَـّ  ذىاؾى  ًفي ٍنظيري أى : قىاؿى  ًلذىاؾى لىـٍ  ،«ًباٍلميٍشًرًكيفى  فىعىمىٍيؾى : »ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  أىقيكؿي  ىىيٍَّأتي  أىكيفٍ  كى
ا أىٍنشىٍدتيوي  ثيَـّ  ذىًلؾى  ًفي فىنىظىٍرتي : قىاؿى  شىٍيئنا،  :أىٍنشىٍدتيوي  ًفيمى

كًني بِّري ري  لىكيـٍ  دىانىتٍ  أىكٍ  بىطىاًريؽى  كيٍنتيـٍ ...  مىتىب اٍلعىبىاءً  أىٍثمىافى  خى  ميضى

ا بىٍعضى  كىًرهى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  فىرىأىٍيتي : قىاؿى  ، مى عىٍمتي  أىنِّي قيٍمتي  :فىقيٍمتي  اٍلعىبىاءً  أىٍثمىافى  قىٍكمىوي  جى

مى ػفى  المَّوي  ًإفَّ  رً ػيٍ ػػاٍلخى  ـى ػاشً ػػىى  اػػػيى   ري ػػيى ػػغً  وي ػػػػلى  اػػمى  ىن ػػضٍ ػػفى  ةً ػػًريَّ ػػػػبى ػػالٍ  بػػمى ػػعى ...  ـٍ ػػكي ػػضَّ

يٍ  ؾى ػػػيػػفً  تي ػػرَّسٍ ػػفى ػػتى  ًإنِّي كاػػظى ػػنى  ًذمػػػالَّ  يػػػفً  ـٍ ػػيي ػػػتٍ ػػفى ػػالى ػخى  ًفرىاسىةن ...  وي ػًرفي ػػأىعٍ  رى ػاٍلخى  ري

لىكٍ  ٍرتى  أىكً  سىأىٍلتى  كى ييـي  اٍستىٍنالى ٍكا اػػػمى  ًرؾى ػػأىمٍ  ؿِّ ػػجي  ًفي...  بىٍعضى كاػػالى ػنى  كىالى  آكى  ري

نىاٍلرنا ميكسىب تىٍثًبيتى ...  فو ػػػػسى ػػػػحى  فٍ ػػػمً  اؾى ػػػآتى  اػػػمى  لمَّوي ا تى ػَّ بػثى ػػفى  كا كىالًَّذم كى  نياًلري

ا ًبكىٍجًيوً  فىأىٍقبىؿى : قىاؿى  قىاؿى  ميتىبىسِّمن يَّاؾى : »كى  .(2) «المَّوي  فىثىبَّتى  كىاً 
 أولا: تخريج الحديث:

 ، عف مدرؾ بف عمارة بو.بنحكه، مف طريؽ عمر بف أبي زائدة (3)أخرجو ابف عساكر 

                                                           

بُّكا: تكممكا إليَّ كنادكني )انظر: أبك منالكر (1)  (.328ص 11اليركم، تيذيب المغة، ج أىضى
 .527ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .94ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (3)
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 (4)بمثمو، كابف عساكر  (3)مختالران، كالطبراني  (2)بنحكه، كابف قانع  (1)كأخرجو الطبرم 
بنحكه، )جميعيـ( مف طريؽ عمر بف أبي زائدة، عف مدرؾ بف عمارة، عف الشعبي )أرسمو(، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعف عبد ا  بف ركاحة عف رسكؿ ا  

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 119ص تقدمت ترجمتو ،يتشيع كاف ثقة ،الككفي العبسي مكسب بف ا  عبيد. 

 (5)ق 150بعد  مات ،السادسة مف ،بالقدر رمي الدكؽ، اليمداني زائدة أبي بف عمر ،
، (9) ، كالعجمي(8)، كعبد الرحمف بف ميدم (7)، كأحمد بف حنبؿ (6)كثقو يحيب بف معيف 

، كقاؿ يعقكب بف (12)، كابف حباف في الثقات (11)، كذكره ابف شاىيف (10)كالذىبي 
، (15)، كقاؿ النسائي: ال بأس بو(14)، كقاؿ أبك حاتـ: ما بو بأس (13)سفياف: ال بأس بو 

، كقاؿ العقيمي: مستقيـ الحديث، (16)كقاؿ أحمد بف حنبؿ في ركاية: الالح؛ يرل القدر 
 ىك الدكؽ كحديثو حسف. قمت:، (17)كاف يرل القدر 

                                                           

 .461ص 2، ج577الطبرم، تيذيب اآلثار، ح (1)
 .128ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (2)
 .186ص 13الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .95ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
 .412ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .267ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (6)
 .362ص 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (7)
 .106ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .166ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (9)

 .197ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (10)
 .134شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص ابف (11)
 .174ص 7ابف حباف، الثقات، ج (12)
 .656ص 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (13)
 .106ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (14)
 .448ص 7انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (15)
 .109ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (16)
 .178ص 3، الضعفاء الكبير، جالعقيمي (17)
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  (2)، كقيؿ: لو الحبة، كىذا خطأ (1)مدرؾ بف عمارة، ذكره ابف حباف في الثقات. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

لـ يدرؾ عبد ا  بف ركاحة،  )تابعي(، إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، مدرؾ بف عمارة
، كمع ىذا؛ د ا  بف ركاحة كمف خىؿ تخريج الحديث؛ تبيف أنو سمعو مف الشعبي، عف عب

 فيو انقطاع فمـ يدرؾ الشعبي عبد ا  بف ركاحة.

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي شيبة: 101) .18 ، حى اًلؾه ، حدَّثىنىا: قىاؿى  مى دَّثىنىا: قىاؿى  زيىىٍيره اؽى، أىبيك حى  عىفً  ًإٍسحى
ٍبدً  اٍمرىأىةً  ةى، ٍبفً  ا ً  عى كىاحى ٍبدى  أىفَّ  رى ةى رى  ٍبفى  ا ً  عى مىٍسًجده  بىٍيًتًو، ًفي مىٍسًجده : مىٍسًجدىافً  لىوي  كىافى " كىاحى  كى
مَّب يىٍخريجى  أىفٍ  أىرىادى  إذىا دىاًرًه، ًفي ذىا بىٍيًتًو، ًفي الًَّذم اٍلمىٍسًجدً  ًفي الى ؿى  كىاً  مَّب دىخى  اٍلمىٍسًجدً  ًفي الى

كىافى  دىاًرًه، ًفي الًَّذم ٍيثيمىا كى كىٍتوي  حى " أىنى  الالَّىىةي  أىٍدرى  .(3)اخى

 أولا: تخريج الحديث:

 مف ىذا الكجو. لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4)ق 217، مات سنة التاسعة مف ،متقف ثقة ،الككفي النيدم إسماعيؿ بف مالؾ. 

 220ص تقدمت ترجمتو ،السابعة مف ،ثبت ثقة ،الجعفي معاكية بف زىير. 

 102ص تقدمت ترجمتو، بأخرة اختمط ،عابد مكثر ثقة ،السبيعي إسحاؽ أبك. 

  امرأة عبد ا  بف ركاحة، لـ أقؼ عمب مف ذكر اسميا مف المالنفيف، كال يضير عدـ
 معرفة اسميا، فيي الحابية جميمة، كالالحابة عدكؿ ثقات.

 : الحكم عمى اإلسناد:ثالثاا 

 إسناده الحيح كرجالو ثقات.
                                                           

 .445ص 5ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .248ص 2انظر: ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (2)
 .358ص 13، ج35874ح ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب زىد الالحابة  (3)
 .516ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
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نىا( قاؿ ابف سعد: 102) .19 ًكيعي  أىٍخبىرى رَّاًح، ٍبفي  كى ٍبدي  اٍلجى ، ٍبفي  المَّوً  كىعى يىٍعمىب، نيمىٍيرو مَّدي  كى ميحى  اٍبنىا كى
، ، أىًبي ٍبفً  ًإٍسمىاًعيؿى  عىفٍ  عيبىٍيدو اًلدو اًزـو  أىًبي ٍبفً  قىٍيسً  عىفٍ  خى  ًلعىٍبدً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  حى
ةى  ٍبفً  المَّوً  كىاحى رِّؾٍ  اٍنًزؿٍ : »رى  قيكًلي تىرىٍكتي  قىدٍ  ًإنِّي: المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  ،«(1)الرِّكىابى  ًبنىا فىحى

، قىاؿى  كىأىًطٍع، اٍسمىعٍ : عيمىري  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى  ذىًلؾى  :يىقيكؿي  كىىيكى  فىنىزىؿى : كى

ا أىٍنتى  لىٍكالى  رىبِّ  يىا دٍَّقنىا كىالى  اٍىتىدىٍينىا مى مٍَّينىا كىالى  تىالى  الى

مىٍينىا سىًكينىةن  فىأىٍنًزلىفٍ  ثىبِّتً   عى ـى  كى قىٍينىا ًإفٍ  اٍ ىٍقدىا  الى

مىٍينىا بىغىٍكا قىدٍ  اٍلكيفَّارى  ًإفَّ   عى

ًكيعه  قىاؿى  فٍ  :غىٍيريهي  ًفيوً  كىزىادى  كى ٍموي  المَّييَـّ : »ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  قىاؿى فى : قىاؿى  أىبىٍينىا ًفٍتنىةن  أىرىاديكا كىاً   فىقىاؿى  ،«اٍرحى
بىتٍ ": عيمىري   .(2) "كىجى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، )ثىثتيـ( مف طريؽ  (5)بمعناه، كالبييقي  (4)بنحكه، كابف قانع  (3)أخرجو النسائي 
 عمر بف عمي المقدَّمي عف إسماعيؿ بف أبي خالد بو.

 د:ثانياا: دراسة رجال اإلسنا

 163ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،الككفي مميح بف الجراح بف ككيع. 

 (6)ق199 سنة مات التاسعةكبار  مف ،حديث الاحب ثقة ،اليمداني ميرني  بف ا  عبد. 

 (7)التاسعة مف ،ليف فيوف الثكرم حديث فيإال  ثقة ،الككفي بف أبي أمية عبيد بف يعمب. 

 (8)ق204 سنة مات عشرة الحادية مف يحفظ ثقة ،الككفي أمية أبي بف عبيد بف محمد. 

                                                           

 (.69ص 2ب الحديث، جالرِّكاب: اإلبؿ التي يسار عمييا )أبك منالكر اليركم، غري (1)
 .527ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
، ككتاب 349ص 7، ج8194النسائي، السنف الكبرل كتاب مناقب الالحابة باب عبد ا  بف ركاحة ح (3)

 .44، ص147، كفضائؿ الالحابة ح196ص 9، ج10289عمؿ اليـك كالميمة باب الحدك في السفر ح
 .128ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (4)
 .227ص 10، ج21565البييقي، السنف الكبرل، كتاب الشيادات باب ال بأس باستماع الحداء ح (5)
 .327ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .609المالدر السابؽ ص (7)
 .495نفسو ص (8)
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 256ص تقدمت ترجمتو، ثبت ثقة ،البجمي خالد أبي بف إسماعيؿ. 

 257ص تقدمت ترجمتو، الثانية مف ثقة ،البجمي حاـز أبي بف قيس. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، قيس بف أبي حاـز )مف الطبقة الثانية(، لـ يدرؾ عبد 
 (.ملسو هيلع هللا ىلصا  بف ركاحة )الذم مات في عيد النبي 

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف المنذر: 103) .20 دَّثىنىا: قىاؿى  زىكىًريَّا، حى اؽي، حى نىاأىٍخبى : قىاؿى  ًإٍسحى ، ٍبفي  ًعيسىب رى  ييكنيسى
دَّثىنىا: قىاؿى  ، حى ، عىفٍ  ًإٍسمىاًعيؿي ؿو ٍبدً  عىفٍ  رىجي ةى، ٍبفً  ا ً  عى كىاحى  عىزَّ  قكلو عىفٍ  ،سىأىؿى رىجيىن  أىنَّوي  رى
ؿَّ  كىافى : "كىجى مىب ا ي  كى ًقيتنا شىٍيءو  كيؿِّ  عى ًموً  ًبقىٍدرً  ًإٍنسىافو  كيؿَّ  تي يٍ قً يي : قىاؿى  "مي  .(1)"عىمى

 ولا: تخريج الحديث:أ

 بمثمو، مف طريؽ عيسب بف يكنس، عف إسماعيؿ بف أبي خالد بو. (2)أخرجو ابف أبي حاتـ 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 بخياط يعرؼ ،دمشؽ نزيؿ الرحمف عبد أبك ،(3) زمجٍ السً  إياس بف يحيب بف زكريا 
 .(4)ق 289 سنة مات ،عشرة الثانية مف ،حافظ ثقة ،السنة

 حافظ ثقة ،المركزم ،راىكيو بف محمد أبك ،الحنظمي مخمد بف إبراىيـ بف ؽإسحا 
 .(5)ق 238 سنة مات ،حنبؿ بف أحمد قريف ،مجتيد

 (6)ق187 سنة مات ،الثامنة مف مأمكف ثقة ،السبيعي إسحاؽ أبي بف يكنس بف عيسب. 

 256ص تقدمت ترجمتو، ثبت ثقة ،البجمي خالد أبي بف إسماعيؿ. 

                                                           

 . 813ص 2، ج2067ابف المنذر، تفسير القرآف، ح (1)
 .1019ص 3، ج5720ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ح (2)
 (.80ص 7السٍِّجًزم: نسبة إلب سجستاف، كىذه النسبة عمب غير قياس )السمعاني، ا نساب، ج (3)
 .216ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .99المالدر السابؽ ص (5)
 .441نفسو ص (6)
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 .رجؿ؛ لـ أقؼ عمب ركاية الرَّحت باسمو، فبقي مبيمان 
 :ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد

 ؛الحابيان  المبيـ الرجؿ كاف فإسناده ضعيؼ  جؿ اإلبياـ فيو، كباقي رجالو ثقات، فإ
ف ،الحيح فالحديث  ع.منقط فالحديث ؛تابعيان  كاف كا 

   

دَّثىنىا ( قاؿ ابف أبي حاتـ:104) .21 ٍبدً  ٍبفي  ييكنيسي  حى ًني ؛اٍ ىٍعمىب عى ًني ؛كىٍىبو  اٍبفي  أىٍخبىرى  أىٍخبىرى
ـي  ٍيدى  أىفَّ  ؛سىٍعدو  ٍبفي  ًىشىا ـى  ٍبفى  زى دَّثىوي، أىٍسمى ٍبدى  أىفَّ  حى ةى  ٍبفى  المَّوً  عى كىاحى افىوي  رى ٍيؼه  أىضى  ؛أىٍىًموً  ًمفٍ  ضى
عى  ثيَـّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًعٍندى  كىىيكى  دىىيـٍ  أىٍىًموً  ًإلىب رىجى ٍيفىييـي  ييٍطًعميكا لىـٍ  فىكىجى : اًلٍمرىأىًتوً  فىقىاؿى  ؛لىوي  اٍنًتظىارنا ضى

بىٍستً  ٍيًفي حى مىيَّ  ىيكى  أىٍجًمي ًمفٍ  ضى رىاـه  عى مىيَّ  ىيكى : اٍمرىأىتيوي  فىقىالىتً  ؛حى رىاـه  عى ٍيؼي  قىاؿى  ؛حى  ىيكى : الضَّ
مىيَّ  رىاـه  عى عى  ذىًلؾى  رىأىل فىمىمَّا ؛حى قىاؿى  دىهي يى  كىضى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب ذىىىبى  ثيَـّ  ؛المَّوً  ًباٍسـً  كيميكا: كى
ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  أىٍنزىؿى  ثيَـّ  ،ًمٍنييـٍ  كىافى  الًَّذم فىذىكىرى  ا  :كىجى ٌَ ٔا َغيِّتَاِت  ُم ٔا ََّل َُتَرِّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلا َٓ حُّ

َ
يَا أ

 ًْ ُ ىَُل َخوا اّللا
َ
 .(1) [87: المائدة] أ

 : تخريج الحديث:أولا 

بنحكه، مف طريؽ ابف كىب، عف ابف زيد بف أسمـ، عف أبيو، عف  (2)أخرجو الطبرم 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعبدا  بف ركاحة، عف رسكؿ ا  

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (3) ق264 سنة مات ،العاشرة مف ،ثقة ،المالرم ميسرة بف ا عمب عبد بف يكنس. 

 (4)ق197 سنة مات ،التاسعة مف ،عابد حافظ قةث ،المالرم القرشي كىب بف ا  عبد. 

 

                                                           

 .1187ص 4، ج6692ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ح (1)
 .519ص 10، ج12349الطبرم، تفسير الطبرم، ح (2)
 .613ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .328المالدر السابؽ ص (4)
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 سنة  مات السابعة مف بالتشيع، رمي أكىاـ لو الدكؽ المدني، سعد بف ىشاـ
، (3) ، كقاؿ أبك داكد: ىك ثقة، أثبت الناس في زيد بف أسمـ(2)، كثقو العجمي (1)ق160

ؿ: ال بأس ، كقاؿ ابف بشككا(5) ، كقاؿ الساجي: الدكؽ(4)كقاؿ الذىبي: حسف الحديث 
، كأحمد بف حنبؿ (8)، كضعفو يحيب بف معيف (7) ، كقاؿ أبك زرعة: محمو الالدؽ(6) بو
، كيعقكب بف (13)، كالنسائي (12)، كأبك حاتـ (11)، كابف سعد  (10)، كعمي بف المديني(9)

 ، كابف حباف فقاؿ: "كاف(17)، كابف الجكزم (16)، كالعقيمي (15)، كابف عدم (14)سفياف 
 مخالفتو كثر فمما يعمـ، ال حيث مف المكقكفات كيسند يفيـ، ال كىك انيد،ا س يقمب ممف

، كقاؿ الخميمي: " قالكا إنو (18)بو"  االحتجاج بطؿ الثقات، عف يركم فيما ا ثبات؛
 ىك ضعيؼ. قمت:،  (19) كاىي الحديث

 250ص تقدمت ترجمتو، يرسؿ ككاف عالـ ثقة ،العدكم أسمـ بف زيد. 

 

                                                           

 .572ص ،ابف حجر، تقريب التيذيب (1)
 .120ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (2)
 .208ص 30المزم، تيذيب الكماؿ، ج (3)
 .336ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .40ص 11انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
 .245بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص ابف (6)
 .61ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .70ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (8)
 .508ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (9)

 .102سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (10)
 .254ص 9ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (11)
 .61ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .104النسائي، الضعفاء كالمتركككف ص (13)
 .378ص 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (14)
 .409ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (15)
 .341ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (16)
 .174ص 3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (17)
 .89ص 3حيف مف المحدثيف، جابف حباف، المجرك  (18)
 .344الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ص (19)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ؛ فيو ىشاـ بف سعد )ضعيؼ(، كقد تكبع؛ كما تبيف في تخريج الحديث، 
 )تابعي مف الثالثة(، تابعو أسامة بف زيد بف أسمـ، كلكف في اإلسناد انقطاع أيضان، زيد بف أسمـ

 .عبد ا  بف ركاحة لـ يدرؾ 

   

ٌدثىًنيالكاقدم:  ( قاؿ105) .22  أىًبي ٍبفً  عىطىاءً  عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  غىًزٌيةى، ٍبفً  عيمىارىةى  ٍبفي  اٍلقىاًسـً  أىبيك حى
، ٌدعى  لىٌما: قىاؿى  ميٍسًمـو ةى  بف ا  عبد ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  كى كىاحى ةى  اٍبفي  قىاؿى  رى كىاحى  اً ، رىسيكؿى  يىا: رى
ٍنؾ أىٍحفىٍظوي  ًبشىٍيءو  ميٍرًني كدي  ،بٌدان  غدان  قىاًدـه  إٌنؾ :قىاؿى ! عى ، ًبوً  الٌسجي كدى  فىأىٍكًثٍر  قىًميؿه  قىاؿى . الٌسجي
ٍبدي  مىب لىؾ عىٍكفه  فىًإٌنوي  ا ى، ايٍذكيٍر : قىاؿى ! ا ً  رىسيكؿى  يىا ًزٍدًني: ا ً  عى ـى . تىٍطميبي  مىا عى  ًعٍنًدهً  ًمفٍ  فىقىا
ٌتب ب إذىا حى عى  ذىاًىبنا مىضى  اٍبفى  يىا": قىاؿى ! اٍلًكٍترى  ييًحبٌ  ًكٍتره  ا ى  إفٌ  اً ، رىسيكؿى  ايى : فىقىاؿى  إلىٍيوً  رىجى

ةى، كىاحى ٍزت مىا رى ةى  اٍبفي  فىقىاؿى "، كىاًحدىةن  تيٍحًسفى  أىفٍ  عىٍشران  أىسىٍأت إفٍ  تىٍعًجزىفٌ  فىىى  عىجى كىاحى  ال": رى
 .(1)" اىى دى عٍ بى  يءو شى  فٍ عى  ؾى لى أى سٍ أى 

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو، مف طريؽ أبي القاسـ بف عمارة بف غزية، عف أبيو بو. (2)اكر أخرجو ابف عس

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 .أبك القاسـ بف عمارة بف غزية؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو، مف العمماء كالمالنفيف 

 247ص تقدمت ترجمتوا نالارم، ثقة،  الحارث بف ةيٌ زً غى  بف عمارة. 

 مف ،(3) سػػػػػػكيدل ؿػػػػػرسػػػكي ،كثيران  ـػػػػػيي الدكؽ ،الخراساني مسمـ أبي بف عطاء  

                                                           

 .758ص 2الكاقدم، مغازم الكاقدم غزكة مؤتة ج (1)
 .120ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (2)
(: "قاؿ أحمد بف حنبؿ رأل ابف عمر كلـ يسمع منو، كلـ يسمع 238قاؿ العىئي في جامع التحاليؿ )ص (3)

عباس شيئان، كقاؿ أبك زرعة: لـ يسمع مف أنس، كحديثو عف عثماف مرسؿ، كأرسؿ أيضان عف أبي  مف ابف
الدرداء كالمغيرة بف شعبة، كمعاذ بف جبؿ، كأبي مسمـ الخكالني، كقاؿ أبك مكسب المديني: لـ يسمع مف 

 "ملسو هيلع هللا ىلصأبي ىريرة، كقاؿ يحيب بف معيف: ال أعممو لقي أحدان مف أالحاب النبي 
 (: "ركايتو عف الالحابة كميا مدلسة".192ابف حباف في مشاىير عمماء ا مالار، )صكقاؿ      
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، (4)، كيعقكب بف سفياف (3) ، كابف سعد(2) ، كثقو يحيب بف معيف(1) الخامسة
، كقاؿ (8)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (7)، كأبك حاتـ (6)، كالدارقطني(5)كالعجمي
، (11)، كابف الجكزم (10)، كضعفو ابف حباف (9): "الدكؽ ضعيؼ، أكثرىـ كثقو" الذىبي

 ىك الدكؽ؛ لكنو مرسؿ. قمت:

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 متركؾ، الكاقدم جدان؛ ضعيؼ سنادإ ىذاإسناده ضعيؼ؛ بؿ كمنقطع، قاؿ ا لباني: 
 .(12) ةغزي بف عمارة أبيو ترجمة في كال حتب ذكريي  لـ ؛القاسـ أبك كشيخو

   
دَّثىنىا( قاؿ أبكسعيد الجندم: 106) .23 ، أىًبي اٍبفي  حى سىًعيده  عيمىرى ، ثنا: قىاالى  كى  ٍبفً  ثىٍكرً  عىفٍ  سيٍفيىافي

دى : قىاؿى  سىٍعدو  ٍبفً  رىاًشدً  عىفٍ  يىًزيدى، ٍبدى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  كىجى ةى  ٍبفى  المَّوً  عى كىاحى ابنا رى بىةه  مىعىييـٍ  لىوي  كىأىاٍلحى  قىالى
رً  أىكٍ  ٍبدي  فىقىاؿى  اٍلمىٍسًجدى، ًبيىا يىٍمسىحيكفى  كىىيـٍ  يدىةه جى ةى  ٍبفي  المَّوً  عى كىاحى  بىنىٍينىا لىكٍ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: رى

مىب ىىذىا مىٍسًجدىنىا ، مىٍسًجدً  ًبنىاءً  عى ذى  الشَّاـً ًريدىةى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىأىخى بىةى  أىكً  اٍلجى ؿى  اٍلقىالى  يىٍعًني ًبيىا، كىىىجى
قىاؿى  ا،ًبيى  رىمىب شىٍيبىاته : »كى ثيمىاـه  خي كى

ؿي  كىاٍ ىٍمري  ميكسىب، كىعىًريشً  كىعىًريشه  (13)  ًمفٍ  أىٍعجى
 .(14)«ذىًلؾى 

                                                           

 .392ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .178ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (2)
 .369ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .409ص 3الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (4)
 .138ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (5)
 .212ص 7انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .335ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .139ص 2ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (8)
 .135الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (9)

 .130ص 2ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (10)
 .178ص 2ف، جابف الجكزم، الضعفاء كالمترككك  (11)
 .1253ص 14ا لباني، سمسمة ا حاديث الضعيفة كالمكضكعة ج (12)
 (.369ثيمىاـ: ما كيًسر مف أغالاف الشجر، كجمع عمب ىيئة معينة )انظر: ابف فارس، مقاييس المغة، ص (13)
 .35ص ملسو هيلع هللا ىلصأبك سعيد الجندم، فضائؿ المدينة، باب ذكر مسجد النبي  (14)



  267 

 أولا: تخريج الحديث:

 تفرد أبك سعيد الجندم بتخريجو، كلـ أقؼ عمب طريؽ آخر ليذا الحديث.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 عيينة؛ ابف الـز ككاف المسند، نؼال الدكؽ العدني، عمر أبي بف يحيب بف محمد 
كثقو يحيب بف ، (1)ق 243 سنة مات العاشرة، مف غفمة، فيو كانت حاتـ: أبك قاؿ لكف

، كذكره ابف حباف في (5) ، كالسمعاني(4)، كالدارقطني (3) ، كأحمد بف حنبؿ(2)معيف
 ديثان ح عنده كرأيت غفمة، بو ككاف الالحان، رجىن  ، كقاؿ أبك حاتـ: "كاف(6)الثقات

، كقاؿ مسممة بف قاسـ: ال بأس بو (7)عف ابف عيينة، كىك الدكؽ"  بو حدَّث مكضكعان 
 ىك الدكؽ. قمت:، (8)

 (9)ق 249 سنة مات ،العاشرة مف ،ثقة ،المخزكمي حساف بف الرحمف عبد بف سعيد. 

 224ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،الككفي اليىلي عيينة بف سفياف. 

 سنة  مات ،السابعة مف ،القدر يرل أنو إال ؛ثبت ثقة ،الحمالي يزيد بف ثكر
 .(10)ق153

 أك  108 سنة مات ،الثالثة مف (11) اإلرساؿ كثير ثقة الحمالي، سعد بف راشد
 .(12)ق113

                                                           

 .513ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .60ص 3تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (2)
 .125ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
 .17سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (4)
 .249ص 9السمعاني، ا نساب، ج (5)
 .98ص 9ابف حباف، الثقات ج (6)
 .125ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .390ص 10لكماؿ،، جانظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب ا (8)
 .238ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .135المالدر السابؽ ص (10)
، كبٌيف أنو لـ يسمع مف سعد بف أبي كقاص، كثكباف مكلب رسكؿ 59ذكره ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص (11)

 ، بؿ أرسؿ عنيما.ملسو هيلع هللا ىلصا  
 .204ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (12)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

الثالثة(، لـ يدرؾ عبد ا  بف  إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، راشد بف سعد )مف الطبقة
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  ركاحة 

   

نىا ( قاؿ عبد الرزاؽ:107) .24 ، أىٍخبىرى ةى، اٍبفى  أىفَّ  بىمىغىًني: قىاؿى  أىيُّكبى  عىفٍ  مىٍعمىره كىاحى  النًَّبيَّ  سىًمعى  رى
مىسى  «اٍجًمسيكا: »يىقيكؿي  ًبالطًَّريؽً  كىىيكى  ملسو هيلع هللا ىلص  مىا: »لىوي  فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  ًبوً  مىرَّ فى  الطًَّريؽً  ًفي فىجى

؟ ، «اٍجًمسيكا: »تىقيكؿي  سىًمٍعتيؾى : عبد ا  بف ركاحة قىاؿى  «شىٍأنيؾى مىٍستي : ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  فىجى
 .(1) «طىاعىةن  المَّوي  زىادىؾى »

 أولا: تخريج الحديث:

ت البناني، عف عبد بقالة، مف طريؽ حماد بف زيد، عف ثاب (2)أخرجو ابف عساكر 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالرحمف بف أبي ليمب )أرسمو( عف عبد ا  بف ركاحة، عف رسكؿ ا  

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  ،117ص تقدمت ترجمتومعمر بف راشد ا زدم، ثقة. 

 (4)ق 131 نةس مات ،الخامسة مف ،ثبت ثقة ،(3) السختياني تميمة أبي بف أيكب. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، أيكب السختياني )مرسؿ، مف الطبقة الخامسة(، لـ يدرؾ 
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  عبد ا  بف ركاحة 

   
                                                           

 .211ص 3، ج5367الجمعة باب جمكس الناس حيف يخرج اإلماـ حعبد الرزاؽ، المالنؼ، كتاب  (1)
 .79ص 28ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (2)
، أفَّ أيكب السختياني مرسؿ، كقد أرسؿ عف أنس بف 148ذكر العىئي في كتابو؛ جامع التحاليؿ ص (3)

 ضان. مالؾ، كلـ يسمع منو، كلـ يسمع مف عطاء بف يسار، كلـ يسمع مف أبي الالح السماف أي
 .117ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)



  269 

دَّثىنىا ( قاؿ ابف أبي شيبة:108) .25 ، ٍبفي  يىًزيدي  حى كفى نىا: قىاؿى  ىىاري مَّادي  أىٍخبىرى مىمىةى، ٍبفي  حى  أىًبي عىفٍ  سى
ٍعفىرو  ٍطًميِّ  جى ٍبدي  اٍلمىٍسًجدى  يىٍبًني كىافى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ : اٍلخى ةى  ٍبفي  المَّوً  كىعى كىاحى  مىفٍ  أىٍفمىحى : يىقيكؿي  رى
ةى  اٍبفي  ؿي فىيىقيك  ،«اٍلمىسىاًجدىا ييعىاًلجي  مىفٍ  أىٍفمىحى : »يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  كىرىسيكؿي . اٍلمىسىاًجدىا ييعىاًلجي  كىاحى  :رى

يىٍقرىأي ...  اٍلمىسىاًجدىا يىٍبًني مىفٍ  أىٍفمىحى  قىدٍ  ا اٍلقيٍرآفى  كى قىاًعدىا قىاًئمن  كى

يىٍقرىأي : »يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  كىرىسيكؿي  ا اٍلقيٍرآفى  كى قىاًعدنا قىاًئمن  .(1) اٍلمىٍسًجدى  يىٍبنيكفى  كىىيـٍ  ،«كى

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، كىىما مف طريؽ حماد بف سممة بو. (3)بنحكه، كابف شبَّة  (2)يضان أخرجو ابف أبي شيبة أ
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 71ص تقدمت ترجمتومتقف،  ثقة الكاسطي زاذاف بف ىاركف بف يزيد. 

 ،58ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 

 كثقو (4) السادسة مف ،الدكؽ ،المدني ،الخطمي جعفر أبك ،ا نالارم يزيد بف عمير ،
، كالذىبي (9)، كالطبراني (8)كابف نمير  (7)، كالعجمي (6)، كالنسائي (5)يحيب بف معيف 

 ، قمت: ىك ثقة.(11)، كذكره ابف حباف في الثقات (10)
 سناد:ثالثاا: الحكم عمى اإل

جعفر الخطمي )مف الطبقة  اإسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، لكفَّ أب
 .السادسة(، لـ يدرؾ عبد ا  بف ركاحة 

                                                           

 .370، ص401الشعر ح ملسو هيلع هللا ىلصابف أبي شيبة، ا دب، باب استماع النبي  (1)
 .519ص 8، ج26576ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب ا دب باب الرخالة في الشعر ح (2)
 .52ابف شبة، تاريخ المدينة المنكرة، باب الرخالة في النـك فيو ص (3)
 .432ريب التيذيب، صابف حجر، تق (4)
 .236تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (5)
 .392ص 22المزم، تيذيب الكماؿ، ج (6)
 .193ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (7)
 .151ص 8ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (8)
 .370ص 2الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (9)

 .98ص2الذىبي، الكاشؼ، ج (10)
 .272ص 7ابف حباف، الثقات، ج (11)
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  المبحث الرابع
 مسند الصحابة من أول مسند عبد اهلل بن عبد األسد إلى آخر حرف العين 

 

 مسند عبد اهلل بن عبد األسد )أبو سممة( المطمب األول: 
 رجمتو:ت 

مىمة دمٌ ا سٍ  زكـمخ بف عمرك بف ا  عبد بف ىىؿ بفعبد ا  بف عبد ا سد  ، أبك سى
 مف أكؿ، ككاف (1) كأخكه مف الرَّضاعة، أسمـ بعد عشرة أنفس ملسو هيلع هللا ىلصالقرشٌي، كابف عمة رسكؿ ا  

 ـإليي خرج في بيعة العقبة ا كلب، ا نالار مف ثمةو  إسىـ بمغو؛ فحينما المدينة إلب ىاجر
مياجرنا
(2). 

في  كذلؾ منو، فمات انتقض ثـ ؛اندمؿ جرحان  أحد يكـ جرحبدران، كأحدان؛ كقد  كشيد   
 ا  رسكؿ فأخمفو بخير، أىمي في اخمفني الميـ: كفاتو عند قد قاؿك ، (3) اليجرة مف الثالثة سنةال

 .(4)ده  كال ان ربيب ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ كالار لممؤمنيف، أمان  فالارت سممة، أـ زكجتو عمب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)ركل عنو؛ أـ المؤمنيف أـ سممة رضي ا  عنيا 
 :أحاديثو 

دَّثىنىا109) .1 ـي  ( قاؿ الترمذم: حى دَّثىنىا: قىاؿى  يىٍعقيكبى  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ك حى دَّثىنىا: قىاؿى  عىااًلـو  ٍبفي  عىٍمري  حى
مَّادي  مىمىةى، ٍبفي  حى ، عىفٍ  سى مىمىةى، أىًبي ٍبفً  عيمىرى  عىفٍ  ثىاًبتو مىمىةى، أيِـّ  أيمِّوً  عىفٍ  سى مىمىةى، أىًبي عىفٍ  سى  أىفَّ  سى
ابى  ًإذىا: " قىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  ـٍ  أىالى دىكي نَّا ًلمَّوً  ًإنَّا: فىٍميىقيؿٍ  مياًليبىةه  أىحى ، ًإلىٍيوً  كىاً   المَّييَـّ  رىاًجعيكفى
ٍرًني مياًليبىًتي أىٍحتىًسبي  ًعٍندىؾى  مىمىةى، أىبيك اٍحتيًضرى  فىمىمَّا ،"ٍيرناخى  ًمٍنيىا كىأىٍبًدٍلًني ًفييىا فىٍأجي : قىاؿى  سى

                                                           

، كمسمـ، الكنب 6ص 5، كالبخارم، التاريخ الكبير، ج21ص 1انظر: البخارم، التاريخ ا كسط، ج (1)
، 107ص 5، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج51، كخميفة بف خياط، الطبقات، ص378كا سماء، ص

ماؿ، ، كالمزم، تيذيب الك454ص 3، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج213ص 3كابف حباف، الثقات، ج
 .187ص 15ج

 .49ص 2، كالسخاكم، التحفة المطيفة ج113ص 1انظر: الطبرم، الرياض النضرة ج (2)
 .939ص 3ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
، كابف حجر، 190ص 3، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج87ص 8انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)

 .131ص 4اإلالابة، ج
 .1696ص 3ابة، جأبك نعيـ، معرفة الالح (5)
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ٍيرنا أىٍىًمي ًفي اٍخميؼٍ  المَّييَـّ  مىمىةى  أيّـُ : قىالىتٍ  قيًبضى  فىمىمَّا ًمنِّي، خى نَّا ًلمَّوً  "ًإنَّا: سى ، ًإلىٍيوً  كىاً   ًعٍندى  رىاًجعيكفى
ٍرًني مياًليبىًتي أىٍحتىًسبي  المَّوً  ًفييىا"  فىٍأجي

(1). 

 ريج الحديث:أولا: تخ

بمعناه،  (5)بنحكه، كالطحاكم  (4)بنحكه، كالنسائي  (3)مطكالن، كأحمد  (2)أخرجو ابف سعد 
مختالران، كأبك  (9)بمكضكعو، كالحاكـ  (8)مطكالن، كابف حيكيو  (7)بنحكه، كالطبراني  (6)كابف قانع 

، )جميعيـ( مف طريؽ مختالران  (12)مطكالن، كأبك مكسب المديني  (11)بمعناه، كالبييقي  (10)نعيـ 
 حماد بف سممة، عف ثابت البناني بو.

مختالران،  (15)بنحكه، كالطبراني  (14)بقالة، كابف أبي عاالـ  (13)كأخرجو ابف ماجة 
مختالران، )خمستيـ( مف طريؽ عبد الممؾ بف  (17)بمعناه، كأبك مكسب المديني  (16)كأبك نعيـ

                                                           

، قاؿ الترمذم: ىذا حديث 533ص 5، ج3511الترمذم، سنف الترمذم، كتاب الدعكات بابه منو، ح (1)
 .ملسو هيلع هللا ىلصحسف غريب مف ىذا الكجو كركم ىذا الحديث مف غير ىذا الكجو عف أـ سممة عف النبي 

 .89ص 8ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
، كحديث أـ سممة زكج النبي 260ص 26ممة بف عبد ا سد جأحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث أبي س (3)

 .268ص 44ج ملسو هيلع هللا ىلص
 .393ص 9النسائي، السنف الكبرل، كتاب عمؿ اليـك كالميمة باب ما يقكؿ إذا مات لو ميت ج (4)
 .454ص 14الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار، ج (5)
 .67ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة ج (6)
 .371، ص1230، ككتاب الدعاء ح246ص 23الطبراني، المعجـ الكبير، ج (7)
 .77ابف حيكيو، مف كافقت كنيتو كنية زكجو، ص (8)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر أبي سممة بف عبد ا سد  (9)

 729ص 3، ج6642ح
 .1697ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (10)
 .131ص 7، ج14123اب النكاح باب االبف يزكجيا إذا كاف حالبييقي، السنف الكبرل، كت (11)
 .859، ص588أبك مكسب المديني، المطائؼ مف عمـك المعارؼ ح (12)
 1، ج1598ابف ماجة، سنف ابف ماجة، كتاب الجنائز باب ما جاء في الالبر عمب الماليبة ح (13)

 .509ص
 .236ص 1، ج308ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (14)
 .370، ص1229براني، الدعاء، باب االسترجاع عند الماليبة حالط (15)
 .3ص 2أبك نعيـ، حمية ا كلياء، ج (16)
 .860، ص589أبك مكسب المديني، المطائؼ مف عمـك المعارؼ ح (17)
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نيف أـ سممة، عف أبي سممة، عف قدامة، عف أبيو، عف عمر بف أبي سممة، عف أـ المؤم
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

بقالة، مف طريؽ عمرك بف أبي عمر، عف المطمب بف عبد ا  بف  (1)كأخرجو أحمد 
 .ملسو هيلع هللا ىلصحنطب، عف أـ سممة، عف أبي سممة، عف رسكؿ ا  

 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2)ق 259 سنة مات ،عشرة الحادية مف ،حافظ ثقة ،كزجانيالجي  يعقكب بف إبراىيـ. 

 (3)ق 213 سنة مات التاسعة مف شيء، حفظو في الدكؽ البالرم، عاالـ بف عمرك ،
، كذكره ابف حباف (7)، كالذىبي (6)، كابف شاىيف (5) ، كالنسائي(4) كثقو يحيب بف معيف

، كنقؿ الذىبي قكؿ بندار فيو؛ (9)، كقاؿ ابف معيف في ركاية: أراه الدكقان (8)في الثقات 
 قاؿ ككذا: ؿ بندار: لكال شيء في آؿ عاالـ لتركت حديثو، قمتكرده عميو، فقاؿ: " قا

" ، كقاؿ ابف حجر: (10) حديثو" لتركت بندار في سىمة لكال: قاؿ داكد، أبك يا بندار فيؾ
ىك  قمت:، (11) "السنف في داكد أبك بو احتج قد :قمت ،لحديثو أنشط ال :داكد أبك قاؿ

 الدكؽ.

 ،58ص متوتقدمت ترج عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 

 236ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة البالرم، محمد أبك البينىاني، أسمـ بف ثابت. 

                                                           

 .263ص 26أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث أبي سممة بف عبد ا سد ج (1)
 .95ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .423ر السابؽ صالمالد (3)
 .109ص 14الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (4)
 . 431انظر: ابف حجر، ىدم السارم، ص (5)
 .154ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (6)
 .148الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (7)
 .481ص 8ابف حباف، الثقات ج (8)
 .177تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (9)

 .270ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (10)
 .431ابف حجر، ىدم السارم، ص (11)
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 (1)ق 83 سنة مات جميؿ، الحابي ،المخزكمي ا سد عبد بف سممة أبي بف عمر. 

 91ا صتقدمت ترجمتي، ملسو هيلع هللا ىلص لنبيا زكجة سممة أـ ،أمية أبي بنت ىند. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

كما تبيف بتخريج  إسناده حسف، فيو عمرك بف عاالـ )الدكؽ(، كقد تكبع بعدة ركايات
 ابعات يرتقي الحديث لمالحيح لغيره.، كبمجمكع الطرؽ كالمتالحديث

   

دَّثىنىاشيخ ا البياني: ( قاؿ أبك ال110) .2 ٍبدي  حى مَّدً  ٍبفي  المَّوً  عى ، ٍبفً  ميحى مَّدي  ثنا: قاؿ يىٍعقيكبى  ٍبفي  ميحى
ٍبدً  ٍيًو، ٍبفً  المَّوً  عى كى ٍنجي مَّدي  ثنا: قاؿ زى ، بىٍكرو  ٍبفي  ميحى ٍضرىًميُّ  ثنا: قاؿ زىكىًريَّا، ٍبفي  سىًعيدي  ثنا: قاؿ اٍلحى

، مىمىةى، أيِـّ  عىفٍ  شىًقيؽو، عىفٍ  ا ىٍعمىشي مىمىةى  أىبيك قاؿ: قىالىتٍ  سى  ًمفٍ  مىا: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  اؿى قى : سى
ا، يىٍمرىضي  ميٍسًممىةو  كىال ميٍسًمـو  كىال ميٍؤًمنىةو  كىال ميٍؤًمفو  طَّ  ًإال مىرىضن طىايىاهي  لىوي  المَّوي  حى  .(2)«خى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 راسة رجال اإلسناد:ثانياا: د

 (3)ق313مات سنة  ، ثقة،الخزاز البيانيا  ؛ميراف بف يعقكب بف محمد بف ا  عبد. 

  كلـ أقؼ عمب (4)محمد بف عبد ا  بف زنجكيو، ركل عنو عبد ا  بف محمد بف أيكب ،
 مف تكمـ فيو بجرح أك تعديؿ.

  ليما؛ مف محمد بف بكر الحضرمي؛ كسعيد بف زكريا؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ
 المالنفيف.

                                                           

 .413ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .525ص 3أبك الشيخ ا البياني، طبقات المحدثيف بأالبياف ج (2)
 3، كأبك الشيخ ا البياني، طبقات المحدثيف بأالبياف ج266ص 7انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)

 .397كارشاد القاالي كالداني إلب تراجـ شيكخ الطبراني ص، 521ص
 .348ص 53ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
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 عارؼ ،حافظ ثقة ،ا عمش ؛الككفي محمد أبك ،الكاىمي ا سدم ميراف بف سميماف 
 .(2)ق 48أك  47 سنة مات ،الخامسة مف ،(1) يدلس لكنو عرً كى  ،بالقراءات

 (3) ، مف الثانيةمخضـر ثقة ،الككفي كائؿ أبك ،ا سدم سممة بف شقيؽ. 

 91ا صتقدمت ترجمتي، ملسو هيلع هللا ىلص نبيال زكجة سممة أـ ،أمية أبي بنت ىند. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو )محمد بف بكر الحضرمي(، ك)سعيد بف زكريا( لـ أقؼ عمب مف 
 ترجـ ليما، أك ذكرىما بجرحو أك تعديؿ.

اء بف يسار، عف أبي سعيد كلمحديث شاىده في الالحيح، أخرجو البخارم مف طريؽ عط
، يياًليبي  مىا»قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالخدرم، كأبي ىريرة، عف النبي  ـى ، كىالى  نىالىبو  ًمفٍ  الميٍسًم ـ   كىالى  كىالىبو  كىالى  ىى

ٍزفو  ، كىالى  أىذنل كىالى  حي ـ  تَّب غى طىايىاهي  ًمفٍ  ًبيىا المَّوي  كىفَّرى  ًإالَّ  ييشىاكييىا، الشٍَّككىةً  حى  .(4) «خى

   

مىمىةى، أىًبي عىفٍ اؿ أبك الشيخ ا البياني، بعدما ذكر الحديث السابؽ: كبإسناده: ( ق111) .3  سى
ٍرتيـي  ًإذىا: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، حىضى ٍيرنا، فىقيكليكا اٍلمىيِّتى مىب ييؤىمِّنيكفى  اٍلمىىًئكىةى  فىًإفَّ  خى  عى
 .(5)«ذىًلؾى 

 أولا: تخريج الحديث:
 يث مف ىذا الكجو.لـ أقؼ عمب تخريج لمحد

 :اا: الحكم عمى اإلسنادنيثا
إسناده ضعيؼ، فيو )محمد بف بكر الحضرمي(، ك)سعيد بف زكريا( لـ أقؼ عمب مف 

 ترجـ ليما، أك ذكرىما بجرحو أك تعديؿ.
                                                           

: "كاف يدلس، 33ذكره ابف حجر في المرتبة الثانية، مف المدلسيف، فى يضر تدليسو، كقاؿ في طبقاتو ص (1)
 كالفو بذلؾ الكرابيسي، كالنسائي، كالدارقطني، كغيرىـ".

 .254التيذيب، ص ابف حجر، تقريب (2)
 .268المالدر السابؽ ص (3)
 .114ص 7، ج5641البخارم، الحيح البخارم، كتاب المرضب باب ما جاء في كفارة المرض ح (4)
 .525ص 3أبك الشيخ ا البياني، طبقات المحدثيف بأالبياف، ج (5)
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في الالحيح، مف طريؽ ا عمش، عف شقيؽ،  )بنحكه( كلمحديث شاىده؛ أخرجو مسمـ
ٍرتيـي  ًإذىا: »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  اؿى قى عف أـ سممة رضي ا  عنيا، قالت:  ، حىضى ، أىكً  اٍلمىًريضى  اٍلمىيِّتى

ٍيرنا، فىقيكليكا ًئكىةى  فىًإفَّ  خى مىب ييؤىمِّنيكفى  اٍلمىىى مىمىةى  أىبيك مىاتى  فىمىمَّا: قىالىتٍ  ،«تىقيكليكفى  مىا عى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  أىتىٍيتي  سى
مىمىةى  أىبىا ًإفَّ  ا ً  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ، قىدٍ  سى لىوي، ًلي اٍغًفٍر  المييَـّ : قيكًلي: " ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  مىاتى  ًمٍنوي  كىأىٍعًقٍبًني كى
سىنىةن  عيٍقبىب ،": قىالىتٍ  ،"حى ٍيره  ىيكى  مىفٍ  ا ي  فىأىٍعقىبىًني فىقيٍمتي مَّدنا ًمٍنوي  ًلي خى ، كبيذا فالحديث (1)" ملسو هيلع هللا ىلص ميحى

 الحيح بشاىده.

   

 رام و بن حَ عبد اهلل بن عمر  مسندالمطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

رىاـ   ، الخزرجٌي،ا نالارم ، أبك جابرالسممي حراـ بف ثعمبة بفعبد ا  بف عمرك بف حى
 السبعيف مع العقبة بيعة ؛ كقد شيد (2) ، كىك كالد الالحابي الجميؿ جابر بف عبد ا نيٌ المد
 .(3)كأحدان  ،بدران  كشيد عشر، االثني النقباء أحد كىك ،ا نالار مف

 المىئكة كأظمت؛ فاحبالكً  ركحو ا  ـكمٌ ك  ،سنة ثىث مف اليجرة أحد يكـ  ستشيداك 
، كفيو نزؿ (4) البنات مف تسعو  عف حتسبان مي  فقتمكه كالثبات دٌ بالجى  المشركيف قاتؿ ناح،بالجى  جسمو

َٔاحً قكؿ ا  عٌز كجٌؿ:  ْم
َ
ِ أ ٔا ِِف َسِبيِو اّللا ََ كُخِيُ ي ِ  .(5)[169: عمراف آؿ] اَوََّل ََتَْسََبا اَّلا

 .(6)ركل عنو ابنو جابر بف عبد ا  رضي ا  عنيما 
                                                           

 .633ص 2، ج919مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب الجنائز باب ما يقاؿ عند المريض كالميت ح (1)
 1، كالذىبي، المقتنب في سرد الكنب ج286ص 5أبك أحمد الحاكـ، ا سامي كالكنب،  بي أحمد الحاكـ ج (2)

 .29ص 1، كالطبرم، المنتخب مف ذيؿ المذيؿ ج141ص
، كالبغكم، 21ص 1، كالبخارم، التاريخ ا كسط، ج116ص 5انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)

، كا زدم، االشتقاؽ، 98كابف المديني، تسمية مف ركل عنو مف أكالده، ص، 51ص 4معجـ الالحابة، ج
 .462ص

 .1717ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
، كابف ا ثير، أسد 954ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج187انظر: مسمـ، الكنب كا سماء، ص (5)

 .162ص 4، كابف حجر، اإلالابة، ج242ص 3الغابة، ج
 .561ص 3د، الطبقات الكبرل، جابف سع (6)
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 :أحاديثو 
ًني( 112) .1 ٍبدً  أىبيك قاؿ الحاكـ: أىٍخبىرى مَّدي  المَّوً  عى ٍيوً  ٍبفي  ميحى كى ، عىٍمرى فَّاري مَّدي  ثنا الالَّ اؽى  ٍبفي  ميحى  ًإٍسحى

، غىاًنيُّ سىفي  ثنا الالَّ ، ميكسىب ٍبفي  حى ، أىبيك اثن اٍ ىٍشيىبي ؿو  أىًبي عىفٍ  مٍسمىمىة، أىبىا ييكىنَّب سىًعيده  ثنا ًىىى
اًبرو  عىفٍ  نىٍضرىةى، ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  جى ، يىا: »أىًبي ًلي قىاؿى : قىاؿى  عى  ًفي أىكيكفى  أىفٍ  ًلعىمِّي أىٍدًرم الى  بينىيَّ
ؿً  ابي  ًمفٍ  أىكَّ ذىًلؾى  غىدنا، ييالى ، يىٍكـى  كى دو ٍبدً  يَّاتً ًببينى  فىأيكاًليؾى  أيحي ٍيرنا المَّوً  عى  .(1)«خى

 أولا: تخريج الحديث:

مف طريؽ  بمعناه (3)، كأبك نعيـ مف طريؽ شعبة بنحكه( 2) أخرجو أبك بكر اإلسماعيمي
 سممة بو.معف أبي  كىىما )شعبة كغساف( ،غساف بف مضر

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4)ق 339، ثقة، مات سنة فَّارالالَّ  ا  عبد أبك أحمد، فب المَّو دعب فب دمحم. 

 (5)ق 270 مات ،عشرة الحادية مف ثبت ثقة ،غانياالالأبك بكر  ،إسحاؽ بف محمد. 

 (6) ق210 سنة مات ،التاسعة مف ثقة ،البغدادم عمي أبك ،ا شيب مكسب بف الحسف. 

 مف ،ليف فيو الدكؽ كىك ،مكفكفان  كاف قيؿ ،البالرم الراسبي ىىؿ أبك ،سميـ بف محمد 
، كقاؿ الذىبي: (9)، كالدارقطني (8)، كثقو أبك داكد (7)ق 167 سنة مات ،لسادسةا

، كقاؿ في ركاية: الالح، ليس بذاؾ (11)، كقاؿ يحيب بف معيف: الدكؽ (10)الدكؽ

                                                           

الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب عبد ا  بف عمرك  (1)
 ، قاؿ الحاكـ: ىذا حديث عمب شرط الشيخيف، كلـ يخرجاه.224ص 3، ج4912بف حراـ، ح

 .794ص 3اإلسماعيمي، معجـ أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي ج (2)
 .1720ص 3أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .729ص 7انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .467ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .167المالدر السابؽ ص (6)
 .481نفسو ص (7)
 .4ص 4سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (8)
 .269سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (9)

 .355الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (10)
 .49تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (11)
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، (4)، كابف سعد(3)، كضعفو يحيب بف سعيد (2)، كقاؿ أبك حاتـ: محمو الالدؽ (1)القكم
، (9)، كالنسائي(8)، كالجكزجاني (7)ك زرعة ، كأب(6) ، كالبخارم(5)كأحمد بف حنبؿ 

 قمت:، (14)، كابف الجكزم (13)، كابف عدم (12)، كابف حباف (11)، كالعقيمي (10) كالساجي
 ىك الدكؽ يخطئ، كال بد أف يتابع.

 (15) الرابعة مف ،ثقة ،القالير ،البالرم مسممة أبك ،ا زدم مسممة بف يزيد بف سعيد. 

 الثالثة مف ثقة ،بكنيتو مشيكر ،البالرمأبك نضرة  ،دمالعب عةطى قي  بف مالؾ بف المنذر، 
 .(16)ق 109أك  108 سنة مات

 211ص تقدمت ترجمتو، ابف الحابي، الحابي ،ا نالارم ا  عبد بف جابر. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

ىىؿ الراسبي، )الدكؽ يخطئ(، كقد تابعو شعبة، إسناده حسف، فيو محمد بف سميـ؛ أبك 
 كغساف بف مضر، كما تبيف في تخريج الحديث، كبيذا يرتقي الحديث لمالحيح لغيره.  

   
                                                           

 .427سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (1)
 .273ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 105ص 1انظر البخارم، التاريخ الكبير، ج (3)
 .278ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .55أحمد صالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم عف  (5)
 .121البخارم، الضعفاء الالغير، ص (6)
 .273ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .314الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ص (8)
 .90النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (9)

 .195ص 9انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (10)
 .74ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (11)
 .283ص 2مجركحيف مف المحدثيف، جابف حباف، ال (12)
 .437ص 7ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (13)
 .68ص 3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (14)
 .242ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (15)
 .546المالدر السابؽ ص (16)
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دَّثىنىا( قاؿ الحاكـ: 113) .2 ٍبدً  أىبيك حى مَّدي  المَّوً  عى ، أىٍحمىدى  ٍبفي  ميحى سىفي  ثنا اٍ ىاٍلبىيىاًنيُّ ، ٍبفي  اٍلحى ٍيـو  جى
سىيٍ  ثنا مَّدي  ثنا اٍلفىرىًج، ٍبفي  في اٍلحي ، ٍبفي  ميحى قىاؿى : قىاليكا شيييكًخًو، عىفٍ  عيمىرى ٍبدي  كى  ٍبفً  عىٍمًرك ٍبفي  المَّوً  عى

رىاـو  دو  قىٍبؿى  النٍَّكـً  ًفي رىأىٍيتي ": حى ٍنًذًر، عىٍبدً  ٍبفً  ميبىشِّرى  رىأىٍيتي  كىأىنِّي أيحي مىٍينىا قىاًدـه  أىٍنتى : ًلي يىقيكؿي  اٍلمي  عى
،ا ًفي ؟ كىأىٍيفى : فىقيٍمتي  ٍ ىيَّاـً نَّةً  ًفي: قىاؿى  أىٍنتى  يىٍكـى  تيٍقتىؿٍ  أىلىـٍ : لىوي  قيٍمتي  نىشىاءي، كىٍيؼى  ًفييىا نىٍسرىحي  اٍلجى

؟  الشَّيىادىةي  ىىًذهً : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  ًلرىسيكؿً  ذىًلؾى  فىذىكىرى  "أيٍحًييتي  ثيَـّ  بىمىب،: قىاؿى  بىٍدرو
اًبرو  أىبىا يىا  .(1) «جى

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو، مف طريؽ الحسيف بف فرج، عف محمد بف عمر الكاقدم بو. (2)أخرجو البييقي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  (3)ق 347محمد بف أحمد الثقفي، أبك عبد ا  ا البياني، الدكؽ، مات سنة. 

 (4)ق 290مات سنة  ضعيؼ،، ا البياني التيمي عمي أبك الجيـ، بف الحسف. 

 (5)ق 235مات حكالي سنة  ، ضعيؼ،الخٌياط ابف عمٌي، أبك ج،الفر  فب الحسيف. 

 (6)ق 207 سنة مات التاسعة مف متركؾ، بغداد نزيؿ المدني، الكاقدم عمر بف محمد. 

 ف.، كلـ يالرَّح بأسمائيـ، فيـ مبيمك شيكخو، لـ أقؼ عمب ركاية عرَّفت بيـ 

 اإلسناد:ثالثاا: الحكم عمى 

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو محمد بف عمر الكاقدم )متركؾ(.

   

                                                           

ف عمرك الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة ذكر مناقب عبد ا  ب (1)
 .225ص 3، ج4915ح

 .249ص 3أالحابو عمب القتاؿ ج ملسو هيلع هللا ىلصالبييقي، دالئؿ النبكة، باب تحريض النبي  (2)
 .856ص 7انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .735ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .812ص 5المالدر السابؽ ج (5)
 .498ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
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 سعد أبك أنبأنا قاؿ الخفاؼ غالب أبي بف كىاًمؿً  ٍبفي  ذىاًكري  أىٍنبىأىنىا( قاؿ ابف النجار: 114) .3
سىٍيفً  بف أحمد بف الممؾ عبد ٍيشو  ٍبفً  اٍلحي مىيٍ  اٍلميبىارىؾً  بىٍكرو  أىًبي أىًخي ًبًقرىاءىةً  قيرى  أىٍسمىعي، كىأىنىا وً عى

نىا ٍبدي  كىأىٍخبىرى مَّدً  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى اًلبو  أىبيك أىٍنبىأىنىا: قىاؿى  اٍلبىكَّابي  المَّوً  ًىبىةً  ٍبفً  ميحى سىفً  ٍبفي  أىٍحمىدي  غى  ٍبفً  اٍلحى
سىفً  كىأىبيك اٍلبىنَّاءً  ًميُّ  اٍلحى  أنبأنا ،بٍ دِّ ؤى المي  دمَّ حى مي  فبٍ  رمى عي  انى أى بى كأنٍ  ،(1) الزاغكني بف المَّوً  عيبىٍيدً  ٍبفي  عى
 دمَّ حى مي  ابف فمى حٍ الرَّ  دبٍ عى  انى أى بى أنٍ  ف،يٍ مً ا ى  يٌ مً عى  بف ابٍ ىَّ الكى  دبٍ عى  انى أى بى كأنٍ  ي،كنً اغي الزى  بف فٍ سى الحى  أبك
 فسى الحى  كبي أى  انى أى بى نٍ أى  ف،كٍ مي أٍ المى  بف يٍ مً عى  بف دمى الالَّ  دبٍ عى  انى أى بى نٍ أى : ان عى يٍ مً جى  كاالي قى  ،اٍز زَّ القى  ركٍ الي نٍ مى  أبك
، ابف ـاتً حى  انى ثى دَّ حى  ،يٍ كِّ المى  ادبَّ عى  بف دمَّ حى مي  ناثى دَّ حى  ف،سى الحى  بف دمى حٍ أى  نادَّثى حى  ي،بً رٍ الحى   ًإٍسمىاًعيؿى
ٍبدً  عىفٍ  ، عىفٍ  الرٍَّحمىًف، عى اًبرً  عىفٍ  عىطىاءو ٍبدً  ٍبفً  جى : ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ قاؿ: قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  المًَّو، عى
اؼى  مف» ًدينىةً  أىٍىؿى  أىخى افىوي  اٍلمى  .(2) «المَّوي  أىخى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (3)ق 591غالب، الحٌذاء، كاف الالحان خٌيران، مات سنة  أىًبي ٍبف كامؿ ٍبف ذاكر. 

 (4)ق 521مات سنة  القزاز، سعد أبك قريش، بف الحسيف بف أحمد بف الممؾ عبد. 

 عنو كتبتي : كقاؿ النجار، ابف عنو حدَّث القالرم، ا  ىبة بف محمد بف الرحمف عبد 
 .(5)ق 599 سنة تكفي لمركاية، محبان  ا خىؽ، حسف الالحان، شيخان  ككاف كثيران،

 (6)ق 527غالب، ثقة، تكفي سنة  أبك البناء، ابف أحمد بف الحسف بف أحمد. 

 (7)ق 527مات سنة  ثقة، الزاغكني، بف الحسف أبك نالر، بف ا  دعيبي بف عمي. 

 

                                                           

 (.53ص 2النسبة إلب قرية زاغكني في بغداد )المباب في تيذيب السمعاني، ا نساب، جالزَّاغيكًني: ىذه  (1)
 .10ابف النجار، ذيؿ تاريخ بغداد، ص (2)
 .958ص 12انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .370ص 11الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .306ص 6السكدكني، الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة ج (5)
 .275ص 17بف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، جا (6)
 .461ص 11الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
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 قاؿ الخطيب البغدادم: كتبت (1)ق 446مات سنة ،المؤدب قرعة بف محمد بف رعم ،
 .(3)، كقاؿ ابف نقطة: ثقة في الحديث (2)عنو، ككاف الدكقان 

 (4)ق 607، ثقة، مات سنة ا ميف أحمد أبك عمي، بف الكىاب عبد. 

 (5)ق 465، ثقة، مات سنة البغدادم الياشمي عمي بف محمد بف الالمد بدع. 

 قاؿ ،(6)ق 386نفسو، مات سنة  في الدكؽ كىك الحربي، الحسف أبك عمر، بف عمي 
، قاؿ (8)كقاؿ الذىبي: الدكؽ، ضعفو البرقاني  ،(7)" مأمكنان  ثقة كاف": العتيقي

 بعض لكف أخيو، كتب ًفي عوسما ككاف الدكؽ،: فقاؿ عنو، اٍ زىرم البغدادم: "سألت
 فحككا آخركف فجاء السماع، فيو كألحؽ سماعو يكف لـ شيئان  منيا عميو قرأ المحدثيف
 ىك الدكؽ. قمت:، (9)ثقة"  نفسو ًفي فكاف الشٍَّيخ كأما كأنكركه، اإللحاؽ

 كفيٌ  الجٌبار عبد بف الحسف بف أحمد  .(10)ق 306مات سنة  ، ثقة،الالُّ

 (11)ق 234 سنة مات ،العاشرة مف ،ييـ الدكؽ ،المكي افالزبرق بف عباد بف محمد ،
، كقاؿ يحيب بف (13)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: الدكؽ (12)ذكره ابف حباف في الثقات 

 ىك الدكؽ. قمت:، (14)معيف: ال بأس بو 

                                                           

 .685ص 9انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (1)
 .149ص 13الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (2)
 .397ابف نقطة، التقييد لمعرفة ركاة ا سانيد، ص (3)
 .510ص 6ع في الكتب الستة جالسكدكني، الثقات ممف لـ يق (4)
 .216ص 10الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .148ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (6)
 .568ص 5انظر: ابف حجر، لساف الميزاف، ج (7)
 .284الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (8)
 .498ص 13الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (9)

 .98ص 7انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (10)
 .486ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (11)
 .90ص 9ابف حباف، الثقات، ج (12)
 .409ص 2العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (13)
 .14ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (14)
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 (1)ق187 سنة مات الثامنة مف ييـ الدكؽ الكتاب الحيح المدني، إسماعيؿ بف حاتـ ،
، (6)كالدارقطني ،(5)، كابف بشككاؿ(4)، كابف سعد (3)ديني ، كابف الم(2) بف معيفاكثقو 

، كقاؿ النسائي: ليس بو (9)، كذكره ابف حباف في الثقات (8)، كالذىبي (7)كالعجمي 
 فيو رجىن  كاف حاتمان  أف ، كقاؿ أحمد: زعمكا(11)، كفي مكضع: ليس بالقكم (10)بأس
 مـ.كا  أعىك ثقة  قمت:، (12) الالح كتابو أف إال ؛غفمة

 (13) السادسة مف ،الحديث فليِّ  ،المخزكمي المدني ،أردؾ بف حبيب بف الرحمف عبد. 

 77ص تقدمت ترجمتو، اإلرساؿ كثير فقيو؛ ثقة القرشي، رباح أبي بف عطاء. 

 211ص تقدمت ترجمتو، الحابي بفا الحابي ،ا نالارم ا  عبد بف جابر. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو عبد الرحمف بف حبيب )ليِّف الحديث(، كلـ يتابع، كىذا حديث 
غريب، لـ ييركى عف أبي جابر إال مف ىذا الكجو، كلعمو تالحيؼ أك كىـ، كالالكاب ما أخرجو 

حمد بف الحسف، عف محمد بف عباد المكي، عف حاتـ بف إسماعيؿ، بمفظو، عف أ (14)ابف حباف
 .ملسو هيلع هللا ىلصجابر عف النبي  عن أبيو ،عن محمد بن جابر ،عبد الرحمن بن عطاءعف 

                                                           

 .144ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .95تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (2)
 .118شيبة لعمي بف المديني صسؤاالت ابف أبي  (3)
 .425ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .86ابف بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص (5)
 .179مكسكعة أقكاؿ الدارقطني في الرجاؿ ص (6)
 .101ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (7)
 .300ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (8)
 .210ص 8ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .190ص 5لكماؿ، جالمزم، تيذيب ا (10)
 .428ص 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (11)
 .259ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .338ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (13)
 .55ص 9، ج3738ابف حباف، الحيح ابف حباف، باب فضؿ المدينة ح (14)
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مطكالن، مف  (3)بمثمو، كابف النجار  (2)مطكالن، كابف عساكر  (1)كأخرجو ابف أبي شيبة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصبد ا ، عف رسكؿ ا  طريؽ ىاشـ بف ىاشـ، عف عبد ا  بف نسطاس، عف جابر بف ع

   

 ظعون مسند عثمان بن مَ المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

القرشٌي، مف  السائب أبا يكنب ح،مى جي  بف ذافةحي  بف بىٍ كى  بف حبيب بفعثماف بف مىٍظعيكف 
عمب نفسو؛ ككاف  الخمر ـرٌ حى  الجاىمية، في العرب حكماء مف كاف، (4) ملسو هيلع هللا ىلصالحابة رسكؿ ا  
؛ فكاف مف السابقيف رجىن  عشر ثىثة بعد كأسمـ لمسخرية كتذىب العقؿ،يرل أنيا مظنة 

 إلب ىاجر ثـ ،المسمميف مف جماعة مع ا كلب اليجرة الحبشة إلب  ىاجر  .(5)لإلسىـ
 كيجتنب ،الميؿ كيقكـ النيار يالكـ ؛العبادة في اجتيادان  الناس أشد مف ككاف ،بدران  كشيد ،المدينة

 .(6)االختالاء، فمـ يأذف لو كنياه عف الرىبانية  في ملسو هيلع هللا ىلص النبي كاستأذف ،ءالنسا كيعتزؿ الشيكات

كابتمي  ا ، بجكار كاكتفب جكاره، عميو فرد الحبشة مف رجع حيف المغيرة بف الكليد أجاره
، فالمب عميو رسكؿ (7) في السنة الثالثة لميجرة كمات  عينيو، إحدل ففقئت ا  في كامتحف

 .(8) بالبقيع دفف مف أكؿدعا لو، كسٌماه السمؼ الالالح، كىك كقٌبؿ رأسو، ك  ملسو هيلع هللا ىلصا  

                                                           

 .406ص 6، ج32427ح ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الفضائؿ باب ما ذكر في المدينة كفضميا (1)
 .110ص 58ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (2)
 .46ابف النجار، الدرة الثمينة في أخبار المدينة باب ما جاء في ذـ أىؿ المدينة ص (3)
، كتاريخ ابف أبي 406ص 1، كمسمـ، الكنب كا سماء، ج210ص 6انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (4)

، كأبك 260ص 3، كابف حباف، الثقات، ج338ص 4الالحابة، ج، كالبغكم، معجـ 360ص 1خيثمة ج
، كالذىبي، المقتنب في 258ص 2، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج1954ص 4نعيـ، معرفة الالحابة، ج

 .257ص 1سرد الكنب ج
 .214ص 4، كالزركمي، ا عىـ، ج7ص 2انظر: ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (5)
 .290، كاإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند أحمد، ص394ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (6)
 .153ص 1، كالذىبي، السير، ج38، كابف قنفذ، الكفيات، ص336ص 19ابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج (7)
، كابف حجر، اإلالابة، 494ص 3، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1053ص 3ابف عبد البر، االستيعاب، ج (8)

 .381ص 4ج
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 .(1)ركل عنو عمر بف الخطاب، كأخكه قدامة بف مظعكف، كعبد ا  بف عباس 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ البزار: 115) .1 ـي  حى ٍبدً  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي نىٍيًد، ٍبفً  المَّوً  عى مَّدي  ثنا اٍلجي ، ٍبفي  ميحى  يؿو عىقً  أىبيك ثنا بىكَّارو

كًِّؿ، ٍبفي  يىٍحيىب ٍفصي  ثنا اٍلميتىكى ٍبدً  ٍبفً  عيٍثمىافى  ٍبفي  حى ٍبدً  ٍبفً  المَّوً  عيبىٍيدً  ٍبفً  المَّوً  عى  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى
طَّاًب، ، ٍبفً  قيدىامىةى  ٍبفً  ميكسىب ٍبفً  قيدىامىةى  عىفٍ  اٍلخى دِّهً  عىفٍ  ميكسىب، أىًبيوً  عىفٍ  مىٍظعيكفو  فً بٍ  قيدىامىةى  جى
، ، ٍبفً  عيٍثمىافى  عىمِّوً  عىفٍ  مىٍظعيكفو طَّابً  ٍبفى  عيمىرى  أىفَّ  مىٍظعيكفو مىب مىٍظعيكفو  ٍبفى  عيٍثمىافى  أىٍدرىؾى  اٍلخى  عى
مىب رىاًحمىًتوً   ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  اٍعتىمىرىىىا عيٍمرىةو  ًفي رىاًحمىتيوي  فىزيًحمىتٍ  ،(2) اٍلعىٍرجً  ًمفى  ا ثىايىةً  ثىًنيَّةً  عى

ـى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  رىاًحمىةي  تىقىدَّمىتٍ  قىدٍ كى  ا ٍعتىًني: ًلعيمىرى  مىٍظعيكفو  ٍبفي  عيٍثمىافي  فىقىاؿى  الرٍَّكًب، أىمى  يىا أىٍكجى
كىاًحؿي  أىٍسيىمىتً  فىمىمَّا: قىاؿى ! اٍلًفٍتنىةً  غمؽى  ا الرَّ طَّاًب، ٍبفي  عيمىري  ًمٍنوي  دىنىا ًبًيمى قىاؿى  اٍلخى  لىؾى  المَّوي  يىٍغًفري : كى
ا السَّاًئًب؛ أىبىا ـي  ىىذىا فىمى ٍيتىًني الًَّذم االٍس ًلًكنَّوي  سىمٍَّيتيكىوي، مىا كالمَّوً  ال: قىاؿى  ًبًو، سىمَّ  رىسيكؿي  سىمَّاكىوي  كى
ـي  ىيكى  ىىذىا ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  ا ـى  الرٍَّكبً  أىمى ، تىقىدَّ ٍرتى  اٍلقىٍكـى ا ًبنىا مىرى نىٍحفي  يىٍكمن ميكسه  كى  ملسو هيلع هللا ىلص وً المَّ  رىسيكؿً  مىعى  جي
بىٍيفى  بىٍينىكيـٍ  يىزىاؿي  ال" ًبيىًدًه، كىأىشىارى  «اٍلًفٍتنىةً  غمؽي  ىىذىا: »فىقىاؿى  ا اٍلغىٍمؽً  شىًديده  بىابه  اٍلًفٍتنىةً  كى  عىاشى  مى
ـٍ  بىٍيفى  ىىذىا  .(3)"أىٍظييًركي

 أولا: تخريج الحديث:

 (7)ه، كابف عساكر بنحك  (6)بمثمو، كأبك نعيـ  (5)بنحكه، كالطبراني  (4)أخرجو ابف قانع 
 بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ محمد بف بكار، عف يحيب بف المتككؿ بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (9)ق 265مات بحدكد  ثقة، ،(8) الختمي إسحاؽ أبك الجنيد، بف ا  عبد بف إبراىيـ. 

                                                           

 .1954ص 4، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج251ص 2السخاكم، التحفة المطيفة جانظر:  (1)
 (.64ص 3العىٍرج: مكضع بمكة معركؼ، كلد فيو عثماف بف عفاف )ابف منظكر، لساف العرب، ج (2)
 .176ص 3، ج2506الييثمي، كشؼ ا ستار، كتاب عىمات النبكة باب مناقب عمر ح (3)
 .258ص 2ج ابف قانع، معجـ الالحابة، (4)
 .38ص 9الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .1957ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
 .334ص 44ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (7)
تىمي: ىينسبة إلب قرية عمب طريؽ خراساف )السمعاني، ا نساب، ج (8)  (.44ص 5الخى
 .287ص 6اريخ اإلسىـ، ج، كالذىبي، ت35ص 7انظر: الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (9)
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 (1)ق 238 سنة مات ،العاشرة مف ثقة ،البغدادم الياشمي الرياف بف بكار بف محمد. 

 (2)ق 167 سنة مات ،الثامنة مف ؛ضعيؼ ،قيؿعى  أبك ،المدني المتككؿ بف يحيب. 

 .حفص بف عثماف بف عبد ا ؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو، مف العمماء كالمالنفيف 

 (4)ق 153 مات الخامسة مف ثقة ،(3)الجمحي  مظعكف قدامة بف بف مكسب بف قدامة. 

 تو، أك مف تكمـ فيو مف العمماء.، لـ أقؼ عمب ترجمقدامة بف عمر بف مكسب 

 مىح يالقرش حبيب بف مىٍظعيكف بف قدامىة ك ،يالجي  .(5) ةالالحاب قدماء مف ،افعثم أىخي
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو يحيب بف المتككؿ )ضعيؼ( كعميو مدار الحديث، كلـ يتابع، كما كفيو 
 بجرح أك تعديؿ.مف لـ أقؼ عمب ترجمتو، كلـ يذكره العمماء 

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 116) .2 ذَّاءي، عيبىٍيدً  ٍبفي  كىًثيري  حى ، اٍبفي  نا اٍلحى ٍبدي  ثنا حيسىٍيفو  ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى
، ، أىًبي عىفٍ  مىٍركىافى اًلحو  أىفَّ  ، مىٍظعيكفو  ٍبفً  عيٍثمىافى  عىفٍ  السَّاًئًب، أىًبي اٍبفً  أىكً  السَّاًئًب، عىفً  الى

ذي  كىافى  ملسو هيلع هللا ىلص ًبيَّ النَّ  ا ًباٍلعىكىاًمدً  يىٍعًني «كىاٍلعىامَّةً  اٍلعىكىاًمدً  شىرِّ  ًمفٍ  ًبالمَّوً  أىعيكذي : »يىقيكؿي  يىتىعىكَّ  ًإلىٍيوً  عىمىدى  مى
ةو  ًفي االَّ  .(6)خى

 أولا: تخريج الحديث:

 و.بمثمو، مف طريؽ بقية بف الكليد، عف عبد الممؾ بف مركاف الجبيمي ب (7)أخرجو الطبراني 

 

                                                           

 .470ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .596المالدر السابؽ ص (2)
مىًحي: نسبة إلب بني جمح، مف أىؿ مكة )السمعاني، ا نساب، ج (3)  (.326ص 3الجي
 .454ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .133ص 2ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (5)
 .246 1، ج319اني، حابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمث (6)
 .413، ص1397ح ملسو هيلع هللا ىلصالطبراني، الدعاء، باب ما استعاذ منو النبي  (7)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1)ق 250 حدكد في مات ،العاشرة مف ثقة ؛اءالحذٌ  ،الحمالي نمير بف عبيد بف كثير. 
  ابف حسيف؛ لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء كالمالنفيف، غير ما كجدت في

 كقد ىذا، حسيف ابف نعرؼ ؛ فقد قاؿ المحقؽ: لـالعمؿ البف أبي حاتـحاشية كتاب 
، (2)أعمـ، كابف حمير ىذا اسمو محمد  كا  غيره؛ أك «حمير ابف» عف متالحفنا يككف

، (3)ق 200 سنة مات التاسعة مف ؛الدكؽ ،الحمالي أنيس بف حمير بف كىك محمد
، كذكره ابف شاىيف (6)، كذكره ابف حباف في الثقات (5)كدحيـ  (4)كثقو يحيب بف معيف 

قاؿ أبك زرعة: كاف مف خيار ، ك (7) خيران في الثقات؛ فقاؿ: قاؿ أحمد: ما عممت إال
، كقاؿ أبك حاتـ: يكتب (10)، ككذلؾ الدارقطني (9)، كقاؿ النسائي: ال بأس بو (8)الناس

ىك الدكؽ  قمت:، (12)، كقاؿ يعقكب بف سفياف: ليس بالقكم (11)حديثو كال يحتج بو 
 كحديثو حسف.

  :بيمي، قاؿ ابف أبي حاتـ  السائب بف محمد عف ركل"عبد الممؾ بف أبي مركاف الجي
، كقاؿ ابف (13)" مجيكؿ: فقاؿ عنو، أبي سألت ،حمير بف محمد عنو ركل الكمبي،

 .(14)الجكزم: "ركل عف الكمبي؛ قاؿ الرازم: ضعيؼ الحديث" 
 ىك ضعيؼ جدان. قمت:، (15)كقاؿ الذىبي: عف الكمبي كاهو؛ ضعفو أبك حاتـ 

                                                           

 .460ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 (.2، حاشية رقـ )423ص 5ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث ج (2)
 .475ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .204تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (4)
 .1192ص 4خ اإلسىـ، جالذىبي، تاري (5)
 .441ص 7ابف حباف، الثقات، ج (6)
 .212ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (7)
 .266أبك زرعة، تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص (8)
 .134ص 9ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (9)

 .58سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (10)
 .240ص 7ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
 .309ص 2فسكم، المعرفة كالتاريخ، جال (12)
 .169ص 37، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج371ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (13)
 .152ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (14)
 .259، كالذىبي، ديكاف الضعفاء، ص664ص 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (15)
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 (1)ق 146 مات ،السادسة مف ،الرفضب كرمي بالكذب متيـ ،الكمبي السائب بف محمد. 

 (2) الثالثة مف يرسؿ ؛مدلس ضعيؼ ،ىانئ أـ مكلب الالح أبك ،نكف آخره كيقاؿ ؛باذاـ. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ جدان، فيو محمد بف السائب الكمبي )متيـ بالكذب(، كىذا إسناد معمكؿ عمب 
 أبي بف الممؾ عبد عف حمير، ابف ركاه حديث عف أبي سألتضعفو، فقد قاؿ ابف أبي حاتـ: "

 يتعكذ كاف ملسو هيلع هللا ىلص النبي أف: مظعكف ابف عف السائب، ابف عف الالح، أبي عف الجبيمي، مركاف
 السائب ابف: ىك إنما مقمكب؛ حديث ىذا: أبي قاؿ خاالة؟ إليو عمد ما: يعني العكامد؛ شر مف

 .(3)" مجيكؿ الممؾ كعبد الالح، أبي عف الكمبي،

   

نىا( قاؿ ابف سعد: 117) .3 اًعيؿي  أىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  ًإٍسمى ٍيسو  أىًبي ٍبفً  المَّوً  عى دَّثىًني: قىاؿى  اٍلمىدىًنيُّ  أيكى ٍبدي  حى  عى
، ٍبفً  عيمىرى  كىعىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  قيدىامىةى، ٍبفي  اٍلمىًمؾً  سىٍيفو اًئشىةى  عىفٍ  حي ، ٍبفً  قيدىامىةى  ًبٍنتً  عى  عىفٍ  مىٍظعيكفو
ؿه  ًإنِّي: المَّوً  رىسيكؿى  يىا: " قىاؿى  أىنَّوي  مىٍظعيكفو  ٍبفً  عيٍثمىافى  أىًخيوً  عىفٍ  أىًبييىا، مىيَّ  تىشيؽُّ  رىجي  ىىًذهً  عى
اءً  ًفي المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًلي فىتىٍأذىفي  اٍلمىغىاًزم، ًفي اٍلعيٍزبىةي  ؟ اٍلًخالى ،: »قىاؿى  فىأىٍختىاًليى لىًكفٍ  الى مىٍيؾى  كى  عى

يىاـً بً  مىٍظعيكفو  اٍبفى  يىا ميٍجًفره  فىًإنَّوي  الالِّ
(4)» (5). 

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو،  (8)بمثمو، كالطبراني  (7)بنحكه، كالبغكم  (6)أخرجو البخارم في التاريخ 
 

                                                           

 .479ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .120، صالمالدر السابؽ (2)
 .423ص 5ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث، ج (3)
 (.467ميٍجًفر: بمعنب مانع، يكجبو عمب ترؾ النساء )انظر: ابف فارس، مقاييس المغة، ص (4)
، قاؿ ابف سعد: "قاؿ إسماعيؿ بف عبد ا  بف أبي أكيس: 395ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (5)

 أتب النساء، فإذا قاـ انقطع ذلؾ".الميٍجًفر؛ الذم إذا 
 .210ص 6البخارم، التاريخ الكبير، ج (6)
 .146ص 4البغكم، معجـ الالحابة ج (7)
 .38ص 9الطبراني، المعجـ الكبير، ج (8)
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بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ عبد الممؾ بف  (3)بنحكه، كالشجرم  (2)كالبييقي  بنحكه، (1)كأبك نعيـ
 قدامة بف مظعكف بو. قدامة، عف أبيو، عف عائشة بنت

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 مف حفظو، مف أحاديث في أخطأ الدكؽ المدني، أكيس، بف ا  عبد بف إسماعيؿ 
، (6)، كذكره ابف حباف في الثقات(5)، كثقو يحيب بف معيف (4) ق226 سنة مات العاشرة،

، (8)ك غرائب ، كقاؿ الذىبي: الدكؽ مشيكر؛ ذ(7)كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ال بأس بو 
، كقاؿ ابف معيف في ركاية: "ضعيؼ، (9)كقاؿ أبك حاتـ: محمو الالدؽ؛ ككاف مغفىن 

، (11)، كضعفو النسائي (10)مف أضعؼ الناس، ال يحؿ لمسمـ أف يحدِّث عنو بشيء" 
، كذكره ابف الجكزم في (15)، كابف عدم (14)، كالحاكـ (13)، كالدارقطني(12)كالعقيمي

نكاة،  يساكم ال كأبكه الحديث، يسرقاف كأبكه أكيس أبي ابف حيب:ي الضعفاء؛ فقاؿ: "قاؿ
، كذكره ابف سبط العجمي؛ فيمف رمي (16)كذاب"  ىك المركزم: سممة بف النضر كقاؿ

، (17)بالكضع، كنقؿ عف ابف الممقف، أف إسماعيؿ بف أبي أكيس أقرَّ عمب نفسو بالكضع
 تخريج مف يكثرا لـ أنيما إال ،يخافالش بو احتج"كقاؿ ابف حجر في مقدمة فتح البارم: 

                                                           

 .1957ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 .215ص 5، ج3324البييقي، شعب اإليماف، كتاب الالياـ باب فضائؿ الالـك ح (2)
 .366ص1لشجرم، ترتيب ا مالي الخميسية، جا (3)
 .108ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .238تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (5)
 .99ص 8ابف حباف، الثقات، ج (6)
 .181ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .44الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (8)
 .181ص 2كالتعديؿ جابف أبي حاتـ، الجرح  (9)

 .65تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ص (10)
 .17النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (11)
 .87ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (12)
 .354الدارقطني، اإللزامات كالتتبع ص (13)
 .237سؤاالت السجزم لمحاكـ ص (14)
 .527ص 1ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (15)
 .117ص 1، الضعفاء كالمتركككف جابف الجكزم (16)
 .68ابف سبط العجمي، الكشؼ الحثيث فيمف رمي بكضع الحديث ص (17)
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 بسند البخارم مناقب في كركينا ،حديثيف سكل بو تفرد مما البخارم لو أخرج كال ،حديثو
 ما عمب لو يعمـ كأف ،منيا ينتقي أف لو كأذف أالكلو لو أخرج إسماعيؿ أف الحيح
 ىك ؛عنو البخارم أخرجو ما بأف مشعر كىك ،سكاه عما عرضكيي  ،بو ليحدث بو يحدث

 ما غير حديثو مف بشيء يحتج ال ىذا كعمب ،أالكلو مف كتب  نو ،حديثو الحيح مف
 فيعتبر غيره فيو شاركو فإ إال ،كغيره النسائي فيو قدح ما أجؿ مف ،الالحيح في
 ىك ضعيؼ. قمت:، (1)"فيو

 (2) السابعة مف ،ضعيؼ ،المدني الجمحي ،إبراىيـ بف قدامة بف الممؾ عبد. 

  248ص تقدمت ترجمتو ،مقبكؿ ،الجمحي محمد بف إبراىيـ بف دامةقي. 

 (3) الرابعة مف ،ثقة ،المكي قدامة أبك مكالىـ ،الجمحي ا  عبد بف حسيف بف عمر. 

 اًئشىة  .(4) ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبي عىف ترك  ، الحابية،الجمحية القرشية مىٍظعيكف بف قدامىة بنت عى

 284ص تقدمت ترجمتوجمحي، الحابي جميؿ، مظعكف ال قدامة بف. 

 :سنادثالثاا: الحكم عمى اإل

 إسناده ضعيؼ؛ فيو عبد الممؾ بف قدامة )ضعيؼ(، كعميو مدار الحديث، كلـ يتابع.

، مف طريؽ أبي أمية الطائفي، عف جدِّه، عف سعيد بف كلمحديث شاىده؛ أخرجو الطبراني
اًء، ًفي ًلي اٍئذىفٍ  اً ، رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  مىٍظعيكفو  ٍبفى  عيٍثمىافى  أىفَّ ص، العا  يىا: »لىوي  فىقىاؿى  ااًلٍخًتالى

، نىًفيَّةى  ًبالرٍَّىبىاًنيَّةً  أىٍبدىلىنىا قىدٍ  ا ى  ًإفَّ  عيٍثمىافي ةى، اٍلحى مىب كىالتٍَّكًبيرى  السٍَّمحى ، كيؿِّ  عى  ًمنَّا كيٍنتى  فىًإفٍ  شىرىؼو
 يرتقي الحديث لمحسف لغيره. ، كبمجمكع الطرؽ(5) «نىاٍلنىعي  كىمىا ااٍلنىعٍ فى 

   

 

                                                           

 .391ابف حجر، ىدم السارم، ص (1)
 .374ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .411المالدر السابؽ ص (3)
 .657ص 2ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (4)
 .62ص 6الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
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نىا( قاؿ ابف سعد: 118) .4 ـي  أىٍخبىرى ، ٍبفي  ىىاًش نىا اٍلقىاًسـً ٍبدي  أىٍخبىرى ًميدً  عى ـى  ٍبفي  اٍلحى دَّثىًني: قىاؿى  بىٍيرىا  حى
، دَّثىًني شىٍيره ٍبدي  حى بَّاسو  ٍبفي  المَّوً  عى اًلسنا ًبمىكَّةى  بىٍيًتوً  ًبًفنىاءً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  مىابىٍينى : قىاؿى  عى  ًبوً  مىرَّ  ًإذٍ  جى
؟ أىالى : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  لىوي  فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب فىكىشىرى  مىٍظعيكفو  ٍبفي  عيٍثمىافي  : قىاؿى  «تىٍجًمسي
مىسى  بىمىب، دِّثيوي  كى ىي  فىبىٍينىمىا ميٍستىٍقًبمىوي، ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىجى  سىاعىةن  فىنىظىرى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  شىخىصى  ًإذٍ  ييحى
اًء، ًإلىب ذى  السَّمى عي  فىأىخى رىهي  يىضى تَّب بىالى عىوي  حى مىب كىضى رَّؼى  اٍ ىٍرًض، ًفي يىًميًنوً  عى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىتىحى
ًميًسوً  عىفٍ  ٍيثي  ًإلىب عيٍثمىافى  جى عى  حى رىهي  كىضى ذى  بىالى ا يىٍستىٍفًقوي  كىأىنَّوي  ٍأسىوي رى  ييٍنًغضي  فىأىخى  كىاٍبفي  لىوي، ييقىاؿي  مى

، مىٍظعيكفو  ب فىمىمَّا يىٍنظيري تىوي  قىضى اجى شىخىصى  لىوي، ييقىاؿي  مىا كىاٍستىٍفقىوي  حى ري  كى  ًإلىب ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  بىالى
ا السَّمىاءً  رىهي  فىأىٍتبىعىوي  مىرَّةو  أىكَّؿى  شىخىصى  كىمى تَّب بىالى اًء،ا ًفي تىكىارىل حى مىب فىأىٍقبىؿى  لسَّمى  ًبًجٍمسىًتوً  عيٍثمىافى  عى
مَّدي، يىا: عيٍثمىافي  فىقىاؿى  اٍ يكلىب، اًلسيؾى  كيٍنتي  ًفيمىا ميحى ؟ أيجى  اٍلغىدىاةى، كىًفٍعًمؾى  تىٍفعىؿي  رىأىٍيتيؾى  مىا كىآًتيؾى

مىا: »قىاؿى  ؟ رىأىٍيتىًني كى رىؾى  تىٍشخىصي  رىأىٍيتيؾى : قىاؿى  «فىعىٍمتي اًء، بًإلى  بىالى ٍعتىوي  ثيَـّ  السَّمى مىب كىضى  يىًميًنؾى  عى
رٍَّفتى  ٍكتىًني ًإلىٍيوً  فىتىحى تىرى ٍذتى  كى فىًطٍنتى ":  قىاؿى  لىؾى  ييقىاؿي  شىٍيئنا تىٍستىٍفًقوي  كىأىنَّؾى  رىٍأسىؾى  تيٍنًغضي  فىأىخى  أىكى
؟ ،: عيٍثمىافي  قىاؿى "  ًلذىاؾى ـٍ اًلسه  كىأىٍنتى  آًنفنا المَّوً  رىسيكؿي  يأىتىانً : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىاؿى  نىعى  «جى
ا: قىاؿى  ،«نىعىـٍ : »قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿي : قيٍمتي  ؟ قىاؿى  فىمى ُمُر ةِاىَْػْدِل َواْْلِْخَساِن َوإِيخَاِء : قىاؿى  لىؾى

ْ
َ يَأ ِِنا اّللا

َِْهِر َواِْلَْْغِ يَِػُظلُ 
ٍُ ْ َِ اىَْفْدَشاِء َوال ُرونَ ِذي اىُْلْرََب َويَََِْه َغ ًْ حََذنا  قىاؿى [ 90: النحؿ] ًْ ىََػياُل

يمىافى  اٍستىقىرَّ  ًحيفى  فىذىًلؾى ": عيٍثمىافي  مَّدان" كىأىٍحبىٍبتي  قىٍمًبي ًفي اإٍلً ميحى
(1). 

 أولا: تخريج الحديث:

بمثمو، كابف  (4)بنحكه، كالطبراني  (3)بنحكه، كالبخارم في ا دب  (2)أخرجو أحمد 
بمثمو، )جميعيـ( مف طريؽ عبد الحميد بف بيراـ عف  (6)ضياء المقدسي بنحكه، كال (5)الجكزم

 شير بف حكشب بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 207ص تقدمت ترجمتو ثبت، ثقة البغدادم، أبك النضر القاسـ، بف ىاشـ. 

                                                           

 .173ص 1ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .88ص 5ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند عبد ا  بف عباس  (2)
 .307، ص893ا دب المفرد باب البغي ح (3)
 .274ص 10، تحت عنكاف: ما أسند عثماف بف مظعكف، كانظر ج39ص 9الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .355ص 2لممكؾ كا مـ، جابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ ا (5)
 .32، 31ص 11ا حاديث المختارة ج (6)
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 182ص تقدمت ترجمتوة، ، ثقالمدائني الفزارم بيراـ بف الحميد عبد. 

 (1)ق112 مات ،الثالثة مف ،كا كىاـ اإلرساؿ كثير الدكؽ ،ا شعرم حكشب بف شير، 

 معيف كأحمد بف  يحيب بف، رغـ تكثيؽ (2)العمماء ضعفكه كأكثر  ضعيؼ؛ ىك قمت:

 .(4)باس، كأرسؿ عف غيرهعف ابف عكأما عمة إرسالو؛ فقد الٌرح بتحديثو ، (3) حنبؿ لو

 156ص تقدمت ترجمتوالحابي،  ،المطمب عبد بف عباس بف ا  عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ، فيو شير بف حكشب )ضعيؼ(، كعميو مدار الحديث، كلـ يتابع.

   

دَّثىًني ( قاؿ ابف إ119) .5 اًلحً سحاؽ: حى ـى  ًبفٍ  الى ٍبدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى  مىفٍ  عىفٍ  عىٍكؼو
دَّثىوي، ، عىفٍ  حى ابي  ًفيوً  مىا مىٍظعيكفو  ٍبفي  عيٍثمىافي  رىأىل لىمَّا: قىاؿى  عيٍثمىافى  ًمفى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  أىاٍلحى
ًء، كحي  يىٍغديك كىىيكى  اٍلبىىى يىري ًليدً  ًمفى  أىمىافو  ًفي كى كىاًحي غيديكِّم ًإفَّ  كىا ً : »قىاؿى  اٍلميًغيرىًة، ٍبفً  اٍلكى  آًمننا كىرى
ؿو  ًبًجكىارً  اًبي الشٍِّرًؾ، أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي ءً  اٍ ىذىل ًمفى  يىٍمقىٍكفى  يبىيت كىأىٍىؿي  كىأىاٍلحى ؿَّ  كىاٍلبىىى ًفي ا  عىزَّ كىجى

ا ًليدً  ًإلىب فىمىشىب. «ينىٍفسً  ًفي كىًبيره  لىنىٍقصه  يياًليبيًني، الى  مى د اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  اٍلكى : فىقىاؿى  كىىيكى ًفي المىٍسجى
ٍبدً  أىبىا يىا» فىتٍ  ، قىدٍ شىٍمسو  عى ، كى  ملسو هيلع هللا ىلص، كقىٍد أٍحبىٍبتي أف أىٍخريجى ًمٍنوي إلب رىسيٍكًؿ ا  ًجكىارىؾى  ًفيٍ  ًذمَّتيؾى

اًبًو أيٍسكىة ًبأىاٍلحى ًلٍي ًبًو كى ًلٍيد قىاؿى  «كى ،: »قىاؿى  ؟أيًذٍيتى أىًك اٍنتيًيٍكت أىًخي اٍبفى  يىا مَّؾى فىمىعى : الكى لىًكنِّي الى  كى
ب ؿَّ، عىزَّ  ا ً  ًبًجكىارً  أىٍرضى  فىاٍرديدٍ  اٍلمىٍسًجدً  ًإلىب فىاٍنطىًمؽٍ : قىاؿى  «ًبغىٍيًرهً  أىٍستىًجيرى  أىفٍ  أيًريدي  كىالى  كىجى
مىيَّ  ًنيىةن  ًجكىاًرم عى ٍرتيؾى  كىمىا عىىى ًنيى  أىجى افى  اٍنطًمؽ،: قىاؿى  ةن،عىىى رىجى تَّب خى ًليدي  فىقىاؿى  اٍلمىٍسًجدى، أىتىيىا حى : اٍلكى

                                                           

 .269ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
، كالنسائي، 156، الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ص312ص 7انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)

كالتعديؿ  ، كابف أبي حاتـ، الجرح191ص 2، كالعقيمي، الضعفاء الكبير، ج56الضعفاء كالمتركككف ص
، 57ص 5، كابف عدم، الكامؿ ج361ص1، كابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج383ص 4ج

، كمغمطام، إكماؿ 189، كالذىبي، ديكاف الضعفاء، ص43ص 2كابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج
 .299ص 6التيذيب ج

 .383ص 4كالتعديؿ ج، كابف أبي حاتـ، الجرح 216ص 4انظر: تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (3)
 .197، كالعىئي، جامع التحاليؿ ص89انظر: ابف أبي حاتـ، المراسيؿ، ص (4)



  291 

اءى  قىدٍ  مىٍظعيكفو  ٍبفي  عيٍثمىافي  ىىذىا مىيَّ  ًليىريدَّ  جى دىؽى، قىدٍ : »لىييـٍ  قىاؿى  ًجكىاًرم، عى ٍدتيوي  قىدٍ  الى ًفيًّا كىجى ـى  كى  كىًري
مىٍيوً  رىدىٍدتي  فىقىدٍ  اً ، ًبغىٍيرً  يرى أىٍستىجً  الى  أىفٍ  أىٍحبىٍبتي  قىدٍ كى  اٍلًجكىاًر، رىؼى  ثيَـّ  «ًجكىارىهي  عى ، اٍنالى  عيٍثمىافي
لىًبيدي  ًبيعىةى  ٍبفي  كى بو  ٍبفً  مىاًلؾً  ٍبفً  رى ٍيشو  ًمفٍ  اٍلمىٍجًمسً  ًفي اٍلقىٍيًسيُّ  ًكىى ، قيرى ـٍ مىسى  ييٍنًشديىي  مىعىييـٍ  فىجى

،  :ييٍنًشديىيـٍ  كىىيكى  لىًبيده  فىقىاؿى  عيٍثمىافي

ىى  مىا شىٍيءو  كيؿُّ  أىالى  ،: عيٍثمىافي : فىقىاؿى ، بىاًطؿي  ا ى  خى دىٍقتى كيؿُّ لىًبيد:  فىقىاؿى  الى الىةى  الى  نىًعيـو  كى ، زىاًئؿي  مىحى
ـي  يىٍعًني «كىذىٍبتى : »عيٍثمىافي : فىقىاؿى  نَّةً  نىًعي كؿي  الى  اٍلجى ًبيعىةى  ٍبفي  لىًبيدي  قىاؿى  يىزي   ً كىا قيرىٍيشو  مىٍعشىرى  يىا: رى
اًلًسكيـ ىىكىذاكىانى  مىا دىثى  فىمىتىب ،ٍت مىجى ـى  ىىذىا؟ ًفيكيـٍ  حى ٍنيـ ًإلىب عيٍثمىاف سىًفيوه  فىقىا ـى كى  مى ٍينىوي  لىطى  عى
رَّتفى  كليو: ،اٍخضى ًنيعىةو، ًذمَّةو  ًفي كيٍنتى  لىقىدٍ  فىقىاؿ لوي مىٍف حى ًنيىةه عىمَّا لىقهٍيت، مى ٍينيؾى غى كىانىٍت عى  فىقىاؿى  كى

فَّ كى  ًجكىاري ا  آمىفي كأىعىزُّ : »افي عيٍثمى  ٍيًني اً  ةى  عى ًحيحى ا ًإلىب لىفىًقيرىةه  الالَّ ابى  مى ًلٍي  اً ، ًفي أيٍختىيىا أىالى كى
ًبمىٍف مىعىوي أيٍسكىة ملسو هيلع هللا ىلصًبرىسيٍكًؿ ا    ال: افٍ مى ثٍ عي  قاؿ م؟ارً كى جً  يٍ فً  ؾى لى  ؿٍ ىى  :ديٍ لً الكى  فىقىاؿى  «أيٍسكىة كى

 :ذىًلؾٍ  ًفيٍ  عيٍثمىافي  قىاؿى  ثيـى  ا ، ًجكىارً  إال دو حى أى  ارً كى جً  يٍ فً  يٍ لً  (1)بى رٍ إً 
 

لىًكنِّيٍ  تىقيكؿي   ...   الذَّمٍ  ًفيٍ  الميًغٍيرىةً  اٍبفى  يىا ًليٍ  ًإٍربى  ال  كىاًثؽي  ًبأىٍحمىدى  كى
 

ـي الشىافً  رىسيٍكؿه   كىاًمؽي  التِّىكىةى  يىٍبًغي مىفٍ  كيؿ لىوي   ...   ًكتىابىوي  يىٍتمىك عىًظٍي
 

مىٍيوً  ميًحبه  كىة يىٍكـو  كيؿ عى فٍ  طىىى   كىاً 
 

اًدؽي  قىاؿى  فىالذَّمٍ  قىٍكالن  قىاؿى   ...  الى
 

مَّدو  ميٍؤًمفه  ًإنِّيٍ  رىبِّ  فىيىا   كىًجٍبًرٍيؿى  ًلميحى
 

 طىاًرؽي  ًبالكىٍحيِّ  ًجٍبًرٍيؿ ًإذٍ   ...
 

ا مى   لىيىا آيىةو  كيؿِّ  ًمفٍ  الرٍَّحمىفي  نىزىؿى  كى
 

اًفؽي  يىٍذكيري  ًحٍيفى  بو قىمٍ  كيؿُّ   ...  خى
 

ٍكؼً  ًمفى  ٍمقىوي  ا  ييٍنًذري  ًممِّا الخى دَّ  ًإذىا  ...   خى  كىاًمؽي  اٍلعىٍرشً  ًذمٍ  آيىاتً  عىفٍ  الى
 

قىدٍ  ضىىالن  النَّاسى  تىرىل ؿَّ  كى ٍيرً   ...   سىٍعييوي  ضى ًبالخى ٍغبيكفه  كى ًبالشَّرِّ  مى  (2)سىاًبؽي  كى
 

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، مف طريؽ إبراىيـ بف سعد، عف ابف إسحاؽ بو. (3)جو أبك نعيـ أخر 

 

                                                           

 (.185ص 15ًإٍرب: حاجة كمنفعة )أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (1)
 .178ص 1ابف إسحاؽ، سيرة ابف إسحاؽ باب تسمية مف ىاجر إلب أرض الحبشة مف مكة ج (2)
 .103ص 1اء جأبك نعيـ، حمية ا كلي (3)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  ،74ص تقدمت ترجمتومحمد بف إسحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة. 

 مف ،ثقة ،نيالمد الرحمف عبد أبك ،الزىرم عكؼ بف الرحمف عبد بف إبراىيـ بف الالح 
 .(1)ق 127 سنة قبؿ مات ،الخامسة

 .عمف حدَّثو؛ عف عثماف، لـ أقؼ عمب ركاية الرَّحت باسمو، فبقي مبيمان 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 .عيؼ؛  جؿ إبياـ الراكم في السندإسناده ض

   

ًء، ٍبفً  يىٍحيىب عىفٍ ( قاؿ عبد الرزاؽ: 120)  .1 ، اٍبفً  عىفً  اٍلعىىى  اٍلًكٍنًدمَّ  مىٍسعيكدو  ٍبفى  سىٍعدى  أىفَّ  أىٍنعيـو
ىٍستىٍحًيي ًإنِّي المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  مىٍظعيكفو  ٍبفي  عيٍثمىافي  أىتىب: قىاؿى   تىرىل أىفٍ   ى

ًتي أىٍىًمي قىدٍ : »قىاؿى  عىٍكرى عىمىؾى  كى عىمىييـٍ  ًلبىاسنا، لىييـٍ  المَّوي  جى : قىاؿى  ذىًلؾى  أىٍكرىهي : قىاؿى  «ًلبىاسنا لىؾى  كىجى
ٍكنىوي  فىًإنَّييـٍ » ،: قىاؿى  «أىنىا: »قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا أىٍنتى : قىاؿى  «ًمٍنييـٍ  كىأىرىاهي  ًمنِّي، يىرى  بىٍعدىؾى  فىمىفٍ  أىنىتى

، أىٍدبىرى  فىمىمَّا: قىاؿى  ًإذنا؟ ًيي  لى  مىٍظعيكفو  اٍبفى  ًإفَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  عيٍثمىافي  .(2) «ًستِّيره  حى
 أولا: تخريج الحديث:

 (5)بنحكه، كالحارث بف أبي أسامة  (4)بمثمو، كىناد بف السرم  (3)أخرجو ابف سعد 
بمثمو، )ثىثتيـ( مف طريؽ عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ، عف سعد بف  (6)بنحكه، كالطبراني

 مسعكد بو.

 
                                                           

 .271ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .195ص 6، ج10471عبد الرزاؽ، المالنؼ كتاب النكاح باب القكؿ عند الجماع؛ ككيؼ يالنع؟ ح (2)
 .394ص 3ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .628ص2ابف السرم، الزىد، باب الحياء ج (4)
 1، ج492لحارث كتاب النكاح باب االستمتاع بالزكجة حابف أبي أسامة، بغية الباحث عف زكائد مسند ا (5)

 .547ص
 .37ص 9الطبراني، المعجـ الكبير، ج (6)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 54ص تقدمت ترجمتو، بالكضع رمي ،البجمي يحيب بف العىء. 

 سنة مات السابعة مف الحفظ، ضعيؼ اإلفريقي أنعـ بف زياد بف الرحمف عبد 
 .(1)ق156

 كلـ يذكره غيره مف (3)، ذكره ابف حباف في الثقات (2) الكندم ييبً جً التى  مسعكد بف سعد ،
 ك تعديؿ.العمماء؛ بجرح أ

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 فيو يحيب بف العىء )رمي بالكضع(.إسناده ضعيؼ جدان، 

   

 وة بن مسعود رْ مسند عُ المطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

مف الحابة  مسعكد، أبك الثقفي، عمرك بف كعب بف مالؾ بف بتِّ عى مي  بفعركة بف مسعكد 
 .(4) ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ا  

يـك الحديبية، كىك عـ المغيرة بف شعبة، كحينما أسمـ كاف كاف الاحب قريش كمبعكثيا 
 .(5)أف يختار منيـ أربعة فقط  ملسو هيلع هللا ىلصتحتو عشرة مف النساء؛ فأمره النبي 

 ،محببان  فييـ ككاف باإلسىـ، قكمو إلب يرجع أف ملسو هيلع هللا ىلصكسأؿ النبي  عركة بف مسعكد؛ أسمـ لماك 
 كمات شييدان  فقتمو، سيـ أالابوف بالنبؿ، فرمكه سىـ،إلب اإل كدعاىـ إلييـ، فرجع ،مطاعان 

                                                           

 .340ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .94ص 4ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .297ص 4ابف حباف، الثقات ج (3)
، كابف ا ثير، 261ص 2الالحابة، ج ، كابف قانع، معجـ503ص 5انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)

 .2338ص 4، كالدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج528ص 3أسد الغابة، ج
 .2076ص 4، كالدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج2188ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
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بالاحب ياسيف الذم دعا قكمو لإلسىـ فقتمكه،  ملسو هيلع هللا ىلص، كشبيو النبي (1)في السنة الثامنة لميجرة 
 .(2)يرل أف عركة بف مسعكد أقرب الناس شبيان لنبي ا  عيسب عميو السىـ  ملسو هيلع هللا ىلصككاف 

 .(3)ركل عنو: حذيفة بف اليماف، كداكد بف عاالـ 

 :أحاديثو 
دَّثىنىاابف قانع:  ( قاؿ121) .1 ، حى بىارىةي، نا ميطىيَّفه ٍبدي  نا جي ًكيـو  ٍبفي  المَّوً  عى ، عىفٍ  ،حى اجو جَّ دى  عىفٍ  حى  دىاكي

، أىًبي ٍبفً  عي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : »قىاؿى  الثَّقىًفيِّ  مىٍسعيكدو  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  عىااًلـو  ،اٍلمىاءي  ًعٍندىهي  ييكضى
 .(4) «ًفيوً  أىٍيًديىييفَّ  مىسى غى  النِّسىاءى  بىايىعى  فىًإذىا

 أولا: تخريج الحديث:

بارة بف ميغىمِّس، عف  (6)بنحكه، كأبك نعيـ  (5)أخرجو الطبراني  بمثمو، كىىما مف طريؽ جي
 عبد ا  بف حكيـ بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 81ص تقدمت ترجمتو، ثقة، ميطىيَّف ،الحضرميٌ  ا  عبد بف محمد. 

 بىارة  .(7) ق241 سنة مات ،العاشرة مف ؛ضعيؼ ،الككفي محمد أبك ،سغمِّ المي بف  جي

 (8) ق180ق، ك171، ضعيؼ، مات ما بيف سنة البالرم بكر أبك حكيـ، بف ا  عبد. 

 154ص تقدمت ترجمتو، ضعيؼ، الككفي ثكر بف أرطاة بف حجاج. 

 

                                                           

أيبؾ،  ، كابف25ص 2، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج332ص 1النككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج (1)
 .83ص 1، كالربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ج360ص 19الكافي بالكفيات، ج

، كأبك القاسـ 1066ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج307ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .623ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ص

 .407ص 4، ج، كابف حجر، اإلالابة529ص 3ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (3)
 .261ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة ج (4)
 .149ص 17الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .2188ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (6)
 .137ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .661ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (8)
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 (1) الثالثة مف ،ثقة ،المكي الثقفي ،مسعكد بف عركة بف عاالـ أبي بف داكد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو ثىثة ركاة مف الضعفاء )جبارة بف الميغمِّس، كعبد ا  بف حكيـ، 
 كحجاج بف أرطأة(، كلـ أقؼ عمب مف تابعيـ.

   

دَّثىنىا( قاؿ العقيم122) .2 دى  ٍبفي  أىٍحمىدي  ي: حى دَّثىنىا: قىاؿى  (2) اٍلقيكمىًسيُّ  دىاكي مَّدي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى
ًليدً  ؿً  ٍبفً  اٍلكى دَّثىنىا: قىاؿى  ،مىٍعشىرو  أىًبي ٍبفً  ًىىى ـى  عىفٍ  أىًبي، حى مَّدً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي  أىًبيًو، عىفٍ  ،عىااًلـو  ٍبفً  ميحى
ذىٍيفىةى  عىفٍ  ٍكتىاكيـٍ  لىقِّنيكا: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،مىٍسعيكدو  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  ،اٍليىمىافً  ٍبفً  حي  ًإلىوى  الى  مى
 .(3) «المَّوي  ًإالَّ 

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، مف طريؽ محمد بف عبد الرحمف بف أبي معشر، عف أبيو، بو. (4)أخرجو أبك نعيـ 

 إلسناد:ثانياا: دراسة رجال ا

 .أحمد بف داكد بف أبي نالر، أبك بكر القيكمىسي، لـ أقؼ عمب مف ذكره بجرح أك تعديؿ 

 (5)147 سنة مات العاشرة، مف الدكؽ معشر، أبي ابف كىك الًسندم، نجيح بف محمد ،
، كذكره ابف حباف في الثقات؛ فقاؿ: "يعتبر حديثو إف ركل (6)كثقو أبك يعمب المكالمي 

، كقاؿ في (8)، كقاؿ الذىبي: ما عممتو إال الدكقان (7)باه ضعيؼ" عف غير أبيو،  ف أ

                                                           

 .199ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 (.512ص 10يؽ خراساف يقاؿ ليا بالفارسية ككمش )السمعاني، ا نساب، جالقيٍكمىسي: ناحية عمب طر  (2)
 .65ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (3)
 .2189ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (4)
 .510ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .1248ص 5انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .106ص 9ابف حباف، الثقات ج (7)
 .609ص 12ي، سير أعىـ النبىء، جالذىب (8)
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ثؽ  ، (3)، كأشار ابف معيف إلب ليف فيو (2)، كقاؿ أبك حاتـ: محمو الالدؽ (1)مكضع: كي
 فى منو قالكر كذلؾ ،يعرؼ ال فيمف القطاف بف الحسيف أبك هعدَّ "كقاؿ ابف حجر: 

 كحديثو حسف.، قمت: ىك الدكؽ (4)" بو تغتر

  145ص تقدمت ترجمتو المدني، معشر أبك ،ندمالسً  الرحمف عبد بف يحجنى. 

 كقاؿ (5) يعرؼ ال ،بف اليماف حذيفة عف أبيو، عف ،عاالـ بف محمد بف إبراىيـ ،
، كلـ أقؼ  بيو عمب ترجمة في كتب (6)العقيمي: "مجيكؿ، كحديثو غير محفكظ" 

 ماء كالمالنفيف.العم

 الحابي كأبكه ،السابقيف مف جميؿ الحابي ،ا نالار حميؼ ،العبسي اليماف بف حذيفة 
 .(7)ق 36 سنة حذيفة كمات ،بأحد استشيد أيضان،

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ، فيو إبراىيـ بف عاالـ )مجيكؿ(، كأبك معشر المدني )ضعيؼ(.

   

دَّ ( قاؿ ابف قانع: 123) .3 ـي  ثىنىاحى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي ـي  نا اٍليىٍيثىـً ، أىًبي ٍبفي  آدى ٍرقىاءي، نا ًإيىاسو مىٍيمىافى  عىفٍ  كى  سي
، مَّدً  عىفٍ  الشٍَّيبىاًنيِّ ، المَّوً  عيبىٍيدً  ٍبفً  ميحى تىٍحًتي أىٍسمىٍمتي ": قىاؿى  الثَّقىًفيِّ  مىٍسعيكدو  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ  الثَّقىًفيِّ  كى

ؿِّ  ،أىٍربىعنا ًمٍنييفَّ  اتًَّخذٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  ًلي قىاؿى فى  ،ًنٍسكىةو  عىٍشري   ،أىٍربىعنا فىاٍختىٍرتي  ،«سىاًئرىىيفَّ  كىخى
 .(8)" سيٍفيىافى  أىًبي اٍبنىةي  ًمٍنييفَّ 

 

                                                           

 .227ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (1)
 .110ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .55ص 4انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (3)
 .487ص 9ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (4)
 .20الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (5)
 .65ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (6)
 .154بف حجر، تقريب التيذيب، صا (7)
 .261ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة ج (8)
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 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، كىىما مف آدـ بف إياس، عف كرقاء بو. (2)بنحكه، كالبييقي  (1)أخرجو أبك نعيـ 
 : دراسة رجال اإلسناد:ثانياا 

 (3)ق 278 مات سنة إسحاؽ البمدم، ثقة، أبك الميمب، بف الييثـ بف إبراىيـ. 

 (4)ق221 سنة مات ،التاسعة مف ،عابد ثقة ،العسقىني الرحمف عبد إياس أبي بف آدـ. 

 مف ليف، منالكر عف حديثو في الدكؽ، الككفي، بشر أبك اليشكرم، عمر بف كرقاء 
في ، كذكره ابف حباف (8)، كالذىبي (7)، كأحمد بف حنبؿ (6)و شعبة ، كثق(5) السابعة
، كقاؿ ابف (10)، كذكره ابف شاىيف في الثقات؛ فقاؿ: "كاف ككيع يقكؿ عنو ثقة" (9)الثقات

 ، كقاؿ ابف عدم: "جممة(12)، كقاؿ أبك حاتـ: الالح الحديث (11)معيف: ليس بو بأس 
، كقاؿ (13)بو"  بأس ال حديثو كباقي دىا،أساني ًفي غمط أحاديث ركاه عف منالكر؛ ما

قاؿ: "تكممكا في ، كذكره العقيمي في الضعفاء؛ ف(14)الذىبي في ركاية: الدكؽ الالح 
، كقاؿ يحيب بف سعيد: (16)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء (15)حديثو عف منالكر"

                                                           

 .3344ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (1)
 .298ص 7، ج14055البييقي، السنف الكبرل كتاب النكاح باب مف يسمـ كعنده أكثر مف أربع نسكة ح (2)
 .510ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .86، صابف حجر، تقريب التيذيب (4)
 .580ص المالدر السابؽ، (5)
 .51ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .53ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (7)
، كقاؿ الذىبي في 189، كذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص419ص 7الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (8)

(: "ثقة ال سيما في أبي الزناد، لينو يحيب القطاف، 182دىـ ص)الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ر 
 ككثقو الناس".

 .565ص 7ابف حباف، الثقات ج (9)
 .246ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (10)
 .410ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (11)
 .51ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .381ص 8ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (13)
 (: "الدكؽ عالـ، مف ثقات الككفييف".332ص 4، كقاؿ في الميزاف )ج348ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (14)
 .327ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (15)
 .182ص 3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (16)
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 مف افالشيخ لو جخرِّ يي  لـ"، كقاؿ ابف حجر: (1)"حديثو عف منالكر ال يساكم شيئان" 
ىك  قمت:، (2)" الجميع عند بو محتج كىك ،شيئان  المعتمر بف منالكر عف ركايتو

 الدكؽ؛ لكنو يخطئ في حديثو عف منالكر بف المعتمر.

 274ص تقدمت ترجمتو، مدلس ثقة ا عمش، ا سدم ميراف بف سميماف. 

 (3) الرابعة مف ثقة ،ا عكر الككفي ،لثقفيا عكف أبك ،سعيد بف ا  عبيد بف محمد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

الرابعة(، لـ  ف الطبقةإسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، محمد بف عبيد ا  الثقفي )م
 (.ملسو هيلع هللا ىلصيدرؾ الالحابي عركة بف مسعكد )الذم مات في عيد النبي 

   

 وح مُ مسند عمرو بن الجَ المطمب الخامس: 
 :ترجمتو 

ميكح عمر  ، الحابي ميٌ مى السي أبك معاذ  ،ا نالارمٌ  ـنٍ غي  بف كعب بف حراـ بف زيد بفك بف الجى
 خشب مف داره في النـ لو ككاف كأشرافيـ، سممة بني سادات مف الجاىمية في كاف، (4)جميؿ 
 .(5) ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف لو أربعة مف البنيف يقاتمكف مع النبي إسىمان  ا نالار آخر كىك. يعظمو

في المقاـ بالمدينة؛ كجعمو سيد بني  ملسو هيلع هللا ىلصرجة ظاىرة، فرخص لو رسكؿ ا  كاف في قدمو ع
 استقبؿ أحد خرج يكـ كلمايكـ أحد أف يبقب بالمدينة؛ كأالٌر عمب الخركج،  ، كأبب (6)سممة

                                                           

 .110ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (1)
 .449ابف حجر، ىدم السارم، ص (2)
 .494حجر، تقريب التيذيب، ص ابف (3)
، كالنككم، تيذيب 1168ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج276ص 3انظر: ابف حباف، الثقات، ج (4)

، كاإلكماؿ في ذكر مف لو 252ص 1، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج25ص 2ا سماء كالمغات، ج
 .310ركاية في مسند أحمد، ص

 ، كالزركمي، ا عىـ، 467، كا زدم، االشتقاؽ، ص144ص 65ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (5)
 .75ص 5ج

 .566، كأبك القاسـ ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ص1984ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
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ككاف ذلؾ في  يكمئذو  فاستشيد ،خائفان  أىمي إلب تردني كال الشيادة ارزقني الميـ: كقاؿ ؛القبمة
عمرك بف الجمكح يطأ الجنة الحابتو أنو رأل  ملسو هيلع هللا ىلصليجرة، كأخبر النبي السنة الثالثة مف ا

 .(1)بعرجتو

 .(2)ركل عنو: أبك قتادة 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 124) .1 ةى، ٍبفي  اٍليىٍيثىـي  حى اًرجى ٍبدً  أىبيك قىاؿى  خى سىًمٍعتيوي : الرٍَّحمىفً  عى ، ًمفى  أىنىا كى  اٍليىٍيثىـً

دَّثىنىا ،سى  ٍبفي  ًرٍشًديفي  حى ٍبدً  عىفٍ  ٍعدو ًليًد، ٍبفً  المَّوً  عى ، أىًبي عىفٍ  اٍلكى ٍكلىب مىٍناليكرو ارً  مى  عىفٍ  ،اٍ ىٍنالى
ميكًح، ٍبفً  عىٍمًرك ؽَّ  اٍلعىٍبدي  يىًحؽُّ  الى : »يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيَّ  سىًمعى  أىنَّوي  اٍلجى ًريحً  حى يمىافً  الى تَّب اإٍلً  ييًحبَّ  حى
ييٍبًغضى  ًلمًَّو، بَّ  فىًإذىا ًلمًَّو، كى ؽَّ  فىقىدً  ًلمًَّو، كىأىٍبغىضى  ًلمًَّو، أىحى ءى  اٍستىحى فَّ  المًَّو، ًمفى  اٍلكىالى  ًمفٍ  أىٍكًليىاًئي كىاً 

ٍمًقي ًمفٍ  كىأىًحبَّاًئي ًعبىاًدم، كفى  الًَّذيفى  خى  .(3) «ًبًذٍكًرًىـٍ  كىأيٍذكىري  ًبًذٍكًرم، ييٍذكىري
 أولا: تخريج الحديث:

مختالران، كىىما مف طريؽ الييثـ بف  (5)ه، كأبك نعيـ بنحك  (4)أخرجو ابف أبي الدنيا 
 خارجة، عف رشديف بف سعد بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنة مات ،العاشرة كبار مف ؛الدكؽ ،بغداد نزيؿ ،المركذم خارجة بف الييثـ 
، (10)، كالخميمي (9)، كابف قانع (8)، كأحمد بف حنبؿ (7)، كثقو يحيب بف معيف (6)ق227

                                                           

، كالربعي، تاريخ 55ص 2، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج318ص 2انظر: السخاكم، التحفة المطيفة ج (1)
 .72تيـ صمكلد العمماء ككفيا

 .507ص 4ابف حجر، اإلالابة، ج (2)
 .316ص24أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، بف حنبؿ حديث عمرك بف الجمكح ج (3)
 .15، ص19ابف أبي الدنيا، ا كلياء ح (4)
 .6ص 1أبك نعيـ، حمية ا كلياء، ج (5)
 .557ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .87ص 16الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (7)
 .238ص 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (8)
 .190ص 12انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (9)

 .245ص 1الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ج (10)
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، كقاؿ أبك (2)، كذكره ابف حباف في الثقات (1)اؿ الذىبي: "كاف يسمب شعبة الالغير كق
 كا  أعمـ.ىك ثقة  قمت:، (4)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (3)حاتـ: الدكؽ

  ً(5)ق 188 مات السابعة مف ؛ضعيؼ ،المالرم الحجاج أبك ،رميٍ المى  سعد بف ديفشٍ ر. 

 (6)ق 131 سنة مات السادسة مف ،الحديث يفل ،المالرم قيس بف الكليد بف ا  عبد. 

 ذكره ،الكليد بف ا  عبد كعنو ،الجمكح بف عمرك عف ،ا نالار مكلب منالكر أبك 
 بف عمرك يمؽ لـ أنو يعنب ،مرسؿ حديثو أف كذكر ،إفريقية قاضب كاف أنو البخارم
 .(7) الجمكح

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

ك منالكر لـ يدرؾ عمرك بف الجمكح، كما تبيف في إسناده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، أب
 ترجمتو، كفيو أيضان رشديف بف سعد، كعبد ا  بف الكليد )مف الضعفاء(.

   
اؽى، أىًبي ٍبفي  ًإٍسرىاًئيؿي  ثنا( قاؿ ابف المبارؾ: 125)  .2 كؽو، ٍبفي  سىًعيدي  ثنا ًإٍسحى دَّثىًني مىٍسري ـي  حى  ميٍسًم

، ٍبفي  بىٍيحو ك قىاؿى : قىاؿى  الي ميكحً  ٍبفي  عىٍمري نىٍعتيميكًني": ًلبىًنيوً  اٍلجى نَّةى  مى ، اٍلجى  .."،ًقيتي بى  لىًئفٍ  كىا ً  ًببىٍدرو
كىذىا؟ كىذىا اٍلقىاًئؿي  أىٍنتى ": فىقىاؿى  فىمىًقيىوي  عيمىرى  ذىًلؾى  فىبىمىغى : قىاؿى  دو  يىٍكـى  ليًقيى  فىمىمَّا ،"نىعىـٍ ": قىاؿى  "،كى  قىاؿى  ،أيحي
ـ   ًلي فٍ يىكي  لىـٍ ": عيمىري  ٍيرىهي  ىى ؿً  الرًَّعيؿً  ًفي ىيكى  فىًإذىا فىطىمىٍبتيوي ": قىاؿى  :غى  .(8)" اٍ ىكَّ

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو، مف طريؽ عبد ا  بف المبارؾ، بيذا اإلسناد. (9)أخرجو أبك نعيـ 
                                                           

 .344ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (1)
 .236ص 9ابف حباف، الثقات ج (2)
 .86ص 9ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
 .87ص 16الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (4)
 .209ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .328المالدر السابؽ ص (6)
 .547ص 2ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (7)
 .74، ص86ابف المبارؾ، الجياد، ح (8)
 .1985ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (9)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 119ص ت ترجمتوتقدمثقة،  السبيعي، إسحاؽ؛ أبي بف يكنس بف إسرائيؿ. 

 (1) بعدىا كقيؿ ق،126 سنة مات ،السادسة مف ثقة ،الثكرم مسركؽ بف سعيد. 

 (2) فاضؿ ثقة ،بكنيتو مشيكر العطار ،الككفي الضحب أبك ،اليمداني البيح بف مسمـ، 
 .(3)ق 100 سنة مات ،الرابعة مف

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 الطبقة اده ضعيؼ؛  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، لكفَّ مسمـ بف البيح )مفإسن
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  الرابعة(، لـ يدرؾ عمرك بف الجمكح 

   

دَّثىنىا( قاؿ أبك نعيـ: 126) .3 ٍمًرك أىبيك حى ، ٍبفي  عى ٍمدىافى سىفي  ثنا حى ، ٍبفي  اٍلحى مىةي  ثنا سيٍفيىافى ٍرمى  ٍبفي  حى
، اٍبفي  ثنا يىٍحيىب، ًني: قىاؿى  كىٍىبو ٍيكىةي، أىٍخبىرى ًني: قىاؿى  حى ، أىبيك أىٍخبىرى ٍخرو  النٍَّضًر، ٍبفى  يىٍحيىب أىفَّ  الى
دَّثىوي  رى  أىنَّوي  قىتىادىةى، أىًبي عىفٍ  حى ، حىضى ك أىتىب ذىًلؾى ميكحً  ٍبفي  عىٍمري  يىا": فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  ًإلىب اٍلجى
تَّب ا ً  سىًبيؿً  ًفي قىاتىٍمتي  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى  ا ً  رىسيكؿى  نًَّة؟ ًفي ىىًذهً  ًبًرٍجًمي أىٍمًشي أىتيرىاًني أيٍقتىؿى  حى  "اٍلجى
كىانىتٍ  اءى، كى دو  يىٍكـى  فىقيًتؿى  «نىعىـٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  عىٍرجى مىٍيوً  فىمىرَّ  أىًخيًو، كىاٍبفي  ىيكى  أيحي  رىسيكؿي  عى

ةن  ىىًذهً  ًبًرٍجًمؾى  تىٍمًشي رىاؾى أى  كىأىنِّي: »فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  ًحيحى نَّةً  ًفي الى  ًبًيمىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىأىمىرى  «اٍلجى
ا ىيمى مىٍكالى ًعميكا كى  .(4) كىاًحدو  قىٍبرو  ًفي فىجي

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 

                                                           

 .241ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
(؛ فقاؿ: قاؿ ابف معيف: لـ يسمع مف عائشة شيئان، كأرسؿ 279العىئي في جامع التحاليؿ )ص ذكره (2)

 ، كلـ يسمع منو كقالو أبك زرعة أيضان أيضان عف عمي 
 .530ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .1985ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (4)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (1) ق376مات سنة  ثقة، م،رً يٍ الحً  أحمد بف محمد ،حمداف بف عمرك أبك. 
 (2)ق 303، ثقة، مات سنة المسند الاحب ،النسكم الشيباني سفياف بف الحسف. 
 عشرة الحادية مف ،الدكؽ ،الشافعي الاحب المالرم ،حرممة بف يحيب بف حرممة، 

، كقاؿ الذىبي: ثقة يغرب؛ (4)، كثقو يحيب بف معيف (3)ق 244ق أك 243 سنة مات
 كذكره، (7)، كقاؿ النسائي: ما أعمـ بو بأسان (6)، كقاؿ في ركاية: الدكؽ (5)يتو لكثرة ركا

، (11)، كابف الجكزم (10)، كابف عدم (9)، كضعفو أبك حاتـ (8) العقيمي في الضعفاء
 كا  أعمـ.ىك الدكؽ،  قمت:، (12)كذكر ابف حجر أنو ممف تيكمـ فيو بى حجة 

 263ص تقدمت ترجمتو، عابد حافظ ثقة ،المالرم القرشي كىب بف ا  عبد. 
  مات ،السابعة مف ،زاىد فقيو ،ثبت ثقة ،المالرم زرعة أبك ،الفكاف بف ريحشي  بف ةكى يٍ حى 

 .(13)ق 159ق أك 158 سنة
  سةالساد مف ،ييـ الدكؽ ،(14) اطرَّ الخى  ،خارؽالمى  أبي بف الخر أبك ،زياد بف ميدحي، 

، (18)، كالدارقطني (17)، كقيس المكي (16)، كثقو يحيب بف معيف (15)ق 189 سنة مات
                                                           

 .356ص 16الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (1)
 .445ص 1، العبر في خبر مف غبر جالذىبي (2)
 .156ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .477ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (4)
 .66الذىبي، ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (5)
 .389ص 11، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج317ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .72النسائي، مشيخة النسائي، ص (7)
 .322ص 1يمي، الضعفاء الكبير، جالعق (8)
 .274ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .404ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (10)
 .196ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (11)
 .280ص 9ابف حجر، لساف الميزاف، ج (12)
 .185ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (13)
 (.75ص 5يالنع منو ا شياء )السمعاني، ا نساب، جنسبة إلب مف يىخرط الخشب، ك  (14)
 .181ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (15)
 .239تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (16)
 .73انظر: كتاب ذكر مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ ص (17)
 .23سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (18)



  303 

، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ليس بو بأس (2)، كابف حباف في الثقات (1) فابف شاىي كذكره
، كقاؿ (5)، كقاؿ ابف عدم: الالح الحديث (4)، كقاؿ ابف معيف في ركاية: ضعيؼ (3)

ابف شاىيف: "ىذا الخىؼ في حميد بف زياد، مف أحمد ، كقاؿ (6)الذىبي: مختمؼ فيو 
بف حنبؿ كيحيب بف معيف، يكجب التكقؼ فيو، ككاف حميد الاحب تفسير، كليس لو 

، كذكره (7)حديث كثير، كلعؿ يحيب كقؼ مف ركايتو عمب شيء؛ أكجب ىذا القكؿ فيو" 
 ، كا  أعمـ.ان أميؿ لككنو الدكق قمت:، (8)ابف الجكزم في الضعفاء 

 (9) الرابعة مف ثقة ،المدني ا نالارم ،النضر بف يحيب. 

 (10)ق 54 سنة ماتاختمؼ في اسمو، الحابي جميؿ،  المدني، ا نالارم قتادة أبك. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده حسف، فيو حميد بف زياد؛ أبك الخر )الدكؽ(، كحرممة بف يحيب )الدكؽ(، 
 كباقي رجالو ثقات.

   

 
 
 

                                                           

 .70ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (1)
 .188ص 6ثقات، جابف حباف، ال (2)
 .52ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (3)
 .222ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .70ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (5)
 .353ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .50ابف شاىيف، ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو ص (7)
 .238ص 1ضعفاء كالمتركككف جابف الجكزم، ال (8)
 .594ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .666المالدر السابؽ ص (10)
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 مسند ُعمير بن الُحَمام : ادسالمطمب الس
 :ترجمتو 

مىاـ  ٍير بف الحي ، أبك ميعىيَّة، مف الحابة السمميٌ  ا نالارمٌ  حراـ بف زيد بف الجمكح بفعيمى
بينو كبيف عبيدة بف الحارث، ككىىما شيدا بدران؛ كقتى فييا،  ملسو هيلع هللا ىلص، آخب النبي (1) ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ا  

 .(2)السنة الثانية مف اليجرة ككاف عمير أكؿ قتيؿ مف ا نالار، ككاف ذلؾ في 

  (3)كاستشيد رضكاف ا  عميو مقبىن، فقاتؿ حتب قيتؿ؛ كىك يقكؿ: 

 معادػػػػال ؿػػػمػػػكع بػػػػقػػػػتػػػال إال...  زاد رػػيػػغػػػب ا  بػػػإل ان ػػػضػػرك

 السداد أعظـ مف التقب إف...  الجياد عمب ا  في كالالبر

 ادػػػفػػػػػن بػػػإلػػػػػػف يػػػػػػػح ؿػػػكك...  الرشاد إلب ادػػػػػػػق اػػػػػػػم رػػػػيػػػػػكخ

 .(4) مالؾ بف أنس :بدر يكـ كىمو عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد بف حنبؿ: 127) دَّثىنىا ىىاًشـه، حى ، حى ، عىفٍ  سيمىٍيمىافي  بىعىثى : قىاؿى  أىنىسو  عىفٍ  ثىاًبتو
ٍيننا بيسىٍيسىةى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  نىعىتٍ  مىا يىٍنظيري  عى ، أىًبي ًعيري  الى اءى  سيٍفيىافى ا فىجى مى ده  اٍلبىٍيتً  ًفي كى ٍيًرم، أىحى  غى
ا أىٍدًرم الى : قىاؿى  - ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  كىغىٍيري  دَّثىوي  - ًنسىاًئوً  بىٍعضى  اٍستىٍثنىب مى ، فىحى ًديثى رىجى : قىاؿى  اٍلحى  فىخى
اًضرنا، ظىٍيريهي  كىافى  فىمىفٍ  طىًمبىةن، لىنىا ًإفَّ : »فىقىاؿى  فىتىكىمَّـى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  عىؿى  ، «مىعىنىا فىٍميىٍركىبٍ  حى اؿه  فىجى  ًرجى

ميكِّ  ًفي لىييـٍ  ظىٍيرو  ًفي يىٍستىٍأًذنيكنىوي  ًدينىةً  عي اًضرنا ظىٍيريهي  كىافى  مىفٍ  ًإالَّ  الى : »قىاؿى  اٍلمى  المَّوً  رىسيكؿي  فىاٍنطىمىؽى  «حى
ابيوي  ملسو هيلع هللا ىلص تَّ  كىأىاٍلحى ، ًإلىب اٍلميٍشًرًكيفى  سىبىقيكا بحى اءى  بىٍدرو ، كىجى  يىتىقىدَّمىفَّ  الى : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اٍلميٍشًركيكفى
ده  ـٍ  أىحى تَّب شىٍيءو  ًإلىب ًمٍنكي ، فىدىنىا ،«أيٍؤًذنيوي  أىنىا أىكيكفى  حى  ًإلىب قيكميكا: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اٍلميٍشًركيكفى
نَّةو  يى  جى ٍيري  يىقيكؿي : قىاؿى  ،«كىاٍ ىٍرضي  السَّمىاكىاتي  اعىٍرضي اـً  ٍبفي  عيمى مى اًرمُّ  اٍلحي نَّةه  المًَّو، رىسيكؿى  "يىا: اٍ ىٍنالى  جى

                                                           

، كابف حجر، تبالير 771ص 2، كالدارقطني، المؤتمؼ كالمختمؼ، ج299ص3ابف حباف، الثقات، ج (1)
 .452ص 1المشتبو ج

الربعي، تاريخ مكلد ، ك 2089ص 4، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج678ص 2تاريخ ابف أبي خيثمة ج (2)
 .39ص 2، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج67العمماء ككفياتيـ ص

، كابف حجر، اإلالابة، 1214ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج787ص 3ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (3)
 .593ص 4ج

 .86ص 2ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (4)
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يىا ؟" السَّمىاكىاتي  عىٍرضي  يىٍحًمميؾى  مىا: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  "،(1)بىخو  "بىخو : فىقىاؿى  «نىعىـٍ : »قىاؿى  كىاٍ ىٍرضي
مىب ، المًَّو، رىسيكؿى  يىا كىالمَّوً  الى : قىاؿى  «بىخو  بىخو  قىٍكًلؾى  عى اءى  ًإالَّ  ًمفٍ  فىًإنَّؾى : »قىاؿى  ،أىٍىًميىا ًمفٍ  أىكيكفى  أىفٍ  رىجى
ًنًو، ًمفٍ  تىمىرىاتو  فىأىٍخرىجى : قىاؿى  ،«أىٍىًميىا عىؿى  قىرى ، يىٍأكيؿي  فىجى ًييتي  أىنىا لىًئفٍ ": قىاؿى  ثيَـّ  ًمٍنييفَّ تَّب حى  آكيؿى  حى
يىاةه  ًإنَّيىا ىىًذًه، رىاًتيتىمى  تَّب قىاتىمىييـٍ  ثيَـّ  التٍَّمًر، ًمفى  مىعىوي  كىافى  ًبمىا رىمىب ثيَـّ : قىاؿى  "،طىًكيمىةه  لىحى  .(2) قيًتؿى  حى

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، مف طريؽ ىاشـ بف القاسـ بو. (3)أخرجو مسمـ في الحيحو 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 207ص تقدمت ترجمتوثبت،  ثقة البغدادم، الميثي مسمـ، بف اسـالق بف ىاشـ. 

 71ص تقدمت ترجمتو، أبك سعيد، ثقة ثقة ،سميماف بف المغيرة القيسي. 

 236ص تقدمت ترجمتو ،عابد ثقة ،البالرم محمد أبك ،انينى البي  أسمـ بف ثابت. 

 66ص تقدمت ترجمتو، ملسو هيلع هللا ىلص، خادـ النبي ا نالارم النضر بف مالؾ بف أنس. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده الحيح، كرجالو ثقات.

   
 مسند َعْوف بن الحارث المطمب السابع: 

 متو:ترج 
، كمعكذ معاذ، أخك راء،فٍ عى  ابف كىك مالؾ، بف ـنٍ غى  بف مالؾ بف كادسى  بف الحارث بف كؼعى 

 .(4) ملسو هيلع هللا ىلصلو الحبة كركاية عف النبي 

 السبعيف مع الثانية العقبة بيعة كشيد بمكة، ا نالار مف أسمـ مف أكؿ؛ كقد كاف عكؼ 
بعد قتاؿو باسؿ، كجيادو  شييدان  يافي قتؿ، ف(5) كمعكذ معاذ هاكأخك  ىك بدران  كشيد ا نالار، مف

                                                           

 (.175كاستحسانو )ابف فارس، مقاييس المغة، ص بىخو بىًخ: كممة تقاؿ عند مدح الشيء (1)
 .389ص 19ج أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، مسند أنس بف مالؾ  (2)
 .1509ص 3، ج1901مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب اإلمارة باب ثبكت الجنة لمشييد ح (3)
 .1225ص 3، كابف عبد البر، االستيعاب، ج2207ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
 .9ص 4، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج492ص 3سعد، الطبقات الكبرل، ج ابف (5)
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فأثخنا فيو  رضي ا  عنيما، معكذ كأخكه عكؼ ضربو أف بعد ىشاـ بف جيؿ أبك قتمو ،كبير
 .(1)الجراح؛ حتب قيضي عميو 

 .(2) عباس بف ا  عبد :عنو ركل

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أبك نعيـ: 128) ًبيبي  حى سىًف، ٍبفي  حى مَّدي  ثنا اٍلحى مَّدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  ثنا ٍحيىب،يى  ٍبفي  ميحى  ٍبفً  ميحى
، ـي  ثنا أىيُّكبى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي مَّدً  عىفٍ  سىٍعدو اؽى، ٍبفً  ميحى  ٍبفى  عىٍكؼى  أىفَّ  قىتىادىةى، ٍبفً  عيمىرى  ٍبفً  عىااًلـً  عىفٍ  ًإٍسحى
اًرثً  ٍفرىاءى، اٍبفي  كىىيكى  اٍلحى ا اً ، رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  عى ٍبًدًه؟ فٍ مً  الرَّبَّ  ييٍضًحؾي  مى  يىًدهً  غىٍمسىةي : »ملسو هيلع هللا ىلص قىاؿى  عى

اًسرنا اٍلعىديكِّ  ًفي ا فىنىزىعى  ،«حى مىٍيوً  كىانىتٍ  ًدٍرعن ذى  ثيَـّ  فىقىذىفىيىا، عى تَّب اٍلقىٍكـى  فىقىاتىؿى  سىٍيفىوي، أىخى  .(3) قيًتؿى  حى

 أولا: تخريج الحديث:
ريؽ يكنس بف بكير، بمثمو، )كىىما( مف ط (5)بنحكه، كابف ا ثير  (4)أخرجو البييقي 

 عف ابف إسحاؽ، قاؿ: حدثني عاالـ بف عمر بف قتادة، بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 كثقو أبك (7)ق 359مات سنة  ،كؽالد بغدادمٌ ، (6) القٌزاز داكد بف الحسف بف حبيب ،
 كا  أعمـ.ىك الدكؽ  قمت:، (8)نيعيـ، كالخطيب البغدادم، كضعفو البرقاني 

 مات ،عشرة الحادية مف ؛الدكؽ ،الكراؽ بكر أبك ،المركزم سميماف بف يحيب بف محمد 
، كقاؿ الدارقطني: (10)، كثقو الخطيب البغدادم (9) الالحيح عمب ق298 سنة

 ىك الدكؽ. قمت:، (11)الدكؽ
                                                           

 .614ص 4، كابف حجر، اإلالابة، ج359ص 2انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (1)
 .2207ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (2)
 المالدر السابؽ. (3)
 .169ص 9، ج18198ي الغزك في...، حالبييقي، السنف الكبرل، كتاب السير باب جكاز انفراد الرجؿ ف (4)
 .11ص 4ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (5)
 (.407ص 10ىذه النسبة إلب بيع القىٍز كعممو )السمعاني، ا نساب، ج (6)
 .134ص 8الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 المالدر السابؽ. (8)
 .512ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .668ص 4، جالخطيب البغدادم، تاريخ بغداد (10)
 .141سؤاالت الحاكـ لمدارقطني ص (11)
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 مات ،العاشرة مف، غفمة فيو كانت الدكؽ ،المغازم الاحب ،أيكب بف محمد بف أحمد 
ثؽ (2) ، كثقو إبراىيـ الحربي(1) 228 سنة ، كقاؿ الذىبي: كي

، كذكره ابف حباف في (3)
، كقاؿ ابف (6) ، كقاؿ الذىبي: الدكؽ(5)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ال بأس بو (4)الثقات

، (9)، كأبك حاتـ (8)، كضعفو ابف معيف (7)عدم: "الالح الحديث، ليس بمتركؾ" 
  بد أف يتابع.ىك الدكؽ ربما أخطأ، كال قمت:، (11)، كأبك أحمد الحاكـ (10)كالعقيمي

 74ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،المدني إسحاؽ أبك ،إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ. 

  ،74ص تقدمت ترجمتومحمد بف إسحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة. 

 106ص تقدمت ترجمتو، مف الرابعة، ثقة ،قتادة بف عمر بف عاالـ. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو أحمد بف محمد بف أيكب )الدكؽ ربما أخطأ(، كقد تابعو يكنس بف 
يدرؾ الرابعة(، لـ  الطبقةبكير؛ كىك الدكؽ، كلكف في اإلسناد انقطاع، عاالـ بف عمر )مف 

 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  عكؼ بف الحارث 

   

 

                                                           

 .83ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .432ص 1المزم، تيذيب الكماؿ، ج (2)
 .201ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (3)
 .12ص 8ابف حباف، الثقات، ج (4)
 .70ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .39الذىبي، ذكر مف تكمـ فيو كىك مكثؽ ص (6)
 .287ص 1ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (7)
 .362سؤاالت ابف الجنيد ليحيب بف معيف في الرجاؿ ص (8)
 .70ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .9ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (10)
 .111ص 1انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (11)
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 المبحث األول
 ميم إلى آخر حرف الواوالمن أول حرف 

  ماعز بن مالكمسند المطمب األول: 
 :ترجمتو 

 ملسو هيلع هللا ىلصالارٌم، معدكده في المدنييف، لو الحبة، ككتب لو رسكؿ ا  ا سممٌي ا ن مىاًعز بف مالؾ
 ككاف منيبان، تائبان  بالزنا نفسو كتابان بإسىـ قكمو، كىك الذم أالاب الذنب؛ ثـ ندـ، فاعترؼ عمب

 .(1)فرجـ حتب مات  محالنان 

بأنو  ملسو هيلع هللا ىلص، كأمر أالحابو أف يستغفركا لو، كأخبرىـ رسكؿ ا  ملسو هيلع هللا ىلصكلما ديفف، استغفر لو النبي 
 .(2)رأل ماعزان يتخضخض في أنيار الجنة، كأنو تاب تكبة الادقة 

 .(3)ركل عنو: ابنو عبد ا  

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ مسمـ: 129) مَّدي  حى ءً  ٍبفي  ميحى ، اٍلعىىى دَّثىنىا اٍليىٍمدىاًنيُّ اًرًث  اٍبفي  كىىيكى  يىٍعمىب ٍبفي  يىٍحيىب حى  اٍلحى

، اًرًبيُّ فى  عىفٍ  اٍلميحى اًمعو  اٍبفي  ىيكى كى  غىٍيىى ، جى اًرًبيُّ ٍمقىمىةى  عىفٍ  اٍلميحى ، ٍبفً  عى مىٍيمىافى  عىفٍ  مىٍرثىدو ٍيدىةى، ٍبفً  سي  بيرى
اءى : قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  اًلؾو  ٍبفي  مىاًعزي  جى ،: »فىقىاؿى  طىيٍِّرًني، اً ، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًإلىب مى ؾى ٍيحى  كى
تيبٍ  ا ى  فىاٍستىٍغًفرً  اٍرًجعٍ  عى : قىاؿى  ،«ًإلىٍيوً  كى ٍيرى  فىرىجى ، غى اءى، ثيَـّ  بىًعيدو  فىقىاؿى  طىيٍِّرًني، اً ، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى  جى
،: »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  ؾى ٍيحى تيبٍ  ا ى  فىاٍستىٍغًفرً  اٍرًجعٍ  كى عى : قىاؿى  ،«ًإلىٍيوً  كى ٍيرى  فىرىجى ، غى اءى، ثيَـّ  بىًعيدو  يىا: فىقىاؿى  جى
تَّب ذىًلؾى  ًمٍثؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىقىاؿى  طىيٍِّرًني، ،ا ً  رىسيكؿى  ـى : »ا ً  رىسيكؿي  لىوي  قىاؿى  الرَّاًبعىةي، كىانىتً  ًإذىا حى  ًفي

؟ نىب، ًمفى : فىقىاؿى  «أيطىيِّريؾى ؟ أىًبوً : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىسىأىؿى  الزِّ نيكفه ، لىٍيسى  أىنَّوي  فىأيٍخًبرى  «جي : فىقىاؿى  ًبمىٍجنيكفو
ٍمرنا؟ أىشىًربى » ـى  «خى ، ًريحى  ًمٍنوي  يىًجدٍ  فىمىـٍ  فىاٍستىٍنكىيىوي، رىجيؿه  فىقىا ٍمرو ، خى : ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  قىاؿى
؟» نىٍيتى ،: فىقىاؿى  «أىزى ـٍ ، ًبوً  فىأىمىرى  نىعى ـى ، لىقىدٍ : يىقيكؿي  قىاًئؿه  ًفٍرقىتىٍيًف، ًفيوً  النَّاسي  فىكىافى  فىريًج اطىتٍ  لىقىدٍ  ىىمىؾى  أىحى

                                                           

، كابف عبد البر، االستيعاب، 404ص 3بف حباف، الثقات، ج، كا576ص 1انظر: تاريخ ابف أبي خيثمة ج (1)
 .75ص 2، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج1345ص 3ج

، كابف 2570ص 5، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج324ص 4انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .222ص 2، كابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج521ص 5حجر، اإلالابة، ج

 .232ص 4، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1345ص 3البر، االستيعاب، جابف عبد  (3)
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ًطيئىتيوي، ًبوً  قىاًئؿه  خى ؿى  تىٍكبىةه  مىا: يىقيكؿي  كى ، تىٍكبىةً  ًمفٍ  أىٍفضى اءى  أىنَّوي  مىاًعزو عى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًإلىب جى  ًفي يىدىهي  فىكىضى
ارىًة، اٍقتيٍمًني: قىاؿى  ثيَـّ  يىًدًه، ثىةن، أىكٍ  يىٍكمىٍيفً  ًبذىًلؾى  فىمىًبثيكا: قىاؿى  ًباٍلًحجى اءى  ثيَـّ  ثىىى  كىىيـٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  جى

، ميكسه مَّـى  جي ، ثيَـّ  فىسى مىسى كا: »فىقىاؿى  جى  ٍبفً  ًلمىاًعزً  ا ي  غىفىرى : فىقىاليكا: قىاؿى  ،«مىاًلؾو  ٍبفً  ًلمىاًعزً  اٍستىٍغًفري
، اًلؾو ، مى ًسعىٍتييـٍ  أيمَّةو  بىٍيفى  قيًسمىتٍ  لىكٍ  تىٍكبىةن  تىابى  لىقىدٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  قىاؿى  .(1) «لىكى

 لا: تخريج الحديث:أو 

بنحكه، مف طريؽ بشير بف المياجر، عف سميماف بف بريدة، عف  (2)أخرجو مسمـ أيضان 
 بو. أبيو بريدة 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 150ص تقدمت ترجمتوثقة حافظ،  اليمداني، كريب بف العىء بف محمد. 

 (3)ق 216 سنة مات ،التاسعة الغار مف ؛ثقة ،المحاربي الحارث بف مبيع بف يحيب. 

 (4)ق 132 سنة مات ،السادسة مف ثقة ،الككفي ،المحاربي أشعث بف جامع بف غيىف. 

 (5) السادسة مف ،ثقة ،الككفي الحارث أبك ،الحضرمي مرثد بف عمقمة. 

 (6)ق105 سنة مات ،لثالثةا مف ثقة، المركزم ا سممي يبالى الحي  بف دةيٍ رى بي  بف سميماف. 

  (7)ق 63 سنة مات ،بدر قبؿ أسمـ ؛الحابي ،ا سممي سيؿ أبك ،يبالى الحي  بف ةدى يٍ رى بي. 

   

 
 

                                                           

 .1321ص 3، ج1695مسمـ، الحيح مسمـ، كتاب الحدكد باب مف اعترؼ عمب نفسو بالزنا ح (1)
 .1323ص 3المالدر السابؽ ج (2)
 .598ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .443المالدر السابؽ ص (4)
 .397نفسو ص (5)
 .250نفسو ص (6)
 .121نفسو ص (7)
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 مسند ُمَخْيِريق اإلسرائيمي المطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

ٍيريؽ؛ مف بني ثعمبة، النضرٌم اإلسرائيمي، قيؿ: مف بني النضير، كقيؿ مف بني قينقاع،  ميخى
 .(1)بالفتو، كغمب عميو إٍلؼ دينو  ملسو هيلع هللا ىلصمان مف أحبار الييكد، كيعرؼ النبي ككاف عال

 كذكر مسممنا، مات مخيريؽ أف (3) حجر كابف (2) الذىبيٌ  فرٌجح إسىمو، في اختمؼ
 .(5) أسمـ قد وأن إلب كاكذىب عمماء،عدة  المسألةب حقؽ كقد مسمـ، أنو كتابو في (4)ييميٌ السي 

 الييكد مف أحد فييا يشترؾ لـ التي أحد مكقعة في اشترؾك  ،الييكد قكمو مخيريؽ خالؼ
إف أاليب، كقد كاف مخيريؽ غنيان، كثير  ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف حينما أسمـ قد أكالب بأمكالو لمنبي غيره

 .(6)، كذلؾ سنة ثىث لميجرةبيا كتالدؽ أمكالو ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ قبض قتؿ فمما ا مكاؿ مف النخؿ،

 :أحاديثو 
مَّدي  نىاأىٍخبىرى ( قاؿ ابف سعد: 130) ، ٍبفي  ميحى دَّثىًني عيمىرى ٍبدي  حى ًميدً  عى ، ٍبفي  اٍلحى ٍعفىرو مَّدً  عىفٍ  جى  ٍبفً  ميحى
ـى  اًرًث، ٍبفً  ًإٍبرىاًىي دَّثىًني اٍلحى ٍبدي  حى اًلؾو  ٍبفً  كىٍعبً  ٍبفي  المَّوً  عى ٍيًريؽه  قىاؿى : قىاؿى  مى دو  يىٍكـى  ميخى ٍبتي  "ًإفٍ : أيحي  أيالى
مَّدو  فىأىٍمكىاًلي عييىايى  ملسو هيلع هللا ىلص ًلميحى ٍيثي  ضى دىقىاتً  عىامَّةي  كىًىيى  المَّوي  أىرىاهي  حى  .(7)" ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  الى

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، عف محمد بف عمر الكاقدم بو. (8)أخرجو ابف شبة 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 278ص تقدمت ترجمتو، متركؾ ،الكاقدم ا سممي كاقد بف عمر بف محمد . 

                                                           

 .212ص 4الشامي، سبؿ اليدل كالرشاد ج (1)
 .70ص 2الذىبي، تجريد أسماء الالحابة ج (2)
 .46ص 6ابف حجر، اإلالابة، ج (3)
 .205ص 4السييمي، الركض ا ًنؼ ج (4)
 .212ص 4، كالشامي، سبؿ اليدل كالرشاد ج171ص 3د.عمي الالىبي، السيرة النبكية، ج (5)
، كالذىبي، 229ص 10، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج501ص 1، الطبقات الكبرل، جانظر: ابف سعد (6)

 .424ص 1سير أعىـ النبىء، ج
 .501ص 1ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (7)
 .175ابف شبة، تاريخ المدينة المنكرة ص (8)
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 252ص تقدمت ترجمتو، بالقدر رمي يخطئ، الدكؽ ،جعفر بف الحميد عبد. 

 201ص تقدمت ترجمتو، أفراد لو ثقة ،التيمي الحارث بف إبراىيـ بف محمد. 

 (1)ق 97 سنة مات ،رؤية لو يقاؿ ؛ثقة ،المدني ا نالارم مالؾ بف كعب بف ا  دعب. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو محمد بف عمر الكاقدم )متركؾ(.

   

 د بن أبي مرثد ثَ رْ مسند مَ المطمب الثالث: 
 :ترجمتو 

، (2) ملسو هيلع هللا ىلص، الغىنىًكٌم، لو الحبة كركاية عف النبي كعبي رٍ يى  بف فيٍ الى الحي  بف ازنَّ كى مىٍرثىد بف أبي مىٍرثىد 
بينو كبيف أكس بف الالامت، كقد  ملسو هيلع هللا ىلصحميؼ حمزة بف عبد المطمب، كقد آخب النبي  كاف 

 .(3)كاف معركفان بقكتو كشدتو؛ فكاف يحمؿ ا سارل مف مكة لممدينة 

 التي السرية عمب ملسو هيلع هللا ىلص ا  ؿرسك  هأمرٌ  حينما ،شييدان  الرجيع يكـ تؿكقي  ،كأحدان  بدران  مرثد كشيد
 .(4)في السنة الثالثة لميجرة  كذلؾ مكة، إلب معو كجييا

 .(5)ركل عنو: عبد ا  بف عمرك بف العاص، ككاثمة بف ا سقع، كالقاسـ الشامي 

 

                                                           

 .319ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
، كابف قانع، 399ص 3، كابف حباف، الثقات، ج156ص 2انظر: ابف منجكيو، رجاؿ الحيح مسمـ، ج (2)

 .70ص3معجـ الالحابة، ج
، كأبك نعيـ، معرفة 567ص 1، كتاريخ ابف أبي خيثمة ج48ص 3انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)

 .201ص 1، كالسخاكم، التحفة المطيفة ج2562ص 5الالحابة، ج
 6، كابف حجر، اإلالابة، ج39نفذ، الكفيات، ص، كابف ق1383ص 3انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (4)

 .86ص 2، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج55ص
، كالذىبي، الكاشؼ، 432ص 5، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج299ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)

 .250ص 2ج
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 131) .1 مَّدً  ٍبفي  اٍلقىاًسـي  حى ، ٍبفً  ميحى ـى  نا يىٍعمىب، في بٍ  يىٍحيىب ثنا ًإٍبرىاًىي

ٍبدي  ، اٍلقىاًسـً  عىفً  ميكسىب، ٍبفي  المَّوً  عى ، مىٍرثىدو  أىًبي ٍبفً  مىٍرثىدً  عىفٍ  الشَّاًميِّ ، اٍلغىنىًكمِّ كىافى   بىٍدًريًّا كى
، تيٍقبىؿى  أىفٍ  سىرَّكيـٍ  ًإفٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ـٍ تيكي ، فىٍميىؤيمَّكيـٍ  الىىى ـٍ ـٍ  فىًإنَّييـٍ  ًخيىاريكي فيكديكي  ًفيمىا كي

ـٍ  بىٍيفى  بىٍينىكي ـٍ  كى بِّكي ؿَّ  عىزَّ  رى  .(1) «كىجى
 أولا: تخريج الحديث:

بمثمو،  (5)بنحكه، كأبك نعيـ  (4)بمثمو، كالحاكـ  (3)بنحكه، كالطبراني  (2)أخرجو ابف قانع 
 )جميعيـ( مف طريؽ يحيب بف يعمب، عف عبد ا  بف مكسب بو.

نحكه، مف طريؽ يحيب بف يعمب، عف عبد ا  بف مكسب، عف ب (6)كأخرجو الدارقطني 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالقاسـ السَّامي؛ مف كلد سامةن بف لؤم، عف مرثد بف أبي مرثد، عف النبي 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 .القاسـ بف محمد بف إبراىيـ، لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كالمالنفيف 

 (7) التاسعة مف ،شيعي ضعيؼ ،كفيالك ، القطكانيا سممي يعمب بف يحيب. 

   عبد ا  بف مكسب، لـ أقؼ عمب ترجمتو، سكل ما قالو الدارقطني في سننو: "عبد ا
 .(8)بف القاسـ السَّامي، ضعيؼ" 

  القاسـ الشامي، لـ أقؼ عمب ترجمتو، كقد اٍختيمؼ في نسبتو، الشامي، أـ السامي، كما
 تبيف في تخريج الحديث.

                                                           

 .244ص 1، كأيضان ج317ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (1)
 .70ص 3معجـ الالحابة ج ابف قانع، (2)
 .328ص 20الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر مناقب مرثد الغنكم،  (4)

 .246ص 3، ج4981ح
 .2562ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (5)
أف يقـك اإلماـ فكؽ شيء كالناس خمفو،  ملسو هيلع هللا ىلصي النبي الدارقطني، سنف الدارقطني، كتاب الجنائز باب ني (6)

 .464ص 2ج
 .598ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .464ص 2، ج1882الدارقطني، سنف الدارقطني، ح (8)
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 عمى اإلسناد:ثالثاا: الحكم 

إسناده ضعيؼ، فيو يحيب بف يعمب، كعبد ا  بف مكسب، كىىما )ضعيؼ(، كفيو مف 
 لـ أقؼ عمب ترجمتو، كالقاسـ بف محمد بف إبراىيـ، كالقاسـ الشامي.

   

دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 132) .2 ، اٍلميعىمَّب ٍبفي  أىٍحمىدي  حى سىٍيفي  الدِّمىٍشًقيُّ اؽى  ٍبفي  كىاٍلحي ، ًإٍسحى  التٍُّستىًرمُّ
ـي  ثنا: قىاالى  ، ٍبفي  ًىشىا سىفي  ثنا عىمَّارو ، يىٍحيىب ٍبفي  اٍلحى شىًنيُّ ًليدي  ثنا اٍلخي  أىًبي ٍبفً  سيمىٍيمىافى  ٍبفي  اٍلكى

، أىًبي عىفٍ  عىٍكفو  أىًبي عىفٍ  السَّاًئًب، ، عىفٍ  ًإٍدًريسى كىافى  مىٍرثىدو ابً  ًمفٍ  كى : قىاؿى ، ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  أىاٍلحى
طَّ » طٍَّيفً  ا ي  خى فىعى  ثيَـّ  ًكتىاًبوً  ًفي خى ـى  رى كىتىبى  اٍلقىمى ًدًىمىا ًفي كى ٍمؽى، أىحى كىتىبى  اٍلخى رً  ًفي كى  مىا اآٍلخى

ٍمؽي  اًمميكفى  اٍلخى  .(1) «عى
 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2) ق286 سنة مات ،عشرة الثانية مف الدكؽ ي،الدمشق يزيد بف المعمب بف أحمد، 
 ىك الدكؽ. قمت:، (3)كقاؿ النسائي: ال بأس بو 

 55ص تقدمت ترجمتو رحاؿ ثقة، الدقيقي، محٌدث التسترم إسحاؽ بف الحسيف. 
 55ص تقدمت ترجمتو، كبر فالار يتمقف ،ىشاـ بف عمار الدمشقي، الدكؽ. 
 مف ،الغمط كثير الدكؽ ،خراساف مف أالمو الدمشقي ،نيشى الخي  يحيب بف الحسف 

، (5)، كثقو يحيب بف معيف كأحمد بف أبي الالح (4)ق 190 بعد مات ،الثامنة
 .(6)كالساجي

                                                           

 .328ص 20الطبراني، المعجـ الكبير، ج (1)
 .84ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .81النسائي، مشيخة النسائي، ص (3)
 .164يب التيذيب، صابف حجر، تقر  (4)
 .6ص 14انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (5)
 .326ص 2انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
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كقاؿ أحمد بف ، (2)، كقاؿ دحيـ: ال بأس بو (1)كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ؛ سيء الحفظ 
، كضعفو (4)، كقاؿ يحيب بف معيف في ركاية: ليس بشيء (3)حنبؿ: ليس بحديثو بأس 

، كقاؿ (9)، كابف عدم (8)، كابف الجكزم (7)، كالعقيمي (6)، كابف حباف (5)النسائي
 قمت:، (12)، كقاؿ الدارقطني: متركؾ (11)، كقاؿ أيضان: ترككه (10)الذىبي: كىاه جماعة 

 ىك ضعيؼ.

 (13) السادسة مف ثقة ،القرشي ،السائب أبي بف سميماف بف يدالكل. 

 مف ،مقبكؿ ،ا  عبد أبي بف ا  عبد ،الشامي ا نالارم ا عكر عكف أبك 
 قمت:، (17)، كذكره ابف حباف في الثقات (16)، كالذىبي (15)، كثقو العجمي (14)الخامسة
 ىك ثقة.

  ًمف كسمع ،حنيف يكـ ملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة في كلد ،الخكالني إدريس أبك ،ا  عبد بف ا  عائذ 
 .(18) ق80 سنة كمات ،الالحابة كبار

                                                           

 .44ص 3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (1)
 .1091ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .257سؤاالت أبي داكد  حمد بف حنبؿ ص (3)
 .466ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (4)
 .326ص 2ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
 .235ص 1ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (6)
 .244ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (7)
 .210ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (8)
 .168ص 3ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (9)

 .330ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (10)
 .86الضعفاء، ص الذىبي، ديكاف (11)
 .150ص 2الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف ج (12)
 .582ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (13)
 .662المالدر السابؽ ص (14)
 .419ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (15)
 .448ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (16)
 .662ص 7ابف حباف، الثقات ج (17)
 .289ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (18)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 فيو الحسف بف يحيب الخشني )ضعيؼ(، كلـ يتابع.إسناده ضعيؼ، 

   

نىا( قاؿ النسائي: 133) .3 ـي  أىٍخبىرى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي مَّدو دَّثىنىا: قىاؿى  ميحى  اٍ ىٍخنىًس، ٍبفً  ا ً  عيبىٍيدً  عىفٍ  يىٍحيىب، حى
، ٍبفً  عىٍمًرك عىفٍ  دًِّه، عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  شيعىٍيبو ، مىٍرثىدو  أىًبي ٍبفى  مىٍرثىدى  أىفَّ  جى ، اٍلغىنىًكمَّ كىافى  شىًديدنا رىجيىن  كى

كىافى  ًدينىًة، ًإلىب مىكَّةى  ًمفٍ  اٍ يسىارىل يىٍحًمؿي  كى كىافى  ،ً ىٍحًممىوي  رىجيىن  فىدىعىٍكتي : قىاؿى  اٍلمى  بىًغي ، ًبمىكَّةى  كى
نىاؽه : لىيىا ييقىاؿي  كىانىتٍ  عى ًديقىتىوي، كى اًئًط، ًظؿِّ  ًفي سىكىادنا فىرىأىتٍ  فىدىنىٍت، الى  مىٍرثىده  ىىذىا مىفٍ : فىقىالىتٍ  اٍلحى

بنا، نىاؽي، يىا: »فىقيٍمتي  ،(1)الرٍَّحؿً  ًفي ًعٍندىنىا فىًبتٍ  المٍَّيمىةى  اٍنطىًمؽً  مىٍرثىدي  يىا كىأىٍىىن  مىٍرحى ـى  قىدٍ  ا ى  ًإفَّ  عى رَّ  حى
نىا ، أىٍىؿى  يىا: فىقىالىتٍ  ،«الزِّ ـٍ  يىٍحًمؿي  الًَّذم ىىذىا ،(2)الدٍُّلديؿي  ىىذىا اٍلًخيىاـً ًدينىًة، ًإلىب مىكَّةى  ًمفٍ  أىٍسرىاكي  اٍلمى

مىٍكتي  ٍندىمىةى  فىسى اٍلخى
اًنيىةه، مىبىًنيفىطى  ،(3) اءيكا ثىمى تَّب فىجى مىب قىاميكا حى ، بىٍكليييـٍ  ؿَّ فىطى  فىبىاليكا رىٍأًسي، عى مىيَّ  عى

ـي  اًحًبي ًإلىب فىًجٍئتي  عىنِّي، ا ي  كىأىٍعمىاىي ٍمتيوي، الى مى ٍنوي  فىكىٍكتي  اٍ ىرىاًؾ، ًإلىب ًبوً  اٍنتىيىٍيتي  فىمىمَّا فىحى  كىٍبمىوي، عى
نىاؽى؟، أىٍنًكحي  ا ً  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  ًإلىب فىًجٍئتي  نِّ  فىسىكىتى  عى لىتٍ  يعى اِجيَُث ََّل  فىنىزى الزا

ْو ُمْْشِكٌ 
َ
ا إَِّلا َزاٍن أ َٓ قىرىأىىىا فىدىعىاًني[ 3: النكر] َحِِْهُد مىيَّ  كى قىاؿى  عى  .(4)" تىٍنًكٍحيىا الى ": كى

 أولا: تخريج الحديث:
يحيب بف سعيد  بمعناه، كىىما مف طريؽ (6)بنحكه، كالحاكـ  (5)أخرجو ابف أبي حاتـ 

 بنحكه، مف طريؽ ركح بف عبادة، كىىما )يحيب القطاف كركح بف  (7)القطاف، كأخرجو البييقي 
                                                           

 (.207ص 3المركب مف اإلبؿ )الفراىيدم، كتاب العيف ج الرَّحؿ: (1)
الدٍُّلديؿ: القيٍنفيذ، كيحتمؿ أنيا شبيتو بذلؾ  نو أكثر ما يظير بالميؿ، ك نو ييخفي رأسو في جسده ما استطاع  (2)

 (. 129ص 2)ابف ا ثير، النياية في غريب الحديث ج
ٍندىمة: جبؿ معركؼ بمكة )الفيركزآبادم، ال (3)  (.1105قامكس المحيط، صالخى
، كقد اعتبر الحافظ 158ص 5، ج5319النسائي، السنف الكبرل كتاب النكاح باب تحريـ تزكيج الزانية ح (4)

حديث  369ص 8المزم ىذا الحديث مف مسند الالحابي مرثد بف أبي مرثد فذكره في تحفة ا شراؼ )ج
 (.8753حديث  326ص 6ك بف العاص )ج(، كذكره أيضان في التحفة مف مسند عبد ا  بف عمر 11245

 .2526ص 8ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ج (5)
 .180ص 2، ج2701الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب النكاح ح (6)
ا البييقي، السنف الكبرل، كتاب النكاح باب نكاح المحدثيف كما جاء في قكؿ ا  عز كجؿ "الزانية ال ينكحي (7)

 .347ص 7، ج13861إال زاف أك مشرؾ" ح
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 عبادة( عف عبد ا  بف خنيس بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 97ص تقدمت ترجمتو عشرة، الحادية مف ثقة التيمي، محمد بف إبراىيـ. 

 إماـ ،حافظ متقف ثقة ،البالرم القطاف سعيد أبك ،التميمي فركخ بف سعيد بف يحيب 
 .(1)ق 198 سنة مات ،التاسعة كبار مف ،قدكة

 يخطئ كاف" :حباف بفا قاؿ ،الدكؽ ،الخزاز مالؾ أبك ،النخعي ا خنس بف ا  عبيد 
، (6)، كأبك داكد (5)، كأحمد بف حنبؿ (4)ف ، كثقو يحيب بف معي(3) السابعة مف ،(2)" كثيران 

، (9)، كقاؿ ابف شاىيف: ليس بو بأس (8)، كذكره ابف خمفكف في الثقات (7)كالنسائي 
 ىك ثقة، كثقو جمة مف العمماء.قمت: 

 الخامسة، مف الدكؽ العاص، بف عمرك بف ا  عبد بف محمد بف شعيب بف عمرك 
، (12)كيحيب بف سعيد القطاف ، (11)كثقو يحيب بف معيف  ،(10)ق 118 سنة مات

، (17)، كيعقكب بف شيبة (16)، كابف حباف (15)، كالنسائي (14)، كأبك زرعة (13)كالعجمي
                                                           

 .591ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .147ص 7ابف حباف، الثقات ج (2)
 .369ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .139تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (4)
 .332سؤاالت أبي داكد  حمد بف حنبؿ ص (5)
 .270ص 3سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (6)
 .2ص 7ف حجر، تيذيب التيذيب، جاب (7)
 .5ص 9انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،، ج (8)
 .164ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (9)

 .423ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .355ص 2تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (11)
 .78ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (12)
 .178ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (13)
 .239ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (14)
 .72ص 22المزم، تيذيب الكماؿ، ج (15)
 .486ص 8ابف حباف، الثقات ج (16)
 .322ص 5انظر: الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (17)



  318 

كرأيت أحمد بف حنبؿ، ، كقاؿ البخارم: "(1)كقاؿ الذىبي: حديثو حسف كفكؽ الحسف 
سحاؽ بف إبراىيـ يحتجكف بحديث عمرك بف شعيب ابف المدينيكعمب  ، كالحميدم، كا 
كربما احتججنا بو، كربما كجس  ،أنا أكتب حديثو، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "(2)" أبيوعف 

أبك ، ك (5) كابف المديني، (4)في ركاية  كضعَّفو يحيب القطاف، (3)"في القمب منو شيء
قكلو عف أبيو عف جده، يحتمؿ كأما  ىك ثقة في نفسو، كحديثو حسف، قمت:، (6)حاتـ

ما ع فتككف ركايتو  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بد ا ، فأما محمد فمـ يمؽى أحد أجداده: إما محمد، كا 
فيك الحابي، كأكثر المحدثيف أف الضمير في جده ضعيفة،  نيا مرسمة، كأما عبد ا  

يعكد عمب شعيب، كليس عمب عمرك، فتككف الركاية متالمة، كعامة النقاد يحتجكف 
 .(7)بركاية عمرك عف أبيو عف جده 

 ف عمرك بف العاص، الدكؽ ثبت سماعو مف جده، مف شعيب بف محمد بف عبد ا  ب
، (10) لـ يسمع مف جده ، كذكره ابف حباف في الثقات؛ كقاؿ(9)، كثقو النككم (8)الثالثة 

أف شعيبنا سمع مف معاكية، كقد مات  كالحَّ كقاؿ أيضان: " ،(11) كقاؿ الذىبي: الدكؽ
ال سيما كىك  ،مف جدهمعاكية قبؿ عبد ا  بف عمرك بسنكات، فى ينكر عميو السماع 

كا الح أنو سمع مف جده عبد "عمب ذلؾ العىئي، بقكلو:  دى كأكَّ ، (12)" الذم رباه ككفمو
 ىك الدكؽ، كثبت سماعو  قمت:،  "(13) ،ف عمر، كابف عباسا  بف عمرك، كمف اب

                                                           

 .66ص 2الذىبي، المغني في الضعفاء ج (1)
 .343ص 6البخارم، التاريخ الكبير، ج (2)
 .41سؤاالت ا ثـر  حمد بف حنبؿ ص (3)
 .238ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .278ص 3ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
 .239ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .196، كجامع التحاليؿ ص47ص 8انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (7)
 .267ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .247ص 1جالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات،  (9)

 .357ص 4ابف حباف، الثقات ج (10)
 .488ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (11)
 .322ص 5الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (12)
 .196العىئي، جامع التحاليؿ ص (13)
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 ، فى تضر عنعنتو.(1) مف جده، بؿ إف ابف حجر جعمو في المرتبة الثانية مف المدلسيف

 الالحابة مف المكثريف السابقيف أحد ،السيمي كائؿ بف العاص بف عمرك بف ا  عبد، 
 .(2) الراجح عمب بالطائؼ ،الحرة ليالي الحجة ذم في مات ،الفقياء العبادلة كأحد

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ىذاإسناده حسف لذاتو، فيو عمرك بف شعيب، كأبيو؛ كىىما )الدكؽ(، كقاؿ الحاكـ: "
 .(3)"، كقاؿ الذىبي معمقان: الحيح يخرجاه كلـ اإلسناد، الحيح حديث

   

 بن األسود  مسعودمسند المطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

 أمو، كالعجماء العجماء، بابف عكؼ، كاشتير بف نضمة بف حارثة بف ا سكد بف مسعكد
 مف افكك عدم، بني مف ىاجركا الذيف السبعيف مف ، كاف (4)عامر بف الفضؿ  بنت كىي

في بيعة الرضكاف، فرضي ا  عنيـ في محكـ  ملسو هيلع هللا ىلصالذيف بايعكا النبي  الشجرة أالحاب
 .(5)التنزيؿ

 النبي عف كركل دينةالم سكفكفي يكـ بدر قيتؿ أبك مسعكد كافران مع المشركيف، أٌما ىك فقد 
 .(7)، كقيتؿ مسعكد بف ا سكد يكـ مؤتة شييدان، في السنة الثامنة لميجرة (6) حديثان  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(8)ركل عنو: ابنتو عائشة بنت مسعكد 
                                                           

 .34ابف حجر، طبقات المدلسيف، ص (1)
 .315ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .180ص 2، ج2701النكاح حالحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب  (3)
، كابف ا ثير، أسد 65ص 3، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج421ص 7انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (4)

 .380ص 4الغابة، ج
، كالمزم، تيذيب 380ص 4، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1390ص 3انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (5)

 .469ص 27الكماؿ، ج
 .2531ص 5، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج408ص 5لبغكم، معجـ الالحابة، جانظر: ا (6)
 .3ص 58ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (7)
 .256ص 2، كالذىبي، الكاشؼ، ج437ص 12ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (8)
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 134) ، حى دَّثىنىا ييكنيسي ، حى ، أىًبي اٍبفى  يىٍعًني يىًزيدى  عىفٍ  لىٍيثه ًبيبو مَّدً  عىفٍ  حى  ٍبفً  ميحى

اؽى، مَّدً  عىفٍ  ًإٍسحى ةى  ٍبفً  ميحى الىتىوي  أىفَّ  ريكىانىةى، ٍبفً  يىًزيدى  ٍبفً  طىٍمحى دَّثىٍتوي، اٍلعىٍجمىاءً  اٍبفً  مىٍسعيكدً  اٍبنىةى  خى  أىفَّ  حى
كًميَّةً  ًفي ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  ًلرىسيكؿً  قىاؿى  أىبىاىىا،  فىقىاؿى  ،أيكًقيَّةن  ًبأىٍربىًعيفى  يىٍعًني "،نىٍفًدييىا" :قىًطيفىةن  سىرىقىتٍ  الًَّتي اٍلمىٍخزي
ىفٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  ٍيره  تيطىيَّرى   ى ٍبدً  بىًني ًمفٍ  كىًىيى  يىديىىا فىقيًطعىتٍ  اًبيى  فىأىمىرى  ،«لىيىا خى  .(1) اٍ ىسىدً  عى

 أولا: تخريج الحديث:
بنحكه، )ثىثتيـ( مف  (4)بمثمو، كأبك نعيـ  (3)بنحكه، كالطبراني  (2)أخرجو ابف قانع 

 طريؽ الميث بف سعد، عف يزيد بف أبي حبيب بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنة مات ،التاسعة الغار مف ،ثبت ثقة ،البغدادم مسمـ بف محمد بف يكنس 
 .(5)ق207

 49ص تقدمت ترجمتوبد الرحمف المالرم، ثقة ثبت، الميث بف سعد بف ع. 
 سنة مات الخامسة مف ،(6) يرسؿ ككاف فقيو ثقة ،المالرم حبيب أبي بف يزيد 

 .(7)ق128
 74ص تقدمت ترجمتوحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة، محمد بف إس. 
 أكؿ في مات ،(8) السادسة مف ثقة ،المكي المطمبي ،انةكى ري  بف يزيد بف طمحة بف محمد 

 .(9) بالمدينة ىشاـ خىفة
                                                           

 .462ص 38أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث ابنة مسعكد بف العجماء عف أبييا ج (1)
 .65ص 3جـ الالحابة، جابف قانع، مع (2)
 .333ص 20الطبراني، المعجـ الكبير، ج (3)
 .2532ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (4)
 .614ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
، كبيَّف أنو لـ يسمع مف عقبة بف عامر، كلـ يسمع مف الزىرم؛ 239ذكره ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص (6)

، أف ذلؾ بحكـ 300كف أف يعاينو. كقاؿ العىئي في جامع التحاليؿ صبؿ كتب إليو الزىرم كتابةن، د
 المتالؿ.

 .600ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 : ركل عف جبير بف مطعـ، كذلؾ مرسؿ.265قاؿ العىئي في جامع التحاليؿ ص (8)
 .485ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)
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 (1) بمؤتة ستشيدا أباىا  ف رؤية ليا ،العجماء بف بييا ا كيقاؿ ،مسعكد بنت عائشة. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، محمد بف إسحاؽ )الدكؽ مدلس مف الرابعة(، لـ يالرِّح بالسماع مف 
 ، كباقي رجالو ثقات.، كعميو مدار الحديثمحمد بف طمحة

   

 مسند مصعب بن عمير المطمب الخامس: 
 :ترجمتو 

أكؿ سفير في اإلسىـ، كىك  الدار، عبد بف مناؼ عبد بف ىاشـ بف ريٍ مى عي  بف بعى الٍ مي 
 أف بعد المدينة إلب ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعثو ،(2)مضرب ا مثاؿ فيتحكؿ حياتو مف الترؼ إلب الشظؼ 

 المقرئ، يدعب ككاف كدينو، ا  تكحيد إلب كيدعكىـ القرآف، ليعمميـ ا كلب، البيعة ا نالار بايع
 الدنيا مفارقة إلب كجؿ عز ا  محبة فدعتو ،ان لباس كألينيـ ،عيشان  قريش فتياف أنعـ مف ككاف

 .(3)كترؾ العيش الرغيد، ليعيش بعزة اإلسىـ زاىدان فقيران  كلذاتيا،

 العقبة بعد المدينة ًإلىب ىاجر ثيَـّ  مكة، ًإلىب الحبشة مف كعاد الحبشة، أرض ًإلىب ىاجر
بيده،  ملسو هيلع هللا ىلصدان، كقد كانت راية رسكؿ ا  ، شيد بدران كأح(4) بيـ كيالمي القرآف، الناس ـمِّ عى يي لً  ا كلب
 .(5)في أحد، في السنة الثالثة لميجرة  كقتؿ 

 .(6)ركل عنو: البراء بف عازب 

 

                                                           

 .750ص ،ابف حجر، تقريب التيذيب (1)
 .70ص ابة مشاىير الالح (2)
 .2556ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .98ص 6، كابف حجر، اإلالابة، ج405ص 4ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (4)
 .464ص 1ابف عبد البر، االستيعاب، ج (5)
 .325ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (6)
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 135) ًميُّ  حى ٍبدً  ٍبفي  عى ٍبدي  ثنا اٍلعىًزيًز، عى ، ٍبفي  ا ً  عى اءو ، أىنىا رىجى  عىفٍ  ًإٍسرىاًئيؿي
اؽى، أىًبي كىافى : قىاؿى  اٍلبىرىاًء، عىفً  ًإٍسحى ؿى  كى ـى  مىفٍ  أىكَّ مىٍينىا قىًد ٍيرو  ٍبفي  مياٍلعىبي  اٍلمييىاًجًريفى  ًمفى  عى دي  ،عيمى  أىحى
ٍبدً  بىًني ي   ٍبفً  الدَّارً  عى ا: لىوي  فىقيٍمتي  ،قيالى ابيوي  مىكىانىوي، ىيكى : »قىاؿى  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىعىؿى  مى مىب كىأىاٍلحى  عى
 .(1) «أىثىًرم
 : تخريج الحديث:أولا 

 بنحكه عف عبد ا  بف رجاء، بيذا اإلسناد. (2)أخرجو البخارم 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 83ص تقدمت ترجمتوالبغكم، ثقة مأمكف،  العزيز عبد بف عمي. 

 سنة مات ،التاسعة مف ،قميىن  ـيي الدكؽ بالرم ،انيدى الغي  عمر بف رجاء بف ا  عبد 
 ، كذكره ابف(6)، كالذىبي (5)، كيعقكب بف سفياف (4)، كثقو أبك حاتـ (3) قبميا كقيؿ ق20

، كقاؿ عمرك بف (8)، كقاؿ أبك زرعة: حسف الحديث عف إسرائيؿ (7)حباف في الثقات 
بف  ، كقاؿ يحيب(9)عمي الفىس: "الدكؽ، كىك كثير الخطأ كالتالحيؼ، ليس بحجة" 

، (12)، كقاؿ ابف قانع: الالح (11)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (10)معيف: ال بأس بو 
 ىك الدكؽ، كحديثو حسف. قمت:

                                                           

طبراني مف مسند مالعب بف ، كقد اعتبره ال55، كا كائؿ ص362ص 20الطبراني، المعجـ الكبير، ج (1)
 (.325ص 1عمير، كاعتبره البخارم أيضان مف مسنده )انظر البخارم، التاريخ ا كسط، ج

 .327ص 1، كالبخارم، التاريخ ا كسط، ج52البخارم، التاريخ الالغير ص (2)
 .302ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .55ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .132ص 3المعرفة كالتاريخ، جالفسكم،  (5)
 .108الذىبي، ذكر أسماء مف تيكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (6)
 .341ص 8ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .377ص10انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (8)
 .55ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (9)

 .181تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (10)
 .499ص 14اؿ، جالمزم، تيذيب الكم (11)
 .346ص 7مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ، ج (12)
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 119ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،السبيعي ؛إسحاؽ أبي بف يكنس بف إسرائيؿ. 

 102ص مت ترجمتوتقد، بأخرة اختمط ،عابد مكثر ثقة ،السبيعي إسحاؽ أبك. 

 151ص تقدمت ترجمتو، الحابي ،ا كسي ا نالارم عازب بف البراء. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده حسف، فيو عبد ا  بف رجاء )الدكؽ(، كباقي رجالو ثقات.

   

 مسند النُّعمان بن َقْوَقل السادس:  المطمب
 :ترجمتو 

، ا نالارٌم عكؼ بف عمرك بف ـنٍ غي  بف ثعمبة بف ريٍ فً  بف ـرالٍ أى  بفالنٍُّعماف بف قىٍكقىؿ 
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصالخزرجي، ككفي لو الحبة كركاية عف رسكؿ ا  

تو الجنة، بدران، كقيتؿ شييدان يـك أحد؛ بعد أف دعا ا  سبحانو أف يطأ بعرج شيد النعماف 
 .(2)الدؽ ا  فالدقو، ككاف ذلؾ سنة ثىثة لميجرة 

 .(3)ركل عنو جابر بف عبد ا ، كركل عنو أبك الالح؛ مرسىن، كركل عنو بىؿ بف يحيب 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( 136) .1 ًميُّ  قاؿ ابف قانع: حى اًعيؿى  ٍبفي  عى ، ًإٍسمى ، أىبيك نا اٍلًمٍنقىًرمُّ ٍيبو اًعيؿي  نا كيرى  في بٍ  ًإٍسمى

، بىٍيحو ٍعديبىةى، اٍبفً  عىفً  الي بىٍيًر، أىًبي عىفٍ  جي ، عىفٍ  الزُّ اًبرو اءى  أىنَّوي  ،أىٍخبىرىهي  قىٍكقىؿو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  جى  جى
مٍَّيتى  ًإفٍ  أىرىأىٍيتىؾى : فىقىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىب ٍمتى  اٍلمىٍكتيكبىةى  الى افى  كىالي ؿى  كىأىٍحمىٍمتى  رىمىضى ىى  اٍلحى

                                                           

، كأبك نعيـ، معرفة 410ص 3، كابف حباف، الثقات، ج76ص 8انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (1)
، كابف بشككاؿ، غكامض ا سماء 145ص 3، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج2654ص 5الالحابة، ج

 .62ص 1ج
، كالقيسي، تكضيح 355ص 6، كابف حجر، اإلالابة، ج1503ص 4اب، جابف عبد البر، االستيع (2)

 .151ص 5المشتبو، ج
، كالنككم، 444ص 8، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج562ص 4انظر: ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (3)

 .130ص 2تيذيب ا سماء كالمغات، ج
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رَّ  ـى  ٍمتى كىحى رىا لىـٍ  اٍلحى مىب أىًزدٍ  كى ؿي  شىٍيئنا ذىًلؾى  عى نَّةى؟ أىٍدخى مىب أىًزيدي  الى  فىكىالمَّوً ": قىاؿى  «نىعىـٍ : »قىاؿى  اٍلجى  عى
 .(1)" شىٍيئنا ذىًلؾى 

 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، مف طريؽ عبد ا  بف لييعة، عف أبي الزبير بو. (2)أخرجو الحاكـ 

بنحكه، مف طريؽ جابر بف نكح، عف ا عمش، عف أبي  (3)يضان كأخرجو ابف قانع أ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالالح، عف النعماف بف قكقؿ، عف رسكؿ ا  

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 .عمي بف إسماعيؿ الًمنقرم، لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب العمماء كالمالنفيف 
 150ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة يمداني،ال كريب أبك ،العىء بف محمد. 
 كثقو (4)ق 217 سنة مات ،التاسعة مف الدكؽ ،الككفي اليشكرم ،بيحالى  بف إسماعيؿ ،

 ىك ثقة. قمت:، (7)، كذكره ابف حباف في الثقات (6)، كقاؿ: "كاف ذا قكة حافظة" (5)الذىبي 
 (8) السادسة مف ،كغيره الؾم كذبو ،المدني الحكـ أبك ،بةدي عٍ جي  بف ياضعً  بف يزيد. 
 الرابعة، فػػػػػػم ،(9)س ػػػػدلػػػي أنو إال الدكؽ المكي، الزبير أبك تىٍدريس، بف مسمـ بف محمد  

 

                                                           

 .145ص 3ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (1)
، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة باب ذكر النعماف بف قكقؿ الحاكـ النيسابكرم (2)

 .680ص 3، ج6496ح
 .145ص 3ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (3)
 .108ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .246ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (5)
 .287ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .97ص 8ابف حباف، الثقات ج (7)
 .604حجر، تقريب التيذيب، ص ابف (8)
جعمو ابف حجر في المرتبة الثالثة مف المدلسيف، فى بد أف يالرح بالسماع حتب تقبؿ ركايتو )انظر طبقات  (9)

(: "قاؿ سعيد بف أبي مريـ ثنا الميث بف 110( كقاؿ العىئي في جامع التحاليؿ )ص45المدلسيف، ص
قمبت بيما ثـ قمت في نفسي لك أني عاكدتو فسألتو اسمع ىذا سعد قاؿ: جئت أبا الزبير فدفع لي كتابيف فان

كمو مف جابر قاؿ سألتو فقاؿ منو ما سمعت كمنو ما حدثت عنو فقمت لو اعمـ لي عمب ما سمعت منو 
فاعمـ لي عمب ىذا الذم عندم، كقد تكقؼ جماعة مف ا ئمة عف االحتجاج بما لـ يركه الميث عف أبي 

 الزبير عف جابر" 
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، (4) ، كابف سعد(3)، كعمي بف المديني (2)، كثقو يحيب بف معيف (1)ق 126 سنة مات
 فيو، قدح مف ينالؼ لـ، كذكره ابف حباف في الثقات، فقاؿ: "ك (6)، كالذىبي (5)كالنسائي

، كقاؿ الذىبي في ركاية: (7) أجمو" مف الترؾ يستحؽ لـ لنفسو، الكزف في استرجح مف  ف
 أحدان  أعمـ كالى  ثقة، عىفٍ  إالَّ  يىٍرًكم ال كمالؾ مالؾ، عنو ، كقاؿ ابف عدم: "حدَّث(8)الدكؽ 

 عنو يركم أف إالَّ  قة،ث نفسو ًفي كىىك عنو، كتب قد إالَّ  الزبير أىًبي عىف تخمؼ الثقات مف
 ال كثقة الدكؽ كىىك قبمو، مف يككف كالى  الضعيؼ، جية مف ذىًلؾى  فيككف الضعفاء بعض
، كابف (13)، كالعقيمي(12)، كالبخارم (11)، كأبك زرعة (10)، كضعفو أبك حاتـ (9)بو  بأس

عَّفو الجميكر، ، كقاؿ ابف حجر: "كثقو(14)الجكزم   لـك  التدليس كغيره، لكثرة بعضيـ كضى
 مسمـ بو كاحتج جابر، عف بعطاء، قرنو كاحد في البيكع، حديث سكل البخارم لو يركً 

 ىك الدكؽ مدلس، كال بد اف يالرِّح بالسماع. قمت:، (15)كالباقكف" 

 211ص تقدمت ترجمتو، ابف الحابي، الحابي ،ا نالارم ا  عبد بف جابر. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

عديبة )كذبو مالؾ كغيره(.  إسناده ضعيؼ جدان، فيو يزيد بف عياض بف جي

   
                                                           

 .506ف حجر، تقريب التيذيب، صاب (1)
 .203تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (2)
 .87سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (3)
 .481ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .440ص 9ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (5)
 .216ص2الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .352ص 5ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .380ص 5، سير أعىـ النبىء، جالذىبي (8)
 .293ص 7ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (9)

 151ص 1ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (10)
 .436ص 2أبك زرعة الرازم كجيكده في خدمة السنة النبكية ج (11)
 .40البخارم، الضعفاء الالغير ص (12)
 .130ص 4العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (13)
 .100ص 3الضعفاء كالمتركككف، جابف الجكزم،  (14)
 .442ابف حجر، ىدم السارم، ص (15)
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ًبيبي  نا قىاؿى  ميكسىب ٍبفي  المَّوً  عيبىٍيدي  نا ميكسىب ٍبفي  يىٍحيىب ًليٍ  قاؿ البخارم: قىاؿى ( 137) .2  ٍبفي  حى
مىٍيـو  ، ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  يىٍحيىب ٍبفً  ًبىؿً  عىفٍ  اٍلعىٍبًسيُّ  سي : قىٍكقىؿو  أىتىعىمَّـي  مىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا قيٍمتي  قىاؿى
مىٍيؾى  أىٍنزىؿى  فىكىا الذم ًمنِّي (1)يتفالب  ًإال شىٍيئنا اٍلقيٍرآفً  ًمفى  ، عى ؽِّ، بىعىثىؾى  الًَّذم أىكً  اٍلًكتىابى ا ًباٍلحى  مى
 مىا كىالٍمًرئو  أىحىبَّ  مىفٍ  مىعى  اٍلمىٍرءي  ،قىٍكقىؿو  ابف يىا" :ملسو هيلع هللا ىلص فىقىاؿى ، كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًمفى  ًإلىيَّ  أىحىبُّ  شىيءو  ًمفٍ 

 .(2)" اٍحتىسىبى 

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (.3) ق240 سنة مات ،العاشرة مف ثقة ،الككفة مف أالمو ،البمخي مكسب بف يحيب 
 313ص تقدمت ترجمتو ،يتشيع كاف ثقة ،الككفي العبسي مكسب بف ا  عبيد. 
  (5)، ذكره ابف حباف في الثقات (4) السابعة مف مقبكؿ ،الككفي ،العبسي سميـ بف بيبحى ،

 ىك الدكؽ. قمت:، (7)، كحسَّف الترمذم حديثو (6) كقاؿ الذىبي: الالح الحديث
 كثقو يحيب بف سعيد (8)الثالثة  مف الدكؽ، الككفي، العبسي، حيبي بف بىؿ ،

، (11)، كقاؿ يحيب بف معيف: ال بأس بو (10)، كذكره ابف حباف في الثقات (9)القطاف
 عف ركل :المنذرم قاؿ ،عمي عف ركل"، كقاؿ العىئي: (12)كقاؿ الذىبي: الدكؽ 

  يػػػبمغن وػػعن كقيؿ ،حذيفة عف بالركاية مشيكر كىك ،عمر عف كركل ،مرسىن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي

                                                           

ب: بمعنب انفالاؿ الشيء عف الشيء )انظر: ابف فارس، مقاييس المغة، ج (1)  (.506ص 4يىتىفىالَّ
 .76ص 8البخارم، التاريخ الكبير، ج (2)
 .597ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .151المالدر السابؽ ص (4)
 .182ص 6ثقات جابف حباف، ال (5)
 .308ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (6)
 .185ص 2انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (7)
 .129ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .41ص 3انظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ، ج (9)

 .65ص 4ابف حباف، الثقات، ج (10)
 .396ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (11)
 .277ص 1، جالذىبي، الكاشؼ (12)
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 .ىك الدكؽ قمت:، (1)" نظر عمي مف سماعو كفي ،حذيفة عف

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، بىؿ بف يحيب )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ النعماف 
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  بف قكقؿ 

   

دَّ ( قاؿ ابف أبي الدنيا: 138) .3 مَّدي  ثىنىاحى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، سىٍيـو  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى دَّثىنىا اٍ ىٍنطىاًكيُّ  أىبيك حى
اؽى  ، ًإٍسحى دَّثىنىا اٍلفىزىاًرمُّ سىًف، ٍبفي  ًجٍسري  حى  النٍُّعمىافي  قىاؿى : قىاؿى  أىٍكسو  ٍبفً  شىدَّادً  ٍبفً  ثىاًبتً  أىًبي عىفٍ  اٍلحى

دو  يىٍكـى  قىٍكقىؿو  ٍبفي  ـي  ًإنِّي المَّييَـّ : أيحي مىٍيؾى  أيٍقًس نَّةى، فىأىٍدخيؿى  أيٍقتىؿى  أىفٍ  عى : ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  فىقيًتؿى  اٍلجى
ـى  النٍُّعمىافى  ًإفَّ » مىب أىٍقسى ًتيىا ًفي يىطىأى  رىأىٍيتيوي  فىمىقىدٍ  فىأىبىرَّهي، المَّوً  عى ًظيرى  .(2)«عىرىجو  ًمفٍ  ًبوً  مىا حى

 أولا: تخريج الحديث:

 بمثمو، مف طريؽ محمد بف عبد الرحمف بف سيـ، بيذا اإلسناد. (3)قانع أخرجو ابف 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  كقاؿ الخطيب (4)محمد بف عبد الرحمف بف سيـ ا نطاكي، ذكره ابف حباف في الثقات ،
 .(5)البغدادم: ىك ثقة 

 129ص تقدمت ترجمتو ،ثقة ،إسحاؽ أبك ،الفزارم محمد بف إبراىيـ. 
 ٍسر  ، ذكره ابف حباف (6) السابعة مف مقبكؿ ،عثماف أبك ،اليمامي الحسف بف جى

 ، كضعفو يحيب بف (8)، كقاؿ أبك حاتـ: ما أرل بحديثو بأسان (7)في الثقات
 

                                                           

 .151العىئي، جامع التحاليؿ، ص (1)
 .27ابف أبي الدنيا، كتاب مجابكا الدعكة، ص (2)
 .146ص 3ابف قانع، معجـ الالحابة ج (3)
 .87ص 9ابف حباف، الثقات ج (4)
 .538ص 3الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (5)
 .139ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .155ص 6ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .538ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
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ؿ ، كقا(5)، كابف الجكزم (4)، كابف عدم (3)، كالدارقطني (2)، كالنسائي(1)معيف 
 ىك ضعيؼ. قمت:، (6)الجكزجاني: كاىي الحديث 

 كثقو ابف (7) الثالثة مف الدكؽ ،المدني ثابت أبك ،ا نالارم أكس بف شداد بف يعمب ،
ثؽ (8)سعد  ، كقاؿ الذىبي: كي

 ثقة. قمت:، (10)، كذكره ابف حباف في الثقات (9)

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

داد )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ النعماف إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، يعمب بف ش
 (، كفيو جسر بف الحسف )ضعيؼ(.ملسو هيلع هللا ىلصبف قكقؿ )الذم مات في عيد النبي 

   
 ل فَ وْ ة بن نَ قَ رَ مسند وَ المطمب السابع: 

 :ترجمتو 
قىة بف نىٍكفىؿ   ان،شاعر ، كاف (11) ا سدمٌ  القرشيٌ  ىبكً  بف اليقي  بف لزَّ العي  عبد بف سدأى  بفكىرى

كقد اعتزؿ عبادة ا كثاف؛ كطمب الدِّيف، كامتنع عف أكؿ ذبائح  الجاىمية، في مـو ع الاحب
 خديجة أـ المؤمنيف لقيتو الذم كىك كاإلنجيؿ، التكراة في كتبحر الكتب قرأ قد ككاف ا كثاف،

 .(12) بنبكتو فبشرىا ؛لو ككالفتو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر في بنت خكيمد
                                                           

 .86تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (1)
 .29النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (2)
 .78ص 2انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (3)
 .425ص 2ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (4)
 .169ص 1ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (5)
 .179لجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، صا (6)
 .609ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .449ص 7ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (8)
 .397ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (9)

 .556ص 5ابف حباف، الثقات، ج (10)
، كأبك نعيـ، 181ص 3، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج195ص 1انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (11)

 .3، ص63، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج2732ص 5الالحابة، ج معرفة
 .257ص 27، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج164ا زدم، االشتقاؽ، ص (12)
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لـ يدرؾ الدعكة؛ لذلؾ اختمفكا في إسىمو، كلكف أدرؾ كرقة بف نكفؿ أكائؿ عالر النبكة، ك 
أنو سينالره كينالر  ملسو هيلع هللا ىلصعٌده معظـ مالنفي التراجـ مف الالحابة، كاستدلكا بقكلو لمنبي 

 .(1)دعكتو

عف كرقة، فأخبر برؤيتو لو بمباس أبيض، كلك كاف مف أىؿ النار لكاف  ملسو هيلع هللا ىلصكقد سئؿ النبي 
ات كرقة بف نكفؿ في أكائؿ البعثة كقبؿ ، كم(2)عف سٌبو  ملسو هيلع هللا ىلصلباسو غير ىذا، كقد نيب النبي 

 .(3)اليجرة، بنحك اثنا عشر سنة 

 .(4)ركل عنو: عبد ا  بف عباس 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 139) .1 ـي  حى دى، ٍبفي  اٍلًمٍقدىا ٍكحي  ثنا ميكسىب، ٍبفي  أىسىدي  ثنا دىاكي ، ٍبفي  رى  عىفً  ميسىاًفرو

ٍبدً  عىفٍ  اٍ ىٍعمىًش، ٍبدً  ٍبفً  ا ً  عى ، ٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  اً ، عى بىٍيرو ، اٍبفً  عىفً  جي قىةى  عىفٍ  عىبَّاسو  كرى
اًرمِّ  مَّدي، يىا: قيٍمتي : قىاؿى  اٍ ىٍنالى ؟ الًَّذم يىٍأًتيؾى  كىٍيؼى  ميحى مىٍيوً  ًجٍبًريؿى  يىٍعًني يىٍأًتيؾى ـي  عى  فىقىاؿى  السَّىى

نىا السَّمىاءً  ًمفى  يىٍأًتيًني: »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  اهي جى بىاًطفي  ليٍؤليؤه  حى ٍيوً  كى ري  قىدىمى  .(5) «أىٍخضى
 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، كىىما مف طريؽ المقداـ بف  (7)بمثمو، كأبك نعيـ  (6)أخرجو الطبراني أيضان 
 داكد، بيذا اإلسناد.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 قاؿ ابف (8)ق 283سنة  ، ماتالًماٍلًرمٌ  عمرك أبك ،تميد بف عيسب بف داكد بف ًمٍقداـ ، 

                                                           

، كابف عبد البر، 181ص 3، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج446ص 2انظر: البغكم، معجـ الالحابة، ج (1)
 .474ص 6، كابف حجر، اإلالابة، ج616ص 2االستيعاب، ج

 .257ص 27، كابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج671ص 4انظر: ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (2)
 .114ص 8الزركمي، ا عىـ، ج (3)
 .3ص 63ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (4)
 ، كقد عدَّه الطبراني مف مسند كرقة بف نكفؿ.153ص 22الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
 .381ص 8ج الطبراني، المعجـ ا كسط، (6)
 .2732ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (7)
 .838ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (8)



  330 

 قمت:، (4)، كابف الجكزم (3)، كالدارقطني (2)، كضعفو النسائي (1)أبي حاتـ: تكممكا فيو 
 ىك ضعيؼ.

 التاسعة، مف نالب، كفيو ييغرب الدكؽ السنة، أسد ا مكم، إبراىيـ بف مكسب بف أسد 
، (6)لو"  ، كثقو النسائي؛ كقاؿ: "ثقة، كلك لـ يالنؼ لكاف خيران (5)ق 213 سنة مات

، (10)، كقاؿ البخارم: مشيكر الحديث (9)، كالذىبي (8)، كالعجمي (7)ككثقو ابف يكنس 
 ، كقاؿ (12)، كذكره ابف حباف في الثقات (11)كأثنب عميو أحمد بف حنبؿ خيران 

: منكر الحديث ضعيؼ (13)الخميمي: الالح  ، كقاؿ ابف حجر: (14)، كقاؿ ابف حـز
 قمت:، (15) "كاحد مكضع سكل البخارم عند لو كليس ،طئوخ إلب النسائي كأشار ،كثقكه"

 ثقة.ىك 

  ٍكحي  .(16)ق172البالرم، ضعيؼ، كقاؿ أبك داكد: متركؾ، مات  ًبشر كأب ،ميسىاًفر بف رى

 274ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،ا عمش ؛الككفي ا سدم ميراف بف سميماف. 

                                                           

 .303ص 8ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (1)
 .838ص 6انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .144ص 8انظر: ابف حجر، لساف الميزاف، ج (3)
 .137ص 3ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (4)
 .104ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .275ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .26ص 2ابف يكنس، تاريخ ابف يكنس ج (7)
 .49ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (8)
 .162ص 10الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (9)

 .49ص 2البخارم، التاريخ الكبير، ج (10)
 .247سؤاالت أبي داكد  حمد بف حنبؿ ص (11)
 .136ص 8ابف حباف، الثقات، ج (12)
 .260ص 1انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (13)
 .263ص 1الخميمي، اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث ج (14)
 .456ابف حجر، ىدم السارم، ص (15)
 .620ص 4الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (16)
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 (1)الرابعة مف الدكؽ القاضي، جعفر أبك ،ىاشـ بني مكلب الرازم ا  عبد بف ا  عبد ،
، كذكره ابف (4)، كقاؿ أبك حاتـ: ال أعمـ إال خيران (3)، كالذىبي (2)كثقو أحمد بف حنبؿ 

 ىك ثقة. قمت:، (6)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (5)حباف في الثقات 

 عائشة عف كركايتو ،الثالثة مف ،فقيو ثبت ثقة ،الككفي مكالىـ ا سدم بيرجي  بف سعيد 
 .(7)ق 95 سنة الحجاج يدم بيف قتؿ ،مرسمة كنحكىما مكسب كأبي

 156ص تقدمت ترجمتوالحابي،  ،المطمب عبد بف عباس بف ا  عبد. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ضعيؼ(، كلـ يتابعو أحد.إسناده ضعيؼ، فيو مقداـ بف داكد )

   

دَّثىًني( قاؿ الحاكـ: 140) .2 مَّدي  اٍلعىبَّاسً  أىبيك حى ، ٍبفي  ميحى ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  ثنا يىٍعقيكبى بَّاًر، عى  ثنا اٍلجى
، ٍبفي  ييكنيسي  اؽى، اٍبفً  عىفً  بيكىٍيرو دَّثىًني: قىاؿى  ًإٍسحى ٍبدي  حى ٍبدً  ٍبفي  اٍلمىًمؾً  عى  ٍبفً  ٍفيىافى سي  أىًبي ٍبفً  المَّوً  عى
ءً  اًريىةى  ٍبفً  اٍلعىىى ، جى كىافى  الثَّقىًفيُّ قىةي  قىاؿى : قىاؿى  كىاًعيىةن  كى ٍبدً  ٍبفً  أىسىدً  ٍبفً  نىٍكفىؿً  ٍبفي  كىرى  ًفيمىا اٍلعيزَّل، عى
ةي  كىانىتٍ  ًديجى  :ًشٍعرنا: ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  أيميكرً  ًمفٍ  لىوي  ذىكىرىتٍ  خى

اؿً  يىا ٍرؼً  ًلمرِّجى  كىاٍلقىدىرً  الدٍَّىرً  كىالى
 

مىا   اهي  ًلشىٍيءو  كى  ًغيىرً  ًمفٍ  المَّوي  قىضى
 

تَّب ػةي  حى ًديجى   ً يٍخبًػػرىىىػا تىػػٍدعيػكًني خى
 

مىا   ًفيِّ  لىيىا كى بىرً  ًمفٍ  اٍلغىٍيبً  ًبخى  خى
 

ػػاءىتٍ  ػٍنػوي  لىػػتىػٍسأىلىػًني جى   ً يٍخػبًػرىىىػا عى
 

رً  فٍ مً  النَّاسى  سىيىٍأًتي أيرىاهي  أىٍمرنا    أيخى
 

تٍػًني بػَّػرى ػػًمٍعػتي  قىػػدٍ  بًػأىٍمػرو  فىخى   بًػوً  سى
 

ب ًفيمىا    كىاٍلعىاٍلرً  الدٍَّىرً  ًمفى  مىضى
 

ػػػػػدى  بًػػػػأىفَّ    فىػػييػػٍخػػػبًػػػريهي  يىػػٍأتًػػػيػػػػوً  أىٍحػػػػػػمى
 

ػٍبعيػػكثه  أىنَّػػؾى  ًجٍبًريؿي     اٍلبىشىرً  ًإلىػب مى
 

                                                           

 .310ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .349ص 1ية عبد ا  بف أحمد جالعمؿ كمعرفة الرجاؿ ركا (2)
 .566ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (3)
 .92ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .7ص 7ابف حباف، الثقات ج (5)
 .286ص 5انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .234ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
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  ييٍنًجزيهي  تيػٍرًجيفى  اٌلًذم ػػػؿَّ عى  فىػقيػٍمػتي 
 

لىػػوي  لىػؾً    ي اإٍلً ٍيرى  فىػرىجِّ  كىاٍنتىًظًرم اٍلخى
 

  نيػػسىػائًػػميوي  كىػيٍ  ًإلىػػٍيػػػنىػػا كىأىٍرًسػػمػػًيػػػوً 
 

ا أىٍمًرهً  عىفٍ     كىالسَّيىرً  النٍَّكـً  ًفي يىرىل مى
 

ٍنًطقنا أىتىانىا ًحػػيػفى  فىػػقىػػاؿى  بن  مى   اعىجى
 

ػػػاًلػػي ًمػػٍنػػوي  تىػػًقػػؼي     كىالشٍَّعرً  اٍلًجػػػٍمػػدً  أىعى
 

يىًني المَّوى  أىًميفى  رىأىٍيتي  ًإنِّي   كىاجى
 

كرىةو  ًفي   كىرً  أىٍىيىبً  ًمفٍ  أيٍكًممىتٍ  الي  الالُّ
 

كىافى  اٍستىمىرَّ  ثيَـّ  ٍكؼي  كى   ييٍذًعريًني اٍلخى
 

ـي  ًممَّا   مِّ ٍكًلي ًمفٍ  ييسى رً الشَّ  ًمفى  حى  جى
 

مىا ظىنِّي فىقيٍمتي    أىيىاٍلديقيًني أىٍدًرم كى
 

 السُّكىرً  ميٍنزىؿى  تىٍتميك تيٍبعىثي  سىٍكؼى  أىفٍ   
 

سىٍكؼى  تىييـٍ  أىٍعمىٍنتى  ًإفٍ  آًتيىؾى  كى   دىٍعكى
 

ػػػػف   ًبػػػػػىى  اٍلًجػػيىػػػادً  ًمػػػػػفى    ػػػػػػػدىًر  كىالى  مى  (1)كى
 

 أولا: تخريج الحديث:

 ؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.لـ أق
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (2)ق 346، ثقة، مات سنة ا الـٌ ا مكم  العباس كأب يكسؼ، فب يعقكب فب محمد. 

 (4)ق272 سنة مات ،العاشرة مف ضعيؼ ،الككفي (3) العطاردم ،الجبار عبد بف أحمد. 

 81ص تقدمت ترجمتوف بيكير، الدكؽ؛ مف التاسعة، يكنس ب. 

  ،74ص تقدمت ترجمتومحمد بف إسحاؽ، الدكؽ مدٌلس مف الرابعة. 

  عبد الممؾ بف عبد ا  بف أبي سفياف الثقفي، كعـ أبيو العىء بف جارية، مف الحابة
 .(6)، كذكره ابف حباف في الثقات (5) ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ا  

 
                                                           

كاريخ المتقدميف مف ا نبياء كالمرسميف، باب ذكر الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب ت (1)
، كقد عدَّ اإلماـ ابف 666ص 2، ج4212، حملسو هيلع هللا ىلصأخبار سيد المرسميف كخاتـ النبييف محمد بف عبد ا  

 (.680ص 13حجر ىذا الحديث مف مسند كرقة بف نكفؿ )انظر: ابف حجر، إتحاؼ الميرة، ج
 7، كالذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج112ص 14كؾ كا مـ، جانظر: ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ المم (2)

 .841ص
 (.324ص 9نسبة إلب عطارد، الجد ا عمب، كقد سكف الككفة )السمعاني، ا نساب، ج (3)
 .81ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .354ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .116ص 5ابف حباف، الثقات، ج (6)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ،  جؿ االنقطاع، عبد الممؾ بف عبد ا  بف أبي سفياف )مف الطبقة 
 الثالثة(، لـ يدرؾ كرقة بف نكفؿ )كقد مات قبؿ اليجرة(.

   

 مسند الوليد بن الوليد بن المغيرة المطمب الثامن: 
 :ترجمتو 

، الكليد بف خالد أخك ،المخزكميٌ  القرشيٌ  خزكـمى  بف كعمر  بف ا  عبد بفالكليد بف الكليد 
 أدرؾ ،أجكادىـ كمف الجاىمية، في قريش أشراؼ مف، (1) ملسو هيلع هللا ىلصلو الحبة كركاية عف النبي 

 ىشاـ أخكاه فداهك  المسممكف، فأسره ؛بدر غزكة كانت أف إلب قكمو كثنية عمب كثبت اإلسىـ،
 تفتدل؟ أف قبؿ ذلؾ كاف ىى: لو فقيؿ ،فأسمـ بو،حتب افتكاه، ثـ انالرفا  كفير، بماؿ كخالد
 .(2) الفداء مف فراران  محمدان  اتبع إنما قريش تقكؿ كال أفتدم، حتب  سمـ كنت ما: فقاؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص بالنبيٌ  كلحؽ منيما، فأفمت في قنكتو بالنجاة، ملسو هيلع هللا ىلصفدعا لو النبي  بمكة، أخكاه حبسو
سىمو،؛ فكاد، ككتب إلب أخيو خالد بف الكليالقضية عمرة كشيد  كمات ف سببان في ىجرتو كا 

 بعد عمب عتبة، أبي ببئر مات: كقيؿبقميالو،  ملسو هيلع هللا ىلصالمنكرة سنة سبعو لميجرة فكفنو النبي  بالمدينة
 .(3)المنكرة  المدينة مف ميؿو 

 (4) :عمو ابنة كىي" سممة أـ" تقكؿ كقد رثتو أـ المؤمنيف أـ سممة بأبيات شعر،

 مغيرةػػال فػػػب دػػػكليػػػال فػػػب...  لمكليد فابكي عيف يا

 العشيرة فتب الكليد، أبك...  الكليد بف الكليد كاف
                                                           

، كابف حباف، 590ص 1، كتاريخ ابف أبي خيثمة ج131ص 4الطبقات الكبرل، ج انظر: ابف سعد، (1)
 .226ص 7، كابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج430ص 3الثقات، ج

، كأبك القاسـ 2727ص 5، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج131ص 4انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)
 .122ص 8مي، ا عىـ، ج، كالزرك671ا البياني، سير السمؼ الالالحيف، ص

 .148ص 2، كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج319ص 1انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (3)
، كابف حجر، 678ص 4، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1558ص 4انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (4)

 .484ص 6اإلالابة، ج
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 .(1)ركل عنو: محمد بف يحيب بف حباف 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد: 141) .1 مَّدي  حى ، ٍبفي  ميحى ٍعفىرو دَّثىنىا: قىاؿى  جى ، ٍبفً  يىٍحيىب عىفٍ  شيٍعبىةي، حى  عىفٍ  سىًعيدو

مَّدً  ، ٍبفً  ميحى بَّافى ًليدً  فً عى  حى ًليدً  ٍبفً  اٍلكى  ًإذىا: " قىاؿى  كىٍحشىةن، أىًجدي  ًإنِّي المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاؿى  أىنَّوي  اٍلكى
ٍذتى  عىؾى  أىخى ًبوً  ًمفٍ  التَّامَّةً  المَّوً  ًبكىًممىاتً  أىعيكذي : فىقيؿٍ  مىٍضجى شىرِّ  كىًعقىاًبًو، غىضى ًمفٍ  ًعبىاًدًه، كى  كى
كًف، كىأىفٍ  الشَّيىاًطيفً  ىىمىزىاتً  ، الى  فىًإنَّوي  يىٍحضيري رُّؾى ًرمِّ  ييضى ًباٍلحى بىؾى  الى  أىفٍ  كى  .(2) "يىٍقرى

 أولا: تخريج الحديث:

 (6)بمعناه، كأبك نعيـ (5)بمثمو، كابف قانع  (4)بنحكه، كابف السَّني  (3)أخرجو ابف أبي شيبة 
 بنحكه، )جميعيـ(، مف طريؽ يحيب بف سعيد ا نالارم بو.

 رجال اإلسناد:ثانياا: دراسة 

 228ص تقدمت ترجمتو، ثقةغندر،  البالرم، اليذلي جعفر بف محمد. 

 133ص تقدمت ترجمتو، متقف حافظ ثقة ،يكً تى العى  الحجاج بف شعبة. 

 142ص جمتوتقدمت تر  ،ثبت ثقة ،ا نالارم قيس بف سعيد بف يحيب. 

 (7) ق121 سنة مات ،الرابعة مف ثقة ،المدني ا نالارم ،بافحى  بف يحيب بف محمد. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، لكفَّ محمد بف يحيب بف حباف )مف 
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  بف الكليد بف المغيرة الطبقة الرابعة(، لـ يدرؾ الكليد 

   
                                                           

 .456حمد، صاإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند أ (1)
 .258ص 39أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث الكليد بف الكليد بف المغيرة ج (2)
 .80ص 6، ج29619ابف أبي شيبة، المالنؼ، كتاب الدعاء باب الرجؿ إذا فزع مف الميؿ ما يدعك بو ح (3)
 .594، ص638ابف السني، كتاب عمؿ اليـك كالميمة، باب ما يقكؿ مف بمي بالكحشة ح (4)
 .188ص 3ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (5)
 .2727ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
 .512ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
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دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 142) .2 مَّدي  حى ، أىبىافى  ٍبفي  ميحى مَّدي  ثنا اٍ ىاٍلبىيىاًنيُّ ، عيبىادىةى  ٍبفي  ميحى  ثنا اٍلكىاًسًطيُّ
مَّدو  ٍبفي  يىٍعقيكبي  ، ميحى ٍبدي  ثنا الزٍُّىًرمُّ ، ٍبفي  اٍلعىًزيزً  عى اًعيؿي  اثن ًعٍمرىافى مىمىةى  ٍبفً  أىيُّكبى  ٍبفي  ًإٍسمى ٍبدً  ٍبفً  سى  عى

ًليدً  ٍبفً  ا ً  ٍبدً  ٍبفً  اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  اٍلكى كـو  ٍبفً  رى عيمى  ٍبفً  ا ً  عى ًليدى  أىفَّ : مىٍخزي ا ًبمىكَّةى، مىٍحبيكسنا كىافى  اٍلكى  فىمىمَّ
نى  لىوي  ييقىاؿي  لىوي  مىاالن  بىاعى  يييىاًجرى  أىفٍ  أىرىادى  قىاؿى  ًبالطَّاًئؼً  ًبنىاقىةو  ااٍلمى  :كى

لىدي  ًبعٍ  ىىاًجٍر  كى ـى  كى ٍبىن  اًبيى  اٍشتىرً  ثيَـّ ...  بىاقىةٍ  ًعٍم نىاقىةٍ  حى  كى

دى  فىمىةن  فىكىجى ٍنوي  اٍلقىٍكـً  ًمفى  غى رىجى  عى ًبيعىةى  أىًبي ٍبفي  كىعىيَّاشي  ىيكى  فىخى مىمىةي  ،(1) اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  رى سى  (2)ًىشىاـو  ٍبفي  كى
افيكفى  ميشىاةن  تَّب فىسىعىٍكا الطَّمىبى  يىخى رى  تىًعبيكا حى قىالَّ ًليدي  كى ، أىٍلًحقىاًني قىدىمىيَّ  يىا :فىقىاؿى  اٍلكى  تىًعدىاًني الى  ًباٍلقىٍكـً
، بىٍعدى  ًبسىىى  رَّةً  كىافى  فىمىمَّا اٍليىٍكـً ، اٍ ىٍضرىاسً  ًبحى  :فىقىاؿى  نىكىبى

 لىًقيتً  مىا ا ً  سىًبيؿً  ًفيكى ...  دىًميتً  ًإاٍلبىعه  ًإالَّ  أىٍنتً  ىىؿٍ 

ؿى  مىب فىدىخى ًدينىةً  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  عى ، ا ً  رىسيكؿى  يىا فىقىاؿى  اٍلمى سىٍرتي  ًفي فىكىفِّنِّي مىيِّته  كىأىنىا حى
فِّي ،ًجٍمًدم يىًمي كىافى  ًممَّا كىاٍجعىٍموي  ،قىًمياًلؾى  ؿى  ،قىًمياًلوً  ًفي ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىكىفَّنىوي  فىتيكي دىخى  كى

مىمىةى  أيِـّ  ًإلىب بىٍيفى  سى ًبي   يىدىٍييىا كى  :تىقيكؿي  كىًىي الى

ًليدى  اٍبؾً  ًليدً  ٍبفى  اٍلكى ًليدً  أىبىا...  اٍلكى  اٍلميًغيرىةٍ  ٍبفً  اٍلكى

ًليدى  ًإفَّ  ًليدً  ٍبفى  اٍلكى ًليدً  أىبىا...  اٍلكى  اٍلعىًشيرىةٍ  كىفىب اٍلكى

ٍيثنا كىافى  قىدٍ  ٍعفىرن ...  السًِّنيفى  ًفي غى ًميرىةٍ  (3) غىدىقنا اكىجى  كى

ًليدى  لىتىتًَّخذيكفى  ًكٍدتيـٍ  ًإفٍ : »فىقىاؿى  ٍبدى  فىسىمَّاهي  «ًجنىاننا اٍلكى  .(4) ا ً  عى
 أولا: تخريج الحديث:

 بنحكه، مف طريؽ الطبراني بيذا اإلسناد. (5)أخرجو ابف عساكر 

 
                                                           

، مف المياجريف السابقيف ا كليف )أبك  (1) عياش بف أبي ربيعة المخزكمي، الحابي جميؿ، مف بني مخزـك
 (.2226ص 4نعيـ، معرفة الالحابة، ج

يرة المخزكمي القرشي، الحابي جميؿ، كاف ممف عيذِّب في سبيؿ ا  )ابف أبي سممة بف ىشاـ بف المغ (2)
 (.176ص 4حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج

 (.33ص 8غىدؽ: كثير العطاء )انظر: أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (3)
 المغيرة.، كقد عدَّه الطبراني مف مسند الكليد بف الكليد بف 152ص 22الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .375ص 8ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (5)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 106ص تقدمت ترجمتو،  البيانٌي، ثقةا المىًدينيٌ  مسمـ أبك أباف، بف محمد. 

 106ص تقدمت ترجمتو، فاضؿ ثقة ،الكاسطي بادةعى  بف محمد. 

 تقدمت ، الضعفاء عف كالركاية الكىـ كثير الدكؽ الزىرم، المدني محمد بف يعقكب
  .106ص ترجمتو

 106ص تقدمت ترجمتو، ؾمترك ، الزىرم عمراف بف العزيز عبد. 

 مف ذكره بجرح أك  إسماعيؿ بف أيكب بف سممة، بف عبد ا  بف الكليد، لـ أقؼ عمب
 تعديؿ، مف العمماء كالمالنفيف.

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 كؾ(.إسناده ضعيؼ جدان، فيو عبد العزيز بف عمراف )متر 
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 الثانيالمبحث 
 مسند الكنى من الصحابة الرواة 

 َحب ة األنصاري  مسند أبيالمطمب األول: 
 :ترجمتو 

بَّة البىٍدرٌم، اشتير بكنيتو رغـ اختىؼ العمماء عمب أنيا بالباء المشددة، أك بالياء  أبك حى
 اسموة بالباء، كاختمؼ في اسمو، فقيؿ: التحتانية، أك بالنكف المعجمة، كلكف ا رجح أنيا أبك حبٌ 

، كىك عند ا غمب اسمو مالؾ اسمو: كقيؿ ،ثابت بف عمير ابف: كيقاؿ عمير،: كيقاؿ عامر،
 بف مالؾ بف عكؼ بف عمرك بف مالؾ بف ثعمبة بف فةمٍ كي  بف ثابت بف عمرك عبد بف عامر
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصا نالارٌم، مف الحابة رسكؿ ا   ا كس

 .(2)أحدان؛ كقيتؿ يكمئذو شييدان في السنة الثالثة لميجرة  ، كشيدشيد بدران 

 بني مكلب عمار، أبي بف كعمار عفاف، بف عثماف بف عمرك بف ا  عبدركل عنو: 
 .(3) حـز بف عمرك بف محمد بف بكر كأبك ىاشـ،

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ البخارم: 143) .1 ، حى ٍبدىافي نىا عى ٍبدي  أىٍخبىرى نىاأىٍخبى  المًَّو، عى ، رى ، عىفً  ييكنيسي دَّثىنىا ح الزٍُّىًرمِّ  حى

، ٍبفي  أىٍحمىدي  اًلحو دَّثىنىا الى ٍنبىسىةي، حى دَّثىنىا عى ، حى ، اٍبفً  عىفً  ييكنيسي اًلؾو  ٍبفي  أىنىسي  قىاؿى : قىاؿى  ًشيىابو  كىافى  مى
دِّثي   ذىر   أىبيك  فىفىرىجى  ًجٍبًريؿي  فىنىزىؿى  ًبمىكَّةى، اكىأىنى  بىٍيًتي سىٍقؼي  فيًرجى "  قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ييحى

ٍدًرم، مىوي  ثيَـّ  الى ـى، ًبمىاءً  غىسى ٍمزى اءى  ثيَـّ  زى ، ًمفٍ  ًبطىٍستو  جى يمىاننا، ًحٍكمىةن  ميٍمتىًمئو  ذىىىبو  ًفي فىأىٍفرىغىيىا كىاً 
ٍدًرم، ذى  ثيَـّ  أىٍطبىقىوي، ثيَـّ  الى اًء، ًإلىب ًبي فىعىرىجى  ًبيىًدم أىخى اءى  فىمىمَّا السَّمى  قىاؿى  ،الدٍُّنيىا السَّمىاءً  ًإلىب جى
اًزفً  ًجٍبًريؿي  ده  مىعىؾى : قىاؿى  ًجٍبًريؿي  ىىذىا قىاؿى  ىىذىا؟ مىفٍ  قىاؿى  اٍفتىٍح،: السَّمىاءً  ًلخى  مىًعي: قىاؿى  أىحى
مَّده، مىٍكنىا فىمىمَّا فىاٍفتىٍح، نىعىـٍ : قىاؿى  ًإلىٍيًو؟ أيٍرًسؿى  قىاؿى  ميحى ؿه  ًإذىا االدٍُّنيى  السَّمىاءى  عى  أىٍسًكدىةه، يىًميًنوً  عىفٍ  رىجي

                                                           

، كأبك نعيـ، 48ص 3، كابف قانع، معجـ الالحابة، ج200ص 5انظر: البغكم، معجـ الالحابة، ج (1)
، كأسماء مف يعرؼ بكنيتو 835، كابف مندة، معرفة الالحابة، ص2058ص 4معرفة الالحابة، ج

 .281ص 10الكافي بالكفيات، ج، كابف أيبؾ، 165ص 2، كالمقتنب في سرد الكنب ج38ص
، كابف حجر، اإلالابة، 65ص 5، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1628ص 4ابف عبد البر، االستيعاب، ج (2)

 .631، كابف حجر، التقريب ص71ص 7ج
 .66ص 12، كابف حجر، تيذيب التيذيب، ج221ص 33المزم، تيذيب الكماؿ، ج (3)
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، يىًميًنوً  ًقبىؿى  نىظىرى  فىًإذىا أىٍسًكدىةه، يىسىاًرهً  كىعىفٍ  ًحؾى ذىا ضى اًلوً  ًقبىؿى  نىظىرى  كىاً  بنا: فىقىاؿى  بىكىب، ًشمى  مىٍرحى
اًلحً  ًبالنًَّبيِّ  اًلًح، كىااًلٍبفً  الالَّ ؟ يىا ىىذىا مىفٍ  قيٍمتي  الالَّ ـي  ىىذىا: قىاؿى  ًجٍبًريؿي  عىفٍ  ا ىٍسًكدىةي  كىىىًذهً  آدى
اًلوً  كىعىفٍ  يىًميًنًو، ـي  ًشمى نًَّة، أىٍىؿي  ًمٍنييـٍ  اليىًميفً  فىأىٍىؿي  بىًنيًو، نىسى اًلوً  عىفٍ  الًَّتي كىا ىٍسًكدىةي  الجى  أىٍىؿي  ًشمى
، يىًميًنوً  ًقبىؿى  نىظىرى  فىًإذىا النَّاًر، ًحؾى ذىا ضى اًلوً  ًقبىؿى  نىظىرى  كىاً  تَّب ًجٍبًريؿي  ًبي عىرىجى  ثيَـّ  بىكىب، ًشمى  أىتىب حى
اًزًنيىا فىقىاؿى  الثَّاًنيىةى، السَّمىاءى  اًزنييىا لىوي  فىقىاؿى  اٍفتىٍح،: ًلخى ا ًمٍثؿى  خى ؿي  قىاؿى  مى : أىنىسه  قىاؿى "  فىفىتىحى  ا ىكَّ
دى  أىنَّوي  فىذىكىرى  ، السَّمىكىاتً  ًفي كىجى ميكسىب، ًإٍدًريسى بٍ  كىًعيسىب، كى ـى كىاً  لىـٍ  رىاًىي ، كىٍيؼى  ًلي ييٍثًبتٍ  كى ـٍ  مىنىاًزلييي
ٍيرى  دى  أىنَّوي : ذىكىرى  قىدٍ  أىنَّوي  غى ـى  كىجى ـى  الدٍُّنيىا، السَّمىاءً  ًفي آدى ٍبرىاًىي قىاؿى  السَّاًدسىًة، ًفي كىاً   مىرَّ  فىمىمَّا: أىنىسه  كى

بنا: قىاؿى  ًبًإٍدًريسى  ًجٍبًريؿي  اًلحً  ًبالنًَّبيِّ  مىٍرحى اًلًح، ا ىخً كى  الالَّ ، ىىذىا قىاؿى  ىىذىا مىفٍ  فىقيٍمتي  الالَّ  ثيَـّ  ًإٍدًريسي
ٍرتي  بنا: فىقىاؿى  ًبميكسىب مىرى اًلحً  ًبالنًَّبيِّ  مىٍرحى اًلًح، كىا ىخً  الالَّ  ثيَـّ  ميكسىب، ىىذىا قىاؿى  ىىذىا مىفٍ  قيٍمتي  الالَّ
ٍرتي  بنا: فىقىاؿى  ًبًعيسىب مىرى اًلحً  ًبالنًَّبيِّ  مىٍرحى اًلًح، كىا ىخً  الالَّ  ثيَـّ  ًعيسىب، قىاؿى  ىىذىا مىفٍ  قيٍمتي  الالَّ
ٍرتي  ـى  مىرى بنا: فىقىاؿى  ًبًإٍبرىاًىي اًلحً  ًبالنًَّبيِّ  مىٍرحى اًلًح، كىااًلٍبفً  الالَّ ـي  ىىذىا: قىاؿى  ىىذىا، مىفٍ  قيٍمتي  الالَّ  ًإٍبرىاًىي

، َحب ةَ  َباَوأَ  َعب اٍس، اْبنَ  َأن   َحْزٍم، اْبنُ  َوَأْخَبَرِني: قىاؿى "  : ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  قىاؿى  :َيُقوَلنِ  َكاَنا اأَلْنَصاِري 
تَّب ًبي، عيًرجى  ثيَـّ » ًريؼى  أىٍسمىعي  ًلميٍستىكنل ظىيىٍرتي  حى  .(1) «ا ىٍقىىـً  الى

 :أولا: تخريج الحديث

 بنحكه، عبد ا  بف كىب، عف يكنس بف يزيد، بو. (2)أخرجو مسمـ في الحيحو 
 ال اإلسناد:ثانياا: دراسة رج

 (3) ق221 سنة مات العاشرة مف ثقة ،دافبٍ عى  الممقب ،يكً تى العى  عثماف بف ا  عبد. 

 263ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،المالرم القرشي كىب بف ا  عبد. 

 سنة مات ،العاشرة مف ثقة ،الطبرم بف جعفر أبك ،المالرم الالح بف أحمد 
 .(4)ق248

                                                           

، 135ص 4، ج3342ث ا نبياء باب ذكر إدريس عميو السىـ حالبخارم، الحيح البخارم، كتاب أحادي (1)
(: كمف مسند أبي 143ص 9كقد عدَّه المزم مف مسند أبي حبة ا نالارم، فقاؿ في تحفة ا شراؼ )ج

، يأتي حديثو في أثناء حديث أنس بف مالؾ، عف أبي ذر في ملسو هيلع هللا ىلصحبة ا نالارم البدرم، عف النبي 
 اإلسراء.

 .148ص 1،ج263إلب السماكات، ح ملسو هيلع هللا ىلصاب اإليماف باب اإلسراء برسكؿ ا  مسمـ، الحيح مسمـ، كت (2)
 .313ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (3)
 .80المالدر السابؽ ص (4)
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  كثقو (1)ق 198 سنة مات ،التاسعة مف الدكؽ ،ا مكم يزيد بف خالد بف سةبى نٍ عى ، 
، كضعفو (5)، كالساجي (4)، كلينو أحمد (3)، كذكره ابف حباف في الثقات (2)أبك داكد 

 ىك الدكؽ. قمت:، (6)يحيب بف بكير 

 232ص توتقدمت ترجم، ثقة مي،يٍ ا ى  النجاد أبي بف يزيد بف يكنس. 

 66ص تقدمت ترجمتو متقف، ، ثقةالزىرم بف شياب مسمـ بف محمد. 

 66ص تقدمت ترجمتو ، الحابي،ملسو هيلع هللا ىلص، خادـ النبي النضر بف مالؾ بف أنس. 

 71ص تقدمت ترجمتو، مشيكر، اسمو جندب بف جنادةالحابي  ،أبك ذر الغفارم. 

   

دَّثىنىا( قاؿ أحمد بف حنبؿ: 144)  .1 ، حى دَّثىنىا عىفَّافي مَّادي  حى مىمىةى، ٍبفي  حى نىا سى ًميُّ  أىٍخبىرى ، ٍبفي  عى ٍيدو  عىفٍ  زى
،عى  أىًبي ٍبفً  عىمَّارً  بَّةى  أىبىا سىًمٍعتي : قىاؿى  مَّارو ، حى لىتٍ  لىمَّا: قىاؿى  اٍلبىٍدًرمَّ ََ : نىزى ي ِ َِ اَّلا ًْ يَُل َ ل

ِو اىِْهخَاِب  ْْ
َ
َْ أ ٌِ مىٍيوً  ًجٍبًريؿي  قىاؿى  آًخًرىىا، ًإلىب[ 1: البينة] َكَفُروا  ـي  عى  اً ، رىسيكؿى  يىا: السَّىى

بَّؾى  ًإفَّ  ًني ًجٍبًريؿى  ًإفَّ : " ً يبىي   ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ،(7) أيبىيًّا اتيٍقًرئىيى  أىفٍ  يىٍأميريؾى  رى  ىىًذهً  أيٍقًرئىؾى  أىفٍ  أىمىرى
قىدٍ : أيبىي   قىاؿى "  السُّكرىةى   .(8) أيبىي   فىبىكىب: قىاؿى "  نىعىـٍ : " قىاؿى  اً ؟ رىسيكؿى  يىا ثىَـّ  ذيًكٍرتي  كى

 

 

                                                           

 .432ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .1177ص 4انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (2)
 .515ص 8ابف حباف، الثقات، ج (3)
 .433ابف حجر، ىدم السارم، ص (4)
 .298ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (5)
 .154ص 8ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 (.96أبي بف كعب ا نالارم، سيد القراء، مف فضىء الالحابة )ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .382ص 25، جملسو هيلع هللا ىلصأحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث أبي حبة البدرم، عف النبي  (8)
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 أولا: تخريج الحديث:

، (4)، كالطحاكم (3)، كالدكالبي (2)، كابف أبي عاالـ (1) أخرجو ابف أبي شيبة
 ، )جميعيـ بنحكه(، مف طريؽ عفاف بف مسمـ، بيذا اإلسناد.(5)كالطبراني

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:
 131ص تقدمت ترجمتوبف مسمـ الباىمي، ثقة ثبت،  عفاف. 
 ،58ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 
 58ص تقدمت ترجمتو ،الرابعة مف ضعيؼ ،جدعاف بف زيد بف عمي. 
 بعد سنة مات ،الثالثة مف ،(6) أخطأ ربما الدكؽ ،ىاشـ بني مكلب عمار أبي بف عمار 
، كقاؿ الذىبي: (11)، كأبك حاتـ (10)، كأبك زرعة (9)، كأبك داكد (8)مد ، كثقو أح(7) ق120 

، كذكره ابف شاىيف في الثقات، فقاؿ: (13)، كقاؿ ابف حباف: ثقة، ككاف يخطئ (12)كثقكه 
  .(14)"أثنب عميو حماد، ككثقو يحيب بف معيف" 

 .(16)، ككاف شعبة يتكمـ فيو (15)كقاؿ النسائي: ال بأس بو 

                                                           

 .139ص 6، ج30135النؼ، كتاب فضائؿ القرآف باب ممف يؤخذ القرآف، حابف أبي شيبة، الم (1)
 .20ص4، ج1965ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (2)
 .69ص 1الدكالبي، الكنب كا سماء، ج (3)
 .254ص9، ج3624الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار، ح (4)
 .327ص 22الطبراني، المعجـ الكبير، ج (5)
)انظر ابف أبي حاتـ، المراسيؿ  المراسيؿ، كنقؿ إرسالو عف عمر بف الخطاب  ذكره ابف أبي حاتـ في (6)

 (.241، كالعىئي، جامع التحاليؿ، ص152ص
 .408ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .306ص 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (8)
 .52ص 3سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (9)

 .389ص 6ح كالتعديؿ جابف أبي حاتـ، الجر  (10)
 المالدر السابؽ. (11)
 .51ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (12)
 .267ص 5ابف حباف، الثقات، ج (13)
 .156ابف شاىيف، تاريخ أسماء الثقات، ص (14)
 .404ص 7ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (15)
 .29ص 1البخارم، التاريخ ا كسط، ج (16)



  341 

 ىك الدكؽ. قمت:، (1)ال يتابع عميو كقاؿ البخارم: 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو عمي بف زيد ضعيؼ، كلـ يتابع، كما أف عمار بف أبي عمار )مف 
 (، كلـ يدركو.ملسو هيلع هللا ىلصالطبقة الثالثة(، لـ يسمع مف أبي حبة البدرم )الذم مات في عيد النبي 

   

دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 145) .2 مَّ  حى ٍيؽً  ٍبفي  دي ميحى زى ، ٍبفً  ري اًمعو اؽي  ثىنىا جى ٍيًؼ، ٍبفي  ًإٍسحى ك ثىنىا الضَّ  عىٍمري
، عىااًلـو  ٍبفي  ًبيُّ مَّادي  ثىنىا اٍلًكىى مىمىةى، ٍبفي  حى ًميِّ  عىفٍ  سى ، ٍبفً  عى ٍيدو ، أىًبي ٍبفً  عىمَّارً  عىفٍ  زى  عىفٍ  عىمَّارو
بَّةى  أىًبي نىٍيفو  يىٍكـى  ملسو هيلع هللا ىلص وً المَّ  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  اٍلبىٍدًرمِّ  حى  ٍبفى  سيٍفيىافى  أىبىا رىأىل ًإالَّ  نىاًحيىةو  ًفي يىٍنظيري  الى  حي

اًرثً  ، اٍلحى ٍيري  سيٍفيىافى  أىبىا ًإفَّ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ييقىاًتؿي ٍيرً  ًمفٍ : »أىكٍ  «أىٍىًمي خى  .(2) «أىٍىًمي خى

 أولا: تخريج الحديث:

 لكجو.لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا ا
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  زىيؽ بف جامع، ال يعرؼ، مات سنة  .(3)ق 298محمد بف ري

 عشرة الحادية مف يخطئ، الدكؽ ،بالرمال يعقكب أبك ،الباىمي الضيؼ بف إسحاؽ 
، كقاؿ أبك زرعة: الدكؽ (6)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (5)، ذكره ابف حباف في الثقات (4)
 ىك الدكؽ. قمت:، (7)

 272ص تقدمت ترجمتو، مف التاسعة، الدكؽ ،الكىبي عاالـ بف عمرك. 

                                                           

 .29ص 1، جالبخارم، التاريخ ا كسط (1)
 .330ص 6، كالطبراني، المعجـ ا كسط، ج327ص 22طبراني، المعجـ الكبير، جال (2)
 .133ص 7انظر: ابف حجر، لساف الميزاف، ج (3)
 .101ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .120ص 8ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .210ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، ج (6)
 .50ص 6الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
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 ،58ص تقدمت ترجمتو عابد، ثقة حٌماد بف سممة. 

 58ص تقدمت ترجمتو ،الرابعة مف ضعيؼ ،جدعاف بف زيد بف عمي. 

 340ص تقدمت ترجمتو، الدكؽ ،ىاشـ بني مكلب عمار أبي بف عمار. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو عمي بف زيد )ضعيؼ(، كلـ يتابع، كما أف عمار بف أبي عمار 
 (، كلـ يدركو.ملسو هيلع هللا ىلصمف أبي حبة البدرم )الذم مات في عيد النبي  )مف الطبقة الثالثة(، لـ يسمع

   

  عامر األشعري مسند أبيالمطمب الثاني: 
 :ترجمتو 

أبك عامر ا ٍشعرٌم، اختمفكا في اسمو كنسبتو، فقيؿ: ىك عيبيد بف كٍىب، كلكٌف الراجح أنو 
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصلنبية كركاية عف ا، مشيكر بكنيتو، لو الحبا شعرمٌ  حرب بف ارضٌ حى  بف سميـ بف بيدعي 

 أبك كريمي ،(2)أكطاس  إلب جيش عمب عامر أبا بعث حنيف مف ملسو هيلع هللا ىلصا   رسكؿ فرغ لما
،  في فأثبتو بسيـ جشـ بني مف رجؿ رماه ركبتو، في عامر  فاستغفرركبتو، فمات شييدان يكمئذو
 .(3)، ككاف ذلؾ في السنة الثامنة لميجرة لو كدعا عامر  بي ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ

 .(5)، كأبك مكسب (4) عامر ابب بف عامر ابنو :نوع ركل

 

                                                           

، كابف حجر، 1704ص 4، كابف عبد البر، االستيعاب، ج52انظر: ا زدم، أسماء مف يعرؼ بكنيتو، ص (1)
 3، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج214ص 38، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج653تقريب التيذيب، ص

 .282ص 3، كابف حباف، الثقات، ج445ص
 (.281ص 1)انظر: ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج أىكطىاس: كادو في ديار ىكازف، فيو كانت غزكة حنيف (2)
 .1900ص 4، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج1704ص 4ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .4ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (4)
 .1900ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
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 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ الترمذم: 146) .1 ـي  حى ، كىغىٍيري  يىٍعقيكبى  ٍبفي  ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا: قىاليكا كىاًحدو ًريرو  ٍبفي  كىٍىبي  حى  جى

دَّثىنىا: قىاؿى  ٍبدى  سىًمٍعتي : قىاؿى  أىًبي، حى ذو  ٍبفى  المَّوً  عى ، مىىى دِّثي ، ٍبفً  نيمىٍيرً  عىفٍ  ييحى اًلؾً  عىفٍ  أىٍكسو  ٍبفً  مى
، كحو اًمرً  عىفٍ  مىٍسري اًمرو  أىًبي ٍبفً  عى ، عى ـى : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أىًبيًو، عىفٍ  ا ىٍشعىًرمِّ يُّ  ًنٍع  الحى
، ا ىٍسدي  كفى كفى  الى  كىاٍ ىٍشعىري ، كىالى  الًقتىاًؿ، ًفي يىًفرُّ دٍَّثتي : قىاؿى . «ًمٍنييـٍ  كىأىنىا ًمنِّي ىيـٍ  يىغيمُّكفى  ًبذىًلؾى  فىحى

لىيَّ  ًمنِّي ىيـٍ : »قىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى  ىىكىذىا لىٍيسى : فىقىاؿى  ميعىاًكيىةى،  ىىكىذىا لىٍيسى : فىقيٍمتي  ،«كىاً 
دَّثىًني لىًكنَّوي  أىًبي، حى دَّثىًني كى : قىاؿى . «ًمٍنييـٍ  أىنىاكى  ًمنِّي ىيـٍ : »يىقيكؿي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  حى

ـي  فىأىٍنتى " ًديثً  أىٍعمى  .(1) "أىًبيؾى  ًبحى

 أولا: تخريج الحديث:

 (5)مختالران، كالدكالبي (4)بمعناه، كأبك يعمب  (3)بنحكه، كابف أبي عاالـ  (2)أخرجو أحمد 
 (9) بمثمو، كأبك نعيـ (8)مختالران، كالحاكـ  (7)بمثمو، كالطبراني  (6)بمثمو، كابف ا عرابي 

 مختالران، )جميعيـ(، مف طريؽ كىب بف جرير، عف أبيو، بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 272ص تقدمت ترجمتو عشرة، الحادية مف ثقة يعقكب، بف إبراىيـ. 

 (10) ق206 سنة مات ،التاسعة مف ثقة ،البالرم ا زدم ،حاـز بف جرير بف كىب. 

                                                           

 .731ص 5، ج3947حنيفة حالترمذم، سنف الترمذم، كتاب المناقب باب في ثقيؼ كبني  (1)
 .399ص 28أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، حديث أبي عامر ا شعرم ج (2)
 .271ص 4، ج322ص 3ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ج (3)
 .380ص 13، ج7386أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ح (4)
 .123ص 1، ج252الدكالبي، الكنب كا سماء، ح (5)
 .995ص 3، ج2123ابف ا عرابي ح ابف ا عرابي، معجـ (6)
 .313ص 19الطبراني، المعجـ الكبير، ج (7)
 .150ص 2، ج2616الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب قسـ الفيء ح (8)
 .1900ص 4أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (9)

 .585ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
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 السادسة مف ،ضعؼ قتادة عف حديثو في لكف ثقة ،البالرم زيد بف حاـز بف جرير، 
 .(2) اختىطو حاؿ في حدثيي  لـ لكف ،(1) اختمط ما بعد ق70 سنة مات

 (4) السابعة مف ،مجيكؿ دمشقي ،(3) ا شعرم ذىى مى  بف ا  عبد. 

  (5)ق 122 ق أك121 سنة مات ،الثالثة مف ثقة ،ا شعرم أكس بف يرمى ني. 

 (7)، ذكره ابف حباف في الثقات (6) السادسة كبار مف ،مقبكؿ ،الشامي سركحمى  بف مالؾ ،
ثؽ  كقاؿ الذىبي: كي
 ىك مقبكؿ، ال بد أف يتابع. قمت:، (9)، كقاؿ أيضان: ال ييعرؼ (8)

 (10)الحبة لو :قيؿ كقد ،الثانية مف ثقة ،مخضـر تابعي ،ا شعرم عامر أبي بف عامر. 
 حكم عمى اإلسناد:ثالثاا: ال

إسناده ضعيؼ، فيو عبد ا  بف مىذ ا شعرم )ال يعرؼ(، كمالؾ بف مسركح )مقبكؿ( 
 :الحاكـ كقاؿ !،"(11) غريب حسف حديث"لـ يتابعو أحد، قاؿ ا لباني: " ضعيؼ، قاؿ الترمذم 

 بؿ د؛أح يكثقو لـ مىذ بف ا  عبد فإف عجيب؛ كىذا، !(12) الذىبي ككافقو"! اإلسناد الحيح"
 في الحافظ جـز كلذلؾ ،(13) "مجيكؿ: المديني ابف قاؿ" :كقاؿ ؛"الميزاف" في نفسو الذىبي أكرده

 ". (14) "مجيكؿ" :بأنو" التقريب"

                                                           

، فقاؿ: "ىك مف رجاؿ الالحيحيف ا ثبات، 16مختمطيف، في كتابو صذكره العىئي في القسـ ا كؿ مف ال (1)
 كقاؿ أبك حاتـ: تغير قبؿ مكتو بسنة".

 .138ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 (.266ص 1نسبة إلب أشعر، كىي قبيمة معركفة باليمف )السمعاني، ا نساب، ج (3)
 .326ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .566المالدر السابؽ ص (5)
 .518ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .462ص 7ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .237ص 2الذىبي، الكاشؼ، ج (8)
 .428ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (9)

 .287ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
 .731ص 5، ج3947الترمذم، سنف الترمذم، كتاب المناقب باب في ثقيؼ كبني حنيفة ح (11)
 .150ص 2، ج2616ـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، حالحاك (12)
 .508ص 2الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (13)
 .227ص 10ا لباني، سمسمة ا حاديث الضعيفة كالمكضكعة، ج (14)
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دَّثىنىا( قاؿ ابف أبي عاالـ: 147)  .2 ، حى ٍكًطيُّ اًعيؿي  نا اٍلحى ، ٍبفي  ًإٍسمى ًبيبً  عىفٍ  عىيَّاشو  ٍبفً  حى
، اًلحو ، أىًبي ٍبفى  ثىاًبتى  سىًمٍعتي : قىاؿى  الى دِّثي  ثىاًبتو ٍبدً  عىفٍ  ييحى ، ميعىاًنؽو  ٍبفً  المَّوً  عى  عىفٍ  اٍ ىٍشعىًرمِّ

ٍبدً  ، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى نىـو اًمرو  أىًبي عىفٍ  غى ، عى  (1)ًإٍسبىاغي : »قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  نىًبيِّ  عىفٍ   اٍ ىٍشعىًرمِّ
كءً  يمىاًف، ًناٍلؼي  اٍلكيضي ٍمدي  اإٍلً ي تىمٍ  ًلمَّوً  كىاٍلحى ، ألى ي  كىالتٍَّكًبيري  اٍلًميزىاًف، ًناٍلؼي  كىالتٍَّسًبيحي  اٍلًميزىافى ا يىٍمألى  مى

دىقىةي  كىاٍ ىٍرًض، السَّمىاءً  بىٍيفى  ، كىالالَّ ٍبري  بيٍرىىافه ةه  كىاٍلقيٍرآفي  ًضيىاءه، كىالالَّ جَّ ، أىكٍ  لىؾى  حى مىٍيؾى  كىالنَّاسي  عى
قىاؿى  «فىميكًبقييىا نىٍفسىوي  بىاًئعه كى  فىميٍعًتقييىا، نىٍفسىوي  فىميٍبتىاعه  غىاديكفى  ا أىٍخكىؼى  ًإفَّ : " كى اؼي  مى مىب أىخى  أيمًَّتي عى

كا  اٍلمىاؿي  لىييـي  يىٍكثيرى  أىفٍ  يىٍقتىًتميكا (2)فىيىتىشىاجُّ يىٍفتىحي  ،كى  كىاٍلمينىاًفؽي  كىاٍلفىاًجري  اٍلبىرُّ  فىيىقىرىٍأهي  اٍلقيٍرآفي  لىييـي  كى
اًدليكفى  ًِ  اٍلميٍؤًمفى  فىييجى اِسُخَٔن ِِف اىِْػيْ ُ َوالرا ُّ إَِّلا اّللا ِوييَ

ْ
ًُ حَأ ا َحْػيَ ٌَ ِّ َو ِويِي

ْ
اةْخَِؾاَء اىِْفخَِِْث َواةْخَِؾاَء حَأ

 ِّ ِاا ةِ ٌَ ثىةه  اٍلقيٍرآفً  ًفي كىالنَّاسي [ 7: عمراف آؿ] َحُلٔلَُٔن آ ؿه  ثىىى  (3)يىاليكغي  كىالى  ًبًمسىاًنوً  يىٍقرىأىهي  فىرىجي
رىةً الحى  ًإلىب ، كىعىذىابه  ًإاٍلره  لىوي  فىييكى  ٍنجى ؿه  كىًعقىابه ًريىاءن  فىٍخرنا يىٍقرىأىهي  كىرىجي  فىمىٍيسى  ديٍنيىاهي  ًفي ًبوً  ًليىٍأكيؿى  كى
ؿه  شىٍيءه، اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  لىوي  ذيهي  كىرىجي ةه  فىييكى  ًبالسًَّكينىةً  يىٍأخي جَّ بَّوي  ييٍمقىب يىٍكـى  حي ؿَّ  عىزَّ  رى  .(4)"كىجى

 : تخريج الحديث:أولا 

مختالران، )كىىما(، مف طريؽ عبد الكىاب  (6)بنحكه، كالطبراني  (5)أخرجو ابف قانع 
كطي، بو.  بف نجدة الحى

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 172ص تقدمت ترجمتو العاشرة، مف ثقة ،كطيالحى  نىجدة بف الكىاب عبد. 

 في مخمط ،بمده أىؿ عف ركايتو في الدكؽ الحمالي سميـ بف عياش فب إسماعيؿ 
 ، (8)، كثقو يحيب بف معيف (7)ق 182ق أك181 سنة مات ،الثامنة مف ،غيرىـ

 كقاؿ أحمد: "يحتج بحديثو إف ركل عف أىؿ بمده، كىك ضعيؼ في 

                                                           

 (.407ص 2إسباغ الكضكء: تمامو كالمبالغة فيو )الحربي، غريب الحديث، ج (1)
 (.304ص 2اليـ كالغضب )انظر: ابف منظكر، لساف العرب، جيتشاجكا: مف الشًَّجٍي: كىك الحزف ك  (2)
 (.148ص 8ياليكغ: بمعنب يبمغ كيالؿ )انظر: أبك منالكر اليركم، تيذيب المغة، ج (3)
 .453ص 4، ج2508ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (4)
 .119ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (5)
 .163ص 2، ج1114الطبراني، مسند الشامييف، ح (6)
 .109ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .411ص 4تاريخ ابف معيف ركاية الدكرم ج (8)
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 اإلماـ  ، ك(2)عمي بف المديني  فيو ، ككذلؾ قاؿ(1)تو عف غير أىؿ بمده"ركاي
 ، (6)اف ػػػػػػػف سفيػػػػػػػكب بػػػػػػػ، كيعق(5)ة ػػػػػػك زرعػػػػ، كأب(4)ـ ػػػػػ، كديحي(3)لبخارم ا

، كابف (11)، كابف عدم (10)، كابف حباف(9)، كابف بشككاؿ (8)، كالجكزجاني (7)كالعقيمي 
، كقاؿ (14)، كقاؿ أبك حاتـ: ليف الحديث، يكتب حديثو (13)، كالذىبي (12)الجكزم 
، كضعفو (15)رد بحديث لـ يقبؿ منو لسكء حفظو": "مع جىلتو، إذا انفالحاكـ
 ثقة في ركايتو عف أىؿ بمده، كضعيؼ  ىك قمت:، (17)، كالدارقطني(16)النسائي

 في غيرىـ.

 (18)ق 147 سنة مات ،السابعة مف ثقة ،الحمالي الطائي، الالح بف حبيب. 

  (19)ثابت بف أبي ثابت، مكلب بني ضبيعة، مجيكؿ. 

                                                           

 .104العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم عف أحمد ص (1)
 .161سؤاالت ابف أبي شيبة لعمي بف المديني ص (2)
 .369ص 1البخارم، التاريخ الكبير، ج (3)
 .249ص 1انظر: الذىبي، الكاشؼ، ج (4)
 .192ص 2ف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ جاب (5)
 .165ص 2الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (6)
 .88ص 1العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (7)
 .296ص 1الجكزجاني، أحكاؿ الرجاؿ، ج (8)
 .54ابف بشككاؿ، شيكخ ابف كىب، ص (9)

 .124ص 1ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، ج (10)
 .479ص 1ضعفاء جابف عدم، الكامؿ في ال (11)
 .68ص 9ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (12)
 .36الذىبي، ديكاف الضعفاء، ص (13)
 .192ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (14)
 .217سؤاالت السجزم لمحاكـ ص (15)
 .16النسائي، الضعفاء كالمتركككف، ص (16)
 .213ص 4لنبكية، جالدارقطني، العمؿ الكاردة في ا حاديث ا (17)
 .151ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (18)
 .363ص 1، كالذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج449ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (19)
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 ثؽ (1) الثالثة مف ،العجمي كثقو الشامي ،عانؽمي  بف ا  عبد ، كقاؿ الذىبي: كي
، كذكره (2)

، كقاؿ الدارقطني: ال شيء (4)، كذكره ابف خمفكف في الثقات (3)ابف حباف في الثقات 
 ىك ثقة. قمت:، (5)مجيكؿ 

 ثقات كبار في العجمي كذكره ،الحبتو في مختمؼ ا شعرم ،نـغى  بف الرحمف عبد 
 .(6)ق 78 سنة مات ،عيفالتاب

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ، فيو ثابت بف أبي ثابت )مجيكؿ(.

   

دَّثىنىا( قاؿ ابف قانع: 148) .3 سىٍيفي  حى اؽى  ٍبفي  حي ، ًإٍسحى مىةي  نا التٍُّستىًرمُّ ٍرمى ، اٍبفي  نا يىٍحيىب، ٍبفي  حى  كىٍىبو
، اٍبفي  أىٍخبىرىًني: قىاؿى  لىًييعىةى  اٍبفي  نا ـى ، ٍبفً  عيٍتبىةى  عىفٍ  أىٍنعى مىٍيدو ، ٍبفً  عيبىادىةى  عىفٍ  حي ٍبدً  عىفٍ  نيسىي   عى

، ٍبفً  الرٍَّحمىفً  ٍنـو اًمرو  أىًبي عىفٍ  غى ا ،المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي : قىاؿى  اٍ ىٍشعىًرمِّ  عى ـي  مى ؟ تىمىا : قىاؿى  اٍلًبرِّ
ًنيىةً  عىمىؿى  السِّرِّ  ًفي تىٍعمىؿي »  .(7) «اٍلعىىى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 55ص تقدمت ترجمتو رحاؿ ثقة، الدقيقي، محٌدث التسترم إسحاؽ بف الحسيف. 

 302ص تقدمت ترجمتو، عشرة الحادية مف ،الدكؽ ،يحيب بف حرممة. 

 263ص تقدمت ترجمتو، عابد حافظ ثقة ،المالرم القرشي كىب بف ا  عبد. 
                                                           

 .324ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .599ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (2)
 .52ص 7ابف حباف، الثقات، ج (3)
 .214ص 8، جانظر: مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ (4)
 .77سؤاالت البرقاني لمدارقطني ص (5)
 .348ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .119ص 2ابف قانع، معجـ الالحابة، ج (7)
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 110ص تقدمت ترجمتوالمالرم، ضعيؼ،  عبد ا  بف لييعة. 

 293ص تقدمت ترجمتو الحفظ، ضعيؼ ،أنعـ بف زياد بف الرحمف عبد. 

 ذكره ابف حباف في (1) السادسة مف ،أكىاـ لو الدكؽ ،البالرم ميدحي  بف عتبة ،
، كضعفو أحمد بف (4)، كقاؿ الذىبي: شيخ (3)، كقاؿ أبك حاتـ: الالح الحديث (2)الثقات
 ىك ضعيؼ. قمت:، (5)حنبؿ 

 (6)ق 118 سنة مات الثالثة مف ،فاضؿ ثقة ،الشامي عمر أبك ،الكندم يسى ني  بف عبادة. 

 347ص تقدمت ترجمتو، الحبتو في مختمؼ ا شعرم ،نـغى  بف الرحمف عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

عبد ا  بف لييعة )ضعيؼ(، كعبد إسناده ضعيؼ، فيو عتبة بف حميد )ضعيؼ(، ك 
 الرحمف بف أنعـ )ضعيؼ(، كلـ أقؼ عمب مف تابعيـ.

   
 قيس بن األسمت  مسند أبيالمطمب الثالث: 

 :ترجمتو 
، (7)ا نالارٌم  ا كسي زيد بف كائؿ بف ـشٍ جى  بف عامر ا سمت كاسـأبك قيس بف ا ىٍسمىت، 

الحارث، كقيؿ: عبد ا ، كا شير أف اسمو اشتير بكنيتو، كاختمؼ في اسمو فقيؿ: اسمو 
ٍيفٌي، كاختمؼ في اسىمو، فقيؿ: أنو مات قبؿ أف يسمـ، كقيؿ: مات عمب ديف الحنفية، كقيؿ:  الى

 .(8)أسمـ ىك كأخكه يـك الفتح، كقد ذكره المالنفكف في تراجـ الالحابة 

                                                           

 .380ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .272ص 7ابف حباف، الثقات، ج (2)
 .370ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (3)
 .28ص 3الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (4)
 .370ص 6ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (5)
 .292ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
، كا زدم، 447ص 4، كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج383ص 4انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (7)

 .211ص 3، كالزركمي، ا عىـ، ج448االشتقاؽ، ص
 .277ص 7، كابف حجر، اإلالابة، ج422ص 2انظر: ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (8)
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 في كقائدىا كخطيبيا، كشاعرىا ا كس، رأس كافشاعران مف حكماء الجاىمية، ك  كاف 
 كرىبانان  الييكد مف عمماء فمقي إليو، يطمئف ديف عف كيبحث ا كثاف، يكره ككاف ،حركبيا
 ككاف اإلسىـ، عمب ا كس يحٌض  ككاف ،ىذا عمب أنا: فقاؿ إبراىيـ ديف لو الؼككي  ،كأحباران 

 (1) :كلياأ التي المشيكرة قاليدتو فقاؿ اإلسىـ، عمب قريشا كيحٌض  الحنيفية، يدعي اليجرة قبؿ

 غالب بف لؤم عني مغمغمة...  فبمغف عرضت إما راكبان  أيا

ـي  حنيفا ناػػدي ناػػػل كاػػيمػػأق  بالذكائب تدلػيق دػق ادةػػق لنا...  فأنت

 ، في السنة ا كلب،اليجرة مف شيرأ عشرة رأس عمب الحجة ذم في أبك قيس ماتك 
 .(2) المكت عند دكحِّ يي  عمً كسي 

 :أحاديثو 
نىاابف سعد: ( قاؿ 149) مَّدي  أىٍخبىرى دَّثىًني: قىاؿى  عيمىرى  ٍبفي  ميحى بىًذمُّ  عيبىٍيدىةى  ٍبفي  ميكسىب حى  عىفٍ  ،(3) الرَّ
مَّدً  نىا: قىاؿى  اٍلقيرىًظيِّ  كىٍعبً  ٍبفً  ميحى ًبيبىةى، أىًبي اٍبفي  كىأىٍخبىرى دى  عىفٍ  حى ٍيًف، ٍبفً  دىاكي : قىاؿى  أىٍشيىاًخًيـٍ  عىفٍ  اٍلحيالى
دَّثىنىا ٍبدي  كىحى نىاًد، أىًبي ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى نىا: قىاؿى  أىًبيوً  عىفٍ  الزِّ ٍبدي  كىأىٍخبىرى ٍبدً  ٍبفي  الرٍَّحمىفً  عى ٍبدً  عىفٍ  اٍلعىًزيًز، عى  عى

مَّدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىًبي ٍبفً  المَّوً  ٍمًرك ٍبفً  ميحى ٍزـو  ٍبفً  عى دَّثىًني قىدٍ  فىكيؿ  : قىاؿى  حى ًديثً  ًمفٍ  حى  فً بٍ  قىٍيسً  أىًبي حى
مىٍعتي  ،ًبطىاًئفىةو  اٍ ىٍسمىتً  دِّثيكًني ًممَّا فىجى ده  يىكيفٍ  لىـٍ : قىاليكا ،ذىًلؾى  ًمفٍ  حى ٍزرىجً  اٍ ىٍكسً  ًمفى  أىحى  أىٍكالىؼى  كىاٍلخى
ًنيًفيَّةً  ٍنيىا مىٍسأىلىةن  أىٍكثىرى  كىالى  ًلٍمحى كىافى  اٍ ىٍسمىًت، ٍبفً  قىٍيسً  أىًبي ًمفٍ  عى  عىفً  اٍليىييكدً  ًمفى  بى ًبيىٍثرً  مىفٍ  سىأىؿى  قىدٍ  كى
رىجى  ،ذىًلؾى  أىبىب ثيَـّ  ،ييقىاًربيييـٍ  فىكىادى  ،اٍليىييكًديَّةً  ًإلىب فىدىعيكهي  ،الدِّيفً  ٍفنىةى  آؿً  ًإلىب الشَّاـً  ًإلىب كىخى  ،(4) جى

ييـٍ  ميكهي  فىتىعىرَّضى سىأىؿى  ،فىكىالى قىاؿى  ييًرٍدهي، ـٍ فىمى  ًديًنًيـٍ  ًإلىب فىدىعيكهي  ،كىاٍ ىٍحبىارى  الرٍُّىبىافى  كى ؿي  الى : كى  ىىذىا ًفي أىٍدخى
ًنيًفيًَّة؟، ًديفى  تيًريدي  أىٍنتى : ًبالشَّاـً  رىاًىبه  لىوي  فىقىاؿى  أىبىدنا،  فىقىاؿى  أيًريدي، الًَّذم ذىًلؾى : قىٍيسو  أىبيك قىاؿى  اٍلحى

ٍيثي  ًمفٍ  كىرىاءىؾى  ىىذىا: الرَّاًىبي  رىٍجتى  حى ، ًديفي  خى ـى مىب أىنىا": قىٍيسو  بيكأى  فىقىاؿى  ًإٍبرىاًىي ـى  ًديفً  عى  كىأىنىا ًإٍبرىاًىي
تَّب ًبوً  أىًديفي  مىٍيوً  أىميكتى  حى عى  ،"عى ازً  ًإلىب قىٍيسو  أىبيك كىرىجى ـى  ،اٍلًحجى رىجى  ثيَـّ  ؛فىأىقىا  فىمىًقيى  ،ميٍعتىًمرنا مىكَّةى  ًإلىب خى
ٍيدى  ٍمًرك ٍبفى  زى ـى  ًديفً  عىفٍ  أىٍسأىؿي  الشَّاـً  ًإلىب رىٍجتي خى ": قىٍيسو  أىبيك لىوي  فىقىاؿى  ،نيفىٍيؿو  ٍبفً  عى  ىيكى : فىًقيؿى  ًإٍبرىاًىي

                                                           

 .211ص 3، كالزركمي، ا عىـ، ج294ص 1انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (1)
، كابف أيبؾ، الكافي 277ص7، كابف حجر، اإلالابة، ج734ص 2انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (2)

 .196ص 16بالكفيات، ج
بذة، كىي مف قر  (3)  (.72ص 6ل المدينة، عمب طريؽ الحجاز )السمعاني، ا نساب، جالرَّبذم: نسبة إلب الرَّ
 (.37آؿ جفنة: ىـ الغسانيكف الممكؾ بالشاـ، مشيكركف )انظر: السيكطي، بغية الكعاة، ص (4)
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ٍيدي  لىوي  فىقىاؿى  ،"كىرىاءىؾى  ك ٍبفي  زى ـى  اٍستىٍعرىٍضتى  قىدً : عىٍمرو ًزيرىةى  الشَّا يىييكدى  كىاٍلجى ـي  فىرىأىٍيتى  يىٍثًربى  كى ، ًدينىيى  بىاًطىن
فَّ  ـى  ًديفي  الدِّيفى  كىاً  مِّي شىٍيئنا ًبالمَّوً  ٍشًرؾي يي  الى  كىافى  ًإٍبرىاًىي ييالى  ًلغىٍيرً  ذيًبحى  مىا يىٍأكيؿي  كىالى  ،اٍلبىٍيتً  ىىذىا ًإلىب كى
مىب لىٍيسى ": يىقيكؿي  قىٍيسو  أىبيك فىكىافى  المًَّو، ـى  ًديفً  عى ٍيدي  أىنىا ًإالَّ  ًإٍبرىاًىي ٍمًرك ٍبفي  كىزى ـى  فىمىمَّا ،"نيفىٍيؿو  ٍبفً  عى  قىًد
قىدٍ  ،ًدينىةى اٍلمى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  ٍزرىجي  أىٍسمىمىتً  كى ٍبدً  بىنيك اٍ ىٍكسً  ًمفى  كىطىكىاًئؼي  اٍلخى ظىفىري  كيمُّيىا اٍ ىٍشيىؿً  عى  كى

اًرثىةي، ا ًإالَّ  كىحى بىنيك كىاًئؿه  كىىيـٍ  المَّوً  أىٍكسً  ًمفٍ  كىافى  مى ٍطمىةى  كى يَّةي  خى ٍيدو  ٍبفي  كىأيمى . اٍ ىٍسمىتً  ٍبفً  قىٍيسً  أىًبي مىعى  زى
كى  مىا ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  اًلفىةى  يىٍذكيري  افى كى فَّ  يىييكدي، ًبوً  تيٍخًبريهي  كى ٍكًلدىهي  كىاً  مييىاًجرىهي  ًبمىكَّةى  مى  أىفَّ  بىٍعدى  فىقىاؿى  يىٍثًربي  كى

ًتًو، دىاري  كىىىًذهً  بىًقيى  الًَّذم النًَّبيُّ  ىىذىا: ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  بيًعثى  ٍقعىةي  كىانىتٍ  فىمىمَّا ًىٍجرى كىافى  دىىىاشىيً  بيعىاثو  كى  بىٍيفى  كى
ٍقعىةً  ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ ا  قىديكـً  ٍمسي  بيعىاثو  كىكى ، خى كىافى  ًسًنيفى ًنيؼي : لىوي  ييقىاؿي  ًبيىٍثًربى  ييٍعرىؼي  كى  ًشٍعرنا فىقىاؿى  ،اٍلحى
 :الدِّيفى  يىٍذكيري 

لىكٍ  بُّنىا ءشىا  كى مىا...  يىييكدىا كينَّا  رى  شيكيكؿً  ًبًذم اٍليىييكدً  ًديفي  كى

لىكٍ  بُّنىا ءشىا كى ارىل كينَّا رى بىؿً  ًفي الرٍُّىبىافً  مىعى ...  نىالى ًميؿً  جى  اٍلجى

لىًكنَّا ًنيفنا ...  اػػػػػًمٍقنى ػػػػخي  ًإذٍ  اػػػػنى ػػػٍ ًمقػػػخي  كى  ًجيؿً   كيؿِّ  عىفٍ  ًدينينىا حى

ـى  فىمىمَّا ًدينىةى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  قىًد اًحبيؾى  ىىذىا قىٍيسو  أىبىا يىا: لىوي  ًقيؿى  اٍلمى ، كيٍنتى  الًَّذم الى ؿٍ ": قىاؿى  تىاًلؼي  أىجى
ؽِّ  بيًعثى  قىدٍ  اءى . "ًباٍلحى ا ًإلىب: لىوي  فىقىاؿى  ،ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  ًإلىب كىجى  شىيىادىةً  ًإلىب: »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  تىٍدعيك؟، مى
ذىكىرى  ،«المَّوً  رىسيكؿي  كىأىنِّي المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  سٍ  شىرىاًئعى  كى ،اإٍلً ـً  ىىذىا أىٍحسىفى  مىا: قىٍيسو  أىبيك فىقىاؿى  ىى

مىوي  ، أىعيكدي  ثيَـّ  ،أىٍمًرم ًفي أىٍنظيري  ،كىأىٍجمى كىادى  ًإلىٍيؾى ـي  كى ٍبدي  فىمىًقيىوي  ،ييٍسًم ؟ ًمفٍ : فىقىاؿى  ،أيبىي   ٍبفي  المَّوً  عى  أىٍيفى
مَّدو  ًعٍندً  ًمفٍ ": فىقىاؿى  مىيَّ  عىرىضى  ميحى منا عى  أىٍخبىاري  كىانىتٍ  كىالًَّذم نىٍعًرؼي  كينَّا الًَّذم كىىيكى  ،وي أىٍحسىنى  مىا كىىى
نىا يىييكدى  ٍبدي  لىوي  فىقىاؿى  ،"ًبوً  تيٍخًبري ٍربى  كىالمَّوً  كىًرٍىتى : أيبىي   ٍبفي  المَّوً  عى ٍزرىًج، حى  قىٍيسو  أىبيك فىغىًضبى : قىاؿى  اٍلخى
قىاؿى  ـي  الى  كىالمَّوً ": كى رىؼى  ثيَـّ  "سىنىةن  أيٍسًم ٍنًزًلوً  ًإلىب اٍنالى تَّب ،ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  ًإلىب يىعيدٍ  فىمىـٍ  مى  قىٍبؿى  مىاتى  حى

ٍكؿً   .(1) اٍلحى

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.

 

                                                           

 .484، 483ص 4ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 278ص تقدمت ترجمتو، متركؾ ،الكاقدم ا سممي كاقد بف عمر بف محمد. 
 ككاف ،دينار بف ا  عبد في سيما كال ؛ضعيؼ ،المدني يطشً نى  بف بيدةعي  بف مكسب 

 .(1)ق 153 سنة مات ،السادسة الغار مف عابدان 
 95ص تقدمت ترجمتو، الثالثة مف ،عالـ ثقة، القرظي كعب بف محمد. 
 (2)ق 165 سنة مات ،السابعة مف ضعيؼ ،حبيبة أبي بف ماعيؿإس بف إبراىيـ. 
 (3)ق135 سنة مات السادسة مف ،عكرمة في إال ثقة ،ا مكم الحاليف بف داكد. 
 تقدمت ترجمتو، بغداد قدـ لما حفظو تغير الدكؽ الزناد، أبي بف الرحمف عبد 

 .215ص

 216ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،الزناد أبك ذككاف بف ا  عبد. 

 مف يخطئ، الدكؽ ،ا كسي ا نالارم ا  عبد بف العزيز عبد بف الرحمف عبد 
، كقاؿ الذىبي: غيره أقكل منو، (5)، كثقو يعقكب بف شيبة (4)ق 162 سنة مات الثامنة

ثؽ كقد كي
  .(7)ره ابف حباف في الثقات ، كذك(6)

، كذكره ابف (9)، كقاؿ ا زدم: ليس بالقكم (8)كقاؿ أبك حاتـ: مضطرب الحديث 
 .(11)، كقاؿ ابف عدم: ليس ىك بذلؾ المعركؼ (10)الجكزم في الضعفاء 

 

                                                           

 .552ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .87المالدر السابؽ ص (2)
 .198نفسو ص (3)
 .345نفسو ص (4)
 .220ص 6، جنفسو (5)
 .120الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (6)
 .75ص 7ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .260ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (8)
 .220ص 6ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (9)

 .96ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (10)
 .469ص 5في الضعفاء جابف عدم، الكامؿ  (11)
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 ىك ضعيؼ. قمت:، (1)كقاؿ يحيب بف معيف: شيخ مجيكؿ 

 148ص دمت ترجمتوتق، ثقة محمد ا نالارم، بف بكر أبي بف ا  عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو محمد بف عمر الكاقدم )متركؾ(.

   

 معبد األنصاري  مسند أبيالمطمب الرابع: 
 :ترجمتو 

زىاعٌي، ىك زكج أـ معبد الاحبة الخيم في ىجرتو،  ملسو هيلع هللا ىلصة التي مٌر بيا النبي أبك مىٍعبىد الخي
، مختمؼ في اسمو، فقيؿ: اسمو حبيش بف خالد الخزاعي (2) ملسو هيلع هللا ىلصلو الحبة كركاية عف النبي 

، كقد أنكر ابف حجر بأف يككف اسمو حبيش، (4)، كقيؿ: اسمو أكثـ بف أبي الجكف الخزاعي (3)
 .(5)بكثير  ملسو هيلع هللا ىلصبي  ف حبيشان أخك أـ معبد؛ كليس زكجيا، كأما أكثـ فقد عاش بعد الن

مف المالنفيف، فقد ترجـ أبك نعيـ ا البياني البنو معبد، كلـ  كأبك معبد لـ ييسىمِّو أحده 
 .(7) ملسو هيلع هللا ىلصفي حياة النبي  ، تكفي (6)يذكر اسـ أبيو، بؿ نسبو إلب أٌمو؛ أـ معبد 

يَّاح  رُّ بف الالَّ  .(8)ركل عنو: الحي

 
                                                           

 .139تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (1)
، كالذىبي، المقتنب في 1759ص 4، كابف عبد البر، االستيعاب، ج797ص 2مسمـ، الكنب كا سماء، ج (2)

 87ص 2سرد الكنب ج
 .3019ص 6، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج404انظر: ابف مندة، معرفة الالحابة، ص (3)
 .340ص 1، معرفة الالحابة، جأبك نعيـ (4)
 .311ص 7انظر: ابف حجر، اإلالابة، ج (5)
 .2529ص 5أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (6)
نما قاؿ البخارم: قتؿ أبك معبد في زمف النبي  84ص 2انظر: البخارم، التاريخ الكبير، ج (7) ، ابف ملسو هيلع هللا ىلصكا 

 .1759ص 4عبد البر، االستيعاب، ج
 .311ص 7، كابف حجر، اإلالابة، ج292ص 5ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (8)
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 :أحاديثو 
ك ًلي قىاؿى ( قاؿ البخارم: 150) رىارىةى  ٍبفي  عىٍمري ٍبدي  ثنا قىاؿى  ًبٍشره  ثنا زي  كىٍىبو  بف اٍلمىًمؾً  عى
اٍلمىٍذًحًجيُّ 
رِّ  عىفً  (1) ًعيِّ  اًليىاحو  ٍبفً  اٍلحي زىاًعيِّ  مىٍعبىدو  أىًبي عىفٍ  النَّخى رىجى ": اٍلخي رى  لىٍيمىةى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  خى  ىىاجى

ًدينىةً  ًإلىب مىكَّةى  ًمفٍ  اًمري  بىٍكرو  كىأىبيك اٍلمى ٍبدً  أىبيك قىاؿى  ".فييىٍيرىةى  ٍبفي  كىعى رُّ : المَّو عى ا اٍلحي  أىبىا أىٍدرىؾى  أىٍدًرم مى
؟ ٍعبىدو ٍعبىدو  أىبيك مى  .(2) ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيٌ  زىمىفً  ًفي قيًتؿى  مى

 أولا: تخريج الحديث:

 مطكالن، مف طريؽ عباس بف محمد الدكرم، عف بشر بف محمد، بو. (3)أخرجو أبك نعيـ 
 سناد:ثانياا: دراسة رجال اإل

 68ص تقدمت ترجمتو العاشرة، مف ثبت، ثقة الكىبي، كاقد بف زرارة بف عمرك. 

 ذكره ابف (4)ق 216، الدكؽ، مات سنة السُّكَّرمٌ  بف مسمـ أباف بف محمد بف بشر ، 

، كقاؿ (7): شيخ ، كقاؿ أبك حاتـ(6)، كقاؿ ابف عدم: ال بأس بو (5)حباف في الثقات 
 ، قمت: ىك الدكؽ.(8)أبك الفتح ا زدم: منكر الحديث 

  كلـ يتكمـ فيو غيره مف (9)عبد الممؾ بف كىب المىٍذًحًجي، ذكره ابف حباف في الثقات ،
 العمماء بجرح أك تعديؿ.

  (10) الثالثة مف ،ثقة الككفي ،النخعي ياحالالَّ  بف رُّ الحي. 

 

                                                           

ٍذًحج، كىي قبيمة مف اليمف )السمعاني، ا نساب، ج (1)  (.161ص 12ىذه النسبة إلب مى
 .84ص 2البخارم، التاريخ الكبير، ج (2)
 .3019ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (3)
 .284ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (4)
 .139ص 8ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .177ص 2ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (6)
 .364ص 2ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .324ص 1الذىبي، ميزاف االعتداؿ، ج (8)
 .108ص 7ابف حباف، الثقات، ج (9)

 .155ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (10)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ أبااده ضعيؼ،  جؿ االنقطاع، الحر بف الالياح إسن
 (.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  معبد الخزاعي 

   

 معقل األسدي  مسند أبيالمطمب الخامس: 
 

 :ترجمتو 
ٍعقىؿ ا ىٍسدٌم،   ىك بؿ: كيقاؿ د،أسى  بني حالؼ أنالارمٌ  إنو: كيقاؿ ،ا نالارمٌ  أبك مى

، لو الحبة كركاية عف رسكؿ مدٌ عى  بف إساؼ بف يؾيى ني  بف الييثـ كىك ا نالار، الؼح أسدم
 .(1)ملسو هيلع هللا ىلص ا 

 .(2) الكداع حجة في مات إنو: كيقاؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ مع غزكة أحد،  شيد

 .(3)ركل عنو: أبك بكر بف عبد الرحمف بف الحارث، كا سكد بف يزيد 

 :أحاديثو 
دَّثىنىا( قاؿ ابف ماجو151) .1 دَّثىنىا: قىاؿى  اٍلميغىمِّسً  ٍبفي  بىارىةي جي  : حى ـي  حى ، ٍبفي  ًإٍبرىاًىي  أىًبي عىفٍ  عيٍثمىافى

اؽى، دً  عىفً  ًإٍسحى ، أىًبي عىفٍ  يىًزيدى، ٍبفً  اٍ ىٍسكى ٍعًقؿو ، ًفي عيٍمرىةه : »قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيِّ  عىفً  مى افى  رىمىضى
ةن  تىٍعًدؿي  جَّ  .(4)«حى

 

 

                                                           

، كابف 1759ص 4ج، كابف عبد البر، االستيعاب، 2171ص 5انظر: أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 .674حجر، تقريب التيذيب، ص

 .312ص 7، كابف حجر، اإلالابة، ج294ص 5ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (2)
 .308ص 34المزم، تيذيب الكماؿ، ج (3)
 .996ص 2، ج2993ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب المناسؾ باب العمرة في رمضاف ح (4)
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 أولا: تخريج الحديث:

، )ثىثتيـ مطكالن(، مف طريؽ عمر (3)، كابف أبي حاتـ (2)، كالدكالبي (1) أخرجو النسائي
د، عف أبي بكر بف بف حفص بف غياث، عف ا عمش، عف عمارة بف عمير كجامع بف شدا

بمثمو، مف طريؽ إسحاؽ ا زرؽ، عف شريؾ النخعي،  (4)كأخرجو أبك نعيـ الحارث بف ىشاـ، 
 بف يزيد.عف أبي إسحاؽ السبيعي، عف ا سكد 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، عف النبي كىىما )أبك بكر بف الحارث كا سكد بف يزيد(، عف أبي معقؿ 

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 بىارة  .294ص تقدمت ترجمتو العاشرة، مف ضعيؼ؛ الككفي، بف الميغمِّس، جي

 مف ،الحديث متركؾ ،بكنيتو شيكرم ،كاسط قاضي ،الككفي العبسي عثماف بف إبراىيـ 
 .(5)ق 169 سنة مات ،السابعة

 102ص تقدمت ترجمتو، ثقة ،ا  عبد بف عمرك، السبيعي إسحاؽ أبك. 

 (6)ق 74 سنة مات ،الثانية مف ،مكثر ثقة مخضـر ،النخعي قيس بف يزيد بف ا سكد. 

 
 اد:ثالثاا: الحكم عمى اإلسن

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو إبراىيـ بف عثماف العبسي )متركؾ الحديث(.

   

                                                           

 .238ص 4، ج4214ؾ باب فضؿ العمرة في رمضاف حالنسائي، السنف الكبرل، كتاب المناس (1)
 .165ص 1الدكالبي، الكنب كا سماء، ج (2)
 .1825ص 6ابف أبي حاتـ، تفسير القرآف العظيـ، ج (3)
 .3016ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة ج (4)
 .92ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .111المالدر السابؽ ص (6)
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دَّثىنىا( قاؿ اآلجرم: 152) .2 ا حى كفى  ٍبفي  ميكسىب أىٍيضن دَّثىنىا: قىاؿى  ىىاري مَّدي  حى بَّادو  ٍبفي  ميحى دَّثىنىا: قىاؿى  عى  حى
ٍدعىافى  اٍبفً  عىفً  ،سيٍفيىافي  سىفً  عىفً  ،جي  أىكىؿى  لىقىدٍ : »قىاؿى  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ،ؿو مىٍعقً  أىًبي عىفٍ  ،اٍلحى
ـى  مىشىب ،الطَّعىا اؿى  يىٍعًني «اٍ ىٍسكىاؽً  ًفي كى  .(1) الدَّجَّ

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 115ص توتقدمت ترجم عشرة، الحادية مف ىاركف البغدادٌم، ثقة بف مكسب. 

 280ص تقدمت ترجمتو، الدكؽ ،المكي الزبرقاف بف عباد بف محمد. 

 224ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،الككفي اليىلي عيينة بف سفياف. 

 58ص تقدمت ترجمتو ،الرابعة مف ضعيؼ ،جدعاف بف زيد بف عمي. 

 256ص تقدمت ترجمتومرسؿ، مف الثالثة،  ثقة ،البالرم الحسف. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

معقؿ  )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ أباالحسف البالرم إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، 
 (، كما أفَّ عمي بف زيد بف جدعاف )ضعيؼ(.ملسو هيلع هللا ىلص)الذم مات في عيد النبي  ا سدم

   

 
 
 
 

                                                           

 .1308ص 3اآلجرم، الشريعة، ج (1)
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 المبحث الثالث
 مسند النساء من الصحابة الرواة

 مسند أم المؤمنين خديجة بنت خويمد رضي اهلل عنياالمطمب األول: 
 

 :ترجمتيا 
ٍيمد خديجة بن كى  لؤم بف كعب بف ةرٌ مي  بف ىبكً  بف قالي بف لزٌ العي  عبد بف أسد بفت خي

 الجاىمية في تدعب كانت ،ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ تزكجيا زكجة أكؿ كىي ىند، أـ كنبتي  ،القرشية ا سدية
 .(1)، أـ المؤمنيف، كسيدة نساء العالميف الطاىرة

النبي  تكالدق مطمقان، كرسكلو با  آمف مف أكؿ رضي ا  عنيا خكيمد بنت خديجة كانت
 رد مف يكرىو شيئان  المشركيف مف يسمع ال فكاف أمره، عمب كآزرتو ؛ربو عف بو جاء فيما ملسو هيلع هللا ىلص

 مف يمقب ما عميو كتيكف عنو، كتخفؼ كتالدقو، تثبتو بيا، عنو ا  فرج إال ؛لو كتكذيب عميو
خمس كعشريف عامان، كىك ابف  ملسو هيلع هللا ىلص، كىي مف أخذتو إلب ابف عميا كرقة، تزكجيا النبي قكمو

 .(2)جميعيـ ما عدا إبراىيـ  ملسو هيلع هللا ىلصككانت ىي ابنة أربعيف عامان، كىي أـ أكالد رسكؿ ا  

 الجنة، أىؿ مف كريمة، مالكنة، نة،يِّ دى  جميمة، عاقمة، كانت النساء، مف ؿمي كى  ممف كىي
 لـك  تعظيميا، في كيبالغ المؤمنيف، أميات سائر عمب كيفضميا عمييا، يثني ملسو هيلع هللا ىلص النبي ككاف
 كانت فإنيا لفقدىا، فكجد نحبيا، قضت أف إلب قط عمييا يتزكج كلـ قبميا، امرأة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  يتزكج
 أف سبحانو كتعالب؛ ا  أمره كقد، ليا ملسو هيلع هللا ىلص ىك ري جً تَّ كيى  ماليا، مف عميو تنفؽ ككانت، القريف نعـ

 .(3) نالب كال فيو الخب ال قالب، مف الجنة في ببيت يبشرىا

                                                           

، كابف أبي خيثمة، 519ص 1، كالعجمي، معرفة الثقات، ج14ص 8انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
 .3200ص 6، كأبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج152ص 7، كابف حباف، الثقات، ج157أخبار المكييف ص

د البر، ، كابف عب30، كالدكالبي، الذرية الطاىرة ص17ص 1انظر: البخارم، التاريخ ا كسط، ج (2)
 .1820ص 4االستيعاب، ج

 .110ص 2، كالذىبي، سير أعىـ النبىء، ج75النسائي، فضائؿ الالحابة، ص (3)
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 يكمئذو  كىي النبكة مف عشرو  سنة ؛رمضاف شير في خكيمد بنت يجةخد أـ المؤمنيف تكفيت
 قبؿ ؛ ككاف ذلؾحفرتيا في ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ كنزؿ ،(1) بالحجكف كدفنت ،سنة كستيف خمسو  بنت

 .(2) ثىث بسنكاتو  اليجرة

 :أحاديثيا 
دَّثنا( قاؿ أبك يعمب: 153) .1 اؽي  حى ، أىًبي ٍبفي  ًإٍسحى دَّثنا ًإٍسرىاًئيؿى ٍرًبيُّ  ًزيىادو  ٍبفي  سىٍيؿي  حى  بىاٍلًرم   الحى

دَّثىًني: قىاؿى  ًثقىةه  ، ٍبفي  ا ىٍزرىؽي  حى بدً  عىفٍ  قىٍيسو بدً  عىفٍ  أىكٍ  نىٍكفىؿو  ٍبفً  ا ً  عى ٍيدىةى، ٍبفً  ا ً  عى  شىؾَّ  بيرى
ةى  عىفٍ  سىٍيؿه  ًديجى ٍيًمدو  ًبٍنتً  خى كى ؟ ٍطفىاًليأى  أىٍيفى  ًبأىًبي: قيٍمتي  ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿى  سىأىٍلتي : قىالىتٍ  خي : قىاؿى  ًمٍنؾى

نَّةً  ًفي" سىأىٍلتيوي : قىالىتٍ  ،"الجى  ًبغىٍيرً : قيٍمتي  ،"النَّارً  ًفي": قىاؿى  الميٍشًرًكيفى  أىٍزكىاًجي ًمفٍ  أىٍطفىاًلي أىٍيفى : كى
؟ ـي  ا ي ": قىاؿى  عىمىؿو ا أىٍعمى اًمًميفى  كىانيكا ًبمى  .(3)" عى

 أولا: تخريج الحديث:

، )كىىما(، مف طريؽ سيؿ بف زياد (5)حكه، كأبك نعيـ بمثمو بن (4)أخرجو الطبراني 
 الحربي، عف ا زرؽ بف قيس، بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 مات القرآف، في لكقفو فيو تيكمـ الدكؽ؛ المركزم، يعقكب أبك إسرائيؿ، أبي بف إسحاؽ 
، (8)حنبؿ ، كأحمد بف (7)، كثقو يحيب بف معيف (6)العاشرة  أكابر ق، مف246 سنة

، إال أنو الاحب حديث كيس"  ، (10)، ككثقو البغكم (9)كقاؿ في ركاية: "كاقفي مشؤـك
 القرآف: يقكؿ كاف أنو إال ،مأمكنان  ثقة حافظان "كاف ، كابف الجكزم؛ فقاؿ: (11)كالدارقطني 

                                                           

 الحجكف: منطقة في أعمب جباؿ مكة، فييا دفنت خديجة بنت خكيمد، كىك مدفف أىميا أيضان. (1)
 .303ص 2، كالزركمي، ا عىـ، ج182ص 13انظر: ابف أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج (2)
 .504ص 12، ج7077أبك يعمب المكالمي، مسند أبي يعمب ح (3)
 .16ص 23الطبراني، المعجـ الكبير، ج (4)
 .3207ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (5)
 .100ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .102تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (7)
 .223ص 1انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (8)
 .376ص 7طيب البغدادم، تاريخ بغداد، جالخ (9)

 .1084ص 5انظر: الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (10)
 .376ص 7الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (11)
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 الشؾ، بعم اىذ أقكؿ ال: يقكؿ ككاف مخمكؽ، غير كال مخمكؽ يقكؿ كال كيقؼ، ا  كىـ
؛ فقاؿ: ثقة الذىبيكثقو ، ك (1)" بسككتو فذمكه ،قبمي القكـ سكت اكم كتأس كلكف
كقاؿ الالح بف جزرة: "الدكؽ في الحديث، إال أنو كاف يقكؿ: القرآف كىـ ، (2)معمر

، كقاؿ الساجي: "تركك إسحاؽ بف أبي إسرائيؿ لمكضع الكقؼ، ككاف (3)ا ، كيقؼ" 
نما تكممكا فىك ثقة قمت:، (4)الدكقان"   يو  جؿ كقفو في القرآف.، كا 

  كلـ أقؼ عمب مف تكمـ (5)سيؿ بف زياد الحربي، البالرم، ذكره ابف حباف في الثقات ،
 فيو مف العمماء بجرح أك تعديؿ، سكل تكثيؽ إسحاؽ بف إسرائيؿ لو في ىذا السند.

 (6)ق 120سنة  بعد مات ،الثالثة مف ثقة ،البالرم الحارثي ،قيس بف ا زرؽ. 

 (7)ق 63، كمات سنة ملسو هيلع هللا ىلصالحابي كلد عمب عيد النبي  ،الحارث فب نىكفىؿ فب المَّو دعب. 

 (8)ق 115ق أك 105 سنة مات ،الثالثة مف ثقة ،المركزم ا سممي بريدة بف ا  عبد. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 ا  عبد أف إال ثقات، إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، كرجالو ثقات، قاؿ الييثمي: "رجالو
 .(10)، كقاؿ الذىبي: " فيو انقطاع" (9)" خديجة يدركا لـ بريدة كابف نكفؿ بف حارثال بف

   

 

                                                           

 .330ص 11ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (1)
 .234ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (2)
 .477ص 11الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (3)
 .376ص7خطيب البغدادم، تاريخ بغداد، جال (4)
 .291ص 8ابف حباف، الثقات، ج (5)
 .97ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (6)
 .519ص 2الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (7)
 .297ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (8)
 .218ص 7الييثمي، مجمع الزكائد، ج (9)

 .113ص 2الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (10)
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دَّثىنىا( قاؿ الطبراني: 154) .2 مَّدي  حى ٍبدً  ٍبفي  ميحى ، ًعٍرسو  ٍبفً  المَّوً  عى مىٍيمىافى  ٍبفي  يىٍحيىب ثىنىا اٍلًماٍلًرمُّ  سي
، نىٍضمىةى  ٍبفً  ًديًنيُّ اًرثي  ثىنىا اٍلمى ، مَّدو ميحى  ٍبفي  اٍلحى دَّثىًني اٍلًفٍيًرمُّ اًعيؿي  حى ، أىًبي ٍبفي  ًإٍسمى ًكيـو دَّثىًني حى  حى

ٍبدً  ٍبفي  عيمىري  دَّثىًني اٍلعىًزيًز، عى ٍبدً  ٍبفً  بىٍكرً  أىبيك حى اًرثً  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  عى ، ٍبفً  اٍلحى دَّثىٍتًني ًىشىاـو  أيّـُ  حى
مىمىةى، ةى، عىفٍ  سى ًديجى اءىؾى  ًإذىا تىٍستىًطيعي  ىىؿٍ  عىمِّي، اٍبفى  يىا المًَّو، ؿى رىسيك  يىا: قيٍمتي : قىالىتٍ  خى  الًَّذم جى
ًني أىفٍ  يىٍأًتيؾى  ةي  يىا نىعىـٍ : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  ًلي فىقىاؿى  ًبًو؟ تيٍخًبرى ًديجى ةي  قىالىتٍ . «خى ًديجى اءىهي : خى  فىجى
ةي  ايى : »ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ًعٍندىهي، كىأىنىا يىٍكـو  ذىاتى  ًجٍبًريؿي  ًديجى اًحًبي ىىذىا خى  قىدٍ  يىٍأًتيًني الًَّذم الى
اءى  مىب فىاٍجًمٍس  قيـٍ : لىوي  فىقيٍمتي  ،«جى ، اٍ ىٍيمىًف، فىًخًدمى  عى ـى مىسى فى  فىقىا مىب جى : لىوي  فىقيٍمتي  اٍ ىٍيمىًف، فىًخًدمى  عى
ؿٍ تيحى : لىوي  فىقيٍمتي  ،«نىعىـٍ : »قىاؿى  تىرىاهي؟ ىىؿٍ  مىب فىاٍجًمٍس  كَّ ، اٍ ىٍيسىًر، مى فىًخدً  عى مىسى  ىىؿٍ : فىقيٍمتي  فىجى
ؿى : لىوي  فىقيٍمتي  ،«نىعىـٍ : »قىاؿى  تىرىاهي؟ كَّ ، ًحٍجًرم، ًفي فىاٍجًمٍس  فىتىحى مىسى : قىاؿى  تىرىاهي؟ ىىؿٍ : لىوي  فىقىالىتٍ  فىجى
ةي  قىالىتٍ  ،«نىعىـٍ » ًديجى سٍَّرتي : خى طىرىٍحتي  (1)فىتىحى قيٍمتي  ًخمىاًرم، كى  فىقيٍمتي  ،«الى : »قىاؿى  اهي؟تىرى  ىىؿٍ : لىوي  كى
، ىىذىا مىا كىالمَّوً  الى  كىًريـه، مىمىؾه  كىالمَّوً  ىىذىا: لىوي  ةي  قىالىتٍ  شىٍيطىافه ًديجى قىةى  فىقيٍمتي : خى  ٍبفً  نىٍكفىؿً  ٍبفً  ًلكىرى

، أىسىدً  ا ذىًلؾى ًني كىمى مَّده  ًبوً  أىٍخبىرى قىةي  فىقىاؿى  المَّوً  رىسيكؿي  ميحى قًّا": كىرى ةي خى  يىا حى ًديثيؾً  ًديجى  .(2)" حى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، )ثىثتيـ(، مف  (5)بنحكه، كالبييقي  (4)بمعناه، كاآلجرم  (3)أخرجو الدكالبي 
طريؽ يكنس بف بكير، عف ابف إسحاؽ، عف إسماعيؿ بف أبي حكيـ )أرسمو(، عف أـ المؤمنيف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخديجة بنت خكيمد، عف النبي 

 سناد:ثانياا: دراسة رجال اإل

  محمد بف عبد ا  بف عرس، المالرم، لـ أقؼ عمب مف ترجـ لو مف العمماء
 .(6)كالمالنفيف، قاؿ الييثمي: لـ أعرفو 

                                                           

 (.134ص 3حاًسر: اذا كشفت حجابيا كحسرت عف درعيا )الفراىيدم، كتاب العيف جامرأة  (1)
 .287ص 6الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (2)
 .35الدكالبي، الذرية الطاىرة، ص (3)
 .2189ص 5، ج1679اآلجرم، الشريعة، ح (4)
 .287ص 6الطبراني، المعجـ ا كسط، ج (5)
 .20ص 7الييثمي، مجمع الزكائد، ج (6)
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  ذكره ابف (1)ق 245يحيب بف سميماف بف نضمة، الخزاعي المدني، مات حكالي سنة ،
 قاؿ، ك (3)، كنقؿ ابف حجر عف أبي حاتـ: شيخ (2)حباف في الثقات؛ فقاؿ: يخطئ كييـ 

 ، كقاؿ ابف عقدة: (4)" مستقيمة عامتيا أحاديث المدينة كأىؿ مالؾ عف ركل"ابف عدم: 
 ىك ضعيؼ. قمت:، (5)ال يساكم شيئان 

  (6)الحارث بف محمد الفيرم، قاؿ أبك زرعة: مديني، ثقة. 

 (7)ق130 سنة مات ،السادسة مف ثقة ،المدني مكالىـ القرشي ،حكيـ أبي بف إسماعيؿ. 

 ه عدَّ  ،المؤمنيف أمير ا مكم العاص أبي بف الحكـ بف مركاف بف العزيز عبد بف عمر
 .(8)ق 101 سنة رجب في مات ،الرابعة مف ،الراشديف الخمفاء مع العمماء

 الثالثة مفعابد،  فقيو ثقة ،المدني المخزكمي الحارث بف الرحمف عبد بف بكر أبك، 
 .(9)ق 100سنة  قبؿ مات

 91ا صتقدمت ترجمتي، ملسو هيلع هللا ىلص النبي زكجة سممة أـ ،أمية أبي بنت ىند. 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو يحيب بف سميماف بف نضمة )ضعيؼ(، كفيو محمد بف عبد ا  بف 
 عرس )لـ يذكره العمماء بجرح أك تعديؿ(.

   

 

                                                           

 .1287ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (1)
 .269ص 9ابف حباف، الثقات، ج (2)
 .450ص 8ابف حجر، لساف الميزاف، ج (3)
 .128ص 9ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (4)
 .1287ص 5الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (5)
 .89ص3ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .107ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (7)
 .415المالدر السابؽ ص (8)
 .623نفسو ص (9)
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دَّثىنىا( قاؿ الدكالبي: 155) .3 ٍبدً  ٍبفي  أىٍحمىدي  حى بَّاًر، عى دَّثىنىا اٍلجى ، ٍبفي  ييكنيسي  حى  ٍبفً  ًىشىاـً  عىفٍ  بيكىٍيرو
ةى، عىفٍ  أىًبيًو، عىفٍ  عيٍركىةى، ًديجى مىب أىٍبطىأى  لىمَّا: "قىالىتٍ  أىنَّيىا خى ًزعى  اٍلكىٍحيي  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  عى  ًمفٍ  جى
ا ذىًلؾى  زىعن ا لىوي  فىقيٍمتي  شىًديدنا جى زىًعوً  ًمفٍ  ٍيتي رىأى  ًممَّ ؾى  لىقىدٍ  :جى بُّؾى  (1)قىىى زىًعؾى  ًمفٍ  يىرىل ًممَّا رى  فىأىٍنزىؿى  جى
ؿَّ  عىزَّ  المَّوي  ا كََل  كىجى ٌَ ا وَداَغَم َربَُّم َو ٌَ [3: حبالض]" (2). 

 أولا: تخريج الحديث:

بمثمو، )كىىما(، مف طريؽ أحمد بف عبد  (4)بنحكه، كالبييقي  (3)أخرجو الحاكـ 
 لجبار، عف يكنس بف بكير بو.ا

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 332ص تقدمت ترجمتو العاشرة، مف ضعيؼ الككفي، الجبار عبد بف أحمد. 

 81ص تقدمت ترجمتوف بيكير، الدكؽ؛ مف التاسعة، يكنس ب. 

 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم الزبير بف كةعر  بف ىشاـ. 

 132ص تقدمت ترجمتو، فقيو ثقة ،ا سدم العكاـ بف الزبير بف عركة. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

نقطاع، عركة بف الزبير )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ أـ إسناده ضعيؼ  جؿ اال
(، كما أف أحمد بف عبد الجبار ملسو هيلع هللا ىلصالمؤمنيف خديجة رضي ا  عنيا )كقد ماتت في عيد النبي 

 .(5))ضعيؼ(، قاؿ الحاكـ: "ىذا حديث الحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه إلرساؿ فيو" 

   

 

                                                           

 (.425ص 8قمب: أبغض ككره )انظر: تفسير ابف كثير ج (1)
 .38الدكالبي، الذرية الطاىرة، ص (2)
الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب تكاريخ المتقدميف مف ا نبياء كالمرسميف باب ذكر  (3)

 .667ص 2، ج4214مد بف عبد ا  حأخبار سيد المرسميف كخاتـ النبييف مح
 .60ص 7فترة ج ملسو هيلع هللا ىلصالبييقي، دالئؿ النبكة كتاب الشمائؿ باب فتكر الكحي عف النبي  (4)
 .667ص 2، ج4214الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، ح (5)
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نىا( قاؿ البييقي: 156) .4 ك، أىًبي ٍبفي  يدً سىعً  أىبيك أىٍخبىرى دَّثىنىا عىٍمرو ٍبدً  أىبيك حى ، ا ً  عى فَّاري دَّثىنىا الالَّ  حى
دَّثىنىا الدٍُّنيىا، أىًبي ٍبفي  بىٍكرً  أىبيك ، ٍبفي  اٍلميثىنَّب حى دَّثىنىا ميعىاذو ، عىفً  أىًبي، حى دَّثىًني اٍلمىٍسعيكًدمِّ ٍبدي  حى  عى

، اٍ ىٍعمىب ةي  قالىتٍ : قىاؿى  التٍَّيًميُّ ًديجى ٍيًمدو  ًبٍنتي  خى كى ٍنيىا ا ي  رىًضيى  خي  كىأىنىا أىقيكؿي  مىا ا ً  رىسيكؿى  يىا: عى
، ذينيكًبي، ًلي اٍغًفٍر  المييَـّ : قيكًلي: "قىاؿى  ًباٍلبىٍيًت؟، أىطيكؼي  طىايىامى ٍسرىاًفي كىعىٍمًدم، كىخى  ًفي كىاً 
 .(1) "تيٍيًمكيًني ًلي تىٍغًفرى  الى  ًإفٍ  ًإنَّؾى  أىٍمًرم،

 خريج الحديث:أولا: ت

 بمثمو، مف طريؽ البييقي، بيذا اإلسناد. (2)أخرجو مسافر حاجي 
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (3)ق 421 النيسابكرم، ثقة، مات سنة ركعم أبي بف سعيد أبك مكسب، بف محمد. 

 فَّار ا  عبد أبك المَّو، دعب فب دمحم  .276ص تقدمت ترجمتو، ثقة، الالَّ

 حافظ الدكؽ البغدادم، الدنيا أبي بف بكر أبك القرشي، عبيد بف محمد بف ا  عبد 
، (5)، كثقو ابف الجكزم (4)ق 281 سنة مات عشرة، الثانية مف تالانيؼ، الاحب
 يختمؼ ككاف الدكؽ"، كقاؿ الالح بف محمد: (7)، كقاؿ أبك حاتـ: الدكؽ (6)كالذىبي 

 لمكىـ يضع ككاف بمخي اؽ،ًإسح فب دمحم لو يقاؿ إنساف مف يسمع كاف أنو إال ،نامع
 كا  أعمـ.الدكؽ  قمت:، (8)" مناكير نفسو ذات مف أحاديث يركل ،كذابان  ككاف ،إسنادان 

 (9)ق 228 سنة مات ،العاشرة الغار مف ،ثقة ،العنبرم معاذ بف معاذ بف المثنب. 

 (10)ق 196 سنة مات ،التاسعة كبار مف ،متقف ثقة الككفي، العنبرم معاذ بف معاذ. 

                                                           

 .483ص 5، ج3753البييقي، شعب اإليماف، كتاب المناسؾ باب فضيمة الحجر ا سكد ح (1)
 .31فر حاجي، ا ربعكف البمدانية صمسا (2)
 .369ص 9الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (3)
 .321ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .341ص 12ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (5)
 .397ص 13الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (6)
 .163ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (7)
 .77ص 16يذيب الكماؿ، جالمزم، ت (8)
 .519ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (9)

 .536المالدر السابؽ ص (10)
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 (1)مكتو  قبؿ اختمط الدكؽ، المسعكدم، الككفي عتبة، بف ا  عبد بف الرحمف عبد، 
، (2)ق 160 سنة مات السابعة، مف االختىط، فبعد ببغداد منو سمع مف أف كضابطو

اختمط في آخر كابف سعد؛ فقاؿ: "كاف ثقة كثير الحديث، ك  ،(3)كثقو يحيب بف معيف 
 ككيع مثؿ جيد، فيك بالككفة المسعكدم سمع مف كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "كؿ ،(4)عمره"
 مف إال االختىط في كىك ببغداد منو سمع كمف كحجاج ىاركف بف يزيد كأما نعيـ كأبي
 عاالـ عف ركل فيما يغمط كاف كقد ،ثقةكقاؿ عمي بف المديني: " ،(5)بالككفة" منو سمع

، كقاؿ ابف نمير: "كاف ثقة كاختمط (6)" كمعف القاسـ عف ركل فيما كيالحح ،كسممة
، كقاؿ العقيمي: "تغير في آخر عمره، كفي (8)، كقاؿ النسائي: ليس بو بأس (7)بأخرة" 

ىك ثقة فيما يركيو عنو  قمت:، (10)، كذكره ابف الجكزم في الضعفاء (9)حديثو اضطراب"
 داديكف عنو، ففيو اضطراب  نو بعد االختىط.الككفييف كالبالرييف، أما فيما ركاه البغ

 ذكره ابف حباف في (11)ق 136التيمي، أحد العباد الخائفيف، مات سنة  ا عمب عبد ،
 ،مسعكد كابف ،أبيو عف"، كقاؿ ابف حجر: (13)، كقاؿ أحمد: رجؿ الالح (12)الثقات
 في فةحني أبك عنو ركل معركؼ ىك بؿ :قمت ،جيالة فيو ،خالد ابنو كعنو كغيرىـ

                                                           

 ، فقاؿ: "مشيكر ركل لو البخارم، كركل لو أالحاب السنف،72ذكره العىئي في المختمطيف ص (1)
 "قاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة كثير الحديث، إنما اختمط ببغداد كمف سمع منو بالككفة كالبالرة فسماعو جيد

 .344ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (2)
 .185تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (3)
 .366ص 6ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .50ص 3العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (5)
 .210ص 6ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (6)
 .633ص 1الذىبي، الكاشؼ، ج (7)
 .211ص 6يذيب، جابف حجر، تيذيب الت (8)
 .336ص 2العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (9)

 .96ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف، ج (10)
 .675ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (11)
 .131ص 7ابف حباف، الثقات، ج (12)
 .306ص 1العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية عبد ا  بف أحمد ج (13)
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 في حباف بفا كذكره ،جرحان  فيو يذكر فمـ ،تاريخو في البخارم كذكره ،كمسعر ،اآلثار
 لكنو مقؿه زاىد. ،ىك الدكؽ قمت:، (1)"الثقات

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

ق(، لـ يدرؾ 136إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، عبد ا عمب التيمي )مات سنة 
 (.ملسو هيلع هللا ىلصماتت قبؿ اليجرة في عيد النبي  خديجة بنت خكيمد رضي ا  عنيا )كقد

   

 رضي اهلل عنيا ملسو هيلع هللا ىلصمسند رقية بنت رسول اهلل المطمب الثاني: 

 :ترجمتيا 
، النبٌي العربٌي القرشٌي المطمب عبد بف المَّو عبد بف محمد ملسو هيلع هللا ىلص البشر سيد بنت ٌيةقى ري 

 .(2)الياشمٌي، أميا خديجة بنت خكيمد رضي ا  عنيما، تكنب بأـ عبد ا  

 قبؿ المطمب عبد بف ليب أبي بف عتبة تزكجيا قد كافلدت رضي ا  عنيا بالجاىمية، ك كي 
ٍب َوحَب ا  كأنزؿ ؛ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعث فمما ،النبكة َٓ َ ِِب ل

َ
 رأسي: أبكه لو قاؿ، [1: المسد] َتتاْج يََدا أ

 .(3) كىكانان لوكفي ذلؾ كرامةن ليا؛  ،بيا دخؿ يكف كلـ ففارقيا ابنتو تطمؽ لـ إف حراـ رأسؾ مف

 كأخكاتيا ىي ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ كبايعت ،خكيمد بنت خديجة أميا أسممت حيفرقية  أسممت
 .(4) جميعان  اليجرتيف الحبشة إلب معو كىاجرت ؛عفاف بف عثماف كتزكجيا ،النساء بايعو حيف

؛ عثمافزكجيا  عمييا فخمؼ بدر إلب يتجيز ملسو هيلع هللا ىلص ا  كرسكؿ رضي ا  عنيا، مرضت
 .(5)السنة الثانية لميجرة  في ،ببدرو ال زاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص كالنبي تكفيتثـ  المقاـ معيا، ملسو هيلع هللا ىلصنبي كطمب منو ال

                                                           

 .781ص 1ابف حجر، تعجيؿ المنفعة، ج (1)
، كالدارقطني، 330ص 4، كالبغكم، معجـ الالحابة، ج36ص 8انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (2)

 .1058ص 2المختمؼ كالمؤتمؼ ج
 .31ص 3، كالزركمي، ا عىـ، ج1839ص 4ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
كالنككم، تيذيب  ،219ص 4، كالقيسي، تكضيح المشتبو، ج113ص 6انظر: ابف ا ثير، أسد الغابة، ج (4)

 .26ص 1ا سماء كالمغات، ج
 .68، كالربعي، تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ ص37ص 8انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (5)
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 .(1)ركل عنيا: أبك ىريرة 

 :أحاديثيا 
دَّثىنىا( قاؿ أحمد بف حنبؿ: 157) ًميؿي  نا: قىاؿى  اٍليىٍيثىـي  حى ك ٍبفي  اٍلخى  نا: قىاؿى  اٍلبىغىًكمُّ  عىٍمرو

مَّدي  مىمىةى  ٍبفي  ميحى رَّاًنيُّ  سى ٍبدً  أىبيك اٍلحى ٍبدً  أىًبي عىفٍ  المًَّو، عى ، عى ٍيدً  عىفٍ  الرًَّحيـً مَّدً  عىفٍ  أينىٍيسىةى، أىًبي ٍبفً  زى  ميحى
ٍبدً  ٍبفً  ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  اٍلميطًَّمًب، عىفً  المًَّو، عى ٍمتي : قىاؿى  ىيرى مىب دىخى  اٍمرىأىةً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  اٍبنىةً  ريقىيَّةى  عى

فَّافى  ٍبفً  عيٍثمىافى  ًفي عى رىجى : فىقىالىتٍ  ميٍشطه، يىًدىىا كى ٍمتي  آًنفنا ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  ًعٍنًدم ًمفٍ  خى : فىقىاؿى  رىٍأسىوي، رىجَّ
ٍبدً  أىبىا تىًجًديفى  كىٍيؼى » ٍيرً : قيٍمتي  «المًَّو؟ عى اًؿ، كىخى اًبي أىٍشبىوً  ًمفٍ  فىًإنَّوي  أىٍكًرًميًو؛: »قىاؿى  الرِّجى  ًبي أىاٍلحى

ميقنا  .(2) «خي
 : تخريج الحديث:أولا 

، (6)، كعبد ا  بف أحمد بف حنبؿ (5)، كالبغكم (4)، كابف أبي عاالـ (3)أخرجو البخارم 
، )جميعيـ بنحكه(، (11)، كابف عساكر (10)، كأبك نعيـ (9)، كالحاكـ (8)، كالطبراني (7)كالدكالبي 

كه، مف طريؽ عبد بنح (12)كأخرجو الحاكـ بف سممة، عف أبي عبد الرحيـ، بو،  مف طريؽ محمد
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ، عف رقية بنت المنعـ بف إدريس، عف أبيو، عف كىب بف منبو، عف أبي ىريرة 

 

                                                           

 .3198ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (1)
 .510ص 1، ج834أحمد بف حنبؿ، فضائؿ الالحابة، مف فضائؿ عثماف بف عفاف ح (2)
 ، كقد جعمو البخارم مف حديث رقية رضي ا  عنيا.292ص 1ا كسط، ج البخارم، التاريخ (3)
 .376ص 5، ج2979ابف أبي عاالـ، اآلحاد كالمثاني، ح (4)
 .330ص 4البغكم، معجـ الالحابة، ج (5)
 .164، ص128أحمد بف حنبؿ، كتاب فضائؿ عثماف بف عفاف، ح (6)
 .50الدكالبي، الذرية الطاىرة ص (7)
 .76ص 1عجـ الكبير، جالطبراني، الم (8)
 ملسو هيلع هللا ىلصالحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة ذكر رقية بنت رسكؿ ا   (9)

 .52ص 4، ج6854ح
 .3198ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (10)
 .97ص 39ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (11)
 ملسو هيلع هللا ىلصالالحابة ذكر رقية بنت رسكؿ ا   الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة (12)

 .52ص 4، ج6855ح
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 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 299ص تقدمت ترجمتوثقة، مف العاشرة،  المركذم، خارجة بف الييثـ. 

 (1)ق242 سنة مات العاشرة مف ،الدكؽ ،بغداد نزيؿ ،كمالبغ الثقفي عمرك بف الخميؿ ،
ىك  قمت:، (4)، كذكره ابف حباف في الثقات (3)، كابف الجكزم (2)كثقو الخطيب البغدادم 

 ثقة.

 218ص تقدمت ترجمتو ،ثقة ،الحرانيٌ  ،الباىمي ا  عبد بف سممة بف محمد. 

 218ص تقدمت ترجمتو ،السادسة مف ثقة ،الحراني الرحيـ عبد بكأ خالد. 

 218ص تقدمت ترجمتو ،السادسة مف ،أفراد لو ثقة ،أنيسة أبي بف زيد. 

 كثقو (5)ق 145 سنة قتؿ ،السابعة مف الدكؽ ،المدني عمرك بف ا  عبد بف محمد ،
، قاؿ ابف عدم: "حديثو قميؿ، كمقداره ما لو (7)، كذكره ابف حباف في الثقات (6)العجمي 
، (10)، كقاؿ النسائي: "ليس بالقكم" (9)، كلينو البخارم؛ فقاؿ: "عنده عجائب" (8)يكتب" 

 ، كقاؿ ابف الجاركد: "ال يكاد يتابع عمب حديثو"(11)كقاؿ مسمـ: "كاف منكر الحديث" 
 ىك الدكؽ يخطئ، كال بد أف يتابع. قمت:، (12)

 الدكؽ كثير اإلرساؿالمخزكمي بطى نٍ حى  بف المطمب بف ا  عبد بف المطمب ، 
 .137ص تقدمت ترجمتوكالتدليس، ال بد أف يتابع، 

 233ص تقدمت ترجمتو، الالحابة حافظ ،الجميؿ الالحابي ،الدكسي ىريرة أبك. 
                                                           

 .196ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .290ص 9الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (2)
 .300ص 11ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (3)
 .230ص 8ابف حباف، الثقات، ج (4)
 .489ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (5)
 .242ص 2جمي، معرفة الثقات، جالع (6)
 .417ص 7ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .448ص 7ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (8)
 .121البخارم، الضعفاء الالغير ص (9)

 .225ص 6الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (10)
 .965ص 3الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (11)
 .268ص 9ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (12)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

إسناده ضعيؼ، فيو محمد بف عبد ا  بف عمرك )الدكؽ يخطئ(، كالمطمب بف عبد 
 مف سماع لممطمب يعرؼ كالا  بف حنطب )الدكؽ كثير اإلرساؿ كالتدليس(، قاؿ البخارم: "

 .(1)" الحجة بو تقكـ كىال المطمب، فمبف عبد ا   لمحمد الك  ىريرة، أبي

ىريرة أسمـ في السنة السابعة لميجرة، كقد تكفيت رقية  عجيب، أبك لمتف إشكاؿه كفي ا
 ىذافي السنة الثانية لميجرة، فأنب لو أف يككف سمع منيا؟!، قاؿ الحاكـ: " ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسكؿ ا  

 كأبك بدر، فتح عند اليجرة مف ثىث سنة ماتت رقية فإفَّ  ،"المتف كاىي ،اإلسناد الحيح حديث
 .(2)" أعمـ كا  خيبر فتح بعد أسمـ إنما ىريرة

   

 مسند َرْيَحانة بنت َشْمعون رضي اهلل عنياالمطمب الثالث: 
 :ترجمتيا 

يحانة بنت شمعكف بف   بني مف رجىن  متزكجة كانت، (3) النضير بني مف ،عمرك بف زيدرى
 .(4) لذلؾ قريظة بني إلب ركاةال بعض فنسبيا الحكـ لو يقاؿ قريظة

 زكجيا تؿقي  فمما كسيمة، جميمة ييكدية ككانت رسكلو، عمب المَّو أفاء مما ريحانة كانت
 فأعتقيا ،في السنة السادسة لميجرة اإلسىـ فاختارت ؛ملسو هيلع هللا ىلص المَّو رسكؿ يرىافخَّ  السبي، في كقعت

 البكاء، كأكثرت عمييا ؽشي فى  فطمقيا، شديدة غيرة عميو فغارت الحجاب، عمييا كضرب كتزكجيا
 حتب عنده فكانتمعجبان بأدبيا كبيانيا؛ ال تسألو حاجةن إال قضاىا،  ملسو هيلع هللا ىلصككاف النبي  فراجعيا،

 .(5)، كىك عائد مف حجة الكداع في السنة العاشرة لميجرة، فدفنيا بالبقيع كفاتو قبؿ ماتت

 
                                                           

 .292ص 1م، التاريخ ا كسط، جالبخار  (1)
 ملسو هيلع هللا ىلصالحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمب الالحيحيف، كتاب معرفة الالحابة ذكر رقية بنت رسكؿ ا   (2)

 .52ص 4، ج6854ح
 .146ص 8، كابف حجر، اإلالابة، ج1847ص 4انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)
 .129ص 8ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .38ص 3، كالزركمي، ا عىـ، ج146ص 8ف حجر، اإلالابة، جانظر: اب (5)
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 :أحاديثيا 
دَّثىًني( قاؿ الزبير بف بىكَّار: 158) مَّدي  حى سىفً  ٍبفي  ميحى بىالىةى  ٍبفً  اٍلحى مَّدً  عىفٍ  زي  ٍبفً  ميكسىب ٍبفً  ميحى
مَّدً  ٍبفً  يىٍعقيكبى  عىةى  أىًبي ٍبفً  ميحى ٍعالى ٍبدً  ٍبفً  أىيُّكبى  عىفٍ  الى عىةى  ٍبفً  ا  عبد بف الرٍَّحمىف عى ٍعالى  أىفَّ  الى
انىةى  ٍيحى ٍيدً  ًبٍنتى  رى ٍمًرك ٍبفً  زى ٍكجو  تى تىحٍ  كيٍنتي " :قىالىتٍ  قينىافىةى  ٍبفً  عى  أىٍستىٍخًمؼي  الى  فىقيٍمتي  ميٍكًرـو  ًلي ميًحب   زى
كيٍنتي  بىٍعدىهي  مىاؿو  ذىاتى  كى ٍيظىةى  بىنيك سيًبيى  فىمىمَّا جى السٍَّبيي  عيًرضى  قيرى

مىب (1)  ًفيمىف فىكنت ،ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿً  عى
مىٍيًو، عرض ، فأمر بي عى كىافى  فىعيًزٍلتي ًفي   لىوي  يىكيكفي  كى ارى  عيًزٍلتي  فىمىمَّا ًنيمىةو،غى  كيؿِّ  ًمفٍ  الى  ًلي المَّوي  خى
ٍنًذرً  أيِـّ  بىٍيتً  ًإلىب فىأيٍرًسٍمتي  تَّب أىيَّامنا، (2)قىٍيسو  ًبٍنتً  اٍلمي فيرِّؽى  ا يسىارىل قيًتؿى  حى ، كى ؿى  السٍَّبيي  رىسيكؿي  فىدىخى

مىيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  اًني ًمٍنوي، فىاٍختىبىٍأتي  عى  اٍختىارىؾً  كىرىسيكلىوي  المَّوى  اٍختىٍرتً  ًإفً : "فىقىاؿى  دىٍيوً يى  بىٍيفى  فىأىٍجمىسىًني فىدىعى
ًني أىٍعتىقىًني أىٍسمىٍمتي  فىمىمَّا ،كىرىسيكلىوي  المَّوى  أىٍختىاري  فىًإنِّي :فىقيٍمتي  "،ًلنىٍفًسوً  ملسو هيلع هللا ىلص المَّوً  رىسيكؿي  كَّجى تىزى  كىأىاٍلدىقىًني كى
نىشًّا أيكًقيَّةن  عىٍشرىةى  اٍثنىيٍ  كىافى  ،اٍلميٍنًذرً  أيِـّ  بىٍيتً  ًفي ًبي كىأىٍعرىسى  ،ًنسىاءىهي  اٍلًدؽي يي  كىافى  كىمىا كى ـي  كى  ًلي ييقىسِّ
ا ـي  كىافى  كىمى رىبى  ًلًنسىاًئوً  ييقىسِّ مىيَّ  كىضى ابى  عى  .(3)"اٍلًحجَّ

 أولا: تخريج الحديث:

 لـ أقؼ عمب تخريج لمحديث مف ىذا الكجو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 (4) ق200 قبؿ مات ،العاشرة كبار مف ،كذبكه ،المخزكمي بالةزى  بف الحسف بف محمد. 

  محمد بف مكسب بف يعقكب بف محمد بف أبي العالعة، لـ أقؼ عمب ترجمتو في كتب
 العمماء كالمالنفيف.

 أبي بف ا  عبد بف الرحمف عبد بف أيكب كقيؿ ،العالعة بف الرحمف عبد بف أيكب 
 .(6)حباف في الثقات  ، ذكره ابف(5) السادسة مف الدكؽ ،العالعة

 
                                                           

 (.130ص 3السًَّبي: بمعنب أخذ شيء مف بمد إلب بمد آخر كرىان كعنكةن )ابف فارس، مقاييس المغة، ج (1)
 35، المت القبمتيف )المزم، تيذيب الكماؿ، جملسو هيلع هللا ىلصأـ المنذر بنت قيس ا نالارية، إحدل خاالت النبي  (2)

 (.387ص
 .47ص ملسو هيلع هللا ىلصم، المنتخب مف كتاب أزكاج النبي الزبير  (3)
 .474ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .118المالدر السابؽ ص (5)
 .57ص 6ابف حباف، الثقات، ج (6)
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 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:

 إسناده ضعيؼ جدان، فيو )محمد بف الحسف بف زبالة(، كذَّبكه.

   

 رضي اهلل عنيا ملسو هيلع هللا ىلصمسند زينب بنت رسول اهلل المطمب الرابع: 
 :ترجمتيا 

محمد بف عبد المَّو بف عبد المطمب، النبٌي العربٌي القرشٌي  ملسو هيلع هللا ىلصزينب بنت سيد البشر 
ر أخكاتيا، مف المياجرات ياشمٌي، أميا خديجة بنت خكيمد رضي ا  عنيما، كىي أكبال

 .(1)السيدات
تزكجت زينب رضي ا  عنيا قبؿ أخكاتيا كفي حياة أميا مف ابف خالتيا أبك العاص بف 

عمب اإلسىـ، فأسممت  ملسو هيلع هللا ىلصالربيع، كحينما أسممت أميا خديجة، بايعت زينب كأخكاتيا النبي 
 .(2)ؿ إسىـ زكجيا بست سنيف كىاجرت قب

أف يطمؽ زينب رضي ا   ملسو هيلع هللا ىلصفأيسر، ثـ أمره النبي  يكـ بدر مع المشركيف قاتؿ زكجياك 
، ثـ جاء لممدينة مسممان في السنة السادسة لميجرة، كرٌد زكجتو عنيا، كفؾَّ قد أسره ليعكد إلب مكة
 .(3)زينب إليو بميرو كنكاح جديديف 

في قبرىا كىك  ملسو هيلع هللا ىلص، كنزؿ النبي لميجرة بالمدينة في السنة الثامنة ملسو هيلع هللا ىلص رسكؿ ا كماتت زينب بنت 
 (4)ميتـ محزكف عمب فراقيا 
 .(5)ركل عنيا: عبد ا  البيي 

                                                           

، 386ص 5، كأبك أحمد الحاكـ، ا سامي كالكنب، ج30ص 8انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (1)
، كالطبرم، 79ص 1أيبؾ، الكافي بالكفيات، ج ، كابف26ص 1كالنككم، تيذيب ا سماء كالمغات، ج

 .2المنتخب مف ذيؿ المذيؿ، ص
 .246ص 2انظر: الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (2)
، كابف مندة، 130ص 6، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1893ص 4انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، ج (3)

 67، كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج44، كالدكالبي، الذرية الطاىرة ص926ص 1معرفة الالحابة، ج
 ، 15ص

 .151ص 8، كابف حجر، اإلالابة، ج30ص 8انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .18ص 67ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (5)
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 :أحاديثيا 
نىا( قاؿ البييقي: 159) سىفً  أىبيك أىٍخبىرى ًميِّ  اٍلحى مَّدو  ٍبفً  عى سىفي  أنبأ اٍلميٍقًرئي، ميحى مَّدً  ٍبفي  اٍلحى  ٍبفً  ميحى

اؽى  ، ٍبفي  ييكسيؼي  ثنا ،ًإٍسحى مَّدي  ثنا يىٍعقيكبى ، ٍبفي  ميحى ، ٍبفي  سيٍفيىافي  ثنا كىًثيرو دى، ٍبفً  كىاًئؿً  عىفٍ  سىًعيدو  عىفٍ  دىاكي
ٍبدً  ، ا ً  عى ٍينىبى  عىفٍ  اٍلبىًييِّ ٍنيىا، ا ي  رىًضيى  زى ًبيعً  ٍبفى  اٍلعىاصً  أىبىا ًإفَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ًلمنًَّبيِّ  قيٍمتي " : قىالىتٍ  عى  ًإفٍ  الرَّ
، فىاٍبفي  بى قىري  ـ  فٍ  عى ، فىأىبيك بىعيدى  كىاً  لىدو نِّي كى ٍرتيوي  قىدٍ  كىاً  ارى  ،أىجى  .(1)" ملسو هيلع هللا ىلص النًَّبيُّ  هي فىأىجى

 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، مف طريؽ إسماعيؿ بف إسحاؽ بف حماد، عف محمد بف كثير،  (2)أخرجو ابف عساكر 
 بو.

 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

 سنةمات الشافعي،  الفقيو المقرم ا نطاكي الحسف أبك ،عيؿإسما بف محمد بف عمي 
، كقد الحح البييقي إسناد حديث، ركاه مف طريقو: فقاؿ: ىذا إسناد (3)ق 377

 ، كلـ أقؼ عمب مف تكمـ فيو بجرح أك تعديؿ مف العمماء غيره.(4)الحيح

 مات سنة  ،(5) اإلسفراييني محمد أبك ا زىر، بف إسحاؽ بف محمد بف الحسف
 ، كلـ أقؼ عمب مف تكمـ فيو بجرح أك تعديؿ.(6)ق346

 (7)ق 291، مات سنة القاضي محمد أبك ،البىٍغدادمُّ  إسماعيؿ فب يعقكب فب يكسؼ ،
 .(10)، كالزركمي (9)، كابف الجكزم (8)كثقو الخطيب البغدادم 

                                                           

 .162ص 9، ج18179البييقي، السنف الكبرل، كتاب السير باب أماف المرأة ح (1)
 .18ص 67ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (2)
 .326بف كثير، طبقات الشافعييف، صا (3)
 .48، كشيكخ البييقي في السنف الكبرل ص54ص 4انظر: البييقي، السنف الكبرل، ج (4)
 1نسبة إلب أىٍسفراييف، بميدة بنكاحي نيسابكر عمب منتالؼ الطريؽ مف جرجاف )السمعاني، ا نساب، ج (5)

 (.223ص
 .833ص 7الذىبي، تاريخ اإلسىـ، ج (6)
 .1069ص 6السابؽ ج المالدر (7)
 .456ص 16الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ج (8)
 .103ص 13ابف الجكزم، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كا مـ، ج (9)

 .258ص 8الزركمي، ا عىـ، ج (10)
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 (1)ق 223 سنة مات ،العاشرة كبار مف ،ثقة ،البالرم العبدم كثير بف محمد. 

 163ص تقدمت ترجمتو، حافظ ثقة ،الككفي الثكرم مسركؽ بف سعيد بف سفياف. 
 (2) السادسة مف ثقة ،بكر كالد ،الككفي التيمي ،داكد بف كائؿ. 
 كثقو ابف (4) الثالثة مف ،(3)يخطئ  الدكؽ ،الزبير بف مالعب مكلب ،يٌ يً البى  ا  عبد ،

، كقاؿ أبك حاتـ: ال يحتج بو (7)، كذكره ابف حباف في الثقات (6)سعد ، كابف (5)معيف 
 ، لكنو مرسؿ.ىك الدكؽ قمت:، (8)كىك مضطرب الحديث 

 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد:
إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، عبد ا  البيي )مف الطبقة الثالثة(، لـ يدرؾ زينب بنت 

 .(ملسو هيلع هللا ىلص)كقد ماتت في عيد النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسكؿ ا  

   
 زيمة رضي اهلل عنيامسند أم المؤمنين زينب بنت خُ المطمب الخامس: 

 :ترجمتيا 
يمة  زى العامرية اليىلية، أـ  ،مناؼ عبد بف عمرك بف ا  عبد بف الحارث بفزينب بنت خي

، كانت تدعب بأـ المساكيف في الجاىمية، كذلؾ لكثرة (9) ملسو هيلع هللا ىلصالمؤمنيف، كزكجة رسكؿ ا  
 .(10)الدقيا عمييـ إطعاميا ليـ، كت

                                                           

 .504ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .580المالدر السابؽ ص (2)
ائشة رضي ا  عنيا، فقد أخرج لو مسمـ حديثان في نقؿ ابف أبي حاتـ، كالعىئي، عمة إرسالو عف ع (3)

الحيحيو عف عائشة رضي ا  عنيا، كىك لـ يسمع منيا كلـ يدركيا )انظر: ابف أبي حاتـ، المراسيؿ 
 (.218، كالعىئي، جامع التحاليؿ ص115ص

 .330ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (4)
 .103ص 1تاريخ ابف معيف ركاية ابف محرز ج (5)
 .299ص 6سعد، الطبقات الكبرل، ج ابف (6)
 .33ص 5ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .48ص 2ابف أبي حاتـ، عمؿ الحديث، ج (8)
 .129ص 6، كابف ا ثير، أسد الغابة، ج1853ص 4ابف عبد البر، االستيعاب، ج (9)

 .955، كابف مندة، معرفة الالحابة، ص3228ص 6أبك نعيـ، معرفة الالحابة، ج (10)
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، فمما تكفي ملسو هيلع هللا ىلصكقد كانت رضي ا  عنيا زكجة لعبد ا  بف جحش؛ ابف عمة رسكؿ ا  
 .(1)، كىي أخت أـ المؤمنيف ميمكنة  ميا ملسو هيلع هللا ىلصعنيا يـك أحد؛ تزكجيا رسكؿ ا  

 في ذلؾ ككاف ،ملسو هيلع هللا ىلص فتزكجيا إليو أمرىا جعمت ؛خزيمة بنت زينب ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ خطبكلما 
 عمب كتكفيت ،أشير ثمانية عنده فمكثت ،اليجرة مف شيران  كثىثيف أحد رأس عمب رمضاف شير
 كدفنيا ملسو هيلع هللا ىلص ا  رسكؿ عمييا كالمب ؛ في السنة الرابعة مف اليجرة،شيران  كثىثيف تسعة رأس

 .(2)ككانت يكمئذو ابنة ثىثيف سنة رضي ا  عنيا  ،بالبقيع

 .(3)ركل عنيا: عطاء بف يسار 

 :أحاديثيا 
نىالنسائي: ( قاؿ ا160) ًديثً  عىفٍ  سىًعيدو  ٍبفي  قيتىٍيبىةي  أىٍخبىرى ٍبدً  حى ، عىفٍ  اٍلعىًزيًز، عى  عىفٍ  شىًريؾو

، ٍبفً  عىطىاءً  ًليَّةً  عىفً  يىسىارو اًريىةه  لىيىا كىانىتٍ  أىنَّيىا ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿً  ًعٍندى  كىانىتٍ  الًَّتي اٍلًيىى : فىقىالىتٍ  سىٍكدىاءي  جى
 ًبٍنتى  أىكٍ  أىًخيؾً  ًبٍنتى  ًبيىا تىٍفًديفى  أىفىىى : »ملسو هيلع هللا ىلص ا ً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ىىًذًه، أيٍعًتؽى  أىفٍ  أىرىٍدتي  ًإنِّي اً ، رىسيكؿى  يىا

؟ ًرعىايىةً  ًمفٍ  أيٍخًتؾً   .(4) «اٍلغىنىـً
 أولا: تخريج الحديث:

بنحكه، مف طريؽ القعنبي، عف عبد العزيز بف محمد، كأخرجو  (5)أخرجو الطبراني 
 بنحكه، عف عبد الرحمف بف ميدم، عف زىير بف محمد، كىىما  (6)ب الحسيف بف حر 

 )عبد العزيز بف محمد، كزىير بف محمد(، عف شريؾ بف عبد ا  بف أبي نمر، بو.
 ثانياا: دراسة رجال اإلسناد:

  49ص تقدمت ترجمتو ،سعيد الثقفي، ثقة ثبت مف العاشرةقتيبة بف. 
 كتب مف يحدث كاف ، الدكؽ(7)الدَّراًكٍرًدم  عبيد بف محمد بف العزيز عبد  

  مات الثامنة، مف منكر، العمرم ا  عبيد عف حديثو النسائي قاؿ فيخطئ، غيره
                                                           

 .157ص 8، كابف حجر، اإلالابة، ج116ص 8سعد، الطبقات الكبرل، ج انظر: ابف (1)
 .66ص 3، كالزركمي، ا عىـ، ج206ص 3انظر: ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، ج (2)
 .116ص 8ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (3)
 .22ص 5، ج4912النسائي، السنف الكبرل، كتاب العتؽ باب فضؿ العطية عمب العتؽ ح (4)
 .438ص 23، المعجـ الكبير، جالطبراني (5)
 .93ابف حرب، كتاب البر كالالمة ص (6)
 (.25ص 4نسبتو إلب دىرىاًكٍرد )مف قرل خراساف( أالمو منيا، كمكلده ككفاتو بالمدينة )الزركمي، ا عىـ، ج (7)
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، كابف سعد؛ كقاؿ: ثقة (3)، كيحيب بف معيف (2)، كثقو مالؾ بف أنس (1)ق 187 سنة
، كذكره ابف حباف في الثقات؛ فقاؿ: (6)ك حاتـ ، كأب(5)، كالعجمي (4)كثير الحديث يغمط 

ذا كالطمب بالحديث ، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "معركؼ(7)كاف يخطئ   كتابو مف حدَّث كا 
ذا الحيح، فيك  فكاف كتبيـ مف الناس عمب يقرأ ككاف أكىـ، الناس كتب مف حدث كا 

، (9)منكر" ، كقاؿ النسائي: "ليس بو بأس، كحديثو عف عبيد ا  بف عمر (8)يخطئ" 
كقاؿ الذىبي: حديثو ال ينحط عف مرتبة  ،(10)كقاؿ ابف بشككاؿ: ليس بو بأس 

، (12)فيخطئ"  الشيء حفظو مف حدث فربما الحفظ، كقاؿ أبك زرعة: "سيء ،(11)الحسف
ىك الدكؽ  قمت:، (14)، كقاؿ الساجي: كاف كثير الكىـ (13)كذكره العقيمي في الضعفاء 
 .عنده أكىاـ، كال بد أف يتابع

 حدكد في مات الخامسة مف يخطئ، الدكؽ ،نمر أبي بف ا  عبد بف شريؾ 
، كذكره (19)، كالدارقطني (18)، كأبك داكد (17)، كالعجمي (16)، كثقو ابف سعد (15)ق140

                                                           

 .358ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (1)
 .395ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (2)
 .124عيف ركاية الدارمي صتاريخ ابف م (3)
 .424ص 5ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (4)
 .98ص 2العجمي، معرفة الثقات، ج (5)
 .395ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (6)
 .116ص 7ابف حباف، الثقات، ج (7)
 .429ص 1الفسكم، المعرفة كالتاريخ، ج (8)
 .354ص 6ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (9)

 .180كاؿ، شيكخ ابف كىب، صابف بشك (10)
 .368ص 8الذىبي، سير أعىـ النبىء، ج (11)
 .395ص 5ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ ج (12)
 .21ص 3العقيمي، الضعفاء الكبير، ج (13)
 .354ص 6ابف حجر، تيذيب التيذيب، ج (14)
 .266ابف حجر، تقريب التيذيب، ص (15)
 .205ص 9ابف سعد، الطبقات الكبرل، ج (16)
 .453ص 1العجمي، معرفة الثقات، ج (17)
 .44ص 1سؤاالت اآلجرم  بي داكد ج (18)
 .225ص 2الدارقطني، العمؿ الكاردة في ا حاديث النبكية، ج (19)
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، كقاؿ يحيب بف (2)، كقاؿ الذىبي: الدكؽ (1)ابف حباف في الثقات؛ فقاؿ: ربما أخطأ 
، كقاؿ ابف عدم: "ال بأس بو، (4)يس بو بأس ، كقاؿ النسائي: ل(3)معيف: ليس بو بأس 

، كذكره ابف (6)، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: الالح الحديث (5)إال أف يركم عف ضعيؼ"
ال فى بد أف يتابع. قمت:، (7)الجكزم في الضعفاء   ىك الدكؽ إذا ركل عف الثقات، كا 

 250ص تقدمت ترجمتو، الثانية الغار مف ثقة ،المدني ،اليىلي يسار بف عطاء. 
 ثالثاا: الحكم عمى اإلسناد: 

إسناده ضعيؼ  جؿ االنقطاع، عطاء بف يسار )مف الطبقة الثانية(، لـ يدرؾ زينب 
 (.ملسو هيلع هللا ىلص عنيا )التي ماتت في عيد النبي بنت خزيمة رضي ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .360ص 4ابف حباف، الثقات ج (1)
 .99الذىبي، ذكر أسماء مف تكمـ فيو كىك مكثؽ، ص (2)
 .131تاريخ ابف معيف ركاية الدارمي ص (3)
 .337ص 4، تيذيب التيذيب، جابف حجر (4)
 .9ص 5ابف عدم، الكامؿ في الضعفاء ج (5)
 .165العمؿ كمعرفة الرجاؿ ركاية المركذم عف أحمد ص (6)
 .40ص 2ابف الجكزم، الضعفاء كالمتركككف ج (7)
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 الخاتمة

أىمو، كالالىة كالسىـ عمب الفيو  بعد حمد ا  سبحانو كتعالب، كالثناء عميو بما ىك
 كحبيبو محمد بف عبد ا ، كبعد:

تـ بفضؿ ا  كمنتو جمع تراجـ كمركيات الالحابة الركاة الذيف ماتكا في عيد النبي 
، كبعد تخريج أحاديثيـ، كدراستيا كالحكـ عمييا، يمكف لمباحثة أف تسجؿ أبرز النتائج التي ملسو هيلع هللا ىلص

أبرز التكاليات التي تكالي بيا طمبة العمـ، مف خىؿ النقاط تكالمت إلييا مف خىؿ الدراسة، ك 
 التالية:

 أولا: النتائج التي توصمت إلييا الباحثة من خالل الدراسة:
 .ملسو هيلع هللا ىلصإف مف الركايات النادرة في كتب السنة، ما ركاه الالحابة الذيف ماتكا في عيد النبي  .1

ـ الحديث عند السيكطي، حيث أبرزت الدراسة فائدة النكع الثاني كالتسعكف مف أنكاع عمك  .2
 حياة في ماتكا الذيف الالحابة مف عنو أسند مف معرفة: كالتسعكف الثاني "النكعقاؿ: 
 عنو الراكم كاف إذا بإرسالو الحكـ ذلؾ، معرفة كفائدة أنا، زدتو النكع ، ىذاملسو هيلع هللا ىلصا   رسكؿ
بي تابعيان؛ ، كقد ظير ذلؾ كاضحان في ا حاديث، فإف كاف الراكم عف الالحا(1)تابعيان"

ف كاف الراكم عنو الحابيان؛ كاف الحديث متالىن ان كاف الحديث منقطع  .، كا 

 ، في ىذه الدراسة كاحدان كستيفملسو هيلع هللا ىلصبمغ عدد الالحابة الركاة الذيف ماتكا في عيد النبي  .3
 الحابيان، منيـ خمسة نساء.

 حديثان. مغ عدد أحاديث ىذه الدراسة مائة كستيفب .4

مائة كثىثة  احثة عمب اإلماـ السيكطي في مسندهيا البكبمغ عدد ا حاديث التي زادت .5
 حديثان.كأربعيف 

 حديثان. سبعة كثمانيفبمغ عدد ا حاديث المتالمة في ىذه الدراسة:  .6

 حديثان. ثىثة كسبعيفكبمغ عدد ا حاديث المنقطعة في ىذه الدراسة:  .7

 حديثان. شريفاثنيف كعبمغ عدد ا حاديث التي حكمت الباحثة عمب إسنادىا بالالحة:  .8

 حديثان. ستة عشركبمغ عدد ا حاديث التي حكمت الباحثة عمب أسانيدىا بالحسف:  .9

                                                           

 .935ص 2تدريب الراكم ج (1)
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أربعة كبمغ عدد ا حاديث التي حكمت الباحثة عمييا بالضعؼ  جؿ االنقطاع فقط:  .10
 حديثان. كعشريف

كبمغ عدد ا حاديث التي حكمت الباحثة عمييا بالضعؼ اليسير، كىي قابمة لمتحسيف:  .11
 حديثان، منيا ما يرتقي لمالحيح لغيره، كمنيا ما يرتقي لمحسف. كثمانيف اثنيف

 ستة عشربمغ عدد ا حاديث التي حكمت الباحثة عمييا بالضعؼ الشديد أك الكضع:  .12
 حديثان.

، عند البخارم كمسمـ: ملسو هيلع هللا ىلصالركاة الذيف ماتكا في عيد النبي  أحاديث الالحابةبمغ عدد  .13
 عند مسمـ. ديث عند البخارم، كحديثيفعشرة أحاحديثان، منيـ اثنتا عشر 

 ثانياا: التوصيات:
لب دراسة ا حاديث النبكية لبياف  .1 كجكب تكجيو طمبة الحديث إلب دراسة السنة النبكية، كا 

 الحيحيا مف سقيميا، كتقديميا لعامة الناس؛ ليسيؿ عمييـ اإلفادة مف ىذا الجيد.

مؿ دراسات تطبيقية،  نكاع عمـك بع كالدكتكراهتشجيع الباحثيف في مرحمة الماجستير  .2
 الحديث، لما فيو مف فائدة كخدمة لمسنة النبكية.

 كطي رحمو ا  بشكؿو خاص، لما فيوعاـ، كتراث السيذؿ المزيد في خدمة التراث بشكؿو ب .3
 ر لألمة.مف منفعة كخي

سبؽ ـ تي لالتي إثراء المكتبات بالمزيد مف المالنفات كالبحكث كالرسائؿ الجامعية المتميزة، ك  .4
 بدراسات سابقة؛ لتقريب كتيسير السنة كعمكميا لمخاالة كالعامة.

كختامان أقكؿ: رغـ ما بذلت مف جيد في ىذا البحث، إال أنو ال يخمك مف عثرات، فيذا 
ما كاف مف ك جيد البشر، كالكماؿ   كحده سبحانو كتعالب، فما كاف مف الكابو فمف ا  كحده، 

َ  نْ ا إِ َُ ذْ اخِ ؤَ  حُ ا ََّل َِ با رَ ، كالعزاء في ذلؾ قكلو تعالب: "خطأو فمف نفسي كمف الشيطاف  َِ يْ سِ ن
َ
 وْ ا أ

 
َ
 ػَ خْ أ

ْ
 [، فيذا جيد المقؿ، كأسأؿ ا  القبكؿ.286" ]البقرة: اَُ أ

 ىذا كالمب ا  كسمـ عمب نبينا محمد بف عبد ا  كعمب آلو كالحبو تسميمان كثيران.
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 المصادر والمراجعفيرس 

 .القرآن الكريم 

ابف حباف، المجركحيف مف المحدثيف، كالضعفاء كالمترككيف،  بي حاتـ محمد بف حباف بف 
ٍعبدى، التميمي، الدارمي، البيستي، ت:  ق، حققو: محمكد 354أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

 ق.1396، 1إبراىيـ زايد، دار الكعي، ط

بف محمد بف أحمد بف ابف حجر، اإلالابة، في تمييز الالحابة،  بي الفضؿ أحمد بف عمي 
ق، حققو: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمب محمد معكض، دار 852حجر العسقىني، ت: 

 ق.1415، 1الكتب العممية، ط

ابف منظكر، لساف العرب،،  بي الفضؿ محمد بف مكـر بف عمب، جماؿ الديف ابف منظكر 
 ق.1414، 3ق، دار الادر، ط711ا نالارم الركيفعب اإلفريقب، ت: 

ؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف إتحا
 ـ.1994، 1ق، مركز خدمة السنة كالسيرة، ط852أحمد بف حجر العسقىني، ت: 

اآلثار،  بي عبد ا  محمد بف الحسف الشيباني، حققو: أبك الكفا ا فغاني، دار الكتب العممية، 
 ـ.2002، 2ط

ق، 182 بي يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة ا نالارم، ت:اآلثار، 
 ـ.1996، 1حققو: أبك الكفا، دار الكتب العممية، ط

ق، 287اآلحاد كالمثاني،  بي بكر أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني، ت: 
 ـ.1991، 1حققو: د. باسـ فيالؿ أحمد الجكابرة، دار الراية ط

الطكاؿ،  بي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، الطبراني، ا حاديث 
 ـ.1983، 2ق، حققو: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مكتبة الزىراء، ط360ت: 

ا حاديث المختارة، كيسمب المستخرج مف ا حاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في 
ق، دار 643د بف عبد الكاحد، ضياء الديف المقدسي، ت: الحيحييما،  بي عبد ا  محم

 ـ.2000، 3خضر لمطباعة، ط



  379 

ق، حققو: حمدم عبد المجيد السمفي، 734أحاديث عكاؿ مف مسمكعات ابف سيد الناس، ت: 
 ـ.2008، 1مكتبة ا الالة كالتراث، ط

بف معاذ اإلحساف في تقريب الحيح ابف حباف،  بي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف 
ىػ، رتبو: عىء الديف عمي بف بمباف 354بف مىٍعبدى، التميمي، الدارمي، البيستي، ت:

 ـ.1988، 1الفارسي، حققو: شعيب ا رنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط

اإلحكاـ في أالكؿ ا حكاـ،  بي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز ا ندلسي القرطبي 
 ـ.1998، 1اكر، دار اآلفاؽ، طق، حققو: أحمد محمد ش456الظاىرم، ت: 

ق، 259أحكاؿ الرجاؿ،  بي إسحاؽ إبراىيـ بف يعقكب بف إسحاؽ السعدم الجكزجاني، ت: 
 .1حققو: عبد العميـ البستكم، مكتبة حديث أكاديمي، ط

بي البغدادم، الممقب  أخبار القضاة،  بي بكر محمد بف خمؼ بف حيَّاف بف الدقة الضَّ
ًكيع"، ت:  حققو: عبد العزيز مالطفب المراغي، المكتبة التجارية الكبرل، ق، 306بًػ"كى

 ـ.1947، 1ط

ق، حققو: 279أخبار المكييف مف كتاب التاريخ الكبير،  بي بكر أحمد بف أبي خيثمة، ت: 
 .1997، 1إسماعيؿ حسيف، دار الكطف،ط

كي الفاكيي، أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو،  بي عبد ا  محمد بف إسحاؽ بف العباس الم
 ق.1414، 2ق، حققو: د. عبد الممؾ عبد ا  دىيش، دار خضر، ط272ت: 

أخبار مكة كما جاء فييا مف ا ثار،  بي الكليد محمد بف عبد ا  بف أحمد بف محمد بف الكليد 
ق، حققو: رشدم 250بف عقبة بف ا زرؽ الغساني المكي المعركؼ با زرقي، ت: 

 .1ممحس، دار ا ندلس، ط

كآدابو،  بي محمد عبد ا  بف محمد بف جعفر بف حياف ا نالارم المعركؼ  ملسو هيلع هللا ىلصأخىؽ النبي 
 .1998، 1ق، حققو: الالح الكنياف، دار المسمـ، ط369بأًبي الشيخ ا البياني، ت: 

ق، 257ا دب المفرد،  بي عبد ا  محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، ت: 
 ـ.1989، 3ئر، طحققو: دار البشا



  380 

ق، 235ا دب،  بي بكر بف أبي شيبة عبد ا  بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبسي، ت: 
 ـ.1999، 1حققو: د.محمد رضا القيكجي، دار البشائر، ط

ق، دار الكتب العممية، 420ا ربعكف البمدانية، لمسافر بف محمد بف حاجي الدمشقي، ت: 
 ـ.2003، 2ط

المتحققيف مف الالكفية،  بي نعيـ أحمد بف عبد ا  بف أحمد بف إسحاؽ ا ربعكف عمب مذىب 
ق، حققو: بدر بف عبد ا  البدر، دار ابف 430بف مكسب بف ميراف ا البياني، ت: 

، ط  ـ.1993، 1حـز

إرشاد القاالي كالداني إلب تراجـ شيكخ الطبراني،  بي الطيب نايؼ بف الىح بف عمي 
 .1مالطفب المأربي، دار الكياف طالمنالكرم، راجعو كلخالو: 

اإلرشاد في معرفة عمماء الحديث،  بي يعمي الخميمي، خميؿ بف عبد ا  بف أحمد بف إبراىيـ 
، 1ق، حققو: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، ط446بف الخميؿ القزكيني، ت: 

 ق.1409

لنيسابكرم الكرابيسي ا سامي كالكنب،  بي أحمد محمد بف محمد بف أحمد بف إسحاؽ ا
، 1ق، حققو: يكسؼ الدخيؿ، دار الغرباء ا ثرية، ط378المعركؼ بالحاكـ الكبير، ت: 

 ـ.1994

أسد الغابة في معرفة الالحابة،  بي الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ 
، 1كر، طق، دار الف630بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف ا ثير، ت: 

 ـ.1989

ا سماء المبيمة في ا نباء المحكمة،  بي بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم، 
 ـ.1997، 3ق، حققو: د. عز الديف عمي السيد، مكتبة الخانجي، ط463ت: 

أسماء مف يعرؼ بكنيتو،  بي الفتح محمد بف الحسيف بف أحمد بف عبد ا  بف بريدة المكالمي 
 ـ.1989، 1ق، حققو: أبك عبد الرحمف اقباؿ، الدار السمفية، ط374 ا زدم، ت:

ا سماء كالالفات لمبييقي،  بي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي الخراساني البييقي، ت: 
 ـ.1993، 1ق، حققو: عبد ا  بف محمد الحاشدم، مكتبة السكادم، ط458



  381 

ق، حققو: عبد السىـ محمد 321االشتقاؽ،  بي بكر محمد بف الحسف بف دريد ا زدم، ت: 
 ـ.1991، 1ىاركف، دار الجيؿ، ط

اإلشراؼ في منازؿ ا شراؼ،  بي بكر عبد ا  بف محمد بف عبيد بف سفياف البغدادم، ا مكم 
ق، حققو: د نجـ عبد الرحمف خمؼ، مكتبة 281القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا، ت: 

 ـ.1990، 1الرشد، ط

ًمي بأطراؼ المسنىد الحنبمي،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد إطراؼ الميٍسًند المعتى 
 .1ق، دار ابف كثير، ط852بف حجر العسقىني، ت: 

ق، 1396ا عىـ، لخير الديف بف محمكد بنمحمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي، ت: 
 .ـ2002 ،5دار العمـ لممىييف، ط

 بي الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف اإلعىف بالتكبيخ لمف ذـ التاريخ، 
 .1ق، دار الكتب العممية، ط902أبي بكر السخاكم، ت: 

اإلغراب: الجزء الرابع مف حديث شعبة بف الحجاج كسفياف بف سعيد الثكرم مما أغرب بعضيـ 
عمب بعض،  بي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، ت: 

 ـ.2000، 1حققو: محمد الثاني بف عمر بف مكسب، دار المآثر، طق، 303

إكماؿ اإلكماؿ )تكممة لكتاب اإلكماؿ البف ماككال(،  بي بكر محمد بف عبد الغني بف أبي بكر 
ق، حققو: عبد القيـك عبد 629بف شجاع، معيف الديف، ابف نقطة الحنبمي البغدادم، ت: 

 ق.1410، 1رب النبي، جامعة أـ القرل، ط

اإلكماؿ في ذكر مف لو ركاية في مسند اإلماـ أحمد مف الرجاؿ سكل مف ذكر في تيذيب 
الكماؿ،  بي المحاسف شمس الديف محمد بف عمي بف الحسف بف حمزة الحسيني، 

ق، حققو: حققو: د. عبد المعطي أميف قمعجي، منشكرات 765الدمشقي الشافعي، ت: 
 .ـ2006، 1جامعة الدراسات اإلسىمية، ط

اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في ا سماء كالكنب كالسمعاني، ا نساب،، 
، 1ق، دار الكتب العممية، ط475 بي نالر عمي بف ىبة ا  بف جعفر بف ماككال، ت: 

 ـ.1990



  382 

اإللزامات كالتتبع،  بي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد البغدادم 
، 2ق، حققو: مقبؿ بف ىادم الكادعي، دار الكتب العممية، ط385 الدارقطني، ت:

 ـ.1985

ألفية السيكطي في عمـ الحديث،  بي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف السيكطي، 
 .1ق، حققو: د.ماىر الفحؿ، المكتبة العممية، ط911ت: 

سيف بف محمد الغساني، ألقاب الالحابة كالتابعيف في المسنديف الالحيحيف،  بي عمي الح
 .1ق، حققو: محمد زينيـ، دار الفضيمة، ط498الجياني، ت: 

ق، 251ا مكاؿ،  بي أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة الخراساني، المعركؼ بابف زنجكيو، ت: 
 ـ.1986، 1حققو: شاكر فياض، مركز فيالؿ لمبحكث كالدراسات، ط

ق، حققو: خميؿ ىراس، دار 224غدادم، ت: ا مكاؿ،  بي عبيد القاسـ بف سىـ اليركم الب
 .1الفكر، ط

ا ىكاؿ،  بي بكر عبد ا  بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس القرشي، المعركؼ بابف أبي 
 ق.1413ق، حققو: مجدم السيد، مكتبة آؿ ياسر، 281الدنيا، ت: 

ف العسكرم، ت: ا كائؿ،  بي ىىؿ الحسف بف عبد ا  بف سيؿ بف سعيد بف يحيب بف ميرا
 ق.1408، 1ق، دار البشير، ط395

ا كسط في السنف كاإلجماع كاالختىؼ،  بي بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم، 
 ـ.1985، 1ق، حققو: الغير أحمد حنيؼ، دار طيبة، ط319ت: 

بف أبي ا كلياء،  بي بكر عبد ا  بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس القرشي، المعركؼ با
 ق.1413، 1حققو: محمد زغمكؿ، مؤسسة الكتب الثقافية، ط ق،281الدنيا، ت:

اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 
 ق.1413، 1ق، حققو: سيد حسف، دار الكتب العممية، ط852العسقىني، ت: 

ذـ، ليكسؼ بف حسف بف أحمد بف حسف ابف بحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك 
ق، دار الكتب 909عبد اليادم الالالحي، جماؿ الديف، ابف ابف الًمٍبرىد الحنبمي، ت: 

 ـ.1992، 1العممية، ط



  383 

البحر المحيط في أالكؿ الفقو،  بي عبد ا  بدر الديف محمد بف عبد ا  بف بيادر الزركشي، 
 ـ.1994، 1ق، دار الكتبي، ط794ت: 

خارم، التاريخ ا كسط،،  بي عبد ا  محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، الب
 ـ.1977، 1ق، حققو: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي، ط256ت: 

البداية كالنياية،  بي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البالرم ثـ الدمشقي، ت: 
 ـ.1988، 1لتراث، طق، حققو: عمي شيرم، دار إحياء ا774

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع، لمحمد بف عمي بف محمد بف عبد ا  الشككاني 
 .1ق، دار المعرفة، ط1250اليمني، ت: 

ق، حققو: 246البر كالالمة،  بي عبد ا  الحسيف بف الحسف بف حرب السممي المركزم، ت: 
 ق.1419، 1محمد سعيد بخارم، دار الكطف، ط

البرىاف في أالكؿ الفقو،  بي المعالي عبد الممؾ بف عبد ا  بف يكسؼ بف محمد الجكيني، 
، 1ق، حققو: الىح عكيضة، دار الكتب العممية، ط478الممقب بإماـ الحرميف، ت: 

 ـ.1997

بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث،  بي محمد الحارث بف محمد بف داىر التميمي البغدادم 
، 1ق، مركز خدمة السنة كالسيرة النبكية، ط282عركؼ بابف أبي أسامة، ت: الخاليب الم

 ـ.1992

بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة،  بي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف 
 .1ق، حققو: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العالرية، ط911السيكطي، ت: 

 حكاـ،  بي الحسف عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب ا
ق، حققو: د. الحسيف آيت سعيد، دار طيبة، 628الحميرم الفاسي، ابف القطاف، ت: 

 ـ.1997، 1ط

تاريخ ابف معيف، ركاية الدكرم،  بي زكريا يحيب بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد 
أحمد محمد نكر سيؼ، مركز البحث العممي ق، حققو: د. 233الرحمف البغدادم، ت: 

حياء التراث، ط  ـ.1979، 1كا 



  384 

تاريخ ابف معيف، ركاية عثماف الدارمي،  بي زكريا يحيب بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ 
ق، حققو: د. أحمد محمد نكر سيؼ، دار المأمكف 233بف عبد الرحمف البغدادم، ت: 

 .1لمتراث، ط

رفة الرجاؿ عف يحيب بف معيف، ركاية أحمد بف محمد بف القاسـ بف تاريخ ابف معيف، كىك: مع
محرز،  بي زكريا يحيب بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف البغدادم، 

 ـ.1985، 1ق، حققو: محمد القالار، مجمع المغة العربية، ط233ت: 

ق، دار 347، ت: تاريخ ابف يكنس،  بي سعيد عبد الرحمف بف أحمد بف يكنس الالدفي
 ق.1421، 1الكتب العممية، ط

تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لعبد الرحمف بف عمرك بف عبد ا  بف الفكاف النالرم المشيكر 
ق، ركاية أبي ميمكف بف راشد، 281بأبي زرعة الدمشقي الممقب بشيخ الشباب، ت: 

 .1مجمع المغة العربية، ط

د بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف تاريخ أسماء الثقات،  بي حفص عمر بف أحم
ق، حققو: البحي السامرائي، الدار 385أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف، ت: 

 ـ.1984، 1السمفية، ط

تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف،  بي حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف 
ق، حققو: عبد الرحيـ 385ت:  أيكب بف أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف،

 ـ.1989، 1القشقرم، دار الفكر، ط

تاريخ أالبياف،  بي نعيـ أحمد بف عبد ا  بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسب ا البياني، ت: 
 ـ.1990، 1ق، حققو: سيد حسف، دار الكتب العممية، ط430

رير بف يزيد بف تاريخ الرسؿ كالممكؾ، كالمعركؼ بػ"تاريخ الطبرم"،  بي جعفر محمد بف ج
 ق.1387، 2ىػ، دار التراث، ط310كثير بف غالب اآلممي، الطبرم، ت: 

ق، 256التاريخ الالغير،  بي عبد ا  محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، ت: 
 .1حققو: محمكد إبراىيـ زايد، دار المعرفة، ط

ق، 256براىيـ بف المغيرة البخارم، ت: التاريخ الكبير،  بي عبد ا  محمد بف إسماعيؿ بف إ
 .1دائرة المعارؼ العثمانية، ط



  385 

تاريخ المدينة المنكرة،  بي زيد عمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة النميرم البالرم، 
 ق.1399، 1ق، حققو: فييـ محمد شمتكت، طيبع عمب نفقة حبيب أحمد، ط262ت: 

ف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم، ت: تاريخ بغداد،  بي بكر أحمد بف عمي ب
 ـ.2002، 1ق، حققو: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسىمي، ط463

تاريخ جرجاف،  بي القاسـ حمزة بف يكسؼ بف إبراىيـ السيمي القرشي الجرجاني، ت: 
 ـ.1987، 4ق، حققو محمد خاف، عالـ الكتب، ط427

ق، 571حسف بف ىبة ا  المعركؼ بابف عساكر، ت: تاريخ دمشؽ،  بي القاسـ عمي بف ال
 ـ.1995، 1حققو: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر، ط

تاريخ عمماء ا ندلس،  بي الكليد عبد ا  بف محمد بف يكسؼ بف نالر ا زدم، المعركؼ 
 ـ.1988، 2ق، مكتبة الخانجي، ط403بابف الفرضي، ت: 

بي سميماف محمد بف عبد ا  بف أحمد بف ربيعة بف سميماف بف تاريخ مكلد العمماء ككفياتيـ،  
ق، حققو: عبد ا  أحمد سميماف الحمد، 379خالد بف عبد الرحمف بف زبر الربعي، ت: 

 ق.1410، 1دار العاالمة، ط

تاريخ كاسط،  بي الحسف أسمـ بف سيؿ بف أسمـ بف حبيب الرٌزاز الكاسطي، بىٍحشىؿ، ت: 
 ق.1406، 1عكاد، عالـ الكتب، ط ق، حققو: ككركيس292

تالي تمخيص المتشابو،  بي بكر  أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب 
، 1ق، حققو: مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار الالميعي، ط463البغدادم، ت: 

 ق.1417

بف  التبالرة كالتذكرة في عمكـ الحديث )ألفية العراقي(،  بي الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ
ق، حققو: العربي الفرياطي، مكتبة دار 806الحسيف بف عبد الرحمف العراقي، ت: 

 ق.1428، 2المنياج، ط

تبالير المنتبو بتحرير المشتبو،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 
 .1ق، حققو: محمد النجار، المكتبة العممية، ط852العسقىني، ت: 



  386 

راؼ،  بي الحجاج جماؿ الديف يكسؼ بف عبد الرحمف المزم، ت: تحفة ا شراؼ بمعرفة ا ط
 ـ.1983، 2ق، حققو: عبد الالمد شرؼ الديف، المكتب اإلسىمي، ط742

التحفة المطيفة في تاريخ المدينة الشريفة،  بي الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف أبي 
 ـ.1993، 1ق، دار الكتب العممية، ط902بكر بف عثماف السخاكم، ت: 

تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم،  بي الفضؿ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف 
 .1ق، حققو: أبك قتيبة الفاريابي، دار طيبة، ط911السيكطي، ت: 

تذكرة الحفاظ،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، ت: 
 ـ.1998، 1ط ق، دار الكتب العممية،748

ق، مكتبة المثنب 1432التذييؿ عمي كتب الجرح كالتعديؿ، لطارؽ بف محمد آؿ بف ناجي، ت: 
 ـ.2004، 2اإلسىمية، ط

التراجـ الساقطة مف كتاب مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ،،  بي عبد ا  مغمطام بف قيميج بف 
 ق.1426، 1زيع، طق، دار المحدث لمنشر كالتك 762عبد ا  المالرم الحنفي، ت: 

ترتيب ا مالي الخميسية، ليحيب بف الحسيف بف إسماعيؿ بف زيد الحسني الشجرم الجرجاني، 
ق، حققو: 610ق، رتبيا: محيي الديف محمد بف أحمد القرشي العبشمي، ت: 499ت: 

 ـ.2001، 1محمد حسف إسماعيؿ، دار الكتب العممية، ط

محمد بف عمي بف خماركيو بف طكلكف، الدمشقي الترشيح لبياف الىة التسبيح، لشمس الديف 
 .1995، 1ق، حققو: مسعد السعدني، دار الكتب العممية، ط953الالالحي الحنفي، ت: 

تسمية مف أخرجيـ البخارم كمسمـ كما انفرد كؿ كاحد منيما،  بي عبد ا  الحاكـ محمد بف 
لمعركؼ بابف البيع، ت: عبد ا  بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ النيسابكرم ا

 ق.1407، 1ق، حققو: كماؿ الحكت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط405

تسمية مف ركم عنو مف أكالد العشرة،  بي الحسف عمي بف عبد ا  بف جعفر السعدم بالكالء 
 ـ.1982، 1ق، حققو: د. عمي محمد جماز، دار القمـ، ط234المديني، البالرم، ت:



  387 

جاؿ ا ئمة ا ربعة،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف تعجيؿ المنفعة بزكائد ر 
 ـ.1996، 1ق، حققو: د. إكراـ ا  إمداد الحؽ، دار البشائر، ط852حجر العسقىني، ت: 

التعديؿ كالتجريح لمف خرج لو البخارم في الجامع الالحيح،  بي الكليد سميماف بف خمؼ بف 
ق، حققو: د. أبك لبابة 474اجي ا ندلسي، ت: سعد بف أيكب بف كارث القرطبي الب

 ـ.1986، 1حسيف، دار المكاء لمنشر، ط

تعريؼ اىؿ التقديس بمراتب المكالكفيف بالتدليس، كالمعركؼ بطبقات المدلسيف،  بي الفضؿ 
ق، حققو: عاالـ 852أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقىني، ت: 

 ـ.1983، 1القريكتي، مكتبة المنار، ط

ق، دار الكتب العممية، 816التعريفات، لعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني، ت: 
 ـ.1983، 1ط

تفسير القرآف العظيـ،  بي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البالرم ثـ الدمشقي، ت: 
 ـ.1999، 2ق، حققو: سامي سىمة، دار طيبة، ط774

د عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، تفسير القرآف العظيـ،  بي محم
ق، حققو: أسعد محمد الطيب، مكتبة الباز، 327الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ، ت: 

 ق.1419، 3ط

ق، حققو: سعد بف 319تفسير القرآف،  بي بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم، ت: 
 ـ.2002، 1محمد السعد، دار المآثر، ط

ير غريب ما في الالحيحيف البخارم كمسمـ،  بي عبد ا  محمد بف فتكح بف عبد ا  بف تفس
ًميدم، ت:  ق، حققو: زبيدة عبد العزيز، مكتبة 488فتكح بف حميد ا زدم الميكرقي الحى

 ـ.1995، 1السنة، ط

تقريب التيذيب،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقىني، ت: 
 ـ.1986، 1، حققو: محمد عكامة، دار الرشيد، طق852

التقريب كالتيسير لمعرفة سنف البشير النذير في أالكؿ الحديث،  بي زكريا محيي الديف يحيب 
 ـ.1985، 1ق، حققو: محمد الخشت، دار الكتاب العربي، ط676بف شرؼ النككم، ت: 



  388 

د الغني بف أبي بكر بف شجاع، التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد،  بي بكر محمد بف عب
ق، حققو: كماؿ يكسؼ الحكت، دار الكتب العممية، 629ابف نقطة الحنبمي البغدادم، ت: 

 ـ.1988، 1ط

التقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابف الالىح،  بي الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف 
: عبد الرحمف عثماف، ق، حققو806عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي، ت: 

 ـ.1969، 1المكتبة السمفية، ط

تكممة اإلكماؿ،  بي بكر، محمد بف عبد الغني البغدادم، حققو: عبد القيكـ عبد رب النبي، 
 ق.1410، 1جامعة أـ القرل، ط

التكميؿ في الجرح كالتعديؿ كمعرفة الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ،  بي الفداء إسماعيؿ بف عمر 
ق، حققو: شادم آؿ نعماف، مركز 774قرشي البالرم ثـ الدمشقي، ت: بف كثير ال

 ـ.2011، 1النعماف لمبحكث، ط

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف 
 ـ.1989، 1ق، دار الكتب العممية، ط852أحمد بف حجر العسقىني، ت: 

ف التاريخ كالسير،  بي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف ابف تمقيح فيكـ أىؿ ا ثر في عيك 
 ـ.1997، 1ق، شركة دار ا رقـ بف أبي ا رقـ، ط597الجكزم، ت: 

مف ا خبار،  بي جعفر محمد بف جرير بف  ملسو هيلع هللا ىلصتيذيب اآلثار كتفاليؿ الثابت عف رسكؿ ا  
 .1ق، حققو: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدني، ط310يزيد الطبرم، ت: 

ق، دار 676تيذيب ا سماء كالمغات،  بي زكريا محيي الديف يحيب بف شرؼ النككم، ت: 
 .1الكتب العممية، ط

تيذيب التيذيب،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقىني، ت: 
 ق.1326، 1ق، دائرة المعارؼ النظامية، ط852

يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، جماؿ الديف تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ،  بي الحجاج 
ق، حققو: بشار عكاد معركؼ، 742ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم، ت: 

 ـ.1980، 1مؤسسة الرسالة، ط



  389 

ىػ، حققو: محمد 370تيذيب المغة،  بي منالكر محمد بف أحمد بف ا زىرم اليركم، ت: 
 ـ.2001، 1عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي، ط

تيذيب مستمر ا كىاـ عمب ذكم المعرفة كأكلي ا فياـ،  بي نالر سعد الممؾ، أبك نالر عمي بف ىبة 
 ق.1410، 1ق، حققو سيد حسف، دار الكتب العممية، ط475ا  بف جعفر بف ماككال، ت: 

ثبات الفات الرب عز كجؿ،  بي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف  التكحيد كا 
ق، حققو: عبد العزيز الشيكاف، مكتبة 311بف بكر السممي النيسابكرم، ت: الالح 

 ـ.1994، 5الرشد، ط

التكحيد كمعرفة أسماء ا  عز كجؿ كالفاتو عمب االتفاؽ كالتفرد،  بي عبد ا  محمد بف 
ٍندىه العبدم، ت:  ق، حققو: عمي بف محمد ناالر 395إسحاؽ بف محمد بف يحيب بف مى

 ـ.2002، 1العمكـ كالحكـ، طالفقييي، مكتبة 

تكضيح ا فكار لمعاني تنقيح ا نظار،  بي إبراىيـ محمد بف إسماعيؿ بف الىح بف محمد 
ق، 1182الحسني، الكحىني ثـ الالنعاني، عز الديف، المعركؼ كأسىفو با مير، ت: 

 ـ.1997، 1حققو: الىح بف محمد بف عكيضة، دار الكتب العممية، ط

ي ضبط أسماء الركاة كأنسابيـ كألقابيـ ككناىـ،  بي بكر محمد بف عبد ا  بف تكضيح المشتبو ف
محمد ابف أحمد بف مجاىد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الديف، الشيير بابف ناالر 

 ـ.1993، 1ق، حققو: محمد نعيـ العرقسكسي، مؤسسة الرسالة، ط842الديف، ت: 

يف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ت: الثبات عند الممات،  بي الفرج جماؿ الد
 ق.1406، 1ق، حققو: عبد ا  الميثي ا نالارم، مؤسسة الكتب الثقافية، ط597

الثقات ممف لـ يقع في الكتب الستة،  بي الفداء زيف الديف قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني، 
ز النعماف لمبحكث ق، حققو: شادم آؿ النعماف، مرك879الجمالي الحنفي، ت: 

 ـ.2011، 1كالدراسات، ط

الثقات،  بي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مىٍعبدى، التميمي، الدارمي، 
 ـ.1973، 1ق، دائرة المعارؼ العثمانية، ط354البيستي، ت: 

بف جامع ا الكؿ في أحاديث الرسكؿ،  بي السعادات مجد الديف المبارؾ بف محمد بف محمد 
ق، حققو: عبد القادر 606محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف ا ثير، ت: 

 .1ا رنؤكط، مكتبة الحمكاني، ط



  390 

جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  بي جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، 
 ـ.2000، 1ق، حققو: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310الطبرم، ت: 

جامع التحاليؿ في أحكاـ المراسيؿ،  بي سعيد الىح الديف خميؿ بف كيكمدم بف عبد ا  
، 2ق، حققو: حمدم عبد المجيد السمفي، عالـ الكتب، ط761الدمشقي العىئي، ت:

 ـ.1986

جامع المسانيد كالسُّنىف اليادم  قكـ سىنىف،  بي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي 
ق، حققو: عبد الممؾ بف عبد ا  الدىيش، دار خضر، 774دمشقي، ت: البالرم ثـ ال
 ـ.1998، 2دار خضر، ط

كسننو كأيامو،  بي عبد ا ، محمد  ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المسند الالحيح المختالر مف أمكر رسكؿ ا  
ق، حققو: محمد زىير الناالر، دار طكؽ النجاة، 256بف إسماعيؿ البخارم الجعفي، ت: 

 ق.1422، 1ط

بياف العمـ كفضمو،  بي عمر يكسؼ بف عبد ا  بف محمد بف عبد البر بف عاالـ جامع 
، 1ق، حققو: أبك ا شباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم، ط463النمرم القرطبي، ت: 

 ـ.1994

الجامع  خىؽ الراكم كآداب السامع،  بي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم 
 .1حققو: د.محمكد الطحاف، مكتبة المعارؼ، ط ق،463الخطيب البغدادم، ت: 

الجرح كالتعديؿ،  بي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، 
 ـ.1952، 1ق، دار إحياء التراث العربي، ط327الرازم ابف أبي حاتـ، ت: 

سدم جزء حديث لكيف الماليالي،  بي جعفر محمد بف سميماف بف حبيب بف جبير ا 
ق، مخطكط نيشر في برنامج جكامع الكمـ المجاني 245الماليالي المعركؼ بػ لكيف، ت: 
 ـ.2004، 1التابع لمكقع الشبكة اإلسىمية، ط

جزء محمد بف يحيب الذىمي،  بي عبد ا  محمد بف يحيب بف عبد ا  الذٍُّىمي، مكالىـ، 
كمـ المجاني التابع لمكقع ق، مخطكط نيشر في برنامج جكامع ال258النيسابكرٌل، ت: 

 ـ.2004، 1الشبكة اإلسىمية، ط



  391 

جميرة أنساب العرب،  بي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز ا ندلسي القرطبي 
 ـ.1983، 1ق، حققو: لجنة مف العمماء، دار الكتب العممية، ط456الظاىرم، ت: 

ك بف الضحاؾ بف مخمد الجياد البف أبي عاالـ،  بي بكر بف أبي عاالـ كىك أحمد بف عمر 
، 1ق، حققو: مساعد بف سميماف الراشد، مكتبة العمكـ كالحكـ، ط287الشيباني، ت: 

 ق.1409

الجياد،  بي عبد الرحمف عبد ا  بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ المٍركزم، ت: 
 ـ.1972، 1ق، حققو: د. نزيو حماد، الدار التكنسية، ط181

ٍسفي السٍَّمًت فً  ٍمًت،  بي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف السيكطي، ت: حي ي الالَّ
 ـ.2010، 1ق، حققو: أحمد سميماف، دار العمـ كاإليماف، ط911

حسف المحاضرة في تاريخ مالر كالقاىرة،  بي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف 
، 1دار إحياء الكتب العربية، طق، حققو: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 911السيكطي، ت: 

 ـ.1967

حمية ا كلياء كطبقات ا الفياء،  بي نعيـ أحمد بف عبد ا  بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسب 
 ـ.1974، 1ق، دار السعادة، ط430بف ميراف ا البياني، ت: 

ق، 276الحكض كالككثر،  بي عبد الرحمف بقي بف مخمد بف يزيد ا ندلسي القرطبي، ت: 
 ق.1413، 1عبد القادر محمد عطا، مكتبة العمكـ كالحكـ، طحققو: 

الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر،  بي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف 
 .1ق، دار الفكر، ط911السيكطي، ت: 

الدراية في تخريج أحاديث اليداية،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 
 .1ق، حققو: عبد ا  اليماني، دار المعرفة، ط852: العسقىني، ت

الدرة الثمينة في أخبار المدينة،  بي عبد ا  محمد بف محمكد بف الحسف محب الديف، 
 .1ق، حققو: حسيف شكرم، مكتبة دار ا رقـ، ط643المعركؼ بابف النجار، ت: 

م، حققو: د.شكقي ضيؼ، الدرر في اختالار المغازم كالسير، لمحافظ يكسؼ بف البر، النمر 
 ق.1403، 2دار المعارؼ، ط
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الدعاء،  بي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي الطبراني، ت: 
 ق.1413، 1ق، حققو: مالطفب عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، ط360

يقي، ت: الدعكات الكبير،  بي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسب الخراساني البي
 ـ.2009، 1ق، حققو: بدر البدر، مكتبة غراس لمنشر، ط458

دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ الاحب الشريعة،  بي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسب 
 ق.1405، 1ق، دار الكتب العممية، ط458الخراساني، البييقي، ت: 

بف مكسب بف ميراف ا البياني، دالئؿ النبكة،  بي نعيـ أحمد بف عبد ا  بف أحمد بف إسحاؽ 
 ـ.2،1986ق، حققو: محمد ركاس، دار النفائس، ط430ت: 

الدالئؿ في غريب الحديث،  بي محمد قاسـ بف ثابت بف حـز العكفي السرقسطي، ت: 
 ـ.2001، 1ق، حققو: د. محمد القناص، مكتبة العبيكاف، ط302

ماد بف سعيد بف مسمـ ا نالارم الذرية الطاىرة النبكية،  بي بشر محمد بف أحمد بف ح
 ق.1407، 1ق، حققو: سعد المبارؾ الحسف، الدار السمفية، ط310الدكالبي الرازم، ت: 

ذكر أسماء مف تيكيمِّـى فيو كىك مكثؽ أك الالح الحديث،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف 
 ـ.2005، 1ق، إعداد: عبد ا  الرحيمي، ط748أحمد بف عثماف الذىىًبٌي، ت: 

فييا كاختىؼ ألفاظ الناقميف ليا،  بي  ملسو هيلع هللا ىلصذكر الىة التسبيح كا حاديث التي ركيت عف النبي 
ق، حققو: 463بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم، ت: 

 .1أبك عبيد ا  مشعؿ، الدار ا ثرية، ط

أحمد بف عثماف بف أحمد بف ذكر مف اختمؼ العمماء كنقاد الحديث فيو،  بي حفص عمر بف 
ق، حققو: حماد بف 385محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم المعركؼ بػ ابف شاىيف، ت: 

 ـ.1999، 1محمد ا نالارم، مكتبة أضكاء السمؼ، ط

الذىبي، الكاشؼ، في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة،  بي عبد ا  شمس الديف، محمد 
ق، حققو: محمد عكامة، دار القبمة، 748ز الذىبي، ت: بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيما

 ـ.1992، 1ط
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فيات المشاىير كىا عىـ،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد  الذىبي، تاريخ اإلسىـ، كىكى
ق، حققو: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب 748بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، ت: 

 ـ.2003، 1اإلسىمي، ط

لضعفاء، كالمترككيف كخمؽ مف المجيكليف كثقات فييـ ليف،  بي عبد ا  شمس الذىبي، ديكاف ا
ق، حققو: حماد ا نالارم، 748الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، ت: 

 ـ.1967، 2مكتبة النيضة الحديثة، ط

د بف عثماف بف ذيؿ الذىبي، ديكاف الضعفاء، كالمترككيف،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحم
 .1ق، حققو: حماد محمد ا نالارم، مكتبة النيضة الحديثة، ط748قىاٍيماز الذىبي، ت: 

ذيؿ تاريخ بغداد،  بي عبد ا  محب الديف محمد بف محمكد ابف الحسف بف ىبة ا  بف 
ق، حققو: مالطفب عبد القادر عطا، 643محاسف المعركؼ بابف النجار البغدادم، ت: 

 .1لعممية، طدار الكتب ا

الرد عمب الجيمية كالزنادقة،  بي عبد ا  أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىىؿ بف أسد الشيباني، 
 .1ق، حققو: البرم شاىيف، دار الثبات لمنشر، ط241ت: 

رسالة أبي داكد إلب أىؿ مكة كغيرىـ في كالؼ سننو،  بي داكد سميماف بف ا شعث بف 
ق، حققو: محمد 275ا زدم السًِّجٍستاني، ت: إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك 

 .1الالباغ، دار العربية، ط

الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة،  بي عبد ا  محمد بف أبي الفيض 
ق، حققو: محمد 1345جعفر بف إدريس الحسني اإلدريسي الشيير بػ الكتاني، ت: 

 ـ.2000، 6الزمزمي، دار البشائر اإلسىمية، ط

الركاة الثقات المتكمـ فييـ بما ال يكجب ردىـ،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد بف 
ق، حققو: محمد المكالمي، دار البشائر اإلسىمية، 748عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، ت: 

 ـ.1992، 1ط

السييمي،  الركض ا نؼ في شرح السيرة النبكية،  بي القاسـ عبد الرحمف بف عبد ا  بف أحمد
 ق.1412، 1ق، دار إحياء التراث، ط581ت: 

الرياض النضرة في مناقب العشرة،  بي العباس، أحمد بف عبد ا  بف محمد، محب الديف 
 .2ق، دار الكتب العممية، ط694الطبرم، ت: 
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ق، 458الزىد الكبير،  بي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسب الخراساني، البييقي، ت: 
 ـ.1996، 3عامر أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، طحققو: 

الزىد،  بي السًَّرم ىىنَّاد بف السًَّرم بف مالعب بف أبي بكر بف شبر التميمي الدارمي الككفي، 
 ق.1406، 1ق، حققو: عبد الرحمف الفريكائي، دار الخمفاء لمكتاب، ط243ت: 

ضح الحنظمي، التركي ثـ المٍركزم، ت: الزىد،  بي عبد الرحمف عبد ا  بف المبارؾ بف كا
 .1ق، دار الكتب العممية، حققو: حبيب ا عظمي، ط181

السابؽ كالىحؽ في تباعد ما بيف كفاة راكييف عف شيخ كاحد،  بي بكر أحمد بف عمي بف ثابت 
ق، حققو: محمد الزىراني، دار 463بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم، ت: 

 ـ.2000، 2الالميعي، ط

سبؿ اليدل كالرشاد، في سيرة خير العباد، كذكر فضائمو كأعىـ نبكتو كأفعالو كأحكالو في المبدأ 
ق، حققو: عادؿ أحمد عبد 942كالمعاد، لمحمد بف يكسؼ الالالحي الشامي، ت: 

 ـ.1993، 1المكجكد، دار الكتب العممية، ط

حمف محمد ناالر الديف، سمسمة ا حاديث الالحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا،  بي عبد الر 
ق، مكتبة المعارؼ، 1420بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، ا شقكدرم ا لباني، ت:

 .1ط

سمسمة ا حاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في ا مة،  بي عبد الرحمف محمد ناالر 
ق، دار 1420الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ، ا شقكدرم ا لباني، ت: 

 ـ.1992، 1ارؼ، طالمع

السمعاني، ا نساب،،  بي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منالكر التميمي السمعاني المركزم، 
، 1ق، حققو: عبد الرحمف المعممي اليماني، مجمس المعارؼ العثمانية، ط562ت: 

 ـ.1962

، ق273سنف ابف ماجو،  بي عبد ا  محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد، ت: 
 .1حققو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط

سنف الترمذم،  بي عيسب محمد بف عيسب بف سىٍكرة بف مكسب بف الضحاؾ، الترمذم، ت: 
 ـ.1975، 2ق، حققو: أحمد شاكر، مكتبة كمطبعة مالطفب البابي، ط279
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كد بف النعماف بف سنف الدارقطني،  بي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسع
، 1ق، حققو: شعيب االرنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط385دينار البغدادم الدارقطني، ت: 

 ـ.2004

السنف الالغرل،  بي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسب الخراساني، البييقي، ت: 
 ـ.2001، 1ق، حققو: محمد ضياء الرحمف ا عظمي، مكتبة الرشد، ط458

بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسب الخراساني، البييقي، ت: السنف الكبرل،  بي 
 ـ.2003، 3ق، حققو: محمد عطا، دار الكتب العممية، ط458

ق، 303السنف الكبرل،  بي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، ت: 
 ـ.2001، 1حققو: حسف شمبي، مؤسسة الرسالة، ط

ب مف السنف(،  بي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي سنف النسائي، كاسمو )المجتب
ق، حققو: عبد الفتاح أبك غدة، مكتبة المطبكعات 303الخراساني، النسائي، ت: 

 ـ.1986، 2اإلسىمية، ط

سنف سعيد بف منالكر،  بي عثماف سعيد بف منالكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني، ت: 
 ـ.1982، 1السمفية، ط ق، حققو: حبيب الرحمف ا عظمي، الدار227

سؤاالت ابف الجنيد  بي زكريا يحيب بف معيف،  بي زكريا يحيب بف معيف بف عكف بف زياد 
ق، حققو: أحمد محمد نكر 233بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم بالكالء، البغدادم، ت: 

 ـ.1988، 1سيؼ، مكتبة الدار، ط

عبد ا  أحمد بف محمد بف حنبؿ،  بي سؤاالت أبي بكر أحمد بف محمد بف ىانئ ا ثـر أبا 
ق، حققو: عامر 241عبد ا  أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىىؿ بف أسد الشيباني، ت: 

 ـ.2004، 1حسف البرم، دار البشائر، ط

سؤاالت أبي داكد لإلماـ أحمد بف حنبؿ في جرح الركاة كتعديميـ،  بي عبد ا  أحمد بف محمد 
ق، حققو: زياد محمد منالكر، مكتبة 241لشيباني، ت: بف حنبؿ بف ىىؿ بف أسد ا

 ق.1414، 1العمكـ كالحكـ، ط

سؤاالت أبي عبيد اآلجرم  بي داكد السجستاني،  بي داكد سميماف بف ا شعث السجستاني، 
 ـ.1979، 1ق، الجامعة اإلسىمية بالمدينة المنكرة، ط275ت:
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مد بف أحمد بف غالب، المعركؼ بالبرقاني، سؤاالت البرقاني لمدارقطني،  بي بكر أحمد بف مح
 ق.1404، 1ق، حققو: عبد الرحيـ القشقرم، مكتبة خانة جميمي، ط425ت: 

سؤاالت الحاكـ النيسابكرم لمدارقطني،  بي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف 
 ق، حققو: مكفؽ بف عبد ا 385مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم الدارقطني، ت: 

 ـ.1984، 1بف عبد القادر، مكتبة المعارؼ، ط

سؤاالت محمد بف عثماف بف أبي شيبة لعمي بف المديني،  بي الحسف عمي بف عبد ا  بف 
ق، حققو: مكفؽ عبد القادر، مكتبة 234جعفر السعدم بالكالء المديني، البالرم، ت: 

 ق.1404، 1المعارؼ، ط

لبغدادييف عف أحكاؿ الركاة لإلماـ الحافظ أبي سؤاالت مسعكد بف عمي السجزم )مع أسئمة ا
عبد ا  محمد بف عبد ا  الحاكـ النيسابكرم(،  بي عبد ا  الحاكـ محمد بف عبد ا  بف 
محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، ت: 

 ـ.1988، 1ق، حققو: مكفؽ عبد القادر، دار الغرب، ط405

ير أعىـ النبىء،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، س
 ـ.1985، 3ق، حققو: شعيب ا رنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط748ت: 

سير السمؼ الالالحيف،  بي القاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي 
ق، حققو: د. كـر بف حممي، دار الراية 535ت:  التيمي ا البياني، الممقب بقكاـ السنة،

 .1لمنشر، ط

سيرة ابف إسحاؽ )كتاب السير كالمغازم(، محمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي بالكالء، المدني، 
 ـ.1978، 1ق، حققو: سييؿ زكار، دار الفكر، ط151ت: 

تحميؿ أحدىاث، لعمي محمد الالىبي، دار الم عرفة لمطباعة، السيرة النبكية ، عرض كقائع كى
 ق.2008، 7ط

السيرة النبكية، منيجية دراستيا كاستعراض أحداثيا، لعبد الرحمف عمي الحجي، دار ابف كثير، 
 ق.1420، 1ط

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب،  بي الفىح عبد الحي بف أحمد ابف العماد العىكرم 
 .1986، 1ق، حققو: محمكد ا رناؤكط، دار ابف كثير، ط1089الحنبمي، ت: 
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شرح أالكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة،  بي القاسـ ىبة ا  بف الحسف بف منالكر الطبرم 
 ـ.2003، 8ق، حققو: أحمد الغامدم، دار طيبة، ط418الرازم الىلكائي، ت: 

شرح السنة،  بي محمد محيي السنة، الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي، 
 ـ.1983، 2شعيب ا رنؤكط، المكتب اإلسىمي، ط ق، حققو:516ت: 

شرح مشكؿ اآلثار،  بي جعفر أحمد بف محمد بف سىمة بف عبد الممؾ بف سممة ا زدم 
ق، حققو: شعيب ا رنؤكط، مؤسسة 321الحجرم المالرم المعركؼ بالطحاكم، ت: 

 ـ.1994، 1الرسالة، ط

مة بف عبد الممؾ بف سممة ا زدم شرح معاني اآلثار،  بي جعفر أحمد بف محمد بف سى
ق، 321ق، حققو: محمد النجار، ت: 321الحجرم المالرم المعركؼ بالطحاكم، ت: 

 ـ.1994، 1عالـ الكتب، ط

ق، حققو: عبد ا  360شريعة،  بي بكر محمد بف الحسيف بف عبد ا  اآلجيرِّمُّ البغدادم، ت: 
 ـ.1999، 2الدميجي، دار الكطف، الط

،  بي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسب الخراساني، أبك بكر البييقي، شعب اإليماف
 ـ.2003، 1ق، حققو: عبد العمي حامد، مكتبة الرشد، ط458ت: 

شيكخ عبد ا  بف كىب القرشي الذيف ركل عنيـ كسمع منيـ كذكر تجريح مف جرح منيـ 
بار ابف كىب كفضمو كتعديمو مما كقع في كتاب أبي عبد ا  محمد بف كضاح، مع أخ

كزىده كسبب كفاتو،  بي القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف مسعكد القرطبي ا ندلسي، 
 ـ.2007، 1ق، حققو: عامر البرم، دار البشائر، ط 578كالمعركؼ بابف بشككاؿ، ت: 

،  بي العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السىـ بف ملسو هيلع هللا ىلصالالاـر المسمكؿ عمب شاتـ الرسكؿ 
ق، حققو: محمد 728بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحنبمي الدمشقي، ت: عبد ا  

 .1محي الديف عبد الحميد، مكتبة الحرس الكطني الحدكدم، ط

الحيح ابف خزيمة،  بي بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف الالح بف بكر 
 .1ىمي، طق، حققو: محمد ا عظمي، المكتب اإلس311السممي النيسابكرم، ت: 
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ق، 322الضعفاء الكبير،  بي جعفر محمد بف عمرك بف مكسب بف حماد العقيمي المكي، ت: 
 ـ.1984، 1حققو: عبد المعطي قمعجي، دار المكتبة العممية، ط

الضعفاء كالمتركككف،  بي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد البغدادم 
حيـ محمد القشقرم، مجمة الجامعة اإلسىمية ق، حققو: د.عبد الر 385الدارقطني، ت: 

 ق.1403، 1بالمدينة المنكرة، ط

الضعفاء كالمتركككف،  بي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ت: 
 ق.1406، 1ق، حققو: عبد ا  القاضي، دار الكتب العممية، ط597

بف عمي الخراساني، النسائي، ت:  الضعفاء كالمتركككف،  بي عبد الرحمف أحمد بف شعيب
 ق.1396، 1ق، حققو: محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعي، ط303

ضكء الىمع  ىؿ القرف التاسع،  بي الخير شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف ال
 .1ق، منشكرات دار مكتبة الحياة، ط902أبي بكر السخاكم، ت: 
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ق، حققو: عبدالغفكر البمكشي، 369ا نالارم المعركؼ بأًبي الشيخ ا البياني، ت: 
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قكت المغتذم عمب جامع الترمذم،  بي الفضؿ، عبد الرحمف بف أبي بكر، جىؿ الديف 
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 ـ.1990، 1عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، ط

مسند أبي داكد الطيالسي،  بي داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البالرم، ت: 
 ـ.1999، 1ق، حققو: محمد التركي، دار ىجر، ط204

ق، حققو: أيمف 316مسند أبي عكانة،  بي عكانة يعقكب بف إسحاؽ اإلسفرائيني، ت: 
 ـ.1998، 1الدمشقي، دار المعرفة، ط

مسند أبي يعمب،  بي يعمب أحمد بف عمي بف المثينب بف يحيب بف عيسب بف ىىؿ التميمي، 
 ـ.1984، 1ق، حققو: حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، ط307المكالمي، ت: 

بف إبراىيـ الحنظمي المركزم  مسند إسحاؽ بف راىكيو،  بي يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد
ق، حققو: عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي، مكتبة 238المعركؼ بػ ابف راىكيو، ت: 

 ـ.1991، 1اإليماف ط

مسند اإلماـ أبي حنيفة ركاية أبي نعيـ،  بي نعيـ أحمد بف عبد ا  بف أحمد بف إسحاؽ بف 
، 1يابي، مكتبةالككثر، طق، حققو: نظر الفر 430مكسب بف ميراف ا البياني، ت: 

 ق.1415

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ،  بي عبد ا  أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىىؿ بف أسد 
 ـ.2001، 1ق، حققو: شعيب ا رنؤكط، مؤسسة الرسالة، ط241الشيباني، ت: 

مسند اإلماـ ا عظـ أبي حنيفة النعماف بف ثابت الككفي رحمو ا  تعالب،  بي عبد ا  
ق، حققو: لطيؼ القاسمي، المكتبة  522لحسيف بف محمد بف خسرك البمخي، ت: ا

 ـ.2010، 1اإلمدادية، ط
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مسند البزار، كالمعركؼ بػػ: باسـ البحر الزخار،  بي بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف 
ق، حققو: محفكظ زيف ا ، مكتبة 292خىد بف عبيد ا  العتكي المعركؼ بالبزار، ت: 

 ـ.1988، 1عمكـ كالحكـ، طال

كياني، ت:  ق، حققو: أيمف عمي أبك 307مسند الركياني،  بي بكر محمد بف ىاركف الرُّ
 ق.1416، 1يماني، مؤسسة قرطبة، ط

مسند الشافعي،  بي عبد ا  محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب 
 ق.1400، 1ق، دار الكتب العممية، ط204بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي، ت: 

مسند الشامييف،  بي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، الطبراني، 
 ـ.1984، 1ق، حققو: حمدم عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة، ط360ت: 

مسند الشياب،  بي عبد ا  محمد بف سىمة بف جعفر بف عمي بف حكمكف القضاعي 
، 2ق، حققو: حمدم بف عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة، ط454مالرم، ت: ال

 ـ.1986

،  بي الفضؿ جىؿ الديف عبد الرحمف بف ملسو هيلع هللا ىلصمسند الالحابة الركاة الذيف ماتكا في زمف النبي 
 ق، حققو: د.سميماف السيؼ.911الكماؿ السيكطي، ت: 

،  بي الحسف مسمـ بف ملسو هيلع هللا ىلصا  المسند الالحيح المختالر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلب رسكؿ 
ق، حققو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 261الحجاج القشيرم النيسابكرم، ت: 

 ـ.1993، 1التراث، ط

مًَّد بًف ييٍكنيسى مسند عابس الغفارم كجماعة مف الالحابة  اًزـً بًف ميحى ،  بي عمرك أىٍحمىدي بفي حى
زىةى، أىبيك عى  ، ت: بًف قىٍيًس بًف أىًبي غىرى ك الًغفىاًرمُّ الكيٍكًفيُّ ق، حققو: غالب الحامضي، 276ٍمرو

 ـ.1998، 1دار الكطف، ط

ٍمت بف عياٍلفكر السدكسي بالكالء  مسند عمر بف الخطاب،  بي يكسؼ يعقكب بف شيبة بف الالَّ
، 1ق، حققو: كماؿ يكسؼ الحكت، مؤسسة الكتب الثقافية، ط262البالرم، ت: 

 ق. 1405

ق، حققو: 335د الييثـ بف كميب بف سريج بف معقؿ الشاشي الًبٍنكىثي، ت: المسند،  بي سعي
 ق.1410، 1د. محفكظ الرحمف زيف ا ، مكتبة العمكـ كالحكـ، ط
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مشاىير عمماء ا مالار كأعىـ فقياء ا قطار،  بي حاتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف 
ٍعبدى، التميمي، الدارمي، البيستي، ت: ق، حققو: مرزكؽ عمب إبراىيـ، 354 بف معاذ بف مى

 ـ.1991، 1دار الكفاء لمطباعة، ط

ق، 750مشيخة القزكيني،  بي حفص عمر بف عمي بف عمر القزكيني، سراج الديف، ت: 
 ـ.2005، 1حققو: عامر حسف البرم، دار البشائر، ط

ق، 303مشيخة النسائي،  بي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، النسائي، ت
 ق.1423، 1حققو: الشريؼ حاتـ بف عارؼ العكني، دار عالـ الفكائد، ط

مالنؼ ابف أبي شيبة، كاسمو: المالنؼ في ا حاديث كاآلثار،  بي بكر بف أبي شيبة، عبد 
ق، حققو: كماؿ يكسؼ 235ا  بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي، ت: 

 ق.1409، 1الحكت، مكتبة الرشد، ط

نؼ عبد الرزاؽ )المالنؼ(،  بي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني مال
 ق.1403، 2ق، حققو: حبيب ا عظمي، المجمس العممي، ط211الالنعاني، ت: 

المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف 
 ق.1419، 1االمة، طق، دار الع852حجر العسقىني، ت: 

مطالع ا نكار عمب الحاح اآلثار،  بي إسحاؽ إبراىيـ بف يكسؼ بف أدىـ الكىراني الحمزم، 
، 1ق، حققو: دار الفىح، كنشره: كزارة ا كقاؼ في دكلة قطر، ط569ابف قرقكؿ، ت: 

 ـ.2012

بف يعقكب معاني ا خبار، كاسمو: بحر الفكائد،  بي بكر محمد بف أبي إسحاؽ بف إبراىيـ 
ق، حققو: محمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، دار 380الكىباذم البخارم الحنفي، ت: 

 ـ.1999، 1الكتب العممية، ط

معجـ ابف ا عرابي،  بي سعيد بف ا عرابي أحمد بف محمد بف زياد بف بشر بف درىـ 
، 1ق، حققو: عبد المحسف الحسيني، دار ابف الجكزم، ط340البالرم الالكفي، ت: 

 ـ.1997
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معجـ أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي،  بي بكر أحمد بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف العباس 
ق، حققو: زياد منالكر، مكتبة العمكـ 371بف مرداس اإلسماعيمي الجرجاني، ت: 

 ق.1410، 1كالحكـ، ط

ي، المعجـ ا كسط،  بي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، الطبران
 ق، حققو: طارؽ بف عكض ا ، دار الحرميف.360ت: 

ق، دار الادر، 626معجـ البمداف،  بي عبد ا  ياقكت بف عبد ا  الركمي الحمكم، ت: 
 ـ.1995، 2ط

معجـ الشيكخ،  بي القاسـ ثقة الديف، عمي بف الحسف بف ىبة ا  المعركؼ بابف عساكر، ت: 
 ـ.2000، 1البشائر، طق، حققو: كفاء تقي الديف، دار 571

معجـ الالحابة،  بي الحسيف عبد الباقي بف قانع بف مرزكؽ بف كاثؽ ا مكم بالكالء 
 ق.1418، 1ق، حققو: الىح بف سالـ المالراتي، مكتبة الغرباء، ط351البغدادم، ت: 

معجـ الالحابة،  بي القاسـ عبد ا  بف محمد بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف بف سابكر بف 
ق، حققو: محمد ا ميف بف محمد الجكني، مكتبة دار البياف، 317اىنشاه البغكم، ت: ش
 ـ.2000، 1ط

المعجـ الكبير،  بي القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، الطبراني، 
 .2ق، حققو: حمدم السمفي، مكتبة ابف تيمية، ط360ت: 

ق، 1408ب بف عبد الغني كحالة الدمشقي، ت: معجـ المؤلفيف، عمر بف رضا بف محمد راغ
 .1مكتبة المثنب، ط

ق، 395معجـ مقاييس المغة،  بي الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، ت: 
 ـ.1979، 1حققو: عبد السىـ محمد ىاركف، دار الفكر، ط

ف إسحاؽ بف ،  بي زكريا يحيب بف عبد الكىاب بف محمد ابملسو هيلع هللا ىلصمعرفة أسامي أرداؼ النبي 
ق، حققو: يحيب مختار، المدينة 511محمد بف يحيب العبدم ا البياني، ابف منده، ت: 

 ق.1410، 1لمتكزيع، ط
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معرفة الثقات مف رجاؿ أىؿ العمـ كالحديث كمف الضعفاء كذكر مذاىبيـ كأخبارىـ،  بي 
ـ ق، حققو: عبد العمي261الحسف أحمد بف عبد ا  بف الالح العجمب الككفب، ت: 

 ـ.1985، 1البستكم، مكتبة الدار، ط

ٍندىه العبدم، ت:  معرفة الالحابة،  بي عبد ا  محمد بف إسحاؽ بف محمد بف يحيب بف مى
 ـ.2005، 1ق، حققو: عامر حسف البرم، مطبكعات جامعة اإلمارات، ط395

معرفة الالحابة،  بي نعيـ أحمد بف عبد ا  بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسب بف ميراف 
 ـ.1998، 1ق، حققو: عادؿ العزازم، دار الكطف، ط430البياني، ت: ا 

معرفة أنكاع عمكـ الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الالىح،  بي عمرك عثماف بف عبد الرحمف، 
، 1ق، حققو: نكر الديف عتر، دار الفكر، ط643تقي الديف المعركؼ بابف الالىح، ت: 

 ـ.1986

 الحاكـ محمد بف عبد ا  بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف معرفة عمكـ الحديث،  بي عبد ا 
ق، حققو: السيد معظـ حسف، دار الكتب 405الحكـ النيسابكرم المعركؼ بابف البيع، ت: 

 ـ.1977، 2العممية، ط

ق، حققو: 277المعرفة كالتاريخ،  بي يكسؼ يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم، ت: 
 ـ.1981، 2لرسالة، طأكـر العمرم، مؤسسة ا

مغازم الكاقدم )المغازم(،  بي عبد ا  محمد بف عمر بف كاقد السيمي ا سممي بالكالء، 
 ـ.1989، 3ق، حققو: مارسدف جكنس، دار ا عممي، ط207المدني، الكاقدم، ت: 

 مغمطام، إكماؿ تيذيب الكماؿ، في أسماء الرجاؿ،  بي عبد ا  مغمطام بف قميج بف عبد ا 
ق، حققو: عادؿ بف محمد كأبك 762البكجرم المالرم الحكرم الحنفي، عىء الديف، ت: 

 .1محمد أسامة بف إبراىيـ، مؤسسة الفاركؽ، ط

المغني في الضعفاء،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي، 
 .1ق، حققو: الدكتكر نكر الديف عتر، ط748ت: 

سرد الكنب،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز المقتنب في 
ق، حققو: محمد الالح عبد العزيز المراد، كنشره المجمس العممي 748الذىبي، ت: 

 ق.1408، 1بالجامعة اإلسىمية بالمدينة المنكرة، ط
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دىمكم الحنفي، مقدمة في أالكؿ الحديث، لعبد الحؽ بف سيؼ الديف بف سعد ا  البخارم ال
 ـ.1986، 2ق، حققو: سمماف الندكم، دار البشائر، ط1052ت: 

المقنع في عمكـ الحديث،  بي حفص، ابف الممقف سراج الديف عمر بف عمي بف أحمد الشافعي 
 ق.1413، 1ق، حققو: عبد ا  الجديع، دار فكاز، ط804المالرم، ت: 

ٍيًو مف كافقت كنيتو كنية زكجو مف الالحابة،  بي الح يَّكى سف محمد بف عبد ا  بف زكريا بف حى
 ـ.1988، 1ق، دار ابف القيـ، ط366النيسابكرم ثـ المالرم الشافعي، ت: 

المنتخب مف ذيؿ المذيؿ،  بي جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، 
 .1ق، مؤسسة ا عممي، ط310الطبرم، ت:

بير بف بكار بف عبد ا  القرشي ا سدم المكي، ، لمز ملسو هيلع هللا ىلصالمنتخب مف كتاب أزكاج النبي 
 ق.1403، 1ق، حققو: سكينة الشيابي، مؤسسة الرسالة، ط256ت:

المنتخب مف مسند عبد بف حميد،  بي محمد عبد الحميد بف حميد بف نالر الكىٌسي كيقاؿ لو: 
 .1988، 1ق، حققو: البحي السامرائي، مكتبة السنة، ط249الكىٌشي، ت: 

معجـ شيكخ السمعاني،  بي سعد عبد الكريـ بف محمد بف منالكر التميمي السمعاني  المنتخب مف
 ـ.1996، 1ق، حققو: مكفؽ عبد القادر، دار عالـ الكتب، ط562المركزم، ت: 

المنتظـ في تاريخ ا مـ كالممكؾ،  بي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد 
 ـ.1992، 1در عطا، دار الكتب العممية، طق، حققو: محمد عبد القا597الجكزم، 

منياج السنة النبكية في نقض كىـ الشيعة القدرية،  بي العباس تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ 
بف عبد السىـ بف عبد ا  بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي، 

، 1مد بف سعكد اإلسىمية، طق، حققو: محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ مح728ت: 
 ـ.1986

المنياج شرح الحيح مسمـ بف الحجاج،  بي زكريا محيي الديف يحيب بف شرؼ النككم، ت: 
 ق.1392، 2ق، دار إحياء التراث، ط676

المؤتمؼ كالمختمؼ في أسماء الشعراء ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ كبعض شعرىـ،  بي القاسـ 
 ـ.1991، 1أ.د. كرنكك، دار الجيؿ، طالحسف بف بشر اآلمدم، حققو: 
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المؤتمؼ كالمختمؼ،  بي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف 
ق، حققو: مكفؽ عبد القادر، دار الغرب اإلسىمي، 385دينار البغدادم الدارقطني، ت: 

 ـ.1986، 1ط

جمع: محمد ميدم المسممي،  مكسكعة أقكاؿ أبي الحسف الدارقطني في رجاؿ الحديث كعممو،
كأشرؼ منالكر عبد الرحمف كعالاـ عبد اليادم محمكد كأحمد عبد الرزاؽ عيد كأيمف 

 ـ.2001، 1إبراىيـ الزاممي كمحمكد محمد خميؿ، عالـ الكتب، ط

مكسكعة أقكاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ في رجاؿ الحديث كعممو، جمع كترتيب: السيد أبك المعاطي 
 ـ.1997، 1الرزاؽ عيد كمحمكد محمد خميؿ، عالـ الكتب، ط النكرم كأحمد عبد

مكسكعة أقكاؿ يحيب بف معيف في الجرح كالتعديؿ كعمؿ الحديث، جمع كتحقيؽ: بشار عكاد 
 ـ.2009، 1معركؼ كجياد محمكد خميؿ كمحمكد محمد خميؿ، دار الغرب اإلسىمي، ط

ابت بف أحمد بف ميدم الخطيب مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ،  بي بكر أحمد بف عمي بف ث
 ق.1407، 1ق، حققو: عبد المعطي أميف قمعجي، دار المعرفة، ط463البغدادم، ت: 

ق، حققو: 597المكضكعات،  بي الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، 
 .1966، 1عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السمفية، ط

ق، حققو: 179بف مالؾ بف عامر ا البحي المدني، ت: مكطأ،  بي عامر مالؾ بف أنس 
، 1محمد مالطفب ا عظمي، مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لألعماؿ الخيرية، ط

 ـ.2004

ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ،  بي عبد ا  شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز 
 ـ.1963، 1رفة لمطباعة كالنشر، طق، حققو: عمي البجاكم، دار المع748الذىبي، ت: 

نتائج ا فكار في تخريج أحاديث ا ذكار،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقىني، 
 ـ.2008، 2ق، حققو: حمدم عبد المجيد السمفي، دار ابف كثير، ط852ت: 

نخبة الفكر في مالطمح أىؿ ا ثر،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر 
 ـ.1997، 5ق، حققو: عماد السيد، دار الحديث، ط852قىني، ت: العس

نزىة الحفاظ،  بي مكسب محمد بف عمر بف أحمد بف عمر بف محمد ا البياني المديني، ت: 
 ق.1406، 1ق، حققو: عبد الرضب محمد عبد المحسف، مؤسسة الكتب الثقافية، ط581



  412 

عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم ا مكم  النفقة عمب العياؿ،  بي بكر عبد ا  بف محمد بف
، 1ق، حققو: نجـ خمؼ، دار ابف القيـ، ط281القرشي، المعركؼ بابف أبي الدنيا، ت: 

 ـ.1990

نقض اإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد عمب المريسي الجيمي العنيد فيما افترل عمب ا  عز 
عيد الدارمي السجستاني، كجؿ مف التكحيد،  بي سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف س

 ـ.1998، 1ق، حققو: رشيد ا لمعي، مكتبة الرشد لمنشر، ط280ت: 

نكت الكفية بما في شرح ا لفية، لبرىاف الديف إبراىيـ بف عمر البقاعي، حققو: ماىر ياسيف 
 ـ.2007، 1الفحؿ، مكتبة الرشد، ط

بف أحمد بف حجر النكت عمب كتاب ابف الالىح،  بي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد 
ق، حققو: ربيع بف ىادم عمير المدخمي، عمادة البحث العممي 852العسقىني، ت: 

 .1بالجامعة اإلسىمية بالمدينة المنكرة، ط

النكت عمب مقدمة ابف الالىح،  بي عبد ا  بدر الديف محمد بف عبد ا  بف بيادر الزركشي 
 ـ.1998، 1يج، أضكاء السمؼ، طق، حققو: د. زيف العابديف فر 794الشافعي، ت: 

النياية في غريب الحديث كا ثر،  بي السعادات مجد الديف المبارؾ بف محمد بف محمد بف 
ق، حققو: طاىر أحمد 606محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف ا ثير، ت: 

 ـ.1979، 1الزاكم، المكتبة العممية، ط

لفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقىني الشافعي، ىدم السارم )مقدمة فتح البارم(،  بي ا
 ق.1379، 1ق، دار المعرفة، ط852ت: 

ق، حققو: أحمد 764الكافي بالكفيات، لالىح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا  الالفدم، ت: 
 ـ.2000، 1ا رناؤكط كتركي مالطفب، دار إحياء التراث، ط

ق، دار 1403سكيمـ أبك شييبة، ت:  الكسيط في عمكـ كمالطمح الحديث، لمحمد بف محمد بف
 .1الفكر العربي، ط

الكفيات )معجـ زمني لمالحابة كأعىـ المحدثيف كالفقياء كالمؤلفيف(،  بي العباس أحمد بف 
ق، حققو: عادؿ نكييض، دار 810حسف بف الخطيب الشيير بابف قنفذ القسنطيني، ت: 

 ـ.1983، 4اآلفاؽ الجديدة، ط
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة رقميا اآليةطرف 

 البقرة
ًُ اىِْلَصاُص ِِف اىَْلخَْل{ }يَا ُِٔا ُنِخَب َغيَيُْل ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلا َٓ حُّ
َ
 69 178 أ

ِديِض{ ٍَ ْ َِ ال لََُُٔم َغ
َ
 84 222 }َويَْسأ

 َْ ٌَ َ كَرًْطا َخَسًِا{ } ي ُحْلرُِض اّللا ِ  85 245 َذا اَّلا

َُا}
ْ
ْخَػأ

َ
ْو أ
َ
 377 286 {َرباَِا ََّل حَُؤاِخْذَُا إِْن نَِسيَِْا أ

 آل عمران
ا حَ  ٌَ ِّ َو ِويِي

ْ
اِسُخَٔن }اةِْخَؾاَء اىِْفخَِِْث َواةِْخَؾاَء حَأ ُ َوالرا ُّ إَِّلا اّللا ِوييَ

ْ
ًُ حَأ  345 7 { ...ْػيَ

 َِ َن َغ ْٔ َٓ
ْػُروِف َوَتِْ ٍَ ْ ُمُروَن ةِال

ْ
ِااِس حَأ ْخرَِجْج لِي

ُ
ٍث أ ٌا

ُ
ًْ َخْْيَ أ  36 110 { ...}ُنِْخُ

َْ َبْػِد  ٌِ  ًْ تَُّٔن{}وََغَصيْخُ ا َُتِ ٌَ  ًْ َراُك
َ
ا أ ٌَ 152 219 

َٔاحًا{ ْم
َ
ِ أ ََ كُِخئُا ِِف َسِبيِو اّللا ي ِ  275 169 }َوََّل ََتَْسََبا اَّلا

 المائدة
 69 45 }َواْْلُُروَح كَِصاٌص{

ًْ  يَا{ ُ ىَُل َخوا اّللا
َ
ا أ ٌَ ُمٔا َغيِّتَاِت  ُِٔا ََّل َُتَرِّ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلا َٓ حُّ

َ
 263 87 }أ

 األنفال
ُّ َولِيراُسِٔل...{ ِ ُُخَُس نا ّلِلا

َ
ٍء فَأ َْ ََشْ ٌِ  ًْ خُ ٍْ ِِ ا َؽ ٍَ جا

َ
ٔا أ ٍُ  220 41 }َواْغيَ

 التوبة
َػَِا{ ٌَ  َ ِّ ََّل ََتَْزْن إِنا اّللا  29 40 }إِْذ َحُلُٔل لَِصاِخِت

 ًْ ُْ ََ اتاتَُػٔ ي ِ َُْصاِر َواَّلا
َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ ََ ال ٌِ لَُٔن  وا

َ
اةُِلَٔن اْْل  1، 36 100 { ...}َوالسا

 ََ ي ِ َُْصاِر اَّلا
َ
ََ َواْْل اِجِري َٓ ٍُ ْ ُ لََعَ اجلا ِّيِِبِّ َوال  36 117 { ...}ىََلْد حَاَب اّللا
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 الصفحة رقميا اآليةطرف 
ا  ٍَ رُْض ةِ

َ
ًُ اْْل ِٓ ُفٔا َخَّتا إَِذا َطاكَْج َغيَيْ

ََ ُخيِّ ي ِ  34 118 { ...}ولَََعَ اثلاًَلثَِث اَّلا

 يوسف

} ًٌ  8 55 }إِِّنِّ َخِفيٌؼ َغِيي

 النحل

} َِ ُمُر ةِاىَْػْدِل َواْْلِْخَساِن َوإِيخَاِء ِذي اىُْلْرََب َوَيََِْه َغ
ْ
َ يَأ  289 90 } ...إِنا اّللا

 اإلسراء

} ُُ َْ رِْض يَنْتًَُٔع{ىَ
َ
ََ اْْل ٌِ ََ لََم َخَّتا َتْفُجَر جَلَا  ٌِ  214 90 ْؤ

 النور
ْو ُمْْشٌِك{

َ
ا إَِّلا َزاٍن أ َٓ اِجيَُث ََّل َحِِْهُد  316 3 }الزا

 الشعراء

ًُ اىَْؾاُوونَ { ُٓ َػَراُء يَتاِتُػ  254 224 }َوالشُّ

اِْلَاِت { ئُا الصا ٍِ ُِٔا وََغ ٌَ ََ آ ي ِ
 254 227 }إَِّلا اَّلا

 األحزاب

كَْسُع {
َ
َٔ أ ُْ  ًْ ِٓ ًْ ِلةَائِ ُْ  149 5 }اْدُغٔ

 ٌَ ِِنَي رَِجاٌل َصَدكُٔا  ٌِ ْؤ ٍُ ََ ال ٌِ {} ِّ َ َغيَيْ ُدوا اّللا َْ  189 23 ا ََع

ا ِىََكْ ََّل يَُلَٔن لََعَ  َٓ ا َوَغًرا َزواْجَِاَن َٓ ِْ ٌِ ا كَََض َزيٌْد  ٍا  29 37 { ...}فَيَ

 الزخرف

} ًْ ِِلَْػٍض َغُدو  ُٓ ئٍِذ َبْػُظ ٌَ ْٔ ُء يَ ِخًلا
َ
 194 67 }اْْل

 الفتح

ا ٌَ  ًَ َجَرِة َفَػِي ِِنَي إِْذ ُحتَايُِػََُٔم ََتَْج الشا ٌِ ْؤ ٍُ
ْ َِ ال ُ َغ

 35 18 { ...}ىََلْد رَِضَ اّللا
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 الصفحة رقميا اآليةطرف 
اِر  اُء لََعَ اىُْهفا ِشدا

َ
ُّ أ َػ ٌَ  ََ ي ِ ِ َواَّلا ٌد رَُسُٔل اّللا ٍا ًْ }ُُمَ ُٓ  35 29 { ...رََُحَاُء ةَيَِْ

 الواقعة
} ًِ ِااِت اجلاِػي ُبَٔن ِِف َج َلرا ٍُ ْ وخَلَِم ال

ُ
اةُِلَٔن أ اةُِلَٔن السا  36 11 }َوالسا

 الحديد
َْ َقتِْو اىَْفخْ  ٌِ ْجَفَق 

َ
َْ أ ٌَ  ًْ ُِْل ٌِ ًُ }ََّل يَْسخَِٔي  ْخَظ

َ
وخَلَِم أ

ُ
 36 10 { ...ِح َوكَاحََو أ

 الحشر
 ًْ ِٓ ِ ال َٔ ْم

َ
ًْ َوأ ِْ َْ ِديَاِر ٌِ ْخرُِجٔا 

ُ
ََ أ ي ِ ََ اَّلا اِجِري َٓ ٍُ ْ َْ ئَُق  ...}لِيُْفَلَراِء ال ٌَ َو

ْفِيُدٔن{ ٍُ ْ ًُ ال ُْ وخَلَِم 
ُ
ِّ فَأ  36 9، 8 ُشحا َجْفِس

 الجن
ْػَِا  ٍِ َِّ َفَلالُٔا إُِاا َس ََ اْْلِ ٌِ َع َجَفٌر  ٍَ ُّ اْسخَ ُا

َ
وِِحَ إَِِلا أ

ُ
إََِل الرُّْشِد  ...}كُْو أ

َخًدا{
َ
َْ نُْْشَِك ةَِربَِِّا أ ِّ َوىَ ِاا ةِ ٌَ  27 2، 1 فَآ

 الضحى
ا كََل  ٌَ َغَم َربَُّم َو ا وَدا ٌَ {} 3 362 

 البينة
ِو اىِْهخَاِب{ ْْ

َ
َْ أ ٌِ ََ َكَفُروا  ي ِ َِ اَّلا ًْ يَُل َ  339 1 }ل

 المسد
ٍب َوحَب{ َٓ َ ِِب ل

َ
 365 1 }َتتاْج يََدا أ
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 فيرس األحاديث واآلثار

 الصفحة رقم الحديث  رالحديث أو األث

ب رىسيكؿي اً   بىٍيفى أىًبييىا ملسو هيلع هللا ىلصاٍبنىةي أىًخي آخى  153 48 بىٍيًني كى

ًني... ـي أىٍخبىرى مىٍيًو السَّىى ٍكحى اٍلقيديًس ًجٍبًريؿى عى ، ًإفَّ رى ، أىبيك بىٍكرو  52 2 أىبيك بىٍكرو

ٍبديهي كىرىسيكليوي؟ مَّدنا عى  148 45 أىتىٍشيىدي أىفَّ الى ًإلىوى ًإالَّ ا ي كىأىفَّ ميحى

 69 11 أىتيٍكسىري ثىًنيَّةي الرُّبىيًِّع يىا رىسيكؿى المًَّو، الى كىالًَّذم بىعىثىؾى ًبالحىؽِّ 

: عىبىاءىهي  ملسو هيلع هللا ىلصأىتىب النًَّبيَّ  ٍدنيوي أىٍك قىاؿى مىٍيًو ري  168 56 أىٍعرىاًبي  كىىيكى شىاد  عى

: ملسو هيلع هللا ىلصأىتىٍيتي النًَّبيَّ  ؟»، فىقىاؿى ـي « مىا اٍسميؾى كى : اٍلحى  122 32 فىقيٍمتي

دي كليٍؤليؤه  بىٍرجى تيوي يىاقيكته كمىٍرجافه كىزى ٍؿ، كىعىٍرالى  127 34 أىجى

نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى  ـٍ مياًليبىةه فىٍميىقيٍؿ: ًإنَّا ًلمًَّو كىاً  دىكي ابى أىحى  270 109 ًإذىا أىالى

مىب ذىًلؾى  ٍيرنا، فىًإفَّ اٍلمىىًئكىةى ييؤىمِّنيكفى عى ، فىقيكليكا خى ٍرتيـي اٍلمىيِّتى  274 111 ًإذىا حىضى

ذىىىبىًت اٍ ي  ، كى مًَّت اٍ ىٍسبىابي ـي، كىضى ا ًة اٍنقىطىعىًت اٍ ىٍرحى كَّةي ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلًقيىامى  194 67 خي

ـى مىاتى قىٍبمىؾى  يىاًلؿي الرًَّح ٍيؼى كى  120 31 أىرىأىٍيتى رىجيىن كىافى ييٍقًرم الضَّ

افى  ٍمتى رىمىضى ٍكتيكبىةى كىالي مٍَّيتى اٍلمى ؿى أىرىأىٍيتىؾى ًإٍف الى  323 136 كىأىٍحمىٍمتى اٍلحىىى

ٍرأىةي ًإلىب قىًطيفىةو ًفي ناًحيىًة الدَّارً  اًممىيىا، فىأىشىارىًت اٍلمى  163 53 أىرىل ًقٍربىةن كىالى أىرىل حى

كًء ًناٍلؼي اإٍلً  ي اٍلًميزىافى ًإٍسبىاغي اٍلكيضي ٍمدي ًلمًَّو تىٍمألى  345 147 يمىاًف، كىاٍلحى

تىٍحًتي عىٍشري ًنٍسكىةو، فىقىاؿى ًلي رىسيكؿي المًَّو   296 123 ...ملسو هيلع هللا ىلصأىٍسمىٍمتي كى

ٍيؼه ًمٍف أىٍىًمًو؛ كىىيكى عً  افىوي ضى عى ًإلىب أىٍىًموً ملسو هيلع هللا ىلصٍندى النًَّبيِّ أىضى  263 104 ؛ ثيَـّ رىجى

 284 116 أىعيكذي ًبالمًَّو ًمٍف شىرِّ اٍلعىكىاًمًد كىاٍلعىامًَّة 

عىمىتٍ  ةى، فىجى كىاحى ٍبًد المًَّو ٍبًف رى مىب عى بىىىهٍ  أيٍغًميى عى  230 84 أيٍختيوي عىٍمرىةي تىٍبًكي كىاجى

ٍف ييعىاًلجي اٍلمىسىاًجدىا  269 108 أىٍفمىحى مى

فىاؽي بىعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأىٍقبىٍمتي يىٍكـى بىٍدرو فىفىقىٍدنىا رىسيكؿى المًَّو  افىنىادىًت الرِّ يىا بىٍعضن  144 43 ضي
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 الصفحة رقم الحديث  رالحديث أو األث

ميقنا اًبي ًبي خي  366 157 أىٍكًرًميًو؛ فىًإنَّوي ًمٍف أىٍشبىًو أىاٍلحى

؟ ؟ أىالى أيكًثريؾى ؟ أىالى أىٍحذيكؾى ؟ أىالى أىٍمنىحيؾى  98 22 أىالى أىىىبي لىؾى

ـٍ يىقيٍؿ رىسيكؿي المًَّو  كا؟ملسو هيلع هللا ىلصأىلى  219 79 : الى تىٍبرىحي

لىدو  ٍف بىعيدى فىأىبيك كى ، كىاً  ـ  ًبيًع ًإٍف قىريبى فىاٍبفي عى  371 159 ًإفَّ أىبىا اٍلعىاًص ٍبفى الرَّ

مىٍيوً  مٍَّفتي عى ان ًفي بىٍطًنًو فىتىخى دى مىٍغالى سىفو كىجى  144 43 ًإفَّ أىبىا حى

ًيي  ًستِّير  292 120 ًإفَّ اٍبفى مىٍظعيكفو لىحى

ـٍ الى يىقيكؿي الرَّفىثى  ا لىكي  232 85 ًإفَّ أىخن

مَّدو  ٍبتي فىأىٍمكىاًلي ًلميحى ٍيثي أىرىاهي المَّوي  ملسو هيلع هللا ىلصًإٍف أيالى عييىا حى  311 130 يىضى

ب ًلمنًَّبيِّ  كرو أىٍكالى اًلوً  ملسو هيلع هللا ىلصأفَّ اٍلبىرىاءى ٍبفى مىٍعري  83 16 ًبثيميًث مى

 181 61 ًإفَّ اٍلعىًقيؽى لىكىادو ميبىارىؾه 

ةى بىٍيفى يىدىٍيوً  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ النًَّبيَّ  كىاحى ٍبدي المًَّو ٍبفي رى اًء كىعى ؿى مىكَّةى ًفي عيٍمرىًة القىضى  234 86 دىخى

ـً فىشىًيدى أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ ا ي  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ النًَّبيَّ  ٍسىى اًرثىةى ًإلىب اإٍلً  166 54 دىعىا أىبىا حى

ا ًبًيفَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ النًَّبيَّ  مَّمىوي كىًممىاتو ًإذىا نىزىؿى ًبًو كىٍربه دىعى  93 20 عى

ـى  ملسو هيلع هللا ىلصًإفَّ النًَّبيَّ  اًؾ ٍبًف قىٍيسو أىٍف ييكىرِّثى اٍمرىأىةى أىٍشيى حَّ  55 4 كىتىبى ًإلىب الضَّ

فىعى النًَّبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ النًَّبيَّ   193 66 فىًخذىهي  ملسو هيلع هللا ىلصكىافى ًعٍندى اٍبًف ميعىاذو كىىيكى يىٍقًضي فىرى

 .... : بيًعثى ًفينىا رىسيكؿه ؟ قىاؿى ـٍ ا ًدينيكي اًشيَّ سىأىلىوي مى  87 18 أىفَّ النَّجى

ًليدى كىافى مىٍحبيكسنا ًبمىكَّةى، فىمىمَّا أىرىادى أىٍف يييىاًجرى بى   335 142 اعى مىاالن لىوي أىفَّ اٍلكى

ًني أىٍف أيٍقًرئىؾى ىىًذًه السُّكرىةى   339 144 ًإفَّ ًجٍبًريؿى أىمىرى

... اًلؾو لىمَّا طيًعفى اؿي أىنىًس ٍبًف مى افى كىىيكى خى ـى ٍبفى ًمٍمحى رىا  116 29 أىفَّ حى

كا  219 79 ًإٍف رىأىٍيتيـي اٍلعىديكَّ كىرىأىٍيتيـي الطٍَّيرى تىٍخطىفينىا فىىى تىٍبرىحي

ٍبًح  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ رىجيىن سىأىؿى النًَّبيَّ  ًة الالُّ ىى ٍقًت الى  161 51 عىٍف كى
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مىب رىسيكًؿ المًَّو  مَّـى عى مىٍيوً  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ رىجيىن سى ـٍ يىريدَّ عى  132 37 فىمى

ـٍ يىًجٍدهي  ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ رىسيكؿى اً   لى ٍبًد اٍلميطًَّمًب يىٍكمنا كى ٍمزىةى ٍبفى عى  127 34 أىتىب حى

رىجى ًمٍنيىا مييىاًجرنا... ملسو هيلع هللا ىلصأىفَّ رىسيكؿى اً   رىجى ًمٍف مىكَّةى، كىخى  112 28 ًحيفى خى

، فىًإنَّيي  ـٍ ـٍ ًخيىاريكي ، فىٍميىؤيمَّكي ـٍ تيكي ىى ـٍ أىٍف تيٍقبىؿى الى فيكديكيـٍ ًإٍف سىرَّكي  313 131 ـٍ كي

، قىاليكا: ًبيىذىا قىامىًت السَّمىكىاتي كىاٍ ىٍرضي  ـٍ ٍف ًشٍئتيـٍ فىمىكي  237 87 ًإٍف ًشٍئتيـٍ فىمىنىا، كىاً 

ةى  كىاحى ٍبدى المًَّو ٍبفى رى اًريى  أىفَّ عى قىعى ًبجى  245 92 ةو لىوي كى

ىبىرَّهي  مىب المًَّو  ى ـى عى ٍف لىٍك أىٍقسى  69 11 ًإفَّ ًمٍف ًعبىاًد المًَّو مى

مىٍيوً  تَّب أىميكتى عى ـى كىأىنىا أىًديفي ًبًو حى مىب ًديًف ًإٍبرىاًىي  349 149 أىنىا عى

ٍؾ ًبنىا الرِّكىابى  رِّ  261 102 اٍنًزٍؿ فىحى

ذىٍتوي الشٍَّككىةي   64 9 أىنَّوي أىخى

رىصى بىٍيفى النًَّبيِّ  بىٍيفى يىييكدو  ملسو هيلع هللا ىلصأىنَّوي خى  237 87 كى

 177 59 أىنَّوي رىأىل أينىاسنا يىتىعىمَّقيكفى ًباٍلبىٍيتً 

ٍيًت يىٍستىٍسًقي ملسو هيلع هللا ىلص أىنَّوي رىأىل رىسيكؿى المَّوً  اًر الزَّ  49 1 ًعٍندى أىٍحجى

ًقيتنا" مىب كيؿِّ شىٍيءو مي كىافى ا ي عى : "كى ؿَّ  262 103 أىنَّوي سىأىؿى رىجيىن، عىٍف قكلو عىزَّ كىجى

اًليفنا ًمٍنييـٍ  ًقيؽو ًمفى اٍليىمىًف، فىاٍحتىاجى ًإلىب نىفىقىةو فىبىاعى كى ـى ًبرى  167 55 أىنَّوي قىًد

، فىتىعىجَّؿى ًإلىب اٍمرىأىًتوً  ـى ًمٍف سىفىرو لىٍيىن  240 89 أىنَّوي قىًد

ـٍ يىرى رىسيكؿى اً   ب قىطُّ، ًإالَّ أىٍف يىٍخريجى ًفي سىفىرو  ملسو هيلع هللا ىلصأىنَّوي لى مَّب الضُّحى  243 91 الى

أ ملسو هيلع هللا ىلصأىنَّييمىا ذىىىبىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو  ًدينىًة فىتىكىضَّ مىؿو ًباٍلمى  249 93 ًإلىب دىاًر حى

ا أىٍدًرم؟! أىنىاجو ًمٍنيىا أى  ًمٍمتي أىنَّب كىاًرده النَّارى فىمى ؟!ًإنِّي قىٍد عى ـٍ الى  257 99 نىا أى

ٍدتيوي ييبىاعي  نِّي قىٍد كىجى مىب فىرىسو ًفي سىًبيًؿ اً ، كىاً  مىٍمتي عى  162 52 ًإنِّي كيٍنتي حى

 70 12 إنِّي ميٍنطىًمؽه إلىب مىكَّةى فىاٍكًفًني
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ٍعتىًني يىا غمؽى الًفٍتنة  283 115 أىٍكجى

ـي الميتًَّقٍيف ا مى ًمي  قيٍمنىا ًإنَّوي سىيِّدي اٍلميٍسًمًميفى كىاً   53 3 أيكًحيى ًإلىيَّ ًفي عى

مَّدنا أىيُّيىا النَّاسي  ا تيبىاًيعيكفى ميحى كفى مى  57 5 ؟!ملسو هيلع هللا ىلص، ىىٍؿ تىٍدري

ٍيبىرى مىٍرحىبى اٍليىييكًدمَّ  زى عىمِّي يىٍكـى خى  206 73 بىارى

 157 49 كرو بىشًِّر اٍلمىشَّاًئيفى ًفي الظُّمىـً ًإلىب اٍلمىسىاًجًد ًبني 

نىعىٍت ًعيري أىًبي سيٍفيىافى  ملسو هيلع هللا ىلصبىعىثى رىسيكؿي المًَّو  ٍيننا يىٍنظيري مىا الى  304 127 بيسىٍيسىةى عى

ًبي ملسو هيلع هللا ىلصبىعىثىًني رىسيكؿي المًَّو  دو ًلطىمىًب سىٍعًد ٍبًف الرَّ  183 62 عً يىٍكـى أيحي

ةى ًفي مىرىًضًو، فىبىكىًت اٍمرىأىتيوي  كىاحى ٍبدي المًَّو ٍبفي رى  257 99 بىكىب عى

اًلسنا ًإٍذ مىرَّ بً  ملسو هيلع هللا ىلصبىٍينىمىا رىسيكؿي المًَّو   289 118 ًو عيٍثمىافي ٍبفي مىٍظعيكفو ًبًفنىاًء بىٍيًتًو ًبمىكَّةى جى

ا نىٍحفي ًفي سىفىرو مىعى رىسيكًؿ اً   ًديفيوي ملسو هيلع هللا ىلصبىٍينىمى  200 71 ، كىأىنىا رى

مٍَّفتي عىٍف رىسيكًؿ اً    179 60 ًفي غىٍزكىًة تىبيكؾى  ملسو هيلع هللا ىلصتىخى

دِّيؽي مىعى رىسيكًؿ اً   دى أىبيك بىٍكرو الالِّ كَّ ٍيًش اٍلعيٍسرىةً  ملسو هيلع هللا ىلصتىزى  210 75 ًفي جى

نىٍزدىٍد إيمى   242 90 انناتىعىالىٍكا نيٍؤًمفي سىاعىةن تىعىالىٍكا فىٍمنىٍذكيرى المَّوى كى

ًنيىةً   347 148 تىٍعمىؿي ًفي السِّرِّ عىمىؿى اٍلعىىى

ؿه ًكًفيمىا ًسكىل ذىًلؾى فىأىنىا كىاًحده ًمفى النَّاس  190 65 ثىىثنا أىنىا ًفيًيفَّ رىجي

ًريؼى ا ىٍقىىـً  تَّب ظىيىٍرتي ًلميٍستىكنل أىٍسمىعي الى  338 143 ثيَـّ عيًرجى ًبي، حى

ـي إلب النبي  مىٍيًو السَّىى اءى ًجٍبًريؿي عى  136 39 ، فقاؿ...ملسو هيلع هللا ىلصجى

ؿه ًإلىب رى  اءى رىجي : يىا رىسيكؿى المًَّو... ملسو هيلع هللا ىلصسيكًؿ المًَّو جى  221 80 فىقىاؿى

اءى مىمىؾه فىأىٍكسىٍعتي    193 66 جى

رىجى النًَّبيُّ  ًدينىًة كىأىبيك بىٍكرو كى  ملسو هيلع هللا ىلصخى رى ًمٍف مىكَّةى ًإلىب اٍلمى عىاًمري ٍبفي لىٍيمىةى ىىاجى
 فييىٍيرىةى 

150 353 
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رىٍجتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  ار  ًمٍف أىيَّاـً مىكَّةى ملسو هيلع هللا ىلصخى  158 50 ، كىىيكى ميٍرًدًفي ًفي يىٍكـو حى

ًة الًَّتي بىايىٍعنىا  رىٍجنىا ًفي اٍلًحجَّ  79 15 اٍلعىقىبىةى  ملسو هيلع هللا ىلصًبيىا رىسيكؿى اً  خى

ؿي ًمٍف ذىًلؾى  اـه كىعىًريشه كىعىًريًش ميكسىب، كىاٍ ىٍمري أىٍعجى ثيمى شىٍيبىاته كى  266 106 خي

فىعى  طٍَّيًف ًفي ًكتىاًبًو ثيَـّ رى طَّ ا ي خى ٍمؽى  خى ا اٍلخى ًدًىمى كىتىبى ًفي أىحى ـى كى  314 132 اٍلقىمى

ـٍ ًمٍف نىٍضًح النٍَّبؿً  ، فىمىًييى أىٍسرىعي ًفيًي ٍنوي يىا عيمىري ؿِّ عى  234 86 خى

مُّكا بىًني الكيفَّاًر عىٍف سىًبيًمًو ... اليىكٍ  مىب تىٍنًزيًموً خى ـٍ عى  234 86 ـى نىٍضًرٍبكي

مىب ريقىيَّةى اٍبنىًة رىسيكًؿ المًَّو  ٍمتي عى  366 157 اٍمرىأىًة عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى  ملسو هيلع هللا ىلصدىخى

مِّي ًفي بىٍيًت أيِـّ  ملسو هيلع هللا ىلصرىأىل رىسيكؿى المًَّو  ٍمتىًحفنا ييالى مىمىةى ًفي ثىٍكبو مي  214 77 سى

رِّ كىاٍلعىطىشً  ملسو هيلع هللا ىلصرىأىٍيتي النًَّبيَّ  مىب رىٍأًسًو اٍلمىاءى ًمٍف اٍلحى  138 40 ًباٍلعىٍرًج يىاليبُّ عى

ٍنًذًر  رىأىٍيتي ًفي النٍَّكـً قىٍبؿى  ٍبًد اٍلمي دو كىأىنِّي رىأىٍيتي ميبىشِّرى ٍبًف عى  278 113 أيحي

ةى  بىٍيفى بىًني بىيىاضى قىعىٍت بىٍيفى بىًني سىاًلـو كى  175 58 رىأىٍيتي كىأىفَّ رىٍحمىةن كى

مىب يىًميًنؾى  رىأىٍيتيؾى تىٍشخىصي  ٍعتىوي عى اًء، ثيَـّ كىضى رىؾى ًإلىب السَّمى  289 118 بىالى

 268 107 زىادىؾى المَّوي طىاعىةن 

...  125 33 اٍلزىميكا ىىذىا الدُّعىاءى: المييَـّ ًإنِّي أىٍسأىليؾى

: ًبأىًبي أىٍيفى أىٍطفىاًلي ًمٍنؾى  ملسو هيلع هللا ىلصسىأىٍلتي رىسيكؿى اً    358 153 قيٍمتي

دو كىىيكى ًفي الشٍِّعًب:  ملسو هيلع هللا ىلصسىأىلىًني رىسيكؿي اً   ...»يىٍكـى أيحي  104 25 ىىٍؿ رىأىٍيتى

ٍمؼى رىسيكًؿ المًَّو  مٍَّيتي خى  143 42 فىعىطىٍستي  ملسو هيلع هللا ىلصالى

حى تىٍحتى ثىٍكًبي ًني أىٍف أىٍنضى كءى، كىأىمىرى ًني ًجٍبرىاًئيؿي اٍلكيضي مَّمى  152 47 عى

مىب رىسيكًؿ المًَّو ال ـي عى مىٍيؾى السَّىى ـي، كىعى  183 62 سَّىى

ةن  جَّ ، تىٍعًدؿي حى افى  354 151 عيٍمرىةه ًفي رىمىضى

ٍف ًقتىاًؿ بىٍدرو   189 10 غىابى عىمِّي أىنىسي ٍبفي النٍَّضًر عى
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ٍدًرم  337 143 فيًرجى سىٍقؼي بىٍيًتي كىأىنىا ًبمىكَّةى، فىنىزىؿى ًجٍبًريؿي فىفىرىجى الى

ٍيًني فىبىسىؽى ًفييىا رىسيكؿي اً   ا آذىاًني ًمٍنيىا شىٍيء ملسو هيلع هللا ىلصفيًقئىٍت عى دىعىا ًلي فىمى  146 44 كى

ٍتفيوي ًمٍف فىٍكًقوً  نىافى حى  209 74 قىٍد رىأىٍيتي اٍلمىٍكتى قىٍبؿى ذىٍكًقًو، ًإفَّ اٍلجى

يىا السَّمىاكىاتي كىاٍ ىٍرضي  نَّةو عىٍرضي  304 127 قيكميكا ًإلىب جى

ٍمزى  دو كىافى حى ٍبًد اٍلميطًَّمًب ييقىاًتؿي يىٍكـى أيحي  128 35 ةي ٍبفي عى

عي ًعٍندىهي اٍلمىاءي، فىًإذىا بىايىعى... ملسو هيلع هللا ىلصكىافى رىسيكؿي المًَّو   294 121 ييكضى

نىٍيفو الى يىٍنظيري ًفي نىاًحيىةو... ملسو هيلع هللا ىلصمًَّو كىافى رىسيكؿي ال  341 145 يىٍكـى حي

مىب سىٍعدو  ًدينىًة نىزىؿى عى يَّةي ًإذىا مىرَّ ًباٍلمى كىافى أيمى ، كى مىؼو ًديقنا ً يمىيَّةى ٍبًف خى  186 63 كىافى الى

عى كىٍيؼى شىاءى  عى؛ رىجى اًشيان، فىًإذىا رىجى ميعىةى مى ةى يىٍأًتي اٍلجي كىاحى ٍبدي اً  ٍبفي رى  252 95 كىافى عى

مىٍسًجده ًفي دىاًرهً   260 101 كىافى لىوي مىٍسًجدىاًف: مىٍسًجده ًفي بىٍيًتًو، كى

عيكا قىًميىن، ثيَـّ مىدُّكىىا ًإلىب  : ىىجى ، قىاؿى عيكفى ا يىٍيجى  422 98 كىانيكا قىًميىن ًمفى المٍَّيًؿ مى

اسو  ملسو هيلع هللا ىلصكيٍنتي أيٍدًخؿي رىٍأسى رىسيكًؿ المًَّو  ؿو ًمٍف نيحى  225 82 ًفي ًمٍرجى

ٍكجو ميًحب  ًلي ميٍكًرـو فىقيٍمتي الى أىٍستىٍخًمؼي بىٍعدىهي   369 158 كيٍنتي تىٍحتى زى

ده  ، فىمىا ظىنىٍنتي أنَّوي يىٍرًجعي ًمنَّا أىحى رى  134 38 كيٍنتي ًفيمىٍف حىضى

ًتًو تمؾ ةى ًفي ًحٍجًرًه ًفي سىٍفرى كىاحى ا ًلعىٍبًد اً  ٍبًف رى  250 94 كيٍنتي يىًتيمن

ٍبًد المًَّو؟  366 157 كىٍيؼى تىًجًديفى أىبىا عى

رً  ؽَّ الى ييٍبًغضى ًلمَّوً الى يىًحؽُّ اٍلعىٍبدي حى تَّب ييًحبَّ ًلمًَّو، كى يمىاًف حى  299 124 يًح اإٍلً

فِّ  ًف اٍلًمجى  76 14 الى ييٍقطىعي السَّاًرؽي ًفي أىقىؿَّ ًمٍف ثىمى

مىشىب ًفي اٍ ى  ، كى ـى  356 152 ٍسكىاؽً لىقىٍد أىكىؿى الطَّعىا

ًسعىٍتييـٍ   310 129 لىقىٍد تىابى تىٍكبىةن لىٍك قيًسمىٍت بىٍيفى أيمَّةو لىكى
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ٍيًد رىسيكًؿ اً   مىب عى رىجى أىبيك بىٍكرو عى  217 78 تىاًجرنا ًإلىب بياٍلرىل ملسو هيلع هللا ىلصلىقىٍد خى

ـٍ الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي   295 122 لىقِّنيكا مىٍكتىاكي

مىيَّ ملسو هيلع هللا ىلصلىًقيتي رىسيكؿى المًَّو  ـٍ يىريدَّ عى مىٍيًو، فىمى مٍَّمتي عى رىجى ًمفى اٍلغىاًئًط، فىسى قىٍد خى  107 26 ، كى

مىب رىسيكًؿ المًَّو  زىعنا ملسو هيلع هللا ىلصلىمَّا أىٍبطىأى عى ًزعى ًمٍف ذىًلؾى جى  362 155 اٍلكىٍحيي جى

دىنىا  كَّ مَّمىنىا كىزى كجى ًمٍف ًعٍنًدًه حى ري ٍدنىا اٍلخي ، فىأىرى اًشيَّ  91 19 كىأىٍعطىانىالىمَّا أىتىٍينىا النَّجى

مىعىوي ًفٍتيىةه... ٍيسىًر أىنىسي ٍبفي رىاًفعو مىكَّةى، كى ـى أىبيك اٍلحى  72 13 لىمَّا قىًد

مىب أيمىيَّةى ٍبًف خى  مَّعى النَّاسي عى  146 44 مىؼو لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو تىجى

كا ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب{ ... ـٍ يىكيًف الًَّذيفى كىفىري لىٍت: }لى  339 144 لىمَّا نىزى

ـي ًبمىا كىانيكا عىاًمًميفى   358 153 ا ي أىٍعمى

اًىدى مىٍف كىذَّبيكا رىسيكلىؾى  ـي أىنَّوي لىٍيسى أىحىبُّ ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أيجى  197 7 المييَـّ ًإنَّؾى تىعمى

نىًعيمنا الى يىٍنفىدي   253 13 المَّييَـّ إنِّي أىٍسأىليؾ قيرَّةى عىٍيفو الى تىٍرتىدُّ كى

نىعى ىىؤيالىءً   189، 67 10 المَّييَـّ ًإنِّي أىٍعتىًذري ًإلىٍيؾى ًممَّا الى

مىٍيؾى أىٍف أيٍقتى  نَّةى، فىقيًتؿالمَّييَـّ ًإنِّي أيٍقًسـي عى ؿى اٍلجى  327 138 ؿى فىأىٍدخي

، فىًإذىا لىًقينىا اٍلعىديكَّ أىٍف يىٍقتيميكًني مىٍيؾى أىٍف نىٍمقىب اٍلعىديكَّ  223 81 المَّييَـّ ًإنِّي أيٍقًسـي عى

... ؛ ثيَـّ قيًتؿى ـٍ قيًتؿى ًفي سىًبيًؿ المًَّو؛ ثيَـّ عىاشى دىكي  227 83 لىٍك أىفَّ أىحى

يىاةه طىًكيمىةه  تَّب آكيؿى تىمىرىاًتي ىىًذًه، ًإنَّيىا لىحى ًييتي حى  305 127 لىًئٍف أىنىا حى

ٍبًدًه ًذٍكرى شيءو مف النِّعىـ...  63 8 ما أىحىبَّ ا ي ًمٍف عى

مىٍيؾى يىا ليكىعي ًإٍف يىٍرزيقىًني ا ي الشَّيىادىةى   251 94 مىا عى

مىاًت النُّبيكًَّة شىٍيءه ًإالَّ  ا ًمٍف عىىى مَّدو مى ٍفتييىا ًفي كىٍجًو ميحى قىٍد عىرى  170 57 ملسو هيلع هللا ىلص كى

ا... ا ًمٍف ميٍؤًمفو كىال ميٍؤًمنىةو كىال ميٍسًمـو كىال ميٍسًممىةو يىٍمرىضي مىرىضن  273 110 مى
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ا يىسيرًُّني أىنِّي شىًيدٍ   141 41 تي بىٍدرنا، ًبالعىقىبىةً مى

ا؟ اٍستىاكيكا ـٍ قيٍمحن اًلي أىرىاكي  100 23 مى

ٍرتي ًفي مىٍسًجًد الرَّسيكًؿ كىرىسيكؿي المًَّو  اًلسه كىًعٍندىهي أينىاسه  ملسو هيلع هللا ىلصمىرى  258 100 جى

 181 61 كىٍجًيي ملسو هيلع هللا ىلصمىسىحى رىسيكؿي المًَّو 

افىوي المَّوي  ًدينىًة أىخى اؼى أىٍىؿى اٍلمى  279 114 مف أىخى

ًة؟ ـي ًفي الالَّىى ًف اٍلميتىكىمِّ  143 42 مى

 59 6 مىٍف سىرَّهي أىٍف ييًظمَّوي ا ي يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي، فىٍميييىسِّر...

 61 7 مىٍف كيٍنتي مىٍكالهي فىعىًمي  مىٍكاله

نَّةى ًببى  نىٍعتيميكًني اٍلجى ...مى ، كىاً  لىًئٍف بىًقيتي  300 125 ٍدرو

كفى ًفي الًقتىاؿً  ، الى يىًفرُّ كفى يُّ ا ىٍسدي كىاٍ ىٍشعىري ـى الحى  343 146 ًنٍع

 320 134 نىٍفًدييىا"، يىٍعًني ًبأىٍربىًعيفى أيكًقيَّةن 

مىب أىثىًرم ابيوي عى  322 135 ىيكى مىكىانىوي، كىأىاٍلحى

ؿو ًمٍف أىٍىًؿ الشٍِّرًؾ... كىاًحي آًمننا ًبًجكىاًر رىجي  290 119 كىاً  ًإفَّ غيديكِّم كىرى

فً  كؼه ًمفى الفىٍجًر سىاًطعي كى  232 85 يػنىػػا رىسيػػػكؿي المًَّو يىتٍػػميك ًكػتىػابىػػػػوي، ًإذىا اٍنشىؽَّ مىٍعري

ٍف أىحىبَّ  ، اٍلمىٍرءي مىعى مى  326 137 يىا ابف قىٍكقىؿو

اصي يىا أىنىسي ًكتىابي المَّ   69 11 ًو الًقالى

ابي غىدنا ًؿ ًمٍف ييالى ، الى أىٍدًرم ًلعىمِّي أىٍف أىكيكفى ًفي أىكَّ  276 112 يىا بينىيَّ

؟  ، كىٍيؼى أىاٍلبىٍحتى اًرثي  109 27 يىا حى

اء اًحًبي الًَّذم يىٍأًتيًني قىٍد جى ةي ىىذىا الى ًديجى  360 154 يىا خى

ٍمزىةى   يىا رىسيكؿى المًَّو  بىٍيفى حى ٍيتى بىٍيًني كى  150 46 آخى
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...يىا رىسيكؿى اً  أىرىأىٍيتى ًإٍف قى  تَّب أيٍقتىؿى  301 126 اتىٍمتي ًفي سىًبيًؿ اً  حى

نىاؽى؟  316 133 يىا رىسيكؿى اً  أىٍنًكحي عى

ًؿ ًقتىاؿو قىاتىٍمتى المي   189، 67 10 ٍشًرًكيفى يا رىسيكؿى المًَّو ًغٍبتي عىٍف أىكَّ

ا أىتىعىمَّـي ًمفى اٍلقيٍرآًف شىٍيئنا ًإال يتفالب ًمنِّي  326 137 يىا رىسيكؿى المًَّو مى

ا أىقيكؿي كىأىنىا أىطيكؼي ًباٍلبىٍيًت؟يى   363 156 ا رىسيكؿى اً  مى

مىيَّ ىىًذًه اٍلعيٍزبىةي  ؿه تىشيؽُّ عى  286 117 يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنِّي رىجي

؟يىا رىسيكؿى ا  425 17 لمًَّو ًإفَّ المَّوى ييًريدي ًمنَّا اٍلقىٍرضى

ـي  ا نىنىا بىؿو يىٍأًتينىا بىٍعدىمى  198 70 يىا رىسيكؿى اً ، ًإفَّ ميعىاذى ٍبفى جى

نَّةً يىا رىسيكؿى المَّوً   183 62 ، أىًجديًني أىًجدي ًريحى اٍلجى

 334 141 يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنِّي أىًجدي كىٍحشىةن 

 373 160 يىا رىسيكؿى اً ، ًإنِّي أىرىٍدتي أىٍف أيٍعًتؽى ىىًذهً 

ىٍستىٍحًيي أىٍف تىرىل أىٍىًمي عىٍكرىًتي  292 120 يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنِّي  ى

 309 129 يىا رىسيكؿى اً ، طىيٍِّرًني

مىب ًبنىاًء مىٍسًجًد الشَّاـً   266 106 يىا رىسيكؿى المًَّو، لىٍك بىنىٍينىا مىٍسًجدىنىا ىىذىا عى

؟  ـي اٍلًبرِّ ا ا تىمى  347 148 يىا رىسيكؿى المًَّو، مى

ٍبًدًه؟يىا  ا ييٍضًحؾي الرَّبَّ ًمٍف عى  306 128 رىسيكؿى اً ، مى

 265 105 يىا رىسيكؿى اً ، ميٍرًني ًبشىٍيءو أىٍحفىٍظوي عىٍنؾ!

ًريدو فىتىكيكفي ًفيوً يىا رىسيكؿى المًَّو، نىٍبًني لىؾى عىًريشن   195 68 ا ًمٍف جى

... اءىؾى  360 154 يىا رىسيكؿى المًَّو، يىا اٍبفى عىمِّي، ىىٍؿ تىٍستىًطيعي ًإذىا جى

 131 36 يىا رىسيٍكؿى ا ؛ أىٍقتيؿي أىًبٍي؟
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ةي ًإنَّوي لىٍيسى ًفي ًديًننىا قىًطيعىةي الرًَّحـً   203 72 يىا طىٍمحى

ٍرًؼ الدٍَّىًر كىاٍلقىدىرً  اًؿ كىالى  426 140 يىا ًلمرِّجى

ٍيره ًلقىٍكًمؾى ًمٍنؾى يى  ٍبدي اٍلميطًَّمًب خى مَّدي، عى  118 30 ا ميحى

؟ مَّدي، كىٍيؼى يىٍأًتيؾى الًَّذم يىٍأًتيؾى  329 139 يىا ميحى

ٍزرىًج، ىىٍؿ تىدٍ  ـى تيبىاًيعيكفى ىىذىا؟يىا مىٍعشىرى اٍلخى كفى عىىى  212 76 ري

نٍَّة؟  238 88 يىا نىٍفًس أىالى أىرىاًؾ تىٍكرىًىيفى اٍلجى
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 فيرس الصحابة الرواة

 الصفحة اسم الصحابي الراوي

  48آبي المحـ الغفارم 

بَّة ا نالارم    337أبي حى

  342أبي عامر ا شعرم 

  348أبي قيس بف ا سمت 

  352أبي معبد ا نالارم 

  354أبي معقؿ ا سدم 

رىارة    51أسعد بف زي

 357 أـ المؤمنيف خديجة بنت خكيمد رضي ا  عنيا

 372 ت خيزيمة رضي ا  عنياأـ المؤمنيف زينب بن

  66أنس بف النٍَّضر 

نىادة الغفارم    70أىًنٍيس بف جي

  71إياس بف معاذ ا شيمي 

  76أيمف بف عيبىيد 

  78البراء بف معركر 

  84ثابت بف الدحداح 

  87جعفر بف أبي طالب 

  104الحارث بف الاًلمَّة 

  108الحارث بف مالؾ ا نالارم 

زاعٌي  بىٍيش بف خالد الخي   112حي

  116حراـ بف ممحاف 



  428 

 الصفحة اسم الصحابي الراوي

يف بف عيبىي   118د حيالى

  122الحكـ بف سعيد بف العاص 

  124حمزة بف عبد المطمب 

  130حنظمة بف أبي عامر 

بىيب بف   133عىًدٌم  خي

ٌىد بف سيكيد    136خى

  141رافع بف مالؾ 

كاء العىنىًسٌي    147ربيعة بف ري

 365 عنيا رضي ا  ملسو هيلع هللا ىلصرقية بنت رسكؿ ا  

انة بنت شىٍمعكف رضي ا  عنيا ٍيحى  368 رى

  149زيد بف الحارثة 

  170زيد بف سىٍعنىة 

 370  عنيارضي ا  ملسو هيلع هللا ىلصزينب بنت رسكؿ ا  

  181سعد بف الربيع 

ٍيثمة    175سعد بف خى

  186سعد بف ميعاذ 

  198سيميـ ا نالارم )مف بني سممة( 

  200سيييؿ بف بيضاء 

  202طمحة بف البراء 

  206عامر بف سناف ا ككع 

  209عامر بف فييىٍيرة 



  429 

 الصفحة اسم الصحابي الراوي

  212العباس بف عبادة 

  214عبد ا  بف أبي أمية 

بير    219عبد ا  بف جي

ٍحش    220عبد ا  بف جى

كاحة عبد ا    229 بف رى

  270عبد ا  بف عبد ا سد )أبك سممة( 

راـ    275عبد ا  بف عمرك بف حى

  282عثماف بف مىظعكف 

  293عيٍركة بف مسعكد 

ميكح    298عمرك بف الجى

مىاـ    304عيمير بف الحي

  305عىٍكؼ بف الحارث 

  309ماعز بف مالؾ 

ٍيًريؽ اإلسرائيمي    311ميخى

  312مىٍرثىد بف أبي مرثد 

  319مسعكد بف ا سكد 

  321عمير  مالعب بف

  323النُّعماف بف قىٍكقىؿ 

قىة بف نىٍكفىؿ    328كىرى

  333الكليد بف الكليد بف المغيرة 

 



  430 

 فيرس الرواة المترجم ليم

 الصفحة اسم الراوي

 244 أباف بف خالد الحنفي السعدم

 244 إبراىيـ بف إسحاؽ بف عيسب، أبك إسحاؽ الطالقاني.

 147 إبراىيـ بف المنذر بف عبد ا  ا سدم الحزامي.

 297 إبراىيـ بف الييثـ بف الميمب، أبك إسحاؽ البمدم.

 194 إبراىيـ بف حياف بف حكيـ بف عمقمة.

 138 كيد.إبراىيـ بف خىد بف س

 74 إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ، أبك إسحاؽ المدني.

 283 إبراىيـ بف عبد ا  بف الجنيد، أبك إسحاؽ الختمي.

 176 إبراىيـ بف عبد ا  بف سعد بف خيثمة ا نالارم.

 146 إبراىيـ بف عبيد بف رفاعة بف رافع بف مالؾ.

 129 إبراىيـ بف محمد الفزارم.

 296 إبراىيـ بف محمد بف عاالـ.

 97 إبراىيـ بف محمد بف عبد ا  التيمي.

 152 إبراىيـ بف محمد بف يكسؼ الفريابي.

كزجاني.  272 إبراىيـ بف يعقكب الجي

 92 إبراىيـ بف يكسؼ الككفي الاليرفي.

 188 إبراىيـ بف يكسؼ بف إسحاؽ السبيعي.

 102 أبك إسحاؽ السبيعي، عمرك بف عبد ا  بف عبيد اليمداني.

 265 أبك القاسـ بف عمارة بف غزية.

 140 أبك بكر بف عبد الرحمف بف الحارث المخزكمي.
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.  149 أبك بكر بف محمد بف عمرك بف حـز

 191 أبك بىؿ ا شعرم، عبد ا  بف عيسب بف خالد الخزاز.

يىٍيـ بف الحارث بف الاًلمَّة ا  107  نالارم.أبك جي

 71 أبك ذر الغفارم، اسمو جندب بف جنادة .

 120 أبك سعيد ا شىٌج، عبد ا  بف سعيد الككفي.

 160 ني.أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم المد

 302 أبك عمرك بف حمداف، محمد بف أحمد الًحٍيًرم.

 315 أبك عكف ا عكر ا نالارم الشامي، عبد ا  بف أبي عبد ا .

 84 أبك قتادة ا نالارم؛ الحارث بف ًرٍبعي السممٌي المدنٌي.

 62 أبك كثير ا نالارم

 222 أبك كثير، مكلب آؿ جحش.

 83 حمد بف معبد بف أبي قتادة.أبك محمد بف معبد؛ أك م

 300 أبك منالكر مكلب ا نالار.

 233 أبك ىريرة الدكسي.

 54 أبك يعمب، أحمد بف عمي بف المثنب المكالمي.

 279 أحمد بف الحسف بف أحمد ابف البناء، أبك غالب.

كفٌي.  280 أحمد بف الحسف بف عبد الجٌبار الالُّ

 194 أحمد بف الحسيف ا نالارم.

 314 أحمد بف المعمب بف يزيد الدمشقي.

 210 أحمد بف حريث البخارم.

 295 أحمد بف داكد بف أبي نالر.
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مىمىةى بف عبد ا ، النَّيسابكرم البىزَّاز.أى   143 ٍحمىد بف سى

 106 أحمد بف سناف بف أسد الكاسطي.

 338 أحمد بف الالح المالرم الطبرم.

 332 أحمد بف عبد الجبار، العطاردم الككفي.

 227 أحمد بف عبد ا  بف الحكـ، أبك الحسيف البالرم.

 89 أحمد بف عبد ا  بف عبد الرحيـ بف سعيد.

 187 أحمد بف عثماف بف حكيـ الككفي.

 138 أحمد بف عيمىير بف يكسؼ الٌدمشقٌي.

 176 أحمد بف محمد بف أحمد الجكاربي.

ٌجاج بف ًرٍشًديف المالرم.  107 أحمد بف محمد بف الحى

 177 أحمد بف محمد بف الكليد ا زرقي.

 307 أحمد بف محمد بف أيكب، الاحب المغازم.

 61 أحمد بف محمد بف سعيد بف عقدة.

 211 أحمد بف مالعب المركزم.

 71 أحمد بف منيع، أبك جعفر البغكم ا الـ.

 297 آدـ بف أبي إياس عبد الرحمف العسقىني.

 128 أسامة بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ الكمبي.

 262 إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد الحنظمي.

 193 إسحاؽ بف الحسف بف ميمكف الحربي.

 341 إسحاؽ بف الضيؼ الباىمي، أبك يعقكب البالرم.

 135 إسحاؽ بف محمد بف عبد الرحمف المخزكمي.
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 235 إسحاؽ بف منالكر بف بيراـ المركزم.

 92 أسد بف عمرك أبك المنذر البجمي الككفي الفقيو.

 330 أسد بف مكسب بف إبراىيـ ا مكم.

 119 إسرائيؿ بف يكنس بف أبي إسحاؽ.

 66 أسعد بف سيؿ بف حنيؼ ا نالارم، أبك أمامة.

 103 أسماء بنت عميس.

 256 ا حمسي، البجمي.إسماعيؿ بف أبي خالد 

 227 إسماعيؿ بف الفضؿ البىمىخي.

 336 إسماعيؿ بف أيكب بف سممة، بف عبد ا  بف الكليد.

 140 ًمٍخراؽ، مدني. إسماعيؿ بف داكد بف

 99 إسماعيؿ بف رافع بف عكيمر المدني.

بيح، اليشكرم الككفي.  324 إسماعيؿ بف الى

 287 لمدني.إسماعيؿ بف عبد ا  بف أكيس، ا

 63 إسماعيؿ بف عبد ا  بف مسعكد العبدم ا البياني.

 345 إسماعيؿ بف عياش بف سميـ الحمالي.

 193 بف إسحاؽ بف سعد بف أبي كقاص.أشعث 

 183 أـ سعد بنت سعد بف الربيع.

 91 أـ سممة؛ ىند بنت أبي أمية بف المغيرة المخزكمية.

 68 أنس بف مالؾ بف النضر ا نالارم الخزرجي.

 208 إياس بف سممة بف ا ككع ا سممي.

 268 أيكب بف أبي تميمة السختياني.



  434 

 الصفحة اسم الراوي

 211 لزىرٌم، أبك سىٌيار.أيكب بف سىيَّار ا

 286 باذاـ؛ كيقاؿ آخره نكف، أبك الالح مكلب أـ ىانئ.

 151 البراء بف عازب ا نالارم ا كسي.

يب، أبك سيؿ ٍيدىة بف الحيالى  310 ا سممي. بيرى

 159 بشر بف خالد العسكرم.

 225 بكر بف سيؿ بف إسماعيؿ، أبك محمد الدمياطٌي.

 201 بكر بف مضر بف محمد، المالرم.

 185 بيكىير بف عبد ا  بف ا شج، المدني.

 250 بىؿ بف رباح الحبشي، المؤذف، مكلب أبي بكر.

 326 بىؿ بف يحيب العبسي، الككفي.

 58 بيز بف أسد، أبك ا سكد، البالرم.

 101 تٌماـ بف العباس بف عبد المطمب الياشمي.

 236 ثابت بف أسمـ البينىاني، أبك محمد البالرم.

 117 بف عبد ا  بف أنس بف مالؾ ا نالارم. ثمامة

 267 ثكر بف يزيد الحمالي.

 211 جابر بف عبد ا  بف عمرك ا نالارم.

بارة بف المغ  294 مس، أبك محمد الككفي.جي

 327 جرير بف حاـز بف زيد البالرم.

 77 جرير بف عبد الحميد بف قرط الككفي.

سر بف الحسف اليمامي، أبك عثماف.  327 جى

 97 جعفر بف بيرقاف الًكىبي، أبك عبد ا  الرقي.
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بىعي، أبك سميماف البالرم.  235 جعفر بف سميماف الضي

 253 نالارم.جعفر بف عبد ا  بف الحكـ ا 

 281 حاتـ بف إسماعيؿ المدني.

 135 الحارث بف مالؾ الميثي، المعركؼ بابف البرالاء.

 306 القٌزاز، بغدادٌم.حبيب بف الحسف بف داكد 

 326 حبيب بف سميـ العبسي، الككفي.

 435 حبيب بف الالح الطائي، الحمالي.

 154 حجاج بف أرطاة بف ثكر الككفي.

 296 حذيفة بف اليماف العبسي، حميؼ ا نالار.

 205 الحر بف مسكيف، أبك مسكيف.

 128 حراـ بف عثماف بف عمرك بف يحيب ا نالارم المدني.

 302 حرممة بف يحيب بف حرممة، المالرم الاحب الشافعي.

 115 ًحزاـ بف ىشاـ بف حبيش؛ الخزاعي.

 152 حساف بف عبد ا  بف سيؿ الكندم.

 256 بف أبي الحسف البالرم ا نالارم. الحسف

 166 الحسف بف أسامة بف زيد الكمبي المدني.

 278 الحسف بف الجيـ، أبك عمي التيمي ا البياني.

 95 بف الحر بف الحكـ الجعفي. الحسف

 165 الحسف بف الفرات التميمي، القٌزاز الككفي.

 204 الحسف بف جرير، أبك عمي الالكرم الزنبقي.

 302 ني النسكم.الحسف بف سفياف الشيبا
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 182 الحسف بف محمد بف أعيف الحٌراني.

 169 الحسف بف محمد بف مكسب.

 276 دم.الحسف بف مكسب ا شيب، أبك عمي البغدا

 134 الحسف بف ىاركف بف سميماف ا البياني.

 314 الحسف بف يحيب الخيشىني، الدمشقي.

 55 الحسيف بف إسحاؽ التىٍسترم الدقيقي.

 278 الحسيف بف الفرج، أبك عمٌي، ابف الخٌياط.

 215 الحسيف بف محمد بف بيراـ التميمي.

 231 حاليف بف عبد الرحمف السممي، أبك اليذيؿ الككفي.

 75 حاليف بف عبد الرحمف بف عمرك المدني.

 284 حفص بف عثماف بف عبد ا .

ٍمـ الرازم، الكناني. كَّاـ بف سى  257 حى

 64 الحكـ بف عبد ا  بف سعد ا يمي.

 156 الحكـ بف عيتيبة الكندم الككفي.

 102 حماد بف أسامة بف زيد القرشي الككفي.

 142 حماد بف زيد بف درىـ ا زدم، أبك إسماعيؿ البالرم.

 58 حٌماد بف سممة بف دينار البالرم.

 173 حمزة بف يكسؼ بف عبد ا  بف سىـ.

 68 حميد بف أبي حميد الطكيؿ البالرم.

رَّاط. ميد بف زياد، أبك الخر بف أبي المىخارؽ، الخى  302 حي

ؤىاسي. ميد بف عبد الرحمف الري  256 حي
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 241 حميد بف قيس المكي ا عرج.

 71 295 حميد بف ىىؿ العدكم أبك نالر البالرم.

 194 حنظمة بف سكيد بف عمقمة.

 194 سكيد بف عمقمة.حياف بف حنظمة بف 

ٍيكىة بف شيريح بف الفكاف، أبك زرعة المالرم.  302 حى

 185 خارجة بف زيد بف ثابت ا نالارم.

 218 ـ الحراني.خالد بف أبي يزيد، أبك عبد الرحي

 50 خالد بف يزيد الجمحي المالرم.

 221 خمؼ بف الكليد البغدادٌم الجكىرم.

 85 خمؼ بف خميفة بف الاعد ا شجعي.

 295 داكد بف أبي عاالـ بف عركة بف مسعكد، الثقفي المكي.

 121 داكد بف أبي ىند القشيرم البالرم.

 99 داكد بف قيس الالنعاني.

 239 دىٍيمىـ بف غزكاف العبدم، أبك غالب البالرم.

 279 ذاكر ٍبف كامؿ ٍبف أىًبي غالب، الحٌذاء.

 267 راشد بف سعد الحمالي.

 119 ًرٍبعي بف ًحرىاش العبسي الككفي.

 300 ًرٍشديف بف سعد المىٍيرم، أبك الحجاج المالرم.

 142 رفاعة بف رافع بف مالؾ بف العجىف.

 144 رفاعة بف يحيب بف عبد ا  بف رفاعة بف رافع.

ٍكحي بف الىح بف سٌيابة الحارثي المكالمٌي.  107 رى
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 65 ركح بف عبادة البالرم.

ٍكحي بف ميسىاًفر، أبك ًبشر البالرم.  330 رى

 191 اإليادم، أبك سميماف القاضي.زافر بف سميماف 

 56 زفر بف كثيمة بف مالؾ النالرم الدمشقي.

 102 زكريا بف أبي زائدة اليمداني؛ أبك يحيب الككفي.

 115 البالرم. زكريا بف يحيب الساجي؛

 262 زكريا بف يحيب بف إياس الًسٍجزم.

 66 زمعة بف الالح اليماني؛ نزيؿ مكة.

 220 زىير بف معاكية الجعفي الككفي.

 164 زياد بف الحسف بف فرات القزاز، التميمي الككفي.

 68 زياد بف عبد ا  بف الطفيؿ العامرم البكائي الككفي.

 218 .زيد بف أبي أنيسة الجزرم

 169 زيد بف أخـز الطائي؛ أبك طالب البالرم.

 169 زيد بف أرقـ بف زيد الخزرجي.

 169 زيد بف أسامة بف زيد بف حارثة.

 250 زيد بف أسمـ العدكم المدني.

باب أبك الحسيف العيٍكمي، الخرساني الككفي.  110 زيد بف الحي

 166 زيد بف الحسف بف أسامة بف زيد.

 185 زيد بف ثابت بف الضحاؾ ا نالارم.

 169 زيد بف ثكر بف يزيد.

 169 زيد بف محمد بف ثكباف.
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 169 الطحاف؛ الككفي.زيد بف محمد، 

 94 زيد بف يحيب بف عبيد الخزاعي الدمشقي.

 130 سعد بف أبي كقاص.

 183 سعد بف عبد الرحمف بف أبي أيكب ا نالارم المدني.

 293 سعد بف مسعكد التىًجيًبي الكندم.

 103 سعد بف معبد الياشمي، مكلب الحسف بف عمي.

 107 سعيد بف أبي أيكب الخزاعي المالرم.

 50 سعيد بف أبي ىىؿ الميثي مكالىـ، أبك العىء المالرم.

 128 سعيد بف الحكـ بف أبي مريـ الجمحي.

 202 ة.سعيد بف الالمت مكلب آلؿ مخرم

 192 سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب، القرشي المخزكمي.

بير ا سدم مكالىـ الككفي.  331 سعيد بف جي

 267 زكمي.سعيد بف عبد الرحمف بف حساف المخ

 124 سعيد بف عمرك بف سعيد بف العاص ا مكم المدني.

 301 سعيد بف مسركؽ الثكرم.

 277 مسممة البالرم.سعيد بف يزيد بف مسممة ا زدم، أبك 

 163 سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم الككفي.

 224 سفياف بف عيينة بف أبي عمراف اليىلي الككفي.

 195 فضؿ ا نالارم.سممة بف ال

 208 سممة بف عمرك بف ا ككع ا سممي.

 126 سممب بف عياض بف سممب بف منقذ بف مالؾ.
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 157 ثـ الكاسطٌي.سميماف بف أحمد الدِّمشقيُّ 

 71 سميماف بف المغيرة القيسي مكالىـ البالرم أبك سعيد.

يب ا سممي المركزم. ٍيدة بف الحيالى  310 سميماف بف بيرى

 142 سميماف بف حرب ا زدم البالرم.

 120 سميماف بف حياف ا زدم، أبك خالد ا حمر الككفي.

 90 سميماف بف عبد الرحمف بف عيسب.

 274 سميماف بف ميراف ا سدم الكاىمي، ا عمش.

 140 سيمىي؛ مكلب أبي بكر بف عبد الرحمف.

 210 سيؿ بف السرم البخارم.

 187 .شريح بف مسممة التنكخي، الككفي

ٍرد العىٍتًكي، الكاسطي.  133 شعبة بف الحجاج بف الكى

 317 شعيب بف محمد بف عبد ا  بف عمرك بف العاص.

 274 بك كائؿ الككفي.شقيؽ بف سممة ا سدم، أ

 290 شير بف حكشب ا شعرم.

 292 الالح بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرم.

 56 .الدقة بف خالد ا مكم مكالىـ الدمشقي

 60 عاالـ بف عبيد ا  بف عاالـ بف عمر بف الخطاب العدكم المدني.

 145 عاالـ بف عمي بف عاالـ الكاسطي التيمي.

 106 دة بف النعماف ا كسي ا نالارم.عاالـ بف عمر بف قتا

.  344 عامر بف أبي عامر ا شعرم، تابعي مخضـر

 93 عامر بف شراحيؿ الشَّعبي أبك عمرك.
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 165 بف عبد ا ، أبك الطفيؿ.عامر بف كاثمة 

 315 عائًذ ا  بف عبد ا ، أبك إدريس الخكالني.

 197 عائشة بنت أبي بكر الالديؽ رضي ا  عنيما، أـ المؤمنيف.

اًئشىة بنت قدامىة بف مىٍظعيكف القرشية الجمحية.  288 عى

 321 عائشة بنت مسعكد، كيقاؿ  بييا ابف العجماء.

 221 عٌباد بف عٌباد بف حبيب؛ البالرم.

 58 عبادة بف الكليد بف عبادة بف الالامت ا نالارم.

 121 العباس بف عبد الرحمف مكلب بني ىاشـ.

 68 عبد ا عمب بف عبد ا عمب، البالرم السامي.

 182 عبد الحميد بف بيراـ الفزارم المدائني.

 252 عبد الحميد بف جعفر.

 215 عبد الرحمف بف أبي الزناد عبد ا  بف ذككاف المدني.

 90 عبد الرحمف بف بشير، أبك أحمد الدمشقي الشيباني.

 94 عبد الرحمف بف ثابت بف ثكباف العنسي الدمشقي.

 64 عبد الرحمف بف حارثة ا نالارم.

 281 عبد الرحمف بف حبيب بف أردؾ، المدني المخزكمي.

 293 عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ اإلفريقي.

 249 عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ العدكم.

 243 عبد الرحمف بف سابط، كيقاؿ: ابف عبد ا  بف سابط.

 184 عبد الرحمف بف عبد ا  الطكيؿ.

 279 عبد الرحمف بف محمد بف ىبة ا  القالرم.
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 241 عبد الرحمف بف ميدم؛ بف حساف العنبرم، البالرم.

 107 عبد الرحمف بف ىرمز ا عرج، المدني.

 280 عبد الالمد بف عمي بف محمد الياشمي البغدادم.

 192 عبد العزيز بف عبد ا  بف أبي سممة الماًجشكف.

 106 عبد العزيز بف عمراف بف عبد العزيز الزىرم المدني.

 148 عبد ا  بف أبي بكر بف محمد ا نالارم.

 137 عبد ا  بف أبي لىبيد المدني.

 54 عبد ا  بف أسعد بف زرارة ا نالارم.

بىٍيدم الككفي، المعركؼ بالميكىتِّب.  86 عبد ا  بف الحارث؛ الزي

رَّانٌي، أبك شيعيب.  251 عبد ا  بف الحسف بف أحمد ا يمكٌم، الحى

 167 عبد ا  بف الحسف بف الحسف المدني.

 71 عبد ا  بف الالامت الغفارم البالرم.

 244 عبد ا  بف المبارؾ المركزم.

 300 عبد ا  بف الكليد بف قيس المالرم.

 93 عبد ا  بف جعفر بف أبي طالب الياشمي.

 63 عبد ا  بف جعفر بف أحمد بف فارس ا البياني.

 227 عبد ا  بف حفص.

 294 عبد ا  بف حكيـ، أبك بكر البالرم.

 97 عبد ا  بف داكد بف عامر اليمداني الككفي.

 216 عبد ا  بف ذككاف المدني، أبك الزناد.

 322 عبد ا  بف رجاء بف عمر الغيدىاني.
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 176 عبد ا  بف سعد بف خيثمة ا نالارم ا كسي.

ـ اإلسرائيمي.  173 عبد ا  بف سىىى

 225 عبد ا  بف الالح الجيني، أبك الالح المالرم.

 156 .ملسو هيلع هللا ىلصؿ ا  عبد ا  بف عباس بف عبد المطمب، ابف عـ رسك 

 331 عبد ا  بف عبد ا  الرازم، أبك جعفر القاضي.

ٍبداف.  338 عبد ا  بف عثماف العىتىًكي، الممقب عى

 61 عبد المَّو بف عمٌي بف عىٌياض بف أبي عىًقيؿ.

 98 عبد ا  بف عمر بف الخطاب العدكم، أبك عبد الرحمف.

 319 عبد ا  بف عمرك بف العاص بف كائؿ السيمي.

 129 عبد ا  بف عكف بف أرطباف البالرم.

 312 عبد ا  بف كعب بف مالؾ ا نالارم المدني.

 110 ضرمي المالرم.عبد ا  بف لىًييعة بف عقبة الح

 239 عبد ا  بف محمد بف أبي شيبة، أبك بكر بف أبي شيبة الككفي.

.  191 عبد ا  بف محمد بف شاكر، أبك البخترم البىٍغدادمُّ

 59 عبد ا  بف محمد بف شعيب الرجاني.

 53 عبد ا  بف محمد بف عبد الرحمف بف أسعد بف زرارة.

 251 فىيمٌي.عبد ا  بف محمد بف عمي، أبك جعفر الني 

 273 عبد ا  بف محمد بف يعقكب بف ميراف؛ ا البياني الخزاز.

 86 عبد ا  بف مسعكد بف غافؿ اليذلي، أبك عبد الرحمف.

ذ ا شعرم، دمشقي.  344 عبد ا  بف مىىى

 313 عبد ا  بف مكسب.
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 135 عبد ا  بف نافع الالائغ.

 261 ير اليمداني.عبد ا  بف نيم

 263 عبد ا  بف كىب القرشي المالرم.

بيمي.  285 عبد الممؾ بف أبي مركاف الجي

 279 الحسيف بف قريش، أبك سعد القزاز.عبد الممؾ بف أحمد بف 

 161 عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، ا مكم.

 332 عبد الممؾ بف عبد ا  بف أبي سفياف الثقفي.

 288 عبد الممؾ بف قدامة بف إبراىيـ، الجمحي المدني.

 90 عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الذٍُّىمي، النٍَّحكم.

 280 أحمد ا ميف. عبد الكىاب بف عمي، أبك

 172 عبد الكىاب بف نىجدة الحىكطي، أبك محمد.

 204 عبد ربو بف الالح القرشي.

بىداف بف محمد بف عيسب.  58 عى

 197 عبدة بف سميماف الكىبي الككفي.

 107 عبيد ا  بف أبي جعفر المالرم.

 317 عبيد ا  بف ا خنس النخعي، أبك مالؾ الخزاز.

 119 عبيد ا  بف مكسب العبسي الككفي.

 146 عبيد بف رفاعة بف رافع بف مالؾ الزرقي.

 123 عبيد بف عبد الرحمف بف عبيد بف سممة الحنفي اليمامي.

 178 عثماف بف يسار.

 132 عركة بف الزبير بف العكاـ ا سدم.
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كيـ المَّخمي؛ أبك القاسـ.  204 عركة بف ري

 77 عطاء بف أبي رباح أسمـ القرشي المكي.

 265 عطاء بف أبي مسمـ الخراساني.

 250 عطاء بف يسار اليىلي، المدني.

 131 ـ بف عبد ا  الباىمي.عٌفاف بف مسم

 153 عيقىيؿ بف خالد بف عقيؿ ا مكم.

 207 عكرمة بف عمار العجمي.

 310 عمقمة بف مرثد الحضرمي، أبك الحارث الككفي.

 324 عمي بف إسماعيؿ الًمنقرم.

رَّاد  100 عمي بف الحسيف الزَّ

 58 عمي بف زيد بف عبد ا  بف زىير بف عبد ا  بف جدعاف.

 115 عمي بف سعيد بف بشير الرازم.

 83 عمي بف عبد العزيز بف المىٍرزيباف البغكم.

 161 عمي بف عبد ا  بف عباس الياشمي.

 279 عمي بف عيبيد ا  بف نالر، أبك الحسف بف الزاغكني.

 280 عمي بف عمر، أبك الحسف الحربي.

 340 عمار بف أبي عمار مكلب بني ىاشـ.

ًزٌية بف الحارث ا نالارم.  247 عمارة بف غى

 211 عيمىر بف إبراىيـ بف خالد الياشمٌي.

 259 عمر بف أبي زائدة اليمداني.

 273 عمر بف أبي سممة بف عبد ا سد المخزكمي.
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 288 عمر بف حسيف بف عبد ا  الجمحي.

، أبك بكر.  145 عمر بف حفص السَّديكسٌي البىاٍلرمُّ

 126 عمر بف شىبَّة بف عبيدة النيمىيرم البالرم.

 280 عمر بف محمد بف قرعة المؤدب.

 119 عمراف بف حاليف بف عبيد الخزاعي.

 230 عمراف بف مىيسرة، أبك الحسف البالرم.

 54 عمرك بف حاليف العقيمي البالرم.

 68 عمرك بف زرارة بف كاقد.

 317  بف عمرك بف العاص.عمرك بف شعيب بف محمد بف عبد ا 

 272 عمرك بف عاالـ البالرم.

 123 عمرك بف عمي الفىس الاليرفي.

 145 عمرك بف محمد بف منالكر.

 189 عمرك بف ميمكف ا كدم.

 123 عمرك بف يحيب بف سعيد بف عمرك بف سعيد بف العاص، المكي.

 199 عمرك بف يحيب بف عمارة المازني المدني.

 129 عمير بف إسحاؽ، أبك محمد مكلب بني ىاشـ.

 107 عمير بف عبد ا  اليىلي، أبك عبد ا  المدني.

 269 ي.عمير بف يزيد ا نالارم، أبك جعفر الخطمي، المدن

 51 عمير مكلب آبي المحـ الغفارم.

 339 عنبسة بف خالد بف يزيد ا مكم

 182 عيسب بف محمد بف إسحاؽ.
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 148 عيسب بف محمد بف عبد العزيز.

 310 غيىف بف جامع بف أشعث المحاربي، الككفي.

 165 فرات بف أبي عبد الرحمف القزاز، الككفي.

 313 القاسـ بف محمد بف إبراىيـ.

 49 قتيبة بف سعيد بف جميؿ بف طريؼ الثقفي.

 248 قيدامة بف إبراىيـ بف محمد بف حاطب الجمحي.

ك عثماف. قدامىة مىحي، أىخي  284 بف مىٍظعيكف بف حبيب القرشي الجي

 64 القعقاع بف حكيـ الكناني المدني.

 257 قيس بف أبي حاـز البجمي.

 285 ير الحمالي، الحٌذاء.كثير بف عبيد بف نم

داعة السيمي المكي.  161 كىثير بف كىثير بف المطمب بف أبي كى

 82 كعب بف مالؾ بف أبي كعب ا نالارم.

ٍيف الغىنىكم، أبك مرثد.كىنَّا  126 ز بف الحيالى

 49 الميث بف سعد بف عبد الرحمف المالرم.

 260 مالؾ بف إسماعيؿ النيدم الككفي.

 140 أنس بف مالؾ ا ىاٍلبىحي، أبك عبد ا  المدني. مالؾ بف

 344 مالؾ بف مىسركح الشامي.

 62 مثنب بف القاسـ الحضرمي.

 92 بف عمير اليمداني، أبك عمرك الككفي.مجالد بف سعيد 

 77 مجاىد بف جبر؛ أبك الحجاج المخزكمي.

 115 محرز بف ميدم بف عبد الرحمف الخزاعي.
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 105 مىًدينٌي ا البيانٌي.محمد بف أباف، أبك مسمـ ال

 166 محمد بف إبراىيـ الفركم.

 201 محمد بف إبراىيـ بف الحارث التيمي.

 166 شقي، أبك عبد ا .محمد بف إبراىيـ بف مركاف الدم

 448 محمد بف أبي الجيـ المدني.

 278 محمد بف أحمد الثقفي، أبك عبد ا  ا البياني.

 213 مد بف الحسف بف إسحاؽ، أبك عمي الالٌكاؼ.محمد بف أح

. ٍيو، أبك بكر النَّيسابكرمُّ  184 محمد بف أحمد بف باليكى

 134 محمد بف أحمد بف عبد الكىاب ا البياني، الضَّرير.

ميع.  61 محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد، المعركؼ بابف جي

 134 محمد بف إسحاؽ بف محمد بف عبد الرحمف الميسىيِّبي.

 74 بف إسحاؽ بف يسار المدني. محمد 

 276 محمد بف إسحاؽ، أبك بكر الالاغاني.

 148 محمد بف إسماعيؿ بف عياش.

 286 محمد بف السائب الكمبي.

 150 محمد بف العىء بف كريب اليمداني، أبك كريب الككفي.

 169 محمد بف الفيرُّخاف بف ركزبو، أبك الطٌَّيب الدُّكرم.

 62 لمفضؿ بف إبراىيـ ا شعرم.محمد بف ا

 133 محمد بف المنكدر بف عبد ا  التيمي.

 448 محمد بف بكار بف الرياف الياشمي البغدادم.

 60 محمد بف بكر بف عثماف البرساني البالرم.
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 228 محمد بف جعفر اليذلي البالرم، المعركؼ بغندر.

 128 محمد بف جعفر بف أبي كثير، ا نالارم.

 194 محمد بف جعفر بف يكسؼ.

 172 محمد بف حمزة بف يكسؼ؛ بف عبد ا  بف سٌىـ.

مىيد بف حٌياف الرازم.  195 محمد بف حي

 341 زىيؽ بف جامع.محمد بف ري 

 139 محمد بف زياد؛ أبك عمي الثقفي.

 68 محمد بف سعيد الخزاعي، البالرم، يمقب مردكيو.

 218 باىمي الحراني.محمد بف سممة بف عبد ا ، ال

 276 محمد بف سميـ، أبك ىىؿ الراسبي البالرم.

 129 محمد بف شاذاف أبك بكر الجكىرم البغدادم.

 106 مدني.محمد بف الالح بف دينار ال

 143 محمد بف الالح بف ىانئ بف زيد، أبك جعفر الكراؽ.

 320 محمد بف طمحة بف يزيد بف ريكىانة، المطمبي المكي.

 164  نطاكي.محمد بف عامر ا

 280 محمد بف عباد بف الزبرقاف المكي.

بادة الكاسطي.  105 محمد بف عى

 135 ني.محمد بف عبد الرحمف بف المغيرة بف الحارث المد

 64 محمد بف عبد الرحمف بف حارثة ا نالارم.

 327 محمد بف عبد الرحمف بف سيـ ا نطاكي.

 157 ف، أبك ا سكد المدني.محمد بف عبد الرحم
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فَّار.  276 محمد بف عبد المَّو بف أحمد، أبك عبد ا  الالَّ

 69 محمد بف عبد ا  بف المثنب ا نالارم البالرم.

 56 محمد بف عبد ا  بف المياجر الشيعيثي .

 222 محمد بف عبد ا  بف جحش ا سدم.

ٍستىة ا البياني الدمشقي.  52 محمد بف عبد ا  بف رى

 273 محمد بف عبد ا  بف زنجكيو.

 81 محمد بف عبد ا  بف نمير اليمداني الككفي.

 81 طىيَّف.محمد بف عبد ا ، الحضرمٌي الكيكفيُّ مي 

 176 محمد بف عبد الممؾ؛ الكاسطي الدقيقي.

 298 محمد بف عبيد ا  بف سعيد، أبك عكف الثقفي، الككفي.

 261 عبيد بف أبي أمية الككفي. محمد بف

.  213 محمد بف عثماف بف أبي شىٍيبة، أبك جعفر الكيكفيُّ

 95 محمد بف عجىف المدني.

بَّاد بف جبمة.محمد بف عم  139 رك بف عى

 159 محمد بف عمرك بف عمقمة الميثي، المدني.

 230 محمد بف فيضيؿ بف غىزكاف، أبك عبد الرحمف الككفي.

 95 محمد بف كعب القرظي المدني، أبك حمزة.

 محمد بف مسمـ بف تىٍدريس، أبك الزبير المكي.

خطأ! 
اإلشارة 
المرجعية 
 غير معٌرفة.

 66 ب الزىرم.محمد بف مسمـ بف عبيد ا  بف عبد ا  بف شيا
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 53 محمد بف مكسب بف مسكيف، أبك غىزية.

 184 محمد بف مكسب بف نفيع.

 295 .محمد بف نجيح الًسندم، كىك ابف أبي معشر

ًديًنٌي.  143 محمد بف نيعىٍيـ بف عبد ا ، النٍَّيسىابيكرم المى

 217 محمد بف كىب، أبك المعافب الحراني.

 154 لبغدادم.محمد بف يحيب بف أبي سىمينة ا

 267 محمد بف يحيب بف أبي عمر العدني.

باف، ا نالارم المدني.  334 محمد بف يحيب بف حى

 306 ماف المركزم، أبك بكر الكراؽ.محمد بف يحيب بف سمي

 332 محمد بف يعقكب بف يكسؼ، أبك العباس ا مكم ا الـٌ.

 75 محمكد بف لبيد بف عقبة بف رافع ا كسي ا شيمي.

 184 مخرمة بف بكير بف عبد ا  بف ا شج.

 260 مدرؾ بف عمارة.

 146 مسعدة بف سعد العٌطار.

 83 مسمـ بف إبراىيـ ا زدم البالرم.

ندب اليذلي المدني.  135 مسمـ بف جي

 177 مسمـ بف خالد المخزكمي الزنجي.

 301 مسمـ بف البيح اليمداني، أبك الضحب الككفي.

ٍنطىب.  137 المطمب بف عبد ا  بف المطمب بف حى

ٍرقي المدني.  142 معاذ بف رفاعة بف رافع، الزُّ

 226 معاكية بف الالح الحضرمي.
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 129 معاكية بف عمرك ا زدم، أبك عمرك البغدادم.

 82 معبد بف كعب بف مالؾ ا نالارم.

 117 معمر بف راشد ا زدم البالرم.

 184 مىٍعف بف عيسب بف يحيب ا شجعي.

 178 المغيرة بف حكيـ الالنعاني.

 57 المغيرة بف شعبة بف مسعكد الثقفي.

 329 تميد، أبك عمرك الًماٍلًرٌم. ًمٍقداـ بف داكد بف عيسب بف

 156 ًمقسـ بف بيجرة مكلب ابف عباس.

 115 ميٍكـر بف ميٍحرز بف مىٍيدٌم الخزاعي الحجازم القديدم.

 277 عبدم.المنذر بف مالؾ بف قيطىعة ال

 77 منالكر بف المعتمر بف عبد ا  السممي الككفي.

 126 منقذ بف سممب.

 193 مكسب بف إسماعيؿ، أبك سممة.

 284 مكسب بف عمر بف قدامة.

 243 مكسب بف مسمـ الككفي، أبك عيسب الطحاف.

 115 مكسب بف ىاركف الحٌماؿ البغدادٌم.

 98 الككفي.ميمكف بف ميراف الجزرم 

 145 نيجيح بف عبد الرحمف الًسندم، أبك معشر المدني.

 194 النضر بف ىشاـ بف راشد ا البياني.

 231 النعماف بف بشير ا نالارم الخزرجي.

 167 النعماف بف ثابت الككفي، أبك حنيفة.
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 344 نيمىير بف أكس ا شعرم.

 52 ىاركف بف مكسب بف أبي عمقمة الفىركم المدني.

 207 ىاشـ بف القاسـ بف مسمـ، الميثي البغدادم.

 148 ىاشـ ٍبف مىٍرثىد، أبك سعيد الطبرانٌي.

 115 ىشاـ بف حبيش بف خالد الخزاعي، الحجازم القديدم.

 204 ىشاـ بف خالد بف زيد ا زرؽ.

 264 ىشاـ بف سعد المدني.

 132 ىشاـ بف عركة بف الزبير ا سدم.

 55 عمار بف نيالير الدمشقي الخطيب.ىشاـ بف 

 252 ىيشىيـ بف بشير بف القاسـ السممي، أبك معاكية الكاسطي.

 54 ىىؿ بف أبي حميد أك ابف مقىص الاليرفي.

 166 ىىؿ بف زيد بف يسار، أبك ًعقاؿ البالرم.

 168 ىنَّاد بف إبراىيـ بف محمد، أبك المظفر النَّسىًفي.

 233 الييثـ بف أبي سناف المدني.

 299 الييثـ بف خارجة المركذم.

 134 الييثـ بف محمد بف عبد ا .

 228 كاقد بف محمد بف زيد بف عبد ا  بف عمر العدكم، المدني.

 297 كرقاء بف عمر اليشكرم، أبك بشر الككفي.

 163 ككيع بف الجراح بف مميح الككفي.

 315 الكليد بف سميماف بف أبي السائب، القرشي.

 157 ف مسمـ القرشي الدمشقي.الكليد ب
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، ا زدم البالرم.  343 كىب بف جرير بف حاـز

 220 يحيب بف آدـ بف سميماف الككفي.

مي.  54 يحيب بف العىء البىجى

 284 يحيب بف المتككؿ المدني، أبك عىقيؿ.

 303 يحيب بف النضر، ا نالارم المدني.

 127 يحيب بف أيكب العٌىؼ الخكالني.

 246 يحيب بف أيكب الغافقي، أبك العباس المالرم.

 166 يحيب بف أيكب بف أبي عقاؿ، شيخ دمشقي.

ـ، البالرم.  59 يحيب بف حكيـ الميقىكِّ

 317 يحيب بف سعيد بف فركخ التميمي، أبك سعيد القطاف البالرم.

 142 يحيب بف سعيد بف قيس ا نالارم.

بىعي البالرم.  255 يحيب بف عباد الضي

 160 يحيب بف عبد الرحمف بف حاطب المدني.

 232 يحيب بف عبد ا  بف بكير المخزكمي.

 94 يحيب بف عثماف بف سعيد القرشي.

 191 يحيب بف عمٌي بف محمد بف ىاشـ الحمبٌي.

 164 يحيب بف محمد بف سابؽ الككفي.

 326 يحيب بف مكسب البمخي، أالمو مف الككفة.

 137 يحيب بف كاضح ا نالارم.

 313 يحيب بف يعمب ا سممي، القطكاني الككفي.

 310 يحيب بف يعمب بف الحارث المحاربي.
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يَّاة، الككفي.  254 يحيب بف يعمب بف حرممة التيمي، أبك الميحى

 320 يزيد بف أبي حبيب المالرم.

 50 يزيد بف عبد ا  بف أسامة بف الياد الميثي.

ٍعديبة، أبك الحكـ المدني.  324 يزيد بف ًعياض بف جي

 64 يزيد بف محمد، أبك خالد ا يمي.

 71 يزيد بف ىاركف بف زاذاف السممي الكاسطي.

 74 يعقكب بف إبراىيـ بف سعد المدني.

 137 يعقكب بف حميد المدني.

 106 يعقكب بف محمد بف عيسب المدني.

 328 يعمب بف شداد بف أكس ا نالارم، أبك ثابت المدني.

 261 يعمب بف عبيد بف أبي أمية الككفي.

 189 يكسؼ بف إسحاؽ بف أبي إسحاؽ السبيعي.

 173 يكسؼ بف عبد ا  بف سىـ.

 151 يكنس بف أبي إسحاؽ السبيعي.

 81 يكنس بف بكير بف كاالؿ الككفي.

 263 س بف عبد ا عمب بف ميسرة المالرم.يكن

 320 يكنس بف محمد بف مسمـ البغدادم.

 232 يكنس بف يزيد بف أبي النجاد ا يمي

 


